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السماعُ ( االحتجاج المُّ َغوي)
َّ
عند مجمع المغة العربية بالقاىرة
Listening (Linguistic protesting) in Cario Assembbly
د.محمد صالح ياسين عباس
كمية التربية لمعموم اإلنسانية
جامعة ديالى

ممخص البحث
يقوـ ىذا البحث عمى دراسة األصؿ األوؿ مف أصوؿ المغة وىو
َّ
السماعُ
(االحتجاج المُّ َغوي ) عند مجمع المغة العربية بالقاىرة  ،الػذي بدأت عنايتوُ تنصب
ٍّ
بشكؿ كبير عمى الدراسات المُّ َغوية الحديثة،والسيما في أصوؿ المغة منذ ثالثينات
القرف الماضي والى يومنا ىذا  ،إذ تناوؿ ىذا البحث في بدايتو معنى السَّماع لغةً
واصطالحاً ،وأىميتو ،والسَّماعُ عند مجمع القاىرة  ،والذي ينقسـ إلى أر ِ
بعة أقساـ:
ُ
ُ
()1ػ ق اررات المجمع في السماع واالحتجاج.
()2ػ جيود أعضاء المجمع في السماع ومصادره.
َّ
المحدث.
بالمولد و ُ
()3ػ موقؼ المجمع مف االحتجاج ُ
()4ػ االستشياد السماعي في المجمع.
وقد اعتمدنا في دراسة ىذا البحث عمى ق اررات المجمع ومحاضر جمساتو،
ومذكرات أعضائو في دوراتو المختمفة ،وعمى كتب عممائنا القدماء والمحدثيف في
تأصيؿ ذلؾ.
وبعد ..فمف خالؿ ىذه الدراسة توصمنا إلى أىـ النتائج التي ثبتت في خاتمة
البحث.

المقدمة
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الحمد هلل عمى أحسانو وشك اًر لَوُ عمى توفيقوُ وامتنانو ،وأشيد أف ال آلو إال اهلل
ُ
الداعي إلى رضوانو ،وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
أما بعد..

العصر الحديث تطو اًر ممحوظاً في العموـ كافة  ،والسيما عمـ المغة
فقد َش ِي َد
ُ
وأصوليا  ،إذ بدأت عناية الييئات العممية والمجامع المُّغوية فػي الوطف العربي  ،منػذ
ُّ
تصب فػي مجاالت المغة ودالالتيا وأصوليا ؛ إذ نجد
بداية مطمع القرف الماضي

مجمع القاىرة أكثر المجامع العربية ٱىتماماً فػي المغة وأصوليا  ،فنمحظ مػف خالؿ

دراستنا ليذا الموضوع وغيره َّ
بأف أعضاءهُ يعمموف ليالً ونيا اًر مػف أجؿ معرفة ما يط أر
عمى المغة مػف تطور فػي ألفاظيا وأساليبيا ودالالتيا وأصوليا؛ إذ َّ
إف المجاف
المتخصصة فػي المغة وأصوليا داخػؿ المجمع يعمموف عمػى إقرار المسائؿ الجديدة

والحضارية التي تولدىا المغة يومياً ،إذ يمكػف أف نسمييا بػ (( حياة المغة )) َّ
ألف
المفظة ومػا يتعمؽ بيا مػف معنى أو أصؿ يكوف فػي داخميا  ،فمف يواكبيا سيجد
الكثير مػف ذلؾ َّ ،
فإف الذي دفعنا إلى دراسة ىذا الموضوع وجػود الثروة المُّ َغوية

اليائمة عنػد ىػذا المجمع  ،وقاؿ لػي األستاذ الدكتور عبدالكريـ خميفة( رئيس مجمع
المغة العربية األردني) إِ َّف مجمع القاىرة ىو منبع الدراسات المُّغويػة الحديثػة والمجامع
ُّ
تصب فيو ،ومػف خالؿ ىذه الدراسة فقد قسمنا البحث عمى
العربية األُخرى روافد

النحو اآلتي:
إذ بدأنا بدراسة مصطمح (السَّماعُ) وىو أعظـ أصؿ مف أصوؿ المغة ،لغةً
واصطالحاً ،وبياف أىميتوُ ،وتحدثنا عف السَّماع عند مجمع القاىرة وقسمنا الدراسة
فيو إلى أربعة أقساـ وىي عمى النحو اآلتي:

( )1ق اررات المجمع في السماع واالحتجاج.
( )2جيود أعضاء المجمع في السماع ومصادره.
َّ
المحدث :ظاىرة حديثة
المحدث ،و( ُ
بالمولد و ُ
( )3موقؼ المجمع مف االحتجاج ُ
أُضيفت إلى ظواىر المغة نتيجة التطور الحضاري الذي أصاب المغة فػي العصر
الحديث  ،وزادت ىذه الظاىرة مف أثراء المغة وتنميتيا).
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( )4االستشياد السماعي في المجمع ،والذي اعتمده المجمع في إصدار الق اررات
المُّ َغوية،ومنيا االستشياد بالقرآف الكريـ  ،واألحاديث النبوية  ،وكالـ العرب ،والنثر
والشعر واألمثاؿ.

وقد اعتمدنا في دراسة ىذا البحث عمى ق اررات المجمع  ،ومحاضر جمساتو ،
ومذكرات أعضائو ،ومعجماتو المُّغوية ،وكتب القدماء والمحدثيف في التأصيؿ
واالستقراء.
وبعد..
واهلل تعالى أسأؿ أف يسدد خطانا لخدمة ىذا الديف العظيـ  ،ولخدمة المغة العربية

ولي ذلؾ والقادر عميو.
 ،وأف ينفعنا بما عممنا إَِّنوُ ُّ
السماعُ  :لغ ًة واصطالحاً :
أوالً :معنى َّ

َص ٌؿ عظيـ مف أصوؿ المغة ،وىو الكالـ العربي الفصيح المنقوؿ بالتواتر.
َّ
السماعُ  :أ ْ
سـ ما استمذت األذف مف صوت حسف،والسماع أيضاً ما سمعت بو
لغ ًة  ((:إِ ٌ
فشاع ،وتكمـ بو))(.)1وىو(( ِح ُّ
ش األذف))

()2

.و((ما وقر فييا مف شيء تسمعوُ))(.)3

اصطالحاً:فيو(( ما ثبت في كالـ مف يوثؽ بفصاحتو،فشمؿ كالـ اهلل تعالى وىو
ِ
بعثتو وفي زمنو
القرآف ،وكالـ نبيو(صمى اهلل عميو وسمـ) وكالـ العرب قبؿ

كافر ِ
وبعده،إلى إف فسدت األلسنةبكثرة المولَّديف  ،نظماً ونث اًر عف م ٍ
سمـ أو ٍ
فيذه
ُ
ُ
ُ
()4
ثالثة أنواع البد ّْ
لكؿ منيا مف الثبوت)) .
انياً :أىمية السماع :

ٍ
بأمور ثالثة:
تتحدد أىمية السَّماع
1ػ ىو الدليؿ إلى القاعدة قبؿ استخراجيا .

2ػ ىو الشاىد عمى صحة القاعدة بعد ذكرىا(.)5
تعرؼ طبيعة المغة وبياف خصائصيا،وىوأقرب سبيؿ إلى
3ػ ىو الطريؽ األقوـ إلى ّ
ضبط العربية ومعرفة المستعمؿ منيا مف غيرِه(.)6
السماعُ (االحتجاج المَّ َغوي) فـي دائرة مجمع المغة العربية بالقاىرة:
ال اًَّ :
ِ
نشأتو ،والسيما السماع منيا
اىتـ مجمع القاىرة فػي أصوؿ المغة والنحو منذ

الػذي يعد األصؿ األوؿ مػف تمؾ األصوؿ،وىو السبيؿ األوؿ والميـ في معرفتيما،إذ
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اعتمد عميو أعضاء المجمع في دراسة المغة والنحو وما يتعمؽ بيما ،وجعموهُ أساساً
استندوا إليو في تقعيد القواعد ،فضالً عف انو الخطوة األولى التي سبقت القياس،

ونرى السماع فػي مجاؿ المغة والنحو وثيؽ الصمة بالنػص القرآني وقراءاتو والحديث
النبوي الشريؼ وكػالـ العرب الفصحاء (الرواية األدبية) بعدىا جميعاً نصوصاً موثَّقة

السماع والرواية (.)7
يعتمد في نقميا عمى
ِ

ويمكف تقسيـ دراستنا ليذا الموضوع إلى:
1ػ ق اررات المجمع في السماع واالحتجاج.
2ػ جيود أعضاء المجمع في السماع ومصادره.
بالمولَّد والمحدث.
3ػ موقؼ المجمع مف االحتجاج ُ
4ػ االستشياد السماعي في المجمع.

السماع واالحتجاج:
( )1ػ ق اررات المجمع في
ِ
(أ) ػ االحتجاج بمفظ الحديث(:)8

اختمؼ عمماء العربية في االحتجاج باألحاديث النبوية

()9؛لجواز روايتيا

بالمعنى،ولكثرة األعاجـ في رواتيا.وقد رأى المجمع االحتجاج ببعضيا في أحواؿ
خاصة مبينة فيما يأتي:
ػ ال يحتج في العربية بحديث اليوجد في الكتب المدونة في الصدر األوؿ ،كالكتب
الصحاح الستة فما قبميا.
ػ يحتج بالحديث في ىذه الكتب السابقة عمى الوجو اآلتي:
()1ػ األحاديث المتواترة والمشيورة.
()2ػ األحاديث التي تستعمؿ ألفاظيا في العبادات.
()3ػ األحاديث التي تعد مف جوامع الكمـ.
()4ػ كتب النبي(صمى اهلل عميو وسمـ).
()5ػ األحاديث المروية لبياف أنو كاف(صمى اهلل عميو وسمـ) يخاطب كؿ قوـ بمغتيـ.
دونيا مف نشأ بيف العرب الفصحاء.
()6ػ األحاديث التي ّ
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()7ػ األحاديث التي عرؼ مف حاؿ رواتيا أنيـ ال يجيزوف رواية الحديث
بالمعنى،مثؿ:القاسـ ابف محمد ،ورجاء ابف حيوة ،وابف سيريف.
()8ػ األحاديث المروية مف طرؽ متعددة؛وألفاظيا واحدة.
السماع من المحد ين(:)10
(ب)ـ قبول َّ

ترى المجنة قبوؿ السماع مف المحدثيف،بشرط أف تدرس كؿ كممة عمى حدتيا

قبؿ إقرارىا.
(ج)ػ دراسة كؿ كممة شائعة شريطة أف تكوف مستساغة،واف كاف ليس ليا مقابؿ
عربي يمكف استعمالو(.)11

(د)ـ صدر قرٌار في جمسات االنعقاد األول ،وفيو (( :العرب الذين يو ق
بعربيتيم،ويستشيد بكالميم،وىم عرب األمصار إلى نياية القرن ال اني ،وأىل
البدو من جزيرة العرب إلى نياية القرن الرابع)) (.)12

اعتمداً عمى ما سار عميو عمماؤنا السمؼ مف مثؿ :الخميؿ والكسائي وغيرىما.

ماع ومصادره:
الس ِ
()2ـ جيود أعضاء المجمع في َّ

يمحظ َّ
إف أعضاء المجمع قد اعتمدوا عمى العمماء السابقيف في إسناد آرائيـ ،كما

نجدهُ عنده:

ػ الشيخ محمد الخضر حسيف :الذي يرى أف السماع ىو ما رآهُ الشاطبي،قاؿ:

((والسماع كما قاؿ أبو إسحاؽ الشاطبي ((:إذا أثبتو ثقة لـ ُيطرح بسبب أف ثقة آخر
لـ يثبتو لعدـ اطالعو عميو ،بؿ القاعدة أف المثبت في مثؿ ىػذه األمور ُم َّ
قدـ عمى

النافي َّ
نص في
ألف النافي إَِّنما يقوؿ لـ أحفظوُ )) وجميورعمماء العربية عمى أف ما َّ
المعاجـ ونحوىا َّأنوُ أُميت أو لـ تق ْموُ العرب مف فعؿ أو مصدر أو مشتؽ ،نجري فػيو

عمى ما جرت عميو العرب فنيمموُ ونستغني عنوُ باأللفاظ التي تغني عنوُ))...
(.)13ويرى الشيخ أف أفضؿ ما ُي ْحتَ ُّج بو في تقرير أصوؿ المغة ىو القرآف الكريـ َّ
،فإنوُ
ٍ
بمساف عربي مبيف  ،وال يمتري أحد في أََّنوُ بالغ فػي الفصاحة وحسف البياف
نزؿ
الذروة التي ليس بعدىا ُمرتقى،فنأخذ بالقياس عمى ما وردت عميو كممة وآياتو مف
أحكاـ لفظية،وال فرؽ عندنا بيف ما وافؽ االستعماؿ الجاري فيما وصؿ إلينا مف شعر
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العرب ومنثورىـ ،وما جاء عمى وجو انفرد بو،وال نتبع سبيؿ َم ْف يحيدوف عف ظاىرة،
(.)14وموقفو مف القراءات
ويذىبوف بو مذىب التأويؿ ليوافؽ آراءىـ النحوية
القرآنية،فنراهُ شديد العنايةبيا واالعتماد عميياولـ يردأي قراءة منيا فيو يستشيد بيا
جميعاً سواء أ كانت متواترة أـ شاذة فيي عندهُ أصح مف االستشياد بكالـ العرب
الذي يقع في قسـ كبير منوُ المحف ومف دوف تشدد في قبوليا ،فضالً مػف َّأنوُ لـ
يخطّْئ قراءة مف القراءات ميما كانت أو يرفضيا،ولـ يفاضؿ بيف قراءة وأُخرى.

أما موقفوُ مػف االستشياد بالحديث النبوي الشريؼ  ،فقد َّ
قد َـ بحثاً إلى مجمع
المغة العربية بالقاىرة بعنواف(( :االستشياد بالحديث في المغة)) ( . )15وىو أوؿ مف

َّنبو عمى ىػذا الموضوع الميـ  ،ودرسو دراسة ُمفصمة عميقة ال يمكف ألي باحث
االستغناء عنو ،وقد اعتمد قرار مجمع القاىرة عمى ما توصؿ إليو الشيخ في ِ
بحثو
ُ

ىذا  ،ووجدنا الدارسيف المحدثيف يثنوف كثي اًر عمػى عمؿ الشيخ ويعتمدوف عميو كثي اًر؛

ومف ذلؾ قوؿ األستاذ سعيد األفغاني الذي وصؼ ىذا البحث ومعالجة الشيخ لوُ
قائالً :لػقد (( عالج ىذا الموضوع ( )16السيد محمد الخضر حسيف فػي مجمة مجمع

()17
ٍ
وقاض منصؼ،وانتيى
مترٍو
المغة العربية الممكي عمى خير مػا يعالجو عالـ ثبت ّ
مف ِ
بحثو إلػى النتيجة المرضية .)18( ))...وتحدثت الدكتورة خديجة الحديثي عػف

اىتماـ المحدثيف بقضية االحتجاج بالحديث  (( :وقػد أوضح الشيخ محمد الخضر
حسيف ىػذا إيضاحاً ال يدع
لمشؾ في در ِ
مجاالً ِ
استو التي قاـ بيا عف(( االستشياد

بالحديث في المغة))

يصح االحتجاج بيا
والتي حدد فييا الشروط التي يجب توافرىا في األحاديث التي
ُ
في المغة والنحو والصرؼ ،وقد اعتمد مجمع المغة العربية بالقاىرة عمى نتائج ِ
ىذه

الدراسة في وضع ق ارراتو الخاصة باالحتجاج بالحديث في المغة والنحو)) (.)19
بحثو ىذا يتضح في ِ
إِ َّف خالصةَ ما رآه الشيخ في ِ
قولو ((:وخالصة البحث أََّنا
ُ
نرى االستشياد بألفاظ مايروى في كتب الحديث المدونة في الصدر األوؿ واف
اختمفت فييا الرواية وال نستثني إال األلفاظ التي تجيء في رواية شاذة أو يغمزىا

ُّ
ويشد أزرنا في ترجيح ىػذا
بعض المحدثيف بالغمط أو التصحيؼ غم اًز ال مرد لوُ ،
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الرأي َّ
أف جميور المغوييف وطائفة عظيمة مف النحوييف يستشيدوف باأللفاظ الواردة

في الحديث ولو عمى بعض رواياتو)) (.)20

وقد أثبت الشيخ ستة أنواع مف الحديث ينبغي االحتجاج بيا في المغة  ،وىي:
ِ
كقولو :
أحدىا:ما يروى بقصد االستدالؿ عمى كماؿ فصاحتو عميو الصالة والسالـ،

((ح ِمي الوطيس)) و(( مات حتؼ ِ
أنفو)).
َ
انييا :ما يروى مف األقواؿ التي كاف يتعبد بيا أو أمر بالتعبد بيا كألفاظ القنوت
والتحيات وكثير مف األذكار واألدعية التي كاف يدعو بيا في أوقات خاصة.

ال يا:ما يروى شاىداً عمى َّأنوُ كاف يخاطب كؿ قوـ مف العرب بمغتيـ.
رابعيا:األحاديث التي وردت مف طرؽ متعددة واتحدت ألفاظيا.

خامسيا :األحاديث التي دونيا َم ْف نشأ في بيئة عربية لـ ينتشر فييا فساد المغة
،كمالؾ بف أنس وعبدالممؾ بف جريج واألماـ الشافعي (رضي اهلل عنيـ).

سادسيا:ما عرؼ مػف حاؿ رواتو َّأنيـ ال يجيزوف رواية الحديث بالمعنى مثؿ  :ابػف
سيريف والقاسـ بف محمد ورجاء بف حيوة وعمي بف المديني(.)21

لقد ناقش مجمع القاىرة بحث الشيخ محمد الخضر حسيف ((االستشياد بالحديث
ودرس أنواع الحديث التي ذكرىا فيو،والشروط التي وضعيا لما يصح
في المغة))
َ
االحتجاج بو منيا ولما ال يصح االحتجاج بو  ،وبالنظر إلى أىمية ىػذا البحث
ِ
ِ
وشمولو قرر المجمع استناداً إلى ما توصؿ إليو الشيخ االحتجاج بالحديث،
وعمقو

وقد سبؽ ذكر قرار االحتجاج بالحديث.

مد في
ويعتَ ُ
أما موقؼ الشيخ محمد الخضر حسيف مف كالـ العرب قائالًُ ((:
تقرير أحكاـ المفظ
عمى أشعار الجاىمية كأمرئ القيس وزىير  ،والمخضرميف وىػـ الذيف أدركوا
الجاىمية و اإلسالـ ،كحساف ولبيد  ،واإلسالمييف وىـ الذيف نشؤوا في صدر اإلسالـ
كالفرزدؽ وذي الرمة.

ٍ
بشيء مػف
المولَّدوف ،وتبتدئ طبقتيـ ببشار بف برد فال ُيحتَ ُج
أما المحدثوف وىـ ُ
أشعارىـ مػف أحكاـ المساف[ ]...وذىب بعض عمماء العربية إلى صحة االستشياد
وض ِع َّ
ؼ ىػذا المذىب مف حيث إِ َّف الرواية
بكالـ َم ْف يوثؽ بو مف المحدثيف[ُ ]...
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تعتمد عمى الضبط والعدالة  ،أما الثقة بصحة الكالـ ،أو فصاحتو  ،فمدارىا عمى

ُّ
فالحؽ أف ال حجة فيما يمفظ بػو رواة
َم ْف يتكمـ بالعربية بمقتضى النشأة والفطرة[]...
الشعر أو عمماء العربية إال أف تذكره عمى وجو االستئناس وأنت مالئ يدؾ بما ىو

ُح َّجة  ،أو منتظر ألف تظفر بالحجة )) ( .)22لقػد تردد الكالـ كثي اًر في قضية العرب
يصح محاكاتيـ  ،واالستشياد بكالميـ منذ القرف األوؿ لميجرة حتّى يومنا
الذيف
ُ
ىذا،عمماً َّ
بأف اآلراء فيو كانت متشعبة ومختمفة لكف خير قرار فييا مػا اتخذهُ مجمع
القاىرة بعد الدراسة وطوؿ التمحيص وىوَّ (( :
أف العرب الذيف يوثؽ

بعربيتيـ،ويستشيد بكالميـ ىـ عرب األمصار إلى نياية القرف الثاني،وأىؿ البدو مف

جزيرة العرب إلى آخر القرف الرابع)) (.)23

مف ّْ
اتضح في
مر نجد أف موقؼ المغوييف والنحوييف مف كالـ العرب
كؿ ما َّ
َ
يخص قبوؿ شعرىـ أو رفضوُ:
ثالثة مظاىر ،والسيما فيما
ُّ

()1ػ األمصار ال األشعار.
()2ػ البداوة ال التحضر.

()3ػ الطبع ال الصنعة(.)24

ويرى الشيخ أََّنوُ يجوز االحتجاج بالبيت الشعري ،عمى الرغـ مف عدـ معرفة
قائمو بشرط أف يكوف ر ِ
اويو عربياً ينطؽ العربية سميقة ،كما يرى االحتجاج بالشعر

الذي يرويو َم ْف يوثؽ بو في المغة ،واشتير بالضبط واإلتقاف واف لـ ُيعرؼ قائمو (، )25
وقاؿ عف عمماء العربية  ((:والموثقوف مف عمماء العربية كثير ،والمطعوف فييـ قميؿ
مد في التوثيؽ عمى َم ْف عاصرىـ مػف أىؿ الصدؽ ولـ يكف بينيـ منافرة))
 ،وتُ ْعتَ ُ
(.)26

ومما يدخؿ في السَّماع موقفوُ مف(( االستقراء)) والذي َّ
حددهُ الشيخ بقولو ((:إف
ّ
واضع القاعدة يستند إلى االستقراء الذي يكسبو ظناً بقصد العرب ألف يكوف الحكـ

قياساً مطرداً ،كما يستند إلى االستقراء الذي يفيدهُ ظناً بأف العرب لـ ينطقوا مف ىذا
ٍ
ماض مثالً))(.)27
المصدر بفعؿ أو اسـ فاعؿ ،أو مػف ىذا الفعؿ بمصدر أو فعؿ

ػ الدكتورعباس حسف :فقد قاؿ في االستشياد بالقرآف الكريـ (( :واليقيف عندي أف
القرآف فوؽ مستوى التأويالت ،وأف فيصؿ الرأي فيو صحة االستشياد النحوي
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والبالغي بظاىره مف غير نظر إلى قمة أو كثرة [ ]...ذلؾ أف َّ
كؿ ما يجيء في
القرآف قوي فصيح ،بؿ ىو في أسمى مراتب القوة والفصاحة)) (.)28

ػ وصؼ الشيخ محمد عبدالخالؽ عضيمة،القرآف الكريـ وقراءاتو؛ وىو المصدر األوؿ
حجةٌ فػي العربية بقر ِ
اءتو
في االستشياد وصفاً دقيقاً حيف قاؿ (( :والقرآف الكريـ ّ
المتواترة ،وغير المتواترة ،كما ىو حجة في الشريعة.فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط
التواتر ال ُّ
تقؿ عف أوثؽ مانقؿ إلينا مف ألفاظ المغة وأساليبيا وقد أجمع العمماء عمى

أف نقؿ المغة يكتفى فيو برواية اآلحاد)) (.)29فضالً عف أننا نجد في القراءات القرآنية

ثروة لغوية ونحوية جديرة بالدرس وفييا دفاع عف المغة والنحو  ،تعضد
قواعدىما،وتدعـ شواىدىما(.)30

ػ األستاذ عمي السباعي:وىو عضو المجمع حيث استدؿ بالقرآف الكريـ عمى جواز
اسـ الفاعؿ المبدوء بميـ زائدة جمع تكسير،وأنكر أف يجيء في القرآف شاذ(.)31

مما ال يدؿ عمى
ػ أماالشيخ عبدالرحمف تاج :فقد قاؿ في استعماؿ أفعؿ التفضيؿ ّ
مشاركة (( :الينبغي أف يقاؿ أنو شاذ أو ضعيؼ،فإنا نجده قد ورد في آيات كثيرة مف
الكتاب العزيز)) (.)32

ػ أما الشيخ محمد محيي الديف عبدالحميد فيو يجعؿ  (( :ما ورد في القرآف مرة

واحدة يؤسس قاعدة[]...وأف ىذا حكـ العقؿ والديف معاً)) (.)33

ػ األستاذ عبدالرزاؽ محيي الديف( عضو المجمع مف العراؽ) فيرى أ َّ
َف ورود االستثناء
الموجب مرفوعاً في القرآف الكريـ مرة أو مرتيف ال يؤسس قاعدة ،وال يحؿ قاعدة

أيضاً ؛ َّ
ألف الواجب أف نقعد قواعدنا عمى أساس الشائع،واألكثرية المطمقة ؛ والمثاؿ

()34
الرد عميو ؛ أل َّ
َف الشائع
أو المثاالف فػي القرآف يجب تأويميما
 .ىذا كالـ ينبغي ّ
واألكثرية المطمقة فيما يحفى كالـ العرب

أما القرآف الكريـ فك ّؿ ما فيو فػي غاية الفصاحة ومنتيى البالغة فورود مثاؿ

واحد فػيو يكفي لتقعيد قاعدة نحوية أو صرفية .

ػ أنكرالشيخ أحمد االسكندري االحتجاج باألحاديث في مسألة التعريب ،مردداً ما قالوُ
أف النحوييف األوائؿ لـ يحتجوا بيا َّ
أبو حياف وغيرهُ مف َّ
؛ألنيـ لـ يثقوا َّأنيا لفظ النبي
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ألف غالب األحاديث قد رويت بالمعنى ،و َّ
صمى اهلل عميو وسمـَّ ،
أف أكثر رواتيا مف
األعاجـ،و َّ
أف أحاديث كثيرة قد وضعت عمى لساف النبي صمى اهلل عميو وسمـ(.)35

خالؼ الشيخ االسكندري معتمداً عمى مػا سمكوُ ابػف مالؾ
ػ أما الشيخ حسيف والي :فقد
َ
مػف االحتجاج باألحاديث لفظياومعناىا(،)36و َّأنوُ قد تابعوُ عمى ىذا كثير مف متأخري
النحاة،وانقسـ أعضاء المجمع قسميف  :منيـ مف رأى الرأي األوؿ ،ومنيـ مف رأى
الرأي الثاني ،وبعد مناقشة ومحاورة كونت لجنة مف الشيخ أحمداالسكندري،والشيخ

إبراىيـ حمروش ،والشيخ محمد الخضر حسيف لدراسة ىػذا الموضوع ( ،)37فقػدـ الشيخ

محمد الخضر حسيف بحثاً بعنواف (( االستشياد بالحديث في المغة)) ( .)38سبؽ ذكرُه
 ،وعمى غرار ىذا البحث أصدر المجمع ق ار اًر باالحتجاج بالحديث النبوي الشريؼ.
ػ أما االحتجاج بكالـ العرب  :فقد أثار الشيخ أحمد االسكندري سؤاالً عػف العربي

الذي يعتد بعربيتو وذكر في إجابتو مجمؿ كالـ البغدادي ( ،)39والسيوطي ()40فييا،وىو
أف العربي مف أىؿ األمصار ،لـ يعد بعد المائة الثانية مف الفصحاء(.)41

ممف بمغوا المائة
ويرى الشيخ أحمد االسكندري قبوؿ كالـ فصحاء األمصار ّ
الثانية ولو زاد قميالً عنيا( ،)42أمػا أىؿ البادية الذيف لـ يختمطوا بغيرىـ فقبؿ منيـ إلى

حدود األربعمائة،وأيد في ىذا صنيع ابف دريد (ت

321ىػ) في الجميرة،واألزىري

(ت370ىػ) في التيذيب ،والجوىري (ت حدود 400ىػ) في الصحاح مػف نقميـ عف
أىؿ البادية في زمنيـ  ،وىػـ مػف أىؿ القرف الرابع(.)43

ػ أما الشيخ حسيف والي فقد ذكر أف عمماء المغة عندما أرادوا أف يدونوا المغة عمدوا
َّ ()45
()44
المولد
في
ا
بحث
وكتب
،
إلػى أخذ أكثرىا مف القبائؿ الست التي فػي قمب الجزيرة
ً
ُ
تحدث فيو عػف االستشياد بكالـ العرب  ،وردد فيو مػا قالوُ صاحبا الخزانة

()46
فحدد مف
واالقتراح  ،وسار المجمع فػي أوؿ سنيو عمى منياج النحاةالمتقدميف ّ
ِ
بكالمو بحديف زماني ومكاني ،مع شيء مف الترخص والتوسع كما صنع
يحتج

الشيخ االسكندري  ،وجػاء فػي شرح قرار المجمع فػي المعرب واألعجمي تحديداً
لمعرب المحتج بكالميـ َّ ،
بأنيـ  (( :العػرب الذيف يوثؽ بعربيتيـ  ،ويستشيد بكالميـ
،وىـ عرب األمصار إلى نياية القرف الثاني  ،وأىؿ البدو مف جزيرة العرب إلى

أوسط القرف الرابع)) (.)47
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ػ أما الشيخ عبدالقادر المغربي ،فقد قاؿ :إذ ُكنا نكتب العربية الفصيحة ،وىي باقية
فينا فمماذا ال نكوف فصحاء يعتد بعربيتنا؟ (.)48

ػ أما الدكتور طو حسيف(ت1393ىػ):
وىو مف الجيؿ الثاني مف أعضاء المجمع الذي اعترض عمى الحديف الزماني
والمكاني المذيف التزميما جامعوالمغة عند االحتجاج بكالـ العرب

(.)49وفي الشعر

الجاىمي يقوؿ الدكتور طو حسيف  (( :قد ُيضاؼ الشعر المصنوع إلى قائؿ غير
معروؼ أو غير ُمسمى  ،وقد يظف الذي يق أر شيئاً مف كتب األدب ترويحاً لمخاطر

وتسمية لمنفس َّ
يمر عمى
أف ىذا الشعرغير مصنوع  .أما أىؿ العمـ فإنيـ ال يثقوف بما ُّ
ؾ لتجدىـ يأخدوف
أسماعيـ مف شعر ُينسب إلى قائؿ غير معروؼ أو غير مسمى،أََّن َ
في شروط االحتجاج بالشعر أف يكوف قائموُ معروفاً بأنوُ عربي فصيح[ ]...والتحقيؽ

َّ
أف الشعر الذي ُيعرؼ قائموُ يحتجوف بو في المغة ويعتدوف بو في التاريخ ،وما ال
ويسمع مف عربي مطبوع يحتجوف بو في المغة وال شأف لوُ في التاريخ إال
ُيعرؼ قائمو ُ

حيث ُينظر مػف وجية أدبية عامة  ،وما ال ُيعرؼ قائموُ ويرويو غير الفصيح
يطرحونوُ جانباً وال يعولوف عميو فػي لغة وال تاريخ []...فقوؿ المؤلؼ (َّ :)50
إف أكثر ىذا
الشعر الذي ُيضاؼ إلى غير قائؿ أو إلى قائؿ مجيوؿ ،مصنوع موضوع انتحؿ
انتحاالً  ،إف أراد الشعر المسوؽ في الكتب عمى َّأنوُ مف أدب المساف فما يدعيو

محتمؿ  ،والناس يقرؤوف ىذا النوع مف الشعر وال يأخذوف أنفسيـ بشرط الثقة مف
صحتو .واف أراد ما تحتويو كتب المغة أو النحو مف الشواىد فيذا أكثرهُ معزو في
الواقع إلى قائمو،وبعض ما لـ ُيسـ قائمو قد سمعوُ الثقات مف العرب الذيف ُيحتج
بمنطوقيـ  ،فال يضرهُ أال ُيعرؼ قائموُ ،بؿ ال يقدح في االستشياد بو أف لو كاف ىذا
العربي الناطؽ بو انتحموُ انتحاالً)) (.)51

افؽ الدكتور طو حسيف في
ػ أما الدكتور أحمد حسف الزيات(ت 1388ىػ) فيو قد و َ
الرأي فػي حيف اشتد االعتراض عمى الحديف الزماني والمكاني  .فقػد قدـ بحثاً إلى

مجمع المغة العربية بالقاىرة بعنواف  (( :الوضع المغوي وىؿ لممحدثيف ّّ
حؽ

()52
عمف يممؾ الوضع المغوي،ولماذا قصرهُ
فيو؟))  .وىو بحث ُيطرح سؤاالً ميّماً ّ
العمماء عمى الذيف يعتد بعربيتيـ،وىـ عرب شبو الجزيرة فحسب فػي حد زمني ال
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يتجاوز القرف الرابع لميجرة.ولماذا ال يتاح ىذا الوضع لممحدثيف ،فػي إطار األفكار
اآلتية:
1ػ مغاالة األقدميف في تقديس العربية.
2ػ إغالؽ باب الوضع وما انبنى عمى ذلؾ مف طغياف العامة وحصر الفصحى في
ّْ
الم ْولَّدوف مف ألفاظ.
طبقة العمماء واألدباء وحرمانيا مف كؿ ما وضعوُ ُ
3ػ ُّ
حؽ المحدثيف في الوضع حؽ طبيعي مطمؽ.
4ػ دور المجمع فػي الوضع وفػي تسجيؿ األلفاظ المستعممة  ،والبد أف ندرؾ أ َّ
َف

المتكمميف بالعامية كانوا يمثموف(  )ٝ90مف العربية الفصيحة في عيدىا المجيد .فإف
كانت الفصحى ني اًر ينشأ مف األمطار  ،فالعامية بحر تصب ِ
فيو جميع األنيار.
فأزمة العربية يستجد حميا عندما تتداخؿ العامية والفصحى وتنشأ منيما الفصاحة

الحديثة.
ػ ال يختمؼ الدكتور إبراىيـ مصطفى(ت 1382ىػ) عما سبقوُ في الرأي عف اشتداد
االعتراض عمى الحديف الزماني والمكاني عند االحتجاج بكالـ العرب ،فقد قدـ بحثاً

()53
وىوبحث تاريخي في
إلى مجمع المغة العربية بالقاىرة بعنواف((:في أصوؿ النحو))
ٌ

نشأة النحووتطور البحث فيو ،بيف المؤلؼ ما ذكرهُ المؤرخوف عف وضعو ونسبتو إلى
عمي بف أبي طالب(عميو السالـ) أو إلى أبي األسود ويعارض ما ذكروه مرجحاً َّ
أف
النحو بالمعنى العممي نشأ مػع القرف الثاني لميجرة و َّ
أف أوؿ مف تكمـ فيو عبداهلل بف
إسحاؽ الحضرمي(ت 117ىػ).ثـ يبيف كيؼ اشتؽ النحو مف الكالـ العربي ،وكيؼ
تقرر أصولو  ،وأوؿ أصؿ انتيى إليو النحاة ىو السماع واألصؿ الثاني ىو العمة

.ويفصؿ القوؿ فػي ىذيف األصميف وكيؼ جرى العمؿ بيما فػي تقعيد العربية  ،وكيؼ
صار النحو إلى جمود فػي كتب المتأخريف  ،وكيؼ يعمؿ المجمع عمى تجديده؟.
ػ مف االحتجاج بكالـ العرب ػ الميجات العربيةػ استدؿ الشيخ محمد محيي الديف
عبدالحميد لجواز لحوؽ عالمة التثنية أو الجمع الفعؿ الذي فاعمو اسـ ظاىر بثبوتو
()54

طيىء وأزد شنوءة
لغة لجمع مػف قبائؿ العرب،منيـ ّ
ػ أما موقؼ المجمع ػ مف لغات العرب ،فقد اعتمد عمى قوؿ ابف جني (ت 392ىػ) إِ َّف
 ((:الناطؽ عمى قياس ٍ
لغة مف لغات العرب مصيب غير مخطئ ،واف كاف غير ما
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جاء بو خي اًر منوُ)) (.)55فأجاز إلغاء النصب بإذف مع تحقؽ شروط عمميا ؛ ألنو قد

نسب إلى بعض العرب إلغاؤىا(.)56وأجاز تأنيث فعالف بالتاء ألنيا لغة في بني أسد
أو لغة بني أسد(.)57

َّ
الم ْح َدث:
بالم ْولد و ُ
()3ـ موقف المجمع من االحتجاج ُ
ذكرنا سابقاً تقسيـ العمماء لمشعراء إلى أربعة أقساـ وجعموىا طبقات  :طبقة
المولَّديف (.)58
الجاىمييف،طبقة المخضرميف ،طبقة اإلسالمييف أو المتقدميف ،طبقة ُ
الم ْولَّديف (.)59وأضاؼ بعض العمماء طبقتيف
فأجمعوا عمى عدـ االحتجاج بطبقة ُ
ُخ َرَي ْي ِف عمى تمؾ الطبقات األربع ،ىما (:)60
أْ
الم ْولَّديف ،كأبي تماـ والبحتري.
()1ـ طبقة المحد ين :وىـ الذيف جاؤوا بعد ُ

المحدثيف ،كالمتنبي ،واف كاف اإلجماع
()2ـ طبقة المتأخرين :وىـ الذيف جاؤوا بعد ُ
الم ْولَّديف ،فياتاف الطبقتاف أولى بعدـ االحتجاج
قد انعقد عمى عدـ االحتجاج بكالـ ُ

بيما .

ولكف دعوة اإلجماع قد خرقيا استشياد بعض العمماء  ،منيـ :الرضي
()61
ِ
؛كاستشياده ببيت بشار بف برد(ت167ىػ) (:)62
الم ْولَّديف
االستربادي بكالـ ُ
عمي سواد
إذا أنكرتني بمدة أو نكرتيا
خرجت مع البازي ّ

عمى تجرد الجممة الحالية مف واو الحاؿ فيما إذا كاف الضمير الرابط في صدر

الجممة الخبرية(.)63

الم ْولَّد فقد عرض لوُ وبرىف صحة االحتجاج بو
أما دور المجمع في موضوع ُ
عمى الرغـ مف معارضة العمماء لوُ في موطف االحتجاج منذ دورتو األولى

سنة( 1934ـ)  ،بػؿ كانت ىذه المسألة أولى المسائؿ التي تناقش فييا أعضاء

المجمع( ،)64فمنيـ َم ْف ينكر ذلؾ ومنيـ َم ْف يؤيد.
فتناقشوا في (( الئحة المجمع)) فقد ذىب بعض األعضاء إلى تسميتيا بػ((

شرعة المجمع)) ؛ َّ
ألف الالئحة تتضمف شيئاً مػف القانوف و(( الئحػة )) ال عالقة بيف
معناىا المغوي  ،ومعناىا االصطالحي ؛ َّ
ألنيا ُمولَّدة فػي ىذا المعنى ( .)65وكذلؾ
لفظة (( مالية المجمع)) أعترض الشيخ حسيف والي عمى استعماليا،ألنيا
ُمولَّدة (.)66وأنكرىا الشيخ أحمد االسكندري ( ،)67واختمؼ أعضاء المجمع في قبوؿ
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َّ
ؼ يخصص معاني بعض األلفاظ الدالة عمى
العر ُ
الم ْولد ورده  ،وسأ َؿ بعضيـ  :ىؿ ّ
ُ
( .)68وذكر األب آنستاس
العموـ أو أََّنوُ إذا لمح لػوُ معنى مجازي يجعموُ مقبوالً ؟
مػاري الكرممي (ت 1947ـ) َّ
المولَّدة أولى مف األلفاظ األجنبية و َّأنيا تسد
أف األلفاظ ُ
حاجة الناس فػي االستعماؿ،وخاصةً إذا كانت شائعة صحيحة االشتقاؽ (.)69ومجاراة
الم ْولَّديف مف المغوييف واألدباء واالستشياد بآرائيـ واضحة في منيجو وىو القائؿ((:
ُ
()70
.
الم ْولَّديف))
وأف شئت جاريت ُ
أما الشيخ عبدالقادر المغربي فقد أكد عمى َّ
أف العالقة واضحة بيف معنى

((الالئحة)) في المغة ومعناىا في االصطالح قائالً  :أََّنوُ قد وضع المرسوـ ثـ الحت
في أفكار الئحة لمتعميؽ ِ
عميو فقمنا الئحة وىذا مف قبيؿ التسمية بالصفة بعد حذؼ
الموصوؼ(.)71

َّ
الم ْولَّد َّ
بأنوُ الكممة غير القاموسية وىي تنقسـ أقساماً
وحد َد الشيخ المغربي ُ
كثيرةً ،منيا ما تقبموُ قواعد المغة  ،ومنيا ما ال تقبمو(.)72
الم ْولَّد)) ( ،)73وكتب فيو
وعرضت لجنة األصوؿ في دائرة المجمع موضوع (( ُ
()74
المولَّد  ،وما جاء في كتاب
في
المغوييف
اء
ر
آ
فيو
،وذكر
الشيخ حسيف والي بحثاً
ُ

خزانة األدب واالقتراح مف أقواؿ وحجج  ،وذكر مف أمثمتو :القصؼ بمعنى الميو ،
والمتف بمعنى الكتاب األصمي  ،والماىية بمعنى الحقيقة وبمعنى الراتب

المولَّديف.
الشيري،الجريدة بمعنى أرزاؽ الجند...الخ  ،وفي االستشياد بكالـ العرب و ُ
وخمص إلى َّ
أف ما أدخموُ مف ال يعتد بعربيتو يسمى ُم ْولَّداً  ،وما أدخمو مف يعتد
عرباً(.)75
بعربيتو يسمى ُم َّ
ثـ قدـ الشيخ عبدالقادر المغربي بحثاً إلى المجمع بعنواف  ((:األلفاظ

غيرالقاموسية)) ( )76بحث فػي الكممات العربية ىي ما دونتوُ المعجمات مف الكمـ
مطمقاً  ،وتعد فصيحة ما لـ ينص أرباب المعجمات عمى عدـ فصاحتيا ،ومف ثََّـ
فكممات المعجمات تسمى عنده الكممات القاموسية  .والتي لـ تذكرىا المعجمات

كممات غير قاموسية  ،وىي سبعة  ،منيا:

()1ػ كممات لـ تذكر في المعجمات َّ
ولكنيا وردت في كالـ أحد الفصحاء الذي
يحتج بأقواليـ.
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()2ػ كممة لـ تذكر في المعجمات َّ ،
لكنيا وردت في كالـ أحد الفصحاء المتأخريف
ممف ال يحتج بكالميـ.
ّ
()3ػ كممات ولدىا المتأخروف لتدؿ عمى ٍ
معاف حيوية مختمفة وال أثر فييا
لالصطالح .
ذلؾ:

الم ْولَّد بعد مناقشة طويمة ،إذ أصدر ق ار اًر في
واختمفت آراء أعضاء المجمع في ُ

َّ
الم ْولَّدوف عمى غير استعماؿ العرب  ،وىو
الم ْول ُد :ىو المفظ الذي استعمموُ ُ
(( ُ
قسماف:
قسـ جروا فيو عمى أقيسة كالـ العرب،مف مجاز أو اشتقاؽ أو

نحوىما،كاصطالحات العموـ والصناعات وغيرىا ذلؾ  ،وحكموُ َّأنوُ عربي سائغ .
وقسـ خرجوا فيو عف أقيسة كالـ العرب  ،إما باستعماؿ لفظ أعجمي لـ تعربو

العرب  ،وقد أصدر المجمع في شأف ىذا النوع ق اررهُ  ،واما بتحريؼ في المفظ أو
الداللة ال يمكف معوُ التخريج عمى وجو صحيح  ،واما بوضع المفظ ارتجاالً

،والمجمع ال يجيز النوعيف األخيريف في فصيح الكالـ)) (.)77
َّ
َّ
الم ْولَّدوف الذيف عاشوا بعد عصر
بالم ْولد وأََّنوُ ما استعمموُ ُ
فحد َد القرار المراد ُ
االحتجاج إلى يومنا ىذا عمى غير استعماؿ العرب وجعموُ قسميف:

قسـ جرى استعمالوُ عمى أقيسة كالـ العرب سواء كاف عف طريؽ المجاز أو
َّ
دوف في استعمالو عف أقيسة كالـ
الم ْول َ
االشتقاؽ أو غيرىما  ،فيذا يقبؿ .وقسـ خرج ُ
المعرب وىو استعماؿ لفظ أعجمي لـ تعربو العرب
العرب  ،وىػذا أنواع  :منوُ ُ

(.)78ومنوُ ما

وادخالوُ في العربية  ،وقػد صدر ليذا النوع قرار يجيزهُ عند الضرورة
استعمؿ بتحريؼ في المفظ أو الداللة وال يمكف أف يخرج عمى وجو صحيح تقبموُ
()80
األقيسة العربية( .)79وىذا ال يجيز المجمع استعمالوُ  ،ومنوُ المرتجؿ
 ،وىذا أيضاً

ال يجيز المجمع استعمالوُ.
وبعد نياية الجيؿ األوؿ مف أعضاء المجمع جاء جي ٌؿ جديد دعوا إلى التجديد
َّ
ديف والمحدثيف،فدعا الدكتور طو
الم ْول َ
والتحديث وزادت أصوات الداعيف لقبوؿ كالـ ُ
حسيف إلى مد عصر االستشياد إلى العصر الذي نعيش فيو(.)81
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الم ْولَّد ليرتفع
أما الدكتور أحمد حسف الزيات ،فقد اقترح بعدهُ رد االعتبار إلى ُ
السماع مف قيود الزماف والمكاف ليشمؿ ما
إلى مستوى الكممات القديمة  ،واطالؽ ّ

يسمع اليوـ مػف طوائؼ المجتمع كالحداديف والنجاريف والبنائيف وكؿ َم ْف لوُ حرفة أو
صنعة أو مينة(.)82
أما األستاذ إبراىيـ مصطفى فقد اشترط لالرتقاء بالمغة العربية أف ننظر في آثار
أدبائنا مف ال ُكتّاب والشعراء  ،فمف رأيناه سميـ األسموب  ،صحيح العربية  ،وثّقناهُ
وجعمنا كالموُ مدداً لمغة  ،وحجة في النحو  ،كما فعؿ بعض المتقدميف؛ ومنيـ :
َّ
ديف
الم ْول َ
الرضي االستربادي فػي االحتجاج بشعر بشار بف برد وغيرهُ مف الشعراء ُ
بعد أف وثقوا مف لغتيـ وأسموبيـ  ،واف كاف في آثار أدبائنا مف يساير أولئؾ أعطيناهُ

ّْ
الحؽ ما أعطي ليـ (.)83
مف

وبعد ذلؾ أصبحت بعض الق اررات التي أصدرىا المجمع تستأنس بكالـ
َّ
ديف،كقرار دخوؿ األلؼ والالـ عمى(( ّْ
كؿ)) و((بعض)) جاء فيػو (( :يجري فػي
الم ْول َ
ُ
االستعماؿ دخوؿ (أؿ) عمى ّْ
كؿ وبعض،فيقاؿ:الكؿ موافؽ،أو البعض موافؽ،وجميرة

النحاة يمنعوف ذلؾ عمى َّ
أف منيـ مف أجازه ،وبينيـ ابف درستويو والزجاجي  ،وثمة
َّ
ديف مف قديـ.
الم ْول َ
مف المأثور أمثمة لورود ذلؾ في الشعر ،وقد جرى بذلؾ استعماؿ ُ
ولذا ترى المجنة إجازة دخوؿ األلؼ والالـ عمى ّْ
كؿ وبعض)) (.)84
وجاء في قرار تقديـ لفظ النفس أو العيف عمى المؤكد ،القرار  (( :يجاز تقديـ
َّ
المؤكد في معنى التوكيد َّ ،
ولكنيما ال يعرباف توكيداً بؿ
لفظ النفس أو العيف عمى
بحسب الموقع في الجممة  ،وذلؾ لورود مثؿ ذلؾ في المأثور عف خاصة العمماء

والكتاب  ،وإلجازة الزمخشري وابف يعيش لوُ ،ولتعقيب الصباف في حاشية األشموني
()85
ِ
مانعيو))
عمى
 .ونجد أف بعض الباحثيف مف أعضاء المجمع يوردوف كالماً
لمم ْولَّديف في بحوث لجنة األصوؿ ومذكراتيا ،ومنيـ :
ُ
ػ األستاذ عمي السباعي،إذ ٱستشيد مف شعر المتنبي فػي مذكراتو (( :شواىد جمع
اسـ الفاعؿ المبدوء بميـ زائدة واسـ المفعوؿ جمع تكسير )) (.)86

آستأنس لدخوؿ (أؿ) عمى العدد المضاؼ دوف
ػ الدكتور محمد شوقي أميف  ،إذ
َ
المضاؼ إليو  ،نحو :الثالثة أثواب  ،بإجازة قوـ مف الكتاب المتقدميف لوُ (.)87واستدؿ
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َّ
ديف في مسألة التعاقب بيف جمع الكثرة والقمة
الم ْول َ
ببيت لبشار بف برد أحد الشعراء ُ
(.)88
لمولَّديف كثر فػي مسألة لحوؽ
ػ أورد الشيخ محمد محيي الديف عبدالحميد أبياتاً ُ
عالمة التثنية والجمع بالفعؿ الذي فاعموُ ظاىر(.)89

()4ـ االستشياد السماعي في المجمع:
ٱستشيد األعضاء ٍ
بعدد مف الشواىد مف مصادر السماع ( القرآف الكريـ وقراءاتو
 ،والحديث النبوي الشريؼ  ،وكالـ العرب الفصحاء) في بحوثيـ ومذكراتيـ المقدمة
إلى المجاف المتخصصة في المجمع،وفي المعجمات المُّ َغوية التي أقرىا
المجمع.ويمكف أف نذكر عدداً مف الشواىد السماعية التي ٱستشيد بيا ىؤالء عمى

النحو اآلتي:

( أ )ـ القرآن الكريم وقراءاتُ ُو :
ػ قرر المجمع ضبط اسـ المصدر وعمموُ
ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [ آؿ عمراف.]ٜٔ٘ :

( ،)90فقػد ٱستشيد بقولو تعالى ﭽ ﭶ ﭷ
( ،)91واستشيد

ػ لحوؽ عالمة التثنية أو الجمع بالفعؿ الذي فاعموُ اسـ ظاىر
المجمع بقولو تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [ األنبياء.]ٖ :وقولوُ أيضاً :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭼ [المائدة.]ٚٔ :
أف َّ
ػ َّ
كؿ ظرؼ وشبيو ،وىو الجار والمجرور البد أف يتعمؽ إما بفعؿ أو
شبيو(،)92نحو قولو تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ[الفاتحة.]ٚ :
ػ مواضع القسـ أربعة ،ىي:

()1ػ أف يكوف الظرؼ حاالً (،)93نحو قولو تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [القصص:

 .]ٜٚونحو :ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [البقرة.]ٕ٘٘ :
()2ػ أف يكوف صفة( ،)94نحو قولو تعالى :ﭽ ﭪ ﭫ
()3ػ أف يقع صمة

( ،)95نحو قولو تعالى:

ﭬ ﭭ ﭼ[البقرة.]ٜٔ :

ﭽ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥﮦ ﮦ ﮨ ﮩ

ﭼ[األنبياء.]ٜٔ :
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()4ػ أف يقع خب اًر في الحاؿ ( ،)96نحو قولو تعالى :ﭽ ﯞ ﯟ
ﭧ ﭨ ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭼ [ الروـ.]ٗ :ونحو :
ٕ.]ٙأو

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ[المؤمنوف:

خب اًر في األصؿ  ،نػحو قولو تعالى  :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ[ فصمت.]ٗ٘ :

أي )) صفة لموصوؼ محذوؼ  ،وال ضعؼ
أي )) النعتية ،تكوف (( ُّ
ػ مف أحكاـ (( ُّ

في ىذا  ،وال شيء يمنع مف األخذ بو(.)97استدالالً عمى ما جاء في القرآف الكريـ :ﭧ

ﭨ ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [االنفطارٙ :

 .]ٛأما المعجـ الوسيط فمـ يكف بدعاً مػف المعجمات فػي االستشياد بالقرآف الكريـ
وقراءاتو بؿ يمكف القوؿ إِ َّف المعجـ الوسيط أكثر معجمات المغة الحديثة ٱستشياداً
بالقرآف الكريـ وقد تنوعت طرؽ إيراده اآليات المحكمات  ،فقػد يورد اآلية ويتبعيا

بشرح موجز يوضح معناىا العاـ  ،فقد ٱستشيد بقولو تعالى:

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ[

البقرة.] ٔٓ :وعقب عميو بقولو((:نفاؽ وفتور عف تقبؿ الحؽ)) ( .)98وٱستشيد بقولو

تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [ القصص  .]ٔٓ :فعقب عميو بقولو((:خالياً مف
البصر والعقؿ)) (.)99وذكرلفظة((البراءة)) بمعنى((:األعذارواإلنذار))

()100

؛وٱستشيد

بقولو تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ[ التوبة .]ٔ :وذكر لفظة (( المثاني )) بمعنى (( :
اآليات تتمى وتكرر)) ( )101؛ وٱستشيد بقولو تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ[ الزمر .]ٕٖ :وفي الجفاء والباطؿ()102؛ ٱستشيد بػقولو تعالى :ﭽ
حاجةً ِ
حاجو ُم َّ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [الرعد .]ٔٚ :وفي (( َّ
وحجاجاً  :جادلوُ))
()103؛ٱستشيد بقولو تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ[البقرة.]ٕ٘ٛ :
وفي أصوؿ النحو قاؿ ((:أو :حرؼ يجيء لمشؾ)) ()104؛ ٱستشيد لذلؾ بقولو تعالى:

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [الكيؼ .]ٜٔ :و(( لإلبياـ)) ()105؛ ٱستشيد لذلؾ بقولو
تعالى:

ﭽﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ[ سبأ:

ٕٗ] .ومجيء (( أو ))

لإلضراب بمعنى (( بؿ ))؛ ٱستشيد لذلؾ بقولو تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
الصافات.]ٔٗٚ :

ﭼ[

أما القراءات القرآنية  ،فقد قاؿ عنيا الدكتور عبدالصبور شاىيف  (( :إِ َّف قراءات

القرآف ىي الوثيقة التاريخية التي نطمئف إلييا فػي فقو المغة الفصحى مف جميع
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نواحييا [ ]...إذ َّ
إف ىػذه القراءات عمى اختالؼ رواياتيا سجؿ دقيؽ لما كاف يجري
في كالـ العرب مف تصرفات صوتية لغوية))

()106

إِ َّف لمقراءات القرآنية قيمتيف ميمتيف (:)107

.

()1ػ القيمة الدينية.
()2ػ القيمة المُّغوية الخاصة.

ويرى أبوحياف (ت 749ىػ) َّ :
إف القراءةَ ُسَّنةٌ متبعةٌ يوجد فييا الفصيح واألفصح

ِ
لمذكر(.)108
وكاف سبب ذلؾ تيسيرهُ تعالى القرآف
أما المجمع فقد احتج بالقراءات المتواترة وكذلؾ احتج بالقراءات الشاذة  ،ولـ
يفرؽ بينيا  ،متابعاً فيو متأخري النحوييف ككبف مالؾ وغيرهُ .وٱستشيد بالقراءات
المتواترة والشاذة  ،منيا :

ػ قولو تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﭼ [ البقرة .] ٙٚ :بإسكاف الراء ،وكذلؾ قولو  :ﭽ ﮟ
ﮠ ﮡ ﭼ[النساء]ٕٔٚ :

بإسكاف الراء أيضاً ،فالقراءة األولى سبعية  ،ق أر بيا أبو

عمرو بف العالء البصري(ت154ىػ) ( ،)109والثانية شاذة ق أر بيا األعرج(.)110

ػ ٱستشيد المجمع إلعماؿ (( إذف )) مع فصميا عػف معموليا بػ(( ال )) النافية بقراءة
ُبي  :ﭽ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [ اإلسراء .]ٚٙ :بالنصب (  .)111وىػي قراءة شاذة.
أ ّ
وجاء في القرار  ((:وورودىا في القرآف بالفصؿ بال ليس يمنع عمميا ،وكوف
ورودىا في القرآف قراءة ال يمنع االحتجاج بو  ،فالقراءات المشيورة كميا مناط

احتجاج)) (.)112

وفي الوسيط فقد ٱستشيد بالقراءات القرآنية عمى نطاؽ ضيؽ ومما ذكره منيا

قراءة (( معائش )) ( ،)113في قولو تعالى  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [ األعراؼ .]ٔٓ :قاؿ :
((المعيشة :المعاش مف المطعـ والمشرب والدخؿ (.ج) معايش عمى القياس،

ومعائش عمى غير القياس وقد قرئ بيما)) ( .)114وٱستشيد بقراءة الحسف البصري(

ت 110ىػ)  :ﭽ ﮆ

ﮇ ﮈ ﭼ[الكوثر .]ٔ :إنطيناؾ ( ،)115وقراءة  :ﭽ ﯝ

ﯞ ﯟ ﭼ[

النبأ ]ٕ٘ :بتخفيؼ السيف (.)116و ُّ
الحؽ َّ
أف القراءات مرتبطة بالميجات العربية فسبب
نشوئيا يعود إلى اختالؼ تمؾ الميجات عدداً منيا عف ٍ
عدد مف[ ،)117( ]...فقػد عمؿ
أبو زكريا الفراء(ت 207ىػ) َّأنيا( (( :فَ ِعيمة) لشبييا بوزنيا في المفظ وعدة الحروؼ
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[ ]...وقػد ىمزت العرب ((المصائب)) واحدتيا (م ِ
ص َيبة) َّ
شبيت بفعيمة لكثرتيا في
ُ
الكالـ )) (.)118وىناؾ الكثير مف االستشيادات بالقرآف الكريـ في أصوؿ المغة والنحو
والصرؼ في دائرة المجمع والسيما في كتاب( في أصوؿ المغة ) وىػو مجموعة
الق اررات العممية التي أصدرىا مجمع القاىرة في أربعة أجزاء ،ولكف نكتفي بيذا القدر.
( ب )ـ الحديث النبوي الشريف:

اعتمد مجمع القاىرة عمى األحاديث النبوية الشريفة في مواطف االستشياد

وخاصةً عندما اصدر ق ار ار في موضوٍع ما في أصوؿ المغة أو النحو أو الصرؼ
ِ
باأللؼ دينار)) (.)119إذ ٱستشيد
مثالً  ،ومف ذلؾ  (( :ثـ قدـ الذي كاف أسمفوُ فأتى
المجمع بيذا الحديث في جواز دخوؿ األلؼ والالـ عمى العدد المضاؼ دوف
المضاؼ إليو(.)120

ونرى عدـ جواز دخوؿ ( أؿ ) عمى العدد المضاؼ دوف المضاؼ إليو لما
يأتي:

(أ)ػ َّ
أف الحديث  (( :ثـ قدـ الذي كاف أسمفوُ فأتى باأللؼ دينار)) أخرجوُ ابف مالؾ
عمى ثالثة أوجو(:)121
باأللؼ ِ
ِ
ألؼ دينار) ثـ حذؼ المضاؼ وىو البدؿ لداللة
أوليا :أف يكوف األصؿ (

المبدؿ منوُ عميو  ،وأبقي المضاؼ إليو عمى ما كاف عميو مف الجر.
ِ
باأللؼ الدنانير ،فأوقع المفرد
انييا :أف يكوف األصؿ جاءه باأللؼ الدينار ،والمراد

موقع الجمع ثـ حذفت الالـ مف الخط ؛ َّ
ألنيا أصبحت باإلدغاـ داالً.

ال يا :أف يكوف(األلؼ) مضافاً إلى( دينار) ،واأللؼ والالـ زائدتاف ،فميذا لـ يمنعا

مف اإلضافة والوجو األخير ىو الذي خرج عميو بعض البصرييف ما ورد مف قوليـ :
الثالثة األثواب ،بدخوؿ (أؿ) عمى المضاؼ والمضاؼ إليو معاً،بحممو عمى زيادة

األلؼ والالـ في األوؿ  ،وىو الذي يمكف أف يوجو بو الحديث اآلخر مف قولو ((:ثـ

قَ َاـ فق أر العشر آيات)) (.)122
(ب)ػ أ َّ
َف فيو مخالفة لمقياس  ،إذ دخمت األلؼ والالـ عمى األوؿ مف المتضايفيف
دوف الثاني  ،فيي مف إضافة المعرفة إلى النكرة  ،وىذا ال نظير لوُ في اإلضافة
المفظية وال اإلضافة المعنوية أي ( المحضة والغير محضة) (.)123
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(ج)ػ أ َّ
َف ما نسب إلى أبي زكريا الفراء ليس قوالً لوُ  ،بؿ ىػو الزـ قولو  ،والصحيح
أف الزـ قوؿ العالـ ال ينسب إليو ( .)124وأما مػا نسبة المجمع إلى ابف عصفور(ت

669ىػ) تبعاً لما نقموُ الشياب الخفاجي(ت 1069ىػ) عنوُ فقػد تبيف لنا خطؤهُ ؛ َّ
ألف
ابف عصفور صرح َّ
بأف دخوؿ(أؿ) عمى المضاؼ دوف المضاؼ إليو ممنوع بإجماع
،إذ يقوؿ (( :وأما الوجو الثاني وىو :الثالثة رجاؿ  ،بدخوؿ األلؼ والالـ عمى األوؿ
واضافتو إلى الثاني فال يجوز بإجماع مػف أىؿ البصرة والكوفة)) (.)125
ٍ
بحديث آخر وىو  (( :ثـ ق أر العشر آيات))
وٱستشيد المجمع

( .)126في

الموضوع نفسو.
وقد أجاز المجمع جمع اسـ المفعوؿ( مشبوب) عمى مفاعيؿ ( مشابيب)  .وأجاز
المجمع أيضاً جمػع فاعؿ إذا كاف لمذكر عاقؿ عمى فواعؿ وٱستشيد بحديث(( :

والناس قواري اهلل في أرضو)) ( ،)127وٱستشيد بالحديث الشريؼ((:يتعاقبوف فيكـ

مالئكة بالميؿ ومالئكة بالنيار)) ( .)128وحديث (( :فوقعتا ركبتاهُ قبؿ أف تقعا كفاهُ))
(،)129وحديث (( :أف نخرج العواتؽ ذوات الخدور)) (ِ .)130
ىذه االستشيادات عمى
ْ
َ
لحوؽ عالمات التثنية أو الجمع بالفعؿ الذي فاعموُ أو نائب فاعموُ اسـ ظاىر مثنى
أو مجموع(.)131
وقد ٱستشيد المجمع لقياسية النعت باألعداد بالحديث النبوي (( :الناس كإبؿ

()132
وجر المعدود بػ(( مف )) ٱستشيد بحديث
مائة))
 ،وفي مسألة تأنيث أدنى العدد ّ
 ((:مف صاـ رمضاف ثـ أتبعو ٍ
بست مف شواؿ)) ( .)133عمى أف التاء قد حذفت مع
ُ
َْ َ َ
ِ
مقابمو ينبغي جواز إثبات التاء مع المعدود
المعدود المذكر المحذوؼ  ،وفي
()134
وفعمت و أبو بكر وعمر))
كنت وأبو بكر وعمر
ُ
المؤنث  .وٱستشيد بالحديثُ (( :
( ،)135عمى إجازة العطؼ بدوف فاصؿ عمى الضمير المتصؿ المرفوع(.)136

نكتفي بيذا القدر مف ٱستشيادات المجمع بالحديث النبوي الشريؼ في أصوؿ
المغة والنحو والصرؼ ..ويمكف القوؿ:

ػ ِإ َّف ىذا المجمع في أكثر ٱستشياداتو باألحاديث لـ يكف إالَّ متابعاً لمف سبقو مف
العمماء  ،مع أََّنوُ يمكف أف يصؿ مف نصوص الحديث الكثيرة جداً ( والتي وضعيا
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في محاضر جمساتو ومذكراتو ومعجماتو المُّ َغوية) إلى تغيير بعض األحكاـ النحوية
والصرفية أو التوسع فػي بعض القواعد.

ػ إِ َّف القرار الذي صدر باالحتجاج باألحاديث فػي مجاالت المغة مع كونو مضبوطاً
أف المجمع لـ ير ِ
بضوابط عممية ،إال َّ
اعيا في ق ارراتو  ،فحديث (( :والناس قواري اهلل
في أرضو)) ليس في الكتب التي دونت في الصدر األوؿ  ،وكذلؾ حديث (( :فوقعتا

ركبتاهُ قبؿ أف تقعا كفاهُ)) ليس مف الروايات المشيورة(.)137
(ج)ـ كالم العرب(ن ارً وشع ارً):

أوالً :الن ر :مف عناية المجمع بكالـ العرب أََّنوُ بنى مسألة مجيء ( أي) دالة
عمى اإلبياـ والتعميـ ( ،)138مستشيداً بقوؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب ( رضي اهلل

()139؛ ولكف احتجت

بأي خمؽ شئت يصحبوؾ بمثمو ))
عنو)  (( :اصحب الناس ّ
بأننا(( نتكمـ بما تكمموا بو ،وواحدىـ كالجميع  ،و َّ
المجنة ليذا َّ
النفَر كالقبيمة  ،فإذا
سمعنا مف عربي كممة اتبعناىا)) (.)140

ومف األمثاؿ التي ٱستشيد بيا المجمع في المعجـ الوسيط :
()141
ائد ال يكذب أىمو)) ( )142و(( األسطورة عمى
ضَّي ْع ِت المََّبف))
و(( الر ُ
َّي َ
ػ (( الص ْ
ؼ َ
لساف حيواف أو جماد  ،كأمثاؿ كميمة ودمنة)) (.)143
ػ (( مثؿ بيف يديو)) ( ،)144إذا انتصب ،معناهُ (( :أشبو الصورة المنتصبة)) (.)145
()146
ػ (( أنت بيف كبدي ِ
القمب
وحجاب ما بيف
الظفر
وخمبِى))
،و ِ
ُ
ُ
الخ ُُ ْل ُ
ب ُ (( :

الكبد)) (.)147
و ُ

()148
ِ
يتوعد فيالقي َم ْف ىو
يضرب لمرجؿ
ضاً))
ُ
ُ
ػ في المثؿ ((:جاؤوا ُمخمّْيف فالقَ ْوا َح ْم َ
ُّ
أشد منو(.)149
()150
َّ
يضرب لممتوحد برأيو  ،أو بدينو  ،أو
َس ٌد))
ُ
ػ في المثؿ  (( :الذئب خالياً أ َ
بسفَرِه(.)151
( ،)152وفي المثؿ  (( :وي ٌؿ
اليـ))
الخمِ ّى)  (( :مف الرجاؿ :الفارغ الباؿ مف ّْ
ػ( َ
لمشجي مػف الخمي)) (.)153
ّْ
الوْري ُي ْقتَ َد ُح
الم ْرُخ)  (( :شجر مف العضاه [ ]...ليس لوُ ٌ
ػ( َ
ورؽ وال شوؾ،سريع َ

بو)) ( .)154وفي أمثاليـ  (( :في ّْ
كؿ ٍ
العفار))(.)155
الم ْرُخ و َ
شجر نار  ،واستَ ْم َج َد َ
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كثير ،
ػ ( السََّب ُد)  (( :القمي ُؿ مف الشعر  .ويقاؿ :ما لوُ َسَب ٌد وال لََب ٌد  :ما لوُ قمي ٌؿ وال ٌ
ِ
أو  :ما لوُ ذو ٍ
صوؼ ُمتَمَب ِّْد ُ ،يكنى بيما عف اإلبؿ والغنـ)) (.)156
وبر وال
عفاف،وض ِرب بو المثؿ في
ب)((:رجؿ مف المدينة كاف مولى لعثماف بف
ُ
ػ ( أَ ْش َع ُ
()158
بي)) (.)159
الطمع)) ( ،)157فقيؿ  (( :أطمع مف أشعب))
 ،و (( :طَ َمعٌ أَ ْش َع ّّ
وفي مسألة تقديـ الحاؿ عمى العامؿ فييا وصاحبيا اسـ ظاىر،

ٱستشيد

الح َمبةُ))
وب ْ
المجمع لذلؾ مف األمثاؿ العربية  ،نحو :قوليـ (( َشتَّى تَ ُؤ ُ
ِ
ِ
عاممو (( :
الحمَبةُ)) الواقع فاعالً وعمى
شتيت ،حاؿ تقدـ عمى صاحبو وىػو (( َ

( :)160جمع

تؤوب)) ،والمعنى  :متفرقيف يرجع الحالبوف  ،وساغ ىػذا لكوف العامؿ فعالً متصرفاً
فيو مػف القوة  :بحيث يعمؿ متقدمػاً ومتأخػ اًر عمى السو ِ
اء (.)161وىذا المثؿ  :كالـ
عربي مروي عف الفصحاء.

وفي مسألة حذؼ حرؼ النداء في اسـ اإلشارة واسـ الجنس،استشيد المجمع
بالمثؿ  ((:ص ّْمي ص ِ
ضرب لشدة وقوع الداىية  ،أي  :يا صماـ .و((
ماـ)) (ُ .)162ي
ُ
َ
َ
()164
()163
عينؾ والحجر)) ،أي :يا
 ،أي :الحرب
اح))
ِفيحي فََي ِ
أعور َ
.وقوليـُ (( :
أعور ،أحفظ عينؾ وال ِ
الحجر(.)165
ؽ
َ
ُ
انياً :الشعر:

بػدأ عناية مجمع القاىرة باالستشياد بالشعر منذ مطمع الثالثينات والى يومنا

ىذا  ،ويع ُّػد الشعر حجة في مواطف االستشياد  ،وىذا ما نمحظوُ عند أعضاء المجمع
وغيرىـ مف الباحثيف في أصوؿ المغة والنحو والصرؼ ،عندما يتحدثوف عف مسألة
معينة أو تحميؿ قاعدة معينة يستشيدوف لذلؾ مف أجؿ تقوية حججيـ في ذلؾ.

فنجد أ َّ
أي) دالة عمى اإلبياـ والتعميـ (،)166عمى
َف المجمع قد بنى مسألة مجيء ( ُّ

بيت شعر واحد وىو قوؿ الفرزدؽ(:)167
ٍ
َي م ِ
ناف ٍ
ق
ارب
بسيف ُكمَّما ّ
َعالهُ
ُ
إذا َح َ
ىز َي ْقطَعُ
الحجاج أ َّ ُ
وفي مسألة جواز حذؼ مميز ( كـ) االستفيامية ( ،)168ٱستشيد المجمع ببيت

جعفر بف ُع َمبة(:)169

ض ًة
ولم ْ
ندر أ ْ
َن ْ
جض َنا عن الموت َج ْي َ
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وقوؿ الفرزدؽ يمدح ىشاـ بف عبدالممؾ(:)170
شام عمى ٱم ِر ٍ
و َكم أَ ْنعم ْت َكفَّا ِى ٍ
ستَِ ُيبيا
ىء
لَ ُو ِن ْع َمة َخ ْ
ض َراء َما َي ْ
ْ
َ ْ ََ
ىنا ( كـ ) خبرية  ،ورأت المجنة جواز حذؼ تمييز ( كـ ) االستفيامية

والخبرية (.)171والفصؿ بيف الصمة والموصوؿ بالقسـ ( ،)172وٱستشيد المجمع ببيت
()173

جرير

:

ِ
ذا َك الذي  ،و ِ
الب ِ
أبيك تَ ِ
الح ُّ
اطل
ف َمالِ ٌك
عر ُ
ق َي ْد َمغُ تَُّرَىات َ
َو َ
َ
ففصؿ بيف الذي وصمتو بقوؿ(( وأبيؾ)) وىو قسـ.
وفي موضوع الفصؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو ،

الشاعر:

ٱستشيد المجمع بقوؿ

ِ
كناح ِت يوماً صخرٍة ِب َع ِ
سيل

فرشنى ٍ
ِ
بخير ال أكونن و ِم ْدحتى

ِ
مفعولو وىو (( صخرة))  ،وقد فصؿ بينيما
فػ(( ناحت)) اسـ فاعؿ مضاؼ إلى

بالظرؼ (( يوماً)) (.)174وفي مسألة جواز حذؼ الموصوؿ االسمي مطمقاً غير األلؼ
والالـ وبقاء الصمة( ،)175احتج المجمع لذلؾ ببيت حساف بف ثابت(:)176
فَم ْن ييجو رسو َل ِ
اء
اهلل ِم ْن ُك ْم
س َو ُ
ص ُرهُ َ
َوَي ْم َد ُح ُو َوَي ْن ُ
َ َُْ َ ُ
أي (( :ومف يمدحوُ)) (.)177

وببيت األحوص(:)178

ِسي ِ
عند ِك َم ْن
َعمَ ُم أ ََّن ُو
َّان َ
ص ُح ُك ْم َوأ ْ
إِ ّنى ألَ ْن َ
أي  (( :ومف ينصح  ،فحذؼ :مف لداللة الموصوؿ المتقدـ))

عبداهلل بف رواحة(:)180

فواهلل ما نمتم وما نيل منكم

َي ُغ ُّ
ص ُح
ش َوَي ْن َ
( .)179وٱستشيد ببيت

ٍ
بمعتدل وفق وال متقارب

أراد (( :ما الذي نمتـ وما الذي نيؿ منكـ)) (.)181

وفي مسألة جواز زيادة (( الواو)) احتج المجمع ببيت امرئ القيس(:)182

فمما أجزنا ساحة الحي وانتحى

بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل

فالواو في (( وانتحى)) زائدة ؛ ألنيا جواب (( لما)) فالجممة ىنا جممة شرطية
مكونة مف فعؿ الشرط

يعفر(:)184

 +جواب الشرط ( .)183واحتج أيضاً ببيت األسود بف
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ورأيتم أبناءكم شبوا

...................

المجن لنا
وقمبتم ظير
ّ
قالوا  (( :وفي (( وقمبتـ)) زائدة  ،و(( قمبتـ)) جواب إذا )) (.)185
وفي مسألة تقديـ الحاؿ عمى العامؿ فييا وصاحبيا اسـ ظاىر،احتج المجمع
بأشعار العرب اآلتية:
الصعب عند أولى النيى
ييون
()1ػ سريعاً
ُ
ُ
ٍ
برجاء صاد ٍ
ق قابموا اليأسا
إذا

إذ تقدـ الحاؿ وىو (( سريعاً )) وتأخر الفعؿ (( ييوف )) (.)186

()2ػ قوؿ سويد بف أبي كاىؿ اليشكري(:)187

لو لَ ْحمى رتَ ْع
ُم ْزبداً يخطر ما لم يرني
واذا يخمو ُ
ِ
يخطر)) (.)188
عاممو ((
إذ تقدـ الحاؿ وىو (( ُم ْزبد)) عمى
ُ

()3ػ وقوؿ اآلخر(:)189

َعتَ ْبتُ ُيم حتى يالقوا والئيا
وأ ْ

ت ولم أصرم مسيئين أسرتي
ص ْم ُ
َو َ
()4ػ قوؿ يزيد بف مفرغ الحميري(:)190
ِ ٍ
ِ ِ
ميق
مارةٌ
مين طَ ُ
َن َج ْو ِت َوىـذا تَ ْح ِم َ
َع َد ْ
س َمـا ل َعبَّاد َعمَـيك إ َ
طميؽ)) عند
فػ((تحمميف)) في موضع نصب عمى الحاؿ مف فاعؿ ((
ُ
البصرييف ،وعامميا (( طميؽ)) وىو وصؼ مشتؽ يعمؿ عمؿ الفعؿ(.)191

المولَّدين شع ارً ون ارً:
كالم ُ
(د)ـ ُ
الرغـ بأ َّ
المولَّديف إالَّ إِ َّف
َف
عمى َّ
َ
العمماء أجمعوا عمى عدـ االحتجاج بكالـ ُ
1934ـ) .ومف
أكد عمى صحة االحتجاج بو منذ دورتو األولى  ،سنة(
المجمع َ
األمثمة الشعرية التي ٱستشيد بيا المجمع :

ػ في جمع اسـ الفاعؿ المبدوء بميـ زائدة واسـ المفعوؿ جمع تكسير ،قوؿ المتنبي

في كافور(:)192

َّ
صا َم َع ُو
ال تَ ْ
الع َ
الع ْب َد أَال و َ
شتَ ِر َ
ـيد ألَ ْنجاس م ِ
يد
ناك ُ
الع ِب َ
إِ َّن َ
ٌ َ
منكود ومناكيد.
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ػ مجيء صيغة (( فُ ْعمَى)) مجردة مف ( أؿ)  ،بقوؿ النحاة  :جممة ُ :ك ْبرى

ص ْغرى و ُك ْبرى(.)193وبقوؿ أبي نواس(:)194
وص ْغرى ،وفاصمة ُ
ُ
كأن ص ْغرى و ُك ْبرى من فَو ِ
اق ِعيا
َّ ُ َ َ َ
أرض من َّ
الذ ِ
ٍ
ىب
باء ُد َّر عمى
َح ْ
ص ُ

ػ وفي مسألة جواز حذؼ الموصوؿ االسمي مطمقاً وبقاء الصمة ،وقد آستأنس

المجمع ببيت المتنبي لالستشياد ىنا(:)195
ت ِم ْن طَ َرِبي
س ِي ْر ُ
س المَّيالي َ
ِب ْئ َ
يت َي ْرقُ ُدىا
َ
ش ْوقاً إلـى َم ْن َي ِب ُ
أي (( التي)) سيرت فييا(.)196

ػ مجيء (( ال )) النافية الداخمة عمى الجممة االسمية ميممة غير عاممة فيما بعدىا

مستوفية لمشروط (،)197كقوؿ

مبتدأ وخبر ،ومف شواىد أعماليا ( في المعرفة)
المتنبي(:)198

ق ُخالصاً من األذى
ود لم ُي ْرَز ْ
الج ُ
إذا ُ
الح ْم ُد َم ْكسوباً َوال المال باقيا
فَال َ
ػ مسألة في الكوف العاـ  ،فقد ٱستشيد الدكتور عباس حسف ببيت أشجع
ل َك ِ
الع ُّز إن َم ْوالك َّ
عز  ،وان َي ُي ْن
السممي(:)199
ون ِ
ِ
الي ِ
كائ ُن
فَ َ
أنت لَ َدى ُب ْح ُبوحة ُ
عمى أف الكوف فيو خاص وليس عاماً

()200

 .فأظير الخبز وىو (( كائف)) مع

أََّنيا قد دلت عمى كوف عاـ في الظرؼ (( لدى)) (.)201

ػ وفي مسألة التعاقب بيف جمع الكثرة والقمة ( ،)202ٱستشيد الدكتور محمد شوقي أميف

ببيت بشار بف برد(:)203

كأن م ار النقع فوق رؤوسنا
َّ

وأسيافنا ٍ
اكبو
ليل تياوى كو ُ
ومف الشواىد التي أوردىا المجمع لمصطمحات البالغة  ،قولو (( :المزاوجة (
في عمـ البديع)  :ترتيب فعؿ واحد مختمؼ المتعمؽ عمى شرط وجزائو  ،وىي مف
المحسنات المعنوية ،كقوؿ البحتري(:)204
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فمج بي اليوى
إذا ما نيى الناىي َّ

فمج بيا اليجر)) (.)205
أصاخت إلى الواشي َّ

ومف شواىده عمى أ َّ
الناطؼ ،ىو  (( :ضرب مف الحموى مف الموز والجوز
َف
َ
والفستؽ ويسمى أيضاً القَُّب ْيط)) (،)206كما جاء في قوؿ أبي نواس(:)207
ِ
ِ
الحمو
الحمو من
من يشتري
لمناطف في كفّ ِو
َيقو ُل
َ
لكف)) (ِ ،)208
وٱستشيد ببيت لممتنبي عمى جواز حذؼ اسـ (( َّ
بقولو(:)209
ت ِم َّم ْن ي ْد ُخ ُل ِ
ق َق ْم َب ُو
الع ْ
شُ
َو َما ُك ْن ُ
َ
لكن م ْن ي ْب ِ
شق
صر ُجفُوَن َك َي ْع َ
َو َّ َ ُ
إِ َّف الموضوعات التي ٱستشيد ليا المجمع بالشعر يمكف حصرىا فيما يأتي:
()1ػ تأييد القاعدة النحوية أو الصرفية.

()2ػ تأييد معنى الكممة التي يشرحيا  ،وىذا ىو الغالب في شو ِ
اىده.
()3ػ التمثيؿ لمصطمح بالغي معيف أو لمسألة مف مسائؿ العروض.
( -)4ذكر أسماء المواقع الجغرافية؛ مف أسماء المدف  ،والجباؿ ،
والبحار.......،الخ.
()5ػ ذكر عدداً مف أنواع األطعمة.

َف المجمع يستشيد ّْ
نمحظ أ َّ
لكؿ ما تتطمبو الحياة االجتماعية والثقافية
َ
والحضارية وغيرىا.
المولَّدة التي ٱستشيد بيا المجمع:
ومف األمثاؿ ُ
()210
َّ
َسمف مف
المثؿ
،وفي
الغ َرْي ُر))ىو(( حيواف مف آكالت المحوـ))
ػ (( ُ
المولد((:أ ُ
ُ
ُغرير)) (.)211

ضرب
المولَّديفَ (( :ش َوى في الحريؽ َس َم َكتَوُ)) ()212؛ و((
ُ
َّم َكةُ))  ،وفي أمثاؿ ُ
ػ (( الس َ
فػي التدليس وانتياز الفرصة)) (.)213

الخاتمة
نتيجة لدراستنا في ىذا البحث وقفنا عمى أىم النتائج اآلتية:
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َّماع ومصادره وىو األصؿ األوؿ مػف أصوؿ
1ػ اىتـ مجمع المغة العربية بالقاىرة بالس ِ
المغة ،منذ دورتو األولى سنة( 1934ـ) إلى يومنا ىذا  ،إذ احتج كافّةً بمصادر
السماع مف دوف التفرقة بيف أحد منيا.

2ػ اعتمد المجمع كثي اًر عمى ابف فارس و الزمخشري في االستشياد.

3ػ جواز االحتجاج بأي كالـ عربي فصيح ٍ
خاؿ مف الشوائب سواء أكاف نث اًر أـ شع اًر
قديماً أـ حديثاً َّ
بغض النظر عف قومية القائؿ؟.

4ػ يجب تحرير السَّماع مف الحدود الزمنية والمكانية حتّى يسمع مػف طبقات المجتمع
كافة كالنجاريف والحداديف والفالحيف والعماؿ....الخ.
5ػ تجويز االستشياد بالحديث النبوي،إذ ٱستشيد بػو ُك ُّؿ النحوييف والمُّغوييف بدءاً مػف
الخميؿ فسيبويو إلى يومنا ىػذا ،عمى الرغـ مػف التفاوت الواضح بينيـ فػي كثرة
االستشياد مف قمّ ِ
تو ،كما ٱستشيد بو ابف الضائع وأبو حياف والسيوطي ،وبرىف عمى

ذلؾ الباحثوف.

المولَّديف ،أال يخطر بباؿ الباحثيف
6ػ نرد عمى الذيف ينكروف االحتجاج بقػوؿ الشعراء ُ
بأف ىؤالء الشعراء ُبمغاء وفُصحاء  ،وىؿ مف المعقوؿ َّ
المنصفيف َّ
بإف ىؤالء الشعراء
المولَّديف ألؼ كتاباً؟ وىػؿ
يأتوف بألفاظ ليس ليا معنى؟ ولكف كيؼ يقبموف لو أف أحد ُ
ويرد كالموُ في الشعر ؟ ولػكف الموـ يقعُ عمى
مف اإلنصاؼ أف تقبؿ روايتوُ في المغة ُ

عاتؽ الذيف يقصروف عمى الشعر دوف أف يؤلفوا شيئاً في المغة.وعمى ُك ٍّؿ فكاف
المولِّديف أف يرجعوا إلى عصر ابف ىرمة (132ىػ).
ينبغي لمف أنكر االحتجاج بكالـ ُ
المولَّديف  ،ولػـ يحتجوا بو زاعميف أنيـ لـ يفيموا
7ػ أف العمماء الذيف نظروا إلى كالـ ُ
ُّ
تصب في َّ
المولَّد كالـ عربي غير محض ،ولكف نقوؿ ليـ
منو شيئاً،ولكف غايتيـ
أف ُ
المولَّديف نشأ بعد اإلسالـ فيو محض تعنت َّ
المولَّديف َم ْف
ألف مػف ىؤالء ُ
بأف كالـ ُ
عاش قبؿ أف عرؼ التأليؼ فػي المغة  ،فكيؼ نحكـ عمى كالميـ َّ
بأنػوُ غير عربي
صحيح مف دوف كتب المغة؟.

8ػ نستطيع أف نحدد شروط االستشياد ( االحتجاج المُّغوي) بشرطيف:
أوليما :الفصاحة.
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 (( ُكؿ ما قيس عمى كالـ:  طبقاً لمقانوف،  القياس عمى كالـ العرب:انييما

.))العرب فيو مف كالـ العرب

َّ ػ نرى9
أف االستشياد بمصادر السَّماع كاف مػف أجؿ المعالجات المُّ َغويػة والنحويػة
.والسيما في معجماتو المُّغوية،وىذا ما وجدناهُ لدى مجمع القاىرة،والصرفية والبالغية

(Abstract)

The research is studying the first origion of the language origions
which is .Listening (linguistic protesting) in Cario Assembbly which
his study started on modern linguistic studies especially the origion
of language sinae 1930 up to now The reseach is studying in the
beginnig the meaning of Listening linguistically and its
importance.Listening according to Cario Assmmbly is divided in to
four parts:
1.Assemmbly’s decisions about listening and protesting .
2.The efforts of Assembly’s members in listening and its sources.
3.The opinion of Assembly toward modern and generated protesting.
4.Listened witnessing in Assemmbly.
We depend on Assemmbly decisions and its written meetings, and
linguistis writing in this research .
Finally ,by this study we have important resuIts that mention at the
end.

اليوامش
74./2 ) (سمع:ػ تيذيب المغة1
162./8 ) (سمع:ػ لساف العرب2
223./21 ) (سمع:ػ تاج العروس3
24.:ػ االقتراح4

104.:تماـ حساف.د،األصوؿ دراسة إبستيمولوجية لمفكر المُّغوي عند العرب:ػ ينظر5
134.: خديجة الحديثي.د،الشاىد وأصوؿ النحو في كتاب سيبويو:ػ ينظر6
 محمد عاشور.د،القياس النحوي بيف مدرستي البصرة والكوفة:ػ ينظر7
12،85.ػ9،11:سويح
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8ػ صدر القرار في الجمسة الخامسة والثالثيف ،مف دور االنعقاد الرابع ،محاضر
جمسات المجمع433 :ػ ،434ومجمع المغة العربية في ثالثيف عاماً(مجموعةالق اررات

العممية)3 :ػ  ،4ومجمة مجمع فؤاد األوؿ ،7/4 :والمجامع العربية وقضايا المغة94 :ػ

95.
9ػ ينظر:االستشياد بالحديث في المغة ،محمد الخضر حسيف ،مجمة مجمع المغة
العربية الممكي ،199/3:والمجامع العربية وقضايا المغة94.:
10ػ صدر القرار في الجمسة السابعة والعشريف مف الدورة السادسة عشرة ،محاضر
جمسات المجمع ،317 :ومجمع المغة العربية في ثالثيف عاماً(مجموعة الق اررات
العممية) ،14:ومجمة مجمع المغة العربية56./8 :

11ػ صدر القرار في الجمسة الثالثة والعشريف مف الدورة السادسة عشرة .ينظر
:مجمع المغة العربية في ثالثيف عاماً(مجموعة الق اررات العممية)13.:

12ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي .202/1 :سنة( 1934ـ) ،ومحاضر جمسات
المجمع ،دور االنعقاد األوؿ  ،محضر الجمسة الثانية والعشريف،308 :وينظر:المغة
والنحو بيف القديـ والحديث ،د .عباس حسف 24:ىامش.
13ػ شرح ق اررات المجمع واالحتجاج ليا ،محمد الخضر حسيف ،مجػمة مجمػع المغة
العربية الممكي .36/2:سنة(1935ـ).
 -14ينظر:القياس في المغة العربية ،29:ودراسات في العربية وتاريخيا30:ػ31.
15ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي197/3:ػ.210سنة(1936ـ).
16ػ يريد موضوع (( :االستشياد بالحديث في المغة)).
17ػ الجزء الثالث197:ػ 210.
18ػ في أصوؿ النحو55.:
19ػ موقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث الشريؼ380.:
20ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي:

 ،210/3وينظر :دراسات في العربية

وتاريخيا180.:
21ػ ينظر :ـ.ف208/3:ػ  ،209وـ.ف177:ػ 178.
22ػ القياس في المغة العربية35 :ػ  ،36ودراسات في العربية وتاريخيا38.-36:
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مجل دديلل 2012/
.202/1سنة( 1934ـ) ،ومحاضر جمسات

المجمع ،دور االنعقاد األوؿ  ،محضر الجمسة الثانية والعشريف308.:
24ػ ينظر:االستشياد واالحتجاج بالمغة179.:
25ػ ينظر :القياس في المغة العربية ،38 :ودراسات في العربية وتاريخيا.39 :
26ػ مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة52./2:
27ػ  ،73ودراسات في العربية وتاريخيا.79 :
28ػ المغة والنحو بيف القديـ والحديث103:ػ 104.
29ػ دراسات ألسموب القرآف الكريـ،محمد عبدالخالؽ عضيمة:القسـ
األوؿ.2/1:المقدمة.
30ػ ينظر :ـ.ف2./1:
31ػ ينظر :في أصوؿ المغة34./2:
32ػ ينظر :أكثر مف واحد  ،عبدالرحمف تاج ،مجمة مجمع المغة العربية18./28:
33ػ القياس في المغة العربية335. :
34ػ ينظر :ـ.ف34:ػ 35.
35ػ ينظر :محاضر الجمسات  ،دورة االنعقاد األوؿ296:ػ299.
36ػ ينظر :ـ.ف299. :
37ػ ينظر :القياس في المغة العربية237.:
38ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي197/3:ػ 210.
39ػ ينظر:خزانة األدب6 /1 :ػ7.
40ػ ينظر:االقتراح33:ػ 34.
41ػ ينظر :محاضر الجمسات  ،دورة االنعقاد األوؿ294.:
42ػ ينظر :ـ.ف294.:
43ػ ينظر :ـ.ف294.:
44ػ ينظر :ـ.ف294.:
المولَّد  ،حسيف والي ،محاضر الجمسات  ،دورة االنعقاد
45ػ ينظرُ :
األوؿ334:ػ335.
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46ػ ينظر :ـ.ف337:ػ 338.

47ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي.202/1 :سنة(1934ـ) .وىذا ليس ق ار اًر لممجمع
كما وىـ األستاذ الدكتور عباس حسف في كتابو المغة والنحو بيف القديـ

والحديث24.:
48ػ ينظر :محاضر الجمسات  ،دورة االنعقاد األوؿ318.:
49ػ ينظر :محاضر الجمسات ،الدورة الرابعة عشرة475.:
50ػ أي :الدكتور طو حسيف.
51ػ في الشعر الجاىمي98.:
52ػ مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة110 /8 :ػ  ،116و محاضر الجمسات ،الدورة
السادسة عشرة387:ػ393.
53ػ ـ.ف ،136/8:وـ.ف479:ػ490.

54ػ ينظر:في أصوؿ المغة .209/2:ويمحظُ َّ
أف المجمع لـ يقر ىذه المسألة.
55ػ الخصائص12./2:

56ػ ينظر:في أصوؿ المغة133./2:
57ػ ينظر :ـ،ف80./1:
58ػ ينظر :العمدة ،199/1:وخزانة األدب5/1:ػ6.
59ػ ينظر:االقتراح42.:
60ػ ينظر :العمدة ،159/1 :والمزىر ،304/1 :وخزانة األدب .6/1 :وينظر :الق اررات
النحوية والتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة.692:
61ػ ينظر:شرح الكافية ،الرضي42./2:
ت)) بدالً مف ((خرجت مع)).
62ػ ديواف بشار بف برد .49/3:بروايةَ ((:نيَ ْ
ضُ
63ػ ينظر :الق اررات النحوية والتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة.692:

المولَّد في
64ػ ينظر :محاضر الجمسات  ،دورة االنعقاد األوؿ.8 :سنة( 1934ـ) ،و ُ
العربية609:ػ .610
65ػ ينظر :محاضر الجمسات  ،دورة االنعقاد األوؿ6:ػ .8سنة(1934ـ).
66ػ ينظر :ـ.ف89.:
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67ػ ينظر :ـ.ف89.:
68ػ ينظر :ـ.ف90.:
69ػ ينظر :ـ.ف91:ػ92.

70ػ مجمة لغة العرب.101/3:سنة(1913ـ).
المولَّد610:ػ611.
71ػ ينظرُ :
72ػ ينظر :محاضر الجمسات  ،دورة االنعقاد األوؿ.92:سنة(1934ـ).
73ػ ينظر :ـ.ف317.:
74ػ ينظر :ـ.ف334:ػ345.
75ػ ينظر :ـ.ف318:ػ345.
76ػ ـ.ف321:ػ330.
77ػ صدر القرار في الجمسة الرابعة والعشريف مف جمسات المجمع في الدورة األولى
 .مجمة مجمع المغة العربية الممكي:

.204/1سنة( 1934ـ) ،ومجموعة الق اررات

العممية ( في خمسيف عاماً)،12 :والق اررات النحوية والتصريفية لمجمع المغة العربية

بالقاىرة 695.:

78ػ ينظر :قرار التعريب ،الذي صدر في( صباح يوـ األربعاء 14مف ذي القعدة ،
سنة 1352ىػ = 28مف فبراير،سنة

1934ـ).مجمة مجمع المغة العربية

الممكي .202/1 :سنة( 1934ـ) ،ومحاضر جمسات المجمع ،دور االنعقاد األوؿ ،
محضر الجمسة الثانية والعشريف309.:
79ػ وىو ما يسمى بالعامي أو الدارج أو البمدي .ينظر:االحتجاج ليذا القرار.

مجمة

مجمع المغة العربية الممكي ،203/1 :والق اررات النحوية والتصريفية لمجمع المغة
العربية بالقاىرة 695.:
80ػ كاأللفاظ التي ال أصؿ ليا في المغة  ،نحو :الحنشصة والحفمطة.ينظر:
االحتجاج ليذا القرار .مجمة مجمع المغة العربية الممكي.203/1:
81ػ ينظر :محاضر جمسات المجمع ،الدورة الرابعة عشرة ،475 :والق اررات النحوية
والتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة 696.:
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82ػ ينظر :محاضر جمسات المجمع ،الدورة السادسة عشرة ،400 :والق اررات النحوية
والتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة 696.:
83ػ ينظر :ـ.ف ،489:وـ.ف696.:
84ػ صدر القرار في الدورة الحادية والخمسيف .ينظر :فػي تقرير لجنة األصوؿ المقدـ
إلى مؤتمر المجمع في الدورة الحادية والخمسيف ،صفحة الق اررات ،ومجمة مجمع
المغة العربية األردني ،العدد المزوج  ،234/29 ،28 :والق اررات النحوية والتصريفية
65.:
85ػ صدر القرار في الجمسة التاسعة مف جمسات المؤتمر في الدورة األربعيف .ينظر:
القرارفي:في أصوؿ المغة:

،191/2ومجموعة الق اررات العممية(في خمسيف

عاماً)149.:

86ػ في أصوؿ المغة37./2:
87ػ ينظر :ـ.ف186./2 :
88ػ ينظر :ـ.ف78./3 :
89ػ ينظر :ـ.ف212/2 :ػ213.
90ػ ينظر :مجموعة الق اررات العممية في خمسيف عاماً155.:
91ػ ينظر :ـ.ف39.:

92ػ ينظر :في أصوؿ المغة123./2:
93ػ ينظر :ـ.ف123./2:
94ػ ينظر :ـ.ف124./2:
95ػ ينظر :ـ.ف124./2:
96ػ ينظر :ـ.ف124./2:
97ػ ينظر :ـ.ف207./2:
98ػ المعجـ الوسيط ( :مرض)870./2 :
99ػ ـ.ف( :فرغ)691./2 :
100ػ ـ.ف ( :ب أر )45./1 :
101ػ ـ.ف( :ثنى)102./1 :
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102ػ ـ.ف( :جفأ)127./1 :

103ػ ـ.فَ ( :ح َّج )157./1 :
104ػ ـ.ف ( :أو)31./1 :
105ػ ـ.ف( :أو)31./1 :
106ػ أثر القراءات في األصوات والنحو العربي ( أبو عمرو بف العالء) ،عبد
الصبور شاىيف9.:
107ػ ينظر:معجـ القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشير القراء،د.أحمد
مختار عمر وعبدالعاؿ سالـ مكرـ ( :بياف القيمة المُّغوية الخاصة لمقراءات القرآنية).
108ػ ينظر :البحر المحيط251./7 :
109ػ ينظر:إعراب القرآف ،النحاس،184/1 :والقراءات وعمؿ النحوييف فييا ،األزىري
47./1:
110ػ ينظر :مختصر شواذ القراءات:

 ،30ونسبيا ابف جني إلى مسممة

.ينظر:المحتسب.204 /1:
111ػ ينظر :الكشاؼ.640/2:نسبيا الزمخشري إلى أُبي.
112ػ الق اررات النحوية والتصريفية676.:
113ػ المقتضب ،المبرد ،261 /1:والمنصؼ ،ابف جني.307/1 :وىي قراءة نافع بػف
عبدالرحمف بف أبي ُنعيـ مولى َج ُعونة بف شعوب الميثي،ويكنى أبا رويـ وقيؿ أبا
الحسف وقيؿ أباعبدالرحمف،توفى بالمدينة،سنة( 169ىػ).ينظر:التيسير في القراءات
السبع.17:
114ػ المعجـ الوسيط ( :عيش)646. /2:
115ػ مختصر شواذ القراءات  ،ابف خالويو،181:وينظر :شواذ القراءات  ،الكرماني:
،225والمعجـ الوسيط دراسة تحميمية ،حسف البمداوي (27:أطروحة دكتوراه).
116ػ ينظر:المعجـ الوسيط :مادة(غسؽ)659./2:
117ػ ينظر :الشواىد واالستشياد في النحو225.:
118ػ معاني القرآف ،الفراء373/1:ػ374.
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119ػ أخرجو البخاري ،وىذا المفظ في صحيح البخاري ،كتاب الكفالة ،باب الكفالة
 ،801/ 2ورواه اإلماـ أحمد في مسنده
فػي القرض والديوف باألبداف وغيرىا:
 ،348/2:ولكف بمفظ (( :ثـ قدـ الرجؿ الذي كاف تسمؼ منو فأتاه ِ
بألؼ ٍ
دينار)).
120ػ صدر ىذا القرار فػي الجمسة التاسعة مػف جمسات المؤتمر فػي الدورة التاسعة
والثالثيف .ينظر :في أصوؿ المغة ،182/2 :ومجموعة الق اررات العممية( في خمسيف
عاماً)169.:

121ػ ينظر:شواىد التوضيح والتصحيح57 :ػ ،60والق اررات النحوية والتصريفية لمجمع
المغة العربية بالقاىرة 322:ػ323.
122ػ الق اررات النحوية والتصريفية323.:
 -123ينظر :شرح جمؿ الزجاجي،237/2 :وشرح الكافية ،الرضي216/2 :ػ ،217
والق اررات النحوية والتصريفية323.:
124ػ ينظر:شرح مختصر الروضة639/3:ػ641.
125ػ شرح جمؿ الزجاجي. 37/2:

 126ػ أخرجو البخاري في صحيحو  ،كتاب العمؿ في الصالة  ،باب االستعانة باليد في

الصالة ، 401/1:وصحيح مسمـ  ،كتاب صالة المسافريف وقصرىا،باب الدعاء في صالة
الميؿ وقيامو525./1:

127ػ نقمو األستاذ عمي السباعي مػف المساف( :ق ار)  .174/15 :معناهُ ُ (( :شيَداء اهلل أُخذ
الناس يتتبعونيـ فينظروف إلى أعماليـ)) .تيذيب المغة ، 207/9 :وينظر:
مف أنيـ َي ْق ُر َ
وف َ
في أصوؿ المغة.44/2:

128ػ أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب المواقيت ،باب فضؿ صالة العصر،203/1 :
ومسمـ في صحيحو ،كتاب المساجد ،باب فضؿ صالتي الصبح والعصر والمحافظة

عمييما439./1:

129ػ شرح ابف عقيؿ.84/2:مف حديث وائؿ بف حجر.
 130ػ أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب العيديف ،باب خروج النساء والحيض إلى
المصمى.331/1:

131ػ ينظر :في أصوؿ المغة211./2:
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132ػ أخرجو أحمد في مسنده ،44/2:ومسمـ في صحيحو  ،كتاب فضائؿ الصحابة  ،باب
 .1972/4ومعنى الحديثَّ :
الناس
قولو ( :الناس كإبؿ مائة ال تجد فييا راحمة):
أف َ
متساووف ليس ٍ
ألحد منيـ فضؿ في النسب بؿ ىـ أشياء كاإلبؿ المائة.

 -133أخرجوُ مسمـ وأبو داود وغيرىما مف حديث أبي أيوب األنصاري.ينظر:صحيح
مسمـ ،كتاب الصياـ،باب استحاب صوـ ستة أياـ مف شواؿ إتباعاً لرمضاف،1715/4 :
وسنف أبي داود ،كتاب الصوـ  ،باب في صوـ ستة أياـ مف شواؿ .740/1:

134ػ ينظر:جنس العدد ،محمد عمي النجار ،مجمة مجمع المغة العربية77./15:

135ػ أخرجو البخاري في صحيحو ،كتاب فضائؿ أصحاب رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
وسمـ) ،باب قوؿ النبي(صمى اهلل عميو وسمـ) ((:لو كنت متخذاً خميالً)) ،1345/3 :ومسمـ
في صحيحو ،كتاب فضائؿ الصحابة ،باب مػف فضائؿ عمر( رضي اهلل عنو)

وعمر،دخمت أنا وأبو بكر
جئت أنا وأبو بكر
ُ
.1858/4:لكنوُ رواهُ بمفظُ (( :
وعمر،وخرجت ُُ أنا وأبو بكر وعمر)).
ُ

136ػ وقد أوردهُ شوقي ضيؼ فػي مذكرة بعنواف (( :جواز العطؼ بدوف فاصؿ عمى
الضمائرمستترة ومتصمة،مرفوعة ومجرورة)).الق اررات النحوية والتصريفية .682 :وقاؿ في
مكاف آخر((:مما ينبغي معرفتو أنو ال يجوز العطؼ عمى الضمير المتصؿ المرفوع بدوف

صؿ بيػف المعطوؼ عميو وىػو التاء والمعطوؼ وىو عمى ػ
فاصؿ[ ]...بػؿ البد أف ُي ْف َ
بفاصؿ إما ضمير واما غيره)) .تجديد النحو128.:

137ػ ينظر :الق اررات النحوية والتصريفية683.:

138ػ ينظر :في أصوؿ المغة 207 ،199/2:ػ 208.
 -139شرح نيج البالغة،ابف أبي الحديد ،309/1 :وروضة العقالء،71 :والق اررات النحوية
والتصريفية689.:

140ػ في أصوؿ المغة 199./2:

141ػ المعجـ الوسيط  ( :مثؿ)860./2:
142ػ ـ.ف  ( :مثؿ)860./2:
143ػ ـ.ف  ( :مثؿ)860./2:
144ػ ـ.ف  ( :مثؿ)860./2:
145ػ مجمع األمثاؿ5./1:
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146ػ المعجـ الوسيط  ( :خمب).247/1:
147ػ ـ.ف  ( :خمب).247/1:
148ػ ـ.ف ( :خمؿ)252./1:

149ػ ينظر:ـ.ف ( :خمؿ).252/1:
150ػ ـ.ف  ( :خال)253./1:

151ػ ينظر :ـ.ف ( :خال).253/1:

152ػ ينظر :ـ.ف :مادة( خمى).254/1:

153ػ ـ.ف  ( :خمى) ،254/1:وينظر :جميرة األمثاؿ.338/2:
154ػ المعجـ الوسيط ( :مرخ) .868/2:
155ػ ـ.ف ( :مرخ)868./2:

156ػ ـ.ف ( :سبد) ،414/1:وينظر :مجمع األمثاؿ.270/2:
157ػ المعجـ الوسيط ( :شعب) 486./1:

158ػ ـ.ف( :شعب)  ،486/1 :وينظر :مجمع األمثاؿ:
عبداهلل بف الزبير.وأسموُ أشعب بف جبير.
159ػ المعجـ الوسيط  ( :شعب) 486./1:

 .439/1وفيو أََّنوُ مولى

160ػ مجمع األمثاؿ358. /1:

161ػ ينظر :في أصوؿ المغة 784./4 :
162ػ ـ.ف788./4:
163ػ ـ.ف788./4:
164ػ ينظر :مجالس ثعمب.521/11 :

165ػ ينظر :المستقصى ،الزمخشري ،255/1:وفي أصوؿ المغة788./4:
166ػ ينظر :في أصوؿ المغة 207. ،199/2:
167ػ ديواف الفرزدؽ.360:

168ػ ينظر :في أصوؿ المغة 135./4 :
169ػ الحماسة47./1:

170ػ ديواف الفرزدؽ59.:

171ػ ينظر :في أصوؿ المغة 135./4 :
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172ػ ينظر :ـ.ف643./4:
173ػ ديواف جرير345.:

174ػ في أصوؿ المغة ،658/4 :والزاىر في معاني كممات الناس220./1:
175ػ ينظر :ـ.ف661./4:

176ػ ديواف حساف بف ثابت20.:
177ػ في أصوؿ المغة 661./4 :

178ػ شعر األحوص االنصاري.109:
179ػ في أصوؿ المغة 661./4 :

180ػ مغني المبيب مف كتب االعاريب ،836:والبحر المحيط640./1:
181ػ في أصوؿ المغة 661./4 :
182ػ ديواف امرئ القيس115.:

183ػ في أصوؿ المغة 672./4 :

184ػ مجالس ثعمب ،59/1:والمساف ( :قمؿ).568/11 :
185ػ في أصوؿ المغة 673./4 :
186ػ ينظر :ـ.ف784./4:

وي َحيّْينِي إذا ال قَ ْيتُوُ.
187ػ المفضميات .198:رواية الصدر األوؿُ :
188ػ ينظر :في أصوؿ المغة 784./4 :
189ػ ينظر :ـ.ف784./4:

190ػ ديواف يزيد بف مفرغ .170:

191ػ ينظر :في أصوؿ المغة 784./4 :
192ػ ديواف المتنبي،42/2:وينظر :في أصوؿ المغة 37./2:
193ػ ينظر :في أصوؿ المغة 189./2:
194ػ ديواف أبي نواس40.:

195ػ ديواف المتنبي.302/1:

196ػ ينظر :في أصوؿ المغة 662./4 :
197ػ ينظر :في أصوؿ المغة 667/4 :ػ668.
198ػ ديواف المتنبي.288/4:
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199ػ ينظر:المباب في عموـ الكتاب171./1:
200ػ ينظر :في أصوؿ المغة 130./2:

201ػ ينظر :الق اررات النحوية والتصريفية81.:
202ػ ينظر :في أصوؿ المغة 78./3:
203ػ ديواف بشار بف برد335./1 :
204ػ ديواف البحتري844./2:

205ػ المعجـ الوسيط  ( :زاج )407./1:
206ػ ـ.ف  ( :نطؼ)939./2:
207ػ ديواف أبي نواس690.:

208ػ المعجـ الوسيط  ( :لكف)844./2:
209ػ ديواف المتنبي.310/2:

بت المصادر والمراجع

1ػ أثر القراءات في األصوات والنحو العربي( أبوعمرو بف العالء)،الدكتور
عبدالصبور شاىيف،ط  ،1مكتبة الخانجي  ،و مطبعة المدني ،القاىرة،

1408ىػ=

1987ـ.
2ػ االحتجاج ليذا القرار ،مجمة مجمع المغة العربية الممكي ،المطبعة األميرية بوالؽ،
ج1352 ،1ىػ= 1934ـ.
3ػ االستشياد بالحديث في المغة ،الشيخ محمد الخضر حسيف ،مجمة مجمع المغة
العربية الممكي ،المطبعة األميرية،ج3.
4ػ االستشياد واالحتجاج بالمغة رواية المغة واالحتجاج بيا في ضوء عمـ المغة
الحديث ،الدكتور محمد عيد ،ط ،3عالـ الكتب ،القاىرة1988،ـ.
5ػ األصوؿ( دراسة استيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب،النحوػ فقو المغة ػ
البالغة)،الدكتور تماـ حساف ،عالـ الكتب ،القاىرة1420 ،ىػ=2000ـ.
6ػ إعراب القرآف،أبي جعفر أحمد بف إسماعيؿ المعروؼ بػ(( النحاس)) (ت 338ىػ)،
تحقيؽ :الدكتور زىير غازي زاىد ،مطبعة العاني ،بغداد1397،ىػ=1977ـ.
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ُصوؿ النحو،جالؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر
7ػ االقتراح في عمـ أ ُ
السيوطي(ت 911ىػ)،تحقيؽ:الدكتور محمود فجاؿ،ط،1مطبعة الثغر1409 ،ىػ .
8ػ أكثر مف واحد ،عبدالرحمف تاج،مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة،ج28.
 -9البحرالمحيط،أبي حياف أثيرالديف أبي عبداهلل األندلسي(ت 745ىػ)،تحقيؽ:عادؿ
أحمد عبدالموجود وعمي محمد معوض والدكتور أحمد النجولي والدكتور زكريا
عبدالمجيد النوقي،ط ،1دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف1422،ىػ=2001ـ.
10ػ تاج العروس مػف جواىر القاموس ،أبي الفيض محمد بػف محمد بػف عبدالرزاؽ
الحسيني الزبيدي(ت1205ىػ)،تحقيؽ :مجموعة مف المحققيف ،دار اليداية.
11ػ تجديد النحو ،الدكتور شوقي ضيؼ،دار المعارؼ ،القاىرة(،د.ت).
12ػ تقرير لجنةاألصوؿ المقدـ إلى مؤتمر المجمع في الدورة الحادية
والخمسوف1988.،
13ػ تيذيب المغة  ،أبي منصور محمد بف أحمد األزىري(ت 370ىػ) ،تحقيؽ :محمد
عوض مرعب،ط،1دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ػ لبناف2001،ـ.
14ػ التيسير في القراءات السبع،أبي عمرو عثماف بف سعيد الدايني(ت 444ىػ) ،عنى
بتصحيحو أوتو يرتزؿ،ط،2دار الكتب العممية،بيروت ػ لبناف1426،ىػ= 2005ـ.
15ػ الجمؿ في النحو،أبي القاسـ عبدالرحمف بف إسحاؽ الزجاجي(ت

337ىػ)،

تحقيؽ :عمي توفيؽ الحمد  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،ط1408 ،4ىػ.
16ػ جميرة األمثاؿ ،أبي اليالؿ العكسري(ت بعد 406ىػ) ،تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ
إبراىيـ وعبدالمجيد قطامش،ط،2دار الفكر ،بيروت ػ لبناف1988 ،ـ.
17ػ جنس العدد ،محمد عمي النجار ،مجمة مجمع المغة العربية ،الجزء الخامس
عشر،المطابع األميرية،القاىرة1962،ـ.
18ػ خزانة األدب ولب لباب لساف العرب عمى شواىد شرح الكافية،عبدالقادر بف
عمر البغدادي(ت 1093ىػ) ،المطبعة األميرية  ،بوالؽ،أعادت طبعة باألفست مكتبة
المثنى  ،بغداد.
19ػ الخصائص ،أبي عثماف بف جني(ت 392ىػ) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،عالـ
الكتب ،بيروت( ،د.ت).
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 -20دراسات في العربية وتاريخيا ،الشيخ محمد الخضر حسيف(ت 1958ـ)،جمعو
ومكتب دار الفتح،دمشؽ ،ط2،1380ىػ
ة
ونشره عمي الرضا التونسي،المكتب اإلسالمي
=1960ـ.
 -21دراسات ألسموب القرآف الكريـ ،محمد عبدالخالؽ
عضيمة(ت

1984ـ)،ط،1مطبعة السعادة،القاىرة،

1972ـ.ومطبعة دار

الحديث،القاىرة(،د.ت).
22ػ ديواف أبي الطيب المتنبي(ت  354ىػ) ،بشرح أبي البقاء العكبري ( ت 616ىػ )
 ،المسمى (التبياف في شرح الديواف)،ضبط نصوُ وصححوُ الدكتور كماؿ طالب،دار
الكتب العممية  ،بيروت – لبناف  ،ط1429 ، 2ىػ = 2008ـ .
762ػ 814ـ= 145ػ 199ىػ) ،دار

23ػ ديواف أبي نواس ،الحسف بف ىانئ(
صادر،بيروت ػ لبناف(،د.ت).

24ػ ديواف امرئ القيس،حندج بف حجر بف الحارث بف عمرو بف
حجر(ت 565ـ)،ضبطو وصححو :األستاذ مصطفى عبدالشافي،ط

،5دار الكتب

العممية ،بيروت ػ لبناف1425،ىػ= 2004ـ.
25ػ ديواف البحتري ،عني بتصحيحو وشرحو والتعميؽ عميو:حسف كامؿ
الصيرفي،ط ،3دار المعارؼ ،بمصر(،د.ت).
26ػ ديواف بشار بف برد،تقديـ وشرح:الشيخ محمد الطاىر بف عاشور،مطبعة لجنة
التأليؼ والترجمة والنشر ،القاىرة1373،ىػ=1954ـ،الجزء األوؿ،طػ الجزائر.
27ػ ديواف جرير ،جرير بف عطية الخطفي(ت 114ىػ)،حققو كرـ البستاني،دار بيروت
لمطباعة والنشر،بيروت ػ لبناف1406،ىػ= 1986ـ.
28ػ ديواف حساف بف ثابت  ،شرحو وقدـ لو األستاذ عبدأ عمي مينا ،ط ،2دار الكتب
العممية ،بيروت ػ لبناف1414،ىػ=1994ـ.
29ػ ديواف الفرزدؽ،أبي ىماـ بف غالب بف صعصعة بف ناجية (ت 114ىػ) ،شرحو
وضبطو وقدـ لو األستاذ عمي فاعور،ط

،1دار الكتب العممية  ،بيروت ػ

لبناف1407،ىػ = 1987ـ.
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30ػ ديواف يزيد بف مفرغ الحميري(ت 69ىػ)،جمعو وحققو الدكتور عبدالقدوس أبو
صالح ،ط،2مؤسسة الرسالة1402،ىػ=1982ـ.
31ػ روضة العقالء ونزىة الفضالء ،أبي حاتـ محمد بف حباف البستي ،تحقيؽ:
محمد محي الديف عبدالحميد ،دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف1397،ىػ=1977ـ.
32ػ الزاىر في معاني كممات الناس ،أبي بكر محمد بف القاسـ األنباري(ت 328ىػ)،
ط،1تحقيؽ :الدكتور حاتـ الضامف،مؤسسة الرسالة،بيروت 1412،ىػ= 1992ـ.
33ػ سنف أبي داود ،أبي داود سميماف بف األشعث األزدي(ت 275ىػ) ،تحقيؽ :محمد
محيي الديف عبدالحميد،دار الفكر  ،بيروت ػ لبناف(،د.ت).
34ػ الشاىد وأصوؿ النحو في كتاب سيبويو ،الدكتوره خديجة الحديثي،مطبعة جامعة
الكويت 1394،ىػ=1974ـ.
العقيمي اليمداني
35ػ شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،عبداهلل بف عبدالرحمف ُ
،20دار التراث
المصري(ت 769ىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبدالحميد،ط
،القاىرة ،ودار مصر لمطباعة 1400،ىػ= 1980ـ.
36ػ شرح جمؿ الزجاجي ،ابف عصفور االشبيمي ،تحقيؽ :صاحب أبو جناح(،د.ت).
37ػ شرح ديواف الحماسة( حماسة أبي تماـ) ،أبي عمي أحمد بف محمد بف الحسف
المرزوقي ،نشره أحمد أميف وعبد السالـ ىاروف،ط

 ،1دار الجيؿ ،بيروت ػ

لبناف1411 ،ىػ= 1991ـ.
38ػ شرح ق اررات المجمع واالحتجاج ليا ،الشيخ محمد الخضر حسيف ،مجمة مجمع
المغة العربية الممكي  ،ج1354 ،2ىػ=1935ـ.
39ػ شرح الكافية في النحو ،رضي الديف محمد بف الحسف االستربادي ،عمؽ عميو :
يوسؼ حسف عمر،منشورات جامعة قاريونس ،ليبيا ،مطابع الشرؽ  ،بيروت ػ لبناف،
1398ىػ.
40ػ شرح مختصر الروضة ،نجـ الديف الطوفي،تحقيؽ :الدكتور عبداهلل بف
عبدالمحسف التركي ،ط،1مؤسسة الرسالة ،بيروت ػ لبناف1408،ىػ= 1988ـ.
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41ػ شرح نيج البالغة ،أبي حامد عزالديف بف ىبة اهلل بف محمد بف محمد بف أبي
الحديد المدائني(ت656ىػ) ،تحقيؽ:محمد عبدالكريـ النمري ،ط  ،1دار الكتب العممية
 ،بيروت ػ لبناف1418 ،ىػ= 1998ـ.
42ػ شعر األحوص األنصاري،عبداهلل بف محمد ،جمعو وحققو:عادؿ سميماف جماؿ،
 ،2مطبعة المدني ،ومكتبة

وقدـ لو الدكتور شوقي ضيؼ،ط
الخانجي1411 ،ىػ=1990ـ.

43ػ شواذ القراءات  ،لمحمد بف أبي نصر الكرماني ( ت بعد

563ىػ)  ،تحقيؽ:

د.شمراف العجمي  ،ط ،1مؤسسة البالغ 1422 ،ىػ= 2001ـ.
44ػ شواىد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ،ابف مالؾ،تحقيؽ :محمد
فؤاد عبدالباقي ،دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف(،د.ت).
،1مطبعة الزىراء ،

45ػ الشواىد واالستشياد في النحو ،عبدالجبار عمواف،ط
بغداد1396،ىػ= 1976ـ.
 -46صحيح البخاري،أبي عبداهلل محمد بف إسماعيؿ
البخاري(ت 256ىػ)،تحقيؽ:الدكتور مصطفى ديب البغا  ،ط

،3دار ابف كثير ،

اليمامة ػ بيروت1407،ىػ=1987ـ.
47ػ صحيح مسمـ ،أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج(ت

261ىػ) ،تحقيؽ:محمد فؤاد

عبدالباقي ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ػ لبناف(،د.ت).
48ػ العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ،أبي عمي الحسف بف رشيؽ القيرواني
االزدي (ت456ىػ) ،قدـ لو وشرحو :الدكتور صالح الديف اليواري وىدى عودة،
ط ،1دار ومكتبة اليالؿ ،بيروت ػ لبناف1416،ىػ= 1996ـ.
49ػ في أصوؿ المغة ( مجموعة الق اررات العممية التي أصدرىا مجمع القاىرة)،
أخرجيا وضبطيا :محمد خمؼ اهلل أحمد ومحمد شوقي أميف ،منشورات مجمع المغة
العربية بالقاىرة ،سنة الطباعة متباينة بيف األجزاء مف ( 1ػ1969( ، )4ـ ػ 2003ـ).
50ػ في أصوؿ النحو ،سعيد األفغاني،دار الفكر1383 ،ىػ= 1963ـ.
51ػ في الشعر الجاىمي ،الدكتور طو حسيف ،ط
بالقاىرة1344 ،ىػ= 1926ـ.
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52ػ القراءات وعمؿ النحوييف فييا،أبي منصور األزىري ،دراسة وتحقيؽ :نواؿ إبراىيـ
الحموة  ،ط1412 ،1ىػ= 1992ـ.
53ػ قرار التعريب ،مجمة مجمع المغة العربية الممكي  ،المطبعة األميرية ،بوالؽ،ج ،1
1352ىػ= 1934ـ.
54ػ الق اررات النحوية والتصريفية لمجمع المغة العربية بالقاىرة جمعاً ودراسةً وتقويماً

إلى نياية الدورة الحادية والستيف عاـ 1415ىػ1995 /ـ،خالد بف سعود بف فارس

العصيمي ،دار ابف حزـ  ،المممكة العربية السعودية ،ط1430 ،2ىػ= 2009ـ.
55ػ القياس في المغة العربية ،الشيخ محمد الخضر حسيف(ت 1958ـ) ،دار الحداثة
 ،لبناف،ط1983 ،2ـ.
56ػ القياس النحوي بيف مدرستي البصرة والكوفة ،محمد عاشور السويح  ،ط  ،1الدار
الجماىيرية لمنشر والتوزيع واإلعالف ( مصراتو) ،طرابمس ػ ليبيا1986،ـ.
57ػ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ،أبي القاسـ محمود
بف عمر الزمخشري(ت538ىػ)،تحقيؽ:عبدالرزاؽ الميدي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ػ لبناف(،د.ت).
58ػ المباب في عموـ الكتاب  ،أبي حفص عمر بف عمي ابػف عادؿ الدمشقي الحنبمي
(ت808ىػ)  ،تحقيؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبدالموجود والشيخ عمي محمد معوض
،ط ،1دار الكتب العممية  ،بيروت ػ لبناف1419،ىػ= 1998ـ.
59ػ لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف منظور اإلفريقي المصري(ت

711ىػ) ،ط ،1

دار صادر،بيروت ػ لبناف(،د.ت).
60ػ المغة والنحو بيف القديـ والحديث ،الدكتور عباس حسف ،دار المعارؼ القاىرة ػ
مصر1966،ـ.
61ػ مجالس ثعمب،أبي العباس أحمد بف يحيى ثعمب(ت 291ىػ) ،تحقيؽ :عبدالسالـ
ىاروف ،النشرة الثانية ،دار المعارؼ ،القاىرة ػ مصر1950،ـ.
62ػ المجامع العربية وقضايا المغة مف النشأة إلى أواخر القرف العشريف ،الدكتوره
وفاء كامؿ فايد ،عالـ الكتب2004 ،ـ.
63ػ مجمة لغة العرب ،بغداد ،ع1913 ،3ـ.
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64ػ مجمة مجمع المغة العربية األردني ،ع مزدوج 29. ،28،

65ػ مجمة مجمع فؤاد األوؿ ،المطبعة األميرية ،بوالؽ ،القاىرة ػ مصر ،ج4.
66ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي،المطبعة األميرية  ،بػوالؽ،القاىرة ػ
مصر،ج1،1934ـ.
67ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي،المطبعة األميرية ،بوالؽ،القاىرة ػ مصر،ج ،2
1935ـ.
68ػ مجمة مجمع المغة العربية الممكي،المطبعة األميرية ،بوالؽ،القاىرة ػ مصر،ج ،3
1936ـ.
69ػ مجمة مجمع المغة العربية ،مطبعة و ازرة التربية والتعميـ ،القاىرة،ج1955 ،8ـ.
70ػ مجمع األمثاؿ،أبي الفضؿ أحمد بف محمد الميداني(ت 518ىػ) ،تحقيؽ :محمد
محي الديف عبد الحميد،دار المعرفة ،بيروت ػ لبناف( ،د.ت).
71ػ مجمع المغة العربية في ثالثيف عاماً (

1932ػ 1962ـ)،مجموعة الق اررات

العممية مف الدورة األولى إلى الدورة الثامنة والعشريف ،الدكتور إبراىيـ بيومي

مدكور،أخرج المجموعة وعمؽ عمييا محمد خمؼ اهلل أحمد ومحمد شوقي أميف،ط ،2
مطبعة الكيالني  ،القاىرة ػ مصر(،د.ت).
72ػ مجموعة الق اررات العممية ( في خمسيف عاماً) ،المطبعة السابقة،القاىرة،

1979ـ.

73ػ محاضر جمسات مجمع القاىرة ،الدورة األولى  ،الجمسة الثانية والعشريف ،
والجمسة الرابعة والعشريف،المطبعة األميرية ،بوالؽ،القاىرة ػ مصر ،1934،و1936ـ.
74ػ محاضر جمسات مجمع القاىرة،الدورة الرابعة  ،الجمسة الخامسة والثالثيف،
المطبعة األميرية ،بوالؽ،القاىرة ػ مصر1938،ـ.
75ػ محاضر جمسات مجمع القاىرة،الدورة الرابعة عشر ،مطبعة الكيالني  ،القاىرة ػ
مصر1972،ـ.
76ػ محاضر جمسات مجمع القاىرة،الدورة السادسة عشر ،الجمسة الثالثة والعشريف،
والجمسة السابعة والعشريف ،الييئة العامة لشؤوف المطابع األميرية 1974،ـ.
77ػ محاضر جمسات مجمع القاىرة،الدورة التاسعة والثالثيف،القاىرة ػ مصر.
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78ػ محاضر جمسات مجمع القاىرة،الدورة األربعيف ،الييئة العامة لشؤوف المطابع
األميرية 1979،ـ.
79ػ محاضر جمسات مجمع القاىرة،الدورة الحادية والخمسيف ،الييئة العامة لشؤوف
المطابع األميرية 1988،ـ.
80ػ المحتسب في تبيف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا ،أبي الفتح عثماف بف
جني  ،تحقيؽ :عمي النجدي ناصؼ وزميمو ،دار سزكيف لمطباعة
والنشر،تركيا،ط2،1406ىػ =1986ـ.
81ػ مختصر في شواذ القراءات مف كتاب البديع ،ابف خالويو(ت 370ىػ)  ،نشره :ج.
براجشتراسر  ،دار اليجرة ، ،مصر1934،ـ.
82ػ المستقصى في أمثاؿ العرب،أبي القاسـ محمود بف عمر الزمخشري(ت 538ىػ)،
ط ،2دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف1987 ،ـ.
83ػ مسند أحمد ،اإلماـ أحمد بف حنبؿ(ت241ىػ) ،مؤسسة قرطبة ،القاىرة(،د.ت).
84ػ معاني القرآف  ،أبي زكريا الفراء(ت 207ىػ) ،تحقيؽ:محمد عمي النجار وزميمو
،عالـ الكتب ،بيروت ػ لبناف،ط1403 ،3ىػ= 1983ـ.
85ػ معجـ القراءات القرآنية ،الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبدالعاؿ سالـ
مكرـ ،مطبوعات جامعة الكويت ،ط1405 ،1ىػ= 1985ـ.
86ػ المعجـ الوسيط ،قاـ بإخراجو إبراىيـ مصطفى وآخروف ،وأشرؼ عمى طبعو عػبد
السالـ ىاروف،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ػ لبناف(،د.ت).
87ػ المعجـ الوسيط دراسة تحميمة،د .حسف جعفر صادؽ البمداوي ،أطروحة دكتوراه
في المغة العربية وآدابيا ،كمية التربية ابف رشد ،جامعة بغداد1424 ،ىػ= 2003ـ.
88ػ مغني المبيب عف كتب األعاريب ،أبي محمد جماؿ الديف عبداهلل بف يوسؼ بف
ىشاـ األنصاري ،تحقيؽ :الدكتور مازف المبارؾ ومحمد عمي حمداهلل ،ط

 ،6دار

الفكر  ،بيروت ػ لبناف1985،ـ.
89ػ المفضميات ،المفضؿ بػف محمد بػف يعمي بف عامر بف سالـ الضبي الكوفػي(ت
178ىػ  -الراجح )  ،تحقيؽ  :أحمد محمد شاكر وعبد السالـ محمد ىاروف،ط
مطبعة المعارؼ  ،القاىرة 1361 ،ىػ .
613

،6

مجل دديلل 2012/

العدد الرابع والخمسون
90ػ المقتضب ،أبي العباس محمد بف يزيد المبرد(ت

285ىػ) ،تحقيؽ :محمد

عبدالخالؽ عضيمة ،ط  ،3لمجنة إحياء التراث اإلسالمي ،القاىرة،

1415ىػ=

1995ـ.
91ػ موقؼ النحاة مػف االحتجاج بالحديث الشريؼ ،الدكتورة خديجػة الحديثي ،و ازرة
الثقافة واإلعالـ  ،دار الرشيد لمنشر  ،بغداد1981،ـ.
المولَّد ،حسيف والػي ،محاضر جمسات مجمع القاىرة  ،الػدورة األولى ،المطبعة
92ػ ُ
األميرية  ،بوالؽ1936،ـ.
المولَّد فػي العربية دراسة فػي نمو المغة العربية وتطورىا بعد اإلسالـ  ،الدكتو
93ػ ُ
حممي خميؿ،دار النيضة العربية  ،بيروت ػ لبناف(،د.ت).
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