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 بحث تقدم به الباحثان 

 

                                                                     

                                                                                                              

 

 

 

 

We have made a suitable deduction to gather his scientific 

material although we have found that the opinions that had been 

traced back are very little they ( opinions ) reach thirteen ones , 

they had distributed among the different specializations .  

 

 We hope from Allah that we have successed in giving to 

this personality apart of its right .  

 

 It is sufficient for us that our study is apart of our 

faithfulness to one of our great sheikhs , may Allah forgive them 

all .  

 

 المدرس

 د. صكر خلف الشعباني

 جامعة كركوك  / كلية التربية 

 

 المدرس المساعد 

 م . م قصي محمود خلف 

/ كلية القانون  جامعة كركوك  

  ثاره العلمية مسلم الهّراء , وآ معاذ بن

 جمع ودراسة
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 المقدمة 

ه , انزل الكتاب هداية للعالمين إلى يووم الودين وأسماؤ ه وتباركت صفاته الحمد هلل جل ثناؤ 
عجازًا للثقلين غير مدافعين وال منازعين وتبيانًا لكل شيء إلى ابد اآلبدين.  وا 

 أما بعد :

نَّ األسوولوب ليقصوور عوون الحووالوم والبيووان ملمووا أجوودنا فووي التعبيوور فوو وال إنَّ الكووالم ليعووز وا 
سّيما إذا كوان الحوديع عون شةصوية علميوة تةريةيوة مون شةصوياتنا التوي أسولمت فوي بنواء صور  
العلوم اإلسالمية   والعربية , شةصوية للوا مكانتلوا العلميوة فوي شوتى الميوادين اإلسوالمية والعربيوة 

ل كما قا –هذه الشةصية هو أبو مسلم معاذ بن مسلم اللّراء , شيخ النحو  وواضع علم الصرف 
ومن باب وفاء الالحقين للسوابقين واعترافوًا للوم بالجميول ارتةينوا أن ننشوة دراسوة عون  –أهل األثر 

هذه الشةصية العلمية الفذم وسميناها بو ) معاذ بن مسلم اللوراء , وثثواره العلميوة , جموع ودراسوة   
لميوة , ثوم قمنوا بجورد تناولنا فيلا أهوم جوانوب ,حياتوه ووالدتوه ووفاتوه وشويوةه وتالميوذه ومكانتوه الع

ثثووواره العلميوووة اللاويوووة واألدبيوووة واإلسوووالمية , ثوووم بينوووا مكانوووة ثرافوووه بوووين ثراء العلمووواء وموقفلوووا مووون 
اإلجمووا, ,ففووي بعووا األحيووان يوافووع إجمووا, العلموواء وفووي بعووا األحيووان يةالفووه , وفووي بعووا 

 األحيان يكون له سما, ةاص به أو نقل ةاص به  .

العلميووة     ليشوومل كوول االةتصاصووات والعلوووم التووي ةوواا فيلووا  وقوود اةترنووا حوود ) ثثوواره
سوالمية تفسويرية وقوراءات وحوديع ,  اللّراء لاويوة ونحويوة وصورفية ودالليوة وأدبيوة شوعرية ونقديوة وا 
وقمنووا باسووتقراء مناسووب لكثيوور موون المصووادر لجمووع مادتووه العلميووة ومووع ذلوو  وجوودنا أن اآلراء التووي 

ثالثة عشر رأيًا توزعت بين االةتصاصات , ونرجو مون اهلل أن نكوون نسبت إليه قليلة جدًا بلات 
قد وفقنا فوي إعاواء هوذه الشةصوية شويفًا مون حقلوا وحسوبنا أن دراسوتنا هوذه جوزء مون الوفواء ألحود 

 شيوةنا األفاضل رحملم اهلل أجمعين . 

 معاذ بن مسلم الهّراء

.ولوم نجود   2)اذ بون مسولم اتفقت المصادر في تسميته على اسم واحد , هو : معو اسمه :
 ما يةالف هذا عند المؤلفين .

, وتووووذكر المصووادر أن سبووووب تسمووويته بووو )    1)ُلقووب معوواذ بوون مسوولم بووو ) اللووّراء   لقبههه : 
كان يبيع الثياب اللروية فعورف بلوا ولقوب بلوا  ألنه –بفتح اللاء وتشديد الراء المفتوحة  –الَلرَّاء  
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, قووال الزركلووي فووي ذلوو  : ))   3)إلووى ) هوورام   ,وهووي موضووع أو مدينووة اللرويووة واللووروب نسووبة و ,  
 .  4)الثياب اللروية الواردم من مدينة هرام    هعرف باللراء لبيع

اشتلر معاذ اللّراء بو ) أبي مسلم   عند أكثر الروام أو في أكثور اآلثوار التاريةيوة كنيته : 
يعني أن اللّراء كان يكونى باسووم أبيوه , إاّل أننوا موع , وهذا   5)التي اهتمت بآثار الرجال وأسمافلم 

ذلوو  لووم نعوودم أن نجوود لووه كنيووة ثانيووة بجانووب األولووى هووي ) أبووو علووي   , وقوود رجحووت هووذه الكنيووة 
هو   في ترجمة اللّراء : 436, قال ابن النديم : )تي بعا المصادر على الكنية األولىاألةيرم ف

, فوودل كالمووه علووى أنووه جعوول األولووى هووي األسووا  وأنووه  8) أبووو مسوولم   )) هووو أبووو علووي , وقيوول :
المرجوحة, ألنَّ لفظة قيل تدل علوى  علي على كنية أبي مسلم َضّعف الثانية , أب رّجح كنية أبي

 التضعيف كما هو معروف من اصاالحات أهل األصول.

قد كّنى اللّراء  للّراء كانعلى ما يبدو لنا هو ما رواه ابن النديم: بةنَّ أبا ا ةوسبب هذه الثنافي     
, فعوورف  بووالكنيتين, فرجحووت الكنيووة   0)أبووي مسوولم, ثووم ولوود لللووّراء ولوود فسووماه عليووًا , فكنووي بووه بووو

 –األولووووى عنوووود بعووووا الووووروام , ورجحووووت األةوووورَّ عنوووود بعضوووولم اآلةوووور, إاّل أنَّ الكنيووووة األولووووى 
 .  6)بةبي محمد –على نااع قليل  –مسلم  أشلر في المصادر, وكني كذل   أبونعني)

  9)ذكرت لنا كثير من المصادر أن اللّراء كان موولًى لمحمود بون كوووعب القرضوي نسبه : 
 الى, ولم نجد في المصادر التي االعنا عليلا نسبًا صريحًا له مما يدل على أن أبا مسلم كان موو 

 , أب أنه لم يكن من أصول عربية , وهذه هي اصاالحات أهل األنساب . 

التي االعنا عليلوا علوى أن أبوا مسولم اللوّراء كوان شويعي  اتفقت المصادر يني :مذهبه الد
 , ولم نجد في المصادر ما يةالف ذل  .  27)المذهب 

هوو   : أن معواذ بون مسولم اللوّراء قود تةورد علوى يود 922ذكر لنا السيواي ) ت شيوخه :
 .    22)هو   26معاذ بن جبل ) رضي اهلل عنه   ) ت

هووو 89اللووّراء تةوورد علووى يووود أبووي األسووود الوودؤلي )ت هووو   : أنَّ 2133) توذكوور القنوووجي 
 (21  . 

وهوووذا يعنوووي أن  23)هوووو  أن العوووالء بووون سووويابة هوووو الوووذب علَّوووم اللوووّراء327وذكووور الابووورب)ت
 .  24)العالء بن سيابة هو أحد شيوخ اللّراء,وكذل  ممن أةذ عنلم العلم عااء بن السافب وغيره
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هووو   أن مموون أةووذ العلووم عوون اللووّراء الكسووافي علووي بوون 046بي ) تذكوور الووذهتالميههذه :  
 .  25)هو   269حمزم ) ت

وذكووور بعوووا الوووروام أن ممووون تتلموووذ علوووى يووود اللوووّراء الفوووراء أبوووو زكريوووا يحيوووى بووون زيوووووواد ) 
   . 28هو   )170ت

ذكرت لنا المصادر أن اللوّراء كووفي النشوةم والمدرسوة , أب أنوه عوا   موطنه ومدرسته :
اتووه فووي الكوفووة , وكووان ينتمووي علميووًا إلووى مووا يسوومى بالمدرسووة الكوفيووة وقوود ذكوور لنووا الووروام ذلوو  حي

 .  20)صراحة في كثير من المصادر 

لم تسعفنا المصادر صراحة بعام والدم اَللرَّاء , إاّل أنَّ بعضلا ذكرت أنوه  مولده ووفاته :
 بوين سونتيام عبود الملو  بون موروان تمتود , وأيو  26)هوو   68ولد في أيام عبد المل  بن مروان ) ت

 .  29)هو 18-68

الوذب ولوي   17)هوو  275ام يزيود بون عبود الملو  ) توذكرت مصادر أةورَّ أنوه ولود فوي أيو
 .   12)هو 272الةالفة بعد وفام عمر بن عبد العزيز سنة 

ولووم نجوود فووي المصووادر إاّل هوواتين الووروايتين , وال نعوورف أيلمووا الصووواب وعلووى أيووة حووال 
فتوواريخ والدم اللووّراء مجلولووة , وكووذل  ال يعوورف أحوود قوودر عمووره أو تحديووده , ذلوو  ألن اللووّراء موون 

, وقوووود هجوووواه   11)المعموووورين , كمووووا روت المصووووادر ذلوووو  عنووووه إذ مووووات أوالده وأحفوووواده وهووووو بوووواع  
فقوووال فيوووووه ) مووون  –أب لاوووول عموووره  –الشووواعر سووولل بووون أبوووي غالوووب الةزرجوووي  , ألجووول ذلووو  

 .    13): المنسر    

 إن معوواذ بن مسلووم رجول            لي  لميقوووات عمووره أمد 

 قد شاب رأ  الزمان واكتلل ال            دهر وأثواب عووومره جودد

 قل لمعوواذ إذا مررت بوووِه            قد ضج من اول عمر  األبود 

   14)ء يالبود يا بكر حواء كم تعي   وكووم              تسحب ذيووول البقا

 تسةل غربووانلا إذا نعووبت              كيف يكووون الصودا, والرمد 

 مصححًا كالظليم ترفل فوووي              برديوو  مثل السعيووور تتقد 
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 صاحبت نوحًا ورضيت ذب ال              قرنين شيةوووًا لولود  الولد  

ن شد ركن  الجوولد فارحل ودعنا فإن غايوت  ال               مو   .  15)ت وا 

وعرف عن اللّراء أيضًا أنه كان يصار نفسه فال يةبر النا  عن حقيقة عمره ةوفًا مون 
الحسود, وفوي ذلوو  روَّ لنوا أحوود أصوحاب اللوّراء عنووه)) قوال: صووحبت معواذ بون مسوولم زمانوًا فسووةله 

ةله, كوم سوون ل رجول ذات يووم كووم سون ل فقوال: ثووالع وسوتون, قووال : ثوم مكوع بعوود ذلو  سونين وسوو
فقال: ثالع وستون , فقلت: أنوا معو  منوذ أحودَّ وعشورين سونة وكلموا سوةل  أحود كوم سون ل تقوول 

 .  18)ثالع وستون سنة, فقال: لو كنت معي إحدَّ وعشرين سنة أةرَّ ما قلت إاّل هذا  

   وقووال عنووه ثةوور : )) رأيووت معوووواذ بوون مسلووووم اللووّراء وقوود شوووودَّ أسنانووووه بالووذهب موون الكبوور 
(10 . 

وةالصووة القووول : إن توواريخ والدم اللووّراء مجلووول , وهووذا شوويء ابيعووي , ألّنووه ولوود كوووالدم 
أب افل من عامة النا  , أب أن والدته لم تكن حودثًا مثيورًا لالهتموام ليودون , فلوم يحسوب النوا  

ولووذل   مكانوة علميوة فوي عصوره , ذالوه حسوابًا ةاصوًا كحادثوة وفاتوه بعود أن أصوبح رجواًل مشولورًا 
فحادثوة والدتوه أقول شوةنًا مون حادثووة وفاتوه كموا هوي الحوال موع المشوواهير وال ّسويما أنوه لوم يكون ابوون 

 أحد من ةاصة النا  .

 , لكننوا ال نعلوم فوي أب  16)أما عن وفاتوه , فقيول : إنوه تووفى فوي السونين التوي هجوي بلوا 
  19)للّراء سونة سوبع وثمانيووون ومفوة   السنة وقيل : توفى السنة هجي إذ لم ينقل لنا الروام تاريخ ت

, وهوذه السونة متفووع عليلوا عنود أكثوور الوروام , إالَّ أنَّ ابوون النوديم زاد الةبور تفصووياًل حوين قووال : )) 
 .  37)مات معاذ اللّراء في السنة التي نكبت فيلا البرامكة سنة سبع وثمانين ومفة    

 .  32)اد , رحمه اهلل تعالى وقيل أيضًا : توفى اللّراء سنة تسعين ومفة بباد

, وقيل : إنه توفى عون   31)وحصيلة عمر اللّراء مجلولة إذ روب أنه عا  تسعين عامًا 
 .   33)نحو مفة سنة 

 والظاهر لنا أن الرأيين ليسا بمؤكدين لألسباب اآلنفة الذكر وهي باإلجمال : 
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كانوووت الوفوووام  ُموووّدم عموووره إذ يمكووون تحديوووداألول : إن تووواريخ والدم اللوووّراء مجلوووول , لوووذا ال  
مجلولة لتعذر ذل  , فال يمكن إعااء رقم محودد إاّل بعود حصوره بوين اورفين معلوومين وهموا سونة 

ذا كان األول مجلواًل   تعذر ذل  .فقد الوالدم وسنة الوفام  وا 

 الثاني : ةوف اللّراء من الحسد فكان ال يفصح عن حقيقة سنه ولذل   قيل فيه : 

 .  34)مسلم رجل       لي  لميقات عمره أمد إّن معاذ بن 

ال يعرفون حقيقة عمره فكيف  -وهم الذين صحبوه -وبسبب ذل  فإن أقرب المقربين منه 
 بالروام الذين جاؤا بعده بةعوام فلم  أحرَّ بعدم المعرفة .

 ال عجب أن تكون لللّراء مكانة علمية , وال سّيما أنه تةورد علوى أيودبمكانته العلمية : 
أساتذم كبار كةبي األسود الدؤلي , ومعاذ بن جبل ) رضي اهلل عنه   , وال عجب كذل  أن يكون 
له تالميذ حملوا راية العربية من بعده كعلي بن حمزم الكسوافي وأبوي زكريوا يحيوى بون زيواد الفوّراء , 

:  ملتوراجلى ما تقدم أن اللّراء نسب إليه وضع علم ) التصريف   , جاء في كتب اللاة واإأضف 
, وذكور لنوا السويواي تحقيقوًا   35)إن معاذ بن مسلم نحوب مشلور وهو أول مون وضوع التصوريف 

التصوووريف فقووود ذكووور شووويةنا العالموووة محيوووي الكوووافيجي )  وأمووواعلميوووًا فوووي هوووذه النسوووبة بقولوووه : )) 
 رحمه اهلل تعالى قي أول كتابه ) شر  القواعد   أن أول من وضوعه معواذ بون جبول –هو   609ت

) رضي اهلل عنه   , ولم تامفن النف  إلى ذل  وسةلته عنه لمَّا قرأتوه عليوه وموا مسوتنده فوي ذلو  
رحموه  –فلم يجبني بشيء ولم أقف على سند لشويةنا فوي ذلو  , ثوم رأيوت فوي ترجموة معواذ اللوّراء 

ووا أ  38)أن أبووا مسوولم   -اهلل تعووالى  حوودع مووؤدب عبوود الملوو  بوون مووروان كووان نظوور فووي النحووو ثووم لمَّ
فسمعه يقول لرجل : كيف تبنى مون  –رحمه اهلل تعالى  –النا  التصريف جل  إلى معاذ اللّراء 

وقوال  –رحموه اهلل تعوالى  –[ مثل ) يا فاعل افعل   فةنكره أبو مسولم  63: مريم   ] َتُؤزُُّهْم َأّزًا )) 
 :   (30    . 

 َاوا كالم الزنج والروِم قد كان أةذهم في النَّحو ُيْعِجُبني           حتَّى تعا

 لمَّا سمعت كالمًا لست أحِسُنُه             كةنَّه َزَجُل الِارباِن والُبوِم           

م في تل  الَجراِثيمِ            َتَرْكُت َنْحَوُهُم  واهلل َيْعِصُمِني             من التًَّقحُّ

 فةجابه معاذ اللّراء :



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

813 

 معاذ بن مسلم الهرّاء , وآثاره العلمية   جمع ودراسة

 ا          شبت ولم تعرف أبا جادها عاَيْنَتلوا أْمَرَد حتَّى إذ 

 َسمَّْيُت من َيْعِرُفلا جاهال        ُتْصِدُرها ِمن َبْعِد إيراِدها 

    36)َسلَّل منلا كلَّ ُمْسَتْصَعب        َاْوٌد عال أْقران أاواِدها     

واستنتج السيواي من هذه المحاورم أنَّ اللّراء هو واضوع علوم التصوريف وهوذا واضوح فوي 
 –أن واضووع التصووريف معوواذ بوون مسوولم اللووّراء  - أب بالمحوواورم الشووعرية -قولووه )) فوضووح بلووذا 
   39)رحمه اهلل تعالى    

ال يجد فيه عبوارم صوريحة  –والمتةمل في هذا النص الذب أورده أهل اللاة في مصادرهم 
يواي موون هووذه تؤكوود أو توودل علووى وضووع اللووّراء لعلووم التصووريف , إّنمووا هووو اسووتنتاد اسووتنتجه السوو
اّل فال يوجد لللّراء كتاب في التصريف أو نسب إليه كتاب ,  كذل  ال توجد لوه المحاورم الشعرية وا 

كثيورم فوي كتوب اللاوة ترتقوي إلوى مسوتوَّ وضوع علوم هوو أسوا  علووم العربيوة , ولكون  ثراء صرفية
 –علوم التصوريف  على الرغم من هذا فقد تواردت في كتب اللاة أةبار تفيد بةن اللّراء هوو واضوع

هوووو  2178حتوووى ذكووور لنوووا الصوووبان ) ت –ونظووون أن مسوووتندهم فوووي ذلووو  هوووو اسوووتنتاد السووويواي 
إجماعووًا فووي هووذه النسووبة , بقولووه : )) واتفقوووا علووى أن أول موون وضووع التصووريف معوواذ بوون مسوولم 

يوراد هوذا االتفواع بوين أهول العلوم َلَموا وافق  47)اللّراء     نواهم الورأب ِلّموا , ولوال تووارد هوذه األةبوار وا 
 تقدم . 

عنووود  وزيوووادم علوووى شووولرم اللوووّراء بعلوووم الصووورف أو وضوووعه لعلوووم الصووورف كانوووت لوووه أيضووواً 
 , وأكثوور مووا يوودل علووى شوولرم اللووّراء بعلووم النحووو فووي أهوول زمانووه مووا  42)المووؤرةين شوولرم بعلووم النحووو

و علوى كبور , وسوببه قوال الفوّراء : )) إنموا تعلوم الكسوافي النحو ,جاء في قصة تعلم تلميوذه الكسوافي
أّنه جاء إلى قوم  , وقد أعيا , فقال للم : قود عييت , فقالوا له : أتجالسنا وأنوت تلحون لف فقوال : 
ن  كيف لحنت ل قالوا : إن كنت أردت من انقاا, الحيلة والتحير في األمر فقل عييت مةففًا , وا 

مون فووره ذلو  فسوةل مون يعلوم  كنت أردت من التعب فقل : أعييت , فةنف مون هوذه الكلموة ثوم قوام
النحووو ل فةرشوودوه إلووى معوواذ اللووّراء فلزمووه حتووى أنفوود مووا عنووده , ثووم ةوورد إلووى البصوورم فلقووي الةليوول 
وجلوو  فووي حلقتووه , فقووال لووه رجوول موون األعووراب : تركووت أسوود الكوفووة وتميملووا وعنوودها الفصوواحة 

ون بووادب الحجواز ونجوود وجفوت إلوى البصورم ف فقووال للةليول: مون أيون أةووذت علمو  هوذا ل قوال : مووو
 .   41)وتلوووامة , فةووورد ورجع    
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  43)وقوود ُعوورف اللووّراء كووذل  بتصووانيفه الكثيوورم , إذ )) يقووال : إنووه صوونف فووي العربيووة     
يف في النحوو ةاصوة فقود قيول : إنوه ن, وقد اشتلر اللّراء في التص  44)   ) لم يظلر ذل  ولكن )

, أب : على   48), لكن )) لم يظلر له شيء من التصانيف      45))) صنف في النحو كثيرًا    
الرغم من شلرم اللّراء العلمية وشلرته فوي وضوع التصوانيف الكثيورم , وال سوّيما فوي علوم النحوو إاّل 
أّنه لم يصل إلينوا منلوا شويء ولوم ُيعورف لوه كتواب أصواًل فوي تصوانيف الموؤلفين , فقود ُعوّدت كللوا 

  40)له كتاب قا , قال ابن النديم في ذل  : )) وال كتاب له ُيعرف     من المفقودات , فلم يعرف
    . 

,  46)وقوود ُعووّد اللووّراء كووذل  موون القووّراء فقوود )) حكيووت عنووه فووي القووراءات حكايووات كثيوورم    
 هذا ما قاله المؤلفون لكننا لم نجد له ثثارًا في القراءات ما يصل إلى درجة الكثير .

فقوود رواه عوون عاوواء بوون السووافب  –كمووا قيوول  -وب الحووديع الشووريفوكووان اللووّراء مموون يوور 
 كما قيل .   49)وغيره و لكنه لي  بمعتمد في الحديع 

ّراء أديوووب معمووور لوووه لووووعوووّد اللوووّراء كوووذل  مووون األدبووواء , جووواء فوووي أعوووالم الزركلوووي : إّن ال
 .  52), وأدةله المرزباني في معجم الشعراء   57)شعر

, وعرفوووت عنوووه أبيوووات قاللوووا للكميوووت الشووواعر   51)النحوووام    وقيووول : )) لوووه شوووعر كشوووعر 
 مظانلا . منهو   سنوردها الحقًا 218المعروف ) ت

 

 

 

 

 

 آثاره اللغوية والنحوية والصرفية

 آثاره اللغوية 

 رأي في التغلب , أو التثنية التغليبية ) الُعَمرَان ( .



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

813 

 معاذ بن مسلم الهرّاء , وآثاره العلمية   جمع ودراسة

لمووا مناسووبة , ثووم تثنيتووه علووى أن يقصوود التاليووب : )) هووو توورجيح اسوومين مةتلفووين بين             
بمعنوواه االسوومان معووًا , نحووو القمووران , أب الشووم  والقموور , واألبوووان , أب األب واألم  , ويسوومى 

, أو هوو تالوب اسوم علوى اسوم ثةور , لعالقوة بينلموا دعوت إلوى تلو    53)أيضًا التثنية التاليبية    
 ى االستيالء والقلر , أو الظفر والظلور .الالبة , وهو مةةوذ من مادم ) غلب   التي بمعن

تبين لنا من ةالل النظر في أقوال العلماء أنلم ينقسمووون في مسوةلة  التاليوب إلوى قسومين        
  : 

 . 54)قسم يذهب إلى شرا التشابه بين االسمين المتاالبين         

 .   55)وقسم ثةر ال يشترا التشابه بين االسمين المتاالبين 

د ظلوور هووذا التبوواين بووين الوورأيين موون ةووالل تفسووير العلموواء  لقووول العوورب ) الُعَمووَران   وقوو 
فموونلم موون قووال : تالووع علووى عموور بوون الةاوواب وعموور بوون عبوود العزيووز ) رضووي اهلل عنلمووا   . 

 ومنلم من قال: بل تالع على أبي بكر وعمر بن الةااب ) رضي اهلل عنلما   

لةاووواب وعمووور بووون عبوووود العزيوووز ) رضوووي اهلل عنلموووا   ربموووا فمووون أراد األول : أب عمووور بووون ا -
 أشترا التشابه بين االسمين المتاالبين .

ومن أراد الثاني : أب أبي بكر وعمر بن الةااب ) رضي اهلل عنلما   لم يشوترا التشوابه بوين  -
ألّنوه  االسمين المتاالبين , وتعلل لذل  بتعاليل منلا , قيل : غلب اسوم عمور علوى اسوم أبوي بكور,

هوو  تعلوياًل ثةور 113هوو  عون أبوي عبيود ) ت144, ونقول لنوا ابون السوكيت )ت  58)أةف االسمين 
يقووول فيووه : فووإن قيوول : كيووف بوودء بعموور قبوول أبووي بكوور وهووو قبلووه وهووو أفضوول منووه , قيوول لووه : أن 

 .    50) العرب تفعل هذا يبدؤون باألدنى منزلة , يقولون ربيعة ومضر وسليم وعامر

ء ينتموووي إلوووى الفريوووع الثووواني يظلووور ذلووو  مووون ةوووالل رده علوووى شووورا التشوووابه بوووين واللوووّرا 
االسمين المتاالبين , فقد نقل لنا ذل  عنه تلميذه الفّراء بقولوه : )) أةبرنوي معواذ اللوّراء , قوال لقود 

, نسوتدل مون هوذا الونص علووى أّن   56)قيول : سويرم العمورين قبول أن يولود عمور بوون عبود العزيوز    
ال يشترا في التاليب وجود اسمين متشابلين كرجلين تشابه اسماهما , والواقع اللاوب يؤيود  اللّراء

ّنمووا تاالبووت لسووبب جووامع بينلووا  ظذلوو  , فقوود كثوورت األلفووا المتاالبووة التووي ال يوجوود بينلووا تشووابه , وا 
للرجووول كعالقوووة دالليوووة معنيوووة ,مووون ذلووو  القموووران : للشوووم  والقمووور , والوالووووودان : لوووألب واألم ,أب 

والمرأم . واألسوودان : للحناوة والشوعير , أو للحيوة والعقورب , ويقووب ذلو  موا نقلوه ابون السوكيت ) 
هوووو  مووون ألفووواظ مالبوووة مثووول )) األقرعوووان : األقووور, بووون حووواب  وأةووووه ُمرثووود , والاليحتوووان : 144ت
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يين هووو إذن مووا ذهووب إليووه اللووّراء وموون وافقووه موون اللاووو   59)اليحووة بوون ةويلوود األسوودب وأةوووه     
الراجح , وموا ذهوب إليوه أصوحاب الورأب الثواني مون اللاوويين هوو المرجوو  وموا هوو فوي حقيقتوه إاّل 

 تثنية أسماء ولي  تاليبًا .

 رأي في األضداد :

  مادة ) ر.ب.ب ( ) ُربَّ ( للتقليل و) ُرّب ( للتكثير .

داللتلووا علووى تقليوول أنووه يووذهب إلووى أن ) ُربَّ   تفيوود التقليوول , أب : إن  نقوول عوون اللووّراء 
الشيء الذب تقترن به , وهو بذل  قد وافع إجما, كبار علماء العربية من بصريين وكووفيين : )) 
قال ابون السويد الباليوسوي : وجودت كبوراء البصوريين ومشواهيرهم مجمعوين علوى إنلوا للتقليول وأنلوا 

ارب وأبي عمورو بون ضدكم في التكثير كالةليل وسيبويه وعيسى بن عمر ويون  وأبي زيد االنص
العووالء , واألةفووو  سوووعيد بووون مسوووعدم والموووازني , وأبوووي عمووور الجرموووي , والمبووورد , وأبوووي بكووور بووون 
السراد , وأبوي اسوحاع الزجواد , وأبوي علوي الفارسوي , والرمواني , وابون جنوي , والسويرافي وكوذل  

أجوود للووم مةالفووًا فووي  جلّووة الكوووفيين كالكسووافي والفووراء ومعوواذ اللووّراء , وهشووام , وابوون سووعدان , ولووم
والفوووارابي وال شووو  أن هوووؤالء رأوا األبيوووات التوووي وردت فيلوووا ] ُربَّ [    87)ذلووو  إاّل صووواحب العوووين 

 .     82)للتكثير فإنلا كثيرم    

 رأي في التباين اللغوي : 

  مادة ) ع.م.ى ( الفرق بين ) عم ( و) أعمى ( . 

بقولوووه : )) رجووول عوووم فوووي أموووره ال يبصووور ,  ُنقووول عووون اللوووّراء أنوووه فَووورَّع بوووين الصوووياتين , 
, وهذا يعني أن اللّراء ميز بين الصياتين , فجعل األولى ) عوم   فوي   81)وأعمى في البصر    

 هو  بلذا المعنوى قولوه تعوالى  045البصيرم والثانية ) أعمى في البصر , وقد فسر أبو حيان )ت
﴾ ] ًا َعِمووويَن وِفوووي اْلُفْلوووِ  َوَأْغَرْقَنوووا الَّوووِذيَن َكوووذَُّبوْا ِبآَياِتَنوووا ِإنَّلُوووْم َكووواُنوْا َقْومووو َفَكوووذَُّبوُه َفَةنَجْيَنووواُه َوالَّوووِذيَن َمَعوووهُ 

﴾ هنوا : مون عموى القلوب ,أب غيور مستبصورين َعِميَن  [ , قال أبو حيان : إّن   84األعراف : 
حيد والنبوم والمعاد , وقال ابن عبا  ) رضي اهلل عنلما   : )) عميت قلوبلم عن معرفة التو   83)

   (84  . 

 رأي في التباين والمشترك اللفظي :

 مادة ) ر.ف.ق ( التباين واالشتراك في ) ِمْرفق ( و) َمْرِفق ( و) َمْرَفق ( و) ِمْرِفق ( 
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أةتلووف أهوول اللاووة فووي حركووة ) الموويم   وحركووة ) الفوواء   فووي صووياة ) مرفووع   المشووتقة   
ى فوي هوذه الصوياة تبعوًا لوذل  االةوتالف , والمعنوى يتوردد بوين من موادم ) رفوع   , فيةتلوف المعنو

الووذب هووو ضوود التعسووير , وبيووون )   85)الرفووع الووذب هووو ضوود العنووف , أو التيسووير والرفووع واللاووف 
المرفووع   الووذب هووو مرفووع اإلنسووان موون اليوود , أب : الجارحووة الووذب يووربا بووين العضوود والووذرا, فقوود 

[ بالمتكة من المرفع  19:  الكلف]  ﴾َوَساءْت ُمْرَتَفقًا  :   هو  قوله تعالى327فسر الابرب ) ت
, والورأب الوذب نقول  88)فقال : ارتفقت إذا اتكةت وأما من الرفوع فإنوه يقوال : قود ارتفقوت بو  مرتفقوًا 

, واللووّراء بلووذا   80)عوون اللووّراء فووي هووذا الصوودد هووو أنووه أجوواز فووتح ) الموويم   , و) الفوواء   منلمووا 
د تفوورد بوورأب ةوواص هووو اشووترا  صووياة ) الَمْرفَووع   بووين المعنيووين المووذكورين , يوودل الوورأب يكووون قوو

 على تفرده هذا ثراء اللاويين اآلتية :

)) أن يكون ) المرفع   من الجارحة إاّل بفوتح المويم  –تلميذ اللّراء  -أنكر الكسافي   -2
د ميووز بووين الصووياتين وجعللمووا , أب : ) َمْرِفووع   , فالكسووافي بلووذا يكووون قوو   86)وكسوور الفوواء    

 متباينتين .

ونقل )) عن الفّراء أنه قال : ال أعرف فوي األمور وفوي اليود وفوي كول شويء إاّل كسور  -1
 , وهذا يدل على أن الفّراء قد ةالف أستاذه اللّراء فيما ذهب إليه .    89)الميم    

مويم وكسور الفواء فيموا ارتفقوت )) وعن الفّراء أهول الحجواز يقولوون : ) َمرِفقوًا   بفوتح ال -3
, وهووذا يعنووي أن   07)بووه ويكسوورون ) ِمرفَووع   اإلنسووان , والعوورب يكسوورون الموويم منلمووا جميعووًا    

أهل الحجاز يفرقون بين الصياتين , فالتي للرفع تكون بفتح الوووميم وكسر الفاء ) َمرِفع   , والتي 
أما سافر العرب فيفرقون بين الصياتين بحركوة  للجارحة تكون بكسر الميم وفتح الفاء ) ِمرَفع   ,

الفاء فقوا أموا المويم فتكسور فوي الصوياتين ومون هنوا يظلور عودم التعوارا بوين قوولي الفوّراء   ألن 
 كسر الميم هي حالة عامة , أما فتح الميم في احدهما في حالة ةاصة تنسب إلى الحجاز .

ياتين مون وجوه ثةور , فقوال : هو   إلى االشترا  بوين الصو393وذهب الجوهرب ) ت -4
) الِمْرَفع   و) الَمْرِفع   في موصل الذرا, في العضد , وكوذل  ) الِمْرفَوع   و)الَمْرِفوع  فوي األمور 

, وأجوواز كووذل  فووتح الموويم والفوواء ,أب ) َمْرَفقووا   فووي االرتفوواع   02)وهووو مووا ارتفعووت بووه وانتفعووت    
 .     01)في األمر 

هوو  أنلموا لاتوان فيموا 125هو  عون أبوي زيود االنصوارب ) ت045ونقل أبو حيان ) ت -5
, وهذا يعني أن أبا زيود يوذهب إلوى أن   03)يرتفع به وأما من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء ال غير 

) المرفووع   موون اليوود فيووه وجووه واحوود وهووو كسوور الموويم وفووتح الفوواء ال غووووير , أمووووووا ) المرفووع   موون 
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لميم وفتحلا وهما من تداةل لاات العرب , فإذن االشترا  عند أبي زيود األمر ففيه وجلان كسر ا 
 ناشة من تداةل اللاات .

والذب نريد نقوله بعد استعراا هذه اآلراء هو أن اللّراء قود تفورد بورأب ةواص فوي صوياة 
) مرفع   من جواز فتح الميم والفاء في المعنيين , أب : في ) المرفع   من اليد وفي المرفع من 

 األمر .  

 

 

 رأي في التباين و المشترك اللفظي :

 مادة ) و.ل.د ( ) الَوَلَد ( و) الُوْلُد ( بين اإلفراد والجمع . 

هووو   أّن ) الَولَوود   : هووو االبوون واالبنووة , والُوْلووُد :هووم األهوول , 456نقوول لنووا ابوون سوويدم ) ت
مون هووذا الكووالم أّن ) الولَوود   بفووتح ,ومضوو  04)والَولَوود, والُوْلووود : هووو باوون العشوويرم الووذب هووم موونلم 

الالم تالع على المفرد لي  غيور مون االبون واالبنوة , و) الُوْلود  بسوكون الوالم تالوع علووى الجموع 
, فتكووون بووذل  لفظووة ) الولَوود   بفووتح الووالم   05),أب علووى األهوول جميعووًا وعلووى المفوورد , وهووو الولووَد 

 م مشتركة بين اإلفراد والجمع . ةاصة بالمفرد , ولفظة ) الوْلد   بسكون الال

وقوود رفووا اللووّراء أن تالووع لفظووة) الوْلوود   بسووكون الووالم علووى األفووراد والجمووع وةصصوولا 
بالجمع فقا , نقل لنا الفوّراء عون معواذ اللوّراء : أنوه كوان )) يوووقول : ال يكوون )الَوْلود  إال جمعوًا    

(08  . 

ال معوواذ وجووه , ويجوووز أن يكووون جمعووًا , نحووو َوَرّد الفارسووي قووول اللووّراء بقولووه : الووذب قوو 
أَسد وُأْسد , وُفْل  , يجوز أن يكوون واحودًا وجمعوًا , فيكوون ) َولَود   و) وْلود   كَبَةول وُبْحول وَعوَرب 
وُعْرب , فيكون لفظ الواحد موافقًا للفظ الجمع كما كان الُفْل  كذل  فال يكون القول كموا قوال معواذ 

 .   00), ولكن على ما ذكرناه  : إنه ال يكون إاّل جمعاً 

هوووو  علوووى جوووواز إاوووالع لفظوووة ) الوْلووود   السووواكنة الوووالم علوووى 300واسوووتدل الفارسوووي ) ت
 المفرد بالبيت المشلور :

 فليَت ُفالنًا كاَن في بان ُأمِِّه        وليت ُفالنًا كاَن ُوْلَد ِحمارِ 
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ذكرنوا موون قووللم : الُفْلوو   وقوال : يودل هووذا البيوت علووى أنوه واحوود لوي  بجموع وأنووه مثول مووا 
 .   06)الذب يكون مرم جمعًا ومرم واحدًا 

 رأي في التباين والمشترك اللفظي : 

 مادة ) شقق ( المضعفة ) ِشّق (  ) َشّق ( بسكر الشين وفتحها .

روب عن اللّراء أّن كلمة ) شّع   التي بمعنى المشوقة فيلوا لاتوان : هموا ) الشِّوع   بكسور  
لشَّع   بفوتح الشوين , قيول : )) كوان معواذ اللّوراء يقوول : هوي لاوة تقوول العورب بَشوع  الشين , و) ا

, وجاء في معجم الصحا  ما يوافع هذا الورأب , هوو ))والِشوع أيضوًا )   09)وبِشع  وَبرع وبِرع    
أب إّن   67)   [ وهوووذا قووود يفوووتح0﴾ ] النحووول : ِإالَّ ِبِشوووعِّ اأَلنفُوووِ   المشوووقة   , ومنوووه قولوووه تعوووالى  

هووو   يووذهب إلووى موافقووة اللووّراء موون أن للشووع لاتووين همووا فووتح الشووين وكسوورها , 393الجوووهرب ) ت
وفووّرع بعووا أهوول العربيووة بووين البنووافين فووي المعنووى أو الداللووة , فووالتي بالكسوور فلووي اسووم, والتووي 

إلووى هووو   : )) وكووان بعووا أهوول العربيووة يووذهب بووالفتح 327بووالفتح فلووي مصوودر , قووال الابوورب ) 
 .   62) المصدر من شققت عليه أشع شقًا وبالكسر إلى االسم    

 

 رأي في التباين والمشترك اللفظي : 

 مادة ) ك.ر.ه ( , ) َكْره ( و) ُكْره ( , بضم الكاف وفتحها . 

روب عن اللّراء التفرقة بين معنى مادم ) َكوره   إذا كانوت مفتوحوة الكواف ) َكوْره   , وبوين  
انووت مضوومومة ) ُكووْره   , قووال اللووّراء : )) الُكووْره : بالضووم هووو مووا حموول الرجوول نفسووه معناهووا إذا ك

عليه من غير إكراه أحد إياه عليه , والَكْره : بفتح الكاف هو ما حملوه غيوره فةدةلوه عليوه كرهوًا    
(61  . 

 وقال الابرب : )) حدثني المثنى قال : ثنا إسوحاع قوال : ثنوا عبود الورحمن بون أبوي حمواد 
 .  63)عن معاذ بن مسلم , قال : الُكره : المشقة , والَكره اإلجبار    

وقد وافع الفّراء أسوتاذه اللوّراء فوي هوذا الورأب , فقود نقول عنوه ذلو  الجووهرب فوي قولوه : ))  
ُكْره : بالضم المشقة , وبالفتح) اإلَكراه   , يقال : قام على ُكْره , أب : على مشقة  , وأقاموه فُوالن 

 .  64)َكْره , أب أكرهه على القيام    على 
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وهووذا   65)وةالفووه تلميووذه الكسووافي فووي هووذا الوورأب , بقولووه : )) همووا لاتووان بمعنووى واحوود     
األةيوور هووو رأب بعووا أهوول العربيووة , يقولووون : )) الُكووره والَكووره لاتووان بمعنووى واحوود مثوول : الُاسوول 

وحوووواول بعووووا أهوووول اللاووووة حوووول هووووذا    68)  والَاسوووول و والُضووووعف والَضووووعف , والُرْهووووُب والَرهووووب  
اإلشكال عن اريع التفريع بين الداللتين , قال الابرب : )) وقال بعضلم الُكره بضم الكاف اسم 

 .  60), والَكره بفتحلا مصدر   

إذن أصووبح لنووا فووي هووذه المووادم ثالثووة ثراء رأب لللووّراء وتلميووذه الفووراء يووذهبان فيووه إلووى تبوواين 
ن البنافين في الحركات , ورأب للكسافي يذهب فيه إلى الترادف بين المعنيين مع المعنيين مع تباي

تباين البنافيين فوي الحركوات وهوو مون توداةل اللاوات , ورأب ثالوع يوذهب إلوى التبواين بوين داللتوي 
االسوومين للتبووواين بوووين الكلمتووين , ألّن أحوووداهما اسوووم واألةوورَّ مصووودر   فاالسوووم يوودل علوووى معنوووى 

 ع والزمان والمصدر يدل على حدع مجرد من الزمان .    مجرد من الحد

 رأي قي التباين والمشترك اللفظي : 

 .  (88)مادة ) ب.ر.د ( الَبْرد : ضد الحر والنوم والموت 

 

 

 

 

 

 

 آثاره النحوية

 

 ) متى   بين االسمية والحرفية : 

ذا كانت ح   .  69)رفًا فلي بمعنى )في  أو )من  فإذا كانت اسمًا فلي بمعنى  وسا , وا 



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

899 

 معاذ بن مسلم الهرّاء , وآثاره العلمية   جمع ودراسة

,  97)روب عن اللّراء أنوه أورد فوي هوذه المسوةلة الشواهد اآلتوي: ))جعلتوه فوي متوى كموي     
, لذل  ربما كان اللّراء   92)فقيل : إّن ) متى   في هذا الشاهد ال تحتمل غير معنى ) الوسا    

هووو   أن السووبب 082أورد ابوون هشووام ) تيووذهب إلووى اسوومية ) متووى   موون إيووراد هووذا الشوواهد , وقوود 
في اشترا  ) متى   أو ترددها بوين االسومية والحرفيوة هوو مون توداةل اللاوات , قوال فوي المانوي : 

, يقولوووون )   91)إّن ) متوووى   عنووود هوووذيل اسوووم مووورادف للوسوووا , وحووورف بمعنوووى )مووون  أو )فوووي  
ته متوى كموي  , فقوال : ابون أةرجلا متى كمه  , أب : منه , واةتلف في معنى ) متى   ) وضع

 .   93)سيدم : بمعنى ) في   , وقال غيره بمعنى ) وسا   

 –والظوواهر لنووا أن هووذا الةووالف فووي المعنووى متووةت موون السووياع, فووإذا اقترنووت متووى بووو)في   
كانوت بمعنوى ) وسوا   , ألّن )فوي   – كما في المثال الذب أورده اللّراء ) جعلتوه فوي متوى كموي 

لى اسم تدةل عليه , وكذل  فإنَّ ) متى   ال يمكون أن تكوون بمعنوى ) فوووي   أو ) ظرفية تحتاد إ
مووون   , ألنَّ حووورف الجووور ال يووودةل علوووى حووورف الجووور غالبوووًا , أموووا إذا لوووم تقتووورن )متوووى  بوووو )فوووي  
احتملت أكثر من معنى حسب السياع , فلوي ال تكوون إاّل بمعنوى ) مون   إذا اقتوورنت بوو) أةورد   

فالمعنوووووى: ) أةرجلوا مون كموه    –كما في الشاهد المشلور ) أةرجلوا متوى كموه    –وما شاكللا 
, ألنَّ معنى اإلةراد يحتاد إلى تقدير ) من   ليكون المعنوى أةرجلوا مون كموه , ومعنوى ) فوي   
و) وسا   مستبعدان هنا ال يصلحان في هذا السياع ألنلا يؤديان إلى ةورود المعنوى عون جادتوه 

. 

: ) متى   تصلح أن تكون بمعنى ) وسا   أو ) في   إذا اقتوورنت بو ) وضع  وهي , أب 
  وموووا شووواكللا , كموووا فوووي الشووواهد المشووولور: ) وضوووعته متوووى كموووه   فووويمكن أن يكوووون المعنوووى : 
وضووعته وسووا كمووي , ويمكوون أن يكووون المعنووى : وضووعته فووي كمووي , وصووالحية هووذين التقووديرين 

هو واضح , والدليل على ذل  فساد تفسير )متى  بو ) وضوعته هو بسبب القرينة ) وضعته   كما 
  , لذل  فمعنى ) من   مستبعد في هوذا السوياع ,ألنوه يةورد المعنوى المالووب عون جادتوه , إذن 

 فالمسةلة سياقية داللية بحتة أكثر من أن تكون ةالفًا نحويًا , أو ةالفًا لاويًا .  

 

 :  (49)إعراب أي المضافة خالفًا للنحويين 

 

 آثاره الصرفية
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 رأي في اإلبدال . مادة ) ح . و . ى ( ) حائية ( و) حاوية ( .   

, هذا هو المعروف والشوافع عون اسوم هوذا الحورف , لكون   95))) الحاء : حرف هجاء     
هو  عن معاذ اللوّراء أنوه سومع العورب تقوول : هوذه قصويدم حاِوّيووة , أب : 192)) حكى ثعلب ) ت

أثوار اللوّراء بسوماعه هوذا مسوةلة صورفية , حواول ,   98)مونلم مون يقوول : حافيوة    على الحاء , و 
اللاويووون موون بعووده إيجوواد حوول للووا أو الكشووف عوون كيفيووة تحووول أو إبوودال اللمووزم واوًا , أو معرفووة 
أيلما أصل وأيلما المبدلة عن األصل , واأللف المبدلة : فوي اإلصوال  هوي أصوللا ) واو   أو ) 

واو   أو ) ياء   , نحو ولة : وهي التي تحولت إلى )و ) دعاء   , وتسمى أيضًا المحياء   , نح
هوو   إلوى 205ذهب الةليل ) ت,   90)) رفوت   وأصللا )رفةت   ,) وةبيت   أصللا ) ةبةت   

) وقال ابن سيدم رادًا على الةليل : ),   96)  حين قال : )) َحيَّْيُت حاءأنَّ األلف مبدلة من ياء , 
وهووذا عنووودب مووون صوواحب العوووين صووونعة ال عربيووة , أنموووا قضووويت علووى األلوووف أنلوووا واو ألّن هوووذه 
بوودال  ن كانووت صوووتًا فووي موضوووعاتلا فقوود لحقووت ملحووع األسووماء وصووارت كمووال , وا  الحووروف وا 
ذا كانت العين واوًا كانت  األلف من الواو عينًا أكثر من إبداللا من الياء , هذا مذهب سيبويه , وا 

: )) أعني أنه أن تكوون الكلموة مون حوروف مةتلفوة توضيحًا بقوله , ثم زاد ذل   99)ياء     اللمزم
.. ولوم أقوا أنلوا هموزم   ألن )     وهموزم علوى النسوع من أن تكون من حروف متفقوة ...أولى 

يووذهب إلووى أّن ) حوواء   موون مووادم )  .و.َّ    –فووي نصووه هووذا  –وابوون سوويدم ,   277)معوودوم    
حاء   وال من ) حيي   , ألنَّ إبدال األلف من الواو في عين الكلمة أكثر في اللاوة  وليست من )

من أبدال األلف من اليواء , ثوم أنوه إن كانوت عوين الكلموة واوًا وجوب أن تكوون اللموزم يواء , وعلول 
ذل  بةن اةتالف حروف الكلمة أولى من اتفاقلا , أب أن تكون الكلمة من ) حووب   , أولوى مون 

ون موووون ) حيووووي   فتتعاقووووب يوووواءان , أو موووون ) حوووووو   فتتعاقووووب واوان , أو موووون ) حوووواء   أن تكوووو
فتتعاقب األلف واللمزم ,وهما متفقان أو متقاربان   ألنَّ اللمزم قد تتكون من زيادم مد األلوف , ثوم 

م ول قال : )) –عنده  –حكم ابن سيدم على األةير بةّنه معدوم في العربية ويشلد عليه االستقراء 
, ثم استدل على ذل  برواية اللّراء   272)  وهمزم على النسع معدوم    أقا أنلوا همزم   ألنَّ ) 

, وقد قودمت عودم )    وضعية )حافية و) حاوية   , فقال : )) فلذا يقوب أنَّ األلف األةير همزم
دم ) االكلمووة فووي معجمووه فووي مووهووو  هووذه 913, وقوود وضووع الزبيوودب ) ت  271)   علووى نسووع وهمووز

وا موّر ذكوره وأنكوور علوى مون وضوعلا فووي موادم ) .ب.ب  , واحوتج علوى ذلوو   د.و.َّ   تصوديقًا لمَّ
بقول أحد أهل اللاة : )) يجوز أن يكون حواء مون الحوو وقود حوذفت الموه , ويجووز أن يكوون مون 

  ََ  . 273)حوَّ يحوب , ويجوز أن يكون مقصورًا ال ممدودًا

 اوية   كان على أصل المادم قبل اإلبووودال . دل مما تقدم أن سما, اللّراء ) حنست
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 آثاره التفسيرية 

 [   5﴾ ] النازعات :  َفاْلُمَدبِّرَاِت َأْمراً  تفسير قوله تعالى : ﴿

ضوافة التودبير إليلوا مجواز,أب يظلور تقلوب األحووال   )) قال معاذ هي الكواكب السبعة . وا 
 .    274)عند قرانلا وتربيعلا وتسديسلا  وغير ذل     

هو  في تفسويرها : 542واللّراء بتفسيره هذا قد ةالف إجما, المفسرين قال ابن عاية ) ت 
)) ال أحفظ ةالفًا إّنلا المالفكة , ومعناه : إّنلا تدبر األمور التي سةرها اهلل تعالى وصرفلا فيلوا 

ن بواألحوال : , وفي نف  الرأب قيل : هوم الموكلوو   275), كالريا  والسحاب وسافر المةلوقات    
,   278)للوونفخ فووي الصووور , وعزرافيوول لقووبا األروا   لسوورافيا  جبريوول للوووحي , وميكافيوول للماوور و 

, أو نزوللووا بالتوودبير المووةمور   270)قيوول : هووي المالفكووة و )) توودبيرها : نزوللووا بووالحالل والحوورام   
 .  276)به من عند اهلل 

 .  (904)و) الَبْرُد ( : النوم , و) الَبْرُد ( : الموت مادة ) ب. ر. د ( ) الَبْرُد ( : ضد الحر , 

﴾ ] الَّ َيُذوُقوَن ِفيَلا َبْردًا َواَل َشَرابًا  روب عن اللّراء أنه فسر ) الَبْرَد   في قوله تعووالى :   
  والعرب تسمية بذللل ذل  بقولوه : )), ثم عو  227)البرد هنا : النوم     [ , بقوله : )) 14النبة : 

, ثم استشلد على صحة ذل  بقول العرب : )) منع البرد البرد   222)  ألنه يبرد سؤرم العا     
 ,واستشلد كذل  بقول الشاعر :  221)    

 لو شفت حرمت النساء سواكم 

ن شفت لم أاعم نقاةًا وال بردًا   وا 

 .  223)وقال النقاخ : الماء , والبرد : النوم  

معنووى فووي معجمووه وفسوور بووه اآليووة المووذكورم ثنفووًا بقولووه )) البوورد : ثووم نقوول الجوووهرب هووذا ال 
[  14﴾ ] النبوة: الَّ َيُذوُقوَن ِفيلَوا َبوْردًا َواَل َشوَرابًا  ضد الحر ... والبرد النوم , ومنه قوله تعالى :  

 .   224), والبرد أيضًا الموت    

العاو  , فقيول لوه مون أجول ذلو  وعلل بعا اللاويين تفسير البرد بالنوم بةّنه يبرد غليل  
 .  225)البرد فلي  هو باسمه المعروف 
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واللّراء بتفسيره البرد بالنوم هنا ةالف تفسير جملور المفسورين , وهوو )) إّن البورد هوو مو   
, )) أو ال يذوقون فيلا ماًء   228)اللواء الَقرَّ  , أب:ال يمسلم منه ما يستلذ  ويكسر شّدم الحر    

 .  220)ر أجساملم وال شرابًا يافة حرارم باانلم    تبرد به ظاه

 

 

 

 

 آثاره في القراءات

 . ) أيّ ( الموصولة بين االعراب والبناء

مووون المعلووووم لووودَّ النحوووويين أن ) أّب   مووون األسوووماء الموصوووولة العاموووة , أب : تسوووتةدم  
, وذلوو  حووين تكووون  للعاقوول وغيووره , وهووي معربووة فووي كوول أحواللووا , وال تبنووى إاّل فووي حالووة واحوودم

 .   226)مضافة وبشرا أن تكون صلتلا جملة اسمية صدرها ضمير محذوف 

وفوووي صووودد موووا تقووودم روب عووون اللوووّراء أّن ) أّب   الموصوووولة معربوووة , أب تتايووور حركتلوووا  
اإلعرابيووة وفقووًا لموقعلووا اإلعرابووي , وروب عنووه فووي ذلوو  أنووه قوورأ   أيُّلووُم ﴾ التووي وردت فووي قولووه 

[ . بالنووووصب )  89﴾ ] مووريم : مَّ َلَننووِزَعنَّ ِموون ُكوولِّ ِشوويَعة  َأيُّلُووْم َأَشوودُّ َعلَووى الوورَّْحَمِن ِعِتّيووًا ثُوو تعووالى  
 .  229)﴾  َننِزَعنَّ  أيَّلُم   على أنلا مفعول به للفعل   

والضوووم فيلووا إموووا عالموووة   217)والقووراءم المشووولورم هووي قوووراءم الجملوووور بالضووم   أ يُّلوووُم ﴾  
ما عالمة بناء . إعراب و   ا 

﴾ وهي موصولة ,  َننِزَعنَّ  فالضمة حركة بناء على رأب سيبويه و  أ يُّلُم ﴾ مفعول بو   
﴾ ةبر مبتدأ محذوف تقوديره ) هوو   , أب : ) أيُّلوُم هوو أشود   , والجملوة االسومية صولة  َأَشدُّ و  

 .  212)لو   أ يُّلُم ﴾ 
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﴾ مبتوودأ وةبوور محكووي , أب  َأَشوودُّ أ يُّلووُم  والضومة حركووة إعووراب علووى مووذهب الةليول, و    
, أب : إّنووه مرتفووع علووى الحكايووة , تقووديره : لننووزعنَّ الووذين   211)﴾  َأَشوودُّ الووذين يقووال فوويلم   أ يُّلووُم 

 .    213) َأَشدُّ يقال فيلم:  أ يُّلُم 

لووُم﴾ ممووا تقوودم يتضووح لنووا أن اللووّراء بقووراءم النصووب, قوود ةووالف قووراءم الجملووور بالضووم أ يُّ  
وةووالف قووول موون قووال موون النحووويين أن )أّب  الموصووولة مبنيووة إاّل أن قووراءم النصووب عنوود اللووّراء 
أيودت موا ذهوب إليوه سويبويه مون المفعوليوة لووو )اّب  الموصوولة , لكنلوا مون وجوه ثةور ردت موا نقوول 
عوون سوويبويه موون تحووتم البنوواء لووو )أّب  إذا أضوويفت وحووذف صوودر صوولتلا , لووذا قيوول : كووان ينباووي 

ن فيلوا حينفوذ  , أب : اإلعوراب والبنواء رالسيبويه إذا كان واقفًا على هذه القراءم أن يقول يجوز األم
, ألّن القووراءتين المتقوودمتين توودالن علووى أّن مووذهب سوويبويه أنووه ال يتحووتم فووي)أّب  الموصووولة   214)

ي أن يكوون فيوه البناء , إذا أضيفت وحذف صدر صلتلا وقد نقول عنوه أيضوًا تحوتم البنواء , وينباو
هوو  سويبويه فوي ذلوو  بقولوه : قود أعوووورب 322علوى مذهبوه البنواء واإلعووراب, لوذل  ةاّوة الزجوواد )ت

 .  215)سيبويه )أّب  وهي مفردم , ألنلا تضواف فكيف يبنيلا وهي مضافة ل ف 

 

 

 

 آثاره الشعرية

 شعر الهرّاء 

لشعراء المقلوين ومون شوعره األبيوات عند القدماء بشعره وُعدَّ من ا –كما قدمنا  -ُعِرف اللّراء
 التي قاللا رادًا على أبي مسلم مؤدب عبد المل  بن مروان حين قال معيبًا على النحو والنحام : 

 كالم الزنج والروم  اقد كان أةذهم في النحو يعجبني           حتى تعااو 

 الوبوم لّما سمعت كالمًا لست أحسونه            كةنوه زجل الاربوان و       

 تركت نحوهم واهلل يعووصمني            من التقحووم في تل  الجراثيم       

 فةجابه معاذ اللّراء :



 مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية
ISSN:1702-8716 

9002آذار   – األولالعدد  – ولالمجلد األ  

 

893 

 معاذ بن مسلم الهرّاء , وآثاره العلمية   جمع ودراسة

 عانيتلا أمرد حوتى إذا         شبت ولم تعرف أبا جادها  

 سميت من يعرفلا جاهاًل        تصدرها من بعد إيرادها 

  218)ران أاوادها َسلَّل منلا كّل مستصعب          اوٌد عال أق     

ت الشوواعر , إذ كووان اللووّراء يوووموون أشوولر األبيووات التووي عرفووت عنووه األبيووات التووي قاللووا للكم
صديقًا للكميت , فنلاه اللّراء أن يةتي ةالد بن عبد اهلل القسرب , وقيل : أشار عليه بالةرود مون 

ت ولوووم يقبووول منوووه عموول ةالووود القسووورب , وقوووال هووو شوووديد العصوووبية علوووى المضووورية , فةالفووه الكميووو
 .    210)فقبا ةالد الكميت وحبسه وعزم على قتله , فاغتم لذل  معاذ اللّراء وقال : 

 نصحت  والنصيحة إن توعدت        هوَّ المنصو  َعّزللا القوبول          

 فةالف الذب ل  فويه رشوود        فاالووت دون ما أملت غوول          

 را من البلوَّ واوول وله ع         وعاد ةالف ما تلووَّ ةالفاً 

 فبلغ الكميت قوله فكتب إليه : 

  216)إلى لرمل من يبرين متجرًا رماًل     أرا  كملدب الماء للبحر حاماًل 

 ولللّراء قصيدم يقول فيلا : 

 ما زلُت في امع راجيًا          أؤمل كبشلم أن يحينا               

 م قافمًا          تقر به أعين المؤمنينا وأرقب مون هاش              

   219)أبوها رسول ملي  السماء        نذير من النذر األولينا 

ومن األبيات التي نسبت إليه التي قاللا في حع نفسوه واوول عموره الوذب انقلوب نفعوه عليوه 
يوه قوال فوي بنمضرم إذ كان اول عمره نقمة عليه فكان سببًا في أن يذوع لوعة ممات بنيه وأبناء 

    ذل  : )من المنسر    .

 ماير تجي بالعي  من قد اوَّ        من عمره الذاهب تسعينا 

ينا          .  237)أفنووى بنيه وبينلم فقوووود        جرَّعه الدهُر األَمرَّ
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 آثاره النقدية 

 

 رأي نقدي :

ره ومعرفتوه بالشوعر نقل لنا صاحب األغاني نصًا يدل على مكانة اللّراء األدبية فوي عصو 
والشووعراء ونقووده لشووعرهم وتذوقووه لووه ومعرفتووه بووةزمنتلم ومكووانتلم  الشووعرية , قووال األصووفلاني : )) 

ل قووالوا : بوول موون أمون الجوواهليين أم موون اإلسووالميين ُسوِفل معوواذ اللووّراء : موون أشووعر النووا  ل قووال :
ا فمووون اإلسوووالميين ل قوووال الجووواهليين , قوووال : امووورؤ القوووي  , وزهيووور , وعبيووود بووون األبووورص , قوووالو 

:الفرزدع , وجريور , واألةاول , والراعوي, قوال : فقيول لوه :يوا أبوا محمود موا رأينوا  ذكورت الكميوت 
 .  232)فيمن ذكرت , قال : ذا  أشعر األولين واآلةرين    

 

 الهوامش
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صال  المناع :  1/388ينظر : المزهر :  .55   . 2/471, وا 

 . 1/388ينظر :المزهر :  .58

 . 2/471ينظر : إصال  المناع :  .50

صال  المناع :  1/388المزهر :  .56  . 2/471, وا 

 . 2/471إصال  المناع :  .59

, والودليل علوي ذلو  يوذهب بعوا أهول اللاوةب كموا ُيَصوِر  المؤلوف هنوا إلوى أّن كتواب العوين لوي  للةليول بون أحمود الفراهيود .87
صواحب كتواب العوين  ىأنه قدم اسوم الةليول موع مجموعوة العلمواء الوذين يوذهبون إلوى معنوى التقليول فوووي ) ُربَّ   , ثوم اسوتثن

 مما يدل على أنه ال ينسب العين للةليل . 

 .   152-157: د/ص هالفصول المفيدم في الواو المزيد .82

 . 5/65البحر المحيا : د .81

 ينظر : م. ن . .83

 ينظر : م. ن . .84

 ينظر الصحا  :مادم رفع . .85

 . 25/141الابرب : .88

 ينظر : م. ن . .80

 م. ن .  .86

 م. ن .  .89

 . 8/145البحر المحيا : د .07

 الصحا  : مادم ) رفع   .02

 ينظر : م. ن . .01

 . 8/145ينظر: البحر المحيا : د .03

 . 139/ص3ينظر : المةصص , ابن سيدم :د .04

 .147/ص3ينظر : م .ن : د .05

 نظر : م. ن .ي .08

 ينظر : م. ن . .00

 ينظر : م. ن . .06

 . 60/ص24تفسير الابرب : د .09

 الصحا  : مادم ) شقع    .67

 . 60/ص24تفسير الابرب : د .62

 . 368/ص1تفسير الابرب : د .61

 . 1/360م . ن :    د  .63

 الصحا  مادم ) كره   . .64

 م . ن .  .65

 . 368/ص1تفسير الابرب : د  .68

 م . ن .  .60

 لتفسير الالحع . ينظر : بحع هذه المادم في قسم ا .66

 . 403/ص1ينظر :ةزانة األدب ولب لباب لسان العرب , عبد القادر البادادب :د .69

 ظ 5/32م.ن , وتلذيب اللاة : د .97

 م .ن . .92

 . 403/ص1, وةزانة األدب : د 447ينظر : ماني اللبيب :  .91

 . 403/ص1ينظر :ةزانة األدب : د .93
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 ينظر : بحع هذه المسةلة في قسم القراءات  الالحع . .94 

 . 278/ص1لمحكم والمحيا األعظم , البن سيدم األندلسي : دا .95

 م .ن . .98

 . 411ينظر: معجم المفصل في علم الصرف ,د. راجي األسمر :  .90

 . 278/ص1المحكم : د .96

 م . ن .  .99

 . 278/ص1المحكم : د .277

 م .ن . .272

 م .ن .  .271

 .   6359/ص2تاد العرو  : للزبيدب : د .273

 . 27/395البحر المحيا : د .274

 . 5/432دينظر : ابن عاية :  .275

 . 27/395البحر المحيا : د .278

 م . ن .  .270

 .   563مفردات القرثن, تفسير وبيان , محمد الحمصي :  .276

 ينظر : الصحا  : مادم ) برد  . .279

 .  27/360البحر المحيا : د .227

 م .ن . .222

 م .ن . .221

 م .ن . .223

 الصحا  : مادم ) برد   . .224

 . 24/ص3ينظر تفسير الابرب : د .225

 م .ن . .228

 .  561, محمد الحمصي : مفردات القرثن تفسير وبيان  .220

 . 54-51ينظر : التابيع النحوب , عبده الرجحي :  .226

 . 1/022ينظر : اإلنصاف في مسافل الةالف : د .229

 . 0/160ينظر :البحر المحيا : د .217

 . 0/160, والبحر المحيا : د 35/ص3ينظر الكشاف د .212

 . 0/160ينظر البحر المحيا : د .211

 .   35/ص3ينظر الكشاف د  .213

 . 39/ص21ي : دينظر تفسير اآللوس .214

 .   0/166ينظر البحر المحيا : د .215

 . 20/ص2تاريخ العلماء النحويين : د .218

 .  1918-1915: . للزمةشرب . وربيع األبرار ونصوص األةبار 2/98: دينظر: الفلرست .210

 . 92/ص2, ومعجم الشعراء : د 98/ص2الفلرست : د .216

 . 92/ص2ومعجم الشعراء : د .219

 .   1نور القب  :  .237

 . 391/ص4لفرد األصفلاني: داألغاني , ألبي ا .232
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 الخالصة 
لم تةتلف المصادر في اسم اللّراء , فقد اتفقت على اسم واحد هو معواذ بون مسولم اللوّراء  .2

. 

 لقب معاذ باللّراء لبيعه الثياب اللروية القادمة من مدينة هرام . .1

, لكون  أشتلر اللّراء عند أهل األثر بةكثر من كنية منلا أبو مسولم وأبوو علوي وأبوو محمود .3
 كانت أكثر شيوعًا عند الدارسين . –نعني أبا مسلم  –األولى 

 كان اللّراء مواليًا أب أنه لم يكن من أصول عربية . .4

 كان اللّراء شيعي المذهب , وقد اتفع المؤرةون على ذل  . .5

من أبرز شيوخ اللّراء معاذ بن جبول ) رضوي اهلل عنوه   وأبوو األسوود الودؤلي والعوالء ابون  .8
 وعااء بن السافب .سيابة ,

 من أبرز تالميذه علي بن حمزم الكسافي , وأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء .  .0

 اللّراء كوفي النشةم وكوفي المدرسة . .6

هو , واةتلفووا 260اةتلف المؤرةون في تحديد تاريخ والدم اللّراء واتفقوا على تاريخ وفاته  .9
 في تحديد عمره بين عدم أقوال.

ميووة مرموقووة اتضووحت موون ةووالل شوويوةه وموون مكانووة تالميووذه , وكووذل  لللووّراء مكانووة عل .27
من األلقاب التي حازها مثل شيخ النحو والصرف , ويكفيه في ذل  أنوه نسوب إليوه وضوع 
علووم الصوورف , علووى الوورغم موون أننووا لووم نجوود أثوورًا صووريحًا يشووير إلووى أنووه وضووع كتابووًا فووي 

بوه إلوى وضوع علوم هوو أصول علوووم الصورف , وكوذل  لوم نجدلوه ثراء صورفية كثيورم ترتقووي 
العربيووة, ولكوون حسووبنا فووي ذلوو  مواسوويًا اعترافنووا بمووا أضوواعه الووزمن فقوود تكووون لووه مؤلفووات 

 صرفية ضمن المفقودات .

أحصوينا لللوّراء ثالثوة عشور رأيوًا علميوًا لاويوًا وأدبيوًا ودينيوًا تسوعة منلوا لاويوة واثنوين فوي  .22
د , ومون اآلراء موا عود لاويوًا تفسويريًا مون ذلو  التفسير وواحدًا في القوراءات وواحود فوي النقو

رأيه في تفسير كلمة ) البرد   , ومون ذلو  أيضوًا قوراءم اللوّراء لووكلمة ) أب   فوي ) أيلوم   
 بالنصب وترددها بين اإلعراب والبناء .

أحصووينا لللووّراء أحوود عشوور بيتووًا شووعريًا مةتلفووًا , أب أّن هووذه األبيووات ليسووت موون قصوويدم  .21
نَّ   ما مثلت مواقف مةتلفة .واحدم وا 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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, صوووديع بووون حسووون القنووووجي,  , فوووي بيوووان أحووووال العلوووومالمرثووووم  , الواشوووي أبجووود العلووووم .2 
 م.2906تحقيع :عبد الجبار زكار , دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان , د.ا ,

هوارون, دار اصال  المناوع  ابون السوكيت , تحقيوع : أحمود محمود شواكر, وعبود السوالم  .1
 م .2958,  1المعارف , مصر ,ا

األعالم ) قامو  تراجم   , ةير الدين الزركلي , دار العلم للماليين , بوويروت , لبنوان ,  .3
 م .2909,  3ا

, 1األغواني, أبوو الفورد األصوفلاني, تحقيوع: سومير جوابر دار الفكور, بيوروت , لبنووووان, ا .4
 د.ت .

ن: البصوووريين والكووووفيين, كموووال الووودين أبوووو اإلنصووواف فوووي مسوووافل الةوووالف بوووين النحوووويي .5
 . 2982, 4البركات عبد الرحمن بن محمد األنبارب, دار إحياء التراع العربي, مصر,ا

 تةريخ العلماء النحويين , أبو الحسن التنوةي, د.ا , د.ت . .8

توواد العوورو  فووي جووواهر القووامو  , محموود مرتضووى الحسوويني الزبيوودب , منشووورات دار  .0
 بيروت , لبنان , د.ا , د.ت .  مكتبة الحيام ,

 م .2909, 2.االراجحي,دار النلضة العربية, بيروت,لبنات , د.عبدهالتابيع النحوب .6

تفسوووير اآللوسوووي , رو  المعووواني فوووي تفسوووير القووورثن الكوووريم , شووولاب الووودين السووويد محموووود  .9
 اآللوسي , دار إحياء التراع العربي , مصر , د.ا , د.ت . 

محموود بوون يوسووف, أبووو حيووان األندلسووي ,دار الفكوور بيووروت ,  تفسووير البحوور المحوويا , .27
 م.2991لبنان , د.ا , 

تفسير الابرب , جامع البيان في تةويل القورثن , أبوو جعفور محمود بون جريور الابورب ,  .22
تححقيع :هاني الحاد , عماد زكي البارودب , ةيورب سوعيد , المكتبوة التوفيقيوة , القواهرم 

 م .1774,مصر .د.ا , 

الكشووواف عووون حقوووافع التنزيووول وعيوووون األقاويووول فوووي وجووووه التةويووول ,أبوووو القاسوووم تفسوووير  .21
محمود بن عمر الزمةشرب , تحقيع : عبد الرزاع الملودب , دار أحيواء التوراع العربوي , 

 م .1772, 1بيروت , لبنان , ا

تلوووذيب اللاوووة ,أبوووو منصوووور محمووود بووون أحمووود االزهووورب , تحقيوووع : عبووود السوووالم محمووود  .23
 م .2980ن ,دار الكتاب العربي , القاهرم ,د.ا , هارون , وثةري

حاشية الصبان على شر  األشموني , على ألفية ابون مالو  , محمود بون علوي الصوبان  .24
م 1771, 2أبو العرفان , تحقيع : محمود بن الجميل ,مكتبوة الصوفا , القواهرم مصور ,ا

. 
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قيوع : عبود السوالم ةزانة األدب , ولب لباب لسوان العورب , عبود القوادر الباودادب , تح .25 
 م .2962,  1محمد هارون , مكتبة الةانجي , مصر ا

 ديوان اإلسالم : ابن الازب , قرص مضاوا ,لشركة التراع للحاسبات ,بدون بااقة . .28

ربيووع األبوورار ونصوووص األةبووار , الزمةشوورب , الموسوووعة الشووعرية , المجمووع الثقووافي  .20
 ,د.ت .

بوووي بكووور السووويواي , تحقيوووع : موووروان سوووبب وضوووع علوووم العربيوووة , عبووود الووورحمن بووون أ .26
 م .2966, 2العاية ,دار اللجرم , سوريا ,ا

سير أعالم النبالء , محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيع :شوعيب: األرنواؤوا ,  .29
 هو .2423,  9ونعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالة بيروت, لبنان , ا

حنبلوي , تحقيوع :عبود القوادر شذرات الذهب , عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبورب ال .17
 هو .2478,  2األرناؤوا , محمود األرناؤوا , دار ابن كثير ,دمشع , سوريا ,ا

الصحا  في اللاة والعلوم , أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهرب , تقديم الشويخ عبود  .12
اهلل العاليلي , إعداد وتصنيف : نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي , دار الحضارم العربية , 

 م .2904يروت , لبنان , د.ا, ب

العبر في ةبر من غبر , شوم  الودين محمود بون أحمود بون عثموان الوذهبي , تحقيوع :  .11
 م .  2964, 1د. صال  الدين المنجد ,مابعة حكومة الكويت , الكويت , ا

الفصوول المفيودم فوي الووواو المزيودم , قورص مضواوا  لشووركة التوراع للحاسوبات , بوودون  .13
 بااقة .

محمد بن إسحاع أبو الفرد , ابون النوديم , دار المعرفوة , بيوروت , لبنوان ,  الفلرست , .14
 م .2906-هو 2396د.ا , 

 -القوووامو  المحووويا , محمووود بووون يعقووووب الفيوووروز ثبوووادب , مؤسسوووة الرسوووالة , بيوووروت  .15
 لبنان ,د.ا, د.ت .

 م .2958لسان العرب , ابن منظور , دار صادر ,بيروت . د.ا ,  .18

عظم في اللاة , علي بن إسماعيل بن سويده , تحقيوع : د. عافشوة المحكم والمحيا األ .10
 م . 2956,  2عبد الرحمن , مابعة البابي الحلبي , مصر ,ا

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , القاضي أبو محمد عبد الحع بن غالب بون  .16
بيوروت ,  عاية األندلسي , تحقيع عبد السالم عبد الشافي محمد , دار الكتب العلميوة ,

 م .1772,  2لبنان , ا
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المةصووص , أبووو الحسوون علووي بوون إسووماعيل النحوووب اللاوووب األندلسووي المعووروف بووابن  .19 
 م . 2906سيدم ,دار الفكر , بيروت , لبنان , د.ا و 

وأنواعلا , عبد الرحمن بن أبوي بكور السويواي ,تحقيوع : محمود  ةالمزهر في علوم اللا .37
جووواوب ومحمووود أبوووو الفضووول إبوووراهيم دار الفكووور ودار أحمووود جووواد الموووولى , وعلوووي محمووود الب
 الجيل , بيروت , لبنان ,د.ا ,د.ت . 

 م .2955معجم األدباء , أبو عبد اهلل ياقوت الحموب ,دار المةمون , مصر , د.ا ,  .32

معجم الشعراء , أبو عبد اهلل محمد بن عمران المزرباني , تصوحيح وتعليوع : كرنكوو ,  .31
 هو .  2354مكتبة القد  , د.ا , 

المعجم المفصل في علم الصرف , أ ..د. راجي األسمر ,دار الكتب العلمية , بيوروت  .33
 م  .2990هو ,  2462,  2, لبنان , ا

مانوووي اللبيوووب عووون كتوووب األعاريوووب , جموووال الووودين أبووون هشوووام األنصوووارب , تحقيوووع :  .34
 م .2965,  8د.مازن مبار  , ومحمد علي , دار الفكر , بيروت , لبنان ,ا

, 2ات القرثن تفسير وبيان , محمد الحمصي , مؤسسة نشر إحسان , الران , امفرد .35
 هو .2308

نووور القوووب  , الحوووافظ الياموووورب , قووورص مضوواوا, لشوووركة التوووراع للحاسوووبات , بووودون  .38
 بااقة .

الووووافي بالوفيوووات , صوووال  ةليووول بووون أيبووو  الصوووفدب   باعتنووواء : ديووودرينغ , المابعوووة  .30
 م . 2959,  اللاشمية , دمشع , سورية ,د.ا

الزموووان , أبوووو العبوووا  شوووم  الووودين أحمووود بووون محمووود بووون  ءوفيوووات األعيوووان وأنبووواء أبنوووا .36
 م .   2986ةلكان , تحقيع : د. إحسان عبا  دار الثقافة , بيروت , لبنان , د.ا, 

 


