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املشكل الداللي عند اجلبّي يف كتابه "شرح غريب ألفاظ املدوّنة"
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دلدار غفور محدامني

*

امللخص
تتناول هذه الدراسة املشكل الدالليّ عند اجلبّي يف كتابه شرح غريب ألفاظ املدوّنة يف مصطلحات املالكية ،وتكوّنت من مقدمة ومتهيد
وثالثة مباحث وخامتة ،تناول التمهيد بيان املشكل الدالليّ يف اللغة واالصطالح ،مع التعريف بكتاب املدونة يف الفقه املالكي ،ودرس
املبحث األول اجلُبِّي وم نهجه وشخصيته يف كتابه ،يف حني بيَّنَ املبحث الثاني الفكر الدالليّ عند اجلبّيّ ،وتناول املبحث الثالث املصطلح
والداللة عنده ،والظواهر اللغوية الواردة يف كتابه ،وانتهى البحث خبامتة خلص فيها أهمَّ النتائج.
حاولت الدراسة بيان العالقة بني الدراسات اللغوية والفقهية ،مع بيان منهج اجلبّيّ يف البحث عن الغريب يف مدلوله املعجميّ واصطالحه
الفقهي ،وقد ضمّ اجلبّي كتابَه ذخرية داللية لغويّة ثرّة تدلّ على فكر لغويّ من خالل نقده اللغوي ومعرفته بالواقع اللغويّ الذي عاصره
تصويبا وأداء ،فضالً عن أن كتابه حوى ظواهر لغويّة كثرية ،كما ضمّ كتابه تراثا لغويا ينيبء عن وجود جذور للمعجم اللغويّ التأرخيي.
الكلمات املفتاحية :املشكل الداللي ،لغة الفقه ،غريب املدوّنة ،اجلبّي.

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن الدراسات الفقهية عُنيت بداللة األلفاظ؛ ألنَّ األلفاظ قوالب املعاني ،لذا اهتمَّ علماء الفقه والشريعة باملسائل اللغوية املبيّنة
للمعاني الشرعية فألَّفوا فها كتبا ومصنفات كثرية تناولت غوامض اللغة ودقائقها ،ليجمع فيها أصحابُها بني علوم الشريعة وعلوم
اللغة ،فكانت تلكم املصنّفات فرائد يف لغة الفقه ،ومن هذه الكتب كتاب شرح غريب ألفاظ املدونة للجبّي ،الذي هو واحد من
أربعني ونيّف من الشروح على املدوّنة.2
واقتضت مادة البحث أن تكون الدراسة على ثالثة مباحث مسبوقة مبقدمة ومتهيد ،تناولنا يف التمهيد بيان املشكل الداللي يف
اللغة واالصطالح ،فضال عن التعريف بكتاب املدونة ،أما اجلُبِّي ومنهجه وشخصيته يف كتابه فتضمنها املبحث األول ،أما املبحث

1ــ تاريخ التسلم1313/4/11 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1313/6/33 :هـ .ش.
* أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية جبامعة «صالح الدين» ـ أربيل.

Email: dldar2791@yahoo.com

 .1ينظر( :املؤلفات حول املدونة الكربى مرتبة ترتيبا تارخييا وموضوعيا) ،يف امللتقى الفقهي على شبكة املعلومات.
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الثاني فا ختص بالفكر الدالليّ عند اجلبّيّ يف كتابه ،وتناول املبحث الثالث املصطلح والداللة ،والظواهر اللغوية الواردة فيه،
وانتهى البحث خبامتة خلص فيها أهمَّ النتائج ،وقد اختصرنا ـ ختففاً ـ عنوان الكتاب حني اإلشارة إليه بـ(شرح غريب) ،واحلمدُ هلل
ربّ العاملني.

التمهيد:يف التعريف بـ"املشكل الداللي" وكتاب املدوَّنة
أ) مصطلح "املشكل الداللي"
املشكل الداللي :لغةً واصطالحاً
كلُ اسم فاعل من أشكلَ ،واإلشكالُ االلتباس ،قال ابن فارس« :الشني والكاف والالم مُعظمُ با ِبهِ املُماثَلة .تقول :هذا شَِكل هذا،
املش ِ
أي مِثله .ومن ذلك يقال أمرٌ مُشْكِل ،كما يقال أمر مُشْتبِه ،أي هذا شابَهَ هذا ،وهذا دخل يف شِكل هذا ،ثم يُحمل على ذلك ،فيقال :شَكَلتُ الدّاب َة
بِشكاِلهِ ،.. ،وهو ذاك القياس؛ ألنَّ البياض أخذَ واحدةً وَشَِكْلَها ومن الباب :الشُّكلة ،وهي حُمرةٌ خيالطها بياض ،وعنيٌ شَكْال،ء ،ذذا كَانَ يف بياهها
حُمرة يسرية» (ابن فارس1191 ،م،ج  ،3ص  234ـ  ،)232قال ابن دريد« :وأشكلَ األمرُ يُشْكِل ذشكاالً ذذا التبس ... ،ويسمَّى الدَّمُ أشكلَ،
للحمرة والبياض املختلطني منه» (ابن دريد1199،م ،ج  ،2ص .)999
النخْل ،ذِذا طابَ رُطَبُه وأَدرَك .وهذا أيضاً من الباب؛ ألنَّه قد شاكل التَّمر يف حالوَتِه ورُطوبَتهِ وحُمرته .فأمَّا قولُهم:
قال الكسائيّ « :أشكلَ َّ
قيدْتَه بعالمات اإلعراب فلستُ أحْسِبه من كالم العرب العاربة ،وذِمنا هو شي،ءٌ ذكره أهلُ العربيَّة ،وهو من األلقاب
شَكَلت الكتاب أشْكُ له شكْالً ،ذِذا َّ
ألن ذلك وذن مل يكن خ ّط ًا مستوي ًا فهو مُشاك ٌل له» (اجلوهري1199،م ،ج  ،2ص .)1939
املولَّدة .وجيوز أن يكون قد قاسوه على ما ذكرناه؛ َّ

قال اجلوهري يف صحاحه« :أشكل األمر :أي التبس» (املصدر نفسه ،والصفحة نفسها) ،وجاء يف املعجم

الوسيط« :اإلشْكالُ :األم ُر

يوجب التباساً يف الفهم ...،واملُشْكِلَ :املُلْتَبس» (جممع اللغة العربية2334،م« ،شكل») ،فاإلشكال قد يقع يف دالالت األلفاظ املفردة ،وقد
يقع يف تعليقات الرتاكيب ،وحنيَ يتعلّق اإلشكال بالرتاكيب نشأ ما يُسمّى باملُشكل اإلعرابي ،وهو ما تناوله مكّي القيسي يف كتابه

مشكل إعراب القرآن

باعتبار تعلّقه باإلعراب ،فبيّن (املشكل) النحويّ ،وعرّفه بقوله« :هو الذي قد تغمض معرفة ذعرابه وذدراك

توجيهه ،أو خيالف يف الظاهر قواعد النحاة ،ولكنه لدى التأمل والتحقيق يظهر لنا موافقتها» (1432هـ ،ج  ،1ص  ،)63وقال:
ذذ مبعرفة حقائق اإلعراب تعرف أكثر املعاني وينجلي اإلشكال فتظهر الفوائد ويفهم اخلطاب وتصح معرفة حقيقة املراد ،وقد رأيت
أكثر من ألَّف اإلعرابَ طوّله بذكره حلروف اخلفض وحروف اجلزم ،ومبا هو ظاهر من ذكر الفاعل واملفعول واسم «ذن» وخربها يف
أشباه لذلك يستوى يف معرفتها العامل املبتدى،ء ،وأغفل كثرياً ممّا حيتاج ذىل معرفته من املُشْكِالت ،فقصدت يف هذا الكتاب ذىل
تفسري مُشْكِلِ األعرابِ وذِكْرِ عِلَِلهِ وصعبه ونادره ليكون خفيف احململ سهلَ املأخذِ قريبَ املُتنا َولِ ملَنْ أرادَ حفظَه واالكتفا،ء به،
فليس يف كتاب اهلل عزّ وجلّ ذعرابٌ مشكل ذال وهو منصوص أو قياسه موجود فيما ذكرته ،فمن فهمه كان ملا هو أسهل منه مما
تركْتُ ذكره اختصارًا أفهَمُ ،وملا مل نذكره مما ذكرنا نظريَ ُه أبصَرُ وأعْلَمُ.

وأمّا املشكل الدالليّ فهو موضوع حبثنا ،وقد نبّه عليه أبو سليمان اخلطابي (ت399هـ) وومسه بالغريب ،ثمّ بيّن مفهومه،
فقال" :الغريب من الكالم ذنّما هو الغامض البعيد من الفهم ،كما أنَّ الغريب من الناس ذنّما هو البعيد عن الوطن املنقطع عن األهل (حاجي
خليفة1112،م،ج  ،2ص .)1233
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وقد « أدّت العناية بلُغة الفقها،ء وتعابريهم ذىل ظهور صنف من كتب الغريب يرتكّز فيه االهتمام على شرح الغريب الفقهي تيسرياً لفهمه ،وبيان ًا
للمعنى اللّغويّ» (القريواني1196،م ،ص .)63

وال شك أن «املشكل الداللي» أمر نسيب يتفاوت بتفاوت الناس ،ولعلّ األصل يف وصف اللفظ باملشكل الداللي هو متعارف
أوساط الناس كما أن املشكل الداللي خيتلف باختالف املقامات ومقتضيات األحوال ،فاملشكل الداللي يف كتاب فقهي خيتلف عن
املشكل الاللي يف كتاب أصولي ،أو يف كتاب يف علم العقائد؛ ألن املشكل الداللي يبحث جانَبيْن:
األوّل :اللّفظ الغريب الغامض غري واضح الداللة املعجميّة يف متعارف الناس.
الثاني :املصطلح الالليّ اخلاص يف عرف صنف معيّن كالفقهاء أو علماء األصول مثالً ،فاملشكل الدالليّ يف مصنّفات العلوم
خيتلف عن املشكل الدالليّ املعجميّ باعتبار أن ما يف مصنّفات العلوم أخصّ أو أعمّ أو يكون مقيّداً إىل غري ذلك من العالقات
الدالليّة بني املعنى املعجميّ واملصطلح الفقهيّ.
وقد يقع يف املصطلحات الفقهية أو األصولية مثالً ما جيمع بني اجلانبني ،فيقع فيها املشكل الدالليّ املعجميّ واملشكل

االصطالحي ،وهذا واقع يف كثري من املصنّفات الدالليّة اليت عُنيت بالكتب الشرعيّة كالزاهر لألزهريّ وتهذيب األمساء واللغات
للنوويّ واملصباح املنري للفيّومي.
وهلذا فإنّ مفهوم املشكل الدالليّ ال ميكن وضع تعريف له باالختصار على اجلانب الدالليّ املعجميّ كما فعل اخلطابيّ يف
التعريف املتقدّم ،بل ال بدّ من وضع تعريف يشمل اجلانبني ويلتئم املنحيني ،وميكن أن يقال يف تعريف املشكل الدالليّ بأنَّهً «اللّفظ
الغريب الداللة معجميّاً أو يف اصطالحٍ خاصّ يف متعارَف أوساطه» ،فيشمل هذا التعريف املشكل معجميّاً واملشكل حسب
اصطالح علمٍ ما ،وهذا ما حبثه كثري من العلماء الذين صنّفوا يف الغريب اللّغويّ.

ب) كتاب املدوَّنة
يعــدّ كتــاب املدوّنــة أهــمّ كتــب املالكيــة الفقهيــة بعــد املوطّــأ لإلمــام مالــك ـ رمحــه اهلل ـ (ت191هـــ) ،1ويضــمّ 36333
مســألة ،إىل جانــب األحاديــث واوثــار ،وضــمنها روايــة اإلمــام مالــك عــن الصــحابة والتــابعني ،لــذا يُع ـدّ أصــح كتــب الفــروع
يف الفقــــــه املــــــالكي روايــــــة ،وهــــــو إلــــــرة جهــــــود أئمــــــة ثــــــال  ،هــــــم :اإلمــــــام مالــــــك بإجاباتــــــه وابــــــن القاســــــم
(أبـــــــــــــو عبـــــــــــــد اهلل عبـــــــــــــد الـــــــــــــرمحن بـــــــــــــن خالـــــــــــــد بـــــــــــــن جنـــــــــــــادة ال ُعتَقـــــــــــــي ،ت111هــــــــــــــ)،2

 .1هو أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي ،إمام دار اهلجرة  ،وأحد األئمّة األربعة عند أهل السنّة ،مولده ووفاته باملدينة ،كان صلباً
يف دينه ،صنّف املوطّأ (ينظر :الديباج املذهب ،ج  ،1ص  19ـ 21؛ األعالم ،ج  ،2ص .)229

 .2هو أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي موىل العتقيني ثم لزبيد بن احلار العتقي ،وقيل إن زبيداً كان من حجر محري،
صاحب مالك من كرباء املصريني وفقهائهم ،بل من أشهر تالميذه ،صحبه عشرين سنةً ،مجع بني الزهد والعلم ،مولده ووفاته مبصر ،وتنسب ألبي
عبد اهلل عبد الرمحن بن القاسم (املدوّنة) ألنه الراوي لتلك السماعات واألجوبة عن اإلمام مالك ،ثم لتضمنها لكثري من آرائه واجتهاداته اخلاصة (ينظر:
األنساب ،ج  ،4ص 122؛ ووفيات األعيان ،ج  ،3ص 121؛ األعالم ،ج  ،3ص .)323
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بقياســاته وزياداتــه ،وســحنون (عبدالســالم بــن ســعيد بــن حبيــب التنــوخي ،ت924هـــ) ،1بتنســيقه وتهذيبــه وتبويبــه وبعــض
إضــافاته ،ويعــود أصــله إىل أســد بــن فــرات النيســابوري (ت213هـــ) 2الــذي اســتطاع أن يقنــع ابــن القاســم بتنزيــل آراء مالــك
علـــى مســـائل احلنفيـــة ،فاســـتطاع أن خيـــرج أوَّل نـــص فقهـــي مـــالكي اوراء حنفـــي املـــنهج (عيـــا 1162،م ،ج  ،1ص  162ومـــا

بعــدها) ،وعلــى الــرغم ذــا بذلــه أســد بــن فــرات يف قيــق كتــاب األســدية إال أنّــه كــان حباجــة إىل ترتيــب وتنظــيم وزيــادة قيــق
وتوثيق ،فقام سحنون بتصحيح ما ورد فيه من سلبيات ودعم ما ينقصه وتدوين مسائله بعد ترتيبه وتبوبه وتهذيبه.
وكتب أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد اجلد (223هـ) 3للمدوّنة املقدمات املمهّدات لبيان ما اقتضته من أحكام ،وتكمن
القيمة العلمية للمدوّنة يف أنها أصبحت أصل الفقه املالكي بعد املوطأ ،وأكثر علماء املالكية يتلقون ما جاء يف املدونة بالقبول ،وهي
أصدق روايةً ،وأعلى درجةً من حيث مساعها وروايتها.

املبحث األول :اجلبّي ومنهجه وشخصيته يف كتابه شرح غريب ألفاظ املدوَّنة
جلبّيّ
أ) ا ُ
مل يتمتّع اجليبّ وال تأليفه بالشهرة واالنتشار يف األوساط العلمية ،فلم جند مَن ترجم له ،ومل ينقل عنه إال الشيخ حممد
التاودي ،4واملغراوي 2يف كتابه غرر املقالة شرح غريب الرّسالة (املغراوي1196،م ،ص ،)119،233،232ويرجّح حمقّق الكتاب أنْ
يكون تونسيّا أو ليبيّاً اعتماداً على قرائن ذكرها حني فسّر إهماله لذكر امسه وتأريخ تأليفه ،فقال:
وربّما كان املؤلّف ممّن يؤثر اخلمول وال يسعى ذىل الشهرة العاجلة أو اآلجلة بأيّة وسيلة حتّى أنّه أهمل ذكر امسه وتأريخ تأليفه
للكتاب ويف أيّ مكان ،وهي جزئيات قليلة لو ذكرها أللقت بصيصاً من هو،ء على منبته وعصره ،وهو ال يذكر أيّ شيخ من شيوخه

 .1هو أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي .من أشهر فقهاء املالكية باملغرب العربي .ولد مبدينة القريوان سنة  163هـ وتتلمذ ألكرب
علمائها .رحل إىل املشرق طالبا للعلم سنة  199هـ ،فزار مصر والشام واحلجاز ،ثمَّ عاد القريوان سنة  111هـ ،وعمل على نشر املذهب املالكي ليصبح
بذلك املذهب األكثر انتشارا يف إفريقية واألندلس .تولّى القضاء سنة  234هـ949/م حتى وفاته يف رجب سنة  243هـ ،ودفن بالقريوان ،سُحنون لقب
له ،ومسي سحنون باسم طائر حديد النظر ،حلدته يف املسائل ،املدارك ،وإمنا نسبت إليه ألنه من صحح مسائلها عن ابن القاسم ،ثم قام بتهذيبها،
وترتيبها ،وتذييلها باوثار وعلى نسبتها (ينظر :الديباج املذهب ،ج  ،1ص 163؛ وطبقات الفقهاء ،ج  ،1ص 163؛ واألعالم ،ج  ،4ص .)2

 .1هو أبو عبد اهلل أسد بن الفرات بن سنان ،تفقه بالقريوان ثم ار ل إىل العراق فتفقه بأصحاب أبي حنيفة ثم نعي مالك فارجتت العراق مبوته فقدم أسد
بن الفرات حني وفات مالك فأمجع أمره على االنتقال إىل مذهبه ،ومضى أسد غازياً ومات بصقلية سنة (213هـ) ،وفيها قربه ومسجده (ينظر :الديباج
املذهب ،ج  ،1ص  ،2طبقات الفقهاء ،ج  ،1ص .)163

 .3هو أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد اجلد ،من أعيان املالكية ،زعيم فقهاء وقته بأقطار األندلس واملغرب ومقدمهم املعرتف له بصحة النظر وجودة
التأليف ودقة الفقه ،قاضي اجلماعة بقرطبة ،وهو جدّ ابن رشد الفيلسوف،من مؤلّفاته املقدّمات املمهّدات ملدونة مالك والبيان والتحصيل يف الفقه،
وخمتصر شرح معاني اوثار للطحاوي (ينظر :الديباج ،ص  299ـ 291؛ واألعالم ،ج  ،2ص .)316

 .4ينظر :تصدير احملقق على كتابه شرح غريب ألفاظ املدوّنة.
 .5هو أبو حممد بن منصور بن محامة املغراوي ،ويقدّر أنّه عاش يف النصف الثاني من القرن السادس ،كان لغويّاً ماهراً وفقيهاً حافظاً ،له مؤلّفات
األنيق يف شرح املوطّأ ،وحلّ أغرا

البخاري املبهمة يف اجلمع بني احلديث والرتمجة ،وكتاب املسائل الفقهية املنوطة باألحكام

عديدة ،منها :الرو
الشرعية ،وشرح غريب الشهاب ،وشرح مقامات احلريري (ينظر :ترمجة املؤلّف يف كتاب الرسالة الفقهية مع غرر الرسالة ص 41ـ.)26
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الذين قرأ عليهم وروى عنهم ،ويبدو أنَّ الناسخ مثل املؤلّف يف ذيثار اخلمول ،فهو مل يتفضّل بذكر امسه ومكان النسخ وتأريخ
أن املؤلّف تونس ّي أو لييبّ (اجلبّي2332 ،م ،ص.)2
النسخة اليت نقل عنها ،وهل هي نسخة املؤلّف ،والغالب على الظ ّن َّ
وقد رجّح احملقّق أن يكون اجلبّي من رجال القرن الرابع أو اخلامس ،وذكر أدلّة قوية موضوعية تؤيد رأيه ،فضال عن «أنّه مل

ينقل عن أصحاب املعاجم الكربى املعروفة» (املصدر نفسه ،والصفحة نفسها) ،وال جند إشارة إىل هذه املسألة سوى ما ذكره الناسخ من بيان
لتأريخ التفرّغ من الكتاب حني قال « :متَّ هذا الكتاب حبمد اهلل وعونه واحلمد هلل كثرياً كما هو أهله ،ويف الثامن عشر حملرّم عام تسعة ومثانني
ومثامنائة وصلّى اهلل على سيدنا وموالنا ونبينا حممد وآله» (املصدر نفسه ،ص.)119

ب) منهج اجلبّيّ يف كتاب شرح غريب ألفاظ املدوَّنة
متبِعَـاً سـابقيه مـن أهـل املـذهب ـ يف
جلبّيّ شرح الغريب يف كتاب املدوَّنـة للمالكيّـة ،رتَّبـه وقفـق األبـواب الفقهيَّـةَّ ،
يتناول كتاب ا ُ
ذلك ،أمثال السُّلَميّ (ت 239هـ) 1يف كتابه تفسري غريـب املوطَّـأ ،والوقَّشـي (491هــ) 2يف كتابـه التعليـق علـى املوطـأ ،وقـد اتَّخـذ
املدوَّنة عماداً ملا ألَّفهُ يف بيان ألفاظ املالكيَّة ،كما فعل األزهري (ت393هـ) 3يف الزّاهر يف غريب ألفاظ اإلمام الشّافعيّ من الشافعية،
ال
أو ً
والنَّسفيّ (ت239هـ) 4يف طِلْبة الطَّ َلبَة يف االصطالحات الفقهيَّة من األحناف يف اتّخـاذ كتـب معيّنـة عمـادًا ملؤلّفـاتهم ،وقـد بـدأ َّ
مبصطلحات العبادات من الوضوء والصالة والصيام واحلج ،ثمَّ انتقل إىل اجلهاد ،فالبيوع من (البيوع الفاسدة و بيع اخليار واملراحبة
ثـم احلـدود يف (اجلنايـات واجلراحـات
وغريها) ،فاملناكحات وما يتعلّـق بهـا مـن (الطـالق والرّضـاع و العتـق واملواريـث وغريهـا )َّ ،
واحملاربني والديات).
أمّا مصادره فتنوّعت بني ذكرٍ لألعالم ،أو الكتب اليت عاد إليها ،فهو يعمد إىل النقل عن أعالم مشهورة ،كما فعل يف نقله عن
اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي نقل عنه يف أكثر من موضع ،فهو إمّا أنْ يذكر امسه أو كتابه ،أو كليهما ،ومن ذلك قوله يف كلمة
«التصفيق» فقال «:والتصفيق بالسني والصاد ألنَّهما قبل القاف ،وذكر يف كتاب العني عن اخلليل بن أمحد ـ رمحه اهلل ـ أن كل سني أو صاد تكون
قبل قاف فإنّ السني( »...اجليب ،ص  ،26والفراهيدي« ،صفق» ،ج ،2ص  ،)69ويف بيان لفظ «العرايس» ،قائالً «العرايس :مجع عروس،
وهي املرأة والرجل ،يقال لكل واحد منهما عروس ،وهكذا وقع يف كتاب العني  ،ويقال يف الرجل خاصّة مُعْرِس» (اجليب ،34والفراهيدي« ،عرس»،
 .2هو أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون املرداسي ،ولد يف (إلبرية) ،و سكن قرطبة  ،كان عاملاً بالتاريخ و األدب ،رأساً يف فقه
املالكيَّة ،صنَّف تصانيف كثرية  ،منها طبقات الفقَهاء و التَّابِعني ،وطبقات املُحَدّثني ،تويف يف رابع رمضان ،سنة 239هـ (ميزان االعتدال ،ج  ،4ص 312
ـ 316؛ واألعالم ،ج  ،4ص .)129

 .1هو أبو الوليد هشام بن أمحد بن خالد بن سعيد الكناني الطُلَيْطلي ُ ،ولِدَ عام ( 439هـ) بقرية (وقش) على بَريد من طُلَيْطلة ،كان غاية يف الضبط،
توفيَ
نسابة ،كاتباً ،قاضياً ،مهندساً ،أديباً ،اتُّهم باإلعتزال ،وألَّف يف القدر والقرآن ،وصنف ُنكَت الكامِل للمربّد ،واملنتخب من غريب كالم العربِّ ،
يف مجادى اوخرة عام (491هـ) (سري أعالم النبالء ،ج  ،11ص  134ـ  ،136األعالم ،ج  ،9ص .)94

 .3هو أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة اهلروي األزهري  ،نسبة إىل جده ،ولد يف (هراة) خبراسان ، ،وكان رأساً يف اللغة والفقه ،ثقةً،
ثبتاً ،ديّناً ،من مؤلَّفاته :األمساء احلسنى ،وتهذيب اللغة ،وشرح ديوان أبي متَّام ،وعلل القِراءات وغريها ،توفّي يف ربيع اوخر سنة 393هـ (سري أعالم
النبالء ،ج  ،16ص  312ـ 319؛ األعالم ،ج  ،2ص .)311

 .4هو أبو حفص عمر بن حممد بن أمحد النَّسفيّ احلنفيّ ولد بـ(نسف) يف مسرقند ،ألَّف يف احلديث والتَّفسري ،وله حنو مئة مصنَّف  ،منها :األكمل
األطول يف التفسري ،واجلامع الصغري يف فقه احلنفيَّة ،والعقائد النَّسَفيَّة  ،وهو غري النَّسَفي املفسر ،توفِّي يف الثاني عشر من مجادى اوخرة سنة 239هـ
(سري أعالم النبالء  ،ج ،23ص 126؛ األعالم ،ج  ،4ص  ،69ج  ،2ص .)63
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ج ،1ص  ،)329واألمر نفسه حني ينقل عن سيبويه ،فقال يف قراءة «اجللّوز»« :اجللّوز :بكسر اجليم وفتح الالم وتشديدها ،ووقـف الـواو
هكذا ذكره سيبويه ـ وهومعروف من الفواكه» (اجليب ،ص ،32وسيبويه ،ج ،4ص .)326
وقد ينقل عن مصادر مبهمة ،دون تعيني مَنْ ينقل عنهم ،بل يذكرهم امجاالً ،كما جاء يف قوله عن «الَترقيَّة»« :وقـال بعـض أهـل

اللغة :بل الرتيّة الذي يكون عند انقطاع الدّم» (اجليب1112،م ،ص ،)21وهـو كـالم ابـن دريـد ،1وجـاء يف موضـع آخـر نـاقالً عـن أهـل
الفقه « :حيَّ على الصالة :قال أهل الفقه فيها وشيوخ احلديث :هلُمَّ» (اجليب1112،م،ص .)22
وقد ذكر اجلبّي أمساء بعض الكتب اليت نقل عنها ،مثل كتاب اجملموعة يف الفقه لعُلَيِّ بن رباح ،فقال «هذا ما قالت العرب يف هذا

الشأن ثمّ نعود ذىل ما قالت يف ذلك الفقها،ء ،قال علي بن رباح يف اجملموعة :اجلذع الضأن ابن ستة والثينّ اليت طرحت ثنتيها»
(اجليب1112،م ،)39،ومنه أيضاً ذكره لكتاب ابن قتيبة (ت296هـ) إصالح الغلط يف غريب احلديث ألبي عبيد حني ذكر داللة
«الدّلو» ،فقال « :وقوله :ذنْ كان يشرب بالغرب ،أي بالدّلو أو دالية ،أي خطّارة .وهو من دلوت الدلو ذذا أخرجتها باملا،ء ،وأدليتها ذذا أدخلتها

ألخذ املا،ء ،ذكره ابن قتيبة يف كتابه ذصالح الغلط على أبي عبيدة».2
واعتمد اجليبّ يف استشهاداته آي القرآن الكريم يف مواضع كثرية ،منها ما جاء يف كالمه عن «النضخ» ،فقال«:والنضخُ :باخلا،ء
املنقوطة أشدّ من ذلك [من النضح] ،ومنه قوله تعاىل فيهما عينان نضّاختان( الرمحن  ،)01 :55وكيف ذلك وقد قال اهلل عزوجلّ :فيهما

عينان جتريان( الرمحن  ،)51 :55وقال :فيها أنهارٌ من ماءٍ غري آسنٍ( حممد ( »)01 :74اجليب1112،م ،ص  ،)14ومثله ما جاء يف
بيان لفظة «النقْض» ،فقال« :وأنقضها ....:رباعي انقضه انقاهاً ذذا قضضته ،قال اهلل عزّوجلّ :الذي أنقض ظهرك( املنشرح )2 :47
 ....ونقيض العهد ذذا غدرت به فلم تفِ عند وفائه ،قال اهلل عزّوجلّ :كاليت نقضت غزهلا من بعد قوّة أنكاثاً( النحل  )42 :01أي حكت

غزهلا» (اجليب1112،م ،ص  ،)133وغريها من اويات يف مواضع كثرية.3
ومل يعتمد اجلبّي احلديث الشريف يف استشهاداته إال يف موضعٍ واحد حني بيّن لفظة «الغموس»« :الشهادات الغموس :بفتح الغني
أي :املتعمّدة الكاذبة  ....وقيل هلا غموس ألنها تغمس قائلها يف اإلثم ،وقيل يف النار ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم( :ذياكم واليمني الغموس

فإنها تذر الديار بالقِع) ،أي :خربة» (اجليب ،ص 19؛ الطرباني ،ج ،3ص  319رقم احلديث  ،)2243واستشهد بقول ابن سريين يف بيان
خبّ» ،فقال « :خِبّ :بكسر اخلا،ء وهو الفسق ،واخلَبّ بفتح اخلا،ء هو الرّجل الفاسق ،ومنه احلديث (لسْتُ خبَبّ واخلَبّ ال يَخدعُين)»
داللة « ِ
(اجليب ،ص 23؛ واألزهري« ،خبب» ،ج ،9ص  ،)19والصحيح أنَّ هذا ليس حبديث.

 .2ويبدو لنا أنه نقل العبارة حرفيا عن ابن دريد ،والنص يف معجمه « :وقال بعض أهل اللغة والرتية املا،ء األصفر الذي يكون عند انقطاع الدم» (مجهرة اللغة،
«ترى» ،ج  ،1ص .)319
 .1شرح غريب ،ص  ،31ومل جند املسألة يف كتاب ابن قتيبة بعد متحيص وتدقيق (ينظر :إصالح غلط أبي عبيد يف غريب احلديث ،ت :عبد اهلل اجلبوري).

 .3مثل( :املقصورات) {الرمحن }92/ص ،11و(التثويب) {البقرة }122/ص  ،23و(احلصري) {اإلسراء }9/ص  ،24و(التّبْر) {اإلسراء}9/
ص  ،34و(القضْب) {عبس }29/ص  ،32و(صُعِقَ) {الزمر }69/ص  ،46و( َعوْرة) {األحزاب }13/ص  ،23و(العُنْوة) {طه }111/ص
 ،26و(اإلمداد) {لقمان ،}29/و(تُدَرْدر) {القدر }4/ص  ،21و(مكّة) {آل عمران }16/ص ،62و(النحاس) {الرمحن  }32ص ،69
و(شرى) {يوسف }23/ص ،93و(الرجيع) {التوبة }92/ص  ،92و(أعْنَتَ) {البقرة }211/ص  ،99و(اجلدّ) {اجلنّ }3/ص  ،93و(القانع
واملعرتّ) {احلج }36/ص  ،16و(الكأل) {الرمحن }6/ص  ،131و(الرأس) {املطففني }14/ص  ،133و(الغلّ) {املائدة }64/ص .113
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وجلأ اجليب إىل الشعر يف كثري من املواضع ،وقد يعزوه إىل قائله كما يف ذكره بيتاً لذي الرمّة شارحاً لفظة «القضْب»،
ب  :عشب يصري  ...قال ذو الرمّة:
فقال«:ال َقضْ ُ
رأيـــ ـتُ غرابـــ ـاً واقفـــ ـاً فـــــو َ قَضْـــ ـبَة

مِ ـنَ القُضْ ـبِ ملْ يَنْبُ ـتْ هلــا وَرَ ٌ خُضْ ـرُ

0

وقد ال يعزو البيت إىل قائله ،ومن ذلك ما جاء يف قوله« :أوالد علّات :أي أوالد أمهات شتّى من أب واحد أم كل واحد منهم ربيبة
صاحبه  ....قال الشاعر:
أ فـــــــــي الـــــــــوالئم أوالد لواحــــــــدَة

وفــــــــــي العــــــــــيادة أوالد لعَلّـــــــــات

2

وغريهما من املواضع.3
ج) شخصيته
مل يكن اجلبّي ناقالً ألقوال اوخرين وآرائهم ،دون تعقيب أو نقد أو ترجيح لرأي على آخر ،أو االعرتاف بعدم وقوفه عليه،
فمن ذلك قوله« :احلالوم :هو اللنب يعمل ،وهو هرب مل أقف عليه» (اجليب1112،م ،ص  ،)96وقوله«:واجلدّ بكسر اجليم هو العزم ،هكذا

وجده بكسر اجليم» (اجليب1112،م ،)93،وقد ميرّ على عدّة كتب داخل الباب الفقهي من غري تفسري أو إيضاح ،والسبب أنّه (ليس
فيه شيءٌ أو غريب يُفَسَّر) كما يف قوله يف كتاب تضمني الصنّاع ،وكتاب الظهار ،واملأذون له يف التجارة ،واالستحقاق ،واهلبات:
«ليس فيه شي،ءٌ أو غريبٌ يفسّر» (اجليب1112،م ،)132 ،133 ،11 ،99 ،93،ذّا يدلّ على التزامه مبنهج حمدّد يف كتابه ،وهو بيان
الغريب املعجميّ يف االصطالح الفقهي يف متعارَف األوساط.
ومل يكتف اجلبّي بلغة الفقه فقط ،بل أودع يف كتابه معلومات عامة عن األنساب واجلغرافيا والتأريخ والنبات وغريها ،ذّا دلَّ
على سعة علمه ،ومنها قوله« :ذبراهيم النّخعي :بفتح النون واخلا،ء ،وهي قبيلة ميانية( »...اجليب1112،م ،ص ،)13وقوله« :اخلُدري :بضم
خلدْر وهو السرت» (املصدر نفسه ،ص  ،)19وقوله«:األشباني.... :
اخلا،ء ووقف الدال غري منقوطة ،منسوب ذىل بين خُدرة من اليمن ،وأصله من ا ِ

منسوب ذىل أشبانيا ،ويقال ذنها األندلس بلسان العجم» (املصدر نفسه ،ص  ،)63وقد وقع مثل هذا يف كثري من املواضع ،4وهذا يدلّ على
أنّه من العلماء املوسوعيني الذين جيرون العلوم بعضها على بعض.
املبحث الثاني :الفكرُ الدالليّ عند اجلبّي
يتّضح الفكر الدالليّ عند اجليب يف ثنايا كتابه ،إذ حاول أن يوضح جماري داللية مهمّة يف كتابه ،ومن ذلك:

 .2شرح غريب ،ص  36؛ وينظر :ديوان ذي الرمة ،ص  139من الطويل.

 .1شرح غريب ،ص  ،132مل يعز البيت ألحد ،والبيت يف الكامل يف اللغة واألدب ...« :ويف احملافل أوالداً لعَلّات» .121 /3
 .3ينظر شرح الغريب :يف بيان األلفاظ اوتية( :السماء) ص  ،31و(احلَمِرة) ص  ،21و(القانع) و(املعرتّ) ص .16
 .4ينظر يف شرح غريب :ألفاظ ( :خيثَم) ص  ،29و(خناصرة) ص  ،31و(الريبوع) ص  ،41و(اجللحاء) ص ،21و(احلروريّة) ص ،24و(أخطب)
ص  ،24و(سلسطني) ص  ،26و(القرنباد) ص  ،69و(ألربلس) ص .93
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 .1النقد اللغوي
ويتّضح هذا متاماً يف ردّه على اإلمام مالك ،فذكر يف تفريقه بني «الرّمل» و«اخلبب» ما نصُّهُ« :الرّمل :الشي،ء السّهل ال خبباً وال

سكوناً ،وذنَّ مالكاً قد قال يف الرّ مل أنّه اخلبب ،وذنّما اخلبب املشي الذي يرقص فيه اجلسم ،والرمل هو املشي السهل ،كما قلْتُ لك»
(اجليب1112،م ،ص.)41
ومن نقده اللغويّ استعماله مصطلحات لغوية دالّة على الرتجيح ،كما يف اختتام كالمه بعبارة (أحسنُ) يف قوله« :ذعذابك اجلدّ:
بكسر الفا،ء وفتحها ،وكسرها أحسن لالسم ،واجلدّ :احلقّ .ذنَّ عذابك بالكافرين مُ ْلحِقٌ بكسر احلا،ء ،... ،يقالُ مُ ْلحَقٌ ،...أي قد أحلق بالكافرين،
واألوّل أحسنُ» (اجليب1112،م،ص  ،)29ومثله ما نقل عن ابن قتيبة يف «الرّطل» فقال« :وأجاز ابن قتيبة يف الرطل الذي يوزن به الكسر
والفتح واألوّل أحسن» (اجليب1112،م ،ص .)63

 .2الضبط والتصويب اللغوي
مل يهمل اجلبّي مسائل ضبط اللفظ والتصويب اللغوي ،إذ كان حريصاً على إعجام األحرف ونطقها بالصورة الصحيحة،
فقال يف «اخلنفساء» « :واخلُنْفَسا،ء على وزن فُعَال،ء ،منقوطة مضمومة ،والنون ساكنة ،والفا،ء مفتوحة ،هي دويبة» (اجليب1112،م ،ص،)13

ومثله «اجملدور» ،فقال« :الذي أصاب ا ُجلدَري باجليم مضمومة والدال مفتوحة ،والرا،ء مكسورة» (اجليب1112،م ،ص  ،)11وقد وقع مثل
هذا يف كثري من املواضع.1
ومن تصويباته اللغوية ما ذكر يف لفظ «الرّعاف» فقال« :الرّعاف ...:يقال منه رَ َعفَ بفتح الرا،ء والعني ،وال يقال رُعف» ،2ورأيه يف
«خرو الطري» بأنَّهُ «ليس بفصيح ولكن جيوز على اجملاز ،والصواب خرَ،ء» (اجليب1112،م،ص  ،)16وذّا أشار فيه إىل التصحيف ما ذكره يف
خلنِب» ،فقال« :وخبُثَ :أي صار خبيثاً ،والصواب خَنِبَ بكسر النون وفتح البا،ء ونقطها واحدة من أسفل وبفتح اخلا،ء ـ ،تقول منه
بيان لفظ «ا َ
خنب خينب وأخنب خينب ذ خناباً ذذا هلك ،وقيل :ذذا َوهَنَ ،وكالهما قريب بعضه من بعض ،أما خبث :صار خبيث ًا من تصحيف النقلة وقد فسّرته على

حاله لئال أبدّله» (املصدر نفسه ،ص  ،)132وكذا قوله يف «اونِك»« :واآلنِك  :هرب من الصفر ،والصواب أنّه القزدير».3
 .3املقارنة بني الفصيح والواقع اللغوي
كان اجلبّيّ عارفاً بفصيح الكالم وما يقابله يف االستعمال اللغوي ،وكان حيكم على الواقع اللغوي اخلارج عن فصيح اللغة
السبَخة» تكون «بفتح السني والبا،ء واخلا،ء كل أرض ملحة ال تنبت شيئاً ،والعامّة
وقواعدها بأنه من حلن العامة خمطئا له ،فمن ذلك أن « َّ
تقول :سَبْخة ،وليس كذلك» (اجليب1112،م ،ص  ،)23وكذا يف بيانه لداللة «حيّ على الصالة» ،فقال« :حيّ على الصالة :قال أهل الفقه
فيها وشيوخ احلديث :هلمّ ،وليس كذلك ،وذنّما معناها :جي،ء حثيثاً أي سريعاً ،ومن قلت له :هلمّ ذليّ فجا،ء مبطئاً أو مسرعاً فقد أطاعك ،ومن قلت
له حيّ ذليّ فجا،ء مبطئاً فقد عصاك فليس املعنى ذال جي،ء حثيثاً» (املصدر نفسه ،ص  ،)22وقوله يف بيان «احلنّاء» بأنَّهُ «معروف وهو مذكر منصرف
وليس مبؤنث كما تقول العامة» (املصدر نفسه ،ص .)13

 .2ينظر يف شرح غريب ألفاظ ( :اجلُرْموق) ص ،19و(الرتيَّة) ص  ،21و(التحيات) ص  ،21و(الرصف) ص  ،21و(ضفّة النهر) ص  ،22و(حنته)
ص  29على سبيل املثال ال احلصر.
 .1شرح غريب ص  ،16ويف (الصحاح) أنَّ (رعُفَ) لغة ضعيفة (ج  ،4ص.)1362
 .3شرح غريب ص  ،69وهو ما نقله ابن سيده عن كراع (ينظر :احملكم واحمليط األعظم ،ج  ،9ص.)11

املشكل الداللي عند اجلبّي يف كتابه "شرح غريب ألفاظ املدوّنة"
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وقد يشري إىل فصيح الكالم ،حني قال« :اخلسوف والكسوف :يف الشمس والقمر قوالن فصيحان» (اجليب1112،م ،ص  ،)23ومثله
ما ذكر يف «احلباالت» ،فقال« :واحدتها حِبالة بكسر احلا،ء ،وال يقال بفتحها ،وهي مصيدة وهي هرب من النخوخ» (اجليب1112،م ،ص .)49

 .4التضاد والرتادف واالشرتاك
ضمَّ كتاب اجلبّي جهوداً داللية ،إذ حاول مؤلّفه الوقوف على ظواهر داللية كثرية ،منها األضداد ،حيث قال يف ذكره لداللة
«البقيع» ما نصّه «:قوله ثم يأتي البقيع :البقيع كلّ أرض سهلة ،وهو املنقطع من األرض ،وهو البقعة أيضاً» (اجليب1112،م ،ص ،)33وكذا حني
شرَى) ،فقال« :بئسما شريت :أي بئسما بعت ،قال اهلل تعاىل :وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ َبخْسٍ دَرَاهِمَ( يوسف  ،)21 :02أي:
وقف على داللة ( َ

باعوه ،وبئسما اشرتيت ،أي :بعت واكتسبت» (اجليب1112،م ،ص  ،)14ويلحظ أنّه مل يذكره صراحة ،بل تناول معناه.
وفعل األمر نفسه يف الرتادف ،حني أورد أكثر من اسم ملسمّىً واحد ،فقال« :وأحدهم يربُز عن الناس :أي خيرج عنهم ذىل نازح من
املكان .وآخر يتربّز :أي يتغوّط .والغائط  :املطمئن من األرض ،وقيل لألذى غائط ،ذذ كانوا يغوطونه يف الغائط ،ويقال للغائط البِراز ،وأصل ذلك
كله من برز الشي،ء ذذا ظهر» (اجليب1112،م ،ص  11ـ  ،)12وكذا يف «الغماء» و«العماس» ،فقال« :أُغميَ عليه ....:من الغما،ء ،وهو
السحاب الرّقيق ،وهو العما،ء أيضاً بالعني غري املنقوطة» (اجليب1112،م ،ص  ،)14ومثله« :ونَحفِدُ :بكسر الفا،ء ،أي خندم باجتهاد ،واحلَفد
والعَسالن والنسالن تقارب اخلطو مع اإلسراع» (اجليب1112،م ،ص .)24

وق د يبيّن بفكره النقدي أسباب الرتادف كما يف تفسريه لبعض األلفاظ الواردة يف كتابه وإرجاعها إىل اختالف اللّهجات ،كما
فعل يف لفظ «احلنطة» ،فقال « :احلنطة :القمح ،وهي لغة أهل البصرة ،وأهل الشام يقولون :القمح ،وأهل مكّة يقولون :البُرّ» (اجليب1112،م،
ص  ،)11وكذا ما نقله عن «ا ِمل ْربَ» ،فقال « :املِرْبَ :موهع ييبس فيه العنب والتمر والتني وما أشبه ذلك ،وهو مكسور امليم ،هكذا يقوله أهل
الشام ،ويقول أهل اليمن له جَرِين ومجعه جُرن» (اجليب1112،م ،ص  ،)11ويف «السمحاق» قال« :والسِّمْحا بكسر السني ووقف امليم اليت
على العظم . .. ،ولذلك قالوا للسحابة اليت تراها يف السما،ء وال كل ذلك مسحا  ،ومجعها مساحيق ،ويقول هلا أهل العرا ملطا،ء» (املصدر

نفسه ،)113،وغرها من املواضع.1
كما أشار اجلبّي إىل املشرتك اللغويّ يف مواضع عديدة ،منها ما جاء يف بيان لفظة «الغَمْر» ،فقال« :والغَمْر :الرجل الكثري العطا،

بفتح الغني وذسكان امليم ،والغَمْر :املا،ء الكثري ،وغمرَة النوم كثرته ،وغمرة املا،ء من هذا أيضاً» (املصدر نفسه ،ص  ،)13وقال يف «األسيف»:
«األسيف :الشيخ ،وقيل العبد» (املصدر نفسه ،ص  ،)22ومثله يف «الشرعة» فقال« :الشرائع :مجع شريعة والشريعة املنهاج ،وهي الطريق

أيضاً الواهحة البينة ،ويقال أيضاً شرعة هلذا الطريق ،والشرعة املثل أيضاً» (املصدر نفسه ،ص ،)61وكذا حني وقف على داللة «العقل»
فقال«:والعقل :هو هد احلمق ،والعقل أيضاً مصدر عقلته عقالً ،قيل :للية عقل ،ويقال :للدية أيضاً الغرية  ،ألنها ذذا قبلت يغيّر الطلب عن

املطلوبني ،والعقل بفتح العني والقاف ـ دا،ء يأخذ البعري يف قوائمه ال يستطيع معه الذهاب يقال منه عقل( »...املصدر نفسه ،ص  ،)112وغريها من
املواضع.2

 .2ينظر يف أمثلته شرح غريب( :ينجزو ينخز) ص ،49و(الرهم اجلرجريي واملنقوش) ص( ،93النبيذ والسميذ) ص.111
 .1ينظر يف شرح غريب :ألفاظ ( :النَّفْس) ص ،23و(القنوت) ص ،29و(احلجُّ) ص ،43و(الضبع) ص ،42و(الصّرورة) ص ،62و(التّور)
ص ،63و(النحاس) ص ،69و(اهلَرج) ص ،92و(اجلدّ) ص. 93
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 .2الفروق الداللية
ومل يغفل اجلبّي الفروق اللغوية ،حيث أوردها يف كثري من املواضع ،منها قوله يف «النضح»:
النّضح :الرّشّ ليكون مبلوالً وال مبلوالً بني هذين ،وهو خميّر ذذا نضحه ،أي :رشّه ،...والنّضخ :باخلا،ء املنقوطة أشدّ من ذلك ،وهو
الرشح الذي له سيالن ،وال سيالن بني هذين ،ومنه قوله تعاىل :فيهِما عَينانِ نَضّاخَتانِ( الرمحن  ،)11 :55أي :فيهما
عينان هلما سي الن وال سيالن بني هذين ،وذلك ألذّ للشرب منهما ،وليس ذلك من فقد املياه فيهما ،وكيف ذلك وقد قال اهلل
عزوجل :فيهما عينان جتريان( الرمحن  ،)51 :55وقال فيها أنهارٌ مِن ماءٍ غريِ آسِنٍ( حممد  )05 :74فرتشّف ذلك
املا،ء منها على أنه سائل وال سائل شهي جداً (اجليب1112،م ،ص  13ـ .)14
وبيّن الفرق بني «أعطان ـ املرابط» بقوله « :أعطان اإلبل :مجع عطَن بفتح العني والطا،ء ،وهو الصدر ....ومرابط الغنم :املواهع اليت تربض

فيها ،أي :ترقد وتضع جنوبها فيها ،تستعمل األعطان لإلبل واملرابض للغنم والبقر والظبا،ء وما أشبه ذلك» (اجليب1112،م ،ص  ،)24ومثله يف
الفرق بني «النقاب ـ اللثام ـ اللفام» ،فقال « :كل ذلك منتقبة بشي،ء يف وجهها وهو النقاب واللّثام واللّفام :فالنقابُ ما يقع على الوجه من اجلبهة
من القناع ،واللثام ما يقع من القناع على األنف دون الوجه والعينني ،واللفام بفا،ء منقوطة ما يقع من القناع على الفم وحده ،وقد قيل :ذنه هو اللثام

قبله مبعنى واحد ،والذي فسرت لك أحسنه» (اجليب1112،م ،ص  ،)22وغريها من املواضع.1
 .6الكلي اللغوي
وقد ُعينَ اجلبّي باإلشارة إىل الكلّيات اللغوية اجلامعة لدالالت األلفاظ املختلفة ،ومثال ذلك بيانه لداللة «سؤر» ،فقال« :سؤر

احلمار بضم السني وتسكني اهلمزة ،وهو بقية املا،ء من شربه ،وسؤر كل شي،ء بقية ،تقول منه أسأرت أي أبقيت» (اجليب1112،م ،ص  ،)11وقوله
يف «التفل» :بأنَّهُ « من ريق الفم ومن آفات احللق ما يتقذّر وال يستخف ،ولذلك قالوا ملا يبقى من زاد املسافر نُفْل ،وعكر الزيت والبان والسمسم
وكل بقية ال يكاد يغتبط بها تُفْل؛ أي :ليس باجليد» (املصدر نفسه ،ص  ،)26وكذا «العزف» ،فقال« :املعازف :مجع مِعْزَف بكسر امليم ،وهو

العود و الطنبور والرّباب ،وما أشبه هذه املالهي ،وك ّل صوت حسن ال يفهم فهو عزف ،ومنه عزف الريح وعزيفها وعزف اجلن وعزيفها؛ أي :صوتها»
(املصدر نفسه ،ص  ،)92وغريها من الدالالت.2
املبحث الثالث :املصطلح والدَّاللة عند اجلبّي
أوال :داللة املصطلح
عين اجليب بالتطوّر الدالليّ لأللفاظ ،حيث ضمَّ كتابه إشارات إىل أصل استعماهلا والتغيري الطارئ عليها ،من تعميم أو غريه،
ونذكر منها ما أورده يف بيان داللة «الصَّوم» فقال « :الصوم :أصله الوقف ،ومنه صام النهار ذذا وقفت الشمس يف كبد السما،ء ،فقيل :الصائم
لوقوفه عن األكل والشرب واجلماع وغري ذلك» (اجليب1112،م ،ص  ،)32وقال يف «خُرّاب»« :خُرّاب :خبا،ء منقوطة مضمومة مجع خارب،

وأصل خارب سار اإلبل ثمّ كثر ذلك فسمّوا قاطع السُّبل خار باً ،ويقال له حمارب خبا،ء غري منقوطة ،واالسم منها اخلرابة خبا،ء منقوطة مكسورة»...
(املصدر نفسه ،ص .)26

(الرمَل ـ اخلَبَب) ص ،41و(نهل ـ عال) ص ،42و(اخلرابة ـ احلرابة) ص ،26و(الفرس ـ الربذون) ص،29
 .2ينظر شرح غريب يف الفرق بني َّ :
و(الضرس ـ األسنان) ص ،94و(القانع واملعرتّ) ص.16
 .2ينظر شرح غريب( :الذّرور) ص ،32و(اإلشعار) ص ،61و(جِرو) ص.62
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وذكر يف داللة «الذَّريعة» ما نصّه« :الذريعة :بالذال املنقوطة ـ أصلها اجلمل يهمل يف الفيايف والصحاري فتأنس ذليه الظبا،ء وبقر الوحش
وغري ذلك من الصيد ،ثمّ خيرج ذليه صاحبه الذي قد عرفه اجلمل ليصيد من تلك الوحوش فتدنو بدنوه فيصيده الصائد منها ما شا،ء ،هذا أصلها ث ّم
قيل لكلّ شي،ء كان سبباً لشي،ء فهلك به كما هلكت هذه الوحوش بإغراها هلذا اجلمل ،فهذا أصل الذريعة» (اجليب1112،م ،ص .)92
وقال يف «الشِّغار»« :الشغار :بفتح الشني ونقطها ـ أصله ذذا رفع الكلب ساقه ذذا بال ،يقال منه شغر الكلب بساقه وأشغرها ذذا رفع ساقه
للبول فكأن الذي يأخذ امرأة بال صدا فرج هذه بفرج هذه ذمنا مثن ما يعطى رفع سا اليت يأخذه مثن من يأخذ رفع سا اليت يعطي ،فلذلك قيل له
ب يدرب مثل علم يعلم ،وتدرّب ،أي :تعلّم يف الدرب
شغار» (املصدر نفسه ،ص  ،)94وكذا «الدّروب» فقال« :الدروب :مجع دَرْب  ...ومنه دَرِ َ

أي احلصن ذذ هو وعر ثم كثر ذلك من قوهلم حتى قالوا  :درب بدرب ذذا تعلم اخلري والشر ومجيع األشيا،ء كلها» (املصدر نفسه ،ص  ،)26وألفاظ
أُخَر.1
وقد يكون التغيري حنو التضييق والتخصيص ،كما جاء يف قول اجلبّي حني ذكر داللة «اجلبائر» ،فقال« :اجلبائر :مجع جبارة ،وهي
القصب امللفوف أو ألواح جتعل على الذراع املكسورة لتجربها أي تعيدها كما كانت ،مسيت بذلك على وجه التفاؤل احلسن» (املصدر نفسه ،ص

 ،)19وذكر أصل «الرّعاف» بأنَّه « دم خيرج بسرعة من األنف ،ألنّ أصل الرعاف السرعة ،يقال منه رَ َعفَ بفتح الرا،ء والعني ،وال يقال رُعف»
(املصدر نفسه ،ص  ،)16ويف داللة «الراكد» قال اجلبّي«:الرّاكد من املا،ء :الذي ال جيري ،وأصل الركود السكون ،فضغثه بيدها ،أي :ختلّطه

وحترّكه ،وأصل الضّغث اخللط» (املصدر نفسه ،ص  ،)19وغريها من املواضع.2
وحياول اجلبّي بيان العلّة يف تسمية املسمّيات ،أي يربط بني الداللة وعلة التسمية ،فقال يف «القصة البيضاء» بأنَّ«:أصل القصة

الرتاب األبيض فشبّه ما،ء الرحم آخر احليض يف بياهه بذلك الرتاب فلذلك قيل القصّة البيضا،ء» (املصدر نفسه ،ص  ،)23وذكر يف تسمية ميقات
«اجلُحْفَة» بأنَّ « اجلُحفة :بضمّ اجليم ووقف احلا،ء غري منقوطة هي امليقات وكان امسها يف اجلاهليّة مَهبَعة فسكنها قوم فأتاها السيل فاجتحفهم أي
أهلكهم فسمّيت اجلحفة» (املصدر نفسه ،ص  ،)42ونقل يف تسمية «البري» بامسها« :ألنها من ابتأرت الشي،ء ذذا استخرجته ،فقيل هلا بري ألنه

استخرج فيها املا،ء» (اجليب1112،م ،ص  ،)91وغريها من التسميات.3
ثانيا :ظواهر داللية
املعربُ (الدّخيل)
َّ
.1
مل يغفل اجلبّي ما دخل العربية من ألفاظ وكلمات ،فأشار إىل أنها غري عربية ،أو فارسية ،وومسه باصطالح (املعرَّب) ،ومثاله
ما بيّنه يف «ال َكيْمَخت» ،فقال « :ال َكيْمَخت :ليس بعربي ذمنا هو معرّب من كالم الفرس ،وهو جلد الفرس ذذا دُبِغَ وجلد ما كان مثله»
(اجليب1112،م ،ص  ،)22ومثله «الفِرْسِك :بكسر الفا،ء وتسكني الرا،ء ـ هو اخلوخ بلغة فارسيّة معرّبة» (اجليب1112،م ،ص  ،)36وكذا ما

 .2ينظر يف شرح غريب( :القنية) ص ،34و(لَواذ) ص ،32و(التنزّه) ص  ،49و(احلَمِرَة) ص ،21و(الغزو) ص ،23و(اإليالء) ص ،91و(النّشوز)
ص ،11و(احلِداد) ص.13
 .2ينظر شرح غريب( :الصعيد) ص ،23و(الطّرب) ص ،22و(الفذّ) ص.22
 .3ينظر شرح غريب( :الثعبان) ص ،14و(عَرَفة) (مِنى) ص ،41و(مارق) ص ،29و(مكّة) ص.62
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حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 0341هـ .ق0434 /هـ .ش) ـ العدد 01

أورده عن «النّمكسوذ» قائالً( « :النّمكسوذ) بفتح النون وامليم ووقف الكاف وهم السني غري منقوطة وذال منقوطة ـ هو أيضاً حلم فيه ملح،

بلسان فارسي معرّب» (اجليب1112،م ،ص  ،)69وغريها من األلفاظ.1
وقد ال يشري إىل كون الكلمة غري عربية كما فعل يف «الطست» ،فقال« :الطسْت :بفتح الطا،ء وكسرها معروف ،وفتحها أعلى»
(اجلواليقي1113 ،م ،ص  « ،)439وهي فارسيّة ،وطي،ء تقول :طَِسْت ،وغريهم :طَسٌّ ،وقال سفيان الثوري :الطَّسْتُ ولكنّ الطَّسَّ بالعربية ،أراد
أنهم ملا أعربوه قالوا :طَسٌّ» (اجليب1112،م ،ص  ،)63ومثله ما أورده يف بيان «الكنيسة» ،فقال« :الكنيسة :بفتح الكاف وكسر النون وفتح
السني ومجعها كنائس» (املصدر نفسه ،ص  ،)131وهي فارسيّة معرّبة (اجلواليقي1113 ،م ،ص  ،)239أصلها «كنشت» (ابن

منظور1414،هـ« ،كنس») ،ووردت ألفاظ أخرى يف الكتاب ،2وهذا ذا يؤخذ عليه ،ولعله مل يُشِر إىل أنها معرَّبة خلروجها عن
األوزان العربية.
.2

املثنّيات واملثلّثات

املثنيات هو أن ترد كلمتان متفقتان برتتيب احلروف وخمتلفتان يف حركة حروفها ،ويرتتّب على ذلك اختالف املعنى بينهما
(الزيدي1199،م ،ص 439؛ ومالو1191،م ،ص  ،)136وتناوهلا القدماء يف (باب احلرفني اللّذَين يتقاربان يف اللفظ ويف املعنى
ويلتبسان ،فربَّما وضع الناس أحدهما موضعَ اوخر) (ابن قتيبة ،أدب ،ج  ،1ص  ،)339فمن املثنيات اليت ذكرها اجليبّ نذكر ما
أورده يف «العَدْق» فقال« :ال َعدْ  :بفتح العني ـ األصل من النخل ،وال ِعدْ بكسر العني وِسق من متر» (اجليب1112،م ،ص  ،)96وكذا قوله يف
«املسْك»« :املسك :بفتح امليم هو اجلل ،وبكسرها هو الطيب» (اجليب1112،م ،ص  ،)91وفعل األمر ذاته حني وقف على داللة «احلِرمة
واحلُرمة» فقال« :يف احلِرمة :بكسر احلا،ء ـ أي التحريم ،واحلُرْمة بضم احلا،ء العزازة ،واحلقّ يقال :لو ال حرمتك ،أي؛ لو ال حقك وعزازتك ،وحرمة
الرجل أيضاً ما يسرت عليه يف عياله وغري ذلك مما يسرت عليه» (اجليب1112،م ،ص  ،)99ومثله يف الفرق بني «اجلّدّ و اجلِدّ» فقال« :اجلدّ :أي
جلدّ بكسر اجليم هو العزم هكذا وجده
البخت ،واجلد أيضاً أب األب ،واجلدّ أيضاً مصدر جددت ج ّداً ،أي  :قطعت قطعاً ،واجلدّ أيضاً العظمة ...،وا ِ
بكسر اجليم» (اجليب1112،م ،ص .)93
ومن املثلّث ما ذكره يف بيان «الغمر» ،فقال« :والغِمر :بكسر الغني وذسكان امليم العداوة واحلقد ،والغُمر بضم الغني وذسكان امليم الرجل

الذي مل جيرّب األمور والغَمْر :الرجل الكثري العطا،ء ،بفتح الغَني وذسكان امليم» ،3ويبدو أنّه ذكر تثليث الفاء ،وأهمل تثليث العني يف اللفظ
نفسه ،فــ« غمَرَ املا،ءُ الشي،ءَ :غطّاه ،والرّجُلُ الرَّجُلَ :أوسعه فضالً ،وأيضاً :عالهُ بالشَّرَفِ ،والفرَسُ :تقدّم اخليْلَ يف ج ْريِهِ .وغَمِرَ صدرُهُ :حقد،
والشي،ءُ :علقَ به ريحُ الطعامِ ،وغَمُرَ الرّجُلُ :خال من التجربة ،وجهِلَ» (البطليوسي1191،م ،ج  ،2ص 323؛ وابن مالك1194،م ،ج  ،2ص
 ،)461وقد ال يذكر اجلبّي مثلث املفردة كما قال يف «اللصّ» بقوله« :اللصوص :مجع لصّ ،وهم السلّابون وغريهم» (اجليب1112،م،

ٍّ ،وإغالقُ البابِ أيضاً ،واللِّصُّ بالكسر والضمّ :السّارقُ ،واللُّصُّ بالضمّ خاصّة:
ص ،)33فاللَّصُّ بالفتح :فعلُ الشيء يف سر
مجع ألَصَّ ،وهو الرجلُ اجملتَمِعُ املنكَبيْنق ،وغريهما (البطليوسي1191 ،م ،ج  ،2ص 132؛ وابن مالك1194،م ،ج  ،2ص .)264

 .2ينظر شرح غريب( :نبات وردان /البالتات بلسان العجم) ص ،11و(النريوز /لغة محريية" ص ،91و(النّرد /فارسي) ص ،19و(السماسرة:
الداللون بكالم الفرس ،وقيل بكالم أوباش العراق) ص.94
 .1ينظر شرح غريب(:اجلُرموق) ص ،19و(السوذايقات) ص ،61و(الدرهم) ص ،61و(املهرجان) ص ،91و(قيان) ص.19
 .3شرح غريب ص  1ـ  ،13وينظر :املثلّث ،ج  ،2ص  312ـ 316؛ وإكمال اإلعالم بتثليث الكالم ،ج  ،2ص.461
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 .3اللغات
حيوي كت اب اجلبّي ذخرية لغوية ثرّة فيما يتعلّق بلهجات القبائل واملناطق ،ذاكراً أمساءها تارةً ،ومكتفياً بذكر اللغة فقط تارةً
أخرى ،فضالً عن الرتجيح يف كثري منها ،مفرّقاً بني العالية من السالفة فيها ،وذا أورده من اللغات دون انتسابها إىل أصحابها ،ما
أورده من املثلث املتفق املعاني حني بني داللة «اجلُمّار» ،فقال « :ال قطع يف مثر معلّق وال كَثَر بفتح الكاف والثا،ء ،فالكثر هو اجلُمّار ،وهو قَلب

النخلة وقُلبها وقِبلها ،ومجعه قِلَبَة» (اجليب1112،م ،ص 136؛ والفيومي« ،قلب» ،ج  ،2ص  ،)212ومثله ما ذكره يف لفظة «السّقط»،
فقال « :السقط :الولد يطرح قبل متامه ،وفيه ثالث لغات سِقْط وسَقْط وسُقْط بكسر السني وفتحها وهمها ،والقاف يف ذلك كله ساكنة»
(اجليب1112،م ،ص  ،)33وغريهما من املواضع.1
ومل يألُ اجلبّيّ جهداً يف ترجيح لغة على أخرى يف كثري من املواضع بقوله «أحسن» و«أعلى» و«خري» ،والتفريق بني اللغة العالية
و السافلة أو الرديئة ،كما يف قوله « :الوَدي :بالذال املنقوطة هي اللغة العالية ،ويقال فيه أيضاً الودي بالدال غري املنقوطة ،وهي اللغة السافلة،

وهو ما،ء أبيض ثخني خيرج مع البول يغسل منه اإلحليل وحده  ،...ويقال منه وذي يذي وودى يدي على ما وهعت لك من اللغة السافلة والعالية»،
وقد سبقه الوقّشي يف ذلك (اجليب1112،م ،ص 12؛ والوقشي2331،م  ،ص  ،)94وقال يف «الطًّسْت»« :الطَّسْت :بفتح الطا،ء وكسرها ـ
معروف ،وفتحها أعلى» (اجليب1112،م ،ص  ،)63وذكر يف الفرق بني «أجرب و جرب»« :ال جيرب أحدٌ أحداً على النكاح...:ألنَّه من أجرب أي

قهر ،وجربوت بغري ألف فهو من جرب الكسر ،وقد يقال من قهرت بغري ألف ،وهي لغة رديئة» (اجليب1112،م ،ص  ،)94وغريها من املواضع.2
وعلى خالف ما سبق فقد يصرح اجلبّي باسم مَن تنتسب إليهم اللغة ،فيذكر أهل احلجاز وبين متيم وأهل مكة ،وأهل العراق،
صحَف بضم امليم وكسرها أهل احلجاز ،ويضمها بنو متيم» (اجليب1112،م ،ص ،)19
والشام ،واليمن ،ففي «املصحف» يقول« :والمَسَ املُِ ْ
وذكر من لغات أهل جند ما جاء يف لفظة «الوَتر» ،فقال« :الوتر :بفتح الواو ووقف التا،ء ،وهو الفرد الذي ال ثاني له ،وبكسرها ،وهي لغتان،
والتا،ء يف اللغتني ساكنة ،أهل جند يفتحون ،وأهل احلجاز يكسرون ،والوِتر بكسر الواو ال غري طلبك الدم» (اجليب1112،م ،ص .)21
وقد ال يشري إىل اللغات األخرى ـ وهذا نادر عنده ـ كما يف بيانه لداللة «الرّفغ» ،فاكتفى بالقول« :الرفغ بضم الرا،ء ووقف الفا،ء باطن

ال َفخِذ مع العانة» (اجليب1112،م ،ص  ،)12والرُّفغ يف لغة أهل العالية واحلجاز ،واجلمع أرفاغ ،وتفتح الرّاء يف لغة متيم ،واجلمع
رفوغٌ وأرفُغٌ (الفيومي« ،رفغ» ،ج  ،1ص .)233

 .4التفريق الدالليّ بني املصطلحات
مل يكتف اجلبّي بذكر املصطحالت القريبة يف الداللة ،بل ربط بينها ،وحوى كتابه تراثاً لغوياً ينيبء عن وجود جذور للمعجم
اللغويّ التأرخيي ،وكان عماده يف ذلك كالم العرب ،ثم الوقوف عند كالم الفقهاء ،وقد صرّح بهذا حني بيّن مراحل ولد املعزة،
فقال « :ولد املعزة حني تضعه أمّه ذكراً كان أو أنثى سخلة وبهمة ومجعها كما ذكرت يف ولد الضائنة ،فإذا بلغ أربعة أشهرٍ وفصل عن أمه فهو جَفْر
 .1ينظر شرح غريب  :الضِّفدَع  /الضِّفدِع ص( ،11املينّ) منى  /أمنى ص( ،13املذيّ) مذى /أمذى ص( ،23النّفَساء) نَفِسَت  /نُفِست ص،13
(الطنافس)  :طُنْفُسة /طِنْفِسة ص ،24و ُمؤَخَّرةُ /مؤْخَرَة ص  ،29والصَّدَر /الصّدور ص  ،46واملَرقيّ /املَريء ص ،23والرُّصاف /الرِّصاف ص
 ،21والكُزبُر /الكُسبُر ص  ،69ولَغِيَّة /لَغَيَّة ص  ،92والفُرسك /الفِرسك ص  ،132والغلث /العلث ص  ،133واخلِ ْنصِر /اخلَ ْنصِر ص ،112
وأنْمَلَة /أنْمُلة ص .116
 .1ينظر شرح غريب( :التابَلُ) أحسنُ من (التّابِل) ص  ،69و(عِلْيَة) خري من (عِلِّيّة) ص ،93و(النِّحرير) أوىل من (النَّحرير) ص ،12و(الرِّطلُ)
أح َسنُ من (الرَّطلق) ص ،63و(اجلِنازَةُ) أح َسنُ من (اجلَنازة) ص .22
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واألنثى جفْرَة  ....فإذا متّت له ست سنني فقيل له صالغ وال اسم له بعد ذلك ذال الذي ذكرنا ،هذا ما قالت العرب يف هذا الشأن ثمّ نعود ذىل ما قالت
يف ذلك الفقها،ء( »... ،اجليب1112،م ،ص  ،)39وقال يف «القرّاد» ما نصّه« :الق رّاد :أول ما يبدو يقال لواحدته قمامة بفتح القاف وذسكان

امليم ،فإذا كرب فو ذلك قيل له محنانة حبا،ء غري منقوطة وذسكان امليم ،فإذا كرب ذلك قيل له حَلَمَة بفتح احلا،ء والالم ،وهو آخر أمسائها»
(اجليب1112،م ،ص .)12
وقال يف أنواع اجللود« :األدم :اجللود اليت بلغت غ ايتها يف الباغ ،ويقال للجلد أول ما يلقي يف املا،ء ليدبغ مين،ء بفتح امليم وكسر النون ومبدّة

بعد النون وبهمزة بعد ذلك فإذا مترّط وانتتف قيل له :أَفني على وزن فعيل ،فإذا بلغ غاية ذلك قيل له أيم ومجعه آدم على غري قياس»
(اجليب1112،م ،ص .)24
ومثله ما ذكر من مراحل ولد الناقة ،فقال« :ولد الناقة أول ما ينتج يقال له رُبَع ....تقول كذلك ما زاد حتى ذذا هرم قيل له عَوْد ،وهو آخر
أمسائه» (اجليب1112،م،ص  ،)39ومثله يف ولد البقر ،فقال« :وولد البقر حني تضعه ذكراً كان أو أنثى عجل وعجول ....فإذا متت له ست

سنني قيل له صالغ ال اسم له ذال ذلك» (املصدر نفسه) ،وغريها من املواضع.1
نتائج البحث
بعد هذه الرحلة العلمية مع اجلبّي وكتابه ميكننا إجياز أهم النتائج يف اوتي:
ـ ال ميكن الفصل بني الدراسات اللغوية والفقهية ،وهو ما فعله اجلبّي يف كتابه ،حيث توسّع يف العلوم اللغوية املختلفة ،لكونه
فقيهاً بارعاً ولغويّاً متبحّراً ،عارفاً بدقائق اللغة وأسرارها .مع أنه مل يتمتع هو وال تأليفه بالشهرة واالنتشار يف األوساط العلمية.
ـ أوضح البحث منهج اجلبّيّ يف تناوله ملصطلحات الفقه ،فقد اعتمد القرآن الكريم والشعر العربي يف استشهاداته اللغوية ،ومن
النادر اعتماده على القراءات القرآنية واحلديث النبويّ الشريف.
ـ كان اجلبّي ذن حبث الغريب يف منهجه املعجميّ واالصطالح الفقهيّ فكان حبثه متّسماً باستيعاب الغريب يف املدوّنة وبيان
مدلوله املعجميّ ويف االصطالح الفقهيّ ،وهذه مسة من يصنّف يف الغريب اللغويّ يف مصنّفات العلوم وال سيَّما الشرعية منها.
ـ حرص اجلبّيّ على ضبط األلفاظ الواردة يف لغة فقه املالكية ضبطاً يزيل اللّبس فيها ،مع بيان معناها وتطوّرها الدّالليّ ،كما
كان حريصاً على ذكر األصل اللغويّ لكلّ مادّة ليحصل عند املتلقّي املنزع الدالليّ للمادة اللغوية.
ـ ضمّ اجلبّيّ كتاب ه ذخريةً لغويّةً ثرّة فيما يتعلّق بلهجات القبائل واملناطق ،ذاكراً أمساءها تارةً ،ومكتفياً بذكر اللغة فقط تارةً
أخرى ،ومن النادر أن يشري إىل اللغات األخرى الواردة يف اللفظة الواحدة.
ـ عبّر كتاب شرح غريب ألفاظ املدوّنة عن الفكر اللغويّ الذي اتّسم به اجلبّي يف نقده اللغوي ،حني يقول «أحسن» و«أعلى»
و«خري»  ،كما كان له معرفة بالواقع اللغويّ الذي عاصره تصويباً وأداءً ،ومل يغفل اجلبّيّ بيان العالقات الداللية أو الفروق الدقيقة
بني األلفاظ ،كما أنّ عقله كان ينزع إىل الكلّي لتكون أحكامه كلية مطردة فينعم النفع بها.
 .2ينظر شرح غريب( :الضائنة  :حنلة ـ صالغ) ص ،39و(النسور :رخم ـ قشاعم) ص ،41و(الكأل :جنم ـ عشب ـ جَهم ـ شجر ـ َنوْر /زَهْر)
ص.131
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جهوداً داللية يف كتابه ،حماوالً الوقوف على الفروق الداللية الدقيقة ما

بني األلفاظ اليت تنتمي حلقل معريفّ واحد ،ومل يكتف بذكر املصطحالت القريبة يف الداللة ،بل ربط بينها ،وحوى كتابه تراثاً لغوياً
ينيبء عن وجود جذور للمعجم اللغويّ التأرخيي ،وكان عماده يف ذلك كالم العرب ،ثم الوقوف عند كالم الفقهاء.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
أوالً :الكتب:
 .1ابن خلّكان ،أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أبي بكر األربلي1191( .م) .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ( .قيق
إحسان عباس)( .ج .)3لبنان :دار الثقافة.
.2

ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن بن عتاهية األزدي البصري1199( .م) .مجهرة اللغة ( .قيق رمزي منري بعلبكي)( .ط.)1

(ج ،)2بريوت :دار العلم للماليني.
.3

ابن سيده ،أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي2333( .م) .احملكم واحمليط األعظم ( ،قيق عبد احلميد هنداوي)( .ط( .)1ج.)9

بريوت :دار الكتب العلمية.
.4

ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا الرازي1191( .م) .معجم مقاييس اللغة ( .قيق عبد السالم حممد هارون)( .ج .)3بريوت:

دار الفكر.
.2

ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن حممد اليعمري املالكي1424( .هـ) .الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب( .ط.)1

بريوت :دار الكتب العلمية.
.6

ابن قتيبة ،أبو حممّد عبد اهلل بن مسلم الدينوري .أدب الكاتب ( .قيق حممد الدالي) .بريوت :مؤسسة الرسالة.

.9

ابن قتيبة1193( .م) .إصالح غلط أبي عبيد يف غريب احلديث ( .قيق عبد اهلل اجلبوري)( .ط .)1بريوت :دار الغرب اإلسالمي.

.9

ابن مالك ،حممد بن عبد اهلل اجلياني1194( .م) .إكمال اإلعالم بتثليث الكالم ( .قيق سعد بن محدان الغامدي)( .ط( .)1ج.)2

جدّة :مكتبة املدني.
.1

ابن منظور ،حممد بن مكرّم1414( .هـ) .لسان العرب( .ط( .)3ج .)6بريوت :دار صادر.

 .13األزهري ،حممد بن أمحد اهلروي2331( .م) .تهذيب اللغة ( .قيق حممد عو

مرعب)( .ط( .)1ج .)9بريوت :دار إحياء

الرتا العربي.
 .11البطليوسي ،ابن السيد أبو حممد عبد اهلل بن حممد1191( .م) .املثلث ( .قيق د .صالح مهدي الفرطوسي)( .ج .)2بغداد :دار
الرشيد للنشر.
 .12اجليب2332( .م) .شرح غريب ألفاظ املدوّنة ( .قيق حممّد حمفوظ)( .ط .)2بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
 .13اجلواليقي ،أبو منصور موهوب بن أمحد بن حممد1413( .هـ ـ 1113م) .املعرّب من الكالم األعجميّ عن حروف املعجم ( .قيق
د .ف .عبد الرحيم)( .ط .)1دمشق :دار القلم.
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 .14اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارابي1439( .هـ ـ 1199م ) .الصّحاح  /تاج اللغة وصحاح العربية ( .قيق أمحد عبد
الغفور عطّار)( .ط( .)4ج  .)2 / 4بريوت :دار العلم للماليني.
 .12حاجي خليفة ،مصطفى بن عبداهلل1413( .هـ ـ 1112م) .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون( .ج .)2بريوت :دار الكتب
العلمية.
 .16الذهيب ،أبو عبد اهلل مشس الدّين مُحَمَّد بن أمحد1413( .هـ) .سَِيرُ أعالم النبالء ( .قيق شعيب األرناؤوط وغريه)( .ط.)1
(ج .)23 /11 /16بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .19الذَّهيب1112( .م) .ميزان االعتدال يف نقد الرِّجال ( .قيق علي مُحَمَّد مع ّو

وغريه)( .ط( .)1ج .)4بريوت :دار الكتب

العِلْمية.
 .19ذوالرمّة1112( .م) .ديوان ذي الرمّة( .تقديم وشرح أمحد حسن بسج)( .ط .)1بريوت :دار الكتب العلمية.
 .11الزركلي ،خريالدين بن حممود بن حممد علي بن فارس الدمشقي2332( .م) .األعالم( .ط( .)12ج .)9 /2 /4 /3بريوت :دار
العلم للماليني.
 .23الزيدي ،كاصد ياسر1199( .م) .فقه اللغة العربية .جامعة املوصل :دار الكتب.
 .21السمعاني ،أبو سعيد عبد الكريم بن حممد1119( .م) .األنساب ( .قيق عبد اهلل عمر البارودي)( .ط( .)1ج .)4بريوت :دار
الفكر.
 .22سيبويه ،عمرو بن عثمان1439( .هـ ـ 1199م) .الكتاب ( .قيق عبد السالم حممد هارون)( .ط( .)3ج .)4القاهرة :مكتبة
اخلاجني.
 .23الشريازي ،أبو إسحاق إبراهيم بن علي .طبقات الفقهاء ( .قيق خليل امليس) .بريوت :دار القلم.
 .24الطرباني ،أبو القاسم سليمان بن أمحد1432( .هـ ـ 1194م) .مسند الشاميني ( .قيق محدي بن عبد اجمليد)( .ط( .)1ج.)3
بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .22عيا  ،القاضي أبو الفضل عيا

بن موسى اليحصيب1162( .م) .ترتيب املدارك وتقريب املسالك ( .قيق ابن تاويت الطنجي

وغريه)( .ط( .)1ج .)1املغرب :مطبعة فضالة ـ احملمدية.
 .26الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد .العني ( .قيق د .مهدي املخزومي ود .إبراهيم السامرائي)( .ج .)2 / 1دار ومكتبة
اهلالل.
 .29الفيومي ،أبو العباس أمحد بن حممد بن علي احلموي .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري (ج .)2 / 1بريوت :املكتبة العلمية.
 .29القرواني ،أبو زيد حممد عبد اهلل1196( .م) .الرسالة الفقهية [ومعه :غرر املقالة يف شرح غريب الرسالة] ( .قيق د.اهلادي محّو
غريه)( .ط .)1بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
 .21مالو ،رافع عبد اهلل1191( .م)« .منهَج الرَّاغب يف كتابِهِ مفردات ألفاظ القُرآن» .رسالَة ماجستري .كليَّة اوداب .جامعَة املَوصل.
 .33املربّد ،حممد بن يزيد1419( .هـ ـ1119م ) .الكامل يف اللغة واألدب ( .قيق حممد أبو الفضل إبراهيم)( .ط .)3القاهرة :دار الفكر
العربي.
 .31جممع اللغة العربية بالقاهرة2334( .م). .املعجم الوسيط( .ط .)4القاهرة :مكتبة الشروق الدولية.
 .32املغراوي ،أبو حممد حممد بن منصور1196( .م ) .غرر املقالة يف شرح غريب الرسالة (مطبوع مع كتاب الرسالة الفقهيّة للقريواني).
( قيق د .اهلادي محّو وغريه)( .ط .)1بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
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 .33مكّي القيسي ،أبو حممد مكي بن أبي طالب1432( .هـ ). .مشكل إعراب القرآن ( .قيق د .حامت صاحل الضامن)( .ط( .)2ج.)1
بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .34الوقّشي ،هشام بن أمحد األندلسي1421( .هـ ـ2331م ) .التعليق على املوطّأ ( .قيق د .عبد الرمحن بن سليمان العثيمني).
(ط( .)1ج .)1الريا  :مكتبة العبيكان.
ثانياً :املصادر األلكرتونية:
 .32امللتقى الفقهي .املؤلفات حول املدونة الكربى مرتبة ترتيبا تارخييا وموضوعيا .تاريخ االسرتجاع  .2314 / 6/23على الرابط
اوتيhttp://feqhweb.com/vb/forum.php :
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