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 أصل ُأصول العّلة يف اللغة
يف علوم احلديث وعالقتو ابلتعريف االصطالحي
 إدريس العبد

 ابحث يف علـو السنَّة النبويَّة
 العراؽ/ صالح الدين

 ملخَّص البحث:   
  ٌة )عٌل( اللغويٌة إىل أصل كاحد مشَبؾ, ىو )الضعف(, فهو أصل رجوع مفردات ماد

 ىو أصل فركعها مطلقان. كأيصوذلا إف كاف ذلا أيصوؿ اثنوية, أ
 ربط التعريف  ٘بنيب الباحثْب ادلتعرضْب لتعريف العلَّة لغةن يف ٕبوثهم االضطراب يف

.اللغوم ابالصطالحي
إليها البحث:: من أبرز النتائج الٍب توصَّلى أبرز النتائج

  كج بنتيجة مفادىا رجوع األيصوؿ الٍب اختارىا ابن فارس دلاٌدة )عٌل( كادلفردات اخلر
 إىل أصل كاحد منها كىو )الضعف(, كتقرير رجوع بعض ادلفردات إىل ادلشتقة منها

كف ادلركر ٗبعُب )الضعف(, كتوجيو ذلك بغلبة بعض األصوؿ األيخرل الٍب ذكرىا د
 االستعماؿ.

 لعالقة بْب العلَّة كالسبب, كأنو يتناكب إطالؽ العلَّة اترة على السبب ادلوجب ا تقرير
 للضعف, كاترة على ادلسبَّب كىو الضعف نفسو.

 ادلصنًٌفْب يف علـو احلديث يف اختياراهتم لتعريف العٌلة  استظهار كوف عاٌمة عبارات
ثّبان ببياف أصل على االحَباز من )تصريف: معلوؿ(, كعدـ احتفائهم ك دائرةن لغةن= 

االشتقاؽ يف اللغة, كعالقتو ابدلعُب االصطالحي عندىم, كأمَّا الباحثوف فقد جنحوا 
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بط يربطو ابدلعُب اإىل اختيار أحد األصوؿ الثالثة الٍب ذكرىا ابن فارس, ٍب أتكُّؿ ر 
 االصطالحي.
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لى رسولو الكرًن, كآلو كصحابتو كأزكاجو احلمد هلل ذم الفضل العظيم, كالصالة كالسالـ ع   
كذريتو أمجعْب. كبعد:

تشتق  أٌف لًليغًة العرب قياسان, كأٌف العربى  - (ُ)إال من شذ عنهم -فقد "أمجع أىل اللغة 
بعضى الكالـً من بعض,/ كأٌف اسمى )اجلنًٌ( مشتقّّ من )االجتناًف(, كأف اجليم كالنوف تداٌلف

الليلي, كىذا جنْبه, أم: ىو يف بطن (ِ)وؿ العرب للدرع, جينَّة, كأىجىنَّوي أبدان على السَب, تق
. كأفَّ )اإلنس( منى الظُّهور, يقولوف: أنىستي الشيءى: أبصرتيو.(ّ)أمو, أك مقبور

ًهلىوي مىن جىًهل" . (ْ)كعلى ىذا سائري كالـ العرب, عىًلمى ذلك مىٍن عىًلمى, كجى
(, كإذا كاف اشتقاؽي ّٓٗاحلسْب )ت و= أمحد بن فارس أبفارسىكذا يقوؿ اإلماـ ابن    

على ما -بعض الكالـ من بعض ىو مذىبى العرب إبمجاع أىل اللغة= فإفَّ االشتقاؽ
ـه ثالثة, كادلقصود بو: -كيًصفى   أقسا

"أفَّ اللفظًْب إذا اشَبكا يف أكثر احلركؼ, كتفاكات يف بعًضها قيلى: أحديعلا ميشتقّّ منى   
: أٍف يشَبكا يف احلركؼ, ال يف ترتيبها, كقوؿ (ٓ)خر, كىو: االشتقاؽ األكرب, كاألكسطاآل

مىة(؛ كاالشتقاؽ األصغر : االشَباؾ يف احلركؼ-اخلاصُّ  -الكوفيْبى: )االسمي( مشتقّّ من )السًٌ
ًمن كترتيبها. كىو ادلشهور, كقولك: عىًلمى يعلىمي, فهو: عاِله/كعلى ىذا, فػ)الشيطافي( ميشتقّّ 

 (: "شٌذ منهم" فلتنظر.ِْٕ/ُكيف "ادلزىر يف علـو اللغة كاألدب" ) (ُ)
 ىي يف األصل ابلتاء! (ِ)
ا أشرت إىل بعض الفركؽ مع كوين أنقل من أصل؛ ألٌف بعض اخلطأ من أعماؿ ادلصححْب. ليست لفظة "أك مقبور" يف ادلزىر, كإظلٌ  (ّ)

فلَباجع.
(.ٕٔ-ٔٔ"الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمها" )ص (ْ)
كبعض  .ُْٖ( برقم:ْْات" )ص( ك"التعريفُِ/ُ( ك"تفسّب أيب السعود" )ُِّ/ِكغّبه قد يسٌميو )الكبّب(. ينظر: "ادلثل السائر" ) (ٓ)

كأٌما ابن جٌِب فقد قسم االشتقاؽ قسمْب, ٌٍب ىو بعدى األصغر يسٌمي اآلخر ٗبا شاء؛ فتارة األكرب, كأيخرل:  ادلػيٍحدىثْب يسميو: الكيبَّار,
(.ُّٗ-ُِّ/ِينظر "اخلصائص" )ألكسط( الذم ذكره شيخ اإلسالـ. فالكبّب, كىو يف ذلك كلًٌو يعِب: )ا
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ما اشَبكا يف الشًْب  )شطن(, كعلى االشتقاؽ األكرب ىو من ابب: )شاط يشيط(؛ ألَّنَّ
.(ُ)كالطاًء, كالنوفي كالياءي متقاربتاف"

.(ِ)(ِٖٕ= أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـ )تكذا بٌينو شيخ اإلسالـ ابن تيمٌية    
يل ادلتكلَّف يف ردًٌ بعض الفركع كلئن كاف اعَباضه من بعض أىل اللغة على شيء من التأك    

إىل أصوؿ من ابب االشتقاؽ األكرب أًك األكسط= فإٌف االنتقاد يقلُّ يف ابب االشتقاؽ 
األصغر, كمبُب ىذا البحث على تقليب مادة )العْب كالالـ ادلضٌعف( على مآخذ االشتقاؽ 

ة حٌب يرجع منها الكلم( ّ)األصغر, كطريق معرفة األصل لكلمةو ما "تقليب تصاريف ]تلك[
داللةى اطًٌرادو أك حركفان غالبان, كػ)ضرب(, فإنٌو داؿّّ على ميطلق أصُل الصَيغ,إىل صيغة ىي 

الضرًب فقط, أٌما ضارب كمضركب كيضرب كاضرب, فكلُّها أكثر داللة كأكثر حركفان, 
 مساكو حركفان, كأكثر داللةن, ككلها مشَبكة يف )ض ر ب(, كيف ىيئة -ادلاضي -كضرب

 .(ْ)تركيبها, كىذا ىو االشتقاؽ األصغر"
ال ريب يف حاجة الدارسْب يف سلتلف العلـو اإلسالمية إىل تعريف مفردات إٔباثهم من ك    

ادلاٌدة معاينى ًعدَّة ٕبسب قد غلدكف للكلمة الواحدة من تلك حيث كضعها اللغوٌم, غّب أٌَّنم
شٌٌب: )علعل,  مفرداتو  -البحث كىو زللُّ  -غلدكف ٙبت جذر )عٌل(ك  استعماؿ العرب ذلا,

عاللة, يعاليل...( قد ال يربطها من حيث االستعماؿ ادلستقر رابط ظاىر, كزلاكلة تقٌصي 
ِل تكن إاٌل من نصيب اإلماـ ابن فارس,  -كحاؿ غّبىا من كلمات العربية  -مجعها ٔبامع

 ذكر أصوؿيف  مسبوق الفكرةصاحب حق افَباع علم )مقاييس اللغة(, فإنٌو كإف كاف 

(.ُّٗ-ُِٗ/ٓهاج السنة النبوية" )"من (ُ)
( ِٕٓك  ِِٗك ُِٓ/ُٕك ّْْ/ُٓك ُِٗ/ُّك َُُ/ْكينظر كالمو يف االستشهاد ابالشتقاؽ يف: "رلموع الفتاكل" ) (ِ)

(. كيظهري اعتناء شيخ اإلسالـ بوجود مناسبة بْب احلرفْبُُِ( ط/ادلطبعة السلفٌية, ك"جامع الرسائل" )صِّٕك"النػُّبػيوَّات" )ص
(, كاٌدعى ابن ُِٓتلفْب يف الكلمتْب ادلشتقة إحداعلا من األيخرل اشتقاقان أكرب, كينظر: "فقو اللغة, مفهومو موضوعاتو, قضاايه" )صادلخ

( أٌكلٌيةى إطالؽ تقسيم االشتقاؽ ابالسم.ِّٗجِب= عثماف بن جِب أبو الفتح )ت
 زايدة من عندم. (ّ)
(.ُّْ/ِ(. كينظر: "اخلصائص" )ِٕٓ/ُلدين السيوطي )"ادلزىر يف علـو اللغة كاألدب" جلالؿ ا (ْ)
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يف جعل )ادلقاييس( علمان برأسو يف علـو  (ُ)بديع العمل, إال أنٌو فرداتبعض ادلل جامعة
( بذكر طائفةو من ِّّابن ديريد= دمحم بن احلسن بن دريد )ت  -من قبلو -العربٌية؛ كقد عِبى 

و , كاعتُب كذلك ببياف أصوؿ اشتقاؽ الكلمات يف كتاب(ِ)أصوؿ ادلوادًٌ يف "مجهرة اللغة"
اآلخر "االشتقاؽ", كإف كاف سلتٌصان بباب معٌْب من األمساء, كموضوعو بعكس موضوع 

مع ظاىر عنايتو –"مقاييس اللغة", فاألكؿ يف رٌد الفركع إىل أيصوذلا عمالن مطٌرًدان, بينما الثاين 
إىل  -كثّبان   -فإنٌو ييغرؽ يف تفريع الفركع عن أيصوذلا, كيف رد الكلمات -ببياف أصوؿ ادلوادٌ 

 أكثر من أصل.
من أصل,  ل لكثّب من اجلذكر اللغويٌة أكثرر يى  كتاب "مقاييس اللغة"يف  الناظر ك    

اإلماـ ابن فارس من تصريف العرب حلركؼ ىذا اجلذر, كتقليبهم ذلا على  (ّ)استنبطو
, (ٓ), كاترةن أصلًْب اثنْب(ْ)أغراضهم كحاجاهتم, فتارة ترل جلذرو أصالن فٌذان ال ميساميى لو

, كقاؿ يف بعضها: "بناء صحيح لو فركع كثّبة, (ٗ), بل كستة(ٖ), كمخسة(ٕ), كأربعة(ٔ)كثالثة
؛  (َُ)هتها مفردة"جً كلمة منها على ضلوىا كى   ما جعل هللا تعاىل فيو كجو قياس بٌتة, بل كلٌ 

كىو هبذا سلالف البن ديريد, الذم ما علمتو يذكر غّب أصل كاحد فيما يذكر من أصوؿ مواٌد 
"اجلمهرة"؛ كبتأمُّل بعضها يدرؾ القارئ إمكاف ردًٌ بعضها إىل بعض, بل إٌف ابن فارس نفسو 

                                                           
(, فهو مسبوؽ يف فكرة تصنيف "ٙبفة األشراؼ", ك"هتذيب الكماؿ", لكنو بديع ِْٕكعلى شاكلتو يف ذلك: أبو احلجَّاج ادلزم )ت (ُ)

 العمل, رلتاز من سبقو, كفائق من حلقو! رمحة هللا تعاىل عليو.
 ( كغّبىا.ٖٔ/ُ(, ك)احلج( )ِٖ/ُ(, ك)الثر( )ٕٗ/ُ(, ك)القت( )ٗٔ/ُن: )السب( )من مثلما يف "مجهرة اللغة" م (ِ)
(, حيث قاؿ: "فهذه الكتب اخلمسة معتمديان فيما استنبطناه ٓ/ُكقد نٌص على االستنباط بعد أف ذكر مصادره اخلمسة يف كتابو. ) (ّ)

 من أصوؿ اللغة".
 من االجتماع كاللْب كىو أصل كاحد".(: ")أٌث( ىذا ابب يتفرع ٖ/ُ"مقاييس اللغة" ) (ْ)
 (: ")أٌج( كأما اذلمزة كاجليم فلها أصالف: احلفيف, كالشدة, إما حرٌان كإما ملوحة".ٖ/ُمقاييس اللغة" ) (ٓ)
 (: ")أٌؿ( كاذلمزة كالالـ يف ادلضاعف ثالثة أصوؿ: اللمعاف يف اىتزاز, كالصوت, كالسبب ػلافظ عليو".ُٖ/ُ"مقاييس اللغة" ) (ٔ)
 (: ")أرب( اذلمزة كالراء كالباء ذلا أربعة أصوؿ إليها ترجع الفركع, كىي: احلاجة, كالعقل, كالنصيب, كالعقد".ٖٗ/ُ"مقاييس اللغة" ) (ٕ)
بفتح  -(: ")أمر( اذلمزة كادليم كالراء أصوؿ مخسة: األمر من األمور, كاألمر ضد النهي, كاألمر النماء كالربكةُّٕ/ُ"مقاييس اللغة" ) (ٖ)

 , كادلعلم, كالعجب".-ادليم
 والثالث:: الشيء اخلايل, والثاينلوف من األلواف,  األول:(:")صفر( الصاد كالفاء كالراء ستة أكجو, فاألصل ِْٗ/ّ"مقاييس اللغة" ) (ٗ)

 نبت". والسادس:زماف,  واخلامس:صوت,  والرابع:جوىر من جواىر األرض, 
  كالذاؿ كالراء...".( ")عذر( العْبِّٓ/ْ"مقاييس اللغة" ) (َُ)
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, كقد يعتذر لعدـ اجلمع بْب األصلْب (ُ)قد يذكر ادلعُب اجلامع بْب أصلْب ىو استنبطهما
, لكنو يبقى (ّ), كقد يعَبؼ ببيعد اجلمع(ِ)بسلوؾ الطريق الواضح, كىو أبعد عن االنتقاد

 مكاف. على اإل
كقد أدل اببن فارس اجتهاده يف جذر )عٌل( إىل كونو مشتمالن على أيصوؿو ثالثة, ال    

, كمع كثرة األصوؿ الٍب ذكرىا فالظاىر أٌَّنا ِل (ْ)يقَبب أحدىا من اآلخر يف معُب جامع
ل من ىذه ادلفردات ما كأنٌو قد شذَّ عن ىذه األصوؿ, منو  تستوعب مفردات ىذا اجلذر, فّبي

عن األصوؿ الٍب ذكرىا كػ )العيلعيل(, كمن ذلك أيضان  هً ذٌص ابن فارس نفسو على شذك ما ن
أنٌو قد ذكر )العاللة( من مفردات ىذا اجلذر, كقرَّر أٌَّنا بقية كلًٌ شيء, أخذان من بقيَّة 

ذا فأنت إادلرأة الثانية, فلم يذكره يف فصل التكرار,  :بل إنَّو أضرب عن ذكر )العىلَّة( ,(ٓ)اللنب
, على أيصوؿ ادلاٌدة الثالثة= ِل تكد -أعِب: العياللة -عرٍضتى ما اختار من معُبن ذلذه ادلفردة

٘بدىا تندرج ٙبت )ظاىر( أحدىا, بل ؽلكن أف تكوف أصالن برأسو! كقوؿ ابن فارس يف 
ن  توجيهها لتكوف من ابب األصل األكؿ, غّب مقنع, كلذلك فقد أتثر هبذا االضطراب مى 

الباحثْب يف تعريف العلة لغةن, فَباىم غلتهدكف يف اختيار أحد األصوؿ الٍب ذكرىا  منى  بى تى كى 
كالنتيجة:  ابن فارس أصالن ًلما ىم بصدده من التعريف, كيلتمسوف لذلك )العلل( كاألعذار!

اندراج العلة لغةن ٙبت ثالثة أصوؿ متباينة! فكلُّ فريق من الباحثْب اختار كاحدان من أيصوؿ 
بن فارس, كعدَّه أصل العلَّة يف اللغة, كال جامعى بْب اختياراهتم, فمؤدَّاىا احلتمي ىو اإلماـ ا

 التناقض.

                                                           
 (.ّٓٗ, ك ّٔ-ِٔ/ُ"مقاييس اللغة" ) (ُ)
 (.ُٕٓ/ِ"مقاييس اللغة" ) (ِ)
 (.ُٖٓ/ِ"مقاييس اللغة" ) (ّ)
 ( كسيأٌب ذكره إف شاء هللا تعاىل.ُّّ/ْكجعل شيخ اإلسالـ أصلها كاحدان يف )العٌلة(, يف "رلموع الفتاكل" ) (ْ)
عن األصمعي أنٌو كاف يقوؿ: "أصل الوًٍرًد: إتياف ادلاء, ٌٍب صار إتيافي كلًٌ شيء  -(ٔٗ" )صيف "الصاحيب -كقد نقل ابن فارس نفسو (ٓ)

 ًكٍردان...".
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ساللةن كلُّها  -كمنها )العاللة( -مفردات ىذا اجلذر هًدؼ إىل جعلأٌما ىذا البحث في   
 . البحث كمقًصده األساس مغزلىو تنحدر من أصل كاحد, ك 

بْب ما ذكر اإلماـ ابن  ابالشتقاق األصغر)ادلعُب اجلامع(  فهذا البحث زلاكلة الستنباط    
إف   أصل أصوذلاإف كانت فركعان أك ىو  أصُلهافارس من )أصوؿ( جلذر )عٌل(, الذم ىو 

ا, كانت أصوالن, لرفع احلّبة عن اختيار تعريف لغوم دلفردة العٌلة يف إٔباث من يتعرضوف ذل
 يْب: اللغوم كاالصطالحي الذم يبحثونو.كللبيعد عن التكلُّف يف اجلمع بْب ادلعن

 أصل أيصوؿ العلة يف اللغة كعالقتو ابلتعريف االصطالحي يف علـو احلديث عنوان البحث:
 .ردُّ مفردات مادَّة )علَّ( إىل أصلو جامع مشكلة البحث:
 .اىا كدالالهتي كشواىدي  غوم )عٌل(من اجلذر اللُّ  ادلشتقَّةي  ادلفرداتي  حدود البحث:

, كىو يف االصطالحات (ُ)"الشيء أساساألصل يف اللغة: " :أصل ت البحث:مصطلحا
 -, كأصل األيصوؿ: ىو ما تبُب عليو األيصوؿ الٍب(ِ)"هغّبي  عليو ُبى بػٍ يػي  ما" قريب منو, فهو:

 تبُب عليها الفركع. -بدكرىا
 تكمن أعلٌية ىذا البحث يف دفع االضطراب احلاصل من: أمهيَّة البحث وأسباب اختياره

إىل التعسُّف يف  ة جنوحه الربط بْب التعريفْب, فقد نتج عن اختيار بعض األيصوؿ اللغوية للعلَّ 
تكلُّف أتكيل اشتقاؽ ادلعُب االصطالحي منها, فجاء ىذا البحث لدعم اتًٌساؽ ادلعنيْب, 
كتوطيد أصل لغومٌو مقارف يف ذىن السامع للمعُب االصطالحي, يكوف أقرب إىل سالمة 

 يو األكائل من أئمة احلديث كنٌقاده.ًفطر مطلق
 .ما سبق أكانىوتقلة تناكلت ىذا ادلوضوع ابلبحث فيال أعلم دراسة مس الدراسات السابقة:

دلادة, كاستقراء مفرداهتا, استقراء إطالقات أئمة اللغة فيما يتعلَّق أبصل ا بعد منهج البحث:
 .يف ىذه ادلادَّة باط أصل أيصوؿ البابالستن ابدلنهج التحليليالبحثي ا ذلى تناكى ذلك,  كشواىد

                                                           
 (.َُٗ/ُ"مقاييس اللغة" ) (ُ)
 (.ْٓ/ُ"التعريفات" ) (ِ)
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 فق اخلطة اآلتية:قد جرل البحث كى : خطة البحث
: تلخيص األصوؿ الٍب ذكرىا اإلماـ ابن فارس كما يندرج ٙبتها من فركع, كما ادلبحث األول

 يشذُّ عنها, كفيو أربعة مطالب:
 : األصل األٌكؿ: التكرارادلطلب األول
 : العائق: األصل الثاينادلطلب الثاين

 : األصل الثالث: ادلرض/ الضعفادلطلب الثالث
 مسائل ملحقة ٗبا تقدَّـادلطلب الرابع: 

 , كفيو مطلباف:: العٌلة كالسببينادلبحث الثا
 العالقة بْب العلة كالسبب عمومان ادلطلب األول: 
  العالقة بْب العلة كالسبب من حيث كونو عذران ادلطلب الثاين: 

كأثر  احلديث كالباحثْب, علـوة تعريف العٌلة لغةن عند ادلصنًٌفْب يف : دراسلثادلبحث الثا
 :ثالثة مطالبكفيو  ذلك يف توجيو التعريف,

 : تعريف العٌلة لغةن عند ادلصنًٌفْب يف مصطلح احلديثادلطلب األول
 : تعريف العٌلة لغةن عند الباحثْبادلطلب الثاين

عٌلة يف توجيو التعريف االصطالحي كالربط أثر اختيار األصل اللغوم للادلطلب الثالث: 
 بينهما.

 كهللا كيلُّ التوفيق. .خالصة البحث وأىم  نتائجو
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املبذث األًل: عسض األصٌل انتي ذكسىا 
( ًيا يندزج حتتيا 

ّ
ة )عم

ّ
اإلياو ابن فازس ملاد
 عنيا ين فسًع

ُّ
 ًيا يشر

 كفيو أربعة مطالب:
 : األصل األٌكؿ: التكرارادلطلب األول
 : العائق: األصل الثاينادلطلب الثاين

 : األصل الثالث: ادلرض/ الضعفادلطلب الثالث
 مسائل ملحقة ٗبا تقدَّـادلطلب الرابع: 
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 مدخل

إىل استخراج أصل دلواد جذر )عٌل( غّب  -ما قرأتفي -ِل يتعرَّض أحده من أىل اللغة   
ثالثةى )أيصوؿ(  -)ادلضٌعفة( الالـأعِب: العْب ك  -اإلماـ ابن فارس؛ لكنو جعل ذلذا )الفصل(

صحيحة, تتفرٌعي منها )مسائل( ىذا الفصل, غّب أفَّ الناظر ببعض أتمُّلو ييدرؾ قرب بعض 
تلك األصوؿ من بعض, كإمكاف انتظامها يف سلك أصل موحَّد, كلو بنوع أتكيل  شواىد

 ٙبت عباءة ما مٌر التنويو بو من )االشتقاؽ األصغر(. ,مستساغ
رضي ابتداءن تلخيصان لكالـ اإلماـ ابن فارس, بذكر األصل, كمعو ما ذكره شلا يندرج كسأع    

ي مأخذه فيما اختاره ذلا من  ٙبتو من )تصاريف(, كمعها ما استشهد بو ذلا من أقاكيل, كأيبْبًٌ
 .الستبياف أيًٌها يصلحي أف يكوفى أصلى أيصوذلا ؛ببعضبعضىها األيصوؿ  تلكأيصوؿ, ٍبَّ أضرب 

: تكرر أك تكرير, أحدىا( العْب كالالـ أصوؿ ثالثة صحيحة, ")علٌ  اؿ ابن فارس:ق   
 . (ُ): ضعف يف الشيء"الثالث: عائق يعوؽ, كاآلخرك

ل القوؿ فيها كيستشهد ذلا, كسأجعل الكالـ     ىكذا جعلها أصوالن ثالثة, ٌٍب طفق يفصًٌ
 .على كفقها يف مطالب ىذا ادلبحث

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُِ/ْ"مقاييس اللغة" ) (ُ)
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 املطهب األًل
ل: انتكساز 

ّ
 األصم األً

 :ألتاف اثنتافمسكفيو 

 : توجيو شاىد األصلادلسألة األوىل

 : توجيو شواىد الفركعةالثاني سألةادل
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 مدخل

العىلىلي, كىي: الشَّربة الثانية" فاألول:"قاؿ ابن فارس:    
ثرة فركعو يف ىذا لكى  قىدَّمىوي . كلعٌلو (ُ)

, له, يػىعيلُّوفى, عىالِّ فركعان: عىلى  -التكرار كىو -, كذكر ذلذا األصلىا فركعان الفصل, فإنَّو أكثري 
. كبٌْب معناه بكونو: "إذا كرَّر عليو (ِ)و القىوىد"كاإلبل نفسها تػىعيلُّ عىلىالن, كذكر أثر "إذا عىلَّوي ففي

أعلَّ, كسـو عالٌة, كالعياللة, كذكر من الفركع أيضان: الضرب", كقٌررى أفَّ "أصلو يف ادلػىشرىب", 
.  كعاللتي من ادلعالَّة كالًعالؿ, كتعاللتي

 -ارسكما قاؿ ابن ف  -فهذا الذم ذكره من فركع ىذا األصل يف ىذا الفصل, ككلُّها   
 -كالذم ييرل يف شواىده أفَّ منو ما ىو يف ادلشرب ,تكرار الشرب يف سقيا اإلبلراجعة إىل 

 , كمنو ما ىو لتكرار غّب الشرب, مثل تكرار الطيب يف قوؿ امرئ القيس. -لإلبل كغّبىا
أصالن مضارعان ألصوؿ ىذه ادلاٌدة ىو يف حقيقة أمره  ابن فارس غّب أٌف ىذا الذم اختاره   
, كعلى ذلك من األدلٌة يف كالـ ابن كسيبْب خالؿ البحث إف شاء هللاجع إىل أصلو آخر, را

 : يف مسألتْبفارس نفسو, كسأعرض لو 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ُِ/ْ"مقاييس اللغة" ) (ُ)
: عبد الرزاؽ عن احلسن بن عمارة, عن ُُِٕٗ(, برقم:ِٕٔ/ٗنف عبد الرزاؽ" )األثر من قوؿ إبراىيم النخعي رمحو هللا, يف "مص (ِ)

 احلكم, عن إبراىيم, يف الرجل يضرب الرجل ابلعصا, قاؿ: شبو العمد, فإف أعلَّ مثُب كثيالث, ففيو القىوىدي. كذكره احلسن عن منصور, عن
 (:ُِٗ/ّنهاية", فقاؿ يف "النهاية يف غريب األثر" )إبراىيم مثلو". كترٌدد يف تعيْب التابعي صاحًب األثر= صاحبي "ال

( كمن بعده ّْْ(, كترؾ صاحب "أساس البالغة" )صْٖٔ/ُُكمنو حديث عطاء أك النخعي...", كاتبعو صاحب "لساف العرب" )
 ( ذكر األمساء فأهبموا القائل ككنوا بقوذلم: "كسئل اتبعي...".ِّٔ/ِأصحاب "ادلعجم الوسيط" )
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 ادلسألة األوىل
  توجيو شاىد األصل 

 .ادلتضًمن :: األكؿ: القوؿ الصريح, كالثاينغلرم البحث فيها يف فرعْبك    
 الفرع األوَّل

 القول الصريح 
ابن فارس: "قاؿ ابن األعرايب: يف ادلثل: "ما زايرتك إايان إال سوـى  وؿقيف  الصريحوؿ لقا   

وإمنا قيل ىذا ألهنا إذا كرر . أم: مثل اإلبل الٍب تػىعيلُّ, ك"عرض عليو سـو عالٌة". (ُ)عالٌة"
ال ييعرىضي ". فهو ِل يبالغ يف العرض؛ "ألفَّ العالٌة (ّ)كان أقلَّ لشرهبا الثاين (ِ)عليها الشرب

 .(ْ)عليها الشرب عرضان ييبالىغ فيو كالعرض على الناىلة"
لي الشرب الثاين كيضعفيوي, كأعللت اإلبل: إذا أصدرهتا لًٌ قكىذا صحيح؛ فإٌف تكرار الشرب يي  

, فهي: عالَّةه, ك)أعلَّها( ميٍورًديىا, (ٓ)قبل رًيًٌها" . فػ")عىلًَّت( اإلبل:/ انصرفت عن ادلاء كِل تػىٍركى
؛ ك"قوذلم: "سامىوي سوـى عالَّةو": يقاؿ ذلك للرجل يعرض عليك الشيء (ٔ))عىلَّها( أيضان"ك

ت فإذا أردت أف تعرض عليها احلوض, د َّنلت ٍب علَّ ق اإلبلوأصُلُو يف  غًَن ُُمَكم,عرضان 

                                                           
 لة ضعف الزايرة.كفيها دال (ُ)
, فهي: عالَّةه, ّٕٖ -ّٖٔ/ِكِل يكرر عليها إال لضعف األٌكؿ, ففي "األفعاؿ" ) (ِ) (: )عىلًَّت( اإلبل:/ انصرفت عن ادلاء كِل تػىٍركى

م: سامىوي سوـى عالَّة: : "قوذلِّٗ( برقم:ُّٓ/ُك)أعلَّها( ميٍورًديىا, ك)عىلَّها( أيضان, كمنو أخذكا قوذلم: "سـو عالٌة", ففي "مجهرة األمثاؿ" )
, كأصلو يف اإلبل, قد َّنلت ٍب عٌلت, فإذا أردتى أف تعرض عليها احلوض, عرضت غًن ُمكميقاؿ ذلك للرجل يعرض عليك الشيء عرضا 

ه يف إرادة الضَّعف, كىو مقتضى العرض غّب ادلبالىغ فيو.  عرضان غّب مبالغ فيو ...". كقولو: "غّب زلكم" بْبًٌ
 (:ُٔٓ/ُلباب ادلعقود للتكرار, ٍب أيخذ منو للشرب مطلقان. كهللا تعاىل أعلم. كيف "مجهرة اللغة" )كىذا أصل ا (ّ)

عالة". "كالعلُّ أف تعرض اإلبل على ادلاء بعد السقية األكىل, فإف شربت, فهي: عالَّة, كإف أبىت, فهي: قاصبة. كمن أمثاذلم: مسيٍتىِب سـو ال
."  أم: ِل تبالغ يف العرض عليَّ

 (.ّٖٕ"الٌصحاح" )ص (ْ)
(. ككما ترل فليس فيو قصد معُب تكرار الشٍَّرب يف األصل! فهو قد أصدرىا قبل ريًٌها ابلشربة األكىل, كلو كرَّر ّٖٕ"الٌصحاح" )ص (ٓ)

( ْٖٔ/ُُ) عليها الشرب لىرىًكيىت. كمن ىذا ادلعُب استيقًرض معُب التكرار؛ ألنٌو مقتضيو ك)عٌلتو( كسببو. كيينظر: "لساف العرب"
 (.ِّٔ/ِ( ك"ادلعجم الوسيط" )ُّّٗك"القاموس احمليط" )ص

 (.ّٕٖ -ّٖٔ/ِ"األفعاؿ" ) (ٔ)
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ه يف (ُ)عرضت عرضان غّبى مبالىغو فيو ...". قالو أبو ىالؿ العسكرم , كقولو: "غّب زلكم" بْبًٌ
, فالعرض ضعيف كالشرب ضعيف, كأمره (ِ)قولو: "غّب مبالغ فيو" , كأدىن منوإرادة الضَّعف

( زادت فيها علزةه ؽلكن أف تكوف علزة أعللتآخر؛ كىو مأخوذ من تصريف الكلمة, فػ)
 السَّلب, فيصّب ادلراد: أزلتي علَّتها. كهللا تعاىل أعلم.

 الفرع الثاين
 القول ادلتضمِّن 

 ذلذا التوجيو, فما جاء من سياؽ ابن فارس بيت لبيد بن ربيعة هنع هللا يضر: تضمِّنادلكأٌما     
 (ّ)عافتا ادلاء فلم نيعطنهما       إظلا ييعًطن من يرجو العىلل

, كأصلو يف (ْ)أم: إذا كرَّر عليو الضرب" :ٍبَّ قاؿ بعد أثر "إذا عىلَّوي ففيو القىوىد"   
ادلػىشرىب

أصل ما أيخذ من ىذه )ادلاٌدة( للداللة على التكرار إظٌلا ىو  ". كىو صحيح, فإفَّ (ٓ)

                                                           
 .ِّٗ( برقم:ُّٓ/ُ"مجهرة األمثاؿ" ) (ُ)
, ٗبعُب قوؿ العامَّة: وأنت مستغن عنو(: "كيف ادلثل: عرض علي سـو عالَّة. إذا عرض عليك الطعاـ ّٓ/َّكيف "اتج العركس" ) (ِ)

 أم: ِل يبالغ". عرض سابرم.
 (. ُِٕ"ديوانو" مع شرح الطوسي )ص (ّ)

 كما قبل ىذه األبيات من قصيدة لبيد هنع هللا يضر داؿّّ عليو حيث يقوؿ:
 فوردان قبل فػيرَّاط القطا                إٌف من ًكردمى تغليس النػَّهىل
 طامي العرمض ال عهد لو             أبنيس بعد حوؿ قد كمل

 يف داثر                      لضواحيو نىشيشه ابلبللفهرقنا ذلما 
ٍتوي كلي ريح كسبل  راسخ الدمن على أعضاده                ثػىلىمى

 عافتا ادلاءى... ".                             
و". فإبلي لبيدو هنع هللا يضر قد رىًكيىٍت فال فػىرىدَّهي إىل العطن ينتظر ب وذلك إذا مل يشرب,(: ")أعطن الرجل بعّبه(, ِٕٖ/ُّكيف "لساف العرب" )   

 حاجة هبا إىل احلبس يف األعطاف لتعٌل. كهللا اعلم.
(: ")فوردان قبل فراط القطا...( اخل, القطا مشهور ابلتبكّب كالسبق إىل ادلاء, كفراط القطا: أكائلها ّْٔ/ّكشرحو يف "خزانة األدب" )

إىل الورد[كىو مجع فارط, يقاؿ: "فرطتي القوـى أفريطيهم فرطان", من ابب: نصر, أم: سبقتهم ( كىي متقدماهتا َْٕ]"أساس البالغة" )ص
: كردانه إىل ادلاء. كقولو: )إف من ًكٍرًدمى...( اخل, أم: من عادٌب, كالتغليس: السّب ًبغىلىس, كىو: ظلمة آخر الليل, يقاؿ: )غلسنا ادلاء( أم

 بغلس".
ا سبقها عٌما أراد من النكاية. كىو مع ذلك مقيس على فرع التكرار لكثرة استعماؿ العٌل عندىم يف كال يكرر الضربة إال لضعف م (ْ)

 تكرار شرب اإلبل.
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احتاجت إىل تكرار  [ِ]بل ىو فيما  ,(ُ)شرب اإلبل خاٌصة [ُ] يف ادلشرىب, بل ىو يف
, ٍب (ّ)لكلًٌ شرب متكٌرًر [ّ] ٌٍب استيقًرضى  ,(ِ)الشرب من اإلبل الٍب ِل تىركى من أٌكؿ شىٍربة

 .يف الشرب كغّبه إىل التكرار عاٌمة [ْ] تعٌدل
: ما لثالثا, كيف يف األكَّؿ كالثاين بل يف عٌلهاقد تقٌدـ ذكر الداللة على شرب اإلك    

 استشهد بو ابن فارس من قوؿ األخطل:
 (ْ)إذا ما ندؽلي علَِّب ٍب علَِّب        ثالثى زجاجات ذلنَّ ىدير

 قوؿ امرئ القيس: :الرابعكيف    
 (ٓ)ِب من جناؾ ادلعلَّلً .......            كال تبعدي

إىل  ,تكرر شرب اإلبل مقيَّدمن  ,كتطٌوره الدَّاليل فهذه حكاية تدرُّج إطالؽ معُب التكرار,   
 يف كلًٌ ما تكرَّر. اإلطالق

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
نعم ىو كذلك, لكنو أصل فرعي, كلكثرة استعمالو بكثرة معاجلة العرب لسقيا اإلبل= صار كأنٌو أصل مستقٌل فصار يػيفىرَّع عليو ما  (ٓ)

 أشبهو.
(. كفيو فائدة يف علم احلديث: "ك]أعلَّ[ ِّٔ/ِ( ك"ادلعجم الوسيط" )ّٖٕل أصدرىا قبل رًيًٌها". "الصحاح" )صإذا أعٌل "اإلب (ُ)

 ( كما بْب ادلعكوفتْب زايدة مِب.ِّٔ/ِالشيءى: جعلو ذا ًعلَّة". "ادلعجم الوسيط" )
 كما مٌر يف بيت لبيد هنع هللا يضر كأنٌو ِل يعٌل إبلو.  (ِ)
 طل الذم ساقو ابن فارس, كسيأٌب قريبان إف شاء هللا تعاىل.كما يف قوؿ األخ  (ّ)
 (. كبعده بيت طريف:                 ُِٓ"ديوانو" )ص (ْ)

 جعلت أجر الذيل مِب كأنِب    عليك أمّبى ادلؤمنْب أمّبي                                   
 (:ٕٗ-ٖٕ/ُ(. كقاؿ األزىرم يف "هتذيب اللغة" )ُِ"ديوانو" )ص (ٓ)

مرَّةن بعد  "كقاؿ أبو عمرك: العىليلة: ادلرأة ادلطيبة/ طيبان بعد طيب, قاؿ: كمنو قوؿ امرلء القيس: كال تبعديِب من جناؾ ادلعلَّل أم: ادلطيَّب
فيو ابلريق". كىو على ذلك كلو: من ابب الضعف, ضىعيفى التطييب األٌكؿ, أك ظٌن ادلرأة  أخرل, كمن ركاه )ادلعلًٌل( فهو الذم يعلل مَبشًٌ

 ضعفىوي, كعدـ إغنائو, فاحتاجت لو تكراران. كهللا تعاىل أعلم.
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 ةالثاني سألةادل
 توجيو شواىد الفروع 

العياللةي عنده: , ك راجعة إىل )العياللة( ,أٌصلوذكر ابن فارس فركعان عٌدة ذلذا األصل الذم    
 بقيَّة اللنب". "

, (ُ)ٍبَّ أخذ من ىذا الفرع أٌف "بقٌيةي كلًٌ شيء: عياللة, حٌب يقاؿ لبقية جرًم الفرس, عياللة   
 قاؿ:

 .(ِ)إالٌ عياللة أك بيدا      ىةى قارحو َّنًد اجليزاره"
. كلذلك (ْ)ابحلىٍلب؛ ألفَّ تلك البقيةى يعادي عليها (ّ)كىذا كلو من القياس األكَّؿ"كقاؿ:    

الناقةى" إذا حلبتها ٍب رفقت هبا ساعة لتفيق, ٍب حلبتها, فتلك ادلػيعالَّةي  (ٓ)يقولوف: "عاللتي 
ا  (ٖ), كيقاؿ إٌف عياللةى السًّب: أٍف تظنَّ الناقةى قد كىنىتٍ (ٕ), كاسم اللنب: العياللة(ٔ)كالًعالؿ فتضرهبى

دىح ابلٌسخاءً  -العياللة. كرٗبا قالوا للرجل . يقاؿ: انقةه كرؽلةي (ٗ)تستحثُّها يف السّب : ىو كرًن -ؽلي
 العياللة. 

                                                           
 كال تكوف إال أضعف من البيداىة, كتنظر احلاشية التالية. (ُ)
 (: "كيقاؿ ألكَّؿ جرم الفرس: بداىتو, كللذم يكوف بعده: عاللتو, كقاؿ األعشى...".ٕٗ/ُ"هتذيب اللغة" ) (ِ)
 يعِب التكرار. (ّ)
: ما بقي منى الشيء". كينظر: "ادلعجم الوسيط" -أيضان  -(: "البقٌيةَٖ/ُْو بعيد, ألٌف البقية آخر الشيء! ففي "لساف العرب" )توجي (ْ)
 (,  فكيف يعاد على آخره؟! إاٌل أف يقاؿ إٌَّنا يعاد عليها حلبة أيخرل. كسيأٌب إف شاء هللا تعاىل.ٔٔ/ُ)
 ابلرفق. -أك ضىٍعفى لبنها -ضعفىهاعاللت كزنو كزف مفاعلة كمعاجلة: عاجلت  (ٓ)
 كالرفق هبا إظٌلا ىو لضعفها, أك ضعف لبنها, ككيفما دار فهو على الٌضعف كبسببو. (ٔ)
 قد تقٌدـ أنٌو يف األصل: بقٌيتو. (ٕ)
اين: الضعيف". "مقاييس , يقاؿ: كىن يِب كنيان, كالو ضعفكىذا راجع إىل الضَّعف )كىن يِب(, "الواك كالنوف كاحلرؼ ادلعتٌل, يدؿُّ على  (ٖ)

 (.ُْٔ/ٔاللغة" )
 :-(ُٖٔيف "ديوانو" )ص -كقد يكوف منو قوؿ األعشى (ٗ)

 قد تعللتها على نىكىظ ادليػػػ                  ػط إذا خبَّ المعات اآلؿ
 صدره مثل ىذا, كعجزه: -(ُِٕ)ص-كعنده بيت آخر

 ػط فتأٌب على ادلكاف ادلخوؼ                                                                  
 :-( كغّبهِٗ/َُكما يف "هتذيب اللغة" )  -كيركل   

 على نكظ ادليػ         ػط إذا خب المعات اآلؿ جتاوزهتاقد 
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 . قاؿ:(ُ)كادلعُب: أنٌو ييكٌرًري العطاءى على ابقي حالًو   
 على اجلهد من كلد الزاند ىضـو         (ِ)فإالٌ تكن عقىب فإف عياللة

 : -يف تعاٌؿ الناقة يف السّب -كقاؿ منظور بن مرثد
س"كقد تعالٍلتي ذىم  .(ّ)يل العىٍنًس            ابلسوط يف دؽلومة كالَبُّ

 :(ْ)ٕبثيف معُب )العياللة( اجملٌرد  ىهنا, ك ىذا قوؿ ابن فارس رمحو هللا تعاىل   

                                                                                                                                                                      

 (:ٕٔ/ِكشرحو اخلطايب يف "غريب احلديث"  )   
ناب عٌلتها, فيكوف بناء اللفظة للسلب, كقاؿ ابن دريد يف "يقوؿ: ركبتها على علتها, كادليط: البعد, ىاىنا". كلعلو يعُب: تطلَّبتي اجت

 (: "تعللتها: رفقت هبا". كهللا تعاىل أعلم.ّّٗ/ِ"مجهرة اللغة" )
 (:ُٕ/ُ( )ّٔٓكما يف "األمايل يف لغة العرب" أليب علي القايل )ت  -كقوؿ الشاعر

 ؿ مصـر  كلقد مررت على قطيع ىالك      من ماؿ أشعث ذم عيا                   
 من بعد ما اعتلت علي مطيٍب         فأزحت علتها فظلت ترٛبي                     

   , , يقوؿ: كانت انقٍب قد اعتٌلت عىلىيَّ : ادلقلُّ ادلخفُّ فلما  كشرح القايل مفرداتو بعدي فقاؿ: "القطيع: السوط, كاذلالك: الضائع, كادلصـر
م: تَبامى يف سّبىا". يعِب أزاؿ كانىا, كضعفها, أك ما ضىعيفىت بسببو, بسوطو الذم كىصىفىو. فضربتها بو؛ ظلت ترٛبي, أ السوطأصبت 

 .-( كغّبىاّّٗ/ُِ(, ك"لساف العرب" )ُِّ/ٖ"احملكم كاحمليط األعظم" ) -كتتابع على تعريف القطيع ابلسوط أصحاب ادلعاجم
كىو كتاب نٌبو فيو على  -( ىذا التفسّب, فقاؿ يف كتاب "التنبيو"ْٕٖبكرم )تكِل يرتًض العيٍكربىًمُّ= أبو عبيد هللا بن عبد العزيز ال   

ىذا (: "يقوؿ: )اعتلت انقٍب فأصبت السوط فضربتها بو فظلت ترٛبي أم تَبامى يف سّبىا(. ُِّ)ص -أكىاـ أيب علي القايل يف أماليو
عى السوطي فقد أخطأ؛ ألنو إف ضرهبا ابلقطيع كقد أعيىت, قىطىعىها عن قاؿ ابن قتيبة رمحو هللا: مىن قاؿ إفَّ القطي تفسًن مردود وقول منكر؛

أبف أرعاىا معها كسقاىا من ألباَّنا فأشبعها, فظلت ترٛبي, كقاؿ ابن  وأزاح علتهاالسّب, كإظلا القطيع: قطيعي اإلبل, كىالك: ضائع, 
السّب, كإظلا عُب ابلقطيع: اخلبط, كقولو: ىالك, أم: ليس عنده ربُّو, : إذا أعيت الناقة كاعتٌلت ٍب ضرهبا, قىطىعىها عن -رمحو هللا -السكًٌيت

يعِب أنو علف مطيتو من اخلبط كأشبعها من بعد ما أعيت, فنشطت للسّب كجدَّت فيو". ا ق كسيأٌب يف ادلًب قوؿ منظور بن مرثد ادلوافق 
 .-شرح أيب علي القايل -للشرح األكؿ

  تراه قاؿ: ... من اجلهد! )أك ىو من الٌدرًٌ( فينظر.بل ىو إىل معُب الضعف أقرب؛ أال (ُ)
كؽلكن أف تكوف عطية ضعيفة, أك مذقة لنب, أك بقٌية شاة..., كػلتمل أف تكوف من ابب إعطاء البقٌية القليلة كاإليثار على النفس هبا.  (ِ)

 كهللا تعاىل أعلم.
 (.ُّ/ْ"مقاييس اللغة" ) (ّ)
(: ىي "كثرة اللنب كسيالنيو",  كالعاللة ٖبالفها فتكوف حاؿى ضعفو. كهللا تعاىل ٖٓ, ففي "سلتار الصحاح" )صفالدًٌرٌة كفور اللنب ككثرتو (ْ)

 أعلم.    
 (: "قاؿ ابن برم: كقد يستعمل العلل كالنهل يف الرضاع كما يستعمل يف الوًرد قاؿ ابن مقبل: ْٕٔ/ُُكيف "لساف العرب" )

, ففي احلديث -كما سيذكر اإلماـ ابن فارس بعدي   -ك عالال". كليست العياللةي سلتصَّة ببقية اللنبغزاؿ خالء تصدل لو     فَبضعو درة أ
: "فأتتو بعاللة من عاللة الشاة, فأكل ٍب صلى العصر كِل يتوضأ". كشرحو يف "غريب احلديث" َٖ( برقم:ُُٕ/ُالذم ركاه الَبمذم )

 :"كقيل عاللة الشاة: ما يتعلل بو شيئا بعد شيء, من العىلل: الشرب بعد الشرب".(ُِٗ/ّ( ك"النهاية يف غريب األثر" )ْٕ/ُللخطايب )
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متعٌلق  األّولثالثة استعماالت:  (ًعالذًلا)الناقة ك (معاللة)قد ذكر ابن فارس يف فرع    
 متعلًٌق بكـر األصل. ثالثالمتعلًٌق بسّبىا, ك الثاينٕبٍلبها, ك

 , فقاؿ إٌف عاللة الشيء كبقيتو مأخوذة من )عاللة اللنب(, كعٌلل مأخذه بػ"أفَّ األولفأٌما    
تلك البقية يعادي عليها ابحلىٍلب". كمٌثل لذلك بقوذلم: "عاللت الناقة" إذا حلبتها ٍب رفقت هبا 

 ساعة لتفيق, ٍب حلبتها, فتلك ادلػيعالَّةي كالًعالؿ". 
وقبل أن ما حلبتو قبل الفىيقىة األكىل,  :(ِ): "العاللة كالعراكة كالدالكة(ُ)كيف "هتذيب اللغة" 

". فهي إذف ليست رلٌرد حلبةو بْب حٍلبتْب, بل معها قيد (ّ)الثانية )يعِب احلٍلبة( جتتمع
 يكشف حاذلا, كىو كقوعها قبل اجتماع حليب الفيقة الثانية.

 . (ْ)"استيجاب الضرع للحلب بكثرة اللنبىو: احللب قبل  كقاؿ األزىرم: "كالًعالؿ   
 .الضَّْعفكىو كالنٌص على معُب    
( بقيَّةى اللنًب= الُعاللةكلو كانت ) مأخوذ من ضعف احللبة بْب احللبتْب, كعلى ىذا فإنٌو   

اللنب بْب كىي ما اجتمع يف الضرع من  -الفيقةبدؿ أف تيدعى  ابلعاللةالثانيةي  احللبةُ لديًعيىًت 
ا ىي األخّبة, كليست الٍب بْب احللبتْبهبا -(ٓ)احلليبتْب ا تسمَّى بقيَّةي اللنب بػ ؛ ألَّنَّ ! كإظلَّ

  :(ٔ)"العْب(, ففي "رٍب الغي )
 إذا (ىاّبْ بغُ ) ككسعتها ,ضرعها يف لبنها ةبقيّ  :أم (,ىاّبْ غُ ) احتلبت :الناقة تتغّبَّ ك"   

  :قاؿ الفيقة أردت
                                                           

 (.ّٗ/ُ(. كمثلو يف "احملكم كاحمليط األعظم" )ٕٗ/ُ) (ُ)
(: "كالعاللة أيضا كالعراكة كالدالكة: ما ُّّٖ( تعليقان على نقل الفّبكز آابدم يف "القاموس احمليط" )صْٓ/َّيف "اتج العركس" ) (ِ)

الفيقة األكىل", فقاؿ الزبيدم:  "ىكذا يف  قبل: "ما حلبت -(ُِِْ)ص -الفيقة األكىل" مع كونو من قبلي قد قاؿ يف العيراكة بعدحلب 
 الفيقة األكىل, كقبل أف ٘بتمع الفيقة الثانية". قبلالنسخ! كنص ابن األعرايب: ما حلبت 

 كما أضعىفىوي حينئذو! (ّ)
يقة من "فواؽ الناقة: رجوع اللنب يف ضرعها بعد حلبها,... ككلما اجتمع من الفواؽ درة فامسها: الفيقة, (. كالفٕٗ/ُ"هتذيب اللغة" ) (ْ)

ا". "هتذيب اللغة" )  (.ِْٓ/ٗكقد أفاقت الناقةي كاستفاقها أىليها: إذا نفَّسوا حلبها حٌب ٘بتمع ًدرَّهتي
 (.ُّٖ/َُينظر: "لساف العرب" ) (ٓ)
, قليلة(: "ابن دريد: أخربان أبو حاًب عن العتيب, قولو: درىن غيرٍب. أم: ألباَّنا ِٖٓ/ِيث" للخطٌايب )(. كيف "غريب احلدُّْ/ْ) (ٔ)

 (.ُٓ/ِِكغرب اللنب: بقيػَّتيو, كىو ما غرب عنو كمجعو أغبار ...". كمثلو يف "اتريخ مدينة دمشق" )
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 ".الناتجي  نً مى  تدرم ال كإنٌ                ىاأبغبارً  الشوؿى  تكسعً  ال
من الكلمات, كقد  مهرةو أصالن جل -تيها, أك ضىعفيها عٌما سبقهاكىو قلَّ  -فصار ىذا الفرع   

ييغًفل الناًقلي ىذا القيد ادلهٌم, كىو كوف تلك احللبة قبل أٍف ٘بتمع الفيقة الثانية, فيجعلها 
 فال ييلمىحي من ذلك معُب الضَّعًف ابتداءن, ,(ُ)"الٌصحاح"ا يف كم  ,حلبةن بْب حلبتْب مطلقان 

كإف كاف ملمحي الضعف أقول يف )البقيَّة( من معُب التكرار يف مثل  كتبقى داللة التكرار,
 . (ِ): "عياللىةي الشيًخ: بقٌيةي قػيوَّتًو"قوذلم
 من كالقليل ,الفرس اللةع :-ابلضم -(ساسةاخلي ") :ىوك كيف معُبن آخر قيرًنىت بو العياللة,    

كقد , فما ىو القليل ابلنسبة إىل الفرس إاٌل أف يكوف ضعف اجلرم قياسان ابلبيداىة .(ّ)"ادلاؿ
, (ْ)"اجلرم بعد اجلرمتكوف عاللة الفرس من قبيل التكرار, كما قيل يف معناىا: أٌَّنا: "

 .(ٓ)بعد الشرب" الشرب :, من العللما يتعلل بو شيئاً بعد شيء"كقيل: عياللة الشاة: 
 كييلحظ فيو التكرار ".كظهران  كمساءن  حلبتها صباحان  :كعاللت الناقة" :(ٔ)"أساس البالغة"كيف 

 .منو كمن بناء كزف )ادلعاجلة: فاعىلى(
ىذا من جهة )احلٍلب(, كأٌما ما كاف من جهة )الٌسّب(: كقولو: "كيقاؿ إٌف عياللةى السًّب:    

ا تستحثُّها يف السّب". كقد أتٌخر شاىده إىل أف قاؿ: "كقاؿ  (ٕ)أٍف تظنَّ الناقةى قد كىنىتٍ  فتضرهبى
 : -يف تعاٌؿ الناقة يف السّب -منظور بن مرثد

                                                           
 (.ّٖٕ)ص (ُ)
يف شاىد ىذه ادلقولة ما ينبغي أتمُّلو, ففي "غريب احلديث" للخطايب  (. كاي ذلا من قوة حالئذو! على أفٌ ْٓ/َّ"اتج العركس" ) (ِ)
(: "أٌف عقيل بن أبن طالب خرج ذات يـو إىل ادلسجد كفيو شباب من شباب قريش, فػىتػىنىحَّوا لو عن األسطوانة, فقالوا: اجلس ٕٓ/ُ)

الشيخ شدكه عقاالن, ٍب قالوا لو: ًثٍب. فإف كثب, خىلَّو سبيلىو, إليها اي عٌم. فقاؿ: اي بىِب أخي! أنتم خّب لشيوخكم من مهرة, كاف إذا كرب 
 . كإف ِل يثب, تركوه يف العقاؿ حٌب ؽلوت". فجمع بْب البقٌية كالعياللة! فاهلل تعاىل أعلم.عاللةمن  بقيةكقالوا: فيو 

علا: حقارة الشيء, كاآلخر: تداكؿ (: "اخلاء كالسْب, أصالف: أحدُُٓ/ِ(. كيف "مقاييس اللغة" )ٕٗٔ"القاموس احمليط" )ص (ّ)
: األكؿ منهما.  الشيء". كالذم يعِب البحثى

 (.ِّٔ/ِ( ك"ادلعجم الوسيط" )ْٕٓ/ُّ"لساف العرب" ) (ْ)
 (.ُِٗ/ّ"النهاية يف غريب األثر" ) (ٓ)
 (.ّّْ)ص (ٔ)
 يِب(. -كىذا راجع إىل الضَّعف )كىن (ٕ)
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س".  كقد تعالٍلتي ذىميل العىٍنًس            ابلسوط يف دؽلومة كالَبُّ
, ما عندىا من السّب استخرجت"تعاللت الناقة إذا  فػفلعٌلو أف يكوف من ابب الضعف,    

أيضان,  (ِ)= أف يكوف من داللة كزف ادلطاكعة كادلعاجلة(ُ)كقد تعاللت ذميل العنس" كقاؿ:
 من احلليب, كلٌعلو مأخوذ من استخراج ما عندىا السًنكأنٌو من استخراج ما عند الناقة يف 

 :(ّ)ففي "أساس البالغة" ,يف, ككالعلا استخراج بعد اجلىهىدالقليل الضع
 اللة,داىة كعي  إال عاللة, أم: بقية, كبقية كل شيء عاللتو, كللفرس بي "كما بقي من اللنب   

 كتعاللت الناقة: أخذتي عياللتها قاؿ: 
 كقد تعاللت ذميل العنس                                        

كىو يتعاؿُّ انقتىو, أم: ػللب عاللتها, كىي اللنب الذم غلتمع يف ضرعها بعد احللب    
ًو".كا ,األكؿ  لصيب يتعاؿُّ ثدمى أيمًٌ

, كىو: )كـر األصل( لعلَّو أف يكوف مأخوذان من الثاين, فانظر قوؿ ابن فارس: الثالثك   
دىح ابلٌسخاءً  -. كرٗبا قالوا للرجل(ْ)"يقاؿ: انقةه كرؽلةي العياللة : ىو كرًن العياللة. كادلعُب: -ؽلي

 أنٌو ييكٌرًري العطاءى على ابقي حالًو. قاؿ:
 ".(ٓ)تكن عقىب فإف عياللة            على اجلهد من كلد الزاند ىضـو فإالٌ 

ا شديدةه  الناقةففي كقولو يف توجيهو فيو نظر, بل ىو إىل معُب الضعف أقرب؛     معناه أَّنَّ
, كيف  إذا حاف كقت ضعًف قريناهتا يف آخر اجلرم, أك آخر احلٍلب, ككالعلا حْبي ضعفو

                                                           
 (.ْٗٔ/ُُ( ك"لساف العرب" )ّٖٕ"الٌصحاح" )ص (ُ)
(: "كغليء بناء )تفاعل( للداللة على ادلشاركة ..., أك للداللة على التكلُّف ... أك ِْٔ/ْيف "شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" ) (ِ)

(, ٖٕ/ُ( ك"ادلقتضب" )ِٖٖ/ِ, كىو يطاكع )فاعىلى( ضلو: ابعدتو فتباعد, كاتبعتو فتتابع". كينظر "بدائع الفوائد" )ادلطاوعةللداللة على 
(, كقيل: "حصوؿ األثر عن تعلق الفعل ادلتعدم َِٔ/ِيل يف معُب ادلطاكعة: "قبوؿ احملل ألثر فعل الفاعل فيو" كما يف "اللباب" )كق

 ( فاهلل تعاىل أعلم.ِٔٔٗبفعولو". "التعاريف" )ص
 (.ّْْ)ص (ّ)
 كرؽلة بقية السّب الٍب تكوف ضعيفةن عادةن.  (ْ)
, ىو: "الذم يصرؼ مالو كي (ٓ) (. أك ىو: "الذم ينفق يف الشتاء". "خزانة ُِٓ/ِبذلو كيفما شاء يف الضيافة" "ديواف احلماسة" )اذلضـو

 (. كِل أجد الشاىد يف غّب "مقاييس اللغة".ِْٕ/ٓاألدب" )
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على اجلهد! كعلى كلًٌ حاؿ, فالعاللة ىنا البقية الٍب تيستصغر, أال تراه قاؿ: ...  الرُجل
ضعيفة, أك مذقة لنب, أك بقٌية شاة..., كػلتمل أف تكوف من ابب  ةن عطيٌ  تكوفى  أفٍ فيمكن 

على ضعف احلاؿ ادلشابو حلاؿ ادلعالٌة, أك عياللة  القليلة كاإليثار على النفس هبا إعطاء البقٌية
ـي الفرس كالناقة, كال يعط إف رجع ابب العياللة كال ضّب  الكراـ. ي على تلك احلاؿ إاٌل الكرا

 كهللا تعاىل أعلم.  إىل التكرار, فيكوف الفرع قد صار كأنَّو أصله بكثرة االستعماؿ
, إذ إنٌو لوال يف اجلملةفَّ ماٌدة التكرار راجعةه إىل معُب )الضعف( شلَّا تقدَّـ أى  يَبجَّح يلك     

لمرٌة الثانية, كحصل التكرار؛ كبعد ذلك, ىل كعدـ غىنائها= لىمىا احتيجى لاألك  ضعف ادلرٌة
بَّب؛ ألٌف الضعف سبَّبى فإطالؽ )عٌل( على التكرار من ابب إطالؽ اسم السبب على ادلس

التكرار, كيكوف ما قد أيطلق عليو فرع من فركع )عٌل( كدٌؿ على )التكرار( دكف ملحظ 
ا يكوف لغ ( إظلَّ يف أثريهي ناسى األصل  كال ييلحىظي بة استعمالو يف )التكرار(, فييتلضعفو )بْبًٌ

الفرع, فتنشأي من ذلك فركع ال تدؿُّ إاٌل على التكرار كحده, كيف توجيهها إىل معُب 
  كهللا تعاىل أعلم. تكلُّف. -كىو أصلي اإلطالؽ -)الضعف(
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 املطهب انثاني
 ئقاألصم انثاني: انعا
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 ادلطلب الثاين
 : العائقاألصل الثاين 

العائق يعوؽ. قاؿ اخلليل: العلة: حدث يشغل صاحبو  "كاألصل اآلخر: قاؿ ابن فارس:   
 . (ُ)عن كجهو

 كيقاؿ اعتلو عن كذا, أم: اعتاقو. قاؿ:/
 .(ّ)"(ِ)فاعتلو الدىر كللدىر علل                          

( قبلو, أال الفرعيًٌ  إىل )األصلابن فارس أصالن برأسو, كمن أىل اللغة مىن أرجعو  وي لى عى جى    
: "كالعلة: ادلرض, كحدىثه يشغل (ّٕٗ= محَّاد بن إمساعيل )تكىو التكرار؛ قاؿ اجلوىرم

. كالعلة من (ْ)"لُشْغَلُو األوَّ  وُ عَ ن َ كأّن تلك العّلة صارت شغاًل اثنيًا مَ صاحبو عن كجهو, 
ث يضعف إرادة صاحبو أك دمن التكرار, فالعٌلة ححيث معُب اإلعاقة أقرب إىل الضَّعف 

كمن  فيمكن أف يقاؿ: أضعىفىوي؛ احلاؿ, بضعفلىو الدىر, لكن شغىلو نعم شىغى  تو عٌما ؽلٌم.قدر 
يقاؿ إٌف  شواىد ىذا األصل ما يقوم قوؿ اجلوىرم برجوعو إىل األصل األكؿ: التكرار, فقد

                                                           
الكتاب (: "كيف ّْٔ/ُىكذا جـز ابن فارس بنسبتو إىل اخلليل, كىو قد يفعل ذلك فيما ينقلو عن "العْب", كقد يَبٌدد, كما يف ) (ُ)

 ادلنسوب إىل اخلليل... كما أحسب ىذا من كالـ اخلليل".
(:"ليس طلب احلديث من عٌدة ادلوت, لكنو عٌلة يتشاغل هبا الرجل". لكن َِْ/ُكقد يكوف منو قوؿ سفياف الثورم يف "تذكرة احلفاظ" )

 ث الثالث إف شاء هللا تعاىل.الظاىر أنٌو من ابب العيذر, الذم يؤكؿ يف خاٛبة أمره إىل السبب, كسيأٌب يف ادلبح
(: "كاعتلو ابلشيء  ِٗ/ُبل رٌد ىذا الشاىد بعض أىل اللغة إىل القياس األكؿ )التكرار( فقاؿ ابن ًسٍيدىه يف "احملكم كاحمليط األعظم" ) (ِ)

 كعىلَّو قاؿ طفيل:
 لذىب  كرد أمر على عوج ململمة                      كأف خيشومو يعتل اب                   

 أم: ييطلى بو مٌرةن بعد مٌرة, تشبيهان ابلعىلل من الشراب". كانظر التعليق يف صلب البحث.
 :-( مجع إميل بديع يعقوبَٔيف "ديوانو" )ص -(. كمنو قوؿ الشنفرلُْ-ُّ/ْ"مقاييس اللغة" ) (ّ)

 يف قربو متعلل  كإين كفاين فقد من ليس جازاي                     ٕبسُب كال                  
 كقد يكوف من التكرار من تكرار التنادـ كالكالـ مٌرة بعد أيخرل, كاصلو من تكرار الشرب كطلب السقيا مرة بعد أيخرل إذا ِل تركه اخلمر   

الذم  -يل الصيبمن السُّقيا األكىل, أك ىو تكرار احلكاية كالقصص من ادلناًدـ حٌب ال ينقطع عنو ادلدد, فاستمرت لكل تنادـ. كلعٌل تعل
؛ تشبيهان بتعليل الندًن بسقياه مٌرة بعد اخرل لئال يقطع حديثو أك -أعِب القياس على فرع التكرار -ىو من ىذا القياس -قالوا إنٌو إذلاؤه

, الضعفالثالث:  ينصرؼ. أك تعليل ادلنادىـ ٔبيد الكالـ لئال يىقطع السقيا كالًقرل. كهللا تعاىل اعلم. كما إنٌو ػلتمل الدخوؿ يف األصل
 فيكوف ادلعُب: فأضعفو الدىر بعللو, كعاٌلت ىـر بن سناف. كىذا أقرب عندم كهللا تعاىل أعلم.

 , كذا قاؿ, لكنَّ الشغل األكَّؿ ِل يتكرَّر.(ّٖٕ"الصحاح" )ص (ْ)
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كن ليس من ًقبىل مقيس على فرع آخر, كىو: التكرار, ل -كىو التلهية -ىذا األصل الفرعي
ادللهاة مرٌة بعد أيخرل على من ييراد إذلاؤهي, كبّبان   )تكرار( من إعادة , بلاجلوىرمما كجَّهىوي 

 كاف أك صغّبان, بل كمع النفس, حْب يعلًٌليها صاحبها كؽلنٌيها, فهي ال تقنع من أكؿ ٘بربة.
  فما ىو شيغل الشارب الذم أذلاه عنو ندؽلو؟!

يقاؿ: إظلٌا كيٌرًرت ادللهاة فبنوع أتكيل كقليًل تكلُّف,  دلعُب إىل معُب الضعفاكقد ييرجع ىذا    
. كىو بعيد! كإبقاءي القياس على )التكرار( أقرب, أتثّبىا فيوعًف ًلضى  ؛ى عما ؽلٌملىهَّ ػي إلعاقة ادل

أف  أك كلعل ىذا الشاىد منو )اعتلو الدىر(: كرَّر عليو العلل, فيعود إىل الثالث بطريق األكؿ.
بضعف  أك أف يكوف الشغل يكوف معناه: رماه بعلَّة, فّبجع إىل الثالث كىو )الضعف(,

ابدلرض عن ادلقصد ىو ادلراد, كشلٌا يشهد لو ما جاء يف "ادلعجم أك  -كما تقدَّـ  -احلاؿ
 -"الٌصحاحكىو اختصار ما يف " -"ادلرض الشاغل" من تعريف العلة بكوَّنا: (ُ)الوسيط"

 .صلْب يف مساؽ كاحدفقد مجع بْب األ
  :ينشدكف جلرير قولولو, فٍبَّ إفَّ الشاىد الذم ييذكر يف ىذا الباب غّب قائم ٗبا سيق من أج   

 (ِ)القراح الشبم من أبنفاس       بنيها ساغبة كىي عللتي 
 هاصبيَّ  ادلرأةي  كعللتً  ,هبما وي لى غى شى  :كضلوعلا كحديث بطعاـ كعللوكيقولوف يف توجيهو: "  

أقرب  التكراركىو إىل معُب  .(ّ)...":جرير قاؿ اللنب عن بو جزأليى  ؛كضلوه ادلرؽ من بشيء
أف ييعيق أك يلهي الصيب عن  (ْ)منو إىل اإلعاقة, فأىن للماء الذم ِل ؼلالطو شيء يطيب بو

و على ما فيو من ادلسغبة؟! فهي تكرر عليو ادلاء مرَّةن إثر أيخرل بعد , كتكرَّره عليو علالن لنب أيمًٌ
 أيب حديث" فيفٗبا ييعطاه ادلريض ذك العلَّة,  -لقلَّتو -عطاهي الصيبُّ مشبَّوما يي كلعلَّ  نػىهىل,
 كيف بو يتعلل ما العاللة ك التعلة ك ".الضيف رلكقً  ,الصيب ةتعلَّ " -التمر يصف حثمة

                                                           
(ُ) (ِ/ِّٔ.) 
 (.ِٗ"ديوانو" )ص (ِ)
 (.ّٗ/ُ"احملكم كاحمليط األعظم" ) (ّ)
 (ُٔٓ/ِ) "لساف العرب" ابلفتح ادلاء الذم ِل ؼلالطو شيء يطيب بو كالعسل كالتمر كالزبيب". :ىو ,راحادلاء القى "(ْ)
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 :وىو ,العلول مجع أيضاً  العلل ك ,حلمها بقية أم منها فأكل الشاة بعاللة أٌب أنو احلديث
, كمن (ُ)"الغلوؿ مجع ,الغلل :فهو ,ولي كٍ أى  قومى  فإذا ,اخلفيف الطعام من ادلريض بو لعلَّ يُ  ما

 قوؿ األخطل: -أيضان  -ذلك
 إذا ما ندؽلي علَِّب ٍبَّ عٌلِب       ثالث زجاجات ذلنَّ ىدير

لكرَّر )علَِّب(  فهو يكرر علِب مرَّتْب كالزجاجاتي ثالث, فلو كاف ادلعُب ادلراد ىو )العائق(,   
, ٍبَّ علَّوي الثانيةى, ٍبَّ علَّوي الثالثةى, فادلعُب ادلراد هبذه -َّنالن  -ثالاثن, لكنَّو قد سقاهي ندؽليوي األكىل

 : التكرار, كىذا الشاىد من اببة األصل األكؿ عند ابن فارس. كهللا أعلم.-علَِّب -اللفظة
 ه: دى يٍ األعذار, قاؿ ابن سً  األسباب, الٍب منها: ةً من ابب أف تكوفى أك    
يقال ىذا  .ال تعدـ خرقاء علة :كيف ادلثل ,احلدث يشغل صاحبو عن كجهو :"كالعلة أيضان    

 .(ِ)"سبب, كقد اعتلَّ الرجل, كىذا علة ذلذا, أم: لكل متعذر وىو يقدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ْٗٔ/ُُ"لساف العرب" ) (ُ)
 إف شاء هللا احلديث عن )العٌلة كالسبب(. -(. كسيأٌبٓٗ/ُ"احملكم كاحمليط األعظم" ) (ِ)
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 املطهب انثانث
و ًىٌ األصم انثانث: املسض

ُ
ب
َ
 أً يٌج

 انضعف
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 ادلطلب الثالث
 الضعف وىوأو موَجُبو  الث: ادلرضاألصل الث 

 قاؿ ابن فارس:      
قاؿ ابن األعرايب: عىلَّ ادلريضي يًعلُّ , كصاحبها معتل ,(ُ)ادلرض :"كاألصل الثالث: العلة   

 ًعلَّةن, فهو عليله. كرجله عيلىلىةه, أم: كثّب العلل. 
 : العىلُّ منى الرجاؿ: ادلػيًسنُّ الذم تضاءىؿى كصىغيرى -ابب الضعفكىو  -كمن ىذا الباب   

 قاؿ ادلتنخل: ,(ِ)ًجٍسميوي 
  (ّ)لكن أثيلةي صايف اللوًف مقتبىلي  ليس ًبعىلٌو كبّبو ال حىراؾى بو                             

 من ًكربى أك مرض.  العّل: الضعيفقاؿ: ككلُّ ميًسنٌو من احليواف: عىلّّ. قاؿ ابن األعرايب:    
و الذم أتت عليو مدة طويلةه ٌلوي أف يكوف ذىب إىل أنَّ . كلع(ْ)قاؿ اخلليل: العلُّ: القيراد الكبّب

 . (ٓ)فصار كادلسٌن"

                                                           
وؿ ابن فارس أبَّنا الضعف يف ىذا األصل نفسو, كال تناقض, فهذا من (: "كالعلة ادلرض كصاحبها معتل". كسيأٌب قٖٖ/ُيف "العْب" ) (ُ)

 ابب إطالؽ السبب على ادلسبَّب, كسيأٌب لو مزيد إيضاح إف شاء هللا تعاىل.
كأما ما قاؿ الزبيدم من توليد معُب )الذم ال خّب عنده( من )العلة( يف ىذه اللفظة )العٌل( ففيو عندم نظر! كقد قاؿ يف "اتج  (ِ)

 (:كالعىلُّ: الذم ال خّب عنده, قاؿ الشنفرل:ْٓ/َّركس" )الع
                     ."  كلستي ًبعىلٌو شرُّهي دكفى خّبًًه               ألىفَّ إذا ما ريٍعتىوي اىتاجى أعزؿي

 (:َٖبل ىو عندم من )الضَّعف(, كما كٌجهو ابن فارس, كيف "إعراب المية الشنفرل" )ص   
, كألٌف عاجز: ال يقـو ٕبرب كال ضيف, كاألعزؿ الذم ال سالح معو". والصغًن اجلسم يشبو القرادالذم ال خّب عنده,  "اللغة: العل   

ر بػ )الصغّب اجلس ( الذم ىو تتمتو, كاألعزؿ كذلك, إال إذا فيسًٌ م يشبو كخاٛبة الكالـ أٍنسىقي من فاٙبتو؛ التساؽ ادلعُب مع معُب )األلىفًٌ
 ىل أعلم.القراد( كهللا تعا

(, كيف "احملكم كاحمليط األعظم" ّٓ/ٓ". كٗبثلو يف "مقاييس اللغة" )شباب لو: "ليس بعلٌو كبّب ال -(ُٗٔ/ٓكما يف "العْب" )  -كيركل (ّ)
 (: )بو( بدؿ )لو(.ْٗ/ُ)
, كال يلـز أف يكوان سواءن, فلعٌل الكرب ىو كبّب عيميران, لكنَّو ضعيفه بنيةن ,كلعٌل ما كرد قبلو من أنٌو "الضخم" مأخوذ ابدلعُب من الكبّب (ْ)

(: "العىلُّ: القيراد ادلهزكؿ, كالعٌل: الرجل ادلػيًسنُّ ّٖٕللسن, شلٌا يقتضي اذلزاؿ كالضعف. ككٌلو مأخوذ من القراد؛ ففي "الٌصحاح" )ص
 ". كهللا أعلم.ُيَشبَُّو ابلُقراداجليثٌة,  الصغًن

 (.ُْ/ْ"مقاييس اللغة" ) (ٓ)
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البن  (ُ)"األفعاؿ"كيف كتكرار الشرب يضعفو فيكوف العلُّ أضعف من النهل ال ريب,       
فكم  "....بعد ِريّ سقيتو بعد َّنل, أم:  :كعلالن  ,)عللتو( ابلشراب عالِّ القطٌاع: "... 

 يشرب ادلرتوم؟!س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(ُ) (ِ/ّٖٔ-ّٖٕ.) 
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 املطهب انسابع
و

َّ
 يسائم يهذقت مبا تقد

كلمات ال تندرج ٙبت ما تقٌدـ ذكره من األصوؿ   :ادلسألة األوىل
 شلٌا صٌح عنده

 : ما شذَّ عنها كمٌرض القوؿ بصٌحتها كِل غلـزادلسألة الثانية

شاًىديهي )كىو شلٌا شذَّ عن األصوؿ   يصحَّ  : ما ِلادلسألة الثالثة
 كذلك(

 ما يف إرجاعو إىل أحد األصوؿ فيو تكلُّف :ادلسألة الرابعة
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كلمات ال تندرج ٙبت ما تقٌدـ ذكره من األصوؿ شلٌا صٌح هي:  أمَّا ادلسائل ادللحقة, ف   

, كشلٌا ِل يصٌح شاًىديهي, كما يف إرجاعو  عنده, كشلٌا شذَّ عنها كمٌرض القوؿ بصٌحتها كِل غلـز
 :بىذا ادلطل ئلمسا ىيك , إىل أحد األصوؿ فيو تكلُّف

 ادلسألة األوىل
 كلمات ال تندرج حتت ما تقّدم ذكره من األصول ممّا صّح عنده  

قاؿ ابن فارس: "كبىًقيىٍت يف الباب: )اليعاليل(, كقد اختلفوا فيها, فقاؿ أبو عبيد:    
صار فيها ادلطر وادلاء مرًَّة بعد . كقاؿ أبو عمرك: بئره يعاليلي: (ُ)اليعاليل: سحائبي بيضه 

ال كاحد ذلا. كىذا الذم قالو الشيباين أصحُّ؛ ألنو  (ِ): كىو منى )العىلىل(. ك)يعاليل(. قاؿمّرة
 أقيىس". 

بن زىّب هنع هللا يضر يف الربدة, كفيو: ... بيضه  كعبً   و بيتى ن شرحً كلعلَّ قوؿى أيب عمروك رلتزأه مً 
عمروك, كقاؿ: "كىو يعاليلي, فقصد تفسّب ىذه اللفظة ٗبا قاؿ, كقد ردَّ ابني ىشاـ قوؿى أيب 

القتضائو أفَّ السحابة الساريىةى أمدًَّت السحائب البيض الٍب مألًت األابطح! كليس  ؛مردكد

                                                           
(: ")يعل(: اليعلوؿ كاليعاليل, من السحاب: قطع بيض". كاستشهد لو بقوؿ كعب بن زىّب هنع هللا يضر يف ُِٓ/ِىو من قبلي يف "العْب" ) (ُ)

 (:ُٕٔ/ّ(, كإسنادىا يف "ادلستدرؾ على الصحيحْب" )ْٔقصيدتو )ابنت سعاد( يف "ديوانو" )ص
 من صوب سارية بيض يعاليل                    تنفي الرايح القذل عنو كافرطو             

(: "قولو: )يعاليل( صفةه لػ )بيض(, ككزنو: يفاعيل؛ ألنٌو من )العىلل( كىو الشٍَّربي الثاين, ِْكقاؿ ابن ىشاـ يف شرحو عليها )ص   
 كمفرده: يعلوؿ...".

 (:ِْٕ/ُُكمنو قوؿ الكيمىيت يف "لساف العرب" )   
 وقو                  كما اَّنلَّ من بيض يعاليل تسكبكأف مجاان كاىي السلك ف

كعلى ىذا التصريف )يفعوؿ( ىو قريب من )ينبوع( ك)يعبوب( ك)يهمور( كىي سلتصَّة ابدلاء الغزير يف األصل, كيف "الكتاب" لسيبويو    
, كاليخضور, (: "كيكوف على )يىفعوؿ( يف االسم كالصفة, فاألمساء ضلو: يىربوع, كيىعقوب, كيىعسو ِٓٔ/ْ) ب؛ كالصفة ضلو: اليحمـو

 (.َُُِ-ََُِ/ِكالّبقوع". كينظر يف ذلك )ابب ما جاء على يفعوؿ( من "مجهرة اللغة" )
هي ما جاء يف "العْب" ) (ِ) عل مرة (: "اليعلوؿ: ادلطر بعد ادلطر, كصبغ يعلوؿ: ٔٗ/ُ(, ك"احملكم كاحمليط األعظم" )ُِٓ/ِكلعٌل كاحدى

(, ُّّٖ( كنقلو يف القاموس احمليط )صَُُِ/ِيعلوؿ: إذا عل ابلصبغ مرة بعد أخرل". كما يف "مجهرة اللغة" )". ك"كثىوب بعد أخرى
 ( كداللتو على التكرار بيًٌنة.ُْْ/ِك"ادلزىر يف علـو اللغة كاألدب" )
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ىذا مرادى ادلتكلًٌم, كال ىو الواقع". ٍبَّ اختار ابني ىشاـ كوف البيض اليعاليل: "اجلباؿ ادلفرطة 
ماء جباؿ شديدة  -ابلليل من ماء سحابة آتية -البياض, كأفَّ ادلعُب: كمألى ىذا األبطحى 

 .(ُ)البياض"
ها  إىل التكرار, لكنو أٌخرىا ألٌف إرجاعى  (يعاليل)كنرل ابن فارس قد أشار إىل رجوع معُب    

 كاف بنوع أتكيل. كهللا تعاىل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ِْ"شرح قصيدة ابنت سعاد" )ص (ُ)
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 ادلسألة الثانية
 ما شذَّ عنها ومّرض القول بصّحتها ومل جيزم 

: الذكري منى (ُ), قوذلا: إفَّ العيلعيل-إٍف صحَّ  -ذ عن ىذه األصوؿ"كشلا شقاؿ ابن فارس:    
 ".(ّ), كالعلعل رأس الرَّىابة شلا يلي اخلاصرة. كالعلعل: عيٍضوي الرَّجيل. ككل ىذا كالـ(ِ)القناًبر

فيقاس هبا طائر آخر ىو: الرىدف أك  :(ْ), كىو الذكر من القنابرادلعىن األولأٌما    
عة. كقاؿ أبو زى ػٍ ن"طائر شبيو ابلقرٌبة, إال أنو ليس لو قي  :(ٔ)هتذيب اللغة"في "ف ,(ٓ)الرىدؿ

 (ٖ)كيف "لساف العرب" -:(ٕ)"احملكم, كيف "هبذا الطائر" وى بًٌ شي  ,اجلبانعمرك: الرىدف الرجل 
.. فلعٌلو (ٗ)"الضعيف"الرىدؿ: األمحق, كقيل: : -معزٌكان إىل األزىرم صاحب "هتذيب اللغة"

 .(َُ) تعاىل أعلممن ىذا. كهللا
 :(ُُ)"الفائق"ىابة: فإٌف الرىابة نفسها ضعيفة رقيقة, ففي , كىو رأس الرَّ الثاينكأٌما    
مسيت  ,يقاؿ لو رأس الكلب ,مشرؼ على البطن ,ق ابلقصغضركؼ كاللساف معلَّ  :ةي ىابى الرَّ "

                                                           
 (.ٖٗ/ُأك العلعاؿ. "العْب" ) (ُ)
(: "ككقع يف بعض نسخ "الٌصحاح": ُٓ/َّمن القنافذ", كلعٌلو تصٌحفى عن: )القنابر( ففي "اتج العركس" ) كيف "الٌصحاح": "الذكر (ِ)

 "العلعل: الذكر من القنافذ". كعنو نقل صاحب "اللساف" كالصحيح: "من القنابر" كما يف نسختنا ٖبط ايقوت.
 (.ُٕٓك ٕٗ/ُقاس عليو. كينظر )قولو: "كالـ". لعٌلو يعِب بو ما ليس بقياس, كما ليس أصالن يي  (ّ)
 كىذه صورة القرٌبة: (ْ)

 
(: "قاؿ ابن َُٗ/ِٗ". كيف "اتج العركس" )أكّب(: "كىو طائر صغّب, شبيو ابلعصفور أك ُُْٕ/ِيف "مجهرة اللغة" البن دريد ) (ٓ)

 "!أصغردريد: ىو طائر صغّب شبيو ابلعصفور, أك 
(ٔ) (ٔ/َِٖ.) 
: أعللو اجلوىرم, كيف "اللساف" ك"العباب" ىو: الضعيف من -كجعفر  -(: "الرىدؿَُٗ/ِٗ" )(, كيف "اتج العركسِْٖ/ْ) (ٕ)

 الرجاؿ, كقيل: ىو األمحق".
(ٖ) (ُُ/ِٗٗ.) 
كمة".ُُُ/ٔىو يف "هتذيب اللغة" ) (ٗ)  ( ىكذا: "أبو العباس عن ابن األعرايب: رىىَّدى الرجل: إذا محيق محاقةن زلي
(01)

 يف "العْب". -كذلك  -(: ")العلعاؿ(: ذكر القنابر". كِل يذكركه يف )العلعل(, كىو من قبلي ُِٔ/ِط" )تنبيو: يف "ادلعجم الوسي 

(00)
 (.ّٖٓ(, أتليف: جار هللا زلمود بن عمر الزسلشرم ادلعتزيل! )تٔٗ/ِ"الفائق يف غريب احلديث" ) 
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كمنو قيل للبعّب  ,وإما ألهنا مما يرىب عليو لرقتو ولطافتو ,ا لتحركها عند الرىبةبذلك إمٌ 
ها ابلرقٌة كاللطافة, كإذا كاف ىو كصفي  البحثى  الذم يهمٌ ك . (ُ)ب"ىٍ رى  :كالنصل الرقيق ,ادلهزكؿ

: "ىو (ّ)"كيف "احملكم (ِ)؟!ىذا ىو كصف الرىابة أمجع, فكيف برأسها الذم ىو العلعل
 كحْب شرح الزبيدم عبارة "القاموس" .الذم كأنو طرؼ لساف الكلب" دقيقالالعظم 

ُب , لكٌنو عى (ٓ)ابلتصغّب". كىي عبارة الليث (عيظىيم) :: ")عظم( كيف غّبه من األمهات(ْ)قاؿ
 . (ٔ)ىابة كيلَّها ىنا, كإف كاف العلعل عنده "رأس الرىابة أيضان"الرَّ 

: -زعموا -"العلعل: , بلمطلقان  لً جي الرَّ  ل, فليس عضوى جي الرَّ  , كىو عضوي الثالثكأٌما    
  .(ٕ)"عظ فلم يشتدَّ إذا أنرداف اجلي 
ه منحاهي ضلوى الٌضعف., (ٖ)فهو إذف: "اسم الذكر مجيعان, كىو الذم إذا أنعظ ِل يشتد"     كبْبًٌ
ل عن ىذه األصوؿ, أك عن أص (للعي العي ): ِل يشٌذ -ٕبمد هللا تعاىل كنعمتو -كبعدي, فأقوؿ   

 على أقلًٌ أحوالو. كهللا ادلوفًٌق. -أعِب: الضعف -األصوؿ
 
 

                                                           
 (.ُٕٓ/ٔكينظر قوؿ الليث يف "هتذيب اللغة" ) (ُ)
َلعيسّب يف ٙبديد موضع العيلعل: "ابن األعرايٌب: الرىابة: طرؼ ادلعدة. كالعلعل: كأشّبي ىنا إىل خالؼ  (ِ) الذم يشرؼ على  طرف الضِّ

 (.ّْٗ/ُمن أسفل"."لساف العرب" ) لسان القصِّ الرىابة. كقاؿ ابن مشيل: يف قص الصدر رىابتو. قاؿ: كىو 
 الذم ىو زلٌل البحث.( كاخَبتو على عبارة الليث لتصرػلو بذكر )العيلعيل( ٔٗ/ُ) (ّ)
 (.ّٗٓ/ِ"اتج العركس" ) (ْ)
يف الصدر مشرؼ على البطن, كأنو طرؼ لساف الكلب..., قاؿ: الرىابة طرؼ ادلعدة. قاؿ: كالكلكل:  ُعظَيم"كقاؿ الليث: الرىابة  (ٓ)

أسفل. قاؿ: كالقص مشاش. طرؼ الضلع الٍب تشرؼ على الرىابة. كقاؿ ابن مشيل: يف قص الصدر رىابتو. قاؿ: كىو لساف القص من 
( ْٕ/ْ(. كعزٍكتيو إىل "هتذيب اللغة" رغم كجوده يف "العْب" )ُٕٓ/ٔ". "هتذيب اللغة" )وقال الليث: انقة رىب, وىي ادلهزولة جداً 

 لنسبة األزىرم لو إىل الليث, ال إىل اخلليل.
 (.ٖٗ/ُ"العْب" ) (ٔ)
(. كرٌٗبا قيل ذلك لإلنساف, ...". "خزانة ُِّٖ/ّاحلمار". "مجهرة اللغة" )(, كاجلرداف: "قضيب الفرس ك ُِٔ/ُ"مجهرة اللغة" ) (ٕ)

 (, كال شأف لنا بو!ِّ/ْاألدب" )
(: "الذكر, أك ما إذا أنعظ ِل يشتٌد". كنسبو شارحو يف "اتج العركس" ُّّٖ(. كعبارة "القاموس" )صٔٗ/ُ"احملكم كاحمليط األعظم" ) (ٖ)
(: ّٖٕ: اجلرداف إذا أنعظ, أك ما إذا أنعظ ِل يشتٌد". كجاء منقوصان يف "الصحاح" فقاؿ اجلوىرم )ص( إىل ابن خالويو: "العلعلُٓ/َّ)

 "عضو الرجل إذا أنعظ"!
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 سألة الثالثةادل
 شاِىُدُه )وىو ممّا شذَّ عن األصول كذلك( ما مل يصحَّ  

ككذلك قوذلم: "إنٌو لىعىاٌلفه بركوب اخليل: إذا ِل يكي ماىران. كينشدكف يف قاؿ ابن فارس: "
كمنو قوؿ أيب منصور األزىرم= دمحم بن أمحد . (ُ)ذلك ما ال يصحُّ كال يعوَّؿ عليو"

 .(ِ) (َّٕ)ت
 
 
 
 

                                                           
 (.ُٓ/ْ"مقاييس اللغة" ) (ُ)
كىو كذلك يف "اتج العركس"  -(ُٗٓ/ُّ(, كلعٌل ىذا احلرؼى من )العىلىو(, كيف "لساف العرب" )َٖ/ُ"هتذيب اللغة" ) (ِ)
: "ك)العلو(: أف يذىب كغليء من الفزع, أبو سعيد: رجل علهاف, عاٌلف, فالعلهاف: اجلازع, كالعاٌلف: اجلاىل". كذا قاؿ: -(ْْٖ/ّٔ)

(: "كعىلو يٍعلوي عىلهان, كىو علهاف, كىو: شٌدة الغرث, ُِ/ْ(. كيف "الكتاب" لسيبويو )َُِ/ُ"كالعالف اجلاىل" كينظر "هتذيب اللغة" )
كتقوؿ )علو( كما تقوؿ )عجل( كمع ىذا, قػىريبى معناه من )كجع(". كىو مقلوب )ىلع( فلعٌل لو من اشتقاقو األكرب  كاحلرص على األكل,

 نصيب. كهللا تعاىل اعلم.
ان: ُٓٗ/ِكيف "مجهرة اللغة" )  قاؿ الراجز:إذا طرب إىل ولد أو إىل وطن. (: ")علو( عىًلوى الرجل يعلىوي عىٍلهى

 كخبب العلهى إىل رائذلا                                       
 كقاؿ اآلخر:   

 كجرد يعلىو الداعي إليها     مٌب ركب الفوارس أـ مٌب ال".
ةي كاالَّنماؾ, كأنشد:أصلو(: "كالعلو َُِ/ُكيف "هتذيب اللغة" )     : احًلدَّ

 كجرد يعلو الداعي إليها       مٌب ركب الفوارس أك مٌب ال"
(: "يقاؿ: علهتى إىل ُُُ/ْمن ابب التوؽ كالتعلُّق: كيف "مقاييس اللغة" ) -يف )عاٌلف بركوب اخليل( -فارس كلعٌل ما ذكره ابن   

الشيء: إذا اتقت نفسك إليو". كقاؿ من قبل: ")علو( العْب كالالـ كاذلاء: أصل صحيح, كؽلكن أف يكوف من ابب إبداؿ اذلمزة عينان؛ ألنو 
 الء الكلمات الثالث من كادو كاحد, يشتمل على حّبة كتلدد كتسرع كرليء كذىاب, ال ٚبلو من ىذه ادلعاين".غلرل رلرل األلىًو كالوىلىو, كىؤ 

. كأيضان: زاعتو نفسو إىل الشر, كأخذ يف كل فن, كٙبّب. وإىل الشيء: خفَّ (: "ك)علو( علهان: اشتد جوعو. ّٕٔ/ِكيف "األفعاؿ" )
ت نفسو. كأيضان: فىزًعى. كأيضان: خبيث. كأيضان: احتدَّ". أك لعٌلو من شٌدة تىوًقو إىل ركوب اخليل كأيضان: اشتٌدت عليو احليمى. كأيضان: خبيث
: الشَّرىهي". ككلُّ ىذه ادلعاين زلتمله يف معُب البيت -زلركة -(: كشلا يستدرؾ عليو: العىلىوي ْْٕ/ّٔشٌبهوي بشدًة اجلوع. كيف "اتج العركس" )

  تعاىل أعلمالذم استشهد بو ابن فارس. كهللا
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 لرابعةادلسألة ا
 ما يف إرجاعو إىل أحد األصول فيو تكل ف 

كأما قوذلم: لعٌل كذا يكوف: فهي كلمة تىقريب من األصل الثالث الذم قاؿ ابن فارس: "   
كذلك أنٌو خالؼ التحقيق, يقولوف: لعٌل أخاؾ يزكران. ففي ذلك تقريب  الضعف,يدؿ على 

 معُب لعٌل, كيقولوف لعٌلِب كلعٌلي, قاؿ:كإطماع دكف التحقيق كأتكيد القوؿ. كيقولوف عٌل يف 
 كأيشًرؼ ابلقور اليفاع لعٌلِب              أرل انر ليلى أك يراين بصّبيىا

 البصّب: الكلب.    
: إٌَّنا تقويةه للرجاء كالطمع. كقاؿ     فأٌما )لعٌل( إذا جاءت يف كتاب هللا تعاىل: فقاؿ قـو

اف من إخبار هللا تعاىل على التحقيق, كاقتضب آخركف: معناىا: )كي(. كمحلها انس فيما ك
 .(ِ), كهللا أعلم ٗبا أراد من ذلك"(ُ)معناىا من الباب األكؿ الذم ذكرانه يف التكرير كاإلعادة

ة بْب الضعف كادلرض؛ فقد مٌر يف ىذا البحث تناكب معاين العلَّ  تردُّد أصلً  مسألةي  تكبقيى    
بْب الضعف كادلرض, كال تناقض بينهما؛ ألٌف ذلك  تسمية األصل الثالث يف كالـ ابن فارس

من ابب إطالؽ اسم السبب على ادلسبَّب, كىو كثّب يف كالـ العرب, كال يهمُّ تعيْب أيٌهما 
السبب كأيهما ادلسبب؛ ألفى العرب تطلق اسم أحدعلا على اآلخر دكف تعيْب, كمن حيث 

. للضعف= أيخذى ميرادىفتيه سبباً كقوع العٌلة مىرىضان  فإّما أن تكون العلة ا )للسبب( ًحٌسان كمعُبن
مبعىن )الّضعف( فتكون ادلسبَّب عن ادلرض, أو أن تكون ىي ادلرض فُأطلق عليها اسُم 

كإفاضة القوؿ فيو  فادلريض ضعيف لعٌلتو الٍب ىي مرضيو. )الّضعف( الذي ىو مسبٌَّب عنها
   كهللا تعاىل أعلم. يف ادلبحث اآلٌب إف شاء هللا.

 
 

                                                           
فيو نظر, بل لعٌلها من الباب الثالث على رلرل األضداد من الضعف إىل التقوية. أك أف تكوف من ابب آخر فتكوف رابعٌية األصل.  (ُ)

 كهللا تعاىل أعلم.
 .(ُٓ-ُِ/ْ)مقاييس اللغة" " (ِ)
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ابن بعد ما تقدَّـ عرضو, فإيٌن قد تبٌْب يل أٌف األيصوؿ الٍب ذكرىا  :ادلبحثىذا خالصة و    
فارس يف ىذا الباب مع فركعها يرجع بعضيها إىل بعض؛ فاألصل الثاين: اإلعاقة, يرجع إىل 
األصل األكؿ )التكرار(, كبنوع أتكيل يرجع إىل األصل الثالث )الضعف(, كاألصل األكؿ 

ر( يف أصل إطالقو كغالب استعمالو يرجع إىل األصل الثالث )الضَّعف(, كالثالث ال )التكرا
كلُّها راجعةه إىل )الضعف(, إٌما بشكل مباشر , ك يرجع إىل شيء منها, فهو إذف أصلي أيصوذلا

, كىو بدكره يرجع إىل الضعف؛ كال يي  أك برجوع بعض  البحثي  نازعالفركع إىل أصل شلٌا ذىكىرى
ردات ىذا الباب ما ىو راجع إىل )التكرار( , كقد ال يومئ إىل معُب الضعف من أفَّ من مف

قريب, بل ىو مقيس على إعالؿ اإلبل, كتكرار ًكردىا؛ لكِب أيرجع األصل الذم قيس عليو 
 ىذا ادلعُب إىل أف يكوف فرعان ألصل أيصوؿ الباب: )الضعف(.

حات لتأصيل )الضع    ف( على )التكرار( أصالن للباب= أفَّ بقي أف ييقاؿ: إفَّ من ادلرجًٌ
تكوف يف اإلنساف نفسو, فإحساسو هبا أقرب من  -كىي من مفردات الضَّعف -)العلَّة(

 إحساسو ٗبا يكوف من ًكرًد هبائمو من تكرار شرهبا. كهللا تعاىل أعلم.
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 املبذث انثاني
ت ًانسبب 

ّ
 انعه

 العالقة بْب العلة كالسبب عمومان ادلطلب األول: 

العالقة بْب العلة كالسبب من حيثي كونيو ادلطلب الثاين: 
 عذران 
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 ًلاملطهب األ

 انعالقت بني انعهت ًانسبب عًٌيًا  
 كفيو مسائل:

 : التعريف ادلختار للعلَّةادلسألة األوىل
 : تعريف السببادلسألة الثانية
: تناكب إطالؽ السبب على ادلسبَّب يف ادلسألة الثالثة

 عبارات اإلعالؿ عند األئمة
 : التقارض بْب العلة كالسبب يف االستعماؿادلسألة الرابعة
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 مدخل

قان بْب العٌلة كالسبب, لكٌنها جارية رلرل تعريفهم للعٌلة ذىكىرى أصحابي أصوؿ الفقو فرك    
, كليست من ىذا البحث يف شيء, كأان أدرم أبٌف بْب العٌلة كالسبب (ُ)كالسبب يف األصل

فرقان, بل فركقان, كىذا بٌْبه ٗبجٌرد النظر إىل حركؼ كلٌو منهما الٍب ال يشَبكاف يف حرؼو منها! 
كبعض إطالقات  -)العٌلة( -قامساف معُبن مشَبكان يف أصل ىذالكِب أردتي أف أقوؿ إٌَّنما يت

( ادلؤدم -)السبب( -ىذا ا: الضعف, أك ادلرض )العىرىضى , فالعٌلة حْب اختار البحث كوَّنى
)ادلسبًٌب( للضعف, تشَبؾ مع السبب ٔبامع )اإليصاؿ(, فهي موصلة إىل أمر معْبَّ 

؛ ككذلك فإٌف ىذا البحث (ِ)يصاؿلو مطلق اإل -أعِب السبب -سلصوص ىو الضعف, كىو
يتناكؿ السببية من جهةو أيخرل تتمٌثل يف إطالؽ أئمة النقد )العلة( اترة على الضعف, كأيخرل 

 على ما سبَّب الضعفى من اخللل ادلوجب لو.
 (: ْٖٓقاؿ ابن ًسٍيدىه= أبو احلسن علي بن إمساعيل ادلرسي )ت   
, (ْ)"العركس اتج. كنقلو صاحب "(ّ)"سبب :أم ,اذلذ ةه علَّ  كىذا "كقد اعتلَّ الرجلي,   

 ".سببو :أم ,علتو كىذه ,صعبة ةن لَّ عً  الرجلي  اعتلَّ  كقدكشرح شطره األكؿ فقاؿ: "
 .(ٓ)(ٕٔٔكقاؿ ٗبثلو النوكم= زليي الدين أبو زكراي ػلٓب بن شرؼ )ت   
  :(ٔ)"اذلوامع علعكجاء يف "   
  .(ٕ)"كاحد شيء ندىمع كالسبب التعليل كأف :افحيٌ  أبو قاؿ"   

                                                           
 (.ِْٕ/ِ)(, ك"قواطع األدلة يف األصوؿ" ِْٕ, كِْْ/ْ, َِٓ/صِينظر: "كشف األسرار" ) (ُ)
( يف "قواطع األدلة يف ْٖٗادلظفر منصور بن دمحم بن عبد اجلبار السمعاين )ت يف عالقة العٌلة ابلسبب, قوؿ أيب من جٌيد ما قيل (ِ)

ليس كل سبب بعلة (: "كقد يسمى السبب علة؛ ألنو يتوصل بو إىل معرفة احلكم, كما بينتو ابلعلة على احلكم, إال أنو ِْٕ/ِاألصوؿ" )
, كما أٌف كل علة دليل, كليس كل دليل علة, كفرقوا بْب العلة كالسبب من كجوه...". لكنو كالـ سلتص ببحث العلة كل علة سبب  ولكن

 مصطلحان يف علم أصوؿ الفقو.
 (.ُْٕ/ُُ(, كينظر "لساف العرب" )ٓٗ/ُ"احملكم كاحمليط األعظم" ) (ّ)
(ْ) (َّ/ْٖ.) 
 (.ِِّ/ّ"هتذيب األمساء كاللغات" ) (ٓ)
 (.َُّ/ُ(. كعنو يف "خزانة األدب" )َِْ/ِ) (ٔ)
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 : يف ادلناسبة بْب العٌلة كاإلغلاب كاالقتضاء شيخ اإلسالـ كقاؿ   
, من عرف أىل الكالمفهو  ,لو يب للشيء أك ادلقتض"كأما استعماؿ اسم العلة يف ادلوجً    

 دالتول  كىي كإف كاف بينهما كبْب العلة اللغوية مناسبة من جهة التغّب فادلناسبة يف لفظ 
 .(ُ)أظهر"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 (.ِّّ/ٓكينظر استعمالو يف تفسّب "البحر احمليط" ) (ٕ)
 (.ُّّ/ْ"رلموع الفتاكل" ) (ُ)
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 ادلسألة األوىل
 التعريف ادلختار للعلَّة 

أك  الضعفترجيح كوف مفردات ماٌدة )عٌل( يف اللغة راجعة إىل  مضى يف ادلبحث األكؿ   
ستغِب بذلك عن إعادة الكالـ ىهنا, لكن يف ىذه ادلسألة مناسة موًجبو من ادلرض كضلوه, فأ

فقو, من اختيارىم كوف أصل العلَّة التغيّب, أك مقتضيو, إليراد ما يَبدَّد يف تقريرات أصوؿ ال
 (:ِّٖ)ت فقد قاؿ البزدكم= علي بن دمحم احلنفي

 فكلُّ  ,كادلريض عليالن  ,ةادلرض علَّ  يى كمنو مس ,ادلغًنِّ عبارة عن  :"كأما العلة فإَّنا يف اللغة   
كاجلرح للمجركح كما   ,ةلَّ فهو ع =و معان  حالي كتغٌّب  ,فصار بو احملل معلوالن  ٗبحلٌو  حلَّ  كصفو 

(.. (ُ)أشبو ذلك"  كِل أعلم أحدان قبلىو عرَّؼ العلَّة بػ )ادلػيغىّبًٌ
 كقريب منو قوؿ شيخ اإلسالـ:    
 ,الصحيح ضدُّ  كالعليل ,توصحَّ  عن البدف ػليل الذم كادلرض ,التغيًن :أصلها ةالعلَّ  فإف"   
 إذا :تولٍ لى عى :ك ,َّنل بعد عالِّ  ادلاء شرب :اؿيق ,الشرب يف إال (معلوؿ) يقاؿ ال وإنَّ  قيل كقد

 .(ِ)"اثنية مرة سقيتو
فجعلوه  -كىو التغّبُّ  -رىهي , ٍبَّ جعلوا أىثػى -كىو ادلرض -أخذكا أصل داللتها كىم هبذا   
, فكلُّ ما اقتضى تغيّبان أصلى  ىو عٌلة, كيف كاف ذلك  -عندىم -ها, كلكن على كجو العمـو

ينهض بو ادلثاؿ الذم ذكره شيخ  ال , خّبان أك شرَّان..., كىذا ماالتغيّب, سلبان أك إغلاابن 
ان مطلقان, بل ىو  اإلسالـ, فقد ذكر ادلرض, كالتغيّبي  من الصحَّة إىل ادلرض ليس تغيّبان أك تغّبُّ

فيما  -بل يلـز القٍصري على التغّب السليب, كِل أره مقيَّد ابلضَّعف, فال يصحُّ ىذا الطردي,
 كهللا تعاىل أعلم. .الن يف كالـ العرب هبذا العمـومستعم -ٕبثتي 

                                                           
(, ك"كشف األسرار" َُّ/ِ(, كتنظر: "أصوؿ السَّرىٍخًسٌي" )َّٗ/ُ"أصوؿ البزدكم= كنز الوصوؿ إىل معرفة األصوؿ" ) (ُ)
(ْ/ِِْ-ِّْ.) 
 (.ُّّ/ْوع الفتاكل" )"رلم (ِ)
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يم )ت    (, فقد عزا ىذا التعريف إىل )لغة األيصوؿ(, ففصل بْب َٕٗأٌما زيني الدين بني صلي
. كىو ٙبرير دقيق يف الفصل بْب مآخذ (ُ)تعريف العٌلة يف اللغة, كتعريفها يف األيصوؿ لغةن 

 ئْب!, لكنو غّب كاضح يف جعلهما شيالتعريفْب
حتمىل إدراج ىذا ادلعُب يف كتاب من  و قريب زلتمىل, لكن من غّب ادلػي كاألمري يف ىذا كيلًٌ    

قاؿ قد ! فالكالم, ال من عيٍرؼ أىل اللغةمسلَّمات  فما يلبث أف يصّب منكتب اللغة, 
 ؛كمنو مسيًٌي ادلرضي ًعلَّةن  ,معىن ََيُل  ابحمَللِّ فَ يَ َتغي َُّر بو حاُل احمَللِّ  :-ابلكسر -كالًعلَّة"الزبيدم: 

= دمحم عبد الرؤكؼ كنسبىو إىل ادلناكم ,(ِ)ألٌف ًٕبلولًو يتغيػَّري احلاؿي من القيوًَّة إىل الضَّعًف"
, كادلناكم أخذه من اجلرجاين= علي بن دمحم بن (ّ)(, كىو عنده يف "التعاريف"َُُّ)ت

ه الكفوم= أبو البقاء أيوب , كعنهما أك عن أحدعلا أخذ(ْ)( يف "التعريفات"ُٖٔعلي )ت
فمن أخذه من أىل الكالـ كأصوؿ الفقو كغّبىا  ,(ٓ)( يف "الكٌليات"َُْٗبن موسى )ت

= تعريفان لغوايٌن للعٌلة,    ا كجده يف كتب التعريفات!لعلَّو اطمأفَّ لو دلػٌ من العلـو

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُّٕ/ٔ"البحر الرائق" ) (ُ)
 (.ْٕ/َّ"اتج العركس" ) (ِ)
(: "العلة لغة معُب ػلل ابحملل فيتغّب بو حاؿ احملل كمنو مسي/ ادلرض علة ألنو ٕبلولو يتغّب احلاؿ من القوة ِّٓ-ِِٓ"التعاريف" )ص (ّ)

 إىل الضعف".
: عبارة عن معُب ػلل ابحملل فيتغّب بو حاؿ احملل بال اختيار كمنو يسمى ادلرض علة غةل: "العلة ََُِ( برقم:َُِ"التعريفات" )ص (ْ)

 ألنو ٕبلولو يتغّب حاؿ الشخص من القوة إىل الضعف. كقيل: ىي ما يتوقف عليو كجود الشيء كيكوف خارجا مؤثرا فيو. كشريعة:... ".
 ل فيتغّب بو حاؿ احملل, كمنو مسي ادلرض علة".(: "العلة لغة: عبارة عن معُب ػلل ابحملَِٔ"الكٌليات" )ص (ٓ)
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 ادلسألة الثانية
 تعريف السبب 

 .(ُ)"دين أك يد أك رحم من بو تسببت ما كل كالسبب ,احلبل :السبب"   
 حبل :أم ,سبب فالف كبْب كبيِب ,أسباب :كاجلمع (ِ)اخليط أك ,احلبل :السببك"   

 . (ّ)"يوصل
, كمن ذلك (ٓ)"غّبه إىل بو يتوصل شيء كل, أك ىو: "(ْ)ىذا ىو يف أصل بنائو كاشتقاقو   

 احلبل. فاهلل تعاىل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.َِّ/ٕ"العْب" ) (ُ)
 :-(ّٔ/ُكشاىده كما يف "مجهرة اللغة" ) (ِ)

بٍَّت نساءى العادلْب ابلسبب              فهن بعد كلهن كاحملب                     "جى
 كما فعلت فغلبتهن".  أم: قدَّرىٍت عيجيزهتا ٖبيط كىو السبب ٍب ألقتو إىل النساء ليفعلن   

(, ك"هتذيب اللغة" َْٓ/ِ(. كقد قيًٌد السبب حاؿ كوف معناه حبالن بقيود, فينظر: "غريب احلديث" )َََُ/ِ"مجهرة اللغة" ) (ّ)
 (. ِّٗ/ِ(, ك"النهاية يف غريب األثر" )َِِ/ُِ)
مث اسُتعًن لكل ما يتوصل بو يتوصل بو إىل ادلاء,  (: "كالسبب: ابلزكاج, كىو من السبب, كىو: احلبل الذمّٖ/ّيف "اتج العركس" ) (ْ)

 ". كذا قاؿ, كليس من متطلبات ىذا البحث ترجيح األصل فيو. فاهلل تعاىل أعلم.إىل شيء
 (.ْٖٓ/ُ(, ك"لساف العرب" )ُُٗينظر "الٌصحاح", ك"سلتارهي" )ص (ٓ)
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 ثةادلسألة الثال
 السبب على ادلسبَّب يف عبارات اإلعالل عند األئمة تناوب إطالق 

ٛبرُّ ابلباحث إطالقات للعٌلة يف كالـ األئمة النٌقاد على مآخذ سلتلفة, فحْب ييفهم من    
أن العلة ىي السبب ادلوجب لضعف الَبابط بْب ادلعنيْب اللغوم كاالصطالحي للعلة, 

موطن اخلطأ ة يطلقوف العٌلة على = صلدىم مرٌ  من احلديث احلديث, أو ىي موطن الوىم
كىي الصواب من  -(ِ)الرواية الكاشفة للعّلة, كأيخرل على -كالذم مرَّ   -(ُ)يف احلديث

 ىي -أعِب احملفوظة -؛ كاإلطالؽ الثاين ال ؼلرج عن األصل اللغوٌم؛ فهذه الركاية-الركايتْب
 , الباطنالسبَب لضعف احلديث, على حْب كاف )موطني الوىم(  السبب الظاىر

 :(ِٕٗ= أيب عيسى دمحم بن عيسى )تلَبمذما قوؿ القسم األّول:فمثاؿ    
 عن ,احلسن عن ,عبيد بن يونس عن الثقفي الوىاب عبد حدثنا :ادلثُب بن دمحم حدثنا"   

 هننبذ ,عزالء لو ,أعالهي  أي يوكى  ,سقاء يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسوؿ ذننبً  كنا :قالت عائشة عن ,ومًٌ أي 
  ".غدكة فيشربو عشاء كننبذه ,عشاءن  فيشربو ,غدكة

 ىذا (عائشة عن) :يقولوف ؛علة لو حديث ىو :فقاؿ ,احلديث ىذا عن دمحمان  سألت   
 .(ّ)"موقوفاً  احلديث

فلم يذكر , (ْ)فعرٌب اإلماـ البخارم بلفظ العٌلة عن موطن اخلطأ يف الركاية كىو: الرفع   
 .(ٓ)ب, بل أشار إليو حْسباإلسناد الذي ىو الوجو الصائ

, ما قالو ابن أيب حاًب= عبد الرمحن بن دمحم بن إدريس الرازم القسم الثاينكمثاؿ    
 (:ِّٕ)ت

                                                           
 ٗبا يشبو ادلرض ادلورث للضعف. (ُ)
 ٗبا يشبو عىرىضى الضعف نفسو. (ِ)
 .ٕٕٓ( برقم:َُّ"العلل الكبّب" )ص (ّ)
-ُٖ/ٔك) ْٖٖ( برقم: ِْٕ-ِْٓ/ِك) ْٖ( برقم:ِٕٓ-ِٓٓ/ُكما ؽلكن أف ؽليىثَّلى لو ٗبا كرد يف "كتاب العلل" البن أيب حاًب )  (ْ)

 .ِِٕٔ( برقم: ُٗ
 .ُُٗ( برقم:ِٗ-ِٖ/ِكمنو ما يف ) (ٓ)
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 ,ادلنكدر بن دمحم عن ,دمحم بن زىّب عن سلمة أيب بن كعمر  ركاه حديث عن أيب سألت"   
 أيب فسمعت ".زلتلم كلًٌ  على جبكا اجلمعة يـو الغسل" :قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص, النيب عن ,جابر عن

 عن ,ادلنكدر بن دمحم عن احلساـ أيب بن سلمة بن سعيد ركل ما :احلديث ىذا علة :يقوؿ
 .(ُ)ملسو هيلع هللا ىلص" النيب عن ,سعيد أيب عن ,الزرقي سليم بن عمرك

 كعلى كلًٌ حاؿو فاإلطالقاف متقارابف, كال ؼلرجاف عٌما رٌجحو ىذا البحث من ادلعُب   
, إطالق السبب على ادلسبَّب وعكسواللغوم ادلوحَّد للعٌلة, كعلا يف تنوًُّعهما قريباف من 

للضعف=  سبباً , كمٌر ىناؾ أنٌو ًمٍن "حيثي كقوعي العٌلة مىرىضان (ِ)كعلا أيسلوابف عربيٌاف خالصاف
 ."أيخذى ميرادىفتيها )للسبب( ًحٌسان كمعُبن 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ما بيٌػنىو الربذعٌي يف علَّة  -أيضان  -. كمنؤِٕ( برقم:ُُْ-َُْ/ّ")(, كقريب منو ما يف "كتاب العللٖٓٓ/ِ"كتاب العلل" ) (ُ)

 (.ْْٕ-ِْٕ/ِحديث اخلارؼ, يف "الضعفاء كسؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازم" )
 (. ّٕٕ/ٔ(, كعكسو يف " أضواء البياف" )ََِ/ُ(, ك"أضواء البياف" )َْينظر يف "مغِب اللبيب عن كتب األعاريب" )ص (ِ)

قسامو أربعة, كلعل موضوع ىذا البحث من قبيل القسم الثالث, كىو: الفاعلٌية. كىو مبحث كالمي, كاإلعراض عنو خّب. كهللا كقد جعلوا أ
 تعاىل أعلم.
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 ادلسألة الرابعة
 بٌن العلة والسبب يف االستعمال (ُ)التقارض 

أعرض ذلذه ادلسألة بنقد تقرير مغلوط النتيجة, جرَّ إليو استقرار اإللف العلمي يف قرارة    
 لساف, كىو ما ألقى عصى ترحالًو أخّبان يف "وً كعً نى البحثى على ما كقػىرى يف رى طَّ وى , فػى نفس العاِلً 

 أىل ذاؾ اللساف:كاستوطنو مسلَّمةن من مسٌلمات لغة  (ِ)"العرب
 ةبعلٌ  رجلي يضرب الرمحن عبد فكاف) :عائشة حديث كيف ,سبب :أم ذلذا ةعلٌ  كىذا"   

 ".رجلي يضرب كإظلا ,برجلو البعّب جنب يضرب وأنٌ  ري هً ظٍ يي  ,بسببها :أم (الراحلة
وىذا توجيو فيو نظر, وىو غًن جار على ُأصول اللغة, بل ىو مقرر وفق اإللف    

بٌن العّلة  -مبفهومهم -دلا استقّر يف تعريفات أىل أصول الفقو وربطهم العلمي ادلطابق
 , كىو ٙبويل من الداللة احلسيَّة إىل الداللة ادلعنويَّة دكف جسر ذىِب رابط كال دليل!والسبب

 اهنع هللا يضر عائشةى  أيَـّ ادلؤمنْبى  من أفَّ  (ّ)"مسلماإلماـ  صحيحكذاؾ احلديث ىو ما جاء يف "   
 أف بكر أيب بنى  الرمحن عبدى  فأمر ؟أبجر كأرجع جرينً أبى  الناس أيرجع !هللا رسوؿ اي" :قالت
 رهأحسي  مخارم أرفع فجعلتي  :قالت .لو مجل على وخلفى  ِبفى فأردى  قالت ,التنعيم إىل هبا ينطلق

 تي فأىللٍ  :قالت ؟!أحد من ترل كىل :لو قلت .الراحلة ةلَّ عِ بِ  يرجلً  فيضرب ,نقيعي  عن
 ".ابحلصبة كىو  هللا رسوؿ إىل انتهينا حٌب أقبلنا ٍب ,بعمرة

                                                           
يف األحكاـ, كلذلك أمثلة:  تقارض اللفظٌن(: "القاعدة احلادية عشرة: من ميلىح كالمهم: ُٓٗقاؿ ابن ىشاـ يف "مغِب اللبيب" )ص (ُ)

فيمن نصبى )غّب( كإعطاء إالٌ  ال يستوم القاعدكف من ادلؤمنْب غّبى أكيل الضررء )غّب( حكم )إاٌل( يف االستثناء هبا ضلو: أحدىا: إعطا
 ...".لو كاف فيهما آذلة إال هللا لفسداتحكمى غّب يف الوصف هبا ضلو: 

(ِ) (ُُ/ُْٕ.) 
بن حبيب احلارثي: حدثنا خالد بن احلارث: حدثنا قرة: حدثنا عبد  (. "كحدثنا ػلٓبّْ/ْ/ِ. كىو يف طبعة العامرة )ُُُِبرقم: (ّ)

 احلميد بن جبّب بن شيبة: حدثتنا صفية بنت شيبة, قالت: قالت عائشة اهنع هللا يضر ...".

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٗٛ     

كشرحو, فىساؽى  سّبهفقد ذىب شيرَّاح احلديث, كأرابب الغريب مذاىب شٌٌب يف تىف   
( كالمان غّب منتظم يف توجيو لفظة ْْٓالقاضي عياض= ابن موسى بن عياض اليحصيب )ت

 : (ُ))بعٌلة(, فقاؿ يف "إكماؿ ادلػيٍعًلم"
)كذا( الراحلة, قلت لو: كىل ترل من أحد؟!".   (ِ)"فتضرب )كذا( رجلي بعٌلة "كقوذلا:   

ة نى فً , قاؿ بعضهم: صوابو: ثى كالم خمتل  , كىو مجيع الرواايتكذا كقع يف "كتاب مسلم" من 
  األرضى الراحلة, أم: فخذىا. يريد ما خىشينى من مواضع مىبارًكها, قاؿ أىل اللغة: كلُّ ما كاىلى 

أربع إذا برؾ فهو: ثفنة. قاؿ القاضي: كحٌب اآلف ال يستقيم الكالـ على ىذا,  ن كلًٌ ذممً 
ا بقوذلا: "ىل ترل من أحد؟!"؛ كألٌف رًجل الراكب قٌلما تبلغ ثفنها, ككجدتو ٖبط  كال جواهبي
شيخنا القاضي التميمي/ : "بعٌلة" بباء كاحدة, كعٌلم عليو بعالمة اجلٌياين. كيف بعض 

, كالصواب عندم يف ذلك: "فيضرب رجلي بنعلة (ّ)وكل  ذلك وىماأليصوؿ: "ثقلة", 
", يعِب أخاىا دلػٌا حسرت مخارىا عن عنقها, كلذلك قالت لو: "كىل ترل من (ْ)السيف

 أحد", كهللا أعلم". 
 كٚبفيف الفاء ككسر الثاء بفتح -(ٔ)الراحلة ةنَ فِ ثَ  ذكر كفيو: "(ٓ)"األنوار مشارؽكيف "   

 جاء كذا ,(ُ)فخذىا :ىنا كادلراد :قيل ,برؾ إذا أربع ذم كل من األرض كيلى  ما كىو -النوف

                                                           
(ُ) (ْ/ِْٓ-ِٓٓ.) 
 ألمرين: أقوؿ لعل مىن صٌحح إكماؿ ادلعلم أك مىن نىسىخىوي أخطأ يف قراءة ىذا احلرؼ عن القاضي عياض؛ كذلك (ِ)

: "بعٌلة" بباء كاحدة, كعٌلم عليو بعالمة اجلٌياين". كلو كاف كما يف )مجيع كجدتو ٖبط شيخنا القاضي التميمي/: أنَّو قاؿ بعد أيٌمة: ك األول   
 ركاايت "كتاب مسلم"( ما كاف يسوقو مساؽ الفرد ىكذا!

الراحلة(, إال أين كجدتو يف بعض األصوؿ من طريق ابن ماىاف:  نعلة[: ): أنَّو ىكذا يف سياؽ "مشارؽ األنوار": كألكثر الركا]ةالثاينك   
ه عن اجلىٌياين )بًًعلًَّة الرٌاحلًة(-بفتح القاؼ كالثاء ادلثلثة -)ثقلة( , -ابلباء بواحدة ككسر العْب -, ككجدت شيخنا القاضي أاب عبد هللا قيَّدى

؛ بدليل ما قبل الكالـ كبعده...". ٍبَّ إٌف الكالـ ال يكوف سلتالِّ إاٌل  يستقيم ذلا معىنوكلها القالوا كالصواب: )ثفنة( قاؿ القاضي رمحو هللا: 
 إذا كانت اللفظة )نعلة( كما سيأٌب يف صلب البحث إف شاء هللا تعاىل. كهللا أعلم.

ياين, ادلختٌص ابلصحيحْب, كِل عالمة اجل -حسب قوؿ القاضي عياض نفسو -كٌىمى ٘بويدى شيخو القاضي التميمي, كىو الذم يؤيًٌدهي  (ّ)
 يذكر مستنده! كلعٌل القاضي التميمي ىو: أبو عبد هللا دمحم بن عيسى التميمٌي.

 أبدؿ القاضي كلمة )الراحلة( بكلمة )السيف( جزافان!! (ْ)
(ٓ) (ُ/ُّْ.) 
 كيف تلحق رجليها ثفنة الراحلة؟!  (ٔ)
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 ثفنة رجلي فتضرب) :قوذلا يف ,احلج يف عائشة حديث يف اذلوزين ركاية يف احلرؼ ىذا
 ابن طريق من األصوؿ بعض يف كجدتو أين إال (,الراحلة نعلة) ]ة[:الركا كألكثر (الراحلة
 عن هدى قيَّ  هللا عبد أاب القاضي شيخنا ككجدت ,-ادلثلثة ثاءكال القاؼ بفتح -(ثقلة) :ماىاف

 القاضي قاؿ (ثفنة) :كالصواب قالوا ,-العْب ككسر بواحدة ابلباء -(احلةً الرٌ  ةً لَّ عً بً ) اينيٌ اجلى 
 فجعلت) :قالت ألَّنا ؛كبعده الكالـ قبل ما بدليل ؛معىن ذلا يستقيم ال وكلها :هللا رمحو
 (.أحد من ترل كىل ت:قل ,الراحلة نعلة رجلي فتضرب ,يعنق عن أحسره مخارم أرفع

 أال ,عنقها عن مخارىا حسرت ألَّنا ؛أخاىا تعِب -ابلياء -رجلي فيضرب :عندم كصوابو
 ؟!الكالـ ىذا فائدة كانت فما كإال (أحد من ترل كىل) :بقوذلا لو اعتذرت كيف تراىا

 ".ىذا يشبو ما أك ,وي فى دٍ رً  كانت اَّنٌ أل ؛سيفو بنعلو :أما ,الصواب يكوف ٍب ,بو جاءت اػمى كلى 
كالذم اختارىهي القاضي عياض فراران شلٌا ظٌنو من اختالؿ ادلعُب )إف صحَّت عبارة "ادلػيٍعًلم"(=  

ال يليق بتحريره كٙبقيقو! فمؤٌداه أف يكوف تقديره: "فيضرب رجلي نعلة الراحلة" بال حرؼ 
يف فعلو, إظلا ىو أف يضرب رجلىها ىذا  تعدية, فال ؼلتصُّ بعبد الرمحن, بل كال يدخل

 من ترل كىل(! الذم كصفىو القاضي, كعلى ذلك؛ فكيف عاتبت أخاىا بقوذلا: الشيءُ )
 ؟! كقد عىرىؼ ذلك القاضي فقاؿ: أحد
 ىذا فائدة كانت فما كإالٌ  ؟!أحد من ترل كىل بقوذلا لو اعتذرت كيف تراىا أال"   

 ما أك ,ردفو كانت ألَّنا ؛سيفو ةً بنعل :أما الصواب كوفي ٍب ,بو جاءت )كذا( كدلا ؟!الكالـ
". فعاد ىنا إىل أمرو أشدَّ من األكؿ فاحتاج إىل إبداؿ لفظة )الراحلة( بلفظة )سيفو( ىذا يشبو

دكف مستند, كىو ال يصحُّ حٌب لو كاف ذلك احتماالن, فجٍعليوي )النعلةى( للسيف ؼلالف ما 
 فهل ىو سيف الراحلة!! كرد يف األثر, ففيو أَّنا للراحلة!

                                                                                                                                                                      
د فٌسره قبل قليل ٗبا كيلى األرض منها! كقد يكوف الفخذاف منها, كمن شواىد بركؾ الناقة أتكَّؿ ادلراد ابلثفنة على أنَّو فخذ الراحلة, كق (ُ)

 (:ُِٓ/ْعلى الثفنات ما يف "غريب احلديث البن سالـ" )
 "ذات انتباذ عن احلادم إذا بركت        خوت على ثفنات زلزئالت

 يعِب: الركبتْب كالفخذين كالكركرة".   
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 مسندكأيخرل أيضان؛ فإنٌو ِل ينفرد اإلماـ مسلم إبخراج ىذا األثر هبذا اللفظ, ففي "   
 : (ُ)"راىويو بنا إسحاؽ

 بنت ةصفيٌ  عن شيبة بن جبّب بن احلميد عبد ان :خالد بن ةرٌ قػي  ان :عبادة بن ركح أخربان"   
 سكْببني  الناس أيرجع !هللا رسوؿ اي :قلت :قالت /ادلؤمنْب أـ عائشة حدثتنا :قالت ,شيبة

 على وخلفى  ِبكأردفى  ,التنعيم إىل فخرج ,بكر أيب بن الرمحن عبدى  رى مى فأى  :قالت ؟!بنسك كأرجع
 ىل :فقلت ,رجلي فضرب ,عنقي عن مخارم أجر   تي فجعلٍ  ,احلرًٌ  شديدة ليلة يف ,لو مجل
 كىو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ على فقدمت أقبلت ٍب ,بعمرة فأىللت ,التنعيم إىل فانتهينا ؟!أحد يراين

 ادخلي" :فقاؿ ؟البيتى  أدخلي  أال !هللا رسوؿ اي :قلت ,رً فٍ النػَّ  ليلة كذلك ,يربح ِل ابلبطحاء
 ". البيت من وفإنَّ  ,رى جٍ احلً 
 ,شيبة بن جبّب بن احلميد عبد عن خالد بن قرة ان :العقدم عامر أبو أخربان:"(ِ)كبعده  

 فذكر ...سكْبً بني  الناس أيرجع !هللا رسوؿ اي :قلت :قالت عائشة عن ,شيبة بنت ةفيٌ ص عن
 ".احلةالرٌ  ةً لَّ عً بً  جليٍ رً  يضربي  لى عى جى فى " :كزاد ,كحرى  حديث مثل
(! فقد مرَّ لفظ ركاية اإلماـ مسلم, كيف "    : (ّ)"الطيالسي مسندكأان يف ريب من لفظة )أجرُّ
 ؟!".أحد من ترل ىل :فقلت ,يده يف بشيء ناكلِبفت م,مخار  عن رحسُ أ فجعلت"

 فهؤالء ثالثة أئمة يف ثالث طبقات تتابعوا على ركاية ىذه اللفظة!   
 رجلي فيتناولللنَّسائي: " (ُ)ك"ًعشرة النساء" (ْ)ككقع يف مطبوعٍب "السنن الكربل"   

 موضع الشاىد منو,فلم أيت على  (ِ)". كاختصره ادلزم يف "ٙبفة األشراؼ"ابلراحلة فيضرهبا
 .(ّ)كأخرجو أبو عوانة دكف ذكر موضع الشاىد فتنظر النسخ ادلخطوطة ادلتقنة؛

                                                           
 .ُِٕٔ( برقم:ِٖٔ-ُٖٔ/ّ) (ُ)
 .ُِٕٕ( برقم:ِٖٔ/ّ) (ِ)
, كمن طريقو يف "ادلسند ادلستخرج على صحيح مسلم" ُٓٔٔ( برقم:ُُْ/ّ, كط/دار ىىجىر )ُُٔٓ( برقم:ُِٖط/حيدر آابد )ص (ّ)

 .ُِِٖ( برقم:َُّ/ّأليب نيعيم )
كط/دار الكتب العلمية,  َُٗٗ( برقم:َِٗ-ِٖٗ/ٖ, ٙبقيق: حسن عبد ادلنعم شليب )ُُِْط/مؤٌسسة الرسالة, الطبعة األكىل  (ْ)

 .ِّْٗ( برقم:ُّٗ/ٓ, بتحقيق: عبد الغفار سليماف البندارم كسيد كسركم حسن )ُُُْالطبعة األكىل 
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ا يكوف لتوجيو القاضي )كجوه( لو كاف احلديث هبذه اللفظ ِل يوجد إال يف "صحيح     كإظلَّ
ىل اإلماـ مسلم", أمىا كقد كيجدى )ىكذا( يف غّبه= فال سبيل إىل ٛبحُّل القاضي رمحة هللا تعا

 عليو.
 اإلماـ صحيح" على وشرح( يف ٕٔٔ)ت مرم بن شرؼ بن ػلٓب زكراي أبوكقاؿ النوكم=    

  :(ْ)"مسلم
 مث مكسورتٌن مهملة عٌن مث موحدة بباء :أنو اللغة يف فادلشهور الراحلة بعلة قوذلا كأما"   
 تالركااي بعض يف كقع: "-تعاىل هللا رمحو -عياض القاضي كقاؿ ,ىاء مث مشددة الم

 أف كػلتمل قلت ,(ٓ)..."سلتل كالـ كىو :قاؿ -ابلباء :بعضها كيف ,ابلنوف :يعِب -(نعلة)
 يضرب من صورة يف ,ذلا ان عامد يرجل يضرب :أم ,الراحلة بسبب يرجل فيضرب :ادلراد

 أك عصا أك بسوط رجلها يضرب وأنٌ  :كادلعُب (بسبب) :معناه (ةبعلٌ ) قوذلا كيكوف .الراحلة
 ".أحد من ترل كىل :ىي لو فتقوؿ ,عليها غّبةن  ؛نقهاعي  عن ىامخارى  في شً كٍ تى  حْب ذلك غّب
 مطابق ألنو ؛كادلتعْب أك متعْب التأكيل كىذا ,منو أستَب أجنيبّّ  ىنا ليس ,خالء يف ضلن أم
 ".  أعلم كهللا هاعتمادي  فتعْبَّ  ,الكالـ كلسياؽ كللمعُب ,الركاية بو تصحٌ  الذم فظللٌ 

فّسر السبب, ابلسبب, لكنو ضىعيفى حْب  فّسر العّلةْب يف أٌكلو, حْب كقوؿ النوكم مت   
...". كلعٌلو أخذه من ابن األثّب= رلد الدين أيب ذلا عامدان  يرجل يضرب أمفقاؿ: "

 غريب يف النهايةحيث قاؿ يف " -حتمان  منو كما أخذه ابن منظور  -(َٔٔالسعادات )ت

                                                                                                                                                                      
, كالنسخة األكىل الٍب اعتمد عليها احملقق ىي جزء من "السنن الكربل", كالنسخة الثانية ىي "السنن الكربل"  ِّٓ( برقم:ِٗٗ)ص (ُ)

 إىل كوَّنا منقولة عن األكىل, فاهلل تعاىل أعلم.كاملة, كقد نٌبو احملقق 
 .ُِٖٕٓ( برقم:ّٔٗ/ُِ) (ِ)
 (.ِٖٖ/ِ"مسند أيب عوانة" ) (ّ)
( ٗٔ( قريبان من قوؿ النوكم, ككذلك يف "التطريف يف التصحيف" )صَّٗ/ّ(. كنقل السيوطي يف "الديباج على مسلم" )ُٕٓ/ٖ) (ْ)

(: "يضرب رجلي بعلة الراحلة أم بسببها يظهر أنو يضرب جنب البعّب برجلو كإظلا ُِٗ/ّ) . كجاء يف "النهاية يف غريب األثر"ََُبرقم:
 (.ُْٕ/ُُيضرب رجلي". كاقتبسو ابن منظور يف"لساف العرب" )

 كذا نقل النوكم كالـ القاضي! كاختصار النوكم لكالـ القاضي فيو اضطراب. كهللا أعلم.  (ٓ)
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 ,بسببها :أم "الراحلة ةبعلٌ  رجلي يضرب لرمحنا عبد فكاف" :عائشة حديث كيف" :(ُ)"األثر
". ففٌسر العٌلة ابلسبب يف معُب رجلي يضرب كإظلا ,برجلو البعّب جنب يضرب وأنَّ  ري ظهً يي 

,  (ِ)"احلبل" :لسبب, فاولو فّسره مبعناه يف أصل اللغة لكان أجود وأنسقالذريعة كاحلٌجة, 

جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت       ىئ  يئچ كما ىي أقواؿ السلف يف تفسّب قولو تعاىل: 

حت  خت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىث   يث  حج  مج   جح  مح   جخ  

 :األمر سبب, ٍبَّ صار مطلقي الباب أٌف: (ْ), كأقواؿ أئمة اللغة(ّ)[.ُٓ]سورة احلٌج: چ
 تصل ألنك ؛الطريق كمن ىذا البناء: ,(ٓ)سببو فهو بشيء يوصل فصل ككل ,بو يوصل الذم

 .(ٔ)تريد ما إىل بو
 ٌما يشهد دلا رٌجحو البحث: اقَبافي السبب بػ)الرٌمة(, كما يف قوؿ لبيد هنع هللا يضر:ك    

 (ٕ)مامهاكرً  أسباهبا عتكتقطٌ              أنت كقد نوار من كرتذٌ  ما بل
 حبلو  ةببقيَّ  :أم .برمتو إليك ةى الدابَّ  كدفعتي  ,ةمٌ الرٌ  ذك يمسٌ  كهبا ,احلبل من القطعةكالٌرًمَّةي:    

ي أفَّ ادلعُب األساسيٌ (ٖ)نقوع على : لقوؿ لبيد  -إف جاز التعبّب -. كمن ىذا الكالـ يتبْبًٌ
أٌف الذم انقطع ىو احلباؿ الطواؿ, كىي األسباب, كالقصار كىي الٌرًمم. أك أف تكوف 

                                                           
(ُ) (ّ/ُِٗ.) 
ـى ٕبثو, كم  (ِ)  (: ّّّ/ُن التقارض بْب احلبل كالسبب, ما جاء يف "النهاية يف غريب األثر" )كما تقٌد

, كغّبه من كتب احلديث[: "أان رجل مسكْب, ِْٔٗ"كمنو حديث األقرع كاألبرص كاألعمى ]احلديث يف "صحيح اإلماـ مسلم" برقم:   
 كس ادلستعمل كثّبان من إطالؽ السبب على احلبل".قد انقطعت يبى احلباؿ يف سفرم". أم: األسباب, من احلبل: السبب". كىو بع

 (.ُٓ/ٔ( كينظر "الدر ادلنثور" )ُِٖ-ُِٓ/ُٕ"تفسّب الطربم" ) (ّ)
( ِْْ/ٖ( ك"احملكم كاحمليط األعظم" )ُِٗ/ُ( ك"هتذيب اللغة" )ٔ/ِشلٌا تقٌدـ نقلو, كينظر أيضان: "الزاىر يف معاين كلمات الناس" ) (ْ)

 (.ْٖٓ/ُك"لساف العرب" )
 (.َِْ/ٕ"العْب" ) (ٓ)
 السابق. (ٔ)
 (.ٗٗديوانو )ص (ٕ)
 (.َِٔ/ٖ"العْب" ) (ٖ)
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. ككيفما دار األمر فادلعُب فيو بديع. (ِ), كالٌرًمم: احلباؿ البالية(ُ)األسباب ىي احلباؿ القويَّة
 .(ّ)كهللا تعاىل أعلم

 كبعد أٌف قٌرر ابن فارس أٌف أصلى ابب السْب كالباء: القطعي؛ متابعةن البن دريد, عادى كقاؿ:    
 يقاؿ أف كؽلكن ,ذكرانه الذم األصل عن ان شاذَّ  يكوف أف فممكن ,فالسبب احلبل كأما"   
ِل يكوان أصلًْب )ما  فإفٍ  -. كعلى كلًٌ حاؿ(ْ)..." ,كامتداد طوؿ على يدؿ آخر أصل وإنٌ 

فيمكن اجلمع بينهما ٔبامع  -جعل هللا بينهما كجو قياس بٌتة( كما قد يعرٌب ابن فارس
)ٌٍب ليقطع(, كإف   ينقطع, أك ٔبامع القطع, فالسبب إف كاف حبالن؛ -كم تقٌدـ  -اإليصاؿ

 . كيف ذلك ٛبحُّل. كهللا تعاىل أعلم.فُيقطعكاف طريقان موصالن 
لعٌلة كالسبب عند أىل اللغة حسب, بل علا يَبادفاف يف إطالؽ أئمة كليس ترادؼ ا    

= أيب بكر دمحم بن خّب بن عمر بن (ٓ)"اإلشبيلي خّب ابن فهرسةاحلديث كذلك, ففي "
 (:ٕٓٓخليفة األموم )ت

 أىل أف لو :يقوؿ احلجاج بن مسلم مسعت :قاؿ عبداف بن مكي حاًب أيب عن وبلغين"   
  ".الصحاح مسند" يعِب ادلسند ىذا على فمدارىم سنة مائٍب احلديث يكتبوف احلديث

 أشار ما فكل ,زرعة أيب على ادلسند ىذا كتايب عرضت :يقوؿ مسلمان  كمسعت :مكي قاؿ   
 فهو ,ةعلٌ  لو ليس صحيح وإنَّ  قاؿ كما ,بقولو تركتو ,وسبباً  ةً علّ  لو أفَّ  الكتاب ىذا يف عليَّ 
 .(ٔ)"أخرجتو الذم

                                                           
 (.ّٖ/ّكقد مجع بْب معنيي السبب ىذين: خالدي بن جنبة, فقاؿ: "السبب من احلباؿ: القومُّ الطويل". "اتج العركس" ) (ُ)
 (.ّٕٗ/ِ(, كيف "مقاييس اللغة" )ُّٗ/ُٓ"هتذيب اللغة" ) (ِ)
 (.َُٗ-ُٖٗتقرير حسن يف موضوع )العٌلة كالسبب( يف "شفاء العليل" )صكالبن القٌيم  (ّ)
 (.ْٔ/ّ"مقاييس اللغة" ) (ْ)
(. لكن يف نقل ابن الصالح يف "صيانة ٖٔٓ/ُِ(, ك"سّب أعالـ النبالء" )ُٖٔ/َِ(, كنقلو الذىيب يف "اتريخ اإلسالـ" )ٕٖ)ص (ٓ)

 ( ليس فيو لفظة )كسببان(!ٕٔصحيح مسلم" )ص
لعلة "(: ٓ-ْ/ُقوؿ اإلماـ مسلم يف "مقدمة صحيحو" ) -أيضان  -(, كلعٌل منوَّ/ُما يف مقدمة "صحيح اإلماـ مسلم" )كمنو  (ٔ)

 للتكرار, كلسيت ابدلعُب االصطالحي احلديثي. السبب ادلوًجب :ىنا ٗبعُب ". فلعٌل العلةتكون ىناك
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 املطهب انثاني
 
ُ
انعالقت بني انعهت ًانسبب ين ديث

و عرزاً 
ُ
 كٌن
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 مدخل

شلٌا يرًدي من التقارض: إطالؽي العلَّة كإرادة العيذر, فمن حيث كوف العذر سببان, كتسمية ىذا    
السبب ادلخصوص ابسم )العٌلة(, فقد دخل ىذا ادلطلب يف ىذا ادلبحث, كمن حيث اجلامع 

ر منو= قد بينهما أبنٌو ال يعتذر إال ابلضعف أك ما أكجب الضعف كالعجز عن القياـ ٗبا اعتيذ
ي  , كأيقدًٌـ بذكر معُب العذر يف اللغة, ٍب أيبْبًٌ دخل ىذا ادلطلب يف البحث على كجو العمـو

 كجو التقارض بينو كبْب العٌلة يف اإلطالقات, كأمثلة ذلك:
 قاؿ ابن فارس:    
 كجو فيو تعاىل هللا جعل ما ,كثّبة فركع لو ,صحيح بناء :كالراء كالذاؿ العْب (:عذر")  
 مُ وْ رَ  :وىو ,معروف فالعذر ؛مفردة هاتً هى جً كى  ضلوىا على منها كلمة كلُّ  بل !ةبتٌ  سقيا

 .(ُ)"بكالم عليو رَ كِ نْ أُ  ما إصالحَ  اإلنسانِ 
ىذا فيما يتعٌلق ٗبعُب )العذر( يف اللغة, كأٌما ما يتعٌلق بتقارضو كالعٌلة معُبن مشَبكان فمثالو    

 رسوؿ  أفَّ ٌي "بريدة بن سفياف األسلمحديث من  (ِ)"سنن سعيد بن منصورما جاء يف "
 كمرثد بن أيب ٌم,بيب بن عدكخي  ,-بياضة أحد بِب -ةنى ثً كزيد بن دى  ,بعث عاصم بن اثبت

ىب أو فانٌ  (ّ)عاصم إالٌ  ,فقاتلوىم حٌب أخذكا ألنفسهم عقدان  ,حلياف ابلرجيع مرثد إىل بِب
 ,كلك اليـو دينى  يأمح قاؿ: اللهم إينكدعا عند ذلك ك  .من مشرؾ ال أقبل اليـو عهدان  :كقاؿ
 ل كيقوؿ:يقاتً  لى عى جى فى  .حلمي يل فاحمً 

 ...".ابطلٍ  كاحلياةي  حقّّ  ادلوتي       لٍ ادلعابً  صفحٍبى  عن ؿُّ زً تى      (ْ)لٍ انبً  ده لٍ كأان جى  ٍبلَّ ما عً  
 قاؿ اخلطٌايب:   

                                                           
 (.ِّٓ/ْ"مقاييس اللغة" ) (ُ)
 .ِّٕٖ( برقم:ّْٕ/ِ) (ِ)
( )كىو سلتصر للحلية( ُْٔ/ُ( ك"صفة الصفوة" )ِٓٔ/ُ( كأٌما يف "أسد الغابة" )ُُُ/ُلك يف مطبوعة "حلية األكلياء" )ىي كذ (ّ)

 فػ: إالٌ عاصمان.
(, َّّ-ِّٗ/ّ(, "دالئل النبوة" )ُُُ/ُيف ادلصادر األيخرل زايدة شطر: )كالقوس فيها كتر عينابل(. كتنظر: "حلية األكلياء" ) (ْ)

 كغّبىا.
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 :يقاؿ ؟!سالح كمعي جلد كأان القتاؿ ترؾ يف عذرم ما :يقوؿ (ٍبعلَّ  ما) :قولو"...    
 منها الواحد أرادكا فإذا ,-مجاعة اسم -العربية السهاـ كىي ,نبل معو كاف إذا ,انبل رجل
 .(ُ)"امرأة النساء لواحد قيل كما ,سهم :قالوا
 موضع العلة فوضع ,القتاؿ أىبة كمعي اجلهاد ترؾ يف عذرم ما: "(ِ)"النهايةكيف "   

 ".العذر
عتىذىر عن كإظٌلا يي الذم ييضعفِب عن اجلهاد, فأعتذر بو,  السببما كإظٌلا أراد أف يقوؿ:    

, كىو هنع هللا يضر قد تربٌأ من ذلك كيلًٌو؛ فهو كضلوه أك قلَّة عٌدة, القتاؿ ابلٌضعف من مرض أك كرب,
يف بدنو )جىلده تزؿ عن صفحة عنقو ]بركاية: صفحٍب[ النصاؿ العريضة(, كيف استعداده 

]بركاية:  )عنده قوس كترىا متْب صلب أك غليظ, تزؿ عن صفحتها ادلعابل)انبل(, كيف عٌدتو 
صفحتها[(. كيتبٌْب اتصاؿ معناه ابلضعف بتبْبُّ داللة )جلد( ك)انبل(, فهي الٍب منعتو 

 العذر.
  :(ّ)"العرب لسافكبعدىهي يف "   
 ر". يقد كىو كمعتذر معتل لًٌ لكي  ىذا يقاؿ (ةعلٌ  خرقاء تعدـ ال) :ادلثل كيف"   
 :كلعٌل من شواىد ىذا ادلطلب قوؿ لبيد هنع هللا يضر   

 (ْ)العمل هتا     إظلا ينجح أصحابي الٌ على عً  العيسى  لً مً أعٍ 
 .على عالتو :كقد شرح الطوسيُّ العاٌلًت بػ )احلاالت, مجع: عٌلة, ٗبعُب: احلالة(:" كقوذلم   
 على كل حاؿ كقاؿ: :أم

 أجيج اذلقل من خيط النعاـ   ت       كإف ضربت على العالت أجٌ 
 كقاؿ زىّب:   

                                                           
, كيف اجلميع: -بضم العْب -(, كبعده: "كقولو: )كتر عينابل(, معناه: متْب صلب, يقاؿ يف الواحد: عينابلَُٗ/ُ"غريب احلديث" ) (ُ)

مىع على: )فىعالل(, كما قالوا: )جيوالق( كيف اجلمع: )جىوالق(, كادلعابل: النصاؿ العريضة ...".-بفتحها -عىنابل  ؛ ألفَّ )فيعالل( ٘بي
(ِ) (ّ/ُِٗ.) 
(ّ) (ُُ/ُْٕ.) 
 (.َٖ"ديوانو" )ص (ْ)
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" وً تً الٌ على عً  كن اجلوادى ػ              ػكاف كل  حيثي  ملوـه  البخيلى  إفَّ   .(ُ)ىـر
 أيضان: زىّبه  كقاؿ   

 (ِ)قالي السماحة منو كالندل خي  تو ىرما       تلقى الٌ على عً  يومان  تلقى  إفٍ 
عالٌتو( أم: على كلًٌ حاؿ". كلعل فيو نظران! فقد : "كقوذلم: )على (ّ)كيف"القاموس احمليط"   

إال أف يكوف  فما حلاؿ الييسر كلالعتذار؟! خاٌصة, كالعيسر تكوف العاٌلت حاؿ الضعف
ر, أم: سَّ يى , فهو مي وي سى رى فػى  رى سَّ : "كقد يى (ْ)كيف "العْب" قصده بكلَّ حاؿ )حٌب حاؿ العسر(؛

  ن, قاؿ ادلرار:مصنوع مسْب, كفرس حسن التيسور, أم: حسن السمى 
 قد بلوانه على عالتو             كعلى التيسور منو كالضُّمير".

 ,مصنوع مسْب :فهو ميسور ,يسر فالف فرسو :كقاؿ أبو الدقيش: "(ٓ)"كيف "هتذيب اللغة   
ن. قاؿ ادلػىرَّاري يصف فرسان...".  فجٌعل العاٌلت مى إذا كاف حسن السًٌ  :كإنو حلسن التيسور

مىن. كهللا تعاىل أعلم.  كقاؿ احليطيئة: حاؿ ًخالؼى   السًٌ
   (ٔ)تو غّب مقطعالٌ على عً  كجدتو       كرؽلان  طريفان  اعو دفَّ  ابنى  فإفٌ                

 جرير: تفسّب )العاٌلت( ٕباالت العيسر خاصَّة يشهد لو قوؿك    
   (ٕ)وكمباخلي تو فشت عالٌ  إذا قلت يل عبد العزيز كفيتِب       زماانن               

ا ابدلػىباًخل,      كقاؿ عمر بن أيب ربيعة:حيث قػىرىَّنى
انزى تو حى نا        زدف الفؤاد على عالٌ مى ىل تعرؼ الدار كاألطالؿ كالدًٌ              

(ٖ)  
  ِل يزدنو حزانن على حاالت الييسر كالعيسر معان, بل على العسر خاٌصة. -يقينان  -كىنٌ    

                                                           
 (.ُْٕ/ُُ(, كينظر "لساف العرب" )ّٖٕ(, كىو كذلك يف "الٌصحاح" )صُِْ"شرحو لديواف لبيد" هنع هللا يضر )ص (ُ)
 (.َُديوانو )ص (ِ)
 (.ُّّٖ)ص (ّ)
(ْ) (ٕ/ِٗٔ.) 
(ٓ) (ُّ/ِْ.) 
 (.ُٗ"ديوانو" )ص (ٔ)
 (.ّْٗ"ديوانو" )ص (ٕ)
 (.ٓٓٓ"ديوانو" )ص (ٖ)
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وىي ادلضعفات عّما اعتيد من  وىي من اببة األسباب, ,األعذارفلعّل الِعاّلت:    
ة احلديث من عدٌ  كلعٌل منها قوؿ سفياف الثورم: "ليس طلبي  صاحبها قبل أن حُتلَّ عليو,

 كحضرتكقوؿ أيب زرعة فيما ركاه الربذعي, فقاؿ: " .(ُ)يتشاغل بو الرجل" ةه لكنو علَّ  ,ادلوت
 عن أسد بن سعيد :فيقوؿ يسألو الرجل ككاف ,طوس لأى من رجل على أي يقر  كىو زرعة أاب

 كذا يف  النيب عن عائشة حديث :فقل سألت إذا :زرعة أبو لو فقاؿ ,عليو فيقرأ ,فالف
 هللا :فقاؿ !يسأؿ كاف كما يسأؿ الرجل فجعل .ككذا كذا يف  النيب كحديث, ككذا

 على ٛبضيى  أف إال أتىب كأنت ,احلديث أصحاب من أجعلك أف أجهد أان !ادلستعاف
 .(ّ)كهللا تعاىل أعلم .(ِ)"تكعالٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.ِٓٓ/ٕ"سّب أعالـ النبالء" ) (ُ)
 (.ُُْٖ-ُُْٕ/ِ"أبو زرعة الرازم كجهوده..." ) (ِ)
 (, كىي راجعة إىل التكرار.ٖٕ/ُكقد ترؾ ابن فارس فركعان للباب ِل يذكرىا, منها: العىلَّة, كىي أيكىل ألفاظ الباب يف "هتذيب اللغة" ) (ّ)
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 املبذث انثانث

فني يف  
ِّ
 عند املصن

ً
ت نغت

ّ
دزاست تعسيف انعه

عهٌو احلديث ًانبادثني ًأثس اختيازه يف 
 انتٌفيق بينو ًبني تعسيفيا يف االصطالح

: تعريف العٌلة لغةن عند ادلصنًٌفْب يف مصطلح ادلطلب األول
 احلديث

 : تعريف العٌلة لغةن عند الباحثْبادلطلب الثاين
 : أثر اختيار األصل اللغوٌم يف توجيو االصطالحادلطلب الثالث
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 املطهب األًل

فني يف يصطهخ 
ِّ
 عند املصن

ً
ت نغت

ّ
تعسيف انعه

 احلديث
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 ادلطلب األول
 تعريف العّلة لغًة عند ادلصنِّفٌن يف مصطلح احلديث 

دائرة  إذا نظران إىل ما اختاره ادلصنًٌفوف من تعريف للعٌلة من حيثي اللغةي صلد عاٌمة عباراهتم   
على االحَباز من )تصريف: معلوؿ(, كىم ِل ػلتفوا كثّبان ببياف أصل االشتقاؽ يف اللغة, 

, كإظٌلا ا٘بهت علمهم إىل ٕبث التصريف ادلناسب ذلذا (ُ)كعالقتو ابدلعُب االصطالحي عندىم
اف أك مزيدان, أك ك (ِ)الفرع من علـو احلديث, كبياف مأخذه يف األصل: ثالثٌيان كاف رلٌردان 

, كىم يف ذلك انظركف إىل الفصل بٌن ادلصطلحاتريابعٌيان, كىذا كٌلو من آاثر تدقيقهم يف 
الفاعل )ادلعلًٌل( كىو ىنا: الناقد, كحْب يذكركف أصل االشتقاؽ فمن الوجهة الٍب ٚبدـ 
اختيار التصريف ادلناسب السم ادلفعوؿ من )العٌلة(, كىيم يف العناية بتصريف )معلوؿ( 

 الشهرزكرم الرمحن عبد بن عثماف عمرك أبو= نده كثّبان= متابعوف البن الصالحكالوقوؼ ع
ه= علي بن إمساعيل دى يٍ اببن سً  -يف نقده لتصريف )معلوؿ( -, الذم ىو مسبوؽ(ّْٔ)ت

 (, كعبارة ابن سيده: ُٔٓ(, كاحلريرم= القاسم بن علي )تْٖٓادلرسي )ت
 كادلتكلموف .../... العركض من اربادلتق يف ادلعلوؿ لفظة إسحاؽ أبو كاستعمل"   

 ألن ؛جلَ ث َ  وال ثقة على منها فلست وابجلملة ,كثّبان  ىذا يف ادلعلوؿ لفظة يستعملوف
 من سيبويو إليو ذىب ما على يكوف أف إالٌ  اللهم ,لعَ مُ  فهو هللا وأعلَّ  :ىو إمنا ادلعروف

 استغُب الكالـ يف ستعماليي  ِل كإف ,كسللتو جننتو :على جاء وأنَّ  من ,كمسلوؿ رلنوف :قوذلم
 قالوا كما ,كالسلٌ  اجلنوف فيو جعل يقولوف فإظلا ,لَّ كسي  نَّ جي  قالوا كإذا :قاؿ ,أبفعلت عنهما
 ادلعلوؿ ألف ؛فيو فيخطئوف ,معلوؿ ىو :للعليل كيقولوف. كعبارة احلريرم: "(ّ)"كفسل حزف

                                                           
( يف "شرح شرح طلبة َُُْلدين أيب احلسن علي بن سلطاف دمحم اذلركم القارم )تابستثناء ما كجدت دلاٌل علي القارم= نور ا (ُ)

 (: "ككأف كجو الشبو الشغل؛ فإف احملدث يشتغل ٗبا فيو من العلل".ْٗٓالفكر" )ص
ثالثيّّ  ( :"قولو: )معلوؿ( اسم مفعوؿ, كما أٌف منهالن كذلك, إاٌل أٌف فعٌلوي ُٖقاؿ ابن ىشاـ يف "شرح قصيدة ابنت سعاد" )ص (ِ)

 رلٌرد...". كسيأٌب نقل سائر كالمو يف موضعو إف شاء هللا تعاىل.
 (.ٓٗ-ْٗ/ُ"احملكم كاحمليط األعظم" ) (ّ)
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 :فهو العلة من ادلفعوؿ فأما ,وتي لٍ لى عى  :منو كالفعل ,الثاين ربالشَّ : كىو للالعى / يى قً سي  الذم ىو
 .(ُ)"تعاىل هللا وأعلَّ  كقد ,لّّ عى مي 

     = مجاؿ الدين أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن ىشاـ األنصارم كقد انتقدى ابني ىشاـو
 قوؿى احلريرٌم, فقاؿ: (ِ)يف شرح قصيدة "ابنت سعاد" (ُٕٔ)ت
 وي لَّ عى  :يقاؿ ,درٌ رلي  ثالثيّّ  وي فعلى  أفٌ  إالٌ  ,كذلك (منهالن ) أفَّ  كما ,مفعوؿ اسم (معلوؿ) قولو"   

 إذا اإلبلى  أفَّ  :ذلك كأصلي  ,اثنيان  سقاهي  إذا =ابلكسر -ولُّ عً كيي  -القياس على ,ابلضمًٌ  -ولُّ عي يػى 
 ذلك مسي ,الثانيةى  تقيى سي  ٍب ,أعطاَّنا إىل تٍ دَّ ري  فإذا ,َّنالن  :ذلك يمسي  ردً الوً  ؿأكٌ  يف تبى رً شى 
 على لو الناسً  إطالؽ كأفَّ  ,ادلعُب هبذا إالٌ  ستعمليي  ال (ادلعلوؿ) أفَّ  حلريري  ا وزعم, للالعى 

 مكي ابن قاؿ ككذا .هللاي  وي أعلَّ  نمً  (,لّّ عى مي ) لذلك يقاؿ اإظلٌ  وكأنَّ  ,ىمه كى  ةي العلَّ  أصابتو الذم
 أىػ .للَّ عى مي  أك لّّ عى مي  :الصوابي  :كقالوا .معلوؿ حديث :قوذلم يف ثْبى احملدًٌ  نواكحلَّ  ,كغّبه

 نقل نكشلٌ  ,قليلٌ  وأنَّ  إالّ  ,العلة منَ  ,معلول فهو وُ لَّ عَ  :يقال أنْ  جيوز وأنّ  :والصواب   
 فعلت" كتاب يف طربكقي  ",أفعالو" يف ةالقوطيٌ  كابني  ",حاحوصى " يف اجلوىرمُّ  :ذلك

 ٍب (,وؿمعل) :ركضالعى  يف إسحاؽ أيب كتاب يف أف "احملكم" يف هدى يٍ سً  ابني  كذكر ",كأفعلت
 أىػ ". ثقة على امنه كلست" :قاؿ
 أىػ .كقتيل جريح يقولوف: كما (,عليل) :قوذلم اللغة ذهذل كيشهد اؿ:ق   
 ىذا كنظّب (,مفعوؿ) ٗبعُب ال فعل(مي ) ٗبعُب كعلا كضمّب عقيد :لقوذلم ؛ذلك يف دليل كال   
 أعضل :ادلعركؼ أبف دَّ كري  ,-ابلفتح -لمعضى  فهو ,احلديث فالف أعضل :يقولوف ثْباحملدًٌ  أفٌ 

 أم عضيل أمر :قالوا أبَّنم الصالح ابن كأجاب .مشكل فهو كأشكل لمعضً  فهو األمر
 اين متعدًٌ  (أعضل)ك ,قاصران  (لى ضى عى ) :لنا يكوف ىذا فعلى ,الثالثي على يدؿُّ  (فعيل)ك ,مشكل
 أىػ .الليل هللا كأظلم الليل كأظلم الليل ظلم :قالوا كما ,كقاصران 

 ".القاصر الثالثي من يكوف ال وإنٌ  ٍب ,الثالثيٌ  غّب من أيٌب فعيالن  أف يناب كقد   
                                                           

 .ُُٔ( برقم:ُٗٗ-ُٖٗ"دٌرة الغواص يف أكىاـ اخلواص" )ص (ُ)
 (.ُٖ)ص (ِ)
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 كقد نقلتو اتٌمان دلتانتو كجزالتو.   
كقد علٌل مىن بعدى ابًن الصالح مأخذ ابن الصالح يف رٌد )معلوؿ( أبنٌو "من عٌلو الشراب,    

بْب ادلعُب اللغوم  إذا سقاه مرٌةن بعد أيخرل". كجعلو خارج زلٌل البحث من ادلناسبة
. كِل أيخذ ابني الصالح ما اختاره احلريرمُّ مفعوالن من العلَّة, فقد أخذ (ُ)كاالصطالحي
 : معٌلل!أعلَّ  مفعوؿ الرابعيًٌ 

 -, جىزىـى النوكم(ِ)كعلى حْب قٌرر ابن الصالح ضعف لفظ )معلوؿ( ككونو مرذكالن لغةن  
 بكونو حلنان. -(ّ)أخّبان 
ل( مفعوالن ذلذا الباب مٌدةن بعد ابن الصالح, ٍبٌ حدث بعد ى اختيار )معلَّ كاستمٌر األمر عل   

ألَّنم زعموا قصر داللتو على اإلذلاء  ؛كِل يرتضوه, -كلو احتماالن  -ذلك احَباز آخر
, بل قيل: "كمن استعملو كذلك من احملدثْب, شلٌا اختاره ابن الصالح كمجهور (ْ)كالشغل

 .(ٓ)أتباعو= فهو مؤٌكؿ"
لػ )معلَّل( ٕبٌجة كونو  -بعدي  -كونو من )عٌلو الشراب...(, كردىم  ردُّىم لػ )معلوؿ( ٕبٌجةك    

للباب )عّل(  -منهم -كل  ذلك بناءً = (ٔ)من ابب )التعىلُّل( الذم ىو التشاغيل كالتلهي
على أكثر من أصل, لكلِّ ابب منها معىًن مستقل ال يرتبط بباب آخر مبعىن مشرتك, ال 

يصلح ألف يكوف  -, منها ما ىو كبّبشتّقًا من أصل واحد لو فروع عّدةعلى كونو م
تندرج ٙبتو ألفاظ كمسائل )كعٌل, من تكرار الشرب(= كمنو ما ىو كلمةه كضلوىا  -أصالن 

وؿ(؛ ىذا كِل أجٍدىم صٌرحوا ٗبعُب األصل الذم اختاركه لفرعهم )معٌل(. كهللا تعاىل لي عٍ يػى )كى 
 أعلم.

                                                           
 (.ُِٔ/ُ"فتح الباقي بشرح ألفٌية العراقي" ) (ُ)
 (.ٖٗ"مقدمتو" )ص (ِ)
(, كقد كاف من قبل اكتفى بعبارة ابن الصالح ُّٓب كالتيسّب دلعرفة سنن البشّب النذير" مطبوع مع شرح السخاكم )صيف "التقري (ّ)

 "مرذكؿ" يف أصل "التقريب" "اإلرشاد".
 (.ُُٕينظر "التقييد كاإليضاح" )ص (ْ)
 ( منو.ُٕٓد "فتح ادلغيث", كتنظر )ص( كىو مصٌنف بعُّٓ"شرح التقريب كالتيسّب دلعرفة سنن البشّب النذير" للسخاكم )ص (ٓ)
 ( بتصرُّؼ.ِِٔ-ُِٔ/ُ"فتح الباقي بشرح ألفٌية العراقي" ) (ٔ)
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صالح يف جعلو لفظة )معلوؿ( الالعراقي إىل كقوع االعَباض على ابن كقد أشار احلافظ    
   = عالء الدين ابن قليج بن ىو مغلطام -من احملدًٌثْب -, كالذم اعَبض عليو(ُ)مرذكلة

", كادلطرزم يف الٌصحاح(, حيث قاؿ: "ليست مرذكلة؛ حكاىا صاحب "ِٕٔ)ت عبد هللا
دكا, كتًبعىهم غّب كاحد""ادلغرب", كاللٍَّبلٌي عن قطرب, كِل يَبدَّ 

. كقد أشار بعضي ادلصنًٌفْب (ِ)
ابن ن بعض ما تقٌدـ عن , ٍبَّ ذكر ما يساعد صنيعهم مً (ّ)إىل استعماؿ األئمة لفظ )معلوؿ(

مغلطام كاستعماؿ أيب إسحاؽ الزٌَّجاج لو, كنصًٌ ابن القوطيَّة على أنٌو ثالثي, كقولو: ىشاـ ك 
 ,  .  (ْ)كالشيءي: أصابتو العٌلة"عٌل اإلنسافي عٌلةن: مىًرضى

: أفَّ األمرى دائره على تصريف اسم ادلفعوؿ من فٌنيف كتب ادلصنِّ  وخالصة ىذا ادلبحث    
األصل, كىل األصل ثالثي رلٌرد= فيصحُّ اشتقاؽ: معلوؿ: عٌل= معلوؿ, أك ىو رابعٌي, 

, فيكوف: (ٓ)هبمزة التعدية فيكوف: عٌللى= معلَّل, أك كما احَبزكا أخّبان بكونو ثالثيٌان مزيدان 

                                                           
 (.ُُٔ"التقييد كاإليضاح" )ص (ُ)
)َعلَّ( اإلنساُن: علة مرض, والشيُء: (: "كّٕٖ-ّٖٔ/ِ(. كيف "األفعاؿ" البن القطٌاع )ُّٗ"إصالح كتاب ابن الصالح" )ص (ِ)

, كاالدًن: أشبعتو ابلصباغ, ك)عٌلًت اإلبل(:/ انصرفت عن ادلاء بعد ِريّ و( ابلشراب عالِّ, كعلالن: سقيتو بعد َّنل, أم: ك)عللت أصابتو العلة
, فهي عالَّة, ك)أعٌلها( ميٍورًدىا ك)عٌلها( أيضان, ك)أعل الرجل(: كقعت العلة يف مالو".  كِل تػىٍركى

(: "قيل َُٗ/ّ(, ففي "اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" )ّّٔحاؽ بن راىويو )تأقدـ مىن علٍمتيو أطلق اإلعالؿ هبذا اللفظ: إس (ّ)
كارد عليك. فكاف يصلي ]يومئذو[ ٍب يرجع إىل البيت, كال أيذف ألحد, فقيل لو  -يعِب أاب زرعة -إلسحاؽ بن راىويو: إٌف ىذا الصيب الرازم

ال تصح",  معلوالتمخسْب ألف حديث أيلقيها عليو؛ مخسوف ألفان منها يف ذلك, فقاؿ: بلغِب أٌف ىذا الفٌب كارد, كقد أعددتي مائة ك 
)كىو يف غّب قصة حديث كٌفارة اجمللس(, كأبو داكد يف "رسالتو إىل  ّٓٔ( برقم:َِٔفاإلماـ البخارم يف "العلل الكبّب" للَبمذم )ص

, كابن ُُُٗ( برقم:ِْٕ/ّك) ُْٔ( برقم: ُّٔ/ُ( )كِل يذكره ادلصنفوف فيما أعلم(, كالَبمذم يف "جامعو" )ّْأىل مكة" )ص
كغّبه, كابن حٌباف يف "صحيحو= اإلحساف"  َّّ( برقم:ِِٓ/ُ( كغّبىا, كالعيقيلي يف "الضعفاء" )ُٗ/ِيونس كما يف "اإلكماؿ" )

ليلي يف "اإلرشاد ( كغّبىا, كاخلٗٓ( كغّبىا بصيغة السلب, ككذلك من ادلتأخرين استعملها احلاكم يف "معرفة علـو احلديث" )صَْٖ/ّ)
( فقاؿ: "كيستحبُّ للراكم َُِ/ِ(, كاخلطيب البغدادم يف "اجلامع ألخالؽ الراكم كآداب السامع" )ُٕٓ/ُيف معرفة علماء احلديث" )

كأبو الوليد ( كغّبىا,  ُٓ/ٓ(, كابن ماكوال يف "اإلكماؿ" )ِّٕ/ُٔأٍف يبْبًٌ علَّتىو". كابن عبد الرب يف التمهيد" ) معلوالً إف ركل حديثان 
(, كابن عبد اذلادم يف ِّٓ/ُٕ(, كأطلقها شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف "رلموع الفتاكل" )ِٗٗ/ُالباجي يف "التعديل كالتجريح" )

 (. كقد أكثر ابن حجر من استعماؿ ىذا اللفظ يف طائفة من كتبو.ُْٖ"تعليقة على العلل" )ص
 ( ابختصار.ْٖ/ِ"فتح ادلغيث" ) (ْ)
(. كىو أرادكا ْٓابذلمزة: تصيّب الفاعل ابذلمزة مفعوالن, كأقمتي زيدان". كقد كانت من قبلي: قاـ زيده. كينظر "شذا العىرؼ" )صالتعدية  (ٓ)

.) ( إىل )أعلَّ احملدًٌثي احلديثى  ابذلمزة تعديةى )عىلَّ احلديثي
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ييعلُّ احلديث -عندىم -أعٌل= معلّّ, كاألمر يف ذلك كٌلو دائره مع تقدير فاعل
, كيقصدكف (ُ)

الذم ىو  -, كأٌما إذا كاف األمري بقطع النظر عن الفاعل, كتوجيهو إىل ادلفعوؿ(ِ)بو الناقد
ىو فعلي األئمة الذين  فعندىا يصحُّ اشتقاقو كتصريفو من الثالثي, كما -احلديث نفسو

أطلقوه, كقد أحسن الشيخ طاىر اجلزائرم بقولو: "كالصواب أف يقاؿ: عٌلو فهو معلوؿ, من 
: استعماؿ ىذا اللفظ )يعِب: معلوؿ( (ْ). كقاؿ أيضان: "بل قاؿ بعضهم(ّ)العٌلة, إال أنٌو قليل"

.  (ٓ)جَّةه على من ِل ػلفظ"أكىل؛ لوقوعو يف عبارات أىل الفنًٌ, مع ثبوتو لغةن, كمىن حىًفظى حي 
كاألمر يف ىذا كاسع, بل يف نظرم أنَّو لو قيل: )معتل( ك)عليل(, لصٌح كجاز. كهللا تعاىل 

 أعلم.

 

 

 

                                                           
 (.ُِ( ك"العلة كأجناسها عند احملدًٌثْب" )صُُٕينظر: "التقييد كاإليضاح" )ص (ُ)

(: "ألفَّ ُُٕكيف كتب التخريج كادلصطلح كثّب من ىذا الباب, بل نسبو احلافظ العراقي إىل األكثر فقاؿ يف "التقييد كاإليضاح" )ص   
من األئمة ادلتقدمْب استعمل  -أمَّ أحد! -عبارات أىل احلديث يف الفعل أف يقولوا: أعلَّوي فالفه بكذا...". كذا قاؿ! كِل أجد أحدان  أكثرَ 

ظ )أعٌل( كال )معٌلل(! كأٌما )معٌل( فقد كجدتو يف ط/ادلكتبة العلمية, بتحقيق عبد ادلعطي أمْب قلعجي لػ"الضعفاء" للعيقيلٌي يف لف
, , يف موضع كاحد فقط, يف ترمجة )عمرك ابن عبد اجلبار السنجارم( كقد اتبعو محدم السلفي على ذلك! كظِب ُِٖٔ( برقم:ِٕٖ/ّ)

( بلفظ: "مرسل"! كإظلٌا ظنتي أٌف الشيخ ّّٓ/ْ, كىو يف طبعة د. مازف السرساكم )ُِٖٖ( برقم:ََُّ/ّتو )أنٌو نقلو منو يف طبع
محدم السلفي نقل طبعة قلعجي ألنٌو ِل ييشر إىل تصحيحو لفظة "أمّباف" الواردة يف مًب حديث الَبمجة, حيث صٌححها إىل "أمّبين" 

حافالٍب عليها اعتمد ا -كىي يف نسخة الظاىريٌة  : "أمّباف", كما أشار الشيخ الدكتور مازف السرساكم. كهللا تعاىل أعلم.-دلصحًٌ
(, ك"توضيح ْٗٓ(؛ كما يف "شرح شرح طلبة الًفكىر" للقارم )صُُٕيف احلاشية السابقة من النقل عن "التقييد كاإليضاح" )ص (ِ)

( كنصُّو: "كأكثر عباراهتم يف الفعل منو أٌَّنم ِّٕ/ُالتبصرة كالتذكرة" )( بعبارة احلافظ العراقي عينها, كينظر أيضان: "شرح ِٓ/ِاألفكار" )
 يقولوف: ...".

(: "ال ُُٔ(. كعبارة احلافظ العراقي يف "التقييد كاإليضاح" )صِٓٔ(, كيف ط/دار ادلعرفة )صٗٗٓ/ِتوجيو النظر إىل أصوؿ األثر ) (ّ)
.", كمقصودىم إنَّو قليل يف شواىد اللغة كاستعماؿ أىلها, ال يف استعماؿ شك يف أنو ضعيف, كإٍف حكاه بعض مىن صٌنف يف األفعاؿ..

 أىل احلديث.
 ِل أىتًد إىل تعيينو! (ْ)
 (.ِْٔ(, كيف ط/دار ادلعرفة )ص/ٖٗٓ/ِتوجيو النظر إىل أصوؿ األثر ) (ٓ)
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 املطهب انثاني
 عند انبادثني

ً
ت نغت

ّ
 تعسيف انعه

 كفيو مسائل:

األكؿ: معُب التكرار من تكرار : االختيار ادلسألة األوىل
 الشرب

 : االختيار الثاين: معُب اإلعاقة كالشغلادلسألة الثانية
 : االختيار الثالث: معُب الضعف )كمنو ادلرض(ادلسألة الثالثة
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 مدخل

ابن اإلماـ لكٌنها دائرة يف فلك تقسيم  -تنٌوعت اختيارات الباحثْب دلعُب العٌلة يف اللغة   
, فمنهم من بٌْب كجو الربط بْب ادلعُب اللغوم كادلعُب االصطالحي, -فارس ألصوؿ ادلاٌدة

كمنهم من اكتفى ابلنقل, بل منهم من نقل كالـ ابن فارس دكف تعليق, كسأدرج أقواذلم 
 .كأترؾ ادلناقشة للمطلب الثالثحسب ادلأخذ الذم اختاركه معُبن لغوايٌن للعٌلة, 
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 سألة األوىلادل
 معىن التكرار من تكرار الشرباالختيار األول:  

كشلٌن ذىب ىذا ادلذىب: الدكتور علاـ عبد الرحيم سعيد يف مقدًٌمة ٙبقيقو "شرح علل    
الَبمذم" البن رجب احلنبلٌي, حيث قاؿ: "كتكوف العالقة بْب ادلعُب اللغوٌم كاالصطالحٌي: 

 .(ُ)يف احلديث مرٌةن بعد مٌرة"أٌف العٌلةى انشئةه عن إعادة النظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.ُِ/ُ"شرح علل الَبمذم" مقدمة التحقيق: ) (ُ)
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 ادلسألة الثانية
 معىن اإلعاقة والشغلاالختيار الثاين:  

كشلٌن ذىب ىذا ادلذىب: الشيخ زلفوظ الرمحن زين هللا السلفي, ذكر أٌف العٌلة يف اللغة    
, منها: ادلرض, كمنها عللو ابلشيء, إذا أذلاهي كشغلو. كمنها علٌ  و ابلشراب تطلق على معافو

 إذا سقاه مرٌةو اثنية, كاختار منها ما يناسب ادلعُب االصطالحٌي عنده, فقاؿ:
"كاحلديث الذم توجد فيو العٌلة يقاؿ لو: معٌل, كىو القياس. كما ييطلق عليو: ادلعٌلل؛ ألفَّ    

 .(ُ)العٌلة عاقتو )كذا( كشغلتو, فلم يعيد صاحلان للعمل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.ّٔ/ُمقدًٌمة ٙبقيق "علل الدارقطِب" ) (ُ)
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 ادلسألة الثالثة
 معىن الضعف )ومنو ادلرض(الختيار الثالث: ا 

كذىب إليو الدكتور عبد هللا دمحم دمفو, كقاؿ إفَّ ادلراد بو: ادلرض, كذكر أفَّ "كجو مناسبتو    
للمعُب االصطالحي كاضح؛ فالعٌلةي إذا طرأت على احلديث الذم ظاىره الصحة أعىلَّتوي, 

كنػىزىلىت بو من الصٌحة إىل الٌضعف"
(ُ). 

ب إليو أيضان: مصطفى ابحو, كذكر أٌف العرب يستعملوف ماٌدة )العٌلة( يف معاين كذى   
, فػىقىسىمى معُب العائق معنيْب: )العائق(, ك)التشاغل كالتلٌهي(, ٌٍب اختار أربعةعٌدة, أشهرىا 

 .(ِ)ادلعُب الرابع شلٌا ذكر, كىو )الٌضعف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.َٗ-ٖٗ/ُ"مركاٌيت اإلماـ الزىرم ادلعٌلة يف كتاب العلل للدارقطِب" ) (ُ)
 (.ُُ-َُ"العٌلة كأجناسها عند احملدًٌثْب" )ص (ِ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٚٔ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 املطهب انثانث
 يف تٌجيو 

ّ
أثس اختياز األصم انهغٌي

 االصطالح
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الختيار األصل اللغومًٌ دلادَّة العٌلة أثران يف الربط بْب ادلعنيْب: اللغوم ال جىرىـى أفَّ    

صل, بل من جهة التوجيو كاالصطالحي لتعريف العٌلة, كقد ينشأي االعَباضي ال من جهة األ
  كالتوفيق.

 : نقض توجيو من اختار )التكرار( أصالن لغوايَّن للعٌلة؛ فحْب يقاؿ: إفَّ فًمن موارد االعَباض   
= فإٌف مبلغى ذلك القوؿ: كوفي الناقًد (ُ)"العٌلة انشئةه عن إعادة النظر يف احلديث مرٌة بعد مرٌة"

ىو سبب نشوء العٌلة, إذ لوال تىرداديهي النظر يف احلديث لىما )نىشىأًت( العلَّة! كىذا ما ال يقولو 
, ككذلك فإفَّ النًٌقاأحد حوؿ  -ةن تًٍلوى طبقةطبق -ادلتواتر يف كتب ادلصطلح ش, لكنو الـز

عند بعض أىل  -( على اسم ادلفعوؿ من )العٌلة( أك مىٍنًعو= مآليوؿ٘بويز إطالؽ لفظ )معلو 
قوؿ زكراي  من قبلي  ( أصالن للعلَّة؛ فقد مرٌ ر: ادلنعي من اختيار ىذا ادلعُب )أعِب التكرا-ادلصطلح

 األنصارم شارحان قوؿ احلافظ العراقي:
 ما بعٌلةو مشموؿي               معلَّالن كال تقل معلوؿي  كسمًٌ                   

"كال تقل فيو: ىو )معلوؿ(, كإف كقع يف كالـ كثّب من أىل احلديث, كاألصوؿ, كالكالـ,    
 ".ألنّو من "عّلو ابلشراب" إذا سقاه مّرًة بعد ُأخرى, ال ممّا حنن فيوكالعىركض؛ 

ٍبَّ كجَّو تعريف العلَّة يف االصطالح ٗبا يربط بينو  (ِ)كأٌما من اختار)اإلعاقة, أك الشغل(   
ـى يف ىذا البحث احَباز ادلصنفْب يف ادلصطلح  -أخّبان  -كبْب ذلك الذم اختار؛ فإنَّو قد تقدَّ

تصريفان للمفعوؿ بو من العٌلة؛ كذلك  -الذم اختاره ابن الصالح! -من اجتباء لفظ )معلَّل(
احلافظ العراقي: "كأٌما عٌللو, فإظٌلا  كمٌر قوؿلى اإلذلاء, بناءن على أصلو الرابعي الداؿًٌ ع

, كمرَّ تعليق يستعملها أىل اللغة ٗبعُب: أذلاه ابلشيء كشىغىلىو بو, من تعليل الصيبًٌ ابلطعاـ"
 زكراي األنصارم, كتوجيو السخاكم.

                                                           
 تقٌدـ نقلو عن الدكتور علاـ عبد الرحيم سعيد. (ُ)
 كتقدـ عزكيه إىل الشيخ زلفوظ الرمحن. (ِ)
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 ٍبَّ إٌف اختيار )اإلعاقة( معُبن للعٌلة احلديثٌية....   
ُب الضعف سادلان عن االعَباض, كىو على كلًٌ حاؿ يىرًدي يف صورة )العٌلة( يف كِل يبقى إالٌ مع   

اللغة يف مقابلة الصٌحة, فالعليل كادلعلوؿ مرادفات للسقيم كادلريض كالضعيف من سقم أك 
  (:صححيف ماٌدة ) (ُ)"العرب لسافكيف "مرض, 

 فالن صح وقد ,رضادل كذىابي  ,قمالسٌ  الؼخً  :الٌصحاحك  ةكالصحَّ  الصحٌ  (صحح")   
 وال ,فيها كابء ال صحيحة ,األكابء من بريئة :مصحة ك ةمصحٌ  كأرض, كاستصح ,علتو من

 كتيقابل الصحة ابدلرض كذلك سواءو بسواء, قاؿ جرير: ـ".كاألسقا العلل فيها تكثر

 (ِ)الصحاح من ادلراض كبينت         فاستقاموا البصّبة الناس رأل

, فالعلَّة   كبعدى     يف احلديث يف رلرل العلَّة يف اجلسم؛ فمنها ما ؼلفى على الطبيب كلٌو
 احلاذؽ, كمنها ما يبدك لكلًٌ انظر. كهللا تعاىل أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(ُ) (ِ/َٕٓ-َٖٓ.) 
 (.ْٗ"ديوانو" )ص (ِ)
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 خالصت انبذث, ًأىى نتائجو ًتٌصياتو
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 وأىم  نتائجو خالصة البحث

  جامع,  دو رً طَّ عمد ىذا البحث إىل إرجاع فركع ابب العْب كالالـ ادلضعَّفة )عٌل( إىل أصل مي
احلاصل عند بعض  االضطرابً  فعي د :ية ذلكوغا, -صغاران ككباران  -و تلك الفركعٙبتى تنتظم 

التوفيق بينو كبْب  األثر عند عليو منى للعٌلة, كما يَبتَّب  تعريف لغومٌو  اختيارً  الباحثْب حاؿى 
 التعريف االصطالحي.

  ابن الٍب ذكرىا اإلماـ أصالن أليصوؿ الباب  الضعفكخلص البحث إىل ترجيح جانب
إذا احتيسبت أيصوالن, أك ,والضعف, والعائق, التكرارذلذا اجلذر, كىي:  ُأصوالً فارس 

 أصالن لفركعو إذا عيدَّت فركعان.
  بياف العالقة بْب العٌلة كالسبب, عمومان, كمن حيثي كوفي كانتقل البحثي بعد ذلك إىل

رادة السبب اترةن, كبقصد السبب يطلق ٗبعُب العيذر, ككجهت فيو إطالقات األئمة النُّقاد إب
  ادلػيسبَّب أيخرل.

  أثر  كتبْبَّ دراسة تعريف العٌلة ليغةن عند ادلصنًٌفْب يف ادلصطلح كالباحثْب, بكخيًتمى البحثي
 .اختار األصل اللغوم يف توجيو التعريف اللغوم, كالتوفيق بينو كبْب التعريف االصطالحي

لكنَّو يرمي إىل  بيَّة,اليلَّ للكلمات العر التطوُّرى الدٌ  ري كً نٍ يػي  كإف البحث إذ يقٌرًر ىذا فإنَّو ال   
صل الداليل الذم اضلدرت منو بقيَّة الدالالت, كغايتو الوقاية من االضطراب حاؿ بياف األ
 الصطالحي.كالربط بْب ادلعنيْب: اللغوم, كاالتوجيو 
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 التوصيات

 النبويَّة. العناية ابأليصوؿ اللغويَّة دلصطلحات علـو السُّنَّة 
 .الَبكيز على العالقة بْب ادلعنيْب اللغوم كاالصطالحي للمصطلحات 
 .بياف أثر االختالؼ يف توجيو العالقة بْب ادلعنيْب 
  زلالِّ خصبان اإلؽلاء إىل كوف رلاؿ العالقة بْب ادلعاين اللغوية كاالصطالحيَّة ما يزاؿ

 على التوفيق, كأستغفره من ىذا, كأمحدي هللا ٕباجة إىل إثرائو ابلبحث كالتنقيب.
 التقصّب.

كاحلمد هلل محدان كثّبان طيًٌبان مباركان فيو, كالصالة كالسالـ على نبيًٌنا دمحم كآلو كصحابتو    
 كأزكاجو كذريَّتو, كاتبعيهم إبحساف إىل يـو الدين.

 
 صب اجلبورمگإدريس بن عبد بن إبراىيم آؿ 

 اجىةالدين/ الشرقاط/ قرية بعَّ  العراؽ/ صالح
 ُّْٕ/ اآلخر/ ربيع ُ
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 بذثيصادز ان
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 مصاِدر البحث

(, ِْٔأليب زيرعة= عبيد هللا بن عبد الكرًن الرازٌم )تأبو زرعة الرازم كجهوده:  .ُ
 (,ِِٗلربذعٌي= أيب عثماف سعيد بن عمرك بن عمار )تاسؤآالت فيو: ك 

/اجلامعة اإلسالمٌية ابدلدينة طك , َُْٗط/دار الوفاء, الطبعة الثانية  كالضعفاء,
 ٙبقيق: د. سعدم اذلامشٌي. ,ُِْٔادلنوَّرة, الطبعة األيكىل 

(, ِٗٓأحواؿ الرجاؿ: للجوزجايٌن= إبراىيم بن يعقوب, أيب إسحاؽ )ت .ِ
حديث , ٙبقيق: صبحي السامرٌائي. كط/َُْٓط/مؤسسة الرسالة, الطبعة األكىل 

, ٙبقيق: عبد العليم عبد العظيم ُُُْدار الطحاكم, الطبعة األكىل  -أكادؽلي
 البستوٌم ابسم "الشجرة".

اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث: أليب يعلى اخلليل بن عبد هللا  اخلليلي )ت  .ّ
, ٙبقيق: الدكتور دمحم سعيد بن دمحم َُْٗ(, ط/مكتبة الرشد, الطبعة األكىل ْْٔ

 إدريس.
بن دمحم البزدكم احلنفي  أصوؿ البزدكم= كنز الوصوؿ إىل معرفة األصوؿ: لعلي .ْ

 (, ط/مطبعة جاكيد بريس.ِّٖ)ت
أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف: حملمد األمْب بن دمحم بن ادلختار اجلكِب  .ٓ

, ٙبقيق: مكتب البحوث ُُْٓ(, ط/دار الفكر ُّّٗالشنقيطي )ت
 كالدراسات.

ط/عاِل (, ُٓٓاألفعاؿ: البن القطٌاع= أيب القاسم علي بن جعفر السعدم )ت .ٔ
 . َُّْالكتب,  الطبعة األكىل 

(, ط/دار ْْٓإكماؿ ادلػيٍعًلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض بن موسى اليحصيب )ت .ٕ
 , ٙبقيق: د.ػلٓب إمساعيل.ُُْٗالوفاء, الطبعة األكىل 
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(, ط/دار َٕٗالبحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين ابن صليم احلنفي )ت .ٖ
 ادلعرفة, الطبعة الثانية.

(, َُِٓج العركس من جواىر القاموس: للزبيدم= دمحم مرتضى احلسيِب )تات .ٗ
كزارة اإلرشاد كاألنباء يف الكويت/ مطبعة حكومة الكويت,  -ط/الَباث العريب

 عبد الستار أمحد فرَّاج. , ٙبقيق:ُّٖٓ
 التاريخ الكبّب: لإلماـ البخارم, ط/دار الفكر, ٙبقيق: ىاشم الندكٌم..َُ
(, ّْٔـ: للخطيب البغدادم= أمحد بن علي بن اثبت )تاتريخ مدينة السال.ُُ

 , ٙبقيق: د. بٌشار عٌواد معركؼ.ُِِْط/دار الغرب اإلسالمي, الطبعة األكىل 
ٙبفة األشراؼ ٗبعرفة األطراؼ: للًمٌزًٌم= مجاؿ الدين أيب احلٌجاج يوسف بن عبد .ُِ

ق: ـ, ٙبقيُٗٗٗ(, ط/دار الغرب اإلسالمي, الطبعة األكىل ِْٔالرمحن )ت
 د.بشار عٌواد معركؼ.

التعاريف= التوقيف على مهمات التعاريف: للميناكم= دمحم عبد الرؤكؼ .ُّ
, ٙبقيق: د. َُُْدار الفكر, الطبعة األكىل  -(, ط/دار الفكر ادلعاصرَُُّ)ت

 دمحم رضواف الداية.
(, ط/دار الكتاب العريب, ُٖٔالتعريفات: للجرجاين= علي بن دمحم بن علي )ت.ُْ

 , ٙبقيق: إبراىيم األبيارم.َُْٓكىل الطبعة األ
(, ٕٔٔهتذيب األمساء كاللغات: للنوكم= زليي الدين أبو زكراي ػلٓب بن شرؼ )ت.ُٓ

 ـ.ُٔٗٗط/دار الفكر, الطبعة األكىل 
(, ط/دار إحياء الَباث َّٕهتذيب اللغة: لألزىرم= أيب منصور دمحم بن أمحد )ت.ُٔ

 .ض مرعبـ, ٙبقيق: دمحم عو ََُِالعريب, الطبعة األكىل 
توجيو النظر إىل أصوؿ األثر: لطاىر اجلزائرم الدمشقي, ط/مكتبة ادلطبوعات .ُٕ

 , ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة.ُُْٔاإلسالمية, الطبعة: األكىل 
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(, ِٕٗجامع الَبمذم= سنن الَبمذٌم: للَبمذٌم= دمحم بن عيسى أيب عيسى )ت.ُٖ
 شاكر, كِل ييتمَّو.ط/دار إحياء الَباث العريب, ابتدأ ٙبقيقىو أمحد دمحم 

 .َُْٖمجهرة األمثاؿ: أليب ىالؿ العسكرم=, ط/دار الفكر, .ُٗ
(, ط/دار العلم ُِّمجهرة اللغة: البن ديريد= أيب بكر دمحم بن احلسن )ت.َِ

 ـ, ٙبقيق: رمزم منّب بعلبكي.ُٕٖٗللماليْب, الطبعة األكىل 
ة اخلامسة, /دار ادلعارؼ, الطبعطديواف امرئ القيس: المرئ القيس بن حيٍجر, .ُِ

 ٙبقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم.
 .َُْٔ(, ط/دار بّبكت, ُُْ)ت جلرير بن عطية اخلطفي ديواف جرير:.ِِ
(, ط/دار َّجركؿ بن أكس بن مالك )ت يف حدكد يب ميليكة أل ديواف احليطيئة:.ِّ

 , اعتُب بو: محدك طماس.ُِْٔادلعرفة, الطبعة الثانية 
أك ضلوىا(, ط/دار  ّٗبد هللا بن أيب ربيعة )تلعمر بن ع ديواف عمر بن أيب ربيعة:.ِْ

 , بعناية: د.فايز دمحم.ُُْٔالكتاب العريب, الطبعة الثانية 
, ط/ , مع شرح الطوسي(ُْ)ت رم: للبيد بن ربيعة هنع هللا يضرديواف لبيد بن ربيعة العام.ِٓ

 , بعناية: د.حنا نصر حٌٍب.ُُْْدار الكتاب العريب, الطبعة األيكىل 
ط/الدار السلفٌية, الطبعة  (,ِِٕن منصور: لسعيد بن منصور )تسنن سعيد ب.ِٔ

 , ٙبقيق: حبيب الرمحن األعظمي.َُّْاألكىل 
(, ْٖٓالسنن الكبّب= الكربل: للبيهقٌي= أمحد بن احلسْب بن علي, أيب بكر )ت.ِٕ

 , ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا.ُُْْط/مكتبة دار الباز, 
(, َّّمحن أمحد بن شعيب بن ٕبر )تالسنن الكربل: للنسائي= أيب عبد الر .ِٖ

, ٙبقيق: حسن عبد ادلنعم شليب, كط/دار ُُِْط/مؤٌسسة الرسالة, الطبعة األكىل 
, بتحقيق: عبد الغفار سليماف البندارم كسيد ُُُْالكتب العلمية, الطبعة األكىل 

 .كسركم حسن
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قيق: د. , ٙبَُْٗدار الوفاء, الطبعة الثانية : أليب زرعة, ط/سؤاالت الربذعيٌ .ِٗ
 سعدم اذلامشٌي.

, ٙبقيق: ُُّْمؤٌسسة الرسالة, الطبعة التاسعة سّبى أعالـ النبالء: للذىيب, ط/.َّ
 شعيب األرانؤكط كدمحم نعيم العرقسوسٌي.

شرح التبصرة كالتذكرة: للعراقي= زين الدين أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسْب .ُّ
ٙبقيق: د.عبد اللطيف  ,ُِّْ(, ط/دار الكتب العلمٌية, الطبعة األكىل َٖٔ)ت

 اذلميًٌم كد.ماىر الفحل.
طلبة الًفكىر يف مصطلحات أىل األثر: دلال علي القارم= نور الدين أبو  شرحً  شرحي .ِّ

(, ط/دار األرقم , ٙبقيق: دمحم َُُْاحلسن على بن سلطاف دمحم القارم اذلركم )ت
 نزار ٛبيم كىيثم نزار ٛبيم.

, (ٕٓٗعبد الرمحن بن أمحد )ت =شرح علل الَبمذم: البن رجب احلنبلي.ّّ
 , ٙبقيق: د. علاـ عبد الرحيم سعيد.َُْٕط/مكتبة ادلنار الطبعة: األكىل 

ط/دار , مرم بن شرؼ بن ػلٓب زكراي أيب= شرح النوكم على صحيح مسلم: للنوكم.ّْ
 .ُِّٗالطبعة الثانية  ,إحياء الَباث العريب

أمحد يف كالمها: البن فارس=  الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب.ّٓ
, ُُْْط/دار مكتبة ادلعارؼ, الطبعة األكىل  (,ّٓٗابن فارس أيب احلسْب )ت
 ٙبقيق: عمر فاركؽ الطٌباع.

(, ط/دار ادلعرفة, الطبعة الثانية ّٕٗ: للجوىرم= محٌاد بن إمساعيل )تالٌصحاح.ّٔ
 , بعناية خليل مأموف شيحا.ُِْٖ

دار (, ط/ُِٔن احلٌجاج النيسابورم )تبصحيح اإلماـ مسلم: لإلماـ مسلم .ّٕ
 إحياء الَباث العريب, ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي.
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(, ط/ادلكتبة ِِّالضُّعفاء: للعيقيلي= دمحم بن عمرك بن موسى أيب جعفر )ت.ّٖ
 , ٙبقيق: عبد ادلعطي أمْب قلعجي.َُْْالعلمٌية, الطبعة األكىل 

أبو زرعة الرازم كجهوده يف السنة = ""ؤاالت الربذعي أليب زرعة الرازم"الضعفاء كس.ّٗ
 ."النبويَّة

, ٙبقيق: عمرك ًَُْٖعشرة النًٌساء: للنَّسائي, ط/ مكتبة السنة, الطبعة األكىل .َْ
 علي عمر.

"العٌلة كأجناسها عند احملدًٌثْب": دلصطفى ابحو, ط/دار الضياء, الطبعة األكىل .ُْ
ُِْٔ. 

م, ط/عاِل الكتب كمكتبة النهضة العلل الكبّب بَبتيب أيب طالب القاضي: للَبمذ.ِْ
, ٙبقيق: صبحي السامرٌائي, كأيب ادلعاطي النورٌم, َُْٗاحلديثة, الطبعة األكىل 
 كزلمود دمحم الصعيدٌم.

: للدارىقيطٌِب= علي بن عمر بن )مقدمة ٙبقيقو( العلل الواردة يف األحاديث النبوية.ّْ
, ٙبقيق: َُْٓ: األكىل أمحد بن مهدم أبو احلسن البغدادم, ط/دار طيبة, الطبعة

 د. زلفوظ الرمحن زين هللا السلفي.
أك يف غّبىا(, ط/دار كمكتبة  َُٕالعْب: منسوب للخليل بن أمحد الفراىيدم )ت.ْْ

 اذلالؿ, ٙبقيق: د. مهدم ادلخزكمي كد. إبراىيم السامرائي.
غريب احلديث: للخطٌايب= أمحد بن دمحم بن إبراىيم البيسٍب, أيب سليماف .ْٓ

 , ٙبقيق: عبد الكرًن إبراىيم العزابكم.َُِْط/جامعة اـ القرل, (, ّٖٖ)ت
(, ّٖٓالفائق يف غريب احلديث: جلار هللا زلمود بن عمر الزسلشرم ادلعتزيل! )ت.ْٔ

 ٙبقيق: علي دمحم البجاكم كدمحم أبو الفضل إبراىيم. ُُْْط/دار الفكر, 
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اٌي بن دمحم األنصارم فتح الباقي بشرح ألفيَّة العراقي: لزين الدين أيب ػلٓب زكر .ْٕ
, ٙبقيق: د.عبد اللطيف ُِِْ(, ط/دار الكتب العلمٌية, الطبعة األكىل ِٔٗ)ت

 اذلميًٌم, كد.ماىر الفحل.
فتح ادلغيث بشرح ألفٌية احلديث: للسخاكم= مشس الدين دمحم بن عبد الرمحن .ْٖ

 . َُّْ(, ط/دار الكتب العلمية, الطبعة األكىل َِٗ)ت
= أيب بكر دمحم بن خّب بن عمر بن اإلشبيلي خّب بن: الياإلشبيل خّب ابن فهرسة.ْٗ

, ٙبقيق: ُُْٗط/ دار الكتب العلمية, الطبعة األكىل, (, ٕٓٓخليفة األموم )ت
 .دمحم فؤاد منصور

 (, ط/مؤسسة الرسالة.ُٕٖالقاموس احمليط: للفّبكز آابدم= دمحم بن يعقوب )ت.َٓ
(, ِِٕبن إدريس الرازٌم )تكتاب العلل: البن أيب حاًب= عبد الرمحن بن دمحم .ُٓ

 ٙبقيق رلموعة من احملقًٌقْب إبشراؼ: د. سعد احلميد, كد. خالد اجلريسٌي.
كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسالـ البزدكم: لعالء الدين عبد العزيز بن أمحد .ِٓ

, ٙبقيق: عبد هللا زلمود دمحم ُُْٖ(, ط/دار الكتب العلمية, َّٕالبخارم )ت
 عمر.

(, دار النشر: َُْٔالبقاء أيوب بن موسى احلسيِب الكفوم )تالكلٌيات: أليب .ّٓ
 , ٙبقيق: د.عدانف دركيش كدمحم ادلصرم.ُُْٗمؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 

( ْٖٓاحملكم كاحمليط األعظم: البن ًسٍيدىه= أبو احلسن علي بن إمساعيل ادلرسي )ت.ْٓ
 حلميد ىنداكم.ـ, ٙبقيق: عبد اَََِط/دار الكتب العلمية, الطبعة األكىل 

مركاٌيت اإلماـ الزىرم ادلعلَّة يف كتاب "العلل" للدارقطِب: للدكتور عبد هللا حسن .ٓٓ
 .ُُْٗمكتبة الرشد, الطبعة األيكىل دمفو, ط/
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= عبد الرمحن بن أيب بكر جلالؿ الدين السيوطي :ادلزىر يف علـو اللغة كاألدب.ٔٓ
ٙبقيق: فؤاد علي , ُُْٖاألكىل  , ط/دار الكتب العلمية, الطبعة(ُُٗ)ت

 منصور. 
ادلستدرؾ على الصحيحْب: للحاكم, ط/دار الكتب العلمية, الطبعة األيكىل .ٕٓ

 , ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا.ُُُْ
: أليب عىوانة= يعقوب ين = ادلسند ادلستخرج على صحيح مسلممسند أيب عىوانة.ٖٓ

 (, ط/دار ادلعرفة.ُّٔإسحاؽ اإلسفرائيِب )ت
و: إلسحاؽ بن راىويو= إسحاؽ بن إبراىيم بن سللد بن مسند إسحاؽ بن راىوي.ٗٓ

, ٙبقيق: د.عبد ُُِْ(, ط/مكتبة اإلؽلاف, الطبعة: األكىل ِّٖاحلنظلي )ت
 الغفور بن عبد احلق البلوشي. 

مسند الطيالسي: أليب داكد الطيالسي=سليماف بن داكد بن اجلاركد الفارسي .َٔ
. كط/دار ُُِّالطبعة األيكىل (, ط/دائرة ادلعارؼ ٕبيدر آابد, َِْالبصرم )ت

 , بتحقيق: د.دمحم بن عبد احملسن الَبكي.َُِْىىجىر, الطبعة األكىل 
دار الَباث  -مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر: للقاضي عياض, ط/ادلكتبة العتيقة.ُٔ

ُّّّ. 
 ,(ِّٓ)ت الكويف شيبة أيب بن دمحم بن هللا عبد بكر أيبادلصنَّف: البن أيب شيبة= .ِٔ

 .احلوت يوسف كماؿ: ٙبقيق ,َُْٗ األكىل الطبعة, الرشد مكتبةط/
(, ط/ادلكتب اإلسالمي, الطبعة ُُِادلصنَّف: لعبد الرزاؽ بن علٌاـ الصنعاين )ت.ّٔ

 , ٙبقيق: حبيب الرمحن األعظمي.َُّْالثانية 
ادلعجم الوسيط: إبراىيم مصطفى كأمحد الزايت كحامد عبد القادر كدمحم النجار يف .ْٔ

 عربية ابلقاىرة, ط/دار الدعوة.رلمع اللغة ال
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مغِب اللبيب عن كتب األعاريب: البن ىشاـ, ط/دار الفكر, الطبعة السادسة .ٓٔ
 ., ٙبقيق: د. مازف ادلبارؾ كدمحم علي محد هللآُٖٗ

, ٙبقيق: عبد السالـ َُِْ, ط/دار اجليل, الطبعة الثانية البن فارسمقاييس اللغة:.ٔٔ
 ىاركف.

 = أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالـاإلسالـ ابن تيمٌيةمنهاج السنة النبوية: لشيخ .ٕٔ
 , ٙبقيق: د. دمحم رشاد ساِل.َُْٔ(, ط/ مؤسسة قرطبة, الطبعة: األكىل ِٖٕ)ت

        ط/ادلكتبة التوفيقٌية, ٙبقيق:للسيوطي, : يف شرح مجع اجلوامع علع اذلوامع.ٖٔ
 عبد احلميد ىنداكم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٛٙ     

 
 
 

Origin of origins  of  Ellah (cause) in the language 
And its relationship with conventional definition in scince 

of al Hadeeth 
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