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معايري التصويب يف العربية:
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افتتاحية

افتتاحـيـة

والسالم عىل سيدنا حممد وعىل
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب -

إصدارها اجلديد « معايري التصويب يف العربية
إدارة ابلحوث » أن تقدِّ م
َ

َن ْقد وتأصيــل » إىل مجهور القراء من الباحثــن واملثقفني واملتطلعني

إىل املعرفـة.

والكتاب يرشح املنهجية العلم ّية للتّصويب ال ّلغوي ،من خالل

رؤية نقد ّية تأصيل ّيــة ،وكان الباعث عىل تأليفه ما أدركه الباحث من

اختالف النّقاد اللغويني يف احلكم عىل األلفاظ ،بســبب عدم االلتزام
موحدة يف التصويب والتخطئة.
بمنهج ّية علمية ّ
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معايري التصويب يف العربية:

وهــذا اإلنجــاز العلمي جيعلنا نقــدم عظيم الشــكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم  -حفظهــا اهلل تعــاىل  -التــي تســاند العلــم
وأهله ،وتــؤازر قضايا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف
مقدمتهــا صاحــب الســمو الشــيخ /حممد بن راشــد بن ســعيد

آل مكتوم ،نائــب رئيس الدولة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب
-رعاه اهلل  -الذي يشــيد جمتمــع املعرفة ،ويرعــى البحث العلمي

ويشجع أصحابه وطالبه.

العيل القديــر أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا التوفيق
راجني َّ

والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

وص َّ
َّبي
وآخر دعوانــا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
ــى اهلل عىل الن ِّ
حممــد وعىل آله وصحبه وس َّلم.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ
إدارة البحوث

املقدمــــــة
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احلمدُ هلل الذي َ
متلوة لي ً
ال وهنار ًا،
جعل العرب ّية منــار ًا ،وجعلها ّ

والصالة والســام عىل أفصح ٍ
وصامت ،من أحاط ببحرها
ناطق هبا
ْ

فائت ،صلوات ريب تغشاه ،وتغشى الصحابة والتابعني
فلم يفته منها ْ
ومن وااله .أما بعد:

فقد دعاين إىل تأليف هــذا الكت ّيب ،ما حلظته من اختالف علامء

اللغة قدي ًام وحديث ًا يف احلكم عىل بعــض األلفاظ تصحيح ًا وختطئة،

فمنهــم من يصحح لفظ ًا أو خيطئــه دون أن يذكر علة ذلك ،ومن َث ّم
دون ْ
غــر ُه َ
أن يذكر حجته هو أيضــ ًا .فكالمها لم ُي ْص ِد ْر عن
ُيالفه
ُ
معيــار نقدي ثابت؛ ومن َث َّم ّ
ّعســف
فإن املتل ِّقي يشــعر بنو ٍع من الت ّ
والذاتية ،وبنو ٍع من ال ُب ْعد عن اإلنصاف واملوضوعية.

8

معايري التصويب يف العربية:

قوي العز ُم عىل الــروع يف تأليف كتاب يضع
من أجــل ذلك َ

معايري نقدية موضوعية للتصويب اللغوي.

الدراسات السابقة:
كثري ٌة هي الكتــب املؤلفة يف التصويب اللغــوي ،ولكل كتاب

منهجه وخصائصه ،والذين ُعنوا بالتصويب خاصة افرتقوا أقســام ًا،
ومجيع هذه األقسام ترجع إىل قسمني:

قسم انتهج منهج إيراد الكلمة مع احلكم عليها والتعليل ملا ذهب

إليه ،وقسم آخر اقترص عىل ذكر احلكم دون تعليل وال استدالل.
وسنورد نامذج من أهم املؤلفات يف ذلك قدي ًام وحديث ًا.

(أ) بعض املؤلفات قدي ًام:
الزبيدي (379هـ) ،وقد َذكر مجلة من
( -حلن العوا ِّم) أليب بكر ُّ

األلفاظ التي يلحن فيها العوام ،وامتاز بالتعليل ملعظم تلك املفردات.
الص ِق ّ
ـل (501هـ)،
( -تثقيف اللسان) لعمر بن خلف بن مكي ِّ

وهو ســفر ضخم اشــتمل عىل فوائد كثــرة ،قــال الفريوزآبادي:

املقدمــــــة

9

قــي ،اإلمام اللغــوي املحدث ،من
«عمر بن خلــف بن مكي ّ
الص ّ
تصانيفه (تثقيف اللسان)ٌّ ،
دال عىل غزارة علمه وكثرة حفظه» (((.

 ( ُد َّرة ال َغ ّو ِاخلواص) للحريري (ت516هـ)،
اص يف أوهــام
ِّ

وهو كتــاب نفيس اعتمد عليه كثري مــن املتأخرين ،وخدموه رشح ًا

ونقــد ًا واختصــار ًا وهتذيب ًا ،وقد أغنى عن اإلطالــة يف عرضه حمقق
كتاب (هتذيب اخلواص) ،فلتنظر مقدمته(((.

( -املدخل إىل تقويم اللسان) البن هشام اللخمي(ت577هـ)،

وهو موجز البيانَ ،يكتفي غالب ًا بذكر الصواب دون تعليل.

(ب) بعض املؤلفات احلديثة:
( -قل وال تقل) للدكتور مصطفى جواد ،وهو كتاب نفيس يثق

به قارئه لدقة علم مؤلفه.

( -أزاهــر الفصحى يف دقائق اللغة) لـ (عباس أبو الســعود)،

و ُيميزه عىل غريه :فصوله التي ُيع ِّل ُل فيها للصواب واخلطأ (((.
((( البلغة ىف تراجم أئمة النحو واللغة .48/1

((( ص .14
ِ
((( ينظر عىل سبيل املثال ،تعليله الستعامل كلمة (خمتلف) بكرس الالم .122
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معايري التصويب يف العربية:

( -العربية الصحيحة) ،للدكتور أمحــد خمتار عمر ،وهو كتاب

يتحــدث عن التصويب اللغــوي حديث ًا علمي ًاُ ،يم ّيزه ســعة األفق،
والنظرة املوضوعية ،وعمق البحث.

وهناك مؤلفات أخرى كثرية مل أبســط الــكالم بذكرها ،مراعاة

للمقــام ،فهذا الكتيب إنــا وضعناه للمعايــر النقدية يف التصويب

اللغوي ال ليشء آخر.

خطة البحث:
جاءت خطــة البحث يف فصلني مســبوقني بمقدمــة ومتهيد ،

ومتبوعني بخامتة .

فالفصــل األول :أفردنــاه لتنظري املعايري النقديــة يف التصويب

اللغوي ،وقد اشتمل عىل أربعة عرش مبحث ًا ،متوافقة مع عدد املعايري
التي اســتقر البحث عليها ،فجاء احلديث عــن كل معيار يف مبحث
مستقل به ،ومل أثبت كلمة مبحث اكتفا ًء برقم املعيار وعنوانه.

والفصل الثاين :أفردته لتطبيق املعايري النقدية عىل بعض املفردات

11

املقدمــــــة

واكتفيت برقم املبحث عن
املشهورة ،وقد اشتمل عىل عرشة مباحث،
ُ

اسمه ،توحيد ًا للمنهج املطبق يف الفصل األول.

راجي ًا ْ
أن يســدّ هذا الكتيب ثغرة من ثغرات التصويب اللغوي،

ْ
لت عنه
فإن أص ْب ُت
الغــرض فذلك الفضل من اهلل تعــاىل ،وإن عدَ ُ
َ
ٍ
فبتقصري منّي ،واهلل املستعان وعليه التكالن ،وما توفيقي إال باهلل .

د .أمحد املغريب

ديب  2015/3/31 -م
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التمهيد يف قواعد التصويب

التمهــيد
يف قواعد التصويب
وفيـه مخس قواعد:
القاعـدة األوىل :إنكار اجلائز غلط .
القاعـدة الثانية :الناطــق عىل قيــاس لغة مــن لغات
العرب املشهورة ،مصيب غري خمطئ.

القاعدة الثالثـة :لــو اقترصنا عىل ما اســتعمله العرب
حجرنا الواسع،
العاربة واملســتعربةّ ،
و َع ُس التكلم بالعربية عىل من بعدهم.

القاعدة الرابعة :العرب تراعي الصيغة أكثر من مراعاهتا
للكلمة .

القاعدة اخلامسة :ليس ّ
الشا ُّذ حج ًة عىل األصل .
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القاعدة األوىل :إنكار اجلائز غلط
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القاعدة األوىل
إنكار اجلائز غلط
ذكرهــا ابن مكي الصقيل يف (تثقيف اللســان)  ،وهذا نصها:
مجعت من َغ َل ِ
ط أهل بلدنا ما ســمع ُت ُه من أفواههم ،مما ال جيوز يف
«
ُ

هت
لسان العرب ،أو مما غريه
أفصح منه ،وهم ال يعرفون سواه ،ون ّب ُ
ُ

غري ُه أفصح منــه؛ ألن إنكار
عىل مــا أنكر قوم جــوازه ،وإن كان ُ

اجلائز غلط» (((.

قلت :فهذه قاعدة عامة يف التصويب والتخطئة ،فليس كل قول
ُ

خالف املشــهور أو األفصح أو األجود ،جاز لنا إنكاره أو ختطئته ،فام
كان جائز ًا عىل وجه من الوجوه املقبولة ،مل جيز ألحد ختطئته.

مثال ذلكَ :م ْن أنكر اســتعامل لفظ (زوجة)؛ بحجة أنه مل يرد يف
((( ص .45
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القرآن الكريم أو الســنة النبوية إال بلفظ (زوج) :سواء املؤنث فيه أو
املذكر ،قــال اهلل تعــاىل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾(((.
وكقوله أيضــ ًا ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ (((،
فهذا من قبيل (إنكار اجلائز)؛ ألن اســتعامل لفظ ( زوجة) جائز وارد
عن العرب ،جاء يف كتاب (ما ليس يف كالم العرب) ما نصه « :وربام
قيل للمرأة :زوجة  -باهلاء  -توكيد ًا للتأنيث »(((.

((( سورة البقرة  :اآلية .35

((( سورة النساء :اآلية .20
((( ص. 164

القاعدة الثانية :الناطق على قياس لغة من لغات العرب املشهورة مصيب
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القاعدة الثانية
الناطق على قياس لغة من لغات العرب
املشهورة مصيب غري خمطئ
ذكر هذه القاعــدة ابن جني يف (اخلصائص) ،ونصها« :فالناطق
ٍ
ِ
غري ما
عىل قياس لغة من لغات العــرب مص ٌ
يب غري خمطئ وإن كان ُ
جاء ِبه خري ًا منه »(((.
وهذه القاعدة بحاجة إىل فهم خــاص ،بحيث تُفهم كام أرادها

ابن جني ،فكالمه يتضمن قيدين:

 -1أن تكون اللغة املقيس عليها مشهورة.
 -2أن يكون الناطق قاصد ًا القياس.
وقبــل أن ندرس هــذه القاعــدة دراســة وصفيــة ،نقرر أن
(((  ،12/2ومل َيرد ُ
لفظ (مشهورة) يف كالمه.
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لغات العرب قســان :قسم مشــهور كثري االســتعامل ،وآخر نادر
قليل االستعامل.

وكالم ابن جني إنام هو عىل القســم األول املشهور ،بدليل قوله

قبل القاعدة « :ينبغي أن ُيســتوحش من األخذ عن كل أحد ،إال أن
تقوى لغته ،وت َِشيع فصاحته »(((.
فمن نطق عىل قياس لغة كثرية االســتعامل ال يعاب عليه  ،كمن

ُيعمل (ما) أو ُيملها ،فإعامهلا لغ ٌة حجازي ٌة كثرية االستعامل ،وإمهاهلا

ــر بينهام بال نعي عليه وال
لغ ٌة متيمية كثرية االســتعامل ،فاملتكلم مخ ّي ٌ
حتريج ،فغاية أمره أنه غ ّلب إحدامها عىل األخرى فقط.

جاء يف (اخلصائص) يف باب (اختــاف اللغات وكلها ُح ّجة):

« اعلم أن سعة القياس تُبيح هلم ذلك وال حت ُظره عليهم»(((.

فانظر كيف قال « :هلم وعليهم» ،مما يد ّلك عىل أنّه يتحدّ ث عن

العريب املشافه للعرب ال عن غريه ،وإال ألطلق الكالم ومل يقيده.

ثــم قال أيض ًا« :أال تــرى أن لغة التميميني يف تــرك إعامل (ما)
((( اخلصائص .9/2

((( املصدر السابق .10/2

القاعدة الثانية :الناطق على قياس لغة من لغات العرب املشهورة مصيب
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يقبلها القياس ،ولغة احلجازيني يف إعامهلا كذلك؛ ألن لكل واحد من

القومني رضب ًا من القياس ُي َ
وي َلد إىل مثله ،وليس لك أن تر َّد
ؤخذ به ُ ْ
أحق بذلك من َر ِسيلتها ،لكن
إحدى اللغتني بصاحبتها ؛ ألهنا ليست َّ
فتقو َيــا عىل أختها ،وتعتقدَ
غاي ُة ما َلــك يف ذلك أن تتخري إحدامها ّ

أن أقوى القياسني ُ
أقبل هلا وأشدّ أنْس ًا هبا ،فأ ّما ر ّد إحدامها باألخرى
لغات كلها ٍ
ٍ
كاف
فالَ ،أو ال ترى إىل قول النبي ﷺ :نزل القرآن بسبع
ٍ
شاف»(((.
ذاهب إىل
فانظر كيف م َّثل بلغتني مشهورتني ،بحيث ال يذهب ّن
ٌ

ّ
أن ابن جني يقصد كل لغة وإن كانت شاذة أو نادرة أو ضعيفة ،وإال
مل ّثل بالضعيفة أيض ًا ألهنا ستكون أوىل بالتمثيل.

ثم أكّــد أن ذلك يف اللغات املشــهورة ال يف النادرة أوالشــاذة

أوالقليلــة ،فقــال« :هذا حكــم اللغتــن إذا كانتا يف االســتبدال
ِ
والقيــاس متدانيتــن
مرتاســلتني أوكاملرتاســلتني»(((؛ ألنــه
َــص عليــه عقب ذلــك بقوله:
ُيوجــب اســتعامل األشــهر ،كام ن َّ

((( اخلصائص .10/2
((( املصدر السابق.
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ِ
بأوسعهام
« فأ ّما أن ِتق ّل إحدامها جد ًا ،وت ْك ُث َر األخرى ِجدّ ًا ،فإنك تأخذ
رواي ًة ،وأقوامها قياســ ًا  ...وعىل هذا فيجب أن ِيق ّل اســتعامهلا ،وأن

وأشيع منها »(((.
َخي ما هو أقوى
ُ
ُيت َّ

فانظر إىل قوله  « :جيب»  ،حيث أوجب أمرين:
أحدمها :وجوب اإلقالل من اســتعامل اللغة النادرة أوالشــاذة

أوالقليلة .

َخي ما هو أقوى وأشيع.
وثانيهام :وجوب أن ُيت َّ
فإذا كان األمر كذلك فكالمه منحرص يف اللغات املشهورة فقط.
قلت :فال يذهب ّن ذاهب إىل أن ابن جني جييز اســتعامل مجيع ما
ُ

نص يف وجوب
ُخ ّرج عىل أنه لغة نادرة أو شــاذة أو قليلة ،بل كالمه ٌّ
ونص يف منع استعامل غريها.
استعامل اللغات املشهورةٌّ ،

ِ
بأوســعهام روايــ ًة
كيــف ال ،وهــو يقــول « :فإنّــك تأخــذ

وأقوامها قياس ًا » (((.

((( اخلصائص .10/2
((( املصدر السابق.

القاعدة الثانية :الناطق على قياس لغة من لغات العرب املشهورة مصيب
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تتخري  ...وتعتقــد» ،وإىل قوله  « :تأخذ
وانظــر إىل قوله  « :أن
َّ
ِ
نص عىل القصد ،من جهة االختيار واالعتقاد
بأوســعهام » .كيف أنه َّ
واألخذ.

نص يف أنه يوجب القصد والشهرة عند ِّ
كل عدول.
فهذا ٌّ
إذا تقرر ما سبق ،فاعلم أن املنع إنام هو يف حال االختيار  ،أ َّما يف

حال االضطرار :يف ٍ
شعر أو سجعٍ ،فيجوز بال نعي عىل مستعمله ،كام
نص عليه بعد ذلك بقوله« :فأ َّما إن احتاج إىل ذلك يف ِش ٍ
عر أو سجع،
َّ
نعي عليه».
فإنّه مقبول منه غري َم ٍّ

فتلخص لنــا أن املتكلم :إ ّما أن يكون يف حال اختيار أو يف حال

اضطرار  ،ففي حال االختيار جيوز برشطني :الشــهرة والقصد ،ويف
حال االضطرار جيوز برشط القصد فقط.
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القاعدة الثّالثة :لو اقتصرنا يف األلفاظ على ما استعمله العرب...
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القاعدة ّ
الثالثة
لو اقتصرنا يف األلفاظ على ما استعمله
العرب العاربة واملستعربةَّ :
حجرنا الواسع،
وع ُسر التكلم بالعربية على م ْ
َن بعدهم
َ
ُسبت هذه املقولة إىل الشهاب اخلفاجي((( ،وكأنَّه يعني هبذا فتح
ن ْ
املجال أمام التعريب والقياس.
فهذه نظرية لغوية صائبة؛ فام قاله الشهاب أقرب إىل الواقع اللغوي.
فلوال هــذه القاعدة لعجزنا عن التعبري عن املخرتعات احلديثة:
كالطائرة ،والسيارة ،واحلاســب اآليل ،والناسوخ ،واملذياع ،وغريها
كثري .وهي كلها مل تستعملها العرب العاربة وال املستعربة.
((( ينظر (يف أصول اللغة) .79/4
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يقول د .فاضل الســامرائي « :الوضع ُأوىل الوســائل وأقدمها،
وأغلب املفردات يف العربية آتية عن هذا الســبيل ،وذلك نحو :قمر،
وشمس ،وأرض ،وجبل ،ورجل ،وقد تضع اللغة ألفاظ ًا للتعبري عن
املعاين اجلديدة ،وما يستجدُّ من أمور احلياة إذا دعت احلاجة إىل ذلك،
وذلك نحو ما يســتجد من خمرتعات وأفكار جديدة ،وغري ذلك مما
نشاهده يف عرصنا احلديث ،أو يف غريه من العصور» (((.

((( اجلملة العربية واملعنى .221

القاعدة الرابعة :العرب تراعي الصيغة أكثر من مراعاتها للكلمة

25

القاعدة الرابعة
العرب تراعي الصيغة أكثر من مراعاتها للكلمة
وهذه القاعدة مســتنبطة من قواعد التصويــب ،وهي نافعة يف
اجلموع ،كام يدل عىل ذلك باب (مجع التكسري) يف كتب النحو ،فإنك
تقف فيه عىل صيغ َ ْتكُــم املفرد واجلمع ،وذلك نحو قول ابن مالك
يف بعض الصيغ:

« ل َف ْع ٍل اس ًام َص ّح َع ْين ًا أ ْف ُع ُل » (((.
يعني أن صيغة (أ ْف ُعل) تكون مجع ًا مقيســ ًا لكل اسم ثالثي عىل

ٍ
ب و َأ ْك ُل ٍ
حرف وأحرف ،و َك ْل ٍ
ب.
وزن ( َف ْعل) صحيح العني ،نحو
((( ألفية ابن مالك .57
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وهذه القاعدة نفيســة جد ًا ينبغي مراعاهتــا إىل جانب القواعد
السابقة؛ ولكن عىل نفاســتها قد ال َت َّطرد ،فقد تأيت لبعض املفردات
مجوع ســاعية خارجة عن القيــاس ،ومن ثم ال يتأتــى اجلزم هبذه
القاعدة إال بمراعاة القواعد السابقة كلها .

حج ًة على األصل
القاعدة اخلامسة :ليس ال ّشا ّذ ّ
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القاعدة اخلامسة
ليس ّ
الش ّ
اذ ّ
حج ًة على األصل
ذكر هذه القاعدة ابن الرساج يف كتابه( :األصول يف النحو)(((،
البيت ّ
حج ًة
ونصها « :ليس ُ
الشــا ّذ والكال ُم املحفوظ بأدنى إســنادّ ،

عــى األصل املجمع عليه يف كالم ،وال نحو ،وال فقه .وإنام َير َك ُن إىل
حجة معه » ،إىل أن قال « :وتأويل هذا
هذا َض َعفة أهل النّحو ،ومن ال ّ
[يعني :الشاذ]  ...كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتباع القصاص
في الفقه ».
فهذه القاعــدة تُق ِّيدُ اإلطالق الوارد يف القواعد الســابقةّ ،
ألن
((( . 105/1
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معايري التصويب يف العربية:

القواعد الســابقة كان أصحاهبا يدركون هذه القاعدة أيض ًا ،فأطلقوا
كالمهم معتقدين يف املخاطب أنّه عىل علم هبذه القاعدة ،وعاملني ّ
بأن
كالمهم ال يعارض هذه القاعدة.

الفصل األول :التنظري ملعايري التصويب

الفصل األول
التنظري ملعايري التصويب
وفيه املعايري اآلتية :

املعــــيار األول :القرآن الكريم.

املعــيار الثــاين :احلديث الرشيف.
املعــيار الثــالث :الشعر.

املعيــار الرابــع :لغات العرب.
املعيــار اخلامس :لغة األعراب.
املعيار السادس :السامع.

املعيار الســابع :القياس.

املعيــار الثامــن :اإلمجاع.

املعيار التاســع :معاجم اللغة.

املعيــار العارش :قواعد النحو والرصف .

املعيار احلادي عرش :الوضع .
املعيار الثــاين عرش :املجاز.

املعيار الثالث عرش :التعريب.

املعيــار الرابع عرش :النحت.
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املعيار األول :القرآن الكريم

املعيار األول
القرآن الكريم
القرآن الكريم هو كتاب اهلل تعاىل ،وهو أفصح الكتب وأعالها

بيان ًا عــى اإلطالق ،نــزل ﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﴾ ((( ﴿ ،ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ ((( ،نــزل به جربيل
األمني عىل قلب نبينا األمني ،ســيدنا حممــد ﷺ ،فهو يف الذروة من
حل ّج ّية.
الفصاحة ،ويف الصدارة من ا ُ

وهو ُح ّج ٌة عىل لغة العرب ،وعــى قواعدها النحوية والرصفية

حتج بجميــع قراءاته :متواترها وآحادها وشــا ِّذها،
والبالغيــة ،ف ُي ُّ

قال البغدادي:

((( سورة الشعراء .195 :
((( سورة فصلت .42 :
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أفصح كال ٍم وأبل ُغه ،وجيوز االستشهاد بمتواتره
عز اسمه
« كالمه َّ
ُ

وشا ّذه كام ب ّينه ابن جني يف أول كتابه
(املحتسب)» (((.
َ

وقال الســيوطي« :كل ما ورد أنه قرئ به ،جاز االحتجاج به يف

العربية :سواء كان متواتر ًا ،أم آحاد ًا ،أم شاذ ًا »(((.

وقد اعتمد علامء العربية عىل القــرآن الكريم يف تقعيد العربية،

واستشهدوا به عىل اللغة والنحو وغريمها.

قال بعض الباحثــن « :والنحويون األوائل كانوا إ ّما قرا ًء ،وإ ّما

روا ًة للقــراءات ،لذا نجدهم قد اختذوا من القــرآن الكريم وقراءاته

مصدر ًا مه ًام من مصادر اللغة يف التقعيد ،فأكثروا من االستشــهاد به،
ِ
سيبويه قد بلغت شــواهده القرآنية يف الكتاب ( )373شاهد ًا،
فهذا

وجتاوزت يف (املقتضب) للمربد ( )500شــاهد .فهم يستشــهدون

بالقرآن إلثبات حكم لغوي ،كام يستشهدون بالشعر» (((.

و َأت َِّف ُق مع الباحث يف مقالته هذه؛ ألن األصل يف املعايري النحوية

واللغوية ،هــو القرآن الكريم ،فهو أعىل احلجــج عىل اللغة والنحو
((( خزانة األدب  ،29 /1وينظر املحتسب  32/1وما بعدها.
((( االقرتاح فيض نرش االنرشاح . 220/1
((( دور البرصة يف نشأة الدراسات النحوية .7

املعيار األول :القرآن الكريم
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املحدَ ثني من علامء
والرتاكيب ،مثال ذلك أنه عندما اختلــف بعض ْ

معرفــ ًا بأل -مراد ًا هبا
اللغة يف تصويب اســتعامل كلمة (األمس) ّ -
اليــوم الذي قبل يومك ،كالعدناين((( الذي أجاز اســتعامهلا يف ذلك
املعنى ،وخالفه أمحد خمتار عمر((( ،فمنع ذلك االستعامل.

والــذي مجع بني االثنني أن ك ً
حيتج بدليل عىل صحة ما
ال منهام مل َّ

ذهب إليه ،ومل يرجع إىل قاعــدة وال إىل معيار! وهنا حيتار القارئ يف
أي املذهبني هو الصواب.

معرف ًا بأل ،-من خالل معيار القرآنوبدراسة لفظ (األمس)
َّ

الكريــم ،نجد أنه قد ورد يف القرآن الكريــم مراد ًا به اليوم الذي قبل

يومك ،قال تعاىل عىل لســان اإلرسائييل ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ﴾((( ،وكان القتل يف اليوم الســابق مبارشة ،فاســتعمل

القبطي
اللفظ مراد ًا به اليوم الذي قبل يوم التكلم ؛ ألن موســى َوك ََز
َّ
يف اليوم الســابق ،ويف اليوم الثاين مبارشة قال له صاحبه هذه املقولة،

بدليل قوله تعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ (((.
((( معجم األخطاء الشائعة .28
((( العربية الصحيحة .217
((( سورة القصص .19 :
((( سورة القصص .18 :
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فكلمــة (أصبح) واضحــة الداللة عىل أن القتــل كان يف اليوم

الســابق مبارشة ،وعىل وضوحها جاء ما يعضدها يف (البحر املديد):
فرعون ،فقيل لهّ :
ُ
إن بني إرسائيل قد قتلوا منّا رجالً ،فالقصاص.
ت
« ُأ ِ َ
قال فرعون :أبغوين القاتل ّ
والشهود.
مر موســى من الغد ،فرأى ذلك اإلرسائييل
فبينام هم يطلبون إذ َّ

يقاتل فرعوني ًا آخر»(((.

قلت :الحظ قوله ( :من الغد) ،لتعلم أن االقتتال األول والثاين
ُ

كانا يف يومني متتاليني ،فســياق القصة ّ
يدل عــى أن اإلرسائييل قاتَل
يف يومــن متتاليني ،اســتنرص يف اليوم األول ،واســترصخ يف اليوم

الثاين ،وقال ملوســى يف اليوم الثاين ﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ﴾((( ،مريد ًا به اليوم السابق مبارشة.

نص مــن املفرسين عىل أن االســترصاخني كانا يف يومني
وممن ّ

((( .391/5

((( سورة القصص .19 :

املعيار األول :القرآن الكريم
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متواليــن :أبوحيان ((( ،وابن كثري ((( ،وابن عادل ((( ،وأكتفي بإيراد

نــص أيب ح َّيان ،حيث قــال« :وباألمس يعني اليــوم الذي قبل يوم
ِّ
االسترصاخ ».

نص أيب حيان حاج ٌة ملستزيد.
ُ
قلت :ليس بعد ِّ
وبعد هــذا العرض ،وفهــم اآلية ،ونقل نصــوص املفرسين،

نستطيع احلكم عىل صحة إطالق لفظ (األمس) مراد ًا به اليوم السابق
معيــار ٍ
ٍ
ثابت يقيني ،هو االســتعامل القرآين هلذا
مبارشة ،من خالل
اللفــظ ،هبذا املعنى ،وهذا يؤيد و َي ْع ُضد ما ذهب إليه العدناين يف هذه

املسألة.

فبهذا املنهج العلمي ،نستطيع احلكم عىل معظم الكلامت ،حك ًام

موضوعي ًا.

((( البحر املحيط .106/7
((( تفسريه .288/5

((( تفسريه .230/15
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املعيار الثاني :احلديث الشريف

املعيار الثاني
احلديث الشريف

أفصح
أفصح العرب قاطبــة ،جاء يف (املزهــر)« :
النبــي ﷺ
ُ
ُ
ّ

ُ
َ
رب العاملني
رســول اهلل
الخ ْلق عىل اإلطالق ســيدُ نا وموالنا
حبيب ِّ
ُ
َّ
جل وعال »(((.

وضع
«اعلم أن اهلل ملا
و َن َقل الســيوطي عن اخلطايب أنّه قــال:
َ
ْ
رسوله موضع البالغ من َو ْحيه ،ون ََصبه َمن ِْصب البيان لدينه ،اختار

أفصحهــا وأبينَها ،ثم أمدَّ ه
أعربا ،ومن األ ْل ُســن
َ
له مــن اللغات َ
بجوامع الكَلم ،وم ْن فصاحته أنه تك ّلم بألفاظ ا ْقت ََض َبها ،مل ت ُْس َمع من

العرب قبله  ،ومل توجد يف ُمت َقدّ م كالمها ،كقوله:
((( .164/1
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(وح َي الوطيــس) ،و(ال ُي ْلدَ ُغ املؤم ُن من
(مات َحتْــف َأنْفه)َ ،

مرتني)»(((.
ُجحر َّ

ومع هذا كله اختلف علــاء العربية يف ُح ّج ّية احلديث الرشيف

عىل قواعد النحو واللغة  :فمنهم من احتج به ،ومنهم من مل حيتج به.

وقد أجاد البغدادي يف عــرض أقواهلم وحججهم ،عندما قال:
« وإن شــئت تفصيل ما قيل يف املنع واجلواز فاستمع ملا ألقيه بإطناب
دون إجياز» ((( .ثم رسد يف (خزانة األدب) ،أدلة الفريقني بإســهاب
كام وعد.
قلت :يف هذه املسألة ثالثة مذاهب:
ُ
املذهب األول :املانعون مطلق ًا :
ذهب بعض علامء العربية إىل منع االحتجاج باحلديث الرشيف

عىل قواعد اللغة والنحو ،واشــتهر بتزعم هذا املذهب اثنان من أئمة
((( املزهر يف علوم اللغة .164/1
((( خزانة األدب .9/1

املعيار الثاني :احلديث الشريف
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النحو يف القرنني السابع والثامن ،مها :ابن الضائع (ت680هـ) (((،
وأبو حيان (ت745هـ) ((( ،وتابعهام السيوطي يف أحد قوليه (((.
املجوزون مطلق ًا :
املذهب الثاين :
ِّ

ذهبت طائفة كبرية ِم ْن أئمة اللغة والنحو ،إىل جواز االستشهاد

باحلديث الرشيف عىل قواعد النحو واللغة ،من أقدمهم((( ســيبويه

والفراء ،وتابعهــا ((( :ابن جنــي ،والزخمرشي ،والســهييل ،وابن
خروف ،وابن يعيــش ،وابن مالك ،والريض ((( ،وابن هشــام (((،
والدماميني ((( ،وغريهم كثري(((.

((( خزانة األدب .9/1
((( املصدر السابق .

((( دراسات يف العربية .168
((( احلجج النحوية .149

((( خزانة األدب . 14/1

((( فيض نرش االنرشاح .446/1

((( املصدر السابق  ،446/1ودراسات يف العربية .168
((( دراسات يف العربية .177 ، 168
((( املرجع السابق .168
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املجوزون برشوط:
املذهب الثالث :
ِّ
ذهب فريق ثالــث من النحاة املتقدِّ مــن واملعارصين إىل جواز

االستشــهاد بأحاديث دون أحاديث ،وممن تَصــدَّ ر هذا املذهب من
املتقدمني :الشــاطبي ((( ،وتابعه الســيوطي ((( يف أحد قوليه .ومن

املحدَ ثني :حممد اخلرض حســن ((( .وإليه ذهــب جممع اللغة العربية
ْ

بالقاهرة ((( ،وحجتهم ُ
قول الشاطبي:

« وأ َّما احلديث فعىل قسمني :قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه،

فهذا مل يقع به استشهاد أهل اللسان.

وقسم ُعرف اعتنا ُء ناقله بلفظه ملقصود خاص :كاألحاديث التي

هلمــدَ ان ،وكتابه لوائل بن حجر،
ُقصد هبا بيان فصاحته ﷺ ككتابه ْ
واألمثال النبوية ،فهذا يصح االستشهاد به يف العربية »(((.
فهذا نص الشاطبي ،يرشح رأي هذا الفريق.
((( خزانة األدب  ،12/1ودراسات يف العربية .178-177
((( االقرتاح  ،55وخزانة األدب .13/1

((( جملة جممع اللغة العربية  ،208/3واالستدالل باحلديث الرشيف (املقدمة .)10

((( االستشهاد باحلديث الرشيف( ،بحث نرش بمجلة جممع اللغة العربية .)208/3

((( خزانة األدب .13-12/1
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الم ْحدَ ثيــن القائلين بهذا الرأي صنفوا األحاديث أنواع ًا
ولك ّن ُ

كثرية ،فاستشــهدوا ببعضها ومل يستشــهدوا ببعضها اآلخر ،وكان

جمموع األنواع التي استشــهدوا هبا ثامنية ((( ،وقــد تبنَّى هذا الرأي
جممع اللغة العربية بالقاهرة ،وأصدر فيه قرار ًا هذا ن َُّصه:

« اختلف علــاء العربيــة يف االحتجاج باألحاديــث النبوية؛

جلواز روايتهــا باملعنى؛ ولكثرة األعاجم يف رواهتا ،وقد رأى املجمع
االحتجاج ببعضها يف أحوال خاصة مبينة فيام يأيت:

 -1ال حيتــج يف العربية بحديث ال يوجــد يف الكتب املدونة يف

الصدر األول كالكتب الصحاح الست فام قبلها.

 -2حيتج باحلديث املدون يف هذه الكتب اآلنفة الذكر عىل الوجه

اآليت:

(أ ) األحاديث املتواترة واملشهورة .
(ب) األحاديث التي تستعمل ألفاظها يف العبادات .
(ج) األحاديث التي تعد من جوامع الكلم .
((( دراسات يف العربية  ،178-177ويف أصول النحو . 55
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(د) كتب النبي ﷺ .
(هـ) األحاديث املروية لبيان أنه كان ﷺ خياطب كل قوم بلغتهم.
دوهنا َم ْن نشأ بني العرب الفصحاء.
(و) األحاديث التي ّ

(ز) األحاديــث التي ُع ِرف مــن حال رواهتا أهنــم ال جييزون

روايــة احلديث باملعنى ،مثل :القاســم بن حممــد ،ورجاء بن حيوة،
وابن سريين .

(ح ) األحاديث املروية من طرق متعددة ،وألفاظها واحدة» (((.
فهذه الرشوط املعتربة يف جممع اللغة العربية بالقاهرة لالستشهاد

باحلديث الرشيف.

فنخلــص من ذلــك إىل أن األصــل هو االحتجــاج باحلديث

الرشيــف ،وأن هنــاك حــاالت قليلة قــد ال حيتج به فيهــا ؛ ٍ
لعلل
حديثية بحتة .

ولنرضب مثاالً لغوي ًا عــى معيارية احلديث الرشيف وحجيته،
((( جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عام ًا .5
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وجعله ناقد ًا لكالم الناس ،فمث ً
ال لفظ ( ُب َلهاء) ورد عىل ألسنة الناس

مجعــ ًا (ألبله)  ،ولكن قد ورد يف احلديــث الرشيف مجعه عىل ( ُب ْله)،
قال ﷺ « :أكثر أهل ِ
اجلنة ال ُب ْل ُه »((( ،وهي رواية ثابتة يف سنن البيهقي
ُ

ال يتجارس أحد عىل ر ِّدهــا .ومن َث َّم نحكم من خالل معيار احلديث

ــت قواعدُ
الرشيف عىل أن (أبله) جيمع عىل ( ُب ْله) ،وعىل ذلك ُأ ِّس َس ْ
الرصف ،قال ابن مالك (((:

« ُف ْع ٌل لنحو أمحر ومحرا »
ومن ثم نحكــم بخطأ لفظ (بلهــاء) ،لعدم القياس والســاع

والنظري ،إذ مل يسمع مجع أفعل عىل ( ُف َعالء)؛ وليس هلا باب يف القياس
الرصيف ،ومل ترد يف نص معترب ،مع ورود ( ُب ْله) يف نص معترب.

((( أخرجــه البيهقي يف شــعب اإليــان  ( .57 /2واملــراد بالبله يف احلديث

الرشيــف :البله عن حمــارم اهلل تعاىل .وليــس املراد هبم  :أهــل العقول

الناقصة).

((( األلفية .57
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املعيار الثالث :الشعر

املعيار الثالث
الشعر
الشعر ديوان العرب و ُمدَ ِّون كالمهم ،و ُم َخ ِّلد لغتهم وآثارهم،

قال ابن عبد ربه « :كان الشــعر ديوان العــرب خاصة ،واملنظو َم من
كالمها ،واملقيدَ أليامها ،والشــاهدَ عىل أحكامها ،حتى لقد بلغ من

َك َل ِ
ف العرب به وتفضيلهم لهْ ،
أن عمدت إىل سبع قصائد ُت ّي ْت من

ِ
المدْ َرجة ،وع َّلقتها بني
الشعر القديم ،فكتبتْها بامء الذهب يف ال َق َباطي ُ

أستار الكعبة »(((.

فهذه مكانة الشــعر يف اجلاهليــة ،وقد اســتمرت يف العصور
فاحتج به اإلسالميون ومن بعدهم.
الالحقة،
َّ
((( العقد الفريد  ،306/2وينظر الشعر اجلاهيل .31/1

46

معايري التصويب يف العربية:

ومن أشــهر ما ســ ّطر ْت ُه كتب علوم القرآن عن مكانة الشــعر:

استشــهاد ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -بالشعر يف مناظرته لنافع بن

األزرق (((.

وابن عباس نفسه يقول« :إذا سألتم عن يشء من غريب القرآن،

فالتمسوه يف الشعر ،فإن الشعر ديوان العرب » (((.

فحجية الشــعر عىل اللغة والنحو وســائر العلوم ،النزاع فيها،
وال ي ِ
ختلف فيها اثنان.
َ
ومما يزيدك رسوخ ًا ويقين ًا بحجيته مع التفصيل والتعليل ،ما قاله

قسم الشعر إىل طبقات ،فقال:
البغدادي يف (خزانته) بعد أن َّ

ستشهدُ به نوعان :شعر وغريه ،فقائل األول قد
« الكالم الذي ُي
َ

قسمه العلامء عىل طبقات أربع:
ّ

الطبقة األوىل :الشــعراء اجلاهليون ،وهم قبل اإلسالم :كامرئ

القيس ،واألعشى.

((( اإلتقان .347/1
((( املزهر .261 /2

املعيار الثالث :الشعر

47

الثانيــة :املخرضمون ،وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلســام:

كلبيد ،وحسان.

الثالثة :املتقدمون ،ويقال هلم :اإلسالميون ،وهم الذين كانوا يف

صدر اإلسالم :كجرير ،والفرزدق.

الم ْحدَ ثون ،وهم َم ْن بعدهم إىل
الرابعة :املولدون ،ويقــال هلمُ :

زماننا :كبشار بن برد ،وأيب نواس »(((.

قسم الطبقات وم ّثل هلا ،ثم حكم عليها طبقة طبقة ،فقال:
هكذا ّ
« فالطبقتان األوليان ،يستشهد بشعرمها إمجاع ًا.
وأ ّمــا الثالثة ،فالصحيح صحة االستشــهاد بكالمها ،وقد كان

أبو عمرو بن العالء ،وعبد اهلل بن أيب إســحاق ،واحلســن البرصي،
وعبــد اهلل بن شــرمةُ ،ي َل ّحنون الفــرزدق ،والكميــت ،وذا الرمة

وأرضاهبم... ،

وأ ّما الرابعة ،فالصحيح أنه ال يستشهد بكالمها مطلق ًا » (((.
((( خزانة األدب . 29 /1
((( املصدر السابق.
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وجاء يف (االقرتاح) للســيوطي« :أمجعوا عىل أنه ال حيتج بكالم

والم ْحدَ ثين ،يف اللغة والعربية » (((.
املو َّلدين ُ

فهذا خالصة موقــف اللغويني من االحتجاج بالشــعر قديمه

وحديثه.

((( خزانة األدب . 31/1
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املعيار الرابع
لغات العرب
ِ
اختلفــت ُ
بعض الــيء ،يف بعــض الكلامت
قبائل
ْ
العــرب َ
فنطقت بعض القبائل بام مل تنطق به األخرى،
والرتاكيب واملفردات،
ْ

ولذلك ُو ِجد لدينا مصطلح (لغات العرب).

واملقصود به :هلجات القبائل الســبع املشــهورة( :قريش ،وكنانة،
وأسد ،وهذيل ،ومتيم ،وضبة ،وقيس)(((.
جاء يف (الصاحبي)  « :لغة العرب حيتج هبا فيام ْ
اخت ُِلف فيه» (((.
وانتهى جممع اللغــة العربية بالقاهــرة ،إىل أن «مجيع اللهجات
((( الصاحبي .61
((( ص .65
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العربيــة ُح َّج ٌة ،ال َ
فضل لواحدة عىل األخــرى ،إال بمزيد الفصاحة
وعدمها؛ لتفاوت ما بني القبائل من الفصاحة » (((.

ِ
ِ
شك ّ
قلت :ال ّ
القبائل السب ِع
لغات
أن املجمع َيعني باللهجات:
ُ

املشــهورة املذكورة آنف ًا ،ومــن َث َّم فكالمه يتفق مــع كالم ابن جني
املتقدم ذكره((( ،ومق َّيدٌ بقيوده املذكورة هناك.

وقريش عىل فصاحتهــا ،كانوا يتخريون مــن كالم الوفود من
العرب ،أحســن ما يســمعون منهم« ،فاجتمع ما ختــروا من تلك
اللغات إىل نحائزهم وســائفهم الذين طبعوا عليها ،فصاروا بذلك
أفصح العرب » (((.
تكلمت به القبائل العربية الســبع املشــهورة ،جيوز
فجميــع ما
ْ
ُ
والقياس عليه.
والنطق به،
األخذ به،
ُ
ُ
((( يف أصول اللغة .99/4
((( املرجع السابق.

((( الصاحبي . 55
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قال أحد املعارصين « :الفصاحة مل تكن وقف ًا عىل قريش وحدها،
بل كانت هناك قبائل فصيحة حددها العلامء بسبع قبائل »(((.
القرآن
عضد هذا العدد ،ما ورد يف احلديــث « :إِ َّن هذا
ُ
قلــتَ :ي ُ
َ
ٍ
ِ
س منــه » ((( ،ويف أثر عن ابن
ُأن ِْز َل عىل َســ ْب َعة َأ ْح ُرف َ
فاقرؤوا ما َت َي َّ َ

عباس أنه قال « :نزل القرآن بسبع لغات » (((.

قال د .رمضان« :كان املؤلفون يربهنون عىل اخلطأ ،بالرجوع إىل

املادة التي مجعها اللغويون من أفواه العرب » (((.

قلت :هذه معيارية صائبة ،ومنهج سليم ،ينبغي االلتزام هبا ،مع
ُ

الدعــوة إىل عدم التخطئة قبل النظر يف مجيع املعايري عىل حد ســواء،
وإال كان احلكم جمانب ًا للصواب.

((( لغات العرب .50

((( سنن أيب داود .549/1
((( الصاحبي .61

((( حلن العامة .70
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املعيار اخلامس :لغة األعراب

املعيار اخلامس
لغة األعراب
احتج به،
هذا املعيار يكاد يكون غري مشــهور ،لك َّن ابن جني قد َّ

فهو يروي عن كثري من األعراب الذين مل َت ْف ُسد لغتهم ،متَّبع ًا يف ذلك

سلفه من اللغويني.

لكنه كان ح ِ
البدوي قبل
ــذر ًا يف األخذ عنهم  ،فكان َي ْمتحــن
َّ
َ

(((
َص عليه يف (اخلصائص) أنه « ينبغي
األخذ عنــه ؛ ألن منهجه كام ن َّ
أن ُيســتوحش من األخذ عــن كل أحد ،إال أن َت ْقوى لغتُه وت َِشــيع

فصاحته» (((.

قال حجازي يف كتاب (علم اللغة) « :اللغويون العرب يف القرن
((( اخلصائص .15/1

((( املصدر السابق .9/2
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الثاين اهلجري مل يعتمدوا عىل الشعر والقرآن فقط ،بل اعتمدوا أيض ًا
عىل لغة األعراب الفصحاء ،وكان اإلعراب [ بكرس اهلمزة ] من أهم
السامت التي الحظها اللغويون العرب عند رواهتم ،واعرتفوا بصحة
لغة جمموعة من القبائل ،فعدُّ وا أبناءها حجة يف قضايا اللغة » (((.
وقد احتج احلريري بكالم األعراب وخ ّطأ من خالفهم يف معنى

(الر ْحل) ،قال« :يقولون( :نقل فالن َر ْح َل ُه) ،إشارة إىل أثاثه وآالته،
َّ

بايــن املقصود به يف لغة األعراب ،إذ
وهو َو ْه ٌم ُينايف الصواب ،و ُي
ُ

ليس يف أجناس اآلالت ما يســمونه َر ْح ً
سج البعري  ...وإنام
ال إال َ ْ

ابتلت النعال فالصالة
َر ْحــل الرجل منزله ،بدليل قولــه ﷺ « :إذا
ْ

الرحــال » ،أي ص ّلــوا يف منازلكم عند ابتــال أحذيتكم من
يف ِّ
املطر» ((( .

((( ص . 235

((( درة الغواص . 104 /1
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املعيار السادس
السماع

(((

املعتمدَ ِة يف التصويــب اللغوي ،فهو مقدَّ ٌم
الســاع أحد املعايري
َ

عىل القياس ؛ جاء يف (خمتار الصحاح) « :والسامع مقدَّ ٌم عىل القياس،
فال يصار إىل القياس إال عند عدم السامع» (((.

قلت :ألنه أصل من أصول اللغة ،فام ُسمع ال جيوز ر ُّده .
ُ
وهو بعد ذلك نوعان:
مقيس عليه.
أ-
ٌ

غري مقيس عليه.
بُ -
((( للتوسع يف هذه املسألة ،ينظر :االقرتاح (فيض نرش االنرشاح) .412/1

((( خمتار الصحاح (املقدمة ز).
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فالنَّوع األول ال كالم فيه.
وأ ّما النوع الثــاين فيقول عنه ابن األنبــاري يف (أرسار العربية):

« احلمل عــى اجلوار قليل ،يقتــر فيه عىل الســاع وال يقاس عليه
ِلق َّلتِ ِه »(((.
إذن فع َّل ُة عدم القياس ،هي الق َّلة التي مل تبلغ حد الندرة والشذوذ،
جل ِّر باملجاورة ،فإنَّه ســاعي ال يقاس عليه ،فام ُس ِم َع ُر ِو َي كام
وذلك كا َ

ِ
ٍ
بجر (خرب) عىل
ب
(ج ْح ُر َض ٍّ
ُص عليــه ،كقوهلم ُ :
خرب)ِّ ،
هو ،واقت َ
املجــاورة ،فهذا ونحوه ســاعي قارص عىل املســموع ال يقاس عليه،
َ
ُ
الصحيح
النقــل
«املنقول
عرف الســاع بأنَّه:
اخلارج عن حدّ
َ
َ
ولذلك َّ
القلة إىل حدّ الكثرة»(((.

وأ ّما السامعي الذي جيوز القياس عليه ،فهو األصل وعليه العمل.

وعندما اختلف البرصيون والكوفيون يف جواز تقديم اخلرب عىل

حمتجني بأنّه من النوع
املبتــدأ  -مفرد ًا أو مجلة  ،-فأجازه البرصيــون ِّ
األول ،أي :السامعي املقيس عليه.

((( .296 /1
((( اإلعراب يف جدل األعراب  ،45وملع األدلة . 81

املعيار السادس :السماع
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ومنعه الكوفيون ،حمتجني بأنه من النوع الثاين ،أي :السامعي غري

رصح باملذهبني ابن الرساج فقال« :جيوز تقديم
املقيس عليه ،وقد َّ

اخلرب عىل املبتدأ مفرد ًا كان أومجلة ،ومنعه الكوفيون ،والدليل عىل

جوازه السامع والقياس» (((.

ولعل الكوفيني َّأولوا مثل ذلك بأنه سامعي غري مقيس عليه ،مع

أن مذهبهم تقديم السامع عىل القياس.

إذن فام ُسمع شاذ ًا ،جاز استعامله عىل صورته األوىل فقط ،ومل

جيز القياس عليه ،جاء يف (خمتار الصحاح)« :وقوهلم :ما أعطاه للامل،

شاذ ،كقوهلم :ما أواله للمعروف وما أكرمه يل؛ ألن التعجب ال يدخل
عىل أفعل وإنام جيوز منه ما ُسمع من العرب وال ُيقاس عليه» ((( .

َّص حجة عىل عدم جواز القياس عىل املسموع الشاذ،
فهذا الن ُّ
وأيض ًا هو نص يف جواز استعامل املسموع الشاذ كام ُس ِمع.
نص عىل ذلك ابن األنباري يف (ملع األدلة) بقوله :فخرج
وقد َّ
((( األصول يف النحو .142/1

((( مادة (ع ط ا ) .
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معايري التصويب يف العربية:

عنه [أي عن السماعي المعتدّ به] ما جاء في كالم غير العرب من
المولدين ،وما َّ
شذ من كالمهم كالجزم بـ (لن) ،والنصب بـ (لم)،

والجر بـ ّ
تسوغ
(لعل) .فهذا كله شاذ لم يبلغ الكثرة المقبولة التي ّ
القياس عليه(((.

((( ينظر (ملع األدلة) . 82-81
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املعيار السابع :القياس

املعيار السابع
القياس
القياس حجــة يف اللغة والنحو ،برشط أن ال يكون املقيس عليه

شاذ ًا قليال يف بابه ،فال يقاس عليه ؛ خشية الوقوع يف خمالفة األصول،
جــاء يف (اإلنصاف) « :لو َط َر ْدنا القياس يف كل ما جاء شــاذ ًا خمالف ًا

لألصــول والقياس وجعلناه أصالً ،لكان ذلــك يؤدي إىل أن ختتلط
األصول بغريهــا ،وأن ُيعل مــا ليس بأصل أصالً ،وذلك ُيفســد
الصناعة بأرسها ،وذلك ال جيوز» (((.

فهذه قاعدة من قواعد األصول النحوية التي سار عليها النحاة،

وجعلوها معيار ًا يف باب القياس.

ومما متيز به باب القياس أن العرب يلمحون الصيغة ويقيســون

عليها ويراعوهنا أكثر من مراعاهتم للفظ ،ومن هنا اتسع باب القياس.
((( .456/2
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معايري التصويب يف العربية:

ومما قاسه النحاة واستقبحه ســيبويه تقديم املفعول (املخاطب

أو الغائــب) عىل املتكلم يف باب أعطى ،جــاء يف الكتاب « :فإن بدأ

باملخاطب قبل نفسه  ...أو بالغائب قبل نفسه  ...فهو قبيح  ...ولكن

النحويني قاســوه » (((  .وقد أقر املجمع اللغوي بالقاهرة قياس « ما
تقتضيه احلاجة للتوسع وتيسري االشتقاق» (((.

وتأيت أمهية القياس من كونه مصدر ًا من مصادر التوليد اللغوي،

فهو يقتيض وجود أمرين:

 وجود نموذج سابق. حماكاة ذلك النموذج والقياس عليه (((.يقول دي سوســر « :إن القياس َي ّ
تــل منزلة مرموقة يف صلب

قلت :ذلك ألنّه مبدأ من مبادئ التوليد اللغوي.
(نظرية التطور)» (((ُ .

((( .364-363/2

((( يف أصول اللغة .70/1

((( ينظر( :مباحث يف علوم اللغة) .200
((( دروس يف اللسانيات العامة .254
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املعيار الثامن :اإلمجــاع

املعيار الثامن
اإلمجاع
هــو «اتفاق اخلاصة أو العامة عىل أمر من األمور ،وعدّ ذلك

دلي ً
ال عىل صحته» ((( ،ونقصد به هنا :اتفاق البرصيني والكوفيني عىل

تصويب كلمة أو تركيب ما ،أو ختطئته.

واإلمجاع حجــة ما مل خيالف املنصوص أو املســموع أو املقيس

عليه .قال ابن جني « :اعلم أن إمجاع أهل البلدين إنام يكون ُح ّجة إذا

خصمك يــدَ ه أالّ خيالف املنصوص واملقيس عىل املنصوص،
أعطاك
ُ

حجة عليه ،وذلك أنه مل
فأ َّمــا إن مل يعط يده بذلك فال يكون إمجاعهم ّ
َيرد ممن يطاع أمره يف قرآن وال ُســنَّة ،أهنم ال جيتمعون عىل اخلطأ ،كام
((( املعجم الوسيط .135/1
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معايري التصويب يف العربية:

النص عن رســول اهلل ﷺ من قولــهّ ( :
[إن] ُأ َّمتي ال جتتمع عىل
جاء ّ
ضاللة )((( ،وإنام هو ِع ْلم منتَزع من اســتقراء هــذه اللغةّ ،
فكل من

وطريق ن ٍ
ٍ
جة ،كان َخ َ
ليل نفســه وأبا َع ْمرو
ُفرق له عن ع ّل ٍة صحيحة
َْ
ِ
فكره» (((.

فهذا هو موقف ابن جني من اإلمجاع  ،قد اشرتط فيه عدم خمالفة

املنصوص واملقيس عليه؛ ألنه مل يأمــن جانب اجلامعة أن جتتمع عىل

اخلطــأ اللغوي؛ ألن اللغة منتزعة  -كام يقول -من االســتقراءّ ،
وأن
بمقدور من َف ِهم اللغة ِ
وع َل َلها أن َيكم فيها كام حكم اخلليل.
وعىل موقفه هذا الدال عىل التوســع والسعة ،و َفت ِْح املجال عىل
الو ِر َع إىل عدم
أوســع مدى ،إال أنه قد شدَّ د يف املخالفة تشديد ًا يدعو َ
اإلقدام ،فقال بعد ما تقدّ م نقله عنه:

وســوغنا مرتك َبه ،ال نســمح له
« إال أننــا مع هذا الذي رأيناه
َّ

باإلقدام عىل خمالفة اجلامعة التي قد طال بح ُثها ،وتقدَّ م نظرها ،وتتالت
ِ
َ
ــر عىل َ
ّ
نشــك يف
كالكل ،والقو ِم الذين ال
أوائل ،وأعجاز ًا عىل
أواخ َ
((( ابن ماجه .1303/2
((( اخلصائص .190/1

املعيار الثامن :اإلمجــاع
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أن اهلل  -سبحانه وتقدّ ست أســاؤه  -قد هداهم هلذا الِع ْلم الكريم،
وأراهم وج َه احلكمة يف الرتجيب له والتعظيم ،وجعله بربكاهتم وعىل

أيدي طاعاهتم ،خادم ًا للكتاب املنزل ،وكالم نبيه املرسل ،و َع ْون ًا عىل
فهمهام ومعرفة ما ُأ ِم َر به أو ُ ِن َي عنه ال َّث َقالن منهام ،إالَّ بعد أن يناهضه
إتقانــ ًا ،ويثابته ِعرفان ًا ،وال ُي ِلد إىل ســانح خاطره ،وال إىل ن َْز ٍ
وة من

ن ََز ِ
وات تفكّره »(((.

وهكذا يميض ابن جني يف الثناء عىل أهل هذا العلم ،إىل أن قال:

« فإذا هو حذا عىل هذا ِ
املثال ،وبارش بإنعام تص ُّفحه أحناء احلال،
أمىض الرأي فيام يريــه اهلل منه غري ٍ
الســ َلف
معاز به ،وال ٍّ
غاض من َّ
 رمحهــم اهلل  -يف يشء منه ،فإنه إذا فعل ذلك ُســدّ د رأيهُ ،وشــ ّيع
خاطره ،وكان بالصواب ِ
مئنة ،ومن التوفيق َمظِنَّة»(((.
ُث َّم ذكر مقولة تذ ّم التقليد ،نسبها إىل اجلاحظ ،فقال:

أرض
« قال أبو عثامن عمرو بن َب ْحر اجلاحظ :ما عىل النّاس يشء ّ
من قوهلم :ما ترك األول ِ
لآلخر شيئ ًا »(((.
ّ
((( اخلصائص .190/1
((( املصدر السابق .189/1
((( املصدر السابق.
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معايري التصويب يف العربية:

فهذا كالم ابن جنــي قد أنصف الطرفــن ،وكان كالمه حجة

ال مزيد عليه ،إذ جيوز للواحد أن خيالف اجلامعة إذا كان الدليل يسنده

املازين:
و َي ْع ُضده ،وجيوز ملن أتى بعده أن ينترص له ،كام قال أبو عثامن
ّ
« وإذا قال ِ
العال قوالً متقدّ مــ ًا ،فللمتعلم االقتداء به ،واالنتصار له،
واالحتجاج خلالفه ْ
الطائي الكبري:
إن وجد إىل ذلك سبيالً ،وقال
ّ
تطرق أســا َعه
يقول َمن ُ

كــم تــرك األو ُل ِ
لآلخر
ّ

خالف اإلمجــاع ِ
العلم وإىل
الواقع فيه ،منذ ُب ِدىء هذا
فمام جاز
ُ
ُ

ب َخ ٍ
رب) ،فهذا
آخر هذا الوقت ،ما رأيته أنا يف قوهلم( :هذا ُج ْحر َض ٍّ
ِ
آخر عن ّأو ٍل ٍ
وتال  ...فال يكون إمجاعهم حج ًة عليه» (((.
يتناوله ٌ
ُ
املوثوق
املجامع اللغوي ُة العربية
ُقــره
ُ
ُ
قلت :ويف عرصنا ُيعدّ ما ت ّ

ُ
العمل به ،وعدُّ ه معيار ًا الزم ًا.
هبا ،من قبيل اإلمجاع الذي جيب

((( اخلصائص .189/1
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املعيار التاسع :معاجم اللغة

املعيار التاسع
معاجم اللغة
قصد هبذا املعيار :ما ســ ّطره علامء اللغــة يف معامجهم اللغوية،
ُي َ

بدء ًا بكتاب (العني) للخليل ،وانتهاء باملعاجم الصادرة عن املجامع

اللغوية العربية.

فام ُســ ّطر يف املعاجم املعتــرة ،يعد معيار ًا ومصــدر ًا ومرجع ًا،

ُيتكم إليه و ُيرجع إليه ،ولو تصفحنا (لســان العرب) البن منظور،
لرأينا عظيم هذه الصناعة وعجيب ما قاموا به وسطروه ؛ ولذلك كان

كال ُمهم حجة ال ُير ّد ،وجيب األخذ به ما مل خيالفه معيار أقوى منه.

يقول إبراهيم أنيس « :االشتقاق من أهم وسائل تنمية املفردات

العربية  ...وإذا كانــت املعاجم تذكر الف ْعل واســم الفاعل ولكنها
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معايري التصويب يف العربية:

نكون املصدر ،ومــن أمثلة ذلك ذكر
مل تذكر املصدر ،فنســتطيع أن ّ

كلمة (االحرتام) ،التي مل ترد يف املعجامت العامة ووردت يف (املصباح
املنــر) ،وجاءت يف كتــب احلديث كلمة (حمرتم) عىل صورة اســم
ونكون
املفعول ،ومن هنا جيوز لنا اســتكامل ما مل يــرد يف املعجامت،
ِّ
ُقر ّ
بأن االســتخدام املعارص صحيح ؛
 -أيضــ ًا  -الفعل (احرتم) ،ون ّ

ألنه جيري عىل قواعد العربية » (((.

فنالحظ ُح ّجية املعاجم ؛ ألهنا من خالل استعامهلا أحد املشتقات:

كاملصدر ونحوه ،فإننا نعتمد ذلك املشتق ون َْحت َّج به ،ومن ثم نترصف
فيه الترصف العلمي املبني عىل دليل لغوي ،ومعيار صحيح.

((( إبراهيم أنيس و الدرس اللغوي .8/3

املعيار العاشر :قواعد النحو والصرف
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املعيار العاشر
قواعد النحو والصرف
من املعايري التي جيب عدُّ ها والعمل هبا ،واالستناد إليها :قواعد

النحو والرصف ،والسيام إن كانت القاعدة مت َفق ًا عليها عند اجلمهور،
ألهنم مل يغرتفوا إال من بحور املعايري املتقدمة.

ولمــا كان من املتعــذر عىل بعضنا االطالع عــى مجيع ما جتيزه
ّ

نص عليه أئمة النحو والرصف جيب األخذ به ؛
املعايري السابقة ،فإن ما َّ
لكونه ينــدرج يف معايري التصويب ؛ لذلك نجد النحاة يأخذ ِ
آخ ُرهم
عن َأ َّوهلم ،معتربين ما قرره السابقون ،وال يلتفتون إىل األصل الذي
استقوا منه ،إال ْ
إن َظ َه َر ألحدهم ِخال ُفـه .

وهذا (كتاب ســيبويه) بــن أيدينا ،نرجع إليــهُ ،معتربين ما قرره،

معتمدين عىل تقعيداته ،مما يدلك عىل قوة قواعد النحو ولزوم العمل هبا.
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معايري التصويب يف العربية:

وأيضــ ًا ّ
فإن علامء القراءات ال َيق َبلون قراءة من القراءات إال إذا

نص عليه ابن اجلزري ((( ،بقوله:
وافقت وجه ًا نحوي ًا ،كام َّ
َفك ُُّل مــا وا َف َق َو ْجــ َه ن َْح ِو

ِ
احتِماالً حيوي
وكان ل َّلر ْس ِم ْ

آن
َو َص َّح إِ ْســنَاد ًاُ ،ه َو ا ْل ُق ْر ُ
َفه ِ
ــذ ِه ال َّثـ َ
َــان
ال َثــ ُة األَ ْرك ُ
َ
يت َُّل ركْــن َأ ْثبِ ِ
ت
ٌ
َو َح ْي ُث َمــا َ ْ ُ
ُش ُ
الســ ْب َع ِة
ــذو َذ ُه َل َو ا َّن ُه ِف َّ

وعليه فالقواعد التي قررها النحاة ُم ْل ِزمة ما مل ُتالِف ما هو أقوى

منها من املعايري السابقة  .واهلل أعلم .

((( َط ِّيبة النرش .32
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املعيار احلادي عشر :الوضع

املعيار احلادي عشر
الوضع

(((

الزبيدي :إن العرب « قد
وهو :االرجتال دون نظر إىل سبب ،قال َّ

يرجتلون األسامء وال ينظرون لسبب» (((.

قلت :فهو ابتداع اسم لذات أو معنى ،دون م ِ
رجع ّية من املراجع
ُ
َ

تطور َداليل،
املتعارف عليها ،فال هو َم ٌاز ،وال ترمجة ،وال اشتقاق ،وال ّ
وال تعريب ،وال نحت ،وال تركيب ،وال قياس ،وال سامع ،وال مو َّلد،
اصطالح عىل تسمية يشء ما  ،باسم ما.
وال ُم ْدَ ث ،ولكنَّه
ٌ

فهذا النوع من املســميات تكون تســميته بالوضع واالبتداع،

ال بالنقــل واالتّبــاع ،يقول د .فاضــل الســامرائي  « :الوضع ُأوىل

الوســائل وأقد ُمها ،وأغلب املفردات يف العربية آتية عن هذا السبيل،
((( ينظر (كالم العرب) .37
((( تاج العروس (ع ر ب) .
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وذلك نحو :قمر ،وشمس ،وأرض ،وجبل ،ورجل ،وقد تضع اللغة

ألفاظ ًا للتعبري عن املعاين اجلديدة ،وما يســتجد مــن أمور احلياة إذا
دعت احلاجة إىل ذلك ،وذلك نحو ما يســتجد من خمرتعات وأفكار
جديدة ،وغري ذلك مما نشــاهده يف عرصنــا احلديث ،أو يف غريه من

العصور »(((.

قلت :فهــذا النوع يندرج ضمن النظرية املخالفة لنظرية توقيفية
ُ

اللغــة ،فمن قال  :إن اللغــة توقيفية ،قد ال يرى هذا النوع ســائغ ًا،

ومن ذهب مذهب القائلني بأن اللغــة تواضع واتفاق ،فقد يروق له

هذا النوع.

مظانا ((( ،ومن أشــهر
وهــذه قض ّية طويلــة ُي ْبحث عنهــا يف ّ

القائلــن((( بــأن اللغــة تواضــع  :أبــو إســحاق اإلســفراييني،
وابن خلدون.

((( اجلملة العربية واملعنى .221

((( كالكتب املؤلفة يف علم اللغة .ومن املراجع التي نسميها هنا كتاب (أبحاث
يف تاريخ العربية ومصادرها) ملحمد حسني آل ياسني .20

((( أبحاث يف تاريخ العربية .20
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املعيار الثاني عشر
اجملــاز

(((

يقصد باملجاز هنا :اســتخدام كلمة ما ،يف غري ما وضعت له يف

أصل اللغة ،فمث ً
ال كلمة (ذرة) ،وضعت يف األصل للحرشة الصغرية
املعروفة املذكورة يف قوله تعاىل  ﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

اســتعامال جمازي ًاُ ،فأ ِ
ً
قت عىل
ﮌ ﴾ ((( ،ولكنها استعملت اليوم
طل ْ

(النَّواة َّ
الذرية).

وهناك أمثلة أخرى :كالوقود ،والسيارةِ ،
والقطار (((.
ّ
َ
واملجاز من مصادر التوليد اللغــوي ،فهو يعطي « اللفظ معنى
((( ينظر (قضايا اللغة العربية يف العرص احلديث) .98
((( سورة الزلزلة :اآلية . 7

((( ينظر (التعريب ونظرية التخطيط اللغوي) .48
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يتجاوز معناه األصيل إىل غريه ،بقرينة -مبارشة أوغري مبارشة -تدل

عىل ذلك » (((.

يقول ظاظا :وهناك « رضب آخر مــن رضوب التنمية اللغوية

عن طريق التوسع املجازي واالستعاري »(((.

وقد دأبت العرب عىل اســتعامله ،فاستعملت ألفاظ ًا ال حتىص،

منها عىل سبيل املثال ،كلمتا( :فصاحة وصوم) ،املستعملتان جماز ًا يف
فصاحة الكالم واالمتناع عن الطعام ،ومها يف احلقيقة لفصاحة اللبن،

أي( :خلوصه من أي يشء مزج به) ،ولالمتناع عن الكالم (((.
وكذلك ألفاظ( :ا ُمل َح ّيا والربق واجلارية)(((.

وركِّب
(فاملح ّيا) يف األصل هو الوجه ،ثم اشــتق منــه (ح ّيا)ُ ،

يف مجلــة (ح ّيــاك اهلل) ،وأريد به الرتحيب عىل ســبيل االســتعارة،

بجامع املواجهة.

((( املواصفات املصطلحية وتطبيقاهتا يف اللغة العربية .17
((( كالم العرب .45
((( كالم العرب .51

((( ينظر (كالم العرب) .47 ،45

املعيار الثاني عشر :اجملاز
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وأ ّما (الربق) فأصله اللمعان ،ثم اســتعمل منه برقية ،وأريد هبا

الرسال ُة الرسيعة الوصول ،بجامع الرسعة.

وصف ًا لألنثى ،ثم أريد هبا اخلاد ُم
و(اجلارية) وضعت يف األصل ْ

اململوكة ،بجامع اجلري واخلدمة يف الكل .
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املعيار الثالث عشر :التعريب

املعيار الثالث عشر
التعريب

(((

هو اســتعامل العرب لفظ ًا غري عريب ،فهو « استعارة لفظ من لغة

أخرى الستعامله يف اللغة األصلية » (((.

وهو من خصائص اللغة العربية ،يدل عىل مرونتها و قدرهتا عىل

ُطوعه حلروفها
تعريب الكلامت الدخيلة ،فتأخذ (اللفظ األجنبي) وت ِّ

وخمارجها ،ثم تنطقه عىل صيغة من صيغ العربية.
((( للتعريب معان عديدة:

 -1استخدام العربية لغة للتدريس والتأليف.
 -2ما عربه الناس قدي ًام يف عرص االحتجاج .

 -3صبغ الكلمة األجنبية بصبغة عربية عند نقلها إىل العربية.

ونحن إنام ُعنينا يف بحثنا هذا باملعنى األخري فقط .ينظر (اللسانيات وآفاق
الدرس اللغوي) .39
((( مباحث يف علوم اللغة .223
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قال اجلوهري يف (الصحاح)  « :تعريب االســم األعجمي :أن

تتفوه به العرب عىل منهاجها » (((.
ومن أمثلته(((:

تلغراف.

تلفزيون.
تلفون.

صالون.
تاكيس.

وبذلك ُي ْســلخ اللفظ األجنبي من جلده ،ويستعمل يف العربية

عىل أنه لفظ جديد من ألفاظ العربية.

عرب
قال أبــو عبيدة معقب ًا عىل اخلالف بــن القائلني بوجود ا ُمل َّ

يف القرآن وبــن املانعني « :والصواب عندي مذهب تصديق القولني
سقطت إىل
مجيع ًا ،وذلك أن هذه احلروف أصوهلا عجمية  ...إال ّأنا
ْ
وحولتْها عن ألفــاظ العجم إىل ألفاظها
العرب فأعربتْها بألســنتهاَّ ،

((( مادة (ع ر ب).

((( ينظر (مباحث يف علوم اللغة) .210

املعيار الثالث عشر :التعريب
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فصــارت عربية  ،ثم نزل القرآن وقــد اختلطت بكالم العرب ،فمن
ْ

قال :إهنا عربية ،فهو صادق  ،ومن قال  :إهنا عجمية ،فهو صادق»(((.
ويقول ســتتكيفتش « :إن اســتيعاب املفــردات ذات األصل

األجنبــي ،من العوامل اهلامة التي أســهمت يف حتديث اللغة العربية
املعارصة ،واالصطالح الفني هلذه العملية هو التعريب» (((.

قلت :ويطلق عليه أيض ًا :املعرب ،والدخيل ،واملقرتض (((.
ُ
بت العرب كثري ًا من الكلامت كالتلفاز وغريه ((( .وأؤيد
عر ْ
وقد ّ

العدناين يف تأييده للســابقني بقوله  « :أما الكلامت األعجمية املعربة،

فأنا أؤيد اجلواليقي وابن اجلوزي وســوامها من أئمة العربية ،الذين

عرهبا العرب وحولوها من ألفاظ
قالوا :إن الكلامت األعجمية التي َّ

العجم إىل ألفاظهم ،تصبح عربية » (((.
((( املزهر .269/1

(((العربيةالفصحى احلديثة . 129

((( ينظر (املزهر)  ،269/1و(مباحث يف علوم اللغة) .223

((( اجلملة العربية واملعنى 229

((( معجم األغالط ( ،املقدمة ي) .
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املعيار الرابع عشر :النحت

املعيار الرابع عشر
النحت
هو خاصية من خصائص اللغة العربية ،يقوم النحت عىل اختزال

اجلمــل إىل مفردات ،فهــو كفيل بأن يؤ ّدي دور ًا مه ًام يف االســتغناء

عن كثري مــن املصطلحات األجنبية ،وهو « ممــا تدفع إليه احلاجات
العلمية ،واملقتضيات احلضارية ،والتطور الضخم يف العلوم والفنون
والصناعات» (((.

قال عنه د .فاضل الســامرائي « :يمكن االستفادة منه يف العرص

احلديث ؛ لتوليد معان جديدة إىل حد ما »(((.

وقد أجــازه جممع اللغة العربيــة بالقاهرة « عندمــا تلجئ إليه
((( مباحث يف علوم اللغة .217

((( اجلملة العربية واملعنى 228
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الــرورة العلمية » ((( بــرط أن يراعى  -ما أمكن  -اســتخدام
غري ذلك الرضور ُة .
احلروف األصلية ،إال إذا
ْ
اقتضت َ
وقد أفرد ابن فارس باب ًا يف (الصاحبي) جاء فيه« :العرب َتن َْح ُت

من كلمتني كلم ًة واحدة ،وهــو جنس من االختصار ،وذلك :رجل
مي ،منسوب إىل اسمني ،وأنشد اخلليل:
َع ْب َش ّ
ودمع العني ٍ
جار
أقول هلا
ُ

أ َلم َ ْت ُزن ِ
ْك َح ْي َعـل ُة املنادي
ْ

(ح َّي عىل) ،وهذا مذهبنا ِف ّ
أن األشياء الزائدة عىل
مكان قولهَ :

ثالثة أحــرف ،فأكثرها منحوت ،مثل قول العرب للرجل الشــديد

ِ
(ض َب ْط ٌر) »(((.

((( يف أصول اللغة .49

((( الصاحبي  .263/1وتم اقتباسه بلفظه.

الفصل الثاني :تطبيق معايري التصويب

الفصل الثاني
تطبيق معايري التصويب
 -اخلمسة كتب.

 حركة هاء الضمري. -غضبانة  /غضبى .

َ -مبِيع  /مبيوع.

 -إلزام املثنى األلف.

 -مررت به  /عليه.

 -بالتايل  /ومن ثم .

 -مل يقرأ حتى الصحف .

ومهم .
 ها ٌّمٌّ

 -ألبتة  /البتة .
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 -1اخلمسة كتب

الفصل الثاني
تطبيق معايري التصويب
ذكرنا يف الفصل الســابق املعايــر النظرية التي ينبغــي للنّاقد

أي كلمة أو
حلكــم عىل ّ
أن يلتزم هبــا ،وأن جيعلها نُصب عينيه عند ا ُ

تركيب :تصويب ًا أو ختطئة.

وقد اخرتنا عدد ًا من الكلامت والرتاكيب لتطبيق املعايري النظرية عليها:
ُ ُ
تب:
 -1اخلمسة ك ٍ

هذه مسألة من املسائل املشكلة ،التي تعارض فيها (معيار النحو)

مع (معيــار احلديث الرشيــف) ،فالبرص ّيون والكوف ّيــون يمنعون

تعريف العدد املضاف؛ دفعــ ًا الجتامع اإلضافة مع (األلف والالم)،

قال ثعلب ((( «:ال جتتمع اإلضافة عند البرصيني مع األلف والالم إال
((( هو أمحد بن حييى ،كويف( ،ت  291هـ) .ينظر (البلغة يف تاريخ أئمة اللغة) . 48
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ِ
ِ
الرجل»(((.
الضارب
الوجه ،ونعم
يف حرفني ،يقولون :نعم احلســ ُن
ُ

فذكر موضعني ليس منهام تعريف العدد.

وعليه فيمتنع عندهم أن نقول( :اشــريت الثالث َة ٍ
كتب)؛ ألننا
بإضافة (ثالثة) إىل (كتب) ،صار املضاف معرفة ،فال حيتاج إىل معر ٍ
ف
ُ ّ
دخلت عليــه (أل) ،يكون قد اجتمعت اإلضافة و(أل) يف
آخر ،فإذا
ْ

اســم واحد ،وذلك غري جائز عندهم ،قال السيوطي« :والبرصيون

قالوا  :اإلضافة ال جتامع (أل) ،وال تدخل عىل أول املضاف مع جترد

ثانيه بإمجاع ،كالثالثة أثواب» (((.

وبنــاء عىل هذه القاعدة ال جيوز عندهم أن نقول( :اشــريت

الثالث َة كتب)« ،بإمجــاع من أهل البرصة والكوفــة؛ ألنه عىل غري
طريقة اإلضافة ،وهو إضافة املعرفة إىل النكرة » ((( ،واحتجوا بقول

الر ّمـة (((:
ذي ُّ

((( جمالس ثعلب .590/2
((( مهع اهلوامع .314/5

((( رشح اجلمل .37/2

((( ينظر :املقتضب  ،174/2واجلمل يف النحو  ،129ورشح املفصل .121/2
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 -1اخلمسة كتب

التسليم أو يكشف العمى
رجع
وهل َي ُ
َ
وبقول الفرزدق (((:

ُ
(ثالث األثايف) والرســو ُم البالقع

مــا زال مــذ عقــدت يــداه إزاره

ودنا فــأدرك (مخســة األشــبار)

حيث أدخل ٌّ
كل منهام (أل) عىل املعدود دون العدد.

ولكن من خــال (معيار احلديث الرشيــف) ،نقف عىل رواية

ختالف هذه القاعدة ،فقد جاء فيها العدد مقرتن ًا بـ(أل) ،وهو مضاف
إىل املعــدود ،واملعدود جمرد من (أل) ،وذلــك يف حديث عبداهلل بن
عمرو أنه قــال لرجل«:إئتني غد ًا َأ ْح ُب َ
ــك و ُأ ْعطِ َ
وك و ُأثِ ْي ُب َ
يك  ...إذا

زال النهار فقم ِّ
أربع ركعات  ...قال :ثم ترفع رأســك فاســتو
فصل َ

جالس ًا ،وال تقم حتى تسبح عرش ًا ،وحتمد عرش ًا ،وتكرب عرش ًا ،وهتلل

عــر ًا ،ثم تصنع ذلك يف األربع ركعــات » ((( .هكذا بدخول (أل)
((( ديوانه .305/1
((( أخرجه أبو داود يف الصالة ،باب صالة التسبيح  ،195/2برقم (.)1292
وتتمــة احلديث ... « :فإنك لــو كنت أعظم أهــل األرض ذنب ًا غفر لك
بذلك ،قال  :قلت :فإن مل أستطع أن أصليها تلك الساعة ،قال  :صلها من
الليل والنهار» .
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عىل (العدد) دون (املعدود) ،يف قوله« :األربع ركعات».
وهبذه الرواية نسلط (معيار احلديث) عىل (معيار النحو) ،فيجيز

لنا أن نقول( :اخلمسة كتب) ،دون اعرتاض أحد .

وعىل هذا املعيار اســتند جممع اللغة العربية بالقاهرة ،فأجاز هذا

االســتعامل ،وأصدر بشــأنه قرار ًا جاء فيه « :جيوز إدخال (أل) عىل

ٍ
كتــب) ،و(املائ ُة
العــدد املضاف دون املضاف إليه ،مثل( :اخلمســ ُة
ٍ
صفحة) ،و(الثالثامئ ُة ٍ
ٍ
كتاب)؛ استئناس ًا بورود مثله
و(األلف
دينار)،
ُ

يف احلديــث ،كام يف صحيح البخاري ،وبإجــازة بعض النحاة لذلك

كابن عصفور» (((.

((( جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما  .169ويف أصول اللغة .182/2

 -2حركة هاء الضمري

87

 -2حركة هاء الضمري :

هل جيوز أن يقال( :اكتبي ُه) ،أو (مررت بِ ُه) ،بضم اهلاء؟

ٍ
إن القاعدة العامــة يف (حركة الضمري) ،هــي ْ
بحركة
أن ُي ّرك

مناسبة ملا قبله ،إال يف حالة فتح ما قبله ف ُيضم .وله ست صور يناسب

ما قبله يف أرب ٍع منها ويبقى مضموم ًا يف صورتني:

ْ -1
أن يســبقه حرف املد (الياء) ،نحــو( :اكتب ْي ِه) ،فإن الضمري

(اهلاء) َيتحرك بحركة مناســبة حلــرف املد (الياء) ،والياء تناســبها
الكرسة ،فيكرس الضمري.

 -2أن يســبقه حرف مكســور ،نحو( :بِ ِه ،أعطِ ِه) ،فإن الضمري

حرك هنا
(اهلاء) يتحرك بحركة مناســبة حلركة احلرف السابق ،وقد ّ
بالكرس فيتحرك الضمري بالكرسة جمانسة ملا قبله.

(اكتبو ُه) ،فإن الضمري
 -3أن يســبقه حرف املد (الواو) ،نحو:
ْ

(اهلاء) يتحرك بحركة مناسبة حلرف املد هنا ،وهي الضمة.

 -4أن يسبقه حرف مضموم ،نحو( :حيف ُظ ُه) ،فإن الضمري اهلاء

يتحرك بحركة مناسبة حلركة احلرف السابق ،وهي الضمة.
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 -5أن يســبقه حرف املد (األلف) نحو( :يكتبا ُه) فإن الضمري

(اهلاء) يف هذه احلالة يضم .

 -6أن يســبقه حرف مفتوح ،نحو( :كت َب ُه) ،فإن الضمري (اهلاء)

يف هذه احلالة يضم.

وإذا نظرنا إىل االستعامل العريب ،نجدُ ّ
أن حركة (هاء الضمري)،

شــبيه ٌة بحكم مهزة الوصل يف أمر الثالثي من بعض الوجوه ،فهمزة
ِ ِ
نص) ،إال يف
الوصل تتحرك بحركة احلرف الثالث ،نحو ( :اهد) و( ُا ُ
حالة فتح احلرف الثالث فتكرس ،نحو( :اِفتَح)(((.
وكذا حركة (هــاء الضمري) تتحــرك بحركة مناســبة ملا قبلها

مبارشة ،ض ًام كان أوكرس ًا أو واو ًا أويا ًء َمدّ ين أو َل ّين َْي ،فنقول :كتبو ُه
ِ
اكتبيه (بكرس اهلاء ألن قبلها ياء)،
(بضم اهلاء ألن قبلها واو) ،ونقول:
ويف حالة فتح ما قبلها أو كان ألف ًا ،فتضم ،فنقول :كتبا ُه وكت َبه (بضم

اهلاء مع أن قبلها ألف ًا أو فتحة).

هذه هي القاعدة العامة يف البــاب ،ولك َّن لغة احلجازيني لزو ُم

الض ِّم عىل كل حال ،فيقولون ( :ب ُه وعلي ُه وفي ُه).
َّ

((( لئال يلتبس باملضارع ،نحو( :أفتح) .ينظر (رشح قطر الندى) . 333

 -2حركة هاء الضمري
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وعىل لغتهم جاء الضمري مضموم ًا مع س ْب ِق ِه بالياء يف اآلية العارشة

من ســورة الفتح يف قوله تعــاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾(((،
فقــد ُض ّم ْت هاء (علي ُه) عىل لغة قريــش فقط ،وهبا قرأ حفص ،جاء

يف (الدر املصــون) « :وقد قرأ محزة  ﴿ :ألهل ُه امكثوا ﴾ ،وحفص يف
﴿ ﭧ ﭨ ﴾ ﴿ ،ﭧ ﭨ ﭩ ﴾ ِ
بلغة احلجاز » (((.
وجــاء يف كتاب (لغــة قريش)  « :أ ّما الضمــر املتصل (اهلاء)،

تقدمت
فتحافظ قريش عىل حركتــه األصلية ،فتضمه عىل كل حال،
ْ

(هو)،
عليه ياء ســاكنة أو كرسة أم مل تتقدما عليه  ...إذ أصل الضمري ُ

واهلاء فيه مضمومة »(((.

وبام أن ضم الضمري لغة قرشــية ولكنها مل تبلــغ حد الكثرة يف

النقل ،فال يقــاس عليها ،إذ ال ُيقاس إال عىل ما بلغ حدَّ الكثرة ،وأ ّما
القليل فيقبل املسموع منه وال يقاس عليه إال يف رضورة شعر أو نثر .

((( سورة الفتح :اآلية .10
((( الدر املصون .36/1
((( لغة قريش .153
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َ -3غ ْضبانة َ /غ ْضبى :

هل جيوز أن ننعت املــرأة الغاضبة ( ،بغضبانة و َغ ْضبى)؟ أو أنه

ال جيوز إال (ب َغ ْضبى ) فقط؟

من القواعد املقررة يف قواعد العربية أن ( َف ْعالن) إذا جاء صفة،

فإن مؤنثه يكون عىل ( َف ْعىل) ،نحو( :رجل َغ ْضبان) ،و(امرأة َغ ْضبى)،
وسكْرى.
وسكْران َ
َ

قال ابــن جنيَ ( « :ف ْعالن) الذي ُيقاوده ( َف ْع َل) ،إنام بابه الصفة،

وخ ْزيان َ
ك َغ ْضبان و َغ ْضبى ،و َع ْطشان و َع ْطشــىَ ،
وصدْ يان
وخ ْزياَ ،
وصدْ يا »(((.
َ

و َأكّد ذلــك  -قبله  -املرب ُد بقوله « :والنون تكون بدالً من ألف

التأنيث يف قولك :غضبان ،وعطشــان ،إنام النون واأللف يف موضع

ألفي محراء يافتى ،ولذلك مل تقل :غضبانة ،وال ســكرانة ؛ ألن حرف
ٍ
تأنيث ال يدخل عىل حرف تأنيث » (((.
((( اخلصائص .322/1
((( املقتضب .13/1

َ -3غ ْضبانة َ /غ ْضبى
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ٍ
ٍ
ٍ
قاعدة
رصيح ،مبني عىل
لغوي
فهذا معيار النحو ينص عىل حك ٍم
وتعليل.
ولــو وقفنا عند هذا املعيــار ومل نتجاوزه ،حلكمنــا بتخطئة من

قال( :غضبانة) ،ولكن بالنظــر إىل (معيار لغة العرب) ،نجد ّ
أن من
العربَ ،من قــال يف مؤنث غضبان( :غضبانــة) ،جاء يف (املختار):
ٌ
ورجل َغ ْض َب ٌ
ان ،وامرأة َغ ْض َبى ،ويف لغة بني أسد ( َغ ْض َبا َن ٌة) ومآلنة
«

وأشباههام » (((.

نفيس ،فمن خالل النظر إىل
نص عليه الرازي ،وهو ُحك ٌْم ٌ
هكذا َّ

أكثر من معيار ،رأينا رجحــان (معيار لغة العرب) عىل معيار قواعد
اللغــة فقدمناه ،وحكمنا به ،جاء يف االقــراح« :إذا تعارض القياس
نطقت باملســموع عىل ما جاء عليه ومل تقسه يف غريه»(((.
والســاع،
َ
فبهذا املنهج من الرتوي ،والنظر الواسع ،وإحضار مجيع املعايري جتنبنا

ختطئة من يقول( :غضبانة).
((( مادة (غ ض ب).

((( االقرتاح (فيض نرش االنرشاح .)1106
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كام َّ
أن هذا املنهج منحنا ســعة وفســحة ،يف ترك األخذ بقواعد

اللغة حينام ُتالف معيار ًا أوسع منها وال يعارضها.
َ - 4م ِبيع  /مبيوع:

َنص عىل أن (اسم املفعول) من الثالثي
القواعد املقررة يف اللغة ،ت ُّ

يصاغ عىل وزن (مفعول) ،كام قال ابن مالك:
ويف اسم مفعول الثالثي اطرد

زنـــة مفعــول ...

(((

فإن كان عينه أو المه حرف علة نحــو :قال وباع ودعا ورمى،

ُأ ِع َّل وجوب ًا.

احلذف
قال ابن هشــام « :صيغة َم ْف ُعول جيب  ...يف ذوات الياء
ُ

ات الياء
وقلــب الضمة كرسة ؛ لئــا تنقلب الياء واو ًا ،فتلتبــس َذ َو ُ
ُ
الواوى َم ُق ٌ
بذ َوات الواوُ ،
َ
مثال
يع و َم ِدي ٌن»(((.
ول و َم ُصو ٌغ ،واليائى َمبِ ٌ
ّ
فهذا نص رصيح إلمام من أئمة النحو واللغة ،وهبذه اللغة نزل
القرآن فاســتعمل ( َم ِد ْين) و( َمكيد) ،قال تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ ﴾ (((،
((( األلفية  ،37وينظر أوضح املسالك  ،268/2ط دار إحياء الرتاث.
((( أوضح املسالك .403/4
((( سورة الصافات  :اآلية .53

 -4مَبيع  /مبيوع
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وقال أيض ًا ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾ ((( ،فصيغ اسم املفعول من
(دان وكاد) ،ثم ّ
أعل فصار وزنه ( َم ِف ْعل).
ومــع تقرير هــذه القاعدة لــدى النحاة ،واالســتعامل القرآين

عضدُ هــا ،نجد بني متيم يقولون( :مبيــوع) ال مبيع ،كام نص
الذي َي ُ

عليه ابن هشــام بقوله « :وبنو متيم ت َُص ِّحح اليائــى فيقولونَ :م ْب ُيوع
َ
وم ْ ُيوط »(((.

وابن هشــام يف ذلك متابع لســيبويه ،فقد جــاء يف (الكتاب):

ومهيب  ...وبعض العرب خيرجه عىل األصل،
مبيع
ٌ
«وتقول يف الياءٌ :
ٍ
ٍ
بصيود
ومبيوع ،فشبهوها
فيقول :خميوط
وغيوري » (((.
ٌ
قلت :ومثل هــذا اللفظ (مدين ومديــون) ،فأكثر العرب عىل
ُ

اإلعالل ،فيقولون( :مدين) إال بني متيم ،فإهنم يلفظونه عىل األصل،

فيقولون( :مديون)(((.

((( سورة الطور :اآلية . 42

((( أوضح املسالك .403/4
((( .422/1

((( ينظر (األشباه والنظائر) .380/1
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فنالحــظ هنا ثالثة معايــر :املعيار القــرآين ،واملعيار الرصيف،

ومعيار لغة العرب ،فاملعيار القرآين استعمله ُم َع ّل.

ومعيار الرصف نص عىل استعامله ُم َع ّل أيض ًا .
ُ
ولكن معيار لغة العرب استعمله عىل األصل حين ًا و ُم َع ّل حين ًا آخر.

ِ
صــدر الناقد اللغوي حكمه بعد هذه النصوص؟ وماذا
فكيف ُي

ُيقدِّ ُم من املعايري عند تعددها؟

إن الصيغة إذا اســتعملتها العرب بكثرة واستعمل القرآن صيغة أخرى

َّدل عىل جواز الصيغتني.

والصيغة إذا استعملتها العرب ومل جيزها معيار الرصف ،نظر فيه

إىل القلة والكثرة ،فإن كان االستعامل كثري ًا ُقدِّ م معيار اللغة عىل معيار
الرصف ،وإن كان قلي ً
ال ُقدِّ م معيار الرصف عىل معيار اللغة.

ومن َث َّم نقول يف املســألة املطروحة :جيــوز للناطق أن يقول( :مدين

ومديون) ،و( َمبيع ومبيوع) لوروده بكثرة ،وال حجة ملن خيطئه ،واهلل أعلم.
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 - 5إلزام املثنى األلف :

هذه قضية نحوية شهرية ،تعارضت فيها قواعد النحو مع بعض

القراءات القرآنية ،ومع بعض لغات العرب ،فقواعد النحو تنص عىل

وجوب رفع املثنى باأللف ،ونصبه وجره بالياء ،قال ابن مالك (((:
باأللف ارفـــــــع املـــثنى
ثم قال عن نصبه وجره:
وختلــف اليــا يف مجيعها األلف

جــر ًا ونصب ًا بعــد فتح قد ألف

رصح الزجاجي يف (اجلمل)
وابن مالك مســبوق إىل ذلك ،فقد َّ

ّ
بــأن« :رفع االثنني من األســاء باأللــف ،نحو قولــك :رجالن،

وخفضهــا بالياء ،نحو
ونص َبهام
َ
وغالمان ،والزيــدان ،وال َع ْمرانْ ،
قولك :الزيدين ،وال َع ْمرين» (((.

مرصح ٌة بعدم جواز أن يقال مثالًّ :
(إن الرجالن
فهذه النصوص ّ
((( األلفية .12

((( ص .9
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جالسان) ،برفع (الرجالن) لوقوعه اس ًام لـ(إن) ؛ ألن قواعد العربية

تأبى هذا الرتكيب وتوجب نصب املثنى بالياء.

وعىل هذه القاعدة ســار معظم أئمة النحو ،ولو نقلنا نصوصهم

لطال الكالم ،ولكن نكتفي بام أوردناه من النصوص آنف ًا ،مع أن العلم

به صار من رضوريات علم النحو ،فال حاجة لإلكثار من األدلة.

ولكــن كيف يقف الناقــد واملصوب اللغــوي ،من النصوص

الساج :
الفصيحــة الواردة بإلزام املثنى اإللف يف كل حال ،قال ابن ّ ّ
« وقد َّ
شذ يف التثنية شيئان:

أحدمها :جعل املثنى باأللف يف كل حال ،وهي لغة قليلة.
والثاين  :فتح النون فيها  ...وهو قليل أيض ًا ،وبابه الشعر» (((.

بعضهم باأللِف يف مجيع أحواله،
وجاء يف اللمحة (((َ « :ج َع َلــه ُ
ان َلس ِ
اح َر ِ
ان ﴾ بتشديد ّ
(إن)
ح َل ُ
وعليه َ َ
بعضهم قوله تعاىلَّ ﴿ :
إن َه َذ ِ َ
في قراءة نافع والكسائي ،ومنه قول ا ُمل َت َل ِّمس:

((( األصول يف النحو .110/1

((( اللمحة يف رشح امللحة .125
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َف َأ ْط َر َق إ ْط َر َاق ُّ
ــجا ِع َو َل ْو َرأى
الش َ

مســا ًغا لِنَا َبا ُه ُّ
اع َل َص َّم َم».
ــج ُ
الش َ
َ

فقال ( :ناباه) ،ومل يقل( :نابيــه) مع أنه جمرور بالالم ،عىل (لغة

بلحارث) الذين يلزمون املثنى األلف يف كل أحواله .

وعىل هذه اللغة ورد احلديث الرشيف باستعامل اسم (ال) النافية

للجنس باأللف وهو مثنى  -مع توافر رشطي عمل (ال) ،فاســمها
نكــرة ،وهي متصلة به  -وذلك يف احلديث الذي أخرجه أبو داود يف
سننه ّ
أن رســول اهلل ﷺ قال « :ال وتران يف ليلة » ((( ،بإلزام «وتران»

األلف ،مع وقوعه اس ًام لـ(ال) النافية للجنس.

ومــن خــال هــذه النصــوص نجــد أن املثنــى قــد
((( أخرجه أبو داود يف الصالة  ،باب يف نقض الوتر  ، 262/2برقم (.)1434
وهو بتاممه من حديث قيس بــن طلق أنه قال  «:زارنا طلق بن عيل يف يوم
من رمضان وأمســى عندنا وأفطــر ،ثم قام بنا تلك الليلــة وأوتر بنا ،ثم
انحدر إىل مســجده فصىل بأصحابه ،حتى إذا بقي الوتر قدم رجالً ،فقال:

أوتر بأصحابك ،فإين ســمعت رســول اهلل ﷺ يقول :ال وتران يف ليلة ».

وصححه األلباين .270/1
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اســ ُت ْع ِمل باأللــف يف أحوالــه الثالثــة يف أكثــر مــن معيــار،
ْ
وردت فيــه قــراءة نافــع والكســائي
فاملعيــار القــرآين
ْ
ان َلس ِ
اح َر ِ
ان ﴾((( ،.بتشديد ّ
(إن).
﴿ َّ
إن َه َذ ِ َ

(((

ومعيار احلديث النبوي ورد فيه احلديث املذكور.

واملعيار الثالث  -وهو ِّ
الشــعر  -مت َّثل يف قول ا ُمل َت َل ِّمس( :لِنَا َبا ُه).

كام تقدَّ م(((.

فيكون ذلك ك ُّلــ ُه مندرج ًا يف لغة َم ْن ُيلزمــون املثنى األلف يف

أحواله الثالثة ،وجيعلون اإلعراب عىل األلف(((.
قال ابن مالك يف الكافية (((:

 ...واملثنــى قــد يــرد
ٍ
بـ(ألــف) يف كل حال ،فاعتمد
((( السبعة يف القراءات  .419وينظر (رشح التسهيل) .62/1
((( سورة طه :اآلية .63
((( ص . 64

((( ينظر (خزانة األدب) .425/3
((( . 16/1
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(((
خرج « ال وتــران» ،عىل هذه اللغة،
والســيوطي يف (اهلمع)
ّ

وقال يس احلميص(((« :وجاء عىل هــذه اللغة ،قوله ﷺ « :ال وتران

يف ليلة ».

فنالحظ تعارض معيار النحو مع املعايري الثالثة السابقة.
وهنا جيب النظر إىل مقدار االســتعامل الــوارد ،فنالحظ ق ّلته،

إضافــة إىل قول ابن الــراج« :وهي لغة قليلة» ،وإىل اشــراط ابن
األنباري الكثرة فيام جيوز القياس عليه ،عندما نص يف (ملع األدلة) عىل

أن« :النقل هو :الكالم العربــي الفصيح ،المنقول بالنقل الصحيح،
الخارج عن حــدِّ الق َّلة إلى حدِّ الكثرة »((( ،وعليه فال يقاس إال عىل

ما َك ُثر ،وأ َّما ما َّ
قل فيقبل املســموع منه فقــط ،وال يقاس عليه إال يف

رضورة شعر أو حاجة نثر  .واهلل أعلم.

((( .133/1

((( حاشية الترصيح عىل التوضيح .67/1
((( ملع األدلة . 81
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معايري التصويب يف العربية:

 - 6مررت به  /عليه :

خي ّطــئ بعض الناس من يقول ( :مررت عليه) ،بحجة أن الفعل

(مر)  ،ال يتعدى إال (بالبــاء) التي تفيد اإللصاق ،واليتعدى (بعىل)
يف حــق ما اليقع املرور فوقه مبارشة؛ ألن (عىل) تقتيض العلو ،فهو مل

يمر فوقه مبارشة حتى يصح قوله( :مررت عليه).

أ ّمــا املرور فــوق الديار فيصح اســتعامل (عــى)؛ ألن املرور

يكــون فوقها حقيقة ،كــا ورد يف قوله تعــاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ
(((
امللوح(((:
ﮄ﴾  ،وكقول قيس بن َّ
يــار ِد َي ِ
ــر عــى الدِّ ِ
ــار ليىل
َأ ُم ُّ
أق ِّبل ذا اجلــــدار وذا اجلــدارا

(مر) بعىل يف حق ما ال يقع املرور فوقه
هكذا علل املانعون تعدي ّ

مبارشة ،وهم يف ذلك متابعون للبرصيني « والبرصيون ينكرون تَعدُّ د

معاين (عىل) »(((.

قلــت :وهو املفهوم من متثيل ســيبويه هلا بقولــه« :وأما (عىل)
ُ
((( سورة الصافات  :اآلية .137

((( هو قيس بن امللوح ،ينظر (دواوين الشعر العريب عىل مر العصور) .182/85
((( مهع اهلوامع .187/4
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فاســتعالء اليشء ،تقول :هذا عىل ظهر اجلبــل»((( ،ومل يمثل هلا عىل
ُعملت يف القرآن الكريم هبذا املعنى أيض ًا،
اســت
ْ
غري هذا املعنى ،وقد ْ

(((
ُعملت يف
اســت
ْ
قال تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾  ،وكذلك ْ

الشعر هبذا املعنى ،قال جرير(((:

ت َعىل ا ْل َف َرز ِ
ْدق ِم ْي َس ِمي
َل َّما َو َض ْع ُ
َو َضغَا ال َب ِع ُ
ت َأن َ
ْف األَ ْخ َط ِل
يث َجدَ ْع ُ

ولكــن بالنظر يف (معيــار النحو) ،نجــد أن الكوفيني جييزون

تناوب احلروف ،ووافقهم من البرصيني املــرد ،واختاره ابن مالك
وابن هشــام ،وهو ما اســتقر عليه رأي جممع اللغة العربية بالقاهرة،
وأصدر بشــأنه قرار ًا جاء فيه « :تنوب حروف اجلر بعضها عن بعض
مع املفاعيل ،نيابة مطردة لغرض بالغي » (((.

قلت :وأ ّما ابن جني فكان رأيه َو َســط ًا فلم يمنع عىل اإلطالق،
ُ

ــز عىل اإلطالق ،ولكن قال كام جــاء يف (اخلصائص) ،يف باب
ومل ُي ْ
((( الكتاب .230/4

((( سورة املؤمنون  :اآلية . 22
((( ديوانه .357

((( يف أصول اللغة .205/4
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معايري التصويب يف العربية:

(اســتعامل احلروف بعضها مكان بعض) « :هذا بــاب يتلقاه الناس
مغســوالً ســاذج ًا من الصنعة ،وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه،

وذلك أهنم يقولون :إن (إىل) تكون بمعنى (مع) ...ويقولون  :تكون

(الباء) بمعنى (عن) و(عىل)  ...وغري ذلك مما يوردونه ،ولسنا ندفع
أن يكــون ذلك كام قالوا ،لكنا نقول :إنه يكون بمعناه يف موضع دون

موضع ،عىل حســب األحوال الداعية إليه ،واملسوغة له ،فأ َّما يف كل
موضع وعىل ك ُِّل حال ،فال »(((		 .

فابــن جني ذهــب مذهب ًا وســط ًا ،فلم يمنع بإطــاق ومل يبح

(مر) بعىل،
بإطالق؛ وهلذا نرجح مذهبه ،ونعتد بقوله ،ونجعل تعدي ّ

يف نحو قولنا( :مررت عىل زيد) ،من قبيل أنه بمعناه يف هذا املوضع،
وأنه من باب تناوب احلروف ،عىل حسب قواعد املذهب الكويف.

فانظر كيــف حكمنا عىل هذا الرتكيب من خــال هذا املنهج،

فمن خالل هذا املعيار ،ساغ لنا احلكم بجواز استعامل (عىل) ،موضع

(الباء) مع الفعل (مر) ،يف نحو قولك( :مررت بزيد) ،و (مررت عىل
زيد) .واهلل أعلم .

((( . 308-306/2
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 - 7بالتالي :

هذا أسلوب ُم ْدَ ث ،يستعمله بعض الناس ،كقوهلم( :باع خالد

أسه ًام عند ارتفاع األسعار ،وبالتايل ربح ربح ًا كثري ًا).

رصح بعض الباحثني
وهذا الرتكيب مل أقــف عىل َم ْن جييزه ،بل َّ

بركاكته ،فقال « :بالتايل ،شبه مجلة ركيكة جد ًا »(((.

وبتطبيــق معايري التصويب عليه ،نجد أنه تركيب مل يســتند إىل

معيار ُي َقويه ،وإنام فيه رائحــة التتابع والعاقبة واملجازاة ،وليس لكل
أحد أن خيرتع تركيب ًا ال يسانده قياس وال سامع وال معيار من املعايري
املذكورة.

ضعت هلام يف العربية أساليب خاصة :كأسلوب
فالتتابع واملجازاة ُو
ْ

الرشط ،نحو قوله تعاىل ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾(((.

والعاقبة هلا أسلوب خاص هبا ،كاستعامل ( َث َّم) ،نحو قوله تعاىل:

﴿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﴾ (((.
((( نحو إتقان الكتابة العلمية .17
((( سورة البقرة  :اآلية .184

((( سورة البقرة  :اآلية .115
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معايري التصويب يف العربية:

ومن التزم باألسلوب العريب ،وسار عىل َسنَنِهم ،مل يستعمل هذا
الرتكيب ،فاجلواهري((( ملا التزم األسلوب العريب ،قال يف ِشعره:
أنت ماثِل ٌة ؟ ِ
أم ِ
(من َث َّم) ُم َّط َر ٌح

ومت ََّســد
لنا
(ومــن َث َّم) ُم ٌ
ْ
رتاح ُ

ومل يقل ( :بالتايل مطرح) ،و (بالتايل مرتاح).

وعليه فال نجد هلذا الرتكيب مسوغ ًا جييز استعامله ،عىل ما نميل

إليه من التوسع يف االستعامل.

وانظــر إىل املعايري الســابقة كلها ،ال تقف له عىل مســوغ؛ ألنه

تركيب ُم ْ ٌ
دث معدول عن األساليب الفصيحة يف مثل ذلك املعنى.

وبام أننا مل نجد له مسوغ ًا ،فام حيكم عليه بغري الركاكة والضعف.

وينبغــي الرتفع عن اســتعامله يف املقامات اجلــادة ،والكتابة العلمية

والرسمية.

ومن استعمله يف لغته اليومية فيجب أن يعتقد أنه أسلوب ركيك

غري فصيحَّ ،
وأن الصواب استعامل (ومن َث َّم).

((( دواوين الشعر العريب عىل مر العصور .301 /59
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 - 8مل يقرأ حتى الصحف :

هذا تركيب إنام َن ْف َزع فيــه إىل (معيار النحو) ،فهل قواعد النحو

جتيز العطــف بـ(حتى) عىل غري مذكور كهذا املثــال؟  ،وكقولنا  :مل

يستطع خالد حتى رشاء الطعام.

جاء يف بحث (حتى العاطفة عىل غري مذكور) « :وهذا النوع كثري

يف العربية الفصحى املعارصة ،لكنه منعدم يف عربية عرص االحتجاج؛

لذلــك كان طبيعي ًا أن ال يتعرض النحاة له ،ســواء كانوا متقدمني أم
متأخرين.

فأ ّما املتقدمون فمعلوم أهنم ال يصفون ظاهرة مل جيدوها أمامهم،

وأ ّما املتأخرون فلم يصفوا مادة لغويــة جديدة ،بل قرصوا جهدهم
عىل تنظيم أحكام النحاة القدماء ،وهتذيب مصطلحاهتم »(((.

ُ
أقول :وعىل جواز هذا الرتكيب  -كام ســنعلل له الحق ًا  -فقد

ذهب أحد الباحثني إىل أن هذا الرتكيب غري عريب ،فقال « :قد شــاع
اســتخدام (حتى) عىل النحو الســابق بتأثري اللغات األجنبية ،فهي

تقابل يف املثال السابق كلمة ( ،)evenيف اإلنجليزية » (((.
((( ص .2

((( حتى العاطفة عىل غري مذكور .2
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معايري التصويب يف العربية:

وبي صحة هذا األســلوب ونفى أن
وقــد َر َّد عليه باحث آخر َّ

يكون وليدَ تأثري أجنبي(((.

موضع خالف ،وحينئــذ جيب الرجوع
كيــب
فالت
قلت :إذن َّ
ُ
ُ
ُ
معيار َي ِ
تكم إليه االثنان ،وقــد ُوجد احلكم يف (معيار اإلمجاع)،
إىل
ٍ ْ

واإلمجــاع املعترب هو إمجاع أحد املجامع اللغوية ،وقد وقفنا عىل ذلك
اإلمجاع يف قرارات جممع اللغة العربية بالقاهرة ،حيث جاء يف القرار:
« جتــيء (حتى) يف بعــض التعبريات العرصية ،غري مســبوقة

بمذكور يصــح أن يكون ما بعد (حتى) غاية له ،ومن أمثلة ذلك( :مل
يقــرأ حتى الصحف)( ،مل ينجح يف أن يكــون حتى عضو ًا يف جملس

القرية) ... ،وقد رأى املجمع ّ
أن (حتى) يف األمثلة الســابقة عاطفة،

واملعطوف عليه حمذوف مفهوم من املقام »(((.

نص عىل جواز هــذا الرتكيب ،وعليه فال
إذن فهذا املعيــار قد َّ

ُي ْعرتض عىل الناطق به.

((( ينظر (حتى العاطفة عىل غري مذكور) .2

((( القرارات النحوية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة .306
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ومهم
هام ٌّ
ٌّ -9

ٌّ -9
هام ٌّ
ومهم :

اســم فاعل،
الم ْحدَ ثين اســتعامل (ها ّم)
َ
منع كثري من اللغويني ُ
وأوجبوا اســتعامل ( ُم ِه ّم)؛ ألن القاعدة النحوية تنص عىل أن (اسم

الفاعل) من الرباعي يكون عىل وزن مضارعه ،مع ضم أوله وكرس ما

قبل آخره ،مثل ما قال ابن مالك (((:

ِ
ِ
فاعل
اســم
وزنَــ ُة املضــارع
ُ
ِ
ِ
ِ
كاملواصل
الثالث
غــر ذي
من
مع ك ْ ِ
ْلو األخــر مطلق ًا
َــر مت ّ

ٍ
َ
زائــد قد َس َبـــ َقا
وض ّم ميــ ٍم

ومن أشهر املانعني هلذا االســتعامل (د.مصطفى جواد) ،الذي
أمر ُم ِه ٌّم  ،وال تقلَ :أ ْم ٌر ها ّم» (((.
قال « :قل ٌ :

(أهم) ،جيب أن
أقــول :إن قال ذلك نظر ًا ألن الفعــل الرباعي َّ
اسم الفاعل منه عىل ( ُم ِه ّم) ،فال خالف يف ذلك ،فاسم الفاعل
ُيصاغ ُ
من أكرم( ،مكرم) ،ومن أســلم ( ،مســلم) ،ومن أعدّ ( ُم ِعدّ ) ،ومن
أهم ( ُم ِه ّم).

((( األلفية .37

((( قل وال تقل . 139
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معايري التصويب يف العربية:

(أهم).
اسم فاعل من الرباعي ّ
وعىل هذا فال يصاغ (ها ّم) َ
ولكن بوضــع الكلمة يف (معيــار التصويــب) ،وإجالة النظر
يف أكثر من معيــار ،كمعيار اللغة مث ً
ال  ،فإننا َســن َِجدُ الفيومي يقول
مهني مهــ ًا من باب قتل
مهني األمــر :أقلقني  ،و ّ
يف (مصباحــه)َ « :أ ّ
مثله»(((.

وح َزنَه ،ويقال:
األمر :أقلقه َ
مهــ ُه ُ
وجاء يف (خمتار الصحاح)« :أ َّ

مهك.
مهه املرض :أذابه »(((.
واملهم :األمر الشديد ،و َّ
ُّ
مهك ما أ َّ
ُّ

فهــذان نصان نفيســان يف املســألة ،نتعلم منهــا كيف نصدر

األحكام ،فال نقف عند معيار واحد كام وقف املانعون  ،فإهنم وقفوا
عند (معيار النحو) ،ومل يتجاوزوه إىل معياري اللغة واملجاز.

النظــر يف املعايري كلها ،قبل
للمصوب اللغوي
ولذلــك فينبغي
ِّ
ُ

إصدار احلكم باملنع أو اإلباحة.

وقــد ع َّلقنا عىل ذلك يف (مالمح الفصحى) بقولنا « :نالحظ أن

(ه ُه املرض) ،من الثالثي ،فاســم الفاعل منه (ها ٌّم) ،فنقول:
قولهَّ َ :
((( املصباح املنري (هـ م م).

((( مادة (هـ م م).

ومهم
هام ٌّ
ٌّ -9
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مذيب للجسد ،وقد أذابه املرض ،ونقول :جرح ها ّم،
مرض ها ٌّم ،أي
ٌ
ٌ

وكالم ها ّم ،وخرب ها ّم ،بنفس املعنى ،مقدِّ رين اإلذابة يف ٍّ
كل منها.
فيه؟

وهل ألحد أن يقــولّ :
خــاص باملرض ،حقيق ٌة
(ه َّم) فعل
إن َ
ٌّ
فإن قال ذلك!
قلنا له جدالً :وهل متنع املجاز؟
وهل متنع أن نستعمل ماكان حقيقة يف يشء جماز ًا يف يشء آخر؟
مه ُه املرض ،فمرضه ها ٌّم).
فكام جاز أن نقولَّ ( :
مهه األمر،
(هتْه املسؤولية ،فمسؤوليته ها ّمة) ،و( ّ
جيوز أن نقولّ َ :

فأمره ها ٌّم» (((.

ومن خالل عرض ما سبق ،نستطيع القول بجواز استعامل (ها ّم

و ُم ِه ّم) مجيع ًا.

(هم).
فالكلمة األوىل من الثالثي َّ
((( ص .67
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معايري التصويب يف العربية:

(أهم).
والكلمة األخرى من الرباعي ّ
مهه) ،فيستعملون الثالثي والرباعي
مهه األمر وأ ّ
تقول العربَّ ( :

مهك)(((.
مهك ما َّ
لنفس املعنى ،ومن أمثاهلمُّ ( :

ومعنــى هذا أن التبادل والتداخل بــن الصيغتني وار ٌد يف كالم

العرب ،فيستعملون الثالثي حين ًا ،والرباعي حين ًا آخر.

وعليه فــا حرج يف اســتعامل (اســم الفاعل) من أهيام شــاء

املتكلم(((.

((( لسان العرب (هـ م م).

((( ينظر (العربية الصحيحة) . 202

 -10ألبتة  /البتة
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هل هــي بقطع اهلمــزة أو بوصلهــا؟ يف ذلك خــاف طويل

بني العلامء.

فمن حكّم (معيار القيــاس) ،ذهب إىل كوهنا مهزة وصل؛ ألهنا

مصدر ثالثي.

ومن حكّم (معيار السامع) جعلها مهزة قطع.
وقد اختلف ا ُمل َحدّ ثون فيام بينهم ،وخالفهم ناتج عن اختالفهم

صحا بأهنا مهــزة قطع حتكي ًام
يف املعياريــن ،فالكرمــاين والعينــي َ َّ
لـ (معيار السامع) « ،ور ّده احلافظ اب ُن حجر بام حاصلهَ :أنَّه مل َي َر أحد ًا

رص َح بذلك .ونازعه ال َع ْيني ّ
بأن عدم رؤيته واطالعه
من أهل اللغــة َّ
عىل الترصيح بذلك ،ال ُينايف وجوده » (((.
فام هو الرأي الراجح ؟
اجلواب :قــد اعتمد بعضهم عىل (معيارية الســاع) ،وبعضهم

املصوبون ألصول النّحو ،لقدّ موا
عىل (معيارية القياس) ،ولو احتكم
ّ
((( الفوائد العجيبة يف إعراب الكلامت الغريبة .53
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الســاع عىل بعضهم،
الســاع) عىل القياس ،ولكن ملا خفي ّ
(مع ّيار ّ
رجع إىل القياس فقاس.

(الســاع) دون
وبــا أننا اطلعنا عىل الرأيني فيجب املســر إىل ّ

الســاع مقدم عىل القياس ،جاء يف (املختار) « :وأ ّما
(القياس)؛ ألن ّ
والسامع
الســاع .واحلفظ ّ
الســاعية فال طريق لضبطها إال ّ
املصادر ّ
مقدم عىل القياس ،فال ُيصار إىل القياس إال عند عدم السامع »(((.

و(ألبتــة) معناها  :القول املقطوع به ،قال الريض« :الالم فيها يف

األصل للعهد ،أي( :القطعة املعلومة) التــي ال تر ّدد فيها  ،فالتقدير

هنا :أجز ُم هبذا األمر ،وهو أنّه لو كان عىل حقيقة االســتفهام مل يكن

مدحــ ًا قطعة واحدة  ،واملعنى :أنّه ليس فيــه تر ّدد بحيث أجزم به ُث ّم

ثم أجز ُم به مرة أخرى ،فيكون قطعتني أو أكثر ،بل هو قطعة
يبــدو يل ّ
واحدة ال ُي َثنَّى فيها النظر .فـــ (أل َبتَّة) بمعنى القطعة ،ونصبها نصب

املصادر »(((.

((( خمتار الصحاح (املقدمة .)1

((( رشح الريض عىل الكافية .325 /1

 -10ألبتة  /البتة
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ّ
مهزتا مهــز ُة قطع ،فقال:
رص َح صاحب الترصيح
بــأن َ
وقــد َّ

« أل َبتَّة :بقطع اهلمزة سامع ًا  ...والقياس وصلها » (((.

وقال اخلرضي يف (حاشــيته عــى ابن عقيــل)« :ألبتة :مصدر

حذف عامله وجوب ًا  ...ومل يســمع فيها إال قطــع اهلمزة ،والقياس

وصلها »(((.

وجاء يف (جامع الــدروس العربية) « :وجيــوز يف مهزة «ألبتة»

القطع والوصل ،والثاين هو القياس ألهنا مهزة وصل» (((.

قلت :بعد هذا ال َب ْســط يف الرشح والنقــل ،رجعنا إىل معياري

(السامع والقياس) ،فوجدنا أن (معيار السامع) مقدم عىل (القياس)،
ّ
والعمــل عليه أكثر ،ولكــ ْن وجدْ نا أيض ًا ّ
أن القيــاس ال ُير ّد لوجود

الســاع ْ
إن كان الناطق به ُح ّجة ،مثل :مبيع ومبيــوع ،وهنا مل ينطق
بالقياس من هو حجة .

((( الترصيح عىل التوضيح  ،94/1وينظر (الفوائد العجيبة) .52
((( .427/1
((( .63/3
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والــذي توصلنا إليه بعــد البحث والتحليل ،هــو عدم جواز

الوجهني ،وأن قطــع اهلمزة ،هو املقطوع به هنا ؛ ملــا تقدَّ م ذكره من
نصوص وبحث وحتليل .

اخلامتــــــــــــة
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اخلامتــــــــــــة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

117

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات
اهلــدف من الكتاب عــرض (املعايري) التي يرجــع إليها الناقد

اللغوي ،وكيفية معاجلته للكلامت وحماورهتا ،وأن ال َيقرص نظره عىل
معيار واحد.

فقد عرضنا كلامت منعها بعض اللغويني عندما قرصوا أنظارهم

عىل معيار واحد ،وأجازها آخرون عندما توسعوا يف البحث ،ونظروا
يف مجيع املعايري.

وعىل ما يف هذا البحث من إجياز ،إال أنه  -واحلمد هلل  -قد حقق
هدفه الذي ُأ ّلف من أجله ،ومن َث َّم فقد خرج بنتائج وتوصيات:
* النتائج:
 -ت َّبي أن بعض النّقاد اللغويــن كانوا ُي ْصدرون أحكامهم من
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خالل معارفهــم اخلاصة بالكلمة ،ف َيحكــم عليها دون وضع منهج

علمي للتصويب.

 -ت َّبي أن بعــض النّقاد اللغويني ،الذين الحظــوا املنهجية يف

التصويب ،مل ينظــروا يف مجيع املعايري يف وقــت واحد ،وإنام قرصوا

أنظارهم عىل معيار دون آخر ،فوقعوا يف أحكام غري صائبة.

 -ت َّبي أن اخلالف بــن النّقاد اللغويني ناتج عن عدم االحتكام

ويضعون لسلطتها.
إىل معايري موحدةَ ،يصدر عنها اجلميعَ ،
وأما التوصيات  ،فأمهها :
* ّ

 -ينبغي للنّاقد اللغوي ،أن ال َي ْق ِص نظره عىل معيار دون معيار؛

لئال يقع يف أحكام غري صائبة.

 ينبغي للنّاقد اللغوي  -عند تعارض املعايري -أن يقدم املعيار األقوى.ُ -يوىص بعمل قاعدة بيانات واســعة ،وإعادة دراسة الكلامت

املختلف يف تصويبها ،من خالل استعامل هذه املعايري.

وص َّل اهلل تعاىل عىل
واحلمد هلل الــذي بنعمته تتم الصاحلــات َ ،

سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.
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فهرس املصادر واملراجـــع

فهرس املصادر واملراجع

 -اإلتقان يف علوم القرآن  ،للسيوطي.

 أخطــاء لغوية معارصة  ،خلالد العربي ،مكتبة اجليل الواعد بمســقط ،ط2006 1م.

 األشــباه والنظائر ،للسيوطي :حتقيق إبراهيم حممد عبد اهلل ،جممع اللغةالعربية بدمشق1986 ،م .

 األصــول يف النحو ،البن الرساج ( أبو بكر حممد بن ســهل) ، :حتقيقد.عبد احلسني الفتيل ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1999 ،4م.

 اإل ْعراب يف جــدل اإل ْعراب البن األنباري ،تح ســعيد األفغاين ،دارالفكر .ط1972 ،2م.

 االقرتاح ،للســيوطي  :حتقيق طــه عبدالرؤوف ســعد ،مكتبة الصفابالقاهرة1999 ،م.

 -األلفية ،البن مالك (حممد بن عبد اهلل) :دار الفضيلة بالقاهرة  .بدون ت.
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 اإلنصاف يف مســائل اخلالف بني النحويني البرصيني والكوفيني ،البناألنباري ،بعناية حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ببريوت،

1987م.

 أوضح املســالك ،البن هشــام (عبد اهلل بن يوسف) :حتقيق حممد حمييالدين عبداحلميد ،املكتبة العرصية ببريوت1994،م  .وأخرى بتحقيق
مصطفى الســقا وآخريــن ،دار إحياء الرتاث العــريب ببريوت ،ط،6
 1980م.

 البلغــة ىف تاريخ أئمة اللغة ،للفريوزابــادي ،املكتبة العرصية ببريوت،ط2001 ،1م.

 -الترصيح عىل التوضيح ،خلالد األزهري ،دار إحياء الكتب العربية .دون ط.

 هتذيــب اخلواص مــن درة الغواص  ،البن منظــور  :حتقيق د .عبداهللالربكايت  ،ط1994 ،1م.

 -اجلمل يف النحو ،للزجاجي ،حتقيق عيل توفيق احلمد ،ط1985 ،2م.

 -حتى العاطفة عىل غري مذكور ،للد .عيل السوسوة( .الشاملة).

 خزانــة األدب ،للبغــدادي (عبد القادر بن عمر) :حتقيق عبدالســامهارون ،اخلانجي بالقاهرة 1986 ،م.

 اخلصائص ،البن جني (أبو الفتح عثامن) ، :حتقيق حممد عيل النجار ،دارالكتاب العريب ببريوت1952 ،م.
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 دراسات يف العربية وتارخيها ،ملحمد اخلرض حسني :املكتب اإلسالميومكتبة الفتح بدمشق.بدون ت.

 دور البرصة يف نشــأة الدراســات النحوية مرحلة النضج  ،للد .زهريغازي زاهد)( ،الشاملة).

 سنن أيب داود السجستاين ( :أبو داود سليامن بن األشعث األزدي) :حتقيقحممد عوامة ،دار القبلة بجدة والريان ببريوت واملكية بمكة1998 ،م.

 رشح التســهيل ،البن مالك (حممد بن عبــد اهلل) :حتقيق د.عبد الرمحنالسيد ود.حممد املختون ،دارهجر للطباعة والنرش بالقاهرة 1990 ،م.

 -رشح الكافية الشافية ،البن مالك ،دار صادر بريوت ،ط 2010 ،2م.

 رشح الكافيــة ،للريض (ريض الدين اإلســراباذي) :تصحيح وتعليقيوسف حسن عمر .بدون ن .وت.

 رشح مجل الزجاجي ،البن عصفور (عيل بن مؤمن) ، :حتقيق د .صاحبأبو جناح .بدون ن .ت.

 -شعر اجلاهيل قضاياه وظواهره الفنية للد .كريم الوائيل.

 الصاحبي ،البن فــارس (أمحد)  :حتقيق د .عمر الطباع ،مكتبة املعارفببريوت1993 ،م.

 طيبــة النرش يف القراءات العرش ،البن اجلــزري ،حتقيق  :حممد الزعبي،مكتبة دار اهلدى باملدينة ،ط1414 ،2هـ1994/م.
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 العربية الصحيحــة  ،للد .أمحد خمتار عمر  :عامل الكتب بالقاهرة  ،ط،21998م.

 العربيــة الفصحــى احلديثة :بحــوث يف تطور األلفاظ واألســاليب،لـ (ستتكيفتش) ،ترمجة د .حممد حسن عبد العزيز ،دار النمر للطباعة،
دار الفكر العريب1985 ،م ،بريوت.

 العقد الفريد ،البن عبد ربه األندليس ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط،11984م.

 الفوائد العجيبة يف إعراب الكلامت الغريبة ،البن عابدين (الشاملة). الفوائد والقواعــد ،للثامنيني (عمر بن ثابــت) :حتقيق د.عبد الوهابحممود الكحلة ،مؤسسة الرسالة ببريوت2002 ،م.

 يف أصول اللغة ،ملجمع اللغة العربية بالقاهرة2003 ،م. فيض نرش االنــراح ،للفايس :حتقيق د .حممود فجــال ،دار البحوثبديب ،ط2000 ،1م.

 القرارات النحوية والترصيفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ،للد .خالدالعصيمي :دار التدمرية بالرياض2002 ،م.

 قــل وال تقل ،للد .مصطفى جواد  :بعنايــة عبداملطلب صالح  ،مكتبةالنهضة العربية ببغداد  ،ط 1988 ،1م.
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 القياس يف اللغة العربية ،للد.حممد حسن عبد العزيز :دار الفكر العريببمدينة نرص1995 ،م.

 القياس يف النحو العريب نشــأته وتطوره ،للزبيدي (د .سعيد جاسم ) :دار الرشوق بعامن1997 ،م.

 الكتاب ،لســيبويه (عمرو بن عثامن) :حتقيق حممد عبد السالم هارون،مكتبة اخلانجي بالقاهرة ،ط1988 ،3م.

 -كالم العرب ،لـ حسن ظاظا ،دار القلم بدمشق ،ط1990 ،2م.

 حلن العامة ،للد .رمضان عبد التــواب :مكتبة زهراء الرشق بالقاهرة،ط.2000 ،2

 -لغة قريش  ،ملختار الغوث :دار املعراج الدولية بالرياض1997 ،م.

 اللمحة يف رشح امللحة ،ملحمد بن احلسن الصايغ  ،تح .إبراهيم بن ساملالصاعدي ،عامدة البحث العلمي باجلامعة اإلســامية ،املدينة املنورة،
اململكة العربية السعودية ،ط2004 .1م.

 -ملع األدلة ،البن األنباري ،حتقيق سعيد األفغاين ،دار الفكر ،ط  1971 ،2م.

 ليــس يف كالم العــرب ،البن خالويه ،حتقيق أمحد عبــد الغفور عطار،املكتبة اجلامعية ،اإلسكندرية2004 ،م.

 جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما ،ملجمع اللغة العربية بالقاهرة،1984م.
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 خمتار الصحاح ،للرازي(حممد بن أيب بكر) :دار الكتاب العريب ببريوت،1981م.

 املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،للســيوطي :حتقيق حممد جاد املوىل بكوآخرين ،املكتبة العرصية ببريوت1992 ،م.
َ

 املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،للفيومي :املكتبة العلمية ببريوت،بدون ت.

بعمن  ،ط،2
 معاين النحــو ،للد .فاضل صالح الســامرائي :دار الفكر ّ2002م.

 -معجم األخطاء الشائعة  ،للعدناين :مكتبة لبنان ببريوت ،ط .1999 ،1

 املعجم الوسيط  ،ملجمع اللغة العربية (إبراهيم مصطفى ،وأمحد الزيات،حامد عبد القادر ،حممد النجار) :دار الدعوة .

 املقتضــب ،للمربد (حممد بن يزيد) :حتقيق حممــد عبد اخلالق عضيمة،القاهرة1994م .بدون ن.

 مالمح الفصحى ،ألمحد عبداهلل املغريب  :دائرة الشؤون اإلسالمية بديب،ط2008 ، 1م.

 نحو إتقان الكتابة العلمية ،ملكي احلسني :مطبوعات جممع اللغة العربيةبدمشق ط.2009 .1
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