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(1) 

صويب اللغوي عند اجلوهري )املتوفى: 
ّ
الت
( يف كتابه )تاج اللغة وصحاح العربية( ـه393

ا
ً
 ونقد

ً
 دراسة
 

 خالد بن عبدالرمحن احلريب .د
 

 اللغة أصــو  يف األوىل، الشــر  مرتبة مع دكتوراه، على حاصــ  •
 .هـ1435 عام اإلسالمية اجلامعة من

 العربية اللغة تعلي  مبعهد املعلمني وتدريب إعداد قســــــــــ  رئيس •
 العلمية واللجان اجملالس من عدد يف وعضو اإلسالمية، ابجلامعة
 .ابجلامعة
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( يف كتابه )اتج اللغة ه393الّتصويب اللغوي عند اجلوهري )املتوىف: 
 .وصحاح العربية( دراسًة ونقًدا

 

 املقّدمة
والصالة والسَّالم على خامت املرسلني، وأفصح احلمد ّللِه رِب العاملني، 

 الناطقني، سيِهدان حممٍد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
 وبعُد:

فإنَّ علَم اللُّغة العربية من أشرف العلوم، ومعرفتُه من خري األمور، وذلك 
ألنَّ هللا اختار العرب على العاملني، وفضَّل لغتهم على سائر اللغات، فأرسل 
أفضل أنبيائه أبفصح لغٍة يف أفصح قوٍم، وأنزَل كتابه العزيز بتلك اللغة، فقال 

ْن قائٍل:   .(1)﴾ىي ني مي﴿عزَّ مه
وملا دخل الناس يف دين هللا أفواجا، وكانت اللغة العربية لغة هذا الدين 
احلنيف؛ اضطِر هؤالء الداخلون يف دين اإلسالم إىل تعِلم العربية كي يفهموا 
دينهم ويعبدوا رهبم، خفي عليهم بعض أساليب القرآن الكرمي وأعاريبه، ومعاين 

لغة، وظهر اللحن واخلطأ، ألفاظه ومقاصده، فبدأ الفساد يدِب إىل هذه ال
والتصحيف والتحريف يف القرآن واحلديث. فسارع العلماء إىل حماربة هذه 
الظواهر خدمة للقرآن ولغته، وسعوا إىل اختاذ كل الوسائل املمكنة يف سبيل 
حتقيق هذا اهلدف، وإيقاف هذا التيار اجلارف، وجعل الناطقني ابلعربية من 

دون تصحيف أو حتريف، وقد جتلى هذا األمر  عجم وعرب يتقنون أتدية اللغة

                                                        

 .195الشعراء: (  1)
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يف التصويب اللغوي لكل ما تسرب إليه اخلطأ يف األصوات أويف بنية الكلمة، 
 أو يف الرتاكيب واألساليب أو يف الداللة.

ومن أولئك العلماء الذين أسهموا يف حماربة هذه الظاهرة؛ خدمة هلذه اللغة 
ج اللغة وصحاح العربية(؛ إذ تعِرض الشريفة؛ أبو نصر اجلوهري يف كتابة )ات

جلوانب التصويب اللغوي يف هذا الكتاب مبستوايهتا األربعة )الصويت، والصريف، 
 والرتكييب، والداليل(.
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 املستخلص
ه( يف 393التصويب اللغوي عند اجلوهري املتوىف ) :عنوان البحث

 دراسة ونقًدا. -العربية( كتاب )اتج اللغة وصحاح 
 :أهدا  البحث

 هدف البحث إىل اآليت:
إخراج جهود العلماء الِسابقني يف جمال التصويب اللغوي، وخباصة  -1

 اجلوهري يف كتابه )اتج اللغة وصحاح العربية(.
اجلوهري ابلِتصويبات اللغوية يف معجمه هذا،  الوقوف على مدى عناية -2

 مع أِن اهتمامه كان منصبًّا على شرح معاين املفردات.
معرفة املستوايت اللغوية اليت تناوهلا اجلوهري ابلتصويب يف كتابه  -3

)الِصحاح(، وطريقة عرضه لتلك األخطاء، ومدى موافقته للصواب أو جمانبته 
 له.

ة جديدة ميكن االستفادة منها يف جمال تعليم التوصل إىل مادة علميِ  -4
 اللغة العربية للناطقني بغريها على املدى البعيد.

 ،ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث األداتني اآلتيَتنْي: )االستقراء
ملعاجلة قضااي البحث ومسائلها يف إطار مستوايت اللغة األربعة اليت  ؛والتحليل(

 تناوهلا البحث.
 :ملفتاحيةالكلمات ا
 كتابه الصحاح.  -الِتصويب اللغوي -أورد اجلوهري
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 خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقدمة، ومتهيد، وفصلني، وخامتة، مث فهرس 

 للمصادر واملراجع.
 املقِدمة: وفيها بيان املوضوع املطروق وأمهيته.
 .العربية(، والِتصويب اللغويالتمهيد: اجلوهري وكتابه: )اتج اللغة وصحاح 

 .املبحث األول: اجلوهري وكتابه: )اتج اللغة وصحاح العربية(
 املبحث الثاين: التصويب اللغوي لغة واصطالًحا.

 .الفصل األول: التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى الصويت والصريف
 .املبحث األول: التصويب يف املستوى الصويت

 .الثاين: التصويب يف املستوى الصريفاملبحث 
الفصل الثاين: التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى النحوي 

 .والداليل
 .املبحث األول: التصويب يف املستوى النحوي
 .املبحث الثاين: التصويب يف املستوى الداليل

 اخلامتة: وفيها بيان أهم ما توصل إليه البحث من نتائج.
 راجع.ثبت املصادر وامل
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التمهيد: اجلوهري وكتابه )اتج اللغة وصحاح العربية(، والّتصويب 
 وفيه مبحثان: اللغوي.

 

املبحث األو : اجلوهري وكتابه )اتج اللغة وصحاح العربية(، وفيه 
 مطلبان:
 .املطلب األو : اجلوهري، حياته إبجياز

من الفاراب  ،اجلوهري ،محاد النيسابوري الفارايببن  إمساعيل ،هو أبو نصر
ه، وتويف يف نيسابور 332. ولد فيها عام (1)وراء هنر سيحون ،إحدى بالد الرتك

 .(2)ه393عام 
 وهم: ،وتتلمذ على يد شيوخها األفذاذ ،رحل إىل بغداد حاضرة اخلالفة
 ،ه(356ه(، وأبو علي الفارسي )ت 350خاله أبو إبراهيم الفارايب )ت 

 .(3)ه(368وأبو سعيد السريايف )ت  ،أستاذ ابن جين
ينهل  ،وطاف يف داير ربيعة ومضر ،وجالس األعراب ،سافر إىل بوادي احلجاز
 .(4)وحفظًا ألصول اللغة العربية ،ويستزيد مشافهة ،من معني الصحراء اللغوي

 .(5)وكتابة املصاحف والدفاتر ،تصِدر للتدريس والتأليف مث تعليم اخلط

                                                        

، وبغية الوعاة يف طبقات 4/468العصر أليب منصور الثعاليب انظر: يتيمة الدهر يف حماسن أهل (  1)
 .1/446اللغويني والنحاة، جلالل الدين السيوطي

 .1/313بن حممود، الزركلي،  انظر: األعالم، خلري الدين(  2)
، وسري أعالم النبالء، لشمس الدين أيب عبد هللا 2/656انظر: معجم األدابء لياقوت احلموي (  3)

 .12/526م، 2006-هـ1427القاهرة،  -الذهيب، دار احلديث
 .4/468انظر: يتيمة الدهر (  4)
 .2/656انظر: معجم األدابء (  5)
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 ،وكانت وفاته إثر وسوسة أملت به حيث مضى إىل جامع نيسابور القدمي
ِقت مث سقط من أعلى مكان يف اجلامع فدُ  ، الطريانوصعد إىل سطحه حماواًل 

 .(1)عنقه ومات
وله ُمصِنفات عدة يف العروض والنحو إىل جانب معجمه الفِذ )اتج اللغة 

 .(2)العربية(وصحاح 
 .املطلب الثاين: اتج اللغة وصحاح العربية، مكانته، وأمهيته

أِلف اجلوهري كتابه )اتج اللغة وصحاح العربية( لألستاذ أيب منصور عبد 
، وأمسعه من أوله إىل ابب الِضاد املعجمة، مث اعرتاه حممد البيشكيبن  الرحيم

اختالط وسواس واختباط بعد ذلك؛ لذلك وجد تصحيفات وأغالط يف آخر 
 .(3)الكتاب

وقد بقي )الِصحاح( فرتًة من الزمن غري منِقح، حىت قام بتنقيحه تلميذه 
 .(4)أبو إسحاق صاحل الوراق، وكان الغلط يف النصف األخري أكثر

العلماء يف القرن الرابع اهلجري يتطلعون إىل معجم حيقق هلم  لقد كان
 غرضني أساسيني، مها: التزام الِصحيح من األلفاظ، وتيسري البحث عن املواد.
وكانت هنالك حماوالت يف حتقيق هذا الغرض إىل أن قام اجلوهري يف أواخر 

 هذا القرن إبخراجه معجمه الذي حقق الغرضني إىل مدى بعيد.

                                                        

 .108انظر: مقدمة الصحاح، ص (  1)
 .2/657، ومعجم األدابء 4/469انظر: يتيمة الدهر (  2)
 .2/658انظر: يتيمة الدهر (  3)
 .2/501وتطوره، د. حسني نصار، انظر: املعجم العريب نشأته (  4)
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ذلك فاهلدف الذي رمى إليه اجلوهري من أتليفه هلذا املعجم يتلخص وعلى 
 :(1)يف اآليت
وقد  ،بطريقة الِرواية والِدراية والِصحة ،: قصره اجلمع على صحيح اللغةأوال

ومشافهة فصحاء العرب يف بالد  ،يِسر له ذلك مبراجعة كتب اللغة اليت سبقتهت
 وربيعة ومضر. ،احلجاز
حماولة الِتخلص من الِتصحيف والِتحريف الذي وقع فيه العلماء من : اثنًيا
 قبله.

 أنه ياليت متيز هبا صحاح اجلوهري عن غريه فهأّما اخلصائص وامليزات 
فاق املعاجم اليت كانت قبله يف التأليف، واليت سارت على نظام القافية يف 

 ترتيب املواد داخلها.
 :(2)ليومن أه  تلك اخلصائص وامليزات ما ي

: اقتصاره على الِصحيح من الِلغة يف حني أِن كثريًا من اللغويني مل يلتزم أّوال
 ذلك.

مع  ،: اهتمامه الِشديد بضبط األلفاظ؛ خمافة التصحيف والتحريفاثنًيا
 الِنص على نوعه.

وتنبيهه على اللهجات العربية  ،: عنايته ابملفاضلة بني اللغات ونقدهااثلًثا
 يف شبه اجلزيرة العربية.

                                                        

 .1/74انظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها (  1)
، واملعاجم العربية، مدارسها ومناهجها، د. عبد احلميد أبو سِكني 1/23انظر: مقدمة الصحاح (  2)

 .96 -95ص 
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: اعتناؤه ابلتصويب اللغوي يف اجلوانب األربعة ملستوايت اللغة، ونصه رابًعا
 على اخلطأ والغلط، مث تصحيحه وتصويبه لذلك اخلطأ مع التعليل أحيااًن.
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 .ااصطالحً و  املبحث الثاين: التصويب اللغوي لغةً 
 التصويب لغًة:أوال: 

ب تصويًبا، يقول ابن فارس: "الِصاد والواو والباء أصٌل ب يصوِه مصدر: صوَّ 
صحيح يدِل على نزول شيء واستقراره قراره. من ذلك الصواب يف القول 
والفعل، كأنه أمر انزل مستقر قراره. وهو خالف اخلطأ. ومنه الصوب، وهو 

والدليل على صحة هذا القياس تسميتهم نزول املطر. والنازل صوب أيًضا. 
 . قال الشاعر:(1)للصواب صوابً 

و يب طــــ ــــي وصــــــــــــــ  ا خــــ  ـــــّ  ذريــــم إخ
 

ــــــاي  ــــــ   م ــــــق ــــــف ا أن ــــــّ ــــــّي وإخ  عــــــل
، وعن (2)وَصِوب قوَله: إهذا نسبه إهىل الصواب. وَصوَّب رأَسُه: إهذا خفضه 

ُيشخص كان إهذا ركع مل »عائشة رضي هللا عنها يف صفة صالة النيب عليه: 
 .(3)«رأسه ومل ُيَصوِهبه، ولكن بني ذلك
 اثنًيا: التصويب اصطالًحا:

 ميكن أن يعِرف اصطالًحا: أبنِه احلكم ابلِصواب على أمر ما.
 ،أما الِتصويب اللغوِي ابعتباره مرِكًبا، فهو: الرقيب على االستعمال اللغوي
فيما يتخلِله من االحنراف والفساد، أو ما ينشأ يف بنية اللفظ أو الرتكيب اللغوِي 

 .(4)السليم من حلن وخطأ
 

                                                        

 .3/317انظر: مقاييس اللغة، البن فارس (  1)
، ومعجم اللغة العربية 6/3863من الكلوم، نشوان احلمريي  مشس العلوم ودواء كالم العربانظر: (  2)

 .2/1329املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر 
 .51شعار أصحاب احلديث، أليب أمحد احلاكم ص انظر: (  3)
 .115 ص الشلف، جامعة كرمية، مبدوعة اللغوي، التصويب ومظاهر العرب النحاةانظر: (  4)
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الفص  األو : التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى الصويت 
 والصريف، وفيه مبحثان:

 

 مدخ :
والتصحيح ُعين اجلوهري يف معجمة )اتج اللغة وصحاح العربية( ابلتصويب 
واحد  هنجى اللغويني للكلمة أو اللفظة؛ ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه قد عل

يف عرض األخطاء وتصويبها أو تصحيحها؛ إذ تراه يذكر الصواب أواًل، مث يشري 
إىل اخلطأ بقوله: )وال تقل، أو قوله: والعامة تقول، أو قوله: وال يقال(، ولنأخذ 

 أمثلًة على كل واحد منها:
ل ف ت حا أ ل ي ة  كقوله: "(  )وال تقل فمثال األول اإلشارة إىل اخلطأ بلفظ األ  ل ي ة  ابا

ء   ا أ ل ي انا باغ ْي ا ات  تـ ه  ل ك س را و ال  لايٌَّة و تـ ث نايـ   .(1)"الشَّاةا و ال  تـ ق   : إال ي ٌة ابا
ًة قول العاِمة( كقوله: " (ومثال الثاين اإلشارة إىل اخلطأ بـ ن باها م ؤ اخ ذ  آخ ذ ه  باذ 

ه   : و اخ ذ   .(2)"و ال ع امَّة  تـ ق و  
ثـ ر  " :كقوله(  ومثال الثالث اإلشارة إىل اخلطأ بلفظ )وال يقال : أ ك  أ س ه ب 

را اْل  اءا  : باك س  ه ٌب( باف ت حا اْل  اءا و ال  يـ ق ا   م  فـ ه و  )م س   .(3)"ال ك ال 
لك من األمثلة واألساليب اليت يعرب هبا اجلوهري عن الغلط أو اخلطأ وغري ذ
 يف الكالم.

                                                        

 ، )أال(.6/2271اللغة وصحاح العربية الصحاح اتج (  1)
 ، )أخذ(.2/559املصدر السابق (  2)
 ، )سهب(.1/150السابق (  3)
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ومن اجلوانب اليت كانت حاضرة عند اجلوهري يف إيراد أنواع األخطاء أو 
األغالط، اجلانب الصويتِ الذي يطلق عليه لدى املتخِصصني ابملستوى الصويِت، 

ملستوى البنيوي، وكذلك واجلانب الصريِف الذي ُيسمى عند املتخصصني اب
اجلانب الِنحوِي املوسوم لدى املتخصصني ابملستوى الرتكييب، وأخريًا اجلانب 

 الداليل، وُيطلق عليه املستوى الداليل لدى املتخصصني.
وسيقوم البحث ابلوقوف على هذه املستوايت األربعة، ومدى عناية 

ه لتلك األخطاء اجلوهري هبذه اجلوانب يف كتابه )الِصحاح(، وطريقة عرض
ومعاجلته إايها، ومقارنة التصويبات اليت أوردها مبا ذكره أهل اللغة يف كتبهم 

 اليت وضعوها يف هذا اجملال.
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 املبحث األو : التصويب يف املستوى الصويت، وفيه مطلبان:
 املطلب األو : يف اإلبدا ، وفيه مسائ :
 ،الوسيلة اليت تتحِقق من خالهلاإِن النظام اللغوي مستقلٌّ إىل حد بعيد عن 

كانت   فإن العنصر األساسي أو الطبعي للغات اإلنسانية هي األصوات، ومن هنا
من دراسة الكتابة أو اإلمياءات، أو أي  -يف علم اللغة -دراسة األصوات أكثر أمهيةً 

وسيلة أخرى سواء أكانت موجودة ابلفعل أم موجودة ابلقوة، وال يهتم اللغوي 
ت يف حِد ذاهتا وال ابإلطار الكلِي هلا، إنه يهتم ابألصوات اليت تصدرها ابألصوا

 .(1)أعضاء الِنطق اإلنسانية بقدر ما يكون هلذه األصوات دور يف اللغة
ومن هنا أشري إىل هذا اإلطار احملدود من األصوات ابلوسيلة الصوتية، وأشري 

أبصوات الكالم، ومن هنا ميكن أيًضا إىل األصوات الفردية داخل هذا اإلطار 
 " اآلن: أبنِه دراسة الوسيلة الصوتية.phoneticsتعريف علم األصوات "

وقد ُعين اجلوهري ابلظواهر الصوتِية املختلفة، كاإلبدال، واإلدغام، 
والِتشديد، وغريها. وفيما يلي بيان هلذه الظواهر من خالل كالم اللغويني 

 واملعجميني.
  

                                                        

 . بتصرف.1/88انظر: اللغة وعلم اللغة، جون ليونز، دار النهضة العربية (  1)
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 األوىل: يف تعريفه، وأقسامه.املسألة 
 :تعريفه :أواًل 

مقام  وهو من سنن العرب يف كالمها، وذلك أهنم يقيمون بعض احلروف
بعضها، فيقولون: )مدحه، ومدهه(، و)فرس رهفل، ورفن(، وهو كثرٌي ومشهوٌر 

 يف كالمهم، وقد أِلف فيه العلماء مؤِلفات.
. أو هو: جعل حرف (1)غريهوقد عِرف اإلبدال أبنِه: جعل حرف مكان 

. أو أنِه: "جعل حرف مكان آخر، أو حركة (2)موضع حرف آخر لدفع الثقل
، وذلك لتشمل التغيري اليت تلحق حركات الكلمة أيًضا. وهو (3)مكان أخرى"

 عند علماء العربية قسمان:
 :اثنًيا: أقسامه

قياسيًّا مضطرًّا إليه يف  : هو ما يبدل من غريه إبداال اإلبدا  الّصريف -أ
 .(4)إىل اخلطأ -أحيااًن  -الِتصريف أو مستحبًّا؛ حبيث يؤِدي تركه

وهذا النوع من اإلبدال قياسي ُمطِرد عند العرب مجيعهم، ويقع يف حروف 
معيِنة، وذلك مثل )اتء( افتعل إذا جاء بعدها حروف اإلطباق؛ فإهنا تبدل طاًء، 

                                                        

 .109انظر: الشافية يف علم التصريف، البن احلاجب ص (  1)
 .7اجلرجاين ص انظر: التعريفات، للشريف (  2)
 .71انظر: يف اللهجات العربية، إلبراهيم جنا ص (  3)
، وتداخل األصول اللغوية 1/347انظر: اللهجات العربِية يف الرِتاث، ألمحد علم الدين اجلندي (  4)

 .2/656وأثره يف بناء املعجم، د. عبد الرزاق الصاعدي 
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وهذا النوع من اإلبدال ال غىن عنه؛ ألِن تركه  كقوهلم: يف )اصترب( "اصطرب"،
 .(1)يوقع يف اخلطأ، أو يف خمالفة األكثر من كالمهم

: فهو إبدال حرف من حرف يف موضعه من غري أما اإلبدا  اللغوي -ب
 .(2)اضطراٍر إليه يف الِتصريف؛ لعالقة صوتِيٍة بني احلرفني

م العرب، وهو خيتلف وهذا النوع من اإلبدال مساعِي غري ُمطرد يف كال
 -، وأخرى تقول: )َمَدَه(-ابحلاء -ابختالف القبائل، فقبيلة تقول: )َمَدَح(

 -، ويقع هذا النوع من اإلبدال(3)، وال يعد خمالفه جمانبا للصواب اللغوي-ابهلاء
 .(4)يف مجيع حروف املعجم -غالبا

عند  -آلخر واإلبدال الِلغوِي أعِم من اإلبدال الِصريِف، وعالقة أحدمها اب
وخباِصٍة  -عالقة الكِل ابجلزء، وإطالقه  -كثرٍي من العلماء وال سِيما املتأِخرين 

 .(5)يشمل الِنوعني -يف املعاجم 
  

                                                        

، 4/280وشرح األمشوين على األلفية  ،4/2077انظر: شرح الكافية الشافية، البن مالك (  1)
 .216ودراسات يف فقه اللغة، لصبحي الصاحل ص 

انظر: من ذخائر ابن مالك يف اللغة، مسألة من كالم اإلمام ابن مالك يف االشتقاق، حتقيق: د. (  2)
، وتداخل األصول 317(، ص 107حممد عبد احلي عمار، جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد )

2/657- 658. 
 .72انظر: اللهجات العربية إلبراهيم جنا ص (  3)
 .3/427، ومهع اهلوامع جلالل الدين السيوطي 4/2079انظر: شرح الكافية الشافية (  4)
 .2/658انظر: تداخل األصول اللغوية (  5)
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 .املسألة الثانية: يف اإلبدا  بني الصوام 
 .أّوال: بني اْلمزة والواو

ويعِرفها )دانيال  ،كما أنِه من حروف العلة  ،يُعِد الواو من األصوات الشفويِة
جونز(: أبهِنا "صوٌت جمهور خيرج اهلواء عند النطق هبا، على شكل مستمر من 
البلعوم والفم، دون أن يتعِرض لتدخل األعضاء الصوتِية، تدِخاًل مينع خروجه، 

 .(1)أو يسبب فيه احتكاًكا مسموًعا"
 ،مرِقق ،جمهور ،احتكاكيٌّ  ،صوٌت شفويٌّ ومن هنا ميكن القول أبِن الواو: 

وهتتز األواتر  ،إذ ينطق عن طريق انضمام الشفتني مع مطهما إىل األمام
 ،ويرتفع الطبق حنو التجويف اخللفي للحلق؛ ليسِد التجويف األنفي ،الصوتية

 .(2)وخيرج اهلواء عرب الفم
، (3)ابلِشديدة دامىالقبينما ُتعِد اهلمزة من األصوات احللقِية، املوصوفة عند 

اليت تضِم  (4)وقد صِنفها الدكتور كمال بشر حتت مسمى )الوقفات االنفجارية(
مرقق. ويتم  ،مهموس ،انفجاري ،حروفا عدة، ويعِرف أبهنا: "صوت حنجري

مث ما يلبث  ،نطقها أبن يلتصق الوتران الصوتيان التصاًقا اتمًّا مينع مرور اهلواء
ويرتفع  ،وال تتذبذب األواتر الصوتية ،ج اهلواء منفجرافيخر  ،الِسد أن يزول فجأة

                                                        

 .D Jones An Outline 97انظر كتابه: (  1)
ه، 1436املدينة املنورة،  -األصوات، أمحد طه رضوان، اجلامعة اإلسالميةانظر: حماضرات يف علم (  2)

 .89ص 
 .1/195انظر: املقتضب للمربد (  3)
 .122مصر، ص  -انظر: علم األصوات، د. كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة(  4)
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 .(1)الطبق ليلتصق ابجلدار اخللفي للحلق ليسد اجملرى األنفي"
ويرى الدكتور حسن جبل من احملدثني  ،(2)وتعِد اهلمزة عند القدامى جمهورةً 
 -ولكن غموض املصطلحات لديه )عصر ،أهنا قطعة جهر أيًضا خالفا لبعضهم

واعتماده األساسي على الذوق الشخصي جيعالن التسليم هبذا  ،قصر( -زمري
 .(3)أمًرا يسريًا

وقد أورد اجلوهري يف هذا اجلانب إبدا  اْلمزة واًوا لدى العاّمة؛ حيث 
 مادة:قا  يف 
[ أخذت الشيء آخذه أخذا: تناولته. واإلخُذ ابلكسر، االسُم. أخذ"]

 .(4)واألْمر منه ُخذ. إىل قوله... وآَخَذُه بهَذنْبههه ُمَؤاَخَذًة َواْلَعامَُّة تَـُقوُل َواَخَذُه"
وابن منظور يف لسان  (5)واتبعه على الِتخطئة الرازي يف خمتار الِصحاح

 .(6)العرب
فقد أجاز اإلبدال يف لغة الَيمن، وخرِج  (7) املصباح املنريأِما الفيومي يف

ذُُكُم اّللَُّ }بعض السبعة  (8)عليه قراءة  ابلواو. (9){ال يـَُواخه
                                                        

 .112حماضرات يف علم األصوات، ص (  1)
 .1/83انظر: سر صناعة اإلعراب (  2)
 .77-74انظر: املختصر يف أصوات العربية، ص (  3)
 .1/14بن أيب بكر الرازي  انظر: خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا حممد(  4)
 ، مادة )أخذ(.14انظر: ص (  5)
 ، مادة )أخذ(.3/473انظر: (  6)
 .1/6انظر: (  7)
 .293انظر القراءة: حجة القراءات، البن زجنلة ص (  8)
 .225البقرة: (  9)
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 وقوله يف مادة:
 [: وأثب: شجر، الواحدة أاثبة. قال الكميت:أثب]

رّ  كـــــــ  او   يف مـــــــ  قـــــــ  اد ر ا املـــــــ   وغـــــــ 
 

با األ أث  با   ينــ اكخ شــــــــــــ   املتـ غ ط رســــــــــا
. تقول منه: )تَثاءبت( على (1)والثـَِؤاَبء ممدود. وىف املثل: "َأْعَدى من الثُـَّؤابء"  

. واتبعه يف ذلك صالح الدين الصفدي يف (2)تفاعلت، وال تقْل: )تَثاَوْبُت(
 ، وابن منظور يف اللسان.(3)تصحيح التصحيف

وقال الويل «. أحدكم فلُيطبْق فاهإذا تثاءب : »ودل على الِتصحيح قوله 
تثاوب يف أصل الِسماع ابلواو، ويف بعض الرواايت  :العراقي يف )شرح الرتمذي(

 .(4)ابهلمز واملِد، وهي رواية الصرييف
يتضح مما سبق أِن اهلمزة والواو وإن كاان حرفا علة إال أهنما خيتلفان يف 

لذا رأى اجلوهري  ؛و من الِشفةوخيرج الوا ،إذ خيرج اهلمزة من احلنجرة ،املخرج
أنه ال ميكن يف حال من األحوال جعل الواو مكان اهلمزة فيما أورده من 

 وبه أخذ. ،وبذلك اقتنع الباحث مبا قاله اجلوهري ،تصويبات يف هذا اجلانب

                                                        

ظَاٌظ َرجل (  1) ظَاظًا كان على انقة يـَتـََبْع رجل وكان شه من األمثال املضروبة يف املبالغة، وهو أن شه
ظاظ، فتثاءبت انقته، وتثاءبت انقة الرجل املطلوب، فتثاءب الرجل من فوقها  ُمغريًا، فتثاءب شه

. انظر: جممع األمثال للميداين فَـَقال  .2/45: َأْعَديْتهين َفَمْن تـَُرى َأْعَداكه
 ، )أثب(.3/1057انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  2)
 .180انظر: ص (  3)
 .2/80انظر: اتج العروس (  4)
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 .اثنًيا: بني اْلمزة والياء
واملقصود به الياء . (1)مرِقق ،جمهور ،احتكاكي ،يعِد الياء أبنِه صوٌت غاري

متييزًا عن الياء كحركة طويلة )ايء املد(.  ،ويوم( ،كما يف )بيت  ،كصوت صامت
ويتِم نطقه أبن يوضع مقدمة اللسان يف وسط املسافة بني وضع اللسان مع الصوامت 

 ،عن طريق إحداث تضييق يتسبب يف احتكاك اهلواء اخلارجي ،بوجه عام واحلركات
 وتتذبذب األواتر الصوتية. ،جلدار اخللفي ليسِد اجملرى األنفيويرتفع الطبق ليلتصق اب

فإنِه ينتج حينئٍذ ما ُيسِمى ابحلركة املركبة أو  ،وإذا أتت الياء مسبوقًة بفتح
 .(2)ووجود هذا النوع من احلركات موضع خالف ،املزدوجة

 ومما أورده اجلوهري يف هذا قوله يف مادة:
الصواب، وقد مُيَدُّ. تقول منه: أخطأت، وختطَّأت، [ اخلطأ: نقيض خطأ"]

 .(3)مبعىن واحد. وال تقل: أخطيت: وبعضهم يقوله"
 وكذا يف مادة:

[ الُبْطُء: نقيض السرعة. تقول منه: بطَُؤ جميئك، وأبطأت فأنت بطيء، بطأ]
 .(4)وال تقل: أبطيت

                                                        

 .4/434انظر: الكتاب (  1)
 .355-353انظر: دراسة الصوت اللغوي، ألمحد خمتار عمر ص (  2)
 .1/47انظر: اتج اللغة  ( 3)
 .1/36انظر: املصدر السابق (  4)
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، (1)الِصاغاينوافق اجلوهري على الِتخطئة يف حنو )َأخطأ( وما شاهبه كِل من 
، ونقل عن بعضهم (4)، وكذلك الزِبيدي يف اتج العروس(3)، وابن منظور(2)والرِازي

 احلكم على اإلبدال أبنِه لغة رديئة أو لثغة.
والعلة يف ذلك: أِن التخفيف القياسي للهمزة يف هذه احلالة يكون إببداهلا 

إىل الياء حكم على ألًفا وليس ايء، فيقال: )َأْخطَأُت(، فلما عدل عن ذلك 
 اإلبدال أبنه خطأ؛ ألنِه غري قياسي.

أِما ابن سيده فقد خرِج هذا اإلبدال على التخفيف البديل دون التخفيف 
القياسي؛ ألهنما نوعا التخفيف عنده، وقال يف تعليل ذلك ما نصه: "إهن َقول 

َا ُهَو خَتْفيف بديل َن مهزَة اْلَعَرب أخطيت لَْيَس بَتْخفهيف قياسي، َوإهَّنَّ  حَمْض، أله
َأْخطَأت مهَزة َساكهنة قبلَها فَـْتحة، َوُصوَرة خَتْفيف اهْلمَزة الَّيته هذي نصبتها: َأن 
َن  ختلص ألفا حَمَْضة، فَـيُـَقال: أْخطات، َكَقْوهلههم يفه خَتْفيف كأس: كاس، أله

َْنزهَلة كأس، َكَما َأن )طَلهْق( من )اْنطَلهق(، " على وزن طأت" من َأْخطَأت، مبه
ذ(، فَلَذلهك قيل: )اْنطَْلْق(، يفه )اْنطَلهْق(، َكَما قيل: )َفْخذ(؛ َوإهذا انـَْقطع من  )َفخه
يط، فَـَهَذا حكمه، أعين َأن يـَُعامل ُمَعاَمَلته...  املركَّب َشْيء على شكل اْلَبسه

 .(5)فَـَلمَّا مل أجد أخطيت مقتضية للتَّْخفهيف القياسي، قلت: إهنَّه بديِل"

                                                        

 ، مادة )خطئ(.1/14انظر: العباب (  1)
 .92انظر: خمتار الصحاح ص (  2)
 ، مادة )خطئ(.1/65انظر: لسان العرب (  3)
 .1/212انظر: (  4)
 ، مادة )خطئ(.1/40انظر: احملكم (  5)
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ء على ما سبق، فيذهب الباحث إىل جواز التخفيف يف هذه املسألة، وبنا
وأنه ختفيف بديل ال قياسي، كما أن نوع هذا التخفيف كثري يف اللغة، وجار 

 على األلسنة.

 .املسألة الثالثة: يف اإلبدا  بني الصوائ 
 .لفتح )صواب( والكسر)خطأ(الفتحة والكسرة: ا بني: أّوال

 قوله يف مادة:
[ "الَسْهُب: الفالُة، والفرُس الواسُع اجلَْري. وبئٌر َسْهَبٌة: بعيدُة س هاب  ]

الَقْعره، وُمْسَهَبٌة أيًضا بفتح اهلاء. وَأْسَهَب الرجُل، إذا أكثر من الكالم فهو 
 .(1)ُمْسَهٌب بفتح اهلاء، وال يقال بكسرها، وهو اندر"

لثالثي اجملرد بلفظ القاعدة يف هذه املسألة جميء اسم الفاعل من غري ا
مضارعه بشرط اإلتيان مبيم مضمومة مكان حرف املضارعة، وكسر ما قبل 
 ماآلخر مطلًقا؛ سواء كان مكسوًرا يف املضارع؛ كـ)ُمنطلهق( و)ُمستخرهج( أ

 .(2)مفتوًحا كـ)ُمتعلِهم( و)ُمتدحرهج(
أبهنا  -ابلفتح -وبناًء على القاعدة املذكورة حكم على كلمة )ُمسَهب(

ذٌّة أو خطٌأ؛ ألهنا من )َأْسَهَب(، والصواب أن يكون ابلكسر، فيقال: شا
 )مسههٌب(.

 .(3)يف خمتار الصحاح الرازيواتبع اجلوهري على التخطئة 
                                                        

 ، مادة )سهب(.1/150اتج اللغة (  1)
 .315، وشرح ابن الناظم على األلفية ص 41انظر: الكافية يف علم النحو، البن احلاجب ص (  2)
 .156انظر: ص (  3)
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يف املعاجم الزًما؛ وبذا يكون الوصف منه بصيغة « أسهب»الفعل  وقد ورد
مفعول من الفعل اسم الفاعل، وميكن تصويب املثال املرفوض ابعتباره اسم 

املتعدي )أسهب( الذي ورد متعدايًّ بنفسه يف بعض املعاجم القدمية، ويتضح 
ذلك من خالل انقسام آراء اللغويني يف الوصف من الفعل )َأْسَهب( إىل مخسة 

 آراء:
، فقد جاء يف أدب الكاتب: «ُمْسَهب»: عدم ورود غري الوصف األو 

العني.. وجاء حرف واحد اندر ال يعرف "كل أفعل فاالسم منه ُمْفعهل بكسر 
 .(1)غريه قالوا: َأْسَهب يف كالمه فهو ُمْسَهب، وال يقال: ُمْسههب بكسر اهلاء"

: ورود الوصفني )ُمْسههب(، و)ُمْسَهب( مبعىن واحد، فقد جاء يف والثاين
 .(2)ْسَهب: الكثري الكالم"الـمُ ْسههب و الـمُ اللسان: "و 
الوصفني )ُمْسههب(، و)ُمْسَهب( مع الفرق يف معنييهما، : ورود والثالث

فقد جاء يف اللسان أيًضا: "رجل ُمْسَهب، ابلفتح إذا أكثر الكالم يف اخلطأ، 
 .(3)فإن كان ذلك يف صواب فهو ُمْسههب ابلكسر ال غري"

: أن يكون من ابب االستغناء بـ)ُمفَعل( عن فاعل، كما ذكر ذلك والرابع
ال: "مث قلت: ورمبا استغين عن )ُمفعهل( بـ)فاعل( أو ابن مالك؛ حيث ق

                                                        

 .1/611انظر: (  1)
 ، مادة )سهب(.1/475(  2)
 ، )سهب(.1/475انظر: (  3)
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بـ)ُمفَعل(، فأشرت إىل قوهلم أيفع الغالم إذا شب فهو ايفهع. وأشرت بقويل )أو 
 .(1)مبفَعل( إىل قوهلم: أسهب الرجل يف الكالم إذا أكثر فهو مسَهب"

َب الِلديغ( مبنيًّا للمفعول،واخلامس  : أن يكون )مسَهب( من قوهلم )ُأسهه
 .(2)فيكون يف بنائه للفاعل قد اسَتغَنوا ابسم املفعول عن اسم الفاعل

ْسههب على أنِه وصف من الفعل اـلمُ والذي أختاره صواب الوجهني مبعىن واحد، 
ْسَهب على أنه وصف شاذٌّ قياًسا، لكنِه الـمُ الالزم )أسهب( مبعىن: أكثر الكالم، و 

 .(3)فصيح استعمااًل لوروده عن العرب الفصحاء
ومن الكلمات اليت جاءت على هذا أيًضا، أي على أَفعل فهو ُمفَعل، 

 .(4)أَْلَفَج فهو ُملَفج إذا أفلس، وَأْحَصَن فهو حُمَصن، وَأْسهم فهو ُمسَهمٌ 
 .املطلب الثاين: يف اإلدغام

اإلدغام يف الِلغة: إدخال شيء يف شيء، ومنه إدخال الِلجام يف أفواه 
 .(5)الِدواب

                                                        

 .72 -3/71انظر: شرح التسهيل (  1)
 .10/302انظر: التذييل والتكميل أليب حيان (  2)
 .697عجم الصواب اللغوي ص انظر م(  3)
، وأبنية األمساء واألفعال واملصادر البن 50 -49انظر: ليس يف كالم العرب البن خالويه ص (  4)

 .344 -343القطاع املوصلي ص 
 .12/203انظر: لسان العرب )دغم(، (  5)
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االصطالح: إدخال حرف يف حرف بعد تسكني األِول منهما؛ وال ويف 
 ؛ حنو )َشِد( و)َسلََّم((1)يكون ذلك إالِ يف مثلني، أو متقاربني بعد قلب أحدمها

 )الرَُّجُل(.و )ادََّكَر(و
ويعِد اإلدغام وسيلة من وسائل تيسري الِنطق، واالقتصاد يف اجلهد 

 .(2)العضلي
ومن  ،)الّصحاح( تصويبات تتعّلق ابإلدغام وقد أورد اجلوهري يف كتابه
 تلك الّتصويبات قوله يف مادة:

ههما. عرس"] [: الَعروُس نعت، يستوي فيه الرجل واملرأة ما داما يف إعراسه
يَـَها. َواَل تَـُقْل:  َا. وََكَذا إهَذا َغشه َْهلههه َبىَن هبه وأْعَرس ُفاَلٌن َأيه اختَََّذ ُعْرًسا. َوَأْعَرَس أبه

 .(3)َس َواْلَعامَُّة تَـُقوُلُه"َعرَّ 
، والرازي يف خمتار (4)واتبع اجلوهري على التخطئة الِصاغاين يف العباب

 .(5)الصحاح

                                                        

 .235 -3/233، وشرح الشافية للرضي 2/631انظر: املمتع يف التصريف البن عصفور (  1)
 .223انظر: اللهجات يف الكتاب لسيبويه ص (  2)
 )عرس(. 3/947انظر: اتج اللغة (  3)
 ، )عرس(.1/144انظر: (  4)
 .205انظر: ص (  5)
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بشأن صحة اللفظ املرفوض، ففي  تقوالهتمأِما اللغويون اآلخرون فتضاربت 
يف موضع  (3)أنه ال يقال: )َعِرس(. ذكر اللسان (2)والِتاج (1)حني نقل اللسان

 آخر ما نصه: "عِرس وأعرس: اختذ عهْرًسا وكذلك عِرس هبا وأعرس".
وقد وردت كلمة )عِرس( يف بعض من الكالم املأثور عن النيب صلى هللا 

لورودها  ،مما يدل على أن استخدام كلمة )عِرس( فصيح بل أفصح ،عليه وسلم
وعليه فقد جانب اجلوهري الصواب ومن وافقه  ،عليه وسلمعن النيب صلى هللا 

 يف قوهلم: ال يقال: )عِرس(، أو العامة تقول: )عِرس(.
عن النيب عليه الصالة  اثبتةومما يدل على صحة اللفظ املرفوض أحاديث 

والسالم، وهو أفصح من نطق ابلضاد، كما ورد يف مسند احلميدي من حديث 
َعرََّس يبه َأيبه يفه إهَماَرةه »املطلب قال: بن  احلارثبن  نوفلبن  احلارثبن  عبد هللا

ُشوا ْبنُ  ُعْثَماَن َفَدَعا النَّاَس يفه َولهيَمٍة لََنا، وََكاَن فهيَمْن َأاَتاَن َصْفَوانُ   أَُميَّةَ فَـَقاَل: انـَْتهه
ْعُت َرُسوَل اّللَّه َصلَّى هللُا َعَليْ  ُهَو َأْهَنُأ َوَأْمرَأُ »هه َوَسلََّم يـَُقوُل: اللَّْحَم هَنًْشا َفإهيِنه مسَه

 .(4)«َأْو َأْهَنأُ َوأَبـَْرأُ 
 

  

                                                        

 ، )عرس(.6/135انظر: (  1)
 ، )عرس(.16/250انظر: (  2)
 .6/136انظر: (  3)
 .1/481انظر: مسند احلميدي (  4)
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 املبحث الثاين: التصويب يف املستوى الصريف، وفيه أربعة مطالب:
يف هذا املبحث عن اجلانب الصريف الذي  -مبشيئة هللا  -سيكون احلديث

الذي حصل فيها من زايدة أو يشمل الكلمة اجملردة من حيث هي، وما التغيري 
 ختفيف أو تغيري يف الصيغة. نقص أو

 .املطلب األو : يف الزايدة
 ومما أورده اجلوهري يف هذا اجملا  ما أييت، قوله يف مادة:

، إذا طرْحت فيها من ا[ املهْلُح معروٌف. وَمَلْحُت القهدَر أْمَلُحها َمْلحً م ل ح  "]
، وكذلك َمُلَح ابلضم ُملوَحًة، فهو ماءٌ ملٌح، ااملاءُ مَيُْلُح ُملوحً املهْلح بقدٍر. وَمَلَح 

 .(1)وال يقال مالهٌح إال يف لغة َردهيٍَّة"
أنه يُقاُل كذلك ماٌء ماحلٌ، وإن وصفه بعضهم  (2)قد ذكرت املعاجم

 .(5)، وبعضهم أبهنا لغة ال تـُْنكر(4)، وبعضهم ابلرداءة(3)ابلقِلة
؛ لرتِددها يف أشعار الفصحاء، ومنه قول (6)لغة قليلة والصواب أن يقال إهنا

 :(7)أيب ربيعةبن  عمر
ـــا ٌ  ر  م ر والب ح  ـــ    يف الب ح   ولو تف ل

 
اب  ر من ريقاه ا ع ذ   ألصـــــــــب ح  ماء  الب ح 
 

                                                        

 لح(.، )م1/406انظر: اتج اللغة (  1)
 .2/578)ملح(، واملصباح املنري  2/599انظر: لسان العرب (  2)
 .270انظر: شرح الفصيح البن هشام اللخمي ص (  3)
 .297انظر: خمتار الصحاح ص (  4)
 .5/64انظر: هتذيب اللغة (  5)
 .652انظر: معجم الصواب اللغوي، ص(  6)
 .29ديوانه ص البيت من البسيط، لعمر ابن أيب ربيعة يف (  7)
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 وقول اآلخر:
 بصـــــــــــــــرايَّ  تـــــزو ـــــ    بصـــــــــــــــريـــــةٌ 

 ايَّ يــــــطــــــعــــــمــــــهــــــا املــــــا  والــــــطــــــر  
 ومنه أيًضا قوله يف مادة: 

ُف [ ك س ف  "] الكسفة: القطعة من الشيء. وَكَسَفته الشمُس َتْكسه
، يتعدَّى وال يتعدى. وكذلك: َكَسَف اْلَقَمُر إهالَّ َأنَّ ا، وَكَسَفها هللا َكْسفً اُكسوفً 

 .(1)اأْلَْجَوَد فهيهه َأْن يـَُقاَل: َخَسَف. َواْلَعامَُّة تَـُقوُل: اْنَكَسَفته الشَّْمُس"
الِتخطئة أبو عبد هللا اخلوارزمي يف كتابه مفاتيح ووافق اجلوهري على 

 .(2)العلوم
ومن أحسن من وقفت عليه ممن فِصل القول يف هذه املسألة القاضي 
عياض؛ عند كالمه عن: "حديث اخلسوف، خسفت الشَّْمس بهَفْتح اخْلَاء 

ََياتههه وََكَذلهَك ورد يفه كتا ْوت أحد َواَل حله
َ
ني َواَل خيسفان مل ب هللا يفه اْلَقَمر، َوالسِه

وروي كسفا وخسفا، وروي )انكسفت  (3)وُروي اَل يكسفان، وُروي اَل ينكسفان
، َوقَاَلهُ بَعضهم ُخسفت بهَضم اخْلَاء على َما مل يسم فَاعله وقيل: خسف (4)الشَّْمس(

                                                        

 ، )كسف(.1422 -4/1421انظر: اتج اللغة (  1)
 .245انظر: ص (  2)
، من حديث أيب مسعود، قَاَل: 1/400كما ورد يف سنن ابن ماجه، ابب ما جاء يف صالة الكسوف (  3)

َفانه لهَمْوته َأَحٍد مهَن النَّاسه فَإهَذا رَأَيـُْتُموُه إهنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر ال يَـْنكَ »قَاَل َرُسوُل اّللَّه َصلَّى هللاُ َعَلْيهه َوَسلََّم:  سه
 «.فَـُقوُموا َفَصلُّوا

انكسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى »بعدة طرق أبلفاظ متقاربة:  كما ورد عن النيب (   4)
، ومسلم 2/39انظر: البخاري يف صحيحه، ابب الصالة يف كسوف القمر، «. هللا عليه وسلم
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َا يـَُقال خسف  اْلَقَمر وانكسفت الشَّْمس َوقَاَل بَعضهم: اَل يـَُقال انكسف اْلَقَمر إهَّنَّ
 اْلَقَمر وكسفت الشَّْمس وكسفها هللا َفههَي مكسوفة وكاسفة.

وذهب بعض اللغويني واملتقدمني إهىل أَنه ال يـَُقال يفه الشَّْمس إهالَّ خسفت 
الزبري َواْلُقْرآن يرد َهَذا َوَلَعلَّه وهم من بن  َويفه اْلَقَمر كسف َوُروهَي َذلهك َعن ُعْرَوة

سعد: اخلسوف يفه اْلكل بن  ْعىن فيهَما، َوقَاَل اللَّْيثانقله َعنُه َوقيل مها مبهَ 
والكسوف يفه اْلبَـْعض، َوقيل اْلُكُسوف تغريمها واخلسوف مغيبهما يفه السَواد، 
ْنه خسف  َوبهُكل َجاَءت اآْلاَثر على َما قدْمَناُه، وأصل اخلسوف املغيب، َومه

َها، َوقيل أصل  َا َعَليـْ اخلسوف التـََّغريُّ َوالَّذهي تدل اأَلْرض َوُهَو سوخها مبه
َُما َسَواء؛ َوأما اخلَْْسف يفه اأَلْرض فباخلاء بهَغرْي خالف؛  اأْلََحادهيث َعَلْيهه َأهنَّ

 .(1)َوبهَذلهك َجاَء اْلُقْرآن واحْلَدهيث َوُهَو السوخ فهيَها"
: َكَسَف الشمُس والقمُر ُكُسوفًا: احتجبا.. كانكسفا، (2)وجاء يف الِتاج

 .(3)ليه فكال االستعمالني صحيح فصيحوع
 .املطلب الثاين: يف ختفيف اْلمزة

 عّر  القدامى ختفيف اْلمزة مبا أييت:
وهو أن ترِد إىل وجه من التخفيف، ويشرتك فيه األضرب الثالثة االسم والفعل 

ا أبعد احلروف خمرًجا فاستثقل إخراجها من أقصى ؛ ألهنِ واحلرف، وإَِّنا خِففت اهلمزة
                                                        

، وأيب داود يف سننه، ابب 2/626ابب ما عرض على النيب صلى هللا عليه وسلم، يف صحيحه، 
 .1/307من قال أربع ركعات، 

 .247 -1/246انظر: مشارق األنوار (  1)
 ، )كسف(.24/308انظر: (  2)
 .619انظر: معجم الصواب اللغوي، ص (  3)
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احللق إذ هو مثل الِسعلة أو التهوع. ويف ختفيفها ثالثة أوجه: اإلبدال واحلذف وأن 
 .(1)جتعل بني بني، أي بني خمرجها وبني خمرج احلرف الذي منه حركتها

 وقي  يف تعريفه عند بعض احملدثني:
فيسهلها يف النطق، ويتسامح املتكلم هبا من غري تغيري يدخل على اهلمزة 

 .(2)حتقيق وال نرب
ولعل  ،وختفيف اهلمز إحدى الظواهر الِلهجية عند قريش وأكثر احلجاز

السبب يف ختفيفها يعود إىل بعد خمرجها، فهي خترج من أقصى احللق من احلنجرة 
هلذه القبائل  والذي يبدو أن تسهيل اهلمز مالئم ،(3)فخففت الستثقال إخراجها

ولذلك مل تكن حباجة إىل التماس املزيد  ،احلضرية اليت كانت متأنية يف نطقها
واستعانت عن ذلك بوسائل عرب عنها  ...من مظاهر األانة فأمهلت مهز كلماهتا

النحاة بعبارات خمتلفة كالتسهيل والتخفيف والتليني واإلبدال واإلسقاط، ولكِن 
 .(4)مز إال يف اللغة األدبية املوحدةهذه القبائل ال متيل إىل اهل

 وقد أورد اجلوهري عدة تصويبات يف ختفيف اْلمزة، كقوله يف مادة:
: أْلْمُت اجلرح االشحيح النفس. ويقال أيضً  األصل الدينء[ اللئيم: الم"]

والَصدَْع، إذا شددته، فالتأم. والءْمُت بني القوم ُمالءَمًة، إذا أصلحت ومجعت. 

                                                        

، واملقدمة اجلزولية أليب موسى 86انظر: الشافية يف علمي التصريف واخلط البن احلاجب ص (  1)
 .2/169، والكناش يف فين النحو والصرف أليب الفداء عماد الدين إمساعيل 248اجلزويل 

 .64انظر: معجم الصوتيات، د. رشيد العبيدي ص (  2)
 .99على مراح األرواح، لدنقوز ص ، وشرحان 5/265انظر: شرح املفصل، البن يعيش (  3)
 .77-76انظر: يف اللهجات العربية، إلبراهيم أنيس ص (  4)
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وإذا اتَّفق الشيئان فقد اْلَتَأما. ومنه قوهلم: هذا طعام ال يالئمىن، وال تقل ال 
 .(1)يالومىن، فإَّنا هذا من اللوم"

 وللغويني واملعجميني يف املسألة مذهبان:
، (2): املوافقون للجوهري على التخطئة كابن قتيبةاملذهب األو 

 .(4)، والرازي(3)واألزهري
: فريى أصحابه أن األصل يف الكلمة ابهلمزة )يالئمين( مبعىن املذهب الثاين

يوافقين، مث خيفف فيصري ابلياء )يالميين(، وأما رواية حديث ابن مكتوم: )إِن يل 
، بتخفيف اهلمزة وقلبها إىل الواو فغلط من الراوة؛ ألن قولك: (5)قائًدا ال يالومين(

 ٰى ين ىنٱ﴿)ال يالومين( من املالومة، وهي من اللوم، ومنه قوله تعاىل: 
 .(6)﴾زي ري

، (8)، واخلطايب(7)وإىل هذا الوجه صار جِل اللغويني واملعجميني كابن األثري
 ، وغريهم.(10)، والزبيدي(9)وابن منظور

                                                        

 ، )الم(.2026 -5/2024انظر: اتج اللغة (  1)
 .3/658، وغريب احلديث 370انظر: أدب الكاتب ص (  2)
 ، )الم(.15/287انظر: هتذيب اللغة (  3)
 .277انظر: خمتار الصحاح ص (  4)
 .3/225غريب احلديث للخطايب انظر: (  5)
 .30القلم: (  6)
 .4/278، 221 -4/220انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر (  7)
 .27 -26، وإصالح غلط احملدثني ص 3/255انظر: غريب احلديث (  8)
 ، )الم(.12/531انظر: لسان العرب (  9)
 .445، 33/393انظر: اتج العروس (  10)
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عليه؛ فيجوز ختفيف اهلمزة فتصري منقلبة ايء، وهذا التخفيف جائز وبناء 
يف الكالم، واخلطأ إَّنا وقع يف رواية احلديث ال من ختفيف اهلمزة إىل الواو؛ ألن 
ذلك يؤدي إىل فساد املعىن، ومن مث فال وجه لرواية الواو، ويعد اخلطأ من 

 التصحيف يف الرواية.
وحيتمل أن يكون فيه جمانبة للصواب، فكالم اجلوهري إذن حيتمل هذا، 

 فتخرج املسألة حينئذ مما حنن فيه.
 املطلب الثالث: يف التغيْي بني الصيغ الصرفية، وفيه مسائ :

ومما ورد من تصويبات يف هذا اجلانب عند اجلوهري يف كتابه )الصحاح( 
 ما أييت:
 بني فـ ع    وأ فـ ع   : - 1

الصحاح  وانب تتعلق مبجيء الثالثي اجملرد أورد اجلوهري يف كتابه 
 حيث قا  يف مادة: ،على وزن الرابعي

 خف حف جف﴿[ اجلُفاُء: ما نفاه السيُل. قال هللا تعاىل:  فأ"]
، إذا َرَمى ابلَقذى والزِبد، وكذلك القهْدر . َجَفأَ الَوادهي َجَفأً أي ابطاًل  (1)﴾مف

. وأْجَفَأْت لُغةٌ فيه. وَجَفْأُت القهْدَر أيًضا، إذا َكفَأهَتا  إذا َرَمْت بهَزَبدهها عهْنَد الَغَلَيانه
 أو َأَمْلتَـَها َفَصبَـْبَت ما فيها. وال تَـُقْل: َأْجَفْأهُتا. قال الراجز )من مشطور الرجز(:

را  د  ؤ    ذ ا قــــــــا فــــــــ  يــــــــفــــــــانا  ــــــــ      لــــــــلضــــــــــــــــــّا
 

فــــــانا  فــــــانا يفا اجلــــــا ى الــــــر غــــــ  لــــــ  ًأ عــــــ  فــــــ    ــــــ 
ــــــــانا   ب ــــــــ  ــــــــسا ابأل ل ي كــــــــا ــــــــعــــــــ  ن ال ْي ٌ مــــــــا  خــــــــ 
                                                         

 .17الرعد: (  1)
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لغة  فهي، (1)«فأ فؤوا قدروه  مبا فيها»يف احلديث:  الذيوأِما 
 .(2)جمهولة"

لكِن الزِبيدي نقل عن اللغويني أنه ُثالثيٌّ يفه الفصيح من اْلَكاَلم، وُأمههل 
 .(3)الرابعيُّ 

يده . (5): املعُروف بهَغرْي أَلف، وعند ابن األثري: إهنا لغة قَليلة(4)وَقاَل اْبن سه
 .(6)ويف العباب: إهنا لغة ضعيفة

تـ ع   : -2  جميء فع  مطاوًعا على انـ ف ع    أو افـ 
أورد اجلوهري يف كتابه الّصحاح أيًضا تصويبات تتعّلق مبجيء الثالثي 

تـ ع   ؛ حيث قا  يف مادة:على وزن   انـ ف ع    أو افـ 
[ الطِْرد: اإلبعاد، وكذلك الطَِرد ابلِتحريك. تقول: طََرْدُته َفَذهب، وال ط ر د  ]

 .(7)يُقال منه انـَْفَعل وال افْـتَـَعل، إال يف لغة رديئة. والِرجل مطروٌد وَطريد

                                                        

، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري 1/219انظر: الفائق يف غريب احلديث للزخمشري (  1)
1/277. 

 .1/41انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  2)
 ، )جفأ(.1/178انظر: اتج العروس (  3)
 ، )جفأ(.7/491انظر: احملكم (  4)
 .1/277انظر: النهاية (  5)
 .1/8انظر: العباب (  6)
 ، )طرد(.2/502انظر: اتج اللغة (  7)
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م عن أن طردته فذهب ال مطاوع له من لفظه؛ الستغنائه (1)ذكر سيبويه
 .(2)مطاوعه كما استغنوا برتك عن ودع وهكذا. وكذا قال ابن سيده

 (5)، وابن اجلوزي(4)، والفيومي(3)وقد اتبع كل من صالح الدين الصفدي
اجلوهري على الِتخطئة، وعلى احلكم أبن املطاوعة هنا لغة رديئة، فقولك: طردته 

 فانطرد أو فاطرد رديء.
لكِن جممع اللغة املصري أقِر قياسية جميء )انفعل( مطاوًعا لـ )فَـَعَل( املتعِدي 
الِدال على معاجلة حسِية؛ وأِن هذا الفعل قد ورد يف املعاجم على أنه لغة وردت 

العرب وإن كانت رديئة، ولكن قرار جممع اللغة املصري بقياسية عن بعض 
 .(6))انفعل( فيما مل ُيسمع ينطبق من ابب أوىل على ما مُسع قلياًل 

 جميء م فع   على م ف ع  : - 3
وأورد اجلوهري يف كتابه الصحاح أيًضا تصويبات تتعلق مبجيء م فع  

 حيث قا  يف مادة: ،على وزن م فع 
الشيء صواًن وصيااًن وصيانة، فهو َمصون، وال تقل ُمصان. [ُصنُت صون"]

 .(7)وثوب َمصون على الِنقص، ومصوون على الِتمام"

                                                        

 .4/66انظر: الكتاب (  1)
 .308 -4/307انظر: املخصص (  2)
 .365انظر: تصحيح التصحيف ص (  3)
 .2/370انظر: املصباح املنري(  4)
 .133انظر: تقومي اللسان ص (  5)
 .164انظر: معجم الصواب اللغوي، ص (  6)
 ، )صون(.6/2153العربية انظر: اتج اللغة وصحاح (  7)
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إىل موافقة اجلوهري يف هذه التخطئة،  (2)واملعجميني (1)وذهب جِل اللغويني
: "َويـَُقوُلوَن ملا يصان: ُهَو مصان، والصََّواب فهيهه مصون، كما (3)قال احلريري

 الشَّاعر:قال 
ء ـــــه  بــــال  س  ي شــــــــــــــبــــه يــــ  ء لــــ   بــــال 

 
او ة غْي ذاي حســـــــــــــب و دين  د   عـــ 
ا   يصــــــــــنــه  ه  عرملــــــــــــً نــ   يبيحــك ما

 
ون  ك يفا عرص م صــــــــــ  نــــ   "ويرتع ما
لكِن املعاجم العربِية أوردت الفعل الثالثي اجملرَّد ومشتقاته للسياق املذكور  

إجازة جممع اللغة املصرِي )صاَن(. وميكن تصحيح االستعمال املرفوض اعتماًدا على 
ما شاع استعماله من األفعال الثالثية املزيدة ابهلمزة )أفعل(، اليت جاءت مبعىن )فَـَعل( 

 .(4)الثالثي اجملرَّد، على أن تكون اهلمزة لتقوية املعىن وإفادة التأكيد
اباًب بعنوان: فَـَعلُت وأَْفعلُت  (5)وَعَقد ابن قتيبة يف كتابه: أدب الكاتب

ابتفاق املعىن. وذكر يف هذا الباب أكثر من مئيت فهعل مسموع عن العرب، 
 عمَّا يف صيغة )أفعل( املزيدة ابهلمزة من اإلسراع إىل إفادة الِتعدية. فضاًل 

  

                                                        

 .171، وتقومي اللسان ص 123انظر: تثقيف اللسان البن مكي الصقلي ص (  1)
 .181، وخمتار الصحاح ص 2/900، )صون(، ومجهرة اللغة 12/170انظر: هتذيب اللغة (  2)
 .70انظر: درة الغواص ص (  3)
 .704انظر: معجم الصواب اللغوي، ص (  4)
 .445 -444انظر: ص (  5)
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 .املطلب الرابع: يف التصغْي
 .التصغري لغًة: التحقري

االسم، وفتح اثنيه، وزايدة ايء ساكنة بعد احلرف واصطالًحا: هو ضِم أول 
 .(1)الثاين، ُتسِمى بـ)ايء التَّصغري(

خطِأ  ،أورد اجلوهري يف صحاحه جمموعة من األلفاظ املتلعقة بباب التصغري
 ومن تلك األلفاظ ما يلي: ،فيها بعض العرب استخدامهم للكلمة ابلواو

َفاٌه( [ )الشََّفُة( َأصُلَها َشَفَهٌة؛ ألهَ شفه] َهٌة( َومَجَْعَها )شه نَّ َتْصغهريََها )ُشَفيـْ
َنَّهُ يـَُقاُل: يفه اجلَْْمعه )َشَفَواٌت(  هْلَاءه. َوَزَعَم بـَْعُضُهْم َأنَّ النَّاقهَص مَن الشََّفةه َواٌو؛ أله ابه

حَّتههه   .(2)َواَل َدلهيَل َعَلى صه
 هذه املسألة فيها ثالثة آراء للغويني واملعجميني:

إىل أِن األصل يف )شفة(  (4)واملعجميني (3)ذهب أكثر اللغويني :األو 
ين منها، بدليل تصغريها على )ُشفيـَْهة( ومجعها ء)شفهة( حبذف إحدى اهلا

 على )شفاه(؛ ألِن التصغري واجلمع يرِدان األشياء إىل أصوهلا.

                                                        

بن حممد سليم الغالييىن،  ، وجامع الدروس العربية، ملصطفى253انظر: املفصل للزخمشري ص (  1)
 .84، ص 2ه، ج1414، 8بريوت، ط –املكتبة العصرية، صيدا 

 ، )شفه(.6/2237انظر: اتج اللغة (  2)
مانيين ، وشرح التصريف للث397، واملمتع الكبري يف التصريف ص 192انظر: درة الغواص ص (  3)

 .1/72، والتصريح لألزهري 423ص 
 .1/318، )شفه(، واملصباح املنري 6/55انظر: هتذيب اللغة (  4)
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إىل أن القول أبن يف )شفة( لغتني، )شفهة(  (1): وذهب بعضهمالثاين
 )شفوة( ابلواو، وأن اهلاء أقيس والواو أعِم؛ لشبهها بـ)سنة( و)سنوات(.ابهلاء، و

: وهو ما نقله اجلوهري عن بعضهم أبن أصلها ابلواو؛ ألن مجعها الثالث
 على )شفوات(. وقال أبنه ال يوجد دليل على صحته.

وقد أكد اخلليل قول اجلوهري؛ حيث قال: "الِشفة حذفت منها اهلاء 
 .(2)وتصغريها شفيهة"

 

                                                        

 .167انظر: خمتار الصحاح ص (  1)
 .507ه، ص1406جممل اللغة، ابن فارس (  2)
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الفص  الثاين: التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى النحوي 
 والدالي، وفيه مبحثان:

 املبحث األو : التصويب يف املستوى النحوي، وفيه سبعة مطالب:
 :املطلب األو : يف قوْل : )طوبيك( ابإلملافة

ذكر اجلوهري تصويبات لغويِة ختِص علم النحو، وهذه التصويبات ال ختص 
اجلانب األعرايب )الرفع، والنصب، واجلر(، وإَّنا ختص اجلانب األسلويب، ومن 

 أمثلة التصويبات الرتكيبية اليت ذكرها اجلوهري قوله يف مادة:
[ الطَيِهب: خالف اخلبيث. وطاب الشيء يطيب طيبة وتطيااب. طيب"]

لك،  وطوىب: فـُْعلى من الطيب، قلبوا الياء واًوا للضمة قبلها. وتقول: طوىب
 .(1). قال يعقوب: وال تقل طوبيك ابلياء"ابإلضافةوطوابك 

ذكر اجلوهري هنا أنه ال يقال: )طوبيك( ابلياء فقط، وأِن اجلائز يف اإلضافة 
 إىل )طوىب( طوىب لك، وطوابك.

لكن اللغويني واملعجميني خمتلفون يف الكلمة اليت تلحن فيه العوام، هل هي 
 ابلياء؟طوابك أم طوبيك 
إىل موافقة اجلوهري يف ختطئته هذا األسلوب، وهو  (2)فذهب بعضهم

 )طوبيك(.

                                                        

 ، )طيب(.1/173انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  1)
 .110والقاموس احمليط ص ، )طيب(، 1/564انظر: لسان العرب (  2)
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إىل أن اللحن هو )طوابك(، والصواب أن يقال: طوىب  (1)وذهب آخرون
، ونُقل هذا عن أكثر (2)﴾مم خم حم جم﴿ لك، كما قال تعاىل:

 . فإنه أجاز إضافتها بغري الم على قلة.(4)إال األخفش (3)الِنحويني
 والصحيح أن )طوابك( ورد يف الشعر، فقد استعمله ابن املعتز؛ حيث قال:

ـــه ـــ  ل ـــا ســــــــــحًرا طٌْي فقل  مرت بن

 

ـــــا إاي  طـــــواب    طـــــواب  اي لـــــيـــــتـــــن

وبناء على ذلك فطوابك صحيح فصيح، وطوىب لك أفصح يف الكالم،  
 ويبقى اخلطأ كما قال اجلوهري: طوبيك ابإلضافة إىل الياء.

 .قوع خرب )عسى( امًسا صرحًيااملطلب الثاين: يف 
 ومما أورده اجلوهري يف هذا اجلانب أيًضا ما ذكره يف مادة:

[ عسا الشيء يعسو ُعُسوًّا وَعساًء ممدود، أي يبس واشتدَّ عسا"]
وصلب... وعسى من أفعال املقاربة، وفيه طمع وإشفاق، وال يتصرف ألنه وقع 

زيد أن خيرج(، و)عست فالنة أن بلفظ املاضي ملا جاء يف احلال تقول: )عسى 
خترج(، فزيد فاعل عسى وأن خيرج مفعوهلا، وهو مبعىن اخلروج، إال أن خربه ال 

 .(5)يكون امًسا. ال يقال: عسى زيٌد منطلًقا

                                                        

 .439 -3/438، واإلابنة يف اللغة العربية للعوتيب 1/449انظر: الزاهر يف معاين كلمات الناس (  1)
 .29الرعد: (  2)
 .2/43، )طيب(، وغريب احلديث البن اجلوزي 14/99انظر: هتذيب اللغة (  3)
 .2/405انظر: معاين القرآن (  4)
 ، )عسا(.6/2425وصحاح العربية انظر: اتج اللغة (  5)
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اختلف اللغويون يف )عسى(، هل هو فعل مطلًقا أم حرف مطلًقا، أم هو 
 فعل يف مواضع، وحرف يف مواضع أخرى.

املقاربة، وفيه ترج وطمع يف حصول اخلرب. وتستعمل اتمة وهو يدل على 
 .(1)وانقصة

 واختلفوا كذلك يف جميء مفعوهلا أو خربها امًسا صرحًيا إىل عدة مذاهب:
إىل عدم وقوع خرب )عسى( امسًا  (3)واملعجميني (2)األول: ذهب بعض اللغويني

"عسى الغوير أبؤًسا"  :(4)صرحيًا، وإذا ورد من ذلك شيء فهو شاذ أو اندر، فقوهلم
 مثل، واألمثال قد أتيت فيها ما ال أتيت يف غريها.

إىل جميء خربه امًسا صرحًيا رجوًعا إىل األصل  (5)الثاين: وذهب آخرون
 املرتوك، وبدليل قول العرب: "عسى الغوير أبؤسا"، وقول الشاعر:

ـــــذ  م    اا دائمـــــ  لحـــــ  أكثرت يف الع
 

يــ   صــــــــــــائمــ   ال   اتعــذلن إين ع ســــــــــا
وجميء خربها امسًا صرحًيا يف املثل ويف بيت الشعر يدل على أن موضع هذا  
 .(7)أو على أنه مفعول به (6)اخلرب النصب، ومنهم من أعربه على البدلِية

                                                        

 .6/2425، )عسا(، واتج اللغة 15/54انظر: هتذيب اللغة (  1)
 ، )عسا(.39/41، واتج العروس 3/70انظر: املقتضب للمربد (  2)
 .15/55، ولسان العرب 209انظر: خمتار الصحاح ص (  3)
 .2/17انظر: جممع األمثال، للميداين (  4)
، وإيضاح 1/484، والبديع يف علم العربية البن األثري 40وشرحه ص  انظر: تصحيح الفصيح(  5)

 .109، وأسرار العربية ص 1/82شواهد اإليضاح للقيسي 
، وارتشاف الضرب 1/192وهو مذهب الكوفيني. انظر: اللباب يف علل البناء واإلعراب (  6)

3/1229. 
 .3/1229انظر: ارتشاف الضرب (  7)
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وبناء يتضح صحة االستعمال املرفوض على قلة، وأن االستعمال األكثر 
ابملصدر، وبذلك نزل واألفصح هو اقرتان خرب )عسى( بـ)أن والفعل( مؤوال 

 القرآن الكرمي.
املطلب الثالث: يف عطف )شركاءك ( على قوله تعاىل: )فأمجعوا أمرك  

 وشركاءك (
 ومن تصويبات اجلوهري اليت أوردها يف هذا اجلانب أيًضا قوله يف مادة:

ُع: الذي بلغ الـمُ [ مجعت الشيء املتفرق فاجتمع. والرجُل مجع"] ْجَتمه
سائي: يقال َأمْجَْعُت األمَر وعلى األمره، إذا عزمَت عليه ؛ واألمُر أُشدَُّه. قال الك

ْع أمَرَك وال تَ اجُمَْمٌع. ويقال أيضً   حي جي﴿َدْعُه منتشًرا. وقوله تعاىل: : َأمجْه

ه ال يقال أمجعت شركائي، إَّنا يقال ؛ ألن، أي: وادعوا شركاءكم(1)﴾خي
 .(2)مجعت

 عدة مذاهب: اآليةأله  اللغة يف نصب )شركاءك ( يف 
: أن املعىن على إضمار فعل، والتقدير: )وادعوا شركاءكم(؛ ألن األو 

)أمجع( يتعلق ابملعاين دون الذوات، فال يقال: أمجعت شركائي، وابعتبار قوله 

                                                        

 .71يونس: (  1)
 ، )مجع(.1199 -3/1197انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  2)
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، واتبعه عليه اجلوهري، (2). وبه قال الفراء(1)﴾جخ مح جح﴿تعاىل: 
 وغريه.

شركائكم(، كما أِن املعىن على املعية، والتقدير: )فأمجعوا أمركم مع  الثاين:
. وبه قال (3)يقال: )استوى املاء واخلشبة(، وقوهلم: )لو تركت الناقة وفصيلها(

 .(5)، ورِد على تقدير الفراء بكونه ال معىن له(4)أبو إسحاق الِزجاج

َُعوا﴿أن املعىن على أنه قد قرئ:  الثالث: هبمزة  (6)﴾خي حي فاْجم
الوصل، فيكون من )مجع(، وهو مشرتك بني املعاين والذوات خبالف )أمجع( 

 .(7)فإنه خمتص ابملعاين، والواو حينئذ عاطفة
أن املعىن على أن )أمجع( أكثر ما يقال يف املعاين ومجع يف األعيان.  الرابع:

فيقال أمجعت أمري ومجعت قومي. وقد قيل ابلعكس فعلى هذا ال حتتاج اآلية 
. وذكر ابن سيده يف حمكمه أنه يقال: "مجع الشيء عن تفرقة، (8)إىل تقدير

                                                        

 .38يونس: (  1)
 .1/473انظر: معاين القرآن (  2)
 .79انظر: الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس ص (  3)
 .3/27انظر: معاين القرآن وإعرابه (  4)
 .306 -3/305، وإعراب القرآن للنحاس 28 -3/27انظر: معاين القرآن وإعرابه (  5)
 .1/314انظر: احملتسب البن جين (  6)
 .281، وشرح درة الغواص للخفاجي ص 3/28انظر: معاين القرآن للنحاس (  7)
 .281انظر: شرح درة الغواص ص (  8)
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)أمجع( مبعىن )مجع(  . وإذا ثبت أنِ (1)جيمعه مجعا، ومجعه، وأمجعه، فاجتمع..."
 صِح العطف، وخرجت اآلية من اإلشكال.
 املطلب الرابع: يف تعدية )عّْي( ابلباء.

[ والعري: احلمار الوحشي واألهلِي أيًضا... ويقال: عاَر الرجل يف عْي"]
القوم يضرهبم، مثل عاث. وتهعار بكسر التاء: اسم جبل. وعرِيه كذا من الِتعيري. 

 عرِيه بكذا. قال الِنابغة:والعامة تقول: 
ه   ـــــ  ت ــــ  بـ ـــــان  ر هــــ  ي ــــ  ــــو ذب ــــن ــــم ب  وعــــْيت

 
 (2)"وه  ع ليَّ أبن أخشــــا   من عارا  
إىل موافقة اجلوهري يف عدم  (4)واملعجميني (3)ذهب بعض من اللغويني 

فصاحة هذا األسلوب، وأنِه قول العاِمة أو أنِه غري فصيح. قال احلريري: 
"ويقولون: عرِيته ابلكذب، واألفصح أن يقال: عرِيته الكذَب حبذف الباء، كما 

 قال أبو ُذؤيب:
ـــــا ه  وعــــّْيين الــــواشـــــــــــــون أين أحــــبــــّ

 
 وتلك شــــــــــكاٌة ااهر عنك عارها 
كالم بليغ وال شعر فصيح تعدية عرِيته ابلباء، فأِما من روى ومل يسمع يف   

 :بيت املقنع الكندي
ا ـــــّ ـــــي وإخ ـــــوم ـــــن ق ي ـــــدَّ ـــــّْيين ابل ع ـــــ   ي

 
 تديّن  يف أشـــــــــياء تكســـــــــبه  محدا 
 

                                                         

 ، )مجع(.1/347(  1)
 ، )عري(.764، 2/762انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  2)
 .389حيح التحريف للصفدي ص ، )عري(، وتص2/237انظر: احملكم البن سيده (  3)
 ، )عري(.4/625، ولسان العرب البن منظور 222انظر: خمتار الصحاح للرازي ص (  4)
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فهو حتريٌف من الرِاوي يف الرواية، والرواية الصحيحة: يعاتبين يف الدين 
 .(1)قومي"

إىل خمالفة اجلوهري ومن اتبعه يف عدم فصاحة  (2)يف حني ذهب آخرون
هذا األسلوب؛ ُمستدِلني على جميء تعدية )عرِي( ابلباء يف كالم أفصح من نطق 
ابلِضاد عليه الصالة والسالم، ويف كالم غريه من شعراء العرب الفصحاء. قال 

")ويقولون: عرِيته ابلكذب، واألفصح أن يقال: عرِيته الِشهاب اخلفاجي: 
: قد جاء تعدية عرِيته ابلياء يف كالم (3)ذب حبذف الباء( قال ابن بريالك

 زيد:بن  فصحاء من العرب كقول عدي
 ـأيّهــــا الشــــــــــــــامــــ  املعّْي ابلشــــــــــي

 
ـــــــــــــــــــــــــبا   ـــــ  املــــربأ املــــوفــــورـ  !أأن
 

 
مث إن قوله: )األفصح( ينايف قوله: )مل يسمع يف كالم بليغ وال شعر 

 .(4)فصيح("
أورده احلريري ال شاهد فيه على أن )عرِي( يتعدى إىل وأن البيت الذي 

ه جيوز أن يكون تقديره: )وعريها الواشون ؛ ألنِ املفعول الثاين بغري حرف اجلر
 .(5)أبين أحِبها(، مث أسقط الباء، وإسقاطها مع أن وامسها جائز قياًسا ومساًعا

                                                        

 .149 -148درة الغواص يف أوهام اخلواص ص (  1)
 ، )عري(.13/178، واتج العروس للزبيدي 83انظر: شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ص (  2)
 .795الغواص البن بري وابن ظفر ص انظر: احلواشي على درة (  3)
 .460 -458شرح درة الغواص ص (  4)
 .794 -793انظر: احلواشي على درة الغواص ص (  5)
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َه( جبوعليه أوردت املعاجم أِن قوهلم:  َه( جهَله )َعريَّ هله فصيحة؛ و)َعريَّ
حيث إِن الفعل )َعريََّ( جاء متعِداًي بنفسه إىل مفعوليه، أو ابلباء إىل  ،فصيحة

َْتُه أبِمه؟»املفعول الثاين، ومن ذلك احلديث:  ، وقول أيب محزة اخلارجي: «َأَعريَّ
 .(1)«تعريونين أبصحايب»

                                                        

 .554انظر: معجم الصواب اللغوي، ص (  1)
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 الدالي، وفيه مخسة مطالب:املبحث الثاين: التصويب يف املستوي 
يعِد معجم )الصحاح( من املعاجم العربية املهمة يف جمال البحث الداليل؛ 
ألِن اجلوهري يذكر األلفاظ ومعانيها، وما يعرتيها من تغيري يف أصوات الكلمات 

ومل تقتصر تصويباته على املستوايت الثالثة فقط، وإَّنا وجهها  .وأبنيتها وأصوهلا
 .لة أيًضايف جمال الدال

وملا كان اإلعراب فرًعا عن املعىن فإِن التصويبات الواردة يف اجملال الداليل 
ال تنفك عن اجلانب النحوي؛ ألِن هناك تداخال واضًحا بني هذه املستوايت، 
فيوجد تداخل كبري بني املستوى الصويت والصريف، كما أنه يوجد تدخل كبري 

 أيًضا بني املستوى النحوي والداليل.
وفيما يلي جمموعة من التصويبات اليت وِجهها اجلوهري يف اجلانب الداليل يف 

 كتابه وفق املطالب اآلتية:
 املطلب األو : يف قوْل : )احلمد هلل الذي  اء بك(

. يقال جاء جيئ جيئة، وهو من بناء املرَّة الواحدة إالِ أنه اإلتيان[ اجمليء:  يأ"]
وضع موضع املصدر مثل الرجفة والرمحة... وأجأته، أي جئت به، وجاءاىن على 
فاعلىن فجئته أجيئه، أي غالبين بكثرة اجمليء فغلبته. وتقول: احلمد هلل الذي جاء 

 .(1)"بك، أي احلمد هلل إذ جئت، وال تقل: احلمد هلل الذي جئت
إىل موافقة اجلوهري يف هذا األسلوب، وأنه ال يقال:  (2)ذهب ُجِل اللغويني
 احلمد هللا الذي جئت.

                                                        

 ، )جيأ(.1/42انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  1)
 .1/52ولسان العرب ، 64، )جيأ(، وخمتار الصحاح ص 1/9انظر: العباب الزاخر (  2)
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والعلة يف ختطئة هذا األسلوب، وهو قولك: )احلمد هلل الذي جئت(؛ ألِن 
صلة املوصول غري مشتملة على الضمري الذي يربطها ابملوصول الواقع صفة 

 .(1)للفظ اجلاللة )الذي(
 .املطلب الثاين: يف قوْل : )ر   أعجمي( نسبة إىل نفسه

، مثل العجب، وهو العصعص. والعجم:  :"]عجم[ الَعْجمُ  أصل الَذَنبه
. ويف لسانه  ، الواحد َعَجمهيٌّ. والُعْجُم ابلضم: خالف الُعْربه خالف الَعَربه

العرب.  ُعْجَمٌة. واألعجم أيضا: الذي ال يُفصح وال يُبني كالَمه، وإن كاَن من
الشاعر. واألعجم أيًضا: الذى يف لسانه  األعجمواملرأة عجماء، ومنه زايد 

يَّةه. ورجالن أْعجمانه وقوٌم أْعَجموَن وأعاجُم. قال  ُعْجَمٌة وإن أفصح ابلَعَجمه
، مث ينسب إليه فيقال لساٌن (2)﴾مح جح مج حج مث﴿هللا تعاىل: 

. وال تقل رجل أعجمِي فتنسبه إىل نفسه، إال أن أعجميأْعَجمهيٌّ، وكتاب 
 .(3)"ودوارييكون أعجم وأعجمِي مبعىن مثل دوار 

اختلف اللغويون واملعجميون فيما أنكر استعماله اجلوهري، وهو قوله: 
 إىل عدة مذاهب:أنه ال يقا  ر   أعجمّي، مرادا به الّنسبة إىل العج ؛ 

                                                        

 .143انظر: معجم الصواب اللغوي، ص (  1)
 .198الشعراء: (  2)
 ، )عجم(.1981 -5/1980انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  3)
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وافق اجلوهري يف إنكار هذا االستعمال، موضحني قوله  (1): فريقاألو 
هذا، قال يف اللسان: "والذي أراده اجلوهري بقوله: وال يقال رجل أعجمِي، 

 .(2)إَّنا أراد به األعجم الذي يف لسانه حبسة وإن كان عربيًّا"
خالف اجلوهري يف إنكار هذا االستعمال، جموزين أن يقال:  (3): فريقالثاين

 رجل أعجمِي وعجمِي، واختلفوا يف تفسري النسبتني:
إىل أِن من قال أعجمِي نسبه إهىل اأْلَْعَجم، ومن قال  (4)فذهب ابن دريد -

 عجمي نسبه إهىَل اْلَعجم.
يفصح،  إىل أن قوهلم: هذا رجل أعجمِي، إذا كان ال (5)وذهب األزهريِ  -

كان من العجم أو من العرب. ورجل عجمِي، إذا كان من األعاجم، فصيًحا 
 كان أو غري فصيح.
إىل أن قولك: رجل أعجمِي، منسوب إىل العجم وإن  (6)وذهب آخرون

 ، ويقال: عجمِي، يريد )أعجمِي( ينسبه إىل أصله.فصيًحاكان 
رجٌل َعَجمِي فصيحة؛ وبناء على ما سبق أوردت بعض املعاجم أِن قولك: 

وقالوا إِن الَعَجمِي من جنسه الَعَجُم وإن أفصح، أِما  ،ورجٌل َأْعجمِي صحيحة

                                                        

 ، )عجم(.33/59، واتج العروس 201انظر: خمتار الصحاح ص (  1)
 ، )عجم(.12/386انظر: لسان العرب (  2)
 .2/765، والدالئل يف غريب احلديث للسرقسطي 2/55كلمات الناس انظر: الزاهر يف معاين  (  3)
 ، )عجم(.1/484انظر: مجهرة اللغة (  4)
 ، )عجم(.1/249انظر: هتذيب اللغة (  5)
 .473بن يوسف اللبلي ص  انظر: حتفة اجملد الصريح يف شرح كتاب الفصيح ألمحد(  6)
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ُح وال يُبني كالمه وإن كان من العرب، ومنه قوله  اأَلْعَجمي فهو من ال يـُْفصه
 .(1)﴾خن حن جن يم ىم﴿تعاىل: 

ل وعليه ميكن تصحيح استخدام )أعجمِي( مبعناه املرفوض استناًدا إىل قو 
 .(2)الوسيط: "األعجمِي: واحد العجم"

 املطلب الثالث: يف قوْل : )بىن فالن أبهله(
 ومنها أيضا قوله يف مادة:

[ َبىن فالن بيًتا من البُنيان. وَبىن على أهله بهناًء فيهما، أي زفِها. بنا"]
والعامة تقول: بىن أبهله، وهو خطأ. وكان األصل فيه أِن الداخل أبهله كان 

 .(3)يضرب عليها قبًة ليلة دخوله هبا، فقيل لكل داخل أبهله ابن
ما أورده اجلوهري هنا من ختطئة قوهلم )بىن أبهله( مبعىن )دخل هبا(، وافقه 

، والرازي يف خمتار (5)، واحلريري يف درة الغواص(4)عليها األزهري يف التهذيب
 .(6)الصحاح

                                                        

 .103النحل: (  1)
 .55ص انظر: معجم الصواب اللغوي، (  2)
 ، )بىن(.6/2286انظر: اتج اللغة وصحاح العربية (  3)
 ، )بىن(.15/353انظر: (  4)
 .205انظر: درة الغواض ص (  5)
 .40انظر: خمتار الصحاح ص (  6)
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أجاز هذا االستعمال، وأنه فصيح وصحيح؛  (1)لكن غري واحد من اللغويني
ألن املعىن )دخل أبهله( فيتعِدى تعديته لتضمنه معناه، وأن حروف اجلِر 
تتعاقب، فالباء وعلى قد تتعاقبان على معىن واحد، حنو: )رميت ابلقوس، وعن 

 .(2)القوس(
كما يف   وأن هذا االستعمال قد ورد يف كالم أفصح من نطق ابلضاد 

كان أِول ما أنزل احلجاب يف مبتىن رسول هللا صلى هللا : »حديث أنس 
 . وقد تناوله الفصحاء يف أشعارهم أيًضا، قال أبو متام:(3)«عليه وسلم بزينب

   تطلع الشـــــمس فيه يوم ذا  على
 

 ابن أبهـــــ  و  تغرب على عزب 
 

 
 وقال جران العود: 

ـــــة ـــــ  احملـــــا  بليل ـــــ  لـــــا قب  بني
 

 

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

وبذلك يتبنِي مصادمة قول اجلوهري لألحاديث الصحيحة الفصيحة 
 الواردة، ولكالم العرب الفصحاء، وهو يف هذا جمانب للصواب.

 فالصحيح استعمال األسلوبني على الِسواء، وكالمها فصيح صحيح.
  

                                                        

، واتج 817، واحلواشي على درة الغواص البن بري وابن ظفر ص 1/40انظر: اخلصائص (  1)
 .37/220العروس 

 .1/364، واإلابنة يف اللغة العربية 509ص  انظر: أدب الكاتب(  2)
 .1/158انظر: النهاية البن األثري (  3)
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 اخلامتة:
وكرمه تغفر الزالت وتقال احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعفوه 

العثرات، والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني، وعلى آله وصحبه 
 أما بعد: أمجعني.

فبعد مضي مدة من الزمن مع اجلوهري وكتابه )الصحاح( يف التصويبات 
اللغوية اليت ذكرها يف ثنااي كالمه عن معاجلة املواد اللغوية؛ ظهر للباحث النتائج 

 اآلتية:
أِن موضوع التصويب اللغوي نشأ منذ القرن األول اهلجري؛ نتيجة  -1

 لفشو اللحن يف كالم الناس عامتهم وخاصتهم.
أِن اجلوهري مل يكن بدعا يف حماربة اخلطأ واللحن، بل سبقه غريه من  -2

 العلماء الذين عنوا ابلتصويب اللغوي، لكنه أضاف وتوسع، وضِيق وحِجر.
لغوايًّ وحنوايًّ يف آن واحد، فقد شهد له بطول ابعه يف اللغة أنِه كان  -3

وعلومها، وال أدِل على ذلك من إيراده التصويبات اللغوية يف مستوايت اللغة 
 كلها.
أِن كتابه )الصحاح( اشتمل على مستوايت التصويب اللغوي كِلها؛  -4

 صواًت، وبنيًة، وحنًوا، وداللًة.
لغوي متفاوتة من حيث مستوايت اللغة؛ كانت عنايته ابلتصويب ال  -5

، يليه املستوى %40فجاءت عنايته ابملستوى الصويت يف املرتبة األوىل بنسبة 
، مث املستوى الداليل %18، فاملستوى النحوي بنسبة %30الصريف بنسبة 

 .%12بنسبة 
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أنِه يف الغالب األعم ال يذكر سبب التصويب الذي أشار له، وأحيااًن  -6
 لة اليت من أجلها صوب الكلمة أو السياق.يورد الع
أِن أساليبه يف عرض التصويبات اللغوية خمتلفة ومتفاوتة، ففي أوقات  -7

 .رديئةكثرية ينسب اخلطأ إىل العامة، يليه قوله: وال تقل أو ال يقال، أو هي لغة 
جمانبته للِصواب يف بعض التصويبات اللغوية اليت أوردها؛ نتيجة لعدم  -8
 عه على أقوال أخر يف املسألة، أو عدم تيِقنه من صِحة اللفظة.اِطال

أِن التصويب اللغوي الذي أاثره اجلوهري وغريه من اللغويني كان له  -9
 األثر الواضح يف تطبيق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 ويوصي الباحث مبا أييت:
يف املعاجم العربية  دراسة الِتصويب اللغوي دراسة شاملة وافية مقارنة -1

 القدمية، ومالحظة الفروق بينها يف معاجلة تلك األخطاء واألغالط.
دراسة التصويب اللغوي يف احلديث النبوِي من خالل كتب  -2

الِتصحيفات والتصحيحات احلديثية، وهلذه الدراسة أمهية عظيمة؛ ألن اخلطأ 
الكالم عن وجهه يعد ، وحتريف يف احلديث يدخل يف الكذب على النيب 

 من اللحن.
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 .ثب  املصادر واملرا ع
ُمْسلهم الَعْوتيب الُصحاري، بن  اإلابنة يف اللغة العربية، املؤلف: َسَلمة -1

د. صالح  -د. نصرت عبد الرمحن  -احملقق: د. عبد الكرمي خليفة 
د. جاسر أبو صفية، الناشر: وزارة  -د. حممد حسن عواد  -جرار 

سلطنة عمان، الطبعة: األوىل،  -مسقط  -الثقافة الرتاث القومي و 
 .4م، عدد األجزاء:  1999 -ه1420

أبنية األمساء واألفعال واملصادر، املؤلف: ابن الَقطَّاع الصقلي )املتوىف  -2
هـ(، حتقيق ودراسة: أ. د. أمحد حممد عبد الدامي، الناشر: دار  515

 م.1999النشر: القاهرة، عام  –الكتب والواثئق القومية 
بن  أدب الكاتب )أو( أدب الكتِاب، املؤلف: أبو حممد عبد هللا -3

(، احملقق: حممد الدايل، الناشر: ه276قتيبة الدينوري )املتوىف: بن  مسلم
 .1مؤسسة الرسالة، عدد األجزاء: 

بن  يوسفبن  ارتشاف الضرب من لسان العرب، املؤلف: أبو حيان حممد -4
هـ(، حتقيق  745 الدين األندلسي )املتوىف: حيان أثريبن  يوسفبن  علي

وشرح ودراسة: رجب عثمان حممد، مراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: 
م، عدد األجزاء:  1998 -ه1418مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، الطبعة: األوىل، 

5. 
عبيد هللا األنصاري، أبو بن  حممدبن  أسرار العربية، املؤلف: عبد الرمحن -5

بن  (، الناشر: دار األرقمه577الربكات، كمال الدين األنباري )املتوىف: 
 .1م، عدد األجزاء: 1999 -هـ1420أيب األرقم، الطبعة: األوىل 

 لبنان. -أيب ربيعة، الناشر: دار القلم، بريوتبن  ديوان عمر -6
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بن  إبراهيمبن  حممدبن  إصالح غلط احملدثني، املؤلف: أبو سليمان محد -7
(، احملقق: د. حامت ه388اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب )املتوىف: 

 1985 -ه1405الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، 
 .1م، عدد األجزاء: 

فارس، بن  عليبن  حممدبن  حممودبن  األعالم، املؤلف: خري الدين -8
لماليني، (، الناشر: دار العلم له1396الزركلي الدمشقي )املتوىف: 

 م.2002مايو /أاير  -الطبعة: اخلامسة عشر 
عبد هللا القيسي بن  إيضاح شواهد اإليضاح، املؤلف: أبو علي احلسن -9

محود الدعجاين، بن  (، دراسة وحتقيق: الدكتور حممده6)املتوىف: ق 
لبنان، الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت 

 .2اء: م، عدد األجز  1987 -ه1408
بن  حممدبن  البديع يف علم العربية، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك -10

 606حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: بن  حممد
هـ(، حتقيق ودراسة: د. فتحي أمحد علي الدين، الناشر: جامعة أم القرى، 

 ه.1420السعودية، الطبعة: األوىل، اململكة العربية  -مكة املكرمة 
أيب بكر، بن  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، املؤلف: عبد الرمحن -11

(، احملقق: حممد أبو الفضل ه911جالل الدين السيوطي )املتوىف: 
 .2صيدا، عدد األجزاء: /لبنان -إبراهيم، الناشر: املكتبة العصرية 

جمموعة من  ،ؤلف: مرتضى الزبيدياتج العروس من جواهر القاموس، امل -12
 دار اهلداية. ،احملققني
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 ،محاد اجلوهريبن  املؤلف: أبو نصر إمساعيل ،اتج اللغة وصحاح العربية -13
الطبعة: الرابعة  ،م 1987 -ه1407 ،بريوت -دار العلم للماليني

 6م، عدد األجزاء:  1987 -ه1407
بن  خلفبن  عمرتثقيف اللسان وتلقيح اجلنان، املؤلف: أبو حفص  -14

هـ(، قِدم له وقابل خمطوطاته  501مكي الصقلي النحوي اللغوي )ت 
وضبطه: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

 م.1990 -ه1410األوىل، 
حتفة اجملد الصريح يف شرح كتاب الفصيح )السفر األول(، املؤلف:  -15

يُوُسف اللَّْبلهيُّ أَبُو َجْعَفر ن ب علىبن  يُوُسفبن  شهاب الدين أمْحَد
(، احملقق: د. عبد ه691الفهري املقري اللغوي املالكي )املتوىف: 

عيضة الثبييت، األستاذ املساعد يف كلية املعلمني مبكة املكرمة، بن  امللك
مكة  -أصل الكتاب: رسالة دكتوراه لفرع اللغة العربية، جامعة أم القرى 

م، عدد 1997 -ه1418هـ، سنة النشر:  1417املكرمة، يف احملرم 
 .1األجزاء: 

فراج بن  تداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء املعجم، املؤلف: عبد الرزاق -16
الصاعدي، الناشر: عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

م، 2002هـ/1422املنورة، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، 
 .2ء: عدد األجزا

التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، املؤلف: أبو حيان األندلسي،  -17
(، 5إىل  1دمشق )من  -احملقق: د. حسن هنداوي، الناشر: دار القلم 

 .11وابقي األجزاء: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: األوىل، عدد األجزاء: 
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بن  جعفربن  تصحيح الفصيح وشرحه، املؤلف: أَُبو حممد، عبد هللا -18
(، احملقق: د. حممد بدوي ه347ُدُرْستَـَوْيه ابن املرزابن )املتوىف: بن  حممد

املختون، الناشر: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ]القاهرة[، عام 
 .1م، عدد األجزاء: 1998 -ه1419النشر: 

التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، املؤلف:  -19
حممد اجلرجاوِي األزهري، زين الدين بن  أيب بكربن  هللاعبد بن  خالد

(، الناشر: دار الكتب ه905املصري، وكان يعرف ابلوقاد )املتوىف: 
م، عدد 2000 -هـ1421لبنان، الطبعة: األوىل -بريوت-العلمية 
 .2األجزاء: 

علي الزين الشريف اجلرجاين بن  حممدبن  التعريفات، املؤلف: علي -20
(، احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف ه816)املتوىف: 

لبنان، الطبعة: األوىل –الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 
 .1م، عدد األجزاء: 1983-ه1403

بن  عليبن  تقومي اللسان، املؤلف: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن -21
طر )أستاذ علم هـ(، احملقق: د. عبد العزيز م 597حممد اجلوزي )املتوىف: 

م، الناشر: دار  2006اللغة جبامعيت عني مشس وقطر(، الطبعة: الثانية، 
 .1املعارف، عدد األجزاء: 

األزهري اهلروي، أبو منصور بن  أمحدبن  هتذيب اللغة، املؤلف: حممد -22
(، احملقق: حممد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء الرتاث ه370)املتوىف: 
 .8م، عدد األجزاء: 2001األوىل،  بريوت، الطبعة: -العريب 
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 حممد سليم الغالييينبن  جامع الدروس العربية، املؤلف: مصطفى -23
بريوت، الطبعة:  –(، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا ه1364)املتوىف: 

 م.1993 -ه1414الثامنة والعشرون، 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -24

إمساعيل أبو عبدهللا بن  نه وأايمه = صحيح البخاري، املؤلف: حممدوسن
انصر الناصر، الناشر: دار طوق بن  البخاري اجلعفي، احملقق: حممد زهري

حممد فؤاد عبد الباقي(،  النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم
 .9هـ، عدد األجزاء: 1422الطبعة: األوىل، 

دريد األزدي )املتوىف: بن  احلسنبن  مجهرة اللغة، املؤلف: أبو بكر حممد -25
 –(، احملقق: رمزي منري بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليني ه321

 .3م، عدد األجزاء: 1987بريوت، الطبعة: األوىل، 
حممد، أبو زرعة ابن زجنلة بن  القراءات، املؤلف: عبد الرمحنحجة  -26

 (، حمقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد األفغاين،ه403)املتوىف: حوايل 
 .1الناشر: دار الرسالة، عدد األجزاء: 

درة الغواص وشرحها »احلواشي على درة الغواص )مطبوع ضمن  -27
ظفر، احملقق: عبد احلفيظ ، املؤلف: ابن بهرِهي وابن «(وحواشيها وتكملتها

لبنان، الطبعة: األوىل،  –فرغلي علي قرين، الناشر: دار اجليل، بريوت 
 .1م، عدد األجزاء:  1996 -ه1417

جين املوصلي )املتوىف: بن  اخلصائص، املؤلف: أبو الفتح عثمان -28
(، الناشر: اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، عدد ه392

 .3األجزاء: 
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دراسات يف فقه اللغة، املؤلف: د. صبحي إبراهيم الصاحل )املتوىف:  -29
(، الناشر: دار العلم للماليني، الطبعة: الطبعة األوىل ه1407
 .1م، عدد األجزاء: 1960 -ه1379

دراسة الصوت اللغوي، املؤلف: د. أمحد خمتار عمر، الناشر: عامل  -30
 ه.1418 -م1997الكتب، الطبعة 

بن  حممدبن  عليبن  ام اخلواص، املؤلف: القاسمدرة الغواص يف أوه -31
(، احملقق: عرفات ه516عثمان، أبو حممد احلريري البصري )املتوىف: 

بريوت، الطبعة: األوىل،  –، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية يمطرج
 .1هـ، عدد األجزاء: 1418/1998

العويف حزم بن  اثبتبن  الدالئل يف غريب احلديث، املؤلف: قاسم -32
عبد هللا بن  (، حتقيق: د. حممده302السرقسطي، أبو حممد )املتوىف: 

 -ه1422القناص، الناشر: مكتبة العبيكان، الرايض، الطبعة: األوىل، 
 .3م، عدد األجزاء:  2001

بن  حممدبن  القاسمبن  الزاهر يف معاين كلمات الناس، املؤلف: حممد -33
(، احملقق: د. حامت صاحل ه328بشار، أبو بكر األنباري )املتوىف: 
-ه1412بريوت، الطبعة: األوىل،  –الضامن، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .2م، عدد األجزاء: 1992
جين املوصلي )املتوىف: بن  سر صناعة اإلعراب، املؤلف: أبو الفتح عثمان -34

لبنان، الطبعة: األويل -(، الناشر: دار الكتب العلمية بريوته392
 .2األجزاء: م، عدد 2000 -هـ1421

يزيد القزويين، بن  سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا حممد -35
(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ه273وماجة اسم أبيه يزيد )املتوىف: 



 

 
 م2019 (متوز) يوليو/هـ1440 ذو القعدة(، 20العدد ) -السابعةالسنة 

 
68 

فيصل عيسى البايب احلليب، عدد  -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
 .2األجزاء: 

بن  إسحاقبن  األشعثبن  نسنن أيب داود، املؤلف: أبو داود سليما -36
ْستاين )املتوىف: بن  شدادبن  بشري جه (، احملقق: ه275عمرو األزدي السِه

بريوت،  –حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 
 .4عدد األجزاء: 

بن  أمحدبن  مشس الدين أبو عبد هللا حممد :سري أعالم النبالء، املؤلف -37
جمموعة من احملققني  :(، احملققه748 :َقامْياز الذهيب )املتوىفبن  عثمان

 :مؤسسة الرسالة، الطبعة :إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، الناشر
 .25 :م، عدد األجزاء 1985/ه1405 ،الثالثة

املتوىف  -الشافية يف علم التصريف )ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري  -38
يونس، أبو عمرو بن  أيب بكربن  عمربن  (، املؤلف: عثمان12يف القرن 

(، احملقق: ه646مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي )املتوىف: 
مكة، الطبعة: األوىل،  –حسن أمحد العثمان، الناشر: املكتبة املكية 

 .1م، عدد األجزاء: 1995ه1415
شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، املؤلف: بدر الدين حممد ابن  -39

هـ(، احملقق: حممد ابسل  686مالك )ت بن  مام مجال الدين حممداإل
 -ه1420عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

 .1م، عدد األجزاء:  2000
اثبت الثمانيين )املتوىف: بن  شرح التصريف، املؤلف: أبو القاسم عمر -40

البعيمي، الناشر: مكتبة الرشد، سليمان بن  (، احملقق: د. إبراهيمه442
 .1م، عدد األجزاء: 1999-هـ1419الطبعة: األوىل، 
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هـ(، احملقق: د.  577شرح الفصيح، املؤلف: ابن هشام اللخمي )املتوىف  -41
م، عدد  1988 -ه1409مهدي عبيد جاسم، الطبعة: األوىل، 

 .1األجزاء: 
الك الطائي عبد هللا، ابن مبن  شرح الكافية الشافية، املؤلف: حممد -42

(، احملقق: عبد املنعم ه672اجلياين، أبو عبد هللا، مجال الدين )املتوىف: 
أمحد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء 
الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة، 

 .5الطبعة: األوىل، عدد األجزاء: 
عبد هللا، ابن مالك الطائي بن  ؤلف: حممدشرح تسهيل الفوائد، امل -43

(، احملقق: د. عبد ه672اجلياين، أبو عبد هللا، مجال الدين )املتوىف: 
الرمحن السيد، د. حممد بدوي املختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر 

م(، عدد األجزاء: 1990 -ه1410والتوزيع واإلعالن، الطبعة: األوىل )
4. 

درة الغواص وشرحها »أوهام اخلواص )مطبوع ضمن شرح درة الغواص يف  -44
حممد اخلفاجي املصري، بن  ، املؤلف: أمحد«(وحواشيها وتكملتها

 –احملقق: عبد احلفيظ فرغلي علي قرين، الناشر: دار اجليل، بريوت 
 .1م عدد األجزاء:  1996 -ه1417لبنان، الطبعة: األوىل، 

احلسن املرزوقي بن  حممدبن  شرح ديوان احلماسة، املؤلف: أبو على أمحد -45
هـ(، احملقق: غريد الشيخ، وضع فهارسه  421األصفهاين )املتوىف: 

لبنان،  –العامة: إبراهيم مشس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
 .1م، عدد األجزاء:  2003 -ه1424الطبعة: األوىل، 
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القادر شرح شافية ابن احلاجب، مع شرح شواهده للعامل اجلليل عبد  -46
من اهلجرة، املؤلف:  1093البغدادي صاحب خزانة األدب املتويف عام 

(، ه686احلسن الرضي اإلسرتاابذي، جنم الدين )املتوىف: بن  حممد
حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة: حممد نور احلسن 

 املدرس يف كلية -املدرس يف ختصص كلية اللغة العربية، حممد الزفزاف  -
املدرس يف ختصص كلية  -اللغة العربية، حممد حمىي الدين عبد احلميد 

لبنان، عام النشر:  –اللغة العربية، الناشر: دار الكتب العلمية بريوت 
 م.1975 -ه1395

شرحان على مراح األرواح يف علم الصرف، املؤلف: مشس الدين أمحد  -47
شركة مكتبة  (، الناشر:ه855املعروف بديكنقوز أو دنقوز )املتوىف: 

 -ه1379ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، الطبعة: الثالثة، 
 .1م، عدد األجزاء:  1959

بن  أمحدبن  حممدبن  شعار أصحاب احلديث، املؤلف: أبو أمحد حممد -48
إسحاق النيسابوري الكرابيسي املعروف ابحلاكم الكبري )املتوىف: 

الكويت،  –شر: دار اخللفاء (، احملقق: صبحي السامرائي، الناه378
 .1عدد األجزاء: 

سعيد بن  مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، املؤلف: نشوان -49
عبد هللا العمري بن  (، احملقق: د حسنيه573اليمين )املتوىف:  احلمريي

د يوسف حممد عبد هللا، الناشر: دار الفكر  -علي اإلرايين بن  مطهر -
سورية(، الطبعة: األوىل،  -(، دار الفكر )دمشق لبنان -املعاصر )بريوت 

 .11م، عدد األجزاء:  1999 -ه1420
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الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، املؤلف:  -50
(، ه395زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: بن  فارسبن  أمحد

م، 1997-هـ1418الطبعة األوىل الناشر: حممد علي بيضون، الطبعة: 
 .1عدد األجزاء: 

بن  تصحيح التصحيف وحترير التحريف، املؤلف: صالح الدين خليل -51
(، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: ه764أيبك الصفدي )املتوىف: 

السيد الشرقاوي، راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة 
م، عدد األجزاء:  1987 -ه1407القاهرة، الطبعة: األوىل،  –اخلاجني 

1. 
بن  حممدبن  العباب الزاخر واللباب الفاخر، املؤلف: رضي الدين احلسن -52

حيدر العدوي العمري القرشي الصغاين احلنفي )املتوىف: بن  احلسن
 (.ه650

 -علم األصوات، املؤلف: د. كمال بشر، الناشر: دار غريب للطباعة -53
 القاهرة.

بن  إبراهيمبن  حممدبن  سليمان محد غريب احلديث، املؤلف: أبو -54
هـ(، احملقق: عبد الكرمي  388اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب )املتوىف: 

إبراهيم الغرابوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النيب، الناشر: دار 
 .3م، عدد األجزاء:  1982 -ه1402دمشق، عام النشر:  –الفكر 

بن  عليبن  ين أبو الفرج عبد الرمحنغريب احلديث، املؤلف: مجال الد -55
(، احملقق: الدكتور عبد املعطي أمني ه597حممد اجلوزي )املتوىف: 

لبنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت  -القلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية 
 .2م، عدد األجزاء: 1985 – 1405
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بن  عمروبن  الفائق يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: أبو القاسم حممود -56
(، احملقق: علي حممد البجاوي ه538أمحد، الزخمشري جار هللا )املتوىف: 

لبنان، عدد األجزاء:  –حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار املعرفة -
2. 

 الفريوزآابدييعقوب بن  القاموس احمليط، املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد -57
مؤسسة الرسالة، إبشراف: (، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف ه817)املتوىف: 

حممد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 .1م، عدد األجزاء:  2005 -ه1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –

بن  عثمانبن  الكافية يف علم النحو، املؤلف: ابن احلاجب مجال الدين -58
هـ(، احملقق:  646)تويف:  أيب بكر املصري اإلسنوي املالكيبن  عمر

القاهرة،  –الدكتور صاحل عبد العظيم الشاعر، الناشر: مكتبة اآلداب 
 .1م، عدد األجزاء:  2010الطبعة: األوىل، 

علي السعدي، أبو القاسم، بن  جعفربن  كتاب األفعال، املؤلف: علي -59
الكتب، (، الناشر: عامل ه515املعروف اببن الَقطَّاع الصقلي )املتوىف: 

 .3م، عدد األجزاء: 1983-ه1403الطبعة: األوىل 
قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، بن  عثمانبن  الكتاب، املؤلف: عمرو -60

(، احملقق: عبد السالم حممد هارون، ه180امللقب سيبويه )املتوىف: 
م،  1988 -ه1408الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 

 .4عدد األجزاء: 
الكناش يف فين النحو والصرف، املؤلف: أبو الفداء عماد الدين  -61

أيوب، بن  شاهنشاهبن  حممد ابن عمربن  حممودبن  عليبن  إمساعيل
هـ(، دراسة وحتقيق: الدكتور  732امللك املؤيد، صاحب محاة )املتوىف: 
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حسن اخلوام، الناشر: املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت بن  رايض
 .2م، عدد األجزاء:  2000ن، عام النشر: لبنا –

بن  احلسنيبن  اللباب يف علل البناء واإلعراب، املؤلف: أبو البقاء عبد هللا -62
(، احملقق: د. ه616عبد هللا العكربي البغدادي حمب الدين )املتوىف: 

دمشق، الطبعة: األوىل،  -عبد اإلله النبهان، الناشر: دار الفكر
 .2األجزاء: م، عدد 1995ه1416

على، أبو الفضل، مجال الدين بن  مكرمبن  لسان العرب، املؤلف: حممد -63
(، الناشر: دار ه711)املتوىف:  اإلفريقي الرويفعيابن منظور األنصاري 

 .15هـ، عدد األجزاء:  1414 -بريوت، الطبعة: الثالثة  -صادر 
لعربية، الطبعة: اللغة وعلم اللغة، املؤلف: جون ليونز، الناشر: دار النهضة ا -64

 األوىل.
اللهجات العربية يف الرتاث، املؤلف: د. أمحد علم الدين اجلندي، الناشر:  -65

 الدار العربية للكتاب.
القاهرة،  -اللهجات العربية، املؤلف: إبراهيم جنا، الناشر: دار احلديث -66

 م.2008الطبعة 
نيم، اللهجات يف الكتاب لسيبويه، أصوات وبنية، املؤلف: صاحلة راشد غ -67

 )ر. م( يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
خالويه، أبو عبد هللا بن  أمحدبن  ليس يف كالم العرب، املؤلف: احلسني -68

(، احملقق: أمحد عبد الغفور عطار، الطبعة: الثانية، مكة ه370)املتوىف: 
 .1م، عدد األجزاء: 1979 -ه1399املكرمة، 

 ،بريوت -مؤسسة الرسالة ،فارسبن  املؤلف: أمحد ،جممل اللغة -69
 ه.1406
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 حماضرات يف علم األصوات، املؤلف: د. أمحد طه رضوان. -70
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، املؤلف: أبو  -71

(، الناشر: وزارة ه392جين املوصلي )املتوىف: بن  الفتح عثمان
 -هـ1420اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، الطبعة: -األوقاف
 .2م، عدد األجزاء: 1999

سيده بن  إمساعيلبن  احملكم واحمليط األعظم، املؤلف: أبو احلسن علي -72
هـ[، احملقق: عبد احلميد هنداوي، الناشر: دار الكتب 458املرسي ]ت: 

م، عدد األجزاء:  2000 -ه1421بريوت، الطبعة: األوىل،  -العلمية 
11. 

بن  أيب بكربن  املؤلف: زين الدين أبو عبد هللا حممد ،خمتار الصحاح -73
 -الدار النموذجية، بريوت -املكتبة العصرية  ،عبد القادر احلنفي الرازي

 م.1999/ه1420، 5صيدا ط
املختصر يف أصوات اللغة العربية، دراسة نظرية وتطبيقية، املؤلف: د.  -74

لطبعة الرابعة القاهرة، ا -حممد حسن حسن جبل، الناشر: مكتبة اآلداب
 م.2006 -ه1427

سيده املرسي بن  إمساعيلبن  املخصص، املؤلف: أبو احلسن علي -75
(، احملقق: خليل إبراهم جفال، الناشر: دار إحياء الرتاث ه458)املتوىف: 
م، عدد األجزاء: 1996-ه1417بريوت، الطبعة: األوىل،  –العريب 

5. 
أيب بكر، جالل بن  املؤلف: عبد الرمحناملزهر يف علوم اللغة وأنواعها،  -76

(، احملقق: فؤاد علي منصور، الناشر: ه911الدين السيوطي )املتوىف: 
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م، 1998-ه1418بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار الكتب العلمية 
 .2عدد األجزاء: 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا  -77
احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري بن  املؤلف: مسلمعليه وسلم، 
(، احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء ه261)املتوىف: 

 .5بريوت، عدد األجزاء:  –الرتاث العريب 
بن  موسىبن  مشارق األنوار على صحاح اآلاثر، املؤلف: عياض -78

(، دار ه544وىف: عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل )املتبن  عياض
 .2النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث، عدد األجزاء: 

علي بن  حممدبن  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املؤلف: أمحد -79
(، الناشر: املكتبة ه770الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو 

 .2بريوت، عدد األجزاء:  –العلمية 
ا ومناهجها، املؤلف: د. عبد احلميد حممد أبو املعاجم العربية، مدارسه -80

 م، الناشر: الفاروق احلديثة.1981 -ه1402سكني، الطبعة الثانية 
سهل، أبو إسحاق بن  السريبن  معاين القرآن وإعرابه، املؤلف: إبراهيم -81

(، احملقق: عبد اجلليل عبده شليب، الناشر: عامل ه311الزجاج )املتوىف: 
م، عدد األجزاء:  1988 -ه1408: األوىل بريوت، الطبعة -الكتب 

5. 
حممد )املتوىف: بن  معاين القرآن، املؤلف: أبو جعفر النحاس أمحد -82

مكة  -(، احملقق: حممد علي الصابوين، الناشر: جامعة أم القرىه338
 ه.1409املكرمة، الطبعة األوىل 
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ور منظبن  عبد هللابن  زايدبن  معاين القرآن، املؤلف: أبو زكراي حيىي -83
(، احملقق: أمحد يوسف النجايت /حممد ه207الديلمي الفراء )املتوىف: 

علي النجار /عبد الفتاح إمساعيل الشليب، الناشر: دار املصرية للتأليف 
 مصر، الطبعة: األوىل. -والرتمجة 

معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب، املؤلف: شهاب الدين  -84
(، احملقق: ه626هللا الرومي احلموي )املتوىف:  عبدبن  أبو عبد هللا ايقوت

إحسان عباس، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 
 .7م، عدد األجزاء:  1993 -ه1414

معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، املؤلف: الدكتور أمحد خمتار  -85
الطبعة: األوىل، عمر مبساعدة فريق عمل، الناشر: عامل الكتب، القاهرة، 

 .2م، عدد األجزاء:  2008 -ه1429
معجم الصوتيات، املؤلف: د. رشيد عبد الرمحن العبيدي، الناشر: مركز  -86

مجهورية العراق، الطبعة األوىل  -البحوث والدراسات اإلسالمية
 ،م2007

حسني نصار، الناشر: دار مصر  املعجم العريب، نشأته وتطوره، املؤلف:د. -87
 .2للطباعة، عدد األجزاء: 

معجم اللغة العربية املعاصرة، املؤلف: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  -88
( مبساعدة فريق عمل، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، ه1424
 .4م، عدد األجزاء:  2008 -ه1429

احلسني بن  إبراهيمبن  م إسحاقمعجم ديوان األدب، املؤلف: أبو إبراهي -89
(، حتقيق: دكتور أمحد خمتار عمر، مراجعة: ه350الفارايب، )املتوىف: 
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دكتور إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 
 .4م، عدد األجزاء:  2003 -ه1424والنشر، القاهرة، عام النشر: 

أمحد، بن  عمروبن  القاسم حمموداملفصل يف صنعة اإلعراب، املؤلف: أبو  -90
(، احملقق: د. علي بو ملحم، الناشر: ه538الزخمشري جار هللا )املتوىف: 

 .1م، عدد األجزاء: 1993بريوت، الطبعة: األوىل،  –مكتبة اهلالل 
زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني بن  فارسبن  مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد -91

عبد السالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، عام (، احملقق: ه395)املتوىف: 
 .6م، عدد األجزاء: 1979 -ه1399النشر: 

عبد األكرب الثماىل األزدي، أبو العباس، بن  يزيدبن  املقتضب، املؤلف: حممد -92
(، احملقق: حممد عبد اخلالق عظيمة، الناشر: ه285املعروف ابملربد )املتوىف: 

 .4األجزاء: بريوت، عدد  –عامل الكتب. 
يَـَلْلَبْخت اجلزويل بن  عبد العزيزبن  املقدمة اجلزولية يف النحو، املؤلف: عيسى -93

(، احملقق: د. شعبان عبد ه607الرببري املراكشي، أبو موسى )املتوىف: 
د فتحي حممد أمحد مجعة،  -الوهاب حممد، راجعه: د حامد أمحد نيل 

الغد العريب، عدد األجزاء:  طبع ونشر: مطبعة أم القرى، مجع تصويري: دار
1. 

حممد، احَلْضَرمي بن  مؤمنبن  املمتع الكبري يف التصريف، املؤلف: علي -94
(، الناشر: مكتبة ه669اإلشبيلي، أبو احلسن املعروف اببن عصفور )املتوىف: 

 .1م، عدد األجزاء: 1996لبنان، الطبعة: األوىل 
ام ابن مالك يف من ذخائر ابن مالك يف اللغة مسألة من كالم اإلم -95

عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد بن  االشتقاق، املؤلف: حممد
(، احملقق: حممد املهدي عبد احلي ه672هللا، مجال الدين )املتوىف: 
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عمار، الناشر: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، الطبعة: السنة التاسعة 
 1998)/( ه1419 - 1418املائة. )والعشرون. العدد السابع بعد 

 م(.1999 -
جامعة  -النحاة ومظاهر التصويب اللغوي، املؤلف: مبدوعة كرمية -96

 الشلف.
النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات  -97

حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن بن  حممدبن  حممدبن  املبارك
 -ه1399بريوت،  -، الناشر: املكتبة العلمية (ه606األثري )املتوىف: 

حممود حممد الطناحي، عدد األجزاء:  -م، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى1979
5. 

أيب بكر، جالل بن  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، املؤلف: عبد الرمحن -98
(، احملقق: عبد احلميد هنداوي، الناشر: ه911الدين السيوطي )املتوىف: 

 .3مصر، عدد األجزاء:  -املكتبة التوفيقية 
بن  حممدبن  يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر، املؤلف: عبد امللك -99

(، احملقق: د. مفيد حممد ه429إمساعيل أبو منصور الثعاليب )املتوىف: 
بريوت/لبنان، الطبعة: األوىل،  -قمحية، الناشر: دار الكتب العلمية 

 .4 م، عدد األجزاء:1983هـ1403
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