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 لى كتابتعليق ع  
َمَالوافيَفيَالن حوَالع ربي""المعج َ

 للدكتور جميل علوش

يالحظ المهتم بالحركة الثقافية في األردن إقبااًل على  التىيليف فىي المعاىععا  
اللغعيىىة عبصا ىىة قعاعىىد ال ىىرف عالححىىعل عيالحىىظ كىىملل ان  جىىم  الم ل ىىا  ت  ىى  

القعاعىد عتممثللههىال بى  حيىتطي  جدفها صدمة الطالى  الىمي ي ىد  ى عبة فىي فهىم تلىل 
ان حقىع  إن اققبىىا  علىى  التىيليف فىىي جىىما المعاىعس حىىا م فىىي ايايى  مىىن إحيىىا  

فهىىىي إمن م ل ىىىا  مدريىىىية تصىىىدم  ،عميىىىأ بي مىىىة حىىىادة فىىىي درايىىىة الححىىىع عتدرييىىى 
 الطال  في مصتلف مراحل  عميتعيات  الدراييةل

عالت حيف الححعي المدريىي اّحى   بيدم ان  مّما ي صم عل  جما االت ا  في التيليف
طالة الحظر في  مي  جم  القعاعد عت حي ها عالحرص  يحتاج إل  كثيٍر من التيحي عا 
علىىى  إثباتهىىىا متقحىىىة  ىىىحيحة ال ي ىىىعبها  ىىىيس مىىىن  ىىىعا   الصطىىىي عيىىىعس التقىىىدير 

قىدام على  التىيليف عا ف التصىري  عيىطحية التحليى  عالت ليى ل فىال  ىل  فىي اّن اقه 
 ل ربية لي  عماًل يييرًا عال مهمة يهلةلفي قعاعد ا

طل   قب م مدة عل  كتا   ديد في جما المعاعس  ادر عن دا رة اعكح  قد 
الثقافة عال حعن جع كتا  "الم  م العافي فىي الححىع ال ربىي" ل ىاحبي  الىدكتعر علىي 
تعفيىىىأ الحمىىىد عاأليىىىتام يعيىىىف  ميىىى  ال عبىىىيل عمّمىىىا ي صىىىم علىىى  جىىىما الكتىىىا  اّن 

فيىى  كىى   ح ىىدا –علىى  الىىرنم مىىن ال هىىد الكبيىىر الىىمي بىىمال  فىىي تيلي ىى   –ن ي  مىى ل ال
ف ىىاس ي ىىىكع الىىىحقص ععىىىدم  ، ىىحيو عصىىىاطا مىىىن األحكىىام عاتراس عع هىىىا  الحظىىىر

 الدقة عالب د عن اق ابة عم افاة المحطأ الححعيل

عاألمر المهىّم الىمي يغ ى  عحى  الكثيىرعن مّمىن يقىدمعن على  مثى  جىم  المهىارا  
، التىىيليف فىىي الححىىع عقعاعىىد ال ربيىىة لىىي   م ىىًا عاصتيىىارًا مّمىىا كتىى  اتصىىرعنجىع اّن 
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 ،بىى  جىىع بحا ىىة إلىى  اليىىيطرة علىى  الملكىىة الححعيىىة التىىي تحىىّد  عحهىىا ابىىن صلىىدعن
 م عل  ال حا ر التالية:ع يق ،عالتحّلي بت كير ححعي يليم

 الت ام معقف  ام  متكام  في علم الححعل -1

 ة عتميي   حيحها من فايدجالالقدرة عل  حص  آراس الححا -2

 عااحة  املةل ةع ع  االعتماد في التيليف عل  حظري -3

ال يقىىعم  ،ر عال مىى  عالتكىىدي كفلىىي  التىىيليف فىىي الححىىع إمن اىىربًا مىىن االصتيىىا
عم ل ا  الححىاة إم إن  م ادر الححع  ،عل  ايا  من ال كر العااو عالحظر الي ليم

قىىدام علىى  التىىيليف ان عال بىىد  لحىىا عحىىد اقه  ،عيىىمين مىىن اتراس تحتىىعي علىى  كىى  نىى   
محطقحىىىا الححىىىعي ان ح  لىىى  بحيىىىتصلص محهىىىا مىىىا ح تقىىىد اّحىىى   ىىىحيو اع مىىىا حيىىىتطي  

 كمللل

 من جما األيا  احطلق  في حقىدي لهىما الكتىا  را يىًا ان اعاىو اححىي اب ىد مىا
ا  عتيريىى  الص ىىعما  ع ىىّن الغىىارا  عاصىىتالأ فىىاكىىعن عىىن الرنبىىة فىىي إثىىارة الصال

ألصطىىاس عالم الىىأ ل ىىتو ابىىعا  المحىىاظرا  الطعيلىىة عالمحىىاعرا  ال قيمىىةل فلىىم اق ىىد ا
إلىى  اكثىىر مىىن عىىرن ع هىىا  حظىىر اتىىيق نح احهىىا  ىىحيحة بحكىىم صبرتىىي الطعيلىىة فىىي 
جىىما الميىىدانل فىىنححي مىىن الىىمين ال يقبلىىعن ان يكىىعن دعرجىىم مح ىىعرًا فىىي قىىراسة كتىى  

 راىىعن مىىا تقىى ح عليىى  اعيىىحهم محهىىا بىى  مىىن الىىمين ي ،الححىىع عقبىىع  كىى  مىىا يىىرد فيهىىا
يحصلىىىىعن بهىىىىا مصتلىىىىف اتراس عيغربلىىىىعن متبىىىىاين  ،علىىىى  ملكىىىىة يىىىىليمة عحاّيىىىىة دقيقىىىىة

كى   اّمىا مىن يظىنل عيحر عن عل  ان يظ رعا بك   الو ع حيو محهىال  ،الحظرا 
مىىا عرد فىىي كتىى  الححىىع  ىىحيحًا ال ييتيىى  الباطىى  مىىن بىىين يديىى  عال مىىن صل ىى  فهىىع 

رح من ان يت   ّدى لهم  المهمة عياطل  ب  س جم  التب يةلاق م
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ععلى  جىما األيىا   بهما المقيا  تطرق  إل  حقد جما الم  م الححىعي ال ىام ل
حىىي ألر ىىع ان احقىىأ بهىىما الحقىىد مىىا  يحىىق  مىىا يحىىق  مىىن ميصىىم عمالحظىىا  عليىى ل عا 

   من الطلبة عالداريين من عميم الح   ع لي  ال ا دةل اتعّصا  لقرا

 ت ليقي إل  ثالثة اقيام:جما عقد قيم  

 يتحاع  األصطاس في ايلع  الم لفل -األع 

 يتحاع  ابط ال عاجد عت حيحهال -الثاحي

 يتحاع  اصطاس معاععية في الححع عاقعرا ل -الثال 

 فمن اصطاس القيم األع  التي تت لأ بيالمة ايلع  الم لف ما يلي:

قىىد  :ل ىىحيو ان يقىىع ( قعلىى : عقىىد تىىعافر علىى  صدمىىة جىىم  اللغىىةل عا9عرد )ص
 تعّفر ال تعافرل عيبدع اّن الم لف قد صلط بين  يغتين جما:

تىىعفر علىى  ال ىىيس اي  ىىرف جمتىى  إليىى  كمىىا عرد فىىي الم ىىبا  المحيىىر عرعىى  
 حرمات  كما عرد في ليان ال ر ل

تىىعفر ال ىىيس بم حىى  كمثحىىرل عقىىد  عىىم ب اىىهم اّن جىىما االيىىت ما  نيىىر عارد فىىي 
 ،ت ما  تىعافرل عمى  اققىرار ب ىحة جىما االيىت ما  عيىالمت كت  اللغة في ارعا باي

حىىعد ان ححبىى  إلىى  اّن ايىىت ما  تىىعفر بم حىى  كمثحىىرم جىىع اياىىًا  ىىحيول قىىا   ىىاح  
إما  رتىى  بالتثقيىى  مبالغىىةل عقىىا  اياىىًا: عّفىىر  لىى  ط امىى  تىىعفيراً الم ىىبا  المحيىىر: عفّ 

ما اتممت  علم تحق  ل عجما ي حي ان  يغة )فّ  ( عاردة من فه  فمىر( الثالثىيل عا     ه )عم
كاح   يغة )فّ  ( بالت ديد مع عدة فهىما ي حىي ان  ىيغة )ت ّ ى ( مىن جىما ال ىمر 

( عاردة  فمىرم مع ىىعدة ألحهىىا  ىىيغة قيايىىيةل عقىىد دعىا إلىى  قيايىىية جىىم  ال ىىيغة مىىن ع )عم
)فّ  ( م ظم من كتبعا في األصطاس ال ا  ةل عحيتصلص مّمىا يىبأ اّن الم لىف اراد 

راي مىىىن محىىى  ايىىىت ما  )تىىىعّفر( بم حىىى  كثىىىر فايىىىت م  )تىىىعافر( عفاتىىى  ان  ان يلتىىى م
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التحبيىى  يىىدعر حىىع  )تىىعّفر( بم حىى  كثىىر ال تىىعّفر علىى  ال ىىيس بم حىى   ىىرف جمتىى  
 إلي ل

اّن ال عامىى  ثابتىىة فىىي  للل إالّ عىىرا  الكلمىىةإ( قعلىى : عمىى  إدراكحىىا اّن 9عرد )ص
قحىىام )إالّ  يىى  ان ي يىىد  ىىيانة ال ملىىة ب ىىعرة ( جحىىا ال ميىىّع. لىى ل فكىىان علعملهىىال عا 

 مقبعلةل

عح ي اصرىللل عال حيو ان يقع  كااليت هام  ،( قعل : كايت هام مرة9عرد )ص
ألن  االيىىت هام عالح ىىي مىىن المعاىىععا  الم رعفىىة الم ىىهعرة فىىي  ،مىىرة عالح ىىي اصىىرى

 اللغة عالححع فال ميّع. ألن ي يس بهما حكرتينل

عرابهىال عال ىحيو يحىار رسه كلمىة يحتىار فىي إ( قعل : فقىد تمىرل بىالم11عرد )ص
 اّما يحتار فهي له ة عاميةل ،اع يتحير

: إما ( قعلىى : عال ححيىىد عىىن الحقيقىىة إن قلحىىال كىىان افاىى  ان يقىىع 11عرد )ص
 ألن المعق  معق  يقين ال  لل قلحا، بد  إن قلحا،

( قعلىىىىى : عال اىىىىى  فىىىىىي االجتىىىىىداس إلىىىىى  جىىىىىم  الطريقىىىىىة أل ىىىىىحابهال 11عرد )ص
حيو ان يقع : عال اى  فىي االجتىداس إلى  جىم  الطريقىة ي ىعد إلى  ا ىحابها اع عال 

 يحي  إل  ا حابهال

( قعلىىىىى : حتىىىىى  بلغىىىىى  ال ىىىىىعاجد القرآحيىىىىىة مىىىىىا يقىىىىىر  مىىىىىن يىىىىىتمايةل 11عرد )ص
عالىىمي  ليىىاسل اّمىىا األلىىف فتكتىى  عال تل ىىظ،بىىالهم ة ال با ،يىىتما ة :عال ىىحيو ان يقىىع 

 ا مكان في الكالم ال  يولاثبت ح الم ّلف له ة عامية لي  له

 ( قعلىىى : إن ت ىىىمر  اقحالىىىة إلىىى  كتىىىا  لغىىىعيل عال ىىىحيو اقحالىىىة11عرد )ص
 عل  كتا ل

( قعل : الم  م األلىف بىا يل عال ىحيو ان يقىع  الم  ىم األل بىا ي 11عرد )ص
 بتركي  الكلمتين في كلمة عاحدة عبحاس ال  س األع  عل  ال تول
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فىىىىي اع   :  ال  ىىىى ل عال ىىىىحيو ان يقىىىىع ( قعلىىىى : تكىىىىعن الهمىىىى ة اع 11عرد )ص
 ألّن اع  ال ت لو ألن تكعن ظرفًا مكاحيًال ،ال   

( قعلىىى : يىىىعاس اكاحىىى  حرعفىىى  ا ىىىلية اع عاحىىىدة محهىىىا  ا ىىىدًال عجىىىما 11عرد )ص
 تركي  ماطر   حت : يعاس اكاح  حرعف  ا لية ام كان عاحد محها  ا دًال

 ،لفل عال حيو عجع األلف( قعل : مبح  عل  ما يرف  ب  عجي األ22عرد )ص
االيىم المع ىع  الىمي ، ع في األ   إل  ما قبل  ال إل  مىا ب ىد ي عد ألّن الامير 

ما  ي عد إلي  الامير المح    جما ممكر بدلي  ععدة الامير المت   )ب ( إلي ل عا 
 كان عاد إلي  الامير األع  ممكرًا فكيف ي عد إلي  الامير الثاحي م حثًا؟

حىىرف عّلىىة ع ىى  بقىىاس الحىىرفل عع ىى   كىىان ثاحيىى  : اّمىىا إن( قعلىى 22عرد )ص
الصطي في جم  ال ملة اّن الم لف     ال عا  لحرف ال رط )إن( ف ّرد  من ال اس 
التي جي عا بة الدصع  على   ىعا  )اّمىا( ال ىرطيةل عمىن الم ىرعف احى  إما ا تمى  

ما اعتمىدحا عقيم اع قيم ع ىرط كىان ال ىعا  لليىابأ محهمىال جىما إ ط رطان اع  ر 
عل  قعاعد الححعل فنما احتكمحا إل  قعاعد المعأ اليليم عالملكة ال ىحيحة تبىّين لحىا 
س اّن إجما  ال اس في جىما المعاىعس كريى  نيىر ميتيىا.ل عألّحى  ال ي ىع  دصىع  ال ىا

ي ىىبو مىىن العا ىى  إ ىىراس تغييىىر  ( ال ىىرطية،علىى  ال  ىى  المااىىي فىىي  ىىعا  )اّمىىا
حىىرف عّلىىة في ىى  بقىىاس الحىىرف اع  ن ثاحيىى اّمىىا إن كىىاعلىى  ال  ىى  المااىىي فحقىىع : 

 فالعا   بقاس الحرف اع نير ملل مّما ي    ال يانة يليمة متيقةل

مىن  ( قعل  في حديث  عن األ د : عجي ل ظة ليي   ى ةل عيبىدع29عرد )ص
ة ال تحمىى  مىىدلع  ال ىى ةل ف ىىا. ال ملىىة ب ىىعرة حيىىأ الكىىالم احىى  يق ىىد احهىىا ل ظىى

د ان يثبىى  احهىىا ل ظىىة عيح ىىي احهىىا  ىى ةل مىى  ال لىىم احىى  لىىي  ثمىىة ي هىىم محهىىا احىى  يريىى
ثبىىا   تحىاف اع تاىىاد بىين الل ظىىة عال ى ة حتىى  ي ىبو مىىن الممكىن ح ىىي إحىداجما عا 
األصرىل إّن المي يقاب  ال  ة فىي جىما المعاى  جىع االيىم علىملل كىان األ ىدر بى  

 ان يقع : عجي ايم ال   ةل
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ن بين االبتداس الدا  عليى  ف ى  ال ىرعس يحد  الت ار  ( قعل : ل اّل 32ص) عرد
عبىىين االيىىتقبا ل عمىىن الم ىىرعف اّن )بىىين( ال تتكىىرر فىىي ف ىىيو الكىىالم إما كاحىى  

 لماافة إل  ايم ظاجرل اّما في نير ف يو الكالم فك   يس ي ع ل

عال ىىحيو ان يقىىىع : ي ىىىّعن عحهىىىا  ل( قعلىى : ي ىىىّعن عحهىىىا تحىىىعين31عرد )ص
 بتحعينل

ح  ح عل  ال  اعةل ف ّدى حا  بحرف ال ر )عل (ل  ( قعل : لقد12عرد )ص
 ح  ح ال  اعةل :عال حيو احها تت دى مبا رة فحقع 

( في حديث  عن  ملة )يامح  الل ( قعلى : ألحهىا صبريىة ل ظىًا دعن 22عرد )ص
ة ل ظىىىًا ال م حىىى ل جىىىما مىىىا تقتاىىىي  قىىىعاحين يىىىم حىىىً ل عال ىىىحيو ان يقىىىع  ألحهىىىا صبر 

 ال  احة عنير ملل رطاحةل

)ت اليىا(  :( قعل  في مصاطبىة االثحىين )ت ىاال( عال ىحيو ان يقىع 121عرد )ص
ألّن ال    المااي ت ال  عالماارس يت ال  عاألمر للم رد الممكر ت ا م بالبحاس عل  
حىىمف حىىرف ال لىىة ألحىى  حىىاقصل فىىنما ايىىحد ال  ىى  إلىى  الىىف االثحىىين عىىاد  األلىىف 

كىان عاحىد جمىا الىف م تمىاس ال ىين فىي المحمعفة إل  ا لها المي جع اليىاس لت ىّمر ا
حمىىا قلحىىا إن   ىى  األلىىف جىىع اليىىاس ألححىىا حتحىىد  عىىن ا ىىلها اال لىىة عالىىف االثحىىينل عا 

إم إّن ا لها الب يد جع العاع ألحها من عال ي لىعل عمىن الم ىرعف اّن الىعاع  ،القري 
 فنحها تقل ح ياسل ل  حالها إما عق   راب ة ف اعدًا،قّلما تبق  ع

لىىى.للل فقىىىد  ىىىّرد صبىىىر إ( قعلىىى : اّمىىىا إن فتحىىى  الهمىىى ة اعربىىى  ال 131عرد )ص
كمىىا ا ىىرحا فىىي معاىى  يىىابأ ألّن الم لىىف يكىىرر جىىما الصطىىيل عال  ،)اّمىىا( مىىن ال ىىاس

إما حىمف   ي ول في اية حا  من األحعا  ت ريد  عا  )اما( ال رطّية من ال اس إالّ 
ايىىعّد  ع ىىعجهم اك ىىرتم ب ىىد فيّمىىا الىىمين " ملىىة ال ىىعا  كّلهىىا كمىىا فىىي قعلىى  ت ىىال : 

 ل"إيماحكم
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عقد يطع  الحدي  عيمتدل م ا  الكالم لع رححا حتتب  ج عا  الم لف في ايلعب  
 فلححتق  إل  القيم الثاحي من الت ليأل

 َضْبُط الشواهد -القسم الثاني

 ها عل  الع   التالي:حح عدد قلي  من ال عاجد ال  رية حبيّ عق   اصطاس في 

 عجع: 2ال اجد رقم 

ن كحىىىىىىىىىىىى ح داريىىىىىىىىىىىىاً   فعاللىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىا ادري عا 
 

 بيىىىىىىىىىىىىىىىبٍ  رمىىىىىىىىىىىىىىىينم ال مىىىىىىىىىىىىىىىرم ام بثمىىىىىىىىىىىىىىىانه 
 

 اعرد  الم لف صطي عل  الع   التالي:

ن كحىىىىىىىىىىىى  داريىىىىىىىىىىىىاً   فعاللىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىا ادري عا 
 

مي ىىىىىىىىىىىىىى ح ال مىىىىىىىىىىىىىىر ام بثمىىىىىىىىىىىىىىانه   بيىىىىىىىىىىىىىىبٍ  رم
 

ف  ىىى  ال  ىىى  )رمىىى ( ميىىىحدًا إلىىى  اىىىمير المىىىتكلم عجىىىع فىىىي الحقيقىىىة ميىىىحد إلىىى  
 امير الحيعةل

 عجع: 22ال اجد رقم 

 احيصىىىىىىىىىىىى  فيل ىىىىىىىىىىىى  بلىىىىىىىىىىىىدًة فىىىىىىىىىىىىعأم بلىىىىىىىىىىىىدةٍ 
  

 قليىىىىىىىىىىىىىٍ  بهىىىىىىىىىىىىىا األ ىىىىىىىىىىىىىعا ح إال بغافهىىىىىىىىىىىىىا
 

اعرد  الم لف برف  )قليى ( عال ىحيو  ّرجىا ألحهىا مىن قبيى  الح ى  اليىببي فهىي 
ح ىى  يىىببي لبلىىدٍة الثاحيىىةل عكىىان ي ىى  ان تكىىعن م حثىىة ألّن الح ىى  اليىىببي يتبىى  فىىي 

مىىاًل علىى  ال  ىى  ألحىى  ي ىىع  تىىمكير تىىمكير  عتيحيثىى  مىىا ب ىىد ل لكحهىىا  ىىاس  مىىمكرة ح
ال  ىى  عتيحيثىى  إما كىىان ال اعىى   مىى  تكيىىيرل عمىىن الم ىىرعف احىى  ي ىىترط فىىي االيىىم 
الم تأ حت  يرف  فاعاًل ان ي تمد عل   يس قبلى  يتقىعى بى ل عقىد اعتمىد جحىا على  
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مع ىىىىعفل عجىىىىما بصىىىىالف مىىىىا لىىىىع رف حىىىىا )قليىىىى ( فهىىىىي فىىىىي جىىىىم  الحالىىىىة ت ىىىىطدم 
 بالمحظعرا  التالية:

بيحى  ال ي ىع  فىي مىمج  الب ىريين االبتىداس  لدا امتح  ملتاعاًل: إما اعربحاجا مب
 بالحكرة دعن االعتااد بميّع.ل

عربحاجا صبرًا مقدمًا اصت  مبدا التعافأ بين المبتدا عالصبر في التمكير ثاحيًا: إما ا
 عالتيحي ل

المبتىدا الحكىرة  عربحا )ا عا ( فىاعاًل يىد ميىد الصبىر امتحى  ملىل بىينّ اما إ :ثالثاً 
 كما ايل حا ي   ان ي تمد عل  ح ي اع ايت هامل عجما ما لم يتعفر في الحصل 

 عجع: 99ال اجد رقم 

 لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعال تعقلىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ح م تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٍر فيراىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ح 
     

 مىىىىىىىىا كحىىىىىىىى ح اعثىىىىىىىىرح إترابىىىىىىىىًا علىىىىىىىى  تمىىىىىىىىرم ه 
 

  ب ىىتو التىىاس رم التمىى هىىا إم إن   ( ميىىكحة عال ىىحيو فتحح ر  عرد  الىىراس فىىي كلمىىة )تهىى
ها عتيكين را ها تا ه  ترا  جع الغح  اع االيتغحاسل عال ع   لكيره جع ال قر عاقه عالراس 

  ( بكيىر التىاس عتيىكين الىراس جىع اللىدة اي الميىاعير  كما ابطها الم لف ألن )الته 
 في ال مر عال م ح  ل  في البي ل

 عجع: 131ال اجد رقم 

 نيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرح مح ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٍل ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيرم جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعى
     

  تبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرح يم  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي م  دانٍ  كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ل 
 

 تبىر( للم هىع ل ال ىىحيو ح ى  )ايىىير( تى  الم لىف برفىى  )ايىير( عببحىىاس )يم اثب
ا )ي تبىر( فهىي بالبحىاس ( المتيصرل امّ ألحها صبر نير مح ل مقدم اما ايمها فهع )ك ل 
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للم لىىعم بم حىى  يىىت ظ عيحظىىر فىىي ععاقىى  األمىىعرل عال م ىىا  لبحا هىىا للم هىىع ل علىىم 
فيىى     عيبىىدع انّ يت يىىير اع تصىىر  اعثىىر لهىىما البيىى  فىىي كتىى  الححىىع عم ىىادر  علىى 

الىىعاحي ال يكىىعن ايىىير جىىعى بىى  الميىىت    جىىع الىىمي يكىىعن  ألن   ،صلىىاًل فىىي الم حىى 
كىىيحهم ل قىىع  للتىىدلي  علىى  ان الح ىىي  ،اةجىىعا ل عيبىىدع ان البيىى  مىىن  ىىح  الححىىايىىير 

 كما ي يس حرفًا اع ف اًل ي يس ايمًال 

 :عجع 121ال اجد رقم 

  هال ىىىىىىىىىىىىىم مىىىىىىىىىىىىىن ت ىىىىىىىىىىىىىداثىىىىىىىىىىىىىم ت ىىىىىىىىىىىىىري ال  
       

ىىىىىىىىى فهىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىن تحىىىىىىىىى ح   م ح م ىىىىىىىىىيحا  الحح
 

اثبتىى  الم لىىف ب ىىتو الىىالم فىىي كلمىىة )الل ىىم(ل عال ىىحيو اىىم الىىالم ألحهىىا  مىى  
 ل مهم جع ك فح الصطي ال ت ريم مقترف صطي طباعيًال عمهما يكن فال ل ام عقد تكعنح 

 عجع:192ال اجد رقم 

 عقىىىىىىىىىىد   لىىىىىىىىىى  إما مىىىىىىىىىىا قمىىىىىىىىىى  يثقلحىىىىىىىىىىي
      

  ىىىىىار  اليىىىىىكرثىىىىىعبي فىىىىىيحهنح حهىىىىىنم ال
 

)يثقلحىىىىي(  عرد  )فىىىىيحهن( مح ىىىىعبةل عال ع ىىىى  لح ىىىىبها فهىىىىي م طعفىىىىة علىىىى 
مرفععىة  ما اعتبرحىا ال ىاس ايىت حافية كاحى  )احهىن(ا  ا مل ع دة مىن الحا ى  عال ىالم رّ 

 اياًال 

 عجع: 211ال اجد 

 قىىىىىىىىىىىىىد  ادم  كل ىىىىىىىىىىىىىًا بالحىىىىىىىىىىىىى   إم مح ىىىىىىىىىىىىى 
    

حيىىىىىىان مىىىىىىا مح ىىىىىىا ىىىىىى ل  ىىىىىىيس إلىىىىىى  اقه  عحم
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تقع  عل  )إم( فقد اثبت  الم لف بهال عحيأ الكالم يقتاي ان عاالعتران جحا 
عال يمكن ان يكعن جما ال اعى  إال  ل  فاع  لل    ) اد()ان( مقام )إم(ألححا بحا ة إ

ا مىىن حاحيىىة الرعايىىة الم ىىدر المىى ع  مىىن ان عمىىا ب ىىدجال جىىما مىىن حاحيىىة القيىىا  اّمىى
لل ىىي. علىىي راىىا بهىىما   ربيىىة(فىىي كتىىا  )المر ىى  فىىي اللغىىة ال ماس فقىىد ع ىىد ح عالي ىى

 الص عص ما يلي: قا  ال اعر:

 مح ىىىىىىىىىى م  ىىىىىىىىىىي ًا فىىىىىىىىىىيكثر م العلىىىىىىىىىىعسم بىىىىىىىىىى 
    

حيىىىىىىان مىىىىىىا مححه ىىىىىىا  عحىىىىىى ل  ىىىىىىيس إلىىىىىى  اقه
 

 رعى:عاااف الم لف قعل : عيح 

 ع ادحىىىىىىىىىىىىىي كل ىىىىىىىىىىىىىًا بالحىىىىىىىىىىىىى   ان مح ىىىىىىىىىىىىى   
     

 عحىىىىىى ل  ىىىىىىيس إلىىىىىى  اقحيىىىىىىان مىىىىىىا مح ىىىىىىا
 

ا إحالة الم لف عل  كتا  ال قد ال ريد مّ اعجم  الرعاية جي الرعاية التي اعرفهال 
 ر القيا  عاليماس عت ااد ال ق  عالحق ل فهي ال ت حي  ي ًا امام تعفّ 

 عجع:213ال اجد رقم 

 ا ح حت  الم  بحا يعمًا ملمم     ع اصا ثقةٍ ام د ابا عمرٍ  قد كح ح 

ا يىب  حىدع  اصىتال  محقع ًا حرف التحقيىأ )قىد( مىن اعلى  مّمى الم لفح   ح اعردم 
قامة الع نل   في ع ح ل عال حيو إثبا  )قد( لتعكيد الم ح  عا 

 عجع: 223ال اجد رقم 

 كا    عال مع  ا  القل  حت  تعل ه ادري قب  نرة ما البح  عما كح ح 

 الم لىىف كلمىىة البكىىا بىىاأللف المق ىىعرة جكىىما )البكىى ( عمىىن الم ىىرعف ان   ثبىى م ا
ل فىىال ع ىىى  إمن لكتابتهىىىا الكلمىىة فىىىي األ ىى  ممىىىدعدة عان ال ىىىاعر ق ىىرجا للاىىىرعرة
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ما اصمحا بىراي الكىعفيين الىمين ي يى عن كتابىة األلىف فىي  إهم إالّ باأللف المق عرة اللّ 
األيىماس المق ىعرة الماىمعمة األع  اع المكيىعرة األع  على   ىعرة اليىاس حتى  لىع 

القاعىىدة التىىي ي ىىدر بحىىا االعتمىىاد عليهىىا فىىي جىىم  الميىىيلة  كىىان ا ىىلها عاعًال نيىىر انّ 
ا مكىىر  ال ىي. الغالييحىي فىىي  ىام  الىدرع  ال ربيىىة ب ىدد مىا ححىىن فيى  قىىا : جىي مى

عما كان من ملل ممدعدًا فق رت للل فال يكت  بالياس ب  يكت  باأللفل عال  ل ان 
 فلماما كتابة ال   عل   عرة الياس؟ رم  ه ا كان ممدعدًا فقح )البكاس( جع ممّ 

 صيرل عجع: بال  صير الحا  عابن األ 229ال اجد رقم 

 ثب  جما ال اجد في الكتا  عل  اح  بي    ر تام في حين جع  طر بي  الا
ان  يىىتط ل عمهمىىا يكىىن فىىال بىىد  اعىىرف  ىىطر  الثىىاحي فلىىم بيىى  تىىامل عقىىد حاعلىى  ان ا

 األبيا ل اح افح  يكت  كما تكت ح 

 عجع: 231ال اجد رقم 

 نه اصاجا علم ارام   لها بلبا دعتحي اصاجا ام عمرع علم اكن 

حما جي بكير الالم فال   بان ب تو الالم لاثب  الم لف كلمة )لبان( ب تو الالم عا 
الراىىاسل عجىىما مىىا يحايىى  م حىى    جىىع الم ىىدر اّمىىا اللبىىان بكيىىر الىىالم فهىىع حليىى

 البي ل

 عجع: 221ال اجد رقم 

 محراده   المحق   بك لكالها مه   ن ليل  لدن ان عرفتحهاعما  ل  م

ن( ي  ىى  دنل عال  ىىل ان حىىمف )االعاق ىىة ب ىىد لىىاثبتىى  الم لىىف بحىىمف )ان( 
 البي  مصتاًل من حاحية الع نل فال حيو إثباتهال

 عجع: 299ال اجد رقم 

 عل  ك  حا  ايتقيم عتظمل ح   ل إححيحم ل تانم ما بيحي عبي
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ىىتان( م ىىردة مىىن الىىالمل عت ريىىدجا مىىن الىىالم ي  ىى  الىىع ن  اثبىى  الم لىىف )ل م
 مصتاًل فال حيو إثباتهال

 عجع: 312د رقم ال اج

 عل  ك  افحان ال هاا ه ترعأ   ان  يرحة ماللٍ إالّ  الل ح  اب 

اثب  الم لف كلمة ال ااة في البي  عل  جا ها حقطتان كيحها تاسل عجي في 
يىّع. ل  ى  الهىاس تىاًسل اّمىا الحقيقة جاس ألن ال اا  فىي اللغىة  ى ر لى   ىعل فىال م

 ي   ب  ال م لفهع عااجة فهع من قبي ه ما يطلأ عل م رد 

 عجع: 319ال اجد رقم 

  تل ه ه بحرًا م ياًا صيرم     لم بقيٍ  حين ييب  نيرم 

اعرد  بح   )نيرم ( ع)صيرم ( حقاًل عن ابن ج ام في المغحيل عقىا : عب ىنح 
ىىدح نيىىر( علىى  ال ىىتو إما ااىىي   إلىى  مبحىىيل اقىىع ح  حقىى م  :الححىىاة يح يىى ح بحاسمجىىا )يق ه

ًا فىىي ن ج ىىام دعن ادحىى  تيمىىٍ  اع ت كيىىرل علىىع فّكىىر مليىىالم لىىف جىىم  القاعىىدة عىىن ابىى
 ألّن جم  القاعدة تتامن المطاعن التالية: المعاعس لما قبلها عل  عاّلتها،

قا  ابن ج ام ت ليقًا عل  جما البي : عملل في البي  األع  اقعىل عجع  اعاًل:
 يق دح البي  التالي:

 قا ه  اع مامٌة في ن عن ما ح      لم يمحم  ال  ر م محها نيرم ان حطق 

البحىىاس فىىي جىىما البيىى  اقىىعى اّن )نيىىر( فيىى  ااىىي   إلىى   ثاحيىىًا: إّن مىىا ي  ىى ح 
م در م ع ل عمن الم ىرعف اّن ب ىن األيىماس كىالظرعف مىثاًل تبحى  على  ال ىتو 

إما ااىىي   إلىى   مىى  ايىىمية اع ف ليىىة اع إلىى  م ىىادر م علىىةل عمىىن  عاراىىاً  بحىىاسً 
"جىىىما يىىىعم يح ىىى ح ال ىىىادقين  ىىىدقحهم"ل  مىىى  قعلىىى  ت ىىىال :الظىىىرعف الماىىىافة إلىىى  ال 

 عكملل قع  ال اعر: عل  حين عاتب ح الم ي م عل  ال بال
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ليقًا عل  كىالم ابىن ج ىام: إن ثالثًا: قا   ار  المغحي ال ي. محمد األمير ت 
الماىىاف إليىى  مبحيىىًا تقىىعى البحىىاس ب ىىن تقىىعيل عب ىىنح التقىىّعي ي حىىي الاىى ف  كىىانم 

 ن الصطي قاعدةلفهع ال ي ح  م

راب ىًا: قىىا   ىار  المغحىىي فىىي حيىبة جىىما البيى : قىىا  اليىىيعطي لىم ييىىم قا لىى ل 
ال يحىت ل بكىالم م هىع  القا ى ل  –كما مكىر األيىتام األفغىاحي  –عمن الم رعف اّح  

عبصا ىىة إما امكىىن تصىىري  جىىما الكىىالم تصري ىىًا يتيىىأ مىى  قعاعىىد الححىىعل كمىىا يىىحبّين 
 ب د قلي ل

ىىرم  صاميىًا : حىىينم  ج ىىاٍم القاعىىد اليىىابقة احىتّ  بالبيىى  الىىمي ااىىي    ابىنح  نم عم
في  )نير( إل  م در م ع  قب  البي  المي ااىي   فيى  إلى  اىمير اعتقىادًا محى  
اّن األع  يحقأ القاعدة عيثبتها اكثر من الثاحيل ف اس الم لف ععك  األمر إم قّدم 

 الثاحي عاّصر األع  مصال ًا بملل ابن ج امل

ح كىىد اّن ابىىن ج ىىام ح يىى  اصطىىي حيحمىىا ايىىتصلص  ،لىى  كىى  مىىا يىىبأم عىىالعة ع
قاعدة ححعية مىن بيى  لىم ي ىرف قا لى ل فنّحى  مىن الممكىن تصىري  جىما البيى  تصري ىًا 

 يتيأح م  قعاعد الححع فحيعأح البي  اعاًل عل  الع   التالي:

 تل ه ه بحرًا م ياًا صيرح     بقيٍ  حين ييبي نير ح  الم

( على  ان تكىعن )نيىر( مرفععىة على  احهىا فاعى  )يىيب (  )صيىرح برف  )نيرح ( ع
 ى  جىما عان تكعن )صير( مرفععة عل  احها فاع  اليم ال اع  )م ياًا(ل عالىمي ي 

عافىىان فىىي اللغىىة بم حىى  عاحىىدل قىىا   ىىاح  الم ىىبا   التصىىري  مقبىىعاًل عرعد فىىانم 
بىاأللف لغىةل الىعادي عافىان  ليي  ي ين فياًا كثر عيا م مىن  ى ةفان ا :المحير

فلىىي  مىىن  ىىرط دصىىع  الهمىى ة علىى  )فىىان( ان ت  لىى  مت ىىديًا بىى  قىىد يكىىعن ال مىىًا 
 عيكعن مت ديًال

 عجع: 111ال اجد رقم 
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مم ح      قل  م لحةً حت  عما حرمتله   ال حاقة لي في جما عال  م

 اثب  الم لف البي  عل  الع   التالي:

مم ح ال حاقة لي فيها ع  قل ه م لحةً حت  عما ح رتحله   ال  م

عبىىىال عدة إلىىى  جىىىما  ،291ص 2ا  يىىىيبعي  جعال  يىىى  احىىى  يحيىىى  علىىى  كتىىى
عاّن اقحالىىة لييىى   بال ىىعرة التىىي حقلحاجىىا فىىي اعىىال ،الم ىىدر تبىىين ان البيىى  ثبىى  

  حيحةل

 عجع: 112ال اجد رقم 

 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيّن دثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارًا حّلقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   بلبعحهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ه 
 

ىىىىىىىىىىىى ه   عقىىىىىىىىىىىىا ح تحىىىىىىىىىىىىعف  العقىىىىىىىىىىىىا ح القعاعه
 

 

بحقطتىىىىين علىىىى  اليىىىىاسل عال ىىىىحيو احهىىىىا بىىىىيلف  (اثبىىىى  الم لىىىىف كلمىىىىة )تحىىىىعف 
مق عرة ال بياسل عقد تكعن صطي مطب يًال عيعاس عحدحا ان يكعن الصطي من الم لف 
اع من المطب ة فلي م الق د جع اقداحة بى  إظهىار الصطىي عالتحبيى  عليى  مهمىا كىان 

 يبب  ععلت ل إّن الحقد جع ك ف عتع ي  ال اتهام عت ريمل

 جع:ع  122ال اجد رقم 

 تحىىىىىىىىىىىىىىىىتهن الرعىىىىىىىىىىىىىىىىدة فىىىىىىىىىىىىىىىىي ظحه يىىىىىىىىىىىىىىىىري
 

ىىىىىىىىىىي ره   مىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىدن الظهيىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىى  ال ح م
 

البي  ب عرت  الحالية مصت  الع نل علي   ىر  ابىن عقيى  الىمي احىا  عليى  
الم لىىف بىىين يىىدي اتن حتىى  اتمكىىن مىىن م رفىىة الرعايىىة ال ىىحيحة للبيىى ل علكحىى  ال 

 يصرج عن ان يكعن عل  إحدى ال عرتين التالتيين:
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   األعل :

 ن الرعىىىىىىىىىدة فىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي ظحه يىىىىىىىىىريتحىىىىىىىىىته
 

ىىىىىىىىىىىّيره   مىىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىىدن الظحهىىىىىىىىىىىر إلىىىىىىىىىىى  ال ح م
 

 الثاحية:

 ريالرعىىىىىىىىىدة فىىىىىىىىىي فىىىىىىىىىي ظحهي ىىىىىىىىى نح تحىىىىىىىىىتهه 
 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىي ره   مىىىىىىىىىىىىىىىىىن لىىىىىىىىىىىىىىىىىدن الظهيىىىىىىىىىىىىىىىىىر لل ح م
 

 عجع: 122ال اجد رقم 

ل  ربما تكر  الح ع  من األمر ل  فر ة كح  ال قا ه

 يمقمط من البي  كلمة )ل ( ف اس مصتّ  الع نل

 عجع: 139ال اجد رقم 

 ال تىىىىىىىىىىىىى  للصيىىىىىىىىىىىىىره مىىىىىىىىىىىىىا إن رايتىىىىىىىىىىىىى عرّج 
 

 علىىىىىىىىىىى  اليىىىىىىىىىىىّن صيىىىىىىىىىىىرًا ال يىىىىىىىىىىى ا  يم يىىىىىىىىىىىدح 
 

 )للصير( ف اس مصت  الع نل لمةعرد جما ال اجد عقد يقط  مح  ك

 عجع: 221ال اجد رقم 

 ال تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   عحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدحا بتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا
 

 فنحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاف بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين تصتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرم
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عس بحيى  احتقلىى  عالبيى  بهىما ال ىك  محى عم اي حىىمف محى  اع  العتىد الم مى
 ل  )ععلن( عكان من الممكن ان ي حو كما يلي:في  إ )ف لعن(

 ايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ابتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ال تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   عحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدحا
 

 فنحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاف بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين تصتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرم
 

 

 ليا( بد  )يا(ااي بعا  )

عقد ر    إل  ديعان األع   طب ة المكتبة الثقافية التىي يظىن احهىا مىيصعمة 
 عن طب ة دار  ادر فع د  البي  كما يلي:

 عيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ابتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ال تىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   عحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدحا
 

 م  ف بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىين تصتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر فنحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
 

عرابيىة التىي اصطىي عاق : عيىدعر حىع  عىدد مىن الميىا   الححعيىةالقسم الثالث
فيها الم لف ع   ال عا ل علقد طا م بحا الّيىيرح عااىحاحا اليلىرى قبى م ان ح ى  إلى  

ار إم لىع ارصيحىا للقلىم جما القيمل فىال بىد  لحىا إمن مىن ان حل ىي إلى  اقي ىا  عاالصت ى
م لىىة، بحىىا المىىدى عطىىا  بحىىا الم ىىا  عصر حىىا عمىىا يمكىىن ان تتحّملىى ح  متىىد  ال حىىان ال

 فاألصطاس كثيرة عم ا  الكالم مّتي ل علكححا يحكت ي بما ال نح  عح  إن  اس الل ل

بتى (: عال بىد  ان ييىبقها ال ىاظ التعكيىد ا( قعل  في الحدي  عن )21عرد )ص 
ب ى عن اكت ىعن اا م ىعن األرب  كى  ا مى  اكتى  اب ى  فحقىع   ىاس الطىال  كّلهىم 

عيتبىىىادر إلىىى  الىىىمجن  لبت ىىىعنل ع ىىىاس  القبيلىىىة كّلهىىىا  م ىىىاس كت ىىىاس ب ىىى اس بت ىىىاسا
 ي االن:
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 األع : من اينم  اسم  احبحا بهم  القاعدة ال  يبة الغريبة؟

 الثاحي: ج  عرد في الكالم ال ربي   ر  عحثر   يس من جما القبي ؟

حي ا كد ل  احي ب دم  ثىين عامىًا مىن م احىاة الكىالم ال ربىي صبىرة اكثىر مىن ثال عا 
عىرا  عالت يىد بمىا ال قيمىة لى  فىي لم ت ثر عيحي عل   يس من مثل ل فلمىاما جىما اق

 لالححع عال معق  في الكالم

 علين ي   ( في حديث  عن )اتا ( قعل : ف   ماٍن بح   م 22عرد )ص
ل  ات يىحةل علحىا على  جىما صر بالالم ححع: اتا م اللى  لىي ظرعفىًا حألحدجما بح ي  عا 

 الكالم اعترااان:

( مىىىىىن اف ىىىىىا  القلىىىىىع  عال اف ىىىىىا  التحعيىىىىى  عال األف ىىىىىا   -األع  لييىىىىى  )اتىىىىىا م
المت دية التي تح   م  علين لىي  ا ىلها مبتىدا عصبىرًا مثى  اعطى  
عمىىحو عيىىي ل فهىىي إمن مىىن  ملىىة األف ىىا  التىىي تت ىىّدى إلىى  م  ىىع  

ما الىىحمط مىىن األف ىىا  مىىا ب ىىدم  بحىىرف ال ىىرل عجىىعتت ىىّدى إلىى  عاحىىد 
عالقتى  باللغىىة اعثىىأ مىىن عالقتىى  بىىالححعل علىىع رححىىا حتتبىى  امثىىا  جىىما 

عجىما ي حىي ان ال  ،ال    لاىاأ بحىا الم ىا  عكّحىا بحا ىة إلى  م  ىم
داعىىىي للتطىىىرأ إلىىى  مثىىى  جىىىما الحىىىعس مىىىن األف ىىىا  فىىىي كتابىىىة م ىىىا م 

 ل الححع عمرا  

نّ  -الثىاحي األف ىا  التىىي تت ىّدى بحىىرف  إن الم ىرعر بىىالحرف لىي  م  ىىعاًلل عا 
ال ىر ال تيىىّم  مت ديىىةل عال يطلىأ الححىىاة ايىىم األف ىا  المت ديىىة إلىى  

على  األف ىا  التىي تت ىّدى إلى  م  ىعلين حقىًا يىعاس كىان  م  علين إالّ 
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ا ىى  جىىمين الم  ىىعلين مبتىىدا عصبىىرًا اع لىىم يكىىن ا ىىلها مبتىىدا عصبىىرًال 
م رعر فال تيّم  اف ااًل ثم  ار ع ب  اّما األف ا  التي ي قبها م  ع  

مت دية إل  م  علين ب  إل  م  ع  عاحدل عالدلي  عل  ملىل ان ابىن 
قا ىرًا  معر التي ال يكعن م هىا ال  ى  إالّ ج ام قد عّد من امن األ

ان يحام نم ال    المت ّدى م ح  ف   قا رل عار  عل  ملل مىن 
فليحىىمر الىىمين "ل عقعلىى : "عال ت ىىّد عيحىىال عىىحهم"األمثلىىة قعلىى  ت ىىال : 

 "عا لو  لي فىي مريتىي"عقعل :  "اماععا ب "عقعل :  "يصال عن عن امر 
(  ىىىىىله )ت ىىىىىدع( ع)يصىىىىىال عن( ع)اماعىىىىىعا( ع)ا لىىىىى.للل فهىىىىىم  األف ىىىىىا إ و 

مت دية في األ ى  علكّحهىا اىمح  كمىا يقىع  ابىن ج ىام م حى  تحبىع 
عبىىىارل فايىىىتصدم  ايىىىتصدام األف ىىىا  القا ىىىرة  ،عتحىىىدثعا ،عيصر ىىىعن
اتيا  متب ة ب ار عم رعرل فنما كان  فينم من احها كّلها عل  الر 

ال    المت دي المي يتب    ىار عم ىرعر فىي راي ابىن ج ىام قا ىرًا 
 اي ال مًا فكيف ال    القا ر في األ  ؟

 ىىة إلىى  تمييىى  ا( فىىي حديثىى  عىىن )اثحىىان( قعلىى : عجىىي لييىى  بح22عرد )ص
ل  م دعد ألّن التميي  إ  بحا ة كبقية األعدادل عكان ال حيو ان يقع : عجي ليي

إم إن  مىن الم ىدعدا  مىا ي ىيس  ،عل  ما كان مح عبًا محها ال يحبغي ان يطلأ إالّ 
مح عبًا عمحها ما ي يس م رعرًال عمن الم رعف ان  التميي  حكمى  الح ى  عاّن مىا 
يحمىىىى  م حىىىى  التمييىىىى  عجىىىىع م ىىىىرعر ال ييىىىىّم  تمييىىىى ًال فلىىىىع اطلقحىىىىا علىىىى  الم ىىىىدعد 

عر ايىىم التمييىى  لكّحىىا قىىد  دحىىا الم ىىرعرا  عاحىىدًا جىىع التمييىى ل عححىىن ح لىىم اّن الم ىىر 
فمىن ايىن  لم رعر بىالحرف عالم ىرعر باقاىافة،االيم ال ي رل إل  في معا ين: ا
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 اس ج الس بم رعر ثال  جع التميي ؟ ثم مت  كان ي ع  ان يكعن للعظي ة العاحىدة 
 ن؟حكمان ح   ع ر؛ ك   عبثًا اّيها ال ابثع 

لىى : ال تيىىت م  ماىىافة عال مت ىىلة ( فىىي حديثىى  عىىن )ا مىى ( قع 31عمرمد )ص
ي ىيس بهىا ماىافة إلى  اىمير فير يربطها بالم كدل عب ىد قليى  ي ىارن ح يى  ماب

عجىع ايىت ما  ف ىيو ال  ،فيقع :  اسم القعم بىي م همل فقىد ااىافها إلى  اىمير جحىا
إحهىىا حقىىًا ال تاىىافح  فكيىىف يىى عم احهىىا ال تاىىاف إلىى  ايىىم اع اىىميرل ،نبىىار عليىى 

 إل  ايم علكحها تااف إل  اميرل

عىرا  مىا  ىاس محهىا فىي ا  عرا  بىي م هم قعلى : ع إعرد في ال  حة ح يها في 
عجىىما الت بيىىر  ،مثىى  ملىىل بحركىىا  مقىىدرة محىى  مىىن ظهعرجىىا حركىىة حىىرف ال ىىر ال ا ىىد

 نير مقبع  لأليبا  التالية:

عىرا  ألن الكىالم عا  بىد   ما  اس محهىا للل كان يحبغي ان يقع  عي ر  -ا
 بهم  ال يغة حاقصل

ي  عحركة الحرف ال ا د حتى  لي  ثمة  راس بين حركة الحرف األ  - 
حىىداجما األصىىرىل علىىع ح ىى  جىىما ال ىىراس لكاحىى  الغلبىىة لحركىىة تمحىى  إ

 الحرف األ ي ل

لىىي  المعاىى  معاىى  تقىىدير حتىى  يمتحىى  ظهىىعر  ىىيس بيىىب  الت ىىمر اع   -ج
 ايبةلالثق  اع ا تغا  المح  بحركة المح
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  كى  مىا عرد فىي علكىن لىي ،رّبما عرد  يس من جما القبي  فىي كتى  الححىع -د
 فالححاة محهم الحّماأ عمحهم المغ لعنل كت  الححع  حيحًا،

ر ل ظًا عرا  ال حيو في مث  جم  الحا  ان حقع : م رع علملل كّل  كان اق
فىىال اىىرعرة ال اكثىىر عال اقىى ل عجىىما الصطىىي يتكىىرر فىىي معااىى  مت ىىددة  مرفىىعس محىىاّلً 

 لل عدة إلي  بالتحبي  عالت حيول

ىىىر بكيىىىر الصىىىاس بم حىىى  ( قعلىىى : اّمىىىا اح 32عرد )ص ىىىر  مىىى  اصىىىرى احثىىى  آصه صم
اد ل إن اصىىرى ال تكىىعن إال يىر عفةل عجىىما كىىالم صىاطا ال ميىىّع. قاألصيىر فهىىي م ىر 

ىر على  ع ن فاعى  فم حم ح  اح  ل اّما آصه ىرةل علىملل لىم يكىن ثىصر عل  ع ن اف  م   آصه
 الكالم كل  اي م ح للهما 

ف ى  يىيتي حاق ىًا كالمثىا  ( قعل : عمن ص ا ص )اصلعلىأ( احى  33عرد )ص
عان يكعن صاليًا من الامير عاال  المتقدم، عتامًا،  رط ان يلي  ان عال    الماارس،

اصلعلىأ  :صلعلىأ( ححىعم ظىاجر ي ىو ان يكىعن مرفىعس )ايلي ال    المي ب د ان ايى
 ان يهدال

الهىىىدف ال فىىىي  ىىرح  عال فىىىي مثالىىى ل فال  ىىى  فىىىي المثىىىا  علىىم ي ىىى  الم لىىىف 
لىي  صاليىًا مىن الاىمير بى  ال يمكىن ان يكىعن صاليىًا  -اصلعلىأ ان يهىدا –المىمكعر 

م  ،فلي  ثمة ف   صا  من الاىمير إال إما كىان فاعلى  ايىمًا ظىاجراً  ،من الامير عا 
ميىتترًال عجىما يصى  لم يكن ال اع  جحىا ايىمًا ظىاجرًا فىال بىّد ان يكىعن ال اعى  اىميرًا 

عال حيو ان  جما ال  ى  يمكىن ان ي تبىر تاّمىًا إما عليى   ،بالقاعدة التي قررجا الم لف
اصلعلىأ ان يهىدا  :ف   ماارس مح ع  بىين الم ىدرية عب ىد  فاعلى  الظىاجرل ححىع
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المعجل عل  ان يكعن المعج فاع  يهدا عالم در الم ع  فاع  اصلعلىأل كمىا ي ىع  
ايىم اصلعلىىأ عالم ىدر المى ع  فىي محىى  ح ى  صبىرًا مقىدمًا لهىىال ان يكىعن )المىعج( 

 ل92عيحطبأ جما الكالم عل  ما مكر  بص عص )اع ل(  ص

( فىىىي التمثيىىى  علىىى  إما ال  ا يىىىة قعلىىى : تىىىيصر  فىىىي اليىىىهر فلمىىىا 39عرد )ص
ايتيقظ  فنما ال ىم ل جىما مثىا  صىاطا على  إما ال  ا يىةل عكىان يك ىي ان يقىع : 

ألّن إما العاق ة في  ىعا  ال ىرط نيىر إما ال  ا يىةل عيمكىن  ، ايتيقظ  فنما ال م
ان ت ىىا. ال ملىىة علىى  الع ىى  التىىالي: تىىيصر  فىىي اليىىهر عايىىتيقظ  فىىنما ال ىىم ل 

ما ال  ا ية ال يت أ في جم  ال ملةل  علكن ال م  بين لما الحيحية عا 

حمىىىىا 11عرد )ص ( فىىىىي حديثىىىى  عىىىىن ا ىىىىياس قعلىىىى : لييىىىى  علىىىى  ع ن اف ىىىىا  عا 
  ي اس عل  ع ن ف السل عجما الكالم صطي من ع هين:ا لها 

 إن ا ياس كما ي عم الب ريعن عل  ع ن ل  اس ال عل  ع ن ف السل –احدجما

ّن الىىىىى عم بىىىىىين  ا ىىىىىياس علىىىىى  ع ن ل  ىىىىىاس جىىىىىع مىىىىىن قبيىىىىى  ال ىىىىى عمة إ -اتصىىىىىر
 عالصرافا ل

حهىىىا علىىى  ع ن اف ىىىا  دعن  ىىىل كمىىىا قىىىا  الكعفيىىىعنل عاليىىىب  ال ىىىحيو فىىىي إ
 ال رف جع اليماس عن ال ر  كما راى الم لف ح ي ل مح ها من

( في حديث  عن )انرم( قعل : االيم المرفعس ب دجا ي ر  فاعاًل 11عرد )ص
االيىم العاقى   علي  حا   فاعى  عيبىدع اّن الم لىف اصىم عىن عاحىد عتىرل كثيىرينل إنّ 

قبىىع  حا ىى  فاعىى ل علىىي  مىىن الم ب ىىد ال  ىى  المبحىىي للم هىىع  ال يمكىىن ان يكىىعن إالّ 
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ال عم بين  ال    المبحي للم هع  يلي  فاع  مهما كان م حا  حت  لع كان قا   ملل 
يىيبعي ل امىا قعلى  بىىين   ىب  ال ملىة تكىىعن فىي محى  رفى  حا ىى  فاعى  ف ىيس ع يىى  

نىىىرم جىىىع األّن حا ىىى  ال اعىىى  جحىىىا جىىىع الاىىىمير الميىىىتتر ال  ىىىب  ال ملىىىة عالتقىىىدير 
ىى م بال ىىيسل عالمثىىا  ال ىىحيو علىى  م ىىيس ح ا ىى  ال اعىى   ىىب   ملىىة قعلحىىا:  يىىدح طحمه

فيىى ل فال ىىار عالم ىىرعر جحىىا فىىي محىى  رفىى  حا ىى  فاعىى ل عاعترافىى  بىىين  جىىم  األف ىىا  
ال اعى   المبحية للم هع  إما تب ها  ار عم رعر تكعن  ب  ال ملىة حا ى  فاعى  ألن  

ان على  جما االعتراف المحقىع  عىن الححىاة طب ىًا جىع بماتى  برجى ،ال يكعن  ب   ملة
فاع  فال ي و في ف   عاحد ان حا   ان  االيم المي ي ق  جم  األف ا  جع اياًا 

يكعن االيم المي يلي  تارة فىاعاًل عطىعرًا حا ى  فاعى  اع بىاألحرى ال ي ىو ان ييصىم 
ال    العاحد مرة فاعاًل عمرة حا   فاع ل إّن جم  الحقطة ب يحها جي التي تبّين صطي 

ععارجىىىال عيلحىىىأ بىىىينرم كىىى  األف ىىىا  المبحيىىىة للم هىىىع  التىىىي جىىىم  الميىىىيلة عتك ىىىف 
 فال ارعرة لل عدة إليها مرة اصرىل ،اعردجا الم لف عا رى عليها ح   الحكم

ىىمملم إال 11اعرد فىىي التمثيىى  علىى  االيىىتثحاس المحقطىى  )ص (: قعلىى : اكلىى ح اليم
 ع  عرًال

الّ  االيىىىتثحاس فمىىىا عالقىىىة اليىىىمل بال  ىىى عر؟ إن  فهىىى  جىىىما مثىىىا  م قىىىع ؛ عا 
مثىىى  قىىىع   ،المحقطىىى  يحىىى  حيحمىىىا يكىىىعن ثمىىىة  ىىىلة بىىىين الميىىىتثح  عالميىىىتحث  محىىى 

 ال اعر:

الّ إ عبلدٍة لي  بها احي    ال يش ال الي افير عا 
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عاحكر على  ايىا  جىم  ال القىة  ،(12عقد ا ار الم لف إل  جم  ال لة )ص
ي يبحىا عليى   ان يقا :  هل  الصي  إال اقب ل عالي ا  المي حر ىع مىن الم لىف ان

:  ىىىهل  الصيىىى  إال كلىىى  اليىىىملم إال ال  ىىىافير علىىىم ي ىىى جىىىع: لمىىىاما  ىىىا  عحىىىدم : ا
 اقب ؟

جما قلي  من كثير مما يمكىن ان يصىعن فيى  حاقىد كتىا  "الم  ىم الىعافي فىي 
للىىدكتعر علىىي تعفيىىأ الحمىىد ع ميلىى ل نيىىر ان الم ىىا  ال يتيىى  فلحىىثنه " الححىىع ال ربىىي

حا الل  إل  ال عا  عييدد صطاحىا على  در  الحقىد اللغىعي عحان القلم را ينه ان يعفق
 ال حيول

 د. جميل علوش


