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  )التعريف والنقد(

  االجتهاد في اللغة
  حقيقته ومجاالته

  محمد تقي الحكيم. أ
 وهي جلنة متخصصة يف وضع – جلنة األصول –ـر يف اللجنة املوقرة أثي

مع العلمي العراقي، حديث حول صيغة  واالجتهاد ) فعلون(املصطلحات يف ا
 متلك اللجنة مث توسع احلديث إىل حتديد ما. يف اعتبارها من صيغ التصغري

االجتهاد فيه من شؤون اللغة وما ال متلك؛ لتتخذ ذلك مبدأ تصدر عنه يف جمال 
وضع املصطلحات من جهة، واإلجابة من جهة أخرى عن مجلة ما يثار لديها 

  .من تساؤل عما يتعلق بقواعد اللغة وأساليب التعبري فيها
ب وضع مذكرة  وشرفوين بطل– أعضاء اللجنة –وقد تفضل أخواين األعالم 

ذا األمر   .تتعلق 
لس  مع املوقر أثري املوضوع نفسه من قبل أعضاء ا ويف جلسة ا
احملتـرمني، مث طرح سؤال من بعض األعالم عن إمكان اعتبار هذه الصيغة من 
ا يف وضع املصطلحات،  صيغ العربية، وإن مل تكن من صيغ التصغري، ليستعان 

جتهاد يف اللغة ومدى حقنا يف استعماله إىل غري مث تشعب احلديث إىل معىن اال
  .ذلك مما سنشري إليه يف أثناء احلديث

ًوقد رأيت أن أستأذنكم يف توسعة حديثي إىل ما يشمل ذلك كله؛ نظرا لتشابك 
ًأطرافه وتالحم حلقاته، متوخيا يف ذلك اإلجياز ما استطعت، آمال أن نتوصل  ً– 

ا يف اإلجابة  إىل بعض امل–يف ضوء منا قشاتكم  بادئ اليت ميكن أن يستعان 
  .على مجلة مما يثار يف هذه اللجنة من تساؤالت



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٦  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

ًوقبل اإلجابة عن هذه األسئلة حيسن أن نتساءل عن املراد باللغة أوال، لتسهل 
ا من اجتهاد   .اإلجابة عن مدلول ما يتعلق 

  :اللغة

ل عدم االطراد أو  بتعريفات متعددة، ال خيلو أكثرها من إشكااللغةعرفوا 
ا جمموعة من أصوات ((: االنعكاس، ولعل األقرب إىل فن التعريف أن يقال إ

ٍذات هيئات خاصة، تستخدم بعد وضعها ملعان معينة وسيلة للتفاهم بني  ُ
ا   .))العاملني 

فاألصوات جنس، جيمع بني ما يطلقه اإلنسان منها وما تطلقه بقية 
  .ِّبعدها، فصلها املميز هلااحليوانات، وكلمة اهليئات وما 

واللغة العربية نوع من أنواع هذه اللغة، ذات املفهوم العام، تتميز عن بقية 
  .ّاألنواع بعدة مقومات، تشكل جمتمعة الفارق بينها وبني بقية اللغات

  :وهذه املقومات هي
ا-١   . أصوا
ا-٢   . صيغ مفردا
ا االشتقاقية مبا هلا من دالالت-٣   . هيئا
ا اخلاصة ه-٤ ا الرتكيبية ودالال   .يئا
  . أدوات الربط فيها وما هلا من مدلوالت-٥
ا اإلعرابية ودورها يف تشخيص املراد-٦   . حركا

ا؛ ألن  ّوهذه املقومات هي اليت تشكل اإلطار العام للغة العربية دون مفردا
ال، باإلضافة إىل ا ال املفردات ال ختضع لضوابط حمددة تنتظمها يف هذا ا  أ

ا وليدة احلاجة إىل التعبري عن املعاين، واملعاين  ًتقبل الوقوف عند حصر، نظرا لكو
  .غري قابلة للحصر لتجددها باستمرار



  

٧٥٧  حممد تقي احلكيم –  االجتهاد يف اللغة حقيقته وجماالته

  :اللغة بين التوقيف واالصطالح

ّهو االقتصار على ما ورد منها دون مسها بالتغيري : واملراد بالتوقيف
ا موضوعة من قبل اهللا والتبديل واإلضافة، إذ ليس ألحد احلق يف  ذلك، إما أل

ا من وضع من ميلك وحده السلطة على ذلك من البشر كيعرب  ّعز وجل، أو أل ّ
 قحطان بالنسبة للغة العربية، أو لدعوى الرتابط الذايت بني األلفاظ واملعاين بن

  .على اختالف يف التسبيب من قبل العلماء والقائلني بذلك
اواملراد  ًاعتبار الوضع فيها حقا من حقوق املتكلمني :  اصطالحيةبكو

ًا، يتصرفون به كما يشاؤون، سدا حلاجتهم يف ذلك، وذلك إما للقول بأن اهللا 
عز وجل هو الذي أقدرهم على املواضعة وترك هلم حق إعمال هذه القدرة، أو 

  .ألن هذا احلق مما تقتضيه طبيعة االجتماع، و اللغة ظاهرة من ظواهره
))الوضع(( يل أن حبثت يف موضوع كتبته بعنوان وقد سبق

، جل ما قيل )١(
ا  . ألسباب عرضتها هناك) اصطالحية(يف هذا الشأن وانتهيت إىل القول بكو

والذي يبدو يل اآلن هو االستدراك على ما سبق أن اخرتته من القول 
 وهذا –  وإن اختلفت الزاوية اليت ينظر منها هلذا املوضوع–ًباصطالحيتها مطلقا 

ا، بدعوى أن املقومات  االستدراك يقوم على التفريق بني مقومات اللغة ومفردا
 كلها توقيفية ال – من األصوات والصيغ واهليئات وأدوات الربط واحلركات –

  .تقبل االصطالح اجلديد، خبالف املفردات
ا،  ًفاللغة العربية مثال بعد أن استقرت معاملها، واستوت مشخصا

ا مادام يريد لنفسه وحتققت  ماهيتها، مل يعد ألحد احلق يف التصرف مبقوما
وإعطاؤه مثل هذا احلق تعبري آخر عن إعطائه احلق يف القضاء . السري يف فلكها

ًعليها تدرجييا؛ لوضوح أن التصرف بذاتيات الشيء بالتغيري والتبديل، تصرف 
                                                            

االت اللغوية، مبحث الوضع، شركة األلفني، :  انظر (١) من جتارب األصوليني يف ا
  .الكويت



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٥٨  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

  .بنفس الذات وإعدام ملاهيتها
ومن هنا نرى علماء . ى من الوضوح مبكانوالذي أظنه أن هذه الدعو

م يف البحث –اللغة  ً يصدرون تلقائيا يف حبوثهم عن – على اختالف جماال
ًالدوران يف فلك هذه املقومات حبثا عن حدودها، والتماسا لقواعدها، وما مسعنا  ً
ا صوتا واحدا، أو يضع صيغة أو هيئة  ًمن فكر منهم أن يضيف إىل أصوا ً

  . حلاجة يتحسسهاًجديدة سدا
 إن العرب –ً مثال –وكذلك بالنسبة ألدوات الربط فيها، فلو قال أحد 

) حىت(للربط االنتهائي، وأنا أضع ) إىل(للربط االبتدائي و) من(وضعت لفظة 
  .للربط الوسطي؛ ألصبح سخرية الساخرين
فقد رأينا أكثر العلماء من مؤلفي . وهذا خبالف الوضع يف املفردات

م بتقبل املولد من املفردات، وما املعجمات  اللغوية قد اتسعت صدور معجما
رأينا من تنكر ملصطلحات ما جد من العلوم بعد عصر االحتجاج؛ بدعوى 
ا ملزمة يف جمال وضع  ًالتوليد فيها، إال إذا وجدوه خارجا على الشروط اليت يرو

  .املصطلحات
 اللغة وجماالت هذا وإذا مت ما ذكرناه اتضح املقصود من االجتهاد يف

  .االجتهاد
بذل الوسع للتعرف على مقومات اللغة، : فاالجتهاد يف اللغة يعين

وقواعدها العامة، ودالالت ألفاظها، وذلك من خالل استنباطها من األصول 
  .الكاشفة عنها

  :واألصول اليت يعتربها العلماء صاحلة للكشف متعددة أمهها
  . النصوص-١
  .اإلجماع -٢
  .اسالقي -٣
  .االستصحاب -٤



  

٧٥٩  حممد تقي احلكيم –  االجتهاد يف اللغة حقيقته وجماالته

ذه  وإلكمال معامل البحث األساسية حيسن أن نلم إملامة يسرية 
  .األصول

ا ما أثر من كالم قبائل من العرب، رأى العلماء : النصوص -١ واملراد 
ا أكثر متثيال لنقاء اللغة لبعدها عن االختالط باألعاجم   .ًأ

ن عصور ًواشرتطوا أن يكون هذا الكالم صادرا من أهله، ضم
االحتجاج، وهي العصور اليت حددوا انتهاءها بانتهاء القرن الثاين لسكان املدن، 
والقرن الرابع لسكان البوادي؛ العتبارهم هذه الفرتة فرتة سالمة ونقاء من شوائب 
الدخيل على اللغة العربية، وحسبها أن تتوج بكالم اهللا عز وجل أعظم نص عرفته 

  .يف تأرخيها العريب
ا نقال واشرتط ذه النصوص أن تكون منقولة عن أصحا ًوا ألخذهم 

يوجب الوثوق بصدورها منهم، إما لتواتره، أو الستيفائه شرائط احلجية يف النقل 
  .غري املتواتر، كنقل الثقات

وأرادوا به اتفاق علماء اللغة املعرتف هلم باخلربة : اإلجماع -٢
التصريح باملصدر الذي استنبطت واإلخالص لرسالة العلم على قاعدة ما، دون 

منه هذه القاعدة، إذ مع التصريح باملصدر يفقد اإلمجاع قيمته يف الكشف عنها، 
  .ويتحول النظر إىل املصدر نفسه لريى مدى كشفه عن ثبت هذه القاعدة

م على : القياس -٣ ويطلق عندهم يف حدود ما استفدته من كلما
  :معنيني

  . القاعدة:أحدهما
  .العملية القياسية :ثانيهما

إن االشتقاق : ويتضح املعىن األول من شيوع أمثال هذا التعبري عندهم
  .الفالين جار على وفق القياس، واملسألة الفالنية جارية على خالف القياس

ا مستنبطة أو غري مستنبطة من  م ال يريدون بذلك أ ومن الواضح أ
  .لى موافقتها أو عدم موافقتها للقاعدةالعملية القياسية، وإمنا يريدون به التنبيه ع



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٠  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

ذا املعىن ليس مصدرا لالستنباط   .ًوالقياس 
ا تسوية حكم األصل للفرع لعلة –والعملية القياسية   واليت يقصدون 

ا أربعة–مشرتكة بينهما    : أركا
  .األصل –أ 

  .الفرع –ب 
  .الحكم –ج 
  .العلة –د 

االعتبار الوارد : املقيس، وباحلكم: املقيس عليه، وبالفرع: واملراد باألصل
اجلهة املشرتكة بينهما واليت نيط : على األصل والذي يراد إثبات نظريه للفرع، وبالعلة

  .ا حكم األصل، ومن طريق وجودها يف الفرع يراد اكتشاف حكمه
ذا املعىن هو الذي يصلح أن يكون أصال من أصول  ًوالقياس 

ما قيس على كالم العرب فهو ((زل كلمة ابن جين االستنباط يف اللغة، وعليه تنـ
  .))من كالمهم

 عنه عند – يف بعض شروطه –والظاهر أن القياس عند اللغويني خيتلف 
ًأن يكون متعددا، وال يكتفون بأصل ) املقيس عليه(فهم يشرتطون يف . األصوليني

 واحد للقياس عليه، ومسلكهم إىل العلة يكاد ينحصر مبسلك الشبه ومسلك
  .االطراد خبالف األصوليني

منشؤه حتصيل االطمئنان بكون ) املقيس عليه(ولعل اشرتاطهم الكثرة يف 
حكم األصل من ظواهر اللغة ليسلم هلم انتزاع قاعدة عامة منها تطبق على الفرع 

  .باعتباره من مصاديق ما توجد فيه هذه الظاهرة عادة
م يتوخون من وراء اشرتاط الكثرة،  الوصول إىل العلة يف ولست أظن أ

ا ظاهرة  األصل؛ ألن اللغة ال ختضع ملقاييسنا يف التعليل وخباصة إذا قلنا إ
ومن هنا ضعفت علل النحويني والصرفيني، واعترب أكثرها غري مطرد . اجتماعية

  .وال منعكس



  

٧٦١  حممد تقي احلكيم –  االجتهاد يف اللغة حقيقته وجماالته

وإذا صح هذا املقياس، فاملدار يف حجية القياس إمنا يكون يف كشفه عن 
 الكثرة العددية أو الغالبية يف املقيس عليه؛ لعدم اخلصوصية الظاهرة وعدمه، ال

  .للكثرة أو القلة يف ذلك
فاإلنسان قد جيزم باكتشاف الظاهرة من وجودها يف عدد غري قليل من 

اهللا النصوص، كما لو وجدت يف كالم ال ميكن أن يرمى بالشذوذ، ككتاب 
نـزيل من حكيم محيدالذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ت.  

وبالعكس قد توجد الكثرة يف األمثلة وال يوجد االطمئنان بثبوت 
الظاهرة، لوجود ما يبعث على التشكيك يف كل منها، كما لو وجدت ضمن 

  .ًمجلة من أبيات شعرية حيتمل يف كل منها اخلضوع للضرورات الشعرية مثال
وجوده من قواعد ويقصد به احلكم باستمرار ما علم :  االستصحاب- ٤

ا وإن شك بارتفاعها لبعض االعتبارات، مبعىن بقاء القواعد  اللغة ومدلوال
ا، وإن كانت مشكوكة البقاء   .والدالالت يف اللغة إىل يومنا هذا وأخذنا 

ويف كتب أصول الفقه أصول لغوية هلا مثل هذا الشمول، عرض هلا 
صالة العموم عند الشك يف العلماء لتشخيص مراد املتكلم عند الشك فيه، كأ

ورود املخصص على عموم ما، وأصالة اإلطالق عند الشك يف ورود املقيد على 
از، وغريها مما حيقق صغريات  مطلق ما، وأصالة احلقيقة عند الشك يف إرادة ا

  .أصالة الظهور يف الكالم
ا من األصول العامة اليت يلجأ إليها اللغو يون وقد آثرنا إغفاهلا لعدم كو

  .الستنباط قواعدهم وإن كان هلا دور يف الكشف عن مراد املتكلمني

  :االجتهاد بين االنفتاح واالنسداد

االت  إذا وجد يف العلماء من يقول بسد أبواب االجتهاد املطلق يف ا
 أو ال أعرف على األقل –الشرعية لظروف طارئة محلتهم على ذلك، فال يوجد 

  .اللغة من دعا إىل سده يف علوم –



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٢  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

كما ال أعرف من األسباب ما يدعو إىل ذلك، اللهم إال دعوى اخلوف 
من تسرب الفوضى إىل حرم هذه العلوم؛ نتيجة تطفل من ال حيسن ذلك من غري 

  .ذوي االختصاص

ًولكن الزم هذا اخلوف أن حنجر على العقول مجيعا جماالت إعماهلا يف 
اللغة قد استوىف احلديث عنها ومل والقول بأن علوم . خمتلف العلوم لنفس الشبهة

يعد فيها جمال الجتهاد، نقيض الواقع الذي نعرفه يف الكتب املؤلفة يف هذا 
  .الشأن

وحسبنا أن جند االختالف بينهم يف أكثر جماالت هذه العلوم، وال يعقل 
ًفرض الرأييـن املختلفني واعتبارمها معا حجة يركن إليها، وال أقل من إعطاء العقول 

عاصرة فرصة البحث يف مناشئ هذا اخلالف والفصل بينهما فيما نرى أنه أقوى امل
  .ًدليال وأسلم حجة

امع   يف أمثال جلان –ولعل يف االجتهاد اجلماعي الذي تعمد إليه ا
 ما حيقق الغرض من االجتهاد فيها، وهو احملافظة على –األصول و اللغة العربية 

تهد له شروطه اخلاصة، سالمة اللغة، ومنع تسرب الفوضى إ ليها، على أن ا
وأمهها توفر ملكة االجتهاد فيه، وال تتحقق إال بعد معاناة واسعة، على أن اللغة 

  .وليدة احلاجة، وال يعقل أن تسد من غري طريق االجتهاد

هنا أرجو أن أطمئن بعض األخوة إىل أن فتح باب االجتهاد فيها ال 
سدنة اللغة من العارفني بأصول االجتهاد، يسهل دخوله لكل أحد، فهناك من 

واألمناء عليها، املخلصني لرسالتها، فهل ندعو إىل سد أبواب االجتهاد أمام 
  !.اجلميع؟

  :مجاالت االجتهاد في اللغة

 ليس معناه استحداث لغة – كاالجتهاد يف الشريعة –االجتهاد يف اللغة 



  

٧٦٣  حممد تقي احلكيم –  االجتهاد يف اللغة حقيقته وجماالته

ا التعرف على واقع هذه اللغةجديدة، أو التنكر ملعامل لغته السابقة، وإمنا ي   .قصد 
كما أن االجتهاد يف الشريعة، ليس معناه استحداث أحكام مل ترد عن 
الشارع، أو مل يأذن الشارع باللجوء إليها، عند العجز عن بلوغ حكمه، وإمنا 
يقصد به التعرف على واقع الشريعة من خالل كشف األصول عنها، وعلى هذا 

  .جماالت ختصهفاالجتهاد يف اللغة له 
وإذا صح ما قلناه من أن وظيفة االجتهاد يف اللغة هو التعرف على 
ا، توجه السؤال عن  واقعها، ال مسخها وتبديلها أو بتغيري ما ثبت أنه من مقوما

ال الذي يتحرك فيه هذا االجتهاد؟   .ا
أن هناك عدة جماالت يستطيع أن يتحرك : واجلواب عن هذا السؤال

تهد  يف اجتهاده، يتعلق بعضها ببعض شؤون هذه املقومات، وبعضها فيها ا
  .بقواعد وضع املفردات

االت النظر يف حتديد خمارج األصوات اليت تتألف منها : ومن هذه ا
ا من اجلهر، واهلمس، والشدة، والرخاوة، واإلطباق،  هذه اللغة، وبيان صفا

عني على حماكاة النطق العريب واالنفتاح، والذالقة، والصمت، إىل غري ذلك مما ي
  .هلذه األصوات، وهو مما عىن به علم األصوات

ا االشتقاقية، وتشخيص : ومنها ا، ومجوعها وهيئا النظر يف صيغ مفردا
  .املسموع منها، واملقيس، وهو ما عىن به علماء الصرف، وفقه اللغة

ا اإلعرابي: ومنها وطبيعتها ة، النظر يف كيفية صياغة مجلها، ومواقع حركا
  .يف اإلبانة عن مدلوالت تلك اجلمل، وهو ما عىن به علما النحو واملعاين

از، والكناية، : ومنها ما يتصل بأساليب التعبري فيها من احلقيقة وا
  .والتضمني

ا، وحتديد املراد من مداليلها، وبيان احلقيقي : ومنها البحث عن مفردا
ازي فيها، ومواقع استعماهلا،  ُوهو ما عين به واضعو املعجمات وكتب وا

  .البالغة



  

لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٦٤  )٤(اجلزء ) ٧٧(ا

ويف فقه اللغة وعلم األصول حبوث جد مهمة، تتعلق بالكشف عن 
ا، كالبحث عن الوضع، والواضع، ووسائل  ظواهر عامة فيها وبعض مالبسا
العلم بالوضع، وتشخيص من له حق الوضع، وحبوث عن الرتادف واالشرتاك، 

 ذلك من جماالت البحث واألصول الكاشفة عن والتضاد واالشتقاق، إىل غري
  .املراد عند الشك فيه

  :االجتهاد في وضع المصطلح

ومبا أن . وضع اللفظ بإزاء معىن يف نطاق علم ما أو فن: يراد باملصطلح
املصطلح ضمن لغة ما ال يود اخلروج عن اإلطار العام لتلك اللغة عادة، ناسب 

وهذه الشروط بعضها .  يف حتقيق غرضهأن تذكر له شروط ميكن اإلفادة منها
  .ملزمة، وبعضها شروط استحسانية
ا خروج : واملراد بالشروط امللزمة الشروط اليت يلزم من اإلخالل 

  :املصطلح عن اإلطار العام للغة، وهي
  . التقيد باألصوات العربية عند صياغة املصطلح-١
  . التقيد بالصيغ العربية للمفردات-٢
 استعمال اللفظ املشرتك أو املرتادف يف نطاق العلم  االبتعاد عن-٣

ما على خالف األصل، وال يصار إليهما إال مع احلاجة إىل ذلك   .الواحد؛ أل
 التقيد بقواعد االشتقاق، إذا أريد من املصطلح تأدية معىن اشتقاقي -٤

 وخباصة ما يتصل منها باهليئات، والتقيد بصيغ اجلموع، والنسب، وقواعد القلب
  .واإلبدال

 عن التماس – إذا وجد – البحث عن مرادف عريب واالستغناء به -٥
ِمصطلح جديد شريطة أن ال يكون املرادف مهجورا لثقل◌◌ فيه ِ ٍ ً.  

  رعاية العالقة بني املدلول اللغوي واملعىن الذي يراد اختيار وضع -٦
ازية، املصطلح له، وحيسن أن يستعان بالكتب البالغية اليت عرضت للعالئق ا



  

٧٦٥  حممد تقي احلكيم –  االجتهاد يف اللغة حقيقته وجماالته

از املرسل   .سواء ما يتصل منها باالستعارة أو ا
ًوقد عرضت يف املوضوع الذي كتبته عن الوضع مخسا وعشرين عالقة 
ًمنصوصا عليها من قبل البالغيني، وال يعدم العامل وجود إحداها عادة بني املعىن 

  .اللغوي واملعىن الذي يراد وضع اللفظ له
از ًوحيسن أن يعمد أوال إىل اس تعمال اللفظ يف املعىن اجلديد على حنو ا

از يف نطاق ذلك العلم   .مع القرينة، مث يستغىن عن ذكر القرينة بعد اشتهار ا
ًفإذا هجر االستعمال يف املعىن، حتول إىل أن يكون مصطلحا يعرب عن 
حقيقة عرفية خاصة، على أنه ميكن نقل اللفظ إليه ابتداء مع التصريح بذلك 

  .تبادر املعىن اللغوي عند اإلطالقليبعد 
 أعين الوضع الذي ال تلحظ – حيسن أن ال يعمد إىل الوضع املرجتل -٧
  . إال بعد اليأس من احلصول على اللفظ املناسب–فيه املناسبة 
 يراعى عند اختيار الوضع املرجتل، التدرج يف االختيار، فال يعمد إىل -٨

 مع إمكان –ايف أو املزجي أو اإلسنادي  من اإلض–الرتكيب بأقسامه املختلفة 
احلصول على اللفظة غري املركبة، وال إىل النحت مع احلصول على اللفظة املركبة، 
وال إىل التعريب مع إمكان النحت، وال إىل الدخيل احملتفظ بوزنه غري العريب مع 

  .إمكان التعريب
والنحت  وخباصة يف الرتكيب – حيسن أن يراعى يف اختيار اللفظة -٩
  . أن تكون مما تستسيغ جرسها األذن العربية–والتعريب 

 إال بعد تعذر – كما وردت – ال يقبل استعمال األلفاظ الدخيلة - ١٠
  .مجيع أقسام الوضع السابقة، ويستثىن من ذلك أمساء األعالم

إذا أريد من الواو والنون فيها ) فعلون(ونتيجة ملا ذكرنا فإن صيغة 
ت التصغري، فهذا مما ال يقبل االصطالح، ألن األدوات واحلروف اعتبارها من أدوا

والصيغ كلها توقيفية، التصاهلا مبقومات اللغة، وليس من صيغ التصغري هذه 
ا الواو والنون   .الصيغة، وال من أدوا
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ا عربية أم ال؟ فاجلواب) فعلون(وإن أريد من السؤال عن صيغة  نعم، : أ
، وكثري )الزيتون(، وقد وردت يف القرآن الكرمي كلمة وإن مل تكن من صيغ التصغري

ذه الصيغة كزيدون وسعدون وغريها   .من أمثلة مجع املذكر السامل وردت 

* * * 
  


