
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
ّد رًنا المضمت ،ّيلن احليام سلمازح تورللدك) تاءاره بعض القيجتو يفاء فرنهج الم (:قال نقد ملوث هح هذا البعوضمو
َغلوث أحي ،نيصر الميث العلح البتايضتقمده بيقت مبعدقال ب املح صاعىل ع م ،ةاة البرصح عىل نوم اهلجيف َ
ُسعتوالوقال  املصونص ُضرع فتم ،منهجهم شأن نمل يقلتال ة يبراة العح نفض إنصار لغ؛لهايلوحتها تناقشم يف ّ

 يف ةوفالكوة اة البرصح نينهجم ني بازنةوامل مث. مهف إنصام عدنن الشائم إذ ،ّقهحٍّق ح يّكل ذإعطاء وى، مالقدا
س يأست يفا ودتمثق، إذ اعوأو تة كان أثباة البرصحنهج نمّ أن تإثباوعه، فروّد ومله يأصوت يبرلع احواسة النرد
ا، ري ذلك كثيفا وساهلتقد ف نيووفا الكم أ،اءحصفب الر العمن كالم الشائع ريلها عىل الكثيأصوتة حوي النمكاحاأل
د، ونقّض النص املر عيفث حة البينهجم تّثلومت ـ. ري النظمال عدح يفا وقاسوالشاذ، و رل النادي عىل القلمكاحا األوبنف
ن ي الذمة هاة البرصحّخلص إىل أن نتس امليف تّصلوتو. نياهالربوّع األدلة مناقشة، املول يلتح بالهيب عليعقت المث

 ي الكسائامأ ،بر العمن كالم الشائع ريها عىل الكثوّأصلوة حوي النمكاح األاوضعو إذة، يمة عظحويسة نردم اوسّأس
 تاحصطلز بعض املوجايت ال حو النيفضعاه وا وم، ينيذ البرصميالتن م نيهين نبيذميلت امهنوان كوعدي الفاء فرالو
 ي، الذنيصر المينهج العلُد بامليقتاث الرت اليفث ح للباينبغفيه يعلو. ة عىل اإلطالقحويسة نردمّثل يم السالك، املو
 .  زتحيالوّعصب ت المعدوّق، قاق احلحإوة، يعوضواملواد ي احلمزتلي
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Abstract 
This study aimed to critically peruse an article written by Dr. H. S. Al-Hali entitled Al-Farra'a's 
Method for Guiding Grammatical Rules. This study responds to the perusals of the author as 
being far-fetched and inconsistent with rigorous research requirements. The author of Al-
Farra'a's Method for Guiding Grammatical Rules has gone farther in assaulting the grammarians 
of the Basra school of linguistics, degrading their methodology, so came this critique to 
expansively respond to and analyze the perusals of this author to do right to the Basra 
grammarians who have been badly mischieved in Al-Hali's article in this rightly fair critique. 
The present author sought to strike a balance between the methods of linguistic research of both 
Basra school and Koufa school in their study of Arabic grammar and in the establishment of 
solid foundations for grammatical studies at the time. The critique could prove that the Basra 
grammarians were more solid, and more firmly established in their grammatical methodology 
as they developed their rules and theories on a large and representative corpus of standard 
Arabic language. Koufi grammarians, however, were more at ease with these standards as they 
developed their grammatical rules and theories on irregular examples of Arabic linguistic 
corpus and some of their theories were not consistent with standard Arabic. The method of 
research adopted in this critique is to track and trace the critically targeted article one idea by 
one, with analysis and discussion, while providing evidence and proofs where necessary. 
Conclusions reached by the researcher revealed that Basra grammarians are the ones who 
established a great grammatical school of thought as the established the rules and theories of 
grammar on a widely representative corpus of standard Arabic language spoken eloquent Arabs. 
Al-Kesa'i and Al-Farra'a are no more than two scholars in the Basra school of grammar and 
their achievements are no more than a few terminology and research methodologies that cannot 
represent an all-out school of thought in grammar. A heritage researcher, therefore, should not 
be restricted to old sayings but must be committed to a sound research method, objectivity and 
fairness without running the gamut for bigotedness and fanaticism. 
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ــاء ــم ج ــال احل ــ املّيلق ــيف دونق ــرشينام ث ة  ع

ًزعا عىل عنمو ،ًةفحص١٨  :ا مهـ،قـطف ني اثننيانوّ
 يني البـرصحـوينيالن فقـومواء، فر بـالريفعتال
 .تاءارن القم وفينيالكو

اءفربال ريفعت جاء ال 
َ ألر ذكنود هفي قال  املبحصا ّدثفتح ،انو عنيِ

ء امثنـاء العلـوة، ميـه العلتكانوم، اءفراة الحيعن 
ْجــا عــىل ذكــرعمه، يــعل ِ هرآثــا دَرسوه، تذت أســارً
جـه وعىل ) آنر القعاينم(ابه ته بكوينتالو ،ةميالعل

ة حويـ النةوفـ الكسـةردم بدةاإلشاوص، واخلص
 عـن ثيد احلـيفّسـع تو تـي، ال)وها هـميسي امك(

 ّدمرّ أن ًا إىلريشم، حو الناسةرد يفنهجها ملة وسه
ل وسرابة الحًقى لصتلم تة كانوفّ أن الكوك هذل
 ،يف الـرشثيداحلو، ريمآن الكر القاسةردو ،
َ كــل ذلــك بــايف وهــو. قــهفالو دب،األو ــ علٍدّ ه ي
ًنأى مّ كأهنا بتية، ال أهل البرصسةردمض بريعتال

ــّعــن كــل   ص ص ،م٢٠٠١ ،ّيلاحلــ!! (را ذكــم
٣٧٤-٣٦٢.( 

  يف ّيل احلـازنو 
ــرصحــويني النينهجــم ني بــحــورهــذا امل  يني الب

نهج مــكــان و. ةيــآنر القتاءار القــيف وفينيالكــو
ــرص ــًا ديازنــة ســلبو هــذه امليف ينيالب !! عنــده ًامائ

 ).٣٨٠-٣٧٥، ص ص م٢٠٠١ ،ّيلاحل(

 
 يفاء رـفـنهج المـ عـن نيثح بعض الباّدثحت

اب تـل لكم شـالونـاتن م ضـذلـكو، تاءارالق
ن مـ فراوب ي بنصيظح يالذ له،) آنر القعاينم(

ّه كـل تاسر بدتمهي أن يعيالطب نمث حي اسة،رالد
، ويف الكـحـويذهب النابـة عـن املـتاد الكرن أم

 هيـدي عـىل تّشكلتـ ي الـذبه العـاملح صارباتباع
ــب ــ ّقح ــتاحصطلم ــذا امل ــخوترذهب،  ه  تّس
 . هيماهمف
ابـا ت كري األنـصايّكم دمح أتور الدكفّ ألقدف •

 حـو النيفذهبـه وماء فـرا الريـ زكوأبـ :انونبع
 ).م١٩٦٤(ّاللغة و

 :انوابا بعـت كوميخز امليهدم تورلدك افّألو •
 ). م١٩٦٨(ة وف الكسةردم
 اسـةرّد الحمور حوالنو تاءار القثحوب تكانو
ــذيف ــن الكي ه ن يازحــنما امهــفّؤلمكــان و ،نيابت
 وفينيالكـوًصا، واء خـصفـرنهج الًنا ملـيًازا بحيان
 نيّداحّاللغة، و حوالنو تاءار القاسةرد يفًا مومع
نهج  عــن املــًدايــ، بعيني البــرصحــويني الندْ نقــيف

 . نيصر الميالعل
: ابـهت كيفدة رفيـ يماهر إبـتورالـدك ّدثحت امك •

نهج مـ عـن) م١٩٨٢(ريستفـب التـكو حوالن
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، )آنر القـعـاينم(ابـه ت كيف تاءارالق يفاء فرال
ــ ــات ثحي ــقمو لون ــ هف ــو ضــنم اءة رابط الق
ــدها، وجــاج هلــا حتاالو جــاج هبــا حتاالونق
 ثيدحـن مذلك ضـو. اعهاو أنني بيحجرتالو

 ،ابتـ الكذاة هلـميـ العلةيمـالقل عـن مله شا
 مأهــوها، تســعوة حويــثــه النحبام ةركثــو

ــ ــ الكتاحصطلامل ــضوة وفي ــابط النوال ة حوي
ة حوياعد النواغة القي بصهمتاماهو ه،فيدة راوال

ل يعلتالو يرقدتالول ويأتالواس يالقولة، مالشا
شهاد تــاالسوة يـاروالو ،يحجـرتالو فخلـالاو
 نيثحًزا عـن البـامتميـ دةرفيـكـان و. حويالن

 هتـنراقم يف ومـيزخاملو ري األنـصا:نيالسابق
ــ ــر الينهجــم نيب ــرصواء ف ــةرد يف ينيالب  اس
 ًا،يعوضـمو ثـهحب يفكان ف، حوالنو تاءارالق
 .ّعصبتالواز حي عن االنًدايبع
اسـة، رة هذه الديّثل إشكاليمه ر ذكف سلاوم

 لـدى مـي العلثحـبالب مزاتاالل معدنقد ت ستيال
ة يعوضواملواد ي احلْقدف يفّثل تم املل،قاب املحصا

اسـة ر الدتتمحورسـلـذلك . نةرقاامل هتاسرأثناء د
 يف وفينيالكـو يني البرصينهجم نيازنة بول املحو
ّد عــىل رالــوًا، مومــ عتاءارالقــو حــواســة النرد

ـــالب املحصـــا ـــديف ًصاوخـــص ق ـــقت م ع ده ي
ّ أهنـا امكـ. نيصـر المـيث العلحـ البتايضتـقمب

 هــل :يتاآلس اإلجابــة عــن الــسؤال ملتتســ
ذهب مـقط ف م هلمة أحوي نسةردمًعال ف وفينيللك
 ة؟حويسالك نم وأ

 طالب،م سةمخو ة،مّدقم يف اسةرد هذه التجاءو
 :يت اآلحوذلك عىل النو.  ةمتخاو

 .ـــةمّــــدقامل •
ن مـص و بعـض نـصناقـشةم :لوطلب األامل •

.قالامل
 تاءارة للقـ البرصةاح نماحرت ا:طلب الثاينامل •

. هبامجاجهحتاو
 دِض لنقـرعـتن مـل واء أفر ال:طلب الثالثامل •

.تاءارالق
  ىمداء القـام عن العلـرذات االع:ابعرطلب الامل •

.تاءار القدْ نقحصطلم يف
 يني البرصينهجم ني بازنةمو :سم اخلاطلبامل •

.وفينيالكو
.      ـةـمتاخلا •

: 
 

ه بعـض يـجتو يفاء فـر النهجمـ( قالم يف دور
ــ ــاء ) تاءارالق ــاوأوأخط ــ عدمه ــدة ال ي سن حي
ن و درورا هلـا بـاملمحوسي أن نيّصتخ املنيثحبالبا
ــشة م ــصمناق ــتة، فن ــل ذيعط ــ يّ ك ــهحّق ح . ّق
ن مـب رقـي فـيامه جـاء فيـ تاءارن القم فقواملو

 مّسليــهــا ال فيد ورا مــ، أغلــب تافح صــتســ
ــقتسو. ثحــللبا ــشةامل رصت ــال م للناق ــذا يفق  ه
ب يرتتـ تـيقـط الفزة رانب الباوع عىل اجلوضوامل

 .ةميا العلي القضابعضثها حعىل ب
 :وينيّاللغـو حوينيّقال عن النب املحل صاوقي •

 يف ماؤهــر آرتجتاشــوا فــولت اخمّ أهنــريغــ"
اغـب ورهـا فياغـب ر نية بـيـآنر القتاءارالق

 ).٣٧٥، صم٢٠٠١ ،ّيلاحل("عنها
 وينيّاللغـو حويني النّنيجد بيو ّ أنه ملهتاف قدو
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ن عـىل وعمجم م، بل هتاءاراغب عن القر ون هم
اء و، سـمثهحـو بيفنها مادة فاإلوجاج هبا، حتاال
 رل عبـد القـادوقـي امّ شـاذة، كـمة أترامتو تأكان

م كــالحصفــه أمّه عــز اســمــكالف" : يالبغــداد
 امّشـاذه، كـو هرتامتـوشهاد بتز االسووجيأبلغه، و
ــيب ــن جنّ ــه اب ــه املت كيف ين ــاب ، ه١٣٨٦(سب حت

 ).٤ص ن،وبد("هفيل و القأجادو) ٣٣ص
د ورا مّكل فآن را القمأ" :يطيول السوقي امكو
اء وة، سـيـبر العيف بـه جـاجحتالئ به جاز ارّأنه ق

قد أطبـق النـاس و. ّ شاذامادا أح آما أترامتوأكان 
 ة إذا مليـبر العيفّ الشاذة تاءارالقجاج بحتعىل اال

 يفّج هبـا حيته فت خالولوا، بل روفعماسا ي قفالخت
 ).٤٨، صم١٩٨٨("...نهي بعرفثل ذلك احلم

 :ن هذام ّلخصويت
ّ الشاذة تاءارجاج بالقحتء عىل االاماع العلإمج •

قاس تهذه و. اتاسا ثابي قفالخت ة إذا مليبر العيف
 تاءارثـل القـم ذلك يفثلها م ،مكاحها األيعل
 .ةتراتوامل

اسا ي قفتل خاولوجاج هبا حت عىل االماعهإمج •
ّج هبا إال حيتلكن ال وة، يبر العيف ب ول األسـيفّ
 مكحها يقاس عليهذه ال وه، ي علتدور يالذ
 .حوين

ا وممـ. لوّ دقـة هـذا القـم عدحضيتن ذلك وم •
 بـةغر النيق بـتفريـ الوظ هنا هحالي أن ينبغي

 ةيـحونقد القاعدة الن و أنقدهاو تاءارعن الق
كهـا تر يعنـتغبة عنها رالفها، ي علتدور تيال
 هـذا ملونهـا، مادة فـ اإلمعـدو عنها وفالعزو
ها تناقـشم ر إطـايفدخل فيـا نقـدها مدث، أحي

دالال هبـا تانبها اسـوع جين مجملة مناقشة شام
 .اليأصوتجاجا هلا حتاو قايثوتو هايجوتو

ن يو البـرصفقـولقـد " :قالب املحل صاوقي •
ص و النـصرن سـائمـ مهفقمـو تاءارن القـم

 فـام ،مهتسيـأقو مهلوها ألصوأخضعفة ويّاللغ
ا أباهـا ومـه، وهلا قبلـوأصو تمسينها أقمق فاو
ا مـذ، أوه بالـشذفوصووجاج به حتا االوضرف
ا وعقـدوا هبـا وّجـحتاوهـا وقد قبلفن وفيوالك

 مهلون أصــمــا ريهــا كثــفيا جــاء مــعــىل 
 .)٣٧٥، صم٢٠٠١ ،ّيلاحل("مهمكاحأو
 عىل اإلطالق، هبـا ةححي صريازنة غمو هذهو

. حاضـوخلـل و ،مـي علري غـمكاح األيف ميمعت
 :عوضو املنباوناقشة بعض جم يلي وفيام

ّن شك أن كل باما م • ّ  معلـي فنـصمّث جـاد حّ
ــ ــي المعل ــرصنيق ــا وّ أصــلينيّ أن الب  مذهبهم
ب ر العـمن كـالمـ الشائع ري عىل الكثحويالن
ــاءحصفــال  ويف ،ّ اللغــةةم بــسالمد هلــوشه امل
 ريمآن الكــرال القــعــة احلــية ذلــك بطبمــّقدم
ال والـشاذ، ونهـا م حيحّعددة الصته املتاءارقو
 تاءار القـَبعـض مهتناقـشم ذلك فو صرّعكي
 تنيسأل ملًارنظ) وفيني كم أينيا برصواء أكانوس(
 :تنياثن
، تاءارالقو ريمآن الكر القني بيرغات ال:ىلواأل

  يّنزل عىل النبـ املعجز املمالكال" :وآن هرالقف
ــوكامل ــيفب ت ــ، املحفصا امل ــالونق ــه ب ، تراتول عن
 ).٢١ ص،م١٩٨٩ ،حيصب("هوتالتّعبد بتامل

جـانس ت، امل الكايسيلمو الشّالنصضا ي أوهو
ــألل ــف ــراظ الق ــأ. ريمآن الك ــم ــف تاءارا الق  يه
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 و أروف احلـيف ورذك املـوحي الـاظفل أفالتاخ"
ا،ال("هـاريغود يشدتـ و أفيـفختن مـها يفيتك  َبنـَّ

 ).٦٨، ص١، جه١٤٠٧
ن مـا بـه ومـ آينرّة النص القيأدتة يفي كي هيأ

أ بـه رقـيجـه وّع إسـناد كـل مـ، فالتاخواق تفا
د البنّـا محـخ أيّؤكـده الـشي يرغـاتهذا ال. بهحلصا
ــــهوبق ــــ" :ل ــــوآن رالق ــــقيقح تاءارالق ان ت
 ).٦٨، ص١، جه١٤٠٧("انيرتغامت

ــذاو ــات اله ــي  اليرغ ــيعن ــدا أن الق  تاءارّ أب
ّن عنـد اهللا، بـل كـل مـ وحي بـتسية ليححالص

آن ال ر قـيهـ ل وسـر العن سندها حاءة صرق
 .هاحرمتساس بز املوجي

الـسبع وذ والشذو تراتو التاحصطلم :ةيالثان
ة قبـل روفـعمكن ت ة مليآنر القتاءار القيف العرشو
، بل كـان تاءارللق) ه٣٢٤ت(اهد جمع ابن يسبت

 يهـو ة،حيح الـصتااءرس للقييقامهناك ثالثة 
ه وجود حقة أفاومو، ل وسرة السند إىل الحص
ّزد عىل ذلـك أن . ينام العثمسرطابقة الومة، يبرالع
 مكـاحس األيأسـت يني البرصحوينيل النّون أصم

اء حصفـب الر العـمن كـالمـ الـشائع ريعىل الكث
ال عة احلـية ذلك بطبمّقدم ويف، مهتقية سلفيالصا
 .ًاف سالريُأش امّعددة كته املتاءارقو ريمآن الكرالق

ء امد العلحإذا ذهب أفّن هذا كله مانطالقا و   
ث حين منقدها يال وناقشها يّإنه ال فاءة رناقش قي

 تـية الحوينقد القاعدة النّي وناقش أي امّإنوالسند، 
 عن هؤالء رذات االعحصين هنا وم. هاي علتدور
 وم اهلجـفصا اإلنـمن عـدوم اهللا، مهرمحء امالعل
 .ماهجهنم يفق معت قبل المهيعل

:
 

ــةرإلشــا اردجتــ ــرصامّ إىل أن عل ــاء الب  رة الكب
اق ح إسة كعبد اهللا بن أيبحويها النّتسردم نيّؤسسامل

 فــي الثقمــرسى بــن عيــعو) ه١١٧ت (ميرضاحلــ
) ه١٥٣ت( بـــن العـــالء مـــرو عأيبو) ه١٤٩ت(
 شفاألخو) ه١٧٥ت (يديهافرد المحل بن أياخللو

ب يـبح بـن نسويو) ه١٧٧ت(ّ اخلطاب  أيباألكرب
ن حيرتمـو مّكله) ه١٨٠ت(ه ويبيسو )ه١٨٢ت(

 ة اليف ضـعت كانـولـوى حتـهنـا وّلوجي تاءارالق
 مهلو أصــفالوختــ ة،حط الــصوهــا رشفي فراتتــو
 الشائع رية عىل الكثحوياعد النو بناء القيفّثلة تمامل
 .اءحصفب الر العمكالن م

 ركـف الهفيـل صاغ فاحّه سجل ويبياب ستكف
ه إجـالال فيجد ت سكنوء، دام هلؤالء العلحويالنّ
 ذلـك يفاء و هلـا، سـيامعظـوت تاءارا للقـحاضـو

اءة رة عـىل القـوعـال. يفعالـضونهـا م حيحالص
 هبا مّدعويّ الشاذة، ىلا إري كثندتسي وهفة حيحالص
ن مـك يـإلو. بياألسـالوسائل  بعض املـويقوي
 :ّؤكد ذلكيا مثلة ماأل
 )مَكائهُرش(ع رف يف ّثلةتمملّاءة الشاذة ارّدل بالقتاس •

ــد  ــبع ــَق(ع رف ــالف). لت  ¢ M :ق
£   ¤ ¥ ¦ § 

 ̈    © L ]١٣٧ :ماألنعــا[. 
 رجـو) لتـَق(ع ورفل وعمفلل) َنيُز( ببناء يهف
ــوَأ( ِالده ِ ــ) مَ ــائهُرش(ع ورف ــأب) (مَك  ان،وحي

 ن،ود، بري؛ ابن اجلز٦٥٧، ص٤، جه١٤١٢
 ).٢٦٣، ص٢ج
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 عرفـل هبـا ّدلتاسـقـد و. ّل الـشاهدحمـ يهو
 يف) ٢٩٠، ص١، جه١٣٩٧ ه،ويبيســ) (عرضــا(
ــتب ــشاعي ــشل"(ر ال ــن هن ــري ب ــداح  "رمي ال

 :)١٤٧، ص١ج ن،وبد ،يالبغداد
َـبكيِلـ       ـةــومِ خلصٌعرضاُد يزي ْ

ٍبط تْـخــوم  حِائــــوّ الطيحِطتا ممِ
) مَكـائهُرش(ع رف يفّثل يتماءة هنا ر القذوشذو

 .قطف
 :اقعةوال[ M ; < L هذا ثلوم" :لهوكقو •

ــيف ]٢٢ ـــر ق َاءة أب ــن يُ ــبب ــ(" كع  ه،ويبيس
 ). ٩٠، ص١، جه١٣٩٧

 عبـد اهللا بـن ًضايـأ هبـا  أر ق،ّاءة شاذةر قيهو
 ).٨١، ص١، جه١٤١٢ان،حي وأب(د وسعم
 M S :سنل احلـوق ذلك قيصدوت" :لهوكقو •

T U  V L ]ـــصا فـــتحب] ١٠ :تافّال
، ه١٣٩٧ ه،ويبيس("ّشددةم الطاء كرسواخلاء 

 ). ٤٤٤، ص٤ج
 ،سىيـعوادة تًضا قي هبا أأرقّاءة شاذة، ر قيهو

 وأبـ(ة ففـخم الطـاء  بكرسيهفة تراتواءة املر القامأ
 ).٩٣، ص٩ ج،ه١٤١٢ان،يح

 ائـلوء األام العلجنهم بجالء حّضتوذج امهذه الن
ــيسم ــرصردم ّؤس ــة الب ــة النّس ــات يفة حوي  مهلون

 مهتادفدى إوماها يإ مهماحرتاوة يآنر القتاءارللق
ن مـ تاءار القـُنقـدو هـذا. ّ شاذةت كانولونها م

ة عـن رّأخمتـ ةفـرت يف ّإالز ربيـ  ملينيبعض البرص
 عـىل يبر العـحـو النّوربلـتن ي الـذنيّؤسسة املفرت
ثـال من أمـلئـك وأو. هتـلقاح تلمكاوت ،مهيديأ

ّالزجــــــاجو) ه٢٨٥ت( درباملــــــ ) ه٣١١ت( ّ
قـال املب ح صـار أشـاامك) ه٣٣٨ت( اسحالنّو
ن و دينيّشدد البـرصتثه عن يدحض رعم يفسه فن
 يفس يلـوه، يـأرسب ح تاءارلقل او قبيف مهريغ
 رفّ كـل طـفإنـصاوسألة ق هذه املـيقحتض رعم
 .هافي

:
 

) ه٢٠٧ت(اء فرّقال أن الب املح عىل صاتاف
ابـه ت كيف حاضو بشكل تاءارن نقد القمل و أوه
 سالكملـ يقـيقّؤسـس احل املوهو، )آنر القعاينم(
ظ لنا هذا حف ي الذ،ابت هذا الكيف ويف الكحوالنّ
اله ولـو، مسالكهوم ،ابهح أصتّجهاوتو ،ركفال

 فصيـه اهللا قـد رمحـ وهف. نمد الزين م تلسقط
 مهوة بـالتراتـوة املحيح الـصتاءاراب القـحأص
  :ثالمله واخلطأ، كقو

 و هـامّإنـو اهلـاء، يف مّ أن اجلزاو ظنّومّإن القف"
ٌا خطأمهو كانإن وهذا ف.  قبل اهلاءفيام  اء،فـرال( "ً
 ). ٢٢٣، ص١ جن،ودب

ى حييـاء طبقـة ر القمهون مّلعلها و" :لهوكقو
 ن،ود باء،فرال ("مْهون الم منهم من سلمّ قل ّنهإف
 ). ٧٦-٧٥ ص، ص ٢ج

 "ح قـبهوفيـ" :لـهو، كقحها بـالقبفصي قد امك
 ). ٢٥٢، ص١ جن،ود باء،فرال(

. ةتراتـوة املحيح الـصتاءار القـيف ّكله هذاو
 هـذا عـىلدة يـذج عدامة نـرمحـه اليـه عليعانم ويف
ــامل ــال ن صــاب املرأشــاو. الون ــق ــكف سه إىل ذل
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ــرال( ــاء،ف ، ٣٥٨ ـ ٣٥٧، ٢٥٨ص، ١ جن،ود ب
 ).٢٥٩، ٢١٦، ٢١٠، ٨٢ ـ ٨١، ص٢، ج٣٦٠

M 6 زةمحـاءة ر قـقالملب اح صارقد ذكو •
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ءامد أس رسمث). ٢٥٢، ص١ جن،ود باء،فرال(
اءة، ر هـذه القـلنقـدا وضـرعتن ي الذينيالبرص

ّالزجـاجو) ه٢٨٥ت( دربه املر ذكسبح مهو ّ 
 ت أرشام، ك)ه٣٣٨ت(اسحالنّو) ه٣١١ت(

ــ ملوا، فســال ــطع أن تسي ــرصيتأي ــاو ي بب د ح
 اءفــر قبــل الاءةرض لنقــد هــذه القــرعــت
 يـتأر امن كـيوهؤالء البـرصا مأ). ه٢٠٧ت(
 ة عـن عـرصرّأخمتـ ور عـصيفا و عاشمّكلهف
 ينيوفّل إن الكــو لنــا بــالقمحسيــا ممــاء، فــرال
 مسالكه ملــيقــيقّؤســس احل املوهــو (اءفــرالو
ا بـاب النقـد عـىل فتحـون مل و أمه) ةحويالن

ة حيح الـصتاءارن القـمها ريغواءة رهذه الق
 .ينيس البرصيلوة، تراتوامل
اء فـر النيق بـتفريـقال الب املحلة صاواحما مأ

 ريسلك غـمـ وهفع وضو امليف وفينين الكمه ريغو
 اِال ملـحـون األمـال ح يله بأوكن قبيم ال ميعل
 بحه صايا ذهب إلمنّد يف مّقدتا وم. هر ذكفسل
 نيّؤسـس املرة الكبـاء البرصام علّأنّؤكد ويقال، امل
ــردم ــها النتس ــانحوي ــوا وة ك ــحيرتم  تاءارن الق

 عــىل يبنـم األسـاس يف منهجهمـّأن و ا،هنـوّلوجي
ــ ــم ــ اء،رـُنهج الق ــ إىل األًنداتسم ــة يفشى ف ّ اللغ
 يف حّاألصو ر األثيف تاألثبوة يبر العيف سيألقاو

. قالب املحا قال صامالنقل عكس 

  ملمّا سـبق أهنـمًة عىل ول عىل ذلك عاليالدلو
ّ الغالــب إال عــىل يفة حويــ النمكــاحا األوّؤســسي

د وشه امل،اءحصفب الر العمكالن م الشائع ريالكث
ة مـ قويف. ةحصافـالوقة يالسلوّة اللغة م بسالمهل

ــص القــ ّعــددة، ته املتــاءارقو ريمآن الكــرّذلــك ن
ــمت ــذر األخــذ عــن األعــنيجنّب ــون لياب ال تث
 . ملكنة األعاجو رصاماألُساكنة م مهتقيسل
سه أن فـقـال لنب املح صـامحسي بعد هذا مث

 تاءارن القـم فقي  أناءرـفدنا الولقد ع" :لوقي
 "هفيـ ماجهيـ ال ياما سلفقمو ذهبهمق فاتو ال تيال
 ).٣٧٨، صم٢٠٠١ ،ّيلاحل(

 :هفيـل وقـي رّ بنص آخـَّ هذا النصناقض قدو
 فقمو وهو، تاءارن القماء فر الفقمو و ههذا"
ــرصفيــابع تــ  "نهــامّشدد تــ املمهفقمــو يف ينيه الب
 ).٣٨٠، صم٢٠٠١ ،ّيلاحل(

ّع أذكـوضو امليف ًٍافالسه ينا علفقوا  ملًارنظو ك رُ
 يقـيقّؤسـس احل املوهـو(اء فرّنه أن الم مت علامب
ن أخـذ مـ لو أوة هـرمحـه اليـعل) ويف الكـحوللنّ
ن نقـدها، مـل وأو، تاءارن القـمـّشددا متا فقمو
ابعـة مت ريـرقتة ح صـمه عـديـ علبرتتـي ام وهو
ّشدد تـ املنيي البـرصفقو ملتاءار نقد القيفه فقمو
سب حـ مهو). قالب املحا صريعبتسب ح( نهام
  :هرذك

) ه٣١١ت( ّالزجــــاجو) ه٢٨٥ت( درباملــــ
ا ف سـالت أرشام كـمّكلهو، )ه٣٣٨ت( اسحالنو
 إذن يـفكف). ه٢٠٧ت( اءفـر الا عـرصوكردي مل
 قبـل أن تامـقـد و، رّأخمت للمّقدتابعة املمت حصت
 !لد؟يو
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:
 

ــ للباينبغــي     ــصث املح ــعي أن فن  عــن رذت
 تاءار لـبعض القـمهتناقـشام يفى مء القـداامالعل
ل وقـي. تغاوسن املـمـه ر ذكفسلا منادا إىل تاس

 :دةرفيـــ يماهر إبـــتور الـــدكرحـــوم املااذنتأســـ
ا و كـانتاءارقـا الون نقـديى الذمؤنا القداامعلو"
اع ون أنـوزويفرا، ومن علوّؤسسين، يهدتجم ةمـأئ
 مّقهـحن مكان فقائق، حن وضبطويها، في ةياروال

ا وهـت انتـيس الييقـاامل) ًىون هـود(ا ولمعتسيأن 
ــا يإل ــيفه ــوت تااءر الق ــالنيقن ــىل م ك ــاس ع  الن
 ).١١٧٥، ص٢ ج،م١٩٨٢ دة،رفي ("ئهاوض

:
 

 يـّحويـ نينهجـم ني بـتازنـاون املمـد يزملل •
األخذ عن و تاءارع القمل معات اليف  نيْرصامل

 تيـني اآلنيذجمـو إىل النر النظـينبغـيب رالعـ
ة و قــيف امنهيــ بقفــرالن مــ ديــزم لنــا حضيتــل

ب ر العـمن كـالمـ الـشائع ريناد إىل الكثتاالس
 :ة حوي النّمكاحس األيأست يفاء حصفال

 يف) ة البـرصيـحوي ندحأ وهو(ّل الزجاج وقي •
ُالله(اب ر إعيف اءرف للهْنقد  ن،وبد اء،فرال) (مَّ
ــو" :)٢٠٣، ص١ج ــاو قّأن مزع ـــ (:لن ُهل ) مَ
) مُلــ (ي هـامّإنـو، م هل أ:ّثل ذلك أن صلهام
) اي(ّ إن :لوّج هبذا القحتقال املو. هينبتاهلاء للو

ُاللهي :قالفي) مّالله(ع مقال يقد   يرويال و. مّ
 مّ أن بعـضهمزعـو. هريب هذا غرد عن العحأ

َألـه( ن،وبد ،ورنظم ابن(أنشده   َ  ،يالبغـداد ؛)َ

 :)٣٥٩، ص١ جن،وبد
َك أن ي علاوم          امـلــَُّ كِيلوقتِ

َّ سبو أيتّصل  ام مهّاللي حتَ
اب اهللا تـى بـه كتا أوم اعض اإلمجرعاي سيلو

 :ل قائـلوب بقـران العـيوع دي مجيفجد ووعاىل ت
 "روفعـمس ذلك الـبعض بيلو، م بعضهأنشدين

ّالزجاج،(  ).٣٩٤، ص١جه، ١٤٠٨ ّ
  جـيلحاضـوثال مة ورية بالزنبروفعسألة اململاو •

ه إىل بغـداد ويبي سـمث قدحين بصدده، حا نمل
ة بــدأها رنــاظم ي الكــسائنيبــونــه ي برتجــو

ل و قـيفل وقـت يـف ك: سـؤالرح بطيالكسائ
ّ أظن أن العقتكن" :برالع ن مّب أشد لسعة رّ

ــ ــ ورالزنب ــف ــوإذا ه ــ و أي ه ــف ــاي إوإذا ه  "اه
 بــــن ا؛٧٠٢، ص١ج ،ه١٤٠٧ ،رياألنبــــا(

 ). ٨٨ص ن،ود، بمهشا
ــالف ــق ــ (:هويبي س ــإذاف ــو ه ز وجيــال و) ي ه

هـؤالء وجهان، وز الوجي :يقال الكسائفالنصب، 
 حار اجلـوأبـواد يـ زوأبـوقعس ف و أبماب هراألع
ن مـ مهـو). ٣ صن،ود ب،ريهواجل(ان رو ثوأبو

قد و. ةيبرن العوفيو الكم عنهأخذن ياب الذراألع
ّ الـشاذ رن النادمله جعوه يا إلوا ذهبمه ويبيع سفد
 .هي إلتفتليال وعبأ به ي ال يالذ

 ينهجـمان بصدق عن ّعربيذجان موهذان الن
 مسائلهمـا وّؤسـسي ن مليوث البـرصحي، نيقفريال
ب ر العـمن كـالمـ الشائع ريّ إال عىل الكثةحويالن
اب راألعـوّة اللغة، مسالوة حصاف بالمد هلوشهامل
 نممـ ماهلونـمن كـان عـىل ومـ مهرن سبق ذكيالذ
ــتاخوا وّرضحتــ ــاجولط ــيم  ملما باألع ًئا يا شــوّثل
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  اهـتثو لمهتقيّن أن سليروث حي ،مجهنهبالنسبة مل
 . مألعاجلكنة او رصامة األميعا

ّا أكده الزجاج بقم هذاو  :ر الـذكفلـه سـالوّ
اب اهللا تـى بـه كتـا أومـاع  ض اإلمجرعاي سيلو"
  أنـشدين:ل قائلوب بقران العيو ديفجد ووعاىل ت

 ."روفس ذلك البعض بعيلو ،مبعضه
ه يـ إلر أشـاينطقـم مكـالوه يـجول و قـوهو
 :لـهودة بقرفيـ يماهر إبـتور الـدكرحوماذنا املتأس
ب، ر العـمكـالو تاءارن القم روي امليفا رونظف"
 را البنــاء عــىل األكثــوجعلــفه يــس عليقــ املوهــو
اس يـق املون ذلك هم رياس عىل الشائع الكثيالقو
اعـد وه القيـ علبنـىتوه يـ إلمكحيـت نب أجي يالذ
ـــشذوّا عـــداه بالقلـــة مـــ عـــىل مكـــوحي  "ذوال

 ). ١١٧٥، ص٢ ج،م١٩٨٢دة،رفي(
ــب ــو الكامني ــوفي ــون بن ــا ريا كث ــن م  مسالكهم
 امب، كـر العـمن كـالم رل النادية عىل القلحويالن
 رصامـألا إىل احـون نزياب الـذرا عن األعوأخذ
ــتاخو ــاولط ــذاك و. ا بأهله ــم ــرصرا أنك ن يو الب
سة يـع األقيوّ أدى إىل شـي الذمر األوهو، مهيعل
 مسالكمــ يفهــا الــشاهد في منعــدي تــية الريــالنظ
 :ّؤكد ذلكت تيثلة المنك بعض األودو. ةحويالن
اسا ي قامابعهوتوعاء مجو عأمج :ةيثنت اوزوقد جف •

ز جـاء وجيـال ف" :ينومل األشوقي. امعهعىل مج
أجـاز و. انوعـاال اهلنـدان مجوعان  أمجدانيالز

 رتفـنيعماسـا، يش قفـاألخون وفيـوذلك الك
ــــد ــــسمبع ــــد ("عام ال ؛ ٤٨، ص٢ جن،وب
 ). ١٤٢ صن،وبد، ويطنطا

َعـال ف يـزنـو عىل راركت لللعددء ايجما وزوج •

العـدل وة فيصـو للفن الرصمًعا ونممَعل ومف
ب رع عن العموسّع أن املمسعة، تسة إىل ن مخم
ا و قاسـمّ أهنـري غـبعة،رأ إىلد حاون م ذلك يف

 ). ١٤١ص ن،وبد ،يوطنطا(ها ي عليالباق
َاد حـُأوَد موحـ وم بقـمررت" :ينمو األشقال

َثلـث ومُثنَاء وْثـنَى وم َثـالث وْ ... َبـاعورَبـع ومرُ
دها حـذاهب، أمع عىل ثالثة مسي  ملفياما فولتاخو

 وفيني الكـذهبمـ وهـوع، ما سـمقاس عىل يّأنه 
 ). ١٦، ص٢ جن،وبد( "ّالزجاجو
 ،ويطنطـا (ًطلقـام) يـفك(ب ما اجلـزوزوج •

 يفا كمأو" :ينموقال األش). ١٤١ صن،ودب
 وفينيا للكـفـًال، خالمعنى ال عمجازى هبا في
 ن،وبـد( "طلقـاماسا ي هبا قما اجلزو أجازمّإهنف
 ). ٣٢٣ص، ٢ج

ْأن(ـ ا النصب بوزوج • سائل  املري غيفة مرضم) َ
). ١٤٢ صن،ود بـ،ويطنطا (ًاسايدة قوعدامل

 يفع النـصب  مـ) ْأن (فذح" :ينموقال األش
أجـاز ذلـك ... ّة شـاذورذكة املع العرشاضوال

ـــوالك ـــد ("نوفي ـــن ٣٠٩، ص٢ج ن،وب ؛  اب
 ).٥٨، ص٤ ج،ه١٤١٠الك، م

اب جيـبعـد اإل) لكـن(ـ د بفر املفا عطوزوج •
قـال ). ١٤٢ صن،ود ب،ويطنطا ("بل"رينظ
) مـرولكـن ع(ن وفيـو الكأجازو" :م هشاابن

ــ ــىل العط ــو، فع ــس بيل ــد ("عموسم  ن،وب
 ).  لكن:ثحبم
 عـىل ف بالعط،مقي  ملمرولكن عد ي زمقا :يأ
 .نيوزه البرصيجيء ال  يشوهو. ابجياإل
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اسا يع ق مجود أمفرإىل ) كذا(ة فا إضاوزو جامك •
 ن،ود بــ،ويطنطــا (يحعــىل العــدد الــرص

 وفينيا للكفخال" :م ابن هشالوقي). ١٤٣ص
 كـذا :القي أن فال عطو راركت ري غيفا وأجاز
اســا عــىل العــدد يٍاب، قوكــذا أثــوٍب وثــ

 ).١٨٨ صن،وبد( "يحالرص
سة عنـد يـن األقمـط م عـىل هـذا الـنقايعلوت
ــ ــي وفينيالك ــشوق ــخ يل ال ــاحمم ّإن " :ويد طنط
هة فواسع الوا بابا فتحو هذا قد ملهم بعوفينيالك

ــنعــىل أ ــا،مسهف ــّا لكــل مو إذ أق ــاوع موسم . ًزن
ة، يـــ عنــد هنافقـــيه ال فــالت اخيفع موساملــو
  عنـدرياس النظـيـا بعد ذلـك عـىل القودتماعو

 ).١٤٣ صن،وبد( "ًايّا كلم الشاهد انعدامانعدا
 نمـن بـصدده حـا نمـّؤكد يه فيّق حم نقد وهو
 ينينهج البـرصمـ عن وفينياة الكحنهج نم ورقص
 اسيالقا ملها، أيأصوتة حويسائل النس امليأست يف

 ًقانـا، إذ ملت إلمأكو ضبطا ر أكثوهف ينيالبرص عند
 من كـالمئع  الشاريّ الغالب إال عىل الكثيف اوسيقي

ة مسـالو قةيبالـسل مد هلـوشهاء املحصفب الرالع
 مة أترامتـو تاء أكانوة سيآنر القتاءارقالوّاللغة، 
شهد تـساملوهـا يس عليقص املوة النصم قيفّشاذة 

 . مهبا عنده
 ليلتحالوناقشة  املنمه ر ذكف سلام عىل ًةوعالو

 اهيـر سؤال رحث طحّق للباحي ّإنهفقال ع املوضومل
 يفسـة ردمًعـال ف وفيني هل للك:نهموضمًها، يجو
ع، وضو امل هذايفا وثح بنم ُ أغلبور صام؟ كحوالن

بـة مرت يفق ذلـك فـوجعلهـا وّط ت اشمبل بعضه
. ةحوية النسة البرصردمبة مرتن مأعىل 

 :ساءليتـون ذلك مث إىل أبعد ح الباذهبوي
ه، يمـاهومفز بأسـسه متميـل، مكامت حو نمهل هل

 ضقـط بعـف م هلـم، أي البـرصحوّقل عن النتسم
هـا فيا فو خـالتـي الةحوي النتاهاجتاالوسالك امل

 يني شأن بعض البرصو هام؟ كيني البرصمهتذتأسا
ة حويـ النتاهاجتاالوسالك  بعض املم هلتإذ كان

. يني البـرصورهّأصله مجوه ررا قمة لبعض فخالامل
ذهبا منه و كوعدي ال اه لنفوّا خلمّ أن يّق عنداحلو
. ن ذلـكمـ رقط ال أكثـفة حويلك نسام وًا أحوين
اء، فـرلل) آنر القـعـاينم(اب تـظها لنـا كحفقد و
 .نمد الزين م تاله لسقطولو

 يائمر السايماهر إبتوره الدكي إلرا أشامهذا و
ـ ل بـوقـين مـل و قـفضعيـّهـذا كلـه و" :لهوبق
 من علـمـ ورأثّ أن هـذا املـيأ) ةوفيـسة الكردامل(

ــ قوفينيالكــ ــض يف نوكــي أن وعــديل، ال حي  بع
 ).١٣٦ ص،م١٩٨٧("هناكواء هنا ران آحياأل

 عبد تور الدكرحوماذنا املتضا أسيه أي إلرأشاو
ــ ــهوش بقياهللا الك ــال" :ل ــفّإن اخل ــ النني ب اة ح
ّلعلـه وا، يـنهجما فس خالي لوفينيالكو ينيالبرص

ِا الخيا عقدفكان خال ذهب  املـيف نيسطو الفالتً
 ).١٩ص ن،وبد ("ينيالد

ث حـودان البميـ يفن يووف الكفا أضامًعال ف
أغلـب ول واألصونهج  امليفًا فس خالية لحويالن
سـة ردم(ه إطـالق ي علحصيى حتها أمهوع فروال
 تاحصطلة بعض املرنه إثاو كوعديبل ال ) ةحوين
 . هناكون هنا مقط فة حويسالك الن املوأ

حّضــيوناقــشة املو ضرلعــن امــ ف ســلاومــ
ذهـب وقال ب املحأى صارا مة ح صمبجالء عد
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 اممـ ،نيصـرال مـينهج العلكه املـو سلمعدوه، يلإ
ــه إىل ال ــوّأدى ب ــاو أيفع وق ــ عدمه ــاء ودة ي أخط

 .ضةريع
 

 يــوحي اســةرد هــذه اليفُضــه ر عف ســلامــ
 تايضتـقم بديـقيت قال ملب املحّ  بأن صاوحضوب

 ينهجـم نيه بـتـنرقام يف نيصر الميث العلحالب
 ث كـانحي، تاءار القهيجتو يف ينيالبرصواء فرال
ــشكل فــرًازا للحــنم  عــىل ًالمامتحــ، حاضــواء ب

ّلعل و" :لهو قيف ام، كمنهجهمًضا برعم ،ينيالبرص
 يفاء فـرنهج الم يف ظحالي ي الذرسيالو وحضوال
ث حـنهج البمـة مجعه إىل سالمر) آنر القينعام(

آن ر القـاسـةرد بمتام إىل االهـدنت اسي الذويفالك
 هـبط دقـف، رالـشعو يف الـرشثيداحلـو ريمالك
ُة ثالثوفكال ن وسـبعوة، راب الـشجحن أصـمئة امَ
 ).٣٧٢، صم٢٠٠١ ،ّيلاحل("ردن أهل بم

ا مـع يـ مجيفة وفـ الكنود تكانة  البرصّكأنو
 يف نيقفـري الينهجم نية بف خاطنةرقامبو!!. رذك
ا مـ عـىل وفقـو الكنيم حوالنو تاءار القاسةرد
 :يلي
 يف بــاب الطعــن فــتحن مــل واء كــان أفــرال -١

ه يـل إليميـا مـًا يححس صـيلـو، تاءارالق
، يني عـىل البـرصنيلماتحـامل نيثحبعض البا

ل وقي. دهان نقمل وا أو كانينيّ أن البرصنم
س يلـو" :)١٥٠ صن،وبـد (يف ضيقوش
ن مـاءة ر لقـدةحـاوطئـة خته ويبياب ست كيف
. "...نهام به دشهتا اسمة رع كثم، تاءارالق

ّ الزجاج، كان -٢ ة  ء البـرصام علـرن كبـامـ وهوّ
ّ بأنه تاءارجاج للقحت االيفاء فر العنز يتمي
 مها، ثـتّ قلواءة أرذ القو إىل شذريشيا م ًغالبا

ن مـ جانـب وهـو. جـاج هلـاحت االيفأخذ ي
 يفاء فر به التمهي نهج مل امليفل يصتفالو ّدقةال

 ، ص٣ ج،ه١٤٠٨ ّالزجــاج، (رهــذا اإلطــا
). ٢١٠، ص٢ جن،وبد ،اءفر ال؛١٦٨

ُؤســـسامل (ُاءفـــرالو -٣ لك سامـــ لليقـــيق احلّ
ع م) "آنر القعاينم" ابهتبكة وفية الكحويالن
ّ إال وا هم ،يبر العحو النيف كعبه وعلوضله ف
 و هـف، أضـايني البرصحوينيذ نابه للنّميلت
 بعــض حــو النيف وفينين الكــمــابه حأصــو

ـــ ـــاجتاالوسالك امل ـــو تاه  ،تاحصطلامل
 :قـالي ام كـ،ينين البرصمه ريغوش فكاألخ

... هويبياب سـتـ كأسهر وحتتاء فر التام"
 دمـعيتّإنـه كـان فه ويبيذاهب سـما عىل مأف

ــه فــخال ــاب اإلعــحت ــاب، رى ألق ة ميسوت
ــ ("روفاحلــ ــ الطوأب ــويّب اللغــي  ن،ود، ب
). ١٣٩ص

ضل فـاب الح أصـمهفن يواة البرصح النامأ
 بيأسـالعاب تيث اسحين مالشأن األعىل وز ميامل
ة ويـاسـة لغرئها دو عىل ضـحواسة النردوب رالع
 .لةمة شافيصو

 عـن وفينياة الكـحنهج نم ورقصظ وح لامك -٤
ة حويـسائل الن املسيسأت يف ينينهج البرصم
 ر أكثـيني عند البرصاسيالق ّأنولها، يأصوت

 الغالـب يفا وسيقي ًقانا، إذ ملتل إمأكوضبطا 
ب ر العــمن كــالمــ الــشائع ريّإال عــىل الكثــ
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ة مســالو قةيالــسل بمد هلــوشهاء املــحصفـال
ــآنر القتاءارالقــوّاللغــة،  ــوســة ي  تاء أكان

س يقـص املوة النـصمـ قيفّ شاذة مة أترامتو
.م هبا عندهشهدتساملوها يعل

 ال حـوياث نتـرن مـن وفيـوَكـــه الكترا م -٥
 ،ًالمكــامت ًاحــونى حتــ الو ســة،ردم ّثــليم

 حو عن الن قالتسمه، يماهومف بأسسه ًازمتمي
 وًا، أحوي نًذهبامَنـه و كودعي ال بل، يالبرص

ن ذلك، م ر ال أكث،ةحوي نتاهاجتاو َسالكم
اء، فـرلل) آنر القـعـاينم(اب تـ لنا كظهاحف
سالك م يهو. نمد الزين م تاله لسقطولو

 و هـامكـ ،يني البـرصمهتذتها أسـافي افوخال
 بعـض م هلـت إذ كانـينيشأن بعض البـرص

ــ ــاجتاالوسالك امل ــ النتاه ــخالة املحوي ة ف
 . يني البرصورهّأصله مجوه ررا قملبعض 

 تــتمه متــ بنعي، الــذنيّب العــاملر هللا دمــاحلو
ن مـ حصفـ أعـىل مالـسالوالصالة و، تاالصاحل

 نيبيبه الطحصوعىل آله و د،حمم ناينب دّنطق بالضا
 . نريالطاه

ِّ إنــجمروظ عحيف/ تورالدك  اهللا د عبدحممْـه يَ
 .يطيالشنق
 
 ه١٤١٢. (فسـيود بـن حممـ، حويان النحي وأب

ــــرالب). م١٩٩٢ ــــي املح ــــ اليفط ح . ريستف
 .نيامبة اإلتكم :دةرية، بيدوالسع

 يجون قـي الـدر بـد:قيـقحت، يسرافـ، ال عـيلو أب
ــشو ــد(يتاوجيــ جريب ــة احل). نوب ــل يفّج  عل

 .اثرتن للموأ املر دا:شقمد.  السبعتاءارالق
ــينمو األشــ ــيل احلــو، أب ــد. (سن ع  حرش). نوب

ب تـ الكردا. الـكمة ابـن فيـ عىل ألينمواألش
 ..يلب احليبسى البايطبعة عمة، يبرالع
. نرمحن عبـد الـيل الدام كتكا الربو، أبري األنبا
ـــصا).  م١٩٨٧ه١٤٠٧( ـــ يف فاإلن سائل م

. وفينيالكـو يني البـرصحـويني النني بفاخلال
 . ةيبة العرصتك امل:ريوتب

 :حيحصتـد، حممـد بن حمم ري اخلو أبري ابن اجلز
 يف النــرش). نوبــد. (د الــضباعحممــ عــيل

 النـرشو للطباعـة ركـف الر دا. العرشتاءارالق
 .عيزتوالو

 ي، النجد عيل:قيقحتن، ام عثفتح الو، أبي ابن جنّ
ــ ــد الو، فناص ــعب ــلبحافت ، ١٣٨٦. (ي، ش
ــنيبت يفسب حتــامل). ه١٣٨٩ ّاذ وه شــوجــو ي

 :راالـد (:ةرالقـاه.  عنهـاحضاياإلو تاءارالق
   ).نودب
. يد بن عبد اهللا الطـائحممن يال الدالك، مجم ابن 
رهجـــ. ليسهتـــ الحرش). م١٩٩٠ه١٤١٠(

 .النرشوللطباعة 
د بـن حممـن يال الـدضل مجـفـ الو، أبورنظم ابن 
 ر دا:ريوتبـ. برلـسان العـ). نوبد. (رمكم

 .ورالرس
ق يـقحت، ريد عبـد اهللا األنـصاحممـ و أبم ابن هشا
ب عـن يّ اللبيغنم). نوبد.( ني الدحمييد حمم
 .اثرت للم الشار دا:ريوت ب.بريب األعاتك

خزانـة ). نوبـد.(مـر بن عرلقادعبد ا، ي البغداد
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 ر دا:ريوتبـ. برّلب لباب لسان العواألدب 
 .رصاد
ــا، أ د حممــ شــعبان، :قيــقحتد، حممــد بــن محــ البنّ
ضالء فـ فاحتإ). م١٩٨٧ه١٤٠٧. (ليعامإس

ب، تـ الك عـامل.ةبع عرشر األتاءار بالقالبرش
 .ةري األزهتايّبة الكلتكم
فــــورد عبــــد الغمحــــق أيــــقحت، ريهو اجلــــ

. ةيـبر العحاحصـوّاج اللغـة ت). نوبد.(رعطا
 .يبر العركف الردا). ةمّقدم(
 يفاء فـرنهج الم). م٢٠٠١. (نيام سلمازح، ّيل احل

ّلـة كلجم. تاءاره بعـض القـيجتو ة وة الـدعيـّ
، ص ص ١٨ن عـرشمة، العـدد الثـامياإلسال
ة يــّ كلتاورنــشم :ابلسرطــ. ٣٨٠ - ٣٦٢
 . ةمية اإلسالوالدع

ب تــكو حــوالن). م١٩٨٢. (يماهردة، إبــرفيــ 
ة رييهام اجلر الدا:ةتارصما، يبيل. ٣ط. ريستفال

 . اإلعالنوع يزتوالو للنرش
 :قيـقحت، ي بن الرسيماهراق إبح إسوّ الزجاج، أب
. )م١٩٨٨ه١٤٠٨. (يل، عبـده شـلبيعبد اجلل

 .بت الك عامل:ريوتب. ابهرإعوآن ر القعاينم
ـــسا ـــيائمر ال ـــ). م١٩٨٧. (يماهر، إب س رداامل
 .ركف الردا. اقعووة ورة أسطحويالن

 :قيقحت، ربمن بن قام بن عثمرو ع برشوه، أبويبي س
اب تـك).م١٩٧٧ه١٣٩٧. (نرو هامعبد السال

 .ابتة للكمة العايرصئة املياهل. هويبيس

ن، رمحن عبـد الـي جـالل الـدر بكو، أبيطيو الس
د محــد أوحممـ، يصمـ احليمد ســلمحـ أ:قيـعلت

 يف حارتاالقـ). نو بد:رالدا. م١٩٨٨. (مقاس
 .حول النو أصومعل
 وم علـيفث حـبام). م١٩٨٩.(ح، الصالحي صب

 .ينيالم للم العلر دا:ريوتب. ١٥ط. آنرالق
 حـونـشأة الن). نوبـد. (دحممـخ ي، الشوي طنطا

ــ ــ النرخ أشــهرياوت ــاه. ٢ط. اةح  ر دا:ةرالق
 .رفعاامل

 عـاينم). نوبـد. (اديى بن زحييا ري زكواء، أبفر ال
 .ور الرسر دا:ريوتب. آنرالق
 يفآن ر القـرأثـ). نوبـد. (دحممـش، عبد اهللا ي الك

 راخـوى أحتـ ةحويـة النسة البرصردمل وأص
 تاورنـشم :ابلسرطـ. ري اهلجـن الثاينرالق
 .ةمية اإلسالوة الدعيّكل

. ةوفـسة الكردم ).م١٩٦٨(. يهدم، وميخز امل
  ).نود ب:راالد( :ةرالقاه

ا ريـ زكوأبـ). م١٩٦٤. (ريد األنـصامح، أيّكم 
 :ةرالقــاه. ّاللغــةو حــو النيفذهبــه مواء فــرال
   ).نود ب:راالد(
). نوبـد. (اقحد بـن إسـحممـج فر الو، أبيم الند
ــرهفال ــ.تس ــع املر دا:ريوت ب ــة رف ة للطباع
.النرشو
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