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٣٩٤

  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  :تمهيد
 وجعل وتسبيحه، حبمده األلسن وأطلق مبعرفته، العقول فَتق ،هللا احلمد

 على والسالم والصالة حقِّه، لتأدية كفاًء خلْقه على ذلك من به امنت ما
 وحافظوا القرآن، حفظوا الذين وأصحابه آله وعلى وأنبيائه رسله أشرف

 يهتدى أعالما فكانوا لغته، على احلفاظ ثَم ومن والتحريف؛ تبديلال من عليه
 نفوسنا يف والرفعة والشرف القدر من هلا العربية اللُّغة فإنَّ :بعد أما ديهم،

 – املوىل شرفها اليت اللُّغة أنها ذلك ،ِمداد به حييط أو عنه الوصف يعجز ما
من الباطل يأتيه ال الذي الكرمي، القرآن كتابه، لغةَ تكون بأنْ – وجلَّ عز 
 تقعيدها قبل أهلها استعملها اليت الفصحى اللغة تلك ،خلِْفه من وال يديه بني

 نزول كان أنْ إىل بينهم، فيما التواصل يف اللُّغوية سليقتهم مستخدمني
 من له؛ خادمةً اجلوانب، شتى يف الدراسات حوله ترثُفكَ الكرمي، القرآن
 ومن، ٩احلجر ﴾لَحاِفظُونَ لَه وِإنا الذِّكْر نزلْنا نحن ِإنا﴿ :تعاىل قوله منطلق

 أهلها، واستنطاق البوادي من جمعها على بناء اللغة، هلذه التقعيد كان ثَم
 ومعاجم املوضوعات ومعاجم سيبويه كتاب فكان تدوينها، ثَم ومن

 القرآن لغة على احلفاظ إىل سعت ليتا الكتب من ذلك وغري األلفاظ،
  .ِحفْظه إطار يف ا واالهتمام
 على ترتب وهناك، هنا اإلسالم بانتشار اإلسالمية الدولة توسعت وملَّا

 حتريف إىل أدى ما وهو فيه، غريهم ودخول بغريهم، العرب اختالطُ ذلك
 وكَثُر فشا الذي -)اللَّحن (أو -التحريف ذلك الفُصحى، للعربية العامية
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٣٩٥

 من أيضا، اخلاصة ألسنة إىل الوقت مبرور تسرب ثُم العامة ألسنة على
 مبرور اخلاصة لَحن تقَوم اليت الكتب تتابع فكان وغريهم، والفقهاء املُحدثني

 أو اللُّغوي حـحيـالتص حبركة يسمى ما ظهور عليه ترتب مما، )١(الوقت
  . الشأن هذا يف املؤلفات وتوالت امة،الع بلَحن عليه اصطُِلح ما

 -لذلك مؤلَّفًا خصص من أول أنَّ على يكون اإلمجاع ويكاد هذا،
 البالد من كثري إىل وامتد العراق، يف  اهلجري الثَّاين القرن يف اللَّحن شاع عندما
 الكسائي محزة بن علي احلسن أبو هو_)٢(اهلجري الرابع القرن حبلول العربية

 املنطق إصالح كان ثُم ،)العامة فيه تلحن ما (كتابه يف ،)هـ١٨٩ - ١١٩(
 ،)هـ٢٧٦ت (قتيبة البن الكاتب وأدب ،)هـ ٢٤٤ت (السكِّيت البن

 من ذلك وغري ،)هـ٢٩١ت (ثعلب حيىي بن أمحد العباس أليب والفصيح
 امةالع لَحن (كتابه يف التواب عبد رمضان الدكتور أستاذنا أحصاها اليت الكتب

 ضوء يف العامة لَحن (كتابه يف مطر، العزيز عبد والدكتور ،)اللُّغوي والتطور

                                 
 الضعفاء وغلط هـ، ٣٨٨ت للخطَّايب، املُحدثني غلط إصالح :الكتب هذه من) ١(

    .هـ ٥٨٢ املتوىف بري البن الفقهاء من
 بعدها، وما ٥٧ صـ احلديثة، اللُّغوية الدراسات ضوء يف العامة حلن :ينظَر )٢(

 ،٣صـ واحلركات واحلروف اتوالبني القواعد يف للفصحى العامية وحتريفات
 حتى اللُّغوي والتثقيف اللَّحن ومصنفات ،١٩٧–١٦٣ صـ والنحو واللغة
   .    ٥٥ صـ اهلجري، العاشر القرن
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٣٩٦

 القراءات تعددت ثَم ومن العلماء؛ من وغريمها ،)١()احلديثة اللُّغوية الدراسات
 مقاومة ابتغاء وتصويبه اللغة يف اللَّحن مالمح برصِد اهتمت اليت الكتب لتلك
  . أيضا صةواخلا العامة لَحن

 حتاول املؤلفات هذه وكلُّ" :ضيف شوقي الدكتور قول حيضرين وهنا
 من ختلِّصها حبيث املختلفة، البلدان يف العربية أللفاظ العوام نطْق تصحيح

 ويف .)٢("حناللَّ من شاا ما كلَّ وتصوب حتريف، من عليها دخل ما كلِّ
 يف املنورة باملدينة اإلسالمية اجلامعة إسهام كان القراءات هذه تعدد إطار

 العربية اهلوية على التأكيد أجل من اِهلمم؛ واستنهاض الفصحى خدمة
 ودورها العاملية السعودية العربية اململكة مكانة منطلق من ،عليها واحلفاظ
ياِدياألصيلة العربية والثقافة ميةاإلسال القضايا خدمة يف الر.  

 والسنة الكرمي القرآن لُغِة الفصحى خدمة يف لإلسهام وتفعيالً

                                 
 أنه مفاده املؤلفات، هذه أصحاب من للقدماء خمالف رأي قدور حممد أمحد للدكتور) ١(

 الفصحى؛ عن مبعزٍل اللُّغوي ستعمالاال من الدنيا املستويات تلك إىل النظر ينبغي ال
 وجاهته له -تقديري يف –رأي وهو بالفُصحى، إحلاقه ميكن ما إحلاق حماولة ثَم ومن

 وءـض يف حىـصـبالف إحلاقها ميكن ال أخطاء ثَمة لكن اللُّغوي، التطور ضوء يف
 وجود من أشار ما حنو على اللسان، عصمة أجل من؛ عليها التنبيه ينبغي اختطه، ما

 مصنفات :ينظَر :والداللية والنحوية، والصرفية، الصوتية، اللغة جوانب يف احنراف
   . ١٣ – ٦ ص اللُّغوي، والتثقيف اللَّحن

- ١٥٤ ـ) ١(ومشكالته واإلعراب ،٤ص للفصحى العامية حتريفات :ينظَر) ٢(
   .   ٥٨ –١٧ واللغة الفقه يف وآثاره اللغوي واللحن ،١٦١
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٣٩٧

 اجلامعة إعالن كان املعرفة، بكنوز الزاخر اإلسالمي والتراث املُطَهرة  النبوية
) العصر ومواكبة العربية اللغة (مؤمتر عن - املنورة باملدينة – اإلسالمية

 هـ ١٤٣٣ عام من األوىل مجادى شهر خالل العربية للغةا كلية من مببادرٍة
 - مبطويته جاء ما حنو على – له خطِّط الذي املؤمتر ذلك م، ٢٠١٢ -

 العربية، حال ومناقشة وترسيخها، العربية اللغوية اهلوية تأصيل إىل السعي
 اللَّهجات وتعدد العامية كزحِف خمتلفة، حتدياٍت من سبيلها يعترض وما

 باللغة  تنهض اليت السبل تلمس حماولة ثَم ومن األخرى؛ اللُّغات وغزو
 على باالنفتاح وذلك احلاضر، العصر ملتطلبات مواكبةً وجتعلها العربية،
 ويقرا اللغة، يثري فيما املعاصرة، اللُّغوية الدراسات من واإلفادة معطياته
   .األصيلة غويةاللُّ اهلوية ثوابت عن التنازل دون للمتلقي

 والالحقون، السابقون عليها أتى قد اللُّغوي التصحيح كتب كانت وملَّا
 وِضع ما على اللُّغوي التصحيح اقتصار عدم إىل تشري الثقافية اخللفية كانت وملّا
 حوت ما حنو على بل -واخلاصة العامة لَحن ملقاومة مخصصٍة مؤلَّفاٍت من

 إىل التوجه كان فقد - املالمح هذه من بعضا اللُّغوية واملصادر املعاجم بطون
 من به ما على الضوء تسليط ميكن ما بينها من جند علَّنا ،املصادر هذه يف التنقيب
 وقع - سابقة معطياٍت من لدي ما ضوء ويف - النظر وبإمعان ،لُغوي تصحيٍح
 إنه اهلجريني، والرابع الثالثَّ القرنني يف عاش اللغة علماء من عامل على اختياري

 كتابه يف النظر وكان ،)هـ ٣٢٨– ٢٧١ (األنباري القاسم بن حممد بكر أبو
 عدة على بناًء ،البحث هلذا مصدرا فكان ،)الناس كلماِت معاين يف الزاهر(

 على يقتصر ال اللُّغوي التصحيح بأنَّ الباحث لدى قناعةٌ توجد أنه :أوهلا أمور،
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٣٩٨

 اللَّحن هذا حماربة إنَّ بل العامة، لَحن ملقاومة خصصت كتٍب، من عوض ما
 النظر ينبغي ثَم ومن ومعامجهم؛ القدامى والنحاة اللغويني كُتب أيضا به تكفّلت

 خالهلا من تبين ،)١(الكتاب هذا مع سابقةٌ وقفةٌ يل كانت أنه :وثانيها ،فيها
ِن ةمبقاوم األنباري ابن اهتمامفقد ذلك، أمكنه كلَّما العامة لَح قَدح كتابه عرلش 

 ذلك سيتِبع أنه إىل مشريا والدنيوية، الدينية احلياة يف كالٍم من الناس بني جيري ما
 عاملٍة غري وهي العرب، كالم من وحماوراا أمثلتها يف العوام تستعمله ما ببيان

 واللغة والغريب النحو من فيه إدخاله يستحسن امم يخليه لن أنه ذكر ثُم بتأويله،
 آخر أما .)٢(الكتاب السم أي المسه، مشاكالً ليكون واجلمع؛ والتثنية واملصادر

 تلك – الضامن صاحل حامت الدكتور حمقِّقه شهادة يف فيكمن األمور، هذه
 أقوال على كثريا ينبه " األنباري ابن أنَّ – احلقيقة عن تنفك ال اليت الشهادة

 على وبناء ،)٣("اللُّغوي التصويب كتب من يعترب ذا وهو وأخطائهم، العامة
 ضوء يف وحتليلها الكتاب هذا يف التنبيهات تلك على الوقوف ابتغي فقد ذلك

                                 
 بالداللة وعالقته الصويت الدرس مالمح "بـ املوسوم حبثي خالل من ذلك كان) ١(

 الذي البحث وهو ،"األنباري البن الناس كلمات معاين يف الزاهر كتاب يف
 مبجمع ،)أصوات اللُّغة (العربية للصوتيات الرابع الدويل املؤمتر يف به شاركت

 الدويل املؤمتر: ينظَر: ٥/٢٠٠٩ /١٨- ١٧ من الفترة يف بليبيا العربية، اللغة
 .    ٣٠٠ – ٢١٧/ ٢ ،)أصوات اللُّغة (العربية للصوتيات الرابع

 ،٤١ صـ التحقيق ومقدمة ،٣ / ١ الناس كلمات معاين يف الزاهر :ينظَر (٢)
 .٢٢٣ – ٢٢٢/ ٢ ،)أصوات اللُّغة (العربية للصوتيات الرابع الدويل واملؤمتر

 .٤٨ صـ الزاهر قيقحت مقدمة (٣)
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٣٩٩

 الستكناه الكتب؛ من مثله إىل موجها تكون علَّها اللُّغوي، الدرس معطيات
 اللغوية اهلوية تأصيل غايتها جهوٍد، من يبذل فيما اإلسهام ثَم ومن، حمتواها
 وجتعلها العربية، باللغة  تنهض اليت السبل تلمس وحماولة وترسيخها، العربية
 املؤمتر هذا يف اإلسهام رغبة كانت ثَم ومن ،احلاضر العصر ملتطلبات مواكبةً
" اللُّغوي والتأصيل جاتالله "الثَّاين حموره إطار يف آنفًا، إليه املُشار امليمون

 هذا خالل من العامة، لَحن مقاومة يف وأثره اللُّغوي التصحيح عنصر املُتضمن
 الناس كلمات معاين يف الزاهر كتاب يف اللُّغوي التصحيح "بـ املوسوم البحث

 املنهج على االعتماد استلزم ما وهو". العامة لَحن مقاومِة يف وأثره األنباري البن
 وصفها ثَم ومن، وتصنيفها التصحيح مواضع إحصاء على املبين التحليلي الوصفي
 كذلك، ذلك كان وملَّا ،وحديِثه قدِميه اللُّغوي، الدرس معطيات ضوء يف وحتليلها

 متهيد على البحث تقسيم عليه ترتب ما وهو أخرى، مرة الكتاب استقريت فقد
 الصويتّ، وثانيها للتصحيح أوهلا مباحث، وأربعة - بصدده حنن ما هو -

،حويصحيح النريفّ، وثالثها للتصحيح الصاليلّ،  للتصحيح الدورابعها للت
 توصلت اليت العامة النتائج أهم تضمنت خبامتٍة، ذلك بعدوتوجت هذه املباحث 

 على لبحثا صفحات اكتنفته ما إىل باإلضافة - توصيات من أردت وما إليها،
 فيما وذلك واملراجع، املصادر بقائمة إياه منهيا - جزئية نتائج من التحليل مدار
  :يلي



                                                                      المحور الثاني

 

٤٠٠

املبحث األول
َّ

  :التصحيح الصوتي :
 اخلروج يف منحصرةً الزاهر كتاب يف الصويتّ التصحيح مالمح جاءت

 ديد،والتش والتخفيف حركته، تغريت ما وتصحيح العربية، األصوات على
  :األمور هلذه عرض يلي وفيما

  : تصحيح الخروج على األصوات العربية–أوالً 
  :اخلروج على األصوات العربية باإلبدال_ أ

 على باخلروج يتصل فيما اخلطأ على التنبيه أو التصحيح مواضع جاءت
 الزاهر، كتاب من مواضع سبعة يف  آخر بصوت صوت بإبدال العربية األصوات

 وبني واهلاء، الشني وبني والذّال، الدال وبني والذال، الثاء وبني والغني، اءاخل بني
 الصويت اإلبدال مالحظ مجلة من وذلك ،)١(والقاف الكاف وبني والسني، الصاد
 بتصحيح يتصل ففيما ،)٢(موضعا وثالثني اثنني عددها والبالغ الكتاب، يف الواقعة

 كان ذلك أن إىل أشري – املثال سبيل على – لغنيوا اخلاء بني اإلبدال فيه وقع ما
 قال" :قال) خضراَءهم اُهللا أباد: (قوهلم على األنباري ابن تعليق حنو موضعني، يف

                                 
 .   ٣٣٣ / ٢ ، ٤١٢ ، ٤٠٨ ، ٣٥٥ ، ٣٤٥ ، ١٩١- ١٩٠ ، ١٨٤ / ١ الزاهر: ينظَر)  ١(

 ١٦٠،٢٦٩، ١٢٩ ، ٨٢ ، ٣٦–٣٥ ، ٢٧، ٢٥ ،١٥ /١:يف الزاهر :ينظَر (٢)
،٤٤٧، ٤١٢، ٤٠٨ ، ٣٧٩، ٣٦٨، ٣٤٥،٣٥٥ ،٣٤٣ ،٣٣٤ ،٣٠٢ ، 

٢٠٢،٣٣٢، ١٦١، ٦٥، ٤٦ / ٢، ٤٧٩، ٤٧٤، ٤٥٦ ، ٤٥٠ ، ٤٤٨، 
 كتاب يف بالداللة وعالقته الصويت الدرس ومالمح ، ٣٨٧، ٣٨٦ ،٣٤٧،٣٧٢
 . ٢٢٧ ص الزاهر
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٤٠١

 اهللا أباد :يقال :قال أنه األصمعي عن السجستاين حممد بن سهل روى :بكر أبو
 والغضراء: لقا ،خضراءهم :يقال وال: قال ،وغضارم خريهم أي غَضراءهم،

 هذا :األصمعي وقال: قال غضراء، يف بئره الرجل أنبط :يقال خضراء، علكةٌ طينةٌ
 قال وِنعمة، خٍري يف كانوا إذا :مغضورون قوم :ويقال: قال، احلرف أصل

هذا غري يف واخلضراء: األصمعي فابن، )١( "الكتيبة أمساء من اسم هذا يف األنباري 
صأنَّ إىل – األصمعي عن السجستاين حممد بن سهل عن رواه فيما – أملح قد الن 
 والصواب صحيحٍة، غري) خضراَءهم اُهللا أباد: (الناس قول من) خضراَءهم (كلمة

 :يقال ال ثَم ومن وغضارم؛ خريهم أي بالغني،) غَضراءهم اهللا أباد (يقال أنْ
 يقال ولذلك – األصمعي قال ما حنو لىع – بالغني األصل إنَّ حيث خضراءهم،

 الذي – الصويتّ اإلبدال كان وملَّا .وِنعمة خٍري يف كانوا إذا :مغضورون قوم :أيضا
 املماثلة نقيض هي اليت ،Dissimilation باملغايرة الصويت الدرس يف يسمى

Assimilation)طو اللَّهجي، االختالف يف تكمن كثرية، أسباب له –)٢روالت 

                                 
 الصويت الدرس ومالمح ،١/٤٠٨ أيضا به وينظَر ،١٩١ –١٩٠ / ١ الزاهر) ١(

 .٢٤٠- ٢٣٩ صـ الزاهر كتاب يف بالداللة وعالقته
 ابن ومنهج ،٥٣ ص حجازي فهمي حممود للدكتور اللغة علم إىل مدخل :ينظَر (٢)

 منو فـي وأثرها الصوتية املخالفة وظاهرة ،١٩ ص سعاد بانت شرح يف هشام
 وعلم اللغة فقه بني مالك ابن عند اللغوية والدراسات ،٢٤٢ ص العريب املعجم

 ومالمح ،٥٤ – ٣٩ صـ اللُّغوي التحليل ومستويات ،٢٥٦ – ٢٣٩ اللغة
 .٢٢٥ صـ الزاهر كتاب يف بالداللة وعالقته الصويت الدرس



                                                                      المحور الثاني

 

٤٠٢

 أخطاء ذلك إىل ويضاف ،)١(االستعمال وكثرة والتحريف، والتصحيف الصويتّ،
 اخلاء بني ما أدى فقد السابق، نصه يف األنباري ابن أورده ما حنو على ،العامة
 من الرغم وعلى ،)٢(اإلبدال ِصحة إىل الصفات وبعض املخرج يف احتاٍد من والغني
 ابن تنبيه فكان عليها، التنبيه جيب اليت العامة أخطاء من يعد هنا اإلبدال فإنَّ ذلك

 وهنا التصويب، هذا من موقفه يوضح مل لكنه األصمعي، رأي خالل من األنباري
 اخلضراء، العِلكة الطيبة األرض:والغضراُء الغضرة كانت ملَّا أنه إىل أٌشري

 اهللا أباد (األصل يكون أنْ أُرجح فإنين ،)٣(العيش يف والسعة النعمة:والغضارة
 يدلُّ صحيح، أصلٌ والراء والضاد الغني"قال فارس ابن أنَّ والسيما ،)غضراءهم

 يف ويقولون :العيش طيب: الغضارة ذلك من. ونضرة ونعمة حسٍن على
 :مسلم بن اهللا عبد قال. وغضارم خريهم أي غَضراءهم، تعاىل اهللا أباد:الدعاء
 غَِضرةُ دابةٌ: ويقال غَضراَء، يف بئْره أَنبطَ:يقال. عِلكة خضراُء ِطينةٌ الغضراء أصل

 مستقيم، واحد أصلٌ والراء والضاد اخلاء "أما )٤( "مباركة كانت إذا. الناصية
 كما ِللَوا، السماء،: واخلَضراء. معروفة األلوان من فاخلُضرة. عليه وحممولٌ

                                 
 التحليل ومستويات ،٢١٥ صـ املوضوعات ومعاجم ،٢/٨٦ اخلصائص: ينظَر (١)

 .٥١ - ٤٩ صـ اللُّغوي
/ ١٣واملخصص ،٨٤ / ٢ اخلصائص:ينظَر وشروطه الصويت اإلبدال حول (٢)

 اللغة علم ضوء فــــي اللغوي اإلبدال و ،)حثث(العرب، ولسان ،٢٧٤
 .٢٢٩ - ٢٢٧ ص نايل حممد للدكتور واإلبدال ، ٤١ ص حلديثا
 .)غضر (العرب لسان :ينظَر (٣)
  .)غضر (اللغة مقاييس (٤)



 ... وأثره، التصحيح اللغوي في كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس البن األنباري

 

٤٠٣

 أنّ  وذلك احلديد، سواد ِعلْيتها كانت إذا خضراُء، وكتيبةٌ. الغرباء األرض سميت
 فيسمى الصفات، هذه تداخلت فلذلك السواد؛ حيز يف فهو البياض خالَف ما كلَّ

ر األسودا ،)١("أخضعلى يدلُّ صحيح، أصلٌ والراء والضاد الغني كانت فلم 
 اهللا أباد (قوهلم يف األصل) غضر (مادة كون رجحنا ،ونضرة ونعمة حسٍن

 ابن قول يف مبِضر،) غَِضر (كلمة إتباع إليه يضاف ما وهو ،)غضراءهم
 ناعم فغِضر مِضر، غَِضر وعيش. وِنعمة خٍري يف كانوا إذا مغضورون وقوم:"منظور

رافه ، ِضرهم ِإتباع، ومويف ، العيش من غَضراَء ويف العيش من غَضارٍة لفي وإن 
 األول جبانب الثَّاين االستعمال شاع ثُم ،)٢("وخري ِخصٍب يف أي ، عيٍش غَضارة
 الزخمشري أنَّ والسيما عيٍش، وخضراء عيٍش، غضراء يف هم فقيل ، اإلبدال نتيجة

  .)٣(ااز من الثَّاين جعل قد
 أشري أيضا، والذال الثَّاء نيب اإلبدال فيه وقع ما بتصحيح يتصل وفيما 

 :بكر أبو قال" :قال) شحاثٌ رجلٌ( :قوهلم على تعليقه يف كان ذلك أنَّ إىل
 بالذال، شحاذ، رجل:والصواب. بالثاء فيقولون العوام، فيه يخطئ مما هذا
 عليه أَحلّ إذا :السيف الرجلُ شحذَ قد:قوهلم من مسألتة، يف املُِلح وهو

 وشفرةٌ مشحوذٌ، سيف :ويقال ذا، مشبه املسألة يف فاملُِلح ،بالتحديد

                                 
 .)خضر (السابق )١(

 .)غضر (العرب لسان(٢) 
 .٥٥٠ املصنف والغريب ،)غضر خضر، (العروس وتاج اللُّغة، ذيب:ينظَر (٣)



                                                                      المحور الثاني

 

٤٠٤

) شحاثٌ رجلٌ( :العامة قول أنَّ إىل األنباري ابن أشار فقد .)١("مشحوذة
 بالذال، شحاذ، رجل :الصواب إنَّ حيث ، صوتيا الصحيح غري من بالثَّاء
 عليه أَحلّ إذا: لسيفا الرجلُ شحذَ قد:قوهلم من مسألتة، يف املُِلح وهو

 إىل أشري وهنا. السيف وشحِذ املسألة يف املُِلح بني املشاة لعالقة بالتحديد؛
 مثل ارتكاب على العامة ساعدت قد والذال، الثَّاء بني صوتية عالقةً ثَمة أنَّ

 العليا األسنان بني اللسان ذلق بوقوع ينطق صوت الثَّاء أنَّ ذلك ؛اخلطأ هذا
 الذال أما الصوتيني، احلبلني وهدوء بالتسرب، للهواء السماح مع السفلى،و

طق فصوتنفهو مث ومن الثنايا؛ وأطراف اللسان أطراف بني من ي صوت 
 أنهما إليه يضاف الذي االحتاد املخرج،ذلك يف احتادمها يؤكِّد مما أسناين،
 منفتح، مهموس رخو، ناينٌّ،أس صامت، فالثاء الصفات؛ معظم يف متفقان
  . )٢(منفتح مهموس، رخو، أسناينٌّ، شفوي، صامت، والذَّال

) حبجٍر فاشحِثيها املُديةَ هلُمي( احلديث إىل يشري الزبيدي نرى ولذلك
 من للشحاِذ) الشحاثُ( :قوهلم وأنَّ بالذّال، يقال وأنه وسنيها، حديها مبعىن
 صحح فقد شحاذ، ِمن محرف ِإنه :بري ابن قال وِإن مشِكلٌ،) العوام لَحِن
اٍث، لفْظَ واِحٍد غريحش حه وأَوضةً كونه على صحيحةً، لُغفِإنّ، اِإلبدال من أَن 

                                 
 املصرية العامية انَّ إىل أشري وهنا ،)شحذ (العرب لسان:وينظَر ،٤١٢ /  ١الزاهر (١)

) شحات (تقول بل الثاء، أو بالثاء) شحاذ(كلمة تنطق ال املثال سبيل على –
 .١٢٨ صـ للفصحى العامية حتريفات ينظَر :أيضا خطأٌ وهذا بالتاء،

 األصوات وعلم ،١٩٠- ١٨٩ ،١٧٤- ١/١٧١ اإلعراب صناعة سر :ينظَر (٢)
 .١٨٨ ،١٨٧ ،١٨٣ بشر مالك للدكتور



 ... وأثره، التصحيح اللغوي في كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس البن األنباري

 

٤٠٥

 ويف، وغريه لِعنايةا يف اخلَفَاِجي به لَحٍن،وصرح وال فيه غَلٍَط بال ثاًء تبدلُ الذّالَ
 أُرجح فإنين ذلك من الرغم وعلى ،)١(مسأَلَِته يف مِلح :شحاذٌ رجلٌ :اَألساس

 الشني" :قال فارس ابن أنَّ سيما وال ،)شحاذ (الصحيح بأنَّ األنباري ابن قول
 إذا احلديد، شحذْت ذلك من، وِحدة ِخفَّة على يدلُّ واحد أصلٌ والذال واحلاء
 اليت للِحدة بذلك مسيت وِإنما اجلبال، رؤوس املشاحيذ إنَّ ويقال، حددته

 يف اخلفيف الشحذان إنَّ ويقال ،شحذان :للجائع قوهلم اِخلفّة ومن، ذكرناها
  . مقاييسه يف شحث ملادة وجود وال ،)٢("سعيه
  :صوت منه حِذف ما تصحيح – ب

 وله كلِّها، اللغة مستويات يدخل احلذف أنَّ إىل هنا اإلشارة جتدر
دة، أسبابى ملا واحلذف الكالم، وطول االستعمال، كثرة منها متعدسمي 

 للتركيب، واحلذف لإلعراب، واحلذف ،)الشعر لُغة (الشعرية بالضرورة
 وتوايل الساكنني التقاء حنو صوتية، أو صرفية قياسية ألسباب واحلذف
 أنْ وميكن ،)٣()حنوية( تركيبية قياسية ألسباب فواحلذ إخل،...األمثال
 منه حذف فيما الصويتّ بالتصحيح يتصل وفيما ،العامة أخطاء إليها يضاف
اهر (كتاب يف حرفيف واحد، موضٍع يف إالَّ يرد مل ذلك أنَّ إىل أشري)  الز 
 واحلجاز" :قوله إىل متدرجا) مصر أهل من فالنٌ( :قوهلم على تعليقه سياق

                                 
 ).شحذ (العروس تاج :ينظَر (١)
 ).شحذ (اللغة مقاييس (٢)

 يبـالتركي واحلذف ،٩٤ – ٣١ صـ اللغوي الدرس يف احلذف ظاهرة: ينظَر) ٣(
 .   ٢٣ -٢٠ صـ والداللة بالنظم وعالقته



                                                                      المحور الثاني

 

٤٠٦

 حجز قد :العرب قول من مأخوذًا احلجاز يكون أنْ جيوز :وجهان فيه
 وجيوز ،حجاز للحبل ويقال به، يقيده شدا، شده إذا :حيجزه بعريه، الرجل

 احتجزت قد :يقال ،باجلبال احتجز ألنه حجازا؛ :سمي احلجاز يكون أنْ
 السراويل، حجزةُ هي :ويقال اتزرت،و وسطها، على ثياا شدت إذا :املرأة

 إشارة خالله من يتضح ما وهو ،)١("السراويل حزة :فتقول تخطئُ، والعامة
 حجز قد :العرب قول من مأخوذًا احلجاز كَوِن جواز إىل األنباري ابن

 وجيوز، حجاز للحبل ويقال به، يقيده شدا، شده إذا :حيجزه بعريه، الرجل
 قد :يقال.باجلبال احتجز حجازا؛ألنه :سمي احلجاز يكون أنْ أيضا

 حجزةُ هي :ويقال واتزرت، وسطها، على ثياا شدت إذا :املرأة احتجزت
 حذْفها يف العامة خطأ إىل األنباري ابن أشار الصدد هذا ويف السراويل،

 هي :فيقولون ،)السراويل ةُحجز هي( :قوهلم يف ،)حجزة (كلمة من صوتا
 بعض حذْفهم باب من احلذف هذا مثل أنَّ إىل أشري وهنا السراويل، حزة

 قول كان ملَّا أنه إىل يرشدنا األمر هذا يف التدقيق لكن، )٢(استخفافًا احلروف
 شدها يف بالعنق مشبهةٌ السراويل كانت وملَّا بعنقه، أي حبزته، أخذ :العرب

 فكالمها السراويل، وحجزة السراويل، حزة :قيل فقد الشد، وإحكام
،ا حلرٍف حذف وال صحيحزة (كلمة يف مجغم فعلى ،)حأنَّ من الر 

                                 
 .   زاحلجا معىن يف) حجز (اللغة مقاييس: وينظَر ،١٠٩ / ٢ الزاهر) ١(
 حيث ،٥٧ ص اللغوي الدرس يف احلذف وظاهرة ،٨١ /١ اخلصائص :ينظَر) ٢(

  :الزبعري قول يف) األشهل (من اهلاء حذف
 اَألشل عبِد يف القَتلُ واستحر       برِكها ِبِقباء أَلْقَت حني



 ... وأثره، التصحيح اللغوي في كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس البن األنباري

 

٤٠٧

 قد منظوٍر ابن حزة،فإنَّ:تقُلْ وال السراويل، حجزة تقول :قال األصمعي
 وحبكَته، وحزته وخذْلته حجزته يقالُ" :قال األعرايب ابن أنَّ إىل أشار

، )١(احلُجزة السراويل من واحلُزة حبزته، آِخذ :احلديث ويف ".العنق واحلُزةُ

  ).السراويل حزة (العامة قول يف خطأ فال ثَم ومن

  :السكون أو بالحركة حركته تغيرت ما تصحيح –ثانيا
  :املعىن تغير مع أُخرى حبركٍة كتهحر تغيرت ما تصحيح – أ

 تغير مع أُخرى حبركٍة حركته تغيرت ما لتصويب األنباري ابن عرض
 معطي وال أعطيت ِلما مانع ال اللَّهم( :قوهلم على تعليقه  يف وذلك املعىن،

 احلق،:اِجلد ويكون: "...فقال ،)اجلَد منك اجلَد ذا ينفع وال منعت، ِلما
  :الشاعر قال ،اهلزلَ ودِع اِجلد يف ِجد :كقولك

زلَته دت القولُ وجبجتفاح   تِقيفَب بني واهلزِل اِجلد 

 بالكُفَّاِر اِجلد عذَابك إنَّ عذابك وخنشى( القنوت يف قوهلم ذلك ومن
لِْحقعذابك إنَّ :معناه ،)م ،ا، عاملٌ هو :قوهلم ومنه احلقهو معناه اجليم، بكسر ِجد 
 إشارة خالله من ضحـَيت ما وهو، )٢("اجليم فتفتح تخطئ والعامة حقا، حقا عاملٌ

                                 
 ).   حزز (العرب لسان: ينظَر) ١(

. احلق: اجليم بكسر اِجلد،: " قوله حيث ٧٠ / ١ أيضا وينظَر ،٢٣ /  ١ الزاهر (٢)
 هذا يف اجليم بفَتح اجلَد،: جيوز وال. زل ليس الذي احلق عذابك إنَّ: واملعىن

 ومالمح ، "اجلَد منك اجلَد ذا ينفع وال: قوله يف تقدمت اليت للعلّة املوضع،
 والبيت ،٢٨٢ – ٢٨١ صـ الزاهر كتاب يف بالداللة وعالقته الصويت الدرس

 .أحذّ وضربه حذاء عروضه الكامل، من املذكور
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٤٠٨

 :القنوت يف يقال فيما ،)اِجلد (كلمة من اجليم فَتح يف العامة خطأ إىل األنباري ابن
 أنها ذلك جدا؛ عاملٌ هو :وقوهلم ،)ملِْحق بالكُفَّاِر اِجلد عذَابك إنَّ عذابك وخنشى(

 العامة تسميه الذي واحلظُّ، الِغنى، تعين وبالفتح، واحلق االنكماش، تعين بالكسر
 والعظمة، اجلالل مبعىن ويكون اُألم، أبا ويكون األب، أبا اجلَد ويكون البخت،
 يف اشاالنكم مبعىن عبيدة أيب إقرار كان ولذلك ؛)١(األمر يف واالنكماش والقَطْع

)ذا ينفع وال( :قوهلم على تعليقه يف) اِجلد منك اِجلد رواه فيما اجليم، بكسر) اِجلد 
 :اِجلد ألنَّ خطأٌ؛ هو :عبيدة أبو قال :بكر أبو قال" :قال حيث عنه، األنباري ابن

 :فقال طاعته، يف باالنكماش وأمرهم الناس، دعا قد - وجلَّ عز – واهللا االنكماش،
﴿قَد ونَ، أَفْلَحِمنؤالْم الَِّذين مِفي ه لَاِتِهمونَ صاِشعا ﴿:وقال، )٢(﴾خا يهلُ أَيسالر 

 يأمرهم أنْ جيوز وال :عبيد أبو قال...)٣(﴾صاِلحاً واعملُوا الطَّيباِت ِمن كُلُوا
 من ضحيت ما وهو ،)٤("انكماش ينفعهم ال :يقول ثُم إليه ويدعوهم باالنكماش،

 ومن سبق؛ ما حنو على املعىن، تغير إىل يؤدي قد احلركة بتغيري العامة خطأ أنَّ خالله
املعىن على حفاظاً منها، اللغة لتصفية األخطاء؛ هذه مثل على التنبيه جيب ثَم.  

                                 
 ).جدد (العرب ولسان ،)جد (اللغة ومقاييس ، ٢٢ – ١٨ / ١ الزاهر :ينظَر (١)

 . ٢ ،١ اآليتان املؤمنون، سورة) ٢(
 . ٥١ اآلية من املؤمنون، سورة) ٣(

 أظن وال" :بقوله هذا ةعبيد أيب قول على األنباري ابن علٌّق وقد ،٢٣ /١ الزاهر (٤)
 ولكنهم عبيد، أبو أنكره الذي املعىن إىل ذهبوا اجليم بكسر هذا رووا الذين
 إنما عليها، وِحرصه انكماشه الدنيا على واحلرص االنكماش ذا ينفع وال :أرادوا
 .٢٣ / ١ " لآلخرة العمل ينفعه
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٤٠٩

  :املعىن تغير عدم مع أُخرى حبركٍة حركته تغيرت ما تصحيح – ب
 عدم مع أخرى، حبركٍة حركته تغيرت ماِل األنباري ابن تصحيح جاء

 تعليقه يف جاء ما حنو على اثنني، موضعني يف) الزاهر (كتابه يف املعىن، تغير
 تغير قد :معناه :بكر أبو قال" :فقال ،)فالٍن وجه تربد قد( :قوهلم على

 نعامةٌ :قوهلم من هو :العباس أبو قال، الرماد كلون لونه وصار وجهه،
  :األعشى قال، الرماد كلون لوا كان إذا :ورمداء ربداء،

 وتربدا اجةًـجل وزاد ثَنىـف   ِبسِديِسِه لُغامه أطاف وإذا
هـتهبباِري ِهقْالً شِهقْلَةً ي  باَءـرٍطـِخ يف دي دا نقانقأُب 

 ويشهدا أغيب أنْ ةَقَِبيص وابني  نفْسه املُكلِِّف كخارجةَ ِإالَّ
 النعام، ذكر :واِهلقل، أسنانه من ِسن :والسديس، الزبد :اللغام

 وفيه النعام، من القطعة :واخلَيط ،النعام ذكر وهو نقنق، جمع والنقانق
 وح،ـتـفـم اخليوط، من واخلَيط، والفتح، بالكسر واِخليط، اخلَيط :لغتان

 أنَّ خالله من يتضح ما وهو ،)١("املتوحشة:بدواُأل الكسر، فيه يعرف ال
 الذي اخلَيط أما وفَتحها،) اخلاء (كَسر لغتان، فيه النعام هو الذي) اخلَيظ(

 نطْق أنَّ إىل ضمنا األنباري ابن أشار فقد وغريه، الثِّياب خياطة يف نستعمله
 فيه يعرف ال بأنه يههتنب كان ثَم ومن خطأٌ؛ بالكسر إياه الناس عامة

  .)٢(الكسر
                                 

 الكامل، من ٢٣١-٢٢٩ بديوانه األعشى وأبيات ،٣٨٠- ٣٧٩ /١الزاهر (١)
 .اللون رمادية أي ربداء الرواية،ومعىن يف اختالف وفيها

 ).خيط (العرب ولسان اللغة، مقاييس :ينظَر (٢)
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٤١٠

 ،)شمِري فالنٌ( :قوهلم على تعليقه يف كان فقد اآلخر املوضع أما
 النحرير، اجلاد :الشمري:قوم قال :أقوال ثالثة فيه :بكر أبو قال" :فقال

 :الشمِري :عمرو أبو وقال ...العوام فغيرته شمري، :العرب كالم يف وأصله
 :الشمِري :بعضهم وقال ...لذلك واملُتجرد والباطل، الشر يف املُنكمش

 بين فقد ،)١("يرتدع وال الباطل، يف رأسه يركب أي لوجهه، ميضي الذي
 إىل غيرته العوام لكن الشني، ِبفَتح) شمري( الكلمة أصل أنَّ األنباري ابن

ر عدم مع الضمالكلمة ةورواي املعىن، تغي املعاجم يف أجدها مل الشني بضم 
 وضمها، وكَسرها الشني بفَتح الكلمة روى فقد ،)العروس تاج (يف إلَّا

 امليم، شد مع بكَسرها وِشمري املُشددة، وامليم الشني بفَتح شمري،" :فقال
 وتشديد الشني بكسر أي كقنيب، ومشَّري امليم، شد مع بضمهما وشمري

 املُنضبط االستقراء بضرورة القول إىل منيل جيعلنا ما وهو ،)٢("املفتوحة امليم
  .ما قوٍل على باخلطأ احلُكم قبل

  :بالسكون حركته تغيرت ما تصحيح – جـ
 على األنباري ابن تعليق يف بالسكون حركته تغيرت ما تصحيح جاء

 بأيب يا معناه :بكر أبو قال" :فقال ،)وكذا كذا فَعلْت ِلم ِبيِبي يا( :قوهلم
، االستعمال كثرة مع عليه املعىن لداللة املرفوع فحذف بأيب، أفديك أنت،
 ومن، أصله على أخرجه بأيب، :قال فمن، وِبيبا وِبييب بأيب :لغات ثالث وفيه

                                 
 .٤١١ /  ١ الزاهر (١)
 .٤١١ / ١ الزاهر من ١٢٤ هامش :وينظَر ،)مشر (العروس تاج (٢)
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٤١١

 أنه توهم :الفراء قال ِبيبا، :قال ومن، ياء منها وأبدل اهلمزة، لين ِبييب :قال
كْرى آِخر مبرتلة آِخره فجعل واحد، اسمبلى وغَضىب سة وقول ،وحالعام: 

 يا( :قوهلم أنَّ األنباري ابن بين فقد، )١("بإمجاع خطأٌ الياء بتسكني ِبيِبي،
 فحذف بأيب، أفديك أنت، بأيب يا :معناه)  وكذا كذا فَعلْت ِلم ِبيِبي

 أشار وقد ذا،ـه، االستعمال كثرة مع هعلي املعىن لداللة ؛)أنت( املرفوع
 هذا وبيان بإمجاع، خطأٌ الياء بتسكني ِبيِبي، :العامة قول أنَّ إىل األنباري ابن

 لغات ثالث فيه القول هذا أنَّ - األنباري ابن بينه ما حنو على – اإلمجاع
 ياٍء وإبدال اهلمزة، بتليني ِبييب، :والثَّانية أصله، على بإخراجه بأيب، :هي

 فجعل - )٢(الفراء قال كما – واحد اسم أنه توهم على ِبيبا،: والثَّالثة منها،
 قول يف الياء تسكني كان هنا ومن وحبلى؛ وغَضىب سكْرى آِخر مبرتلة آخره
  .جتنبه ثَم ومن عليه؛ التنبيه ينبغي خطأً،) ِبيِبي(  :العامة

  :والتَّشديد بالتَّخفيف يتَّصل ما تصحيح – ثالثًا
 موضٍع يف والتشديد بالتخفيف يتصل فيما اللُّغوي التصحيح جاء

                                 
 .١٦٢ /  ١ الزاهر (١)
 جيعل أن تنكرنّ وال" :قوله حيث ،٢ – ١ / ١ للفراء القرآن معاين :ينظَر (٢)

 هو إمنا" ِبأَبا: "العرب قول ذلك ومن ،الكالم ما كَثُر إذا كالواحدة الكلمتان
 أما توهموا الكالم ما كَثُر فلما األب؛ من ليست املتكلم من الياُء" ِبأَِبى"

 من أشبهه وما ى؛وسكْر حبلَى: مثال على ليكون ؛ألفا فصيروها واحد حرف
  :ثَروان أبو أنشدىن ،العرب كالم

ا يا كما ذا بل ال،: فقلتبِبي* * ا أالّ أجدرحفْضا تبرحوت 
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٤١٢

 حمةُ( :العامة قول على األنباري ابن تعليق يف ،)الزاهر (كتاب من واحٍد،
 وهي منها، امليم فتشدد احلُمة، لفظ يف تخطئ العامة" :فقال ،)العقْرِب

 :احلُمة أنَّ فتظن تأويلها، يف وتخطئ ،دهاتشدي جيوز ال العرب، عند مخفةٌ
 احلية سم السم،: احلُمةُ إنما كذلك، هو وليس ،ا تلسع اليت الشوكة

 الترياق يكْره(  :سريين ابن قال ،اإلبرة :للشوكة ويقال ،والزنبور والعقرب
 احليات؛ حلوم قَصد باحلُمة وقصد السم، :باحلُمة يريد ،)احلُمة فيه كانت إذا

 ،)نفٍَس أو حمٍة أو منلٍة من إالّ رقيةَ ال( :احلديث يف وجاء ،سم ألنها
 كلُّ: أيضا واحلُمة ...العني: والنفَس ...اجلنب على خترج قروح: فالنملة

 ،)احلُمة (لفظ يف تخطئ العامة أنَّ األنباري ابن بين فقد، )١( " سم هلا هامٍة
 جيوز ال العرب، عند مخفةٌ أنها اللُّغوي والصواب منها، امليم تشددف

 وـحن ىـعل ،)٢(تأويلها يف أيضا خيطئون بأنهم ذلك أردف ثُم تشديدها،
 عند سنقف ما هو الداليلّ التأويل يف اخلطأ وذلك السابق، نصه يف أورد ما

 أنَّ إىل  لَتشري الشأن هذا يف سريعةً نظرة وإنَّ، الرابع املبحث يف أمثلته بعض
 وسط تسكن كانت اليت القبائل تلك إىل ينسب "احلرف تشديد أو اإلدغام

 يف والسرعة التخفيف إىل متيل بادية، قبائل ومعظمها وشرقيها، اجلزيرة شبه
 ثَم ومن املتجاورة؛ األصوات بني االنسجام إىل اِإلدغام يؤدي حيث الكالم،

 السهولة بقانون احملدثني عند يعرف ما وهو العضلي، اجلهد يف صاداالقت إىل
                                 

 .٧٣ / ٢ السابق (١)
 ،)محم (والصحاح ،)محم (اللغة ومجهرة ،)حم (اللغة العني،وذيب :ينظَر (٢)

 ).محم (العرب ولسان ، )حم (واحملكم ،)محي (البالغة وأساس
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 أنْ نستطيع ،كماLaw of least effort األقل اجلهد قانون أو والتيسري
 األداء يف التأين إىل متيل وهي املتحضرة، احلجاز بيئة إىل اِإلظهار ننسب
 مل األمر اهذ فإنَّ ذلك من الرغم وعلى ،)١("فيه صوٍت كل تظْهر حبيث
 صوتيا الصحيح غري من أنه إىل فأشار األنباري، ابن تفكري أمام عائقًا يقف

 املعاجم تؤيده ما وهو منها، امليم بتشديد) احلُمة (لفظ العامة تنطق أنْ
  . )٢( اللغوية

                                 
 ،١٢١ / ١٠ املفصل شرح: وينظَر بتصرف، ٥٦ ص العربية، اللهجات يف (١)

 والتعليل ،١١٨ – ١١٧ ص والقياس الصوتية القوانني بني اللغوي والتطور
والظواهر ،٩٢ - ٨٩ البصريني عند بنظريه مقارنته مع الكوفيني عند اللغوي 
 وأحكامه وأنواعه مفهومه :غامواإلد ،٤٤٨ ص الوجيز احملرر كتاب يف الصوتية

 ومالمح ،١٦١ صـ املوحدة العربية يف وأثرها متيم وهلجة ،٤٨ – ١صـ
 .٢٨٤ – ٢٨٣ صـ الزاهر كتاب يف بالداللة وعالقته الصويت الدرس

 والصحاح ،)حم (اللغة وذيب ، )محم ( اللغة ومجهرة ،)حم (العني :ينظَر (٢)
 ، )محم ( العرب ولسان ، )حم ( كمواحمل ،)محي (البالغة وأساس ،)محم(

 يف بالداللة وعالقته الصويت الدرس ومالمح ،٥٧/ ٣٦،٣/ ١ احلديث وغريب
 .٢٨٤ – ٢٨٣ صـ الزاهر كتاب
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٤١٤

املبحث الثاني
َّ

التصحيح الصريف: 
ُّ َّ َّ

  
 يف بالتصحيح متصلةً هرالزا كتاب يف الصريف التصحيح مالمح جاءت

 واجلَمع، واملقصور، املُشتقّات، يف والتصحيح األفعال، وأبنية األمساء، أبنية
  :األمور هلذه عرض يلي وفيما والنسِب،

  :األسماء أبنية في التصحيح – أوالً
  :العرب أبنية يف ليس ما – أ

 يف ورد قد أنه نالحظ الصدد هذا يف الصريف بالتصويب يتصل فيما
 على األنباري ابن تعليق ففي ،)١(الزاهر كتاب مدار مواضع،على أربعة
 :قوهلم معىن :الكسائي قال:بكر أبو قال" :قال) ِنِعما دقا دقَّه قد( :قوهلم
 ِزدت أي :دقّه فأنعمت الدواء دققت قد :ويقال :قال ،زائدا بالغا :ِنِعما
 ليتراَءونَ اجلنة أهل إنَّ( :وسلم عليه اهللا صلى يبالن قول ذلك ومن ...فيه

 وعمر بكر أبا وإنَّ السماء، أُفق يف الدري الكوكب ترونَ كما ِعلِّيني أهلَ
 كوكب" :يقال :أوجه مخسة فيه الدري والكوكب ...)٢() وأَنعما منهم

 الياء، وتشديد الدال ربكَس ِدري، وكوكب واهلَمز، الدال بضم دريٌء،
وكوكب ،ِريح دالدال بفَت ،نقال فم: قال وكب،يرهو :د إىل منسوب 

رالد هبشنه لصفائه به؛ مسوح ،نقال وم: يٌء، كوكبريلٌ هو :قال دفُع 
 لقا دريٌء، :قال ومن ،السماء أُفُق يف جرى إذا :الكوكب درأ من مأخوذٌ

                                 
 .   ١٩٧- ١٩٦ ،١٢٩ ،٥٢ /٢ ،٣٩٤ / ١ الزاهر: ينظَر)  ١(
 .٦٥٥٥ برقم ١١٤/ ٨ البخاري وصحيح ،٢٢٩٢٧ برقم ٣٤٠ /٥ أمحد مسند :ينظَر) ٢(
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 خطأٌ؛ هذا صار وإنما :قال ،ومحزة األعمش به قرأ وقد خطأٌ، هو :الفراء
 :حنو األعجمية، يف فُعيل وإنما فُعيل، :العرب أبنية يف وليس فُعيلٌ، :ألنه

 ،املُريق وذكر فُعيل، :العرب أبنية يف :سيبويه وقال، ذلك أشبه وما مريق،
 قال ،وقُدوس سبوح مثال على دروٌء، :دريء يف األصل: عبيد أبو وقال

 هذا ومثل: قال دريء، :فقالوا كسرة، قبلها اليت والضمة ياًء، الواو فجعلوا
 الدال كُِسرت:قال ، ِدري:قال ومن .عِتيا وعتا عتوا، عتا:العرب كالم من
  .)١(" الراء بعد جاءت اليت الياء أَجل من

 كلمة يف اخلمسة األوجه إىل أشار قد النص هذا يف ألنباريا فابن
)ريقال أنْ اخلمسة األوجه هذه بني ومن ،)الدي :يٌء، كوكبرعلى د 

 من مأخوذٌ أنه على رابعة، الياء بزيادة املزيد، الثُالثي االسم ذلك فُعيل، مثال
 هذا الفراء لتخطئة عرض ثُم السماء، أُفُق يف جرى إذا :الكوكب درأ

 يف به بكٍر أيب عن وعاصم ومحزة األعمش قراءة من الرغم على –)٢(الوجه
 الزجاجةُ زجاجٍة ِفي الِْمصباح ِمصباح ِفيها كَِمشكَاٍة نوِرِه مثَلُ ﴿:تعاىل قوله

                                 
 وال "قوله حيث٢٥٢ /٢ للفراء القرآن ومعاين ،١٩٦ – ١٩٤ / ١ الزاهر :ينظَر) ١(

 إذا فالقراءة .أعجمياً إالّ فُعيل الكالم يف يكون ال وهمزه، أوله ضم جهة تعرف
 درأ :قولك من وهو. أوله كَسرت همزته وإذا .اهلَمز بترك أوله ضممت

ـُريق ،"فدمغه الشيطان به رِجم كأنه احنط إذا الكوكب  يف أخذ الذي :واملـ
   .اخليل من السمن

 .٢/٢٥٢ للفراء القرآن معاين: ينظَر) ٢(
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 أبنية يف ليس هأن الفراء عند اخلطأ ذلك وعلّة - )١(﴾دري كَوكَب كَأَنها
، ذلك أشبه وما مريق، :حنو األعجمية، يف فُعيل وإنما فُعيل،: العرب

 التخِطيء، هذا جتاه صراحة نظره وجهة عن األنباري ابن يعرب هذا،ومل
 ِذكره خالل من – الفراء قاله ما على يوافق مل وكأنه – رأيه أورد وإنما
 الفراء عده الذي ،)٢(املُريق ومنه العرب، أبنية ضمن الوزن هلذا سيبويه إدراج

 فيها يرى اليت عبيد أيب نظر وجهة ذلك إىل األنباري ابن وأضاف أعجميا،
 الواو فجعلوا وقُدوس، سبوح مثال على دروٌء، :دريء يف األصل أنَّ

 كالم من نظريه ذلك أنَّ ادريء،مبين :فقالوا كسرة، قبلها اليت ياًء،والضمةَ
 كوكب: يقول من وختطئة اخلالف، هذا وأمام .عِتيا وعتا عتوا، عتا :العرب
 لف ومن الفراء رأي على موافق غري –أحيل فُعيل، مثال على دريٌء،

 )ٌ دريء (قرأ من" :قوله حيث لذلك، الفارسي علي أيب توجيه إيل-)٣(لفَّه

                                 
 ،٤٥٦ – ٤٥٥ ص جماهد البن السبعة: وينظَر ،٣٥ اآلية من النور، سورة) ١(

 ذكر حيث ٢٧٠ – ٢٦٦ /٦ القراءات ومعجم ،٢٥٢ /٢ للفراء القرآن ومعاين
 .املقام بذكرها يضيق كثرية، مصادر يتهحباش

 يف الصرف وأبنية الكالم، يف قليلٌ وهو :قوله حيث ٢٦٨ /٤ الكتاب :ينظَر) ٢(
 ،٣٦٣املعرب( معرب أعجمي العصفر، هو واملُريق ،١٧٣صـ سيبويه كتاب

 املعروفة املشكلة واملسائل ، )٢٠٦ الغليل وشفاء نفسها، الصفحة من ٩ وهامش
 .٣٢٣ / ٥ السبعة للقراء واحلجة ،٤٩٧ ص دياتبالبغدا

 / ٢ القراءات ومعاين ،٤٢ / ٤ وإعرابه القرآن معاين :املثال سبيل على ينظَر) ٣(
 . ٢٢٤ -٢٢٣ صـ القرآن وغريب ،٢٠٨
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٤١٧

 ضيائه ِلفَرط وذلك الدر، إىل نسبه يكون أنْ :أحدمها مرين،أ قوله احتمل
 فخفّف الدرء، من فُعيالً يكون أنْ وجيوز كذلك، الدر أنَّ كما ونوره،
 خفِّفت إذا وحنوه والنيبء، النسيء من تنقلب كما ياًء، فانقلبت اهلمزة،

 على دريٌء وكَوكَب" :منظور ابن قول إىل اإلشارة ميكن كما، )١("ياء
 واجلمع ذلك، من الـمغِرب ِإىل الـمشِرق من مِضيِه يف مندفع: فُعيٍل

 بن عمرو أَبو قال، دروءاً الكَوكَب درأَ وقد، دراِريع وزن على دراِريُء
 هذا: فقلت ِعرٍق، ذاِت أَهل من بكر بن سعد ِمن رجالً سأَلت :العالِء

الكوكب مخونه؟ ما الضسميُء، :قال تر٢("الناس أَفصح من وكان الد( ،
 نادر؛ لكنه العرب، بلغة موجود البناء هذا أنَّ على يدلُّ ما ذلك كلِّ ويف
  .خبطئه القول وعدم العرب، أبنية إىل إضافته ينبغي ثَم ومن
  :موضعها غري يف الصيغة وضع – ب

 تعليقه يف موضعها، غري يف الصيغة وضع ويبلتص األنباري ابن عرض
 أبو قال" :فقال ،)القوم داِبر اهللا قَطَع وقد فالٍن، داِبر اهللا قَطَع( :قوهلم على
 دبرهم :يقال آخرهم، :القوم دابر :عبيدة أبو قال :عبيد أبو قال :بكر

 يأيت ال من الناس ومن( احلديث يف جاء، آخرهم كان إذا :دبرا يدبرهم

                                 
 .٣٢٣ / ٥ السبعة للقراء احلجة) ١(
 العرب كالم يف وليس ،١٥٤ / ١ املُحتسب: وينظَر ،)درأ (العرب لسان) ٢(

 لندرته والضم :الشهاب قال:قوله حيث ٢٦٨ / ٦ القراءات ومعجم ،٢٥٢صـ
 .العزيز الكتاب يف وروده مع له وجه وال حلنا، بعضهم جعله
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٤١٨

 آخر يف :ومعناه احملدثون، يقول كذا :بكر أبو قال ،)١() دبرا إالّ الصالة
 ال( الصواب :زيد أبو قال :عبيد أبو وقال ،مأخوذٌ هذا من وهو الوقت،

  .)٢(..." أصلهم: القوم دابر :األصمعي وقال ،)دبريا إالَّ الصالة يأيت
 دون عبيدة أيب عن نقله فيما - بارياألن ابن إشارة نالحظ النص هذا ففي

 الناس ومن (احلديث يف جاء مبا مستشهدا آخرهم، :القوم دابر أنَّ إىل - رأيه إبداء
نراً إالّ الصالة يأيت ال مبد (ثون، يقول كماأنَّ أي املُحد) ربل (مثال على) دفُع( ، 

 فيما ،)املُحدثني (اخلاصة أخطاء من خلطأ تصويبا األنباري ابن نقل األمر هذا وأمام
 يتضح ما وهو ،)دبِريا إالَّ الصالة يأيت ال( :الصواب بأنَّ زيد أيب عن عبيد أبو نقله
 تبين وبالبحث ،)٣()فَعِلي (مثال على) دبري (باالسم التعبري الصحيح أنَّ خالله من
 مع نفْسها بالصيغة والتعبري صحيح،) لفُع (مثال على) دبر (باالسم التعبري أنَّ

 الباء بفَتح – الدبري أو فالدبِري فيه، خطأ ال أيضا، صحيح النسب ياء إضافة
 تغيريات من الباء وفَتح الشيء، آخر هو الذي) الدبِر (إىل منسوب - وسكوا
 يصلي ال وفالن، أَِخريا أَي ياًدبِر وجاء" :منظور ابن قول يؤنسه ما وذلك النسب،
 عبيد أَبو رواه. أَخرياً أَي :احملكم ويف ،وقتها آخر يف أَي بالفتح، دبِرياً، ِإالَّ الصالة

 أَبو وقال ،وقتها آخر يف أَي بالضم، دبِرياً، يقولون واملُحدثُون :قال اَألصمعي، عن
 عليه اهللا صلى النيب، عن احلديث ويف ،الباء وِإسكان الدال بفتح دبِريا،: اهليثم

 اعتبد ورجل ِدباراً، الصالةَ أَتى رجلٌ: صالة هلم اهللا يقبل ال ثالثة: قال أَنه وسلم،
                                 

 .٧٩١٣ برقم ٢٩٣ / ٢ أمحد مسند :ينظَر) ١(
 .   املُحقق مقدمة حيث ٤٤: ص القيم البن اللسان، وتقومي ،٤٦٥/ ١الزاهر: ينظَر )٢(
    .١/١٩٢ القرآن جماز: رينظَ)  ٣(
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٤١٩

 معىن: احلديث هذا راوي اِإلفِْريقي قال ،كارهون له هم قوماً أَم ورجلٌ محرراً،
 عليه اهللا صلى النيب، أَن: ريرةه أَيب حديث ويف ،الوقت يفوت بعدما أَي دباراً قوله

 ال نهبةٌ، وطعامهم لَعنةٌ، تِحيتهم: ا يعرفون عالمات للمنافقني ِإن«: قال وسلم،
 وال يأْلَفُون ال مستكربين دبراً، ِإال الصالة يأْتون وال هجراً، ِإال املساجد يقْربون

 يف دباراً قوله: اَألعرايب ابن قال ؛)١(بالنهار صخب بالليل، خشب يؤلَفُونَ،
 ومنه: قال وغريها؛ الصالة الشيء أَوقات آخر وهو ودبٍر، دبٍر مجع اَألول احلديث
 على منصوب وهو والفتح، بالضم يروى دبراً، ِإال الصالة يأْيت ال اآلخر احلديث
 وهو وسكوا، ءالبا بفتح دبِريا، ِإال الصالة يأْيت ال: آخر حديث ويف الظرف؛
 احلال على ونصبه النسب، تغيريات من الباء وفتح الشيء، آخر الدبِر ِإىل منسوب

: العباس أَبو قال ،بالدبِري وليس قَبِلي الِعلم تقول والعرب: قال يأْيت، فاعل من
 ما وهو، )٢( "نظر فيها يل يقول واملتخلف سريعاً، جييبك املتقن العامل أَن معناه

 املسألة هذه يف بدلوه يديل أنْ األنباري ابن على الواجب من كان: نقول علناجي
  .العامة لَحن مقاومة يف يسهم ما وهو ،وذاك هذا قول بني العامة يتخبط ال حتى

  :األفعال أبنية في التصحيح – ثانيا
 كلها ،)٣(مواضع ثالثة يف الزاهر كتاب يف األفعال أبنية تصحيح جاء

  :التايل النحو على عرضها ميكن األنباري، البن

                                 
 .   ١٢٥ / ٨ كثري ابن نفسري :ينظَر)  ١(
    .)نفسها املادة (العروس وتاج اللغة، ومقاييس اللغة، ذيب: وينظَر ،)دبر (العرب لسان)  ٢(
 .   ٢/٣٥ ،٤٩٦ ،١٧٤ /  ١ الزاهر: ينظَر)  ٣(
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٤٢٠

  ):يفْعل فَعل (يف العني وكَسر املُضارعة ياء بضم يتصل فيما – أ
 ونصه يفْعل، فَعل يف ،)يفْعل (من املُضارعة ياء ضم يف جاء ما وذلك

 :فقال ،)فاك اُهللا يفْضِض ال( :قوهلم على تعليقه يف فَتحها، الصواب أنَّ على
 ال :وجهان وفيه، ويفرقها أسنانك اهللا يكسر ال معناه :بكر أبو قال"

 اهللا يفِْض وال ،الثَّانية وكَسر األوىل الضاِد وضم الياء بفَتح فاك، اهللا يفْضِض
 فاك، اُهللا يفْضِض ال: قال فمن ،للجزم الثَّانية الياء وحذْف الياء بضم ،فاك

 مجوع فضضت :ويقال ،وفرقته كسرته إذا :الشيء فضضت من أخذه
 الْقَلِْب غَِليظَ فَظّاً كُنت ولَو ﴿:وجلَّ عز اهللا قال وكسرا، فرقتها إذا :القوم

 ال :فتقول هذا، يف تلْحن والعامة ،لتفرقوا :معناه ،)١(﴾حوِلك ِمن الَنفَضواْ
 فاك، اهللا يفْضِض ال :- وسلم عليه اهللا صلى –النيب ولغة فاك، اهللا يفِْضِض

 ملَّا اجلعدي النابغة أنَّ يروى ،الثَّانية وكَسر األوىل الضاد وضم الياء بفَتح
  :فيها يقول اليت قصيدته -وسلم عليه اهللا صلى – النيب أنشد

تِبعلو  باهلُدى جاء إذْ اِهللا رسولَ تتا ويِة كتابرراً كَاملَجين 
  :فيها قالف

 يكَدرا أنْ صفْوه تحمي بواِدر  له يكن مل ِإذا حلٍْم يف خير وال
 أَصدرا األمر أورد ما إذا حليم  له يكُن مل إذا جهٍل يف خري وال

أنشده ثُم:  
 مظْهرا ذلك فوق لَنرجو وإنا  وجدودنا جمدنا السماَء بلغنا
 إىل :فقال ليلى؟ أبا أين إىل :-وسلم عليه اهللا صلى – النيب فقال

                                 
 . ١٥٩ اآلية من عمران، آل سورة)  ١(
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٤٢١

 حِفظ هكذا، فاك اُهللا يفْضِض ال :-وسلم عليه اهللا صلى –النيب فقال اجلنة،
 هذا يف أشار قد األنباري ابن أنَّ فاملالحظ ،)١("وسلم عليه اهللا صلى عنه،
صِض ال( :قوهلم معىن أنَّ إىل النفْضال ):فاك اُهللا ي أسنانك اهللا ريكس 

 وضم الياء بفَتح فاك، اهللا يفْضِض ال :أوهلما وجهني، فيه وأنَّ ويفرقها،
 وحذْف الياء فاك،بضم اهللا يفِْض ال :واآلخر الثَّانية، وكَسر األوىل الضاِد
 من مشتق فاك، اُهللا يفْضِض ال :قال من أنَّ إىل أشار ثُم للجزم، الثَّانية الياء

 تلْحن العامة أنَّ إىل إشارته يهمنا وما ،وفرقته كسرته إذا :الشيء فضضت
 فَعل (يف ،)يفْعل (من املُضارعة ياء بضم فاك، اهللا يفِْضِض ال :فتقول هذا، يف

 فَتح الصواب أنَّ على نصه كان ثَم ومن أيضا؛ املضارع عني وكَسر ) يفْعل
 :-وسلم عليه اهللا صلى –النيب لغة بأنَّ مستشهدا األوىل، الضاد وضم الياء،

 يف وذلك الثَّانية، وكَسر األوىل الضاد وضم الياء بفَتح فاك، اهللا يفْضِض ال
 وهو تقدم، ما حنو على اجلعدي، النابغة على -وسلم عليه اهللا صلى –رده
 ما وهو حملِّه، يف األنباري ابن تصحيح يكون ثَم ومن ؛)٢( املعاجم أقرته ما

  .العامة لَحن مقاومة يف يسهم
  ): فَعلَ يفْعلُ( فيما يتصل بضم ياء املُضارعة يف – ب 

قال " :، فقال)هذا األمر ال يعنيين( : ما جاء يف تعليقه على قوهلموذلك
 :ويقال ...إذا شغلين:  الشيء يعنيينينعنا :ال يشغلُين، يقال: معناه: أبو بكر

                                 
 من ،٣٦،٥١،٦٩ صـ بديوانه النابغة وأبيات ،١٧٥ – ١٧٤ /  ١ الزاهر) ١(

 .   ١٣٢ / ٥٠ دمشق بتاريخ واحلديث الطَّويل،
 ).   فضض (العرب ولسان ،)فض (اللغة مقاييس ،)فضض (الصحاح: ينظَر) ٢(
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٤٢٢

  :يعنيين، بضم الياء، قال الشاعر :الشيء ال يعنيين، بفَتح الياء، وال يقال
 . )١("يعنيِه ليس ما تكلُّفُه ِإالَّ  ويقمعه يقِْميِه ليس الفتى إنَّ

 هذا( :قوهلم أنَّ إىل أشار قد األنباري ابن أنَّ خالله من يتضح ما وهو
نيين ال األمرعيشغلين، ال: معناه) ي ه إىل أشار ثُمقال ال أنعنيين، :يي مبض 
 الشيء :ويقال ...شغلين إذا: يعِنيين الشيء عناين :يقال أنْ فالصواب الياء،

 ما حنو على العريب، الشعر يف ورد مبا استشهد ثُم الياء، بفَتح يعنيين، ال
 ال أَي يعِنيه ال ما تركُه املَرِء ِمِإسال حسِن ِمن: احلديث "يف جاء وقد سبق،
همهكان: عنها اهللا رضي عائشة، عن احلديث ويف، ي عليه اهللا صلى - النيب 
 يعنيك، داٍء كلِّ من أَرِقيك اهللا بسِم :فقال جربيلُ، أتاه اشتكى ِإذا - وسلم

 هذا :ويقال ،يشغلُك أَي يعِنيك قوله عني؛ كلِّ شر ومن حاسٍد كلِّ شر من
 أنْ ينبغي الذي األمر وهو ،)٢( " يِهمين وال يشغلُين ال أَي يعِنيين ال اَألمر
  .هذا وقتنا يف العامة من كثري عليه يكون

  ): يفْعلُ فَعلَ (يف املاضي عني بضم يتصل فيما – جـ  
 من جدائل باعتباره جديلةً - بن األنباري للتصويب الصريفِّا عرض

صويب اللُّغويصل ببناء ما في- التل( يتفْعلَ يقد ( :، يف تعليقه على قوهلم)فَع
الدم  :معناه يف كالم العرب :قال أبو بكر" :فقال ،)أصاب فالنا الرعاف

ائلابقالسقال، السفالنٌ أصحابه : ي فعري، وقد  :قد رإذا سبقهم يف الس

                                 
 ).   عنا (العرب لسان يف عزو بال الطويل، حبر من والبيت  ٤٩٦ – ٤٩٥ /  ١ الزاهر) ١(
 ).   عنا (اللغة ذيب: وينظَر ،)عنا (مادة العرب لسان) ٢(
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٤٢٣

  :قال األعشى ،سابقًا :جاء راعفًا، أي
   ثارا النقع إذا الصباِح غَداة  أُرِسلَت ِإذْ اَأللْف ترعف ِبِه

 العني، بفَتح الرجل، رعف :ويقال ،ويتقدمهم األلف، يسبق :معناه
،فرعوال راِعف، فهو ي ضمضح خالله ومن ،)١("املاضي يف العني تأنَّ لنا يت 

 رعف :الـيق الـف املاضي يف تضم ال) يفْعلُ (مضارعه الذي) فَعلَ (عني
 فعلى خرج، شكَر، رعف، :فيقال فَتحها، والصواب خرج، أو  شكُر أو

 قـأواف يـفإنن ،)٢( ضعيفةٌ لغةٌ) رعف (بأنَّ اجلوهري تصريح من الرغم
  . )٣ (الضم ِصحة عدم على األنباري ابن

  :المشتقات في التصحيح – لثًاثا
   :واملفعول الفاعل اسم بني -أ

)  الزاهر( التصحيح اللُّغوي يف باب املشتقات لدى ابن األنباري يف جاء
 ،) ملِْحقارإنَّ عذابك اِجلد بالكفّ: (صدد تعليقه على قوهلم يف موضٍع واحٍد،

 ،زلبك احلق الذي ليس إنَّ عذا : واملعىن،احلق :اِجلد، بكسر اجليم" :فقال
وال : ، بفَتح اجليم يف هذا املوضع، للعلّة اليت تقدمت يف قولهاجلَد: وال جيوز

                                 
 :واملعىن املتقارب، من ،٥٣ ص األعشى بديوان املذكور والبيت ،٣٥ – ٣٤ /  ٢ الزاهر) ١(

 ٥٢ ص ينظَر: مجيعا بذّها اخليل من ألف وسط الغارة يف عنه املُتحدث الفرس أرسل إذا
 .   ١١٥ صـ اللسان تقومي: وينظَر حسني، حممد الدكتور شرح حيث الديوان من

 ).   رعف (الصحاح ينظَر) ٢(
 ).   رعف (العرب ولسان ،)عرف (اللغة ذيب ينظَر) ٣(



                                                                      المحور الثاني

 

٤٢٤

 :)١(الرواية :قال أبو عبيد : ويف ملِْحق ثالثة أقوال، اجلَد منك اجلَدذاينفع 
 :مبعىن أحلَقت القوم،: يقال،إنَّ عذابك الِحق :ملِْحق، بكَسر احلاء، معناه

 :-عز وجلَّ-اهللا  الـق، تبعتهم :مبعىن  وكذلك أتبعت القوم،،لَِحقْت القوم
﴿ثَاِقب ابِشه هعبثاقب :معناه ،)٢(﴾ فَأَت قال  :قال أبو بكر ...فتبعه شهاب

بفَتح  ملحق، :)٤(قال القاسم بن معن : قال)٣(مسعت احلسن بن عرفة :يل أيب
أنشد  :أحلقهم اهللا عذابه :ب إىل هذا املعىن ذه،ق، أصوب من ملِحاحلاء

  :النحويون
أَلِْحق كبالقوِم عذاب واْ الذينوعائذًا  طَغ لُوا أنْ بكعطْغوين يفي 

 هذا حنب وال :بكر أبو قال الِحق، بالكفار عذابك إنَّ :الثَّالث والوجه
 األنباري ابن نَّأ خالله من يتضح ما وهو ،)٥("اإلمجاع خيالف ألنه القول؛

                                 
 .٢٥٨ هامش ٧٠ /١ والزاهر ،٢٦٧- ٢٦٥ / ٤ احلديث غريب: ينظَر (١)

 . ١٠  اآلية من الصافات، سورة)  ٢(
 تاريخ :ينظَر:الزاهر صاحب األنباري بكر أيب والد عنهم أخذ الذين الرواة أحد (٣)

 .٢٦١ هامش ٧٠ /١والزاهر ،٢/١٤٢بغداد
 بغداد تاريخ :ينظَر :ه١٨٨ت كويفّ حنوي املسعودي، معن بن القاسم هو (٤)

 .٢٦٢ هامش ٧٠ /١ والزاهر ،٢٢٣٢  - ٢٢٣٠ األدباء ومعجم ،١٣/٣٩٥
 احملقق، ةمقدم حيث ٤٢ صـ اللسان تقومي: وينظَر ،٧١ – ٧٠ /١الزاهر (٥)

 والبيت ،١٩٢ ص اللُّغوي والتثقيف اللَّحن ومصنفات ،٥٧٠ املصنف والغريب
 = على شاهدا ١/٣٤٢ بالكتاب السهمي احلارس بن اهللا لعبد البسيط، من املذكور
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٤٢٥

 إنَّ املفعول،حيث اسم بصيغة) ملْحق (الصواب أنَّ أبيه عن رواه فيما يرى
 يف هنا الصواب ووجه ملِْحق، الفاعل ملْحق،واسم فهو) يلْحق أحلق (الفعل
 ما وهو -عذابه اهللا أحلقهم:املعىن،أي إىل راجع موضعها الصيغة وضع
 ابن أضاف هذا،وقد.آنفًا املذكور الشعر يتب أيضا يؤيده ما وهو–نؤيده

 الوجه، هذا يؤيد ال لكنه الِحق، بالكفار عذابك إنَّ :جيوز أنه أيضا األنباري
  .ملْحق فهو يلْحق، وإنما يلحق، ال العذاب أن يف لإلمجاع، خمالفته جهة من
  : املكان اسم يف التصحيح – ب

 تعليقه يف األنباري فيما يتصل باسم املكان  التصويب اللُّغوي لدى ابنجاء
العامة تخطئ فيه، فتفتح : "، فقال)قد مضى فالنٌ إىل املأِصر : ( على قول العامة

: املوضع احلابس، من قوهلم: يف اللغة) املأِصر (  ومعىن ،الصاد، والصواب كَسرها
 :الـ يق،طفتهـيه، وع علستهبـإذا ح: را أَِصره أَصلشيءقد أَصرت فالنا على ا

 عليه ينما حتبسين عليه حابسة، وال تعطفُ :ما تأِصرين على فالن آصرة، أي
و ـ وه،)١("د ـهـالع :واِإلصر أيضا... قلالث : اهلمزةبكَسر صر،واِإل... عاطفة

فيفتحون  ) املأِصر( تخطئ يف العامةما يتضح من خالله إشارة ابن األنباري إىل أنَّ 
اد قائلنيالص) :رقد مضى فالنٌ إىل املأص(،  َّها، حيث إنرواب كَسوالص )املأِصر (

  ــــــــــــــ
 وشرح ِعياذًا، أعوذُ :والتقدير ِفعله، عن النائب املصدر موضع) عائذ (وضع  =

 .١/١٢٣ املفصل
 يف بالداللة وعالقته الصويت الدرس مالمح :وينظَر ،٥٥ – ٥٤ / ٢ الزاهر (١)

 .٢٨٣- ٢٨٢صـ الزاهر كتاب
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٤٢٦

 على وزن ،)أِصر (   الثُّالثي الصحيحل، من الفع)مفِْعل ( اسم مكان، على وزن 
 فإنَّ اسم املكان منه يأيت ولذلك ؛ )يأِصر( املكسور العني يف املضارع  ) فَِعلَ( 

؛ ومن ثَم )مفْعل(فإنه يصاغُ على   إذا كان معتل اآلخر، إالَّ،)مفِْعل(على مثال 
 فسر ف، أنَّ نطق الكلمة بالفتح من غري الصحيح األنباري إىلن ابة إشاركانت

 ومن املعروف يف الدرس الصريفّ أنَّ اسم ،يف اللغة بأنه املوضع احلابس) املأِصر(
ضارع مع إبدال حرف املضارعة ميما املكان من غري الثُّالثي يأيت على وزن امل

أِضف   اآلخر، والفعل موضع احلديث ليس من غري الثُّالثي،لمضمومة وفتح ما قب
  .)١( أنَّ التغيري الذي أشار إليه ابن األنباري إنما هو للتغيري يف املعىنذلكإىل 

                                 
/ ١ الشافية على الرضي وشرح ،٢٤٦/ ١ واملقتضب ،٩٠ /٤ الكتاب:ينظَر (١)

 .٣٩صـ العربية يف األبنية ومعاين ،٢٠صـ التعريفات و ،١٨٥
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٤٢٧

  :بالجمع يتَّصل فيما التَّصحيح -رابعا
 يتصل باجلَمع يف ثالثة  لدى ابن األنباري فيما اللُّغوييح التصحجاء

  :ميكن تناوهلا كما يأيت) ١(مواضع
  ):فاعل (جمِع يف – أ

قال " :، فقال)إنما هم أَكَلَةُ رأٍْس( :ى قوهلمـ عليقهلـ ذلك يف تعجاء
معناه عددهم قليل، فكأنهم لو اجتمعوا على أَكْل رأٍس لكان كافيا  :أبو بكر

، بفَتح لةأَكَ :مة تلَحن يف هذا، فتسكِّن الكاف منه، والصواب والعا،هلم
 ةكافر وكَفَر :قالآكل وأكَلَة وآكلون، كما ي : ويقال،آكل: جمع الكاف،

 وهو ما يتضح من خالله أنَّ تسكني .)٢ ("وكافرون، وكاِمل وكَملة وكاملون
خطأٌ؛ ألنَّ أَكَلة، بفَتح ) أٍْسإنما هم أَكَلَةُ ر( :يف قوهلم) لَةأَكَ(الكاف من 

 وكافرون، وكاِمل وكَملة ةآكل، ونظريه كافر وكَفَر: الكاف، جمع
) اَألكْلة(وكاملون،  وهو ما نقله ابن فارس عن أيب عبيد، أضف إىل ذلك أنَّ 

  .)٣( واحدة أَي لُقْمةأُكْلةأَكَلْت : وتقول...  الواحدة حىت يشبعاملرة
  ):فَعل (جمع يف – ب

قال " :، فقال)أَكَلَ فُالنٌ العراق( :ى قوهلمـ ذلك يف تعليقه علجاء
العراق  : قُتيبةابنوقال  ...الِفدرة من اللَّحم :راقالع :قال أبو عبيد :أبو بكر

                                 
 .٣٨٤ ،٣٧٢ ،١٤ / ٢ الزاهر :ينظَر (١)
 .١٤ / ٢ الزاهر (٢)
 ).أكل (العرب ولسان اللغة، ومقاييس ،٦٣١ / ٣ الكتاب :ينظَر (٣)
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٤٢٨

ِظئر وظُؤار، وربى  :الِعرق، مبرتلة قوهلم :جمع) العراق(و :قال ...العظام
...   سائمةوليستيف مرتل القوم، حيلبوا للشاة اليت تكون  :ورباب

سكَت سكاتا، وصمت صماتا، وصرخ  :والعراق يف املصادر مبرتلة قوهلم
، مصدر لعرقت، وال جيوز أنْ يكون واحد "العراق"مبرتلة " العرق" و،صراخا

"اقالعه مل يؤثر عن العرب رعلى ما ذك" رع يف" فُعال" ابن قتيبة؛ ألنمج 
 من اللَّحم أو هي لِفدرةا : فقد بين ابن األنباري أنَّ معىن العراق،)١("فَعل 

) العراق( ما أدىل به ابن قتيبة، حيث رأى ابن قتيبة أنَّ ىلالعظام، ثُم تطرق إ
ِظئر وظُؤار، وهو ما نفاه ابن األنباري معلِّالً  :الِعرق، مبرتلة قوهلم :جمع

، بناء على ؤيده وهو ما ن،يف جمع فَعل" فُعال" يرد عن العرب ذلك بأنه مل
: ما بني أيدينا من موروٍث لغوي، على الرغم من قول األزهري يف ذيبه

ق مجعرراق، وهي العظام اليت اعترهالعق ع عليها حلوم ر اللحم وبقيبمنها ه 
  .)٢(رقيقة طيبة، فتكسر وتطبخ

  ):ِفعل (جمع يف - جـ
 :قال أبو بكر" :، فقال)قد هبِت الريح(  : ذلك يف تعليقه على قوهلمجاء

إنما سميت الريح ِرحيا؛ ألنَّ الغالب عليها يف هبوا ايء  :قال بعض أهل اللُّغة
 من ذةٌ واألذى، فهي مأخوغمبالروح والراحة، وانقطاع هبوا يكسب الكَرب وال

                                 
 .٣٧٢- ٣٧٠ / ٢ الزاهر (١)
 األمساء من كان ما تكسري عن احلديث حيث ٥٦٩- ٥٦٧ / ٣ الكتاب :ينظَر (٢)

 ولسان اللغة، وذيب ،٥٤٨ الكاتب وأدب ،)فَعالً (وكان أحرف، ثالثة على
 ).عرق(العرب
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٤٢٩

ِحالرا وانكسار ما قبلها، كما فعلوا  :وأصلها ،وفصارت الواو ياًء؛ لسكو ،حِرو
ِروح،  ":ريح"مثل ذلك يف امليزان وامليعاد والِعيد، والدليل على ذلك أنَّ أصل 

 : يف اجلمعيللق" الريح"أرواح، ولو كانت الياء صحيحة يف : قوهلم يف اجلمع
  :قال زهري: العرب بهخطأٌ ال تتكلم " أرياح"و أرياح،
ياِر ِقفالَّيت بالد فُها لَمعي ملى  الِقدرها بغَيو واحاَألر مي١("والد(.  

 الريح تسمية سبب بين قد األنباري ابن أنَّ خالله من يتضح ما وهو
 وأنَّ ،)الروِح (من مأخوذةٌ بأنها االشتقاقي أصلها بين ثُم االسم، ذا

 فعلوا كما قبلها، ما وانكسار لسكوا ياًء؛ الواو فصارت ِروح، :أصلها
 أنهم إىل أشار ذلك على التدليل ويف ،والِعيد وامليعاد امليزان يف ذلك مثل

 يف لقيل" الريح "يف صحيحة الياء كانت ولو أرواح،: اجلمع يف يقولون
 به تتكلم ال خطأٌ،) أرياح (أنَّ نفبي التدليل، هذا يف تدرج ثُم أرياح، :اجلمع

 بالبيت ذلك صحة على واستشهد به، التكلُّم عدم جيب ثَم ومن العرب،
 يؤيده ما وهو للريح، مجعا) األرواح (كلمة ورود حيث لزهري، السابق
 أنكره ما وهو شاذٌّ، وأرايح أرياح حكاية بأنَّ خيربنا حيث اللُّغوي، الدرس

  .)٢(وغريه حامت أبو

                                 
 .١٢٦ صـ زهري بديوان البسيط، حبر من والبيت ،٣٨٤ / ٢ هرالزا (١)
 ومقاييس اللغة، وذيب ،)روح (والعني ،٥٩٢ – ٥٩١ / ٣ الكتاب :ينظَر (٢)

  ).روح (العرب ولسان اللغة،
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٤٣٠

  :النّسب باب في التصحيح -خامسا
يف ) الزاهر( التصحيح اللُّغوي يف باب النسب لدى ابن األنباري يف جاء

قال : أبو بكرقال" :فقال ،) أَعرايبفالنٌ:(موضٍع واحٍد،صدد تعليقه على قوهلم
ه فإذا نسب الرجل إىل أن أهل األمصار، :أهل البادية، والعرب :األعراب: الفراء

 يلتبس بالنسبة ؛لئالّعريب :وال تقول :قال الفراء.أعرايب :من أعراب البادية قيل
وهو من  وإذا نسبت رجالً إىل أنه يتكلّم بالعربية، :قال الفراء، إىل أهل األمصار

  سميت العرب عربا؛ حلُسن بياا يف عبارا،وإنما ،رجلٌ عرباينّ :العجم،قلت
 عنهم، إذا تكلمت : عن القومقد أعربت :من قول العرب ها،وإيضاح معاني

 فيما نقله ابن األنباري – خالل هذا النص يتبين لنا فمن، )١("وأَبنت معانيهم
بل   عريب،إنه :ال نقُل  إذا نسبنا رجالً إىل أعراب البادية،أننا – عن الفراء

  التباسه بالنسبة إىل أهل األمصار، وقد علَّل الفراء ذلك بعدم،أعرايب :ولنق
 :وتقول يف اَألعراب" :يقول سيبويه وهو األمر الذي يؤيده الواقع اللُّغوي،

فال  العرب، :أال ترى أنك تقول ألنه ليس له واحد على هذا املعىن، أَعرايب؛
  .)٢("فهذا يقويه تكون على هذا املعىن؟

                                 
 .يؤيده اللغوي الواقع لكن مبعانية، أجده مل الفراء ورأي ،٥٦ / ٢ الزاهر (١)

 ،٥٧هامش٢/٥٦ والزاهر ،)عرب (اللغة ذيب :وينظَر ،٣٧٩ /٣الكتاب(٢) 
 .٢١٧ص الداللة وفوضى املفاهيم خلْط :واألعراب والعرب
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٤٣١

  :قصورالم باب في التصحيح – سادسا
يف   التصحيح اللُّغوي لدى ابن األنباري فيما يتصل باملقصور،جاء

قال  :كرـو بـقال أب" :الـ، فق)اـقد ضربته بالعص( :تعليقه على قوهلم
 سميت إنما : البصريني أنه قالوخروى األصمعي عن بعض شي :أبو العباس

هو مأخوذٌ من قول  :قالو، ألنَّ اليد واألصابع جتتمع عليها عصا؛ :العصا
وال جيوز ،  أو شرٍريإذا مجعتهم على خ :قد عصوت القوم أعصوهم :العرب

  : قال الراجز وال إدخال التاء معها، مد العصا،
       هتييى إذا متعددارحت   

  أُجلَدا أنْ بالعصا جزائي كأنَّ           
 هذا خالل فمن ،)١( "بالتاء ،عصايت :بالعراق سمع لَحٍن أولُ :ويقال

 وهو األصمعي، عن ثعلب عن نقله فيما – األنباري ابن إشارة لنا تتضح النص
 قد :العرب قول من مأخوذٌ) عصا (املقصور االسم أنَّ إىل – عليه أوافقه ما

ه، جيوز وال شر، أو خٍري على مجعتهم إذا :أعصوهم القوم عصوتإحلاق أو مد 
 عصايت،: العراق أهل من قالوا من قول اللُّغويون عد ذلك على وبناء به؛ التاء

 مل ما وهو السكِّيت، ابن إليه ذهب ما حنو على اللُّغة، يف اللَّحن باب من بالتاء،
  .)٢(﴾علَيها أَتوكَّأُ عصاي ِهي قَالَ ﴿:تعاىل قوله يف القرآن به يأِت

                                 
 أشار كما ،٧٦ص ديوانه مبلحق للعجاج املذكور والرجز ،٤٨٤ / ٢الزاهر (١)

 ٢/٤٨٤ الزاهر ":ينظَر :الديوان نسخة من يدي بني فيما أجده ومل الزاهر، حمقق
 ،٢٩٧ املنطق بإصالح أيضا للفراء الرأي وهذا احملقق، قتعلي حيث ٧٢ هامس

 .وسِمن غَلُظ: تمعدد ومعىن مبعانيه، أجده ومل
 احملقق، تعليق حيث ٧٣هامش ٢/٤٨٤ ،والزاهر٢٩٧ املنطق إصالح :ينظَر (٢)

 ١٣٩ /٢ واملقرب ،١٨اآلية من طه، سورة من واآلية ،١٧٥صـ والنحو واللغة
 = ديوان امرئ يف الصرف أبنيةو ،٣٩صـ لنفطويه واملمدود رواملقصو ،١٤١-
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املبحث الثالث
َّ

التصحيح ا: 
َّ

لنحوي
ّ َّ

  
 النحوي يف كتاب الزاهر متصلةً بالالزم حيح مالمح التصجاءت

، واملتعدي، واإلضافة، واالقتصار على وجه واحد يف املمنوع من الصرف
  :واإلخالل بالتركيب اللُّغوي، وفيما يلي عرض هلذه األمور

  :والمتعدي الالزم – أوالً
  :يتعدى ال وما يتعدى ما – أ 

 يتصل بالتصويب النحوي يف هذا الصدد نالحظ أنه قد ورد يف مافي
 ، ففي تعليق ابن األنباري على)١(أربعة مواضع، على مدار كتاب الزاهر

 والسفه ،معناه فالنٌ قليل اللَّحم: قال أبو بكر" :قال)  فالنٌ سِفيه( :قوهلم
 :ثوب سفيه : ذلك قوهلممن:  اللُّغةل قال بعض أه،عند العرب ِخفَّة احللم

  :إذا كان خفيفًا رقيقًا، ومن ذلك قول ذي الرمة
ضيوأَب ِشيوالقَميِص م هتبصِر على  عِديلُها سفيٍه ِمقْالٍت ظَهج 

 سِفه :ويقال ...مسرع امها،ـزم خفيف :واملعىن الزمام، :اجلديل 
فُه اهللا، عبدوس اهللا، عبد وسِفه اِهللا عبد ،هأيفُه جيوز وال رس اهللا عبد ،هرأي 
صب؛ مع الفاء بضملَ "ألنَّ النك وذلك ينصب؛"فَِعلَ"و ينصب، ال" فَعأن 
  ــــــــــــــ

 املثال سبيل على – املصرية العامية أنَّ إىل أشري وهنا ، وما بعدها٢٨٢القيس ص   =
 :والصواب خطأٌ، وهو عصاييت، أين :فيقال والتاء، الياء) عصا (بآخر تلحق -

 .١٢٩ صـ للفصحى العامية حتريفات :ينظَر :عصاي أين
)١ (ن١٩٧ - ١٩٦ ،١٢٩ ،٥٢ /٢ ،٣٩٤ / ١ الزاهر: ظَري .   
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 األنباري فابن ،)١("أخاك اِهللا عبد كَرم :تقول وال ِعلْما، اهللا عبد عِلم :تقول
 وسِفه اهللا، عبد وسفُه اهللا، بدع سِفه (الناس قول إىل أشار قد النص هذا يف

اِهللا عبد هأيفَِعلَ (أنَّ معناه وذلك ،)ر (ا يأيتا، الِزميتعدا ومأم) لبضم) فَع 
 سفُه( :قوهلم ويبـتص الالزم من كان ثَم ومن الِزما؛ إالَّ يأيت فال الفاء،
اهللا عبد هرأي (ِب الفاِء، بضمصكلمة ون) ها على) رأيهوهو به، ولٌـمفع أن 
 يأيت وما الزما يأيت ما بني اخللط من العامة كالم تنقية عليه يترتب ما

  .)٢( آخر حينا متعديا ويأيت حينا، الزما يأيت وما متعديا،
  :باهلمزة يتعدى وال بنفسه يتعدى ما – ب

ليق ـعياق تـيف س ،)األصمعي(منقوالً عن ) الزاهر( ذلك يف جاء
قال أبو " :فقال ،)بتةً ثًاقد طَلَّق فالنٌ فُالنةً ثال( :ابن األنباري على قوهلم

 :قال الفراء، قطعت الثالثُ حبائلها من حبائله :أي قاطعةً، :معناه :بكر
ال  :األصمعيوقال ، قطعت :أي أَبتت على فالٍن القضاء، وبتت، :يقال
 ما يتضح من وهو، )٣("ألف بغري بتت، :ولكن يقال ف،أبتت، باألل :يقال

                                 
 ا وناقةٌ ،٣٢٢ صـ بديوانه الطويل، من الرمة ذي وبيت ،٣٩٤ / ١ السابق) ١(

،هي :أي قَلَت ،وقد ِمقالت ،تمث واحداً تضع أَن وهو أَقْلَت قلَتها يِحمفال ر 
 ).   قلت (اللغة ذيب :ينظَر :تحمل

) سفَه (تعدي إىل اإلشارة حيث )سفه( العرب ولسان ،)سِفه (اللغة ذيب :ينظَر) ٢(
 تقدميه جواز وعدم والكسائي، البصريني عند املنصوب تقدمي جواز إىل واإلشارة

   . يتقدم ال املفسر ألنَّ الفراء؛ عند
   . ٥٧٤ فاملصن والغريب ،١١٣ – ١١٢ صـ اللسان تقومي: وينظَر ،٥٢ / ٢ السابق) ٣(
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 دون ترجيٍح ألحدمها على صمعي واألفراءخالله نقْلُ ابن األنباري عن ال
 يتعدى باهلمزة،) بت( فالفراء يرى أنَّ الفعل ،اآلخر أو إبداء وجهة نظره

 : يقالأنْ حنوياصحيح  إىل أنه من غري الأما األصمعي فيشري ويتعدى بنفسه،
،تته على ه باأللف؛ أبكان البد من نص فأتبعه   التصويب،ذاومن ثَم
 أشري إىل أنَّ مثل هذه اخلالفات مما وهنا ،بتت،بغري ألف :ولكن يقال :بقوله

 -  مثالً– اءوجيعلهم على صواب بناًء على رأي الفر يوقع العامة يف اخلطأ،
 كما هو احلال يف هذا املوضع، على رأي األصمعي،  خطأ،أو جيعلهم على
 على ابن األنباري أنْ يتدخل هنا، فيحسم لواجب من اانك :مما جيعلين أقول

وال سيما أنَّ وضع األلف أو عدم وضعها هو ما يترتب عليه وضع  املسألة،
ا ال مينع  مم–  الرابعحث على حنو ما سنبين يف املب– الكلمة يف غري موضعها

 يف موضٍع من هذه مرمن اإلشارة هنا إىل أنَّ ابن األنباري قد حسم األ
 :وكذلك تخطيُء العامة، فيقول الرجل منهم للرجل"  :فقال املواضع،

:  وهذا خطأٌ يف كالم العرب؛ وذلك أنهم يقولون،أوِعدين موعدا أقف عليه
، تهوعد: ا مل يذكروا اخلري قالوافإذ، قد وعدت الرجل خريا، وأوعدته شرا

أوعدته، ومل يسقطوا األلف، :  وإذا مل يذكروا الشر قالواألفًا،فلم يدخلوا 
  :قال الشاعر

 )١("موِعِدي وأُنجز ِإيعاِدي ُألخلف  وعدته أَو أَوعدته وإنْ وإني

                                 
 ،٥٨ صـ ديوانه: الطفيل بن لعامر الطويل، حبر من والبيت ،١٢٩ / ٢ الزاهر) ١(

   . ٤٠٣ السبع القصائد شرح: وينظَر
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قد وعدت  :فيقال بدون األلف يأيت يف اخلري،) عدو( أي أنَّ الفعل 
باأللف فيأيت يف الشر، ) أوعد(أما الفعل  وعدته، :أو يقال  خريا،رجلال

 فيمكن ،)بتت وأبتت(أما عن ، أوعدته :أو يقال أوعدته شرا، :فيقال
 :فيقال  يتعدى بنفسه وباهلمزة،فهو  صحيح يف تعديته،إنَّ كال منهما :القول

  بتاً،ويِبته ته،بت الشيَء يب : ابن ِسيدهوعن، تتوأَب ،فانبت ،بتت احلبلَ
 .)١(قطَعه قَطْعاً مستأِْصالً، فهما لغتان مستعملتان :وأَبته

  :ِفعل على ِفعٍل وقُوع - جـ 
 : خطأً يف سياق تفسريه قولَهموكونه ابن األنباري إىل هذا األمر أشار

عذب، سهل الدخول يف  :معناه :بو بكرقال أ" :، فقال"شراب سلْسالٌ"
لْسبيل، :احللق، وفيه لغاتل، وسلْسلْسالٌ، وسس ابرقال أبو كبري ش:  

بيلَ ال أَمباِب إىل سالش هى  وِذكْرهِإيلّ أَش حيِق ِمنِل الرلْسالس 
 وزفيج ،)٢(﴾سلْسِبيالً تسمى ِفيها عيناً ﴿:وعال جلَّ اهللا وقال

 موافقًا ليكون وتأنيثه؛ لتعريفه جيري؛ أالَّ وحقُّه فنون للعني، امسا" سلسبيل"أنْ
 على وأسهل اللسان، على أخف بينها التوفيق كان إذ املنونة، اآليات رؤوس
 عنه زال وصفًا كان فإذا ونعتا، للعني صفةً "سلسبيل "يكون أنْ وجيوز، القارئ

 من جتري عني هي :املسيب بن سعيد وقال ...جراءاإل فاستحق التعريف، ِثقلُ
 ":سلسبيال "معىن :املفسرين بعض وقال ،ياقوت من قضيٍب يف العرش، حتت

                                 
 حيث) بت (اللغة وذيب ،)بتت( العرب ولسان ،)بت (اللغة مقاييس :ينظَر) ١(

صاء قول على النهما الفرلغتان بأن .   
 .١٨ اآلية اإلنسان، سورة) ٢(
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 كان لو ألنه خطأٌ؛ عندنا وهذا :بكر أبو قال العني، هذه إىل سبيال ربك سلْ
 على واقٍع غري" تسمى "ولبقي ا، توصل ومل السني، من الالم لقُطعت كذلك،

 واجلارية هندا، تسمى املرأة: كقولك املنصوب، يصحبه أنْ وسبيله منصوب،
 وال األمر، معناه فعلٌ" سلْ "ألنَّ ؛"سلْ "على يقع أنْ جائٍز وغري مجالً، تسمى

 أكرب بالسني الالم واتصال املنصوب، من"تسمى "فخال فعٍل، على فعلٌ يقع
 بعضه ينفصل ال واحد، حرف أنها على ٍنبرها وأوضح القوم، غلط على دليٍل
 قد عرض لكون كلمة النص األنباري يف هذا ن ترى ابفأنت ،)١("بعض من
ثُم بني غلط بعض املفسرين يف القول بأنَّ معىن  امسا للعني أو نعتا هلا،" سلسبيل"
 عليه ما نوافقه وهو –سلْ ربك سبيال إىل هذه العني، وعلة ذلك  ":سلسبيال"
 ولبقي الفعل ومل توصل ا، لقُطعت الالم من السني،  لو كان كذلك،نه أ-
 يف الوقت الذي ينبغي أنْ يكون له منصوب؛ غري واقٍع على منصوب،" تسمى"
 واجلارية تسمى مجالً، املرأة تسمى هندا، :كقولنا  فعلٌ يتعدى إىل املفعول،نهأل

وغري جائٍز أنْ يقع على  ،)تسمى(لٌ به للفعل مفعو) هند، واجلمل(فكلٌ من 
ومن املعلوم حنويا أنه ال يقع ِفعلٌ على فعٍل،  فعلٌ معناه األمر،" سلْ"؛ألنَّ "سلْ"

يكون بذلك قد خال من املنصوب، ثُم بين أنَّ " تسمى" إىل أنَّ الفعل باإلضافة
وأوضح برهاٍن على أنها حرف   أكرب دليٍل على غلط القوم،اتصال الالم بالسني

وهو األمر الذي من شأنه القضاء على كلِّ  ال ينفصل بعضه من بعض، واحد،

                                 
 احلُلَيس، بن عامر اهلذيل كبري أليب الكامل، حبر من والبيت ،١٩٦ /  ٢ الزاهر)  ١(

 .      ٨٩ / ٢ اهلذليني بديوان
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 ، لديهماللَّحنومن ثُم مقاومة   من سبل تطرق هذه الفكرة إىل العامة؛سبيٍل
 إنما أراد عينا :سلسبيلَ ِصفةٌ للعيِن بالسلسبيل، وقال بعضهم" أنَّ وففاملعر

  .)١("توصف للناس :أي تسمى من ِطيِبها، :أي تسمى سلسبيالً؛

  :اإلضافة باب في التصحيح – ثانيا
 هلا أقسام كثرية،  ال شك يف أنَّ اإلضافة من أبواب النحو العريب،مما

 جاء تصويب ابن األنباري يف وقد فوائدها،ناهيك عن  يضيق املقام حبصرها،
 قال" :فقال ،)طُوباك إنْ فعلت كذا وكذا( : قوهلمعلىقه هذا الباب صدد تعلي

 طُوىب لك إنْ فعلت كذا وكذا، :والصواب هذا مما تلحن فيه العوام، :أبو بكر
 الناس يف معىن تلف واخ،)٢(﴾ لَهم وحسن مآٍبطُوبى ﴿:قال اهللا عز وجلَّ

 :طُوىب : أبو هريرةقالو... خري هلم :معناه طوىب هلم، : أهل اللغةفقال ،طويب
 إىل شار األنباري قد أابن ما يتضح من خالله أنَّ وهو، )٣(..." شجرةٌ يف اجلنة

 كلمة بإضافة ،) وكذااطُوباك إنْ فعلت كذ( :وهلمأنَّ العوام يلحنون يف ق
طُوىب لك إنْ فعلت كذا  :ثُم بين أنَّ الصواب ،إىل ضمري املخاطب) طوىب(

 : املوافق ملا عليه الفصحى بقوله تعاىلأيهبل عضد ر  بذلك،ِفومل يكت وكذا،
ال تضاف إىل ) طُوىب( مما يؤكِّد على أنَّ كلمة ،﴾آٍب لَهم وحسن مطُوبى﴿

                                 
 / ٣ الفراء ومعاين ،٢١٩ /٢٩ الطربي تفسري :وينظَر ،٥٦١ األخفش معاين) ١(

 .    ٢٦١ /٥ الزجاج ومعاين ،٢١٨-٢١٧
   . ٢٩ اآلية الرعد، سورة من) ٢(

 .٤٥٠ – ٤٤٩ / ١ :الزاهر (٣)
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  على مثال فُعلَى، وطُوىب،ضمري املخاطب، بل يتوصل إىل هذا الضمري بالالم
  .)١( هلم العيش الطيب هلم، أو خريمبعىن ،من الطِّيِب

  :الصرف من الممنوع باب في التصحيح – ثالثًا
 تمنع من الصرف لعلٍة من لمة النحوي أنَّ الكالدرس املعروف يف من

 جاء تصحيح ابن األنباري ملا تلحن فيه وقد ،)٢(العلل اليت ذكرها النحاة
من باب اقتصارهم على وجٍه واحٍد،من حيث صرف  العامة يف هذا الشأن،

افْعلْ كذا وكذا ( :وذلك يف تعليقه على قوهلم كلمة أو منعها من الصرف،ال
اهلُلُك لكوإنْ ه ،اهلُلُك لكخطئالعامة  :قال أبو بكر" : فقال،)إذا هيف ت 

افعل كذا وكذا إما هلَكَت  :والعرب تقول إنْ هلك اهلُلُك، :هذا فتقول
لُكباإلجراء، ،ه ،لُكلُكُه، باإلضافة  إجراء،بال وهافعله على  :يريدون، وه

،لَتيما خ اس عن الفراءأخربنا أبو العب: لَتيأَ :ومعىن خترتهبوش  ،
كْرمة عن ـن ِعـاك عـ عن ِسمبةحدثنا شع :قال أمحد بن اهليثم حدثناو

ال، فقال- اهللا عليه وسلّمصلى–ذكر رسول اهللا  : قالاسابن عبالدج : 
) أعوردعى بن قَطَجاس بعبد الِعزلَةٌ، أشبه النأَص هن، ِهجانٌ، كأنَّ رأس 

ولكنبأعور كم ليسكلَّ اهلُلِْك أنَّ رب واية ،) اهلُلْكفإنْ  :ويف غري هذه الر
  األنباري يففابن ،)٣("فإنْ هلَكَت هلَّك : هلكت هلُك، ويف روايٍة أخرى
                                 

 .١٤٨ /٣ الزجاج ومعاين ،١٠٩ / ٤ احلديث وغريب ،٦٣ / ٢ الفراء معاين :ينظَر (١)
 وشرح بالكتاب، الصرف من املمنوع فهرس حيث ٣٦٧ /٥الكتاب :ينظَر) ٢(

 ٢١ص العربية يف الصرف من واملمنوع ،١٨١- ١/١٠٠ الكافية على الرضي
    .بعدها وما

 .٢١٤٨ رقم حديث ،٢٤٠ / ١ أمحد مسند:وينظَر ،٢٣٣ – ٢٣٢ /  ٢ :الزاهر (٣)
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وهو اقتصارهم  يد توجيه األنظار إىل ضرٍب من لَحن العامة،هذا النص ير
يف  ،)هالك(مجع ) اهلُلَّك(أو ) اهلُلُك(يف كلمة ) الصرف(على وجه اإلجراء 

افْعلْ كذا  :أي ،)افْعلْ كذا وكذا إذا هلك اهلُلُك، وإنْ هلك اهلُلُك( :قوهلم
 يسبقوا من وهناك ؛)١(هلالكون لك، وإنْ هلك به اشبهوكذا على ما خيل و

 هذا،،  ما يتفق مع واقع اللغةوهو ،وال يضيفوا  والالم للتعريف،باأللف
 على وجه اإلجراء مبا ورد عن قتصار يف هذا االاللَّحنوقد علل ابن األنباري 

افعل كذا وكذا إما هلَكَت هلُك، باإلجراء، أي  :العرب من أنهم يقولون
بال  افعل كذا وكذا إما هلَكَت هلُك، :ويقولون الكلمة منونة،بصرف 

نورف، فال تنعها من الصانإجراء، أي مبضضاف، ويقولون أيافعل  : وال ت
 ِف ومل يكْت،إىل الضمري) هلُك(بإضافة كلمة  كذا وكذا إما هلَكَت هلُكُه،

جاءت   ملَن ال ينطق عن اهلوى،بل أيد كالمه حبديٍث ابن األنباري بذلك،
 لمةويف روايتني له جاءت الك  والالم،باأللففيه الكلمة مصروفةً، مسبوقةً 

رف،،ويف يف إحدامهافةمصروفةً غري معرا   األخرى جاءت ممنوعة من الصمم
ومن ثَم فبقية األوجه  يؤكِّد على خطأ العامة يف االقتصار على وجٍه واحد؛

  . الفُصحىهاعمتد صحيحةٌ،
  :اللُّغوي بالتَّركيب اإلخالل – رابعا

 املعروف أنَّ التراكيب هلا أسس تبىن عليها، جيب االلتزام ا، ويعد من
  يف اللُّغة، أما االحنراف أو العدول عن املُعتاد فيهااللَّحناإلخالل ا من باب 

 من دفال يع - عىن أو النسج باملتصلي يف إطار الصواب اللُّغوي لغرٍض ما، -
وقد جاء ،  الذي حنن بصدد العرض لبعض مالمح تصويبهاللَّحنباب 

                                 
 ).هلك (واللسان اللغة، وذيب ،٢٣٣ / ٢ :الزاهر: ينظَر (١)
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٤٤٠

 ضعني،تصويب ابن األنباري فيما يتصل باإلخالل بالتركيب اللُّغوي يف مو
 :قال السجستاين" :فقال ،) فُالنالْقَى أَاهو ذ( : يف سياق عرضه قولَهمأوهلما

ألنَّ  وهذا خطأٌ منه؛  والواو،ء اهلاذا،بفَتحهو  :ولونيقبعض أهل احلجاز 
 ، أنَّ هذا من حتريف العامة وخطئهاعلىالعلماء املوثوق بعلمهم اتفقوا 

 :، ويقول االثنانالناها أنا ذا ألقى ف :قالوا هو ذا، :والعرب إذا أرادت معىن
ها  :قال للمخاطبها حنن أوالء نلقاه، وي :ويقول الرجال ها حنن ذان نلقاه،

وللجميع ها أنتم أوالء  ها أنتما ذان تلقيانه، :ولالثنني أنت ذا تلقى فالنا،
 :وللجميع ها مها ذان يلقيانه، :ولالثنني هو ذا يلقاه، :تلقَونه، ويقال للغائب
،هنبىن التأنيث على التذكري ها هم أوالء يلْقَوى  ...ويما جيعلون املكنوإن

قد  :ها أنا ذا ألقى فالنا :إذا قربوا اخلرب، فتأويل قول القائل" ذا"و" ها"بني
  .)١("هقرب لقائي إيا

 السجستاين أنَّ أهل احلجاز عن األنباري يف هذا النص روى فابن
 ومن ثَم ؛)ذا(و) ها( الفصل بني وعدم ،بفَتح اهلاء والواو ،هو ذا :يقولون

على أنَّ هذا وانَّ العلماء املوثوق بعلمهم اتفق أل؛ على أنَّ  هذا خطأٌ منهنص 
 :هو ذا ،قالوا :، مضيفًا أنَّ العرب إذا أرادت معىنريف العامة وخطئهامن حت

ها  :، ويقول الرجالها حنن ذان نلقاه :ويقول االثنان ها أنا ذا ألقى فالنا،
وثوق م  من خالله أنَّ العرب املضح، وهو ما يتإخل...حنن أوالء نلقاه
، مفادها لك لغايٍة دالليٍة؛ وذ)املكنى( بالضمري" ذا"و" ها"يفصلون بني 

                                 
 .٢٦٧- ٢٦٦ /   ٢ :الزاهر (١)
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٤٤١

العرب إذا جاءت " :ويف ذلك قال الفراء  الفائدة،حمطُّ هو الذيتقريب اخلرب 
 ،)ذا(وبني ) ها( وهؤالء فرقوا بني هاذانإىل اسٍم مكنى قد وِصف ذا و

أين  :فيقولون، ى جهة التقريب ال يف غريهاوذلك عل وجعلوا املكنى بينهما؛
هذا أنا، وكذلك التثنية  :وال يكادون يقولون هأنذا، :أنت؟ فيقول القائل

 :ونـولـفوصلوها بذا وهذان وهؤالء، فيق) ها(ورمبا أعادوا  ...واجلمع
 هاأَنتم ﴿:لنساء اهللا تبارك وتعاىل يف اوقالوها أنتم هؤالء،  ها أنت هذا،

 ريبفإذا كان الكالم على غري تق، ﴾الدنيا الْحياِة ِفي عنهم جادلْتم ءهـؤال
وهذان  هذا هو، :ولونموصولةً بذا، فيق )ها(أو كان مع اسٍم ظاهر جعلوا 

 قريب البدٍل، والتمها، إذا كان على خٍرب يكتِفي كلُّ واحد بصاحبه بال ِفع
أنْ يفرقوا بذلك بني معىن التقريب وبني معىن فيه من ِفعٍل لنقصانه، وأحبوا 

  .)١("االسم الصحيح
يصيب وما ( : على قوهلمتعليقه كان يف سياق   أما املوضع اآلخر فقد

الصواب  :قال اللُّغويون: قال أبو بكر" :، فقال)يدري، ويخطئ وما درى
 ختل،ا م : أي، وما يدري،ويخطئ ما درىيصيب :وما تتكلّم به العرب

 تقد داري : ومن هذا قوهلم،إذا ختلتها: دريت الظِّباء أدريها دريا : قوهلممن
  : أنشدنا أبو العباس، مداراة ، أداريهإذا الينته وختلته :الرجل

 .)٢("الدواهيا التراِب حتْت هاـل أدس  فِإنين الظِّباَء أدري ال كنت فَإنْ

                                 
 .٣٥٤ – ٣٥٣ ،١٩٧ / ١ الكتاب :وينظَر ،٢٣٢ – ٢٣١ / ١ القرآن معاين (١)
 .الطويل حبر من والبيت ،١٩٥  /٢ :الزاهر (٢)
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٤٤٢

 -   نقالً عن اللغويني– ه أنَّ ابن األنباري يرى ما يتضح من خاللوهو
) ، ويخطئ وما درىيدرييصيب وما ( :أنه من غري الصحيح أنْ نقول

وذلك أنَّ التركيب هنا  ومفعوله حبرف العطف،) يخطئ(بالفصل بني الفعل 
ومن ثَم  فعلٌ متعٍد واقع على ما يختل؛) يخطئ(ينبئ عن أنَّ الفعل 

يف حملِّ نصب،  موصولةً،) ما(صواب بإسقاط حرف العطف، وجعل فال
 وإنْ كان -  نافية، على حنو ما جاء عند العامةيستول على أنها مفعولٌ به،

ومن ثَم  - ، لكنه مفهوم من الكالم األنباري مل يصرح بلفظ العامةابن
  .)ما(يف ال حمل هلا من اإلعراب ِصلَة املوصول احلر) درى(فجملة 
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٤٤٣

الرابع املبحث
َّ

التصحيح الداليل: 
َّ َّ

  
يف ستة وعشرين ) الزاهر( مالحظ التصحيح الداليلّ يف كتاب جاءت

 املقام باحلديث عنها مجيعا، حيث كان تنبيه ابن األنباري يضيق ،)١(موضعا
  اخلطأ يف وضع األلفاظ يف غري موضعها أو اخلطأ يف تأويلها،على )٢(أو غريه

أو التنبيه على  ،)احلُمة(صدد احلديث عن لفظ  على حنو ما أشرنا فيما سبق،
أو التنبيه على اخلطأ فيما يتصل  قَصر اللَّفظة على معنى دون اآلخر،

سواٌء   للكلمة،داليل القأو التنبيه على اخلطأ يف االشتقا باملصاحبة اللُّغوية،
 ما وضع الكلمة يف غري موضعها فمن ،أكان اخلطأ يتصل بالعامة أو غريهم

قال " :الـقـف ،)هم قوم سوقةٌ( :جاء يف تعليق ابن األنباري على قوهلم
العامة تخطئ يف معىن هذا، فتظن أنَّ السوقة أهل األسواق  :أبو بكر

إنما السوقة عندهم من  .واملُتبايعون فيها، وليس األمر عند العرب على ذلك
                                 

 ٤٣١ ، ٣٨٤، ٢٥٧ ، ١٦٥ ، ١٢٩- ١٢٧ ، ١١٧- ١/١١٦ :الزاهر :ينظَر (١)
، ١٢٩ ، ١٢٨ ، ٨٧ ، ٧٨ ، ٧٣ ، ٧١ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٦٥ / ٢ ، ٥١١ ، 

 وهنا ، ٣٧٦ ، ٣٧٠ ، ٣٦١ ، ٣٢٨ ، ٣٠٤ ، ١٩٨ ، ١٩٤ ، ١٣٨ ، ١٣١
 ذَِوي من الباحثني أحد به يضطلع ا،حبثً تشكِّل أنْ ميكن املالحظ هذه أنَّ إىل أُشري

 .مجيعا عنها للحديث واملقام الوقت يسعه اِهلمم،
 :قوهلم يف العامة خطأ على زيد أيب تنبيه حيث ٣٧١ – ٢/٣٧٠ :الزاهر :ينظَر (٢)

 أنَّ - قتيبة ابن يرى كما –ويرى اللحم، كثرية مبعىن العراق، كثرية ثريدةٌ
 أورده ما على بناء - نؤيده االذي  – األنباري ابن خالف ىعل العظام،) العراق(

 .اللَّحم من الِفدرة :العراق كَون يف عبيد أيب قول رجح ثَم ومن أدلة؛ من
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٤٤٤

ا أو غري تاجرمل يكُن مهريوقال ز ...ِلكًا، تاجر :  
 مِلك وال قبلي سوقَةٌ يلْقَها مل *** بداهيٍة منكُم أُرمين ال حاِر يا
 سوقة وامرأةٌ سوقة، ورجالٌ سوقةٌ، ورجالن سوقةٌ، رجلٌ :ويقال  
 فيها ويقع األشياء، إليها تساق اليت والسوق، سوقة ونساٌء سوقة، وامرأتان

 األنباري يف فابن ،)١("ذُكِّرت وربما التأنيث، عليها الغالب والسوق، ،لبيعا
  التصدي له،ينبغي امة،تقع فيه الع هذا النص قد أوضح أنَّ ثَمة خطأً دالليا،

 فيها، حيث إنهم يظنون أنَّ املقصود بكلمة السوقة أهلُ األسواق واملُتبايعون
  غري موضعها؛ ألنَّ األمر عند العرب على خالف ذلك، الكلمة يففيضعون

 وغري ،يكُن مِلكًا،تاجرا أو غري تاجرمن منطلق أنَّ السوقة عندهم من مل 
  .)٢( وهو ما يشهد به كالم الفصحاء ، على حنو ما جاء يف بيت زهري،ذلك

 ما جاء  تصحيح اخلطأ يف قَصر اللَّفظة على معنى دون اآلخرومن
معناه قد  :قال أبو بكر" :، فقال)قد طَِرب الرجل( :عليقه على قوهلميف ت

والعامة تظن أنَّ الطَّرب ال يكون ِإالَّ مع ، ف لشدة فرٍح لَِحقَه أو حزٍنخ
أنشدنا أبو العباس، قال أنشدنا عبد اهللا بن شبيب ،  منهمطأوهو خ الفرح،

  :البن الدمينة
 حبيب ِإليك يطْرب ومل حبيبا  تزر مل أنت ِإذا الدنيا يف خري فَال 

  :احلزن مبعىن الذي الطَّرب يف اآلخر وقال ...إليك خيف ومل: معناه
                                 

 البسيط، حبر من ١٤٥ صـ بديوانه زهري وبيت ،٥١٢ -١/٥١١ :الزاهر(١) 
 .٢٦٧صـ اللغوي والتثقيف اللَّحن مصنفات :وينظَر

(٢)نذيب :ظَريسوق (العرب ولسان العروس، وتاج اللغة، العني،و.( 
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٤٤٥

 .)١("كاملُختبلْ أو والِهـال ربـطَ  إثِْرهم يف ِرباـطَ وأَراين
 لدى الفرح على )الطَّرب( قَصر أنَّ يرى األنباري ابن أنَّ فاملالحظ

 يف يكون الفرح يف يكون كما أنه إىل مشريا دالليا، الصحيح غري من العامة
 يف يكون أنه على يدلُّ ومما، العريب بالشعر ذلك على مستشهدا احلُزن،
  :الرمة ذي قول أيضا احلُزن

 .)٢(ربطَ أطْراِبِه من القَلْب عـراج أم *** خبرا أشياِعِهم ِمن الركْب أَستحدث
  .)٣( ما يؤيده املوروث اللُّغوي الذي تكتنفه املعاجموهو
 ما جاء يف تعليقه  تصحيح اخلطأ فيما يتصل باملصاحبة اللُّغويةومن
عفيف  :معناه :قال أبو بكر" :فقال ،)السراويلفالنٌ نظيف ( :على قوهلم

 :واإلزار فيف اِملئزر،ع :كما قالوا  الفرج،عنفجعل السراويل كنايةً  الفَرج،
إذا كان غري عفيف  : السراويلجسفالنٌ ن :ويقالُ ... عفيف الفَرجانإذا ك
ليس من كالم  :قال أبو بكر :رجلٌ بليد السراويل : وقول الناس،الفرج

قال ، وباإلزار عن العفاف وهم يكنون بالثِّياب عن النفس والقلب، العرب،
  : امرؤ القيس
ِثياب ى عوٍف ِنيبارةٌ طَهِقيم  نههوأَوج انُ املشاهِد عندرع 

                                 
 للنابغة والثاين ،١٤ بديوانه الطويل من الدميتة ابن وبيت ،١/١٦٥ :الزاهر (١)

،ظَر الرمل، من ،١١٩بديوانه اجلعدين٦٠ اللسان تقومي :وي.   
 استشهد يثح ١/٢٩٥ اخلصائص: وينظَر ،٢٠ صـ بديوانه البسيط، من البيت (٢)

 .املفعول تقدمي على الرمة ِذي ببيت
 ).طرب (العرب ولسان ، والصحاح اللغة، ذيب :ينظَر (٣)
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٤٤٦

 : األنباري يرى أنَّ قوهلمفابن، )١("طاهرون أنفسهم يف هم :معناه
 وذلك على جعل السراويل ،)٢( الفَرجيفعف :معناه) فالنٌ نظيف السراويل(

إذا كان غري  :راويلفالنٌ نجس الس: ثُم ذكر أنه يقال كنايةً عن الفرج،
 يف الداللة على عدم ِعفّة الفرج تصحب كلمة ه أنأي ،)٣( الفرجعفيف

 كان نصه ومن ثَم ؛)بليد(وال تصحبها كلمة  ،)نِجس(كلمة ) السراويل(
 يؤيد ومما ،رجلٌ بليد السراويل، ليس من كالم العرب :على أنَّ قول الناس

 ؛)٤(يما بني يدي من معاجم مل تصحبها كلمة بليدذلك أنَّ كلمة السراويل ف
 ثَم فإنَّ تصحيح ابن األنباري يسهم يف مقاومة حلن العامة يف هذا ومن

 اللغوية هلا دورها البارز ملصاحبة ما يتضح من خالله أنَّ فكرة اوهو ،الصدد
 على التنبيه ر إطاويف ،يف تحديد داللة قدٍر كبٍري من األلفاظ والتراكيب

امة ـصل بالعـ أكان اخلطأ يتسواٌء ،)٥( للكلمةاخلطأ يف  االشتقاق الداليل
                                 

 .٦٥١ صـ بديوانه الطويل، من القيس امرئ وبيت ،١/٤٣١ :الزاهر (١)
: نظيف شيٌء: قوهلم وهي واحدة، كلمة والفاء والظاء النون أنَّ املعروف فمن (٢)

،ن نقينظف (اللغة مقاييس :لنظافةا بي  .( 
 نِجس وشيء ،الطّهارة خالف على يدلُّ صحيح أصلٌ) جنس (أنَّ املعروف من (٣)

سجس ،قِذر: ونججنس (اللغة مقاييس:القَذَر: والن  .( 
 .  ١٩٦٥٩ رقم حديث ،٤٠٦ / ٤ أمحد مسند :ينظَر (٤)
 االشتقاق ِشقّي الصريفّ االشتقاق مع نيكو الذي اللُّغوي االشتقاق هو هنا االشتقاق (٥)

 الكبري اقـتقـاالش يقابله الذي األصغر االشتقاق ذلك العام، أو األصغر أو الصغري
 = واالشتقاق ،٣٥٤- ١/٣٤٥ واملزهر ،١٣٩- ١٣٣/ ٢ اخلصائص :ينظَر، األكرب أو
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أصاب الصواب فأخطأ ( :أو غريهم نذكر ما جاء يف تعليقه على قوهلم
 :قال اهللا تبارك وتعاىل، أراد الصواب :معناه :قال أبو بكر" :فقال ،)اجلواب

  :حيث أراد، وقال الشاعر : أراد،)١(﴾أَصاب حيثُ رخاء ِبأَمِرِه تجِري ﴿
 تصيبها النفوِس وحاجات فبانت  قبلها الناس غَير ما وغَيرها

الذي هو " الصواب"من " أصاب" وال جيوز أنْ يكون ،تريدها: أراد
وهو  ،)٢(دة ـاٍل واحـطئًا يف حـألنه ال يكون مصيبا ومخ ؛"اخلطأ"ضد 

يف القول السابق ليس املقصود به )أصاب(لفعل ما يتضح من خالله أنَّ ا
على الرغم من اشتقاقه من اجلذر املعجمي  إدراك الصواب يف القول،

من ذلك الصواب يف ،  شيٍء واستقراِرِه قَرارهنزوِل" علىدالال) صوب(
 إنَّ بل ،)٣(" وهو خالف اخلطأ، كأنه أمر نازلٌ مستِقر قرارهوالفعل،القول 
 -  وهو ما أوافقه عليه  حنو ما صححه ابن األنباري،على –ود منه املقص

 قال ،﴾أَصاب حيثُ رخاء ِبأَمِرِه تجِري ﴿:اىل ذلك قوله تعليلود اإلرادة،

  ــــــــــــــ
 ويف ،١٧٤ صـ اللغة فقه يف ودراسات احملقق، مقدمة حيث ٣٠- ٢٦ دريد البن  =

 .٢٨١-٢٨٠اللُّغوي التحليل ومستويات ،٢٧  صـ الداللة علم
 .٣٦ اآلية من ص، سورة) ١(

 صـ بدوانه خازم، أيب بن لبشر والبيت ، ٣٨٤ / ١: وينظَر ،١٩٤/ ٢ :الزاهر(٢)
 .الطويل من ،١٣

 ).صوب (اللغة مقاييس(٣)
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و ـ وهو ما أيده كالم العرب على حن،)١("حيثُ أراد :حيث أصاب" :الفراء
ى اخلطأ يف االشتقاق  إطار التنبيه علويف ،ما جاء ببيت بشر بن أيب خازم

ذَاك إنسانٌ من ( : جاء يف تعليقه على قوهلما أيضا مرالداليل للكلمة  نذك
) آدم(فتطرق إىل سبب تسمية اإلنسان إنسانا، ثُم تطرق إىل كلمة ) الناس

فقال ابن  :واختلفوا يف آدم عليه السالم" :، فقال)قطرب(مخطِّئًا قول 
 صلى اهللا –وروى أبو موسى عن النيب،  األرضآدم مأخوذٌ من أدمي :عباس

 آدم من قبضٍة قَبضها من مجيع -جلَّ عز و–خلق اهللا( :قال أنه –عليه وسلم
 واألبيض واألمحر دمنهم األسو األرض،فجاء ولده على قَدر األرض،

 ال يصح يف العربية أنْ :وقال قطرب، )٢() والطيبوالسهلُ واحلَزنُ واخلبيثُ 
 ا؛ألنه لو كان كذلك لكان مصروفً مأخوذَا من أدمي األرض؛) آدم(يكون 

 على –طأ منه؛ ألنَّ آدم ـ خوهذا، خاتم وطابق :فاعالً مبرتلة :ألنه يكون
اال صحيح ـوالذي ق، وابن عباس، مأخوذٌ من أدمي األرض ...ما قال النيب
 :ويكون األصل فيه ألدمي،مأخوذٌ من ا أفعل، :وهو أنْ يكون آدم يف العربية،

 من االنصراف نعويم  ما قبلها،احالنفت فتصري اهلمزة الساكنة ألفًا؛ أَأْدم،
                                 

 إمجاع :هقول حيث ٣٣٣ / ٤ وإعرابه القرآن ومعاين ،٤٠٥ / ٢ القرآن معاين(١)
 يف للمجيب قولك وكذلك قَصد، وحقيقته أراد، حيث أنه اللُّغة وأهل املُفسرين

 .اجلواب ختطئ فلن قَصدت، أي أصبت، :املسألة
 إمجاع :قوله حيث ٣٣٣ / ٤وإعرابه القرآن ومعاين ،٤٠٥ / ٢ القرآن معاين(٢)

 يف للمجيب قولك وكذلك د،قَص وحقيقته أراد، حيث أنه اللُّغة وأهل املُفسرين
 .اجلواب ختطئ فلن قَصدت، أي أصبت، :املسألة
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 وهو ما يتضح من خالله ختطيء ابن األنباري قول ،)١("للزيادة والتركيب
 إطار اإلسهام يف يف ،)٢( ماتؤيده املعاجم العربية وكتب اللغة وهو طرب،ق

ة واخلاصة أيضا، على حنو ما سبق من مالحظ التصحيح مقاومة لَحن العام
مما يسهم يف تعلُّم الفصيحة وتقليل الشقّة  اللُّغوي على مدار هذا البحث،

فإنَّ الشقّة بعدت  وبعد،" :بينها وبني العامية،وهنا يؤنسين قَول أحد الباحثني
فالعامية سائدةٌ  عليمها،نتيجة تلكؤ تعلُّم الفُصحى وت بني الفصيحة والعامية،

وإنَّ املدرسني يعانون  يف املدارس واجلامعات واملؤسسات الرمسية واخلاصة،
يحة ـ يلجؤون إىل الفصفهم يحة، الفصعربيةمن شرٍخ يف اعتزازهم باللغة ال

كما يقال أنَّ  - واحلال وإىل العامية يف احملادثة الشفوية، يف القراءة والكتابة،
يا ـاسـيؤثِّر تأثريا مباشرا وأس يف الشخصية الثقافية العربية،هناك شرخا 

يف عالقة العريب بلغته وأُمته، ويبدو ذلك جليا يف التعليم والنصوص املكتوبة 
  ثَم فلعل ما ورد ذا البحث يكون إسهاما النهوضومن ؛)٣("واملنطوقة

  .بلغتنا اليت نعتز ا

                                 
 .٣٨٤/ ١ :الزاهر (١)
 وتاج العرب، ولسان والصحاح، اللغة، وذيب اللغة، ومقاييس العني، :ينظَر (٢)

 .)أدم (العروس
 .٩٢ صـ والعامية الفصحى بني العربية اللغة يف املعىن اشتغاالت (٣)
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 -  اخلامتـــة -

 مبا االلرتام على املبنية الكائنة بصورته البحث خامتة إىل صلن هكذا
 وـوه ذلك، وغري الصفحات، عدد حيث من املؤمتر، على القائمون قرره

 لثنايا التفاصيل تاركًا إجياٍز، يف إياها جممالً نتائجه، ألهم العرض يستلزم ما
  :يلي فيما وذلك البحث،
 ن لتدلُّ على أنَّ به كثريا مر نظرة سريعة على كتاب الزاه إنَّ-

، سواٌء أكان هذا التصحيح ح اللُّغوي اليت تستحق الدراسةمالحظ التصحي
 ، من حراس العربية القدماءمن جانب ابن األنباري نفسه أم نقالً عن غريه

؛ ومن ثَم اتضح لِّها، فشملت مستويات اللغة كوأنَّ هذه املالحظ قد تنوعت
، وهو األمر الذي ا بني مستويات الدرس اللُّغويالترابط فيممن خالهلا مدى 

؛ الستكناه ما فيها، ات الولوج إىل مثل هذه املؤلفضرورةجيعلنا نؤكِّد على 
  .وعدم االقتصار على ما خصص للَّحن من مؤلَّفات

 أنَّ لدى ابن - من خالل مالحظ التصحيح- من الالفت للنظر-
 تناول هذه املالحظ، يكمن يف ترجيحه واختياره يف األنباري منهجا ما يف

بعض األحيان، مع تدعيم ذلك الترجيح أو االختيار باألدلة من القرآن 
أما ما ليس فيه ،  يف إطاٍر من الوعي بأصول اللُّغة،واحلديث وكالم العرب

دون ترجيح، ، فقد كان يذكر صوابه من جانبه أو من جانب غريه،اختالف 
مدعاها ممن خالل اإلحصاء للمواضع واستقرائها، سواٌء إي وذلك واضح ،

 أضف إىل ذلك أنَّ ثَمة ربطًا بني التصحيح ،ما ذُِكر بالبحث أو مل يذكر



 ... وأثره، التصحيح اللغوي في كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس البن األنباري

 

٤٥١

 ،يف إطاٍر من إعطاء الكالم والداللة لدى ابن األنباري أو غريه ممن ذكرهم
 أُشري إىل وهنا ، الصواب مما يسهم يف اإلقرار بوجه،رابحقَّه من املعىن واإلع

صحيحأنَّ هذا الصواب أو التِغي من ورائه  ، كان ذا طابع معيارياحملافظةابت 
   .على املستوى الصوايب ملعيارية اللغة

صويب اللُّغوي لدى ـظ التـرض ملالحـالل العـ اتضح من خ-
، )ة السراويلحز( :كما يف قوهلم  مل يكن خطأً،نهاابن األنباري أنَّ بعضا م

 قبل احلُكم باخلطأ على قوٍل ملُنضبطوهو ما جيعلنا نقول بضرورة االستقراء ا
 ما، كما أنَّ بعض ما أورده من ختطئة بعض اللُّغويني لكلمة ما أو وجٍه ما،

 نظره صراحةً، وإنما كان يعِرب عن وجهةمل يعرب ابن األنباري جتاهه عن 
كان  :ل ِذكْره آراء لغويني آخرين، وهو ما جعلين أقولرأيه ِضمنا، من خال

 األنباري أنْ يديل بدلْوه يف هذه املسألة أو تلْك حتى ال ابن على بمن الواج
وهو ما يسهم يف مقاومة لَحِن العامة،  يتخبط العامة بني قول هذا وذاك،

مسا األمر بالدليل فقد كان يتدخل يف مواضع أُخر حا وعلى الرغم من ذلك،
   .اللُّغوي واحلُجة القاطعة

 وهي والتجذير، تفكري وجود الواقع أنه ملَّا كانت اللُّغة العربية تبين -
 ا دقيقًا يقظًا كان التفكري حيما، وكلّلعنصر الذي تتجلى فيه حياة الفكرا

، والوقوف صامدة يف عصر  وأمكنها الضرب جبذورها،ككانت اللغة كذل
 أسلوب تفكرينا عند التصدي لتحليل النصوص تطوير، فإنه ينبغي لعوملةا

حتليالً لغويا أو عند التصدي ِلما هو محلّلٌ بالفعل من ِقبل القدماء الذين 
  .واإلكبارتربينا على فكرهم املستحق لإلجالل 
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 ري كان لكلِّ صاحب حرفٍة عدته، فقد اتضح أن لدى ابن األنبا ملَّا-
ن التصدي  عدم، اليت متكِّنهم م- ممن ورد ذكرهم بثنايا الكتاب-ريهوغ

، تلك العدة املُتمثِّلة يف االستقراء الدقيق لواقع العربية، للتصحيح اللُّغوي
اللُّغوي  لتصحيح، ويدفع به القول؛ ومن ثَم حماولة تتبع ايقالوالتدقيق فيما 

و ما سيعود بالنفع على املُتصدي للتصحيح، ، وهيف كتب اللُّغة القدمية
والسيما إذا كان يف عصرنا هذا، فلعلَّ ما يقوم بتصويبه يكون صحيحا من 

، وأشري يف هذا الصدد إىل أنَّ هذا، جهة كونه هلجةً من هلجات العرب
أنها مبنيةٌ ؛ ذلك شأن جمامع اللغة العربية هلا بالغ األمهية يف هذا الاتقرار
 يتناىف مع ، فيما يتصل بقبول شواهد هذا أو ذاك، مبا ال دراسٍة كافيٍةعلى

  .الصحيح يف العربية
فإنه آن اآلوان أنْ أُشري إىل أنَّ   كان الشيء يسلم إىل الشيء،ملَّا -

 أيب زيد، واألصمعي، و، حن اآلراء إىل قائليهالدى ابن األنباري أمانةٌ يف نسبة
 ، وثعلب، وغريهم، مما يؤكِّد على أنَّ نسبة اآلراء إىلوأيب عبيد، والفراء

 ال ينقص من قدر – وخاصة فيما يتصل بالتصحيح اللُّغوي -قائليها 
 .، بل يحسب لهالباحث
 ونوامل يك) الزاهر(ألنباري وغريه ممن ورد ذكرهم يف ا أنَّ ابن تبين -

 على –، بل وقف ابن األنباري ادةر كلِّ ما من شأنه تضخيم املمولعني ِبِذكْ
، فوقف أمام ما شاع بني ألسنة العامة  عند ما يستحق الوقوف–يل املثال سب

 العبارات وعيف أمثاهلم وأقواهلم، فيما يتصل مبا يستعملونه يف عبادم، موض
 أنه وقف أيضا ،كماوالتراكيب اليت تناوهلا ابن األنباري، وخصص هلا كتابه 



 ... وأثره، التصحيح اللغوي في كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس البن األنباري

 

٤٥٣

 أم من املُفسرين أم من غويني، سواٌء أكانوا من اللُّض أخطاء اخلاصةعند بع
يغريهم، وكان العرض هلذه األخطاء من منطلق السهلويةا تأصيل إىل ع 

 حال مناقشة شرعية على يؤكِّد الذي األمر وهو وترسيخها، العربية اللغوية
 وتعدد العامية كزحِف خمتلفة، حتدياٍت من سبيلها يعترض وما العربية،

 اليت السبل تلمس حماولة ثَم ومن األخرى؛ اللُّغات وغزو اللَّهجات
 احلاضر، العصر ملتطلبات مواكبةً وجتعلها العربية، باللغة  تنهض
 فيما املعاصرة، اللُّغوية الدراسات من واإلفادة معطياته على باالنفتاح وذلك
  .األصيلة اللُّغوية اهلوية ثوابت عن تنازلال دون للمتلقي ويقرا اللغة، يثري

  :التوصيات
 الباحث بعدم االندفاع يف التصحيح اللُّغوي؛ ومن ثَم ينبغي يوصي  -

، فلعلّ ما تنكره يكون له شاهد قوي، والسيما إذا كان األمر يتعلق يثالتر
ي ركيب اللُّغوي؛ ومن ثَملفَبداللة األلفاظ أو اخلروج على التاالجتهاد يف ض 

التقصي، من خالل الكتب اللُّغوية املختلفة، وكتب األدب واملعاين والفروق 
 تبواألصول، واحلديث، وغري ذلك، باإلضافة إىل املعاجم املختلفة، وك

 .االستدراكات
؛ ومن مثَّ مراجعة  من تفعيل دور اامع اللُّغوية الباحث أنه البديرى -

شن رادمن اإلسراف يف ختطئة ما ورد ما ي ره؛ للحدشره يف هذا الشأن قبل ن
 .يف كالم العرب

، حبيث يكون بالفصحى  يف حديثنانا الضروري تعهد أنفسمن -
داخل املدارس واجلامعات واهليئات احلكومية، وخارجها أيضا، وهو األمر 
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؛ ومن ثَم تضييق  جتاه املُتحدث بالفصحىستغرابالذي سيقلِّل من نظرة اال
واإلسهام يف القضاء على ما يوجد من شرٍخ  ،لعاميةالفجوة بني الفصحى وا

 عالقةوهو ما يؤثِّر تأثريا مباشرا وأساسيا يف  يف شخصية املثقف العريب،
  .العريب بلغته وأُمته

وبعد،ين فال يعإىل باإلشارة واضعة إالّ أنْ ننهي هذه املشاركة املتس 
يالء النقص على مجلة البشر؛ ولذا فكلُّ إنساٍن يؤخذ منه، ويرد عليه، است

 العيوب، فالكمال ستار، إذا مل حيفظه والعيوبفما أجدر اإلنسان بالتقصري 
  .، وما كنا لنهتدي لوال أنْ هدانا اهللا هللا الذي هدانا هلذااحلمدهللا وحده، و
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  واملراجع املصادر
  .ية حفص عن عاصم، بروا الكرميالقرآن -
جملة   الطحان،إمساعيل.د  اللغوي يف ضوء علم اللغة احلديث،اإلبدال -

  . هــ١٣٩٦العراق، ،العدد األول،السنة األوىل آداب املستنصرية،
 اخلامس ددالع ،جملة جممع اللغة العربية ،حممد نايل أمحد .د  اإلبدال،-

    . م١٩٩٩مايو ، - هـ ١٤٢٠، احملرم والثمانون، القاهرة
 وراهرسالة دكت صباح اخلفاجي، ،أبنية الصرف يف ديوان امرئ القيس -

  . م١٩٧٩ بآداب القاهرة،
ت  ،منشوراديثي الصرف يف كتاب سيبويه، للدكتورة خدجية احلأبنية -

  . م١٩٦٥، ١مكتبة النهضة ، بغداد ، العراق، ط 
يل حتقيق حممد الدا  هـ،٢٧٦ابن قتيبة الدينوري ت ، أدب الكاتب-

 . م١٩٨١لبنان، بريوت، ،مؤسسة الرسالة،
جملة جامعة  أبو أوس الشمسان، .د ،وأحكامه وأنواعه مفهومه :اإلدغام -

  . ـه١٤٢٠احملرم  ،٢٥العدد السعودية، اإلمام حممد بن سعود،
 ، السموريحممد ،لغة العربية بني الفصحى والعامية املعىن يف الاشتغاالت -

 ٢٨،١٤٣٠ع ،١١ج السعودية، جدة، ، األديب الثقايفالنادي ، جذورجملة
 .م٢٠٠٩،  يوليه-هـ 

 ت،، بريوجليلحتقيق عبد السالم هارون، دار ا ابن دريد، ،االشتقاق -
 . م١٩٩١- هـ١٤١١ ،١ط ،لبنان
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٤٥٦

السالم  وعبدرابن السكِّيت،شرح وحتقيق أمحد شاك ، املنطقإصالح -
 .ت.د ،القاهرة ،دار املعارف هارون،

 كتب يف أربعةضمن  ، هـ٣٨٨ ت خطّايبلل ،ط املُحدثني إصالح غل-
  .ت. دبريوت، الكتب، عامل ، صاحل الضامنحامت. دحتقيق التصحيح اللغوي،

جملة جممع اللغة  أمحد علم الدين اجلندي، .د ،)١( اإلعراب ومشكالته-
 . م١٩٧٨نوفمرب  ،٤٢ اهرة،اجلزءالعربية،الق

 الدين أبو الفيض، ت حبم" للزبيدي ،  العروس من جواهر القاموستاج -
 . ت.، د، مصرملصرية،  طبعة دار الكتب ا" هـ١٢٠٥

 ، بشار عوادحتقيق ،هـ٤٦٣ ت أبو بكر اخلطيب البغدادي ، بغدادتاريخ -
  . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ األوىل، الطبعة ، الغرب اإلسالميدار
دار  ،حتقيق حمب الدين العمروي ،"ه٥٧١ت "ابن عساكر  تاريخ دمشق،-

  .م١٩٩٧-ه١٤١٧بريوت،لبنان ،الطبعة األوىل، ،الفكر
للدكتور  واحلركات،  للفصحى يف القواعد والبنيات واحلروفلعامية احتريفات -

 .ت.مصر، د شوقي ضيف، دار املعارف،
للدكتور رمضان  وتية والقياس،ـني الصـقوانـ اللغوي بني الالتطور -

م١٩٧٤ مايو ،٣٣ العدد اهرة،الق ة، جممع اللغة العربيجملة ،ابعبد التو.  
 الشريف، لسيد احلسن علي بن حممد اجلرجاين املعروف باأبو التعريفات، -
 .ت.د دار الشؤون الثقافية، بغداد، ،)هـ٨١٦(ت
جالل . د ، اللغوي عند الكوفيني مع مقارنته بنظريه عند البصرينيالتعليل -

  .م١٩٩٤، درية اجلامعية، اإلسكنةمؤسسة الثقاف مشس الدين،
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٤٥٧

حتقيق سامي بن حممد  ،"ه٧٧٤ت "ريابن كث  تفسري القرآن العظيم،-
 . م٢٠٠٢ -ـه١٤٢٢ عودية،الرياض،الس دار طيبة، السالمة،

حتقيق  ،ـه١٢٠١ ابن اجلوزي ت ن الفرج عبد الرمحيبأل ، اللسانتقومي -
 . م٢٠٠٦ ، ، ٢طعبد العزيز مطر، دار املعارف، القاهرة، . د
محد بن األزهر اهلروي ت أبو منصور حممد بن أ" ، لألزهري لغة الذيب -

، ، وحممد أبو الفضل إبراهيم، حتقيق عبد السالم هارون" هـ ٣٧٠
  . ت.، دة، القاهر الدار املصرية للتأليف والترمجة،وآخرين

، دار املعرفة ـه٣١٠الطربي ت   جامع البيان عن تأويل آي القرآن،-
  . م١٩٨٩، بريوت، لبنان

صلى اهللا عليه - املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا اجلامع -
 اري،ـخـالب  بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية،حممد وسننه وأيامه-وسلم

، دار طوق النجاة: الناشر، صر زهري بن ناصر الناحممد حتقيق ،أبو عبد اهللا
 .هـ١٤٢٢،  األوىلالطبعة

، كتبة الثقافة الدينية، القاهرة، م" هـ٣٢١ت "، البن دريد غة اللمجهرة -
  . ت.د
دين قهوجي ، حتقيق بدر ال للقراء السبعة، أبو علي الفارسياحلجة -

  . م١٩٨٤، ١، ط ، األردنملأمون، دار اوآخرين
ايز صبحي ـتور فـدكـلل  التركييب وعالقته بالنظم والداللة،احلذف -

 . م٢٠١١ ، ١ط ، وتري العلمية، بلكتب ادارعبد السالم تركي، 
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٤٥٨

 اهليئة ،، حتقيق حممد على النجار" هـ٣٩١ت " جنياخلصائص،البن -
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، ٣طاملصرية العامة للكتاب،القاهرة،

 اللغوية عند ابن مالك بني فقه اللغة وعلم اللغة، للدكتور غنيم الدراسات -
 . هـ١٤١٨الينبعاوي، منشورات جامعة أم القرى، السعودية،

 .١٩٧١ يف فقه اللغة ،للدكتور صبحي الصاحل ، بريوت ، دراسات -
مطبعة   أيب السري ابن الدمينة اخلثعمي،شرح وضبط حممد اهلامشي،ديوان -

 .١٩١٨املنار ،مصر،
، اآلداب مكتبة األعشى ، حتقيق الدكتور حممد حممد حسني ، ديوان -

  .١٩٦٨ ، ٢ ط،القاهرة 
د،دار صادر،بريوت،  الصمضحوا.وحققه د، مجعه  النابغة اجلعديديوان -

 . م١٩٩٨، الطبعة األوىل
 . م١٩٩٥، مطبعة درا الكتب املصرية ، الطبعة الثَّانية ،  اهلذلينيديوان -
دراسة  ،)هـ٢٧٥ت ( امرئ القيس وملحقاته،بشرح السكّري ديوان -

 تمارااإل حممد الشوابكة،مركز زايد للتراث،العني،.أنور عليان،د.وحتقيق د
 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١،املتحدة،الطبعة األوىل 

 زارةو  ِعزة حسن،ر بشر بن أيب خازم ،عىن بتحقيقه الدكتوديوان -
 . م١٩٦٠- هـ١٣٧٩الثقافة،دمشق،

 ذي الرمة، بشرح اخلطيب التربيزي،كتب مقدمته وهوامشه جميد ديوان -
 . م١٩٩٦ ،٢ططراد،دار الكتاب العريب،بريوت،لبنان، 
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٤٥٩

دار  حنا نصر احلتي،. زهري بن أيب سلمى ،صنعة ثعلب،قدم له دانديو -
 . م٢٠٠٤الكتاب العربية ،بريوت، 

 عامر بن الطُّفيل ،رواية أيب بكر حممد بن القاسم األنباري عن ديوان -
 . م١٩٧٩- هـ ١٣٩٩ثعلب ،دار صادر ،بريوت 

من، مؤسسة حامت صاحل الضا. د يف معاين كلمات الناس،حتقيق الزاهر -
 . م١٩٩٢ - ه١٤١٢ الطبعة األوىل، ،الرسالة، بريوت،لبنان 

شوقي ضيف ، دار املعارف، . د،حتقيق يف القراءات ،البن جماهدالسبعة -
  . م١٩٧٢القاهرة ، 

حسن هندي ،دار القلم ، . سر صناعة اإلعراب ،ابن ِجني، حتقيق د-
 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣دمشق، الطبعة الثانية،

،تصحيح وتعليق يوسف " ه٦٨٦ ت "للرضي الرِضي على الكافية ،شرح -
  .١٩٩٦ ، ٢ طبنغازي،ليبيا،حسن عمر،جامعة قاريونس، 

 وآخرين،  حممد نور احلسن،،حتقيق ي الشافية ، للرضي االسترباذشرح -
  . م١٩٨٢- هـ ١٤٠٢دار الكتب العلمية بريوت، 

حتيق   هـ،٣٢٨ تباري القصائد السبع الطوال اجلاهليات،ابن األنشرح -
 .ت.  املعارف، مصر ، د،دار ٥ ط هارون، معبد السال

 . ت.، دش ، طبعة املنريية، القاهرة املفصل ، ابن يعيشرح -
  كالم العرب من الدخيل،شهاب الدبن اخلفاجي،يف الغليل فيما شفاء -

 . هـ١٢٨٢املطبعة الوهبية ،القاهرة،
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٤٦٠

، إمساعيل بن محاد" ، للجوهري "ة تاج اللغة وِصحاح العربي " الصحاح -
 بريوت ،، دار العلم للماليني أمحد عبد الغفور عطّارقيق، حت"  هـ ٣٩٣ت 

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ، لبنان ، الطبعة الرابعة
الدار  للدكتور طاهر محودة،  احلذف يف الدرس اللُّغوي،ظاهرة -
 . م١٩٩٨امعية،اإلسكندرية،اجل
 املعجم العريب، للدكتور أمحد عبد ايد وية ودورها يف من املخالفة الصوتظاهرة -

  .١٩٨٨هريدي، مكتبة الزهراء، القاهرة، 
 الصوتية يف كتاب احملرر الوجيز البن عطية الغرناطي يف ضوء الظواهر -

، رسالة ماجستر بكلية اللغة العربية ،  القادر سيالعبدعلم اللغة احلديث ، 
  . م٢٠٠١ – ٢٠٠٠ املنورة ، ةديناجلامعة اإلسالمية بامل

 جملة السموري، الداللة،حممد وفوضى املفاهيم خلْط :واألعراب العرب -
 هـ١٢،١٤٣٠مج ،٢٩ج ، السعودية ،جدة، األديب الثقايف جذور،النادي

  .م ٢٠٠٩ أكتوبر-
 . م٢٠٠٠ غريب ، القاهرة ، ،داركمال بشر.د  علم األصوات،-
 احلميد هنداوي،دار الكتب العلمية عبد.د للخليل بن أمحد، حتقيق العني، -

 .م ٢٠٠٣ - ه١٤٢٤، بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
حسنب .ق دحتقي ،ـه٢٢٤ عبيد القاسم بن سالم ت،أبو احلديثغريب -

  . م١٩٩٣- ـ ه١٤١٣، القاهرة ، شرف،جممع اللغة العربية
 قيق حممد أديب، هـ، حت٣٣٠أليب بكر السجستاين ت   غريب القرآن،-
 . م١٩٩٥- هـ١٤١٦، ألوىلالطبعة ا ،ار قتيبة ، دمشقد
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حتقيق   هـ،٢٢٤أليب عبيد القاسم بن سالم ت  املصنف،الغريب -
 .م١٩٩٦، الطبعة الثَّانية دار سحنون، تونس ،الدكتور حممد املختار

 هـ، ٥٨٢ من الفقهاء،أليب حممد عبد اهللا بن بري ت الضعفاء غلط -
عامل   صاحل الضامن،حامت. دحتقيق اللغوي، كتب يف التصحيحأربعة ضمن

 .ت. دبريوت، ،الكتب 
 .١٩٦٥ الثالثة ، الطبعةإبراهيم أنيس، القاهرة ، .  اللهجات العربية ،ديف -
 الكرمي جبل، دار املعرفة اجلامعية ، بد، للدكتور ع علم الداللةيف -

 . م١٩٩٧األسكندرية ، 
مكتبة اخلاجني،القاهرة، الطبعة  عبد السالم هارون،الكتاب،سيبويه،حتقيق -

 .١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢الثانية ، 
  عبد العزيز مطر،تور العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة،للدكحلن -

  .ت. الدار القومية ، القاهرة ، د
 بن عبد اهللا التمني،دائرة حممد ،واللغة الفقه يف وآثاره اللغوي اللحن -

 . م٢٠٠٨ - ه ١٤٢٩ ،١،طالشئون اإلسالمية ،ديب،اإلمارات
ة ومنقحة، ، طبعة جديدة حمقق" هـ٧١١ت " البن منظور ، العربلسان -

 . ت.، ددار املعارف، القاهرة
الطبعة  اإلسكندرية، مطبعة رويال،  والنحو ،للدكتور حسن عون،اللغة -

  . م١٩٥٢ األوىل،
رة وزا غالب فاضل املطليب،.د ،املوحدة العربية يف وأثرها متيم هلجة -

  . م١٩٧٨، العراق الثقافة،
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حممد .هـ، عارضه د٢١١أليب عبيدة معمر بن املثىن ت  ، القرآنجماز -
  .ت.، د اخلاجني، القاهرةتبةفؤاد سزكني، مك

 الس األعلى ابن جني، حتقيق علي النجدي ناصف وآخرين، ،املُحتسب -
 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، للشئون اإلسالمية، القاهرة

  . م١٩٥٨القاهرة،  طبعة احلليب، البن ِسيده،  واحمليط األعظم،ماملُحك -
 املطبعة الكربى األمريية ببوالق، الطبعة األوىل، ،، البن ِسيدهاملُخصص -

 . هـ١٣١٩، القاهرة
ر حممود فهمي حجازي، دار الثقافة، للدكتو ، إىل علم اللغةمدخل -

 .١٩٨٧، الطبعة الثانية، القاهرة
مكتبة دار  لوم اللغة وأنواعها،السيوطي،شرح حممد جاد املوىل، يف عاملزهر -

 .ت.د التراث،الطبعة الثالثة،
دار الكتب  للدكتور فايز تركي،  التحليل اللغوي،مستويات -

  . م٢٠١٠ ، ١العلمية،بريوت ، ط 
 ،ـ ه٢٤١ أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين البغدادي ت،  أمحدمسند -

  .ت. دالقاهرة، ،التوزيع قرطبة للنشر ومؤسسة
، للدكتور ى القرن العاشر اهلجري والتثقيف اللُّغوي حتاللَّحن مصنفات -

 .١٩٩٦، منشورات وزارة الثقافة، سوريا أمحد حممد قدور،
دار   حممود ياقوت،،للدكتور املوضوعات يف ضوء علم اللغة معاجم -

  .١٩٩٤اإلسكندرية،  املعرفة اجلامعية،
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الطبعة  األردن، دار عمار، ،فاضل السامرائي.د ،ية يف العربية األبنمعاين -
  . م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨الثانية،

عيد مصطفى .  منصور األزهري ، حتقيق ودراسة د القراءات ، أليبمعاين -
 . م١٩٩١درويش وآخر، الطبعة األوىل 

 شلىب، اجلليلعبد .  دحتقيق هـ،٣١١ ت للزجاج القرآن وإعرابه، معاين -
  .م١٩٨٨، ١طلكتب، بريوت، لبنان، ، عامل ا

هدى قراعة،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ، . معاين القرآن،األخفش،حتقيق د-
 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١١الطبعة األوىل،

 القرآن،للفراء ، حتقيق حممد علي النجار وآخرين ، اهليئة املصرية معاين -
  . م١٩٧٢ – ١٩٥٥العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 احلموي الرومي،حتقيق الدكتور إحسان عباس،دار ،ياقوت باء األدمعجم -
  . م١٩٩٣الغرب اإلسالمي،بريوت،لبنان،الطبعة األوىل،

طيف اخلطيب،دار سعد الدين ،  القراءات ، للدكتور عبد اللمعجم -
  . م٢٠٠٢، سوريا ،الطبعة األوىل،دمشق

 ه ، حتقيق أمحد حممد٥٤٠ املعرب من الكالم األعجمي، للجواليقي ت -
   . م١٩٦٩شاكر، مطبعة دار الكتب،القاهرة ،

، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة ، "  هـ٢٨٥ت  "للمربد ، املقتضب -
  . م١٩٩٤الس األعلى للشئون اإلسالمية،القاهرة،

،حتقيق أمحد عبد الستار "  هـ٦٦٩ت " املقرب،ابن عصفور اإلشبيلي -
  . م١٩٧٢- هـ ١٣٩٢اجلواري،الطبعة األوىل،
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٤٦٤

حسن فرهود،املطبعة .،حتقيق د"  ه٣٢٣ت " واملمدود ،نفطويه قصورامل -
  . م١٩٨٠العربية احلديثة ،القاهرة ،

 وعالقته بالداللة يف كتاب الزاهر يف معاين كلمات يت الدرس الصومالمح -
 – جممعياتاملؤمتر الدويل الرابع للصوتيات العربية ، " الناس البن األنباري

   . م٢٠١٠ات جممع اللغة العربية ، طرابلس ، ، منشور) ٧(ندوات 
عبد العزيز سفر،جملس النشر العلمي ، . من الصرف يف العربية ،داملمنوع -

 . م٢٠٠٠ ،يتجامعة الكو
للدكتور حممود ياقوت، دار قطري   ابن هشام يف شرح بانت سعاد،منهج-
  .١٩٨٦ قطر ، الدوحة،بن الفجاءة، ا
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٤٦٥

  فهرس احملتويات
  ٣٩٤............................................................متهيد

  ٤٠٠...............................التصحيح الصويت :املبحث األول

  ٤٠٠........................تصحيح اخلروج على األصوات العربية: أوالً

  ٤٠٧................ركته باحلركة أو السكون تصحيح ما تغيرت ح:ثانيا

  ٤١١........................ما يتصل بالتخفيف والتشديدتصحيح  :ثالثًا

  ٤١٤................................التصحيح الصريفُّ: املبحث الثَّاين

  ٤١٤....................................  التصحيح يف أبنية األمساء:أوالً

  ٤١٩....................................أبنية األفعال التصحيح يف :ثانيا

  ٤٢٣....................................... التصحيح يف املشتقات:ثالثًا

  ٤٢٧................................. التصحيح فيما يتصل باجلَمع:رابعا

  ٤٣٠................................. التصحيح يف باب النسب-خامسا

  ٤٣٠................................. التصحيح يف باب املقصور:سادسا

  ٤٣٢..............................التصحيح النحوي: املبحث الثَّالث

  ٤٣٢.............................................الالزم واملتعدي: أوالً

  ٤٣٧................................... التصحيح يف باب اإلضافة:ثانيا

  ٤٣٨........................ التصحيح يف باب املمنوع من الصرف:ثالثًا

  ٤٣٩.................................. اإلخالل بالتركيب اللُّغوي:رابعا

  ٤٤٣................................التصحيح الداليل: املبحث الرابع
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٤٦٦

  ٤٥٠................................................ اخلامتـــة

  ٤٥٣.......................................................التوصيات

  ٤٥٥..............................................املصادر واملراجع

  ٤٦٥...............................................فهرس احملتويات
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٤٦٧

  الفهرس العام
أخطار العامية واألمية والعجمية على الفصيحة يف اجلامعات العربية 
حماولة لتشخيص مشكالت عصرية تواجه العربية واقتراح احللول 

  ٢...................... ....................................التقنية
عوملة الفصحى وتطويرها بني اإللزام وااللتزام، والضرورة 

  ٥٩......... .............................................اإلمكان
السلم اللغوي يف الوطن العريب حركية اللغة العربية وتدبري التعدد اللغوي 

  ٩٦ ..........................................واالزدواجية اللغوية
  ١٦٠. .عالقة اتصال أم انفصال؟: الفصحى واللهجات العربية املعاصرة

  ٢٢٦...................... حنو  أطلس لغوي جغرايفّ للجزيرة العربية
  ٢٧٠............................. صلة اللهجات املعاصرة بالفصحى

  ٣٣٦ ............ا فيهاإبراز صلة اللهجات املعاصرة بالفصحى وأثره
التصحيح اللغوي يف كتاب الزاهر يف معاين كلمات الناس البن األنباري 

  ٣٩٢.................................... وأثره يف مقاومة حلْن العامة
  ٤٦٧.................................................. .الفهرس العام
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