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 تعقيب على "رّد وتعقيب" -2

 حاتم غنيم :للمهندس السيد

 

( 02-51صاال  حيااا ف  ال ال ادد الما)د     ستاذ محمد شيتقرأت ما كتبه األ    

من مجلاة َمْجمع اللغة ال ربية األردنل تحت عن ان "ردا  ت قيب"،  ساءنل ما لمسته 

تااب  اال أعااداد مجلااة حل أنااه ياارم  يمااا عل ْقت ااه علاا  مااا كماان ماارارم  يمااا كتااب، تاا  

المجمع انتقاصًا منال لجهاد ،  ت نيناًا لرأياهع  ي لام اللاه أننال أكانا لاه مان التجلااة ماا 

ناا  لااه أناا أ  مااا أردت  يمااا كتباات ساا م ال صاا   ءلاا  الحقيقااة، ساا اء أكاناات  يمااا 

ْقاات  ءلاا  أماارب ءيا  أَتْياات  لااه باادلي  ماان  ارتأياات أم  يمااا ارتااأم غياارفأ  مااا كناات  تأرا

لكاااريم، أ  الشااا ر، أ  أيادت اااه بقااا    احاااد مااان علمااااء اللغاااة المشاااه رينع  أناااا القاااران ا

ر أننل من الاذين يرج ا ن ءلا  الصا اب عنادما يتباين لال يأاأ رأيالأ با   أع د  أقرِّ

أكاا ن شاااكرًا لماان ينبهناال ءلاا  أ نااام قااد أكاا ن  ق اات  يهااا،  اا نا ماان تكاا ن الحقيقااة  

 حاااد ،  الغلاااأ شاااأن بنااال للاااه  مبتغاااا  ي يهاااير  أن ييأااا، وااام يصااايب،  ال صااامة

 نسانعاإل
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 قارم  - ال ردا   ت قيباه –ساتاذ  رد  األأ، أرم ل)امًا علالا أن أتناا   ماا لك  ذلك    

ا  رأيال عنادما أشا ر أننال قاد أسالء   قرم،  أقرا باليأاأ عنادما أكا ن ميأ،اًا،  أ ها

  همل،  أألب الدلي  عندما أرم أن اتهامل بال نم يحتا  ءل  دلي ع

ام ننل أرم أنه أ ن  ل أق ا  علماء كان ا من بنء -(051ص  –ستاذ ق   األي    

نااه كااان علاالا أن  ماان  ساات م  مااا يماواا  "اعتاارا" أ  "يااال " بااديً أصاارا اللغااة،  اك

"أ ن" ءن كان يرم  يها َمساسًا به،  أق  : ءننل أبغل الد اع عن علمااء كاان ا مان 

 جاااااااااء  ااااااال ت ليقااااااااه علاااااااا  كماااااااا -بناااااااام صاااااااارا اللغاااااااة "لاااااااام يقااااااارانم علاااااااا  رأيهاااااااام"

ااايدَ   أجياااب علااا  تساااافله عااان كيعيااااة الاااد اع عااان ال لمااااء، الاااذين نااام  –  رأف ابااان س 

له  ،  يجا ) غيرم ص مين  ل أق الهم  أ  الهم  أ كارنم التل قد يأتيها اليأأ  ا

 اااأق  : د ااااعل عااانهم  –ساااتاذ  ذكااار كماااا شااااء األ – غيااار نم  أن يمسااااها المأهاااار ن

،هام بادلي  تقبا  باه أساس البحاو اللغا ف اميالعيهم ءوبات ار يقتصر عل  الألب من 

الصحي ، من ايةب قرانياةب كريمة، أ  حديو نب فا شري ، أ  موا ب منقا   عان ال ارب 

عصااحاء، أ  قاا   مااأو ر عاانهم، أ  رأف إلمااام ماان أ،مااة اللغااة يفياااد اراء ميااالعيهمع ال

ناه د ن أن ي اْذَكر دل ر مياالعتهم، أماا أن ي لق  الكالم  علا  َع ان  يا   علا  يأاأنم يبارا

  هذا ما ي نرها  لهمع
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ءن جاااا ا اعتراهاااااتل  انتقاااااداتل "كاناااات غياااار  –( 051ص  –سااااتاذ  يقاااا   األ    

ساااتاذ كاااان تجناباااه،  ل ااا ا  ناااذا اسااات ما  كااام  ددت  لااا  أنا األمقن اااة، ماااع األسااا "، 

أ   مقن اة"، غيار – يا لألسا   -األ ه  أن يقا : " قد كانت اعتراهاته  انتقاداته

 ععع"ع أن يقا : " مما يفس  عليه أن اعتراهاته كانت غير مقن ة

أن ق لاه: "ي حاجاة  – ال م ارا اسات ما   ي ساما  بااألل (  –ساتاذ  يذكر األ    

أساأت  العهام،  ععع" ي يعياد تيأ،اة ناذا ايسات ما قق  قاد أكا ن ءل  البااء ألنهاا )ا،ادم

ا،)  اساات مالها،  لكاان األ هاا  أن تحااذ ،  قااد يكاا ن عناا  بهااذ  الجملااة أن الباااء جاا

" َلَ ْمارف  :–( 0( مان الاذي    المالحتاات  541ص  – نذا ما أيادته أنا ءذا قلات 

لقااد أصاااب  اال اسااتجادته حااذ  الباااء،  قااد جاااءت كااذلك  اال التن)ياا  مااراات،  لكاان 

صاا اب اساات ما  ي يعيااد يأااأ اساات ما  ميااال "، واام أتياات باألدلاااة علاا  جاا ا) أن 

ععع علاا  أنناال مااا )لاات أرم أن جملااة: "ي حاجااة ءلاا  الباااء   يسااما  باااألل ( يقااا :

ت نل أن نذا القا   يااأ،ع  ماع  ندما تأتل  ل م را انتقاد ق   ماألنها )ا،دم" ع

ستاذ يقصد التيأ،ة  ل ق لاه ناذا،  قاد أساأت ننل أكرر ق لل: ءن لم يكن األ ذلك  

ه  الم ذرمعالعهم،  أْستَ   ميح 

ساااااااتاذ الم لاااااااا  تسااااااامية يقتااااااارا األ ااااااال م ااااااارا ردا  علااااااا  قااااااا لل: " – ياااااااذكر     

مبيانااااااااًا أنااااااااه قااااااااا : " لاااااااان يكاااااااا ن عساااااااايرًا أن نهااااااااع لهمااااااااا  –الحركااااااااات ل اصاااااااا " 
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اصااااااااأالحًا مشااااااااتركًا يقاباااااااا   العااااااااا ل)(  اااااااال اللغااااااااات األ ر بياااااااااة، ناااااااا  باااااااااقتراحل 

 -كمااااا يعهاااام ماااان الاااانصا  –واااام يفكاااااد أن ايصااااأالا الااااذف اقترحااااه  ،ععع" الل اصاااا 

ليشاااااااام  الحركااااااااات  أحاااااااار  الماااااااادا،  يكاااااااا ن عناااااااادنا والوااااااااة مصااااااااألحات:  هاااااااا ه 

ءلااااا  األساااااتاذ مااااان عااااادم  -أيهااااااً  –حركاااااات،  أحااااار  ماااااد،  ل اصااااا ع  أناااااا أعتاااااذر  

ل بااااااالت لي  ،تأرُّقاااااال ءلاااااا  الت لياااااا   علاااااا  تساااااامية  أْحاااااار    الماااااادا:  ل اصاااااا (،  اكتعااااااا

ة أحااااار  الحركااااااتأ  عاااااذرف  ااااال ذلاااااك أننااااال لااااام أجاااااد لتساااااميأالقهاااااا علااااا  ءعلااااا  

ن حاااااار  الماااااادا ي  يلصاااااا ( بحاااااار  اياااااار، باااااا  لااااااه  لماااااادا  ل اصاااااا ( أفا  جااااااه،  ااااااا

  )نه  ل الكلمة، موله  ل ذلك مو  أف حر  ايرع  استقاللياته  أنميته 

ن مااا  يلصاا ( ب ااين الع اا  ناا  العتحااة  أ  علاا  ذلااك مواااًي   اا  "رماا "،  اا لاان  ْ     

وا  يم الع  أ يدلانا عل  التل تسب  حر  المدا، أماا حر  المدا  ه  مستق ا بذاته يم

اَأااب قلاات: "رَمْيااَت"،  رجااع حاار  الماادا ءلاا  ينااذا أنااك متاا  ألحقاات بالع اا  تاااء الم

 أصله  وبت أنه ج)ء ر،يس من الكلمةع

علاا  أن اعتراهاال علاا  التساامية كااان ذا شااقين: أ لهمااا أن اصااأالا الل اصاا  قااد     

ن اساات ماَله كمااا أراد  لتااالل  ااسااتاذ،  بال ه  اال غياار ال جااه الااذف يقترحااه األاساات ما جاارم

ساايفداف ءلاا  ءشااكا ب  اال العهاام  ايااتالأ  اهااأرابع  وانيهمااا أن ايصااأالا ي يناسااب 

اَقتْ اك م بأنها ليست أصلياة  ل الكلمة   يهابسبب اإل - ي أحر  المدا  –حركات ال  نماا أْلص 
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نا يفكااااد ناااذا الااا نَم أ  قاااد –ن لااام يكااان ناااذا مقصااا دًا عناااد  هاااع ايصاااأالا اك    –بهاااا 

عااااراب ليساااات ماااان أصاااا  الكلمااااة بااا  تتغيااااار بتغيااااار  هاااا ها،  ليساااات بقياااااة حركاااات  اإل

يجااااَد مصاااَأَل  ايااار ءكاااذلكع علااا  أننااال أقااارا نناااا أنا  –  ي أحااار  المااادا   –الحركاااات 

ريأة أن نتجناااب اسااات ما   غيااار الل اصااا ( يشااام  الحركاااات  أحااار  المااادا قاااد يعياااد، شااا

 ك قد يفدف ءل  ايلتباسعأالق ها عل  شلء اير، ألن ذلءكلمة سب  

ة اسااااات ما :  حااااار   ع –( 051ص  –ساااااتاذ  ي تااااارا األ     لااااا  قااااا لل بصاااااحا

اااد جماااع  قلااااة  جماااع كوااارم لكلماااة  احااادم، اسااات ْ م   كااا ُّ  احاااد  ،عاديااااة(  يقااا  : "ءذا   ج 

م ن ع  احد من الجمع، است م  ن لم يكن للكلمة س    ععع  منهما  ل مكانه  ديلته

 ة  الكورم"علا للق

ستاذ الناتَر عماا ذكرت ه من أنا الس د التعت)انل  الصباان أشارا ءل  أنا  يغاا األ    

 ااال هاارر ماان اساات ماله  ي نهايااة لااه، جْمااَع الكواارم يشاام  ال اادد ماان والوااة ءلاا  مااا

ساتاذ،  نا  جماعع  أناا ألتا)م بماا ألبات  مان األمكان جمع القلاة مع  ج د مو  نذا ال

 سس البحو اللغ ف:أبله تيان بالدلي  الذف تقاإل

 "َ أ     رااب س ناًة َمْن َيسير نا"
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ااااااه ن        ااااااأق  : قااااااا  اللااااااه ت ااااااال   اااااال كتابااااااه ال )ياااااا):   الم أل قااااااات  َيَتَربْصااااااَن ب َأْنع س 

 أقااااراء(ع  قاااااا  عماااار بااااان أبااااال  -سااااابحانه – لااااام يقاااا   -001البقاااارم  –َوالوَااااَة ق ااااار ء( 

 ربي ة:

: كاعباان   م صر     كان م َجنال، د ن من كنت أتاقال  والو  شي صب

 والوة أشياص أ  أشي صع –ستاذ أراد له األكما  – لم يق  

ااا      سااتاذ عناااء الت ااراا لهااا ماارام وانيااة، ءذ قااا   اال عادياااة  اعتيادياااة،  قااد كعااانل األأما

 نا  ععع"ع أمااا أف  أ لا  بايسات ما ، "مالاه م ن كانتا بم ن   احد أحياناً اك ردِّ   ت قيبه: "  

يا  مااا   كالنمااا –سااتاذ كمااا تساااء  األ –أم مالااه م نيااان " مسااتق   يصاا  اساات ماله،  اك

اار  َدعاا ان ْم َأن  الَحْمااد  للااه  َربِّ ال اااَلمين(رأف األ  52ياا نس  -سااتاذ  اال ق لااه ت ااال :   اي 

 -نتر لسان ال رب  دعا(ا   -عاء، ت نل الدعاء  ايدا   الدع م –

العاا  الااوالو،  يقاا   ءناااه مااا )ا  عنااد رأيااه  يهااا،  ي سااتاذ حااديو الم يااذكر األ    

ة ماا قاا ، عان ستأيَع اإلأكل  – قد يك ن عل  ص اب،  لكننل هير،  قارار بصاحا

 تياَن بدلي ب من اللغة يفيد ق لهعأألب منه اإل –قناعة ي عن تسليم 

صاا ب أن يقااا :  ساااأة" ع هااًا عاان سااتاذ علاا  قاا لل: "ل اا ا األ ي تاارا األ    

: ءن ال ربياااااة  اساااأة للتعااااانم،  نااا  يااااذكر أن ال اساااأة  ال ساااايأة بم ناااا ، القااا  

 يماا أال ات مان  – لل اسأة م ن  اير ن  الج نرم  ل  سأ ال قدع  لم أقع أنا 
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ساتاذ يلعات انتباانل أة تأتل بم ن  ال سيأة،  ل ا ا األعل  أن ال اس   -كتب اللغة

ا علاا  القاا   لاا  جاااء: اتاار عاليااه  اال تعسااير  نااذاع  ي ءءلاا  المصاادر الااذف رجااع 

 ي للتقارب بين األحر عءأْيَتْر ما اْيَتْرت    لكننل لم ،"ءن ال ربياة  سيأة للتعانم"

تحاادو عاان "التشاا يص"،  أصااعه بأنااه "يصاام علماااء أسااتاذ قلااياًل عناادما  يحتاادا األ    

رف علااا  اعتباااار أن  نااام مااان نااام،  كلهااام قاااا  بااا نم الجااا ناللغاااة القااادام  باااال نم، 

 يق  : "لذا،  هم ال اصام ن  الجا نرف  ،ععع" يص كلمة عامياة أصلها الته يصالتش  

 أناااا أساااتمي   ،الااا انم،  لمااااذا قلبااات الم نااا   صااايارتنل  اصااامًا  صااايارتهم  انماااين "

لماااء اللغااة بااال نم، باا  : سااتاذ ال  ااْذَر  ااأق  األ ااْ  ع  "أيأااأت   أصاااب،  هاا  لاام َيص 

جا نرفا غيار الا انم، : " نحان ماع ال-(512ص  –    ال مراج تاه بال)عم،  ها  يقا

الصاااعحة  -نباااارفا بايدعااااء  يقااا   باااَن األ يصااا  ا ،نباااارفا الااا)اعم"ي ماااع ابااان األ

أ اال يبارر كا ُّ ناذا ماا ععع"،  داع  ابن  األنبارفا أنا كلمة التش يص عاميااةا: "-نعسها

،  قد غمأ حا ا يمساة مان علستاذق لت   األ ء اللغاة ماا، ءن كان داَ َع عن الج نرفا

، كا  ذلاك َذَكْرت هم، نم ابن األ ،  العير )بادفا ،  الحريرفا ،  الصغانلا نبارف،  األ)نرفا

د ن أن يأتَل بدلي  من لغة ال ربع  نفيء كان دليل هم  ال تا نيم الجا نرفا  قا ع ه م 

ذا أباديت رأياًا ءستاذ قاا،اًل: " ي تساتغرب ألص ،  ن  الته يصع وم يستأرد األعل  ا

ْيتهم،  قااا  جميااع  لاا   :ناا   قاا ًي أ  رأياااً علماااء اللغااة القاادماء، ي يمسااة ماانهم كمااا سااما
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 ل قهياة،  أجم  ا عليه ءيا  احدًا منهم،  كان رأف  ذلك ال احد مما نحتا  ءليه  ل 

وام مان قاا  ءن التشا يص أصاله الته يشان بينماا لكا   ،ععع حياتنا اللغ ية، أليذنا به

 عععع" منهما جذر مستق   

سااااتاذ، متاااا  ساااااععه الاااادلي ع أمااااا ماااان قااااا  ءن رأف األ  أقاااا  : أنااااا ي أعجااااب ماااان    

التشاا يص أصااله التهاا يص،  ال لماااء اليمسااة الااذين ذكاارتهم قااال ا ذلااك،  الجاا نرفا نعسااه 

ااحاا"  اا شاايص(: " التشاا يص التيلاايأ" –يقاا    اال "الص  حاا"  ناا ص( ،  يااذكر  اال "الص 

بشاا اند كوياارم ماان الشاا ر  الحااديو تتهاامان أنا "كاا  شاالء يلأتااه  قااد ن اشااته"،  يااأتل 

ساااتاذ علااا  أن علااا  التشااا يصع  ب اااد،  ااا ن أصااارا األ التهااا يص،  ي ياااأتل بشااااند  احاااد

 التش يص ليس من ال امياة  ل شلء،  ليأت به  ل نصا ي ْحَتجُّ به من ال ربياةع

ق نااع،  كناات  ااال يااأتل بم   -ي أعالماااً أعاادادًا  –سااتاذ ءلاا  النساابة ءلاا  والوااة  ي اا د األ    

ألبت منه أن يأتينل بشاند  احاد علا  أن ال ارب تقا  : َوالوالا  أرب الا  يمسالا،  يقا  : 

ع أ ااال يجاا ) أن لسااماي  ءن نااذ  النساابة ت ن ساايت  اال يهاام اساات ما  الو الواالا  الرُّباااعل  ال

ب اين ر ا  باين المنسا ب ءلا  الوالواين  األاللج ء ءل  نذ  الصاي  كاان يشاية ايلتبااس بينها

هاا ة يااء اك  النا ن    -أ  اليااء -   االاليمسين، كما ذكر العرااء   القياس  ل نذ  حذ   ا

جم ااًا، مواا  ليساات ماان كلمااات  –أحيانااًا  –النساابةأ باا  ءن المساام ع حااذ  الياااء  الناا ن 

   لسأين(، ت نُّمًا من ال ربل أناها جمع سالمةع قا  ابن َنْرمة:
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ْ)َنا  ي ااة  م َ ت قَااة  َلْسأ  اأس     ااكَ  ْن م  اْت بمااءب م   الس َبا    ة  ش ج 

ق لل: "ءن العاء  ل جا اب ءذا هار رياةأ  لكان  –( 005ص  –ستاذ  يذكر األ    

وباتهااا  ناا  األصاا "،  يجاالء ء ةام ماان جاا ا) حااذ ها،  ي يجاا ) تيأ،اانناااك ماان النحاا

اا  العااءان(  ال  بيات عمار بأدلاة عدام حد ت  يهاا العااء مان جا اب ءذا، وام يقا  : "أما

ااا(، باادلي   ،ذا(ء   ليسااتا ماان جاا اب باان أباال ربي ااة الااذف جاااء بااها باا  ماان جاا اب  أما

 قاد أصاابع علا   ،تكرارنا،  نل أيهًا أدام شرأ غير جا)ماة،  تلا)م العااء ج ابهاا"

عتراَهاه ناذا كاان بسابب يأاأ  ال الأباعاة،  األصا   ال قا لل نا : "ءنا العااء اأنا 

اااا( هااار رياة  لن اااد ءلااا  أصااا  ناااذا الت ليااا   َرداف علياااه ساااابقًا  ،ععع"  ااال جااا اب  أما

 لنبيان ذلك:

ااا      ذا أردَت النسااب ءلاا  ءقلاات  اال الحلقااة األ لاا  ماان  الااذي    المالحتااات(: "أما

اااا(ل ا –والواااة  تقااا  : و الوااال"  ساااتاذ  اااردا علااالا األ – عااااء نناااا جااااءت  ااال جااا اب  أما

كااااا   ناااااذا  ااااال الاااااذي    وااااام ذكااااارت   ،ععع" بق لاااااه: "ي حاجاااااة ءلااااا  العااااااء  هااااال )ا،ااااادم

ااااا( هاااار رياة  –( 513ص   –( 0 المالحتااااات    قلاااات: "ءن العاااااء  اااال جاااا ااب  أما

وباتهاا  نا  األصا ع قاا  ءَج  َ) حذَ ها،  ي يج ) تيأ،اة  لكن نناك من النُّحام َمْن 

 عمر بن أبل ربي ة:
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لِّ َ َيْهح  ْمس  َعاَرَهتْ َرأْت َرج اًل أماا ءذا الش   " ا ، َ أماا بالَ ش   َ َييَصار 

اا( باا ءذا(،  ساتاذ بماا  يياتلأ األْمار  ياردا األ جاءت الأاباعة  َتست يا  عان كلماة  أما

جاء بهع عل  أناه أقرا  ل نهاية التا لي  باأن العااء  ال جا اب  أمااا( ي)ماة،  اأراحنل 

ااا ءذا أردت النسااب ماان ءعااادم ءوبااات يأااأ اعتراهااه علاا   ر د العاااء  اال قاا لل : "أما

"،  ن  حقي  بالشكر لذلكعءل  وال  وة  تق  : و الولا

سااتاذ بااأن أفكااد،  اال نهايااة ت قيباال ردت أن أنباااه عليااه،  ليساام  لاال األنااذا مااا أ    

َيه رداًا  –نااااذا  أنناااال مااااا كناااات كتباااات  الااااذي    المالحتااااات( لاااا   – ي أ دا أْن أساااامِّ

ن مناا  مناه أش رت أنها تسلء ءل  باحو أكنا له احتارام ال اار  بعهالهع  أناا ءذ أت

للحقيقاااة  يدماااة  لل لااام لااام ي ْقَصاااْد باااه الأ ااان أ   ينتااار ءلااا  ماااا أكتاااب علااا  أناااه تااا    

قنا الله التجري ، أرج  له ك ا يير  ت  ي   يما يقدامه من يدمات للغتنا الكريمة،   ا 

 ياا  ءل  س اء السبي ،  ندانا جادام الص ابعاك   

 لمهندس حاتم غنيما


