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 لْو أََخذَ القوَس غيُر باريها

 براهيم السامرّائيللدكتور إ

 )كلية الآداب/ جامعة بغداد( 

وسدَّد ُخطاك، وأقال من عثرتك؛ لقد ضبطت الَكِلم  -أخي الكريم –رعاك الله 
في مبحثي المنشور في "العدد المزدوج الخامس والسادس"، تكملة لعمل المطبعة التي 

ولي: "يتوفر فيه" في آخر الموضوع، فرأيت أن تصّحح ما ينقصها الشكل، ثم مررت بق
 بدا لك أنه خطأ، فرسمت ألفًا بعد الواو، فصارت "يتوافر فيه".

لك  الكتابككة فكي موضككوع التصكحيح الل ككو  زشككر اللككه لكك سككعيك؛ زنكك حفزتنككي 
 لما هو خطأ وتجاوز، ولما ُخّيل لطائفة من أهل العلم أنه خطأ.

لك  أن مكن الفصكيح أن نقكول: تكوافر الشكين، و: نقكول: زأقول: زن الذين ذهبكوا 
توّفر الشين، لم يكونوا عل  علم ككا  بكتكا العربيكة، وأقكرا هكذا هكي المعجمكات. 

أن أقككول: زننككا نحككن معاشككر العككرا، و: سككّيما أهككل العلككم مككنهم، : نككر   لككيس يريبككاً 
ر" و"تَكككواَفَر" فكككي لككك  المعجكككم القكككديم. فمكككاذا مكككن أمكككر "تَكككَوفَّ زلككك  الرجكككوع زفينكككا حاجكككة 

 المعجم؟ جان في "التهذيا" لألزهر :

 والمستعمل في التعد : وفَّرناا توفيرًا.

 وجان في "اللسان":

، واسككتوفرا، أ  اسككتوفاا. وتككوفَّر عليككه أ  رعكك  ُحُرماتككه، َوفَّككَر عليككه حقككه تككوفيراً 
لكككيس مكككن ، ووفَّكككرا: كثّكككرا. فويقكككال: هكككم متكككوافرون أ  هكككم كثيكككر، وَوفُكككر الشكككين َوفكككراً 

"تواَفَر" زّ: قولهم: "هم متوافرون" أ  هم كثير. وقولهم "توفَّر عليه" شين آخر لكيس 
 من قبيل استعمالنا في الل ة المعاصرة، ألنه يفيد رعي الُحُرمات.
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تُكه  ّ مكن وّفر  وليس لنكا زّ: أن نقكول زن اسكتعمالنا الحكديو "تكوفَّر الشكين" (متكأتف
ُته  َفَتَعلَّم. زن المعجم : يعرض لما هكو واقكو وجكارل علك  سكنن فتوفَّر، كما تقول علَّم 

 العربية.

كما خلت مادة "خرا" من بنان  مادة "حزا" من بنان "َتَحزََّا"، لقد خلت
َا". فهل يجوز لنا أن نقول: زن الفعلين "َتَحزََّا" و"َتَخرََّا" يير صحيحين. "َتَخرَّ 

ن استعمال ، كما في حديو أوس بن حذيفة يا"إذا كان "تحز من الخطأ؟ ف هماوا 
 كي  ُتَحزِّبون القرآن؟ -صل  الله عليه وسلم –قال: سألت أصحاا رسول الله 

ذا اشتملت العربية عل  الفعل زذا كان هذا، فِلَم : يكون "تحزُّا"؟ وا  أقول 
لم َيُقل  الل ويون بالمطاوعة، ريا، فِلَم : يكون "َتَخرَّا"؟ أ"َخرَّا" والمصدر التخ

قدَّمُته فتَقدَّم؟ ثم ألم يستعمل الفصحان طوال قرون الفعلين: َتَحزََّا وَتَخرََّا في  نحو
نثرهم وشعرهم؟ وعل  هذا كان استعمال "َتَوفَّر" هو الفصيح المليح، ولم يرد "تواَفَر" 
زّ: في قولهم: "هم متوافرون" أ  هم كثير، وهذا : يعني ما نريد من "توّفر" الشين 

 فرًا.ذا كان واز

لفككككابأ واألبنيككككة لكككك  تصككككحيح األزو: حجككككة ألصككككحاا التخطئككككة مككككن المتصككككّدين 
أّن المعجككم ّن المعجككم القككديم خككذ مككن هككذا اللفبأككة أو تلككك، ذلككك ووجككوا القككول فككي أ

ن المعجككم قككد يككذكر الكلمككة زلكك  شككين كثيككر مككن ا:سككتقران. ثككم القككديم ُمعككِوز يفتقككر ز
و ييكر وارد فكي الل كة، ولكيس مكن حك  ويفوته ذككر الجمكو؛ فهكل يعنكي هكذا أن الجمك

: يكككأتوا بجمعهكككا حمكككًذ علككك  نبأائرهكككا؟ زن "الخمكككر" معكككرو ، وهكككو مكككادة زالمعكككربين 
ال: زن طويلككة فككي المعجككم القككديم، ولكنهككا خلككت مككن "الخمككور" وهككو الجمككو؛ فهككل يقكك

خكككّل بهكككا؟ و"الَخَمكككر" بالتحريكككك مكككا واراك مكككن الشكككجر، "الخمكككور" خطكككأ ألن المعجكككم أ
ه علك  "أفعكال" مثكل قلكم ِذّنكا ألنفسكنا أن نجمعكجمو له فكي المعجكم، فهكّذ أوليس من 
ذا اشكككككتمل المعجكككككم علككككك  "تمكككككر وتمكككككور" فِلكككككَم : نقكككككول زن المعجكككككم أخكككككّل وأقكككككذم؟ وا  
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ر"، وألك بك"الخمور" جمعاً  وييكر هكذا كثيكر : يحصكرا  لكك"َبق ل"، خّل بكك"البقول" جمعكاً "َخم 
"طور" فهكل تكر  أن جمهكرة المعكربين،  ة" في مادذا خذ المعجم من "التطورالعد. وا  

منذ مكا يقكرا مكن مئكة سكنة، مخطئكون فكي صكوم هكذا المصكدر؟ ثكم زنكك تجكد الفعكل 
: ة. أ، وهو جار في ا:ستعمال الفصيح منكذ قكرون عكدهفي المعجم و: تجد مطاوع

تكككر  أن المعجكككم قكككد أخكككّل بكككك"انحبس" و"انحجكككز" و"انجحكككر"، وكلّكككه فصكككيح جكككار فكككي 
ا المتقدمين؟ ولعل ممكا آخكذا علك  أصكحابنا المتصكدين للتخطئكة فكي عصكرنا أسالي

هككذا أنهككم : ينبأككرون فككي أسككاليا المعككربين فككي المبأككاّن األدبيككة والل ويككة والتاريخيككة 
يير ما ندعوا "معجمات". ومن أمثلة هذا الكثير ممكا نكدعوا خطكأ، ألنكه لكم يكرد فكي 

بمعنكك  "شككارك" كككأن  يقككال: "سككاهم محمككد المعجككم القككديم، مككا قككالوا فككي الفعككل "سككاهم" 
 في زنجاز المشروع الثقافي الكبير" بمعن  أنه شارك مو ييرا من العاملين.

جككان الفعككل "سككاهم" فككي ل ككة التنزيككل العزيككز فككي قولككه تعككال : "فسككاَهَم فكككان مككن 
عليكككه  –الُمد َحضكككين". أ  قكككارع أهكككل السكككفينة فقُكككِرع، فكككي الككككذم علككك  النبكككي يكككونس 

الُفلككك المشككحون، فسككاهم فكككان مككن المدحضكككين،  زلكك َ  َبككأَ فقككال تعككال : "زذ السككذم 
 .1ّ("فالَتَقَمه الحوُت وهو ُمليم

 -صكّل  اللكه عليكه وسكّلم –ل  النبكي وفي الحديو الشري : أن رجلين احتكما ز
َيككا، ثككم اسككَتِهما، ثككم ليأخككذ كككل واحككد  فككي مواريككو قككد َدَرسككت، فقككال لهمككا: اذهبككا فتوخَّ

 ة.ُتخرجه الِقسمة بالُقرع  منكم ما 

 لكك  أن الفعككل "سككاهم" أو "اسككتهم" متصككل بالمقاَرعككة التككي تقككومز ن هككذا ليشككيرز
عل  المساهمة، أ  المقارعة بك"السهام"؛ فأما د:لة المشاركة العامكة كمكا هكي الحكال 
في الل كة المعاصكرة فقكد أخكّل بهكا المعجكم القكديم والنصكوة القديمكة. ييكر أن الل كة 

عت فيها مجا:ت القول، وتأثرت بمكا َفَرَضكت عليهكا الحضكارات، اسكتجابت حين اتس
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سكح  زلك  أبكي زللتوّسو الكبير، فاّتسعت، فكان من ذلكك أن يكتكا الشكري  الرضكي 
 الصابي رسالة يعّزيه بفقد ولدا فيقول له: وأنا المساِهُم لك في تحّمل النائبة.

معككرو  مشككهور، فككي حككين ورد لقكد أخككّل المعجككم القككديم بالفعككل "شكاَكَس"، وهككو 
رجكككًذ فيكككه شكككركان  فيكككه "تشكككاكس"، كمكككا فكككي ل كككة التنزيكككل العزيكككز: "ضكككرا اللكككه مكككثذً 

شككاكس" ذا ورد الفعككل "تزمتشاكسككون ورجككًذ َسككَلمًا لرجككل هككل يسككتويان مككثًذ". أقككول: 
فمن الصكحيح أن يككون الفعكل "شكاَكَس"، ألن "التشكاكس" أن "يشكاكس" الرجكل آخكر. 

أن نقول زن الفعكل "شكاكس"، والمصكدر المشاكسكة، أو الِشككاس، مكن فهل من الحّ  
 الخطأ ألن المعجم القديم قد أخّل بها؟

ذا عرفنا أن قياس المصدر في "فاَعَل" هو "الِفعال والُمَفاَعَلة"، وجكدنا المعجكم ا  و 
قكككد يكتفكككي بأحكككدهما، وال الكككا مكككا جكككان علككك  "مفاعلكككة"، ويهمكككل "الِفعكككال"؛ كمكككا فكككي 

لككك  "الوبأكككاا". ومثكككل هكككذا "المبكككاراة" مصكككدر الفعكككل زولكككم يشكككر المعجكككم "الموابأبكككة" 
لك  نبأيكرا "البِكران". ونجكد "المضكاهاة" و: زليه المعجم القديم و: يشكير ز"، يشير  "بار 

 نجد "الِضهان" ونجد "المساماة" و: نجد "الِسمان".

مككا ن لككم تكككن ما  وقككد حككذ ألبككي عثمككان الجككاحبأ أن يسككتعمل األبنيككة القياسككية و 
ليهكككككا كتكككككا الل كككككة، فقكككككد اسكككككتعمل "الِخطكككككار" ولكككككم يقكككككل لفهكككككا ا:سكككككتعمال وأشكككككارت زأ

، 1ّ("المخكككاطرة"، وهكككي أشكككيو فكككي القيكككاس؛ واسكككتعمل "البكككران" ولكككم يسكككتعمل "المبكككاراة"
 وألبي عثمان نبأر فريد في د:لة األلفابأ؛ لقد فرضت علينا الحياة المعاصكرة ألفابأكاً 

ها في المعجم، فهل جاز لنا أن نعكّدها مكن الخطكأ تعد بالمئين بل اآل:  : مكان ل
أو المولّككد أو مككا شككئت؟ أفلككيس مككن الحكمككة أن يكككون لنككا معجككم جديككد يشككتمل علكك  

ن هكذا خطكأ ز -حفبأكك اللكه –؟ أمكا أن تقكول االمباحثة والمكالمة والمشاّدة ونحكو هكذ

                                                 

هكذا فكي كتكاا   لكقيمكة تاريخيكة كبيكرة، وكنكت أشكرت ز مكادة ل ويكة ذات بي عثمكان الجكاحبأأل -1
 وسميته بك"معجم الجاحبأ". لي ما زال مخطوطاً 
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يَم عليهكككا وتجكككاوز، فمكككا أراك رعيكككَت لّل كككة حّقهكككا وُحرمَتهكككا، أفلسكككَت ممكككن َحَمكككل الضككك
 ووشمها بالتخاذل والضي ؟!

قلت: زن المتصّدين للتخطئة والتصحيح لم يتجاوزوا المعجم القديم، ومكنهم مكن 
لككككم ُيِطككككل النبأككككر فككككي هككككذا المعجككككم فيعككككر  مككككا فيككككه معرفككككة يسككككتوفي فيهككككا الكلمككككة 
واسكككتعمالها. وكيككك  يتكككأّت  لفكككذن أو فكككذن مكككن أصكككحاا العلكككم المتصكككّدين للتخطئكككة 

 ن والقلم، وهو لم يستوعا ما جان في كذم الله العزيز؟!.وتقويم اللسا

عككر  مككن خبككر أحككد هكك،:ن الفضككذن، بككل مككن متقككّدميهم ممككن ضككربوا فككي هككذا أ
األمر بسهم صائا، أنه قد شارك في وضو كتكاا مدرسكي فكي "البذيكة" مكو اثنكين 
 آخكككرين، فكككاتف  الثذثكككة علككك  أن يضكككطلو اثنكككان مكككنهم بوضكككو مكككادة الكتكككاا، وينفكككرد
صككاحبنا المعنككّي بتقككويم الل ككة وأسككاليا القككول والكتابككة بمراجعككة الكتككاا. ولمككا أن تككم 

هكاً  قبل هو يراجعه فوجد في فاتحته شيئاً ألصاحبيه وضو الكتاا،  لك  الطالكا ز موجَّ
 جان فيه:

...". ككككأن أسكككتاذنا الجليكككل قكككد هجكككس فكككي  "فليتكككدبَّر الطالكككا هكككذا الموضكككوعات
ن التكدبُّر" يعنككي زكاتكا مقدمككة الكتكاا مكن الخطكأ فقكال: " نفسكه أن "التكدبُّر" فكي قكول

 النبأر في األدبار.

سككتاذنا الجليككل قككد أطككال النبأككر فككي كتككاا اللككه العزيككز لقككرأ اآليككة أأقككول: لككو أن 
نككه قككد أثِككر عنككه أنككه كككان يقككول: "يقككال هككذا ز...". ثككم  الكريمككة: "أفككذ يتككدبَّرون القككرآن

زلككك  ّ " هكككو الشكككين القكككديم العتيككك ، والنسكككبة الشكككين عكككادّ " وهكككو خطكككأ، ألن "العكككاد
والتحك . لقكد قيكل لكه: ول ، ومكن ذلكك "العاديكات" للنفكائس "عاد" من األمم البائدة األ

 ل  "العادة"؟ فلم يكن منه زّ: أن تراجو وصدَّ .وكي  النسا ز

لكككك  القككككول بككككك"الخطأ" شككككين ينككككاقض العلككككم، ذلككككك أن زأقككككول: أن يبتككككدر المككككرن 
عمل وييككر المسككتعمل مككن األبنيككة واألسككاليا أمككر عسككير، ومككن هنككا اإلحاطككة بالمسككت
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. أ: تكككر  أن علميكككاً  ككككان ا:قتصكككار علككك  مكككا فكككي المعجكككم القكككديم : يحقككك  يرضكككاً 
ل  بنان "فبّأو" المضاع ، وقد تحسبه مكن ل كة العكوام ألنهكم زالمعجم القديم لم يشر 

"شكككرل المفضكككليات"  يسكككتعملون "التفبأيكككو"، ولكنكككك تفاجكككأ حكككين تكككر  هكككذا البنكككان فكككي
 .." ل  التفبأيوز: "والقصد 5ّ(للتبريز  حيو يقول

 :8ّ(ثم نجد ابن المقفو يقول في "األدا الص ير"

 "فالسعيد الفالح، والمرجوُّ من لم يخِصم".

ذلككك أن فككي المعجككم  ،لقككد أخككّل المعجككم القككديم بككك "الفككالح" اسككم الفاعككل مككن "َفلَككَح"
ل  خطأ القول بكك"الفالح"، وقكد اسكتعمله زأن نذها "أفلح" الرباعي ليس يير، أفجائز 

لككك  أصكككحابنا زليكككه؟ و: بكككد لكككي أن أتوجكككه زابكككن المقفكككو، بحجكككة أن المعجكككم لكككم يشكككر 
زلككك  معرفكككة لككك  سكككذمتها فكككأقول لهكككم: زن الطريككك  زال يككار  علككك  العربيكككة والسكككاعين 

 سككككاليا رهككككين بككككالنبأر فككككي كتككككاا اللككككه العزيككككز،بنيككككة واألالصككككحيح والخطككككأ فككككي اإل
والحككديو الشككري ، وسككائر المككواد األخكككر  مهمككا اشككتملت عليككه كتككا الل كككة واألدا 

 ن ا:قتصار عل  المعجمات الل وية : يحق  هذا ال رض العسير.ا  والتاريخ، و 

ساليا القويمة قد وقعوا في أوهكام بسكبا أصحابنا أهل التصحيح وتخيُّر األ زن
جككِوَزة الَسككَفر" : "جككوازات يح "أ: زن الصككحمككن نقككة أدواتهككم. لقككد قككال أحككدهم مككثذً 

جكككوزة سكككفركم" ومثلكككه فكككي أالَسكككَفر"، والحجكككة مكككا جكككان فكككي "أسكككاس البذيكككة": "وخكككذوا 
 "التاج".

ن أأقول: وفات المصحح الفاضل المتوخي استعمال األبنية الصحيحة 
لك"جواا". أ: يح  لنا أن  جمعاً  0ّ(حد  رسائله "الجوابات"زالجاحبأ استعمل في 
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استعمال الجاحبأ هذا، بصحة "جوازات" السفر كما نقول بصحة "أجوزة" نقول بعد 
وقد جمو  .. السفر الذ  جان ذكرا في (أساسّ الزمخشر  وفي "تاج العروس"

كما :حبأ يير ، أن أهل  ،. وكنت قد :حبأتأيضاً  6ّ(الجواا عل  "أجوبة"
ل  يومنا هذا؛ ز التصحيح قد عرضوا لموادَّ نجدها مكرّرة مرّددة منذ عصر الحرير ّ 

ن أثَّ  ر في فأنت تجد أن ُجلَّهم قال: الحوائج جمو حاجة من الخطأ الشائو، وا 
ل  ما ذكرا المتقدم زالشين هو الصحيح : أّثر عليه. و: يشير المتأخر من ه،:ن 

 ل  القول نفسه.زحين يعود 
  لكزوسأعرض لنماذج من هذا الذ  ترّدد في مصنَّفات أصحابنا الذين تصكّدوا 

أن أقككول: زن طائفككة كبيككرة ممككا ذهبككوا فيككه  سككاليا. ولككيس يريبككاً بنيككة واألتصككحيح األ
دا والتكككاريخ والل كككة، ولككككنهم حكككين اقتصكككروا علككك  زلككك  الخطكككأ قكككد ورد فكككي كتكككا األ

نهم مككن كككان دائككم المعجمككات فككاتهم علككم كثيككر. علكك  أن مككن الحكك  أن أقككول زن بيكك
كر اإل النبأر في كتا األدا والتاريخ والل ة، ولكن حاطة والشمول أمكر معجكز، فقصَّ

 كما قصَّر ييرا.
 ساتذة العلمان في مادة التصحيح:قال يير واحد من األ

ذا كككان زليككه بمعنكك  تسككرَّا فيككه، والثانيككة هككي الصككواا. أقككول يقولككون: تسككرَّا ز
لكك  هككذا، فِلككَم يتكثَّككر علينككا مككن جككان بعككدا فيحُشككر هككذا فككي زالسككاب  المتقككدم قككد أشككار 

: 2ّ(بكراهيم اليكازجي فكي "ل كة الجرائكد"زل  سابقيه؟ وقكال الشكيخ زون أن يشير مادته د
 ويقولون: تخرَّج عل  فذن، وتخرَّج في مدرسة كذا وهو خرِّيج فذن.

وخل  بعدا جماعة فأعادوا المسألة مكو خكذ ، فقكال أحكدهم: تخكرََّج فكذن فكي 
 الكلية الفذنية وليس تخرََّج من الكلية.
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وتخرَّج به جمهرة من  ني قرأت كثيراً أوقفت عليه في كتا الرجال أقول: والذ  
 العلمان.

ذا كنكا قكد عرفنكا فكي بكاا التضكمين قولكه تعكال : "َعي نكًا يشكرُا بهكا عبكاُد اللككه" وا  
لك  هكذا أفكذ يككون مكن الجكور أن نتشكدَّد ز فهل ترانا أنصفنا العربية وأنصكفنا أنفسكنا؟

 .الحد؟ قالوا: لقد حجَّرَت واسعاً 

 وقالوا: من الصواا أن نقول: تعّرفُت األموَر : تعرَّف ُت بها.

بككراهيم اليككازجي فككي "ل ككة ززّن مككن المتقككدمين فككي عصككرنا مككن قككال بهككذا: الشككيخ 
 :4ّ(الجرائد"

 ذا أحدثت به معرفة، وهو من التعبير العامي.زويقولون: تعرَّفت عل  فذن 

ساليا . ولكن األالمعجم القديم ومرجو الشيخ اليازجي والذين أعادوا مقولته هو
ن المعككككربين يصككككيرون  عككككراا تخككككال  مككككا درج عليككككه زلكككك  أنمككككاط مككككن اإلتت يككككر، وا 

متقدموهم. ولست أذها مذها الل ويين األوائل فأحبأر أن ي،خذ بأقوال من سّموهم 
؛ أفكككذ تكككر  أن مكككن "مولّككدين" أو "ُمحكككَدثين"؛ تلكككك شنشككنة قديمكككة عفَّككك  عليهكككا الزمككان

يككاني" الشككهير، التعسكك  الكبيككر أّ: نأخككذ بقككول أبككي الفككرج األصككبهاني، صككاحا "األ
في أخبار "ُعبادل" ونسبه وهو قوله: "فحرَّكت بعير  ألتعرَّ  بهنَّ وأنشدهّن"؛ ومثكل 
هذا ما قرأناا فكي "نفكح الطيكا"، فكي الككذم علك  يوسك  الدمشكقّي: وككان مكن الكذين 

 .4ّ(: من تعرَّ  لهز يتعرَّ  به أخفاهم الله :

را يير واحد من يير  ل  المتقدم الساب  قولهم: َدَعَست ه السكيارة زشارة زومما كرَّ
 : َدَهَست ه.
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 وقولهم: كتاا شائ  : شيِّ .
نة الجندّ "، بضم الثان مو سكون الكا  : "َثَكنة" بفتحتين.  وقولهم: "ُثك 

 تح الهمزة، : "يرِئس" بكسرها.وقولهم: "فذن يرَأس اللجنة"؛ بف
 وقولهم: "كاَبَد فذن العذاا" : "تكبَّد".
 وقولهم: "اسُتهِتَر بالخمر" : "اسَتهَتَر".

ن ممن نّبه عل  هذا من السابقين أبو الفرج ابن الجوز  في كتابه زأقول: 
ول  ألعن ييرا: "تقول اسُتهِتر فذن بكذا" بضم التان ا "تقويم اللسان"؛ قال ناقذً 

 .15ّ(وكسر الثانية عل  ما لم ُيَسمَّ فاعله، والعامة تفتح التانين
وكككان األسككاتذة قككد وقفككوا علكك  مككا فككي "لسككان العككرا" حككين صككححوا هككذا الخطككأ 
الشائو، لقد جان في "اللسان" الحديو الشري : سب  الُمفِردون؛ قالوا وما الُمفكِردون؟ 

ديو آخككر: هككم الككذين اسككُتهِتروا بككذكر هتِككروا فككي ذكككر اللككه. وجككان فككي حككأقككال الككذين 
 الله، أ  أوِلعوا به. كما جان في "اللسان" وفذن ُمسَتهِتر بالشراا، أ  موَلو به.
 ومما رددا أصحاا التصحيح من أقوال يأخذها :حقهم عن سابقهم قولهم:

.أ  سِِّست المدرسة : تأسََّست 
 ".اً " وليس ": زال الخذ  قائمو "ما زال الخذ  قائماً 

 و "هو عائل عل  ييرا، وهم عالة عل  ييرهم" وليس "هو عالة عل  ييرا".

و "ينب ككي لككك" : "عليككك". و "صككاَدَرا علكك  المككال واستصككَف  مالككه" : "صككاَدَر 
 ماله".
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هككذا جملككة مككوجزة لمككواد أدرجككت فككي كتككا التصككحيح فككي عصككرنا هككذا، يرددهككا 
 المتقدمون.منها قد تنبَّه له  يير واحد منهم مو أن شيئاً 

ذا الكتا، بل اختّة به علم مكن وأريد أن أعرض لنمط آخر مّما لم َيِرد في ه
ر.األ  عذم من أهل الفضل والدراية والتبحُّ

 -رحمه الله –قال 

قل: "أيُّما أفضُل العلُم أم الماُل" و: تقل "أيُّهمكا أفضكل العلكم أم المكال". والحجكة 
ورتبككة  لكك  اسككم بأككاهر متككأخر عنككه لفبأككاً زهمككا" فككي قولككك "أيهمككا" ضككمير يعككود أن "
 يير مجاز. عوداً 

 ن التركيا مخال  للمنط  الل و ".وقال: "ز

سككلوا الفصككيح الككذ  نجككدا فككي زليككه األسككتاذ الجليككل هككو األأقككول: زن مككا ذهككا 
كذم المتقدمين الفصحان؛ يير أن الوجه اآلخر الذ  شّدد النكير عليه مما نواجهكه 

نككه كككان ألككك مككا جككان فككي أخبككار أبككي عمككرو بككن العككذن: ؛ فمككن ذفككي كذمهككم أيضككاً 
التنقكل مكن يخا  الحجكاج بكن يوسك ، فككان يتسكّتر. قكال: فخرجكت فكي الَ لَكس أريكد 

 ينشد: ل  ييرا فسمعت منشداً الموضو الذ  كنت فيه ز

َجٌة كَحلِّ   الِعقاِل. ُربَّما تكَرُا النفوس من األمر له َفر 

، فما أدر  بأيِّهما كنُت ُأَسكرُّ أبقكول المنشكد تقول: مات الحّجاج وسمعت عجوزاً 
َجة" بالفتح، أم بقول العجوز: مات الحّجاج؟  11ّ("َفر 

 –سككتاذا الككدكتور مصككطف  جككواد سككتاذ صككبحي البصككام علكك  أولقككد اسككتدرك األ
لكك  أن مككا أنكككرا، وهككو القككول "أيهمككا" كككذم فصككيح زشككواهد كثيككرة تشككير  -رحمككه اللككه

 الفصحان، ومن ذلك:وارد في كذم المتقدمين 
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يُّهما أفضل. العدل أو نهج البذية": وسئل عليه السذم أجان في " -1
 .الجود؟

 وفي طبقات الشعران :بكن سكذم الجمحكي: "أن أبكا العطكا  قكال: زن شكاباً  -1
 ليك، تسب  الخير أو يسبقك"؟زلقي الفرزد ، فقال له: أيهما أحّا 

"أيهمكككا :ان قالكككت لطُكككَويس الم ّنكككيّن أم عمكككر بنكككت مكككرو وفكككي "األيكككاني": ز -5
: العاجل أم اآلجل"؟  11ّ(أحاُّ

كلها ت،يد استعمال  ستاذ البصام من هذا خمسة عشر موضعاً واستوف  األ 
 "أيهما" وعودها عل  الضمير المتأخر.

ن  َدَرجككت فككي سككننل واضككح مككن النبأككام النحككو  فككي أن هككذا يعنككي ز ن العربيككة وا 
سنن في طائفة من وجوا القول. عن هذا ال بتعد كثيراً نبأم الكلم في الجمل المفيدة، ت

 لم نذكر أن النحاة حين رسموا القاعدة في عدم عود الضكمير علك  متكأخر لفبأكاً ثم أ
عن هذا القاعدة النحوية كقول أبي  ل  شواهد ما جان شاذاً زأشاروا في الوقت  ورتبة

لككك  الناب كككة زي األسكككود الكككد،لّي يهجكككو عكككدّ  بكككن حكككاتم الطكككائي، وقكككد نسكككبه ابكككن جنككك
 الذبياني:

 جزاَن الكذِا العاوياِت وقد َفَعكل           جز  ربُّه عّني َعد َّ بَن حاتمل 

 وكقول حسان يرثي ُمطعم بَن عد  أحد أجواد العرا:

 من الناس أبَق  مجُدُا الدهَر ُمط ِعما        خَلَد الدهَر واحداً أ ولو أن مجداً 

 :-رحمه الله –وقال 

 "السكك الحديد و: تقل: السكك الحديدية". قل:
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العلّككة: وذلككك ألن السكككك المككذكورة مصككنوعة كلهككا مككن الحديككد ولككم  وقككال شككارحاً 
 ليها شين آخر من الفلزات والمعدنيات.زُيَض  

وهو يقول: زن الناس اتبعكوا فكي هكذا الخطكأ مكا جكان فكي "تكذكرة الكاتكا" ألسكعد 
 خليل داير.

سكتاذ البصكام فجكان بشكواهد مكن الشكعر والنثكر مكا يكرّد وقد عرض لهذا القكول األ
لككك  أن السككككة الحديكككد والسككككة زبكككه مقولكككة الكككدكتور مصكككطف  جكككواد، وخلكككة منهكككا 

 .15ّ(الحديدية كذهما فصيح

 :-رحمه الله  –وقال 

 جاا عن الس،ال، و: تقل أجاا عل  الس،ال"."قل أ

لككككن ا:سكككتعمال ول صكككحيح ملكككيح، و ل: زن القكككول بفصكككاحة ا:سكككتعمال األأقكككو 
ول، والشكككواهد كثيكككرة فكككي المتقكككدمين كمكككا ورد ا:سكككتعمال األ الثكككاني قكككد ورد فكككي نثكككر

 كليهما.

ن بعضكها ينكوا أن :ستعمال حرو  الجر في العربية طرائ  عكدة تبأهكر زثم 
: مبأهككر مككن زدوات مككا القككول بككك "التضككمين" فككي هككذا األعككن بعككض ويحككّل محلككه. و 
وقكد عكرض للعربيكة فكي عصكورها  ككان التضكمين جكائزاً ذا إمبأاهر التطور الل و ، ف

في قولنا: أجاا عن السك،ال أو  المتقدمة، فِلَم : نقبل حلول "عل " محل "عن" مثذً 
 عل  الس،ال؟

كقولكككه فكككي رسكككالته  ،وِلكككَم : نقكككول: وفككك  الحاجكككة تأّسكككيًا بكككأبي عثمكككان الجكككاحبأ
، ووجو وأسما،كم وُكناُكم بين َفرلل وُنجحل " :"استنجاز الوعد" هكم ، وبين سذمةل وفضلل

 .18ّ(عراقكم"ُوف  أسمائكم، وأخذقكم وف  أ
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ومجين "وف " من يير أن يسبقها "عل " كثير، فهكل آن للمتصكدين للتصكحيح 
 دا والل ة والتاريخ؟.اهجهم ويتعقبوا النصوة في كتا األأن يعيدوا النبأر في من

في األساليا العربيكة حيكو ثم زنهم لم يأخذوا في أن "اإليجاز" هو من البذية 
" "واختار موسك  قومكه سكبعين رجكذً  :يجاز البليغ قوله تعال يجا اإليجاز. ومن اإل

ن حككذ  الجككاّر تفرضككه علينككا البذيككة العربيككة فنقككول: َحككَدَو أثنككاَن زأ  مككن قومككه. 
 ذلك، أو خذل ذلك، وهو أبلغ مما نقول: "في أثنان" أو "في خذل".

مان من أهل الفضل صحيح في عصرنا جمهور من العلولقد ُعني بموضوع الت
ذا توّفاهم الله َخَلَ  من بعكدهم خلكٌ  لكم يككن لهكم مكن العلكم مكا ككان والدراية، حت  ز

عكذم زلك  مكا سكّطرا أولئكك األألولئك، فتعجلوا الطري  فكانوا كحاطا الليل، وعكادوا 
 .فزادوا عبثاً 

ر مككن المكككواد التكككي علكك  كثيككك لككم يككككن هككذا الخلككك  علكك  علكككم بالعربيككة، معتمكككداً 
دا والتككاريخ. ومككن أجككل ذلككك اقتصككر جّلهككم علكك  مككادة مككن سككبقهم توزعتهككا كتككا األ

لك  تلكك المكواد بل كة العصكر زنهكم يصكلون زل  أصكحابها، ثكم زفرددوها يير مشيرين 
 الجديد التي كثر فيها التجاوز بل الخطأ.

هككككذا مككككن ل ككككة ن أحككككدهم يسككككتعمل "التصككككويا" وهككككو يريككككد بككككه "التصككككحيح"، و ز
، كككأن يقككال: وتعككدُّا صككواباً  أ  تجككدا صككواباً  العصككر؛ فالتصككويا أن تصككوِّا كذمككاً 

بُته. و  هيأبد  فذن رأ ومكا  ،ن آخر يستعمل "الكواهل" فيقول: "كواهكل عقكولهم"ا  فصوَّ
ذا كككككان قككككد عرفككككه فهككككل جككككائز ا  صككككاحبنا معنكككك  "الكاهككككل" أم جهلككككه؟ و   أدر  أعككككر 

 ود العقل؟ وكي  يكون للعقول "كوهل"؟استخدام هذا ا:ستعارة في حد

 وكي  يتأّت  هذا وقد عاا النقاد المتقدمون عل  أبي تمام قوله:
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م  من أخدَعي كَك فقكد         َت هذا األناَم من ُخُرِقكأيا دهُر َقوِّ  ضَجج 

ن نعير "العقول كواهكل". أخدعان" كما يهولنا اآلن أن يكون للدهر "ألقد هالهم 
نفككر كلمككة "التشككويذ"، وهككذا الكلمككة عاميككة فككي عصككرنا هككذا، يقككال: ويسككتعمل هككذا ال

"حدو تشويذ في البلد" أ  اخكتذط واضكطراا. ولقكد عكدَّ الل ويكون المتقكدمون هكذا 
 ،10ّ(هل الل ة عل  أن "شكّوذ" عاميكةمة من العامية. قال ابن األنبار : أجمو أالكل

بعككككد هكككذا أن مككككن  ووهكككم الجكككوهر  فككككي عكككّدها فككككي جملكككة الفصكككيح الصككككحيح. أتكككر 
 ساليا؟!.في كتاا ل و  انَصَر  لتصحيح األبنية واأل الفصاحة أن نستعمل هذا

المعنككك  نفسكككه، وقكككد اسكككتعملت "الفوضككك " فكككي  ،و "التشكككويذ" نبأيكككر "الفوضككك "
ذا قلنككا: "النككاس إبككدال، فكك، والمفككرد "فضككيض"، ثككم عككرض لهككا اإلصككل فيهككا الجمككوواأل

 ال األفوا األود :فوض " فالمعن : متفرقون مختلطون. ق

 ذا ُجّهاُلهكم سادوازو: َسكراَة       : يصُلُح الناُس فوض  : َسراة لهم  

ولسككككت أر  أن يضككككطر ُمعككككِرا فككككي كتككككاا فككككي أصككككول العربيككككة أن يسككككتعمل 
 هذا المصطلح من التاريخ ال ربي المسيحي. "القرون الوسط " مستعيراً 

"اإلمذئيككككة" لألخطككككان تسككككاهل والتعسكككك  أن تسككككتعمل وصكككك  ثككككم ألككككيس مككككن ال
مككذن"، زن مصككطلح "اإلمذئيككة" مككأخوذ مككن مككادة "اإلمذئيككة"؟ فنقككول: "األخطككان اإل

؛ وعلك  هكذا : ن المعلم يملي علك  تذمذتكه ليختبكر معكرفتهم بكك"رسم" الحكرو أوهو 
لكك  المقصككورة، كككأن ترسككم زلكك  معنكك  رسككم الهمككزة واألمككذن" يمكككن أن ينصككر  "اإل

سككككتعجال" بمعنكككك  العجلككككة م اليككككان ونحككككو هككككذا. ويسككككتعملون "ا:قائمككككة أو برسكككك لفككككاً أ
ن هكككذا الكتكككاا يعكككين المستشكككير المسكككتعجل". وككككان الصكككواا أن يقكككال فيقولكككون: "ز
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عجككال والتعجككل بمعنكك  ا:سككتحثاو وطلككا العجلككة. :سككتعجال واإل"العجككذن"، ألن ا
 ذا استحّثه وطلا العجلة.زوأعجله وعّجله واستعجله 

: فكي كتكبهم، زنق  علك  أخطكان يكذكرها هكذا النفكر فكذ نراهكا ومن العجا أننا 
ّ: فمكن يقكول "المكرونة" بفكتح  وهي زن  ُوِجَدت ففي استعمال الصكبية أو قكل العكوام؛ وا 

 الميم أو "الخراج" لما يخرج من القرل أو شبهه، بفتح الخان؟

ني ألو  خرج عجا من طائفة منهم في قولهم يقال: خرج عن القانون و: يقال: ا 
عل  القانون. ولو قرأ ه،:ن في كتا التكاريخ وأحصكوا الخكارجين علك  السكلطان فكي 

علكك   ميككة وعصككر بنككي العبككاس لوجككدوا جمهككرة مككن هكك،:ن كلهككم "خككارجأعصككر بنككي 
ن المككرن حككين يقككول: "خرجككت عككن الحككد الذئكك " مخطكك ، السككلطان". و: يعنككي هككذا أ

 .-رحمك الله –؛ فاعر  ذلك فكذهما صحيح؛ ولكل توجيه في الد:لة والمعن 

لكككان لككي منككه كتككاا  لكك  اسككتيفان هككذا المككواد، ولككو قككد فعلككتزكككن أقصككد أولككم 
حكتفبأ بمكوادا، ولكنكي أقكول: زن المعكربين فكي العربيكة قكد ضكاقوا بهكا برأسكه مكا زلكت أ

نهككم لككم يملكوهككا ولككم يشككقوا بككالنبأر فككي فلككم تسككلس لهككم؛ ولككم تسككلمهم قيادهككا أل ذرعككاً 
 مصادرها.

لم يكن هذا فكي  أقرأ في مجلة م ربية أن أحدهم كتا: لقد خذ الوطكاا ذا وا  
 ... سباا وكثرت السبلونوعت األ

أقكككول: زن صكككاحا هكككذا الككككذم : بكككد أن يككككون قكككد فهكككم أن "الوطكككاا" مفكككرد : 
جل هذا لم يلح  الفعل "خذ" بتان التأنيو، في حين أن الفعل ك"وطا"، ومن أجمو ل

سككباا" وبعككدا "وكثككرت السككبل"، بالتككان فككي قولككه: "وتنوعككت األقتككرن الككذ  أتكك  بعككدا م
 .مكسككككككككككككككككككراً  ذا كككككككككككككككككككان جمعككككككككككككككككككاً زن األمككككككككككككككككككر جككككككككككككككككككائز مككككككككككككككككككو الفاعككككككككككككككككككل أمككككككككككككككككككو 

الُمعككِرا  ولكك  منهككا يشككعر أنخلككو األ ييككر أن التككزام تككان التأنيككو فككي الجملتككين مككو
 :فراد والتذكير، وهو في حقيقته جمو. قال تأبط شراً َحَمل "الوطاا" عل  اإل
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يانل وقد صَ أقول للَ   ّي  الُحجر ُمعِورُ ِفَرت  لهم        وطابي ويومي ضح 

ذا" الشكرطية هو بأر  للزمان الماضي، استعمال "زذ"، و زومثل هذا استعمالهم "
 ...". ل لي العمل في ب داد فقد يادرتها ز ذ لم يتهيأا  فيقولون: "و 

 ذ هديتنا".نا بعد ز"ربَّنا : ُتِزم  قلوبَ  ذ" فكقوله تعال :زذا" أما "زوالصواا "

وبعد فهكذا زلمامكة مكوجزة بشكين يّتصكل بمبحكو سكذمة العربيكة ونهكج المعنيكين 
فيكككه، لكككم أرد منكككه أن أقسكككو علككك  أحكككد مكككن العكككاملين، وفقهكككم اللكككه لخيكككر هكككذا الل كككة 

 الشريفة.

 براهيم السامرائيإالدكتور 

 

 
 


