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 -3- ذيول وُمالَحظات
 ستاذ حاتم غنيمللمهندس األ  

 
 مقدمـة:

هذه ُخالصة لما كنت َعلَّقُته على هوامش الُبحوث المنشورة في  الدي   الميج و  
ر نّ  الغّراء، أِصُل به ما َسبَق َأْن َنَشْرُته ( من مجّلة َمْجمع اللغة الدربّية األ9-71)

يُع لي  َّ إ  أن أْ فَيع من هذه المالحظات، فقي  أَخيْذُت عليى ن سي ليى البباعية ميا َيَتجمَّ
ََ الُديْذَر لمين هيذه التدياليق والميوامش، متيى رأْييُت أّنميا ذاُت فاني ةس وأنيا أْسيَتِميُ  ا قيار

نسييان بدييي  ن اإلإْبييُت قيي  يكييون جرهييا سييمو أو خبيي ، فييإْن َوقَييَ  علييى ِسييقاب فيمييا كتَ 
 عن الكمال، وجل من ال يسموس

ٍَ َينْ   ُجو ِمَن الَدْيِب صاِحُبْه""َوَأ ُّ اْمِر

ّنني  أعيو  أوأنا ُمتَِّبٌع ف  هذه الّذيول ما َخَبْبتُيه لن سي  فيميا َسيَبق ِمْنميا، عليى 
ُيْحَميل عليى َمْحَميل الّر بية في  ال اني ة، ال أْن فُ نبِّه إلى أّن ميا جياء فيميا َيِجيُب عليى 

وُمَؤلِّ وهييا أسيياتذة  ما،  سيي تناولُ تّييص الَجْميي  المبييذول فيي  الُبحييوث العلييى محمييل انِتقييا
ِكييينُّ لميييف مييين أُ نيييا أ، و ا  ، وأوفيييى َتَ رُّ ييي، وأكثَيييُر ِمراسييا  فَيييُر مّنييي  َسيييمما  هييف فييي  الدربيييية أو 

 االحتراف والّتدظيف ما ُهْف له أهل، وُكلٌّ به ج يرس

 :ةالتنافس وأثره على النحو والنحا

 ستاذ ال كتور محمو  حسن  محمو لأل

كتور يتنيياول فيييه حيي يَث النُّحيياِة األوانييل، وهييو بحييث اليي  سييتاذِ هييذا بحييٌث ثيياٍن لأل
المنييات النييا رة التيي  الحظتمييا فيييه، علييى أنمييا ال   ِّْر ِميين صيي وهتييٌع شيياِنق، لييف ُتَكييمم
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تنقية  للبحث من الشوانب، وتنجيميا  ليه  جوهر البحث، وما ذكرُتما هنا إالّ ا بعالقة لم
 عن المباعنس

"س بغــــدادان ُّ القييييا ف إلييييى البصييييرة ميييين (: "فلييييف يجييييِ  الِكسيييي1سييييتاذ )صيقييييول األ
بد ما أن   ما عني  الميّراء ُمدياذ  –لى البصرة من الكوفة إّن الكسان َّ ق ف والصحي  أ

 س2/258هكذا جاء ف  اإلنباه   -بن ُمْسِلف الكوف ّ ا
قبـل أ  َييـيَر بيا  للمدتيّج (: "وصار ابُن قا ٍف الكيوف ُّ مؤ ِّ 8ستاذ )صويقول األ

 قل أن يكوَن للمدتّج مؤ ٌِّب وهو خلي ة؟؟:" وهل يدخليفة

( عيين اإلنبيياه: "فيي خل البصييرَة ليدِرَأييه علييى أصييحابنا 77سييتاذ )صوينقييل األ
والصيييواب "عليييى  ،لّميييا سيييمع كالمميييف"ســـماعهم لييييه، وليييف يجسييير عليييى إفميييا التُِ يييَت 

 ظماره" كما ف  اإلنباه، ولدله سبق قلفسإ
يقيول أبـو الـالل الكسـّر   "وكان ( ناقال  عن الَمُصون: 71ستاذ )صويقول األ

والصييحي  أّن قانِييَل هييذا هييو أبييو أحميي   ،سس(" ليي إسس  فيي  األخ ييش: )ولييه نحييو كثييير
الدسكر ُّ مؤلِّ  كتاب المصون، وهو شي  أب  هالٍل وخاُله، وهما يتّ قان ف  االسف 
"الحسيين بيين عب اللييه الدسييكرّ " ويختل ييان فيي  الكنييية فقييب، وكثيييرا  مييا خلييب البيياحثون 

 نمماسبي

الملك ( ِقّصيية يدقييوب بيين السِّييكِّيت مييع محميي  بيين عبيي 71سييتاذ )صويييذكر األ
ّيات و  ف  المسي لة" وهي  بالحياء الممملية، وأخفى حم  بن أب  ُ وا ، فيقول فيما: "أالجَّ

 سس"س بكوالصواب: "وق  تراأينا  ،سس" ويقول: "وق  َتراَأْينا

ُ  النحيو ُّ 79ثف يقول )ص والصيواب: "الي ينور"  ،سس" الدينور   (: "فق  ور  المبرِّ
 سبحذ  ياء النسب، فالمبر  ليس  ينورّيا  
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 ،سس" ( عيين اإليأيياف: "فحقيييق عليييه إن مييّر بييه أن يراجييع21ثييف ينقييل )فيي  ص
ُِّرهُ ن مّر إوالصواب " والنص ف   ،سس" ثف: "فإن َفَدل ذلك وت ّبره ،سس" ن ُيراجعأما ُيْن

ناجمية  عين  إالّ  األخييرةَ  األخبياءَ  وما أظنُّ هيذهِ سس  سس" فدل ذلكالو يأاف: "فإن اإل
 البِّباعةس

 سسس ستاذ الباحث وافُر احترام  وَتْوقير ولأل
 عقيدة الخيام:

 ستاذ عب الحّق فاأل:لأل

لييى ت ييييِ  األسييتاذ الباحييِث فيمييا يدتقيي  ميين إيمييان الخييياف أو إلحييا ه، إليين أتبييرق 
ستاذ كتيب بحثيين في  المسي لة ذاِتميا، سيدى فمذا أمٌر قابل للج ل، أقلُّ ما فيه أّن األ

ّنميييا  ،فيي  األّول إليييى إثبيييات إلحيييا  الخّييياف وفييي  الثيييان  إليييى إثبييات صيييّحة عقي تيييه، وا 
 (س19أر ُت أن أشير إلى خب  ف  نسبة البيت )ص

 َوفيييييييييي  ُكييييييييييلِّ َشييييييييييْ ٍء لَييييييييييُه  َيييييييييييةٌ 
 

 تَييييييييييييييييييُ لُّ َعلييييييييييييييييييى أنَّييييييييييييييييييُه واِحيييييييييييييييييي ُ 
 

( 711ص ،تحقيييق  س شييكر  فيصييل ،هفمييو فيي  الحقيقيية ألبيي  الَدَتاِهَييية ) يوانيي
سييتاذ كييان يجييب أن َيستشييِم  ب بييياِت وليييس ألبيي  ُنييواس كمييا ذكيير الباحييثس ولدييل األ

 (:981أب  ُنواس ) يوانه برواية الصول  ص

نِ يييييٍ  َمميييييييْن َأديييييييييييَق مِ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييَق الَخْلييييييياَن َمييْن َخلَ ييييُسْبح  
 َيُسيييييييييييييييييييييوُقُه ِميييييييييييييييييييييْن قَيييييييييييييييييييييرارٍ 
 فيييييييي  الُحْجييييييييِب َشييييييييْينا  َفشييييييييْينا  
 حتّييييييييييييييييى َبييييييييييييييييَ ْت َحَركيييييييييييييييياتٌ 

 

 إلييييييييييييييييييييييييييييييى قَييييييييييييييييييييييييييييييراٍر َمكييييييييييييييييييييييييييييييينِ 
 َحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياُر  وَن الُدُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييونِ يَ 

 َمْخلوقَييييييييييييييييييييييييٌة ِمييييييييييييييييييييييييْن ُسيييييييييييييييييييييييييكونِ 
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ه الباحييث مييا َتصييّورَ نمييا أقييرُب إلييى إه ذلييك ميين ُجْهييِ يات أبيي  ُنييواس، فأو مييا ُيْشييب
 سمن ت ّمالٍت للخياف ف  مدرض مقارنته إّياها بالبيت المدُجوِّ ألب  ُنواس سموا  

 ستاذ ال األست  لأليوتح
 ّتاب "نهاية السول واالمنية"

 ستاذ ال كتور أحم  سدي انلأل
فِرَ  لمذا البحث  راسة  من صلة عن "الذيول والمالحظيات"س كنت عجمُت على أن أُ 

ْ ُت فديييي لُت عيييين ذلييييك إلخ يييياق  فيييي  الحصييييول علييييى صييييور للنسيييي  الخبييييية لكّنيييي  ُعيييي
ن أْكَتِ ييَ  بنشيير مييا َعلَّْقتُييه علييى أرأيييُت لييذلك و المدروفيية للكتيياب فيي  الوقييت المناسييب، 

خيييَذْت مييين وقتييي  وَجمييي   فيييوق ميييا أأقيييول الحيييقَّ إّن هيييذه التدليقييياِت هيييوامش البحيييثس و 
ن أبال ِّراسة الجاّ ة، ف يه ثروة ُلغِويٌَّة َثرَّة، يج ر  توقَّْدُت وَرسمت، لكنَّ البْحَث هذا َحقيقٌ 

، ربما كان مرجع بدأيما تَُق ََّف للقاَر نقيَّة  من الشوانب الت  َعِلقت به، وه  كثيرة ج ا  
ِتِه شينا   ُدُ  بيه عين ، وَتبْ إلى البباعة، لكّنما على أ  حال ُتَشوِّه من حقيقة النصِّ وصحَّ

 ستاذ الباحث من نشرهسالقص  الذ  توّخاه األ

جياء في  فمييرس المخبوبيات اإلسييالمّية بمكتبية جامدية كمبيير  ، اليذ  صيينده 
سيييتاذ ا وار   س بيييراون وترجميييه الييي كتور يحييييى الجبيييور  )مجلييية الميييور ، المجلييي  األ

 (:971( تحت الرقف )129، ص1-1الداشر، الد   

سييماعيل إبيين  ف ال روسيييَّة" تيي لي  الشييي  عيسييىل الجمييا  وتدليييأيي"كتيياب فيي  ف
(، وفقييا  لصيي حة 726ص 6سييران س )انظيير حيياج  خلي يية   –)ابيين خسروشيياه( أق 

لي ، وفقيا  للخاتميةس يبي أ بقوليه: "الحميُ  لليِه اان، أو ت لي  ابنه محم  بن عيسيى الدنو 
ناصييييِر ميييين أباَعييييُه واتقيييياه، وكاِسييييِر َمييييْن حييييا َّه وعصيييياه، ورا ِ  َميييين أعييييرض عنييييه 

 للكتاب ظمر من الخاتمة على أنه:وعا اه"، الدنوان الرنيسّ  

 "نماية السُّول واالمنيَّة ف  تدليف ال روسيَّة"
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َقسَّيييف أ( مُ  78 -7ول )الورقيييات ، القسيييف األ71،188راجيييع حييياج  خلي ييية رقيييف 
 إلى اثن  عشر بابا ، كاآلت :

ه من النصوص واآلثيار وفييه "الباب األّول: ف  التر يب ف  الجما  وما َوَرَ  في
 سس فصالن

الباب الثان : ف  حكمة الجما س الباب الثالث: ف  فأل الربابس الباب الرابيع: 
فيي  بلييب الشييما ةس البيياب الخييامس: فيي  حييّق المييوت علييى الشييمي س البيياب السييا س: 
فيي  فأييل الشييم اءس البيياب السييابع: فيي  عيي   الشييم اءس البيياب الثييامن: فيي  )أّن( ميين 

ق ف  سبيل الله تدالىس الباب الداشير: بلب الشما ة نالماس الباب التاسع: ف  اإلن ا
في  الحيرس فيي  سيبيل الليه تدييالىس البياب الحييا   عشير: في  تجميييج الغياج س البيياب 

 سل اظس"أعشرس ف  نوا ر جرت بين الشم اء و الثان  

اف، واسييتدمال هييذا القسييف االسييتماللّ  فيي  الجمييا ، يسييتتبده تدليييف الرماييية بالسييم
، سييف 71،1 ×26ورقيية قييياس  781لقتييال بدامييةس خيير ، وفييّن االرميياف واألسييلحة األ

نسيي  قيي يف جّييي  واأيي ، مييجين، مييع أشييكال هن سييّية،  ه، خبييسييبرا   25فيي  الصيي حة 
 هيس الناس  أبو بكر بن رمأان بن عمر السابقّ س 851ومؤرَّخ ف  سنة 

أّنميا نسيخٌة  –إْذ ليف تتيوافْر لنيا صيورة عنميا  –ن ترض من وص  هيذه النسيخة 
سيتاذ الباحيث، فمي  موأيِع البحيث، أتيفُّ مين التي  وقي  عليميا األ ُأخر  مين الكتياب

، وهيي  تيينص فيي  موأييدين علييى اسييف المؤلِّيي س تحتييو  علييى الصيي حة األولييى مييثال  
ن نسييتخلَص أّن أومييع االخييتال  اليسييير فيي  ذكيير االسييف فيي  الموأييدين، نسييتبيع 

لحن ّ  كما جاء سماعيل بن َخْسَرْوشاه االقسرانّ  اإالمؤلِّ  هو محم  بن عيسى بن 
ف  خاتمة الكتاب، يؤيِّ  ذلك ما وقيع في  صي حة الدنيوان، فيالخلب بيين الوالي  واالبين 

في  االسيف والكنيية والشيمرة أميٌر  كثير الح وث، ولكيّن الخليَب بيين شخصيين مختل يين
لى ما جاء ف  نمايية هيذه النسيخة ميا ذكيره صياحب كشي  إسس فلو أأ نا  كثر ن رةأ
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كالهميييا اتّ قيييا عليييى أّن مؤلِّييي  "نمايييية السيييول" هيييو محمييي  بييين كلميييان، و و الظنيييون وبر 
 سماعيل االقسرانّ  المذكور، نكا  نجِجف ب نه مؤلِّ  هذا الكتابسإعيسى بن 

ستاذ الباحث عن بروكلمان من أّن محم  بن ال أّننا ُتواجمنا مشكلُة ما نقله األإ
اييية السييول" ميين أّن عيسييى هييذا ُيدييَر  بيينجِف الييّ ين أّيييوب، ومييا جيياء فيي  كتيياب "نم

في   -أو كتبيا   –لّي  كتابيا  أهناك شخصا  اسيمه نجيف الي ين أّييوب الملقيب باألحي ب، 
سيتاذ الي كتور ألمر ونكا  نقيول بميا وصيل إلييه األموأو  ال روسّية، فيختلب علينا ا

كتيياب "نماييية السييول   َ حيي ب ال يمكيين أن يكييوَن مؤلِّييسييدي ان ميين أّن نجييف اليي ين األ
بالتييال  ال يمكيين أن يكييوَن محميي  بيين عيسييى االقسييرانّ  مؤل ييا  للكتيياب، و  ،واالمنّييية"

 على اعتبار أّنمما شخٌص واح س

ييييلنا إلييييى أّن محميييي  بيييين عيسييييى بيييين إسييييماعيل  إاّل أّننيييا بديييي  إعييييا ة النظيييير توصَّ
 ح ب، وذلك لألسباب التالية:ن أن يكون هو نجف ال ين أّيوب األاالقسرانّ  ال يمك

 ير اسمه، ولو كان نجف ال ين األح ب لقبا   َب شخٌص ما باسفٍ لَّ أن ُيَلقَّ قَ  -7
لمحم  بن عيسيى، لتوّجيب أن ُيْديَرَ  بينجف الي ين محمي  األحي ب ولييس بينجف الي ين 

 ّيوبسأ

 ( أّن نجييف اليي ين أّيييوب األحيي ب يجييب أنْ 712سييتاذ )صق الباحييث األحقّيي -2
  أّن وفاتييه قيي  تكييون ، أعامييا   51يكييوَن عيياش قبييل بكتييوت الرميياف بمييا ال يقييّل عيين 

ثبيات أّن إِقرُّه على هذا وندتم  عليه ف  هي أو قبل ذلكس ونحن نُ 661ف  ح و  سنة 
ن وفيياة هييذا إيكييون محميي  بيين عيسييى االقسييرانّ ، فيينجييف اليي ين المييذكور ال يجييوج أن 

هييييس كميييا ذكييير صييياحب كشييي  الظنيييون، وكميييا  151خيييير كانيييت فييي  حييي و  سييينة األ
سيييييماعيل إا بواليييي ه الشييييي  أمييييين الييييي ِّين عيسييييى بيييين سيييينثبت اعتمييييا ا  علييييى مدرفتنييييي
 هيس 121االقسرانّ  الحن ّ  المتوفى سنة 
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اقييييرأ:  –لبيييياب نييييون عنيييي  ذكيييير شييييروف كتيييياب "لُييييبِّ األجيييياء فيييي  كشيييي  الظ -1
فييييي  عليييييف اإلعيييييراب" لتيييييا  الييييي ين محمييييي  بييييين محمييييي  بييييين أحمييييي  ال اأيييييل  –اللُّبييييياب

الببدييية التركّيييية(: وَشيييَرَحه مييين  7516هيييي )عميييو  681االسييي رايينّ ، المتيييوفى سييينة 
سيماعيل االقصيرانّ  الحن يّ  المتيوفى سينة إبيو اليروف عيسيى بين أالشي  أمين الي ين 

 "س121

كيييذلك جييياء فييي  "الكشيييي " عنييي  ِذكييير ُشيييروف كتيييياب "َمنيييار األنيييوار" ألبيييي   -1
(: "ليه 7826)عميو   171البركات عب الله بن أحمي  الحيافظ النسي ّ  المتيوفى سينة 

ار األفكيييار فييي  تكملييية إأييياءة األنيييوار( للشيييي  اإلمييياف عيسيييى بييين شيييرف باسيييف )أنيييو 
 "س121سسس وتوف  ف  ح و   ، وأولهَخْسَرْوشاه األقصران ّ 

 :819عمو   7جاء ف  ه ّية الدارفين:   -5

مين ال ين الحن   المتيوفى سينة أاعيل بن َخْسَرْوشاه األقسرانّ  ى بن إسمس"عي
لييية إأييياءة األنيييوار، شيييرف اللُّبييياب فييي  ِعليييف نيييوار األفكيييار فييي  تكمأ)كيييذا( ليييه:  621

ن الصيواب ميا جيياء أاإلعيراب"س وواأي  أّن تياري  وفاتييه وهيف مين صياحب الم ّييية، و 
(، فميييا كيييان ليييه أن يشيييرف كتييياب الحيييافظ النسييي ّ  المتيييوفى سييينة 121فييي  الكشييي  )

 سعاما   81 ييقبله بي  هي لو كان ُتُوفِّ 171

هيي، 121سماعيل األقسيرانّ  كانيت سينة فإذا ثبت مما تقّ ف أّن وفاة عيسى بن إ
هي، 151أمكننا أن نقبَل ما ذكره صاحب "الكش " من أّن وفاة ابنه كانت ف  ح و  

 ح ب المتوّفى قبل ذلك بكثيرسوهذا يؤكِّ  أّنه شخٌص  خر  يُر نجف ال ين أّيوب األ

" ندييو  اآلن إلييى مييا ُنِشيير فيي  مجلّيية المجمييع ميين كتيياب "ِنماييية السييول واالمنّييية
خبيياء الكثيييرة التيي  جيياءت فيييه فشييّوهت اليينََّص وأأييرَّْت بييه ومندييت فندييرض إلييى األ
لى ما ندتق  أّنه صواُبه،  ملين إمحاولين إصالف ما أمكننا الوصول االست اَ َة منه، 
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سيييتاذ لتيسيييير االنت يييا  بالَجْمييي  المشيييكور اليييذ  بذليييه األ أْن يكيييون عمُلنيييا هيييذا وسييييلة  
 سالمحّقق

( لدّلميييا: عليييى اسيييتي اء فييي  اقتيـــارفييي  اســـتبقا  ليييى : )ع1سيييبر  772ص
 اختصارس

 ن( لدلما: موّفرة ف  الذقنسق: )موّفرة الذ78سبر 
 س7/12ه  َكْوَسج بالسين الممملة كما ف  المخصَّص ّوشج( : )79سبر 

قيا  أو مُ جي ا   متفر قـا  : )َجْد  الشَّْدر حيَن يكيوْن 7 سبر 771ص ، َتَدرِّجيا  ( لدلميا ُمَتَدرِّ
 ه ال عالقة للُجدو ة بالت رُّقسنأل

ن كان علييه سيمرة مشيرب بحميرة( والصيواب حيذُ  إ: تكرر قوله: )ف1سبر 
 ةسهذه الجملة المختلَّ 

 سوالصواب:  َ ف كما ف  اللسان )أ ف(أَدم( : )8سبر 

 ( والصواب: أْنَج سنزع: )فإْن كاَن أكَثَر من 71سبر 

 ُخر( لدلما: من ُقُ فسأن وَ ّق مُقد ام : )فإن َ ُلَظ من 1سبر  771ص

( ه  َرقيقيه كميا في  دقيقه: )فإْن َ ُلظ األنُ  ِقيل َ ليظه، وبدكسه 77سبر
 (س791ص) الكنج اللَُّغو ّ 

ْخييَنس(س أقييول: الَخييَنُس فيي  األْنيي  هييو أ خييُره ِقيييل انخفــ  : )فييإن 71سييبر
ُره إلى الرأس وارت اُعه عن الشَّ ة كما ف  اللسان )خينس(س فلديل )انخَ   َيَض( ت خُّ

 محر  عن )اْنَقَبض( أو ما يشبه ذلكس

وهيو  –باليّ ال المملية  –( أدلـ : )َفإْن كاَن َصغيرا  َمليحا  ِقييل 76-75سبر
 ، وُمَؤّنُثُه َذْل اءس789، والكنج الّلغوّ  7/712َأْذَل  بالمدجمة كما ف  المخّصص 
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تم( خـــــأ: )فيييييإْن جاَ  عليييييى ذليييييك حتّيييييى صيييييار كييييي ْنِ  الَبقَيييييرِة ِقييييييل: 71سييييبر 
 س7/711كما ف  المخّصص  –بالمثلثة من َفْوق  –ْخَثف أَ والصواب: 

 قول:أْحَجن(س الشَّ ة، فمو أَ  فيه،: )فإن اْشَتّ  إْقباُل َبَرِفِه على 78سبر 

 الصواب: على ُقبَِّة الشََّ ةس

ْقَديييف، (س والّصيييواب أَ أفغـــم: )فَيييإْن مييياَل ِمْنيييه إليييى أَحيييِ  الجييياِنَبْيِن َفميييو 79سيييبر
 سس دف( رّ ة ميل ف  األن ف، كما ف  اللسان )قوالَقدَ 

ْقدييى، ( والصييواب: أَ أقنــى: )فَييإن اْرَتَ َدييْت أْرَنَبتُييه َنْحييَو الَقَصييَبة َفْمييو 21 سييبر
 نَ  األقنىسّن ما ُذِكَر ف  النص ليس ِصَ َة األإ، إذ 7/711كما ف  المخّصص 

(س أقول: ه  دالكةُيقال : )فإن انَقَلَبت ]الش ة[ السُّْ لى ِقيَل َهْ الء و 21سبر 
 ، والُدباب )ذلغ(س7/717ذاِلَغة كما ف  المخّصص 

ْفلَيي  بالحيياء ( والصييواب أَ أفلــج: )فييإْن كيياَن فيي  السُّييْ لى ِقيييل 7سييبر  775ص 
 س ومنه "َعْنَتَرة الَ ْلحاء"س7/712الممملة كما ف  المخّصص 

ت النثيييرة فييي  فمييي  َبْرمييياء، فَيييإن كاَنييينثـــرة سيييب الُدْلييييا : )فَيييإْن كييياَن وَ 2سيييبر
السُّْ لى ِقيَل َتْرفاء(س أقيول: النَّثْيَرة هي  الُ ْرَجية ميا َبيين الشياربين، والصيواب هنيا "َبثْيَرة" 

 س7/719كما ف  المخّصص 
سس(س لف أقع على ِنياب جمديا  لنياب، فيإّن  السُّ لى والُدْلَياوالنياب : )77 رسبْ 

 يوبسيب ونُ يِ ْنُيب وأنياب وأناما وج ُته من الجمو : أَ 
َكييّس كمييا فيي  الكنييج أَ ( والّصييواب: ّــ : )فَييإن انَسييَحَج َبَرُفمييا َفمييو 75 سييبر

 واللسان )كسس(س 7/751والمخّصص  791الّلغوّ  

والّصييواب:  (ادودقييل: الميــت : )فيإن انَسييَحَج َحتّيى َيْسييَتو  ميع 76 -75سيبر
 ت، وَأْ َر سمع الَمْنبِ 
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أيـــــم ( ما ِقييييييل: كييييياَن َصيييييِغيَرهُ  ه: فيييييإنْ : )ثُيييييفَّ ُيْنَظيييييُر إليييييى ُأُذَنْيييييي78سيييييبر 
، 71وَخْلق اإلنسان للجّجيا   711بالممملة كما ف  الكنج اللَُّغوّ   عْصمَ والّصواب: أَ 
 س7/81والمخّصص 

" َفْمو ُكَمْيت(س لف أج  لقوليه "ُحْليوا   ف  اللَّْونِ  حلوا  : )فإْن كاَن 6 سبر 776ص
 سخر  شبيمة بماأْحو ، أو كلمة ، وربما كانت أَ وجما  

(س وال وجييه ر َ ْصييِقيييل: ُكَمْيييٌت ُيْشييِبُه أَ  ِمييْن ذِلييكَ أيــفى : )فييإْن كيياَن 8سييبر 
للصيي اء هنييا، والوجييه: "فَييإْن كييان أْصييَ ر ِمييْن ذلييك"س واسييتدمال )أصيي ر( فيي  صيييغة 

د ه، ق  تكّرر ف  الص حة ن ِسما )السبر السابع(س ثف إنن  أظن الت أيل، على أَ 
ن ِشييييَت: أَ َبِقّيييية الُجْملييية: "ُكَمْييييٌت ُيْشييي ْشيييَقر ُيْشيييِبُه ِبُه َأْشيييَقر" بييي ليل قوليييه بدييي  ذليييك: "وا 

 ُكَمْيتا "س
س وأقيييول: أيـــد (: )فَيييإْن كييياَن َأْشيييَقَر َتْدليييوه ُجْرقَيييٌة أو ُظْلَميييٌة َفْميييَو 76سيييبر 

س وفييي  71/8وِنمايييية األَرب  6/751ْصيييَ أ بيييالممج كميييا فييي  المخّصيييص الصيييواب أَ 
سس وُيقيال:  ْصي أسسس َوَفَرٌس أَ  ِرب إلى السَّوا  الغاِلباللسان )ص أ( "الصَّ اة ُشْقرة َتأْ 

 ْص أ إذا َعَلْته ُكْ َرة"سُكَمْيٌت أَ 
: )َوُهييييَو أْن َيكييييوَن شييييدره بيأييييا منافييييذة لل ُّْهَمييييِة والُكْتَمييييِة َفمييييو 71-76سييييبر 

بديي  كلميية "شييدره" ويّتأيي  ذلييك ميين الّسيييياق  ( أقييول: ال ُبيي َّ أَن هنيياك سييقبا  يــاف 
وأ ب  71/71ا أن "صاف " محّرَفٌة عن "ِصَنابّ " كميا في  ِنمايية األرب المختّلس كم

يينابّ  هييو الُكَمْيييُت أو األْشييَقْر إذا خيياَلَب واللسييان )صيين 772الكاتييب  ب( وفيييه: "الصِّ
ُشييْقَرَته َشييْدَرٌة َبْيأيياء"س ولدييّل هييذا يقوُ نييا إلييى أّن )بيأييا( فيي  اليينص هيي  )بيأيياء(س 

نابّ  أيأا    س27بابّ  الذ  جاء ف  السبر صواب الأّ  والصِّ
ــا (  : )فَييإْن كيياَن َناِصييَع الَبييياِض َفْمييَو ِقْرباِسيي ٌّ 27-21سييبر  والصييواب: ولب

ِلَييياف بالييياء المثنيياة ميين تحييت والحيياء المممليية، بكسيير الييالف وفتحمييا كمييا فيي  الملمييع 
 واللسان )لوف(س 71
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س مـــدبر(َ ٌة َعيييِن اآلَخيييِر َفْميييَو واِحيييٍ  ِميييَن اللَّيييْوَنْيِن ُنْكتَيييٌة ُمْ يييرَ  : )َوُكيييلُّ 21سيييبر 
وفيي  أ ب  71/71أقييول: هييذه ال َشييّك مصييّح ة عيين "ُمييَ نَّر"س جيياء فيي  نماييية األرب 

أّن الُمييَ ّنر هييو الييذ  تكييون فيييه ُنَكيت فييوق الَبييَرش، وكييذلك فيي  اللسييان  771الكاتيب 
ُه ُشييْمَبة، ُيخاِلبُييَسييواٍ   : "َوفَييَرٌس ُمييَ ّنر ِفيييه تَييْ نيرُ ) نيير( عيين أبيي  ُعَبْييي ةس وقييال أيأييا  

 َوِبْرَذْوٌن ُمَ ّنُر اللَّْوِن َأْشَمُب على َمْتَنْيِه َوَعُجِجِه َسواٌ  ُمْسَتِ يٌر ُيخاِلُبُه ُشْمَبة"س
ْن َكاَن ف  ُأْذَنْيِه َشَدراٌت بِييٌض فميو أ رأ(س الصيواب 7سبر  771ص ْذرَأ أَ : )َوا 

 واللسان )ذرأ(س 6/755والمخّصص  777بالذال المدجمة كما ف  أ ب الكاتب 

س أقيييول: بيييل َأْقيييَرف بالقيييا  كميييا جييياء فييي  المخّصيييص أفـــر (: )َفميييو 1سيييبر 
 س59والملّمع  71/71رب ونماية األ 777 ب الكاتب أو  6/751

َ  ِشيْمراخ، خ(س والّصواب: َفمِ راِشمْ فهو َفإْن َ قَّْت َوَجلََّلِت الَخْيُشوَف ): 6سبر 
 س71/72ونماية األرب  6/751عن المخّصص  ،وال رس ُمَشْمَرخ

ييتْ ): 8 سيبر (س هييو َأْرثَييف بالثيياء المثلثيية كمييا رقــمأَشييَ ُتُه الُدْليييا َفمييو  فَييإْن اْبَيأَّ
 س71/71ونماية األرب  6/755والمخّصص  777وأ ب الكاتب  78ف  الملّمع 

َوفاِشييييَغة( والصييييواب َفْشييييَغاء كمييييا فيييي  بشــــغا  فَييييإْن َعّممييييا َفْميييي  ): 9 سييييبر
 س6/755المخّصص 
(س أقيول: هيو َأْرَحيل بالحياء الممملية أرجـل: )َفإن اْبيَيّض َظْميُرُه َفميو 71 سبر

بييييض الرِّْجيييل أس واألْرَجيييل هيييو 71/71مايييية األرب ون 6/755كميييا فييي  المخّصيييص 
 الواح ةس

والظيياهر أن الكلميية  (أذر ه فمييو ِميي ّ قَ مُ  ونَ  ُ  هُ جُ ُجييعَ  ّض يَ : )فييإن اْبيي77سييبر 
هييذه الصييي ة فيمييا بالدتييه مييين كتييب اللغييية،   "  يييير أننيي  لييف أجييي  َ محرفيية عيين "أرْ 
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 71/71ونمايييية األرب  6/755والمخصييص  777والييذ  وج تييه فييي  أ ب الكاتييب 
 سعججه فمو " جر" واللسان ) أجر( أّن ال رس إذا ابيّض 

كييذا بالمممليية،  أحيــ (: )فييإن اْبييَيّض َجْنُبيُه أو ِكالُهمييا َفمييو يأييا  أ 77سيبر
والمخصييص  777اتييب ا جيياء فيي  أ ب الكْخَصيي  بالخيياء المدجميية كمييوالصييواب أَ 

 س71/71رب ونماية األ 6/755
ْن َبَلَغُمما َفمو 72سبر بال ياء  اأَلْجَو س أقول: ه  ص ة جوز ويجوز(أ: )َوا 

 ْجَو  وَمُجو "سواللسان )جو (س وعليه، فالصواب "أَ  6/755كما ف  المخّصص 

مييين صيييي ات  َرفّ س واألَ أر (سس إلييييى الظَّْميييِر َفْميييَو ُه : )فَيييإْن َجييياَوَج َجيييْوجَ 71سيييبر
الحافر، وهو الحافر الواسع، وما جاء ف  الينّص صي ة األْخيَر  كميا في  المخّصيص 

 واللسان )خر (س 6/755

: )َفإْن كاَن ف  َظْمِره أَثُر َسْحِج السَّْرِ  َوَنَبَت َشَدٌر أْبَيُض َفمو 75-71سبر
ع سحج ف  َظمير الّ اّبية، وقييل (، والّصواب، عن اللسان )وقع(: ُمَوّقعس والتَّْوِقيموف 

 ف  أبرا  ِعظاف ال اّبة، من الركوبس ورّبما انحّص عنه الّشدر ونبت أبيضس
( والّصواب محببسسس َفمو َمَحّجٌل  : )َفإْن َبَلَغ الَبياُض ُرْكَبَته78 -71سبر 

ونمايييييية األرب  6/756والمخّصيييييص  777بَّيييييٌب بيييييالجيف كميييييا فييييي  أ ب الكاتيييييب جَ مُ 
 س71/76

يييَل  : )فَيييإْن كيييانَ 27-21سيييبر متميـــل َييييٍ  َوِرْجيييٍل ِميييْن أَحيييِ  ِشيييقَّْيِه َفميييو ُمَحجَّ
والمخّصيص  772األياِمِن ُمْبَلُق األياِسر(س الصواب "ُمْمَسك" كما ف  أ ب الكاتيب 

 س71/75ونماية األرب  6/756

ْمساُك واإلْبالُق ما لَيْيَس بِيِه َبيياض(س والينَّْقُص ظياهر : )َواإل22 -27سبر 
 َواإلْبالُق ما َلْيَس ِبِه َبياض(س َبيا    هِ َما بِ ه )اإلْمساُك ولدل إكمالَ  ،لنّص ف  ا
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بييالجا  كمييا فيي  أ ب  جْق َيي( والّصييواب أَ أقفــر: )سس َوَبلَييَغ ِمْرَفَقْيييه َفمييو 21سييبر
 س6/756والمخّصص  777الكاتب 
وواأيييي  أن الصييييواب  ([أيــــب : )فَييييإْن اْبييييَيضَّ َذْنُبييييه ]فمييييو 1 سييييبر 788ص

 س6/751والمخّصص  772غ" بالغين المدجمة، وانظر أ ب الكاتب "أْصبَ 

ْن لَيييْف َيُكيييْن بِيييِه ِسيييَمٌة ِقييييَل: 5 سيييبر (، والّصيييواب "ُعْبيييل" بيييالدين غطـــل: )َوا 
 الممملةس

ولألستاذ الباحث خالُص شكر  لما بذله من َجم  ف  بحثه الذ  ل ت األنظيار 
 بّيية واالجتماعّيية والدلمّيية همّيتيه األأ إلى نو  من الت لي  ليف َنْدتَي ه، وميا كّنيا ِلني رك

 والتاريخّية، لوال َجم  أستاذنا الكبيرس
 م  ّتاب "الفر  بكد الشد ة" للتنوخ :

 براهيف السامران سإستاذ ال كتور لأل

ْرُض اليي كتور الباحييث لنشييرة األسييتاذ عبييو  الشييالج  المحييام  لكتيياب "ال َييَر  َعيي
نييا فيي  كيل مييا يكتييب، وهييو كثيييرس ومييا َعلَّْقتُييه علييى  وّ َبْديَ  الّشيي َّة" ممتييع وم ييي  كمييا عَ 

: "فثبييت أن 796هييذا البحييث قليييل أكثييره ميين أخبيياء البباعيية، كالييذ  جيياء فيي  ص
لَ سسس" والصييواب االوليتــي الميييف والحيياء  " كمييا يقتأيي  االستشييما  سس وليين تَييْين: " األوَّ

قي  مين المالحظيات، التنبُّيه إليميا سيمل، وسي كت   بميا بأعرض لمذه األخبياء، فيإّن 
 على ِقلَِّتهس

( فيي  مدييرض تدليقييه علييى استشييما  المحقِّييق 798يقييول األسييتاذ الباحييث )ص
 ببيت الشاعر:

 ْتُه الَجناِنبُ  َ ْهُل الِدراِق ك نَُّمْف       َسحاُب َخريٍ  ص َّ َعِشّيَة جا أَ 
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"وال أ ر  كييي  جيياج للمحقِّييق أن يدييّ  قييول )الشيياعر( علييى بريقيية البغيي ا ّيين، 
 "؟أو شامّيا   وهو مجمول؟ أليس من الجانج أن يكون أن لسّيا  أو مصرّيا  

، بل هو َعْبُ الله بين َعْميرو بين الدياص، أو محّمي  وأقول: الشاعر ليس مجموال  
والدقييييي   8/11، 5/225بييييين َعْميييييرو بييييين الدييييياص، كميييييا فييييي  شيييييرف نميييييج البال ييييية ا
ليى ذليك أّن هنياك روايية أخير  إأي  أ ،، أ  أّنيه حجياجّ  شيام ّ 5/281، 1/111

 سس(س راقِ ْهُل الدِ للبيت ال مجال فيما لالستشما ، وه : )َ  اَة َ  ا أَ 

أنييييه: "ليييييس فيييي  علييييى اسييييف "ُ ؤا "  ( مدلقييييا  211ويييييذكر األسييييتاذ الباحييييث )ص
بييالممج، ميين األعييالف، والصييواب: ( ا ) ؤا الدربييية مييا ة ) أ (، وعلييى هييذا ليييس فيميي

قيين والناشيرين"س ثيف يستشيم  عليى )ُ وا ( بالواوس وعرض هيذا اليوهف لكثيير مين المحقِّ 
 رأيه هذا بما جاء ف  "اشتقاق" ابن ُ َرْي  وف  "اللسان"س

سيييتاذ، ميييّر بخيييابر  أنيييه قييي  سيييبق ليييه أن تنييياول هيييذه عنييي ما قيييرأت ميييا أور ه األ
ف وجيي ت أّنييه قي  تبييّرق إليمييا في  كتابييه "مييع المصيا ر فيي  اللغيية المسي لة بييالتدليق، ثي

، فييي  مديييرض نقييي ه لكتييياب "ال يييرق" لثابيييت بييين أبييي  ثابيييت، فخبّييي  271واأل ب" ص
 هنيياك ُوروَ  اسييف الشيياعر الجيياهل  "أبيي   وا " بالتسييميل، وصييّححه بييالممج، ُمحيييال  

ن  أرّج  تيرك ، فمل ُتراه ع ل عن رأيه السابق؟ ومع أ819على "سمب الآلل " ص
 ر  جواج الممج لما يل : أالممج، إال أنن  

ذا أرا وا اشتقاق ال دل مين )  ( إنمف "أ ( عن الليث، أجاء ف  "التكملة" )  -7
   يييي أ   أليييف َيْنقَيييْ  لكثيييرة الييي االت في صيييلون بيييين حرفييي  الصييي ر بمميييجة، فيقوليييون:  

 نما أقو  الحرو "سنما اختاروا الممجة، ألا   أ  ةس و 

 ( أن "اليييي    " هيييي  ليييييال  المحيييياق، ومنييييه أسيييياس البال يييية ) أجيييياء فيييي  " -2
 ال    "س  َّوا  ، وما بِق  من ُعْمرك إالّ نت ف  الأَن   ف باقولمف: "يا 
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شياف جيوه وأَ ن  قبيلية ُهيذيل شيانع، فيقوليون: أُ تب يل الواو همجة ع -1 لَي  وَأْقيت وا 
عاء ب ال    من وجوه وول  ووقت ووشاف ووعاءس وا 

"  شيخاص، مثيل "َ ْعيسماء ال أصيل لميا في  اللغية عليى األأبلقت الدرب أ -1
ميا رو  مين أّن أّف  الجذر ) عي ( في  اللغية  ييره، إالّ  وهو اسف المرأة ال يوج  تحت

 كذلكس َبْين تسمى  ع ا  حُ 

ق الكتيياب "وفيي  بغيي ا  تدنيي  الكلميية ويدتييرض األسييتاذ ال اأييل علييى قييول محقِّيي
فيؤكيييي  أن "المركييييب" يسييييتدمل فيييي  الدييييراق للسيييي ينة  ،"المركييييب البحييييرّ  أ  السيييي ينة

س وهذا اعتراض هين ما كان على أستاذنا الي كتور أن يتجّشيف البحرّية والنمرّية أيأا  
إذا حملنا ما ذكره المحقِّق على أّنه يدن  بيه )المركيب  مشّقة اإلشارة إليه، خصوصا  

: "أ  السيي ينة"، وهييذه ال م سِّييرا  للمركييب البييرّ ، ثييف قيي مقييابال   هّنييه جيياء بييإإذ  ،المييانّ (
 و نمرّية سّيانسأ ةبحريّ 

(: "ألييس هييذا كلييه مين التجيياوج عليى عمييل المحقِّييق؟" 272سييتاذ )صويقيول األ
 ولدله يري  أن يقول: "سس من التجاوج ف  عمل المحقِّق"س

ليييى نصيييوص للمحقِّيييق عييين اسيييتدماالت إويكثييير األسيييتاذ الييي كتور مييين اإلشيييارة 
عيي ف اقتصييار االسييتدمال علييى بغيي ا  وحيي ها بييل  ة البغ ا ّييية، مبّينييا  مدّينيية فيي  الدامّييي

مميا جياء ذكيره  ليى كيل هيذا شيينا  إأيي  أنيا أعليى الديراق واليبال  الدربيية األخير س و 
 ف  البحث ف قول:

 ف  األر ّن وفلسبينس : )اليقبين( مدرو  أيأا  799ص

الصيبالف في  : )كمي ة ال رخ الممدوب(: ال نجال نسيتدمل هيذا اأيأا   799ص
 األر ّن وفلسبينس
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: )المركب( تسيتدمل للسي ينة النمريية في  الديراق ومصير و يرهميا مين 217ص
 ال ول الدربّيةس

: اسييتدمال )ُيَمّشيي  أْمييَره( مدييرو  فيي  األر ّن وفلسييبين و يرهمييا ميين 211ص
 ال ول الدربّيةس

اييية سييتاذ الباحييث توقّيي  عيين التدليييق علييى الكتيياب عنيي  نمبقيي  أن أذكيير أّن األ
الججء الثان ، فلف ييور  عليى الجيجء الثاليث سيو  مالحظتيين سيريدتين قي  يكيون وقيع 

ين البيياقيين ميين أالجييجء مييّر الكييراف، ثييف أ  ييل الجييج  عليممييا وهييو يميير بصيي حات هييذا
 ،وأراه اكت يى بميا أور  –ة أجيجاء فالكتياب في  ببدتيه هيذه ظمير في  خمسي –الكتاب 

ث، وليتيييه فديييل سيييبق، ثيييف ميييّل إبالييية البحيييذ وجييي  أن بقّيييية مالحظاتيييه شيييبيمة بميييا إ
 ججاء الثالثة هذه، فكل ما يكتب له قيمته وفان تهسما جاء ف  األ ىوتقصّ 

 ستاذ ال كتور عميق اإلجالل واالحتراف وصا ق المحبةسوأه   لأل
 يث:نمناقشة رأ  ف  عالمة التأ

 ستاذ محم  شيت صال  الحياو ، ثف است راكه على هذا البحثسلأل

 72-77ستاذ الباحث ف  ُمْسَتَملِّ است راكه على بحثه )الد   الميج و  يقول األ
(: "االجتميييييا  عميييييل ذهنيييييّ  761ص –ر نييييي  مييييين مجلييييية مجميييييع اللغييييية الدربّيييييية األ

مستحَ ث وج ي   البا  وابن ساعته، وليذلك قي  يكيون عرأية للتقلييب والمراجدية مين 
ص ق، فإّن أ َّ عمل اْبَن سياعته وَلَدْمر  لق  س س ِقَبل صاحبه أو من ِقَبل ناق   خر"

يكييون عرأيية للتقلييييب والمراجديية والتغييييير، ولربمييا لليينقض واليييرفض بكاملييهس ولميييذا 
فليييس ميين المسييتحّب نشيير اجتمييا  لييف يوفييه صيياحبه حقّييه ميين ال راسيية والتمحيييص، 
خصوصيا  عني ما ُينياِقض فيييه  راء أنمية الّلغية اليذين كّرسييوا حيياتمف لميا، واليذين كييان 

ميينمف عثييرات اآلخييرين، فيي ّ   ذلييك بمييف  ع كييل    م ارسييمف ميي عاة إلييى تتبُّييفيي  اخييتال
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إلى  رجة قريبة من الكمال، على ما  -نحِوها وصرِفما –لى الوصول بقواع  اللغة إ
تتص  به من الخشونة والُحجونية، وكيان ذليك نتيجيَة  راسيات اسيتغرقت المنياِت مين 

عييراب لييف أن كييان لمييف الحييظُّ فيي  لقيياء السيينين، والكثيييَر ميين الجمييو ، لدلميياء مت ييّر ي
لسنتمف، فنقلوا عنمف وقاسوا واستنتجوا وتوّصلوا على ما توّصلوا أتتبّرق الدجمة إلى 

ن أإليييه بديي  مشييّقة وعنيياء، أفييال يكييون ميين حّقمييف علينييا، حييين نخييال مف فيي   رانمييف، 
 ف  اجتما نا هذا قبل أن ندلنه؟؟سُنقّلب النظر 

عليى بحيث األسيتاذ الحييياو  اليذ  نياقش فييه مييا  أقيول هيذا في  مديرض تدليقيي 
سيييتاذ الييي كتور إبييييراهيف السيييامّران  فيييي  مقاليييه عييين الجييييجء األّول مييين كتيييياب أور ه األ

بدالميية الت نيييث،  ق" يييوان األ ب" لل يياراب ، والييذ  جيياء فيييه باجتمييا ات متديي  ة تتدلّيي
 ستاذ الحياو سخال ه فيما كلِّما األ

(: "سييّمى التيياء 221 راء اليي كتور السييامّران  )ص سييتاذ الباحييث مناقشييا  قييال األ
صييل هييو المربوبيية هيياء الت نيييث، ألّننييا حييين نقيي  عليمييا نل ظمييا هيياء، وفاتييه أّن األ

 ظما تاء، فم  تاء أقو  من ال ر  ال الوق ، كما أّن من الدرب من يق  عليما ويل
 هاء"س

فم  عن  الكوفّيين ف  تاري  الدربّية،  فوأحّب أن أذكر هنا أّن هذا الخال  ق ي
ّن التياء في  الوصيل بي ل منمياس وعكيس ذليك البصيرّيون" أهاء، "جعموا أّنما األصيل و 

(س وال مجييييييال لالعتييييييراض علييييييى مييييييا جيييييياء بييييييه اليييييي كتور 2/118)مغنيييييي  اللبيييييييب  
ّن مثيل هيذا االعتيراض يجيب أن يي ت  في  إ ، الذ  تبّنى رأ  الكيوفيين، إذ السامّران

ه وجمات نظر كل  من الم رستين ف  الموأو ، ثف بحث من صل يتناول الباحث في
 ُيرّج  أح  الرأيينس

، م توحييا   (: "ال ُيشييترب أن يكييون مييا قبييل التيياء المربوبيية حرفييا  221وقييال )ص
 سسس مثل فتاة وقأاة"س فق  يكون أل ا  
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ل  إّما ياء أو واو م توحة سيبقتما فتحية فقلبيت وأقول: إّن األصل لمثل هذه األ
 : َفَدَلة، ولقأاة: ُفَدَلةسةالصرف  ل تا س فالوجنأل ا  

ّن  221ستاذ )صوقال األ أجاج  وال أسم  التاء المربوبية  -بتواأع –(: "وا 
وهيييذا التدبيييير يدنييي  أنيييه  ،هييياء كميييا سيييماها فحسيييب، بيييل ال أعتبرهيييا عالمييية ت نييييث"

ّنييي  ال  يسييم  التيياء المربوبيية هيياء، وهييو خييال  مييا قصيي ، والصييواب أن يقييول: "وا 
"س هيذا عتبرها عالمة ت نييث أيأيا  أية التاء المربوبة هاء فحسب، بل ال أرفض تسم

من ناحية األسلوب، أّميا مين ناحيية المأيمون في قول: ذكير الباحيث أّن الّلغيويين قي  
شييييرحوا "هييييذه التيييياء وبّينييييوا أ راأييييما المختل يييية فيييي  مواأييييدما المتديييي  ة، وال حاجيييية 

سيييتاذ عيييرض الحيييانب ليييف رميييى األ فيييال أ ر  ،لتسيييبير ميييا وّأيييحوا وبييييان ميييا قيييّرروا"
)هييو  واحيي ا   بجميييع مييا ذكيير اللغويييون لمييذه التّيياء ميين أ ييراض، ثييف اختييار اسييتدماال  

الوح ة( وألحقه ف  است راكه باستدمال  خر هو )الت نيث(س لق  عّ   اللغويون وجوها  
لل ييييرق بييييين المييييذّكر  -وهييييو األعييييفّ  –كثيييييرة ليييي خول هييييذه التيييياء علييييى االسييييف، أّولمييييا 

ؤّنيييث فييي  الّصييي ات، نحيييو كيييريف وكريمييية، ثيييف لل يييرق بيييين الميييذّكر والمؤّنيييث فييي  والم
ثيف للمبالغية الجنس، نحو فتى وفتاة، ثف لل رق بين الجينس والواحي  نحيو تمير وتميرة، 

ميية، ولت كييي  الت نيييث نحييو ناقيية، ولت كييي  الجمييع نحييو ِحجييارة، فيي  الّصيي ة، نحييو َعاّل 
اجنييية، وِعَوأيييا  عييين يييياء الّنسيييب نحيييو وِعوأيييا  عييين يييياء م اعييييل فييي  الجميييع مثيييل فر 
ّن مدنى أسس وعلينا أن ُنبّين هنا  ل سسس إممالبة، وللّ اللة على التدريب نحو جواربة 

)الوح ة( الذ  اختاره األستاذ الحياو  يشبه ما نص عليه النحاة مين اسيتدمال التياء 
بالوحييي ة هيييو  لل يييرق بيييين الجييينس والواحييي ، إاّل أّنيييه لييييس بيييه، فيييإّن ميييا يدنييييه األسيييتاذ

سييتاذ فيي  أّن التيياء ل يير  أف لمجموعييةس ونحيين نخييال  األ "األنمييوذ " سييواء أكييان ذلييك
 ، وأ ّلتنا على ذلك ما يل :ُوِأدت لمذا االستدمال أساسا  

لو كانت التاء للوح ة ف  الكلمات الت  ت ل على م ر ، مثيل َثَميرة ورسيالة، لميا 
ية، فنقول "َثَمَرتات" كما نقول "َثَمرتيان"س اخت ت عن  الجمع، ولبقيت بقاَءها عن  التثن
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نميا كيان حيذفما في  جميع المؤنيث السيالف الجتميا  أ اتي  ت نييث  وهذا  يير الواقيع، وا 
 ف  كلمةس

ّنمييا جيياءت فيي   خيير الكلميية مبسييوبة عنيي ما  فلييو قيييل: إّن التيياء لييف ُتحييذ ، وا 
جمييع )وانظيير جمدنييا فقلنييا َثَمييرات وِرسيياالت، وهيي  هنييا تيي ل علييى الوحيي ة واألليي  لل

قيية 765ميين البحييث، واالسييت راك ص 228ص (، نقييول: فكييي  نجيييج: "ثمييرات مت رِّ
ومبدثرة"، وأيين مدنيى الوحي ة فيميا؟ بيل إّن هيذا الجميع ي يي  القلية والت يّرق، ومين هيذا 

 المنبلق عاب النابغة قول حسان:

 "َلنا الَجَ ناُت الُغرُّ َيْلَمْدَن ف  الأُّحى"

تييييان" بمدنييييى )وحيييي تين( اييييية هييييذه )الوحيييي ة( فنقييييول: "َثَمر ثييييف لميييياذا ال يمكننييييا تثن
 مرات، كما نقول: "َثَمرتان" بمدنى )وح تين( من الثِّمار؟؟مجموعتين من الثَّ 

ولو كانت الثََّمرة وح ة، وال عالقة لما بواح  الثِّمار، كميا أّن ال ي رة وحي ة وال ي ر 
ثمييار؟ ومييا هييو واحيي  ( فمييا هييو واحيي  ال225واحيي  ال نييران )كمييا جيياء فيي  البحييث ص

 الّرسانل والرِّساالت؟

ل قأييياة ولييو كانيييت التّييياء للوحييي ة فيي  الكلميييات التييي  تييي لُّ علييى )مجموعييية( مثييي
ن" وندنييييي  أييييياتاّنييييي  وَنْجميييييع هيييييذه الكلميييييات فنقيييييول: "قُ وعبا لييييية، لجييييياج لنيييييا أن ُنث
ن قيل: إن هذه الكلمات ت ل على جمع وال يجيوج تثنيتميا إمجموعتين من الُقأاةس ف

مدميييا، نيييرّ  بييي ّن كلمييياٍت مثيييل قيييوف وأهيييل وجماعييية ومجموعييية تييي ل عليييى جميييع، أو ج
 وُكّلما تثنى وتجمعس

ولييو كانييت كلميية "قأيياة" مييثال تيي لُّ علييى وحيي ة )مجموعيية( ميين مدنييى القأيياء، 
 فكي  نجمع يا تر  كلمة )قاأ ( جمع تكسير عا ّيا  ال ي ل على وح ة؟؟
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ّني  فكيرة )الوحي ة( هيذه هيو ظميور ال شك أّن الذ   عا األستاذ الحياو  إليى تب
مية، وهيذا لجي  اّل أياة وَقَتلَية وعَ ، مثيل قُ تاء الت نيث ف  كلمات ت ّل عليى ميذّكٍر حتميا  

ليييى محاولييية إيجيييا  مدنيييى مشيييترك ييييربب بيييين متناقأيييات، فتوصيييل إليييى مسييي لة إبيييه 
 "الوح ة" هذهس

منبقييّ   سييملقيي  َحلُّييوا هييذه المشييكلة بشييكل  لكييّن علماءنييا اللغييوّيين كييانوا قيي يما  
  الت نييييث و ُمييْرٍض، فقييي  توّصيييلوا فييي   راسييياتمف المست يأيية التييي  أجروهيييا فييي  موأييي

والتيييذكير فييي  اللغييية إليييى أّن هنييياك نيييوعين مييين المؤّنيييث: حقيقيييّ  ول ظيييّ س فالمؤنيييث 
الحقيقّ  ما جاء ت نيثه من جمة الل ظ والمدنى، أو المدنى وح ه، من حيث أّنه يُ ّل 

ر أن يييي ّل عليييى مدنيييى ّص الت نييييُث فييييه بيييالل ظ مييين  ييييعليييى مؤّنيييث، والل ظيييّ  يخيييت
من هذين النَّوعين أحكاُمه وقواع هس فمذا التَّمييج يحلُّ المشكلة ويد ينا  مؤّنث، ولكل  

 نسميه "وح ة" وق  نسميه  ير ذلكسمن محاولة إيجا  مدنى مشترك ق  

 وِلَنُدْ  إلى ما جاء ف  البحث:

ت نيث ف رة من الوح ة ال من ال  ر، اليذ   (: "وهكذا جاء225قال األستاذ )ص
 "!!ب وره جاء تذكيره من الجمع أيأا  

وأقيول: الجمييع، مييا لييف يكيين سييالما  للمييذكر، هييو إلييى الت نيييث أميييل، وفيي  الحاليية 
ذا قص نا الجنس أو الجمع كما نقيول: "أَكَلتْيه إالمذكورة نستبيع القول: "أكَلْته ال  ر" 

 ال نران"س

( أسييييباب رفأييييه أن تكييييون التيييياء للت نيييييث 226باحييييث )صولّخييييص األسييييتاذ ال
 بنقاب ثالث:

أ: "ليييو كانيييت الكلمييية المختومييية بالتّييياء المربوبييية مؤنثييية، وكانيييت التييياء عالمييية 
 لى مذكر، وهذا لف يح ث إال مصا فة"سإالت نيث، لجاج حذ  التاء وتحّولت الكلمة 
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لغيييييرض الت نييييييث وأقيييييول: ذكرنيييييا سيييييابقا  أّن اسيييييتدماالت تييييياء الت نييييييث ال تييييي ت  
خيير س وال أالحقيقيي ، أ  لغييرض ت نيييث المدنييى، فحسييب، بييل تيي ت  أل ييراض كثيييرة 

لف تُِ ْ   ُيْ َترض أن يؤ   حذُ  التّاء إلى تذكير المدنى عن ما تكون هذه التاء أصال  
 ت نيث المدنىس

 ب: "لو كانت مؤّنثة لما ُنِقل مدناها إلى مذكر، مثل َبْلحة وَحْمجة وُمداِوَية"س

قول: إّن الَدَرَب كثيرا  ما َسمَِّت الَدلَيف الميذّكر اسيما  مؤّنثيا  والَدلَيف المؤّنيث اسيما  أو 
نييي ا ، وسيييّمت الرجيييل هة أفييي  اسيييف واحييي ، فسيييّمت الرجيييل والمييير  ، وقييي  يشيييتركانميييذّكرا  

ْسماء، بيل أ"َوْرقاء" والمرأة "َجنان"، كما أبلقت الُجموَ  أسماء لألعالف، مثل َجْي ون و 
األفدال أسماء لألعالف، مثل َيجي  وأحم ، وكّل هذا  يير َمنَكير ولييس فييه  استدملت
"سس لكّن ل ظ بلحة وحمجة ومداوية، لوجو  تاء الت نييث، يبقيى مؤّنثيا ، فيال دنى"نقل م

، بل جمع مؤّنث، فيقال: "جياء الّبلحيات والحميجات"سس وفي  يجمع جمع مذّكر سالما  
مداملييية المؤّنيييث عنييي  اعتبيييار الل يييظ، ومداَملييية  كثيييير مييين األحييييان يداميييل هيييذا الَدلَيييف

 المذّكر عن  اعتباِر مدناه، فُيقال: "َعْنَتَرة الَ ْلحاء" و"َعْنَتَرة األْفَل "س

 ل "سإسس  جي : "لو كانت مؤّنثة لما  ّلت على جمع ُمَذّكر مثل ُقأاة، َعباقرة

ث الحقيقي ، ونجيي  الت نيي تاء الت نييث تي ت  لمديان  يير مدنيىوق  بّينا سابقا  أّن 
ميا، تجيي ء بمنمييا بتياء الت نييث وميا ليف ينتيه  هنيا أّن جميو  التكسيير، سيواء ميا انتميى

 ل سإ سس ، لذلك نقول: "جاءت الرِّجال" و"هذه الجمال"مؤّنثة ل ظا  

( إلييى أّن الت نيييث فيي  الكلمييات المنتمييية 226ثييف تبييّرق األسييتاذ الحييياو  )ص
ا أّنث بالّصيغة، وأنا أميل إليى موافقتيه عليى رأييه، م و ة إّنممل  المقصورة أو الباأل

، مثييل َمْرأيييى ةشييريبة قبولييه أْن تكييوَن جمييوُ  المييذّكر التيي  علييى وجن َفْدلييى مؤّنثيي
ابقا  عنييي  ذكييير كميييا بينيييا سيي وَمييْوتى وَفْوأيييى وَجْمنييى، وهيييذه كلُّميييا جمييو  مؤّنثييية ل ظييا  

ان" هييي  َعْبشيييى ( فييي  أن "عبشييي221أّننيييا نخيييال  رأييييه )ص جميييو  التكسييييرس إالّ 
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نما صيغة َفْدالن من "َعِبيَش"، واألْصيل في  اللغية التَّيذكير، إمأافا  إليما النون، إذ 
وِجَنيية )َفْدييالن( جيياء مؤنَُّثمييا علييى ِجَنيية "َفْدلييى" فيي  الغالييب، وبإأييافة تيياء الت نيييث فيي  

 مواأع أقل، فتقول: رّيان ورّيانة ورّياسسس

تيارة، ونيير  أّن  ون ُميذّكرا  تييارة ومؤّنثيا  ( أّن اللييل قيي  يكي221وذكير األسيتاذ )ص
 األخير ال َيِصّ ، ف نت ال تقول: ليٌل بويلةس

( ت نيييَث ال دييل، وهييذا أمييٌر برييي ، فال دييل ال جيينس 228وتنيياول األسييتاذ )ص
لييه، ومييا يْلحقييه ميين الّلواصييق، كالتّيياء المبسييوبة فيي  "َذِهَبييْت" أو تيياء المأييارعة فيي  

من شروب وقواع  يحتا  ذكرهيا إليى بحيث أل، وذلك "َتْذَهُب"، يتكي  حسب ال اع
ّنن  أوّ  اإلشارة هنا إلى أّن األسيتاذ أ  يل )النيون( في  أفديال أبويل من صل، على 

( النيون أ اة تيذكير 221مثل )اذَهيْبن( وهي  هنيا تي ت  حتميا  للمؤّنيث، وكيان اعتبير )
ف  "تَيْذَهُب" قي   شير إلى أّن تاء المأارعةأعن ما تح ث عن كلمة "َعْبشان"، كما 

يتبييّرق األسييتاذ فيي   مييا كييان ميين األفأييل أالّ أسسس وأقييول:  تكييون للمخابييب المييذكر
لى جمع المؤّنث السالف، فماتان المس لتان لمما قواع همإبحثه  ا لى )ت نيث( ال دل وا 

 سسوُأسسمما، وال تبحثان ف  سبور

( 228)ص وأخييييييرا ، َأذُكيييييَر خالصييييية البحيييييث كميييييا لّخصيييييما األسيييييتاذ الحّيييييياو 
 (س765مصّححة كما شاء ف  است راكه )ص

"التّيياء المربوبيية ال الميياء تيي ت  أل ييراض مختل يية، ويتِّ ييق ُجييلُّ مدانيمييا فيي   -7
ال عليى الت نييث"س  مدنى واح  مشترك هو )الوح ة(، فم  عالمة على الوح ة أصال  

ن قولنيييا: َثَمييير وقييي  سيييبق أْن بّيّنيييا َر َّنيييا عليييى هيييذه المسييي لة، ونجيييي  هنيييا: ميييا ال يييرق بيييي
ِبَلة وسيياِبل، وَجّمالَيية وَجّمييال، اوَثَمييَرة، وَقْميي  وَقْمحيية، وَبْليي  وَبْلحيية، وبييين َقولنييا: َسيي

ء؟ إّن الَ الَلة على الواح  ف  األمِثَلة األوليى أفا هيا اتصيال تياء الت نييث، وَكْم ة وَكفْ 
 أّما ف  األمثلة الثانية ف فا ها حذ  تاء الت نيثس
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 و ة إذا وجيي ت إحيي اهما فيي  كلميية، وكانييت مييصييورة واألليي  الم"األليي  المق -2
 ل "سغة والوأع وليس بوجو  األيتلك الكلمة مؤّنثة، كان الت نيث بالصِّ 

المقصييييو تان هنييييا جانيييي تان وليسييييتا  أقييييول: األليييي  المقصييييورة واألليييي  المميييي و ة
مييا شييّذ،  الإمؤنثيية  سيماء المنتمييية بإحيي اهما تجيي ء  انميا  صيلّيتين فيي  األسييماءس واألأ

ت ييي  الت نيييثس  ةل  المميي و ة أو المقصييور فيمكننييا أن نقييول: إّن الصيييغ المنتمييية بيياأل
ال إوهيييذا ال يختلييي  عييين قولنيييا )إّن األِليييَ  الجانييي ة فييي  نمايييية االسيييف ت يييي  الت نييييث( 

 قليالسس

 ىلمربوبييية تتقيييابالن وتتبابقيييان مدن ييي"التييياء المبسيييوبة فييي  الِ ْديييل كالتّييياء ا -1
 ونوعا  سيانس

 "أّما ف  الجمع بد  األل  فم  للوح ة ليس  ير كما شرحنا م صال  

لى جمع المؤّنث السالف، فنأي  إة وق  بّيّنا رأَينا بالنسبة إلى الِ دل، أّما بالنسب
لي  هي  كميا إلى ما كنا ذكرناه سيابقا : إْن كانيت التياء المبسيوبة في  الجميع بدي  األ

ف التياء المربوبية في  كلمية مثيل "قأياة"، ذكر األسيتاذ، فُحكمميا يجيب أْن يماثيل حكي
فكلتاهمييييا ت ييييي ان )الوحيييي ة( كمييييا َييييير ، وبالتّييييال  ُيصييييب  ميييين الجييييانج لنييييا أْن نقييييول: 
"الّتلميذاُت َذهبوا" كما نقول: "الُقأاُة َذهبوا"، ألّن )التلميذ" مذّكر، و)األل ( للَجمع، 

لميياذا ُنأييبَّر إذن إلييى أن و )التّيياء( للوحيي ة، فييال أ اة ت نيييث هنييا وال مدنييى ت نيييث، ف
 نقول: الّتلميذاُت َذَهبن؟؟س

 "ق  تكون الكسرة أو التّاء مربوبة أو مبسوبة عالمت  ت نيث"س -1

أقول: الّتذكير والتّ نيث كما أسل ت من خصانص االسف،  ون ال ديل والحير ، 
لكيّن ذليك يرها، و ولّما كانت الّأمانر وأسماء اإلشارة كلُّما أسماء، جر  ت نيُثما وتيذك

 اةس فالأمير المّتصل ف  : "ماأييِه"، عليى اليّر ف مين الكسيرة أجر  بالوأع  ون 
ف   خره، هو أمير ميذّكر، في  حيين أّن الّأيمير المّتصيل في : "ماأييما" أيمير 



 271 

مؤّنييث، وال كسييرس والحركيية  خيير الكلميية ال تكييون أ اة ت نيييث أو  يييره، لجوالمييا عنيي  
ة، واأل اة إذا جالييييييت جال عملميييييياس فدنيييييي ما نقييييييول: الوقيييييي  أو عنيييييي  التثنييييييية أو الّن بيييييي

"واقبامياه" تبقيى َقبياِف مؤّنثية  ون اعتبيار ليجوال حركية الكسيرة مين  خرهيا، مميا ييي ّل 
عليييى أّنميييا ليسيييت أ اة ت نييييثس لكييين الت نييييث فييي  هيييذه الكلمييية وشيييبيماتما جييياء مييين 

يييغة، فييإّن ِجَنيية )َفديياِل( المبنّييية علييى الكسيير جيياءت فيي   البمييا  وشييذت  ،للمؤّنييثالصِّ
 شوار  مثل: "حأار" اسف جبل، مذّكرس

، بالميا ُظنُّيه إاّل فياعال  أاألسيتاذ الحيياو  لميا كتبيت، وميا  أرجو أن يّتسيع صي ر
سييتاذس ولييه منيي  خييالص التجلَّيية خ ميية الدلييف والحقيقيية، كمييا ذكيير األأّن الميي   هييو 

ّياه وه انا لواالحتراف واإلعجاج، وّفقنا ال  ير للغتنا الشري ة هذهسلى ما فيه الخإه وا 
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 ثبت الميادر والمراج 

ـــب -7 الببدييية  -: البييين ُقَتْيبييية تحقييييق محمييي  محييي  الييي ين عب الحميييي أدب الّات
 س7961مببدة السدا ة سنة  –الرابدة 

 س7965بيروت سنة  –: للّجمخشر س ببدة  ار صا ر أساس البالغة -2
ــاه -1 محميي  أبييو ال أييل تحقيييق  ،: "إنبيياه الييرواة علييى أنبيياه النحيياة" للق بيي اإلنب

 براهيفس ببدة  ار الكتبسإ
تحقيييييق ميييياجن المبيييياركس  ،: "اإليأيييياف فيييي  علييييل النحييييو" للّجّجيييياج ّ اإليضــــا  -1

 س7955مببدة الم ن  سنة 
: "التكملييييية واليييييذيل والصيييييلة لكتييييياب تيييييا  اللغييييية وصيييييحاف الدربيييييية" التّملـــــة -5

 القاهرةس –للصغان س نشر مجمع اللغة الدربية 
أشيداره وأخبيياره" جميع وتحقييق شييكر   –و الدتاهيية : "أبيااليــةتديـوا  أبـ  الك -6

 س7965مببدة جامدة  مشق سنة  –فيصل 
تحقيييق بمجييت الحيي يث ،  ار الرسييالة  –: برواييية الّصييول  ديــوا  أبــ  نــواس -1

 س7981سنة  ،بغ ا  ،للبباعة
بييراهيفس إتحقيييق محميي  أبييو ال أييل  ،: البيين أبيي  الح ييي شــر  نهــج البالغــة -8

 س7961 -65 ،ياء الكتب الدربية ار إح ،الببدة الثانية
 س تحقيييق محميي  حسيين  ل : "الُدبيياب الّجاجيير واللُّبيياب ال يياخر" للصييغانالُكبــاب -9

 س7981سنة  ،بغ ا  – ار الحرية للبباعة  ،الغين( ياسين )حر 
ـــد -71 تحقييييق أحمييي  أميييين و خيييرين، نسيييخة  ،: "الِدْقييي  ال ريييي " البييين عبييي  ربيييهالكق

نشيييير  ار الكتيييياب  –ترجميييية والنشيييير فسييييت عيييين ببديييية لجنيييية التيييي لي  والألبا
 بيروتس –الدرب  
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ج  خلي يةس لحيا ": "كشي  الّظنيون عين أسيام  الكتيب وال نيونّش  الظ نـو  -77
 –نشيييرة مكتبييية المثنيييى  – 7917سيييتنبول سييينة نسيييخة باألفسيييت عييين ببدييية إ

 بغ ا س
ــز الل غــو    -72  ،تحقيييق أو سييت ه نييرن ،: "الكنييج اللَُّغييوّ  فيي  اللسيين الدربييّ "الّن

"َخْلييييييق اإلنسييييييان" لألصييييييمدّ س المببديييييية  :ى ثالثيييييية كتييييييب منمييييييايشييييييتمل عليييييي
 س7911الكاثوليكية سنة 

 : "لسان الدرب" البن منظورس ببدة  ار صا رساللسا  -71
 –س تصحي  الشي  محم  محميو  التركيجّ  الشينقيبّ  ه: البن ِسي َ المخي ص -71

 بيروتس –نشر المكتب التجار   –نسخة باألفست عن ببدة بوالق 
َمُصيييون فييي  األ ب" ألبييي  أحمييي  الدسيييكرّ س تحقييييق عب السيييالف : "الالميـــو  -75

 س7961سنة  ،هارونس مببدة حكومة الكويت
: الجييجء األّولس لليي كتور إبييراهيف السييامّران س مــ  الميــادر فــ  اللغــة واألدب -76

 س7981سنة  ،مببدة األ يب البغ ا ية
ق محمي  تحقيي ،: "ُمْغن  اللبيب عن ُكُتب األعاريب" البين هشيافمغن  اللبيب -71

 مح  ال ين عب الحمي س
ــ  -78 مببوعييات مجمييع  –: ألبيي  عب اللييه الّنمييرّ س تحقيييق وجيميية الّسييبل الملمَّ

 س7916سنة  ،اللغة الدربّية ب مشق
: "ِنماييية األرب فيي  فنييون األ ب" للنُّييَوْيرّ س نسييخة باألفسييت عيين نهايــة األرب -79

 ببدة  ار الكتبس
ميؤلِّ ين و ثيار المصينِّ ين" إلسيماعيل : "َه ّية الدارفين أسيماء الالدي ة الكارفي  -21

، نشر 7955 -57سنة  ،ستنبولإنسخة باألفست عن ببدة  ،باشا البغ ا  ّ 
 بغ ا س –مكتبة المثنَّى 


