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 (2حظات )ذيول ومَل 
 للمهندس حاتم غنيم

 مقدمة:

جمع أشوااتا  موا الملحظوات الاوّ علا اهوا علوش هووامٍث أ  وا   أهأنذا أعوو   و

يا  أن نشرت  ّ  نا ش منها موا أننوذ ذا أهميوة  مها هوا أناوذ أأعدا  مجلة المجمع، ماوخا

ح وهما    ائود  أو  ، أو ي يور ن اشوا  ذا جودوأ، أو ي وي ال ي سا السكوت عنوذ يص ا

دا ، وموا عري وة، تشومل لهجواٍت ئهائول عو  وّ شور و والل وة الار ياوة واسواة   توساا  

ئود يجوّء  وّ أخورأ علوش غيور ذلو ، ولكوّ يسوا يع  يجّء  وّ ححوداها علوش وجوذ  

ا   ماظم ما جاء  وّ أ احث  ن يجزم  ادم جواز اساامال  ل ويا ما عليذ أن يكون ملما

و لذل   لا أنهاٍوذ ال، وهو أمر شاقا يكا  يكون مسا يل  كاب الل ة ماالا ا   هذا االساام

حالا علش ما كان وهما  شائاا  يجب الانهيذ عليذ، أو اناصارا  السواامال  ل ووي ئوائب  

 ٍهَم  الخ أواُت  

وسأتناول  ّ عرضّ هوذا اله وو  الاوّ نشورت  وّ الاود  الموز وع السوا ع  

عرضت لها  ّ أعودا  المجلاوة ارخورأ، وال اما ما مجلاة المجمع، والاالي اٍت الاّ 

وول  لله ووو  ال يجوووز غوو   النظوور عنهووا، وال تَصووح  ححذ  ننووّ أعاهرهووا جووزءا  مكما

 منائشاها منفصلة عا اله ث ارئلو

 

 صناعة المعاجم والجدول الهجائي الكامل:

 سكندر، وتعليقات األستاذ محمد شيت صالح الحياويإلألستاذ نجيب 

 وّ ترتيوب  (1)أنا حثهات المزيد والمشاقا ت ت أثلة المجر  اد أن ذكر الهاحث 

ّا المسوااَمل، عوا   ّا الار و الماجم الار ّ لم ي ر االشاهاه  ّ ئلو  الجدول الهجوائ

 أشار حلش أنا االتجواهَ حلوش ترتيوب الماجوم ترتيهوا  لفظيوا  تُوديَرُع  يوذ المفور ات حسوب 

نش    ذ الذي حاول  يذ حثهات حرو ها يوجب حكمال هذا الجدول وضه ذ، وما ثم  

ّا الماامدو  ئصوٍر الجدول الهجائ

أئول: ن ا نخال  الهاحث  ّ ئل  طري ة ح راع المفور ات  وّ الماجموات 

اعامووا  الجووذر أساسووا  ٍ  راع المفوور ات  طري ووةَ  الار يووة حسووب حرو هوواو ونوورأ أنا 

                                                 

( لم تثبت المعجمات المزيد والمشتق تحت أثلة المجرد بل تحت أثلة الجذر الذي هوو اصلولف لاللعول  (3
 )قال(ف وهو من المجردف أدرج لي المعجمات تحت الجذر )قول(.
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الصوال ة لجموع ت اذ، علش ما  يها موا هنوات ئود تسوهبا عناوا  للشودا ، هوّ ال ري وة 

 الل ة الار ية جماا  ماجميا ، وذل  رسهاب ثلثة:

ن االشا اق الذي يميز الل ة الار ية عا غيرها يجالها أوسع الل اتو حأولهما: 

ة منذ تهلغ المئات، موا ولو ضر نا م ل  لذل  الجذر ) ال( لوجدنا أن الصور المشا ا 

فال وتفاال، وموا مصوا َر وئويغ   ال و اعل واسافال و اال وتفاعل وانأمزيدات  ك

كاسم الفاعل والمفاول والمرا  والهيئة وار ا  وئيغ المهال ة والاف ويل، والجموو  

 ووو لهذه كلاها، كذل  أشكال ار اال ما ماض  وم ار   وأمر، وما حلش ذل 

َموعي  ،ولو نظرنا حلوش عودٍ  المووا ا الاوّ ذَكَرتهوا الماجمواُت الار يوة وهوذه لوم تَجي

جوذور الل وة، لرأينوا أنهوا تاجواوز مائوة وعشوريا ألفوا  أي أن ُئوَوَر َكٍلوٍم الل وة  كامولَ 

 الار ية ئد تهلوغ المليويا، أضو  حلوش ت يور الصوور الاوّ ياشوكل  هوا ك يور موا هوذه

وا والمفر ات عند اتصالها  ها  اللا  يانوّ ائق، م ل ئالت وئُليُت، وي ول وي ُليَا، مما

مخالفة  ّ الماجوم، كولا هوذا يانوّ أننوا لوو أر نوا  ضرور  ح خال الكلمة ت ت ئور  

، يك ور  يوذ أاعاما  ترتيب الماجم ترتيها  لفظياا  لََكهُر الماجم ك يراُ و ّا ئهح غير عمل

نا هوذه حالجذر  ّ ماجماتنا، حذ  طري ةٍ  يدعونا حلش اعاما ٍ  االاكرار  ونما  ائد و وهذ

اٍُمدتي  يما سل  مثهت ئلحها، واُ  ال ري ةَ   ا الماجماتوعي

ن حركاٍت الكلمة الواحد  تا يار حسب مكانٍها ما ا عراب وحسب ما حوثانيا : 

ياهاها ما اللوائق، وهذا يانّ اخالَف ئور  الكلمة الواحد  عند االساااضٍة عا 

 ال ركات   روف  كما ي ار  ارسااذ الهاحثو

يفة ئيامة  عا الماانّ ن ئليل  ما الهاح يا ال دامش ئاموا  دراسات  طرحوثال ها: 

ع حروف  مايانة، ولالا حثهاٍت المفر اٍت ضوما الجوذور  المشاركة الاّ ئد يفيدها تََجم 

 ئد يساعد علش اساكمال م ل هذه اله و و

هذه هّ ملحظاتنا علش اله ث  شكلذ الااماو ون ا ماوش اتف نوا علوش ضورور  

يف ود اله وث الجوزَء اركهوَر  ح راع المفر ات الار ياة  ّ الماجم ت ت ئي ة الجوذر،

 ما ئيماذ وجدواه، وال يه ش ما ضرور   لمراجااٍٍذ والااليق عليذو

غير أن اله ث ور   ّ ثنايواه أشوياء تلفوت االناهواه وتسواوجب الااليوَق عليهوا، 

منها اساامال ارسااذ الهاحث كلمة "ا ملء"  ّ أك َر ما موضع، لافيد مانش رسم 

وهووذا خ وأ شووائع االسوواامالو  وا ملء هووو تولو  الكوولم علووش الكلموات  ووّ الكاا وة، 

 والكاتب، وئد يكون المملّ سويَّ ا ملء لكناذ ال يارف الكاا ة

( ما أن الفا ة  وّ الفاول الماضوّ "ليسوت سووأ نوو  43ومنها ما جاء )ص

َصوذ لل ائوب المفور ، كموا  ما ضمير   ارز  مااصول تودخل علوش الفاول الم لوق لاخصاٍ

ذ الفا ة ال ويلة )ارل ( لاخصصذ لل ائوب الم ناوش"و وهوذا رأي  يوذ نظور، تدل علي
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ن حوذف ال ركوة ححذ لو كان ذل  كذل  لموا جواز تسوكيُا  خور الفاول عنود الوئو ، حذ 

يانّ حذف ضمير مااٍصل   ارز عند الوئو  وحثهاتوذ عنود الودرع، وهوذا ال يجووز حالا 

 مر كذل   ّ هذه ال الةوحذا ناب عا ال مير الم ذوف حرف  خر، وليس ار

ا ما ي ولذ الهاحث )نفس الصف ة( ما أن الانويا لويس سووأ أ ا  تنكيورو هومن

ا  حلوش مخالفاوذ مورا  أخورأ،  لوو ئوحا ذلو  لكوان كول  علوم  غيور  وأرأ نفسّ م  را

ن ن ول: جاَء زيد  الكريمو ويوا ليوت  اح ينوا أممنو   ما الصرف نكر ، ولما جاز لنا 

داره، يهذلون  ا ا  ما جهد  وّ  راسوة هوذا ال كوم ئهول حئو ما ما  عندما يا ون حك

  ربا َعَجلة  تََهب ري ا و

حنا هوذا  :ثهات أل  تنويا الفاح  ّ الكاا ة( عا ح43 -43وي ول الهاحث )ص 

ال وورف ال ئيمووة )حملئيووة( لووذ، ومووا كووان ال صوود منووذ سوووأ الااوووي  عووا علمووة 

ئواعوودَ الكاا ووٍة الار يووة تنظوور حلووش الكلمووة عنوود الانووويا   و ووات ارسووااذَ الهاحووَث أنا 

اَُب الااُء المر وطة علش شكل الهواء  وّ  خور الكلموة رنهوا ت لوب  الدرع والوئ ،  َاُكي

هوواء عنوود الوئوو ،  وو ذا ل  ووت الكلمووة ححوودأ اللوائووق كاهووت كووأي توواء أخوورأ لاوودم 

كذل  لوجب  الوئ  عليهاو كذل   ارل  ليست تاوي ا  ما تنويا الفاح، حذ لو كانت

والكسر، والااويُ  منهوا  وواو  ويواءو لكوا السوهب  الازاُم هذا ارمر  ّ تنويا ال ما 

واَهيدُل ألفوا  عنود الوئو ، لهوذا   ّ حثهات ارل   ّ تنوويا الفواح هوو أن هوذا الانوويا يُسي

وجب حثهاتذُ ألفا ، وهذا هو سوهب االسوا ناء عنهوا  وّ ارسوماء الم صوور  والمناهيوة 

 نيثو ااء الاأ

حلووش   ركووة  ووّ الكلمووة علووش شووكل حوورف خوواصا وياووزو ارسووااذ حهموواَل رسووٍم ال

ا  هوا ٍِ حمكانياوٍة الرموٍز حلوش ال ركوة  شوكل خواص  (و 43)ص  ئصور ارئدميا عوا ح را

ا َّيور  وّ الكلموة لكاا الل ة الار ياة تخال  عا الل ات اللتينيَّة  ّ أنا ال ركوات ئود ت

ل( مو ل  لهوا عوراب أو ا ضوا ة أو الوئو و  كلموة )رجوا  لموئاها ما الواحد ، تهاا  

ٍمها نصها  ور اوا  وجورا ، وال ركواُت الو لُ   ودوٍن تنوويا  عنود ما الصور: تنويُا ال

ا ضا ة، و وَن علمة  عندَ الوئو   وّ جميوع أحوالهوا موا عودا النصوب موع الانوويا 

ذل  ك ر َ الكلماٍت الاوّ أض  حلش  واحد ولكلمة   ر  وَ حيث ت هت ارل و  هذه تسُع ئُ 

ئهع( م ل  تجوُز  ّ حرو ها أشكال  حتجوُز  ّ ُحرو ٍها ال ركاُت المخالفةو  كلمة )

 ماادا   ما ال ركات،  هل سنرسمها علش عدا ٍ أشكال  أو ُئَور؟؟

ا لم  ، ّ ماش وحذا هّ حركة ئصير   َ حنا ارلٍ  :(43وي ول ارسااذ )ص "ولما

 نهواٍر ال ركوٍة ال صوير  ُضوهٍَ تي هوذٍه الكلمواُت  والفاحٍ  تكا ئد وجودت  اودُ طري وة  

ارسااذُ ال ياوي علش هذا ال وٍل  ّ مراجااتذ المنشور ٍ  ّ عد   قال ويل"و وئد علا 

ذ نا أو وأزيد هنا علش تالي ذ 131( ص 12 -11ة المز وع )مجلة مجمع الل ة الار يا 
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أخوورأ م وول "هووو" و"أنووت" سووكندر لوجووب رسووُم كلمووات  حلووو ئووح مووا ئالووذ ارسووااذ 

  ارل و  ما مهرر حثهاتها هناِ وحهمالها هنا؟

ا ال ركواٍت ال ويلوة وال صوير  ( أنا الفورَق  وي41وذكر ارسااذ الهاحث )ص 

و  والملحا أنا ال ركوة ال صوير  ك يور ُ  ّ  كم ّا ّ  كيفو و وأئوول حنا الفورق كمو ّا ال كيفو

عليها،  اكوس حورٍف  مكانها ما يدل   ال تارِه، وعندَ ت ي ٍرها الا ي ٍر  ا عراب وغيرٍ 

ُِ رٍ عا   ، وعند ت ي    ّ الكلمة الواحد ٍ  المدا الذي ال يا يرُ  عليذ، هذا موا  ما يدل   ه يار

 حركوات   خوولَ  ُ  تي لَوهٍ موا ئَ لَ  أخرأ لو كانوت حوروُف الموداٍ حركوات   ناحية، وما ناحية  

  ّ مجلسذو َّ ال اٍض  ورأيتُ ما جاز لنا أن ن ول: جاء ال اضّ لَ أخرأ عليها، وَ 

 لَ ها الماهوداٍ حلوش أنا شوكلَ  عوا رسوم الهموز ، مشويرا    ٍ وينا ل الهاحث حلوش الا ود  

 الشووكلَ  ( مووع أنا 32ئوور ياة )ص خووارع  عووا أئووول الرسووم وعائوود  حلووش اعاهووارات  

الكلمووة عنوود تسووهيل الهمووز ، كمووا ت ا ووّ   ووّ الهووداء  ئووور َ  عَ هَوواتَّ  للهمووز ٍ  لَ الماهووداٍ 

 للعاهوواراتٍ  ارئوووأ، وال علئووةَ  ال ركووةٍ  ئواعوودُ  تي لرسووم، ومووا ثووم اشووا َّ أئووول ا

  ذل و الصر يَّةٍ 

 وّ   ٍ عوا أسوهاب عودم ح راع ارٍلو حلش ما جاء  ّ الم والٍ  قَ وال أريد أن أت رَّ 

ّا   تي َجوو رٍ   وود نووائ  المنلوو  نفسووذ ورجووع  ووذكر أنهووا أُ  ،(34)ص الجوودول الهجووائ

لص وها  اللم ليمياٍزوها عا الهمز ، واو والياء، وحنما أها المع أخواتٍ  اللم  ملاص ة  

 اٍ يي ال ور َ  ت ريو ٍ  كوانٍ للوواو واليواء  مي  ضوروريا  وغيورُ   ٍ وهو أمر  ضوروريا للٍلو

الماجموات  حوروفٍ  ضوماَ   ٍ ارٍلو ح راعٍ  عودمَ  واال اداٍء  هماو وأضي  أنا  اٍ يي ارخيرَ 

 عا واو أو ياءو أو من لهة   زائد    الكلمة حال اَ مي ها ال تأتّ ٍض الار ية سههذ أنا 

ّا   جودول   ذ  وائارا ٍ ثوم ينهوّ ارسوااذ    َو  أشووكال   ل،  اتوذ  يوذ ح راعُ ماودَّ  هجوائ

 الجودولٍ  تنواولٍ   ٍ دَ َصو ّ وسط الكلمة، والانوياو ولسوُت  ٍ  الوئلٍ  ، منها همز ُ ك ير   

موا  ة  نَو،  هّ مكوَّ ي ر ا  الاار جديد   الخارا  شكل   مهررا   دُ جٍ نّ ال أَ  االنا ا ، ولكنا 

اسوواامال  اللفووا  هووا، عنوودَ  اخووالفٍ  لٍ ه وو َ لاَ  ا علووش اسوواادا   كناوو والم،  وو ني  وئوول    ٍ همووزَ 

ة الاوّ تالوهوا،  لمواذا نوأ ّ ة وال مرياوالشمسويا  ال وروفٍ  الشكل الجديد لهوا،  واخالفٍ 

 ذل  عند اساامال شكلها ال ديم؟ نا ئهولَ سٍ علش أنفُ 

اَ  مي ننّ لَ ح حال أننوّ  ،َع ملحظواتّ علوش هوذا اله وثيوا ذكرُت  نفوا  جمٍف  يموي أسي

،  لالاوذ يكوون ذا طوويل   ّائاصرت علش ما اعا دتوذ ذا أهمياوة، وموع ذلو  جواء تالي و

ّا ئهول حنهائوذ أن أت ورق حلوش المراجاوة الاوّ ئوام  هوا ارسوااذ   ائد و وأرأ لزاما  علو

أتاٍفوُق ماوذ  وّ ُجولاٍ موا كاوب، نا ال ش َّ أو ،(2)ت ئالح ال ياوي لهذا اله ثيم مد ش
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سامي ذ الاذَر  ّ أن أخاٍلفَذ  ّ ال ليل الذي سأذكره تاليوا ، شواكرا  لوذ موا ذكور ألكننّ 

 (   د أئاب وأ ا و131-131)ص  ةعا الكاا ة المااصلة والمنفصل

ش  ووارٍل  وودا  أنا و لوو ح ووو ئووال ارسووااذ ال يوواوي مخ ئووا  االسوواامال: يُسووما منكاٍ

يَم(الص يَح ما  يياُها َمري ولامري ل د أئاب  وّ اسواجا تذ  ،جاء  ّ اآلية: ) وحنّا َسمَّ

ات، لكاا ئوواَب اسواامال  ال يفيود خ وأ  حذَف الهاء،   د جاءت كذل   ّ الانزيل مرا

 اساامال  مخال و

 ،"سميات  لنا  زيدا  وسوميااذ  زيود   مانوش" :ئال الجوهريا  ّ الص ا  )سما(

ما( ذكر أنا سيهويذ يرأ أنا ارئل الهاء رنذ ك ول : عر اوذ نا لسان الارب )سح ل 

 هذه الالمة وأوض اذ  هاو وئود جواء الفاول  وّ الشوار مااودايا   الهواء، ئوال الشواعر 

 )أمياة  ا أ ّ الصلت(:

ٍم الُمفَنٍَّد َرأييُذُ  يياَنّ  اسي  و ّ َرأييٍَ  الاَّفينيدُ لَوي ُكنيَت تَايٍ لُ   َوَسما

ثما يكاش  أن  ،ال ركات "لوائق" ( تسٍميَةَ 131اذ المالاٍق )صارساوي ار  

ٍل َتي علش حروف  أخورأ،  ي وول حنَّ ائو لحذ هوو ارئوحا  ول  :أنا هذٍه الاسمية أُطي

َّ لارٍكٍذ أو ح دالذ، وحنا االئ ل  اآلخوَر هوو الوذي ي اواع حلوش تهوديل وي اور  و  اع

ما ي ول، رنا "اللوائق"  ّ االئو ل  لذل  "الذوانب"  ديل  يفّ  المرام كامل  ك

 والمساامل يُرا   ها اللواحق ليس غير

 أئووول: مووا للسووااٍذ وم اولووة وضووعٍ ائوو ل  جديوود  ي ل ووذ علووش ال ركووات،

عووا أن نسوواهدَل  هووا تسوومية  ئوود ت ووو  حلووش  شن وول ركووة" تسوومية  جياوود  ون ووا  ووّ غٍ و"ا

حلش ما نخشواه موا  ع حالا من ايا  ائق"  ّ هذا الموٍض حشكال، وما أرأ اسااماَل "اللو

لُهما أناذ سهق أن جرأ حطولُق هوذا االئو ل  علوش أشوياء م واير    ذل ، لسههيا: أوا

ووا سوويد انا حلووش حجووراء تهووديل   ووّ االئوو ل  حي مووا ُوٍجوودَ  ووّ كاووب   لصووق  هووا، مما

مر علوش الار ياة، وهو أمر  ئد ندعو حلش تََجن هٍٍذ  ّ حاٍل ائاناٍعنا  صوا ذ،  كي  وار

خلٍف ذل و وثانّ ارسهاب أنانوا ناا ودُ أنا "اللوائوق" أنسوب لموا ُوٍضواَتي لوذ سوا  ا  
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منها لل ركات، وياارض ارسااذ ال ياوي علش اساامالها رنها حنموا توأتّ  وّ  خور 

ٍل الكلموة م ول هواء )هونالء( و)هوذا(، وذلو   الكلمةو لكاا ما اللوائق ما يأتّ  ّ أوا

"الذوانب" ال يُناسب ما ُوٍضَع ائ لُ  "اللوائق" لذو هذا موا يانّ أنا ائ لَ  

 وّ االسوااماٍل "ال ركات" أئوح   ناحية، وما ناحية  أخرأ ن ا نرأ أنا ائ ل َ 

ال ركوات ليسوت موا أئوٍل ما ائ ل ٍ "اللوائق"، وذل  رنا ارخيوَر يووحّ أنا 

ووا   يووةُ ليٍصوو َتي  هووا، وهووذا جوود  ئوو يح   النسووهٍة ل رالكلمووة  وول أُ  كوواٍت ا عووراب، أما

ٍل الكلمة يخاٍَلُ  ماناها  اخال ها وال نسا يُع ت ييَرها حالا  ،(4)ال ركاٍت  هّ ما أَئي

تةو لكولا ذلو  أُ  ٍ ر، شأنها  ّ ذل  شوأن ال وروف ئواماة  أم مصووا خوال  ارسوااذ  مهراٍ

 سم  جديد  علش ال ركات، وأرأ أنانا  مندوحة  عا ذل وا ّ م اولٍة حطلق 

ُُ  ئ ير   ما كنُت ذاٍكَرها لوال أنا يه ش  اد ذل  هنات   و ئو ي ا ،  اَ ها يُخ اٍ

سووكندر )حووروف حو َايَ ووها ئوود ي ووو ُ حلووش وهووم، منهووا اعاراُضووذ علووش ئووول ارسووااذ 

( والكلماوووان ئووو ي اان، 131عا ايوووة( وتصووو ي ذ لهوووا  ووود)أحرف اعايا ياوووة( )ص 

فاووازانّ ( عووا السوواد الا33)ص (3)وانظوور مووا جوواء  ووّ ماجووم ارخ وواء الشووائاة

ر  يشمل الاد  موا ثلثوة  حلوش موا ال نهايوةو كموا أنا النسوهة والصهاان ما أن جمع الك 

) ائّ  ّ م الوذ "لوو أخوذ وئد أَ  ،حلش عا   )عا يا شار حلش ذل  ارسااذ ح راهيم السامرا

ٍذ عوا و ثما يَذيُكُر شيئا  عا ال روف المنفصلة  ّ مجرأ حدي ٍو(3)ال وَس غيُر  اريها"

                                                 

( ألف علماء اللغة عدة كتب لي )المثلثوات(ف وهوي كلموات تتعاقوب علو  حورف منروا الحركوات الوث    (1
 ليتغير معناها تبعًا لذلك.

 .3711بيروت سنة  -نشر مكتبة لبنان –( لمحمد العدناني  (4
 (.1-1( مجلة مجمع اللغة العربية اصردنيف العدد المزدوج )  (1
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منفصولة  (، ولم يكابي  ّ هوذه ال هاوٍة   وروف 132طهاة "مخاار الصَّ ا " )ص 

ُكولَّ الكلمواٍت المركاهَوٍة موا االن ها   وأن الجوذَر يشومل سوأ الُجذور، وذل   ع اء 

هذه ال روفو  الجذر ) ال( مو ل  ين ووي ت اَوذ كول  موا يَاََركَّوُب موا حوروف الفواء 

لارتيبو  لو ُكاٍَب  ّ أوٍل الما ا  الماجمياوة مااصول   وذ ر اأ والايا واللم علش هذا ا

تاالَُّق  الفال ) ال(   طو ولكنانا عنودما نكاُهُوذ   َ ئليل  ما الم الايا أنا الما ا  حلش حيهامٍ 

موا كوان موا  ياوةارهما    روف  منفصلة )ف   ل ( نزيل هذا ا  هامو وهذا أمور  ئليولُ 

 أن ينائٍَشذو قٍ وال للمالَّ أن يذُكَرهُ  ا   للمنلٍ  

 ووّ  كاا ووةَ الموودَّ ٍ أو رسووَمها واحوود   "حن (:133وي ووول ارسووااذ ال يوواوي )ص

االساااضة َؤياٍدُ ما ارتآهُ ما وأنا أُ  ،وو" تي ينما ُوٍجدَ أدوياٍة والكاا ة الم هاياٍة يالكاا ٍَة ال

ذ  ووّ الااموويم الووذي ار  الموودا ، لكنانووّ أخالفُووشووٍ   ووارٍلٍ  وحعووا حر ووّ الهمووز ٍ وارٍلوو

 وذكر،  الَمدَّ   ّ رسم المصاح  تكاب حر يا

 لو أخذ القوس غير باريها:

 ي، وتعليقات األستاذ محمد شيت صالح الحياويئلألستاذ الدكتور إبراهيم السامرا

 انوأما زال ارسااذ السامرائّ يماانا  يا ال يا وال يا  م ال يزخور  الفائود ، و

وأعلق علش حواشيذ تاليوق مسوافيد  ال تاليوق منا ودو وعنودما  أتل   ما يكاهذ  أطالاذ

ا جاء  يوذ  وّ   وو  أخورأ لوذ،  ئرأت موضوعذ هذا ذكرت أناذ كان تناول شيئا  ٍمما

حوُت أئلاٍوُب أورائووّ حلوش أن وئاوُت علووش موا نََشووَر  وّ مجلوة المووور  عوا  يوووان  (3) َري

ووٍق ال ف "ر كاوواٍب ئولَووذ:ار ب للفووارا ّ، حذ رأياُووذُ هنوواِ يايووب علووش م  اٍ مكووا الااوورا

وئولذ:"كان كفيل   ال  اء علش هذه الفوضش الداخلياة"و ثوم رأياُوذ هنوا ياوو   ،عليذ"

                                                 

 .431ص  -العدد اصول -( المجلد التاسع (1
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ثوووم ي اووور  اسووواامال " وضوووش" ٍعَوضوووا  عوووا  ،(33 ي هووول االسوووااماَل ارول )ص

ُت أناوذ ي صودهو وأئوول هنوا ئوراحة  حننوّ  ،(32"تشويث" )ص أو كان هذا ما رجَّ ي

ووواب، وئَوولا مووا يا لاووش  هووذه أحاوورم مووا يرجوو ع عووا رأي حوويا يوورأ مجانَهَاَووذ للصا

الصفة، ولكنانّ كم تمنايُت لو أشار ارسااذ حلش موئفذ السا ق وحلش ُعدوٍلٍذ عنذ، حاش 

 يزوَل االلاهاُس ويااٍ َح موئفُذ ما المسألةو

َع علوش  ولنو"وي ولو ":33وجاء  ّ اله ث :"ص  ع  ولن  ن: تخورَّ ووو وتخورا

ع ما الكلية ّ الك  ثم ي ول: ،ووو" لياة الفلنية، وليس تخرا

موا  ع  وذ جمهور   : وتخورا ك يرا   ّ ئرأتُ أنا  جالٍ الراٍ  بٍ اُ عليذ  ّ كُ  "والذي َوئَفيتُ 

 والالماء وو"

عَ  "وال َضيير، هذا ال يمنع أن يُ ال :  وجمهور   موا الالمواءٍ  -أو عليوذ – ذ  "تخرا

 وو"وما ارزهر 

ذ( وهو نورف  للزمواٍن ح(: "وٍم يُل هذا اساامالهم )34كما جاء  ّ اله ث )ص 

لووّ الاموول  ووّ   وودا    وود  اسووااماَل حذا الشوورطية،  ي ولووون: )وحذ لووم ياهياووأي  الماضووّ

االٍت لكنانووّ أرأ الااليووَل أحوودُ وجوووٍه اسوواام ،ووو" والصووواب حذا ،و (وو غا رتهووا حلووش

موا مورا  وّ مأم لوة  أئر هوا  دَّ َ عٍ  ا هشام اَوساَق  (3)جاء ذل   ّ )م نّ اللاهيب( ،ذ(ح)

اَو حذي "وَ  اله وث ئولوذ تاووالش: ووو   ووذاِ ٍمواي هووذا ،ئَوٍديم"    ولَا هووذا ح يووا  ٍووٍذ  ََسويَ ُ دُ لومي يَهي

 وللسااذ الكهير جزيل تاظيمّ واحارامّو

                                                 

 .12الجزء اصول ص  -تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد –( البن هشام  (1
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 جوواء  ،(1)وئوود ئووام ارسووااذ م موود شوويت ئووالح ال يوواوي  مراجاووٍة هووذا اله ووث

أعلاٍوَق عليهوا هنوا،  وأئول: مسوألة الملٍعوق الو ل  )ص  أمور  أرأ ما ار  ول أن 

ولكناها حلش علٍم المن ٍق أئرب،  ل  ليَل موا الل وٍة اساَ ( طريفة، 133  ول موا  وذ،  دَ هَ شي

ائّ أناو ام الاّ ذكَر ارسااذ السامرا جواء  ذَكلََّ  نفسذ الرجوَ  حلش شواهٍد ارسااٍذ الهصا

 : (1)ال ديدياة"و وما أرأ ئول الفرز ق  ها ُم يهٍاا  جواَز اساامال "الساك 

اَذُ  َّّ تَ ي َا الفٍَريدَ الخسيروانٍ تُ  لَهٍسي ي  الٍاراٍق الُمفَوَّ  َمشاٍعَر، َخزاٍ

اٍَمُل مسألةَ َمشاٍعَر ثلثةو  يَ ي

"رنا الار ياة واس ة للافواهم"و والواسو ة  :(133وي وُل ارسااذ ال ياوي )ص

 "وساطة"و أن يُ ال: بَ هر  الكهرأ وسط الا دو ولال ارئوَ  ّ الل ة الجو

ياووٍة ٍكلَمووٍة "الاشووويث"، وَخ اووأهُ  وتنوواول ارسووااذُ رأي ا ووٍا االنهوواريا ال ائوول  ااما

ب الجوهريَّ الذي ئال  فصاحاها )ص  ثُوما أشوار حلوش ضورور   ،(131 -131وئوَّ

 ئهول اساامالها وذل  لما يلّ:

 وضش والاشويث ليساا ما ا لاياوحاجانا حلش الكلمة،  الف -1

اساامال لفا  وضوش م اصور علوش الجموع ومفور ه ماوروِ، علوش الاكوس  -2

 ما لفا الاشويث الذي ي هل االشا اقو

 جريان الكلمة علش ارلسنة  ّ الاصر ال اضرو -4

و ّ هذا المارض ياساءل ارسااذ عا أئل هوذه الكلموة الجاريوة، ويَااٍخوذُ ذلو  

 مةو ليل  علش  صاحة الكل

أئول: اعاا  ارسااذ أن يٍَصَم ُعلماَء الل ة الار ياة ال دامش  الوهم، وهم ما هوم، 

،  وَن  ليوول  ت هلُووذ الل ووةُ وأئووولُها وئواٍعوودُهاو ون ووا  مااموودا  علووش اجاهووا ه الخوواصا

، وعا غيٍرٍه ما ُعلماء الار ياة الذيا شواركوه  وّ ئولوذ  ندا ع هنا عا ا ا االنهاريا

ّا )الاكملووة 333ص  11ع -وشووش –)تهووذيب الل ووة  ذلوو ، كووارزهريا  وو ان ( والصا

اص  ّ أوهام الخواص-ش ي ش  -والذيل والصلة طهاوة  -( وال ريريا ) را  ال وا

                                                 

 .311 -311( ص 32-33العدد المزدوج ) –( مجلة مجمع اللغة العربية اصردني  (1
. 171ص  -تحقيوووق علوووي محمووود البجووواوي –( البيوووت لوووي جمرووورة أشوووعار العووورب صبوووي زيووود القرشوووي (7

 والمشاعر هنا هي الثياب التي تلي البدن.
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( وغيرهم ك ير، وكل هم -شاش –( والفيروز ا يا )ال اموس الم يط 34ليهزيج ص 

، علش اعاهار أنا الاشويثا  م الجوهريا ياة  أئال  ٍَوهي ئلُها الاهويثو وهكوذا كلمة  عاما

عند اعاهار  اٍت موضو   ذ اعامدَها ارسااذ ال ياوي غيرَ تصهح الن اُط  ال لُ  الاّ 

ل المذكور،  هو ينوُب عا )الفوضش(، وليس م وا ل  لهوا، وهوو غيوُر م اصور   ارئي

َل كلمٍة الاشويث المسااملةو ٍهُر أئي  علش الجمع، وهو يُظي

م للسااذيا الكهيريا ما االحارام وا عجاب ما يليق   درهما، ئويا  اللوذ  وأئَداٍ

 لهما ما الخير ما هما لذ أهل، لما يهذالن ما جهد  ّ خدمة ل انا الشريفةو

 موقف من يونس بن حبيب:

 لألستاذ الدكتور محمود حسني محمود

هوا   وث أو م الوة، من  ث مماوع لكناوذ لوم يسولمي موا َهفَووات  و لاوات  ئلاموا يخلوو 

ما ال يجوز السكوُت عنذ منها، د ياو  حلش ال هاعة، وهذه لا أعرض حالا لٍ  اُ ها ئ

م ل ما ي يار اسما  أو يوٍهُم أمرا  مخالفا  للوجذ الم صو و أذكر ما ارخ واء موا جواء 

ُم  يهوا ك يورو موا ذلو  أنا الهاحوَث أ حوال علوش  ّ أرئاٍم ئوف ات ا حواالت، والوَوهي

(و كموا 31( وهوو )31كلاٍها حلش أنا رئم الصوف ة ) يها  يشيرُ  ،الفهرست ستَّ مرات  

جاء شوّء  موا ا حواالت علوش "طه وات الن ووييا والل ووييا" سوليما ، وجواء شوّء  

 ودال  مووا ص  21أحوال علووش ص  ، حيووث(141، نووذكر منهوا ال اشووية رئوم )خاطئوا  

، وغيور ذلو  123 ودال  موا  133( أحال  يهوا علوش ص 133، وال اشية رئم )34

اها هناما ا حاال  وت الاّ لا أت صا

عا عيسش  ٍا عمر وأ ّ عمرو  ا  141وٍماي أخ اٍء ال اهاعة ما جاء  ّ ص 

 ،و"و"  وال لوذ: يوا أ وا عمور: موا شوّءو الالء،   ود حووأ الخهوُر ثلثوةَ أخ واء  هوّ:

"نموت يوا  والصوواب: ،و"نمت يا أ ا عمرو وأولج النواس" ،والصواب "أ ا عمرو"

 اس"وو وغيرها ك ير يمكا عزو ُجلاٍها حلش ال هاعةوأ ا ُعَمَر وأ لج الن
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ا ئاحُب ماجم ارُ  (:111ي ول الهاحث )ص ّ  نسوها   "أما  اء   ود رأأ أنَّوذ َضوها

وما أئاب،   نا ئووَل يوائوت  ،وو"و ئري ا ، ولكناذ عا  وروأ أناذ مولش  نّ اللَّييث

ّا  كان: ها ّا  -"أ و عهدالرحما ال ا ّا  و ، والوالء" -وئيل اللي  الوالء تاوو  علوش ال وها

و ّا ّا كليهما، وال تنفر   اللي   واللي 

"حلووش أن )تفوورا  مووا  نهوواه الووروا :ح( عووا الفهرسووت و121وين وول الهاحووث )ص

هُ موا جواء  وّ الٍكاوا َييا عوا ثالوب،  و ن )تفورا ( هنوا ال  ،و"وو الكهر( وم  َجورَّ وهوذا َوهي

المهملاويا، كوذل  جواءت  وّ مانش لهوا،  ول هوّ تصو ي  لود)تَفَدا (  الودال والاويا 

 و(11)"طه ات الن وييا والل وييا"

(  ياَييٍا ما الشار علش أناهما ما ئول يوونس  وا حهيوب، 121ويور  الهاحث )ص

ال يووحّ  (11)"ن ل  عا "شذرات الذهب"و وما جاء  ّ "الشذرات" و"و يات ارعيان

 وول حنا "و يووات أال أنهمووا مووا حنشووا ه، ومووا رأيووت مرجاووا  يووذكر أناووذ نظووم شووارا ، 

وايَر لامناوش أن ي ووَل م ول ئوول  (12)ارعيان" يروي عنوذ أناوذ "لوو تمناوش أني ي ووَل الشاٍ

 ووو"و عديا  ا زيد

( عوا "طه وات الن وويايا والل وويايا" رأَي يوونس  وّ 123وين ل الهاحث )ص

 "ئال:  أيَا علمذ موا علوم النواس اليووم؟ ا ا أ ّ حس اق،  يجّء  كلم  ال يسا يم، هو:

الا علمذ ل    منذ، ولو كوان  ويهم موا حلو لم يكا  ّ الناس اليوَم أحد ال يالم  :)ئال(

وس ط ما النص ما جاء  يا ال وَسيياو  ،لذ ذهنذ ونفاذه، ونظر نظره لكان أعلم الناس"

                                                 

 .ف واللدع: عوج وميل لي الملالل خلقة أو داء11( ص  (31
 .241( البن خلكانف تحقيق الدكتور إحسان عباسف طبعة دار لادرف ص  (33
 .241( ص  (32
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 ووأَييَا ٍعليموذ مووا علووم  "ئوال: :(14)وتصو يُح هووذا ال وول مووا جواء  ووّ "طه وات الشوواراء"

، لَُ ٍ َ   مناليوم   ّ الناٍس  و كانلالناس اليوم؟ ئال:  ، ولوو بهال يالَُم حالا علمذ يومئذ 

 ، كان أعلَم الناس"ومنظره كان  يهم ما لذ ذهنذ ونفاذه، ونظر

 (  يَت ذي الرمة:141وذكر الهاحث )ص

 ووو وناهر  لها ما يا س الشخت

ار، وكم و  ُت لوو أ نا ارسوااذ والهيُت  هذا الشكل مهاور  وخارع  عا  ُ ور الشاٍ

ٍل  يوان،  لووو  اوول لمووا نهوور الانووويُا علووش الٍفاووٍل  ووّ أوا الهاحووث كووان أكَملَووذ عووا الووداٍ

 الش رو والهيت  امامذ:

ٍت واساٍَااي    وناٍهري لها ٍما يا ٍس الشاخي

َِ لهووووووا ٍسووووووايرا  اَوووووولي يَوووووودَ ووووووها واجي  عليهووووووا الصا

 

 وّ كلموة  وئال الهاحث  ّ مارٍض ذكرٍه حير َ أ وّ عمورو  وا الاولء ويوونس 

(: )وي واوالن أن يجودا تخريجوا   لوم يا ورا،  ي ووُل 131 -131ئالها الفرز ق )ص 

"ال أعرُف لها وجهوا ، وكوان يوونس ال ياورف لهوا وجهوا ، ئلوُت ليوونس:  أ و عمرو:

ب ولم يأ َذو   ال: الالنَّ  شلالا الفرز َق ئالها عل ن ينشدُها علش الر وع، وأنشود كا ،صي

  َةُ علش الرا ع"(وُرؤي  [وأنشدنيها]  يها

وورو يووروي عووا يووونس  أئووول: هووذا الوونصا كمووا جوواء  ووّ اله ووث يفيوود أن أ ووا َعمي

وواب أن كولم أ وّ  ،ويسألذ وما كان يونس حالا تلميذا  ر وّ عمورو يأُخوذُ عنيوذو والصا

رو  ين م، وما تل ذل  هو ما ئوول ا وٍا سولا  "و"ال أعرف لذ وجها   هّ عند ئولذ:اَعمي

 و (13)وٍخذوكان يونس ما شي

 وأعو   أشكر للسااذ الدكاور جهده،   د أ ا  وأماعو
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 شاعر السمو زهير بن أبي سلمى:

 لألستاذ الدكتور عبدالقادر الرباعي

جمع ارسااذ الر اعّ  ّ م الذ الشائٍق الك يَر ما أخهار شاعر  مشوهور  َحٍظوّ  

وة  يراهوا ارسوااذُ   اهامام الهاح يَا ئديما  وحدي ا ، لكنذ تناوَل الشاواٍعرَ   ٍمواي ناحيوٍة خائا

ا  ايد   ّ حنهار  السًُّمّو. يذ:  شواُعر  ر ّ ٍشايٍره،  ُزَهيي  الفنّّي   ّو  الّسمُ وئد ُو اٍَق حلش َحد 

َهُر  ّ ٍشايٍره َس َط  أو َخَ ل، وُو اٍَق  ون ذٍلَ   وّ حنهوار  ُسمُمّو  اناٍ اء  وتن يح  ئلاما يَظي

ر  اإلنسان َر راٍجع  حلش الاانائٍُ  ، ولالا االّشاع  ٍشواير الس ونال واالسواا اء   ما  َوييا رمي

و   وود َحووطا ٍموواي ئوودٍر الناا  ووٍة  ّا و وويا السووموا ئوٍمووٍذ حسووها   ةٍ وئوود كووان  ووّ ذُؤا َوو –الووذ  يان

، مع أناهما ٍمَا الملوِ،  يكَ   ُزَهيير  وال ارٍ  َمديُحذُ الناامانَ  –ومجدا   ّا وئود  َ  ال سان

اجدأ  ٍٍشايره  جَمَع ٍماي ذل  ثرو و وكوان يامود حلوش الهجواء حن  َمدََ  َماي   ونَهما، واسي

لُوب  الموديحو ٍكوُا أني و لم يساٍَ عي نَييَل موا يَ ي شواعرا  يهجوو بالسممّو  َ  ٍصونَ ثوما كييوَ  يُمي

ه  هذه ار يات  :(13)ئوما  أسروا عهدا  لذ واماناوا عا ر اٍ

وووووووووووووووهُذُ لََر  يتُمووووووووووووووووهُ  ال َعسي  َولَووووووووووووووووي

ووووووووووووووذٍ  حذا  َجَم ووووووووووووووتي نٍسوووووووووووووواُؤُكُم حلَيي

ممممممممْن بَعيممممممممد  يُهَري ٍووووووووُر حوووووووويَا   يَْعممممممممُدو م 

وووووووووووَزتي  وووووووووووذ يوموووووووووووا  أَهلَّوووووووووووتي   حذا أ ي

 

 ُماووووووووووووووارُ ووو  وَشوووووووووووووور  َمنيَ ووووووووووووووة  

  وووووووووووارُ اََشووووووووووواَّ كأنَّوووووووووووذُ َمَسووووووووووود  مُ 

ووووووووووَو ئَهي وووووووووواب  ئُ ووووووووووارُ   حلَييهووووووووووا وهي

ووووووواائٍدُ والٍاَشوووووووارُ  وووووووٍزي الصا  كموووووووا تُهي

 

ٍث أك ر ما هذا؟ وأي سُموا    أي   ّ شاعر  يلجأ حلش م ل هذا ال ول، وئد    ُ ي

، ك وٍل  كان لذ ُمنياَدَ    ّ الٍهجاء الافي  الذي يهدو كالٍاااب، و ّ طيااتذ هجو  ُمٍم  

 :(13)النا  ٍة  ّ عامر  ا ال فيل

وووووول     وووووو ٍني يَووووووُ  عوووووواٍمُر ئَوووووودي ئوووووواَل َجهي

  يووووووووووَ  أَوي كووووووووووأ ّ  َووووووووووراء  أ َُكوووووووووواي كَ 

ٍمووووووووووووَ  طاٍميووووووووووووات    َوال تَووووووووووووذيَهبي  ٍٍ لي

َف تَ لُوووووووووُم أو تَنووووووووواهش    ناوووووووووَ  َسووووووووووي

 

وووووووووهابُ  وووووووووٍل الشا   ووووووووو نا َمٍظناوووووووووةَ الَجهي

ووووووووووابُ  وووووووووَ  الُ كوَموووووووووةُ والصا  تُوا ٍ ي

 ٍمووووووَا الُخوووووويَلٍء لَووووووييَس لُهوووووواا  ووووووابُ 

 حذا موووووووا ٍشوووووووهيَت أَوي شووووووواَب ال ُووووووورابُ 
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هاٍب الذي خاطَب  ذ رجل  كان مدَحذ ئَهيوُل، ثوم عواَ َ  ُر وما ٍلُزَهيير  وٍلهذا الساٍ شماع 

  مدحذ  ادَ حذ َشامذو وّ السم

 و(13)ثم كي  نص   السموا شاعرا  ال ير َأ  نفٍسٍذ عا أني يَنياٍَ ل ٍشايَر غيره

أئول: لالا حيا َ الجاهلياة ما كانَتي تُايُح لشواعر  أن يوئوَ   السومو الم لوق، أو 

فيول االخايار، وكان عليذ أن ياوسَّم السُموَّ  ّ زيد  ا عمرو  وا ن ألالا الهاٍحَث أخ 

ٍ ُشاراٍء الجاهليَّة لسانا  وُخلُ ا و  وأئرانٍذو ومهما يكا ارمر،  ُزَهيير  يه ش ما أع ا

وووُت علا ايوووذُ علووووش هوووواٍمث اله وووٍث  ووووأئول: جووواء  ووووّ ص  أعوووو  حلوووش مووووا ُكني

وو وهوووو )ئووورط( كموووا  وووّ  أنا أ وووا ُسوووليمش هوووو ر ياوووة  ووويا ٍريوووا   وووا ئُووورا  134

وووووووواراء"  هوووووووور ٍ أنيسوووووووواٍب الاوووووووورب" و"جَ  -31ص –"طه وووووووواٍت  ُ وووووووووٍل الشا –مي

لَووب  ووا حلوووان-211ص نَووةَ هووّ  نووت كلووب  ووا َو وور   ووا ثَاي وو  ، كمووا جوواء أنا ُمَزيي

ٍلوووب كموووا  وووّ شووور  الووودايوان   –و"جمهووور  أنسووواب الاووورب"  -441ص –وهوووو تَ ي

، وأنا عموورو  ووا أُ  هووو ا ووا طانجووة  ووا م وور، وهووو  ووّ ال  ي ووة ا ووا -332ص

نا حٍا السووا  َيياو ثووم ي ووول الهاحووُث لمَصوودََريي ليوواس  ووا ُم وور كمووا  ووّ احطا ٍَخووة  ووا 

نَووةَ واحوودا  مووا أجوودا  ر ياووة، ون ووا نالووم أنا مزينووة اموورأ ، ا ووَا  سوولام جاووَل ُمَزيي

 وما ئالذ ا ُا سلام هو أنا ر ياة ما أ ناٍء أ ناٍء ُمَزيينَةو

 (  ياان ر ّ سلمش هما:133وجاء  ّ اله ث )ص

ووووووووووووووووووووودَُوني ح ٍووووووووووووووووووووول  ُمَخيََّسوووووووووووووووووووووة    ٍلاَاي

ٍمٍهموووووووووووووا  اآلٍكلووووووووووووويَا َئوووووووووووووٍريَح ئَوي

 

نٍوووووووٍذ َكٍاوووووووبٍ  وووووووٍد َسوووووووايد  َوا ي  ٍمووووووواي ٍعني

وووووووَل ال ُ  َطوووووووبٍ أَكي ُعَم الر   هوووووووارأ  ُوووووووري

 

اَدَ  - ال يا الماجمة -ٍلاَ يدَُوني  –( 2كما  ّ شر  الديوان )ص –والصا يُح  وأَسي

طيبٍ   وما أناا هذه ارخ اء ما الهاحثو ،والر 

ووُم أماٍ حنا الووذي  :(133وي ووول ارسووااذ )ص   ووَع زهيوورا  حلووش زواعٍ كهيَشووةَ هووو ع ي

 أو شو

وأئول: لم تُكاي أم  أوي ش ع يما ، يدُلانا علش ذل  ئووُل ُزَهييور  )شور  الوديوان  ص 

432:) 

 ّوالٍ ال َ  لٍ لَ وال ُ  اتٍ ذا اللا  اَ مٍ                ّ نا مٍ  تٍ لي نٍ وَ   ٍ ني مٍ  َّّ نٍ  َ  تُ هي ئَ أَ 

                                                 

 .311( وانظر ما جاء لي البح  ص  (31



 -311- 

 :(133ويذكر الهاحث  يَت زهير )ص 

ي اٍَ را    نٍَّ  ما نََزليٍت  ٍها  ٍداري  أَئيمّ أُمَّ َكايب  َواسي

 أيي أناها  اُر ٍئديق  حذا ما نَزلَتي  هاو ووالصواب " ٍداٍر"

 وي ارن الهاحُث  َييَا ئوٍل زهير:

  َوووووووووو نا الَ ووووووووووقا َم يَ اُووووووووووذُ ثَوووووووووول   

  َوووووووووووذٍلُكُم َم ووووووووووواٍطُع ُكووووووووووولاٍ َحوووووووووووقا  

 

 يَموووووووووووووويا  أوي نٍفووووووووووووووار  أوي ٍجوووووووووووووولءُ 

    ُكل هووووووووووواا لَُكووووووووووومي شوووووووووووفاءُ ثَووووووووووول

 

ُكمي  ّ ال صاٍص حيا "، وشااان ما هماو   ول ُزَهيز  يُهياا وئوٍلذ تاالش:"َولَ 

َر ما ئريب  أو  ٍ  ها، واآلية الكريمة ال تاناول ارمي ال  ُرَق الاّ يمكا حنهاُر ال قا

 ال َايُل أَنيفش ٍلل َايلو ايدو وئد جرأ ُعلماء الار ياة علش م ارنٍة اآليٍَة هذه   وٍل الاَرب: 

ّي )َح لَّود( و)َرَكوُ ( ُمشويرا  132ويدا ع ارسااذ )ص ( عا اسااماٍل ُزَهيير  ٍلَكٍلَماَ

حلش أنا ارُولش، علش ثٍ َلهوا، أ اتي موا أرا َ الشواعر، وأنا ثٍ َول ارخورأ كوان سوهََب  َو اٍ 

ش كووان  سووهب مجيئهووا ح غامهواو غيوور أنا اعاووراَض الن  اوا  ال وودامش علووش الكلمووة ارولو

َا أ يات  سلسٍة الكلمات  ظهرت غريهة   ينهاو أما  َ   ا  غام  ل يجوُز  وّ اسوم  ٍضمي

 علمو



 -311- 

 ذيول ومالحظات

  (18)لكاتب هذه السطور، ومراجعة األستاذ محمد شيت صالح الحياوي

 وئَايُت حدي ا  علش أ يات  أر اة ٍلَسليم  الخاٍسٍر ليَستي  ّ شاره المجمو   ّ

اُها ضما    ّ المنشوٍر  ّ الاد  ال انّ  كااب "شاراء عهاسيون"، ولم أكا أ يَرجي

َث  ّ  ، وال ضمَا اسادراكاتّ علش هذا اله ي ّا مع الل ويا ارر ن ما مجلٍة المجي

الذيوٍل والملحظاٍت المنشور ٍ  ّ الاد  المز وعٍ السا ع وال اما ما المجلة 

 المذكور و وهذه هّ:

نشر  ائر  الماارف  -ت  يق مخاار الديا أحمد – ماسة الهصرياة الاخريج: ال -

 و1133الا مانية سنة 

 :)  :-ما ال ويل -ئال َسليم  الخاسُر  ّ م مد  ا المهديا )لالذ م مد المهديا

ووود   -1 ٍت أميوووٍر المووونٍمنيَا ُمَ مَّ   ٍَمووووي

تٍوووووذٍ  -2 ن  َموي وووووُت المنايوووووا يَفياٍَخوووووري  َرأَيي

اوووا   ََكوووتي لَوووذُ  َلَووووي  ََكوووٍت ارياوووام مَ  -4  يي

 َومووووا الناوووواُس حالا لٍلفَنوووواٍء َمٍصوووويُرُهمي  -3

 

 َزهوووا المووووُت واخاالَوووتي عليوووٍذ الم وووا ٍرُ 

 اٍخرُ فُووووووَكوووووأَنا المنايوووووا تَهياَ ووووووّ َمووووواي ت

 ال َوووووووووووا ٍرُ  َسووووووووووواٍلفها والهائٍيوووووووووواتُ 

ٍموووٍذ موووا يُ ووواٍذرُ  وووٍرأء  ٍمووواي يَوي  ٍلُكووولاٍ امي

 

آخووذه علووش الووذيول، رأيووت أني وئوود كووان ارسووااذ ال يوواوي أ وودأ  ا ووا  مووا م

لوٍل عوا نفسوّ، وأنوا الٍم ُور   وٍد   يوع ُشوهيَهٍة الا صوير أو الزا أعرض لهوا هنوا، لويس   َصي

لٍَل والا صير، ولكاي   اعا  عا اسوااماالت  لُ ويَّوة  ئو ي ة، وعوا ُعلمواء كوانوا   الزا

 ما  ُنا ٍ ئري ٍ الل ة َطاََا  ّ أئوالهمو

راه يا أحيانا   لكلاٍ م ام م ال، رناها ئد (: ال ي131ي ول ارسااذ )ص ُر م  ليُق ٍذكي

وو وأئوول: حنا كلموة  ال تُريُح ساٍماَها، أو ذوي الالئة حيث توذكرهم  موا ال يرغهوون

احووة ي صوول حسووب  ُمراهووق ال تانووّ سوووأ ال وولم الووذي ئووارَب ال لوومو وحنا عوودَم الرا

فََ  رُجل  كهل   الُمراَه ٍَة يَسوؤه ٍلَكلمٍة "طفل" م ل و   نا وَ   كاساامال ،االساامال ئي

فَ  حياه  ال  فولةو وال يفوتنوا أني نَوذيُكَر أنا اسوااماَل الكلموٍة  ا نكليزيوٍة أي وا  ئود كَوئي

 وغير ُمريحٍ لذوي الالئة شيفيدُ مان  

عاموود اوي ووُل ارسوااذ  ووّ ماورٍض تالي ووٍذ علوش الناسووب حلوش عشووريا وثلثويا: 

همووا عليووذ ه، ووا ٍسوويدَ الكاتووُب علووش رأي ا رنووذ يوون ي حلووش اخووالط  ،وهووو رأيي  ال ن ر 

 ثلثيا  ما  ادهاو –النسب  ّ ارعدا  الُمفيَرٍ   والا و  
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ٍ ئةُ ا ٍا ٍسيدَ  موا  م  َن  ليل  أو رجو   حلش ئوٍل عوالٍ ، وهو ما هو،  وهوأئول: تَخي

وو وور  ال أُئٍوور  ارسووااذ َعليي ووَا ٍسوويدَ ذ،  كيوو  حذا أعلموواء الار ياووة، أمي  هَضووفينا حلووش ذلوو  أنا ا ي

ر حووذَف اليوواء  ٍ الووذي  وورا ّا ّا  الفارسوو اء ون ووَل عنووذ وعووا أ ووّ علوو وا َووَق  ووّ َرأيووٍذ الفوورا

وهٍة ٍلاََجن وٍب الجموعٍ  ويا  وا ئوولُ حوالنوون  وّ الناٍسي ارسوااذ المالاوق  واخالط  عورا يياو أما

، ثٍولّ  وثَ ط ثُلثٍور وار ، وكيو  يخوالالنسب  ّ ارعودا  المفور   والا وو   هوو غيو ّا
وور ُاعٍ  ّا  ّ  وأَري ٍَا

حلش ثَلثَوة   ا وول:  النسبَ  ّ الذيول: )أما حذا أَر يتَ ويالق ارسااذ علش ما جاء  

(و  ي ول: ال حاجة حلش الفاء   ّا ّا  فاحٍ ال اء ثٍ د و والنسب حلش ثَلثَة  هو ثَلّ زائهثُلثٍ
هاارُ   ل  ولهما مانيان مخالفان"ولش ثُ حنيسو ة  رنا الم موَمة مَ  ولش ال  ٍَ ماٍ

َز  وأئووول: حنا الفوواء  ووّ جووواب حذا ضوورورياة، ولكوواا هنوواِ مووا الن ووا  مووا َجوووا

لو ئال ُعَمر  ا أ ّ ر ياة:  َحذي َهاو وال يجوُز تَخٍ ئَةُ حثهاتٍها وهو ارئي

ُس َعاَرَضتي  ا حذا الشَّمي ّا  َ   َرأَتي َرُجل  أما ا  الاٍَش  صرُ يخي  َيَ ي ش وأما

ّا  ص، أو النسوب حلوش  نوّ ثَلثَوة، ثَلثو والناسُب حلش ثلثوة، حذا كانوت اسوما  ٍلَشوخي

اءو ئال:"وحن كان ( 13/111 فَايحٍ ال اٍء ارولش كما جاء  ّ المخصاص )ع  عا الفرا

ّا     ذيرُ أطولُذُ ثلُ   ثَو ا   ور" ولهوذا أ لَّوة  ك يور    وّ الل وة،  الفٍاوحئُليَت ثُلثٍو ل لوش الاَشي

ّ  هو الٍفايل ذو الُ روٍف ال لثة أو ارر اة، وئٍ  ّا أو الر  اع سي علش ذل و وجاء ال  لثٍ

ّ  أو ُر وواعٍ  شئووولُُهم:  َا وو ،ثُلثٍوو ّا ر اووة أو أشووهار  أو أَ  ةَ غ طولُووذ ثلثَووحذا  لَوو ّا أو ُخماسوو

ّا ر هٍُح رُجل و ون ا حذا نسهي   َ ناذ عند ذلٍ خمسة، وال ي اُل ُسداٍس نا حلوش عهٍدالواحود يُصي

ّا  ّا أو ٍسووواا ووول أري َاووو (، وهووول َسوووٍماينا  ٍٍفاي (، وحلوووش واحووود ئلنوووا )أُحووواٍ يا ئلنوووا )واٍحوووٍديا

(؟ وَكمي كنوُت أتمناوش لوو جواء ارسوااذُ  ودليل  موا الل وٍة علوش موا ئالوذ،  يسوافيد  ّا )ٍسديٍس

 الجميُع عا ئناعة  ال عا تسليمو

 و اه اللذ ومااانَا  المذ وأكي ََر ٍماي أم الذذ  ما كاَهيُت، أ وأشكُر للسااذ اهماامَ 

 المهندس حاتم غنيم

 


