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 الملخص
 

ٌتناول هذا البحث خمس مسابل فً األخطاء النحوٌة والصرفٌة واللؽوٌة 
الشابعة على ألسنة بعض الكتّاب والمدرسٌن والباحثٌن، أو الواردة فً بعض كتب 

بة العربٌة فً عصرنا؛ وٌبٌّن الوجه الصحٌح النحو واألؼالط اللؽوٌة ولواعد الكتا
فً االستعمال، من خالل منالشتها منالشة علمٌة مبنٌة على الدلٌل الواضح، والحجة 
الموٌة، مع االستدالل بكالم العرب الفصحاء شعًرا ونثًرا، والمٌاس اللؽوي السدٌد 

ما ٌُمتصر فٌه على ما وصل إلٌنا من كالمهم، والتمٌٌز بٌن ما ٌجوز المٌاس علٌه و
على السماع، وال ٌُحمل ؼٌره علٌه، والرجوع إلى ألوال المتمدمٌن والمتأخرٌن من 

 أبمة العربٌة ومذاهبهم. 
 وتلن المسابل هً:          

ـ لطع همزة الوصل عند التسمٌة باأللفاظ المبدوءة بها فً ؼٌر الضرورة  1
 الشعرٌة. 

ة فً جزء من الطبمة الواحدة فً المبنى ـ ما ٌمال للجناح الذي تسكن فٌه األسر 2
 المتعدد الطبمات. 

 ـ استعمال الفعل )تبلََّػ( فً مثل لولنا: تَبَلََّػ فالٌن المراَر.  3
 ـ للب الٌاء األصلٌة همزة بعد ألؾ الجمع الموازن لـ)َمفاِعل(.  4
 ـ ما ٌمال فً وصؾ الرجل الذي ال زوج له والمرأة التً ال زوج لها. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لسم اللؽة العربٌة وآدابها ـ كلٌة اآلداب ـ جامعة الكوٌت.*
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Contemporary Linguistic, Morphological and Grammatical 

Mistakes: Points of view 
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Abstract 

The paper examines five issues of contemporary linguistic, 
morphological, and grammatical mistakes that are common among 
some writers, teachers, and academics, or that contemporarily occur in 
books of syntax, linguistic mistakes, and rules or writing. It explains 
the right method of use by discussing those issues according to clear 
evidence, old poetry and prose examples, linguistic precise criteria,by 
distinguishing between what we can draw an analogy and what we 
cannot, and by referring to pioneers and old scholars and their 
intellectualism . 

The five issues are: 
1. changing Hamzat al-Wasl into Hamzat Qat„ in names in 

situations other than poetic license 
2. the expressionto describe a suite which is a part of a level in a 

multi-level house and in which a family lives 
3. the use of the verb “taballagh” (to be informed)in sentence 

such as “a person has been informed of the decision” 
4. changing the letter Ya‟ into Hamzah after the plural Alif in 

“mafa„il” 
5. the expression to describe a man who has no wife and a 

woman who has no husband 
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 توطئة
ٌتناول هذا البحث بضع مسابل فً األخطاء النحوٌة والصرفٌة واللؽوٌة 
الشابعة على ألسنة بعض الكتّاب والمدرسٌن والباحثٌن، أو الواردة فً بعض كتب 
النحو واألؼالط اللؽوٌة ولواعد الكتابة العربٌة فً عصرنا؛ وٌبٌّن الوجه الصحٌح 

علمٌة مبنٌة على الدلٌل الواضح، والحجة  فً االستعمال، من خالل منالشتها منالشة
الموٌة، مع االستدالل بكالم العرب الفصحاء شعًرا ونثًرا، والمٌاس اللؽوي السدٌد 
على ما وصل إلٌنا من كالمهم، والتمٌٌز بٌن ما ٌجوز المٌاس علٌه وما ٌُمتصر فٌه 

متأخرٌن من على السماع، وال ٌُحمل ؼٌره علٌه، والرجوع إلى ألوال المتمدمٌن وال
 أبمة العربٌة ومذاهبهم. 

وتلن المسابل هً: لطع همزة الوصل عند التسمٌة باأللفاظ المبدوءة بها فً 
ؼٌر الضرورة الشعرٌة، وما ٌمال للجناح الذي تسكن فٌه األسرة فً جزء من الطبمة 

َػ فالٌن لَّ َػ( فً مثل لولنا: تَبَ الواحدة فً المبنى المتعدد الطبمات، واستعمال الفعل )تبلَّ 
المراَر، وللب الٌاء األصلٌة همزة بعد ألؾ الجمع الموازن لـ)َمفاِعل(، وما ٌمال فً 

 وصؾ الرجل الذي ال زوج له والمرأة التً ال زوج لها.
لمد أثار شٌوع األخطاء اللؽوٌة على ألسنة المعلمٌن فً المرون السالفة ؼٌرة 

نوها كثًٌرا من تلن األؼالط، ؾ كتب ضمَّ وا لذلن بتصنٌكثٌر من أبمة العربٌة، فتصدَّ 
ولد حملت تلن المصنفات عنوانات مختلفة، مثل: ما ٌلحن فٌه العوام للكسابً، 
وإصالح المنطك البن السكٌت، وأدب الكاتب البن لتٌبة، وتثمٌؾ اللسان وتلمٌح 
الجنان البن مكً الصملً، ودّرة الؽّواص فً أوهام الخواّص للحرٌري، والمدخل 

تموٌم اللسان البن هشام اللخمً، وتصحٌح التصحٌؾ وتحرٌر التحرٌؾ  إلى
 للصفدي، وؼٌر ذلن، وهً كثٌرة ومعروفة لدى الباحثٌن. 

واشتد اللحن عند معاصرٌنا، وصار ظاهرة عامة، ال ٌكاد ٌسلم منها 
، فسلن كثٌر من أهل العلم مسلن المتمدمٌن، فوضعوا (1)الخاصة فضالً عن العامة

دوا بها عالج هذا الداء، ومن أشهر الكتب االمصنفة فً األخطاء النحوٌة كتبًا أرا
معجم األؼالط )و (معجُم األخطاء الشابعة)والصرفٌة واللؽوٌة الشابعة فً عصرنا 

لصالح الدٌن زعبالوي،  (معجم أخطاء الُكتاب)لدمحم العدنانً، و (اللؽوٌة المعاصرة
فً معالجة مسابل الخطأ اللؽوي، فكانا أكثر  افان مسلًكا علمٌ  فمد سلن هذان المصنِّ 

 تًا من ؼٌرهما كما ٌظهر فً كتبهما سالفة الذكر.تثب  
واستهوى هذا الموضوُع كثًٌرا من المعلمٌن، فدخل فً هذه الصناعة َمن 
لٌس ِمن أهلها، وولَج هذا الباب َمن لم ٌكن ِمن العلماء المتبحرٌن فً العربٌة 

ع فً بعض كتب هذا الفن خلٌل واضح، ال ٌبصره إال العالم المجٌدٌن لمماٌٌسها، فول
َت والتدلٌك بالرجوع مسلن التخطبة والتصوٌب ٌوجب على سالكه التثب   الخبٌر؛ فإنَّ 

إلى المرآن الكرٌم بمراءاته المتعددة، والحدٌث النبوي، والمعجمات، ودواوٌن الشعر، 
دب، وؼٌر ذلن من المصادر والمجموعات الشعرٌة، وكتب اللؽة، والتفسٌر، واأل
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ُع فً إطالق األحكام وال التسر   التً تشتمل على المادة اللؽوٌة الصحٌحة، وال ٌصح  
االجتزاُء بمصدر أو مصدرٌن من مصادر اللؽة. ولم ٌمتصر هذا الخلل على 
المصنفات الممصورة على األخطاء اللؽوٌة، بل تعدّاه إلى كتب النحو، والتصرٌؾ، 

تلن الكتب لم تحو كل ما ٌلحن فٌه طلبة  بة العربٌة، والمعجمات. كما أنَّ ولواعد الكتا
العلم والكتّاب والباحثون؛ لذا رأٌت أن أكتب هذا البحث، فأعرض فٌه بعض األلفاظ 

 نوها كتبهم.التً أخطأ فٌها المصنفون، أو لم ٌضمِّ 
*   *   * 
 المسألة األولى

 ورة الشعرٌةقطع همزة الوصل عند التسمٌة فً غٌر الضر
ٌت باسم مبدوء ن إذا سمَّ ذهب النحوٌون المتمدمون والمتأخرون إلى أنَّ 

بهمزة وصل فإنن ال تمطع همزته؛ ألنه لم ٌفارق االسمٌة، وإنما تمطع الهمزة إذا 
نملت الكلمة من الفعلٌة إلى االسمٌة، ألنها لد بعُدت عن أصلها، كما لو سمٌت رجالً 

هذه الحال تمطع همزته، فتمول: حضَر إذهُب. وانظر معً بفعل األمر )اذهْب(، ففً 
 إلى ألوالهم فً هذه المسألة.

 أوالً: مذهب النحوٌٌن المتقدمٌن والمتأخرٌن: 
سٌبوٌه وؼٌره على أنن إذا نملَت  نصَّ : أ: التسمٌة بالمصدر المبدوء بهمزة الوصل

ٌن أن تترن مصدر فعل مبدوء بهمزة الوصل من المصدرٌة إلى العلمٌة وجب عل
همزته موصولة وال تجعلها همزة لطع؛ وإنما كان ذلن كذلن ألنن بالتسمٌة بهذا 
النوع من الكلمات لم تُخرج الكلمة من باب االسمٌة إلى باب ٌخالفه، فهً ما تزال 

ٌته انطاللًا لم تمطع األلؾ؛ ألنن نملت اسًما ولو سمَّ ))مندرجة فً باب األسماء، لال: 
((إلى اسم

(2) . 
 فإن سمٌتَه )اْستِخراج( أو )اْسِتضراب( وصلَت األلؾ؛ ألنَّ ))ولال الزجاج: 

هذه األلؾ كانت فً المصدر موصولة كما كانت فً الفعل موصولة، فنملَت اسًما فٌه 
ألُؾ وصل من معنًى إلى معنًى، وكال المعنٌٌن اسمان، فتركَت األلؾ على 

 خالفها.، فهو لم ٌفارق االسمٌة إلى حال ت(3)((حالها
ولال السٌرافً موضًحا حكم التسمٌة بمصادر األفعال التً فً أوابل 

كمولنا: انطالق، واستخراج، واحمٌرار، وهً مصدر انطلََك، ))ماضٌها ألؾ وصل: 
، فهذه األسماء التً فٌها ألفات الوصل لٌس األصل فٌها ذلن، فإذا واستَخَرَج، واْحمارَّ 

 .(4)((نها لم تَُزل عن االسمٌة، فكأنها ُمبماة على حالتهاٌنا بها لم نمطع ألفاتها؛ ألسمَّ 
بشًء مما ))على أنن إذا سمٌت رجالً  وكذلن فعل أبو علً الفارسً، فنصَّ 

فً أوله ألؾ الوصل تركته على حاله، ولم تمطعه؛ ألنن نملته من اسم إلى اسم، 
 .(5)((فوجب أن تتركه على ما كان علٌه

اْلتِراب( و)اْعتِالء(: هذا التِراٌب، ب)ى المسمَّ  وٌمال فً))ولال ابن مالن: 
ة، فلم ة إلى اسمٌَّ ورأٌُت اْلتِرابًا، وهذا اْعتِالٌء، ورأٌُت اْعتِالًء؛ ألنه منمول من اسمٌَّ 

 .(6)((ٌاعٌر أكثُر من التعٌٌن بعد الشِّ ق إلٌه تؽٌ  ٌتطرَّ 
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همزة  لى أنَّ ولم ٌشذ عن هذا المول فٌما أعلم سوى ابن الطراوة، فإنه ذهب إ
الوصل فً المصدر تمطع عند نمله إلى العلمٌة. واحتج لذلن بأنها إنما كانت موصولة 
فً المصدر لبل نمله إلى العلمٌة ألنه كان جارًٌا على الفعل، فإذا سمً به خرج من 

 هذا الباب، وانتمل إلى باب آخر، وهو باب العلمٌة.
ت بما كان العرب إذا سمَّ  هذه حجة ؼٌر صحٌحة؛ ألنَّ  علٌه بأنَّ  وُردَّ 

وا اعتالله بالجرٌان على الفعل أثبتت ذلن اإلعالل، فهم لد لالوا ؼاَث ِؼٌاثًا، فأعل  
وا المصدر بملب واوه ٌاء حمالً على اعتاللها فً الفعل بملبها فٌه ألفًا، ولّما سمَّ 

ِجهة  بالمصدر لم ٌرجعوا عن هذا اإلعالل، فمالوا: ِؼٌاث بن ؼوث. وكذلن لالوا:
وِهبة، فحذفوا الواو فٌهما بالحمل على الفعل، ولالوا فً الرجل: ِهبة هللا، فلم ٌعٌدوا 

 .(7)الواو
حكم  النحوٌون على أنَّ  نصَّ ب: التسمٌة باألسماء العشرة المبدوءة بهمزة وصل: 

التسمٌة بهذه األسماء العشرة الالبً فً أوابلهن ألؾ الوصل كحكم التسمٌة بالمصادر 
فً أوابلها همزة وصل، وتلن األسماء هً: اسم، وابن، وابنة، وابنم، واثنان، التً 

ٌَت فإذا سمَّ ))واثنتان، وامرؤ، وامرأة، واْست، واٌُمن فً المسم. فمد لال فٌها سٌبوٌه: 
: عن العرب حكى. و(8)((بامرئ رجالً تركتَه على حاله؛ ألنن نملته من اسم إلى اسم

 :(10). ولال أبو صخر الهذلً(9)هذا ٌوم اثنٌن مبارًكا فٌه
 أرابٌح أنَت ٌوَم اثنٌِن أم ؼادي

 

 ولم تَُسلِّْم على َرٌحانِة الوادي 

 
وإذا سمٌت رجالً )ابٌن( وصلَت ألفه أًٌضا، فملت: هذا ابٌن ))ولال الزجاج: 

 .(11)((لد جاء
ر عن حاله فً ألؾ الوصل وإن ُسمً رجل بامرئ لم ٌؽٌَّ ))ولال السٌرافً: 

، تمول: مررُت بامرئ، وهذا امرؤ، ورأٌت امرأً. فأّما ألؾ الوصل فألنه والصرؾ
 .(12)((ً به، فلم ٌُنمل عن االسمٌةاسم ُسمِّ 

ه ٌجب ترن همزة الوصل على حالها عند أبو علً الفارسً على أنَّ  ونصَّ 
إذا سمٌت رجالً بـ)اسم( ))التسمٌة بأي اسم من األسماء المبدوءة بألؾ الوصل، لال: 

ابن( أو بشًء مما فً أوله ألؾ الوصل تركته على حاله، ولم تمطعه؛ ألنن نملته أو )
 .(13)((من اسم إلى اسم، فوجب أن تتركه على ما كان علٌه

ولم ٌشذ عن هذا المذهب فً التسمٌة بهذه األسماء العشرة أحد من النحوٌٌن 
 المتمدمٌن والمتأخرٌن فٌما أعلم.

كل من ولفُت على لولهم من : بهمزة الوصلالتسمٌة بفعل أو بحرف مبدوء ج: 
نمل الفعل المبدوء بهمزة وصل من  النحوٌٌن المتمدمٌن والمتأخرٌن ذهبوا إلى أنَّ 

ٌت رجالً باضرْب وإذا سمَّ ))الفعلٌة إلى العلمٌة ٌوجب لطع همزته، فمد لال سٌبوٌه: 
ألسماء؛ ألنن لد أو اْلتُْل أو اْذَهْب لم تصرفه، ولطعت األلفات حتى ٌصٌر بمنزلة ا

األسماء ال  رتها عن تلن الحال؛ أال ترى أنن ترفعها وتنصبها. وتمطع األلؾ ألنَّ ؼٌَّ 
. ونص (14)((تكون بألؾ الوصل، وال ٌُحتّج باْسم وال اْبن لملّة هذا مع كثرة األسماء

 .(16)، وابن السراج(15)علٌه أًٌضا الزجاج
المصادر  بهمزة وصل للٌلة، فإنَّ األسماء المبدوءة  عى أنَّ فإن لٌل: كٌؾ ٌُدَّ 
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 ا؟التً تبدأ بألؾ الوصل كثٌرة جد  
المصادر محمولة فً ذلن على أفعالها، فإنما بُدبت تلن المصادر  لٌل: إنَّ 

 أفعالها بُدبت بألفات موصولة. باأللؾ الموصولة ألنَّ 
 زز األفعال إلى حٌِّ ن بالتسمٌة أخرجت الكلمة من حٌِّ وعلّة لطعها ههنا أنَّ 

األسماء، وأصل ألفات الوصل لألفعال، والتسمٌة بها إخراج لها إلى باب ؼٌر ألفات 
 .(17)الوصل

ولال السٌرافً معلالً لطع همزة ما سمً به من األفعال المبدوءة بهمزة 
موضوع األسماء واأللماب على لفظ ال تتؽٌر حروفه، فإذا  ولُطع األلؾ ألنَّ ))وصل: 

إذا كان لبلها كالم، وتُثبت إذا كانت مبتدأة، فتخرج بذلن جعلنا ألفه وصالً فهً تسمط 
 .(18)((عن موضوع األسماء

ر المول فً علة لطع همزة الوصل فً األفعال أبو علً الفارسً، وحرَّ 
األفعال تنماس ألؾ الوصل فٌها وفً مصادرها،  العلة فً ذلن هً أنَّ  فذكر أنَّ 

ٌجري علٌها من المصادر، فتمول فٌها: فتمول: انطلك واستخرج واحَرْنَجم، وكذلن ما 
انطالق واستخراج واحرنجام، فلما كانت ألؾ الوصل تنماس فً األفعال دون 

وجب أن تجعل همزة الوصل عند التسمٌة  ـوإن جاءت فً شًء للٌل منها  ـاألسماء 
همزة المطع تنماس فً األسماء دون األفعال، مثل أحمر وأخضر،  همزة لطع؛ ألنَّ 

ال تنماس فٌها، وال تكثر ككثرتها  ـوإن وردت فً شًء من األفعال  ـمطع وهمزة ال
 .(19)فً األسماء، فكان حمله على األكثر فً األسماء أَولى، وهو همزة المطع

) ونمل الزجاج إجماع النحوٌٌن على لطع همزة الفعل عند التسمٌة به
20). 

، (22)مالن ، وابن(21)وعلى هذا درج النحوٌون المتأخرون، كابن الخباز
 :(25)، لال ابن مالن(24)، وخالد األزهري(23)وابن هشام

 وهمُز َوْصِل الفعِل إن ٌَُكْن سما
 

 ٌُْمَطْع وٌُمنَْع َصرفُه كـ)إْعلَما( 
 واْستَْبِك َوْصَل َهمِز ما لد نُِمال 

 
 ِمن ؼٌر فِعٍل ، كـ)اْلتِراٍب( و)اْعتاِل( 

 
همزةُ وصٍل لُِطعت الهمزةُ إن كانت  لُهًَ بما أوَّ وإذا ُسمِّ ))ولال فً شرحه: 

ًَ به: هذا إْعلَُم، ورأٌُت إْعلََم، وٌمال فً منمول من فعل ... فٌمال فً )اْعلَم( إذا ُسمِّ 
 ًَ به: هذا أُْخُرُج.فً )اْخُرْج( إذا ُسمِّ 

اْلتِراب( و)اْعتِالء(: هذا التِراٌب، ورأٌُت اْلتِرابًا، وهذا ب)ى وٌمال فً المسمَّ 
ٌر أكثُر ق إلٌه تؽٌ  ة، فلم ٌتطرَّ ة إلى اسمٌَّ ، ورأٌُت اْعتِالًء؛ ألنه منمول من اسمٌَّ اْعتِالءٌ 

التسمٌة أحدثْت  ٌاع، بخالؾ المنمول من الفعلٌة إلى االسمٌة، فإنَّ من التعٌٌن بعد الشِّ 
فٌه مع التعٌٌن ما لم ٌكن فٌه من إعراب وؼٌره من أحوال األسماء، فُرجع به إلى 

 .(26)((فً األسماء، وهو المطع لٌاس الهمز
لمٌتُه بَِوحِش ))واستدلوا على ذلن بمول العرب فً اسم فالة: إْصمت، فمالوا: 

(27)((إْصِمتَ 
. (28)وا به، وهو فً األصل أمر من صَمتَ فمطعوا فٌه الهمزة لّما سمَّ  ،

من الفارسً استدل بمولهم: إْستَْبَرق، فهو ممطوع الهمزة منمول  وذكر أبو حٌان أنَّ 
 .(29)الفعل؛ ألنه نوع من الُحلَل، فمعنى البرٌك موجود فٌه. وصححه أبو حٌان

وكذلن تمطع همزة الحرؾ عند التسمٌة به؛ ألنها تنمله من باب الحروؾ 
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، ((أل حرؾ تعرٌؾ))إلى باب األسماء، فٌجري علٌه لٌاس همزات األسماء، فتمول: 
 .(30)بمطع الهمزة

تلخص لنا من ألوال النحوٌٌن : والمتأخرٌن ص رأي النحوٌٌن المتقدمٌنملخ  

ألؾ الوصل تُمطع إذا نُمل الفعل المبدوء بها  المتمدمٌن والمتأخرٌن إجماعهم على أنَّ 
أو الحرؾ إلى العلمٌة؛ وال تُمطع إذا كان العلم منموالً من اسم. ولم ٌشذ عن هذا إال 

األسماء عند ابن الطراوة، فذهب إلى لطع همزة الوصل فً المصدر فمط من 
 حجته فً ذلن ؼٌر صحٌحة. وا علٌه ألنَّ التسمٌة به. وَرد  

 ثانًٌا: مذهب بعض النحوٌٌن المعاصرٌن:
 من معاصرٌنا فً كتابه )النحو الوافً( أنَّ  (31)زعم األستاذ عباس حسن

همزة الوصل تمطع فً العلم المبدوء بها سواء أكان منموالً من فعل أم من اسم، 
ذا الحكم عاّم مطلك. ولم ٌذكر علة المطع وال مذهب أحد من النحوٌٌن ه عى أنَّ وادَّ 

 فً هذه المسألة.
لكن الصبان سها، فنمل ))هم الصبان بالسهو، فمال فٌه: ولم ٌكتؾ بهذا بل اتَّ 

الحكم عاّم  عن بعضهم شرًطا ٌُخرج بعض األسماء من هذا الحكم. والصواب أنَّ 
ثالث من حاشٌته، فً باب )الممنوع من مطلك. وكان سهو الصبان فً الجزء ال

الِفْعال ...(. وكذلن  الصرؾ( عند الكالم على بٌت ابن مالن: )كذان ذو وزن ٌخص  
فً جزبه الرابع، فً باب )همزة الوصل( عند الكالم على الماضً المبدوء 

)((بها
32). 

وحكم همزة الوصل فً الفعل ))وما لاله الصبان فً الجزء الثالث هو: 
المنمول من فعل بعُد عن أصله، فالتحك بنظابره من األسماء،  به المطع؛ ألنَّ  المسمى

الهمزة تبمى على  فُحكم فٌه بمطع الهمزة، بخالؾ المنمول من اسم كالتدار، فإنَّ 
المنمول من اسم لم ٌبعُد عن أصله، فلم ٌستحّك الخروج عما  وصلها بعد التسمٌة؛ ألنَّ 

 .(33)((هو له. تصرٌح
وإنما أبمٌت همزة الوصل على حالها فٌما ))فً الجزء الرابع هو: وما لاله 

إذا سمٌت أو لصدت اللفظ بنحو االنطالق أو اسم من األسماء العشرة مع تؽٌّر 
الكلمة لم تُنمل من لبٌل إلى لبٌل، فاستُصحب ما كان، بخالؾ مثل  المعنى؛ ألنَّ 

الفعلٌة أو الحرفٌة إلى االسمٌة. فٌه نمل الكلمة من  رب وأل، فإنَّ انجلى واستمع واضَّ 
 .(34)((لاله الدمامٌنً

فالصبان لٌس ساهًٌا فً الموضعٌن المذكورٌن، وهذا الذي ذكره هو لول 
النحوٌٌن جمٌعًا، لكن األمانة العلمٌة دفعته إلى نسبة كل لول إلى صاحبه الذي نمل 

 ً إلى الدمامٌنً. من كتابه، فنسب المول األول إلى كتاب التصرٌح، ونسب المول الثان
وتبع بعُض من كتبوا فً لواعد الكتابة العربٌة من المحدثٌن عباَس حسن فً ذلن، 

، فزعم أنن إذا ((اللؽة العربٌة إمالء وكتابة))ومنهم فخري دمحم صالح فً كتابه 
لطعت همزته، فملت: إبتسام فتاة محمودة  ـوهو ابتسام  ـسمٌت فتاة بمصدر ابتسَم 

علًما للٌوم المعروؾ لطعت همزتها، فملت: ٌوم  ((اثنٌن))بت بكلمة سٌرتها. وإذا ج
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 .(35)اإلثنٌن طٌب الذكر
إذا ))، فمال فً موضع منه: ((آللا اإلمالء))وكذا فعل دمحم مامو فً كتابه 

جاءت همزة الوصل فً اسم مستعمل علًما فً الكالم تصبح همزته همزة لطع، مثل 
ٌُْمن، اإلثنٌ ن، تمول: نجحْت إنتصار إلى الصؾ العاشر، وساعدْت إنتصار، إفتخار، أَ

ٌُْمُن صدٌمه ٌوم اإلثنٌن  .(36)((إفتخار أختها فً البٌت. وتمول: زار أ
فً موضع آخر منه على أنَّ همزة الوصل فً األسماء العشرة وفً المصادر  ونصَّ 

 .(37)وفً األفعال تصبح همزة لطع إذا نملت إلى العلمٌة
معجم اللؽة العربٌة )تار عمر فً كتابه وذكر الدكتور أحمد مخ

)(المعاصرة
فً تفسٌره لها مرتٌن فمط، وجاءت همزته فٌهما  (ٌوم االثنٌن)كلمة  (38
 كلٌهما ممطوعة.

أبمة العربٌة كان لهم مماٌٌس ٌرجعون إلٌها  بعد هذا العرض ٌتبٌن لنا أنَّ 
تؤٌد األصول  فٌما ٌضعون من لواعد؛ وما ٌذهبون إلٌه من مذاهب، وكان لهم حجج

التً ٌستنبطونها من كالم العرب، حتى ابن الطراوة الذي انفرد برأي فً هذه المسألة 
ا َمن خالفوا من المحدثٌن فلم ٌعللوا ما احتج لمذهبه بما ٌحتج بأمثاله النحوٌون. وأمَّ 

ما فعلوه لٌس سوى سهو وؼفلة  ذهبوا إلٌه، ولم ٌسولوا دلٌالً ٌشهد لهم؛ لذلن أرى أنَّ 
 ن مذهب أصحاب هذا الشأن من المتمدمٌن والمتأخرٌن.ع

*   *   * 

 المسألة الثانٌة
ما ٌقال للجناح الذي تسكن فٌه األسرة فً جزء من الطبقة الواحدة فً المبنى 

 المتعدد الطبقات )الّشق ة(
وٌمولون: )): (معجم األخطاء الشابعة)لال األستاذ دمحم العدنانً فً كتابه 

ًّ البَمعة بالمُدس. والصواب: استأجَر َشمَّ ُشمَّ استأجَر فالٌن  ةً، كما اختارها ةً فً ح
على جزء مستمّل من  ؛ لتدلَّ (39)مجمع اللؽة العربٌة الماهري فً معجمه الوسٌط

الشٌن فٌها خطأ،  ضمَّ  . فهو لد لضى بأنَّ (40)((ا كانأجزاء الطبمة فً البٌت أٌ  
أُطلمت فً  ـبضم الشٌن  ـة( مَّ ذا بأن )الش  لمذهبه ه وحصر الصواب فً فتحها. واحتجَّ 

كالم العرب على أربعة أشٌاء، هً: نوع من الثٌاب، والسفر الطوٌل، والمسافة، 
 والبعد.

معجم األؼالط )ر رأٌه، وذهب مذهبًا جدٌدًا فٌها فً كتابه اآلخر ثم ؼٌَّ 
المعجم  َح أن ٌكون فتحها فً، فرأى أنها بكسر الشٌن، ورجَّ (اللؽوٌة المعاصرة
 على ذلن بشٌبٌن:  ا، واستدلَّ الوسٌط خطأ مطبعٌ  

 مجمع مصر اختار كسر الشٌن.  أحدهما: أنه جاء فً )متن اللؽة( أنَّ 
واآلخر: أنه جاء فً المجلد التاسع من مجموعة المصطلحات العلمٌة والفنٌة 

ك علٌها تها لجنة ألفاظ الحضارة بمجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة، ووافالتً ألرَّ 
والعامة ٌنطمون ))ما نصه:  مؤتمر المجمع، باالشتران مع المجمع العلمً العرالً

 . (41)((الكلمة بفتح الشٌن، والذي فً المعجمات بكسرها
 ـة مَّ من معانً الشِّ  فنحن نرى أنه اختار فً هذا الكتاب الكسر. وذكر أنَّ 
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ة من خشب وؼٌره، ونصؾ ة أو المطعة المشمولة فً استطالظٌَّ الشَّ  ـبكسر الشٌن 
 ، ونصؾ الثوب. وأضاؾ أنها تجمع على ِشماق وِشمَك.الشًء إذا ُشكَّ 

 فهو إذًا فً كتابٌه كلٌهما منكر ضم الشٌن.
 ولم ٌرد فً المعجم الوسٌط جمعها. 

جمعها:  بكسر الشٌن، وذكر فٌه أنَّ  (42)وُضبطت فً المعجم المدرسً
 ِشماق، وِشمَك، كما ذكر العدنانً.

معجم اللؽة العربٌة )بطها الدكتور أحمد مختار عمر فً كتابه وضَ 
 .(43)ات وُشمَكعلى أنها تُجمع على َشمَّ  بفتح الشٌن، ونصَّ  (المعاصرة

مسّماها لم  ؛ ألنَّ (44)هذه الكلمة ُمْحدَثة، وضعتها المجامع اللؽوٌة للت: إنَّ 

ها أو والصواب: ضم   ٌكن معروفًا فً حٌاة العرب الفصحاء لدًٌما، وفتُح شٌنها ؼلط،
 ة؛ لألسباب التالٌة:مَّ ة، أو الشِّ مَّ كسرها، فتمول فٌها: الش  

فً كالم العرب: نصؾ ثوب، ونصؾ شاة،  ـبالضم  ـة مَّ من معانً الش   : أنَّ األول

 .(45)ونصؾ الشًء، وجنس من الثٌاب

ب تمول: أخذُت ، والعرالمطعة، ونصؾ الشًء إذا ُشكَّ  ـبالكسر  ـة مَّ الشِّ  : أنَّ الثانً

ّك: نصؾ الشًء، ومنه الحدٌث الذي أخرجه . والشِّ (46)ة الشاة، أي: نصفهاِشمَّ 

 ّك: الناحٌة.، أي: نصؾ تمرة. والشِّ (47)تَمرة( مُوا الناَر ولو بِِشكِّ البخاري وؼٌره: )اتَّ 

، فهً لفظة تدل على الحدث، ة للفعل َشكَّ مصدر مرَّ  ـبالفتح  ـة مَّ الشَّ  : أنَّ الثالث
 ة الممصودة ههنا اسم ذات.مَّ والش  

ا فُعَل أننا نمول فً جمعها: ُشمَك على وزن فُعَل، أو ِشمَك على وزن فِعَل، فأمَّ  الرابع:

) فُْعلَة(ل)ردًا فٌكون جمعًا مطَّ 
ة وُمدَد، ، نحو: ُؼْرفة وُؼَرؾ، وُسورة وُسَور، وُمدَّ (48

 ة وُعدَد، وُعْروة وُعًرا. وُعدَّ 
ها مفتوحة الشٌن، وأنها ه الدكتور أحمد مختار عمر من أنَّ وأما ما ذهب إلٌ

ما ُسمع من جمع فَْعلة على فُعَل، نحو: لَْرٌة ولًُرى  فال ٌستمٌم؛ ألنَّ  ـتُجمع على ُشمَك 
 بضمّ  ـة شاذ ال ٌماس علٌه، ال فً الصحٌح وال فً ؼٌره. ولد درج َمن لالوا ُشمَّ  ـ

 بضمها، وهو المٌاس.أن ٌمولوا فً الجمع: ُشمَك،  ـالشٌن 

فِْعلة(ل)ا فِعَل فٌكون جمعًا مطردًا وأمَّ 
، نحو: ِكْسرة وِكَسر، ولِْطعة (49)

ة وِملَل، وِمْرٌة وِمًرى، وِلْحٌة وِلًحى. وما ُسمع من جمع ة وِحَجج، وِملَّ ولَِطع، وِحجَّ 
ٌْعة وِضٌَع   ٌماس هو من المسموع الذي ال ـفَْعلة على فِعَل، نحو: لَْصعة ولَِصع، وَض

على أن ٌمولوا فً الجمع: ِشمَك، بكسرها،  بكسر الشٌن ةعلٌه. ولد درج من لالوا ِشمَّ 
ة، وإن كان ال وهو لٌاسً. وبناء على هذا فإنه ٌمتنع لفًظا فتح الشٌن فً لولنا: ُشمَّ 

 .(50)ة وِدبابة وِسالل، ودَبَّ ٌمتنع جمع فَْعلة على فِعال، نحو: َسلَّ 

لذي أرادته العرب فً استعمال هذه الكلمة بضم الشٌن تارة المعنى ا : أنَّ الخامس
ها أطلمتها على نصؾ وبكسرها تارة أخرى هو المناسب لهذه اللفظة المحدثة؛ فإنَّ 
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ة أو لطعة الشًء، كنصؾ الثوب، ونصؾ الشاة، كما ذكرنا، واستعملتها بمعنى َشِظٌَّ 

د المنازل المستملّة فً د  ُل ما بُدئ بتع، وأوَّ (51)مشمولة من لوح أو خشب أو ؼٌره

تٌن اثنتٌن، الطبمة الواحدة من المبنى فً العصر الحدٌث كان ٌُمتصر فٌها على ُشمَّ 
ن نصؾ الطبمة الواحدة، ثم أصبح فً الطبمة الواحدة أكثر من ة كانت تكوِّ فكل ُشمَّ 

من  تٌن، فٌنبؽً أن ٌُلحظ هذا المعنى فً اللفظ الموضوع للداللة على هذا النوعُشمَّ 
ة تكون فً ناحٌة من الطبمة. هذا ما مَّ ك: الناحٌة، والش  من معانً الشِّ  المنازل. كما أنَّ 

 ٌمتضٌه المٌاس وأصول العربٌة.
نخلص من هذا إلى أنه ال ٌنبؽً أن تكون هذه الكلمة مفتوحة الشٌن من 

ألول، ا من حٌث المعنى فِلما ذكرناه فً األسباب: احٌث المعنى ومن حٌث اللفظ: أمَّ 
 ا من حٌث اللفظ فِلما ذكرناه فً السبب الرابع.والثانً، والثالث، والخامس. وأمَّ 

*   *   * 

 المسألة الثالثة

 َغ فالٌن القرارَ تَبَل   
خطأ، والصواب  ـَػ الرجُل المراَر، ونحوه لولن: تبلَّ  ذهب بعضهم إلى أنَّ 

 بِلؽَه فالٌن، أو أبلَؽتُه إٌاه. وحجته فً ذلن أنَّ ؽتُه إٌاه، أو أُ َػ فاُلٌن المراَر، أو: بلَّ هو: بُلِّ 
ٌان لمفعولٌن، وأوردَ بعض اآلٌات المرآنٌة شاهدًا على هذا َػ وأَبلََػ ٌَُعدَّ الفعلٌن َبلَّ 

ؽْت به َػ بالملٌل: اكتفى به، وتَبَلَّ َػ: لولهم: تبلَّ من معانً الفعل تََبلَّ  ي. وذكر أنَّ التعدِّ 
 .(52)َؾ البلوَغ إلٌه حتى َبلَؽَهَػ الشًَء: تكلَّ بَلَّ ت. وتَ ةُ: اشتدَّ العلَّ 

ي الفعلٌن المذكورٌن إلى مفعولٌن على تخطبة وألول: ال حجة فً تعدِّ 
َػ بالمعانً التً ذكرها َػ بالمعنى المذكور؛ وال دلٌل فً استعمال تَبَلَّ استعمال الفعل تَبَلَّ 

هذا االستعمال  وأرى أنَّ  على أنه ال ٌجوز استعماله بالمعنى الذي حكم بخطبه؛
َل ٌكون ِلُمطاوعة تَفَعَّ  صحٌح ال ؼبار علٌه، وٌُحَمل على باب المطاوعة؛ فإنَّ 

ا بأن ٌفعل ما ترٌده ، ومعنى المطاوعة أن ترٌد من الشًء أمًرا ما فتَبلُؽَه، إمَّ (53)لَ فَعَّ 
ٌصٌر إلى مثِل ا أن منه الفعل، كمولن: َصَرفتُه فاْنَصَرَؾ. وإمَّ  إذا كان ممن ٌصح  

منه الفعل، كمولن: لَطعُت  منه الفعل وإن كان مما ال ٌصح   حاِل الفاعل الذي ٌصح  
أحد الفعلٌن على  وإنما حمٌمة المطاوعة أن ٌدلَّ )). أو كما لال آخر: (54)الحبَل فاْنمََطعَ 
 . (55)((اآلخر على لبول فاعله لذلن التأثٌر تأثٌر، وٌدلَّ 

ًٌا ، فإن كان الفعل المطاَوع متعدِّ (56)اَوع درجةً والمطاِوع ٌنمص عن المط
رته ع، وكسَّ عته فتمطَّ إلى مفعول به واحد كان الفعل المطاِوع الزًما، كمولن: لطَّ 

ى المطاِوع إلى مفعول ًٌا إلى مفعولٌن اثنٌن تعدَّ . وإن كان المطاَوع متعدِّ (57)رفتكسَّ 
بَهبُت الرجَل اإلثَم فتََجنَّ وَجنَّ  َمه،مُت الرجَل الماَل فتََسلَّ واحد، كمولن: سلَّ 

(58) . 
الكتّاب أرادوا باستعمالهم  بعض من كتبوا فً األخطاء اللؽوٌة بأنَّ  ولد ألرَّ 

هذا لٌس محل لٌاس عند  عى هذا الكاتب أنَّ َؽه(. وادَّ بَلَّ ل)اشتماق مطاوعٍ  ((ػتبلَّ ))
سه إذا مّست حاجة التعبٌر. األبمة. ولم ٌمنع بإلرار مجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة لٌا
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 .(59)وزعم أنه ال حاجة بنا إلٌه
ما لٌس على  النحوٌٌن ٌعتمدون أنَّ  هذا مما ٌُعرؾ بالمٌاس، فإنَّ  وألول: إنَّ 

لٌس كل ما ٌجوز فً المٌاس ٌخرج به ))، و(60)كالم العرب فهو من كالمهم
لم ٌرد فً االستعمال  َػ بهذا المعنى جابز فً المٌاس، وإن، واستعمال تََبلَّ (61)((سماع

. ولٌاس (62)((وما ٌحتمله المٌاس ولم ٌرد به السماع كثٌر))إن ثبت أنه ؼٌر مسموع، 
ما لم ٌُسمع على ما ُسمع من اللؽة باب فٌه إثراء للؽة، وإؼالله سبب لجمود اللؽة 

ع فً التخطبة، وٌجب على من ٌبحث فً اللؽة أن ٌكون وانؽاللها، فٌنبؽً عدم التسر  
ا بمماٌٌس كالم العرب، وال ٌكتفً بالنمل مما حوته الكتب فً بطونها، حتى ال عالمً 

مانع من  ٌضٌّك واسعًا، وال ٌحكم بخطأ أسلوب ما وهو صواب، أو ال ٌكون ثَمَّ 
تصوٌبه. ومن ذا الذي ٌزعم أنه أحاط باللؽة، ولو كان ذلن مذهب أبمة العربٌة لََما 

 كافّة. فً علوم العربٌةكثرت المعجمات والمصنفات المتنوعة 

*   *   * 

 المسألة الرابعة

 قلب الٌاء األصلٌة همزة بعد ألف الجمع الموازن لـ)َمفاِعل(
ٌمول بعض الباحثٌن والمدرسٌن فً جمع َمصٌر، وَمعٌب، وَمبٌت: َمصابر 
الشعوب، ومعابب، ومبابت الطٌر، بإبدال الٌاء همزة لٌاًسا على لولهم فً جمع 

 ة: َضمابر، وَصحابؾ. َضمٌر، وَصحٌف
الٌاء فً َضمٌر، وَصحٌفة حرؾ مد زابد، وهذا أحد  وهذا لٌاس خاطا؛ فإنَّ 

شروط إبدالها همزة فً هذا الجمع، وهً فً َمصٌر وَمعٌب وَمبٌت حرؾ أصلً، 
 فال ٌجوز إبدالها همزة فً الجمع.

فإن لٌل: نمٌسها على لراءة نافع فً رواٌة خارجة بن مصعب )وجعلنا لكم 
 :(64)بالهمز، ومثله َمسابل فً لول زهٌر (63)فٌها َمعابش(

 فمال: ِشٌاهٌ، راتِعاٌت، بِمَفرةٍ 
 

 َمسابلُهْ  بُِمستأِسِد المُْرٌاِن، ُحوٍّ  
فهما جمع َمعٌشة، وَمسٌل الماء، والٌاء فً الكلمتٌن كلتٌهما أصلٌة، ولد  

 أُبدلت فً الجمع همزة.
ظ، وال ٌماس علٌه، و)ال ٌُعترض به لٌل: الهمز فً هذا من الشاذ الذي ٌحف

ن على الشابع المطرد، وال ٌُحمل علٌه ؼٌره، وإنما حكمه أن ٌُعرؾ أصله، وٌُتبٌَّ 
 .(65)وجه الصواب فٌه، ومن أٌن ولع الشبه الذي جاء من أجله الؽلط(

*   *   * 

 المسألة الخامسة

 ما ٌقال فً وصف الرجل الذي ال زوج له والمرأة التً ال زوج لها
ٌمول بعضهم للشاب الذي لم ٌتزوج: أَْعَزُب، وللفتاة التً لم تتزوج: َعْزباء. 



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 حسن محمود هنداوي  

    511 

  .(66)وممن أجاز ذلن من المعاصرٌن دمحم خٌر أبو حرب
وألول: الصواب أن ٌمال: رجٌل َعَزٌب، والجمع أَْعزاب، واألنثى: َعَزبَةٌ 

 :(67)وَعَزٌب، وفعله َعَزَب، لال أبو الِؽطرٌؾ الَهدّادي
 ألرباِب البٌُوِت بٌُُوتُهمْ َهنٌبًا 

 
سُ    وِلْلعََزِب الِمسكٌِن ما ٌَتَلَمَّ

 :(68)ولالت عمرة بنت الُحماِرس 
 َعَزبًا على َعَزبْ  ٌا َمن ٌَدُل  

 
 على ابنِة الُحماِرِس الشٌخِ األََزبْ  

ه صحٌح مسلم فً ورد استعمال أَْعَزب فً الحدٌث النبوي، فمد أخرج لكن 
 أنَّ  (70)وذكر األزهري. ، فً إحدى الرواٌات(69)ً الجنَّة أَْعَزُب()وما ف :حدٌثًا فٌه

 ؼٌره أجازه. أبا حاتم ذهب إلى أنه ال ٌمال: رجل أَْعَزب، وأنَّ 
لولهم: رجل َعَزب ـ أجود من: رجل  وذهب دمحم خٌر أبو حرب إلى أنَّ 

 .(71)أَْعَزب
وال ٌَعدل  ،نادرا ما ورد فً الحدٌث فهو ما ذكرتُه أوالً، وأمَّ  للت: الكثٌر

 الكثٌر الشابع فً لؽة عامة العرب.

*   *   * 
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 الهوامش

                                      
ّمة: ىم الكّتاب والمدّرسون والباحثون غير المتخصصين في عموم المسان العربي. والخاّصة: العا( 1)

 ىم المتخصصون في عموم المسان من أساتذة الجامعات ومن في حكميم.

 .011: 4الكتاب ( 2)

 .51ما ينصرف وما ال ينصرف ص  (3)

 .015: 00شرح كتاب سيبويو  (4)

 .581المسائل المنثورة ص ( 5)

 .0311: 4شرح الكافية الشافية  (6)

/أ مخطوط، وتمييد القواعد 38/أ، و13 ـ/ب 14: ق 8التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل  (7)
 .3013 ـ 3014: 8في شرح تسييل الفوائد 

 .011: 4الكتاب  (8)

 .514: 4الكتاب ( 9)
 .141شرح أشعار اليذليين لمسكري ص ( 10)

 .51 ما ينصرف وما ال ينصرف ص (11)

 .015: 00شرح كتاب سيبويو  (12)

 .581المسائل المنثورة ص ( 13)

 .010: 00، وشرحو لمسيرافي 401، 521، 011، وانظر أيًضا ص 018: 4الكتاب  (14)

 .025، 52ما ينصرف وما ال ينصرف ص  (15)

 .85: 5األصول في النحو ( 16)

 .021، 51ما ينصرف وما ال ينصرف ص  (17)

 .010: 00شرح كتاب سيبويو  (18)

 .34وأثر التسمية في بنية الكممة ص  581المسائل المنثورة ص  (19)

 .021ما ينصرف وما ال ينصرف ص  (20)

 .301توجيو الممع البن الخباز ص  (21)

 .0311 ـ0311، 0321: 4، وشرح الكافية الشافية 551تسييل الفوائد وتكميل المقاصد ص ( 22)

، وفيو قطع ىمزة الحرف وىمزة الفعل، ولم يذكر 135مغني المبيب عن كتب األعاريب ص  (23)
 حكم ىمزة االسم.

 .531: 3التصريح بمضمون التوضيح  (24)

 .0321: 4شرح الكافية الشافية  (25)

 .0311 ـ 0311: 4شرح الكافية الشافية  (26)

 .221النوادر في المغة ألبي زيد األنصاري ص ( 27)

 /ب مخطوط.14: ق 8، والتذييل والتكميل 03المبيج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ص ( 28)

 /أ مخطوط.38 ـ/ب 31/ب، 14: ق 8التذييل والتكميل   (29)

 .135مغني المبيب ص  (30)

 [.5]الحاشية  531: 3النحو الوافي ( 31)
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 المرجع السابق: الجزء والصفحة.( 32)

 .528: 4حاشية الصبان عمى شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك  (33)

 .513: 3الصبان عمى شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك حاشية  (34)

 .50المغة العربية إمالء وكتابة ص ( 35)

 .42آللئ اإلمالء ص ( 36)

 .30المرجع السابق ص ( 37)

 .440: 0معجم المغة العربية المعاصرة )ثني( ( 38)

 )شقق(. المعجم الوسيط( 39)

 .044معجم األخطاء الشائعة ص ( 40)

 .420 ـ 421لمغوية المعاصرة ص معجم األغالط ا( 41)

 .214المعجم المدرسي )شقق( ص ( 42)

 .0554: 5معجم المغة العربية المعاصرة )شقق(  (43)

 )شقق(.المعجم المدرسي و المعجم الوسيط  (44)

. وفي تاج )شقق( المعجم الوسيطالعرب )شقق(، و  لسان، و 315: 5النياية في غريب الحديث ( 45)
 .((ة التي دون العمياق  : ُرواق البيت، وىي الش  والسماء))العروس )سمو(: 

 )شقق(، وفيو: والعامة تفتحيا.تاج العروس  (46)

، وصحيح مسمم: كتاب الزكاة: باب الحث عمى 0420صحيح البخاري: كتاب الزكاة: الحديث ( 47)
 .112، 113، 114: 5الصدقة 

شرح شافية ابن الحاجب لرضي ، و 0848 ـ 0841: 3، وشرح الكافية الشافية 211: 4الكتاب ( 48)
 .012، 011: 5الدين األستراباذي 

 .0831 ـ 0841: 3، وشرح الكافية الشافية  280 ـ 281: 4الكتاب  (49)

ة: ظرف لمَبزر ب  . الد  014 ـ 011: 5، وشرح شافية ابن الحاجب 211 ـ 218: 4الكتاب  (50)
 يت، والكثيب من الرمل.والز  

 )شقق(.تاج العروس  (51)

 .21 ـ 28، ومعجم أخطاء الكّتاب ص 12معجم األغالط المغوية المعاصرة ص  (52)

 .018تسييل الفوائد ص ( 53)

، وشرح شافية ابن الحاجب 011، 084، والممتع في التصريف ص 10: 0المنصف البن جني ( 54)
0 :018. 

 .212مغني المبيب ص ( 55)

 .213مغني المبيب ص  (56)

 .18: 0المقتضب ( 57)

 .001األسماء واألفعال لمدكتور فخر الدين قباوة ص تصريف ( 58)

 .21 ـ 28معجم أخطاء الكّتاب ص ( 59)

 .003: 0والخصائص  081: 0المنصف البن جني ( 60)

 .415: 0الخصائص ( 61)
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 .418: 0الخصائص ( 62)

 .518. السبعة في القراءات ص 01سورة األعراف: اآلية ( 63)

 .011ـ  012شرح شعر زىير لثعمب ص ( 64)

 .541: 5اإلغفال ألبي عمي الفارسي ( 65)

 المعجم المدرسي )عزب(.( 66)

 . 014ـ  015: 0شرح أبيات سيبويو البن السيرافي ( 67)

 .031: 5تيذيب المغة ( 68)

 . وورد ىذا في غيره من كتب الحديث.5018: 3 صحيح مسمم (69)

 .031: 5تيذيب المغة  (70)

 المعجم المدرسي )عزب(.( 71)
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 اجعالمصادر والمر

 م.1991ـ أثر التسمٌة فً بنٌة الكلمة للدكتور سلٌمان بن إبراهٌم العاٌد، الطبعة األولى 

ـ األصول فً النحو ألبً بكر دمحم بن سهل بن السراج، تحمٌك د. عبد الحسٌن الفتلً، 
 م. 1985ـ ه 1445مؤسسة الرسالة، بٌروت، الطبعة األولى 

رسً، تحمٌك د. عبد هللا الحاج إبراهٌم، المجمع ـ اإلؼفال ألبً علً الحسن بن أحمد الفا

 م. 2443الثمافً، أبو ظبً، الطبعة األولى 

ـ تاج العروس من جواهر الماموس لدمحم مرتضى الزبٌدي، تحمٌك مجموعة من األساتذة، 
 م وما بعدها.1965مطبعة حكومة الكوٌت، الطبعة األولى 

حٌان دمحم بن ٌوسؾ األندلسً، مصورة  ـ التذٌٌل والتكمٌل فً شرح كتاب التسهٌل ألبً
 .56مخطوطة األسكولاير رلم 

ـ تسهٌل الفوابد وتكمٌل المماصد البن مالن، تحمٌك دمحم كامل بركات، دار الكاتب العربً، 
 م. 1967ـ ه 1387الماهرة، الطبعة األولى 

م، ـ التصرٌح بمضمون التوضٌح لخالد األزهري، تحمٌك د. عبد الفتاح بحٌري إبراهٌ
 م. 1992الزهراء لإلعالم العربً، الماهرة، الطبعة األولى 

ـ تصرٌؾ األسماء واألفعال للدكتور فخر الدٌن لباوة، مكتبة المعارؾ، بٌروت، الطبعة 
 األولى، بال تارٌخ.

ـ تمهٌد المواعد بشرح تسهٌل الفوابد، لدمحم بن ٌوسؾ ناظر الجٌش، تحمٌك مجموعة من 
 م.2447الماهرة، الطبعة األولى األساتذة، دار السالم، 

ـ تهذٌب اللؽة ألبً منصور األزهري، تحمٌك مجموعة من األساتذة، الدار المصرٌة للتألٌؾ 
 م.1964والترجمة، الماهرة، الطبعة األولى 

ـ توجٌه اللمع البن الخباز، تحمٌك د. فابز دٌاب، دار السالم، الماهرة، الطبعة األولى 
 م. 2442ـ ه 1423

ة الصبان على شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالن لدمحم بن علً الصبان، مكتبة ـ حاشٌ
 عٌسى البابً الحلبً بالماهرة، الطبعة األولى، بال تارٌخ.

 ـ الخصابص البن جنً، تحمٌك دمحم علً النجار، دار الهدى، بٌروت، الطبعة الثانٌة. 

لً ضٌؾ ، دار المعارؾ، ـ السبعة فً المراءات ألبً بكر بن مجاهد، تحمٌك د. شو
 م.1972الماهرة، الطبعة األولى 

ـ شرح أبٌات سٌبوٌه لٌوسؾ بن أبً سعٌد السٌرافً، تحمٌك د. دمحم علً سلطانً، دار 
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 م. 1979المأمون، دمشك، الطبعة األولى 

ـ شرح أشعار الهذلٌٌن ألبً سعٌد السكري، تحمٌك عبد الستار فراج، دار العروبة، الماهرة، 
 م.1965األولى  الطبعة

ـ شرح الكافٌة الشافٌة البن مالن، تحمٌك د. عبد المنعم هرٌدي، دار المأمون، دمشك، 
 م.1982ـ ه 1442الطبعة األولى

ـ شرح شافٌة ابن الحاجب لرضً الدٌن دمحم بن الحسن األستراباذي، تحمٌك دمحم الحسن ودمحم 
 م. 1975لمٌة، بٌروت، الزفزاؾ ودمحم محًٌ الدٌن عبد الحمٌد، دار الكتب الع

ـ شرح شعر زهٌر ألبً العباس أحمد بن ٌحٌى ثعلب، تحمٌك د. فخر الدٌن لباوة. دار 
 م. 1982اآلفاق الجدٌدة، بٌروت، الطبعة األولى 

ـ شرح كتاب سٌبوٌه ألبً سعٌد السٌرافً، تحمٌك مجموعة من األساتذة، الهٌبة المصرٌة 
 وما بعدها.  1986العامة للكتاب بمصر، الطبعة األولى 

ـ صحٌح البخاري، أبو عبد هللا دمحم بن إسماعٌل البخاري، تحمٌك د. مصطفى دٌب البؽا، ، 
 م. 1987دار ابن كثٌر، بٌروت، الطبعة الثالثة 

ـ صحٌح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحمٌك دمحم فؤاد عبد البالً، المكتبة اإلسالمٌة، إستانبول، 
 بال تارٌخ.

عمرو بن عثمان سٌبوٌه، تحمٌك عبد السالم هارون، الهٌبة المصرٌة  ـ الكتاب ألبً بشر
 م. 1977العامة للكتاب، الماهرة، الطبعة الثانٌة 

 م.1994ـ آللا اإلمالء لدمحم مامو، الٌمامة للطباعة، دمشك، الطبعة األولى 

 ه.1344ـ لسان العرب البن منظور، مطبعة بوالق بمصر 

ة لفخري دمحم صالح، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة األولى ـ اللؽة العربٌة إمالء وكتاب
 م.1987

ـ ما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ ألبً إسحاق إبراهٌم بن السري الزجاج، تحمٌك د. هدى 
 م.1994ـ ه 1414محمود لراعة، مكتبة الخانجً، الماهرة، الطبعة الثانٌة 

د. حسن هنداوي، دار الملم، ـ المبهج فً تفسٌر أسماء شعراء الحماسة البن جنً، تحمٌك 
 م. 1987ـ ه 1447دمشك، الطبعة األولى 

ـ المسابل المنثورة ألبً علً الحسن بن أحمد الفارسً، تحمٌك مصطفى الحدري، مجمع 
 اللؽة العربٌة، دمشك، بال تارٌخ. 

ـ معجم أخطاء الكتّاب لصالح الدٌن الزعبالوي، عنً به دمحم مكً الحسنً ومروان البواب، 

 م.2446الثمافة والتراث، دمشك، الطبعة األولى  دار
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 م.1983ـ معجم األخطاء الشابعة لدمحم العدنانً، مكتبة لبنان، بٌروت، الطبعة الثانٌة 

ـ معجم األؼالط اللؽوٌة المعاصرة لدمحم العدنانً، مكتبة لبنان، بٌروت، الطبعة األولى 
 م.1984

د مختار عمر، عالم الكتب، الماهرة، الطبعة ـ معجم اللؽة العربٌة المعاصرة للدكتور أحم
 م.2448األولى 

ـ ه 1446ـ المعجم المدرسً، دمحم خٌر أبو حرب، وزارة التربٌة السورٌة، الطبعة األولى 
 م.1985

، إبراهٌم مصطفى وأحمد حسن الزٌات وحامد عبد المادر ودمحم علً المعجم الوسٌطـ 
 ، بال تارٌخ.النجار، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت

ـ مؽنً اللبٌب عن كتب األعارٌب لجمال الدٌن عبد هللا بن ٌوسؾ بن هشام األنصاري، 
 م.1969تحمٌك د. مازن المبارن ودمحم علً حمد هللا، دار الفكر، دمشك، الطبعة الثانٌة 

ـ الممتضب ألبً العباس دمحم بن ٌزٌد المبرد، تحمٌك دمحم عبد الخالك عضٌمة، المجلس 
 ه. 1386للشؤون اإلسالمٌة، الماهرة،  األعلى

ـ الممتع فً التصرٌؾ البن عصفور اإلشبٌلً، تحمٌك د. فخر الدٌن لباوة، المكتبة العربٌة، 
 م. 1974ـ ه 1394حلب، الطبعة األولى 

ـ المنصؾ فً شرح كتاب التصرٌؾ، البن جنً، تحمٌك إبراهٌم مصطفى وعبد هللا أمٌن، 
 م. 1954ـ ه 1373بمصر، الطبعة األولى  مكتبة مصطفى البابً الحلبً

 ـ النحو الوافً لعباس حسن، دار المعارؾ بمصر، الطبعة السابعة، بال تارٌخ.

ـ النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر البن األثٌر الجزري، تحمٌك د. محمود دمحم الطناحً، دار 
 الفكر، بٌروت. 

، تحمٌك د. دمحم عبد المادر أحمد، دار ـ النوادر فً اللؽة ألبً زٌد سعٌد بن أوس األنصاري
 م. 1981الشروق، بٌروت، الطبعة األولى 

 
 


