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 اْلِفْهِرس  

 

ها 1 وح  ُش  ِم و  ٌة د الليَّةٌ  :الميَّة  اْلع ج  ٌة ن ْحويَّ  5 ِدراس 

ي   2 ِة يف ديواِن اْلب ْحُت  يَّ َب  ِة اْْل  ْمل  ٌة  بِناء  اْْل  ِدراس 

ويليَّةٌ  ْ ٌة َت  ْوليديَّ ْصفيٌَّة )ت   (و 

25 

الِف يف ُش   3 سائِل  اْْلِ عِ م  ِِ اللمم   اِلْبِن ِجنّي و

ليٌل  ْ َت  ٌة و   ِدراس 

49 

بَّْاِنْ  4 ْاْر ق   65 اْلبِن ْاء  النَّْحِويم يِفْ ِشْعِر نِز 

ْرآِن  5 ْفِسْْي  اْلق  ك  ت  ـ ْور  ِرْيِم اِلْبِن ف  ٌة : اْلك  ْاس  ِدر 

ِقيٌْق  ْ َت   و 

102 

ِْميَّةِ  6 ِِ ال  ْ م  يِفْ ُش  ج  ْيِث الَِّذي اْنس  ْول  اْلغ  ز   ن 

ْاِمْينِي   م  ِم لِلدَّ ِقْيٌق : اْلع ج  ْ َت  ٌة و  ْاس   ِدر 

116 

لِ  7 وم التَّح  ْْي  الثَّب اِت و  ة  ب  ام  النَّْحِويَّ  144 اْْل ْحك 

ائِ  8 ْنش  ِة اْْلِ ْمل  ِِلم لِْلج  الّدال  كِيبِيم و  ْ ن  الُتَّ وَّ ك 
يِف يَِّة ا ْلْ 

اِديِث اْلِفت نِ   أ ح 

177 

ة   9 ِويَّ غ  اِهر  اللم ائِِد يِف كِت اِب  الظَّو  ِ  اْلق ص  ْ ُش 

اِهلِيَّاِت  اِل اْْل  ْبِع الط و   لِْْل ْنب اِري   السَّ

190 
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َ  يِف  ةِ ل  مْ ْْل  ا اءِ ز  ْج أ   ْْي  ب   طِ بْ الرَّ  د  قْ ن   10  ِف ْص و  الْ  ضِ ر   

ِ ْح ب  الْ  د  نْ عِ   ةٌ يَّ يقِ بِ طْ ت   ةٌ اس  ر  دِ : ي  ُت 

209 

 انِ يو  دِ بِ  ةِ يَّ لِ عْ فِ الْ  ةِ ل  مْ ْْل   ايِف  لِ ْص اْْل   نِ ع   ول  د  ع  الْ  11

 مْ ارِ يل اْْل  ع  

223 

ِط النَّّص    12 اب  ْي  الُتَّ 
ايِ ع  اِحِب  م  يِف ِخط اب اِت ص 

ظَِّم، ِعيٍد اْلْ ع  اب وس  ْبِن س  ْلط اِن ق  ل ِة السم ال  يِف  اْْل 

م  اْْل ْعي اِد  نِيَِّة اْلع  ط  م إَِل  1971نِيَِّة ِمْن اْلو 

 م2000

246 
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ها وح  ُش  ِم و  ج   الميَّة  اْلع 

ٌة د الليَّةٌ  ٌة ن ْحويَّ ِدراس 
1 

 

 ،وصالة عىل رسوله وسالما ،وبحمده - !وتعاىل ،سبحانه -بسم اهلل 

 !حتى نلقاهم ،ورضوانا عىل صحابته وتابعيهم

 !ويرس لك ،وبارك فيك ،أحسن اهلل إليك ،مرحبا يا أمحد

 ،ستاننا الدتتور أمحد تككينبغي لك أوال أن تفخر بتلمذتك أل

يؤلف بيننا  ،أرضعا بلبان ،فأنا وأنت إنن أخوان ؛الذي تلمذُت له من قبلك

 !أستان أقمناه مقام الوالد

ثم ينبغي ثانيا لك أن تفخر بجلوسك بني يدي أستاننا الدتتور 

 .الذي أبى إال أن يرشفنا مجيعا بحضوره وعلمه وأدبه وأبوته ،فاروق مهنا

 ثالاا أن أكرر لك كررك أخي األستان الدتتور عبد ثم ينبغي يل

فرأنك كررتني  -!رد اهلل غيبته-صاحب عمري  ،السالم السيد حامد

يذتر لك يف حسن  ،ثم هو من برك بمن علمك وأعانك ،بكرره مرارا مرارا

 .األدب

                                                 
1

النحو من قسم  اجسترامل، لنيل درجة 4/12/2006يف  رسالة أمحد عبد اهلادي حممد" 

 .جامعة القاهرةمن  ،رلية دار العلومب ،والرصف والعروض
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نحو الرالم "تفخر باملجال الذي آثرته لبحاك ثم ينبغي لك رابعا أن 

الذي لواله النفرطت  ،و نظام أطوار اللغة والتفرر العربينيفه ؛"العريب

متنيت أن أنظر فيام بني الميتي  ،وليرفك أنني أنا   نفيس ،لغاٍت وتفاتَر َكّتى

  !فليس عىل الباحث من حرج ؛عىل رغم بحث الباحاني ،العرب والعجم

أسعى إىل  ،ثم ينبغي لك خامسا أن تعلم أنني حني أجادلك باحلسنى

َلتْه  ،أحفظ ما أعلم وأعلم ما أجهل أن وليس يل من فضل عليك إال بام َحصَّ

 !يل اخلربة فيام بيننا من عمٍر ربام تنت أنت بعده أحسن حاال مني أنا

 250بحث يف  ،"المية العجم ورشوحها : دراسة نحوية داللية" 1

  يف مقدمة وأربعة فصول وخامتة وفهارس : ،صفحة تقريبا

 .صفحات تقريبا 10يف  ،"ليهااملقدمة وما إ" 1

صفحة  45يف  ،"الطغرائي : عرصه وحياته والميته": 1ف 2

 .تقريبا

 90يف  ،"حتليل اجلملة االسمية عند رشاح الالمية": 2ف 3

 .صفحة تقريبا

 50يف  ،"حتليل اجلملة الفعلية عند رشاح الالمية": 3ف 4

 .صفحة تقريبا

  .اصفحة تقريب 30يف  "التحليل النيص لالمية ": 4ف 5
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 .صفحات تقريبا 3يف  ،"اخلامتة " 6

فهارس املراجع واآليات واألحاديث واألماال واألكعار  " 7

 .صفحة تقريبا 30يف  ،"واملوضوعات

فهو ال يدور يف فلك  ؛وال أدري تيف جيوز الفصل األول يف الفصول 2

وتل ما مل يدر يف فلره رصاحة  ؛".. دراسة نحوية داللية ."العنوان

ولن أحدثك عن مقدار من هذا الفصل أقرب إىل  ،ديمهد به إنا أفا

 !عمل حمققي هذه الرشوح

ثم ال أدري تيف مل تستطع أن جتد يف حتليل اجلملة الفعلية التي  3

مادة تسامي بفصلها فصل اجلملة االسمية الذي بدا  ،أجللت كأهنا

 !قريبا من ضعفه

 فيه ،عنوانك ،"المية العجم ورشوحها : دراسة نحوية داللية" 4

 تناقض عجيب واضح : 

 .فالالمية يشء ورشوحها يشء آخر 1

ثم يف أثنائه  ،تان ينبغي لك أن جتعل البحث يف الالمية 2

 .تعرض ملا قيل يف رشوحها

 !تأنك خفت أال نقبل خطة البحث 3
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المية ": ولرنك تنت تستطيع أن تذتر الرشوح قائال ماال 4

 ."العجم : دراسة نصية نحوية من خالل رشوحها

 .بدت الرسالة مضطربة متدافعة هلذا تله 5

إىل اطراح  -لو تنت سلرته  -ربام اضطرك هذا املقرتح  6

ولرنه يمرنك من غايات  ،بعض استطرادات الكارحني

وإن  ،أهم مما يفوتك من مال عامل الرفع وعلل العمل

 .تانت هذه املسائل عظيمة األمهية يف غر هذا املقام

ينبغي  ،يف الرشوح إن خوضك يف مال هذه املسائل الواقعة 7

أن يرون يف بحث عن تأصيل مذهب الكارح عىل وجه 

وعندئذ  ،العموم من خالل مصنفاته تلها ال رشوحه وحدها

َفديِّ النَّْحويُّ ِمْن ِخالِل ": يرون العنوان ماال َمْذَهُب الصَّ

 !"َتْيَت َوَتْيَت وَنْيَت 

ة تعرف أن املسائل التي تتبعتها تار !يا أخي عجيب أمرك 8

أن الرشاح  ،80ويف  ،وتزعم يف )د( ،تارة نظرات  الرشاح

وتنسى أنك أنت منهم  ،تانوا يف غنى عن تررار ال جديد فيه

 !ومالهم
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ثم تظن  ،ُتْعِرُض عن استقصائها ،ثم بعدما تكتغل بمقاالهتم 9

 !ح يغني عنك كيئا228أن اعتذارك يف 

وإن قولك يف )ح( ملن آثار اضطرابك بني مقتىض اجلزء  11

 !فإن الباب النحوي غر منفصل من داللته ؛مقتىض الرلو

 ،وينبغي أن أنبهك عىل أنني أنا وأنت قد أنصتنا إىل تعليقات أستاننا 5

فمن ثم نجتهد أن نجد  ؛وال نملك هلا إال السمع والطاعة والتفويض

ومل يرن لنا يف هذا احلضور  ،وإال افتضح أمرنا  بينرم ،ما مل يتناوله

 !من حق

وأنتر  ،أن نسرب نوق الباحث ،أن إنا تان البحث يف الرالمتعلمنا  6

أنني ملا حرضت جملس  ،أنني حني تنت يف إرشاف أستاننا باملاجستر

باغتني يف حرضة بعض زواره من  - !رمحه اهلل -أستاننا كاتر 

حتى يطمئن إىل علمي بامدة  ،السؤال يف بعض األماال امللبسة ،العلامء

 .عميل

 ،تنكدنا الالمية حفظا أو قراءة عىل ما تستطيع ومن ثم أرجو أن 7

 !رعاية ألصل سرب نلك الغور

أرجو  ،ندت منك أخطاء خمتلفة عن إمهال مرة وعن ضعف أخرى 8

 فإهنا مما يقدح يف كأنك : ؛أن تنزه عنها   تتابتك
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إمهال  (،يف فهرس األماال) 252 ،ح198أخطاء إحالية :  1

 (.240 ،238)ختريج طبعات بعض الرتب 

 ،200 ،197 ،196 ،18 ،و ،أخطاء إمالئية مؤنية : و 2

 (،ال حترص)مقتطعاتك من الالمية  ،238 ،208 ،208

  ،233 ،231ترتيب املراجع : )

عجيبة  - 254 - 253 -أخطاء عروضية : فهرسة األبيات  3

 !الكأن

فقد تان ينبغي أن تفصل  ؛فهرس موضوعاتك ناقص خمل 4

 .فيه املسائل تلها

 (،نص الالمية) 23 - 21 ،18 ،و ،ية : دأخطاء لغوية مؤن 5

 ،212 ،215 ،214 ،ح206 ،205 ،203 ،ح202  ،196

219،  

 "رأيت يف مدخول واو رب أنه مبتدأ وأن خربه مجلة  6

ولقد تان ينبغي أن تستفيد من رأي ابن هكام يف  ،"طردت

فإن ما بعده هنا  ؛إعراب مدخوهلا عىل حسب حاجة ما بعده

مراعاة هذا الرأي أعلق  ،ه يف اخلربالذي جعلت "طرد  "هو 
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 ؛بام نترته عن أستاننا الدتتور محاسة من فعيلة مجل التصوير

  ."طرد "عندئذ مفعول به مقدم عىل فعله  "ني  "فإن 

ومن طرائف هذا املقام أن أتار الناظرين يف علم النحو ال  7

ينتبهون إىل أن واو رب واو عادية ترون عاطفة وترون 

ي هنا استئنافية مناسبة جدا ألول الفصل وه ،استئنافية

 !الاالث يف تفصييل الذي أمهلته

مل يضع النحويون القدماء نظرية تاملة ملعاجلة  "أن  ،199زعمت يف  9

 ،"ولرنهم أكاروا إكارات تعد لبنات يف بناء التحليل النيص ،النص

 ويف هذا النظر التايل :

ترامل  ،تنايف حضارتنا العربية اإلسالمية وال سيام ثقاف 1

  !ويف مراعاته متام الصورة وغاية الوصول ،عجيب

بل هو منترش يف  ،ليس علم النحو مقصورا عىل ما يف تتبه 2

تتب غرها تارة منها تتب بالغة وتتب فقه وتتب تفسر 

وال سيام ما تان من تلك تلها يف رشح الرالم  ،وتتب نقد

  .العريب قرآنه وكعره وناره

ا نظرية نصية عربية تام فعل أستاننا ومن كاء استخلص منه 3

 ،"رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا "حممود حممد كاتر برتابيه 
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ويف  ،ففي أوهلام تنظرها ؛"نمط صعب ونمط خميف"و

ثم يف مال حماوالت أستانينا الدتتور متام  -قهااآلخر تطبي

وحماولة أحينا الدتتور حممد  ،الدتتور حممد محاسةوحسان 

 رهم وغ ،خطايب

عىل أال ينسى الباحث عن نلك أن تلك اجلهود متفرقة حتتاج  4

ثم أهنا ال يلزمها أن تطابق جهود األوربيني  ،إىل مجع

  !واألمرتيني حتى ترون هلا قيمتها النصية

وال أنسى ما تان من العامل املستعرب التكيري زمان ما قبل  5

 ،راألستان الدتتور تارل تل ،انفصال أجزاء تكيرسلوفاتيا

حني سألناه عن عالقتهم  ،الذي زار تليتنا وتنت موتال به

فقال وتأنام أغضبناه : لنا منهجنا  ؛بمنجزات األمرتيني

 !ولنا عليه أعامل جيب أن تقدروها ،الذي نعتز به

تارة التفعيالت التي  " ،يف عوامل بطء إيقاع األبيات 202 -زعمت  11

املقطع الرابع يف  .. مما يؤدي إىل اعتامد.اكتمل عليها تل بيت

 (0/)يف تل كطر من القصيدة عىل احلرتة الطويلة  (مستفعلن)

ع الاالث هو أساس احلرتة فاملقط (فاعلن)أما  ،وإراحته بالسرون

 :"الطويلة
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  ،ولقد سرت لك عىل أثر طول البيت 1

ولرنني ال أستطيع أن أسرت عىل ابتسار تالمك يف طبيعة  2

  .مقاطعه

فلم مل خترج  ؛ة واحدة مهام تان عد أبياهتاقصيد -يا بني-إهنا  3

 ،فتنضبط لك رسعتها ؛لتضبط واقع املقاطع ،أبياهتا بيتا بيتا

  .بنسبة املقاطع القصرة

حتتاج يف نلك وغره مما مر ويأيت من  ؟ثم إالم ستقيس 4

وليتك  ،وليتها تانت المية العرب ،إىل قصيدة قرينة ،مسائل

فإن مل يرن ما  ! التي متنيتهاأقمت البحث عىل املوازنة بينهام

فلم مل تفصل القصيدة وتوازن بني  ؛أريد فألرد ما يرون

  ؟فصوهلا

 ،عدم تدوير أي منها ،يف عوامل بطء إيقاع األبيات 202 -زعمت  11

  !وأنه قد ساعد عىل نلك تقفية مطلعها

أدق من هذا أن تقول ماال : إن  !فريف يساعد بيت واحد 1

 . عىل مسلك الكاعر فيام بعدهتقفية مطلعها تنبيه أويل

ما يطالعنا يف بناء األبيات من تساو  "نترت يف عوامل البطء أنفسها  12

 "وهلذة  ،"يضفي عىل األبيات طابع الابات الذي ال خيلو من حياة
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وليتك  ،ما تزعم من إبطاء ال تابيت -هذا مصطلحها- "املوازنة 

 !لتعابر واجلملتتبعت من منطلق هذه املوازنة حرتة الرلامت وا

 "متعلن"أن الكاعر استفاد من صورة  225 ادعيت يف 13

 !أم يف غرها تان ،فأين تان هذا من الالمية ،"مستفعلن"لـ

ثمة ربط بني نوع ": أن الذي عطفه عىل البسيط ،225ادعيت يف  14

فورطت نفسك يف أمور  ؛الرالم نفسه تقريبا 228ثم يف  ".. .اإليقاع

ولترن أحد أمااله التي  -أن ثمت عبارة ورأيي فيها  !عويصة

 ،حرتها اإليقاع إىل مقدمة   تفرره -أعجبته فأرسلها يف قصيدته 

ثم ال  ،وأضاف إليها وبنى عليها حت أخرج القصيدة ،فتعلق هبا

 .اجلاري يف زمانه (الغناء)أطرح أثر نمط املوسيقا 

عىل  ،العريبينبغي لك أوال التنبيه عىل غلبة الررس عىل قوايف الكعر  15

فهل رس نلك ترس َمدِّ العويل  ؛رغم أن تراتيبه حمدودة معدودة

 !والنحيب والنكيج

وإن مل -نفسه أتار أحوال اإلعراب كيوعا ولرن الررس  1

ويف ختلصه  ،وأحظاها بميل العريب -يرن أتارها أسبابا

 .بالررس دليل بني
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ومن طرائف خترجيات ترس آخر الفعل الساتن باإلعراب أو  2

زعم ابن الكجري أنه من التخلص من التقاء ساتنني  ،البناء

واحلق أنه من تأمني اللبس  !ساتن الفعل وساتن الوقف

 .بمساعدة السياق

أن تذتر  ،نسيت يف تفسر اسمية تلامت القوايف املرسورة 3

 .مالءمة األسامء له أتار من غرها

مل املواقع أن تلامت قوايف الالمية املرسورة مل تستع ،225زعمت يف  16

بام يبني تيف  ،12 ،7 ،5 ،4فهال مالت للمتاحات  ؛املتاحة هلا

 !ترتت

إنام املتاح الذي يتاح بعدما يدخل الكاعر إىل قصيدته ال  ،يا أخي 17

 ،فإن لرل قصيدة عمودية بابا ال يدخل إليها الكاعر إال منه ؛قبلئذ

 !وإنا دخل مل خيرج

فتميزها من  ؛يف وتلمهاتان ينبغي لك أن حتاتم الكاعر إىل القوا 18

ثم  -جهة عىل حسب جنس األصوات ونمط اإليقاعات باألوزان 

تنبه من جهة أخرى عىل حسب مبلغ اجتهاده يف بناء مجله بني اإليغال 

 !يف جتويده وبني استدعاء ما يفسده
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يقوم بناؤها من حيث املستوى ": - 203 -ثم لن أنخدع بعبارتك :  19

مع مراعاة أن اجلملة بطبيعة  ،ملاألفقي عىل عدد حمدود من اجل

 !"تعني تل ما يتعلق هبا  ،احلال

 ؛فإن تنت تريد أهنا قليلة ؛أما أهنا من عدد حمدود من اجلمل 1

 (59)يف تسعة ومخسني  ،مجلة (71)فإن إحدى وسبعني 

وأما إن تنت تعني أهنا معروفة ال حيار فيها  ،غر قليلة ،بيتا

مل أتد أجد منك فيها تالما و ،فقد حرت فيها أيام حرة ؛أحد

 !ال ُيَردُّ عليك

 ؛بني مقتىض اجلمل ومقتىض الفقر -يا مسرني  -لقد وقعت  2

ِرْم هذا وال ناك  !ثم نسيت ما حتت اجلمل من تعابر ،فلم حُتْ

 .لننظر معا يف الالمية 3

 !عمال هروبيا ،ال أدري تيف جعلت فصل الذروة تام نترت 21

فلننظر فيه  ؛ال يف فصل احلفز الرابعلعيل قد بينت لك أننا مل نتفق إ 21

  .تيف رأيته

دلت عىل تأين الكاعر  ،إنا وازنت اجلمل األبيات أو أكطارها 22

وإنا طالت اجلمل  .وإرساله األماال واحلرم ،وقصده إليها قصدا

وتضمنت فيها األبيات بعضها بعضا دلت عىل كدة وطأة اخلاطر 
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لتضمن تستبني درجة عىل حسب درجة كدة ا .واستيالئه عىل الكاعر

 وبناء عىل نلك : .كدة وطأة اخلاطر

فهو  ؛نرى أن كدة وطأة اخلاطر يف فصل الرحيل أعىل درجة 1

من ثم فصل الذروة تام قلت أنت مع حرصك له يف جزء منه 

 .وتأنك ال تعرف حاجة السالك إىل الصحبة

تام نرى أن درجة موازنة اجلمل لألبيات أو أكطارها يف  2

فهام من ثم فصال  ؛أعىل ،ول واألمل اآلخرفصيل الفخر األ

إرسال األماال واحلرم التي تعطف املتلقي أوال وتبقى يف 

 !سمعه آخرا

ولو قد عرفت وجهتك ومل تضع  -اقرأ  -جيدة  208إضاءتك يف  23

 ،وتفقر فقرها ،جلاز أن تفصل فصول القصيدة ،بني اجلزء والرل

هنا تل ما عدا اإلنسان وتبني ظواهر أعرتاك الدهر واإلنسان والدهر 

ثم أليس هذا  ،فهذه إضاءة موازنية،يف موازنيتها جودهتا .ألنه حيتويه

، 214 ،211 ،208أفضل من تررارك الرالم يف املقابلة ماال يف 

220! 

اتتفيت بأن  ،تلام أرشفت عىل فصل من دون أن تنتبه إىل أنه فصل 24

وما هو  -اال م 209 -الكاعر ينتقل نكاطا للمتلقي وتعليقا له به 
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بل استرناه أرسار عالقاهتا يف أنفسها  ،براف يف تفصيل الفصول

فرحل يف سبيل ختليتها  ؛تأن ترى هنا أنه مل نفسه ،وفيام بينها

 !وحتليتها وجتليتها

أن ملصادمة القوانني االختيارية أثرا تبرا يف بناء  ،210زعمت يف  25

ي أن تنتبه إىل عدم وينبغ ،الصور الكعرية وتوليد الدالالت اجلديدة

إال أن يغلب نمط االختيار  ،مناسبة مادة الصدم لفسحة االختيار

عىل مال حال  ،ويكيع بحيث يتعود فترون له العادة طبيعة ثانية

 !املترلمني بالعربية هذه األيام

موازنة التعابر مرة  وهي من أثر -اقرأ  -مجيلة  211إضاءتك يف  26

فعندئذ يقف املنكد عىل  ؛خرىوحسن تقسيمها هي يف نفسها مرة أ

 .ويبطئ اإليقاع ،أطرافها

 ،فطروق حي احلبيبة عىل ما فيه من مهالك ؛لقد فصلت بني املتصَلنْي  27

تام فهمت أنت يف  ،هو الغي الذي أراد صاحَبه عىل أن يعينه عليه

وطلب العون عىل هذه  !مران آخر من دون أن تستفيد مما فهمت

َبه لنا ل ،النية وإال منعته كيطانيتها من  ،ننتبه إىل ربانية رحلتهدليٌل رَسَّ

 !والواحد تام يف األثر الرشيف كيطان ،عذول دخيل

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

19 

 

يعنيني أن أقول يف مسألة حب الرجل ملرأة وحب املرأة  1

نروة )الفصل الاالث  ،الذي ينتمي إليه عىل نحو ما ،للرجل

 فإن يف ؛وأتار تبيينا ،218تامال أحق مما نقلته يف  (،القصيدة

  .تامله اإلنساين وتامهلا ،حصول الرجل عىل امرأته املناسبة

من ثم يتخذ الصوفية نلك سبيال جمازيا لتحصيل الرامل  2

 .الرباين

أراد الكاعر بنداءيه يف فصله األخر نفسه التي اجتمع هلا صفتا  28

فرصفتاه عن  ،اجلسارة واخلربه اللتان ال ترادان جتتمعان إلنسان

فينبغي لرل من اكتمل عليهام أن ينتصح  ؛اباطل احلياة إىل حقه

 !فيوفر عىل نفسه عمرا طويال ،بنصيحته

لرأن  " - 222 -وإن إضاءتك األخرة املتعلقة بذلك  1

.. هي رصيد البرشية عرب .القصيدة بذلك هي احلياة

 ،لوال رتاتة عبارهتا األخرة -اقرأ  -مجيلة  ،"األجيال

فاستحقت  ؛إلنسانوليتك قلت : عاجلت قصيدته إنسانية ا

 .منزلة عليا من تراثه
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: ولقد خطر يل يف نلك خاطر أعلقه عىل إضاءتك اجلميلة 2

ويولد الكاعر فيسعى إىل  ،يولد اإلنسان فيسعى إىل املوت"

 !"حتى إنا ما وجدها مات ،قصيدة حياته

بام بني ضامئر الترلم وضامئر  ،كغلت نفسك يف ضامئر النص 29

 (،ضامئر حضور)يل نوع واحد وهي تلها عند التحص ،اخلطاب

 !وتان أوىل بك أن تكتغل بام بني ضامئر  احلضور وضامئر الغيبة

من  ،لقد طلع الطغرائي بالميته عىل الناس يف دولة العجم ،يا أخي 31

يف صميم  ،تام طلع الكنفرى بالميته من الباب نفسه ،باب األدب

 !المية العجم "أفال تريد الناس أن يسموها  ؛العرب

 ،عني أباك هذه الكجون : أمر يف أثناء مال منهجك هذا اجلزئيولتد 31

حتى إنا ما فرغت بيل رضاي وبقي  ،أرىض وأسخط وحدي

أما املنهج النيص النحوي الذي طمحت إليه وعاقتك عنه  !سخطي

فأستوعب هبا  ،فال يرتتني حتى أستوعب املعامل الرلية ،السن

 !تعيص اجلزئيةوتام تستعيص الرلية عىل البىل تس ،اجلزئية

هاك المية الطغرائي؛ فأنكد، وارق؛ فإن منزلتك عند منتهى صواب  32

 إنكادك، وأتبع السيئة احلسنة متحها:
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 مِ ج  ع  الْ  ة  يَّ مِ ال  

 أصالة الرأي صانتني عن اخلطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل

 جمدي أخرا وجمدي أوال رشع والكمس رأد الضحى تالكمس يف الطفل

 وال ناقتي فيها وال مجيل فيم اإلقامة بالزوراء ال سرني هبا

 ناء عن األهل صفر الرف منفرد تالسيف عري متناه عن اخللل

 فال صديق إليه مكترى حزين وال أنيس إليه منتهى جذيل

 طال اغرتايب حتى حن راحلتي ورحلها وقرى العسالة الذبل

 وضج من لغب نضوي وعج ملا يلقى رتايب ولج الرتب يف عذيل

 ا عىل قضاء حقوق للعىل قبيلأريد بسطة تف أستعني هب

 والدهر يعرس آمايل ويقنعني من الغنيمة بعد الرد بالقفل

 وني كطاط تصدر الرمح معتقل بماله غر هياب وال وتل

 حلو الفراهة مر اجلد قد مزجت بكدة البأس منه رقة الغزل

 طردت رسح الررى عن ورد مقلته والليل أغرى سوام النوم باملقل

 ألتوار من طرب صاح وآخر من مخر اهلوى ثملوالرتب ميل عىل ا

 فقلت أدعوك للجىل لتنرصين وأنت ختذلني يف احلادث اجللل

 تنام عيني وعني النجم ساهرة وتستحيل وصبغ الليل مل حيل

 فهل تعني عىل غي مهمت به والغي يزجر أحيانا عن الفكل
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 إين أريد طروق احلي من إضم وقد محاه رماة من بني ثعل

 لبيض والسمر اللدان به سود الغدائر محر احليل واحلللحيمون با

 فرس بنا يف نمام الليل معتسفا فنفحة الطيب هتدينا إىل احللل

 فاحلب حيث العدى واألسد رابضة حول الرناس هلا غاب من األسل

 نؤم ناكئة باجلزع قد سقيت نصاهلا بمياه الغنج والرحل

 م من جبن ومن بخلقد زاد طيب أحاديث الررام هبا ما بالررائ

 تبيت نار اهلوى منهن يف تبد حرى ونار القرى منهم عىل القلل

 يقتلن أنضاء حب ال حراك هبم وينحرون ترام اخليل واإلبل

 يكفى لديغ الغواين يف بيوهتم بنهلة من غدير اخلمر والعسل

 لعل إملامة باجلزع ثانية يدب منها نسيم الربء يف عليل

 قد كفعت بركقة من نبال األعني النجل ال أتره الطعنة النجالء

 وال أهاب صفاح البيض تسعدين باللمح من خلل األستار والرلل

 وال أخل بغزالن أغازهلا ولو دهتني أسود الغيل بالغيل

 حب السالمة ياني هم صاحبه عن املعايل ويغري املرء بالرسل

 فإن جنحت إليه فاختذ نفقا يف األرض أو سلام يف اجلو فاعتزل

 دع غامر العىل للمقدمني عىل رتوهِبا واقتنع منهن بالبللو

 رىض الذليل بخفض العيش مسرنة والعز عند رسيم األينق الذلل
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 فادرأ هبا يف نحور البيد جافلة معارضات ماانى اللجم باجلدل

 إن العىل حدثتني وهي صادقة يف ما حتدث إن العز يف النقل

 ح الكمس يوما دارة احلمللو أن يف رشف املأوى بلوغ منى مل ترب

 أهبت باحلظ لو ناديت مستمعا واحلظ عني باجلهال يف كغل

 لعله إن بدا فضيل ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه يل

 أعلل النفس باآلمال أرقبها ما أضيق الدهر لوال فسحة األمل

 مل أرتض العيش واأليام مقبلة فريف أرىض وقد ولت عىل عجل

 يمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذلغاىل بنفيس عرفاين بق

 وعادة النصل أن يزهى بجوهره وليس يعمل إال يف يدي بطل

 ما تنت أوثر أن يمتد يب زمني حتى أرى دولة األوغاد والسفل

 تقدمتني أناس تان كوطهم وراء خطوي لو أميش عىل مهل

 هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة األجل

 وين فال عجب يل أسوة بانحطاط الكمس عن زحلوإن عالين من د

 فاصرب هلا غر حمتال وال ضجر يف حادث الدهر ما يغني عن احليل

 أعدى عدوك أدنى من وثقت به فحانر الناس واصحبهم عىل دخل

 فإنام رجل الدنيا وواحدها من ال يعول يف الدنيا عىل رجل

 وحسن ظنك باأليام معجزة فظن رشا وتن منها عىل وجل
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 غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة اخللف بني القول والعمل

 وكان صدقك عند الناس تذهبم وهل يطابق معوج بمعتدل

 إن تان ينجع يشء يف ثباهتم عىل العهود فسبق السيف للعذل

 يا واردا سؤر عيش تله تدر أنفقت صفوك يف أيامك األول

 ة الوكلفيم اقتحامك لج البحر ترتبه وأنت يرفيك منه مص

 ملك القناعة ال خيكى عليه وال حيتاج فيه إىل األنصار واخلول

 ترجو البقاء بدار ال ثبات هلا فهل سمعت بظل غر منتقل

 ويا خبرا عىل األرسار مطلعا أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل

 قد ركحوك ألمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل
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ِة اْْل   ْمل  ي  بِناء  اْْل  ِة يف ديواِن اْلب ْحُت  يَّ  َب 

ويليَّةٌ  ْ ٌة َت  ْوليديَّ ْصفيٌَّة )ت  ٌة و   2(ِدراس 

 

 ،وصالة عىل رسوله وسالما ،وبحمده - !وتعاىل ،سبحانه -بسم اهلل 

 !حتى نلقاهم ،ورضوانا عىل صحابته وتابعيهم

 !ويرس لك ،وبارك فيك ،أحسن اهلل إليك ،مرحبا يا نارص

ز بتلمذتك ألستاننا الدتتور تريم زتي حسام ينبغي لك أوال أن تعت

 ،العلمية واخللقية الرريمة ،الذي أعتز قبلك بأياديه عيل وعىل غري ،الدين

إن كاء  -فتصادُف أحيانا أهَلها من أماالك  ،التي ُيْدِرُك هبا أهَلها وغَر أهلها

 !افايَن اهللع -وتصادُف غالبا غَر أهلِها من أماايل  ،فيرونون هم أهَلها -اهلل 

 !فيرون هو َأْهَلها -

ثم ينبغي لك ثانيا أن تعتز بجلوسك بني يدي أستاننا الدتتور حممد 

 ؛إبراهيم عبادة الذي لن خيدعني عن بعد ما بينه وبيني مراين اآلن بجواره

فقد أبى إال أن يرشفنا مجيعا بحضوره املهيب وعلمه الربر وأدبه اجلم وأبوته 

  .احلانية

                                                 
2

من قسم اللغة  ة، لنيل درجة الدتتورا14/2/2077يف  بحث نارص باتع حممد عاامن 

 العربية، برلية اآلداب، من جامعة بنها.
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أسعى إىل أن  ،لك ثالاا أن تعلم أنني حني أجادلك باحلسنى ثم ينبغي

َلْته يل  ،أحفظ ما أعلم وأعلم ما أجهل وليس يل من فضل عليك إال بام َحصَّ

  !اخلربة فيام بيننا من عمٍر ربام تنت أنت بعده أحسن حاال مني أنا

 "  ِة يف ديواِن اْلُبْحرُتيِّ : ِدراَس توليدية )ٌة َوْصفيٌَّة بِناُء اجْلُْمَلِة اخْلرََبيَّ

: بعدما جعلت للامجستر بحاك ،بحث جعلته للدتتوراه ،"(حتويلية

 :  "اجْلُْمَلُة ااِلْسميَُّة ِعنَْد َأيب مَتّاٍم : ِدراَسٌة  َتْرتيبيٌَّة "

o  نحو الرالم "فيهام مجيعا اختيار جمال العمل فأحسنت

الذي  ،فهو نظام أطوار اللغة والتفرر العربيني ؛"العريب

  !لواله النفرطت لغاٍت وتفاتَر َكّتى

o بام بني البحرتي املتأخر ،ثم أحسنت وصل آخرمها بأوهلام، 

وإن بدت يل يف عرس ما  .من تلمذة أليب متام املتقدم

 ،وجاهة من انتهاج البحرتي منهج املتقدمني ،اخرتت

وأن ليس للزمن من أثر يف مسألة  ،وخروج أيب متام عليهم

فعندئذ تؤصل  ؛حلداثة الفنيتني تام زعم ابن قتيبةالقدامة وا

 !ثم تنبه عىل اخلروجات املتفجرة ،العادات املتحجرة

o  ثم أحسنت يف خالل تبنيك نظرية تكومسري اللغوي

بتقديم الدراسة الرتتيبية يف  ،اليهودي األمرتي الذي اتبعته
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وتأخر الدراسة التوليدية التحويلية لبحث  ،بحث املاجستر

فمرحلة الدراسة الرتتيبية أقدم عنده من الدراسة  ؛تتوراهالد

 !التوليدية التحويلية

o  ولرنك فاجأتني بام رأيت من تأجيل االستفادة مما تنتهي إليه

يف املوازنة بني  ،يف الدتتوراه مع ما انتهيت إليه يف املاجستر

فندمت لك عىل  ،إىل أجل غر مسمى ،أيب متام والبحرتي

من تدقيق وإبداع مناسبني  -لو تان  -فيه نلك ملا رأيت 

بعد أعامل الفاعل التي ُيْسَرُت عليها يف  ،للدتتوراه

  !املاجستر

o  والرجوع إىل  -ثم فاجأتني مرة أخرى برجوعك عن رأيك

ملّا احتجت إىل رفع طبقة تالمك بموازنة ما  -احلق فضيلة 

 .رانتهيت إليه يف الدتتوراه بام انتهيت إليه يف املاجست

o  يف نتائج  ،748و 747ثم فاجأتني مرة ثالاة بام أوردته يف

تان ينبغي أن يرون أهم جزء  ،من تالم خطر ،تلك املوازنة

فحال دون نلك ابتسارك له  ،يف رسالتيك تلتيهام ال إحدامها

واحتقارك وإطالقك حصيلته من دون ضبط نسب 

من املمرن أن ترون لدى ": وحرتك فيه تام يدل قولك
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فاضطررتني إىل رفضه واقرتاح عرس  ؛"كعراء عموما ال

  !وتوقع عجزك عن الرد ،تل ما فيه

 عىل  ،تبنيت إنن نظرية تكومسري فيام زعمت أنه أنضج أطوارها

 ،رغم أن بعض ما انتقده تكومسري نفسه عىل البنيويني وهو بنيوي

واعتمدت عليها اعتامدا تبرا  -يرتد عليه يف ضوء منجزات النصية 

 ،حترير تار من املسائل النحوية وحتليل تار من أبيات البحرتي يف

 ولرنك :

o ْبَت االسمية يف اجلمل العربية عىل الفعلية مترينا لنظرية  ،َغلَّ

تكومسري التي حرص هبا عىل عوملة اإلنجليزية تام وضح 

وأمهلت ما يف اللغة من تعبر عن  ،يف حوار مازن الوعر له

حتاتم إىل ظواهر الطبيعة إال إنا  رؤية صاحبها ينبغي أال

ولرل أمة رؤاها التي تركف  ،راعاها املعرب نفسه

وليس من احلرمة أن نضيعها يف سبيل أنامط  ،خصائصها

  !وصفية

o  إنا تان الباحث قد ": 741ثم راجعت نفسك بقولك يف

سواء  (مسند إليه + مسند)أخذ برتتيب تكومسري للجملة 

لية إال أن الدراسة أثبتت عرس يف اجلملة االسمية أو الفع
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نلك بالنسبة للرتتيب للجملة الفعلية فقد استخدم البحرتي 

اجلملة الفعلية البسيطة املابتة والتزم يف معظمها الرتتيب 

فحرتني فيام  ؛"بنسبة تبرة جدا  (فعل + فاعل)األصيل 

حتى زعمت انخداع  ؛تعصبت له من قبل تعصبا كديدا

أن  ،را من ابتداء اجلمل العربية بالفعلالنحويني بام رأوه تا

 !هذا هو الرتتيب االصيل

o  أما بالنسبة للرتتيب بني أرتان ": 742ثم نرصت بقولك يف

ويأيت  (فعل + فاعل + مفعول)اجلملة الفعلية فران يأيت 

ومل  (فعل + مفعول + فاعل)ويأيت  (فاعل + فعل + مفعول)

 ؟د لك الرتتيبيتحد -ترى  -فريف  !"نجد ترتيبا حمددا 

وجتد فيهام أرسارا تعبرية  ،إنك جتد تارة وقلة ؟أبأن ينفرد

 !وراءها أرسار نصية بحرتية

o  وهولت علينا بمقاالت الباحاني العرب والعجم يف تعريف

ولو  !ثم غلبت مفهوم اجلملة العام اإلسنادي القديم ،اجلملة

مرتب لغوي من عنرصين مؤسسني  "اتتفيت بأهنا 

ربام انضاف إليهام أو  (،نسبة)ينهام عالقة إسناد ب (،رتنني)

أو  (،أداة)أو ملون  (،متعلق)عنرص آخر مرمل  ،إىل أحدمها
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أو  ،وربام تانت تلك العنارص تلها ظاهرة ،أتار من عنرص

تان  ،"تان بعضها ظاهرا يدل عىل غره املضمر املقدر

 .أحسن

o لية إىل الفع ،وأضفت االسمية نات اخلرب اجلملة الفعلية

ولو جريت فيها املجرى العادي جلاز أن تتغر  -البسيطة 

ثم مل خيطر لك أن حتذر اختالل رؤيتك يف  -نتائجك 

فآثرت  ؛األفعال الناصبة مفعولني أصلهام املبتدأ واخلرب

  !السالمة

o  بابن يعيش وجعلته أحد نحاتنا  85فرحت يف حاكية

 ،اف الداليلاألوائل الذين انتبهوا من قبل األمم إىل االنحر

بعد قرنني  ،هـ643وهو املتوىف سنة  ،يف رشحه للمفصل

تقريبا من احلد الذي حددته لدعواك توقف الدراسات 

اللغوية العربية عند الرشح أو التعليق أو التحقيق 

وغفلت عن سيبويه ونصه الذي أقام عليه  -والتصويب 

تتابا تامال رجعت أنت إليه فيام  ،الدتتور محاسة ماال

 !عترج
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o اهتمت جهود القدماء بضياعها بفلسفة العامل واملعمول، 

تام قال أبو العالء  ،وهي لو تأملت ال ختلو من فنية املجاز

 وتأنه بلساهنم قال :

اُل َغري َتَرلُّمي ال ُتَقيِّد َعيَلَّ َلفظي َفإِيّن مِ "

 !"بِاملَجازِ 

o نعيت عىل النحويني اكتغاهلم بصغائر األمور عن تبائرها، 

 ثم أعرضت عن تبائر التأمل الالئحة :

  (،مل وملا)أيا تان الفرق بينهام ": 358قلت ماال يف 

يستعمل  ،فإننا ننظر إليهام عىل أهنام عنرصا حتويل

وقلبه إىل معنى الزمن  ،تل منهام لنفي احلرم املابت

ويرتك أثرا من حيث املبنى عىل آخر الفعل  ،املايض

والغرض من  -ة وهي بال ريب عالم -هو عالقة 

وهو إقامة خط  ،هذا اجلزم طبقا ملا جاء عن العرب

وقد  ،وال دور له يف املعنى والداللة ،سالمة املبنى

 ؛"أتار  "مل  "لرن  "مل وملا  "استخدم البحرتي 

 !فراجعت العادة النحوية القديمة التي نممتها
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 أتار  "تان  "وجدانك  ،مما مل ترغب يف تأمله ماال

 ،اسخة ورودا يف اجلملة االسمية املابتةاألفعال الن

ولو قد تأملت  - "أصبح  "ثم  ،"ما زال "ثم 

 "تان  "ففي  ؛لوجدت بني الاالثة عالقة مالاة

 "أصبح  "ويف  ،استمرار "ما زال  "ويف  ،انقطاع

 وجلاز أن تذتر قول املتنبي :  ،قرب يكبه الصرورة

ها َوَقْد ُتنُْت َفَأصَبْحُت َأْسَتَسقي اْلَغامَم لَِقرْبِ 

اّم    !َأْسَتسقي اْلَوغى َواْلَقنا الصُّ

  مسند إليه حمذوف جوازا أو ": 182قلت يف

فاملحذوف جوازا قد حذف اعتامدا عىل  ،وجوبا

فهمه من السياق ويرون نلك غالبا يف بداية األبيات 

وقد تان هذا النمط أتار  (أول تلمة يف البيت)

إليه حمذوفا بعد تام ورد املسند  .األنامط ورودا

أما حذف املسند إليه وجوبا فقد ورد  .القول

من غر أن تتأمل مالحظك هذه بام يتقدم  ،"قليال

 !بالوصفية تام ادعيت
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o  لقد متنيُت لك أن تستطيع رد األكرال والصور واألنامط إىل

لتركف أصول  ،أنامط حمددة جدا تستفرغ يف تأملها وسعك

رتة هذا التفرر ومدى وطبيعة ح ،تفرر البحرتي الفني

  !ولرن األماين غرر ،حيويته

o  تأنك مل  ،735فقد خرجت نتائج حتليل أبواب الدراسة

ما يل أنا وللمقادير  !تسمع عن النسبة إىل املقدار الريل

ثم بقسمة مواد األنامط عىل  !اجلزئية الرصحية من دون نسبها

  !أعدادها خيرج متوسط مادة النمط يف تل مجلة من اجلمل

o  أن نسبة التررار والكيوع يف الديوان تأيت  736ثم تدعي يف

 !وما ثم غر أعداد مل تستفد منها ،وفق مقوالت   النحاة

o  تارا  "قال  "قد ورد الفعل ": 740بل متازحنا بقولك يف

وهو  ،"وتان يأيت بعده مجلة القول وتانت اسمية وفعلية

إنا عطش  الذي تان "كفيق يا راجل  "كبيه بام يقال يف 

 !...وإنا تأخر أرسع ،رشب

o ثمت إنن مكرلة عويصة !أهذا تل ما يمرنك تقديمه لنا! 

o لرل صفة من  ،لقد نسيَت أنك يف حرضة مادة نصية كعرية

 !صفتيها هاتني تبعة ال تتحملها التوليدية التحويلية
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o متغافال عن  ،من ثم اضطررَت إىل انتزاع مجل من سياقاهتا

 ول البحرتي : تام يف ق ،نوهبا فيها

 " رحيانه حلظات موق أمسى رصيع مدامة يف جملس

  ،"الغيد

وهي نعت  ،"رحيانه حلظات موق الغيد"الذي انتزعت منه 

 !"جملس  "ظانا أن البحرتي فرر فيها وحدها منقطعة من  ،"جملس"

يعمل أعامل  ،وهو يميض تام زعمت أنت من اليمني إىل اليسار

 .الناظم املختلفة

o التي خطرت  ،مت أنك تنتزع مجل حماور التعبرربام زع

وهو زعم  !فاستحقْت ما عملَته هبا ؛للبحرتي قبل غرها

حسن عىل بعد أن ترون هذه اآلالف املؤلفة تلها حماور 

يقتضيك عندئذ أن تبحث عن منهج غرس  ،تعبرية

وهذا من أفرار  ،البحرتي هلذه اجلمل يف تلك السياقات

  !نهجك تاراالنصيني التي تتجاوز م

o باضطراب  ،ولقد حرَت أيام حرة بني اجلملية والنصية

 ،أكرال صور أنامطك بني التوفيق إىل االقتصار عىل اجلملة

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

35 

 

واإلفراط بالتجاوز  ،والتفريط باالنحصار يف بعض أجزائها

 إىل أتار من مجلة :

 املصدرية "َأنَّ  "ارك الرتاتيب املنسوخة بـاختي، 

فهي تام تعرف  ؛من اجلملةترشيع أويل لالجتزاء 

 !وما بعدها جزء واحد من مجلتهام

  280 ،75وازن بني أخذك اجلملة الطويلة تلها يف : 

 وأيب أبو حيان قائد طيئ للروم حتت لوائه املنصات"

وويل فتح اجلرس إن أغرى به عمر وفاعل تلرم 

 ،"الفعالت

ملرُت عنان اهلجر أن يبلغ املدى وهننهُت قول  "

عاالكعر أن   ،"َيَترَسَّ

صنت نفيس عام يدنس نفيس وترفعت عن جدا  "

 ،"تل جبس

 ماال : 367 ،137 ،94وإمهالك بعضها يف 

وَحدُّ ُحساٍم للخليفة  ْهو َطْود للخالفة ماثٌل غدا و "

 ،"ِمقَضب
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يرجى ويرهب عدله ويصدق راجيه  إمام هدى"

 ،"الظنوَن وراهُبهْ 

وال هو ال نحن مكتاقون منه إىل ُأْنس نغكاه "

 ،"مرسور بنا َفِرح

أم اهلروب إىل ما  ،أهو الكوق إىل النصية الطبيعية

 !تتضح لك يف حتليله طريقة

 " ِة يف ديواِن اْلُبْحرُتيِّ : ِدراَسٌة َوْصفيٌَّة توليدية )بِناُء اجْلُْمَلِة اخْلرََبيَّ

تنقسم عىل عرشة  ،تقريبا 800بحث يف ثامنمئة صفحة  ،"(حتويلية

 تالية : األقسام ال

 .: فهرس موضوعات 1=  1

 .: فهرس أنامط 45=  2

 .: مقدمة 12=  3

 (.الدراساة اللغوية): الباب األول  54=  4

 (.اجلملة اخلربية املابتة): الباب الااين  283=  5

 (.اجلملة اخلربية املنفية): الباب الاالث  125=  6

 (.اجلملة اخلربية املؤتدة): الباب الرابع  260=  7

 (.لدراسة )اخلامتة: نتائج ا 13=  8
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 .: املصادر واملراجع العربية واألجنبية 8=  9

 .: امللخص اإلنجليزي 2=  10

o إنام هو يف الكعر  ،خطر يل أن الصواب أن البحث عن املسألة

 .فالديوان هو سجل الكعر وجممعه ؛ال الديوان

o ومن ثم  ؛يمهد به إنا أفاد ،تل ما مل يقع حتت العنوان مبارشة

 .متهيدا ،ألول تلهينبغي جعل الباب ا

o  تنت تستطيع أن تضمن الباب الرابع يف البابني الااين

وتوفر تارا من جهدك  ،فتتجنب تارا مما أتعبك ،والاالث

ولرنك  !لتأمل ما مل تفرغ لتأمله مما نبهتك وأنبهك عليه

 !بنيت رسالتك عىل التوتيد بالتررار

o من  فأقحمت يف املقدمة تارا ؛أخليت رسالتك من التمهيد

 !مسائله

o  بل عام فعلته يف  -ترلمت يف املقدمة عام فعلته يف الرسالة

ترالمك عن الرتتيب املسترت الذي مل  -املقدمة نفسها 

 !وتأهنا خامتة ،تتناوله بعد

  النمط الذي يمال ": 68َقنَّنَْت العتبار األنامط بقولك يف حاكية

فأتار أما  ظاهرة ويتم حتليله والرتتيز عليه الذي يرد مخس مرات
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الذي يرد أقل من نلك فال يمال ظاهرة ونرتفي باإلكارة إىل عنوانه 

 : "فقط 

o ثم أن  ،لقد تان ينبغي أن تفصل نلك يف املتن ال احلاكية

تراجع ما يتداول يف هذا الكأن من نظريات عني هبا ماال 

 .أستاننا الدتتور سعد مصلوح

o مة األمهية حتتاج داللٌة عظي ،ثم ربام تانت وراء املرة الواحدة

  !إىل مراعاة خاصة

o : ثم اضطربت معاملتك لألنامط وصورها وأكراهلا 

  وردت هذه الصورة سبع عرشة مرة من ": 71يف

  !ثم اخرتت منها أربعة فقط ،"خالل سبعة    أكرال

  نلك عىل  !صورة مرتوتة ألهنا أربع مرات 75يف

إنام تان يف  ،رغم أن اكرتاطك العجيب املجحف

 !ط ال الصور وال األكرالاألنام

  من دون  ،ترتت حتليل بعض األكرال 187يف

 !عىل رغم أن مرات ورودها تسمح ،سبب

  نترت الكرل الااين ومل تذتر األول 191يف :! 
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  من دون أمالة  ،أنامط التوتيد بأن وصورها 500يف

ولقد تنت أتربص بك أن تغفل عن  ،وال حتليل

ت اصال بزعم فأفل ؛جزئيتها هي وما دخلت عليه

 !وما هي لألنامط بقليلة ،قلة األمالة

  أما بقية أنواع اجلملة املؤتدة ": 731قلت يف

اجلملة  ،اجلملة االسمية املرتبة املنفية املؤتدة)

اجلملة الفعلية املرتبة  ،الفعلية البسيطة املنفية املؤتدة

فلم نلحقها بفصول الدراسة ألهنا ال  (املنفية املؤتدة

فقد تانت نسبة  ،كائعة تبقية الفصول متال ظاهرة

 ؛"ورود تل فصل ال تتعدى أربعا وعرشين مرة 

لن نعجب إنن بعد حذف  ؟فأين مخس مرات النمط

الفصول الراملة من حذف األنامط من داخل 

 !فصول أخرى

 : ال بأس بتدقيق بعض اْلسائل النحوية 

o  يف ،"ما + استاناء "قلت يف جدول األنامط التوتيد بالقرص 

هذا افرتاض أن االستاناء أو إال وما أكبهها متأخرات عن 

 !وهو غر صحيح ،دخول النوايف
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o النحو العريب أحوج ما يرون إىل أن ينسب إىل هذا ": 20ص

وهو خطأ  ،"إليه "وصوابه  ،"القسم من أقسام البالغة

أساليب  "طباعي نترين مقاملة الدتتور مطلوب يف 

 نفرح بعلم املعاين تارا حتى ولرننا مل نلبث أو مل ،"بالغية

 !جتاوزناه إىل علم نحو النص

o 246 يف تسمية اجلار واملجرور كبه مجلة املرملني للفعل، 

أي مفرد ال حيتمل  ،فاملجرور تارا بمنزلة املفعول به ؛نظر

 .نلك

o التوتيد الذي تان فيها  ،ال أرى يف أدوات التوتيد خفيفة

ثم فهم  ،معها إضافات فأما إنا أضيفت إىل اجلملة ،ثقيلة

 !فالتوتيد فيها ال يف املخففات ،توتيد ما

o  إنا قبلنا منك ما اخرتته من استيالء النفي عىل اجلملة- 

مل  -وأحب لك أن جتعله نفي إسناد املسند إىل املسند إليه 

نقبل محله عىل التوتيد الذي يريد به املعرب أحيانا توتيد 

 .إسامع جزء دون جزء

o  ت يف أداء النفي من أسلوب القرص عىل اقترص 480يف

 .وال يمتنع تام تعرف أن يؤديه أفعال تفيده ،أدوات النفي
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o  وإن  ،املخففة "لرن  "من أمالة  521تذلك هربت يف

 يف قوله : 635ادعيت هلا التوتيد يف 

  "وهم الصادقون بأسا ولرْن ُأْلِقَيْت يف تبار أمر تباره  "

 !وال دليل هلا

 فاستأمنته عىل  ؛ريب أحد اهلنود العاملني بالرويت لقد صادفت بال

ومألها من رتاتات املستعربني  ،فعاث فيها فسادا ؛تتابة رسالتك

 بعد فوات األوان :

o فإنني … أستاننا فبفضل": قال عليك يف الكرر والتقدير 

 !" أكرر

o التي  ،وهي نتيجة العمل به ،خلط عليك بني املنهج والنظرية

 .ضيها استعمل تأييدها فيام ينتهجهور إنا تبناها الباحث

o خلط عليك بني اجلملة برلمة الرالم! 

o أوهم عليك أن تعريف اجلملة فيام قبلها خال من الداليل، 

 !وهو داليل مل خيرج عنها

o  روى عليك عن الروفيني أهنم عربوا عن أصالة تقدم االسم

وهذه اإلجازة  ،بإجازة تقدم الفاعل عىل فعله ،عىل الفعل
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أي أن الفعل يف الفعلية أصله  ،ا قول بعرس االصلنفسه

  !التقديم ثم خولف األصل فيام خربه الفعلية من االسمية

o  بعض أفرار متام حسان من غر تسميته 20نتر عليك يف، 

فاخلالفة  ،خالطا بني اجلمل اإلفصاحية والرلم اخلوالف

فأما مرادك فران اجلملة  ،قسم من أقسام الرلمة ،تلمة

 .حيةاإلفصا

o  فال تقدم .جتعل من اإلنسان تأنه آلة": 31قال عليك يف ..

  !"كيئا مل يتصل بطبيعة اإلنسان 

o  بعض الفقر 38 ،36ترر عليك يف! 

o  املوصول مسندا دائام إىل مجلة 186جعل عليك يف :، 

ال مسند  ،ومرادك أنه مكفوع أو متبوع أو مملوء دائام بجملة

 !إليها

o  أراد تتبع أفرار تسومكريمن ": 37قال عليك يف متن. ..

  !"فعليه بالعودة إىل تتبه التالية 

o  جيب أن تعرف أن فررة إجياد قواعد ": 39قال عليك يف

 !".. .تلية تكرتك فيها مجيع اللغات
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o  تأيت يف  ": إن وظيفة األداة عند النحويني  353قال عليك يف

عرابية اإل -وربام أردت العالمة  -املرتبة الاالاة بعد العالقة 

فعجزُت  ؛"التي حتدثها تلك األدوات يف دخوهلا عىل اجلملة 

 :ونترُت قول جرير !رتبة الاانيةعن معرفة ما يف امل

 ،"َعبيِد َوُثْلٌث ِمْن َمواليهاصاَرْت َحنيَفُة َأْثالًثا َفُاْلُاُهُم ِمَن الْ "

َ به َحنَفيٌّ حني قيل له  ؛" ؟من أي األثالث أنت": الذي ُعرِّ

 !"من الالث املُْلغى ": فقال

o  إحدى املفعولني ": 398قال عليك يف"! 

o أم باستعامل.سواء بإعادة": قال عليك .....".  

o  تدخل عىل الفعل ،واخواهتا "إن ": 479قال عليك يف، 

فام زالت  ؛ومرادك أنك جعلتها تدخل عىل اجلملة الفعلية

 .تدخل عىل االسم ولرنك جعلته أحيانا فاعال مقدما

o  ورد الفعل ماضيا ومضارعا ال زما مع ": 743عليك يف قال

ورد الفعل ": ومرادك ،"املايض الزما ومتعديا مع املضارع

 !"ومضارعا الزما ومتعديا  ،ماضيا ال زما

o  نالحظ أن اجلملة اخلربية املابتة املؤتدة ": 747قال عليك يف

تانت نسبة التررار فيها تارة بصفة عامة لذلك فهي متال 
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أما اجلملة املنفية املؤتدة فقد تانت نسبة  ،ملحوظة ظاهرة

التررار يف الديوان قليلة وال تتناسب مع اجلملة املابتة 

 !"املؤتدة لذلك تعترب ظاهرة تبقية الفصول 

 لقد أتار وأطلت حتى طبعت عىل صفحتني طباعة ال عهد يل هبا!  

o : فمن جرائر نلك التررار 

  النتائجمن  736تررار بعض ما يف  737يف! 

 عبث عابث ،مال هذه الطريقة يف إيراد األنامط! 

تأنك أردت تغير طريقة اجلدول التي يف صدر 

 ،فلم تفعل كيئا ؛لتمييز ما تقدمه يف اخلامتة ،الرسالة

بل ضيعت عىل نفسك وعلينا وقتا وجهدا 

 !ومساحات كاسعة

  مل خيل فهرس مراجعك من تررار ثالثة عناوين مرة

 !753واحدة يف 

 فهي تررار  ؛ن التررار املستغنى عنه نتائج تل بابم

  !نتائج تل فصل

o : ومن جرائره العجلة عن االستيفاء 
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  نقلت تقسميات وتفريعات ومجل أفرار من دون

تيف جيوز أن تورد أقسام املسألة عند  ،20رشح : 

العامل من دون أن ترشح هذه األقسام أو تبينها بيانا 

أم  !بعض نلك مل يقع لنا ؟تعتمد عىل معرفتنا !تافيا

بعض نلك خيالف ما تريد فال  ؟تعتمد عىل ختيلنا

 !يطمأن له

 186  تورد أسامء أقسام اجلمل عند أستاننا :

تعول عىل  ،من دون توضيح ،الدتتور عبادة

فنعجب لذتره أصال  ،فتجمل ما ال تفصل ،معرفتنا

 !وأنت لن تعتمده

 تأنك  ،ما مرموز اجليم يف حتليل الرتتيب املسترت

 ؟تعني اجلزء

 فتغر  ؛تان ينبغي يف الرموز أن حتميها من اللبس

 !فواصل اجلمل عن فواصل الرلم

o ومن جرائره طوائف األخطاء التي تكوه الرالم أحيانا، 

  .وتعوق فهمه أحيانا
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  مكرلة الطابعني عىل سفر تارة األخطاء والعجز

وحراية د. فاضل صالح السامرائي وتتابه  !عنها

وهو بعيد  ،عاين النحو يف طبعته األردنيةاللطيف م

ملا كروته إليه اعتذر  ،عنه يف اإلمارات العربية

ومال إخراج تتاب السامرائي تان إنا  ،بالعجز عنه

 ،مجع نسخه - !رمحه اهلل -وقع ألستاننا كاتر 

  !وهو تان يطبع عىل نفقته ،وأحرقها مهام تلفته

 : أخطاء طباعية 

  الغريبة يف قولك من ما هذه األداة النافية

 "و "مل  "و "ال  "و "ما  "فهي ": 742

 "ال  "و "ما  "فهي ": 743ثم من  ،"أال

لقد  ؟" "ليس  "و "لن  "و "مل  "و "اال  "و

 !ولرن أبى اهلندي ،"ملا "أردت بال ريب 

 الباب األول : عرس الصفحتني! 

 ترحيل احلوايش. 

 186 إن حتيل يف  ؛: تضليل اإلحاالت

عىل  ،تك جلملة املوصولتوضيح رؤي
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وحقه  ،200وهو يف حاكية ص ،11ص

 !متن التمهيد يف حترير املنهج

 30 والصواب إنا تان ،: تان! 

 50 وهي  ،دون !وهي األداء ،: األعداد

فعيل إنن أن أمخن وأرضب الرمل  !دور

وأعمل األعامل تلها تلام أمهل طابعك 

 !اهلندي بعدك وبدل وغر

 : مادة  70 سقطات أجزاء من العمل :

وال غرابة يف هذه  ،الكرل األول ساقطة

 !الدوامة أن تتساقط املواد

 297 بقية التحليل ونتائج  ،: سقط تار

 !تل نلك سقط ،الفصل

 354 وهو إبراهيم  ،: إبراهيم أنيس

 !مصطفى

 356-357  نترك آية قراءة سعيد بن :

إِن الذين ": هرذا ،بالنصب "عبادا  "جبر 

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

48 

 

 ،" إال عباًدا أمااَلرمتدعون من دون اهلل

 !"إال  "وهي بغر 

  يرى بعضهم  ": قلت  479سقط بكع يف

 ،"أن هذه الالم تدخل عىل املايض املترصف

فاملكرلة يف  ؛"غر املترصف  "والصواب 

 .منع بعضهم دخلوها عىل املايض أصال

 أخطاء نحوية. 

 أخطاء ترقيمية. 

 أمل يرن األجدر بك  ؟ملانا ورطت نفسك يف مكرلة املصادر واملراجع

وإال فإن  ،"تتب البحث أو الرسالة "أن ترتفي تام رصنا نرتفي بـ

 !أو ما قيل فيه ،ومادتك كعر البحرتي ،مصادرك هي ينابيع مادتك

مل تقسم الرتب غر العربية عىل هذا  ،ثم ملانا إنا متسرت بفعلك

 !النحو نفسه

 إىل طبعة  ،البحرتي ثم ما طبعة دار الرتب العلمية البروتية من ديوان

  !الصريف

o ومل يرتك لك الصريف  ،تدعي أال رشح لديوان البحرتي

 !حجة
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الِف يف ُش   سائِل  اْْلِ ِع اِلْبِن ِجنّيم  م  ِِ اللم  و

ليٌل  ْ َت  ٌة و  ِدراس 
3 

 !وطاب مسعاتم إلينا ،طبتم صباحا ،سالم عليرم

وصالة عىل رسوله  ،وبحمده  - !وتعاىل ،سبحانه -بسم اهلل 

 !حتى نلقاهم ،ورضوانا عىل صحابته وتابعيهم ،وسالما

يرشفني أن يقرتن نتري بذتر أخوي  ،يف جملس العلم هذا املهم

واألستان الدتتور  ،الفاضلني األستان الدتتور حممد عبد العزيز عبد الدايم

 العاملني اجلليلني : -أمحد إبراهيم هندي 

ـْف َبْينَ  ْق َنَسـٌب ُيَؤلِّ  نا َأَدٌب َأَقْمـناُه َمقـاَم اْلوالِدَأْو َيْفرَتِ

فهي أستانيت التي رتعت من سركنها  ،أما الدتتورة سوزان فهمي

 !طاحما إىل ما مل ينل ،طالبا ممتلئا بام نال ،قديام يف مرتع خصيب

 ،الذي مجعنا اليوم عىل ما يرضيه عنا  - !وتعاىل ،سبحانه -أسأل اهلل 

 !آمني ،أن جيمعنا غدا عىل ما يرضينا عنه

 ،صاحب الرسالة ،السيوطي العدوي ،أما عدوي طه عبد الرريم

 ،لَصَمتُّ عنه ،فلو تنت صامتا عن مناقكة طالب ماجستر -وسبب املجلس 

                                                 
3

من قسم النحو  لنيل املاجستر، 20/8/2009يف  رسالة عدوي طه عبد الرريم 

 من جامعة القاهرة. ،والرصف والعروض، برلية دار العلوم
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ه الدتتور بدر عبد العال ،تقديرا لبلده بني عدي األستان وملرشفه  ،ولَبَلديِّ

 :الدتتور حممد عبد الدايم

ْت َوَأرْضى بِاْلَعداواِت َقْطُعهاَولرِنََّها اْلعاداُت إِّما حَتَ  َمْت َتَفكَّ  رَّ

 ،واملناقش املجتهد إما مكغول بالرسالة عن املحارضة يف مسألتها

وإما مكغول  -وربام انتفع به طالب العلم احلارضون  ،ينفع صاحب الرسالة

وربام انتفع به  ،ينفع طالب العلم احلارضين ،عن الرسالة باملحارضة يف عاملها

وال سيام أن الدتتور أمحد قد تفاين تارا  ،وَمْن يل باحلُْسنََينْيِ  .الرسالة صاحب

 !من أمر املناقكة عىل وجهيها

وأن مسائل علم  ،يعرف النحويون أن اللغة أترب من تل نحوي

ألن اللغة  ،وأن ليست مسائُل اللغة تلُّها يف علم النحو ،النحو تلَّها يف  اللغة

نا مجيعا فال يمتنع أن يعرف نحوي  ؛تلَّ نحوي دارٌج يف ِحْجرهاوأن  ،هي أمُّ

وال إنا ما َتَرلَّام يف علم نحو  ،وال أن يفهم ما ال يفهمه غره ،ما ال يعرفه غره

 ،فإنه ملّا ملَََس العميان الفيل ثم سئلوا أن يصفوه ؛اللغة أن يأتلفا أو أن خيتلفا

 ،الفيل ما وصفه أيٌّ منهم ومل يرن ،فلم َيرذب أيٌّ منهم ؛وصف تلٌّ ما ملس

 !ولرنه تان ما وصفوه مجيعا معا

 ،انتكاُر اختالف النحويني ،ولقد ينبغي أن يعد يف مفاخرنا الاقافية

ال أن يعد يف خمازينا التي نتخفى منها  -الدالِّ عىل نفون البرص وجرأة اإلبداع 
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عن يف تكوهيها التي ربام أم ،أن تؤخذ علينا بمال مقالة القائل : فيها َقْوالن

تعليقا حلارض اللغة ومستقبلها باالنخالع من  -سخريًة قائال : فيها َقَوالن 

 ،وهو الدم الذي جيري يف رشايينها ،ماضيها وال سيام تراث االختالف

 !وخطأ وصوابا ،اختالفا وائتالفا

أن نتخيل  ،لقد ينبغي تلام اختلف أمامنا النحويون قديام أو حدياا

ُح  ،فتكتعل ،فتقتدح ،تنتطح ،اجلبارةتائنات العقول  لنقتبس من نارها ما ُنَلقِّ

 !به ألبابنا

 ،مصدر خالف خيالف ،واخلالف الذي يف عنوان رسالتنا هذه

وال فرق بينهام إال أن الطرفنِي يف  ،واالختالف مصدر اختلف خيتلف

ويف اخلالف بمنزلتني  (،اختلف زيد وعمرو)االختالف بمنزلة واحدة 

  (.خالف زيد عمرا) متواليتني

ففيه  ؛حرص علمي موفق ،وحرص اخلالف يف رشوح متن اللمع

ولرن الطالب  ،رشطا الرفاية واالنحصار اللذان نطلبهام يف الرسائل العلمية

 ،وتأنام ظن أن بذل املهج يف سبيل الرتب ؛اقترص من الرشوح عىل ما تيرس له

 !ابفريض من الغنيمة باإلي ،إنام هو من عمل حمققيها

 ،ومسائل اخلالف النحوي أفراٌر نحوية وقع فيها اختالف النحويني

أو  - "مدعاة "عندئذ مصدر ميمي مال  "مسألة "فصيغة  ؛وتار السؤال عنها
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ولرن  ."مأسدة "عندئذ اسم مران مال  "مسألة  "فصيغة  ؛تار السؤال فيها

 ؛ئة صفحةيف أتاَر من ثالثم ،الطالب اقترص من املسائل عىل ست وعرشين

فلقد وقع  ؛ولو طلب غرها لوجده عنده ،فاضُطرَّ إىل إتاار النقول وتررارها

وحتى فاجأ تلَّ من  ،حتى مل يستوعبه أحد ،االختالف النحوي يف تل يشء

دوا ألنفسهم من تتب العلم ؛اطلع عليه أورادا  ،فينبغي لطالب العلم أن ُيَورِّ

 !ام يذهل الغرباءلريال يذهلوا عن مسائل اخلالف ت ،مستمرة

وال يرونان  ،وحتليلها تفريرها ،ودراسة املسائل اخلالفية استيعاهبا

إال من أجل سرب أغوارها الذي يستفيد من تأصيل حدوث اخلالف وتطوره 

 -وال سيام من خالل املوازنة بني املسائل اخلالفية واملسائل الوفاقية  ،وتلقيه

ثم إىل تفصيل فصول الرسالة عىل  ،ويؤدي إىل متييز طبيعة اخلالف وقانونه

 .ال عىل فروع تعليمية ،أساس علمي

 ،أكعرتني بحاجتك إىل الرالم فيها ،ورشوح املتن ظاهرة مكرلة

تفصيل ما ترك املاتن  ،(، إىل ترك بعض الرشاح دون بعض115إكارُتك )

أم  ،آلرشُح توضيح الغامض فقط ؟َفرُتى َأَوىف هذا الكارح أم غدر ؛تفصيله

 ؟اك وإضافة املحذوف معاهو ن

 قاتل اهلل طاهر أبو فاكا :

ِح إِنا صاَت َيْمُضُغ القافات ْ  َوَنديٍم َتَأنَّه هاِمُش الرشَّ
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ُه اجْلََمُل اأْلَْوَرُق َصّخاَبٌة َتاُر اللُّتات  َحنَْبيلٌّ َتَأنَّ

ودواعيهم  ،ليتك ميزت بني الرشاح من حيث إدراتهم حقيقَة الرشح

وقد جعلَت خمترص  ،ولرن تيف أمتنى عليك نلك !قيقةإىل جتاوز هذه احل

فلم مُتَيِِّز املخترص من  -يف الرشوح العامة  -وترس الراف حلن  -الَرْرماين 

 ،لتتأملها ،التي درت عليها ،ثم مل ُتَلبِّْث عند الرشوح الستة اخلاصة -الرشح 

يف حاكية بل فاجأتني  !وترتت لنا غرور األماين ،فانتقلت إىل مسائلك فجأة

وتنَت أحوج إليها من  ،بطبعة الدتتور رجب عاامن لرشح الواسطي ،مؤخرة

 !يف نقد نسبة الرتاب ،قبل

ق اآلراء وتصنيفها وتأرخيها أصُل نقد املسائل اخلالفية َتْعِرُض  ،وتذوُّ

ويف نيل  ،ثم تورد اآلراء اخلالفية العامة عىل صنوفها إيرادا منطقيا ،املسألة

حتى إنا ما  ،من غر تررار يشء من الرأي ،عىل َوَفياهِتِمْ  تل صنف أصحاُبه

غر متعصب لقديم وال  ،استوفيت اآلراء وازنت بينها وَفَصْلَت القول فيها

 ،ثم آراُء الرشاح ،ويف رسالة تهذه ينضاف بعد نلك رأي املاتن .حديث

لعناية وال بأس با .بحيث يمرن نقد آرائهُم اخلاصِة يف ضوء تلك اآلراء العامة

قياسا  ،بآراء النحويني الواقعني يف تالم الرشاح ،يف تصنيف اآلراء العامة

 .ملدى ضبطهم هلا وحسن فهمهم
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ولقد أخرَت مسائل البنية الرصفية متابعة البن جني وتار غره من 

ثم جريت يف نقد مسائلك عىل مخسة  ،وإن مل تلزمك متابعتهم ،النحويني

 أعامل :

من  ،جياز اختالف الرشاح فيها عىل آرائهم عامةالتقديم للمسألة بإ 1

 .دون أن تتذوق هذه املسألة أصال

وعرض رأي تل منهم عىل رتبته  ،إيراد الرشاح مرتبني ترتيبا تارخييا 2

والتقديم هلا بالتعبر  ،(143-141يف نقول تارة طويلة ) ،خاصة

 .عنها

وعرض  ،اإلملاِم بآراء بعض النحويني من غر ترتيب وال  تصنيف 3

بالتعبر  ،والتقديم هلا بني أيدهيا ،رأي تل منهم يف نقول تارة طويلة

  .عنها

 .إيراد رأي ابن جني أحيانا يف أثناء آراء النحويني العامة 4

وتررار ما سبق  ،التعليق بام بني آراء الرشاح مِن ائتالف واختالف 5

 .هلم من نقول ومن تعبر عنها

ْرَت تال أن يضيع فيه تالم  ،م النحوينيتأنك تنت ختاف إنا َصدَّ

ولرن البأس تله فيام  ،فهذه طبيعة عملك ؛وال بأس عليك عندئذ !الرشاح
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حتى  ،(45،58،112حكدت من نقول أخذتك بعيدا عن رشاحك )

 !اضطرتك إىل إعادة ما علقته من قبل عىل  مالها

ْقَت إىل نقد تالم الرشاح أحيانا )  ،( بام ينبغي61وعىل رغم نلك ُوفِّ

لوال خلوه  ،تناوال متقنا ،(167وتناولت مسألة اخلالف يف تعريف احلرف )

وتأنام استفدت فيه من إعادتك  ،من بعض ما متنيُته فيه لران نمونجا حيتذى

 !ويف اإلعادة والدة ،تتابته التي انركفت يل برتديد النظر بني طبعتي الرسالة

التي تانت  ،لصعبةولقد انتبهَت إىل بعض األفرار املنهجية العالية ا

تام يف تنبيهك عىل منهج بعض  ،أن تزيدك حتقيقا وتوفيقا ،تفيلة إنا ما عاجلتها

إيقاع اآلراء برالم بعض الكارح  ،(186وتام يف تدرجيك ) ،الرشاح التعليمي

وأثر نمط توايل اآلراء  ،فإن أثر املنهج التعليمي يف معاجلة املسائل اخلالفية -

( إىل فلسفة توجيه 63بل بادرت ) !األفرار الدقيقة تليهام من -اخلالفية 

  !فعاقبك املنطق بإمهاهلا فيام بعد وال غنى عنها عموما ؛اآلراء من قبل األوان

عىل علم اللغة  ،ولرنني ال أدري مل أمهلت عرض مسائل اخلالف

فلو قد فعلت الستحدثت يف موازنة القدماء بني  ؛احلديث بفروعه املختلفة

 - "وَخَرَج إِْخَوُتك  ،َخَرَج ِهنْد "، وبني "ِهنْد، وَخَرجوا إِْخَوُتكَخَرَجْت "

والستحدثت  -رأيا حريام من حيث تطور مراعاة التخفف عند أمن اللبس 

رأيا آخر حريام من بني حذف الواو  ،(137يف حروف إعراب األسامء الستة )
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مة اإلعراب والتقاء احلرتتني وتغر األوىل حرصا عىل اآلخرة ألهنا عال

ولوجدت يف مسألة التخطيء  -وترون املد الذي خيتلس أحيانا اختالسا 

 .مادة قضية دقيقة من قضايا طبيعة اخلالف النحوي ،والتصويب العويصة

بروح الداللة التي ال  ،ثم ال أدري مل أمهلت إحياء مسائل اخلالف

را فلقد ضيعت عىل نفسك حمو ؛غنى عنها بزعم التجرد لوصف الرتتيب

تانخالع  ،ألن هلا أثرا غر منرور يف متييز الوجوه ،تبرا نافعا يف إنجاز عملك

العطف عىل اسم إن بالرفع من التوتيد ومن االستدراك وغرمها من معاين 

ولو أحببته الضطرك إىل فقه  ،ولرنك ال حتب عصب اللغة )الكعر( .احلروف

 إن تيف حتبه وأنت : ؛الفروق الداللية

 ( هذين البيتني هرذا : 69 ،66تورد )  1

 يلومونني يف اكرتاء النخيل قومي وتلهم ُيْعَذل

ليَط َأقاِرُبه َن السَّ ه بَحْوراَن َيْعرِصْ نَّ َدّيايف أبو وأمُّ
 َولرِ

ثم تعيده عليها فيام  ،وترتك أبياتا أخرى تارة يصيبها ما أصاهبا 2

زن ثم سميته فهرسها الذي ال تتحرى فيه ماهية البحر ثم صورة الو

  !القافية ثم صورة القافية ثم اسم الكاعر ثم الصفحة

 !ح من غر داع197وترسم وصل الروي أحيانا  3
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اللهم اغفر يل وملن يسمع "(: 316 ،204وتظن بيًتا قول األعرايب ) 4

 !"حاكا الكيطان وأبا اإلصبع 

 !وتستعمل صيغ اإلفساد بمعاين صيغ التفسيد 5

وتأننا  ،لتأمل وال طائل وراءه( تالما أظهرته بمظهر ا81وتضيف ) 6

 نقيس بالكرب!

وال تطرحه عنك  ،وال تنظر فيه ،( تالما فيه نظر126وتذتر أحيانا ) 7

 غر آسف.

 !ثم ختل العبارة عنه ،(166وتورد نصا البن برهان ) 8

 !يف إضافة العالمات ،"أيضا "( عىل إضافة تلمة 177وتعول ) 9

  !يف الريضالريض والرش ،(148 ،143 ،140ويلتبس عليك ) 10

  !وهو من أوصاف اآلراء ،( بأهنا مرجوحة120وتصف الرواية ) 11

 !ما يرمل فررته ،(167وترتك من النقل عن العرربي ) 12

 !من غر مسوغ ،(34وتصوب  رأي الواسطي ) 13

ُل ابن برهان ) 14 ومل  ،أال عمل لالبتداء يف االسم املنصوب ،(132وُتَقوِّ

ومها مبتدأ  ،مرتبة مع اسمهافال  ؛بل مل يعمل ال يف الصفة ،يقل هذا

 .خربه بعد نعته مذتورا تان أو حمذوفا
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يرى أن حروف األسامء الستة حروف  148وجتعل ابن اخلباز  15

 !من غر دليل ،إعراب

 ،وتترلم عن السرايف ،وتنقل عن ابن الكجري نقله عن السرايف 16

 !وإال فرتاب السرايف موجود ،وعالقتك إنام هي بابن الكجري

 !314بارة النتيجة وختل بع 17

من مال : أن  -فال تعلق عليها  -وتسرت عن بعض تعابر الرشاح  18

ملحقات وما بعدها  ،ضامئر العدد املتصلة بالفعل مع وجود الفاعل

 123 "رجَل ظريَف  "وأن فتحة الفاء يف املرتب املزجي  -بدل منها 

.. ."والتعبر - 140وأن العدم ال يرون عالمة  -هي أثر ترتيب ال 

من غر أن تنتبه إىل التعليق عىل  ،بالعطف عىل حمذوف ،"ال بعينه

رب رجل ": (230وتعبر ) - !(177وتعبر ابن برهان ) - !رتاتته

 "يف املال  "ما  "وجتريد بعض الرشاح لـ - !"لقيت ثالثة وأربعة 

وداللة  - !من أي معنى ،أي جمتمعان ،(178) "إنك ما وخرا 

فهي عندئذ  ؛عىل إعراب املانى ،اامنيني وغره( عن ال149احلروف )

 !داللة بالصيغة

تام  ،وهتمل تكريل مواطن االلتباس من تالمك ومن نقولك مجيعا 19

وقول ابن  ،"يرض َأنَّ َصْروَرهُتا بفتح اهلمزة": يف مال قول ابن مالك
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َفِة ُيْعَلُم اْنتِصاُب النَّرَِرةِ ": 123برهان  وقول  ،"ِمْن َنْصِب الصِّ

 !"عىل َهٍن وَهن  "لكاعر ا

 وليس من احلرمة : ،وترتك رسالتك ملن يصححها لك 20

 ما َحكَّ ِجْلَدَك ِمْاُل ُظْفِرْك َفتََولَّ َأْنَت مَجيَع َأْمِركْ 

فهذا  ؛إال أن تقرئ أحدا تتابتك وتصحح أنت ،هذه اخلربة والتجربة

 أحيص فال ؛ولن ختدعه عينه ،ألنه سيقرأ ما أمامه ،أعون عىل االنتباه

وال  ،وال الرتقيمية ،وال اإلمالئية ،وال البالغية ،األخطاء اللغوية

 التحريفية :

 صوابه ص اْلطأ صوابه ص اْلطأ ن

ية
غو
لل
ا

 

 خاصة أهنم ب خاصة وأهنم أيب أ أبا

وبالتايل فقد 

 حاولت

 مدرسة هـ مدرس ومن ثم حاولت د

 تفسيد 48 إفساد إن 10 أن

أخذ ابن عنه  17 عنه ابن الكجري

 الكجري

ُدها 26 ُيْفِسُدها  ُيَفسِّ

ننَْيِ  غر امللفوظ 34 غر ملفوظ نانِ  177 ُمَضمَّ  ُمَضمَّ

 خرب ال 39 خرب لـ ال أخذا 38 أخذ

 مقصورا عليه 59 مقصورا إليه أيب 54 أبو
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 كانا 69 كان مؤخرا 68 مؤخر

 أن ترون 75 أن يرونا حروفا 71 حروف 

 مسندٌ  76 دامسن فاعال 76 فاعل

 ضمرا 81 ضمر أبداال 79 أبدال

َل  َل  81 ُأوِّ  معربا 139 معرب َأوَّ

 َأْيش 143 إيش األسامء الستة 141 األسامء الست

 رصفا 167 رصف منرصٌف  165 منرصفا

 مسوغ 317 مربر حاال 221 حال

ية
الَ

الب
 

 

خلط ومداد  أقطع عىل أن 9 قاطعة عىل أن

 املخطوطة

خطوطة خلط امل 10

 ومدادها

 يوجه تل رأي 26 يوجه لرل رأي لذا عددته 17 لذا فقد عددته

 يعلل أحدمها 35 يعلل ألحدمها نهب إليه 33 نهب املربد

 زيد 97 وزيد ؟ 36 قائليها

أما مذهب... 

 مرجوح

 يوافقه 153 يتوافق معه .. مرجوح.أن مذهب 120

 يفهم توضيح 186 حيفهم يف توضي يعلل صحته 154 يعلل عىل صحته

مع أن...إال أنه 

 جعل

 بأهنا 232 ألهنا مع أن...جعل 208

    أهنا للررس 318 للررس

ال
ْلم
ا

ية
ئ

  

 رزيك 13 رزريك يقرأون/يقرؤون  7 يقرءون
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 اطلعت 23 أطلعت الطالبيني  20 الطالبني

 فأرشك 26 فارشك باالطالع 23 باإلطالع

 يذتر 30 بذتر يشء  26 كئ

 عند 158 عنه فقبل 60 لفقي

 وأعملوا 35 واعملوا عند 32 عن

 خرُب املبتدأ 36 خربا املبتدأ عندنا 36 عندك

 جيء 41 جئ ابن ح36 بن

    حميي 41 حمى

 الرافع 97 الرفع طيئ 79 طيء

 مقدر 163 مقدار فاعرتض 118 فاعرتاض

 عنه 199 عن ضمة 163 ختمة

 إليه 316 غليه اإلجياب 314 اإلجياز

ية
يم
ُتق
ال

 

 

أحسن منها :  ، هـ .

 التلقني

أحسن : منها  6

 التلقني

من تالميذ : عبد 

 السالم

من تالميذ عبد  7

 السالم

 ( فقرة واحدة-) 9 )=( فقرتان 

 يعار مع األيام 16 -مع األيام  -يعار  ."( 10 .(

 النيابة ومعموال 28 ومعموال ،النيابة و 16 ،

 .. : .قال 73 ،...قال تذلك ،كيئا 40 كيئا تذلك

 عليه -مضمر  204 مضمر عليه - !وجل ،عز- 74 (عز وجل)
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ية
رف
ح
الت

 

 أسد 12 أسدا التي 12 الذي

 الفراء 32 اجلرمي فإنك 26 فإن

 زيدا 46 زيد أمسى 37 أمس

 َولرِْن ِديايفٌّ   ولرِنَّ َدّيايف عيناك 78 عينك

ُهم َألوم ُهم أَ  80 ُتلَّ  إن لو تان 80 إن تان ْلَومُتلُّ

محل عليها حديث  80 محل حديث تذا

 تذا

 َيْبُلغانِّ  82 َيْبُلغانَّ 

 رسيلة 106 وسيلة لرن زيدا 105 زيدا

 تإن 106 تأن أتار ما 106 أتارها

 ُيْقَتىض 107 َيْقَتىض اخلريف والضيوف 107 اخلريف الضيوف

 ولرنَّ  107 ولرنْ  ُخئولة 107 َخئولة

 سابٍق  118 سابٌق  الطيُب  107 الطيَب 

 اعلم 128 واعلم ظريف 124 ظريفا

 ُرْحِت  136 ُرْحُت  ما مل يرد أن جيعله 128 ما مل جيعله

وقفا برشط  139 وقفا سرون َهنِْك  136 ِهنْك

 سرون

 ابن برهان 198 ابن هكام َقد 181 َقدٍ 

 اليومَ  226 اليومِ  كان الكان 220 كان كان

 ظاهر 231 ظاهره إال إىل جمرد 229 ردإال جم

    العدوي 317 العدو
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وضيعُت وقتا  ،وإنا حتدرُت بالقراءة ثم اعرتضني َسْقٌط رشدُت 

 -وبقي الرالم مابتا  ،(210لست عنه بمستغن؛ إن تيف إنا سقط النفي )

ُق النُّقول   !ُأَصدِّ

 هيا إنن حل ما وقع يف رسالتك من ألغاز : !أُتْلِغُز عيل

فام  ،( حروف العطف عرشة ثم أوردت تسعة206عددت للاامنيني ) 1

 ؟العارش

البناء  "و ،"البناء بال عمل "بني  ،"ال "يف ترتيب  ،(124فرق يل ) 2

 ."العمل بال بناء "و ،"بعمل

 ؟"َجواٍر  "يف تقدير املحذوف من  ،(170ما ثمرة اخلالف ) 3

صحيح اسم ثمت ال أدري مل مل جتر يف حواكيك جمراك يف حاكية ت

( التي ال تضيف إىل املتن 136فال حاجة ماال إىل حاكية ) ؛ح(126الزجاج )

 .كيئا

فتدير  ،أو يعرضون عنه ،أو ينقلون اخلالف ،ثمت خيتلف الرشاح

 ،ولرن النتيجة التي تستحق الوجود يف اخلامتة يشء آخر -املسألة عىل نلك 

  .املقدمةوهي موصولة بموعدة  .تأن تتحدث عن معامل االختالف

 !فلم يبق له من فائدة ؛ولرنك كغلت املقدمة بفهرس املوضوعات

أما فهرس الرتب فإليرادها  .تكريلها وترقيمها ،وأمهلت يف فهرس اآليات
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بل مل تفصل من نترهتم  ،مل تلتزم منه ماال نتر أصحاهبا ،فيه منهج يتبع

وصفك هلا تأنك استرنت إىل  ،ثم مل تلتزم وصف الطبعة ،التفصيل الواجب

 ،"رشح تذا "ثم أخللَت برتتيب الرتب عند  !وهو خطأ ،باحلوايش أحيانا

وال غنى  !عىل رغم أنك اعتمدت نطق الم التعريف فيام سوى هذا املوضع

 .عن فهرسة أسامء الرشاح املختلفني ،ملال بحاك

 !تل هذا

تأننا ظلمنا الطالب إن طالبناه بام مل يعد مألوفا وال معروفا وال 

 ورا :مذت

َها اهْلَْدُي هَيَْتدي َة إِْن َغَوْت َغوى َوإِنا ما َعمَّ  َوما ُهَو إاِّل ِمْن َغزيَّ

  !وال حول وال قوة إال باهلل ،ال أقول إال ما يرضيك ،يا ريب

 !والسالم عليرم ،كرر اهلل لرم
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بَّْاِنْ  ْاْر ق  اْلبِن ْاء  النَّْحِويم يِفْ ِشْعِر نِز 
4 

 

وطاب مسعاتم إلينا!  -أهيا العلامء والفنانون-صباحا سالم عليرم، طبتم 

وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ورضوانا عىل   -سبحانه، وتعاىل!-بسم اهلل 

صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم! أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور أستانَي اجلليل 

أكرره، الدتتور كعبان صالح وأخي الربر األستان الدتتور أمحد هندي، و

وأسأله تام مجعنا عاجال أحبابا سعداء، أن جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات 

 وال مداوالت وال قرارات! 

(، 6صفحات(، متهيد )9صفحة صغرة خفيفة: مقدمة ) 470هذه الرسالة 

(، فصل ثالث للتقديم 52(، فصل ثان إلطالة بناء اجلملة )59فصل أول للتررار )

(، 78(، فصل رابع للحذف عىل املستوى النحوي )57جزاء اجلملة )والتأخر يف أ

(، 5(، خامتة )82(، فصل سادس لألساليب )106فصل خامس لالطراد )

فهارس لآليات واألحاديث واألقوال والكواهد الكعرية واملصادر واملراجع 

(، ويف معاين نلك ومبانيه نظر 3(، وملخص باإلنجليزية )13واملوضوعات )

 طويل.

                                                 
4

من قسم النحو ، م10/2/2011يف  رسالة حسني حممد حسني أبو زيد لنيل درجة املاجستر 

 من جامعة القاهرة ،لية دار العلومبر ،والرصف والعروض
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وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله قد أتى عليه أخي الربر األستان الدتتور 

أمحد هندي، أتلمس فيام يأيت ما يمرن أن ينتظم يف مخسة املسالك اآلتية: يف املناقب 

العامة، ثم يف املبادئ النزارية، ثم يف املاالب العامة، ثم يف تعبر الطالب عن أفرار 

عن أفراره. ومن أدلة املحبة وطرق التحبب، أن أستفتح  غره، ثم يف تعبر الطالب

 بمناقب هذه الرسالة تِفاَء ما مجعتنا هذا االجتامع الطيب.

 يف اْلناقب العامة

أول مناقب هذه الرسالة مرشفها أ.د. كعبان صالح الكاعر اللغوي الربر، الذي  1

نصيب، ومن بذل من وسعه وعمره يف علم الكعر وعمله؛ فلرل تلميذ من أستانه 

 أكبه أستانه فام ظلم!

ومن مناقب هذه الرسالة تذلك صياغة مسألة البحث صياغة دقيقة حمرمة، أفضل  2

الواقعة  "الداللية"ما يمرن يف صياغة مسائل املاجستر، خالية من الزائدة الدودية 

 يف أتار الصياغات.

 -َث عرْشَة سنةوإن َبْعَد ثال-ومن مناقب هذه الرسالة تذلك اختيار نزار قباين  3

يف  -فهو أحد تبار كعراء مدرسة الكعر الكعبية عىل مدار تاريخ الكعر العريب 

املدرسة التي رادها الوليد بن يزيد  -تسمية الدتتور نجيب البهبيتي، رمحه اهلل!

اخلليفة األموي بلديُّ نزار، ثم أبو العتاهية والسيُد احلمري، إىل أن حتمل عبئها 

ري وأمحد مطر العراقي. وهي مدرسة من يطاردون بكعر الفصحى نزار قباين السو
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كعر العامية. ومن كهد منرم املتظاهرين يف ميدان التحرير وأنصت إليهم، اطلع 

عىل طرف من هذه املنافسة التارخيية بني كعر الفصحى وكعر العامية: أهيام أصدق 

 تعبرا، وأهيام أنفذ تأثرا، وأهيام أبقى ترديدا!

 قب هذه الرسالة تذلك حسن تأيت الطالب إىل املباحث اآلتية:ومن منا 4

 إلفادة الفسحة واالتساع واإلطالق.  -90-إطالة اخلرب كبه اجلملة  1

إلفادة اجتهاد الكاعر يف البحث  -92ص-إطالة املفعول به الرصيح  2

 واالستقصاء.

 إلطالة احلراية بإطالة الصورة. -95ص-اإلطالة باحلال  3

 لتوضيح اللفظ وترسيخه يف الذاترة. -99ص-إطالة النعت  4

للداللة عىل تارة العوائق املتجمعة ثم  -173ص-تقديم اجلار واملجرور  5

 للتكويق إىل املؤخر!

وهي تسمية موفقة، لظاهرة  -302ص-تسمية إضافة املتامثلني استنساخا  6

 واضحة.

من حيث  -391ص-اختالف أسلوب النداء بني الكعرين الغزيل والسيايس  7

 ات النداء.أدو

 يف مادة واحدة. -400ص-اكرتاك املنادى واملبتدأ بعده  8

 يف مادة واحدة. -401ص-اكرتاك املنادى واخلرب بعده  9
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 عىل األمر. -441ص-تقديم االستفهام  10

 عىل االستفهام. -442ص-تقديم األمر  11

 بالنداء. -443ص-اقرتان األمر  12

لته واالنطالق الذي اضطرك إىل تأمل دال -434ص-أسلوب األمر والنهي  13

 الذي متنيناه.

 إىل أسلوب التمني والرتجي. -448ص -املدخل  14

 يف اْلبادئ الن زاريَّة

م، عن كعريه الغزيل والسيايس؛ فقال: 1992سألت سعاد الصباح نزار قباين سنة  1

برل صدق أقول إنني متعاطف مع كعري الغزيل ضد كعري السيايس. والسبب "

يايس جرا، بحرم األحداث املتفجرة التي أكعلت هو أنني جررت إىل الكعر الس

املنطقة العربية. أما كعر احلب فقد نهبت إليه باختياري، ومل جيرين إليه أحد. 

وبتعبر آخر أكعر أنني يف كعري الغزيل تنت سيدا عىل أوراقي بينام تنت يف 

كعري السيايس خاضعا لسطلة التاريخ السيايس عيّل وضغط األحداث عىل 

وأعصايب. وربام مل أقل هذا الرالم قبل اآلن ألحد. ولرنني اليوم أسجل  أصابعي

 !"هذا االعرتاف حتى أبرئ نمتي أمام تاريخ الكعر

ثم سألْته: ال يعدك التقليديون تقليديا وال األصوليون أصوليا وال احلداثيون  2

ا هذه أنا نزار قباين فقط! أن"حداثيا؛ فمن أنت يف زمحة األلقاب العربية؟ فقال: 

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

69 

 

اللغة التي اكتغلت يف نحتها تالصائغ عىل مدى مخسني عاما ومل يتمرن أي صائغ 

آخر من صياغة لغة تكبهها يف بساطتها وديناميريتها وديمقراطيتها. إنني لست 

بحاجة إىل أي لقب سلطاين أو إىل أي فرمان عاامين حتى أعرف من أنا فاأللقاب 

ت حيث املاليني تبحث عن ترسة خبز الكعرية ال تصدر من فوق بل تصدر من حت

أو ترسة حرية. من هذه املاليني أستمد سلطتي الكعرية، ومن هذه املاليني أتسلم 

أوراق اعتامدي تسفر فوق العادة للطيبني والبسطاء واملعذبني يف األرض، ومن 

 هذه املاليني أنال أصوايت االنتخابية ال من وزارات الاقافة وال من النقاد وال من

 !"أجهزة املباحث

ثم سألْته: هل أنت ضد احلداثة يف الكعر؟ فقال: أنا ضد الفوىض وضد التخريب  3

وضد العدمية؛ فالكعر هو قبل تل يشء نظام وانضباط ومسؤولية. إنني أفتح قلبي 

ألي كعر جديد يقنعني بأنه كعر، ولرنني ال أستطيع أن أتون مع هذه اهليستريا 

اثة. إنني غر متمسك بالصياغات واألكرال القديمة اللغوية التي اسمها احلد

أبدا، وال أنا متمسك بالقصيدة العصامء واملعلقات وتفاعيل اخلليل بن أمحد 

الفراهيدي؛ فالكعر هنر يغر أمواجه يف تل حلظة، ولرنه يبقى هنرا، وأنا أرفض أي 

ت دعوى حداثة تطالب بإلغاء النهر وكطبه من أطلس اجلغرافيا. وتام تغر

مالبسنا وبيوتنا وطعامنا وعاداتنا وأنواقنا وانتقلنا من مرحلة البادية إىل مرحلة 

املدنية، فإن كعرنا هو اآلخر تغر واختلف جذريا عن الكعر اجلاهيل واألموي 

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

70 

 

والعبايس. فال الفرزدق له اليوم كعبيته وال النابغة الذبياين حمبوب لدى أطفالنا 

وة معنا يف الرافيتريا. إن لغتنا الكعرية اختلفت وال عمرو بن تلاوم يرشب القه

درجة عام تانت عليه )...( وتذلك اختلفت صياغاتنا وأفرارنا وعاداتنا  180

الكعرية. وهذا يعني أننا نتطور ونتغر ونستجيب ملتطلبات العرص دون أن نرون 

إن مدينة بحاجة إىل من ينسف بيوتنا بالديناميت وحيول تارخينا الكعري إىل رماد. 

الكعر تتغر بطالء جدراهنا وتوسيع ساحاهتا وإضاءة كوارعها وجتميل حدائقها. 

أما استعامل البولدوزر لتحديث الكعر العريب فهو عمل إرهايب أرفضه رفضا 

 (86-81:83)تتاب العريب العدد                                               !                   "قاطعا

منطلقات تفيلة بتأسيس دراسته  -لو وقف عليها الطالب-ار تلك ويف أجوبة نز 4

 عىل أسس قوية من معامل مدرسة الكعر الكعبية، العروضية واللغوية:

من مال وزن القصيدة إما من األبحر املفردة وإما من األبحر املرتبة الرارة  1

ُلل وإما من القوايف النُّ  ُفر أو احلُْوش االستعامل، وتقفيتها إما من القوايف الذُّ

 املحورية الرلامت.

ومن مال بناء القصيدة القصرة عىل لقطة واحدة، وبناء القصيدة الطويلة عىل  2

لقطات متعددة متجاورة بال ترتيب عضوي معقد، ومتصلة بوجوه التررار 

 املختلفة.
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ومن مال حتريف البناء الرصيف وهلهلة البناء النحوي، عفوا أو قصدا،  3

 أو استاقاال فلسفيا!واستعالء دارجا 

ولو عار الطالب عىل تلك األجوبة، النتبه إىل إرتاك نزار الرالم عمدا وضعا  4

منه للجمهور؛ فقد تان مقتنعا أن الكعر رغيف خيبز للجمهور تام تعرفون 

 وتأتلون فيه الرتاب واملسامر وأعقاب السجائر إن وجد أصال!

ه عىل املوازنة بني كعري نزار ولو عار الطالب عىل تلك األجوبة، لبنى رسالت 5

ثم تان عمله أدق  -3ص-الغزيل والسيايس؛ فعالج الصعوبة التي اعتذر هبا 

 من التعبر عنها!  -307ص-وأعىل، ومل يتوجس يف أواخرها 

خاض ": -15ص-ولو عار الطالب عىل تلك األجوبة، مل يقل يف نزار  6

وهن القلب ومل يعد معارك العكق كابا ومعارك النضال الوطني كيخا، حتى 

 !"حيتمل أحوال أمته وما آلت إليه

 يف اْلثالب العامة

وهو ما -لقد رد عليك الرسالة أستانك الدتتور كعبان لتصححها وتعيد طباعتها  1

ففعلَت، فلام قرأُت النسخة الواردة أخرا، حرت فيها أهي  -مل أعرفه ملرشف قبله

ُيؤويه ال -اء اإلمالئية والرصفية املصححة أم املحرفة؛ فقد تراثرت عيلَّ األخط

حتى عطلت لدي حاسة الفهم  -30ص-والنحوية  -َيْأويه، وبِْلِقْيس ال بِْلَقْيس

أخطاء، وال أن  10أبيات ماال  7يف  -27ص-والتذوق! ومل يعد غريبا أن تقع 
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يف جهة القصيدة بفتح مرسور جيوز ترسه وفتحه، والكاعر نفسه  -45ص-نحار 

الفعل املضارع  -277ص-جهني حتديدا رصحيا، وال أن جتعل قد حدد أحد الو

ِعم" ُعم"اسام  "ُترَبْ ، عىل رغم حاجتك يف مبحث اطراد الفعلية إىل فعليته، ال "َترَبْ

 مل يعد أي من نلك ومن ماله غريبا!

وهي  281ص "ُقُرْنُفلة"-ويف ديوان نزار نفسه حتريفات بعضها من عمله هو  2

، "َأْخَطُف "وهي  407 "َأْخُطُف "، و"َأِعزُّ "وهي  289ص "َأُعزُّ "، و"َقَرْنُفَلة"

ينبغي أن متيز بعضها من بعض، لريال ُتَظنَّ من  -وبعضها من عمل الطابع

 حتريفاتك، ولرن تيف وأنت نفسك ال تعرفها!

أنت تررس وزن الكعر وال تعرف العروض، وأعجب األكياء مكتغل بالكعر ال  3

، 51، 40، 27، 25مااال:  11وهذه -الكعر يعرف العروض؛ إن العروض روح 

مَخَّنُْت تارا منها، ووجدته يف الديوان  -291، 281، 225، 136، 90، 88، 73

، سألته: أحتب  -عىل ما مخنت وأعجب من نلك مكتغل بالكعر ُنِقَل إرشافه إيلَّ

 الكعر؟ فقال: ال!

، َقبيح وَحَسن؛ و 4 ما َحكَّ ِجْلَدَك "عجبا لك أيَّ عجب! ترتب رسالتك بَخطَّنْيِ

 !"ِمْاُل ُظْفِرْك َفَتَولَّ َأْنَت مَجِْيَع َأْمِركْ 
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-مسألة الرسالة تافية جدا، ولرنها غر منحرصة، وقد نترت يف الصعوبات  5

، وأنك عاجلته باختيار أبرز قضاياه، فران َلْقط َلَقطات؛ "اتساع املوضوع" -4ص

 حوي!حتى َلُيَعدُّ عملك من دراسة عوارض البناء الن

إن الغالب عىل عملك متايل بعض األفرار املتخطفة من بعض األبواب، متايل  6

بال تفرر علمي نحوي؛ وإال فأين ضبط املادة،  -243، 126ص-الواجب املنزيل 

وإن أمهلت حتديدها يف مقدمتك لتررار -بل أين مقاييس النحو! إن مادتك حمددة 

فلَِم مَلْ حتص عنارصك إحصاء،  -ةالفهرس وتان نقد جمموعات نزار أوىل باملقدم

 -يا بني-لتستخرج معطياتك فتفرسها تفسراتك، وترى رأيك؟ هذا عبث بنا 

 يؤتد الكائعة القائلة: إن تسجيل املوضوع أهم ما يف املوضوع!

إحصاٌء انتبهَت به فجأة  -390ص -صحيح أنه َندَّ منك عفوا يف أسلوب النداء  7

ة وإىل رضورة املوازنة بني طرفني، ولرنك مل إىل رضورة إحصاء العنارص الدال

وإال ألحصيت الغزيل بجوار السيايس  -تيف وما هو إال رمية من غر رام-حترمه 

 خطوة خطوة، وألحصيت أوضاع أجزاء أسلوب النداء!

مل تان غالبا؛ -لقد تان ينبغي لك تنميط تراتيب املرررات ونقد الغالب منها  8

َن من التعبر والنادر مل تان نادرا؛ أألنه ماال مل يعبأ برذا أو  -عن تذا ماال؟ َألَِيَتَمرَّ

 تان حريصا عىل اإلحياء بأنه ال يعبأ به؟
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ْجَت  9 رَّ من تررار عبارة االستقصاء  -وغرها تار 75-69ص-أمل تنتبه إىل أنك حَتَ

وإعادة ألفاظ الكاعر بعد تل نقل؛ فرففت عنها، وترتتنا مع خمتارات من كعر 

 نزار!

ترديد النظر يف إطالة اجلملة بني الرتاث العريب وكعر نزار،  -77ص-ادعيت و 10

من غر أن توازن بينهام منذ اخلطوة األوىل وتستعمل اإلحصاء والتحليل والتفسر 

 منذ البدء قبل أن يستعيص األمر!

ينبغي أن تنمط لإلطالة أنامطا جتتمع يف قيمها الداللية أمالة املقبول وأمالة  11

 فاحلرتة إنام ترون من خالل وحدة النمط النحوي. املرفوض

ظاهرة  -،73، 38ص-غرابة استعامل نزار حلروف املعاين )األدوات أو امللونات(  12

تستحق الدراسة فربام تان من إنابة احلروف، وربام تان من تضمني األفعال، وربام 

 تان من استلهام احلديث الكعري العام، وربام تان خطأ وعباا!

إىل  "رجع بخفي حنني"يف املال  -67ص-عب نزار باحلروف أن غر الباء بلغ تال 13

 يف!

، "تررار بيت معني... وتررار اجلمل والعبارات..." -45ص-أستفيد من قولك  14

حرتك بني املقاييس الكعرية واملقاييس النحوية، ففي أثناء تالمك عن تررار 

قيم التررار املختلفة؛  البيت الواحد تستكهد بتررار اجلمل والعبارات!وختلط

 فمقطع وبيت من واد وترتيب ومجلة وتلمة وصيغة من واد.
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يف الواجب، إال أن توازن بني كعره وكعر آخر غر  -186ص-ما حيلة نزار  15

وللحذف الواجب! إنه ُيَتَرلَُّم عنه يف أثناء الرالم عن بناء  -210-عريب؟ ما لنا 

ترون أو يذتر فرق ما بني العربية وغرها اجلملة لتذتر أنامط اجلملة املوجزة تيف 

وتوصيل  -213ص-من اللغات! حتصيل حاصل حذف املفعول املطلق وجوبا 

 واصله!

تان تناولك جزئيا ومل تنتبه إىل اصطفاء قصيدتني تاملتني  -457ص-وهرذا  16

تافيتني، فتوازن بينهام موازنة نحوية تستحرض فيها تل ما تتبعته جزئيا لتقدم نمطا 

ا من التفرر أو النقد النحوي الفعال، ولترن إحدامها من الكعر الغزيل عالي

واألخرى من الكعر السيايس؛ عسى أن ختترب دعواك أنت فيهام أو دعوى الكاعر 

قصيدة تاملة تام متنيت  -39عىل ست صفحات من ص-نفسه. لقد أوردت 

 عليك ولرن من غر جدوى!

ا من بعض عىل نحو ما! أظن أننا إنا أوليس التررار واإلطالة واالطراد بعضه 17

استوثقنا من بعض الفصول جاز أن نجعل رسالتك يف بنية التررار يف كعر نزار! 

وال سيام أن هذه الفصول الاالثة هي نصف الرسالة، وأن الفصل السادس حران 

 بني الفصول، أما الفصالن الاالث والرابع فدخيالن!

باحث اإلطالة ولرنك أردت اإلطالة جعل التررار من م -459ص-تان ممرنا  18

 وليس بمستحيل نلك ولرن تدقيق النظام أجدر بك!
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من غر مقدمة بإحصاء  -279ص-ثم يا أخي الرريم ال جيوز إطالق األحرام  19

 العنارص الدالة!

يف مبحث أسلوب الرشط أظن أن طريقة التحليل النحوي إىل أساليب غر  20

قسيم الفصول غر موحد املنهج؛ فبعضها مستقيمة مع سائر الفصول، بل أظن أن ت

 ينبغي أن يدخل يف بعض، وبعضها ينبغي أن يغر عىل وفق بعض!

تالم غرك فعرب عنه بأسلوبك ثم أحل عليه يف احلاكية، إال  -197ص-إنا أردت  21

إنا أردت نص تالمه ليشء فيه ستعلق عليه فعندئذ تنقله. ولرن املكرلة أن 

يعرب بأسلوبه عن فررة غره. أال فاعلم أن غرك الطالب يستضعف نفسه عن أن 

 إنام هو بمنزلتك يستفيد ممن سبقوه ويعرب بأسلوبه!

ثم أين دراسات بناء اجلملة وإطالته يف القرآن الرريم واحلديث الرشيف والكعر  22

والسيل حرب "إىل حيث تقيم بصعيد مرص  -84ص-النفيس! لرن تيف َتْأتيك 

تيك وأنت مكغول عنها بعملك اليومي واملكغول ال ! أم تيف تأ"للمران العايل

يكغل! اعلم أن لدينا من الدراسات يف نلك األمر ما حيرجنا عن دراسته مرة 

 أخرى!

من املالحظ جدا عدم احلوايش فرأنك تعمل وحدك! حتى إنا اعتمدت تان  23

اعتامدك عىل دراسة كعر مانع سعيد العتيبة! وما كعره يف الكعر ليرون لدراسته 

 مران يف النقد، ثم ليرون العتامدك عليها درجة يف االحتجاج!
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من مكرالت الدراسات العليا اضطرار نتائج الدرجات للطالب إىل أقسام ال  24

تناسب يف ظاهرها مواهبهم، تاضطرار محلة القرآن الرريم واحلديث الرشيف 

والكعر النفيس، إىل قسم النحو والرصف والعروض. ينضمون إىل قسمنا، 

مضون يف سبيله، ثم يسجلون للامجستر والدتتوراه يف القرآن واحلديث وي

والكعر، ثم يعرضون عىل األساتذة عملهم، فإنا هو خال يف تار من األحيان من 

التفرر النحوي مكغول بالتفرر غر النحوي. أال فليعلموا أن قسمنا حمتاج إليهم 

الكرر، وكررها يف قسمنا أن ينتهجوا  بمواهبهم هذه، فهي نَِعٌم هللَِِّ عندهم تستحق

يف معاجلة ما حيملون، منهجا نحويا، ويدخلوا إليه من مداخل نحوية، ويكتغلوا 

يف أثنائه بتكقيق األفرار النحوية. وليطمئنوا إىل أهنم هبذا جيمعون احلسنيني؛ 

هية التفرر النحوي والتفرر الفقهي واجلاميل، وال يقلقوا؛ فرار من األفرار الفق

واجلاملية، ما هي عند التحقيق إال أفرار نحوية تام فصل أستاننا الدتتور حممد 

، الذي جعل كعاره تلمة مكهورة ألستاننا "النحو والداللة"محاسة يف تتابه 

 "الدتتور مصطفى ناصف الناقد الفيلسوف: 
ِ
َعَرْاء  ."النَّْحُو َمْكَغَلُة اْلَفنَّْاننِْيَ َوالكُّ
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 م فيم يأت:======ثم قطعت الكال

 يف تعبْي الطالب عن أفكار َْيه

ثم تنقله من غر تقديم بني يديه وال تعليق عليه، ولو عربت  -18ص-تنار النقل  1

برالمك ثم أحلته يف احلاكية عىل تتابه، تنت أعذر، إال أن يرون لك تعليق عىل 

 نص املنقول!

 وال تعلق وتأنك حترجت من تلك احلال! -29، 26ص-تنقل  2

 وتأننا مل نقرأها! -63،256ص-ار أمالتك من الكعر بعقبها نارا عقيام تن 3

عن الزرتيش أن التررير أبلغ من التأتيد ألنه وقع يف تررار  -19-نقلت  4

 التأسيس؛ فهل تعرف أنت معنى تررار التأسيس؟

أعرف أن تالمك يف آثار التررار ودوره يف البناء النحوي فركة متر فيها عىل الزمان  5

من  -...22ص-17ص-ولرنني أستحيي لك من هذه العناوين الربرة  مرورا

 غر طائل وراءها!

 بأن تررار ضمرها تتررار اسمها وليس تذلك! -51ص-توحي  6

-إنا جاز أن ختص ضمر الغيبة برالم بعد ضمر اخلطاب وضمر الترلم مل جيز  7

ب فاملعول هنا أن متيز ضمر الغائبني ماال بعنوان بعد عنوان ضمر الغائ -52ص

 عىل الغيبة املطلقة مقابل احلضور!

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

79 

 

موصولة وهي رشطية، تيف والقصيدة  "من"عىل أن  -53ص-بنيت الرالم  8

، وهو الرتتيب الذي "من علمني حبا رصت له عبدا"مبنية عىل ما يركفه عنواهنا 

 اختتمت به القصيدة ومل يقترص عىل عنواهنا.

 .التفرر النحوي! وهرذا...من  -54ص-أال ترى تيف ختلو تعليقاتك  9

تأن احلال التي نحن فيها بعد احلرب تكبه احلال "ترتفي يف حتديد املراد بقولك:  10

! وما هذه احلال يف رأيك؟ إهنا املناسبة "التي نقول فيها: تل عام وأنتم بخر

 املترررة العيد!

عىل سنة من تررار ما ال حاجة إىل ترراره وقد سبق  -60ص-هرذا جريت  11

 با!قري

 ليس من األدوات األفعال التي نترهتا من قبل وهي تذلك؟ -62ص-مل مل جتعل  12

من ثوهبا؟ ناك أال تصور تليا لك  -64ص-ومن األدوات حروف فلم مل خترجها  13

 بل ختبط خبط عكواء!

 تررار تلمة؟ -65ص- "أمل تبيعوا"هل تررار  14

 ستقصاء!يف األغراض كيئا غر اال -67-أرجو قبل أن تستقصينا أن نجد  15

بمهزلة االستقصاء وإعادة ألفاظ الكاعر  -74-69ص-أرأيت تيف كعرت  16

 السابقة قريبا فأعرضت أو سهوت!

 تذلك التررار واالطراد من إطالة بناء اجلملة أحيانا! 17
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، بل مجع بني ضمره  -118ص-تدعي  18 الاقل بطول االعرتاض، وال ثقل َثمَّ

 ه.وندائها مجع حبيبني وهذا أدل عىل صدق عاطفت

الذي أرشت إليه وإن ابترسته أنت عىل عجل،  -128،186ص-هذا التعقيب  19

ولرنك صنعته عىل أية حال، مما يدل عىل اضطراب منهجك بني قدراتك وميولك 

 وبني تنبيهات أستانك، بارك اهلل فيه!

 وأحيانا ترسل! -136ص-أحيانا تنكط لبيان طرف من سياق الفررة النحوية  20

 الكأن املسترت، ال املصدر املؤول!ضمر  -152ص-اسم ليس  21

واالسم ضمر املترلم املسترت! وتذلك بعدئذ االسم ضمر  -153ص-ال تقديم  22

 الكأن املسترت!

واجبا والتباعد مبحوثا يف مران آخر فأين  -168ص-طيب! إنا تان التقدم  23

 التعليق! أو ما حاجتك إىل ما ال تعليق لك عليه إن ال يشء فيه مما يعنيك!

أن تستبعد من أسباب التقديم والتأخر مراعاة القافية؛ تيف وقد تان يمرنه  أرجو 24

 وهو الكاعر الربر أن حيذف ويرتاح!

من أسباب احلذف، فيام رسه  -190ص-الطول والاقل والرارة تل أولئك  25

 التخفيف.

طول اجلملة ال إطالتها وإال لسميتها مطالة ال طويلة  -190ص-السبب هنا  26

 يها وبه يرون احلذف أحيانا واإلطالة سوف ترون.والطول تائن ف
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 املأثورة ما ال متاله! -192ص-تورد يف أسباب احلذف  27

 ما هو واحد! -193ص-تعدد يف رشوط احلذف  28

أن تستفيد من تالم البالغيني العايل  -195ص-تان ينبغي لك يف حترير اإلجياز  29

! االقتصار والقرص من وسبحان اهلل-يف تقسيمه عىل إجياز اختصار وإجياز اقتصار 

مادة واحدة فهي إنن أوىل إن هي مصطلح عند البالغيني. يف إجياز االختصار تريد 

وترتك معتمدا عىل فهم ما تريد. ويف اآلخر ال تريد فترتك منعا لتعليق الفهم. من 

األول س: هل رشب عصره؟ ج: مل يرشب. من الااين س: مانا فعل؟ ج: أتل ومل 

 يرشب.

أن الفاعل حمذوف وهو مسترت، والتمايل ينبغي أن  -200، 199ص-زعمت  30

 يرون ملا مل جير له نتر، وهو معروف يف الكعر.

قالت  -رسمتها سائلتها!-نترت حذفه اجلملة يف قوله: هل أنت إسبانية ساءلتها  31

ويف غرناطة ميالدي فرتى مل حذفها هي وأداهتا اجلوابية؟ إنه يعرب عن بداهتها 

 ولة جهل السائل أو سؤاله!واستنرار املسؤ

، أن من حذف النعت "الكمس تانت تلبس الراتي"زعمت يف تأويل قوله:  32

واملنعوت، والتقدير: تانت تلبس امللبس نا اللون الراتي! وترلفت؛ فالراتي 

 لون تاألسود ماال يف قولك: لبس األسود، من حذف املنعوت وحده!
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ا ظاهرة االطراد يف البناء من أهم املالمح التي توضحه" -270ص-عبارتك  33

تدل عىل خوفك من التحديد ألنك غر واثق من علمية ما  "النحوي لكعر نزار

 تفعل؛ مالمح أي يشء؟

أن ليس بالقصيدة مجلة رئيسية فعلية، وفيها ثالث مجل فعلية  -275ص-تدعي  34

 رئيسية تام تقول!

نزار ، فانقلب "واعلم أن بعض الرالم أثقل من بعض..." -277ص-قلت:  35

الكاعر فجأة نحويا يدعي لنفسه تالم سيبويه! أال ترى عباك بالنقول! لوال 

أخطاء ضبطك الرارة جدا لقلت إن هذا العبث من آثار الرمبيوتر فإنه يساعد 

عىل اإلضافة العكوائية واحلذف العكوائي! والراتب عليه ال يقع يف مال تلك 

 األخطاء الضبطية البكعة!

يضع قصائد نزار املرونة عنارصها من األفعال أو يرون وهذا " -278ص-قلت:  36

! أهذا تل ما قدرت عليه! اعلم أننا ممن "أغلب عنارصها أفعاال يف موضع الاقل

يتربتون برالم سيبويه، ولرن تان ينبغي لك أال هتمل احلرتة التي يف الفعل 

 املضارع والابات الذي يف االسم، إن أمهلت أي يشء سوامها!

يف صيغة األمر زمن استقبال، ولقد ينبغي أال ينظر يف صيغة  -279ص-ترى  37

 األمر إىل الزمن، بل إىل إنكاء الطلب مقابل اإلخبار يف املايض واملضارع. 

 يف بناء اجلملة أم يف اطراد أوضاعها الرتتيبية! -293ص-يف أي فصل نحن  38
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الاانية، تذتر تام نترت يف التررار عن نازك استحساهنا تغير العبارة يف املرة  39

تصاعد العبارة وتأن يف نلك هتابطا، وهنا يتجىل لك وجاهة اكتامل الفصل األول 

 عىل هذا الفصل!

 ورتاتة وعبث! -374ص-دعاوى ال دليل عليها  40

عمن دخول أداة النداء عىل غر االسم، وحق املسألة أن  -395ص -حتدث  41

 تبحث يف حذف املنادى وهناك يطرح الرأي اآلخر.

هو السياق الذي متنيته عليك منذ قليل! لرنني مل  -396-واقع النداء مبحث م 42

أظن أن يرتفى باإلكارة والتمايل فقط، بل ال بد من اإلحصاء والتحليل 

 والتفسر!

 ال تراتيب املنادى! 400ص-ترتيب املنادى  43

أرأيت تيف تررر  -422،423،424ص-يف مبحث حذف فاء جواب الرشط  44

 سبقت!الرالم يف عنارص فصول 

واضح جيد، وبعضه  -460ص-بعض ما أوردت يف أسباب التقديم والتأخر  45

 ملتبس ببعضه!

 يف تعبْي الطالب عن أفكاره

.. بحث مقدم لنيل درجة املاجستر حسني حممد .":-عىل وجه الغالف-ترتب  1

، والدرجة تام تعرف غر مسجلة باسمك؛ فران ينبغي أن تقول: "حسني أبو زيد
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، ولرنك ترهت صفة طالب ويا ليتنا نظل طالب علم ما حيينا، من الطالب فالن

بحث مقدم... من "إنن لتفيأنا أعىل املنازل. وتان يمرنك أن حتسن اهلرب بمال 

 ."حسني

أن لبناء كعر نزار النحوي صداه يف نفوس تار من هواة األدب  -2ص-وتزعم  2

حيث اجتاههم والدارسني، واحلق أنه تذلك من حيث هو عصب التعبر ال من 

 إليه بالتأمل، ولوال هذا لسبقوك إىل هذه الرسالة!

 من كأن الفهرس ال املقدمة. 9إىل ص 5تل ما نترته من ص 3

عن وصايا تريد أن تويص هبا الكاعر، ثم تكر إىل  -29، 6، 5ص-وتتحدث  4

انتصاحه هبا أحيانا! عجبا! أختاف النحويني! أما واهلل لو تنا إنام ندرس الكعر 

ة الكعراء مل يرن أخيب مسعى عندئذ من مسعانا! من يويص من! لقد أثرت لتوصي

فيك نازك وهي كاعرًة أترُب منها عاملة؛ بتوصيات نقدها املتعصبة، تام يف اكرتاطها 

لنجاح بعض أنواع التررار أن يدخل الكاعر عليه تغيرا طفيفا؛ فقد نهبت تعار هلا 

َرها لألحرام العلمية أصال،  عىل تررار لنزار ال تغير فيه، وقد تان األوىل أال ُتَصدِّ

من علامء اللغة! أال إن الكاعر إنا  -18ص-ولرن تيف وقد جعلتها مع العقاد 

 تان أسر مذهب فني، فإن العامل أسر املنهج العلمي!

فهل بعد أن حتقق رشط التغير ": -45ص-وال تتجاوز موقف املخافة يف قولك  5

زك قد حظيت هذه القصيدة بحرم النجاح عند متذوقي الطفيف الذي اكرتطته نا
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الكعر؟ أليس احلرم عىل التررار باجلامل والنجاح فيه تفاوت بني متذوقي الكعر 

ونقاده فام تعده نازك املالئرة ناجحا قد يأخذ حرام غر حرم النجاح بقليل أو 

ناجح فلو برار. وأرى أن هذا املقطع  ال يكرتط لنجاحه هذا التغر فهو تررار 

ترك نزار هذا التغير لنجحت القصيدة وإن تان هذا التغير له أثره يف داللة 

ُك هذه التررارات املتفكية، وتكهد لنزار بالتوفيق إىل هلهلة "املقطع ؛ فال ُتَرتِّ

 الكعر العريب مرة أخرى أورده سرته األوىل! ولرنها بادرة حتتاج إىل ترملة! 

وقد  -103ص-نارص فصل اإلطالة! تورد األسباب أيرضيك ما صنعته برتتيب ع 6

 أوردهتا من قبل يف أثناء ما سبق!

الدالة عىل ما قلت لك من تداخل  -107ص-رأيت هذه األنواع من التررار  7

 فصول الرسالة وحاجتها إىل منهج غر منهجها!

من تررار بنية اجلملة دون لفظها. وانظر معي إنا تان ترر بنية  -48ص-هو إنن  8

ملة األوىل ولفظها أتنت تعد هذا من تررار اجلملة )بنيتها( أم من تررار البيت! اجل

 أرأيت فيم يوقعك اضطراب املقاييس! 

من مدخل يطلعنا عىل جماله وخمرج يذترنا ما تان فيه  -374ص-أما هلذا الفصل  9

 مما يمهد ملجيء ما بعده!
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سبق مما يدل عىل  مأخذان: أن فصل احلذف قد -394-يل عىل حذف أداة النداء  10

خلل منهجي، وأنك تطبق وتأنك يف واجب منزيل، ال تبحث خاضعا ملا يؤديه 

 املبحوث! وهذا مهم لطالب الدراسات العليا مجيعا!

من أسباب اإلطالة ودواعيها وتأن نزارا تان  -459ص-وتعد احلقول الداللية  11

 يف عمل معجمي تلفه به املجمع!

أرتان رئيسية، فعجبت هل هناك أرتان  بأهنا -6ص-وتصف أرتان اجلملة  12

 فروع! 

مخسة  -304ص-وتذتر يف القيود نات األثر البالغ يف توجيه املعنى نحو املبالغة  13

 قيود ثم ال تترلم إال عن اثنني!

ال ُتطال ال من الظنون ": -305ص-وخترتع وجوها من الرتاتة، تام يف قولك  14

اك يف التعبر عن الرتيك، ، تأنك تتحرى اإلرت"وال من حتى ظنون الظنون

نترت هبا قصيدة الدتتور حسن طلب التي تساخر فيها ببعض احلرام حتى قال له 

 اخرتت لقصيديت فيك أسخف أوزان الكعر العريب املتدارك!

أم نهول؟ ما لك تتبع الفقرة مالها عىل نحو عجيب  9، 8تررار هذا الذي يف ص 15

 من التررار والتطويل الضائع!

 ما قد سبق؟ اكغل نفسك بالتأمل النحوي أفضل لك!ملانا تررر  16

 .58سوء أسلوب ص 17
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 مررر تبر أو ترراري تبر! -20ص-أنت تذلك  18

 إىل التررار! -164ص-عدنا  19

بني تراث التررار وبني التررار يف كعر نزار  -22ص-ال جيوز اخللط يف املدخل  20

 يه ما ليس فيه.بل تفرغ من مدخلك لكعر نزار مستخرجا منه ما فيه دون ادعاء عل

 نا! -24ص-ها هو اخللط 21

 عن االستقصاء، والتأتيد عن التابيت والتقرير! -25ص-أال يغني االستيعاب  22

لرلمة مقطع داللة لغوية اصطالحية وقد جرى بني علامء الكعر استعامل مصطلح  23

قطعة ومقطعة ومقطوعة للقصيدة القصرة فإنا انبنت القصيدة الطويلة عىل عدة 

أن تتمسك بمصطلح قطعة لتترلم به عام يف هذه القصيدة خروجا  قطع جاز لك

من هذا املأزق. ثم إن عملك نحوي فران عليك أن تلتزم الوحدات والعنارص 

النحوية تستعملها وتقف عندها وتتأملها هرذا: بنية الرلمة )التي هي رتن أو 

ة )التي هي عمدة أو مؤسس ومرمل أو فضلة ورابط أو أداة أو ملون( وبنية اجلمل

 فعلية واسمية ووصفية وظرفية ورشطية( وأبنية اجلمل )التي هي فقرة من النص(.

فرصمتا تنسخان ما  -42ص-يبدو أن استفدت أنت أو تاتبك من هذا التررار  24

كرلتامه من قبل لريال تترلفا إعادة تكريل ما مل يكرل ومن ثم ترررت األخطاء 

 أنفسها تام هنا!
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تررارا؛ إن تيف يررر أول املقطوعة، ومل يذتره غر  -34ص-وتسمي اإلعادة  25

 مرة واحدة!

وتستعطفنا باختيار تار مما ُغنَِّي من كعر نزار قديام وحدياا، وليس سواًء؛ فالغناء  26

 زينة ربام تركفت عن ضغينة!

 لفصلتها يف اخلامتة!  -460ص-لو تانت لديك نتائج  27

ل وكواهد، وكعر نزار الواقع وتفهرس ما وقع رسالتك من آيات وأحاديث وأقوا 28

املمال به فيها أوىل، حتى يستعني به املطلع عىل رسالتك فيام يطلبه من نقد 

 مكرالت كعر نزار وما أكبهه مما قبله ومما بعده تليهام!

وتصف مصادرك ومراجعك صفا مضطربا، فضال عن خلط تتب املصادر برتب  29

 املراجع!

ط فهرس املوضوعات بني آخر ال 30 رسالة وامللخص اإلنجليزي، ولو تنت وُتَوسِّ

قدمته أول الرسالة بعد صفحة العنوان الربر والبسملة الربرة، تان أسهل 

 وأنفع، ولرن تيف وقد كغلت بالفهرس مقدمتك!

 الكالم يف ذلك قائال للطالب:=== ===قطعت

بقيت عرشات التعليقات عىل تعبرك عن أفرار غرك وعن أفرارك. 

منها برشط أن تنكدين كيئا من كعر نزار! تستطيع؟ ال ألزمك أستطيع أن أعفيك 

َع! ما رأيك؟ ُتَفتُِّش يف رسالتك وقد عرفناها! ما رأيك يف أن تقرأ يل هذا  أن ُتَسمِّ
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النص، أنا جئت لك بنص، َتعاَل، تفضل! هذا من أواخر ما أنتجه نزار، إنا قرأَت 

تار من هذا! أنا معي نسخة بني يل هذا النص اتتفيُت ومل أترلم بعده، ال أريد أ

 فإن منزلتك عند آخر تلمة تقرؤها:يدي، ومنه نسخة بني يديك؛ فاقرأ، وارق؛ 

ْمِعْست ْان   تقرير رسي جدا من بالد  ق 

1 

 مل يبق فيهم ال أبو برر وال عاامن

 مجيعهم هياتل عظمية يف متحف الزمان

 تساقط الفرسان عن رسوجهم

 وأعلنت دويلة اخلصيان

  قل املؤننون يف بيوهتمواعت

 و ُألغي األنان

 مجيعهم تضخمت أثداؤهم

 وأصبحوا نسوان

 مجيعهم يأتيهم احليض ومكغولون باحلمل

 وبالرضاعه

 مجيعهم قد نبحوا خيوهلم

 وارهتنوا سيوفهم
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 وقدموا نساءهم هدية لقائد الرومان

 ما تان يدعى ببالد الكام يوما

 صار يف اجلغرافيا

 يدعى هيودستان

 يا زماناهلل 

2 

 مل يبق يف دفاتر التاريخ

 ال سيف وال حصان

 مجيعهم قد ترتوا نعاهلم

 وهّربوا أمواهلم

 وخّلفوا وراءهم أطفاهلم

 وانسحبوا اىل مقاهي املوت والنسيان

 مجيعهم ختناوا

 ترحلوا

 تعطروا

 متايلوا أغصان خيزران

 حتى تظن خالدا سوزان
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 ومريام مروان

 اهلل يا زمان

3 

 مل يبق سوى لبنانمجيعهم موتى و

 يلبس يف تل صباح تفنا

 ويكعل اجلنوب إرصارا وعنفوان

 مجيعهم قد دخلوا جحورهم

 واستمتعوا باملسك والنساء والرحيان

 مجيعهم مدجن مروض منافق مزدوج جبان

 ووحده لبنان

 يصفع أمريرا بال هوادة

 ويكعل املياه والكطان

 يف حني ألف حاتم مؤمرك

 يأخذها بالصدر واألحضان

 هل ممرن أن يعقد اإلنسان صلحا دائام مع اهلوان

  اهلل يا زمان

4 
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 هل تعرفون من أنا

 مواطن يسرن يف دولة قمعستان

 وهذه الدولة ليست نرتة مرصية

 أو صورة منقولة عن تتب البديع والبيان

 قمعستان جاء نترها فأرض

  يف معجم البلدان

 وأن من أهم صادراهتا

 حقائبا جلدية

 د اإلنسانمصنوعة من جس

  اهلل يا زمان

5 

 قمعستان هل تطلبون نبذة صغرة عن أرض

 تلك التي متتد من كامل إفريقيا

 إىل بالد نفطستان

 تلك التي متتد من كواطئ القهر إىل كواطئ القتل

  إىل كواطئ السحل إىل كواطئ األحزان

 وسيفها يمتد بني مدخل الرشيان والرشيان
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 ب بالوراثهملوتها يقرفصون فوق رقبة الكعو

 ويفقأون أعني األطفال بالوراثه

 ويررهون الورق األبيض واملداد واألقالم بالوراثه

 وأول البنود يف دستورها

 يقيض بأن تلغى غريزة الرالم يف اإلنسان

  اهلل يا زمان

6  

 هل تعرفون من أنا

 قمعستان مواطن يسرن يف دولة

 مواطن

 حليوانحيلم يف يوم من األيام أن يصبح يف مرتبة ا

 مواطن خياف أن جيلس يف املقهى 

 لري ال تطلع الدولة من غياهب الفنجان

 مواطن خياف أن يقرب من زوجته

 قبيل أن تراقب املباحث املران

 قمعستان مواطن أنا من كعب

 أخاف أن أدخل أي مسجد
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 تي ال يقال إين رجل يامرس اإليامن

 تي ال يقول املخرب الرسي

 نإين تنت أتلو سورة الرمح

  اهلل يا زمان

7  

 قمعستان هل تعرفون اآلن ما دولة

 تلك التي أّلَفَها حلَّنها

 أخرجها الكيطان

 هل تعرفون هذه الدويلة العجيبه

 حيث دخول املرء للمرحاض حيتاج إىل قرار

 والكمس تي تطلع حتتاج إىل قرار

 والديك تي يصيح حيتاج إىل قرار

 ورغبة الزوجني يف اإلنجاب

 ارحتتاج إىل قر

 وكعر من أحبها

 يمنعه الرشطي أن يطر يف الريح

 بال قرار
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8 

 ما أردأ األحوال يف دولة قمعستان

 حيث الذتور نسخة من النساء

 حيث النساء نسخة من الذتور

 حيث الرتاب يرره البذور

 وحيث تل طائر خياف من بقية الطيور

 وصاحب القرار حيتاج إىل قرار

 تلك هي األحوال يف دولة قمعستان

  اهلل يا زمان

9 

 يا أصدقائي

 إنني مواطن يسرن يف مدينة ليس هبا سران

 ليس هلا كوارع

 ليس هلا أرصفة

 ليس هلا نوافذ

 ليس هلا جدران

 ليس هبا جرائد
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 غر التي تطبعها مطابع السلطان

 عنواهنا

 أخاف أن أبوح بالعنوان

 تل الذي أعرفه

 أن الذي يقوده احلظ إىل مدينتي

 يرمحه الرمحن

10  

 يا أصدقائي

 ما هو الكعر إنا مل يعلن العصيان

 وما هو الكعر إنا مل يسقط الطغاة والطغيان

 وما هو الكعر إنا مل حيدث الزلزال

 يف الزمان واملران

 وما هو الكعر إنا مل خيلع التاج الذي يلبسه

 ترسى أنورشوان

11 

 من أجل هذا أعلن العصيان

 و النهارباسم املاليني التي جتهل حتى اآلن ما ه
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 وما هو الفارق بني الغصن والعصفور

 وما هو الفارق بني الورد واملناور

 وما هو الفارق بني النهد والرمانه

 وما هو الفارق بني البحر والزنزانه

 وما هو الفارق بني القمر األخرض والقرنفله

 وبني حد تْلمٍة كجاعة

  وبني حد املقصله

12  

 من أجل هذا أعلن العصيان

 اليني التي تساق نحو الذبح تالقطعانباسم امل

 باسم الذين انتزعت أجفاهنم

 واقتلعت أسناهنم

 ونوبوا يف حامض الرربيت تالديدان

  باسم الذين ما هلم صوت

  وال رأي

 وال لسان

  سأعلن العصيان
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13 

 من أجل هذا أعلن العصيان

 باسم اجلامهر التي جتلس تاألبقار

 حتت الكاكة الصغره

 ر التي يسقوهنا الوالءباسم اجلامه

 باملالعق الربره

 باسم اجلامهر التي ُتْرَتُب تالبعر

 من مرشق الكمس إىل مغرهبا

  ترتب تالبعر

 وما هلا من احلقوق غر حق املاء والكعر

 وما هلا من الطموح غر أن تأخذ للحالق زوجة األمر

  أو ابنة األمر

 أو تلبة األمر

 ع هلل لري يديم القائد العظيمباسم اجلامهر التي ترض

  وحزمة الربسيم

14  

 يا أصدقاء الكعر
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 إين كجر النار وإين تاهن األكواق

 والناطق الرسمي عن مخسني مليونا من العكاق

 عىل يدي ينام أهل احلب واحلنني

 فمرًة أجعلهم محائام

 ومرة أجعلهم أكجار ياسمني

  يا أصدقائي

 إنني اجلرح الذي يرفض دوما

  لسرنيسلطة ا

15 

 يا أصدقائي الرائعني

 أنا الكفاه للذين ما هلم كفاه

 أنا العيون للذين ما هلم عيون

 أنا تتاب البحر للذين ليس يقرأون

 أنا الرتابات التي حيفرها الدمع عىل عنابر السجون

 أنا تهذا العرص يا حبيبتي

 أواجه اجلنون باجلنون

 وأترس األكياء يف طفوله
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 ة والليمونويف دمي رائحة الاور

 أنا تام عرفتموين دائام

 هوايتي أن أترس القانون

 أنا تام عرفتموين دائام

  أتون بالكعر وإال ال أريد أن أتون

16 

 يا أصدقائي

 أنتم الكعر احلقيقي

  وال هيم أن يضحك أو يعبس

 أو أن يغضب السلطان

  أنتم سالطيني

  ومنرم أستمد املجد والقوة والسلطان

  قصائدي ممنوعة

  املدن التي تنام فوق امللح واحلجارهيف

  قصائدي ممنوعة

 ألهنا حتمل لإلنسان عطر احلب واحلضاره

  قصائدي مرفوضة
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 ألهنا لرل بيت حتمل البكاره

 يا أصدقائي

 إنني ما زلت بانتظارتم

 لنوقد الرشاره
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ْرآِن  ْفِسْْي  اْلق  ك  ت  ـ ْور  ِرْيِم اِلْبِن ف   اْلك 

ِقْيٌق  ْ َت  ٌة و  ْاس  ِدر 
5 

 

-وطاب مسعاتم إلينا! بسم اهلل  -أهيا العلامء-سالم عليرم، طبتم مساء 

وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ورضوانا عىل صحابته   -سبحانه، وتعاىل!

 وتابعيهم، حتى نلقاهم! 

أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام 

اء، أن جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مجعنا عاجال أحبابا سعد

 مداوالت وال قرارات!

قدم إلينا الطالب عمر حممد عبد الغفور بإرشاف األستان الدتتور عبد احلريم 

َتْفِسْرُ اْلُقْرآِن اْلَرِرْيِم لأِْلُْسَتْاِن َأيِبْ "األنيس، نسخة من رسالٍة للامجستر بعنوان 

ِد بْ  ِل ُسْوَرِة ]َقْد َسِمَع[ إىَِلْ آِخِر اْلُقْرآِن 406ِن احْلََسِن ْبِن َفـُورك)َبْرٍر حُمَمَّ هـ( ِمْن َأوَّ

ِقْيٌق   . "اْلَرِرْيِم: ِدَرْاَسٌة َوحَتْ

صفحة، وانقسمت عىل قسمني: دراسة  498وقد وقعت رسالته هذه يف 

ريف عرص املخطوط ثم حتقيق املخطوط، قبلهام مقدمة )طبيعة العمل( ثم متهيد )تع

                                                 
5

قسم البحوث من  ملاجسترنيل درجة ال ،م7/6/2011يف رسالة عمر حممد عبد الغفور  

بمعهد البحوث والدراسات العربية )املنظمة العربية للرتبية والاقافة  والدراسات الرتاثية،

 والعلوم(.
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ابن فورك(، وبعدمها خامتة )أهم نتائج العمل( ثم سبعة فهارس )اآليات، ثم 

األحاديث، ثم األكعار، ثم األعالم، ثم األماتن والبلدان، ثم املصادر واملراجع، 

ثم املوضوعات(. ولقد بنى عمله يف دراسة املخطوط عىل التعريف باملؤلف يف 

ونسبته، ثم والدته ونكأته ورحلته فصل بسبعة مباحث )اسمه ونسبه ولقبه 

العلمية، ثم كيوخه، ثم تالميذه، ثم عقيدته ومذهبه، ثم مصنفاته، ثم وفاته وثناء 

العلامء عليه(، وعىل التعريف بالرتاب يف فصل بمبحاني )التابت من اسم الرتاب 

 ونسبته إىل مؤلفه وموضوع الرتاب ومنهج املؤلف يف تتابه وآراؤه الرالمية وأمهية

الرتاب وقيمته العلمية ومصادر املؤلف وتأثره بمن قبله وأثره فيمن بعده، ثم 

حرص النسخ ووصف املخطوط ومالحظاته عىل الرتاب ومالحظاته عىل النسخة 

ومنهجه املتبع يف التحقيق ونامنج من املخطوط(. وبنى عمله يف حتقيق املخطوط 

وله وترمجة أعالمه املغمورة عىل نسخه وتصحيح أخطائه وتوثيق أقواله وختريج نق

 وترقيمه.

وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله قد أتى عليه الدتتور زتي أبو رسيع، أتلمس 

 فيام يأيت ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل إتقانا، واهلل املستعان!

جاءتني هذه الرسالة وأنا أقرأ رسالة القكري، فحلت أهال ونزلت  

فورك صاحب ليلتنا هذه، فران من  سهال؛ فالقكري تلميذ ابن

 الفأل احلسن!
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ثم جاءت يب مناقكة هذه الرسالة إىل معهد البحوث يف هذا القرص  

 املستأجر من بعض أهيل؛ فران من الروح والرحيان!

 وُفْوَرك بضم الفاء وفتحها مجيعا، اسم علم، ومل أعرف معناه! 

رشف املساعد، دعاين أخي الرريم األستان الدتتور فيصل احلفيان امل 

أول ما دعاين إىل رسالة يف ألف صفحة، فإنا هي يف مخسمئة، بل إنا 

ْلناها مل تتجاوز الاالثمئة، وال بأس عليرام؛ فام يف مال هذه القلة  َعدَّ

 من نلة، إال أن ختل بأعامل التحقيق!

رأيت تغليف الرسالة خفيفا هينا، فاستحسنتها سنة تتبع فيام قبل  

 املناقكة!

ت عنوان الرسالة، فتمنيت أن ترون من أول التفسر، لتستفيد ثم قرأ 

من عادة املفرسين أن يقدموا آراءهم ثم حييلوا عليها، ثم عرفت أن 

 أوله مفتقد!

 أحسنَت كرر من أحسن إليك؛ فال يكرر اهلل من ال يكرر الناس. 

عن اتفاق عىل إتامل ما بدأه األستان عالل  -3ص-ثم قرأت  

ا تبقى منه؛ فأحببت أن حتدثني عن أحداث هذا بندويش، بتحقيق م

 االتفاق وأطرافه! 
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سبحان اهلل! تأن األستان عالال نفسه اطلع عىل هذا االتفاق من قبل  

-من آخر خامتته  "وصية واقرتاح"أن يرون أو من بعده فقال يف 

زالت أوارص  الرغم التطور العلمي الذي يعيكه العامل ": -477ص

ني اجلامعات ضئيلة، وال أدل عىل نلك من تررار الرتابط والتعاون ب

أنادي باسم طالب الدراسات العليا  فإننياألعامل األتاديمية؛ لذا 

 !"برضورة التنسيق والتعاون بني اجلامعات وتبادل اخلربات

لدينا مخسة من باحاي قسم الرتاب والسنة برلية الدعوة وأصول  

اجلزء الاالث الباقي من الدين من جامعة أم القرى، قاموا عىل هذا 

 تفسر ابن فورك، فقسموه عىل مخسة أقسام: 

فأما عالل بندويش فقد أنجز القسم األول من أول املؤمنون  

 إىل آخر السجدة بإرشاف الدتتور غالب احلاميض.

وأما عاطف بخاري فقد أنجز القسم الااين من أول  

 دي.األحزاب إىل آخر غافر بإرشاف الدتتور عبد اهلل الغام

وأما صاحب القسم الاالث من أول فصلت إىل آخر ق، فلم  

 يتم عمله بعد.

وتذلك صاحب القسم الرابع من أول الذاريات إىل آخر  

 املعارج، مل يتم عمله.
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وأما سهيمة بخاري فقد أنجزت القسم اخلامس من أول  

سورة نوح إىل آخر القرآن الرريم بإرشاف الدتتور أمني 

سهيمة هنا تداخل واضح يستحق  باكا. وبني عملك وعمل

 بعض التفصيل!

ومن أدلة اتصاف عمل أولئك الباحاني باجلامعية، أن كارك األستان  

الدتتور أمني باكا املرشف عىل رسالة القسم اخلامس، يف مناقكة 

 رسالة القسم األول.

 498صفحة، ووقعت رسالتك يف  380وقعت رسالة سهيمة يف  

 صفحة.

-إىل آخر سورة املعارج  -98ص-من أول سورة قد سمع  

صفحة. ومن أول سورة نوح  105ثالث عرشة سورة بـ -203ص

أربع وأربعون سورة  -443ص-إىل آخر سورة الناس  -204ص-

صفحة من  239سورة و 44صفحة؛ فقد كارتتها إنن يف  239بـ

صفحة، ومل ترش إىل  105سورة و 13رسالتك، وانفردت عنها بـ

 ب يف عملك!نلك، فأغريتنا باالرتيا
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مل يرن بد من املوازنة بني عملك وعمل سهيمة، بمقابلة مال مقابلة  

معرش َخَدَمِة تفسر -املحققني بني املخطوطات التي افتقدمتوها مجيعا 

 لوحدة املخطوط الذي اعتمدتم عليه!  -ابن فورك

(، 209-204كغلت سورة نوح من عملك ست صفحات ) 

ا قريب من قريب، إال ما (، ومه56-49وكغلت من عملها سبعا )

أفضت إليه عند سهيمة زيادُة حوايش اإلحاالت زيادًة جتاوزت 

 املطلوب، وال تستغني أنت عموما عن بعض ما أضافته!

 ما عندها ما عندك

 إن سئل )...( فقال إن سأل )...( فقال

 اجلميعفترون ِمْن بمعنى َعْن )...( ويعم  فترون ِمْن بمعنى َعْن )...( وتعم اجلميع

 ال جيوز الوعد )...( لن جيري ال جيوز الوعد )...( لئال جيري

 وجه نلك وجٌه ثالث

 أمرهم أن ينذرهم أمره أن ينذرهم

 لتخص الذنوب )...( ال لتبعض الذنوب لتخص الذنوب )...( ال لتبعيض الذنوب

 لني ال لئال

 من جهتنا فيها من جهة ما فيها

 ال خيل ألن الااين مال األول األولال خيل به ألن الااين مال 

 يالئمه يكاتله يالئمه ويكاتله
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 الغيش التغيش

 أي: يسمعون تالم نوح لئال يسمعوا تالم نوح

لُّب اليشء  جتلب اليشء حَتَ

 معناها هنا سعة املقدرة معناه ها هنا سعة املقدرة

 ن اليشء عظيامأصل الوقار ما به يرو أصل الوقار ثبوت ما به يرون اليشء عظيام

 من احلرم والعلم الذي يمتنع معه اخلرق من احللم والعلم الذي يمتنع معه اخلوف

 صبيانا ُصْبياًنا

 طباقا ثم نصبه وجهان طباقا يف نصبه وجهان

 جعلهن طباق جعلهن طباقا

 القادر عىل األول قادر عىل الاانية القادر عىل األوىل قادر عىل الاانية

وهي طرق متكعبة وقيل سبال  الفجاج مجع فج

فجاجا طرقا خمتلفة عن ابن عباس الفج املسلك 

 بني اجلبلني

 الفجاج مجع فج املسلك بني اجلبلني

 املرر القتل املرر الفتل

 عجاب بالتخفيف وعجاب بالتكديد عجاب بالتخفيف والتكديد

 عبدهتا العرب عبدها العرب

 الدوران ديارا فيعال من ديارا فيعال من الدويران

 ملدحج مُلْذِحج

 وقرأ الباقون ماله وُولده بضم الواو وقرأ الباقون ماُله وُوَلُده بضم الواو

 مما خطيئاهتم )بالرسم احلديث الذي مل تلزمه( مما خطيئـتهم )بالرسم العاامين الذي لزمته(
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بل لو تنت اطلعت عليه -فلام تبني يل أنك مل تطلع عىل عمل سهيمة  

 أقبلت أنظر يف عملك. -أن تعيده مرة أخرى! لوجب عليك

نَْت املقدمة مفردات املوضوعات، وما ملالها تانت املقدمات،   َضمَّ

ولو ترتت هذه املفردات لفهرس املوضوعات، وقدمته إىل ما بعد 

لتفرغت يف املقدمة  -صفحة الغالف الداخلية وصفحة البسملة

 لطبيعة عملك ومقتضياته ومكرالته.

حقيق عمل عظيم، ال يعرف قدره تار من الناس. وإن إن عمل الت 

نقد الرتب عمل عظيم تذلك، ولرن يعرف قدره تار من الناس! 

ولقد رغبت أنت يف اجلمع بني احلسنيني، ولرنك اتتفيت أحيانا هبذه 

عن االستقصاء الرامل الذي  -، وغرها48ص-الرغبة، فرسلت 

-انتهج تذا وتذا  يقتضيه احلرم عىل ابن فورك يف تتابه بأنه

ويقتضيه احلرم عىل الطويس يف التبيان  -واقترصت عىل أمالة متفرقة

 %!95بأنه نقل من تفسر ابن فورك ما يقارب 

ولرنك أحسنت حني عبت عىل الطويس إمهاله نسبة آراء ابن فورك  

سبحانه، -إليه، تام يف نسبته فهم اإلصابة بالعني من قول احلق 

ِذْيَن َتَفُرْوا َلُيْزلُِقْوَنَك بَِأْبَصْاِرِهمْ إِْن َيَراْ ": -وتعاىل ، إىل الرماين "ُد الَّ

ال إىل ابن فورك، وهو أستانه ومحوه )أبو زوجه(! فذترتني الدينوري 
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يرتك ثعلبا محاه تذلك، إىل جملس املربد عيانا بيانا، فيعنفه: إنا رآك 

 الناس ترتك جمليس إىل نلك الرجل يقولون مانا!

ك برتة ابن فورك فإنا تان قد بنى تفسره يف صورته هذه لقد أصابت 

عىل أسئلة وأجوبة حمددة، فقد بنيت دراستك عىل رؤوس أفرار تكر 

إليها برشطات أو أرقام، أكبه بعنارص موضوع اتتفيت هبا ومل 

ترشحها!  إنه ليشء منظم ميرس، ولرنه موجز جدا! وهي برتة عامة 

 تفسر ابن فورك! مل خيل من أثرها سائُر َخَدَمة

وتذلك ُتَعنِْوُن عناوين متر هبا عىل عمل ابن فورك مرورا عابرا ال  

يعرف معروفا وال ينرر منررا! مال مرورك عىل إمهاله للمناسبات 

بني السور وعالقات اآليات؛ إن تيف ملترلم تبر أن هيمل هذه 

ب من العالقات العميقة املهمة! أتراه اتتفى بالتنبيه عليها فيام نه

أوائل تفسره، أم تراها مل تصلح ملنهج األسئلة واألجوبة الذي 

 انتهجه؟

ولوال خوضك قليال يف بحر آراء ابن فورك الرالمية، الدعيُت أنك  

ممن خيافون مما حيققون، فيقرصون دراسته عىل التقديم له، ويرتتون 

 للقارئ أن يرتكف وحيرم!
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تك الواضحة من أن ترتك ويظهر أثر أعامل َخَدَمة الرتاب، عىل خكي 

فررة مما أوردوا من غر أن ختتربها، فإن ظهرْت يف نصيبك اعتمدهتا 

ني عىل نلك أنك أثبتَّ أمامك عناوين املسائل  وإن خفيت أمهلتها! َدلَّ

التي يسأل عنها يف التفاسر، ثم ترلمت عن تل منها بام تيرس؛ فام 

 أفرار دراسية ولرنها غر مدروسة! 

جمرى األستان عالل بندويش يف مالحظاته عىل  -88ص-جريت  

ولرنه الحظ عىل تفسر ابن فورك االقتضاب  -62ص-الرتاب

أحيانا، والصمت عن إسناد النقول، ورسد األقوال دون ترجيح، 

وتأويل بعض األسامء والصفات دون موجب، وخلط القراءات 

امء، املتواترة بغرها دون تنبيه، وخلط تالم الصحابة برالم العل

ومتريض رواية بعض األحاديث الصحيحة. وقد وافقتَه بعدم نسبة 

األقوال، وعدم الرتجيح بينها، ووقوع بعض األخطاء يف القراءات 

وعدم التفصيل فيها، وخالفته بعدم إسناد األحاديث، وعدم ربط 

السور وعدم نتر مناسبتها، وإمهال إجابة بعض األسئلة أحيانا 

دم ترتيب األسئلة عىل ترتيب اآليات. ولرن وإجابة ما مل يسأل، وع

أال جيوز فيام الحظَته من أسئلة مل جتب وأجوبة مل تسأل، أن يرون َثمَّ 

 سقط؟
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ولقد اضطرب حدياك عن منهجك يف التحقيق وليس هذا من  

 :-!-التحقيق 

 فأخرت العمل السابع وحقه التقديم. 

 قلت!وأمهلت التنبيه عىل أخطاء الناسخ التي صححتها تام  

 !6العمل  13،14وأعدت بالعملني  

 !5العمل  16وأعدت بالعمل  

بني قوسني "هذه؟ الذي أعرفه  "بني قوسني معروفني"ثم ما  

! وتذلك مل أستحسن تعبر الَفَلتان األمني  "َمْعُقْوَفنْيِ  -أي حَمْنِيَّنْيِ

ففضال عن سوء سمعته هذه األيام، يدل يف متن اللغة عىل  -10ص

دث، ويرفيك هذا دليال عىل أنه من تلامت الكخص ال احل

 احلرومات املترربة، عافاك اهلل وإيانا!

عنايتك بتصوير املخطوطة أترب فيام أظن من عناية سائر خدمتها؛ فقد  

استطعُت من عىل صورتك أنت أن أميز أتار تلامت تقريظ مالك 

املخطوطة املنظومة من بحر املجتث عىل روي التاء املوصولة باهلاء 

 الساتنة:

َخْرُتهْ  ي ادَّ  َهَذْا تَِتْاٌب َنِفْيٌس لَِرْكِف مَهِّ

 )؟( َصْاِدًقا اَلْ َأَعْرُتهْ  بَِمْواَلَْي َوَقْد َحَلْفُت 
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ْ بَِرْهٍن   )؟( لَِصْاِحٍب َقْد َعَرْفُتهْ  َوفِْرٍ إاِلَّ

َتْايِبْ 
ْطُتهْ  َفْلَيْجُل َفَمْن َأَرْاَد تِ  )؟( َمْا َقْد رَشَ

 ا فيام حتته خط!وإن بقيت مرتاب

خامتتك قصرة تخامتة األستان عالل متاما أو أقرص؛ ففضال عن  

توصيته التي قدمُت نترها من قبل، ياني عىل ابن فورك من جهة 

وعىل تفسره من جهة أخرى، لتأيت أنت فتوزع الاناءين عىل مخسة 

، عناية بأسامء اهلل احلسنى، ونود عن أهل السنة، وطريقة تفسر)

(! وعىل حني راعى األستان عالل ما لفتات رائعة، وباللغةعناية و

أثنى به عىل ابن فورك وعىل تفسره، بفهارس معربة تفهرس 

مل  -وتذلك سهيمة!-املفردات اللغوية، وفهرس الفرق والقبائل 

 تراعه أنت، واقترصت عىل الاناء املطلق للقارئ إنا كاء اختربه هو!

ضوعات اكتمل عليها إىل عرشة مو -47ص-لقد تنت أرشت  

تفسر ابن فورك، تفتقر مخسة منها عىل األقل إىل فهرستك، ليهتدي 

إليها القارئ ويستفيد منها، وهذا أصل عمل املحقق )هداية القارئ 

عن أمهية الرتاب يزيد عملك  -78ص-إىل الرتاب(. وتالمك 

 حاجة إىل فهرسة ما مل يفهرس مما أرشت لك إليه!
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يات بطبيعة وجودها يف املصحف، فأما استقامت لك فهرسة اآل 

فهرسة األحاديث فاستعصت عليك فهربت إىل أرقام صفحات 

ورودها، واملعروف الذي اتبعه َخَدَمُة تفسر ابن فورك أنفسهم، 

 الفهرسُة بأطراف األحاديث! 

وتذلك استعصت عليك فهرسة الكعر، فهربت إىل أرقام صفحات  

ة تفسر ابن فورك؛ فهربوا وتذلك استعصت عىل َخَدمَ -ورودها 

واملعروف الذي اصطنعه تبار املحققني الفهرسُة  -مالام هربت!

 بقوايف األبيات، ثم بأبحرها من داخل قوافيها.

ثم لديك حتريفات يف فهرس األكعار عام تانت عليه هي نفسها يف  

املتن، وهذا اضطراب واضح! ويف ترتيب فهريس األعالم والرتب 

 اضطراب واضح!

ما مصادر وما مراجع هذه املتواترة بينرم! هال اتتفيتم برتب ثم  

ماال؛ فإن املصادر ينابيع العمل نفسه، وإن املراجع ما روجعت فيه 

األفرار وانبنى هبا احلوار! فإنا أردت اإلتقان فميز بني ما اعتمدت 

 عليه يف التحقيق وما اعتمدت عليه يف الدراسة!

فورك بعض الرسائل مع تلك  وتتبك تارة، ولرن وضعت يف ابن 

 التي اختصت بتفسره، لو تنت اطلعت عليها الستفدت منها:
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ابن فورك وأثره يف املدرسة األكعرية للسيد أمحد حممود عبد  

 م(.1989الغفار )دتتوراه باألزهر 

آراء ابن فورك االعتقادية عرض ونقد عىل ضوء عقيدة أهل  

 )دتتوراه بأم السنة واجلامعة لعائكة روزي عيل اخلوتاين

 م(.2000القرى 

ابن فورك وآراؤه األصولية ملحمد بن سعيد الغامدي  

 م(.2001)ماجستر بأم القرى 

وال أحب أن أترك تلمتي هذه حتى أحذر نفيس وسائر الباحاني، من  

فإن -جناية احلاسوب املخبوءة يف عنايته، ونعمته املخبوءة يف نقمته 

وربام اطمأننت  -رب عىل التأنيبالصرب عىل التهذيب، أهون من الص

-إىل عمل يدك، فخانك عمل يده، تام خان صاحب هذه الرسالة 

فأدخل بعض الرالم أحيانا يف بعض، وال حول وال قوة إال  -6ص 

 باهلل!
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م   ج  ْيِث الَِّذي اْنس  ْول  اْلغ  ز   ن 

ِْميَّةِ  ِِ ال  ْ ْاِمْينِي   يِفْ ُش  م  ِم لِلدَّ  اْلع ج 

 ْ َت  ٌة و  ْاس   6ِقْيٌق ِدر 

 

-وطاب مسعاتم إلينا! بسم اهلل  -أهيا العلامء-سالم عليرم، طبتم مساء 

وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ورضوانا عىل صحابته   -سبحانه، وتعاىل!

 وتابعيهم، حتى نلقاهم! 

أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام 

حبابا سعداء، أن جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مجعنا عاجال أ

 مداوالت وال قرارات!

ال أدري تيف يعرف الدتتور فيصل عالقتي بام يدعوين إىل مناقكته؛ فقد 

ناقكت من قبل رسالة يف رشوح الالمية، ثم علقت يف بعض تتبي عىل الغيث 

ان الذي عاش فيه رجال دولة املسجم نفسه، ثم أنا من قبل ومن بعد أعيش يف املر

الدماميني صاحب رسالتنا هذه )املامليك البحرية(، وأرشف عىل رسائل طبقة 

 عالية من طالب العلم الليبيني، وأكم فيهم رائحة سيدي عمر املختار الزتية! 

                                                 
6

من ملاجستر نيل درجة ال، م22/12/2011رسالة عبد السالم اهلاميل حممد سعود يف  

بمعهد البحوث والدراسات العربية )املنظمة العربية  قسم البحوث والدراسات الرتاثية،

 للرتبية والاقافة والعلوم(.
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 حتيًة أهيا الكعب الليبي احلر املجاهد! 

 حتيًة، أحفاَد سيدي عمر املختار! 

 ء خالصا بالتوفيق!حتيًة وتقديرا ودعا

وبعد؛ فقد قدم إلينا الطالب عبد السالم اهلاميل حممد سعود، بإرشاف األستان 

ُنُزْوُل "نسخة من رسالٍة للامجستر بعنوان  -الدتتور فيصل عبد السالم احلفيان

َمْامِ  ْيِن الدَّ ِح اَلِْميَِّة اْلَعَجِم لَِبْدِر الدِّ ِذي اْنَسَجَم يِفْ رَشْ : -هـ828-ْينِيِّ اْلَغْيِث الَّ

ِقْيٌق    ."ِدَرْاَسٌة َوحَتْ

صفحة، وانقسمت عىل قسمني: دراسة، ثم  240وقد وقعت رسالته هذه يف 

قبلهام مقدمة )دواعي العمل، ومعامله الرربى(،وبعدمها عرشة أثبات  -حتقيق

م )اآليات القرآنية، ثم األحاديث النبوية، ثم الرتب املذتورة يف املتن، ثم القوايف، ث

األماال واحلرم، ثم األعالم، ثم األمم والطوائف، ثم األماتن، ثم مسائل علوم 

 العربية، ثم مصادر الدراسة ومراجع التحقيق(. 

ولقد بنى عمله يف الدراسة عىل توطئة وثالثة مباحث )الطغرائي والميته، 

والدماميني: حياته وآثاره، والرتاب املحقق، ووصف النسخ وبيان منهج 

 ق(. التحقي

وبنى عمله يف التحقيق عىل َنْسخ املخطوط، وتصحيح أخطائه، وتوثيق 

 عالمه املغمورة، وترقيمه. رمجة أأقواله، وختريج نقوله، وت
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وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله قد أتى عليه أخي احلبيب األستان الدتتور 

 انا، واهلل املستعان!أيمن ميدان، أتلمس فيام يأيت ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل إتق

للدماميني، الذي قامت عليه رسالة اليوم، من التعليقات  "نزول الغيث"إن 

عىل الرشوح، وأمهية التعليقات من أمهية الرشوح، يطَّلع هبا القارئ عىل املسائل 

 العلمية حية تسعى؛ فيرون إقباله عليها قويا، وعلمه هبا عمليا.

، جيهزهم الرتاث معهَد املخطوطات نفَسهوإن من نعم اهلل عىل طالب حتقيق 

للمخطوطات وجيهزها هلم، وال يريد منهم إال أن يتقنوا عملهم؛ فتعلقوا به، حتى 

الذي  "قسم البحوث والدراسات الرتاثية"ربام غفل الطالب منهم عن اسم 

 !"قسم علم املخطوطات وحتقيق النصوص"تنتسب إليه رسالته، فسامه 

قان صاحب هذا العمل، حرصه عىل منهج أفذان ولقد تان من معامل إت

املحققني: أن خُيَْرج الرتاب عىل ما أراد صاحبه أو أقرَب ما يرون إىل نلك، وأن 

َ استيعاُبه من غر إثقاله بام يعوق قارئه عن نلك.  ُيَيرسَّ

 ومما زادين اطمئنانا إىل حرص صاحب هذا العمل عىل اإلتقان:

 ة، تارا من أسقاط نسخته األم.أنه استوىف من النسخ املختلف 1

َس القاهري يف نقض تتاب الدماميني، رشع  2 أنه ملا عار عىل تتاب ابن َأْقرَبْ

 حيققه معتمدا عىل مخسة أصول خمطوطة.
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َف بذلك وبغره من الرتب املخطوطة  3 -استفاد منها التي صادفها وأنه َعرَّ

 يغري بتحقيقها إياارا، وال يرتُمها أثرة! -ح31

 زم من نسبة األبيات إىل بحورها، ما يؤود غره من املحققني!أنه الت 4

 أنه تلف نفسه فهرسة مسائل علوم العربية، تكبها بأفذان املحققني. 5

أنه انتبه إىل أن المية الطغرائي يف التصرب، وأن أعظم فضائلها أهنا استوعبت  6

درر معاين التصرب يف أسلوب سهل متحدر طيل، وأعانتها عىل نلك خصائص 

 عروضية ناجحة!

َل للقصيدة عىل أساس من رسالتها تلك ستة فصول 7  . أنه َفصَّ

ولرنني أخالفك إىل تفصيلها عىل سبعة ال ستة، لرضورة تقسيم فصلك األول 

[، عىل فصلني أوهلام يف الفخر بالبيتني األولني، والااين 9-1ني التسعة األبيات ]

ايب بتمييزك الفصل الااين بأبياته يف امللل ببقية األبيات التسعة. وعىل رغم إعج

أخالفك إىل القول  -وإن جعلتها أنت تسعة عرش-[ 29-10العرشين التالية ]

بتمرن هذا الفصل من موضعه؛ فهذا وقت الرحيل بعد امللل، ولو تنت ميزت 

امللل بفصله لعرفت رس الرحيل! وتذلك بدا يل أنك أقحمت عىل الفصل الاالث 

[، البيَت السابع والاالثني وهو خارج عن قضيته 37-30ني الاامنية األبيات ]

)احلَْفز( املتصلة بقضية الفصل السابق )الرحيل(. ثم بدا يل أنك أفقدت الفصل 

[، بيتا من أوله ثم زدت عليه بيتا من آخره، 48-38الرابع نا األحد عرش بيتا ]
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بعضا  وقضيته )الرمد( مستقلة باألول عن اآلخر؛ فإن الفصول يضبط بعضها

حذفا وإضافة أخذا وعطاء! وإنا متالت قضية األمل املستولية عىل الفصل اخلامس 

[ مل ترتك البيت الاامن واألربعني ومل تأخذ البيت 54-49ني الستة األبيات ]

الرابع واخلمسني؛ فقد اكتغل فيه بالتأملُّ ثم انتقل إىل غايته من تصبر نفسه. وال 

[ عن البيت 59-55ادس ني اخلمسة األبيات ]أدري تيف ختليت يف القسم الس

 الرابع واخلمسني الذي ينادي فيه نفسه بام يصربها! 

اِرد   و  اِء:ش   ااِلْستِيف 

 وأحب أن َأَتَلبََّث قليال، ألدلك عىل مسائل تانت تستحق استيفاءك:

الطغرائي: حياته، كعره، "عىل أحد تتابني ) -ح)د=الدراسة(5-أحلت  1

عيل جواد الطاهر(، استغنيت هبام عن تفصيل بعض ، للدتتور "الميته

 األفرار، وتالمها مفتقد من فهرس تتبك. 

يف دعوى تأثر الدماميني ابن األثر يف تقدير غرابة  -)د(61-أقحمت نفسك  2

 اللفظ، من غر تفصيل وال دليل!

النََّوى، وهي مما جيب  -)ت=التحقيق(1-يف تالم الدماميني  "الَعَجم" 3

 تبيينه.

4  َ ، "غيث األدب الذي انسجم"تسميته لرتاب الصفدي  -)ت(2-مَلْ تتناول  مِل

 : أهي من التحقيق أم التوسع؟ "الغيث املسجم"واسمه أصال 
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 -ح)ت(2-أن حتيل  -ريض اهلل عنه!-ال يغني يف حتقيق تلمة سيدنا عمر  5

 عىل هناية األرب البن عطاء اهلل املرصي. 

فررة واعية، تستحق تنبيه  -)ت(7-ع فررة واعية عن سالمة استعامل البدي 6

 طالب العلم عىل وجودها يف نلك الزمان البديعي!

 َمَاٌل؛ فُيوثَّق من تتب األماال.  -)ت(8- "َزَعُموا َمطِيَُّة اْلَرِذِب "هذا القول  7

ويا حسنها  -ح)ت(24-اتتفيت يف اإلكارة إىل صوفية ابن الصياد بفقره  8

 لرتمجة له من تتب رجاهلم!صفة )ضيق نات اليد(، لو اقرتنت با

ْجَت الكعر، وال نبهت عىل  -)ت(35-اختل منك حتقيق التعليق  9 فال َخرَّ

 "أقول"وال نترت تلمة  -وال وجود له فيه أصال-موضع تالم الصفدي 

 التي يبتدئ هبا الدماميني. 

 ."َفإِنْ ")ت(، سقط هني بمقدار تلمة 55يف  10

إلضافة السامل إال عىل اعتبار  -71- "املفرد املؤنث السامل"ال وجه يف عبارة  11

 ما سيرون. 

)ت( سقط بمقدار مجلة تاملة؛ فال معنى لرون لوال االمتناعية داخلة 79يف  12

 ! "عىل مجلة اسمية منفية لرتبط امتناع مضمون الاانية بوجود مضمون األوىل"
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برالم مطلق؛ فلم توثقه، ومل تعرف بصاحبه )الدتتور حممد  -74-حكيت  13

! ثم إنك مل حُتَشِّ من قبل بنقد تالم الدماميني أو الصفدي أو عمر عيل(

 الطغرائي، وأحسنت وإال انفتح باب ال يغلق.

-ربام قبلنا مع تقديم الدراسة وتأخر النص املحقق، فقدان اخلامتة  14

ولرننا ال نقبل فقدان آخر متن النص املحقق نفسه، وال فقدان  -)ت(131

 فهرس املوضوعات! 

أن فهرس مسائل علوم العربية أصعب الفهارس عادة. ولقد ال ريب يف  15

جعلته عاما فأثقلت عىل نفسك، ولو ميزت بني العلوم النقادت لك فصول 

املسائل؛ فال أدري تيف تضع فصال للجائز )جواز(، وفصال لغر اجلائز 

وال تيف ختفي مسائل يف طيات مسائل،  -)عدم جواز(، هرذا مطلقني

فاوت حجمي خطيهام! ثم أظن أن املسائل بالرتاب أتار مطمئنا إىل داللة ت

تارا مما أوردت؛ فقد فتكت ماال عن مسألة التقديم والتأخر عموما فلم 

أجدها ال عموما وال خصوصا وعن الذتر واحلذف فوجدت احلذف مهمال 

 من التفاصيل ومن الصفحات. 

املسجم؛ فربام تانت وتتبك تارة تافية ومع الرارة العارة، تام يف كأن الغيث  16

م! ثم 1990م عن الطبعة الاانية؛ فالاانية لدي يف 2003نسختك مصورة يف 

 ليس أصلح يف طبعات جممع األماال من طبعة بوالق، ومل تعتمد عليها!
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ِل: مم
اِرد  التَّأ  و   ش 

 ثم أحب أن َأَتَلبََّث قليال، ألدلك عىل مسائل تانت تستحق تأملك:

 ى دارسا، ومقام الطالب دونه تل مقام!تيف تؤثر أن َتَتَسمَّ  1

أوافقك عىل تفسر نسبة المية الطغرائي إىل العجم عىل رغم عروبة صاحبها،  2

بمولده يف أصفهان، وأرى أن مما أغرى بذلك، قرهنا بالمية العرب للكنفرى 

 الصعلوك العريب الذي مل يربح دارة البدو!

خمتلفة للطغرائي بعيدة  ولرنني أستغرب اكتغالك بالعجب من اجتامع علوم 3

 عن األدب، عن التفرر يف داللة وحدة املفرر فيها عىل تقارهبا!

عجبا حلياة الدماميني حياة! صدق القائل سار اهلالل فصار بدرا وصاحبنا هو  4

البدر الدماميني! ولقد اتعظ ابنه بام أصابه من الناس؛ فعاش تام نعته 

 السخاوي منعزال عنهم! 

لبدر الدماميني النحوية، تتابه الفواته البدرية يف رشح ومن طرائف تتب ا 5

أرجوزته احلالوة السررية، وقد خطر يل أن يرون ألفهام يف أثناء عمله 

 بالتجارة التي جنت عليه! 

وعىل نتر نسبة الدماميني وقد رحل أهله عن دمامني، أظن أنك إنا وجدت  6

ه، وإال فلامنا اختص يف لقب الكخص نسبته إىل مران علمت أنه غر مقيم في

 هبا دون غره من املقيمني فيه!
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وهي سن إن دلت عىل  ،تان الدماميني حني ألف تتابه هذا يف الاالثني عمره 7

 سعة حتصيله تكفت رس نكاطه ملال هذا العمل! 

)ت(، من إنصاف الدماميني للصفدي يف 20)د( و47يبدو يف وعىل رغم ما  8

 يام يأيت:يتجىل جتنيه عليه ف -أثناء خمالفته

فيحاسبه الدماميني عىل  -)ت(6-أن يؤثر الصفدي وجها ويفضل غره  

 نلك، وتان األَْوىل أن يتفهم ميله األسلويب. 

أن يرتبص الدماميني بالصفدي فال حيمل تالمه عىل قصد المية العرب  

 بالتعظيم اإلضايف والمية العجم بالتعظيم املناظري. 

وتأن مل يقل  -)ت(14-ل ال ينفي املَُماَّل أن يدعي الدماميني أن نفي املِاْ  

 املتنبي:

ْمَع َعْن َغْربِه دُّ الدَّ  ِمْاُلَك َيْاني احْلُْزَن َعْن َصْوبِه َوَيْسرَتِ

 َومَلْ َأُقْل ِماُلَك َأْعني بِه ِسواَك يا َفْرًدا باِل ُمْكبِه

ٌع ال أبايل بجمعهم فهو مَجْ "أن يرد الدماميني بروايته لبيت الزخمرشي:  

؛ إن ليس تل "ال أبايل بجمعهم تلُّ مَجٍْع مؤنث"، رواية الصفدي: "مؤنُث 

ُتلُّ مَجٍْع "، ولرن "تلُّ مَجٍْع ُيَؤنَُّث "مجع مؤناا؛ وأفضل من نلك تله 

 ، أنفع للكاعر يف باب املبالغة!"ُمَؤنَُّث 
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باحلديث عن كباب الدنيا ألحسن ومل َيْعُد  -81-لو اتتفى الصفدي  9

 اء ومل يسقط للدماميني، ولرنه َسنَّنَها وتأنه طبيب رشعي!أسلوب الكعر

ولقد ينبغي أن يضاف ماال الصفدي إىل أمالة الرتاِب ُمْكَتِغلنَي باإلدارة عن  10

الرتابة؛ فال ريب يف أن تارا مما نقده عليه الدماميني، إنام اكتغل باإلدارة عن 

 مراجعته.

رشح الصفدي لالمية العجم: وما ألطف قول الدتتور عيل جواد الطاهر يف  11

، وأن هذا هو الذي حفز العلامء إىل نقده، وما "فيه تل يشء إال رشح الالمية"

زال! ولرنني بقيُت أعده من أتابر الرشاح الذين اكتملوا من ملَِّة الطرب، عىل 

 ما يبعث النصوص من مراقدها، حيًة جتادل عن نفسها!

عه باالعرتاض عىل ابن نباتة ول -75-ولقد نعى الدماميني عىل الصفدي  12

وهو كيخه؛ فريف يفعل إنا رأى يف زماننا نعي بعض تالمذة حممود حممد 

كاتر ومتام حسان عليهام وتربؤمها منهام، ولو حرضا بني أيدهيام لتمنوا أن 

 تنخسف هبام األرض! 

وعىل رغم مقام املعرتض الذي قام فيه الدماميني، ينبغي أن يتوقف منه فيام  13

 يأيت:

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

126 

 

تيف ال يعد تغير فاعلن يف حكو خملع البسيط إىل فاالتن )مفعولن( من  

ا، والررس واقع من الربار  -)ت(4-القليل الذي ال ينقاس  ال َترْسً

 والصغار!

 -)ت(5- "ًنا َيا َصاْ "تيف ال يقول باختالس الكاعر أللف يا النداء يف  

 وهو أوىل من القول بتغير فاعلن إىل فاالتن )مفعولن(!

بأن العرب قد ميزت الِقوادة بتصحيح العني من  -)ت(10-يف ال يعبأ ت 

 الِقيادة بإعالهلا، وهرذا فعلت يف َتْسويد وَتْسييد!

 إىل أن العريبَّ َمْقصور عىل، ال َقارِص َعىل! -)ت(10-تيف مل ينتبه  

واملستقر بخالف  -)ت(18-تيف وقع منه: بخالف ما إنا )...( مل يرن  

 حتى أغراك بأن جتري جمراه! -لم يرنما إنا )...(، ف

واملعروف أهنام ُنْتَفة، وإنام يبدأ  -)ت(35-تيف جيعل البيتني مقطوعا  

 ! املقطوع )القطعة( من ثالثة أبيات

واملستقر كتان ما ناك  -)ت(36-تيف وقع منه: كتان ما بني ناك وبينه  

 ! وهذا

 !والصواب ال بد أن -)ت(52-تيف وقع منه: البد وأن  

 بني التوتيد والتأتيد يف سطر واحد! -)ت(83-ف جيمع تي 
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واملستقر  -)ت(85-تيف وقع منه: غر مناسب ال سيام والصفدي يعتقد  

 غر مناسب وال سيام أن الصفدي يعتقد!

ال ختفى داللة قلة مآخذه العروضية والرصفية، عىل إمهال علمي العروض  

 والرصف.

اِرد   و  وِض:ش  ر   اْلع 

 َلبََّث قليال، ألدلك عىل ما َأْفَلتََك من املسائل العروضية:ثمت أحب أن َأتَ 

التخميس من التكطر، وتل ما اعتمد عىل تنسيق  -ح)د(10-ميزت  

األكطر فهو تكطر، من املزدوج إىل املوكح، إال أن املوكح ازداد ترتيبا 

 واختص بنظام أدائي مجاعي، فتميز باسمه اخلاص. 

ِجيِّ   ِجْي. -)ت(5)د(، 51-الكَّ  الكَّ

والصواب َظَعنَا )...( َقَطنَا؛ فمقتىض التقفية  -)ت(18-َظَعنًا )...( َقَطنَا  

 عدم التنوين. 

واملنتظر ملراعاة مقتىض التقفية باِل؛ فلم مَلْ تراعه؟  -)ت(26-وتذلك باٍل  

وأمهية هذا السؤال من حيث وجدت حتري التنوين عالمة عىل ترك التقفية 

 عوة املنكد إىل إمهاهلا، وليس بمستحيل. املواتية، أو عىل د
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والصواب َغْيَهبِْه، َمْوتِبِْه، وإال اضطرب  -)ت(35-َغْيَهبِِه )...( َمْوتِبِِه  

 عليك بحر الرسيع، ثم مها بالررس يف رشح الصفدي نفسه!

، ولو "بدأنا"سناد الردف وعزة هذا اإلبدال هلمزة  -)ت(75- "َبَدْينا"يف  

لمت من نلك، وال سيام أن املعنى عىل أننا نبدأ باسم اهلل ، س"ُبِدينا"جعتها 

 الذي به ُبِدْئنا.

اِرد   و  ِف:ش  ْ  الَّصَّ

 ثمت أحب أن َأَتَلبََّث قليال، ألدلك عىل ما َأْفَلتََك من املسائل الرصفية:

 هذه ولرن يقال: َوَهَم وَوِهَم.  -أ)د(-ال عربية لَوُهَم  1

 من املعاناة.  -3ص-ما أغرب هذه الصيغة َتعايِن  2

زين  3 زين.  -)د(26)د(، 25-املربَّ  والصواب املربِّ

ْوتاء  4  واملعروف كائرة، ويقال َكِوَتة ُمكيرة.  -)د(33-تف املنية الكَّ

واملعروف َدْرج، فهو من َدَرَجه َيْدُرُجه َدْرًجا  -)د(34-يف َدَرج الرتمجة  5

مدروجه أي  إنا طواه، ولرن ربام جازت َدَرج الرالم أو الرتاب بمعنى

 مطويه. 

نَز  6 نْز.  -)ت(31، )د(44-الطَّ  والصواب الطَّ

 والصواب َفاْتَحْلها. -)د(55-َفاْتِحْلها  7
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 والصواب املُُال.  -)ت(14-املَِال  8

 )...( فلع  9
ٍ
ناَء )...( َفَلَع، وملا التبس عليك وجه والصواب  -17-ناء

 الصيغة مل جترتئ عىل تكريل وزهنا! 

ُل عىل والصواب  -)ت(22- َبُطَل )...( َوُضَح  10 َبَطَل )...( َوَضَح. َأُتَكرِّ

 األوهام الكائعة!

 والصواب ُتِصيُخ.  -)ت(39-َتِصيُخ  11

َفَخَبَط َخْبَط عكواء، وربام سقطت من التعبر  -)ت(40-فخّبط عكواء  12

 . تلمة َخْبطَ 

 . والصواب َتِدبُّ  -)ت(41-َتُدبُّ  13

ُه  14 هُ  -)ت(42-ِخرْصُ  . والصواب َخرْصُ

 والصواب ِمْن َطِرٍب َصْاٍح.  -)ت(43-ْن َطَرٍب َصْاٍح مِ  15

خَمِْفْي؛ فهذا الضبط عىل قلته هو املناسب، ويف اللغة  -)ت(45-خُمِْفْي  16

 َخَفْيُته إنا أظهرَته وأخفيَته مجيعا معا؛ فهو من األضداد. 

والصواب فاحِلبُّ حيث العدا.  -)ت(49، )ت(48-فاحلُبُّ حيث العدا  17

فدي ترلم عن املضمومة احلاء واملرسورهتا، ولرن الرالم صحيح أن الص

 عىل املرسورة، تام اتضح فيام بعد. 
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والصواب بَِمنْبِتِه، فإن تان ما نترَته األقيس فام نترُته  -)ت(53-بَِمنَْبتِِه  18

 . األكهر

 . والصواب ُجنِْح  -)ت(56-ُجنُِح  19

ايّن  20 جان، أما األََرجَّ  . فعجيبة -)ت(60-ربام قالوا َأَرجان يف َأرَّ

 . والصواب َفاْتَحْلها -)ت(62-َفاْتِحلها  21

ه هذا االعرتاض  22 ه هذا  -)ت(76-تيف ُيَتَوجَّ والصواب تيف َيَتَوجَّ

 االعرتاض. 

والصواب َعِقيَْب ِحَرْاَيٍة. وهو مما  -)ت(85، )ت(78-ُعَقْيَب حرايٍة  23

 -!رمحه اهلل-تان الدتتور حممود حممد الطناحي أستاننا وصديقنا 

 يستطرف نتر التباسه عىل بعض املحققني!

َفِل  24 َفلِ  -)ت(83-السَّ  . والصواب السِّ

 والصواب َتِقنِْو النَّْخَلِة.  -ح)ت(85-َتَقنِْو النَّْخَلِة  25

َتْبرِي؛ فهو املناسب ملعنى الصفدي وال إلغاز عىل  -)ت(86-ُتْبرِي  26

 الضم.

اِرد   و   النَّْحِو:ش 

 ال، ألدلك عىل ما َأْفَلتََك من املسائل النحوية:ثمت أحب أن َأَتَلبََّث قلي
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توضيحا والصواب  -)د(63-فلعل فيام سقناه )...( توضيح )...( وعرض 1

 )...( وعرضا. 

 ألهنا أقدم زمانا منها. والصواب  -)د(66-ألهنا أقدم زمان منها  2

 واملستقر ختاما يظل.  -ج)د(-ختاما فيظل  3

 املستقر اقتتل هو وأخوه. و-)د(5-اقتتل هذا السلطان مع أخيه  4

 اختلف هو والصفدي. -)د(14-اختلف يف الرأي مع الصفدي  5

 والصواب يتالءمان. -)د(62-يتالءم معه  6

 والصواب يتفاعالن.  -)د(63-التفاعل معه  7

 واملستقر حتى إن. -)د(7-حتى وإن  8

واملستقر بل عىل العرس من  -)د(7-بل عىل العرس من نلك فقد مَحََلت  9

 َلْت. نلك مَحَ 

 . "ألنه"وال حاجة لـ -)د(11-ربام ألنه  10

والصواب ملا تان )...(  -)د(56)د(، 12-ملا تان )...( فال كك )فال ريب(  11

 مل يرن ريب. 

والصواب عىل الرغم من تذا تذا من  -)د(18-عىل الرغم من )...( فإن  12

 غر فاء. 

 وال حاجة حلتى.  -)د(18-بل حتى  13
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 والصواب يف اخلطأ نفسه.  -)د(50)د(، 41-يف نات اخلطأ  14

 والصواب ربام ينفي.  -)د(41-ربام تي ينفي  15

 والصواب بل طال بحاه.  -)د(45-وإنام طال بحث  16

والصواب بخالف ما إنا  -)د(48-بخالف ما إنا جعلناه )...( مل يرن  17

 جعلناه )...(، فلم يرن. 

 والصواب بخالف ما لو.  -)د(53-بخالف لو ما  18

 الصواب حتى إن. و -)د(61-حتى وإن  19

والصواب عرضته  -)د(67-عارضت ما نقله )...( عىل رشح الصفدي  20

 عليه أو عارضته به. 

والصواب والصالِة والسالِم، ومها باجلر يف  -)ت(1-والصالُة والسالُم  21

 املخطوط!

 والصواب فال صديَق.  -)ت( مرتني13-فال صديٌق إليه مكترى حزين  22

 لعمري إنه.ووالصواب  -)ت(47-ولعمري أنه  23

 َكْرُلُه؛ فكرل عىل الرشح الوارد بدل مرفوع. والصواب  -)ت(53-َكْرَلُه  24

 وجراٍن. والصواب  -)ت(83-جراٌن  25

 مرفوًعا. والصواب  -ح)ت(84-مرفوع  26
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)َصْقٌر(، أو َصْقًرا، فإما والصواب  -)ت(84-نص عىل أن )َصْقًرا( َمرفوع  27

 إطالق النصب وإما تنصيص الرفع.

-دت أن جتيب القسم املقرتن بالرشط فرنت جتيب دائام الرشط تأنك استبع 28

 والوجه اآلخر املخوف هو األوىل! -)ت(43

وهي يف كعر ابن اخلطيب أن مل أجئ  -)ت(9-ما رضين إن مل أتن متقدما  29

 متقدما، وهو الصواب. 

 . والصواب ُتلُّ  -)ت(45-ُتلِّ  30

اِرد   و  ِء:ش  ْمال   اْْلِ

 ليال، ألدلك عىل ما َأْفَلتََك من املسائل اإلمالئية:ثمت أحب أن َأَتَلبََّث ق

ًءا  1 ًأ.  -)د(67-ُمرَبَّ  والصواب ُمرَبَّ

 والصواب فاتحل عينك.  -)د(55-فأتحل عينك  2

 والصواب اإلملام.  -)د(63-االملام  3

 واملستقر ألب أرسالن.  -)د(4-آلب أرسالن  4

لنقل، تام أوردته أنت يف والصواب إِنَّ العز يف ا -)د(44-َأنَّ العز يف النقل  5

 )د(. 46

أرى أن تسقط ألف ابن إنا وقعت بني األلقاب تام تسقطها إنا وقعت بني  6

 األسامء. 
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حاُب  7 امُء. -)د(56السَّ  والصواب السَّ

 والصواب الوارد.  -)د(62-الواردة  8

 والصواب بعد ما دمرت.  -)د(24-بعد دمرت  9

 )د( واملعروف اآلجرومية. 29اجلرومية،  10

 والصواب التقاريظ.  -)د(38-راريظ التق 11

 والصواب َلُه ُدوَن.  -)د(57-هَلُُدوَن  12

س.  -)د(63-مَتَلُّس  13  والصواب َتَلمُّ

 ثامنامئة أم ثامنمئة ثم جد االختيار املجمعي ثامن مئة.  14

.  -)ت(2-استمد  15  والصواب َأْسَتِمدُّ

اَمْ َأْسَعْى  16 صل ما املوصولة مرتني، والذي نعرفه ف -)ت(11-رسمت َفَلْو َأنَّ

 االسمية واحلرفية من الناسخ َفَلْو َأنَّ َمْا َأْسَعْى. 

 . هي تتعلقوالصواب  -)ت(36-هل تتعلق  17

 . ُيْقلبوالصواب  -)ت(17-بقلب  18

 . ال أبايلوالصواب  -)ت(23-ال ابايل  19

 . طيئوالصواب  -)ت(41-طيء  20

 . َفاْتَحْل عينكوالصواب  -)ت(62-فأتحل عينك  21

 . "مسترتا"، ال "ضمر بارزا "إال بـ -)ت(18-يق الدماميني ال يستقيم تعل 22
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 هو بالعرس يف الصفدي.  -)ت(29-َنَواظٌِر )...( َنَوارِضٌ  23

 أو ال تتعلق. والصواب  -)ت(36-أوال يتعلق  24

ورواية الصفدي: وقد محاه رماة من  -)ت(47-وقد محاه رماة احلي من ثعل  25

 .بني ثعل

  فهرذا هو يف رشح الصفدي.إِِن؛ والصواب  -)ت(53-إَِنا  26

اِرد   و   التَّْشكِيِل:ش 

 ثمت أحب أن َأَتَلبََّث قليال، ألدلك عىل ما َأْفَلتََك من املسائل التكريلية:

بوضع احلرتات من  -69، 53-اختالف الربامج أرض تارا فيام أظن  1

 الكدات.

)ت( 53حتى اجتمع يف -تزحزح فتحتي املنون املنصوب إىل فوق األلف  2

 وربام نلك مذهبا قديام، ولرنه مل يعد اآلن مقبوال.  -ينان عىل َبنَْفَسًجاً تنو

 "ال"وال سيام عىل ألف  -)ت(20-ترحيل كرالت ما قبل أواخر الرلامت  3

 منفصلة ومتصلة.

 والصواب َفَرِضيًّا.  -)د(25-َفَرِضًيا  4

والصواب َوَجْدُت، تام تدل صورة اخلطوط  -)ت(1)د(، 43-وجدتُّ  5

 لديك!

 والصواب بيد أن املطالَع.  -)د(52-يد أن املطالِع ب 6
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 والصواب النَّرجس.  -)د(60-النَرجس  7

 والصواب ال وجَه الستحسانه. -)د(63-ال وجًه الستحسانه  8

 والصواب بَِوْجِهِه.  -)ت(9-بَِوْجَهِه  9

َت. والصواب  -)ت(ح20-ُثَمَت  10  ُثمَّ

 . تل  والصواب  -)ت(27-تٍل  11

 . طائٌل اب والصو -)ت(50-طائُل  12

 . عنىوالصواب  -)ت(51-َعنَي  13

 . والصواب ُبُيْوهِتِمُ  -)ت(54-ُبُيْوهِتِِم  14

 .والصواب ِمَن اجْلََوى -)ت(68-َمَن اجْلََوى  15

اِرد   و  ِقيِم:ش  ْ  الُتَّ

ثمت أحب أن أتلبث قليال، ألدلك عىل ما أفلتك من املسائل الرتقيمية، وال 

، ألنه الكارح بال رشح، وخمرج املكهد، سيام أن الرتقيم من أهم أعامل املحقق

 ورشطي املرور:

ال أدري تيف تستجر اجلمع بني أتار من عالمة ترقيم يف املوضع الواحد  1

تأن جتمع بني عالمة استفهام وعالمة تأثر ونقطة  -)ت(36)د(، 48-نفسه 

ْم َبتًَّة!)؟!.(!   وينبغي اختيار أي منها. فإن تعمدَت  اإلغامَض فال ُتَرقِّ
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َط الكعَر املترلَّم عنه بني  2 ر عالمة التفريع يف سطرها دائام، لريال ُتَوسِّ ُتَصدِّ

 -)د(54-مادة القول واملقول، وهو غريب جدا، وإن إعراضك عنه َعَرًضا 

 ليدل عىل ريبتك فيه!

ال موضع للنقطة بعد البيت يف آخر سطره، وال حاجة لرتقيمه أصال، وإال  3

 وجب أن تستوفيه!

أرقام  -)د( وما بعدها40-الغريب عنك، وضعك بخطك  من التعجل 4

صفحات النص املحقق الواردة يف الدراسة، وانقالب إحدى صفحات املتن 

 رأسا لعقب! -)ت(28-منك 

هتمل نتر الصفدي يف اإلحالة عليه يف احلاكية مرتفيا بذتر اجلزء والصفحة،  5

 وهذا غريب. 

 بل فاصلة.  -)د(52-ال نقطة بني أجزاء اجلملة الواحدة  6

يف موضع الفاصلة املنقوطة، الواصلة بني مجلتني  -)ت(1-تضع الفاصلة  7

 بينهام تعليل. 

تضع الفاصلة املنقوطة يف موضع الفاصلة، بني جزأي مجلة واحدة، آخرمها  8

 ! "ألن"أوله 

 موضع عالمة التفريع. -)ت(23-تضع الفاصلة املنقوطة  9
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وعالمته رشطة لصيقة بام  -ت()21)ت(، 8-ال تنبه عىل املتعلق بالبعيد  10

 قبلها.

ومها إلبدال الرشح من  -ح)ت(74-تستعمل للتنصيص القوسني أحيانا  11

 املرشوح.

يدل وضعك رشطتان ال فاصلتان. و -)د(54)د(، 52-عالمة االعرتاض  12

 عىل متييزك ملوضعهام. -)ت(22-للرشطتني 

 استعملت عالمة االعرتاض ملا ترفيك الفاصلة. 13

مة فصل عالمات الرتقيم ومنها أرقام اإلحاالت، عن مل يعد من احلر 14

يف أوائل  -)د(43-الرلامت؛ فربام تزحزحت فعاقت الفهم، حتى انفردت 

 الصفحات التالية.

عىل  -)ت(13-تفصل بني الواو ومتبوعها دائام ببياض، حتى ليفرتقان  15

 أطراف األسطر.

 )ت(، بقية الفقرة.1فصلت يف الصفحة  16

والصواب  -)ت(75ح)ت(، 51-ل كطرين يف سطر ترتب الكعر املكطر ت 17

 أن ترتب تل كطر يف سطر.

توسط األبيات حريصا عىل مطابقة فراغات ما بني أكطرها، وهو ما ال نعرفه،  18

ومل يتبعه أي من ناسخيك؛ فقد جروا فيام أوردت من صور بعض صفحات 
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املخطوطات، عىل ضبط تساوي األطراف واألوساط، ولو َتَتْبُت عنك 

ت كطري تل بيت، وطابقت أوائل األبيات، وربام مل أعبأ بمطابقة لوصل

 أواخرها.

 )د(، عالمة التنصيص. 49أمهلت يف الصفحة  19

)ت(، عالمة التنصيص، حتى أدخلت إىل النص ما 23زحزحت يف الصفحة  20

 ليس منه. 

 .تاقيل الرلامت الفواصل )قال، أقول( -)ت(63)ت(، 56-أمهلت أحيانا  21

ْ َتُرْن، َرَأْيَتهُ "ترتت الفاصلة يف  22 وال  -)ت(24- "إِْن ِغْبَت َعْن ُوُجوِدَك َومَل

يستقيم إال هبا بياُن املعنى. الباطني الصويف. ولقد تيرس مرة ديوان ابن 

الفارض برشح البوريني الظاهري والنابليس الباطني، فعجبت تيف خيتلف 

 بينهام ختريج الرتتيب!

، منفعٌة ومرضٌة: تيسُر الوصول إىل أية يف وصل أرقام احلوايش وال أتاد أجده 23

ويا ليتك وصلت أرقام  حاكية، واستهالُك مساحات من الصفحات.

صفحات الدراسة والتحقيق، بدال من وصل أرقام احلوايش؛ إنن ليرست 

 لتعليقي متييز التحقيق من الدراسة!

ولقد أخرت من شوارد االستيفاء عنك، أنك مل تورد نص الالمية مستقال 

ْلٌو: أن أطيل حت ا ح  ُه   رم ْيِن أ م  ى ينتفع به القارئ ويدور عليه، ْلخْيك بْي أ ْمر 
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اْلوقف بشواردك التي قيدهتا عليك، وأن تنشدنا المية العجم، هذه التي شغلتنا 

 واْلدباء مجيعا، عىل اختالف اْلزمنة واْلمكنة:

 مِ ج  ع  الْ  ة  يَّ مِ ال  

 أصالة الرأي صانتني عن اخلطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل

 جمدي أخرا وجمدي أوال رشع والكمس رأد الضحى تالكمس يف الطفل

 فيم اإلقامة بالزوراء ال سرني هبا وال ناقتي فيها وال مجيل

 ناء عن األهل صفر الرف منفرد تالسيف عري متناه عن اخللل

 فال صديق إليه مكترى حزين وال أنيس إليه منتهى جذيل

 ى العسالة الذبلطال اغرتايب حتى حن راحلتي ورحلها وقر

 وضج من لغب نضوي وعج ملا يلقى رتايب ولج الرتب يف عذيل

 أريد بسطة تف أستعني هبا عىل قضاء حقوق للعىل قبيل

 والدهر يعرس آمايل ويقنعني من الغنيمة بعد الرد بالقفل

 وني كطاط تصدر الرمح معتقل بماله غر هياب وال وتل

 أس منه رقة الغزلحلو الفراهة مر اجلد قد مزجت بكدة الب

 طردت رسح الررى عن ورد مقلته والليل أغرى سوام النوم باملقل

 والرتب ميل عىل األتوار من طرب صاح وآخر من مخر اهلوى ثمل

 فقلت أدعوك للجىل لتنرصين وأنت ختذلني يف احلادث اجللل
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 تنام عيني وعني النجم ساهرة وتستحيل وصبغ الليل مل حيل

 ت به والغي يزجر أحيانا عن الفكلفهل تعني عىل غي مهم

 إين أريد طروق احلي من إضم وقد محاه رماة من بني ثعل

 حيمون بالبيض والسمر اللدان به سود الغدائر محر احليل واحللل

 فرس بنا يف نمام الليل معتسفا فنفحة الطيب هتدينا إىل احللل

 فاحلب حيث العدى واألسد رابضة حول الرناس هلا غاب من األسل

 نؤم ناكئة باجلزع قد سقيت نصاهلا بمياه الغنج والرحل

 قد زاد طيب أحاديث الررام هبا ما بالررائم من جبن ومن بخل

 تبيت نار اهلوى منهن يف تبد حرى ونار القرى منهم عىل القلل

 يقتلن أنضاء حب ال حراك هبم وينحرون ترام اخليل واإلبل

 دير اخلمر والعسليكفى لديغ الغواين يف بيوهتم بنهلة من غ

 لعل إملامة باجلزع ثانية يدب منها نسيم الربء يف عليل

 ال أتره الطعنة النجالء قد كفعت بركقة من نبال األعني النجل

 وال أهاب صفاح البيض تسعدين باللمح من خلل األستار والرلل

 وال أخل بغزالن أغازهلا ولو دهتني أسود الغيل بالغيل

 به عن املعايل ويغري املرء بالرسلحب السالمة ياني هم صاح

 فإن جنحت إليه فاختذ نفقا يف األرض أو سلام يف اجلو فاعتزل

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

142 

 

 ودع غامر العىل للمقدمني عىل رتوهِبا واقتنع منهن بالبلل

 رىض الذليل بخفض العيش مسرنة والعز عند رسيم األينق الذلل

 لفادرأ هبا يف نحور البيد جافلة معارضات ماانى اللجم باجلد

 إن العىل حدثتني وهي صادقة يف ما حتدث إن العز يف النقل

 لو أن يف رشف املأوى بلوغ منى مل تربح الكمس يوما دارة احلمل

 أهبت باحلظ لو ناديت مستمعا واحلظ عني باجلهال يف كغل

 لعله إن بدا فضيل ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه يل

 لوال فسحة األمل أعلل النفس باآلمال أرقبها ما أضيق الدهر

 مل أرتض العيش واأليام مقبلة فريف أرىض وقد ولت عىل عجل

 غاىل بنفيس عرفاين بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذل

 وعادة النصل أن يزهى بجوهره وليس يعمل إال يف يدي بطل

 ما تنت أوثر أن يمتد يب زمني حتى أرى دولة األوغاد والسفل

 راء خطوي لو أميش عىل مهلتقدمتني أناس تان كوطهم و

 هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة األجل

 وإن عالين من دوين فال عجب يل أسوة بانحطاط الكمس عن زحل

 فاصرب هلا غر حمتال وال ضجر يف حادث الدهر ما يغني عن احليل

 أعدى عدوك أدنى من وثقت به فحانر الناس واصحبهم عىل دخل
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 لدنيا وواحدها من ال يعول يف الدنيا عىل رجلفإنام رجل ا

 وحسن ظنك باأليام معجزة فظن رشا وتن منها عىل وجل

 غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة اخللف بني القول والعمل

 وكان صدقك عند الناس تذهبم وهل يطابق معوج بمعتدل

 إن تان ينجع يشء يف ثباهتم عىل العهود فسبق السيف للعذل

 اردا سؤر عيش تله تدر أنفقت صفوك يف أيامك األوليا و

 فيم اقتحامك لج البحر ترتبه وأنت يرفيك منه مصة الوكل

 ملك القناعة ال خيكى عليه وال حيتاج فيه إىل األنصار واخلول

 ترجو البقاء بدار ال ثبات هلا فهل سمعت بظل غر منتقل

 ة من الزللويا خبرا عىل األرسار مطلعا أصمت ففي الصمت منجا

 قد ركحوك ألمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل
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لِ  وم التَّح  ْْي  الثَّب اِت و  ة  ب  ام  النَّْحِويَّ اْْل ْحك 
7 

 

  وطاب مسعاتم إلينا! بسم اهلل  -أهيا العلامء-سالم عليرم، طبتم مساء-

 وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ورضوانا عىل  -سبحانه، وتعاىل!

 صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!

  أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام مجعنا

عاجال أحبابا سعداء، أن جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مداوالت 

 وال قرارات!

 تسع وقعت هذه الرسالة يف ثالثمئة واثنتني وأربعني صفحة، من: مقدمة يف 

صفحات )دواعي املوضوع، والدراسات السابقة، وطبيعة العمل(، ومتهيد يف 

ست عرشة صفحة )الوظيفة النحوية وتصنيف األحرام يف الرتاث النحوي(، 

وفصل أول يف ست وثالثني صفحة )األحرام الرمية: أنامطها ومقوماهتا(، 

ا ومقوماهتا(، وفصل ثان يف اثنتني وتسعني صفحة )األحرام النوعية: أنامطه

وفصل ثالث يف سبع وعرشين ومئة صفحة )علوم أثرت يف الفرر واحلرم 

النحوي(، وخامتة يف مخس صفحات )نتائج البحث(، وفهارس يف ثامن وأربعني 

صفحة )اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واألماال، وأقوال العرب، 

                                                 
7

 ةلنيل درجة الدتتورا م،22/8/2012يف  رسالة وليد حممد عبد الباقي عبد العاطي 

 جامعة القاهرة.من  ،من قسم النحو والرصف والعروض، برلية دار العلوم
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هلم، والكعراء املرتجم هلم،  والقوايف، وأنصاف األبيات، وأعالم العلامء املرتجم

واملسترشقون املرتجم هلم، واملصادر واملراجع، واملحتويات(، وملخصان يف ست 

 صفحات )ملخص عريب، وملخص إنجليزي(.

 مناقب الطالب

 ينبغي أن يذكر له أوال: 

أنه أرشف عليه أستاننا الدتتور عيل أبو املرارم، وناقكه أستاننا الدتتور  

 العمرويس.

 ختار مسألة رزينة مليئة مالئة، ال تمسائل هذه األيام الفارغة املُْفِرغة!وأنه ا 

 وأنه جعل املوازنة يف أصل مسألته، واملوازنة منهج العارفني املتقنني. 

 وأنه سليم الطبع والتفرر والتعبر، وإن تانت لرل جواد تبوة. 

 وأنه واثق جريء:  

 يقدم عىل تقديم ما مل يصادفه من التعريفات. 

 ويدرج حماولته يف املحاوالت منسوبة لنفسه. 

 وأن له ومضات فررية عميقة تأتلف فيها األكعة املختلفة، أنتر منها: 

يف موقفهم من قضية  -209-أثر اختالف النحويني يف أصل اللغة  

 السامع والقياس.
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فأنا من املؤمنني بأن اليونانيني  -200-أثر علوم الرشقيني يف اليونانيني  

 هم، وإن أنرروا!عيال علي

 وأن تتبه قيمة دقيقة لصيقة متصلة قديمة وحدياة. 

 عىل رسائل علمية خمطوطة يف أماتنها عىل تباعدها. -211-وأنه اطلع  

 قوية جديرة بالتقدير. -208-وأن حتضراته التارخيية  

 وأن له علام بعروض الكعر العريب، وإن خذله أحيانا! 

تدل عىل اإلتقان، وإن  -102، -39-وأن له تدقيقاٍت حتقيقيًة طريفة  

 كابتها َفَلتات مؤنية أحيانا!

  وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله قد أتى عليه أستاني الربر الدتتور حممد

ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل  -واهلل املستعان!-العمرويس، أتلمس فيام يأيت 

تلميذه من نفسه، فيرتَته إتقانا، مؤمنا بأن من عمل املرشف القدير أن ُيَوثِّق 

جيرتُئ ويصيُب وخيطُئ، حتى إنا ما راجعته جلنة املناقكة تأصل لديه منهج 

 البحث العلمي الصحيح. 

  وال خيرج ما أمجعه للطالب عن أن يرون أحد كيئني: كوارد مل يستوفها فأنا

ؤخر أدعوه إىل استيفائها، أو كوارد مل يتأملها فأنا أدعوه إىل تأملها. ولرنني أ

منهام الكوارد العروضية والرصفية واملعجمية والنحوية واألسلوبية واإلمالئية 

 والتكريلية والرتقيمية والطباعية، حرصا عىل حسن االستيعاب.
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اِرد   و  اءِ ش   ااِلْستِيف 

ت ك  ِمْن شوارد االْستِيفاء: ْفل  لَّك عىل ما أ  بَّث  قليال، ْل د  ل  ت   أ ِحبم أن أ 

بدءا من عبد اهلل بن أيب إسحاق احلرضمي وانتهاء ": -أ-يف  أال ترى أنك قلت 

 ؛ فقيدت مطلق العنوان!"بجالل الدين السيوطي

أنك ستبحث عن احلرم بالقبح عند جل النحويني، وعن احلرم  -ج-نترت  

 باحلسن عند أتار من نحوي، ومن قبُل ما حددَت اإلطار!

هـ( إىل ابن مالك 392) اتسعت بني يديك انتقاالت االستقراء، من ابن جني 

هـ(؛ فقدحت هي نفسها يف بيان االستقراء الذي 911هـ( إىل السيوطي )672)

 يف عمود املبحث!

عالقة احلُْرم إنام هي بالوظيفة النحوية )الباب النحوي(، ال بوظيفة النحو التي  

 تل نلك الغناء الكجي! -5-َغنَّْيَت هلا 

وال حيول عطاء "غر بقول النابغة: للتحول بمعنى الزوال والت -9-استكهدت  

 ، وحيول هنا يعوق، وال موضع له بينهام!"اليوم دون غد

عىل أصحاب امللحوظات، وإن نترت تتاب أستاننا الدتتور عيل  -10-مل حُتِل  

 أبو املرارم.

، وتأنك "يتبني مما سبق أن الرالم صناعة لفظية عند البالغيني": -13-قلت  

 ما هي إال تلمة عابرة!تفرغت هلم فيام سبق، و
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بأن األصمعي عىل إنراره لفظ  -17-تان ينبغي لك التعليق عىل نص السيوطي  

 ، مل ينرر روايته يف الكعر."زوجة"

بناء عىل املعاير السابقة )...( يمرن تقسيم األحرام النحوية أو ": -20-قلت  

ة؛ فتقسيمها ، وال عالقة للمعاير بتقسيم األحرام النحوي"تصنيفها إىل قسمني

 إنام هو بحسب طبيعتها، فأما املعاير فضوابط إجرائية.

 ."تتابعوا"قبل أن تذيله بنقلك:  -24-املطرد لغة املستمر وقد أتارت النقل  

موت األعكى تافرا، وقد أثبت عبد العزيز املانع إسالمه بمجلة  -ح24-نترت  

 م.1984=1404، 1، ج28معهد املخطوطات مج

 ولرنه أعظم من الدتاترة. -ح25-ناصف بدتتور ليس عيل النجدي  

إمالء ما من "، ال "التبيان يف إعراب القرآن"هو  -ح74ح، 26-تتاب العرربي  

 ! "به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات من القرآن

 بل الذي خيالف القاعدة. -48-تام زعمت  "خيالف العموم"ليس الكان بالذي  

فأين أنت عن غيابه عن  -ح48-نترت غياب تعب بن مالك عن غزوة بدر  

 غزوة العرسة، وهو راوي مأساهتا!

بني اسم الرتاب واسم  -ح، 202ح، 181ح، 52-امجع يف هامش اإلحالة  

 املؤلف بأية طريقة موجزة جدا؛ فال فائدة من تضييع وقت القارئ وراءه.
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والسوابق بعض  -63- "صقسوابق أو لوا"نترت أن الزيادة اللفظية  

 اللواصق، وتذلك اللواحق واحلوايش!

فهرذا يستقيم  -73-إما أن تقول بجواز وجه آخر، أو أن تقول بجواز وجهني  

 معنى اجلواز!

فتوحي بندرة الوجه  -74-حتار عن األمالة أحيانا؛ فتررر ما مالت به من قبل  

 املمال باملاال املررر!

، من االستكهاد "عنة اهلل واملالئرة والناس أمجعنيأولئك عليهم ل"استبعدت آية  

عىل ما جيوز فيه وجها الرفع واجلر، لتوجيه ابن جني للرفع عىل أنه بفعل مضمر 

 واختالف التأويالت ال ينفي وقوع اجلواز! -75-

استكهدت ملا جيوز فيه النصب واجلزم، بيتني فيهام تلمتان منصوبتان جيوز  

 ستكهاد بالبيتني، ألهنام ينررسان باجلزم!وال وجه لال -76-جزمهام 

جعلت الوجه الاالث من وجوه إعراب املضارع املعطوف بالواو أو الفاء عىل  

فعل الرشط هو الرفَع عىل القطع وَجْعِل الواو حالية ال استئنافية، ونسيت الفاء، 

وتذلك نسيت أن القول بجعل الواو حالية قول املربد تام أوردت قبل قليل، 

 ."َقدْ "خارج عىل اكرتاط اقرتان هذه الواو عندئذ بـ وهو
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، 79-مالت اجلوازات الرباعية واخلامسية بام ال جيوز أن يعد يف اجلواز أصال  

النفراكه عىل عنارص الرتتيب املختلفة، حتى خكيُت أن َتطَّلِع عىل مجلة  -87

 ابن العرف نات مليويَنِ اإلعراب!

املضارع يف جواب األمر ووقوعه يف جواب ما وجه التمييز بني وقوع الفعل  

 بجواز اجلزم والرفع يف األول وجواز اجلزم والنصب يف الااين؟ -83-النهي 

إنام هو  -83-جواز اجلزم والنصب للمضارع املتوسط بني الرشط وجوابه  

 للمقرتن بعاطف!

 فقرة ما بعد اجلدول القريبة! -88-تررت  

-ط احلرم اجلائز بني االثنني واخلمسة نترت يف مقومات اجلواز انحصار أنام 

 وقد ظهر لنا تام تقدم فساد التخميس! -88

 إنام هو جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفى. -ح100-جرير بن عطية اخلطفى  

ألن  -101- "من أيب كيخ األباطح طالب"استضعف الفصل يف قول جرير:  

ن له وجها يبيحه، أن فيه تقديام للتابع عىل بعض املتبوع تام قال العليمي، ولر

 يبدل طالب من كيخ!

اسمهام ال  -109-الناسخني االستانائيني  "ال يرون"و "ليس"الذي يف  

 فاعلهام!
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ولقد ينبغي أن تعلم أن اجلواز  -118-ميزت احلُْسن النحوي من اجلواز معه  

حرم مكتمل عند علامئنا عىل ثالث درجات: القبيح والصالح واحلسن، تلها 

ستقيم أن نجعل احلََسن قسيم اجلائز؛ فهو قسيم القبيح والصالح، جائز، وال ي

واجلائز قسيم الواجب واملمتنع، ومدخلك يوحي بإحساسك هبذا املعنى، 

 عىل اجلائز احلسن! -119-ويؤتده اطالعك أنت عند علامئنا 

 ما مادته رصفية! -122-تيف جتعل يف االستحسان النحوي  

عني عىل نامنج لتقبيح تان يف مسألٍة ثم زال أن تطل -؟؟؟-انتظرت بال جدوى  

 عنها، أو مل يرن ثم تان فيها!

فهمَت من تالم ابن الرساج أن الضوابط التي َأجاَز هبا ُقْبَح إقامة النعت مقام  

هي وقوع الفائدة وأمن  -عىل ما يف إجازة القبح هذه من اضطراب-املنعوت 

وما من ضابط عنده  -141-اللبس، واحلمل عىل الكبه، والرضورة الكعرية 

غر وقوع الفائدة وزوال اللبس، فأما الرضورة فال ضبط هبا، وأما احلمل عىل 

 الكبه فقد تان يف نداء ما فيه أل من غر عالقة بوصف وموصوف.

نترَت أن الوجه عند املربد يف مجلة جواب الرشط غر املقرتنة هو إرادة الفاء،  

فهال َماَّلَت ما صلح  -143-الحها للتقديم وأن للقول بتقديمها معيارا هو ص

 عنده؛ فقد أبى القول بالتقديم يف البيت ويف اآلية مجيعا!

 ومل تبني منزلته من اإلجازة واملنع. -144-اقرتحت تعريفا للقبح النحوي  
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 -148-أصال  "علوم أثرت يف الفرر واحلرم النحوي"لقد تان ينبغي لفصل  

لرنه طال، ومل يرفك الفصالن السابقان، أن يرون من مباحث التمهيد، و

ْاَتهام به، وال يستقلُّ بَفْصٍل ما ليس بقِسيم!  فَالَّ

بمحث من الفصل الاالث، ليوازي  "أثر االستقراء يف أحرام النحاة"خصصت  

ومل يرن ينبغي لك  -150-مباحث أصول الفقه والفلسفة واملنطق وعلم الرالم 

م، وتنت تستطيع أن متهد به أو تعلق، نلك فهو منهج من مناهج هذه العلو

وهو مبحث جدير بدراسة ": -274-وتأنك أحسست هبذا يف قولك من آخره 

 !"مستقلة

بنيت فررة رسالتك عىل نظريتها األصولية، ويف نهنك تطور فقه الكافعي،  

-للدتتور حممد قاسم منيس  "أحرام الرشيعة بني الابات والتغر"وبحث 

للدتتور  "ونة يف الرتاتيب النحوية مظاهرها وقيمتهاسمة املر"وبحث  -ح157

ولرنك خلطت بني مرونة األوضاع النحوية  -ح156-يارس حسن رجب 

الرتتيبية ومرونة األحرام النحوية؛ فلم تعتن العناية املنتظرة بام حتول حرمه ملؤثر 

 جديد مل يرن من قبل.

الواقع يف تالم  "رس الوضع"عبارة  -ومل ترن مضطرا إىل التفسر-فرست  

ومراده  -163- "الكواهد املصنوعة"األستان أمحد أمني عن اللغوي املجتهد، بـ
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ن اللغة؛ فبهذا يميز اللغوي املجتهد، الوجه اجليد تام قال،  إنام هو طبيعة َتَروُّ

 وخيتار الوجه املناسب.

هو أوهلا، وال فرق  -202-ثالث أسباب اعتامد الرالميني عىل علم األصول  

 قل هبا.يست

وعملك إنام هو يف  -278-استنتجت للتحول مظاهر بنيوية وداللية وترتيبية  

حتول األحرام، وإال تانت أتار مما أحصيت، وال يشء فيام نترت عىل تارته 

لَِيْعنَِينَا يف ضبط حتول األحرام النحوية، وال سيام أنك نترت بعده أسباب حتول 

اع النحوية ال األحرام النحوية، وإن األحرام النحوية؛ فهذا من حتول األوض

 جاز أن تتحول األحرام لتحول األوضاع، ولرن ليس هذا من كأننا!

ألحق  -279-ألنت يف توصيتك الدالة عىل ما ُكغلت عنه من دقائق مسألتك  

 بأن ُتوََص منك بأن ُتويِص، وإن َدَلْلَت عىل صدق هلجتك!

فهرس املصادر واملراجع، برقمي  الواردتني يف "الركاف"ما فرق ما بني طبعتي  

 "إمالء ما من به الرمحن )التبيان يف إعراب القرآن("وال بني طبعتي  -73و 72

 ؟134و 133الواردتني برقمي 

لِ  مم
اِرد  التَّأ  و   ش 

ل: ت ك  ِمْن شوارد التَّأ مم ْفل  لَّك عىل ما أ  بَّث  قليال، ْل د  ل  ت   ثم أ ِحبم أن أ 

 يف مقامنا هذا؟ -ج -عربات واملبنيات ترى ما أثر اختالف امل 
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 "الوجوب"وهو اصطالح َتْأثر، وقد جريت يف  -هـ-استعملت مصطلح املَنْع  

، وإما أن تغرمها "االمتناع"، عىل اصطالح التََّأثُّر؛ فإما أن تغره إىل "اجلواز"و

 !"اإلجازة"، و"اإلجياب"إىل 

ودرجاهتا وتراملها، ومل يعد  عىل جرجي زيدان يف تبني علوم اللغة -2-تعتمد  

 تالمه اآلن تافيا!

بناء عىل نلك فاحلرم النحوي حرم غر رشعي أقره العقل، ": -9-مل قلت  

؛ فكغلت "استمده النحاة من استقراء نصوص اللغة وتتبع ظواهرها بالدراسة

 نفسك بغر َمْكَغل!

حتى َتاَه  -60، 24-كغلت نفسك يف تأصيل لغة املصطلح أحيانا بام ال يعنينا  

 فيه ما يعنينا!

ربام بدا لك من التناقض تفريق ابن جني بني استعامل ونر وودع واستعامل وزن  

ولرن فصل املقال أهنام  -26-ووعد )منع ونر وودع وإجازة وزن ووعد( 

مسألتان خمتلفتان: إحدامها اكتغل هبا الناس ووقفوا عىل خصوصية استعامل ما 

صوصية هلا فهي داخلة يف عموم املسائل املاضية من فيها، واألخرى مهملة ال خ

غر عقبات. ثم إن ابن جني إنام أعرض عن التكذيذ يف املحتسب املرصود لتبيني 

وجوه القراءات الكانة. وعىل أية حال قد اعتمد جممع اللغة العربية قرار إتامل 

 أطراف املواد الناقصة، وهذا من القراراته الصائبة!
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ْمَت عىل    إلضافة قسم داليل!  -30-أساس الصيغة فلم انتقلت فجأة َقسَّ

 ونسيت أحبه فهو حمبوب. -30-نترَت أمحه اهلل فهو حمموم  

جريت يف األحرام الرمية عىل: أقسام، ومقومات، ويف األحرام النوعية عىل:  

مؤثرات، مقومات، ورصحت بتعبر يدل عىل أن املقومات ما هي إال خصائص 

ما سميَته  -92-سميت أسباَب املنع و -31-وماته( )مظاهر املطرد ومق

 وينبغي أن َتتَِّحَد مصطلحاتك. -67، 60-املؤثرات فيام سبق 

 بني نصوص موثقة؛ فام عدا مما بدا! -40-أوردت نصوصا بال توثيق  

إنا نترنا أن اللغة  -41-ربام فهمنا ُمراد األستان عباس حسن اإلصالحي  

يلها، فإن أفادها أن تعتمد عىل النادر والقليل وما املكرتتة تتحرك ماضية يف سب

ِوْج إليه حاجة؛ إن لن َيْعِدل املعرب عن  -سوى املطرد، فلها نلك وإن مل يفدها مل حُتْ

 سواء السبيل من غر قصد!

يف ضوء إيامنه  -42-وربام فهمنا من منهج األستان عباس حسن ما ظننته تناقضا  

سنة اهلل يف اللغة(؛ فإنه يوسع له من القياس ومن بقانون التطور اللغوي الغالب )

 االستعامل مجيعا معا ما داما يف عونه ومالءمته، حتى إنا ما عاقاه توقف فيهام.

ي لغة   وال خترج أمالتها عىل التوتيد، ومل تعار هلا يف  "أتلوين الرباغيث"تيف ُتَقوِّ

 هلجاتنا املعارصة، ولقد اطردت يف -50-الرتاب والسنة إال عىل ما أرشَت إليه 

 ومل تقبلها لغتنا املكرتتة، وتأهنا ختاف النزول عن طبقتها!
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تذتر فيام اعتمدت عليه نسخة مصورًة من رسالة ماجستر بجامعة قاريونس،  

وال عليك؛ فرل ما  -ح50-وتأنك خفت استطالة دعوى الوصول إىل هناك 

 ر نسخها!اطلعت عىل صورته فقد اطلعت عليه؛ فهل أعداد الطبعة غ

وتذلك حتيل عىل الكبرة يف دتتوراه خمطوطة وتوثقها باإلكارة إىل رفعها  

وال يمتنع أن توثقها توثيق غرها من الرسائل العلمية؛ فقد  -ح132-وتارخيه 

 حصلت عىل صورهتا.

 "جعلت  
ِ
وهو من  -ح57-، من كواهد الصبان "اَل َأْقُعُد اجْلُْبَن َعِن اهْلَْيَجاء

 ابن مالك أصال!مضمنات ألفية 

وإنام  -ح62-وصمت الرميت بن زيد بكدة الترلف يف الكعر وتارة الرسقة  

َف بك َتَكيُُّعه!  َأرْسَ

 -ح63- "... للدتتور عيل أبو املرارم6الدراسات -املرتبة النحوية"أحلت عىل  

والعجب ألستاننا املرشف، يكتغل باألدب حتى يقال ما هو بنحوي، ويكتغل 

 ما هو بأديب! بالنحو حتى يقال

حرمت من غر إحصاء، بزيادة كيوع اجلوازات النحوية الانائية والاالثية عىل  

وأظن أن اجلوازات الرباعية أكيع، ملا فيها من توسط بني طرفني  -73-غرها 

 بالتوفيق أو التلفيق! 
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ينبغي أن ُتراِعي يف أرضب اجلوازات النحوية الانائية خصوصية عالقة اجلر  

خصوصيًة جتعلهام بماابة وجهي العملة الواحدة، حتى وضع  -73-بالنصب 

 أخونا الدتتور محدي بدر الدين رسالته للامجستر، يف عالقة ما بينها.

عن التمييز والتفسر  -76-ال تستغني تلمتك فيام جيوز فيه النصب واجلر  

 والتوجيه.

 وربام جنى عليه تكيعه. -ح77-مل تعرف للريض ترمجة وافية تافية  

ولو َماَّْلَت تل نمط  -82-مل تعبأ بالتمايل يف حماولة إحصاء اجلوازات النحوية  

مل يرضك بطول مساحة،  -من غر رشح، بماال قصر واضح األوجه اجلائزة

 والستفاد القارئ استفادة تاملة.

كذور "فـ -85-خلرجت بأنامط أتار مما أوردت  "مهع اهلوامع"لو اعتمدت عىل  

 ود، غر مستوعب، وال مرصود لالستيعاب!تتاب حمد "الذهب

زعمت أن ألساليب التأويل من حذف وتقدر وزيادة وحتريف، أثرا يف ارتفاع  

ولرنها غر خمتصة هبا وال متميزة أو تارة فيها  -87-نسبة اجلواز يف املعربات 

عنها يف املبنيات، بل أنت نفسك تؤول وتورد يف تأويلك املبني واملعرب إيرادا 

 ا ما استقام بأي منهام املعنى!واحد

إىل تعريفات! ثم مل يكتمل بياهنا عىل أمالة  -89-أما حيتاج بيان علل اجلواز  

 جواز اعتمدت عليها!
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نترتني صفة الصلف الواقعة يف قول احلريري من امللحة الذي أوردته له:  

تيف  -89 "وجائز يف صنعة الكعر الصلِْف أن يرصف الكاعر ما ال ينرِصْف "

أينا رضائر الكعر القبيحة مال عراتيز العجائز! ولرن ينبغي تقدير خصوصية ر

الكعر، وال سيام أن رصف املمنوع من ألطف ما يستعمله الكعراء حتى رسى يف 

 غر الكعر من تالمهم!

هو الكان املردود يف  -91-أال ترى أن املمنوع النحوي تام عرفته اصطالحا  

 فهمك وتقسيامتك!

االطراد والكذون يف النحو العريب بني القدامى "تغفل عن رسالة  ويا عجبا لك! 

 ، فيناقكك صاحبها األستان الدتتور العمرويس!"واملحدثني

ولرنه حيدث  -92-نترت أن املمتنع مل يستعمله العرب وأنه حمظور حظرا تاما  

خطًأ؛ أمل تابت اخلطأ وعدم العصمة يف حق الكعراء منذ قليل، وهم أئمة البيان 

فغرهم أوىل! فإن مل ترن من جميزي خطأ صاحب القول، لزمك القول بخطأ 

 متعلمها من غرهم!

 -92-وقد خالفت نفسك يف الوجه الاالث من فروق ما بني املمنوع والكان  

فأنت قلت بحدوث الكان عن حدوث التقعيد وهو عندئذ يكبه املمتنع! أُثمَّ ال 

وهذا أترب فرق مع نلك اجلامع  ترى أن الكان حادث واملمتنع غر حادث،
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)املخالف للقياس ولالستعامل مجيعا  "الكان املردود"السابق! وال عليك من 

 معا(؛ فهو واملمتنع سواء؛ وهو مال املمتنع الذي حيدث خطأ.

نترت البن جني يف عدم تقديم الفاعل عىل الفعل تتقديم اخلرب عىل املبتدأ، أن  

ْم إال عىل املبتدأ عامل اخلرب هو االبتداء واملبت م مل ُيَقدَّ وإنام اخلرب  -93-دأ؛ فإنا ُقدِّ

هو املبتدأ تام يقولون، وليس الفاعل هو الفعل؛ فيتقدم اخلرب عىل املبتدأ )رافعه 

 عند الروفيني(، وال يتقدم الفاعل عىل الفعل )رافعه عند البرصيني(!

 أثرا!أم أتار ثباتا أو ت -94-الرتبة أتار ورودا مع املبنيات  

َفَأْصَبَحْت َبْعَد َخطَّ هَبَْجتَِها َتَأنَّ "ما أحظى قول القائل فيام رواه ابن األعرايب:  

ثمة ترخص يف الفصل بني األجزاء املتضامة وال "، بقولك: "َقْفًرا ُرُسوَمَها َقَلاَم 

فهو يشء خارج عن الرالم تله كعره  -95- "حمل هلذا الرتخيص يف غر الكعر

د اكتط قائله يف اإلدهاش حتى ألغز إلغازا مصمتا حيتاج إىل رضب وناره! أو ق

الرمل وترليف علم الغيب! وال ريب يف أهنا احليلة نفسها التي اختربناها من 

قبل: أن يرتب تل تلمة يف ورقة، ثم حيرتها، ويداخل بعضها يف بعض، ثم 

وسعه؛ فإن هذا يمسك الورقة بعد الورقة، فيرتبها لريال يقيد نفسه يف اإلدهاش ب

الذي حدث يشء فوق الوسع! وال تعدم ماله يف كعر الفرزدق وأيب متام 

 واملتنبي...!
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والتمييز بينهام أنفع  -104-كملت بالتعويض النحوي التعويَض الرصيف  

للبحث؛ فإنه إنا تان التعويض الرصيف يف اآلخر عن األول أو يف األول عن 

 نحوي عام ليس سابقا وال الحقا!اآلخر واحلكو؛ فأين يرون التعويض ال

فرُتى تيف جتري يف  -105-نترت باب النداء يف أبواب التعويض النحوي  

باب النداء القاعدة الرصفية بعدم وجود العوض يف موضع املعوض! وهي 

 المتناع االلتباس بالبدل.

 -105-أوحيت بَقرْص امتناع نتر فعل التحذير عىل ما تررر فيه املحذر منه  

ممتنع الذتر عىل التررير وعدمه؛ فإن نتر الفعل قبل املحذر منه خيرجه من  ولرنه

 باب التحذير أصال، واجلمع بينهام خلط من خلط النحويني الصوريني! 

االستفهامية إنا دخلت عليها مهزة االستفهام فرانت اهلمزة  "هل"مل تذتر داللة  

 سترون تأتيدية. ألي يشء سترون هل، وال ريب يف أهنا -106-لالستفهام 

 -107-ما أطرف ما نقلته عن السيوطي من اإلجحاف برتتيب ثالثة أكياء  

 واإلجحاف يف أصله القرش واإلسقاط! 

 رائع، ينبغي تعميمه عىل احلذوف تلها. -111-تالم السهييل الذي أوردته  

من لغات خمتلفة متال حتوال عن األصل املطرد؛ ومن "زعمت أن مجيعا ما سبق  

قياس عىل ما ورد يف هذه اللهجات ممتنع ملخالفته القياس والسامع املطرد ثم فال

فهذه املسموعات اللهجية ال ترقى إىل حد املطرد، فضال عن وصف بعضها 
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وتان ينبغي أن تقول: إن دخول الظواهر  -116- "بالقبح أو الكذون أو القلة

ناع الذي تان ينبغي اللهجية عىل ظواهر اللغة املكرتتة، هو الذي فتح باب االمت

أن يرون حمدودا؛ فرارت املمتنعات ملا تارت االختالطات، هذا هو املراد، ال ما 

 نترت هنا! 

من تالم القسم االسبق الرتجيح  -123-ال خيلو الرالم يف أمالة الرتجيح باملتن  

 بالسند!

لة ، يف أمالة دال"تسمَع باملعيدي خٌر من أن تراه"جعلت ما يف املال العريب  

وهو وجيه، لرن األوجه أنه من  -124-احلرف املذتور عىل احلرف املحذوف 

َأْن َتسمَع "، إىل "أَلَْن َتْسمَع )...( خٌر )...("آثار تارة االستعامل؛ فقد حتول من 

 ."َتْسَمُع )...("إىل  -وهذا طورك-َتْسمَع )...( "، إىل ")...(

-قياسا عىل ما يقع يف موقعها  متييزا، "أنه عىل تل يشء كهيد"تقرتح إعراب  

وإعراهبا بدال يغنيك عن هذه الورطة التي ال متييز فيها بمصدر مؤول،  -128

 ثم ليس تل ما بعد فاعل تفي متييزا؛ فإنه إنا تان مكتقا حسن إعرابه حاال!

يبدو أن االفرتاض )تون املوضوع افرتاضيا(، تان وراء استعامل صفة القبيح  

مكجع تاف جدا يف هذا املقام،  "عدم االستعامل"فـ -134-بمعنى املردود 

 لالطمئنان إىل استعامل تلمة قبيح، من غر أن يساء فهمها أو أثرها.

 سيرون القبيح تاملرروه تراهة حتريمية! -136-عىل هذا العرض  
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خارج عن دائرة اجلواز أصال، أو غر  -136-موضع القبيح من تصنيف سيبويه  

 موصول هبا.

بأن التقبيح ضد  -139-عبر )قد حيرم به نحوي وجييزه آخر( يوحي الت 

 التجويز.

فهو يكمل املترلم  -140-استعِمْل مصطلح ضمر احلارض ضد ضمر الغائب  

 واملخاطب.

 لرن يف أول املسألة تقبيح وجٍه ممتنع. -140-القبيح جائز  

 ه غرهم.وال سيام أن أهل البرصة ال جييزون منه ما أجاز -141-القبيح جائز  

 قريب من املمتنع أو ملتبس باالمتناع.  -141-القبح يشء غر اجلواز  

فلم َترْشح،  -142-تأنك مل تفهم املسألة الاامنة مما حرم فيه النحويون بالقبح  

 ومل مُتَاِّل!

-أرشت بالرضورة الكعرية يف مقومات القبيح، إىل التحول من قبيح إىل جائز  

 إىل صالح. وحقه أن يرون من قبيح -146

وإهنا ملسألة متهيدية تان يمرنك  -146-ملانا مل توازن بني العربية وغرها إال هنا  

أن تضمنها متهيدك، داللة عىل طبيعة حرتة األوضاع النحوية من ناحية 

 واألحرام النحوية من ناحية أخرى؟
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وحدة التفرر العريب  -155-أصل تلك األصول عىل اختالف علومها وفنوهنا  

 سالمي.اإل

أما اجلواز فهو احلرم الذي تطلبه سائر "إىل رشح عبارة  -155-أال حتتاج  

 ! "األحرام

، "ظاهرة األصل والفرع"، و"احلمل عىل املعنى"راجعت  -159-ليتك  

 رسالتي أخينا احلبيب الدتتور حممد أرشف مربوك للدتتوراه!

أراد النحويون  -156-فضال عام سبق من أثر وحدة التفرر العريب اإلسالمي  

تقدير علمهم مال تقدير علم أصول الفقه بعد أن نكأ واتتمل وهبر املتعلمني، 

 فتحروا تأسيس ماال من النحو عىل ماال أصول الفقه.

نقبل خريج تلية اآلداب اطمئنانا إىل معنى إقباله علينا وثقة بَدْرَعَمتِه عاجال أو  

له عليها ويأسا من انتامئه إليها ال آجال، وترفض اآلداب خرجينا ريبة يف معنى إقبا

 عاجال وال آجال!

يف تالم أمحد أمني عن اللغوي املجتهد، تام قلت غر حمددة  "اتساع الاقافة"صفة  

ولرن مستعمليها تانوا يقيسون املاقفني بعضهم ببعض، فيتعرف لدهيم  -163-

 الواسع من الضيق!

-مل ترشحه بام ينفع القارئ نقلت عن ابن جني تالمه يف االحتجاج باإلمجاع، و 

 وهو فيه تأنه أراد عدم التأويل الذي افتتن به أستانه الفاريس! -164

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

164 

 

 وإال فال تذترها! -170، 169-ينبغي أن حُتَيشِّ برشح هذه األحرام  

 -178-لعلك إنا تأملت نتاج عرص التيسر والنقد )الذي سميته احلديث(  

جمرى غرهم من الرياضيني ماال  استنبطت ظواهر تارة جرى فيها النحويون

والطبيعيني، بله ما انطلق عنه تار منهم من النظريات النحوية الغربية. والتغير 

الذي تان يف العرص احلديث عىل قرص مدته، تغير هائل رسيع مستمر، ال ندري 

 متى يتمهل وال أين يقف!

عربية  ثم مل تذتر غر ثقافات -178-أرشت إىل التاقف باقافات أخرى  

 إسالمية!

فهمت من مقالة السرايف يف مناظرته ملتى بن يونس، إن التطور اللغوي من عرص  

لعرص يئد ألفاظا ويلد أخرى، هتاُفَت األلفاظ وتسامَي املعاين، ثم بقاَء العربية 

ومل أفهم نلك من تالمه،  -186-املعنية باملعاين ونهاب املنطق املعني باأللفاظ 

آخر جليال هو أنه ال معنى بال لفظ، وإن تغرت األلفاظ  ولرنني فهمت معنى

 عىل الزمان. 

ومل يعد مقبوال بعد أن اسرتد التأويل  -193-علقت تعليقا وصفيا متطرفا  

 والتقدير مرانتهام! 

ثم تنسب إىل  -194-تيف تفصل بني الوصف والتحليل عىل هذا النحو  

 يفرك املرتبات ليعرف أوصافها!  التحليل تبيني الغاية، وإنام هو حتليل للوصف،
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أخذت عىل السرايف جلوءه إىل استعامل املنطق يف اجلانب التطبيقي وهو التي أخذ  

فهل رفض املنطق أو  -206-عىل َمتَّى تعارض اجلانبني النظري والتطبيقي 

رفض التعارض بني تنظره وتطبيقه؟ ثم هل استعمل املنطق الطبيعي أو املنطق 

 الصوري؟

عىل املضاف )الاالثة  "أل"األستان عباس حسن يف مسألة دخول  أقحمت 

وإنام الذي تان يكغله هو تعريف املضاف دون املضاف إليه،  -238-األثواب( 

 الكائع حدياا )الاالثة أثواب(!

أن متيز بني االطراد والكذون وبني  -276-ربام أعانك عىل فهم تالم القدماء  

صطالح يف األولني اصطالح تقعيدي، الرارة والقلة والندرة، بأن اال

 واالصطالح يف اآلخرة اصطالح روائي.

فليس  -300-ال بأس بفهارسك، ولرنني مل أجد بك حاجة إىل فهرس األعالم  

 عملك بنص  حمقق ني أعالم واقعة يف املتن مكرلة عىل القارئ!

اِرد   و  وضِ ش   اْلع ر 

بَّث  قليال، ْلدلك عىل ما أ   ل  ت  ت ك  من شوارد العروض:ثمت أحب أن أ   ْفل 

 بيتا من الرسيع التام،  -36-جعلت بيتني من الرجز املكطور  

 كطرا من البسيط،  -37-جعلت بيتا من الرجز املكطور  
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بيتا من  -ح232ح، 142، 57، 44، 38-جعلت بيتني من الرجز املكطور  

فقد بدأه الوليد بن يزيد الرجز التام )ومل يعرف القدماء املزدِوج املَُكطَّر واملَُانَّى؛ 

وأبو العتاهية(. إنك لواضح االنخداع برتابة أبيات الرجز، وقد أتارنا النصيحة 

 بوجوب اختصاص تل كطر بسطر، وما من جميب!

بيتا من مكطور الرجز، وهذا منتهى  -67-جعلت بيتني من الرجز املكطور  

 الرشود العرويض! 

دائاَم )...( صائاَم. ملا تررر  -38-( صائاًم َمْدُووُف، دائاًم )... -37-َمْدُووٌف  

ارتبُت يف رأيك  -وتنت أضعه يف أخطاء اإلمالء -232، 121-تنوين الروي 

 العرويض.

اِرد   و  مِ ش  اْلْ ْعج  ِف و  ْ  الَّصَّ

ِم: اْلْ ْعج  ِف و  ْ ت ك  من شوارد الَّصَّ ْفل  بَّث  قليال، ْلدلك عىل ما أ  ل  ت   ثمت أحب أن أ 

 ْقَعد.مَ  -16-َمْقِعد  1

جيّي  2 جْيِّي. -16-الرسَّ َ  وهو الرسُّ

 َيْقرصه. -17-ُيْقرصه  3

 املستقراة )وما إليها(. -231، 60، 17-املستقرأة )وما إليها(  4

 أتار إتقانا. -17-أتقن  5

 بالنَّدرة. -38، 18-بالنُّدرة  6
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 َأْسَمُن. -ح25-َأْسُمُن  7

َتيَّا  8 َتيَّا. -232، 35-اللُّ  اللَّ

 ى.الُعجَ  -ح33-الِعَجى  9

 ِميَسم. -88-َمْيسم  10

 َوَفَد. -102-َوفَِد  11

 َيْغلِب. -124-َيْغُلب  12

 أحقابه. -231-إحقابه  13

 َحَفل. -23-َحِفل  14

مساغا لناباه الكجاع لصمام )حتى  -21-مساغا لنا باه الكجاع لصمام  15

 فرست باه الكجاع بأنه فطن(.

اِرد   و  اْْل ْسل وِب ش   النَّْحِو و 

بَّث  قل ل  ت  ت ك  من شوارد النحو:ثمت أحب أن أ  ْفل   يال، ْلدلك عىل ما أ 

ترتيب املكارتة )ال عيل يف هذا وناك بام  -135، 97ب، - "مع"أفسدت بـ 1

 يرسه املجمع للدمهاء؛ فلسنا منهم ال نحن وال أنت(.

 هي. -7-هو  2

 الئقة. -12-الئق  3

 الذي. -12-التي  4
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فٍر فال فائدة من قفٍر )وتأنك تتحرى الترصيع وهي بمران ق -13-بمران قفُر  5

 نلك(.

 عىل الرغم تذا. -14-عىل الرغم )...( إال أن تذا  6

 من انتفاء. -14-من تون انتفاء  7

وال  -236، 200، 185، 125، 110، 67، 15-تترصف يف النقول املنصصة  8

ْص، واحذف ما كئت، وضع يف موضعه  تنصيص مع ترصف، أال فانقل، ونصِّ

حتى  -198-ك استسهال الترصف ثالث نقط بني قوسني. ولقد جنى علي

 اضطربت األقسام.

 األول كواهد قياسية. -18-األول قياسية  9

 .اآلخر كواهد سامعية -19-اآلخر سامعية  10

عىل املضاف تارا قبل استيفاء املضاف  -110، 55، 29، 18ب،  -عطفت  11

 إليه.

 يوجد بوجود. -21-يوجد بتواجد الرشط  12

 األحراُم. -21-األحراَم  13

 فظاهرة. -35-فظاهر  14
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هو أول من استخرج العروض وخص ": -36-اضطرب قولك يف اخلليل  15

)آراؤه املباوثة يف  ""الرتاب"به أكعار العرب )...( ومعظم آرائه مذتورة يف 

 الرتاب هي النحوية(.

 إن إنه. -91، 60، 42-إن أنه  16

 منصوبا. -43-منصوب  17

 وقد خالفه. -46-وقد زايله  18

 عده. -48-اعتربه  19

. -61-تلَّ  20  تلِّ

هو أحد األحرام النحوية التي يصدرها النحاة ": -72-اضطرب قولك  21

بصدد بعض ظواهر اللغة املباح يف أصول الفقه وقسم الواجب واملمتنع يف 

 ."أصول النحو

 لرالم العرب وقوف ": -73-اضطرب قولك  22
ٍ
-ال جييزون إال بعد استقراء

تعامله، فضال بسلوتهم عىل املسموع، أو القياس عىل املطرد اس -أي ووقوف

مسلك التأويل فيام يصل إلينا من نصوص يتعارض ظاهرها مع البناء املعياري 

 ."املطرد، حتى يتسق هذا البناء

باب " -82- "املفعول به املقدم عىل فعله املكتمل عىل ضمر"باب االكتغال  23

 ."االكتغال املفعول به املقدم عىل فعل مكغول بضمره
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-وقعت أخبارا للنواسخ أجازوا تقديمها عىل األسامء  أجازوا تقدمها إنا 24

 أجازوا تقدمها عىل أسامء النواسخ إنا وقعت أخبارا هلا. -89

االستغناء بداللة الرالم )طردا  -109-امتناع لالستغناء بداللة الرالم  25

 للعنونة فيام سبق(.

 درء اللبس وتقارب األكباه. -110-امتناع لدرء اللبس وتقارب األكباه  26

 انتقاض الغرض. -111-امتناع النتقاض الغرض  27

 يضاد. -112-يناقض  28

هذه العبارة  -112-فضال عن أن خرق اإلمجاع أحيانا قد يؤدي إىل تارهتا  29

 تزيادة األديم أصال.

َم  30  ثم ُتَعظَِّمه تام ُتَعظُِّم. -119-ثم ُتَعظُِّمه تام ُتَعظِّ

 الرراِم. -119-الرراَم  31

 الوجه. -123-اخلالف  32

يستوي يف  -126-وي يف نلك إنا تان فعل الرشط ماضيا لفظا أو معنى يست 33

 نلك أن يرون فعل الرشط ماضيا لفظا وأن يرون ماضيا معنى.

جاز يف مسألة الرشط اجلازم أن يرون جوابه مرفوعا وجاز جزمه إنا تان  34

جيوز جزم الفعل املضارع ورفعه يف  -125-الرشط ماضيا واجلزاء مضارعا

 لرشط اجلازمة إنا تان يف رشطها فعل ماض.جواب أداة ا
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املكغول عنه )تأنك متسرت باسم الباب االكتغال ومن  -126-املكتغل  35

حرمتهم أهنم َعنَْونوه باالكتغال وفصلوه بمكتقات الكغل لريال تغمض 

 العنونة(.

 يقع بني )...( وبني. -132-يقع بني )...( ثم  36

 فقد انعرس واضطرب. -137-اضبط األمر  37

 يضاد. -145-لف خيا 38

 يرتبط بمقدار املروي. -145-يرتبط برم النصوص  39

 يف تل مرحلة. -178-يف مرحلة  40

التواتر واخلرب واألمر والنهي  -215-التواتر اخلرب األمر النهي الرشط  41

 والرشط.

 ثامين. -224-ثامنيا  42

 لرارة وصفه رعي اإلبل. -ح232-لرارة وصفه راعي اإلبل  43

وتأن االسَم األوَل منتهاه  -237-ه االسُم اآلخُر وتان االسُم األول منتها 44

 االسُم اآلخُر.

اِرد   و  التَّْشكِيلِ ش  ِء و  ْمال   اْْلِ

ت ك  من شوارد اْلمالء والتشكيل: ْفل  بَّث  قليال، ْلدلك عىل ما أ  ل  ت   ثمت أحب أن أ 

 وهو زلل.  -و-نلل  1
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 تضل. -13-تظل  2

 أختاها. -14-اختاها  3

 حلاَلَتِي الرفاية. -17-حلاَلَتْي الرفاية  4

، 229، 127، 124، 113، 95، 27، 26-عدم رسم القراءة التي تترلم عنها  5

خضوعا لرسم اآليات بالعاامين )ظن تاتب الرسالة أنه خيدمك بتحويل  -232

 اآليات إىل الرسم العاامين(.

 ملاومها. -33-ملوثومها  6

 يا التي. -35-يالتي  7

 بخيلٌة. -35-بخيلُة  8

 ًء.يا -36-ياًءا  9

 طيئ. -49، 39-طيء  10

ْغ  11 َغ. -48-مترَّ  مترَّ

 دماِن. -48-دماٍن  12

ر  13 ر. -ح48-ُعمَّ  ُعمِّ

 طاهره. -49-ظاهرة  14

 مالٌك. -57-مالُك  15

 يا ابن )يا ابنة(. -81-ياْبن )ياْبنة(  16
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 ها أنا نا. -94-هأنذا  17

 الَعْوُض. -103-الَعِوُض  18

 ُمَهراقة. -121-ُمْهراقة  19

 َأناَخ. -127-َأَناٌخ  20

 خيطِّئ. -224-يء خيطِّ  21

 )مقتىض التمايل(. "مل َيُردُُّتم" -153- "مل ُيُردُّوتم" 22

اِرد   و  قِيمِ ش  ْ  الُتَّ

 ثمت أحب أن أتلبث قليال، ْلدلك عىل ما أفلتك من شوارد الُتقيم:

 وهي منفصلة. -53-وصل الفقرة  1

 وهي متصلة. -55-فصل فقرة  2

 كوائيا عجيبا.استعامال ع -، 127، 107، 97، 89-تستعمل الرشطتني  3

 أظن منها تتابة البيتني يف سطر. 4

 -97-ومنها مجع كطر من املنرسح وبيت من مكطور الرجز يف سطر واحد  5

 وحقهام الرتابة عىل سطرين.

 يف موضع الفاصلة. -106-والفاصلة املنقوطة  6

 بني ما ال جيتمع. -110-جتمع  7

 ثالث نقط بني قوسني. -138-عالمة احلذف من بني النقل  8
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و    الطباعةاِرد  ش 

 ثمت أحب أن أتلبث قليال، ْلدلك عىل ما أفلتك من شوارد الطباعة:

 وهي احلقيقي. -6-احلقيقة  1

 وهي جمهورة. -13-مهجورة  2

 يستبيُلها. -18-يستبيها  3

 فظاهرة. -18-فظاهر  4

 وصلنا من مؤلفاته. -19-وصلنا مؤلفاته  5

 رأى. -21-رأي  6

 احلُّب. -25-احلٌّب  7

 ُنِقل. -28-ُيِقل  8

 َخَلل. -29-َحَلل  9

 موضُع. -29-موضٌع  10

 متيمية. -36-متية  11

 فعولة. -53-فعلة  12

 فال يسمع. -53-فلم يسمع  13

 البابوس. -53-الباسو  14

 بلغة. -55-بلغته  15
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 النحوي.  -60-النحو  16

 الفعل. -64-احلرف  17

 قلَّام. -65-قلامَّ  18

 قائٌم. -74-قائُم  19

 وجوه. -ح74-وجود  20

 يا غالم. -81-يا قوم  21

 املعربات. -87- املفردات 22

 نهبت. -89-نهب  23

 عبوُس. -101-عبوٌس  24

 ال جُيَْمع. -106-جُيَْمع  25

 نقض. -110-نقص  26

 تل ما ُيستحسن. -118-تل ُيستحسن  27

 ما.  -122-من  28

 ترصفا واتساعا. -122-ترصفا اتساعا  29

 املَنوّي. -128-املَنسوّي  30

 املبني. -136-املتنبي  31

 يرتتب. -145-يتدرب  32
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يكتمل  -156-ملسائل اخلالفية بني الكافعي وأيب حنيفة يكتمل عىل مكاهر ا 33

عىل مكاهر املسائل اخلالفية بني نحويي البرصة والروفة، عىل ترتيب املسائل 

 اخلالفية بني الكافعي وأيب حنيفة.

 المتناع. -214-ال متناع  34

 ليس متقدما خربها عىل اسمها. -229-ليس متقدما عىل اسمها  35

 إرادة. -230-إرداة  36

 بابن أيب إسحاق. -ح227-يب إسحاق بأ 37
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ائِ  ْنش  ِة اْْلِ ْمل  ِِلم لِْلج  الّدال  كِيبِيم و  ْ ن  الُتَّ وَّ ْْل ك   يَِّة ا 

اِديِث اْلِفت نِ   8يِف أ ح 

 

  وطاب مسعاتم إلينا! بسم اهلل  -أهيا العلامء-سالم عليرم، طبتم مساء-

ضوانا عىل وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ور  -سبحانه، وتعاىل!

 صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!

  أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام مجعنا

عاجال أحبابا سعداء، أن جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مداوالت 

 وال قرارات!

 مة يف عرش وقعت هذه الرسالة يف ثالثمئة ومخس وسبعني صفحة، من: مقد

صفحات )دواعي املوضوع، والدراسات السابقة(، ومتهيد يف عرش صفحات 

)تعريف اجلملتني اخلربية واإلنكائية(، وباب أول للجملة اإلنكائية غر الطلبية 

يف مخس وتسعني صفحة )أسلوب القسم، وأسلوب املدح والذم، وأسلوب 

خلربية(، وباب ثان التعجب، وصيغ العقود، واجلملة املصدرة برب أو برم ا

للجملة اإلنكائية الطلبية يف مئة وتسع وثامنني صفحة )أسلوب األمر، وأسلوب 

                                                 
8

لنيل درجة املاجستر من قسم النحو م، 23/8/2012يف  رسالة أمحد فراج أمحد إسالم 

 من جامعة القاهرة. ،والرصف والعروض، برلية دار العلوم
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النهي، وأسلوب النداء، وأسلوب االستفهام، وأسلوب التمني، وأسلوب 

الرجاء(، وخامتة يف أربع صفحات)النتائج، والتوصيات(، وفهارس فنية يف ثامن 

اديث النبوية، واألكعار، واملصادر وأربعني صفحة )القرآن الرريم، واألح

واملراجع، واملحتويات(، وملخصان يف تسع صفحات )ملخص عريب، وملخص 

 إنجليزي(.

  :ولقد يذكر للطالب 

أنه جعل رسالته يف الرالم العريب؛ فام أقل الرسائل التطبيقية، وما أتار  

 الرسائل التنظرية!

جماال؛ فليس أفصح منه يف أنه اختذ احلديث النبوي الرشيف لتطبيق رسالته  

الرالم العريب بعد القرآن الرريم وال أبلغ، وقد عرفنا من برتة إخالص 

 االكتغال به أنه يأخذ املكتغل به إىل رسول اهلل، صىل اهلل عليه وسلم!

 -47-أنه استحرض أسلوب القرآن أحيانا يف أثناء تأمله أسلوب احلديث  

ام باملوازنة بينهام، وتتعمق دراستهام، ولرنه وهذا غاية املراد؛ إن يتضح ُتلٌّ منه

 مل يلتزم نلك. ومل تزل املوازنة مستصعبًة لدينا َمْهجورة!

  وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله قد أتى عليه أستاني احلبيب الدتتور أمحد

ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل إتقانا،  -واهلل املستعان!-هندي، أتلمس فيام يأيت 

أن من عمل املرشف القدير أن ُيَوثِّق تلميذه من نفسه، فيرتَته جيرتُئ مؤمنا ب

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

179 

 

ويصيُب وخيطُئ، حتى إنا ما راجعته جلنة املناقكة تأصل لديه منهج البحث 

 العلمي الصحيح. 

يا لطالبنا األَنِِف الَعُيوف! أتار زمالؤه وغرهم من عنونة رسائلهم بعناوين مال:  1

، "خصائص تراتيب تذا"، و"دراسة نحويةتذا: "، و"بناء تذا النحوي"

؛ فرغب عنها إىل عنوان جديد يوهم االطالع عىل األفرار "أسلوب تذا"و

اللغوية التي استحدثها تكومسري ومن تبعه بإحسان أو إساءة، حتى إنا ما 

 اطلعنا عىل الرسالة وجدناها ُملَِئْت نقوال نحوية تعليمية قديمة!

وأحق منها  -هـ-ع للدراسة أربعة دوافع نترت يف دوافع اختيار املوضو 2

بالدافعية أن ترون ظهرت لك ظواهر نحوية من النمط الذي تريد دراسته، وقد 

فعسى أن يرون أوال  -305-انتبهت هلذا الدافع األصيل ولرن يف خامتة بحاك 

 يف خواطر تفررك. 

 باإلضافة إىل بعض من تتب احلديث األخرى املوثوق يف"نترت مادة عملك  3

 -ز- "هذه الرتب عىل سبيل املاال ال احلرص"، ويف احلاكية تكر إىل أن "صحتها

وتنت أظن أن مادتك منحرصة حمددة غر مرتوتة برتب أخرى أو تتب غر 

معدودة! أال فاعلم أن مل تعد املادة اآلن معجزة بعدما انترشت البواحث 

 ج والنقد والرأي.األلررتونية، فأما املعجز عىل احلقيقة فالرؤية واملنه
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ها  -ز-حني جاء تتاب النسائي أطلقت عدد األحاديث  4 ها لك مل َتُعدَّ فمن مل َيُعدَّ

 له!

جانبا من األحاديث  -صىل اهلل عليه، وسلم!-وقد أفرد هلا النبي "قلت:  5

- "الصحيحة من حيث وصفها والتعريف هبا والتحذير منها وتيفية مواجهتها

جيهزها ثم يبسطها بالسياسة عىل مدى عمره! حاكاه، وما َأَركَّ هذا! لرأن  -12

 صىل اهلل عليه، وسلم!

لقد تان الطالب تأنه يذاتر واجبا منزليا؛ فهو يفتش عن أفرار النحويني يف  6

تتبهم، وينقل تالمهم، ويرار ما كاء أن يرار، ثم ال يلقي باال خلصائص مادة 

ار أو قليل وأال حيرضه منها بحاه )أحاديث الفتن(، فسواء عليه أن حيرضه منها ت

وأثنى عليه وَماََّلها بيشء  -سبحانه، وتعاىل!-يشء؛ فإن حرضه يشء كرر احلق 

 من أمالتها، وإن فقدها اعتذر وتصرب بغرها!

بالبحث يف أحاديث الفتن مل أجد حدياا واحدا كاهدا عىل حبذا "قال الطالب:  7

، 100، و84لة نلك يف ، وراجع من أما74- "يف املدح وال حبذا يف الذم

ومل يرن ينبغي له أن يتفرغ من أفرار النحويني ملا ال  -، وغرها114، و102و

عالقة له بخصائص مادته، ولرنه مل يبدأ من مادته عىل عادة الباحاني، بل بدأ من 

أفرار النحويني عىل عادة تالميذ الواجبات املنزلية، حتى انتهى يف اخلامتة إىل قوله 
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، وتأن حمدثه ُيَطبُِّق له، "يرد فيها نص تطبيقي من أحاديث الفتن مل": -305-

 حاكاه، صىل اهلل عليه، وسلم!

أنبحث عن واقع احلديث أم عن متايل األوضاع النحوية عموما، وإن تانت  8

 واردة يف القرآن الرريم؟

-وعىل رغم نلك مل تورد من األحاديث يف رسالتك غر ست وثالثني ومئة  9

 دار قليل!وهذا مق -331

فهال اكتغلت باتتكاف  -44-تسمي لنا أجزاء مجلة القسم وهي أمامنا  10

 أنامطها الغالبة وسرب أغوارها!

إنا تانت بعض الدراسات املكاهبة قد أمرنتك من نقدها، فقد أعجزتك  11

حتى مل تدر بَِم تعلق؛ فانتقلت إىل خطة  -ط-بعض الدراسات املكاهبة األخرى 

 حتى ظننُت أهنا خطة الدراسة املذتورة املعروضة!دراستك من غر تنبيه، 

بل قد جاريت صاحب الدراسة املكاهبة جدا بأتار فصولك، عادة تعودها  12

طالب الدراسات العليا املكغولون عنها، يتنازعون رسائل سابقيهم، يكفع هلا 

 عندهم وجودها عىل الرفوف!

ة غر الطلبية حاولت أن ختالف صاحب الدراسة املكاهبة جدا فقدمت اجلمل 13

فامنا بدا لك فيها حتى أمهلتها؟ وال سيام  -ط-ولرنك أمهلت اجلملة الرشطية 

اعتامد اجلملة اإلنكائية عىل أدوات الرشط  -305-أنك نترت يف خامتتك 
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اعتامدا تام زعمت يرتبط باجلاين التأثري العاطفي هلا ويضفي عىل األنساق 

 التعربيية روعة وهباء!

فهال  -19-اجلمل اإلنكائية غر الطلبية واعتنيت هبا أنت  أمهل البالغيون 14

قلت يف أمهيتها تلمة تكفع ملخالفتك إياهم! ولرنك نقلت تالم أستاننا العالمة 

 من تتابه يف األساليب اإلنكائية. 13عبد السالم هارون يف ص

عرف طالب املاجستر أنه مطالب باستيعاب أصول ختصصه؛ فاختار من  15

ما يعينه عىل نلك، ولرنه جعل مكغلته املستمرة تقديم مداخل مسائل البحث 

مستفيضة عن أفرار النحويني التعليمية، ومل يعبأ بخصائص مادة بحاه )أحاديث 

 فضيع أصول البحث العلمي! -الفتن(، إال عىل جهة التمايل العارض

 وما من متهيد هلا وما من تعقيب. -16-نقول طويلة  16

 ليتك عربت عنها ثم أحلت عىل تتبها. -19-د نقول تارة يف معنى واح 17

 وهذا غر تاف! -54-ألن يرون للداللة موضع ومورد  18

لة  19 فلم مل تنسبها إىل صاحبها؟ أم  -111-مالت بعض األفرار بنصوص جُمَهَّ

 هي لك؟ تيف وهي تارة األخطاء!

ومها متناقضان متعاديان  -ز-نتر الطالب أنه ستبع املنهج الوصفي املعياري  20

من زمان! وال أنرر أن املادة تقتضينا أن نالئمها ونتحرك تلام حترتت ونميل 

 حيث متيل، ولرننا ننزه أنفسنا عن تلفيق ما ال يتفق! 
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 صنفت يف اجلمل اإلنكائية ما ليس منها: 21

جعلت من أساليب املدح والذم الدالة عليه بأصل وضعها وأول أمرها،  

وما هذه بمدح  -56- "ستقبحأمدح، أثني، أستحسن... أنم، أهجو، أ"

 وال نم، إنام هي أخبار عن املدح والذم! 

يف فهم املدح بني مال ترم الذي يعتمد يف  -60-تان ينبغي لك أن متيز  

نلك عىل السياق ورضب الذي يعتمد يف نلك عىل الصيغة، وال سيام أنك 

حتويل الصيغة إىل فعل للتعجب! أو قل ال غنى يف فهم  -85-نترت 

َب  املدح َب وَعِلَم ماال إىل رَضُ عن نلك السياق؛ فقد تعلمنا أن حتويل رَضَ

وَعُلَم، يرون من أجل الداللة عىل صرورة الرضب والعلم يف طبيعة 

الضارب والعامل؛ فاآلن نستفيد من السياق التعجب من نلك وإن تان 

 جديرا بالعجب!

ول رسول ، يف ق"َعِجَب "جعلت من صيغ أسلوب التعجب غر القياسية  

ِمْن َقْوٍم َيْدُخُلوَن  عز وجلَعِجَب اهللَُّ ": -صىل اهلل عليه، وسلم!-اهلل 

اَلِسلِ  اْلَعَجُب َأنَّ َناًسا ِمْن "يف قوله:  "العجب"و -92- "اجْلَنََّة يِف السَّ

تِي...  وما من تعجب، بل خرب عن تعجب! -93-"ُأمَّ

صىل -ول رسول اهلل يف ق "بايع"جعلت من أسلوب العقد بالفعل املايض  

: -99-، قائال"َمْن َباَيَع إَِماًما َفَأْعَطاُه َصْفَقَة َيِدِه...": -اهلل عليه، وسلم!
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بايع بصيغة الفعل املايض النعقاد العقد هبا من غر توقف، ومن أسلوب "

َيبِيُع َأَحُدُهْم ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن "يف قوله:  "يبيع"العقد بالفعل املضارع 

نْ  استعمل الرسول صىل اهلل عليه وسلم لفظة يبيع ": -100-، قائال"َياالدُّ

وما من َعْقٍد َثمَّ وال هنا، بل َخرَبٌ عن عقد! حتى  -"وهي من ألفاظ العقود

ورود أسلوب الرجاء بأدوات أخرى غر األداة "نترت يف نتائج اخلامتة 

عىل ، فينبغي "أرجو"، واملضارع "رجا"، ونلك بالفعل املايض "لعل"

هذا اعتبار تل فعل يف أسلوبه؛ فإنا قال أؤتد فاألسلوب تأتيد، وإنا قال 

أنفي فاألسلوب نفي...! أي هزل هذا أكبه هبزل السياسيني الكاجبني 

 املستنررين!

وإنام الالم  -25-من احلروف التي تدل عىل القسم  "لقد، لئن"جعلت  

 وحدها منهام هي املقصودة.

 ثم مل حُتِْل إال عىل جملة البحوث اإلسالمية! -د-نقلت عن اإلمام أمحد  22

فأين تان حني أحصيتها  -33-يف حروف القسم  "من"طلعت علينا فجأة بـ 23

 !29ص

ومها متصالن يف  -42-أوحيت بفصل املرون الداليل عن املرون الرتتيبي  24

 الواقع ويف أصل عملك.
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الفقر أخكى  فواهلل ما"عنونت جلملة القسم الفعلية املاضوية، ثم أوردهتا  25

 وهي مضارعية ال ماضوية! -44- "عليرم

إن تانا من عملك، فلم  -307-وصيت زمالءك بوصيتني أنت أحق به  26

 تعملهام!

مل ترن حمتاجا من فهارسك إال إىل فهرس األحاديث النبوية وفهرس املصادر  27

 واملراجع وفهرس املحتوى!

عليها واستفدت  ما هذا املقدار الضخم من املصادر واملراجع! هل اطلعت 28

منها مبارشة فيام أثبت يف هذه الرسالة؟ إن تنت فعلَت فبها ونعمت، وإال مَلْ يرن 

 لك أن حتكدها علينا من غر داع إال الترار!

 من تتبك املتراثرة! 91هذا الذي برقم  "تعليق أيب األخفش"ما تتاب  29

 حيسن تقديم فهرس املحتويات إىل أول الرسالة بعقب صفحة البسملة 30

مبارشة، تسهياًل عىل القارئ، وال سيام إنا تارت فهارسها ومالحقها وملخصاهتا 

 وغرها من إضافاهتا. 

 ولقد تواترت منك هفوات عروضية، من مال ما يأيت:  31

 ناتَرا.-ناتًرا  

 ُرَب. -ح105، و105-ُربَّ  

 َيِكِب الَقذاُل. -105-َيِكْب الَقذاُل  
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 :وهفوات رصفية ومعجمية، من مال ما يأيت 32

 َسَمَق. -كرر وتقدير-َسُمَق  

 األَلِيَّة. -22-األَْلَية  

 َصَدَق. -83-َصُدَق  

َك. -111-ِودَّك    ُودَّ

ْفح   ْفح. -111-الصُّ  الصَّ

 وهفوات نحوية وأسلوبية، من مال ما يأيت: 33

 البحِث. -كرر وتقدير-البحُث  

كرر -لألستان الدتتور مريم إبراهيم هندي داود األستان املساعد  

لألستانة الدتتورة مريم إبراهيم هندي داود األستانة  -يروتقد

 املساعدة.

 حممَد ْبَن عبد اهلل. -ب-حممًدا ْبَن عبد اهلل  

 وثاقة العالقة. -هـ-ترابط العالقة  

برالم أعمُّ )...( وال أصدُق )...( وال أعدُل )...( وال أمجُل )...( وال  

( وال أفصُح )...( وال أبنُي أترُم )...( وال أحسُن )...( وال أسهُل )...

برالم أعمَّ )...( وال أصدَق )...( وال أعدَل )...( وال أمجَل  -ب-
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)...( وال أترَم )...( وال أحسَن )...( وال أسهَل )...( وال أفصَح )...( 

 وال أبنَي.

 تلمَة. -ج-تلمٍة  

. -122، 105، 83ج، -َأنَّ    إِنَّ

 بخاصة. -ط-خاصة  

 قولِه. -12-قوُله  

 تدالن. -14-دل ت 

 طلبّيان. -15-طلبّي  

 ترذيُبه.  -15-ترذيبِه  

 يمنَي اهلل. -24-يمنُي اهلل  

 فوَقه. -35-فوُقه  

 مترصٌف مابٌت. -42-مترصفا مابتا  

ر عنه   ر عنه. -52-املتأخِّ  املتأخَّ

 إهنا. -110-أهنم  

 الصفِح. -111-الصفَح  

 َأْبَعْدهَتُْم.  -111-َأْبَعْدهُتُْم  

 من خروج هذه اجلملة عن. -305-ه اجلملة عىل من خروج هذ 
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 وهفوات إمالئية وتكريلية، من مال ما يأيت: 34

 أحًدا،  -ج-أحدًا  

يَّاِن  
َياٌن )َتْكف(. -هـ-َجلِ  ِجلِّ

 مضامًرا. -هـ-مضامرًا  

 ملَّا. -13-ملَا  

 نبأٍ. -15-نبإٍ  

 أمًرا. -15-أمرًا  

 عمًرا. -15-عمرًا  

 ْم(.من ملاِم )ملا -ح61-من ملاُم  

 بِواًها. -89-َبواًها  

. -، 94، 93-إِنَّ    َأنَّ

 َعاَقَدُه: عاهده. -69-َعاَقَدُه: َعِهَده  

 وهفوات طباعية، من مال ما يأيت: 35

 ُكِغُلوا. -ب-ًكِغُلوا  

 َهَجر. -ب-َهْجر  

 َحَسَن املعرض. -ج-َحُسَن املعرض  

 منه. -ح17-منة  
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 عناية اللغويني هبا. -18-عناية اللغويني  

 املفعول. -39-املفعول الم  

 َصَدَق حممٌد. -84-َأْصِدْق حممٌد  

َعِجَب اهللَُّ ِمْن َقْوٍم )تيف يستبيح  -92-َعِجَب اهللَُّ عز وجل ِمْن َقْوٍم  

الطابع أن يضيف كيئا وإن تان من جليال، أال يعلم أننا نراعي تل ما 

 يرد باحلديث(.

 غر اسم. "ُربَّ "ٌم واْس  "َتم"إال أن  -104-إال أن تم ورب غر اسم  

 وهفوات ترقيمية، من مال ما يأيت: 36

وهجر الكهوات  -12-وهجر الكهوات، واملالن بالفقر والقحط  

 واملالن، بالفقر والقحط.
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ة   ِويَّ غ  اِهر  اللم  يِف كِت اِب  الظَّو 

اِهلِيَّاِت " اِل اْْل  ْبِع الط و  ائِِد السَّ ِ  اْلق ص  ْ  9لِْْل ْنب اِري   "ُش 

 

 وطاب مسعاتم إلينا! بسم اهلل  -أهيا العلامء-م عليرم، طبتم مساء سال-

وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ورضوانا عىل   -سبحانه، وتعاىل!

 صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!

  أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام مجعنا

جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مداوالت عاجال أحبابا سعداء، أن 

 وال قرارات!

  وقعت هذه الرسالة يف أربعمئة وإحدى وعرشين صفحة، من: مقدمة يف ست

صفحات )دواعي املوضوع، وطبيعة العمل(، ومتهيد يف تسع صفحات )أبو برر 

ن يف األنباري(، وباب أول يف سبع وتسعني صفحة )الظواهر النحوية(، وباب ثا

سبع وثامنني صفحة )الظواهر الرصفية والظواهر الصوتية(، وباب ثالث يف تسع 

وسبعني صفحة )الظواهر الداللية(، وباب رابع يف سبع ومخسني صفحة )منهج 

األنباري(، وخامتة يف صفحتني )النتائج(، وفهارس يف ست وثامنني صفحة 

                                                 
9

من قسم ة لنيل درجة الدتتورا م،23/8/2012يف  رسالة إبراهيم سعد جميد صالح 

  كمس.اللغة العربية، برلية اآلداب، من جامعة عني
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ر، واألرجاز، واألعالم، )القرآن الرريم، واحلديث الرشيف، واألماال، واألكعا

 والقبائل، واملصادر، واملوضوعات(.

 وينبغي أن ي ذكر للطالب:

أنه اختار لرسالته رشح أحد العلامء النحويني لبعض القصائد، وحرتُة  

التفرر النحوي بمسائله املعروفة وغر املعروفة، أنكُط يف النصوص وأتمل 

 وأمجل.

 رب واملستعربني من قديم إىل حديث. أنه اختار املعلقاِت املعظمَة عند الع 

أنه اختار العامل النحوي األنباريَّ اإلماَم احلافَظ املتقن، الذي ُيْقَتصُّ أثره يف  

 بنيان العلم! 

ْعِر خُمْترََبٌ َحرِيمٌ -أنه حقق ضبط الكعر   فلم آخذ عليه، فإن تان  -وَضْبُط الكِّ

ُيْذَتُر له ُحْسُن  نقله عن الكبرة أو عن نسخة رقمية من الرتاب، فلقد

 االحتيال!

 ، عىل رشح عبارات النُُّقول الغامضة يف حواكيه.118أنه حرص تام يف  

أنه اقرتح َتَتبَُّع تتب األنباري الستيضاح موقفه من قضية االستكهاد  

وهي فررة سديدة طيبة، ولرنه مل يتمسك هبا يف تل  -314-باحلديث النبوي 

 رتب بعضها بعضا.موقف، وليته فعل إنن ألضاءت ال
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  ولرنَّ الرأَي بالرأِي ُيْفَلُح، ولرل عامل هفوة؛ َأَبى اهللَُّ َأْن َيُروَن تَِتاٌب َصِحيًحا

 َغْرَ تَِتابِِه!

  وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله قد أتى عليه أستاني احلبيب الدتتور حممد

ب انتفاعا والعمل ما يزيد الطال -واهلل املستعان!-رجب الوزير، أتلمس فيام يأيت 

إتقانا، مؤمنا بأن من عمل املرشف القدير أن ُيَوثِّق تلميذه من نفسه، فيرتَته 

جيرتُئ ويصيُب وخيطُئ، حتى إنا ما راجعته جلنة املناقكة تأصل لديه منهج 

 البحث العلمي الصحيح. 

سميت رسالتك الظواهر اللغوية، وهي تسمية ال جتوز إال إنا تان الكعر نفسه  

تك، وسواء أرشحه كارح فاستفدت من رشحه وحاورته فيه، أم مل يرشحه؛ وجه

 فمن ثم تان تناقض! 

أهي ظواهر تام سميتها، أم مسائل وأفرار! فإن الظواهر فيام درج عليه دارسو  

الكعر إنام هي فيام تردد وتررر يف أساليب الكعراء ال يف رشوح كعرهم، وإن تان 

َد فظهر ِمْن  هذا واردا تام أراده بعض داريس الرشوح، ولرنك مل تتناول كيئا َتَردَّ

 أفرار األنباري الصوتية والرصفية والنحوية.

 -6-بعد أن سميتها مسائل يف مقدمتك  -15-سميت املسائل أبوابا فيام يأيت  

وهي مسائل من أبواب ال أبواب، وهذه املالحظة منفصلة عن مالحظة اسم 

 الرسالة.
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لتمأل رسالتك،  -وإن تان إكارة-نباري أيَّ عروض تلقفت تل ما عرض له األ 

فلم متألها بتأمل ُعروضه هو للمسائل، بل بعروض غره هلا من قبله ومن بعده. 

لو تنت حتريت ضبط مسرة فررته النحوية من تاريخ -ومل يرن بذلك من بأس 

 ولرنك مل تفعل! -العلم

وال اجلاهليات(؟ وأين مصدرك األترب من فهرسك )رشح القصائد السبع الط 

 وأين اسمه من إحاالتك؟ تتحرج منه وقد استفدت منه يف مقدمتك! 

فهل  -ح وما سواها17-السبع الطوال "حتيل عىل مصدرك األترب باسم  

اخترصته برأيك من غر تنبيه! ربام انتفعت باختصاره يف التمييز بينه وبني غره، 

 اسم األنباري.ولرن تان ينبغي أن تذتر نلك، وأنت تظل تقرنه ب

وهو ألبيه  -12- "رشح املفضليات"نترت يف تتب ابن القاسم األنباري  

القاسم، وقد نبهك عىل نلك املحقق العالمة، عىل رغم أنه أورده ثالث عرش يف 

 قائمة تتب ابن القاسم، وتأنه أورده ليخرجه وينبه عليه.

وما هلذا  -13-أجزت أن يرون ضياع تتب األنباري ألنه تان يميل من حفظه  

 ولضياعها! َلُربَّام أمهلها هو نفسه حتى ضاعت، إمهال معارصيه من الزهاد!

وليس  -14نترت اعتامد الرشاح من بعده عليه ومل متال منهم إال بماال واحد  

 براف لتأتيد االعتامد، ثم أين الزوزين؟
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أول  فأما هذا املران يف -16-مال هذا الرالم مرانه التمهيد الذي تسلت عنه  

تان "الفصل ففركة أخرى تناسب ما يليها؛ إن ليس حسنا أن تفاجئنا بـ

 ماال، من قبل أن تتأتى إليها!  "وأخواهتا

عىل الرغم من أن هذا الرتاب تتاب رشح فإنه ال خيفى ما بني النحو "قلت:  

ولو تنت مهدت برالم تاف يف تتب الرشوح وطبيعة  -16- "واملعنى من عالقة

 ت به هنا، واتتفيت َحَرَج اإلخالل!الرشح الستغني

ثم وضعته يف سياق  -27-ليتك استخرجت تالم األنباري عن املسألة يف بيتها  

من ترلموا عنها يف بيتها قبله وبعده، لتعرف مبلغ تأثره وتأثره! وال بأس بأن 

تقدم بني يدي املسألة بفركة تستحرض موقعها من تالم أهل العلم من غر 

ل تلقي تالم األنباري. تطويل، بل بام  ُيَسهِّ

وليس  -، 38، 33، 32، 30-وبنيت عليه  "اجلمل"نقلت تارا عن اخلليل يف  

تتاب اجلمل للخليل، بل البن أم قاسم النحوي الرويف، ُنِسَب إىل اخلليل تروجيا 

للنحو الرويف، وربام تان مؤلفه نفسه هو من نسبه! وهرذا تان بعض املؤلفني 

 اجلاحظ عن نفسه يف أوليته، بعدما مأل اخلليل الدنيا علام وزهدا! يفعلون تام نتر

، قوله: "والساموات مطويات بيمينه"تنقل عن الفراء يف قول احلق سبحانه وتعاىل  

من قال مطوياٍت رفع الساموات بالباء يف يمينه تأنه قال والساموات يف يمينه "

فالنصب عىل  -31- "جودوينصب املطويات عىل احلال أو عىل القطع واحلال أ
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القطع ُيْبقي معنى النعت وعىل احلال ال يبقيه، وإنام اخرتعوا القطع من أجل أن 

 النعت مل يطابق املنعوت.

وأين هذا من  -31-استطردت من القطع عند الروفيني إىل القطع عند البرصيني  

ناك! إنه عند الروفيني نزع بعض خصائص العنرص النحوي ونصبه، وإنه عند 

؛ فإهنم ال  البرصيني حتويل العنرص النحوي عام يقتضيه إعرابه إىل غره إال اجلَرَّ

 جييزون حذف اجلار وتقديره.

مل يرش هنا إىل أن جواب الرشط تذلك جمزوم ": -34-إالم تكر أنت بقولك  

 ؟"عىل املجاورة

لِ "نترت طرفا من توجيهات النحويني جلر    -35-يف بيت امرئ القيس  "ُمَزمَّ

بضمة مقدرة لررسة القافية عىل طريقة ابن  "َتبِرُ "أسدُّ منها إعرابه عىل نعت و

 هكام.

نترت أن بحاك سيتناول نامنج من حروف املعاين الواردة يف الرتاب املقصودة  

ويا َعَجبا!  -79-بالدراسة، بصفة عامة أي بعدم االقتصار عىل نوع من أنواعها 

وحده رسالة ماجستر فنضيف إليه غره، واآلن يمأل  ُتنَّا َنَتَقالُّ الرتاب أن يمأل

 وحده رسالة دتتوراه بنامنج مما قال ال برل ما قال؛ فيا عجًبا أيَّ عجب!

من قال يا أهيذا الرجل أقبل أخرج "أتعرف املراد باحلرف يف قول األنباري:  

 ."أهيا"يف  "ها"إنه  -81-؟ "احلرف عىل أصله
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ْقَمَتنْيِ "األنباري يف باء أضعت يف َفْركة نقولك، تالم   ببيت زهر، التي  "بِالرَّ

وهو عمود املسألة؛ فالقضية إما تضمني األفعال عىل طريقة  -84- "َبنْيَ "بمعنى 

البرصيني وإما إنابة احلروف عىل طريقة الروفيني، ثم يأيت قول األنباري الذي مل 

)ديار هلا بالرقمتني  قال يعقوب: قوله بالرقمتني"يتجاوز فيه روايته عن يعقوب: 

 ."تأهنا مراجع وكم يف نوارش معصم( معناه: بينهام

فتضيع عىل القارئ من وقته ما ال  -85-هتمل اإلكارة إىل بيت املسألة أحيانا  

 يستغني عنه.

 قول من قال بأهنا يف هذا الكرل اسم فعل. -106-مل تذتر يف هاِت  

-زاء )وي، تـ، الالم املضمرة، أن( أربعة أج "َوْيَرَأنَّ "نسبت إىل األخفش جعله  

، ثم يأيت "ويك"من غر خمالفة ملن سبقه:  "وي"والراف يف رأيه مع  -111

 بتأويل قريب من الروفيني. -"َأنَّ "

-جعلت فصل الظواهر الصوتية من الباب الااين بعد فصل الظواهر الرصفية  

 عىل عرس األصل الطبيعي متاما: أصوات فصيغ فرتاتيب. -112

 فمدخلك مدريس متواضع. -114-بد من مدخل تاف إىل الظواهر الرصفية  ال 

واملعروف أنه من املسائل النحوية  -115-جعلت الرتخيم من املسائل الرصفية  

فامنا تفعل بطريقَتْي أدائه  -وإن تان ملا فعلَت َوجاهة-بمنزلة جزم الفعل ماال 
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ُق ما بني علمي اإلعرابيتني )لغة من ينتظر ولغة من ال ينتظر(؟ أال  إهنا ملسألة ُتَوثِّ

 الرصف والنحو.

وتنت تستطيع أن جتمعها يف أبواهبا  -153-لديك عكوائية يف إيراد املسائل  

النحوية والرصفية والصوتية، ثم ترتب األبواب ترتيبها العلمي أو املنطقي، ثم 

 من داخل تل باب ترتب مسائله، ال أن تطلقها هرذا تيفام اتفق!

وهو أسلوب نو دقائق صوتية  -153-االزدواج عىل أنه مسألة رصفية  تتناول 

 ورصفية ونحوية!

إنام هو مبحث يف تعديد معاين الوزن، ولو تنت  -155-مبحث الصيغ واألوزان  

انتبهت هلذا املدخل لعارت عىل تالم تار، فحاورته وأخصبت مبحاك! ولرن 

منه )بقاء صيغة فعيل مع  بام ليس -159، 158-تيف تنتبه وقد كغلت املبحث 

 املؤنث بدون تأنيث، أفعل بمعنى أتى أرض تذا، َفِعل يفَعل يفِعل...(!

وأصل مواالة املسائل أهنا من واد واحد  -185-َواَلْيَت يف تل باب ما ال َيَتواىل  

وطبقة واحدة، وقد أخللت هبذا األصل التفرري؛ فاحلرتات ماال أصوات 

 يف يتواليان!والنقل ترصف باألصوات، فر

عىل رغم أنك نقلت َنْقَلنْي عن  -192-أتارت الرالم يف الرضورة الكعرية  

الرضورة الكعرية هي ما مل يرد إال يف الكعر سواء تان "الرليات وعن الرتاب )

ليس يشء يضطرون إليه إال وهم حياولون به "، و"للكاعر فيه مندوحة أم ال
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(، تنت تستطيع إنا ما انقطعت "تره لكوجها وما جيوز يف الكعر أتار من أن أن

 لتأملهام، أن تقول هبام يف الرضورة الكعرية تلمة دقيقة تافية.

 هزيلة مسرينة! -198-مداخلك  

يىل فإنام يراد به تارة علمه بالداللة ورسوخه فيها"ظننت قول سيبويه:   لِّ ، "أما الدِّ

ي الدليل إىل معامل وإنام هو هَتَدِّ  -198-أحد موارد مصطلح الداللة اللغوية 

 األماتن!

 إىل نتر أصحاهبا معها. -198-حتتاج بعض الرتب  

واملعتمد بني املكتغلني بالعلم أن  -199-هـ 170نترت أن وفاة اخلليل سنة  

 هـ.175وفاته سنة 

وتأنام نص عليه  -200-تذتر أن األنباري مل ينص عىل مصطلح املكرتك اللفظي  

 من سبقه أو عارصه!

فال أنت  -200-عدد تقريبي ملواد املسائل، ثم تصطفي منه كيئا قليال تكر إىل  

عرضت مادتك وال أنت أرشت إىل مواضع ما مل تعرضه منها، وهذا مستمر يف 

 سائر املسائل الصوتية والرصفية والنحوية.

واألمجل بك أن تذتره باألستان  -200-أرشت إىل حمقق مصدرك األترب باملحقق  

 ، إن مل ترتح لكيخ املحققني العالمة الذي استفدت منه تارا!عبد السالم هارون
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تنت تستطيع أن تقوهيا بضبط مسرة الداللة يف نفسها  -207-ُعروٌض ضعيفة  

 ثم بني األنباري ومن قبله ومن بعده.

مستفاد  -207-أال ترى أن تفسر اإلمام املبني بالتوراة يف قول ابن العامد الرابع  

 أيب هالل العسرري الااين! بدليل ضعيف من قول

ْجَت أن تسميه  -227-قدمت لفصل طريقة تفسر الرلمة بمدخل ضعيف   فَتَحرَّ

 مدخال!

تذلك أمهلت اسم صاحب تتاب املعاجم اللغوية )الدتتور حممد أمحد أبو  

ْلَتنا! -227-الفرج(  فَعطَّ

نباري بسوء اإلحالة أومهت أن مؤلف املعاجم العربية هو الذي صنف ما فعله األ 

ْفَت املدخل َوَقْعَت يف مال هذا اخلطأ! -227-  ولرنك ملََّا خَتَطَّ

 وال َتْقَطُع بعدد! -227- "أتار من تذا"دائام تقول:  

والكارح قد أدرج هذه الظاهرة تارا يف تتابه فسنعرض ": "لغة الرلمة"قلت يف  

دمته إىل أنه ويا له من تعبر! تأنام أكار األنباري يف مق -246- "ما جاء منها

 سيفعل ما فعل!

متنيُت عليك أوال أن حُتْرم عملك، ظنا أن اإلحرام أصعب مناال مما َصنَْعَت، ثم  

ْنُت عىل نفيس األمر، ولرنني بقيت أمتنى  أن لو استوعبت مادة تل  -246-َهوَّ
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مسألة، وال سيام أهنا حمدودة، وإن ترن تارة فقد تنت تستطيع أن تصنفها 

 من تل صنف وحتيل عىل سائرها. وترتفي بأمالة

ْ حُتِْص مادهتا ومل تكملها  -266-نترت حضور الظاهرة حضورا واسعا   ثم مَل

 بالتمايل!

ثم جعلت تأصيل املعاين  -266-نترت أن األنباري مل يعبأ باستقصاء الدالالت  

 من ظواهر رشحه!

ب    برالم خيص الدخيل! -273-تترلم عن املَُعرَّ

ب: قلت يف آخر مبحث املُ   ُعلِم بذلك أن تلك األلفاظ دخيلة عىل العربية، "َعرَّ

لرنها احتوهتا بسعتها صياغًة واكتقاًقا وداللًة ولو مل ترن تذلك ملا ترلمت هبا 

 -276- "الكعراء يف الكعر اجلاهيل ثاين مصادر التقعيد بعد القرآن الرريم

َبٌة وينبغي أن تضبط وصفك باملصطلحات املعتمدة املستقرة؛ فهذه  األلفاظ ُمَعرَّ

َقْت إليها، ال َدِخيلٌة.  اآلن ما دامت قد وافقت العربية أو ُوفِّ

أو أمر  -278-هل األمر عندك أمر توزيع ترتة األنباري عىل أبواب الرسالة  

 اتتكاف حقيقٍة وسرب غورها ومتايل معاملها!

وما ولرن إعراهبا حميل أبدا  -282-نترت أن إعراب اجلملة تإعراب االسم  

 هرذا األسامء.
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نترت أنَّ من رأي األنباري أنَّ خرب الناسخ هو الضمر العائد عىل اسمه من مجلة  

وتان ينبغي أن تفتش عن هذا الرأي، لتعرف أهو خالص له أم  -282-خربه 

 سبقه إليه غره أو كارته فيه.

عمل املصدر تأنه قال ُيَقيُِّد األوابد ثم است": "قيد األوابد"مانا أراد بقوله يف  

جوايب بعد عجزك: استعمل التقييد وهو مصدر مزيد  -284-؟  "بحذف الزيادة

 ثم حذف زيادته ليصر إىل َقْيد بمعنى املصدر.

فيه نظر، ألن عالمة الرفع "، قولك: "عالمة الرفع سرون الياء"علقت عىل قوله:  

عرف هو أال ي -287- "فيه ضمة مقدرة عىل الياء للاقل تام هو متعارف عليه

هذا! َهالَّ فتكت عن أصل رأيه، وحققته! هذا أفضل من تضييع الوقت واجلهد 

 يف البدهيات!

 -287-جعلت ما انفرد به األنباري من آراء حتت عنواٍن يف مبحث خاص  

 ولرنك قدمت قبله بعض ما انفرد به؛ فلَِم مل جتمعه إىل ما هنا؟

عن  -290-صب والفتح تذلك كغلت نفسك باستنرار خلط األنباري بني الن 

 التفتيش عن حقيقة رأيه وسرب غورها!

 -291-جعلت من أفراده ضمه نون الوقاية إىل ياء الضمر يف مال إنني ولعلني  

وليس من أفراده بل سبقه إليه سيبويه، تام أثبت الدتتور أمحد عبد الدايم عىل ما 

 أظن، يف بحث بعنوان املسألة رصحيا.
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فبات "نعتًا يف قول امرئ القيس:  "غر"رأيه يف إعراب  جعلت يف أفراد األنباري 

، ثم رددته بأن القول بالنعتية "عليه رسجه وجلامه وبات بعيني قائام غر مرسل

وهذا من  -291-يوقع يف حرج الفصل بني النعت ومنعوته اسم بات املسترت يف 

تيب فامله ! ثم هذا وجه معروف يف مال هذا الرت"قائام"التخليط؛ إن يريد نعت 

 وآلراء األنباري التي انفرد هبا!

عىل الرغم من االختالف بني املدرستني البرصة والروفة يف املصطلح إال "قلت:  

- "أن نلك مل حيظ بدراسة عميقة أو مستقلة بارزة تام هو كأن املواضيع األخرى

املصطلح النحوي "وهي دعوى عريضة غر ُمَسلََّمة! فام تقول يف تتاب  -292

للدتتور عوض القوزي  "كأته وتطوره حتى أواخر القرن الاالث اهلجرين

م، وتان رسالته للامجستر سنة 1981هـ=1401وطبعته األوىل سنة 

م، والفصل األول منه يف املصطلح النحوي قبل الرتاب والااين 1979هـ=1399

يني يف املصطلح النحوي يف تتاب سيبويه والاالث يف املصطلح النحوي بني البرص

والروفيني، وَثمَّ تتاب أحدث من ناك، نو منحى آخر، للدتتور أمحد عبد العظيم 

 م.1990هـ=1410، طبعة "املصطلح النحوي: دراسة نقدية حتليلية"

- "خلف املصدر"زعمت أن األنباري أطلق عىل نائب املفعول املطلق مصطلح  

صال، وال انتبهت إىل أن ومل ُتَعنِّ نفسك االستيااق من ُمصطلحيَّة العبارة أ -297

 املستعمل يف الباب هو نائب املصدر ال نائب املفعول املطلق!
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 باألمالة ال عىل االستقصاء! -304-تالعادة متيش عىل التََّبلُّغ  

يف أتار من مئتني وستني "قاتل اهلل من َعلََّمك االحرتاس دائام بمال قولك:  

 إال عىل ريبتك يف ضبطك! وليس هذا من مواضعه؛ إن ال يدل -306- "موضعا

 والنص يف موضع آخر! -306- "السبع الطوال"أحلت عىل موضع من تتاب  

وهذه بعض املواضع األخرى املتفرقة التي استكهد فيها الكارح بالقرآن "قلت:  

هرذا خطب عكواء، من دون  -308- "العظيم وهي أمالة فقط ألهنا ال حتىص

 استفادة من مادتك بأية طريقة!

ينظر فهرس األكعار واألرجاز من السبع الطوال ": -ح321-ولك يدل ق 

ْتَت بنسبة عمله "621-632 ، عىل اعتامدك عىل عمل املحقق العالمة؛ فهاّل َترَبَّ

 إليه، يف تل موضع مما استفدته منه!

ميزت الكعراء اجلاهليني الذين استكهد األنباري بكعرهم تنبيها عىل علو  

 نصبة تل منهم من الكواهد!فهال ميزت أ -322-كواهده 

من بيت زهر الرابع والاالثني وهي  "َطَرَقْت "أخذت عىل األنباري رشحه تلمة  

وربام  -333-، وإن َأْلَبْسَت علينا وجه اخلطأ "َنَزَلْت "عنده يف نص البيت 

 رشحها عىل ما حفظ من رواية أخرى فقد تان يميل.
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-وهي رواية سبعية  "وة والعيشبالُغدْ "أخذت عىل األنباري َتْكِذيذه لقراءة  

واحلق أنه مأخذ املحقق العالمة، وقد تان ينبغي لك أن تنسبه إليه  -333

 وتكرره عليه!

التي يف بيت عمرو بن  "ُأُصل"أخذت عىل األنباري أنه سها عن رشح تلمة  

سبحانه، -التي يف قول احلق  "أصيل"تلاوم الاالث عرش، وراح يرشح تلمة 

وهو قد رشحها ببيت لألعكى، ثم نتر  -333- "َرًة َوَأِصياًل ُبرْ ": -وتعاىل!

مفردها فاستطرد منه إىل نتر اآلية وأضاف إليها بيتا اكتمل مالها عىل املفرد دون 

 اجلمع، فال سهو، ولرن قصد إىل تفصيل.

ومل تنتبه إىل أنه مل  -334-بمحل إعرايب  "إنني"أخذت عليه إفراد نون الوقاية يف  

تلها بالنون مع  "ين"جعلها مع الياء، ثم قد سبقه إىل جعل الضمر هو يفردها بل 

 الياء سيبويه إمام النحويني!

مل يرن من منهجي االستقصاء أو احلرص بقدر ما تان هدف "نترت يف النتائج:  

 -335- "الدراسة إثبات الظاهرة املدروسة والتدليل عليها بنمونج أو أتار

 ود!فريف واملجال تتاب واحد حمد

تفضح خبايا النقل املنرر من  -337-رب صفحة تنسخها ألررتونيا هذه األيام  

فهرس مصادر التحقيق "حتت عملك! لقد سميت فهرس املصادر واملراجع 
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َك، لنكرره "ومراجعه ؛ فال ريب يف أنك حذوت حذوا ما؛ فهال نترت لنا حَمُْذوَّ

 معك أو دونك!

ن فهرسة األستان هارون وغره، عىل ع -338-أين أنت يف فهرسة آيات القرآن  

 ، حسب املواد التي اسُتْكِهد هبا من أجلها، وعندئذ يتهدى إليها القارئ أرسع هَتَد 

 وينتفع هبا أترب انتفاع!

 ولقد تواترت منك هفوات عروضية، من مال ما يأيت:  

 رتَضا. -26-رتًضا  

 أصِل. -28-أصٍل  

 َساَلَتاين. -110-َسأَلَتاين  

 ُمَقاِنٍف. -323- ُمَقاِنِف  

 وهفوات رصفية ومعجمية، من مال ما يأيت:  

 َتْفِرش. -3-َتْفُرش  

 الدْأب. -200-الدَأب  

 َتِعـَّج.  -335-َتُعجُّ  

 وهفوات نحوية وأسلوبية، من مال ما يأيت:  

ومنهم من  -4-منهم من صنف الرشوح وآخرون يف النقد واملوازنات  

 د واملوازنات.صنف يف الرشح ومنهم من صنف يف النق
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 جتاوزت مئتني وستني كاهدا. -6-جتاوزت أتار من مئتني وستني كاهدا  

 ثم الكعرية. -6-ومن ثم الكعرية  

 يرشفه. -6-يرلله  

 نصبها بام بعدها. -23-نصبهم بام بعدهم  

فالرويف حتدث عن املفعول ألجله وإنام مل يرصح به ولو أن الفراء تطرق إليه  

الرويف حتدث عن املفعول ألجله ومل يرصح به ف -29-يف تفسره للنصب 

 وإن تطرق الفراء إليه يف تفسره للنصب.

 وإن مل يتبني من قال به. -37-ولو أنه مل يتبني من قال به  

 نفسها. -79-ناهتا  

 أمهية تلك األدوات وداللتها. -79-أمهية وداللة تلك األدوات  

 "الرد"ستعمل وإن ا -81-مصطلحا توفيا  "الرد"ولو أنه استعمل  

 املصطلح الرويف.

 يرون بمعنى الَعْدل. -113-يرون )الرصف( بمعنى التَّْعديل  

 ثعلبا. -194-ثعلب  

 الفرعي. -266-اجلزئي  

أو تان االستكهاد عىل ظاهرة رصفية )طال  -396-أو ظاهرة رصفية  

 الفاصل فاحتجت إىل تررار أول العبارة(.
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  جيوز هلا أن تسرن.بل ال -333-بل وال جيوز هلا أن تتحرك  

 وهفوات إمالئية وتكريلية، من مال ما يأيت:  

وهو وإن تان رأيا  -16، 8، 4-تتابه فتحتي املنون املنصوب عىل األلف  

 قديام مل يعد اجلاري املتبع.

خضوعا لرسم اآليات بالعاامين  -، 26-عدم رسم القراءة التي تترلم عنها  

اآليات إىل الرسم العاامين! وأناكد )ظن تاتب الرسالة أنه خيدمك بتحويل 

ز املصحف عىل وفق القراءات القرآنية خدمة للباحاني  جممع امللك فهد أن جُيَهَّ

 الذي ينقلون عنه ألررتونيا(.

 هاَتى هيايت مهاتاة. -105-هاَتا هيايت مهاتاة  

 وهفوات َتْرِقيميَّة، من مال ما يأيت:  

 بني رشطتني. -84، 17-تضع النعت وغره من املرمالت  

إىل آخر الفقرة بل تضيف إىل الاانية نقطة  -335، 81، 37-تؤخر الرشطتني  

 النهاية.

 والصواب ثالث نقط بني قوسني. -199-تضع حلذفك من النقل نقطتني  

 والصواب الرشطتان فقط. -201-مجعت إىل الرشطتني فاصلتني  

 وهفوات طباعية، من مال ما يأيت:  

 بتدئ باألعرف.ت -19-تبتدئ باألعراف  
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 بالاًل. -21-بالالٌ  

 أن يرون. -27-أن ال يرون  

 منتهى. -30-تنتهي  

 وجميئها. -82-جميئها  

 مغسوال. -84-معسوال  

 الكارح. -155-الكارع  

 يبدو أن أبا حيان. -166-يبدو أن ابن حيان  

بنى الكاعر تالمه عىل  -195- "تانت عادة تقدمتها"بنى الكاعر تالمه  

 ."قدمتهاتانت عادة ت"

 َفَأَبْوا. -195-فآبوا  

 رأيه يف عامل الرفع. -280-رأيه عامل الرفع  

 تفى باملرء. -316-تفى للمرء  

 إِياة )ضوؤها وكعاعها(. -325-إَِباة  
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  ةِ ل  مْ ْْل  ا اءِ ز  ْج أ   ْْي  ب   طِ بْ الرَّ  د  قْ ن  

َ  يِف  ِ ْح ب  الْ  د  نْ عِ  ِف ْص و  الْ  ضِ ر     ي  ُت 

ةٌ يَّ يقِ بِ طْ ت   ةٌ اس  ر  دِ 
10 

 

  سبحانه، -وطاب مسعاتم! بسم اهلل  -أهيا العلامء-سالم عليرم، طبتم صباحا

وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ورضوانا عىل صحابته   -وتعاىل!

 وتابعيهم، حتى نلقاهم!

  أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام مجعنا

معنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مداوالت عاجال أحبابا سعداء، أن جي

  وال قرارات!

  ،ينبغي أن يذتر للطالبة أهنا اختارت هذه االختيارات األربعة: التطبيق، والكعر

 والبحرتي، وترابط أجزاء اجلملة.

  وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله قد أتى عليه أخي الفاضل الدتتور إهاب أبو

ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل إتقانا،  -واهلل املستعان!-أيت ستة، أتلمس فيام ي

مؤمنا بأن من عمل املرشف القدير أن ُيَوثِّق تلميذه من نفسه، فيرتَته جيرتُئ 

                                                 
11

سترامال متطلبات نيل ، الم20/11/2012 نعمة بنت خلفان بن عيل السليميةرسالة  

من  ،برلية اآلداب والعلوم االجتامعية، درجة املاجستر من قسم اللغة العربية وآداهبا

 .جامعة السلطان قابوس
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ويصيُب وخيطُئ، حتى إنا ما راجعته جلنة املناقكة تأصل لديه منهج البحث 

 العلمي الصحيح. 

 د البحرتي: دراسة تطبيقية لنعمة الربط بني أجزاء اجلملة يف غرض الوصف عن

بنت خلفان بن عيل السليمية استرامال ملتطلبات درجة املاجستر من قسم اللغة 

، بإرشاف أخينا الفاضل األستان الدتتور حممد عبد الفتاح العربية وآداهبا

 صفحة، من:  233العمراوي، وقعت يف 

 ص.4غالف وكرر وملخصني عريب وإنجليزي يف  

 ص.4مقدمة يف  

متهيد )كعر البحرتي وعصور االحتجاج، مفهوم الرتابط بني أجزاء اجلملة(  

 ص.12يف 

فصل أول )الرتابط بني عنرصي اإلسناد: مفهوم اإلسناد وأنواعه، الرتابط  

بني عنرصي اإلسناد يف اجلملة االسمية، الرتابط بني عنرصي اإلسناد يف 

 . ص65اجلملة الفعلية( يف 

لعنارص غر اإلسنادية: ترابط مقيدات الفعل، ترابط فصل ثان )الرتابط بني ا 

 .ص101التابع بمتبوعه، الرتابط بني عنارص املرتب االسمي( يف 

 .ص20فصل ثالث )ترابط الرتتيب: الرشط، ترابط مجلة القسم( يف  

 ص.2خامتة يف  
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 ص.6قائمة مصادر ومراجع يف  

 ص.16فهرس أبيات البحرتي يف  

 ص.3فهرس موضوعات يف 

 ى ما بني أحجام فصوهلا الاالثة من تفاوت تبر غر مستحسن.وال خيف 

  ؛ فلامنا مل تغري العنوان؟"ترابط"ويف تناولك  "ربط"يف عنوان الرسالة 

  حرِت بني الربط والرتابط، والربط عمل صاحب اللغة، فأما الرتابط فعمل اللغة

 نفسها.

 عىل أجزاء  أوضح مقاتل هذا العمل اقتصاره من قصائد البحرتي الراملة

 الوصف منها!

  ال ريب يف حاجتنا يف مال هذه األبحاث إىل الفركات النظرية، ولرن ينبغي أال

يليها التطبيق تأنه حل واجب، بل يقف منها عىل أرض ثابتة، وينطلق إىل 

خصائص العينة املختارة التي يركف بعضها بعضا يف نفسها هي أو إنا اتبعت 

 نت بني اليشء املحدد هنا وهناك.املوازنة وهي أقوم سبيال واز

  :(؛ فوقعت فيام 32أما بقية األقسام فلم أجد ما يمالها يف العينة املدروسة)"قلت

أسميه طريقة الواجبات املنزلية ال األبحاث العلمية، ثم أين هذه العينة 

 املدروسة!
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  ما أعجب قولك بعد تفصيل أمر ضمر الفصل وعالقته بتقوية الرتابط تام

مل أجد ما يماله من العينة املدروسة ولعل نلك يرجع إىل املقام والسياق "عربت: 

فاملقام مقام وصف والوصف يناسبه الرسد واألساليب اخلربية التي ال حتتاج إىل 

 !"مؤتدات

  81من مقاتل هذه الدراسة تذلك أهنا نترت تلمة العينة والتتها تارا تام يف 

  مادتك من كعر البحرتي عىل التحديد؟من غر أن ترون فيها عينة أصال! فام

  هل يرفي يف ادعاء العينة أن نكر إىل غرض الوصف؟ إن البحرتي وصاف تار

 الكعر فهل بحات عن مسألتك يف كعره تله؟

 (2طمحت إىل غايات ال تنال بامدة مبترسة!) 

  أي تالم! أين تنميط األنامط؟ أين إحصاء العنارص الدالة؟ أين استنباط

 ؟ أين تفسر املعطيات؟ أين عقد خيوط التفسر يف تصور واحد؟املعطيات

 ( تنت أريد أن تبني عملك تله.69، 61، 49عىل أساس مال هذا التنميط ) 

  ولرن ال غنى للنمط عن إحصاء مادة وجوده وال عن تعميم التنميط واإلحصاء

 واملوازنة بني األنامط.

 ولرنها مل تستقم لك دائام أو مل ال بد أن أستانك نبهك عىل فررة تنميط األنامط ،

 تسهل عليك! 
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 (يكغلك الوصف الذي مل تستطيعي أن تدققيه وال يف 68ال ترادين تفرسين ،)

 التنميط الذي أعجبني، وهي مكرلة الدراسات اإلنسانية عموما.

 (وعىل رغم هلهلته وسذاجته 156عدنا إىل تنميط األنامط بعد غياب طويل ،)

 ناني به عليك.

 ول البحرتي:ظننت ق 

ِذيَن َوُلوا إِْبَداَعَها َفَأَدقُّوا يِف َمَعانِيَها  َتَأنَّ ِجنَّ ُسَلْياَمَن الَّ

، وما خربها غر االسم املوصول "َفَأَدقُّوا يِف َمَعانِيَها"من اقرتان خرب تأن بالفاء 

ِذينَ "  ، فمعطوفة بالفاء عىل صلته!"َأَدقُّوا يِف َمَعانِيَها"، فأما مجلة "الَّ

  :من تقديم النعت عىل املنعوت، وهو من "بقفرة بيداء"ظننت قول البحرتي ،

 نعت النعت، فالقفرة من اخلالء واإلجداب والبيداء من اهلالك!

 :ال أدري جعلت قول البحرتي 

 وتأن اللقاء أول من أمس ووكك الفراق أول أمس

رجيك من عطف معمويل عامل حمذوف عىل معمويل عامل مذتور؛ إن لو تان خت

صحيحا لران من عطف اجلملة عىل اجلملة! لرنه من العطف عىل معمويل عامل 

واحد، وهو معروف كائع؛ إن اإلكرال إنام يرون من عطف معمولني عىل 

 معمويل عاملني خمتلفني.
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  جعلت ترابط الرتتيب من ترابط العنارص غر اإلسنادية، وهو مما بني اجلمل ال

فلم مل تتناويل العطف )عطف اجلملة بعضها عىل أجزاء اجلملة الواحدة، وإال 

 (!4بعض( واالعرتاض والتوتيد...)

  لو استعملت مصطلحي املسند إليه واملسند لنجوت من تسمية املبتدأ واخلرب بعد

 (.4نسخهام)

  هل أردت استيفاء وسائل الربط بني أجزاء اجلملة؟ فأين إنن اإلحالة ماال

 (؟15بأنواعها املختلفة)

  ( فلم تعبئي بضبط فهمك 38ورود اجلملة خربا أن اخلرب تان فعال)نترت يف

 وعبارتك عنه!

 (ولرن املسند يف اجلمل 47زعمت أن اإلسناد ال يتغر بعد دخول النواسخ ،)

 املنسوخة بران هو خربها معها!

  ترى ما عالقة امتداد اجلملة بطوهلا عندك؟ أمها سواء؟ هل اطلعت عىل تتايب

، ومنه نسخ بمرتبة هذه اجلامعة؟ فإنا تان فلم "دراسة نحوية األماال العربية:"

 مل تذتريه يف مراجعك؟

  سافر "مل مل تكميل برتابط الرتتيب جواب الطلب )الرتتب الطلبي(، يف مال

 ؛ أجعلتها من الرشطية؟"جتد
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  جعلت ملا يف أدوات الرشط حلديث النحويني فيها عن جواهبا فقد حتدثوا عن

يف أدوات الرشط، لقد أرادوا أن ملا متعلقة ببقية ينبغي  جواب رب أفنجعلها

 البحث عنها ليتم هبام معا معنى مجلتها.

 ( 203تيف مجعت يف نفس واحد )(، بني الكان وهو من وادي القياس )التقعيد

 والقليل وهو من وادي االستعامل )السامع(!

 نع أنه أسلم.بل األعكى خمرضم، ورجح املا-الكعراء اجلاهليون)...( واألعكى 

  أرشت إىل اختيار حتقيق الصريف لعدة أسباب ثم مل تذتري غر دقة

 ح(! أال فاعلمي أنه هو نفسه كاعر لطيف نتي ملاح.2التحقيق)

  أومأت إىل خلو تتاب أستاننا الدتتور حممد محاسة عبد اللطيف )يف بناء اجلملة

 (.3عت)العربية(، من التطبيق، وقد اكتمل عليه من آخره ولرنك ترس

  نقلت زعم من زعم أن ليس للبحرتي ترصف يف اهلجاء وهو من مزاعم

 (!7األصفهاين، وقد وجدت للبحرتي يف اهلجاء قصائد حمرمة عجيبة)

 (وهو أمر مهم يف هذا 7نترت يف االحتجاج بكعر البحرتي عالقته بأيب متام ،)

أجعل ما يقوله  املقام؛ إن قد اكتهر عندنا تقدير الزخمرشي أليب متام حتى قال:

 بمنزلة ما يرويه، ومن أكبه أستانه فام ظلم!

  وسعت يف فررة االحتجاج بكعر البحرتي يف النحو من إطار النحو ليكمل

 (، عىل رغم خلوص دراستك للنحو من غر رصف.8الرصف)
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 (غر تاف أبدا.8ماال واحد عىل االحتجاج بكعر البحرتي يف النحو ،) 

  (، وال ناق 9يف الوصف وحده غر ثالث قصائد)زعمت أن مل خيلص للبحرتي

برالمك؛ إن مل تعتمدي التحديد؛ فهل نفهم أن ثالث القصائد تلك هي مادة 

 عملك؛ فلم حتددي غرها؟

  تنقلني وترارين ولقد انتبهت إىل أنك تنقلني وال تنصصني فيبدو من تالمك

 (!85، 29وهو منقول وهذا تفيل برد الدراسة)

 ( بفاصل 34أنك تقدمني التنظر عىل التطبيق ثم فاجأتنا هنا)أوحيت فيام سبق ب

 نظري تبر؛ فام عدا مما بدا!

 (37أرأيت تيف حترشين األمالة من غر جتميع وال تصنيف!) 

 .اخلالصات هي من بعد النتائج فيعمها ما يعمها 

 (ولقد ينبغي أن تفردي البيت بعدها 42جتمعني يف السطر البيت وتلمة القول ،)

 .بسطر

  يف بعض  -وربام نقلته عن النحو العريب للدتتور برتات-أغمضت قولك

أن يرون املبتدأ معرفة نلك ألنه يرون توتيدا "رشوط دخول ضمر الفصل: 

(، وأردت ألن ضمر الفصل يرون توتيدا، 46)"وال يؤتد الضمر إال باملعارف

 وال يؤتد الضمر إال املعارف، والعبارة تلها رتيرة!

  (، وتأنك تتمنني وال جتدين فتهذين!61باألبيات إىل بيتني )تكرين 
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  جريت عىل التحكية يف املتن بموضع البيت من الديوان ورقمه من القصيدة؛ فام

 الفائدة؟ قد أخذت احلاكية سطرا تام تأخذه يف اهلامش أو أترب مساحة وحجام!

 (واألمر 76مل تروين تنتبهني إىل غرض الوصف إال إنا وجدت منعوتا ونعتا ،)

 أعوص مما ظننت!

  يف ترابط النعت منعوته عند البحرتي قسمت وحددت القسم األول )أ:النعت

((، ثم مل تذتري السببي؟ أألغيته؟ أم افتقدته؟ أرأيت عاقبة منهج 132احلقيقي)

 حل الواجبات املنزلية!

 !تارت فراغات ما بني أسامء مراجعك 

 "(.208)"تتاب األغاين"، قبل "الرتاب 

 "(.210)"نظام االرتباط"، يف ظني قبل "نظام الربط 

  أرقام صفحات أبيات البحرتي مضطربة اضطرابا كديدا، ومل تنيص عىل أهنا

 أبياته الواردة يف عملك.

 !عجبا تل ما يف اهلمزة املرسورة تاميل! هذا ألهنا من نصك املختار 

 ( بني الباءات املفتوحات!212ما الذي أقحم الباء املضمومة ،) 

  عىل أي أساس رتبت فهرس األبيات؛ أعىل القوايف أم البحور أم املوارد يف

العمل؟ وال جواب إن الرتتيب عليها مجيعا مضطرب، إضافة إىل اضطراب 

 الصفحات أصال.
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  !ملانا وسطت عناوين فهرس املوضوعات يف أسطرها! أترينها من كعر احلداثة

 جنبيها إىل اليمني!

  ًالدتتور حممد عبد الفتاح -فإنني)أ(، الدتتور املرشف -صاحلًا)أ(، فأنني-صاحلا

يناسب غرض الوصف)أ، -العمراوي املرشف)أ(، يتناسب مع غرض الوصف

(، املحتج 1بخاصة)-فينقسم)ب(، وخاصة-(، وينقسم204، 31، 14

-(، الرتابط2نجد)-(، إال أننا نجد1من حيث االحتجاج بكعرهم)-بكعرهم

)-لٍ ح(، َهطِ 2حميي)-(، حمي2الربط)
ِ
)-(، فخلَّ 8َهطِِل التَّْعَداء رّ 8َفَخلِّ -(، املبرَّ

ِر) -(، مفعول50قاَماتِِه)-خَتْدي، قاِمهِ -َكًوى هَنُْد، خَتِدي-(، كوى هَنْدُ 9املبرِّ

(، 79أمورا)-(، أمور67مقرتنا)-(، مقرتن58فاعال)-(، فاعل58مفعوال)

)-(، َثننِيَ 116حتَت)-حتْت   (.181َثننَْيَ

 من كرل لك األبيات؟ 

  من كرل لك؟ فالتكريل يف معظمه صحيح عىل تارة كواهد أبياتك، ومالك ال

يستقيم منه تكريل ولو عن نقل بل خيطئ يف نقله فال بد أنك نسخته ألررتونيا 

رقميا هذا هو الرس إال أن يرون ألستانك، وأستبعده ألنه مالنا ال وقت لديه 

 ليتتبع هذا تله!

 تقسمي البيت عىل كطريه! ال ترقمي الكعر، وإنا استطعت فال 

 أحتبني الكعر؟ أتتقنني العروض؟ تيف إنن تبحاني عن كأن الكعر؟ 
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  سلها القراءة والرشح فال وصول إال بقراءة وليتك تطبع هلا سينية البحرتي

لتنكدها يف املوقف عىل طريقتك يف تقدير الطالب، بدال من أن حتكد عليها 

 أخطاءها حكدا ال قبل هلا به!

  عليك من أخطائك العروضية والرصفية واملعجمية والنحوية قد حرشت

واألسلوبية واإلمالئية والتكريلية والرتقيمية والطباعية، ما ال حتتملينه ال أنت 

وال الوقت املتاح؛ فهاك سينية البحرتي وهي من خواص مادة دراستك؛ أنكدينا 

 إياها، وال ختطئي، وأتبعي السيئة احلسنة متحها!

ِ ْح ب  الْ  ة  يَّ ينِ ِس   ي  ُت 

 وترفعت عن جدا تل جبس صنت نفيس عام يدنس نفيس 1

 ومتاسرت حني زعزعني الدهر التامسا منه لتعيس ونريس 2

 بلغ من صبابة العيش عندي طففتها األيام تطفيف بخس 3

 وبعيد ما بني وارد رفه علل رشبه ووارد مخس 4

 وتأن الزمان أصبح حمموال هواه مع األخس األخس 5

 بيعي الكآم بيعة وتس واكرتائي العراق خطة غبن بعد 6

 ال ترزين مزاوال الختباري بعد هذي البلوى فتنرر ميس 7

 وقديام عهدتني نا هنات آبيات عىل الدنيات كمس 8

 ولقد رابني نبو ابن عمي بعد لني من جانبيه وأنس 9
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 وإنا ما جفيت تنت جديرا أن أرى غر مصبح حيث أميس 10

 حرضت رحيل اهلموم فوجهت إىل أبيض املدائن عنيس 11

 سىل عن احلظوظ وآسى ملحل من آل ساسان درسأت 12

 أنترتنيهم اخلطوب التوايل ولقد تذتر اخلطوب وتنيس 13

 وهم خافضون يف ظل عال مرشف حيرس العيون وخييس 14

 مغلق بابه عىل جبل القبق إىل داريت خالط ومرس 15

 حلل مل تك تأطالل سعدى يف قفار من البسابس ملس 16

 عاة عنس وعبسومساع لوال املحاباة مني مل تطقها مس 17

 نقل الدهر عهدهن عن اجلدة حتى رجعن أنضاء لبس 18

 فرأن اجلرماز من عدم األنس وإخالله بنية رمس 19

 لو تراه علمت أن الليايل جعلت فيه مأمتا بعد عرس 20

 وهو ينبيك عن عجائب قوم ال يكاب البيان فيهم بلبس 21

 وإنا ما رأيت صورة أنطاتية ارتعت بني روم وفرس 22

 أنورشوان يزجى الصفوف حتت الدرفسِ واملنايا مواثل و 23

 يف اخرضار من اللباس عىل أصفر خيتال يف صبيغة ورس 24

 وعراك الرجال بني يديه يف خفوت منهم وإغامض جرس 25

 من مكيح هيوى بعامل رمح ومليح من السنان برتس 26
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 تصف العني أهنم جد أحياء هلم بينهم إكارة خرس 27

 يغتيل فيهم ارتيايب حتى تتقراهم يداي بلمس 28

 قد سقاين ومل يرصد أبو الغوث عىل العسررين رشبة خلس 29

 من مدام تظنها وهي نجم ضوأ الليل أو جماجة كمس 30

 وتراها إنا أجدت رسورا وارتياحا للكارب املتحيس 31

 أفرغت يف الزجاج من تل قلب فهي حمبوبة إىل تل نفس 32

 وتومهت أن ترسى أبرويز معاطي والبلهبذ أنيس 33

 أمان غرن ظني وحديس حلم مطبق عىل الكك عيني أم 34

 وتأن اإليوان من عجب الصنعة جوب يف جنب أرعن جلس 35

 يتظنى من الرآبة إن يبدو لعيني مصبح أو مميس 36

 مزعجا بالفراق عن أنس إلف عز أو مرهقا بتطليق عرس 37

 عرست حظه الليايل وبات املكرتي فيه وهو توتب نحس 38

 فهو يبدي جتلدا وعليه تلرل من تالتل الدهر مريس 39

 عبه أن بز من بسط الديباج واستل من ستور الدمقسمل ي 40

 مكمخر تعلو له رشفات رفعت يف رؤوس رضوى وقدس 41

 البسات من البياض فام تبرص منها إال غالئل برس 42

 ليس يدرى أصنع إنس جلن سرنوه أم صنع جن إلنس 43
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 غر أين أراه يكهد أن مل يك بانيه يف امللوك بنرس 44

 بلغت آخر حيس فرأين أرى املراتب والقوم إنا ما 45

 وتأن الوفود ضاحني حرسى من وقوف خلف الزحام وخنس 46

 وتأن القيان وسط املقاصر يرجعن بني حو ولعس 47

 وتأن اللقاء أول من أمس ووكك الفراق أول أمس 48

 وتأن الذي يريد اتباعا طامع يف حلوقهم صبح مخس 49

 عمرت للرسور دهرا فصارت للتعزي رباعهم والتأيس 50

 ع موقفات عىل الصبابة حبسفلها أن أعينها بدمو 51

 ناك عندي وليست الدار داري باقرتاب منها وال اجلنس جنيس 52

 غر نعمى ألهلها عند أهيل غرسوا من زتائها خر غرس 53

 أيدوا ملرنا وكدوا قواه برامة حتت السنور محس 54

 وأعانوا عىل تتائب أرياط بطعن عىل النحور ودعس 55

 نخ وأسوأراين من بعد أتلف باألرشاف طرا من تل س 56
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  لِ ْص اْْل   نِ ع   ول  د  ع  الْ 

 11مْ ارِ يل اْْل  ع   انِ يو  دِ بِ  ةِ يَّ لِ عْ فِ الْ  ةِ ل  مْ ْْل   ايِف 

 

  سبحانه، -وطاب مسعاتم! بسم اهلل  -أهيا العلامء-سالم عليرم، طبتم صباحا

وبحمده، وصالة عىل رسوله وسالما، ورضوانا عىل صحابته   -وتعاىل!

 وتابعيهم، حتى نلقاهم!

 الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام مجعنا أمحد اهلل 

عاجال أحبابا سعداء، أن جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مداوالت 

  وال قرارات!

  :ينبغي أن يذكر للطالب أنه 

 اختار التطبيق، والكعر، وعيل اجلارم. 

 نكرره عليها! حيانا باختيار كاعر مرصي درعمي، حتية 

اجلملة الفعلية أساس التعبر يف اللغة "احتفز إىل مسألته بمقال اجلارم نفسه  

 ."العربية

                                                 
11

جة السترامل متطلبات نيل در، 2/6/2013يف  رسالة طالل بن أمحد بن سامل الزعايب 

من جامعة السلطان  ،برلية اآلداب والعلوم االجتامعية ،املاجستر من قسم اللغة العربية وآداهبا

 .قابوس
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ته عن موضوعه عمومه وخصوصه.   أحسن حماجَّ

 أوجز تعريف اجلارم إجيازا تافيا كافيا. 

 امتلك مقدرة لغوية طيبة. 

 أحسن ضبط الكعر. 

 ة.أحسن متييز بعض صور التقديم والتأخر امللتبس 

 قدم الرالم يف الرتتيب عىل الرالم يف التهذيب. 

 أحسن تتبع أسلوب سيبويه يف التعبر عن احلذف. 

 اعتنى بالتكريل، داللة عىل اإلتقان. 

 ضبط تنظيم رسالته من غر اضطراب. 

 انتبه أحيانا إىل امتزاج مطالب العروض واللغة معا. 

 ترتيب سورها.أحسن فهرسة آيات القرآن الرريم، برتتيبها من داخل  

أحسن ترتيب األبيات ببحورها من داخل حرتات أرويتها وجتريد قوافيها  

 وإردافها وتأسيسها.

طر ال املكطور، بيتا واحدا، مهام تانت أغصانه.   جعل بيت الكعر املكَّ

 اقتبس من هدوء أستانه الدتتور حممد عبد الفتاح العمراوي واتزانه. 

  قد أتى عليه أخي الفاضل الدتتور فضل وعىل رغم أن تارا مما أريد قوله

ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل  -واهلل املستعان!-يوسف، أتلمس فيام يأيت 
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إتقانا، مؤمنا بأن من عمل املرشف القدير أن ُيَوثِّق تلميذه من نفسه، فيرتَته 

جيرتُئ ويصيُب وخيطُئ، حتى إنا ما راجعته جلنة املناقكة تأصل لديه منهج 

 لعلمي الصحيح. البحث ا

  رسالة طالل "العدول عن األصل يف اجلملة الفعلية بديوان عيل اجلارم"وقعت ،

بن أمحد بن سامل الزعايب، السترامل متطلبات درجة املاجستر من قسم اللغة 

، بإرشاف أخينا الفاضل األستان الدتتور حممد عبد الفتاح العربية وآداهبا

 صفحة: 231يف  -العمراوي

بيانات وإهداء وكرر وملخصان عريب وإنجليزي وفهرس غالفان و 

 ص.15موضوعات =

 ص.4مقدمة = 

ص( 9ص، ومفهوم العدول عن األصل =6متهيد )التعريف بعيل اجلارم = 

 ص.15=

فصل أول )العدول عن األصل بالتقديم والتأخر: اجلانب النظري  

 ص. 73( =37ص، واجلانب التطبيقي =36=

َل -ص 38باحلذف: اجلانب النظري =فصل ثان )العدول عن األصل   وُرحِّ

 26واجلانب التطبيقي = -أول أسطر إحدى صفحاته إىل أخرى بال ترقيم

 ص.64( =ص5وسقطت منه 
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 ص.2خامتة = 

 ص.9فهرس اآليات = 

 ص.32فهرس األكعار = 

 ص.17املصادر واملراجع = 

 وليس أعجب من أن يزيد فهرس األكعار عىل املبحث الااين من الفصل الااين! 

  تأنك من هبالء يا زعايب؛ هتدي عملك إىل تل األرواح التي أحبتك أو أحببتها؛

 فاللهم، حوالينا، ال علينا!

 :نقد الُتتيب عىل العموم وعىل اْلصوص 

ص ز: تيف تؤخر التطبيق عن التنظر وتفصله عنه لتضطر إىل رؤيته من  

التطبيق!  خالله، ورسالتك تطبيقية ينبغي أن ترى التنظر فيها من خالل

ولرنك ختاف أال جتد من التطبيق ما متأل به فضاء الرسالة، هذه حيلة 

 معروفة!

ومن أرضار الفصل بني التنظر والتطبيق وتقديم التنظر عىل التطبيق، أن  

تفتقد يف املادة بعض ما أوردته يف التنظر، لتقول تام يقول تالمذة املدارس: 

بول يف الدراسات العليا، إال أن تتأمل ما ومل أعار عىل تذا! ومال هذا غر مق

 غاب لتذتر يف رسه كيئا.
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: وقعت يف الترصيح بعدم وقوفك عىل أنامط حذف الفعل العامل 142ص 

يف احلال أو الواقع يف أسلويب اإلغراء التحذير غر املرررين أو 

املعطوفني=ولسنا يف واجب، وهذه نتيجة فصل التنظر من التطبيق حتى عد 

دريب عليه، ولو انتبهت جلعلتها ظواهر، ثم خلطت فيها التطبيق تأنه ت

 بالتنظر.

: لست يف مترين واجب منزيل لتقول: فأما تذا فلم يرد يف مادة 157ص 

 البحث!

ال أنرر أن نتائج االفتقاد السلبية واردة جائزة، ولرنها يترلم عنها يف أثناء  

األمر مال عمل  الظواهر، ويسرب غورها، ويتقىص رسها، لريال يبدو

 التالميذ بالتامرين املنزلية.

، داخلة يف هذه "حذف الفعل يف باب االكتغال-ج": هذه الفقرة 108ص 

 ."إنا تان الفعل مفرسا بفعل مذتور يدل عليه-أ"الفقرة السابقة 

، من فقرة "حذف الفعل يف باب اإلغراء-و": ال وجه لفصل فقرة 111ص 

غر الترّار، وال سيام أنك مجعت بينهام  ،"حذف الفعل يف باب التحذير-هـ"

 ."فائدة احلذف يف التحذير واإلغراء معا...": -112ص-يف قولك بعدئذ 

يبدو أن ترتيب القوايف تان يضطرب منك يف احلروف الرارة االستعامل  

تالباء والراء والنون؛ فقد فرقت بني أبيات القصيدة الواحدة أحيانا بأبيات 
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آخر، وانتقلت من القوايف املردفة إىل املؤسسة أحيانا،  قصيدة غرها من بحر

 لتعود إىل املردفة فاملؤسسة ثم املجردة!

 : االتفاق اآلن عىل ترتيب الرتب بأسامء مؤلفيها ال أسامئها.200ص 

 :نقد االستغناء عم ال يستغنى عنه 

: أمهلت من مظاهر العدول يف اجلملة ما خيص األدوات، وتأهنا 18،19ص 

 نها!ليست م

: نقلت ومل تعلق عىل ما نقلت، وتنت أحب أال ترتك نقوال بال تعليق 28ص 

 عىل أي وجه مناسب، ولن يستحيل عليك.

 : علقت عىل اآلراء باختيار أحدها، وتنت أحب أن تستمر عىل هذا.35ص 

: ادعيت أن القيمة البالغية للتقديم والتأخر منحرصة يف األوضاع 50ص 

الذي تعتمد عليه، اكتغل باملوازنة يف اختيار الكاعر  اجلائزة، ولرن اجلرجاين

 بني األوضاع الاابتة املختلفة الرتتيب.

: اقترصت عىل النقل، وفيه ما ال خيص املقام، وهذه نتيجة االستئسار 51ص 

 للنقول.

: مل تقم عملك عىل أساس إحصائي ثابت، بل نهبت تتخطف 57ص 

 نزلية، منه بالبحث العلمي!األمالة، وهذا أكبه بواجبات التالمذة امل
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: بصورة تبرة... أتار من...، قليل جدا...، بكرل 92، 71، 66، 158ص 

 تبر أيضا...، أتار من هذا النمط...، وتيف عرفت هذه النسب الرسية!

 ويف اخلامتة أعدت الرالم العام غر املؤسس عىل أسس إحصائية منضبطة. 

تكويق، هتويل أمره : أخفيت األغراض )التعجب والدهكة، ال57ص 

وتعظيمه(، وتانت جديرة بعناوين جانبية خاصة مميزة، فافتقدهتا يف اخلامتة، 

 ومل تستطع نترها!

: تتجىل يف عملك اجلزئية؛ فلم تتصور األمر عىل مستوى القصيدة 75ص 

ال يرلف اهلل نفسا إال "و-تلها، ومل تفرسه عىل أساس هذا التصور 

ممتنع من خالل تتبع اجلملة الفعلية، وال  ولرنه تان واردا غر -"وسعها

 سيام أنك أردت اختبار غلبتها.

 ينبغي التنبيه عىل سبق متام حسان إىل إحياء مصطلح العدول. 

: تان ينبغي لك يف اخلامتة أن تذتر ما بحات عنه موجزا من قبل أن 157ص 

تذتر نتائج بحاك عنه، حتى إنا ما قرأ اخلامتة قارئ متعجل عرف البحث 

 من أطرافه، وخرج بفائدة تاملة.

: ادعيت يف اخلامتة ميل اجلارم إىل بعض األنامط اللغوية تارا، 157ص 

وبنيت عىل ادعائك غلبة ثقافته اللغوية، وال وجه هلذا البناء، ومل متال أيا من 

  هذه األنامط
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: تنا نتواَص بأال نرتفي يف تقديم املقدم بالعناية، وال يف حذف 158ص 

 باإلجياز.املحذوف 

: تنا نتواَص بأن نستنبط األرسار من بني األضداد )بني التقديم 158ص 

وعدمه، وبني احلذف والذتر(، وأال نرتفي بتأمل أحدها تأمال مطلقا، وهو 

 ما أملمت به، ومل تلتزمه.

أين اسم املرشف عىل الغالف؟ عىل رغم ما يف الرسالة من وجوه ترريم  

 مه عىل الغالف!مرشفك الرارة نسيت إثبات اس

: لقد زللت زلة ال تغتفر! تيف ال تذتر أن هذه املدرسة الكعرية 18ص 

اخلاصة التي نوه هبا العقاد يف تقديمه لديوان اجلارم، هي مدرسة دار العلوم، 

وهي اآلن من حولك: موضوعا وإرشافا ومناقكة، ولوال اجلغرافية لرانت 

 قسم للجغرافية! وال أخيل تلية رئيس جلنة مناقكتك؛ فقد تان فيها قديام

نكاط مرشفك هلذا املوضوع من بره برليته! واجلارم مذتور عىل عموم 

مرص، وباسمه تسمى املدارس والكوارع وسائر األمرنة، وتانت روايته 

مقررة عىل جيلنا يف املرحلة اإلعدادية. وابن اجلارم هذا الذي  "غادة ركيد"

امعة القاهرة، وهو لغوي أديب اعتنى بأعامله أستان برلية الطب من ج

بالوراثة، وأظنه اآلن من رجال املجمع، وأحييه من جمليس هذا يف األبناء 

 الربرة!
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 :نقد االستنباط والتوجيه 

: يف حتديد مستويات الرالم تضع اخلطأ يف املستوى الاالث فوق 12ص 

غة املستوى القاعدي واملستوى البالغي، فهل تنبه عىل أن املبالغة يف البال

 خمرجة إىل اخلطأ!

: وافقت أرشف خرض عىل ما نتره مما سامه مصطلحات سيبويه 26-25ص 

للتعبر عن مفهوم التقديم والتأخر، وليست هي تلها للتعبر عن مفهوم 

التقديم والتأخر، ولو قلت: الرلامت التي استخدمها سيبويه يف الرالم عن 

 التقديم والتأخر لران أدق وأحسن.

ًطا"أن مجلة : أظن 33ص  وهي مال، هذه قد مرت من  "ُحْرُمَك ُمَسمَّ

ًطا،  ًطا، ُحْرُمَك ُمَسمَّ الفعلية إىل االسمية باالث مراحل: ُحْرَمَك ُمَسمَّ

ٌط، وقد استفاد البرصيون من مرحلتها الاانية.  ُحْرُمَك ُمَسمَّ

ها : أنبهك يف تأويل تلامت القوايف املُْقَواة، عىل رأي ابن هكام يف رد34ص 

 إىل مال ما حوهلا بإعراب حرتة القافية، وهو لطيف جدا.

: ينبغي أن تعرف أن األمر يف حرم تقديم الفاعل املكتمل عىل ضمر 37ص 

املفعول، دوار مع الفهم؛ وهلذا أجازه ابن جني وابن مالك فيام مل يلتبس فيه 

 الفهم.
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العلامء ، وقد ميز "ما وإال"و "إنام"سويت يف ترتيب أسلوب القرص بني  

بينهام بجواز تقديم املستانى بإال معها عىل املستاني، تام يف قول الرميت: وما 

 يل إال آل أمحد كيعة.

: نترت يف جواز تقديم املفعول املكتمل عىل ضمر الفاعل عليه 42ص 

ه الطفُل " ، أنه مؤخر الرتبة، وأدق من هذا أنه حيتمل عندئذ أصال "أطاع أمَّ

، فإنا ما جاء الفاعل مترن وصار األسلوب تأنه من إضامر الفعل يف الفعل

 إبدال الظاهر من املضمر.

: أحببت أن أنبهك عىل عدم التفريق بني املعموالت واملتعلقات، 50،79ص 

إال مضطرا بعدم فهم العمل، وال سيام أن قد ثبت لك أن اجلاري عىل غر 

 اجلار واملجرور من معموالت الفعل جيري عليهام.

وإنا ": -سبحانه، وتعاىل!-تالم السامرائي يف قول احلق  : تورد52ص 

، عىل أنه "حرض القسمة أولو القربى واليتامى واملساتني فارزقوهم منه...

من العناية بالقسمة، وأحسن منه أنه لبسط املتعدد بعد املفرد، بدليل 

، من "نرزقرم وإياهم"، و"نرزقهم وإياتم"، قياسا عىل "وارزقوهم"

 آن الرريم.أسلوب القر

، "سلمُت عىل حممد مبتسام"يف  "عىل حممد": زعمت أن تقديم 53ص 

، يوهم "سلمُت مبتسام عىل حممد"يرصف احلال إىل حممد، وأن تأخرمها يف 
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أن احلال للمترلم، واحلقيقة أنه جيوز يف األوىل أصال أن يرون احلال من 

 مد!املترلم، وال جيوز يف اآلخرة أصال أن يرون احلال من حم

، "بادر أهلك والليل"، بأنه "أهلك والليل": رشحت املال 98ص 

 ."بادر )أدرك( أهلك، واسبق الليل"، أو "بادر أهلك قبل الليل"والصواب 

ال ريب يف عالقة احلذف باإلضامر؛ فاإلضامر إخفاء الوجود، واحلذف  

حممد "، إىل مضمر يف "حممد عند عيل"إلغاؤه، تام يف حتويل الظاهر يف 

 !"دهعن

، ألن املنادى مبني عىل "يا حممد": تستبعد تقدير فعل النداء يف 108ص 

 الضم، ونسيت بناء املقطوع عن اإلضافة ماال، وهو معروف.

: -سبحانه، وتعاىل!-: رأيت أن بناء الفعل للمجهول يف قول احلق 121ص 

ن ، إنام تان للعناية ببهيمة األنعام، وغفلت عن أ"أحلت لرم هبيمة األنعام"

من البالغة عند بداهة الفاعل رصف املتلقي إىل ما ينوب عنه، وال بأس 

 ."لرم"، عىل إنابة "هبيمة األنعام"باحلديث عن تفضيل إنابة 

=ونسيت حذفه من "كئت": ترلمت عن حذف املفعول من 124ص 

 ، أي اصدقنا."اصدق"

، من حذف الفعل، وهو "نعم": جعلت االتتفاء يف اجلواب بأداته 141ص 

 ن حذف اجلملة تلها.م
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، "وإن مل يمتع باجتالئك ناظره": رددت املبني للمجهول يف قوله: 148ص 

إىل املبني للمعلوم، بقولك: وإن مل يمتع اجتالؤك ناظره؛ فخرجت إىل 

 ترتيب آخر، والصواب ماال: وإن مل ُيَمتِِّع اهللُ َناظَِرُه بِاْجتاَِلِئَك.

: فإن وصلت فرل يشء باسم : جعلت احلذف لالقتصار، يف قوله155ص 

وإنا هجرت فرل يشء باتي، وتأنه يريد: تنت واصلة، وهو لالختصار، 

 ألنه يريد: وصلتني، بدليل قوله من قبل: ملرت زمام صبابتي.

البالغة "و "النحو الواضح"من أسباب توفيق تتايب اجلارم ومصطفى أمني  

ء، الذي يميز ، التي طلبها الدتتور مري، سالمة نوق الكعرا"الواضحة

 تتبهم إنا تتبوا.

نترت التزام اجلارم بقواعد اللغة فيام ارترب من عدول، عىل رغم ما ينبغي  

أن يرون يف العدول أصال من جرأة عىل قواعد اللغة، ثم غفلت عن 

 االستفادة من فررة تأثر علمه عىل فنه!

أثر فنه : تان ينبغي لك أن تبني عىل علم اجلارم طبيعة أسلوبه، أي ت157ص 

بعلمه، وال سيام أنك انعطفت عليه تام نترت، بام اجتمع له من خيال 

 الكاعر الفذ ومنهجية العامل املتمرن.

: أال ترى أن انحصار اجلارم يف إطار القواعد، هو الذي صنفه يف 157ص 

 املحافظني؟
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نترت اختالف طبيعتي الكعر والنار، ثم نقضت نلك بذتر قيود الوزن  

تضطر الكاعر إىل االحتيال عليها، ومل تدر أنه لو مل يعجبه  والقافية التي

 البيت لغره أو ترته!

: ينبغي أن تذتر أن الرضورة الكعرية هي تعبر القدماء عن لغة 99ص 

 الكعر، التي جيوز فيها للكاعر تل ما خيدم عمله.

: جعلت حذف املفعول به ملراعاة الوزن والقافية، ولن خيلو عند 127ص 

 الربر من حسن التعبر، وإال ترته لغره.الكاعر 

 :نقد التحقيق والتخريج 

ص ب: ال بأس بنظم الكرر كعرا مؤثرا ما مل تفسده األخطاء: وبرل،  

ُعُه.  وبرل، أرِصُعُه=برل، برل، ُأَرصِّ

 : جعلت بيتي الرجز املكطور بيتا واحدا!189، 179، 175ص 

يتا ونصف بيت، ومل : جعلت ثالثة أبيات الرجز املكطور ب199، 178ص 

 ينبهك نصف البيت!

: رصنا نسمي تتب العمل املراجع أو الرتب، ويف تفصيالهتا نذتر 200ص 

 أحواهلا املطبوعة واملخطوطة وما حيتاج إىل بيانه.

: فصلت جزأي تلمة التدوير من بعد املوضع، ولو مل 156، 141ص 

 تفصلهام لران أحسن.
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مية من املحرم البن سيده ح: تعتمد عىل نرشة دار الرتب العل11ص 

بتحقيق عبد احلميد هنداوي، دون نرشة معهد املخطوطات بجامعة الدول 

 العربية بتحقيق مصطفى السقا وحسني نصار بتصدير طه حسني!

تعتمد عىل ديوان امرئ القيس بتحقيق عبد الرمحن املصطاوي، دون حتقيق  

 حممد أبو الفضل إبراهيم.

، هو الدتتور سعد عبد "غوية إحصائيةاألسلوب دراسة ل"صاحب تتاب  

 العزيز مصلوح، ال سعد اهلل مصلوح!

 هـ.175وهي سنة  -رمحه اهلل!-هـ 170: جعلت وفاة اخلليل سنة 79ص 

ح: أفرطت يف الرالم عىل احلديث، وتان يرفيك خترجيه من 109ص 

 البخاري فقط.

ال"وتأهنا عىل وزن  "َرمْحَن": أجريت الرالم عن تلمة 14ص  ، وهي "َفعَّ

 !"َفْعالن"عىل 

 : فصلت من كؤون بعض القصائد ما مل تفصل من كؤون غرها.57ص 

 :نقد الضبط واْلسلوب واْلمالء والُتقيم والطباعة 

= فاعل فعل حمذوف "خلقهن": فاعل لفعل حمذوف جوازا تقديره 116ص 

 "خلقهن"جوازا هو ومفعوله تقديره 

 : فيجعُل=فيجعَل.27ص 
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 حال=يف تلِّ يشء وتلِّ حال. : يف تلَّ يشء وتلَّ 27ص 

 : وال نا حقَّ قوٍمك تظلِم=وال نا َحقِّ َقْوِمَك َتْظلِِم.47ص 

 : ألهنا عوًضا عن تان املحذوفة=ألهنا عوٌض عن تان املحذوفة.106ص 

 : واِنطِِق، واِصُدِق= وانطِِق، واصُدِق.123ص 

 : لو اِستطاعت=لو استطاعت.130ص 

 148ص 
ٍ
 .: مجيُل نداٌء= مجيُل نداء

 : من املفاهيم واسعة االنتكار=من املفاهيم الواسعة االنتكار.13ص 

 : إنام بمصطلحات=لرن بمصطلحات.13ص 

 : عن االسم هو علم=عن اسم هو علم.13ص 

 : املمنوع للرصف=املمنوع من الرصف.14ص 

 : الستوائها=الستوائهام.14ص 

 : بل وَأْوضِحها=بل َأْوضِحها.22ص 

 ن أوال=رتبة الفعل أن يرون أوال.: رتبة الفعل جيب أن يرو29ص 

 أي أن األصل يف الفاعل...=أي األصل يف الفاعل.... 

 : ثم أال ترى=أثم ال ترى.48ص 

 احلذر من املتقدم=التحذير من املتقدم. 

 : عىل بعضها=بعضها عىل بعض.57ص 
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 ح: رغم... إال أننا نجده...=عىل رغم... نجده....105ص 

 فال حيذف اجلار.: فال حيذف اجلار واملجرور=106ص 

: لو أجزنا... لوقعنا يف إكرال مع املنادى= لو أجزنا... ألكرل 108ص 

 علينا املنادى.

باع هو....111ص  باع هو...=ولعل األَْوىل باالتِّ  : ولعل األَْوىل يف االتِّ

: قوام هذه الظاهر معتمد عىل تغر احلالة اإلعرابية= قوام هذه 112ص 

 ية.الظاهر تغر احلالة اإلعراب

 بخالف لوتان...=بخالف ما لو تان... 

: أراد املترلم اقتصار معنى الفعل للفاعل= أراد املترلم قرص معنى 124ص 

 الفعل عىل الفاعل.

 : وهو يأتل ويرشب، و..و= وهو يأتل ويرشب وتذا وتذا.125ص 

وإن تان أفضل من يتالءم مع طبيعة -: يتالءم وطبيعة هذا البحث 1ص 

 يتالءم هو وطبيعة هذا البحث. -البحث اخلطأ الكائع

 : يتامكى مع ما قرره=يتامكى هو وما قرره.81ص 

 : يتالءم مع حذف الفعل=يتالءم هو وحذف الفعل.110ص 

 : تناسبا مع فواصل اآليات=مناسبة لفواصل اآليات.126ص 

 : يكرتك مع املبتدأ= يكرتك هو واملبتدأ.130ص 
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، عىل فعيل: "ق ش ف"و ،"خ ل ق"ص ب: أعرف الصفة املكبهة من  

خليق، وكفيق، فأما اخللوق والكفوق فمن استمراء إجازة املجمع إطالق 

 صياغة الصفة املكبهة عىل َفعول!

 : ولو=وإنا.30ص 

 : ُخفيت=َخِفَيْت.41ص 

 : الربر=الرار.54ص 

.195، 57ص  =املَِفنِّ  : املُِفنِّ

 : ِوْجدانه=ُوْجدانه.195، 77ص 

 : مرجع نلك=أثر نلك.112ص 

 العزيمة=املأدبة، الوليمة...، تأثرت اللهجة.: 119ص 

 : مهولة=هائلة.126ص 

 : ختطِف=ختَطف.127ص 

 : َنَفَدْت=َنَفَذْت.149ص 

ا1ص   : مضطًرا=مضطرًّ

.13ص   : لرٍل=لرل 

 : لرٍل مفهوُمه=لرل  مفهومه.102ص 

.102ص  ا فرشٌّ  : إن رًشا فرٌش= إن رشًّ
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ا، م117ص  ا، مهديًّ ا، ولو مل تضع الفتحتني : حًجا، مهدًيا، مهدًيا= حجًّ هديًّ

 ألصبت.

 : أساسًيا= أساسيًّا.117ص 

تب.123ص  بع، الرَّ  : الَربع، الَرتب= الرَّ

فرم أولياءه"="خيِوفرم أولياءه": 129ص   ."خيوِّ

هام.130ص  امد، السِّ  : الِسامد، الِسهام= السِّ

 : اجلميلة=اجلملة.22ص 

 : مبنًيا=مبنيًّا.25ص 

 ح: هريري=هريدي.30ص 

ْر.: فَ 57ص  ْر=َفَصوِّ  َصو 

 : واخلي=واخلر.100ص 

ن=ُيَعنِْوُن.102ص   : يعنوِّ

 : تنت=تانت.115ص 

 : تتتاسها=نتناساها.129ص 

 =، ماال،.-ماال-: 30ص 

: فرعت فجأة بخط ثقيل من عبارة بخط خفيف ما أوحى 119ص 

 باالضطراب.
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، وهو الاالث، ولرن "خامسا": جعلت فهرس املصادر واملراجع 200ص 

قدمت إىل أول الرسالة امللخص وفهرس املوضوعات، ونسيت يبدو أنك 

 تعديل الرتقيم عىل ما انتهيت إليه.

  لقد حرشت عليك من أخطائك العروضية والرصفية واملعجمية والنحوية

واألسلوبية واإلمالئية والتكريلية والرتقيمية والطباعية، ما ال حتتمله ال أنت وال 

، وهي من مادة دراستك؛ فأنكدنا "قرب حفني"رم الوقت املتاح؛ فهاَك نونيَة اجلا

 إياها، وال ختطئ، وأتبع السيئة احلسنة متحها!

 فْ ح   َْب  ق  
 ينِ

 مانا صنعت بحفني يا قرب حفني أجبني 1

 مانا صنعت بعلم وما صنعت بفن 2

 وما صنعت بفرر مايض الكباة ونهن 3

 طويت خر مااب للطائفني ورتن 4

 يف تل يوم رثاء لصاحب أو خلدن 5

 تاد كعري يبري لضعفي ووهنيحتى لقد  6

 فإنام أنا منه وإنام هو مني 7

 الوزن من نبض قلبي والبحر من ماء جفني 8

 رحى املنايا رويدا خلطت طحنا بطحن 9

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

242 

 

 وإنام الناس ظعن يسر يف إثر ظعن 11

 فام حديد بباق وال حذار بمغني 11

 وتل عقل ميضء إىل مخود وأفن 12

 يراد إن مال غصن يكرو الزمان لغصن 13

 عزي حينا وحينا هننيتعسا له تم ن 14

 من اجتامع لعرس إىل اجتامع لدفن 15

 واملرء حييي األماين والدهر يبيل ويفني 16

 فرم متنيت لرن مانا أفاد التمني 17

 دعني أقلب طريف يف ظلمة الليل دعني 18

 حران أرضب تفي أسى وأقرع سني 19

 قد خانني الدهر يوما يا ليته مل خيني 21

 أتلام مر نعش أو طاف نعي بأنين 21

 ؤاد فلوال بقية ند عنيطار الف 22

 لوال التقى مل أجده بجانبي أو جيدين 23

 قالوا أجدت املراثي فقلت إن وإين 24

 دموع عيني قرييض وزفرة الوجد حلني 25

 عيل أداوي حزينا فاحلزن يمحى بحزن 26
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 أو يكتفي ببراء من كأنه مال كأين 27

 أين النبوغ توارى يا قرب حفني أجبني 28

 أتلام الح بدر رمته ريح بدجن 29

 ألرض حرى سهل يموج بحزنوخلف ا 31

 ورب زهر كذاه يزري بأرواح عدن 31

 تأنام منحته ألواهنا نات حسن 32

 مجاله الغض أغرى أغصانه بالتاني 33

 غذته أطباء طل حينا وأثداء مزن 34

 ترسي به الريح رفقا يف خكية وتأين 35

 تأهنا فم أم يمر يف وجنة ابن 36

 النحل تركف منه رحيقه وتغني 37

 سوف جيني جتني ومل تدر يوما أن الردى 38

 طغت عليه سموم حرى تأنفاس جن 39

 فغادرته رتاما أجف من عود تبن 41

 والدهر أحرى رفيق بأن خيون وخيني 41

 يا قرب حفني أجبني وارحم بقية سني 42

 قد راعني منك صمت بحقه ال ترعني 43
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 ففيك أمىض جنانا من تل فصح ولسن 44

 وفيك كعر نقي من تل وقص وخبن 45

 تأنه بسامت للوصل بعد التجني 46

 ة من مجيل طافت بأحالم بانأو نفح 47

 أو رغوة من سالف تفيض من رأس دن 48

 تم نرتة فيه تادت ختفى عىل تل ظن 49

 مرصية جال فيها نوق األديب املفن 51

 لو تنت تعرف حفني لقلت زدين وزدين 51

 نحو يصك الرسائي ويزدري بابن جني 52

 وإن أثر جدال رأيته خر قرن 53

 العلم أمىض سالح له وأوقى جمن 54

 سيام يبدو تكامخ حصنقد تان ضخام ج 55

 اللحم رخو بدين له نعومة قطن 56

 والصدر رحب فسيح ما جاش يوما بضغن 57

 يف وجهه اجلهم حسن من روحه املسترن 58

 قد زارين نات يوم يف وقت قيظ وتن 59

 فران أنسا تدانت به املنى بعد ضن 61
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 فاض احلديث زالال عذبا وما قال قطني 61

 فراهة من لدنه ونرتة من لدين 62

 ترم والرف قهوة بنيف األنن قهوة  63

 أروي ويروي القوايف تالدر وزنا بوزن 64

 يا جملسا عاد وجدا يذتي الفؤاد ويضني 65

 ضاع الصبا ورجعنا منه بصفقة غبن 66

 حفني سالم ونور لقلبك املطمئن 67

 فارقت أهال وسرنا خلر أهل وسرن 68

 تاني إليك القوايف أعناقها حني تاني 69
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ِط النَّّص    اب  ايِْي  الُتَّ  ع  م 
12 

ظَِّم،يِف  ِعيٍد اْلْ ع  اب وس  ْبِن س  ْلط اِن ق  ل ِة السم ال  اِحِب اْْل    ِخط اب اِت ص 

م   نِيَِّة اْلع  ط  ْعي اِد اْلو 
 م2000م إَِل  1971نِيَِّة ِمْن يِف اْْل 

 

  وطاب مسعاتم إلينا! بسم اهلل  -أهيا العلامء-سالم عليرم، طبتم صباحا-

 رسوله وسالما، ورضوانا عىل وبحمده، وصالة عىل  -سبحانه، وتعاىل!

 صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!

*أمحد اهلل الذي يرس يل أن أجاور هذه الطبقة من العلامء األجالء، وأسأله تام مجعنا 

عاجال أحبابا سعداء، أن جيمعنا آجال أحبابا سعداء، بال مناقكات وال مداوالت 

 وال قرارات!

 يف سبع عرشة  اْلقدماتتي صفحة، من: وقعت هذه الرسالة يف ست وأربعني ومئ

صفحة )الغالف، والكرر، وامللخصني العريب واإلنجليزي، وفهرس 

يف ست عرشة صفحة )نكأة جاللته وثقافته  التمهيداملحتويات، واملقدمة(، ثم 

وحرمه، وتعريف اخلطاب والنص، والربط والرتابط، ومعاير النصية(، ثم 

وأربعني صفحة )تعريف السبك ومروناته،  يف تسع الفصل اْلول معيار السبك

                                                 
12

السترامل متطلبات ، 25/5/2015يف  بنت إبراهيم بن مخيس اإلسامعيليةرسالة ريا  

من قسم اللغة العربية برلية  ،احلصول عىل درجة املاجستر )ختصص الدراسات اللغوية(

 جامعة نزوى العامنية.من  ،لوم واآلدابالع
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واملستوى الصويت السجع واجلناس، واملستوى املعجمي املصاحبة والتررار، 

واملستوى الرتتيبي اإلحالة والعطف واحلذف، واملستوى الداليل االستبدال(، 

يف ثالثني صفحة )تعريف احلبك ومروناته،  الفصل الثان معيار احلبكثم 

ي الزمن، واملستوى الداليل عالقات التضاد والتقابل والرتادف واملستوى الرتتيب

الفصل الثالث واإلمجال والتفصيل والسببية والعموم واخلصوص والتفسر(، ثم 

يف إحدى وعرشين صفحة )تعريف القصدية ورشوطها  معيار القصدية

وأساساها، ومعرفة مقاصد خطابات جاللته وأهدافها، وطرق عرض 

دئ العالقة والوضوح واإلجياز التي تقوم عليها القصدية، موضوعاهتا، ومبا

 الفصل الرابع معيار اْلقبوليةواألبنية الرربى والصغرى يف خطابات جاللته(، ثم 

يف عرشين صفحة )تعريف املقبولية وأمهيتها، والقارئ ومبدأ القبول، وقبول 

ية يف خطابات الكعب خطابات جاللته، وأمهية املبادئ التي تقوم عليها املقبول

جاللته، ومظاهر قبول الكعب خلطابات جاللته يف األعياد الوطنية، وآراء 

الكعب العامين حول خطب جاللته يف األعياد الوطنية، وسامت خطابات 

يف إحدى وعرشين صفحة )تعريف  الفصل اْلامس معيار السياقجاللته(، ثم 

بالسياق، وأنواع السياق،  السياق وأمهيته، ورائد نظرية السياق، واهتامم العرب

الفصل السادس ومظاهر السياق يف خطابات جاللته يف األعياد الوطنية(، ثم 

يف سبع وعرشين صفحة )تعريف التناص وتارخيه وأنواعه،  معيار التناص
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والعرب ومصطلح التناص، ومصادر التناص يف خطابات جاللته، وفوائد 

يف عرشين  بع معيار اْلعالميةالفصل الساالتناص يف خطابات جاللته(، ثم 

صفحة )تعريف اإلعالمية ونكأهتا، ومستوياها عند العرب، والرتاتيب 

اإلعالمية، واملستوى اإلعالمي األول اللغة التقديم والتأخر عند العرب ثم يف 

خطابات جاللته، واالعرتاض عند العرب ثم يف خطابات جاللته، واملجاز عند 

ه، واملستوى اإلعالمي الااين املحتوى البحث عن العرب ثم يف خطابات جاللت

مفاتيح ملا استغلق فهمه ونتر أخبار سارة واإلكادة بالنتائج الطيبة ملرشوع 

والسعي احلايث نحو تطويره بصورة أفضل ونتر اآلثار السلبية ألمور يتوقع 

 حدوثها(، ثم اخلامتة يف أربع صفحات )نتائج الدراسة(، ثم املصادر واملراجع يف

ست عرشة صفحة، ثم الرسائل اجلامعية يف صفحة واحدة، ثم الدوريات يف 

صفحة واحدة، ثم املواقع اإللررتونية يف صفحة واحدة، ثم ملحق األكرال يف 

 صفحة واحدة، ثم ملحق املخططات يف صفحة واحدة.

  :وقبل مناقشة الطالبة ينبغي أن يذكر هلا 

من حق صاحب اجلاللة اآلن أن : توفيقها إىل اختيار موضوع الوقت؛ ف67 

 نقدره ونحييه ونسأل اهلل له العفو والعافية.

: توفيقها إىل اختيار خطابات العيد الوطني؛ إن هي عامل نيص ينتهي إليه 88 

 تل خطاب، والعيد نفسه زمن يتررر فتتامسك أحداثه وأعامله وخطاباته!
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 زئيا.: لغتها املستقرة غالبا، وفهمها الطيب وإن تان ج67، 62 

: حيويتها الواضحة يف فهم أسلوب اإلمجال والتفصيل؛ فمرة 102، 101 

تفهمه عىل األصل املصطلح عليه، ومرة عىل املعتمد عىل جر التمييز، ومرة 

وإن خكيت أن تكمل به تل يشء  -عىل عطف مجلة جديدة فيها التفصيل

عىل من احلديث عن اجلمع أو املفردات، مالام جعلت منه احلرم باخلرب 

 املبتدأ!

 : عملها بطرق عرض موضوعات اخلطابات.123 

: حسن عرضها للقصدية ثم املقبولية، وإن تان عجيبا أن ختترب املقبولية 142 

بام نتره صاحب النص! ليتها قالت: إن من حسن سياسة صاحب اجلاللة، 

 معرفته بأمهية معيار املقبولية!

لته ما يؤتد انتباهه : حرصها الدائم عىل أن تستخرج من تالم جال145 

للمعيار ورشوطه ومبادئه، وإن مل يرن هو الظاهرة النصية نفسها، بل هو 

 ظاهرة سياسية، تنتمي إىل القصد وحده، وتعرَّ بمعياره.

: حسن إيرادها ملظاهر قبول الكعب خلطابات جاللته يف األعياد 147 

 ابة!الوطنية وآرائه فيها، وإن وجب أن تراعي أثر اجلاللة وامله

 : إجيازها األفرار يف عناوين حمددة، حتتها تفصيالهتا.150 
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: جهدها الواضح وتنظيمها وإخالصها يف طلب فهم مفردات 198، 173 

 معاير النصية، وإن احتاج إىل االنطالق منه عىل بينة.

: جودة مراجعها وتفايتها، وإن استغنت بتفصيل بيانات تل مرجع 226 

املصادر، واملراجع، والرسائل اجلامعية، منها، عن ختميس أقسامها )

 والدوريات، واملواقع إلررتونية(.

 توفيقها إىل حسن التعبر عن بعض األفرار، تام يف قوهلا: 

o 47 :" يدل التررار التام لأللفاظ والرتاتيب داللة واضحة عىل حث

جاللته أبناءه العامنيني وتوجيههم إىل األمور التي يريدها هلم: 

من واالستقرار( واألمور التي يطلبها منهم: )البذل )السالم واأل

والعطاء والعمل اجلاد( وتأتيده هذه األمور واإلكارة إىل أمهيتها 

وبيان خطورة ترتها، فهو دائم التررار هلا يف مجيع خطاباته والتررار 

يصور انفعال النفس بمار ما، واللفظ املررر منه هو املفتاح الذي 

الوثيق -تقصدين التصاله-ورة إليصاله ينرش الضوء عىل الص

بالوجدان، فاملترلم إنام يررر ما يار اهتامما عنده وحيب يف الوقت 

 ."نفسه أن ينقله إىل نفوس خماطبيه

o 62:ُيدِرك من خالل السياق أن .": وقوهلا يف داللة اسم اإلكارة ..

اسم اإلكارة ورد يف نص ُسرت عنه اختصارا وجذبا لالنتباه 
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إىل تتبع الداللة وحتصيلها باسم اإلكارة  الذي محلة قدرة وتوجيها 

 ."عىل حتفيز التفرر عند املتلقي بعدم الترصيح

o 77 :أسهم )احلذف( يف مساعدة املتلقي عىل االحتفاظ ": وقوهلا

بالعنارص املحذوفة يف الذاترة يف أثناء عملية القراءة، مما أوجد 

هرذا، والصواب: أدام -ي استمرارية يف التلقي ويف الربط املفهوم

من خالل تعليق الرالم الالحق  -التلقي والربط املفهومي

 ."بالسابق

o 93 :قد تأيت املقابلة من قبيل املعاين ال ألفاظ، فيتم التقابل ": وقوهلا

بني تراتيب تارة، توحي بداللة معينة، يتم الركف عنها من خالل 

ر الذي خلفه العنرص االعتامد عىل حتليل بنية النص، فنتيجة للتأث

الكيوعي عىل البالد استفاد جاللته من اإلكارات التي عرفها عن 

هذا العنرص، يف وضع بناء تقابيل بني أهداف هذا العنرص، 

واألهداف التي يسعى إليها جاللته يف بناء هنضة مبارتة يف بالده، 

إهنم ينرشون "فوازن جاللته بني هذه األهداف يف خطابه اخلامس: 

ؤس بني مواطنيهم، يفتحون السجون واملعتقالت ونحن نكيد الب

ونبني املستكفيات، يضعون  -وهي عندك: الدارس-املدارس 

عىل  -وهي عند: حيصدون-العراقيل ويزرعون الكوك وحيصون 

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

252 

 

الناس أنفاسهم، ونحن نزيل العقبات ونسهل مصاعب احلياة 

 .""ونكجع احلريات العامة

o 94 :املقابلة تؤدي أثرا فاعال يف إنتاج  وجد البحث أن": وقوهلا

الداللة عن طريق تقنية الربط النيص الذي تقدمه فورود املقابلة يف 

السياقات اللغوية ألي نص يكرل ظاهرة أسلوبية تربز يف موقعها 

من اجلملة حيث حتمل عالقات توتر نصية ملا حتمله من معنى مغاير 

ويربز معناه بأجىل  بني مجلتني أو أتار، مما يرسب النص توضيحا

 ."صورة وأوضح كرل

o 105 :العالقة السببية أيضا قائمة عىل وجود أدوات أو ": وقوهلا

عبارات من خالهلا يلحظ االتصال القائم بني الرتاتيب املختلفة 

فتعمل عىل تنظيم النص وجتعله منسجام مع بعضه وتضيف بعدا 

 ."دالليا آخر

o 111 :الرالم فيبينه للسامع عند  القائم بالتفسر يراجع": وقوهلا

الرشح والبيان ويدبر الرالم ويقدره ففي التفسر معنى العود 

 ."والرجوع

o 200 :يعد التناص ظاهر اجتامعية يف أساسها، مما يؤدي إىل ": وقوهلا

التواصل اإلنساين الذي خيضع لعمية التأثر والتأثر فأي عمل 
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من نصوص. يرتسب ما حيققه من معنى بقوة تل ما تتب قبله 

والعملية التناصية هي يف حقيقتها تفاعلية نصية، والقارئ جيهد 

نفسه لتفريك النص هبدف معاينة عالقته بغره من النصوص التي 

حاول أن يستوعبها ويتمالها وحيوهلا يف بنيته النصية، لتصبح جزءا 

 ."أساسيا من بنيته وبنائه

 انتفاعا وعملها إتقانا، إيمنا بأن  ثم يف مناقشة الطالبة ينبغي أن يذكر ما يزيدها

ه جيُتئ  ويصيب   ث ق تلميذه من نفسه، فيُتك  و  من عمل اْلرشف القدير أن ي 

، حتى إذا ما راجعته ْلنة اْلناقشة تأصل لديه منهج البحث العلمي  وخيطئ 

 الصحيح:

: حتتاجني إىل عمل نيص حقيقي؛ فام هذه الدراسة بنصية إنا توالت 51، 41 

النحو، إال أن تفردي منها قسام نصيا آخر يوازي هذا القسم األول  عىل هذا

تله، حتللني فيه نصوصا تاملة، إال أن تكميل اخلطابات تلها بتحليل واحد، 

عىل أساس أهنا عامل واحد مترامل األجزاء، وعندئذ تدخل الدراسة إىل 

 مستوى نقد الرتب واجلامهر، وهو عمل الفلسفة، وليس من كأنك!

أن هذه املقاصد جاءت مجيعها أهدافا "أوجدت البحث )جعلته جيد(  :120 

أساسية سعى إليها جاللته يف مجيع خطاباته السامية، وأن تل خطاب 

-يستهدف أهدافا تنموية اسرتاتيجية حسب مراحل التنمية التي يرون فيه 
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من  -هرذا، والصواب: يناسبها-وما يتناسب معها  -هرذا والصواب فيها

، 12، و1؛ فقرأُت اخلطابات "نترها جاللته يف نلك اخلطاب موضوعات

، والحظت: اختالف املوضوعات وائتالف التناوالت هدوءا وحرمة، 30و

تام الحظت أهنا بدأت قصرة ثم طالت ثم عادت قصرة. وتذلك الحظت 

 تطور اللوازم املستعملة يف نداء املواطنني.

أوىل من إفراد تل منها بفصل : أليس الرالم عن تضافر مرونات النصية 4 

 هذا اإلفراد الصارم!

: ألست معي يف أن الدراسة التطبيقية ال ترون يف املعاير بل يف جماالت 4 

 املعاير؛ فلامنا تان العنوان عىل ما تان؟

: تكف تنصص النص أوىل بأن يرون غاية علم النص ال 14، 13، 11 

يمرن أن يقبل منك حرص  متاسك النص؛ مهام تان اتتفاؤك بالرتابط! وال

دراسة عالقات الربط بني اجلمل املتعدد يف إطار النص الذي "علم النص يف 

 !26! وقد أحسنت فهم نلك يف موضع آخر ص"حيوهيا

: أملجرد التحديد أخذت خطابات الاالثني سنة األوىل! ليتك حتدثت عن 11 

ثم ليتك أخذت أهنا بطبيعة عصارة ما تان يف املنتهى وما يرجى فيام بعده، 

اخلطابات تلها يف األعوام تلها إىل وقت رسالتك إال أن تروين اعتمدت 

 ماال عىل تتاب جامع حمدد ومل تذتري كيئا من مال هذا!
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: فاتتك معذورة دراسات نصية ترابطية ال حرص هلا، ولرنني آمل أن 14 

يأيت من حيملها إليك وإىل سائر الدارسني والباحاني األثر اإللررتوين فيام 

 الزمان، عىل رغم من رغم!

: مل تنجي من اضطراب املصطلحات؛ فذهبت تترلمني عنها يف صيغ، ثم 15 

 فجأة حتولت عنها إىل صيغ أخرى، مطمئنة بَقْرهِنا باملصطلحات األجنبية!

: اختلطت وظيفة التلوين األسلويب يف نص متام حسان املنقول بوظيفة 28 

، "متى تطلع الكمس"ن ربط أجزاء اجلملة يف الربط، ومل تنبهي عليه؛ إن أي

 أن تتحول من اإلنكاء إىل اخلرب؟ "متى"التي مَحَْتها 

: حذفت تلمة عالقات من أول مفردات السبك دون احلبك، أو ليست 32 

 عالقات تالتي يف احلبك!

 : أين التوازي بني السالم والوئام، أو بني النسيان واألزمان!38 

)جعلته يلحظ( أن السجع يف خطابات جاللته تذا : َأحْلَْظِت البحث 39 

وتذا؛ فعىل أي أساس؟ هل انقطعت لنص خطاب من اخلطابات فوقفت 

عىل حرتة السجع فيه من أوله إىل آخره تيف نسق العبارات وعلق بعضها 

ببعض وميز بعضها من بعض؟ ال، بل مررت عىل ما تيرس لك من خطابات 

 لت هذا الرالم العام!بال أساس منضبط من اإلحصاء، ثم ق
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: جعلت اجلناس بني تلتي التعنت والعنف، وترتت تلمة التعصب 40 

 وهي أوىل بأن يرون اجلناس بينها وبني تلمة التعنت!

: أوجدت  البحث )جعلته بجد( أن اجلناس تذا وتذا؛ تيف وأين 41 

 وهيهات!

...، من : يف ألفاظ املعاناة واأللفاظ اإلسالمية وألفاظ العمل واحلامسة42 

؛ فام أساس هذا "اختار األلفاظ اآلتية"املستوى املعجمي تذترين أن البحث 

 االختيار؟

حتدث أبو الفتح عاامن بن جني  عن التررار اجلزئي بقوله: ": قلت: 47 

ومنه ما يلحق يف الرالم وال يترلم به إال بزائد ألنه وضع عىل املعنى الذي "

  وترتفني، أال حتتاج العبارة إىل توضيح!؛ أهرذا تنقلني""أرادوا هبذه اهليئة

: َأحْلَْظِت البحث )جعلته يلحظ( أن التررار اجلزئي انترش يف خطابات 49 

جاللته حمققا الرتابط بني أجزاء النص الواحد...، وقد مجعت أمالته من 

 اخلطابات تلها!

: سميت القسم التوازي، ولو سميته املتوازي لران أرعى لتساوي أسامء 49 

 ألقسام.ا

: نقلت يف االتساق تالما للدتتور حممد مفتاح يف االنسجام، ومل تعلقي 49 

 عليه!
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 : مل تعبئي يف تنميط اجلملتني املتوازيتني بوجود املفعول الااين ونعته.50 

: أطلقت مصطلح اجلملة عىل ما ليس بجملة، ولو أطلقت مصطلح 50 

 الرتتيب لران َأَسّد.

مي اإلحالة السابقة والالحقة، أتار : ادعيت أنك اخرتت من قس53 

 وسائلها ورودا، ومل تعتمدي عىل أساس!

: نقلت عن الرفوي أن تلمة ضمر فعيل بمعنى مفعول، ومل تعلقي عليه 53 

 أنه بمعنى اسم املفعول، أو بمعنى ُمْفَعل.

: نترت أن البحث اعتمد يف حتليل الضامئر عىل الفقرات بدل اجلملة 53 

لرارة الضامئر املوجودة يف تل فقرة، وحق التحليل النيص  والعبارة الواحدة

 أن يعتمد عىل النص حترتا فيه من أعىل إىل أسفل ومن أسفل إىل أعىل.

: قسمت الضمر عىل متصل ومنفصل ومسترت، وقسيم املسترت هو 55، 54 

 البارز، ومن البارز متصل ومنفصل.

سيام يف قيادهتم، وميزته : مكرلة الرالم عىل القادة احلرج من نقدهم وال55 

 الاناء عىل مجيلهم ودعوة غرهم إىل ماله.

 : املخاطِب=املترلم.56 

: عبات بطرف من وجود الضامئر يف بعض اخلطابات، ولو انقطعت 57 

 لنص بعد نص فوازنت يف بني اإلضامر واإلظهار ألصبت غاية املراد.
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َب َزْيًداَلْو ُقْلَت ": نقلت عن ابن جني يف اخلصائص قوله: 58  ، "َزْيٌد رَضَ

ْبُت َزْيًدا"والصواب  ؛ فظننتك اعتمدت عىل املرتبة الرقمية "َزْيٌد رَضَ

الكاملة يف مراجعة بعض الرتب القديمة، وجهزت نصحك بأنه ال بأس 

بذلك عىل أن تطابقيها بنسخها الورقية، ثم بدأت بنفيس؛ فإنا اخلطأ يف نسخة 

 جار.اخلصائص الورقية نفسها بتحقيق الن

: َأَرْيِت البحث )جعلتِِه يرى( قلة الضامئر املنفصلة املحيلة عىل املخاطب، 58 

، وغر نلك يف خطابات جاللته، هرذا بإطالق من "نحن"وتارة الضمر 

 غر استناد إىل إحصاء!

: ادعيت أن من أسامء اإلكارة ما يكر إىل مجع املذتر وما يكر إىل مجع 60 

أوالء )هؤالء، "فيهام غر اسم إكارة واحد املؤنث، وهو خطأ؛ فليس 

 !"أوالئك(

: من أدل ما عارت عليه يف تالمك عىل عدم نصية عملك، قولك: 60 

تكر األمالة اآلتية إىل ورود أسامء اإلكارة يف خطابات جاللته، جاءت "

هرذا وصوابه: ال -هذه األمالة يف هيأة عبارات منفصلة، وليس يف فقرات 

ر يف الضامئر، ألن الضامئر ترد برارة يف الفقرة الواحدة، أما تام م -يف فقرات

يف الفقرة الواحدة مرة أو  -هرذا، وصوابه: فقد ترد-أسامء اإلكارة قد ترد 

 ؛ أهذا عمل نيص تيل، أم واجب منزيل جزئي!"مرتني
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: أرشت إىل أنك بعدما اخرتت خطابات األعياد الوطنية، اخرتت منها 62  

ء اإلكارة، ثم أوردت جدوال لاالثة خطابات، فيه أعداد ما وظفت فيه أسام

أسامء اإلكارة، وقسمتها عىل القريب والبعيد، لتخرجي بعد نلك بنتيجتك 

-أسهمت أسامء اإلكارة يف ربط أجزاء اخلطاب ببعضه بعضا "املهمة: 

وأثرت يف اتساق النص ومتاسره، فران هلا  -هرذا، وصوابه: بعِضها ببعض

؛ وال أدري تيف "استقامة الرالم؛ فلوالها ما تان مستقيام موقع أسايس يف

 تقبلني هذه الدعوى العريضة عن غر اجتهاد وال عمل صحيح!

: إن جاز منهجك هذا يف تناول األماال، مل جيز يف تناول اخلطابات، 63 

 والسيام أن تتعهدي بتناوهلا نصيا.

، وأي بحث "ث أمالةاختار البح": قلت بني يدي تطبيق أدوات املقارنة: 63 

نيص هذا الذي خيتار أمالة! إنام هذا واجب منزيل وحل متارين! بل ربام 

 طولب حاّل التامرين بالتطبيق العام عىل نص تامل من النصوص الواردة.

: خمتاراتك يف املقارنة العامة مفاجئة، حمتاجة إىل وقفة إقناعية تالتي 64 

 وقفتها بعد املقارنة اخلاصة عىل األقل.

: ترتفني يف التقديم لألسامء املوصولة، بنقل بعض ما قيل فيها قديام، من 66 

دون أن تعربي عن فهمك اآلن له، وربام تان من التناقض اجلمع بني نلك 

 املوقف ورغبتك يف دراسة نصية خلطابات معارصة.

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

260 

 

: تعادتك ختتارين أمالة من اخلطابات التي استعملت األسامء املوصولة، 68 

ذه املرة حترصني عىل أن تتقارب بينها أعدادها؛ فتوحني برغبتك يف ولرنك ه

 املوازنة بينها، ثم ال تفعلني!

التي قدمت ": ما أغمض ما ادعيِت من متيز االسم املوصول وصلته 69 

؛ "املقدمة العون"، باإلكعار بتخصيص الصلة، أتار من أل واملكتق "العون

 ىل االختالف الصيغي!وما ثم غر االختالف الداليل القائم ع

 : تدعني تارة حروف العطف من غر إحصاء.70 

 اجلارة! "حتى"االستدراتية، و "لرن": جعلت يف حروف العطف 72، 70 

: مسألة الفصل والوصل بدرجاهتام وأحواهلام، من أهم الظواهر النصية 73 

 التي مل تقدرهيا قدرها.

 له، مجلة تاملة.: جتعلني جزء اجلملة املعطوف يف احلملة عىل ما75 

 : تترلفني يف تقدير املحذوف، إضافَة ما ال حاجة بالرتتيب إليه.75 

 : تتجاهلني العطف عىل اخلرب، ترلفا لتقدير املحذوفات.76، 75 

: َتْبِدين من ترلف القول باحلذف، تأنك ُتنْرِرين العطف وقد جعلته من 77 

 أصول هذا الباب!

ملحذوف يرون متاسك النص، ال : بالتفتيش عام يساعد عىل تقدير ا77 

 بوجود قرينة تدل عىل العنرص املحذوف.
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: متنيِت حضور املتلقي املاايل الذي يعرف قيمة احلذ بالذتر، وقد تنِت 78 

 أنِت أوىل بأن ترونيه أو تكتميل عليه، وإال فهو يف غِرك أندر وجودا!

وىل أن : اعتمدت تقسيم االستبدال عىل اسمي وفعيل ومجيل، وتان األ79 

تقسميه عىل مفرد ]اسمّي، وفعيّل[ ومرتب ]ِعبارّي )اسمّي، وفعيّل، 

 (، ومجيل )اسمّي، وفعيّل([.وحريفّ 

 : ما زلت حرى بني السبك واالتساق!79 

 : ثم تفرحني بام مل تنجزي!82 

ثم  -وهو احلبك، ولرنك ما زلت حرى-: عنونت بمرونات االنسجام 84 

ضوعات تارة مقسمة عىل مستويي نترت حتت العنوان أنه يكمل مو

 الرتتيب والداللة؛ أهي مرونات أم آليات، وموضوعات أم جماالت!

: أخرت يف نتائج بحث العالقة الزمنية، احلديث العام عنها، عن احلديث 88 

 اخلاص عنها يف خطابات صاحب اجلاللة.

: سميت املتضادات أضدادا، واألضداد مجع ِضّد، مصطلح يف العربية 89 

  تل لفظ مفرد يدل عىل معنيني متضادين!عىل

 : قسمت جدول املتضادات عىل جدولني دون داع!90 

 : َأحْلَْظِت البحَث )جعلته يلحظ( ضآلة املتضادات، من غر إحصاء!90 
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: َأحْلَْظِت البحَث )جعلته يلحظ( إسهام األضداد يف تنمية الاروة 92 

وتتاب -يم السامرائي اللفظية، ونقلت عن إبراهيم أنيس من تتاب إبراه

ما تبني به أنِك التبَس عليك التضادُّ )التطابق، أو  -أنيس يف مراجعك

 باألضداد! -وليتك استعملت مصطلح الطباق-الطباق( 

 : تررت بفقرِة أمالِة َدَوَران التقابل، ما سبقها من غر جدوى!93 

ىل معنى : َثمَّ أمران: أن الرتادف توايل األلفاظ، وأن األلفاظ تدل ع95 

واحد. أما عىل األمر األول فاختالف األلفاظ واضح؛ إن مل تعُد التوايل. وأما 

عىل األمر الااين فيمرن فهم اختالفها من توهنا تستعمل للداللة عىل أمر 

واحد مهام تان اختالفها، أي عىل رغم اختالفها؛ فداللتها عىل هذا األمر 

ٌع استعاميل؛ فأما عند التدق يق والتأنق فاختالفها معترب، إال أن الواحد توسُّ

يرون من اختالف اللهجات، وال يمتنع مع هذا الرالم أيٌّ مما نتروه بعُد 

 وأوردتِه من فوائد الرتادف.

 : نارت جدول املرتادفات بعده من غر فائدة.97 

تتيح للقارئ فهم ": نترت يف أمهية عالقة الرتادف الداللية النصية، أهنا 98 

، وأدق منه أن تقويل: يعلقه "ي تبدو مرتادفة ومتتابعة املعنىالظواهر الت

بعضها ببعض؛ فيستعني بفهم بعضها وُأْلَفتِِه ومعرفته، عىل استغراب بعضها 

 واستبعاده واستاقاله.
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: دائام تبدئني الرالم يف املصطلح بامدته املعجمية، وتأنك تصوغينه 102 

تالف يف فهمه، وترجحي ما اآلن، وتان تافيا أن تعريض تعريفاته واالخ

 ستتبنينه فيه؛ فاكتغلت عن مال هذا احلوار العايل، بتلك النقول العادية!

وليس "="وليس يشء يضطر العرب إليه إال وهم حياولون به وجها": 103 

 ."يشء يضطرون إليه إال وهم حياولون به وجها

 ."مترنا ألن املذتر أول، وهو أكد"="ألن املذتر أول هو أكد مترنا": 103 

: تان ينبغي أن ترون هذه الدراسة لبيان أسلوب تفرر القائد املفدى 104 

 وحسن عرضه للمقتدين واملتمالني.

: نترت تقدم السبب يف العالقة السببية عىل النتيجة، ومالت نلك عىل 105 

طريقتك اجلزئية، وتام تان ينبغي املوازنة بني تقديم اإلمجال عىل التفصيل 

ي املوازنة بني تقديم السبب عىل املسبب والعرس، يف سبيل والعرس، ينبغ

 فهم بنية النص وفلسفته.

خطتنا من ": جعلت من عالقة اخلصوص قول صاحب اجلاللة: 108 

، من حيث يعود الضمر يف "الداخل أن نبني بلدنا ونوفر ألهله احلياة املرفهة

إىل البلد )عامن(  إىل العامنيني فقط! وفضال عن أن هذا الضمر يعود "أهله"

 ال العامنيني، مل يميِّز من أهله أحدا دون أحد!
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: ليتك تأملت جديلة العميم والتخصيص يف نسيج النص، ومل ترتفي 109 

 هبذا الفهم اجلزئي وهذه الكواهد املبترسة.

 -هرذا، وتررار تلام خطأ-تلام تان النص منسجام تلام ": نترت أنه 112 

، ومل يرن ملَِا جريِت عليه من "فتتحقق نصيته تانت نسبة التحليل تبرة؛

 االبتسار، أن يركف عن انسجام أي نص!

: ليتك اعتنيت بفررة تطور نسيج اخلطابات يف ضوء معاير النصية: 119 

أهناك تفاوت اعتامد؟ عالم اعتمد أوال أتار مما اعتمد وسطا وآخرا؟ ملانا 

 اعتمد عىل ما اعتمد عليه أتار من غره؟

جعت باملبادئ التي تقوم عليها القصدية، إىل التنظر بعدما فرغت : ر124 

 منه وانتقلت إىل التطبيق؛ فام عدا مما بدا!

: زعمت يف مبدأ الوضوح من مبادئ القصدية، أن الغموض يؤدي إىل 125 

إبطال مفعول القصد، وفيه نظر؛ فربام تان الغموض أنفع أحيانا من 

 الوضوح!

جازة من القصدية طائفة من العبارات، وتومهت : أوردت يف مبدأ الو128 

 أهنا تافية يف عرضه، وهيهات!

 : ما بتيارات املوضوعات عىل العموم حتدد األبنية النصية الرربى.129 
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: ترتت يف نتائج فصل القصدية ما تؤديه خطابات صاحب اجلاللة، إىل 133 

 ما عرف من اختالف أساليب السور املرية واملدنية!

ت أن مسألة التلقي قديام مل يصدر عن وعي فلسفي تالذي صدر : ادعي136 

لُِرلِّ ُأَناٍس يِف "عنه أصحاب نظرية التلقي املعارصون، ويف دعواك نظر؛ فـ

 !"َبِعِرِهُم َخرَبْ 

فربام -: ال ختترب مقبولية اخلطابات بام وقع يف خطابات جاللته التالية 144 

أصداء يف التعليقات عليها بل بام تان هلا من  -تان من حسن سياسته

 واألعامل املنطلقة منها واألبحاث القائمة عليها.

: مما يقلق يف مقام احلرام، أهنم ُيرتب هلم ثم ُيعرض عليهم، ثم 150 

يتفاوتون؛ فمنهم نو برص، ومنهم غر نلك، وصاحب اجلاللة من األولني 

 فيام بلغنا من تدقيقه!

من البيان والتبيني للجاحظ،  2من اجلزء  285: نقلت عن الصفحة 152 

خربا يف خطباء عامن، مل أجده حيث أحلت من الطبعة نفسها، ووجدت 

 َعْبِد اْلَقْيِس: "باجلزء األول:  348بعضه يف قوله من الصفحة 
ِ
َوِمْن ُخَطَباء

ْذُتُر ِمْن َمْصَقَلُة ْبُن َرَقبََة، َوَرَقَبُة ْبُن َمْصَقَلَة، َوَتِرُب ْبُن َرَقبََة. َواْلَعَرُب تَ 

َوِهَي ُخْطَبٌة آِلِل َرَقَبَة، َوَمَتى َتَرلَُّموا َفاَلُبدَّ هَلُْم ِمنَْها -ُخَطِب اْلَعَرِب اْلَعُجوَز 

ُه َتاَن َأَبا -َواْلَعْذَراَء  -َأْو ِمْن َبْعِضَها َوِهَي ُخْطَبُة َقْيِس ْبِن َخاِرَجَة، أِلَنَّ
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ْوَهاَء، َوِهَي ُخطْ  -ُعْذِرَها َبُة َسْحَباِن َواِئَل، َوِقيَل هَلَا َنلَِك ِمْن ُحْسنَِها؛ َوالكَّ

 !"َوَنلَِك َأنَُّه َخَطَب هِبَا ِعنَْد ُمَعاِوَيَة؛ َفَلْم ُينِْكْد َكاِعٌر، َومَلْ خَيُْطْب َخطِيٌب 

: بلغ بك التمسك بإيراد املصطلح اإلنجليزي بعقب العريب، أن 157 

 أقحمته عىل تالم القدماء!

الت به السياق اللفظي هو املستوى األقرب من السياق؛ فأما مراد : ما م160 

اجلرجاين فمستوى أعمق تارا؛ فال خيفى عىل أحد ما فهمته من تلامت 

األتل يف مرتباهتا املبارشة. ويبدو أن يف السياق اللفظي نفسه درجات من 

رالمه، االئتالف التضاّمي التعبري يف النص املستكهد به؛ أرادها اجلرجاين ب

 ألنه مل خيرج هنا إىل الاقايف وال املقامي.

: هل اختالف معاين تلمة جذر هذه باختالف جماالهتا، من السياق 161 

 الاقايف! لقد تان السياق الاقايف أحوج إىل تفصيلك أتار مما فعلت!

فرجع موسى إىل قومه ": -تعاىل!-: أين إكارة الغضب يف قوله 165 

 رجوع!؟ إهنا يف ال"غضبان أسفا

: حتيلني يف كعر أيب العتاهية عىل ابن قتيبة يف عيون األخبار، وعندك 165 

 الديوان جمانا عىل الكبرة!

: حتارين بني احلال واملقام، حرتك بني السبك واالتساق، واحلبك 167 

 واالنسجام!
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 : جعلت يف العنارص املادية من الفقرة: اآلمال والطموحات!168 

 ا الربط السياقي بام سبق يف احلبك )االنسجام(؟: أال ترين عالقة هذ169 

مضارعها، وهي السبيل إىل  "ُتناّص ": بل الواردة املناصة وهذا 177 

ا.   التناص، فإنا ما ناصَّ تل طرف غره َتناصَّ

: َتنَاََص القوُم=َتنَاصَّ القوم؛ وتيف جيتمع انتص وتناَص يف مادة 177 

 واحدة! بل تناص القوم.

؛ فاكتغيل بمعاين صيغة "ن، ص، ص"من معاين مادة : قد فرغِت 177 

 تفاعل يتفاعل تفاعال.

: ما ألطف تعريف حممد مفتاح للتناص بأنه تعالق النصوص؛ فال حد 178 

 لُرنْه هذه العالقات!

: عند حرصك عىل تأصيل نكأة مصطلح يف أدبيات علم النص 179 

نتوقف يف  الغربية، عجبت لك ولنفيس وغري من املاقفني العرب، تيف

تأصيل مال نلك من أنفسنا، ريبة أو حسدا أو ترربا؛ فال نراد نجد تنبيها 

ماال عىل حممود حممد كاتر الذي تان يستنبت علم النص العريب يف إّبان 

َنَباِت نظره الغريب، وال عىل سعد مصلوح الذي وضع مصطلحي السبك 

 العريب. واحلبك لالتساق واالنسجام، حرصا عىل التأصيل البالغي
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: تال التناصني )املبارش وغر املبارش(، من قسم التناص املقصود أو 179 

القصدي، أما التناص غر املقصود أو العفوي فام ال ينتبه إليه املُناّص وال 

 يتحرم فيه، وال يملك أن يتخىل منه!

: أعذرك عىل اكتغالك بالنقول وتنقلك بينهام؛ فام زلت يف املبتدأ، 179 

 وصيك فيام بعد أال تستأرسي هلا، بل مترني منها!ولرنني أ

: إنا تانت املوسوعة الكاعرية التي اعتمدت عليها هي الرقمية، فإن 181 

 الذي فيها غر الذي أوردته!

: ادعيت خطأ أن بيت تعب يف ُمعار القول منسوب إىل عنرتة، ولعلك 181 

دَّ "تقصدين قول أيب الفوارس:   !"مهل غادر الكعراء من ُمرَتَ

 : التعدي النيص=الرسقة.177 

: ما ملصطلح الرسقة يررهه النقاد، ومل يررهه األخطل وال الفرزدق 181 

، حتى مهمت أن أضع "نحن معارش الكعراء أرسق من الصاغة"حني قاال: 

 هبذا العنوان )أرسق من الصاغة(، ما يتيرس يل يف مسألته!

 : بنو آدم أصال تائنات ُمتناّصة!182 

تتانك بالنقول، نسبتك إىل حازم القرطاجني بعض تالم : من اف183 

 املعارصين يف  التناّص، مكتمال عىل مصطلحه اإلنجليزي!

 : تيف تضعني االقتباس والتضمني بإزاء االستكهاد، وربام تانا منه! 183 
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: ال موضع يف التناص لالستكهاد العلمي يف أثناء تأصيل األصول، 186 

وإال فلتجعيل رشوح النصوص إنن من أمالة ألنه ال تداخل وال ترامل؛ 

 التناص!

 : جعلت من االقتباس ماالني من االستكهاد الواضح!192 

: أوردت يف التضمني ثالثة أمالة من اإلكارات إىل وقائع تارخيية، ال 197 

فالتناص  -بل يف اإلكارة من السياق-ورود هلا فيه وال يف التناص أصال 

 حرتة نصوص!

 ادر النصوص عن أساليب تناصها ووظائفه!: اكتغلت بمص198 

العامل املؤثر ": ليتك ترشحني يل قول دي بو جراند يف اإلعالمية إهنا: 203 

نجد لرل نص "، وقوله: "بالنسبة لعدم اجلزم يف احلرم عىل الوقائع النصية

! ولك تعبر "إعالمية صغرى عىل األقل تقوم وقائعها يف مقابل عدم التوقع

 جديرة أن تستغني به! بعقبه تاف تنت

 : ينبغي عدم التفريق بني الكرل واملضمون يف حرضة اإلعالمية.204 

إياك نعبد وإياك ": -سبحانه، وتعاىل!-: ليتك علقت عىل قول احلق 208 

، بمال ما نتر أحد أصحابنا، من أنه لالختصاص ونظم الرالم "نستعني

 ومعنى عدم تالزم العبادة واالستعانة.
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ما ينبغي أن يبحث عنه يف نصوص السياسيني ومنهم احلرام، : من أهم 221 

حرتة اإلعالم )اإلخبار(؛ فربام قالوا تالما ال يقول كيئا، وربام تكفوا 

 أرسارا ال يعرفها غرهم، ولرلتا الطائفتني أعذارها وحججها!

 : اسم ابنك يف اإلهداء اإلبراهيم بأل!2 

املحتويات من اسم موضوع : تيف خيلو ترقيم أقسام الرسالة يف فهرس 7 

 القسم!

 : هتملني دائام عالمة املكدد املنصوب املنون.12 

: أسلوبك يف التسوية مضطرب عىل تارة أنامطه )سواء من خالل 207، 20 

 منظمة اليونسرو أم غرها، سواء من قبل النحويني أو من قبل البالغيني(!

 : ما أن توىل=ما إن توىل.20 

 اين عدة.: نتر معن عدة=نتر مع25 

 ح: نظرة=نظرية.26 

 : تزحزح بعض الفقرة إىل أول الصفحة التالية.27 

 : مهام تعددت... ولرنها...= مهام تعددت... فإهنا....27 

 : الدراسة=النصوص.27 

 : الربط=الرتابط.28، 27 

 : أمسْك=أمسَك.28 
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 : مجلة=مجال.30 

 : أوهلام=أوالمها.30 

 والطابع املتجدد.: تتامكى والطابع املتجدد=تتامكى هي 32 

 : يربر=يسوغ.36 

 : نًصا منطوًقا=نصٌّ منطوٌق.36 

 : بام أن النص... فهو يستدعي...=بام أن النص... يستدعي....36 

 : نقصانه=نقصان.40 

 : ورعاه=حفظه اهلل ورعاه!42 

 : جمال معني=جماالت معينة.42 

 : جتعلهم=جيعلهم.43 

 : هذا إنن عمل فوق نيص.45 

 = اخلطابات اآلتية.: اخلطابات اآليت45 

 : آداء=أداء.46 

 : إليصاله= التصاله.47 

 : من نعم آالء=من نعم وآالء.50 

: تلام قلت األلفاظ )...( تلام اتسم الرالم باحلسن= تلام قلت األلفاظ 59 

 )...( اتسم الرالم باحلسن.

http://www.mogasaqr.com/


      

 WWW.MOGASAQR.COM                                             نرشة موقع الدكتور حممد مجال صقر

272 

 

 : بوقف=بموقف.63 

 : مع املقارنة=باملقارنة.56 

 : قدمْت العون= قدمِت العون.68 

 : يستقرئ=يستقري.70 

 : أثر=َأْثَرى.78 

 : ال ينبغي أن يتررر=ينبغي أال يتررر.82 

 : ماض وحارض ومستقبل=ماضيا وحارضا ومستقبال.85 

 : فاجأتني بفقرة جديدة وتأهنا ترملة فقرة سابقة!86 

 : تل متضادين خمتلفني=تل متضادين خمتلفان.89 

 : يتالءم مع مجيع الظروف=يالئم مجيع الظروف.90 

 : خلط والتباس=خلطا والتباسا.91 

 : إحدى أبياته=أحد أبياته.92 

 : دار يف هذه األمالة اآليت= دار يف هذه األمالة عىل النحو اآليت.93 

 94.  : فراًل=فرلٌّ

 : يف توحي=فتوحي.94 

 : عطف بعضهام بعضها=عطف بعضهام عىل بعض.96 

 : عالقتي اإلمجال والتفصيل=عالقتا األمجال والتفصيل.98 
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: أما املفصل سمي هبذا االسم ألنه...=أما املفصل فسمي هبذا االسم 99 

 ألنه....

، "خرض، هاين خرض مصطفى، أسلوب التفصيل..."ح: أحلت عىل 99 

 !"مصطفى، هاين خرض، أسلوب التفصيل..."وعرفته يف املراجع: 

: تساعد عالقتي اإلمجال والتفصيل عىل فهم األحداث= تساعد عالقتا 102 

 والتفصيل عىل فهم األحداث.اإلمجال 

: ربط مجلتني متتاليتني مع بعضهام=ربط مجلتني متتاليتني بعضهام 102 

 ببعض.

 : عالقتي العموم واخلصوص=عالقتي العموم واخلصوص.106 

 :.-تعاىل!-: قولة تعاىل:=قوله 106 

= وهي تل "وهي تل وأمجعون وأتتعون وأبضعون وبعض وأي": 106 

 ."ن وبعض وأيوأمجعون وأتتعون وأبصعو

: إن لعالقتي العموم واخلصوص حضور تبر= إن لعالقتي العموم 107 

 واخلصوص حضورا تبرا.

 : العم=العلم.110 

: أن عالقات احلبك )...( قد أسهمت=إن عالقات احلبك )...( قد 111 

 أسهمت.
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 : لفوة انسجامه=لقوة انسجامه.111 

 : هتدف إليه=هيدف إليه.116 

ك املتلقي.: يكرتك املتلقي=136   ُيرْشِ

 : من حيث أنه=من حيث إنه.137 

 : أين يصبح=أي يصبح.138 

تأيت أمهية هذا املعيار )...( إن ال يمرنه=تنبع أمهية هذا املعيار )...( من أنه ال  

 يمرن.

 ملن يريدوا=ملن يريدون. 

 قال أن=قال إن. 

 : ختير اللفظ=ختر اللفظ.159 

 هلا معانى خمتلفة=هلا معان خمتلفة. 

 : مقام=مقاما.161 

 : البد وأن=البد أن.162 

 : حول=حوله.162 

 : أهنا=إهنا.162 

 : عبارات تارة مضطربة!163 

 : يتقاطع معه=يقاطعه.177 
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 : قيل أن هذا البيت=قيل إن هذا البيت.180 

 : أقْتام=أقَتام.180 

: خلقنا سامء فوقنا بنجومها سيوفنا ونقعا يقبض الطرف أقتام=خلقنا 180 

 بنجومها سيوفا ونقعا يقبض الطرف أقتام. سامء فوقنا

 : سيقت=رسقت.181 

تبني سنابرها من فوق رؤوسنا سقفا تواتبه البيض املباتر=تبني سنابرها  

 من فوق أرؤسنا سقفا تواتبه البيض املباتر.

 : النقاد=الكاعر.181 

 : فيرسف=فيرسق.181 

 : يدعيه=يدعه.181 

 : رشوط=رشوطه.182 

 حظر عىل نفيس.: أحرض عىل نفيس=أ182 

 : مسميات=أسامء.183 

 : لئن يأخذ أحدتم حبله...=ألن أحدتم حبله....189 

 : أن=إن.190 

 ="وقفت عىل أبواب يافا وقلت للعينني قفا نبك": 196 

 عىل أبواب يافا يا أحبائي"
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 ويف فوىض حطام الدور

 بني الردم والكوك

 وقفت وقلت للعينني

 قفا نبك

 ."عىل أطالل من رحلوا وفاتوها

 : مبدأهم=مبدؤهم.197 

 : تتابع النص=تتبع النص.198 

 : املحتوى أو النظام اللغوي= املحتوى والنظام اللغوي.204 

 : أمهلت ترقيم قسم املحتوى من اإلعالمية؛ فتاه عن قسيمه.218 

 : قدمي أرسار البالغة يف تتب اجلرجاين عىل دالئل اإلعجاز!229 

 !"الصرر"، عىل تتاب "صفوت"قدمي تتاب  

، يف التسمية، عىل الطائي؛ فلم يرد يكتهر هبا غر "ابن مالك": قدمي 239 

 حاتم وحبيب والوليد!

 : إلة=إىل.236 

 : ابن القيم اجلوزية=ابن قسم اجلوزية.239 
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الدمكقي الذي نرش املوسوعة الكعرية، وال  "املجمع الاقايف": ما هذا 239 

من هيئات وزارة الاقافة! ثم  نعرف إال أنه بأيب ظبي، وقد أدخل اآلن يف غره

 ما هي، أليست 

 اإللررتونية؟ 

: من أين حصل احلامدي وصبار وخلرض، عىل رسائلهم العلمية التي 242 

 اعتمدت عليها؟

 : قدمي املرجعية االجتامعية من مقايل خرماش عىل مفعوم املرجعية!243 

فيد تيف يمرن أن يست"، و"الوضوح..."ملن هذه املقاالت اإللررتونية:  

، وما يوم "السلطان قابوس واالهتامم باملوارد البرشية..."، و"العامل...

 اطالعك عليها؟

منتديات "، و"منتديات احلارة"، عىل موقعي "سبلة عامن"قدمي موقع  

 !"مسقط العامرة

  لقد حرشت عليك من أخطائك الَّصفية واْلعجمية والنحوية واْلسلوبية

والطباعية، ما ال تتحملينه ال أنت وال الوقت  واْلمالئية والتشكيلية والُتقيمية

، وهو من مادة "خطاب جاللته يف العيد الوطني الثان عرش"اْلتاِ؛ فهاِك 

دراستك؛ فاخطبينا به، وال ختطئي، وأتبعي السيئة احلسنة متحيها؛ عسى أن يستقر 
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ْكناه عن اْلرور عليه يف جممو عه، يف نفسك معنى كيان النص الكامل؛ فتشتغيل بس 

  الذي ال يتيح لك ما ينبغي من التأمل النّص احلقيقي!

  وإنم اخُتته من أجل عناية صاحب اْلاللة فيه بالشبيبة وكنت آنئذ منهم، ومن

 عزمه فيه عىل تأسيس اْلامعة التي عملت فيها بعدئذ، واحلمد هلل رب العلمْي!

 ل  ال  ج   اب  ط  ِخ 
 ط  و  الْ  يدِ عِ  الْ يِف  هِ تِ

 رش   ع   اِن  الثَّ  ي  نِ

اليوم لنحتفل بعيدنا الوطني، وباإلنجازات التي يسعدنا أن نلتقي 

وتوفيقه عىل مدى اثني عرش عاما، أرسينا  -تعاىل!-حققناها معا بعونه 

خالهلا دعائم احلارض الذي نعيكه ونسعد به، متطلعني إىل املستقبل بالعزيمة 

 واألمل يف حتقيق املزيد من أماين التقدم والرخاء لبالدنا العزيزة.

د إرشاقة عام جديد من أعوام مسرتنا الظافرة، فإننا لنذتر إننا إن نكه

بالرضا ما حققته جهودنا خالل العام املايض من خطوات أضافت مراسب 

جديدة إلنجازاتنا القائمة يف تل أرجاء البالد، وأعطت ماال صادقا للعمل 

 اجلاد، والتعاون املخلص من أجل رفعة عامن وعزهتا.

 أهيا املواطنون،

ينا ومنذ عدة سنوات إىل تنويع مصادر الداخل القومي، لقد سع

وتوسيع قاعدة اقتصادنا الوطني، ونلك باالجتاه نحو ختفيف االعتامد عىل 

عائدات النفط، واستغالل املوارد الطبيعية املتوفرة يف بالدنا. ويسعدنا أن 
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نقول اليوم إن خططنا يف هذا املجال بدأت تعطي ثامرها. ومع نلك فإنه 

جب علينا اآلن أتار من أي وقت مىض، أن نراف جهودنا لري نحقق يتو

أترب قدر ممرن من االتتفاء الذايت يف املنتجات الرئيسية واحليوية لبالدنا؛ هلذا 

فإننا قد اختذنا خطوات لتكجيع ودعم الصناعات املحلية واملكاريع اهلادفة 

ل وتدريب قوانا البرشية إىل استاامر تافة مواردنا، مع ترتيز االهتامم عىل تأهي

لالستفادة منها اىل أقىص حد، ونلك تله يف إطار خططنا للتنمية االقتصادية 

واالجتامعية. وإنه ليرسنا أن نكر يف هذا املجال إىل أن التوصيات 

واملقرتحات التي يقدمها املجلس االستكاري للدولة، تسهم اآلن مسامهة 

 د بالفائدة عىل بالدنا وكعبنا.قيمة يف العديد من املجاالت التي تعو

إن تقدم الدول وحتقيق الرخاء لكعوهبا يعتمدان إىل حد تبر، عىل 

مدى ما تتمتع به هذه الدول من قوة اقتصادية؛ ومن هنا تان حرصنا الدائم 

عىل انتهاج سياسة اقتصادية هتدف إىل حتقيق نمو اقتصادي مطرد ومالئم، 

اآلثار السلبية للرتود االقتصادي العاملي،  وتتيح لبالدنا القدرة عىل مقاومة

الذي تزايد يف السنوات األخرة عىل نحو مل يسبق له مايل يف خطورته 

وانعراساته البعيدة املدى؛ حيث اكتدت وطأته عىل الدول النامية بصفة 

خاصة؛ هلذا فإننا قد توخينا إتاحة املرونة الرافية خلططنا االقتصادية، بام 

جلة األمور معاجلة عملية يف ظل الظروف واألوضاع يمرننا من معا
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االقتصادية الدولية الراهنة، ويمرننا يف نفس الوقت من إنجاز املكاريع 

األساسية واحليوية الالزمة لتحقيق التقدم لبالدنا والرفاه لكعبنا، ويف هذا 

اإلطار فإننا ماضون قدما يف إنجاز خطتنا اخلمسية الاانية، وفقا ألولويات 

 أخذ بعني االعتبار تل ما تقدم نتره.ت

 أهيا املواطنون،

اعتزازا بكبابنا وجتسيدا الهتاممنا الربر بإعداده ألداء واجبه نحو 

وطنه، سيتم خالل هذا األيام وضع حجر األساس جلامعة قابوس، إيذانا 

بمبارشة العمل يف هذا املرشوع الربر بام يضمه من منكآت جامعية عديدة. 

ل العام القادم بإنن اهلل، يف إقامة مدينة رياضية متراملة، تام وسنبدأ خال

عاما للكبيبة  1983أنكأنا جملسا أعىل للكباب برئاستنا، ونعتزم جعل عام 

العامنية، وختصيص عيدنا الوطني القادم لكبابنا؛ ونلك تله هبدف إبراز دور 

إجيايب ويف  الكباب وإتاحة تل الفرص أمامه لالضطالع هبذا الدور عىل نحو

 تافة املجاالت.

 أهيا املواطنون،

إننا إن نكارك دول اخلليج الكقيقة احلرص عىل تطوير وتنمية التعاون 

القائم يف مجيع املجاالت، فإننا ال ندخر جهدا يف تعزيز ودعم مسرتنا 

 اخلليجية املكرتتة، بام يعود عىل كعوبنا مجيعا بالفائدة.
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مهمة للبدء يف تنفيذ االتفاقية  لقد حتققت يف هذا املجال خطوة

االقتصادية املوحدة لدول جملس التعاون اخلليجي. وإن القرارات التي 

اختذت يف هذا الكأن حتقق بدرجة متوازنة مصلحة عامن، ومصلحة دول 

 املجلس جمتمعة يف خلق اجلو املناسب للتنمية املكرتتة.

اتباع سياسة  وعىل مستوى منطقتنا العربية، نادينا يف املايض إىل

التعقل، ودعونا قادة املنطقة إىل فهم حقيقة التوازنات بني القوى السياسية 

واالقتصادية الدولية، ومن ثم التعامل معها بحرمة واتزان بام حيقق املصالح 

احليوية لكعوب أمتنا العربية. ولقد أثبتت أحداث هذا العام يف الرشق 

 األوسط صدق وصحة ما دعونا اليه.

كفت هذه األحداث بوضوح حقيقة أولئك الذين زعموا دائام لقد ت

أهنم سند قوي ألصدقائهم يف منطقتنا العربية ولرنهم رسعان ما ختلوا عنهم، 

ومل يقدموا هلم دعام، ومل يفعل أولئك وأصدقاؤهم يف عاملنا العريب وخارجه 

 أي يشء حلل مكاتل املنطقة. ولو أن هؤالء اختذوا مواقف إجيابية لدعم

املبادرات التي قدمت لتحقيق سالم عادل ومرشف يف الرشق األوسط بدال 

من إعاقتهم لتلك املبادرات لران نلك قد ساعد عىل تفادي الرار من 

 املعاناة، ولرانت قضيتنا العربية قد أحرزت نرصا سياسيا فعاال.
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ويف ضوء هذه األحداث فإن علينا نحن العرب أن نراف جهودنا 

العربية احلقيقية. وعلينا واجب االحرتاس من أولئك الذين  خلدمة املصالح

يسعون اىل اإلرضار باملصالح احليوية لكعوبنا بكعاراهتم اجلوفاء ومزاعمهم 

الرانبة التي يدعون فيها أهنم األصدقاء واحللفاء الوحيدون للكعوب 

العربية. وعلينا أيضا واجب احلذر من أولئك الذين يكوهون تعاليم ديننا 

 إلسالمي احلنيف خلدمة أغراضهم السياسية.ا

لقد ناكدنا مجيع أكقائنا العرب يف مال هذا اليوم من العام املايض، 

أن يلقوا بخالفاهتم جانبا وليعملوا معا مستخدمني تل إمراناهتم خلدمة 

قضايانا املكرتتة، ونحن اليوم نجدد مناكدتنا ألكقائنا، ونؤتد عىل األمهية 

 صف العريب يف هذه املرحلة الدقيقة من حياة أمتنا العربية.القصوى لتوحيد ال

لقد كهد العامل هذا العام تطورات خطرة أظهرت بوضوح عدم 

استقرار األوضاع العاملية، تام أظهرت عدم اترتاث بعض الدول والقوى 

بالقوانني واألعراف الدولية واملبادئ اإلنسانية، بارتراهبا ألعامل العنف، 

وحكية البكعة، واستخدام األسلحة الرياموية املحرمة دوليا ضد واملذابح ال

الذين يرافحون يف سبيل حرية أوطاهنم، وختليصها من السيطرة األجنبية. إن 

تل هذه األعامل قد كرلت حتديات خطرا لألمم املتحدة، ورسالتها 

وميااقها، وقراراهتا التي أمهلت مرارا تررارا حتى بات واضحا اآلن أن 
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نظمة الدولية تواجه خطر التحول إىل منظمة ضعيفة عاجزة ال متلك القوة امل

لفرض احرتام املبادئ والقيم التي من أجلها أنكئت. وقد حان الوقت لري 

تتحمل تل دولة مسؤوليتها يف نطاق األرسة الدولية هبدف تنكيط دور األمم 

السالم واألمن  املتحدة، وتأتيده ومنحه قدرة التأثر اإلجيايب لصالح قضايا

الدوليني. ونحن إن نطالب املجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته يف هذا الصدد 

فإننا نؤتد التزامنا بمسؤوليتنا جتاه األمم املتحدة، والتزامنا بالتعاون مع تل 

الدول املحبة للسالم، متطلعني إىل اليوم الذي نرى فيه املنظمة الدولية وقد 

 ة البرشية.غدت أداة فعالة خلر وسالم

إن واجبنا يف ظل األوضاع العاملية الراهنة يتطلب منا أن نزيد من 

إرصارنا وترايف جهودنا للقيام بمسؤولياتنا نحو بلدنا، ونحو أكقائنا يف 

 األرسة العربية وأصدقائنا يف املجتمع التويل.

 أهيا املواطنون األعزاء،

واتنا املسلحة إنه ليرسنا يف هذا اليوم أن نحيي وبرل االعتزاز ق

الباسلة بجميع قطاعاهتا عىل دورها املجيد، وإسهامها البارز يف تل ما حتقق 

لبالدنا من استقرار وطمأنينة ورخاء، مؤتدين حرصنا عىل ترريس اجلهود 

لتطوير قدرهتا باستمرار، وإمدادها بأحدث األسلحة والعتاد، وبرل ما يسهل 
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محاية ترابنا الوطني وتأمني مسرة بالدنا  هلا أداء رسالتها النبيلة يف السهر عىل

 عىل طريق اخلر والرخاء والنامء.

أن يديم علينا مجيعا، وعىل بالدنا تل النعم  -عز، وجل!-نسأل اهلل 

 التي أنعم هبا علينا، وجيعلنا من الكاترين هلا ليزيدنا منها؛ إنه سميع جميب!

 وفقنا اهلل وإياتم لرل ما فيه اخلر والصالح!

 ل عام وأنتم بخر!وت

 والسالم عليرم ورمحة اهلل وبرتاته!
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