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تمهيد
احلمد هلل .والصالة والسالم عىل رسول اهلل .أما بعد:
فهذا سفر يشتمل عىل عا ّمة ما نرشته من مقاالت وبحوث وتغريدات
وفتاوى يف علوم العربية يف خمتلف وسائل النرش مد ًة تناهز مخسة عرش عا ًما(.)1
َ
متفرق ًة ،فتتبعتها ومجعتها ،ثم أقبلت عىل النظر فيها فصنّفتها
وقد كانت أشتاتًا ِّ
وأرخت هلا ليعرف سابقها من الحقها ،ول َففت كل
بحسب علومها وأبواهباّ ،
وأجلت فيها مـجهر الفحص
مسألة منها بأمثاهلا ،ولززُتا إىل أشكاهلاَ ،
مدونتي
والتدقيق ،وأعملت فيها قلم اإلصالح والتهذيب ،و َظلت أنرشها يف ّ
بعيدات َب ن
نحوا من ثالثة أعوام .ثم
ي حتى تكامل نرشها .وقد تقاضاين ذلك ً
انتَدَ ب أخي َّ
املهذب الفاضل حممود املسعودي إىل مجعها يف سفر واحد ل َتسهل
قراءُتا ومراجعة مسائلها من ك َث ن
وج َهد يف تنسيق
ب ،فكابدَ نسخها من املدونة َ
آهيا وأبياُتا وحواشيها ،فشكر اهلل له وأجزل مثوبته وبارك يف عمله .والشكر
ن
أيضا ّ
بفائدة أو أسدَ ى إ ّيل عارف ًة.
لكل من أفادين
ً
املعول عليه ألنه النسخة األخرية
وما نرشته يف هذا املجموع فهو
املعتمد َّ
َ
كل ن
املصححة .والن ّية أن ُيدَّ ث ّ
َ
ويتواَف
الزيادات
حي عىل قدر ما جيتمع من ّ
َّ
من التصحيحات .وأرجو أن تكون كثرة صفحاته َمن َبه ًة عىل كثرة إصابته ،وأن
تكون كثرة إصابته سب ًبا لع َظم االنتفاع به .وأسأل اهلل أن يعصمني من العجب
( )1ينتهي يف هذه النسخة األوىل إىل تاريخ 1224 /1 /42هـ.
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والزلل ،ومن
بصوابه ،وأن َجينبني املكابرة عىل خطئه ،وأن يعيذين من اخل َطل َّ
والعمل.
تكاذب ال َقول
َ
وما يك يف هذه املقاالت من اختالف يف الرأي – وهو قليل جدًّ ا – فعن
ن
حركة الف َكر وعن
عم ند تركته،
ولغرض أبقيته ،وذلك ليكون آي ًة تش ّ
ف عن َ
كثريا من املسائل حتتمل االختالف،
تق ّلب الن َظر يف ما عاجلته من املسائل ،وألن ً
واملذهب وضدَّ ه ،فجائز أن يكون ما رجعت عنه هو
وتق َبل الرأي وأخاه،
َ
الصواب ،وما أخذت فيه هو اخلطأ.
الصبا أ ّيا َم
عرفته يف َمطلع ِّ
وإين حي أنرش مقااليت هذه َألتذكّر صاح ًبا يل َ
فعرفت منه ً
كنت أكتب أ َ
نقي اجليب مأمون الغيب .وكان ال
رجال ّ
وىل مقااليت َ
يشجعني و َينصح يل .وكنت ر ّبام استرشته الفين َة بعد الفينة يف ما أكتبه،
يفتأ
ّ
املحفوف باحلكمة ،وهو الصديق
التدبري
بالسداد ،و
َ
فأجد منه الرأي املؤ َّيد ّ
َ
حممد بن عبد الرمحن اجلنيديل – س ّلمه اهلل  ،-فله الشكر والتَّج ّلة .وإليه أهدي
هذا العمل.
{ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ}.

وكتبه:
قص
أبو ّ
فيصل بن عيل املنصور
1224 /1 /44هـ.
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أدب القدماء و ِش ْعرهم وأخبارهم وعاداتهم

أدب القدماء وشعرهم
وأخبارهم وعاداُتم
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شرح حماسية معن بن أوس المزني

()1

 القصيدة(:)2
ن
أوس امل َز ّين([ :)3بحر الطويل]
قال معن بن
ألوجــل -
 -1ل َعمــر َك مــا أدري – وإين
َ

عـــــىل أ ِّينـــــا تَعـــــدو ا َملن ّيـــــة ّأول

َ
أخــوك الــدّ ائم العهــد مل َأحــل
وإين
ّ -4
ن
عـداوة
حاربت مـن ذي
 -5أحارب َمن
َ

َ
َ
ابــزاك خصــم أو نَبــا َ
بــك َمنــزل
إن
مـــت َ
فأعقـــل
َّوأحـــبس مـــايل إن َغر
َ

 -2ســتَقطع يف الــدُّ نيا إذا مــا قطعتَنــي

يمين َ
َـــف َت َبـــدَّ ل
أي ك ُ
َـــك ،فـــانظر َّ

 -1ويف النّاس إن َّر ّثت حبال َ
ـك واصـل

َّويف األرض عـــن دار القـ َ
ــول
ــىل متحـ َّ

َ
أخــاك وجدتَّــه
أنــت مل تنصــف
 -1إذا
َ

َ
كــان َيعقــل
ــرف اهلجــران إن
عــىل َط َ

َضـيمه
السـيف مـن أن ت
َ
 -3و َيركب َحدَّ َّ

زحـل
السـيف َم َ
إذا مل يكن عـن َشـفرة َّ
ن
آخـــر الـــدّ هر تقبـــل
بوجـــه
إليـــه
َ

الّشء مل َتكَـد
 -7إذا انرصفت نفيس عن ّ

( )1نرش يف التلجرام يف قناة (خمتارات شعرية للحفظ) ويف فسبك وتويرت يف 1221 /10 /13هـ.
رشح هذه القصيدة استجاب ًة لطلب أخي الشيخ سليامن العبودي من أجل نرشها يف قناة
( )4كتبت َ
(خمتارات شعرية للحفظ).
( )5هو معن بن أوس امل َز ّين ،شاعر جميد فحل من خمرضمي اجلاهلية واإلسالم .له مدائح يف بعض
يفضله ويقول( :أشعر أهل اجلاهلية زهري بن أيب سلمى .وأشعر أهل
الصحابة .كان معاوية ّ
اإلسالم ابنه كعب ومعن بن أوس)َ .
ف برصه يف أواخر أيامه .مات
رحل إىل الشام والبرصة .وك ّ
والبرصي يف «احلامسة
يف املدينة عام 12هـ .وهذه األبيات من خمتار أيب متام يف «ديوان احلامسة»
ِّ
البرصية».
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 مناسبة األبيات:
فهجره صديقه
تزوج بأخت صديقه ،فاتّفق أن طلقها معن،
كان معن قد َّ
َ
وح َلف ال يكلمه أبدً ا ،فقال معن هذه األبيات يعاتبه ويستعطفه.
 رشح األبيات:
ألوجل -
 -1ل َعمر َك ما أدري – وإين
َ

عـــــىل أ ِّينـــــا تَعـــــدو ا َملن ّيـــــة ّأول

 التفسري(:)1أ -اللفظَ :ل َعمرك :ال َعمر بفتح العي معناه العمر ،أي مدة احلياة .وال
الوجل ،وهو اخلوف .وجيوز أن
أوجل :من
َ
ستعمل يف القسم إال بالفتحَ .
ي َ
فعال مضار ًعا ،أي :وإين ألخاف .أو َ
يكون يف هذا البيت ً
أفعل تفضيل ،أي:
وحذف (منك) ،وهو جائز .أو صف ًة مش َّبهة ،أي :وإين
وإين ألخ َوف منك.
َ
خلائف ،فيكون بمعنى (وج نل) .وهو الراجح .ونظريه (أعمى) و(ع نم) ،غري
أهنم مل يقولوا يف مؤنثه( :وجالء) كام قالوا( :عمياء).
بي الفعل (أدري) ومفعوله
ب -الرتكيب :مجلة (وإين ألوجل) معرتضة َ
الذي هو مجلة (عىل أ ّينا تعدو املنية ّأول).
يقول :وحياتك يا صاحبي ال أدري أ ُّينا يفجؤه املوت قبل اآلخر .وإين
خلائف وجل من كال االحتاملي.
( )1املراد به بيان ظاهر املعنى برشح دالئل منطوقه إفرا ًدا وتركي ًبا ،أي بيان معنى ما قاله الشاعر
باللفظ.
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 التأويل( :)1أراد أن يقول لصاحبه :اعلم يا صاحبي أن حالنا ال خترجمت قبلك مل
عن أحد أمرين :فإ ّما أن أموت قبلك ،وإما أن متوت قبيل ،فإن ُّ
تلبث أن تندم عىل رصمك يل وزهادتك يف إخائي ،وذلك أن املوت من ما ينزع
ّ
ويدل
البغضة ويقطع املنافسة ويوجب الشفق َة ويدعو إىل التنويه بمآثر امل ّيت
عىل ّ
حاق قدره وعىل مكانه الذي كان يسدّ ه ويملؤه .وقد أمل َعت الشعراء إىل
رشا:
هذا املعنى ،فمنه قول تأ ّبط ًّ
ـــن مـــن نـــدَ نم
الس َّ
ّ
لتقـــرعن عـــيل ِّ

ــض أخالقـــي
ّرت يو ًمـــا بعـ َ
إذا تـــذك َ

وقول َعبيد بن األبرص:
زودتنـــــي زادي
يت مـــــا ّ
ويف حيـــــا َ

ال أعرفنّـــك بعـــد املـــوت تنـــدبني

ن
هجر ال وصل يمحو
مت قبيل كان افرتاقنا عن ق ًىل ال و َّد بعده ،وعن
وإن َّ
أثره ،وعن سخط ال مستعتَب منه ،وكان آخر أمرنا بعد هذه العرشة الطويلة
َ
التدابر والشحناء ،وإنام األمور بخواتيمها .وإين لوجل
وهذا اإلخاء الوثيق
َ
مشفق من كال األمرين ال َّل َذين ال أدري ُّأهيام يقع أول.
 النقد( :)2أحسن الشاعر يف استفتاحه القصيد َة هبذا البيت ،وذلك أنهتعرف ما يريد الشاعر
( )1املراد به بيان باطن املعنى أو معنى املعنى أو ظالل املعنى ،فهو تغلغل إىل ُّ
يصوره لفظه .وتأويل اللفظ يف اللغة :تفسري ما يئول إليه معناه.
أن يقوله من ما مل ِّ
( )4املراد به ذكر حماسن البيت ومساويه ،وغرره وع َرره .وكذلك أصل معنى (النقد) يف اللغة.
ولف َظا (الغرر) و(العرر) يف استعامل املتقدّ مي قريبان من لف َظي (اإلجيابيات) و(السلبيات) يف كالم
املحدَ ثي .وانظر «البيان والتبيي .»44 /4
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وحتم االفرتاقَّ ،
وأخ َر تعدا َد
ذك ََّر صاحبه بفجاءة املوت ووشكان الرحيل َ
فضائله معه والتنويه بحسن بالئه وصدق إخائه إىل البيت الثاين ،وذلك كي
يستميل قلبه ويسكّن من نافر إقباله ّأو ًال ألن للموت هيب ًة ترتدع منها النفوس
وختشع هلا القلوب .وعل َم أن ذكره هذا للموت مستلزم للتذكري بسالف
اإلخاء ،والتحذير من القطيعة والبغضاء .ولو ابتدأ األبيات بعدِّ فضائله
أخوته مل يأ َمن أن َهييج ذلك صاح َبه فيغر َيه باملراء واملكابرة فيداف َعه
وشواهد َّ
عن بعض ما ا ّدعاه أو يور َد عليه مثله أو أزيد منه.
أيضا لطف االعرتاض بقوله( :وإين ألوجل) ،إذ ن ّبه بذلك
ومن حماسنه ً
يموت هو قبل
عىل أنه خائف من كال األمرين :أن يموت صاحبه قبله ،وأن
َ
قدره
ظن أنه يو ّد لو مات قبل صاحبه
َ
صاحبه .واحرتس بذلك من أن ي ّ
فيعرف َ
بعد موته ويند َم عىل ما َ
فرط منه يف ح ّقه ،أو يظ ّن أنه يو ّد لو مات صاحبه قبله
ً
والتامسا لنسيان ذكَراته معه وتش ّف ًيا منه لسوء جزائه ،بل هو
استعجاال لفراقه
ً
أيضا أن يموت قبل
خائف أن يموت صاحبه قبله
فيخرس مودته ،وخائف ً
َ
أحب إليه ،والرتايض
والصلح
قدره إال بعد موته.
ّ
ُّ
صاحبه فال يعرف صاحبه َ
أيضا اإلحسان ك َّله
آثر عنده .ويف هذا اسرتقاق بالغ وتل ُّطف بديع .ثم أحسن ً
بأن جعل هذه اجلملة معرتضة يف جوف قوله( :ما أدري عىل أ ّينا تعدو املنية
ويبي له إشفاقه من نزول
ليعرف صاحبه من أول الكالم
احرتاسه هذا ِّ
َ
أول) ِّ
توهم رغبته يف مفارقة
املوت بأحدمها
وينفي عنه ما قد يسبق إىل قلبه من ّ
َ
اآلخر باملوت.
أحدمها
َ
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ومنه د ّقة وصفه ملجيء املوت إذ جعله عدوانًا ،وذلك قوله( :تعدو املن ّية)،
وينقض يف
باألسد حي يعدو عىل فريسته
فش ّبهه يف فجاءته ويف رسعة حلوله
ّ
َ
إثرها .ومعلوم ملن شاهد ذلك منه أنه يكون يف غاية الفجاءة ورسعة الوثبة
الز ّماين ،يف إحدى
وعن متام االستخفاء وشدّ ة املخاتلة .ومن ذلك قول الفند ِّ
الروايتي:
عـــــــدا وال ّليـــــــث غضـــــــبان

َ
مشــــــــينا مشــــــــية الليــــــــث

املرزوقي ،وآثر عليها رواية (غدا) .ويف ذلك نظر.
وأنكرها
ّ
وقول عبد يغوث احلارثي:
أنـــا الليـــث معـــد ًّيا عليـــه وعاديـــا

وقــد علمــت عــرك مليكــة أننــي

وإنام أراد الشاعر من وراء ذلك َّ
حث صاحبه عىل تاليف األمر وعىل
ف أحدَ مها.
رتين فيخ َط َ
املبادرة إىل الصلح حماذر ًة من أن يثب املوت عليهام مغ َّ
َ
ري.
وروي (تغدو املن ّية) .والرواية
للنم ّ
األوىل أشعر وأجود خال ًفا َ
ومنه براعة اإلجياز ،فإنه استطاع أن يطوي يف هذا البيت كال االحتاملي
اللذين ذكرت ،وذلك يف قوله( :ما أدري عىل أ ّينا تعدو املنية أول) .وقد أغنته
املقتضبة عن اإلسهاب يف بياهنام إذ أمكنه أن ّ
يدل عليهام باللزوم.
هذه اللمحة
َ
الرفق ومن حسم دواعي املنازعة واملجاذبة
ويف هذا من حسن اخلطاب ومتام ِّ
ما ال خي َفى.
َ
أخوك الـدّ ائم العهـد مل َأحـل
وإين
ّ -4

َ
َ
ابــزاك خصــم أو نَبــا َ
بــك َمنــزل
إن
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 التفسري:وال وح ً
أتغري ،من (حال ُيول َح ً
ئوال)َ .
إن
أ -اللفظ :مل أحل :مل ّ
أحتول أو ّ
ابز َ
اك :أصله (إن أبزاك) فحذفت مهزة (أبزاك) ونقلت حركتها إىل النون
َ
َ
وأعياك .والظاهر
الساكنة قبلها .وهي لغة بعض احلجازيي .وأبزاك :أثقلك
ّ
وتأخر ظهره
أبزى :إذا تقدَّ م صدره
أنه
ّ
يبزى ،فهو َ
مشتق من بز َي الرجل َ
َ
َ
أبزى بإثقال ظهرك
ودخل .وهو ضدُّ األحدب ،فكأن معنى (أبزاك)
جعلك َ
بالتكاليف واملطالب ،عىل تشبيهها باملحسوس الذي ُيمل عىل الظهر .وهي
أصح من تفسريه بـ(غلبك وقهرك) .ومنه
قريبة من معنى (آده يئوده) .وهذا
ّ
قول الفرزدق:
ــك قـــد أبـ َ
إن كـــان أنفـ َ
ــزاك حمملـــه

فاركــب أتان َ
َــك ثــم اخطــب إىل زيــق

نبا بك :إذا جعلك تنبو .والذي أراه أن الباء هنا بمعنى التعدية ،فهي
ونبو املرء عن منزله هو أن يمتنع
بمعنى (أنباك) كام قالوا( :ذهب به وأذهبه)ّ .
هم.
عليه القرار واالطمئنان فيه أل ًذى أو ّ
أتغري عن ما عهدتَّني
ب -الرتكيب :يقول :أنا صاحبك الذي تعرف ،مل ّ
عليه من الغوث والنجدة متى ما أثقلك خصم أو أقلقك منزل.
 التأويل :ملا فرغ من حتذير صاحبه فجاء َة املوت وتفري َقه بينهام ،و َب َع َثهباإليامء الرفيق عىل تذكُّر حسن صنيعه معه وصدق والئه له رأى أن السبيل قد
ليرصح بام أومأ إليه ،فذكّر صاحبه بأنه أخوه الثابت اإلخاء ،الدائم
متهدت له
َّ
ِّ
يتغري ،وأنه إن احتاج
املو ّدة ،احلارض النّجدة ،وأنه ال يزال عىل ما عهده عليه مل َّ
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قائام بنرصته،
إليه يف أوقات الشدّ ة وجده رسي ًعا إىل معونته
ً
منحازا إىل ص ِّفه ً
وذلك إذا أعياه خصمه وثقل عليه أو مل يطمئن به منزله من ما جيده فيه من
األذى واإلهانة .ونظري ذلك قول لبيد يف معلقته:
تــــــراك أمكنـ ن
ــض النفـــوس محامهـــا
أرضــــــها
أو َيعتلـــق بعـ َ
ـــــة إذا مل َ
ّ
وقول امرئ القيس:
ن
ـــــدة فارقتهــــــا
وإذا َأذيــــــت ببلـ

وال أقــــــيم بغــــــري دار مقــــــام

مجي:
وقول عبد قيس الرب ّ
واتـــرك حمـ َّ
الســـوء ال حتلـــل بـــه
ــل ّ

فتحــــول
وإذا نبــــا بــــك منــــزل
َّ

التعريف حيث قال( :أخوك الدائم
 النقد :أحسن الشاعر يف إيثارهَ
العهد) ،ومل يقل( :أخ لك دائم العهد) ،فكأنه يقول :إن يكن لك أخ دائم العهد
معروف بذلك فأنا األخ الدائم العهد .ولست ً
منكورا من مجلة اإلخوان
أخا
ً
أيضا يف تعبريه عن الوفاء بدوام العهد ثم يف توكيده لذلك
وحسب.
وأحسن ً
َ
ن
ن
ومغن عنه ،إذ أراد ليقول
مقتض له
بقوله( :مل أحل) مع أن دوام العهد
عيل أو ّ
تغريت
لصاحبه :إن ح َ
تومهت أين ّ
لت أنت عن العهد فقطعتني ّ
وتغريت ّ
أتغري .وهذا من التوكيد البليغ املوافق ملوضعه.
فأنا مل أحل ومل ّ
َ
َ
وروى بعض العلامء َ
والرواية املعروفة َ
ابزاك
(إن
(إن
ابزاك خصم)َ .
ظهر املرء ويعييه هو اخلطب ،أي
خطب) .وأراها
ّ
وأسدّ ألن الذي يثقل َ
أصح َ
املصيبة أو املشكلة ،وليس اخلصم ،إذ اخلصم إنام يوصف باملحاربة أو اإليذاء.
عىل ّ
أن الكريم يأنَف أن يقول له قائل( :إن غلبك خصمك أو أعياك فأنا
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أنجدك) ،ويأ َبى أن ينسب إىل ذلك أو يق َّر به ألن هذه صفة األذ ّلة املستضعفي.
هذا مع أن يف انتحال هذا القائل النجد َة واملعون َة وادعائه أنه هو املخ ّلص له
ً
ً
وإنزاال لصاحبه منزل َة املستض َعف
القوي
إنزاال لنفسه منزل َة
واملفرج عنه
ّ
ّ
الذليل .وهذا خ َطل من القول ،ونقض للغرض من األبيات ،فبعيد أن يكون
هو ما قاله هذا الشاعر.
ن
عداوة
حاربت من ذي
 -5أحارب َمن
َ

مـــت َ
فأعقـــل
َّوأحـــبس مـــايل إن َغر
َ

 التفسري:أ -اللفظ :مايل :املال هنا اإلبل .وكذلك هو معناه إذا أطلق يف كالم
مت :الغرم ما يلزم املر َء سداده من دين ونحوه يف غري جناية .أعقل:
العرب .غر َ
أدفع ال َعقل عنك ،وهو الغرامة.
ب -الرتكيب :يقول لصاحبه :أحارب من حتاربه من أعدائك .وإذا
أصابتك غرامة منعت إبيل أن خترج للمرعى وقضيت هبا غرامتك.
وصح َة وفائه
 التأويل :ملا ّبي يف البيت السابق صدق إخائه لصاحبهّ
فرس ذلك يف هذا البيت فذكَر أنه يبذل له أنفس
وقيا َمه بنجدته يف أوقات الشدّ ة ّ َ
ما ي َ
بذل ،وهو النفس واملال ،فأما نفسه فإنه جيود هبا للمناضلة عنه والقتال
املغرم وطولب
معه .وأما ماله فإنه هيون عليه أن يؤد َيه عن صاحبه متى أثقله َ
باألداء.
 النقد :أحسن الشاعر يف قوله( :أحارب من حاربت) إذ جعل نفسهتاب ًعا لصاحبه وجعل إرادته منقادة إلرادته ،وجعل صاحبه هو املبتدئ للحرب
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ِّ
املتنخل اهلذيل:
املقتدح َلزندها ،فهو له كام قال
َ
ســـــدت مطواعـــــ ًة
إذا ســـــدتَّه
َّ

وكلـــــت إليـــــه كفـــــاه
ومهـــــام
َ

وهذا من ما َيزيدك شكًّا يف الرواية السابقة َ
(إن ابزاك خصم) ألهنا
ً
مقهورا.
رجال ضعي ًفا
وتصور صاحبه
القوي املخ ِّلص
تصوره بصورة البطل
ِّ
ّ
ِّ
ً
وقوله( :من ذي عداوة) ليس باجل ّيد ألنه إن يكن صاحبه ال ُيارب إال ذا
غري ذي العداوة فهو
العداوة فهو حشو ال طائل منه .وإن كان قد ُيارب َ
مستحسن ألن غاية النرصة يف مذهب الشعراء مماألة الصديق
اشرتاط غري
َ
لصديقه وإنجاده واالنضواء إىل ص ّفه من غري رشط وال تر ّدد وال سؤال .وعىل
احلامك:
ذلك قول
ّ
يف النائبـــات عـــىل مـــا قـــال برهانـــا

ال يســـألون أخـــاهم حـــي َينـــدهبم
وقول احلامك اآلخر:

ن
بــــأي مكــــان؟
حــــرب أم
أل ّيــــة
ّ

إذا اســتنجدوا مل يســألوا مــن دعــاهم:

وهم يذكرون مثل ذلك يف خصال الكرم .ومنه قول الشاعر:
لتط ّلــــــب العـ ّ
ـــــالت بالعيــــــدان

ال ينكتـــون األرض عنـــد ســـؤاهلم

احلامك اآلخر:
إجيازا قول
وأس َلم من بيت مع نن وأحسن ً
ّ
َ
َ
أخــوك مــن يــدنو وترجــو
أخــوك

عـــــي اســـــتجابا
مو ّدتَـــــه وإن د
َ

حــارب مــن تعــادي
حاربــت
إذا
َ
َ

وزاد ســـــالحه منـــــك اقرتابـــــا

وبرأ من التَّكرار واحلشو.
إذ
َ
وضع (تعادي) موضع (حتارب) َ
ختري بارع ل ّلفظ ،إذ كان يمكنه أن يقـول( :وأحـبس
وقوله( :أحبس مايل) ُّ
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املال) أو ً
(ماال) ،ولكنه أضاف املال إىل نفسه بياء املتك ّلم إمعانًا يف الداللة عـىل
ً
(مـاال
اخلاص .ثـم مل يقـل:
متام اإليثار ،فهو يؤثر التفريج عن صاحبه من ماله
ّ
يل) أو (من مايل) ،بل قال( :مـايل) ،فهـو (مالـه) ك ُّلـه .ويف قولـه( :وأحـبس)
تصوير بديع ،إذ مل يقل( :وأدفع مايل عنـك) ألنـه أراد أن يكشـف عـن مقـدار
تقديمه حل ّظ صاحبه عىل ّ
حظ نفسه ،فهو يمنع إبله أن خترج للمرعى مع مـا يف
بجامهلن وهباء منظـرهن الـذي ذكـره اهلل تعـاىل يف قولـه:
هذا من فوات التمتّع
ّ
﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﴾ [النحـل ،]1:ومـن مغالبــة
والطمع يف نامئهن الذي جاء يف قولـه﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﴾
املح ّبة هلن
َ
عوضا من ذلـك بـأدائهن
حتى قال﴿ :ﮮ﴾ [آل عمران ،]12:وتسمح نفسه ً
عن صاحبه ابتغا َء التنفيس عن كربه والقضاء لذمامه
يمين َ
َـــف َت َبـــدَّ ل
أي ك ُ
َـــك ،فـــانظر َّ

 -2سـتَقطع يف الــدُّ نيا إذا مــا قطعتَنــي
 -التفسري:

أ -اللفظَ :ت َبـدَّ ل :مضـارع (ت َّب َ
ـدل) .وأصـله (تَتبـدَّ ل) ،فحـذفت إحـدى
جوازا .وذلك كثري يف القرآن ويف كالم الفصحاء نحو قوله تعاىل﴿ :ﯯ
التاءين
ً
ﯰﯱ﴾ [الليـــل ]12:أي :تتل َّظـــى ،وقولـــه ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾
مسـتعملة
ستعمل يف الفصحى املعارصة ،ولكنها
َ
[األحزاب ]14:أي :تتبدّ ل .وال ت َ
يف العا ّم ّية
ب -الرتكيب :يقول لصاحبه :إنك إن قطعتني يف هذه الدنيا فكأنام
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كف ّ
حتل حم ّلها وتغني َغناءها
قطعت يمينك ،فانظر هل جتد من ُ
 التأويل :ملا صدّ ر أبياته بتذكري صاحبه بتفريـق املـوت بيـنهام واسـتفتححتول بعد ذلك إىل الترصيح واإلبانة ف َعدَّ عليه آيات
خطابه باإليامء والكناية ثم َّ
ً
َ
قلـيال عـىل اإليغـال يف
صدق مو ّدته يف املايض واملستق َبل جتـارس
وعرفه
إخائه ّ
ّ
اطمـأن إىل
الترصيح بعد أن أل َقى إليه ما هو حقيق أن يستميل به قلبه وبعـد أن
نَفاق ذلك عليه وتأ ّثره بهّ ،
فأدل عليه بعض اإلدالل ّ
فحذره عاقبة فراقه إيـاه يف
حياُتام كام َّ
حذره يف البيت األول عاقب َة فراقه بعد موت أحدمها .وقوله( :إذا ما
استمررت عىل قطيعتي) ألنه قد كـان قط َعـه ،فهـو نظـري
قطعتَني) يراد به (إن
َ
قولـــه تعـــاىل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [الفاحتـــة ،]1:يقـــول لصـــاحبه :إن
الكـف أداة
كنت كـام لـو قطعـت ك ّفـك اليمنـى ،ألن
ّ
استمررت عىل قطيعتي َ
العمل ّ
الترصف .وجع َلها اليمنى ألهنا أرشف وأكثر نف ًعا .ومن ذلك قول
وحمل
ّ
ابن الدمينة:
أبينـــي أيف يمنَـــى يـــديك جعلتنـــي

ـــريتني يف
فـ
َ
ـــأفرح أم صـ ّ

شــــاملك()1

والش َ
فجعل اليمنى دليل الرفعةِّ ،
الضعة.
امل دليل ّ
وقول اآلخر:
فأنـــت امـــرؤ كلتـــا يـ َ
ــديك مفيـــدة

شـــاملك خـــري مـــن يمـــي ســـواكا

(ِّ )1
الريح فإهنا بالفتح
(الشامل) للجهة املعروفة بكرس الشي .وفتحها خطأ شائع .أما إذا أريد هبا ِّ
َ
(شامل).
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ثم سأله أن يفتِّش وينظر أجيد صدي ًقا يقوم مقامه ويغني عنه؟ وقد علم
أنه لن جيد.
مجع الشاعر يف هذا البيت إىل حتذير صاحبه الند َم عىل رصمه بعد
 النقدَ :املخارج ومل يدع له
أيضا ،فسدّ عليه
املوت
حتذيره الند َم عىل ذلك قبل املوت ً
َ
َ
متن َّفسا يلوذ به وخيلد إليه .وهذا بيان ن
عال .وقد اختار الشاعر َ
لفظ (قطعتني)،
ً
ليستويف تشبيه اهلجر بقطع اليمي ،فكأنه
ومل يقل( :هجرتني) أو (رصمتني)
َ
يقول( :قطعك يل هو قطع ليمينك) ،فانظر كيف تأتّى له أن جيمع بي اللفظي
احليس ،ثم انظر
مع أن القطع األول بمعنى اهلجر ،والقطع الثاين بمعنى البرت ِّ
كيف ّ
سخر ذلك يف إحكام التشبيه وعقد املشاكلة .ولو قال( :إذا ما هجرتنَي)
أيضا اختياره َ
لفظ (يمي) دون
لسقط شطر احلسن من هذا البيت .ومن حماسنه ً
أي
ّ
(كف) ملا ذكرت لك آن ًفا من فضيلة اليمنَى وكثرة منافعها .ثم قال( :فانظر ّ
كف
كف تبدّ ل) بصيغة األمر فاالستفهام ،فأمر صاحبه أن ينظر :هل من ُ
ُ
أحب
يستطيع أن يتبدَّ هلا بيمينه؟ وقد أيقن أن صاحبه لن يستطيع ذلك ،ولكنه
َّ
أن يكون هو املجيب عن ذلك وبعد النظر والبحث ليكون ذلك أدعى لتسليمه
وإذعانه ،وأن َفى ملكابرته.
 -1ويف النّاس إن َّر ّثت حبال َك واصل

َّويف األرض عـــن دار القـ َ
ــول
ــىل متحـ َّ

 التفسري:أ -اللفظ :ر َّثت :قدمت فبليت وضعفت .القىل :البغض .ومنـه ﴿ﭸ ﭹ
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تحـول
(حتو َل) ،أي مكان ي َّ
تحول :اسم مكان من َّ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [الضحى .]5:م َّ
وينت َقل إليه.
ب -الرتكيب :يقول :إن ضعف وصلك أو انقطع ففي الناس أبدال
عيل املقام بأرضك التي أجد فيها البغض واألذى انتقلت
منك .وإن ضاق ّ
عنها إىل أرض غريها.
مقدار ما سيلحقه من اخلرس
عرف صاح َبه
َ
 التأويل :كأن الشاعر حي َّتوه َم أن صاحبه قد يقول يف نفسه( :وأنت
بتفريطه يف ح ّقه وجتافيه عن صلته ّ
فعطف عليه هبذا البيت فقال:
أيضا يا معن سيلحقك من ذلك ما يلحقني)
َ
ً
جربتَه من موااليت لك ومسارعتي إىل نرصتك .وأما أنا
رسا ملا ّ
أنت أشدُّ نا خ ً
الصلة فال تظن ّّن إن
فإين وإن كرهت القطيعة وأحببت استئناف املو ّدة ومراجعة ِّ
أبيت إال قطيعتي أين لن أجد ً
أرضا حتملني عنك.
أخا أعتاضه منك أو
أصيب ً
َ
َ
 النقد :قدَّ م الشاعر يف هذا البيت لف َظي (الناس) و(األرض) ليوكّدأرص عىل اهلجر والقطيعة.
معنى االستغناء عن صاحبه إن ّ
َ
أخـاك وجدتَّـه
أنت مل تنصـف
 -1إذا َ

َ
عىل َط َـرف اهلجـران إن
كـان َ

يعقـل()1

 التفسري: الرتكيب :يقول :إن مل ينصف املرء أخاه من نفسه ومل يقض حقوقه عليهفإنه لن يلبث أن يراه ً
وخمتارا ملفارقته عىل صحبته إن كان له
مائال إىل هجره
ً
وضمها خطأ شائع.
(( )1اهلجران) بكرس اهلاء.
ُّ
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عقل ُيجزه عن اإلقامة عىل ّ
والرضا بالظلم.
الذل ّ
 التأويل :بدأ الشاعر أبياته مرت ّف ًقا بمخاطبة صاحبه حتى إذا أل َقى إليه مااحلجة عليه من تذكريه بأد ّلة صدقه وآيات مو ّدته وتعريفه ع َظ َم َغنائه
تنهض به ّ
هاجه ذلك عىل األنفة لنفسه أن حتمله املعاتبة
لدَ يه وشدّ َة حاجته إليه،
َ
والتأيب وإظهار
التعزز
واالستعطاف عىل إذالهلا واإلزراء هبا فجنح إىل
ُّ
ّ
االستغناء وإىل اإلمعان يف التحذير فأخرب صاحبه أنه إن أقام عىل جفائه له وق ّلة
وذكر له أن هذا هو
صائرا إليه،
إنصافه معه فسيجده مشف ًيا عىل اهلجران
َ
ً
طرف اهلجران) ومل يقل( :عىل اهلجران) أو
َ
مقتَض العقل .وإنام قال( :عىل َ
ً
مواصال له وأنه ّملا هيجره مع ق ّلة إنصافه له،
ليبي له أنه ال يزال
(هاجرا لك) ِّ
ً
أيضا عىل إمكان تدارك األمر ومعاودة سالف اإلخاء.
وليد َّله بذلك ً
 النقد :من حماسن هذا البيت أن الشاعر جعل اخلطاب عا ًّما فقال( :إذاأنت مل تنصف أخاك) ومل يقل( :إذا أنت مل تنصفني) .و(أنت) هنا ليست خطا ًبا
ملعي يف ما أرى ،بل هي مثل (أنت) يف مثل قول امرئ القيس يف مع ّلقته ،يف
َّ
إحدى الروايتي:
ن
بضــاف فويــق األرض لــيس بــأعزل

فرجـــه
وأنـــت إذا اســـتدبرتَه ســـدَّ َ

أيضـا قولـه تعـاىل ﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ
يريد معنى (و َمن
اسـتدبره) .ومنـه ً
َ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الكهــف ،]13:أي (ومــن يــرى الشــمس
حي ن
إذ يراها ت ََزاور) .وإنام اختار الشاعر هذا األسلوب ليجعل القضـية عا ّمـة
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ً
ربئ نفسـه مـن ُتمـة اجلنَـف والتح ّيـز
واحلكم
شامال له ولغريه ،وذلك كي يـ ّ
ليبـي سـبب
وليكون أدعى للرضا والقبول .ثم ذ ّيله بقولـه( :إن كـان يعقـل) ِّ
اإلرشاف عىل اهلجران ،وهو أن ذلك من ما يوجبه العقـل مـن لـزوم خصـال
األنفة ومنابذة دواعي املذ ّلة واملهانة .ويف ذكره هلذه الع ّلة حسن تتميم للعذر.
َضيمه
السيف من أن ت َ
 -3و َيركب َحدَّ َّ

السـيف َ َ
إذا مل يكن عن َشفرة َّ

مزحـل()1

 التفسري:تنحى
يزحل) إذا ّ
(زحل َ
زحل :اسم مكان من َ
أ -اللفظ :تَضيمه :تظلمهَ .م َ
فسح .من أن تضيمه :معنـى (مـن)
(زحل له عن موضعه) إذا َ
وتباعد .ويقالَ :
هنا البدل ،أي َ
(بدل أن تضيمه) .ومنه قوله تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ﴾ [التوبة.]57:
ب -الرتكيب :يقولّ :
أيضا ليحمله إباء الظلم وكراهية
وإن املرء العاقل ً
ّ
املمضة التي
املشاق
فر منه وإن أفَض به ذلك إىل احتامل
ّ
اإلقامة عليه عىل أن ي ّ
يف ركوهبا من اإليالم واإلضجار وامتناع االطمئنان مثل ما يف ركوب حدّ
زحل إليه.
السيف إن هو مل جيد بدًّ ا من ذلك َي َ
 التأويلّ :كأن الشاعر أجاب عن اعرتاض خّش أن َُييك يف صدر
اعتضت منّي صاح ًبا غريي ومن
صاحبه ،وهو أن يقول صاحبه :ولكنك إن
َ
أرضا أخرى فإنك واجد من مرارة فقدي َ
مثل ما ّ
حذرتَني من مرارة
أريض ً
ضمها.
( )1تَضيمه :بفتح التاء من (ضا َمه َض ًيام) .وال جيوز ّ
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فلست بأهوننا خسارة وال أيرسنا أ ًملا .فأجاب الشاعر عن ذلك بأن
فقدك،
َ
ً
فبي ّ
للضيم ،وأنه
أن أ َم َّر من فقده هو لصاحبه بقاؤه
حمتمال َّ
فصل بي األمرينَ َّ ،
َ
ن
غريه استحالت هذه املرارة حالو ًة عنده ألهنا نقلته من
مرارة أشدّ
متى تبدَّ ل به َ
منها .وأما هو  -أي صاحبه – فليس أمره كذلك ألنه مل َيلحقه ظلم وال ناله
ضيم من جهته.
 النقد :من حماسن هذا البيت أنه ش َّبه ما يلقاه املـرء مـن احـتامل الظلـمن
يطمئن البت َة وال يق ّـر لـه قـرار ،فهـو ال يـزال
براكب حدَّ السيف ،وذلك أنه ال
ّ
عـرب
يتأ ّذى ويتململ ويتجاَف .وهذا تشبيه بديع .ومنها أنه ملا أعاد ذكر (احلدّ ) ّ
عنه بـ(الشفرة) ألهنام وإن كانا مرتادفـي ففـي ّ
كـل واحـد مـنهام مـن ال ِّظـالل
والوحي ما ليس يف اآلخر ،ففي عرضهام عىل خاطر املخاطب زيـادة يف توكيـد
أيضا تطرية للسمع
املعنى ومعونة عىل استحضار صورة اللفظ .عىل أن يف ذلك ً
ونف ًيا للماللة وإحتا ًفا للمخا َطب .وذلك كثري يف كالم اهلل تعاىل وكالم العـرب،
منه قوله تعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ﴾ [املؤمنون ،]17:و(جـاء)
بمعنى (أتى) ،وقوله﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [املؤمنون ]34:و(اخلرج) هو
(اخلراج) .ومنه قول طرفة يف معلقته:
متـــى أدن منـــه يـــن َء عنـــي ويبعـــد

ـــي مالكًـــا
فـــام يل أراين
َ
عم َ
وابـــن ّ

دي بن زيد ،يف إحدى الروايتي:
و(النأي) هو (البعد) .وقول َع ّ
وأل َفـــــى َ
قوهلـــــا كـــــذ ًبا و َمينـــــا

َ
لراهشــــــيه
ـــــم
وقــــــدّ مت األديـ َ
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و(الكذب) هو (املي).
ن
آخــــر الــــدّ هر تقبــــل
بوجــــه
إليــــه
َ

 -7إذا انرصفت نفيس عن الشـّيء مل َتكَد
 -التفسري:

ن
بوجه آخر الدهر تقبل) .قوله( :بوجه) متع ّلق بـ(تقبل)،
 الرتكيب( :إليهن
آخر الدهر.
أي :تقبل إليه بوجه َ
يقول :إذا عافت نفيس الّش َء وأدبرت عنه فإهنا ال تكاد تقبل إليه بوجهها
مرة أخرى.
أبدً ا ّ
انتهى الشاعر يف هذا البيت إىل الغاية يف ختويف صاحبه عاقب َة
 التأويلَ :أحس أن صاحبه قد يستهي بام
إجحافه به وهضيمته له وبخسه حل ِّقه .وكأنه
ّ
توهم أنه وإن صار إىل هجرانه ومباعدته فإنه ال
ذكره آن ًفا من حتذيره ألنه ربام َّ
َ
ينشب أن يرجع إليه ولو بعد حي ،فسدّ عىل صاحبه هذا املنفذ وأغلق عليه
تتوهم أين إن هجرتك لسوء صنيعك معي فإين
باب التع ُّلل به فقال له :وال َّ
سأعاود وص َلك يو ًما ،فإن طباعي تأ َبى ذلك .واعلم أين لست رسي ًعا إىل
القطيعة ،ولكن متى اضطررت إليها ومحلت عليها انرصفت نفيس عن الّشء
وزهدت فيه ،ومتى وقع ذلك منها فإهنا ال تقبل عليه بوجهها آخر الدهر
ومنتهى أمد احلياة.
االنرصاف إىل نفسه فقال( :إذا انرصفت
 النقد :أجاد الشاعر يف نسبتهَ
نفيس) ومل يقل( :إذا انرصفت) ،كأن ذلك أمر خارج عن سلطان يده ،فليس له

02

إال الطاعة واالتّباع .وهذا عىل حدّ قوهلم( :ال تطاوعني نفيس) .ومثله بيت
الشنفرى:
الالم ّية املنسوبة إىل
َ
أحتــــول
الضــــيم إال ريــــثام
عــــىل ّ
َّ

ـــر ًة ال تقــــيم يب
ولكـ ّ
نفســــا حـ ّ
ـــن ً
فنسب إباء الضيم إىل نفسه.

ثم قال( :عن الّشء) ومل يقل( :عنك) ليكون أبعدَ من التح ّيز وأحظى
قرصه عليه ،بل هو عا ٌّم فيه ويف غريه،
خيصه هبذا األمر وال
بال َقبول إذ مل ُّ
َ
أيضا ّ
أدل عىل اللزوم والثبات جلريانه يف اجلميع ،فهو بمنزلة العادة
وليكون ً
يتغري وال يزول.
املاضية والطبع الراسخ الذي ال ّ
 بالغة األبيات:
وترصف
مجع الشاعر يف هذه األبيات املعدودة ألوانًا شتى من اخلطاب،
َّ
ن
يتدرج
بوجوه من
يف معانيها
اللي املوادع ،ومل يزل ّ
الترصف ،فقد بدأها باإليامء ِّ
ُّ
حتى ختمها بالترصيح اجلريء الصادع ،ومجع فيها بي اإلجياز واإلطناب،
وبي الرتهيب والرتغيب ،وبي اإلطامع واإليئاس ،وبي التعميم والتخصيص،
ن
َّ
فخوف صاح َبه عاقبة اهلجر بعد
وقرن إىل كل يشء لفقهّ ،
ووَف املعنى ح ّقهَ ،
وعرف صاحبه حاجته إليه ،ثم أحسن
موت أحدمها ،وعاقب َة اهلجر يف حياُتامَّ ،
التنصل من لزوم حاجته إىل صاحبه ،وأحكم َعقد احلجج ،وسدّ خمارج
ُّ
َ
وأنزل التصوير يف موضعه ،واستعان بالتقديم
وفرق بي املختلفات،
االعتذارَّ ،
ب بي اإلخبار واألمر واالستفهام للتوصل إىل غرضه،
والتأخري يف حم ّله ،وتق ّل َ
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أيضا ملا قد يعتلج يف صدر صاحبه ،ثم أجاب عن هذا ك ِّله
وألطف
َ
التفهم ً
ُّ
بأوضح عبارة وأعذب بيان.
│

04

مواضع من معلقة امرئ القيس يكثر خطأ الناس فيها

()1

( -1بسقط ال ّلوى بي الدَّ خول فحومل)( .الدَّ خول) بفتح الدال ال
بضمها .وهو موضع.
( -4وإن شفائي عربة م َهراقة)( .م َهراقة) بفتح اهلاء هنا وجو ًبا ألن ّال
ّ
خيتل الوزن .وإسكاهنا يف غري هذا املوضع لغة.
دمعي حم َميل)( .حمميل) بكرس امليم .عىل بناء اسم اآللة.
( -5حتى ّبل
َ
(نضت) بتخفيف الضاد ال
ثياهبا)َ .
( -2فجئت وقد َ
نضت لنو نم َ
بتشديدها ،أي :خ َلعت وأل َقت .وهي الثابتة عن املتقدمي الثقات .وذكر أبو
العالء يف «رسالة الغفران» أن من املعلمي من ينشدها بالتشديد ،ولكنه مل
ينسبه إىل عامل ،وض ّع َفه.
( -1وما إن أرى عنك ال َغواية تنجيل)( .ال َغواية) بفتح الغي.
َ
وحرثك هي َزل)( .هي َزل) بضم الياء وفتح الزاي
( -1ومن ُيرتث حرثي
عىل صيغة املبني للمجهول .والصحيح أن هذا البيت والثالثة التي قبله لتأبط
رشا.
ًّ
باملتنزل)( .املتن ِّزل) بكرس الزاي املشددة .وهو
( -3كام ز ّلت الصفواء
ِّ

( )1يف رواية الشعر واألدب.
نرش يف تويرت يف 1255 /11 /7هـ وملتقى أهل اللغة يف 1255 /11 /5هـ.
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وجها من السامع أو القياس.
مضبوط يف كثري من الكتب بفتحها .ومل أجد له ً
نضح) بفتح الياء ال بضمها ،أي:
غسل)َ ( .ي َ
( -7دراكًا ومل َينضح بامء في َ
يعرق ،ذكر هذا ابن قتيبة يف «املعاين الكبري» مرو ًّيا عن شيخه أيب حاتم عن
نص عىل ذلك أبو بكر البطليوك
األصمعي .وجيوز يف الضاد الكرس والفتحّ ،
احتج هبذا النقل الرصيح.
يف «رشح األشعار الستة» .ومل أر من
ّ
(الستَار) بتخفيف التاء ال بالتشديد.
الستَار فيذبل)ِّ .
( -5وأيرسه عىل ِّ
مغزل)َ ( .فلكة) بفتح الفاء .وجيوز الكرس.
( -10من السيل والغثاء َفلكة َ
وال ت َض ّم.
│

06

تعقيبات على نقد السيد صقر لتحقيق أحمد شاكر لكتاب «الشعر
والشعراء» لابن قتيبة

()1

كنت قرأت املقالي اللذين َصدَّ ر هبام الشيخ أمحد شاكر كتاب «الشعر
والشعراء» البن قتيب َة  .ومها مقاالن كت َبهام السيد صقر ينتقد هبام حتقي َقه .فرأيته
الروايات الصحيحة الثابتة ،فأحببت أن أبي ما عرفته منها يف هذه
أنكر َ
بعض ِّ
َ
املقالة ًّ
داال عىل مواضعها من كتب العلامء.
 -1قال السيد صقر (:)10 / 1
(وقال اآلخر:
ن
بليـل هـامتي
أرأيت إن بكـرت

وخرجـــت منهـــا بال ًيـــا أثـــوايب

...
وهو خطأ ،والصواب:
وخرجـــت منهـــا عار ًيـــا أثـــوايب

بايل األثواب ،بل خيرج منها عار ًيا).
 ...ألن اإلنسان ال خيرج من الدنيا َ
قلت :
عيل القايل (ت)511
هذا ليس خط ًئا كام َ
ذكر ،فقد رواها كذلك أبو ّ
( )1يف رواية الشعر واألدب.
نرش أصله يف املجلة الثقافية يف 1250 /3 /5هـ و1250 /3 /11هـ .ونرش ملحقه يف بعض
املنتديات.
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ذكرمها أبو عبيد
خيرج عىل وجهي َ
يف«أماليه» ( . )435 / 4ويمكن أن َّ
البكري (ت )273يف «الآليل :»544 / 4
ُّ
َ
بيل عادةً.
أحدمها :أن
األكفان ال تكون إال من ما َ
ال َعالقتـه املسـتقبل َّية ،أرا َد َّ
مرسـ ً
مصـريها
أن
اآلخر :أن يكون هذا
ً
جمـازا َ
َ
َ
للبىل كام َ
القتيل.
قال تعاىل ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ﴾ [يوسـف ]51:وكام يقال :قتلت
و يشهد هلذه الرواية قول النابغة اجلعدي:
أرأيت إن رصخت ن
بليل هامتي

وخرجــت منهــا بال ًيــا أوصــايل

يغري فيه إال الكلمة األخرية،
وهو شاهد للسامع ألنه اهتد َم هذا
َ
البيت مل ِّ
تبىل أوصاله َ
حال خروجه من الدنيا ،وإنام َ
وشاهد للقياس ألن املرء ال َ
تبىل بعد
ذلك.
َ -4
قال السيد صقر (:)15 / 1
(كقول العباس بن مرداس السلمي:
مــــرداس يف جممــــع
يفوقــــان
َ

ومـــا كـــان بـــدر وال حـــابس

أخرى  ،...وهو خطأ .والصواب( :وما كان حصن وال
وكذلك ور َد مر ًة َ
حابس) [ثم أخذ يعدِّ د املصادر التي فيها هذه الرواية]).
قلت :
كذلك ابن ن
َ
سعد (ت )450يف «طبقاته 2
ما خ َّطأه ليس بخطأ ،فقد رواه
 »434 /ومسلم (ت )411يف« صحيحه ،رقم  . »1010وهو يف «العقد
08

السجستاين.
الفريد  »513 / 1البن عبد ربه (ت )547عن أيب حات نم
ّ

وله وجه من النظر ،فإن عيين َة هو ابن حصن بن حذيفة بن ن
بدر ،فـ(بدر)

(حابسا)
األرجح رواية (حصن) حتى يقاب َل
جدُّ ه وإن كنت أرى أن
َ
ً
ن
نسخة عىل
و(مرداسا) ألهنام أبوان وليسا جدَّ ين ،ولكن ال جيوز أن تقدَّ م رواية
ً
َ
الرواية التي فيها حمتمل ًة
أخرى إذا كانت
األوىل َ
أوثق عند املح ِّقق وكانت ِّ
َ
مقبول ًة .وللمح ِّقق أن يع ِّلق يف احلاشية بام يشاء.
 -5قال السيد صقر (:)12 / 1
َ
لراهشـــيه
األديـــم
(وقـــدَّ مت
َ

وألفــــى قوهلــــا كــــذ ًبا ومينــــا

األديم) .وهو خطأ ،والصواب:
هكذا جاء يف الطبعتي( :وقدَّ مت
َ
(وقدَّ دت) ).
قلت :
الرواية ليست خط ًئا ،فهي رواية أيب زكريا َء الفراء (ت )403يف
هذه ّ
«معاين القرآن  »53 / 1وأيب عبيد َة معمر بن املثنَّى (ت  )410يف «الديباج
حي (ت )451يف «طبقات فحول الشعراء .»31 / 1
اجلم ِّ
 »114وابن سال نم َ
َ
املرزباين (ت )572يف «املوشح  »111هبذه الرواية.
ونقل كال َمه أبو عبيد اهلل
ُّ
أيضا رواية أيب ن
األنباري (ت )547يف «الزاهر يف معاين كالم الناس
بكر
وهي ً
ِّ
واجلوهري
 »113 / 1وقدام َة بن جعفر (ت )553يف «نقد الشعر »174
ِّ
(ت )555يف «الصحاح  »10 / 3والرشيف املرتَض (ت )251يف «أماليه / 4
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والزخمرشي (ت )157يف «املستقىص يف أمثال العرب »425 / 1
»417
ِّ
وغريهم.
رب َجذيم َة األبرش مع
دي بن زيد الع ِّ
وهذا البيت ل َع ِّ
بادي يصف فيه خ َ
الز َّباء عندما دعته إليها وأومهته أهنا ستتزوجه وتَدين له ،فلام جا َء غدرت به
األديم (وهو اجللد املدبوغ) فجعلته حتت ذراعيه حتى ال َ
يسيل الدم
وقدَّ مت
َ
َ
مات.
ثم قطعت
راهشيه (ومها عرقان يف باطن الذراع ترامها ظاهرين) حتى َ
بل َّ
تصور َجذيم َة وهو قادم إىل
إن رواية (قدَّ مت) أبلغ من (قدَّ دت) ،فهي ِّ
األديـم
نفسها وملكَها كام وعدته ،فـإذا هـي تقـدِّ م لـه
َ
الز َّباء يطمع أن تقدِّ م له َ
لتقت َله  .وهذه مفارقة بالغ َّية بديع َّية تعمل عىل إبراز مفاصل احلـدث ومواضـع
ن
صورة ،أال ترى أن ذلـك ّ
العجب منه َ
أدل عـىل مقـدار اخليبـة واخلســر
بأجىل
َ
اللذين مني هبام .ونظري هذا اللون من البالغة قولـه تعـاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ﴾ [الكهف ]104:وقوله﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الواقعة.]11:
 -2قال السيد صقر (:)43 / 1
(ودكي هو القائل:
...
فلـــيس إىل حســـن الثنـــاء ســـبيل

وإن هو مل يرضع عن اللـؤم نفسـه

الرضع – بفتح الراء – الذل والتخشع،
قال الشيخ يف رشحه( :أصل َّ َ
وخشع ،فاملراد هنا :إن مل يمنع نفسه عن اللؤم
يقال :رضع له وإليه :استكان
َ
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رضح عن اللؤم
ويغلبها) قلت [القائل السيد صقر] :والصواب :إن هو مل َي َ
نحاه ودف َعه»).
نفسه .جاء يف «اللسان  ...الرضح :التنحية .وقد
رضحه :أي َّ
َ
َ
قلت :
ذكره السيد صقر فمردود من
ذكره الشيخ شاكر .وأما ما َ
بل الصواب ما َ
ن
أوجه:
ثالثة
أن َ
األولَّ :
الرضح) ال يصلح يف هذا املوضع ألن معناه عندَ التحقيق
لفظ ( َّ
نقل إذ التنحية إبعاد األشياء الكبرية اجلرم ن
ليس التنحية كام َ
الرضح
برفق ،وإنام َّ
ن
بعنف ،فاللفظان يشرتكان كام ترى يف جنس
إبعاد األشياء الصغرية اجلرم
اإلبعاد ،ولكنهام يفرتقان يف ما ورا َءه ،يشهد هلذا قول الشاعر:
فلـــام أن أتـــي عـــىل أضـــاخن

رضحـــ َن حصـــاه أشـــتاتًا عزينـــا

وقول الفرزدق:
َّ
هـــن َّملـــا
كـــأن نَجـــاء أرجل
َّ

املــرو يقتــدح َّ
الشـــرارا
رضحــ َن
َ

وقول صاحب «العي» – وقد َ
(والرضح :الرمي بالّشء) ،فهو
أبان :-
َّ
إذن بمعنى الرمي أو الطرح وليس بمعنى التنحية والدفع .والذي يف «اللسان»
جتوز صاحب «الصحاح» يف تفسري هذا املعنى.
منقول عن «الصحاح» وقد ّ
نفسه عن اللؤم)
ثبت هذا أوجب لنا
ومتى َ
العلم بأنه ال يقال( :رضح اإلنسان َ
َ
نفسه عن اللؤم) ال من جهة احلقيقة وال من جهة
كام ال يقال( :ر َمى اإلنسان َ
املجاز.
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(يرضح) كام رأى السيد صقر لكان املعنى :إذا
الثاين :أنَّا لو صححنا رواية
َ
املرء مل جيانب اللؤ َم مل يستطع أن ينال ثناء الناس عليه .وهذا معنًى قريب
َّ
ويصربها عن مقارفة
ويذهلا
نفسه
ِّ
ساذج .وإنام أرا َد الشاعر أنه إذا مل هين املرء َ
أسباب اللؤم مل جيد له مثن ًيا .وهذا معنًى معروف عندَ العرب ،منه قول
اخلنساء:
س يـــو َم الكرهيـــة أبقـــى هلـــا

النفــوس وهــون النفــو
هنــي
َ
وقول اآلخر:

ولن تكـرم الـنفس التـي ال ُتينهـا

أهي هلم نفســي ألكر َمهـا هبـم

وقد أخذ دكي بيتَه من قول عبد امللك احلارثي:
فلـــيس إىل حســـن الثنـــاء ســـبيل

وإن هو مل ُيمل عىل النفس ضـيمها

مرجح لرواية (يرضع).
وضيم النفس وإهانتها متقاربان .ويف هذا ِّ
الثالثَّ :
البيت يف «املجالسة
نوري (ت )555روى هذا
َ
أن أبا بكر الدي ّ
وجواهر العلم  »511 / 2برواية (يرضع)  .ويظاهره أي ًضا ما رواه ابن قتيبة
وقع يف احلرف
نفسه يف «عيون األخبار  ،»155 / 5فإهنا فيه (يرصع) ،فلعله َ
ظهريا للرواية التي صححناها ألنه دال عىل أن
تصحيف من الن َّساخ .وإنام كان
ً
احلرف األخري ال خيرج عن أن يكون عينًا أو غينًا وال س َّيام أن التقارب الذي
َ
اللفظ باحلاء أحد
بينَهام أدنى من التقارب بينهام وبي احلاء ،عىل أنه مل يرو هذا
من العلامء يف ما أعلم ،وإنام هو اجتهاد من السيد صقر رمحه اهلل.
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مستقيام َّ
كل االستقامة ،فإنه ذكر أن
وتفسري الشيخ شاكر لـ(أرضع) ليس
ً
(الرضع) االستكانة واخلشوع ثم عدل عن هذا يف التفسري فقال( :فاملراد هنا إن
َّ
نفسه عن اللؤم ،أي
نفسه عن اللؤم ويغلبها) .والصواب :إن مل يذ َّل َ
مل يمنع َ
(احلمى
مباعدً ا هلا عن اللؤم ،كام تقدَّ م .ويصدِّ ق ذلك قول العرب يف املثل:
َّ
أرضعتني لك) أي أذ ّلتني لك.
 -1قال الس ِّيد صقر (:)41 / 1
(من شعر هشام أخي ذي الرمة:
حتى إذا أمعروا صف َقي مبـاءُتم

أثبــاج اجلــراثيم
وجــرد اخلطــب
َ
َّ

...
يـــــــــــــــــــــــــــــــم
شاكرا] البيت األول بقوله( :أمعروا :أكلوا.
رشح األستاذ [يعني
َ
ً
الصفقتان :الناحيتان .املباءة :منزل القوم حيث يتبوءون .اخلطب :مجع أخ َطب،
وهو احلامر تعلوه خرضة)[ .قال صقر] وهو خطأ ألن الشاعر مل يرد باخلطب
ترعى.)...
احلمري ،وإنام أراد النوق التي كانت َ
َ
قلت:
تكلف األستاذان تفسري معنى (اخلطب) فلم يصنعا شي ًئا ألن هذه الكلمة
ب) ،فصواب البيت:
حلطب) باحلاء املهملة ،مصدَ ر (ح َط َ
َّ
مصحفة عن (ا َ
أثبــاج اجلــراثيم
حلطــب
َ
وجــرد ا َ
َّ

واألثباج هنا :األعايل.
واجلراثيم :مجع جرثومة ،وهي الرتاب يكون أص ً
ال للشجرة ويكون
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مرتف ًعا عن ما حو َله.
ورعوا ما َ
وجرد
حوهلم من َ
يريد أهنم ملا أكلوا ما ق َب َلهم من النبات َ
املرعى َّ
َ
أصول الشجر من الشجر عىل حي إدبار من الربيع وإقبال من
االحتطاب
َ
اجلامل فانرصفوا إىل أعدادهم ومياههم التي كانوا عليها وقد
الصيف ر ُّدوا
سمنت مجاهلم كام قال يف بيت بعده:
ن
عركرك مهجـر الضـؤبان َّأو َمـه

أي تــأويم
روض القــذاف ربي ًعــا َّ

سمنه.
َّ
و(أو َمه)َّ :
وكام قال الشامخ:
ن
فصــارة
أكنــاف ال َقنــان
تربــع
َ
َ

ـاموان حتــى قـ َ
فـ َ
ـاظ وهــو زهــوم

أي :سمي.
بيت هشام املتقدِّ َم قول ذي الر َّمة أخيه:
ويصحح َ
ِّ
أثبــاج اجلــراثيم حاطبــه
وجــرد
َ
َّ

ـوبن متنَــه
ـي قـ َّ
بــه عرصــات احلـ ِّ

وهو ثابت عىل الصواب يف «العباب» و«التكملة» و«تاج العروس»
ومعدول عنه يف «التهذيب» و«اللسان».
ويف هذه القصيدة أخطاء كثرية من التصحيف والتحريف ورداءة الرشح
التعرض هلا ألهنا ليست داخلة يف حدِّ ما ذكرت.
تركت ُّ
أطوهيا،
فهذه بعض التعقيبات عىل بعض ن َقدات السيد صقر كرهت أن
َ
يدفعني إىل ذلك ما قاله السيد صقر( :وإين عىل هنجي الذي انتهجت منذ أول
ن
كتاب نرشت أدعو الن َّقا َد إىل إظهاري عىل أوهامي فيها وتبيي ما َّ
دق عن
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بحق العلم عليهم وأدا ًءا
فهمي من معانيها أو ندَّ عن نظري من مبانيها وفا ًءا ِّ
حلق النصيحة فيه).
ّ
 ملحق يف تفصيل بعض هذه التعقيبات:
 -1هل رواية «بال ًيا أثوايب» خطأ؟
قال السيد صقر (:)10 / 1
(وقال اآلخر:
ن
بليـل هـامتي
أرأيت إن بكـرت

وخرجــت منهــا بال ًيــا أثــوايب

...
وهو خطأ ،والصواب:
وخرجــت منهــا عار ًيــا أثــوايب
بايل األثواب ،بل خيرج منها عار ًيا).
 ...ألن اإلنسان ال خيرج من الدنيا َ
فقلت يف أصل املوضوع:
عيل القايل (ت )511يف
هذا ليس خط ًئا كام َ
ذكر ،فقد رواها كذلك أبو ّ
البكري
ذكرمها أبو عبيد
ُّ
خيرج عىل وجهي َ
«أماليه  . »435 / 4ويمكن أن َّ
(ت )273يف «الآليل :»544 / 4
َ
بيل عادةً.
أحدمها :أن
األكفان ال تكون إال من ما َ
ال َعالقتـه املسـتقبل َّية ،أرا َد َّ
مرسـ ً
مصـريها
أن
اآلخر :أن يكون هذا
ً
جمـازا َ
َ
َ
للبىل كام َ
القتيل.
قال تعاىل ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ﴾ [يوسـف ]51:وكام يقال :قتلت
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و يشهد هلذه الرواية قول النابغة اجلعدي:
أرأيت إن رصخت ن
بليل هـامتي

وخرجــت منهــا بال ًيــا أوصــايل

يغري فيه إال الكلمة األخرية،
وهو شاهد للسامع ألنه اهتد َم هذا
َ
البيت مل ِّ
تبىل أوصاله َ
حال خروجه من الدنيا ،وإنام َ
وشاهد للقياس ألن املرء ال َ
تبىل بعد
ذلك.
وملزيد من البيان أقول:
ليس جيوز أن خت ّطأ رواية ما الفتقارها إىل بعض التأويل أو الشتامهلا عىل
قدر من الغموض .ولو فعلنا ذلك لكان لنا أن َ
كثريا من روايات الشعر.
نبطل ً
لكان يل أن أقول ً
َ
مثال:
جاز هذا وأشباهه
ولو َ
فمغرية
الصواب هو رواية (بال ًيا أثوايب)  .وأما رواية (عار ًيا أثوايب)
إن
َ
َّ
منها .ودليل ذلك أربعة أمور:
عيل القايل خامتة احل َّفاظ ،بل رواية شيخه أيب ن
بكر
األولَّ :أهنا رواية أيب ّ
األنباري احلافظ الكبري يف «الزاهر  .»211 / 1هذا غري ورودها يف «الشعر
ِّ
والشعراء».
الثاينَّ :
األخرى رواي َة (عار ًيا أثوايب) أول َمن رواها – يف ما
الرواي َة
َ
أن ّ
للرواية.
أعلم – أبو متَّام يف «الوحشيات  ،»411ومعلوم عن أيب متا نم تغيريه ِّ
َ
الثالثَّ :
الرواية ويف كثري من األشياء أن ُي َمل الغريب منها
أن
األصل يف ِّ
واخلفي عىل الواضح .و(بال ًيا أثوايب) أدنَى
عىل املعروف واملغمور عىل املشهور
ُّ
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َ
َ
ثم غ ِّريت إىل (عار ًيا أثوايب) وليس
تكون هي
أن
األصل خلروجها عن الظاهر َّ
العكس.
الرابعَّ :
اجلعدي:
البيت إنام هو اهتدام لبيت النابغة
أن هذا
َ
ّ
أرأيت إن رصخت ن
بليل هـامتي

وخرجــت منهــا بال ًيــا أوصــايل

حيث َ
يغري فيه إال الكلم َة األخريةَ .وليس لبيت النابغة إال هذه
نسخه ومل ِّ
غرينا (بال ًيا أثوايب) فامذا نصنع هبذا البيت؟ أوليست أوصال
الرواية .وهبنا َّ
ّ
املرء ال َ
تبىل إال بعد مدَّ ة من دفنه؟
فهل نبطله ونخرجه من عداد ِّ
الشعر؟
وبعد،
أبي به أنا لو أسلمنا ترا َثنا إىل أذواق املح ِّققي
فهذا كالم
ّ
أردت أن ِّ
ويصحح ما خ َّطأه.
صح َحه السيد صقر
ِّ
واستحساناُتم لوجدنا من خي ِّطئ ما َّ
َ
َ
وبذلك يصبح الرتاث هن ًبا لأليدي ّ
واألذواق تتبا َين ،وكل
العقول ختتلف
ألن
ن
معجب.
إنسان بعقله واثق وبذوقه
راض َ
 -4حتقيق مادة (الرضح).
ذهب ابن فارس إىل أن هذه املادة أصالن  .والذي يظهر يل أهنا ثالثة
ن
أصول هذا بياهنا:
األصل األول:
شئت
إبعاد األشياء الصغرية اجلرم بعنف (أي بّشء من اجلهد) .وإن
َ
لت( :هي بمعنى الرمي أو الطرح).
تعري َفها بمرادفها ق َ
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ومن صور استعامهلا حقيق ًة:
احلىص كام َ
قال الشاعر:
 -1رضح َ
فلـــام أن أتـــي عـــىل أضـــاخن

ــن حصــاه أشــتاتًا عزينــا
رضح َ
َ َ

السهم كام قالوا( :قوس َرضوح) إذا كانت شديد َة الرمي
 -4رضح َّ
للسهم.
 -5رضح َ
القذى كام قال أبو متام:
شوق رضحت قذاتَه عن مرشبـي

وهوى أطرت حلا َءه عـن عـودي
ً

جمازا:
ومن صور استعامهلا ً
 -1رضح الرجل كام قالوا( :اضطرحوا فالنًا) إذا ر َموه يف ناحية ،وتكون
كاحلىص ونحوها .وهذه استعارة مكن َّية.
كأنك شبهتَه باألشياء التي تر َمى
َ
وفيها من البالغة وحسن التصوير ما ال خي َفى .ويف «اللسان» ط بوالق وصادر
يف هذا املوضع تصحيف ،قال( :وجائز أن يكون ا َّطرحوه افتعاالً من الطرح)،
والصواب (الرضح) كام يف «التهذيب» وكام يدل عليه متام الكالم.
رضح).
ومنه رضح الن َّية لصاحبها كام قالوا( :ن َّية َ
 -4رضح َّ
الشهادة كام قالوا( :رضحت شهادة فالن) إذا رميتَها ومل تعتدَّ
أيضا.
هبا .وهي استعارة مكن َّية ً
 -5رضح العار ونحوه من املعاين غري احلس َّية كام قال ابن الرومي:
سالحي لسـان ال ي َف ّـل وجنَّتـي

العار أملـس
يرضح
َ
أديم صحيح َ
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أيضا.
وهي استعارة مكن َّية ً
ضارحه بمعنى سا َّبه وشامتَه ،عىل جهة
َ -2رضح ال َكالم ،فقد قالوا:
َ
االستعارة الترصُيية التبعية ،كأنَّه راماه باحلجارة.
بالرجل كام قالوا( :فرس رضوح) .وذلك َّ
أن من لوازمه غال ًبا
الرمح ِّ
َّ -1
األودي:
الرضح .ومنه قول األفوه
ّ
َ
والرش ال يفنيـه َرضح ّ
الشـموس
َ ُّ

واخلـــري ال يـــأيت ابتغـــاء بـــه
مرسل َعالقته الالزم َّية.
وهو جماز َ

تصاريفه (املسموع منها من َّما ال يوجبه القياس إجيا ًبا):
قياك)
يرضحه ،من باب (فتح) َرض ًحا (وهو مصدر
ّ
رضحه َ
يقالَ :
قياك يف ذلك لدَ اللته عىل
بالرمح بالرجل .وهو
احا (وهو
ٌّ
ورض ً
خاص َّ
ّ
االمتناع كاإلباء والنِّفار والفرار ِّ
ذكره سيبويه).
والشامسَ ،
َ
خاص ًة).
فانرضح
(وذلك يف املعاين املجاز َّية َّ
َ
واض َطرحه (ويكثر استعامله يف رمي الرجل لث َقله ،فزادوا يف املبنَى لزيادة
املعنَى).
احا (واألصح أنه
وضارحه مضارحة (وهو مصدر قياك) ورض ً
َ
امعي).
َس ّ
ويف «اللسان» ط صادر تصحيف أ َّدى إىل زيادة تعدية هذا الفعل باهلمزة،
تفسريا :-
نصا ال
وذلك قوله( :وأرضحه عنك أي أبعده) ،والصواب ًّ -
ً
(وارضحه عنك أي أبعده) كام يف «الصحاح» وكام َي ّ
دل عليه سائر املا َّدة.
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(رض َح) َرضوح (وهي قياسية)
وصيغة املبالغة من َ
متلئب ،وال تدخل التاء عىل مؤنثها)
ورضح (وهي عىل غري قياس
ّ
َ
وقالوا( :رجل َرضيح) .وهو فعيل بمعنى مفعول كام قالوا :جريح بمعنى
كاملرمي بعيدً ا.
جمروح وقتيل بمعنى مقتول .واملراد أنَّه
ِّ
و(رضح) هنا نائب هنا عن
رضح) بمعنى (فاسد).
َ
وقالوا( :رجل َ َ
وو َلد إال أنَّه ال َيزال باق ًيا عىل وصف َّيته .وتأويله:
املفعول
كحسب وعدَ د وقنَص َ
َ
املرمي لفساده.
ّ
التفريعات االشتقاقية عىل األصل األول :
الرمي من طريق التغيري
خصصت العرب سب ًبا من أسباب َّ
َّ
الرضح بمعنى َّ
(أرضحه) بمعنى أفسدَ ه ،وذلك َّ
أن الفسا َد سبب من أسباب
بالزيادة فقالوا:
َ
فلام بق َي عىل
الرمي إذ كان معنًى من املعاين الالزمة التي ال جتاوز صاح َبهاَّ .
َّ
آخر يد ُّلون به عىل إيقاع الفساد فأخذوا
جمر ًدا احتاجوا إىل بناء َ
أصله ثالث ًّيا َّ
َ
(أفعل) هلذا الغرض.
بالقياس الغالب ،وهو التعدية باهلمزة ،فزادوا
نظرا َّ
عىل َّ
دوك ،وقد
املؤرج ال َّس
ألن مرجعه إىل ِّ
أن يف ثبوت هذا املعنَى ً
ِّ
ّ
يعرج عليه
األزهري يف «التهذيب»:
قال
ّ
املؤرج فهو من َّما ال َّ
(وكل ما جاء عن ّ
تصح الرواية عنه)  .وال ندري َمن َروى هذا عنه.
إالّ أن
ّ
تصاريفه:
َ
يرضح (من باب فتح)
ونحوها
والسوق
يقال :أرضحت فالنًا
َ
َ
فرضح َ
ورض ًحا (وهو َسامعي عند أكثرهم يف الالزم).
وحا (وهو مصدر قياك) َ
رض ً
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األصل الثاين:
َ
ب عىل َش ِّق القرب.
الش ُّق .وغ َل َ
تصاريفه:
يرضحه (من باب فتح) َرض ًحا فانرضح.
يقال:
َ
رضحه َ

ن
وصف .وقد
وقوهلم( :رضيح) للقرب فعيل بمعنَى مفعول .وهو اسم غري

زادوا التاء يف آخره توكيدً ا للنَّقل فقالوا( :رضُية) كام قالوا( :طبيعة)
و(خليقة).
األصل الثالث:
حي كام قال طرفة:
حي وصقر َمرض ٌّ
اللون األبيض ،يقال :نرس َمرض ٌّ
حفا َفيه شكّا يف العسيب بمسـرد

َّ
رحي تكنَّفـا
كأن
َ
جنـاحي َمضــ ُ

املوصوف لداللة الكالم عليه.
فحذف
َ
َ
مرضحي كام قال جرير:
ورجل
ٌّ
ّ
كـــأن جبينَـــه ســـيف َصـــنيع

حي
َ
بــأبيض مــن أميــ َة َمضـــ َر ُ

فأتَى بـ( َمرضحي) بعد (أبي َض) توكيدً ا كام تقول( :أبيض ي َقق) .والبياض
من ما متتدح به العرب كام قال زهري:
الر َبقـا
أيدي العناة وعن أعناقها ِّ

أغر أبيض ف َّيـاض يفكِّـك عـن
ّ
وكام قال أبو طالب:
وأبيض يستس َقى ال َغـامم بوجهـه

ثــامل اليتــامى عصــمة لألرامــل
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َ
يريدون هبذا وص َفه بالبياض حقيق ًة،
إذ كان رمز الصفاء والنقاء .وهم ال
َ
يريدون أنه طاهر مل خيالطه دنَس كالّشء األبيض ،فهو استعارة ترصُيية
وإنام
بياضا يف املمدوح َ
كان َ
وأوفق.
أبلغ
َ
تبعية .ومتى َ
وافق هذا ً
تصاريفه:
رضح ّي) .والياء يف آخره ليست ياء النسب
رضح) و( َم َ
مل جيئ منه إال ( َم َ
مشتق غري جامد.
كـ(كرك) و(بختي) إال أنه
وإن كانت عىل صورُتا ،فهي
ٌّ
ّ
األعالم:
(الرضاح) – وهو بيت يف السامء  ،-وقيل( :الرضيح)،
ذكروا من األعالم ُّ
و(مرضح) و(ضارح) و(رضيح) و( َمرضحي).
(رضاح )
و من أسامء الرجال َ
ِّ
ن
حواش عىل ما تقدَّ م :
ن
صالح إذ هو من تعريـف الّشـء باملبـاين
الرضح بالدفع غري
 -1تعريف َّ
له ،ذلك َّ
(الرضح) ،فالدفع – يف حقيقته  -إزجاء
أن طريق َة (الدفع) غري طريقة َّ
ن
و(الرضح) – والرمـي مثلـه – غال ًبـا مـا يكـون عـن
قبض له،
الّشء من غري
َّ
قـ ن
ـمن معنَــى
ـبض .وأمــا قولــه تعــاىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [النســاء ]1:فمضـ َّ
َ
(أوصل).
الكأس .وقد
صغريا كام تقول :دفعت
واملفعول يف (الدفع) قد يكون
َ
ً
احلامك:
كبريا كام قال
ّ
يكون ً
وبالراح حتى كان دفع األصـابع
َّ

َف حتــى بطــرتم
دفعنــاكم بــالك ِّ
02

صغريا.
سلف ال يكون مفعوله – يف احلقيقة – إال
والرضح كام
َ
َّ
ً
ن
أيضا .وقد تقدَّ م يف أصل احلديث
الرضح بالتنحية غري
صالح ً
 -4تعريف َّ
بيان ذلك.
والرضح بالتباعد واالتِّساع .وهذا
فرس بعض ال ُّلغو ِّيي االنرضاح َّ
َّ -5
املعرف ،ذلك َّ
أن
تفسري غري دقيق إذ هو تفسري بالالزم ،وهو
ُّ
أخص من َّ
والرضح يف أحد معنييه هو االنشقاق – كام بينت  ،-والّشء إذا
االنرضاح َّ
وسطه ،ولكنَّه ليس تباعدً ا مط َل ًقا ،كام أنك ال تقول:
َّ
انشق تباعدَ طرفاه وات ََّسع َ
(انشق الّشء) وال (شققته) تريد (بعد) و(أبعدتُّه).
َّ
وذكر أهنا بمعنَى املقابلة ال أعلم هلا
 -2املضارحة التي زا َدها بعضهم
َ
دلي ً
تفرس
السامع ،وإنام املضارحة املراماة حقيق ًة أو ً
جمازا ،فال يص ّح أن َّ
ال من َّ
باملقابلة بإطالق ،فلو َ
َ
لكان مقار ًبا.
السب ونحوه)
قيل( :املقابلة بالرمي أو
ّ
 -1ال َي ُّ
الرمي.
الرضح بمعناه
دل َّ
ِّ
املجازي عىل اإلبعاد ،وإنام معناه َّ
والرش واخللق السيئ أو ما
مكروها منبو ًذا كالعار
ولذلك ال يكون مفعوله إال
ً
ّ
نفسه.
َجيري َجمراه ،وال يقال:
َ
رضح اإلنسان َ
خالصة القول :
يتبي َّ
الرضح بجميع أصوله وتفريعاته ال يأيت بمعنى
أن َّ
بام تقدَّ م تفصيله َّ

ن
جمازا .وإذا كان كذلك َ
كان ما اقرتحه السيد صقر
البعد
بإطالق ال حقيق ًة وال ً
ن
اعتضدت به من َضعف
الرضح هنا ما
غري
ُّ
صواب .وزد عىل امتناع معنى َّ
َ

رضح) بمعنى يبعد ،وما احتججت به من ثبوت
معنى البيت لو س َّلمنا أن ( َي َ
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الكلمة يف «املجالسة وجواهر العلم»( :يرضع) ،ويف «عيون األخبار»:
َ
رضح) بينها.
رصع) .وال
مدخل لـ( َي َ
( َي َ
│
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رأي في نسبة لامية العرب للشنفرى

()1

املحربة ،ال أنازع يف
الالمية املنسوبة إىل الشنفرى هي من القصائد اجلياد
َّ َ
َ
أقدر
ذلك ،ولكنِّي أرى أهنا مصنوعة ،صن َعها خلف األمحر (ت.)170
وكان َ
ن
قافية .وهذا رأي مسلوك وقول مطروق .ويشايعه شواهد كثرية
الناس عىل
بالرواية وبعضها يتَّصل باملتن .ورشح ذلك طويل ال يسعه هذا
بعضها يتَّصل ِّ
املوضع .ومجلة القول َّ
ألول من
تعرف عندَ الرعيل ا َّ
أن هذه القصيد َة ال تكاد َ
ن
بّشء منها .وإنام اشتهرت وذاعت من
وجدُتم يستشهدون
الرواة ،وق َّلام
َّ
ُّ
ن
وجودة لعرضوا هلا
علمت من طولن
للشنفرى وهي ما
بعدهم .ولو كانَت
َ
َ
آخر ،وهو َّ
ود ُّلوا عليها .ومل َنرهم فعلوا ذلك .وأمر َ
القايل (ت)511
عيل
َّ
أن أبا ُ
ف األمحر .وابن ن
دريد (ت )541أهنا خل َل ن
روى يف «أماليه» عن شيخه ابن ن
دريد
َ
ن
أيضا أبو ر ن
ياش
أنكر نسبتَها ً
برصي ،فال ي ُّ
ٌّ
ظن به ال َبهت وال َّطعن عىل خ َلف .كام َ
القييس (ت.)555
ُّ
معانيها
فتعجب من طوهلا مع ترتيب
فأ َّما متن القصيدة فإنك لتقرؤها
َ
َ
التحو َل فيها من معنًى إىل معنًى ال يكون إال بعدَ استيفائه عىل ن
َّ
نحو ال
وأن
ُّ
شعر اجلاهليي عا َّم ًة.
يشبه شعر
شعر الصعاليك وال َ
الشنفرى وال يكاد يشبه َ
َ

( )1يف رواية الشعر واألدب.
أصله تعليق عىل نقاش جرى يف ملتقى أهل اللغة يف هذه القضية ،وذلك يف 1255 /1 /15هـ.
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َّ
مجيع ما يعرفه من أحوال الصعاليك وطرائق
وكأن واض َعها أرا َد أن يفرغ فيها َ
َ
أخبارا،
ولذلك ال جتد هلا مناسب ًة وال َترى فيها
معيشتهم ورضوب أخالقهم.
ً
واألعالم املذكورة فيها قليلة بالنسبة إىل األعالم املذكورة يف تائيته ،إذ نجد يف
علام،
علام واحدً ا ،أما تائيته فإنا نجد يف كل نحو  5أبيات منها ً
كل نحو  12بيتًا ً
علام بالتكرار .وهي مع ذلك
وذلك أن عدّ ة أبيات تائيته  51بيتًا ،وفيها ً 15
وحيل ومشعل واجلبا وسالمان ومفرج
أعالم خاصة كأميمة وأم عمر َ
والربيقي وغريها ،وعدة أبيات الالمية  17بيتًا ،وليس فيها إال  1أعالم
بالتكرار اثنان منها لقبه (الشنفرى) ،وواحد (الشعرى) نجم معروف ،وواحد
جره إىل ذكره طلب التشبيه
(أحاظة) بلد يف اليمن ليس من مواضع الشنفرىَّ ،
ن
لصلة له به.
ال
َّ
الشك عىل هذه القصيدة.
فبي القصيدتي كام ترى بون بعيد يلقي
هذا مع َّ
كثريا من البديع وعطف
أن الصنع َة اللفظ َّية ظاهرة فيها ،إذ َترى فيها ً
أيضا.
الزحاف ً
اللفظ عىل اللفظ والتقسيم وق َّلة ِّ
ن
بّشء من التأ ُّمل
وبي تائيته الثابتة النسبة إليه
وبحسبك أن توازن بينها َ
مقدار اختالف ما بينهام يف املعاين واأللفاظ وغريها .وهو أمر
ف
واألنَاة
لتتعر َ
َ
َّ
سيوصلك بال ُ
شك إىل أن قائ َلهام ليس واحدً ا.
│
َ
التذاكر واملباح َثة (مناظر ًة)
سمى هذا
قد علمنا
احتيال أيب إبراهيم َ
َ
حي َّ
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َ
ُيشها وينفخ فيها إذ عل َم َّ
جعل ُّ
نمها وعلينا غر َمها .وما هذه
ثم
أن له غ َ
َّ
ن
تكون كذلك َّ
َ
يتفق عليها املتناظران
بمناظرة .وما أردنا أن
ألن املناظر َة ال بدَّ أن َ
ثم ال بدَّ أن يكون رأي ُ
كل منهام الذي خيالف به َ
اآلخ َر ب ِّينًا معرو ًفا .ومل يكن
َّ
يشء من هذا يف ما ذكرنا.
ننقطع عن شغولنا
ولو شئنا أن نجع َلها منا َظر ًة ألح َوجنا ذلك إىل أن
َ
وتقص ش َعب القول فيها َّ
ألن هذه املسأل َة ،أعني
أنفسنا لبحثها ودرسها
ِّ
ونفر َغ َ
ِّ
الترسع
نسب َة القصيدة ال يكاد يفي هبا جم َّلد كبري يف ما أرى .ولست أستحسن
ُّ
الرتوي والتث ُّبت الشديد .وليس هذا يف طا َقتي َ
اآلن.
يف األحكام إال بعدَ
ِّ
غري أين أقول :إين عجبت لإلخوة الكرام كيف انرصفوا عن القول يف
َ
حتقيق نسبة القصيدة  -وهو قطب الكالم ولب القضية  -إىل القول يف خ َل ن
ف
َّ
ُّ
الرصيح
ووصف حاله .وذلك أنَّا لو َّبرأنا خل ًفا من وضعها وقا َم الدليل َّ
َ
تكون لغري
وجلاز أن
غريه
والشاهد ال َعدل عىل ذلك ملا
َ
َ
امتنع أن يكون واضعها َ
الشن َف َرى من املو َّلدين.

عىل أن احلكم بوضع خ َل ن
يكون َّ
َ
كذا ًبا ،فقد
ف هلذه القصيدة ال يقتِض أن
َ
ن
يسمى َّ
كذا ًبا
يكذب الرجل الصادق يف بعض أحواله وأوقاته لع َّلة تعرض وال َّ

األغلب عليه واأللز َم له .وقد
وال خيرجه هذا من اسم الصدق ،إذ كان هو
َ
ن
ثم يلتبس األمر عىل َمن
جيوز أن يضع الرجل القصيد َة وال ينسبها إىل أحد َّ
بعدَ ه فينسبها إىل غريه ثم ال يكون بذلك كاذ ًبا ألن خطأ النِّسبة مل يأت من
ن
ن
كل جرحن مقبوالً
ألحد مقبوالً باجلملة كام أنَّه ليس ُّ
وليس ُّ
تعديل
كل
جهته.
َ
57

كذلك .وللنفوس أرسار وخالئق خف َّية قد هيتدي إىل معرفتها الناس وقد خت َفى
ن
بمقالة من ا َملقاالت
وتوصد دوهنم .وليس من َسداد الرأي أن نس ِّلم
عليهم
َ
َ
وكان
حلجة َّما ح َّتى نعر َضها عىل غريها من املقاالت وال س َّيام إذا كانَت كثري ًة
َّ
واالختالف.
التدافع
ظاهرها يوهم
َ
َ
الوقت لتفصيله
جممل ،ولكن عذري ِّأين ال أجد
َ
وأنا أع َلم أن هذا كالم َ
وبيانه.
│
()1وقد أعدت النظر يف المية العرب قبل أيام وأطلت املكث عليها
وقايستها بصحيح شعر الشنفرى وصحيح شعر خلف فام زادين ذلك إال ثقة
ّ
وتكشف يل فيها من آيات
بأهنا منحولة عىل الشنفرى وأهنا بشعر خلف أشبه
الصنعة ما مل أذكره يف هذه الكلمة املوجزة.
وهذا بحث وقفت عليه البارحة فرأيته أجا َد يف تفصيل أدلة نسبة «المية
العرب» ونسبة أختها (إن بالشعب الذي دون سلع) إىل خلف وأتى عىل كثري
من ما يف نفيس ،عىل هنوات فيه ويشء من اخللل يف إقامة بعض احلجج ال
يقدح يف عمود القضية:
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58701

│
( )1كتبت هذه التعليقة يف 1220 /7 /7هـ ونرشت يف تويرت وفسبك.
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في عادات القدماء ومعاني شعرهم

()1

 قال أبو حيان( :أصل الكنى اعتبار ما ولد لإلنسان ...وهذا موجود يفالعرب ،يكنون حتى باإلناث ،فكنوا حامتًا بأيب س ّفانة.)...
قلت:
أيضا من كان يعيب االكتناء بأنثى ،فقد حكي أن حسان لقي
ولكن منهم ً
احلطيئة فقال :ما كنيتك؟ قال :أبو مليكة .قال :ما كنت ّ
عيل منك
قط أهون ّ
حي اكتنيت بامرأة.
 ذكر أبو الفرج يف «األغاين» أن الغناء العريب مل يكن معرو ًفا يف زمنعمر ريض اهلل عنه إال ما كان من النصب واحلداء .ومها جاريان جمرى اإلنشاد
إال أهنام يقعان بتطريب وترجيع يسري.
ظاهرا يف جمتمعهم وإن كان موجو ًدا
قلت :لعله يريد أن ذلك مل يكن
ً
سوا ًءا الناي ونحوه وذوات األوتار كام قال لبيد:
ن
بمـــــوتّر تأتالـــــه إهبامهـــــا
كرينـة
وصبوح صـافية وجـذب
َ
وقال احلامك:
حلنـــــــون
ورشع امل َ
زهـــــــر ا َ
َ

والكثـــــر واخلفـــــض آمنًـــــا
والرشع :األوتار.
ِّ َ

مفر ًقا يف تويرت وآسك وفسبك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
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 املطاعم قديمة ،ففي ترمجة إسامعيل بن يسار يف «األغاين» أن أباه كانيصنع طعام العرس ويبيعه.
 ذكر اجلاحظ يف «البيان والتبيي» أن الناس قد يلبسون اخلفاف يفالصيف إذا دخلوا عىل اخللفاء واألمراء ألن ذلك أشبه باالحتفال والتعظيم.
 الظاهر أن األرآم التي تذكر يف الشعر القديم قد انقرضت ألن العلامءيصفوهنا بأهنا خالصة البياض ،وأنه ال خيالط بياضها يشء .وهذه صفة ال
نجدها يف يشء من الظباء املوجودة اليو َم.
باهلي الدُّ ون كقوهلم( :يفديك ُّ
كل جبان)؟
 س :هل جيوز التفدية ّج :األصل يف التفدية أن تكون بالرشيف الغايل كقوهلم( :فداك أيب وأمي)
وكقول أيب الغول الطهوي:
فــوارس صــدّ قت فــيهم ظنــوين
َ

فدت نفيس ومـا ملكـت يمينـي
وكقول األعشى:

وراكبهــا يــوم اللقــاء ،وق ّلــت

فدً ى لبني ذهل بن شيبان نـاقتي

هي رخيص،
نفسه غال ًيا وهو ّ
ولكن قد تكون التفدية بام يظ ّن أو َيظ ّن َ
وذلك كقول الشاعر:
ف َ
ــداك العــاجز اجلــبس البخيــل

وال تب َعـــد أبـــا هنـــد ،ولكـــن
وقد يكون منه قول حسان:
ن
بكــفء؟
أُتجــوه ولســت لــه

فشـــــ ّركام خلــــريكام الفــــداء
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خاص للكنيف أمر قديم ،قال الواساين (ت :)552
 اختاذ نعلّ
وبنعـــل الكنيـــف فاســـتقبالين

ــزا ســـبايل
فانتفـــا حليتـــي وجـ ّ

 ذكر ياقوت يف ترمجة أيب هفان يف «معجم األدباء» أن اسمه الكنيفعند أهل بغداد املسرتاح ،وعند أهل البرصة املتوضأ ،وعند أهل الكوفة
الكنيف ،وعند أهل احلجاز ّ
احلش .وذكر ابن عبد ر ّبه يف «العقد الفريد» أن
أهل اليمن يسمون الكنف املراحيض ،وأهل مكة يسموهنا املخارج ،وأهل
استفدت هذا النقل األخري من صاحبي أيب تراب
الشام يسموهنا املذاهب .وقد
ّ
احلزمي.
صريوه عىل
 ذكر اجلاحظ أن أهل البرصة إذا أرادوا تصغري إنسان ّ(عمر)( :عمرويه) .وقرأت يف
(فعلويه) كام قالوا يف (حممد)( :محدويه) ويف َ
بعض الكتب ما ّ
يدل عىل أن من ص َيغ التصغري يف عامية ذلك العرص ( َفعلونة).
وذلك كقوهلم يف (عائشة)( :عيشونة).
قديام إذا اشتدّ عليه الربد فربام أدخل يديه ورجليه يف
 كان الرجل ًالكرش ليدفأ ،قال الشاعر:
ن
وليلة يصطيل بـالفرث جازرهـا

ـتص بــالن َقرى املثــرين داعيهــا
خيـ ّ

 أشدّ اهلجاء عند العرب ما كان فيه ّحط للمرء عن أقرانه وأنداده .وهلذا
فضلوا بيت جرير:
ّ
ــت وال كالبـــا
فـــال كع ًبـــا بلغـ َ

فغض الطـرف ،إنـك مـن نمـري
ّ
11

يغري أخالق الرجال .وهلذا قال الشاعر:
الس َفر ّ
 ّمن أين أل َقى صاح ًبا مثل ع َمـر؟
الســـ َفر
يـــزداد طي ًبـــا كلـــام زاد ّ
 يف وقت الغيوم واألمطار ي َل ّذ اللهو كام قال املنخل اليشكري:اخلــــدر يف اليــــوم املطــــري
ة
َ

ولقـــد دخلـــت عـــىل الفتـــا
ومنه قول امرئ القيس:

بجــامء املرافــق مكســال
يطفــن
ّ

وبيت عذارى يو َم دجـن وجلتـه
وقول طرفة:
وتقصري يوم الدجن ،والدجن معجب

ن
املعمـــد
ببهكنـــة حتـــت اخلبـــاء َّ

 قد متدح العرب الرج َل وإن كان مسنًّا بوصفه بـ(الفتى) .وهومستفيض ذائع يف شعرهم ،ولكنهم ال يستحبون الوصف بـ(الغالم) إال ملن
َ
حدث الس ِّن.
كان
 قال الشاعر يمدح قومه:ُّ
ختــذما
وال يــأكلون اللحــم إال

املحز ال يصـيبون مفص ً
ـال
جفاة
ّ

فمدحهم بأهنم ملوك ال ُيسنون تقطيع اللحم ألن هلم كفاة.
 تش ّبه العرب عضالت الرجل البارزة باألرانب واجلرذان ،قال الراجز:كـ ّ
ــأن حتـــت جلـــده إذا احتفـــز
يف كـ ّـل عضـ ن
ـو جـ َـرذين أو خـ َـزز
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 كثرة األكل مذ ّمة عند العرب بال شك .وشواهد ذلك كثرية ،منها قولأعشى باهلة:
طــاوي املصــري عــىل العــزاء منصــلت

بـــالقوم ليلـــة ال مـــاء وال شـــجر

الص ّمة:
وقول دريد بن ِّ
تــراه مخــيص الــبطن والــزاد حــارض

عتيــد ويغــدو يف القمــيص املقــدَّ د

 ال يمدح الرجل بدوام جدّ ه ،ولكن يمدح بجده يف موضع اجلد وهزلهيف موضع اهلزل ،يؤ ّيد هذا قول العجري السلويل:
أخو اجلـد إن جـد الرجـال وشـمروا

ـئت أهلــاك باطلــه
وذو باطــل إن شـ َ

│
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مسائل في رواية الشعر والأدب

()1

 نسبة الشعر إىل غري قائله ،وتداخل أبيات الشعراء ،واضطراب ترتيبأبيات القصيدة من معضالت الشعر القديم .وال بد من النظر فيها وإصالحها
ما أمكن.
جيذ َ
 يف كثري من قصائد القدماء اضطراب مبي يف ترتيب األبيات ّحبل
تسلسلها وخي ّل بمعانيها ويلوي بحسنها.
 صعوبة حفظ أبيات القصيدة متسلسل ًة والربط بي آخر البيت والذييليه قد ّ
يدل عىل وقوع االضطراب يف ترتيبها من ق َبل الرواة .وما أكثر هذا
 ّاملفضل
لعل من أقدم من وصلت إلينا روايته خلرب داحس والغرباء
ّ
الضبي (ت )137يف كتابه «أمثال العرب».
ّ
 مــن ّحتــىل بغــري مــا هــو فيــه

فضـــحته شـــواهد اإلمتحـــان

أقدم من وجدته ذكر هذا البيت يف كتاب هو املفضل بن سلمة
(ت )450يف «املالهي» .ومل ينسبه.
 شعر احلطيئة آية يف إحكام النظم وقلة احلشو ،قال عنه أبو عبيدة( :ماتشاء أن تطعن يف شعر شاعر إال وجدت فيه مطعنًا .وما أقل ما جتد ذلك يف
شعره) وديوانه جدير أن ُيفظ ك ُّله لتناهيه يف الصحة واجلودة ومتام التنقيح
( )1نرشت يف تويرت وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
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والصناعة .وعدّ ة أبياته يف ما ذكر حمققه  755ن
بيت.
 كثري من االختالف يف رواية الشعر تصحيف ال سامع .ولعل منه ًمثال:
ـــــد تنمــــروا َح َل ًقــــا وقــــدّ ا

قـــــوم إذا لبســـــو احلديــــــ
إذ يروى (خل ًقا و َقدّ ا).

ويف هذه القصيدة روي (يفحصن باملعزاء) و(يمحصن باملعزاء) ،و(وال
ير ّد بكاي زندا) و(وال ير ّد بكاي زيدا) .وظاهر أن إحدامها تصحيف .وأمثال
ولكن احلكم يف ذلك ُيتاج إىل قدر وافر من التث ّبت واحلذر.
هذا كثري جدًّ ا،
ّ
 كثرة االختالف يف روايات ألفاظ القصائد القديمة قرينة عىل صحةالقصيدة وبراءُتا من الوضع والنّحل.
الزخمرشي:
املنسوب خ َط ًئا إىل
البيت
 يقرأ كثري من طلبة العلمَ
ّ
َ
أحــىل مــن الــدَّ وكاء والع ّشــاق

ورصيــر أقالمــي عــىل أوراقهــا

ويفرسون (الدَّ وكاء) باجلامع .وهذا خطأ ،فإن هذا اللفظ ال يعرف
هكذا،
ّ
يف العربية .ثم ما العالقة بي رصير األقالم واجلامع؟ وكيف يكون رصير
األقالم أحىل من (الع ّشاق)؟
وصواب الكلمة (الدُّ وكاه) .و(الدُّ وكاه) و(الع ّشاق) نوعان من املقامات
الصوتية ،يريد الشاعر أن صوت رصير األقالم أحىل يف أذنه من نغمة هذين
املقامي اجلميلي.
 إن الكــالم لفــي الفــؤاد ،وإنــام15

جعل اللسـان عـىل الفـؤاد دلـيال

هذا البيت رواه أبو عثامن اجلاحظ يف «البيان والتبيي  ،»417 /1ولكنّه مل
ينسبه .وقد كنت أراه يف ن
وتنازعهم يف
كثري من كتب النحو وأرى اختال َفهم فيه
َ
صحة االحتجاج به عىل الكالم النفيس ،فمنهم من يطعن يف روايته ويزعم أهنا
َّ
ّ
(إن البيان لفي الفؤاد) ،ومنهم من يقول :هو غري ثابت يف ديوان األخطل ،فال
َ
اين
وأعجب من هذا َمن يأبى االحتجاج به ألن
حجة فيه.
َ
ّ
األخطل نرص ّ
َ
الوشاء (ت )541يف كتابه « ّ
وجدت أبا الط ّيب ّ
املوشى  »11ينسبه
عىل ّأين
ّ
ذكر هذه النّسبة .وفيها جمال للبحث.
إىل األخطل .ولع ّله من أقدَ م من َ
│
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في كتب الشعر والأدب

()1

ّ
يستلذها املبتدئ وال جيفو عنها املنتهي وفيها بيان
 من كتب األدب التين
جم «رسح العيون» البن نباتة و«كليلة دمنة» و«األدب الكبري»
عال وأدب ّ
و«األدب الصغري» ،ثالثتها البن املقفع ،و«رسالة الغفران» أليب العالء املعري
و«األمثال» أليب عبيد و«البخالء» للجاحظ و«زهر اآلداب» للحرصي و«عيون
األخبار» البن قتيبة و«أخالق الوزيرين» أليب حيان ،وكتب املنفلوطي
والطنطاوي.
 يف «رسائل ابن أيب الدنيا» كثري من األدب ِّوالشعر املسنَد يغفل عنه
ربد.
مهم ألنه تويف عام 471هـ ،فهو يف طبقة امل ّ
الباحثون واملحققون .وهو ّ
ويف كتاب «املجالسة وجواهر العلم» أليب بكر الدينوري (ت 555هـ)
ربد.
يشء من ذلك ً
أيضا .وهو من تالميذ ابن قتيبة وامل ّ
 س :ما رأيك يف تسمية كتاب ابن سالم بـ«طبقات فحول الشعراء»؟ج :الكتاب ال يعرف عند العلامء املتقدمي إال باسم «طبقات الشعراء»
من أيب الطيب اللغوي وأيب بكر الزبيدي وأيب الفرج النديم إىل أيب حيان
األندليس فمن بعدَ ه .ومل أجد ملحمود شاكر حجة مقنعة يف تغيري عنوانه.
مرارا ألن فيه
 كتاب «عىل السفود» من الكتب التي أستح ّبها .وقد قرأته ًثالث خالل جمتمعة :األسلوب األديب الرفيع ،واجلدل املنطقي املستقص
( )1نرشت يف تويرت وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
17

املفحم ،والنقد الساخر املضحك ،فهو من الكتب التي جتمع بي تعليم األدب
والعقل.
عيل يشء من أمور دنياي إال وأجد يف
 رحم اهلل ابن املقفع فق ّلام يشكل ًّ
وقوال سديدً ا.
كتابيه «األدب الكبري» و«األدب الصغري» مشور ًة صائبة فيه
علمي دقيق بعد الفحص عن
 كتب ابن املق ّفع حتتاج إىل إعادة حتقيقّ
وأصحها.
أقدم نسخها املطبوعة
ّ
 كتابا «مجهرة رسائل العرب» و«مجهرة خطب العرب» ألمحد زكيصفوت من أمجع الكتب ملا ّدة البيان .ومها كافيان ملن أراد االختصار.
 كتاب «خمتارات من الشعر اجلاهيل» ألمحد راتب النفاخ يشتمل عىلقدر ن
كاف من أجود قصائد الشعر اجلاهيل مع رشحها ،تصلح للحفظ بعد
حفظ املعلقات.
باملريض سندً ا وال
 كتاب «مجهرة أشعار العرب» أليب زيد القريش ليسّ
تفرد عن مجيع العلامء
متنًا ،فمؤلفه أبو زيد جمهول ،وشيوخه كذلك .وقد ّ
تفرد
املتقدمي الثقات الذين شافهوا العرب بام ال يقبل تفرده به .واألبيات التي ّ
َ
فليحذر الذين يريدون حفظ ِّ
الشعر الصحيح من االعتامد عىل
هبا ركيكة غ ّثة،
روايته .فأما ما اختاره من القصائد فهو يف اجلملة ج ّيد ،فيمكن أن ي َّط َلع عليها
ن
موثوق هبا.
ثم حتفظ من كتب
 س :ما رأيك يف كتاب «التيجان يف ملوك محري» البن هشام؟ج :هذا الكتاب مشحون باألخبار املكذوبة واألشعار املصنوعة ،فال يوثق
68

به .عىل أن أصل الكتاب لوهب بن من ّبه ،وإنام ابن هشام راويه .وله تعاليق
عليه.
أصح ط َبعات «محاسة أيب متام» رواية وضب ًطا حتى اآلن هي النسخة
ّ
التي است ّلها كريم حممدي من «رشح املرزوقي» وراجعها أيوب اجلهني وعائشة
بنت عيل .وقد نرشُتا عىل الشبكة .ورواية املرزوقي أقدم رواية تا ّمة مطبوعة
للحامسة.
وهذا رابط احتامهلا:
https://drive.google.com/file/d/1pHwwlREW3DNQzSJtva24x8UjQ_iXI5hr/view

ن
شاف يبدي ما ووري من
 ال تزال «محاسة أيب متام» مفتقرة إىل رشحزينتها ويكشف عن مليح أرسارها وبديع معانيها.
 ما أعياك فهمه من «محاسة أيب متام» ومل جتد بيانه يف رشحي املرزوقيوالتربيزي فالتمسه يف رشح الشنتمري ،فإن فيه فوائد زائدة ونكتًا لطيفة.
رشحي األنباري
وما أعياك فهمه من «املعلقات» فلم جتد بيانه يف
َ
والنحاس وال يف رشح الزوزين فالتمسه يف رشح أيب سعيد الرضير أقدم
الرشوح (وسيطبع إن شاء اهلل) ،فإن فيه ما ليس يف غريه.
 رشح املرزوقي عىل «محاسة أيب متام» أصلح للمبتدئي إلسهابه وجزالةلفظه .ورشح التربيزي أنفع للمتقدمي ألنه خلّص عامة رشح املرزوقي (وإن مل
ينسبه إليه) وزاد عليه النقل عن رشوح بعضها مفقود كرشح أيب رياش أقدم
املعري.
الرشح ورشح شيخه أيب العالء ّ
19

إعجازا.
 كادت «مقامات احلريري» تكونً
 «احلامسة البرصية» قد تفضل محاسة أيب متام .ولوال تأخرها لكانتأحق بالتقديم .وحتقيق عادل مجال هلا يف غاية احلسن واإلتقان.
َّ
قرص عن قراءة «األغاين» أليب الفرج فليقرأ «جتريد األغاين» البن
 من ّواصل احلموي .وهو كتاب منفس فائق .وقد حذف فيه من «األغاين»
األصوات واألسانيد واملكررات .وربام زاد فيه أشياء ليست يف «األغاين».
َ

│
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في بيان الجاحظ وكتبه

()1

 إذا أردت أن تكون من اإلبانة بحيث ال يستعص عليك معنى وإنغمض وال فكرة وإن د ّقت فال بد أن يكون لك ورد أسبوعي أو شهري من
كتب اجلاحظ خاص ًة .ومن قرأ للجاحظ استغنى به عن غريه .ومن قرأ لغريه مل
يستغن عنهّ .
إن كتب اجلاحظ تع ّلم العقل واألدب كام قال ابن العميد
 إين ألونس يف روحي فدامة ويف قلمي عقل ًة كلام أبطأت عن القراءة يفكتب اجلاحظ.
 أحصيت عدد صفحات مجيع كتب اجلاحظ املطبوعة الصحيحة النسبةإليه فوجدُتا تبلغ أكثر من سبعة آالف صفحة.
وهذه هي مع بيان أفضل طبعاُتا:
 -1احليوان .تح عبد السالم هارون.
 -4البيان والتبيي .تح عبد السالم هارون.
 -5الرسائل .تح عبد السالم هارون.
 -2البخالء .تح طاها احلاجري.
 -1العثامنية .تح عبد السالم هارون.

( )1يف كتب الشعر واألدب.
نرش يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة .وبعض منه مل ينرش من قبل.
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 -1الربصان والعرجان والعميان واحلوالن .تح عبد السالم هارون.
 -3الفصول املختارة من كتب أيب عثامن اجلاحظ حلمزة األصفهاين.
ً
فصوال قليلة .وله طبعة واحدة
وأكثر فصوله موجود يف املطبوع من كتبه إال
سيأيت نقدها.
أما اآلمل واملأمول والتاج يف أخالق امللوك واملحاسن واألضداد فال
تصح نسبتها إليه.
ّ
 حي علمت أن أليب عثامن اجلاحظ كتا ًبا اسمه «العثامنية» أ ّلفه يف الر ّدعىل الروافض ونقض حججهم قلت يف نفيس :وماذا عسى اجلاحظ أن
يتحدّ ث يف هذه املسألة العويصة املرتاحبة وإنام صناعته األدب ،فلام قرأت كتابه
علمت أن النساء ال يلدن َ
مثل أيب عثامن

 س :هل من ترتيب لقراءة كتب اجلاحظ؟02

ج :ابدأ بـ«البخالء» أو ببعض رسائله واختم بـ«احليوان» .وأنت يف ما
بينهام باخليار.
 هذه النرشة لكتاب «الفصول املختارة» جناية عىل كتب الرتاث وعىلأيب عثامن اجلاحظ وذلك أن الكتاب زيد عىل ثالث مئة صفحة ،يف كل صفحة
ما ال يق ّل عن ثالثة أخطاء ،بل ربام تزيد ،فهذه ألف خطأ يف رسالة ماجستري
منا َق ن
شة وأكثرها ليست من جنس األخطاء الطباعية ،وإنام هي أخطاء تدل عىل
جهل بأصول التحقيق وقراءة النص وقواعد النحو .ويف عالمات الرتقيم
والتعليقات يف احلوايش ما يصدّ ق ما ذكرت.
وهذه أمثلة عىل ذلك:
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حب ما يتصل بالمحبوب

()1

من معاين ِّ
النظر فيه وأتأ َّمل وجو َه احلسن يف
الشعر ما أقف عنده أر ِّدد
َ
كثري الدروان يف شعرهم ،وهو
مطاويه .ومنها معنًى رأيته شائ ًعا عندَ الشعراء َ
حب املرء الّشء لع ن
القة تربطه باملحبوب.
َ َ
ُّ
فمن َ
ذلك:
حب األرض التي يسكنها املحبوب كام قال جمنون بني عامر:
ُّ
ـــر عــــىل الــــدِّ يار ديــــار لـ َ
ـــيىل
أمـ ُّ

اجلــــدار وذا اجلــــدارا
أق ِّبــــل ذا
َ

حـــب الـــدِّ يار شـــغف َن قلبـــي
ومـــا
ُّ

ســكن الــدِّ يارا
حــب َمــن
ولكــن
َ
ُّ

َ
السعدي:
وقال َس َّوار بن
املرضب َّ
َّ
ــب عـــامن مـــن ح ِّبـــي ســـليمى
أحـ ُّ

ــرى عـــامن
ومـــا ط ِّيـــي بحـ ِّ
ــب قـ َ

َ
وقال نصيب:
لقـــد زادين للجفـــر ح ًّبـــا وأهلـــه

ن
أقــامتهن لــيىل عــىل اجلَفــر
ليــال
َّ

َ
وقال َ
اآلخر:
ـــليمى
األرض تســـكنها س
ـــب
َ
أح ُّ
َ

وإن كانــــت توارثهــــا اجلــــدوب

ن
أرض
ـــب تـــراب
ومـــا دهـــري بح ِّ

ولكـــن َمـــن ُي ّ
ـــل هبـــا حبيـــب

( )1يف معاين الشعر.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1251 /1 /42هـ .
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وقال اآلخر:
وأنــت التــي ح َّببــت شــغ ًبا إىل بــدا

إيل وأوطـــــاين بـــــالد ســـــوامها
َّ

ن
نسب كام َ
أيضا:
واملحبوب يف
حب َمن جيتمع
قال مجيل ً
َ
ومنه ُّ
وقـــالوا :يـــا مجيـــل ،أ َتـــى أخوهـــا

فقلــت :أتــى احلبيــب أخــو احلبيــب

َ
ســـمى
جبـــال ح
نزلـــت
أح ُّبـــك أن
َ
َ

ناســـبت بثنـــ َة مـــن قريـــب
وأن
َ

ن
وكام َ
األسدي:
مطري
قال احلسي بن
ُّ
َ
كــان أهلهــا
ــب أن
ومــن ب ِّينــات احل ِّ

ـي مــن أهــيل
أحـ َّ
ـب إىل قلبــي وعينـ َّ

وكام قال اآلخر:
ـوام مــن أجــل ح ِّبهــا
ـب بنــي العـ َّ
أحـ ُّ

َ
أخواهلـا كلبــا
ومـن أجلهـا أحببــت

ن
صفة كام َ
قال مسلم بن الوليد:
واملحبوب يف
حب َمن جيتمع
َ
ومنه ُّ
وأحببــــت مــــن ح ِّبهــــا الباخليـــــ

ابـن سـل نم سـعيدا
ـن حتى ومقـت َ
َ

عىل سبيل الذ ِّم البن سل نم .وهو بيت طريف.
وكام َ
قال َ
اآلخر:
َ
ـــودان حتــــى
ـــب حل ِّبهــــا السـ
أحـ ُّ

أحـــب حل ِّبهـــا ســـو َد الكـــالب
ُّ

وكام َ
قال مجيل:
أحــــب األيــــا َمى إذ بثينــــة أ ِّيــــم
ُّ
َ
احلامك:
وقال
ُّ
79

وأحببــت ملــا أن غنيــت الغوانيــا

فأقســـم لـــو أين َأرى شـــ َب ًها هبـــا

ـــاب الفـــال ح َّبـــت إ َّيل ذئاهبـــا
ذئ َ

نس ًبا هلا).
(أرى َ
ويف رواية املرزوقي والتربيزيَ :
زاعي حي َ
وقد َّ
قال:
شط َ
اهلوى أبعدَ الشطط بأيب الشيص اخل ِّ
أشــبهت أعــدائي فصـــرت أحــ ُّبهم

ـار ح ِّظــي منــك ح ِّظــي مــنهم
إذ صـ َ

احلق بيت طريف ن
جار عىل مذهب ُّ
حب املبالغة
وهو يف ِّ
الشعراء يف ِّ
وتط ُّلب اإلغراب
املحبوب كام قال دعبل اخلزاعي:
ب
َ
حب َمن ُي ُّ
ومنه ُّ
أحب َقصـ َّي الـدار مـن أجـل حـ ِّبهم
ُّ

وأهجـــر فـــيهم زوجتـــي وبنـــايت

ن
حب اسم املحبوب كام َ
معمر:
قال مجيل بن
ومنه ُّ
اسـمها
وافـق
أحب مـن األسـامء مـا
َ
ُّ
َ

اشـــبهه أو كـــان منـــه مـــدانيا
أو
َ

ب لتابع املحبوب كام َ
قال َّ
اليشكري:
املنخل
ُّ
حب تابع املح ِّ
ومنه ُّ
وأح ُّبهـــــــــــــا وحت ُّبنـــــــــــــي

وُيــــــب ناقتَهــــــا بعــــــريي
ُّ

وما هذه إال أمثلة هلذا املعنى .ولو تتبع أحد شواهده لوجدها أكثر من
ذلك.
│
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تغطية النساء وجوه َهنّ في الجاهلية

()1

من األبيات التي تدل عىل أن النساء يف اجلاهلية كن يغطي وجوههن عن
الرجال قول احلامك:
ونســوتكم يف الــروع بــاد وجوههــا

خيلـــن إمـــا ًءا واإلمـــاء حرائـــر

يريد أنه سقط احلجاب عن وجوههن من هول اخلطب حتى ُيسبه ّن من
تشبها باإلماء ألن ّال يسبي.
يراهن إما ًءا .وقيل :إهنن فعلن ذلك ً
ّ
وقول احلامك اآلخر:
تســـرتا
قـــد كـــن خيبـــأن الوجـــوه
ًّ

فــــاليوم حــــي بــــدون للن ّظــــار

املرثي.
ذهلن عن سرت وجوههن من شدة الفاجعة بمقتل
يريد أهنن َ
ّ
وقول أبو د َواد اإليادي:
ويصــــن الوجـــــوه يف امليسنانيــــــ
ّ

ـرن شـ ن
ـان قـ َ
ـــي كــام صـ َ
ـمس غــامم

وقول عنرتة:
إن تغــــديف دوين القنــــاع فــــإنني

ــب بأخـــذ الفـــارس املســـتلئم
طـ ّ

وقول خفاف بن ندبة:
وأبــدى شــهور احلــج منهــا حماســنًا
( )1يف عادات القدماء.
نرش يف تويرت يف 1255 /11 /10هـ .
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ووجها متى ُيلل له الطيب يشــرق
ً

رأي في ضبط بيت أبي تمام (فلينظرن المرء من غلمانه)

()1

َيظهر يل َّ
الصواب يف رواية هذا البيت هو:
أن
َ
ــــر َّن املــــرء َمــــن غلامنــــه
َفل َينظ َ

فهــــم خالئفــــه عـ َ
ـــىل أخالقــــه

يقول أبو متَّا نم :ليفتِّش املرء يف حال غلامنه ،وليتف َّقد أخال َقهمَّ ،
صالح
فإن
َ
عىل صالح خلقه وفسا َد أخالقهم َدليل َ
أخالقهم َدليل َ
عىل فساد خلقه .ونظري
هذا ما نق َله أخونا صالح عن اجلاحظ .ومن األبيات املعروفة يف ذلك قول
الشاعر:
حللـــت ببابـــه
ســـهل الفنـــاء إذا
َ

َطلـــق اليـــدَ ين مـــؤ َّدب اخلـــدَّ ام

ن
و( َمن) يف البيت استفهام َّية ،وهي وما بعدَ ها يف ِّ
نصب مفعـول بـه
حمل
َ
تعـاىل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧ [الطـارق ،]1:وقـول
لـ(ينظر) .ونظريه قـول اهلل
النبي عليه السالم« :املرء َ
عىل دين خليله ،فلينظر أحدكم َمـن خيالـل» .فقـايس

( )1يف رواية الشعر واألدب.
أصله تعليق عىل رأي األستاذ صالح العمري أن يقرأ بيت أيب متام هكذا:
ّ
ـــــرن املـــــرء مـــــن غلامنـــــه
فلين َظ

فهـــــم خالئفـــــه عـــــىل أخالقـــــه

وختطئته أن يقرأ( :فل َين َظ ّ
رن املرء َمن غلامنه) .وقد نرش يف ملتقى أهل اللغة يف /2 /10 - 7
1254هـ.
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بيت أيب متا نم هبذين الشاهدين ينجل َ
لك معناه.
َ
ن
ن
َ
الرجل إذا َ
بالضيف
كان كلبه ذا
وبصدد من هذا املعنَى مدحهم
أنس َّ
كرم ر ِّبه وحسن قراهَ ،
واستدالهلم هبذا َ
قال نصيب:
عىل َ
بــــــاملعتفي
وكلبــــــك آنَــــــس
َ

ـــــره
مـــــن األ ِّم بابنتهــــــا الزائـ َ

مستطرف التشبيه وإن كان معناه معرو ًفا مطرو ًقا.
وهو بيت
َ
وأ َّما ضبط بيت أيب متام هكذا:
ــــر َّن املــــرء مــــن غلامنــــه
َفلين َظ َ

َ
عـــىل أخالقـــه
فهـــم خالئفـــه

وذلك َّ
َ
َ
ولذلك أسند
أن (ين َظر) هنا متعدِّ ية بنفسها.
فبعيد يف رأيي.
فارتفع .واملعروف يف (ن َظر) تعدِّ يه بحرف
مفعوهلا إىل الفعل ملا بني للمجهول
َ
نزل القرآن ونط َقت الفصحاءَ ،
وبذلك َ
َ
قال َ
تعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
جر.
ُ
ثم َ
قال امرؤ القيس:
ﯗ} [سورة عبسَّ ،]42:
كأهنــــا
نظــــرت إليهــــا والنجــــوم َّ

ن
ــب لق َّفــال
مصــابيح رهبــان ت َش ُّ

وق ّلام عدّ وا (نظر) بنفسه وإن كان ذلك قد ورد يف أبيات قليلة من
الشعر.
وعىل َّ
َ
لت يف
الرواية شي ًئا من الركاكة متى تأ َّم َ
أن يف البيت إذا قرأناه هبذه ِّ
معنَى (ين َظر) وموضع (من) وداللتها ووازنتَها بقولك مثالً( :ين َظر اإلنسان من
منطقه) تريد َّ
يعرف معدنه بمنطقه أي :كالمه .وهذا كام َترى غاية
أن اإلنسان َ
والرداءة.
يف الع ِّي َّ
13

فقد انتهينا إذن إىل بيان فساد هذا الضبط:
ــــر َّن املــــرء مــــن غلامنــــه
َفلين َظ َ

َ
عـــىل أخالقـــه
فهـــم خالئفـــه

ووقف األستاذ الكريم صالح عند هذا الضبط:
َ
ــــر َّن املــــرء َمــــن غلامنــــه
َفل َينظ َ

َ
عـــىل أخالقـــه
فهـــم خالئفـــه

منك ًرا له وطاعنًا عليه بأنَّه ضعيف االرتباط بام قب َله غري متع ِّل نق به يف
املعنَى .وإذ َ
دائرا عىل هذين االحتاملي فال بدَّ ألخينا
الرواية ً
كان صواب ِّ
ن
ن
باحتامل َ
بريء من املطاعن التي
آخ َر غريمها
خيتار أحدَ مها أو يأت َينا
الكريم أن
َ
َ
اإلنكار
يكون ح ُّظنا من العلم
نرَض بالتفويض والتو ُّقف وأن
ذكرها .فأ ّما أن َ
َ
َ
وحسب فأمر ال َيشفي سائ ً
ال وال يكشف ح ًّقا وال باطالً.
َ
ن
صالح الرتباط هذا البيت بام قب َله يف
أعجب من إنكار أخينا
عىل أين َ
املعنَى وهو البصري ِّ
واحلق أين
ترصفات الشعراء ومذاهبهم.
ُّ
بالشعر امل َّطلع عىل ُّ
مل أغفل عن النظر إىل البيت السابق هلذا البيت ،ولكنِّي تركت اإلشار َة إليه
والكال َم عليه العتقادي أنَّه ِّبي التع ُّلق بام بعده واالستدعاء له .وذرين أرشح
لك ذلك.
ن
ال بدَّ أن نعرف أول َّ
بعض
أن هذين البيتي من
أبيات يعاتب هبا أبو متَّا نم َ
تورا ووجدَ َ
مثل َ
ذلك من استقبال
أصحابه وكأنَّه آن ََس من لقائه له جفو ًة وف ً
خدمه له ،فقوله:
َ
بحاثـــة
حشـــم الصـــديق عيـــوهنم َّ
84

لصـــديقه عـــن صـــدقه ونفاقـــه

أن للعيون لسانًا ناط ًقا ولغ ًة مبين ًة .وهذا كام َ
عىل َّ
تنبيه َ
قال الشاعر:
والعـــي تعـــرف يف عينَـــي حمـــدِّ ثها

إن كان من حزهبـا أو مـن أعادهيـا

َ
وقال َ
اآلخر:
أشــارت بطــرف العــي خيف ـ َة أهلهــا

ن
ــــذعور ومل تـــــتك َّلم
إشـــــار َة مـ

الطــرف قــد قــال :مرح ًبــا
فأيقنــت أن
َ

وســه ً
وأهــ ً
ال باحلبيــب املتــ ّيم
ال َ

وقد أكثرت ّ
الشعراء يف ذلك.
َ
قرص َ
واملتمرس ِّ
العيون
ذكر
ذلك عىل العيون ،وإنام َ
ِّ
بالشعر يعلم أنَّه مل يرد َ
وذلك َّ
َ
أن دالل َة العيون داللة خف َّية غامضة .وإذا
مثاالً وأرا َد مجل َة األخالق.
خيطئ معرف َة رسيرته
عرف املرء ما يف رسيرة صديقه بعيون خدمه فأجدَ ر أن ال
َ
َ
بأوضح من َ
كيف أحس َن أبو متام
ذلك من األخالق الظاهرة لنفسه .وقد
رأيت َ
َ
َ
اإلبان َة عن هذا املعنَى بأن َ
َ
ومبلغ
جعل معرف َة ما يف نفس الصديق ق َب َل صديقه
َ
بذلك حتَّى
ثم مل يكتف
إخالصه الو َّد له معقو ًدا بأمرين بعيدَ ينَّ ،أوهلام خدمهَّ .
علمت َّ
َ
ناط َ
أن دالل َة العيون وإن كانَت
ذلك بعيوهنم .وهو األمر الثاين .وقد
َ
فإهنا ُّ
أدق وأغمض من داللة غريها من الكالم أو الفعل.
مفهوم ًة أحيانًاَّ ،
أن للعيون لغ ًة وإبان ًة ،ومنها َّ
معاين عدَّ ةً ،منها َّ
أن
يتضمن
وهذا البيت
َّ
َ
ينم عليه ما
َ
الصديق وإن َ
جهدَ أن يسرت ما يف نفسه جتا َه صديقه فإنَّه ال يل َبث أن َّ
عىل ن
بال ،ومنها َّ
مل جير منه َ
أن اخلد َم صورة صادقة لس ِّيدهم َيظهر عليهم ما يك ُّن
َّ
َّ
فانسل منه إىل ما
ب هبذا املعنَى األخري واستحسنَه،
يف نفسه.
وكأن أبا متا نم أعج َ
15

ن
بحكمة عا َّم نة منرس نبة من هذا املعنَى ينبذها إىل خما َطبه
بعدَ ه وآ َث َر أن يعق َبه
وتكون ختا ًما ألبياته هذه َ
فقال:
ــــر َّن املــــرء َمــــن غلامنــــه
َفل َينظ َ

َ
عـــىل أخالقـــه
فهـــم خالئفـــه

كان الغلامن صور ًة ختربك عن غيب س ِّيدهم إذا َ
يقول :إذا َ
كان صدي ًقا َ
لك
أن الغ َ
فاع َلم َّ
أيضا ت َبع لس ِّيدهم يف سائر أخالقه ،فلينهم َدليل َ
عىل لينه
لامن ً
عىل كرمه وبخلهم َدليل َ
وكرمهم دليل َ
وشدَّ ُتم دليل َ
عىل بخله.
عىل شدَّ ته َ
ممدوحه بأنه( :مؤ َّدب اخلدَّ ام).
مدح الشاعر
َ
وهلذا األمر َ
َ
وإذن فليتف َّقد املرء غلامنَه ،وليحرص َ
فإهنم
عىل أن
تكون أخالقهم محيدةًَّ ،
عرف معدنه وهذا معنًى معروف ،فإنَّك إذا
َوجهه ،وهبم يستدَ ُّل عىل خلقه وي َ
رأيت أبنا َء الرجل وأه َله ُيتف َ
ون َ
مت َّأهنم علموا حمب َة أبيهم
بك ويكرمونَك عل َ
َ
َ
َ
فعاملوك بذلك .والضدُّ بالضدِّ .
لك
لبس فيها َّ
وأن أبا
فقد
َ
رأيت عالق َة هذا البيت بام قب َله َعالق ًة واضح ًة ال َ
متَّا نم مل يفسد املعنَى ومل خيطئ فيه وأنَّه ال ينبغي أن يقرأ بيته بحروفه إال هكذا ما
حمر ًفا .وهو ما مل نتب َّينه حتى َ
اآلن.
مل يكن َّ
ظهر أنه إن ال يكن
ولست َأرى حاج ًة لطول التشكُّك يف هذا البيت وقد َ
واضحا َّ
كل الوضوح فإنه ليس بمستنك نَر وال مدفوعن .ويف
ارتباطه بام قب َله
ً
كتاب اهلل َ
الراسخي
تعاىل من اآليات ما ال َيظهر ارتباطها بام قب َلها إال لبعض
َ
َ
مع أين أزعم َّ
الشعر َ
يف العلم .وكثري من ِّ
االرتباط بي البيتي
أن
عىل هذا النحوَ .
86

واضح َّ
كل الوضوح.
َّ
ولعل ما ذكرته يكشف َ
لك عن املعنَى اجلامع هلذا البيت باألبيات التي
ن
وكيف ترجع إىل ن
َ
واحد ومقدار ما بينَها من التآخي
باب
عثامن
أوردها أبو
َ
واالئتالف.
│
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كلام النساء وخطّهنّ

()1

 - 1قال أبو بكر بن الرساج (ت  511هـ) يف «أصوله»( :وقال األخفش:
النُّدبة ال يعرفها ُّ
كل العرب ،وإنام هي من كالم النساء).
َ -4
عيل القايل (ت  511هـ) يف «أماليه»« :ما له سبدَ نحره،
قال أبو ُ
ووبد» أي :سبدَ من الوجد عىل املال ،والكسب ،ال جيد شي ًئا .وقد سبدَ الرجل،
ووبدَ  :إذا مل يكن عنده يشء .وهو رجل سبد .قاله أبو صاعد .وقال أبو
الغمراء :إنام نعرفه من دعاء النِّساء «ما هلا سبد نحرها» ).
قلت:
قوله( :أبو الغمراء) كذا يف مطبوعة «األمايل» .ويف «املزهر» للسيوطي
(ت  511هـ) نق ً
ال عن «األمايل» :أبو َعمر .وكالمها تصحيف .وليس أحد من
عرف هبذا االسم .والصواب :أبو ال َغمر .وهو وأبو صاعد
العلامء ،أو الرواة ي َ
ن
الشيباين
وروى عنهام أبو َعم نر
أعراب َّيان فصيحان من بني
كالب قد َما بغدا َدَ ،
ّ
(ت  415هـ)  ،وابن السكِّيت (ت  422هـ) .تو ِّف َيا بعد املئتي(.)2
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف  1254/4/14هـ ويف املجلة الثقافية يف 1254/4/44هـ .
( )4يف مسنَد إسحاق بن راهويه (ت  457هـ) ،ونق َله عنه ابن األثري (ت  101هـ) َ
قال( :سألت
يب  -وهو ابن ابنة ذي الرمة  -عن تفسري َ
ذلك [أي :قوله صىل اهلل عليه وس ّلم:
أبا ال َغمر األعرا َّ
ثويب زور] .)...فال أدري أهو أبو ال َغمر الكاليب ،أم غريه .فإن كان إياه،
(املتشبع بام مل يعط كالبس َ
فقد أفادنا هذا اخلرب فائد ًة نادرةً .وهي أنَّه سبط ذي الرمة .وهذا غري ن
بعيد ،ألن ذا الرمة تويف عا َم
َ
َّ
=
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عيل َ
النص من كتاب ثعلب (ت  451هـ) «األيامن
نقل هذا َّ
ويظهر أن أبا ُ
والدواهي» .وهو مفقودَّ .
الشيباين ،وقد
اقتبسه من «نوادر» أيب َعمر
ولعل ثعل ًبا َ
ِّ
اقتبسه من كتا ن
ب
كان تل َّقاها رواي ًة عنه من طريق ابنه َعم نر (ت  451هـ)  ،أو
َ
َ
آخ َر من كتبه املفقودة.
َ -5
قال أبو الفرج النديم (ت  570هـ) يف «فهرسته»( :وكان يف خزانة
ِّ
حق عبد
املأمون كتاب
بخط عبد املطلب بن هاشم يف جلد أ َد نم فيه( :ذكر ّ
املطلب بن هاشم من أهل مكة عىل فالن بن فالن احلمريي من أهل وزل
صنعاء ،عليه ألف درهم فضة كي ً
ال باحلديدة .ومتى دعاه هبا أجابه .شهد اهلل
وامل َلكان)َ .
اخلط يشبه َّ
قال :وكان ُّ
خط النساء).
قلت:
مصحفة عن
قوله( :وزل) كذا يف نرشة أيمن فؤاد سيد للكتاب .وهي
َّ
نص َ
عىل ذلك ابن خالويه (ت  530هـ) يف تعليقه عىل «العرشات يف
َ
(زول)َّ ،
غريب اللغة» أليب عمر الزاهد (ت  521هـ)َ ،
(والزول :اسم مكان
قال:
َّ
باليمن ،وجد بخط عبد املطلب بن هاشم ،وأهنم وصلوا إىل زول صنعاء).

أربعي عا ًما كام يرى ابن خلدونَّ ،
فإن وفا َة ابنته قد تكون
( 113هـ) .وإذا قدَّ رنا حسب َة األجيال
َ
َ
يب الذي
عا َم  113هـ ،ووفا َة ابنها قد يكون عا َم  153هـ .وإذن فجائز أن
يكون هو أبا الغمر الكال َّ
الشيباين (ت  415هـ) ،وإسحاق بن راهويه (ت  457هـ) ،وابن السكيت (ت
َروى عنه أبو َعمر
ُّ
يب (ت  451هـ).
ابن األعرا ِّ
 422هـ) .وزد عليهم َ
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 -2قال أبو بكر الباقالين (ت  205هـ) يف «إعجاز القرآن» بعقب
سياقته لبيت امرئ القيس:
ن
نيــزة
ويــو َم دخلــت اخلــد َر خــد َر ع

فقالتَ :
لك الويالت ،إنك مـرجيل

َ
قال( :وقوله يف املرصاع األخري من هذا البيت« :فقالت :لك الويالت،
إنك مرجيل» كالم مؤنَّث من كالم النساء).
ن
َ -1
وسه َرى
ربى مقبل ًةَ ،
قال أبو عبيد (ت  442هـ) يف «أمثاله»( :يا َع َ
مدبر ًة وهو من أمثال النِّساء ،إال أن أبا عبيد َة حكَاه ).
ن
أيضا( :لو قيل للشحم :أين تذهب؟ لقال:
 -1ويف «أمثال» أيب
عبيد ً
سوي ال َع َوج .يعني أنه يذهب بالعيوب وُي ّسنها .قال أبو عبيد :وهذا مثل
أ ّ
َ
مبتذل .وأكثر من يتك ّلم به النّساء).
ن
َ -3
األزهري (ت  530هـ) يف «ُتذيبه» ( :ومن أمثاهلم:
منصور
قال أبو
ُّ
إال َحظ َّية فال أل َّية .وهي [كذا] من أمثال النِّساء).
 -7ويف كالم الع ّامة نظري هلذا ،كنحو ما جاء يف كتاب حممد العبودي
تستعمل يف قول النساء
(كلامت قضت)( :األوال :اإلياب بعد الغياب .أكثر ما
َ
ن
زوجا ،أو ولدً ا ،أو قري ًبا أدنى:
للمرأة التي قدم قريب هلا من غيبة ،سواء أكان ً
يا فالنةَ ،هنَاك االوال ...وال يستعمل الرجال هذه الكلمة).
وقد سألت عنها والديت -حفظها اهلل ،-فذكرت يل أن جدُتا كانت
رج َع.
تقوهلا .و(األوال) أصلها من (آل يئول) :إذا َ
01

قلت:
ِّ
هذه النصوص التي عرضتها لك تنبئك َّ
واخلط
أن للنِّساء يف الكالم،
الر َ
جال .وهو أمر عر َفه العلامء املتقدِّ َ
مون ،وفطنوا
َ
مذاهب ،وأنام ًطا فار َقت هبا ِّ
له ،وما َ
زال اليو َم قائ ًام مشاهدً ا ،فإنَّك جتد للنِّساء رضو ًبا من األدعية ال يقوهلا
َ
منهن .ومثل
ترص ًفا ،وال س َّيام العجائز
وهن
الرجال.
َّ
َّ
ِّ
بذلك أطلق لسانًا ،وأكثر ُّ
اخلط ال تعرف كات َبه ،فست ُّ
عىل أنه ُّ
َّ
ُّ
َ
َدل بصورته َ
خط
رتى
ذلك
اخلط ،فإنك ل َ
ن
أهنن يف اجلملة ُّ
َ
أقل جتويدً ا لصور احلروف ،وحدودها ،وزواياها
امرأة.
وذلك َّ
واخلط َُيتاج إىل ن
ُّ
يد حمكَمة
والتأود،
الر َّقة،
ُّ
الرجالَ ،ملا فطرن عليه من ِّ
من ِّ
القبضة ،متامسكة األنامل ،مأمونة االختالج .ولذلك كانت النِّساء يف الرسم
كان الرسم َّ
اخلط ،إذ َ
منهن يف ِّ
مع ما ينطوي عليه من
أمهر
أقل حدو ًدا ،وزواياَ ،
َّ
َ
َ
ِّب يف طباعه َّن ،وسبق َن به
احلس احلديد ،واخليال املح ِّلق.
وذلك من َّما رك َ
ِّ
الر َ
جال .كام َّ
وأكثر
دموعا،
أرسع
تهن عندَ املصيبة
ً
َ
أن غلب َة العاطفة عليه َّن جع َل َّ
َ
ِّ
زعم أبو احلسن األخفش َّ
أن الندب َة من كالم النِّساء .وهذا
ندب ًة ،وعويالً ،حتى َ
مدفوعا بالشواهد الصحيحة عىل صدور النُّدبة من الرجال ،فإنَّه ٌّ
وإن َ
دال
كان
ً
عىل شيوعها فيه َّن.
│
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أصول النحو والصرف و ِعللهما

أصول النحو والرصف
وعللهام

02

علة رفض الاحتجاج بكبار الشعراء والكتاب الذين جاءوا بعد زمن
الفصاحة

()1

مل َ ال جيوز االحتجاج يف اللغة بكبار الشعراء والكتّاب الذين جاءوا بعد
زمن الفصاحة كأيب متام واملتنبي واجلاحظ وأمثاهلم؟
اجلواب عن هذا أن الواحد من هأالء إ ّما أن يكون قد أتى باللفظ أو
األسلوب الذي يراد االحتجاج به من طريق النظر واملقايسة ،وإما أن يكون قد
جاء به من طريق السليقة غري الواعية .فإن كان األول مل جيز االحتجاج به ألنه
يعدّ رأ ًيا منه واجتها ًدا مع ما ُيتوشه من احتامل االضطرار الشعري .وليس
رأي العامل بحجة إال بام معه من الربهان الصحيح والدليل املقنع ،فكيف
بالشاعر أو الكاتب وإن كان الثاين فإن املحدَ ثي إنام لقنوا العربية بالدرس
والتع ُّلم ال بالتنشئة والسامع واملحاكاة للفصحاء ،فقد جيوز أن يدركوا بطول
بعض السليقة ال
الدُّ ربة واملراس وبمداومة االشتغال بالكالم الفصيح ودرسه َ
تتم متا َمها وال تؤيت أك َلها إال إذا
ك َّلها ،ألن السليقة ال تستوي للمتك ِّلم وال ّ
لبث املتك ِّلم مالوة من صدر صباه يتق ّلب بي الفصحاء ويسمع كالمهم املرة
املرة بعد
بعد املرة يف مجيع شئون حياُتم وخمتلف أغراضهم ثم جيريه عىل لسانه ّ
أيضا من غري أن يدخل عىل سليقته ما ّ
خيل هبا من الكالم امللحون .فأما
املرة ً
( )1يف السامع.
نرش يف فسبك وتويرت يف 1221 /1 /41هـ.
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شب عن الطوق وانقادت له سليقة أخرى من كالم العامة
الكبري الذي ّ
بمجرد القراءة للكالم الفصيح واحلفظ له
امللحون فإنه ال يستطيع أن يدرك
َّ
سليق ًة قو ّية تا ّمة يف اللغة التي يرومها ،وإنام غاية أمره أن يدرك سليقة يف بعض
أنظمة اللغة وقوانينها ،فتجده ً
مثال ال خيطئ يف باب الفاعل وال املجرور
أيضا أن
بحرف أو بإضافة وإن أغفل احلذر والتح ّفظ .وربام استطاع بالسليقة ً
يصيب يف مجع بعض األلفاظ أو تصغريها .ولقد سمعت بعض الصبية يقول يف
مجع (ج َبل)( :جبول) وسمعت آخر يقول يف مجع (كنَب)( :أكناب) .وسمعت
املرة .فأصابوا إنفاذ
ثال ًثا يسمي الكلمة( :ال َقرية) أي املقروءة ،عىل صيغة اسم ّ
القياس من غري سامع سالف .ولكن من جييد أمثال هذا بالسليقة قد ال يكون
حمك ًام باب النسب وباب التصغري وباب االستثناء ونصب املضارع وجزمه ً
مثال
بجميع تفاصيلها ومسائلها ألنه مل ينل من طول املراس والتجريب وال من
كثرة االستامع ما يناله من خالط الفصحاء يف أول صباه ،فإذا استهدى بسليقته
يف هذه األبواب خانته وأسلمته إىل اخلطأ املحض .ونحن إذا سوغنا االحتجاج
نحتج بكل كلمة وردت يف شعره أو نثره
بكالم املحدَ ث فقد أجزنا ألنفسنا أن
ّ
مع أنا ال ندري ما مقدار قوة سليقته ومضائها يف هذه الكلمة التي قاهلا وال
َ
مبلغ إجادته للحكم املتع ِّلق هبا ،فقد جيوز أن يكون ارتكب ذلك عن إجادة منه
ن
واختالل دخل عليه من ق ّلة
وهن فيه
واقتدار ،وقد جيوز أن يكون ذلك عن َ
ممارسته لباهبا.
ً
نحتج بكالم املحدَ ثي البت َة ألن
أصال إىل أن
عىل أنه ليست بنا حاجة
ّ
04

املحدَ ث ال يسعه أن يستعمل يف كالمه لف ًظا أو أسلو ًبا مر َجت ًال ال يدرك
ن
إدراك
بالقياس ،وإنام غايته أن يو ِّلد بعض األلفاظ أو األساليب بام عندَ ه من
سليقي باألقيسة حازه من خالل استقرائه لكالم العرب القديم وطول نظره
ّ
ومدون يف
فيه .ومجيع ما استقراه من كالمهم حارض عندنا ومطروح بي أيدينا
َّ
تجن منه يشء ومل يفت منه فائت ،فنحن قادرون
الكتب التي وصلت إلينا مل ُي َ
عىل أن ندرك باالستقراء الفعيل الواعي له ما أدركه هو بالسليقة غري الواعية
مع أمننا من عوارض الرضورة والوهم ومغامز الضعف والوهن.
│
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نبذة في نشأة علم أصول النحو

()1

ّأول من رام أن يصنّف يف علم (أصول النحو) هو ابن جني (ت554هـ)
يف «اخلصائص» ،فقد ذكر أن من ما محله عىل تأليفه أنه مل ير (أحدً ا من علامء
البلدين تعرض لعمل أصول النحو عىل مذهب أصول الكالم والفقه) ،ولكنه
جيود ترتيبه.
مل خي ّلصه لألصول ومل يستقص مسائله ومل ّ
ثم جاء من بعده أبو الربكات األنباري (ت133هـ) فأ ّلف كتا َبيه « َملع
األدلة يف أصول النحو» و«اإلعراب [أو اإلغراب] يف جدل اإلعراب» يف جدل
النحو ،وزعم أنه هو واضع العلمي :علم أصول النحو ،وعلم اجلدل يف
النحو .وقد جعل أد ّلة النحو ثالثة :نقل (سامع) ،وقياس ،واستصحاب حال.
ومل َيعرض يف النقل للكالم عىل القراءات وال احلديث ،ومل يرش إىل
ونص عىل أنه أ ّلفه عىل حدّ أصول الفقه.
«خصائص» ابن جني وال نقل عنهّ .
ن
فضل إال تغيري األمثلة.
وهو كذلك حتى إنه ال يكاد يكون له يف الكتاب من
ثم خ َل َفه السيوطي (ت511هـ) فأ ّلف كتابه «االقرتاح» وذكر أنه مل يسبق
أيضا عىل أنه رتّبه عىل ترتيب أصول الفقه ،وزعم أنه
ونص ً
إىل ترتيبه وُتذيبهّ ،
كتايب األنباري إال بعد فراغه من كتابه ،وأنه أخذ لباهبام بعد وأدخله يف
مل َير َ
خلل كتابه .وقد جعل أدلة النحو أربعة ،وهي الثالثة التي ذكرها األنباري،

( )1نرش يف تويرت وفسبك يف 1221 /1 /40هـ.
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ً
تعويال عىل ما نقله عن ابن جنّي يف «اخلصائص» من أهنا
والرابع اإلمجاع،
ثالثة :السامع ،واإلمجاع ،والقياس .وليس ذلك يف املطبوع من كتاب ابن جني.
السيوطي منقول عن كتاب ابن جني
ولع ّله أخذه منه استنبا ًطا .وأكثر كتاب
ّ
وكتايب األنباري.
َ
│
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هل يجوز للمحد َث القياس على جميع لغات العرب؟

()1

س :هل جيوز للمحدَ ث القياس عىل مجيع لغات العرب؟
ج :يف هذا قوالن للعلامء:
األول :أنه جيوز القياس عليها .ومن من قال بذلك ابن جني يف
«خصائصه» ،قال( :اللغات عىل اختالفها ك ّلها حجة) .وتابعه عليه كثري من
َ
حيان يف
اللخمي يف «املدخل إىل تقويم ال ِّلسان» وأيب
العلامء كابن هشا نم
ِّ
مواضع من «التذييل والتكميل» وغريمها.
َ
الثاين :أنه ال يقاس إال عىل اللغات املعروفة دون اللغات القليلة .وهو
مذهب الفراء ،نق َله عنه اجلواليقي.
كثريا من اللغات املعروفة والنادرة قد جاءت هبا
واألول هو الراجح ألن ً
قراءات القرآن متواترها وشا ّذها ،فالقول بحظر استعامهلا عىل املحدَ ث تسوئة
عليها وختطئة هلا إذ الصحيح أن األصل يف أحكام الرتكيب املحاكاة والقياس،
فالشاهد الواحد منها ن
كاف يف تسويغ القياس عليه.
│

( )1يف القياس.
نرش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 1254 /3 /50هـ.
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حكم استعمال القياس مع ورود السماع المغني عنه

()1

السامع املغني عنه يف بابه؟
س :هل جيوز استعامل القياس مع ورود َّ
ج :الذي َأراه ّ
أن ذلك عىل رضبي:
األكثر،
األول :أن ير َد يف الباب صورة كثرية األفراد بحيث تكون هي
َّ
َ
َ
توجد صور
كثرُتا مل ُتيمن عىل الباب حتى تشا َّم التَّام َم.
ولكن
َ
وذلك أن َ
َّ
األكثر كأن تكون نسبتها إىل
ترشكها يف ح ِّظها من القسمة وإن كانت هي
َ
غريها َ
َ
وهناك غريها  %40و %10و %1و ،%1فهذا جيب أن
مجيع املسموع ،%10
السامع فيه وال ينبغي خت ِّطيه إىل القياس ألنَّه مل يستحكم يف
يكت َفى باستعامل َّ
وتفرقت مظنَّة قياس َّيته
محه من غريه
الباب االستحكا َم ك َّله ،بل ضعف بام زا َ
َّ
الثالثي املتعدِّ ي لـ(ف َع َل)
الص َور .ومثال هذا مصدر
َش ً
عاعا يف غريه من ُّ
ِّ
و(فع َل)َّ ،
األكثر فيه أن جيي َء عىل ( َفعل) ،ولكن هذه الكثر َة ليست قري ًبا
فإن
َ
ن
ن
كثرية كـ(فعال) و(فعل)
أخرى
السامع إذ جا َء مصدره عىل أبنية َ
من استيفاء َّ
قلتَ ( :علمه َعل ًام) يف (عل ًام) ،و(سأ َله َسأ ًال) يف
و( َفعول) وغريها ،فلو
َ
ؤاال) ،و( َقب َله َقب ًال) يف ( َق ً
(س ً
وذلك َّ
َ
امع هو املقطوع به
كنت خمط ًئا،
بوال) َ
الس َ
أن َّ
الظن َّ
بأن
من كالم العرب ،والقياس إنام هو آلة ظنِّ ّية ملعرفة كالمهم .وال يص ُّح
ُّ
قياسا
السامع قد
َ
غلب عىل عقول العرب الباطنة حتى اعتقدوه ً
رض ًبا من َّ
( )1يف القياس.
كتب يف 1255 /4 /1هـ ونرش يف تويرت يف 1251 /4 /41هـ.
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َ
م َّطر ًدا ،وأخلدوا إليه إال إذا َ
يكون
كان هو املهيم َن عىل الباب .وال يكفي أن
قياس مصدر (ف َع َل)،
هو
األكثر نسب ًة .ويف هذا أخطأ عباس حسن َ
حي أجاز َ
َ
السامع ،فأجاز أن َ
يقال( :علمه َعل ًام)
و(فع َل) املتعدِّ يي عىل ( َفعل) مع وجود َّ
[النحو الوايف .]175 /5
الثاين :أن تر َد يف الباب صورة غالبة جدًّ ا عىل الباب بحيث تكاد تستغرقه،
السامع أزيدَ من  %50ويكون ما خال َفها
نوادر تعدُّ
َ
فتكون نسبتها إىل جمموع َّ
السامع بخالفه .ومثاله اسم
َعدًّ ا ،فيجوز لك أن تستعم َل
َ
القياس وإن ور َد َّ
قياسه يف (ف َعل يفعل) هو (مف َعل) ،ولكن قالت العرب( :املرشق)
املكان ،فإن َ
الفراء (ت( :)403والفتح يف هذا ك ِّله
و(املسقط)،
وغريها .وقد قال يف ذلك ّ
َ
جائز وإن مل نسمعه) [إصالح املنطق البن السكيت تح قباوة ص .]175وانظر
أيضا رشح القصائد السبع الطوال لألنباري تح هارون ص .]421وقال أبو
ً
عيل الفارك (ت( :)533وقد جيوز الّشء يف القياس وإن مل يأت به سامع كام
ّ
جاز يف القياس تعليل العي من (استحوذ) وإن مل يأت به سامع) [اإلغفال له
السامع املغني عنه والنائب َمنا َبه
 .]3 /4وإنام َّ
صح استعامل القياس مع ثبوت َّ
من ق َبل ق َّوة قياسه واستمرار ا ِّطراده حتَّى ن َفى ذلك عنه الرشكا َء واألندا َد .ويف
جرى يف نفوس العرب َجمرى القواني امل َّطردة التي ال
هذا داللة عىل أنَّه قد َ
تنكرس َّ
وحل منها َحم َّل العادة واإللف ،فهم وإن َش ّذوا يف القليل النادر عنه لع َّلة
َ
للسامع املوافق للقياس
فعسى أن
يكون عدم علمنا باستعامهلم َّ
استهوُتم َ
أن العلامء مل يستوعبوا َّ
ً
حمموال عىل َّ
ثبت َّأهنم مل
كل ما قالته العرب .عىل أنه لو َ
011

يستعملوا القياس قط ًعا حي مجع العلامء اللغ َة َّ
فإن من املمكن أن يستعملوه من
لقوته ومتكّنه حتّى َّ
كأن ألسنتَهم ال بدَّ أن تناز َعهم إليه.
بعد أو يستعم َله بعضهم َّ
فإهنم لو سمعوه من غريهم مل يستوحشوا منه ومل ي َروه
وحتى لو مل يف َعلوا هذا َّ
متجافيا عن قوانينهم .وهذا ن
كاف يف جعله من كالمهم.
ً
وعىل هذا جيوز لك أن َ
(وذر) يف املايض من َ
سمع
تقول:
(يذر) وإن مل ي َ
َ
َ
خال ًفا جلمهور النّحاة َّ
عرف له مضارع قد كثر كثر ًة
ألن
استعامل املايض من َّما ي َ
غالب ًة جدَّ ا حتَّى مل يش َّذ عنه إال هذه الكلمة [وقد أجاز هذا ابن درستويه .انظر
[تصحيح الفصيح ص.]213 ،410
│
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شواهد اتساع الرواة الأوائل في التقصي والسماع

()1

من الشواهد التي تد ّلك عىل اتساع الرواة األوائل من اللغويي يف السامع
تقصيهم أللفاظ اللغة من أفواه العرب:
وشدّ ة ّ
 -1قال الكسائي عن (ينمو)( :مل أسمعها إال من أخوين من بني سليم).
أيضا عن (الفكاك) بالكرس( :مل أسمعها إال من
 -4قال الكسائي ً
رجلي).
وهذان الشاهدان ّ
يدالن عىل أهنم يعدّ ون ما سمعوه من واحد أو اثني
شي ًئا شا ًّذا ال ُي َفل به.
 -5قال أبو زيد األنصاري عن حركة عي الفعل الثالثي( :طفت يف عليا
قيس ومتيم مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغريهم وكبريهم ألعرف ما كان
قياسا).
منه بالضم أوىل وما كان بالكرس أوىل فلم أعرف لذلك ً
 -2قال أبو حاتم السجستاين( :حدثني أبو زيد أنه سمع من األعراب َمن
إذا قيل :أين فالنة؟ وهي حارضة ،قال :ها هو ذه .فأنكرته وتعجبت فرددته
مستفهام فقال« :سمعته من أكثر من مئة نفس» .وكان صدو ًقا).
عليه
ً
 -1قال اجلرمي( :خرجت من البرصة فلم أسمع منذ فارقت اخلندق إىل
ألرضبن ُّأهيم» بالضم).
مكة أحدً ا يقول« :
ّ
( )1يف أحوال الرواة.
نرش أصله يف تويرت يف 1251 /1 /1هـ ثم زيدت عليه شواهد مل تنرش من قبل.
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 -1روى األصمعي عن العرب قوهلم( :يا عاقد اذكر ًّ
حال) فخالفه ابن
األعرايب ورواه (يا حامل )..وقال( :سمعته من أكثر من ألف أعرايب فام رواه
أحد «يا عاقد» )
عىل أن يف هذا اخلرب مبالغة ال تقبل وال تصدَّ ق ،وذلك أن ابن األعرايب
كان شديد اخلالف عىل األصمعي والتغيظ منه .وما أظنه قال هذا إال يف ساعة
غضب.
│
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علّة الاستخفاف

()1

َ
ذكر سيبويه يف كتابه َّ
النون
العرب حتذف من بعض األلفاظ كحذفها
أن
َ
َ
واأللف من (مل أ َبل) واليا َء من (ال أدر)  .وهذه املسألة حتتاج إىل
من (مل يك)
َ
ن
وذلك َّ
َ
أن الع َّلة الصحيح َة هلذا احلذف إنام
يوضحها وجي ِّليها.
يشء من البيان ّ
هي االستخفاف لكثرة االستعامل .فاالستخفاف هو الع َّلة الثانية ،أو هي الع َّلة
الرساج ،أو تتميم
يسميها َّ
اجي ،أو ع َّلة الع َّلة كام ِّ
الزج ُّ
القياسية كام ِّ
يسميها ابن َّ
يسميها ابن جني .وكثرة االستعامل هي الع َّلة الثالثة .أال
الع َّلة ورشحها كام ِّ
حذفت؟ َ
طلب
(االستخفاف) أي
كان جوابه:
تَرى أنَّك لو
َ
َ
َ
َ
سألت العر َّ
يب :مل َ
طلبت اخل َّفة يف هذه األفعال َ
ومل تطلبها يف غريها؟)
َ
اخل َّفة .فإذا َ
قلت له( :ومل َ
َ
رأيت َّ
أن كثر َة االستعامل ال تكون ع َّل ًة
قال( :لكثرة استعامهلا يف الكالم) .فقد
َ
ثاني ًة للحكم وال جزءا من ع َّل نة مرك ن
ذلك َّ
َّبة .وال جيوز َ
مجيع ع َلل النَّحو
ألن
َ
ً
َ
بواعث نفس َّي نة كاالستثقال وكراهية اللبس .فأ َّما علة
علل غائية ترجع إىل
ال َفرق والتوكيد ونحومها فإنَّام يراد هبا طلب ال َفرق والتوكيد .والطلب باعث
يكون ع َّل ًة غائي ًةُّ .
َ
َ
عليك من هذا الرضب فهذا
فكل ما ور َد
نفيس يص ُّح أن
ٌّ
تعرى منها
سبيله .وع َّلة االستخفاف لكثرة االستعامل ظاهرة طبيع َّية ال تكاد َ
لغة من ال ِّلغات .وهي ال تَزال يف لسان النَّاس إىل اليوم ،ففي بعض األقطار

( )1نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /2 /5هـ .
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َ
ثم كثرت يف كالمهم فحذفوا
يقولون مثالً( :أ َبمّش) .وأصلها (أبغي أمّش) َّ
الغي فقالوا( :أيب أمّش) ثم حذفوا اليا َء .ويف بعض البلدان يقولون( :أشتي).
َ
احلرف بعدَ احلرف إذا َ
طال
وأصلها (أشتهي) .وقد حتذف العرب من الكلمة
َ
َ
وذلك نحو قوهلم( :م اهلل) ،أصلها (أيمن اهلل) ثم مل يزالوا
تعاورها بينَهم،
ن
ن
يسق َ
السي الدا َّلة عىل
طون منها حتى بقيت عىل حرف واحد .ونظريها ِّ
االستقبالَّ ،
(سو) .وهي لغة
فإن أص َلها
َ
(سوف) فحذفوا منها الفا َء فقالواَ :
ن
ن
جعفر
الكسائي أبو
الكسائي عنهم ونق َلها عن
لناس من أهل احلجاز حكَاها
ِّ
ُّ
السي وحدَ ها .و َّملا كانت
ثم حذفوا ال َ
َّ
واو فبقيت ِّ
النحاس يف «إعراب القرآن»َّ .
ن
كان معنامها واحدً ا .وقد است َّ
للسيَ ،
(سوف) أص ً
مالك يف «رشح
َدل ابن
َ
ال ِّ
التسهيل» عىل هذا بقوله َ
تعاىل { :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ}
[النساء ]121:وقوله { :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ} [سورة النساء ]114:وقوله{ :ﭝ
ﭞ ﭟ} [سورة النبأ ]2:وقوله﴿:ﮒﮓﮔﮕ﴾[التكاثر ]5:واملعنَى
زعم أن
واحد .وق َّلام يتجاوز احلذف احلرفي والثالث َة .ويف هذا ر ٌّد عىل َمن َ
َ
(سم ًعا وطاع ًة) .والصواب َّ
أن هذه الكلم َة باقية عىل
(سم) أصله َ
قول العا َّمةَ :
يمسسها يشء من احلذف .وهي فعل ن
أمر من (التسمية) أي َس ِّم ما
أصلها مل َ
تريد .والدليل عىل ذلك أمور ثالثة ،أحدها االحتجاج بالغالب امل َّطرد يف
ومقتَض هذا االحتجاج بعدم
احلذف ،وهو أنَّه ال يكاد جياوز احلرفي والثالث َة.
َ
النظري لقوهلم .وإنام احتججت باحلذف يف كالم العرب عىل كالم العا َّمة َّ
ألن
105

احلذف من الظواهر ال ُّلغو َّية الطبيع َّية ال الوضع َّية االصطالح َّية .والثاين
َ
َ
وذلك َّ
َ
مكان هذه الكلمة:
بعضهم يقول
املعنوي،
االحتجاج بالنظري
أن َ
ِّ
أيضا .والثالث االحتجاج بالبقاء
(سم) ولفظها ً
(اومر) .وهي قريبة من معنَى َ
َ
وذلك َّ
َ
القول باحلذف خروج عن األصل يف الكلمة ،وهو عدم
أن
عىل األصل،
احلذف .
(وناة) مهز ًة فقالوا:
واو َ
وقد يكون االستخفاف ع َّل ًة لإلبدال كام أبدلوا َ
أشبههام .والع َّلة الثالثة يف هذا
(وباء) وال ما
َ
(وصاة) وال َ
واو َ
(أناة) ومل يبدلوا َ
ن
املوضع ليست كثر َة االستعامل َّ
و(وباء)
أكثر من (وصاة)
ألن (وناةً) ليست َ
وغريمها ،وإنام هي ع َّلة التفنُّن يف األوضاع  .وع َّلة التفنُّن وع َّلة االستخفاف
أحق
ليس يشء من الكالم َّ
ً
أيضا ع َّلتان شبيهتان بالع َّلة االعتباط َّية من ق َبل أنَّه َ
ألن َّ
اآلخر َّ
هبام من َ
يرصف
ب فيه اخل َّفة وجيوز أن
َ
ستح ُّ
كل موض نع من املواضع ت َ
َ
نتهى إليه .وقد خيلط بعض النّحاة
واقتدارا ،وليس
عن أصله تفنُّنًا
لذلك حدٌّ ي َ
ً
فهو من
َ
بي االستخفاف واالستثقال .وبينَهام تباين إذ االستثقال ع َّلته متمكِّنةَ ،
ن
َّما ُيتاج إليه بعض املواضع َ
بعض .ومثال َ
الواو املضموم َة
ذلك إبداهلم
دون
َ
ضام الز ًما مهز ًة كام قالوا يف (وجوه)( :أجوه) إذ كانت الواو حر ًفا ثقيالً ،فإذا
ًّ
َ
وذلك عىل
الض ِّم ازدا َد ث َقالً .وهذا كام ت ََرى داعية اإلبدال.
اجتمع إىل ث َقله ث َقل َ
يت ،وإنام هو استزادة من اخل َّفة.
خالف االستخفاف ،فإنه ال يوجبه ث َقل صو ٌّ
يقع يف ِّ
ولذلك َ
َ
كل موض نع من الكالم.
كان ً
جائزا أن َ
│
016

األصوات والعَروض

األصوات وال َعروض
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مسائل متفرقة في العروض

()1

س :البيت املشهور:
وقـــــرب حـــــرب بمكـــــان قفـ ن
ــــر

ــرب قـــرب حـ ن
ــرب قـــرب
ولـــيس قـ َ

أهو من تا ّم الرجز فيكتب يف سطر ،أم من مشطوره فيكتب يف سطرين؟
ج :جيوز أن يكون:
مقطوع العروض والرضب
 -1من تا ّم الرجز .ويعيبه أن جميء تام الرجز
َ
شاذ.
 -4من مشطور الرجز (أو الرسيع) .ويعيبه اإلقواء.
واألول يف رأيي أحسن.
│

( )1نرش يف تويرت وفسبك يف 1221 /10 /7هـ.
018

حكم إشباع الحركات في إنشاد الشعر

()1

س :هل جيوز ملنشد الشعر أن يشبع بعض حركاته جماراة للن َغم؟
ج :قد ثبت أن العرب تشبع بعض احلركات يف الشعر ،وذلك كقول
الشاعر:
وأننــي حيــثام َيثنــي اهلــوى بصـــري

من حيث مـا سـلكوا أدنـو فـأنظور

وقوله:
أعـــوذ بـــاهلل مـــن العقـــراب
وقوله:
خـرت عـىل الكلكـال
قلت وقد َّ
أي الكلكل.
وقوله:
لـــو َّ
ــم أن يرقـــودا
ــرا هـ َّ
أن َعمـ ً
أي يرقد.
وقوله:

( )1يف العروض.
نرش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 1245 /7 /1هـ.
109

ال عهــــــــدَ يل بنيضــــــــال
أي بنضال.
وهو كثري ال سبيل إىل حرصه.
وما إخاهلم فعلوا ذلك إال ألهنم ربام نظموا األبيات مغنّاة ،ومعلوم أن
فسهل هلم ذلك إشباع احلركات أحيانًا
من خصائص التغنّي املدّ واإلشباعّ ،
جر ًيا عىل عادُتم يف التغنّي.
ّ
الختل وزنه
وكام أشبعوا يف نحو هذا من ما لو أنشدناه من غري إشباع
فليس بمستب َعد أن يكون من عوائدهم أحيانًا أن يبنوا بعض الكلم عىل إشباع
حركاُتا يف ما لو مل ننشده هبذا اإلشباع لوقع فيه زحاف .وذلك كبيت امرئ
القيس:
تــــرى ب َعــــر األرام يف عرصــــاُتا
َ

حـــب فلفـــل
وقيعاهنـــا كأنَّـــه
ُّ

فإن هذا اجلزء (هنا كأن) قد دخ َله زحاف القبض.
ومن اجلائز أن يكون امرؤ القيس قد قاله متغنّ ًيا باإلشباع:
(هنا كا َأن) عىل (مفاعيلن).
وهذا وإن كان القياس ًّ
ومسو ًغا له فإنا ال نستطيع أن نقطع به
داال عليه
ّ
ّ
الختل وزنه.
خال ًفا للرضب األول إذ لوال القول بإشباعه
ولعل هذا يفرس لنا كثرة الزحافات يف شعرهم مع ما عرفوا به من ن
َّ
ذوق
ِّ
مره ن
ن
وإحساس فارع.
ف
َ
001

وقد َ
كان إنشاد الشعر من عوائدهم ،قال طرفة:
إذا نحــن قلنــا :أســمعينا ،انــربت لنــا

عـــىل رســـلها مطروقـــ ًة مل تَشـــدَّ د

وقال املس َّيب بن َع َلس:
تــــرد امليــــا َه فــــام تــــزال غريبــــ ًة

يف القـــوم بـــي مت ّثـــل وســـامع

والسامع  :الغناء .
وقال حسان:
كـــل ش ن
تغـــن يف ِّ
ـــعر أنـــت قائلـــه
َّ

إن الغنـــا َء هلـــذا الشـــعر مضـــامر

بأسا يف أن يشبع املنشد بعض احلركات حتى تستحيل
وإذن ال أرى ً
التامسا التساق اللحن ،من غري إيغال يف ذلك ُيجب املعنى.
حروف مدُ
ً
│
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طرق معرفة وزن البيت و بحره بسهولة

()1

س :كيف يمكنني أن أعرف وزن البيت وبحره بسهولة؟
ج :هلذا طرق عدّ ة ،منها:
َ
عليك البيت من ِّ
نمط
الشعر
 -1اإلدراك باألذن ،فإذا عر َض
َ
عرفت من َ
مرهفة ود ن
ن
ربة يف هذا العلم .وهذه
بحره .وهذا ال يتأتّى إال لذي أذ نن
إيقاعه َ
الطريقة تالئم البحور البسيطة ،وهي التي تفاعيلها متامثلة كـ(فعولن فعولن
فعولن فعولن) يف املتقارب ،و(مستفعلن مستفعلن مستفعلن) يف الرجز.
لكل ن
حتفظ ِّ
َ
بحر بيتًا ،فإذا صادفت بيتًا ال تعرف بحره عرضتَه عىل
 -4أن
علمت َّ
أحسست بأذنك َّ
أن
إيقاعهام واحد
أن
هذه األبيات املحفوظة ،فإذا
َ
َ
َ
بحرمها الذي ينميان إليه واحد.
َ
َ
مثال َ
بيت امرئ القيس:
ذلك أن
حتفظ لبحر الطويل َ
ن
حبيـب ومنـزل
قفا نبـك مـن ذكـرى

بي الدَّ خول فحومـل
بسقط ال ِّلوى َ

البيت:
عت هذا
َ
فإذا سم َ
لـــوال احليـــاء هلـــاجني اســـتعبار

ربك واحلبيـــب يـــزار
ولـــزرت قـــ َ

بيت امرئ القيس َّ
غري ُ
كل املفارقة.
وحلنتَه متغنّ ًيا
شك أنه يفارق َ
َ
علمت َ
( )1يف العروض.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1245 /1 /5هـ.
002

البيت:
عت هذا
َ
وإذا سم َ
احلـر أن يـرى
ومن نكـد الـدنيا عـىل
ِّ

عــدوا لــه مــا مــن صــداقته بــدُّ
ًّ

علمت أهنام بحر واحد لتامثلهام يف
وجعلتَه بإزاء بيت امرئ القيس
َ
اإليقاع.
 -5أن تق ّط َع َ
كان ً
عليك ،فإن َ
َ
مثال عىل زنة (فعولن)
أول البيت إذا عر َض
َ
يكون من بحر الطويل وإما أن يكون من بحر
عرفت أنَّه ال خيلو إما أن
َ
املتقارب ألنه ليس من البحور ما يبدأ بـ(فعولن) إال مها .وهلذا عليك أن
كل ن
تعرف التفعيلة األوىل من ِّ
تعي أحدَ مها من طريق اإليقاع أو غريه،
ثم ِّ
بحر َّ
ن
فمث ً
برسعة ألنه ك َّله مبني عىل
ال إذا كان البيت من بحر املتقارب فإنك تدركه
ن
مرات .فإن مل يكن من بحر املتقارب أدركت أنه من بحر
(فعولن) ثامين
الطويل .وهكذا تصنع يف ِّ
كل بحر.
أي ن
البيت تقطي ًعا كام ً
بحر
 -2أن تق ِّط َع
َ
ال ثم تعرف من خالل ذلك إيل ّ
ينتمي .وهذه الطريقة تصري إليها إن أعيتك الطرق السابقة.
│

113

مسائل متفرقة في الأصوات

()1

العجيب َّ
أن
نص سيبويه واضح جدًّ ا يف بيان صفة الكسكسة ،ولك َّن
َ
 ُّوزعم أنَّه حرف
بعض املحدَ ثي كرمضان عبد التواب مل يرتض وصفه له،
َ
َ
وأو َل كال َم سيبويه وغريه بـ(أهنم مل يستطيعوا كتابتَها بالضبط)
مز َد َوج (تس) َّ
[فصول يف فقه العربية  .]127وهذا ِّبي البطالن ،فإن سيبويه رمحه اهلل قد
وصف من األصوات ما هو ُّ
أدق من َ
ذلك وأخفى وص ًفا مبينًا ال يشوبه نقص
َ
ن
وال تقصري .وهو بال ّ
ومشافهة هلم،
شك مل يقل ذلك إال بسام نع عن العرب
رصف كالمه إىل ما ال َ
دليل عليه وال ب َ
رهان يسنده؟
َ
فكيف ي َ
 ذكر العكربي أن من العرب من ير ِّقق الم لفظ اجلاللة عىل ِّكل حال.
وقد أنكر بعض العلامء هذا القول عليه.
│

مفر َقا يف ملتقى أهل اللغة وتويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
004

في كتب الأصوات والعروض

()1

 أستحسن مصنفات غانم قدوري احلمد كام أستحسن مصنفات أيبن
ن
وجودة يف عرضها
استيعاب لآلراء املختلفة
حيان األندليس ،وذلك ملا فيهام من
وتصنيفها ولسهولة أسلوهبام .وكتابا غانم يف اإلمالء ويف األصوات من أجود
الكتب يف هذين الفنّي مج ًعا لألقوال قديمها وحديثها وحس َن عرض
وتلخيص.

مفر ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
115

 كتاب «رشح حتفة اخلليل» لعبد احلميد الرايض من ِّأجل كتب
العروض وأنفعها .وفيه حتقيق ومناقشات رصينة.

│
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اإلمالء وعالمات الترقيم

اإلمالء وعالمات الرتقيم
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المنقوص النكرة في آخر البيت يرسم بإثبات الياء أم بحذفها؟

()1

س :أيكتب املنقوص النكرة املرفوع واملجرور إذا وقع آخر كلمة يف البيت
كقول زهري:
وأعلــم مــا يف اليــوم واألمــس قبلــه

ولكننــي عــن علــم مــا يف غـ ن
ـد َعــم

بحذف الياء (عم) أم بإثباُتا (عمي)؟
ج :يف هذا وجهان:
األول :أن تكتبه بحذف الياء .وهو أجود .وذلك ألن قوايف ّ
الشعر تبنى
الروي مطل ًقا فإن حركته تشبع إن
عىل رعاية حال الوقف إال أنه إذا كان حرف
ِّ
واوا أو يا ًءا ،ولكنه
مل تكن كذلك حتى تستحيل حر ًفا من حروف الع ّلة أل ًفا أو ً
صور يف ّ
اخلط منها إال األلف.
ال ي ّ
قطري:
مثال ذلك قول
ّ
ّ
حـــي
كـــل
ســـبيل املـــوت غايـــة
ّ

فداعيــــــه ألهــــــل األرض داع

فأصل الوقف عىل (داع) باإلسكان ألنه اسم منقوص جمرور نكرة .والياء
التي تنطق يف آخره هي ياء اإلطالق كالياء التي يف قول امرئ القيس:

( )1يف الوقف واالبتداء.
نرش يف فسبك يف 1253 /1 /5هـ.
008

ن
حبيـب ومنـزل
قفا نبـك مـن ذكـرى
وياء اإلطالق تنطق وال تكتب.
الرساج وغريمها.
وهذا القول هو الراجح عىل قياس قول سيبويه وابن ّ
املعر ّي (عبث الوليد ص.)174
َّ
ونص عىل اختياره يف القوايف أبو العالء ّ
الثاين :أن تكتبه بإثبات الياء .وذلك عـىل لغـة مـن يقـف عـىل املنقـوص
ن
وقـف قـال:
قاض عادل) ،فـإذا
املرفوع أو املجرور النكرة بالياء ،فيقول( :هذا
َ
(هذا قايض) فر َّد الياء املحذوفة اللتقاء الساكني ألن التنوين يل َقـى يف الوقـف
فال يلتقي ساكنان حي إذ .وقرأ ابن كثري وابن حميصـن ﴿ :ﭶ ﭷ هادي ﴾
ونحوه بالوقف عليه بالياء.
[الرعد]3 :
َ
فتكتبها عىل هذا الوجه:
فداعيــــه ألهــــل األرض داعــــي
وهذا الوجه هو املختار يف قياس قول املازين والزجاجي ألهنم يكتبون
ينونوهنا يف الوصل ،فإذا وقفوا عليها ر ّدوا الياء
(هذا قايض عادل) بالياء إذ ّ
املحذوفة .وإنام كتبوها بالياء مراعاة حلال الوقف ،واإلمالء مبني عىل الوقف.
وهم يرون الوقف عليها بالياء أجو َد من الوقف عليها باإلسكان لزوال ع ّلة
يصححه
حذف الياء .وقوهلم هذا خمالف ملا عليه أكثر العرب من احلذف ،وملا
ّ
القياس ألن الع ّلة وإن زالت فالوقف عارض ،فال يعتدّ به .ويف هذا يقول ابن
الرساج( :وقد حكي عن بعض العرب أنه يقول يف الوقف :هذا قايض ..فمن
ّ
119

كانت هذه لغته فح ّقه أن يكتب مجيع هذا بالياء كام أنه يقف عىل الياء .واألكثر
وما عليه الناس ما بدأت به من الوقوف والكتاب بغري ياء).
ن
وإذن فاألجود أن تكتب َ
زهري:
قول
وأعلــم مــا يف اليــوم واألمــس قب َلــه

ولكنني عـن علـ نم مـا يف ن
غـد عـم

باحلذف .وجيوز اإلثبات (عمي).
│
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حكم إثبات الألف المبدلة من تنوين النصب في الاسم الممدود

()1

س :ما الراجح يف األلف املبدلة من تنوين النصب يف االسم املمدود ،أن
تكتب نحو (ندا ًءا) أم حتذف نحو (ندا ًء)؟
ج :يف هذه املسألة ثالثة مذاهب:
األول :رسمها هكذا (ندا ًأا) بألفات ثالث.
الثاين :رسمها (ندا ًءا) بألفي .وهو مذهب مجهور البرصيي .وزعم
غريه.
األخفش األصغر أن البرصيي ال جييزون َ
الثالث :رسمها (ندا ًء) بألف واحدة .وهو مذهب الكوفيي وبعض
البرصيي .وعليه رسم املصحف .وهو الشائع اليو َم.
ن
لعلل منها:
والراجح عندي هو املذهب الثاين (ندا ًءا) .وذلك
 -1أنه حدُّ القياس ألن األصل (ندا ًأا) بثالث ألفات ،األوىل للمدّ
والثانية صورة اهلمزة والثالثة البدل من التنوين ،فيلتقي مثالن أحدمها صورة
للهمزة فيحذف كام ُيذف يف (سا َءل) و(براءة) و(مآب) و(رءوف) .واألصل
(ساأل) و(براأة) و(مأاب) و(رؤوف) .وذلك كراهية اجتامع حرفي من جنس
واحد أحدمها ليس مؤ ّث ًال ،وإنام هو صورة للهمزة ومتَّكأ هلا.
( )1يف باب احلذف.
نرش يف فسبك يف 1253 /1 /14هـ.
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 -4أنّه يفرق بي املرصوف واملمنوع من الصــرف فيحـول دون التبـاس
عرف القارئ أهنا مرصـوفة
أحدمها باآلخر .وذلك أنك إذا أثبت األلف الثانية َ
َ
ألن األلف إنام تثبت يف الوقف ً
وصـل
فينوهنـا إذا
بدال من التنوين يف الوصـل ّ
ويقف عليها باأللف .مثال ذلك أنك إذا كتبت (سمعت أنبـا ًءا كثـرية) عـرف
ً
كتبت (لقيت علـام َء
ووقف عليها باأللف .فإذا رآك
وصال
فنوهنا
َ
َ
أهنا مرصوفة ّ
ً
وصـال ووقـف عليهـا
راسخي) عرف أهنا ممنوعة من الرصف فسل َبها التنوين
بإسكان اهلمزة .ولو رسم املصـحف عـىل هـذا المتـاز املصــروف املنصـوب
نـر مـن خيطـئ فيقـف عـىل ﴿ﯠ ﯡ ﯢ
باملمنوع من الرصف فلـم َ
أيضـا فيقـف عـىل نحـو
ﯣ﴾ [إبراهيم ]54 :باإلسكان (مـاء) ،وال مـن خيطـئ ً
﴿ﭛ ﭜ﴾ [الكهف ]57 :باأللف .والتنـوين ال يفـي هبـذا ألنـه قـد ُيـذف يف
يبي صف َة الوقف .وكثري
الرسم أحيانًا .وهو ً
يبي حال الوصل ،ولكنه ال ِّ
أيضا ِّ
من الناس قد خيفى عليه أن ما ي ّنون يف الوصل يوقـف عليـه بـاأللف ،ومـا ال
ي ّنون يوقف عليه بإسكان اهلمزة.
أما املذهب األول فهو ن
ن
ماض يف ما
جار عىل القياس األول .غري أنه قياس
مل يلتق فيه مثالن ألنه ينبغي حي إذ حذف أحدمها.
وأما املذهب الثالث ،وهو رسمها بألف واحدة ،فيعرتض عليه بأمور
منها:
ّ -1
خروجا عن القياس لغري ع ّلة مرض ّية إذ اجتامع مثلي بينهام
أن فيه
ً
022

مستكره وال مرفوض .وقد يقع ذلك كام يف نحو (قراءات).
مهزة (اءا) غري
َ
 -4أنا لو س ّلمنا باجتامع املثلي يف هذا فإن يف رسم ألف واحدة إجحا ًفا
خم ًّال إذ فيه حذف ألفي من ثالثة .وقد رأيناهم احتملوا التقاء مثلي ونكلوا
قر َأا)
عن طرد قياس احلذف .وذلك يف الفعل املسند إىل ألف االثني نحو (مها َ
حممي ًة من إفضاء ذلك إىل اللبس لو حذفوا .فكذلك ينبغي أن ُيتمل اجتامع
صح هذا خماف َة اإلجحاف .واإلجحاف من موانع طرد القياس.
مثلي لو ّ
أيضا باجتامع املثلي وأنه ليس يف حذف ألفي من الثالثة
 -5أنّا لو س ّلمنا ً
يردعنا عن هذا احلذف أداؤه إىل اخللط بي ما ينرصف
إجحاف فإنه ينبغي أن
َ
مر تبيانه ،فيمتنع منه كام امتنع منه يف (قرأا).
وما ال ينرصف كام ّ
│
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حكم رسم (على) (ع َ)

()1

س :هل جيوز رسم (عىل) إذا جاء بعدها (أل) عينًا فقط ،فيكتب نحو
(ع البيت)؟
َ
(ع َىل البيت) هكذا َ
ج :احلكم يف هذه املسألة من جهتي جهة النطق ،وجهة الرسم.
أما النطق فيجوز حذف الم (عىل) إذا وليتها (أل) مظهر ًة أي قمرية ،قال
سيبويه( :وهي عربية) .ومنه قول الشاعر:
غــداة طفــت َع املــاء بكــر بــن وائـ ن
ـل

وعجنــا صــدور اخليــل نحــو متــيم

أي عىل املاء.
فإن كانت الالم بعدها مدغمة أي شمسية ،فال حتذف نط ًقا ،فال تقول:
ً
استثقاال اللتقاء مثلي ،ومها الالمان،
( َع الدّ ار) ألن الم (عىل) إنام حتذف
وليس َث ّم المان.
وأما الرسم َ
دون النطق ،وذلك إذا كان املتك ِّلم يثبت الال َم نط ًقا ،ولكنه
التامسا لالختصار فيكتبها ( َع البيت) و( َع الدار) وينطقها
رسام
ً
يروم حذ َفها ً
يصطلح املتخاطبون عىل َّ
عىل البيت) و( َ
( َ
أن
جائزا برشط أن
عىل الدار) ،فأراه ً
َ
احلذف مقصور عىل الرسم دون النطق وال س ّيام يف ما اتصل بال نم شمسية نحو
(ع الدّ ار) ألن حذف الالم حي ن
إذ نط ًقا ال جيوز كام بينت .وهذا كام اصطلحوا
َ
( )1نرش يف فسبك يف 1253 /14 /14هـ.
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ن
رموز كـ(ص = صىل اهلل عليه وسلم) (رض
املئي من الكلامت يف
عىل اختصار َ
= ريض اهلل عنه) و(س = سؤال) و(ج = جواب) و( = 1واحد) ( = 4اثنان)
ظن أن (ص) تقرأ صا ًدا .وهذا
وكذلك مجيع األرقام .وهلذا فإن من اخلطأ أن ي ّ
الذي َ
محل بعضهم عىل تقبيحها ،وإنام تقرأ (صىل اهلل عليه وسلم) .وكذلك
(س) ال يص ّح أن تقرأ سينًا ،وإنام يقرؤها القارئ (سؤال).
وليس ّ
كل كلمة ُيسن فيها هذا االختصار ،وإنام ُيسن ذلك إذا كثر
والضجر منه.
دوراهنا يف الرسم إذ كانت كثرة استعامل الّشء داعي ًة الستثقاله ّ
وأنت ترى هذا يف املسألة املذكورة ،فهي كثرية الدوران شي ًئا ّما .هذا عىل
رت واضطرار الكاتب إىل اإلجياز وحذف الفضول ،وزد عىل
ضيق املقام يف توي َ
هذا أنه قد ألف حذفها يف لسان بعض العرب إذا وليتها الالم القمر ّية ،وأهنا
عمل الكتّاب ّ
قد ّ
ودهلم العرف عىل معناها وأنسوا إليها .وهذه
تفشت اليو َم يف َ
ومقوية له.
حمسنة للحذف
ّ
األسباب األربعة باجتامعها ّ
ولك يف رسمها بعد حذف الالم وجهان صحيحان:
 -1وصلها بالكلمة بعدها ،فتكتبها (علبيت) و(علامء) أي عىل البيت،
وعىل املاء .وهذا هو الرسم املشهور يف مصنّفات العلامء .وهذا إذا نطقتَها
جائزا.
باحلذف ،فأما إذا
قصدت اختصار الرسم فقط دون النطق فال أراه ً
ّ
و(ع املاء) .وهو األصح يف
(ع البيت) َ
 -4فصلها عن ما بعدها ،فتكتبها َ
رأيي ألن بقاء الكلمة عىل حرف واحد عارض ،والعارض ال يعتدّ به ،فال
(ب العنرب) أي بنو العنرب .و(م َ
من اآلن.
اآلن) أي َ
توصل بام بعدها .ومثله َ
115

هذا مع وقايته من اللبس.
وخالصة القول أنه جيوز لك أن تكتبها يف القمرية ( َع البيت) بنطق الالم
(ع الدّ ار) بنطق
وحذفها ،و(علبيت) بحذفها نط ًقا دون إثباُتا ،ويف الشمسية َ
الالم .وال جيوز كتبها (عدّ ار) وأنت تنطقها (عىل الدار) ألنه ال جيوز حذفها يف
النطق.
│

026

أمثلة على ضرر مخالفة بعض المذاهب الإملائية للقياس

()1

من األمثلة عىل رضر تنكّب بعض املذاهب اإلمالئية لسنن القياس ما أنا
ذاكره .وفيه ر ّد عىل من يزعم أن اإلمالء اصطالح وحسب وأنه ليس من
العلوم التي ختضع للقياس والنظر:
 كتابتهم (عمرو) بالواو هكذا أومهت بعض الناس أن الواو تنطق،(عمر) كام ذهب إىل ذلك املربد
فرتاهم يقرءوهنا (عمرو) .والرأي كتابتها َ
ّ
مستقل.
والنحاس وابن الدهان وغريهم .وقد فصلت ذلك يف حديث
 كتابتهم (مائة) باأللف هكذا جعلت بعض من نحس ح ّظه من املعرفةيقرؤها (ما َءة) .والصواب كتابتها (مئة) .واختاره أبو حيان.
حلرث).
 كتابتهم (احلارث) هكذا (احلرث) جعلت بعضهم يقرؤه (ا َوهو كاملرتوك اآلن.
 حذفهم األلف املبدلة من تنوين النصب يف االسم املمدود نحو(سمعت ندا ًء) أ ّدى إىل اخللط بي املرصوف واملمنوع من الرصف كام بينت
ذلك يف حديث آخر.
│

( )1نرش أصله يف تويرت يف 1251 /1 /1هـ.
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مقدمة تعر يفية بعلم الإملاء

()1

 تعريفه :هو علم تعرف به أصول رسم احلروف العربية من حيث تصويرها
للمنطوق.
 أسامؤه:َّ
سم)
و(اخلط) و(اهلجا َء)
َاب) و(الكتاب َة)
يسمى
قديام (الكت َ
و(الر َ
َّ
ً
َّ
رون عىل تسميته بـ(اإلمالء) َّ
املتأخ َ
ِّ
ألن اإلمال َء من
واصطلح
و(تقويم اليد).
َ
َ
عرف مبلغ إتقانه هلذا
متحن به املرء يف أماكن التعليم لي َ
ق َبل املع ِّلم من َّما ي َ
العلم.
 واضعه:ال يعرف عىل وجه ال َقطع واضع احلروف العربية .وكانت احلروف
العربية َ
َ
وذلك لقلة الكتابة
مع تشابه ص َورها،
قبل اإلسالم خالي ًة من النَّقط َ
يوم ن
َ
يستعينون عىل التفريق بينَها بزيادة بعض األحرف
ئذ وق َّلة أهلها .وكانوا
َ
ككتابتهم (مئة) هكذا (مائه) وكتابتهم (ألئك) هكذا (أولئك).
ابتدع أبو األسود
يف ال َّلبس
فلام جا َء اإلسالم وانترشت الكتابة وخ َ
َ
صور َّ
غري
الدؤ ُّيل ( 15هـ)
َ
الشكل الفتح َة والضم َة والكرس َة وصور َة التنوين َ
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1245 /3 /50هـ مقدم ًة لدروس اإلمالء.
028

أهنا كانت مجيعا عىل هيئة ن َق ن
ط مع َّي ننة (.).
ً
دواين (145
يعم َر ال َع
فلام جا َء نرص بن عاص نم
الليثي ( 50هـ) وُييا بن َ
ُّ
َّ
ُّ
ابتدعا ن
وسف نَق َط احلروف ،فبدَ َل أن كانت الباء
احلجاج بن ي
بأمر من
هـ)
َ
َ
َّ
أضحى هلا ثالث ص َو نر .وهكذا سائر احلروف.
والتاء والثاء هلا صورة واحدة
َ
وتسمى مع َج ً
َ
مة .وحرو ًفا
وبذلك أصبحت احلروف نوعي :حرو ًفا منقوط ًة.
َّ
ن
همل ًة.
منقوطة.
غري
وتسمى م َ
َّ
َ
وغري
ثم خل َفهم اخلليل بن أمحدَ ( 130هـ)
َ
َّ
فابتدع اهلمز َة (ء) والشدَّ َة ( ّ) َّ َ
ص َو َر احلركات والتنوين إىل الصور املعروفة َ
تلتبس
اآلن ( َ ) و ( ً ن ) حتى ال
َ
كل وال ن ن
بالنُّ َقط .وكان املصحف الرشيف مرسو ًما بغري َش ن
َقط .فلام متَّت صورة
الرسم بنقطه َ
وانترش يف الكتابة
جري هذا عىل املصاحف من بعد
وشكله أ َ
َ
عا ّم ًة.
أهم كتبه:
 َّّ
لعل أقدمها «أدب الكاتب» البن قتيب َة ،فقد أفر َد لإلمالء فص ً
سامه
ال َّ
اجي،
تقويم اليد» .ومنها «اخلط» البن الرساج ،و«اجلمل يف النحو»
«
َّ
للزج ِّ
َ
أيضا كتاب مفرد اسمه
سامه «باب أحكام اهلمزة يف اخلط» ،وله ً
ففيه باب َّ
ّ
اخلط» .و«كتاب الكتَاب» [هكذا ،وليس الكتَّاب] البن درستويه ،و
«كتاب
الدهان .هذا غري كتب رسم املصاحف ككتايب «النَّقط»
«باب اهلجاء» البن َّ
و«املقنع» ،كالمها أليب عمر الداين .وغري كتب النحو والترصيف التي
ن
مالك  ،و«مهع
عرضت له كـ«شافية» ابن احلاجب  ،و«تسهيل» ابن
َ
119

للسيوطي.
اهلوامع»
ِّ
أهم كتبه كتاب «املطالع النرصية» لنرص
أما العرص احلديث فمن ِّ
اهلوريني و«كتاب اإلمالء» حلسي وايل و«رسم املصحف» لغانم احلمد.
 فضله:ليس يشء من العلوم ُيتاج إليه الناس كحاجتهم إىل اإلمالء ،وذلك أن
يضع من شأنه .أ َّما اإلمالء
يغض يف الغالب من قدر املرء وال َ
اجلهل هبا ال ُّ
فاخلطأ فيه عيب لصاحبه وداللة عىل ن ن
كان ح ًّقا عىل ِّ
لذلك َ
َ
كل َمن
َقص فيه.
َ
يضبط أصو َله ويتح َّف َظ من الزلل فيه .
يعرف الكتاب َة أن
 أنواعه:لإلمالء أنواع ثالثة:
كان َ
 -1رسم املصحف .وال يقاس عليه وإن َ
أصل اإلمالء الذي عليه
ن
َ
ألمور:
وذلك خلروجه عن القياس مراعا ًة
الناس.
األول :بناء الكلمة عىل ن
وجه يمكن م َعه تعدّ د القراءة.
الثاين :أنّه كان قبل ظهور الشكل والنقط ،فربام زيدَ فيه بعض األحرف
دالل ًة عىل حركة ما قبلها.
الثالثّ :
املصحف كانوا يف بداءته ،فال عجب أن
أن الصحابة ملا رسموا
َ
ريض
تظهر بعض الشوا ّذ واآلراء غري املحكَمة إذ الرسم اجتهاد من الصحابة
َ
َ
اهلل عنهم وليس وح ًيا من اهلل.
خاص بتقطيع ِّ
الشعر .وهو يكتب كل ما ينطق
 -4رسم ال َعروض .وهو
ٌّ
001

دون ما ال ينطق.
وبي رسم العروض
 -5الرسم
القياك .وهو الذي َيعنينا .وفرق ما بينه َ
ُّ
َّ
الرسم تدخله الزيادة واحلذف ومراعاة األصل وأشياء َ
أخر.
أن هذا
َ
│
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مسائل إملائية متفرقة في الهمزة الابتدائية

()1

 س :كيف أفرق بي مهزة الوصل ومهزة القطع؟ج :إن كان عندك أثارة من سليقة صحيحة فاعترب ذلك بإدخال واو قبل
اهلمزة ،فإن مل تنطقها فهي مهزة وصل نحو (واكتب) .وإن نطقتها فهي مهزة
قطع نحو (وأكرم) .وهلذا كان الوجه يف هذا املبحث أن ال يدخل يف اإلمالء
ألنه جار عىل األصل إذ ليس بي منطوقه ومكتوبه ختالف لوال فساد سالئق
كثري من الناس.
فإن مل يته ّيأ لك ذلك فاعلم أن كل مهزة يف أول الكلمة مهزة قطع إال أمر
طلق،
الثالثي (اكتب) ومايض اخلامك والسداك وأمرمها ومصدرمها (ان َ
(استغفر ،استغفر ،استغفار) وإال األسامء العرشة (اسم،
انطلق ،انطالق)
َ
است ،ابن ،ابنة ،ابنم ،اثنان ،اثنتان ،امرؤ ،امرأة ،ايمن) ومن احلروف (أل)
التعريف فقط.
سمعت أحدً ا يقول أو يكتب( :يا إبني) أو (ما إسمك) بقطع اهلمزة
 إذاَ
فال خت ّطئه ،فقد حكى األخفش يف «معاين القرآن» عن الثقة أنه سمع من
العرب من يقول ذلك.
 إذا اتصل باهلمزة يف أول الكلمة يشء قبلها فإنه ال يتغري حكمها والمفر ًقا يف آسك وتويرت وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
002

ّ
و(لئال) .وأرى أن
تعامل معاملة املتوسطة إال يف ثالثة ألفاظ (هؤالء) و( َلئن)
تر ّد إىل القاعدة فتكتَب (هأالء) َ
و(إلن) و(ألن َّال).
 أرى أن ترسم مهزة الوصل إذا وقعت أول صدر أو عجز بالقطع ألهناتنطق بالقطع يف االبتداء والدّ رج ،مثال ذلك قول األعشى:
إســــــتأثر اهلل بالوفــــــاء وبالـــــــ

ـــــحمد ّ
ووىل املالمــــة الــــرجال

وقول احلامك:
مــاذا يكلفــك الروحــات والــدُّ َجلا

وطـورا تسـلك اللججـا
طـورا
رب
ً
ً
َأل ّ

وذلك أنك لو رمت أن تصل قوله( :إستأثر) بآخر البيت الذي قب َله،
وهو:
مهـال
وإن يف السفر مـا مضــى َ
لوجب عليك أن تقطعها ألن ال ّ
خيتل وزن البيت.
ً
موصوال بصدره مل يكن لك
طورا) ،فإنك إذا أنشدته
رب ً
وكذلك قوله( :أل ّ
رب) ،فقد صارت بذلك يف لفظها مهزة قطع ال مهزة
مزحل عن قطع مهزة (أل ّ
ن
ّ
واخلط نائب عن اللفظ.
وصل عىل سبيل الرضورة.
ومثل هذا التاء املربوطة إذا أبدلت ها ًءا يف آخر البيت ،وذلك كقول ابن
مالك:
واهلل يقضــــــي هببـــــات وافـــــره

يل ولــــه يف درجــــات اآلخــــره

أال ترى أنك إذا وصلت (وافره) بـ(يل وله )...يف اإلنشاد مل تر ّدها تا ًءا.
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وكذلك إذا وقعت التاء املفتوحة حمرك ًة يف آخر البيت كقول احلامك:
ح ّلـــت متـــارض غربـــة فاحتلـــت

حل ّلــت
ً
فلجــا وأهلــك بــال ّلوى فا َ

فإنك تكتبها (فاحل ّلت) .وأصلها (احل ّلة) .وذلك المتناع الوقف عليها
باهلاء يف هذا املوضع ،فاعرف هذا وقس عليه.
 ترسم مهزة (يا أهلل) بالقطع والوصل ،وذلك أن فيها لغتي ،فمنينطقها بالقطع يكتبها بالقطع ،ومن ينطقها بالوصل يكتبها بالوصل.
 رأيي أنه إذا اتصل هبمزة الوصل فاء أو واو فإهنا تبقى عىل ّأوليتها والاملتوسطة فتكتب (فاؤمر  -واؤمر) و(فائت – وائت).
تقدَّ ر يف حكم
ِّ
واملشهور رسمها عىل هذه الصورة (فأمر  -وأمر) و(فأت  -وأت).
َ
لكان ذلك مج ًعا بي
والعلة التي اعتلوا هبا لقوهلم هذا هي َّأهنا لو َث َبتَت
الوصل وصورة اهلمزة ا َّلتي هي فاء الكلمة ،مع كون الواو
أل َفي صورة مهزة َ
والفاء شديدي االتِّصال بام بعدمها ،ال يو َقف عليهام دونَه.
ويرد عليها من وجهي:
ونحوها هبذه الصورة مع أهنا
األول :عدم اطرادها ،فإهنم يكتبون (سائل)
َ
ن
ن
جيتمع
كره هو أن
مثل (فائت) ومل يكرهوا
َ
َ
اجتامع مهزة وألف .وإنام الذي ي َ
حرفان متامثالن ليس بينهام حاجز أحدمها صورة للهمزة نحو (شؤون) أو نحو
هذه الصورة (اأ).
الثاين :تركيب العلة تركي ًبا فاسدً ا مل َّف ًقا من أمرين ،مها االتَّصال ،واجتامع
004

املثلي .فإن َ
كان اجتامع املثلي من باب (شؤون) فتكون دعوى االتَّصال زياد ًة
غري صحيحن لبيان الفرق
عن الع َّلة ال حاج َة هلا ويكون اجتامع املثلي اعتالالً َ
وبي (شؤون) .وإن َ
غري اجتامعه يف (شؤون)
بينه َ
أمرا َ
كان اجتامع املثلي ً
آخر َ
نظري هلا يف كالمهم ،وثان ًيا ال مناسب َة هلا للحكم َّ
ألن
فتكون هذه أوالً عل ًة ال َ
حذف
سوغ هلم
َ
االجتامع إنام كر َه لكونه ملثلي يف الرسم ال يف احلقيقة .وإنام َّ
َ
أحدمها ألنه صورة للهمزة وليس حر ًفا أصل ًّيا ،فحذفه ال يوقع يف لب ن
س وليس
فيه إجحافُّ .
وكل هذا مفقود يف هذه املسألة.
│
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مسائل متفرقة في علامات الترقيم

()1

 س :هل توضع عالمة استفهام يف مثل قول بعض العلامء( :أال ترى أنكذا وكذا)...؟
يلتمس به اجلواب ،فكأنه يقول:
ج :االستفهام هنا استفهام تقريري ال َ
إيثارا ملراعاة املعنى
(قد رأيت كذا) ،فاألجود إذن أن ال يتبع بعالمة استفهام ً
كام فعلت العرب ذلك يف نحو {ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ} [سورة احلجر.]11:
 االستكثار من عالمات الرتقيم عقلة للكاتب ،واإلقالل منها سببوالتوسط بينهام خري.
الستعجام الكالم واستبهامه عىل القارئ،
ُّ
 عالمات الرتقيم علم مضطرب ،وال َخليل له.
 أرى أن توصل عالمات الرتقيم بام جياورها من غري فراغ نحو (جاءزيد ،ولكن مل يصحبه حممد ).وليس ( جاء زيد  ،ولكن مل يصحبه حممد .) .
واحلجة لذلك القياس عىل الكلم األحادية ،فإهنم إذا كانوا يوجبون وص َلها مع
ّ
استقالهلا من جهة املعنَى حممي ًة من أن تب َقى مفر َدةً ،وذلك كواو العطف نحو
َ
أقمن وأجدَ ر ألهنا ليست
(وقال) وليس (و قال) ،فأن يصلوا عالمات الرتقيم َ
كل ًام ،وإنام هي دالئل وص ًوى يؤتَى هبا لبيان َعالقة ما بعدها بام قب َلها من ق َبل
مفر ًقا يف تويرت وملتقى أهل اللغة وآسك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
006

َ
اللفظ ،نراهم يكتبونَه عىل
التع ّلق أو االنفصال .وهذا التنوين ،وهو نون تيل
احلرف ،وليس بعدَ ه مع أنه ين َطق بعدَ ه.
أحب وضع عالمة (=) بي أجزاء الكالم .وأجدين أنفر من القراءة
 الّ
ملن يو َلع هبا.
ال بأس أن تضاف هذه العالمة  (:إىل عالمات الرتقيم لتكون داللةعىل أن الكالم حممول عىل املامزحة أو ملحوظ به موضع طرفة.
│
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أيّ هذين الرسمين أصوب (إذن ) أم (إذ ًا)؟

()1

أي هذين الرسمي أصوب (إذن ) أم (إ ًذا)؟
سّ :
ج :يف هذا مذهبان مشهوران للعلامء .ومها قائامن عىل اختالفهم يف
فمن يقف عليها بالنون يكتبها بالنون (إذن) .وهو مذهب
الوقف عليهاَ ،
ربد( :أشتهي أن أكوي يدَ من يكتبها باأللف ألهنا
ربد .وقال امل َّ
املازين وتلميذه امل َّ
ّ
واختاره جممع اللغة
حرف مثل أن ولن) .وعىل ذلك كثري من املعارصين.
َ
بالقاهرة .و َمن يقف عليها باأللف يعتدّ ها تنوينًا ألن التنوين هو الذي يبدل يف
القراء .وشاي َعهم عليه
الوقف أل ًفا إذا كان نص ًبا ،فريسمها (إ ًذا) .وهو مذهب ّ
مجاعة من النّحاة .وذلك َّ
مبني عىل مراعاة حال االبتداء والوقف.
ألن
الرسم ّ
َ
يلحقها التنوين
وحجة من يقف عليها بالنون ّأهنا حرف ،واحلروف ال َ
ّ
ألنه من خصائص األسامء.
ألهنا رسمت فيه
ّ
وحجة من يقف عليها باأللف متابعة رسم املصحف َّ
القراء عليها باأللف اتباع للرسم.
باأللف .ووقوف ّ
للحجة التي ب ّينت .فأ ّما رسمها باملصحف أل ًفا فال
وأرجح كتابتها بالنون
ّ
ّ
تج به ألن يف رسم املصحف أشيا َء كثري ًة خارج ًة عن حدِّ القياس ال علـ َة هلـا
ُي ّ
( )1يف الوقف واالبتداء.
نرش يف آسك يف 1251 /3 /43هـ.
008

نطـق النـون والتنـوين يف
الئح ًة .وقد جيوز أن يكونوا رسـموها فيـه أل ًفـا ألن َ
الوصل سواء .هذا مع شدّ ة التشابه بي (إذا) الرشطية و(إ ًذا) احلرفيـة الناصـبة
َ
اإلمالئـي الـذي
األصل
للفعل حتّى زعم بعضهم أن الناصبة اسم ،ومل يعملوا
َّ
جيعل االعتداد برسم الكلمة يف حال االبتداء والوقـف .وأنـا أذكـر أمثلـ ًة مـن
تشهد هلذا.
رسم املصحف َ
(أهيـا)
فمن ذلك رسـمهم ﴿ﯿﰀ﴾ [النـور ]51 :بحـذف ألـف ّ
رعاية حلال الوصل .ومل يعبئوا بحال الوقف .ولو فعلوا ذلك ألثبتوها إذ كانت
األلف تنطـق يف الوقـف ،وإنـام حـذفت يف الوصـل اللتقـاء السـاكني .ومنـه
رســـمهم ﴿ﭺﭻ﴾ [اإلرساء ]11 :بحـــذف الـــواو ،و﴿ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ﴾ [النساء ]121 :بحذف الياء هلذه الع ّلة.
َ
عىل أن من يرسمها نونًا وهو مق ّر بأهنا تبدل أل ًفا يف الوقف كالتنوين له أن
ُيتج ّ
بأن ذلـك مشـ ّبه بـالتنوين ،ولـيس تنوينًـا حقيقـ ًة ألن التنـوين ال َيلحـق
ّ
تـوهم أنـه
فصل بينه َ
وبي االسم حتى ال ي ّ
احلروف .ومتى كان ذلك حسن أن ي َ
سم نونًـا .وكـذلك يقـال يف نـون التوكيـد اخلفيفـة يف نحـو ﴿ ﯤ
تنوين فري َ
ﯥﯦ ﴾ [العلق.]11 :
وللفراء مذهب ثالث ،وهو التفرقة بي أن تعمل فتكتب نونًا ،وبي أن
ّ
ُت َمل فتكتب أل ًفا.
│
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مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتوسطة

()1

 س :هل نرسم (جز َءين) أم (جزأين)؟ج :جيوز رسمها (جز َءين) عىل حدّ من يرسم (مسئلة) هكذا مراعاة لوجه
ختفيفها يف مذهب أكثر العرب ،أو عىل حدّ من يرسمها (مسألة) ،ولكن من
غري اعتداد بالتوسط العارض كام مل يعتد به بعضهم يف نحو (قرأوا).
أيضا (جزأين) عىل مذهب من يرسم (مسألة) هكذا مع االعتداد
وجيوز ً
أصح.
بالتوسط العارض .وهو
ّ
أي هذين الرسمي هو الصواب (سئلت) أم (سؤلت)؟
 سُّ :ج :يف رسم هذه الكلمة ونظائرها مذهبان:
 -1وضع اهلمزة عىل ياء هكذا (سئلت) .وهو مذهب سيبويه ألنّه يعتدّ
فيسهلها إىل
بحركة اهلمزة إذا كانت مكسورة وما قبلها مضموم أو كان العكس
ّ
بي بي .وهلذا تكتب اهلمزة يف (مستهزؤون) يف
احلرف الذي جيانس احلرك َة َ
مذهبه عىل واو.
 -4وضع اهلمزة عىل واو هكذا (سؤلت) .وهو مذهب الكوفيي
فيسهلون
واألخفش ألهنم يف مثل هذه احلال يراعون حركة ما قبل اهلمزة
ّ
بي .وهلذا تكتب (مستهزئون) يف مذهبهم
اهلمزة إىل احلرف املجانس هلا بي َ
مفر ًقا يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
041

عىل ياء.
والناس اليو َم يلفقون بي املذهبي فيكتبون (سئلت) عىل مذهب سيبويه،
ويكتبون (مستهزئون) عىل مذهب الكوفيي واألخفش طر ًدا منهم لقاعدة
األقوى التي كشف عنها بشري سلمو عام1515م ألن الكرسة أقوى من
الضمة.
 س :ما الصواب يف حال الرفع (أس َوأهم) أم (أس َوؤهم)؟ج :تكتب (أس َوءهم) يف أجود األوجه ألن اهلمزة مضمومة وقبلها فتحة،
والضمة أقوى ،فكتبت (أسوؤهم) فالتقى مثالن أحدمها صورة للهمزة
فحذف.
وبعضهم ال يبايل اجتامعهام فيكتبها (أسوؤهم).
وآخرون ال يعتدّ ون بام اتصل بالكلمة يف آخرها ،فيجعلوهنا يف حكم
املتطرفة فيكتبوهنا (أسوأهم) .ففيها كام ترى أوجه ثالثة.
 س :ما الصواب (كئابة) أم (كآبة)؟جسات
ج :املتقدمون يكتبونه (كئابة) من غري ّ
سن ،ولكن ال متثيل هلا يف امل ّ
احلاسوبية .وذلك أن أصلها (كأابة) فكرهوا التقاء مثلي أحدمها صورة للهمزة
فحذفوه فصارت (كئابة) .وهو رسم املصحف .ومن قياسه رسم (ءامن)
و(قرءان) هكذا.
اختصارا
ويصوروهنا مدّ ًة
واملتأخرون ينقلون اهلمزة إىل األلف بعدها
ّ
ً
فيكتبوهنا (كآبة) كام يكتبون (آمن) و(قرآن) كذلك .وهو املأخوذ به.
111

(مفاجآت)؟
(مفاجئات) أم
أي الصواب يف الرسم
َ
َ
 سٌّ :سن .وأصلها
ج :تكتب يف الرسم القديم
(مفاجئات) ،ولكن من غري ّ
َ
(مفاجأات) ،فالتقى حرفان متامثالن أحدمها صورة للهمزة وكرك هلا ،وهذا
َ
مستثقل ،فحذف فصارت (مفاجءات) فوصل ما قبلها بام بعدها .وجيوز
(مفاجئات) ليكون ح ّي ًزا هلا.
كتابتها بس ّن
َ
واملتأخرون يكتبوهنا (مفاجآت) ألن من قياسهم إذا وقعت مهزة وبعدها
اختصارا .ومثله (قرآن).
ألف أن ينقلوا اهلمزة وجيعلوها مدّ ة فوق األلف
ً
ولكن يشكل عىل هذا أهنم خصوا ذلك باأللف دون الواو والياء ،إذ
يلزمهم أن يكتبوا (شئون) بنقل مهزُتا وجعلها مدّ ة فوق الواو .وكذلك (زئري)
ظاهرا.
ونحوها إال أن يدعوا الفرق ،وال فرق
ً
 س :ما الصواب يف الرسم (مسألة) أم (مسئلة)؟ج :يف رسم (مسألة) وجهان:
األول :كتابتها (مسئلة) .وهذا هو ّ
حاق القياس فيها .وهو أقدم الوجهي
(مسلة) .والرسم موضوع عىل مراعاة مذهب التخفيف ،ولكن
ألن ختفيفها َ
يلزم من يكتبها هكذا أن يكتب (يسأم) و(يلؤم) و(يزئر) هكذا (يس َئم)
و(يلئم) و(يزءر).
الثاين :كتابتها (مسألة) .ويمكن أن ُيتج له بثالثة أمور:
والفراء جييزان ختفيف (مسألة) إىل (مسالة) بإبدال اهلمزة
 -1أن الكسائي
ّ
(املراة) و(الكامة) ،فتكون بذلك جارية
أل ًفا .وقد حكي يف (املرأة) و(الكمأة) َ
042

عىل مذهب التخفيف.
 -4أهنا رسمت يف بعض نسخ املصـحف يف موضـع واحـد عـىل ألـف.
وذلك يف قوله تعاىل ﴿ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﴾ [األحزاب.]40 :

رسمها كذلك ن
ّ -5
جار عىل َسنن قاعدة األقوى التي أقام دعامتَها
أن
َ

ويقربه للمتع ِّلم .وهذا غرض مطلوب.
بشري سلمو .وهي من ما ّ
يسهل اإلمالء ّ
 جيوز يف رسم اهلمزة يف نحو (شئون) و(رءوف) ثالثة مذاهب: -1رسمها عىل واو ،فتجتمع واوان فتكتب هكذا (شؤون) (رؤوف).
وهو مذهب العراقيي والشاميي اليو َم.
 -4حذف الواو التي هي صورة للهمزة كراهية الجتامع األمثال كام كره
ذلك يف (سا َءل) ،فتكتب هكذا (شئون) (رءوف) .وهو مذهب أكثر العلامء.
وعليه رسم املصحف .وبه صدر قرار جممع اللغة بالقاهرة .وهو الشائع يف
أرجحه.
رسم املرصيي اليوم .وهو الذي ّ
 -5حذف واو املدّ فتكتب هكذا (شؤن) (رؤف) .وفيه إلباس ،مع أن
الوجه حذف الواو التي هي صورة للهمزة ال واو املدّ  .وهو غري مستعمل اآلن
إال ما وجدته من بعض علامء اجليل املنرصم كمحمد حميي الدين عبد احلميد
يف نرشته لـ«رشح احلامسة» للتربيزي.
 جيوز يف رسم ( َمئونة) ثالثة أوجه:( -1مئونة) .وهو املختار.
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( -4مؤونة).
َ ( -5مؤنة).
وفيها لغة ثانية ،وهي (مؤنة) عىل وزن (غرفة) .وأنشدوا هلا شاهدً ا من
وكثريا ما يرسم املتقدمون ( َمئونة) هكذا
الشعر .وُيتاج ثبوُتا إىل بحث.
ً
( َمؤنة) عىل الوجه الثالث فيضبطها املحققون خط ًئا (مؤنة).
ويظهر أن (مؤنة) عىل زنة (غرفة) قد اشتهرت يف العرص العباك كام ّ
يدل
عىل هذا بعض شعر أهل ذلك العرص .ومن الغريب ما وجدته من اضطراب
اختيار عبد السالم هارون بي هاتي اللغتي وأوجه رسمها يف صفحات
متجاورة من «احليوان»:

044

صدر هبا
 أسهل القواعد التي تضبط كتابة اهلمزة املتوسطة هي التيَ
قرار جممع القاهرة يف الدورة السادسة واألربعي .وما سوى ذلك فعرس ال
يكاد ُيفظ.
 األصوب كتابة (هيئة) هكذا مراعاة ملآهلا عند التخفيف .ومن115

املعارصين من يكتبها (هيأة) .وهو ضعيف .وخي ّرج عىل أوجه:
 -1أن يكون عىل مذهب من يلتزم كتابة اهلمزة عىل األلف مطل ًقا .وهذا
مذهب قديم ،ولكنه مهجور م ّط َرح.
 -4أن يكون من من يراعي مذهب التخفيف ،فيكتبها كذلك عىل لغة من
خيففها إىل (اهل َياة) .وهي لغة حكاها الكسائي وسيبويه ،ولكن يلزمه أن يكتب
(سوأة) هكذا.
َ
 -5أن يكون من من يلتزم قاعدة األقوى مطل ًقا ،فيلزمه أن يكتب
(سوأة) و(اخلَطيأة) و(احلطيأة) هكذا .وهذا ال يقول به أحد يعول عليه.
│

046

مسائل إملائية متفرقة في الهمزة المتطرفة

( )1

 ترسم اهلمزة املتطرفة املفتوح ما قبلها عىل األلف أبدً ا أ ًّيا كانتحركتها ،فتكتب (هذا خ َطأ  -رأيت اخل َط َأ  -أصلحت من اخلطأ) هكذا .وال
ترسمها (من اخلطإ) ألن اهلمزة املتطرفة ال تراعى حركتها البتة ،وذلك من
مبني عىل االبتداء والوقف ال عىل الوصل ،فإذا رسمتَها حتت
جهة أن الرسم ٌّ
راعيت وص َلها فاعتددت بحركتها ،وهي الكرسة.
اهلمزة (من اخلطإ) فقد
َ
وهذا خمالف للقاعدة .عىل أنه ينبغي إذ اعتددت بوصلها أن تكتبها (من
راعيت الكرسة أن تراعي الضمة فتكتبها (هذا
اخل َطئ) .ويلزمك فوق هذا كام
َ
أيضا لوازم أخرى معروفة.
خطؤ) .ويلزمك ً
وليس جيوز قياسها عىل اهلمزة االبتدائية ألن اهلمزة االبتدائية جارية عىل
قياس الرسم ،وهو أنه مبني عىل االبتداء والوقف ،وذلك أن حركتها تعرف يف
عرف حركتها إال
حال االبتداء هبا والوقف عليها خال ًفا للهمزة املتطرفة إذ ال ت َ
بمراعاة وصلها.
 يكتب األمر واملضارع املجزوم من (نأى) ونحوه هكذا (انء) (مل َينء)ألن اهلمزة متطرفة وما قبلها ساكن .وبعضهم يراعي األصل ،وهو كوهنا
متوسطة قبل احلذف ،فيكتبها (انأ) (مل ينأ) .وال أستحسن ذلك.
مفر ًقا يف ملتقى أهل اللغة وآسك وفسبك يف أوقات خمتلفة .وبعضه مل ينرش من قبل.
( )1نرش ّ
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 إذا اتصل باهلمزة املتطرفة ضمري أو عالمة تثنية أو مجع فإهنا تأخذ حكماملتوسطة عىل الراجح نحو (هذا خطؤك ،ورأيت خطأك ،وعجبت من
خطئك) .وهو مذهب أكثر املتقدمي واملعارصين .وبه صدر قرار جممع
القاهرة .ومن العلامء من ال يعتدّ بام اتصل هبا فيجري عليها حكم اهلمزة
َ
خطأك ،وعجبت من خطأك) .وعليه
املتطرفة فيكتبها (هذا خطأك ،ورأيت
بعض املعارصين.
 أرى رسم اهلمزة املتطرفة املفتوح ما قبلها إذا كانت منصوبة منونة كهذااملثال (خ َط ًئا) .وذلك أن أصله َ
(خ َطأا) فالتقت ألفان إحدامها صورة للهمزة
فحذفت كام هو القياس يف نحو (سا َءل) و(رءوف) إذ أصلهام (ساأل)
و(رؤوف) ،فصارت (خطءا) ووصل ما قبلها بام بعدها عىل حد القياس كام
أيضا
فعل بـ(شءون) ووضع هلا س ّن ليكون ح ّي ًزا هلا فصارت (خ َط ًئا) .ومثله ً
(مبتد ًءا) إذ أصله (مبتد ًأا) ثم (مبتد ًءا).
ً
(خطأ) ويضعون اهلمزة عليها.
وأكثر العلامء يرسموهنا بألف واحدة
خروجا عن القياس ألهنم ملا التقت ألفان حذفوا
وينت َقد هذا املذهب بأن فيه
ً
األلف املبدلة من التنوين .والوجه أن حتذف األلف التي هي صورة للهمزة كام
حتذف يف (سا َءل) وغريها.
وبعضهم يرسمها بألفي (خطأا) .وينت َقد بأن فيه التقاء مثلي أحدمها
صورة للهمزة .وهو مكروه يف الرسم.
و(طيء) هكذا ،بل
(كء)
ّ
 ال جيوز يف اصطالح اإلمالء املعارص رسم ّ048

ترسم (س ّيئ) و(ط ّيئ) ،ولكن يظهر يل أن قياس من يكره من املتقدمي التقاء
املثلي إن كانا ياءين كام يكرهه يف األلفي والواوين فريسم (إرساءيل) هكذا أن
يكره ذلك يف (س ّيئ) إذ ال فرق بينها وبي وبي (إرساءيل) إال يف التطرف،
مراعى ألهنم يرسمون (مقروء) و(السامء) من غري ألف ،وأصل
وهو فرق غري ً
قياسها أن ترسم (مقروؤ) و(السامأ) .وفرق ن
ثان ،وهو أهنا مشددة ،وهو غري
(التبوء) بواو واحدة مع تشديدها.
أيضا ألهنم يرسمون
مراعى ً
ً
ّ
صحيحا  -فهو مذهب قديم لبعض
صح هذا  -وأرجو أن يكون
ً
فإن ّ
حجته
املتقدمي ،ولكنه كامل ّطرح يف عرصنا .عىل أنه يلزم من أخذ به مستصح ًبا ّ
أن يطرد هذا فريسم (إرساءيل) و(جزء ّي) ونحومها بياء واحدة.
بنص جيلو يقي هذه املسألة.
ولعيل أظفر يف مستقبل األيام ّ
│
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مسائل إملائية في باب الفصل والوصل

( )1

 س :هل صحيح أن وصل (إن شاء اهلل) هبذه الصورة (إنشاء اهلل) يعنيأن القائل أنشأ اهللَ وأوجدَ ه؟
ج :ال جيوز وصل (إن) بـ(شاء) ألهنام كلمتان منفصلتان ،غري أن الوصل
عىل خطئه ال يوجب هذا املعنى املذكور لثالثة أمور:
األولَّ :
أن املصدر قد يضاف إىل فاعله كام يضاف إىل مفعوله ،فجائز أن
يكو َن معنى (إنشاء اهلل) أن املنشئ هو اهلل كام قال َ
تعاىل { :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ} [النرص ،]1:وقال﴿ :ﮱﯓﯔ﴾

[هود:

 ،]52وقال:

﴿ﯙﯚﯛﯜﯝ﴾ [البقرة. ]417 :
الثاينَّ :
أن كلم َة (إنشاء اهلل) قد جتيء بعد قولك مث ً
ال( :سأذهب إنشاء
اهلل) ،فال يص ّح احتامهلا ما زعموه من املعنَى ألن الفعل (أذهب) فعل الزم ال
ً
مفعوال.
ينصب
الثالث :أنا لو س َّلمنا َّ
ّ
تنفك عن هذا املعنَى املحظور
بأن هذه الكلمة ال
َتب الكاتب هلا عىل هذه الصورة ناشئ عن جهله بمبحث الوصل
ً
رشعا فإن ك َ
والفصل ال عن إرادة منه هلذا املعنى املنكَر.
 س :كيف يرسم نحو (أربعمئة) بالوصل أم بالفصل؟مفر ًقا يف ملتقى أهل اللغة وآسك وتويرت يف أوقات خمتلفة .وبعضه مل ينرش من قبل.
( )1نرش ّ
001

ج :يف رسم (أربعامئة) ونحوها عىل هذه الصورة خروج عن القياس من
وجهي:
األول :زيادة األلف يف (مائة).
الثاين :وصل (أربع) بـ(مائة).
أما األلف فالرأي حذفها .وبه قال املربد وأبو حيان .ويكاد ينتهي إليه
رأي املعارصين.
صحيحا له.
مسوغ
ً
وأما الوصل فال ّ
وإذن تكتبها (أربع مئة) بالفصل .وكذلك سائر أخواُتا .وهو رأي جممع
اللغة العربية بالقاهرة.
 س :ما الرسم الصحيح لـ(معديكرب)؟ج :من يعربه إعراب املمنوع من الرصف ،وهو اللغة العليا ،جيعله كلمة
مزجي.
واحدة (معديكرب) ألنه مركب
ّ
ومن يضيف أول جزأيه إىل الثاين يكتبه (معدي كرب) ألنه حي إذ
كلمتان.
 الراجح يف رأيي فصل ( َمن) و(ما) املوصوليتي والرشطيتياجلر (يف) و(من) و(عن) إذا دخلت عليهام،
واالستفهاميتي عن حروف ّ
فتكتبها (يف َمن) (يف ما) (من َمن) (من ما) (عن َمن) (عن ما) .وهذا قول أيب
جعفر النحاس يف هذه املواضع كلها .ورأى فصل أكثرها أو بعضها ابن
الدهان وابن عصفور وأبو حيان يف تفصيل يطول ذكره .وخالف يف ذلك
151

آخرون فرأوا الوصل يف هذه املواضع مجي ًعا ،منهم ابن قتيبة .وكذلك الزجاجي
وابن مالك وغريمها يف بعضها .وعىل هذا اإلمالء احلديث.
وعلة ترجيح مذهب الفصل يف مجيع هذه املواضع البقاء عىل األصل،
وهو أن كل كلمة ترسم منفصل ًة ما مل يوجد موجب لوصلها بام جياورها .وال
صحيحا ها هنا يمكن طرده عىل نظائره.
موجب
ً
 املشهور وصل (كي) بـ(ال) ،فرتسم (كيال) .وأنا أرجح الفصل (كيال) ألهنام كلمتان مستقلتان ال مسوغ ك ّل ًّيا لوصلهام .وهو قول ابن قتيبة وأيب
جعفر النحاس.
ن
(حينئذ) هكذا (حي إذ) خال ًفا للمشهور ألهنام كلمتان
 أرى رسممنفصلتان .وكذلك نظائرها ،وذلك أنه مل يعرض فيها ما يوجب الوصل .وقد
بنيت جزأها األول عىل الفتح
نص عىل ذلك ابن بابشاذ ،وذكر أهنا توصل إذا َ
عىل إحدى لغتَيها.
َ
(وقال) مع أهنا كلمة مستقلة؟
 س :مل َ ال تفصل الواو عن ما بعدها نحوج :صحيح أهنا كلمة مستقلة ،ولكن من موجبات وصل الكلمة بام قبلها
أو ما بعدها أن ال يمكن االبتداء هبا والوقف عليها لكوهنا عىل حرف واحد
كواو العطف وفائه والم اجلر وبائه .فإن كانت عىل أكثر من حرف فصلت
نحو (قد قال).
│

002

مسائل إملائية في الشكل

()1

ن
 من العلامء من يرى الضبط التا ّم ِّحرف ما يشكل منه وما ال
لكل
القاشاين (ت بعد  )211أنه
عيل بن زيد
يشكل .وقد ذكر ياقوت يف ت َ
ِّ
َرمجة ِّ
ِّ
َ
سلك فيه طريقة شيخه أيب الفتح)
الضبط املع َّقد.
(صاحب
اخلط الكثري َّ
[معجم األدباء  ،]1315 /2فهذا ّ
يدل عىل أن ابن جني كان يرى هذا الرأي.
ومنهم من يرى االقتصار عىل ضبط ما يشكل .وقد نقل ابن الرساج عن
أيب حممد اليزيدي (ت )404أن اإلجياز يف الضبط أحسن ،وذلك قوله( :فإذا
جاء يشء يستدل بغريه عليه ترك [أي ضبطه] لإلجياز) .وم ّث َل هلذا.
أسدّ وأجود ،فينبغي أن يضبط من األحرف ما خيشى زلل
واملذهب الثاين َ
قرائه فيه عاد ًة أو أن يب ّطئ من حتدّ ر قارئه يف قراءته بسبب
كثري من أوساط ّ
تقريبي ال
النص لالهتداء إىل صواب الضبط .وهذا أمر
حاجته إىل التأ ّمل يف ّ
ّ
حدّ قاطع له.
ضطر أحيانًا إىل االستعانة بالرتمجة اإلنجليزية لع َل نم
 من املؤسف أن ت ّلتتعرف ضب َطه أفليس يف العرب َّية من َّ
الشكل ما يؤ ّدي هذا الغرض ،فل َم
عر ُ
يب َّ
وضع؟
ال ي َ
 إذا دخلت الم التعريف عىل كلمة أوهلا الم ،فحق الشدَّ ة أن توضع عىلمفر ًقا يف تويرت وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
153

الالم الثانية كـ(ال َّليل) ألن األوىل مدغمة فيها إذ كانتا متامثلتي .وقد كان
الوجه يف اإلمالء أن تكتب بالم واحدة مشددة (ا ّليل) كام تكتب َ
(شد َد) هكذا
(شدَّ ) ،ولكنهم عدُّ وا الم التعريف كالكلمة املستق ّلة فأحلقوها بنحو (بل ّال).
 س :ما القول يف ضبط (ال َلذان) هكذا بسكون عىل الالم األوىل وفتحةعىل الالم الثانية؟
وجب إدغام أحدمها يف َ
اآلخر ،فإن كانا يف كلمة رسام
ج :إذا التقى مثالن
َ
حر ًفا واحدً ا مشدَّ ًدا نحو َّ
(جل َل) .وإن كانا يف كلمتي أو شبههام
(جل) ،أصلها َ
رسام حرفي الثاين منهام م َشـدَّ د نحـو ﴿ﭰﭱﭲﭳﭴ﴾ [املـدثر.]15 :
ن
َ
َ
األوىل جعلت ال ًما مدغم ًة يف الالم الثانيـة،
المات ألن الالم
ثالث
وال تنطقها
َ
قرأُتا كام هـو
كام أنك ال تنطق
النون يف نحو ﴿ﮇﮈ﴾ [الزلزلة .]3 :ولو َ
ِّ
لنطقت نونًا ويا َءين .وهذا ال يص ُّح .ومن هـذه البابـة (ال َّلـذان)،
اخلط
مقتَض
َ
َ
ن
فلو كانَت الالمان يف كل ن
واحدة لكتبتا (ا َّلذان) ،ولكنَّهم عـدُّ ومها يف كلمتـي
مة
َ
إشعارا باألصل ودالل ًة عليه ،فلذلك تكتبها (ال َّلذان).
األوىل
فرتكوا الال َم
ً
أما من يكتبها (ال َلذان) فمخطئ ألنه مل يدغم ،ولو َ
أدغم لشدَّ َد ألن عالم َة
اإلدغام الشدَّ ة .واإلدغام هنا واجب ألهنام مثالن.
فإن َ
قال :وما يمنع من أن أدغمها وهي مكتوبة عىل هذه الصورة؟
قيل له :ال بدَّ لك حي ن
َ
إذ من وضع الشدَّ ة عىل الالم .وهذا اصطالح
الكتَّاب ،قال اخلليل( :التشديد عالمة اإلدغام).
004

قال :هب أين مل أدغم ،فأي ن
يشء خيتلف؟
فإن َ َ
ُّ

نطق احلرفي مجلة واحد ًة من غري م ن
هلة بينهام حتـى
قلت :اإلدغام يوجب َ

كأهنام حرف واحد .وهلذا زعم بعضهم أن زمان نطقهام أقرص من زمان النطـق
َّ
بالصوتي غري َ
املدغمي  .وآية َ
ذلك أنَّك ال تدغم الـواو يف نحـو ﴿ﭱﭲ﴾
[البقرة ،]421 :فال تقول( :قالوا َّومـا) ألنـك لـو أدغمتَهـا لسـلبتَها ا َملـدَّ  .وهـذا
مرفوض.
│
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مسائل إملائية في باب الحذف

()1

 س :ما علة احلذف يف رسم نحو (اهلل) و(هذا) و(لكن) وغريها؟قديام
ج :يظهر يل أن هذا من بقايا الرسم القديم ألن العرب مل يكونوا ً
يثبتون صورة األلف إذا كانت يف وسط الكلمة .فلام راجع الكتَّاب قواني
ّ
اخلط بعد ظهور اإلسالم تك ّلفوا محل األلفاظ عىل القياس فاستقامت هلم ما
بعض األلفاظ املشهورة ،فإهنم ُت ّيبوا اإلقدام عليها لطول إلفهم هلا وكثرة
خال َ
جوالهنا يف كتاباُتم فرتكوها عىل حاهلا كـ(بسم) و(اهلل) و(الرمحن) و(لكن).
َ
ومنها ألفاظ ُتي ّبوا تغيري صورُتا يف بادئ األمر ثم مل يلبثوا أن أقدموا عليها
شي ًئا بعد يشء كـ(إسامعيل) و(إسحاق) و(احلارث) و(الساموات) ،وذلك
ذكرا ّ
وأقل سريور ًة من (بسم) و(اهلل) ونحومها.
ألهنا أخفت ً
 س :هل جيوز حذف األلف من (باسم اهلل) إذا مل تذكر البسملة كامل ًة؟ج :صور البسملة مخس:
األوىل :أن تذكر كامل ًة (بسم اهلل الرمحن الرحيم) ،فيجب حذف ألفها
ً
قوال واحدً ا بال خالف.
قترص عىل (باسم اهلل) دون (الرمحن الرحيم) .وفيها قوالن:
الثانية :أن ي َ
األول :أنه ال جيوز حذفها .وهو قول اجلمهور.
مفر ًقا يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
006

والفراء.
الثاين :أنه جيوز حذفها وإثباُتا .وهو قول الكسائي
ّ
الثالثة :أن يضاف (االسم) إىل غري لفظ (اهلل) نحو (باسم الرمحن) أو
(باسم ر ِّبك) .وفيها قوالن:
األول :أنه ال جيوز حذفها .وهو قول اجلمهور.
الفراء.
الكسائي.
الثاين :أنه جيوز حذفها .وهو قول
وأنكره ّ
َ
ّ
ظاهرا نحو (بدأت باسم اهلل) ،فال
الرابعة :أن يكون العامل املتع َّلق به
ً
نص عىل
جيوز حذف األلف باإلمجاع إال أن تقدِّ رمها مجلتي إن أمكن التقديرَّ .
هذا ثعلب.
اخلامسة :أن جي ّر االسم بغري الباء سواء أأضيف إىل لفظ (اهلل) أم أضيف
إىل غريه نحو (السم اهلل حالوة عىل اللسان) و(السم الرمحن نور) ،فال جيوز
حذف األلف باإلمجاع.
 س :كلمة (داوود) أبواو هي أم بواوين؟ج :مذهب أكثر املتقدمي عىل أنه إذا اجتمع حرفا لي متامثالن حذف
أحدمها ما مل ُيصل لبس ،فيحذفونه من نحو (داوود) و(طاووس)
و(يستوون) وغريها .وبعضهم يرى إثباُتام عىل األصل .وهو الراجح.
 س :رأيت بعضهم يثبت ألف (ابن) بعد الكنية نحو (أبو عبيدة ابناجلراح) ،فام وجه ذلك؟
ج :هذا مذهب حكاه الزجاجي وابن جني ونسباه إىل بعض كتاب
عرصهم .وهو مذهب مرجوح .وحجته أن علة احلذف كثرة االستعامل ،ومل
157

يكثر استعامل الكنية كثرة استعامل االسم .ويف الر ّد عليه تفصيل ال يتسع له
هذا املوضع.
 س :هل لرسم كل ما ينطق نحو (هاذا) و(الكن) وجه سائغ؟ج :مل أجد أحدً ا من املتقدمي أجاز إثبات األلف يف (هذا) و(لكن)
ونحومها من األلفاظ املشتهرة .وأجاز ذلك بعض املعارصين .وهو مقتَض
القياس ،ولكن يلزم من أخذ به أن يطرد األخذ بجميع القياس فيثبت كل ما
ينطق فيكتب ً
مثال لفظ اجلاللة (اهلل) هكذا (ال َلاله) بثالث المات ألن احلرف
املشدد عبارة عن حرفي ،وبر ّد األلف املحذوفة.
أيضا كام أثبتوا كل ما ينطق أن ُيذفوا كل مزيد ال ينطق كواو
ويلزمهم ً
(أولئك) و(عمرو) وألف (مائة) .وبعضهم ال يلتزم ذلك فيقع يف التفرقة بي
منكرا ال تألفه األعي وال تقبله
رسام
ً
املتامثلي .فإن هو التزم ذلك كله أحدث ً
األنفس ،وباعد به بيننا وبي إلف كتب تراثنا.
│

008

في كتب الإملاء

()1

أهم الكتب املصنّفة يف علم اإلمالء؟
 س :ما ّأهم ما كتب يف اإلمالء:
ج :من ّ
 -1باب تقويم اليد من كتاب «أدب الكاتب» البن قتيبة (ت431هـ).
وهو أقدم ما وصل إلينا يف اإلمالء.
الرساج (ت511هـ) .وهو أقدم كتاب مطبوع يف
« -4اخلط» البن
ّ
أيضا دار الكتب العلمية غري بعيد.
اإلمالء .وقد نرش يف جملة املورد .وطبعته ً
 -5بعض أبواب «صناعة الكتّاب» أليب جعفر النحاس (ت557هـ).
أيضا باسم «عمدة الكتّاب».
وقد طبع ً
« -2اخلط» للزجاجي (ت520هـ).
« -1الكتاب» البن درستويه (ت523هـ).
الدهان (ت115هـ) .وهو باب من «الغرة» له
« -1باب اهلجاء» البن ّ
طبع مستق ًّال.
 -3باب اخلط يف «الشافية» البن احلاجب (ت121هـ) ،ورشح الريض
(ت171هـ) له.
« -7كتاب اهلجاء» أليب حيان (ت321هـ) .وهو جزء من «التذييل
مفر ًقا يف آسك وفسبك وتويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
159

ًّ
مستقال.
والتكميل» له طبع
 -5باب اخلط يف «مهع اهلوامع» للسيوطي (ت511هـ).
« -10املطالع النرصية» لنرص اهلوريني (ت1451هـ).
« -11مشكلة اهلمزة العربية» لرمضان عبد التواب (ت1244هـ).
« -14رسم املصحف» لغانم احلمد.
 من ما قد خيفى علمه أن البن جني رسالتي مطبوعتي يف (اإلمالء)مها األلفاظ املهموزة ،وعقود اهلمز .وقد حققهام مازن املبارك.
 كتاب «علم الكتابة العربية» لغانم قدروي احلمد من أنفع كتب اإلمالءوال سيام لغري املتخصصي إذ مجع فيه مؤلفه اإلمالء وتارخيه ومشكالته
والشكل والرتقيم واخلط ،مع سهولة أسلوبه ووضوح عرضه.
│

061

مسائل إملائية في باب الز يادة

()1

 يف العربية حروف تكتب وال تن َطق ،منها ألف الفصل أو األلف الفارقةالتي تلحق الواو .وقد اختلف العلامء يف مواضعها ،فبعضهم يكتبها بعد كل
واو نحو (رضبوا ،هو يرجوا ،بنوا فالن) .وهو مذهب متقدِّ مي الكتَّاب.
وصححه الكوفيون .وعليه رسم املصحف .وبعضهم يقرصها عىل واو اجلامعة
َّ
التي تلحق األفعال نحو (رضبوا) .وهو مذهب متأخر عن املذهب األول،
ولكن الناس آثروه ومحلو العا ّم َة عىل األخذ به مع ما يف ذلك من الش َطط ومن
ُّ
معرة اخلطأ
جتشم الكلفة يف التفرقة بي الواو األصلية وواو اجلمع ،ثم ألزموهم َّ
يف ذلك وعابو عليهم الوقوع فيه مع أنا ال نرى هلذه األلف ع ّلة صحيحة وال
قائامّ .
وكل اعتالالُتم لذلك ضعيفة واهية.
ً
غرضا ً
والذي أقرتحه أن حتذف هذه األلف من مجيع هذه املواضع .وكام جاز ملن
رتع ،كذلك جيوز لنا
قبلنا أن يعدلو عن املذهب األول إىل الثاين وهو مذهب خم َ
أن نئوب إىل القياس فن ّطرحها .ويؤنس هبذا قول الزجاجي يف « ّ
اخلط»( :وكان
مجاعة من متقدِّ مي الكتَّاب يكتبونه ك ّله بغري ألف عىل األصل) وقول ابن
بابشاذ( :واملحققون من أصحابنا ال يثبتون أل ًفا يف مجيع ذلك) .وإىل هذا ذهب
ربد حي ناظر ثعل ًبا يف كتابة (الضحى)
بعض املعارصين .ويعجبني قول امل ّ
مفر ًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
111

بالياء فاحتج عليه بأهنم تومهو أن أصلها ياء ،قال( :أفال يزول هذا الوهم إىل
يوم القيامة؟) .وكذلك نقول :أفال تزول هذه األلف التي ال معنى هلا إىل يوم
القيامة؟
وقد أسقطت هذه األلف من مجيع كالمي السابق ألر َيك أن املعنى ال
ُيتاج إليها يف يشء.
استقر اإلمالء عىل زيادة حروف ال تنطق يف سبعة مواضع (مائة)
ّ
(األلف الفارقة) (أولئك) (أولو) (أوالت) َ
(أوىل اإلشارية) (عمرو) .وأرى
حذفها كلها.
 تكتب ميم اجلمع املشبعة مضمومة من غري واو عىل الصحيح ،كقوله:(أحبكم ما دمت ح ًّيا ،فإن أمت) ألن الرسم مبني عىل الوقف ،واإلشباع
ُيذف حي إذ.
│

062

علة ز يادة واو (عمرو) والرأي في حكم ز يادتها

()1

من أوهام اإلمالء الفاشية زعمهم أن علة زيادة الواو يف (عمرو) هي
خمافة التباسها بـ(ع َمر) .والعلة الصحيحة لذلك أن حلاق الواو لألعالم سنّة
قديام إىل العربية كام د ّلت عىل ذلك النقوش
معروفة يف النبطية انرسبت
ً
ّ
اخلط بعد ظهور اإلسالم تك ّلفوا محلها عىل
املكتشفة ،فلام راجع الكتَّاب قواني
بعض األلفاظ املشهورة ،فإهنم ُت ّيبوا اإلقدام
القياس فاستقامت هلم ما خال َ
جوالهنا يف كتاباُتم فرتكوها عىل حاهلا .ومنها
عليها لطول إلفهم هلا وكثرة َ
(عمرو) .وكذلك (بسم اهلل الرمحن) و(لكن) و(هذا) ونحوها ،فإهنم كرهوا أن
يردوها إىل القياس فيلحقوها األلفات املحذوفة لشهرُتا وكثرة ذكرها .وإنام
حذفت منها األلف جريانًا عىل الرسم القديم إذ كانوا ال يكتبوهنا إذا كانت يف
وسط الكلمة .ومثلها كتابتهم (احلرث) و(ملك) و(إسمعيل) و(إسحق)
يريدون (احلارث) و(مالكًا) و(إسامعيل) و(إسحاق) إال أن هذه األلفاظ
ذكرا مل يلبثوا أن راجعوا فيها القياس بعد العصور األ َول
حيث كانت أقل ً
فأحلقوها األلفات املحذوفة.
ويد ّلك عىل بطالن علتهم يف (عمرو) أن (عمرو) أقدم من (ع َمر) ،وقد
( )1يف الزيادة اإلمالئية.
نرش أوله يف تويرت يف 1252 /3 /13هـ ،وآخره يف فسبك يف 1257 /2 /1هـ.
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(عمر)
رأيناهم يف النقوش القديمة يلحقوهنا الواو .وذلك قبل أن ينشأ لفظ َ
ّ
واألقل ،فكان
ويشيع .عىل أن (عمرو) هو األصل واألكثر ،و(ع َمر) هو الفرع
الوجه أن يكون هو الذي تلحقه الواو.
كـ(سليم) و(سليم) و( َعقيل)
هذا واألعالم املحتملة اللبس عندهم كثرية
َ
اختصوا (عمرو) بالواو دون سائر األلفاظ؟ كام أنا ال نفهم
و(عقيل) ،فام باهلم
ُّ
وجه العالقة بي رفع اللبس واختيار الواو سبي ً
ال إىل هذه العلة
ومهام يكن فالذي أراه أن حتذف هذه الواو ويعتاض منها َّ
بالشكل إن
خّش اللبس بينه ،وبي (عمر) .وهذا هو حاق القياس .وهو قول قال به مجع
ربد
من املعارصين .وأقدم من وجدته أجازه من املتقدّ مي أبو العباس امل َّ
(ت ،)471بل جع َله هو الصواب ،قال( :فمن اتبع الك ّتاب كتب (مائة) كام
مه َزها« .وكذلك َعمر»).
يكتبون .ومن «آثر الصواب» كتبها بياء واحدة و َ
َ
وجعل الشكل
وتبعه عىل ذلك تلميذ تالميذه أبو جعفر النحاس (ت،)557
مغن ًيا عن الواو ،قال( :فإن شكلت ( َعم ًرا) يف موضع اخلفض والرفع مل تلحق
واوا ألنه ال يشكل بـ(ع َمر) ).
فيه ً
ُيتجون
النصان نادران إذ مل َأر من
احتج هبام عىل تقدّ مهام ،وإنام ّ
ّ
وهذان ّ
الدهان (ت )115وهو قوله( :وبعضهم يستغني
بنص البن
ّ
يف ما رأيت ّ
بتسكي امليم ،أو بفتحة العي عن الواو) .وهو ّ
متأخر عنهام.

064

كيف تفرق بين الضاد والظاء؟ ومسائل أخرى في هذا الباب

()1

مسألة التفريق بي الضاد والظاء من املسائل التي مل تزل مشكلة عىل
قديام وحدي ًثا .ولذلك ألف فيها بعض العلامء كت ًبا مستق ّلة كأيب عمر
الناس ً
الزاهد والصاحب بن عباد والصقيل والزنجاين وابن الدهان واألنباري وابن
مالك وغريهم.
ويمكن إمجال طرق التفريق بينهام بثالث طرق:
األوىل :حفظ الكلامت التي فيها ظاء ألهنا ّ
املتعاور منها
األقل .واملستعمل
َ
علمت أن ما خالها يكتب بالضاد .وأوسع من
دون ذلك .فإذا حفظتَها
َ
حرصها يف كالم العرب عام ًة يوسف املقدك يف كتابه «الظاء» .وهو مطبوع.
احلريري يف «املقامة احللبية» وابن جابر األندليس
أشهرها يف كالم العرب
ونظم
ُّ
َ
الداين يف أربعة أبيات رشحها بعض
ونظم الظاءات يف كتاب اهلل تعاىل
أيضا.
ً
َ
ُّ
العلامء.
احلريري:
وهذه منظومة
ّ

( )1نرش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 1245 /3 /15هـ.
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الضـــاد وال ّظـــا
أهيــا الســائيل عــن ّ

ء لكَـيـــــال تضـ ّلـــــه األلـفـــــاظ

إن ح َ
ّ
َ
غنيــك فاسمـعــ
فظ ال ّظاءات ي

امع امـــر نئ لـــه استيقـــاظ
ـــها اســت َ

هـــي َظميـــاء واملظـالـــم واإلظـــ
َ

ـ ـالم وال َّظلـــم وال ُّظ َبـــى وال َّلـحـــاظ

وال َعظــا وال ّظلــيم والظبـــي ّ
والشـيـــ

ـــ َظم وال ّظ ُّ
ـــل وال ّلظـــى ّ
والشـــواظ

وال ّت َظنّــي وال ّلفـــظ والنّظـــم والتـق ــ

ـــريظ وال َقيـــظ وال ّظمـــا وال َّلمـــاظ

واحلظـــا والنّظـــري وال ّظئــــر واجلــــا

َ
ــــرون واأليـقـــــاظ
حـــــظ والنّاظـ

والتّش ّظي وال ِّظلـف والعظـم وال ّظـنــ

والشــظا ِّ
ـ ـبوب وال َّظهــر ّ
والشظـــاظ

واألظافيــــر وامل َظ َّفــــر والـمـحــــ

َ
ظــــون واإلحـفــــاظ
ـظــــور واحلاف

واحلَظيـــــرات وا َملظنّـــــة وال ِّظـنـــــ

َ
ــــون واملـغـتـــــاظ
ـــــنَة والكاظـمـ

والوظيفـــات واملواظـــب والكـظـــ
َ

ـــــ َظة واإلنتـظـــــار واإللـظــــــاظ

ووظيـــــف وظـالـــــع وعظـيـــــم
َ

ُّ
ـــــظ واإلغــــــالظ
و َظهيـــــر والـ َف

ونَظيــف وال َّظــرف وال ّظ َلــف ال ّظـــا

ثــــم ال َفظيــــع والـو ّعــــاظ
هــــر
ّ

وعكــاظ وال َّظعــن وا َمل ُّ
ـــظ واحلـنـــ

ـ َظــــل والقارظــــان واألوشـــــاظ

ــران ّ
والش َظـــف البـــا
وظــراب ال ِّظ ّ

ــــواظ
ــــري
هـــــظ واجلعـ َظـ
والـجـ ّ
َ
ُّ

وال َّظرابيــــن واحلَناظــــب والعـنــــ

ـــم ال ّظ ّيــــان واألرعــــاظ
ـظــــب ثـ ّ

َّ
والشناظي والـدَّ لظ وال ّظـأب وال َّظبــ

ـظــــاب والعنظــــوان واجلنـعــــاظ

ّ
والشناظيــــر والتّعاظــــل والعـظــــ

ـلــــم وال َبظــــر بعــــد واإلنـعــــاظ
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آثــــار َك احلـ ّفــــاظ
ـهــــا لتَقفــــو
َ
ــــضيه يف أصـــله ك َقيـ ن
ـــظ وقاظــــوا

هي هذي سـوى النّــوادر فاح َفـظــ
َ
فـت منهـا كـام تقــ
رص َ
واقض يف ما ّ

وتزيد عىل هذا بأن حتفظ الكلم التي وردت بالضاد والظاء باتفاق الوزن
واملعنى .وقد عقد هلا ابن مالك ً
فصال يف كتابه «وفاق املفهوم» ،والتي وردت
بالضاد والظاء باتفاق الوزن واختالف املعنى .وأفضل الكتب يف ذلك
«االعتامد يف نظائر الظاء والضاد» البن مالك.
الثانية :كثرة النظر يف الكتب والتفكّر يف الكلمة قبل كتابتها ،فإن من طال
نظره يف الكتب يبعد أن يسيغ كتابة (الظبي) بالضاد هكذا (الضبي) ألن إل َفه
حري أن ينكره لغرابته.
ّ
الثالثة :النظر يف ترصيف الكلمة واستدعاء نظائرها يف االشتقاق ،فإذا
كيف تكتب فانظر يف اشتقاقها وتصاريفها
مرت عليك كلمة (ظلامت) فلم تدر َ
ّ
جتد أهنا من (أظلم يظلم فهو مظلم ،وهي ظلمة) فقد تدلك معرفتك برسم
سائر تصاريفها إىل معرفة رسمها .ومثال آخر كلمة (ال ِّظالل) فإن مفردها
(ظ ّل) ،ومن تصاريفها (املظ ّلة) فتقطع بذلك أهنا بالظاء ال بالضاد خال ًفا
لـ(الضالل) الذي هو ضد اهلدى.
َّ
│

117

مسائل متفرقة في الضاد والظاء

()1

 التفرقة بي الضاد والظاء ليست مسألة إمالئية يف األصل ،وإنام هيمسألة لغوية ،وذلك أن موضوع علم اإلمالء هو بيان مدى التطابق بي اللفظ
والرسم .وما يرسم بالضاد من كالم العرب ينطق نط ًقا خمال ًفا ملا يكتب بالظاء،
ولكن ملا كان الناس ينطقون الضاد والظاء نط ًقا واحدً ا التبس أمر رسمهام
عليهم ،فصارتا كأهنام حرف واحد له أكثر من صورة كاهلمزة واأللف .وهلذا
تلحق هذه املسألة بعلم اإلمالء.
 يقال( :قرائن متضافرة) ونحو ذلك بالضاد عىل األفصح ،من (ضفرالشعر واحلبل) ،وهو فتله .ومنه (الضفرية) .وحكى الصغاين جميئها بالظاء،
فتقول( :قرائن متظافرة) .واألول أجود.
 (ضفرية) َّالشعر ،ومجعها (ضفائر) هي بالضاد ال بالظاء.
 من أشهر ألفاظ الضاد والظاء التي خيلط الناس بينها:ّ
ّ
كـ(ضل ّ
ّ
ومضل) ونحوها بالضاد.
وضال
يضل
(الضالل) ومشتقاُتا
َّ -1
ِّ
ّ
أيضا ومجعه (ال ِّظالل) بالظاء.
و(ظل الرجل يفعل كذا ي َظ ّل)
و(الظل) ً
ومنضم و َيض ّم) بالضاد.
وانضم
(الضم) ومشتقاته كـ(االنضامم
-4
ّ
ّ
ّ
و(النّظام) ومشتقاته كـ(ن ّظم ين ّظم) و(تنظيم) و(من ّظم ومن ّظمة) بالظاء.
( )1نرش بعضها يف تويرت ،وبعضها مل ينرش من قبل.
068

ّ
احلث عىل الّشء ،ومشتقاته كـ(التحضيض)
حل ّض) بمعنى
( -5ا َ
حل ّظ) بمعنى ال َبخت ومشتقاته كـ(حظوظ وحمظوظ) بالظاء.
بالضاد .و(ا َ
كــ(الضني) .ومنـه قولـه
(الض ّن) بالّشء بمعنى البخل ،ومشـتقاته
َّ
َّ -2
تعاىل﴿ :ﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ﴾ [التكوير]42 :

و(الظن) وهو ما قارب
بالضد.
ّ

اليقي ،ومشتقاته بالظاء.
( -1ال َغيض) بمعنى النقص ،ومشتقاته (كغاض َيغـيض) .ومنـه قـوهلم:
َ
(غــيض مــن َفــيض) بالضــاد .و(ال َغــيظ) بمعنــى الغضــب بالظــاء كقولــه:
﴿ﭣﭤ﴾ [آل عمران.]152 :
( -1النارض) بمعنى احلسن املن َّعم ،ومشـتقاته كــ(النَّرضة) .ومنـه قولـه:
نظـرا)
((وجوه يوم إذ نارضة)) بالضاد .و(النـاظر) ومشـتقاته كــ(نظر ينظـر ً
بالظاء كقوله ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [القيامة.]45 :
حضورا ،وهو
كـ(حرض ُيرض
( -3املحضور) بمعنى املشهود ،ومشتقاته
َ
ً
كــ(حظره ُيظـره
حارض) بالضـاد .و(املحظـور) بمعنـى املمنـوع ،ومشـتقاته
َ
َحظ ًرا) بالظاء .ومنه قوله ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﴾ [اإلرساء.]40 :
│
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مسائل رسم الهمزة الابتدائية

()1

َ
علمت َّ
وعرشون حر ًفا  -عىل الصحيح ،-
حروف العربية تسعة
أن
قد
َ
َ
ن
ِّ
تتغري ،فالعي مث ً
ال صورُتا (ع) وامليم (م).
لكل حرف منها صورة َّ
خاصة به ال َّ
ألهنا
والياء صورُتا عىل التحقيق (ي) ال (ى) كام َيرسمها بعض أهل األقطار َّ
َّ
وألن يف ترك
أيضا،
إذا كانت تن َقط يف الوصل فالقياس نَقطها يف االنفصال ً
مبني عىل إزالة ال َّلبس.
نَقطها
التباسا هلا باأللف املقصورة ،والرسم ٌّ
ً
َ
واأللف ،فإنَّه ليس هلام صورة ثابتة ،فأما األلف
وذلك يف ما خال اهلمز َة
َ
وأخرى (ؤ) وثالث ًة (ئ)
مر ًة (أ)
َ
فيأيت التفصيل فيها .وأما اهلمزة فإهنا تكتب َّ
كرك تستوي عليه .وهذه
رأيت تفتقر يف الغالب إىل
ورابع ًة (ء) ،فهي كام
َ
ُ
صفة َض ن
وذلك َّ
َ
ُيوهلا غال ًبا
عف فيها.
أن من العرب  -وهم أهل احلجاز -من ّ
إىل حرف مدُ  ،فيقول مثالً( :راس) يف (رأس) و(م َون) يف (م َؤن) و(بري) يف
ابتدع اخلليل (ت )131صور ًة للهمزةَ ،وإذ َ
كان املصحف مبن ًّيا عىل
فلام
َ
(بئر)َّ .
مذهب أهل احلجاز يف التخفيف وضعوها َ
فوق ما َ
خت َّفف إليه ،فـ(مومنون)
[بدون نقط] أصبحت (مؤمنون) .ولو رسمت عىل مذهب من ُي ّقق اهلمز َة أي
ينطقها ،لوجب أن ترسم عىل ن
ن
حال وتكون صورُتا أبدً ا واحد ًة
ألف يف ك ِّل
َ
َ
( )1أصـلـه دروس يف اإلمـالء مل تـكتـمل نـشـرت فـي ملـتقى أهل اللـغـة من /7 /11
1245هـ إىل 1245 /14 /45هـ.
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كسائر احلروف ،فتصبح (مؤمنون) (مأمنون) ،ولكنهم اتّبعوا يف رسم اهلمزة يف
ثم
يغريوا يف رسم املصحف بعد ما
املصحف
َ
استقرّ .
َّ
مذهب التخفيف حتى ال ِّ
ّ
اخلط ألن رسم املصحف هو األعرف واألشهر ،فكان
غلب هذا يف سائر
َ
َ
أحق باالتّباع.
لذلك َّ
وهذا هو األصل األول من أصول اإلمالء ،وهو َّ
رسم بحسب
أن اهلمز َة ت َ
ما تئول إليه إذا خ ِّففت.
بي اهلمزة واأللف؟
فإن قيل :وما فرق ما َ
ن
فاجلواب أهنام حرفان متباينانِّ ،
واحد منهام َخمرج ،فأ ّما اهلمزة
لكل
(األلف
سموها
َ
فمخرجها كام َيرى علم األصوات احلديث احلَنجرة .وربام َّ
ن
ثم انبنَى عىل
اليابس َة) إذا رسمت عىل ألف .واأللف خمرجها من اجلوفَّ .
ص ٌّ
بخصائص ،فاهلمزة هلا رسمها الذي
كل منهام
َ
اختالف حقيقتيهام أن اخت َّ
رسم يف األصل (ا) ،ور َّبام رسمت (ى) ،واهلمزة تكون يف
ذكرنا ،واأللف ت َ
الكلم أصلي ًة وزائد ًة ومنقلبة عن أصل ،واأللف ال تكون إال زائدة أو منقلب ًة
عن أصل ،وال تكون أصلي ًة .واهلمزة يمكن حتريكها ،واأللف ال تكون إال
ن
َ
بساكن.
ولذلك ال تقع يف أول الكلمة المتناع االبتداء
مفتوحا ما قبلها.
ساكن ًة
ً
وإذا عرف َت حقيق َة اهلمزة فاعلم أهنا تقع َ
وآخرها،
أول الكلمة ووس َطها
َ
م َثلها م َثل سائر احلروف.
أوالً  :اهلمزة يف َّأول الكلمة.
َ
اعلم َّ
بدأت هبا
نطق يف البدء والوصل أي إذا
أن
األصل يف اهلمزة أن ت َ
َ
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كال َمك وإذا تقدَّ َمها كالم ،حاهلا يف ذلك حال سائر احلروف ،فتقول مث ً
ال يف
االسم( :هذا أمر) ويف الفعل( :ال أفعل) ويف احلرف( :يل أو َ
رأيت
لك) ،فقد
َ
حي
نطقت اهلمز َة يف احلالي حال الوصل وحال ال َبدء.
بالتجربة أنّك
وتسمى َ
َ
َّ
ن
إذ (مهز َة قطعن) .وتقع يف أول الكلمة ووسطها وآخرها .فإن وقعت يف أول
الكلمة فإن كانت مفتوح ًة كـ( َأمحد) أو مضموم ًة كـ(أجاج) كتبت فو َقها .وإن
األلف َّ
ألن اهلمز َة ال خت َّفف
كانت مكسور ًة كـ(إيامن) كتبت حتتَها .وإنَّام لزمت
َ
إذا كانت يف َّأول الكلمة ،فلذلك بقيت صورُتا واحد ًة.
ولكنهم ر َّبام احتاجوا أن ينطقوا اهلمز َة يف بعض املواضع إذا ابتدءوا هبا
ن
كال َمهم ،فإذا وصلوها بكال نم قب َلها َ
مهزة
حذفوها  ،ويرسموهنا أل ًفا من غري
حي ن
إذ مهز َة وصل .وال تكون إال يف َّأول الكَلم ،وال تكون يف
(ا)،
وهنا َ
ويسم َ
ّ
ن
ثالث نذكرها بعدَ قل ن
ن
طرفها .وإنَّام فعلوا َ
يل.
لعلل
ذلك
وسطها وال يف َ
مع أهنا ال تن َطق إال يف البدء؟
فإن َ
قلت :ومل َ جعلوا هلا صور ًة َ
فاجلواب َّ
مبني عىل النظر إىل حال الكلمة يف البدء والوقف.
أن اإلمالء ٌّ
ن
وهذا هو األصل الثاين من أصول اإلمالءُّ .
وصل فإنك إذا
وكل ما أوله مهزة
نطقت اهلمز َة كام يف (اسم) و(انطالق(.
ووقفت عليه
ابتدأت به
َ
َ
 مسائل مهزة القطع:َ
اتصل هبمزة القطع حرف قب َلها فهل تكون يف حكم
 املسألة األوىل :إذااملتوسطة؟
ِّ
حكم َّأول َّيتها.
غري
َ
قد َيلحق هبمزة القطع يف َّأوهلا بعض احلروف فال ت ِّ
002

اجلر نحو (ب ن
وذلك إذا كانت َ
أمن)
تلك احلروف يف حكم املنفصلة كحروف ِّ
وحروف االستفهام نحو ( َأ َأنت؟) وحروف التنفيس نحو (سأ ّ
صيل(.
فإن كانت هذه احلروف يف حكم املتَّصلة .وآية َ
ذلك أهنا ال تعرب إعرا ًبا
منفص ً
املتوسطة.
حكمها إىل حكم
ال نحو (يؤمن) فإنك تنقل
ِّ
َ
 املسألة الثانية :حكم وصل مهزة القطع:ال َجيوز َوصل مهزة القطع أي حذفها يف درج الكالم وكتابتها كام تكتب
الشعر عىل ن
مهزة الوصل إال يف رضورة ِّ
قبح .ومنه قول الشاعر:
إن َّمل أقاتـــل فالبســـوين برقعـــا
ن
َخـــات يف اليـــدين أربعـــا
وفت
يريد فألبسوين.
علل مهزة الوصل:ن
ن
ثالث هي:
لعلل
زادت العرب يف كالمها هذه اهلمزة
التوصل إىل النطق بالساكن .وذلك َّ
أن من الكلم كل ًام مبدوءة
األوىل:
ُّ
ن
متحرك ًة
بساكن اجتلبت مهز ًة
بحرف ساكن .وملا كانت العرب ال تبتدئ
ِّ
بالساكن .فإذا ابتدأت بكال نم قب َلها حذفتها لزوال
َّ
لتتوص َل هبا إىل النُّطق َّ
الغرض منها .وهذا من لطيف حكمتها ومن الربهان عىل سالمة عللها.
وي َّطرد هذا يف موضعي:
اخلامك
الثالثي نحو( :اكتب) ومايض الفعل
األول :أمر الفعل
َّ
ِّ
ّ
(انطلق ،انطلق ،انطالق)
فاخلامك نحو
والسداك وأمرمها ومصدرمها،
َ
ُّ
ِّ
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(استغفر ،استغفر ،استغفار) .وحساب احلروف إنَّام هو
والسداك نحو
َ
ّ
(كتب(.
للاميض ،فـ(اكتب) ثالث َّية ال رباعية ألن ماض َيها
َ
ن
وصل قب َلها.
فلام سكنت أوائل هذه األفعال احتاجوا إىل مهزة
ّ
قلتَ :
كان يمكنهم أن يفتحوا أوائ َلها فيستغنوا عن اجتالب مهزة
فإن َ
ن
َ
أيضا أن جيعلوا
نطلق)،
وصل هلا فيقولوا مثالًَ ( :ن َط َل َق) يف (ا َ
وكان يمكنهم ً
الرباعي مثل (أكر َم(.
مهز َة الوصل مهز َة قط نع كام فعلوا يف
ِّ

ن
اخلامك
حركات يف
فرارا من ث َقل توايل أربع
فيقال :إنَّام صدفوا عن الفتح ً
ِّ
ن
اجتامعا
حركات بينها ساكن يف الصحيح
نحو ( َن َط َل َق) وكراهي ًة الجتامع أربع
ً
السداك خال ًفا للمبدوء بتاء املطاوعة نحو (تباعدَ ) و(تق َّط َع)،
ربح يف
ال ي َ
ِّ
فإهنام بناءان فرع َّيان أصلهام (باعدَ ) و(ق َّط َع(.
َ
َ
لكان جيب أن
كذلك
وأ َّما مل َ مل جيعلوها مهز َة قط نع فذلك َّأهنم لو جعلوها
معاين كالتعدية واالعتقاد وغريها .وهذا مناقض للمعاين التي تفيدها
تفيدَ
َ
(انطلق) والطلب يف نحو
والسداك كاملطاوعة يف نحو
اخلامك
صيغتا
َ
ِّ
ِّ
(استغفر).
َ
والسداك فاعلم َّ
األمر منهام
أن
اخلامك
ثبت وجه الع ّلة يف مايض
وإذا َ
َ
ِّ
ِّ
َ
وذلك َّ
َ
اشتقاق فعل األمر من
أن القاعد َة توجب
واملصدر حممول عليهام.
َ
األمر من (ينطلق) حذفنا
املضارع بحذف ياء املضارعة ،فإذا أردنا أن نصو َغ
َ
ن
وصل.
األول فنجتلب هلا مهز َة
يا َء املضارعة فتصبح الكلمة (ن َطلق) ساكن َة ّ
الثالثي .أ َّما املصدَ ر فمن شأهنم أن يع ّلوه بإعالل
السداك وأمر
ومثل هذا أمر
ِّ
ّ
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الفعل كام قالوا( :لذت ليا ًذا).
الثاين :األلفاظ املحك َّية [أي التي يراد كتابتها كام تن َطق] إذا كان أوهلا
ساكنًا كحكايتك َ
لفظ (احم َّمد) يف كالم العا َّمة ،وكلم َة (اقروب ]) [groupيف
ن
بساكن َّ
اإلنجليزية مث ً
ألن
حذفت مهز َة الوصل وحكيتَها مبتدأ ًة
شئت
ال) .وإن
َ
َ
ن
الصحيح َّ
بساكن ممكن يف الواقع .وهو كثري يف اللغات األعجم َّية.
أن االبتدا َء
َ
ن
وذلك َّ
َ
كلامت َحذفت
أن يف العربية
العلة الثانية :التعويض عن املحذوف.
تعو َض عن هذا
العرب منها حر ًفا للتخفيف فبقيت عىل حرفي فأرادت أن ِّ
َ
املعوض عنه
آخر فلم تشأ أن
يكون العوض يف درجة َّ
احلرف املحذوف حر ًفا َ
فاختارت مهز َة الوصل يف نحو (اسم) ألهنا تن َطق يف البدء وحت َذف يف الوصل.
عوضت بالتاء املربوطة يف نحو (عدة) ألهنا ترجع يف
وهلذا نظائر منها أهنا َّ
بعض
في مهموس يشبه
َ
األلف .ومنها أهنا مجعت َ
الوقف ها ًءا ،واهلاء حرف خ ٌّ
مجع مذكر ساملًا ابتغا َء التعويض كام يف نحو (سنون)
ما حذف منه حرف َ
و(عضون) َّ
اجلمع طارئ .ومنها أهنا أشبعت حركات األسامء الستّة عىل
ألن
َ
املازين إذا أضيفت إىل غري ياء املتك ّلم َّ
ألن اإلضاف َة يشء عارض .ومنها
قول
ِّ
و(أخ) و(فم) يف ن
ّ
لغة
و(أب)
أهنا عوضت عن املحذوف بالتضعيف كام يف (د ّم)
ّ
ّ
ألنَّه ُيذف يف الوقفُّ .
املعوض عنه.
كل ذلك لكي ال يكون العوض يف درجة َّ
أشار إليه.
رس لطيف مل أجد من َ
وهذا ٌّ
لب التعويض فاعلم َّ
تبي لك َّ
أن
أن من علل اجتالب مهزة الوصل ط َ
فإذا َّ
ن
ن
َ
تسعة ،وهي (اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة
أسامء
ذلك حمصور يف
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واثنان واثنتان).
قلت :قد علمنا َّ
وابنام واثني واثنتي حمذوفة
فإن َ
اسام واستًا وابنًا وابنة ً
أن ً
ولكن امر ًأ وامرأة مل ُيذف
الالم ،فنحتمل فيها دعوى كون اهلمزة للتعويض،
َّ
زعمت َّ
أن اهلمز َة فيهام للتعويض؟ فاجلواب أن
من أصوهلام يشء ،فكيف
َ
ترصفوا يف غريه
مستعمل ،-
(امرأ) أصله (مرء) – وهو
َ
فترصفوا فيه كام َّ
َّ
فلام حذفوا الال َم أرادوا
فحذفوا الال َم فقالواَ ( :مر) – وهو مسموع َّ ،-
ن
املحذوف
وصل وأعادوا
عوضوا يف (اسم) فزادوا يف َّأوله مهز َة
َ
َ
التعويض كام َّ
ذلك كام َ
فصار (امرؤ) .وهم من َّما يفعلون َ
قال النابغة – وهو من شواهد
م ًعا
َ
سيبويه-:
هلــم يــا أميمــ َة ناصــب
كلينــي ُ
َ
َ
كام إذ زادوا مهز َة
األصل،
فغريوا
ثم بنوا عىل التغيري ح ً
وذلك باحلذفَّ ،
َّ
َ
املنبني عىل التغيري،
كم
فلام راجعوا
َ
يغريوا احل َ
األصل بر ِّد املحذوف مل ِّ
الوصلَّ ،
ذلك َّ
وهو زيادة اهلمزة ،أي َّ
أخرى عىل َ
أن
أن العل َة زالت
وبقي احلكم .وآية َ
َ
امر ًأ ومررت بامر نئ) ألن
عينَه َ
تتبع ال َمه يف اإلعراب ،تقول( :هذا امرؤ ورأيت َ
قبل استعادة املحذوف كانت هي َّ
العي َ
حمل اإلعراب.
َ
قلت  :إنَّه مل يبلغنا عنهم أهنم قالوا( :امر) ،فكيف تزعم أهنا كانت
فإن َ
َ
األصل فقالوا( :امرؤ)؟
ثم راجعوا
كذلك َّ
ن
قلت :ليس ُّ
َ
يكون استعملته العرب ،أال َترى
رصيف ينبغي أن
تغيري
كل
ُ
ن
مع َّ
العرب مل
أن
َ
أنك تدَّ عي يف (خطايا) ونحوها تغيريات أفضت إليها َ
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تستعملها .وإنام أ ّداك إىل هذا قياسك عىل أصول العرب ومقاصدها التي تنحو
إليها يف كالمها.
فلام فتحوا اهلمز َة ألجل تاء
(امرأ) بزيادة تاء التأنيثَّ ،
(امر َأة) فإنام هي َ
أ َّما َ
التأنيث أتبعوا الرا َء حرك َتها ففتحوها للعلة التي تقدَّ َم بياهنا.
زدت يف
ثنيت ما جيوز تثنيته من هذه األسامء التّسعة أو
َّ
واعلم أنَّك إذا َ
ن
وصل ،تقول( :هذا اسامن وابنان)...
النسب فإن مهزتَه تب َقى مهز َة
آخره يا َء َ
ن
وحذفت
ف
تكسري
مجع
و(اجلملة االسمية) .فإذا
رددت املحذو َ
َ
َّ
َ
مجعت أحدَ ها َ
األحرف التي يقتضيها اجلمع َّ
ألن مجع التكسري
وزدت يف اللفظ
مهز َة الوصل
َ
َّ
َير ُّد األشيا َء إىل أصوهلا نحو (األسامء) و(األبناء) ،فقد جعلتَها (سمو) و(بنو)
ن
(أفعال) فأصبحت (أسامو) و(أبناو) فأبدلت الواو مهز ًة
ثم صغتَها عىل
َّ
لتطرفها بعد ألف زائدة فأضحت (أسامء) و(أبناء) ،فاهلمزة إ ًذا مهزة اجلمع ال
مهزة الوصل.
العلة الثالثة :كثرة االستعامل.
وي َّطرد ذلك يف موضعي:
األول :حرف التعريف (أل) ،ويعاقبه (أم) يف لغة ط ِّيئ ومحري ،تقول:
َ
وذلك
رب امصيام يف امسفر).
(الكتاب)
و(الرجل) .ويف احلديث( :ليس من ام ِّ
َّ
َ
الصواب َّ
َّ
فلام كانت
أن أص َلها (أل) بالقطع مثل (هل) وفا ًقا البن
أن
َ
كيسانَّ ،
ن
َ
أخف عليهم،
ليكون
وصل
مهزُتا مهز َة
َّ
من َّما يكثر استعامله يف كالمهم جعلوا َ
َ
لذلك َّأهنم أظهروها يف بعض األلفاظ كلفظ اجلاللة يف النداء (يا أهلل)
يشهد
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والقسم (أفأهلل) .وظهورها يف بعض املسموع دليل عىل األصل املرتوك .وال
ن
وصل قطعتَّ .
ألن ذلك شا ّذ ،أال َترى أنه لو َص َّح َ
ذلك لبل َغنا
يقالّ :إهنا مهزة
ن
وصل ومصادرها شواهد يف قطعها .ومل يبلغنا إال يف
يف األفعال املبدوءة هبمزة
ن
َ
رضورة ِّ
لكان
وصل
أيضا أهنم فتَحوا اهلمزةَ ،ولو كانت مهز َة
الشعر .ويشهد له ً
ثم ليس ببد نع أن ّخيفف اللفظ لكثرة استعامله ،أال تراهم
كرسهاَّ .
القياس َ
ونون (من) يف ن
َ
حذفوا َ
لغة ،فألن ُيذفوا اهلمز َة
نون (مل يكن) وياء (ال أدري)
وهي حرف واحد ،يف الوصل فقط أهون عليهم وأيرس .
املتأخرين (البتة) هكذا (ألبتة) وزعمهم َّ
أن الوج َه فيها
أ َّما كتابة بعض
َ
السامع وال
القطع فخطأ حمض ناشئ عن وه نم .وليس ملا يدَّ عون شاهد من َّ
َ
السابقون
عاضد من القياس ،بل القياس َينفيه أشدَّ النفي .كام إنه ال يعرفه
َّ
األو َ
سبب هذا
ولعل
لون من العلامء .ولو عرفوه لذكروه ولو واحد منهم.
َ
َّ
ن
الوهم َّ
غوي،
أن الذي أذا َعه قرأ يف صحيفة (البتة :القطع) ،وهذا معناها ال ُّل ُّ
َّ
فتومهها هكذا (البتة بالقطع) أي هبمزة القطع.
الثاين :كلمة (ايمن) يف القسم وفرعها (ايم) بحذف النون .وذلك َّ
أن
َ
كثرت يف كالمهم خ َّففوها
فلام َ
أصل (ايمن) أهنا مجع (يمي) وفا ًقا للكوف ِّييَّ ،
َ
غري َّ
مستعمل ،فيجوز َ
لك أن تقط َع
األصل هنا
أن
َ
كام خ َّففوا (أل) التعريفَ ،
ن
(يمي).
اهلمز َة فتقول( :أيمن) و(أيم) .وجواز قطع اهلمزة شاهد عىل أهنا مجع
دوران القسم يف
وشاهد آخر ،وهو فتح اهلمزة .ومن َّما يد ّلك عىل كثرة َ
والتخفيف فيه ،فقد حذفوا فع َله واستغنوا عنه بأكثر
ف
كالمهم التامسهم
َ
الترص َ
ُّ
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ن
َ
(لعمرك
ربه يف نحو
من حرف ،وهي الباء والواو والتاء والالم ،وحذفوا خ َ
ألفعلن) ومل يعتدّ وا بالقسم فاص ً
ال يف اإلضافة ،وبعد (إذن) الناصبة وغريها.
َّ
فألن ُيذفوا حر ًفا واحدً ا من مجلة القسم يف الوصل فقط أهون وأيرس.
 مسائل مهزة الوصل: املسألة األوىل :إبدال مهزة الوصل إىل مهزة قط نع.َ
ولذلك ثالثة مواض َع:
األول :رضورة الشعر كقول حسان بن ثابت:
وشـــق لـــه مـــن إســـمه ليج َّلـــه
َّ

حممــد
فــذو العــرش حممــود وهــذا َّ

وقول مجيل َ
بثينة:
ـــن شــــيم ًة
أال ال أرى إثنــــي أحسـ َ

عىل حدَ ثان الدهر منِّـي ومـن مجـل

وقول َ
اآلخر:
ـــــب اليــــــو َم وال خ َّلــــــ ًة
ال نسـ
َ

َّســــع اخلَــــرق عــــىل الراقــــع
إت
َ

ن
يشمل َّ
وصل.
كل ما َّأوله مهزة
وهذا يف رضورة الشعر قياس َ
ن
وصل إذا نقلتَها إىل العلمية،
الثاين :األفعال واحلروف املبدوءة هبمزة
ن
تقول( :هذا ُّ
ب هبذا
إقرأ) و(جاء إستغفر) يف
رجل ل ِّق َ
حمل إجلس) و(هذه قناة َ
لكثرة هلَجه هبذه الكلمة ،وتقول«( :أل» أداة تعريف) تقطعها ألهنا أصبحت
ع َل ًام.
قلت :وما وجه علم َّيتها ؟
فإن َ
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قلت :ألهنا تنتمي إىل جنس احلروف ،فوسموها بس ن
مة تتم َّيز هبا عن سائر
َّ
َ
وذلك هو االسم العلم عليها .فأ َّما إذا شاءوا
اإلخبار عنها،
أفرادها إذا أرادوا
َ
فإهنا ال تكون ع َل ًام .وآية َ
ذلك أنَّك
أن خيربوا هبا ال عنها كقوهلم مثالً:
(القمر)َّ ،
َ
جاز َ
ذلك.
تقول( :أل :حرف تعريف) فتخرب عنها .فلوال َّأهنا اسم معرفة ملا َ
جاز لك
يت هبا ألنه إنام َ
سم َ
أ َّما األسامء فال َجيوز لك أن تقط َعها إذا َّ
َ
دون األسامء َّ
القطع يف األفعال واحلروف َ
واحلروف إذا س ِّم َي هبام
األفعال
ألن
َ
فأصبح جيري عليهام أحكامها ،واألصل يف األسامء
خرجا إىل ح ِّيز األسامء
َ
َ
القطع كام تقدَّ َم.
فإن التسمي َة هبا ال تؤ ِّثر يف اسم َّيتها شي ًئا إذ هي أسامء َ
أ َّما األسامء َّ
قبل
َ
احلمل
معرف ًة .وهذا ال يسيغ
غري أهنا كانت منكَّر ًة فأصبحت َّ
التسمية وبعدَ هاَ ،
عرفتَها مل
ألهنا استح َّقت
النادر أوالً ،وهو الوصل ،فإذا َّ
َ
عىل الغالب يف األسامء َّ
َ
كم .ومل
يكن تعريفك هلا سال ًبا هلا هذا
االستحقاق وال راف ًعا عنها هذا احل َ
جترءوا عىل األفعال واحلروف إذ كانت األفعال
يمكنهم أن يتجرءوا عليها كام ّ
واحلروف قد انتقلت من ديارها وموطنها إىل األسامء ،والداخل عىل قو نم ليس
منهم يتجرءون عليه ما ال يتجرءون عىل من هو منهم وال يغفرون له ما
لآلخر كام َ
يغفرونه َ
قال خالد بن نَضل َة:
كنـــت يف قـــو نم ومل تـــك مـــنهم
إذا
َ

ن
خبيـث وط ِّيـب
فت مـن
فكل ما عل َ

أ َّما األسامء فامتنعت منهم ملكاهنا من القرابة التي تديل هبا .ولو سا َغ هلم
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لوجب هذا َ
مهزُتا مح ً
قبل النَّقل .وهذا ال جيوز كام هو
ال عىل الغالب
أن يقطعوا َ
َ
معلوم.
يت رج ً
ال بـ«إرضب» أو «أقتل» أو «إذهب» مل
سم َ
قال سيبويه( :وإذا َّ
غري َُتا عن تلك
ترصفه
َ
وقطعت األلفات حتى يصري بمنزلة األسامء ألنك قد َّ
األلف ألن األسامء ال تكون
احلال ،أال ترى أنك ترفعها وتنصبها .وتقطع
َ
تج بـ«اسم» وال «ابن» لقلة هذا مع كثرة األسامء،...
بألف الوصل .وال ُي ّ
أردت
اسام إىل اسم ،...وإذا
األلف ألنك
وإذا سميتَه «انطال ًقا» مل تقطع
َ
َّ
َ
نقلت ً
طعت ألف «إرضب» حي
قطعت
اسام
َ
األلف كام ق َ
َ
أن جتعل «اقرتبت» ً
َ
قطعت
األلف كام
قطعت
جعلت «إعضض» اس ًام
الرجل ،...فإذا
يت به
َ
َ
َ
َ
سم َ
َّ
ألف «إرضب» [الكتاب ].515 ، 411 ، 155 ، 157 / 5 :
َ
يت رج ً
فقلت« :هذا ابن
وصلت أل َفه
ال «ابن»
َ
َ
سم َ
وقال َّ
الزجاج( :وإذا َّ
قد جاء») [ما ينرصف وما ال ينرصف .]41 :
َ
يت امرأ ًة بـ(انتصار) أو (ابتهال) أو (ابتسام) مل تقطع
سم َ
فلذلك إذا َّ
علام لليوم وإن ا َّدعى ذلك َمن
اهلمز َة كام ال َجيوز لك أن
َ
تقطع مهز َة (االثني) ً
عجامت ال ُّلغة .ومن
وس ً
امعا كام يف م َ
مر َ -
قياسا  -كام َّ
ا َّدعى .وهذا هو الثابت ً
َّما ور َد من ِّ
الشعر قول حسان:
ــهدت وفا َتـــه
بـــأيب وأ ِّمـــي مـــن شـ
ُّ
َّ
صىل اهلل وس َّل َم عليه.
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ــي املهتـــدي
يف يـــوم االثنـــي النبـ ُّ

جاز َ
وجيوز قطعها يف ِّ
جي:
الشعر كام َ
قبل العلم َّية .ومنه قول ال َعر ِّ
حل َرى
بعادلـــة اإلثنـــي عنـــدي وبـــا َ

يكــون ســوا ًءا مــنهام ليلــة القــدر

فإن َ
قيل :ولك َّن اهلمز َة صارت جز ًءا من االسم ال َع َلم.
ن
وصل كام كانت َ
قلت:أجل ،هي جزء منه ،ولكنَّها ُّ
قبل النقل.
تظل مهز َة
َ
يكون اجلزء من العلم ين َطق يف البدء والدرج .ولو قلنا
وليس يشء يوجب أن
أيضا يف
أصبح ع ًلام
بقطع مهزة االسم إذا
جلاز هذا ً
احتجاجا هبذه احل َّجة َ
ً
َ
فوجب أن َ
فتقطع مهزته .وهذا ِّبي البطالن.
تقول( :ألنُّعامن)،
احلرف
َ
َ
ن
ثم َّ
يشء استجدَّ لدى
فأي
علام مذ عر َفه العربُّ ،
إن يوم (االثني) مل َيزل ً
َّ
املتأخري َن مل يكن يف العرص اخلايل!
خاص ًة يف موضعي ،أحدمها يف النداء نحو (يا أهلل).
الثالث :لفظ اجلاللة
َّ
ألفعلن كذا(.
وجيوز فيه الوصل (يا اهلل) .والثاين يف قوهلم يف القسم( :أفأهلل
َّ
أن َّ
علمت َّ
فإذا استبانت َ
كل
وأبرصت عل َلها
لك مواضع مهزة الوصل
َ
َ
ن
مستعم نل فيها هو يف لغته التي نق َل منها مبتدئ
منقول إىل العرب َّية
أعجمي
اس نم
َ
ُ
بصوت اهلمزة تق َطع مهزته ألنه ليس من مواضع مهزة الوصل التي ذكرنا سواء
ن
َ
بساكن نحو (إسرتاتيجية) ،أصلها ) (Strategyأم كان مبدو ًءا
أكان مبدو ًءا
بمتحر نك كـ ) (Eنحو (إلكرتوين) ،أصلها ) (Electronicوغريها .وهذا إذا
ِّ
َ
أردت حكاي َة طريقة
استعامل ال َّلفظ ال حكاي َة طريقة نطقه ،فإنك إن
دت
َّ
أر َّ
وجب القطع هنا ألنك َّملا نقلتَه إىل
ربه يف ما تقدَّ َم .وإنام
َ
نطقه فقد ذكرنا خ َ
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َ
عليك أن حتم َله عىل الغالب فيها ،وهو
وجب
األسامء العرب َّية وأجريتَه جمراها
َ
فعلت يف األفعال املنقولة إىل العلمية.
القطع ،كام
َ
َ
اتصل هبمزة الوصل حرف قب َلها فهل تكون يف حكم
 املسألة الثانية :إذااملتوسطة؟
ِّ
أن مهز َة الوصل إذا ات َ
اعلم َّ
حاجز بينها وبينَه ،وهو الفاء
َّصل هبا حرف ال
َ
توسطة فتكتبها (فاؤمر
والواو ،فإنك تبقيها عىل َّأوليتها وال تقدِّ رها يف حكم امل ِّ
غري َُتا هنا للز َمك هذا
 واؤمر) و(فائت – وائت) .وإنامَ
التزمت هذا ألنَّك لو َّ
فكنت تكتب (سأ َص ِّيل) هكذا ( َسؤ َص ِّيل) عىل ما يقتضيه حكم
يف مهزة القطع
َ
َ
تغيريا خم ًّ
هناك
ال .فإن تركتَها
املتوسطة كام سيأيت .ويف هذا تغيري لصورة الكلمة
ً
وغريُتا هنا َ
كان يف هذا تناقض.
َ
َ
فإن َ
األول من أصول اإلمالء َّ
ذكرت َّ
أن الكلم َة تكتب
أن
قيل :قد
َ
األصل َّ
لقلت( :فات) ،فكان
خففت (فائت)
بحسب ما تئول إليه إذا خ ِّففت .ولو
َ
َ
َ
ينبغي أن تكتب (فأت).
َ
لكان فيه عرس عىل
اإلمالئي ليس م َّطر ًدا إذ لو طردناه
قلت :هذا األصل
ُّ
فكيف بعا َّمتهم.
خاصة الناس،
َ
َّ
َ
من أجل َ
عارض قاعدة يراد طردها
األصل مرع ًّيا إال إذا
ذلك جعلنا هذا
َ
َّ
ألن طر َد القواعد التي سنذكرها والتي ال َخترج عن هذا األصل إال قلي ً
ال أيرس
ن
َ
يكون املرجع إليه
وأخف مئون ًة عىل املتع ِّلم من أن
بكثري من َطرد هذا األصل
ُّ
وحدَ ه.
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تكثر الشوا ّذ واالستثناءات واملسائل
وإنَّام خرجنا عن هذا األصل حتى ال َ
بي حكم مهزة القطع وحكم مهزة الوصل
يقع التناقض َ
الفرع َّية وحتى ال َ
املتوسطة
حتوهلا إىل حكم
وحتَّى ال
يفِض هذا إىل اإلثقال عىل املتع ِّلم برشوط ُّ
ُّ
َ
واوا َ
(ثم) وكوجوب أن يكون ما بعدَ مهزة الوصل
كوجوب كوهنا فا ًءا أو ً
دون َّ
أي فاء الكلمة مهز ًة.
َ
من االعتداد باألصل هنا ،وهو َّ
األصل إنام جيري إذا
أن
وأمر آخر يمنعنا َ
ن
إهنام تعدَّ ان
جرى عىل الكلمة املفردة .فأ َّما إذا اتصلت كلمة بكلمة ف َّ
َ
كاملنفصلتي وتقِض يف الثانية كام لو مل يتصل هبا يشء ،أال ترى لو أنك مل تعتدَّ
هبذا لكان جيب عليك أن تكتب (ثم ائتوا) هكذا (ثم أتوا) ألنك إذا خففتَها
أخرى فإنك تعدُّ ها من متام
نطقتَها كذا .فأ َّما إذا اتصلت بآخر الكلمة كلامت َ
الكلمة لكثرة التغيري يف اآلخر وكثرة ما يلحقونه بالكلمة من هذا املكان .ومل
يفعلوا هذا يف أول الكلمة لقلته.
َ
أن أحكا َم مهزة الوصل التي ذكرنا َ
 ثم اعلم َّتكون من
احلق أن
كان َّ
مباحث علم الترصيف َّ
ألن اإلمال َء يتع َّلق برسم الكلمة وهل هو موافق للنطق
ن
موافق .ومجيع أحكام مهزة الوصل إنام يوافق رسمها نط َقها ،فهي إذن
أم غري
جارية عىل األصل ،فل َم إذن ذكرنا أحكا َمها هنا؟
َ
إنام فعلنا َ
يدرون مث ً
ال
ذلك لبعد الناس اليو َم عن معرفة كيفية نطقها ،فال
َ
ينطقون كلمة (االستامع) أهكذا أم (اإلستامع)؟ إال بق َّي ًة قليل ًة مل تفسد
كيف
َ
وأمثاهلا لسهل األمر
ينطقوهنا
كيف
عرف الناس
سليقتها يف هذا األمر .ولو
َ
َ
َ
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ف أتكتب اهلمزة بالقطع أم بالوصل فضع
جدًّ ا ولقلنا هلم( :إذا
أردت أن تعر َ
َّ
حرف الواو مثالً ،فإن نطقتَها فضع هلا مهز ًة وإن ال فال تضع) ،ولك َّن
قب َلها
َ
الذين تسعفهم سالئقهم هبذا قليل.
│
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رسم (أءوّل) إذا اتصلت بها همزة الاستفهام

()1

ن
أشهره َّن مخسة
يف رسم (أ َء ِّول) إذا اتصلت هبا مهزة االستفهام عدَّ ة وجوه َ
بالرتكيب:
بالصواب .وذلك ّ
أن أصلها
َ ( -1أأ َء ِّول) .وهو أعدل الوجوه وأحظاها َّ
ن
ألهنا يف ّأول الكلمة ،فال أ َثر حلركتها
(أ َؤ ِّول) ،كتبت اهلمزة األوىل عىل ألف ّ
فيها ألهنا ال تكون إال حم َّقق ًة .وكتبت اهلمزة الثانية عىل ن
متوسطة وقد
ألهنا
ِّ
واو َّ
ثم الت َقى
وانضم ما قبلها ،وأقوى احلركتي
انفتحت
الضمة ،وجمانسها الواوَّ .
ّ
َّ
حرفا مدُ متامثالن ،ومها الواوان وأحدمها صورة للهمزة فحذفت كام حذفت
يف (مآب) وأصلها (مأاب) و(سا َءل) وأصلها (ساأل) و(آمن) وأصلها (أامن)
وغريها فصارت (أ َء ِّول) .وهو مذهب من يكتب (شئون) و(رءوف) هكذا
باحلذف كراهية اجتامع األمثال .وليس من رشطه أن يكون أحدمها حرف مدُ
الصورة ،وال َ
حرف
فرق مؤ ِّث ًرا بي أن يكون
َ
ألن ع ّلة احلذف اجتامع املثلي يف ّ
فلام اتَّصلت هبا َمهزة االستفهام مل خترجها عن َّأول َّيتها إىل
مدُ أو حر ًفا مشدّ ًداّ .
والنحاس
الرساج
انتهى إليه الرسم
ّ
التوسط .وهذا ما َ
َ
ُّ
واختاره ابن قتيبة وابن ّ
وغريهم ،فتكتبها ( َأأ َء ِّول).
( )1يف اهلمزة يف أول الكلمة.
نرش يف تويرت يف 1251 /4 /42هـ.
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األول إال أنَّه ّملا اجتمع مثالن مل
َ ( -4أأ َؤ ِّول) .وتأويله تأويل املذهب ّ
ُيذف أحدمها .وهو مذهب من يكتب (شؤون) و(رؤوف) باإلمتام .وهو
مذهب مشهور إال َّ
أصحاب هذا املذهب أن يكتبوا
يلزم
أن فيه
تناقضا ألنّه َ
ً
َ
فيهن.
و(أامن) بإثبات األلفات
(مأاب) و(سا َأ َل)
َّ
َ
َ (- 2 ،5أؤ َء ِّول)َ ( ،أء َؤ ّول) .وذلك عىل مذهب مـن يعتـدُّ بـدخول مهـزة
التوسـط.
االستفهام عىل مهزة القطع يف إخراجها عن حكم األول َّيـة إىل حكـم
ُّ
ثـم (أ َء ِّول) باحلـذف
وأصل َّأول هذين الـوجهي عـىل هـذا املـذهب (أ َؤ ِّول) ّ
املتوسـطة
فلام حلقت هبا مهزة االستفهام نقلتها إىل حكـم
ِّ
كراهية اجتامع مثليّ ،
والضـم أقـوى
فكتبت ( َأؤ َء ِّول) ألن اهلمزة الثانية مضمومة وما قب َلهـا مفتـوح
ّ
فكتبت عىل جمانسه ،وهو الواو .ولك أن ال حتذف أحد املثلي إال بعـد دخـول
مهزة االستفهام وختتار حذف صورة اهلمزة الثانية فتكتبها ( َأء َؤ ِّول) .وليس َ
لك
أن حتذف صورة اهلمزة الثالثـة فتجع َلهـا ( َأء َء ّول) ألن هـذا إجحـاف .وجيـوز
ن
ألهنـم يـرون
والفراء
الكسائي
أيضا محل هذا الوجه الرابع عىل مذهب
ً
وثعلب َّ
ّ
ِّ
حذف إحدى الصورتي يف مثل ذلك .وعليـه ور َد يف رسـم املصـحف ﴿ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ﴾ [القمر ]41 :و﴿ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﴾ [ص ]7:وغريمها.
واالعتداد بدخول مهزة االستفهام عـىل مهـزة القطـع يف نقلهـا إىل حكـم
التوسط مذهب قديم حكاه ابن قتيبة وابن كيسـان والنحـاس وغـريهم .وهـو
ُّ
رســم املصــحف كــام يف ﴿ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ﴾ [آل عمــران .]11 :وهــو
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و(سـأكرمك)
مذهب ضعيف مهجور .ومن الزمه كتابة (بإمام) هكذا (بـئامم) َ
(سؤكرمك) إذ ال َ
ألهنا تئـول مجي ًعـا عنـد إرادة التخفيـف إىل
فرق بينها َّ
هكذا َ
ذلكَ .
عىل أنَّه ال تزال بعض الكلم جاري ًة عىل هذا املذهب يف اإلمالء احلديث،
وذلك ككتابتهم ( َلئن) و(هؤالء) و(لـ َئ ّال) .واألحسـن عنـدي كتابتهـا َ
(إلن)
و(هأالء) و(ألن َّال) طر ًدا للباب ّ
ألن ما اتَّصل باهلمزة يف أول الكلمة ال ُييلها
عن ّأول ّيتها.
َ ( -1أؤ َؤ ِّول) .وهو كالوجهي السابقي يف االعتداد هبمزة االستفهام إال
أنَّه ن
جار عىل مذهب من ال يرى التخ ُّلص من اجتامع األمثال.
عول
هذه أشهر املذاهب يف كتابة هذه الكلمة .و َث ّم مذاهب غريها ال ي َّ
عليها.
│
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رأي في الفاصلة المنقوطة

()1

تركت استعامل الفاصلة املنقوطة يف كتابك «رسالة يف مسألة كل
َ
س :مل َ
هت عىل ذلك يف املقدّ مة؟
عام وأنتم بخري» ون ّب َ
ج( :خليل) دعـا والرمـل بينـي وبينَـه

فأســـم َعنيَ ،ســـق ًيا لـ َ
ــذلك داعيـــا

[الفرزدق]
ولكـــن َعـــداين أن أكـ َ
ــون (أجبتـــه)

ن
أوصــاب يشــ َّبه َن باخلَبــل
عقابيــل

[ذو الر َّمة]
لتمر يب أ َّيام ما يشء َ
َّ
أخط حر ًفا .ولقد سألني
عيل فيها من أن
إنّه ُّ
أثقل َّ
َ
الس َ
إيل يذمرين إىل اجلواب عىل حي أعالج من نفيس هذه
ؤال
وأرسل َّ
أخي هذا ُّ
َ
احلمى مل ينزعني حتى
ثم مل أكد حتَّى ترسبلني طائف من َّ
احلال التي وصفتَّ ،
َ
وذاك َ
كان اجلواب.
وبي هذا
أبالينَ .
َ
َ
وكان من
التعهد لعالمات الرتقيم شديدَ التف ُّقد هلا.
طويل
كنت ومل أزل
ُّ
يمها عىل حدُ من اال ِّطراد ال يتخ َّلف
شأين أن أصد َرها عن قواعد النَّحو وأن أق َ
وال يتناقض .وكنت أحاول يف (الفاصلة املنقوطة) ما أحاوله يف غريها من
َ
قحمة يف
غري أنَّه
استبان يل بطول التجربة وكثرة املامرسة َّأهنا م َ
العالماتَ ،
( )1يف عالمات الرتقيم.
نرش يف ملتقى أهل احلديث إجاب ًة عن سؤال (خليل الفائدة) يف 1251 /7 /13هـ.
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العالمات إقحا ًما َّ
كيف َ
ذلك.
وأن من اخلري االستغنا َء عنها .وأنا أرشح َ
مراجعة الغرض األول:
لنمض إىل الغرض األول الذي احتيج من أجله إىل هذه العالمات فننظر
أيقتِض هذه الفاصل َة املنقوط َة أم ال.
َّ
بي اجلمل و َعالقة
إن الغرض من هذه العالمات هو بيان األوارص َ
ن
َ
تفي اللبس عىل القارئ.
ببعض.
بعضها
وذلك لين َ
ن
ببعض يف املعنَى وإما أن ال يكون.
واجل َمل إما أن يكون بعضها متع ِّل ًقا
فإن َ
كان متع ِّل ًقا فإنه يأيت عىل رضبي:
َ
يكون متع ِّل ًقا بام قب َلـه يف اإلعـراب .وذلـك نحـو قولـه تعـاىل:
األول :أن
﴿ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ﴾ [يوســـــف.]50 :
فهذا ال ُيتاج إىل عالمة إذ ترك العالمة له عالمة عىل اتصاله.
الثاين :أن ال يتع َّلق يف اإلعراب ،ولكن يكون كالتَّامم ملعنَى ما قب َله .وذلك
كاجلملة التي تكون جوا ًبا للنـداء ،نحـو ﴿ﯬﯭﯮﯯﯰ﴾ [يوسـف]45 :

أوللقسم نحو ﴿ﯹﯺﯻ﴾ [األنبياء ]13 :أو اجلملة التـي تكـون
تعلي ً
ال ملا قبلهـا نحـو (اتـق اهلل ،فإنـه يـراك) و﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾
[التوبة.]20 :
متممة ملعنى ما قبلها وليست متعلقة به يف اإلعراب فح ُّقها
وإن مل تكن ّ
النقطة ( .).وذلك نحو (الصدق أمانة .والكذب خيانة).
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وجدُتام
أهم مواضع وقوع هاتي العالمتي .وقد
َّ
وهذا الذي ذكرته هو ُّ
لغوا
مغنيتي يف الداللة عىل هذا الغرض .وتسقط بينَهام الفاصلة املنقوطة ً
النتفاء احلاجة إليها بمراجعة الغرض األول من الوضع.
فحص القواعد املوضوعة للفاصلة املنقوطة:
زعموا أنه يؤتَى بالفاصلة املنقوطة بي اجلمل الطويلة وقبل اجلملة التي
تكون سب ًبا ملا قب َلها أو مس َّبب ًة عنه .وهذا باطل.
ثم ال عل َة هلا معقود ًة
اجلمل الطويلة فليس هلا حدٌّ َ
ينتهى إليه أوالً َّ
أ َّما َ
كيف كان ال ُّطول والق َرص من َّما يعتدُّ به يف بيان
بالغرض الرئيس ثان ًيا إذ
َ
غري منف ّك نة عنه
العالئق َ
بي اجل َمل ،فقد تكون اجلملة الطويلة متع ِّلق ًة بام قب َلها َ
كام تقول( :حممد يقرأ كل يو نم سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائدة
واألنعام  ،....ويصوم اليوم األول والثاين والثالث  ...من كل شهر) .وقد
الصلة بام قب َلها نحو (زيد عامل .و َعمر جاهل).
تكون اجلملة القصرية مقطوعة ِّ
وكذلك زعمهم أنه يؤتَى هبا قبل اجلملة التي تكون سب ًبا ملا قب َلها أو
َ
مس َّبب ًة عنهَّ ،
يكون هلا اتِّصال بالغرض الرئيس من وضع
فإن هذه الع َّلة ال بدَّ أن
ن
بعالمة.
العالمات ،وهو بيان ال َعالئق .وال فائد َة من ختصيص هذا األمر
والوجه يف ذلك أن يس َبق بالفاصلة غري املنقوطة ألنه تعليل كام ب ِّي آن ًفا.
مجاع اخللل الواقع يف هذا الباب:
 -1ر ُّد قواعد الرتقيم إىل غري العلة األوىل كام فعل أمحد زكي حي ر َّدها
إىل الوقف أو كردها إىل ال ُّطول والقرص أو عدم ردها إىل ن
علة البت َة كام يفعل
ِّ
ِّ
َ
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َ
األصل الذي
أكثرهم .والصواب أن تر َّد إىل النَّحو ال ِّطراد أحكامه ولكونه
ينبني عليه كثري من املسائل كمعرفة الوقف وأنواعه.
 -4بناء القواعد عىل ن
أمور ال حدَّ هلا كالطول والق َرص.
َ
األوىل كاجتزائهم بالسببية
ينشق عن الع َّلة
 -5االجتزاء ببعض ما
ُّ
أخرى توجد فيها الع َّلة نفسها.
واملس َّببية وتركهم
َ
مواضع َ
 -2خمالفة القاعدة الرئيسة عن القواعد الفرع َّية كام َ
فعل أمحد زكي حيث
زعم أن الفاصلة غري املنقوطة تكون بي اجلمل التي يكون بينها ارتباط يف
َ
ذكر من مواضعها أن تكون بي اجلمل املعطوف
ثم َ
املعنى ال يف اإلعرابَّ .
بعضها عىل بعض نحو (خري الكالم ما قل ود َّل؛ ومل يطل فيمل) .والصواب
َّ
أن مجلة (ومل يطل فيمل) متعلقة بام قبلها يف اإلعراب واملعنَى إذ كانت معطوفة
عليها.
إىل غريها من التناقضات.
بعضهم يضع هذه الفاصلة َ
َّ
(ألن) نحو قولك( :أتيت إليك؛
قبل
ومنها أن َ
َّ
ألين أحبك) .وهذا خطأ بالنظر إىل ما قعدوا .وذلك َّ
(ألن) وما بعدها يف
أن
تأويل مفر ند ال ن
مجلة .وهم إنام َيرون وضع هذه الفاصلة َ
قبل اجلملة التي تكون
َ
سب ًبا ملا قب َلها ،وليس َ
املفرد.
قبل َ
واحلديث أوسع من ذلك شعو ًبا وأطول ذيوالً .وإنام ذكرت ما ال بدَّ منه
ليضح اجلواب ويستبي الصواب.
│
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من الأخطاء الإملائية الشائعة

()1

 (ال ِّثقات) تكتب بالتاء املفتوحة .وكتابتها باملربوطة (ال ّثقاة) خطأ شائعألهنا مجع مؤنث سامل وليست مجع تكسري عىل زنة (ف َعلة) كـ(قضاة) و(دعاة).
(حي اهلل فالنًا) خطأ إمالئي شائع .والصواب إثبات األلف (ح ّيا اهلل
ّ
فالنًا).
 كتابة بعض الناس (عبداهلل) ونحوه هكذا من غري فصل بي الكلمتيخطأ فاش ،إذ حق كل كلمة أن تكتب مفصولة عن األخرى نحو (عبد اهلل).
ويلزمه أن يكتب (شمسالدين) هكذا.
ن
وحركة
 من أخطاء الضبط كتابة حركة عىل احلرف املنصوب املنونوتنوين عىل األلف املبدَ لة منه بعده نحو (كتا َب ًا) .ونسبه الداين إىل جهلة الن ّقاط.
 الصواب يف عالمات الرتقيم أن توصل بالكلمة قبلها دون فراغ نحو(ذهب ،ولكنه مل يرجع) وليس (ذهب  ،ولكنه مل يرجع) ألهنم إذا كانوا
يكرهون أن يكتبوا احلرف املفرد منفص ً
ال فأن يكرهوا أن تكون عالمة الرتقيم
منفصل ًة َأوىل.
 ترسم األلف اللينة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ياء ،عىل صورةاأللف نحو (استحيا) (يع َيا) .ورسمها بالياء (استح َيى) (يع َيى) خطأ شائع.
( )1نرش معظمها يف تويرت يف أوقات خمتلفة.
193

 ( َط ِّيئ) هكذا يكتب اسم القبيلة املعروفة بياء مشدّ دة مكسورة فهمزةعىل الياء .ومن اخلطأ الشائع كتابتها هكذا (طيء) هبمزة عىل السطر.
شيوعا كتابة (شيئ) هكذا .والصواب
 من أكثر األخطاء اإلمالئيةً
(يشء) ألن اهلمزة متطرفة وما قبلها ،وهو الياء ،ساكن ،فتكتب مفردة عىل
السطر.
 من أخطاء اإلمالء الفاشية زيادة حروف املدّ يف كتابة األلفاظاألعجمية ،نحو (فيلم) و(بكالوريوس) .والصواب (فلم) و( َبكَلريس).
 من اخلطأ يف اإلمالء تكرار حرف املدِّ لإلشعار بالتوكيد ،نحو (مجيييل)(أرجووووك) .والصواب كتابة ذلك بحرف مدُ واحد يف مجيع األحوال.
وضمها ،ولكن بعض
جيمع (األخ) عىل (إخوة) و(أخوة) بكرس اهلمزةّ
الناس ينطقها (إخوة) بالكرس ويكتبها (إخوة) .وهذا خطأ إمالئي.
│
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مسائل إملائية في الألف اللينة
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 س :هل ختتلف كتابة (ُييا) الفعل عن االسم العلم؟ج :القياس كتب (ُييى) العلم كـ(ُييا) الفعل ألنه وإن كان قد أجري
جمرى األسامء العربية فأميل يف بعض القراءات فقد وقع قبل آخره ياء فانبغى
كَتبه عىل ألف (ُييا) كام يكتب (استحيا) و(سقيا) .وذلك كراهية الجتوار
ياءين إحدامها مستعارة ال أصل ،ولكن املعروف يف اإلمالء كتابته (ُييى)
احتجوا لذلك بعلة الفرق بينه وبي الفعل .وهذه العلة تئول إىل ع ّلة
بالياء .ثم
ّ
خشية اللبس ألهنم مل يلتمسوا التفرقة إال بعد خشية اللبس بينهام ،وإن ّال كان
جمرد التفرقة بي شيئي خمتلفي لغري ن
حمضا.
لبس عب ًثا ً
وهذا القول فاسد .وير ّد من ثالثة أوجه:
األول :أنه ليس من شأن الرسم الفصل بي املتشاهبات ألن الرسم نائب
عن اللفظ وصورة له ،فام مل يب ّينه اللفظ بنفسه فال ينبغي أن يب ّينه الرسم .ومها
يف اللفظ يشء واحد كام هو معلوم.
الثاين :أن اللبس إنام يعرض بي املتامثلي اللذين تكثر بينهام اخللطة
ويستعمالن يف مواضع متشاهبة .وشتان ما الفعل ُييا والعلم ُييى .وما أظنهام
َ
يلتبسان قط يف موض نع ألن الفعل ال يسند إليه وال يقع مواقع األسامء ،فإذا
( )1نرشت يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة.
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توهم أحد أنك تريد الفعل .وإذا قلت (يا ُييا) مل يسبق
قلتُ( :ييا كريم) مل ي ّ
ناديت الفعل إذ كان الفعل ال ينا َدى .وقس عىل هذا ما
إىل فهم أحد أنك
َ
شئت.
َ
صح هذا املزعم وس ّلمنا بوقوع اللبس بي العلم املوافق
الثالث :أنه لو ّ
ن
بعالمة
للفظ الفعل والفعل لكان جيب أن يفصل بي كل ما كان عىل هذا النحو
ما ُيدثوهنا فيفرقوا بي أمحد العلم وأمحد الفعل .وكذلك يزيد ويشكر وغريها.
أيضا بي كل علم وما نقل منه فيخالفوا بي حممود
ثم يلزمهم أن يفرقوا ً
العلم وحممود اسم املفعول ،وبي َصخر العلم وصخر اسم اجلنس .وكذلك
فضل وصالح وحممد وكل علم منقول إذ ال فرق بي القبيلي
فتبي هبذا سقوط هذه احلجة التي أد َلوا هبا وزيفها.
ّباعا
ّ
واحلق أن جميء (ُييى) عىل هذه الصورة منبتًّا عن نظائره ليس إال ات ً
لرسم املصحف .ورسم املصحف ليس كله جار ًيا عىل القياس.
وهلذا أرى كتابة (ُييا) العلم هكذا كام يكتب الفعل.
(دعى)( ،ع َفى)
(دعا) و(ع َفا) بالياء َ
 س :هل من وجه لرسم الفعلي َكام يف بعض املخطوطات؟
واوي .وما كان كذلك فإنه يرسم باأللف ،غري
(دعا) فاملشهور أنه
ج :أما َ
ٌّ
أن بعض اللغويي حكى أن من العرب من يقول( :دعيت) فيجعل المها يا ًءا.
أيضا (د َعى).
فعىل هذه اللغة جيوز رسمها بالياء ً
فواوي مل يرد فيه غري ذلك ،فال يرسم إال باأللف بإمجاع
وأما (عفا)
ّ
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العلامء إال ما كان من أيب الطيب َّ
الوشاء (ت ،)541فإن ظاهر قوله إجازة
رسم ما أصله الواو بالياء وإن مل يكن مكسور األول وال مضمومه .وال وجه
َ
و(مشى) ،فقد أجاز رسمه باأللف
لذلك ،خال ًفا ملا كان أصله الياء كـ(بنَى)
َ
الفارك ألن فيه رجو ًعا إىل
و(مشا) مجاعة من العلامء ،واختاره أبو عيل
(بنَا)
ّ
األصل.
(قوة) أهو (ق َوى) أم (ق َوا)؟
 س :ما الصواب يف رسم مجع ّج :مذهب مجهور النّحويي والرصف ّيي وال ُّلغو ّيي أن تركيب (الق ّوة) من
(ق و و) ،فالواو الثانية أصل ال بدَ ل .وما كان كذلك فإنه يرسم عند البرص ِّيي
و(الضحا) و(العال) ونحوه ّن .فعىل هذا
و(الربا)
باأللف مطل ًقا كـ(العدا)
ُّ
ِّ
ترسمها (القوا).
وجيوز رسمها بالياء (القوى) عىل ثالثة أوجه من التأويل:
 -1موافقة صاحب «العي» وبعض من ق َّفى عىل أثره من أصحاب
املعاجم من من يرى أن ألفها بدل من الياء ،إذ هي عندهم من تركيب (ق و
ي) ال من (ق و و).
 -4متابعة رسم املصحف لقوله تعاىل﴿ :ﭦﭧﭨﭩ﴾ [الـنجم.]1 :
َ
(الضـحى)
وإنام رسمت يف املصـحف باليـاء
لتشـاكل جاراُتـا كـام فعلـوا يف ُّ
(الضحا) (وسجا) َ
ألن أصـلهام
و(سجى) ونحومها ،وحدُّ مها أن يكتبا باأللف ُّ
الواو.
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بضم
رسم كل ما كان عىل (ف َعل)
 -5األخذ بقول الكوفيي إذ يرون
ّ
َ
الفاء أو (ف َعل) بكرسها عىل ياء وإن كان أصل ألفه الواو.
ترسمها (القوا) باأللف .وهو الوجه الرشيف اجل ِّيد .وأن
وإذن جيوز أن
َ
ترسمها (القوى) بالياء .وهو صالح وإن َ
نص عىل ذلك
األول .وقد ّ
كان دون ّ
املذكور فقال( :فعىل مذهب
األخري
ابن خالويه (ت530هـ) مب ِّينًا الوج َه
َ
َ
الكوفيي يكتب [القوى] بالياء النضامم أوله .وعىل مذهب البرصيي باأللف
[القوا] ألن أل َفه مبدلة من واو) [رشح مقصورة ابن دريد ص.]171
(الضحا) باأللف عىل مذهب البرصيي ألن أصلها واو .وترسم
 ترسم ُّ(الضحى) عىل مذهب الكوفيي ألهنا مضمومة األول وإن كان أصلها
بالياء ُّ
واوا .وهي يف احلالي تسمى أل ًفا مقصورة .وتسميتها ممدودة إذا رسمت أل ًفا
ً
(الضحاء) ،قال ابن خالويه( :أهل الكوفة
(الضحا) خطأ ،وإنام املمدودة نحو ّ
(الضحى)
يكتبون ذوات الواو إذا انضم أول االسم أو انكرس بالياء نحو ُّ
و(الرَض) و(العدى) بالياء .وأهل البرصة باأللف عىل القياس) .وقال املربد
ِّ
البرصي( :والضحا يكتب باأللف ال غري).
قلت :بعض من يأخذ بمذهب البرصيي هنا يرسم (الضحا) بالياء فيلفق
بي املذهبي
(الصدا) ،وهو الصوت الذي جييبك يف هبو،
 زعم ابن خالويه أنَّ
ونحوه يكتب باأللف ألهنم قالوا :صدا يصدو إذا صاح .ثم قال :وهذا غريب،
فاعرفه
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 س :ما الصحيح يف رسم مجع (دنيا) أهو (دنا) أم (دنَى)؟ج :جيوز فيها الوجهان:
(-1دنا) .وهو األصح ألن أصلها واو.
(-4دنَى) .وهو مذهب الكوفيي ،يكتبون كل ما كان مكسور األول أو
و(الربى).
مضمومه عىل صورة الياء وإن كان أصله الواو ،نحو (العدى)
ُّ
وواوهيا .والياء
حلى فالن فالنًا) بمعنى (ال َمه) يائي الالم
ّ
قوهلمَ َ ( :أيضا (حلَا) عىل لغة الواو.
أجود .وجيوز أن ترسمها ً
│
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الراجح في موضع تنوين النصب

()1

س :ما الصحيح يف موضع رسم تنوين النصب؟
مذاهب:
ج :يف موضع رسم تنوين النصب ثالثة
َ
 -1رسمه عىل ما قبل األلف نحو (اشرتيت كتا ًبا) .وهو مذهب اخلليل
وأصحابه.
 -4رسمه عىل األلف نحو (اشرتيت كتاب ًا) .وهو مذهب اليزيدي.
ورجحه أبو َعمر الداين.
ّ
 -5رسم الفتحة عىل ما قبل األلف والتنوين عىل األلف نحو (اشرتيت
كتا َب َا).
األول.
وأصحها يف رأيي املذهب َّ
ّ
وتفسريه ّ
الرسم موضوع عىل الوقف واالبتداء .وهذا أصل مه ّم من
أن
َ
أصول الرسم يغفل عنه كثري من الناس.
و ّملا كانت الكلمة يوقف عليها باأللف املبدَ لة من التنوين وجب أن
صري َُتا تنوينًا .والتنوين ،وكذلك سائر احلركات
كنت إذا
َ
تكتَب وإن َ
وصلت ّ
راعى فيها حال الوصل ال الوقف خال ًفا لألصل يف الرسم ،أال ترى أنك
إنّام ي َ
( )1يف الشكل.
نرش يف آسك يف 1251 /3 /11هـ.
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سكنت َ
الضم
تنوين
الدال ،ومع ذلك تلحقها
إذا وقفت عىل قولك (جاء زيد)
َ
َ
ّ
اعتبارا بحال الوصل.
ً
ظهر أن رسم األلف يف (كتا ًبا) إنام هو رعاية حلال الوقف،
تبي هذا َ
فإذا ّ
ورسم التنوين إنام هو اعتداد بحال الوصل ،واأللف يف الوصل تنوين ،فرج َع
التنوين عىل
واجلر ،فكام أنك فيهام تضع
أمر تنوين النصب إىل تنوين الرفع
َ
ّ
احلرف األخري كذلك تفعل يف تنوين النصب.
وإذن فال تع ّلق لأللف بالتنوين الذي أبدلت منه ،وليست حاالمها
ن
اليزيدي ألن التنوين يبنى عىل
فيوضع التنوين عىل األلف كام زعم
بواحدة
ُّ
َ
واأللف تبنى عىل حال الوقف.
حال الوصل،
َ
واجلرّ ،
فإن من العرب من يقف عليه
وشبيه هبذا االسم املنقوص يف الرفع
ّ
بإثبات الياء ،فيقول( :جاء قايض) ،فإذا وصل أسق َطها .ومن كانت هذه لغتَه
ن
فإنه يكتبها ،فيقول ً
أيضا .أما إثباته الياء
وينون الضا َد ً
مثال (جاء قايض عادل)ّ ،
فرعاية حلال الوقف .وأما التنوين فرعاية حلال الوصل .وعىل هذا ُي َمل ما
ظن أن لغته إثبات الياء يف الوصل
جاء يف (الرسالة)
للشافعي .وال جيوز أن ي ّ
ّ
كام وهم بعضهم ،إذ ليس هذا من كالم العرب.
│
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القول المحكم في رسم (ضوءُه) و(الهيئة) و(التوءم(

()1

(ضوءه) أم
س :أي الرسمي هو الصحيح (تو َءم) أم (تو َأم)؟ وكذلك َ
(ضوؤه)؟
َ
ج :هاتان مسألتان خمتلفتان ،فأما (توءم) فقد وقعت مهزُتا مفتوح ًة بعد
واو ساكنة غري مدّ ّية [أي ليست مسبوقة بضمة ،خال ًفا لنحو :مرو َءة].
وحكمها عند املتقدّ مي حكم املسبوق بياء ساكنة غري مدّ ّية نحو (هيئة) [أي
ليست مسبوقة بكرسة ،خال ًفا لنحو :بيئة] .وهلم يف ذلك قوالن:
األول :رسمها مفرد ًة عىل السطر (هيئة) [بنربة عند املعارصين] (تو َءم).
وحجتهم يف ذلك مراعاة صورُتا يف مذهب التخفيف إذ ُيذفها أكثر العرب
و(توم) .وهذا القول هو مذهب اجلمهور.
فيقولون( :ه َية) َ
الثاين :رسمها عىل ألف (هيأة) (توأم) إذ كان من العرب من خي ّففها
(مراة)
بإبداهلا أل ًفا فيقول( :ه َياة)
َ
و(توام) كام خت َّفف (مر َأة) و(يس َأل) إىل َ
و(يسال) .وقد حكى ابن الرساج (ت511هـ) جواز هذا القول عن
َ
البغداديي .وهو مذهب ابن جني (ت554هـ) والسيوطي (ت511هـ).
كـ(هيأة) وما ياؤه زائدة
وظاهر إطالقهام أنه يشمل عندهم ما ياؤه أصلية
َ
( )1يف اهلمزة املتوسطة.
نرش يف فسبك وتويرت يف 1221 /10 /15هـ.
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كـ(احلطيأة) ،غري أنه يشكل عىل هذا أن (احلطيئة) ونحوها ال خت َّفف هذا
التخفيف ،بل ختفيفها (احلط َّية) فقط.
فرج َح جممع اللغة
أما املعارصون فقد اختلفوا عىل هذين القولي ً
أيضاّ ،
العربية بدمشق يف نرشته األوىل لـ«قواعد اإلمالء» عام 4002م القول األول
َ
القول
ورج َح جممع اللغة العربية بالقاهرة يف قراره األول عام 1510م
مط َل ًقاَّ ،
الثاين مطل ًقا ،ثم َّفرق جممع القاهرة يف قراره الثاين األخري عام 1570م بي
َ
َ
القول
الثاين (هيأة) ويف املسبوق بواو
القول
النوعي فاختار يف املسبوق بياء
َ
َ
وفر َق جممع دمشق يف نرشته الثانية عام 4010م بي النوعي
األول (توءم)ّ .
َ
القول
أيضا ،ولكنه أخذ بعكس قول جممع القاهرة ،فاختار يف املسبوق بياء
ً
األول (هيئة) ويف املسبوق بواو القول الثاين (توأم) .وال وجه هلذا التفريق.
وأما ما عليه عمل الناس اليوم فإن معظمهم عىل التفريق الذي هو رأي
جممع دمشق الثاين ،وذلك أهنم يرسمون اهلمزة يف نحو (هيئة) مفردة عىل
السطر ،ويف نحو (توأم) عىل ألف.
يفرق بينهام فريسمهام مجي ًعا عىل السطر (هيئة) و(تو َءم) .وله
ومنهم من ال ّ
شيوع يف سورية .ومنهم من يرسمهام مجي ًعا عىل األلف (هيأة) و(توأم) .وهو
الشائع يف العراق.
وكال القولي سائغ ،ولك ّن التفريق بي النوعي لغري ع ّلة صحيحة ليس
أستحب رسمهام مجي ًعا عىل السطر (هيئة) و(تو َءم).
بمريض .وأنا
ّ
ّ
(ضوءه) ونظائرها كـ(وضوءه) و(نَوءها)  -وحدُّ ها أن تكون اهلمزة
وأما َ
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مضمومة بعد واو ساكنة  -فإهنا ترسم مفردة عىل السطر .وليس أحد من
املتقدّ مي واملعارصين يرسمها عىل واو .ومل يش ّذ عن هذا يف ما أعلم إال
الغالييني (ت1512هـ) .وتبعه جممع اللغة العربية بدمشق ،فإهنم يرسموهنا
(ضوؤه) و(وضوؤه) و(نَوؤها) .وال وجه لذلك ،ألن رسم اهلمزة
عىل واو َ
مبني عىل مذهب التخفيف ،وختفيف هذه املسألة باإلبدال واإلدغام أو احلذف،
ّ
و(وضوه) و(نَوها) ،فال وجه لزيادة واو ثانية يف الرسم.
(ضوه)
فيقالَ :
ُّ
│
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وجه قطع همزة (البتة)

()1

س :ما وجه قطع مهزة (البتة)؟
لج املتأخرون يف قطع مهزة (البتة) وشغبوا بذلك من غري سامع
جّ :
املستمر وصل نظائر هذه الكلمة
صحيح وال قياس قائم ،بل القياس امل ّطرد
ّ
أيضا ألن أقدم من رأيناه ا ّدعى فيها القطع
مجيعها .والنظر الصحيح يدفع ذلك ً
تاج الدين اإلسفراييني (ت )172يف «اللباب ص ،»470ومجيع من قال بذلك
عولوا .واإلسفراييني متأخر .ومل َنر أحدً ا من علامء
بعده فمنه أخذوا وعليه ّ
النحو البرصيي وال الكوفيي ذكر هذا خالل مخسة قرون وال رأينا أحدً ا من
أصحاب املعاجم وغريهم أثبته مع أن اهلمم ترشئب عادة إىل تقييد مثله
وحكايته ملا فيه من الغرابة واخلروج عن القياس .وهم ُيكون ّ
أقل من هذا
وأخفى .هذا مع أهنم تعرضوا للكالم عىل مواضع قطع اهلمزة ووصلها
فذكروا أن أل التعريف ال تقطع إال يف لفظ اجلاللة يف بعض أحواله ومل يذكروا
الحتجوا به ملذهب اخلليل وابن
(البتة) ،عىل أهنم لو كانوا يعرفون فيه القطع
ّ
كيسان وغريمها من من يرى أن مهزة أل التعريف مهزة قطع .وقد احتج ابن
مالك (وقد تويف قبل اإلسفراييني باثنتي عرشة سنة) يف «رشح التسهيل» لصحة
( )1نرش يف آسك يف 1251 /11 /11هـ  .وأصل الرأي منشور يف ملتقى أهـل احلـديث يف /40
1247 /5هـ وملتقى أهل اللغة يف 1245 /11 /4هـ.
105

هذا املذهب بقطع مهزة لفظ اجلاللة مع أهنا ال تقطع إال يف بعض أحواهلا ،فلو
كان بل َغه ثبوت قطع (البتة) لكان له فيه حجة أقوى من ذلك.
املهمة التي
تفرده هبذه املسألة ّ
واإلسفراييني وإن سلمنا أنه ثقة فال يقبل ّ
تتوفر الدواعي إىل ذكرها من ّمن سب َقه من األيمة الثقات األثبات .هذا مع
تأخره ومع إرساله هذه الدعوى من غري أن يسندها إىل راوية أو ينقلها عن
أيضا.
عامل متقدم أو يورد هلا شاهدً ا من كالم العرب ومع وجود شبهة الوهم ً
وذلك أنه يف ما يظهر وجد قوهلم( :البتة القطع) .وهذا معناها يف اللغة ،فقرأها
الستعجال منه (البتة بالقطع) فأومهه هذا أن مهزُتا مهزة قطع.
وإذن فال يصح يف (البتة) إال الوصل .ومن قطعها فهو خمطئ سبيل
السامع والقياس.
│
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البالغة

البالغة

107

مسائل بلاغية متفرقة

()1

 س :هل يصح قول بعضهم ملن يريدون ذ ّمه( :فالن ليس ًرجال) مع أنه
رجل يف حقيقة األمر؟
َ
ج :نعم ،صحيح َّ
َ
وكامهلا ال
معاين الرجولة
ينفون عنه
الناس إنَّام
ألن
َ
َ
حقيقتَها .وهذا مذهب معروف يف كالم العربَ ،
قال سيبويه( :ومثل َ
ذلك:
ن
ن
أردت معنَى أنه كامل) [الكتاب  45 / 4تح
رجل أبوه ،إذا
برجل
مررت
َّ
هارون].
ن
َ
َ
اإليامن وأرا َد
طائفة من الناس
النبي  -عليه السالم  -عن
ولذلك نفى
ُّ
خفي املأخذ له شواهد
انتفا َء كامله .وهذا باب من البالغة لطيف دقيق املس َلك
ُّ
ن
مع أنَّه
ليس
كثرية ،منها قولك إذا
َ
بشعر) َ
شعرا ضعي ًفا ساق ًطا( :هذا َ
صادفت ً
ن
َ
أيضا قولك للكالم
مستوف
رشوط الشعر الواجب َة من الوزن والقافية .ومنه ً
إخراجه من مجلة الكالم،
مع أنّك مل ترد
َ
ليس كال ًما) َ
تنكره وتستجفيه( :هذا َ
َّ
واحلط من شأنه .ومنه قول شوقي:
التهوين منه
أردت
وإنَّام
َّ
َ
لــيس اليتــيم مــن انتهــى أبــواه مــن
َ
الغساين:
عدي بن الرعالء
وقب َله قول
ِّ
ِّ

مفر ًقا يف ملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
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هــــم احليــــاة وخ ّلفــــاه ذلــــيال
ّ

ن
بميــت
فاســرتاح
مــات
لــيس مــن
َ
َ
َ

إنَّــــام امليــــت م ِّيــــت األحيــــاء

َ
يكون هذا من َقبيل حذف الصفة.
وقد جيوز أن
النار بأهنا ذات هلب يف
 س :ما الفائدة البالغية من وصف اهلل تعاىل َقوله﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ [املسد ]5 :مع أن النار ال تكون إال كذلك؟
ج :ملا كانت البالغة قائمة عىل مراعاة حال اخلطاب ومراعاة حال
ن
ن
َ
َ
وكان املخا َطب
ووعيد،
ُتديد
طاب
املخا َطب
وكان اخلطاب يف ما ها هنا خ َ
مقيام عىل حما ّدته هلل َ
ناسب أن يذكَر الالزم وإن
تعاىل ورسوله
َ
رصا عىل كفره ً
م ًّ
َ
تصور الّشء
كان ملزومه مغن ًيا عنه ملا يقع للمخا َطب أحيانًا من الغفلة عن
ُّ
حق التع ُّقل ،فإذا ذكرت كانت
بجميع لوازمه والذهاب عن تع ُّقل معناه َّ
أثرا يف نفسه.
كالتنبيه له وكانَت أبعدَ ً
َ
تعـاىل﴿ :ﭼﭽﭾﭿ﴾ [اهلمـزة،]1 :
وهلذه اآلية نظائر ،منها قولـه
والنار ال تكون إال مو َقد ًة  ،وقوله﴿ :ﯓﯔﯕ﴾ [فاطر ،]43 :والغربيب
َ
األعشى:
السواد ،ثم قول
هو األسود الشديد َّ
حلـزن معشـبة
ما روضة مـن ريـاض ا َ

خضـراء جـا َد عليهـا مسـبل هطـل

َ
مع َّ
َ
كذلك.
تكون إال
أن الروض َة ال
َ
فوصف الروضة باخلرضة َ
مع حال اخلطاب
وهذا رضب من اإلطناب من طريق التصوير يدور َ
ف ما فيه من
واملخا َطب .وال أعرف البالغ ِّيي ذكروه .وإذا
أردت أن تعر َ
َّ
بي أثر احلالي
البالغة فاحذف اللواز َم من الشواهد السابقة ثم اذكرها ووازن َ
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ن
أن يف ذكرها َ
فائدة فاعلم ّ
أحسست َّ
أن ذلك هو الداعية
فضل
يف نفسك ،فإذا
َ
إىل ذكرها يف الكالم.
أي أبلغ (سأعود بعد قليل) أم (سأعود بعد حي)؟
 سٌّ :ج :أما (سأعود بعد ن
قليل) فالزمن حمدَّ د فيها.
وأما (سأعود بعد حي) فالزمن غري حمدَّ د فيها.
املجردة التي ال يراد هبا غرض من
ستعمل يف مقامات اإلخبار
َّ
فاألوىل ت َ
األغراض املعروفة كالتهويل والتهديد ونحوها ألنه مل جير فيها خروج عن
األصل .وهي إذا استعملت فإنام ّ
تدل عىل القليل فحسب.
الصف َة منها .وهلا استعامالن:
وأما الثانية فإنَّك
َ
حذفت ِّ
َ
وذلك يف ما ال تعرف مقدار الزمن فيه .ومنه
حقيقي.
األول :استعامل
ٌّ
قول أيب الط ِّيب:
اجلـــرح ينفـــر بعـــد حـــي
فـــإن
َ

إذا كــــان البنــــاء عــــىل فســــاد

َ
الصـف َة وأنـت تعرفهـا طل ًبـا
وذلـك إذا
بالغـي.
الثاين :استعامل
َ
حـذفت ِّ
ّ
ن
عمل يف جعل الذهن يذهب يف استنباطه َّ
مذهب .ولـذلك
كل
لإلهبام ملا له من َ
كان صاحلًا استعامله يف السياقات القائمة عىل الرت ُّقب أو التي تدعو إليه كسياق
التهديد .ومنه قوله تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [ص.]77 :
ربا( :سأخربك به بعد حي)
وسياق التشويق كقولك للرجل يطلب خ ً
تشو َقه.
تريد أن ِّ
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الصفة يف هذه السياقات خللت من حسن البالغة ولعادت
ولو
َ
ذكرت ِّ
وح فيه.
كال ًما ال ر َ
فقد ظه َر إذن أن َ
فرق ما بي اجلملتي أن األوىل خمصوصة بالقليل،
أيضا يف أكثر أحواهلا
والثانية قد يراد هبا القليل وقد يراد هبا الكثري .وهي ً
ن
ألغراض بالغ ّي نة.
تستعمل
واهلل أعلم بمراده .
 س :ما األجود يف قولك:أهتـــز ر َّي َ
ـــان املنـــى طر ًبـــا
أيـــا َم
ُّ

هيتــز يف أغصــانه نـــرضا
كــالعود
ّ

(طر ًبا) أم بالكرس (طر ًبا)؟
أن تضبط الراء بالفتح َ
ج :أختار وجه الكرس من أجل طلب مناسبتها للكلمة التي يف آخر العجز
ب َ
ذلك .وقد ذكر ابن جني
(نضـَرا) إذ هي مكسورة ،والشعراء من َّما تستح ُّ
َّ
يف «الفرس  »1 / 4رشحه عىل ديوان أيب الط ِّيب َّ
استدل به عىل
أن من ما
وصحة صنعته ود َّقة فكره أنه سأله يو ًما عن قوله:
حصافة لفظ أيب الط ِّيب
َّ
وقد عادت األجفان قر ًحا من البكـى

هبــارا يف اخلــدود الشــقائق
وعــا َد
ً

ن
قرحة؟
منون مجع
قرحا َّ
أقرحى ممال أم ً
فقال ابن جنِّيَ :
منون .ثم قال :أال ترى َّ
أن بعدَ ه:
قرحا َّ
فقال أبو الطيبً :
هبارا يف اخلدود الشقائق
وعا َد ً
يقول كام َّ
(قرحا) مجع
(هبارا) مجع (هبارة) ،وإنام بينهام اهلاء ،فكذلك
أن
ً
ً
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(قرحة) ،وإنام بينهام اهلاء ،يو ِّفق بذلك بي أجزاء الكالم.
أيضا يف «تثقيف ال ِّلسان  »470البن م ِّك ّي الصق ِّ ّيل( :وقد يرتك
وقرأت ً
حي قرئ عليه من
األحسن ملا هو أحسن منه كام قال عبد املحسن
الصوري َ
ُّ
شعره:
ــب قـــد حـــاروا
يـــا حـــار إن الركـ َ

حتســــس َملــــن النــــار
فاذهــــب َّ

كرس راء (حار) عىل لغة من
كرس الراء أحسن [يريد َ
قال :إين ألعلم أن َ
عيل شعري إال باختياري ،فإين ال أختار يف هذا املوضع
ينتظر] ،ولكن ال يقرأ َّ
بضم الراء.
إال (يا حار) ِّ
آخره).
وإنام
اختار عبد املحسن ذلك ليجانس أول القسيم َ
َ
 الذي يظهر يل يف بالغة (مثل) يف قولـه تعـاىل﴿ :ﭡﭢﭣﭤ﴾قلت للرجل يعمل اخلطأ( :مثلك ال يفعل هـذا) ففـي
[الشورى ]11 :هو أنك إذا َ
قلـت:
ذلك تعليل للحكم وتبيان لوجه املنع وتعليق له بصفاته ال بذاتـه .ولـو
َ
لظن أن امتناع ذلك بالنظر إىل ذاته .وليس يف هذا كام ترى
(أنت ال تفعل هذا) َّ
وحتكام .ومثل هذا قول جرير
حجة عىل املخاطب وال إقناع له .ور َّبام ظنَّه حت ُّي ًزا
َّ
ً
هيجو الفرز َ
دق:
األغـــر ابـــن عبـــد العزيـــز
نفـــاك
ُّ

ومثلــــك ين َفــــى مــــن املســــجد

يريد أن َمن اجتمع فيه مثل صفاتك كان ح ًّقا أن ين َفى من املسجد.
وهذا أبلغ من التجريد من وجوه:
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حكمت عىل املثيل بداللة اللفظ
األول :ما فيه من إجياز الق َرص حيث
َ
أيضا
وحكمت عىل املراد اإلخبار عنه بالكناية ألنه إذا ثبت احلكم للّشء ثبت ً
ملثيله .فلهذا كان معنَى قول جرير( :ومثلك ينفى  )...هو (هذا اجلنس ح ّقه أن
ينفى.)...
الثاين :تعليل احلكم وظهوره بمظهر اإلنصاف إذ تكون ب َّينت َّ
احلكم
أن
َ
حق ّ
لكل َمن اجتمعت فيه هذه الصفات.
ّ
الثالث :ما فيه من الكناية التي تثبت احلكم ثم يفهمه املخا َطب من غري
ن
ترصيح به ،أال ترى أن قولك( :مثلك ال يفعل هذا) أدعى لل َقبول وألطف
خللوه من
موق ًعا يف النفس من قولك( :ال ينبغي لك أن تفعل هذا)،وذلك ِّ
الترصيح.
وليس منها املبالغة التي ذكرها بعضهم ألنه فهم أن املثلية تقتِض فرعية
املحكوم عليه به .وليس األمر كذلك ،فاملثلية تقتِض التساوي ألن معنى (مثل)
هو (مماثل) ،و(املامثلة) عىل بنية (املفاعلة) التي يكون الفاعل واملفعول فيها
سوا ًءا يف الفاعلية واملفعولية كـ(املضاربة) ونحوها .أما الذي يقتِض الفرعية
قلت( :هذا يشبه هذا).
فهو التشبيه ،وذلك إذا َ
فإذا أجرينا هذا عىل قوله تعاىل﴿ :ﭡﭢﭣﭤ﴾ [الشورى ]11 :كان
املتفرد بالكامل والبقاء ال يمكن أن يكون مث َله يشء من خلقه،
املعنى أن
َ
اخلالق ِّ
كأنه قالُّ :
(كل َمن كان خال ًقا امتنع أن يكون له مثيل .واهلل هو اخلـالق وحـدَ ه،
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فال يمكن أن يكون له مثيل) .ولو قال( :ليس مث َله يشء) مل ين ِّبه عىل العلة التـي
جمر ًدا عن الدليل بعيـدً ا عـن اإلقنـاع.
َّ
استحق هبا امتناع املثلية وصار نف ًيا ً
حمضا َّ
وهذا

كقوله يف سورة النحـل﴿ :ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ﴾ [النحـل]13 :

ومل يقـل:

(آهلل كمثل معبوداتكم األخرى) ،فن َّبه عىل العلة كام ترى بألطف مسلك ،وذلك
أن هذه السورة مك َّية ،وهذا اخلطاب أدنى أن يوافق َ
حال ك َّفار قريش ملا اقـرتن
به من احلجة املنطق َّية.
قلت :أليس مقتَض هذا إثبات املثيل هلل؟
فإن َ
قلت :كال ،فهذه كناية ،والكناية ال جيب ثبوت ملزومها.
 س :يف كالم العرب ألفاظ ظاهرها َّالشتم ،ولكنهم يستعملوهنا يف
التعجب واالستحسان ،وذلك كقوهلم( :قاتله اهلل) و(ال أبا له) و(ويل
معرض
ُّ
أ ّمه) .فكيف جاز أن تد ّل عىل هذا املعنى وتوضع يف هذا املوضع؟ وما
تفسريها؟
ج :الذي يظهر يل أنه ملا كانت شدّ ة استحسان الّشء قد تتناهى إىل أن
وتغمه ملا ينوبه
تنال من املستحسن حتى تكاد تويف به عىل الع َطب وحتى تكربه
َّ
ب ملحبوبه أو لّشء
التحري يف أمر هذا
من
املستحسن ،وذلك كام يقول املح ّ
َ
ّ
يعجبه( :قتلتَني َّ
العدو ملا يصيبهم من
فلام كان كذلك أنزلوه منزلة
ِّ
وعذبتَني)ّ ،
والعجب منه فدعوا عليه بام يدعون به عىل العدو .وهذا
أذى العجب به
َ
إرساف منهم يف حسن اإلبانة وبراعة الداللة عىل املعنَى الكامن يف نفوسهم.
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وهو من باب االستعارة املكن ّية.
│
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لم َ ع ُّرفت (السفينة) في سورة ال كهف ونُك ّر (الغلام)
و(القر ية)؟

()1

قال تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ف (السفينة).
فعر َ
ﯬ﴾ [الكهفَّ ،]31 :
وقال﴿ :ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ﴾ [الكهفَ ،]32 :
َ
وقال﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ﴾ [الكهف ،]33 :فنك ََّر (الغالم) و(القرية).
عرف (السفينة) ومل يتقدَّ م هلا ذكر؟
فكيف َّفر َق بي هذه الثالثة؟ وكيف َّ
نعلم أول َّ
نحوي متصل بعلم
والتنكري مبحث
التعريف
أن
ينبغي أن
َ
ٌّ
َ
َ
َ
أشكل الفصل فيه
بي هاتي احلقيقتي دورانًا ر َّبام
املعاين من ق َبل دوران الكلمة َ
عىل املتك ِّلم غري البصري بمواقع الكالم ووجوه اخلطاب ودقائق األحوال،
ينبيك هبذا قول امرئ القيس بن حج نر:
ـح إذا مــا الســابحات عــىل الــونَى
م سـ ُ

أثـــرن الغبـــار بالكَديـــد املركَّـــل

بارا).
الرواة (الغبار) ،وروى
األصمعي (غ ً
ُّ
فقد روى مجهور ُّ
وقوله:
فعــــ َّن لنــــا رسب كـ َّ
عاجــــه
ـــأن ن َ
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1250 /1 /1هـ.
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ن
ـــالء مــــذ َّيل
عــــذارى دوار يف مـ

ن
األصمعي (املالء).
(مالء) ،وروى
فقد روى مجهور الرواة
ُّ
وال َّ
بي ن َّقاد القصائد ،فمنهم من
أيضا أنك ترى
مقدار االختالف َ
شك ً
َ
يدَّ عي أن التنكري يف موض نع َّما للتحقري ،ومنهم من يقول :هو للتعظيم .ومنهم
ن
من يقول :هو ال يفيد هذا وال ذاك .ثم ال جتدهم ي َ
معيار
بدون لك عن
ن
منصوب تستطيع أن حتتكم إليه وتقف عنده.
من أجل ذلك َ
كان معرفة الفصل فيه من آيات البالغة التي ال هيدَ ى إليها
يت من الذوق
إال َمن َ
وعو َدها طر َق اإلصابة وأو َ
نفسه بمحاسن الكالم َّ
راض َ
ولطف احل ِّس ما يقوم يف نفسه مقام األصول املوضوعة والقواعد املستحدَ ثة.
وأبي عالقتَه بالبالغة ثم ألتفت إىل
وسأذكر إن شاء اهلل حقيق َة هذا الباب ِّ
اآلية الكريمة فبيتي امرئ القيس املتقدِّ مي.
َ
َ
َ
األصل يف الكَلم هو التَّنكري ،وذلك َّ
دالئـل
لتكـون
األلفاظ املوضوع َة
أن
لكل ن
لتكون شامل ًة ِّ
َ
فرد من أفراد اجلنس ما تو َّفرت فيه
عىل األشياء إنام وضعت
دخـل يف هـذا ُّ
َ
كـل مـا
قلت( :كتاب)
حقائق مع َّينة ال تقوم ماه َّيته إال هبا ،فإذا َ
نحو معلو نم ومل يستبن فرد منها عن ن
ن
أوراق عىل ن
َ
فرد ،فاحتاجـت
كان مؤتل ًفا من
طرائق خمتل ن
ن
فة ك ُّلهـا
بعض فلجأت إىل
العرب إىل الفصل بينها ومتييز بعضها من
َ
أوائل الكلم لت َّ
جيمعها اسم التعريف ،منها التعريف بـ(أل) ،فأحلقتها َ
َـدل عـىل
َّ
سابق علـ نم وأنـه لـيس
أن هذا الّش َء معروف عندك ُّأهيا املخاطب وأن لك به َ
يكون َّأوالً
َ
مشـارا إليـه
املعرف أن
ً
كسائر األفراد .والسبيل إىل معرفة هذا الفرد َّ
كام لو َ
قال لك قائل( :اقرأ الكتاب) وأعطاكه بيده ،فهو معرفة عنـدَ ك باحلـال.
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وجـدُتا
املعرفة يف ما مَض من الكالم ،فإذا
َّ
فإن ع َ
دمت هذا ففتِّش عن الكلمة َّ
سبقت فهي املراد تعيينها .ومن ذلـك قولـه﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜﯝ
ﯞ ﯟ﴾ [املزملَّ ،]11،11 :
فـإن قو َلـه( :الرسـول) مقتضـاه أنَّـه معـروف
َ
مت َداللـة الكـالم
مت َداللة احلال
انتقلت إىل الكالم .فإذا عـد َ
َ
فلام عد َ
لديكَّ ،
وبـي املـتك ِّلم
انتقلت إىل َداللة العهد ،فقد يكون بينَـك
ذكرا ساب ًقا
َ
َ
ومل جتد هلا ً
َ
الرجل) يريد رج ً
ال قد حدَّ ثك عنـه مـن
وجدت
عهد فيها كام لو قال لك( :قد
ُّ
عرف لك الكلم َة وال َ
حال تشـري إليهـا وال كـال َم
وجدت
قبل .فإذا
َّ
َ
املخاطب َّ
تعريف ن
فرد غري َّ ن
معي ،وهو مـا
تقدَّ مها وال عهدَ بينك وبينه فيها فاعلم أنَّه أرا َد
َ
مفصالً.
يسمونه
َ
تعريف اجلنس .وال يكون إال ً
جمازا .ويأيت احلديث عنه َّ
ّ
التعريف يف أصل وضعها .وال يص ُّح تقسيمها إىل
فـ(أل) إذن ال تفارق
َ
جنس َّي نة وعهد َّي نة ثم تقسيم اجلنس َّية إىل دا َّلة عىل احلقيقة ودا َّلة عىل االستغراق ثم
تقسيم العهد َّية إىل ذكر َّية وعلم َّية وحضور َّي نة ،بل ك ُّلها للتعريف ،وحقيقتها
واحدة ال ختتلف ،وإنام االختالف بينَها يف املراجع التي يرجع إليها التعريف
وحسب .وهي يف هذا تشبه الضمري ،فكام َّ
أن رجو َعه قد يكون إىل اسم يتقدَّ مه
ن
وقد يكون إىل املفهوم من ن
ذكر له يف الكالم،
فعل
سابق له وقد يكون إىل ما ال َ
وهو مع َ
املعرف بـ(أل).
قسم من هذا الوجه فكذلك َّ
ذلك مل ي َّ
ن
جمازا ،وإنام
التعريف من الكَلم فال جيوز تنكريه
استح َّق
فأ َّما ما
َ
بحال ولو ً
َ
تنكِّره العرب باسم اإلشارة مع التعريف بأل ،فأ َّما التعريف بأل فللتمييز من
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مع تعريفه ،فهو ُيتاج إىل
سائر األفراد .وأما اإلشارة فلبيان أنَّه نكرة حتى َ
ن
تعريف َ
آخ َر.
ن
لغرض
عرف إال
استحق
وأ َّما ما
َّ
معي فال ي َّ
التنكري من َّما ال يراد به فرد َّ
َ
بالغي كام سيأيت.
ُ
ن
التنكري هو
بالغي البت َة ألن
لغرض
يت التنكري
واعلم أنه ال يمكن أن يأ َ
ُ
َ
صحة الع َّلة أن يتع َّلق احلكم هبا
األصل وهو الذي اقتضاه املعنَى .ومن رشط َّ
البالغي ملا َ
زال
وجو ًدا وعد ًما .وهذه لو أبطلنا الع َّلة فيها ،وهي إرادة الغرض
ّ
احلكم ،وهو التنكري.
وهذا الذي ذكرت من أحكام التعريف بـ(أل) إنام هو نبذة خمترصة
دت هبا ملا بعدَ ها .ونأيت َ
اآلن إىل اآلية الكريمة فننظر مل َ ع ِّرفت (السفينة)
مه ُّ
َّ
َ
دون (الغالم) و(القرية)؟
ليس يف هذه اآلية دليل ن
حال ومل جير للسفينة ذكر فيعو َد التعريف إليها،
فيب َقى إذن احتامالن:
األول :أن يقــالَّ :
إن يف قولــه قبــل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃﰄ﴾ [الكهف ]11 ،10 :ما يشبه الـذكر للسـفينة،
ذكر أن موسى عليه السالم َ
َ
السـامع كـاملنتظر
البحر .وهذا جيعـل
بلغ
َ
َ
ذلك أنَّه َ
لذكر ما ُيملهم يف البحر ،وهو السفينة ،فعىل هذا يكون مرجـع (أل) مفهو ًمـا
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عر َفها .أما الغالم والقرية فلـم يتقـدَّ م قـب َلهام مـا يـؤذن
من ذكر غريه ،فلذلك َّ
بذكرمها.
يكون َثم مرجع لـ(أل) فيكون تعريفها تعري ًفا ن
لفرد منها غـري
الثاين :أن ال
َ ّ
السامع من طريق املجاز (اسـتعارة مكن َّيـة) ،كأنَّـه خيـربك َّ
أن هـذا
معلو نم لدى َّ
الّش َء معروف لديك ويدعوك إىل تذكُّر صفاته ،كأنَّه َ
قال( :أرأيت هذا الشـي َء
َ
والبرشَّ ،
فإن اخلرض خر َقـه) .وذلـك كثـري يف
األثقال
املعروف بعظمته وبحمله
َ
َ
مقامات التهويل أو التعظيم .وإنام ذلك ليب ِّي عظم ما فع َله من خرقهـا يف عـي
موسى عليه السالم .وآية ذلك أنه قال بعد﴿ :ﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [الكهف:

يعرف (الغـالم) إذ كـان
عرف (السفينة) ومل ِّ
 ،]31واإلمر أشدُّ من النُّكر .وهلذا َّ
ن
ن
ن
ن
واحـدة.
نفس
كثرية وقتل الغالم إنام هو هالك
نفوس
خرق السفينة سب ًبا هلالك
حمسني بحملهم فيها بغري ن
قيل وكـوهنم
أجر كام َ َ
هذا مع كون أصحاب السفينة
َ
ذكر اهلل بعد.
مساكي ً
َ
أيضا كام َ
وزعم الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور َّ
الـذهني
أن ال َم (السـفينة) للعهـد
ِّ
َ
[التحرير والتنوير  ]531 / 1وم َّثل هلا

بــ﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [يوسـف:

يوسف َّأهنا لتعريف اجلـنس [السـابق / 1
وذكر يف هذه اآلية األخرية آية
،]15
َ
َ
الذهني كام قال يف موضعها فإما أن
 ،]451فإن كان يريد بالم (السفينة) العهدَ
َّ
َ
يكون بي املتك ِّلم واملخا َطـب عهـد سـابق فيـه
الذهني أن
يكون قصده بالعهد
ِّ
كيف هذا العهد َّأوالً ،ويكون هـذا املعنـى
يبي يف الم السفينة َ
فيكون الشيخ مل ِّ
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نـاقض كال َمـه ثال ًثـا َّ
ن
ألن ال َم
صالح إجراؤه يف اآليتـي ،ويكـون قـد
غري
َ
ثان ًيا َ
َ
يكـون
الـذهني أن
اجلنس أو احلقيقة غري الم العهد .وإن كـان قصـده بالعهـد
ِّ
مبهام من أفراد احلقيقة من حيث عهده إ َّيـاه يف ذهنـه فهـذا
املتك ِّلم يريد به فر ًدا ً
أوالً معنًى ال يصح ألنَّه حي ن
جمازا ،وثان ًيا لـو قـدَّ رنا
إذ ليس معرف ًة حقيق ًة وال ً
ّ
َّ
ن
بمعرفـة عنـد املخاطـب ،والتعريـف إنـام هـو
أنَّه معرفة يف ذهن املتك ِّلم فليس
ن
رجـل خـايل الـذهن وتقـول لـه:
للمخاطب ال للمتك ِّلم كـام أنـك ال تـأيت إىل
ن
كتاب هذا الكتاب .وال ينفعك
أي
(اشرتيت الكتاب) وقرأته إذا كان ال يدري ُّ
َ
عندك إذا َ
كان جمهوالً عنـدَ ه .ومثـل هـذا الضـمري ،فإنَّـك ال
أن يكون معرو ًفا
إيل فأكرمتـه) إذا كـان ال يعـرف هـذا الـذي
تقول خلايل الـذهن ً
أيضـا( :جـاء َّ
ـابق إذ جعـ َل الم (الــذئب)
ـمرت عنــه .وثال ًثــا يكــون نــاقض كال َمــه السـ َ
أضـ َ
ن
مزيل لإلشـكال وال
غري
للجنس ،واجلنس كام ذكرت غري العهد .ويكون راب ًعا َ
ن
أيضا (القرية) هبذا القصد؟
عرف (الغالم) ً
كاشف عن وجه البالغة إذ مل َ مل ي َّ
يبي وجه البالغة فيه وال
وإن كان يريد بالم (السفينة)
َ
اجلنس فهو أوالً مل ِّ
وسامه بغري اسمه ثان ًيا ،وال يص ُّح
عل َة التفرقة بينه وبي (الغالم) و(القرية)َّ ،
يسمى تعري ًفا للجنس َّ
املعرف إنام هو فرد من أفراده.
ألن َّ
ثال ًثا أن َّ
السامرائي أن سبب تعريف (السفينة) أنَّه جاءت
وزعم الدكتور فاضل
ُّ
َ
اخلرض فحملومها بدون أجر
مارة فناداها اخلرض وموسى فعرفوا
سفينة ّ
َ
[ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل  .]21أما الغالم فإهنام لقياه يف طريقهم
وليس غال ًما حمد ًدا معرو ًفا .والر ُّد عىل هذا هو ما ذكرنا آن ًفا من أن مقتَض
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التعريف أن َّيكون معرو ًفا للمخاطب ال للمتك ِّلم.
وأ َّما بيتا امرئ القيس فأوهلام قوله:
ـح إذا مــا الســابحات عــىل الــونَى
م سـ ُ

الغبـــار بالكَديـــد املركَّـــل
أثـــرن
َ

ف رسع َة جري فرسه وأنَّه إذا
الرواية احلسنى ،فقد أراد أن يص َ
وهذه هي ِّ
بي اجلياد السابحات وقد َ
الغبار
بلغ منه َّن اإلعياء مبل َغه وجعلن يثرن
كان َ
َ
يقرص
فرسه
هن
لرسعة
َّ
ُّ
جرهين وكرم َّ
َّ
ينصب يف جريه انصبا ًبا وال ِّ
وجدت َ
ن
َ
ُتويل
وأبلغ ألن هذا موضع
عنهن .و كانت (الغبار) بالتعريف أحس َن
َّ
ن
الغبار
وتوكيد ،كأنَّه يريد أن ير َّدك إىل تذكُّره بحقيقته ،فكأنه يقول :إهن َّن يثرن
َ
جتو نز .وهذا أبلغ يف الدّ اللة عىل رسعة جرهي َّن ثم الداللة عىل
َ
املعروف من غري ُّ
رسعة جري فرسه.
وأما َ
اآلخر فقوله:
فعــــ َّن لنــــا رسب كـ َّ
عاجــــه
ـــأن ن َ

ن
ـــالء مــــذ َّيل
عــــذارى دوار يف مـ

قطيع البقر
يصف
الشاعر أرا َد أن
الرواية احلسنَى ،وذلك أن
َ
َ
َ
وهذه هي ِّ
سن مال ًءا ،وهو رضب من
الذي صادفه يف صيده فش َّب َهه بالعذارى إذا لب َ
ال أي ساب ًغا يف حال طوافه َّن َ
لتحف به ،وكان هذا املالء مذ َّي ً
حول
ال ِّلباس ي َ
َد َوار ،وهو صنم من أصنامهم .وذلك َّ
بيض ال ُّظهور سود
أن
البقر تكون َ
َ
ن
القوائم ،وكذلك العذارى يف املالء املذ َّيلَّ ،
ببعض،
البقر يلوذ بعضها
وأن
َ
وكذلك العذارى َ
َ
حول الصنم.
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وإنام كان التنكري هنا أحس َن َّ
ألن ا َملقام ليس َمقام تعظي نم أو نحوه ،وإنام
جمرد ال مبالغ َة فيه ،وليس ذكر (املالء) عىل العذارى بالذي يدعو
هو وصف َّ
غرض ّ
الشاعر ومقاصده يف شعره.
إىل العجب ،وليس تعريفه بالذي خيدم
َ
ن
تضع َّ
يشء
كل
والبالغة ليست ك ُّلها يف املبالغة أو التهويل ،وإنام البالغة أن
َ
ن
وختاطب َّ
امرئ بام يعقله.
كل
موض َعه
َ
│
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المدعو ّ فلان ًا

()1

(املدعو) اسم مفعول من (د َعا) .ويكون ما بعدَ ه منصو ًبا ألنّه مفعول
ُّ

ن
(املسمى) .ومنه
يب فصيح معناه:
ثان ،تقول( :هذا
املدعو حممدً ا) .وهو لفظ عر ٌّ
ُّ
َّ
قول الشاعر:
أمـــا اإلمـــاء فـــال َيـــدعونَني ولـــدً ا

إذا ترا َمـــى بنـــو اإلمـــوان بالعـــار

وقول َ
اآلخر:
هـــن وخلتنـــي
عم
َّ
دعـــاين الغـــواين َّ

أدعــى بــه وهــو َّأول
َيل اســم ،فــال َ

جرى استعامهلا يف عرف الناس واصطالحهم عىل النكرة املجهول،
وقد َ
كأهنم أرادوا أن يبالغوا يف الداللة عىل نكارته من طريق االنتفاء من إثبات
والرباءة من ال َقطع بمعرفته والتعويل يف ذلك عىل ما يدعوه به الناس
اسمه َ
وكان من أهل النباهة ِّ
َ
الذين يعرفونَه .ولو َ
والذكر مل َُيتج
مشهورا
كان معرو ًفا
َ
ً
َ
ولكان له من ث َقته بثبوت هذا االسم
املتك ّلم إىل أن ُي َيل معرفة اسمه إىل الناس
وصف هبذه الكلمة إال من
ما ُيمله عىل أن يك َل نسبتَه إىل نفسه .ولذلك ال ي َ
َ
مغمورا .وهو يف هذا حقيقة .أو َمن يراد حتقريه وتنكريه وإحلاقه
كان نكر ًة
ً
بالدمهاء والسوقة ومن ال يؤبه له .وهو حي ن
إذ َجماز .وجيوز محله عىل وجهي
َ
َ
ُّ
َبالغ ّيي:
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1255 /1 /17هـ واملجلة الثقافية يف 1255 /3 /5هـ.
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(املدعو) قد أضحت من
األول :أن يكون كناي ًة .وذلك من ق َبل أن كلم َة
ّ
فبدل أن َ
لوازم التنكري والتحقريَ ،
عرف فالن)
تقول( :الرجل النكرة الذي ال ي َ
عريف لذلك.
تقول( :املدعو فالنًا) .وهو الزم ٌّ
َ
تشبيهه
أردت
تكون
الثاين :أن يكون استعار ًة مكن َّي ًة .وذلك عىل أن
َّ
َ
ذكرت شي ًئا من خصائصه ،وهو
ترصح هبذا املش َّبه به ،وإنام
َ
بالنكرة املغمور ومل ِّ
بـ(املدعو).
وصفه
ّ
│
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َّ
والطبعات
التحقيق

التحقيق وال َّط َبعات
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نقد مواضع من تحقيق «العثمانية» لعبد السلام هارون

()1

إيل وآثرها عندي
كتاب «العثامنية» أليب عثامن اجلاحظ من أعجب كتبه ّ
ألنه ُّ
أدل كتبه عىل حم ّله من لطف النظر وثقوب اخلاطر ،وأش ُّفها عن براعته يف
احلجة والتربيح باخلصم .وهو يف معظمه من مقوله ال من
اجلدل ويف ترصيف ّ
منقوله عىل خالف ما تراه يف عا ّمة كتبه .وهذه مز ّية أخرى .وقد َّ
توىل حتقيقه
نصه ويف ضبطه
األستاذ عبد السالم هارون رمحه اهلل فأبىل البالء املبي يف قراءة ّ
معتمدً ا يف ذلك عىل نسخة كثرية التحريف ،وعىل نسخة أخرى ناقصة .فمن

( )1نرش يف جملة الرقيم وفسبك وتويرت يف 1221 /3 /41 ،42هـ.
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أجل ذلك حل َقت عم َله بعض اهلنوات .وقد ع ّلقت عىل نسختي ما صادفني
منها غري متك ّل ن
ف الستقصائها وال كان من ن ّيتي نرشها يو َم ع ّلقتها ،ولكني ملا
ن
بمقالة ،فرأيت مجعها وتفصيل القول
وجدت أن مقدارها يفي
تع ّقبتها بالنظر
ُّ
فيها مؤ ِّم ًال من وراء ذلك برك َة اإلفادة ،ومثوب َة الداللة واإلرشاد .وهذا بياهنا.
 -1قال اجلاحظ يف (ص( :)5وليس بي األشعار وبي األخبار فرق إذا
امتنع يف جميئها وأصل خمرجها التباعد واالتفاق والتواطؤ).
وعلق هارون يف احلاشية( :يف األصل وب« :التشاعر» ،وصوابه من ح).
قلت :بل ما َ
عدل عنه هو الصواب .واملراد بالتشاعر إشعار بعضهم
بعضا ،أي إعالمه .أراد أن حكم األشعار كحكم األخبار ،فكالمها جيب قبوله
ً
بعضا به واتفاقهم عليه وتواطؤهم عىل
متى ما امتنع إشعار بعض رواته ً
توليده .وال وجه للتباعد هنا .ويشهد له قول أيب عثامن يف الكتاب نفسه
(ص( :)415 ،414وال بدّ ما دامت التق ّية من التواكل والتخاذل وإن اتّفق
رأي اجلميع يف املغ َّيب عىل النرصة .وليس ينتفع باتّفاق أهوائهم ما مل
وفرس هارون (يتشاعروا) يف
يتشاعروا) ،أي ما مل يشعر به بعضهم ً
بعضاّ .
احلاشية بقوله( :يف أساس البالغة مادة (شعر)« :وتقول :بينهام معارشة
ومشاعرة») .وهو غلط ،إذ ال مدخل للمعارشة هنا كام ّ
يدل عىل ذلك معنى
الكالم.
وشاهد آخر عىل ذلك قوله يف «احليوان  ،22/1تح هارون»( :ثم تع ّبد
اإلنسان بالتفكّر فيها ...ووصل معار َفهم بمواقع حاجاُتم إليها ،وتشاعرهم
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بمواضع احلكم فيها بالبيان عنها) .أي تعاملهم وختابرهم .وضبطت
تشاعرهم.
باجلر .ولعل الصواب النصب .أي ووصل
َ
(تشاعرهم) ّ
الرس وحفظ اللسان» [رسائل اجلاحظ ،125/1
وقوله يف رسالة «كتامن ّ
حجة اهلل عىل من مل يشاهد خمارج األنبياء ومل ُيرض
تح هارون]( :وبذلك ثبتت ّ
آيات الرسل وقام جميء األخبار من غري تشاعر وال تواطؤ َمقام العيان) .وع ّلق
يف احلاشية( :املراد بالتشاعر املخالطة واملالبسة واملعارشة) ،وأحال إىل املوضع
السابق من «العثامنية» وإىل «أساس البالغة» و«لسان العرب» .وهو خطأ كام
أنبأتك.
أيضا قول اجلاحظ يف رسالة «حجج النبوة» [رسائل اجلاحظ
ومثله ً
خترص اخلرب الواحد يف املعنى
 ...( :]427/5العدد الكثري ال يتفقون عىل ّ
ً
باطال) .وع ّلق هارون يف
الواحد يف الزمن الواحد عىل غري التشاعر فيكون
أحس به) ،وأحال إىل املوضع
احلاشية( :التشاعر :تفاعل من قوهلم :ش َعر بكذاّ :
وبي هنا أنه قد ش َعر بخطئه يف التفسري السابق ملعنى
السابق من «العثامنية»ِّ .
التشاعر فرجع عنه وقارب الصواب ومل يبلغه ،ألن التشاعر ال يراد به
اإلحساس ،بل ّ
إن مرج َعه َإلىل اإلعالم كام مَض بيانه.
وقد وردت هذه الكلمة مر ًة أخرى يف الرسالة نفسها «حجج النبوة»
[رسائل اجلاحظ  .]430/5وأحال هارون إىل املوضع األول من هذه
الرسالة.
وهلذه الكلمة ذكر قليل يف كالم أهل ذلك العرص و َمن بعدهم ،من ذلك
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ما حكاه عرص ّيه ابن طيفور (ت470هـ) يف كتاب «بغداد  »21عن إبراهيم بن
السندي الذي يروي عنه اجلاحظ يف كتبه.
وقد د ّلني بعض األصدقاء – وجرى ذكر هلذه املسألة – عىل كالم ملحمود
شاكر يف تعليقه عىل «تفسري الطربي  »143/1قال فيه( :يف املطبوعة:
«التشاغر» بغي معجمة ،وهو خطأ ّ
غث .والصواب من املخطوط .و«تشاعروا
األمر أو عىل األمر» ،أي تعاملوه بينهم .من قوهلم« :شعر» أي «علم» .وهي
كلمة قلام جتدها يف كتب اللغة ،ولكنها دائرة يف كتب الطربي ومن يف طبقته من
القدماء .وانظر الرسالة العثامنية للجاحظ ،5 :وتعليق ،1 :ثم ص،415 :
وصواب رشحها ما قلت .وانظر ما سيأيت ص ،111 :تعليق .)1
احتج له بعي املوضع الذي أومأت
وهو تصحيح موافق ملا ذكرته .وقد
ّ
إليه من «العثامنية» ،وما كنت أدري به من قبل.
 -4قال يف (ص( :)10والناس بي معاند ُيتاج إىل التقريع ،وم َرا ُد ُيتاج
احلجة
وويل ُيتاج إىل املا ّدة ،وغفل ُيتاج إىل أن يكثر له من
إىل اإلرشاد،
ّ
ّ
ويتا َبع له بي األمارات والدالالت).
ع ّلق هارون يف احلاشية عىل (مرا ّد) بقوله( :ب« :ومرتاد»).
قلت( :مراد) هلا وجيه .وقد جاءت يف كالم للجاحظ ن
آت بعد (ص)423
ّ
َ
املقرص ،فال يرا ّد وال يدا َفع) ،ولك ّن
وتويل مكانه
قال فيه...( :
اخلامل القليل ِّ
َّ
ن
ّ
الشاك هو
(ومرتاب ُيتاج إىل اإلرشاد) ألن
أكثر مناسب ًة للمعنى أن يقال هنا:
َ
الذي ُيتاج إىل أن ي َّبي له وي َ
رشد ،وليس املرا ّد املدافع ،إذ املدافع أشبه باملعاند
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أيضا
الذي ح ُّقه التقريع .ويؤنس هبذا رسم اللفظ يف نسخة (ب) .ويسدّ ده ً
قول أيب عثامن يف الكتاب نفسه (ص( :)35أنقذ اهلل به من الضاللة والناس بي
ساكت ال َغناء عنده ،أو خائض مسرتيب ُيتاج إىل التعريف ،أو موقن ُيتاج
احلجة).
إىل املا ّدة وتلقي ّ
حمتاجا إىل املا ّدة.
الويل هناك .وقد جعله يف املوضعي
واملوقن هنا هو
ً
ّ
والتعريف هو اإلرشاد .وقد َ
قرن به املسرتيب .فينبغي أن يكون اللفظ املختار
هنا هو (املرتاب) ألنه بمعنى املسرتيب ،وليس (املرا ّد).

ن
حسان وعلمه).
 -5قال يف (ص( :)42ولذلك قال النبي حلسان مع س ّن

واحلق أن
وجره مع أنه مل يضبط يف املخطوط.
ورصف هارون (حسان)
ّ
َ
َّ
واملنع فإهنم يعنون ما
الرصف
النحويي حي يذكرون أن يف (حسان) الوجهي
َ
َ
ُيتمله اللفظ من جهة اشتقاقه ال حقيق َة االستعامل ،فأما يف االستعامل فإنه ال
ممنوعا من الرصف .ومن شواهد ذلك يف اسم
يوجد يف كالم العرب إال
ً
يكاد َ
نص اجلاحظ ،قول
حسان بن ثابت ريض اهلل عنه
خاص ًة إذ هو املذكور يف ّ
ّ
حسان نفسه:
حس َ
ـــان رســـوم ا َملقـــام
مـــا
َ
هـــاج ّ

ــي ومبنـــي اخليـــام
ومظعـــن احلـ ّ

وقول أيب قيس بن األسلت األنصاري خياطب حسان:
َ
حســــان عنــــي
أال مــــن مبلــــغ

أســـحر كـــان ط ّبـــك أم جنـــون

 -2قال يف (ص( :)53أال ترى إىل قوة شهامته وج َلده وصدق نيته يف
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كشف القناع واملبادأة لرأس الكفر وس ّيد البطحاء عند نفسه ورهطه).
قلت( :املبادأة) ّ
لعل صواهبا (املباداة) باأللف ال باهلمز .يريد اإلظهار
واملجاهرة واملصارحة وترك املداراة ،من (بدا يبدو)ّ ،
يدل عىل ذلك ذكره
لـ(كشف القناع) .وهي مع ذلك غري مهموزة يف املخطوط .وهذا اللفظ من
لغة اجلاحظ ،قال يف رسالة «الرتبيع والتدوير» [رسائل اجلاحظ :]51/5
وجوز املعاريض كام أمر باإلفصاح) فجعلها
(وأمر باملداراة كام أمر باملباداة،
ّ
ضدَّ املداراة ،وقابلها بـ(اإلفصاح) .وقال بعده (ص( :)101وال ترَض بأن
يكون ً
آخرا ،وال باملداراة دون املباداة) .هكذا ضبطت يف
أوال حتى تكون ً
أيضا يف رسالة «مناقب الرتك»
فرسها هارون .وجاءت ً
املوضعي ،وبذلك ّ
[رسائل اجلاحظ  ،]135/5قال( :ومنا الدعاة قبل أن تظهر نقابة أو تعرف
نجابة وقبل املغالبة واملباد َأة وقبل كشف القناع وزوال التق ّية) .هكذا ضبطها
هارون باهلمز ،وع ّلق يف احلاشية( :يف الرسائل« :واملباراة» وبالراء) .وأحسب
صواهبا (املباراة) بالراء واأللف ألهنا نظري (املنازعة) إذ معنى املباراة :املعارضة
فص َل بينها
واملجاراة .وقد جيوز أن تكون (املباداة) بالدال واأللف لوال أنه َ
وبي (كشف القناع) بلفظ (قبل) ،فكأن ذلك يقِض أهنا ختالفها يف املعنى .فأما
اهلمز فغري متّج نه يف ما أرى.
مرارا
 -1قال يف (ص( :)55إن أبا بكر وإن مل يقاتل قبل اهلجرة فقد قتل ً
وإن مل يمت قبل اهلجرة ،وألنه لو مجع مجيع املكروه الذي لقي أبو بكر ثالث
عرشة سنة لكان أكثر من عرشين قتلة).
202

قلت :قوله( :وألنه) كذا جاء يف النرشة ،وكذا وقع يف املخطوط .وأرى
مرارا من غري
الواو مقحمة هنا إلخالهلا باملعنى ألن املراد تفسري قتل أيب بكر ً
أن يموت.
مرشد،
 -1قال يف (ص( :)20وأبو بكر مفتون مفرد [ومطرود
ّ
ومرضوب َّ
معذب]).
بعض
وذكر هارون يف احلاشية أن ما بي املعقوفي من نسخة ب .وذكَر َ
االختالفات التي ّ
تدل عىل اضطراب هذا املوضع.
مرشد ومرضوب
قلت :لعل وجه الكالم أن يقال( :وأبو بكر مفتون ّ
ّ
مرشد ال حيلة عنده ،ومرضوب
معذب) لقوله بعد أسطر( :وال سواء مفتون َّ
َّ
معذب ال انتصار به وال دفع عنده.)...
 -3قال يف (ص( :)23واعلم أن املّش إىل القرن بالسيف ليس هو عىل ما
ً
فاضال ...ولكن معه يف وقت
يتومهه الغمر من الشدّ ة والفضل وإن كان شديدً ا
مشجعة).
مشيه إىل القرن أمور تَن َفحه
ِّ
ع ّلق هارون يف احلاشية( :تن َفحه :تدفعه .ومل يعجم من تلك الكلمة يف
األصل إال الفاء .وكلمة «مشجعة» رسمت يف أصلها «مسحز» .وانظر سياق
الكالم).
قلت :هذا رسمها يف املخطوط:
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مشجعة) .وأرى أن تقرأ (أمور من ِّفجة
وقد قرأها هارون( :أمور تَنفحه
ِّ
مشجعة) ،أي َحتمله عىل النَّفج ،وهو اخليالء والتعاظم .وهو من معروف لغة
ِّ
اجلاحظ ،منه قوله يف «البيان والتبيي  ،435/1تح هارون»( :وما نشك أنه
عليه السالم قد هنى عن املراء ،وعن التزيد والتكلف ،وعن كل ما ضارع
املص
الرياء والسمعة ،والنفج والبذخ) ،وقوله يف «احليوان ( :»117/5ومن ّ
والرشف ،ومن التن ّفخ والتن ّفج ،ومن اخليالء والكربياء).
ّ
و(مشجعة) لفظ َوفق هلذا املوضع .وقد جاء يف بعض كالم اجلاحظ،
ّ
وذلك قوله يف «احليوان ( :»155/3وإذا قوي اجلاموس مع هذه األسباب
املشجعة) .وأنصع من هذا قوله يف
املج ّبنة عىل األسد مع تلك األسباب
ّ
املشجعة أمور
«العثامنية ( :»27وإذا كان مع صاحب اإلقدام من األمور
ّ
فاضلة )...فقرهنا بـ(األمور) كام هي ها هنا.
فأما (تَنفحه) فال أعرفها من لغة أيب عثامن .هذا مع ّ
أن يف انتظامها يف هذا
مشجعة)
األسلوب شي ًئا من النكارة ألن العادة أن يقال يف مثل هذا( :أمور
ِّ
فقط أو (أمور مشجعة تنفحه) .فأما توسيطها بحيث يكون الكالم (أمور
مشجعة) فيشبه لغة الشعر ال لغة النثر .هذا مع ق ّلة فائدُتا ،خال ًفا للفظ
تنفحه
ِّ
(من ِّفجة) ألن فيها زيادة بيان ،إذ التنفيج غري التشجيع.
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وخيصه).
 -7قال يف (ص( :)11وبي أن يفرد اهلل اآلي
ُّ
و(خيصه) بالنصب كام هو ظاهر.
الصواب (يفر َد)
َّ
 -5قال يف (ص( :)17مع أنكم تزيدون يف كثرة القتىل).
الصواب (تَزيدون) بفتح التاء ألن ماضيه (زا َده) كام قال تعاىل:
﴿ﮐﮑﮒ﴾ [اجلن .]1 :ومل يسمع (أزا َده).
 -10قال يف (ص:)111
ـذكرت شــجوا مــن أخــي ثقـ ن
ـة
(إذا تـ
َ
ً

فــاذكر أخــاك أبــا بكــر بــام فعــال

الثــــاين املحمــــو َد مشــــهده
التــــا َيل
َ

وأول الناس منهم صدّ ق الرسـال).

قلت( :وأول) مل تضبط يف املخطوط .وقد ضبطها هارون بالرفع .والوجه
نصبها عىل اإلتباع ألنه األصل ،وال سيام أنه عطف عليه بعد بالنصب فقال:
(وثاين اثني.)...
َ
أعلم به
 -11قال يف (ص( :)115ولو كان األمر كام قالوا ما كان أحد
َ
أشعر به منه).
من ابن عباس وال
َ
علق هارون يف احلاشية عىل (أشعر) بقوله( :يف األصل« :أسعد»).
قلت :ما يف األصل أدنى أن يكون هو الصواب .ومعنى (أسعد) يف مثل
ّ
(أحق) .ومنه قول ابن املقفع (ت121هـ) يف
(أحظ) أو
هذا األسلوب هو
ّ
«كليلة ودمنة  ،557 ،553تح عزام»( :فإن اآلمر باخلري ليس بأسعد من املطيع
له فيه ،وال الناصح بأوىل بالنصيحة من املنصوح له هبا وال املع ّلم بأسعد بالعلم
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من من تع ّلمه منه) ،وقول أيب حيان التوحيدي (ت212هـ) يف «البصائر
والذخائر ( :»425/3وقد ّ
حتىل منه بأشياء كثرية ليست خط ًئا منه ،وليس
املعارض له بالتكفري بأسعد منه يف نقل االسم إليه).
وأما (أشعر) فمعناها (أعلم) .وال يعرف استعامهلا يف كالم أيب عثامن
وأرضابه هبذا املعنى ،عىل أهنا تَكرار ملعنى (أعلم).
 -14قال يف (ص( :)147وإذا قال حسان بن ثابت والعجاج واحلارث
بن هشام وأشباههم من من ذكرنا يف ال َقدَ م والقدر.)...
قلت :مل تضبط قاف (القدم) يف املخطوط .وضبطها هارون بالفتح.
واألصح أن تضبط بالكرس (القدَ م) ألنه أراد نعتهم بفضيلة التقدّ م يف الزمان
ّ
أيضا ليكون هذا ّ
صحة االحتجاج عىل عراقة
مع سموقهم يف ال َقدر ً
أدل عىل ّ
اسم (الصدّ يق) والر ِّد عىل من زعم (ص )145أنه مو َّلد موضوع حمدَ ث .أما
(ال َقدم) بفتح القاف فمعناها التقدّ م والسابقة .وهو قريب من معنى (القدر)،
فتكون كالتكرار له.
 -15قال يف (ص( :)150حيث أمره أن يؤ ّم الناس ويقوم مقامه يف
صالته وعىل منربه حتى أن عائشة وحفصة أرادتا رصف ذلك عنه .)...ومثله
ما وقع يف (ص( :)131حتى أنه كان يطويه).
قلت :الصواب (حتى إن) بكرس (إن) ألهنا مجلة ابتدائية.
 -12قال يف (ص ...( :)157وإن مل تكن خصوصيته موجودة يف لفظ
احلديث).
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قلت :مل تضبط (خصوصيته) يف املخطوط .وضبطها هارون بضم اخلاء.
الزبيدي يف «تاج العروس ،خصص»
والفتح أفصح من
الضم .وقد خلّص َّ
ّ
الكال َم عىل هذا اللفظ بقوله( :والفتح أفصح كام نقله اجلوهري .وبه جزم
املطول» .وهو الذي يف «الفصيح» ورشوحه).
ال َفناري يف «حاشية َّ
 -11قال يف (ص ...( :)125 ،124وترك ما سوى ذلك من ما ال يربئ
من سقم وال يربد من حرية .وإنام اخلرب الصحيح الذي ال يعتمد بضعف
اإلسناد وال يرتك لضعف األصل وال يو َقف فيه لكثرة املعارض واملناوئ
كنحو ما روينا من مآثرهم.)...
وع ّلق هارون عىل (يعتمد) بقوله( :كذا يف األصل).
قلت :ض َب َط هارون (يربد) هكذا .وهي لغة رديئة .واألفصح ( َيربد) من
( َب َرده) .وهي من ألفاظ «الفصيح» .وكذا ضبطت يف املخطوط .ومنه قول
احلامك:
ّ
ــردت هبـــم غلـــييل
فـــإن أك قـــد َبـ َ

فلــــم أقطــــع هبــــم إال بنــــاين

غتمز) ،أي يعاب ويط َعن فيه.
وأما (يعتمد) فهي تصحيف .والصواب (ي َ
ومن َشكله ما جاء يف اخلطبة البرتاء لزياد بن أبيه (ت15هـ) التي رواها
عيل بكذبة فقد حلت لكم
اجلاحظ يف «البيان والتبيي ( :»15/4فإذا تعلقتم ّ
أيضا قول أيب عثامن يف
معصيتي ،وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها ّيف) .ومنه ً
«العثامنية  ...( :»113لو وجدوا غميزة أو خال ًفا أو معصية مل يدَ عوا
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االحتجاج به واخلوض فيه).
عظيام
أمرا
ً
 -11قال يف (ص( :)111فإن كان أنس كام تقولون فقد ركب ً
قبيحا .وكيف يصدق عىل النبي صىل اهلل عليه من خلقه هبذا
وذهب مذه ًبا
ً
َ
وكذ َبه يف وجهه.)...
ع ّلق هارون عىل (خلقه) بقوله( :كذا يف األصل .ولعله وجه).
قلتّ :
لعل صوابه (من َخ َل َفه هبذا) أي ناب عنه وقام مقامه .وهو ما
يقاود سياق الكالم.
 -13قال يف (ص( :)114حتى أقمتم خربه وحده مقام خرب من يكذب
آ ًيا به).
قلت :لعل صواب (آ ًيا به) هو (آياته).
 -17قال يف (ص( :)111أو يكون وزيره عىل جهة املؤازرة واملكاتفة
والتعاون عىل أن كل واحد منهام وزير صاحبه ومعاونه ومكاتفه).
قلت :كذا وقعت (املكاتفة) بالتاء مرتي .وهو خطأ ،صوابه (املكانفة)
بالنون ،وهي املعاونة واملعاضدة .وهي ذائعة يف كالم اجلاحظ ،منه قوله يف
سب برتك مكانفته ومعاونته
«العثامنية ( :»51وال كان من رهطه دنيا في َّ
ّ
(وأن الذي قسم ذلك ال ُيتاج إىل
وإرفاقه» ،وقوله يف «احليوان :»113/4
املشاورة واملعاونة ،وإىل مكانفة ومرافدة ،وال إىل جتربة ورو ّية) ،وقوله يف
«مناقب الرتك» [رسائل اجلاحظ ( :]134/5وعىل حسب ذلك التقارب تكون
املوازرة واملكانفة).
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وقد ع ّلق هارون عىل هذا املوضع األخري بقوله( :املكانفة ،بالنون:
املعاونة .ومثلها املكاتفة بالتاء ،كام يف املعجم الوسيط) .وهذا غلط منه ،فإن
تصح َفت (املكانفة) بالنون
(املكاتفة) بالتاء لفظ مو ّلد ال يعرفه القدماء .وربام
َّ
يف بعض الكتب إىل (املكاتفة) بالتاء.
وقد رسمها هبذه الصورة اخلاطئة يف «مناقب الرتك» [رسائل اجلاحظ
 ]12/1ويف «رسالة يف نفي التشبيه» [رسائل اجلاحظ .]454/1
ن
أيضا يف لسان أهل ذلك العرص ،من ذلك
ولفظ (املكانفة) بالنون
فاش ً
قول يزيد بن الوليد (ت141هـ) يف خطبته التي نقلها اجلاحظ يف «البيان
والتبيي ( :»124/4فإن أنا وفيت فعليكم السمع والطاعة وحسن املوازرة
واملكانفة) ،وقول هارون الرشيد (ت155هـ) ...( :بام التمس به أمري املؤمني
اجتامع ألفتهام ومو ّدُتام وتواصلهام وموازرُتام ومكانفتهام عىل حسن النظر
ألنفسهام) [تاريخ الطربي  ،472/7تح حممد أبو الفضل إبراهيم] .وقد اجتمع
نص اجلاحظ.
يف كال النصي لفظا (املوازرة) و(املكانفة) كام يف ّ
فمن أوىل بأن يكون من
 -15قال يف (ص( :)115فإذا كان ذلك كذلك َ
املخاطبي املطاعي من أيب بكر وخليله وصف ّيه).
وع ّلق هارون عىل (وخليله)( :يف األصل« :وخاله»).
قلت :الواو مقحمة هنا ألن أبا بكر هو (خليله).
دت أن جتد.)...
 -40قال يف (ص ...( :)115لو جه َ
كذا ضبط هارون (جهدت) بكرس اهلاء .ومل تضبط يف املخطوط .وهو
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(جهدت) ،من باب ( َن َفع).
خطأ شائع .والصواب َ
 -41قال يف (ص( :)130وا ّدعوا أن هذه األخبار ك َّلها باطل).
ربا هلا ألهنا إذا نصبت توكيدً ا
والصواب (ك ُّلها) بالرفع ليكون (باطل) خ ً
لـ(األخبار) وجب أن يقال( :باطلة) ليقع التطابق بي املبتدأ واخلرب لوقوعها
ربا عن (هذه).
حي إذ خ ً
 -44قال يف (ص( :)135إن كنت عىل يقي أنك أوىل هبا فاجعلها
شورى ،بيعه وحق دعواك من باطله).
وعلق هارون عىل آخر هذا الكالم بقوله( :كذا يف األصل).
قلت :هذا رسمها يف املخطوط:

حق دعواك من
حمرفة عن (فاجعلها شورى يتميز (أو يتبي) ّ
وقد تكون ّ
باطله) أو (باطلها).
أقرب).
 -45قال يف (ص( :)131فهذا إىل أن يكون حج ًة عليكم
َ
والصواب (أقرب) بالرفع ألنه خرب (هذا).
ومعر ًبا
 -42قال يف (ص( :)137فأقبل عليهم سهيل بن عمرو واع ًظا
ِّ
ومذك ًّرا).
وعلق يف احلاشية( :التعريب :التبيي واإليضاح).
قلت :لفظ (التعريب) ليس من معهود كالم اجلاحظ .ولعل الصواب
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(ومعر ًفا) ،يشهد بذلك قوله قبل (ص( :)35أو خائض مسرتيب ُيتاج إىل
ِّ
أيضا بعد (ص:)155
التعريف) .وهو بمعنى تفسري هارون للتعريب .وقوله ً
ومعر ًفا هلم مواضع غلطهم) .وقال يف «احليوان
حمتجا عليهم
(فبدرهم باخلطبة ًّ
ّ
( :»53/1وهذا كتاب موعظة وتعريف وتف ّقه وتنبيه) ،فجمع بي (املوعظة)
أيضا يف
و(التعريف) كام مجع يف موضعنا هذا بي (الواعظ)
و(املعرف) .وقال ً
ِّ
ومعربا
«احليوان ( :»22/1وهو البيان الذي جعله اهلل تعاىل سب ًبا يف ما بينهم،
ًّ
ومعر ًفا ملواضع سدّ اخل ّلة ورفع الشبهة).
عن حقائق حاجاُتم،
ّ
ف
 -41قال يف (ص( :)153ومن رجل شديد يف بأسه ضعيف يف دينه خم ّ
ن
حامل يف هدوء الناس وأمنهم).
اهلمة
يف ذات يده بعيد ّ
قلت( :حامل) تصحيف ،صوابه (خامل) باخلاءّ ،
يدل عىل ذلك قوله يف
السطر الذي يليه( :يرى أن يف اهليج ظهور نجدته وخروجه من اخلمول إىل
النباهة) .وليس لـ(حامل) معنًى.
 -41قال يف (ص( :)400فام معنى قول أبو بكر).
صوابه (أيب بكر) .وكذا هو يف املخطوط.
 -43قال يف (ص( :)402ولو أن األنصار كانوا قد س ّلموا للمهاجرين
يف البدء فلم يفارقوا ،ومل يتام َدوا.)...
قلت( :ومل يتامدوا) تصحيف .والصواب (ومل ينحازوا) ،يشهد بذلك قوله
يف «مقالة الزيدية والرافضة» [رسائل اجلاحظ ( :]511/2ثم الذي كان من
اجتامع األنصار حيث انحازوا من املهاجرين وصاروا أحزا ًبا) .وجيوز أن تقرأ
111

أيضا (ومل ينامزوا) أي مل يتميزوا عنهم وينفصلوا .وهو من ألفاظه ،فقد قال
ً
بعد (ص( :)412وإنام البلية العظمى والداهية الكربى أن تنامز العا ّمة حتى
يصري بعضها مع اخلاصة ،وبعضها مع البغاة والظلمة) .وجيوز أن يكون
فتصحف يف أحد املوضعي املذكورين.
اللفظان لف ًظا واحدً ا
ّ
 -47قال يف (ص( :)401كام ترى من فضل حال املنيع الرهط اجلميل
الرواء واملعاَف يف بدنه الكثري املال عىل الذليل الرهط الذميم يف روائه َ
املبتىل يف
ُّ
بدنه القليل ذات اليد).
قلت( :الذميم) كذا يف النرشة ،وكذا هي يف املخطوط .وهي تصحيف،
وكثريا ما يقع اخللط بي َّ
(الذميم) و(الدَّ ميم) .وفرق ما
صواهبا (الدَّ ميم).
ً
بينهام أن (الدّ ميم) بالدال :القبيح الصورة .و(الذميم) بالذال :املذموم ألي
سبب َ
كان .واملراد هنا (الدّ ميم) ألنه قال( :يف روائه) .وا ُّلرواء :املنظر .وقابله
الرواء.
ً
أيضا باجلميل ُّ
ومثله البيت املشهور أليب األسود الدّ َؤ ّيل:
كضــــرائر احلســـناء قلـــن لوجههـــا

حســــدً ا وبغ ًيــــا :إنــــه لــــدميم

فإن صواب روايته ( َدميم) بالدال.
 -45قال يف (ص( :)411وكان ال يرى أن الفروسية أصل لإلمامة).
قلت( :الفروسية) كذا كتبها هارون ،وكذلك هي يف املخطوط .وهي
تصحيف ،صواهبا (الق َرش ّية) كام هو ظاهر من املعنى.
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 -50قال يف (ص( :)412إنام هذا َزبد من َزبد الشيطان).
(الزبد ،بالفتح [أي فتح الزاي وسكون الباء]:
وعلق هارون يف احلاشيةَّ :
الرفد والعطاء).
(ز َبد من َز َبد الشيطان) بفتح الزاي والباء ،أي هو مثل زبد
قلت :صوابه َ
السيل ال حمصول له وال بقاء ،بل يذهب جفا ًءا.
 -51قال يف (ص( :)441والذين نحلوا عمر العصبية رجالن :رافِض
أحب أن َيمقته إىل العجم واملوايل.)...
ّ
صوابه (يم ِّقته) أي جيعله ممقوتًا.
 -54قال يف (ص ...( :)457وجعل إليه طالق نسائه وأنه قسـم النار).
وع ّلق هارون يف احلاشية( :كذا يف األصل).
عيل ريض اهلل عنه.
قلت :صوابه (قسيم النار) .وهو حديث ينسب إىل ّ
والتمسه مع تأويله يف «غريب احلديث  ،110/4تح اجلبوري» البن قتيبة ويف
غريه.
 -55قال يف (ص( :)455إن أبا بكر كان مع النبي يف الغار ،وقد نطق به
القرآن وث ّبته اإلمجاع).
قلت( :وث ّبته) غري منقوطة يف املخطوط .وجيوز أن تقرأ (وب ّينه) .ولعله
أليق.
يتعجب).
يفرق ومل ّ
 -52قال يف (ص( :)420فلم ينكر ومل ّ
ُيتج ومل َ
ع ّلق هارون يف احلاشية عىل (يفرق) بقوله( :الفرق :اجلزع .يف األصل
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«ومل يعرف»).
يبي
عرف) ،أي مل ِّ
قلت :ما يف األصل هو الصواب .وتضبط هكذا (ومل ي ِّ
حقيقة األمر .وانظر الكالم عىل هذا اللفظ يف امللحوظة (.)42
 -51قال يف (ص( :)421إن يف تسمية بنيه بأسامئهم دليل عىل تعظيمه
هلم).
ً
(دليال).
والصواب
 -51قال يف (ص( :)421وحكم اإلسالم ن
غال).
ن
ن
َ
(عال)
املخطوط .والصواب
(غال) بالغي
قلت :تابع هارون يف رسم
بالعي.
محال أغثر وال يطاف ّ
غث وال خامل
 -53قال يف (ص ...( :)412مل يبق ّ
غبي كهام وال جاهل سفيه إال وقف عليه والحاه.)...
غفل وال ّ
وعلق هارون عىل (يطاف) بقوله( :كذا يف ب .واحلرف األول مهمل يف
األصل).
قلت :لعل صواهبا ( َب ّطال) .ثم وجدت هارون أصلح ذلك إىل (ب ّطال) يف
«مقالة العثامنية» [رسائل اجلاحظ  ]20/2وع ّلق عىل ذلك بقوله( :الب ّطال :ذو
الباطل ...ويف النسختي وع [وهو رمز نرشته من كتاب العثامنية]« :يطاف»،
بت).
ولعل وجهه [ما] أث ُّ
 -57قال يف (ص( :)431فإن كانوا إنام حكموا عىل اهلل بفعل ذلك ألنه
ربا
أسلم هلم من اخلطأ وأبعد هلم من الغلط إال أهنم قد وجدوا بذلك خ ً
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قائام.)...
ً
الصواب (ال أهنم وجدوا  )...وليس ّ
تفهم معنى
(إال) كام يوجب ذلك ّ
الكالم.
تم بذلك ما وقفت عليه من امللحوظات عىل هذه النرشة.
وقد ّ
│

115

نقد إحدى نشرات (شرح اللمحة البدر ية) لابن هشام

()1

هذه النرشة لـ«رشح اللمحة البدرية» خميبة لآلمال ،فهي مشحونة
بالتصحيف والتحريف ،وقلام خيلو بيت فيها من ذلك ومل يعتمد حمققها إال
عىل خمطوطة واحدة ليس هلا كبري قيمة وعىل الطبعتي السابقتي من غري أن
ً
غري ذلك
يرجع إىل خمطوطاُتام الثالث ،ومل خيرج أبياُتا وال نصوصها،
وخلال َ
كثريا.
ً
( )1نرش يف فسبك وتويرت يف 1220 /3 /13هـ و 1220 /3 /42هـ.
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وهذا تفصيل القول فيها:
أفصل ما أمجلته من القول يف ذ ّم النرشة اجلديدة
سألني بعض أصحايب أن ِّ
لـ«رشح اللمحة البدرية» البن هشام التي أخرجها (صالح سهيل محودة) وأن
ّ
أدل طالب العلم عىل أخطائها ،فقلت :إن هذه النرشة قد بلغت من الفساد
مبل ًغا ال ينفع معه التقويم .وقد حكوا أن ً
رجال قرأ عىل األصمعي فجعل يغ َلط
واألصمعي ساكت ال ير ّد عليه .فقيل له :مل ال تر ّد عليه؟ فقال :لو علمت أنه
يفلح لرددت عليه.
ولكني سأقترص عىل بيان بعض األصول الفاسدة التي أقيمت عليها هذه
حتذيرا للناس أن ينخدعوا ببعض املحققي الذين يتخذون من كتب
النرشة
ً
الرتاث مرت ًعا لعبثهم وجهلهم واستخفافهم ثم ُيتالون لرتويج ذلك بنمنمة
الغالف وتزويقه وباألوراق الصقيلة وببعض األلفاظ املومهة ككَتب بعضهم
ً
كامال ألول مرة) أو
عىل الغالفُ( :ي ًّقق عىل عرش نسخ خطية) أو (يطبع
(ُي َّقق عىل نسخة مقروءة عىل املؤلف) أو َيكتب عىل الغالف أنه أحلق بالكتاب
سامها كذا ليقع يف روع القارئ أنه من أهل العلم وأنه جار عىل هنجهم،
حاشية ّ
وهي ال تساوي شي ًئا.
فمن هذه األصول الفاسدة يف هذه النرشة لـ«رشح اللمحة» أن املحقق
( ) مل يستوف تت ّبع نسخها ،فلم يك ّلف نفسه حتصيل النسخ الثالث التي اعتمد
وأهيا أدنى إىل
عليها حم ِّققا النرشتي السابقتي لكي يسربها فيعرف منازهلا ّ
ً
فضال عن غريها مع رضورة ذلك يف صناعة التحقيق
وأحق بالتقديم
الصحة
ّ
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أيضا عليه إذ إن اثنتي منهام حمفوظتان يف دار الكتب املرصية .وقد
ومع سهولته ً
عتمد من قبل
وجدت بتفتيش رسيع يف الشبكة نسخة رابعة
َّ
مصححة مقا َبلة مل ت َ
ال يف هذه الطبعة وال يف اللتي سبقتاها.
وإنام اعتمد املحقق ( ) عىل نسخة خمطوطة واحدة وصفها بأهنا كتبت
سنة 775هـ وأهنا نسخة عتيقة متقنة كاملة .وقد جانب الصدق يف هذه
الصفات األربع كلها ،فالنسخة إنام كتبت سنة 575هـ كام رسم يف آخر
أيضا باحلروف يف آخر نسخه للكتاب
نص الناسخ عىل ذلك ً
املخطوط .وقد ّ
السابق له يف املجموع .وال وجه لوصفها بالعتق وهي منسوخة يف القرن
أيضا .وهيهات منها اإلتقان وأنّى يكون
العارش ووصفه هلا باإلتقان عجيبة ً
يصحف (املؤ ّلف) إىل (املواز) ،و(الرماين والكسائي) إىل (الزماين
متقنًا من
ّ
واملكاين) ،و(ساه ًيا) إىل (شاهدً ا) ،و(باعد أم عمرو) إىل (عدام عمرو)،
و(يرشب) إىل (يرسي) ،و(النفي) إىل (البقا) ،ويلحن فيكتب (وجهان)
أيضا ،فإن يف
(وجهي) .وأمثال هذا كثري ووصفه هلا بالكامل ليس ّ
بحق ً
كثريا من األسقاط ،بعضها يصل إىل صفحتي
مصورة النسخة التي ّ
ّ
عول عليها ً
كام يف ص 140وص ،45بل إىل أربع صفحات كام يف ص .111عىل أنه لو
مصورة أخرى هلذه
تقىص يف البحث لوجد هذه الصفحات الساقطة ثابت ًة يف
ّ
ّ
وجدت أنا ،ولكنه الكسل واالستخفاف
النسخة كام
ُّ
ورس اعتامده عىل هذه النسخة دون غريها هو أهنا منشورة عىل الشبكة،
ّ
فال ُيتاج حتصيلها إىل أدنى جهد.
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وليته مع ذلك اكتفى بنسخها وإخراجها ،إذن لكانت أخطاؤه ّ
أقل،
َ
جعل النرشتي املطبوعتي اململوءتي بالتصحيف والتحريف نسختي
ولكنه
معتمدتي يف نرشته ،وقابل نسخته الوحيدة عليهام فتفاحش خطؤه وعظمت
َ
جنايته عىل هذا الكتاب ،إذ ليس من اجلائز أن يو َثق بد ّقة نقل حمققي النرشتي
السابقتي جلميع ما يف املخطوطات عىل وجهه من غري ما نقص وال زيادة وال
صحة قراءُتام جلميع ما فيها اطمئنانًا يغني عن
طمأ ّن إىل
ّ
تغيري ،وال أن ي َ
مراجعة خمطوطاُتا.
ومتى اعتمد املحقق عىل النرشات املطبوعة املشحونة بالتصحيف
والتحريف ثم مل يرزق مع ذلك َ
فضل علم وال ثقوب نظر وال صدق نصح وال
ً
ّ
مشو ًها عىل غري ما أراده
ممسوخا
النص
توخي إتقان فال عجب أن خيرج
ّ
ّ
مؤ ِّلفه .وقد ظهر ذلك ب ِّينًا يف أبيات هذا الكتاب إذ ق ّلام خيلو بيت منها من
رت يف أكثر ذلك بأخطاء املح ّق َقي الساب َقي يف
تصحيف أو حتريف .وقد اغ ّ
نصا عىل أن ضبط األبيات بالشكل إنام هو من عملهام (ط
الضبط مع أهنام ّ
هادي هنر  .447 /1ط صالح رواي :)127 /1
إذا مــــا اجلــــرح رم عــــىل فسـ ن
تبــــي فيــــه تفــــريط الطبيــــب
ـــاد
ّ
ّ
خيرج شي ًئا من أبياته البتة وال شي ًئا من نصوصه إال
وفوق هذا ك ّله فإنه مل ّ
ندر ،ومل يصنع له فهارس تعي طالب العلم والباحثي عىل سهولة الوصول
ما َ
حرجا أن يكتب عىل غالف الكتاب
إىل مسائله وشواهده ثم ال جيد مع ذلك
ً
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نصه ووضع حاشيته فالن) .وهذا أغيظ ما يكون كام
(قدم له وحققه وضبط ّ
شغل نفسه ً
يقول اجلاحظ يف شبيه هبذا الصنيع .وقد َ
سامه
بدال من ذلك بام ّ
(معرتضا لعن نَن مل يعنه) كام تقول العرب ،وأصبح
(الذب عن أيب ح ّيان) فكان
ً
ّ
م َثله:
كمرضـــعة أوالد أخـــرى وضـــ ّيعت

بني بطنها ،هذا الضالل عن القصـد

وأكثر املشكالت التي نعانيها إنام سببها إمهال كثري من الناس ألعامهلم
الواجبة عليهم وتقصريهم فيها واشتغاهلم بأعامل غريهم التي مل يطالبوا هبا وال
ُيسنوهنا وإن حاولوها.
وقد رأيت أن أعرض بعض األخطاء التي وقعت يف األبيات فقط من
هذه النرشة اجلديدة .وهي كافية يف بيان قيمتها ويف اإلنباء عن ما وراءها:
 -1مــــا أنــــت بــــاحلكم الــــرتَض

وال األصيل وال ذي الرأي واجلـدل

(ص .)53الصواب (الرتَض حكومته) كام هو ظاهر .وكذلك هو يف
املخطوط واملطبوع.
فرحــا
 -4مــا كــالريوح ويغــدو اله ًيــا ً

ــتديم احلـــزم ذا رشـــد
ــمرا مسـ
َ
مشـ ً

(ص .)53تابع يف هذا نرش َة هـ (وهو اختصار طبعة هادي هنر) .وهو
(مشمر مستديم احلزم ذو رشد) كام يف نسخة البلبييس .وقد
خطأ صوابه
ّ
أخذت هبا نرشة ط (وهو اختصار نرشة صالح رواي) ،أي ليس املشمر احلازم
فرحا ،كام تقول( :ما كزيد عمر) .وهذا
ذو الرشد كالذي يروح ويغدو اله ًيا ً
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البيت من موضوعات ابن مالك .وهو عىل الصواب يف «ختليص الشواهد
 »112البن هشام نفسه .ويف خ (وهو اختصار النسخة التي اعتمدها صاحبنا)
(مشمرا  ...ذو) .وهو خطأ .فاملحقق ( ) هنا مل يتبع ما يف خمطوطته عىل خطئه
ً
ومل ينبه عىل ذلك ،و ّملا خالفها مل يو َّفق إىل اختيار الصواب.
 -5وقــد بــدا هنـ َ
ـك مــن املئــزر
(ص .)11الصواب (هنك) ألنه خطاب المرأة كام هو معروف .وهو يف
خ (فقد) .ومل يأخذ به وال نبه عليه .و(هنك) فيها غري مضبوطة .وقد ضبطها
املح ّققان السابقان بالكرس عىل الصواب.
 -2إذا هـــــوى يف جنّـــــة غادرهـــــا

خسـا وهـي زكـا
من بعد ما كانـت ً

(ص .)12الصواب (ج ّثة) كام يف رشوح مقصورته وغريها ،انظر ً
مثال
«رشح ابن خالويه  .»425وكذلك هي يف خمطوطتَي حفيد ابن هشام والبلبييس
ويف خمطوطته (خ) التي اعتمد عليها .وقد أخذ بذلك نشار (هـ) فأصاب .وإنام
رواي
عدل صاحبنا عن خمطوطته وأخذ بام يف خمطوطة الكردي التي اعتمدها ّ
روا ًيا قطع بتحريف (ج ّثة) ً
رت حمققنا
يف هذا املوضع ألن ّ
جهال منه بوجهها ،فاغ ّ
ف
وحر َ
بذلك مع أن روا ًيا مل هيتد إىل ختريج هذا البيت يف املقصورة ورشوحها ّ
فرسه قبل البيت
(زكا) إىل (ذكا) ومل يصب يف تفسريه مع أن ابن هشام ّ
 -1عـــىل أحـــوذيي اســـتقلت عشـــية

فــــام هــــي إال ملحــــة وتغيــــب

(ص .)11الصواب (عشي ًة) بالنصب ،ظرف زمان .وكذلك هي يف (هـ)
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و(ط) و(خ).
 -1ووجـــــوههم كأهنـــــا أقـــــامر
(ص .)33وهو خطأ صوابه (وجوههم) من غري واو .وكذلك جاء يف
(خ) و(هـ) .وقد عرف حمقق (هـ) ختريج هذا البيت إذ ذكر أنه وجده يف
غري
«البحر املحيط»( :كأنام وجوههم أقامر) ،ولكنه مل يقطع بأنه هو .وهو هو َ
ّ
شك ،فقد رواه ابن داوود يف «الزهرة  »110 /4وغريه (وجوههم كأهنا
أقامر) .فلم يأخذ صاحبنا يف هذا املوضع بام يف خمطوطته ومل ين ّبه عىل عدوله
عنها ومل تن ّبهه حاشية حمقق (هـ) إىل مراجعة البيت ومل يو َّفق إىل الصواب حي
أخذ بام يف (ط).
للشــــم األالء كــــأهنم
 -3أبــــى اهلل
ّ

ســيوف أجــاد القــي يــو َم صــقاهلا

َ
صقاهلا) .وهي عىل الصواب يف (خ)
(ص .)53كذا .والصواب (يو ًما
َ
صقاهلا) .وهو خطأ ظاهر .وبسبب عجلة
و(هـ) .وكتبت يف (ط)( :يو َم
صاحبنا أ ّلف من هذين الضبطي هذا الضبط املرتاكب اخلطأ .ولو بحث ً
قليال
روهيا الم مفتوحة ساقها ابن
لتبي له أن هذا البيت من قصيدة
لكثري ّ
عزة ّ
ّ
ّ
ميمون يف «منتهى الطلب  .»55 /2وقبله:
إذا النّـــاس ســـاموها حيـــا ًة زهيـــد ًة

هي القتل والقتل الذي ال شوى َهلـا

 -7إنـــام يـــريض املنيـــب ر َّبـــه
مـــا دام معن ًّيـــا بـــذكر قلبـــه
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(ص .)113يف هذين البيتي ثالثة أخطاء :أحدها (إنام) .والصواب
ن
(بذكر) .والثالث (قلبه) .والصواب (قل َبه)
(وإنام) .والثاين (بذكر) .والصواب
بالنصب .ولو قرأ تعليق ابن هشام بعده ملا تدهده يف هذا اخلطأ القبيح ،قال ابن
هشام( :وأقيم اجلار واملجرور مقام الفاعل مع وجود املفعول به ،وهو
«قلبه») .وقد سلمت (خ) من هذه األخطاء إذ وقع فيها (وإنام) ،ومل تضبط
الكلمتي املذكورتي .وكذلك سلمت نرشة (هـ) .وإنام تابع يف ذلك نرش َة
(ط) .والظاهر أنه ليس خط ًئا من حم ّققها ،وإنام هو تطبيع بسبب تقدّ م حركة
هاء الضمري ،وذلك ألنه ملا أعرب البيتي يف حاشيته ذكر أن (قلبه) مفعول به
منصوب .وهذا ما يوكّد لك خطر االعتامد عىل النسخ املطبوعة .وهذان البيتان
من موضوعات ابن مالك .وقد ذكرمها يف «رشح التسهيل  »147 /4و«رشح
الكافية الشافية .»110 /4
ّ
كــــــل فــــــؤاد عليـــــــك أ ُّم
 -5مــــا أ ُّمــــك اجتاحــــت املنايــــا
(ص .)141كذا ضبطها (أ ُّمك) بالضم .ولو قرأ السطر الذي بعده
لوجد ابن هشام يقول( :و«أمك» مفعول مقدّ م) .وقد انقاد يف خطئه هذا
ملح ّقق نرشة (هـ) يف ضبطه .ومل تضبط يف (خ) وال (ط).
 -10هلفــي عليــك ل َلهفــة مــن خــائف

يبغــي جــوارك حــي لــيس جمــري

ن
وجر (هلفة) .وهو من أبيات
(ص .)125والصواب (للهفة) بكرس الالم ّ
احلامسة .ومل تضبط هذه الكلمة يف (خ) وال (هـ) .وضبطت كذلك يف (ط)
فتابعها عىل اخلطأ.
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 -11وقــد جعلــت قلــوص أيب جيــاد

مـــن األكـــوار مرتعهـــا قريـــب

(ص( .)123أيب جياد) تصحيف عن (ابني زياد) تابع فيه (ط) و(هـ).
وهذا البيت من أبيات احلامسة .وروايته هناك (ابني سهيل) .وربام روي (ابني
األصح ألهنا
زياد) .ووقع يف خمطوطة (خ) التي اعتمدها (بني سهيل) .وهي
ّ
رواية ابن هشام يف سائر كتبه كـ«أوضح املسالك» و«مغني اللبيب» ،ومل يأخذ
النص ،وآثر أن
أيضا ،ومل يراجع مكتبة هذا
هبا صاحبنا ،ومل ينبه عىل ذلك ً
ّ
يواطئ الطبعتي السابقتي عىل الغلط.
 -14بأنـــك ربيـــع وغيـــث مريـــع

وأنــــك هنــــاك تكــــون الــــ ّثامال

(ص .)115يف هذا البيت ثالثة أخطاء :أحدها ضم ميم (مريع).
والصواب ( َمريع) كام يف املعاجم .والثاين (تكون) .الصواب (تكون) كام هو
يتعي أحدمها
ظاهر .والثالث :أنه ضبط الثاء من (الثامال) بالضم أو الفتح ،ومل ّ
انطامس أعايل احلركات بسبب تقريب األسطر
ألن من املساوي الشائنة لنرشته
َ
بعضها من بعض .وكال الضبطي خطأ ،فـ(الثامل) بالكرس كام يف املعاجم .وقد
حذو القذة بالقذة ،أي مل يعد عمله يف
تابع يف هذه األخطاء الثالثة نرشة (ط)
َ
ذلك (النسخ واإللصاق) .وقد كانت (هـ) يف هذا أحسن ً
حاال إذا سلمت من
اخلطأين األولي دون الثالث.
خالصا مـن األذى
 -15إذا اجلود ومل يرزق
ً

فال احلمد مكسو ًبا وال املـال باقيـ ًا

(ص .)114يف هذا البيت خطآن تابع فيهام (ط) من غري إعامل فكر:
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أحدمها (ومل) .والصواب (مل) .وبه يستقيم الوزن .والثاين تنوين (باقي ًا) .وهذه
كرره يف كثري من
ألف اإلطالق ،فال وجه لتنوينها .وليس هذا بسهو ،فقد ّ
األبيات متاب ًعا يف ذلك خطأ (هـ) و(ط) .وهو يف (خ) عىل الصواب .وهذا
ّ
يدل عىل أن صاحبنا املحقق ( ) ال ُيسن فهم ما ينسخ.
ومر هذا البيت يف موضع آخر (ص )112فأخطأ فيه خط ًئا جديدً ا ثال ًثا،
ّ
َ
يرزق) بفتح القاف املجزومة فكرس الوزن والنحو وكرس
وهو أنه ضبط (مل
أذواقنا معه .واهلل املستعان ولعل القارئ عرف سبب ذلك ،وهو أهنا وقعت
يف (ط) هكذا
 -12خرقــاء يلعــب بــالعقول حباهبــا

كتالعــــب األفعــــال باألســــامء

(حباهبا) بالفتح كام يف
(ص( .)130حباهبا)
بالضم خطأ .والصواب َ
ّ
املعاجم .وقد سلمت (خ) والنرشتان السابقتان من هذا اخلطأ.
َ -11خيال به راعي احلمولة طائر ًا
(ص .)134هذا البيت من أبيات «كتاب سيبويه» .وفيه خطآن :األول
(خيال) .والصواب (خيال) بضم الياء .وقد نجت من ذلك (هـ) و(ط) .والثاين
َ
تنوين (طائر ًا) .وقد مَض بيانه.
 -11وما عليـك إذا مـا أخربتنـي دن ًفـا

وغــاب بعلــك يو ًمــا أن تعــوديني

(ص .)135زيادة (ما) خطأ ّ
خمل بالوزن كام هو ّبي .وهي عىل الصواب
أيضا .وإنام تابع يف ذلك
يف خمطوطة (خ) التي يزعم أنه معتمد عليها ويف (هـ) ً
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(ط) عىل اخلطأ.
 -13وخ ِّريت سـوداء الغمـيم مريضـة

فأقبلت من أهـيل بمصــر أعو َدهـا

(ص .)135يف هذا البيت خطآن :األول (وخ ِّريت) .والصواب
(وخ ِّربت) كام هو ظاهر .وهو عىل الصواب يف املخطوطة واملطبوعتي .والثاين:
(أعودها) .والصواب (أعودها) كام ال خيفى .وقد تابع يف هذا اخلطأ الرصيح
جدًّ ا (ط)
 -17مـــا را نع اخلـــالن ذمـــة ناكـــث

بــل مــن وَف يـــجد اخلَ َليــل خلــي ً
ال

(ص .)131يف هذا البيت مخسة أخطاء :األول (اخلالن) .والصواب
(جيد) كام هو معلوم .والثالث
(اخلالن) بضم اخلاء .والثاين (جيد) .والصواب َ
ربئه أن منها ما قد
والرابع (اخلليل) .واخلامس (خليال) من غري تنوين .وال ي ّ
سليام بري ًئا من األخطاء ما
يكون تطبي ًعا ألن من واجب املح ّقق أن خيرج النص ً
وسعه ذلك .وكثرة التطبيعات دليل عىل قلة املباالة وعىل التقصري يف املراجعة.
َ
ضبط حمقق نرشة
وكالعادة فقد تابع حمققنا ( ) يف هذه األخطاء اخلمسة كلها
(ط) .وقد برأت من هذه األخطاء مجي ًعا نرشة (هـ) .ويا سالم عىل هذا
التحقيق
 -15فرم بيديك الـدهر هـل تسـتطع

ـال جبـ ً
نقـ ً
ـاال مــن ُتامــة راســيات

(ص .)175أخطأ املحقق ( ) يف هذا البيت ثالثة أخطاء :أحدها زيادة
(الدهر) .وهبا ينقصم ظهر الوزن .والثاين (تستطع) .والصواب (تسطيع).
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والثالث جعله ً
(نقال) أول العجز ،وإنام هو آخر الصدر ،فمسخ املحقق البيت
ً
مسخا شني ًعا .وهب أن عنده خمطوطات وأهنا أطبقت عىل ذلك أفلم
بذلك
واحلس ما ين ّبهه عىل خطئها ويأخذ بيده إىل الصواب وهل
يكن له من الذوق
ّ
النص يف علم التحقيق؟ والصواب:
يعلم ما معنى تقويم ّ
فـــرم بيـــديك هـــل تســـطيع نقـ ً
ــال

جبـ ً
ـــاال مــــن ُتامــــة راســــيات

وهذا البيت للفرزدق .وكذلك هو يف «ديوانه» ويف مجيع املصادر.
 -40تع ّفــق بــاألرطى هلــا وأرادهــا

رجـــال فه ّلـــت نـــبلهم وكليـــب

(ص .)151و(ه ّلت) خطأ حمض .والصواب ّ
(فبذت) .وهذا البيت من
قصيدة مفضلية معروفة لعلقمة بن ع َبدة .ويف (خ) (قيدت) .وظاهر أنه
تصحيف (فبذت) .وهو يف نرشة (هـ) عىل الصواب .ويف (ط) كأهنا (فب ّلت)،
وليست بواضحة ،ولكن حمققها ( ) أعرب يف الرشح ّ
(فبذت) ،فقرأها حمققنا
(فه ّلت) ولقد عجبت له أنّى أفك عن اإلصابة يف هذه املسألة أفام يصيب
ولو بالغلط وهذا يد ّلك عىل أثر استهانته بأمهية مراجعة ما يكفي من النسخ
أيضا بتخريج الشعر وعرضه عىل املصادر.
اخلطية واستهانته ً
 -41يـا أم عمــرو ،جــزاك اهلل صــاحلة

فــؤادي كالــذي كانــا
عــيل
ردي
َ
ّ

(فؤادي) بالفتح خطأ ينكرس به الوزن .وقد سلمت
(ص.)400
َ
النرشتان السابقتان واملخطوطة من ذلك.
 -44أيــا جــبيل نعـــامن ،بــاهلل خليـــا
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نســيمها
نســيم الصــبا خيلــص إيل
َ

(ص .)404يف هذا البيت خطآن :األول (نعامن) بالفتح .وضمه خطأ.
والثاين (نسيمها) بالرفع ،فاعل .وقد سلمت نرشة (هـ) من هذين اخلطأين.
ووقعت فيه نرشة (ط) فق ّلدها صاحبنا تقليدً ا أعمى.
 -45يبكيــك نـ ن
ـاء بعيــد الــدار مقــرتب يــا للكهــول وللشــبان للعجــب
(ص( .)405مقرتب) تصحيف تابع فيه (ط) .ويف (هـ)( :مفرتب) .ويف
(خ)( :معرتب) .والصواب (مغرتب) كام يف مجيع املصادر وكام يقتضيه املعنى.
وصاحبنا كام ترى ال يكاد خي َّري بي أمرين إال اختار أبعدمها عن الصواب
 -42ليس مـن مـات فاسـرتاح بميـت

إنــــام امليــــت ميــــت األشــــياء

(ص .)451نعم (األشياء) ،هكذا أثبتها املحقق ( ) .والصواب كام هو
معروف يف مجيع املصادر (األحياء) .وكذلك هي يف النسخة (خ) التي اعتمدها
ويف الطبعتي السابقتي.
ن
ـــالء
 -41إىل ردح مـــن الشـــيزى م

رب يل َبـــك َّ
بالشـــهاد
لبـــاب الـــ َّ

(ص .)452يف هذا البيت أربعة أخطاء :األول (ردح) .وصواهبا (ردح)
ألن ( َف ً
عاال) جيمع عىل (فعل) .والثاين( :مالء) .والصواب (مالء) ألنه مجع
رب) ،مضاف إليه .والرابع َّ
(الشهاد).
رب) .والصواب (ال ِّ
(مآلن) .والثالث (ال َّ
والصواب ِّ
(الشهاد) بالكرس ،مجع (شهد) .ومجيع املعاجم واملصادر عىل ذلك.
ومل ختطئ نرشة (هـ) يف هذه املواضع ،وإنام أخطأت نرشة (ط) يف موضعي من
هذه األربعة ،فاستلبها صاحبنا منها وزاد عليها خطأين آخرين وكأنه يقول
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لصاحب تلك النرشة :أنا أحق بكثرة األخطاء منك
 -41بدا يل أين لست مدرك ما مضــى

وال ســابق شــي ًئا إذا كــان جاثيــ ًا

(ص .)414هكذا (جاثي ًا) بالثاء والتنوين .وهذان خطآن .أما التنوين
مر بيانه .وهو متابع فيه لنرشة (ط) .وأما (جاثيا) فصوابه (جائيا) كام هو
فقد ّ
معروف .وقد ث َبت هذا اللفظ عىل الصواب يف (خ) ويف الطبعتي السابقتي.
 -43من عهد عـاد كـان معرو ًفـا لنـا

أمـــر امللـــوك وقتلهـــا وقتاهلـــا

(ص( .)412أمر) خطأ .وقد خالف يف ذلك خمطوطته (خ) ونرشة (هـ).
وكتب حم ّققنا ( ) يف احلاشية( :هـ :ارس) .وأقول :بل
أيضا.
وكذلك نرشة (ط) ً
َ
أيضا ،ولكنك مل حتسن قراءُتا .وانظر يف
هي كذلك يف خمطوطتك ويف (ط) ً
إعراب حمقق (ط) هلا يف احلاشية .وكذلك هي يف مجيع املصادر .وهو الذي
يقتضيه املعنى .وهذا يوكد ما بينته من رضورة مراجعة املخطوطات وختريج
الشواهد وعرضها عىل املصادر .فمن مل يفعل هذا وال سيام إذا مل يكن له من
العلم وجودة النظر ما يعتصم به فإنه ميسء عابث.
 -47فال بك ما أسأل وال أغاما
(ص .)431كتبها (أسأل) هبمزة وبضمة عىل الالم .والصواب ( َأ َ
سال).
وهي عىل الصواب يف (خ) .ووردت يف (هـ)( :أسأل) ،ويف (ط)( :أسال)
فأخذ صاحبنا من كل نرشة خطأها فاجتمع له خطآن ألن حمقق (هـ) جعلها
مهزة فكرس الوزن ،وحمقق (ط) مل يكرس الوزن ،ولكنه جعله ً
فعال مضار ًعا
فأفسد املعنى .وصاحبنا مجع كرس الوزن وإفساد املعنى وهذا البيت مشهور
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ن
ماض من السيل.
معروف الضبط يف املصادر .و(أسال) فعل
وال بد أن أقف هنا وأن أصدّ عن النظر يف سائر أبيات الكتاب ألين لو
ً
ً
طويال ،فام ذكرته هنا ما هو إال
اسرتساال
فعلت ذلك السرتسلت يف الكالم
قليل من كثري .وأنا أكره أن أضيع وقتي ووقت القارئ يف تبيي مساوي حتقيق
ن
ملحد
ال قيمة له فأكون يف نقدي هلذا التحقيق كمثل رجل أراد أن يبي ضالل
يسمي عند األكل.
من املالحدة فذكر أنه يرشب بيده اليرسى وال ّ
شك أن هذه النرشة فاسدة من ّ
كل وجه ً
وأظنّه صار ب ّينًا بال ّ
أصال وفر ًعا.
وال أحسب أن قارئًا أو طالب علم يمكن أن يثق بعد ذلك بتحقيقات هذا
الرجل الذي ا ّدعى أنه ح ّقق هذا الكتاب وهو مل جيمع نسخه اخل ّطية مع سهولة
الوصول إليها ومل يصدق يف وصف النسخة الوحيدة التي اعتمد عليها وال
وعول عىل مطبوعتي مملوءتي باألخطاء
أصاب يف تنزيلها منزلتها الصحيحةّ ،
فقابل عليهام خمطوطته تلك فتضاعف خطؤه ،ثم مل يك ّلف نفسه مع تقصريه
يقرب
الشديد هذا
َ
مهه أن ّ
ختريج شواهد الكتاب وال نصوصه وال كان من ّ
للقراء والباحثي بصنع الفهارس الكافية له وليس له مع هذا ك ّله من
الكتاب ّ
حسن النظر ولطف الذوق ما ين ّبهه عىل مواضع الزلل ومكامن التصحيف.
ولو ترك القطا لنام.
│
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نقد لإحدى طبعات (قواعد المطارحة) لابن إياز

()1

ّملا ات َّصل يب نبأ نرش كتاب (قواعد املطارحة) البن إياز (ت171هـ)
تسل عن
بتحقيق د .عبد اهلل بن عمر احلاج إبراهيم ،أرسعت إىل اقتنائه ،فال َ
يدي مأخو ًذا بنصاعة حرفه وجودة ورقه
نش َويت ورسوري وأنَا أق ِّلبه بي
َّ
ذكره املح ِّقق يف املقدّ مة من أنه َ
بذل يف
وحسن إخراجه.
وحس َن ظنِّي به ما َ
َّ
ونفيس وقته ،بيدَ ِّأين ملا رشعت يف
حتقيقه غاي َة اجلهد وأفنَى فيه زهرة شبابه
َ
وأوغلت فيه َ
َ
جعل ظنِّي فيه يسوء ،فام أمتمته حتَّى قدَّ رت ما فيه من
قراءته
بأكثر من مخس مئة خطأ .وهذا
النص وضبطه فقط
األخطاء التي تتع َّلق بقراءة ِّ
َ
عدَ د هائل
ومل أجد من الوقت ما يمكِّنني من أن أعرض هذه األخطا َء ك َّلها ،كام أين
فاستقر رأيي َ
عىل أن
أمر هبا فال أن ِّب َه عليها،
َّ
مل َأر من النُّصح للعلم وطالّبه أن َّ
أور َد مجل ًة من جسيم هذه األخطاء ومه ِّمها وما َّ
دق منها وغم َض حتَّى أشب َه
الصواب .واهلل املو ِّفق.
َ -1
قال( :احلمد هلل ...محدً ا ،...ويمري َصو َب املزيد فيها ،ود َي َمه) [ص
 .]5والصواب( :و َيمري) بفتح الياء ألنّه يتعدَّ ى بنفسه ال باهلَمزة.
وُي ُّل يف القلوب
 ...( -4أن
أضع كتا ًبا ...وأر ِّت َبه ترتي ًبا َيقرب به نفعهَ ،
َ
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة ما بي 1255 /5 /15 -14هـ.
111

مصحف ًة عن (جي ّل) كام يقِض املعنَى.
َوقعه) [ .]5وكلمة (ُي ّل) أراها
َّ
َ
ضبط هذا البيت هكذا( :يا جعفر ،يا جعفر ،يا جعفر) [.]41
-5
اضطرارا عىل حذو( :سالم
والصواب( :يا جعفر ،يا جعفر ،يا جعفر) بالتنوين
ً
اهلل يا مطر عليها) َّ
َ
الكف ال يدخل
وذلك أن
ألن ا ِّطراحه خي ّل بوزن البيت،
ّ
الرجز.
بحر َ
َ
( -2و َمقنع من احلرير أص َفر) [ .]41والصواب( :ومقنَع) بكرس امليم،
اسم ن
آلة .وهو ما تغ ِّطي به املرأة رأسها وحماسنها كالقناع.
ن
الفن تفاع ً
تفاوت األمر
ال كام ذكر أبو زيد َ
( -1وجيوز أن يكون بنى من ِّ
تفاوتًا ،فقال :تفانن) [ .]42والصواب يف ضبط (تفاعالً) و(تفاوتًا) هو
(تفاعالً) و(تفاوتًا) .وهو ِّبي ال َُيتاج إىل إيضاحن .
(فاألول نَرجس ألن نظريه يرضب) [ .]41والصواب( :نرضب).
-1
ّ
 ...( -3يشكر ،وتغلب ،ووزهنام يفعل ،وتفعل ،وهذان املثاالن ال
يكونان َّإال يف األسامء) [ .]43والصواب حذف (إال) هذه.
( -7وهذا ظاهر مع االنرصاف) [ .]47وذكر املح ِّقق يف احلاشية ّ
أن يف
نسختي خمطوطتي (مع االتصاف)ّ .
ولعل الصحيح (اإلنصاف).
( -5واملقصور ...وما زاد عىل ثالثة فبالياء كقولكَ :مغ َزيان،
ومس َرتش َيان) [ .]55والصواب( /ومس َرت َشيان) بفتح ِّ
الشي ألنه مقصور،
أصله (مس َرت َشى).
(وأجاز الكوف ّيون ط َلحون ،وط َلحي ،وواف َقهم ابن كيسان إال أنه
-10
َ
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يفتح الال َم) [ 55احلاشية] .والصواب( :طلحون ،وطلحي) بإسكان الالم كام
هو ِّبي.
( -11وتداعى من َخ َراه بد نم) [ .]25وضبط (من َخ َراه) هبذه الصورة خطأ.
والصوابَ ( :منخراه ،أو َمن َخراه ،أو منخراه ،أو منخراه).
رتك نحو :أين نَن) [ .]21الصواب( :أي َن).
( -14وهذا مش َ
رشة) [ .]27والصواب فتح ِّ
رشة).
الشي َ
(ع َ َ
( -15وللفتحة َع َ
َ
بعدك باجلهل) [ .]15والصواب( :بعدك).
( -12فإين رشيت احلل َم
ن
حاجة صارت حاجتك؟) [.]11
( -11ما جاءت حاجتك ،تقديره :أ َّية
والصواب( :أي َة حا ن
جة )...بالنصب ألنه خرب (صارت) مقدَّ م.
َّ
( -11وساقت لنا مذ َحج بالكالب) [ 11احلاشية] .والصواب:
( َمذحج).
(الربيع) َ
كأم نري
الرب ِّيع بن ض َب نع ال َف ُّ
زاري) [ .]15والصوابَّ :
( -13وقال ُّ
وضم الباء.
(ضبعن) بفتح الضاد
(الر َبيع) كز َه نري ،بن َ
ِّ
أو ُّ
( -17إذا عدموا زا ًدا فإنك عاقر) [ .]74والصوابَ ( :عدموا).
الرواية( :بغضهم).
( -15إلينا ولكن َبعضهم متَامين) [ .]101وصواب ِّ
َ
(رأسك) بفتح
( -40أفنان رأسك كال َّثغام املخلس) [ .]101والصواب:
الكاف.
ذاو جمدَّ د) [ .]142والصواب( :عىل حش ن
حش ن
كالش ِّن ن
ف ِّ
( -41عىل َ
ف
َ
َّ
األوىل وفتح الثانية .ورشحها معروف.
كالش ِّن )...بكرس الشي
113

(عجب لتلك قض َّية .]141[ )...والصواب( :قض َّي ًة) بالنصب،
-44
َ
حال.
( -45وزدتّك ح ًّبا مل يك ّ
يعرف) [ .]121والصواب( :مل يكن.)...
قط َ
والربود)
(السخون َ
السخون والربود) [ .]121والصوابَّ :
( -42يعجبه ُّ
السي والباء.
بفتح ِّ
كضا) ،مصدر.
(ر ً
( -41وجاء زيد راك ًضا) [ .]125والصوابَ :
ــالريف حتـــى يقـــا
-41
(وأرشب بـ ِّ
َ

دجــن)
بـالريف مــا قـد َ
َل أال طـال ِّ

ن
َ
فصل ليستقيم الوزن.
(يقال) من غري
[ .]115والصواب:
( -43ح ًّقا إنك ذاهب) [ .]111والصواب( :ح ًّقا أنك ذاهب).
الرجال) [ 135احلاشية] .والصواب:
( -47ومل يشفق عىل نغض ِّ
(الدِّ خال).
صحة
عرفت أن
( -45وقد
َ
األمور العارض َة ال يعتَدّ هبا يف العربية بدليل ّ
َ
«رؤ َيا» ،و« َضوء» ،و« َيشء») [ .]171والصواب«( :رو َيا» ،و« َض نو»،
قلب الواو يف
و« َ ن
يش») .يريد أنّه لوال تركهم االعتدا َد بالعارض ألوجبوا َ
(ضو) واليا َء يف
قلب الواو يف َ
(رويا) يا ًءا عىل حدِّ (س ِّيد) وألوجبوا ً
أيضا َ
لتحركها وانفتاح ما قبلها.
َ
(يش) أل ًفا ُّ
قلت).
( -50لو قلت ما يف قومها مل تي َثم) [ .]405والصواب( :لو َ
تكـره النفـوس مـن األمــ
( -51ربام َ
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رجـــة كحـ ِّ
ــل العقـــال)
ــــر لـــه ف َ

[ .]411والصواب( :له َفرجة) بفتح الفاء ،وخرب أيب َعمر بن العالء يف
بجر الالم.
هذا معروف ،و(العقال) ِّ
هبن ن
ن
(نواعم)
عي نواعم .]413[ )...والصواب:
-54
(فحور قد هلوت ّ
َ
ألنه نعت لـ(حور) املجرورة.
ضارب ن
ن
ن
زيد .]441[ )...والصواب( :ضارب
برجل
( -55مررت
ن
زيد).
األمري ينعم عىل الناس) [ .]455والصواب( :اقصد) ،من
( -52اقصد
َ
رضب.
باب
َ
( -51إىل اإلصباح آ َث َر ذي أثري) [ .]423والصواب( :آث َر) بكرس الثاء.
َ
ذلك) [ .]417والثابت( :إن
جتزعي أن منف ًسا ...فعند
( -51ال َ
منف ًسا ...فعند ذلك).
( -53أما زيد فأنا ضارب) [ .]431والصواب( :أما زيدً ا).
( -57أما يوم اجلمعة فزيد خارج)( ،أما يوم اجلمعة فإن زيدً ا منطلق)،
(أما يوم اخلميس فإن زيدً ا صائم) [ .]433 ،431والصواب( :يو َم).
( -55والظرف الواقع بعد أ َّما فضلة .]431[ )...والصواب (فضل ًة)،
حال.
َّ
(وإن مل يكن ذلك صوا ًبا) [ .]471والصواب( :وإنَّام.)...
-20
ـالب ح ِّبــي
( -21لعمــرك إننــي وطـ َ

َربض ال َّثمـــــدَ ال َّظنونـــــا
لكـــــاملت َ ِّ

َـــــراه
يطيـــــف بـــــه ويعجبـــــه ت
َ

ـــع العيونـــا)
وض َ
جممـــه ق َط َ
ـــيق ِّ
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ن
أخطاء ،األول( :ال َّثمد) .والصواب:
[ .]475يف هذين البيتي ثالثة
(ال َّث َمد) .والثاين( :ت ََراه) .والصوابَ ( :ث َراه) .والثالث( :وض َيق) .والصواب:
(وضيق) .وخطأ رابع ،وهو َّ
ذكر أنه مل يقف عليهام .ومها يف «أمايل
أن املح ِّقق َ
القايل ( ،»)14 /5واألول منهام يف «اللسان» (ثمد) ،وغريه .ويف «األمايل»
َ
مكان (ح ِّبي) (ح َّبى) ،اسم امرأة .وال أستبعد أن يكون هو الصواب ،ويكون
مصح ًفا عنه .وهو أشبه بأسلوهبم.
الثاين
َّ
(صاحب قوم).
( -24وهو صاحب قو نم) [ .]455والصواب:
َ
 ...( -25ممَّا تطيح الطوايح) [ .]502والصواب( :الطوائح).
( -22من األرض مو َمات وبيداء َسم َلق) [ .]515والصوابَ ( :مو َماة).
عيل كريمها) [ .]512والصوابَ ( :يكرم).
( -21إذا هي مل َ
يكرم ّ
ندي) [ .]511والصواب( :حجر).
( -21المرئ القيس بن َح َجر الك ِّ
َ
(لعينيك).
( -23لعينيك من ماء الشؤون وكيف) [ .]517والصواب:
كثريا ما خيلط بي خطاب املذكر واملؤنث.
واملح ِّقق ً
( -27يويف ويرتقب النَّجا َد كأنه) [ 541احلاشية] .والصواب( :النِّجاد)
بكرس النون ،مجع (نَج ند).
ن
َ -25
(رصامها) بفتح
رصامها) [ .]545والصوابَّ َ :
(وخلَري واصل خ َّلة َّ
الصاد.
 -10احلاشية اخلامسة يف صفحة  554مقحمة ،وال صلة هلا باملتن البتة.
( -11وكن حاف ًظا هلل والدين شاكر) [ .]520أشار املحقق يف احلاشية
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شاكرا هلل والدين شاكر) .وكان ينبغي له
األوىل إىل أن يف بعض النسخ (وكن
ً
ألهنا اختيار املصنِّف كام َترى يف ص .521
أن خيتارها َّ
( -14وكذلك حدَ َّيا بمعنى متَّحد) [ .]524والصواب( :مت ََحدُ ).
َ ( -15عجبت من رضب ن
زيد الظريف َعم نرو) [ .]525والصواب:
يفرس قو َله( :حد َّيا الناس ك ِّلهم مجي ًعا) فذكَر َّ
أن
َ
(عمرو) بالرفع ألنه أراد أن ِّ
(حدَ َّيا) مصدر مضاف إىل مفعوله ،وهو (النَّاس) ،كأنَّه َ
قال( :نحن نتحدَّ ى
اجلر مح ً
ال
َ
الناس ك َّلهم مجي ًعا) ،وإذن جيوز يف تابع املضاف إليه ،وهو (ك ّلهم)ّ ،
عىل لفظ متبوعه ،وهو (الناس) ،والنَّصب مح ً
ال عىل حم ّله .وم َّثل له بقولك:
(عجبت من رضب ن
رضب زيدً ا
زيد الظريف َعمرو) إذ املعنى (عجبت من أن
َ
ف َعمرو) ،فـ( َعمرو) فاعل و(زيد) جمرور لف ًظا منصوب حمَالًّ ،فيجوز
الظري َ
اجلر والنصب.
لك يف تابعه (الظريف) ُّ
( -12تقديره :حمافظي متَّخذين) (ومتَّخذي الناس) [ .]521والصواب:
(مت ََحدِّ ين) و(مت ََحدِّ ي).
( -11وكان األصل :عن َبنينَا) [ .]521والصوابَ ( :بنينَنَا) بنوني.
َ
السني الكوامل) [ .]510والوجه املعروف:
( -11ب َفو َديه
سبعون ِّ
ني) ،وهو الذي ينبغي أن ي َ
ضبط به.
(الس َ
ِّ
(رص ًما).
( -13لو خياف هلا رص ًما .]515[ )...والصواب( :رص ًما) ،أو َ
محى األخضـر ِّيي إنه
( -17سأمحي َ

أ َبى النـاس إال أن يقولـوا ابـن أخضــَرا

وهــل َيل يف احلمــر األعــاجم نســبة

فــــآنَف ممَّــــا يزعمــــون وأنكَــــرا)
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[.]512
ن
أخطاء ،وهي قوله( :سأمحى محى األخرض ِّيي).
ويف هذين البيتي ثالثة
(فآنف)
وال يستقيم به الوزن .والصواب( :محا َء) .وقوله( :فآنف) .والصواب:
َ
بالنصب .وقوله( :وأنكَرا) .والصواب( :وأنكرا).
( -15أو من بني زهر َة األخيار قد َعلموا) [ .]512والصواب:
(علموا).
قايش) بفتح
قايش .]511[ )...والصوابَّ :
( -10قلت يو ًما ُّ
(للر ِّ
للر ِّ
الراء.
الكف يعسل متنه) [ .]517والصواب( :يعسل) من باب
هبز
ِّ
َ ( -11لدن ّ
رضب.
َ
لت).
( -14لن تراها ولو تأ َّملت إال) [ .]512والصواب( :تأ َّم َ
أرضا هبا أهلها) [ .]512والصواب( :تذك ََّرت).
( -15تذكَّرت ً
(ألشجع).
مي) [ .]532والصواب:
َ
الس َل ِّ
( -12وهو ألشج نع ُّ
السمر) [ .]533والصواب( :أك َل) بضم
( -11غدا َة الوغى َأك َل الردين َّية ُّ
اهلمزة .واألكلُّ :
احلظ.
يشء قتلك) [ .]535والصواب( :أي ن
( -11قد علمت أي ن
يشء).
ُّ
َّ
القيني) [ .]571والصواب( :ال َّط َمحان).
( -13أليب ال َّطمحان
ِّ
هلف نفيس من إذا راح أصحايب) [ .]574سقطت كلمة (غد)
( -17يا َ
بعد (من).
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ن
شــامت يب إن أنــا ه َلكـــ
( -15كــم

ن
وقائـــــــــل :هلل َد ُّره)
ــــــــــت

الرواية.
[ .]572حت َذف كلمة (أنا) ليص ّح الوزن .وكذلك ِّ
( -30آذ)( ،إ َذيا) [ .]553والصواب :ن
(آذ) و(آذ ًيا).
ً
( -31زيد يوم اجلمعة رسيع االنطالق) [ .]210والصواب( :يو َم).
ن
فالن أحالس َخيلهم) [ .]212والصواب( :أحالس
( -34بنو
خيلهم).
( -35وما بعد ال َيدعون إال األشائام) [ .]213والصواب( :ال
دعون).
ي َ
( -32ك َظريف ون َصري) [ .]213والصواب إسقاط الواو.
َ ( -31أموان) [ .]217والصواب( :أموان) أو (إموان) بضم اهلمزة أو
كرسها.
رب عىل ثالثة أرض ن
مصحف
ب) [ .]217و(اخلرب)
ّ
( -31وهو أن هذا اخل َ
عن (اجلَرب) باجليم.
َ ( -33أرضي) [ .]215والصواب ( َأ َرضي) بفتح الراء.
( -37ولذلك يقال يف تصغريها :أ َريض َية) [ .]215والصواب:
يضة).
(أ َر َ
( -35ووزنه َف َعل كع نم وشجن ) [ .]240والصوابَ ( :فعل) بكرس العي.
( -70مفعاالً) [ .]245والصوابَ ( :مفعاالً).
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( -71ومل يكن أبو َعم نرو اجلاحظ) [ .]254عنى أبا عثامن َعمرو بن
بحر ،و(أبو) هذه مقحمة.
 ...( -74من شأنه) [ .]254والصواب( :شأنه).
َ
(أهلك).
حب أهلك ما أتيت) [ .]255والصواب:
( -75ولوال ُّ
( -72فعلو َّية) [ .]252والصواب( :فعلو َية) بتخفيف الياء.
( -71أالَّ يسجدوا) [ .]251والصواب( :أال يا اسجدوا).
( -71يا لعن َة اهلل واألقوام ك ِّلهم) [ .]251والصواب( :يا لعنة اهلل)،
واملنادى حمذوف.
( -73فوزن مألكة َمفعلة) [ .]225والصوابَ ( :معفلة).
( -77ال أ َبا لك) [ .]221والصواب( :ال أ ًبا لك).
( -75ولكن عىل أعقابنا تقطر الدِّ ما) [ .]221والصواب( :يقطر
الدَّ ما).
( -50رب ر ن
فد هرقته ذلك اليوم) [ .]225والصواب( :اليو َم).
َّ
خط متثال) [ .]211والصواب( :بآن ن
ن
كأهنا ّ
سة).
( -51بأنس َّية ّ
( -54العداة) [ .]211والصواب( :العداة).
(ح َلب).
ب العصري) [ .]211والصوابَ :
( -55ح َل َ
َ ( -52يض ُّجون) [ .]213والصواب( :يض ُّجون).
( -51مجع َثنَة) [ .]213والصواب( :ثنَّة).
َ
َ
(بسجستان
(بسجستان طلح َة الط َلحات) [ .]230والصواب:
-51
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طلحة الط َلحات).
ن
برجل ال كري نم وال شجاعن) [ .]230والصواب( :ال كريم
( -53مررت
وال شجاع).
( -57هل لك ُّ
واهلل َخري) [ .]234والصواب( :خ َري).
َ ( -55بق َّرى) [ .]232والصواب( :بق َّرى).
( -100ألن الوزن َفع َىل) [ .]232والصواب( :فع َىل).
ّ -101
(أن وزنَه ف َعيل ،ونظريه ع َليب) [ .]231والصواب ...( :فع َيل...
عل َيب).
َ ( -104أ َهلفي) [ .]233والصوابَ ( :أ َهل َفى).
( -105فالوزن َفعالن) [ .]237والصواب( :فعالن).
للرواية
الرواية خمالفة ِّ
( -102فأبت إىل َفه نم ومل أك آئ ًبا) [ .]271وهذه ِّ
رشحها املؤ ِّلف ،وهي (وما كنت آئ ًبا).
التي
َ
َ ( -101مكو َزة) [ .]275والصوابَ ( :مك َو َزة).
( -101فليس إىل حسن الثناء َمجيل) [ .]254وصواب الرواية (فليس
فرسه املصنِّف.
إىل حسن الثناء َسبيل) ،وهو ما َّ
(وعوير وحده) [ .]253والصواب( :ع َيري وحده).
َ -103
( -107واحلديد مفعول له) [ .]257والصواب( :مفعول به).
( -105تَر َأ َيه) [ .]101والصواب( :تَر َأيه).
خريا) [ .]105والصواب( :بخ َلهم) بالنصب.
( -110بخلهم هو ً
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(فارضوا).
( -111فارضوا) [ .]105والصواب:
َ
ن
حسب وميسم) [ .]101والصواب( :يفضلها) عىل
( -114يفضلها يف
نرص.
حدِّ َ َ
(أسا) بالتنوين.
أسا .]107[ )...والصوابً :
( -115عزيز َ
( -112احلدَ ق) [ .]107والصواب( :احلَدَ ق).
( -111وقيل) [ .]110والصواب( :وقبل).
( -111و «فيه» ضمريَ .]111[ )...
حتذف عالمة التنصيص ألن
توهم املح ِّقق.
املؤلف ال يتحدَّ ث عن كلمة (فيه) كام َّ
َ
عليك حرام) [ .]115والصواب( :أو َما.)...
(أو َما
َ -113
َ ( -117دنَائئ) [ .]115والصوابَ ( :دنَائئ) برتك التنوين.
( -115وهو الذي يف السامء) [ .]140تذكر كلمة (إله) بعد السامء.
مصحفة
( -140كام قالوا يف ال َفطن ال َفط ّن) [ .]145و(ال َفطن ال َفط ّن)
َّ
عن (القطن القط ّن) .وهو الذي جرى النحاة عىل التمثيل به لقول الراجز:
ـــن
قطنَّـــة مـــن أع َظـــم القط ِّ
(وكرم) بفتح الراء.
( -141رجل كريم وكرم) [ .]151والصواب:
َ
أهم املآخذ واألخطاء التي ألفيتها يف هذا
وإىل هنا أنتهي من استعراض ِّ
الكتاب ،ما ُيملني عىل هذا إال الرغبة يف حياطة هذا الرتاث العظيم وصيانته

202

من عوادي اخل َلل وأسباب الفساد ،وتنبيه املح ِّققي عىل رضورة ِّ
توخي احلذر
النص وعىل وجوب َفهمه قبل نسخه وضبطه َ
وعىل شدّ ة النصح
يف التعامل مع ِّ
يف التدقيق وإجالة الفكرة وعدَ م املبادرة إىل احلكم بام يسبق إىل الظ ِّن وما جيري
ن
استعانة باملصادر الصحيحة املوثوقة
عىل ال ِّلسان من مألوف القول من غري
ن
ن
ن
واستفتاء هلا يف ِّ
مر بك
وكبرية .ولع َّلك
صغرية
كل
َ
رأيت شواهدَ عىل هذا يف ما َّ
من مآخذ.
│
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مسائل في تحقيق كتب العربية

()1

 إحالة املح ّقق يف ختريج األبيات إىل (املوسوعة الشعرية) أو (املكتبةالشاملة) عبث بكتب الرتاث واستخفاف بالعلم.
 ُّكل كتاب ال يقوم عىل حتقيقه عامل تام األداة معروف بالضبط والتثبت
فال تعبأ به حتى وإن اعتمد عىل مئة خمطوطة وطبع أفخر طبعة يف أحسن دار
وتعرف
صحيحا
حكام
 ال تستطيع أن حتكم عىل الكتب املتشاهبةَ
ً
ً
َ
وفضل بعضها عىل بعض حتى تلجئك إليها مضايق
أقدارها وفروق ما بينَها
البحث ومشكالته.
النص من حاشية ملحمود الطناحي
 (ال يغني كتاب عن كتاب) .هذا ّرمحه اهلل عىل «أمايل ابن الشجري»:

│

مفر ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
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من التصحيفات في كتب العربية

()1

 -من التصحيفات اخلف ّية يف نرشة «التذييل والتكميل» أليب حيان:

وهذه كلمة مل يو َّفق املحقق إىل قراءُتا قراءة صحيحة (التذييل /13

مفر ًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
175

النص
فرسها أبو حيان يف ّ
 .)415 ،414وإنام هي (كسس) ،مجع (أك ّ
َس) .وقد ّ
نفسه .وذلك معروف يف املعاجم ويف شعر العرب.
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 (فظللت كاملقهور مهجتَه) تصحيف وقع يف «األغاين  »515 /5طبعةدار الكتب املرصية ،وكذلك طبعة الشعب ،وطبعة صادر .والصواب
لب فخرس مهجته .ومثله قول
(كاملقمور) أي كمن قامر فقمر مهجتَه ،أي غ َ
177

اآلخر:
ـن ســالحه
فأصــبحت كــاملقمور جفـ َ

قوســـا وأســـهام
يقلـــب بـــالكفي ً

 ورد يف كتاب «ما جاء عىل وزن تفعال ص »11أليب العالء املعري(واألول .)...وذكر املحقق أن يف األصل كلمة رسمها (أملس) وأنه مل هيتد إىل
معناها.
قلت :صحتها (أقيس) كام نقل عنه تلميذه التربيزي يف «رشح احلامسة 4
.»41/
 من غريب التحريف ما جاء يف «رشح املرزوقي للحامسة» ،قال:(وعمر بن حمرز من أشجع) أي من قبيلة أشجع .فزاد الناسخ (الناس)
َ
فصارت (من أشجع الناس)
 ورد يف «املحتسب  »34 /1البن جني( :وحكى أبو زيد يف خ َبأة أنهسمع بعضهم )...فعلق املحققون يف احلاشية (امرأة خبأة :الزمة لبيتها) .قلت:
والصواب أن (خبأة) كتاب أليب زيد .وقد نقل عنه أبو عيل والصغاين وذكره
ونص الصغاين عىل أن ضبطه َ
(خبأة) بفتح اخلاء
ابن خري يف «فهرسته».
ّ
وسكون الباء.
208

 من طريف التصحيف واالحتجاج له ما جاء يف «الفصوص ،410 »411لصاعد .النص يف الصورة .وجتد يف األسفل تعليق املحقق.

│
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رأيي في طبعة دار عالم الأدب ل (المعلقات العشر(

()1

سألني غري واحد عن نرشة للمع ّلقات العرش صدرت حدي ًثا عن دار عامل
األدب.
كبري فضل عىل الطبعات
وقد ا ّطلعت عىل هذه النرشة فلم َأر فيها
َ
التجارية املوجودة يف األسواق ألهنا أغفلت أصلي مهمي جدًّ ا ،وبنيت عىل
أصلي َّ
متومهي.
فأما األصالن املغ َفالن فأحدمها إغفال ختليص القصائد من األبيات
املصنوعة واملنحولة واملكررة.
واآلخر إغفال إعادة النظر يف ترتيب األبيات .وترك مثل هذا ّ
خمل بفهم
املعنى يف مواضع كثرية ومفسد لتسلسل األبيات وحتدّ رها وإفضاء بعضها إىل
بعض ومص ّعب حلفظها.
ّ
توهم أن نسخة
وأما األصالن
املتومهان اللذان قامت عليهام فأحدمها ّ
الشنتمري هي عي رواية األصمعي ،وذلك يف جواهر األلفاظ ويف صور
فكثريا ما نجد روايات
أيضا .وهذا غري صحيح،
ضبطها ويف ترتيب األبيات ً
ً
عالي ًة مسند ًة يف كتب املتقدمي حتكي عن األصمعي من روايات املعلقات
خالف ما نجده يف نسخة الشنتمري .فالذي ينبغي أن نس ّلم به هو أن القصائد
َ
( )1نرش يف فسبك وتويرت يف 1253 /7 /2هـ.
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التي أوردها الشنتمري كان األصمعي يثبتها ويروهيا وحسب ،فأما ا ّدعاء هذا
يصح.
يف األلفاظ نفسها ويف وجوه ضبطها ويف ترتيب األبيات فال
ّ
املتوهم هو أن كل رواية لألصمعي خالفت غريها من
واألصل اآلخر
ّ
وأصح .وهذا ليس صوا ًبا كام يظهر ملن وازن
الروايات فروايته أجود منها
ّ
الروايات بعضها ببعض وعرضها عىل املعهود من أسلوب الشاعر وامتحنها
من جهة البالغة ،بل ربام وجدنا رواية األصمعي يف بعض األبيات ظاهرة
الرداءة
والذي أكاد أجزم به أن رواية متقدمي الكوفيي كحامد واملفضل وأيب
أصح يف اجلملة من رواية األصمعي وغريه من البرصيي إذ كانوا
عمر الشيباين
ّ
أعلم برواية الشعر وأمجع له منهم .وهم أساتذة البرصيي يف هذا الرضب،
فحامد الكويف شيخ خلف واألصمعي البرصيي ،واملفضل الكويف شيخ أيب زيد
البرصي ،وقد روى عنه يف «نوادره».
وبحسبك أن تعلم أن رواية املعلقات أليب بكر األنباري تنتهي إىل أيب
عمر الشيباين ونظرائه من الكوفيي ،بل املشهور أن جامع املعلقات ً
أصال هو
محاد الكويف.
ّ
أصح جماميع الشعر
أيضا أن «املفضليات» ،وهي من
وبحسبك أن تعلم ً
ّ
أيضا أن (كل يشء يف أيدينا من
املفضل الكويف ،وأن تعلم ً
وأسناها ،تنتهي إىل ّ
شعر امرئ القيس فهو عن محاد الرواية إال ن َت ًفا) كام يقول األصمعي نفسه.
ومع ذلك ال أرى اعتامد رواية هذا وال ذاك ،وإنام خيتار عند كل موضع
111

ن
وأصحها َوف ًقا ملعايري دقيقة حتدّ د الروايات املقبولة
اختالف يف الرواية أجودها
ُّ
مصدرا وزمنًا وتصطفي أجودها وأشبهها بأسلوب الشاعر وبلغة ّ
الشعر
ً
وأكثرها مناسب ًة للمعنى.
وألي َقها بغرض القصيدة
َ
بالنص من نسخة الشنتمري والتربيزي
فأما هذه النرشة فهي منقولة
ّ
وغريمها مع تغيري يف بعض املواضع ،وليس فيها يشء من التحقيق.
هذا إىل عدد من أخطاء الضبط فيها.
│
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التصحيح اللُّغَوي

التصحيح ال ُّل َغوي
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(السّخر ي ّة) بتشديد الياء لا بتخفيفها

()1

(السخر َّية) مصدر (سخ َر) .وهي بتشديد الياء ليس غري .وقد أولعت
ُّ
ن
فاش مل أقف عىل َمن ن َّب َه عليه من مجيع من
واخلاصة بتخفيفها .وهو َحلن
العا َّمة
َّ
غوي .والذي أوق َعهم يف هذا ال َّلحن وتس َّف َههم عن َدرك
صنَّفوا يف التصحيح ال ُّل ِّ
معجامت
الصواب فيه َّأهنم ال َينفكُّون َيرون هذه الكلم َة مضبوط ًة يف بعض
َ
َّ
َ
َ
نص ،فاعت َقدوا
ضبط َرس نم ال
العرب َّية وأسفارها املطبوعة بتخفيف الياء
ضبط ُ
صحتَه وأنسوا إليه ومل َخيلجهم فيه َش ٌّك يندهبم إىل البحث يف بصرية أمره.
َّ
َ
وال جر َم َّ
ترصف
أن هذا
الضبط خطأ إ َّما من بعض الن َّساخ وإ َّما من ُّ
مع ق َّلة التث ُّبت واألناة أو اعتام ًدا
املح ِّققي واجتهادهم ركونًا إىل طول اإللف َ
عىل ضبطها يف الكتب املطبوعة.
وأنا أسوق َ
اآلن األد َّلة عىل َّأهنا بتشديد الياء ال بتخفيفها .ولن أور َد إال
ن
املجرد ملا ب َّينتَ ،
عىل
بّشء من الضبط
حمتج
غري ُ
َ
َّ
النصوص الرصُي َة القاطع َة َ
الصحاح بالتشديد( .)2وهي أربعة:
َّأهنا ثابتة يف أكثر املخطوطات ِّ
( )1يف ما تلحن فيه العامة.
نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /1 /45هـ.
( )4راجع ً
الصحاح للزنجاين /1
مثال حاشية ُتذيب اللغة لألزهري  ،113 /3وحاشي َة ُتذيب ّ
 .473ويف «رشح احلامسة للمرزوقي  ،»147 /1قال( :وهذا ُتكّم وسخر َّية) .وع َّلق عىل هذا
املح ّقق عبد السالم هارون يف احلاشية( :السخر ّية ،وردت يف النسختي بتشديد الياء(.
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النص عىل َّ
غري ُ
شك.
ُّ -1
أن يف آخرها يا َء النِّسبة .وياء النِّسبة مشدَّ دة َ
ستويه (ت 523هـ)َ ،
ذكر َ
السخر َّية ،كأهنا
ذلك ابن در َ
قال( :ومصدره ُّ
ومن َّمن َ
ن
َ
هالل
وقال أبو
السخرة ...كام يقال :العبود َّية وال ُّلصوص َّية) (.)1
منسوبة إىل ُّ
السخرة مثل
ُّ
السخر َّية ،كأهنا منسوبة إىل ُّ
العسكري (ت 551هـ)( :واملصدر ُّ
أيضا نشوان احلمري ُّي (ت 135هـ) يف
العبود َّية ،وال ُّلصوص َّية) (.)2
وذكرها ً
َ
(سخري) (.)3
باب املنسوب مقرون ًة إىل
ّ
 -4التمثيل هلا بام هو متي َّقن البنية .وذلك من جهة االتِّفاق يف َحلاق ياء
مر .ومن جهة االتِّفاق التا ِّم يف
النِّسبة .وقد م َّثلوا هلا بالعبود َّية وال ُّلصوص َّية كام َّ
ازي (ت بعد 111هـ) بـ(العرش َّية) َ
فقال( :واالسم
الر ُّ
وزن البنية .وقد م َّث َل هلا َّ
السخر َّية بوزن العرش َّية) ( ،)4وم َّث َل هلا ابن معصو نم (ت 1140هـ) بـ(ترك َّية)
ُّ
السخر َّية كرتك َّية) (.)5
فقال( :واالسم ُّ
صنع ذلك ابن املؤ ِّدب (ت نحو 510هـ) إذ
 -5وزهنا وزنًا رصف ًّيا .وقد
َ
وذكر منها (وفعل َّية نحو سخر َّية) ( .)6وتاب َعه ابن الق َّطاع (ت
رس َد أبني َة املصادر
َ
َ
( )1تصحيح الفصيح .131
( )4الفروق ال ُّلغوية  ،411ط دار العلم والثقافة.
( )5شمس العلوم .5011 ،5011 /1
الصحاح ،س خ ر.
( )2خمتار ّ
األول ،س خ ر.
( )1ال ِّطراز َّ
( )1دقائق الترصيف .10
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َ
(وعىل فعل َّية نحو سخر ّية)(.)1
وذكر منها
الثالثي
مصادر
فعرض
111هـ)
َ
َ
ِّ
َ
أن بنية (فعل َّية) ثابتة يف بنَى املصادر بال ر ن
أن ذلك ضبط قل نم بيدَ َّ
وصحيح َّ
يب.
وقد ذكرها عدد من النُّحاة وم َّثلوا هلا بـ(حقر َّية) ( .)2و(حقر َّية) عىل وزن
(فعل َّية) قط ًعا( .)3ومل يذكر أحد ُّ
فوجب
قط (فعل َية) بالتخفيف يف أبنية املصادر،
َ
نصا عىل أن َ
َ
وزن (سخر َّية) هو (فعل َّية) بالتشديد.
أن
يكون هذا ًّ
َ
َ
وذلك قول صاحب
التأنيث.
 -2تسويتها بلفظ املذكَّر يف ما خال
أيضا .ويكون نعتًا
«العي»:
خري ً
الس ُّ
(والسخر َّية مصدر يف املعنيي مجي ًعا .وهو ّ
ُّ
ن
كقولك :هم َ
منصور (ت
سخري وسخر َّية مذكَّر ومؤنَّث) ( .)4وزا َد أبو
لك
ٌّ
وسقط من املخطوطةَ ( :من ذكَّر َ
َ
530هـ) يف «التهذيب» ً
قال:
نقال عن «العي»،
َّث َ
سخري.و َمن أن َ
و(السخر َّية) يف
خري)،
(الس ّ
ّ
ُّ
قال :سخر َّية) ( .)5وأنت تراه َّلز ّ
ن
جلىل عن َ
(السخر َّية) خم َّفف َة الياء َّ
ذلك
واحد
قر نن
َّ
وسوى بينَهام .ولو كانَت ُّ
َ
وب َّينَه.
خري
وأنصع من هذا دالل ًة قول ابن سيده (ت 217هـ)( :وكذلك س ّ
( )1أبنية األسامء واألفعال واملصادر .532
( )4راجـع تسـهيل الفوائـد البـن مالـك  ،402ورشح املصـنِّف لـه  ،215 /5وسـائر الرشــوح،
وارتشاف الرضب أليب حيان  ،272 /4ط اخلانجي.
( )5انظر العي  ،25 /5فام بعده.
( )2العي .151 /2
( )1التهذيب .113 /3
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()1
غري
السي ،و َمن أ َّن َثه َّ
كرس ِّ
ضمها)  ،فلم يذكر بينَهام فر ًقا َ
وسخر َّيةَ .من ذك ََّره َ

اختالفهام يف التذكري والتأنيث إال َّ
السي واملؤنّث مضمومها.
أن املذك ََّر مكسور ّ
أيضا يف تشديد الياء وختفيفها ملا فاتَه اإلبانة عنه والتنبيه عليه.
ولو كانَا خيتلفان ً
خري).
(الس ّ
(السخر َّية) مشدَّ دة كياء ّ
وإذن فياء ُّ
وقع يف كتاب
هذا مجلة القول يف أد َّلة التشديد .وقد َ

«األوائل»()2

أليب

ن
َ
األعشى ،وهو قوله:
العسكري بيت نس َبه إىل
هالل
ِّ
رب العبـــاد ،فـــام كـــو
ال تلمنـــي َّ

ونـــــت إال ســـــخر َّي ًة للعبـــــاد

َ
ختفيف
يكون شاهدً ا يظاهر ما ذكرنا ألنه ال ُيتمل
وهو بيت يصلح أن
َ
غري َّ
البيت
أن هذا
الياء لفساد وزنه بذلك ألن
َ
الطي ال َ
َّ
يلحق (مستفع لن)َ ،
ن
تسمية.
مشكوك فيه ألنَّه نسب يف بعض النُّسخ املخطوطة إىل (اآلخر) من غري
ن
َ
يكون
آخر ،وأسلوبه يشبه أن
ومل أصبه يف دواوين العشو وال يف
كتاب َ
إسالم ًّيا ،أو مو َّلدً اَّ ،
فلعل نسبتَه إىل األعشى من وهم بعض الن َّساخ .ومتَى َ
كان
ذلك يصف صور َة نطقهم للكلمة َ
عىل أنَّه مع َ
كذلك مل جيز االحتجاج بهَ .
آن
كل ن
ذاك .وهذه عىل ِّ
حال قرينة عاضدة.
فإن َ
قيل:
(السخرية) لغتان صحيحتان تشديد الياء وختفيفها.
فل َم ال يكون يف ُّ
( )1املحكم  ،32 /1تح هنداوي.
قصاب.
( ،134 /4 )4تح َّ
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قلت:
هذا ممتنع لوجهي:
رص َح بذلك ،وإنَّام
 -1أنا مل نجد أحدً ا من أصحاب املعجامت ،وغريها َّ
ن
اختالف بي الن َُّسخ املطبوعة يف ضبط
يذكرون لف ًظا هذا صورته (سخرية) عىل
ينصوا عىل لغات ال َّلفظ الواحد كام نراهم
يائه .ومن شأهنم
وهجرياهم أن ُّ
ِّ
(سخري) إذ َ
الض ُّم والكرس تار ًة
السي من
كان فيها لغتان ّ
ّ
ُّ
نصوا عىل حركة ِّ
ً
اجلوهري
األول قول
بتَكرار ال َّلفظ
ِّ
مشكوال وتار ًة بالترصيح بحركاته ،فمن َّ
فكر َر لفظ
خري
السخرية
والس ّ
والس ّ
خري) (َّ ،)1
ِّ
ُّ
(ت 557هـ)( :واالسم ُّ
َ
(السخرية) .ومن الثاين قول ابن األثري (ت
لفظ
يكرر
ُّ
(السخري) ومل ِّ
ّ
فذكر احلركتي يف سي
خري بالضم والكرس) (،)2
الس ّ
َ
101هـ)( :واالسم ّ
(السخري) .ونظائر هذا مستفيضة شائعة.
ّ
ً
قط َ
يكرروا ُّ
نصوا
(السخرية)
مشكوال بالوجهي وال ُّ
لفظ ّ
فلام رأيناهم مل ِّ
َّ
خري) علمنا
نصوا عىل
(الس ّ
عىل التشديد والتخفيف كام ُّ
الضم والكرس يف سي ّ
ّ
أنَّه ليس يف هذه الكلمة إال لغة واحدة ،وهي التشديد ،لألد َّلة التي أوردناها
آن ًفا.
(السخرية) جائز َة التخفيف لكان ال ُّلغو ّيون ،وفيهم
وعىل أنَّه لو كانَت ُّ
الصحاح ،س خ ر.
(ّ )1
( )4النهاية يف غريب احلديث واألثر ،س خ ر.
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فطنة ود ّقة تتغلغل إىل أب َعد من هذا ،خ َلقا َء أن ال يدَ عوا التنبي َه عىل ما فيها من
َّرُتا ض َّعفت الياء
خري إذا ذك َ
(الس ّ
(الس ّ
خري) فيقولوا م َث ًالُّ :
النُّكتة يف مباينة ّ
َّ
(الباقىل)( :إذا
جاز تضعيفها وختفيفها) كام قالوا يف
وإذا أنّثتَها خ َّففتَها أو َ
الفراء (ت 403هـ)
قرصُتا وإذا خ َّففتَها
دت الال َم
َّ
َ
شدَّ َّ
مددت) ( .)1وقد عقدَ َّ
سامه (ما يفت ،فيمدّ
يف كتابه «املنقوص واملمدود» يف مثل ذلك أبوا ًبا منها باب َّ
َ
وكذلك أنشأ ابن قتيب َة (ت 431هـ) يف كتابه «أدب الكاتب»
ضم فيقرص)،
وي ّ
ن
وبصدد من هذا ما
قرص ،فإذا غ ِّري بعض حركات بنائه مدَّ ).
سامه (باب ما ي َ
با ًبا َّ
ن
توجسهم
تراه يف «إصالح املنطق» ،و«فصيح
ثعلب» ،وغريمها من شدَّ ة ُّ
واحرتاسهم ومتام د ّقتهم وضبطهم.
الثالثي عىل كثرُتا بناء (فعل َية) بالتخفيف،
عرف يف مصادر
ِّ
 -4أنه ال ي َ
عرف فيها بناء (فعل َّية) بالتشديد كام ب َّينَّا .وإذن ال جيوز أن يدَّ عى ثبوت
وإنَّام ي َ
(سخر َية) بالتخفيف .وهذا واضح.
َ
يتبي أنَّه ال يص ُّح يف هذا اللفظ إال (سخر َّية) بتشديد الياء.
وبذلك َّ
تذييل:
ن
رصيح
ثم أفادين أخي األستاذ أمحد البخاري بعد نرش هذه املقالة بسامع
يصحح ما ذكرت ،وهلل احلمد ،قال:
ّ
العجاج  ،»130 /4برواية األصمعي ،وحتقيق الدكتور عبد
(يف «ديوان
ّ
( )1الغريب املصنف أليب عبيد  ،241 /4تح داوودي.
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احلفيظ السطيل ،وبعد أن ذكر أرجوز ًة للعجاج مطلعها:
يــــا بنــــت الَ َتتَّخــــذي عجب ّيــــه
ـــــي نكران َّيــــــه
إن تنكرهيــــــا َفهـ
َ

َ
قال يف احلاشية( :)5ثمة حاشية مطولة يف األصل سقط السطر األول منها
وبقي منها:
وقص حرف الورقة،
بسبب جتليد املخطوط ِّ
َ
َّ
َ
ـــــذتني حنَّتـــــي ســـــخر َّيه
واخت
و َأصـــ َبحت فيهـــا لنَـــا عرضـــ َّيه).

│
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تقويم التقييم

()1

اليوم لفظ (التقييم) ،يريدون به
من األلفاظ الذائعة يف كالم الناس
َ
َ
اللفظ بعض املحدَ ثي( .)2وهو قول
صحح هذا
(حتديدَ قيمة الّشء) .وقد
َّ
السامع فقد صفرت أيدهيم منه .وأما القياس فسيقولون :قد أردنا
باطل .فأ َّما َّ
َ
َ
(قو َم الّش َء
وغرضا مسلوكًا،
بذلك ع َّل ًة حكيم ًة
ً
وذلك أنَّا رأيناهم يقولونَّ :
تقويام) :إذا حدَّ َد قيمتَه ،فخشينا أن
و(قو َم الّش َء
وجه،
تقويام) :إذا
َّ
أصلح ع َ
َ
ً
ً
فعمدنا إىل لفظ (القيمة) بمعنى
يلتبس هذان املعنَيان إذ كان لفظهام واحدً ا َ
املجرد هلذا املعنَى( ،)3وأصله (القومة) ،و َقعت الواو
(الثمن) ،وهو املصدر
َّ
َ
ساكن ًة بعد ن
تقييام) وأب َقينا البدَ َل
كرس ،فقلبت يا ًءا ،فاشت َققنا منه فقلنا( :ق َّي َم ً
َ
السبيل أنَّا
هنج لنا هذا
الواق َع يف املصدر حتى نفر َق بي املعنَيي .والذي َ
( )1يف ما تلحن فيه العامة.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1255 /10 /1هـ ويف املجلة الثقافية يف العددين .570 ،535
واملعجم الوسيط (قيم) ،وحممد
( )4منهم جممع اللغة بالقاهرة ،راجع جمل َة املجمع 400 /42
َ
العدناين يف معجم األخطاء الشائعة  414وإميل يعقوب يف معجم اخلطأ والصواب  .442وقد
وأبي من ما ذكروا.
خلَّصت حجتَهم بأوَف
َ
( )5توهم صاحب معجم اخلطأ والصواب  442أنه اسم غري مصدر .وال يص ّح ،فإنه مصدر لـ(قا َم
(بلغ ثمنه) ،يقال :كم قامت ناقتك؟ أي :كم َ
الّشء) بمعنى َ
بلغ ثمنها .انظر ُتذيب اللغة أليب
منصور األزهري (قوم) رواية عن أيب ن
أيضا يف البارع
زيد يف (نوادره) .وليس يف املطبوع منها .وهو ً
يف اللغة أليب عيل القايل  112وغريه.
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املفرعة عن االسم الذي هو واقع فيه
رأيناهم ر َّبام أب َقوا
حكم البدَ ل يف األسامء َّ
َ
َ
الفروع طارئ ًة عىل االسم
ولذلك اعتدُّ وا هذه
مع َزوال الع َّلة املوجبة له.
َ
َ
وعارض ًة فيه ومل جيعلوها كاملستق ّلة بأنفسها ،أال تراهم مجعوا (عيدً ا) عىل
استمروا فقالوا( :ع َّيد الناس) :إذا شهدوا
(أعياد) ومل يقولوا( :أعواد) ،ثم
ُّ
(ع َّو َد) مع َزوال ع َّلة اإلبدال التي يف (عيد) .وقالوا( :ديمة)
العيدَ  ،ومل يقولواَ :
السامء):
للمطر الدائم ،وأصلها (دومة) ألهنا من دا َم يدوم ثم قالواَّ :
(دومت َّ
إذا دا َم مطرها .و(د َّيمت) عىل هذا الوجه .فقد رأيتم أن (التقييم) ينزع إىل
ن
ن
صحيح .وما قيس عىل كالم العرب فهو من كالمهم.
قياس
ن
وجوه عدَّ نة:
واجلواب عن هذا من
األولَّ :
مستعم ً
ال هبذا املعنَى( .)1ويف
(التقويم) قد جا َء يف كالم العرب
أن
َ
َ
َ
املقوم) ( )2أي :لو
احلديث( :قالوا :يا
قو َ
مت لنا ،فقال :اهلل هو ِّ
رسول اهلل ،لو َّ
السامع ،إذ َ
السامع هو
حدَّ َ
كان َّ
دت لنا القيم َة .ومن رشط ص َّحة القياس عدم َّ
املهيم َن عىل القياس من ق َبل أنه ُّ
حاق كالم العرب املقطوع به واملستوثق منه،
والقياس آلة ن َظرية مستن َبطة من استقراء مذاهبهم وتت ُّبع عوائدهم قائمة عىل
الظ ِّن يف ما ينبغي أن جيي َء عليه كالمهم لو تك َّلموا .وليس يص ُّح يف العقل

( )1راجع العي (قوم) وغريب احلديث أليب عبيد  423 /1والبارع أليب عيل  113وُتذيب اللغـة
وغريها.
لألزهري (قوم)
َ
( )4النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري .141 /2
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الظن وعن الشاهد إىل الغائب وعن املعلوم إىل املجهول.
العدول عن اليقي إىل
ِّ
وما يدريك َّ
العرب لو تك َّلمت يف ذلك ،خلال َفت عن قياسها لع َّل نة من
لعل
َ
السي ،وال تفتحها،
هيل) بضم ِّ
الع َلل .ولذلك تقول يف النسبة إىل َّ
(السهل)( :س ّ
وتقول يف مجع (فارس)( :فوارس) ،وال تقول( :ف َّرس) وال (ف َّراس) ،وتقول
يف مصدر (طل َبه)( :ط َل ًبا) ،وال تقولَ ( :طل ًبا) ،وتقول يف اسم املكان والزمان
من (ن َب َت ينبت)( :منبت) ،وال تقول( :من َبت) .متتنع من ذلك ك ِّله مع أنه
القياس.
الثاينَّ :
اللفظي وال
أن العرب ال تكاد حتفل باللبس الناشئ عن االشرتاك
ِّ
ن
تفصل من أجله أحدَ اللفظي عن َ
برضب من رضوب التغيري ،أال ترى
اآلخر
َّ
املحذوف التاء للتخفيف قد يلتبس بـ(تف َّعل) املايض ،نحو
املضارع
أن (تف َّعل)
َ
َ
(تلهى) و(تزكَّى) َّ
(اختار) قد يلتبس باسم املفعول
وأن اسم الفاعل من نحو
َّ
َ
من الفعل نفسه ألنك تقول فيهام مجي ًعا( :خمتار)َّ ،
الضمري (مها) يقع عىل
وأن
َ
املثنى املؤنَّث كام يقع عىل املثنى املذكّرَّ ،
املنسوب إىل ذي التاء قد
االسم
وأن
َ
َ
(قائمي)
يلتبس أحيانًا بعد إسقاطها بالعاري منها ،تقول يف النسبة إىل (قائم):
ّ
الثالثي عىل اختالف حركة فائه
أيضا .وتص ِّغر
ويف النسبة إىل (قائمة):
(قائمي) ً
َّ
ّ
وعينه عىل (ف َعيل) .وهي بنية واحدة ال يؤ َمن معها ال َّلبس ،إذ ال تد ّل عىل
حركات االسم َ
اللفظي وألفاظ األضداد
رتك
ّ
قبل تصغريه .هذا وألفاظ املش َ
ن
ك ُّلها شواهد عىل ذلك ،أال َترى َّ
معان كثرية،
أن كلمتي (العي) و(اخلال) هلام
َ
َّ
و(الرصيم) يطلق عىل الليل
(اجلون) يطلق عىل األبيض واألسود،
وأن
َ
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والنهار ،وشتَّان ما مها .ومع َ
ذلك أب َقوا هذه األلفاظ عىل مكناُتا ومل ُييلوا
ن
َ
احتامل وحشة اللبس وظلمة االستبهام
كأهنم آ َثروا
بّشء من
عليها
الترصفَّ ،
ُّ
حي رأوا يف القرائن التي تكنف الكلم َة ما
عىل كلفة االنتقال ومئونة التغيري َ
يذهب عنهم هذه الوحش َة ويكشف هلم تلك الظلم َة .وهم يف ما َّ
قل استعامله
َ
ولذلك مل يسيغوا
وانترش وكثر تعاوره.
شاع
وضؤل خطره أكثر احتامالً ملا
َ
ََ
ِّ
ّ
املعتل العي بالياء فأوجبوا
بالثالثي
املعتل العي بالواو
الثالثي
تباس مضارع
ال َ
ِّ
ِّ
َّ
املعتل بالواو عىل (يفعل)
ال َفص َل بينهام حمم َي ًة من وقوع اللبس فجعلوا
َّ
واملعتل بالياء عىل (يفعل) كـ(يبيع) لكثرة ذلك وع َظم خ َطره ،إذ
كـ(يقول)،
لوال هذا التمييز لتداخ َلت أصول الكلم وعرس التفريق بينها .كام أهنم يف ما
اشتدَّ إغامضه وخشيت َجهالة مدلوله ّ
أعرضت َصفحته
أقل احتامالً منهم ملا
َ
َ
حذف الياء من ( َفعيلة)
ولذلك أ َبوا
وأس َف َر وجهه وسه َل االهتداء إىل غرضه.
َ
ِّ
َفي) فقالوا يف
املعتل العي عند النسبة إليه كام حذفوها من الصحيح ،نحو َ
(حن ّ
َ
وذلك أهنم لو حذفوها فقالواَ ( :ط َو ّيل) أللز َمهم
ييل).
النسبة إىل ( َطويلة)َ ( :طو ّ
(طايل) .وهذا غاية
لتحركها وانفتاح ما قبلها فيقولوا:
هذا أن يبدلوا الواو أل ًفا
ّ
ّ
يف اإللباس ملا يتعاقب عىل الكلمة من التغيري املع ِّفي عىل األصل .ومل يكرثهم
الرضب بام
خيتصوا هذا
يف سبيل ذلك أن خيرجوا عن القياس
َ
املستمر وال أن ُّ
ِّ
نظائره وأترا َبهَ .
حكام أن ًفا ومل
عىل َّأهنم يف ذلك ك ِّله مل يستحدثوا
يفارق به
ً
َ
ّ
املعتل العي فقد كانت تفرقتهم
الثالثي
قياسا جديدً ا ،فأ َّما يف مضارع
ّ
يرجتلوا ً
ّ
املعتل العي
واليائي إ َّبان الوضع ،وليس بعدَ ه .وأ ّما يف ( َفعيلة)
بي الواوي
ّ
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ن
فإهنم إنام راجعوا أص ً
حذف.
مهجورا ،وهو النسبة إىل االسم كام هو من غري
ال
ً
ووفور حكمتهم ،إذ مل جيعلوه
رأيت يف هذا الباب سع َة احتياهلم
وقد
َ
َ
ال ومل يردوه إىل حك نم ن
ثابت ال يتبدَّ ل فيعتدُّ وا ِّ
نسا متشاك ً
بكل
ُّ
َرش ًعا واحدً ا وج ً
رد منها عىل ح ن
كل َف ن
َل ن
بس أو هيملوه ،بل عا َملوا َّ
دة ون َظروا إليه ن َظ َر الوالد
قضوا
ثم َ
الشفيق يف مصلحة و َلده فام َيزوا بي ع َلله املتجاذبة وأصوله املتدافعة َّ
املضطرب.
له بأشبهها باحلكمة وأر ِّدها عائد ًة عىل املتك ِّلم .وهذا باب واسع
َ
وتعرف الصواب فيها.
وقد َ
تناولنا منه ما يعيننا عىل َفهم هذه املسألة ُّ
اللفظي.
رتك
ِّ
وكلمة (التقويم) يف داللتها عىل معنيي هي من جنس املش َ
أيضا يف ما اعتدُّ وا به من
احتملت هذا
العرب
وقد رأينا
وأشباهه .ورأيناهم ً
َ
َ
َ
ال َّلبس مل يزيدوا عىل أن فطنوا إليه َ
قبل الوضع كام يف نحو (يقول) و(يبيع) أو
القياس الذي
األول ومل جيروا عليه
َ
عرض هلم بعدَ الوضع فرتكوه عىل أصله ّ
َ
أيرس ُّ
َ
وأقل كلف ًة من نقل الّشء عن
وييل).
وذلك َ
َ
أجروه عىل نظائره كام يف ( َط ّ
ن
فكيف َجيوز بعد هذا أن يزعم زاعم ص ّحة إبدال
جديد.
قياسه وإفراده بحكم
َ
َ
وعىل َّ
ترصف خمرج عن األصل؟ َ
اللبس
أن
واو (التقويم) يا ًءا مع أن
َ
اإلبدال ّ
يف استعامل (التقويم) يف كال املعنيي من ما ال يكاد ي َقع ألنَّه ليس بي املعنيي
َ
يشء من التقارب تع َيا القرائن عن كشفه ،من ق َبل َّ
سياق الكالم كفيل
أن
السلع َة أو الدرجات) علم أن
بتعيي املعنى املراد ،فإذا َ
قلت م َثالًَّ :
(قومت ِّ
(قومت العصا) علم ّ
أن املرا َد إصالحها
املعنى (قدَّ رت قيمتَها) .وإذا َ
قلتَّ :
سياق الكالم ق َّلام َّ
َ
جلون) م َثالًَّ ،
دل عىل تعيي
فإن
وتعديلها .وهذا عىل خالف (ا َ
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ال يقول( :رأيت رج ً
سمعت قائ ً
أبيض
أحد املعنيي ،فإذا
ال جونًا) مل تدر أأرا َد َ
َ
ن
بّشء.
يترصفوا فيه
أم أسو َد .وقد قبلوه مع ذلك ومل َّ
لبسا جيب رفعه مل نس ِّلم َّ
الثالث :أنَّا لو س َّلمنا َّ
أن َ
ذلك
أن يف (التقويم) ً
ن
ألمور:
يكون من طريق االعتداد بالبدَ ل العارض ،وذلك
العرب ال تعقد االعتداد بالعارض بع َّل نة من العلل ال خشية ل ن
أوهلاَّ :
بس
أن
َ
جمر ًدا من ذلك.
أجرته َّ
وال غريها ،وإنَّام جتريه إن َ
ثانيهاَّ :
أن االعتدا َد بالعارض قليل يف كالمهم .وهذه مسألة حموجة إىل
َفضل ن
ن
وبيان ،فنقول:
بسط
َّ
يسمى
إن يف كالم العرب رضو ًبا من التفريع ،فمن هذه الفروع رضب َّ
طارئًا أو عار ًضا ،وهو تغيري يسري َيطرأ عىل الكلمة عىل غري ن َّية االستقالل
وذلك باحلذف أو اإلبدال يف احلركات أو احلروف .وقد يكون حاالً
َ
عنها،
َ
ولذلك مل يبالوا أن
حكم األصل.
حكمه
طارئ ًة كالوقف ونحوه .وهم جيعلون
َ
َ
َ
تزول عنه الع َّلة التي كانت يف أصله ويب َقى حكمها ،أال تراهم قالوا يف ختفيف
(األمحر)( :االمحر) فأب َقوا مهز َة الوصل مع َّ
الغرض الذي جي َء هبا من أجله،
أن
َ
لتوصل إىل النطق بالساكن ،قد َ
زال .ومنهم َمن يعتدُّ بالعارض فيحذفها.
وهو ا ُّ
كام أن َ
الواو منها ،وهي ال
(يضع) وأمثاهلا هو (يضع) بآية ما حذفوا
أصل َ
َ
فلام فتحوها رعاي ًة لكون
حت َذف إال إذا كانت عي الفعل مكسور ًة كـ(يعد)َّ ،
الواو املحذوف َة مع زوال
حللق مل َير ُّدوا
َ
الم الفعل ،وهي العي ،من حروف ا َ
ع َّلتها بفتح العي ،إذ َ
كان ذلك طارئًا .وتأ َّمل َ
كيف ُت َّيأ هلم أن
مبلغ حكمتهم َ
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وبي
بي إرادة التخفيف بالفتح ،وهو ما يدعو إليه حرف احلَلق،
َ
جيمعوا َ
َ
أيضا نداء َّ
املرخم
الدّ اللة عىل األصل باإلبقاء عىل حذف الواو .ونظري ذلك ً
كقولك( :يا فاطم)َّ ،
فإن مجهور العرب ال ينقلون حرك َة التاء املحذوفة إىل ما
حرف العلة يف
كأهنم مل يعتدُّ وا باحلذف لطروئه .ومنها أهنم ملا حذفوا
َ
قبلهاَّ ،
تتحرك،
نحو (ر َمت) اللتقاء ساكني ،إذ أصلها (ر َمات) ثم وجدوا التاء قد
َّ
املحذوف
حرف الع ّلة
وذلك إذا ول َيها ساكن نحو (ر َمت املرأة) مل ير ّدوا
َ
َ
وذلك َّ
َ
ألن حرك َة
(ر َمات املرأة) مع زوال ع ّلة حذفه بتحريك ما بعدَ ه.
فيقولواَ :
يض) ختفي ًفا
ما بعدَ ه حركة طارئة .ومنها َّأهنم إذا أسكنوا
َ
العي يف نحو َ
(ر َ
الواو املبدَ لة مع َزوال ع ّلتها ألن هذا اإلسكا َن
يض) مل َيرجعوا
َ
فقالواَ :
(ر َ
متطرفة بعد ن
كرس أبدلت
(رضو) ،فلام و َقعت الواو
ِّ
عارض .وذلك أن أص َلها َ
يا ًءا .وهذا كثري معروف.
حكم األصل يف الفرع مع َزوال الع ّلة املوجبة له بالتفريع،
وكام أب َقوا
َ
َ
حكام ،مثال
كذلك مل يعبئوا بالع َّلة احلادثة يف الفرع بعدَ التفريع فلم يبنوا عليها ً
ثم ال يبدل الياء أل ًفا
ذلك نحو َ
(جي َئل) ،فإن منهم من خي ِّففها فيقول( :ج َيل) َّ
أيضا نحو
حتركها وانفتاح ما قبلها إذ كانَت هذه الع َّلة عارض ًة .ومثله ً
مع ُّ
فإهنم ر َّبام خ َّففوها عىل (رويا) ،ومل يدعهم هذا إىل أن يبدلوا الواو يا ًءا
(رؤيا)َّ ،
ويدغموها يف ما بعدَ ها فيقولوا( :ر َّيا) مع اجتامعهام وسكون السابق منهام إال
َ
جييزون إبدال الواو
مجاع ًة منهم ،فإهنم يقولون ذلك .وهو شا ٌّذ .كام إهنم ال
الضمة طارئ ًة.
املضمومة مهز ًة يف نحو (هذا َغزو فاعلم) لكون
ّ
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كيف جعلوا ال َفرع العار َض َ
دون حكم األصل وح ُّطوه عنه
وقد رأيتَهم َ
َ
بذلك أن جيعلوه
وكأهنم أرادوا
درج ًة ،إذ كان وجوده تاب ًعا لوجوده ومنو ًطا به.
َّ
َ
َدلي ً
األثيل التليدَ بالطارف
يسووا
ال عىل منبته و َمنبه ًة عىل أرومته .كام كرهوا أن ُّ
الثابت باملستأنَف احلادث ويع ِّلقوا أحكا َمهم عىل ما
القديم
اجلديد ويعدلوا
َ
َ
حتوله ووش َ
َ
كان رحيله .وهو شاهد عىل ثقوب فطنتهم وص َّحة
يعلمون رسع َة ُّ
تدبريهم.
فكأهنم وجدوا يف مراعاة
وأ َّما الذي َن اعتدُّ وا بالعارض يف بعض املسائل
َّ
النظر إىل احلال عىل تك ُّلف مالحظة
األصل مش َّق ًة وعنَتًا وحمافظ ًة ومجو ًدا فآ َثروا
َ
املآلٌّ .
وانتحى مذه ًبا ،إال َّ
األول هو الكثري الغالب
وجها
وكل قد را َم
أن َّ
َ
ً
والسائر املنقاد .وإذا كان ذلك كذلك مل جيز القياس عىل اعتدادهم بالعارض
لق ّلته وشذوذه.
ثالثهاَّ :
أن (التقويم) ليس لف ًظا عار ًضا لـ(القيمة) ،بل هو لفظ مشت ٌَّق منه
ومفرع عنه عىل جهة االنفصال .وقد رشحنَا آن ًفا معنَى العروض الذي قد
َّ
ن
بحال ألنه ليس عار ًضا.
يعتدُّ ون به .فأ َّما هذا فال يعتَدّ به
فأ َّما َمجعهم (العيدَ ) عىل (أعياد) وتصغريه عىل (ع َييد) وقوهلم( :ع َّيدَ
التوهم ألنَّه ملا َ
مع َّ
طال
أن اليا َء مبدَ لة من الواو فإنام هو عىل سبيل
ُّ
النَّاس) َ
َ
فلام أرادوا
عليهم استعامل (العيد) أنساهم هذا أص َله وظنُّوا الياء هي
األصلّ ،
واشتقاق ف ن
َ
الواو .ونظري هذا مجعهم
عل من (العيد) مل يراجعوا
والتصغري
اجلمع
َ
َ
َ
حلي َز) عىل (أحياز) و(امليسم)
(ال َقيل) عىل (أقيال)
ِّ
و(الزير) عىل (أزيار) و(ا َ
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يح) عىل (أرياح) و(امليثاق) عىل
عىل (مياسم) و(امليثرة) عىل (م َياثر)
و(الر َ
ِّ
(م َياثق) ،قال الشاعر:
ُي ّ
هر إال بإذننـــا
ً
ـــل الـــدَّ َ
محـــى ال َ

وال نَســأل األقــوا َم عهــدَ امليــاثق

مع َّ
أن الياء يف هذه األمثلة ك ِّلها مبدَ لة من الواو .وقد ُتم العرب يف
أصول األبنية وتداخل بينها ،ور َّبام حسبت الزائد أصالً ،أال تراهم مجعوا
(ا َمل َ
َان) عىل (أمكنة) و(أماكن) مع َّ
سيل) عىل (مسالن) و(املك َ
أن املي َم فيهام
زائدة ،ومجعوا (املصيبة) و(املعيشة) عىل (مصائب) و(معائش) مع َّ
أن الياء فيها
ن
َ
امليت) مع َّ
ّ
أن
السويق) و(رثأت
(حألت
وقال بعضهم:
أصل،
منقلبة عن
َ
َ
(أسنت الناس) :إذا أصابتهم سنةّ ،
تومهوا تاء التأنيث
أص َلهام الياء .وقالوا:
َ
باب (سني) باحلركات .وذلك ُّ
املزيدة يف (سنة) أص ً
لتومههم
ال .ومثله إعراهبم َ
أصال َة النون.
تومها مل جيز القياس عليه ألنَّه مل
وإذا كان إبقاء الياء يف مسألة (األعياد) ُّ ً
ي َّطرد يف هذه املسألة وإن َ
كاجلر عىل
التوهم ما جيوز القياس عليه
كان يف مسائل
ُّ
ِّ
ضب خر ن
التوهم نحو
ب) وكالعطف عىل
ُّ
اجلوار عندَ بعضهم نحو (هذا جحر ُ
قوله  ﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [املنافقون.]10 :
وال يص ّح أن يكون التصغري ومجع التكسري من الفروع العارضة ألنا
فحا ،أال تراهم إذا
كرسوها رضبوا عنها َص ً
رأيناهم إذا ص َّغروا الكلمة أو َّ
ُيا) و(ميقاتًا) أو مجعومها قالوا( :روُية) و(أرواح) و(مويقيت)
ص َّغروا (ر ً
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الواو املبدَ لة ،وإذا ص َّغروا (ع َم َر) قالوا( :ع َمري)
و(مواقيت) فيعيدون
َ
َ
يكون التصغري ومجع التكسري
فيرصفونه مجي ًعا وال يراعون أص َله .وإنَّام امتنَع أن
سم عن صورته لف ًظا ومعنًى.
من الفروع العارضة ألهنام ُييالن اال َ
ن
ن
َ
َ
و(أعياد)
اإلبدال يف (ع َييد)
جعل
كاف يف بيان فساد قول من
وهذا
أيضا أنّا رأيناهم
شهد له ً
ونحوها خلشية التباسه بـ(األعواد) مجع (عود) ( .)1و َي َ
وعىل ّ
خيشى التباسه بغريه كـ(مواسم) و(مياثق) ونحوهاَ .
أبدَ لوا ما ال َ
أن
دعوى وقوع اللبس بي مجع (العيد) ومجع (العود) ال تص ّح ألنه شت َ
َّان ما
بي املتقاربي.
معن َيامها ،وإنام يقع اللبس َ
السامء تديم َدي ًام) .وقد
السامء) فإنه من قوهلم( :دامت َّ
وأ َّما قوهلم( :د َّيمت َّ
و(دومت) .وإذن فهام
سم َع هذا عنهم( .)2وليس هو من باب (دامت تدوم)
َّ
أصالن متباينان .ويد ّلك عىل هذا َّأهنم مجعوا (الدِّ يمة) عىل (ديوم) ( )3وقالوا:
الواوي ال
(أرض َمديمة) ( .)4ولوال ذلك لقالوا( :دووم) .عىل أن األجوف
َّ
( )1منهم ابن قتيبة يف أدب الكاتب  105واجلوهري يف الصحاح (عيد(.

( )4راجع رشح ديوان احلطيئة البن السكيت ( 115تح نعامن طاها) ورشح املفضليات أليب حممد
األنباري ( 42 /1تح طريفي) ورشح القصائد السبع  117البنه أيب بكر .كالمها عن األصمعي.
ونق َله أبو حنيفة عن الفراء كام حكى عنه ابن سيده يف املحكم (ديم) .وليس يف املطبوع من كتابه
النبات .وانظر اخلصائص البن جني .511 /1
( )5رواه أبو منصور يف التهذيب (دوم ديم) عن أيب العميثل.
( )2رواه أبو عبيد يف الغريب املصنف ( 213 /1تح داوودي) عن اليزيدي ،وأبو مسحل يف نوادره
.515 /1
011

تتقارب األصول مع تقارب
جي َمع عىل (فعول) ،ولقالوا( :مدومة) .وقد
َ
يكون أحدها َّ
َ
َ
معانيها .ومن ص َور َ
واآلخر معت َّلها
معتل العي بالواو
ذلك أن
بالياء .ومثال هذا قوهلم( :طاح يطيح ويطوح) و(ضار يضري ويضور) و(تاه
يتيه ويتوه) و(ساخ يسيخ ويسوخ) و(زاغ يزيغ ويزوغ) .وقد جيوز أن تكون
(الدِّ يمة) من كال البا َبيَ .
اليائي فإنَّه ينبغي حي
وعىل أنّه لو مل يص َّح ثبوت باب
ِّ
ن
و(تضوع
و(حتوز وحت َّي َز)
(تأوب وتأ َّيب)
َّ
َّ
إذ أن ُي َمل عىل اإلبدال كام قالواَّ :
وأي ذلك كان فكال االحتاملي شا ٌّذ ال يقاس عليه.
وتض َّيع)
و(تبوغ ،وتب َّيغ)ُّ .
َّ
عارضا كام مل جيز ذلك يف
وال َجيوز أن يكون الفعل (د َّيمت) لف ًظا
ً
التصغري ومجع التكسري للع ّلة التي بينَّا آن ًفا .هذا وليس َثم َة لفظ خي َشى أن
يلتبس به هذا اللفظ حتى ُيملهم هذا عىل أن ينفصلوا عنه باإلبدال.
لبسا َّ
العرب تعتدّ بالعارض
وأن
َ
الرابع :أنا لو س َّلمنا بأن يف (التقويم) ً
وأن (التقييم) لفظ عارض لـ(القيمة) َّ
كثريا وتع ِّلقه بوقوع اللبس َّ
وأن من
ً
َ
شواهد هذا احلكم َ
وقوهلم( :د َّيمت
قوهلم( :ع َييد) و(أعياد) و(ع َّيد الناس)
السامء) مل نس ِّلم َّ
أن ذلك من َّما يص ّح أن يقاس عليه ألنَّه مل يبلغ َ
مبلغ اال ِّطراد
املستمر.
ِّ
ظهر إذن أنَّه ليس لكلمة (التقييم) حجة َصحيحة من السامع أو
فقد َ
القياس.
│
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صح ّة استعمال (التواجد) بمعنى الحضور

()1

س :هل يصح استعامل (التواجد) بمعنى احلضور ،نحو (سنتواجد يف
مكان كذا)؟
ج :الذي أراه صواب هذه الكلمة إذا استعملت بمعنى (التالقي) ألن بناء
جاز أن يكون ٌّ
َ
كل من املتشاركي فيه
وفرعه
(فاع َل)
(تفاعل) يأتيان يف ما َ
َ
َ
رضب ٌّ
ً
ً
كل واحد
ومضارب إذا
ومفعوال نحو (ضار َبه فهو مضارب
فاعال
َ
َ
ومواجد إذا
اآلخر .واملطاوعة منه تضاربا) .وكذلك (واجده فهو مواجد
منهام
َ
َ
وجدَ ٌّ
كل منهام َ
اآلخر) .و(وجدَ ) يتعدَّ ى إىل مفعول واحد .وهو بمعنى (لق َي)،
فكام جيوز أن َ
تقول( :الرجالن تالقيا) فكذلك جيوز أن تقول( :تواجدا) .فإذا
ن
رجال) فهو بمعنى (املتالقون أو
عرشة
قلت( :املتواجدون يف هذا املكان َ
َ
امللتقون يف هذا املكان عرشة رجال) .والتالقي يستلزم معنى احلضور وزيادةً.
ولكن هذا مرشوط بأن يكون فاعله أكثر من واحد ،فال يصح أن يقال:
ن
متالق يف هذا املوقع).
(أنا متواجد يف هذا املوقع) كام ال يصح أن يقال( :أنا
بأسا جلريانه عىل القياس وإن
فإذا استعمل يف مثل ما ذكرت فال أرى فيه ً
اللفظي مع قوهلم( :تواجد الرجل) إذا أظهر
خ ّطأه بعضهم .وال يوهنه اشرتاكه
ُّ
تلحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما َّ
نرش يف آسك يف 1251 /4 /10هـ وفسبك يف 1253 /5 /41هـ.
012

َ
(تفاعل) فيه
(الوجد) ال من (الوجود) ،وبنية
الوجدَ ألن (التواجد) هنا من َ
بالصفة) ال (التشارك).
دا َّلة عىل (التظاهر ِّ
│
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تعدية (أثر َى) صحيحة

()1

(أثرى) كقوهلم( :حفظ ِّ
الشعر يثري
يشيع يف كالم الكتّاب تعدية الفعل َ
َ
الزعبالوي يف (معجم
االستعامل
ال ُّلغ َة) أي جيعلها ثر َّي ًة .وقد ص َّحح هذا
ُّ
وذكر أنّه (مل يرد يف املعجامت أو
أخطاء الكتّاب ص  )35من طريق القياس
َ
صحيحا يقِض
وجدت له شاهدً ا
غري أين
ُّ
ً
كالم الفصحاء أثرى متعدّ ًيا)َ ،
بسامعه عن العرب ،فقد روى أبو ن
األنباري (ت )547يف رشحه لديوان
بكر
ّ
أن أبا ن
ن
ثعلب (تّ )451
براء
عامر بن ال ّطفيل (ص  )10عن شيخه أيب العباس
بن مالك بن جعفر بن كالب قالّ :
أثرى عد َدكم وك ّث َر
عامر َ
(إن اهلل قد َ
َ
أموا َلكم) .ونق َله ابن محدون (ت )114يف (تذكرته  )555 /3باللفظ نفسه.
قابال له ومؤ ِّد ًيا إليه .وذلك َّ
لكان القياس ً
َ
َ
أن العرب
سمع
عىل أنَّه لو مل ي َ
(ثرى القوم) إذا ازدا َد عددهم ،و(ثرى املال) باملعنى نفسه ،فال يمتنع يف
تقولَ :
َ
ونميتَه.
القياس أن يعدَّ ى باهلمزة
فيقال( :أثريت الّش َء فأنا أثريه) إذا ك َّثرتَه َّ
وهو مشت ٌَّق من (ال َّثرى) ،وهو اسم ن
عي جامد ،عىل معنى النِّسبة ملشاهبته له يف
ن
ن
رضب به املثل يف ذلك كام
صفة ظاهرة من صفاته ،وهي الكثرة ،ألن َ
الثرى ي َ
قال عمر بن أيب ربيع َة:
تلحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما ّ
نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /1 /4هـ.
014

ــرا
ثـــم قـــالوا :حت ّبهـــا؟ قلـــت :هبـ ً

ـرتاب
الرمــل واحل ــىص والـ ّ
عــد َد ّ

(ثرى) ،وإنام
وسمع ً
أيضا (أثرى) الز ًما .وليس هو عىل التحقيق بمعنى َ
وخصوه هنا باملال ،فقوهلم:
هو بمعنَى كثر ما هو موصول به منسوب إليه.
ُّ
الثالثي
(أثرى القوم) بمعنى كثر ماهلم ال كثروا هم .وقد تدخل اهلمزة عىل
ِّ
(أبرس النّخل) بمعنى
املجرد لنسبة معناه إىل ما هو متّصل بفاعله كام قالواَ :
ّ
رسا ال صار النخل نفسه كذلك .والتّمر ليس هو الفاعل ،وإنام هو
صار متره ب ً
ن
أيضا( :أعا َه القوم) إذا أصابت زر َعهم عاهة ال
متّصل به غري
مذكور .وقالوا ً
و(مات الرجل) إذا كان هو امل ّي َت،
أصابتهم هم.
و(أمات) إذا كان امل ّيت أحدَ
َ
َ
َ
حر َ
و(أحر) إذا كانَت إبله ح ًر ًارا
عطشان،
ان أي
أبنائه،
َّ
و(حر الرجل) إذا كان ّ
َّ
ً
عطاشا.
أي
فانظر يف حسن موقع هذه اهلمزة وما أحدَ ثته يف الفعل حي حلقته .وهي
مسألة لطيفة هلا نظائر.
│
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(احتار) مسموعة صحيحة

()1

َ
الفعل (احتار) ومشت ّقاته،
خ َّطأ مجهرة من املشتغلي بالتصحيح ال ُّلغوي
الزعبالوي يف «معجم
منهم أسعد داغر يف «تذكرة الكاتب  »14وصالح الدين ّ
السعود يف «أزاهري الفصحى  »170وحممد
أخطاء الكتاب  »115وعباس أبو ُّ
العدناين يف «معجم األخطاء الشائعة  »31وإميل يعقوب يف «معجم اخلطأ
سمع عن العرب ُّ
ذكر َّ
قط
أن هذه الكلمة مل ت َ
والصواب  »453وغريهم .وك ُّلهم َ
ومل يشتمل عليها معجم ن
لغة وال أتَت يف كال نم فصيحن .
تج به ،ومها قول مجيل
وقد أصبت هلا بحمد اهلل شاهدين من كالم من ُي ُّ
بثين َة:
واحتـار دمعهـا
وأو َمت بجفن العي
َ

ليقتلنـــي مملوحـــة الـــدَّ ّل مـــانع

اهلجري (ت نحو 500هـ) يف «التعليقات والنوادر /4
عيل
ّ
رواه أبو ّ
هريي.
ذيل وأيب َعمر ُّ
الز ّ
 »131عن أيب سليامن اهل ّ
وهو شاهد رصيح ال مري َة منه.
َ
القرسي:
الطائي يف «ديوانه  »111يمدح خالدً ا
واآلخر قول ال ِّطر ّماح
ّ
ّ
ـــم نـ ً
ـــائال
ـــم َمنفعــــ ًة وأعظـ َ
وأعـ َّ
لحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما ت َّ
نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /1 /7هـ.
016

ن
وصـــاحب حمتـــار
ألخن أســـاف

قال املحقق( :يف األصل املخطوط :خمتار) باخلاء املعجمة.
بالشعر وأش َبه أن تكون هي َ
قلت :و(حمتار) باحلاء املهملة أخ َلق ِّ
لفظ
الشاعر بداللة وصفه َ
ّ
السواف ،وهو املوت،
األخ بأنه مسيف ،وهو الذي وقع ُّ
فأسلمه ذلك إىل الفقر ،فهو أحوج ما يكون إىل املنفعة العا ّمة والنائل
يف ماشيته
َ
َّ
وتغشته
العظيم .وكذلك الصاحب املحتار الذي غا َله دهره وتقاذفته رصوفه
اهلم ومن اليأس حتّى سدّ ت عليه فروج
حلرية من ما هو فيه من الفقر ومن ّ
ا َ
ن
فج ينرسب ،فليس
الن َظر والفكر
أي ُ
يتيمم وال يف ِّ
وصار ال يدري َّ
أي وجه ّ
َ
ن
ن
ونائل عظيم يتداركه .أما وصف
تعمه
يشء
َّ
أحب إليه من منفعة من املمدوحن ُّ
الصاحب بأنه (خمتار) فليس باجل ّيد ألن الصاحب مل يكن صاح ًبا إال ألنه خمتار
ن
ن
وتنفيس من الدّ هر بحيث ال
الرزق
عىل غريه وألنَّه قد يكون يف بسطة من ّ
ُيتاج إىل معونة ن
أحد .هذا مع ما يف التشاكل بي كلمة (أخ) و(صاحب)،
أيضا بي (أساف) وصفة (صاحب) .وهو ما يؤ ّديه
يقع التشاكل ً
فينبغي أن َ
كلمة (حمتار) ال (خمتار).
ولست أق َطع ّ
بأن ّ
الشاعر مل يقل إال (حمتار) باملهملة ،ولكنّي ب ّينت ما هو
َ
أدخل يف صناعة ِّ
الشعر وأش َبه بأسلوب الفحول وأنَّه ليس بعيدً ا أن يكون ما يف
مصح ًفا .واهلل أعلم.
املخطوط
َّ
فإن ال يكن هذا البيت قاط ًعا يف إثبات استعامل هذا اللفظ فال َّ
شك أن
ن
أكثر ما يف دواوين ِّ
الشعر ورشوحها من ألفاظ
بيت
َ
مجيل َيقطع بذلك .وما َ
تتضمنها املعاجم.
ال ُّلغة وعقائل النّوادر التي مل
ّ
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صحة لفظ (الهروب(

()1

(هر َب) هو (اهل َ َرب) كام قال تعاىل ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ
املصدر املعروف للفعل َ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﴾ [اجلن.]14 :
الص ّحة كمحمود شاكر ،فإنه
فأما (اهلروب) فقد نكره بعضهم ونفاه من ّ
مصدرا عرب ًيا وإن كان قد كثر استعامله يف زماننا هذا،
قال( :واهلروب ليس
ً
وإنام املصدر اهل َ َرب) [تفسري الطربي .]432 /10
أجازه جممع اللغة بالقاهرة معتمدً ا عىل إثبات ابن الق ّطاع
وقد
َ
والفيومي (ت نحو330هـ) يف
(ت111هـ) له يف كتابه (األفعال )5211 /5
ِّ
(املصباح املنري ،هـ ر ب) .وذكر حممد هبجة األثري ّ
أن ابن الق ّطاع مل يو ّثقه
يوهيه بذلك[ .األلفاظ واألساليب .]52 /1
بشاهد ،فكأنّه ّ
قلت:
نص كالم ابن القوطية (ت513هـ) يف
ما يف أفعال ابن الق ّطاع هو ّ
أيضا أبو عثامن الرسقسطي (ت بعيد 200هـ)
(األفعال ص .)155وقد نقله ً
أيضا ابن سيد َة (ت217هـ) يف (املخصص /5
يف (أفعاله  ،)154 /1ورواه ً
 )517عن أيب عبيد (ت 442هـ) إن مل يكن مصح ًفا عن (اهلرب).
وله شواهد صحيحة ،منها قول عمر بن أيب ربيعة:
( )1نرش يف فسبك يف 1253 /1 /42هـ.
018

ونحـــن فـــوارس اهلَيجـــا إذا مـــا

ــع للهـــروب
رئـــيس القـــوم أمجـ َ

[ديوانه ص ،535ومنتهى الطلب .]454 /2
وقول ال ُّطفيل بن عامر بن واثلة:
متــى هنــبط املص ــرين هيــرب حممــد

وليس بمنجي ابن اللعـي هـروب

[تاريخ الطربي .]525 /1
│
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ضبط (اشتهر) و(كمل) .أثر ُ محاذرة سناد التوجيه في الاستدلال
ُ
على الضبط

()1

من ُّ
روهيا عىل التقييد ثم تراه
الشعراء من ينظم القصيد َة الطويل َة ويبني ّ
وي
الر ِّ
لم هبا سناد التوجيه ،وهو اختالف حركة ما قبل ّ
مع ذلك ُياذر أن ي ّ
املق َّيد ،فيلتزم يف مجيع أبياُتا حرك ًة واحد ًة ال ختتلف.
املحتملة
وقد د َّلنا هذا االلتزام عىل ضبط بعض األلفاظ ذات الوجوه
َ
فعرفنا بذلك حم ّلها من الفصاحة وموضعها من اجلودة.
َ
العجاج املعروفة التي مطلعها:
فمن ذلك قصيدة ّ
جـــرب
الـــدين اإللـــه ف
رب
َ
َ
قـــد جـــ َ
فإن عدُتا  170ن
الروي .وجاء
بيت .وقد أقامها ك َّلها عىل فتح ما قبل
ِّ
فيها هذا البيت(:)2
َ
املشـــتهر
نـــاخ
ـــدت امل
فقـــد تك ّب
َّ
َ
مكسورُتا ألن
(املشتهر) هذه مفتوح َة اهلاء ال
فينبغي أن تكون كلمة
َ
َ
جتانف عنه الشاعر يف مجيع أبيات
كرسها ُيدث سناد التوجيه ،وهو ما
َ
َ
ن
القصيدة ،فمن البعيد جدًّ ا أن هيوي فيه يف ن
واحد فقط وقد نجا منه يف
بيت
( )1نرش يف املجلة الثقافية يف 1257 /5 /42هـ ونرش أصله يف فسبك يف 1253 /7 /3هـ.
( )4ديوانه .53
001

 135ن
بيت.
(اشته َره الناس فهم
وكرسها إذ يقال:
وقد روت املعاجم فتح اهلاء
َ
َ
مشتهر) ( .)1ومنه قول أيب النجم العجيل(:)2
مشتهرون له وهو
َ
اشـــتهر
كـــال الفـــري َقي املنـــيامت
َ
أي َّ
السيوف املنيامت.
استل
َ
َ
األوىل.
متفرعة عن
أيضا:
ويقال ً
(اشتهر هو)( .)3وهي صيغة مستق ّلة غري ّ
َ
العجاج بالفتح شاهد رصيح من حيث السامع
وثبوت هذا اللفظ يف بيت ّ
صحيحا .وذكر أبو
فصيحا
عىل جودة الفتح دون الكرس وإن كان الكرس
ً
ً
املعري (ت225هـ) أنه أي ًضا أقيس(.)4
العالء ّ
مشتهر) بالفتح لكان قوهلم:
عىل أنّه لو مل يبلغنا قوهلم( :اشتهر فهو
َ
(اشتهره) وقد سمع ،ناط ًقا هبا وجمو ًزا هلا ألنّه يصح با ّط ن
راد حتويل ّ
كل فعل
ّ
ّ
َ
غض من هذا الضبط
مبني للمعلوم إىل بناء املجهول .ويف هذا ر ٌّد عىل من َّ
متعدُ ُ

أيضا ديوان األدب للفارايب /4
نص عليه األصمعي يف رشحه لديوان
العجاج  .53وانظر ً
ّ
(ّ )1
.204
( )4املعاين الكبري البن قتيبة .1074 /4
( )5الصحاح (ش هـ ر).
( )2رشح ديوان أيب متام للتربيزي .5 /4
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ونفاه من الفصاحة(.)1
وإذن تقول( :اشتهر هذا األمر فهو مشت ََهر) .وهو األفصح .وجيوز أن
تقول( :اشت ََهر هذا األمر فهو مشتهر) .وهو ج ّيد فصيح.
أيضا قصيدة لبيد بن ربيعة التي مطلعها:
ومن ذلك ً
ّ
إن تقــــوى ر ّبنــــا خــــري ن َفــــل

وعجـــــل
وبـــــإذن اهلل ريثـــــي
َ

وي .وجاء فيها هذا
الر ّ
فعدّ ُتا  71بيتًا .وقد التزم فيها فتح ما قبل ّ
البيت(:)2
طـــامي ال َعـــر َمض ال عهـــدَ لـــه
َ

ن
ن
كمـــل
بــأنيس بعـــد حــول قـــد َ

(كمل) مفتوح امليم ،ويكون من باب
فينبغي أن يكون الفعل املايض َ
(نرص) .وقد ذكر ال ُّلغو ّيون جميء هذا الفعل من باب (فرح) وباب (عظم)
َ
السامع
ً
جيل من ّ
أيضا ،فيكون يف ثبوت ضبط ميمه بالفتح يف هذا البيت شاهد ّ
املشهور منه هو (كامل) .و(فاعل)
يضاف إىل شاهد القياس ألن اسم الفاعل
َ
إنام ينقاس بناؤه من الفعل الالزم إذا كان عىل (ف َع َل) دون (فع َل) و(فع َل).
املطرزي (ت110هـ) عىل فضل الفتح عىل الض ّم والكرس(.)3
وقد ّ
نص ّ
كمل الّشء يكمل فهو كامل) .وجيوز
وإذن فاألفصح أن تقول( :قد َ
( )1أشار إليه العدناين يف معجم األغـالط اللغويـة املعـارصة  513وأمحـد خمتـار عمـر يف معجـم
الصواب اللغوي .140 /1
( )4ديوانه .172
( )5املغرب ( ك م ل).
002

أيضا
(كمل الّشء يكمل فهو كميل) كام هو الفايش عىل ألسنة الناس .وجيوز ً
يكمل).
(كمل الّشء يكمل) ،و(كمل الّشء َ
َ
│
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مصادر قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة

()1

س :أين توجد قرارات جممع اللغة العربية بالقاهرة يف النحو والرصف
والتصحيح اللغوي؟
َ
جّ :
بحث ذلك جلنتان من جلان املجمع ،مها جلنة األصول ،وتبحث
توىل
مسائل النحو والرصف .وجلنة األلفاظ واألساليب ،وتبحث مسائل التصحيح
اللغوي (األخطاء الشائعة) .وقد نرشت قراراُتام منفصل ًة.
فأما قرارات األصول فقد نرشت يف ثالثة ن
كتب أصدرها املجمع نفسه،
وهي:
 -1كتاب «جممع اللغة العربية يف ثالثي عا ًما  ،1514 -1554جمموعة
القرارات العلمية من الدورة األوىل إىل الدورة الثامنة والعرشين» ملحمد خلف
اهلل أمحد وحممد شوقي أمي.
 -4كتاب «جمموعة القرارات العلمية يف مخسي عا ًما »1572 -1552
الكتاب
حوى
َ
لشوقي ضيف ،أي من الدورة األوىل إىل الدورة اخلمسي .،وقد َ
الضعف.
السابق وزاد عليه نحو ِّ
خمترص يف ذيل ّ
كل
وهذان الكتابان إنام يعرضان القرارات مشفوع ًة ببيان َ
قرار ،وال يعرضان ما صحبها من بحوث ومذكّرات.
( )1نرش يف تويرت وفسبك يف 1221 /1 /1هـ.
004

 -5كتاب «يف أصول اللغة» من إعداد بعض أعضاء املجمع .وقد صدر
منه حتى اآلن مخس جملدات .وهو ُيوي القرارات من عام (1515م) إىل عام
(4010م) ،أي من الدورة التاسعة والعرشين حتى الدورة السادسة
والسبعي.
ويمتاز هذا الكتاب بأنه يورد مع ّ
كل قرار ما صحبه من بحوث
ومذكّرات .وإذ كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة التاسعة والعرشين فهذا يعني
أن قرارات الدورات السابقة هلذه الدورة مل تنرش مذكّراُتا يف كتاب ،وإنام
توجد يف حمارض جلسات املجمع .وقد طبع منها حمارض اخلمسي دور ًة
األوىل.
وأما قرارات األلفاظ واألساليب فقد نرشها املجمع يف كتابي أصدرمها،
مها:
 -1كتاب «القرارات املجمعية يف األلفاظ واألساليب من 1552م إىل
1573م» ،أي من الدورة األوىل حتى الدورة الثالثة واخلمسي .وقد أعدّ ه
حممد شوقي أمي وإبراهيم الرتزي.
ن
لكل ن
خمترص ّ
قرار من
وهذا الكتاب إنام يعرض القرارات مشفوعة ببيان َ
غري عرض لبحوث القرارات ومذكّراُتا.
 -4كتاب «األلفاظ واألساليب» من إعداد بعض أعضاء املجمع .وقد
بلغ املطبوع منه حتى اآلن مخس جم َّلدات .وهو ُيوي القرارات من عام
(1517م) إىل عام (4011م) ،أي من الدورة اخلامسة والثالثي حتى الدورة
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الثانية والثامني.
ويمتاز هذا الكتاب بأن القرارات فيه مشفوعة ببحوثها ومذكّراُتا .وإذ
كان هذا الكتاب يبدأ من الدورة اخلامسة والثالثي فهذا يعني أن قرارات
ن
كتاب ،وإنام
الدورات السابقة هلذه الدورة مل تنرش مذكّراُتا – عىل ق ّلتها  -يف
توجد يف حمارض جلسات املجمع.
│

006

حكم استعمال (مؤخر ًا) بمعنى (أخير ًا)

()1

صحة استعامل (م َؤ َّخ ًرا) بمعنى ( َأخ ًريا)؟ ففي «معجم
 س :هل ترى ّأخطاء الكتّاب» للزعبالوي أن الكتّاب يقولون( :حدَ ث م َؤ َّخ ًرا) ،قال:

َّ
فـ(املؤخر) و(األخري) يئوالن إىل معنى واحـد ،وذلـك
ج :أرى صحتها،
تلحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما َّ
نرش يف يف فسبك وتويرت يف 1221 /1 /45هـ.
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َّ
املـؤخر عـن
أن (األخري) صيغة مبالغة من (اآلخر) ،و(اآلخر) هـو املتـأخر أو
األول أو ضدُّ ه كام قال تعاىل﴿ :ﯴﯵﯶ﴾ [احلديـد ،]5 :فإذ جاز أن يقـال:
متأخرا عن األول) كام قال احلارث:
أخريا) بمعنى (وقتًا
ً
(جاءت هند ً
وبعينيــــك أوقــــدت هنــــد النــــا

ـــريا تلــــوي هبــــا العليــــاء
َر أخـ ً

مؤخ ًرا) أي وقتًا َّ
كذلك جيوز أن يقال( :أوقدت هند النار َّ
مؤخ ًرا عن
ً
مفعوال
(أخريا)
األول .وهذا يقتِض حداثته وقربه من الزمن احلارض .وتكون
ً
فيه.
(املؤخر) هو ما ّ
ّ
تأخر عن موعده
وال جيب ما قدّ ره الزعبالوي من أن
املؤخر بمعنى األخري ،وهو ما ّ
تأخر عن األول أي ول َيه وجاء بعده.
وإ ّبانه ،بل ّ
│

008

أيّ اللفظين أفصح (الإشاعة) أم (الشائعة)؟

()1

أي اللفظي أفصح( :اإلشاعة) أم (الشائعة)؟ وهل (األراجيف)
سّ :
تؤدي معنى الشائعات اليوم ؟
قياسا أن تكون مجع
ج( :األراجيف) مجع املصدر (إرجاف) .وقد جيوز ً
(أرجوفة) .وهي مستعملة يف كالم اجلاحظ وغريه بمعنى الشائعات.
أما استعامل الناس للفظ (اإلشاعة) بمعنى اخلرب الكاذب أو ال َّظني أو
صحته فقد تأتَّى هلم ذلك من خالل أمرين:
غري املستو َثق من ّ
األول :أهنم أخرجوه عن ِّ
حاق معناه ،وهو الداللة عىل احلدَ ث إذ هو
(أشاع) ،فجعلوه ًّ
داال عىل الزم احلدَ ث ،وهو املفعول به ،فأمسى بمعنى
مصدر
َ
(املشاع) .وإطالق املصدر بمعنى املفعول به كثري يف كالم العرب كقوهلم:
(درهم رضب األمري) أي مرضوبه .و(هذا الثوب نَسج اليمن) أي منسوجه
و﴿ﯩﯪﯫ﴾

[لقامن]11 :

أي خملوقه .وهو من باب املجاز املرسل ذي

إجيازا باحلذف فيكون التقدير (اخلرب ذو
العالقة التالزمية .وجيوز أن يكون
ً
أيضا أن يكون
وقع عليه .وجيوز ً
اإلشاعة) .و َأضيف إىل املصدر اإلشاعة ألنه َ
نفسه ،وهو اخلرب الرائج يف الناس ،هو معنى
استعارةً ،كأنك جعلت اخلرب َ
( )1يف األفصح.
خاصة ،ومل ينرش من قبل.
كتب يف 1253 /14 /4هـ يف نجوى ّ
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ً
وُتويال كقوهلم( :رجل عدل) مبالغ ًة يف نعته هبذا املعنى.
نفسه مبالغ ًة
اإلشاعة َ
وهذا ك ُّله قياس متى وجدت القرينة.
خصصوا عموم اإلشاعة بإشاعة اخلرب الكاذب أو ال ّظني دون
الثاين :أهنم ّ
اخلرب املوثوق به واصطلحوا عر ًفا عىل ذلك .وهذا من ما جيوز للمو َّلد ألنه
ليس فيه أكثر من تغليب استعامل اللفظ عىل بعض أفراده الثابتة سام ًعا عن
العرب ،وليس فيه تغيري لداللته أو إخراج له عن أصل وضعه ال ّلغوي .ونظري
هذا غلبة لفظ (احلاجب) عىل حاجب العي ألنه ُيجب شعاع الشمس أو
البواب مع أنه ينطلق لغ ًة عىل ّ
كل ما ُيجب غريه.
غريه ،أو عىل ّ
َ
وأما لفظ (الشائعة) ففيه عمالن:
األول :ختصيص العموم كالذي عملوه يف (اإلشاعة).
الثاين :إحلاق التاء .وهذه التاء للنقل من الوصف ّية إىل االسمية بسبب
التخصيص كام يف قوهلم( :الطبيعة) و(السجية) و(املصيبة) وكقول الناس:
(القائمة) و(املعلومة) ونحوها .وهو جائز كثري.
فقد رأيت صحة استعامل هذه األلفاظ الثالثة ،غري أن لفظ (األراجيف)
َ
أيضا من
قديام يف كالم البلغاء كاجلاحظ،
أجود
وخللوه ً
ِّ
وأحىل لعتقه واستعامله ً
كلفة اخلروج عن األصل.
أما املوازنة بي (اإلشاعة) و(الشائعة) فهام متقاربان .وقد يقال :إن
الشائعة أحسن ألنه اسم فاعل ،فلم خيرج عن أصل داللة بنيته حي َّ
دل عىل
هذا املعنى.
021

حكم فتح الراء من (الل ّه أكبر) في الأذان

()1

رب اهلل أكرب) بفتح الراء األوىل؟
س :هل جيوز أن يقال يف األذان( :اهلل أك َ
ج :جيوز يف ذلك ثالثة أوجه:
 -1ضم الراء .وهو األصل ألن (أكرب) خرب مرفوع.
 -4إسكاهنا وقطع اهلمزة بعدها إجرا ًءا للوصل جمرى الوقف ،وذلك
لكثرة سامعهم الوقف عليها بالسكون ،فلام شاءوا وصلها بام بعدها كرهوا
مفارقة عادُتم فيها وجعلوا وصلها كالّشء العارض الذي ال يعتدّ به.
 -5فتحها تفري ًعا عىل الوجه الثاين ،وذلك عىل لغة تسهيل اهلمز ،إذ
ألقيت فتحة اهلمزة بعد قطعها عىل الراء الساكنة قبلها وحذفت كام يقال يف
(مسلة) .وقد حكى الكسائي أنه قرأ عليه رجل من العرب:
(مس َألة):
َ
﴿ﭑﭒ ﭓ الرحيم ﭕ ﭖ ﭗ﴾ بفتح ميم (الرحيم).
وقد أجاز هذه األوجه الثالثة كلها أبو العباس ثعلب وغريه.
│

لحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما ت َّ
نرش يف تويرت وفسبك يف 1220 /3 /7هـ.
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حكم استعمال (حيث) للتسبيب

()1

س :هل جيوز استعامل (حيث) للتسبيب نحو (وحيث كذا فقد حكمت
بكذا)؟
جائزا ألن (حيث) ظرف مكان ،فكأنه
ج :لو قيل( :ومن حيث) لرأيته
ً
قال( :ومن هذا املكان) كام يقال( :ومن هذا الوجه أو الطريق أو اجلهة) أي أنه
جمازا.
حكم عليه من خالل النظر إىل ذلك املكان ،فاملكان إذن سبب للحكم ً
وجها لفساد املعنى إذ يكون
أما (وحيث) من غري (من) فال أرى هلا
ً
التقدير (حكمت عليه يف هذا املكان).
وزعم األخفش أهنا تقع ظرف زمان واحتج بقول طرفة:
للفتـــــى عقـــــل يعـــــيش بـــــه

حيــــث ُتــــدي ســــا َقه قدمــــه

توجه .واحت ّج
مئول بأهنا هنا ظرف مكان ،أي أن عقله هيديه حيث ّ
وهو ّ
له بقول اآلخر:
حيـــثام تســـتقم يقـــدِّ ر لـــك اللــــ

نجاحـــا يف غـــابر األزمـــان
ــــه
ً

وهو مطعون فيه ،انظر (نقض بحث براءة ابن مالك ص .)15
ولو ثبت وقوعها ظرف زمان جلاز استعامهلا للتسبيب كام يقال( :وإذ أو ملا
أو وحي حصل كذا فقد حكمت بكذا).
( )1نرش يف تويرت وفسبك يف 1220 /5 /11هـ.
022

واخللط بي (حيث) و(حي) يف االستعامل قديم .وقد نكره األصمعي
وأبو حاتم عىل سيبويه وأيب عبيدة ،انظر (ُتذيب اللغة .)151 /1
│

313

من أشهر الأخطاء في ضبط الأسماء

()1

 من األخطاء الشائعة التي مل أقف عىل من ن ّبه عليها قول الناس:(أعطية) و(أعطيات) بضم اهلمزة .والصواب ( َأعطية) بالفتح ألهنا مجع
توهم.
(عطاء) مثل (قضاء) و(أقضية) و(زمان) و(أزمنة) ،وليست مفر ًدا كام ي َّ
أيضا ،مجع اجلمع.
و( َأعطيات) بالفتح ً
 س :قرأت لبعضهم أن (اجلرذان) بكرس اجليم ال بضمها ،فهل هذاصحيح؟
ج :نعم ،الصحيح أهنا (جرذان) بالكرس ألن هذا قياس مجع (ف َعل)
عيل القايل يف «البارع».
كـ(رصد) و(رصدان) .وقد ّ
نص عىل كرس اجليم أبو ّ
َ
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :سأفعل ذلك طوال الدهر) بكرس الطاء.والصواب ( َطوال) بفتحها.
 يقال( :أرض عذ َية) بمعنى (ط ّيبة الرتبة) .وهي عىل وزن (فرحة) الالزبيدي يف
نص عىل هذا اجلوهري يف «صحاحه» ،وظاهره عليه َّ
(غن َّية)َّ .
«تاجه».
(الولوع) بفتح الواو .وال جيوز ضمها .وقد نص عىل ذلك عدد من
 َ( )1يف ما تلحن فيه العامة.
مفر ًقا يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة.
نرش َّ
024

العلامء .وله نظائر قليلة من املصادر جاءت عىل بنية ( َفعول) ال تكاد تتجاوز
السبعة.
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :البعثة) بكرس الباء .والصواب (ال َبعثة)بفتحها.
الش َعرَ :
 من األخطاء الشائعة قوهلم للفرق من ّ(خصلة) بفتح اخلاء.
بضمها .ومجعها خ َصل وخصالت وخصالت
والصواب (خصلة)
ّ
وخ َصالت.
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :نرضة) بضم النون كـأهنم يقيسـوهنا عـىل(خرضة) .والصواب (نَرضة) بـالفتح ،قـال تعـاىل ﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﴾
[اإلنسان.]11 :
ّ
(الرتحال).
يصح بحال كرس ّ
(احلل) .وال
 ال ُي ّل كرسّ
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :الوحدة) بكرس الواو .والصوابضمها.
َ
(الوحدة) بفتحها .وجيوز ّ
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :رأيته َعيانًا) بفتح العي .والصوابكرسها ألنه مصدر (عاينَه) كـ(جادله ج ً
داال).
 من األخطاء الشائعة قوهلم لوسط اإلنسان( :خرص) بكرس اخلاء.والصواب َ
(خرص) بفتحها.
(هنَّات)
 من األخطاء الشائعة مجع (اهلَنَة) بمعنى (الّشء) عىل َ315

(هنَوات).
(هنَات) بالتخفيف .وجيوز َ
بتضعيف النون .والصواب َ
 (الغمض) :النوم .وهو بضم الغي .وال جيوز فتحها .وبذلك يضبطقول ح ّطان بن َّ
املعىل:
الـــريح عـــىل بعضـــهم
لـــو ه ّبـــت ّ

المتنعـــت عينـــي مـــن الغمـــض

(ضحكة)
 من شائع اخلطأ قوهلم( :ضحكة) بكرس الضاد .والصواب َبفتحها .وبه يقرأ قول أيب نواس:
كــــان الشــــباب مطيــــة اجلهــــل

ـــحكات واهلــــزل
وحمســــن َّ
الضـ َ
ّ

ضمها.
 (النَّفرة) بمعنى النفور بفتح النون ،اسم مرة .وال جيوز ّ من األخطاء الشائعة مجعهم (النُّقطة) عىل (نقاط) بضم النون.والصواب (نقاط) بكرسها.
(الر َقم) بفتح القاف .والصواب
 من األخطاء الشائعة قوهلم للعددَّ :(الرقم) بإسكاهنا.
َّ
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :الكَيان) بفتح الكاف .والصواب(الكيان) بكرسها.
 (الببغاء) فيه لغتان( :ال َببغاء) بإسكان الباء الثانية خمفف ًة ،و(ال َب َّبغاء)بتشديدها .وكالمها بفتح الباء األوىل ال بضمها.
املرة الواحدة من (الكذب) فقل( :كَذبة) بفتح الكاف ال
 إذاَّ
أردت ّ
(كذبة) .ويف احلديث( :الرجل يكذب الكَذبة) .أما (الكذبة) بالكرس فمصدر
026

مطلق كـ(الكذب).
(هزل) بفتح الزاي .والصواب (هزل)
 من األخطاء الشائعة قوهلمَ :بسكوهنا ،قال تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [الطارق.]12 :
 من األخطاء الشائعة قوهلم للجهة املعروفة َ(شامل) بفتح الشي.
والصواب (شامل) بكرسها ،قال تعاىل﴿ :ﮔﮕ﴾ [الكهف .]17 :وبالفتح
الريح.
والكرسّ :
 من األخطاء الشائعة قوهلم يف مجع (خليل)( :خالّن) بكرس اخلاء.والصواب (خالّن) بضمها.
ن
قاس).
من األخطاء الشائعة قوهلم( :يشء َصلب )بفتح الصاد أي:والصواب (صلب) بضمها.
│
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ألفاظ متقاربة يخلط الناس بينها

()1

 ( َث َّم َة) بالتاء املربوطة ظرف مكان مبني عىل الفتح بمعنى (هناك) .ويفتصحيح كونه بالتاء املربوطة َمقال .و(ث َّم َت) باملبسوطة لغة يف (ث َّم) التي هي
حرف عطف ،فال ختلط بينهام.
ن
(سار) ،وهو الذي يسري بالليل .وال جيوز
(الرساة) بضم السي مجع
 ُّو(الرساة) بفتح السي ،وهو األجود ،وضمها ،حكاه أبو
فتحها .والمها ياء.
ّ
(رسي) ،وهو الرشيف .والمه واو.
عيل يف "التذكرة" ،مجع
ّ
ّ
السامء)
السري الذي متسك بهَ .
و(عنان ّ
 (عنان الدا ّبة) بكرس العي ،وهو ّالسحاب معنًى ووزنًا.
بفتحها ،وهو َّ
(حار) .و(احلرية) بالكرس بلد قريب من
حلرية) بفتح احلاء مصدر
َ
 (ا َالكوفة.
 (القدح) بكرس فسكون اسم سهم امليرس .وبه يضبط قوهلم( :له القدحَّ
املعىل) .و(ال َقدَ ح) بفتحتي إناء الرشب.
(مرحبا) .والصواب
من األخطاء الشائعة استعامهلم( َمر َحى )بمعنىً
تعج ًبا منه.
أن ( َمر َحى) كلمة تقال للرامي إذا
أصاب ُّ
َ

( )1يف ما تلحن فيه العامة.
مفر ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة.
نرش َّ
028

لحون مختلفة في كلام العامة

()1

 تقول( :أغليت املا َء ،فهو م ًغيل) ،فإنه خطأ شائع.
غىل) .وال تقلَ ( :م ّ
(وقد َغ َىل املاء يغيل ،فهو ن
غال).
و(املرسل) ألن
 (الراسل) و(املرسول) خطأ شائع ،صوابه (املرسل)َ
(رس َل).
الفعل املسموع منه (أرسل) ال َ
 قول الناس( :دعك من هذا األمر) ال جيوز عند مجيع النحاة ألن فيهتوايل ضمريين متصلي ملسمى واحد ،فال تقول( :أحببتني) ونحوه إال يف أفعال
القلوب نحو (حسبتني) و(خلتني) و(رأيتنا) .والوجه أن يقال( :دع عنك هذا
األمر) كام قالت كبشة:
عمــرا مســامل
عمــرا ،إن
ودع عنــك
ً
ً
 قوهلم( :هو مهووس بكذا) غري صحيح ألنه مل يسمع عن العرب ،ومليس) .ولو قالوا ذلك لكان اسم املفعول منه
نجدهم قالوا:
(هاسه) أو (ه َ
َ
مهوس)
( َمهوس) ألنه أجوف واوي ،فهو نظري (مقول) .واملسموع فيه (هو َّ
بالتشديد.
 قوهلم( :هذا أنسب من هذا) هو عىل شهرته خطأ يف قياس قول أكثر(ناسب) غري ثالثي.
العلامء .وصوابه (أكثر أو أشدّ مناسبة) ألن فعله
َ
مفر ًقا يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
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أي أصح اإلجارات أم اإلجيارات؟
 سٌّ :َ
الدار يؤجره
الرجل
ج :الصواب (اإلجيارات) ألن املسموع (آجر فالن
َ
َ
املرة (إجيارة) .وجتمع عىل
إجيارا) عىل زنة
(أفعل) كأكر َم إكرا ًما .واسم ّ
ً
(إجيارات).
َ
الدار يؤاجره مؤاجرةً) عىل زنة
الرجل
(آجر فالن
أيضا
وقد سمع ً
َ
َ
َ
َ
أيضا عىل (فعال)
(فاعل)
كقاتل مقاتل ًة .وهذا الوزن قد جييء مصدره ً
كـ(قتال) ،ولكنه ال يبلغ اال ّطراد .ولذا قالوا( :جالس جمالسة) ومل يقولوا:
السا) ،فال يص ّح إذن أن يقال( :إجار) كـ(قتال).
(ج ً
 س :هل لقول بعض الناس( :اللهم ّصيل عىل حممد) بإثبات الياء وجه
سائغ؟
(صل) فعل أمر ّ
ِّ
معتل اآلخر ،فيجب بناؤه عىل حذف حرف الع ّلة،
ج:
وإنام تثبت الياء عند خماطبة األنثى نحو (يا امرأةِّ ،
صيل) ،وتكون يا َء املخاطبة.
الفراء حكى يف
فأما يف غري ذلك فال جيوز إثباُتا ،غري أن أبا زكرياء ّ
«معاين القرآن» أن من العرب من يثبت حروف الع ّلة يف نحو ذلك وأنشدَ منه
قول الشاعر:
أمل يأتيــــــك واألنبــــــاء تنمــــــي

بـــام القـــت َلبـــون بنـــي زيـــاد

وغريه ،ولكن هذه املسألة كثرية املثل مستفيضة ِّ
الذكر يف كالمهم ،فلو كـان
َ
حروف الع ّلة يف مثل ذلك النتهى إلينا منه مقدار صالح يف
من لساهنم أن يثبتوا
َ
001

الشعر .ولسنا نجد يف القرآن ً
غري ِّ
تج به هلذه املسألة إال مثـالي
مثال من ما قد ُي ّ
أو ثالث ًة كقراءة محـزةَ ﴿ :ﭞ ختا

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [طـه ،]33 :وك ُّلهـا بعـد

مدفوعة برضوب من التأويل.
يرصح بسامعه عن العرب يف منثور كالمهم ومل
هذا مع أن أبا زكرياء مل ِّ
ن
الظن أنه بنى هذه احلكاية عىل أبيات ِّ
الشعر املعروفة،
قبيلة ما ،فأكرب
ينسبه إىل
ِّ
فتكون إذن من الرضائر التي ال جتوز يف الكالم.
 س( :األنان َّية) هل هلا أصل يف كالم العرب؟ألهنا منسوبة إىل (أنان) ال (أنا) .وقد
ج( :األنان َّية) ال تص ّح هبذا الوجه ّ
ن َّبه عليها ابن كامل باشا (ت )520يف «التنبيه عىل غلط اجلاهل والنبيه» ،قال:
(ومنها لفظ األنانية .وهي اخرتاع حمض ال أصل هلا) .وشاي َعه عىل ذلك ابن
التقص عن أغالط
بايل القسطنطيني (ت )554يف كتابه «خري الكالم يف
ّ
العوام».
ّ
وصواب النّسبة إىل (أنا) هو أن َ
يقال:
( -1أ ِّن َّية) بتضعيف النون عىل قول البرصيي الذين يرون أهنا ثنائية وأن
األلف مزيدة يف الوقف.
َ
( -4أن َّية) بتخفيف النون .وهو وجه َ
نائي.
آخر مقيس يف ال ُّث ِّ
( -5أنَو َّية) عىل قول الكوفيي الذي َيرون الكلمة ثالث َّية الوضع.
َ
مكاهنا (األَ َثرة) ،فإهنا بمعناها.
تستعمل
ولك أن
َ
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 من األخطاء الشائعة قوهلم( :أينك؟) .والصواب الذي ال جيوز غريه(أي).
عند النّحاة (أين أنت؟) .وذلك أنه ال يضاف من أسامء االستفهام غري ُ
ولو أضيفت (أين) لبقيت بال مبتدأ.
ن
طويلة رواها
بيدَ أين كنت صادفت بيتًا لكنانة بن عبد ياليل من قصيدة
األصمعي ،ومل
صاعد البغدادي (ت213هـ) يف «الفصوص  »11 /4عن
ّ
أرها عند غريه ،وهو:
فـأين بعــام األنــس عـن ع َلــق اهلــوى

وأينَــك عنهــا وهــي تــوم صــحائح

فال أدري أأراد بـ(وأينك) (أين) االستفهامية ،وأضافها إىل الكاف ،أم
أتبي معنى هذا البيت.
أراد معنًى آخر ،أم كان هذا اللفظ مصح ًفا ،ألين مل َّ
يصح أن يقال( :وفاة فالن) يف مقام اإلخبار ألنه مبتدأ ال خرب له،
 الّ
ولكن يقال( :ت ِّ
ويف فالن) أو نحو ذلك .وليس يشء يوجب أن يكون التقدير
أيضا (غري حاصلة أو قريبة أو بعيدة أو
(وفاة فالن حاصلة) إذ جيوز أن يكون ً
مبكية أو مفرحة) إىل ما ال ُيىص
 من أشهر ما يغلط فيه املعارصون يف باب التذكري والتأنيث تذكريهم(البئر) وتأنيثهم (الرأس) ،فتسمعهم يقولون( :بئر عميق) و(رأس كبرية) .وقد
أمجع العرب عىل تذكري (الرأس) وتأنيث (البئر) .ويف القرآن {ﯟ ﯠ}
[سورة احلج { ،]21:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ} [سورة األعراف.]110:
 (ال ُّليونة) مصدر مل تستعمله العرب .والصواب (ال ِّلي) أو (ال َّل َيان).002

نظــــرت إىل عنوانــــه فنبذتَــــه
َ

كنبــذك نعـ ً
ـال أخلقــت مــن نعالكــا

(نظرت) (فنبذتَه) بفتح التاء للخطاب
هكذا يروى بيت أيب األسود
َ
بضمها.
وليس ّ
ومثله قول طرفة:
َ
غـــري مفســـدها
ديـــارك
فســـقى
َ

صـــوب الربيـــع وديمـــة ُتمـــي

كثريا من املحققي يضبطونه (ديارك) بكرس الكاف ،وهو خطأ ألنه
فإن ً
خياطب قتادة احلنفي.
أيضا بيت األعشى:
ومثله ً
ن
رفـــد هرقتَـــه ذلـــك اليـــو
رب
ّ

َم وأرسى مــــن معشـــــر أقتــــال

فإهنم يضبطونه بضم التاء (هرقته) ،وهو خطأ ألنه خياطب األسود
اللخمي.
 من اخلطأ الشائع قول بعض الناس( :بعدَ غدً ا) .والصواب (بعدَ نغد)
معرب.
ألنه مضاف إليه جمرور َ
 الصواب أن يقال يف الدعاء( :يا ف ّع ًاال ملا يريد) بالنصب ألنه منا ًدىشبه مضاف .وذلك أن (ف ّع ًاال) عامل يف اجلار واملجرور (ملا) عىل غري سبيل
اإلضافة .وخيطئ كثري من الناس فريفعونه فيقولون( :يا ف ّعال ملا يريد).
 (بحسب ابن آدم لقيامت) برفع (لقيامت) .و(دقات قلب املرء قائلة له)جير املثال األول وينصب الثاين ،وهو حلن.
برفع (قائلة) .وربام سمعت من ّ
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 باء (ابن) ساكنة البتة ،غري أنك إذا ابتدأت هبا أثبت مهزُتا ،وإن سبقهايشء حذفتها نحو (زيد بن عمر) .فأما نطقها (بن) بالكرس فال يصح بحال.
 من اخلطأ الشائع قوهلم( :يثنيه عن رأيه) بضم الياء .والصواب ( َيثنيه)(مدح).
بفتحها أي يرصفه ،ألنه من (ثناه) .أما (أثنى يثني) بالضم فبمعنى
َ
العم يا سلمى وإنن) بإسكان
 من أخطاء الضبط ضبطهم( :قالت بنات ّالنوني .والصواب كرس األوىل أو فتحها( :وإنن) أو (وإنَن).
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :األمر س ّيان) ،وذلك أن (س ّيان) بمعنى(مثالن) ،وهو غري مطابق للمبتدأ ،وإنام يصح ذلك يف نحو (مها س ّيان) أو
(األمران س ّيان).
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :أهبره) .والصواب (هبره) .وقد ورد(أهبر) الز ًما فيجوز أن تقول( :أهبر فهو مبهر) ،ولكن ال جيوز أن تعدّ يه.
تصح املشاركة يف هذا
 من األخطاء الشائعة جدًّ ا قوهلم( :أتساءل) إذ الّ
خال ًفا لقولك( :تساءل القوم) .والصواب (أسائل).
 من األخطاء الشائعة استعامل (ال َغسيل) بمعنى (ال َغسل) ،فيقال ًمثال:
(غسيل وكوي) .والصواب َ
َ
وكي) ،فأما معنى ال َغسيل يف اللغة فهو
(غسل
ّ
املغسول.
من األخطاء الشائعة قوهلم( :إن فعلت كذا سيكون كذا) .والصواب(فسيكون) بإحلاق الفاء الرابطة.
ف)
ف) عىل (أرفف) .والصواب ( َأر ٌّ
(الر ِّ
 من األخطاء الشائعة مجع َّ004

ب) ألن اإلدغام يف مثل هذا واجب.
كـ(ص ّك و َأص ّك) َ
ب و َأض ّ
و(ض ّ
َ
 من اخلطأ الشائع قوهلم( :الفرع الرئيس) ألن الرئيس ال يكون مشاركًاللفروع يف الفرع ّية ،بل هو أصلها ،والصواب (املركز الرئيس) أو نحوه.
يصح قول الناس اليوم( :سوف لن أرضب) باجلمع بي (سوف)
 الّ
و(لن) ألن (سوف) موضوعة يف كالم العرب إلثبات الفعل يف املستقبل،
أرضب»
و(لن) موضوعة لنفيه يف املستقبل ،فيتناقضان ،قال سيبويه( :و«لن
َ
نفي لقوله« :سأرضب»).
َ
(سنون)
 من اخلطأ الفايش قوهلم يف مجع (سنة)( :سنون) .والصواببإعرابه إعراب مجع املذكر أو (سني) بالياء واملنع من الرصف أو (سني) بالياء
(سني).
وإعرابه باحلركات مرصو ًفا أو
ٌّ
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :مل يفعل ذلك كونَه كذا) .والصواب(لكونه).
 من اخلطأ الفايش قوهلم( :رشوحات) مج ًعا لـ(رشوح) .ومثلها كثريجدًّ ا كـ(فروقات) و(كشوفات) و(خصومات) ،وذلك أن مجع اجلمع ال يقاس
عليه لق ّلة ما سمع منه.
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :عاطفة أبو ّية) بضم اهلمزة .والصواب( َأبو ّية) بفتحها.
 من ّما خيطئ فيه الناس من النحو قوهلم( :ما لك ساكت؟) برفع(ساكت) ونحوه .والصواب (ساكتًا) بالنصب ،حال ألن اجلملة قد متّت قبله.
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 ( َمعديكَرب) ينطق بسكون الياء وفتح الكاف .وال جيوز نطقه بغريذلك ،فقول بعض الناس( :معد َيكرب) بفتح الياء وسكون الكاف خطأ.
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :وجه صبوح) .والصواب( :صبيح) .أماالصبح.
(الصبوح) فرشاب ُّ
ندي الصوت) ليس معناه مجيله ،وإنام معناه أنه رفيعه
 قوهلم( :فالن ّبعيد املدى فيه ،قال الشاعر:
وأدعــو ،إن أنــدى
فقلــت :ادعــي
َ

ن
لصــــوت أن ينــــادي داعيــــان

ذيوعا رصف أفعل التفضيل إذا وليه (من)،
من أكثر األخطاء النحويةً
(بأكثر) بالفتح.
نحو( :مررت بأكثر من رجل) بكرس (أكثر) .والصواب
َ
│

006

في قضية التصحيح اللغوي وكتبه

()1

العا وإحاط ًة،
 التصحيح اللغوي هو ثمرة املعرفة بعا ّمة علوم العربية ا ّط ًمتناو ًال ،ولكنه أمسى اليو َم هن َبى
ونظرا واستنبا ًطا .وهو أعرس يشء وأبعده
َ
ً
لكل أحد ،يقِض فيه من ال يعرف َق ً
بيال من دبري ،وال يفصل بي النقري
والقطمري ،وال يعرف التمييز من احلال ،وال يفرق بي اإلبدال واإلعالل
اآليل أو براجمه ،فام كان
 ال تصدّ ق بّشء من مواقع التدقيق اللغويّ
لآللة أن تفهم معنى الكلم لكي تعرف ما تستح ّقه من إعراب ،وما كان هلا أن
تعقل سياق الكالم وقرائنه لكي ُتتدي إىل مراد الكاتب .وقد اختربت بعضها
فوجدُتا أبعد يشء عن الصواب.
 من أجود من كتب يف التصحيح ال ّلغوي من املعارصين وأحسنهمحتقي ًقا للمسائل حممد بن عيل النجار يف «لغويات وأخطاء لغوية شائعة»
وصالح الدين زعبالوي يف «معجم أخطاء الكتّاب».
 من أمجع كتب التصحيح اللغوي املعارصة «معجم األغالط اللغويةاملعارصة» و«معجم األخطاء الشائعة» ،كالمها ملحمد العدناين ،و«معجم
اخلطأ والصواب» إلميل يعقوب ،و«معجم الصواب اللغوي» ألمحد خمتار
عمر .ولعل األخري أمجعها وإن كان ضعي ًفا من جهة النظر والتحقيق.
مفر ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة .وبعضه مل ينرش من قبل.
( )1نرش ّ
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 نفاسة «فصيح ثعلب» ليست يف نفسه ،ولكن يف ما ق ّيد عليه منالرشوح كرشح ابن درستويه واللبيل ،فإن فيها فوائد عظيمة وفرائد عزيزة.
 قول الناس عند التهنئة( :مربوك) خطأ بال شك ،ولكن ذلك ال جييزصح مجيع كالمهم أصالً؟
التشنيع عليهم إذا قالوه يف سياق كالم نعا ِّمي .وهل َّ
│

008

أتقول :هذا أمر محتمِل بكسر الميم أم محتم َل بفتحها؟

()1

(احتم َل) فعل متعدُ أبدً ا .وهو بمعنى َ
(محل) إال أن فيه زياد َة مبالغة .ومنه
َ
قوله تعاىل﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [الرعد ]13 :ثم قول النابغة:
فحملــت بــرة واحتملــ َت َفجــار

إنــــا احتملنــــا خ ّطتينــــا بيننــــا

وزعم الفيومي يف «املصباح املنري» أنه يكون الز ًما بمعنى (الوهم
ذكره عن رأي منه ال عن سامع.
واجلواز) .ولعل ما َ
وجوها كثرية) أنَّك إذا
وإذن فالصحيح يف قوهلم( :هذه املسألة حتتمل
ً
أسندت الف َ
وجوها صحيح ًة
وجها أو
يتضمن
عل َإىل املسألة ،أو نحوها من َّما
َّ
ً
ً
َّ
أو باطل ًة فإنَّك تبنيه للمعلوم َّ
وقع منها االحتامل أي محل
ألن املسألة هي التي َ
الوجوه .وإذا أسندتَّه إىل الوجوه املمكنة فإنَّك تبنيه للمجهول ألهنا يف األصل
مفعول هبا َّ
ألن املسأل َة احتملتها.
ن
َ
حمتم نل) بفتح امليم ألنَّه اسم
وعىل ذلك تقول( :هذا األمر غري
جائز وال َ
ن
نائب
مفعول .وذلك إلسناده َإىل الوجه املمكن وليس إىل املسألة ،أال َترى أن َ
حمتم نل هو) .وهو يعود عىل (األمر)،
الفاعل منه ضمري مسترت تقديره (وال َ
تتضمنه
و(األمر) هو هنا بمعنَى (الوجه) أو (التخريج) أو (اجلواز) الذي قد
َّ
( )1يف ما تلحن فيه العامة.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1251 /5 /47هـ.
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املسألة.
يت حممد) ،فتبني الف َ
عل للمجهول ألنَّه مسنَد إىل
تمل أن يأ َ
وتقول( :ال ُي َ
حممد) وجه من الوجوه
(أن يأيت حممد) .وذلك َّ
حممد) ،و(إتيان َّ
مئول بـ(إتيان َّ
املمكنة .وأصل اجلملة َ
يت
قبل حذف الفاعل (ال ُيتمل احلال أو األمر أن يأ َ
ن
حممد)
قلت( :ال ُيتمل أن يأيت حممد) فبنيتَه للمعلوم فإن (إتيان
حممد) .ولو َ
َّ
ن
َ
واحلق
مفعول.
وجوها ممكن ًة ،وتبقى اجلملة بال
الفاعل الذي ُيمل
يكون هو
ُّ
ً
َ
َّ
حمم ند) هو الوجه املمكن الذي نف َي.
أن
(إتيان ّ
َ
حمتمل) َّ
(الغلط) وجه من الوجوه أو أمر من األمور
ألن
وتقول( :الغلط َ
التي حتتملها املسألة أو الكالم ،أي حتملها.
ن
فاعل
وتقول( :رسم اللفظ يف املخطوطة حمتمل كذا) بكرس امليم ،اسم
ن
يتضمن
ضمري يعود عىل (رسم اللفظ) ،و(رسم اللفظ) ُيمل أو
ألنه مسنَد إىل
َّ
وجوها.
ً
أجرينا هذا التأصي َل عىل بيت صاحب «املو َّطأة»:
وإذا َ
وك ُّلهــــا تقــــول فيــــه :يفعــــل

الصــبا ُيتمــل
بالضــم ،لكــن يف َّ
ِّ

تمل)
وجدنا أنه جيوز بناء الفعل للمعلوم (ُيتمل) وبناؤه للمجهول (ُي َ
ألن (الف َ
أردت إسناده إىل (الفعل) فإنك تقولُ( :يتمل) َّ
عل) مسألة
ألنك إن
َّ
وغريه .وإن
الضم
(الصبا) ُيتمل
وجوها ممكن ًة ،أي لكن الفعل يف
تتضمن
ً
َّ
َّ
َّ
َ
(الضم) وجه من الوجوه املمكنة
تمل) ألن
أردت إسنا َده إىل
(الضم) َ
َّ
ّ
قلتُ( :ي َ
ِّ
041

غريه،
يف األصل ،أي لكن
الضم يف َّ
(الصبا) ُي َ
َّ
تمل ،أي ُيتمله الفعل وقد جييز َ
َ
ناب
األصل (ُيتمل الفعل
فيبنى للمجهول ألن
الضم) ،فلام حذف (الفعل) َ
َّ
تمل).
منا َبه املفعول وبني (ُيتمل) للمجهول فصار (ُي َ
│

311

حكم التلفيق بين أكثر من لغة في الكلام الواحد

()1

س :ما حكم التلفيق بي أكثر من لغة يف الكالم الواحد؟
ج :الصحيح أن هذا جائز .وقد وقع يف القرآن كثري من أمثاله ،منه ما هـو
متقارب ،ومنه ما هو متباعد ،وذلـك كقولـه تعـاىل﴿ :ﮨﮩﮪﮫ﴾
[األنفال ]15 :يف سورة األنفال .ويف سورة احلشــر﴿ :ﭗﭘﭙ﴾ [احلشــر.]2 :
ن
ُّ
نجـــد .وقولـــه:
والفـــك لغـــة أهـــل احلجـــاز ،واإلدغـــام لغـــة أهـــل
(مهل) و(أمهل) .وقـال:
﴿ﮚﮛﮜﮝﮞ﴾ [الطارق،]13 :
فجمع بي ِّ
َ
﴿ﯭﯮﯯﯰﯱ﴾ [هود ]30 :وقال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾
(نكره) والثاين من (أنكره).
[احلجر ،]14 :واألول من َ
وي ،ولذلك
هذا مع أن القراءات قامت عىل االختيار والتلفيق بي ا َملر ّ
جاء يف رواية حفص﴿ :ﮑﮒﮓﮔﮕ﴾ [هود ]21 :بإمالة (جمرى) دون
أيضا﴿ :ﭮﭯﭰﭱ﴾ [الفرقان ]15 :بإشباع اهلاء يف هذا
(مرسى) .وقال ً
ضم اهلاء يف ﴿ﭨ﴾
املوضع دون سائر املواضع .وكذلك فعل يف ّ
]15

[الكهف:

والضم لغة قريش .ومنه يف الشعر
و﴿ﭧﭨ﴾ [الفتح ]10 :دون غريمها.
ّ

تلحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما َّ
نرش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 1254 /3 /50هـ.
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ن
رواية:
قول النابغة الذبياين يف
أرست عليــه مــن اجلــوزاء ســارية

تزجــي َّ
ربد
الشــامل عليــه جامــدَ ال ـ َ

و(رسى).
بي (أرسى)
فجمع َ
َ
َ
وقول لبيد بن ربيعة:
ن
جمــد وأســ َقى
ســ َقى قــومي بنــي

ـــريا والقبائـ َ
ـــل مــــن هــــالل
نمـ ً

فجمع بي (س َقى) و(أس َقى(.
َ
وقال َ
اآلخر:
ن
َ
ــــــهيل
ــــــارك اهلل يف سـ
أال ال بـ

َ
بــــارك يف الرجــــال
إذا مــــا اهلل

َ
األوىل ومل ُيذف الثانية.
فحذف ألف (اهلل)
وهو أكثر من أحصيه لك.
َ
املعاَف بن زكريا (ت )550فص ً
ال يف ذلك يف كتابه «اجلليس
وقد ع َقد
والسيوطي (ت)511
الصالح الكايف» وابن جنِّي (ت )554يف «اخلصائص»
ُّ
يف «املزهر«.
عىل أن األجود للمحدَ ث أن يلتزم لغة واحدة يف كالمه.
تج هبم فقد جيمع الرجل منهم بي لغتي يف كالم
فأما العرب الذين ُي ّ
واحد إذا مل يكن هلام قانون م ّطرد ،وذلك كالشواهد التي سقتها آن ًفا ،فأما إذا
كان ّ
لكل لغة قانون م ّطرد ينتظم مجلة من األفراد فال يقع يف كالمهم اجلمع
بينهام ،ولذلك حكم بعضهم عىل قول الراجز:
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أعـــرف منهـــا اجليـــدَ والعينانـــا
ومنخــــــرين أشــــــبها ظبيانــــــا

بالوضع ،عىل أن الرواية الصحيحة عندَ أيب ن
زيد (ت )411يف «نوادره»:
ِّ
(ومنخران(.
وذلك أن العريب يتك ّلم بسليقته ،وليس من عمل السليقة أن تراعي
تعمل
قانوني م ّطردين يف املسألة الواحدة ألن اتفا َقهام يف النوع ُيوج إىل فضل ّ
ونظر ،ومتى وجد ذلك كان فيه انتقاض السليقة وبطالهنا.
فأما ما ليس له قياس ينتظمه كـ(سقى) و(أسقى) وكـ(رسى) و(أرسى)
مستمر يو ِّلده .وهذا
فقد يقع اجلمع بي مثله يف كالمهم ألنه ليس له قياس
ّ
ذكره.
تفصيل مه ّم مل َأر من َ
│

044

صحة حذف (عدم) في نحو (أعتذر من الحضور(

()1

غوي بتخطئة قول العا َّمة( :أعتذر
أول َع كثري من َّمن يتعا َطى التصحيح ال ُّل َّ
من احلضور) من ق َبل َّ
االعتذار إنام يكون من الذنب واخلطأ ،واحلضور مل
أن
َ
ويرون َّ
َ
َ
الصواب( :أعتذر
أن
لكان قاط ًعا لالعتذار ال موج ًبا له.
وقع
َ
يقع ،ولو َ
من عدم احلضور أو من ترك احلضور أو من التخ ُّلف عن احلضور أو من
ريب أنَّه صواب ،ولك َّن الوج َه
الغياب) .وهذا الذي رأوه هو
الصواب ال َ
َ
َ
َ
إجيازا باحلذف .وهو راجع إىل
وذلك عىل أن
أيضا،
يكون ً
الذي خ َّطئوه صواب ً
قياسي:
األول :قياس عا ٌّم .وذلك عىل مطلق احلذف .وهو كثري يف كالمهم.
وأشهر ما يستد ُّل َ
ون به عليه قوله َ
تعاىل﴿ :ﮚﮛ﴾ [يوسف ]74 :أي :أهل
املضاف إليه منا َبه.
وأناب
فحذف (أهل)
القرية.
َ
َ
َ

خاص ًة .وقد
أخص .وذلك عىل حذف (عدَ نم) أو (تر نك)
الثاين :قياس
َّ
ُّ

اجتمع يل من َ
ذلك
شغلتني هذه املسألة زمنًا وما زلت أتتبع هلا الشواهدَ حتى
َ
الذبياين:
قدر صالح ،منه قول النابغة
ِّ

ن
دخـــــول
فـــــإين ال أالم عـــــىل

ولكـــن مـــا ورا َءك يـــا عصـــام

تلحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما َّ
نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /1 /11هـ.
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َ
قال شارح «ديوان اخلنساء»  -ولعله أبو سعيد الرضير كام حققه بعضهم
َ
الدخول ألين حمجوب عنه) .وقال ابن
ال ثعلب( :-أي :ال أالم عىل تركي
َ
النعامن قد كان
فارس يف «الصاحبي» ( :يقول :ال أالم عىل ترك الدخول ألن
فخاطب هبذا الكالم حاج َبه).
نذر د َمه متى رآه،
َ
َ
َ
وقال قيس بن رفاعة:
أنــا النــذير لكــم منِّــي مناصــح ًة

كـــي ال أال َم عـــىل َهنـــي وإنـــذار

قال أبو ن
َ
البكري يف «الآليل»( :أي :عىل ترك ن
هني).
عبيد
ُّ
وقا َلت اخلنساء:
ن
مــاء قــد تنــا َذ َره
ورا َد
يــا صــخر َّ

أهـــل املـــوارد مـــا يف ورده عـــار

َ
عري أحد أن
قال شارح الديوان( :أرادت ما يف ترك ورده عار .أي :ليس ي َّ
يعجز عنه من صعوبة ورده).
َ
وقال املر ِّقش األكرب:
لـــيس عـــىل طـــول احليـــاة نـــدَ م

ومــــن وراء املــــرء مــــا يعلــــم

قال يف «رشح ديوان اخلنساء»( :أي :ليس عىل فوت طول احلياة ما يندَ م
عليه َّ
ألن ذلك يؤدي إىل اهلرم وفساد العيش).
َ
العبدي:
وقال ثعلبة
ُّ
وأهلـ َ
ـــر أبيــــك الــــدوا
ـــك مهـ َ

ــيس لـــه مـــن طعـــا نم نصـــيب
ء لـ َ

ن
َ
األنباري يف «رشح املفضليات»( :أرا َد :أهلكَه ترك
حممد
قال أبو
ُّ
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الدواء).
َ
وقال ح َّطان بن َّ
املعىل:
فلـــيس يل مـــال ســـوى عـــريض

بـــوفر الغنـــى
وغـــالني الـــدهر َ
قلت :أي بعدَ م وفر الغنى.

يكون يف الكالم أو احلال ما َي ُّ
َ
َ
دل عىل
وذلك احلذف معقود عىل أن
ولذلك فإن َ
َ
قول القائل( :أعتذر من احلضور) صحيح إذ
املحذوف وخيرب عنه.
َ
االعتذار
كان يف معرفة املخا َطب بعدم حضوره وكون احلضور من َّما ال يقتِض
َ
ما يغني عن ذكر هذا اللفظ و َي ُّ
دل عليه.
صح َح هذا
احتج بالقياس العا ِّم بعض من
أبي أنَّه قد
وأحب أن ِّ َ
َّ
َّ
ُّ
ذكر شي ًئا من شواهده التي
األسلوب .فأ َّما القياس
ُّ
َ
اخلاص فلم أقف عىل من َ
سقتها آن ًفا.
ن
ن
ن
وذلك َّ
َ
أن
بسبب.
متصلة منها
أخرى
وهذه املسألة تقودنا إىل مسألة َ
سمع
املسموع عن العرب يف تعدية
َ
(اعتذر) إىل املوجب له إنام هو بـ(من) .ومل ي َ
َ
تعديتها بـ(عن) يف ما اطلعت عليه .وقد َ
كتب يف قضايا
محل هذا َ
بعض من َ
التصحيح عىل أن خي ِّطئ َ
قوهلم( :اعتذرت عن عدم احلضور) .وهذه التخطئة
غري مس َّل نم هباَّ ،
قياسا وإن مل يسعف هبا َسامع ،وذلك
فإن التعدي َة بـ(عن) جائزة ً
َّ
اجلر مقيسة يف رأيي متَى ما ال َء َمت معنَى الفعل وسايرته .وأجتزئ
أن
َ
حروف ِّ
ن
ن
واحد ينبئ عن أصل الباب ومنهاج النظر فيه ،وهو كلمة (بعد) ،فإهنم
بمثال
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عدَّ وها بـ(من) كام َ
الص َّمة:
قال دريد بن ِّ
كميش اإلزار خـارج نصـف سـاقه

بعيــد مــن اآلفــات طــالع أنجــد

و(عن) كام َ
َ
قال َ
و(عىل)
تعاىل﴿ :ﯨﯩﯪﯫ﴾ [األنبياء،]101 :
كام َ
قال مجيل بثينة:
لـيس يطلـب حاجـ ًة
بعيد عىل َمـن َ

وأمـــا عـــىل ذي حاجـ ن
ــة فقريـــب
َّ

ُ
َ
وكذلك قياس سائر الباب.
ولكل وجه من التأويل يطيع له املعنَى.
فإهنم عدَّ وه بـ(من) َّ
ألن (االعتذار) طلب للخروج من
فأ َّما (اعتذر) َّ
فلام َ
التعدي هبذا احلرف .وإذا كان َ
ذلك
اقتَض
كان له مبتدَ أ يفارقه َ
َ
ا َملالمةَّ .
ن
َ
أيضا َّ
َ
يشء جماوزة له كام
االنتقال من
ألن
كذلك مل يمتنع أن يتعدَّ ى بـ(عن) ً
تقول( :خرج منه وعنه) و(سار منه وعنه) و(مشى منه وعنه) و(انطلق منه
َّ
تتوخى هذا
وعنه) و(ذهب منه وعنه) و(أدبر منه وعنه) .والعرب من َّما
ن
وعض
(عضه
املذهب يف كالمها وجتري منه عىل
َّ
قياس ،أال َترى َّأهنم قالواَّ :
َ
أيضا( :غ َّطاه وغ َّطى
و(قبضه
عليه) و(أز َمه وأز َم عليه)
وقبض عليه) ،وقالوا ً
َ
َ
بي تعدية هذه
وطمس عليه) و(جنَّه
و(طمسه
عليه)
وجن عليه) فعاوروا َ
َّ
َ
َ
بـ(عىل) إذ َ
َ
نمى
وبي تعديتها
األفعال بنفسها َ
كان هلا أصل واحد من املعنَى ت َ
وعمد إليه) و(جا َءه وجاء إليه)
إليه .وكام قالوا( :قصدَ ه وقصد إليه)
و(عمده َ
َ
َ
ووصل إليه) ،فعدَّ وها بنفسها وعدَّ وها بـ(إىل) إذ
و(أتاه وأتى إليه) و(وصله
َ
قياسا عىل
حلا لكال الوجهي .والعا َّمة تقول:
َّ
(حج إىل البيت) ً
كان معناها صا ً
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(جرى إليه
هذا مع أن
املسموع تعدية هذا الفعل بنفسه .وقالت العرب ً
َ
أيضاَ :
وغري َ
ذلك من َّما يطابق معنَاه هذا
وله) و(عا َد إليه وله) و(سا َقه إليه وله)
َ
املعنَى كقولك( :ذهبت إليه وله) ،فتعدِّ يه بـ(إىل) َّ
(الذهاب) ال بدَّ له من
ألن
َ
ن
كان هو غايتَك التي تريد بلو َغها َّ
ألن من َ
غاية ينتهي إليها ،وتعدِّ يه بالالم َّ
فإن
ذها َبك إنام َ
جاز أن يتعدَّ ى بالالم الدا َّلة عىل
كان ألجله .فمن هذا الوجه َ
ن
َ
جعل من معاين الالم الدالل َة عىل انتهاء
بصواب قول من
التعليل .وليس
الغاية ،فإنَّه ليس معانيها هذا املعنَى عندَ التأ ُّمل .فأ َّما وقوعها يف املواضع التي
ذلك َّ
فليس ألهنا بمعناها ،وإنام َ
ألن الغاي َة ع َّلة لوقوع
موقع (إىل)
أوردت
ُّ
َ
َ
ف به) و(ناداه ونادى به) ،فعدَّ وا
أيضا( :أ َّففه وأ َّف َ
الفعل كام تقدَّ م بيانه .وقالوا ً
دل عىل هذا املعنَى بنفسه وبالباءُّ .
ما َّ
صواب ما ذكرت
يقرر
َ
وكل ذلك من َّما ِّ
من َّ
رح َض عنها ما مح َل
أن
َ
اجلر قياس ،ولكن بعدَ أن حت َّقق معانيها وي َ
حروف ِّ
عليها (من ال َّل َغا ورفث التك ُّلم).
│
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المساوئ أبالهمز هي أم بالياء

()1

كلمة (املساوئ) كلمة كثرية ِّ
الصيت فاشية يف الكتب وعىل
الذكر بعيدة ّ
األلسن .وقد اجتمعت فيها مع ذلك مجلة من العجائب ق ّلام جتتمع يف كلمة
فواحدة أنك تراها يف صورتي ،صورة اهلمز (املساوئ)( )2وصورة الياء
(املساوي)( .)3ور ّبام صادفتَها يف الكتاب الواحد باهلمز وبالياء(.)4
استفتيت فيها املعاجم القديمة مل ترجع من معظمها بّشء،
وثانية أنك إذا
َ
مستورا من اجلمجمة واإلهبام ،فهي ال تَشفي غ ّلتك
فقد َرضبت دوهنا حجا ًبا
ً
منها وال جتلو َحريتك فيها.

لحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما ت َّ
نرش يف جملة جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية العدد الرابع عرش ذي القعدة 1257هـ.
( )4كام يف «أدب الكتاب» للصويل  55تح إبراهيم صالح ،و«البصائر والذخائر»  10 /1تح وداد
القايض ،و«التذكرة احلمدونية»  41 /1تح إحسان عباس وغريها.
( )5كام يف «املعمرين» أليب حاتم السجستاين  12تصحيح الشنقيطي ،و«عيون األخبار» البن قتيبة
 15 /1ط املكتب اإلسالمي ،و«الفاضل» للمربد  75تح امليمني وغريها.
( )2انظر ً
مثال «األدب الصغري»  12 ،55 ،57تح أمحد زكي باشا ،فقد جاءت يف املوضعي األولي
بالياء ،ويف املوضع الثالث باهلمز .وكذلك ما وقع يف «املوشح» للمرزباين  557 ،20تح البجاوي،
ففي املوضع األول ضبطت بالياء ،ويف الثاين ضبطت باهلمز
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تتبعت خربها يف غري املعاجم مل جتد فيها عىل كثرُتا رأ ًيا
وثالثة أنك إذا
َ
رصُيا يف ضبط هذه الكلمة ما خال كتبا قليل ًة أكثرها ن
ناء عن األيدي
ً
ً
عرضت هلا بي موجب
واألبصار .ثم
َ
ألفيت مصنّفي هذه الكتب القليلة التي َ
وجدت ّ
كل فريق من
ثم
َّ
للهمز خم ّطئ للياء ،وبي موجب للياء خم ّطئ للهمزّ ،
هذين الفريقي ال يعلم ّ
أن فري ًقا آخر يرى فيها خالف رأيه .وهذه العجيبة
الرابعة.
وجدت ما
الرواية والدراية
ّ
وخامسة أنّك إذا فحصت عنها من جهة ّ
ظاهره تأييد اهلمز ووجدت ما ظاهره تأييد الياء ،فمن األول دليل اشتقاقها
إذ هي مأخوذة من (السوء) ،ومن الثاين قوهلم( :اخليل جتري عىل َمساوهيا)،
هكذا نراه مضبو ًطا يف الكتب .والبيت املشهور لعبد اهلل بن معاوية:
ولكن عي السخط تبـدي املسـاويا
ّ
وغريه.
قلت يف نفسك :لعلهام وجهان صحيحان ،فاهلمز هو األصل ،والياء
فإن َ
ختفيف .أ َبى عليك ذلك أن قياس ختفيف (مساوئها) ً
مثال هو بإبدال اهلمزة
بي ال بإبداهلا يا ًءا خالص ًة ،ال خالف بي العلامء يف ذلك ،وشكّكك فيه
بي َ
أيضا ّ
أن الكتب إنام تضبط يف الغالب عىل لغة التحقيق ال لغة التسهيل ،فال
ً
ترى نظائرها خم ّفف ًة ،كـ(رأس) و(بئر) و(يسأل) وغريها.
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قلت :لعله ختفيف عىل غري القياس ُيفظ وال يقاس عليهَ .
رابك من
فإن َ
نصوا عىل كثري من األلفاظ اخلارجة عن القياس كـ(سال)
هذا القول ّأهنم قد ّ
يف (سأل) و(املنساة) يف (املنسأة) و(أرجيت) يف (أرجأت) وغريها( ،)1وليس
نصوا عليه.
من بينها (املساوئ) مع ّأهنا أشهر من بعض ما ّ
وأبي وج َه الصواب فيها
من أجل ذلك رأيت أن أح ّقق هذه املسألة ّ
مستعينًا باهلل.
صحة
إيل من الشواهد التي ظاهرها
وسأعرض ّأول
ّ
َ
مجيع ما وقع ّ
االحتجاج هبا ثم أردفها بمقاالت العلامء مر ّت ًبة ترتي ًبا زمن ًّيا ثم أعطف عليها
أحتج بّشء من ضبط القلم
بام تقتضيه من الرأي والنظر والتمحيص .ولن
ّ
الترصف فيه من ق َبل الن ّّساخ واملح ّققي( .)2ومتى
لغلبة اخلطأ عليه وكثرة
ّ
ن
ألوجه أخرى خيرج هبا عن االحتجاج بينت ذلك إن
ذكرت شاهدً ا حمتم ًال
شاء اهلل.
 الشواهد:
 -1قالوا يف املثل( :اخليل جتري عىل َمساوئها) أو ( َمساوهيا).
القريش:
الزبري بن عبد امل ّطلب اهلاشمي
 -4قال ُّ
ّ

( )1راجع يف ذلك «املخصص» البن سيدة  400 /2ط دار إحياء الرتاث العريب.
أبي أن هذه الكلمة توجد بالياء يف أكثر الكتب وال سيام التي توىل ضب َطها أ َمنة
( )4عىل أين ّ
املحققي وثقاُتم.
002

ـــيس منــــه
غــــدا َة نر ّفــــع التأسـ َ

ـــوينا ثيــــاب
ولــــيس عــــىل مسـ ّ

قال ابن هشام( :ويروى :وليس عىل مساوينا ثياب)(.)1
 -5قال عبيدة بن احلارث امل ّطلبي القريش:
ن
بثوب من اإلسـالم غ ّطـى ا َملسـاويا

فــأكرمني الــرمحن مــن فضــل منّ ـه

 -2قال هبرية بن أيب وهب املخزومي القريش:
هــذا وبيضــا َء مثـ َـل النّهــي حمكَم ـ ًة

عــيل فــام تبــدو مســاوهيا
نيطــت
ّ

الطائي:
 -1قال أبو زبيد
ّ
خمافـــ َة أن أعـــيش بـــال صـــديق

غمــض للصــديق عــن ا َملســاوي
أ ِّ

 -1قال عبد اهلل بن معاوية اهلاشمي القريش:
ن
الرضا عن ّ
عيـب كليلـة
كـل
وعي ِّ

عي السـخط تبـدي ا َملسـاويا
ولكن َ
ّ

 مقاالت العلامء:
 -3قال األخفش األصغر (ت )511معل ًقا عىل قول أيب زيد األنصاري
وعي عليه تعيينًا .ومها واحد :إذا أخرب
(وقرف عليه قر ًفا،
(ت:)411
ّ
َ
بمساويه شاهدً ا كان أو غائ ًبا) ،قال( :هذا حرف استعمل عىل
السلطان عنه َ

(« )1السرية النبوية»  411تح السقا ط دار املغني.
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مهموزا فقالوا :هي
إبدال اهلمز .وأصله اهلمز .وقد نطق به كثري من العرب
ً
املساوئ يا فتى .وذلك أنه من سؤته)(.)1
 -7قال الثامنيني (ت( :)224وتقول يف مجع مساءة :مساوئ .كام قال
الشاعر:
مساوئَهم لـو أن ذا امليـل

يعـدل)()2

الصقيل (ت( :)101ويقولون :مساويه .والصواب
 -5قال ابن مك ّّي
ّّ
الصفدي (ت.)4()312
مساوئه باهلمز)( .)3ونقله عنه
ّ
 -10قال التربيزي (ت( :)104ومساويه أصلها اهلمز ألنه من ساء
يسوء .والتخفيف م ّطرد)(.)5
مكي كلمته السابقة يف
 -11قال األجدايب (ت نحو )100ير ّد عىل ابن ّ
(املساوئ)( :األصل اهلمز كام ذكرته .وترك اهلمزة جائز عىل لغة من يقول يف
اخلاطئي :اخلاطي .وهي لغة معروفة)(.)6
(« )1النوادر»  145تح حممد أمحد.
أثبت .وهو للكميت
(« )4رشح الترصيف»  .104وفيه (مساوئهم لو أن ذا الليل) .والصواب ما ُّ
يف «رشح اهلاشميات»  111أليب رياش.
(« )5تثقيف اللسان» .33
(« )2تصحيح التصحيف» .270
(« )1رشح ديوان أيب متام»  501 /4ط دار الكتاب العريب.
(« )1النكت عىل مقدمة ابن الصالح» للزركّش  153ط أضواء السلف.
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وقلب اهلمز
 -14قال سليامن امللتاين (ت نحو( :)310املساوي باهلمز.
َ
احلريري (ت )111يف بيت له يف مقاماته سيأيت
يا ًءا للرضورة)( .)1يعني
ّ
ذكره.
املرسة .وأصلها َمس َوأة
 -15قال الف ّيومي (ت( :)330واملساءة نقيض ّ
عىل َمف َعلة بفتح امليم والعي .وهلذا ت َر ّد الواو يف اجلمع فيقال :هي ا َملساوي.
لكن استعمل اجلمع خمف ًفا .وبدت َمساويه ،أي نقائصه ومعايبه)(.)2
املرسة،
 -12قال ابن معصوم املدين (ت( :)1140واملساءة خالف
ّ
اجلمع مساوي( ،)3برتك اهلمزة ختفي ًفا)(.)4
الزبيدي (ت( :)1401واملساوي هي العيوب .وقد اختلفوا
 -11قال َّ
يف مفردها ،قال بعض الرصفيي :هي ضدّ املحاسن ،مجع س ن
وء عىل غري
قياس .وأصله اهلمز)(.)5
 من آراء املعارصين:
( )1يف «رشحه ملقامات احلريري» لوحة  150أ.
(« )4املصباح املنري»  457ط دار الكتب العلمية.
( )5هذا الرسم عىل لغة من يثبت من العرب اليا َء يف الوقف عىل نحو هذا املنقوص .وقد أجازه
ربد كام حكى عنه تلميذه ابن الرساج يف اخلط  145جملة املورد املجلد اخلامس العدد الثالث.
امل ّ
احتجاجا منهام بظاهر القياس .انظر
واختاره املازين والزجاجي ألهنام يريان لغة الوقف بالياء أجو َد
ً
«اخلط» للزجاجي .57 ،53
( )2الطراز األول (سوأ).
(« )1تاج العروس» .435 /1
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 -11جاء يف «املعجم الوسيط» (ساء)( :املساوي :املعايب والنقائص،
ال ُتمز).
(وأحب أن أن ّبه هنا إىل أن
 -13قال عبد السالم هارون (ت:)1207
ّ
كلمة املساوئ الواردة يف الرشح من ما خيطئ فيه كثري من األدباء .وصواهبا
املساوي بدون مهز ،فإن العرب مل ُتمز هذا اجلمع كام يف «اللسان»
و«القاموس» و«املعجم الوسيط» (سوأ) .ومنه قول العرب( :اخليل جتري
عىل مساوهيا)( ،)1ثم نقل كالم «املعجم الوسيط» املذكور آن ًفا.
املرسة عىل
 -17قال عباس أبو السعود( :وجيمعون املساءة وهي ضدّ
ّ
مساوئ باهلمز يف آخره .والفصيح الذي ورد عن العرب أن يقال يف مجعها
املساوي بدون مهز)(.)2
 القياس والنظر:
ونقول يف هذه املسألة من جهة القياس :إنّه ال جر َم ّ
أن الم (املساوئ)
مهزة يف األصل ألهنا من (ساء يسوء) .وهي مجع (مساءة) عىل الراجح .وإذ
َ
األصل فاعلم ّ
اللفظي يف كالم العرب عىل رضبي:
أن التفريع
كان هذا هو
ّ

نص عىل ذلك كام يوهم
( )1حول «ديوان البحرتي»  .40وليس يف «اللسان» وال «القاموس» ّ
كالمه ،وإنام هو ضبط قلم.
أيضا صاحب «معجم الصواب اللغوي» غري أنه ال يسري يف
( )4شموس العرفان  .43وعرض هلا ً
أصويل صحيح م ّطرد ،فلم أر أن أذكره من بينهم.
أحكامه عىل منهج
ّ
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فالرضب األول من األصول ما نجدهم استعملوه كام استعملوا فرعه
الذي ف ّرع عليه ونتج منه من ق َبل أنه ليس من شأن الفرع أن ُيجب األصل
كره .ومثال هذا أنك تراهم يقولون يف نحو (رأس) و(ذئب):
أو خيمل ذ َ
(يوجل)َ ( :ييجل) و(ييجل) و(ياجل) ويف نحو
(راس) و(ذيب) ويف نحو
َ
(هي) و(م ّيت)( :هي) و( َميت) ويف (يستحيي)( :يستحي) إىل كثري من أشباه
ّ
حرجا من أن يستعملوا هذه األصول كام استعملوا
ذلك ،ثم ال جيدون
ً
يدعوهم استطرافهم هلذه الفروع ملا فيها من ّ
لذة اجلدّ ة
فروعها من غري أن
َ
ومن فضل املز ّية إىل أن هيملوا أصوهلا وي ّطرحوها.
عىل ّأهنم ر ّبام استخ ّفوا الفرع جدًّ ا وبالغوا يف استحسانه حتّى ال تكاد
تراهم يستعملون أص َله ،وذلك كرتكهم استعامل (يرأى) واستغنائهم عنه
البارقي:
بـ(يرى) إال ق ّلة منهم ،وذلك كقول رساقة
ّ
َ
ـــــي مــــــا مل ترأيــــــاه
أري عينـ
ّ

رتهــــــات
كالنــــــا عــــــامل بال ّ

وكام اجتمعوا عىل كرس مهزة (إخال) فام يكادون يفتحوهنا مع ّ
أن فتحها
هو األصل.
والرضب الثاين من األصول هو ما ال نعلمهم استعملوه ّ
قط ،وذلك
(قوم) و(ب َيع) ،وكنحو (ض ّن) ،فإن أصله
كـ(قام) و(باع) ،فإن أصلهام َ
ونبو طباعهم املوزونة عنه ّفرعوا
كأهنم لشدّ ة استثقاهلم هلذا الرضب ّ
(ضنن)ّ ،
مضمر يف صدورهم وملحوظ يف أذهاهنم من
إصالحه وهو
عليه والتمسوا
َ
َ
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ضطروا فيحم َلهم مكاهنم من االضطرار
غري أن تنطق هبذا ألسنتهم ،إال أن ي ّ
عىل أن َ
برسه ويراجعوا وص َله بعد رصمه كام فعل َقعنب حي قال:
يمذلوا ّ
َ
ً
جربت مـن خلقـي
مهال
أعاذل ،قد ّ

ّأين أجــــود ألقــــوا نم وإن ضــــننوا

سمى باألصل االفرتايض أو املرفوض.
وهو ما ي ّ
وعىل مقدار اخل ّفة والثقل ،وق ّلة االستعامل وكثرته ،وبي أن يكون م ّطر ًدا
ن
ن
ن
ختريهم بي هذين
يف مسألة ذات أفراد وأن يكون فر ًدا من مسألة يكون ّ
الرضبي.
ألهنا
وكلمة (املساوئ) هي بحسب داللة القياس من الرضب األول ّ
مفردة ال نظائر هلا وال قياس ينتظمها بالتخفيف مع غريها ،فح ُّقها إذا راموا
َ
ففرعوا عليها باإلبدال فقالوا( :املساوي) ،أن
ختفيفها لثقلها وكثرة استعامهلا ّ
يبقوا عليها فيستعملوها مع فرعها ّ
ألن الفر َد من اجلنس متى أريدَ اختصاصه
دون أبناء جنسه بحكم من األحكام كرتك استعامل أصله مل تنشب نظائره أن
تض ّيق عليه مكانَه وجتاذ َبه عنانه مستظهر ًة عليه بام هلا من الكثرة والذيوع
حتّى يفيء إىل أمر اجلامعة فيستعمل منه أصله ،أال ترى أن العرب أمجعوا عىل
نفرا منهم خيالف إليها فيستعملها كام يف
ترك مهز (يرى) ثم رأينا مع ذلك ً
بيت البارقي املذكور آن ًفا وغريه.
أيضا كاملطبقي عىل ترك املايض من (يدع) ثم د ّلنا طول البحث
ورأيناهم ً
والتفتيش عىل ّ
راجـع األصـل فاسـتعم َله كقـراءة ﴿ﭸ ويعا
أن مـنهم مـن
َ
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ﭺﭻﭼﭽ﴾ [الضحى .]5 :وهلذا لو سمعت أحدً ا يستعمل املايض من (يـذر)
قوة قياسه وشدّ ة اقتضائه له(.)1
مل أخ ِّطئه ملا ذكرت من ّ
وإذا كان األمر كذلك فإنه لو مل تأتنا ب ّينة من السامع عن العرب تثبت
اهلمز يف (املساوئ) أو تنفيه لكان القياس وحدَ ه كاف ًيا يف تصحيحه والداللة
عليه.
فكيف وقد جا َء عنهم يف هذا شاهد صحيح من كالمهم ،وهو قوهلم يف
مروي باهلمز يف كتاب «اخليل »31
املثل( :اخليل جتري عىل مساوئها) ،فإنّه
ّ
لألصمعي (ت )411إذ كتب يف املخطوطة فوق كلمة (مساوئها):
األصمعي(.)2
(مهموزة) ،فعسى أن تكون هذه رواية
ّ
أيضا أبو احلسن األخفش األصغر (ت ،)511وذلك يف
وحكى ذلك ً
نص رصيح يف هذه املسألة ،قال:
نص نفيس مل أر من
احتج به ،ولع ّله أقدم ّ
ّ
ّ
(هذا حرف استعمل عىل إبدال اهلمز .وأصله اهلمز .وقد نطق به كثري من
مهموزا فقالوا :هي املساوئ يا فتى .وذلك أنه من سؤته)( .)3وكذلك
العرب
ً

( )1وقد قال بذلك ابن درستويه يف «تصحيح الفصيح» ورشحه  410تح املختون.
أيضا غريه كأيب عبيد يف «األمثال»  ،105وثابت بن أيب ثابت يف «الفرق»  ،57ولكن
( )4ورواه ً
الضبط فيها حمتمل.
( )5النوادر .145
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ذكره يف كتابه أنّه مهموز( .)1وكذلك ابن مك ّّي
الثامنيني (ت )224إذ ظاهر ما َ
وامللتاين (ت نحو )310إال ّ
ّ
أن
الصقيل (ت )101واألجدايب (ت نحو)100
ّ
وامللتاين خ ّطآ اإلبدال ،وسيأيت القول يف ذلك.
مكي
ابن ّ
ّ
صدع بتخطئة اهلمز ،وك ّلهم معارصون ،وهم
يتبي خطأ من
َ
وهبذا ّ
«املعجم الوسيط» وعبد السالم هارون (ت )1207وعباس أبو السعود
وغريهم .وظاهر من كالمهم يف هذه املسألة أهنم مل ي ّطلعوا عىل ما أوردناه من
نصوص العلامء املثبتة للهمز.
فهذا هو أصل هذه الكلمة .وهو أحد الوجهي اجلائزين فيها .وقد بينّا
والسامع .والوجه َ
اآلخر إبدال مهزُتا يا ًءا (ا َملساوي)
صح َة استعامله بالقياس ّ
ً
لحق بباب
حمضا يف مجيع أحواهلا ال عىل جهة اإلبدال
إبداال ً
القياك ،فت َ
ّ
ن
(قاض) فيقال( :بدت مساويه ،ورأيت مساو َيه( ،)2ونظرت إىل مساويه)،
و(هذه َم ن
ساو( ،)3وا َملساوي) .وشاهده قوهلم يف امل َثل املذكور آن ًفا( :اخليل
( )1قلت( :ظاهر) ألن رسم الكلمة ُيتمل أن تكون بالياء (مساوي) ،وذلك عىل مذهب املازين
والزجاجي الذي أومأت إليه آن ًفا.
( )4وجيوز اإلسكان إحلا ًقا للمنصوب باملرفوع واملجرور .ومن من قال هبذا الفراء كام حكى عنه
أبو العالء يف «عبث الوليد  »505تح ناديا الدولة ،وأبو حاتم السجستاين كام حكى عنه أبو حيان يف
«التذييل والتكميل  »421 /1واملربد كام حكى عنه ابن جني يف «املحتسب  ،»475 /1وأبو حممد
األنباري يف «رشح املفضليات  »141 /1ط صادر ،وابنه أبو بكر يف «رشح القصائد السبع »471
و«إيضاح الوقف واالبتداء  .»421 ،453 /1وهذا اخلالف قلام جتده مبسو ًطا يف كتاب.
رسام كام سبق بيانه.
( )5وجيوز إثبات يائها ً
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َجتري عىل مساوهيا) ،فإنه يروى بالياء كام يروى باهلمز بآية ّ
الكسائي
أن
ّ
سوى)(ّ ،)1
وأن الصاحب بن عباد (ت)571
(ت )175ذكر أن مفرده ( َم ً
وفرسه هبذا املعنى( .)2وهذا وإن كان غل ًطا من جهة
سلكَه يف ألفاظ املساواة ّ
االشتقاق فهو بيان ملا تأ ّدى إليه من ضبطها.
واإلبدال يف (مساوهيا) يف هذا امل َثل هو عىل غري اإلبدال القياك ّ
ألن
بي ال أن تقلب يا ًءا خالص ًة.
بي َ
القياس يف هذا أن جتعل اهلمزة َ
القريش .وهو
الزبري بن عبد امل ّطلب اهلاشمي
أيضا قول ُّ
ومن الشواهد ً
ّ
جاهيل مات قبل ال َبعثة:
ّ
ـــيس منــــه
غــــدا َة نر ّفــــع التأسـ َ

ـــوينا ثيــــاب
ولــــيس عــــىل مسـ ّ

رواه ابن إسحاق (ت )110يف «سريته  »75برواية (مساوينا) .وأثبته
(مسوينا) وقال( :ويروى:
ابن هشام (ت )417يف «ُتذيبه  »411برواية
ِّ
وليس عىل مساوينا ثياب) ،قال السهييل (ت( :)171وقول ابن هشام:
السوءة .واألصل
ويروى مساوينا .يريد السوآت ،فهو مجع مساءة مف َعلة من ّ
فسهلت اهلمزة)( ،)3وهذا يقطع ّ
بأن الرواية بالياء ال باهلمز .وإذا
مساوئّ ،
كان األمر كذلك فإنه ّ
يدل عىل ّ
يضطره إىل
أن لغة الزبري الياء ألنه ليس يشء
ّ
( )1حكى ذلك عنه األزهري يف «ُتذيب اللغة .»50 /12
(« )4املحيط يف اللغة  »211 /7تح آل ياسي.
( )5الروض األنف  527ط دار الكتب العلمية.
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ترك اهلمز من حيث ّ
إن الوزن يستقيم هبام مجي ًعا .وهذا ليس ختفي ًفا قياس ًّيا ألن
بي
العلامء جممعون عىل أن ختفيف اهلمزة املكسورة املكسور ما قبلها بجعلها َ
بي.
َ
إسالمي
أيضا قول هبرية بن أيب وهب املخزومي القريش .وهو
ومنها ً
ّ
كافرا:
هرب بعد الفتح إىل نجران ومات هبا ً
هــذا وبيضــا َء مثـ َـل النّهــي حمكَم ـ ًة

عــيل فــام تبــدو مســاوهيا
نيطــت
ّ

رواه ابن إسحاق يف «سريته» وأثبته ابن هشام يف «ُتذيبه .»712
قياك عند سيبويه (ت )170وغريه ،وإنام التخفيف
وليس هذا بتخفيف
ّ
بي،
بي َ
القياك عندهم يف اهلمزة املضمومة املكسور ما قبلها هو أن جتعل َ
وهو (كالم العرب)( )1إال ما كان من األخفش (ت ،)411فإنه خي ّففها بقلبها
يا ًءا خالص ًة(.)2
الطائي أو غريه:
وكذلك قول أيب زبيد
ّ
خمافـــ َة أن أعـــيش بـــال صـــديق

أغمــض للصــديق عــن ا َملســاوي
ِّ

وأقدم من وجدته رواه هو ابن قتيبة (ت )431يف «عيون األخبار /4
 »241و«فضل العرب  154ط أبو ظبي» عن ابن األعرايب (ت،)451
ولكنه مل ينسبه .ونسب بعدَ ه إىل شاعرين:
(« )1كتاب سيبويه .»124 /5
(« )4معاين القرآن له  »27 /1تح هدى قراعة.
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األول :أبو زبيد الطائي ،نسبه إليه أبو حيان التوحيدي (ت )212يف
«البصائر والذخائر  101 /1ط صادر» و«الصداقة والصديق  24تح
الكيالين».
الثاين :عبد اهلل بن طاهر (ت ،)450نسبه إليه الثعالبي (ت )245يف
«من غاب عنه املطرب  »170مع بيتي آخرين.
وال أحسبه البن طاهر ألن ابن عبد ر ّبه (ت )547أنشد يف «العقد
ن
الفريد  512 /4تح أمحد أمي» البيتي اآلخرين مع بيت ن
منسوبات إىل
ثالث
ونسب هذه األبيات الثالثة إىل إبراهيم بن
ابن طاهر وليس فيها هذا البيت.
َ
ويل (ت )425األخفش األصغر كام نقل عنه تلميذه أبو الفرج
العباس ّ
الص ّ
األصفهاين (ت )511يف «األغاين  23 /10ط دار الكتب» وابن أخيه أبو
األصح.
بكر الصو ّيل (ت )551يف «أخبار أيب متّام  .»31ولعله
ّ
ن
فإذا َ
طاهر فلع ّله أليب زبيد كام ذكر أبو
بطل أن يكون هذا البيت البن
حيان .وإذا كان له فإنه يصح االحتجاج به ألن أبا ن
زبيد مات يف زمن معاوية.
ّ
تج بكالمه .عىل أن النصفة تقتضينا أن ال نقطع
أما ابن طاهر فمو ّلد ال ُي ّ
حجة قاطعة وإن كان
بصحة نسبته إليه ،فال يكون لنا إذن يف هذا البيت نفسه ّ
أصلنا.
يؤنسنا
بصحة ما ّ
ّ
يب استشهد يف
فأما قول عبيدة بن احلارث امل ّطلبي القريش .وهو صحا ّ
بدر:
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ن
بثوب من اإلسـالم غ ّطـى ا َملسـاويا

فــأكرمني الــرمحن مــن فضــل منّ ـه

فقد رواه ابن إسحاق يف «سريته» وأثبته ابن هشام يف «ُتذيبه »315
بالشعر ينكرها لعبيدة) .عىل ّ
وقال( :وبعض أهل العلم ِّ
أن هذا البيت لو مل
يكن مشكوكًا يف نسبته فإن إبدال مهزة (املساوئ) فيه يا ًءا ن
جار عىل التخفيف
ألن اهلمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها كرسة فإهنا تبدل يا ًءا ً
القياك ّ
قوال
حجة
واحدً ا ،فتقول يف (مئة)( :م َية) ،فال يقوى هذا البيت وحدَ ه أن يكون ّ
إلبداهلا يا ًءا يف مجيع أحواهلا.
القريش .وقد ّ
تويف يف آخر دولة
ومثله بيت عبد اهلل بن معاوية اهلاشمي
ّ
بني أم ّية:
ن
الرضا عن ّ
عيـب كليلـة
كـل
وعي ِّ

عي السـخط تبـدي ا َملسـاويا
ولكن َ
ّ

ن
باتفاق ،نسبه إليه مؤرج السدوك (ت بعد )402يف
وهو منسوب إليه
«حذف من نسب قريش  »17ومصعب الزبريي (ت )451كام حكى عنه
أبو الفرج يف «األغاين  »412 /14وغريمها.
ن
وإذن ال َيس َلم لنا شاهد من شواهد اإلبدال من ّ
اعرتاض إال بيت
كل
ن
ن
رواية وإما مشكوك يف
مروي أكثر من
وهب .أما سائرها فإنه إما
هبرية بن أيب
ّ
مئول .فإذا مجعنا إىل بيت هبرية  -وناهيك به  -هذه الشواهد
نسبته وإما ّ
مستأنسي بكثرُتا كان فيها َمقنع وبالغ.
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ن
شاهد رصيح ا َ
لبتة فإن يف حكاية من حكى
عىل أنّا لو مل نقف عىل
َ
اإلبدال من العلامء حجة شافية ،وهم أبو احلسن األخفش األصغر يف كالمه
الذي سقناه آن ًفا ،والتربيزي (ت )104واألجدايب والفيومي (ت )330وابن
املدين (ت )1140وبعض الرصفيي كام َ
الزبيدي .وقد قال هبذا
معصوم
نقل َّ
ّ
من املعارصين «املعجم الوسيط» وعبد السالم هارون وعباس أبو السعود
عرفناك خطأهم يف
خال أن هأالء املعارصين أنكروا اهلمز أو ض َّعفوه .وقد ّ
َ
احتامل أن يكون اإلبدال يف بيت هبرية رضورةً.
أيضا
ذلك .وهذا ك ُّله ينفي ً
صحة الوجه اآلخر .وعىل
صحة هذا الوجه كام ظهرت ّ
فقد ظهر إذن ّ
ّ
الصقيل غري مصيب يف ختطئته له ،وأن امللتاين غري
مكي
يتبي أن ابن
ّ
هذا ّ
صحة هذين الوجهي مجي ًعا
مصيب ً
ينص عىل ّ
أيضا يف محله عىل الرضورة .ومل ّ
يب.
من العلامء إال األخفش األصغر واألجدا ّ
وإذن فقد َ
كان ينبغي أن يذكر هذا اللفظ يف مجلة ما ذكروه من األلفاظ
َ
كـ(سال) و(املنساة) وغريمها.
املخ ّففة عىل غري القياس
فأما الع ّلة التي محلتهم عىل هذا اإلبدال فألن من العرب من يستثقل
متطرف ًة ،فإهنا
اهلمزة فيخ ّففها .ومن املواضع التي يكثر فيها ختفيفها أن تكون
ّ
ّ
املعتل
متحركًا وتعامل معاملة
تبدل حر ًفا من جنس حركة ما قبلها إن كان
ّ
الالم بالياء إن كانت يف فعل ،ومعامل َة املنقوص أو املقصور إن كانت يف اسم.
مقصورا
وحتذف إن كان ما قبل آخرها ساكنًا .وهذا وإن كان عند سيبويه
ً
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عىل ِّ
الشعر( )1فقد جاء منه مقدار صالح من كالمهم حتّى إنك ال تكاد جتد
وجدت منهم من يبدهلا ولو يف بعض تصاريفها ،فلو
جذرا مهموز الالم إال
ّ
ً
كرا .وقد قال هبذا الكوفيون وأبو زيد
قيل بإجازة ذلك يف النثر مل يكن ن ً
األنصاري وأبو احلسن األخفش( .)2ومن أمثلته قوهلم يف (أجأ)( :أجا) كام
قال أبو النجم:
جــن ســلمى وأجــا
حريتــه
ُّ
قــد ّ
ويف (بــدأ)( :بــدا) كــام قــرأ الزهــري﴿ :وب ا اْﮫﮬﮭﮮﮯ﴾
[السجدة ]3 :و(بد َي) كام قال عبد اهلل بن رواحة:
باســـــم اإللـــــه وبـــــه بـــــدينا
قال أبو عبيدة (ت( :)405يقال :بدأت وبدَ يت .وبعضهم يقول :بدينا
لغة)( .)3و(يبدَ ى)( )4كام قال زهري:
ن
جريء متـى يظ َلـم يعاقـب بظلمـه

رسي ًعــا ،وإن ال يبــدَ بــالظلم َيظلــم

(« )1الكتاب» .112 /5
ربد  ،111 /1و«رشح الكتاب»
(« )4معاين القرآن» لألخفش  ،551 /1و«املقتضب» للم َّ
للسريايف .71 /12
(« )5جماز القرآن»  41 /1تح سزكي.
( )2وجيوز رسمه (يبدا) بالنظر إىل عروض البدل .وكذلك نظائره.
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ويف (أبطأ)( :أب َطى) ،ويف (جاء جييء)( :جا جيي) ،قال سيبويه( :وبعض
ويسوك .وهو جييك ويسوك بحذف اهلمزة)(.)1
هأالء يقولون :يريد أن جي َيك
َ
(احلمأ)( :احلام) .وأطبقوا عىل (اخلابية) وهي من (خبأت) ،قال أبو
ويف
َ
عبيدة( :ثالثة أحرف تركت العرب اهلمز فيها) .وذكر منها (اخلابية)(.)2
وقالوا يف (اختتأ)( :اختتى) كام قال عامر بن الطفيل:
منـي صـولتي
فال يرهب اب َن
العـم َ
ّ

وال أختتـــي مـــن قولـــه املتهـــدِّ د

ويف (أخطأ)( :أخطى) .وقرئ ﴿ﭝﭞﭟ ُ
اخلدطونﭡ﴾

[احلاقة]53 :

وقال أعشى باهلة:
ـي جفنتــه
نعيـ َ
ـت مــن ال تغـ ّ
ـب احلـ َّ

إذا الكواكــب أخطــى نو َءهــا املطــر

ويف (دارأتـــه)( :داريتـــه) ،ويف (أرجـــأ)( :أرجـــى) كـــام يف قـــراءة
﴿ﯱﯲﯳﯴ﴾ [التوبـــة ،]101 :ويف (ردء)( :رد) كقـــراءة نـــافع
ً
﴿ﯦ ﯧ ريا ﯩ﴾[القصص ،]52 :ويف (ر َف َأ)( :ر َفا) كام قال اهلذيل:
ر َفوين وقـالوا :يـا خويلـد ،ال ت َـرع

فقلت وأنكـرت الوجـو َه :هـم هـم

(« )1الكتاب» .111 /5
أيضا «جماز
( )4رواه عنه تلميذه أبو عبيد يف «الغريب املصنف  »221 /4تح داوودي .وانظر ً
القرآن .»121 /4
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(رويت يف األمر) ،ويف (س َبأ)( :س َبا) .ومنه
(روى) كقوهلمّ :
(روأ)ّ :
ويف ّ
(ص َب َأ)( :ص َبا) كقراءة نافع وغريه ﴿الصدبون﴾ ويف
قوهلم( :أيادي س َبا) ويف َ
(قريت) ويف َ َ
(كأله):
(الفرأ):
(ضاهأ)( :ضاهى) ،ويف
(الفرا) ويف (قرأت)َ :
َ
َ
(كاله) كام قال عمر بن أيب ربيعة:
َ
وأفـرخ روعهـا:
فقالت وقد النـت

ن
َ
املتكـــرب
بحفـــظ ر ُّبـــك
كـــالك
ّ

(الكامة) ويف (املأل)( :املال) كام قال حسان:
ويف (الكمأة):
َ
ـض عهودنــا
فــدونَك فــاعلم أن نقـ َ

أبـــاه املـــال منـــا الـــذين تبـــايعوا

الطائي:
ويف (متالئوا)( :متا َلوا) كام قال
ّ
رب خصـــ نم قـــد متـــا َلوا
وقب َلـــك ّ

عـــيل فـــام هلعـــت وال دعـــوت
ّ

ويف (أنبــأ)( :أنبــى) .وقــد قــرئ﴿ :ﭸ أنبُااوي ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ﴾ [البقرة .]51 :ومنه قول حسان:
ن
ـــــاد وأشــــــياعها ثمـــــو َد وبعـــــض بقايـــــا َإرم
فــــــأن َبوا بعـ
(املناو َأة)( :املناواة) كام قال
أيضا يف
ويف (املنسأة)( :املنساة) .وقالوا ً
َ
األزدي:
ن
وحســبك مــن ُ
صــنيعة
ذل وســوء

مناواة ذي القربـى وأن قيـل :قـاطع

ويف (توضأت)( :توضيت) ويف (أومأت)( :أوميت) كقول عمر بن أيب
ربيعة:
068

لـــوالك هـــذا العـــا َم مل أحجـــج

أومـــت بعينيهـــا مـــن اهلـــودج

ُ
مستهزونﯫ﴾
ويف (استهزأت)( :استهزيت).وقرأ أبو جعفر ﴿ﯨﯩ
(ه َنأك)( :هناك) ،قال الفرزدق:
[البقرة .]12 :وقالوا يف َ
ــارعي َفـــزارة ال هنَـــاك املرتـــع
فـ َ

بمســلمة البغــال عشــي ًة
راحــت َ

وغريها .وإنام ذكرت أمثل ًة هلذا الباب ومل آت عىل مجيعه.
فهذه كام ترى رشعتهم يف ختفيف عا ّمة هذا الرضب من املهموز .فإذا
ّفق لّشء منه مع ذلك كثرة استعامله وطول دورانه يف كالمهم كانت رغبتهم
ات َ
أحرص ،وذلك كـ(السوء) وتصاريفه،
يف ختفيفه أشدَّ وكانوا عىل التل ُّعب به
َ
فإهنم حذفوا اهلمزة منه كام قال اهلذيل(:)1
وأبو العيال أخي ،فمن َيعـرض لـه

ن
بســـوء يـــؤذين ويســـوين
مـــنكم

وكام قالوا( :ساءه سواي ًة)( .)2وقلبوا يف قوهلم(ساءه) ،فقالوا( :سآه) كام
قال كعب بن مالك(:)3
لقـــد لقيـــت قريظـــة مـــا ســـآها

وحـــــل بـــــدارهم ّ
ّ
ذل ذليـــــل

( )1رواه السكري يف «رشح أشعار اهلذليي» .205 /1
(« )4الكتاب» .535 /2
(« )5الكتاب» .213 /5
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ويف قوهلم( :سؤته مسائية)( ،)1وأصلها (مساوئة) .وقد اجتمع يف هذه
الكلمة خصال ك ُّلها يدعو إىل استثقاهلا ،فمنها ما ذكرناه من وقوع اهلمزة
طر ًفا ،ومنها كثرة االستعامل ،ومنها جتاور اهلمزة والواو ،ومها حرفان
مستثقالن ،قال سيبويه( :فمسائية إنام كان حدها مساوئة ،فكرهوا الواو مع
اهلمزة ألهنام حرفان مستثقالن)( ،)2وقال( :ومثل ذلك قوهلم« :أكره
مسائيتك» ،إنام مجعت املساءة ثم قلبت)(.)3
ً
حمضا،
جب إذن أن يستثقلوا (املساوئ) فيبدلوا مهزُتا يا ًءا
إبداال ً
فال ع َ
وذلك لوقوع مهزُتا طر ًفا ،واحلذف إىل األطراف رسيع ،ولتجاور اهلمزة
والواو ،وكثرة االستعامل( .)4والكلمة إذا كثر استعامهلا حسن ختفيفها بحذف
أو قلب أو إبدال كام صنعوا يف (يرى) وأصلها (يرأى) ويف (مل أ َبل) ،وأصلها
(مل أبال) ،ويف ( َأ ن
(أي يشء) وكام ّ
رمخوا (يا صاحب) فقالوا( :يا
يش) وأصلها ّ
( )1حكاها أبو زيد األنصاري يف «نوادره» .111
(« )4الكتاب» .570 /2
( )5قوله( :مسائيتك) كذا وقع يف نسخة ابن خروف من «الكتاب» ل  74ب ،ويف نرشة باريس /4
 ،154وبوالق  150 /4ويف بعض نسخ نرشة هارون  213 /5ومل يعتمدها ،ويف بعض نسخ رشح
نص سيبويه السابق ،وما جاء يف أصول
السريايف  132 /15ومل يعتمدها املحقق ً
أيضا .ويعضده ّ
عيل عىل «الكتاب»  ،540 /5و«املنصف» البن جني ،55 /4
ابن الرساج  ،10 /5وتعليقة أيب ّ
و«املمتع» البن عصفور  .554وهو الراجح خال ًفا ملا وقع يف نرشة هارون و«رشح السريايف»
و«املحكم» البن سيدة (سأو).
وحمصنة هلا من النقض.
( )2كثرة االستعامل ليست من العلل الثواين ،وإنام هي علة ثالثة شارحة هلا
ّ
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علام وال خمتو ًما بتاء .ويف هذا يقول سيبويه( :ألن الّشء
صاح) مع أنه ليس ً
إذا كثر يف كالمهم كان له نحو ليس لغريه من ما هو مثله ،أال ترى أنك تقول:
«مل أك» وال تقول« :مل أق» ،إذا أردت أقل .وتقول« :ال أدر» كام تقول:
ن
قاض» .وتقول« :مل أ َبل» وال تقول« :مل أ َرم» تريد مل أرام .فالعرب
«هذا
من ما يغريون األكثر يف كالمهم عن حال نظائره)( .)1وهذا كثري معروف.
وبي أن إبدال مهزة (املساوئ) يا ًءا كان من لغة أهل احلجاز ألهنم مل
ِّ
يكونوا هيمزون يف الغالب كام هو معروف .وترك اهلمز عندهم ن
جار يف اهلمزة
الفراء (ت )403يقول( :لغة قريش
جريانه يف غريها ،أال ترى أن ّ
املتطرفة َ
ّ
أيضا يف (مستهزئون)( :وقريش وعامة
ترك اهلمز فيقولون :أنبوين)( ،)2ويقول ً
()3
كثريا من الشواهد التي سقنا
غطفان وكنانة عىل ترك اهلمزة)  .وأنت ترى ً

بعضها يف إبدال اهلمزة املتطرف ًة يا ًءا هي لشعراء حجاز ّيي كبيت عبد اهلل بن
أيضا بيت زهري يف
رواحة وحسان وعمر بن أيب ربيعة واهلذل َّيي.
ورأيت ً
َ
(يبدَ ى) وهو يف غطفان .وأكثر من يقرأ برتك اهلمز هم من قراء احلجاز كنافع
وأيب جعفر.

(« )1الكتاب» .151 /4
(« )4لغات القرآن» له .44
(« )5لغات القرآن» .11
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وأمر آخر ،وهو أنّك جتد عامة أبيات إبدال مهزة (املساوئ) يا ًءا لشعراء
الزبري بن عبد املطلب ،وعبيدة بن احلارث ،وهبرية
حجازيي قرشيي ،وهم ُّ
بن أيب وهب ،وعبد اهلل بن معاوية.
وعىل هذا ينبغي أن يضبط نحو قول حسان(:)1
وعلـــــت مســـــاوهيا حماســـــنَها

الضـــمر
أرض هبـــا مـــن ُّ
مـــن مـــا ّ

بالياء.
وملكاهنا من ال ِّثقل ومن كثرة االستعامل استخ ّفها الناس وآثروها عىل لغة
ّ
وتفشت يف سائر القبائل واألمصار .وعىل قدر ث َقل اللفظ وكثرة
اهلمز
ستحب ختفيفه ّ
لتقل مئونته عىل األلسن ،فإن طلب اخل ّفة موكّل بام
استعامله ي
ّ
(يرى) دون نظريُتا (ينأى) و(يبأى)
َ
ذاع وشا َع ،أال ترى أن أكثرهم خي ّففون َ
ونحومها ،ويستجيدون إبدال مهزة (أرجأت) يا ًءا فيقولون( :أرجيت) حتى
قال الفراء( :وترك اهلمز أجود)( ،)2وال يستحسنون ذلك يف أخواُتا
كـ(أرقأت) بمعنى سكّنت .ومثل ذلك (املنسأة) ،فقد قال الفراء( :أهل
وكأهنا
نسا َة» .ومتيم وفصحاء قيس هيمزوهنا)(.)3
َّ
احلجاز ال هيمزون «امل َ
غ َلبت بعد ذلك عىل لغة اهلمز لكثرة دوراهنا حتّى صار أكثرهم خيتارها .ويف

( )1رواه األثرم وابن حبيب يف «ديوانه»  173ط املعارف.
(« )4لغات القرآن» .11
(« )5لغات القرآن» .115
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حتول الّشء من اهلمز حتى يصري
هذا يقول األخفش( :وذلك أن العرب ّ
كبنات الياء ،جيتمعون عىل ترك مهزة نحو «املنسأة» وال يكاد أحد هيمزها إال
أيضا (اخلابية) ،فإن العرب
يف القرآن ،فإن أكثرهم قرأها باهلمز)( .)1ومثله ً
لفشوها وكثرة جتويلها يف كالمهم.
مطبقون عىل اختيار اإلبدال فيها .وذلك
ّ
ّ
و(الذر ّية) وغريمها.
(النبي)
وكذلك فعلوا يف
ّ
ولذلك رأينا إبدال مهزة (املساوئ) يا ًءا هو الشائع يف كالم املو ّلدين من
شعراء وعلامء وعا ّم نة ،فمن شواهدها يف لسان الشعراء قول أيب ن َواس
(ت:)2()157
حـــوادث أيـــام تـــدور رصوفهـــا

ن
ســــاو مــــر ًة وحماســــن
هلــــن َم
ّ

الوراق (ت:)3()440
وقول حممود ّ
ن
ال تـــرجعن عـــىل الـــدنيا بالئمـ ن
بـــاد يف َمســـاوهيا
ــة فعـــذرها لـــك
ّ
وقول أيب متام (ت:)4()451
ن
مســاو لــو قســمن عــىل الغــواين

ملــــــا ج ّهــــــزن إال بــــــال ّطالق

وقوله(:)1
(« )1معاين القرآن» .103 ،101 /1
( )4رواه محزة األصبهاين يف «ديوانه»  521 /1تح إيفالد فاغنر.
( )5رواه عنه ابن أيب الدنيا يف كتاب «الزهد»  147ط ابن كثري.
(« )2ديوانه»  107 /2ط البابطي.
373

ن
مسـاو مـن النـوى
حماسن ما زالت

تغ ّطــي عليهــا أو مسـ ن
الصــدِّ
ـاو مــن ّ

وقوله(:)2
ع ّفـــت حماســـنه عنـــدي إســـاءتَه

حتى لقـد حسـنت عنـدي َمسـاويه

ومن الشاهد عىل شيوعها يف كالم العلامء ما سقته آن ًفا من كالم األخفش
األصغر إذ قال معل ًقا عىل قول أيب زيد األنصاري( :إذا أخرب السلطان عنه
بمساويه شاهدً ا كان أو غائ ًبا) ،قال( :هذا حرف استعمل عىل إبدال اهلمز.
َ
مهموزا فقالوا :هي املساوئ يا
وأصله اهلمز .وقد نطق به كثري من العرب
ً
النص عىل ّ
أن
فتى .وذلك أنه من سؤته)( .)3فد ّلت تعليقة األخفش عىل هذا ِّ
أبا زيد آخذ بلغة اإلبدال ،ود ّلت كلمة األخفش (استعمل) عىل ّأهنا شائعة يف
كالم الناس كذلك.
أيضا قول احلريري (ت:)4()111
ومنه ً
ويف ا َملســــاوي بــــدا التســــاوي

فـــــــال أمـــــــي وال ثمـــــــي

ومن دالئل شيوعها يف كالم العا ّمة (ما حكي أن املأمون كان يف يده
مساويك ،فقال لولد احلسن بن سهل :ما هذه؟ فكره أن يقول :مساويك.
(« )1ديوانه» .131 /4
( )4ديوانه .570 /1
(« )5النوادر» .145
(« )2مقاماته»  27ط بوالق.
004

فقال :حماسنك)(ّ .)1
فدل حتاميه للفظ (مساويك) مج ًعا لـ(مسواك) عىل أهنم
ينطقون (املساوي) مجع (مساءة) بالياء.
وإذا كان ذلك كذلك فالرأي أن نختار يف هذه الكلمة وج َه اإلبدال يا ًءا
متى أصبناها يف يشء من كالم املو َّلدين إال أن يقوم الربهان الناصع عىل ّ
أن
َ
القائل آخذ بلغة اهلمز.
وإذن نضبط ً
مثال قول أيب متام(:)2
ن
مســاوي ِّ
دهــر
كــل
أنســت
َ
لقــد َ

حماســـــن أمحـــــد بـــــن أيب دواد

بالياء.
وكذلك ما نجده يف كالم املصنّفي كابن املقفع (ت )121يف قوله( :وعىل
مساوهيا)( ،)3واجلاحظ (ت )411يف قوله( :حتى
العاقل أن ُيص عىل نفسه
َ
يتفرغ لذكر حماسنهام

ومساوهيام)()4

وأمثاهلام ،وكعنوان كتاب «املحاسن

واملساوي» للبيهقيُّ .
كل ذلك بالياء.
فأما قول أيب العتاهية (ت:)5()411

(« )1كنايات األدباء» للجرجاين  405تح القطان.
( )4ديوانه  .411 /4وضبطها املحقق باهلمز.
(« )5األدب الصغري» .57
(« )2احليوان»  400 /1تح هارون.
( )1رواه ابن العديم بسنده إليه يف «بغية الطلب»  1371تح زكار.
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وال أســـائل عـــن قـــو نم عـــرفتهم

مســاوئ إال قيــل :قــد زادوا
ذوي
َ

اهلمز ألنه جيوز أن يكون بالياء ،فيكون كقول
فال يقطع باختياره
َ
الفرزدق(:)1
ً
مــوىل هجوتــه
فلــو كــان عبــد اهلل

ولكـــن عبـــد اهلل مـــوىل مواليـــا
ّ

وهذا جائز عند اجلمهور يف الرضورة .وقد ذكر ابن مالك (ت )134أنه
قاض يف اللفظ  ،ويف النصب ن
واجلر ن
ن
جار
جار جمرى
خالف أنه يف الرفع
(ال
َ
ّ
وجدت يف ذلك خال ًفا مل أر من أشار
جمرى نظريه من الصحيح)( .)2غري أين
ّ
إليه ،وهو قول أيب جعفر النحاس (ت )557يف «صناعة الكتاب :»121
بجواري» بالياء جتري املخفوض جمرى املنصوب وتش ّبهه
(وجيوز «مررت
َ
ّ
علام ففيه خالف مشهور.
بغري
علام ،فأما إذا كان ً
املعتل) .وهذا إذا مل يكن ً
ومن ما ّ
يدل عىل أن لغة أيب العتاهية الياء قوله(:)3
فأعظم اإلثـم بعـد الــرشك نعلمـه

يف كـ ّـل نفــس عامهــا عــن مســاوهيا

فأما أفصح هذين الوجهي فهو وجه إبداهلا يا ًءا وإن كان اهلمز هو
القياس .وذلك لشيوعه وكثرة استعامله دون نظريه .وإنام تتفاضل اللغات
( )1انظر «الكتاب» .515 /5
أيضا «ارتشاف الرضب» أليب حيان  750 ،775ط
(« )4رشح الكافية الشافية»  .1101وانظر ً
اخلانجي.
(« )5األغاين» .51 /2
006

بقدر ح ِّظها من ال َقبول عند أهل الفصاحة وعىل حسب استعامهلم هلا وهلَجهم
هبا ال بموافقتها للقياس( ،)1أال ترى أن (ما) احلجازية أفصح من (ما)
قياساّ ،
وأن حذف ياء املتك ّلم
التميمية وإن كانت التميمية أقوى منها
ً
واالستغناء عنها بالكرسة يف نحو (يا غالم) أفصح من إثبات الياء وإن كان
إثبات الياء هو حدّ القياسّ ،
وأن إبدال (أرجيت) أجود عندهم من مهزها مع
أن مهزها هو األصلّ ،
وأن (نعم) و(بئس) بإسكان العي أفصح من حتريكها
أيضا .بل ر ّبام متكّن الوجه عندهم لكثرة استعامله
مع أن التحريك هو األصل ً
حمجورا أو
جرا
ً
وأنسوا به حتى استوحشوا من استعامل القياس فصار ح ً
ً
مرذوال كام ب ّينا آن ًفا.
ضعي ًفا
وننتهي من هذا ك ِّله إىل أنه جيوز يف هذه الكلمة وجهان (املساوئ) باهلمز،
و(املساوي) بالياء ،وأ ّن األصل منهام اهلمز ،وأن الياء لغة أهل احلجاز وال سيام
قريش ،وأهنا ذاعت يف غريهم من العرب وغلبت عىل لسان املو ّلدين من علامء
وشعراء وعا ّمة حتّى استح ّقت أن تفض َل أختها يف الفصاحة وإن كانت لغة
اهلمز صحيحة فصيحة وج ِّيدة مرض ّية.
│

( )1وانفرد ابن درستويه يف «تصحيح الفصيح»  51بقول غريب ،وهو أن األفصح ما أفصح عن
املعنى واستقام لفظه عىل القياس ال ما كثر استعامله.
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مسائل متفرقة ت ُلحّ ن فيها العامة ولها وجه

()1

رشحي املرزوقي والتربيزي) وقال:
 س :خطأ بعضهم أن يقال( :قرأتَ
الصواب أن يقال( :قرأت رشح املزوقي والتربيزي) ،فام قولك؟
ج :قرأت هذه التخطئة قبل سني ،فام زلت أتتبع شواهدها من يوم إذ
فصيحا يقِض ببطالهنا ،منها:
حتى مجعت عرشة أو عرشين شاهدً ا
ً
دريد بن الصمة:
ختــربوا
ســليم بــن منصــور أ ّملــا
َّ
َ

حـريب كليـب وداحـس
بام كان مـن
َ

الفرزدق:
إىل األبرش الكلبي أسـندت حاجـة

تواكلهــــا ح ّيــــا متــــيم ووائــــل

الكميت:
أطــــــالل حملفــــــة الرســــــو

َ
ــــــر وفـــــــاجر
ــــــألويت بـ
م بـ
ّ

مروان بن أيب حفصة:
تشــــابه يومــــا بأســــه ونوالــــه

فــام أحــد يــدري ألهيــام الفضــل

أفصل فيها القول يف ما بعد.
وأرجو أن ّ
 س :هل لقول الناس( :كالشمس يف رابعة النهار) وجه من الصواب؟مفر ًقا يف آسك وتويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
008

ج :خ ّطأها بعضهم وزعموا أن الصواب (رائعة النهار) .وكلتا العبارتي
وجها سائ ًغا ،وهو أن
مل تسمع عن العرب يف ما أعلم ،ولكن لـ(رابعة النهار)
ً
يكون املراد بـ(الرابعة) الساعة الرابعة من ساعات النهار ألن شعاع الشمس
يكون فيها ساط ًعا مبينًا .وقد وردت مع ذلك يف عدد من كتب العلامء
السابقي .وأما (رائعة النهار) فلم أجد هلا معنى إال أن بعض املعاجم املعارصة
زعمت أهنا بمعنى (معظم النهار) .وغالب ظني أهنا مصحفة عن (رابعة) التي
خي ّطئوهنا.
 س :هل يصح أن يقالَّ :(توَف الرجل) بالبناء للمعلوم بمعنى (مات)؟
َ
ج :أصل (تو ّيف) بالبناء للمجهول هو يف ما أرى َّ
الرجل مدَّ تَه)
(توَف اهلل
َّ
فـ(توَف الرجل مدَّ تَه) أي استوفاها ،يتعدّ ى إىل مفعولي
أي استوفاها بإماتته،
وإىل مفعول واحد باللفظ نفسه ،ثم بني املتعدّ ي إىل اثني للمجهول فصار
وشاع
ثم حذف املفعول استخفا ًفا فصار (تو ّيف الرجل)،
َ
(تو ّيف الرجل مدَّ تَه)ّ ،
هذا يف كالمهم.
َّ
(توَف الرجل) بالبناء للمعلوم عىل
شئت أن تقول:
فيجوز لك إن
َ
لمي:
الس ّ
عيل ريض اهلل عنه يف ما حكى عنه أبو عبد الرمحن ّ
األصل .وبه قرأ ّ

ّ
الضبي
املفضل
أيضا يف رواية
ّ
﴿ﭑيتوفون ﭓ﴾ [البقرة ،]452 :وعاصم ً
ّ
عنه.
وجيوز لك أن تقول( :تو ِّ َيف الرجل) بالبناء للمجهول .وهو الكثري اجل ّيد.
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ً
كسوال
 س :ما صحة تصدير اجلملة بـ(ما دام) نحو (ما دام اإلنسانفلن يفلح)؟
ُيتج به ،ومل
ج :هذا األسلوب عينه بتقديم (ما دام) ال يعرف يف كالم من ّ
يرد إال يف بيت من شواهد النحو ،وهو:
َ
رسي مـن وثقـت بـه
ما دام
حافظ ّ

فهــو الــذي لســت عنــه راغ ًبــا أبــدا

غري أن هذا البيت من وضع ابن مالك ،فال تنهض به حجة من جهة
قياسا ،وذلك عىل أن تكون (ما)
السامع .عىل أن هذا األسلوب صحيح
ً
مصدرية ظرفية أو رشطية ظرفية .وهو نظري قوله تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ
حمتجا هبذه اآلية .ومثله
ﭣ ﭤﭥ﴾ [التوبة .]3 :وقد أجازه جممع القاهرة ًّ
أيضا قول أيب صخر اهلذيل:
ً
جــــوى
بقــــي
و َملــــا بقيــــت ل َي
ّ
ً

بـــي اجلـــوانح مضــــرع جســـمي

جوى).
كأنه قال( :ما دمت باقي ًة
ّ
ليبقي ً
 س :ما رأيك يف توسيط ضمري يف االستفهام نحو (من هو القادم؟)جائزا عىل أن يكون ما بعد (هو)
ج :خ ّطأ ذلك عدد من املعارصين .وأراه ً
ربا مقدّ ًما ،فإذا قلت( :من هو القادم؟) فحدّ الكالم
مبتد ًءا ،و(هو) وما قبلها خ ً
(القادم َمن هو؟).
يصح تكرار (بي) يف نحو (جلست بي زيد وبي عمر)؟
 س :هلّ
ج :األصل يف (بي) أن تقتِض شيئي أو أكثر ،فإذا قلت( :جلست بي
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وعمر) مل حتتج إىل تَكرارها فتقول( :جلست بي زيد وبي عمر) ،ولكن
زيد َ
جاء يف كثري من شعر العرب ونثرهم تكرارها عىل جهة التوكيد .وقد مجع
بعضهم لذلك أكثر من مئة شاهد منها قول امرئ القيس:
قعــدت لــه وصــحبتي بــي ضــارج

وبــي العــذيب ،بعــد مــا متأمــل

وقول عنرتة:
طــال الثــواء عــىل رســوم املنــزل

بــي ال ّلكيــك وبــي ذات احلرمــل

وقول ذي الر ّمة:

بــي النهــار وبــي ال ّليــل مــن عقـ ن
ـد

عــىل جوانبــه األســباط واهلــدب

درة الغواص» ومن تبعه.
تكررها خال ًفا
ِّ
للحريري يف « ّ
فيجوز أن ّ
ويستحسن هذا عند خوف اللبس نحو (أقمت مسابقة بي حممد وخالد وبي
زيد وصالح).
 س :هل يصح أن يقال( :ثم أما بعد)؟ج :جيوز أن تقول( :ثم أما بعد) ألن (أما) قد تيل حروف العطف كـالواو
والفاء ،قال سبحانه﴿ :ﯠﯡﯢ﴾ [هـود ]101 :و﴿ﯼﯽﯾ﴾ [هـود:

أيضـا .وذلـك أن (أمـا)
 ،]107فال يمتنع إذن أن تيل (ثم) ألهنا حرف عطـف ً
حرف رشط ،والقياس جييز دخول حروف العطف عىل حـروف الشــرط كـام
خـور وضـعف مـن
تقول( :ثم إن تأتني آتك) ونحوه ،غري أن هذا ال خيلو من َ
جهة البالغة ال النحو .وذلك إلسهابك يف غري موضع إسهاب ،إذ كانت (أما)
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مغنية يف الداللة عىل االنتقال إىل حديث آخر.
ضم السي من (رساة) بمعنى (أرشاف) لغة حكاها أبو عيل الفارك
 ّيف «تذكرته» .وهي ثابتة يف «خمتارها» البن جني.
 أجاز ابن جني مجع (باسل) صفة للمذكّر عىل (بواسل) كام قالوا:(فوارس) ألن البسالة والفروسة من صفات الرجال ،فال تلتبس باملؤنث .وهلا
شاهد من الشعر ،وهو قول احلامك:
وكتيبـ ن
ــة ســـفع الوجـــوه بواســـل

ـذب عــن أشــباهلا
كاألســد حــي تـ ّ

تصح إال بكرس الفاء.
التوسم ال
 زعم بعضهم أن (الفراسة) بمعنىّ
ُّ
واحلق أن فتح فائها لغة صحيحة حكاها ابن األعرايب (ت451هـ) كام نقل عنه
ُّ
أبو منصور األزهري (ت530هـ) يف «التهذيب  ،»201 /14وابن السكّيت
السعدي (ت135هـ) يف «رشح أدب
(ت422هـ) كام نقل عنه أبو سليامن َّ
أيضا ابن درستويه (ت523هـ) يف «تصحيح
الكتاب ص ،»114وحكاها ً
الفصيح ص ،»417وأبو جعفر اللبيل (ت151هـ) يف «لباب حتفة املجد
الرصيح .»405 /1
 جيوز أن تقول( :الدولة األمو ّية واألَمو ّية) بضم اهلمزة وفتحها ،كالمهامسموع .واألول هو القياس.
 أجاز أبو جعفر اللبيل (ت )151أن تقول( :غار عىل أهله َغرية وغرية)الكرس غريه.
بفتح الغي وكرسها .هكذا ضبطت يف «لباب التحفة» .ومل ُيك
َ
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ومل يذكر يف «التاج» وال «اللسان».
 قول بعض الناس يف األذان( :اهلل َوكرب) جائز عىل جهة اإلبدالالقياك .وال ينبغي إنكاره.
 قوهلم( :معلول) يف نحو (احلديث املعلول) صحيح ،فقد حكى بعضهمأن قطر ًبا رواه يف كتابه «فعلت وأفعلت» .وهو مفقود.
سمعت أحدً ا يقول أو يكتب( :يا إبني) أو (ما إسمك) بقطع اهلمزة
 إذاَ
فال خت ّطئه ،فقد حكى األخفش عن الثقة أنه سمع من العرب من يقول ذلك.
مهم) .وال وجه لتخطئة
 تقول( :مهني األمر فهو ها ّم ،وأمهني فهو ّاألول ألنه مسموع ،انظر ً
مثال «رشح القصائد لألنباري .»110والقياس
أيضا جييزه.
ً
│
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أيّ امرأة أم أي ّة امرأة؟

()1

ورد إيل سؤال يسأل فيه صاحبه عن (أي) املشدَّ دة إذا أضيفت إىل مؤن ن
َّث،
ّ
َ َّ
تلحقها تاء التأنيث فتقول( :أ ّية
(أي امرأة) أم َ
أتب َقى عىل تذكريها فتقولّ :
امرأة)؟
أن الوجهي كالمها جائز إال َّ
ذلك َّ
واجلواب عن َ
التذكري َ
أعىل وأفصح.
أن
َ
ثم القياس.
السامع َّ
مبي احل َّجة لذلك من َّ
وأنا ِّ
تعاىل﴿ :ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ﴾ [لقامنَ ]52 :
السامع فقد َ
قال َ
وقال:
أ َّما َّ
﴿ﮪﮫﮬﮭﮮ﴾

[الرمحن]15 :

َ
وقال﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ثم َ
قال الشاعر:
ﭸﭹ﴾ [االنفطارَّ ]7 :
ن
َ
ســحابة عالهــم بــأ َبىل ودقهــا فاســته َّلت
أي
فســائل بنــي د
مهــان ُّ
ن
ن
ن
ن
و(سحابة) وك ُّله َّن أسامء
و(صورة)
و(آالء)
(أرض)
(أي) إىل
فأضيفت ٌّ
التذكري.
مؤنَّثة ،ومل تزايل
َ
َ
وقال الشاعر:
إذا استنجدوا مل يسألوا مـن دعـاهم

أل َّيــــة حـ ن
ـــأي مكــــان
ـــرب أم بـ ِّ

تلحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما َّ
نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /5 /41هـ.
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َ
وقال الفرزدق:
بأ َّيــــة زنمتيـ َ
ـــك تنــــال قــــومي

ـــت لــــه عبابــــا
إذا بحــــري رأيـ َ

َ
األسدي:
وقال الكميت
ُّ

ن
كتــــاب أم بأ َّيــــة ســــن نَّة
بــــأي
ِّ

عــيل وُي َســب
عــارا
ــرى حــ ُّبهم
ً
ي َ
َّ

ن
أسامء مؤن ن
َ
لذلك.
َّثة وحلقتها تاء التأنيث
فأضيفت إىل
َ
األوىل ،وهي لزوم التذكري ،فلغة ال يرتاب يف ثبوُتا .ويف ما
فأ َّما اللغة
ذكرت من شواهد ورودها يف القرآن ما يغني .وأ َّما اللغة الثانية ،وهي تأنيث
ن
ِّ
لقصور يف اال ِّطالع.
رين
أنكرها بعض
املتأخ َ
ّ
(أي) إذا أريدَ هبا مؤنَّث ،فقد َ
بعض ما ينرصها من الشواهد .وقد حكَاها سيبويه
وهي لغة صحيحة ذكرت َ
عن اخلليل يف «كتابه».
ن
إن (أ ًّيا) اسم يصدق عىل ِّ
ذلك يف القياس أن َ
يقالَّ :
وتوجيه َ
يشء من
كل
عاقل ن
ن
ن
ن
و(أي
رأيت؟)
رجل
(أي
عاقل أو غري
املوجودات
َ
َّ
ذكر أو أنثى ،تقولَّ :
ن
ن
كتاب
و(أي
رأيت؟)
و(أي النساء
رأيت؟)
امرأة
و(أي
رأيت)
الرجال
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
فلام كان كذلك ذكَّروا لف َظه يف مجيع أحواله إذ َ
رتكًا يقع
َ
اسام مش َ
كان ً
رأيت؟)َّ .
عىل املذكَّر كام يقع عىل املؤنَّث ،ومل جيعلوه مؤ َّن ًثا َّ
التذكري هو األصل كام
ألن
َ
مع أنَّه اسم يقع عىل املؤنَّث ،ومل يؤنِّثوه.
َ
ألزموا ( َمن) صور ًة واحد ًة َ
قلت :فام هلم جعلوا ألسامء اإلشارة وبعض املوصوالت كـ(الذي)
فإن َ
خاص ًة باملؤنث ومل يفعلوا َ
مثل َ
و(أي)؟
ذلك يف ( َمن)
ُ
ألفا ًظا َّ
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ن
خيتصوا َّ
بلفظ له ينفرد به
كل نو نع
قلت :أ َّما أسامء اإلشارة فإهنم أرادوا أن ُّ
عن غريه فجعلوا للمؤنث لف ًظا كام جعلوا للمذكَّر لف ًظاَ .
ومثل َ
ذلك صنعوا يف
(الذي) املوصولة.
اسام
فإهنم أرادوا أن خيالفوا هبا عن َسبيل (الذي) فجعلوها ً
وأ َّما ( َمن) َّ
لفظ مؤن ن
وكان هلم يف وضع ن
َ
يشمل املذكَّر واملؤن َ
َّث لـ(الذي) معدل
َّث.
عا ًّما َ
ن
عن وضع ن
مؤنث لـ( َمن).
لفظ
فألزموها
رتكًا كام فعلوا يف ( َمن) َ
وأ َّما ّ
اسام مش َ
فإهنم جعلوها ً
(أي) َّ
التذكري وإن كانَت واقع ًة عىل مؤن ن
َّث .وقوم من العرب يلحقوهنا التا َء إذا
َ
ن
أضيفت إىل مؤن ن
رأيت؟) أو أريدَ هبا مؤنَّث كام َ
قال
امرأة
َّث فيقولون( :أي َة
َ
زهري:
بـ َ
ـان اخللــيط ومل يــأووا ملــن تركــوا

وزودوك اشــــتيا ًقا أ َّيــــ ًة ســــلكوا
َّ

ن
طريق سلكوا.
أي أي َة
َ
َ
رتكًا يف أصل وضعه فلم يكن هلم أن
وذلك َّأهنم وجدوا هذا
اللفظ مش َ
بعض األسامء اجلامدة
حلقوه التا َء كام يلحقوهنا َ
ُيدثوا للمؤنَّث لف ًظا ًّ
خاصا به فأ َ
إذا أرادوا تأني َثها نحو قوهلم( :محار ومحارة) و(رجل ورجلة) وإن َ
كان األصل
ن
ن
َ
مباين للفظ املذكَّر نحو (محار
آخر
يف تأنيث األسامء اجلامدة أن
يكون بلفظ َ
وجرأهم عىل َ
(أي) عن شبه احلروف
ذلك بعد لفظ ّ
وأتان) و(رجل وامرأة)َّ .
ن
ن
وجريانه عىل الغالب يف األسامء إذ َ
امرأة
أحرف فقالوا( :أي َة
كان عىل ثالثة
َ
086

(كل) بالتاء إذا أريدَ هبا مؤنَّث فيقولُّ :
أن بعضهم يؤنِّث ّ
رأيت؟) كام َّ
(كل
َ
ن
أحرف .ومل يفعلوا هذا يف ( َمن)
هن) من حيث كانت عىل ثالثة
النساء وك َّلت َّ
ألهنا ثنائية الوضع واحلروف ال يدخلها التأنيث إال
َّ
لقوة شبهها باحلروف َّ
َ
أشبهها.
شذو ًذا.
فكذلك ما َ
│
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الأفصح في بعض الألفاظ والأساليب

()1

 جيوز أن تقول( :كنَيته أكنيه) بالتخفيف ،و(كنّيته أكنّيه) بالتشديد.ً
استعامال اليوم ،وذلك
والتخفيف أفصح لكثرته يف كالم العرب وإن كان أق ّلهام
كقوله:
وال ألقبـــــه والســـــوءة اللقبـــــا

أكنيــــه حــــي أناديــــه ألكرمــــه
وقوله:

كنيت به فاضت دموعي عىل صـدري

وكنــت بــه أكنَــى فأصــبحت كلــام

تفص ًحا( :النَّفط) بفتح النون .واألفصح (النِّفط)
 يقول بعض الناس ّبالكرس ،فقد ذكر أبو عمر الشيباين أن الفصحاء ال تقوله إال بالكرس.
(عمه) هكذا
 يتكلف بعض املحققي ضبط (شمله يشمله) بمعنى َّ(شمله يشمله) بفتح امليم يف املايض وضمها يف املضارع .وهي لغة قليلة رواها
َ
يشمله) من باب
بعضهم ،وكان األصمعي ال يعرفها .وأفصح منها (شمله َ
(سمع).
حلسه) بالفتح إذ مل ُيك
 قوهلم( :حل َس الّش َء) بكرس احلاء أفصح من ( َالصقيل وابن طلحة اإلشبييل .وقد فاتت هذه اللغة
تح غري ابن مكي
الف َ
ّ
َ
التاج».
«
اللسان» و« َ
مفر ًقا يف تويرت وغريه يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
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(أفدت) ظنًّا منه أنه
 يتحامى بعضهم أن يقول( :استفدت) إىلّ
نص عىل هذا ابن
األفصح .وليس األمر كذلك ،بل األفصح (استفدت)ّ ،
السكيت يف «األلفاظ» وأبو عمر الزاهد يف «فائت الفصيح».
ومن شواهد (استفدت) قول احلامك:
تثاقلـــت إال عـــن يـــد أســـتفيدها

وخ ّلـــة ذي و ُد أشـــدّ هبـــا أزري

ومن شواهد (أفدت) قول احلامك اآلخر:
أطــوف يف الــبالد لعلنــي
دعينــي
ّ

أفيــد غنًــى فيــه لــذي احلــق حممــل

يم ّل وال يك ّل) بكرس الكاف .وهو أفصح من (يك َّل)
 يقال( :هو ال ََ
التاج».
امين .وقد فاتت هذه اللغة «
اللسان» و« َ
بالفتح إذ مل يروه إال الع ّ
 (يطعن) بضم العي أفصح من (يط َعن) بفتحها إذ ذكر الكسائي أنه مليسمع أحدً ا من العرب يقوهلا بالفتح .وسمعه تلميذه الفراء.
 (طريق وعر) بإسكان العي أفصح من (وعر) بالكرس .وكاناحلامك:
األصمعي خي ّطئ الكرس .ومن شواهد السكون قول
ّ
ويف اللي ضعف ،والرشاسـة هيبـة

ومن ال هيب ُيمل عىل مركب وعـر

وقول احلامك اآلخر:
فإن يك ظنّي صاد ًقا ،وهو صـادقي

حمبســا وعــرا
بشــمل َة ُيبســهم هبــا ً

 (ص َلح) بفتح الالم أفصح من ضمها .وقد قرأ عامة القراء قوله تعاىل:﴿ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ [الرعد]54 :

بالفتح.
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 قول العا ّمة( :ضفدع) بكرس الضاد والدال أجود من نطقها (ضفدَ ع)تفص ًحا.
بكرس الضاد وفتح الدال كام يفعل بعضهم ّ
نص عىل
مرجى) أفصح من (أرجأته فهو مرجأ)ّ ،
 (أرجيت األمر فهو ًهذا الفراء .وقرئ ﴿ﯲ ﯳ ﯴ﴾ [التوبة ]103 :و﴿مرجئون﴾.
 القياس إبدال اهلمزة يف (أئمة) يف هذه الكلمة ونظائرها يا ًءا ألن اجتامعمهزتي عىل هذا احلدّ مستثقل .وقد قرأ بعض القراء (أئمة) باهلمز .وهي عند
النحاة غري مستحسنة .ومنهم من ر ّدها.
 التوكيد ومشتقاته كـ(وكّد يوكّد) أفصح من التأكيد ومشـتقاته كــ(أكّديؤكّد) ألهنـا لغـة القـرآن ،قـال تعـاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ﴾
[النحل.]51 :
 يقال( :ن َقمت منه وعليه) .واألوىل أفصح ألهنـا لغـة القـرآن كـام قـالتعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [الربوج﴿ ،]7 :ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [املائدة.]15 :
 يشيع يف كالم العا ّمة قوهلم( :حلمت يف املنام) بضم الالم .وهي لغةأيضا (ح َلمت) بالفتح .وهو أفصح.
صحيحة .وجيوز ً
 قوهلم( :فالن مشلول) جائز عىل لغة رديئة حكاها ال ّلحياين وابناألعرايب .والوجه (م َش ّل).
(برأ الرجل من مرضه) بفتح الراء أفصح من (برئ) بكرسها.
 َ األفصح يف االستثناء التام املنفي اإلتباع ،وذلك نحو (ما جاءين القوم001

إال زيد) .والنصب جائز نحو (ما جاءين القوم إال زيدً ا).
بضمها.
 (ش َعر بالّشء) بفتح العي أفصح من (شعر) ِّالطرف ،إنك من ن
نمري) بكرس الضاد املشددة أفصح من فتحها.
 (فغ ِّضَ
َ
وكذلك ّ
احلبل).
كل فعل أمر أو مضارع جمزوم مض ّعف وليته (أل) نحو (شدِّ
 قولك( :هو خيدمه) بضم الدال أفصح من (خيدمه) بكرسها .وكالمهاصواب.
ف الّش َء خي َطفه) هي اللغة العالية .والناس مولعون بقوهلم:
 (خط َ(خ َطفه خيطفه) .وهي لغة رديئة.
وجهـي الـرجلي)
 قولك( :رأيت وجو َه الرجلي) أفصح مـن (رأيـت َومن (رأيت وج َه الرجلي) ،قال تعاىل﴿ :ﮔﮕﮖ﴾ [التحريم ]2:وقـال:
﴿ﮧﮨﮩ﴾ [طه.]141 :
بضمها.
 (اخلَصوص َّية) بفتح اخلاء أفصح من (اخلصوص َّية) ِّ األفصح أن تضم آخر املضارع املضعف املجزوم واألمر منه إذا اتصلتبه هاء الغائب ،نحو (مل ير ُّده) و(ر ُّده) .والفتح (مل ير َّده) (ر َّده) هو املشهور يف
كالم الناس .وهو رديء.
ضم اهلاء يف (وهو ،فهو ،هلو) هو األصل ،ولكن التسكي هو األفصح
 ّألنه األكثر يف كالم العرب كام ذكر الفراء .وبه قرأ أبو عمر والكسائي وقالون.
واألبيات التي يتعي فيها الضم يف الشعر القديم قليلة بالنسبة إىل اإلسكان.
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ومنها قول احلارث بن ح ّلزة:
الــرب والشــهيد عــىل يــو
وهــو
ّ

احليـــــارين والـــــبالء بـــــالء
م
َ

وضم الذال أجود كام حكى ذلك أبو عبيد
يقال :عذله يعذله ويعذله ّ ).عن أيب زيد األنصاري).
│

002

من أشهر لحون العامة في حركة عين الفعل

()1

 الصواب أن يقال( :عبق يع َبق ع َب ًقا) من باب (فرح) .ويكثر الغلط فيه(رضب).
فيقال( :ع َبق يعبق) مثل َ
 من اخلطأ الشائع قول بعضهم( :فالن يسكر) بضم الكاف ،وإنام هي(يسكَر) بالفتح.
بضمها.
 قوهلم( :يأ َمل) بفتح امليم خطأ .والصواب (يأمل) ِّ(كسب يكسب) ،قال تعـاىل:
يكسب) خطأ .والصواب َ
 قوهلم( :كسب َ﴿ﯹ ﯺﯻ﴾ [البقـرة ]152 :وقال﴿ :ﭼﭽﭾﭿﮀ﴾ [البقـرة.]35 :
خيرس) ليزدوجا .وهذا تعليل خلطـئهم ال تسـويغ
وأحسبهم محلوها عىل (خرس َ
له.
 قوهلم( :ل َعقه) بفتح العي خطأ .والصواب (لعقه) بكرسها.ينضب) بفتح الضاد .والصواب (ينضب) بالضم،
 يقولون( :معي ال َ(نضب) بالفتح .وحكى املعاَف بن زكريا (ت )550وغريه (ينضب)
وماضيه َ
أيضا.
بالكرس ً
 -من اخلطأ الشائع قوهلم( :ثب َت هذا األمر) بضم الباء .والصواب (ث َب َت)

( )1يف ما تلحن فيه العامة.
نرش يف تويرت يف أوقات متفرقة.
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بفتحها.
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :ينعي) بكرس العي .والصواب (ين َعى)بفتحها.
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :أنا أعتَب عليك) بفتح التاء .والصوابضمها.
(أعتب) أو (أعتب) بكرس التاء أو ّ
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :حنَث يف يمينه) بفتح النون .والصواب(حنث) بكرسها .ومضارعه (ُينَث).
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :ع َب َث بالّشء) بفتح الباء .والصواب(عب َث) بكرسها.
 من األخطاء الشائعة قوهلم( :يع ّج) بضم العي .والصواب (يع ّج)بكرسها.
(يلمس) بفتح امليم خطأ .والصواب (يلمس) أو (يلمس)
 قوهلم:َ
بكرسها أو ضمها.
 قوهلم( :فالن يغ ّط يف النوم) بضم الغي خطأ .والصواب (يغ ّط)بكرسها .ومنه قول امرئ القيس:
يغ ّ
ــط غطــيط ال َبكــر شــدّ خناقــه

ليقتلنـــي ،واملـــرء لـــيس بقتّـــال

 قوهلم( :ص َعد يف الس ّلم ونحوه) بفتح العي خطأ .والصواب (صعد)بكرسها.
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 قوهلم( :هو ين َفخ) بفتح الفاء خطأ .والصواب (ينفخ) بضمها.ينزع) بفتح الزاي خطأ .والصواب (ينزع) بكرس الزاي
 قوهلم( :هو َسواء أكان بمعنى (يقتلع) أم (ينجذب).
 قوهلم( :هو يعذره) و(اعذرين) بضم الذال خطأ .والصواب (يعذره)و(اعذرين) بكرسها.
 قوهلم( :هو يغ َفـل عـن كـذا) بفـتح الفـاء خطـأ .والصـواب (يغفـل)بضــمها ،قــال تعــاىل ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [النســاء:

.]104
قوهلم( :ال ُي َفل به) أي :ال يبايل ،بفتح الباء خطأ .والصواب (ُيفل)بكرسها.
│

395

الفعل (دهس) مسموع فصيح

()1

َ
(ده َس) بمعنَى (د َع َس) وتنا َذروه،
خ َّطأ مجع من الكتَبة
استعامل الفعل َ
والزعبالوي يف «معجم أخطاء الكتَّاب»
منهم مص َطفى جواد يف «قل وال تقل»
ُّ
العدناين يف «معجم األخطاء الشائعة» وأبو
وأسعد داغر يف «تذكرة الكاتب» و
ُّ
تراب الظاهري يف «كبوات الرياع»َ .
الطنطاوي يف «قصص
عيل
ُّ
وقال الشيخ ٌّ
دهست .باهلاء
من التاريخ»( :وبعض الصحفيي عندنا يتفاصحون فيكتبونَ :
َ
صحح هذا اللفظ.
بدل العي .وذلك خطأ) ا.هـ .ومل أر من املعارصين من َّ
وحجتهم يف َ
غري ِّأين
ّ
ذلك ّأهنم مل جيدوه يف يشء املعاجم .ولعمري لقد صدقواَ ،
ن
للعجاجَ ،
قال:
الر َجز
َّ
وقفت عليه يف بيت من َّ
عن األَ َيــر
ســنابك اخليــل يصــدِّ َ
ويدهس َن ال َغـدَ ر
الصفا العاك
َ
من َّ
زازه ويـهـتـمـ َ
رن مـا انـهـ َمــر
عـ َ

ن
َ
شديد)
مرت بموض نع أ َي َّر (أي:
يصف
بأهنا إذا َّ
اخليل يف انطالقها للغزو َّ
مرت بالغدَ ر (وهو املوضع غري املستوي
من َّ
الصفا د َّقته حتى يتصدَّ َع ،وإذا َّ
يستوي هبا .كنَى بذلك عن كثرة عدَ دهاَ .
األصمعي
قال
باألرض) دهسته حتى
َ
ُّ
لحن فيه العامة وله وجه.
( )1يف ما ت َّ
نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /5 /14هـ.
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َ
مررن بموض نع
ويدهسن الغدَ ر .يقول :إذا
يف رشحه عىل هذا البيت( :وقوله:
َ
ص ن
َ
يكون رمالً)
اللي ما ال يبلغ أن
اسا .والدَّ َهاس :الرتاب ِّ
لب مرتف نع تركنَه َد َه ً
نص مبي ينفي مظنَّ َة التصحيف .وبنحوه َ
الشيباين
قال أبو َعم نر
ا.هـ .وكالمه ٌّ
ُّ
ن
كام َ
األزهري يف «التهذيب».
منصور
نقل عنه أبو
ُّ
أيضا يف ن
بيت آخر البنه رؤبة ،وذلك قوله:
ووجدته ً
يدهســـن منـــه عقـــدً ا مدهوســـا
َ
واألوعــــس املوعوســــا
أعرا َفــــه
َ

العجاج وابنه
بي
غرو أن ُيذو الفتى
حذو والده) .وهذا التواطؤ َ
َّ
َ
(وال َ
كان من لسان هؤالء القوم وإن َ
يد ُّلنا بال َش ُك عىل ص َّحة هذا اللفظ وأنَّه َ
كان
املعجامت من ألفاظ اللغة.
العلامء مل يق ِّيدوه يف ما ق َّيدوا يف
َ

ووقع يف «أمايل أيب عيل»( :وروى أبو عبيدة عن أيب ن
أهضه
زيد :هضضته ُّ
َ
َ
ُ

ن
طريق
(دهس) من
ودهسته والّشء دهيس) .وهذا الكالم ظاهره إثبات
َه ًّضا َ
َ
أن رواي َة أيب عبيد َة عن أيب ن
أن فيه تصحيفي ،أوهلامَّ :
أخرى لوال َّ
زيد ال تص ُّح
َ
قط .والصواب (وروى أبو ن
روى عنه ُّ
ألنَّه َ
عبيد
َ
كان قرنًا له ولد ًة من لدَ اته ،وما َ
ن
الرواية عنه يف «الغريب
عن أيب زيد) .وهو القاسم بن سال نم .وهو كثري ِّ
املصنَّف» و«غريب احلديث» و«األمثال» .وثانيهامَّ :
مصحفة عن
أن (دهسته)
َّ
الصواب يف «الغريب املصنَّف» .وإذن فال
(وهسته) بالواو.
والنص ثابت عىل َّ
ُّ
العجاج.
يبقى شاهدً ا عىل هذا الفعل غري بيت َّ
هس ًة فهو
فإهنم قالوا( :ده َس الّشء َ
يدهس د َ
فأ َّما وجهه من االشتقاق َّ
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أدهس ومجعه دهس) .وهو لون من األلوان .و َّملا َ
كان هذا اللون أكثر ما يكون
السهل الذي يثقل املّش فيه اش َت ُّقوا له منه فر ًعا من طريق
صف ًة للمكان َّ
(سهل يثقل املّش
(التخصيص ِّ
بالزيادة) فقالوا( :رمل َدهس و َدهاس) بمعنَى َ
كان مل يسمع َّ
وكأهنم بنَوه عىل (فعل يفعل) وإن َ
ألن (فعالً) و( َفعاالً) من
فيه)،
َّ
و(جبان) .فيكون قوهلم:
كـ(سهل)
أبنية الصفات املش َّبهة لـ(فعل يفعل)
َ
َ
(دهسه) بمعنَى (ل َّينَه حتى جع َله َسه ً
ال مستو ًيا باألرض) كام قالوا( :وطئه
َ
(دهسته الس َّيارة) َ
هت
قلت:
كان هذا استعار ًة مكن َّي ًة ،كأنَّك ش َّب َ
فوطؤ) .فإذا َ
َ
َ
اإلنسان باألرض .وقد بق َي يف هذه املسألة موضع للنظر فيه َمراد .وهو أنَّه مل
أ(ده َس) هو أم (ده َس)؟ إذ جائز أن
السامع إال املضارع ،فام ماضيه؟ َ
يبلغنا من َّ
َ
َ
يكون من باب (فر َح).
حلقي العي وجائز أن
يكون من باب (فت ََح) ألنَّه
ُّ
َ
(فتح) لكثرته يف املتعدِّ ي.
األول باب
والصواب عندي أن
َ
يكون من الباب َّ
واحلمل عىل الكثري َ
أوىل.
تدهسه ده ًسا).
(دهسته السيارة َ
يتبي ص َّحة قول املعارصينَ :
وهبذا َّ
│
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وهم زعبلاوي في حكاية ضم ذال (يعذر(

()1

املسموع يف مضارع (عذره) هو (يعذره) بكرس الذال ليس غري .غري أن
الضم
زعبالوي زعم يف «معجم أخطاء الكتاب  »554أن
صالح الدين
ّ
ّ
مسموع َ ،
املخصص  ،71 /15ط بوالق» أنه قال:
ونقل عن ابن سيد َة يف «
ّ
َ
ومعذرة
عذرا ومعذرة بكرس الذال
بالضم
(عذرته أعذره بالكرس وأعذره
ً
ّ
فوجدت الكالم فيه( :عذرته
بفتحها ،حكاه سيبويه) .وقد رجعت إىل الكتاب
ّ
َ
نص عىل
عذرا ومعذرة
ومعذرة بالفتح ،حكاها سيبويه) ،وليس فيه ّ
أعذره ً
الضم.
الكرس وال
ّ
الترصف يف النقل بزيادة ألفاظ (بالكرس)
وعىل ما يف فعله من شناعة
ّ
و(بالضم) و(بكرس الذال) فإن منشأ ومهه أن ضمة الراء يف (أعذره) تقدمت
ّ
ن
قلي ً
قليلة تقدمت فيها احلركة
ال فحسبها عىل الذال .ويف هذه الطبعة نظائر غري
ّ
للشكل .وانظر مث ً
وكأن ذلك من سنخ نضد بوالق َّ
ال
عىل احلرف الذي هي له
لفظ (املعذرة) يف السطر الذي يليها وتقدُّ َم ضمتها عىل الذال.
وال جيوز أن يدّ عى أن الضمة واقعة عىل الذال ال الراء ألدلة ،منها:
لنص عليه أو لعطف أحد الوجهي عىل
 -1أن ابن سيد َة لو عرف الضم ّ

( )1يف ما تلحن فيه العامة.
نرش يف تويرت يف 1252 /2 /3هـ.
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اآلخر مضبو ًطا فقال( :أعذره وأعذره) كام هي عادته .وانظر مث ً
ال ما قاله يف
(عكف) ص  50من اجلزء نفسه.
 -4أنه ذكر هذه الكلمة يف «املحكم» مكسورة ومل يرش إىل الضم.
قديام وحدي ًثا حكوا فيها غري الكرس.
 -5أنا مل نجد العلامء ً
فأما نسبة الزعبالوي الضم إىل «القاموس» فوهم آخر ال أدري كيف
كان .وانظر كالم الزبيدي يف «التاج».
الضم مقحم عليه وليس هو يف
الضم إىل «اللسان» فإن
وأما نسبته ثبوت
ّ
ّ
أصله.
بالضم يف بعض هذه الكتب فإنه ال
وعىل أنه لو وجدت الذال مضبوطة
ّ
جيوز أن ُيتج به إال بربهان رصيح غري حملف ألن من املحتمل أن يكون
ترص ًفا منهم .وهذا كثري جدًّ ا.
تصحي ًفا من النساخ أو املحققي أو ُّ
│
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عضو أم عضوة؟ ومسائل أخ َر

()1

نص جممع اللغة العربية بالقاهرة عىل هذا ال َقرار ( :ال جيوز يف ألقاب
َّ
اسام َ
وصف املؤنّث بالتذكري ،فال يقال:
كان أو صف ًة أن ّي
َ
املناصب واألعامل ً
فالنة أستاذ ،أو عضو ،أو رئيس ،أو مدير)(.)2
ويف هذا القرار من اخللط ما ال خي َفى.
وأنا مبتدئ بتفصيل هذه املسألة بذكر ما هداين إليه االستقراء َّأو ًال:
فص َل
األسامء نوعان :جامدة ،ومشتقة ،فأما املشتقة فاألكثر فيها أن ي َ
مؤنَّثها عن مذكرها بالتاء أو بغريها من عالمات التأنيث نحو( :ذاهب
تذكريه يف بعض األبنية كـ( َفعول) بمعنى (فاعل)
وذاهبة) .ور َّبام لزمت العرب
َ
املشتق من ما يغلب أن يقو َم باملذكَّر َّ
وكـ(مفعال) .فأما إذا َ
فإن َ
لك
كان معنى
ِّ
جتر َده من التاء مطل ًقا .واآلخر أن تبق َيه عىل األصل
فيه وجهي :أحدمها أن ِّ
َ
فتفصل مؤ ّن َثه عن مذكره بالتاء .واألول أحسن .ومن أمثلة هذا الرضب
( )1يف ما تلحن فيه العامة.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1250 /1 /14هـ ويف موقع األلوكة يف 1250 /1 /12هـ ويف جملة
العرب عدد املحرم وصفر 1251هـ.
( )4يف أصول اللغة  ،15 /5والقرارات النحوية والترصيفية ملجمع اللغة العربية بالقاهرة - 107
أيضا :جلام األقالم أليب تراب الظاهري  ،441 - 445ومعجم أخطاء الكتاب
 .110وانظر ً
للزعبالوي  12 – 15و .201 – 202
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قولك( :الشاهد والشاهدة) و(أمري املؤمني وأمرية املؤمني) و(الوكيل
والوكيلة) و(الرئيس والرئيسة) و(املدير واملديرة).
وأما اجلامدة فإن كانت من َّما له مذكر ومؤنث حقيقيان فإنه جيب تأنيث
ن
َ
أوجه:
استعمل العرب لذلك ثالث َة
مؤنثه وتذكري مذكره .وقد
ن
َ
َ
بلفظ خيالفه كام قالوا( :محار وأتان)
املؤنث عن املذكر
تفصل
األول :أن
و(تيس وعنز) .وهو األكثر.
َ
املشتق .ومن َ
ذلك
املؤنث عن املذكر بالتاء كام تفعل يف
الثاين  :أن تفصل
ِّ
(أسد وأسدة) و(محار ومحارة).
َ
الثالث :أن َ
غري
جتعل للمذكر واملؤنث لف ًظا واحدً ا إ َّما خمتو ًما بالتاء وإما َ
خمتو نم ،فمن األول نحو (فرس) .ومن الثاين نحو (محامة) .وللتفصيل يف هذا
والتعليل َمقام آخر.
ليس له مذكر ومؤنّث حقيقيان َّ
العرب
فإن
َ
وأما االسم اجلامد الذي َ
وجها ،فربام جعلوه مذك ًَّرا نحو ( َق َلم)
تستعمل له لف ًظا أو ألفا ًظا وال تلتزم فيه ً
ن
ن
عالمة نحو
بعالمة نحو (ظلمة) أو بغري
و(قمر) .وربام جعلوه مؤن ًثا إما تأني ًثا
َ
ن
(حال) و(درعن) .وهذا الرضب -
(شمس) .وربام جعلوه مذك ًّرا مؤن ًثا نحو
هي يف ن
َ
أمر منه
ليس له وجه ثابت يف لغات
غري احلقيقي َ -
العامل ،بل َ
أعني َ

خمتل ن
ف.

فهذا سبيل االستقراء قدَّ مناه َ
موج ًزا.
إليك َ
أما بيان وجه القياس يف َ
ذلك فنقول:
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ال خيلو ما يرد عليك أن يكون أحدَ رضبي:
الرضب األول :أن ّيكون لف ًظا مشت ًّقا ،وهو هنا اسام الفاعل واملفعول
املشتق كـ(أستاذ)
وصيغ املبالغة والصفة املشبهة ،أو لف ًظا مواف ًقا يف معناه ملعنَى
ِّ
(أستاذ) (مع ِّلم) ( ،)1ومعنى ( ن
ن
تلميذ) (متع ِّلم) (.)2
و(تلميذ) ،أال َترى أن معنَى
( )1هو لفظ معرب عن الفارسية ،أصله (استاد) .ومل يرد يف ن
يشء من شعر اجلاهليي ،انظر :الالمع
ّ
ملعرب للجواليقي  ،41تح شاكر ،وتاج
املعري  ،43 /1وا ّ
العزيزي رشح ديوان املتنبي أليب العالء ّ
العروس (س ت ذ) ،وكتاب األلفاظ الفارسية املعربة ألدي شري  ،10وتفسري األلفاظ الدخيلة
لطوبيا العنييس .4
معرب عن العربانية ،أصله (تَلميد) ،ومعناه (متع ِّلم)َ .
معرب عن غريها.
وقيل :هو َّ
( )4هو لفظ َّ
ن
اجلاهيل بالدال والذال وبحذفها ،إذ كان أصله أعجم ًّيا ،والعرب
قليل من الشعر
وقد ور َد يف
ِّ
تترصف يف غريه .واستعملوه بمعنى (اخلادم عند صاحب
األعجمي ما ال
تتصـرف يف الكلم
ِّ
َّ
َّ
الصنعة املعي له) من ق َبل أن اخلدمة تع ُّلم أو من الزمها التع ُّلم .ومعنَى ( التع ُّلم ) يف العربان َّية عا ٌّم.
ن
ِّ
بإطالق
فأصبح (املتع ِّلم)
املتأخرون فيه
توس َع
قديام
َ
َّ
فمخصص كام َترى .وقد َّ
أ َّما معناه يف العرب َّية ً

ن
(صاحب) ونحوه .وانظر« :رشح مقامات احلريري» للـرشيّش
وأجروه جمرى األسامء كـام فعلوا يف
املعرب» للجواليقي  ،51و«رسالة التلميذ» للبغدادي يف
تح حممد أبو الفضل إبراهيم  ،30 /1و« ّ
نوادر املخطوطات تح هارون  ،425 /1مع مقدمة املحقق ،و«تفسري األلفاظ الدخيلة» للعنييس
ً
َ
تلميذا له ،قال أم َّية بن أيب
(تلمذه) عىل زنة (فع َل َله) إذا جع َله
قلت:
 .17فإذا
أردت ترصي َفه َ
َّ
الصلت:
فمـــــَض وأصــــعد واســــتبدَّ إقامــــ ًة

ومتلمـــــد
ـــــوى ،فمبتَّـــــل
بـــــأيل ق
ً
َ

َ
و(تتلمذ عليه) ،فاأل َ
(وزر له) .والثانية
وىل فيها معنَى اخلدمة والتبع َّية كام تقول:
فـ(تتلمذ له)
َ
َ
بـ(عىل) إذ كانت بمعناه .أ َّما زعم صاحب «معجم
متمحضة الدِّ اللة عىل التع ُّلم .وإنام عدِّ يت
ِّ
َ
األغالط اللغوية» َّ
(تلمذ له) فزعم باطل ،ما كان حجتَه فيه إال «حميط
الصواب
أن هذا ال َجيوز وأن
َ
=
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نحو ما ذكرنا من تذكري مذكره بطرح التاء وتأنيث مؤنثه
وهذا الرضب تنحو به َ
بزيادُتا فتقول( :أستاذ وأستاذة) و(تلميذ وتلميذة) كام تقول( :قائم وقائمة).
والعرب كثريا ما حتمل الّشء عىل الّشء لع ن
لقة بينَهام يف املعنى وإن مل جير لفظه
َ
ً َّ
عىل قياسه كام فعلوا يف بعض األسامء اجلامدة يف النعت واحلال .ومن َّما يشهد
ون) إذ َ
مجع مذك نَّر سا ًملا فقالوا( :األستاذ َ
كان هبذا
األول منهام َ
هلذا أهنم مجعوا َّ
جاز .ومن من صنَع هذا ابن قتيبة()1
املعنى .ولوال َ
واحلريري( .)2ولو
ذلك ملا َ
ّ
َ
َّ

ً
(تلميذا) عىل (تلميذين) مل تكن خمط ًئا.
مجعت
َ
قلت:
فإن َ
ن
أجاز هلم هذا؟
وأي يشء َ
ُّ
قلت:
ألن املحدَ َ
َّ
مذهب العرب يف بعض
صادف كلم ًة ال يعرف
ث إذا
َ
َ
تصاريفها فإنه َُيملها عىل الكثري الغالب .فإن اعرتضه وجهان أو أزيد
متقاربان يف الكثرة َ
محل الكلم َة عليهام م ًعا ولو َ
أكثر كام يف مصادر
كان أحدمها َ
املحيط» و«أقرب املوارد» و«املتن» و«الوسيط» و«املدّ » وأزيده «رسالة التلميذ» .وذلك َّ
السامع
أن
َ
َ
َ
ً
(تفعلل) بزيادة
تكون املطاوعة منه عىل
تلميذا له ،فكان القياس أن
مل يرد إال بـ(تلمذه) إذا جعله
َ
القياس إنام يكون عىل األكثر ،وهذا هو األكثر.
(فعلل) كام تقول( :دحرجه فتدحرج) ألن
التاء ال
َ
نادرا.
أ َّما (فعل َله ف َفعلل) فال أعرفه إال أن َّيكون ً
(« )1أدب الكاتب»  17تح الدايل.
(« )4مقاماته»  ،511ط دار الكتب العلمية.
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من األلفاظ التي مل يستعملها
الثالثي ومضارعه وأبنية املبالغة .و(أستاذ) َ
ِّ
ن
تكسري كام هو القياس
مجع
العرب ،فلام أردنا مج َعها للحاجة املعنوية مجعناها َ
املطرد فقلنا( :أساتيذ) عىل األصل و(أساتذة) عىل احلذف والتعويض .وملا كان
أيضا مجع مذكر سا ًملا ومل نكتف بأحد اجلمعي إذ
معناها معنى
ِّ
املشتق مجعناها ً
كانا متقار َبي يف الكثرة وكان القياس جييزمها م ًعا كام قالوا( :راكعون)
فهم من قول سيبويه رمحه اهلل( :وإذا جاء
و(ركَّع) .وهذا األصل يف القياس ي َ
أحلقت التاء والواو والنون ألن
ست
َ
يشء مثل «ب َرة» مل جتمعه العرب ثم ق َ
األكثر من ما فيه هاء التأنيث من األسامء التي عىل حرفي مج َع بالتاء والواو
كرس عىل األصل) (.)1
والنون ومل ي َّ
زعمه َّ
عىل َّ
أن األكثر من ما فيه هاء التأنيث من األسامء التي عىل
أن َ
ن
بإطالق إذ الكثرة يف ما
حرفي أن جيمع بالتاء والواو والنون ليس صوا ًبا
حذفت المه .أ َّما ما حذفت فاؤه فلم يسمع فيه إال قوهلم( :لدون) و(رقون)
و(حشون).
أيضا بـ«شية» أو
أيضا( :ولو سميته ً
فهم هذا املذهب املتقدِّ م من قوله ً
وي َ
«ظبة» مل جتاوز «شيات» و«ظبات» ألن هذا اسم مل جتمعه العرب إال هكذا،
فال جتاو ّ
زن ذا يف املوضع َ
اآلخر ألنه َثم اسم كام أنه ها هنا اسم .فكذلك فقس

(« )1الكتاب»  ،204 /5تح هارون.
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أيضا( :وأما «عدة» فال جتمعه إال «عدات» ألنه
هذه األشياء) ( ،)1وقوله ً
قلت« :عدون» إذا
ليس يشء مثل «عدة» ك ِّرس للجمع .ولكنك إن
شئت َ
َ
لت« :لدون») ( .)2وقد أصاب سيبويه يف هذا الرأي ،لكنه
اسام كام ق َ
صارت ً
ذكر يف (عدة) من وجهي:
أخطأ بام َ
ناقض هبذا كال َمه يف هذه املسألة ،وهو َّ
تجاوز
األول :أنه َ
أن الكلم َة ال ي َ
هبا بعد التسمية اجلموع التي مجعتها العرب عليها قبل التسميةَ ،
قال( :ولو
سميتَه بـ«شاة» مل جتمع بالتاء ومل تقل إال« :شياه» َّ
ألن هذا االسم قد مجعته
َّ
أيضا قو َله( :وال َجيوز «ظبون» يف
العرب فلم جتمعه بالتاء) (،)3
وناقض ً
َ
كرسوا «ر َبة»
«ظبة» ألنه اسم مجع ومل جيمعوه بالواو والنون .ولو كانوا َّ
و«امرأ» أو مجعوه بواو ونون فلم جياوزوا به ذلك مل جتاوزه) ( .)4م َع أهنم
قالوا( :ظبون) وأنشدوا:
تعــــــاور أيامهنــــــم بيــــــنهم

ـــوس املنايــــا بحــــدِّ الظبينــــا
كئـ َ

مواضع ،وهو َّ
(أن احلمل
احتج به يف
ناقض هبذا أص َله الذي
الثاين :أنه َ
َ
َّ
سميت رج ً
قطعت
ال بـ(ارضب)
إنام يكون عىل الغالب) كام يف ا ِّدعائه أنّك إذا
َ
َ

(« )1الكتاب» .200 /5
(» )4الكتاب» .201 /5
(« )5الكتاب» .200 /5
(« )2الكتاب» .201 /5
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مهزتَه ومل تصلها ألنَّك نقلتَها من ح ِّيز األفعال إىل ح ِّيز األسامء ،واألكثر يف
َ
أيضا يف ا ِّدعائه أنك إذا
األسامء القطع( .)1وكام ناقض هذا
األصل هنا ناقضه ً
سميت رج ً
ألهنا تشبه األسامء نحو (يد ،و(دم) ( .)2م َع أن
ال بـ(من) مل تغريها ّ
(يد) و(دم) قليلة كقلة ما ابتدئ هبمزة الوصل من األسامء.
الرضب الثاين :أن ّيكون لف ًظا جامدً ا .وله حاالن:
احلال األوىل :أن يبل َغك عن العرب فيه َسامع .فحكمه أن تستعم َله كام
تذكريا وتأني ًثا ،بل تطلق
تغريه عن حاله الختالف املسنَد إليه
استعملوه وال ّ
ً
عليهام لف ًظا واحدً ا سواء َ
جمازا.
كان حقيق ًة أم ً
خالف فيها .وأما املجاز فنحو قوهلم:
فأما احلقيقة فمعروفة أمثلتها وال
َ
(هذا عضو جممع كذا) و(هذه عضو جممع كذا) إذ كان هذا اللفظ ُّ
يدل يف
ثي عدَ لوا به عن ذلك إىل
حقيقة وضعه عىل (العظم بلحمه)،
ولكن املحدَ َ
َّ
ن
رضب من املجاز ،حينًا من (التشبيه البليغ) كالذي تقدَّ َم ،وحينًا من
قلت( :هذه عضو جممع كذا)،
(االستعارة) إذا حذف املش َّبه ،أال ترى أنك إذا َ
قلت( :هذه يف املجمع مثل العضو يف البدن) ،فتكون شبهتَها بالعضو.
فكأنام َ
وذلك أنه جيمع بينَهام َّ
أن ك ًّ
قائام بنفسه .ثم كث َر
ال منهام يؤ ِّلف َ
مع مثله بنا ًءا تا ًّما ً
َ
تقول( :هذه
أصبح حقيق ًة عرف َّي ًة ،فلذلك يمتنع أن
هذا يف كالمهم حتى
َ

(« )1الكتاب» .515 ،411 ،155 ،157 /5
(« )4الكتاب» .411 /5
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وليس َ
ذلك من كالم العرب.
عضوة) ألنك تكون شبهتَها بالعضوة.
َ
قلت:
فإن َ
برجل ن
ن
أسد أبوه) أي :شجاع،
املشتق كام قالوا( :مررت
أمحلها عىل معنَى
ِّ
و(رشبت ما ًء عس ً
ال طعمه) أي :شديد احلالوة.
قلت:
أن هذا مقيس مل نس ِّلم أنَّه يؤنّث إذا أسندَ إىل مؤن ن
ّث أو َ
لو س َّلمنا ّ
كان
وص ًفا له إذ مل يرد يف كالمهم مثل هذاَ .
املشتق فإنه
ذلك أنَّه وإن ض ّم َن معنى
ِّ

ن
باق عىل إرادة التشبيه ،أال َترى ّ
أن معنى قولك( :هذا رجل حديد) هو (هذا
َ
لكان َ
رجل كاحلديد يف الصالبة) .ومن َّما يثبت َ
لك
امتناعه أنّا لو أجزناه
لك
َ
ن
ن
أن َ
بدرة أ ُّمه)  ،و(هذه امرأة بدرة) أي :مجيلة كالبدر ،كام
برجل
تقول( :مررت
قلت( :هذه امرأة عضوة) .وهذا ِّبي القبح والفساد .ومن َّما يثبت لك ذلك
َ
َ
مجع مذكر ساملًا فتقول:
أردت به
(عضوا) إذا
أيضا أنك ال جتمع
َّ
ً
العاقل َ
ً
(عضوون).
احلال الثانية :أن ال يبل َغك عن العرب فيه َسامع.
تذكريه ألن
حقيقي .وحكمه أن تلتز َم
وال أعرف من هذا إال ما مؤنَّثه غري
ُ
َ
َ
ولذلك خيطئ بعض الناس فيؤنث (الكمبيوتر).
التذكري هو األصل.
َ
قلت:
فإن َ
أال َترى أنَّه بمعنى (اآللة)؟
قلت:
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َ
وليس أحدمها َ
بأوىل من اآلخر.
جلهاز)؟
أنت
أال َترى َ
َ
كذلك أنّه بمعنى (ا َ
كذلك وتأنيثه إىل ن
العرب ال تستند يف تذكري ما َ
َ
علة ب ِّي ننة فإنه
كان
ثبت أن
وإذ َ
َ
ن
يشء من َ
ذلك ،أال َترى أهنم أنثوا (الشمس) وذكروا
نقيس عىل
ليس لنا أن
َ
َ
ن
(القمر) لغري ن
غري أهنا علة غري
كنت لو
علة
َ
ظاهرة وإن َ
فتشت واجدً ا عل ًةَ ،
ن
ذلك اختالف لغات األمم يف تذكري ما َ
َ
لك َ
يبي َ
كذلك وتأنيثه.
كان
موجبةِّ ،
امتنع علينا القياس ألنك ال تقيس عىل الّشء حتى
فلام عدمنا العل َة الظاهر َة
َ
َّ
تعرف علتَه.
َ
قلت:
فإن َ
علة ،ولكن قياس ن
ال أقيس عليه قياس ن
شبه ،أش ِّبهه بـ (اآللة) من جهة
َ
َ
املعنَى.
قلت:
ليس للمحدَ ث أن يقيس قياس ن
شبه إال يف املواضع التي طردُتا العرب
َ
َ
َ
كالفعل املضارع إذ شبهوه باالسم فأعربوه ،أال تَرى أنه ليس يشء إال هو يشبه
جه أو و ن
غريه من و ن
جوه ،فلو أخذنا بالقياس يف َ
ألفَض بنا هذا إىل
ذلك
َ
ُّ
َّ
َ
شبهت (الكمبيوتر)
اضطراب األصول وانتقاض عقد القياس .ولذلك لو
َ
أيضا
بـ(اآللة) ألنه أحد أفرادها للز َمك أن
تشبهه بـ(اجلهاز) ألنه أحد أفراده ً
َ
ن
يب الذي أن َ
ّث (الكتاب)
فتذكره وتؤ ّن َثه يف
حال .وهذا فاسد .أ َّما خرب األعرا ِّ
َ
كل مؤن ن
لك أن تذك َِّر َّ
َ
لكان َ
مح ً
ّث ألنه
ال عىل (الصحيفة) فشاذ .ولو أجزنا ذلك
ليس يشء من املوجودات إال هو يقبل أن ت َئ ّو َله بمعنى (يشء) .وهذا الزم ال
َ
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امتنع ملزومه.
امتنع
يص ّح .وإذا
َ
َ
َ
عليك احلمل عىل األصل يف
وجب
امتنع قياس العلة وقياس الشبه
فإذا
َ
َ
األسامء ،وهو التذكري ،فتذكر َ
أيضا لفظ (اإلنرتنت)،
لفظ (الكمبيوتر) .ومثله ً
فإنه مذكر ،وتأنيثه خطأ.
يتبي َّ
وجب التزامه ،وامتنعت الصريورة
أن ما سم َع عن العرب
َ
وبذلك َّ
حي إ نذ إىل القياس .فأما ما مل يبلغنا عن العرب فيه سامع فإنا نحمله عىل أشبه
َ
ن
َ
األصل يف مفردات العربية وأحوال أبنيتها
ظن أن
يشء به .وخيطئ من ّي ّ
السامع .والقياس إنام هو سبيل إىل إدراك مذاهب
القياس ،بل األصل فيها ّ
العرب متى ما عدم السامع.
َ
َ
وبام تقدَّ َم بيانه يظهر َّ
وجعل حك َمها
بي هذه املسائل
املجمع
أن
خلط َ
َ
مع ّ
وحكم (أستاذ) غري حكم
أن حكم (رئيس) غري حكم (أستاذ)
واحدً ا َ
َ
(عضو).
│
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قلة الاستفادة من القرآن في اختيار الألفاظ والأساليب
الفصيحة

()1

كثري من ّمن ُيفظ القرآن ويقرؤه بكرة وعش ًّيا ال ينتفع به يف اختيار اللفظ
اجل ّيد واألسلوب العايل.
فمن ذلك أهنم يقولون( :وصلك).

ويف القـرآن ﴿ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [هـود:

.]71
ويقولون:

(ريـاء) باليـاء .وقـرأ أكثـر القـراء ﴿ ﯬ ﯭ﴾ [البقـرة]412 :

باهلمز.
ويقولون( :مفاتيح) .ويف القرآن ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ [القصص.]31 :
ويقولون( :أحفاد) .ويف القرآن ﴿ ﰋ ﰌ﴾ [النحل.]34 :
ويقولون( :استغاث به) .ويف القرآن ﴿ ﭯ﴾ [القصص.]11 :
ويقولون( :يع ّض) بضم العي .ويف القرآن ﴿ﮗ ﮘ﴾ [الفرقان]43 :
بفتحها.
ويقولون( :كسب) بكــرس السـي .ويف القـرآن ﴿ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [البقـرة:

( )1يف قضية التصحيح اللغوي.
مفر ًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة .وبعضه مل ينرش من قبل.
نرش َّ
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 ]152بفتحها.
ويقولون( :يك َسـب) بفـتح السـي .ويف القـرآن ﴿ﮯ ﮰ ﮱ﴾
[النساء ]114 :بكرسها.
ويقولون( :حرصت) بكرسـ الـراء .ويف القـرآن ﴿ﭸ ﭹ﴾ [النسـاء:

 ]145بفتحها.
(حتــرص) بفــتح الــراء .وقــرأ أكثــر القــراء ﴿ ﮓ ﮔ ﮕ
ويقولــون:
َ
ﮖ﴾ [النحل ]53 :بكرسها.
ويقولون( :خ َطف) بفتح الطاء .وقرأ أكثر القـراء ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾
[الصافات ]10 :بكرسها.
ويقولون( :خيطـف) .وقرأ أكثر القراء ﴿ ﭞ ﭟ﴾ [احلج.]51 :
ويقولــون( :صــلح) .وقــرأ عامــة القــراء ﴿ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾
[غافر.]7:

(ينزع ثيابه) .ويف القرآن ﴿ ﮔ ﮕ ﮖ﴾ [األعراف.]43 :
ويقولونَ :
ويقولـــون( :يغ َفـــل) .ويف القـــرآن ﴿ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ﴾ [النساء.]104 :
ويقولون( :عجزت) بكرس اجليم .وقرأ مجهور القراء {ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ } [سورة املائدة ]51:بفتحها.
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ويقولون( :أشغلني) .ويف القرآن ﴿ ﭲ ﭳ﴾ [الفتح.]11 :
ويقولون( :أرجعـه) .ويف القـرآن ﴿ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [التوبـة ]75 :و﴿ ﭽ
ﭾ ﭿ﴾ [امللك.]2 :
ويقولــون( :أوق َفــه) .واألفصــح (وق َفــه يقفــه) .ويف القــرآن ﴿ﰆ﴾
[الصافات.]42 :
ويقولون( :خاف منـه) .واألفصـح (خافـه) .ويف القـرآن ﴿ﯔ ﯕ﴾
[النحل.]10 :
(حذرتــه منــه) .واألفصــح ّ
ويقولــونّ :
(حذرتــه إيــاه) .ويف القــرآن
﴿ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [آل عمران.]47 :
ويقولون( :شكرته) .ويف القرآن ﴿ ﮅ ﮆ﴾ [البقرة.]134 :
ويقولون( :نصحته) .ويف القرآن ﴿ ﮒ ﮓ﴾ [األعراف.]14 :
ويقولون( :أغاظه يغيظه) .ويف القرآن ﴿ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [الفتح.]45 :
ويقولون( :أنقصه ينقصه) .واألفصح (نَقصه َينقصه) .ويف القرآن ﴿ﮕ ﮖ
[املزمــل ]5 :و﴿ ﭢ ﭣ
ﮗ ﮘ﴾ [التوبــة ]2 :و﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ َّ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [هود.]105 :
ويقولون( :سخر به) .ويف القرآن ﴿ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [هود.]57 :
ويقولون( :أن َفخ) .ويف القرآن ﴿ ﮋ﴾ [آل عمران.]25 :
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(يعرب الرؤيـا) بالتشـديد .ويف القـرآن ﴿ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ويقولونّ :
ﯿ﴾ [يوسف ]25 :بالتخفيف .واسم الفاعل منه (عابر) .وكـأن العامـة عـدلوا
(معرب) ً
(مفرس) ألنه بمعنـاه ،أو أرادوا الفـرق بينـه
محال عىل
عن ذلك إىل لفظ
ِّ
ِّ
وبي نحو قوهلم( :عابر سبيل).
ويقولون( :يستحي) .وقرأ عا ّمة القراء ﴿ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ﴾
[البقرة.]41 :
ويقولون( :أشكي) .ويف القرآن ﴿ ﯹ ﯺ ﴾ [يوسف.]71 :
القـراء ﴿ﭘ ﭙ
(هنـر) .وقـرأ عا ّمـة ّ
ويقولونَ :

﴾ [البقـرة]425 :

و﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾ [القمر.]12 :
ويقولون( :هذه البيـت) .ويف القـرآن ﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾
[قريش.]5 :
ويقولون( :هـذه ال َب َلـد) .ويف القـرآن ﴿ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [البلـد]1 :

و﴿ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ [التي.]5 :
ويقولون( :بئر عميق) فيذكروهنا .ويف القرآن {ﯟ

ﯠ} [سورة

احلج ،]21:فأنثها.
ويقولون( :رأسه كبرية) فيؤنثونه .ويف القرآن { ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭩ} [سورة األعراف ،]110:فذكّره.
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(سأمرك) .ويف القـرآن ﴿ﮂ ﮃ﴾ [الصـافات ]153 :و﴿ ﯺ
ويقولون:
ّ
ﯻ ﴾ [املط ِّففي.]5 :
فيضمون السي مع اإلضافة .ويف القـرآن تفـتَح
ويقولون( :صديق سوء)
ّ
كلمة (سوء) إذا أضيفت يف قراءة أكثـر القـراء ،نحـو﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ﴾
[التوبة ]57 :و﴿ﮕ ﮖ﴾ [النحل ]10 :و﴿ﮡ ﮢ﴾ [الفرقان.]20 :
القـراء ﴿ﮡ ﮢ﴾ [الـرمحن]51 :
ويقولون:
(سأفرغ لذلك) .وقرأ عا ّمة ّ
َ

بضم الراء.
ويقولــون( :لعـ ّ
ـيل أن أفعــل) أو (لع ّلنــي) .ويف القــرآن ﴿ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ﴾ [غافر ]51 :و﴿ ﮉ ﮊ﴾ [القصص.]57 :
ويقولــون( :ه ـأالء بنــي) .ويف القــرآن ﴿ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [األنعــام]100 :

و﴿ﭑ ﭒ﴾ [الكهف.]21 :
ويقولـــون( :هـــذه ســـني) .ويف القـــرآن ﴿ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾
[األعراف ]150 :و﴿ ﭿ ﮀ ﮁ﴾ [يوسف.]23 :
ريب) ونحومها بإثبات ياء املـتكّلم بعـد النـداء.
ويقولون( :يا قومي) و(يا ّ
ويف القرآن ﴿ﮉ ﮊ ﮋ﴾ [يوسف ]55 :و﴿ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ [غافر.]21 :
(أحس بـذلك) .ويف القـرآن ﴿ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ﴾
ويقولون:
ّ
[آل عمران.]14 :
115

ويقولون( :يأرسه) .وقرأ عامة القـراء ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [األحـزاب:

.]41
ويقولون( :استبدلت الثوب القديم باجلديد) فيدخلون الباء عىل املأخوذ.
ويف القـــرآن ﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾ [البقـــرة،]11 :
فأدخلها عىل املرتوك.
ويقولـون( :ال مريـة فيـه) .ويف القـرآن ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [هـود]13 :

و﴿ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ [ف ِّصلت.]12 :
ويقولــون( :خيتفــي منــه) .ويف القــرآن ﴿ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [النســاء:

.]107
ويقولون( :عيوين) يعنون مجع (عي) آللة اإلبصار .وهو صحيح ،ولكـن
يستعمل يف القرآن يف أكثر من  40موضـ ًعا إال (أعـي) نحـو ﴿ﮋ ﮌ﴾
مل
َ
[القمر ]12 :و﴿ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [األعراف.]111 :
ويقولون( :أنا أك َفله) بفتح الفاء .وهي لغة .ويف القرآن {ﯥ

ﯦ

بالضم.
ﯧ} [سورة آل عمران]22:
ّ
ويقولون( :القبول) بضم القاف .ويف القرآن {ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ} [سورة آل عمران ]53:بالفتح.
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وزادين أخي النجيب عبد احلميد هوساوي:
ويقولون( :فيه س َعة) .ويف القرآن ﴿ ﭶ ﭷ ﭸ﴾ [الطالق.]3 :
ويقولون( :يكاد أن يفعل) .ويف القرآن ﴿ﯷ ﯸ﴾ [احلج]35 :

من غري (أن).
(أض ّل الطريق) .ويف القرآن ﴿ ﮗ ﮘ﴾ [الفرقان.]13 :
ويقولونَ :
ويقولون( :يستأذن منه) .ويف القرآن ﴿ﭟ ﭠ﴾ [النور.]14 :
ويقولون( :آسف له) .ويف القرآن ﴿ ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [يوسف.]72 :

ويقولون( :نعتربهم من األصدقاء) .ويف القرآن ﴿ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾
[ص.]14 :
(نتفـرغ) .ويف القـرآن ﴿ﮡ ﮢ﴾ [الـرمحن ]51 :و﴿ ﯡ ﯢ
ويقولون:
ّ
[الرشح.]3 :
ﯣ ﯤ﴾ َّ
ويقولون( :نق َم الرجـل عـىل فـالن) فيكســرون قـاف (نقـم) ويعدّ ونـه
بـ(عىل) .ويف القرآن ﴿ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [الربوج .]7 :وفتح القاف هو قراءة عامـة
القراء.
ويقولون( :يعتذر منك) .ويف القرآن ﴿ ﭑ ﭒ﴾ [التوبة.]52 :
ويقولون( :بعيد عنك) .ويف القرآن ﴿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ﴾
[هود.]75 :
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ويقولون( :خيشون منه) .ويف القرآن ﴿ ﭳ ﭴ ﴾ [الرعد.]41 :
ويقولون( :ال ع َو َج فيه) .ويف القرآن ﴿ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [طه.]107 :
ـم يق ّســم) بالتشــديد .ويف القــرآن ﴿ﯙ ﯚ ﯛ
ويقولــونَ ( :ق ّسـ َ
[الزخرف ]54 :بالتخفيف.
ﯜ﴾ ُّ
ويقولــون( :ضــح َك عليــه) فيعدّ ونــه بـــ(عىل) .ويف القــرآن ﴿ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ﴾ [املط ِّففي ]52 :بتعديته بـ(من).
ويقولون( :انترصوا عليهم) فيعدّ ون بـ(عىل) .ويف القرآن ﴿ﮛ ﮜ﴾
[حممد ]2 :بتعديته بـ(من).
ويقولون( :تأكيد األمر) باهلمز .ويف القـرآن ﴿ﮕ ﮖ﴾ [النحـل:

 ]51بالواو.
ويقولــون( :فــالن َلوحــده) فيقحمــون الــالم .ويف القــرآن ﴿ :ﯥ ﯦ
ﯧ﴾ [اإلرساء ]21 :بال الم.
القـراء ﴿ﮯ
ويقولونَ :
(ينحت مـن الصـخر) بفـتح احلـاء .وقـرأ عا ّمـة ّ
[الصافات ]51 :بكرسها.
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ َّ
ويقولــون( :نحــن نتـ ّ
ـاعي .ويف القــرآن ﴿ﮱ ﯓ ﯔ﴾
الربـ ّ
ـأمل) مــن ّ
الثالثي.
[النساء ]102 :من
ّ
ويقولون( :يم ّيزه) بالتشديد .وقرأ أكثر القـراء ﴿ﮏﮐ﴾ [األنفـال]53 :
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بالتخفيف.
ويقولون( :مؤ ّقت) .ويف القرآن ﴿ ﮨ ﮩ ﮪ﴾ [النساء.]105 :
ويقولون( :وعدته باألمر) .ويف القرآن ﴿ﮭﮮﮯﮰ
ﮱ﴾ [التوبة.]34 :
ويقولونُ( :يسده) .وقرأ عامة القراء ﴿ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [النساء.]12 :
ن
و(أمان) بالتخفيف .وقرأ مجهـور القـراء ﴿ﭝﭞ
ويقولون( :أمن َية)
ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [البقـــــرة ]37 :و﴿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [احلـــــج]14 :

بالتشديد.
ونقلت األستاذة عائشة عن الطناحي أنه قال:
فيضمون الباء يف املايض
(يقول الناس يف كالمهم« :كرب الولد يكرب»،
ُّ
يكرب).
واملستقبل ،والصواب بالكرس يف املايض ،وبالفتح يف املستقبل( :كرب َ
ربا فهو كبري) ،أي:
وهذا يكون يف
ِّ
يكرب ك َ ً
الرجل َ
السن والعمر ،يقال( :كرب َّ
الس ِّن .ومنه قوله تعاىل عن أموال اليتامى والنهي عن أكلها{ :ﯳ
طعن يف ِّ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ} [سورة النساء .]1:أ َّما (كرب يكرب) بالضم يف
الس ِّن ،وإنَّام هو بمعنى عظم ،ضد صغر ،وشواهده يف
احلالتي فليس من ِّ
الكتاب العزيز كثرية ،منها قوله تعاىل { :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬﮭ} [سورة الصف ،]5:وقوله -عز وجل{ :-ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ} [سورة اإلرساء )]11 ،10:انتهى من
«مقاالته» ( .)111 /1ثم ذكَر أمثل ًة أخرى مَض التَّنبيه عليها يف هذا احلديث.
│
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صرف
ال َّ

الرصف
َّ

111

مسائل صرفية متفرقة

()1

 خ ّطأ الزخمرشي إبدال مهزة (أئمة) يا ًءا رصُية .ولنا أن نحتج لهبحجتي :من النقل ومن النظر.
أما النقل فألن من القراء العرشة من قرأ بالتسهيل ،ولكن أكثر علامء
القراءات عىل أنه بي بي ال ياء خالصة.
(أئمة) ال قبله (أأممة)
وأما النظر فألنه إذا اعتدّ بالكلمة بعد اإلدغام ّ
فحقها أن تلحق بباب (أإ ّن) .وتسهيله بي بي ال بالياء اخلالصة.
 س :هل يصح قولنا( :توضيت) بمعنى (توضأت)؟ج :نعم .وقد سمع ذلك أبو زيد األنصاري عن أيب عمر اهلذيل .وانظر
تفصيل هذه املسألة يف مقالتي «املساوئ أباهلمز هي أم بالياء؟».
 بعض املتأخرين يطردون قياسية حتويل املايض إىل باب (فعل) للمبالغةمصدرا قياس ًّيا كام أجاز
أيضا ويولدون له
ثم يفرعون عىل هذا حتويل مضارعه ً
ً
صحيحا،
بعضهم (السيولة) و(اخلطوبة) و(الليونة) وغريها .وال أرى هذا
ً
فالثابت عن العرب إنام هو حتويل املايض فقط إىل باب (فعل) يف باب املدح
والذم فقط عىل خالف بي النحاة يف قياسية ذلك.
 س :هل جيوز اجلمع بي الساكني يف مثل (جاء مدرسو اجلامعة) خشية( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة وتويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة.
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التباسه باملفرد إن حذفنا أول الساكني؟
ج :نعم ،جيوز ذلك .وقد مجعت العرب بي الساكني يف ما ال لبس فيه
إمعانًا يف البيان نحو (التقت حلقتا البطان) و(له ثلثا املال) ،فألن يكون ذلك
يف ما فيه لبس أوىل وأوكد.
 جيوز يف واو اجلامعة املفتوح ما قبلها إذا لقيها ساكن نحو (رجوا اخلري)مخس لغات:
(رجو
 -1الضم .وهو لغة قريش وأكثر العرب .وهو األفصح ،فتقولَ :
اخلري).
(رجو اخلري).
 -4الكرسَ ،
(رج َو اخلري).
 -5الفتحَ ،
(رجؤ اخلري) ،لغة لقيس.
 -2إبداهلام مهزةَ ،
 -1حذف الواو وضم ما قبلها (رج اخلري).
 ال جيتمع يف حشو الشعر ساكنان إال يف عروض املتقارب .ولك أنتتخلص من ذلك بأحد ثالثة أوجه:
 -1إبدال أوهلام مهزة مفتوحة( ،الض َأ ّلون) .وهو أفصحها.
 -4حذف ثانيهام (الضالون) .ومنه:
دواب املســـــــلمينا
فنعلفهـــــــا
َ
 -5فك اإلدغام (الضاللون) .ومنه:
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وإن رأيــــت احلجــــج الــــرواددا
أي الروا ّد .ومها رضورة.
 س :ما الصحيح يف نطق (الرتَض) يف بيت الفرزدق:ما أنت بـاحلكم الـرتَض حكومتـه
(الرتَض) باإلدغام؟
أهو (الرتَض) باإلظهار أم ُّ
(الرتَض) ،وخ ّطأ
نص ابن هشام عىل أن الالم مدغمة ،فتقولّ :
جّ :
أيضا عىل أن تكون (ال) هذه بقية (الذي)
اإلظهار .وأرى اإلظهار
جائزا ً
ً
راجحا .-والزم هذا
املوصولة  -وهو قول السريايف والريض ،وهو الذي أراه
ً
القول جواز اإلظهار واإلدغام كام يف قوله( :هل تنقمون) ،ووجوب رسمها
مفصولة (ال ترَض).
 س :يستعمل الزبيدي يف «التاج» لفظ (قالقة) كقوله( :يف عبارةاملصنف قالقة ظاهرة) ،فهل هو صحيح؟
أيضا.
ج :ال أراه
صحيحا ألن مصدر (قلق) هو (القلق) .وهو القياس ً
ً
ومل يسمع (القالقة) .وكأنه قاسه عىل ضده ،وهو (السالسة) .وإحلاق الّش
مثال( :فرح) ً
بضده ال ينقاس ،فال يقال ً
محال عىل (حزن).
(أترشف بزيارتك)؟
أي أجود (أرشف بزيارتك) أم
 سٌّ :ّ
(أترشف) أجود ألن بناء (فعل) ّ
قلت:
ج:
دال عىل الغرائز الالزمة ،فإذا َ
ّ
(أترشف) فكأن
(أرشف) فكأنك مل تكن رشي ًفا حتى زارك .أما إذا قلت:
ّ
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فت) هبا،
(رشفتك) أي ضاعفت يف رشفك الثابت لك أصله
فـ(ترش َ
ّ
زيارته ّ
فبناء (تف ّعل) هنا ملطاوعة (ف ّعله).
كثريا من
 مل أر من قال من العلامء بقياسية بناء (أفعولة) .وقد استقريت ًاملسموع منه فظهر يل أنه ينقاس يف ما يدل عىل هلو أو باطل أو نحومها مثل
أحجية وأحدوثة وأرجوحة وأرجوزة وأضحوكة وأكذوبة وألعوبة ونحوها.
ومن املو ّلد الصحيح األقصوصة واألنشودة.
 أجاز اجلرمي والزجاج إبدال اهلمزة يا ًءا خالصة يف نحو (قائل)ونص كثري من العلامء عىل أن هذا حلن.
و(بائع) و(رسائل)ّ .
 أجاز ابن جني مهز واو (داوود) ،فتقول( :داؤود) .ومنعه األكثرون.قلت :ولكن قراءة القرآن بذلك خطأ إذ مل يقرأ به أحد .وجيوز حذف إحدى
رسام فيكتب (داود).
الواوين ً
 قال ابن احلاجب (ت121هـ) يف «شافيته»( :وكوجوب الفتح يف نحووالضم يف نحو ر ُّده ،عىل األفصح .والكرس لغ َّية .وغ ِّلط ثعلب
ر َّدها،
ِّ
[(ت451هـ)] يف جواز الفتح) أي يف جواز أن يقال( :ر َّده)).
قميصك وز َّره وز ُّره
قلت :يريد قوله يف «الفصيح»( :وازرر عليك
َ
واحلق أن ثعل ًبا مسبوق إىل حكاية الفتح ،فقد ذكر ذلك قب َله قطرب
وز ِّره).
ّ
تفرداته.
(ت بعد 410هـ) يف «معانيه ل ،»3375فليس هذا األمر من ُّ
 جيوز يف أعالم البلدان واألماكن التذكري عىل معنى املكان ،والتأنيثعىل معنى البقعة فتقول (هذا العراق ،وهذه العراق) و(هذا نجد ،وهذه نجد).
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(عربت الرؤيا) عىل (عبارة) بزنة (فعالة) دليل عىل
 بناء العربمصدر َ
َ
أهنا صناعة ومهنة ألنه يكثر جميء هذا الوزن يف هذا املعنى.
 ( َفم) عىل زنة ( َفع) .ويف تعيي الالم املحذوفة َقوالن ،أحدمها َّأهنا هاء،َ
واآلخر َّأهنا ميم ،واألصل
ميام.
فلام حذفت اهلاء أبدلت الواو ً
واألصل ( َفوه)َّ ،
(فم) .وهي لغة حكَاها ال ِّلحياين (ت440هـ) وابن السكِّيت (ت422هـ)،
ٌّ
وأنشدَ :
فمــه
يــا ليتهــا قــد
َ
خرجــت مــن ِّ
(أفامم) .ولو كانَت بدَ الً
وليست بدَ الً من الواو بدليل قوهلم يف اجلمع َ
َ
لكان الوجه أن ال يعتدّ هبا يف اجلمع.
أيضا
وعىل ذلك يكون هلذه الكلمة جذران (ف و ه) و(ف م م) .وذكروا ً
جذرين َ
آخرين ،ومها (ف م و) و(ف م ي) لقوهلم( :هذا الفام) وتثنيته عىل
(فموان) و(فميان) .وهذا االتفاق بينها يف املعنَى مع افرتاق أصوهلا سنَّة
معروفة من سنن العرب َّية .وقد سامها ابن جنِّي (ت554هـ) يف «خصائصه»
(تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين).
َ
وأما (فوك) فوزهنا عندَ َمن يرى أن إعراهبا باحلروف ،وهو هشام
(ت405هـ) و َمن تبعه أو باحلركات الظاهرة عىل ما َ
قبل هذه احلروف َّ
وأن
املازين (ت423هـ) ،هو (فو َك) عىل مثال لفظها،
احلروف إشباع ،وهو
هذه
َ
ّ
َ
وذلك أهنا إذا كانت دلي ً
فإهنا تكون زائد ًة كألف (الرجالن)
ال عىل اإلعراب َّ
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َ
تكون من بنية الكلمة .وكذلك إذا كانت
وواو (املسلمون) ،وال يص ّح أن
إشباعا حلركة ما قبلها .وأ َّما َمن يرى َّ
أن إعراهبا باحلركات املقدَّ رة عىل هذه
ً
احلروف ،وهو سيبويه (ت170هـ) وغريه َّ
ألهنا
وزهنا عىل مذهبهم (فع َك) َّ
فإن َ
أصل.
│
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مسائل متفرقة في التصغير

()1

 س :ما تصغري كلمة (اضطراب)؟ج( :اضطراب) عىل ستة أحرف قبل آخرها حرف لي ،فيجب ر ّدها إىل
مخسة أحرف لتص َّغر عىل بناء (فعيعيل) ،فتحذف مهزة الوصل ألهنا حرف
زائد .وإنام كانت أوىل باحلذف ألنك حترك احلرف الثاين بعد التصغري فتسقط
احلاجة إليها .ثم تر ّد الطاء املبدلة من التاء إىل أصلها لزوال علة إبداهلا طا ًءا،
َ
حتركت بالتصغري فاحتمل
وذلك أن من رشوط إبداهلا
إسكان الضاد ،وقد ّ
حلجز احلركة بينهام ،فتقول( :ضتَرييب).
التنافر بي إطباق الضاد وانفتاح التاء َ
وثعلب يرى إبقاء مهزة الوصل وحذف الطاء ألهنا أقرب إىل الطرف
فيصغرها عىل (أ َضرييب).
أصح.
واألول
ّ
 س :هل جيوز تصغري كلمة (رواية) مع أهنا مصدر؟ وما هو؟(روى َيروي) .وقد منع بعضهم تصغري
(الرواية) يف األصل مصدر َ
جِّ :
غري مصدر .والصحيح جواز
املصادر إال إذا انتقلت إىل العلمية أو صارت ً
اسام َ
تصغريها مطل ًقا إن احتمل املعنى كام جيوز عىل الصحيح مجعها .وال متع َّلق هلم
النص عىل
يف داللتها عىل القليل والكثري ألن املتكلم قد ُيتاج أحيانًا إىل
ّ
( )1نرش يف آسك وتويرت يف أوقات خمتلفة.
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التقليل أو التكثري .وكام ال يمتنع أن تقول( :رضب قليل) فكذلك ال يمتنع أن
تقول( :رضيب) ألن معنامها واحد.
(الرواية) مرا ًدا هبا القصة الطويلة فهي اسم غري مصدر ،أصله
فأما ِّ
املصدر ألهنا بمعنى اسم املفعول (املرو ّية) ،فيجوز تصغريها بال نكر .وتص َّغر
عىل (ر َو َّية) .واألصل (ر َو ِّي َية) ،فاجتمعت ثالث ياءات إحداها ياء التصغري
فوجب حذف آخرها .وهذا قانون مطرد من قواني التصغري.
 س :ما تصغري كلمة ( َمقال)؟ج :تصغريه (مق ِّيل) ألنه رباعي فيص ّغر عىل موازن (فعيعل) فيكون
(م َقيال) فتقع األلف بعد ياء التصغري ،وياء التصغري تقتِض كرس ما بعدها،
فتبدَ ل يا ًءا.
 القياس تصغري (شيخ) عىل (شييخ) ألن عينه ياء .وأجاز الكوفيونتصغريه عىل (شويخ) .والصواب منعه ألنه مل يسمع ،ومل يبلغنا من نظائره إال
ألفاظ قليلة جدًّ ا قيل :إهنا مسموعة .ويف ثبوُتا ّ
شك.
يص َّغر (الذي) و(التي) عىل (ال َّلذ ّيا) و(ال َّلت ّيا( بفتح الالم شذو ًذا.بضمها.
وجيوز (ال ُّلذ ّيا) و(ال ُّلت ّيا) ّ
│
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مسائل في الاشتقاق

()1

َ
 جيوز َبيـان الـدخول فـيه َّن.
أردت
لك االشتقاق من أيام األسـبوع إذا
َّ
ويكون َ
و(آحـدَ ) و(أثنَـى)
(أسـبت)
ذلك عىل بنـاء (أف َع َـل) الـالزم ،فتقـول:
َ
َ
منهن إال اثنتـان:
سمع
و(أمخس)
و(أث َل َث) و(أر َب َع)
َّ
َ
َ
و(أمجع) .وه َّن قياس .ومل ي َ
ـع) ،رواهــا الفـ َّـراء يف «معــاين القــرآن» ،ومل أجــدها يف املعــاجم .ور َّبــام
(أمجـ َ
يريدون هبا انقضاء ن
َ
َ
(أسبت) كـام قـرأ
جمازا .والثانية
مجعة ال
استعملوها
َ
دخوهلا ً
َ
احلســن﴿ :ﯝﯞيُسااتتونﯡﯢ﴾ [األعــراف .]115 :وقــراءة اجلمهــور:
ن
األكثر يف االستعامل.
بقياس وإن كانت
﴿ﯞﯟﯠ﴾ .وليست
َ
أجزنا االشتقاق من أ َّيام األسبوع َّ
ألن من سنن العرب أن َيشت ُّقوا
وإنام َ
من غري املصادر وإن كان َ
ذلك مل يكثر كثرتَه يف املصادر .وهو عىل رضبي شا ُذ
ن
ومقيس م َّطر ند َجيوز ارجتاله عندَ قيام احلاجة
جتمع نظا َمه،
ليس له قاعدة َ
ن
ن
مكان.
زمان أو
املعنو َّية .ومنه جميء (أف َع َل) للداللة عىل الدخول يف
َ
و(أنجد)
و(أُتم)
(أجبل) و(أس َهل) و(أح َزن)
فمن أمثلة املكان قوهلم:
َ
َ
َ
و(السهل)
دخل يف (اجل َبل)
و(أغار) و(أخ َيف) و(أع َرق) و(أع َمن) :إذا
َّ
َ
حلزن) و(ُتام َة) و(نجد) و(ال َغور) و(اخلَيف َخيف منًى) و(العراق)
و(ا َ
و(عامن).
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة وتويرت يف أوقات خمتلفة.
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و(أربع) و(أشتَى)
و(أخرف)
ومن أمثلة الزمان قوهلم( :أش َهر) و(أح َول)
َ
َ
َ
َّ
(الشهر) و(احلول)
دخل يف
و(أفجر) و(أل َي َل) :إذا
و(أضحى)
و(أعتم)
َ
َ
َ
و(الض َحا) و(الفجر) و(الليل).
و(اخلريف) و(الربيع) و(الشتاء) و(العتَمة)
ُّ
وهذا هو متع َّلق القياس يف هذه املسألة.
 من لطيف االشتقاق تسميتهم عشرية الرجل ورهطه األدني (أرسة)تشبيها هلم بـ(األرسة) ،وهي الدّ رع احلصينة ،ألنه ُيتمي هبم.
ً
ومن لطيف االشتقاق أن (الفقري) َفعيل بمعنى مفعول ،أي مفقور ،كأن
كرسها.
َ
العوز واإلعدام قد أصاب َفقار ظهره حتى َ
ومن لطيف االشتقاق أن (التأزير) و(املؤازرة) بمعنى املعاونة واملنارصة
وتقويه كام يشدّ اإلزار عىل احلقوين.
مشتقة من (اإلزار) ألهنا تشدّ املر َء ّ
 من غامض االشتقاق أن (ال َقتل) مشتق من (ال َقتَال) ،وهو النفس،كرأسه إذا أصاب رأسه ،وج َلده إذا
فقوهلم( :قتله) بمعنى (أصاب قتاله)
َ
أصاب جلده.
ومن غامضه أن (أربأ بك عن كذا) معناه (أرفعك عن كذا) .وهو راجع
إىل معنى (ا َملربأة) ،وهي املكان املرشف ،و(الربيئة) ،وهو الطليعة يكون عليها.
ومنه أهنم سموا رئيس القوم (عميدً ا) ألن الناس يعمدونه أي يقصدونه،
فهو (فعيل) بمعنى (مفعول).
ومنه أن (االفتيات) يف مثل قوهلم( :االفتيات عىل ويل األمر) هو من
(الفوت) عىل الراجح .وروى ابن شميل وابن السكيت مهزه (االفتئات)،
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فكالمها إذن صحيح.
│
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في كتب الصرف

()1

 س :ما أقدم كتب الرصف املطبوعة؟ج :من أقدم كتب الرصف املطبوعة «الترصيف» للامزين (ت423هـ)،
طبع مع رشحه العظيم «املنصف» البن جنّي ،و«دقائق الترصيف» البن
املؤدب (ت نحو510هـ) ،و«التكملة» أليب عيل الفارك (ت533هـ)،
و«الترصيف امللوكي» البن جني (ت554هـ) ،و«رشح الترصيف امللوكي»
للثامنيني (ت224هـ) ،و«رسالة املالئكة» أليب العالء املعري (ت225هـ)،
و«رشح التكملة» و«العمد يف الترصيف» و«املفتاح يف الرصف» ثالثتها
لعبد القاهر اجلرجاين (ت231هـ) ،و«نزهة الطرف يف علم الرصف»
للميداين (ت117هـ).
 «الوافية نظم الشافية» ليست للنيساري ،وإنام هي لرجل اسمه قوامالدين حممد بن حممد السيفي القزوينيّ ،
تويف بعد 1155هـ .وقد أخربت هبذا
ن
سنوات وذكرت له مرجعه وشاهده فوعد
أستاذنا الدكتور حسنًا العثامن قبل
بإصالح النسبة يف الطبعة الثانية.
 «املغني يف ترصيف األفعال» لعضيمة هو الكتاب الذي عقد حبايلبالرصف وح ّببه إ ّيل.
مفر ًقا يف آسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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 س :هل «رشح ابن عقيل» لأللفية مع «رشح ابن الناظم» لالميةاألفعال مستوعبان جلميع أبواب الرصف؟
ج :مها مستوعبان ألغلبها .وفاتتهام أبواب كالقلب املكاين ،وتقسيم
الفعل إىل صحيح ومعتل ،ومعاين أبنية الثالثي املزيد فيه ،ومجع اجلمع ،واسم
اجلمع ،واسم اجلنس اجلمعي ،واإلحلاق ،والتقاء الساكني.
│
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مسائل صرفية في التثنية والجمع

()1

 س :كيف أمجع كلمة (طواف)؟ج :لك أن جتمع املصدر (طواف) عىل (أطوفة) و(طوافات) فتقول :طفت
سبعة أطوفة وطوافات .ولك أن جتمع املصدر ( َطوف) عىل (أطواف) فتقول:
املرة ،وهو
سبعة أطواف (وهو األجود ألنه مسموع) .ولك أن جتمع اسم ّ
طوفات .وجيوز
( َطوفة) ،عىل (طوفات) [وفتح الواو لغة هذيل] فتقول :سبع َ
أن يراد بالطواف هنا الدورة الواحدة ،وجيوز أن يكون مج ًعا للدورات السبع
التي يتم هبا الطواف .وإذا خّش اللبس بينهام قيل للدورة الواحدة( :شوط)،
وللسبع( :أسبوع) .وتقول يف مجعه( :طفت ثالثة أسبوعات أو أسابيع).
 س :هل جيوز لغ ًة أن نجمع كلمة (قرآن)؟ وكيف مجعها إن جاز؟ج :كلمة (قرآن) مصدر نكرة لـ(قرأ يقرأ) نعت به القرآن الكريم عىل
جهة املجاز املرسل من باب إطالق املصدر مرا ًدا به اسم املفعول نحو (خلق
علام عليه بالغلبة .فلو أريد مجعه لقيلَ ( :ق َرائي)
اهلل) أي خملوقه .ثم صار ً
و(قرآنات).
يصح يف اللغة قوهلم( :األقىص ثالث احلرمي) مع أنه ليس
 س :هلّ
حر ًما؟
( )1نرشت يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة.
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ج :هذا جائز عىل جهة (التغليب) .وقد مثل له سيبويه بقوله( :هذا
خامس أربع نسوة) .وكذلك (ثالث احلرمي) ،فال يوجب جعله ثال ًثا هلام أن
خامسا للنسوة .وإنام هذا
يكون حر ًما مثلهام كام مل يكن الرجل امرأة بكونه
ً
تغليب كام ذكرت .وبابه واسع.
 س :هل جيوز مجع (النتيجة) عىل (نواتج) كقوهلم( :نواتج التعليم)؟ج( :نواتج) صحيحة عىل أن تكون مجع (ناتج) .وال جيوز أن تكون مجع
(نتيجة) .ومعنامها واحد.
 س :هل (القرطاسة) لواحد (القراطيس) صحيحة؟ج :املعروف عن العرب اسـتعامل (القرطـاس) للواحـد ،و(القـراطيس)
للجمـــع ،قـــال تعـــاىل﴿ :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ﴾ [األنعـــام ]3 :وقـــال:
﴿ﭬﭭ﴾ [األنعام .]51 :ومل أجد من حكى (القرطاسـة) ،وال أرى هلـا
وجها.
ً
 س :هل جيوز أن يقال( :هي إحدى طلبتي)؟ج( :ال َّط َلبة) مجع (طالب) .وهو وزن خاص باملـذكر ،ولكـن جيـوز هـذا
األسلوب عىل جهة التغليب .ومنه قوله تعاىل﴿ :ﯴﯵﯶﯷ﴾ [التحريم:

جي:
 ]14مع أن (القانتي) مجع مذكر سامل ،وقول ال َعر ّ
إين أتيحـــــــت يل يامن ّيـــــــة

إحــدى بنــي احل ـارث مــن َمــذحج

خاص بالذكور.
فقال( :إحدى بني) مع أن (البني) يف أصل الوضع
ّ
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وعىل هذا لو قيل( :هي إحدى طلبتي) جلاز.
 س :زعم بعضهم أن (األجاويد) تطلق عىل كرام اخليل ،وال تطلق عىلصحة ذلك؟
كرام الناس ،فام ّ
(جـواد) ،فهـو إذن مجـع
ج( :األجاويد) مجع (أجـواد) .و(أجـواد) مجـع َ
أيضـا
اجلمع .واجلواد يطلق عىل الفرس اجل ّيد وعـىل الرجـل الكـريم .وسـمع ً
(أجاود) .وهو قياس عنـد الكـوفيي ألهنـم جييـزون حـذف اليـاء مـن مماثـل
(مفاعيل) حمتجي بقوله تعاىل﴿ :ﯬﯭﯮ﴾ [األنعام ]15 :إذ (مفاتح)
عندهم مجع (مفتاح) ،وأصله (مفاتيح).
عىل أنه لو مل يسمع (أجاويد) يف مجع (أجواد) بمعنى الرجل الكريم،
قياسا .وقوهلم صحيح ،وشواهده
فالكوفيون جييزون إشباع مماثل (مفاعل) ً
متوافرة ،فتقول إذن (أجاود) و(أجاويد) باملعنيي املذكورين.
 (احلليب) و(العصري) صفتان يف األصل ،ولكنهام انتقال إىل االسمية،فلك أن جتمع (احلليب) عىل (أحلبة) و(حلب) .واألول مسموع عن العرب
يف قول الشاعر:
أحلبــة أ ّكـــال أحـ ن
ن
ــورة
رشاب
ّ
وجتمع (العصري) عىل (أعرصة) و(عرص) .فأما (عصائر) فال يصح أن
يكون مج ًعا لـ(عصري) ،وإنام هو مجع لـ(عصرية) بالتاء ،أو (عصارة).
 يف قوهلم( :اللهم اغفر لوالدينا) الوجه اجل ّيد اجلمع (والدينا) بكرس137

اتساعا كقول الراجز( :يف حلقكم عظم وقد
الدال .وجتوز التثنية (والدَ ينا)
ً
شجينا) أي :حلوقكم.
واوا أو يا ًءا سواء
قر مهزته وأن تقلبها ً
 جيوز لك إذا ثنيت املمدود أن ت ّأكانت اهلمزة ً
أصال أم غري أصل ،نحو (بيضاءان ،بيضاوان ،بيضايان).
 (األخطبوط) كلمة يونانية األصل ،معناها ذو األرجل الثامنية .وجتمععىل (أخطبوطات) باتفاق و(خطابيط) عىل قياس مذهب سيبويه و(أخاطيب)
عىل قياس مذهب املربد .وجييز بعضهم (خطابط) ،و(أخاطب).
 س :مــا توجيــه عــود ضــمري اجلمــع عــىل املثنّــى يف قولــه تعــاىل:﴿ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ [احلج ]15 :ألن بعـض املالحـدة يعـرتض عـىل
ذلك؟
ج :ل َلفــظ (اخلصــم) يف هــذه اآليــة اعتبــاران :اعتبــار التثنيــة ألن املــراد
(طائفتان) ،واعتبار اجلمع ألن يف كل طائفة مج ًعا ال فـر ًدا واحـدً ا .وذلـك مـن
(خصـام) يف األصـل مصـدر ،فيجـوز أن يوصـف بـه املفـرد واملثنـى
جهة أن
ً
واجلمع ،واملذكر واملؤنث بلفظ واحد كام قـال﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
رب اجلمـع
ﭻﭼ﴾ [ص .]41 :فإن اعتربت التثنية قيل( :اقتتلتـا) .وإن اعتـ َ
قيل( :اقتتلوا) .وعىل هذا االعتبار جاءت اآلية الكريمة .ونظريها قولـه﴿ :ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [احلجرات.]5 :
وهذان االعتباران إنام يسوغان يف املثنّى الذي مفر َده ٌّ
دال عىل مجع
408

كـ(خصامن) و(طائفتان) .فأما ما سوى ذلك نحو (هذان رجالن) فال يص ّح
فيه إال اعتبار التثنية فتقول( :اختصام) .وال جيوز أن تقول( :اختصموا) إال عىل
قول من يرى أن ّ
أقل اجلمع اثنان.
و(القمران) ملحقات باملثنى ألهن ّن
 س :هل (الوالدان) و(األبوان)َ
تثنية لفظي خمتلفي ،ومها (والد ووالدة) و(أب وأم) و(قمر وشمس)؟
ج :الصواب ّ
أن ما ثنّي بعد تغليب أحد لف َظيه عىل اآلخر كاألمثلة
املذكورة ليس ملح ًقا باملثنّى ّ
ألن تثنيته إنام وقعت بعد ا ّدعاء صدق لفظ املغ َّلب
سوغت هذا التغليب عىل
عىل اآلخر وانطباقه عليه ،وذلك آلخ ّية معقودة بينهام ّ
التجوز.
سبيل
ّ
وتأويل ذلك أن (األ ّم) ً
تسمى أ ًبا يف حقيقة اللغة ،ولكنّها ملا كانت
مثال ال ّ
ن
شبيها بعمل األب من مبتدأ
يشء إىل األب ،وكان عملها يف األبناء
أقرب
ً
َ
واحلنو عليهم واستيجاب ِّبرهم ونحو ذلك ،وكانوا
خلقهم فوالدُتم فتنشئتهم
ّ
يعمهام من ق َبل أن حكمهام يف الغالب
ر ّبام أرادوا اإلخبار عنهام بخرب واحد ّ
سواء ،ا ّدعوا أن األم (أب) يف هذا األسلوب خاص ًة حلاجتهم إىل هذا التغليب
التامسا لالختصار ،ثم ثنّوا (أ ًبا) و(أ ًبا) فقالوا( :أبوان) .وهكذا أمر سائر
ً
األمثلة.
ويف هذا يقول ابن هشام( :والذي أراه أن النحويي [يعني املتقدمي]
يسمون هذا النوع [يعني نحو القمرين] مثنًّى ،وإن ال لذكروه يف ما محل عىل
جتوز).
املثنّى [أي أحلق به] .وإنام غايته أن هذا مثنًّى يف أصله ّ
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صحة دعوى اإلحلاق باملثنّى ومجع السالمة بر ّمتها ألن
عىل أين ال أرى ّ
اسمه
حكام من األحكام فإنه ينبغي أن يعدَّ من أهله وأن ُيمل َ
اللفظ إذا نح َل ً
ن
َ
َ
رشوط
باستحقاق منه الستيفائه
أصاب هذا احلكم
أكان
غري مداف نع سواء
َ
َ

َ
اإلحلاق وُي ّط درج ًة
ويعري
املن
تبع َّ
القياس أم بغري استحقاق .وال جيوز أن ي َ
َّ
صار مث َلها ومل
عن نظائره اجلارية عىل القياس ،ألنه ملا أجري عليه حكمها
َ
يمتنع عن اخلضوع لّشء من قانوهنا.
ونديد هذا صوغ أفعل التفضيل من ما ّ
اختل فيه رشط القياس كصوغه
تسميه ملح ًقا بأفعل التفضيل.
املبني للمجهول نحو
من
َ
(أزهى) ،فإنك ال ّ
ّ
وكذلك ما مجع عىل بناء من أبنية مجوع التكسري شذو ًذا كجمع (كلب) عىل
(كَليب) ألن ( َف ً
تسميه مجع تكسري
عال) ال جيمع يف القياس عىل ( َفعيل) ،فإنك ّ
ال ملح ًقا به.
ً
مفعوال مطل ًقا نحو
أيضا ما ناب َمناب املصدر فانتصب
وشبيه بذلك ً
ً
مفعوال مطل ًقا ال نائب مفعول مطلق وال
تسميه
(رضبته عرشين رضب ًة) ،فإنك ّ
ملح ًقا به .وهكذا.
 س :هل يقال ح َلقات إذاعية أو حلقات؟ بسكون الالم أو فتحها؟اسام إال
ج :ال جييز النحاة يف (ح َلقات) ونحوها من ما هو مجع لـ( َفعلة) ً
الفتح وال يكادون يذكرون خال ًفا يف هذا ،غري أين وجدت قطر ًبا وأبا بكر
املعري جييزون اإلسكان (حلقات) وجيعلونه
األنباري وابن املؤدب وأبا العالء ّ
الفراء.
لغة ال رضورة .ونسب ابن عصفور إجازة ذلك ً
أيضا إىل ّ
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ّ
املعتل الالم فقط نحو (ظبيات).
وابن جنّي جييزه يف
و(ذواتا) نحو (مها ذاتا حسن
 جيوز لك يف تثنية (ذات) أن تقول( :ذاتا)َ
وذواتا حسن) .والثانية لغة القرآن كام قال تعاىل﴿ :ﭺﭻﭼ﴾ [الرمحن]27 :
َ

و﴿ﭱﭲ﴾ [سبأ.]11 :
 س :ما مجع (قايض القضاة)؟ج :يستغنى فيه بجمع املضاف فيقال( :قضاة القضاة) .فإن أريد املحافظة
عىل هذا اللقب من تغيري صورته لوقوع اللبس بذلك فيجوز أن يقال( :ذوو
قايض القضاة أو أصحاب قايض القضاة أو املتسمون بقايض القضاة) أو تقول
مثال( :جاء رجال ٌّ
ً
كل منهم قايض القضاة) ونحو ذلك.
وجدت أحدهم يقول( :مسلمة هذا الزمان) يريد (مسلمي هذا
 س:ّ
الزمان) ،فهل هذا جائز؟
وقياسا.
سامعا
ج :نعم ،هذا جائز
ً
ً
السامع فقول محاس الدِّ ييل:
أما ّ
وحلقتنـــا بالســـيوف املســـلمه
أي املسلمون ،قال ذلك يف فتح مكة.
ن
وأما القياس ّ
بمذهب أو اتّصفت
فإن الفرقة من الناس متى استق ّلت
غريها جاز َحلاق التاء السمها إن كان من املشت ّقات
بصفة الزمة هلا تزايل هبا َ
التي يص ّح دخول التاء عليها .وذلك عىل تقدير موصوف هلا بمعنى الفرقة أو
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اجلامعة .ومنه (الرافضة) و(اخلارجة) ومجعهام (الروافض) و(اخلوارج) .وقالوا
وكثريا غري ذلك.
أيضا( :املرجئة) .و(امللحدة)
ً
ً
 كل اسم خمتوم بتاء التأنيث جيوز مجعه مجع مؤنث سا ًملا .واستثنى بعضالنحاة من ذلك ألفا ًظا معدودة ،وهي (شفة) و(شاة) و(امرأة) و(مرآة) و(أمة)
و(فلة) .والراجح أنه ال يستثنى من هذا اإلطالق يشء ألن القياس إذا اطرد
جدًّ ا حتى مل يشذ عنه إال أفراد قليلة فإنه جيوز استعامله وإن جاء السامع
بخالفه.
 س :هل جيوز مجع املصادر؟ج :يف مجع املصادر خالف بي النحاة ،فمنهم من أجاز قياسه إذا اختلفت
أنواعه ،ومنهم من مل جيزه البت َة .والصواب جواز مجعه مطل ًقا لكثرة السامع
حجة للمتع ّلقي
الوارد فيه عن العرب سواء
ّ
أردت به التكثري أم التنويع .وال ّ
باملنع بداللته عىل القليل والكثري ألن يف مجعه فائد ًة ليست يف اإلفراد ،وهي
النص عىل الكثرة ونفي احتامل الق ّلة واإلغناء عن احلاجة إىل نعته بام يد ّل عىل
ّ
الكثرة ،فبدَ َل أن تقول( :عندك وهم كثري) تقول( :عندك أوهام) وإن كانت
غم كثري) تقول( :أنا ذو
هذه األوهام من نوع واحد .وبدَ َل أن تقول( :أنا ذو ّ
غموم) .وكالمها مسموع عن العرب.
ويشهد هلذا مجعهم أسامء اجلنس اإلفرادية مع كوهنا تدل عىل القليل
والكثري كاملاء والرتاب واللبن ونحوها.
وأما قول من قال :إنه ال جيمع إال إذا خرج من املصدرية إىل االسم ّية،
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فهذا َقيد ال حتصيل له ألن ذلك قد يضح يف نحو مجعهم الصيد وال َبعث عىل
احلق عىل ن
ذات ال
صيود وبعوث إذ كانا بمعنى اسم املفعول ،فهام يد ّالن يف ّ
ن
حدث ،وكذلك يف العلم ألنه بمعنى اسم املفعول وإن كان معنًى ال ذاتًا،
والغم والوهم والظ ّن فإهنا دا ّلة عىل
اهلم
ّ
ولكن هذا ال يطيع لك يف نحو ّ
ن
ن
ذوات وال هي بمعنى املشت ّقات.
حمضة وال تدل عىل
أحداث
ب) ال حبيب ،و(النُّحاة) مجع (ناحن )
 الصحيح أن (األحباب) مجع (ح ّن
(عدو)
(عاد) ال
(كمي) و(العداة) مجع
(نحوي) ،و(الكامة) مجع (كا نم) ال
ال
ّ
ّ
ّ
و(الدالئل) مجع (داللة) ال (دليل).
 س :كيف أقول يف القطعتي من األحذية اللتي يل َبسهام الشخص(حذاءاي) أم
الواحد يف يمنى قدَ ميه ويرسامها؟ أأقول( :حذائي) أم
َ
(أحذيتي)؟
اي) بالتثنية ،ولكن جيوز اإلفراد فتقول:
ج :األصل أن تقول( :حذا َء َ
(حذائي) واجلمع فتقول( :أحذيتي) .ونظريها (العي) ،فإن لك أن تقول:
(بكت عيني وعيناي وأعيني أو عيوين) ،قال امرؤ القيس يف اإلفراد:
فقلت له :ال تبـك عينـك ،إنـام

نمــوت فنعــذرا
نحــاول ملكًــا أو
َ

وقال زهري:
كأن عيني وقد سال السليل هبم

وعـــربة مـــا هـــم لـــو أهنـــم َأمـــم

ـــــــــــــــــــــــــــــم
هبـوقال امرؤ القيس يف التثنية:
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وما ذرفت عيناك إال لتضــريب

بســهميك يف أعشــار قلــب مقتّــل

وهذا مقيس يف ّ
هبـــــــــــــــــــــــــــــم
مصطحبي عملهام واحد.
كل اثني
وقال اآلخر يف اجلمع:
تقتّلنـــي منهـــا عيـــون كأهنـــا

عيــون املهــا مــا طــرفه ّن بحــادج

وذلك أن َّ
أقل اجلمع اثنان عىل الراجح.
أيضا( :ن ّظاريت) و(نظارتاي) و(ن ّظارايت) للقطعة الواحدة
وكذلك تقول ً
التي فيها عدستان.
│
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(ف ْي الابتداء) بحذف الياء أم (ف ْي ل ِابتداء) بإثباتها؟ حكم الساكن
قبل لام التعر يف المحركة لالتقاء الساكنين

()1

ن
وصل نحو (االنتهاء) و(االستغفار)
إذا اتصلت (أل) باسم مبدوء هبمزة
و(االسم) و(االثني) فهل ت َعدّ الم (أل) متحركة فتحذف مهزة الوصل منها
عند االبتداء هبا وال يتخ ّلص من سكون ما قبلها إذا كان ساكنًا ،أم تعدّ ساكنة
مراعاة ألصلها فتثبت مهزة الوصل عند االبتداء هبا ويتخ ّلص من التقاء
الساكني؟
جواب ذلك أنه جيوز يف املسألة الوجهان املذكوران:
متحرك ًة يف احلال،
الوجه األول :أن تعتدّ الالم ساكن ًة يف احلكم وإن كانت
ّ
فينبني عىل ذلك أمران:
أحدمها :أن تثبت نطق مهزة الوصل يف االبتداء فتقول( :االنتهاء)
(االستغفار) (االسم) (االثني) وال حتذفها مع ذهاب الغرض الذي جيء هبا
بتحركه ،ألنك تقدِّ ر بقاء
التوصل إىل النطق بالساكن ،وذلك
من أجله ،وهو
ُّ
ّ
سكونه إذ كان ذلك هو األصل.
أجريت عليه حكم التقاء
ثانيهام :إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن
َ

( )1يف التقاء الساكني.
نرش يف املجلة الثقافية يف 1257 /4 /14هـ.
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(من االنتهاء)( ،عن االستغفار)( ،واجب [= ن]
الساكني من حتريك نحو َ
ن
حذف نحو (يف االسم) بحذف ياء (يف) نط ًقا.
االحرتام) أو
متحرك ًة ال ساكنة كام هو ظاهر حاهلا ،فينبني
الوجه الثاين :أن تعتدّ الالم
ّ
عىل ذلك أمران:
أحدمها :أن حتذف مهزة الوصل يف االبتداء فتقول( :النطالق)
(الستغفار) (ال ّجتاه) (السم) (الثني).
ثانيهام :إذا وقع قبلها كلمة آخرها ساكن مل جتر عليه أحكام التقاء
الساكني ،فتقول( :من النتهاء)( ،عن الستغفار)( ،واجب [=ن] الحرتام)،
متحركة
(يف النطالق) بإثبات ياء (يف) نط ًقا ،تفعل ذلك ألن الال َم يف تقديرك
ّ
ال ساكنة.
السامع والقياس.
ّ
واحلجة لذلك ّ
الفراء (ت403هـ) أن (العرب تقول :قم َالن ،وقم
السامع فقد حكى ّ
أما ّ
َاال َن ،وصم االثني ،وصم الثني) ( ،)1فذكر جواز الوجهي .وحركة الم
(االثني) حركة التقاء الساكني ،فهي من جنس حركة (االبتداء)
و(االستغفار) ونحومها.

أيضا احلجة أليب عيل الفارك
(« )1معاين القرآن»  .104 /5وقد وقع فيه بعض التحريف .وانظر ً
(ارضب االثني ،وأكر َم
 .455 /1وصواب هذه العبارة فيه (ارضب اثني ،وأكرم ابني) هو
َ
االبني) .وهي موضع الشاهد.
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القراء االبتداء بـ(االسم) يف قوله تعاىل﴿ :ﰆﰇ﴾
وأجاز بعض ّ
[احلجرات]11 :

بإثبات اهلمزة مراعا ًة لألصل ،وبحذفها مراعا ًة للعارض(.)1

وحكم (االسم) و(االثني) حكم (االبتداء) و(االستغفار) ونحومها ّ
ألن حركة
فيهن اللتقاء الساكني.
الالم
ّ
وأما القياس فإنه يؤ ِّيد الوجه األول ،وهو اعتداد الالم ساكن ًة ،من
طريقي:
الطريق األوىل :القياس عىل األصول .وذلك من وجهي:
الوجه األول :أن َ
أصل الم (أل) السكون .وهذا هو معقد جب ّلتها ومبتدأ
ترصفاُتا كـ(القمر)
نشأُتا وقانون استعامهلا يف عا ّمة أحواهلا ومجهرة
ّ
و(الشمس) ونحوها .وب َك ن
ّ
ره ما أخرجوها عن أصلها هذا يف نحو (االنتهاء)
اضطرهم إىل ذلك شدّ ة اخلَ ّلة
فحركوها بالكرس ،إذ
َّ
و(االستغفار) و(االثني) ّ
أيضا يف نحو َ
(االن)
املح ّلة بالتقاء الساكني .كام أخرجوها عن أصلها ً
وتضايق َ
فحركوها
ختفيف (اآلن) و(الوىل) ختفيف (األوىل) و(اليامن) ختفيف (اإليامن) ّ
والضم والكرس بعد نقل حركة املحذوف بعدها إليها.
بالفتح
ّ
َ
اختيارا هو
اضطرارا ال
التحريك مع عروضه وكونه
الوجه الثاين :أن هذا
ً
ً
ن
وصل من األسامء ،وهي األسامء
أيضا قليل إذ ال يكون إال يف املبدوء هبمزة
ً
العرشة ،عىل أن من النحاة من منع حلاق (أل) لبعضها كـ(امرئ) و(امرأة)،
(« )1النرش» البن اجلزري  ،220 /4تح أبو اجلود.
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ومصدر اخلامك كاالبتداء واالنتهاء ،ومصدر السداك كاالستغفار .وإال يف
َ
كـ(االن) ونحوها .وهذه األلفاظ مع ق ّلتها هي لغة ال
ويل (أل) فيه مهزة
ما َ
رأيت أن األلفاظ
يتك ّلم هبا إال بعض العرب من من مذهبه ختفيف اهلمز ،فقد
َ
التي حت ّرك فيها (أل) ضئيلة جدًّ ا إذا قيست بعا ّمة األسامء سواء أكانت الالم
فيها قمر ّية ظاهرة أم شمسية مدغم ًة.
الطريق الثانية :القياس عىل النظائر .وذلك أن العلامء حكَوا جواز
الوجهي مراعاة األصل ومراعاة العارض يف الساكن قبل (أل) املتحركة
كـ(احلمر) يف (األمحر) ،فيجوز أن تقول ً
َ
مثال:
بحركة اهلمزة املحذوفة بعدها
(م َن َ
نصه املنقول آن ًفا،
الفراء يف ّ
احلمر) و(من َحلمر) .ومن من ذكر ذلك ّ
واألخفش

(ت411هـ)()1

وغريمها .وقد التزم ورش يف القراءة بمراعاة

األصل يف نحو ﴿عن اَلخرة﴾ [الروم﴿ ،]3 :من الرض﴾ [الروم﴿ ،]41 :وألَق
أيضا إثبات مهزة
اللواح﴾ [األعراف﴿ ،]110 :قدلوا اَلن﴾ [البقرة .)2( ]31 :وجيوز ً
الوصل عند االبتداء هبا مراعا ًة لألصل نحو َ
(احلمر) ،وحذفها مراعا ًة
للعارض نحو َ
(حلمر) .ومها وجهان جائزان لورش وغريه(.)3
وال َ
مؤثرا بي حركة التقاء الساكني وحركة النقل ،فكالمها حركة
فرق ً
أيضا كتاب «اال ّدغام» أليب سعيد السريايف ص،111
( )1يف «معاين القرآن» له  .115 /1وانظر ً
و«احلجة» أليب عيل الفارك  ،457 /1و«التكملة» له ص ،450تح كاظم املرجان.
(« )4النرش» .221 /4
(« )5النرش» .220 /4
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حتركت
عارضة .وإذ بل َغنا عنهم مراعاة األصل ومراعاة العارض يف (أل) إذا ّ
حتركت بحركة التقاء
بحركة النقل كذلك ينبغي أن يكون حكمها إذا ّ
الساكني.
وزعم ابن جنّي (ت554هـ) ّ
أن بي حركة التقاء الساكني وحركة النقل
َ
كـ(االن) الوجهي ،ومل جيز يف ما حركته
فر ًقا ،فأجاز يف ما حركته حركة نقل
حركة التقاء ساكني إال مراعا َة األصل ،فال جيوز عىل رأيه أن تقول( :يف
النتظار) بإثبات ياء (يف) وال (من البتداء) ،قال( :ألن حركة التقاء الساكني
أضعف من احلركة املنقولة من اهلمزة املخ ّففة ألن حركة اهلمزة املخففة يف
احلقيقة قد كانت ملفو ًظا هبا يف حرف صحيح مقدَّ ر ،فلام حذفتَه نقلتَه إىل ما
قبله ...وحركة التقاء الساكني ال تلزم لزوم هذه ألنه إذا زال أحدمها زالت
م َعه) (.)1
َ
استعامل
الفراء عن العرب
وهذه التفرقة منه بي الرضبي مدفوعة بحكاية ّ
الوجهي ،وذلك قوهلم( :صم االثني ،وصم الثني) .والسامع حاكم عىل
القياس.
نفسه ال يس ّلم به ،إذ كام ّ
أن حركة التقاء الساكني
عىل أن هذا القياس َ
تزول إذا زال أحد الساكني فكذلك حركة النقل تزول إذا ر ّد املحذوف يف لغة
(« )1الفرس»  ،77 /5تح رضا رجب .وقد عرفت موضع هذا الكالم من األستاذة عائشة بنت عيل
أيضا «اخلصائص»  ،50 /5تح النجار.
يف احلديث ( )1110يف ملتقى أهل اللغة .وانظر ً
119

من هيمز ،بل ّ
إن ر ّد املحذوف أكثر َ
وأفشى وأعرف من زوال أحد الساكني ،فام
أكثر ما يقال يف (ا َلرض)( :األرض) ،ولكنا ال نجد الم (االبتداء) و(االسم)
تسكن إال إذا قطعت مهزة الوصل بعدها يف رضورة الشعر فقيل( :اإلبتداء)
و(اإلسم) .هذا مع أن حركة النقل ليست هلا صورة واحدة ألهنا تكون فتحة
وضمة وكرسة كام مَض بيانه ،وحركة التقاء الساكني ال تفارق الكرسةَ .فإن ال
ّ
ن
بمنزلة
تكن حركة التقاء الساكني أقوى وأشدّ لزو ًما من حركة النقل فإهنام
ن
سواء.
وتفسري ع ّلة هذا الوجه ،وهو مراعاة األصلّ ،
العرب ملا وجدوا هذا
أن
َ
اختيارا مل يشملوه
وقرسا ال
دائام ،ورضور ًة ال ات ًّسا ًعا،
التحريك
ً
ً
عارضا ال ً
ً
َ
حلفاوة إال بالقدر الذي
بعنايتهم ومل ُي ّطوا إليه
رحاهلم ومل ِّ
ينولوه من احلدَ ب وا َ
مع ذلك صور إىل أصله
يرونه جمزئًا عن نفعه هلم وقيامه بخدمتهم ،وأعناقهم َ
ّ
تنفك تنازعهم إىل رسعة مراجعته واألوبة
ونفوسهم متطا ّلة إليه وأفئدُتم ال
إليه .وكأهنم أرادوا بذلك أن ُي ُّطوا العارض دون األصل درج ًة إذ كان وجوده
بالصدود عنه وق ّلة احلفل به َدلي ً
ال عىل منبته
تاب ًعا لوجوده ومنو ًطا به ،فنصبوا ّ
َ
األثيل التليدَ بالطارف اجلديد،
يسووا
و َمنبه ًة عىل أرومته .كام كرهوا أن ُّ
َ
يعلمون
ثابت باملستأنَف احلادث ،ويع ِّلقوا أحكا َمهم عىل ما
ويعدلوا
القديم ال َ
َ
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حتوله ووش َ
كان رحيله .وهذا شاهد عىل بعد غورهم ونفاذ فطنتهم(.)1
رسع َة ُّ
أيضا أن الكلم التي حترك الم (أل) فيها هي مع عروضها
وقد
علمت ً
َ
ن
غالبة ،فعرفوا أهنم لو اعتدّ وا هبذا القليل العارض ألحوجهم ذلك
قليلة غري
فيغريوا حكم ما
إىل أن ّ
يتحولوا عن قديم إلفهم وينقضوا مستحصد عادُتم ِّ
ن
ن
حذف ،ويسقطوا مهز َة الوصل منها إذا ابتدءوا هبا ،ويف
حتريك أو
يتقدَّ مها من
النُّقلة ومفارقة العادة العناء والنّصب واالستهانة باإلخاء واحلئول عن العهد.
َ
القليل الفا َّذ حكم اجلمهور األعظم من ما تلحقه أل ،وأهلكوه فيه
فساموا هذا
بتحرك المه إذ كان هذا ً
ركوب هذه
وسهل هلم
نادرا.
لغوا ومل يعبئوا
َ
َّ
ً
قليال ً
ّ
اخل ّطة َّأهنم لو مل يفعلوا َ
ذلك الحتاجوا إىل أن ير ّدوا ما اعتادوا إسقا َطه
ويعودوا إىل االفتقار إىل ما عرفوا من أنفسهم القدر َة عىل االستغناء عنه
فريجعوا بذلك إىل مرارة ال ّث َقل بعد أن ذاقوا حالو َة اخل ّفة ويعانوا مش َّقة
جربوا راح َة النزول ،وذلك حي يقولون( :يف البيت أو يف الدّ ار)
الصعود وقد َّ
وذيوعا ثم إذا صاروا
بحذف ياء (يف) نط ًقا إىل ما ال ُيىص من نظائر هذا كثر ًة
ً
إىل ما ّأوله مهزة وصل قالوا( :يف البتداء) بإثبات الساكن قبل (أل) .وهذا ثقيل
مستكره.
َ
العرب ت ّطرح الع ّلة التي قد خال يف سنَنها االعتداد بمثلها
وقد وجدنا
َ
( )1وانظر مسألة االعتداد باألصل والعارض يف مقالتي (تقويم التقييم) املنشورة يف ملتقى أهل
اللغة يف احلديث ( ،)3222ففيها يشء من البسط والبيان.
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وبناء األحكام عليها ،وذلك إذا كانت أفراد هذه الع ّلة قليل ًة معدودةً ،أال
تراهم احتملوا ث َق َل الواو يف مضارع املثال من (فعل يفعل) كـ(وضؤ َيوضؤ)
و(وسم َيوسم) فلم ُيذفوها مع أهنم أبوا احتامهلا يف (ف َعل يفعل) كـ(يعد)
األول وكثرة أفراد الثاين.
و(جيد) ،وذلك لق ّلة أفراد ّ
أيضا أهنم يكرسون نون (من) إذا وليها ساكن نحو (من ابنك)
ومن ذلك ً
جر ًيا عىل األصل يف التخلص من التقاء الساكني ،ولكنهم يمتنعون من ذلك
إذا كان هذا الساكن الم (أل) نحو (م َن البيت) فيفتحوهنا .فأساغوا ث َقل توايل
كرستي يف الرضب األول لق ّلته ،وهب َظهم ذلك يف الرضب الثاين لكثرته
ففروا منه إىل الفتح.
وذيوعه ّ
ن
ن
خمصوص
تصغري
اخلامك ببناء
شحوا عىل االسم
ومن أجل الق ّلة ً
أيضا ُّ
ِّ
ن
آثر عندهم
به ،وأحلقوه
بالرباعي ،وكان حذف حرف منه وإن كان أصل ًّيا َ
ّ
ُ
املستعمل منه.
مستقل له ،وذلك لق ّلة
وأحب إليهم من افرتاع بناء
ّ
َ
َ
القليل بمعنى املعدوم ويوقعونه موقعه كام قال تأبط
كثريا ما جيعلون
وهم ً
رشا:
ًّ
ـم يصــيبه
قليــل التش ـكّي للمهـ ّ

كثري اهلوى شـتّى النـوى واملسـالك

ال يريد أنه يتشكَّى أحيانًا ،وإنام يريد نفي تشكّيه البت َة.
وكأن الذي مح َلهم عىل ذلك أهنم ملا كانوا إذا أرادوا املبالغة يف اإلثبات
تومهوا ّ
جاءوا بلفظ (كثري) ّ
أن ما يقابله من اللفظ ،وهو (قليل) ،يفيد ضدّ هذا
املعنى ،وهو املبالغة يف النفي كام هي العادة يف األلفاظ املتقابلة كـ(العظيم
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واحلقري) و(الكبري والصغري) ونحوها .ومدَّ هم يف هذا الوهم قرب ما بي
القليل واملعدوم يف املعنَى.
متحرك ًة ،فإن تأوي َله من جهة القياس
وأما الوجه الثاين ،وهو اعتداد الالم
ّ
َ
كـ(االن) و(ا َلرض) .وقد
محله عىل نظريه ،وهو ما كانَت حركة الالم فيه للنقل
العرب يراعون فيه األصالة والعروض .ومن شواهد مراعاة
ذكرنا آن ًفا أن
َ
العروض قول عنرتة:
حب سمرا َء حقبـ ًة
وقد َ
كنت ختفي ّ

فـــبح َال َن منهـــا بالـــذي أنـــت بـــائح

قياسا م ّطر ًدا وسن ًة م ّت َبع ًة فإن
وذلك أن االعتداد بالعارض وإن مل يكن ً
العرب من ما ُيفلون به يف بعض املسائل كام قالوا يف (رويا) خمفف (رؤيا):
كأهنم وجدوا يف مراعاة األصل مش ّق ًة وعنَتًا ،وحمافظ ًة ومجو ًدا ،فآثروا
(ر ّيا)ّ ،
النظر إىل احلال عىل تك ُّلف مالحظة املآل .وكال الوجهي حسن إال ّ
أن االعتداد
َ
باألصل هو الكثري الغالب والسائر املنقاد .ولوال أنّا سمعنا اعتدا َدهم
جاز لنا القياس عليه.
بالعارض يف هذه املسألة ويف نظريها ملا َ
فقد ظهر إذن جواز هذين الوجهي يف هذه املسألة بشهادة السامع
األول ملا بينت لك.
والقياس .وأعىل الوجهي وأفصحهام هو الوجه ّ
│

153

النَّحْ و

النَّحو
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ظاهرا﴾
تحقيق ثبوت قراءة ﴿قالوا ساحران ت ّ

()1

هذه القراءة ﴿قالوا ساحران ت َّظاهرا﴾ [سورة القصص ]27:من حجج بعض
النحويي املتأخرين عىل جواز حذف نون األفعال اخلمسة لغري ناصب وال
القراء ،هم:
جازم .وقد تقصيتها فوجدُتا
ّ
معزوة إىل مخسة من ّ
 -1أبو َعمر بن العالء ،رواها عنه اثنان:
أ -العباس األنصاري(.)2
ب -أبو حممد اليزيدي(.)3
وهي خمالفة جلميع الروايات والطرق عن أيب َعمر من طريق هذين
الراويي عنه وغريمها ،ومنها املتواتر عن راو َييه السوك والدوري .ومدار
التفرد فيها عىل اثني ،أحدمها أبو حممد الفحام ،فهو الذي رواها عن العباس
عن أيب َعمر ،وعن اليزيدي عن أيب َعمر .واآلخر أبو خالد عن اليزيدي ،قال
الداين( :وأخطأ أبو خالد يف هذا املوضع)(.)4

( )1يف باب األفعال اخلمسة.
ّ
مستل من بحث الدكتوراه.
نرش يف تويرت وفسبك يف 1224 /1 /15هـ .وهو
(« )4املستنري البن سوار  »511/4و«الروضة للمعدَّ ل .»454/5
(« )5املنتهى للخزاعي  »751/4و«الروضة للمعدَّ ل .»454/5
(« )2جامع البيان .»115
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 -4ابن عامر من طريق ابن جماهد عن عبد احلميد بن بكار عن أيوب عن
ُييا عنه.
وهي خمالفة للمتواتر عنه .وقد شكّك يف صحة نقلها الداين فقال( :ومل
يذكر ابن جرير هذا احلرف عن عبد احلميد يف جامعه وال ذكره عبد احلميد يف
جمرده ،فال أدري من أين نقله ابن جماهد)(.)1
 -5احلسن البرصي من طريق حمبوب .حكى هذا أبو حيان يف «البحر
املحيط»( .)2وأراه أخذه من «اللوامح» أليب الفضل الرازي (ت212هـ) .ومل
أقف عليه ألنه غري مطبوع ،ولكني أصبت هذه الرواية يف منظومته املخطوطة
«طوالع النجوم»( )3أليب احلسن الديواين (ت325هـ) .ورواية حمبوب هذه عن
أصح منها ،وهو رواية أيب عيل األهوازي (ت251هـ) يف
احلسن ختالف ما هو
ّ
«مفردته» التي رواها عن عيسى بن عمر الثقفي عن احلسن ،فإنه مل يرو ذلك،
أيضا اهلذيل (ت211هـ) يف «كامله» وقد روى قراءة احلسن عن
وال ذكره ً
مخسة من تالمذته غري عيسى ،عىل انقطاع يف سنده ذكره املحقق(.)4
ُ -2ييا بن احلارث الذماري( .)5وإسناد قراءته الذي ذكره اهلذيل
(« )1جامع البيان .»115
(.»514/7« )4
(« )5ل 101ب».
(« )2الكامل  »211/1احلاشية.
(« )1الكامل يف القراءات .»1421/4
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منقطع(.)1
الربه َسم .وقد ذكر الذهبي أن إسناد
 -1أبو حيوة( .)2وقد أخذ عن أيب َ َ
تفرد هبذه القراءة ،عىل أنه مل
قراءة أيب الربهسم هذا مظلم( .)3ومع ذلك فإنه قد ّ
يكن معرو ًفا باإلتقان أو حذق العربية ،فال يصح إذن االحتجاج هبا .وهلذا
خ ّطأها القراء بله النحويي فقال عنها الكرماين( :وهو بعيد ال وجه
وقال اهلذيل( :وال معنى

له)()5

وقال اخلزاعي( :وهو

غلط)()6

له)()4

وقال الداين:

(وذلك حلن)( )7وقال ابن اجلزري( :ومثال ما نقله ثقة وال وجه له يف العربية
األيمة املحققون
وال يصدر إال عىل وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه
ّ
واحلفاظ الضابطون ...ما رواه أبو عيل العطار عن العباس عن أيب عمر
﴿ساحران ت ّظاهرا﴾)( .)8ومن النحويي ابن خالويه إذ قال( :تشديده

(« )1الكامل يف القراءات  .»531/1وانظر حاشيته.
(« )4الكامل يف القراءات .»1421/4
(« )5تاريخ اإلسالم .»415/2
(« )2شواذ القراءات .»517
(« )1الكامل يف القراءات .»1421/4
(« )1املنتهى .»751/4
(« )3جامع البيان .»114
(« )7النرش يف القراءات العرش .»123/1
(« )5خمترص يف شواذ القرآن .»112
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حلن)()9

والعكربي إذ قال( :وهو بعيد ...وهو فاسد يف العربية)(.)1
القراء أنفسهم وشكّوا يف ثبوُتا
فال يص ّح إذن االحتجاج بقراءة أنكرها ّ
وهم أهل الصناعة.
وهذا مثال عىل حاجة القراءات التي ُيتج هبا بعض النحويي إىل بحث
صحة نقله.
وحتقيق ،وأنه ال ينبغي أن ال يق َبل منها يشء إال بعد االستيثاق من ّ

(« )1إعراب القراءات الشواذ .»415/4
408

عشرة كتب تغني المتخصص والمؤصل في النحو والصرف عن
غيرها

()1

من أراد أن ينشئ لنفسه مكتبة يف النحو والرصف ال تتجاوز عرشة كتب،
تكفيه إن رام الرسوخ فيهام وتعينه عىل تدريسهام أو مراجعة مسائلهام عند
احلاجة تعرض له ،فإين أختار له هذه الكتب ،فهي بمجموعها حاوية لعلمي
النحو والرصف أصوهلام وفروعهام وتنظريمها وتطبيقهام ،ال يكاد يعزب عنها
بحسب وفيات مصنفيها:
يشء ذو بال .وقد رتّبتها َ
« -1رشح املفصل» البن يعيش (ت125هـ) ،تح إبراهيم عبد اهلل ،أو
عبد اللطيف اخلطيب.
للريض األسرتاباذي (ت171هـ) ،تح يوسف حسن
« -4رشح الكافية»
ّ
عمر.
أيضا ،تح حممد نور احلسن وصاحبيه.
« -5رشح الشافية»
للريض ً
ّ
« -2التذييل والتكميل» أليب حيان (ت321هـ) ،تح حسن هنداوي
(طبع منه حتى اآلن  13جز ًءا).
« -1الدر املصون» للسمي احللبي (ت311هـ) ،تح أمحد اخلراط.

( )1يف بنية النحو وتارخيه وكتبه.
نرش يف تويرت وفسبك يف 1221 /7 /3هـ.
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« -1مغني اللبيب» البن هشام (ت311هـ) ،تح فخر الدين قباوة ،أو
مازن املبارك وصاحبه.
« -3االقرتاح يف أصول النحو» للسيوطي (ت511هـ) ،تح حممود
فجال ،أو حممود ياقوت.
أيضا ،أي طبعة.
« -7األشباه والنظائر يف النحو» للسيوطي ً
« -5النحو الوايف» لعباس حسن (ت1557هـ).
« -10املورد النحوي الكبري» لفخر الدين قباوة.
│
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تفصيل القول في ياء (ثماني(

()1

تشكل ياء (ثامين) عىل كثري من الناس من جهة إثباُتا وحتريكها .وهذا
بياهنا:
احلالة األوىل :أن تكون (ثامين) غري مركّبة مع (عرشة) .وفيها لغتان:
اللغة األوىل :أن تعامل معاملة (قاض) .وهي الفصحى .فتقول( :جاء
ن
ن
ن
نسوة) .فإن وقعت منصوبة غري
ثامين
ثامن من النسوة وثامين نسوة) و(رأيت َ
مضافة جاز فيها وجهان:
أ -الرصف .وهو األجود .ومنهم من يوجبه .فتقول( :رأيت ثامن ًيا من
النسوة).
ثامين من النسوة).
ب -املنع من الرصف .أجازه بعضهم .فتقول( :رأيت َ
وجاء يف بيت من الشعر.
اللغة الثانية :أن تعامل معاملة (صباح) ،حكاها الكوفيون وأنشدوا هلا
ن
نسوة وثامن من النسوة) و(رأيت ثامنًا من
بيتًا من الشعر .فتقول( :جاءت ثامن
ن
َ
نسوة).
وثامن
النسوة
احلالة الثانية :أن تكون (ثامين) مركبة مع (عرشة) .وفيها أربع لغات:

( )1يف باب العدد.
نرش يف تويرت وفسبك يف 1221 /4 /43هـ.
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إثبات الياء مع فتحها أو إسكاهنا ،وحذف الياء مع كرس النون أو فتحها،
ثامين عرش َة
فتقول يف مجيع أنواع اإلعراب من رفع أو نصب أو جر( :جاءت َ
َ
و(ثامن عرش َة امرأة).
امرأة) و(ثامين عرش َة امرأة) و(ثامن عرش َة امرأة)
│
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نقض القول بمجيء (أل) اسمًا موصول ًا

()1

و(احلسن)
إذا اتصلت (أل) بصفة حمضة كـ(الضارب) و(املرضوب)
َ
فجمهور العلامء عىل أهنا حي ن
إذ اسم موصول ال حرف تعريف .ونسب إىل
اسام موصو ًال ،وإنام هي يف هذا املوضع حرف
األخفش أن (أل) ال تكون ً
تعريف كام هي حرف تعريف إذا اتصلت باسم جامد كـ(الغالم).
وقول األخفش عندي هو الراجح حلجج منها:
 -1تقدُّ م اجلار واملجرور عليها يف فصيح الكالم ،قال تعـاىل﴿ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [يوسف ]40 :وقال احلامك:
تقــول وصــكت صــدرها بيمينهــا:

أبعــيل هــذا بــالرحى املتقــاعس؟
َ

ً
تورط القائلون بموصوليتها هنا
اسام
موصوال مل جيز ذلك .و َّملا ّ
فلو كانت ً
اضطرهم ذلك إىل تك ُّلف التقديرات العجيبة.
موصوال لكان هلا ٌّ
ً
حمل من اإلعراب كسائر
اسام
 -4أهنا لو كانت ً
األسامء .ودعواهم أهنا اسم ال ّ
حمل له من اإلعراب خروج عن األصل امل ّطرد.
حرف تعريف ،فال يرتك الثابت اليقي
 -5أنَّه قد ثبت بيقي وقوعها
َ
الذي يمكن احلمل عليه إىل غريه ألدنى شبهة.
( )1يف باب االسم املوصول.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف أوقات متباعدة أوهلا 1245 /10 /15هـ.
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ن
َّ -2
يشء من ال َعنت يف نحو (زيد هو القائم) ،فإن
أن هذا يفِض إىل
ن
عصفور يقدِّ ر يف (القائم) ضمريين :األول يعود عىل
الكويف كام حكى ابن
َّ
اخلرب .والثاين يعود عىل (أل).
 -1أنه ال جيوز حذف الضمري املتصل املنصوب بالوصف الذي دخلت
عليه ،فال يقال( :جاءتني الضارب زيد) يف (جاءتني الضارهبا زيد) كام جاز
(جاءتني التي رضب زيد) يف (جاءتني التي رضهبا زيد).
 -1أنك ال تقدِّ م وصفها عليها ،فال تقول( :جاء ال زيدً ا ضارب) كام
رضب) .وال اعتدا َد بام ر ُّدوا به هذا.
تقول( :جاء الذي زيدً ا
َ
 -3أنه مل يسمع حذف وصفها ولو شذو ًذا كام سمع يف (الذي) وغريها
نحو قوله:
نحــــــن األىل فــــــامجع مجــــــو

عــــك ثــــم وجههــــم إلينــــا

َ
تكون صلتها مجل ًة كام يف
اسام موصوالً لكان جيب أن
 -7أهنا لو كانت ً
سائر األسامء املوصولة ،أال ترى أنه ال يت ّم املعنى بقولك( :جاء الذي زيد) إذا
قدَّ رتَه مفر ًدا حتى تقول( :جاء الذي هو زيد).
اسام موصوالً ملا كان يف ختصيصها بالوصف الرصيح
 -5أهنا لو كانت ً
أيضا عىل غري الوصف الرصيح ،أال ترى أنه يمكن
معنًى إذ جيري هذا التقدير ً
أن تقدِّ ر (أكرمت الرجل) بـ(أكرمت الذي هو رجل).
اسام موصوالً لكان جيوز لك أن تراعي لف َظها
 -10أهنا لو كانت ً
ومعناها كام يف ( َمن) و(ما) ،فكنت تقول( :هأالء القوم هم الضارهبم زيد
464

رضهبم زيد ومن رضبه زيد).
والضاربه زيد) كام تقول( :هأالء القوم هم من
َ
وهذا ال يقال.
 -11أنك ال تقول( :املجتهد فهو ناجح) فتدخل الفا َء يف خرب ما اتصلت
ً
محلت عليها
موصولة جلاز لك أن حتم َلها عىل ( َمن) الرشطية كام
به .ولو كانت
َ
وغريها من املوصوالت فتقول( :الذي جيتهد فهو ناجح).
(الذي)
َ
 -14أنك تقول( :نعم الضارب زيد) وال تقول( :نعم الذي رضب زيد).
ولو كانت موصول ًة المتنعت كام امتنعت سائر املوصوالت .هذا هو الوجه،
فتختص بعض األلفاظ بأحكا نم َ
دون
وإن ال فقد تتوسع العرب يف كالمها
ّ
و(وذر) وكام استغنوا
نظائرها استغنا ًءا كام استغنوا بـ(ترك) عن (ودع)
َ
بـ(مثله) عن (كه) وكام استغنوا بجمع القلة عن الكثرة وبجمع الكثرة عن
القلة وكام استغنوا بـ(إليه) عن (حتاه)  ،وبـ(افتقر) عن (فقر) ،ولك َّن احلمل
إنام يكون عىل الغالب .واألدلة الظنية إذا كثرت نزلت منزل َة القطعية.
أما احتجاجهم بعود الضمري إليها يف نحو (جاءتني الضارهبا زيد)
فمردود ،فإن الضمري عائد عىل املوصوف املحذوف .وقد حذفوه يف نحو:
وكــم مــالئ عينيــه مــن يشء غــريه

نحو اجلمرة البيض كالدُّ مى
إذا راح َ

ولوال أنّه مقدَّ ر ملا سا َغ عمله عمل اسم الفاعل.
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حركة ياء المتكلم الفتح أم الإسكان؟

()1

س :هل من ضابط لتحريك ياء املتكلم وتسكينها إذ أجدها يف كتب
مرة بالفتح ومرة باإلسكان؟
احلديث وغريها ّ
ج :األصل يف ياء املتك ّلم الفتح .واإلسكان فرع عنه ،يد ّل عىل ذلك
أمران:
األول :قياسها عىل نظائرها ككاف املخاطب.
الثاينّ :
َ
التحريك تثقيل واإلسكان ختفيف ،فلو كان اإلسكان هو
أن
ُيركوه ألن من عادة العرب أن ي ّفروا من ال ّث َقل إىل اخل ّفة وليس
األصل مل ّ
العكس.
ظاهرا يف
ومها لغتان كثريتان يف كالمهم .وقد اخت َلفت الق ّراء اختال ًفا
ً
فتح الياء ،وإسكاهنا يف القرآن.
َ
وأجود .واحل ّجة له أن العرب وإن كانوا ال
اإلسكان أشيع
غري أن
َ
َ
انكرس ما قب َلها يف اجلملة كام يف املنقوص املنصوب
يستثقلون الياء املفتوحة إذا َ
فإهنم قد يستثقلوهنا إذا حلقتها ع ّلة أخرى تدعو إىل
نحو (رأيت
القايض) ّ
َ
املتحركة
التخفيف .وهلذا خ ّففوا نحو ياء (معديكرب) ألنَّه ّملا اجتمع إىل الياء
ّ
( )1يف باب الضامئر.
نرش يف آسك يف 1251 /5 /15هـ.
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استوجب هذا عندهم ختفي َفها.
تمل ،ثقل الرتكيب
َ
وهي قد حت َ
بل ّ
إن من العرب من يسكن ياء املنقوص يف النصب فيقول( :رأيت
القايض) مع ما هلا من حرمة اإلعراب.
فلام كثر استعامهلم ياء املتك ّلم وكانت تتّصل باالسم والفعل واحلرف مع
ّ
كوهنا حرك َة ن
ن
إعراب خ ّففوها باإلسكان .وهو أجود ال ّلغتي كام ذكرت.
بناء ال
َ
فضلت (يا غالم) عىل (يا غالمي) وهي فرعها،
وقد يفضل الفرع
األصل كام ّ
أيضا.
شاعت (نعم وبئس) دون (نَعم و َبئس) وهي فرعها ً
وكام َ
ب فيهام فتح الياء عىل إسكاهنا.
ستح ّ
ويستثنى من ذلك حالتان ،فإنه ي َ
ومها:
بي الكريم) ألنك لو
ييل الياء ساكن ،نحو (مررت بصاح َ
األوىل :أن َ
أسكنتَها الضطررت حلذفها اللتقاء ساكني هي والم أل بعدها .ويف هذا
إجحاف وإلباس أحيانًا إذ ي َظ ّن كام يف املثال السابق أن الصاحب مضاف إىل
احلامك:
الكريم .ومثال ذلك قول
ّ
لفـــــوارك املعلميــــــ
فـــــدً ى
َ

وعــم
ـــن حتــت العجاجــة خــايل َ

فتحركها
الثانية :أن تكون الياء ثاين أحرف الكلمة ،نحو (يل) و(يب)،
ّ
لتقوهيا بذلك وتك ّث َرها .ومثاله قول احلامك:
َ
إذ األرض مل جتهــل عــيل فروجهــا

وإذ َيل عـــن دار اهلـــوان مـــرا َغم

واجتمعا يف قول طرفة:
و َيل األصـــــل الـــــذي يف مثلـــــه
117

زرع املــــؤترب
يصــــلح اآلبــــر َ

واستثناء هاتي احلالتي هو رأي كنت رأيته بالنظر والقياس وبتص ّفح
ينصان عليهام ،ف َلشدّ ما
الكسائي
وجدت بعد ذلك
شعر العرب ثم
ّ
والفراء ّ
ّ
َّ
رسين ذلك
ّ
│
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لماذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟

()1

س :ملاذا يكره أكثر الطلبة النحو؟ هل هذا لصعوبته؟
ولكن هذه طبيعة
والصعوبة،
مقدارا من العرس
ج :ال أنكر أ َّن يف النَّحو
َّ
ّ
ً
ِّ
الصنعة مد َمج اخللق شديد األرس .وذلك أنه قد نا َء بوضع علم
كل عل نم حمكَم َّ
خواص العلامء املوسومون ّ
بالذكاء والفطنة القارحو البصرية كاخلليل بن
النحو
ُّ
الصحابة أذكَى منه ،وسيبويه الذي أمسى يعدُّ كتابه يف
أمحدَ الذي مل يكن بعدَ ّ
النَّحو من مفاخر العلوم ك ِّلها.
حي وضعوه مل يكن غرضهم من ذلك إفها َم غثراء الناس
ثم َّإهنم
َ
َّ
التفهم،
وغوغائهم من ّمن يستثقلون كدَّ النظر وتستحرس أذهاهنم عن كلفة
ُّ
وإنّام وضعوه لنظرائهم من أهل العلم وذوي العقول القابلة للتع ّلم ،بل ر َّبام
والتعسري ل َي َّ
حمتاجي إليه مفتقرين إىل علمه
ظل الناس
اإلعنات
تعمدَ بعضهم
َ
َ
ّ
َ
الفارقي
كالذي َرواه اجلاحظ عن أيب احلسن األخفش ،وكالذي ذكره سعيد
ُّ
ربد إنام َ
(املقتضب)
جعل املسائل املشكلة يف صدر كتابه
َ
(ت 551هـ) من أن امل َّ
وُيو َطه فيها من تالعب
(ليصونَه هبا عن ابتذال َمن مل تبلغ طبقته قراءة مثله َ
َ
من قرصت رتبته عن التشاغل َ
بشكله ...فرأى أن يقدِّ م يف كتابه
مسائل تصدّ
التعرض له إال بعد إحكام أصوهلا من سواه وإتقان أبواهبا يف
من قصد له عن ُّ
( )1نرش يف آسك يف 1251 /1 /43هـ.
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ما عداه).
ألهنم لو َّ
وقد َ
وختونوه
شذبوا النَّحو
َّ
كان عملهم هذا سديدً ا صائ ًبا ّ
بالتقوض وعىل
باحلذف والتسهيل جمارا ًة ألفهام العا َّمة لعا َد هذا عىل بنائه
ُّ
خوا رذ ًال ال يصمد عىل وجه الدهر  .وجيب أن يب َقى
نَسجه باهلَلهلة وخلَرج ر ً
وتضيق به صدورهم
بعض ما هو منه
يدع
َ
املختصون فيه َ
ُّ
ذلك كذلك وأن َّال َ
ً
ونزوال عند حكمهم.
إذعانًا لرغبات الناس
املختصي
ولكن النّحا َة مل ينشبوا أن مح َلهم استصالح أمر العا َّمة وغري
َّ
ف
نحوا تعليم ًّيا يالئمهم وج َعلوه و َف ًقا حلاجاُتم ال يش ُّ
عىل أن وضعوا هلم ً
منهج حسن ،ولكن عىل أن يب َقى النَّحو كام هو
دوهنا .وهذا َ
عليها وال يقرص َ
للمختصي .ويكون لغري
بأبوابه وشواهده وخالفاته وعلله تا ًّما مو َّف ًرا
ِّ
املختصي نحو َّ
ميرس صالح هلم.
ِّ
مهذب َّ

وه ن
أن هذا النَّحو التعليمي ال يعرى من ن
عىل َّ
َ
نات يف طريقة تدريسه.
آفات َ
َ
َ
َّ

مهها يف رأيي اثنتان:
ومن أ ِّ
األوىل :إغراق ال ُّطالب بتفاصيل النّحو وفضول مسائله التي ق ّلام ُيتاجون
املهم بغريه ويتداخل األصل
إليها يف كالمهم وخماطباُتم ،فيلتبس عليهم
ُّ
والفرع ،فال يلبثون بعد م ن
َ
بعض األصل
األصل
ديدة أن َينسوا
والفرع أو ينسوا َ
َ
َ
َ
أطم ،قال
ثبت يف صدورهم الفرع
وبعض الفرع .وربام َ
َ
وسقط األصل .وهذا ُّ
كثريا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة األصول ،فال
ابن املق ّفع( :فإن ً
َكراره وإعادتَه
يكون دركهم دركًا) .ومتَى َّأر َب األستاذ عىل األصل وأدمن ت َ
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يذهب عليه ضبط بعض الفروع
يرضه بعد ذلك أن
َ
َ
بقي يف ذهن الطالب ،فال ُّ
أو نسياهنا.
مدرك النّحو يلقون
الثانية :ق َّلة التطبيق .وهذا خ َلل مستفحل ،فكثري من ِّ
جمرد ًة من وسائل تطبيقها ،فال يقع يف يد الطالب من
إىل الطالب باملسائل َّ
كيف يستفيد منها ،ويقوم بينَه وبينها
النحو إال حفظ هذه املسائل ،وال يعرف َ
حلن ما شا َء أن يلح َن.
كتب َ
حجاز منصوب من الوحشة واهلَيبة ،فإذا تك َّلم أو َ
ولع َّلك لو فاتشتَه لوجدتَّه حاف ًظا لبعض املسائل التي من شأهنا أن تعصمه من
التمرن والدُّ ربة
ذلك والنَّحو َم َلكة .وال تستوي للطالب حتَّى يكثر من
ّ
َ
يعاين
ويقشع عنه غيا َية اخلوف من املحاولة ووهم ال َعجز عن ال َفهم وحتَّى
َ
يب ويد َف َع إىل مضايقها .وما الذي
مزاول َة النصوص املتفاوتة من الكالم العر ِّ
ن
َيمنع األستاذ إذا فر َغ من درس األسامء الستّة م َث ًال من أن يك ِّلف ّ
طالب من
كل
ن
أمثلة لألسامء الستة من القرآن يف الدرس القادم
ط ّالبه بإحضار ثالثة
يتلو عليهم ق َّصة ممتع ًة أو
ويناقشهم فيها؟ وما الذي َيمنعه ً
أيضا من أن َ
يمر هبم من األفعال
متخري ًة
ينشدَ هم قصيد ًة
َ
ويطلب منهم أن يق ِّيدوا ما ُّ
َّ
ويبي هلم أخطا َءهم
اخلمسة أو الضامئر أو مجع املذكر السامل أو نائب الفاعل ِّ
فيها؟
تقرب النحو إىل الط ّالب وحت ِّببه
فمثل هذه الطريقة يف التعليم خليقة أن ِّ
إليهم وتباعدَ عنهم صعوبتَه وعرسه.
│
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ردّ على قول لبعض المحد َثين في منع (أشياء) من الصرف

()1

ن
ظهر َ
يـرون فيـه َّ
أن (أشـياء)
َ
قبل مدَّ ة قول مستحدَ ث لبعض املعـارصين َ
ألهنا عىل زنة (أفعال) .وإنـام منعـت مـن
ليست يف األصل ممنوع ًة من الرصف َّ
َ
تعـاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
الرصف يف قولـه
ﯙ﴾ [املائـدة ]101 :لع َّلة االستثقال يف هذا املوضع من ق َبل َّ
أن يف َ
َكـرار
ذلك ت
َ
وذلك قوله :ن
َ
حرفي َ
(ء إن) .وهذه صـورُتا (إن إن) .وزعمـوا أن
الوالء،
عىل َ
واحتجوا بـبعض األبيـات مـن الشـعر كقـول األعلـم
العرب كانت ترصفها.
ُّ
َ
اهلذيل:
حبيب بن عبد اهلل
ّ
ــزى اهلل حبشــ ًّيا بــام َ
أبؤســا
َج َ
قــال ً

بـــام را َم أشـــيا ًءا بنـــا ال نرومهـــا

وقول أيب قيس بن األسلت:
َأ َر َّب النّـــــاس ،أشـــــياء أ ّملـــــت

الصـــعب منهـــا بالـ َّ
ــذلول
يلـ ُّ
ــف َّ

وقول قيس بن اخلطيم األوك:
طــيم فلــم أضــع
ثــأرت عــد ًّيا واخلَ َ

واليـــة أشـ ن
ــياء جعلـــت إزاءهـــا

وقول بشار بن برد:
ُّ
فكــل النّــاس َُيفظهــا
َأ ّمــا احليــاة

ويف املعيشــــة أشــــياء منــــاكري

وكتب يف جملة الرسالة عام
تزع َم هذه املقال َة حممود البشبيّش،
وقد َّ
َ
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1254 /11 /5هـ.
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الباحثي كرمضان عبد
ُيتج به لذلك .وتب َعه عىل هذا نفر من
َ
1513هـ كال ًما ّ
التواب ،وغريه(.)1
منبت عن مذاهب العرب
وهذا القول ال جر َم قول ساقط ضعيف .وهو
ٌّ
ن
ن
سبعة:
وجوه
وترصفاُتا يف أحكامها .والر ُّد عليه من
يف كالمها
ُّ
األولَّ :
أن منع (أشياء) من الرصف ليس يف كالم اهلل َ
تعاىل وحسب ،وإنام
هو كالم العرب مجي ًعا ال يعر َ
نص عىل هذا بعض العلامء،
غريه .وقد َّ
فون َ
كصاحب (العي) اخلليل بن أمحدَ (ت131هـ) أو غريهَ ،
قال( :والعرب ال
السجستاين (ت411هـ)َ ،
قال( :أشياء أفعال
ترصف أشياء) ( ،)2وأيب حات نم
ِّ
ن
أنباء .وكان جيب أن تنرصف إال ّأهنا سمعت عن العرب غري مرصوفة
مثل
تصح) ( .)3ولو َ
كان العرب أو بعضهم
فاحتال هلا النحويون باحتياالت ال
ّ
يرصفون هذه الكلم َة َ
لنقل النُّحاة َ
ذلك عنهم وهم الذين لقوهم وخالطوهم
القراء جمم َ
أيضا َّ
عون عىل منع هذه الكلمة
وسمعوا عنهم .ويد ُّلك عىل هذا ً
أن َّ
ن
لكلمة من القرآن
مع أنَّك ال تكاد جتد
من الرصف يف قراءاُتم املتواترة والشاذة َ
وجها يف العرب َّية جيوز احلمل عليه وإن َ
وجدُتم قد قرءوا به.
كان ضعي ًفا إال
َّ
ً
( )1انظر يف ذلك جملة الرسالة ،العدد  377و 375و ،350وأقوال العلامء يف رصف أشياء أليب
أوس الشمسان  ،40 ،13والتطور اللغوي بي القواني الصوتية والقياس لرمضان عبد التواب
.15
(.451 /1 )4
( )5إعراب القرآن للنحاس .25 ،24 /4
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فلوال َّ
لرأيت من يقرأ برصفها.
أن هذه لغة العرب مجيعهم
َ
كام وردت يف ِّ
الشعر ممنوع ًة من الرصف ،قال أحيحة بن اجلالح:
وأعرض عن أشيا َء لـو شـئت نلتهـا

َ
كــان فيهــا مقــاذع
حيــا ًءا إذا مــا

َ
وقال زهري بن أيب سلمى:
قلــت هلــا :يــا ار َبعــي أقــل لــك يف

خــرب
أشــيا َء عنــدي مــن علمهــا َ

زين:
وقال معن بن أوس امل ُّ
َ
منـــك تَريبنـــي
وإين عـــىل أشـــيا َء

قديام لـذو صـفحن عـىل ذاك جممـل
ً

َ
ندي:
وقال املقنَّع الك ُّ
يعـــاتبني يف الـــدَّ ين قـــومي ،وإنـــام

ديــوين يف أشــيا َء تَكســبهم محــدا
َ

الباهيل:
وقال َعمر بن أمحر
ّ
وأشياء من َّما يعطف املـر َء ذا النُّهـى

ّ
تشــك عــىل قلبــي ،فــام أســتبينها

َ
مري:
وقال توبة بن احل ِّ
َ
ولـــيىل األخيل َّيـــ َة قومهـــا
رمـــاين

بأشــيا َء مل ختلــق ومل أدر مــا هيــا

وقال ع َمر بن أيب ربيعة:
ن
ن
تصـــاب ونَظـــرة
هنـــد
دعـــاه إىل

تــد ُّل عــىل أشــيا َء فيهــا متــالف

العقييل:
وقال مزاحم
ُّ
بأشيا َء من َّما يأشب الناس لـو ر َمـوا
وغريها كثري.
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أضحى لونه وهو كاسـف
البدر
هبا
َ
َ

َ
تكون هذه الكلمة مرصوف ًة ،وإنام منعوها
فإن قالوا :ولكن قد جيوز أن
اضطرارا.
من الرصف يف هذه األبيات
ً

ن
أوجه:
قلت :هذا االعرتاض مدفوع من ثالثة

األولَّ :أهنم لو كانوا كام زعمتم لبل َغنا عنهم شواهد قاطعة تثبت أهنم
ن
كانوا يرص َ
ن
صحيح
بشاهد
فون هذه الكلم َة .وقد أعياكم أن تأتوا عىل ذلك
ن
بريء من الطعن.
نحتج بقانون البقاء عىل األصل أو استصحاب احلالَّ ،
فإن جميء
الثاين :أنَّا
ُّ
الكلمة يف هذه األبيات وغريها ممنوع ًة من الرصف هو األصل .وال تق َبل
ن
بدليل.
دعوى اخلروج عن األصل إال
َ
املرصوف يف شعرها إال نَز ًرا حتَّى أ َباه
العرب متنع
الثالث :أنَّا مل نجد
َ
َ
احتج هبا الكوف ُّيون ك ُّلها أو ج ُّلها َ
البرص ُّي َ
كان املمنوع فيها
ون .والشواهد التي
َّ
َّ
َ
ذلك الستحباهبم خ َّف َة األعالم
وكأن
من الرصف للرضورة أعال ًما.
ن
َ
بإطالق ،كام أفر َدها الكوف ُّيون
ترخيمها يف النِّداء
ولذلك أجازوا
وسهولتَها.
َ
كان العرب ال يكاد َ
برتخيم التصغري .فإذا َ
املرصوف يف ِّ
الشعر
العلم
ون يمنعون
َ
َ
ن
رأيت من استحباهبم خ َّفة األعالم ومع َّ
أن ِّ
اضطرار فألن
عر موضع
مع ما
َ
َ
الش َ
رأيت ما سقته َ
يتحاشوا َ
ذلك يف غري األعالم َ
َ
لك من
أوىل وأجدَ ر .وقد
َ
عرف
الشواهد التي جا َءت فيها كلمة (أشيا َء) ممنوع ًة من الرصف .و َمن
َ
َ
مذاهب العرب وحت َّق َق بأساليبها َعل َم َّ
يكون َ
ذلك عىل جهة
أن من ا َملحال أن
َ
َ
االضطرار َّ
زعموا
ألن هذه الشواهدَ كثرية متوافرة .ولو
كان األمر كام َ
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َ
نحو (أشيا َء) من الرصف كـ(أفياء) و(أسامء) و(أبناء)
يمنعون
لوجدناهم
َ
ن
ن
واحد من
بشاهد
وغريها .وهذا ما مل يرتكبوه .وال يكاد املن ِّقر املستقص َيظ َفر
صحيح ال ِّشعر املحت َِّج به وقعت فيه هذه األسامء وأمثاهلا ممنوع ًة من الرصف
ن
فض ً
شاهد كام يف (أشياء).
أكثر من
ال عن أن جيدَ للكلمة الواحدة منها َ
فأما ما أوردوه من األبيات التي ا َّدعوا أن (أشياء) وردت فيها مرصوف ًة
حجة فيها.
فال َّ
أما بيت حبيب بن عبد اهلل فإ َّنه ال يش َء يوجب قرا َءته برصف (أشياء) ،إذ
الكف .وهو
يمكن أن يقرأ بمنعها من الرصف ،ويكون يف البيت زحاف
ِّ
زحاف جائز.
َ
وكذلك بيت أيب قيس بن األسلت ،إذ جيوز أن يقرأ بمنع الكلمة من
الرصف ،ويكون يف البيت زحاف النقص.
الرواية الصحيحة .والصواب
وأما بيت قيس بن اخلطيم فمعدول عن ِّ
(والي َة أشياخن ) .وكذلك َرواه أبو متا نم (ت451هـ) يف (محاسته) ( )1وابن قتيبة
(ت431هـ) يف (املعاين الكبري) ( )2وغريمها.
ن
تج به ألنَّه مو َّلدَ .
عىل أنَّه جيوز أن يقرأ باملنع من
وأ َّما بيت
بشار فال ُي ّ
َ
الطي.
الرصف عىل أن
يكون يف التفعيلة زحاف ِّ
( )1ص  15برواية اجلواليقي ،تح عبد املنعم صالح.
( ،1042 /4 )4تصحيح املعلمي.
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الثاينَّ :
أن ما ع َّللوا به من االستثقال غري قائ نم ،إذ لو رصفت هذه الكلمـة
يف القرآن مل يؤ ِّد َ
السمع خفيفـ ًة عـىل ال ِّلسـان.
ذلك إىل ث َق نل ،بل تكون عذب ًة يف َّ
ويصدِّ ق هذا أنَّه قد جا َء يف القرآن نظريهَ ،
َ
تعـاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
قال
مثل ن
ن
لكان َ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [يـس ،]11 :فلو َ
َ
يشء إن.
(أشياء إن)،
قال:
عىل َّ
َ
تقرهبـا مـن حـروف املـدِّ  ،فهـم يسـتخ ُّفوهنا لـذلك كـام
أن يف النون غنَّـ ًة ِّ
َ
وحـذفوها مـن نحـو (مل يكـن)
حروف املدِّ  .ولذلك كثرت زيادُتـا
يستخ ُّفون
َ
أيضا اللتقاء الساكني يف قوله:
لشبهها هبا وحذفوها ً
فلســـــت بآتيـــــه وال أســـــتطيعه

َ
والك اسقني إن َ
ماؤك ذا فضل
كان

حروف املدِّ فقالوا( :أذهب وتذهب
وزادوها يف َّأول املضارع كام زادوا
َ
ويذهب ونذهب) .وتاء (تذهب) مبدَ لة من الواو.
َ
لكان أخل َق هبم أن يستثقلوا ما هو
ولو كانوا يستثقلون نحو (إن إن)،
و(السمسم)
أج َلد من النون .وقد رأيناهم قالوا يف املكسور( :اخلمخم)
ِّ
ونحومها ،وقالوا يف املضموم:
(رص َرص) و(دمد َم)
َ
َ
ونحومها ،وقالوا يف املفتوحَ :
(فلفل) و(جلجل) ونحومها .وهذا ن
كاف يف إبطال الع َّلة التي زعموها.
َ
العرب ال تكاد تعبأ باالستثقال إذا َ
الثالثَّ :
كان ناش ًئا من كلمتي.
أن
َ
َ
وذلك لعروضه ،أال تراهم مل يوجبوا إدغا َم املثلي إذا كانا يف كلمتي نحو
مع سكوهنا يف نحو
(ذهب َبكر) كام أدغمومها يف
(هب) ،ومل يبدلوا الواو يا ًءا َ
َّ
َ
(حرض
الواو أل ًفا يف نحو
(القايض َوصل) كام أبدلوها يف (س ِّيد) ،ومل يبدلوا
َ
َ
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َوفد) مع حتركها وانفتاح ما قب َلها كام أبدلوها يف َ
(قال).
َ
الرابعَّ :
املنع من الرصف ،وإنام متنع
أن
االستثقال ال يستوجب يف كالمهم َ
فرعا من وجهي كالفعل .كذلك قالوا.
الكلمة من الرصف لكوهنا ً
اخلامسَّ :
توص َل بحك نم
أن العرب ر َّبام احتم َلت الع َّلة التي من شأهنا أن َ
احتملوا ث َقل اجتامع يا َءين
إذا كانت قليل َة العروض يف كالمهم ،أال تراهم
َ
و(حي َي) ،ومل يوجبوا اإلدغا َم لق َّلة هذا الرضب
إحدامها مكسورة يف َ
(عي َي)َ ،
وندوره.
يشهد با ِّطراد هذا احلكم يف ما َ
كان مث َلها،
ظري هلذه اآلية َ
السادس :أنَّه ال ن َ
سواء أكان ذلك يف كالم اهلل َ
تعاىل أم يف كالم العرب.
فإهنا متنَع البت َة أ ًّيا َ
السابعَّ :
كان
أن الكلم َة إذا استح َّقت املنع من الرصف َّ
اللفظ الذي بعدَ ها.
َ
العلل التي
تعرفك
ألهنا هي التي ِّ
ومراعاة النظائر يف كالمهم أمر مه ّم َّ
يلحظوهنا واألحكا َم التي يوقعوهنا وتقفك عىل ما يستثق َ
لون وما يستخ ُّفون وما
ن
َ
كنت
يكرهون .ومتَى
ُي ُّبون وما
نظري له يف كالمهم َ
َ
قضيت يف مسألة قضا ًءا ال َ
حام ً
ال عليهم ما ال يعرفونَه وناس ًبا إليهم ما ليس من مذهبهم وال طريقتهم.
جلور.
ويف هذا َّ
الزيغ وا َ
│
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 انتهى علم النحو إىل ابن مالك (ت134هـ) وأيب حيان (ت321هـ)وابن هشام (ت311هـ) .وال تكاد جتد يف مصنفات من جاء بعدهم شي ًئا ذا
بال.
ن
بكتاب اغتباطي بكتاب "الشواهد احلديثية يف األبواب
 قلام اغتبطتالنحوية" وأخيه السابق "االستشهاد باحلديث يف املسائل النحوية" كالمها
للدكتور يارس الطريقي .وهو كتاب حمكَم غزير الفائدة ،سدّ مكانًا مل يكن سدّ
من قبل.
 سقط من طبعة دار الكتب املرصية لـ«رشح كتاب سيبويه» للسريايفتسعة عرش با ًبا بي اجلزء السابع والثامن ،اثنا عرش منها ثابتة يف طبعة دار
الكتب العلمية .وسقط من طبعة دار الكتب العلمية تسعة وعرشون با ًبا
موضعها بعد الباب الثاين من اجلزء الثالث .وال أدري أنبه أحد عىل هذا أم ال.
 كتاب «التّامم يف تفسري أشعار هذيل» البن جني إنام هو كتاب تطبيقاتنحوية وترصيفية ،وليس فيه من تفسري الشعر يشء.
 س :ما رأيك يف حتقيق البكاء لـ«كتاب سيبويه»؟ج :عمله يف تبويب الكتاب وتفقريه عمل ج ّيد ،فقد كشف عن عبقرية
مفر ًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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مؤلفه والءم بي أوصاله وأسقط بعض وعورته.
وأما حتقيقه فدون ذلك ،وليس بالدُّ ون.
 يف كتاب «الكفاف» للصيداوي هذيان كثري واستخفاف بمسائل العلمالتفهم وجزم عن غري إحاطة.
وهزل مشوب بجدّ وإنكار قبل ّ
 من أوسع كتب النحو التي قلام يعزب عن مجيعها مسألة من مسائلهيتم ،و«ارتشاف الرضب» كالمها أليب حيان ،و«املغني
«التذييل والتكميل» ،ومل ّ
يف النحو» البن فالح ،وطبع منه جزء يسري ،و«النهاية يف رشح الكفاية» البن
ً
كامال ،و«متهيد القواعد» لناظر اجليش و«مهع اهلوامع»
اخلباز ،ومل يطبع
للسيوطي.
 «رشح األشموين لأللفية» عامته منقول من «رشح األلفية» للمراديو«رشح الكافية الشافية» البن مالك حتى إنه لينقل منهام باألسطر ن ً
قال حرف ًّيا.
ومن حماسنه:
 -1أنه من أوسع رشوح األلفية.
 -4أنه مزج الرشح بمتن األلفية ،فهو من هذا الوجه صالح حلافظها.
 -5أنه خدم بحاشية الصبان عليه.
 يف كتاب إحياء النحو« إلبراهيم مصطفى إعامل نظر والتامس للتحقيق.وهو حسنة تذكر له وإن كنت ال أستجيد أكثر رأيه فيه.
 «املقاصد الشافية» للشاطبي رشح كبري احلجم ،وهو من أوسع رشوحاأللفية ،ولكن فوائده ليست كثرية بالنظر إىل حجمه ،فليس هو من كتب النحو
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الواسعة يف استقصاء املسائل واخلالف والعلل واحلجج .وأنفع ما فيه قسم
الرصف .ومن حماسنه أنه يع ّلم قارئه الد ّقة يف استعامل األلفاظ والتبرص
بداللتها وما يعطيه منطوقها ومفهومها.
 أربعة كتب مل يؤ َّلف يف النحو مثلهن« :كتاب سيبويه» ،و«رشحالسريايف» له ،و«املغني» البن فالح ،و«التذييل والتكميل» أليب حيان .ومن
املؤسف أن الكتب الثالثة األخرية ك ّلها ملا تطبع طبعة علمية كاملة
 يف الكتب التي َّحشى عليها الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد رمحه
إعراب
اهلل نفع عظيم ألهنا مجعت مع البسط وجودة الرشح واإليضاح
َ
الشواهد ،وذلك كـ«رشح قطر الندى» و«رشح شذور الذهب» و«رشح ابن
ترسخ
حرى أن ّ
عقيل» و«رشح ابن هشام لأللفية» و«مغني اللبيب» .وهي ً
قدمك يف النحو واإلعراب.
رشحا ملسائل النحو
 من أحسن من رأيت من املصنفي املعارصينً
وإبان ًة عنها حممد حميي الدين عبد احلميد يف رشوحه وال سيام رشحه عىل
«أوضح املسالك» ،وعباس حسن يف كتابه «النحو الوايف» .فإذا ّ
تعذر عليك
فهم مسألة ن
نحو فالتمس بياهنا عندمها.

ملعىل» للدكتور حممد خليل الزروق كتاب ّ
 «ا ّهذب فيه مؤلفه «رشح قطر
الندى» البن هشام ثم مجع لكل مسألة شواهدها من القرآن واحلديث والشعر
الرفيع .وهو كتاب نافع جدًّ ا.
 عمل اللغوي هو أن جيمع كالم العرب بالفعل .وعمل النحوي هو أن111

بالقوة.
يستخرج كالم العرب ّ
إمتاعا ملن أخذه بعلله وأرساره ألنه علم خياطب
 النحو من أكثر العلومً
العقل والذوق م ًعا.
 حقيق أن يكره النحو من ال يعرف غري كتب ابن هشام .وحقيق أنيبغض الرصف من ال يعرف غري «العزي» و«الالمية» و«البناء» .وحقيق أن
يمقت اللغة من ال يعرف غري «الفصيح» و«الكفاية» .وحقيق أن يعيب البالغة
من ال يعرف غري «التلخيص» و«اإليضاح» ،وذلك أن من انتهى إليها وجعلها
ً
وكالال يف احلدّ ووهنًا يف امللكة بام
غايتَه يف حتصيل العلم أورثته ضي ًقا يف النظر
التفرج برحابة هذه العلوم وانفساح آفاقها ومن ّ
لذة االطالع عىل
حر َم من
ّ
اختالف مشارهبا ومسارهبا ومن متعة التكشيف عن أصوهلا واالمتحان لعللها
واملراجعة ألحكامها ،وذلك ملا يغلب عليها من شدّ ة اإلجياز واملبالغة يف
االختزال واإلمهال لذكر اخلالف واإلسقاط للعلل.
ن
مصطلحات يف أبوابه
 داء مصنفات النحو الذي ال تربأ منه أبدً ا ذكراألوىل مل يأت بياهنا كجعل دخول حروف اجلر من عالمات االسم قبل بيان
معنى احلروف ،وكجعل العلمية من علل املنع من الرصف يف العالمات
الفرعية قبل ذكر باب النكرة واملعرفة كام يف «رشح القطر» وغريه ،وكجعل
الضم مع أن باب
عدم اإلضافة يف (قبل) و(بعد) ونظائرمها رش ًطا لبنائها عىل
ّ
اإلضافة متأخر عن هذا الباب.
وكثري من هذا راجع إىل فساد التصور املنطقي القائم عىل االنتقال من
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اجلزء إىل الكل ومن اإلفراد إىل الرتكيب ومن إدراك عالئق اهليكل العام
للعلم.
وهذا من أسباب عرس النحو عىل كثري من الطالب ملا فيه من ما يشبه
الدور السبقي ،ألن املصنف يقدّ ر أن الطالب يعرف هذه األبواب قبل ذكرها،
ولو عرف الطالب ذلك ملا احتاج إىل تع ّلمه .ويمكن معاجلة ما ال بد من ذكره
قبل بابه بتعريفه بإجياز وبيان أنه سريد ذكره يف ما بعد.
ولذا أرى أن ذكر باب النكرة واملعرفة بعد اإلعراب خمالف للرتتيب
املنطقي ألن األول يتعلق بالكلمة مفردة ،واآلخر يتعلق هبا مركبة ،واإلفراد
سابق للرتكيب.
 س :ما فرق ما بي النحو والرصف؟جُ :
لكل من هذين العلمي مباحثه التي ينفصل هبا عن اآلخر .ومن
الفروق بينهام:
 -1النحو يبحث يف احلرف األخري من الكلمة فقط غال ًبا .والرصف
يبحث يف مجيع حروف الكلمة.
أتتغري
 -4النحو يبحث يف حكم واحد من أحكام احلرف األخري ،وهو
َّ
بتغري موقع الكلمة يف اجلملة أم ال؟ وهو ما يسمى باإلعراب والبناء.
حركته ّ
أيضا يف أحكام َ
أخر كالتقديم
وينظر يف علل هذا
التغري ورشوطه .ويبحث ً
ّ
والتأخري ،واحلذف ِّ
والذكر ما جيوز منها وما ال جيوز .والرصف يبحث يف مجيع
أحكام حروف الكلمة ما عدا اإلعراب والبناء .وهي عىل رضبي :أحكام
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يتغري هبا املعنى كالتصغري واجلمع .ولفظ ّية ،وهي التي ال
معنو ّية ،وهي التي ّ
يتغري هبا املعنى كاإلبدال واإلعالل.
 -5النحو ال تنشأ أحكامه وال تعرف إال بعد تركيب الكلمة يف مجلة.
والرصف تبحث أحكامه سواء أكانت الكلمة مفردة أم مركبة.
│
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 الستعامل (كي) الداخلة عىل املضارع صور كثرية ،تقول يف اإلثبات:(جئت كي أتعلم) (ولكي أتعلم) و(كي أن أتعلم) و(كيام أتعلم) و(كي
ألتعلم) و(لكي أن أتعلم) و(لكيام أتعلم) و(لكيام أن أتعلم) و(كيام أن أتعلم)
بالنصب ،و(كيام أتعلم) بالرفع .وتقول يف النفي( :جئت كي ال أتعلم) و(لكي
ال أتعلم) و(كيام ال أتعلم) و(لكيام ال أتعلم(.
نسب ابن مالك وأشياعه إىل الزخمرشي أنه يرى أن (لن) تفيد التأبيد.
َ
والثابت عنه أنه يراها تفيد التوكيد ،قال يف «املفصل»( :و«لن» لتأكيد ما تعطيه
«ال» من نفي املستقبل) ،وقال يف «األنموذج»( :و«لن» نظرية «ال» يف نفي
املستقبل ،ولكن عىل التأكيد) ،وقال يف «الكشاف»«( :ال» و«لن» أختان يف نفي
تصحف عىل
املستقبل إال أن يف «لن» توكيدً ا وتشديدً ا) .فلعل لفظ (التأكيد)
ّ
ابن مالك .عىل أن داللتها عىل التأبيد يف رأيي صحيحة إذا فهمنا أن املراد
بالتأبيد أهنا ّ
تدل عليه يف األصل ما مل ينتقض ذلك بقيد مذكور نحو
ن
مدلول عليه بالسياق نحو
﴿ﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ [مريم ]41 :أو مقدّ ر
﴿ﯝﯞ﴾ [األعراف .]125 :وداللة السياق يف هذه اآلية عىل التقييد هي وقوعه
جوا ًبا لسؤاله الرؤي َة يف احلال ،ألن موسى حي قال( :أرين أنظر إليك) إنام كان
مفر ًقا يف تويرت وملتقى أهل اللغة وفسبك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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يطلب الرؤية يف احلال ال يف اآلخرة ،فكان نفي الرؤية مرصو ًفا إىل ذلك ،كام لو
قال لك صاحبك( :أنا يف البيت ،فهل لك أن تأتيني؟) فقلت( :لن آيت) فإنه
سيفهم من ذلك نفيك اإلتيان ذلك اليوم ال آخر األبد.
 إذا وقعت كلمة (بنت) صفة بي علمي فالوجه عند يونس وسيبويهتنوينها إن كانت مرصوفة .وذكر يونس أنه سمع هذا عن العرب .فيقال( :هذه
هند بنت زيد) عىل وجه رصف (هند) ،وذلك ألن علة حذف التنوين قبل
(ابن) نحو (حممد بن زيد) هو التقاء الساكني التنوين والباء مع كثرته يف
الكالم ،ومل يلتق ساكنان يف (بنت) .والوجه عند أيب عمر التنوين ألن الع ّلة
عنده كثرُتا يف الكالم وإن مل يلتق ساكنان.
بنت منظور بن ز ّب َ
ان الفزاري َة) عىل
فتقول( :تزوج ابن الزبري أ َّم عم نر َ
مذهب يونس وسيبويه .وتقول عىل مذهب أيب عمر( :تزوج ابن الزبري أ َّم عمر
بنت منظور بن ز ّب َ
ان الفزاري َة).
َ
 س :هل جيوز إسكان آخر الفعل املايض إذا كان يا ًءا نحو (لقي)؟ج :اختلف النحاة يف ذلك فعده ابن عصفور مـن الرضـائر وأجـازه ابـن
مالك يف الكالم .وهو الراجح .ومن شواهده قـراءة احلسـن ﴿ﮪ ﮫ با ﮭ
ﮮ﴾ [البقرة ]437 :واألعمش ﴿فنس ﭬﭭﭮﭯﭰ﴾ [طه ]111 :وأبيـات
من الشعر معروفة.
 س :هل جيوز كرس مهزة (إن) يف نحو (أشهد إنك جمتهد)؟486

ج :الفتح يف مثل ذلك هو األصل .وجيوز الكرس عـىل أن تكـون (شـهد)
بمعنى (قال) .وهي لغة لقيس حكاها مؤرج .أو تكون جاريـة جمـرى القسـم.
وقرأ ابن عباس واحلسن البرصي ﴿ﭤ ﭥ

إنه ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [آل عمـران]17 :

بالكرس.
 س :أجي ّر ما بعد (مذ) و(منذ) أم يرفع؟جر ما بعدمها سواء كان ماض ًيا
ج :أخرص جواب لذلك أن نقول :األجود ّ
أو ً
حاال إال يف (مذ) إذا كان ما بعدها ماض ًيا ،فاألجود رفعه .فمثال اجلر (ما
رأيته منذ اليوم ويومي) و(ما رأيته مذ اليوم) .ومثال الرفع (ما رأيته مذ
يومان) ألن (مذ) دخلت عىل ماض.
 س :أجد يف كثري من كتب الرتاث نحو هذا املثال( :األصمعي :كلن
فكيف أقرؤه؟ أأقول( :قال األصمعي) أم أقول( :عن
مضيق بي جبلي مأزم)،
َ
األصمعي) أم ماذا؟
ِّ
ج :يف رأيي أنه جيوز أن يقرأ مثل هذا بوجهي:
األول :أن تضيف قبله عند القراءة كلمة (قال) عىل تأويل حذف املصنف
اختصارا كام يكتبون (ص) وهم يريدون (صىل اهلل وعليه وسلم)
هلذه الكلمة
ً
ويقرءوهنا (صىل اهلل عليه وسلم) .وال تقرأ (صاد) .وكذلك سائر
االختصارات.
الثاين :أن تقرأه كام هو من غري إضافة يشء إليه ،وذلك عىل تقدير
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(األصمعي) ونحوه ً
فاعال حمذو ًفا فعله لداللة احلال.
اجلر كـ(عن) ألن حرف اجل ّر ال جيوز حذفه يف غري
وال يصح تقدير حرف ّ
الرضورة.
 س :قرأت بيتًا لبعض الشناقطة األقدمي يقول فيه:أهـ ً
ن
ــال بـــه مـــن صـ ن
طـــامح
ــالح

للخـــــري مل -لغـــــريه -يطمـــــح

فهل جيوز هذا الفصل بي (مل) اجلازمة والفعل املجزوم؟
ج :نعم ،جيوز هذا يف رضورة ِّ
الشعر .ومنه قول ذي ا ّلرمة:
كأن مل –سوى ن
ؤهل
أهل من الوحش -ت َ

قفــارا رســومها
فأضــحت مغانيهــا
ً

 يكتب يف بعض بطاقات األعراس (الداعيان :فالن وفالن).واألصوب أن يقال( :الداعي فالن وفالن) ألنه ينبغي أن يكون املبتدأ معرو ًفا
ومستقرا يف نفسه ،وكاجلواب عن سؤال سأله ،كأنه قال( :من
لدى املخا َطب
ًّ
الداعي إىل العرس) .وهو ال يقول( :من الداعيان إىل العرس؟) ألن هذا مل
أيضا( :رئيس ذلك البلد
يشع بحيث يكون هو األصل وهو العادة .وإذن تقول ً
فالنة) و(مع ّلمنا امرأة) و(الكتب املقرتحة عليك كتاب سيبويه فقط)
و(املاشطة رجل) و(الشاهد األول يف تلك القضية فالنة).
 الصحيح يف رأيي جواز االبتداء بالنكرة مطل ًقا إذ ال فرق بي (يف الدارللمهم ،و(رجل)
رجل) و(رجل يف الدار) ،ولكنه ضعيف بالغ ًّيا ألن االبتداء
ّ
نكرة.
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 س :هل يص ّح أن يقال( :معرفة حال بعضهم البعض)؟ج :نعم ،يص ّح هذا عىل أن يكون املصدر (معرفة) مضا ًفا إىل مفعوله،
ً
مرفوعا .وقد أجاز هذا سيبويه وغريه ،ومنعه
فاعال له
ويكون (البعض)
ً
بعضهم.
واألجود إضافته إىل فاعله وذكر مفعوله بعدَ ه منصو ًبا به ،فيقال( :معرفة
ن
بعضهم َ
بعض) أو (ال َبعض).
حال
 س :هل قال أحد بجواز إثبات حروف العلة يف فعل األمر أو املضارع(صيل يا رجل) و(مل ِّ
املجزوم نحو ِّ
تصيل يا رجل)؟
ج :أجاز ذلك الفراء يف «معاين القرآن» .وفيه نظر ألنه مل يقطع بسامعه عن
العرب يف كالمهم املنثور ،وإنام ساق لذلك شواهد من الشعر.
 تسمية الكلمة حر ًفا اصطالح شائع جدًّ ا يف القرون األوىل عنداللغويي والنحاة .وهو الوجه الراجح الذي ينبغي أن ُيمل عليه قول النبي
عليه السالم ..( :ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف).
 س :ما الذي ينقسم إىل اسم وفعل وحرف؟ أهو الكلمة أم الكالم؟شئت جعلتَه الكلم َة .ويكون ذلك من انقسام الّشء إىل جزئياته،
ج :إن
َ
ن
أن االسم والفعل واحلرف ُّ
أي :أنواعه .وذلك َّ
يسمى (كلمة).
كل واحد منها َّ
جعلت الكال َم ينقسم إىل هذه الثالثة .ويكون
شئت جعلتَه الكال َم ،أي:
وإن
َ
َ
من انقسام الّشء إىل أجزائه .واملراد َّ
أن كال َم العرب قائم عىل هذه األقسام
ك ِّلها .وليس املراد كال َم املتك ِّلم ،فإنّه ر َّبام قا َم ببعض هذه األقسام كقولك:
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(حممد كريم) و(جاء حممد).
ومن ّمن جعلها أقسا ًما للكلمة الزخمرشي (ت157هـ) يف (املفصل)
وابن احلاجب (ت121هـ) يف (الكافية) وابن مالك (ت134هـ) يف
(التسهيل) .وعليه مجهور ِّ
املتأخرين.
ربد (ت471هـ) يف (املقتضب) وابن
ومن ّمن جعلها أقسا ًما للكالم امل ّ
الرساج (ت511هـ) يف (األصول) والزجاجي (ت520هـ) يف (اجلمل) وأبو
عيل الفارك (ت533هـ) يف (اإليضاح) وابن جني (ت554هـ) يف (اللمع)
وغريهم .وهو أكثر صنيع املتقدِّ مي.
 تقول عند إضافة (سني) عىل إعراب مجع املذكر( :سنوك) .وهواألجود .وعىل إعراب مجع التكسري(:سنينك) .وتقول( :سن ُّيك) عىل لغة من
جيمعها عىل (سن ّي).
(قيسا) إىل (الرق ّيات).
 جيوز أن تقول( :ابن قيس الرق َّيات) فتضيفً
وجيوز أن تقول( :ابن ن
قيس الرقيات) ،جتعلها بدالً من (ابن).
 تقول( :اهلل أكرب اهلل أكرب) فتضم الراء األوىل .وهو األصح .وجيوزرب اهلل أكرب) ،فتسكن وتفتح .أما اإلسكان
ً
أيضا (اهلل أكرب أهلل أكرب) ،و(اهلل أك َ
فعىل إجراء الوصل جمرى الوقف .وأما الفتح عىل نقل حركة اهلمزة بعد
(من انت).
اإلسكان عىل قياس َ
حمد) .وأل هذه للمح
 أجاز ابن جني تسمية النبي عليه السالم (امل َّالصفة .ومل يرد هذا اللفظ وص ًفا إال يف بيت واحد:
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باملحمـــد مالـــك
إذا مـــا قتلنـــا
َّ
 س :كيف أقف عىل الضمري (أنت) لألنثى؟ هل أقف عليها بالسكونبـ(أنت) للمذكّر؟
مع أن ذلك ملبس
َ
ج :يوقف عىل (أنت) بالسكون سواء أكانت ملخاطبة مذكر أم مؤنث.
أيضا الوقف عليها هباء السكت فتقول( :أنتَه) و(أنته) .وهذا رافع ل ّلبس
وجيوز ً
الذي قد يعرض ،وهو قليل ّ
ألن يف قرينة اخلطاب الذي يقتِض يف الغالب
املواجهة واإلقبال ما ّ
يدل عىل نوع املخاطب .وال جيوز الوقف عليها باحلركة
كام يفعله بعض الناس .وليس لتجويز بعضهم (أنتي) وجه من السامع وال
القياس.
رب) جائز يف قول
رب) ونحوه بمعنى (خذ اخل َ
 قول الناس( :إليك اخل َ(تنح).
الكوفيي .أما البرصيون فال جييزون استعامل (إليك) إال الز ًما بمعنى ّ
 س :ما وجه تنوين نحو كلمة (هدً ى) وفتحها أبدً ا يف مجيع أحوالإعراهبا؟
ج :إنام ن ّونت ألهنا اسم منرصف كـ(رجل) و(قلم) .واأللف يف آخرها
مبدلة من الياء ،وليست ألف تأنيث .وأما فتحها أبدً ا بقولك( :هذا هدَ ن)
و(رأيت هدَ ن) و(علمت هبدَ ن) خال ًفا لكلمة (رجل) ً
مثال ،فإنك حترك آخره
بحسب حم ّله من اإلعراب فتقول( :هذا رجلن) و(رأيت رج َلن) و(مررت
برجلن) فذلك أن الفتحة الالزمة يف (هدى) هي فتحة الدال ،وليست حركة
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اإلعراب .أما حركة اإلعراب فحذفت مع الياء املحذوفة .واألصل (هدَ ين)،
فلام حتركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت أل ًفا فصارت (هدَ ان) فالتقى ساكنان
األلف املبدلة من الياء ،والتنوين فحذفت األلف فصارت (هدَ ن = هدً ى)،
فيقال يف إعراهبا يف نحو (هذا هدً ى) :خرب مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة املقدرة
عىل الياء املحذوفة.
داعي لكذا) أم (ال دا نع لكذا)؟
 س :ما الصواب (الَ
مبني عىل الفتح .واألصل
داعي) من غري تنوين ألنه
ج :الوجه (ال
ّ
َ
(داع ًيا) فحذف التنوين من أجل البناء .وال يصح (داعن) ألن الياء إنام حتذف إذا
كانت ساكنة بسبب التقاء الساكني الياء والتنوين ،وال تسكن إال إذا كانت يف
جر ،وهي هنا مفتوحة يف حمل نصب.
حمل رفع أو ّ
أما (ال داعن) فجائزة عند من يرى إعامهلا َ
عمل ليس أو عند َمن يرى
مكررة .واألصل فيها حي إذ (ال داعي = داعي) ثم أع ّلت
غري ّ
َحلاقها َ
مهملة َ
ن
(قاض) فصارت (داعي) فالتقى ساكنان فحذفت الياء فآلت إىل (داعن
إعالل
= داعن).
 جيوز أن تقول( :جاءت املرأتان كلتامها وكالمها) .واألول أجود. يف (امرئ) ثالث لغات:امر ًءا ،مررت بامرئ).
 -1إتباع الراء حركة اإلعراب (هذا امرؤ ،رأيت َ
وهي أجودها.
(امرأ).
 -4فتح الراء مطل ًقا َ
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 -5ضم الراء مطل ًقا (امرؤ).
 يف حركة نون املثنّى ثالث لغات: -1كرسها أبدً ا (جاء رجالن ،رأيت رجلي ،مررت برجلي) .وهي
اجليدة العالية.
ولرجلي) عن الفراء.
رجلي
 -4فتحها يف النصب واجلر (شكرت
َ
َ
 -5ضمها يف الرفع (جاء رجالن) عن أيب َعمر الشيباين.
رب) و(عليك بالصرب)
 جيوز أن تقول( :عليك الصرب) و(عليك الص َواجلر.
بالرفع والنصب
ّ
تعمري اهلل ،أي بقا َءه .وهو
(عم َرك اهللَ) بمعنى أسألك باعتقادك
 تقولَ :َ
و(عمرك اهللَ).
(عم َرك اهلل) َ
الوجه .وجيوز َ
 االعتالل جلعلهم حركة نون املثنى الكرسة وحرك َة نون مجع املذكرن
واجب ألنه اعتالل للوضع ،واألصل يف
الفتحة ،وليس العكس ،اعتالل غري
ن
األوضاع أن ال ي َّ
مفض إىل امتناع احلكم أو التناقض عندَ عدَ م
عتل هلا ألنه
رب عن جميء َ
أخوين توءمي أحدمها اسمه
املز َّية ،أال َترى أنَّك لو
َّ
أردت أن خت َ
َ
فقلت:
واآلخر اسمه خالد ،وال تع َلم بينَهام فر ًقا وال تدري ُّأهيام أكرب،
حممد
َ
(جا َء حممد وخالد) َ
قلت( :جاء خالد
حممدً ا؟) .ولو َ
لقيل لك( :ومل َ قدَّ َ
مت َّ
َ
وحممد) َ
عندك مز َّية َ
عىل
فلام مل يكن ألحدمها
لقيل لك( :ومل َ قدَّ َ
مت خالدً ا؟)َّ .
وجوب تقديم ما له مز َّية َ
َ
كان هذا يسلمك إىل أحد
وكنت معتقدً ا
اآلخر
َ
َ
أمرين:
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أحدمها :أن تنقطع عن الكالم .وهذا ِّبي البطالن َّ
فوات الغرض.
ألن به
َ
والثاين :أن تقدِّ َمهام مجي ًعا أو ِّ
تؤخ َرمها مجي ًعا .وهذا من املستحيالت
تناقضا ألنَّك ال تقدِّ م الّشء عىل غريه إال إذا َ
العقل َّية َّ
كان غريه َّ
مؤخ ًرا
ألن فيه
ً
َ
وكذلك العكس.
عنه.
لكل ن
يكون ِّ
َ
يشء من هذا القبيل ع َّلة.
وإذن فال جيب أن
والفتح
الكرس للمثنَّى
يلتمس الع َّلة يف اختيارهم
عىل أنّه لو أرا َد امرؤ أن
َ
َ
َ
ن
ألهنا قارصة ال
خيمنها ،ولكنَّها ع َّلة ضعيفة غري مستحكمة َّ
للجمع أمكنَه أن ّ
ولذلك َّ
َ
فإن من العرب  -وهم بنو
عرف هبا ا ِّطراد احلكم من عدمه.
أفرا َد هلا ي َ
الفراءَ ،
أسد  -من يفتح َ
قال الشاعر:
نون املثنَّى كام حكَى َّ
ي اســتقلت عشـــ َّي ًة
عــىل أحــوذ َّي َ

هــــي إال ملحــــة وتغيــــب
فــــام
َ

اضطرارا كام َ
العكس فكرسوا َ
قال ذو اإلص َبع
نون اجلمع
وقد فعلوا
َ
ً
ال َعدواين:

إنـــي أبـــ ٌّي أبـــ ٌّي ذو حمـافـظـــ نة

يب مــــــن أب ِّيــــــي
يب أ ُ
وابــــــن أ ُ

َ
كرس نون اجلمع فكرهوا أن يقولوا:
وأصح العلل
ُّ
لذلك ّأهنم استثقلوا َ
األخف ،وهو الفتح ،ثم اختاروا
(جا َء الزيدون) و(رأيت الزيدين) فاختاروا
َّ
األخف يف املثنَّى فيفتحه كام
بي النوعي .وبعضهم خيتار
للمثنَّى
َّ
الكرس ل َيفرقوا َ
َ
فتحه يف اجلمع وال يبايل بع َّلة الفرق.
َ
 زعم سيبويه أن حذف ياء املنقوص غري النكرة رضورة .والصحيح404

جوازه .ويف القرآن ﴿ﯵﯶ﴾

[القمر]1 :

﴿ﮒﮓ﴾

[ق]21 :

﴿ﭔ

ﭕ﴾ [اإلرساء .]53 :ومنه َعمر بن العاص.
 قال سيبويه( :وأما بايعته يدً ا نبيد ،فليس فيه إال النصب) [الكتاب /1
فمنع الرفع ألنك ال تريد أنك بايعتَه ويدك يف يده حقيق ًة ،وإنام تريد
،]551
َ
وضعت يدَ ك يف يده أو مل تضعها.
أنك بايعته بالتعجيل سواء
َ
ويف هذه العلة نظر ،وذلك أنه جيوز أن يكون هذا الكالم كناي ًة غالب ًة يراد
ملزومها وإن مل يقع الزمها يف مجيع أحواهلا كام تقول( :فالن جبان الكلب)
(قر َع الرجل سنَّه) تريد أنه ند َم وإن مل
تريد أنه كريم وإن مل يكن لديه كلبَ .
الكنائي َ
احلقيقي فإنه جيوز
دون املعنى
يفعل هذا .وكام جاز هنا أن يرا َد املعنى
ّ
ُّ
أيضا يف (يد ن
كان األصل يف التعجيل أن ي َ
بيد) إذ َ
كون ويد البائع يف يد
هذا ً
يتعي من بعد أن يوجدَ الالزم.
املشرتي ثم َ
صار كناي ًة فلم َّ
غلب هذا حتى َ
صحت هذه الع ّلة المتنع أن تقول( :كلمته فوه إىل َّيف) إذا كلمتَه وقد
ولو ّ
حي ن
لت بوجهك عنه قلي ً
إذ ليس ق َبل فيه.
ال ألن فاك َ
م َ
والذي أراه أن الرفع إنـام امتنـع ألنـه لـيس يف اجلملـة رابـط يعـود عـىل
ن
ن
حمذوف ألنَّه إنام يقدَّ ر إذا كان ما قب َلـه
ضمري
مسو َغ لتقدير
صاحب احلال .وال ِّ
أيضا كام فعلوا هـذا يف اخلـرب ،قـالوا( :السـمن منـوان
داالًّ عليه وكان يقتضيه ً
بدرهم) أي :منه ،ألن املنا مكيال من مكاييل السمن ،فكأنـك قلـت( :السـمن
جزء بدرهم) ،فهو بعض املبتدأ ،فالداللة فيه إذن َداللة ِّ
الكل عىل اجلـزء .هـذا
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رب وطلبه له بخالف احلال ،فال يقتضيها صاحبها وال ّ
يدل
مع اقتضاء املبتدأ اخل َ
َ
تكون الدّ اللة عليهـا بـالقرائن اللفظيـة .وقـد عـرف
وجب أن
عليها .فلذلك
َ
ـط الــواو ورابـ َ
العــرب هــذا فجعلــوا هلــا رابط ـي رابـ َ
ـط الضــمري كــام قــال:
﴿ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ﴾ [البقرة ، ]44 :ولـيس كـذلك مجلـة
َ
باآلخر .فأ َّما أن يسـتغنوا عـنهام مجي ًعـا
اخلرب .ور ّبام استغنوا عن أحدمها اكتفا ًءا
فال َيكون.
 إن سمعت أحدً ا يقول( :كان زيد قائم) فال تعنّفه ،فقد أجاز ذلكاجلمهور عىل تقدير ضمري الشأن ،وابن الطراوة عىل إلغاء عمل (كان) .وله
شواهد.
ً
 س :مل ال نعرب اسم (كان) وأخواُتا ًمفعوال به؟
فاعال ،وخربها
(رضب حممد
ج :ألن املفعول هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ،فإذا قلت:
َ
حممد عىل ن
زيدً ا) فإن الفعل وهو الرضب وقع من ن
زيد ،وهذا ال يسوغ يف (كان)
كريام) فالفعل وهو الكون مل يوقعه حممد
وأخواُتا ألنك إذا قلت( :كان حممد ً
بـ(كريم) ألن الكون فعل الزم ال يتعدّ ى ،والكريم هو حممد نفسه .ويزعم
ن
بعض النحاة أنه ال ّ
جمرد الزمان ألنك تقول:
يدل عىل حدث ،وإنام يد ّل عىل ّ
نقلت زمان
(حممد كريم) ،فإذا أدخلت عليه (كان) فإنك ال تعدو أن تكون
َ
املِض.
اجلملة االسم ّية من االستمرار إىل
ِّ
 س( :ملَ) (ملا) ( َمله) هل هذه األوجه جائزة يف االستفهام؟406

ج :نعم ،كلها جائزة .وذلك أنه جيوز لك أن تقولَ :
(ملا فعلت ذلك؟)
بإثبات األلف .وقد قرئ﴿ :عن ّمد يتسدءلون﴾ [النبأ ،]1 :وقال حسان:
متـــــرغ يف رمـــــاد؟
كخنزيـــــر
ّ

عـــىل مـــا قـــام يشـــتمني لئـــيم

واألكثر حذفها .فإن حذفتها فلك يف الوقف عليها وجهان:
األول :أن تقف عليها هباء السكت فتقول( :ملَه) .فعىل هذا تكتبها باهلاء
وإن وصلت ألن الرسم موضوع عىل الوقف واالبتداء.
الثاين :أن تقف عليها بغري اهلاء فتقول( :مل) فتكتبها كذلك للعلة السابقة.
عيل مثال التنازع (رضبني ورضبت زيدً ا) ،فام رشحه؟
 س :أشكل ّوجب رفع (زيد)
أعملت األول يف (رضبني ورضبت زيدً ا)
ج :إن
َ
َ
فتقول( :رضبني ورضبت زيد) ألنه يطلبه عىل جهة الفاعلية .واألصل إضامر
املفعول ،فتقول( :رضبني ورضبته زيد) .وهو األحسن .وجيوز احلذف ألنه
فضلة فتقول( :رضبني ،ورضبت زيد).
فقلت( :رضبني ورضبت زيدً ا) فال يشكل عليه ذكر
أعملت الثاين
وإن
َ
َ
املفعول ،وهو ياء املتكلم يف (رضبني) ألنه إنام جيب حذفه إذا كان يعود إىل
املتنازع كقولك( :رضبته ورضبني زيد) ملا يلزم منه من اإلضامر قبل ّ
الذكر لغري
َ
رضورة ألن املفعول فضلة .أما (رضبني ورضبت زيدً ا) فياء املتكلم يف
املتنازع (زيد) ،فيجب ذكرها.
(رضبني) إنام تعود إىل املتك ّلم ال إىل
َ
وأنصح لك بقراءة هذا الباب يف (اإليضاح يف رشح املفصل) البن
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احلاجب ،فقد أجاد يف َعرضه وتبيانه.
│
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هل يج يز العلماء نحو (استمعت إلى معاني َ مفيدة) بإثبات الياء في
(معاني) في حال الجر ّ؟

()1

ن
جمرورا إال حذف الياء والتنوين ،وذلك
(معان)
ال جييز العلامء يف نحو
ً
معان مفيدة) .وال يقال( :استمعت إىل معاين مف ن
ن
يدة) إال
كقولك( :استمعت إىل
َ
ن
علامَ ،
جوار فحقه  -إذا حرك
ربد (:إن احتاج الشاعر إىل مثل
قال امل ّ
يف ما كان ً
بجواري كام قال
آخره يف الرفع واخلفض -أن ال جيريه ،ولكنه يقول :مررت
َ
الفرزدق:
ً
مــوىل هجوتــه
فلــو كــان عبــد اهلل

ولكـــن عبـــد اهلل مـــوىل مواليـــا

فإنام أجراه للرضورة جمرى ما ال علة فيه) [املقتضب َ ،]125 :1 /
وقال
ابن جني( :وكذلك قوله:
ن
فـــاخرات
معـــاري
أبيـــت عـــىل
َ

ملــــوب كــــدم العبــــاط
هبــــن
َّ

معاري ،بإجراء املعتل جمرى الصحيح رضورة .ولو
هكذا أنشده :عىل
َ
أنشد :عىل ن
معار فاخرات ،ملا كرس وزنًا وال احتمل رضورة) [اخلصائص :4 /
 ،457هنداوي]َ .
وقال ابن مالك( :املنقوص الذي نظريه من الصحيح غري
ن
ن
خالف أنه يف
كجوار وأعي نم ،تصغري أعمى ،فال
غري عل نم
َ
منرصف إن كان َ
( )1يف املمنوع من الرصف.
نرش يف 1247 /7 /45هـ.
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قاض يف اللفظ ،ويف النصب ن
واجلر ن
ن
جار جمرى نظريه من
جار جمرى
الرفع
ّ
ن
ن
جواري ...وكذا إن
بجوار ...ورأيت
جوار ...ومررت
الصحيح ،فيقال :هأالء
َ
علام يف مذهب اخلليل وسيبويه وأيب عمر وابن أيب إسحاق .وأما يونس
كان ً
وأبو ن
زيد وعيسى والكسائي فيقولون يف قايض ،اسم امرأة :هذا قايض،
َ
وقال
ومررت بقايض[ )...رشح الكافية الشافية  ،51 :4 /دار صادر]،
الشاطبي( :هذا ال تقوله العرب يف السعة أصالً) [رشحه عىل األلفية :1 /
.]171
بي
أما ما نق َل إلينا من ما خيالف هذا عن بعضهم فغلط منهم إذ خ َلطوا َ
ن
علام .وقد ذكرت آن ًفا مقاالت العلامء يف
مسألة (جوار) نكر ًة ومسألة
(جوار) ً
العرب (ال تقول ذلك يف السعة ً
التفريق بينهام َّ
أصال).
وأن
َ
ّ
املحيل –وليس باملعروف–
بي قول
يتبي وجه الغلط أسو َد مظل ًام وازن َ
ول َّ َ
ن
مالك.
وقول ابن
قال املحيل:
ن
جوار] مقدر إال عند يونس وأيب زيد
(اإلعراب فيه [يعني نحو
بجواري .ومنه عندهم
والكسائي ،فإهنم يظهرون األخرية فيقولون :مررت
َ
قول الفرزدق :
ولكـــن عبـــد اهلل مـــوىل مواليـــا
وهو عند غريهم حممول عىل الرضورة).
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ن
مالك:
وقال ابن
علام يف مذهب اخلليل وسيبويه وأيب عمر وابن أيب
(وكذا إن كان ً
إسحاق .وأما يونس وأبو ن
زيد وعيسى والكسائي فيقولون يف قايض ،اسم
امرأة :هذا قايض ،ومررت بقايض).
أكثر من ذلك انظر إىل ما َ
قال سيبويه يف «كتابه»:
ول َ
يتبي الغلط َ
(وأ ّما يونس فكان ينظر إىل ّ
كل يشء من هذا إذا كان معرفة كيف حال
نظريه من غري املعتل معرفة ،فإذا كان ال ينرصف مل يرصف ،فيقول :هذا
بجواري قبل .وقال اخلليل :هذا خطأ ،لو كان من
جواري قد جاء ،ومررت
َ
اجلر لكانوا خلقاء أن يلزموها اجلر والرفع إذ
شأهنم أن يقولوا هذا يف موضع ّ
ّ
اجلر ،ولكانوا خلقاء أن ينصبوها يف
صار عندهم بمنزلة غري
املعتل يف موضع ّ
بجواري قبل َّ ،
ألن ترك
اجلر فيقولوا :مررت
َ
النكرة إذا كانت يف موضع ّ
التنوين يف ذا االسم يف املعرفة والنكرة عىل حال واحدة) [الكتاب ،514 :5 /
هارون].
ن
فأنت تراه َ
(جوار) إذا َ
يونس شيخه َّ
كان
أن خال َفه إنام هو يف نحو
نقل عن َ
علام.
معرفة ،أيً :
كان يونس يقول هبذا مل يلزمه اخلليل برأي يقول به إذ َ
ولو َ
قال( :ولكانوا
اجلر فيقولوا :مررت بجواري
خلقا َء أن ينصبوها يف النكرة إذا كانت يف موضع ّ
قبلَّ ،
ألن ترك التنوين يف ذا االسم يف املعرفة والنكرة عىل حال واحدة).
فإذا كانوا كام ترى قد أخطئوا يف نقل قوله فجائز أن خيطئوا يف نقل قول
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غريه.
نصي
هذا ما كتبته بام بدا يل من الرأي والنظر ثم وقفت بعد ذلك عىل ّ
نفيسي يظاهران ما ذهبت إليه ويب ّينان صوابه:
 -1قال أبو حيان – وهو غاية يف سعة االطالع ومعرفة اخلالف ( :-وما
ن
جوار ...فهذا ي َّنون يف الرفع
آخره ياء قب َلها كرسة يكون مج ًعا متناه ًيا نحو:
علام فمذهب يونس
واجلر وتظهر الفتحة بغري تنوين يف النصب .وما كان منه ً
وأيب زيد وعيسى والكسائي وأهل بغداد أن الفتحة تظهر يف حالة اجلر كام
جواري،
تظهر يف النصب ويمنع التنوين مطل ًقا فتقول :قام جواري ،ورأيت
َ
ومررت بجواري ...ومذهب أيب إسحاق وأيب عمر واخلليل وسيبويه ومجهور
تم يف النصب وال ينون.
وجرا وحتذف ياؤه فيهام وي ّ
أهل البرصة أنه ي َّنون رف ًعا ًّ
يونس وهأالء ذهبوا إىل أنه ال حتذف الياء إذا كان
وما ذكره أبو عيل من أن
َ
ن
وهم
سم به فتقول :هن جواري ومررت
بجواري ،فال ينونَ ،
َ
جوار نكر ًة ومل ي ّ
وخطأ وخمالفة للغة العرب والقرآن) [ارتشاف الرضب ،750 ،775 :4 /
مكتبة اخلانجي.
 -4قال ابن عقيل يف رشح قول ابن مالك يف «التسهيل»( :وُيكم للعلم
يونس بحكم الصحيح إال يف ظهور الرفع)َ ،
قال ابن عقيل:
منه عند َ
ن
بجوار قلت عند يونس :هذا جواري ،بإثبات الياء وإسقاط
سميت
(فإذا
َ
أيضا قول أيب زيد وعيسى والكسائي
التنوين ،ومررت
بجواري ...وهو ً
َ
والبغداديي .ومذهب سيبويه ومجهور البرصيي أنه يبقى عىل ما كان قبل
012

العلمية ...وقوله [أي :قول ابن مالك]( :للعلم منه) خيرج النكرة ،فال يفعل
يونس فيها ذلك ،بل هو فيها كغريه ،وكذا من ذكر معه من القائلي بقوله.
أيضا ما قالوه يف العلم)
ووقع للفارك وهم يف ذلك فنقل عنهم يف النكرة ً
[املساعد  ،51 ،50 :5 /طبعة أم القرى].
لعل َمن َ
قلتّ :
ومعول عليه ،فبخطئه أخطأ.
الفارك ناقل عنه
قال بقول
ِّ
ّ
تذييل(:)1
ثم وجدت بعد ذلك بنحو عرش سني أبا جعفر النحاس (ت557هـ) يف
جمرورا نكرة كان أو
«صناعة الكتّاب  »121جييز إثبات الياء يف نحو (معاين)
ً
علام .وهو غري مذهب يونس الذي أثبتنا أنه مقصور عىل العلم .فيجوز عىل
ً
معاين مفيدة) .وأجدين أميل إىل ذلك
مذهب أيب جعفر أن يقال( :استمعت إىل
َ
حلجج ليس هذا موضع بسطها وبياهنا إذ كان الغرض من هذا احلديث حتقيق
مذاهب العلامء يف هذه املسألة.
│

( )1كتب يف 1220 /5 /7هـ.
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لم لا تكون (م ِن) اسمًا؟ وحديث في التعارض بين ح ّد الكلمة
وعلاماتها

()1

ن
لو ا َّدعى مدَّ نع َّ
وأهنـا تقـع يف
موقع
أن (من) اسم بدليل ّأهنا تقع
َ
(بعـض) ّ
َ
موضع الفاعل حيث ال َ
مفعول .فأ ّما وقوعها
فاعل ،وموضع املفعول حيث ال
موقع (بعض) فأوضح ن
مثال عليه قـراءة اجلمهـور﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ﴾ [آل عمران ]54 :وقراءة ابن مسـعود ﴿ :ﭔ ﭕ بعض مد حتباون﴾.
َ
فاعـل فمثـل قولـه﴿ :ﯵﯶﯷﯸ
وأ ّما وقوعها موضع الفاعل حيـث ال
َ
مفعـول
ﯹﯺ﴾ [األنعام .]52 :وأ َّما وقوعها موضع املفعـول حيـث ال
فمثل قوله ﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [البقرة.]425 :
فام أرصح ن
دليل عىل الفرق بينهام يمكنك أن جتيب به؟
املعول عليه يف التفرقة بي أصناف الكَلم هو احلَدُّ ال العالمات إذ احلدُّ
َّ
ن
يشء من الكلم
موضوع ل َبيان حقيقة الّشء ومتييزه عن غريه .فإذا أردنا معرف َة
ن
عرضناه عىل احلدِّ بعدَ متحيصه
وإىل ِّ
أي صنف من األصناف الثالثة ينتمي َ
وعكسا .
دورانه طر ًدا
واالطمئنان إىل سالمته واالستيثاق من َ
ً
ثم النظر إىل الكلمة املراد معرفة
فإذا
استبهم علينا احلدُّ ومل هيدنا الن َظر فيه ّ
َ
( )1يف أنواع الكلمة.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف  1250 /1 /12هـ.
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صنفها إىل ن
واخلواص التي أعط َيتها هذه
يقي قاط نع استعنَّا بالنظر يف العالمات
ِّ
لكل ص ن
الكلمة إذ ِّ
توجد يف
نف من األصناف
يرشكه فيها غريه َ
ُّ
خواص ال َ
ن
َ
خواص اقتضتها طبيعته كدخول حرف
بعض .وهي
دون
بعض أنواعه
ُّ
ن
لّشء ن
َ
ذلك َّ
التعريف عىل األسامء َ
دون غريها ،فإنام َ
ثابت
اسام
ألن
الفعل َ
ليس ً
َ
َّ
احلرف ناقص الدّ اللة ال يتم معناه إال بغريه.
وألن
والتنكري
التعريف
فيقبل
َ
َ
َ
وينبغي َ
ننظر يف احلدود َّ
ألن العالمات ر َّبام
قبل النظر يف العالمات أن َ
خت َّلفت كام يف (عدا ،وخال) يف االستثناء ،ور َّبام انتقضت كام يف (أقائل َّن
مع نون الوقاية
أحرضوا الشهودا) ،ور َّبام اختل َ
ف فيها كام يف حلاق ياء املتكلم َ
ن
أن ا ِّدعا َء ّ
اسم الفعل (عليكَني) ،عىل َّ
فعال) أسام ًءا فيه
أن ما يسمونَه (أسام َء
َ
نَظر.
خور.
يتطرق إليها خلل ومل يمسسها َ
أ َّما احلدود فإهنا متى أحكمت مل َّ
حكم احلدود كام فعلوا يف
حكم العالمات عىل
كثريا ما يقدِّ مون
َ
َ
والنحاة ً
قال أبو بكر بن ش ن
واحلق أنه حرف كام َ
قري وأبو عيل
(ليس) فعدوه فعالً،
ُّ
َ
الفارك .وذل َك لداللة اجلنس وداللة العالمات املطردة والغالبة .أ َّما َحلاق
ّ
التأنيث الساكنة وضامئر الرفع هبا فله توجيه ليس هذا موضع بسطه.
ونرجع إىل حدي االسم واحلرف.
ن
ن
حمص نل.
مقرتن
حدُّ االسم :كلمة دا َّلة عىل معنًى يف نفسها غري
بزمن َّ
وحدُّ احلرف :كلمة دا ّلة عىل معنًى يف غريها فقط.
تدل (بنفسها) عىل ن
ن
(بعض) وجدناها ُّ
ذات ،تقول( :هأالء
وإذا نظرنا يف
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تتمم به معناها ّ
ألن
بعض الناس ،وهأالء بعض) ،فال حتتاج إىل اس نم بعدها ِّ
(بعضا) تفهم بنفسها صور ًة تا َّم ًة إذا َ
كان معلو ًما بالسياق اجلنس الذي ينمى
ً
إليه هذا (البعض) كام تقول( :هأالء نصف الناس ،وهأالء نصف) .ولوال َّ
أن
أجناس متعدِّ دة خمتل ن
ن
فة ملا
(بعضا) و(نص ًفا) من األلفاظ العا َّمة التي تط َلق عىل
ً
ليستبي لك معناها تا ًّما .وليس صوا ًبا قول َمن
احتجت إىل وضعها يف كال نم
َ
َ
ن
ن
ا َّدعى َّ
فأي
(بعض) تنوين
أن التنوين يف
عوض ،فإن تنوي َن التمكي سابق لهَّ ،
ن
َ
َ
اللبس َّ
ونحوه
اللفظ
أن هذا
أدخل عليهم
يشء أفا َد هذا التنوين اجلديد .والذي
َ
َ
ن
ّ
ليس هلا حقيقة ثابتة ،وإنام
كـ(جزء)
من األلفاظ العا َّمة التي َ
و(كل) و(نصف) َ
ن
أي جن ن
تط َلق عىل ِّ
س َ
كان .فلهذا كان قولك( :هأالء بعض)
كل ذي أفراد من ِّ
كقولك( :هأالء قوم) إال ما ذكرت من اختالف النوعي من جهة االنحصار
والعموم.
(بعضا شي ًئا من املقاربة فبينَهام عندَ التحقيق
أما (من) فإهنا وإن قاربت
ً
فرق ،وهو َّ
فهم معناها إال بغريها ،فال تقول( :هأالء من) حتى
أن (من) ال ي َ
يت بعدَ ها باس نم.
تأ َ
ن
بّشء من االختصار بيان االختالف بينهام يف احلدِّ وصدق انطباقه
فهذا
عليهام.
فاخلواص املطردة
وخواص غالبة،
خواص م َّطردة
اخلواص فرضبان:
أ َّما
ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
واخلواص الغالبة يؤخذ هبا متى عدمت
املصري إىل الزمها.
يكت َفى هبا وتوجب
ُّ
َ
سمى يف (قواني االحتجاج) بـ(احلمل
املطردة ومل ينكشف احلدُّ  .وهي التي ت َّ
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عىل الغالب) ،عىل َّ
ذكرها هنا دا نع لالستئناس وتثبيت الرأي.
أن َ
اخلواص َّ
غري
وإنَّام احتجنا إىل النظر يف
ِّ
ألن احلدَّ ر ّبام خي َفى أحيانًا أو يكون َ
َّ
النظر يف
وألن
رصيح الدِّ اللة أو ربام ال نع َلم قصدَ العرب يف اللفظ نفسه،
َ
أيضا ُّ
وأقل مئون ًة عىل الناظر.
اخلواص أيرس ً
ِّ
لسحرا) وتقولَّ :
(إن
اخلواص املطردة فمنها أنك تقول( :إن من البيان
أ َّما
ُّ
ً
بعض البيان لسحر) .وهذه عالمة تركيبية ب ِّينة َّ
التبي.
َ
كل ُّ
ومنها عدم َقبوهلا عالم ًة من عالمات األسامء.
اخلواص الغالبة فمنها:
وأ َّما
ُّ
 -1عدم اشتقاق الكلمة.
 -4كوهنا عىل حرفي كام يغلب عىل احلروف.
 -5بناؤها.
أن معنى التبعيض فيها مل َّ
َّ -2
يدل عليه اللفظ بالوضع إذ األصل يف معنى
بالتفرع عن
(من) االبتداء كام أن األصل يف معنَى الباء اإللصاق ،وإنام َد َّل عليه
ّ
األصيل .وهذا أشبه باحلروف.
املعنَى
ِّ
آخر ،وهو قانون عدم
أيضا أن
وبق َي ً
نذكر قانونًا من قواني االحتجاج َ
َ
َ
جعلت
وذلك أنك إذا
أمكن،
بي حقيقتي أو معنيي ما
َ
تر ُّدد الّشء الواحد َ
َ
ناموس اللغة َّ
اسام ومر ًة حر ًفا َ
ألن
ف
كان هذا
أقرب إىل أن خيال َ
َ
َ
(من) مر ًة ً
حقيق َة االسمية مباينة َّ
كل املباينة حقيق َة احلرفية .واحلرف إذا وضع مل ًعنى َّما
ن
ن
متصو نر يف
توسع
وكان له حقيقة ثابتة مل ينتقل من حقيقته إال
َّ
بمجاز مقبول أو ُّ
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الذهن ن
التطور .ولذلك ذكر سيبويه َّ
أن مجيع معاين الباء راجعة
جار عىل عوائد
ُّ
إىل اإللزاق واالختالط.
اسام ويف األخرى حر ًفا ألهنام
أ َّما (ما) فإنام كانت يف بعض حاالُتا ً
وضعتا عىل هاتي احلقيقتي وض ًعا واحدً ا واتفقتا يف الصورة .وليس أحدمها
توس ًعا فيه ملناقضة هذا لقواني التطور .وهذا َجيري عىل
تطورا من اآلخر أو ُّ
ً
كثريا من النحاة ،وال س َّيام َمن يقف عند املعنى الظاهر
أكثر حروف ِّ
اجلر ،فإن ً
ن
َ
ينظرون إىل
الشاطبي يف أكثر من موضعن] ال
مالك [وقد أشار إىل هذا
كابن
ُّ
التوسع فيها .وظنِّي أن الذي مح َلهم عىل هذا َولوعهم
أصول املعاين وأسباب
ُّ
باالستكثار من اإلحصاء كام فعلوا يف عالمات االسم ومسوغات االبتداء
بالنكرة وإن كانت ك ُّلها ترجع إىل ن
ن
واحد.
يشء
أ َّما استدالل هذا املدَّ عي اسميتها بوقوعها موقع (بعض) فليس دلي ً
ال أل ّن
اسم الفعل – وهو اسم عىل رأهيم – يقع موقع الفعل ،تقول( :انزل) و(نزال)
ّ
وألن (ليس)  -وهو فعل عندهم  -يقع موقع (ما) وهي
و(اسكت) و(صه)،
َّ
أيضا موقع االسم (بدل)
حرف،
اجلر كحرف الباء يقع ً
وألن بعض حروف ِّ
ونحوه ،وهو حرف بات ن
ّفاق يف ما أعلم.

َ
فاعل ،وموقع املفعول حيث ال
وأما وقوعها موقع الفاعل حيث ال
َ
مفعول فعىل حذف الفاعل واملفعول لداللتها عليهام كام حذف املبتدأ يف قوله:
﴿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ﴾ [الصافات ]112 :وغريه.
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│
ال َّ
شك أن الن َظر إىل الكلمة بعد تركيبها ابتغا َء معرفة حقيقتها من َّما
ُيتاج إليه ،ولكن عىل أن ال يناق َض َ
بي
يفرق َ
ذلك احلدو َد املوضوع َة أو ِّ
َ
اآلن شي ًئا من أثر الرتكيب يف االستدالل عىل احلقائق،
املتامثلي .وأنا ذاكر
َ
وذلك يف صنفي:
ن
للفظ من األلفاظ فيفزع إىل
األول :أن يلتبس الغرض من وضع العرب
العالمات ملعرفته .من َ
ذلك اختالفهم يف (ملَّا) و(إذما) و(مهام) أسم هي أم
حرف .وهذا مذهب صحيح مقبول.
َ
يكون احلدُّ داالًّ عىل نوع الكلمة ،ولكن يعارضه بعض
الثاين :أن
َ
فيأخذ النحاة هبا وال يلتفتوا إىل داللة احلدِّ  .وهذا املذهب مرفوض
العالمات
َّ
ألن العالمات َدالئل تركيبية ،واحلدو َد دالئل إفرادية ،والعالمات من لوازم
اجلنس ،وقد تتخ َّلف أو توجد يف غري موضعها ،ور َّبام مل يس َّلم هبا ،واحلدود هي
السبيل إىل معرفة اجلنس ذاته ال الزمه .والنظر إىل املفرد مقدَّ م عىل النظر إىل
الرتكيب ،والنظر إىل اجلنس مقدَّ م عىل النظر إىل الزمه .ومن أمثلة ذلك
عندهم:
أن (هلم) يف لغة احلجاز اسم ،ويف لغة متيم فعل ،ال ن
 -1ا ِّدعاؤهم َّ
لفرق
ّ
يف الداللة ،وإنام َّ
ألن األول ال تتصل به الضامئر ،والثاين تتصل به.
ن
َ
 -4ا ِّدعاؤهم َّ
نصب صارت
اتصل هبا ضمري
أن (عسى) فعل ،ولكنَّه إذا
حر ًفا من أخوات َّ
(إن) الناصبة كام قال الشاعر:
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فقلت :عسـاها ضـوء ن
نـار ،وع َّلهـا
مع َّ
أن داللتَهام واحدة.
َ
الكاف و(عىل) و(من) حروف ،ولكنَّه إذا َ
 -5ا ِّدعاؤهم َّ
دخل عليها
أن
َ
جر أصبحت أسام ًءا كقول الراجز:
حرف ُ
املـــنهم
كـــالربد
يضـــحكن عـــن
ِّ
َ
واآلخر:
تـم ظمؤهـا
غدت من عليه بعد مـا َّ
واآلخر:
مــر ًة وأمــامي
مــن عــن يمينــي َّ
 -2ا ِّدعاؤهم َّ
أن (أل) حرف ،ولكنه إذا ول َيها صفة رصُية فهي اسم.
 -1ا ِّدعاؤهم َّ
أن (إذ) اسم ،فإذا كانت للتعليل واملفاجأة كانت حر ًفا
(وهذا رأي بعضهم).
 -1ا ِّدعاؤهم َّ
مواضع َ
أخ َر.
مواضع وحر ًفا يف
اسام يف
َ
َ
أن (ما) تكون ً
 -3ا ِّدعاؤهم َّ
أن (عدا) و(خال) تكونان أفعاالً وتكونان حرو ًفا.
 -7ا ِّدعاؤهم أن واو اجلامعة وألف االثني أسامء ،فإذا وقعتا يف لغة
(أكلوين الرباغيث) كانت حرو ًفا.
وهذا الصنف م َّط َرح مرفوض يف مع َظمه إما لعدم ثبوت الدليل عىل
أعم من اآلخر وأنه أصله
اختالف احلقيقتي كام يف (أل) ،أو لثبوت أن أحدَ مها ُّ
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كام يف (إذ) ،أو غري ذلك.
امتنع
العرب وضعت الكلم َة عىل وضعي إال إذا
وال يصار إىل ا ِّدعاء أن
َ
َ
محل إحدامها عىل األخرى كام يف (ما) احلرفية واالسمية ،و(خال) و(عدا).
بادئ الرأي إلثبات التفرقة ألن العالمات
وال يعتدُّ بالنظر يف العالمات
َ
احلقائق إذ هي ثابتة قبله ،ولكنَّه
يغري
َ
أمر عارض بعد الرتكيب ،والرتكيب ال ِّ
من ّما يستدَ ّل به عليها عند عدَ م معرفتها.
وأ ّما (منذ) و(مذ) فمن الصنف األول ألنا مل ندر غرض العرب منه،
أفأرادوا يف نحو قوهلم( :ما رأيته منذ يومان) أن جيعلوا (منذ) لف ًظا مستق ً
ال
بنفسه معناه (أمد ذلك) أم أرادوا أن جيعلوه لف ًظا معناه لغريه ،فيكون بمعنى
(من)؟
فلام اشتبه عىل النحاة أمره انقسموا ثالثة أقسا نم ،فبعضهم رأى حرفيتَه
َّ
وأول ما أوهم
وأو َل ما
أوهم االسم َّية من استعامالته ،وبعض رأى اسم َّيته َّ
َّ
َ
مواضع َ
أخ َر.
احلرفي َة .وبعض رأى اسميته يف مواضع وحرفيته يف
َ
أن أضع َفها الوجه الثالث ألنَّه ال َ
وعندي َّ
فرق بي معنى ما ا ُّدعي فيه
االسمية منهام ومعنى ما ا ُّدعي فيه احلرفية .أال ترى أهنم يقولون( :إذا ول َيهام
جمرور فهام حرفان ،وإذا ول َيهام مرفوع أو مجلة فهام اسامن) ،فع َّلقوا معرفة
حقيقتها عىل ما بعدَ ها إذا ركِّبت ال عىل معناها.
ن
ألسباب يطول ذكرها.
واألرجح عندي أهنام حرفان
│
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أعاريب متفرقة

()1

 س :ما إعراب (احلي القيوم) يف قولنا( :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو[احلي القيوم] وأتوب إليه)؟
(احلي) الرفع والنصب.
ج :جيوز يف
ّ
أما الرفع فعىل أن يكون عطف بيان من (هو) أو نعتًا مقطو ًعا للفظ
اجلاللة (اهلل).
وأما النصب فعىل أن يكون صفة للفظ اجلاللة.
(احلي).
و(القيوم) يتبع يف إعرابه
ّ
ن
ن
متناه)؟
متناه) ما إعراب (ال
 س( :هذا كون الن
(متناه) حي
ج :هذا األسلوب جائز يف قول املربد وابن كيسان .وتكون
إذ نعتًا لـ(كون) ،وذلك أهنام ال يوجبان تكرار (ال) .وهو الراجح .واجلمهور
ن
متناه وال
ال جييزون هذا األسلوب ويوجبون التكرار كأن تقول( :هذا كون ال
حمدود)
 س :قال الشاعر:رمضـان يـا عــرس الزمـان وهبجــة

تقـــِض عــىل األحــزان واآلهــات

ما األوجه اإلعرابية املمكنة يف كلمة (هبجة)؟
مفر ًقا يف تويرت وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
002

ج :جيوز يف (هبجة) النصب والبناء عىل الضم .أما النصب فعىل أن تكون
شبه مضاف ألهنا موصوفة باجلملة بعدها .وهو أجود .وأما البناء عىل الضم
فعىل أن تكون نكرة مقصودة ،ون ّونت رضورة ،واجلملة بعدها استئناف .ومنه
قول الشاعر:
يـــا دار حســــرها الـــبىل حتســـريا
والفراء جييز بناء املنادى املوصوف عىل الضم مطل ًقا حتى وإن مل يمكن
تقدير صفته مجلة استئنافية خال ًفا لسيبويه.
 س :قال الشاعر:أين وجــدت مــالك الشــيمة األدب

كذاك أدبت حتى صار مـن خلقـي
ما إعراب (األدب)؟

ج :قوله( :إين وجدت مالك الشيمة األدب) يروى مرفوع القافية .ورواه
ثاين بيتي لبعض َفزارة.
أبو متام بالنصب َ
أما النصب فال إشكال فيه .وأما الرفع فرضورة .وله خترجيات منها:
األول :أن جتعل (وجدت) ملغاة مع تقدمها .وهذا ضعيف.
الثاين :أن جتعل (وجدت) عاملة معلقة عن العمل بالم ابتداء مقدر.
أيضا وجتعل مفعوهلا األول ضمري
الثالث :أن جتعل (وجدت) عاملة ً
الشأن ،والثاين مجلة (مالك الشيمة األدب) .والتقدير (وجدته مالك الشيمة
األدب) أي وجدت الشأن.
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 س :قال عنرتة:فســــينبيك أ َّن يف حــــدِّ ســــيفي

ملـ َ
ــك املـــوت حـــارض ال يغيـــب

ما إعراب (حارض)؟ و هل جيوز نصبها ً
حاال؟
وعليكم السالم.
ج :يف هذا البيت أربعة أوجه:
( -1يف حدّ سيفي ملك املوت حارض) برفع (ملك) مبتد ًءا و(حارض)
ّ
لـ(أن) .و(يف حد سيفي) متع ّلقان
ربا
ربا .وتكون اجلملة يف حمل رفع خ ً
خ ً
باخلرب .واسمها ضمري الشأن حمذوف .وهذا جائز يف رضورة ّ
الشعر.
ّ
( -4أن يف حدّ سيفي َ
لـ(أن)
اسام
ملك املوت
حارضا) بنصب (ملك) ً
ً
و(حارضا) ً
حاال من خرب ّ
أن املتقدّ م (يف حدّ سيفي).
ً
ّ -5
حارضا) برفع (ملك) عىل أن يكون
(أن يف حدّ سيفي ملك املوت
ً
و(حارضا) حال من اخلرب.
مبتد ًءا خربه اجلار واملجرور (يف حدّ سيفي).
ً
واجلملة يف حمل رفع خرب ّ
خاص
أن .واسمها ضمري الشأن حمذوف .وهذا
ّ
ّ
بالشعر.
اسم ّ
ّ -2
(أن يف حدّ سيفي َ
أن ورفع
ملك املوت حارض) بنصب (ملك) َ
ربا هلا .و(يف حد سيفي) متع ّلق باخلرب (حارض) .وتقدّ م معمول
(حارض) خ ً
اخلرب عىل االسم واخلرب جائز عند سيبويه .ومنعه األخفش.
وأجود هذه األوجه الوجه الثاين التفاقهم عىل جوازه ولرجحان نصب
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لتم
(حارضا) عىل احلالية دون اخلربية ألنك لو
َ
وقفت عىل (ملك املوت) ّ
ً
الكالم.
هذا مع التنبيه عىل أن هذا البيت مصنوع عىل عنرتة.
 لك أن تقول( :أحسن إىل الناس سواء أأحسنوا إليك أم مل ُيسنوا)برفع (سواء) ونصبه .الرفع عىل اخلربية ،والنصب عىل احلالية.
 س :ما نوع (من) يف قوهلم ألشعب( :ما َبلغ من طمعك)؟ وما نوعها
يف ما جاء يف السرية( :حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلي)؟ وهل يص ّح أن
تكون (من) هنا زائد ًة ويكون (رجل) ً
حاال؟
ضمريا
ج :أما املثال األول فاجليد أن تكون (ما) مبتد ًءا ،وفاعل (بلغ)
ً
رتا يعود إىل (ما) ،ويقدّ ر لـ(بلغ) مفعول حمذوف تقديره (الغاية) ،و(من)
مست ً
لبيان جنس (ما) .ووقوعها هبذا املعنى بعد (ما) كثري إلهبامها .ويكون املعنى
(ما الذي هو من طمعك قد َ
بلغ الغاي َة؟).
وال جيوز أن تكون هنا زائد ًة ألهنا إنام تزاد يف قول البرصيي بعد
االستفهام إذا كان بـ(هل) خاص ًة وألنّه يقال يف اجلواب( :بلغ من طمعي)
فتثبت .ولو كانت زائد ًة لسقطت ألهنا ال تثبت يف الواجب.
وأما املثال الثاين فالظاهر أن (من) زائدة و(رجل) حال .وزيادة (من) يف
أيضا نادرة خارجة عن القياس.
اإلجياب ويف احلال ً
 س :ما إعراب (مطل ًقا) يف قول املناطقة( :أعم مطل ًقا وأخص مطل ًقا)؟ج :جيوز أن يكون (مطل ًقا) اسم مفعول من (أطلق) فتعرب ً
حاال موكدة
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مصدرا ميم ًّيا فيكون بمعنى (إطال ًقا)
ملضمون اجلملة قبله .وجيوز أن يكون
ً
ً
أيضا .وذلك أنه ملا قال( :هو
ويعرب
مفعوال مطل ًقا موكدً ا ملضمون اجلملة قبله ً
أعم) ّ
دل ذلك عىل أنه مطلق غري مق ّيد ،ومل تفد كلمة (مطل ًقا) معنًى جديدً ا إذ
ّ
ّ
الشك ونفي االحتامل.
كان هذا هو األصل ،ولكنه ذكره توكيدً ا لرفع
 س :ما الصحيح من هذه اجلمل( :جاء رجل عقالء أبناؤه) و(جاءرجل عاقلة أبناؤه) و(جاء رجل عاقل أبناؤه)؟
اجلمل ك ِّلها.
ج :الصحيح جواز هذه َ
أ ّما (جا َء رجل ع َقالء أبناؤه) فلها توجيهان:
األول :أن يكون (عقالء) نعتًا لـ(رجل) .وبعض العلامء يقدِّ م هذا الوج َه
ّ
عىل اإلفراد كام يف اجلملة الثالثة.
ربا لـ(أبناؤه) مقدَّ ًما وتكون مجلة (عقالء
الثاين :أن يكون (عقالء) خ ً
أبناؤه) يف حمل رف نع نعتًا لـ(رجل).
وتظهر فائدة هذا التوجيه يف غري الرفع ،نحو (رأيت ً
رجال عقالء أبناؤه)،
فإنه جيوز لك الرفع كام جيوز النصب.
أيضا:
أما (جاء رجل عاقلة أبناؤه) فلها توجيهان ً
النعت إذا َ
كان سبب ًّيا
األول :أن تكون (عاقلة) نعتًا لـ(رجل) .وذلك أن
َ
جرى يف التذكري والتأنيث َجمرى فعله .وملا كان جيوز يف فعله أن تقول( :جا َء
َ
رجل ع َق َلت أبناؤه) من ق َبل أن مجع التكسري يذكّر املسنَد إليه ويؤنّث ،فكذلك
جيوز يف النّعت.
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ربا مقدّ ًما لـ(أبناؤه) ،ومجلته يف ّ
حمل رف نع
الثاين :أن يكون (عاقلة) خ ً
نعت.
أما (جا َء رجل عاقل أبناؤه) فظاهرة .وهي نعت لـ(رجل) .وال جيوز أن
ربا مقدّ ًما لـ(أبناؤه) ألنك ال تقول( :األبناء عاقل).
تكون خ ً
ذكر معها) أم (أنثى ال ذكر معها)؟
 سّ :أي الصواب (أنثى ال َ
ج :كالمها صواب.
أما الفتح فعىل أن تكون (ال) نافي ًة للجنس .وأما الرفع َ
فعىل إعامل (ال)
َ
أفضل منك).
ليس .وهو وجه قائم .وقد م َّثل له سيبويه بقوله( :ال أحد
عم َل َ
َ
ن
عاملة ألنه ال يشرتط التَّكرار.
ربد جييز أن تكون (ال) هنا غ َري
وامل ِّ
والفتح أج َود لكثرته وشيوعه يف كالمهم.
 رأيي يف توجيه قراءة ﴿ﯽﯾﯿ﴾ [النور ]14 :بإسكان القاف أنَّـهختفيف (كَتف) .وهذا جـائز م َّطـرد يف االسـم والفعـل إذا ات َ
ّصـل هبـام
خ َّف َفها
َ
مقصـورا عـىل ِّ
الشـعر كـام
ضمري كام جيوز يف الكلمة الواحدة ،وليس شا ًّذا وال
ً
َ
والفـراء
البرصيون .وقد حكَاه أبو َعمر بن العالء [املحتسب ،]105 /1
يقول
ّ
ن
ن
نجـد .ومنـه قـراءة ﴿ﮘ
وأسد وبعض أهل
[لغات القرآن له  ]50عن متي نم
ﮙبدرئكم﴾ [البقرة ]12 :و﴿وبعوتلهن ﮐﮑ﴾ [البقرة ،]447 :و﴿ورسلندﮈ
كــ(عضد) ،و(سـلن)
ﮉﮊ﴾ [الزخـرف ،]70 :فـ(رئك) كـ(إبل) ،و( َلته)
َ
أيضا من ِّ
الشعر قوله:
كـ(عنق) .ومنه ً
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سريوا بني ال َع ّم ،فاألهواز منـزلكم

أو هنر تـريى ،وال تعـرفكم العـرب

وقوله:
رحـــت ويف رجليـــك مـــا فـــيهام

وقـــد بـــدا َهنـــك مـــن املئـــزر

فأما قول امرئ القيس:
غـــري مســـتحق ن
ب
فـــاليو َم أرشب
َ

ـــــام مــــــن اهلل وال واغــــــل
إثـ ً

فرضورة ألنَّه غري ن
جار عىل هذا احلدِّ إذ مل يتَّصل بآخر الكلمة ضمري.
ال جيوز إعراب (اجلنّة) يف قوله تعاىل﴿ :ﮖﮗﮘﮙ﴾وناب
رش اجلنة) ألنه إذا حذف املضاف
َ
[الناس ]1 :مضا ًفا إليه عىل تقدير (من ّ
املضاف إليه َمنابه فإنه خيلفه يف إعرابه ،فال يقال يف (من اجلنَّة) :إن (اجلنَّة)
(رش) حمذوف .بل تكون (اجلنَّة) عىل تقدير املعنى
مضاف إليه ،واملضاف ّ
اجلر .ومن ما يدلك عىل صواب ذلك نحو قوله
اسام
جمرورا بحرف ِّ
ً
املذكور ً
تعاىل﴿ :ﮚﮛ﴾ [يوسفَّ ،]74 :
فإن (القرية) يف األصل اسم جمرور
بإضافة (أهل) إليه .فلام حذف هذا املضاف وكان منصو ًبا عىل املفعولية أعرب
املضاف إليه إعرا َبه .وقد خيطئ بعض املعربي من العلامء وغريهم فيعرب نحو
قوله( :رست حثي ًثا) إما بأن َ
جيعل (حثي ًثا) نائب مفعول مطلق أو نعتًا ملفعول
ن
م َط ن
حمذوف  -وذلك يف قول غري سيبويه  .-فأ َّما األول فال يصح ألنَّه ليس
لق
من وظائف الكلمة بعدَ الرتكيب هذه الوظيفة .وأ َّما الثاين فممتنع من حيث َّ
إن
التابع  -كاملضاف إليه  -يقوم َمقام املتبوع إذا حذف .وآية َ
ذلك أنك تعرب
َ
008

ن
يضحك) فتقول يف (جالس)( :اسم جمرور بالباء) .ولو
جالس
نحو (مررت ب
َ
حذف االسم املجرور
أنَّا مل نعطه الوظيفة التي كانت ملوصوفه املحذوف لقدَّ رنا
َ
باحلرف ،وهذا ال جيوز البت َة كام هو معلوم .كام أنا لو قدَّ رنا ذلك مل جيز أن
َ
نجعل مجلة (يضحك) وص ًفا لـ(جالس) ،وإنام تكون وص ًفا لالسم املحذوف.
وهذا ما ال َيقول به من يقول يف إعراب (حثي ًثا) :نعت ملفعول مطلق حمذوف.
│
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الرأي في تغيير بعض اصطلاحات النحو بحجة التأدب مع الل ّه
تعالى

()1

وضع الناس ألفاظ كالمهم وقوانينه بالنظر إىل ما يعرفونه ويقع عليه
إدراكهم من املخلوقات .فمتى شئنا أن نخرب عن اهلل تعاىل أو نصفه بّشء منها
نعرفها بام ال يوصف به اهلل
محلناه عىل األرشف منها ثم مل يمنعنا هذا من أن ِّ
تعاىل ّ
نغري
ألن الّشء إنام يعترب بمعظمه ويوسم بأكثره .ومن التك ّلف أن ّ
حذرا من ذلك.
اصطالحاُتا أو تعاريفها ً
ومن أمثلة هذا:
 -1املفعول به يف نحو (اتق اهلل).
 -4صيغ املبالغة يف نحو (اهلل غفور رحيم) ألن املبالغة توهم جتاوز
القصد.
أعظم اهلل) ألن (ما) عند البرصيي اسم
التعجب يف نحو (ما
 -5صيغ
ّ
َ
أعظم اهللَ) .وهبذا
نكرة بمعنى (يشء) ،فمقتَض هذا أن يكون املعنى (يشء
َ
احتج الكوفيون عىل البرصيي.
َّ
 -2ختصيص ( َمن) بأهنا للمذكّر العاقل مع أهنا تطلق عىل اهلل تعاىل وهو

( )1يف بنية النحو.
نرش أصله يف ملتقى أهل اللغة يف 1245 /5 /1هـ.
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ال يوصف بتذكري وال عقل.
 -1إذا قال اإلنسان( :عسى) فمعناها الرتجي .وقد وقعت يف القرآن يف
الرتجي.
مواضع كثرية ،واهلل تعاىل ال جيوز عليه
ّ
 -1فعل األمر يف نحو ﴿ ﮬ ﮭ ﮮ﴾ [ص ،]51 :واهلل تعاىل ال يؤمر.
 -3أصل معنى (عىل) االستعالء مع أنه قال﴿ :ﯕﯖﯗ﴾ [الشورى]20 :

و﴿ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [هود.]11 :
ُيتج لكلمة
ويف ذلك يقول أبو سعيد
السريايف يف (رشح كتاب سيبويه) ّ
ّ
أعظم اهللَ):
(ما
َ

ن
معان ال جتوز عىل اهلل.
(وفيه وجه رابع  .وهو أن األلفاظ اجلارية منَّا عىل

فإذا رأينا تلك األلفاظ جمراة عليه محلناها عىل ما جيوز يف صفاته ويليق به ،أال
ترى أن االمتحان منا واالختبار إنام هو بمنزلة التجربة ،وإنام َيمتحن وخيترب منا
يقف عىل ما يكون وهو غري عامل به ،واهلل يمتحن وخيترب ويبلو
من يريد أن َ
بمعنى األمر ال بمعنى التجربة وهو عامل بام يكون.
ومن ذلك أن ّ
ِّ
الشـك ،وإذا جـرى يف
(لعل) يستعمله املستعمل منـا عنـد
كالم اهلل فإنام هو بمعنى (كي) .و(كي) يقع بعدها الفعل الذي هو غـرض مـا
قب َلــه ،كقولــه ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ﴾
أمـرهم
[النـور ،]51 :معناه :كي تفلحوا .فالفالح هو الغـرض الـذي مـن أجلـه َ
بالتوبة .ومثل هذا كثري).
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قلت:
وإذا أبينا إال تغيري بعض هذه املصطلحات كقول بعضهم«( :إن َمن»
للعامل ال للعاقل و«اغفر يل» فعل دعاء ال أمر و«دعوت اهلل» منصوب عىل
التعظيم) فإنه يلزمنا أن نطرد هذا فنمتنع من تسمية (غفور) صيغة مبالغة،
و(عسى) يف كالم اهلل َ
ترج ،و(عىل) يف نحو ﴿ﯕﯖﯗ﴾
فعل ّ

[الشورى]20 :

حرف استعالء ،ونمتنع من تسمية األسامء املذكرة مذكر ًة ألهنا تطلق عىل اهلل
تعاىل ،وهكذا .ويف هذا مع التكلف املذموم تغيري حلقائق األشياء ،وذلك أنك
إذا قلت ً
مثال يف( :رب اغفر يل) :اغفر :فعل أمر .فمرادك أن األصل فيه أنه
يؤمر به ،وليس جيب أن جيري هذا املعنى يف هذا املوضع ويف كل موضع .وإذا
قلت :الرمحن :لفظ مذكّر .فإنك تريد أنه عىل قياس األسامء املذكرة ال املؤنثة.
مسامه ،وهو اهلل تعاىل ،مذكّر .وقد ذكرت ّ
أن اهلل تعاىل يستعمل يف
وال تريد أن ّ
وصفه واإلخبار عنه من الصيغ أرشفها وإن مل يكن موصو ًفا هبا.
واملكر معروف ،واالستهزاء معروف ،والسخرية معروفة ،فهل نغري ما
استقرت عليه معانيها ألن اهلل تعاىل وصف هبا نفسه يف القرآن؟
ّ
│
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مسائل متفرقة في الضمائر

()1

 األصل أن يعود الضمري إىل أقرب مذكور ،فإن كان هذا املذكور مضا ًفافاألصل أن يعود الضمري إليه ال إىل املضاف إليه .ومنه قوله تعاىل{ :ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ} [سورة إبراهيم .]52:وذلك أن املضاف هو املتحدَّث
عنه ،وهو الذي يتق ّلب يف مواقع اإلعراب فيتسلط عليه احلكم ،وإنام املضاف
إليه كالتتمة له .ولكن جيوز أن يعود الضمري إىل املضاف إليه إذا أمن اللبس.
ومنه قوله تعاىل{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ} [سورة غافر.]53:
أي :أظن موسى .وهبذا التقرير ر ّد بعضهم قول ابن حزم بأن الضمري يف قوله
تعاىل{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ} [سورة األنعام ]121:عائد إىل (خنزير) ال إىل
(حلم).
ونظري هذا جميء احلال من املضاف إليه ،فإن من النحويي من منع ذلك،
ومنهم من أجازه برشوط ،إذ األصل أن جتيء احلال من املضاف ال من املضاف
إليه.
 س :هل جيوز أن يقال( :أهيام أفضل كذا أم كذا) مع ما يف هذا من عودةالضمري إىل متأخر عنه لف ًظا ورتبة؟
ج :يستثنى من منع عودة الضمري إىل متأخر عنه لف ًظا ورتب ًة مواضع ،منها
مفر ًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
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ً
مبدال منه عائدً ا إىل بدله .ومنه قول العرب( :مررت به
أن يكون الضمري
املسكي) .والضمري يف (أهيام) متصل باملبدل منه ،فيجري جمراه ،فكام جيوز أن
تقول( :ظفرت هبام العلم واملال) كذلك جيوز (أهيام أفضل العلم أم املال).
جائزا.
وعىل هذا أراه ً
 س :ما وجه إخبار املتكلم الواحد عن نفسه بضمري اجلمع كأن يقول:(وقد ذكرنا وقلنا)؟
ج :يراد بذلك غال ًبا إما حكاية قول يشاركه فيه غريه من أهل مذهبه
فيكون كأنام يتحدث بألسنتهم ملوافقتهم له ،وإما عىل أن جيعل قارئ الكالم أو
السامع له بمنزلة املشارك له ،كأنه موافق له ومساير عليه ،وذلك كام يقول
املع ّلم لطالبه( :قد ذكرنا يف املحارضة املاضية كذا وكذا) وإن كان هو املتكلم
وحده .وكذلك شأن الكاتب.
 جيوز لك أن تشبع الفعل يف نحو( :أنت صنعتي ذلك وأنت فعلتيه)الرباب ،حكاها أبو عبيد عن
سواء أتصلت به اهلاء أم مل تتصل .وهي لغة عدي ِّ
أيب عبيدة عنهم بإسناد ن
عال ال ّ
شك يف صحته .ودقته .فأما إشباع (أنتي) هكذا
فخطأ حمض .ومل يثبته أبو عبيدة وهو احلاكي هلذه اللغة .وقد وقع يف كتاب
«البديع» البن األثري وغريه تصحيف هلذه الكلمة إذ جعلت بالياء فانخدع
بذلك بعضهم.
حترك ميم اجلمع يف مثل قول الشاعر( :ال يفطنون لعيب
 جيوز أن َّ
ضبط حممد حميي الدين عبد
جارهم) بالكرس (جارهم) .وهو أق َيس .وبه
024

حتركه بالضم
احلميد نظائر هذا يف (رشح محاسة أيب متام) للت
ّ
ّربيزي .وجيوز أن ّ
(جارهم) .وهو أشهر وأجود.
 يف ميم اجلمع لغتان اإلشباع واإلسكان .ومل تنسبا إىل قبيلة بعينها ،قالالفراء( :والعرب مشرتكون يف جزم امليم ورفعها يف قوهلم :منهم ومنهمو،
وعليكم وعليكمو ،وكنتم وكنتمو .ال نعرفها خاصة يف قوم بإحدى اللغتي،
كلهم يقولون القولي) .وقد مجع بينهام لبيد يف قوله:
وهـــم فوارســـها وهـــم حكامهـــا
 س :ما فرق ما بي تاء الفاعل للمخاطبة نحو (ذهبت) ،وتاء التأنيثالساكنة نحو (ذه َبت)؟
ج :تاء الفاعل اسم ضمري له حمل من اإلعراب ،وتاء التأنيث حرف ال
حمل له من اإلعراب.
والذي يدل عىل ذلك أن تاء الفاعل ال يليها فاعل ألهنا هي الفاعل .فأما
قوهلم( :ذهبت أنت) فـ(أنت) توكيد ،وليس ً
فاعال بدليل أنه جيوز حذفه وإن مل
يتقد ّم له ذكر.
ضمريا
أما تاء التأنيث فيليها الفاعل ،تقول( :ذه َبت هند) .وقد يكون
ً
رتا نحو (هند ذه َبت) أي هي.
مست ً
فدل هذا عىل أهنا حرف ّ
ّ
دال عىل تأنيث الفاعل وحسب ال اسم ألهنا لو
حمل من اإلعراب ،وال ّ
اسام لوجب أن يكون هلا ّ
حمل هلا كام بينّا.
كانت ً
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صحيحا نحو (منه ،أصابته) فسيبويه خيتار
 إذا وليت هاء الغائب ساكنًاً
ربد خيتار االختالس .وبه أقرأ
اإلشباع (منهو ،أصابتهو) .وبه قرأ ابن كثري .وامل ّ
القراء.
أكثر ّ
فأما إن كان الساكن حرف لي نحو (إليه ،عليه) فسيبويه واملربد متفقان
عىل رجحان االختالس.
 جيوز لك أن تقول( :الرجال قاموا وقام) فتستغني بالضمة عن واوالفراء ونسبها إىل هوازن وعليا قيس.
اجلامعة .وهي لغة حكاها ّ
 س :هل جيوز أن يقال( :فيني حزن) بإحلاق نون الوقاية؟اجلر إال (من)
ج :ال جيوز هذا ألن نون الوقاية ال تلحق من حروف ّ
(يف) كام قال ابن كناسة:
و(عن) نحو (منّي) و(عنّي) ،وإنام تقولّ :
ّيف انقبــــاض وحشــــمة ،فــــإذا

ــرم
صـــادفت أهـــل الوفـــاء والكـ َ

أرســـلت نفــــيس عـــىل ســـجيتها

ــري حمتشـــم
وقلـــت مـــا قلـــت غـ َ

حكيت كالم متكلم عنك بضمري املخاطب فلك أن تبقيه ولك أن
 إذاَ
(قلت :إنك ظلمتني)
حتوله للمتكلم فتقول إذا ادعى إنسان أنك ظلمته:
َ
و(قلت :إين ظلمتك).
َ
ومن الثاين قول الشميذر احلارثي:
فــإن قلــتم :إنــا ظلمنــا ،فلــم نكــن

ظلمنـــا ،ولكنـــا أســـأنا التقاضـــيا

وهم إنام قالوا( :إنكم ظلمتم) فحوله لضمري املتكلم.
026

إعراب (جوعًا) في قوله :تموت الأسد في الغابات جوعًا

()1

(جوعا) يف قول الشاعر:
س :ما إعراب
ً
جوعــا
متــوت األســد يف الغابــات
ً
(جوعا) مفعوالً ألجله عىل الراجح ،وذلك َّ
أن اجلوع هو
عرب كلمة
ً
ج :ت َ
أحق املفعول ألجله
كيف كان اجلوع سب ًبا ثم ُّ
أبي إن شاء اهلل َ
سبب املوت .وأنا ِّ
عرب حاالً؟
أن يكون سب ًبا أم ح ُّقه أن َّيكون مس َّب ًبا؟ ومل َ ال ي َ
فجيل ،ولكني أذكره ليستهدَ ى به إىل ما يشكل من األمثلة
فأما كونه سب ًبا
ٌّ
األخرى فأقول:
َ
ن
سبب ،أوهلام َّ
وقوع
أن
إنام كان اجلوع سب ًبا ألمرين ال يتخ ّلفان يف كل
َ
مس َّببه ،وهو املوت ،إنام هو متع ِّلق بوقوعه ،فلام وجد اجلوع وجدَ املوت.
الز َمن ،وذلك أنَّه ال يكون الّشء متع ِّل ًقا وجوده
وثانيهام أنَّه متقدِّ م عليه يف َّ
َ
يكون ذلك َ
اآلخر ساب ًقا له يف الوجود كام تقِض بذلك البدهية
بآخر حتى
َ
العقل َّية .واجلوع كام هو معلوم سابق للموت .وهذا األمر الثاين الزم من لوازم
األول.
َّ
وهذه مجلة من األمثلة نجري عليها مـا قـدَّ منا مـن الكـالم ،فمنهـا قولـه
( )1يف املفعول ألجله.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1250 /1 /41هـ.
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تعــاىل﴿ :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ﴾ [البقــرة ،]15 :فهــل كــان
احلذر ساب ًقا للفعل أم كان الفعل ساب ًقا للحذر؟
ال ريب َّ
احلذر هو السابق إذ هو الذي مح َلهم عىل أن جيعلوا أصابعهم
أن
َ
يف آذاهنم.
وقال ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [النساء .]112 :وظاهر َّ
أن ابتغا َءه
مرضا َة اهلل هو الذي جع َله يفعل ذلك ،فهو إذن سابق له.
ومثال آخر عىل ذلك قوله:
اجلـــبن عـــن اهليجـــاء
ال أقعـــد
َ
اجلبن هو الذي
اجلبن ،ولك َّن
وليس أحد يقعد عن احلرب يريد بذلك
َ
َ
يقعد عن احلرب.
لرتغب يف التع ُّلم ،ولك َّن
وتقول( :جئت رغب ًة يف التعلم) وأنت مل جتئ
َ
الرغب َة يف التع ُّلم هي التي جاءت بك ،فهي سابقة للمجيء.
َ
َ
وملا َ
يكون من
الباعث عىل الفعل كان جيب أن
كان املفعول ألجله هو
أفعال الباطن التي ال تظهر عىل اجلوارح كاخلوف واملحبة ونحوها .ومنها
احلواس.
اجلوع ،فإنَّه فعل كامن ال مت ِّثله
ُّ
احلواس ويكون عـىل
ولكن قد يأيت املفعول ألجله وظاهره أنه من أفعال
ِّ
حمذوف إذا كان معلوما بالسياق كقولـك( :جئتـك رضب ن
ن
ن
زيـد)
مضاف
تقدير
َ
ِّ
ً
تريد جئتك ابتغاء رضب ن
الفارك ،وهو
عيل
أبو
ة
النحا
من
هذا
أجاز
وقد
.
زيد
ّ
ّ
028

صواب لدليل القياس يف احلذف ودليـل السـامع كقولـه﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ
احلواس ال الباطن ،وإنـام ذلـك عـىل
والرضار من أفعال
ﭟ﴾ [البقرةِّ ]451 :
ِّ
ن
متسـكوهن ابتغـا َء
مضاف مقدَّ ر بــ(ابتغاء) ،فيكـون حـدّ الكـالم (وال
حذف
َّ
الرضار) ساب ًقا لإلمساك.
الرضار) ويكون (ابتغاء ِّ
ِّ
أيضـا قولـه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [النسـاء،]57 :
ومنه ً
حيس ،فيكون التقدير( :والذين ينفقون أمواهلم طل ًبا لرئاء
وذلك أن الرئاء فعل
ٌّ
الناس).
وتقول عىل هذا( :رضبت االبن تأدي ًبا له) أي :رضبته طل ًبا لتأديبه ألن
السبب الذي محلك عىل رضبه ،إنام الذي
احلواس وليس هو
التأديب من أفعال
َ
ِّ
محلك عىل َ
ذلك طلبه.
(جوعا) ً
حاال فإنه ال يصح أن ُّيعرب املصدر حاالً إال إذا
وأ َّما إعراب
ً
نفسه عىل جهة املبالغة كام قال تعاىل:
َ
جعلت صاحب احلال هو املصدر َ
﴿ﭘﭙﭚﭛ﴾

[هود]21 :

وكام قالت العرب( :رجل عدل وصوم وضيف

َ
تبالغ يف
أردت أن
وزور وفطر ،)...فتقول( :جاء زيد َفر ًحا) بفتح الراء ،إذا
َّ
فرحه فتجعله كأنَّه هو الفرح نفسه .فأ َّما إذا مل يكن يف املعنى ما يدعو إىل املبالغة
جمازا ال حقيق ًة ،فأما يف
يت املصدر حاالً ،وذلك أنَّه إنام جا َء حاالً ً
فال جيوز أن يأ َ
احلقيقة فهام شيئان متباينان ،فاملصدر ٌّ
املشتق
دال عىل املعنى وحده ،واالسم
ّ
ن
لرضب
دال عىل املعنى وصاحبه ،فلم يكن العرب ليضعوا هذا موضع هذا إال
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لك .ولوال َ
من ال َعالقة بينهام هو ما ذكرته َ
ذلك مل جيز.
أ َّما اآليات التي است َّ
مصدرا فبعضها مفعـول
دل هبا عىل كثرة جميء احلال
ً
ألجلــه كقولــه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [الســجدة ]11 :وقولــه﴿ :ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ [النســاء ،]10 :وبعضــها مفعــول مطلــق كقولــه:
ألن اجلهار نوع من أنواع الدعوة .وبعض
﴿ﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [نوحَ َّ ]7 :
َ
يكون حاالً عىل جهـة املبالغـة إذا
قليل جيوز أن يكون مفعوالً مطل ًقا وجيوز أن
اقتضــــاها ا َملقــــام كقولــــه ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
َ
[الز َمـرَّ .]11 :
ُيتمـل املصـدر احلال َّيـة وحـدَ ها َ
دون
وقل أن
ﯸﯹﯺ ﴾ ُّ
َ
تبـالغ يف
أردت أن
غريها ،وهذا كاملثال املتقدِّ م ذكره( :جـاء زيـد ضـحكًا) إذا
َّ
َ
الضحك لـيس مـن أنـواع
بيان ضحكه .وال جيوز أن يكون مفعوالً مطل ًقا ألن
املجيء.
ن
املصادر جاءت أحواالً
وإذن فليس األمر كام زعموا من َّ
بكثرة.
أن
َ
والعجيب َّأهنم مع ا ِّدعائهم كثر َة ورودها ال يقيسوهنا ،وقياسها الزم هلم.
│
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إعراب (نحو) و(مثل) ونظائرهما

()1

لـ(نحو) و(مثل) ونظائرمها حالتان:
يت بعد متام الكالم.
األوىل :أن تأ َ
يت َ
قبل متام الكالم.
الثانية :أن تأ َ
ذهب الرجل»)
فإن جاءت بعدَ متام الكالم كقولك( :الفاعل مرفوع نحو « َ
فيجوز فيها الوجهان الرفع والنصب.
ن
مجلـة مكم ن
ن
جلملـة قب َلهـا ،ومـا كـان
لـة
فألهنا كلمة واقعـة يف
ِّ
أما النصب َّ
َ
نحـو (هـذا ابنـي ح ًّقـا) .ومنـه
جاز نصبه سواء أكانَت اجلملة توكيد َّي ًة
كذلك َ
َ
قوله﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ﴾ [الروم ]1 :وقوله﴿ :ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ﴾
نحو قول امرئ القيس:
[النمل ]77 :أو تشبيهي ًة َ
نطعــــنهم ســــلكَى وخملوجــــ ًة

ــــرك ألمـــــي عـــــىل نابـــــل
كـ َّ

يس:
وقول عرو َة بن الورد العب ّ
وإن بعـــدوا ال يـــأمنون اقرتا َبـــه

ف أهـــل الغائـــب املتن َّظـــر
تشـــو َ
ُّ

عرب يف
أو متثيلي ًة .ويدخل يف التمثيلية موضع املسألة (نحو) و(مثل) .وت َ
هذه األنواع مفعوالً مط َل ًقا عامله فعل حمذوف حذ ًفا واج ًبا ،وتقدِّ ره من جنس
( )1نرش يف ملتقى أهل احلديث يف 1245 /14 /4هـ ويف ملتقى أهل اللغة يف /14 /1
1245هـ.
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املصدر ،فعىل هذا تقدِّ ره يف موضع املسألة (ينحو) .وهذه األنواع جيمع بينَها
جمم نل قب َلها فيه َدليل عليها ولو باللزوم ،أال َترى أنَّك لو
َّأهنا تفصيل لكال نم َ
سمعت قائ ً
َت
ال يقول( :الفعل املضارع جيزم إذا دخلت عليه «مل») ثم سك َ
َ
َ
َ
عرفت
لذلك مثاالً وإن مل يكن لك بذلك سابق عل نم إذا
تستخرج
ألمكنك أن
َ
َ
معنَى اجلزم .فإذا َ
علام ،ولكنَّه
قال بعدَ ها:
َ
(نحو مل يذهب) مل يزد إىل علمك ً
َ
َ
امتنع
فلذلك
ومحل عنك مئون َة النظر يف اللوازم،
ب
َ
الر َي َ
أطنب َّ
َ
وفص َل ودرأ ِّ
لغوا.
ذكر الفعل فيها إذ كان ذكره ً
بمشتق نكر ًة كام أول َته يف قولك( :مررت
وجيوز أن تعر َبه حاالً وت ِّئوله
ُ
ن
ن
مماثل َ
لك.
برجل مثلك) أي
ن
ن
حمذوف تقديره (أعني) فال يص ُّح ألنَّه تقدير
لفعل
أما إعراهبا مفعوالً به
ن
غري ن
موافق أقيستَها .ولو أجزناه جلاز أن يقال( :جاء
جار عىل كالم العرب وال
رجل حممدً ا) عىل تقدير (أعني حممدً ا).
ن
حمذوف تقديره (وذلك) أو (وهـذا).
ربا ملبتدأ
وأما الرفع فعىل أن تعر َبه خ ً
جاز حذف املبتدأ هنا للقرينة املقال َّية َّ
ألن يف مـا تقـدَّ م مـن الكـالم َدلـي ً
ال
وإنام َ
عليه .وقد قـرئ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ قاول ﯖ﴾ [مـريم ]52 :برفـع (قـول)
ربا ملبتـدأ حمـذوف ،والنصـب عـىل أن يكـون
ونصبه ،فالرفع عىل أن يكون خـ ً
ن
ن
أيضا﴿ :صابة
لفعل
مفعوالً مط َل ًقا
حمذوف .وقرئ ً

ﮛﮜ ﴾ [البقـرة]157 :

برفـع

أيضا﴿ :ﮯ ﮰﮱ فريض ﯔ ﯕ﴾ [التوبـة ]10 :برفـع
(صبغة) ونصبها .وقرئ ً
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(فريضة) ونصبها ،ك ُّلها عىل التقدير املتقدِّ م.
فإن جاءت َ
بح َسب موقعها ،تقول( :االسم
قبل متام الكالم فإنك تعرهبا َ
دال عىل ن
مثل ن
ن
زيد ٌّ
ذات) ،فتعرب (مثل) نعتًا لـ(االسم) وإن َ
موافق له
غري
كان َ
رتط فيها
إذ (مثل) و(غري) و(نحو) من الكلامت املوغلة يف اإلهبام ،فال يش َ
َ
ذلك ،أال ترى أنك تقول( :مررت برجال مثلك) و(رجلي مثلك) عىل تأويلها
ن
موافق .وحكى سيبويه من الصفة( :ما ُيسن بالرجل مثلك أن
بمشتق نكر نة
ّ
َ
وتئوله باملعرفة املشت ّقة ،أي بالرجل املامثل لك .ومنه قوله﴿ :ﭫ
يفعل ذاك)ِّ .
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾ [الفاحتة .]3 :وجيوز أن جتع َله بدالً من
أيضا أن جتع َله حاالً عىل تأويله بالنكرة.
(االسم) .وجيوز ً
ربا .وتقول:
وتقول ً
أيضا( :هذا الّشء مثل ذلك الّشء) فتعرب (مثل) خ ً
ن
مكان .وعىل هذا القياس.
ظرف
نحو البيت) فتعرب (نحو)
َ
(رست َ
│
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إعراب بعض الأعلام المشكلة
قديام إلزام (أبو) الواو رف ًعا ونص ًبا
 -س :هل ثبت عن العرب ً

وجرا؟()1

ًّ

ّ
بخط عيل ريض
ج :زعم ذلك كثري من املتأخرين .واحتجوا بأهنم وجدوا
ّ
نحوا من
أيضا
اهلل عنه( :عيل بن أبو طالب) ووجدوا ً
بخط بعض املتقدّ مي ً
واوا
ذلك يف ما شاك َله من األعالم .وقد غلطوا يف ذلك ،فإهنم كانوا يرسموهنا ً
نص عىل هذا الفراء .وناهيك به ،قال( :وبلغني أن
ويقرءوهنا بحسب إعراهباّ ،
كتاب عيل بن أيب طالب رمحه اهلل كان مكتو ًبا «هذا كتاب من عيل بن أبو
طالب» كتاهبا (أبو) يف كل اجلهات ،وهي تعرب يف الكالم إذا قرئت) «معاين
القرآن  .»112 /5وهذا نص بي ن
أيضا قول ابن قتيبة( :ولذلك
كاف .ويفهمه ً
ّ ّ
كانوا يكتبون «عيل بن أبو طالب» و«معاوية بن أبو سفيان» ألن الكنية بكامهلا
ّ
جيره حرف من األدوات
اسام.
وحظ كل حرف الرفع ما مل ينصبه أو ّ
صارت ً
واألفعال ،فكأنه حي كنّي قيل :أبو طالب .ثم ترك ذلك كهيئته وجعل االسامن
النص بعضهم عىل صحة
واحدً ا) «تأويل مشكل القرآن  .»413وقد
احتج هبذا ّ
ّ
الواو .ولعله حجة عليهم ،فإن الظاهر أن ابن قتيب َة يقرص ذلك عىل
إلزام (أبو)
َ
ّ
اخلط دون اللفظ ،وهلذا قال( :يكتبون).

( )1نرش أصله يف كتاب «جميء أبو يف موضع نصب أو جر عىل احلكاية» للدكتور إبراهيم املدهيش
يف ذي ال َقعدة عام 1253هـ.
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ولو كان األمر كام ا َّدعوا لعرفه املتقدّ مون .ولو عرفوه لنقلوه ،وذلك
لكثرة ذكر أيب طالب وأيب سفيان وأيب هلب وأمثاهلم.
عيل بن أيب طالب إنام كتبها بالواو ألنه كان يلزمها الواو يف مجيع
ولو كان ّ
أحوال اإلعراب لكانت هذه لغته .ولو كانت لغته لكانت لغة قريش ولغة
األقل .ولو كان األمر كذلك لكان حكم كنية أيب ن
ّ
هلب كحكم
النبي ص عىل
صح هذا لقرأ مجيع القراء أو أكثرهم ﴿ﮈﮉ أبو هلب
كنية أيب طالب .ولو ّ
وحق
ﮌﮍ﴾ [املسد ]1 :ألن القرآن نزل عىل لساهنم يف الغالب .وهذا ع َلمّ ،
تغري .ونحن ال نجد أحدً ا قرأ بذلك إال ما حكاه ابن
األعالم أن حتفظ وال ّ
خالويه من أنه قرئ بذلك من غري أن ينسبها إىل قارئ بعينه.
فأما هل جيوز أن نلزم العلم يف زماننا الواو إذا كان ال يعرف إال هبا مثل
(أبو ظبي)؟ فهذه مسألة أخرى .وأجدين أميل إىل تصحيح ذلك ألنه صار
جز ًءا من العلمية وتغيريه قد ّ
خيل بذلك .ومثله قولك( :أرسطو) و(خوفو)
بالواو وإن مل يكن يف العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة ،وذلك حفا ًظا
عىل صورة العلم من التغيري.
وقد يشهد هلذا لزوم الواو يف نحو (سورة املؤمنون) للعلة نفسها.
 س :ما األوجه اجلائزة يف إعراب نحو (حممودج :جيوز فيه وجهان:
( )1نرش يف آسك يف 1253 /1 /2هـ.
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شاكر)؟()1

األرس .وهو بدَ ل يع ّم ّ
كل أفراد األرسة
األول :البدَ ل .وكذلك أسامء َ
ن
ألنك تقول ّ
شاكر( :قال شاكر وفعل شاكر) ،فهو بدل
لكل منتسب إىل أرسة
ن
ّ
بعض.
كل من
الثاين :اإلضافة إن كان مفر ًدا كام يف (حممود شاكر) .وقد وجدت بيتًا رواه
املفضل يشهد هلذا مع أن عموم القياس ن
كاف يف تصحيحه ،وهو قول احلصي
َّ
بن احلامم:
جــزى اهلل عنّــا عبــد َعم ن
ــر مالمــ ًة
َ

ــدوان َســه نم مــا ّ
َ
أدق وأألمــا
وع

وعدوان هو ابن َسهم.
ن
شاكر).
فعىل هذا تقول( :قال حممود شاكر) و(حممود
 ()1هذه األسامء (شوقي ومحدي ورمزي وحسني وجنِّي [والد أيب الفتحعثامن بن جنِّي .وهو منقول عن الرومية ،وليس منسو ًبا إىل (ج ُن)] وأمثاهلا
أسامء منقولة من األعجم َّية إ َّما بلفظها وإ َّما بطريقة تركيبها ،وذلك أنَّه ليس يف
العربية اسم معرب خمتوم ن
أردت أن حتك َيها بال ِّلسان
بياء يف مجيع أحواله ،فإذا
َّ
َّ
َ
َ
جترهيا جم َرى األسامء العرب َّية.
وجب
يب
َ
العر ِّ
عليك أن َ
ن
حي ن
بي ن
ثالثة:
أمور
إذ َ
وأنت َ
فتقول( :جاء ن
ن
َ
شوق ورأيت شوق ًيا ومررت
قاض
أحدها :أن تلح َقها بباب
َ
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1255 /4 /17هـ ويف املجلة الثقافية يف 1255 /5 /42هـ.
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َ
واإلخالل
بشو نق) .وهذا ضعيف مرذول ألنه يوجب إحال َة االسم عن وجهه
بصورته باحلذف.
َ
شوقي ورأيت
فتقول( :جا َء
والثاين :أن تلح َقها باملختوم بياء النّسب
ٌّ
بالزيادة.
أيضا يقتِض
شوق ًّيا ومررت
تغيري صورة االسم ِّ
بشوقي) .وهذا ً
ُ
َ
ن
سميته
املسمى باملضاف إىل ياء املتك ِّلم نحو
رجل َّ
والثالث :أن تلحقها ب َّ
الترصف والتغيري،
بالصواب إذ كان أح َف َظ لالسم من
بـ(غالمي) .وهذا أش َبه َّ
ُّ
فتقول( :جا َء شوقي ورأيت شوقي ومررت بشوقي) وتعرب اليا َء باحلركات
مت احلكاي َة ومل جت َعل
منع من ظهورها احلكاية .وإنَّام لز َ
املقدَّ رة عىل آخره التي َ
قبل التسمية ،وما كان معموالً فيه َ
آخ َره معت ََو ًرا لإلعراب ألنه معمول فيه َ
قبل
التسمية فإنه َيب َقى عىل حاله بعدَ التسمية إذا َ
بعض االسم وكان ثابتًا
كان عامله َ
ن
يت رج ً
ال بغالمه أو غالمهام مل
سم َ
غري حمذوف ،قال أبو برش رمحه اهلل( :ولو َّ
َ
األول يف ِّ
حترف واحدً ا منهام عن حاله َ
كل
اسام ولرتكتَه عىل حاله َّ
قبل أن يكون ً
ّ
يشء) [الكتاب َ ،]443 /4
يت رج ً
ال
سم َ
ربد رمحه اهلل( :إذا َّ
وقال أبو العباس امل ّ
جئت
لتَقم أو مل تقم أو إن تقم أقم ،فاحلكاية ألنه عامل ومعمول فيه إذا
َ
َ
فتقول( :جا َء
بالعامل معه) [املقتضب  ]51 /1وقد جيوز لك أن تفتَح اليا َء
غالمي
غالمي ورأيت
بشوقي) كام تقول( :جا َء
ومررت
شوقي
ورأيت
شوقي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
جاز لك فيه ما جيوز يف يائه
ومررت
بغالمي) ألنَّك ملا أحلقتَه بنحو (غالمي) َ
َ
َ
مقصد
من الفتح واإلسكان إال أ َّن
اإلسكان أعدَ ل وأب َقى لصورة االسم .وهو َ
من املقاصد املرع َّية يف العرب َّية.
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 (()1ابن سيده) و(ابن ماجه) ونحومها ال جيوز يف رأيي إلزام أواخرهاالسكون ،بل جيب أن ختضع لقانون العربية فتعرب إعراب ما ال ينرصف.
وجيوز إبدال هائها تا ًءا.
عىل اليوم؟()2

علام
 س :ما األوجه اجلائزة يف (االثني) ًن
أوجه ،وهي باختصار:
ج :جيوز يف (االثني) ع َل ًام أربعة

وجرا َّ
ألن لف َظه لفظ املثنَّى،
األول :إعرابه باأللف رف ًعا وبالياء نص ًبا
َّ
ًّ
اجلر]).
تقول( :االثنان [الرفع] – االثني [النصب]– االثني [ ّ
األلف وإعرابه باحلركات الظاهرة عىل آخره َّ
ألن مدلو َله
الثاين :إلزامه
َ
االثنان – االثنان)َ ،
َ
قال الشاعر:
واحد ،تقول( :االثنان –
احلـــي بالســـبعان
ديـــار
أال يـــا
ِّ
َ

َّ
أمــــل عليهــــا بــــالب َىل ا َمل َلــــوان

و(السبعان) اسم موضع .وهو تثنية (سبع).
َّ
الثالث :إلزامه اليا َء وحكاية كرس النون فيه ،تقول( :االثني – االثني –
جاز هذا لكثرة ذكره مضا ًفا إليه يف نحو (يوم االثني) ،فلام
االثني) .وإنام َ
َ
(املؤمنون) للسورة
أو َقعوه موقع رف نع كرهوا أن ينقلوه عن َّما ألفوه .ومثل هذا

( )1نرش يف تويرت يف 1252 /7 /44هـ.
( )4نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1254 /5 /47هـ ويف املجلة الثقافية يف 1254 /2 /14هـ.
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املعروفة ،فإنَّه كثر دوراهنا يف كالمهم مرفوع ًة ،فلام أدخلوا عليها (سورة)
َ
املؤمنون) .وتقول
صورُتا فقالوا( :سورة
يغريوا
َ
وأضافوها إليها مل يشاءوا أن ِّ
حذفت كلمة (كتاب)
أيضا( :هذا كتاب االختيارين لألخفش األصغر) .فإذا
َ
ً
جاز لك أن َ
تقول( :هذا االختيارين).
ووقعت (االختيارين) يف موضع رف نع َ
واجلر.
وهكذا يف حال النصب
ّ
الرابع :إلزامه اليا َء مع ترك حكايته وإعرابه باحلركات الظاهرة عىل آخره،
وذلك أنه َ
َ
طال عليهم استعامله حمك ًّيا حتى
االثني – االثني)،
تقول( :االثني –
َ
نسوا أص َله واعتدُّ وه مفر ًدا عىل َوفق مدلوله ،يد ُّلك عىل هذا قوهلم( :البحرين
ثم
–
َ
البحرين – البحرين) للبلد املعروف .وأصل هذا قوهلم( :بلد البحرين) َّ
ثم (البحرين) .وذلك يف حال الرفع.
(البحرين)َّ ،
ُّ
ثم
وكل هذه األوجه صحيح إن شاء اهلل .واملتَّفق عليه منها الوجه األول َّ
الثاين .أما الثالث والرابع فاجتهاد منِّي.
│
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مسائل متفرقة في باب الوقف

()1

 س :يف الدعاء املعروف( :اللهم أرنا فيهم يو ًما أسو َد) هل جيوز الوقفعىل (أسود) باأللف (أسودا) مع أنه ممنوع من الرصف؟
ج :جيوز لك يف الوقف عىل (أسود) ونحوه وجهان:
األول :اإلسكان (أسود) ألنه ممنوع من الرصف ،فال ينون ،واأللف إنام
يؤتى هبا يف الوقف ً
بدال من التنوين.
الثاين :الوقف باأللف (أسودا) .وذلك أن الرؤاك والكسائي حكيا أن
من العرب من يقف عىل ما ال ينرصف يف النصب باأللف لبيان الفتحة .وذكر
قطرب يف «معانيه» عن رؤبة أنه كان يقول( :رأيت ع َمرا ،وأمحرا).
وهبــذا الوجــه ق ـرأ أبــو عمــر وغــريه ﴿ﯻﯼﯽﯾ﴾
[اإلنسان ]2 :باملنع من الرصف يف الوصل وإثبات األلف يف الوقف.
 من األخطاء الشائعة يف إنشاد الشعر الوقف عىل تنوين املنصوب يفآخر الصدر بإبداله أل ًفا ،فيوقف ً
مثال عىل قوله:
تقــول وقــد مــال الغبــيط بنــا م ًعــا
باأللف (م َعا).
والصواب إثبات التنوين (م ًعا = م َعن) ،وذلك أن إنشاد البيت من الشعر
مفر ًقا يف فسبك وتويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
041

قائم عىل وصل صدره بعجزه ،فإذا وقف عىل صدره فإنام هو عىل نية الوصل،
ّ
ويدل عىل صحة هذا امتناع الوقف عىل تنوين
فيعطى لذلك حكم الوصل.
املرفوع واملجرور باإلسكان كام يقتضيه حكم الوقف نحو:
ن
حممــد
ومــا فقــدَ املاضــون مثــل
وكذلك امتناع الوقف عىل املختوم بتاء مربوطة باهلاء نحو:
ففاضت دمـوع العـي منـي صـباب ًة
وكام وجب يف مثل هذه مراعاة حكم الوصل كذلك جيب الوقف عىل
مقتَض مراعاة الوصل.
نظريها ،وهو تنوين النصب ،بالتنوين ألنه هو َ
│
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رسالة في مسألة (كل عام وأنتم بخ ير)

()1

مقدِّ مة
ً
وفهام قاصدً ا وحك ًام صاد ًقا ونعوذ َ
اللهم إنا نس َ
بك من
راسخا
ألك عل ًام
ً
ّ
كل ن
ونستكفيك من ِّ
ونستهديك إىل ِّ
َ
َ
بوارق ُّ
رش
خري
الش َبه ونوازع ال َغواية
كل ُ
ونعتصم َ
السالك
بك من جور الطريق ومتاهة الدَّ ليل ونستعينك عىل ق َّلة َّ
وترصد املهالكَ ،
إنك واسع ال َّطول شديد احلَول.
ُّ
أما بعد:
ن
فهذه رسالة وضعتها يف أحكام مسألة ُّ
بخري) بجميع
(كل عا نم وأنتم
َ
ال فيها بمقدار ما أس َعفت به احلال .وقد َ
الباعث يل عىل َ
مفص ً
ذلك
كان
ص َورها ِّ
( )1فرغت من هذه الرسالة يف ذي احل ّجة 1250هـ وطبعتها يف كتاب مستق ّل يف صفر 1251هـ.
املحرم 1224هـُّ .
والشكر لألخ حسي بن أيب
مصححة من َّقحة هلا فرغت منها يف
وهذه نسخة ثانية
َّ
ّ
فاضطرين ذلك ملراجعتها مرة أخرى واإلصالح
عيل النسخة األوىل وقد بعد عهدي هبا
ّ
بكر إذ قرأ ّ
ألخوي الكريمي عامر اخلطيب والدكتور نبيل اللحيدان إذ ن ّبهاين عىل بضعة
أيضا
منها .والشكر ً
ّ
أخطاء طباعية .وقد كان عنوان النسخة األوىل الكامل هو «رسالة يف مسألة كل عام وأنتم بخري
متضمنة مسائل نادر ًة يف النحو والترصيف والبالغة وأصوهلن» .وكتبت يف إهدائها( :إهداء إىل من
ِّ
َّ
نشأين عىل الفضائل وع ّلمني حماسن األخالق أيب رمحه اهلل وريض عنه ،وأ ّمي أطال اهلل بقاءها
(بأنعم َ
حايل غبطة ورسور) ،وإىل أستاذنا الفاضل ذي اخللق الرفيع واملروءة الوافرة الترصيفي
مفص ًال .وكنت خ ّطأت
الكبري د .حسن بن أمحد العثامن أدام اهلل أنسنا به) .وأحلقت هبا
فهرسا َّ
ً
الصورة الرابعة ثم تراجعت عن ذلك ملا يأيت بيانه يف موضعه.
042

غوي وكثرة من
بي
َ
من االختالف َ
املتعاطي للتصحيح ال ُّل ِّ
وقع فيها َ
شدَّ ة ما َ
ن
ن
ثم إين رأيت هذه
ُياج به أو
َ
خاض فيها من غري سلطان ُّ
أصل يعتمد عليهَّ .
ن
من الكلامت التي َُيتاج إليها ُّ
لدوراهنا يف
كل
يب َ
ناطق بال ِّلسان العر ِّ
الكلم َة َ

خيتص هبا قوم
األعياد واملناسبات املو َّقتة ،ال يستأثر هبا طبقة عن طبق نة وال
ُّ
َ
مهتي للنظر فيها وجتلية الغامض من أمرها عىل ضعف املنَّة
فجر ُّ
دت َّ
دون قو نمَّ ،
ن
َ
وقصور الباع .وقد أ َ
قبل يب َ
مشكالت ،فلم يكن َيل بدٌّ من أن
مسائل
ذلك عىل
َ
وجدت َ
ذلك صوا ًبا فمن اهلل َ
تعاىل .وإن وجدتَّه
راسها .فإن
أداورها
َّ
وأطيل م َ
َ
عىل غري َ
ذلك فـ(الرأي فيه خمطئ ومصيب) ،و:
قــد يصــيب الفتــى املشــري ومل َجيـــ

واب بعـد اجتهـاد
الص َ
ـهد ويشوي َّ
َ

وباهلل التوفيق.
أبو قص
فيصل بن عيل املنصور
بريدة
1250 /14 /14هـ
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َمد َخل
(كل عام وأنتم بخري) كلمة تقال يف أيام األعياد ،هينِّئ هبا الرجل أخاه
تم له ذلك
ويدعو له بطول السالمة ودوام النِّعمة يف ما يستقبل من أعوام كام َّ
يف عامه هذا.
ستعمل بالواو وبدوهنا .فإذا فرضنا للواو حكمي رف َع
وهذه الكلمة ت َ
ّ
(كل) ونص َبها ،وفرضنا هذين احلكمي للكلمة بعد إسقاطها منها كان
الصور أبلغ.
أي هذه ُّ
نبي ُّ
احلاصل َ
أربع ص َو نر نذكرها بّشء من التفصيل ثم ِّ

044

األوىل:
(كل عا نم أنتم ن
ُّ
بخري)
برفع ّ
(كل) وإسقاط الواو
وهي صحيحة.
وذلك عىل أن تعرب ( ُّ
كل) مبتد ًءا ،و(عام) مضا ًفا إليه ،و(أنتم) مبتد ًءا،
جارا وجمرو ًرا متعلقي بخرب حمذوف تقديره (كائنون) ،ومجلة (أنتم
و(بخري) ًّ
ربا للمبتدأ األول ُّ
(كل) .وأما العائد من مجلة اخلرب عىل املبتدأ
بخري) خ ً
فمحذوف .ويكون تقدير الكالمُّ :
(كل عام أنتم بخري فيه).
ودليل جواز احلذف القياس .ونحن ذاكروه مر َّت ًبا األدنَى فاألدنَى.
األول :القياس عىل ما كان العائد املحذوف فيه من مجلة اخلرب.
ومنه قراءة ابن عامرٌّ  :
وكل وعدَ اهلل احلسنَى[ )1(احلديد ،]10:أي :وعَدَ ه.
الس َلمي وإبراهيم النخعي وُييا بن و ّثاب:
وقراءة أيب عبد الرمحن ُّ
أفحكم اجلاهل َّية يبغون[ )2(املائدة ،]10:أي :أفحكم اجلاهل َّية يبغونه.
مرعى)( ،)3أي :وشهر
وقول العرب ( :شهر َثرى ،وشهر َترى ،وشهر َ
النبات.
َترى فيه
َ

) )1السبعة البن جماهد .141
) )4خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه  ،55واملحتسب البن جني .410 /1
) )5رواه سيبويه يف كتابه  ،71 /1ورواه األصمعي يف كتاب النبات  50عن من يرويه عن رؤبة.
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وقول امرئ القيس(:)1
فأقبلـــت زح ًفـــا عـــىل الـــركبتي

فثــــوب نســــيت وثــــوب أجــــر

أجره.
أي :فثوب نسيته وثوب ُّ
الروايات(:)2
رشا يف بعض ِّ
وقول تأ َّبط ًّ
ٌّ
شـــجع قومـــه
كـــل ي
يامصـــعه،
ِّ

شــجعا
ومــا رضبــه هــا َم العــدا لي َّ

النهشيل(:)3
وقول األسود بن يعفر
ِّ
ُيمــــــد أصــــــحابه
وخالــــــد َ

بـــــاحلق ،ال ُي َمـــــد بالباطـــــل
ِّ

أيُ :يمده أصحابه.
بادي(:)4
وقول
عدي بن زيد الع ِّ
ِّ

َّري يف روايته لديوان امرئ القيس /4
) )1رواه برفع (ثوب) سيبويه يف كتابه  71 /1والسك ُّ
.145
احتج به من النحاة .وقد رواه برفع (قومه) أبو متام يف محاسته يف كام
) )4هذا البيت ال أعرف أحدً ا
َّ
يف رشح املرزوقي  255 /4وغريه.
) )5رواه اخلليل كام يف يف رشح أبيات سيبويه املنسوب إىل النحاس  .25ومل أجده ثابتًا يف كتب
املتقدِّ مي إال يف كتاب اجلمل يف النحو املنسوب إىل اخلليل  51عىل أن ابن مالك ذكر يف رشح
بي
الكافية الشافية  15 /1ورشح التسهيل  515 /1أن أبا بكر األنباري أنشدَ ه .ومل أجده يف ما َ
أيضا أنساب األرشاف للبالذري .1051 /14
يدي من كتبه املطبوعة .وراجع ً
َّ
السكري يف رشح أشعار
) )2رواه الفراء يف املذكر واملؤنث  75وأبو عبيدة كام حكى عنه أبو سعيد
ّ
اهلذليي  ،1 /1وقطرب يف الفرق 177وابن السكِّيت يف األضداد املنسوب إىل األصمعي  ،21وأبو
=
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َ
ين أم َمــن
رأيــت
َمــن
َ
املنــون عــدَّ َ

ذا عليـــه مـــن أن يضـــام خفـــري

تلغي
عت كان أحدَ وجهي إعرابه أن
برفع (املنون) ونصبها .فإذا رف َ
َ
َ
ربا .ويكون
(رأيت)
وجتعل ( َمن) مبتد ًءا ،ومجلة (املنون عدَّ َ
ين) يف حمل رفع خ ً
ن
(رأيت) ،فتكون ( َمن) يف ِّ
اآلخر أن ت َ
العائد حمذو ًفا .والوجه َ
نصب
حمل
عمل
َ
ن
ين) يف ِّ
نصب مفعوالً ثان ًيا .ويكون العائد
حمل
مفعوالً َّأو َل ،ومجلة (املنون عدَّ َ
ذكرمها أبو
من مجلة املفعول الثاين عىل األول حمذو ًفا ً
أيضا .وهذان الوجهان َ
وأجازه ابن الشجري يف
النصب.
عيل يف «كتاب الشعر»( .)1ومل جيز
َ
َ

«أماليه»()2

و(املنون) مفعوالً َّأو َل ،ومجلة (عدَّ ي َن) مفعوالً
َ
عىل أن جتع َل ( َمن) مبتد ًءا،
ثان ًيا ،ومجلة (رأيت) وما دخلت عليه يف ِّ
ربا لـ( َمن) .والعائد
حمل رف نع خ ً
َ
املنون عدّ ينَه) .وعندي وجه َ
آخر جيوز أن
رأيت
حمذوف .ويكون التقديرَ ( :من
َ
َ
(املنون) مفعوالً َّأو َل ،ومجل َة (عدَّ ي َن)
تعرب
خيرج عليه النصب ،وهو أن
َ
َّ
مفعوالً ثان ًيا ،و( َمن) يف ِّ
أسدُّ من َّما
حمل نصب مفعوالً لـ(عدَّ َ
ين) .وهذا الوجه َ
الشجري لسالمته من احلذف.
عيل وابن
ِّ
َ
ذكر أبو ّ

حاتم السجستاين يف املذكر واملؤنث  ،133وابن قتيبة يف الشعر والشعراء  ،441 /1وغريب
والبحرتي يف محاسته .437 ،457 /1
احلديث  ،131 /1وغريمها،
ُّ
).411 /1 )1
).120 /1 )4
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وقول النمر بن تو َلب(: )1
ويــــوم نســــاء ،ويــــوم ن َســـــر

فيـــــوم علينـــــا ،ويـــــوم لنـــــا
رس فيه.
أي :ويوم نساء فيه ،ويوم ن َ ّ
وقول أيب النجم(:)2

قـــد أصـــبحت أ ُّم اخليـــار تـــدَّ عي
عــــيل ذن ًبــــا ك ُّلــــه مل أصــــنع
ّ
أي :مل أصنعه .
وقول َ
اآلخر(: )3
ـــن قتلــــت عمــــدً ا
ثــــالث ك ُّلهـ ّ

فـــــأخزى اهلل رابعـــــ ًة تعـــــود
َ

هن عمدً ا.
أي :قتلت َّ
وقول َ
اآلخر(:)4
رش يو َميهــــــا وأخــــــزاه هلــــــا
َ ُّ

مجــــال
ركبــــت هنــــد بحــــدج َ

) )1رواه سيبويه يف كتابه .71 /1
) )4رواه سيبويه يف كتابه  71 /1برفع ّ
(كل) والفراء يف معانيه  424 ،120 /1و  51 /4بالرفع
ينص عىل ضبطها .وراجع االنتصار البن والد
والنصب ،وأبو عبيدة يف جماز القرآن  ،72 /4ومل ّ
.13
) )5رواه سيبويه يف كتابه . 71 /1
) )2رواه أبو عبيد يف كتاب األمثال  .73وراجع فصل املقال .110
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أي :ركبت هند بحدج ً
مجال فيه.
الثاين  :القياس عىل ما كان العائد املحذوف فيه من مجلة الصلة.
ومنه قوله َ
تعاىل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ} [سورة

التوبة ]110:أي :الذي بنوه.
وهو كثري فاش.
الثالث  :القياس عىل ما كان العائد املحذوف فيه من مجلة النعت.
ومنه قولـه تعـاىل{ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}

[سـورة البقـرة،27:

 ]145أي  :ال جتزي فيه .
أيضا كثري فاش.
وهو ً
وال فرق بي هذه املواضع الثالثة ،فاحلذف فيها ك ِّلها جائز حسن عىل أن
جمرورا ،إذ لو جاز حذف
مرفوعا أو منصو ًبا .وال جيوز أن يكون
يكون العائد
ً
ً
املجرور لوجب حذف ما أضيف إليه من اسم أو حرف .وهذا إجحاف ِّبي،
َ
بعضا من َّما هو عائد عليه ،فإهنم قد أجازوه كام قالوا:
إال أن
يكون املبتدأ ً
السمن .وهذا نظري قوهلم( :رض َب
(السمن منَوان بدرهم) ،إذ املنوان بعض َّ
َّ
والرجل)( )1يريدون :اليد والرجل منه.
زيد اليد ِّ
فإن َ
قال قائل:
فام بال املجرور حذف مع ما أضـيف إليـه يف قولـه تعـاىل{ :ﯰ ﯱ ﯲ
) )1الكتاب .110 /1
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تـرى ،وشـهر
ثـرى ،وشـهر َ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ} ويف قول العرب ( :شـهر َ
مرعى) ويف قول النمر بن تولب:
َ
فيـــــوم علينـــــا ،ويـــــوم لنـــــا

ويــــوم نســــاء ،ويــــوم ن َســـــر

وغريها.
َ
قيل:
ما ذكرناه يف بيان املحذوف فيها إنام هو تفسري معنًى ال تفسري إعراب ،إذ
رسه) عىل أن تكون هذه الضامئر
أصلها( :ال جتزيه) و(تراه) و(ن َساؤه) و(ن ُّ
مفعوالً فيها.
أن املفعول فيه ال ينوب عنه ضمريه َّ
وقد زعم النحاة َّ
وأن انتصا َبه يف هذه
جمازا .وهو زعم باطل ألمرين:
الشواهد انتصاب املفعول به ً
األول :أنَّه خروج عن األصل لغري موجب.
أن معنى املفعول به غري معنى املفعول فيه .وال جيوز أن َّ
الثاينّ :
ُيل
أحدمها مكان َ
اآلخر إال لرضب من املجاز .وهو ممتنع هنا ،إذ ال يستقيم أن
تدَّ عي يف قول الشاعر ً
مثال(:)1
وعـــامرا
ـــليام
ً
ويـــو نم شـــهدناه س ً

ن
شديد لـدَ ى ال َّطعـن النِّهـال نوافلـه

أن (اليو َم) مشهود ،ألن (شهد) يتعدَّ ى إىل مفعول ،فلو جعلناه هو

) )1رواه سيبويه يف كتابه .137 /1
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ليام) موضع من اإلعراب إال البدل َّية .وهي غري مرادة هنا،
املفعول ملا كان لـ(س ً
والقرينة الدا َّلة عليها ضعيفة .ومثله قولك( :اليو َم قمته) َّ
ألن (قا َم) فعل الزم.
وقد يكون (اليوم) ونحوه مفعوالً به عىل جهة احلقيقة إذا ص َلح معناه
قلت:
قلت( :
لذلك ومل يكن
شهدت اليو َم) ،فإذا َ
ُّ
مضمنًا معنى (يف) كام لو َ
َّ
مضمنًا
وجب أن يكون (اليو َم) مفعوالً فيه ،إذ كان
(شهدت اليو َم الصالةَ)
ُّ
َ
َّ
معنى (يف) .ومنه قوله تعاىل{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [سورة هود .]105:كام
ن
َ
أنس ريض اهلل عنه
يكون مفعوالً به عىل جهة املجاز كام يف قراءة
جيوز أن
قال أبو ن
وغريهَ  :م َل َك يو َم الدِّ ين[ )1(الفاحتة ]2:وكام َ
اهلذيل(:)2
كبري
ُّ
ن
محلــــت بــــه يف ليلـ ن
وعقـــد نطاقهـــا مل ُي َلـــل
ـــة مـ
َرهـــا َ
َ
ـــزءودة ك ً
ولك أن حتم َل َ
َ
املرسل الذي َعالقته
ذلك عىل املجاز
َ

املح ِّلية()3

َّ

َّ
ألن

أن الز َمن وعاء لألحداث والذوات ٌّ
الز َمن واملراد ما فيه ،من ق َبل َّ
وحمل
املذكور َّ
َ
هلا .ووجه البالغة يف اآلية الكريمة ترسيخ الدّ اللة عىل متام امللك وإحاطته،
(ملك َّ
كل ما يف يوم الدِّ ين) .وجيوز أن يكو َن َ
َ
ذلك استعار ًة مكن َّية،
فكأنَّه قال:
) )1إعراب القرآن أليب جعفر النحاس  134 /1وخمترص الشواذ البن خالويه  5وإعراب القراءات
أيضا .45
السبع وعللها له  27 /1وإعراب ثالثي سورة من القرآن له ً
) )4رواه عيسى بن عمر كام نق َله عنه ابن قتيبة يف غريب احلديث  311 /5من طريق الزيادي عن
األصمعي عنه ،ورواه أبو متام يف محاسته كام يف رشح املرزوقي  73 /1وغريه.
املرسل .وهي يف رأيي داخلة يف (العالقة
) )5مل يذكر البالغ َّيون العالقة الزمان َّية من عالقات املجاز َ
املحل َّية).
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فيكون ش َّبه اليو َم باألشياء احلس َّية التي مت َلك ،وحذف املش َّبه بهَّ ،
ودل عليه
ن
بّشء من لوازمه ،وهو امللكٌّ .
إيل.
حسن مجيل .والوجه الثاين
ُّ
أحب َّ
وكل َ
فلام كان الضمري منصو ًبا عىل أن يكون مفعوالً فيه حذفوه كام حذفوه
َّ
حي كان مفعوالً به يف نحو (حممد رأيت) .فإن مل يكن منصو ًبا عىل إحدى
هاتي املنزلتي امتنع حذفه ،فال جيوز أن تقول( :زيد مررت) تريد (مررت به).
فإن قالوا:
امتنع عندنا نيابة الضمري عن الظروف َّ
مري َير ُّد األشيا َء إىل
إنام
َ
ألن الض َ
أصوهلا ،واألصل يف الظروف أن يتعدَّ ى إليها الفعل بـ(يف) .أال َترى أنك
أبدلت من االسم
تقول( :قدمت يو َم اجلمعة) و(قدمت يف يوم اجلمعة) ،فإذا
َ
َ
املحذوف ،إذ َ
األصل.
كان
اجلر
تظهر
الظاهر ضمريه وجب عليك أن
َ
َ
حرف ِّ
َ
فاجلواب أن يقال:
صحتَهام ثم بنيتم احلكم عليهام.
هاتان مقدِّ متان ا َّدعيتم َّ
َ
األوىل فهي َّ
َ
األصل يف الظروف أن يتعدَّ ى إليها الفعل بـ(يف).
أن
أما
ن
عي يف يشء من األشياء أنه
وهذه مقدِّ مة غري صحيحة ألنَّه ليس لك أن تدَّ َ
جاز أن
أصل لغريه إال إذا
امتنع استقالل املدَّ عى فيه الفرع َّية لع ّل نة من العلل أو َ
َ
امتنع استقالل
يرجح فرع َّيتَه .فأ َّما ما
َ
يستق َّل عنه ،ولكن قا َم من العلل ما ِّ
املدَّ عى فيه الفرع َّية فنحو قوهلم( :ذهبت الشا َم)( ،)1إذ األصل فيه أن جي َّر
) )1رواه سيبويه يف كتابه .51 /1
002

باحلرف ،فتقول( :ذهبت إىل الشام) َّ
مبه نم ال جيوز
ألن (الشام) اسم غري َ
انتصابه عىل الظرف َّية املكان َّية ألنه ليس يف الفعل َدليل عليه .وإذن فهو فرع عن
غريه.
يرجح فرع َّيتَه فنحو
وأ َّما ما َ
جاز أن يستق َّل بنفسه ،ولكن قا َم من العلل ما ِّ
نون التوكيد املخ َّففة ،فإهنا فرع عن املث َّقلة وإن َ
جائزا أن تستق َّل عنها.
كان
ً
َ
وذلك أنا ملا وجدناها نو ًنا واحدةً ،ووجدنا املث َّقلة نوني ورأينا معنامها واحدً ا
أشعرنا هذا أهنا فرع عنها ،إذ كان من دأب العرب
وأكثر أحكامهام ال ختتلف
َ
َ
مع
دورانه يف كالمهم .وقد يفعلون هذا يف احلروف َ
أن يتخ َّففوا من َّما يكثر َ
السي وحدَ ها ،وكام
ترصفها كام قالوا يف (سوف)( :سو) ،حتى أب َقوا منها
َ
عدَ م ُّ
خ َّففوا َّ
فلام
(إن) املشبه َة بالفعل فقالوا( :إن) وحذفوا من (منذ) فقالوا( :مذ)َّ .
أنكر أحد فرع َّية هذا الرضب َ
كان
كانت عىل هذا الوجه ا َّدعينا فرع َّيتَها .ولو َ
حمتم ًال.
إنكاره َ
فأ َّما ظروف الزمان فهي منتصبة أصال ًة َّ
ال عليها ،وذ َ
ألن يف الفعل َدلي ً
لك
َ
َّ
يتضمن داللتي ،الداللة عىل احلدث بحروفه ،والداللة عىل الزمان
الفعل
أن
َّ
َ
ال َ
يكون أحدمها أص ً
لآلخر .أال
ببنيته .وال يوجب تساوي الشيئي يف املعنَى أن
أصال لـ(س َبطر) ،و(دمث) ليس ً
أن (سبط) ليس ً
ترى َّ
أصال لـ(د َمثر) وإن كان
بي الظرف واالسم املجرور باحلرف َ
بي
مثل الذي َ
بمعناه .وليس التقارب َ
(إن) و(إن) حتى َي َ
(سوف) والسي ،أو َّ
كون حكمهام واحدً ا.
وهذا األصل الذي عرضنا له هو أحد أنواع األصول يف النحو ،وهو ما
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َ
الواقعي )(.)1
األصل
أسميه (
َّ
ِّ
وأما الثانية فهي َّ
أن الضام َئر تر ُّد األشيا َء إىل أصوهلا .وهذه قاعدة غري
م َّطردة ً
فإهنم
أوال ،ومنتقضة عليهم يف أكثر األمثلة التي أوردوها ثان ًياّ ،
يزعمون َّ
أضفت االسم إىل
اجلر ،ولكنَّك إذا
َ
أن اإلضافة املحضة عىل ن َّية حرف ِّ
الضمري مل ترده إىل أصله ،تقول( :هذا كتاب ن
زيد) و(هذا كتابه) .وكذلك تقول:
ُّ
قلت( :هذا دمه) ومل تر ّد احلرف املحذوف.
(هذا دم) ،فإذا أضفتَه إىل الضمري َ
وتقول( :هذا تراث) ،ثم تضيفه إىل الضمري فتقول( :هذا تراثه) وال تر ُّد التاء
إىل أصلها .وتقولَ :
قلت( :عليه) و(إليه)
(عىل) و(إىل) ،فإذا وصلتَهام بالضمري َ
ً
أصال هلا ،وإنام هي جمهولة األصل ملا
األلف إىل الياء وهي ليست
فرددت
َ
َّ
َ
اشتقاق هلا.
مت من أن هاتي الكلمتي حرفان ،واحلروف ال
عل َ
وأ َّما ما ذكروا من األمثلة التي َيزعمون َّ
الضمري ملا اتَّصل هبا ر َّدها إىل
أن
َ
أصلها فمنها ما مل يوجب الضمري فيه الر َّد .ومنها ما وق َع فيه الر ُّد ،ولكن ليس
ألجل الضمري ،إذ ليس يف اتصال الضمري بالكلمة مناسبة تقتِض احلك َم بالر ِّد،
ن
أخرى نذكرها إن شاء اهلل.
وإنام هو
لعلل َ
فمن ذلك قوهلم( :لزيد مال) ،فيكرس َ
ون الالم ،فإذا وصلوها بالضمري
فتحوها فقالواَ ( :له مال) .واألصل يف الالم الفتح .والع َّلة الصحيحة لذلك
ليست ات َ
ّصاهلا بالضمري ،وإنام هي يف ما أرى مردودة إىل تداخل اللغات ألن
الفارك يف اإلغفال  401 /1لفرع َّية انتصاب ظروف الزمان بام ال َيشفي.
احتج أبو عيل
))1
ّ
ّ
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من العرب من يفتح الالم مع الظاهر فيقول( :هذا املال َل ن
زيد) .وقرأ سعيد بن
َ
كان مكرهم َل َ
جبري :وإن َ
تزول منه اجلبال[ )1(إبراهيم .]21:ومنهم َمن يكرسها
َ
تداخل قوهلم( :م ُّت
املضمر فيقول( :هذا املال لك) ،فتداخلت اللغتان كام
مع
َ
َ
تداخل قوهلمَ :
(قىل يقيل)
أموت) و(م ُّت أمات) فقالوا( :م ُّت أموت) وكام
َ
(قىل َ
يقىل) فقالواَ :
و(قيل َ
تكون ع َّلة ذلك ما ذكره سيبويه ،وهو
يقىل) .وجيوز أن
باملضمر
تلتبس بالم التوكيد ،فإذا اتصلت
أهنم كرسوها مع الظاهر ألَن َّال
َ
َ
ر ُّدوها إىل أصلها ،وهو الفتح ،لزوال اللبس َّ
ألن الم التوكيد ال تتصل بضامئر
اجلر.
ِّ
ومنه قوهلم( :أعطيتكم) ،فإذا وصلوها بالضمري قالوا( :أعطيتكموه) إذ
ن
َ
واجب ،فقد حكى يونس عن
اإلشباع .وهذا الر ُّد غري
كان أصل ميم اجلمع
َ
العرب أهنم يقولون( :أعطيتكمه) .وقد َ
قال سيبويه بعقب هذه احلكاية( :إن
الوصل أكثر وأعرف)(َّ ،)2
َ
فدل هذا عىل أن التسكي معروف .وإذن فلم يوجب
اإلضامر الر َّد كام َترى.
ومنه قوهلم( :هذا كَزيد) ،فإذا وصلوه بالضمري قالوا( :هذا مثله) ومل
يقولوا( :هذا كَه) .وهذا غري مس َّلم به ،فليست (مثل) ً
أصال للكاف ،بل مها

) )1رس صناعة اإلعراب البن جني  .550 ،547 /1وراجع اجلنى الداين للمرادي .174
) )4الكتاب .533 /4
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كلمتان منفصلتان .كام أهنم أضافوها إىل الضامئرَ ،
العجاج(:)1
قال َّ
ن
أوعــــال كهــــا أو أقربــــا
وأ َّم
وقال رؤبة(:)2
ً
بعـــال وال حالئـــال
تـــرى
فـــال َ
كـــــه وال كهـــــ ّن إال حـــــاظال
ذكر سيبويه فإنا نقول :إنَّه ليس اإلضامر ذاته
فإن محلناه عىل االضطرار كام َ
الداعي إىل منعهم إضافتَها إىل الضامئر ،ولكنَّهم ملا علموا أن ذلك قد
هو
َ
يلجئهم إىل أن يقولوا( :هذا ك َ
َك) ويف هذا ث َقل ظاهر عدلوا عنه إىل (مثل) ،إذ
وجيري عىل
كانت بمعناه ،و َمل يضيفوها إىل سائر الضامئر حتى يأتلف الباب
َ
ن
ن
َ
يترصف منه كراهي ًة
(أفعل) وما
واحدة كام حذفوا اهلمز َة من مضارع
صورة
َّ
الجتامع مهزتي يف َّأول الكلمة إذا هم قالوا( :أ َؤكرم) ً
مثال ،ثم حذفوها مع
ن
لفعل
الواو إذا كانت فا ًءا
سائر حروف املضارعة هلذه الع َّلة .وكام حذفوا
َ
ن
مع سائر
مضارع عىل زنة (يفعل) ،وذلك لوقوعها بي ياء وكرسة ،ثم حذفوها َ
أحرف املضارعة للع َّلة املتقدِّ مة .ومن هذا الرضب عندي خال ًفا للرصف ِّيي
عي املضارع يف ما كان من األجوف عىل (فعل يف َعل) .وذلك أنَّه ملا قا َم
إبداهلم َ

) )1رواه سيبويه يف كتابه  572 /4واألصمعي يف كتاب اإلبل .145
) )4رواه سيبويه يف كتابه .572 /4
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سبب (التبادل

احلركي)()1

َ ِّ

فيها قالوا يف (خي َوف) ً
مثال( :خيَوف) ،فكرهوا أن

احلركي)
(رضب) ،إذ كانت العي فيها تصري بعدَ (التبادل
(نرص) و
بايب
َ
َ
ختالف َ
ِّ
َ
حرف مدُ نحو( :يقول) و(يبيع) ،فأجروها جمراها فأبدلوها أل ًفا طل ًبا للتجانس
َ
وحترك ما
والتشاكل .وأ َّما ما زعموه من أهنم أبدلوها أل ًفا
لتحركها يف األصل ُّ
ُّ
قب َلها َ
احلركي) فع َّلة يف غاية الفساد َّ
ألن من رشط ص َّحة الع َّلة أن
قبل (التبادل
ِّ
املتناول للعقل الباطن جائ ًزا أن يك َ
َ
يب قد حل َظها بطبيعته.
تكون قريب َة
ون العر ُّ
َ
َ
آخر ،وهو َّ
وأمر َ
اإلبدال إذا
وانفتاح ما قب َلهام إنام يقتِض
حترك الياء أو الواو
َ
أن ُّ
ن
َ
يكون َ
نظري له
و(باع) ،فأ َّما أن
حال كام يف (قا َم)
كان يف
َ
ذلك يف حالي فال َ
ً
أوال ،وال مناسب َة فيه ثان ًيا ،ألهنم إنام أبدلوها أل ًفا لع ّل نة صوت َّي نة نشأت عن
ن
ن
حال فال
فتحة قب َلهام ،فإذا مل جيتمعا يف
مع
اجتامع الواو أو الياء املفتوحة َ
ب لإلبدال.
موج َ
ومن َّما ادعوا أن اإلضامر ر َّده إىل أصله قوهلم( :آل) ،فإذا وصلوها
ألن َ
بالضمري قالوا( :أهله) ومل يقولوا( :آله) َّ
أصل اهلمزة الثانية هاء .وهذا وهم
َ
املضمر يف قول
وذلك َّأهنا أضيفت إىل
الكسائي،
قديم مرجعه إىل أيب احلسن
َ
ِّ
خفاف بن ندبة(:)2

يسمونه
حركي ،وهو ما ّ
) )1التبادل رضبان ،تبادل حريف ،وهو ما يسمونه القلب املكاين .وتبادل َ
اإلعالل بالنقل.
) )4راجع االقتضاب للبطليوك .51 /1
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أنا الفارس احلـامي حقيقـ َة والـدي

وآيل كـــام حتمـــي حقيقـــ َة آلكـــا

ويف شواهدَ غريه.
ومنه قوهلم( :واهلل ألفعل َّن) يف القسم ،فإذا أضافوا الواو إىل الضمري قالوا:
ألن الباء أصل للواو .وهذا الر ُّد ليس ألجل الضمري ،ولكن َّ
(ب َك ألفعل َّن) َّ
ألن
يترصف غريها ،والعرب من َّما
تترصف ما ال
الباء هي أ ُّم حروف القسم ،فهي
َّ
َّ
بعض لغري ما ن
ن
َ
علة إال التفنُّ َن يف
دون
بعض كالمها بخصائص
ختتص َ
ُّ
األوضاع .وهي ع َّلة شبيهة باالعتباط َّية ،والع َّلة الشبيهة باالعتباط َّية هي التي
أوىل هبا من َ
ليس يشء من الكالم َ
اآلخر .وإنام جعلناها كاالعتباط َّية ألن اعتدا َد
مواضع َ
أخ َر ال
العرب هبا يف موض نع من املواضع وتركَهم االعتدا َد هبا يف
َ
تفسري له ألن َّ
َ
والتوسع .أال
وذلك نحو االستخفاف
كل موض نع يطلبها لنفسه،
ُّ
َ
ن
مع أنه ال
اسم الفاعل إىل مفعوله فقالوا( :هذا ضارب زيد) َ
َترى َّأهنم أضافوا َ
يف إليها
ث َقل يف قوهلم( :هذا ضارب زيدً ا) وحذفوا حركة ياء املتك ِّلم إذا أض َ
جرى ،فإهنم
املنا َدى َ
مع أنه ال ث َقل فيها .وع ّلة التفنُّن التي ذكرناها َجتري هذا ا َمل َ
خصصوا (ذو) بإضافتها إىل
بجر الظاهر وأرسلوا الباء كام َّ
َّ
خصصوا الوا َو ِّ
أسامء األجناس ،ومل يفعلوا َ
ذلك يف (صاحب) مع أن معنامها واحد .وكام
َ
إدخاهلا عىل (جزء) مع أهنام
منعوا إدخال (أل) عىل (بعض) ،ومل يمنعوا
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سواء( .)1وكام ألزموا (إذا) و(إذ) اإلضاف َة إىل اجلمل ،ومل يفعلوا هذا بام
ن
كـ(حي) وغريها .وهذا باب من األصول لطيف املسلك
يرادفهام يف املعنَى
َ
أدركت من فقه العرب َّية والبرص بقواني
وحذقتَه
خفي املأخذ ،إذا أنت تد َّبرتَه
َ
ُّ
العرب يف كالمها ما ال جتور به عن القصد إن شاء اهلل.
ومنه حذفهم النون من مضارع (كان) املجزوم كام قال تعاىل { :ﮇ ﮈ
املحذوف فقالوا( :إن
ﮉ} [سورة غافر ،]47:فإذا وصلوه بالضمري ر ُّدوا
َ
يكنه) كام قال أبو األسود الدُّ َؤيل(:)2
فـــإن َّال يكنهـــا أو تكنـــه فإنـــه

أخوهــــا غذتــــه أ ُّمــــه بلباهنــــا

َ
وهذا الر ُّد ليس لذات الضمري ،وإنام َّ
النون من (يكن) حرف صحيح
ألن
أصيل .وإنام حذفوه لع ّل نة مرك ن
َّبة من ثالثة أشيا َء  :مشاهبة النون حلروف الع َّلة،
ٌّ
ِّ
باملعتل الناقص من
وتطرفها .وقد ش َّبهوها
وكثرة استعامل هذه الكلمة،
ُّ
األفعال إذ َ
فلام اتصل
كان ُي َذف يف اجلزم ،تقول( :مل يمش) و(مل يق)
َ
ونحوهاَّ .
تطرفها فضعفت قبضة احلكم عنها ،إذ كانت قد أدركته
هبا الضمري أزاهلا عن ُّ
قوة املش َّبه
يقوى َّ
بالشبه ال باألصالة ،فنقصوها عنه درج ًة من حيث إن املش َّبه ال َ
)َّ )1
اعتل بعضهم لعدم دخول (أل) عىل (بعض) بعلة ال تثبت عند التمحيص .راجع رشح املفصل
البن يعيش .50 /5
) )4رواه سيبويه يف كتابه  21 /1وابن السكيت يف إصالح املنطق  453وابن قتيبة يف أدب الكاتب
 203والسكري يف ديوانه .114
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به.
فهذا َعرض لبعض ما زعموا َّ
الضمري ر َّده إىل أصله .فمنه ما ب َّينَّا أ َّن
أن
َ
ن
أخرى.
الضمري مل يوجب فيه الر َّد .ومنه ما ر َّده الضمري إىل أصله ،ولكن
لعلل َ
َ
تقوى عىل إخراج املسألة عن أصلها .وقد
وإذن فهذه القاعدة غري ك ِّل َّية ،فال َ
َ
علمت َّ
تنوب عن الظروف كام تنوب عن املفعول به
األصل يف الضامئر أن
أن
َ
َ
ن
امع قد جا َء يف َ
كثرية ،منها قوله
ذلك بشواهدَ
الس َ
واملفعول املط َلق ،وال س َّيام أن َّ
تعاىل { :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ} [سورة البقرة ]171:ثم قول الشاعر(:)1
ن
شديد لـدَ ى ال َّطعـن النِّهـال نوافلـه
وعـــامرا
ـــليام
ً
ويـــو نم شـــهدناه س ً
وقوله(:)2
ن
ســـــاعة ُي ُّبهـــــا ال ّطعـــــام
يف
فقد حت َّصل لنا يف هذه املسألة قياسان:
ناهبا.
األول :القياس عىل سائر املنصوبات التي َ
ناب الضمري َم َ
َ
ناب الضمري
واآلخر :القياس عىل ما سمع من الشواهد الصحيحة التي َ
بعضها آن ًفا.
ناب الظروف .وقد أوردنا َ
فيها م َ
وعلة احلذف يف هذه األرضب الثالثة( )3كام َنرى هي التخ ُّفف من ذكر ما
) )1رواه سيبويه يف كتابه .137 /1
) )4رواه الفراء يف معانيه .54 /1
) )5وهي حذف عائد اخلرب والنعت والصلة.
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ال حاجة إليه اعتام ًدا عىل القرينة اللفظ َّية املغنية عن هذا ِّ
الذكر .أال تراهم
ن
كثرية هلذه الع َّلة.
مواضع
وغريها يف
حذفوا املبتدأ واخلرب والفعل والفاعل
َ
َ
املسوغة للحذف فنقول :إهنا تقتِض أمرين:
نبي حدَّ القرينة اللفظ َّية
ِّ
ونحن ِّ
األول :وجود ما أغنَى عن املحذوف بلفظه أو معناه ساب ًقا ملوضع
احلذف.
الثاين :وجود قرينة دا َّلة ظن ًّيا عىل أن هذا املتقدِّ َم للمحذوف هو الذي
أغنَى عن املحذوف.
وكالمها ثابت هنا ،فإن قولك ً
مثال( :حممد رأيت) املحذوف منه ،وهو
الضمري املنصوب من (رأيت) ،عائد عىل (حممد) املتقدِّ م ذكره .فهذا أمر .وأ َّما
اآلخر ،وهو ما َي ّ
األمر َ
دل عىل أن هذا املذكور هو الذي أغنى عن املحذوف،
فمستفاد من طريق االنحصار إذ ليس يف الكالم غريه.
عرضنا له بّشء من اإلجياز.
فهذا حدُّ هاَ ،
ذهب سيبويه إىل َّ
أن َث َّم فر ًقا بي حذف عائد الصلة والصفة ،وحذف
وقد
َ
مستحسن ،ويف اخلرب ضعيف.
عائد اخلرب ،فذكر أنه يف الصلة والصفة جائز
َ
وذكر أن الفرق بي القبي َلي أن الصلة من متام املوصول ،فكرهوا طوله كام
كرهوا طول (اشهيباب) فقالوا( :اشهباب) فحذفوا الياء منه .وكذلك الصفة.
اخلرب ،فإنه اسم منقطع عن َّما قب َله ،فال طول يف ذكر اهلاء فيه.
وليس هذا يف َ
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تشبيها له بالصلة والصفة من بعض الوجوه(.)1
وإنام حذفوا اهلا َء فيه
ً
وهو قول مردود من وجهي:
حذف الضمري من نحو
استحسن
أوهلام :عدم اطراد الع ّلة يف مذهبه ،إذ
َ
َ
َّ
واعتل لذلك بأن املوصول مع
(الذي رأيته فالن) ليكون (الذي رأيت فالن)،
حذف الضمري
واستضعف
صلته كالكلمة الطويلة .وهي من َّما يستث َقل.
َ
َ
َّ
املرفوع يف نحو( :ك َفى بنا فض ً
واعتل لذلك بأنه من متام
ال عىل َمن هو غرينا)،
الصلة( .)2مع َّ
الصلة يف كال املثالي ثالث.
أن كَلم ِّ
ِّ
َ
حذف الضمري
األوىل فيستحسن
وهاتان الع َّلتان متضادتان .فإما أن َيطرد
َ
املرفوع كام استحسن حذف الضمري املنصوب ،إذ العلة فيه ثابتة ،وهي استثقال
حذف
طول ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة .وإما أن يطرد الثانية فيستضعف
َ
الصلة .وإما أن
الضمري املنصوب ،إذ العلة فيه ً
أيضا ثابتة ،وهي كونه من متام ِّ
القياس يف أحدمها دون اآلخر.
يثبت
عي بينهام فر ًقا مؤ ِّث ًرا .وإما أن َ
َ
يدَّ َ
فإن َ
قال بطرد األ َ
وىل لز َمه أن يرجع عن استضعاف حذف الضمري
املرفوع.
وإن قال بطرد الثانية كانت ع َّلته فاسدة ألهنا استحسان يف مقابل القياس،
لصلة ثابت يف كالم اهلل تعاىل ويف الفصيح من
إذ حذف الضمري املنصوب يف ا ِّ

) )1الكتاب .73 /1
) )4الكتاب .103 /4
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كالم العرب.
وإن ا َّدعى الفرق فال فر َق إال يف كون أحدمها ضمري رفع وهو عمدة،
ضمري نصب وهو فضلة ،أو يف كون أحدمها ً
أوال وكون َ
وكون َ
اآلخر
اآلخر
َ
طر ًفا.
ومها فرقان ال يؤ ّثران يف احلكم شي ًئا.
حتذف ما هو يف
لعرب ال تبايل إذا أمنت اللبس أن
َ
أما األول فإنا وجدنا ا َ
الكالم عمدة حذ َفها للفضلة إما استخفا ًفا لعدم احلاجة كام يف باب التنازع يف
قول الكسائي نحو (قام وقعد زيد) وكام ُيذف املبتدأ واخلرب إذا كانا جوا ًبا
ً
استثقاال كام يف املضارع املسنَد إىل
لنحو (كيف زيد؟) و(من عندك؟) ،وإما
واو اجلامعة أو ياء املخاطبة إذا اتصلت به نون التوكيد نحو (لتأمر َّن باملعروف)
اليتيم) .وهذا نظري حذفهم احلروف األصلية والزائدة من الكَلم
و(لتكرم َّن
َ
(سه) (أب) وقوهلم يف الزائد( :اس َطاع) يف
كقوهلم يف
األصيل( :يعد) َ
ِّ
(استطاع).
اآلخر فإنا نقولَّ :
وأما َ
الطرف ال تكون يف كالم
إن
التطرف أو جماورة َ
ُّ
العرب علة إليقاع احلذف وال علة ملنعه ،وإنام ي ُّ
عتل هبا إذا قامت احلاجة إىل
أحق بذلك كام يف ترجيح حذف دال
احلذف وتر َّدد الرأي بي شيئي فأكثر ُّأهيا ُّ
الزيادة وجماورُتا
(فرزدق) يف التصغري لشبهها بالتاء التي هي من حروف ِّ
الطرف .وقد تكون ع َّلة لكثرة احلذف كام يف كثرة حذف الالم من األسامء
َ
الثالثية نحو (أب) دون قلبها أل ًفا مع حتركها وانفتاح ما قبلها كام فعلوا يف
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(عمى ) و(ربا) ،أو جزءا من ع َّلة مرك ن
َّبة كام تقدَّ م ذكره يف ( َيكنه) ،أو ع َّلة
ً
َ
لكثرة اإلبدال كام يف كثرة إبداهلم (ف َّعالً) مج ًعا َ
دون (ف َّعال) كام قالوا( :ص َّيم)،
َّ
وقل نحو (ص َّيام).
جاز أن يكون ع َّلة لكثرة حذف العائد املنصوب دون
فإذا
استقر هذا َ
َّ
املرفوع  ،إذ كان املرفوع أدنَى إىل وسط الكالم من املنصوب.
وإن ا َّدعى القياس يف أحد النوعي َ
دون اآلخر ر َّد عليه بأن القياس ثابت
فيهام م ًعا .فأما حذف الضمري املنصوب فقد تقدَّ م .وأما حذف الضمري املرفوع
فمقيس عىل قراءة :متا ًما عىل الذي أحسن[ )1(األنعام .]112:وهي قراءة ُييا
البرصي وابن أيب إسحاق واألعمش برواية الشنبوذي عنه.
عمر واحلسن
ِّ
بن ي َ
أيضا عىل قول العرب( :ما أنا بالذي قائل لك شي ًئا)( )2وقوهلم:
ومقيس ً
ك ما زيد)()3وقوهلم( :دع ما زيد)( )3وعىل قول الشاعر(:)4
(وال َّ

) )1الكتاب  107 /4وتفسري الطربي  451 /14رواي ًة عن أيب عبيد .ويظهر أنه نق َله من كتابه
الذي مل يصل إلينا يف القراءات ،ومعاين القراءات أليب جعفر النحاس  140 /4ومفردة احلسن
البرصي أليب عيل األهوازي  472واملبهج يف القراءات الثامن لسبط اخلياط .235 /4
) )4رواه سيبويه يف كتابه  107 /4عن اخلليل عنهم.
) )5رواه سيبويه يف كتابه  471 /4عن اخلليل عنهم .والصواب كتابتها هكذا ألن (ما) فيها
موصولة.
) )2رواه سيبويه يف كتابه  103 ،101 /4والفراء يف معانيه  .44 41 /1وهو كذلك يف اجلمل
املنسوب إىل اخلليل .75
064

فك َفــى بنــا فضـ ً
ـال عــىل َمــن غرينــا

ن
حممــــد إيانـــــا
النبــــي
ــــب
ح
ِّ
ِّ

فإن قيل:
أخرى(:)4
َّ
ولكن البيت ال ح َّجة فيه إذ روي رواي ًة َ
ً
فضـال عـىل َمـن غرينـا
فك َفى بنـا
ً
حمموال عىل الرضورة.
أو يكون
قلت:
َ
ال يقدَ ح يف البيت من ِّ
أخرى إذا كانت
الشعر أن
يكون مرو ًّيا رواية َ
تج به من العرب ومل
بمن ُي ّ
ا ِّلرواية األوىل منقولة عن عامل ثقة متَّصل اإلسناد َ
يكن فيها ما يدعو إىل ترجيح الوهم .وذلك ّ
أن العرب ربام أنشدت البيت
الواحد عىل أكثر من وجه ،فيتلقاه ّ
الروايات ك ُّلها
كل عامل كام سمعه ،وتكون ِّ
تغري
صحيحة ،قال ابن والد( :ألن الرواة عن الفرزدق وغريه من الشعراء قد ِّ
البيت عىل لغتها وترويه عىل مذاهبها من َّما يوافق لغة الشاعر وخيالفها.
ولذلك كثرت الروايات يف البيت الواحد .أال ترى أن سيبويه قد يستشهد
ببيت واحد لوجوه شتَّى .وإنام ذلك عىل حسب ما غريته العرب بلغاُتا ألن
لغة الراوي من العرب شاهد كام أن قول الشاعر شاهد إذا كانا فصيحي)(،)1
غري ِّ
الشعر وأنشده عىل وجه دون وجه
وقال ابن السريايف( :ألن العر ّ
يب الذي َّ

) )1االنتصار .11
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قوله ح َّجة .ولو كان ِّ
تج به)( ،)1وقال ابن هشام( :فقد كانت
الشعر له لكان ُي ّ
شعر بعضٌّ ،
وكل يتك ّلم عىل مقتَض سجيته التي فطر
العرب ينشد بعضهم َ
الروايات يف بعض األبيات)(.)2
عليها .ومن هنا تك ّثرت ّ
وإنام أوردنا شي ًئا من نصوص العلامء يف ذلك لكثرة من يغفل عن هذا
األصل م َن ِّ
املتأخرين.
الروايتي يف هذا البيت .
وقد َّ
نص الفراء يف «معانيه» عىل ثبوت ِّ
وأما ا ِّدعاء كونه رضورة فنقول:
حدُّ الرضورة :أن يكثر عروض املسألة يف كالمهم ثم ال ترد إال يف الشعر،
َّ
ظن أهنا من الرضائر.
فإن هذا من َّما يغ ِّلب عىل ال ِّ
فإن َّ
قل عروضها وأمكنَهم التغيري بإبدال حرف بحرف أو حركة بحركة
ن
زحاف ثم مل يفعلوه ومل ُيك أحد العلامء الثقات الذين
من غري وقو نع يف
العرب أهنم ال يقولون هذا إال يف ِّ
الشعر فال رضور َة.
شا َفهوا
َ
فإذا أجرينا هذا األصل عىل هذا البيت مل نجد َثم رضور ًة ،إذ كثر عروض
هذه املسألة يف كالمهم ،ولكنها وردت يف غري ِّ
الشعر – كام تقدَّ م .-
فإن قيل:
قد س َّلمنا بتساوي املسألتي مسألة العائد املرفوع ومسألة العائد

) )1رشح أبيات سيبويه له .142 /4
) )4رشح شواهد املغني له .522 /4
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املنصوب ،ولكن ما تنكر أن يكون هذا من قبيل ما َّفرقت فيه العرب بي
املوضعي اللذين ليس بينهام فرق مؤ ِّثر البت َة فخ َّصت أحدَ مها بحكم َ
دون َ
اآلخر
(أهيا) يف النداء فقالت:
كام فعلت يف تابعي املضمومي حيث لزمت رفع تابع ُّ
(يا ُّأهيا الرجل) وأجازت الرفع والنصب يف تابع غريها من املضمومات إذا
مع أهنام َسواء ،وكام لزمت
معر ًفا بأل ،تقول( :يا زيد الكريم
والكريم) َ
َ
كان َّ
صاحب
نصب تابع املنادى املضموم إذا كان مضا ًفا إضافة حمضة نحو (يا زيد
َ
َعمر) وأجازت الرفع والنصب يف تابعه إذا كان مفر ًدا نحو (يا رجل زيد
أيضا سواء؟
وزيدً ا) مع أهنام ً
قلت:
يب أو بعدَ
يلحق األلفاظ قبل تركيبها اإلعرا ِّ
األحكام رضبان ،فرضب َ
تركيبها من َّما ال صل َة له باإلعراب وأحكامه .وهذا ر َّبام َّفرقت العرب فيه بي
املتامثلي كام جع َلت مصدر (فهمه) ( َفه ًام) ومصدر (علمه) (عل ًام) .وكام تركت
استعامل (وذر) مايض (يذر) واستغنت بـ(ترك)( ،)1ومل تفعل هذا يف سائر
الكلم التي بينها ترادف ،فلم تستغن بـ(أتى) عن (جاء) وال بـ(دنا) عن
(اقرتب) .وكام وضعت لبعض املفردات مجوع ق َّلة ومجوع كثرة ن
لعلة صحيحة،
َ
وهي احلاجة املعنوية ،ولكنَّها مل تفعل هذا بسائر املفردات مع عروض هذه
احلاجة فيها .وذلك أن علل املفردات أكثرها علل وضع َّية ،واألصل يف الوضع
) )1االستغناء ليس ع َّلة ،وإنام هو حكم .ومن اخلطأ يف ما أرى إدخاله يف العلل.
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أنه ال جيري عىل قياس.
و ُّ
كل أمرين متامثلي َّفرقت العرب بينَهام يف احلكم َّ
فإن فيهام اعتاللي.
أوهلام االعتالل لثبوت احلكم يف ُ
قارصا ،أي :ال يتعدَّ ى
كل منهام .وال يكون إال
ً
موض َعه .وغاية هذا األمر القول بجواز (ختصيص العلل) يف أحكام اإلفراد.
وأ َّما االعتالل َ
اآلخر فهو االعتالل للتفرقة بينَهام .ومرجعه مجي ًعا إىل ع َّلة التفنُّن
بأوسع من هذا.
يف األوضاع .وقد تقدَّ م ذكرها .وسيأيت بيان هلذه املسألة
َ
ورضب آخر من األحكام ،وهو ما يلحق األلفاظ بعد تركيبها من
عالمات اإلعراب أو التقديم والتأخري أو احلذف والذكر أو نحوها ،فهذا ال
جيوز أن يتخ َّلف احلكم فيه إذا وجدت العلة ،إذ كان كال ًما تا ًّما ،واألصل يف
الكالم التا ّم القياس واملحاكاةّ .
الرواية من
فكل ما ثبت فيه السامع
َّ
وصحت به ِّ
بالوهم
غري رضورة أو تأويل سائغ يرصفه عن وجهه ،أو ِّاُتام مقبول لصاحبه
َ
واخلطأ جاز القياس عليه بعد إحكام حدِّ ه وضبط ع َّلته وإن كان شاهدً ا واحدً ا.
وال جيوز التفرقة يف احلكم بي ما ال َ
فرق فيه مؤ ِّث ًرا.
َ
املازين
األوىل املور َدة يف االعرتاض فقد أجاز فيها أبو عثامن
فأما املسألة
ُّ
الناس) مع أنه مل يسمع فيها إال
القياس( ،)1فتقول( :يا ُّأهيا الناس) و(يا ُّأهيا
َ
الكريم) الذي
الرفع .وذلك أنه مل َير فر ًقا بينها وبي (يا زيد الكريم) و(يا زيد
َ
ثبت فيه الوجهان الرفع والنصب.
َ
) )1معاين القرآن وإعرابه للزجاج . 205 / 5
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وقد أصاب أبو عثامن يف االحتجاج هبذا األصل حي أدرك أن العرب ال
تفرق بي املتامثلي يف األلفاظ بعد تركيبها ،ولكنَّه مل ُيكم إجراءه عىل الفرع
ِّ
(أهيا) اسم
َّ
فسوى بي املسألتي .وما مها بسواء ،إذ بينهام فرق مؤ ِّثر ،وذلك أن ُّ
فلام
يفرسهَّ .
موضوع عىل اإلهبام جمهول اجلنس ،فهو حمتاج أبدً ا إىل اس نم بعدَ ه ِّ
ِّ
املحل
وامتنع إتباعه عىل
املفرس عىل اللفظ
كان كذلك
َ
َ
وجب أن يتب َعه هذا ِّ
ِّ
َ
وذلك
املحل حتى تقدِّ ر انفصاله من َّما قب َله واستغنا َءه عنه.
ألنك ال تتبعه عىل
ممتنع هنا .ومن َّما يشبه هذا وإن َ
كان ليس مث َله استضعافهم جمي َء احلال من
النكرة َّ
ألن النكر َة أحوج إىل بيان حقيقتها وختصيصها بالنعت منها إىل بيان
النعت من متام املنعوت ،عىل خالف احلال.
حاهلا ألن
َ
املازين أن هذا األسلوب من األساليب الكثرية
يبي فساد مذهب
ومن َّما ِّ
ِّ
الدوران يف كالم العرب ،فلو كانوا يرون ما ذهب إليه لبلغنا ذلك عنهم ولو يف
شاهد واحد ،مع أنه قد بلغنا ما دون ذلك.
للسامع َّ
تبي هبذا بطالن قياسه َّ
وأن قو َله
وأن القياس الصحيح موافق َّ
فقد َّ
مي للعرب.
خالف هذا
كام
َ
القياس فهو خمالف ً
َ
أيضا لإلمجاع العدَ ِّ
صاحب َعمر
وأما املسألة الثانية فالصحيح فيها جواز الوجهي (يا زيد
َ
وصاحب َعمر) وفا ًقا للكوفيي ،إذ سمع( :يا متيم

) )1رواه األخفش كام ذكر ابن مالك يف رشح التسهيل .552 /5
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ك ُّلكم)()1

و( يا زيد بن

َعم نر)( .)1وال فرق بي التوكيد وغريه من التوابع .وهو مبطل ما ا َّدعاه سيبويه
تفرق
من اإلمجاع .وأنَّى له أن يعلم أن العرب قد اجتمعوا ك ُّلهم عىل هذا َ
مع ُّ
ذكره اخلليل من القياس فضعيف ال
منازهلم وق َّلة استعامله يف كالمهم .وأ َّما ما َ
يقوم.
اسام واحدً ا ،وإنام هو مش َّبه باالسم
ثانيهام( :)2أن املوصول بصلته ليس ً
الواحد من حيث كان يف تأويله .وإذا ش ِّبه الّشء بالّشء مل جيب إجراؤه عىل
ن
َّ
سننه يف ِّ
حال ،إذ لو َ
َ
(لعل)
كذلك لكان إياه .أال تراهم ش َّبهوا
كان
كل
بـ(عسى) فأدخلوا (أن) يف خربه ،ولكنه مل يأخذ سائر أحكامه كإعراب
َ
مدخوله واتصال الضامئر به .وكام ش َّبهوا االسم املوصول باسم الرشط
فأدخلوا الفاء عىل خربه ومل يعطوه سائر أحكامه ،كحكم إعراب الفعل الذي
تفعل) بـ(ال ينبغي لك أن َ
يليه .وكام ش َّبهوا (ال نولك أن َ
يكرروا
تفعل) فلم ِّ
يكرروها يف (ال ينبغي) ،ثم مل خيرجه هذا عن اسم َّيته .عىل أنا لو
(ال) فيه كام مل ِّ
مسو ًغا ال ِّدعاء أن
س َّلمنا أن املوصول بصلته اسم واحد عىل احلقيقة ملا كان هذا ِّ
الطول فيه سبب للحذف ،فإنا وجدنا العرب حتذف استخفا ًفا لكثرة االستعامل
ولعدم احلاجة أو استثقاالً لغري الطول أكثر من َّما حتذف للطول كام فعلوا يف (مل
يك) و(مل أ َبل) و(ال أدر) .وكام م َّثلنا ساب ًقا .وال يكادون ُيذفون من الكلمة

ذكر ابن مالك يف رشح الكافية الشافية  55 /4عن ابن خالويه عنه.
) )1رواه األخفش كام َ
) )4ثاين األوجه التي ير ّد هبا قول سيبويه.
001

شي ًئا لطوهلا إال قلي ًال ،واحلمل عىل الكثري مقدَّ م عىل احلمل عىل القليل.
ونخلص من هذا ك ِّله إىل إبطال اعتالل سيبويه .وإذا ثبت هذا ث َبت َّ
أن
حذف العائد من مجلة اخلرب عىل املبتدأ يف قوهلمُّ :
(كل عام أنتم بخري) جائز من
يبُّ ( :
كل عام أنتم بخري إياه).
غري قبح وال ضعف ،عىل أن يكون التقدير اإلعرا ُّ
ويعرب الضمري مفعوالً فيه ال مفعوالً به.
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الثانية:
ُّ
(كل عام وأنتم بخري)
برفع ّ
(كل) وإثبات الواو
وهي صحيحة.
وذلك عىل أن تعرب ُّ
(كل) مبتد ًءا  ،وهو مضاف ،و(عام) مضا ًفا إليه،
(يمر) ،والواو حالية ،و(أنتم) مبتد ًءا،
وخربه حمذوف تقديره (يأيت) أو
ّ
جارا وجمرو ًرا متعلقي بخرب حمذوف تقديره (كائنون) ،ومجلة (أنتم
و(بخري) ًّ
بخري) يف حمل نصب حاالً من الضمري املسترت يف اخلرب املحذوف.
وإنام جاز حذف خرب ّ
وذلك َّ
َ
أن يف سالم الرجل
(كل) للقرينة احلالية.
عىل الرجل إذا لق َيه يف العيد معنًى يعرفه ٌّ
كل منهام ،وهو َّ
وتم
مرت َّ
أن سن ًة قد َّ
ال منهام يل َقى صاحبه وهو عامل بانقضاء ن
متامها .أال َترى َّ
أن ك ًّ
سنة عىل العيد
َ
ن
املايض وحلول ن
قال لصاحبهُّ :
جديد ،فإذا َ
(كل عا نم وأنتم بخري) فكأنَّه
عيد
وأنت بخري ُّ
يقول له( :إذا َ
فكل عا نم يأيت وأنت بخري).
كان هذا العام قد أتَى
َ
فلام َ
كان هذا املعنَى من َّما انعقدت عليه قلوهبم استغنَوا عن ذكره بلفظه
َّ
فحذفوا (يأيت) لداللة احلال عليها.
احلذف إنام َ
استبان َّ
َ
نظائر تشهد
كان هلذه الداللة انب َغى لنا أن نور َد
أن
فإذا
َ
َ
َ
حج ًة لذلك وبرهانًا.
العتداد العرب هبا سب ًبا للحذف اجلائز
لتكون َّ
فمن هذه املواضع:
األول :يف اخلرب:
002

مسم ًطا) ،فحذفوا
مسم ًطا)( ،)1أي( :حكمك لك َّ
وذلك قوهلم( :حكمك َّ
رب وما يتع َّلق به هلذه الداللة ،إذ َ
حكمك نافذ ال
كان معنى هذه الكلمة (أن
َ
اخل َ
َ
وأجيز حكمه ،فكانَت هذه
وذلك َّأهنا تقال للرجل إذا حك َِّم يف قض َّية
ي َر ُّد).
َ
اخلرب املحذوف.
احلال املشاهدة دا َّل ًة عىل َ
فإن قيل:
الرواية شا َّذة.
َّ
ولكن هذه ِّ
قلت:
قد تقدَّ م َّ
وبي
بي احلاالت التي تعرض بعد تركيب الكالم َ
أن َث َّم فر ًقا َ
جيعلون ُ
ألفاظ اللغة وأحواهلا َ
َ
قبل الرتكيب ،فقد ذكرنا َّ
لكل منهام
رب
أن الع َ
َ
َ
حك ًامَّ ،
واألصل يف األلفاظ
األصل يف ما يعرض بعد الرتكيب القياس،
وأن
يترص َ
السامعَّ ،
فون يف
وأن هذه القض َّي َة جعلتهم
وما خيتلف عليها من األحوال َّ
َّ
ن
بقياس
الرضب الثاين بام يستهوهيم وما تستحسنه طباعهم من غري التزا نم
بي املتامثلي .فإذا صاروا إىل الرتاكيب جعلوا احلك َم
متلئب ،وأهنم ر َّبام َّفرقوا َ
ُ
بي الرضبي.
جر إليه هذا األصل يف التفرقة َ
واحدً ا ال خيتلف .فهذا أحد ما َّ
) )1رواه النرض بن شميل يف أحد كتبه املفقودة  .وقد َ
نقل َ
ذلك عنه أبو منصور األزهري يف ُتذيب
اللغة  ،523 /14وأبو زيد كام حكى عنه ابن سيدة يف املخصص  ،245 /5ومل أجد ذلك يف ما بي
يدي من مصنَّفاته وال يف الغريب املصنف أليب عبيد ،فلع َّله من كتاب األمثال له .وهو من الكتب
َّ
التي مح َلها أبو عيل القايل معه إىل األندلس كام ذكر ابن خري األشبييل يف فهرسه  .531وال يزال
مفقو ًدا.
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َ
اآلن ،وهو َّ
آخر نذكره َ
َ
وأمر َ
وأحواهلا قد يكثر الّشء منها
األلفاظ
أن
ن
ن
َ
كذلك ووجدناهم ك َّلام عرضت هلم
واحد ،فإذا وجدناه
حذو
جيري عىل
حتى
َ
صار عندَ هم
احلاجة املعنو َّية قصدوا إليه علمنا أنَّه قد متكَّن يف كالمهم حتى
َ
القياس يف
نقيس عليه كام قاسوا .فإذا رأيناهم خالفوا هذا
َ
قياسا ،فجا َز لنا أن َ
ً
بعض األلفاظ حكمنا عليها بالشذوذ واستعملناها كام استعملوها ومل نقس
َ
َ
(استحوذ) فخالفوا عن
(استفعل) فقالوا:
عي
وذلك كام
عليها.
صححوا َ
َ
َّ
(استجاب) فلم تفد السي معنًى
اجلمهور األع َظم من َّما أع ُّلوه ،وكام قالوا:
َ
السي .وكام
زائدً ا عن
َ
(أجاب) فخرجوا عن األصول التي اعتدُّ وا هبا يف معاين ِّ
ن
قياسات ثم خالفوها .وك َ
ذلك فعلوا يف
جعلوا ألكثر املفردات يف اجلمع
بعض األبواب من
مصادر
ثبت لنا باالستقراء من طردهم َ
الثالثي .ولوال ما َ
ِّ
َ
َ
السامع.
لكان الوج َه أن
هذا الرضب طر ًدا غال ًبا
يكون مرجعها مجي ًعا إىل َّ
وقد ذهب عباس حسن يف «النحو الوايف»( )1إىل إجازة استعامل ما يقِض
َ
لذلك بنسبة هذا
واستظهر
مع وجود السامع.
به القياس يف املصادر الثالث َّية َ
َ
َ
الصواب ملا ذكرنا من َّ
األصل يف
أن
القول إىل الفراء .وهذا الرأي جمانب
َ
السامعَّ ،
القياس إنام هو سبيل إىل إدراك مذاهب العرب متى ما
وأن
َ
املفردات َّ
الفراء فقد تقدَّ مه إليها بعض أهل العلم
السامع .وأ َّما نسبة هذا القول إىل َّ
فقد َّ

).175 /5 )1
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السابقي .وما إخاله إال خط ًئا ،فقد روى ثعلب يف «أماليه»( )1عن الفراء أنَّه
َ
سمع يف املصدر يشء يشرتك يف ال َفعل والفعول) .وقد كا َن ثعلب
قال( :إذا مل ي َ
رأيت أنَّه إنام جييز هذا
عليام بمسائله .والذي َرواه عنه كام
َ
الفراء ً
حاف ًظا لكتب َّ
السامع فإنه ال جييزه ،فهو يف هذا
إذا مل يسمع يف املصدر يشء .أ َّما إذا َ
ثبت َّ
موافق لسيبويه.
وأ َّما الرضب الثاين ،وهو ما يتَّصل بأحوال الكلمة بعدَ الرتكيب ،فإنَّه
يسا وإن َ
قادح يقدَ ح فيه َ
متَى ث َب َت الشاهد منها عن العرب من غري ن
كان
كان مق ً
شاهدً ا واحدً ا .وإذا َ
ثم ا ِّطراحه ومنع
كان كذلك مل يص َّح وصفه بالشذوذ َّ
َ
ولذلك َّ
َ
تساءلون به
فإن املس ِّلم بقراءة محز َة :واتَّقوا اهلل الذي
القياس عليه.
واألرحام[ )2(النساء]1:

حميص له عن إجازة عطف الظاهر عىل الضمري
ال
َ

املجرور من غري إعادة اجل ِّار اعتام ًدا عىل هذه القراءة َّ
العطف من أحوال
ألن
َ
الكلمة بعد الرتكيب .وقد ذكرنا َّ
أن َ
مبني عىل القياس.
ذلك ٌّ
رأيت َّ
مع
أن
فقد
َ
احلكم بالشذوذ ال يكون إال يف الرضب األول ،وأنَّه َ
َ
األفصح .وأ َّما هذا الرضب َّ
يستعم َل ،بل ر َّبام َ
َ
فإن احلكم
كان هو
ذلك جائز أن
َ
َ
كان رضور ًة فال َ
عليه بالشذوذ ممتنع ألنَّه إن َ
يقال :هو شا ٌّذ ،وإنام يقال :هو
رضورة .وإن َ
وسهو.
كان خط ًئا من قائله
ً
وسهوا مل يوافقه عليه قومه فهو خطأ َ
) .443 /1 )1وراجع مث ً
ال ديوان األدب للفارايب 155 /4والشافية البن احلاجب .41
) )4السبعة البن جماهد .441
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ن
وجه ال يمكن أن ُيكَم عليه باخلطأ كأن
ثبت عىل
وال جيوز استعامله .وإن َ
َ
يكون يف كالم اهلل َ
تعاىل فال يقال  :هو شا ٌّذ .إال أن يرا َد بشذوذه أن ما جا َء عىل
َ
بذلك أنَّه يق َبل كام سم َع وال يقاس عليه
مثله من الشواهد قليل .فأ َّما أن يرا َد
أبؤسا)( )1فهو عندَ نا َمقيس بحدِّ ه ،فإنا
(عسى الغوير ً
فباطل .أ َّما قوهلم يف املثلَ :
وذلك َّ
َ
أن من األلفاظ ألفا ًظا تدخل
أبؤسا)،
(عسى الغوير يبأس ً
نرى أن أص َله َ
بي اإلثبات والنفي والرشوع يف اإلثبات ومقاربته
ديرها َ
عىل اجلملة االسم َّية لت َ
َ
فـ(كان) لإلثبات يف الزمن املايض،
ورجائه،
و(صار) ونحوها لإلثبات بعدَ
َ
َ
و(جعل) ونحوها للرشوع يف األفعال املث َبتة،
الزمن املايض ،و(ليس) للنفي،
فلام كان الغرض من
و(كا َد) ملقاربة اإلثبات،
و(عسى) لرجاء األفعال املث َبتةَّ .
َ
بي مسنَد ومسنَد إليه أو
جمر َد إثبات العالقة َ
(صار) و(ليس) وسائر أخواُت َّن َّ
َ
يكون اخلرب ف ً
َ
(جعل) وسائر أخواُتا تد ُّل
واسام .و َّملا كانت
عال
جاز أن
نفيها َ
ً
عىل االبتداء يف إيقاع الفعل أو عىل مقاربته مل جيئ خربها إال فع ً
ال مضار ًعا أل َّنه
َ
ُّ
(جعل زيد
الدال عىل وقوع الفعل واستمراره إىل الزمن احلارض ،تقول:
هو
أدخلت عليه ( َ
قلت:
يكتب) .وأصل الكالم( :زيد يكتب) ،ثم
جعل) .ولو َ
َ
) )1رواه سيبويه يف كتابه  11 /1والفراء يف معانيه  211 /1وأبو َعم نر الشيباين كام حكى عنه أبو
البكري يف معجم ما استعجم  1005من طريق أيب إسحاق احلريب .وكأنَّه نقله من اجلزء
عبيد
ّ
املفقود من كتابه يف غريب احلديث .وقد رواه أبو إسحاق عن عمر بن أيب َعمر الشيباين عنهَّ .
ولعل
َ
أيضا أبو عبيد يف غريب احلديث  417 /2واألمثال
أيضا .كام رواه ً
ذلك من كتاب النوادر املفقود ً
.500
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لتطلب الف َ
َ
َ
َ
الستحال املعنَى َّ
عل ال
األلفاظ موضوعة
ألن هذه
(جعل زيد كات ًبا)
َ
زعمه ابن جنِّي
االسم من حيث كانت دا َّل ًة عىل الرشوع فيه أو مقاربته .وما َ
َ
ن
بصواب ،بل القياس
القياس فليس
من أن هذا من َّما تركته العرب عىل موافقته
َ
املحتمل أن ختر َج العرب الّش َء عن
التزموا .عىل أنَّه من اجلائز
غري ما َ
َ
ال يقتِض َ
قياسه لغري ع َّل نة موج نبة .وهو ممكن يف هذه املسألة َّ
ألن هذا من ختصيص بعض
ن
َ
فصلنا يف جوازه،
دون
األلفاظ ببعض األحكام
بعض والتفرقة بينها ،وقد َّ
ولكن َ
رأيت.
ذلك مل يثبت فيها كام
َ
َّ
ونرجع إىل ما كنَّا بسبيله.
(عسى) فجارية َجم َرى (جع َل) إال َّ
(عسى) مطلوب هبا الفعل يف
أن َ
فأ َّما َ
َ
مع َّ
حذفت
األصل أال تدخ َل ألنَّك لو
أن
َ
املستق َبل .ولذلك دخلت عليها (أن) َ
لقلت يف نحو( :عسى حممد أن يقو َم)( :حممد أن يقو َم) .وليس هكذا
(عسى)
َ
َ
أصل الكالم َ
قبل دخوهلا ،وإنام هو (حممد يقوم) بحذف (أن) ،ولكنَّهم أحدثوا
فوهنا كام هو األصل .وإذا كان ذلك
(عسى) هلا .وقد ُيذ َ
هذه الزياد َة لطلب َ
أيضا َّ
َ
(أبؤسا) يف
أن
مت ً
مت أنَّه ال يكون خربها إال مضار ًعا ،وعل َ
كذلك عل َ
ً
َ
تعاىل:
ف يف قوله
ف عامله كام حذ َ
املثل املشهور مفعول مطلق حذ َ
{ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ}

[سورة

ص ،]55:إذ األصل ،واهلل أعلم،

مسحا) .وهذه اآلية شاهد عىل ما ا َّدعينا.
(يمسح
ً
جاز حذف هذا الفعل يف هذا املوضع من ق َبل َّ
(مسحا) مصدر
أن
وإنام َ
ً
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سريا)(.)1
موكِّد له ،فهو سواء وقولك( :أنت ً
صح الروايتي
رشا يف أ ِّ
فأ َّما ما ور َد فيه اخلرب ً
اسام مفر ًدا كقول تأ َّبط ًّ
عنه(:)2
كــدت آئ ًبــا
فأبــت إىل فهــ نم ومــا
ّ

وكــم مثلهــا فارقتهــا وهــي تصــفر

وقول الراجز(:)3
ال تكثـــرن ،إين عســـيت صـــائام
َ
وذلك َّ
َ
األفعال كثرية التق ُّلب والدَّ َوران يف كالمهم،
أن هذه
فهو رضورة،
فلو َ
مفر ًدا لبل َغنا عنهم يف غري ِّ
فلام مل نجد
الشعرَّ ،
كان من لغتهم جعل خربها َ
هذا إال يف ِّ
الشعر علمنا أنه يشء اضط ُّروا إليه.
ذلك َّ
وتأويل َ
القياك
تتجوز يف كالمها عىل غري سبل املجاز
العرب قد
أن
َّ
َ
ِّ
السامع للمعنَى من جمموع َ
الكالم .وذلك كام
املعروف اعتام ًدا منها عىل َفهم َّ
غريها من َّما يالقيها يف االشتقاق وخيالفها يف جرهيا
أنابوا عن بعض املصادر َ
عىل الفعل كقوله تعاىل{ :ﭿ

ﮀ

ﮁﮂ} [سورة املزمل ،]7:ثم قول

) )1املقتضب للمربد  450 ،445 /5واألصول يف النحو البن الرساج  .455 /4وراجع التذييل
والتكميل أليب حيان  33 /2و .57 /5
) )4كام زعم ابن جني يف اخلصائص  551 /1وإعراب احلامسة يف ما نقله عنه البغدادي يف اخلزانة
زعم أبو الندى يف ما روى عنه تلميذه األسود الغندجاين
 ،532 /7وراجع اخلاطريات  .177وكام َ
يف إصالح ما غلط فيه أبو عبد اهلل النمري .52
) )5مل أجده مرو ًّيا قبل أيب عيل الفارك .وقد ذكره يف املسائل العضديات .11
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طامي(:)1
الق ِّ
ــتقبلت منـــه
فـــإن األمـــر مـــا اسـ
َ

ولــــيس بــــأن َت َت ّب َعــــه اتّباعــــا

َ
َ
ً
مكان (تت ُّب ًعا).
باعا)
(تبتيال)
فوضع
مكان (تبت ًُّال) ،و(ا ِّت ً
َ
الظروف إىل اجل َمل يف نحو قوله َ
تعاىل  { :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
وكام أضافوا
َ
ﰂ} [سورة املائدة ]115:مع َّ
أن إضاف َة االسم إىل الفعل من َّما هو خارج عن
ن
عل ال َي ُّ
أن الف َ
وذلك َّ
َ
حقيقة مستق َّرة مع َّي ننة يف اخلارج أو يف
دل عىل
حدِّ املعنَى،
أحداث متجدِّ ن
ن
دة مو َّق نتة .ومثله يف رأيي إخبارهم
الذهن ،وإنام هو حكاية عن
يدي خري من أن تراه)( ،)2وإسنادهم الف َ
عل إىل
عن اجلملة يف املثل( :تسمع بامل َع ِّ
اجلملة عىل الرأي الصحيح وفا ًقا للكوفيِّي يف قوله ت َ
عاىل{ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
َ
جتوز الشاعران
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ} [سورة يوسف.]51:
فكذلك َّ
ربا عن َ
تلك األفعال بأسامء مفر َد نة عىل غري ما يقِض به
يف البيتي السابقي فأخ َ
القياس.
فإن قيل:
) )1رواه سيبويه يف كتابه  74 /2واألخفش يف معانيه  241 /4وابن سالم يف طبقاته 155 /4
وابن قتيبة يف أدب الكاتب  150وغريه.
الظاهر من تفسرياُتم .عىل أنَّه جائز
نص عىل رفع الفعل من الرواة وإن كان هو
) )4مل أجد من َّ
َ
قياسا .وقد رواه بحذف (أن) املفضل الضبي يف أمثال العرب  11وسيبويه يف كتابه  22 /2وأبو
ً
عبيد يف كتاب األمثال  53وابن السكيت يف إصالح املنطق .471
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ذهبت تلتمس وج َه الع َّلة هلم؟
نسبت ما ارتكبوه إىل االضطرار
ومل َ إذ
َ
َ
قلت:
قد يرتكب الشاعر الّش َء يض َط ُّر إليه ثم ال يكون َ
ذلك مان ًعا من أن
سمى هذه الع َّلة ع َّل ًة قارصةً ،أيَّ :
أن
َ
يلتمس له وجه الع َّلة يف ما ارتك َبه .وت َّ
القائل َّ
َ
السعة لكوهنا يف
العرب أو
َ
اعتل هبا يف حم ِّلها ومل يسغ القياس عليها يف َّ
املفرد شاذة عن األك َثر .أال َ
تراك ُّ
تعتل لقول
املركب خط ًئا أو رضور ًة وكوهنا يف َ
الراجز(:)1
أقــــائل ّن أحضـــــروا الشــــهودا
مع َّ
أن هذا ال جيوز يف
اسم الفاعل بالفعل املضارع يف معنَاهَ .
بأنه ش َّبه َ
َسعة الكالم.
يسميها ابن جني (استحسانًا).
وهذه الع َّلة ِّ
(وذر)
ومن هذا النحو ما أخرجته العرب عن نظائره كرتكهم استعام َل
َ
بحلقي العي وال الالم .فأ َّما األ َ
وىل فتقول:
مع أنَّه ليس
وقوهلم( :أ َبى يأ َبى) َ
ِّ
َ
استعامهلا طل ًبا لإلقالل من املرتادفات .وتقول يف الثانية :إهنم
إهنم تركوا
تومها منهم َّ
أن اهلمز َة فيها يف موضع العي ال الفاء.
جعلوها عىل (ف َعل يف َعل) ُّ ً
) )1هذا البيت رواه أبو عبيد َة (أقائلون) كام حكى عنه ابن دريد يف أماليه من طريق أيب عثامن
التوزيَ .
ونقل َ
ذلك البغدادي يف خزانة األدب  .244 /11ومل أجده يف املطبوع من األمايل .ورواه
َّ
كذلك السكَّري يف رشح أشعار اهلذليي  .111 /4وأول من رأيته رواه (أقائلن) ابن جني يف
اخلصائص  .151 /1ويف روايته نظر.
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أن ملعرت ن
وبيان كوهنا قارص ًة َّ
أخر وفقدان
ُيتج بوجود الع َّلة يف
َ
ض أن َّ
مواضع َ
َ
اإلقالل من املرتادفات هنا ومل يطلبوه يف نحو (دنا)
احلكم ،فيقول :ومل َ طلبوا
و(مات) و(فاظ)؟ ويقول :ومل َ َّ
تومهوا يف (أ َبى
و(اقرتب) ،و(جاء) و(أتَى)،
َ
َ
َ
ي مهزة ومل َّ
(أخذ يأخذ) و(أوى يأوي)؟
يتومهوا يف
يأ َبى) أن الع َ
َ
رأيت َّ
االعتالل للشا ِّذ عن القياس إنام هو اعتالل قارص ال
أن
فهكذا
َ
ن
مردود ملا ذكرنا َ
لك من
جياوز موض َعه الذي سم َع فيه .وهو اعتالل مقبول غري
تفر َق بي املتامثلي.
العرب
أن
َ
تترصف يف كالمها كام تشاء وأهنا ال تبايل أن ِّ
َّ
ونحن نوجز َ
سبق فنقول:
لك الكال َم يف ما َ
اعلم َّ
أن الع َّلة إما متعدِّ َية وإما قارصة .فاملتعدِّ ية هي التي َيعتدُّ هبا الواضع
يف ِّ
كل موض نع تعرض له أو يف أكثر املواضع .والقارصة هي التي يقرتن هبا
ن
احلكم يف بعض املواضع د َ
مع كثرة عروضها هلم .فأ َّما املركَّب فال
ون
بعض َ
مبني عىل القياس .وال تكون قارص ًة
تكون ع َّلته إال متعدِّ ية ملا عل َ
مت من أنَّه ٌّ
ً
وصف احلكم فيها
إال أن تكون
حممولة عىل اخلطأ أو االضطرار .وال ي َ
املفرد
بحسب احلال .وأ َّما َ
بالشذوذ ،وإنام ُيكَم عليها بالتخطئة أو الرضورة َ
وجدُتم يمض َ
عرضت هلم
فتكون ع َّلته متعدِّ ي ًة وقارص ًة .فإذا
َّ
حلكم ك َّلام َ
ون ا َ
مقيسا .وإذا
أكثر ما تعرض فع َّلته متعدِّ ية .ويكون احلكم فيها
ً
احلاجة أو َ
احلكم م َعها فهي ع َّلة قارصة.
كثريا فال جي َرون
َ
وجد َّت الع َّلة تعرض هلم ً
حي إ نذ شا ًّذا ال يقاس عليه.
ويكون احلكم َ
وتنقسم الع َّلة القارصة واملتعدِّ ية من جهة متكُّنها إىل علة اعتباط َّية .وال
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شبيهة باالعتباطية ،وع َّلة متمك ن
ن
قارصتي
ِّنة  .وتكونان
تكون إال قارصةً .وع َّل نة
َّ
َ
ومتعدِّ يتي.
َ
وذلك كاختالف أبنية أسامء
فالع َّلة االعتباط َّية هي األصل يف األوضاع.
الثالثي وكاختالف حركات البناء يف املبن َّيات
األجناس وأسامء املصادر من
ِّ
الضم خال ًفا ملا يدَّ عي النحاة .والع َّلة
(كيف) عىل الفتح و(حيث) عىل
كبناء
َ
ِّ
الشبيهة باالعتباط َّية هي التي ب َّيناها يف ما خال من القول .وتندرج حتتَها ع َلل
التوسع وع َّلة االستخفاف .والع َّلة املتمكِّنة هي التي تطلبها
كع َّلة التفنُّن وع َّلة
ُّ
ن
بعض املواضع َ
بعض كع َّلة االستثقال وع َّلة ال َفرق ونحوها.
دون
وقد ذكرت آن ًفا َّ
مقيسا ،وال يكون
أن الع َّلة املتعدِّ ية يكون احلكم فيها
ً
شا ًّذا .وأنا أذكر مثالي وقفت عليهام يعدُّ مها النحاة شا ّذين ،والصواب خالف
ألن علتَهام متعدِّ َية ال قارصة .فأحدمها زعم بعضهم َّ
ذلك َّ
(سني) مجع
مجع
َ
أن َ
َ
علام أو صف ًة ملذ َّكر
القياس عندهم مقصور عىل أن
مذكَّر سا ًملا شا ٌّذ ألن
َ
يكون ً
عاقل ن
ن
يكون مؤنث الصفة ً
َ
قابال للتاء .واعت ُّلوا جلمعه عىل
خال من التاء وأن
هذا اجلمع بطلب الع َوض .والصحيح َّ
أن هذه العل َة متعدِّ ية إىل أكثر األسامء
الثالثية التي حذفت منها الالم وع ِّوض عنها بتاء التأنيث .أوليس قد قالوا:
أجروا
(ثبون) و(رئون) و(كرون) و(عزون) و(عضون)
وغريها  ،فقد رأيتَهم َ
َ
عرضت هلم احلاجة إىل مجع هذه األسامء .واعلم َّ
أن االعتدا َد إنَّام
هذا احلك َم َّملا َ
هو بنسبة إجراء احلكم إىل عروض احلاجة ،وليس بالكثرة ألنَّه قد يق ُّل الّشء
يف كالمهم لق َّلة حاجتهم إليه ال لرتكهم االعتدا َد به .ولو احتاجوا الستك َثروا
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منه.
َ
واآلخر زعمهم أ َّن الباء يف قوله تعاىل{ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩ } [سورة

وأهنا مل ت َزد يف غري َ
ذلك من املفعوالت التي
البقرة ]151:مزيدة للتوكيد شذو ًذا َّ
واحلق َّأهنا ع َّلة متعدِّ يةَ .
ذلك بأنَّه َّملا
ُيتاج فيها إىل التوكيد لكوهنا ع َّلة قارص ًة.
ُّ
غري ن
َ
قليل من اجلهد مع
كان بعض األحداث من َّما يقتِض من الفاعل فيها َ
وقوعه جعلوا الف َ
عل فيه متعدِّ ًيا بالباء .وهي جتتمع كام
احتياجه إىل ما يوكِّد
َ
واحد هو اإلبعاد بع ن
ن
نف .فمن َ
ذلك اآلية
ظهر يل ببعض االستقراء إىل معنًى
َ
َ
و(لفظ
و(طرح به) و(لف َظه)
و(طرحه)
املتقدِّ مة .ومنه قوهلم (رماه) و(ر َمى به)
َ
َ
َ
و(قذف به) .ومرجع
و(زجل به) و(قذ َفه)
و(طوح به) و(زج َله)
و(طوحه)
به)
َ
َّ
َّ
َ
هذه الزيادة يف ما أ َرى أنَّه ملا َ
وكان
وأسريها،
أشهر هذه األلفاظ
كان الرمي
َ
َ
األصل أن يقولوا( :ر َمى احلصاةَ) ،ثم قالوا( :ر َمى زيدً ا) بمعنَى (أصا َبه
بالرمي) عىل جهة املجاز املرسل الذي َعالقته السببية ،من حيث إهنم ذكروا
َ
ب ،أ َّداهم هذا إىل أن يقولوا( :ر َمى احلصاةَ) عىل
السبب وهم
يريدون املس َّب َ
فلام كان (الرمي)
األصل و(ر َمى باحلصاة) عىل معنَى (
َ
أصاب باحلصاة)َّ .
جروه إىل ِّ
بح معنَى
كل ما
قارب معناه ،وأص َ
َ
يكثر فيه الداللة عىل هذين املعنيي ُّ
يصحح لك ما ذكرنا َّ
ثي يقولون( :دفعته)
هذه الباء التوكيدَ  .ومن َّما
أن املحدَ َ
ِّ
مع َّ
(دفع)
أن تعدية
َ
و(دفعت به) جر ًيا عىل هذا القياس من غري أن يشعرواَ ،
بالباء غري مسمو نع عن العرب .وهو جائز لتعدِّ ي هذه الع َّلة كام ب َّينَّا .وقد محلوا
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بعض األلفاظ عىل ذلك َ
محل الّشء عىل ضدِّ ه فقالوا( :أخذه) و(أخذ به)
َ
َ
َ
و(عطشان)
(غرثان) و(صديان) و(ظمآن)
و(ريض به) كام محلوا
و(رض َيه)
َ
ن
و(غضبان) ونحوها من َّما هو ٌّ
َ
امتالء ،فبنَوها
دال عىل
عىل (شبعان) و(ر َّيان)
عالن) ،وكام قالوا( :ريض عليه) ً
عىل ( َف َ
محال عىل (سخط عليه) .وقد طردت
العا َّمة َ
ذلك فقالت يف( :قب َله) ( :قبل به ) .وهذا من َّما ال أعلمه مسمو ًعا عن
و(أخذ به) .وهو محل غري جائ نز َّ
َ
َ
ألن َ
ذلك
(أخذه)
العرب ،وإنام محلوه عىل نحو
األول.
مل يكثر يف كالمهم كثر َة َّ
أبؤسا).
ونرجع إىل حديث (عسى الغوير ً
فإن َ
قيل:
تج هبا.
ولكن هذا م َثل ،واألمثال جتري جمرى الرضائر ،فال ُي ّ
َّ
قلت:
لو مل يكن لنا يف قوله َ
تعاىل:
ص]55:

{ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ} [سورة

َ
حجة كافية لكان يف هذا امل َثل أعظم احل َّجة .وأ َّما َّ
األمثال جتري
أن
َّ

ربد( ،)1وتب َعه عليها أبو عيل وابن
جمرى الرضائر فدعوى ا َّدعاها امل ّ
َ

جني()2

َ
دعوى موغلة يف البطالنَّ ،
األمثال من أصدق ما يصف
فإن
وغريمها .و هي َ
َ
لك كال َم العرب وينقله َ
َ
األمثال ال تصنَع صناع ًة وال يقوهلا
إليك كام هو أل َّن
) )1املقتضب .411 /2
) )4املحتسب .30 /4
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القائل وهو ينوي أن جيع َلها ً
ذلك .وإذا كان َ
مثال ،وإنام تكون م َث ًال بعد َ
ذلك
أن من اجلائز ً
لك َّ
َ
استبان َ
َ
ذف حرف النداء إذا كان املنا َدى
كذلك
مثال أن ُي َ
احتجاجا بقوهلم يف املثل( :أصبح ليل)( )1و(أطرق كرا)( )2و(افتد
اسم جنس
ً
خمنوق)(.)3
بي الكَلم
ونرجع إىل إمتام ما أوردناه من األحكام التي تنبني عىل التفريق َ
َ
قبل تركيبها وبعد تركيبها .وقد ذكرنا حكمي.
َ
أن ما َ
واحلكم الثالث َّ
الدليل
سئلت
كان من الرضب األول فاستعملتَه ثم
َ
و(مسهب)
استعملت( :عظيم) و(ع َّمة)
السامع) كام لو
عليه
َ
َ
َ
قلت( :هو َّ
َ
األلفاظ بعينهاَ .
أيضا بالقياس
سمعت هذه
ونحوها ألنك قد
تج هلا ً
َ
ولك أن حت َّ
َ
إذا كانت جاري ًة عىل األكثر من كالمهم .وهو ممكن يف املثال األول ،وممتنع يف
َ
املثالي َ
تكون الصفة املشبهة
اآلخرين ألن األكثر يف ما كان عىل (فعل يفعل) أن
منه عىل (فعيل) .وأما (العمة) فاسم ن
ثالثي،
هيئة من (اعت َّم) ،وهو كام َترى غري
ُ
َّ
َّ
ن
َ
فاعل،
اسم
وكذلك
الثالثي.
واألكثر أن ال يبنَى اسم اهليئة إال من
َ
(مسهب) َ
ِّ
َ
َ
َّ
(أفعل) عىل (مفعل) بكرس العي.
يكون اسم الفاعل من
األكثر امل َّطرد أن
فإن
َ
) )1رواه املفضل الضبي يف أمثال العرب  145وسيبويه يف كتابه .451 /4
) )4رواه سيبويه يف كتابه  451 /4وصاحب العي  200 /1وأبو زكرياء الفراء يف املنقوص
واملمدود  51وأبو حاتم يف كتاب الطري كام نقل عنه أبو منصور األزهري يف التهذيب .521 /10
وهو من كتبه التي ال تزال مفقودة.
) )5رواه سيبويه يف كتابه .451 /4
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وأ َّما الرضب الثاين ،وهو ما يعرض للكلمة بعد تركيبها من حاالت اإلعراب
(القياس) إال أن تس َ
َ
تعمل
الدليل عليه مل يكن إال
لت
وأحكامه ،فإنَّك لو سئ َ
َ
اجلمل َة املسموع َة بعينها .مثال َ
قلت( :قا َم محدون) مل يكن لك أن
ذلك أنك لو َ
َ
السامع) ،ثم تور َد ما سمع من رفع الفاعل ،بل الدليل هو
تقول( :الدليل هو َّ
قلت( :ذهب الذين أح ُّبهم)
القياس عىل املسموع ،وإنام يكون الدليل
السامع لو َ
َ
كرب(:)1
من ق َبل أن هذه اجلمل َة مسموعة بعينها ،وذلك قول عمر بن معدي َ
ذهــــــب الــــــذين أحــــــ ُّبهم
َ

وبقيــــت مثـ َ
الســــيف فــــردا
ـــل َّ

يسمي الدل َيل من القياس يف النحو َسام ًعا .وهو خطأ.
وكثري من النحاة ِّ
عليك َّ
عرفت الف َ
أن َ
َ
قوهلم:
خيف
حق املعرفة مل
وإذا
َ
رق بي الرضبي َّ
َ
يوصف بالشذوذ ألنه من شواهد أحوال
مسم ًطا) ال يص ُّح أن
(حكمك
َ
َّ
صحت روايته عن العرب.
اإلعراب التي تعرض بعد الرتكيب ،وقد َّ
الثاين :يف املبتدأ:
َ
فحذفت املبتدأ
وذلك قولك( :اهلالل واهلل)( ،)2أي( :هذا اهلالل واهلل)،
َ
لداللة احلال َّ
ألن يف رؤية اهلالل طال ًعا واإلشارة إليه باليد أو النظر إليه ما يقوم
َمقا َم اللفظ.
) )1رواه أبو متام يف محاسته كام يف رشح املرزوقي  171 /1وغريه.
ولكن هلا شواهد كقول امرئ القيس:
نص عىل سامعها عن العرب،
َّ
) )4هذه الكلمة ال أعرف من َّ
معت ن
إذا ذقـــت فاهـــا قلـــت :طعـــم مدامـ ن
ّقـــة مـــن مـــا جتـــيء بـــه التُّجـــر
ــة
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الثالث :يف فعل األمر املتعدِّ ي:
الرجل من ن
َ
وذلك قولك ِّ
َ
أسد يرصده( :األسدَ يا هذا)( ،)1فتحذف
حتذر
َ
َ
الفعل َّ
الفزع مع رفع الصوت واإلشارة باليد ما يغني عن
إظهارك
ألن يف
َ
اللفظ َّ
(بعضا من هذا) ،تريد (خذ
كل ال َغناء .وتقول لضيفك بي يدي الطعام:
ً
بعضا من هذا).
ً
الرابع :يف النعت:
ً
وذلك قولك ( :كان حممدً ا ً
َ
رجال)( ،)2تريد أنه كان رج ً
فاضال.
كريام
ال ً
تغنيت برفع الصوت ً
قليال مع ترصيف نغمة الكالم عن ذكر النعت(.)3
فاس
َ
وهذا أمر ال تكشفه إال املشاهدة.
احلذف لداللة احلال.
فهذا ما حرضنا من املواضع التي أوقعوا فيها
َ
فإن َ
قيل:
ومل َ ال يكون قوهلمُّ :
ربه ،وتكون الواو
(كل عا نم) مبتد ًءا ،و(أنتم بخري) خ َ
زائد ًة بينَهام؟
قلت:

) )1هذه الكلمة من أمثلة النحاة ،وهلـا شـواهد صـحيحة مـن كالمهـم كقولـه تعـاىل { :ﮆ ﮇ
ومترا.
ﮈ ﮉ} [سورة الشمس ]15:وقوهلم :كليهام ً
( )4رشح املفصل البن يعيش .15 /5
( )5والتنغيم نوع من أنواع الداللة احلال ّية.
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وجب أن
ليس يشء من احلروف يكون له معنًى ثم يدَّ عى فيه الزيادة إال
َ
التطور .وهذه املسألة َ
تنش ُّق عن أصلي ،أما األصل
يكو َن له وجه َمقبول من
ُّ
للفظي يف العرب َّية إال ً
قليال من َّما وق َع
األول فهو قائم عىل منع االشرتاك ا
ِّ
َ
اتِّفا ًقا .وأ َّما َ
غوي .ولوال خشية
االشرتاك
أوهم
يفرس ما َ
بالتطور ال ُّل ِّ
ُّ
اآلخر فهو ِّ
أن نجاو َز بالكتاب إىل حدِّ اإلطالة لبسطنا الكال َم يف َ
ذلك .وإذن فال يص ُّح أن
َ
يقالَّ :
أيضا زائد ًة لغري معنًى ،إذ ال َعالقة بي
الواو تأيت ملعنَى الربط ،ثم تأيت ً
إن َ
أيضا هذا املعنَى يف ما بل َغنا عن
يقع هبا
ثم مل يثبت ً
ُّ
األمرين جيوز أن َ
التطورَّ .
العربُّ .
فمتأول عىل غري َ
ذلك .وسندعها مجي ًعا ونكتفي
وكل ما أوردوه منها
َّ
بالنظر يف ما وقعت فيه الواو املدَّ عى زيادُتا َ
قبل املبتدأ واخلرب ألهنا تقارب
مسألتنا هذه.
ن
مقبل(:)1
فمنها قول ابن
إال ك َل ّمــــــة حــــــاملن بخيــــــال

َ
وذلــك يــا كبيشــة مل يكــن
فــإذا
وقول أيب ن
كبري(:)2

وإذا مضــــَى يشء كـــأن ّمل يف َعـــل

َ
وذلـــك لـــيس إال حينَـــه
فـــإذا
وقول األسود بن يعفر(:)1

) )1رواه األخفش يف معاين القرآن  .154 /1وهو يف ديوانه .175
) )4رواه األخفش يف معانيه  154 /1واألصمعي كام حكى عنه السكري يف رشح أشعار اهلذليي
 1070 /5وابن قتيبة يف الشعر والشعراء .134 /4
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َ
وذلـــك ال َمهـــا َه لـــذكره
فـــإذا

حلا بفســـاد
والـــدّ هر يعقـــب صـــا ً

واجلوابَّ :
أن (إذا) الدا َّلة عىل املفاجأة حرف يليه مبتدأ وخرب .والعرب
مجلة وا ن
كان يف ن
كثريا إذا َ
قعة صل ًة لكال نم قب َلها .أال تراهم يقولون:
حتذف اخل َ
رب ً
(كن كام أنت)( )2و(اجلس حيث زيد)(َ .)3
وقال َ
تعاىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [سورة األنعام ،]12:أي:
رب بعدَ
(كام أنت كائن) و(حيث زيد جالس) و(فاملغفرة كائنة) ،فحذفوا اخل َ
ن
جرير(:)4
(إذا) كام حذفوه يف غريها وكام أوجبوا حذ َفه يف نحو قول
ن
ن
فتقومـــا
نمـــى يف ر ّيـــة ّ
وعهـــدي هبنـــد والشـــباب كأنـــه عســـيب َ
ذلك كام َ
ثم حذفوا املبتدأ ،وهم من َّما يفعلون َ
قال َ
تعاىل:
وهو كثري َّ .
{ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ} [سورة املائدةَ ]51:
وقال { :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ} [سورة فصلت[ ]94:سورة فصلت ،]25:أي( :فهو ينتقم اهلل منه) و(فهو
َ
واو احلال.
يئوس قنوط) .وأصل الكالم( :فإذا نحن
كائنون) .وتكون الواو َ
جعلت (إذا) ظر ًفا كام َيرى بعضهم فال خيتلف احلكم ،وتع ِّلقه باخلرب بعدَ ه
وإن
َ
) )1رواه املفضل الضبي يف املفضليات  440وأبو عبيدة يف جماز القرآن .53 /1
) )4حكاه ابن جني يف رس الصناعة  540 /1عن أيب احلسن األخفش.
) )5هذا متثيل .وله شواهد من كالمهم كقول عامر ال َعدواين:
ن
أح ّلــــتهم حيــــث النعــــائم والنســـــر
رتبـــة
ســـموا يف املعـــايل رتبـــ ًة بعـــد
َ
) )2رواه أبو عبيدة يف ديوان النقائض .11 /1
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َ
ملسوغة
(كائنون) ،ويكون حذف اخلرب قياس ًّيا ألنه كون عا ٌّم .وأ َّما القرينة ا ِّ
أن الكال َم َ
وذلك َّ
َ
كان عن الزمن
للحذف يف هذا املوضع فهي القرينة اللفظية.
املايض ،و َ
فلام دخلت (إذا) قط َعته وانتقلت إىل
كان الشاعر يذكر أحوا َله فيهَّ ،
َ
وكان ما بعدَ ها حدي ًثا عن َ
تلك
فلام جيء بواو احلال بعدَ ه،
الزمن احلارضَّ ،
الذكَر عل َم َّ
األيام و ِّ
أن صاح َبها هو املذكور يف الكالم السابق ،وهو (نحن).
يكون قد َ
َ
أبان عن معنَى الواو يف هذه الشواهد.
موجز نرجو أن
فهذا بيان َ
فإن َ
قيل:
أن ُّ
زعمت َّ
حمذوف اخلرب لداللة احلال ،فهل
عرب مبتدأ
قد
َ
َ
(كل عا نم) ت َ
ن
ن
جيوز أن تعر َبه ً
أيضا؟
لفعل
فاعال
حمذوف لداللة احلال ً
قلت:
َ
وذلك أنَّه ملا صادفنا هذه الكلم َة ومل نجد قب َلها شي ًئا مل يكن
ال جيوز هذا.
َ
بدٌّ من أن نعتقدَ أهنا مبتدأ َّ
األصل يف االسم الذي تبتدئ به كال َمك أن
ألن
يكون مبتدأ ال فاع ًال .وال َ
َ
دليل عىل خالف األصل.
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الثالثة:
َّ
(كل عا نم أنتم بخري)
بنصب ّ
(كل) وإسقاط الواو
وهي صحيحة.
ن
تعرب َّ
َ
زمان متقدِّ ًما متع ّل ًقا باخلرب املحذوف
ظرف
(كل)
وذلك عىل أن
َ
َ
لـ(أنتم) ،و(عا نم) مضا ًفا إليه ،و(أنتم) مبتد ًءا وخربه حمذوف ،تقديره
وجمرورا متعلقي باخلرب ،أي( :أنتم كائنون بخري َّ
كل
(كائنون) ،و(بخري) ج ًّارا
ً
عام).
َ
فنحتال لكشفه واإلبانة عنه.
وليس يف هذه الصورة مشكل
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الرابعة:
َّ
(كل عا نم وأنتم بخري)
بنصب ّ
(كل) وإثبات الواو
وهي صحيحة.
ً
وذلك عىل أن تعرب ّ
َ
مفعوال به لفعل حمذوف ،تقديره (تل َقون) أو
(كل)
(تصادفون) أو (تَقضون) و(عام) مضا ًفا إليه ،والواو حالية ،و(أنتم) مبتد ًءا،
جارا وجمرو ًرا متعلقي بخرب حمذوف تقديره (كائنون) ،ومجل َة (أنتم
و(بخري) ًّ
بخري) يف حمل نصب حاالً من واو اجلامعة يف الفعل املحذوف.
وإنام جاز حذف الفعل لقرينة احلال ألن يف لقاء املهنِّئ باملهنَّأ يف يوم العيد
مضمرا ،تأويله( :إذا كنتم قد لقيتم هذا العا َم أو قضيتموه وأنتم بخري
معنًى
ً
فتل َقون أو تقضون َّ
كل عام وأنتم بخري) .ومتام القول فيها كالقول يف الصورة
الثانية(.)1

) )1كنت خ ّطأت هذه الصورة الرابعة يف النسخة األوىل املطبوعة ،وذلك عىل أن يكون َّ
(كل عا نم)
ن
يعمل يف ما
ظرف زمان متع ِّل ًقا بخرب (أنتم) املحذوف .وهذا ال جيوز ألن ما بعدَ حرف العطف ال َ
تصح هذه الصورة.
قب َله ،من حيث كا َن يقطع ما بعدَ ه عن َّما قب َله .ثم الح يل هذا التخريج الذي به
ّ
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فصل:
أي هذه الصور أبلغ
يف ذكر ّ
كالروح يف اجلسد ،فكام َّ
اعلم َّ
أن اجلسدَ بال روحن ال
أن البالغ َة يف الكالم ُّ
ن
َ
صحيح
تأثري له .وقد يكون الكالم
بالغة ال
فكذلك الكالم بال
حرك َة فيه
َ
َ
يعمل فيه عم َله وال يب ِّلغه
الرتكيب
سليم النظم ،ولكنَّه يل َقى عىل السامع فال َ
َ
ذلك َ
املعنَى الذي يف نفس املتك ِّلم .فمن أجل َ
كان ح ًّقا عىل العارف بالنحو أن
ن
َ
فيتخري
بي اجل َمل
يأخذ من أسباب البالغة
بطرف وأن يتأ َّمل يف فروق ما َ
َّ
مجع هذا إىل َ
َ
وأشبهها بحال خطابهَّ ،
استكمل
ذاك فقد
أوف َقها لكالمه
فإن من َ
َ
وأصاب الغاي َة.
األدا َة
َ
الترصف يف أحكام
وقد َختذت العرب إىل درك البالغة سب ًال خمتلف ًة ،منها
ُّ
ن
ن
وحذف ،وغريها .ومنها التصوير بال َّلفظ .وهو
وذكر
النحو من تقدي نم وتأخ نري،
صور التشبيه ما يبلغ
داخل يف مجلة الفنون كالرسم والنحت .أال َترى أن من َ
الرسام
من براعة التطابق وحسن االئتالف وجدَّ ة الفكرة ما يستعص عىل ريشة َّ
والنحات احلاذق .ومنها استعامل اإليقاع والتل ُّعب به .وهو من َّما يس َلك
املاهر
َّ
نبي أنَّه يرا َعى يف هذه
يف النَّ َغم .وهذا حديث طويل .وإنام أردنا منه أن ِّ َ
فإهنم
األرضب حال اخلطاب وحال املخا َطب أو أحدمها خال ًفا للبالغ ِّي َ
يَّ ،
صحيحا ،أمل َتر إىل قول اهلل َ
تعاىل:
يقرصونَه عىل حال املخا َطب .وال أراه
ً
{ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ} [سورة القلم ،]2:فوكَّد الكال َم بمو ِّكدين .ومل يكن
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ِّ
الشاك .وإنام َ
ذلك
النبي صىل اهلل عليه وس َّلم وهو املخاطب هبذا باملنكر وال
ُّ
لتثبيت هذا املعنَى والتمكي له .وتقول للرجل ُتدِّ ده وتوعده( :ستَعلم.
والسالم) فتوجز اإلجي َاز ك َّله رعاي ًة حلال اخلطاب.
َّ
وقد ختطئ النحاة فتدخل البالغ َة يف النحو كام منعوا االبتداء بالنكرة
مع أنك تقول( :يف الدار
لعدَ م الفائدة زعموا ،فال تقول( :رجل يف الدار) َ
رجل) .وأنا أرى هذا جائ ًزا نحو ًّيا ،ولكنَّه ضعيف بالغ ًّيا .وللتفصيل فيه َمقام
أوسع.
النحوي إىل علم البالغة ل َيفرق بي ما يقتضيه ٌّ
كل من
رأيت حاج َة
فقد
َ
ِّ
العلمي.
أي الصور أبلغ فهو قوهلمُّ :
َ
وذلك ملوافقتها
(كل عا نم وأنتم بخري).
فأ َّما ُّ
ن
َ
جهات:
حال اخلطاب من ثالث
عىل ُّ
األوىل :بناؤها الكال َم َ
َ
(كل عا نم) ،فأفا َد هذا شدَّ ة العناية واالهتامم بأن
كل ن
ائم السالمة يف ِّ
َ
سنة تأيت .وهذه اجلهة يشاركها فيه قوهلم:
يكون املخا َطب د َ
(كل عا نم أنتم بخري) وال َّ
(كل عام أنتم بخري) ،وال يشاركها فيه قوهلمَّ :
ُّ
(كل
ن
فإن ( َّ
عام وأنتم بخري)َّ ،
جماف حلال اخلطاب
كل عا نم ) جاء فيها فضل ًة .وهذا
َ
َ
يكون بناء الكالم عليه.
فكان األبل َغ أن
ألنه ُتنئة بانقضاء عا نم،
فإن َ
قيل:
ولك َّن اهلل َ
تعاىل يقول { :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ} [سورة الرمحن.]45:
004

قلت:
لكل ن
كل ن
ألن ِّ
كان بلي ًغا يف ِّ
ليس ُّ
حال َّ
كل ما قستَه عىل كالم اهلل تعاىل َ
حال
َ
جعلت
ما يناسبها من التقديم والتأخري ومن اإلجياز واإلطناب .ولو أنك
َ
ن
كل ن
ن
أحد ويف ِّ
ختاطب َّ
ِّ
واحد َ
احلظ من
منحوس
كان كالمك
حال بكال نم
كل
َ
البالغة .ونحن نذكر َ
بي مجلة التهنئة .فأ َّما مجلة التهنئة
بي اآلية وما َ
فرق ما َ
أن انقضاء العام فيها أمر رئيس َّ
فقد ذكرنا َّ
وأن العيدَ مل يقم إال من أجله .وأ َّما
اآلية الكريمة فعىل غري َ
ذلك ،وإنام أرا َد اهلل َ
يبي أنَّه ال َيزال له اخللق
تعاىل أن ِّ َ
َ
األول،
الغرض
دائام ،فلم ُيسن أن يبنَى الكالم عىل الزمان ألنَّه ليس
َ
واألمر ً
َ
أوفق يش نء حلال اخلطاب.
وكان االكتفاء بتقديمه َ
وذلك يف حذف خرب ُّ
َ
(كل عا نم)،
الثانية :ما فيها من اإلجياز باحلذف،
ن
لك عىل معنًى ن
ن
فد َّلت اجلملة بذ َ
قليل .وتشاركه الصورة الرابعة يف
بلفظ
كثري
النص عىل إتيان
ذلك .وهذا املعنَى أفا َد ما ليس يف الصورتي األخريي ،وهو ُّ
ليكون َّ
ِّ
َ
أدل عىل االستمرار يف املستق َبل.
كل عا نم ،وتقديره بصيغة املضارع
الثالثة :ربط دوام السالمة واخلري للمخا َطب بانقضاء ِّ
كل عا نم .ويف هذا
من البالغة أنَّه جع َل ُ
لكل منهام مجل ًة مستق َّلة ثم َ
َ
باألوىل عىل أن
ربط الثاني َة
َ
تكون حاالً منها من غري أن خيرجه هذا عن املساواة إىل حدِّ اإلطناب ،إذ مل
ُيتج إال إىل زيادة الواو وحسب .وهذه اجلهة ليست سائر الصور.
قوهلمُّ :
َ
رأيت َّ
أن َ
تكون
(كل عا نم وأنتم بخري) أبلغ أخواُتا وأجدر أن
فقد
َ
دوهنن.
هلا األ َثرة
َّ
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َ
الص َور يف الصحة وكانت عىل مقدار واحد من
عىل أنَّه لو تساوت هذه ُّ
َ
َ
جرت يف كالم الناس
األحق أن
لكان
البالغة
َّ
ألهنا قد َ
تستعمل هذه الصورة َّ
َجم َرى املثل.
│
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مسائل في الممنوع من الصرف
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 للعرب يف رصف (رساويل) مذهبان:األول :املنع من الرصف ،إما عىل أنه مفرد ملحق باجلمع وإما عىل أنه مجع
(رسوال) .وهو مذهب اجلمهور .وتشهد له بعض األبيات.
الثاين :الرصف ،عىل أنه مفرد غري ملحق باجلمع .وهو مذهب الفراء.
َ
ً
ورساويال من
رساويل
وحكاه األخفش عن بعض العرب .فتقول( :اشرتيت
السوق).
 كلمة (أول) هلا استعامالن صحيحان:أحدمها أن تكون صفة أفعل تفضيل .وهو األصل نحو (هذا أول من
هذا) أي أسبق (وجاء األول) .وتقع ظر ًفا فتلحق بالغايات كـ(قبل) و(بعد)
فيجوز قطعها عن اإلضافة وبناؤها عىل الضم نحو (جئت أول) كام قال معن
بن أوس املزين:
لعمــرك مــا أدري ،وإين ألوجــل

عــــىل أ ِّينــــا تعــــدو املن ّيــــة ّأول

أيضا األوجه األخرى اجلائزة يف (قبل) و(بعد).
وجتوز فيها ً
(أولة).
اسام جامدً ا كـ(أفكل) فترصف ويقال يف تأنيثهاّ :
والثاين :أن تكون ً
وقد سمع عن العرب قوهلم( :ما تركت له ً
آخرا) بالرصف .وعىل هذا
أوال وال ً
خاصة مل تنرش من قبل.
( )1بعضه نرش يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة .وبعض منه إجابات ّ
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ً
َ
جيوز أن تقول( :جئت َ
و(أوال).
و(أول) و(أول)
أول من حممد)
 (تبوك) جيوز فيها الرصف واملنع من الرصف .أما الرصف فعىل أنتكون من (تبك) عىل زنة ( َفعول) وت ّئول بمذكّر كاملكان أو البلد .وأما املنع من
الرصف فعىل أن تكون من (بوك) عىل زنة (تفعل) ،فتمنع من الرصف للعلمية
ووزن الفعل .أو تئول بمؤنث كالبقعة أو البلدة ،فتمنع من الرصف للعلمية
والتأنيث سواء أجعلناها عىل زنة ( َفعول) أم عىل زنة (تفعل) .واملنع من
الرصف أجود .ويشهد له قول َعقيل بن ع َّلفة:
أال ليـت شـعري هــل أشـنّ ّن غــار ًة

َ
َ
املصــوب
تبــوك
ضــيان أو وداي
بغ
ِّ

 جيوز يف (حبيب) املنسوب إليه حممد بن حبيب البغدادي الراويةالنسابة املتوَف سنة  421وجهان :الرصف ،واملنع من الرصف ،ذكر
اإلخباري ّ
وبي أن أكثر أهل العلم يرصفونه ،وذكره
هذا أبو العالء يف «الالمع العزيزي» ّ
السهييل يف «الروض األنف» ،واختار رصفه ،وذكر أن ابن املغريب يرى منعه.
وهذا مبني عىل اختالفهم يف (حبيب) أهو اسم أبيه أم اسم أمه.
 اختلف يف رصف (رمحن) يف نحو (اهلل رمحن) ،فمن يشرتط للمنع أنيكون مؤنثه عىل (فعىل) يرصفه كأيب حيان ،ومن يشرتط أن ال يكون بالتاء
يمنعه كالريض.
 جيوز لك يف (ياقوت) و(قالون) علمي ونحومها من األعجمي الذيسمي به بعد النقل الرصف ،وهو ظاهر مذهب سيبويه .واملنع ،وهو قول
008

اجلمهور.
 (الدُّ نيا) مؤنث أفعل التفضيل .وقد انتقلت لكثرة االستعامل منالوصفية إىل االسمية .ولذلك جاز هلا فيها حكامن ،جتريدها من «أل»،
وتنوينها( ،دن ًيا) .وقد حكى تنوينَها ابن األعرايب.
 (منى) املوضع املعروف يف مكة جيوز رصفه عىل تأويله بمذكَّر كاملكان.وهو األجود .وجيوز منعه من الرصف عىل تأويله بالبقعة أو األرض.
 ّيب وال سبب فيه يقتِض املنع.
(بشار) جيب رصفه ألنه اسم عر ّ
(حواري) ألهنا وإن كانت
نبي حوار ًّيا) برصف
ّ
 يف احلديث (إن لكل ّعىل صيغة منتهى اجلموع فهي مفرد ال مجع.
 (أسامء) عل ًام لرجل ال ينرصف أللف التأنيث إن جعلناه (فعالء) ،أولغلبة تسمية املؤنث به إن جعلناه (أفعاالً) .مثاله مالك بن أسام َء بن خارجة.
 قلت يف نظم ما عرضه أحد اإلخوة من ما جاء من األعالم عىل وزن(ف َعل) ممنو ًعا من الرصف:
إمنع من الصــرف عـىل وزن ف َعـل

إحدى وعرشين :ج ًحـا كـذا ز َحـل

وقزحــــا كــــذا ج َشــــم
وهــــ َب ًال
ً

ـــوى ع َصـــم
ـــرا َ
ومج ًحـــا ط ً
وز َف ً

وع َل ًقــــــا وف َل ًقــــــا أو كع َمــــــر

ول َبـــــدً ا وب َل ًعـــــا أو كمــــــ َرض

ــــرب
ود َل ًفـــــا وقـــــ َث ًام كـــــذا غـ َ

ثـــم هصــــَر
وعدَ ًســـا وج َر ًشـــا
ّ

│
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صفة النحاة

()1

من ما قيل يف صفة النحاة:
 «قلام يكون النحوي د ّينًا» [السمعاين]. «فيه ظرف النحاة وانبساطهم» [الذهبي عن أحد النحاة].معمرون ،ال َيكرس علينا إال سيبويه» [األخفش
 «أهل النحو يف ما نعلم ّاألصغر].
 «أكثر النحويي فيهم رقاعة» [األسود الغندجاين].│

( )1نرش يف تويرت وفسبك يف 1255 /11 /1هـ.
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شذرات في تراجم علماء العربية وأدبائها

()1

 األنباريون كثري ،أشهرهم يف العربية ثالثة :أبو حممد (ت502هـ) وابنهيسمون
أبو بكر (ت547هـ) وأبو الربكات كامل الدين (ت133هـ) .وك ّلهم َّ
(األنباري) و(ابن األنباري) ،غري أن األغلب أن يقصد بـ(ابن األنباري) يف
ّ
كتب العلامء أبو بكر .ور ّبام سموا األب بـ(األنباري الكبري).
بـ(النحاس) اثنان :أبو جعفر (ت557هـ) وهباء الدين
 أشهر املل ّقبيّ
النحاس) ،غري أن األشهر
يسمى
(النحاس) و(ابن ّ
ّ
(ت157هـ) .وكالمها َّ
النحاس).
تسمية األول بـ(أيب جعفر النحاس) وتسمية اآلخر بـ(هباء الدين بن ّ
 من الوهم املشتهر أن سيبويه تويف يف الثالثي من عمره .والصحيح أنهتويف وقد بلغ اخلمسي أو كاد أو جاوزها .ودليل ذلك أنه روى عن عيسى بن
عمر ،وقد تويف عيسى عام  ،125فإذا كان أول سامعه منه عام  121وكان
نحوا
عمره حي إذ  11فإن سنه حي تويف عام  170تكون  10سنة .وقد ذكر ً
من هذا ابن مسعر.
 من ما ال يكاد يعرف من أمر اخلليل بن أمحد رمحه اهلل أنه كان من أعربالناس للرؤيا.
الكويف (ت411هـ) اسمه إسحاق بن م َرار.
اللغوي
أبو َعمر الشيباينُّ
ُّ
مفر ًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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سمته لنا عا َّمة كتب الرتاجم وغريها .ور ّبام ص ِّحف إىل (مراد).
هكذا َّ
البرصي (ت531هـ) يف «تنبيهاته» (إسحاق بن مرار
عيل بن محزة
ُّ
ّ
وسامه ّ
فأثبت ّ
أن اسم جدّ ه هو (زرارة) .ومل أجد هذا عند غريه ،فليست َفد.
بن زرارة)
َ
 قال أبو عيل الفارك كام يف «خمتار التذكرة»( :سألت أبا عيل [الصفار]عن موت ابن كيسان ،فأخربين أنه مات سنة .)455
نص نادر عال حاسم للخالف ومبطل للقول بأن موته كان
قلت :وهذا ّ
سنة 540هـ.
َ
الرسي بن سهل (ت511هـ).
الزجاج هو إبراهيم بن
إسحاق
 أبوّ
ّ
الرسي بن سهل (ت511هـ) .هكذا تسميهام
الرساج هو حممد بن
ّ
وأبو بكر بن ّ
كثري من كتب الرتاجم .وهذا ُيتمل أحدَ أمور ثالثة:
 -1أن يكونا َ
أثبت ذلك .ومثل هذا يبعد أن ال
أخوين .بيدَ أنا ال نجد من َ
يف َطن له املرتمجون لو كان ثابتًا.
 -4أن يكون ذلك من قبيل االتّفاق واملصادفات النادرة.
اسام جلدّ أحدمها من سهو بعض املرتمجي
 -5أن تكون إثبات (سهل) ً
وخلطهم .وهو ما أميل إليه.
 ال ّشك أن الغالب عىل السيوطي النقل واجلمع ،ولكن ينبغي أن نعرف
تفرد
أيضا أنه كان عا ًملا
ً
بصريا بام ينقل .وله يف كثري من مؤلفاته آراء ونظرات ّ
ً
هبا.
ُيب ر ّد النظري إىل نظريه وإحلاق
 عقل أيب عيل الفارك عقل منطقي ّ103

الفرع بأصله .ولذلك جتده أبدً ا مول ًعا بتصحيح القياس وضبط حدوده .وعقل
ُيب تتبع مواطن اجلامل وآيات الرباعة واإلحسان،
ابن جني عقل فن ّّي
مجايل ّ
ّ
وال يبايل أن يستجيد القول وضدّ ه إذا أعجبه منزع احلجة ولطف الدليل.
الفراء للكوفيي بعدَ ه كالبحر ،ك ٌّلهم يغرف منه .وكثري من علمهم
 كان ّراجع إليه ومأخوذ عنه.
 يعجبني من املنفلوطي جزالة نسجه ورقة معانيه ،ومن الرافعي اقتدارهعىل املعاين وحسن ترصفه يف األساليب ،ومن الطنطاوي سهولة لفظه وطول
نفسه ومجال ظرفه ،ومن حممود شاكر تأنّقه يف جتسيد املعاين وجتديده يف ألفاظه.
نثرا ،وإنام
املنفلوطي يكون
 كادساحرا يف ثياب أديب فهو ال يكتب ً
ً
ُّ
حرا
ينفث س ً
(حممد حميي الدين عبد احلميد) و(عبد السالم هارون) هذان الرجالنأج ُّلهام ألهنام أفنيا عمرمها ومها يعمالن صامتَي بال تن ّفش وال فخفخة
تعجبي من ابن سيد َة كيف استطاع أن يؤ ّلف وهو أعمى
 ال ينقِض ّكتايب «املحكم» و«املخصص» مع ما فيهام من متام اجلمع واالستقصاء وبراعة
َ
التصنيف ود ّقة الرتتيب
 رحم اهلل نارص الدين األسد ،فقد كان باح ًثا ّيقل نديده .وكتابه
والتأين والدأب
جيارى يف حسن االستيفاء
ّ
«مصادر الشعر اجلاهيل» ال يكاد َ
والتدقيق
وعلو
 لبعض املحققي الكبار شجاعة يف التحقيق دا ّلة عىل حذقهمّ
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كعبهم كام ترى يف رموز امليمني يف حتقيقاته ،وإطناب حممود شاكر يف تعليقاته.
 إن شئت أن تعرف مذهب األصمعي يف الرواية واللغة ومواضعإقدامه وإحجامه وقبوله ور ّده فاقرأ «فعلت وأفعلت» لتلميذه أيب حاتم ألنه
عرضه عليه.
 النحو َمدين البن مالك باستقصاء مسائله وترتيبها يف «التسهيل»،ومدين أليب حيان بجمع شتات خالف النحاة فيها يف «التذييل» و«ارتشاف
الرضب».
غري أن أبا عبيدة أكثر اتسا ًعا.
 أبو عبيدة واألصمعي متقاربان يف العلم َوهو أعلم من األصمعي بالنسب واألخبار واأليام .واألصمعي أعلم منه
بالنحو واملواضع وأضبط منه يف رواية الشعر وفهم معانيه.
 من أكثر من رأيت من املتقدمي معرفة بالشعر ومعانيه وصحيحهومنحوله أمحد بن عبيد .وجتد مصداق ذلك يف رشحي املفضليات والقصائد
السبع لألنباري وابنه.
│
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شواهد جلية على ضبط رواة العربية

()1

كثريا يطع َ
نون عىل أهل األدب يف ما يروونه
ناسا
ال تَزال
تسمع ً
َ
ً
ويشكِّكون يف صحة أخبارهم وينسبوهنم إىل الكذب والتزريف [وهو التز ّيد يف
كذلك ،ولكنَّا نزعم َّ
احلديث] .ولسنا نَدفع َّ
َ
األخبار
أن
أن يف أخبارهم ما هو
َ
ن
ن
بحسب تفاوت رواُتا،
خمتلفات
طبقات
التي وقعت إلينا منهم عىل
َ
تتفاوت َ
فمنها الصحيح القائم ،ومنها املوضوع الساقط ،ومنها املزيد فيه واملزال عن
إليك بعض الشواهد الدا ّلة عىل َّ
وجهه .وسنسوق َ
أن من ال ُّلغو ِّيي واألدباء َمن
َ
والضبط يف ما ينقل.
يعنَى بام َيروي ويقيم التث ُّب َت
ن
رب إغارة
حممد
روى أبو
ُّ
 َاألنباري (ت )502يف «رشح املفضليات» خ َ
رصدً ا،
رشا وصحبه عىل َبجيل َة
رشا :إن باملاء َ
َ
وذكر منه( :فقال هلم تأ َّبط ًّ
تأ َّبط ًّ
وجيب قلوب القوم .قالوا :واهلل ما نسمع شي ًئا ،وما هو إال قلبك
ألسمع
وإين
َ
َ
ثم َ
قال:
جيب) حتى فر َغ من ذكر اخلرب َّ
غري
رب يف ما أخربين عن أيب َعم نر
(وكذا َ
روى أمحد بن حسي اخل َ
الشيباينَ ،
ِّ
فوضع يدَ ه عىل
أنه قال :وما هو إال قلبك .ومل يقل :جيب .وقال يف روايته:
َ
الروايات.
فؤاده .ومل يقل :عىل قلبه) إىل آخر ما َّ
فصل من الفروق الدقيقة بي ِّ
الربمكي وأيب
عيل القايل (ت )511يف «أماليه» عن َجحظ َة
 َِّ
روى أبو ُ
( )1نرش أوله يف ملتقى أهل اللغة يف 1251 /3 /44هـ وآخره يف 1255 /4 /5هـ.
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ن
ن
ن
ن
(ثم َ
أبيات تأتينا هبا يا
در
بسند
بكر األنبار ِّي
قال :هلل ُّ
ربا يف آخره َّ :
متصل خ ً
فصوهلا وزاد جحظةَّ :
َ
َ
َ
فضوهلا ).
وأقل
وأحسن
أصوهلا
إسحاق ما أتقن
َ
 يف «أمايل أيب عيل»( :وأنشدنا أبو بكر حممد بن الرسي الرساج قال:عيل.)-
أنشدين ،أو أنشدنا وكيع -الشك من أيب ّ
وروى أبو بكر األنباري (ت )547يف (رشح ديوان عامر بن الطفيل)
 َكال ًماَ ،
قال:

بان من الناس ب َث ن
عيل َ
الث:
(إن أبا ُ
َ
كان ال يع َطش حتى تع َطش اإلبل وال يض ّل حتى يض َّل النجم وال جيبن

يقف السيل .واحلرف الرابع زيادة أيب
حتى جيبن الليل وال يقف حتى
َ
العباس).
يريد أبا العباس ثعل ًبا (ت ،)451وكان قرأ ديوان ن
عامر عليه.
َ
الرجل الذي
 ويف كتاب (اخليل) أليب سعيد األصمعي (ت )411جتدالفارك (ت )533قراء ًة عليه شديدَ االجتهاد
عيل
روى هذا الك َ
َ
ِّ
تاب عن أيب ُ
صحة الضبط وأمانة النقل .وهذان مثاالن لذلك:
يف َّ
أ -ورد يف متن الكتاب( :وله أربع أسنان)َ ..
قال يف احلاشية( :قرأت عىل
عيل «أربعة» ،وهي «أربع»).
أيب ُ
ب -ور َد يف املتن( :وقال ذو الرمة:
َ
اجلامئــل بعــدما
بــالزرق
وقــرب َن
ُّ
َّ

تقو َب عن غربان أوراكهـا اخلَطـر).
َّ
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َ
وقربن
قال الرواي يف احلاشيةَّ :
عيلَّ :
(أول هذا البيت مل أقرأه عىل أيب ُ
َ
اجلامئل بعدما).
بالزرق
ُّ
 قال ابن سيدة (ت )217يف (املحكم):(ومح َر الرجل :تكلم بكَالم مح َ َريَ .ومنه َقول امللك احلم َري ّي ملك ظفار
َ َّ
مري َّية:
وقد دخل َع َليه رجل من ال َع َربَ ،ف َق َال له امللك :ثب .و «ثب» باحل َ
ب الرجل فاند َّقت رجاله َف َضحك امللك و َق َالَ :ليست عندنَا
اجلسَ .ف َو َث َ
َع َرب َّيت ،من َ
األصمعي.
مح َرَ .هذه حكَا َية ابن جني يرفع َذلك إ َىل
دخل ظفار َ َّ
َ
فتكرسَ ،
بدل َقوله :فاند َّقت رجاله).
ب الرجل
السكيت َفإنَّه َق َالَ :ف َو َث َ
َّ
وأما ابن ّ
 وقال أبو زكرياء الفراء (ت )403يف (املذكر واملؤنث):واملنجنيق» أنثى .وبعض العرب يسميها «منجنوق» .وقال الفراء:
(«
َ
حكيت يل ومل أسمعها من العرب).
الرواية وشدَّ ة
حترز بعض علامء العرب َّية يف ِّ
فهذه األخبار دالة عىل مبلغ ُّ
ضبطهم وعنايتهم وع َظم أمانتهم يف تأدية األلفاظ وإن كان تغيريها غري ّ
خمل
باملعنى.
│
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الحجة على فضل عالم اللغة

()1

احلجة عىل فضل عامل اللغة عىل مجيع العلامء أنه ليس أحد عىل وجه
من
ّ
األرض ّ
خيط حر ًفا إال وهو حمتاج إليه ومفتقر إىل علمه .وهذه مز ّية ليست
لّشء من العلوم البتة ،فقد يكتب الرجل األسفار الضخمة وهو ال يعرف شي ًئا
من الفقه أو احلساب أو غريها ،ولكنه ال يستطيع أن يكتب حر ًفا ّ
قط إال بعد
أن يكون عار ًفا باحلروف وصورها ووجوه تأليفها وباملهم من قواني النحو
والترصيف .وهذا كله يرجع يف ضبطه إىل علامء اللغة.
│

( )1نرش يف فسبك وتويرت يف 1253 /2 /2هـ.
109

ضرورة معرفة وفَيَات العلماء وطبقاتهم

()1

وأزماهنم وسني
ُيتاج طالب علم العرب ّية إىل أن يعرف طبقات علامئها
َ
ِّ
واملتأخر والشيخ والتلميذ
وف َياُتم ويفص َل بي السابق والالحق واملتقدِّ م
لحق أحيانًا بالكتاب من
وُيرتس من االغرتار باتفاق األسامء واأللقاب ،وما ي َ
َ
أكثر ما يدخل عليه اخل َلل من جهة التقصري يف درك هذا الباب
احلوايش .وما َ
ن
ّ
أنفك أراه يف كثري من كتب العربية
مثال عىل ذلك هو ما ال
أ -وأبي
األصمعي كذا) .وهذا تصحيف
املطبوعة ،وذلك قوهلم( :وروى أبو عبيدة عن
ّ
ن
فاش جدًّ ا .والصواب (أبو عبيد) .وهو القاسم بن ّ
َّ
املتوَف سنة 442هـ.
سالم
املتوَف سنة 405هـ فقد كان ق َ
َّ
األصمعي
رن
أما أبو عبيدة معمر بن املثنّى
ِّ
ونديدَ ه ،وكان بينهام من املنافرة واملشاحنة ما ال خي َفى .ومل جيلس أحدمها إىل
اآلخر ُّ
قط يتع ّلم منه ويأخذ عنه.
أيضا ما جا َء يف (أخالق الوزيرين ص )11أليب حيان
ب -ونحوه ً
فرتجم املحقق إلبراهيم بن
ويل)،
التوحيدي ،قال( :وأخربنا
املرزباين عن ّ
ِّ
َ
الص ِّ
ُّ
املتوَف سنة 425هـ .وليس هو املرا َد ،بل هو ابن أخيه أبو ن
ّ
بكر
الصويل
العباس
ِّ
ّ
املتوَف سنة 551هـ .وهو
الصويل صاحب التصانيف الكثرية
حممد بن ُي َيا ّ
األول فقد ّ
تويف قبل
باين (ت 572هـ) .أما َّ
الذي َيروي عنه أبو عبيد اهلل املرز ُّ
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1251 /1 /4هـ وفسبك يف 1253 /2 /42هـ.
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ن
بدهر.
املرزباين
أن يو َلد
ُّ
أيضا ما ور َد يف كتاب (يف اللغة واألدب  )111 /4للدكتور
ج -ومنه ً
حممود الطناحي إذ يقول( :فهذا أبو ن
األنصاري –وهو أحد شيوخ سيبويه-
زيد
ُّ
ّ
يغريون ال ّرواي َة أحيانًا ليثبتوا
يأيت يف كالمه ما يد ّل عىل أن النّحاة كانوا ّ
قواعدَ هم ،...فقال أبو ن
البيت أبو العباس حممد بن يزيدَ عن
زيد :وأنشدَ هذا
َ
عامر َة.) ...
فكيف يروي أبو ن
َّ
املتوَف سنة 411هـ
زيد شيخ سيبويه
العجب
َ
وهذا من َ
ّ
املتوَف عا َم 471هـ وهو يف طبقة تالميذ تالميذ تالميذ تالميذه ،وقد
ربد
عن امل ّ
مات دون عرشة أعوا نم؟
حي َ
ربد َ
كانَت س ُّن امل ّ
وإنام استز َّله ما أحلق بنوادر أيب ن
الزيادة من
زيد من حوايش رواته .وهذه ِّ
عيل بن سليامن (ت 511هـ) أحل َقها بالنوادر.
كالم أيب احلسن األخفش ِّ
بيل إذ
د -ومنه ً
أيضا ما جاء يف كتاب (حتفة املجد الرصيح ص )154ل ّل ّ
قال( :حكى ثعلب يف كتاب َأيامن العرب والدواهي له فقال ...:فقال أبو
احلسن األخفش راوية الكتاب ،)...:فرتجم املح ّقق لألخفش األوسط أيب
احلسن سعيد بن مسعدة املتوَف سنة 411هـ .والصواب أنه األخفش األصغر
ن
ّ
ثعلب املتوَف سنة
املتوَف سنة 511هـ .وهو تلميذ
أبو احلسن عيل بن سليامن
451هـ.
فليتح َّفظ من هذا وأشباهه.
│
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ال كتب التي تبيّن أخلاق العلماء ومواضعهم من الصدق والضبط

()1

َ
أخالق علامء العربية املتقدّ مي ومواض َعهم من
أحب أن يعرف
من
ّ
والضبط وما بينهم من التفاوت حتى كأنه خمالط هلم فعليه هبذه
الصدق
ّ
ّ
الكتب:

│

( )1نرش يف تويرت يف 1251 /5 /1هـ.
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كتبي وقضاياها

كتبي وقضاياها
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المعلقات السبع مقروءة مسموعة بضبطي وإلقائي مع ملحقاتها
 متهيد(:)1
كنت عزمت منذ سنوات عىل أن أخرج نسخة من املعلقات مضبوطة
صحيحا ،فأخذت أمجع رواياُتا من مجيع كتب املتقدمي حتى هناية
ضب ًطا
ً
ن
برشوط .وقد
القرن الثالث كتا ًبا كتا ًبا ،ومن كتب بعض أهل القرن الرابع
فرغت من ذلك بحمد اهلل.
أختري من روايات ّ
ثم ّ
أصحها وأجو َدها
كل موضع منها
َّ
توخيت أن ّ
وأقرهبا إىل لغة الشاعر وأسلوبه وأن أنفي عنها مصنوعها ومنحوهلا وأن أقيم
ما اضطرب من ترتيب بعض أبياُتا .وقد بدأت بذلك ،ولكن ملا كان هذا
حموجا إىل زمان مديد فقد رأيت أن أسعف طالب العلم بنسخة
العمل
ً
مضبوطة أعتمد فيها رواية أيب بكر األنباري (ت547هـ) لتقدّ مه وجودة
مواضع أريت العدول عنها إىل روايات أخرى ،مع
روايته يف اجلملة إال
َ
يت هلا
تصحيح ما أخطأ عبد السالم هارون يف ضبطه ومع إحلاق تسجيل صو ّ
إىل أن يأذن اهلل تعاىل بإمتام ذلك العمل.
 املعلقات السبع:

( )1يف نرشة املعلقات السبع.
منجمة يف تويرت يف مدّ نة أوهلا 1251 /10 /7هـ وآخرها 1253 /1 /15هـ.
نرشت ّ
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 املعلقات السبع بضبط فيصل املنصور مكتوبة يف ملف واحد.احتملها من هنا:
5B-PKUDG0https://drive.google.com/file/d/
ZxYUE/view5FGd5e_hXSVFvV
 املعلقات السبع مسموعة بإلقاء فيصل املنصور يف اليتيوب:n55FT3https://www.youtube.com/playlist?list=PLqr1Gt7FhxYcI5dGJCRC5g_HZ5
 املعلقات السبع مسموعة يف ملف واحد يف موقع أرشيف:احتملها من هنا:
https://archive.org/details/almuallaqat
ملحنة بصوت عبد اهلل العوذيل:
 املعلقات السبع منشد ًة َّhttps://www.youtube.com/watch?v=_voHhvgNCH
qnGXcZHaRIYdug2zDCVNwRq3ua-HrU1list=PLq&0
 املعلقات السبع مكّررة للحفظ ،من عمل بعض اإلخوة:4https://www.youtube.com/playlist?list=PLfYnDZ
ITCHTn23wYmAqj1MgtPBCrUDNe
 تصحيحات(:)1
( )1نرش بعضها يف تويرت ،وبعضها مل ينرش من قبل.
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 -1معلقة طرفة( :وإن يأتك األعداء) .الصواب (األعداء).
ن
واصل) .الصواب (واصل) من غري تنوين.
 -4معلقة لبيد( :وخلري
ن
(كدخان مشعلة) .الصواب (كدخان) من غري تنوين.
 -5معلقة لبيد:
 -2معلقة لبيد( :كم َّمن ليلة) .الصواب (كم ِّمن) بكرس امليم املشددة.
 تعليقات(:)1
 املعلقات سبع ال عرش باإلمجاع ،غري أهنم اختلفوا يف اثنتي منها ،ومهاقصيدتا عنرتة واحلارث .وعدُّ مها من السبع هو ما وجد ابن طيفور الرواة
جمتمعي عليه .ونسبه النحاس إىل أكثر أهل اللغة .وهو ما أخذت به.ومن
عرشا فإنام ذكر هاتي القصيدتي وأحلق هبام املخت َلف فيه ،وهي
جعلها تس ًعا أو ً
وعبيد.
قصائد النابغة واألعشى َ
 خري ما ا ّطلعت عليه من رشوح املعلقات رشحان:األول :رشح األنباري .وهو رشح جليل القدر جزل الفوائد يناسب
املتقدِّ م .وأفضل طبعاته طبعة عبد السالم هارون.
الثاين :رشح الزوزين .وهو رشح سهل حسن جدًّ ا يناسب املبتدئ وغريه.
وأفضل طبعاته الطبعة التي بتحقيق بالل اخللييل وأمحد عبد احلميد ،فقد
استولت هذه الطبعة عىل األمد ونسخت الطبعات السابقة للكتاب بام بذله
ص مبسوط.
فيها املحققان من جهد
َ
مضاعف وت َق ّ
( )1نرشت يف فسبك وتويرت يف أوقات خمتلفة.
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أما رشح النحاس فليس فيه كثري فائدة .وأما رشح التربيزي فمل ّفق من
رشحي األنباري والنحاس .وأما رشح الفاكهي فال قيمة له.
 روى اجلمهور بيت امرئ القيس:ترائبهـــا مصـــقولة كالســـجنجل
ورواه أبو عبيدة (بالسجنجل).
فمن رواه بالكاف قال :السجنجل :املرآة بالرومية .ومن رواه بالباء قال:
السجنجل هو الزعفران.
األصح .ومن ما يوهن رواية أيب عبيدة (ترائبها
ورواية اجلمهور هي
ّ
مصقولة بالسجنجل) أنا إذا مجعنا عامة مقاالت املتقدمي يف (السجنجل)
املعرب وجدنا أقرب أصل هلا هو كلم َة
وعرضناها عىل ما ب ّينه املحدَ ثون يف َّ
( )sexsangulumالالتينية .ومعناها املسدَّ س الزوايا .وهي صفة غالبة عىل
صح هذا مل
املرايا يف ذلك العرص .ولعلها كانت يوم إذ من الفضة
املجلوة .فإذا ّ
َّ
الفضة إال أن تكون مرآةً .عىل أن
املطيل بالفضة ال يعدّ
يكن معنى السجنجل ّ
ّ
ً
مصقوال يف ما أعلم ،وإنام الصقل جالء احلديد ونحوه ونفي الصدأ عنه حتى
يعود أملس نق ًّيا من الشوائب.
وأمر آخر ،وهو أنه لو أراد هذا املعنى لقال( :كأن ترائبها مصقولة
بالسجنجل) فأتى بام ّ
يدل عىل التشبيه.
يتفرد به
الرواة .وأكثر ما ّ
تفرد أيب عبيدة هبذه الرواية من بي مجيع ّ
هذا مع ّ
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بمريض كام ظهر يل ببعض التتبع.
من رواية الشعر ليس
ّ
والذي يظهر يل أن امرأ القيس أراد أن يقول :إن ترائبها مصقولة ،أي هي
وضاءة متأللئة ،حتى كأهنا سبيكة ّ ن
ستعمل
ملساء نق ّية ّ
فضة من السبائك الاليت ت َ
كاملرآة لشدّ ة صقلها وجودة جالئها.
وهذا معنًى معروف يف شعرهم كقول امرئ القيس نفسه:
ن
مصــطل
كــأن عــىل لباُتــا مجــر

غَض ً
ـف بأجـذال
جزال وك ّ
أصاب ً

وكام قال ذو الرمة:
ّبراقــة اجليــد ،واللبــات واضــحة

كــــأهنا ظبيـــة أفــــَض هبـــا لبـــب

عي فرسه بمرآة الصناع يف قوله( :وعي
أيضا تشبيه امرئ القيس َ
ويؤيده ً
كمرآة الصناع .)...ونظريه قول طرفة( :وعينان كاملاويتي )...وقول ذي الرمة:
(وخدّ كمرآة الغريبة أسجح).
يقوي أن يكون أراد تشبيه الرتائب يف وضوحها ونقائها بالسجنجل
وهذا ّ
الذي هو املرآة املصنوعة من الفضة.
(ونحرا كفاثور
بل إن من الشعراء من ش ّبه النحر بالفضة كقول بعضهم:
ً
اللجي .)...ومل نرهم ذكروا أن الرتائب أو الصدر أو النحر كاملصقول أو
املطيل بالفضة.
اخرتت يف معلقة طرفة رواية (ذلول بأمجاع الرجال ملهد) عىل
 س :ملاذاَ
رواية (ذليل)؟
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ج( :الذلول) ضد الصعب .وهو هنا أليق من (ذليل) ألنه أراد أن يذكر
من أفعاله املشاهدة ما يق ّبحه ويومئ إىل خلقه ّ
فدل يف عجز البيت عىل مهانته
وسقوط قدره بأمرين أنه يدفع باألكف وأنه سهل االنقياد كالبعري الذلول .ولو
قال( :ذليل) خلرج من رونق الكناية إىل جفاف الترصيح ولكان كالنقض ملا
باألكف ألن التلهيد صورة
اعتزمه منها ولذهبت املشاكلة بينه وبي التلهيد
ّ
حمسوسة يكنى هبا عن املهانة ،والذي يالئمها وصفه بأنه ذلول ال ذليل ألن
أيضا .والذليل هو املتصف
ذلك من ما يشاهد وُي ّس ويكنى به عن املهانة ً
بالذ ّلة التي هي بمعنى املهانة ،فهو حقيقة ال كناية.
عىل أنه روي (ذليل) ،رواه أبو عبيد والتوزي والطوك وغريهم.
أوردت  33بيتًا .والذي
 تبلغ عدّ ة أبيات معلقة عنرتة يف الرواية التيُّ
اتفق عليه علامء البرصيي والكوفيي منها  35بيتًا أو ّ
أقل.
وقد أوصلها صاحب (اجلمهرة) ال َّظني إىل نحو  .110وأكثر هذه
األبيات ا َملزيدة ّ
غث مصنوع .ومنها البيتان الشهريان:
ولقــد ذكرتــك والرمــاح نواهــل

مني وبـيض اهلنـد تقطـر مـن دمـي

فـــوددت تقبيـــل الســـيوف ألهنـــا

ملعـــت كبـــارق ثغـــرك املتبســـم

فهذان من الشعر املصنوع وليسا لعنرتة.
وقد محل عىل عنرتة شعر كثري وضعه يف ما يبدو مؤلف سريته .ومنه
قصيدة( :ال ُيمل احلقد من تعلو به الرتب) .وتشبه أن تكون مصنوعة بعد
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القرن الثالث.
 ينسب لزهري يف معلقته أربعة أبيات ليست له ،أما األوالن فقوله:(وكائن ترى من صامت )..وقوله( :لسان الفتى نصف .)..ومها لألعور
َّ
الشنّي أو غريه.
وأما الثالث فقوله( :وإن سفاه الشيخ ال حلم بعده) .وقد رواه البالذري
وغريه غري منسوب.
وأما الرابع فقوله( :سألنا فأعطيتم) ومل يروه العلامء له.
وهذان األخريان مرفوعا القافية واملعلقة جمرورة .والذي أدخلهام يف
القريش صاحب «اجلمهرة».
املعلقة يف ما أعلم هو
ّ
 يروى ل َعمر بن كلثوم يف معلقته بيتان ،ومها (صددت الكأس )..إىلقوله( :بصاحبك الذي ال تصبحينا) .وهذا قول بعض البرصيي كاخلليل
وسيبويه عىل شك ،وأيب عبيدة واألصمعي .والراجح أهنام ل َعمر بن عدي.
وهو قول أيمة الكوفيي كحامد الراوية واملفضل الضبي وابن الكلبي ومن
البرصيي مؤرج .ومل يثبتهام ابن كيسان وال األنباري يف معلقته.
أيضا:
ويروى يف هذه القصيدة ً
فـــإن نَغلـــب ّ
فغالبـــون قـــد ًما

وإن نغ َلـــــب فغـــــري مغ ّلبينـــــا

والصحيح أنه لفروة بن مسيك املرادي.
أما هذه األبيات (لنا الدنيا وما أمسى عليها )...و(مألنا الرب حتى ضاق
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عنا )...و(إذا بلغ الفطا َم لنا رضيع )...فرواهن بعض متأخري الرواة.
واألشبه أن تكون موضوعة.
 استفتاءات(:)1
اخرتت حذف الياء من (خليل) يف قول زهري:
 س :ملاذاَ
ن
ظعـائن
تبرص خليل هـل تـرى مـن
ّ
ج :اخرتت حذف الياء واالجتزا َء عنها بالكرسة ألن هذه أفصح اللغات
وأجود الروايتي .وكان األصمعي يروهيا هكذا وينكر رواية إثبات الياء.
أيضا.
وحكاها أبو عبيدة ً
وال ينكرس الوزن هبذه الرواية ،بل يقع يف التفعيلة الثانية زحاف القبض.
وهو جائز.
وخف
ضبطت بيت لبيد بن ربيعة (حتّى إذا سخنت
 س :رأيتكّ
َّ
عظامها) بكرس خاء (سخنت) مع ّ
نص يف (الفصيح) عىل أن الفتح
أن ثعل ًبا ّ
أفصح ،فام وجه ذلك؟
ج :ضبطتها بالكرس ألنّه لغة قبيلة الشاعر ،فقد حكى ابن األعرايب
(ت4511هـ) كام نقل عنه ابن سيد َة [كذا بالتاء] (ت217هـ) يف (املحكم،
(املجرد،
سخن) أن الكرس لغة بني عامر .وحكى كراع النمل (ت510هـ) يف
ّ
سخ) أنه لغة هوازن .ولبيد من عامر بن صعصعة من هوازن.
( )1نرشت يف آسك يف أوقات خمتلفة.
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وأنا أرى ّ
أن ّ
الشعر ينبغي أن يضبط بام هو أقرب إىل لغة الشاعر ال بام هو
أفصح .وقد جهدت جهدي يف املع ّلقات عىل أن أتق ّلد هذا الرأي وأمض َيه ما
وسعني ذلك .وهو أحد املعايري التي اتكأت عليها يف الرتجيح والضبط.
وأمثلته فيها كثرية ،منها بيت عنرتة (وكأنام التفتت بجيد جداية) ،فقد ضبطت
جيم (جداية) بالكرس مع أهنا مضبوطة يف مجيع ما وقفت عليه من الكتب
بالفتح ،وذلك ّ
أن الكرس لغة قيس ،حكى ذلك أبو مسحل (ت نحو 447هـ)
يف (نوادره  )414 /1عن شيخه الكسائي (ت175هـ) ،وأنشدَ بيت عنرتة
قييس كام هو معلوم ،فهذه لغته أو أجدر أن تكون لغته.
هذا ،وعنرتة ّ
ضبطت (وقد تَّربع) و(لقد َّرشبت) يف معلقة عنرتة باإلدغام ،فام
 س:َ
وجه ذلك؟
ج :اإلدغام يف مثل هذا هو مذهب عامة العرب والق ّراء ،قال أبو عمر بن
العالء( :اإلدغام كالم العرب الذي جيري عىل ألسنتها وال ُيسنون غريه)،
وقال ابن جماهد يف إدغام الدال يف التاء خاصة( :وأما ما ال جيوز إظهاره فقوله:
﴿ﰄﰅ﴾

[البقرة]411 :

﴿ﮛﮜ﴾ [العنكبوت ...]51 :وما أشبه ذلك

مدغم كله ال جيوز إال ذلك ...وهذا من ما أخربتك أن إظهاره خروج من
كالم العرب ،وهو رديء جدًّ ا لقرب الدال من التاء وأهنام بمنزلة واحدة فثقل
اإلظهار) [السبعة ص.]111
َّ
وقد قرئ قوله تعاىل﴿ :ﰅ شةفهد ﰇ﴾ [يوسف ]50 :باإلدغام ،وهي قراءة
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أيب َعمر ومحزة والكسائي وغريهم.
(سحا َّوتسكا ًبا) واجب أم جيوز تركه؟
 س :هل اإلدغام يف نحوًّ
ج :إدغام النون الساكنة والتنوين يف حروف (يرملون) واجب يف القرآن
وغريه من نثر أو شعر ،قال ابن احلاجب يف «الشافية»( :والنون الساكنة تدغم
وجو ًبا يف حروف يرملون)َ .
ومثل ذلك قال ابن عصفور يف «املمتع» وغريمها.
│
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لم اخترت أن أسمي الكتاب «تدليس ابن مالك»؟

()1

يت كتابك «تدليس ابن مالك يف شواهد
سم َ
يسأل عدد من اإلخوة :مل َ ّ
النحو»؟ ّ
عدلت عنه إىل اسم آخر غري هذا االسم؟
وهال
َ
واجلواب عن ذلك أن الكتاب ينطوي عىل أربع قضايا جوهرية ،وهي
تفرد هبا ابن مالك ،واحلكم عليه بأنه هو واضعها
عرض مجيع األبيات التي ّ
أيضا ،وبيان أثرها
بأربعة براهي مفصلة ،واحلكم عليه بتدليسها بالرباهي ً
عنده يف أحكام النحو وعند من جاء بعده.
فإما أن يكون إنكارهم هلذا العنوان من جهة العلم ،وإما أن يكون من
جهة العاطفة.
فأما األول فإما أن يقولوا :ألنه مل ينتظم هذه القضايا األربع كلها ،وإما
أن يقولوا :ألنه وشى بالنتيجة وكشف عنها.
فإن قالوا باألوىل فيجاب عن ذلك بأنه ليس من واجب العنوان أن ّ
يدل
عىل مجيع ما يف الكتاب .وهذا كتاب «العي» و«احلامسة» وغريها ال ّ
تدل إال
أيضا أن يكون العنوان ًّ
داال عىل
عىل جزء يسري من الكتاب .ويلزم من ذلك ً
هذه القضايا األربع كلها .وهذا متعذر .وقولكم ببعضها حتكّم.

( )1يف كتاب «تدليس ابن مالك».
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1251 /1 /1هـ َ
أول طباعة الكتاب واإلعالن عنه وقبل توزيعه.
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وإن قالوا بالثانية ،وهي أنه ّ
دل عىل النتيجة ،فيقال :أنتم بي أمرين :أن ال
تأبوا النتائج التي انتهى إليها الكتاب أو أن تأبوها ،فإن كنتم ال تأبون إال
العنوان ألنه وشى بالنتيجة فال نس ّلم لكم أن ذلك غري جائز .وعليكم الدليل.
أيضا ،فتعلقكم بالعنوان تلبيس ألن خالفكم إنام
وإن كنتم تأبون نتائج الكتاب ً
هو يف صلب النتيجة ال يف العنوان.
وإن كان إنكارهم للعنوان من جهة العاطفة ال من جهة العلم .وذلك أن
ّ
األقل ،ولكنا نرى يف ذلك
يقولوا :نحن نس ّلم بالنتيجة أو نرى إمكاهنا عىل
إساءة إىل مقام ابن مالك وح ًّطا من قدره أو نرى أن يف ذلك جترئة للناس عىل
العلامء وفتح باب يف الطعن عليهم ،فري ّد عليهم بأنه متى انبنى عىل خطأ العامل
ألي وجه كان .ولذلك تك ّلم أهل احلديث
فساد يف العلم مل جيز السكوت عليه ّ
حرصا عىل حفظ احلديث وتنقيته من شائبة الوضع
باجلرح والتعديل
ً
واالفتعال .وأبيات ابن مالك نحو من  .300وهذا عدد ضخم ،فالسكوت
عن بيان أمرها يوجب قبوهلا واالحتجاج هبا .ويف هذا من الرضر عىل العلم ما
ال خيفى.
فإن َ
تسميه هبذه القض َّية،
قيلَ :هب أنا س ّلمنا لك بذلك ك ِّله فلم
َ
آثرت أن ِّ
سميتَه ً
دون سائر القضايا الثالثّ ،
وهي قض َّية التَّدليسَ ،
مثال (الشواهد
فهال َّ
تفرد هبا ابن مالك) أو (األبيات املوضوعة يف كتب ابن مالك) أو
النحو ّية التي َّ
ن
مالك للشواهد النّحوية)؟
(وضع ابن
ُيتج لعنوان كتابه .وهلذا
فاجلواب عن ذلك أنَّه ليس جيب عىل املؤ ِّلف أن َّ
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مل أذكره يف صلب البيان ،وإنَّام اشتغلت بنقض االعرتاضات عليه ألهنا متى
الترصف يف اختيار العنوان كام يشاءَ .
عىل أنَّه
حق
انتقضت فللمؤ ِّلف بعدَ ها ُّ
َ
ُّ
تستوي هذه القضايا األربع يف األمه َّية وال َقدر فال يكون يشء منها َ
أوىل
َجيوز أن
َ
ن
الكتاب بام أشاء منها ولو اعتبا ًطا.
أسمي
يشء .وإذن ال
من
َ
َ
عيل أن ِّ
تثريب َّ
مقطوعا بفضل إحداها ،ولكنَّه غري َّ ن
السؤال لو َ
معي ،غري
كان
ً
وإنَّام يص ُّح هذا ُّ
مع َ
تنز ًال فأقول:
ذلك أب ِّي الع ّلة ُّ
أين َ
ن
ألمور ،منها َّ
أن التسمية
الكتاب هبذه القض َّية دون غريها
سميت
َ
إنَّام َّ
ن
مالك هلذه الشواهد من باب
بالوضع ال تستلزم التدليس ،فقد يكون وضع ابن
مجع هذا
الوضع
التمثيل .أ َّما التدليس فيسلتزم
للملم بصورة املسألة .فقد َ
َ
ِّ
العنوان قض َّيتي يف قض َّي نة ،بل َّ
أيضا باللزوم عىل القض َّية الثالثة من قضايا
دل ً
أثرا يف كتب النحو التي أ ّلفت بعدَ ه
الكتاب ،وهي أن هلذه األبيات ،وال بدَّ ً ،
ن
َّ
ريب دا نع النخداع من بعدَ ه من
غري الواقع .وهذا بال
ألن
َ
التدليس يوهم َ
جرى ح ًّقا .وأمر ثالث ،وهو َّ
أن هذه القض َّية هي التي
العلامء هبا .وهذا ما َ
ينفصل هبا هذا الكتاب عن مجيع من كتب يف هذا املوضوع َّ
ألن بعضهم رمى
ن
ن
كاذب يف
غري
َ
ابن مالك بالكذب ،وبعضهم رأى أنه وض َعها ابتغا َء التمثيل َ
ذلك وال مد ِّل ن
س.
أثرا ُّ
وأدهلا
أهم قضايا الكتاب وأخطرها وأبعدها ً
وإذن فهذه القض َّية هي ُّ
سميته هبا.
عىل ما ورا َءها .وهي التي يباين هبا هذا الكتاب ما سب َقه .ولذلك َّ
│
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الأخطاء الطباعية والاستدراكات على كتابي »تدليس ابن مالك
في شواهد النحو«

()1

( )1يف كتاب «تدليس ابن مالك».
نرش هذا اجلدول يف تويرت يف 1251 /1 /50هـ.
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 أنشد ابن مالك يف «رشح التسهيل  »411 /5هذا البيت(:)1حـــي الرتاجـــع غـــري دان
عـــىل
َ

ــليمى
تـــذك ََّر مـــا تـــذك ََّر مـــن سـ َ

تفرد هبا يف كتاب قبله ،عىل أن صدره
ومل أجده حي مجعت
َ
األبيات التي ّ
املرضب الذي أنشده األصمعي يف «اختياره »420
سوار بن
مطابق لصدر بيت ّ
َّ
ن
كلمة له.
من
رجحت أنه بيت قديم صحيح فأثبتّه يف القسم الثاين من َمرسد
وقد ّ
األبيات ،وهو احلاوي لألبيات غري املقطوع بوضعها .وكنت بينت يف حاشيتها
توجد يف بعض املصادر التي غابت عني.
أنه من املمكن أن َ
ثم وقفت قبل أشهر عىل هذا البيت يف «معاين قطرب ل  »3111بعد
َ
مكان (الرتاجع).
وجدانه وفيه (املراجع)
 أنشد ابن مالك يف «رشح الكافية الشافية :»1133 /5َ
فــــذاك ومل إذا نحــــن امرتينــــا

تكـــن يف النـــاس يـــدركك املـــراء

وقد ذكرته يف األبيات غري املقطوع بوضعها .وأفادتني األستاذة عائشة أنه
يف «رسائل أيب العالء املعري  ،155املطبعة األدبية» ،وصدره (فكيف ومل إذا
يت يو ًما) منسو ًبا إىل سديف.
س ّم َ
│

( )1نرش هذا االستدراك يف تويرت وفسبك يف 1253 /3 /4هـ.
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كتابي «تدليس ابن مالك في شواهد النحو» وملحقاته

()1

 مقالتي التي سبقت تأليف الكتاب ،وهي «وقفة مع وضع ابن مالكمنجمة يف 1254 /7هـ] .وسيأيت َعرضها كاملة.
للشواهد النحوية» [نرشت َّ
 كتايب «تدليس ابن مالك يف شواهد النحو ،عرض واحتجاج» [أصلهبحث تكمييل لنيل درجة املاجستري نوقش يف اجلامعة اإلسالمية يف /1 /42
1252هـ ،ثم ّ
هذبته وزدت فيه ونقصت منه ونرشته هبذا العنوان يف /2
1251هـ].
احتمله من هنا:
/50552/0http://www.alukah.net/library/
 بحثي «نقض براءة ابن مالك من التدليس وصناعة الشواهد الشعرية».ن
بحث عنوانه «براءة ابن مالك من التدليس وصناعة الشواهد
وهو ر ّد عىل
الشعرية».
وأتم من كتايب األصل "التدليس" .وقد أتى
أهم
ّ
وهذا الر ّد هو عندي ّ
عىل عا ّمة االعرتاضات عىل هذه القضية وأجاب عنها [نرش يف 1253 /3هـ].
وسيأيت عرضه.
* وقد دارت عىل كتايب هذا كثري من املناقشات والردود والتقريظات،
( )1يف كتاب «تدليس ابن مالك».
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منها:
 «تدليس ابن مالك»  -أ.د .أبو أوس الشمسان:11/cu40120545/4012http://www.al-jazirah.com/
.htm
 «هل من براءة البن مالك؟»  -أ.د .أبو أوس الشمسان:/4011http://www.al-jazirah.com/culture/
.htm43/fadaat11014011
 «ابن مالك بي التقديس والتدليس»  -أ.د .فريد الزامل السليم:/4011http://www.al-jazirah.com/culture/
.htm4/fadaat47114011
 «معركة ابن مالك»  -أ.د .عبد العزيز احلريب:=https://www.m-a-arabia.com/vb/showpost.php?p
1postcount=&3313
 «أبيات ابن مالك»  -د .حممد خليل الزروق:=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
%tn__=__&100000173413500id=&4354213450375745
AsH-R4%As4
 «عرض كتاب تدليس ابن مالك يف برنامج اخلزانة»  -الشيخ عبد اهللالبطاطي:
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xrmdEExn_Q2https://www.youtube.com/watch?v=
│
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مالك للشواهد النحو ية
وقفة مع وضع اب ِن
ٍ

()1

ن
جيحد
علمه إال من َ
ابن مالك ع َلم كبري من أعالم النّحاة ،ال َجي َحد َ
َ
الفضل .وهو بال َش ُك
الشمس ،وال ينكر مكانَه من الفضل إال امرؤ ال يعرف
َ
جمدِّ د من كبار املجدِّ دين ورأس من رءوسهم .وال تَزال مدرسته هي الغالب َة عىل
التسليم له وتصدي َقه يف ِّ
ولكن َ
كل ما َينطق به،
ذلك ال يوجب
املدارس اليو َم،
َّ
َ
َّ
تعاىل مل جي َعل َ
ألن اهلل َ
غي عنه .فأ َّما غريهم من البرش فهم
ذلك إال ألنبيائه املب ِّل َ
أيضا .وتَعظم احلاجة إىل ذلك
رضة للنَّقد ً
رضة للخطأ والصواب ،وهم ع َ
ع َ
وتشتدُّ إذا َ
لي.
كان فيها حفظ للعلم وصيانة له من َع َبث
العابثي وانتحال املبط َ
َ
جلرح والتعديل َّملا استي َقنوا َّأهنم لو سكَتوا عن
وقد ًما َّما تك َّل َم أهل احلديث با َ
َ
ذلك َ
ولدخل َ
جراء
لقال َمن شا َء ما شا َء
ثم عىل اإلسالم من َّ
عىل احلديثَّ ،
ذلك باطل وفساد كبري.
وقد كنت ذكرت َّ
الشعري
زعم يف كتابه (صناعة الشاهد
نعيام
ِّ
َّ
البدري َ
أن ً
مالك وضع نحو سبع مئة ن
ن
ن
األندليس) َّ
بيت من ِّ
الشعر
ابن
مالك
عند ابن
َ َ
أن َ
ِّ
َ
َ
حاك
مسائل من النَّحو .وذكرت أن هذا يشء
حمتجا هبا عىل
وأدخ َلها يف كتبه ًّ
يف صدري منذ ن
أمسى عندي كاليقي الذي ال خيامره ٌّ
شك .وقد
زمن حتَّى َ
عيل نفس مو َلعة
أفضيت به إىل بعض أصحايب ،وكنت أه ُّم بالكتابة عنه ،فتأ َبى َّ
منج ًام يف ملتقى أهل اللغة يف 1254 /7هـ.
( )1نرش َّ
133

عىل الناس بام مل يألفوه ،إذ كانوا أرسع ن
كارهة للخروج َ
يشء تكذي ًبا ملا
باإلرجاء
َ
َ
َ
خرج عن اإللف .وهذا كثري يف العا َّمة ومن يتق َّيلهم من
فارق العاد َة و َ
قيل ما َ
مي .فأ َّما وقد َ
وخاض فيها َمن
وصارت هذه الدَّ ع َوى ع َلنًا
قيل
َ
املتع ِّل َ
َ
ن
بعض احلجج عىل صدق هذه املقالة وأديل
أفصل هبا َ
َ
خاض فال بدَّ يل من كلمة ِّ
ن
ذلك َّ
بّشء من َّما ح َّق َقها يف نفيس َّ
احب الكتاب مل يستوف َ
كل
ألن ص َ
َ
أعز لرأيه وأشدَّ تثبيتًا.
ذكره
لكان َّ
كثريا من القول لو َ
االستيفاء َ
وتر َك شي ًئا ً
ن
وأ ًّيا ما يكن األمر فحسبه أنَّه َ
باطل ل ِّب َس عىل النَّاس
ب عن
كش َ
ف احلج َ
ن
َّ
مالك
ألقي يف قلوهبم من اإلجالل البن
وكأن الذي
زمانًا.
َ
وقف هبم دونَه ما َ
الظن ،ولك َّن من
وتعظيمه وما بل َغهم عنه من ال َّثناء ال َغمر ،فعاملوه بحسن
ِّ
نسب َإىل ال َغباوة.
حسن
ِّ
الظن ما َيدخل يف ال َغفلة وي َ
احلق أحد رجلي ،رجل يرفع العلام َء َ
وقد وجدنا َّ
فوق
أكثر من خيطئ َّ
أن َ
أقدارهم حتَّى تكون سيئاُتم عندَ ه بمنزلة حسناُتم وحتَّى يكون خطؤهم
أنكر ذلك
معدو ًدا يف مجلة صواهبم وحتَّى يعتقد فيهم العصم َة بفعله وإن
َ
ن
بصواب مل يس َبق إليه أو َد َّل عىل خطأ مل يو َقف
بلسانه .ولق َّلام ظف َر هذا الرجل
عليه َّ
أصاب املتقدِّ م ،وإن أخطأ ،فبام
أصاب فبام
ألن غايتَه اقتفاء املتقدِّ م ،فإن
َ
َ
أحسن ما َ
َ
تأس وعادات
قال أبو
أخطأ .وما
عثامن رمحه اهلل( :ولكن للنّاس ُ
َ
وتقليد لآلباء والكرباء ،ويعملون عىل اهلوى وعىل ما يسبق إىل القلوب،
ن
َ
حال متى عاودوه
ّظر حتى يصريوا يف
ويستثقلون
التحصيل ،وهيملون الن َ
وأرادوه نظروا بأبصار كليلة وأذهان مدخولة) [احليوان .]274 /2
604

َ
والزراي َة عليهم
الغض من الع َلامء
اآلخر فرجل ال َيزال دأبه
وأما
ِّ
َّ
واملسارع َة يف ختطئتهم وجتهيلهمَ .ومثل هذا خليق أن ُي َرم اإلصاب َة ونج َح
الرأي َّ
يمصح أ َثره،
ألن الع َلام َء كانوا َّ
والزمان َغ ٌّض والعلم مل يدرس رسمه ومل َ
َ
أكثر من اشتغالنا ،وعقوهلم
وكان حرصهم عليه أشدَّ من حرصنا واشتغاهلم به َ
يوم ن
صخب املدن َّية وضوضاؤها .وقد َ
َ
كان
إذ خلو إال منه ،مل يكدِّ ر صفا َءها
َ
َ
أكثر من إصابتنا
ب أن
فيهم أذكياء الدنيا وعباقرُتا ،فال َع َج َ
تكون إصابتهم َ
ومذاهبهم يف العلم أسدَّ من مذاهبنا.
َ
وعصمك اهلل من َسورة
تكون أحدَ هذين الرجلي
فإذا خرج َت من أن
َ
تعجل عىل القول املحدَ ث
وجور العاطفة وحالَّك بحلية اإلنصاف مل َ
اهلوى َ
َ
حججه ثم تتد َّبرها يف نفسك ،ومل يكن من املحال عندَ ك
بال َّطعن حتَّى تعرف
َ
جيمع الرجل بي خصلتي متنافرتي كالعلم والتدليس ألنَّه قد يكون الرجل
أن
َ
ن
ً
رجل فإنام يثنون بام
ينهى عنها العلم .والنَّاس إذا أثنَوا عىل
عاملا وفيه َخصلة َ
عرفوا ،وقد خت َفى عليهم كثري من أخالقه ورسائره.
ر َأوا وبام َ
(وقد كنا زمانًا نعتذر من اجلهل ،فقد رصنا َ
اآلن نحتاج إىل االعتذار من
نرَض بالسالمة .وليس
شكر الناس بالتنبيه والدّ اللة ،فرصنا َ
العلم .وكنا نؤ ِّمل َ
ن
تغري الزمان .ويف اهلل خلف.
هذا
بعجيب مع انقالب األحوال ،و ال ينكر مع ُّ
وهو املستعان) [ابن قتيبة يف إصالح غلط أيب عبيد يف غريب احلديث .]21
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َ
ـــرا
الر
اجـــوك إال مظه ً
ال يلفـــك َّ

ــق الكــرام ولــو تكــون عــديام
خل َ

ولكــن أخــو املــرء الــذين إذا دعــا

أجابوا بام يرضيه يف السلم واحلـرب

ولـــيس املـــوافيني لري َفـــد خائ ًبـــا

َ
َّ
كــان أ َّمــال
أضــعاف مــا
فــإن لــه
َ

عهـــدت خلـــييل نفعـــه متتـــابع
ُّ

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ

مــا شــاء أنشــأ ريب ،والــذي هــو مل

ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ

مــا اهلل موليــك فضــل فامحدنــه بــه

فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر

واصل خلي َلك مـا التواصـل ممكـن

ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
فألنـ َ

دمت احلميـدَ  ،فـام تن َف ُّ
ترصا
َ
ـك منــ ً

والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ

ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ

ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي

وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
ن
صــبة
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بع

أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ

عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام

مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ

بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
َّ
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ

ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي

ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ ُّ
عـ ً
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صح عون اخلـالق املـر َء ،مل جيـد
إذا َّ

ــريا مـــن اآلمـــال إال ميــــ َّرسا
عسـ ً

هجــــرا املظهــــر اإلخــــاء إذا مل
ً

يـــك يف النائبـــات جـــدَّ معـــي

جوا ًبــا بــه تنجــو اعتمــد ،فور ِّبنــا

أسـلفت ال غــري تســأل
عمـ نل
َ
لعـن َ

هـوى
إنارة العقل مكسوف ب َطـوع ً

وعقل عـا

اهلـوى يـزداد تنـويرا

رؤيــة الفكــر مــا يئــول لــه األمـــ

ـــر معــي عــىل اجتنــاب التــواين

ــــن طاعـــــ َة اهلل ،ال َبـــــل
ال مت َ َّلـ َّ

حييـــت اســـتديام
طاعـــ َة اهلل مـــا
َ

ال يغـــــرنَّكم أالء مـــــن القـــــو

م جنـــوح للســـلم ،فهـــو خـــداع

َ
أعـــدل عـــن
رب وفقنـــي فـــال
ِّ

الســـاعي يف خـــري َســـنَن
َســـنن
َ
ن
قــد حــدَّ ث َ
كمــن ســمعا
وك ،فــام راء َ

رص مــا
يـ َ
ـابن الكــرام أال تــدنو فتبــ َ

رزقه اهلل طب ًعا
أرجو أن تقرأ هذه
كنت من َّمن َ
األبيات قراء َة متأ ِّم نل ،فإن َ
َ
َ
قادرا َ
طويل املراس ِّ
عىل
وكنت
سليام وفطر ًة نق َّي ًة،
َ
كثري الن َظر فيه ً
ً
للشعر القديم َ
الشك يف َّ
ُّ
أن
بي صحيحه وسقيمه ،وتعز َل ج ِّيدَ ه من رديئه مل خياجلك
أن تفصل َ
الشعر القديم ِّ
األبيات موضوعة مصنوعة ومز َّيفة مفت َعلة َّ
وأن َّإهلا من ِّ
كإل
هذه
َ
وبرودة وث َق نل و َغ ن
ن
السقب من رأل النَّعام ،ومل ختطئ ما فيها من سام ن
ثاثة،
جة
َ
َّ
ن
ن
واحدة لتقارب
قرُية
خرجت من
وأهنا إنَّام
وأهنا بشعر العلامء أش َبه
َ
َ
وألصقَّ ،
َّ
َ
يكون واضعها إال اب َن
أساليبها وتشاكل ألفاظها ومعانيها ،وأنَّه ما ينبغي أن
ن
ذكر
مالك ألنَّه هو الذي ب َّثها يف كتبه ،ومل يكن يشء منها معرو ًفا قب َله .وقد َ
خون َّ
املؤر َ
الشعر كان َسه ً
نظم ِّ
يس يشكل عىل أهل العلم ز َيا َدة
ال عليه( .و َل َ
أن َ
ِّ
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عضل هبم َأن َيقول الرجل
الرواة وال َما وضعوا وال َما وضع املو َّلدون ،وإن ََّام َّ
َ
من أهل ال َباد َية من ولد ُّ
ليس من ولدهم ،فيشكل َذلك
الش َع َراء َأو الرجل َ
بعض اإلشكَال) [طبقات فحول الشعراء البن سالم .]21 /1
وقد َ
كان الع َلامء من البرص ِّ
بالشعر واملعرفة برضوبه وأجناسه بحيث ال
َ
لقوة ملكتهم وسالمة طباعهم .وكانوا ر َّبام م َّيزوا
يلتبس عليهم عرصه.
وذلك َّ
ن
ن
اجلراح (ت
بي شعر الشاعرين يكونان يف
َ
عرص واحد ،فهذا أبو عبد اهلل بن َّ
َ
أملك من أن يقول
 451هـ) َير ُّد عىل َروح بن عبادة يف قوله( :كان امرؤ القيس
وكل ن
عراّ .
صح عن
شعر يروى عنه فهو ل َعمر بن قميئة) قال( :هذا القول إذا َّ
ش ً
َر ن
وح ال خيلو من ق َّلة فه نم منه بام بي نمط شعر امرئ القيس وشعر عمر بن
قميئة ...أو من عصب َّي نة عىل امرئ القيس ل َعمر) [من اسمه َعمر من ُّ
الشعراء
روحا من قيس بن ثعلبة القوم الذين منهم عمر بن قميئة.
 .]55وذلك أن ً
ن
ن
منسوبة إىل امرئ
قصيدة
األصفهاين (ت  511هـ) يقول عن
وهذا أبو الفرج
ُّ
القيس( :وأظنها منحول ًة ألهنا ال تشاكل كالم امرئ القيس ،والتوليد فيها ِّبي،
دوهنا يف ديوانه أحد من الثقات .وأحسبها من َّما صنعه دارم ألنه من ولد
وما َّ
أيضا َّ
أن
روى أبو الفرج ً
السموءل) [األغاين  5413 /5دار الشعب] .كام َ
محا ًدا الراوي َة (ت  111هـ) َ
(ثم ال أ َ
قديام وال
شعرا ً
نشد ً
قال للوليد بن يزيدَّ :
أيضا أن
حمدَ ًثا إال م َّيزت
وروى ً
القديم منه من املحدَ ث) [األغاين َ ،]4111 /1
َ
محا ًدا الراوي َة قدم عىل بالل بن أيب بردة البرص َة وعند ن
بالل ذو الر َّمة ،فأنشدَ ه
َ
مدحه به ،فقال بالل لذي الر َّمة :كيف ترى هذا ِّ
عر؟ قال :ج ِّيدً ا،
شعرا َ
الش َ
محاد ً
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قَض بالل
وليس له .قال :فمن يقوله؟ قال :ال أدري ،إال أنه مل َيقله .فلام َ
مح ن
وأجازهَ ،
قال له :إن يل َ
إليك حاج ًة .قال :هي مقض َّية .قال :أنت
اد،
َ
حوائج َّ
َ
قل َت ذلك ِّ
عر؟ قال :ال .قال :فمن يقوله؟ قال :بعض ش َعراء اجلاهل َّية .وهو
الش َ
شعر قديم .وما يرويه غريي .قال :فمن أين عل َم ذو الرمة أنه ليس من قولك ؟
عرف كال َم أهل اجلاهلية من كالم أهل اإلسالم[ .األغاين ،]4117 /1
قالَ :
األمحر (ت  170هـ) َ
اجلمحي (ت  451هـ) َّ
كان
أن خل ًفا
وذكر ابن سال نم
َ
ُّ
َ
َ
وكان أبو َعمر بن
أفرس الناس ببيت شع نر [طبقات فحول الشعراء .]45 /1
َ
َ
األعشى [ يريد:
العالء (ت  112هـ) يقول( :هذا البيت أنا قلته ،وأحلقته بشعر
وأنكرتني ،وما كـان الـذي نكـرت

والصـ َلعا]
الشيب،
من احلوادث إال
َّ
َ

فصيحا فه ًام فأنشدتُّه إياهَ ،
َ
فقال:
قال :فكنت معج ًبا به حتى لقيت أعراب ًّيا
ً
والص َلع؟ فعلمت أين
أخطأت است صاحبه احلفر َة ما الذي يب َقى بعد الشيب
َّ
بشارا َ
مل أصنع شي ًئاَ .
قبل ذلك بعرش
قال أبو عبيدة (ت  405هـ) :سمعت
ً
َ
األعشى) [معجم األدباء  .]1517 /5فانظر
سني يقول :ما يشبه هذا شعر
َ
ن
كيف َ
بشار ِّ
موضوعا من بي
استطاع أن يستخر َج بيتًا
بالشعر أن
بلغ من برص
َ
ً
َ
عرشات األبيات الصحيحة
وكذلك ُّ
َ
وفن ،فإنك جتد فيه من أهله َمن يقدر عىل الن َظر يف
كل عل نم ُ
ن
رسعة من اخلاطر والبدهية بام ال ينقاد لغريه إال بطول البحث
أحكامه عىل
والرتوي وبمراجعة القواني واألصول .وقد َ
كان من أهل احلديث َمن ُيكم
ِّ
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عىل احلديث بالوضع بالنظر يف متنه .ومثل ذلك يف القافة وأهل الفراسة و َمن
يعر َ
فون استقام َة وزن ِّ
بمجرد سامعه وغريهم .وقد كانَت هذه
الشعر واختال َله
َّ
ن
ن
األول متين ًة راسي ًة ،إذ كانوا َ
فلام جا َء من
امل َلكة يف العرص َّ
أهل فكرة واجتهادَّ ،
مخدت هذه امللكة من نفوسهم إال قليالً.
بعدَ هم
وغلب عليهم التقليد واالتِّباع َ
َ
َ
ولوال َ
لكان لنا يف هذه احل َّجة َمقنع عن تك ُّلف اإلسهاب والتفصيل.
ذلك
│
األبيات التي تبلغ نحو سبع مئة ن
علمت َّ
بيت ،والتي سقنَا َ
لك
أن هذه
قد
َ
َ
َ
ن
مالك ،مل يروها قب َله أحد من العلامء .وابن
تفر َد بروايته ابن
َ
بعضها هي من َّما َّ
ن
السابع ،إذ ت ِّ
ويف سن َة ( 134هـ) ،فهل جيوز أن
مالك كام تع َلم من أهل القرن َّ
ست مئة ن
َّ
تظل مئات األبيات من ِّ
سنة وهي تد ُّب
نحوا من ِّ
رسا مكت ًَّام ً
الشعر ًّ
عىل ن
ختمها وال
يورثها السابق
َ
ثم ال ُّ
يفض أحد َ
الالحقَّ ،
غرة من الدَّ هر وأهلهِّ ،
َّ
ن
تطوى عن َّمن بعدَ ه وترج َع
ثم َ
رسها حتَّى َ
تقع َإىل ابن مالك وحدَ هَّ ،
يكشف َّ
َإىل َ
عامل الغيب فال يقف أحد عىل خربها البت َة
َأوليس هذا من حماالت العقول؟

ن
َ
مالك هو
يكون ابن
العجب العاجب أن
أوليس من
النحوي الوحيدَ
َّ
َ
َ

الشعر .وقد َ
يتفرد هبذا املقدار اهلائل من ِّ
أيمة النَّحو
كان قب َله كثري من َّ
الذي َّ
ومقدَّ ميهم كسيبويه (ت  170هـ) والفراء (ت  403هـ) وأيب احلسن األخفش
والزجاجي
(ت  411هـ) واملربد (ت  471هـ) وابن الرساج (ت  511هـ)
ِّ
الفارك (ت 533
السريايف (ت  517هـ) وأيب عيل
(ت  520هـ) وأيب سعيد
ِّ
ِّ
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تج
هـ) وابن جنِّي (ت  554هـ) وغريهم ،وكانوا
أقرب إىل العرب الذين ُي ُّ
َ
بشعرهم وأحدَ َ
تصفحت كت َبهم
بالرواة الذين شا َفهوهم ،ولكنَّك إذا
َ
ث عهدً ا ُّ
َ
يتفرد
ومكرر ًة مألوف ًة ،ومل جتد
وجدت شواهدهم متقارب ًة معروف ًة
َّ
الرجل منهم َّ
َّ
ن
عىل سبيل ال َفرط والق َّلة مع َّ
الشعر إال َ
بّشء من ِّ
كثريا منها منسوب إىل قائله
أن ً
أو راويه.
َ
وعىل أنَّا نقول:
ن
َ
يكون قد مج َعها من كتب
مالك إ َّما أن
تفرد هبا ابن
هذه األبيات التي َّ
َ
استخرجها
يكون هو الذي
النُّحاة فيكون قد سب َق َإىل االحتجاج هبا ،وإ َّما أن
َ
بنفسه من بطون الدواوين.
األولَّ ،
كثريا من كتب النُّحاة مطبوعة مبذولة،
وال جيوز االحتامل َّ
ألن ً
األبيات فيها .وقد يق َبل هذا لو َ
تفرد به بيتًا أو بيتي أو
ولسنا نجد هذه
َ
كان ما َّ
قري ًبا منها .كام َّ
كثريا من كتب
أن العلام َء الذي كانوا يف وقته وبعدَ ه وقد أدركوا ً
(يتحريون يف أمره) كام َ
النَّحو َ
الصفدي (ت  312هـ)
قال
قبل فقداهنا كانوا
ُّ
َّ
مصدر هذه األبيات التي َُيت َُّج هبا وفيهم أبو ح َّي َ
ان (ت  321هـ)،
وال يعرفون
َ
دعوى اإلمجاع بام ينقضه من
العا منه،
أوسع ا ِّط ً
وكثريا ما ر َّد عليه َ
وهو َ
ً
وكان ً
َ
عاملا عار ًفا
البغدادي (ت  1055هـ).
اخلالف .ومثله عبد القادر
ُّ
بالكتب حاو ًيا هلا .كام َّ
أن شواهد كتب النَّحو كام َنرى متقاربة معروفة ،فمن
أن َّ
الكبري من املفقود منها ألنَّا إذا زعمنا َّ
كل
قدار
املحال أن
َ
يستخرج هذا امل َ
َ
ن
بعرشين بيتًا مل يروها غريه ومل ينقلها عنه أحد من العلامء
تفرد
َ
كتاب منها َّ
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ن
َ
فمقتَض َ
لع
ذلك أن
املطبوعة كتبهم ،وهو عدَ د كثري،
َ
يكون ابن مالك قد ا َّط َ
ثالثي كتا ًبا من كتب النَّحو ك ُّلها مل يصل إلينا ،وك ُّلها مل يقع عليه أحد من
عىل
َ
من املحاالت التي
أهل عرصه وال من َّمن قب َلهم وال من َّمن بعدَ هم .وهذا َ
يأ َباها أهل العقل واملعرفة.
استخرجها من بطون الدواوين،
وأ َّما االحتامل الثاين ،وهو أن يكون قد
َ
ن
ليس يف ِّ
وذلك َّ
َ
أكثر الشواهد
يوجد شاهد،
فغري جائ نز ً
كل قصيدة َ
أيضا ألنَّه َ
أن َ
ن
ن
إن يف ِّ
َ
نادرة قليلة الورود .وإذا قلناَّ :
قصيدة
كل
مسائل
إنام هي شواهد عىل
ن
َ
مسألة ،وقلناَّ :
شاهدً ا َ
يكون
متوس َط القصيدة عرشون بيتًا ،فال بدَّ أن
إن
عىل
ِّ
ن
ن
ألف
عرش َ
ابن مالك قد ا َّط َلع عىل ما ال َيق ُّل عن سبع مئة قصيدة أو عىل أربع َة َ
ن
أمس منه ِّ
بالشعر وأمجع له .وهذا من
بيت مل ي َّطلع عليها أهل عرصه من َّمن هم ُّ
األمور التي ال يق َبلها العقل الصحيح.
ريب أنَّه هو الذي وض َعها.
وإذن فال َ
│
وذلك َّ
وأمر َ
َ
تفر َد هبا
أن هذه
الدعوى،
آخر يصدِّ ق لك هذه
َ
َ
األبيات التي َّ
ن
الطائي
وعرشين بيتًا جا َءت منسوب ًة َإىل
مالك ك ُّلها جمهولة القائل إال أربع ًة
ابن
َ
ِّ
ن
البدري .ولو َ
كان أص َاهبا كام ز َعموا يف دواوين
ذكر
أو َإىل
ُّ
رجل من ط ِّيئ كام َ
ُّ
ألثبت النِّسب َة إليهم كام هو دأبه يف سائر األبيات التي يعرف قائليها.
الشعراء
َ
ولو َ
لعزا َ
ذلك إليهم ولو
وقع عليها يف كتب اللغو ِّيي أو األدباء أو النُّحاة َ
كان َ
تفر َد به صاحبه أو يف ما َّ
يف بعضها .ومن شأنه أن َ
يفعل َ
قل عندَ
ذلك يف ما َّ
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غريه كقوله( :وأنشدَ أبو عيل يف التذكرة) و(أنشد أبو احلسن).
ن
رجل من ط ِّيئ فإنَّام عنَى بذلك
الطائي أو َإىل
وأما األبيات التي نس َبها إىل
ِّ
عىل أنَّه مل يكن َّ
أيضا َ
كذا ًبا
نفسه ،فهو
النسب كام هو معلوم .وهذا يد ُّلك ً
طائي َ
ُّ
َ
َ
األبيات عىل ُّ
ولكان
الشعراء
لفرق هذه
زعم ا
َ
ُّ
لبدري ألنَّه لو كان كذلك َّ
كام َ
لسائر القبائل ٌّ
بعضها إىل هذيل ومتيم وأسد
حظ منها ،فكنَّا نجده ينسب َ
أيضا َدليل َ
عىل أنَّه هو واضع
وغريهم .ويف هذا رواج أمره وخفاء حيلته .وهو ً
هذه األبيات َّ
بعض هذه
ألن يف قبائل العرب شعرا َء
كثريين فل َم ال نجد َ
َ
األبيات منسو ًبا إليهم كام نسب إىل ط ِّيئ؟

ن
األوىل َّ
وإذن فهذا األمر يفِض َ
َ
مالك ليس
أن اب َن
بك إىل حقيقتي،
بخ ن
بكذ ن
اب وإن َ
َّ
كان ملتب ًسا َ
صلة أخرى سأب ِّينها إن شا َء اهلل ،والثانية أنَّه هو

األمور بميزان
تناقض بينَهام عندَ َمن يزن
واضع هذه األبيات .ومها أمران ال
َ
َ
ويتجرد من نوازعه وأهواء نفسه.
ال َعدل واإلنصاف
َّ
فهذه احلجج التي تتع َّلق برواية األبيات ،وسبيل تأ ِّدهيا .وقد بسطناها
عذر املخالف إن شا َء اهلل.
بالقدر الذي يقطع َ
وأمارات
وقد بقي الن َظر يف األبيات نفسها وما فيها من دالئل الوضع
َ
َ
تغنيك
الصنعة .وهذا باب واسع املض َط َرب متجايف األطراف .وسنذكر منه ن َت ًفا
َّ
عن شمول اإلحاطة ومتام االستقراء ألنَّا مل نجعل هذا الكال َم بح ًثا علم ًّيا
َ
َ
ليكون
يب
طرائق البحث ورشو َطه ،وإنام آثرنا أن
فنلتز َم فيه
َ
يكون كاملقال األد ِّ
السمع.
َ
أعلق بالقلب وآن ََق يف َّ
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وليس فيها ألفاظ غريبة.
فإهنا َسهلة واضحة،
َ
فأ َّما ألفاظ هذه األبيات َّ
تج
وهذا من أد َّلة وضعها ،إذ لو كانت صحيحة النِّسبة َإىل العرب الذين ُي ُّ
َ
َ
السه َل .وهذا ِّبي
الغريب كام نجد فيها
اللفظ
بشعرهم لكنَّا نجد فيها
َ
اللفظ َّ
معلوم.
آخر َيد ُّلك عىل َّ
وأمر َ
واضع هذه األبيات شخص واحد ،وهو أنَّك إذا
أن
َ
َ
أكثر من
ووجدت
حت ألفا َظها ألفيتَها متقارب ًة
َّ
تص َّف َ
مكر ًرا يف َ
اللفظ منها َّ
ن
أن ِّ
وذلك َّ
َ
امرئ خزان ًة من اللفظ ال يكاد جياوزها .وأم ِّثل لك
لكل
موضعن.
ذلك ظاهر يف شعره .وقد َ
بامرئ القيسَّ ،
فإن َ
قال:
َّ
كـــأن دمـــا َء اهلاديـــات بنحـــره

بش ن
عصـــارة حنَّـــاء َ
مرجـــل
ـــيب َّ

وقال:
َّ
كـــأن دمـــا َء اهلاديـــات بنحـــره

ن
مفـــرق
بشـــيب
عصـــارة حنّـــاء
َّ

وقال:
ن
ن
نعامــة
ظبــي وســاقا
لــه أيطــال

وإرخــاء رسحــان وتقريــب تتفــل

وقال:
ن
ن
نعامــة
ظبــي وســاقا
لــه أيطــال

وصــهوة َع ن
َ
فــوق َمرقــب
ــري قــائ نم

َ
وقال:
ـي ضـ ن
ـارج
ـدت وصــحبتي لــه بـ َ
قعـ ُّ

وبــي العــذيب بعــد مــا متأ َّمــل
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وقال:
ـي ضـ ن
ـارج
ـدت وصــحبتي لــه بـ َ
قعـ ُّ

وبـــي تـــالع يثلـــث فـــال َعريض

ن
فنم
رته بلطف َّ
الصنعة ود َّقة احليلةَّ ،
وهو أمر مل يستطع ابن مالك أن يس َ
ووشى به .وسأسوق َ
عليه َ
لك شواهدَ عىل ذلك.
َ
قال:
أخــي حســبتك إ َّيــاه وقــد ملئــت

واإلحـن
أرجاء صدرك باألضـغان
َ

فقوله( :وقد ملئت أرجاء صدرك) له نظائر ،منها قوله:
لبـــئس املـــرء قـــد ملـــئ ارتياعـــا

ويـــأ َبى أن يراعـــي مـــا يرا َعـــى

وقوله:
الرعب واحلرب مل تقـد
ملئت
عال َم
َ
َ

والسـمر
لظاها ومل تستَعمل البـيض ُّ

وقوله:
ـت راجـ َيهم
ـت رع ًبــا وقــوم كنـ َ
ملئـ َ

ملـــا دمهتـــك مـــن قـــومي بآســـاد

وقوله:
لــنحن األ َىل قلــتم ،فــأنَّى ملئــتم

برؤيتنــا قبــل اهــتام نم بكــم رع َبــا

أيضا.
وقد
َكرار كلمة (الرعب) مع (امللء) ً
َ
رأيت ت َ
َ
وقال:
من يع َن باحلمـد مل ينطـق بـام َسـ َفه

َـرم
وال ُيد عـن سـبيل احللـم والك َ
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مع ندرُتا يف ِّ
الشعر القديم
َكرارها َ
فقوله( :يع َن) من ألفاظه التي يكثر ت َ
كرا ومن ذلك قوله:
لتمر بآالف األبيات فال تل َقى هلا ذ ً
وإنَّك ُّ
ــي بـــام أســـبابه عــــرست
ال تعنـ َ َّ

ن
المــرئ إال بــام قــدرا
فــال يــدي

وقوله:
ـت بــه مــن سـ ن
ـؤدد ونــدى
بــام عنيـ َ

ُييـــا أبـــاك رهينَـــي ميتـ ن
ــة وبـ َ
ــىل

وقوله:
حاز من يعنى به احلمدَ إن أ َبـى
لقد َ

والســـــفهاء
مكافـــــأ َة البـ
َ
ــــاغي ُّ

وقوله:
عن نفسك باألمر الـذي عن َيـت
إن ت َ

سموا تظ َفـر بـام ظفـروا
نفوس قو نم َ

وقوله:
بجــود وسـ ن
ن
ــؤدد
كنــت معن ًّيـــا
إذا
َ

َ
القـول والفعـال
فال تك إال املجم َل

وقوله:
ن
ـــالح
ـــن إال بصـ
وإن امــــرأ مل يعـ َ

لغــــري مهـ ن
نفســــه باملطــــامع
ـــي َ

وقوله:
ـي والـونَى
وفا ًقا بني األهـواء وال َغ ِّ

ـــي بكـ ِّ
ـــل مجيــــل
وغــــريك معنـ ٌّ

وقوله:
جـزى الفـاعلون بفعلهـم
لعمري لي َ

فإيــــاك أن تعنَــــى بغــــري مجيــــل
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تكرار كلمة (مجيل) بعد كلمة (تعنَى).
أيضا
وقد
رأيت ً
َ
َ
وقوله:
مل يعـــــ َن بالعليـــــاء إال ســـــ ِّيدا
وقوله:
ن
بــــذكر قل َبــــه
مــــا دا َم معن ًّيــــا
وأما (احلمد) فهو لفظ كثري ِّ
َ
وكذلك (احللم) و(الكرم).
الذكر يف أبياته،
وال حاج َة إليرادها خشي َة اإلطالة.
أيضا إال أنَّه َ
َ
مكان (احللم)
جعل
كرره ً
وقوله( :سبيل احللم والكرم) قد َّ
(املجدَ )َ ،
قال:
ُّ
تنفـك منتصــ ًرا
دمت احلميـدَ  ،فـام
َ

َـرم
عىل العـدا يف سـبيل املجـد والك َ

وسذ ن
ن
ن
ظاهرة َ
اجة يف املعنى.
ركاكة
عىل ما يف ذلك من
وقوله:
(دمت) من ألفاظه يف الدعاء .ومن ذلك قوله:
َ
ــن ســـعدك إن رمحـــت متـــ َّي ًام
دامـ َّ

لـــوالك مل يـــك للصـــبابة جانحـــا

مشتق من (احلمد) .وهو من األلفاظ الكثرية الدوران يف هذه
و(احلميد)
ٌّ
األبيات كام ذكرنا.
ُّ
تج
وقوله:
مع قلتها يف شعر َمن ُي ُّ
(تنفك) له نظائر عدَّ ة يف هذه األبيات َ
به .ومن ذلك قوله:
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إذا قلتَّ :
القلب يسلو ،ق ِّيضـت
عل
َ

هــواجس ال تنفـ ُّ
ـك تغريــه بالوجــد

وقوله:
فكيـف يل
وقد علموا ما ه َّن كهـي،
َ

ـــلو وال أنفـ ُّ
ـــك َصــــ ًّبا متــــ َّيام
سـ ٌّ

و(سلو).
أيضا كلمة (يسلو)
ولع َّلك
الحظت ً
َ
ّ
وقوله:
ــأهوى َّأهيـــن أرى
أمـــا النِّســـاء فـ َ

ـب أهـالً ،فــال أنفـ ُّ
ـك مشـغوفا
للحـ ِّ

والسخف.
مع ما يف هذا املعنَى من الربودة ُّ
وقوله:
ُّ
تنفـــك ملغيـــ ًة
واثقـــت م َّيـــة ال

َ
قـول الوشـاة ،فـام ألغـت هلـم قــيال

يكررها .ومنه قوله:
وقوله:
(منترصا) من ألفاظ َ
معجمه التي ِّ
ً
ظـافرين وقـد
بنرصكم نحـن كنـتم
َ

أغرى العدا بكم استسالمكم َ
فشـال
َ

وتأ َّمل فسول َة هذا البيت وسو َء نظمه
وقوله:
ملــا ر َأى طــالبوه مصــ َع ًبا ذعــروا

ـاعد املقــدور ينتص ــر
وكــاد لــو سـ َ

وقوله:
رصا
لـوال زهـري جفـاين كنـت منتــ ً

للســلم إذ جنَحــوا
ومل أكــن
ً
جانحــا ّ

املكررة ،كقوله:
وقوله يف هذا البيت (ج َفاين) من األلفاظ َّ
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وإن جتفـــه يو ًمـــا فلـــيس مكاف ًئـــا

فيطم َع ذا التزوير والويش أن يصغي

وقوله:
جفــوين ومل أجــف األخــال َء ،إنَّنــي

ن
مجيــل مــن خلــييل مهمــل
لغــري

و(األخالء) ومشتقاُتا كثرية جدًّ ا يف أبياته هذه.
كرره يف قوله:
وقوله:
ً
للسلم) قد َّ
(جانحا ّ
نــار حــرهبم
أذالًّ إذا
َّ
شــب العــدا َ

ـوا إذا مــا َجينَحـ َ
ـون إىل الســلم
وزهـ ً

وقوله:
ال َيغـــــرنَّكم أالء مـــــن القـــــو

م جنـــوح للســـلم ،فهـــو خـــداع

وقوله:
َ
َحـون إىل سـل نم ومـا ثئـرت
كي جتن

قــتالكم ول َظــى اهليجــاء تضــطرم

وذكر (اجلنوح) يف قوله:
َ
لزمنـــا لـــدن ســـاملتمونا وفـــا َقكم

فــال يــك مــنكم للخــالف جنــوح

أيضا قوله( :يك للصبابة جانحا).
مر بك ً
وقد َّ
و(السلم) و(احلرب) و(املوايل) و(العدا) من األلفاظ التي يكثر من
ّ
تَردادها يف هذه األبيات.
أيضا َولوعه بكلمة (مو َلع) مع قلة ورودها يف ِّ
الشعر القديم
ومن ذلك ً
الذي ُيت َُّج به ،فمن ذلك قوله:
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مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع

بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد

أيضا تَكرار (اإلمهال) يف قوله( :لغري ن
مجيل من خلييل مهمل) مع
ومر بك ً
َّ
كرر (اخلمول) يف قوله:
أنك ال تكاد جتدها يف شعر َمن ُي ُّ
تج به هبذا املعنَى .كام َّ
ـت النَّــدَ ى بعــد موتــه
رأيتــك أحييـ َ

َ
فعاش الندى من بعد أن هو خامـل

وقوله:
مت َ ُّ
ــل النــدامى مــا عــداين ألننــي

ِّ
هيــوى نــديمي مو َلــع
بكــل الــذي َ

عليك نزو َرة َّ
(ألن) يف الشعر القديم وشيوعها لدى ِّ
َ
املتأخرين.
وال خي َفى
وقوله:
ن
ـوى
لغــري مغتــبط مغـ ًـرى ب َطــوع هـ ً

َ
والرشـــد
ونـــاد نم مو َلـــ نع بـــاحلزم

وقوله:
ُتوى احلمدَ واملجدَ مو َل ًعـا
إذا َ
كنت َ

فلســت براشــد
ــي
َ
بأفعــال ذي َغ ُ

وقوله:
ح َّبـــذا الصـــرب شـــيم ًة المـ ن
ــرئ را

َم مبــــــارا َة مو َلــــــ نع باملعــــــايل

أيضا لفظ (أل َغى) ،فإنه من لوازمه مع أنك ال تكاد جتده يف
ومن ذلك ً
تج به .وانظر قو َله:
شعر َمن ُي ُّ
خبــري بنــو هلـ ن
ـب ،فــال َتــك ملغ ًيــا

مـــرت
بـــي إذا الطـــري
َّ
مقالـــ َة هل ُ

وقوله:
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ــت ملـــ نغ
ــوت وأنـ َ
هيولـــك أن متـ َ

ملـــا فيـــه النَّجـــاة مـــن العـــذاب

وقوله:
ف ًتــى هــو ح ًّقــا غــري مل ـ نغ فريض ـ ًة

وال يتخـــذ يو ًمـــا هـــواه خلـــيال

وقوله:
أعقــاب األمــور فإنَّــه
ومــن يلــغ
َ

جـــدير هبلـ ن
ــك آجـ ن
ــل أو معاجـــل

وقوله:
وألـــغ أحاديـ َ
ــث الوشـــاة ،فق َّلـــام

ن
غـــري تغيـــري ذي و ِّد
واش
ُيـــاول
َ

تنفك ملغي ًة) يف ن
بيت ن
مر بك قوله( :ال ُّ
سابق.
وقد َّ
(اهلوى) و(الشغف)
وكذلك سائر ألفاظه ،فإنه ال يكاد خيرج عن ذكر
َ
و(الوشاية) ،و(العذل) و(احلب) و(املودة) و(الصبابة) و(الرضا) و(اللطف)
و(اإلباء) و(البغي) و(الرجاء) و(األمل) و(اخلوف) و(الوقاية) و(الندى)
و(البذل) و(العطاء) و(الرفد) و(اجلود) و(الغنَى) و(اإلذعان) و(اهلوان)
و(األسى) و(املكافأة) و(العاقبة) و(الرشد) و(األمن) و(العون) و(النجدة)
و(اخليبة) و(الطاعة) و(الطمع) و(الرمحة) و(النجاح) و(الظفر) و(ال ِّطيب)
ومشتقاُتن وأمثاهل َّن .وك ُّلها كام َترى ألفاظ متقاربة املعنَى،
و(احلق)
و(العيش)
ّ
َّ
ن
معان غري حس َّي نة.
أيضا دا َّلة عىل
وك ُّلها ً
كام أنَّك جتد يف هذه األلفاظ ما ال ي َقع يف كالم العرب األوائل عىل ذلك
الوجه كقوله:
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إذا مــنكام األبطــال يغشــاهم الــذعر

قلـــوبكام يغشـــامها األمـــن عـــاد ًة

صحيحا َّ
فقوله( :عادةً) وإن َ
العرب ال يضعونَه هذا
فإن
كان لف ًظا عرب ًّيا
َ
ً
املوضع ،وإنام هو من استعامل ِّ
املتأخرين.
َ
ومنها ألفاظ ق َّلام وجدت يف ش ن
إسالمي كقوله:
جاهيل أو
عر
ُ
ُ
ل ،فآضــــوا ذوي غنًــــى واعتــــزاز

أرضنا اللت َأوت ذوي الفقـر ،والذلــ

َّ
كر َرها
فإن كلمة (اعتزاز) من َّما ال يكاد َ
يوجد يف شعر َمن ُيت َُّج به .وقد َّ
مع لفظ (الغنَى) يف قوله:
ن
ُّ
واعتـــزاز
نفـــك ذا غنًـــى
لـــيس َي
َ

كــــل ذي ع َّف ن
ــــة مق ُ
ُّ
ــــل َقنــــوع

ّ
مر َ
أيضا.
بك أن كلمة
(ينفك) من لوازمه ً
وقد َّ
وكذلك قوله:
ـرمي فقــد
أمــا عطــاؤك يــاب َن األكـ َ

ــت إ َّيـــاه بـــالتعميم مبـــذوال
جعلـ َ

و(التعميم) كلمة مو َّلدة يف ما أع َلم .وهي كثرية يف كالم ِّ
رين.
املتأخ َ
وقوله:
ع َّينـــت ليلـــ ًة فـــام زلـــت حتَّـــى

فعـــدت يئوســـا
نصـــفها راج ًيـــا
ُّ

(خصص) متعدِّ ًيا،
األول بمعنَى
َّ
عرف استعامله يف العرص َّ
و(عي) ال ي َ
َّ
ن
شعر صحيحن يف ما
يوجد يف
(عي عليه) .وهو كذلك من َّما ال َ
وإنام يقالَّ :
أع َلم.
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َّ
للحق مل ُيتَج إىل
ولعل يف هذا املقدار كفاي ًة ،فمن كان فطنًا لقنًا طال ًبا
ِّ
غري ذلك مل ينتَفع بالقليل وال بالكثري.
أكثر من هذا ،ومن كان َ
│
وأ َّما معاين األبيات َّ
أكثرها يف باب احلكمة من التنبيه َ
عىل األخالق
فإن َ
والزجر عن
كالكرم والشجاعة والوفاء والنَّجدة والدعوة إليها
احلسنة
َّ
َ
يعرفك آيات
األخالق
َ
املستهجنة كاخليانة والبخل ونحوها .وهذا من َّما ِّ
الوضع فيها َّ
األو َل ،وليست هي قوا َم
ألن احلكم َة مل تكن هي َ
غرض العرب َّ
لون هبا كال َمهم ،وكانوا َيكره َ
يفص َ
ون أن جيعلوا القصيد َة
أشعارهم ،وإنَّام كانوا ِّ
َ
عثامن( :لو
زعم أبو
كام حتَّى عابوا بذلك ساب ًقا
َّ
الرببري ،وقالوا يف ما َ
ك َّلها ح ً
ن
ن
ن
الرببري َ
كثرية
أشعار
مفر ًقا يف
وسابق
أن شع َر صالح بن عبد القدوس
ِّ
كان َّ
ن
نوادر
ولصار شعرمها
بطبقات
أرفع من َّما هي عليه
لصارت تلك األشعار
َ
َ
َ
ولكن القصيد َة إذا كانت ك ُّلها أمثاالً مل ترس ومل جتر جمرى
سائر ًة يف اآلفاق،
َّ
ن
ن
يشء مل يكن لذلك عنده موقع)
يشء إىل
السامع من
النَّوادر .ومتى مل خيرج َّ
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ذون باحلكمة ن ً
ذلك ينب َ
عىل َ
ثم هم َ
َبذا وخيرجوهنا خم َر َج الكناية واإليامء
َّ
لمى:
كقول زهري بن أيب س َ
ن
َ
خــري أتَــوه فــإنَّام
كــان مــن
فــام

توار َثــــه آبــــاء آبــــائهم قبــــل
َ

ــي إال َوشــيجه
وهــل ينبــت اخلَ ِّط َّ

غـــرس إال يف منابتهـــا النَّخـــل
وت َ
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البيت من ِّ
الشعر كقول احلطيئة:
ور َّبام ذ َّيلوا هبا
َ
نزور فتًى يعطـي عـىل احلمـد ما َلـه

َ
أثــامن املحامــد ُي َمــد
ومــن يعــط

وق َّلام أفردوا هلا بيتًا .ومن َ
ذلك قول امرئ القيس:
إذا املـــرء مل َخيـــزن عليـــه لســـانَه

ن
ــزان
ــيس عـــىل يشء ســـواه ب َخـ َّ
فلـ َ

وال يستح ُّب َ
ون أن جي َبهوا هبا املخا َطب من طريق األمر أو النَّهي خال ًفا ملا
ن
مالك من نحو قوله:
تراه يف أبيات ابن
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس قهـ َـر عـ ِّ

ن
طــف يف التح ُّيــل واملكــر
فبــالغ بل

وقوله:
غـــري ن
اله عـ َ
ــداك ،فـــا َّطرح ال َّلهــــ

ــــو وال تغـــرتر بعـــارض ســـلم
َ

إذ َ
كان َ
ذلك باع ًثا عىل نفوره وأنَفته ،وهو بعد جمانب لطبيعة ِّ
الشعر القائم
َ
التأيت واإلقناع.
عىل اللمحة الدا َّلة والكناية اخلف َّية وعىل لطف ِّ
فهذا مذهب ُّ
الشعراء األوائل يف وضع احلكَم ،وهذه سبيلهم التي
حت القصائد ال ِّط َ
يسلك َ
وال فال جتد من أبيات احلكمة إال النَّز َر
ون .ولر َّبام تص َّف َ
َ
متنوعة املعاين ،فهذا يصف ناقتَه
القليل .وهذه شواهد سيبويه خمتلفة األغراض ِّ
بقوله:
كـل هـاج ن
تنفي يداها احلـ َىص يف ِّ
رة

نفــي الــدنانري تنقــاد الصــياريف

وهذا يمدح قو َمه بقوله:
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ن
َ
مــون بال َءنــا
أســد هــل تع َل
بنــي

َ
كواكــب أشــنَعا
كــان يو ًمــا ذا
إذا
َ

وذلك يرثي بقوله:
الــزبري تضعضــعت
ملــا أتَــى خــرب ّ

ســـور املدينـــة واجلبـــال اخل َّشـــع

يتوجع بقوله:
وهذا َّ
ــالح وال
السـ َ
أصـــبحت ال أمحـــل ِّ

نفــــرا
رأس البعــــري إن
أملــــك َ
َ

مت فينبغي
وإذا كانَت أبيات احلكمة يف الشعر القديم من الق َّلة بحيث عل َ
تكون شواهدها َّ
َ
فكيف
مقتَض التناسب،
إذن أن
َ
أقل من شواهد غريها كام هو َ
ن
مالك؟
أكثر أبيات ابن
صارت هي َ
َ
وأين ذهبت أغراض ِّ
األخرى؟
الشعر
َ
َ
َ
وألوان معيشتهم
وما َلنا ال نجد يف هذه األبيات ما يم ِّثل حيا َة العرب
كرا إلبلهم وخيلهم ووقائعهم وأسامء
وخمتلف أحواهلم؟
َ
وكيف مل َنر فيها ذ ً
قبائلهم ورجاهلم كام يف شواهد النُّحاة الصحيحة؟
عىل َّ
َ
كثريا من املعاين اإلسالم َّية كذكر اجلنَّة والنَّار
أن يف هذه األبيات ً
عهد يف ِّ
الشعر القديم املوثوق بص َّحته،
واحلساب والقدَ ر وغريها .وهذا ما ال ي َ
مفر ًقا ،وأكثره يف ِّ
وإنَّام جتد ذلك عندَ هم قلي ً
اإلسالمي .ومنه قوله:
الشعر
ِّ
ال َّ
ن
ــيل ،فـــام يل عـــوض إاله نـــارص
أعوذ ِّ
برب العـرش مـن فئـة ب َغـت عـ َّ
وقوله:
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َ
كـــان قلـــيال
بـــذلت لوجـــه اهلل

ولو مثل ترب األرض د ًّر وعسجدً ا
وقوله:

رضا
ومــا يســتطيع املــرء نف ًعــا وال ّ

أال لــيس إال مــا قـــ ََض اهلل كــائن
وقوله:
ال تــرج أو ختـ َ
ـري اهلل ،إن أ ًذى
ـش غـ َ

ُّ
ينفــــك مأمونــــا
واقيكَــــه اهلل ال

كام َّ
أن مع َظم معاين هذه األبيات يف الغاية من السقوط والغ َثاثة
ودونَك م َث ً
ال قو َله:
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ

ريب ،والــذي هــو مل
مــا شــا َء أنشــأ ِّ
وهل هذا إال كقول َ
اآلخر:
عجـــب
عجـــب َ
عجـــب َ
عجـــب َ
َ

بقـــــر متــــــّش وهلـــــا ذنـــــب

وهلـــــــا يف بزبزهـــــــا لـــــــ َبن

يبــــــدو للنــــــاس إذا حلبــــــوا

وقو َله:
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء َمحيــــد

عرو ،فـاغتبط
در َ
يت الو َّيف العهد يا َ

يريد أن َ
ويف بالعهد ،فافرحَّ ،
فإن الفرح
يقول هلذا
املسمى بعروةَ :أنت ٌّ
َّ
بالوفاء أمر حممود.
أسخف من هذا املعنى؟
رأيت
فهل
َ
َ
وقو َله:
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غــيالن م َّيـ َة مشــغوف هبــا هــو مــذ

كربــا
بــدَ ت لــه ،فحجــاه بــان أو َ

حجاه
يريد أن يقول :إن ذا الرمة مشغوف بم َّية ،ولكنَّه ال يدري
أذهب َ
َ
فتورع من أن يق َط َع بأحدمها
من شغفه هبا أم كا َد يذهبَّ ،
خترج من فم
روح فيه ،وال يمكن أن َ
وهذه األبيات كام َترى نظم م ِّيت ال َ
ن
شاعر.
كل ن
أن َّ
أيضا عىل اختالق هذه األبيات َّ
بيت منها مستق ٌّل
ومن الدليل ً
بنفسه ،ال ُيوج َفهمه إىل قراءة ما قب َله وال ما بعدَ ه .وهذا ينبئك أنَّه وض َع َفر ًدا
ن
قصيدة .وإذا ن َظرت يف شواهد النَّحو الصحيحة كشواهد
بمنتز نع من
وليس
َ
سيبويه م َث ً
ال فر َّبام أعياك فهم البيت منها إال بقراءة البيت الذي قب َله أو الذي
ن
اهلذيل الذي أنشدَ ه:
ذؤيب
بعدَ ه .وذلك كبيت أيب
ِّ
َ
واهتــاج للشــوقَّ ،إهنــا
قــىل دينَــه
َ

َ
إخـوان العـزاء َهيــوج
عـىل الشـوق

البيت الذي قب َله:
تفهم معناه حتَّى تقرأ
َ
فإنَّك ال َ
ليــا َيل ســعدَ ى لــو تــرا َءت لراهـ ن
ـب

بدومـــ َة َجتـــر عنـــدَ ه وحجــــيج

وهذا كثري شائع.
│
وبعد،
اآلن من ذكر احلجج واألد َّلة بعدَ أن َ
فقد فرغنا َ
طال ذلك وامتدَّ حتَّى
القارئ وأم َللناه .وما َ
ذاك من ُّ
َ
تعذر ح َّج نة وال من
نكون قد أضجرنا
خشينا أن
َ
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طول ب ن
ولكن الّش َء إذا َ
ال واض ًحا وب ِّينًا ناص ًعا مل َ
كان َسه ً
تنشط النفس
حث،
َّ
َ
لإلبانة عنه واالحتجاج له وبسط القول فيه ،وكانَت مئونته أشدَّ من مئونة
الصعب املعضل.
َّ
وإين أحسب َّ
أقر هبذا القول ،ولكنَّه يأ َبى أن يلز َم
القارئ
أن
َ
الكريم قد َّ
َ
ن
َ
االستئناس
بذلك
مالك بذلك ذن ًبا أو يلح َقه عي ًبا ،ويقول :إ َّنام أرا َد
اب َن
َ
َ
والتمثيل ،ومل يدَّ ع َّ
األبيات من ِّ
الشعر الذي ُيت َُّج به.
أن هذه
َ
وأقول:
ن
وددنا َ
مالك وإن َ
كان بري ًئا من الكذب الذي ر َماه به
ولكن اب َن
ذاك،
َّ
فليس بري ًئا من التدليس .والتدليس هو استعامل األلفاظ املومهة ل َيظ َّن
البدري َ
ُّ
غري الواقع .وإنَّام َ
األبيات مل ينسبها إىل
وضع هذه
َ
كان مد ِّل ًسا ألنَّه َّملا َ
املخا َطب َ
نفسه بقوله( :وقلت) ،وإنَّام نس َبها إىل َّ
(الطائي)
بعضها َإىل
(الشاعر)
ونسب َ
َ
ِّ
ن
القارئ َّ
َ
أن قائ َلها من أهل االحتجاج حتَّى بل َغ
(رجل من العرب) ليوه َم
وإىل
َ
من تدليسه ما تَراه يف هذه األمثلة:
ن
أبيات ثالثة منها هو واضعها ،ثم قال( :والنحويون إال أبا
 -1أنشدَ ست َة
الفتح ُيكمون بمنع مثل هذا .والصحيح جوازه لوروده عن العرب يف
األبيات املذكورة ،وغريها) [رشح التسهيل  .]111 /1واألبيات املذكورة
القارئ َّ
أن ذلك
وأوهم
ينرص مذه َبه وض َعها
َ
َ
منها ما ال ح َّجة فيه .ومن أجل أن َ
َ
يكون قد أرا َد
ك َّله وراد عن العرب الذين ُيت َُّج هبم .ووجه التدليس أن
َ
يكون أرا َد َّأهنا مجي ًعا واردة عن العرب
األبيات الثالث َة أو
باإلشارة بـ(هذه)
َ
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لفاظ املحتمل َة ليلق َي يف روع القارئ َّ
فاستعمل األ َ
أن هذه
ألنَّه داخل فيهم،
َ
َّ
ب عن مذهبه
ولعل
األبيات كثرية.
َ
َ
القارئ لو عل َم َّأهنا ثالثة الستق َّلها ورغ َ
ي مجي ًعا إال أبا الفتح.
الذي
َ
خالف به النحو ِّي َ
َ -4
قال( :ومن استعامل «اللت» قوله:
أرضنا ال َّلت َأوت ذوي الفقر والـذل

ل فآضـــوا ذوي غنًـــى واعتـــزاز)

[رشح التسهيل .]150 /1
الذين ُيت َُّج هبم.
ظن القارئ أن املرا َد استعامل العرب األوائل
َ
ف َي ُّ
َ -5
ً
مسألة من املسائل( :ألن ذلك ثابت بالقياس والسامع...
مرج ًحا
قال ِّ
َ
حسان ...ومنه قول بعض الطائيي:
وأما السامع فمنه قول
مــا الــذي دأبــه احتيــاط وحــزم

أطـــــاع يســـــتويان)
وهـــــواه
َ

[رشح التسهيل .]451 /1
وهذا البيت الذي نس َبه إىل بعض الطائيي إنام هو من وضعه
َ -2
قال( :وأما أبو احلسن األخفش فريى ذلك حسنًا .ويدل عىل صحة
استعامله قول الشاعر:
خبــري بنــو هلــب ،فــال تــك ملغ ًيــا

مـــرت)
بـــي إذا الطـــري َّ
مقالـــ َة هل ُ

[رشح التسهيل .]435 /1
َ
كيف َ
الدليل عىل صحة االستعامل بيتًا من وضعه هو
جعل
فانظر َ
َ -1
قال( :ومن حجج البرصيي قول الشاعر:
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حــــاز ،وإن مل
خــــريا املبتغيــــه
َ
ً

يقــض فالســعي بالرشــاد رشــاد)
َ

[رشح التسهيل .]505 /1
زعم أنه من حجج البرص ِّيي إنام وض َعه هو
وهذا
َ
البيت الذي َ
َ -1
آخر جزء أو
قال:
َ
(والتز َم الزخمرشي كون جمرورها [يعني حتَّى] َ
مالقي آخر جزء .وهو غري الزم .ومن دالئل ذلك قول الشاعر:
َ
مهــت
إن ســلمى مــن بعــد
يــأك َّ
َ

صــح مل يبــق بوســا
لوصــال لــو
َّ

عينـــت ليلـــة فـــام زلـــت حتَّـــى

فعــدت يئوســا)
نصــفها راج ًيــا،
ُّ

[رشح التسهيل .]117 /5
َ
وهذان البيتان اللذان جع َلهام َدلي ً
لينرص
وذلك
ال إنام مها من وضعه.
َ
مذه َبه ويبطل َ
الزخمرشي
قول
ِّ
َ -3
قال يف (الكافية الشافية):
كقــول بعــض الفصــحاء منشــدا

عـــــن بالعليـــــاء إال ســـــ ِّيدا
مل ي
َ

عرف أحد أنشدَ هذا البيت قب َله ،وإنَّام هو الذي اخت َل َقه وأنشدَ ه وقد
وال ي َ
ذكر بعدَ ه يف الرشح:
َ
ــي إال ذو هـــدى
وال
َ
شــجا ذا الغـ ِّ
ن
ن
أيضا ،منها:
بأبيات من الرجز
واستشهدَ يف املوضع نفسه
موضوعة ً
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وإنــــام يــــريض املنيــــب ر َّبــــه
مــــا دا َم معن ًّيــــا بــــذ ن
كر قل َبــــه
وسمة الوضع عىل هذه األبيات ب ِّينة من جهة اللفظ واملعنَى .وإذن فهل
ن
مالك عىل هذا القدر من االعتداد بنفسه؟ وهل َ
َ
كان يعتقد أنَّه من
كان ابن
كالعجاج ورؤب َة؟ ال ندري ،فللنفوس
الفصحاء الذين تؤخذ عنهم ال ُّلغة
َّ
أرسارها ودفائنها
َ
أدل عىل بطالن من َ
وليس ُّ
واالستئناس َّ
َ
أن
التمثيل
بذلك
قال :إنَّه أرا َد
َ
َ
مجيع َمن أتَى بعدَ ه كانوا يظنُّون َّ
األبيات من كالم العرب الذي َن ُيت َُّج
أن هذه
َ
َ
ان جيتهد يف (التذييل والتكميل  )425 /1يف توجيه ن
هبم ،فهذا أبو ح َّي َ
بيت
ن
مالك ،وهو:
وض َعه ابن
ـوى
ـييل مــا إن أنــتام الصــادقا هـ ً
خلـ َّ

إذا خفـــتام فيـــه َعـــذوالً وواشـــيا

َ
قال أبو ح َّي َ
ان( :وال ح َّجة يف هذا البيت عىل ما زعمه املصنف من أن
َ
هوى
الصلة ألنه جيوز أن
تكون حذفت لإلضافة فيكون ً
النون حذفت لتقصري ِّ
ن
خمفوضا بإضافة اسم الفاعل إليه .)...ولو َعلم َّ
مالك هو واضع هذا
أن اب َن
ً
البيت الذي َ
َ
استسقاط كتبه ك ِّلها
هاب
قرص يف تقريعه وملا َ
نفسه بتأويله ملا َّ
شغل َ
َّ
التدليس َخصلة َذميمة َ
وخ َّلة قبيحة .وهو من َّما يقدَ ح يف متام األمانة
ألن
َ
وخاص ًة إذا
أضاع الوالية التي جع َل إزا َءها،
وكامل ال ِّث َقة .و َمن تل َّب َس به فقد
َّ
َ
ن
مذهب أو إسكات َخصم أو
أ َّدى ذلك إىل َجلب مغنَ نم أو َدفع َمغ َر نم كنرصة
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بالسامع .عىل َّ
احلق وإن خفي عىل بعض النَّاس يف بعض األزمان فإنَّه
أن َّ
تك ُّث نر َّ
كل النَّاس يف ِّ
ال خي َفى عىل ِّ
كل األزمان
ن
ن
خليقـة وإن َ
خاهلا خت َفـى عـىل النَّـاس تع َلـم
امـرئ مـن
ومهام تكن عنـدَ
ن
وإذا َ
مالك كام ذكرنا ،وكانَت َُتمة الوضع عليه ثابت ًة فكَم عـدَّ ة
كان ابن
البدري؟
األبيات التي وض َعها؟ وهل هي كام ذكَر
ُّ
َّ
لعجلته وق َّلة تث ُّبته يتَّهم ابن
ذكره
للصواب ،ولكنَّه َ
البدري مقارب َّ
ُّ
لعل ما َ
مالك بالكذب يف ما نسبه إىل ن
ن
أحد بعينه من ما مل جيده يف مصدَ ر قب َله كاألبيات
َ
ن
كاهل ومحيد بن َثور ،ويف ما نس َبه َإىل
حسان ومعاوي َة وابن أيب
التي نس َبها َإىل َّ
ن
طاهر وغريهم.
بعض الع َلامء كأيب احلسن األخفش وأيب عيل الفارك وابن
ن
بكذ ن
مالك كام ذكرت ليس َّ
اب وإن كان مد ِّل ًسا .و َعدد األبيات التي
وابن
ست ن
ن
َ
وتسعون بيتًا .فإذا
مئة وستة
مالك كام أحصاها
وضعها ابن
البدري ُّ
ُّ
ن
ن
بعض العلامء
مالك إىل
أسقطنَا منها ما نس َبه ابن
ذكر أن َ
شخص بعينه وما َ
ن
ن
مصدر َ
ثم
البدري َّأهنا مل ترد يف
زعم
ُّ
وردتَّ ،
قبل ابن مالك وقد َ
أنشدَ ه وأبياتًا َ
ن
مالك:
أحلقنَا هبا ما مل يدخله يف احلسبة كقول ابن
ــوت وأنـــت ملـــ نغ
هيولـــك أن متـ َ

ملـــا فيـــه النَّجـــاة مـــن العـــذاب

ست مئة ن
ومخسي بيتًا قد تنقص
بيت
َ
نحوا من ِّ
كانَت عدَّ ُتا يف ما أقدِّ ر ً
عن ذلك ،وقد تَزيد .واستقصاؤها عىل وجه الد َّقة واالستيعاب ُيتَاج إىل
ن
بحث َ
مفص نل.
آخ َر َّ
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البدري موضعها يف الكتب التي َ
قبل ابن
غاب عن
ِّ
ومن األبيات التي َ

ن
مالك عىل سبيل التمثيل ،وليس عىل سبيل احلرص:
ن
الفارك:
مالك عن أيب عيل
 -1ما أنشدَ ه ابن
ِّ
َّ
أحــوص معــروف ،فب ِّلغــه
إن ابــن
َ

يف ســـاعديه إذا را َم العـــال ق َصــــر

َ
البيت ،وبيتًا ذك ََره قب َله] من ما
البدري( :وهذا البيتان [يريد هذا
قال
َ
ُّ
صن َعه هو ،ومل يردا يف أي مصدر قبله).
قلت:
ذكره ابن جني (ت  554هـ) يف (املحتسب) وغريه.
بل ور َد قب َله ،فقد َ
الفارك (ت
وذكر ابن عصفور (ت  115هـ) يف (رضائر الشعر) أن أبا عيل
َ
َّ
 533هـ) أنشدَ ه.
ن
وضع هذا البيت الذي نس َبه إىل ابن طاهر
مالك بأنه
البدري ابن
َّ -4اُتم
َ
ُّ
(ت  170هـ) يف تعليقه عىل كتاب سيبويه:
عـــيل صـــديق
صـــديق إذا أعيـــا
َّ

ولــيس بمعيينــي ويف النــاس ممتــع
بحجة أنه مل يرد يف أي مصدر قبله.
َّ

َ
ذكره ابن عصفور يف (رضائر ِّ
الشعر) و(رشح مجل الزجاجي)
وبىل ،قد َ
كام أفاد حم ِّقق (التذييل والتكميل) حسن هنداوي.
أيضا قو َله:
زعم أنه
وضع ً
َ
َ -5
إلن كـــــان ح ِّبيـــــك يل كاذ ًبـــــا

لقـــد كـــان ح ِّبيـــك ح ًّقـــا يقينـــا
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هنداوي أنه يف رشح احلامسة لألعلم الشنتمري (ت 231
وقد ذكر حسن
ّ
هـ).
وضع هذا البيت:
زعم أن ابن مالك
َ
َ -2
مـــن القـــوم الرســـول اهلل مـــنهم

هلـــم دانـــت رقـــاب بنـــي َم َعـــدِّ

وأنه (ليس َث ّم ما يدل عىل جواز دخول «أل» عىل اجلملة االسمية غري هذا
وذكر أنه (جيب أن َ
حتذف هذه املسألة من كتب النحو) .وهذا جزم
الشاهد)،
َ
َ
الزجاجي (ت  520هـ) يف (الالمات)،
البيت
روى هذا
َ
قبل التح ُّقق فقد َ
ُّ
ورواه أبو الربكات األنباري (ت  133هـ) يف (اإلنصاف) مع اختالف يف
رواية العجز.
وضع قو َله:
أيضا أنه
زعم ً
َ
َ -1
بصـــ نر
إن النجــا َة إذا مــا
َ
كنــت ذا َ

ــي إبعــاد وإبعــاد
مــن جانــب ال َغ ِّ

رواه أبو عيل القايل (ت  511هـ) يف (أماليه) برواية:
وهذا البيت َ
ــت يف نفـ ن
ــر
إن النجـــاء إذا مـــا كنـ َ

ــي إبعـــاد فإبعـــاد
مـــن َّ
أجـــة الغـ ِّ

األوديَّ .
البدري َ
خدعه عن الوقوع
عىل أقراصه
اعتامد
وهو لألفوه
َ
ِّ
ِّ
ولعل َ
عىل هذا البيت الختالف روايته.
وضع قو َله:
أيضا أنه
زعم ً
َ
َ -1
مـــن اللـــوايت والتـــي والـــاليت
يـــــزعمن أين كـــــربت لـــــدايت
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رواه أبو عبيدة (ت  405هـ) يف (جماز القرآن) وغريه.
وقد َ
أيضا َّ
وضع بيتًا نس َبه إىل أمية بن أيب عائذ اهلذيل،
أن ابن مالك
 -3زعم ً
َ
وهو:
فهــل لــك أو مــن والــد لــك قبلنــا

ِّ
يوشـــح أوالد العشـــار ويفضـــل

َّري (ت  431هـ).
وهذا البيت ثابت يف (رشح أشعار اهلذليي) للسك ِّ
ونسب إىل ثعلب ( 451هـ) أنه أنشده ،وهو:
وضع بي ًتا،
زعم أنَّه
َ
َ
َ -7

ن
واه رأبــت وشــيكًا صــد َع أعظمــه

ور َّبــه عط ًبــا أنقــذت مــن ع َطبــه

ن
مالك يف هذا ،فقد ذكر أبو بكر األنباري (ت  547هـ) يف
وقد صدَ ق ابن
(الزاهر يف معاين كالم الناس) َّ
أن أبا العباس ثعل ًبا أنشدَ هم هذا البيت .ورواه
الرازي
أيضا أبو منصور األزهري (ت  530هـ) يف (التهذيب) عن أيب اهليثم
ً
ِّ
(ت  431هـ).
نسب ابن مالك بيتًا حلميد بن ثور ،وهو:
َ -5
وأمـــات أطـــالء صـــغار كأهنـــا

دمــــالج جيلوهــــا لتنفــــق بــــائع

َّ
يوجد يف مصدر قب َلهَ .
وبىل ،هو يف
البدري يف هذا
وكذ َبه
بحجة أنه ال َ
َّ
ُّ
(منتهى الطلب) البن ميمون (ت  153هـ).
َ -10
قال ابن مالك ...( :فمن ذلك ما أنشد الفارك يف التذكرة من قول
الشاعر:
ُيايي هبـا اجللـد الـذي هـو حـازم

نفــس راكــب)
برضــبة ك َّفيــه املــال
َ
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ن
ذكرا هلذا البيت َ
َ
مالك.
قبل ابن
قال
ُّ
البدري مع ِّل ًقا عىل هذا( :ومل أجد ً
لدي أن البيت من
وكتاب (التذكرة) أليب عيل الفارك مفقود .والراجح
َّ
رتعات ابن مالك).
خم َ
كان كتاب (التذكرة) مفقو ًدا َ
قلت :إذا َ
اآلن ،فلم يكن مفقو ًدا يف عرص
ن
مالك ،ومل يزل الع َلامء يذكرونَه وينق َ
لون عنه حتَّى عرص عبد القادر
ابن
ذكره يف (خزانة األدب) من مجلة مراجعه
ِّ
البغدادي (ت  1055هـ) ،حيث َ
ن
َ
ونقل عنه ،فحتَّى لو َ
البدري فلن يبلغ به احلمق
زعم
ُّ
كان ابن مالك كذا ًبا كام َ
كل ن
ن
ن
ألن بإمكان ِّ
معروف يف عرصه ما ليس فيه َّ
أحد
كتاب
وال َغباء أن ينسب إىل
أن يرج َع إليه فيقف عىل كذبه.
عىل َّ
َ
عيل احلامتي (ت  577هـ) يف كتابيه
أن هذا
َ
البيت قد أنشدَ ه أبو ُ
(الرسالة املوضحة يف ذكر رسقات أيب الطيب) و(حلية املحارضة) ونس َبه إىل
وذكر بيتًا قب َله وبيتًا بعدَ ه.
ذي الرمة
َ
احلق
وقد متَّت هذه املقالة بحمد اهلل .وأرجو أن أكون قد أصبت ثغر َة ِّ
وسواء القصد عىل رش ن
عة من ال َعدل واإلنصاف .واهلل املو ِّفق.
َ
│
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نقض بحث (براءة ابن مالك)

()1

مهاد
مل يكن يف ن ّيتي حي نرشت كتايب (تدليس ابن مالك يف شواهد النحو)
قبل ن
مرة
نحو من سنتي أن أعاو َد القول يف قض ّية ابن مالك (ت134هـ) ّ
أخرى ،فقد طويت الكشح يوم ن
َ
آخر عهدي هبا ألنَّه خ ِّي َل
إذ عىل أن
َ
يكون ذلك َ
املفصلة والرباهي الالئحة ما ينطق عنه و َينضح
إيل أين قد أودعته من احلجج
َّ
َّ
احلجة واستفراغ ا َمليعة يف املجادلة إذ
دونَه .ومل َأر حاج ًة إىل إغراق النّزع يف
ّ
ن
كانت القضية واضح ًة يف نفيس َّ
كل الوضوح ،وكنت أرى ّ
مكتف
احلق
(أن ّ
ن
مستغن أن ي ّ
ستدل عليه بغريه)( ،)2وكنت أقدِّ ر ّأهنا
بظهوره مبي عن نفسه
فلام نرش الكتاب تناهت إ َّيل
ستكون كذلك عند عا ّمة من ي ّطلع عىل أد ّلتهاّ ،
َ
مسائل عدّ نة منه ،أحدها بحث
بعض االعرتاضات واملنازعات واإلشكاالت يف
نرش يف جم ّلة جممع اللغة العربية عىل الشبكة العاملية عنوانه (براءة ابن مالك من
الس َلمي .وقد رأيت أن
التدليس وصناعة الشواهد الشعرية)( )3للدكتور رفيع ُّ
أجيب عنه ال لقيمته يف نفسه ،فام يف البحث من ن
قيمة إال أنّه صار كالقرار الذي
ذكره الفرزدق بحيث انص ّبت إليه أكثر الش َبه التي َ
أدىل هبا من سب َقه من
َ
( )1نرش يف 1253 /3هـ.
( )4رسائل اجلاحظ .122 /4
( )5العدد السابع من شهر رجب عام 1251هـ بي صفحتي  125و.414
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يكسوه رس ً
َ
باال مز َّي ًفا من املوضوعية
وحاول أن
غريها،
َ
املعرتضي وزا َد عليها َ
يف التناول والنَّ َصف يف الطرح ،وما بينَه وذلك َغوط نفانف ومهامه فيح.
وبعض هذه الش َبه واالعرتاضات قد جيوز عىل ن
كثري من الناس ألنَّه ليس ُّ
كل
الوقت والقدر َة عىل التفتيش يف أد ّلتها وموازنة
من نظر يف هذه القض ّية جيد
َ
وصحتها مع استعامل الرو ّية وإنعام
حجج اخلصامء والفحص عن صدقها
ّ
ن
أشهر خ َلت ،ولكني
التأ ُّمل .فمن أجل هذا أزمعت الر َّد عىل هذا البحث منذ
ن
عواد َ
السعة يف
دون ذلك تَشعب إىل أن
ك َّلام مهمت به عدت
ُّ
وجدت بعض َّ
ذكره إال ن َت ًفا
الوقت واإلقبال من النفس ،فكتبت هذا الر َّد جمي ًبا فيه عن مجيع ما َ
ن
عليقات.
وفرقت جوايب عىل ثامين ت
خطر هلا تركتهاّ ،
ال َ
الرشوع فيها.
وهذا أوان ُّ
واهلل املو ِّفق.
│
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التعليقة األوىل:
مناقشة بعض ما يف املقدِّ مة
قال املتع ِّقب(( :)1فلقد احرتت حي رأيت كتاب «تدليس ابن مالك يف
شواهد النحو» للباحث فيصل املنصور ملا عرفته وعرفه غريي عن ابن مالك
وعلو املنزلة وظهور بركة علمه عىل أجيال متتابعة من العلامء
من متانة الدّ ين
ّ
وطلبة العلم ولصعوبة خفاء مثل هذا األمر عىل العلامء املتعاقبي عىل كتبه
عناية ودراية لبعد تواطئهم عىل عدم ذكر ذلك يف مؤلفاُتم).
واملآخذ عىل هذا الكالم:
ن
ربا
 -1أن مساق بيانه ملعرفته البن مالك يوهم أنه يثبته معرفة ويقتله خ ً
ن
كل ن
إىل احلدِّ الذي تنتفي معه ّ
شبهة عنه .ولعمري َأن لو كان وإياه
ريبة أو
َدماين َجذيمة أو كنخلتَي ح َ
حي واحد
كن َ
جارا مصاق ًبا له يف ُ
لوان أو كان ً
أربعي سن ًة جلاز هلذه املعرفة أن ختيل ولتلك املعارشة أن ختلف ،فكيف وإنام
املؤرخون واملرتمجون ،وهم
ع َوله وع َولنا مجي ًعا يف معرفة ابن مالك عىل ما نقله ّ
يصدقون ويكذبون .وقد يبالغون يف التز ّيد ،وقد يرسفون يف التح ّيف .وكام
أيضا أشياء قد
نقلوا دالئل تشعر بتد ّين ابن مالك وصالحه ووقاره نقلوا ً
ورا مالئك ّية
توجب إن
ّ
صحت ال َقد َح فيه عند من يرسمون يف أذهاهنم ص ً

( )1ص.111
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الصفدي (ت312هـ)( )1والسيوطي
مطهرة للعلامء املتقدِّ مي كالذي نق َله عنه
ّ
ّ
(ت511هـ)( .)2وهم عىل ّ
كل حال إنام ُيكمون عىل الرجل بام يرون من ظاهر
أمره .وقد ختفى عليهم دقائق أخالقه وبواطن أحواله.
وعىل ّ
أن من عادة الناس إذا ترمجوا لع َل نم أو لغري عل نم أن يسهبوا يف ذكر
فضائله وخيفوا عيو َبه ورديء أخالقه .وقد َنرى مثل ذلك إىل اليوم إذ نجد يف
خواصهم ودخالؤهم ،فإذا ماتوا طويت ومل
بعض األعالم عيو ًبا قادح ًة يعرفها
ّ
يذكرها املؤ ّبنون هلم واملرتمجون ،فلو جاء بعد ن
املرتجم له،
دهر من يذكر عن
َ
بحجة أنه لو كان صد ًقا لذكره من ترمجوا له .ولوال ّ
أن
شي ًئا من هذا لك ِّذب
ّ
كتب التاريخ ق ّيدت لنا ن َب ًذا من ّ
زالت العلامء مل يقع ألحد تصديق ذلك.
 -4أنه جعل متانة الدّ ين كاملانع من التدليس .وهذا غري صواب ،فلو
س ّلمنا أن ابن مالك كان من أصلح الناس وأتقاهم – وهو من أهل الصالح
والتُّقى يف ما نحسب  -فليس هذا بامن نع له من الوقوع يف اخلطأ والز َلل ألنه
برش يصيب وخيطئ وجيوز عليه ما جيوز عىل غريه .وقد وقع يف التدليس من
وأورع كاحلسن البرصي (ت110هـ) وسفيان الثوري
نحسبه أتقى منه
َ
(ت111هـ) .وذلك من ق َبل أن التدليس قد جيري من الرجل عىل جهة
اعتل لنفسه حي َ
فلعل ابن مالك ّ
تعمد اإلفسادّ ،
فعل ذلك بأنه
التأويل ال عىل ّ
بالو َف َيات  ،477 /5ط إحياء الرتاث.
( )1الوايف َ
أيضا ما سيأيت يف ص.351
( )4حسن املحارضة  ،53 ،51 /4ط البايب احللبي .وراجع ً
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رضرا إىل النحو إما ألنه يضع البيت
جير
مل يكذب لعدم خمالفته
َ
ً
الواقع وأنه لن ّ
ويف املسألة أبيات أ َخر قديمة فصيحة يبنى عليها احلكم وإما ألنه َيرى أن
القياس الذي قدَّ َمه هو القايض يف املسألة ال البيت الذي وض َعه ،فهو يعتدّ ذلك
َ
احلامل له عىل ركوب مثل هذا
بمنزلة التمثيل وإن أخ َفى أنه قائله .ور ّبام يكون
والتفرد عن غريه .والصاحلون ليسوا
حب اإلغراب
هوى
خفي يف ّ
والتأول له ً
ّ
ّ
ٌّ
بمعصومي من ذلك .ويف هذا يقول ابن تيمية (ت347هـ)(( :)1الرجل العظيم
يف العلم والدّ ين من الصحابة والتابعي ومن بعدهم إىل يوم القيامة أهل البيت
اخلفي
بالظن ونوع من اهلوى
وغريهم قد ُيصل منه نوع من االجتهاد مقرونًا
ّ
ّ
فيحصل بسبب ذلك ما ال ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء اهلل املتقي).
علو املنزلة كاملانع من التدليس وليس هلذه الكلمة معنًى إال
 -5أنه جعل ّ
أي وجه أدرتَه ال يمنع من
علو املنزلة كيفام ق ّلبتَه وعىل ِّ
حلشو والتهويل ألن ّ
ا َ
العلو يف علم أم جاه أم مال أم ملك أم غري ذلك ،بل
التدليس سواء أكان هذا
ّ
فاجرا وفاس ًقا خبي ًثا .وهذا ِّبي معلوم.
كافرا
ً
قد يكون عايل املنزلة ً
 -2أنه جعل ظهور بركة علمه عىل من بعده كاملانع من التدليس .وهذه
قاعدة جديدة يف اجلرح والتعديل اخرتعها هذا املتع ِّقب ،فعنده أن ّ
كل من
ظهرت بركة علمه واستفاد الناس منه فال يص ّح أن يقع منه التدليس .ويلزمه
يوصف بام هو أشدُّ من التدليس كالكذب والفسق واملجون
أيضا أن
َ
أن يمتنع ً
( )1منهاج السنة النبوية  .125 /2وانظر تفصيل هذه املسألة يف ص 151من هذا النقض.
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والبدعة والكفر
َ
والزخمرشي
فعىل هذه القاعدة ينبغي أن يكون اجلاحظ (ت411هـ)
ُّ
(ت157هـ) اللذان ال تزال تغمرنا بركة علمهام سن َّيي حسنَي املعت َقد ال
َ
املؤرخي وإفكهم ،وما وشى
معتزل َّيي
ويكون ما قرفا به من االعتزال من بغي ّ
املؤرخي يف هذا الذي
هبذا األمر من كتبهم فمنحول عليهم ،أو أن نصدِّ ق ّ
نجحد برك َة علمهم ونح ِّقر منه ألن حرض َة املتع ّقب
ذكروه عنهم فيلزمنا أن
َ
الفاضل يرى ّ
ب والنون).
أن مثل ذينك ال يأتلفان (حتّى يؤ َّلف بي ّ
الض ّ
أيضا أن يكون ابن دريد
وينبغي ً
وابن عصفور

(ت115هـ)()3

(ت541هـ)()1

والتربيزي

(ت104هـ)()2

وأرضاهبم برآ َء من ما غمزوا به من جمون أو

ن
صح ذلك مل ننتفع بربكة علمهم
رشاب ألنه لو َّ
أيضا أصحاب املخرتعات احلديثة من
يشمل ً
بل لفظ كالمه جيب أن َ
الك ّفار الذين ظهرت بركة علمهم علينا وانتفعنا هبم أكثر من بعض النّحاة
العلمي
وال ّلغو ّيي وهكذا يقودنا الكالم العاطفي غري
ّ
 -1زعمه صعوب َة خفاء هذا األمر عىل العلامء بعد ابن مالك .والصعوبة
مبهمة ،واإلهبام قنطرة اإلهيام .فإن كان يريد بالصعوبة االستحالة فهذا
كلمة َ

( )1انظر ً
مثال ُتذيب اللغة لألزهري .51 /1
( )4انظر ً
مثال معجم األدباء لياقوت احلموي .4742 /1
( )5انظر ً
مثال الوايف بالوفيات .111 /44
602

ّبي البطالن إذ ال يقِض بذلك رشع وال عقل ،بل الواقع يد ّل عىل أن العلامء يف
ختصصاُتم وغريها.
بعض القرون قد ختفى عليهم بعض املسائل يف َرسارة ّ
كثريا من النظريات يف النحو والرصف
وال ُّلغويون املحدَ ثون يوردون
ً
واألصوات والبالغة والنقد وغريها مل يكن يعرفها علامؤنا األوائل ،بل ّ
إن يف
نقضا آلرائهم وإزرا ًءا بعقوهلم.
بعضها ً
حق ِّ
كل من جاء برأي مل يسبق إليه فيقال
وهذا األمر ينبغي أن يقال يف ِّ
حترينا يف َقبول نقط اإلعراب الذي جئت
ؤيل (ت15هـ)( :قد ّ
أليب األسود الدّ ّ
املصحف) ،ويقال
به لصعوبة خفاء هذا األمر عىل الصحابة الذين رسموا
َ
ّ
الشك يف كثري من ّما جئتنا
للخليل (ت131هـ)( :يا أبا عبد الرمحن ،قد نا َبنا
به كصورة اهلمزة وكأوزان العروض إذ كيف خيفى هذا عىل َمن قبلك ) ،بل
يقال البن مالك نفسه( :يا أبا عبد اهلل ،لسنا نق َبل منك االتّساع باالحتجاج
باحلديث مطل ًقا يف إثبات أحكام العرب ّية لصعوبة خفاء هذا األمر عىل من
سب َقك من العلامء املتعاقبي عىل النحو عناية ودراية لبعد تواطئهم عىل عدم
ذكر ذلك يف مؤلفاُتم عىل الوجه الذي صنعتَه يف مؤ ّلفاتك) .وهكذا.
وإن كان املتع ِّقب يريد بالصعوبة َّ
حاق معناها ،وهو اإلمكان القليل،
فنقول :إذا كان هذا ممكنًا وإن كان ً
الضجاج واملامحكة
قليال فال حاجة إىل طول َّ
ألن من اجلائز أن تكون هذه املسألة من هذا القليل.
َ
بحجة جدل ّية ذكرها هو يف ما
نحتج هنا عىل املتع ِّقب
عىل أنّا نستطيع أن
ّ
ّ
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حجة فاسدة ،ولكنها الزمة له يف هذا املوضع ،وذلك أنه زعم أنه
بعد( .)1وهي ّ
ليس ّ
كل ما ا ّطلع عليه ابن مالك أمكننا اال ّطالع عليه .وإذن جيوز عنده أن
يكون ابن مالك قد ا ّطلع عىل عرشات الكتب املفقودة التي ال يعرفها أحد يف
عرصه وال بعده .فأقول :وكذلك ما يدريك ّ
لعل أحدً ا من العلامء بعد ابن
ن
ثم
مالك قد ن َّبه يف
وبي ما فيها من ّ
الصنعة والتوليد ّ
كتاب له عىل هذه األبيات َّ
فقد كتابه هذا ومل يصل إلينا كام فقدت تلك الكتب التي ترى أن ابن مالك
ا ّطلع عليها.
 فأما ع ّلة خفاء هذا األمر عىل من بعد ابن مالك فقد عرضت هلا يف
كتايب( ،)2وأنا أملع إليها بإمجال.
فمن ذلك:
أ -أن َ
أهل هذا العرص مل تكن هلم عناية بانتخال املسموع من كالم العرب
َ
واالستيثاق منه خال ًفا للمتقدِّ مي(ّ ،)3
وطول
كأن بعد عهدهم بالشعر املصنوع
ّ
وحل من نفوسهم ق َوا
الظن
حسن
األمن وأهلمهم
أشعرهم
السالمة منه
ّ
َ
َ
َ
ّ
التوجس ،إذ كانت الرواية عن العرب ومشافهتهم قد
االحرتاس وصدق
ّ
انقطعت عنهم منذ ق ن
رون.

( )1ص.111
( )4ص 10فام بعد.
( )5انظر كتايب ص.45 ،44
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وأوضح برهان عىل هذا هو ّأهنم مل يعرضوا ُّ
قط هلذه األبيات بّشء من
التصديق أو التكذيب وال اإلثبات أو النفي .وال تقل( :إهنم سكتوا عنها
لثقتهم بابن مالك) ألن هذا قد يص ّح لو كانوا قد أثبتوا معرفتَهم هلا وأحصوا
عدّ ُتا وعرفوا ما يذكر من أد ّلة وضعها ثم سكتوا عنها بعد عل نم هبا .فأ ّما أن
ن
بوجه من الوجوه فهذا دليل عىل
يسكتوا عنها سكوتًا مطب ًقا وال يذكروها
غفلتهم التا ّمة عن هذا األمر ،وهو ما ع َّللته آن ًفا ببعد عهدهم ِّ
بالشعر املصنوع،
ُّ
تنحط دون قنّته
الوثاقة مبل ًغا
إال أن يكون ابن مالك قد بلغ عندهم من َ
متحن ما يأيت به .وأعوذ
الشكوك واألوهام بحيث ال يسأل وال ُياسب وال ي َ
احتجاج املخالف بعدم تنبيههم عىل هذه
ب
َ
باهلل من هذا وهلذا نستطيع أن نقل َ
حجة عليه ،فإذا قال( :لو كانت هذه األبيات موضوعة لن َّب َه
األبيات فنجع َله ّ
هأالء العلامء عليها) قلنا( :لو َ
كان هأالء العلامء عىل الغاية من التث ُّبت
األبيات دراس ًة فاحص ًة سواء أخرجوا من دراستها إىل
والتحقيق لدرسوا هذه
َ
قبوهلا أم إىل رفضها ،فسكوُتم التا ُّم عنها جيعلنا نشكِّك يف مدى تث ُّبتهم
وحتقيقهم).
ب -أن عا ّمة من جاء بعد ابن مالك كانوا يعدّ ون أنفسهم أتبا ًعا ملذهبه
َ
عرصهم بعيد من تقليب الشعر
وعرفت أن
عرفت هذا
وتالميذ لطريقته ،فإذا
َ
َ
َ
وشاع فيهم من ِّ
الشعر املو َّلد
غلب عليهم من شعر املنظومات
َ
وامتحانه مع ما َ
مل يكن بمستنكَر عندك أن يس ِّلموا هبذه األبيات دون أن حتدّ َثهم أنفسهم
ِّ
بالشك فيها.
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ن
مالك من كان ينازعه منازع َة النِّدِّ للنِّدِّ غري أيب
وال نكاد نجد بعد ابن
ح َّيان (ت321هـ)( ،)1وهو رجل واحد ،فمظنّة غفلته عن مثل هذا األمر
مفرس ،وليست له معرفة فائقة ِّ
بالشعر صحيحه
قو ّية .وهو بعد
ّ
نحوي ِّ
َ
طر ًفا،
ومنحوله ،ومل
يتعاط التأليف فيه مع كثرة مصنّفاته وإن كان ُي َفظ منه َ
الصحاح فلم يؤنس بينهام
فقد جيوز أن يكون قرأ أبيات ابن مالك مع األبيات ِّ
الشعر القديم َّ
أحس باختالف نم َطيهام فظنّها من ِّ
ألن التفرقة بينهام
فر ًقا وال
َّ
التفرس باألساليب .وقد يكون
ُيتاج إىل أمر زائد عىل العلم ،وهو م َلكة
ّ
الرجل إما ًما يف العرب ّية واس َع العلم فيها ويف غريها ولكنّه يقرأ شعر امرئ
بيت َل ن
بيد
وشعر بعض العباسيي فال جيد بينهام فر ًقا
القيس
ظاهرا ،ولع ّله لو قرأ َ
ً
َ
الذي سجدَ له الفرزدق عندما سمعه:
السـيول عـن ال ّطلـول كأهنـا
وجال ّ

متوهنــــا أقالمهــــا
زبــــر جتــــدّ
َ

ن
مالك:
ثم قرأ بيت ابن
ــا
عدوافإ َّيأوــاه ًكــن ح َّق
كنــت إ َّيــاه
ذاكــر املــو فــإن
َ
ــمر
وال ت ّ
مبغضا أو شديد
يتومهه
بصحيح ما
( )1ليس
املعارصين من أن أبا ح ّيان كان ًّ
َــزلبعض َ
صــاح َش ِّ
ــدا
عىلًئا أب
ناشـــ
ــت
ــأأنهفلس
وعلمهيشـ
مصـنّفاته
ــراهالناس
جرس
بآية
فض َلًـاه
بل كان
مـنمالك،
عىل ابن
هوـ َ
الذي تـ َّ
َ
اخلالف ُّ
يعرفَة لهكائن
البشاشـ
يبـدي
كل
وما
والتلبث أن
ذلك ال
ــريّهه مع
وتسهيله،غـولكن
وكان ال يقرئ إال يف كتاب سيبويه أو
ن
رضر
نفـــع
ألفيتهـــدى
ورشحـــام ل
التسهيلَ ،ف
صــبة
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بع
ّ
وخاصة إذا خالف
احلط منه
فتجرئه عىل الغلظة يف الر ّد عليه أو
تنتقض عليه أحيانًا عقدة املعارصة
ّ
ِّ

ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
فألنـ َ

أمر ،منفـاغتب
عرو
الويفكسالعهد
ريت
د
بعض َ
يبويه .ياوهو َ
جنسطال َغرية ال العداء ،وكام ّ
املتقدّ مي َّ
ُيط أبو حيان أحيانًا من ابن

هذام
والكـر
.351املجـد
سـبيل
احلاجب،دا يف
الزخمرشي وابنعىل الع
وللتفصيل يف َ
ـنفس َقه ّ
انظر ص
ابنـ مالك
ـدوها
كان َء ال
كذلكــفا
مالكــم ش
تع َّل
ُيطـ َـرمنعـ ِّ
موضع آخر.
ن
املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
آت
َ
َ
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لـــك منجـــدا
أخـــاك إذا مل تلفـــه
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ

ـــر معــي عــىل اجتنــاب التــواين

رؤيــة الفكــر مــا يئــول لــه األمـــ

وقيل له( :إهنام لشاعر واحد أو لشاعرين يف عرص واحد) مل ينكر هذا ومل
التبحر يف
يامر فيه .ويف هذا يقول أبو ح َّيان( :وكان بعض شيوخنا من من له
ُّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
صــاح َشــمر وال تَــزل ذاكــر املــو فــإن
َ
ً
العرب إذا أسقط َ
علم لغة ِّ
من بيت ّ
املعي
وكان
البيت
ربع
أو
ة
كلم
الشعر
َّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا يشـــأ فلسـ َ
وما
من ذلك ...فهذه ك ُّلها من مواهب اهلل تعاىل
بدون ُّما أسقط ال يدرك ما أسقط
ن
صــبة فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
مســتعينًا بع
تؤخذ العــدا ال
القهــرت
( ...بل أكثر أئمة العرب ّية هم بمعزل عن
ويقول:
باكتساب)(.)1
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ريت الويف العهد يا عرو ،فـاغتبط فألنـ َ
د
الترص َف يف َّالفصاحة َ
والتفنّن يف البالغةّ ...
وقل أن ترى نحو ًّيا بار ًعا يف النظم
ّ
تع َّلــم شــفاء الــنفس َقهــر عــدوها عىل العدا يف سـبيل املجـد والكـرم
قل َ أن ترى بار ًع َا يف ِّ
والنثر كام ّ
الفصاحة ّ
يتوغل يف علم النحو .وقد رأينا َمن
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ً
فضال
ينسب لإلمامة يف علم النحو وهو ال ُيسن أن ينطق بأبيات من الشعر
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
مدلوهلـاــريأوك مو َ
أنالً وإمهـ
عنـــو
مخ
يعرفــاالً وغَ
ــع عىل ما انطوت عليه من علم البالغة
يتكل ّلـم
برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
أعوذ
والبيان)(.)ِّ 2
ها بينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ِّونظري هذا م َلكة األذن اإليقاع ّية ،وهي التي َمتيز بالسامع وحدَ ه بي ّ
الشعر
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ
َّ
والشعر َ
بـــك
وجـــدي
إن
العروض ،وُيرمها العامل
أراينها من ال يعرف
الشـــديد يوهب
املكسور ،فقد
املوزون
َ
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
املتح ِّقق به.
بتثبيــت أســباب الســيادة
واملجــد ن
وكذلك َقرض ّ
يشء
الشعر ،فقد يستويف الرجل علو َمه ثم يعجز عن نظم
عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
صالح فيه .ومن هذا قول أيب عيل الفارك َّ
(ت533هـ) لبعض أصحابه( :إين
ّ
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ
( )1البحر املحيط  ،110 /1ط دار الكتب العلمية.
( )4البحر املحيط .111 /1
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ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ ُّ
عـ ً

ألغبطكم عىل قول هذا الشعر ،فإن خاطري ال يواتيني عىل قوله مع حت ّققي
للعلوم التي هي من موارده)(.)1
الرؤى ،فر ّبام ّبرز فيه املضعوف القليل العلم وقرص عن
وكذلك تأويل ُّ
الذكي.
إدراكه العامل
ُّ
مفرقة يف أبواب كتبهّ ،
لكل باب منها جزء مقسوم.
ج -أن هذه األبيات َّ
وليس ّ
كل من جاء بعد ابن مالك قد ا ّطلع عىل مجيع كتبه وعرف ما فيها.
وليس ّ
كل من اطلع عليها مجي ًعا جيب أن يكون قد فطن لضخامة عددها.
ثم عرضت عىل بعض
لتفرقها .وأحسب أهنا لو مجعت يف موضع واحد ّ
وذلك ّ
ّ
الشك فيها ول َبع َثهم ذلك عىل القول يف
العلامء الذين خلفوا ابن مالك خلالطهم
ن
قريب منه أحد من النّحاة حتّى
يتفرد بمثله وال
شأهنا ألن عددها كبري جدًّ ا مل ّ
أجل ،حتّى سيبويه املشافه
سيبويه (ت170هـ) املشافه للعرب َ

للعرب()2

ن
َ
ببعض؟ أتراه حي
بعضها
فكيف إذا رأى تشا َبه ألفاظها ومعانيها
ووازن َ

ن
إذ سيخ َفى عليه أن هذين البيتي خرجا من وعاء واحد؟ ومها قوله:
أرضنا ا َّلت أوت ذوي الفقر ُّ
والذلــ

ــــل فآضـــوا ذوي غنًـــى واعتـــزاز

وقوله:
ذاكــر املــو
َــزل
وال ت
ــمر
صــاح
َ
معجم َش ِّ
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()1

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ

أبـــدا
ناشـــ ًئا
تـــراه
فلســـت
يشـــأ األستاذ َ
ن
املنازعة 51
مري يف
صالح ال َع
قريب منه
العددًـاوال
سيبويه بنحو
تفرد
عىل عدم
()4
ومان ّب َه ُّ
مـن ّ
هذا كائن
البشاشـ َة
يبـدي
كـل
فام بعدَ ها من احلديث  10113يف ملتقى أهل ناللغة.

قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة

فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر

ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ريت الويف العهد يا عـرو ،فـاغتبط  608فألنـ َ
د َ
َ
َّ
تع َّلــم شــفاء الــنفس َقهــر عــدوها عـىل العـدا يف سـبيل املجـد والكـ َـرم
ِّ
َ
َ
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي

مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع

َ
َ
لـــك منجـــدا
أخـــاك إذا مل تلفـــه

ن
ُّ
واعتـــزاز
ينفـــك ذا غنًـــى
لـــيس

ّ
ّ
مقــــل َقنــــوع
كــــل ذي ع ّفــــة

وهو َيرى اجتامع (ذا) و(غنى) و(اعتزاز) عىل هذا الرتتيب مع أهنام
شاهدان عىل مسألتي خمتلفتي يف با َبي اثني
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ــمر
صــاح َش
َــزل يكون َ
وهل ِّ
املــوتصاد ًفا بي شاعرين؟
ذاكــرهذا
يسوتغ أن
تراه وال ّ
فلســـت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
كـل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا يشـــأ
َ
وما ُّ
ومثلهام قوله:
ن
صــبة فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
الفـاعلون بع
جـزىال مســتعينًا
العــدا
قهــرت
بفعلهـم فإيـــاك أن تعنـــى بغـــري مجيـــل
لعمري لي
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ريت الويف العهد يا عـرو ،فـاغتبط فألنـ َ
د َ
َ
َّ
وقوله:
تع َّلــم شــفاء الــنفس َقهــر عــدوها عـىل العـدا يف سـبيل املجـد والكـ َـرم
ِّ
َ
َ
بكـــل مجيـــل()1
ّ
وفا ًقا بني األهـواء
معنـــي
والغـي والـونى وغـــريك
ِّ
ٌّ
ن
مبـــــي
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر ت ،فنســـــيانه ضـــــالل
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
صــاح َشــمر وال تَــزل ذاكــر املــو فــإن
َ
وهكذا ِّلو أجرى سائر َ
األبيات.
َ
أدوات النظر يف هذه َ
َ
لـــك منجـــدا
تلفـــه
أخـــاك إذا مل
مخـــو ُّالً وإمهـــاالً وغـــريك َمو َلـــع
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
ًـا يشـــأ فلسـ َ
وما كل مـن يبـدي البشاشـة كائن
توليد
يف
ُّوا
ك
وش
األبيات
هذه
كثرة
من
بوا
تعج
ومع هذه العلل ك ِّلها
فقد َّ
ن
ـت ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
َ
بـرب العـرش مـن
أعوذ
فئـةبعبغ ن
رضر
ــريهفإينفـ
فــإن لـــد
صــبة فـــام
قهــرت ِّ
ًا
ن
مســتعي
ال
ــدا
الع
وال ح َّقــا
ــعكــن
ــاه
ى إ َّيغـــاه
كنــت
َ
َّ
ذاكــرهاملــو
رأوا وال ت
ــمر
أسلوب فـ ِّ
َــزلال ي َ
صــاحملّ َاش ِّ
العيني
القديم.ـــاوذلك
عر
الش
شب
أسلوهبا
بعضها
كقولمحيـ ّ
َ
ً
ـــد
ـــاء
ـ
بالوف
ـ
ط
اغتبا
ـــإن
ن
لـه
فاصـغ
،
ُّصح
ن
ال
رصيح
ذا
ها ب ِّينًا
ـب
ــراهقريـ
ـو تـعــن
فألنـ
ــأ َ
فـاغتب
،
عرو
يا
العهد
الويف
ريت
د
ذاهــــدا
ـب ًئا أب
ناشـــ
ــت
ـتفلس
ط يشـ
أوـ هـ نَ
َ
َّ
ن
وما َ ُّ
كائنًـا
شاشـ َة
بيتالب
يبـدي
مـن
كل
كالم
من
أنه
والظاهر
ه.
اسم
عىل
أقف
(مل
منها:
يف
هـ)
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(ت
َ
ـــك الشــــديد أراين فبــالغ بلطــف يف التح ُّيــل واملكــر
َّ
إن َّوجــــدي بـ َ
رضرم
والكـر
ــدىيف
العدا
عىل
املجـدوال َ
َ
ن
ها
ـدو
ـ
ع
ـر
ـ
ه
ق
ـنفس
ـ
ال
ء
ـفا
ـ
ش
ـم
ـ
ل
تع
سـبيل نفـــع
ــريه
ـ
غ
ـ
ل
ــام
ـ
ف
الع َــدا ال مســتعينًَا بع ِّ
()3
قهــرت
كم املو َّل
صــبةإن قائ َلههبمن
(قيل:
ثي)( )2وقوله عن آخر:
املحدَ
دين)ـى .احلـروب اضـطرام
مـن ل َظ
ن
ــــي
ضـ
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر ت،
ــــالل ن
ـبمبـذاهــب
ـن قريـ
ــــيانـوه عـ
فنسـأو هـ
ـت
فألنـ َ
ط
فـاغتب
،
عرو
يا
العهد
الويف
ريت
)
4
(
يمكن
يادة ال
الباحث
بتثبيــتالتي
ثم َّ قال املتع ِّقب َبعد  ...( :األحكام
د َ
َّ
واملجــد
ذكرها الســ
أســباب
أخـ َ
َ
ـــدا
املجـد منج
لـــك
ـــه
ــاكداإذايفمل تلف
ــاـالً
ــريـركعـمو َلـ
مخ َّلــــو
والكـرم
سـبيل
ــع عىل الع
َ
ـدوها
وغـ َقهـ
ـنفس
وإمهءـال
ـمالًشــفا
تع
ِّ
َ
َ
ــيل ،فـــام يل عـــوض إاله نـــارص
عـ
َّ
أعوذ برب العـرش مـن ن
ــر
واملكـ
اخلـ
ــأنواع
فنسـبـ
ولكـــن
( )1ن
ـت
فـــالب َيغ
فئـة
ــــي
ــدائع مبـ
ــــالل
ـ
ض
ه
ــــيان
،
ت
آتويف ِّ
أخرى.
أمثلة
َ 55ل فام بعد
ص
كتايب
ـــر
مـــون،
تع
املـــوت
ن
نصــحه َ
رشــد
فطاعــة مهــد
وطــع،
بالوفــــاء َ
ً
ـــد
ـ
محي
ـــا
ـ
ط
اغتبا
 ،،1111ط دار
ذاالنحوية
املقاصد
()4
السالم .فــــإن َ
لـه
فاصغ
ُّصح
رصيح5الً/الن
هاـ ب ِّين
َ
لـــك منجـــدا
أخـــاك إذا مل تلفـــه
ــريك مو َ
ــوًاالً
ــع
ـ
ل
ـ
وغ
ــا
ـ
وإمه
مخ
َ
عــذوال
عهــدت
عــاذر
بلطــف يف ُّ
فبــالغا مــن ن
( )5املقاصد النحوية  .1517 /5وانظر كتايب ص 11و ً.71
فيــكوا َ
ــر
ك
مل
ــل
ي
التح
ُّ
َّ
َ
بـــك مـن ن
وجـــدي
إن
أراين ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
الشـــديدب َغـت
فئـة
العـرش
برب
أعوذ
صِّ.114
()2
هبكم من ل ًَ
اضـطرام
وب
احلـر
ـى
ظ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه فــــإن اغتباطــــا بالوفــــاء محيــــد
179
واملجــد
الســيادة
أســباب
بتثبيــت
ن
َ
بـــك الشـــديد أراين فبــالغ بلطــف يف التح ُّيــل واملكــر
َّ
َ
إن وجـــدي
نــارص
فــام َظيلـىعــوض
عــيل
هب َّ
إالهاضـطرام
احلـروب
كم،من ل
وط ـع ،فطاعــة مهـ ن
َ
ـد
ـ
رش
ه
ـح
ـ
نص
ـد
َ
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
عــاذرا مــن عهـ ُّ

ً
التسليم هبا لـَّ ...
وتقليال من شأنه
قدحا يف أمانة ابن مالك
أن نرشها يعدّ
ً
وشأن النحويي املتأخرين عنه ،وستوقع الدارسي يف َلبس.)...
الذب عن العلامء.
ثم ذكر أن من أسباب ر ّده هذا
ّ
ويف هذا الكالم مناقد منها:
 -1يرى املتع ِّقب أنه ال يمكن التسليم بام ذكرته يف بحثي ألسباب منها أن
جمرد أداء
قدحا يف أمانة ابن مالك .وهذا منهج عا ّم ّي ال
يف هذا ً
علمي ألن ّ
ّ
القول إىل قدح يف عامل ال يوجب ر ّده ،وإنّام ير ّد القول بعد النظر يف هذا القدح
وتعرف أد ّلته وبراهينه .ولو كان اشتامل القول عىل َقدح كاف ًيا يف إبطاله ملا كان
ّ
َث ّم حاجة إىل الفحص عن أد ّلته وابتالء صدقها من كذهبا.
سبي ال مط َلق،
 -4أنا لو س ّلمنا بأن هذا َقدح مع أن ال َ
رأي أنه َقدح ن ّ
فيقال :إما أن يكون هذا ال َقدح ح ًّقا وإما أن يكون ً
باطال ،فإن كان ح ًّقا فليس
أيضا التسليم به .وإن كان
عىل املرء َجناح أن يصف به من يستح ّقه ،وجيب ً
ً
قدحا ال يقِض بر ّده وإنكاره.
جمرد كونه ً
باطال فري ّد لفساد أد ّلته ال ألنه َقدح إذ ّ
ً
تقليال من شأن النحويي ّ
املتأخرين
 -5زعمه أن يف احلكم بوضع األبيات
عن ابن مالك زعم باطل ّ
ألن احلكم بعدم معرفتهم ذلك ال يوجب التقليل من
شأهنم ألن العلامء قد خت َفى عليهم يف بعض القرون بعض املسائل(.)1
َ
أوردُتا يف
جعل من األسباب التي توجب ر ّد األحكام التي
 -2أنه
ّ
( )1انظر ما ذكرناه قبل يف ص.134
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أيضا :إما أن
كتايب
إيقاعها الدارسي يف َلبس .وهذا القول مردود إذ يقال ً
َ
باطال ،فإن كانت ً
أوردُتا ح ًّقا وإما أن تكون ً
باطال
تكون هذه األحكام التي
ّ
احلق ال
فإنام تر ّد لبطالهنا سواء أوق َعت يف لبس أم مل توقع .وإن كانت ح ًّقا فإن ّ
يوقع يف َلبس ،بل ال َّلبس ك ُّله يف وأده وكتامنه.
ً
رجال يف
أيضا يف أن نوحي إىل طالب العلم أن يصدّ قوا بأن
واللبس ً
القرن السابع تفر ّد بمئات األبيات من شواهد النّحو ال يعرفها أحد من علامء
تفرد به مل
ثم يكون هذا العدد الذي ّ
عرصه وال َمن قبلهم وال َمن بعدهم ّ
ن
قريب منه أحد من علامء النحو املشافهي للعرب حتّى سيبويه
تفرد بمثله وال
ي ّ
أيضا يف أن يقرءوا قول ابن مالك عن ن
بيت من غري أبياته...( :
واللبس ً
تتمة وال قائل وال ن
راو عدل يقول :سمعت
فال ح ّجة فيه لشذوذه ،إذ ال يع َلم له ّ
ممّن يو َثق بعرب ّيته .واالستدالل بام هو كذا يف غاية

الضعف)()1

ّ

ثم خيالفوه

فيحتجوا بام أور َده من هذه األبيات وهو مل يقل يف يشء منها( :سمعته عن
ّ
العرب أو عن من يو َثق بعرب ّيته)
أيضا يف أن يروا ما بي هذه األبيات من شدّ ة التشابه يف األلفاظ
واللبس ً
ن
ثم يساموا
واألساليب واملعاين عىل وجه ال يسوغ فيه إمكان التصادف ّ
التصديق بأن هذه األبيات لعرشات الشعراء أو مئاُتم
َ
(الذب عن
 -1ذكر املتع ِّقب أن من األسباب التي مح َلته عىل الر ّد
ّ
( )1رشح التسهيل  .55 /4وسيأيت حديث عنه ص.314
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ن
ن
صحيحا
غرضا
الذب عن العلامء
مقبول ألن
العلامء) .وهذا غري
بإطالق ليس ً
ً
ّ
يسعى إليه ،إذ قد يكون فيه اجلور والعصب ّية والعقوق للعلم واملأثم ،فلو أن
الذب عن العلامء لكان
بحجة
ّ
أحدً ا أ ّلف كتا ًبا يف إنكار تدليس احلسن البرصي ّ
جاهال وجلنى بذلك عىل أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم ّ
ً
ألن إنكار
متعص ًبا
ّ
َ
والعمل به
وتصحيحه
تدليس احلسن البرصي يوجب قبول مجيع ما عنعن فيه
َ
الذب عن العلامء إذا كان ما عيبوا به ً
باطال ال
مع أن بعضه ضعيف ،وإنام يرشع
ّ
الذب عن ّ
أيضا.
دليل عليه كام يرشع
كل مسلم ً
ّ
│
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التعليقة الثانية:
مناقشة معنى التدليس وما يلتبس به ووصف صنيع ابن مالك
عقد املتع ّقب

فصال()1
ً

أجرى فيه احلديث عن التدليس وما يلتبس به

كالكذب والوضع ونحومها .وسأذكر رأيي يف هذه املسألة بّشء من التفصيل
فأبي خطأه وخ َطله.
ذكره ِّ
ثم أعود إىل ما َ
فأقول :ها هنا ألفاظ تلتبس وتتداخل ويقع اخللط بينها ،فنحتاج إىل
كشفها وتبياهنا ،وهي (التدليس) و(الكذب) و(الوضع).
مشتق من (الد َلس) و(الدُّ لسة) ،وهي
 فأما التدليس فهو يف ال ُّلغة
ّ
كأن بناء (ف َّع َل) فيه ٌّ
ال ُّظلمة(ّ ،)2
تدليسا)
األمر
دال عىل التعدية ،فمعنى (د َّلس
ً
َ
يرضه اجلهل به .ويشهد لكون
جع َله
ً
مظلام ،وذلك بكتامن بعض عيبه عىل من ّ
يرض اجلهل به قوهلم( :فالن ال يدالس) أي ال خيادع.
هذا العيب من ما ّ
واملخادعة رضر حمض بال ّ
شك .وقد كثر استعامهلم له يف البيع ،فيقولون:
السلعة) إذا أخ َفى عي َبها عىل مشرتهيا ،فكأنه جعل جان ًبا منها
(د َّلس فالن ّ
يبي للناظر مع رضر هذا الكتامن عليه.
مظلام ال ِّ
ً
الرواية والنظر يف األسانيد من املحدّ ثي وغريهم عىل
ثم
َ
اصطلح أهل ِّ

( )1ص.112
( )4أدب الكاتب البن قتيبة  ،27والزاهر أليب بكر األنباري  ،72 /4وُتذيب اللغة لألزهري
.514 /14
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مظلام ،بكتامن بعض عيب
ختصيص عموم معنى التدليس ،وهو جعل الّشء
ً
ب اجلهل هبا إذ كان هذا من ما جيعلها مظلم ًة
يرض املخا َط َ
ألفاظ السنَد التي ّ
ن
مضيئة له .ويف ال ّظلمة اخلفاء واالستبهام .وذلك من طريق التورية
غري
َ
والتعريض ،وذلك بذكر لفظ ُيتمل معنيي من طريق االشرتاك ال ّلفظي أو
السامع بالقرائن ،واآلخر بعيد من فهمه مع إرادة
غريه أحدمها قريب إىل فهم ّ
املعنى البعيد الذي ال يبدر إىل فهمه وال يقع بادئ الرأي يف ومهه .وذلك كقول
(عن فالن) فيظ ّن املخا َطب أن الراوي سمع هذه الرواية من فالن فاه
الراويَ :
السامع واالتصال
لفيه لداللة القرائن عىل ذلك من جهة أن األصل يف اإلسناد ّ
أيضا يف عرفهم واستعامهلم ،غري أن الراوي مل يرد هذا املعنى إذ مل
ولشيوع هذا ً
ن
فالن ،وإنام سمعها عن من سمعها عنه ،فاستعمل
يسمع هذه الرواية عن
(عن) بمعناها اآلخر الذي ال خيطر يف ذهن املخا َطب ،قصدً ا منه ،وذلك ابتغاء
ن
لغرض يف نفسه.
التعمية
غري أنه خيالفهام يف أنه ال ّ
ينفك
فالتدليس إذن يف معنى التورية واملعاريض َ

العيب املخ َفى
رض نر يدخل عىل املخا َطب أو املعا َمل من جهة جهله هذا
َ
عن َ
السلعة كام يستعملونه يف كتامن
عنه كام بينّا آن ًفا .وهلذا يستعملونه يف كتامن عيب ّ
عيب السند .ويف هذا يقول ابن تيمية( :وأكثر معاريض الس َلف كانت من هذا.
مكروها لتع ّلقه بأمر الدّ ين
ومن هذا الباب التدليس يف اإلسناد ،لكن هذا كان
ً

684

ثم ّفرق بينهام
وكون بيان العلم واج ًبا)( ،)1فجعل التدليس رض ًبا من املعاريض ّ
مكروها لتع ّلقه بالدين أو العلم.
بأن جعل التدليس
ً
الرضر واملخادعة،
أ ّما التورية والتعريض فال جيب أن يقرتن هبام يشء من ّ
الرضر عن املتك ِّلم كأن جيربه ظامل عىل يمي
بل قد يكون فيهام أحيانًا نفي
َ
املفجع (ت قبل
فيتنصل باملعاريض اتّقا ًءا ألذاته .وهلذا أ ّلف
ويكرهه عليها
ّ
ّ
َ
أيضا كتا ًبا
سامه
(املنقذ يف األيامن)( ،)2وأ ّلف ابن دريد ً
550هـ) كتا ًبا يف ذلك ّ
املجرب املضطهد عىل
سامه (ا َملالحن) قال يف صدره( :هذا كتاب أ ّلفناه ليفزع إليه
َ
ّ
ويضمر خالف ما يظهر ليسلم من
املكره عليها فيعار َض بام رسمناه
اليمي
َ
َ
عادية الظامل ويتخ ّلص من جنَف الغاشم)(.)3
وقد تكون التورية واملعاريض أحيانًا من باب املزاح كقول النبي صىل اهلل
عليه وسلم( :ال يدخل اجلنّة عجوز)( .)4وقد تكون من باب التم ُّلح واملفاكهة،
وهي التي نجدها يف ِّ
وخاصة يف شعر املتأخرين(.)5
الشعر،
ّ
غريه خمالف
 وأ ّما الكذب فهو أن يكون للكالم معنًى واحد ال ُيتمل َ
( )1الفتاوى الكربى  ،145 /1ط دار الكتب العلمية.
وتصحف فيه إىل (اإليامن).
( )4الفهرست للنديم .411 /1
ّ
( )5ص.11
ً
ً
موصوال من
مرسال يف الشامئل يف احلديث ذي الرقم  ،421تح اجلليمي .وروي
( )2رواه الرتمذي
أوجه أخرى.
( )1راجع يف َبسط هذا ف ّض اخلتام للصفدي ،وكشف اللثام البن حجة احلموي.
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للواقع كأن يقول املتك ّلم( :قال فالن كذا) وهو مل يقل ذلك مع أن كلمة
حمرم بإمجاع .وهو
(فالن) هذه ال حتتمل معنًى آخر مواف ًقا للواقع .والكذب ّ
موجب إلسقاط َعدالة فاعله وا ّطراح الثقة به وترك مجيع روايته.
ومع أن التدليس مذموم مكروه فليس هو كذ ًبا البت َة إذ ليس فيه خمالفة
الوجهي اللذين ُيتملهام اللفظ ،وهو الوجه الذي يذهب
للواقع إال يف أحد
َ
وهل املخا َطب لداللة القرائن عىل تعيينه ،وال يريده املخا َطب ،وإنام يريد
إليه َ
الوجه اآلخر املوافق للواقع مع ضعف القرائن الدا ّلة عليه أو عدمها ومع علمه
بأن املخا َطب سيذهب ذهنه إىل ذلك الوجه الذي ال يريده ،فإذا قلت
للمحدِّ ث املد ِّلس ً
قلت َعن فالن وأنت مل تسمع منه؟ أليس هذا
مثال( :مل َ
غري املبارش ،وليست هي
كذ ًبا؟) فقد يقول( :عن حتتمل السامع املبارش وحتتمل َ
كسمعت أو حدّ ثني ،فأنا أريد بعن االحتامل الثاين ألن اللفظ جييزه ،وهو غري
خمالف للواقع) .فهذا من تدليس اإلسناد .ومثله تدليس األسامء أو الشيوخ،
ن
مشهور ،فهو يف احلقيقة مل
املشهور إىل اس نم له غري
اسم شيخه
َ
يغري َ
وهو أن ّ
خالف الواقع َّ
الغالب أن يض ّل املخاطب عن معرفته
ألن
أوهم
يكذب ،ولكنَّه
َ
َ
َ
أو يلتبس عليه بغريه من من هو أوثق منه.
وإذن فخطأ املد ّلس ليس من طريق كذبه كام ترى ،وإنام هو من طريق
احلق يريد املعنى املوافق
ب أنه يريد املعنى املخالف للواقع وهو يف ّ
إهيامه املخا َط َ
فرست آن ًفا .ويف هذا
نظرا ملعناه
له .ومن أجل هذا س ّمي
ّ
اللغوي كام ّ
تدليسا ً
ً
الصالح (ت125هـ)( :وهذا ألن التدليس ليس كذ ًبا ،وإنام هو
يقول ابن ّ
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رضب من اإلهيام بلفظ حمتمل)( .)1ويقول املعاَف اجلريري (ت550هـ):
(واملد ّلس من هأالء ليس ّ
بكذاب يف روايته)( .)2وهذا ِّبي معروف.
وقد بقيت بعض القضايا املتّصلة بالتدليس سيأيت ذكرها إن شاء اهلل.
 وأما الوضع فالناس يستعملونه بمعنى إنشاء الكالم وصنعه،
فيقولون( :وضع فالن كتا ًبا يف كذا) و(وضع الشاعر قصيدةً) ،ولكن َ
أهل
وضاع) إال إذا
الرواية ال يستعملونه إال مقرونًا بالكذب ،فال يقولون( :فالن ّ
ّ
ثم نس َبه إىل غريه نسب ًة واضح ًة رصُي ًة
وضع كال ًما من حديث أو نثر أو شعر ّ
ثم ينس َبه إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أو
ال حتتمل التوري َة كأن يضع حدي ًثا ّ
يضع مواعظ ثم ينسبها إىل احلسن البرصي أو يضع أبياتًا ثم ينسبها إىل
وضاع ّ
وضع
أيضا ،فمن ق َبل أن ال
وكذاب ً
الشافعي أو جمنون ليىل ،فهو إذن ّ
َ
الوضاع عندهم ّ
جمرد
صار
الكذب البح َت
عندهم يستلزم
ّ
َ
كذا ًبا ال من ق َبل ّ
َ
كل شاعر ّ
ألن ّ
الوضع ّ
احلق واضع ،وإذا أردنا املبالغة فيه قلنا:
وكل ناثر هو يف ّ
اعا الصطالحهم عىل َقرص هذا
وض ً
وضاع .وأهل احلديث يكتفون بتسميته ّ
ّ
عمل الراوي إنام هو نقل احلديث كام سمعه إىل غريه،
اللفظ عليه .وذلك ألن َ
وضع فيه حر ًفا فال بدّ أن يكون كذ ًبا .وال وجه ألن يكون ً
نحوه
فمتى
متثيال أو َ
َ
خال ًفا لشواهد العلوم.

( )1مقدّ مته ص ،31تح عرت.
( )4اجلليس الصالح .247 /4
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وضا ًعا فقط.
وإذن فقد يكون الرجل
بحسب أصل اللغة واض ًعا أو ّ
َ
كل من أنشأ ً
ويدخل فيه ّ
قوال من شعر أو نثر.
اعا ّ
كذا ًبا ،وهو الذي يضع الّش َء ثم ينسبه إىل غريه ،وهو
وض ً
وقد يكون ّ
بالوضاع.
الرواية
ّ
ما يسميه أهل ّ
نصا عال ًيا
مَض رشحه آن ًفا .وقد
وقد يكون
ُّ
مدلسا فقط ،وهو ما َ
وجدت ًّ
ً
ربد (ت471هـ) ،فقد قال يف
يثبت وقوع أحد علامء العرب ّية فيه ،وهو امل َّ
ن
مصلوب ،وهو األخطل) وع ّلق عىل هذا تلميذه
(الكامل)( :وقال آخر يف صفة
األثري أبو احلسن األخفش األصغر (ت511هـ) فقال( :األخطل الذي َيعنيه
برصي ،ويعرف باألخيطل .وهو يعرف بربقوقا .وذكر أبو احلسن
رجل حمدَ ث
ّ
ربد كان يد ّلس
[وهو األخفش] أن امل ّ

به)()1

ظن أنه األخطل
 .وذلك لي ّ

املشهور .وهذا كام ترى كالم تلميذه العارف به وليس كالمي.
وقد يكون الرجل مد ّل ًسا واض ًعا .واملراد بالوضع هنا الوضع ال ُّلغوي،
وهو الوضع الذي يراد به صنع يشء من القول من شعر أو ن
نثر .والوضع
وحدَ ه كام ذكرنا ليس من ما يذ ّم ،وإنام يذ ّم إذا صحبه الكذب يف النسبةُّ .
وكل
وضع ذ َّمه املحدِّ ثون فإنام هو الوضع املقرون بالكذب .ومن أجل التباسه
بالكذب ذ ُّموه .فإن صح َبه التدليس ذ ّم ألجل التدليس ال ألجل الوضع ،فقد
آل بنا األمر إذن إىل التدليس.
) (1الكامل  ،522 /5تح الدايل.
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الصورة ما ذكره أبو منصور األزهري (ت530هـ) عن الليث
ومثال هذه ّ
(ت بعد 131هـ) إذ قال( :فمن املتقدّ مي ال ّليث بن املظفر الذي َ
نحل اخلليل
ّ
ثبت لنا
بن أمحد تأليف كتاب العي مجلة لين ّفقه باسمه
ويرغب فيه من حوله .وأ َ
احلنظيل الفقيه [وهو اإلمام إسحاق بن راهويه املتوَف
عن إسحاق بن إبراهيم
ّ
سنة 457هـ] أنه قالَ :
كان ال ّليث بن املظ ّفر رجال صاحلًا ،ومات اخلليل ومل
فسمى لسانه اخلليل،
يفرغ من كتاب العي
َّ
فأحب ال ّليث أن ين ِّفق الكتاب ك ّله َّ
فإذا رأيت يف الكتاب (سألت اخلليل بن أمحد) أو (أخربين اخلليل بن أمحد) فإنّه
(قال اخلليل) فإنام يعني لسان نفسهَ .
قالَ :
نفسه .وإذا َ
قال :وإنّام
يعني اخلليل َ
وقع االضطراب يف الكتاب من ق َبل خليل ال ّليث.
قلت :وهذا صحيح عن إسحاق ،رواه ال ّثقات عنه)(.)1
ففي هذا الفعل من ال ّليث تدليس مقرون بالوضع ،فأما التدليس فمن
جهة استعامله لف ًظا ُيتمل أمرين عىل الوجه الذي ذكرناه يف الكالم عىل
التدليس ،وهو لفظ (اخلليل) .وأما الوضع فهو الكالم الذي أنشأه هو وأدخله
يف كتاب العي من طريق هذا التدليس.
أصح هذا األمر عن الليث أم مل يص ّح فإنا مل َنر أحدً ا رماه
وسواء
ّ

اللغوي يف مراتب النحويي ص .13وقد
(ُ )1تذيب اللغة  .47 /1وقب َله ذكر ذلك أبو الط ّيب
ّ
ً
اللغوي)
مستدال به عىل وقوع الوضع (أي بمعناه
النص األستاذ صالح ال َعمري
َ
ّ
سبق أن ساق هذا َّ
من رجل موصوف بالصالح .وذلك يف املنازعة  2من احلديث  550175يف ملتقى أهل احلديث.
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اعا باملعنى املصطلح عليه عند أهل احلديث ،بل ّ
إن
وض ً
بالكذب وال جع َله َّ
تدليسا ال كذ ًبا فقال( :وكلام قال [يعني
نفسه سامه يف موض نع آخر
َّ
ً
األزهري َ
َ
الليث] :قلت للخليل فقال .أو قال :سمعت اخلليل .فهو اخلليل بن أمحد ال
تدليس فيه .وإذا قال :قال اخلليل .ففيه نظر)( )1أي فيه تدليس بداللة مفهوم
املخالفة.
مناقضا له وال
بالصالح ومل َير تدليسه
ً
وقد وص َفه ابن راهويه مع ذلك ّ
مان ًعا منه ،ومل يتع ّقبه األزهري يف هذا.
التدليس ليس
ربد شاهد عىل أن
ففي هذين
َ
ّ
النصي عن ال ّليث وامل ّ
أيضا عىل أنّه قد
مصطلحا
خاصا بأهل احلديث كام زعم بعضهم ،وشاهد ً
ًّ
ً
أيمة النحو ،واآلخر
وصف بالتدليس بعض ال ّلغويي أحدهم إمام من أكرب ّ
َ
الصالح.
إمام م ّت َبع يف ال ّلغة .وشاهد عىل أن التدليس
املقرون بالوضع ال ينايف ّ
أيمة احلديث وصلحائهم ويف
وإذا علمنا أنه قد وقع يف مثل هذا نفر من ّ
حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم فكيف نستبعد أن يقع فيه بعض علامء اللغة
ويف شواهد من ال ُّلغة وهم يف الغالب ُّ
وتور ًعا
أقل تد ّينًا
ّ
أقرب ما يكون إىل
 وإذا نظرنا يف صنيع ابن مالك رمحه اهلل وجدناه
َ
نسب نحو ثالثة وأربعي بيتًا من األبيات
صنيع ال َّليث .وذلك أن ابن مالك
َ
ن
فأول األمر
تفرد بذكرها إىل (الطائي) أو
(رجل من ط ِّيئ) أو نحو ذلكّ .
التي ّ
( )1التهذيب .251 /5
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سمى بذلك (كاذ ًبا) ألن لفظ (الطائي) ُيتمل أمرين ،أحدمها أن يراد
أنه ال ي ّ
طائي قديم ُيتج به .وهو االحتامل القريب السابق إىل ذهن لداللة القرائن
به
ّ
النسب .وهذا املعنى هو
نفسه ألنه
طائي َ
ُّ
عليه كام هو ّبي .واآلخر أن يريدَ به َ
لضعف داللة
يظن املقصود هو األول ال هذا .وذلك َ
املقصود ،ولكن املخا َطب ّ
أيضا قوله( :قال رجل من العرب) أو (قال
القرائن عىل هذا االحتامل .ومثل ً
َ
الدالئل عىل وقوع
آخر) .وهو داخل يف (تدليس األسامء) .وقد ذكرت يف كتايب
أيضا امتناع أن يكون ً
متثيال( .)1وأمر آخر ،وهو أنّه ال
هذا التدليس ،وذكرت ً
اعا ألن الوضع إذا أطلق فإنام يراد به الوضع املقرتن بالكذب.
وض ً
أيضا ّ
سمى ً
ي ّ
وضع أبياتًا فنعم ،ولكن هذا وحده ليس من ما يذ ّم به
بالوضاع أنه
فإن أريد
ّ
َ
أحد ألن ّ
ووضاع عىل املبالغة ،وإنام يذ ّم
صنع كال ًما فهو واضع له
كل من
ّ
َ
كذب يف هذا فمن جهة الكذب يذ ّم ال من جهة
بنسبته الكال َم إىل غريه ،فإن
َ
كذب ومل يضع شي ًئا لكان جرمه وجرم الكاذب
الوضع ،أال ترى أنه لو
َ
الواضع سوا ًءا؟ وإن نس َبه إىل غريه من طريق التدليس فبسبب التدليس يذ ّم ال
بسبب الوضع ألن من ح ِّقه أن يضع ما شا َء من كالم ولو يف كتب العلوم
كالنحو والترصيف ً
مثال لغرض التمثيل ،ولكن ليس من ح ِّقه أن يوهم يف
نسبته .وينبغي حي ن
الوضاع املراد به عند
إذ أن يعا َمل معاملة املد ّلس ال معاملة ّ
أهل احلديث ّ
الكذاب.
( )1ص 33فام وراء .ويأيت لذلك مزيد بيان ص.155
191

ولو قال ابن مالك يف يشء من األبيات التي وض َعها( :قال طرفة بن
العبد) ً
مثال أو (قال حسان بن ثابت) أو نحو هذا من األسامء التي ال حتتمل
معنيي أحدمها موافق للواقع لكان بذلك ّ
كذا ًبا ،ولكنه مل يفعل شي ًئا من ذلك،
(الطائي) ،وهو كام ذكرت ُيتمل معنيي أحدمها موافق للواقع
وإنام ذكر لفظ
ّ
والقرينة عليه ضعيفة .وهذا هو التدليس.
وإذن فابن مالك ليس ّ
اعا ،وإنام هو مد ّلس .واملراد
وض ً
كذا ًبا وال ّ
بالتدليس هنا التدليس املعروف عند أهل احلديث ال التدليس املشتهر عىل
فكثريا ما
صريوه ردي ًفا للكذب،
ألسنة العا ّمة ألن العا ّمة قد ابتذلوه حتّى ّ
ً
تسمعهم يقولون( :هذا كذب وتدليس) .وهلذا ذكر بعضهم َّ
أن (التدليس اسم
ثقيل شنيع الظاهر لكنّه خفيف الباطن سهل

املعنى)()1

يعني بالنسبة إىل

الكذب .وربام عطف بعض املتقدّ مي التدليس عىل الكذب ،ولكن ليس هذا
َ
أصل معناه.
ن
بإجياز ،وهي
 وها هنا مسائل مه ّمة تتع ّلق بالتدليس ال بدَّ من بياهنا
هل التدليس يناقض الصالح والتد ّين؟ وهل هو مسقط لعدالة فاعله وللثقة
به؟ وهل هو موجب الطراح رواية فاعله؟ وهل يلزم من فعله سوء الن ّية
وخبث القصد وإرادة اإلفساد يف العلم؟ وهل يلحق بالكذب أحيانًا؟
وسأجيب عنها واحدً ا واحدً ا إن شاء اهلل.
) (1النكت عىل مقدمة ابن الصالح للزركّش  ،13 /4ط أضواء السلف.
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أما األول والثاين ،وهو هل التدليس يناقض الصالح والتد ّين ،وهل هو
مسقط لعدالة فاعله وللثقة به ،فسأدع كلامت العلامء جتيب عنه ،قال اخلطيب
البغدادي (ت215هـ)( :وقال خلق كثري من أهل العلم :خرب املد ّلس مقبول
ألهنم مل جيعلوه بمثابة ّ
ناقضا لعدالته)( .)1وقال ابن
الكذاب ومل يروا التدليس ً
حجر (ت714هـ) عن أحدهم( :ثقة مد ّلس)( .)2وقال عن آخر( :ثقة حافظ
عارف بالقراءة ورع ،لكنه يد ّلس)( .)3وقال ُييا بن معي (ت455هـ) عن
الرواة( :صدوق مد ّلس)( .)4وقال أبو حاتم الرازي (ت433هـ) عن
أحد ّ
ريري( :واملد ِّلس من هأالء ليس
آخر( :صدوق يد ّلس)( .)5وقال املعاَف اجل ّ
ّ
بكذاب يف روايته وال جمروح يف عدالته وال مغموص يف أمانته ،وأعالم الفقهاء
ُيتجون يف الدّ ين بنقله)( .)6وقال ابن تيمية( :فإن تدليس الرواية واحلديث
ّ
فسق)( . )7وأمثال هذا
أعظم من تدليس املبيعّ ،
لكن من فعله متأول فيه ،فلم ي َّ
ن
فاش كثري ال يؤتَى عليه .ويف ما ذكرت كفاية و َمقنع.
( )1الكفاية يف علم الرواية له  ،511ط املكتبة العلمية.
( )4تقريب التهذيب  ،432ط دار العاصمة.
( )5تقريب التهذيب .212
( )2أخبار القضاة لوكيع .12 /4
( )1اجلرح والتعديل البن أيب حاتم  ،111 /5ط دار إحياء الرتاث.
( )1اجلليس الصالح .247 /4
(لكن).
( )3املستدرك عىل جمموع الفتاوى  .54 /4و(متأول) خرب
ّ
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وأما الثالث ،وهو هل التدليس موجب ال ّطراح رواية فاعله ،فاجلواب
ن
بلفظ َرصيح ال ُيتمل معنيي بحيث يؤ َمن
عزاها
أنه ال تق َبل روايته إال إذا َ
مرة فقد أبان لنا عورتَه
تدليسه ،قال الشافعي (ت402هـ)( :ومن عرفناه د ّلس ّ
يف روايته .وليست تلك العورة بالكذب فنر َّد هبا حدي َثه وال النصيحة يف
َ
فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة يف الصدق ،فقلنا :ال نقبل من
الصدق
مد ّلس حدي ًثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت)(.)1
وأما الرابع واخلامس ،وهو هل يلزم من فعله سوء الن ّية وخبث القصد
فاحلق أنه ليس من
وإرادة اإلفساد يف العلم؟ وهل يلحق بالكذب أحيانًا؟
ُّ
ً
غرض املد ّلس وال َأ َربه يف التدليس أن يت َ
سبيال إىل التل ّعب بالعلم أو
ّخذه
الزيف واالضطراب فيه ،وإنام احلامل له عليه أغراض خمتلفة
دس َّ
إفساده أو ِّ
ّ
احلظ للنفس بالتز ّين وابتغاء التم ُّيز عن األقران .وهذا من اهلوى
مالكها طلب
َّ
والشغف
حب الرئاسة
اخلفي الذي ق ّلام يس َلم منه أحد( ،)2وهو من قبيل ّ
ّ
الصيت .ومن هذا ينشأ التنافر بي األقران واملتعارصين وذوي
باحلمد وذهاب ِّ
بالصالح والتقوى.
الصناعة الواحدة ونحوهم وإن كانوا من العلامء املوسومي ّ
ِّ
لقي من شواهد هذا عج ًبا
ومن تص َّف َح
أخبار العلامء وس َ َريهم َ
َ
اخلور عليه والوهن فيه
ولو كان من غرض املد ِّلس إفساد العلم وإدخال َ

( )1الرسالة فقرتا  ،1051 -1055تح شاكر.
( )4راجع ما ذكرنا ص.131
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يضطره يشء إىل احتامل التدليس مع ما فيه من ض نيق،
لكان ينبغي أن ال
ّ
والرغبة عن الكذب مع ما فيه من ن
سعة ألن هذا الغرض ال تنطوي عليه إال
رجل خيطت عىل بغضة للعلم ونَص ن
ن
فأي ور نع بعد
أضالع
وفرح بمصابهُّ ،
ب له َ
هذا قد ُيجزه عن الكذب؟
وقد ب ّينت آن ًفا أن التدليس ليس كذ ًبا باعتبار حقيقته ،ولكنا نجد من
احلجاج
العلامء من شدَّ د يف التدليس وغ َّلظ جر َمه ،من ذلك قول شعبة بن
ّ
إيل من أن
(ت110هـ)( :التدليس أخو الكذب) وقوله( :ألن أزين
ُّ
أحب ّ
أد ِّلس)( .)1وهذا القول منهم حممول عىل اعتبار مآل التدليس ال حقيقته ألن
احلق بالباطل
التدليس قد يؤ ّدي أحيانًا إىل ما يؤ ّدي إليه الكذب من التباس ِّ
وعرس التمييز بينهام .وهو مع ذلك قول مردود عليهم ،فإن حقيقة الكذب كام
ذكرت مباينة حلقيقة التدليس .والّشء إنام يعرف اسمه بالنظر يف حقيقته ال بام
الصالح( :وهذا من شعبة إفراط
لعله ُيصل من مآالته .ويف هذا يقول ابن ّ
حممول عىل املبالغة يف الزجر عنه والتنفري)(.)2
صح هذا ك ّله فمن اخلطأ أن يقال( :كيف يكون ابن مالك مد ّل ًسا
 وإذا ّ
والصدق؟) إذ ال تضا ّد بي هذه األوصاف ،فقد
بالصالح والعبادة ّ
وقد وصف ّ
ن
ن
واحد.
رجل
جتتمع يف

( )1الكامل البن عدي  ،103 /1ط دار الكتب العلمية.
( )4املقدمة ص.31
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ن
أخف كراهي ًة
مالك،
وقع فيه ابن
ُّ
ومع ذلك فتدليس األسامء ،وهو الذي َ
الصالح( :وأما القسم الثاين [وهو تدليس
من تدليس اإلسناد ،قال ابن ّ
للمروي عنه وتوعري لطريق
أخف .وفيه تضييع
الشيوخ أو األسامء] فأمره
ُّ
ِّ
الوقوف عىل حاله وأهل ّيته .وخيتلف احلال يف كراهة
معرفته عىل من يطلب
َ
ذلك بحسب الغرض احلامل عليه)(.)1
وقوعه يف التدليس موجب لفساد الن ّية
أيضا أن يظ ّن أن
َ
ومن اخلطأ ً
الوضاع أي ّ
الكذاب ال املد ّلس.
وخبث القصد جتا َه العلم ،فإن هذا من صفة ّ
ن
االصطالحي املعروف.
اعا باملعنى
وقد بينت أن ابن
وض ً
مالك ليس ّ
ّ
والتأول له يف الوقوع
الظن به
 فإذا شئنا أن نتناهى إىل الغاية يف حسن
ُّ
ِّ
يف هذا التدليس فإنا نقول:
َّ
إن املسائل التي وضع فيها ابن مالك أبياتًا عىل رضبي:
السامع
أ -رضب أراه إعامل القياس فيها رأ ًيا ،ولكن أعوزه الشاهد من ّ
َ
لتكون كالتمثيل ملا يراه يف هذه املسألة من
ضع بيتًا أو أبياتًا
عن العرب ،فو َ
ثم د َّلس هذا التمثيل.
جمرد القياس ّ
مبني عىل ّ
حك نم ّ
والظاهر أن من ما مح َله عىل ذلك إراد َته تقوي َة رأيه الذي بنَاه عىل القياس
ن
صحيحا .ويف هذا تنفيق لرأيه ومظاهرة له ومحل للناس
سامعا
ظن
ً
ً
بشاهد قد ي ّ
القوة بحيث ينبغي األخذ به واملصري إليه ألنه
عىل َقبوله .وكأنّه َيرى أنه من ّ
( )1املقدمة ص.31
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ثم رأى الشاهدَ
متى سهل عىل من بعدَ ه منازعته يف ّ
صحة القياس الذي قدّ مه ّ
من ِّ
حج ًة فإنه سينكص دونَه ويذعن له ولن يكون يف طوقه أن
الشعر وخا َله ّ
يد َف َعه ألنه سامع ال قياس .وقد أوردت يف كتايب أمثل ًة الغرتار من بعده بمثل
هذا(.)1
وسأذكر لذلك مثالي:
 -1رأى ابن مالك أن القياس يقِض بمجيء اخلرب مجل ًة طلب ّي ًة إذ ال فرق
الطلبي ،وقد جاء اخلرب مفر ًدا طلب ًّيا يف قوهلم( :كيف أنت؟)،
بينه وبي املفرد
ّ
(وأيضا فإن وقوع
فوضع بيتًا ،وقال:
نصا من ال ّسامع،
ً
َ
ولكنَّه مل جيد عىل هذا ًّ

اخلرب مفر ًدا طلب ًّيا نحو :كيف أنت؟ ثابت بات ن
ّفاق ،فال يمتنع ثبوته مجل ًة طلب ّي ًة
بالقياس لو كان غري مسموع .ومع ذلك فهو مسموع شائع يف كالم العرب
كقول رجل من ط ّيئ:
قلب من َ
عيـل صـربه كيـف يسـلو

صـــاليا نـــار لوعـ ن
ــة
ً
َ

وغـــرا نم؟)()2

 -4أ َّداه القياس إىل أن (كان) وأخواُتا هلـا مصـادر بحجـة دخـول (أن)
تئول وصلتَها بمصدر ،ولكنه مل جيد شاهدً ا من السامع عـىل ذلـك
عليها ،وهي ّ
كنــت إ َّيــاه فإيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ــمبيترًا،وال ت
صــاح َش
َــزل( ...أن َ
فيها ِّ
يكـن هلـا َّمصـادر مل تـدخل
املــواألفعال لـو مل
ذاكــرهذه
وقال:
فوضع
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا يشـــأ فلسـ َ
وما ُّ
ﯩ ﯪ ﴾ [األعـرافّ ]40 :
ألن أن هـذه ومـا
عليها أن ،كقوله تعـاىل ﴿ :ﯧ ﯨ
ن
صــبة فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بع
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
عرو ،فـاغتبط فألنـ َ
الويفبعد.
ص
وهو يا ّ
العهد
(1د) َ
مهمَ .
ريت 55فام َّ
أيضا
( )4رشح التسهيل  .510 /1وانظر ً
والكـرم
النقض.دا يف سـبيل املجـد
ـدوصها 373منعىل الع
َ
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر 197ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه

أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد

ُيا يف قول الشاعر:
وصلت به يف تأويل املصدر ،وقد جاء مصدرها رص ً
ببـ ن
ـذل وحلـ نم ســا َد يف قومــه الفتــى

وكونـــك إ ّيـــاه عليـــك

يســـري)()1

ب -ورضب من املسائل ساع َفه فيها الشاهد الصحيح الرصيح عن
َ
الباعث له
وضع فيها مع ذلك بيتًا أو أكثر ،فهذا من ما أحسب أن
العرب ،و
َ
كنــت إيــاه فإيــاه كــن ح َّقــا
صــاح َشــمر وال تَــزل ذاكــر املــو فــإن
َ
إهيام كثرة الشواهد َ
عليه إما ِّ
الواردة يف املسألة ليخل َّص منَّ ذلك إىل جواز
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
القياس ُّ
البشاشـ َ
غفة كائن
عليها،يبـدي
كل مـن
وما
وإما ّ
بالتكًـا ّثر واإلغراب والبسوق عىل غريه بذكر
الش
ن
صــبة فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
مســتعينًا بع
قهــرتالالعــدا ال
يعرفوهنا(.)2
شواهدَ
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
عرو ،فـاغتبط فألنـ َ
العهد يا
الويف
ريت
د َ
َّ
مثالي َ هلذا:
أيضا
وسأذكر ً
ـدوها عىل العدا يف سـبيل املجـد والكـرم
َّ
ابنـنفس َ
مالكقهـ َـر
ذكر َء الـ
ثالثةعـ ِّ
شواهد صحيحة يف عود الضمري عىل متأخر َعنه
تعلــم-1شــفاَ
ن
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
فـــال ي
ـــر من وضعه ثم قال( :والنحويون إال أبا
أبيات
مـــون،ثالثة
املـــوتوزاتع َد َل عليها
آت ورتب ًة
لف ًظا
َ
َ
لـــك منجـــدا
أخـــاك إذا مل تلفـــه
ُيكمونــاالً
هذا.ـــع
مثلك مو َل
وغـــري
ــوالً وإمهـ
مخـ
والصحيح جوازه لوروده عن العرب يف
بمنع
الفتح
أعوذ برب العـرش مـن ( )3ن
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
ـت من ما وضعه إهيا ًما لكثرة الشواهد يف
فئـة ،ب َغفهذه
األبيات ِّاملذكورة وغريها)
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
املسألة.
ن
فبــالغ بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
َّ
وجـــدي َض َ
بـــك ا
أراينّدة لعاملها املوافق هلا لف ًظا ومعنًى فذكر
لشـــديد مؤك
ملجيء احلال
عر
إن َ -4
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
( )1رشح التسهيل  .555 /1وانظر اغرتار السيوطي به يف َّمهع اهلوامع .32 /4
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ
( )4وانظر مزيد بيان هلذا يف ص.375 ،355
ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ ُّ
عـ ً

( )5رشح التسهيل .110 /1
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ً
صحيحا من ّ
الشعر وزا َدها بيتًا من وضعه( ،)1فهذا
ومثاال
مثالي من القرآن
ً
وأمثاله من ما يظهر ّ
حب التك ّثر واإلغراب.
أن ع ّلته ُّ
وهذا ك ُّله يرجع إما إىل تقوية الرأي ونرصته وإما إىل الرغبة يف االنفراد
ن
غريبة ال يعرفها غريه ونحو ذلك من األغراض التي من أجلها يد ِّلس
بشواهدَ
املد ِّلسون وإن كانوا من الصاحلي .وأ ًّيا ما يكن ذلك فليس من بي هذه
األغراض القصد إىل إفساد العلم والعبث به.
 فإن قيل:
صحيح ّ
مرة واحد ًة بنسبة هذه األبيات إليه ،وإنام
يرصح َّ
أن ابن مالك مل ِّ
ن
(الطائي) أو
ونسب بعضها إىل
(رجل من العرب)
نسب ما نس َبه منها إىل
َ
َ
ِّ
ن
أن هذا من ما يوهم َّ
(رجل من ط ّيئ) ،وصحيح َّ
أن قائ َلها من الشعراء الذين
التدليس ،إذ لع َّله أرا َد
بتعمده
َ
ُي ُّ
تج هبم كام وقع هذا ح ًّقا ،ولكن ذلك ال يقطع ُّ
جمرد التمثيل ألنه ّملا كان األمر عند َسوقها مرت ِّد ًدا بي أن يقول( :كام قلت)
هبا َّ
الطائي) نزع إىل الوجه الثاين
وبي أن يقول( :كام قال الشاعر) أو (كام قال
ُّ
ن
ن
قصد إىل التعمية عىل املخا َطب ،وذلك لطول
إرصاد لذلك وال
اتِّفا ًقا من غري
إلفه لطريقة إنشاد ِّ
الشعر يف كتب النّحو إذ املعهود أهنا تساق بغري ضمري
املتك ِّلم .وإنام مل يتك َّلف التنبيه عىل أهنا من وضعه ألنَّه مل َير احلاج َة داعي ًة إىل
صحة
هذا إذ هي عنده شواهد للتمثيل ،وغ َفل عن كون من بعدَ ه قد خيالفه يف َّ
( )1رشح التسهيل .513 /4
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االحتجاج بالقياس الذي َ
أدىل به ،فإذا رأى هذه الشواهدَ التي وضعها للتمثيل
انقاد هلا وأخذ برأيه .ولوال َ
ذلك مل يأخذ به.
فاجلواب عن هذا من وجهي:
األولَّ :
أن ابن مالك مل يكن من الغفلة وق َّلة الفطنة بحيث خيفى عليه مثل
ن
واحدة يف كتابه ،فجع َله من
ذلك ،فها هو ذا قد انت َبه لعدم متثيل سيبويه ملسألة
َ
التمثيل ألن ال يعتقد أنه من ما استعملته
شواهد أمانته وكامل عدالته حي ترك
العرب ،فقال يف ذلك( :وما يوجد يف كتب النحويي من نحو ما قام سعد لكن
عمرا .فمن كالمهم ال من كالم العرب .ولذلك مل
سعيد ،وال تزر زيدً ا لكن ً
يم ّثل سيبويه يف أمثلة العطف إال بـ"ولكن" .وهذا من شواهد أمانته وكامل
َ
َ
التمثيل به ألن ال يعتقد
وترك
عدالته ألنه ال جييز العطف هبا غري مسبوقة بواو.
أنه من ما استعملته العرب)( ،)1فهو كام ترى عارف بخ َطر التمثيل يف موضع
االستشهاد َّ
وأن فع َله مع ترك التنبيه عليه خم ٌّل بكامل األمانة والعدالة ألدائه إىل
يظن ٌّ
ظان أنه قد يفارقه مثل
الصحاح،
َ
فكيف ّ
اعتقاد أنه من شواهد العرب ِّ
هذا االنتباه يف نحو سبع مئة بيت ّفر َقها عىل ست نّة من كتبه مستغر ًقا يف نظمها
السني ال ِّط َ
فيجوز أن تفرط
وال ،فليست هي بيتًا وال بيتي وال هي بنت ليلتها
َ
َ
َ
منه َ
وتتأو َبه الفكرة بعد الفكرة
نفسه ما َدبريها
قبل أن يتفكّر يف آثارها
َّ
ويسأل َ
يف شأهنا ويف إمكان اغرتار املخا َطب هبا؟ هذا مع إرصاره عىل كتامن هذا األمر
( )1رشح التسهيل .525 /5
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وخاصته يف هذه املدّ ة الطويلة .ومثل هذا ال يمكن أن يكون
البت َة عن طالبه
ّ
عفوا.
ً

ن
الثاينّ :
مالك مل يكتف بنسبة ما نس َبه منها إىل (رجل من العرب)
أن ابن

نسب بعضها إىل (رجل من فصحاء ط ِّيئ)( )1وإىل (بعض
(الطائي) ،وإنام
وإىل
َ
ِّ
الفصحاء) كام قال(:)2
كقــول بعــض الفصــحاء منشــدا:
ــــن بالعليـــــاء إال ســـــ ِّيدا
مل يعـ َ
نفسه .ولو َ
جمر َد
كان غرضه من إخفاء نسبة هذه األبيات َّ
مريدً ا بذلك َ
رصفها عن ضمري املتك ِّلم إىل ما جياري املعهود يف إنشاد ِّ
الشعر مل ُيتج إىل نعت
ن
إرادة للتعمية عىل املخا َطب لكي
نفسه بالفصاحة ،فإن ذلك ال يكون إال عن
ُيسب هذا ِّ
تج به .وهذا هو عي التدليس
الشعر من ما ُي ُّ
أيضا وص َفه لبعضها بأهنا من (حجج البرصيي) أو (من
وزد عىل هذا ً
السامع) أو (الوارد) أو (دليل عىل صحة االستعامل) أو (من أظهر الشواهد
َ
يكون إخفاء النسبة قد وقع من
صحة االستعامل)( ،)3فهذا ك ُّله ينفي أن
عىل ّ
ن
تعمد.
ابن مالك ً
عفوا من غري قصد وال ّ
( )1رشح الكافية الشافية  ،121 /4ورشح التسهيل .544 /4
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( )5انظر تفصيل هذا يف كتايب ص 71فام بعد.
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آثارا منكَر ًة منها:
جر هذا التدليس ً
 وقد َّ
أ -أن طائفة من من جاء بعدَ ه رأوا يف هذه األبيات املوضوعة شواهدَ
اغرتارا هبا .ولو علموا َّأهنا
فرجحوا بعض آرائه
رصُي ًة ال يسعهم العدول عنها َّ
ً
غريها .وقد
جمرد القياس فر ّبام ّ
موضوعة وأن َّليس يف تلك املسائل إال َّ
رجحوا َ
عرضت يف كتايب عد ًدا من األمثلة لذلك(.)1
عرف يف شعر
ب -أنّه ور َدت يف بعض هذه األبيات ألفاظ وأساليب ال ت َ
صحة هذه األلفاظ
يتعمد ابن مالك إيرا َدها إذ مل يستشهد هبا عىل ّ
االحتجاج مل َّ
َ
مسائل َ
فاحتج هبا من جاء بعدَ ه.
أخ َر،
أو األساليب ،وإنام استشهدَ هبا عىل
َّ
ومثال ذلك أسلوب (ال غري) ،فإنّه مل يرد يف ن
ن
صحيح .وقد وض َع
نثر وال شعر
ابن مالك هذا البيت(:)2
جوا ًبــا بــه تنجــو اعتمــد ،فور ّبنــا

ل َعــن عمـ ن
ـلفت ال غــري تســأل
ـل أسـ َ

واستشهد به عىل دخول الالم عىل معمول جواب القسم يف ( َلعن عمل)،
صحة أسلوب (ال غري) كالفريوزبادي
فاحتج به بعض من جاء بعدَ ه عىل
ّ
ّ
كنــت (إ َّي)3ــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
صــاح َشــمر وال تَــزل ذاكــر املــو فــإن
َ
هـ) ،فإنه قال( :قيلَ:
(تِّ 713
وقوهلم :ال غري .حلن  .وهو غري ج ّيد ألنه
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا يشـــأ فلسـ َ
وما ُّ
مسموع يف قول الشاعر:
ن
صــبة فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بع
عرو ،فـاغتبط
(1د) َ
العهد يا َ
ريت 55فام َّ
الويفبعد.
ص

ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
فألنـ َ

والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ

التسهيل ال5ـ405 /
()4
ـدوها
رشحشــفا َء
تع َّلــم
ـنفسَ .قهـ َـر عـ ِّ
( )5نراجع ً
املبارك.
مثال مغني اللبيب البن هشام ص
فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
 ،405تحت،
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

َ  012أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مولـــع
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ

جوا ًبــا بــه تنجــو اعتمــد ،فور ّبنــا

ل َعــن عمـ ن
ـلفت ال غــري تســأل
ـل أسـ َ

احتج به ابن مالك يف باب القسم من رشح التسهيل)(.)1
وقد
ّ
ومثال آخر تصدير (ما دام) نحو (ما دام زيد جمتهدً ا فسينجح) ،فإنّه من
ــاه كــن ح َّقــا
كنــت إ َّيــاه
صــاح َشــمر وال تَــزل ذاكــر املــو فــإن
َ
ابنفإ َّي ن
عرف يف َ
األساليب ِّ
مالك هذا البيت:
االحتجاج .وقد وضع
عرص
التي ال ت َ
ــدا
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا يشـــأ فلسـ َ
ومادام ُّ
فهو الذي لست عنـه راغبـا أبـدا()2
َ
رسي مـن وثقـت بـه
ً
ما َ
حافظ ّ
ن
صــبة فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بع
فاحتج به جممع
(كان)،
عمل
ل
تعم
التي
(دام)
شاهدً ا عىل توسيط خرب
نّ
َ
ـت أو هــو عــن قريــب ذاهــب
ريت الويف العهد يا عرو ،فـاغتبط فألنـ َ
د َ
َ
َّ
صحة األسلوب السابق(.)3
اللغة يف القاهرة عىل ّ
والكـرم
تع َّلــم شــفاء الــنفس َقهــر عــدوها عىل العدا يف سـبيل املجـد
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّق َــا
فــإن
َ
ذاكــر ِّ
صــاح َش ّ ِّ َ
وال تَــزل
األبيات َ َ
املــورضو ًبا من اخلَلط يف نسبتها فنسب بعضها
أحدثت
ــمرهذه
ج -أن
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا يشـــأ فلسـ َ
ُّ
رشا وزياد بن س ّيار
إىلوماشعراء قدماء ور ّبام أحلقت بدواوينهم ،وذلك كتأ ّبط
ًّ
أخـ َ
َ
ـــدا
ــدىملغـتلف
ــاك إذا
ــداــاالالً وغـ
الً وإمهـ
مخـــو
ــرينًاكبعمو َلـ ن
منجرضر
لـــكوال
ـــهنفـــع
ــريه
ــع فـــام لـ
مســتعي
قهــرت
صــبةرواحة وكعب بن زهري وبجري بن زهري
وعبد اهلل بن
والكلحبةالعالريبوعي
أعوذ برب العـرش مـن ن
ــر
ــأنواععـاخل
ــن بـ
ولكـ
ــدائع ن
فئـة ب َ
غ
واملكـــب
ـب ذاه
ـنـقريـ
أو هــو
ـت
ـت فألنـ َ
د َ ِّ
عرو،أوفـاغتبط
العهد يا
التيمي َ
ريت بن َّ
العجاج
مهلهل الكناين وجمنون ليىل ورؤبة بن
الويفعيسى
وحممد
ّ
ها بينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
والكـرم
ـدوها عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
تع َّلـ ِّـم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ
ِّ
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
بـــك الشـــديد أراين فبــالغ
َّ
املحيط َ
إن ن
ــــي
ــــالل مبـ
الغريب ،فنسـ
حتفة ت
وجميب النِّدا
ض/ـ ،117
ــــيانه1 /
للدماميني 1
مـــون،وانظر
(غري).
آتالقاموس
()1
أيضاـــر
فـــال ًي
وجـــديتع َل
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تلفـــه
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
 ،420وناظر
الشواهد ص
( )4ليس يف كتبه املطبوعة ،ولكن نسب إنشاده إليه ابن هشام يف ختليص
واملجــد
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أعوذ برب العـرش مـن ن
ــدائع واملكـــر
أســباباخلـ
بتثبيــت بـــأنواع
فئـة ب َغـت ولكـــن
اجليش يف ِّ
متهيد القواعد  .1111 /5ونقل األخري ّ
يدل عىل أنه من إحدى نسخ رشحه للتسهيل كام
عــيل ،فــام ًيل عــوض إاله نــارص
فـ َّ
ـــد
ـ
محي
ـــاء
ـ
بالوف
ـــا
ـ
ط
اغتبا
ـــإن
فاصغ
برشحهُّصح،
رصيح الن
يتبي ب ِّين
ّها
لـهوانظر يف الكالم عىل ن َسخ التسهيل ص 330من هذا
.527
املطبوع /1
لكًا إذاذاوازنته
ن
وط ـع ،فطاعـ نـة مهــد نصــحه َ
رشــد
بلطــف يف التح ُّيــل َ وا َملكــر
بـــك الشـــديد أراين فبــالغ
النقض.
َّ
َ
وجـــدي
إن
ـدتنحوفيـ{ َ
ـذوال
ـك
ـن َظعه
منـ
صحيح ،م
ـاذرا
مقيسـعىل ُّ
( )5يف أصول اللغة  .121 /5وهذا األسلوب يف رأييهعبـكم ً
ﭠ عـﭡ
اضـطرام
احلـروب
ـى
فهول
ﭢﭣ ﭤ} [سورة التوبة ،]3:ولكنه مل يسمع بن ّصه.
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عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
َّ
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ

ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ ُّ
عـ ً

والفرزدق وذي الر ّمة .وأدخل بعضها يف شعر ط ِّيئ( .)1ونسب إنشاد بعضها
ض ّل ًة إىل بعض املتقدّ مي كسيبويه واألخفش (ت411هـ) واألصمعي
(ت411هـ) وكراع النمل (ت510هـ) وأيب عيل الفارك وابن جني
(ت554هـ) وابن اخلباز (ت155هـ) وريض الدّ ين األسرتاباذي
(ت171هـ)( .)2وهذه جناية عظيمة ال حدّ هلا
 فإن قيل:
فكيف يمكن أن َ
يفعل ابن مالك هذا مع ثنائه عىل صنيع سيبويه حي
َ
التمثيل ألن ال يعت َقد أنه من كالم العرب؟
ترك
كل من قال ً
فاجلواب أنه ليس جيب يف ِّ
قوال أو اعت َقدَ ه أن يفع َله ،فام أكثر
وُيسن الّشء وجيتنبه .وأنت ترى هذه اخلَ َّلة مستولي ًة
من يق ِّبح الّشء ويأتيه
ِّ
َ
الرجل
عىل أكثر النَّاس باختالف طبقاُتم وتباين مراتبهم ،فام أكثر ما َترى
َ
التقوى
الفاجر
اخلئون الغادر يمدح األمانة ،وترى
األثيم يدعو الناس إىل َ
َ
َ
لويل:
الس ّ
مهام َّ
ويف هذا يقول عبد اهلل بن ّ
وذ ُّموا لنـا الـدنيا وهـم يرضـعوهنا

أفــاويق حتّــى مــا يــد ّر هلــا ثعــل
َ

احلجاج يتكلم عىل
ويقول مالك بن دينار (ت150هـ)( :لربام رأيت
ّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ

( )1انظر شعر طيئ وأخبارها لوفاء السنديوين .354 ،371 ،374 /4

ــدا
111ا ،أبـ
ناشـــ ًئ
ــراه
ــت تـ
( )4يأيت بيان لبعض ذلك يف هذا النقض .وانظر يشـ
فلسـص َ
،111
،101
،101
ــأ كتايب
حوايش
ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ
.115 ،127 ،121 ،121 ،154 ،145 ،144 ،141فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن  014فألنـ َ
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
ن
َ

والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ

ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه

حسن صنيعه إىل أهل العراق وسو َء صنيعهم إليه حتى إنه ليخ ّيل
منربه ويذكر
َ
إىل السامع أنه صادق مظلوم )(.)1
يلزم إذن من إعجاب ابن مالك بفعل سيبويه أن َ
متأو ًال
فال َ
يفعل مث َله إما ّ
متأول .وأنت تع َلم أن بعض من وصفوا بالتدليس كانوا من أهل
غري ّ
وإما َ
بتأوهلم ما ال ي ّ
شك يف ذ ِّمه.
مع ذلك ُّ
الصالح والورع والعبادة ،ففعلوا َ
ّ
ذكره املتع ِّقب يف هذا
 وإذ فرغنا من هذا التمهيد فلنع ِّلق عىل بعض ما َ
الصدّ د.
قال املتع ّقب(:)2
مبه ًام للتدليس الذي فعله ابن مالك حيث قال:
(وقد ابتدع الباحث معنًى َ
التدليس هو أن يكون ل ّلفظ معنيان أحدمها خمالف للواقع ،وهو القريب إىل
السامع بالقرائن ،واآلخر موافق للواقع ،وهو بعيد عن فهم السامع،
فهم ّ
فتستعمل هذا اللفظ مع علمك بأن السامع لن يفهم منه إال املعنى القريب غري
املراد...
قال املتع ّقب :وهذا كالم فيه نظر ألنه لو كان السامع ال يفهم من إيراد
ابن مالك لتلك اللفظة املومهة إال الكذب ملا خفي تدليس ابن مالك عىل
النحويي املتأخرين عنه).

( )1البيان والتبيي .151 /4
( )4ص.112
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ويف هذا الكالم مآخذ عدَّ ة ،منها:
 -1أنه زعم أين مبتدع تفسري التدليس هبذا .وهذا غري صحيح ،ذلك ّ
بأن
التدليس يف معنى التورية واملعاريض إال أنه يتع َّلق بام جيب بيانه وال جيوز
عرف العلامء التوري َة واملعاريض بنحو تعريفي .وهذا ابن تيمية
كتامنه .وقد َّ
عرف املعاريض بقوله( :هي أن يتك ّلم الرجل بكالم جائز يقصد به معنًى
َّ
ويتوهم غريه أنه قصد به معنًى آخر .)1()...ثم قال بعد( :ومن هذا
صحيحا
ّ
ً
مكروها لتع ّلقه
الباب [أي باب املعاريض] التدليس يف اإلسناد ،لكن هذا كان
ً
َ
فجعل معنى التدليس راج ًعا إىل معنى
بأمر الدّ ين وكون بيان العلم واج ًبا)(،)2
كره لتع ّلقه بأمر الدين .وهذا عي ما بينته يف كتايب،
التعريض إال أن التدليس ي َ
فقد قلت( :وهو [أي التدليس] يف معنى التورية واملعاريض ،ولكنّه يف العلم
تدليس)(.)3
واضحا ال إهبام فيه
مبهم .وأنا أجد التعريف
ً
 -4زعمه أن هذا التعريف َ
وال غموض .ولو كان كذلك ملا أمكنَه فهمه .وقد أفضت آن ًفا يف تفسريه
وبيانه.
غري
 -5ذكر املتع ِّقب أنه لو كان السامع ال يفهم من إطالق اللفظ املوهم َ

( )1الفتاوى .140 /1
( )4الفتاوى .144 /1
( )5ص.33
016

الكذب لعرفوا أنه كذب .وهذا عجب عاجب منه ،فإن الكذب املحض قد
مرص ً
رجال
يسمعه املرء فال يعرف أنه كذب،
َ
أرأيت لو أن أحدً ا قال لك :إن يف َ
ن
أفكنت
لغات ،وكان هذا الرجل كاذ ًبا،
اسمه عبد القادر بن حسن جييد سبع
َ
تستطيع احلكم عليه بالكذب؟
وذلك أن الكذب إنام يعرف بالتفتيش عن مطابقته للواقع من عدمها،
كل أحد أن َ
وليس يف قدرة ّ
يصل إىل الواقع الذي ُيكي عنه الكاذب ليعلم أهو
مطابق لكالمه أم ال.
وخذ ً
مثاال عىل هذا من األدباء وال ُّلغويي أبا عمر الزاهد (ت521هـ)
قائام ،فمن
عي (ت213هـ) ،فإن
َ
اخلالف يف ما يرويانه ما يزال ً
وصاعدً ا الر َب ّ
ربئهام من ذلك ،فلو كان
الناس من ينسبهام إىل الكذب والوضع ،ومنهم من ي ّ
ن
ّ
كذب ال يمكن أن خيفى النقطع اخلالف فيهام والنتهى العلامء يف ذلك إىل
كل
ن
رأي جازم(.)1
 ثم قال املتع ّقب(:)2
(وهب أننا س ّلمنا بصناعة ابن مالك لتلك األبيات فإنه ال يسوغ أن
ينعت ابن مالك بالتدليس ،وإنام ينعت بالكذب ألن صناعته لألبيات تعني
كذب،
قياسا عىل ما رآه علامء احلديث فقد
َ
الوضع يف املتن .وإذا َوضع يف املتن ً
( )1انظر ص 44من كتايب.
( )4ص.112
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يقول السمعاين( :وأما من يد ّلس يف املتون فهذا م ّطرح احلديث جمروح العدالة،
ّ
بالكذابي ومل يقبل
ملح ًقا
ُيرف الكلم عن مواضعه ،فكان َ
وهو من من ّ
حديثه(.))1
واملآخذ عىل هذا الكالم:
زعم أن صناعة األبيات تعني الوضع املعروف يف مصطلح احلديث
َ -1
نفسه ال يستلزم الكذب إال إذا
قط ًعا .وهذا باطل .وقد بينت آن ًفا أن الوضع َ
َ
التورية
نسب الكالم املوضوع إىل غري واضعه نسب ًة واضح ًة رصُي ًة ال حتتمل
ثم ينس َبه إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أو يضع مواعظ ثم
كأن يضع حدي ًثا ّ
ينسبها إىل احلسن البرصي أو يضع أبياتًا ثم ينسبها إىل الشافعي أو جمنون ليىل.
ن
مالك اقرتن به تدليس ،فمن أجل التدليس يذ ّم ال من
وبينت أن وضع ابن
اجع ما سبق.
جمرد الوضع .ولري َ
أجل ّ
معاين
الس
 -4احتجاجه بكالم السمعاين هو يف ِّ
احلق ّ
حجة عليه ال له ألن ّ
ّ
بالكذابي)َّ ،
ّ
فدل هذا
قال( :وأما من يد ّلس يف املتون) ثم قال( :فكان ملح ًقا
تدليسا ال كذ ًبا ألنه وص َفه ّأول
األصيل
السمعاين يراه من حيث معناه
عىل أن
ً
ّ
ّ
اعتبارا
حمضا ،وإنام أحل َقه بالكذب
بالتدليس ثم جع َله ملح ًقا بالكذب ال كذ ًبا ً
ً
ُيتج به املبطل
بمآله ال بحقيقة حاله .وما أحسن ما قال ابن تيم ّية( :مجيع ما ّ
تدل عىل احلق ،ال ّ
من األد ّلة الرشعية والعقل ّية إنام ّ
تدل عىل قول املبطل .وهذا
( )1يف قواطع األدلة .545 /4
018

كل أحد ،فإن الدليل الصحيح ال ّ
ظاهر يعرفه ّ
حق ال عىل باطل...
يدل إال عىل ّ
وهذا عجيب )(.)1
والذي يظهر يل أن الوضع يف املتن عىل ثالث صور:
األوىل :أن يدرج يف متن احلديث ما ليس من كالم النبي صىل اهلل عليه
وسلم عىل جهة الغفلة بحيث ال يقصد من ذلك إىل التعمية عىل من يسمعه
بحسبانه من كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم.
ن
احلديث ما ليس من كالم النبي صىل اهلل عليه
الثانية :أن يدرج يف متن
وسلم عىل جهة العمد مريدً ا بذلك التلبيس عىل سامع احلديث بحيث يظ ّن أنه
من كالم النبي .وال يكون يف مساق ذكره لكالمه الذي أدرجه كلمة حتتمل
التدليس ،وذلك بأن َ
يصل كالمه بكالم النبي صىل اهلل عليه وسلم من غري
َفص نل.
ن
بعبارة توهم التدليس
املدرج
الثالثة :كالصورة الثانية إال أنه يسوق كال َمه َ
أو يسكت بعد ذكر كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم سكت ًة يسري ًة ثم يورد كال َمه
هو كأنّه مجلة مستق ّلة منفصلة عن ما قبلها.
وال ريب أن السمعاين يقصد إىل الصورة الثالثة ألهنا هي التي ينطبق
ّ
اعتبارا بشناعة فعله
بالكذابي
أحلق مرتكبها
عليها اسم التدليس كام ذكر .وإنام َ
ً
ظن ما ليس من كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم من
إذ كان يؤ ّدي يقينًا إىل ّ
( )1جمموع الفتاوى  ،477 /1ط جممع امللك فهد.
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كالمه .وهذا عي ما يؤ ّدي إليه الكذب اخلالص .ومع ذلك فهذا الفعل يف
ملحق بالكذب .ولو اعتربنا املآل يف مثل هذا
ّ
احلق ليس كذ ًبا ،وإنام هو َ
السلف( )1سواء يف ذلك تدليس
فسنجعل التدليس ك َّله كذ ًبا كام نقل عن بعض ّ
ن
ن
كثرية إىل
أحيان
املتون وتدليس األسانيد وتدليس الشيوخ ألن ذلك يؤ ّدي يف
ظ ّن بعض األحاديث املوضوعة أو الضعيفة من صحيح كالم النبي صىل اهلل
عليه وسلم .و ُّ
أقل أحواله أنه يوهم غري الواقع .وهذا ما يفيده الكذب ،ولكن
الصحيح أن التدليس من حيث حقيقة معناه ليس كذ ًبا كام بينت.
َ
الصورة الثانية فهي كذب حمض .وأما الصورة األوىل فليست من ما
أما ّ
يثلب صاحبه إذ وقعت من بعض الصحابة ريض اهلل عنهم.
حجة
وأ ًّيا ما يكن األمر فلو تأ ّمل املتع ّقب كالم السمعاين فإنه لن جيد فيه ّ
ن
قررت ألن السمعاين َ
يشء
جعل وضع
له وال مستمسكًا ،بل سيجده مؤ ّيدً ا ملا ّ
ن
حديث منسوب إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ويف هذا ما
من الكالم يف أثناء
الصدق لع َظم جرم الكذب عليه،
يوجب غاي َة
التحرج والتذ ُّمم ويقتِض لزو َم ّ
ّ
حي رأى نَق َله عن
فأقر باستحقاقه هذا
جع َله
االسم يف أصل اللغة ،ثم َ
َ
تدليساّ ،
ً
التدليس الذي يستح ّقه بأصل اللغة مل جيعل مرتك َبه كذا ًبا ،وإنام جع َله ملح ًقا
ّ
بالكذابي.
الصورة الثالثة،
وإذا نظرنا يف صنيع ابن مالك ألفيناه
شبيها بام ذكرناه يف ّ
ً
( )1انظر ص 151من هذا النقض.
001

شعرا من نظمه الذي ال ُيتج به يف سياق االستشهاد بشعر العرب
فهو يضع ً
تج به ،ولكنّه مل يقدّ م له بكال نم ال ُيتمل معنيي فيكون كذ ًبا كام يف
الذي ُي ّ
ن
بألفاظ
الصورة الثانية .وذلك كأن يقول( :قال امرؤ القيس) ،وإنام قدّ م له
ن
السمعاين
توهم معنيي كام يف الصورة الثالثة .وهذا تدليس بال
ريب عند ّ
وغريه.
تبي إذن أن فعل ابن مالك ليس كذ ًبا يف أصل اللغة.
فقد ّ
ّ
بالكذابي؟
فلم ال يلحق
 فإن قيلَ :
ن
ن
فاجلواب ّ
نحوية ،وليست
مالك إنام وضع هذه األبيات يف مسائل
أن ابن
يات آلرائه ومك ِّث ن
يف أحاديث نبوية .ثم إهنا ال تعدو أن تكون مقو ن
رات
ّ
ّ
ّ
مسائل موضوع ًة ال َ
َ
فصلت يف
لشواهده .ومل خيتلق هبا
أصل هلا .وقد َ
سبق أن َّ
ذلك( ،)1فيب َقى عىل ما يستح ّقه فعله يف حقيقة اللغة ،وهو التدليس ،وال
لحق بعدادهم إذ ال َ
تبلغ جسامة
يتجاوزه إىل أن يس َلك يف زمرة الكذابي وي َ
فعله جسامة فعل من يد ّلس يف متن حديث منسوب إىل النبي صىل اهلل عليه
وسلم.
النص الفرد الذي مل ُيسن فهمه أو أراد
 -5أن املتع ِّقب اعتمد عىل هذا ِّ
أن ال ُيسن فهمه وبنَى عليه عا َّمة تعقيبه وألزمني به فجعل احلكم بوضع ابن
تناقضا بي الوقوع يف التدليس
أعجزه أن جيد
مالك موج ًبا للحكم بكذبه ألنّه
ً
َ
( )1ص 151من هذا النقض فام بعد.
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َ
فجعل وض َعه لألبيات موج ًبا لوقوعه يف
الصالح والتقوى والعبادة،
وبي ّ
اندس إىل ن ّيتي
ليتمهد له الطريق إىل إجياد هذا التناقض .ثم
الكذب ،وذلك
َّ
َّ
فزعم أين ّأُتمه يف نفيس بالكذب فقال يف آخر تعقيبه(( :)1ال اختالف بي بحث
فيصل املنصور ...وبحث نعيم البدري ،...ففي ّ
كل منهام اُتام البن مالك
مبارشا ،واُتام فيصل املنصور له غري
بالكذب إال أن اُتام نعيم البدري كان
ً
مبارش)
ن
حول وصفي البن مالك بالتدليس فجع َله
هكذا وبعجلة وق ّلة إنصاف َّ
ن
مبارش ،فألزمني بذلك ما ال أقول به وال يلزمني
غري
كذ ًبا َ
صح ذلك عندي باألد ّلة الناصعة
أال فليعلم هذا املتع ِّقب وغريه أنه لو َّ
ولكن األد ّلة التي بي أيدينا تأ َبى ّاُتا َم ابن
لقلت به غري مته ِّيب وال وج نل،
ّ
اإلنصاف.
ب
َ
مالك بالكذب .واهلل ُي ّ

ن
اجلائر َّ
تفرد بعدد من األبيات مل
والذي يبطل هذا الكال َم
أن ابن مالك ّ
َ

نجدها عند غريه ،ولكنَّه نس َبها نسب ًة رصُي ًة ال حتتمل التدليس إىل شعراء
ن
كبيت نسبه إىل معاوية ريض اهلل عنه وآخر نس َبه إىل رجل ال نعرفه،
بأسامئهم
وهو عبد اهلل بن َعمر ال َّلخمي( ،)2ومع َ
ذلك رأيت َقبول هذه األبيات وإن مل
أفرق بي ما
رص َح ،فلو كنت َّأُتمه بالكذب مل ّ
نجدها عند غريه تصدي ًقا له إذ َّ
( )1ص.403
( )4انظر ص 72من كتايب.
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نس َبه منها وما مل ينسبه.
ثم أورد
ّ 

املتعقب()1

ثالث شهادات يرى أهنا ّ
َ
تدل عىل صدق ابن

مالك يف ما يرويه وينقله ،وهي ّ
الشهادة بصالحه وتد ّينه ،والشهادة بالثقة
بنقله ،والشهادة بكثرة حفظه ومراجعته وا ّطالعه.
وهذه الشهادات صحيحة يف اجلملة ،ولكنّها ال تؤ ّدي إىل النتيجة التي
ذكرها .وذلك:
ّ -1
ّصاف الرجل بأنه ثقة ال ينايف الوقوع يف
الصالح والتد ُّين وات
َ
أن ّ
بعضه .قال اخلطيب البغدادي
فصلت ذلك آن ًفا .وأنا أعيد َ
التدليس كام ّ
(ت215هـ)( :وقال خلق كثري من أهل العلم :خرب املد ّلس مقبول ألهنم مل
ّ
ناقضا لعدالته)( .)2وقال ابن حجر
جيعلوه بمثابة
الكذاب ومل يروا التدليس ً
(ت714هـ) عن أحدهم( :ثقة مد ّلس)( .)3وقال عن آخر( :ثقة حافظ عارف
بالقراءة ورع ،لكنه يد ّلس)( .)4وقال ُييا بن معي (ت455هـ) عن أحد
الرواة( :صدوق مد ّلس)( .)5وقال أبو حاتم الرازي (ت433هـ) عن آخر:
ّ

( )1ص.115 -117
( )4الكفاية يف علم الرواية له .511
( )5تقريب التهذيب .432
( )2تقريب التهذيب .212
( )1أخبار القضاة لوكيع .12 /4
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(صدوق يد ّلس)(.)1
فجميع ما حشدَ ه من النصوص يف تقرير ذلك ال يغني َف ً
تيال .وإنام ترد
هذه النصوص عىل من وص َفه بالكذب.
 -4أما كثرة حفظه ومراجعته وا ّطالعه فمس ّلم هبا ،ولكن من اليقي أهنا
حتام إىل َقبول ِّ
ال توجب تربئة أحد من ِّ
كل ما
كل قادح يف روايته وال تفِض ً
َ
واشتمل عىل أمارات الغرابة والنكارة ومناقضة
ينقله وإن خالف دالئل العقل
طبائع األشياء .وأنت ترى أن ابن الكلبي (ت 402هـ) عىل ما نعت به من
ن
بمنجاة من
معشاره مل جيعله ذلك
سعة احلفظ واالطالع الذي ال يبلغ ابن مالك
َ
َ
ومثل ذلك صنعوا مع أيب عمر الزاهد مع
غمزه واُتامه بالكذب والتز ّيد.
أيضا وغريهم( .)2وهذا معروف ال ينكَر،
عي ً
عظيم حفظه ،ومع صاعد الر َب ّ
احلجة الواهية
ولكن املنكَر غري املعروف أن يتع َّلق أحد بمثل هذه ّ
ّ
أعيتك محـر الـوحش أن تصـطا َدها

ــأت رحمَـــك للحـــامر اآلهـــل
فعبـ َ

│
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ

ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر

وما ُّ
يبـدي أيب حاتم
والتعديل البن
اجلرح
)(1
ً.111ـا
البشاشـَ 5ة /كائن
كل مـن
قبول ما ن
ـب
توجبعــن
أو هــو
ـت
( )4انظر ص 44من كتايب .واملراد أن سعة ناحلفظ فألنـ َ
ذاهـاملرء،
ـبد به
يتفر
واالطالع ال
قريـ ّ
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
والكـرم
مرة.دا يف سـبيل املجـد
وليس املراد أن ابن مالك متَّهم بالكذب كهأالء ،كام بينّاعىلغريالع
َ
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
 004ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
ن َ

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد

التعليقة الثالثة:
التفرد
مناقشة االعرتاضات عىل دليل ُّ
ثم أنشأ املتع ِّقب

مبح ًثا()1

يزعم أنه يتناول فيه أد ّلتي عىل الوضع وير ّد

تفرد بنحو سبع مئة بيت ال
التفرد .واملراد به أن ابن مالك ّ
عليها فبدأ بدليل ّ
توجد يف كتاب قبله وال يعرفها أحد بعدَ ه .وهذا عدد موغل يف الكثرة .ومل
نجد أحدً ا بعد سيبويه تفرد هبذا العدد وال بمعشاره
يتفرد هبذا العدد
قلت :كنت ذكرت هذا يف كتايب( .)2وأنا اآلن أقول :بل مل ّ
وال مخسه وال َّ
أيضا مع مشافهته للعرب كام
أقل من ذلك سيبويه إمام النّحاة ً
مَض تبيانه.
ن
يسمى ً
لعلل جمملها
دليال
وقد أجاب املتع ّقب عن هذا الدليل بإنكاره أن ّ
بالصالح والتد ّين والثقة بالنقل والعدالة ،وعدم
شهادات العلامء البن مالك ّ
وجود نص ّ
يدل عىل ّ
شك بعض العلامء الذين جاءوا بعده يف هذه األبيات مع
وتفرده
كثرُتم وكثرة مؤلفاُتم وعنايتهم به وبكتبه ،وكثرة حمفوظه وا ّطالعهّ ،
بأمور ليست عند أمثاله كرتتيب األبواب واستعامل غريب املصطلحات وحشد
نوادر املصطلحات واإلكثار من االحتجاج باحلديث ،ومن هذه العلل التي
الظن بالعلامء.
ذكرها وجوب إحسان
ّ

( )1ص.112
( )4ص.45
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ن
وجوه:
واجلواب عن اعرتاضاته هذه من
 -1أن هذا الدليل عىل ع َظم خ َطره واحتفال متقدّ مي العلامء بمثله ليس
َ
َ
وهب َرجته ،ولكنه دليل من أد ّلة عدَّ ة.
الدليل األوحد
هو
فيسهل نقضه َ
ن
عجب أسائلكم كيف يأيت رجل يف القرن السابع بعدد ضخم
أوليس من
من شواهد النّحو مل يأت بمثله وال بعرشه أحد من النّحاة حتى املتقدّ مون
ن
ببعض من ّ
الذباب
وجدت بعضها أشب َه
ألطفت النظر فيها
منهم ،ثم إنك إذا
َّ
َ
ّ
مت فيها من دالئل النّسبة واأللفاظ واملعاين ما يفضح لك
بالذباب
وتوس َ
ّ
وألفيت الشبه َة فيها مفضي ًة إىل الظ ِّن ،والظ َّن منها
أنفاس التوليد الكامن َة فيها،
َ
َ
َ
سلمك ذلك إىل ث َلج اليقي.
مؤازرا للظ ّن
والدليل فيها مصدِّ ًقا للدليل حتَّى ي َ
ً
العجب منه وعلهنا نتب َّلد يف شأنه وجدنا
التفرد وقضينا َ
فلو كنَّا حي رأينا ّ
األبيات منسوب ًة لشعرا َء من أهل عرص االحتجاج بأسامئهم لنكلنا عن عزيمة
َ
شك ،وقد أخطأ ،ورأي ،وقد َ
اجلزم بوضع هذه األبيات وقلناٌّ :
فال ثم التمسنا
ن
برضوب من احلجج ،ولكنَّا ملا نظرنا يف األبيات
التفرد
املخرج من مأزق
َ
ّ
ن
شك ن
ً
األول قد أرد َفه من خلفه ٌّ
ثان
ألفيناها
غري منسوبة فرأينا شكَّنا ّ
أغفاال َ
(الطائي) وهذان ٌّ
شك
يؤ ّيده ويؤازره ،ثم وجدنا ما نسب منها إنام نسب إىل
ّ
ن
مالك .وهذا مدخل
الطائي قبيلة ابن
النسب إىل
ّ
ثالث ورابع ،فالثالث من جهة َ
للتدليس .ومل نجد شي ًئا منها منسوبا إىل ن
قبيلة أخرى ألنه ال يمكن التدليس إال
ً
بام ُيتمل معنيي .وأما الرابع فهو أن هذا الذي نس َبه منها إنام اقترص فيه عىل
النسبة إىل القبيلة دون ذكر اسم القائل نفسه ،فلم يقل يف يشء منها ً
مثال( :قال
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عامر الطائي) أو (مالك بن سعد الطائي) َّ
ألن الترصيح بمثل ذلك يمنع من
ويضطر إىل الكذب.
التدليس
ّ
خامسا
وروزها وجدنا شكًّا
ً
ثم ملا أخذنا يف تقليب متون األبيات َ
وعارشا وأكثر .وذلك من ق َبل ما ينبي عن عرص هذه األبيات ملا فيها
وسادسا
ً
ً
من األلفاظ املو َّلدة التي ال تعرف يف عرص االحتجاج ،ومن ق َبل ما ُّ
يدل عىل أن
وجوه خمتل ن
ن
ن
ن
فة
واحدة .وذلك من
مشكاة
األبيات ك َّلها قد خرجت من
هذه
َ
أيضا عىل زمنها وعىل
تنم ً
ثم ما فيها من املعاين التي ُّ
كشفت عنها يف كتايبّ .
شخص قائلها.
القرائن متساوقة متآخية ال ّ
بعضا وال يطعن
فأنت َترى أن
يكذب بعضها ً
َ
ن
بعضا.
بعضها عىل
بعض ،ال بل يصدِّ ق بعضها ً
فالدليل عىل هذه القض ّية ليس َ
التفرد وحدَ ه كام ترى ،إذن ألمكن
دليل ّ
التفص منه ببعض احلجج ،ولكنّها أد َّلة كثرية جمتمعة متضافرة.
ِّ
ّ -4
اعرتاضا .وهذا
يسمى
ً
أن ما اعرتض به املتع ِّقب ال ينهض أن ّ
تفصيله:
غري
أ -أما اعرتاضه بصالحه وتد ّينه وثقته وعدالته فقد مَض اجلواب عنه َ
َ
مرة وقلناّ :
العدل الثق َة قد يد ِّلس .فال تناقض بي األمرين.
إن الصالح املتدين
ّ
ب -أما عدم وجود نص ّ
يدل عىل ّ
شك بعض العلامء الذين جاءوا بعده
يف هذه األبيات مع كثرُتم وكثرة مؤلفاُتم وعنايتهم به وبكتبه ،فهو اعرتاض
فإن املسألة إذا قامت أد ّلتها فال يسقطها ّ
عا ّم ّي فاسدّ ،
أن علامء قرن من القرون
717

رشعي يقِض بعصمتهم وُييل غفلتَهم.
مل يقولوا هبا إال أن يكون هناك دليل
ٌّ
سبق ،فال نتك ّلف إعادتَه(.)1
وقد بينّا هذا يف ما َ
نعم ،قد نستأنس هبذا االعرتاض الذي أورده املتع ّقب لو كانت القض ّية
خلوا من األد ّلة ،فيمكن حي ن
سكت من قبلنا .فأما وقد
إذ أن يقال :نسكت كام
َ
ً
ونرشت وبسطت فال جيوز إسقاطها تع ّل ًقا هبذا االعرتاض .عىل
ظهرت األد ّلة ِّ
أن العلامء مل يعرضوا هلذه القض ّية ً
ّ
أصال بإثبات وال نفي .وإنام غاية ما يف األمر
دائام الرضا والتأييد ،فقد
أهنم سكتوا مع رضورة التبيي ،والسكوت ال يعني ً
نقص اال ّطالع عىل تفاصيل املسألة أو
يكون احلامل عليه أحيانًا الغفل َة أو َ
احلق
حاجز اجلبن أو أخذ َة التعظيم أو
إسار التقليد أو غري ذلك .فليس من ّ
َ
َ
ن
ن
َ
معرفة وتوثي ًقا هلا عن
مالك تربئ ًة هلا بعد
نجعل سكوُتم عن أبيات ابن
إذن أن
اختبار.
وإنام م َثل هذا االعرتاض كاملثل الذي ذكره ابن املق ّفع (ت121هـ)(،)2
ً
رس ًبا إىل الطريق
وهو أن
رجال علق امرأة ذات بعل وعلقته ،فحفرت له َ
ب املاء ختو ًفا أن يفاجئها زوجها أو أحد وهو عندها،
وجعلت خمرجه عند ح ّ
فبينام هي ذات يوم وهو عندها إذ بلغها أن زوجها بالباب فقالت للرجل:
ب ،فانطلق الرجل إىل ذلك املكان
الرسب الذي عند احل ّ
َ
اعجل واخرج من َ
( )1ص.134
( )4كليلة ودمنة ص ،11ط الرشوق.
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ب قد رفع من ذلك املكان فرجع إىل املرأة فقال :قد انتهيت إىل حيث
فوافق احل ّ
ب؟ وهل سميته
ب .فقالت املرأة :أهيا املائق ،وما تصنع باحل ّ
أمرت فلم أجد احل ّ
ّ
الرسب؟ قال :مل تكوين حقيق ًة أن تذكريه يل فتغ ّلطيني
لك إال
لتستدل به عىل َ
به قالت املرأة :وُيك انج بنفسك ودع الرت ّدد واحلمق .فقال :كيف أذهب
عيل؟ فلم تزل تلك حالتَه حتى دخل زوجها فأوجعه رض ًبا ثم
وقد خ ّلطت ّ
رفعه إىل السلطان
وأنا أقول للمتع ّقب كام قالت هذه املرأة :وما تصنع بسكوت العلامء الذين
بعدَ ه وقد الحت لك أد َّلة الوضع ساطع ًة مبين ًة؟ وهل نحتاج إىل رأهيم إال
ّ
فأي معنًى بعد
لنستدل به عىل ِّ
احلق .فأما وقد ظهرت األد َّلة من غري طريقهم ّ
ن
ن
تقليد أو غري
غفلة أو
ذلك يف االستمساك بسكوُتم الذي قد يكون ناش ًئا عن
ذلك من ما ذكرت؟
ولو أن ً
آخر أن ين ّبهه من نومه ك ّلام طلعت الشمس ،فانت َبه
رجال قد ّ
عود َ
عوده أن ين ّبهه مل
ذات يوم من تلقاء نفسه فإذا الشمس طالعة وإذا الرجل الذي َّ
املرة أفرتاه ِّ
يكذب عينيه ويكفر برؤية ّ
الشمس ألن هذا الرجل مل
يفعل هذه َّ
ينبهه؟
ن
بحال حفظ سيبويه
ج -أما كثرة حمفوظه وسعة ا ّطالعه فإن ذلك ال يبلغ
ربد والزجاج (ت 511هـ) وابن الرساج (ت511هـ) وأيب عيل الفارك
وامل ّ
وابن جني وغريهم ،وهم مئات أو يزيدون .وك ُّلهم مع حفظهم وا ّطالعهم
يتفردوا هبذا العدد وال
الرواية مل ّ
ومع مشافهتهم للعرب أو قرهبم من زمان ِّ
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ن
بمعشاره ،فهل يصدِّ ق عاقل ُّ
حممد
قط أن اهلل سبحانه وتعاىل مل خيلق يف أ ّمة
ن
ً
مالك
معشار حفظ ابن
رجال يبلغ حفظه وا ّطالعه
صىل اهلل عليه وسلم
َ
وا ّطالعه وال من أهل القرون األوائل؟ أو َّ
أن اهلل تعاىل ُيجب عرشات الكتب
يد إىل ن
يف العربية عن عيون الناس مجيعا مئات السني ثم ال يزال ين ِّقلها من ن
يد
ً
ّ
ن
مالك فيستخرج َ
خبأها
الالمسي حتَّى يضعها يف يد ابن
َحصانًا من تفتيش
َ
يتعمد ط َّيها وإخفا َءها ،فال يقف عىل
رسها ثم َّ
ويرفع له احلجاب عن مستو َدع ِّ
خربها بعد ذلك أحد؟
التسليم ِّ
بكل ما يرويه
هذا مع أن كثرة احلفظ وسعة االطالع ال توجب
َ
املرء كام ذكرنا آن ًفا.
تفرده بأمور ليست عند أمثاله كرتتيب األبواب واستعامل غريب
د -أما ّ
املصطلحات وحشد نوادر املسائل واإلكثار من االحتجاج باحلديث ،فليت
الرواية ألن
شعري كيف يكون مثل هذا ّ
تفرد به من ّ
حجة تسلم إىل َقبول ما ّ
تفرد به ،ثم َّإهنا عىل التسليم
أكثر هذه األمور التي ذكرها املتع ِّقب ليست من ما َّ
يتفرد بّشء من الدِّ راية فال
الرواية ،ومن َّ
بتفرده هبا إنام ترجع إىل الدِّ راية ال إىل ِّ
ّ
يسوغ هذا ذاك له.
الرواية وال ّ
يتفرد بمثله من ّ
جيب أن ّ
جممل ُيتمل ح ًّقا
هـ -أما وجوب إحسان
ِّ
الظن بالعلامء فهو كالم َ
ً
الظن ما هو حممود ،ومنه ما يدخل يف الغفلة
وباطال .وذلك أن من حسن
ّ
وينسب إىل ال َغباوة ويؤ ّدي إىل وخيم العاقبة.

ن
أن علامء احلديث عدّ لوا َّ
أرأيتَك لو َّ
والصالح من
موصوف بالدِّ ين
كل
ّ
021

َ
الظن؟ بىل ،ولكنّهم كانوا يف موضع ال
أدخل يف حسن
الرواة أمل يكن هذا
ّ
ّ
الرواية وتفّش الوضع
يصلح معه حسن
ِّ
الظن ملا يفِض إليه من إفساد ّ
مهدي (ت157هـ)َ :
(خصلتان
واالضطراب فيها .وهلذا ما قال عبد الرمحن بن
ّ
الظن :احلكم [أي القضاء] ،واحلديث) .قال ابن أيب
ال يستقيم فيهام حسن
ّ
الظن يف قبول
شارحا لكالمه( :يعني ال يستعمل حسن
حاتم (ت543هـ)
ّ
ً
بمريض)(.)1
الرواية عن من ليس
ّ
ّ
أنفسنا
فكذلك لو محلنا ابن مالك عىل حسن الظ ِّن فقبلنا أبياتَه وأقنعنا َ
تج هبا وأعرضنا عن ما فيها من خمايل
الصحاح التي ُي ّ
أهنا من األبيات القديمة ِّ
الوضع والتشابه واستغشينا ثيا َبنا ّ
رضر هذه األبيات إن كانت موضوع ًة
فإن
َ
رضر متعدُ ٌّ
حق العلم َ
كثريا من
خمل بالعلم ،ورعاية ِّ
أوىل وأوجب وال س ّيام أن ً
هذه األبيات قد َ
دخل يف تفسري كتاب اهلل َ
تعاىل .وحسبك هبذا خ َط ًرا
ً
حائال
الظن هذا سيكون
الظن إن كان حسن
فال بدّ إذن من ا ِّطراح حسن
ِّ
ِّ
دون النظر بعي اإلنصاف والتث ُّبت يف هذه األبيات أو يكون ذريع ًة إىل إدخال
الوضع واالفتعال واخللل يف النحو أو غريه.
عىل ّ
َ
لظن إنام يكون متى تردد الرأي بي أمرين متساويي أو
أن حس َن ا ِّ
متقاربي ،أما إذا قام الربهان عىل إثبات أحدمها فال يص ّح تفنيده وإغامض
الظن.
بحجة حسن
ِّ
ال َّطرف عنه واملصري إىل األمر اآلخر ّ
( )1اجلرح والتعديل .51 /4
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ن
هذا مع ّ
الظن به
مالك بالتدليس هو يف احلقيقة من إحسان
أن وصف ابن
ّ
ألنّه كان يمكن وصفه بالكذب كام َ
فعل بعضهم .فالقول بالتدليس ،وهو الذي
توصل إليه األد ّلة التي بي أيدينا ،أهون بكثري من وصفه

بالكذب()1

َّ
ألن

الصالح وال التد ّين وال العدال َة وال الثق َة.
التدليس ال ينايف ّ
يشمل َّ
أيضا ال أن يكون
ولو أطلقنا إحسان الظ ّن
كل عامل ً
َ
لوجب أن َ
ن
وغري النّحاة من من
ربئ كل النّحاة
مقصورا عىل ابن مالك فينبغي حي إذ أن ن ّ
ً
َ
نقتدي هبم ونستقي من علمهم ،من ّ
كل بدعة أو قادح يف دين أو خل نق .ومن
كثريا منهم مطعون يف ديانته مغموز يف خلقه .وكتب الرتاجم حافلة
املعلوم أن ً
بذلك .وذلك كالزخمرشي

املعتزيل()2

ّ

وريض الدّ ين األسرتاباذي
ّ

الرافِض()3

ّ

وابن دريد والتربيزي وابن عصفور وغريهم من من حكي عنهم ما ال يليق من
رشاب أو

جمون()4

التفرد .وقد بينّا
جوايب املتع ِّقب عن دليل
األول من
َ
فهذا هو اجلواب َّ
ّ

عرف عند غريه.
تفرد ً
أيضا ببعض األبيات املنسوبة إىل شعراء بأسامئهم ال ت َ
( )1ألن ابن مالك قد ّ
انظر ص 314من هذا النقض.
( )4وفيات األعيان .130 /1
( )5انظر مقدمة املحقق يوسف عمر لرشحه عىل الكافية ص .1وانظر يف تل ّبس بعض علامء العربية
بمذاهب املبتدعة كتاب مناهج اللغويي يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري ملحمد
الشيخ حممد من ص 225فام بعد.
( )2انظر ص 134من هذا النقض.
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وانتقاضه.
خط َله
َ
│
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التعليقة الرابعة:
يتفرد هبا ابن مالك
مناقشة دعوى استدراك ثالثي بيتًا مل ّ
ثم أور َد

املتع ّقب()1

التفرد ،فذكر أنه
جوا ًبا ثان ًيا يرى أنه ناقض لدليل
ّ

تبي براءة ابن مالك من ثالثي بيتًا من األبيات التي
(بالبحث غري املستقص ّ
عرضها.
جزم الباحث بصناعته هلا) .ثم َ
وهذا االعرتاض باطل ألنا لو س ّلمنا برباءة ابن مالك من مجيع هذه
األبيات الثالثي فإن الباقي  171ن
بيت بل أزيد ال تعرف إىل اآلن َ
قبل ابن
مالك وال بعدَ ه ،بل لو وجد املتع ِّقب أو غريه بالبحث  500بيت – وهذا
وإن هذا من ن
بيت ال تعرف عند ن
عندي حمال  -فإنه يب َقى  511ن
أحد سواهَّ .
عدد
َ
لكثري كثري
أسقطت عن ابن مالك
يصح االعرتاض بمثل هذا ألنّك إذا
وإذن فال
َ
ّ
بدعوى وجداهنا فام تفعل بـ171؟ وهو عدد ضخم جدًّ ا أليس قد
ثالثي بيتًا
َ
َ
تفرد هبا؟
َّ
فالتفرد ثابت قط ًعا يف مئات األبيات بشهادة العلامء واملحققي والباحثي
َّ
قديام وحدي ًثا ،فال يمكن ا ّدعاء خالفه.
ً
أ ّما هذه األبيات الثالثون التي زعم املتع ِّقب أهنا قد وجدت بالبحث غري
ن
أصناف:
املستقص فهي عىل ثالثة
( )1ص.111
024

العيني يف كتابه (املقاصد النحوية) .وهي
تفرد هبا
ّ
الصنف األول :أبيات ّ
 14بيتًا من  ،50أي أكثر من الثلث .وهي البيت ،14 ،11 ،5 ،7 ،3 ،5 ،1
.41 ،41 ،15 ،11 ،11
العيني( ،)1وذلك بعد
تفرد به
ّ
وقد كنت ذكرت يف كتايب أين مل أعتدّ بام ّ
ختر ن
ص،
ا ّطالعي عليه ك ِّله صفح ًة صفح ًة .وليس ذلك ً
هلوى وال هو عن ُّ
ولكني رأيت له عد ًدا من األوهام يف النسبة ،فمن العبث والتلبيس أن يعرضها
زاعام أهنا وجدت بـ(البحث غري املستقص) ألهنا مل تكن غائب ًة ً
أصال
املتع ّقب ً
ن
تفرد
حتى توجد ومن
عجب أن املتع ِّقب ن َّبه يف احلاشية عىل رأيي يف ُّ
تفرداته إمعانًا يف التلبيس عىل
العيني( ،)2ولكنه مع ذلك مل َ
يرض حتّى أور َد ّ
ّ
ليهول عليه بكثرة ما يزعم أنه وجدَ ه بالبحث
القارئ ّ
العيني يف نسبته ،فمن ذلك قوله:
وقد دللت يف كتايب عىل بعض أوهام
ِّ
َ
ــــك فتيتــــي
ألجــــدّ لنّك أو مت ّل

بيـــدَ ي صـــغار طار ًفـــا وتليـــدا

فقد زعم العيني أن سيبويه أنشدَ ه( .)3وهذا وهم ،فليس هذا البيت يف
نسب إنشا َده له أحد غري
رشاح شواهده وال
َ
كتاب سيبويه ومل يذكره أحد من ّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
العيني.
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وماص ُّ
احلاشية.
()1
يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
101مـن
كل
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
(.113 )4
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
( )5املقاصد النحوية  .1713 /2وانظر كتايب ص.111
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
715ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
ن َ

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد

أيضا قوله:
ومنه ً
ملــا رأى طــالبوه مصــع ًبا ذعــروا

وكــا َد لــو ســاعد املقــدور ينتصـــر

فقد نسبه العيني إىل أحد أصحاب مصعب بن الزبري( .)1وهو وهم بينت
ع ّلته يف كتايب(.)2
أيضا:
ومن ذلك ً

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ

ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ
فبــالغفلسـ َ ن
صــاح َ
املــو
َــزل
ــم َءرالـوال ت
بلطــف يف التح ّيــل واملكــر
ها
ـدو
قهـ َـر ع َـ
ـنفس
تع َّلــم
ششــفا ِّ
ذاكــر ّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
فقد نسبه العيني إىل زياد بن س ّيار( .)3وهو وهم عجيب تعرف سب َبه إذا
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
وجدت عبد
راجعت (ختليص الشواهد)( )4البن هشام (ت311هـ) .وقد
ّ
َ
والكـرم
املجـد
سـبيل
يف
دا
الع
عىل
َ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
عرو ،فـاغتبط فــإن
َ
الويف العهد
ريت
د َ
(تيا َ
َّ
ّ
نحوا من
وذكر
النسبة
هذه
يف
ا
أيض
العيني
ط
ل
غ
هـ)
1055
البغدادي
القادر
ً
ً
ّ
ّ
ــــي
ـ
مب
ــــالل
ـ
ض
ه
ــــيان
ـ
فنس
،
ت
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
ـدوها يشـــأ فلسـ َ
شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ
تع َّلــم
ذاكــر ِّاملــو
ــمر وال تَــزل
ذكرت َ.ش
ماصــاح
َ
ِّ
أخـ َ
َ
ـــدا
ــدىملغـتلف
ــاك إذا
ن
منجرضر
لـــكوال
ـــهنفـــع
ــريه
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر فـــام لـ
ُّ
َ
قوله:البشاشـة كائنًـا
أيضايبـدي
مـن
وما كل
ومنه ً
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع ن واملكـــر
ـت أو هــو عــن قريــب ذاهــب
ــع فألنـ َ
مخـــو ً
وإمهـــاالً وغـ
ــرينًاك مو َلـ ن
مســتعي
ال الع
قهــرت
صــبة قــتالكم ولظــى اهليجــاء تضــطرم؟
ومـابعثئـرت
ــداإىلالسـل نم
جتنحـون
كي
ً
فــــإن اغتباطــــا بالوفــــاء محيــــد
أعوذ برب العـرش مـن ن
والكـرم
فئـة ب َغـت عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
ريت ِّ
عرو ،فـاغتبط
الويف العهد يا
د َ
َ
َّ
)
5
(
ن
البيتــرال
التح ُّيفهذا
ظاهر،
وهو وهم
فقد زعم العيني أن سيبويه أنشدَ ه .
ــل وا َ
ك
مل
يف
بلطــف
فبــالغ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
َ
اضـطرام
احلـروب
ــاكمنإذالظملـى
هب
أخـكم َ
َ
ـــدا
منج
لـــك
ـــه
تلف
َّ
إن ن وجـــدي َ َ
بـــك الشـــديد
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
أراين فــإن
َ
مـــون ،فـــال يـــر
ل
تع
املـــوت
آت
( )1املقاصد النحوية .515 /4
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
ــر
ـ
واملك
ــدائع
ـ
اخل
ــأنواع
ـ
ب
ــن
ـ
ولك
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع يشـــأ فلسـ َ
ــوالً
.141
مخـص
()4
َ
املــو
ذاكــر
َــزل
ت
وال
ر
ــم
ش
صــاح
َ
ِّ
عــيل ،فــام ًيل عــوض إاله نــارص
َّ
ـــد
ــدىطغـــــا
ـــإنـ اغتبا
مـن ن
( )5املقاصد النحوية .741 /4
ـــاءوالمحيـرضر
بالوفــــع
ــريه ننف
فئـة ب َغـت ففــــام ل
برب العـرش
أعوذ
كل ِّ
ُّ
َ
ًـا
ن
كائ
ة
البشاشـ
يبـدي
مـن
وما
ـحه َ َ
ـد
ـ
رش
ـ
نص
ـد
ـ
مه
ـة
ـ
فطاع
ع،
ـ
وط
ن
َ
.
145
ص
كتايب
ا
أيض
ظر
وان
.
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ً
ــل واملكــر
فبــالغ بلطــف يف التح ُّي
قريـ ن
ـب ذاهــب
ـت أو هــو عــن
لـه فألنـ َ
فاصغ
،
ُّصح
ن
ال
رصيح
ذا
ًا
ن
ي
ب
ها
ن
(ِّ )1
صــبة
بع
ًا
ن
عي
مســت
ال
ــدا
الع
قهــرت
.
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النحوية
املقاصد
ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن َعهـ
ـ
ع
ُّ
هبكم ً من لظـى احلـروب اضـطرام
والكـرم
بـــك الشـــديد أراين عىل العدا يف سـبيل املجـد
َّ
َ
وجـــدي
إن
َ
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
عرو ،فـاغتبط 026
واملجــد
الســيادة مبـــــي
أســبابضـــــالل
بتثبيــتـــــيانه
ت ،فنس
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
عــيلَ ،فــام يل عــوض َإاله نــارص
أخـ َّ
ــاك إذا مل تلفـــه لـــك منجـــدا
ن
َ
ـــر
ي
فـــال
مـــون،
ل
تع
املـــوت
آت
وط ـع ،فطاعــة مهـ ن
ـحه َ
رشــد
ـد نصـ
َ
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ ُّ
عـ ً

وجد يف الكتب املؤ َّلفة يف رشح شواهده .وقد
يعرفه أحد يف كتاب سيبويه وال ي َ
أيضا (يتقول بال مستنَد)
أيضا( ،)1فهل البغدادي ً
ن ّبه عىل هذا الوهم البغدادي ً
لتفرد العيني()2؟
كام يقول املتع ّقب عن ا ّطراحي ّ
أيضا قوله:
ومن ذلك ً
نــد َم البغــاة والت ســاعة منــد نم

والبغـــي مرتـــع مبتغيـــه وخـــيم

التيمي] أو
العيني إىل حممد بن عيسى التميمي [كذا والصواب
فقد نسبه
ّ
ّ
مهلهل الكناين( .)3وهو وهم ،إذ التبس عليه هذا البيت ببيت آخر يف معناه
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ينسب إىل هذين الرجلي ،وهو قوله:
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
ــىلَــزل ن
املــو
ذاكــر
وال ت
ــمر
صــاح َش
ـــم مرتعــــه وخــــيم
بظلـ
ــل عـ
فـــال
أحـــد َ
تعجـ ِّ
ــم فــــإن الظلـ َ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
يفنًـا
العينيكائ
البشاشـ َة
يبـدي
كل
بعض األبيات التي أور َدها املتع ِّقب.
أوها َم
مـناآلن
وسأبي
ِّ
ِّ
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
منبعصــبة
مســتعينًا
ــدا ال
قهــرت -الع
األبيات الثالثي ،وهو قوله:
ذو رقم 5
البيت
1
والكـرــام
املجـد
عىل
كــن ح َّق َ
سـبيلفإ َّيــاه
كنــتيف إ َّيــاه
فــإنالعدا َ
جــواه فـاغتب
عرو،
العهد
الويف
ريت
د َ
مــنيا َ
كــرب َّ
ط حــي قــال الوشــاة :هنــد غضــوب
يــذوب
القلــب
َ
ــــي
ــته تـضـ
ــــيان
ت ،فنسـ
ــــاللـــ ًئمباـأبـــدا
ــراه ناش
ـدوها يشـــأ فلسـ َ
َــزلهـ َـر عـ
ـنفس َق
ــم َءرالـ
ششــفا
تع َّلــم
ذاكــر ِّ
َ
املــو
ت
وال
صــاح
)
4
(
َ
ِّ
أدخله
وهبذا
ـــه .
الريبوعي
كلحبة
ن ّ
نص العيني عىل أنه يقال :إن قائلهأخـ َ
َ
ـــدا
منج
لـــك
تلف
مل
إذا
ــاك
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
كائنًـا
البشاشـ َة
يبـدي
كليفمـن
ــره
واملكـنق َل
ــدائعكان قد
عنه إن
نقله
من
من
أو
منه
وهم
وهذا
الثالثي.
األبيات
ب
املتع ِّق
ـ
اخل
ــأنواع
ـ
ب
ــن
ـ
ولك
ن
ـب
ــاهــب
ـني قري
ـت أو َ هــو عـ
ــع فألنـ
فــإن َ
مخـــو ً
ــداــاالالً وغـ
وإمهـ
ــرينًاكبعمو َلـ ن
كــنذاهحـ َّقــا
كنــت إ َّيــاه فإ َّ
صــبة
مســتعي
ال الع
قهــرت
ً
ـــد
سـبيلبالوفــــاء محيـ
اغتبايفطــــا
ـــإن
فـ
أعوذ برب العـرش مـن ن
ــدام
والكـر
دا
الع
عىل
َ
غ
ب
فئـة
املجـدــ ًئا أبـ َ
رشح ِّ
ــت تـــراه ناشـ
ـت يشـــأ فلسـ َ
.
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الويف مغني
أبيات
ط
فـاغتب
عرو،
العهد تيا
ريت
(1د) َ
َ
َّ
ن
َ
املــو
ذاكــر
َــزل
وال
ر
ــم
ش
صــاح
َ
ِّ
ــر
ــلمبواـ َملك
ضـالتح ُّي
بلطــفه يف
فبــالغ
ــــي
ــــالل
ــــيان
ـ
فنس
ت،
احلاشية.
يف ِّينرًا ّدهذاص113
()4
فاصغ
ُّصحه،
رصيح الن
ها َّل ب
ــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
لـه فـ
َ
ها
ـدو
ـ
ع
ـر
ـ
ق
ـنفس
ـ
ال
ء
ـفا
ـ
ش
ـم
ـ
تع
ِّ
َ
َ
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
َ
اضـطرام
احلـروب
ـى
ظ
ل
من
كم
ب
ه
احلاشية.
127
ص
كتايب
يف
ذلك
تفصيل
وانظر
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النحوية
املقاصد
َ
ـن قريـ َ
ـــدا
ـبمنج
إذا هملــوتلفعــــه
بـــك الشـــديد أراين أخـ
(َّ)5
َ
وجـــدي
إن
ن
لـــك ن
ذاهــب
ــاك أو
ـت
فألنـ َ
َ
فـــال ي ن
ـــر
املـــوتــداتعلالمـــون،
آت
صــبة
مســتعينًا بع
املقاصدالع
قهــرت
النحوية .151 /4
()2
واملجــد
الســيادة
أســباب
بيــت
بتث
ــر
ـ
واملك
ــدائع
ـ
اخل
ــأنواع
ـ
ب
ــن
ـ
ولك
والكـرم
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
عرو ،فـاغتبط 717
نــارص
إاله
عــوض
يل
فــام
،
عــيل
َّ
ً
ـــد
محيـ
ـــاضـبالوفـ
اغتباط
ـــإن
فـ
أعوذ برب العـرش مـن ن
ــــي
ـــاءمبـ
ــــالل
ــــيانـه
فنسـ
ت،
ـت
فئـةـب َغ
ن
ها
ـدو
ع
تع َّلــم ش ِّــفا َء الــنفس َقهـ َـر
ِّ
َ
ـد
ـ
رش
ه
ـح
ـ
نص
ـد
ـ
مه
ـة
ـ
فطاع
ع،
ـ
وط
ن
ــر
ــل َ وا َمل
فبــالغ َ
بلطــفتلفيفـــهالتح ُّي َ
منجكـــدا
لـــك
ــاك إذا مل
ها ن ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه أخـ
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
َ
ـذوال
ـ
ع
ـك
ـ
في
ـدت
ـ
عه
ـن
ـ
م
ا
ـاذر
ـ
ع
ُّ
ً
َ
اضـطرام
احلـروب
منـلظـى
هب
ــدائع واملكـــر
ــأنواع اخلـ
كمــن ب
ولكـ
َّ
وجـــديـــاالً َ
أراين
الشـــديد
مو َلـــع
بـــكوغـــريك
إنـــوالً وإمه
مخ
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد

عن غريه .وسبب هذا الوهم َّ
كثريا مع هذا البيت ،وهو:
أن َث ّم بيتًا يذكر ً
حبــال اهلــوينَى بــالفتَى أن َتق َّطعــا

إذا املرء مل َ
يغـش الكرهيـ َة أوشـكت

ن
ريب .وهو من
الريبوعي بال
وهذا البيت معروف النِّسبة إىل الكلحبة
ِّ

ن
واألول شاهد لـ(كرب) ،وهذا شاهد
أبيات له يف (املفضل َّيات) (،) 1
َّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
لـ(أوشك) ،وكالمها يساقان مقرتنَي يف باب (أفعال املقاربة) ،فالتبس األمر
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
فلسـ َ
يشـــأ ن
ــمأور وال ت
ش
مالك إىل الكلحبة .وال جيوز أن
بيت ابن
فنسب
املنقول
عىل
املــو َ
ذاكــر َ
َــزلعنه َ
العيني ِّ
صــاح َ ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
يكون ُّ
وما َ
البشاشـَ،ة كائ
كل
عرف هذا البيت يف شعره ،ومنشأ الوهم
يبـديللكلحبة
مـنكالمها
البيتان
فإنهنًـاال ي َ
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهـ نـب
ن فألنـ َ
ــدا ال
قهــرت الع
صــبةجييء شاهدان من َمقول شاعر مغمور يف
أيضابع أن
يستحيل
ويكاد
واضح.
مســتعينًاً
عىل العدا يف سـبيل املجـد والكـرم
عرو ،فـاغتب
عهد
الويف ال
ريت
نص َعىل
فهذه
متجاورت
د َ
َي،يا َ
نفسه َّ
مسألتي َّ
مصادفةطق ّلام تتّفق .ثم إن ابن مالك َ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
رجلـ َـر ع
ـنفس َقه
نسبةــمهذاشــفا َء
تع َّل
ها( .)2والكلحبة من متيم ال من ط ِّيئ .ومتَى
ـدوئ)
البيتالـإىل (
منـط ِّي ِّ
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ن
املـــوت ن
األبياتيـــر
مـــون ،فـــال
آت
الطائي) ،أو (ط ّيئ) فهو له
تفرد هبا إىل (
تع َلبيتًا من
مالك
نسب ابن
َ
ّ
التي َّ
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
ــوالً
ــريك مو َل ُّـ
مسألةالً وغـ
وإمهـــا
ــعم َّطردة ال تتخ َّلف.
فوجدُتا
تتبعتها
وهذه
قطمخ ًعـا.
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
أعوذ برب العـرش مـن ن
وهو َغـت
فئـة ب
قوله:
ِّ -4البيت ذو رقم ،7
ن
فبــالغ بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فاصغـ لـه
ُّصح،
رصيح
اضـطرها القـدر
ـت أبناء يعصـر حـي
ـذي ركَن
األمالـنـر الـ
ـركنن إىل
ال
ها تبـ ِّينًا ذا ّ
ّ
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي
أيضا ،فهذا البيت ال يعرف
عزاه العيني إىل كعب بن زهري( .)3وهو وهم ً
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
نــارص
عــيل ،فــام يل عــوض إاله
فــإن َّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
َ
وط ـع ،فطاعــة مهـ ن
ـحه َ
ـد
ـ
رش
ـ
نص
ـد
َ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
عــاذرا مــن عهــدت فيـ َ
ـك عــذوال
فـــام ًلـــدى غـــريه ُّ نفـــع وال رضر

( )1ص.54
( )4رشح عمدة احلافظ .712 /4

ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ

( )5املقاصد النحوية .211 /1

وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
ن
صــبة
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بع
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ

028

ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
فألنـ َ
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه

ن
كتاب قبل ابن
يف ديوانه الذي رواه أبو سعيد السكري (ت450هـ) وال يف
ثم إن العيني ذكر أن قبل هذا البيت بيتًا آخر ،وهو:
مالكّ .
عن نفسك باألمر الـذي عنيـت
إن ت َ

نفوس قو نم سموا تظ َفـر بـام ظفـروا

وهذا البيت اآلخر ذكر ابن مالك ّ
أن قائله رجل من ط ِّيئ( ،)1فإن س ّلمنا
للعيني أن قائلهام واحد فيجب أن يكونا لرجل من ط ّيئ ال لكعب بن زهري،
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ن
مر نة .وإن محلناه عىل الوهم وقلنا :مها بيتان
غري َّ
وهو ابن مالك كام بينت َ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ ن َ
َــزل
وال ت
ــمر
صــاح
كعب.
املــوهذا البيت إىل
ذاكــرنسبة
لت
اثني .ب َط
دعوى َ
لشاعرين َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
هذاكائنًـا
البشاشـ َة
يبـدي
كل
البيت التباسه عليه ببيت مشهور لكعب ،وهو
العيني يف
مـنوهم
وسبب
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
قوله:
والكـر)2م
عىل العدا يف سـبيل املجـد
ن
سعي الفتى وهو خمبوء لـه القـدر َ(
فـاغتبط
العهد
الويف
ريت
نـي
عرو،ألعجب
أعجب
دلو َ
منيايشء َ
كنت َّ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
جتليةالــنفس
فهذهــفا َء
تع َّلــم ش
لبعض َقهـ َـر عـ ِّ
تفرد هبا ابن مالك فقط
أوهام العيني يف األبيات التي ّ
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ن
آت املـــوت تع َ
ـــر
ي
فـــال
مـــون،
ل
نتعرفه باملوازنة .وله أوهام أخرى يف غري
دون غريها .وهو ما استطعنا أن َّ
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملك َّـــر
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن حقــا
فــإن
َ
مخـــوالً
كانتمو َلـ
ومنـــريك
مالك.الً وغ
ابنوإمهـــا
االحتياط للعلم وصيانته
هذهــعحاله فإن رضورة
أبيات
فــــإن اغتبا ً
ـــد
ـ
محي
ـــاء
ـ
بالوف
ـــا
ـ
ط
أعوذ برب العـرش مـن ن
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
فئـة ب َغـت يشـــأ فلسـ َ
صــاح َشِّ
يتفرد نبه دون الناس مجي ًعا يف
بأن ال
ذاكــر
والتحريف
ــمر وال ت
من
املــويستنام إىل ما ّ
َــزلتقِض َ
الوضع ِّ
َ
ــر
واملك
بلطــف يف
رضر
ــلوال
التح ُّيــع
ــريه نفـ
فبــالغـــدى غـ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه فـــام ل
وما ُّ
وبخاصة أن نسبته
ومهه كام مَض أم مل نتبي،
منشأكائنًـا
البشاشـ َة
يبـدي أتبينّا
مـن ،سواء
األبيات
كل
نسبة
ّ
هبكم من ل َظـى احلـروب ناضـطرام
ـت أو هــو عــن قريــب ذاهــب
أراين فألنـ َ
َّ
ــدا ال َ
الشـــديد
وجـــدي
إن
ن
صــبة
بـــكمســتعينًا بع
قهــرت الع
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
رشح الكافية الشافية /1
 .،455فـاغتبط
عرو
ريت
(1د) َ
الويف العهد يا َ
َّ
نــارص
إاله
عــوض
فــام يل
هذا،
عــيل
استفدت تبيان منشأ الوهمتيفَّ ،
مبعـمري يف
صالح
األستاذ
البيت
( )4ديوانه ص .445وقد
ّ
ــــالل ال َ
ــــي
منه ضـ
ــــيان
فنسـ
َ
ها
ـدو
ـ
ع
ـر
ـ
ه
ق
ـنفس
تع َّلــم شــفا َء ال
ِّ
احلديثـ  10113يف َ
ن
اللغة.
أهل
ملتقى
املنازعة  1من
وط ـع َ ،فطاعــة مهــد نص َــحه َ
رشــد
لـــك َمنجـــدا
أخـــاك إذا مل تلفـــه
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ
عـ
ــأنواع ُّ
اخلـــدائع واملكـــر
 719ولكـ ًــن بـ
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام

لة وال مؤي ن
مبهمة غري مفص ن
ن
صدق إذ مل يزد عىل نسبة اإلنشاد إىل
دة بشاهد
َّ
َّ
بعض العلامء املتقدّ مي دون ذكر يشء آخر كأسامء كتبهم التي نقل منها.
العيني من من جاء بعد ابن مالك
تفرد بنسبتها غري
ّ
الصنف الثاين :أبيات ّ
تج به أو حكى إنشا َدها عن عاملن قبل ابن مالك أو يرى
إىل شاعر قديم ُي ّ
ن
كتاب
رصح بنسبتها إىل غريه ،وذلك من ما مل يرد يف
املتع ِّقب أن ابن مالك َّ
مطبو نع مؤ ّلف قبله ،وهي  12بيتًا من  ،50وهي ،40 ،17 ،15 ،10 ،1 ،1 ،2
.50 ،45 ،47 ،43 ،42 ،45 ،44
مفصلها بيتًا بيتًا.
وأنا ِّ
 -1البيت ذو رقم  2من األبيات الثالثي ،وهو قوله:
وزرا
مــا املــرء أخ َ
ــوك إن مل تلفــه ً

عنــد الكرهيــة معوا ًنــا عــىل النُّــوب

نص عىل أن كراع النمل
ذكر املتع ّقب أن الشنقيطي (ت1551هـ) ّ
استشهد به .وذكر أنه مل جيده يف يشء من كتبه املطبوعة(.)1
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ختم ابن مالك .وانظر ً
مثال
ه
علي
قلت :من تأ َّمل يف ألفاظ هذا البيت رأى
َ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
وزر،املــو
ذاكــر
وال تَــزل
ــمر
يفصــاح
عون) ومشتقاُتا ،فهي فاشية يف األبيات
الكلامت
(ألفىَ ،
هأالء َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
ابن كائنًـا
البشاشـ َة
األخرى .مـن
كل
يبـديذلك ّ
مالك نسب هذا البيت إىل الطائي( .)2وهذا كام
أن
وزد عىل
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
صــبة
ــداّيةال ُّ
واضعه.
مســتعينًاأنهبعهو
تدل عىل
الع قو
قهــرتقرينة
ذكرت
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ص
()1
ـدوها
ـم ش
تع َّلـ
117ـ.ـفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
( )4نرشح التسهيل .21 /1
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي

 001ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام

الشنقيطي ذكر أن كراع النمل استشهد به فإنا إذا
أما زعم املتع ِّقب أن
ّ
رجعنا إىل كالم الشنقيطي وجدناه يقول بعد إيراده للبيت( :استشهد به [يعني
السيوطي] عىل أن األخ فيه لغة عىل وزن ( َدلو) .وهي لغة ذكرها كراع
َّ
واستشهد عليها بالبيت)(.)1
ومن فضل اهلل عز وجل ّ
أن كتاب كراع الذي حكى فيه هذه اللغة قد وقع
(املجرد) ،فلننظر ما َ
قال فيه .قال( :ويقال لألخَ :أخو عىل مثال
إلينا ،وهو
َّ
َفعل)( .)2ومل يستشهد هبذا البيت وال غريه.
السيوطي فليس فيه ما يوجب أن يكون املستشهد بالبيت كرا ًعا
أما كالم
ِّ
إذ جيوز أن يقرأ( :واستشهدَ عليها بالبيت) بالبناء للمجهول ،أي واستشهدَ
بعضهم عىل حكاية كراع هبذا البيت.
 -4البيت ذو رقم  ،1وهو قوله:
خبــري بنــو هلــب ،فــال تــك ملغ ًيــا

مـــرت
هلبـــي إذا الطـــري
مقالـــ َة
ّ
ّ

نص عىل أن األخفش استشهد
ذكر املتع ِّقب( )3أن ابن هانئ (ت331هـ) ّ
نص
به وأن أبا عيل الفارك أنشده برواية خمتلفة عن رواية األخفش .وهذا ّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
كالم ابن هانئ( :وأجاز األخفش ذلك ،فيجوز عنده قائم أخواك وإخوتك
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
 ،55ط الباز.
اللوامع /1
الدرر
()1
البشاشـ َة كائنًـا
يبـدي
كل مـن
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
( )4ص
.50العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
قهــرت
( )5ص.117

عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ

ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
ن َ

والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ

731ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد

وما أشبه ذلك .ومن ما استشهد به قوله:
مـــرت
هلبـــي إذا الطـــري
مقالـــ َة
ّ
ّ

خبــري بنــو هلــب ،فــال تــك ملغ ًيــا

هكذا أنشده أبو عيل .وغري أيب عيل (مقالة هلبي) .وما أنشده أبو عيل أقعد
يف املعنى)(.)1

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
التفرد ّ
تدل عىل أنه من أبيات
قلت :هذا البيت قد اجتمعت فيه قرائن غري ّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
الطائي(
صــاح ن َ
منهاوال
ــمر
املــو .)2وهذا كام سبق أن بينت قرينة من قرائن
أنه تنس َبه
ابن
َــزل إىل َ
مالكشِّ ،
ذاكــر ّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
الوضع.
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
ا)،نًا بع
مســتعي
ومنهاالعــدا
قهــرت
مرة .وقد
بعد
ة
مر
رها
يكر
التي
صــبة لوازمه
فإهنا من
كلمةال(ملغ ًي
ّ
ّ
ّ
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
يف ،كتايب(
ط
عرو
بعضالعهد يا
الويف
ريت
د َ
فـاغتب.)3
شواهدها َ
عرضت َّ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
هانئ َـر ع
ـنفس َقهـ
تع َّلــمأماشـماـفا َء ال
منـ ِّ
األخفش استشهد به فأرى أنه جيوز ضبطها
أن
ذكرهـ ابن
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ن
مـــون،أيفـــال
املـــوت تع
آت
ـــراحت ّج به لقول األخفش .وليس يف كالمه
ومني ما
شه َلد به).
(ومن ما است
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
نصــوالً
نفس َلهـــع
مو
عىلــاأنالً وغـــري
قاطعوإمهـ
ّمخـ
استشهدَ به .ويصحح لك ذلك أنه قال بعد
األخفشك َ
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغ
ِّ
ـتومل يقل( :هكذا أنشده األخفش) ،فلو كان
عيل).
البيت( :هكذا أنشده أبو
ذكر
ن
فبــالغ بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
هوُّصح،
األخفش الن
املرادب ِّينًاأنذا رصيح
ها
فاصغبهلـهلقال( :هكذا أنشده األخفش وأبو عيل) أو
املستشهد
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
َّ
َ
الشـــديد أراين
لقال:وجـــدي
إن
بإثبات واو العطف .ثم قال بعد (وما أنشده أبو
بـــك أبو عيل)
أنشده
(وهكذا
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
( )1رشح ألفية ابن مالك له .111 /1

عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
َّ
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ

( )5ص.21

ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ ُّ
عـ ً

( )4رشح الكافية الشافية .555 /1
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عيل أقعد يف املعنى) فلم يذكر إنشاد األخفش له.
ّ
الفارك كام يظهر فهو وهم بال ُ
شك،
عيل
ّ
أما أبو عيل فإن كان يريد أبا ّ
فهذا البيت مع ظهور آيات الوضع فيه ال يعرف يف يشء من مصنفات أيب عيل
الفارك وقد انتهى إلينا معظمها وال يف يشء من مصنفات تلميذه ابن جنّي مع
أيضا يف كتب من بعدَ مها .عىل
مهية هذه املسألة ودوراهنا يف كتبهم ،وال نجده ً
أ ّ
ن
مالك ،فهو يروي يف كتبه أبياتًا كثري ًة
نفسه ظني يف روايته كابن
أن ابن هانئ َ
ن
جدًّ ا ال تعرف وظاهرها التوليد .والفصل يف أمرها ُيتاج إىل ن
وحتقيق.
نظر
 -5البيت ذو رقم  ،1وهو قوله:
بنــا أبــدً ا ال غرينــا تــدرك املنــى

وتكشــف غـ ّـامء اخلطــوب الفــوادح

نص عىل
ذكر املتع ّقب( )1أن حممد حميي الدين عبد احلميد (ت1554هـ) ّ
احتج به ومل ينسبه إىل
والعيني ذكرا أن األخفش
ابن الناظم (ت170هـ)
ّ
أن َ
َّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
أحد(.)2
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
صــاح َ
ابن املــو
ذاكــر
هذاوال ت
ــمر
مالك عىل أن قائله رجل من ط ِّيئ( .)3وهذه
البيت
نص َ
قلتشِّ :
َــزل ّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
قرينة ُّ
كائن
البشاشـ
قرائنيبـدي
من مـن
كل
وما
أيضاًـا من القرائن قوله( :تدرك املنى) ،فهو من
الوضع.
وفيهَة ً
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
صــبة
وقدنًا بع
مســتعي
املركبةــدا ال
قهــرت الع
قوله:
ورد يف
املكررة.
ألفاظه
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
ـم ش
تع َّلـ
ص
()1
115ـ.ـفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
العرصيةَ .
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
( )4ناالنتصاف من اإلنصاف ص ،571ط املكتبة أخـ
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
( )5رشح التسهيل .533 /5

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر

مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
 733فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ن
فبــالغ بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد

َ
أدرك املنـى
ألستسهلن الصـعب أو
ّ

فـــام انقـــادت اآلمـــال إال لصـــابر

والسؤل واألمل ونيلها يف شواهدَ
وقد ورد ً
أيضا نحو ذلك كبلوغ املنى ّ

ن
التفرد.
كثرية من أبيات ُّ

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ّ
وإن عج ًبا أن يتّكئ املتع ِّقب عىل إحالة حممد حميي الدين عبد احلميد هذا
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
املــوومل يكن عندَ ه من كتب ابن الناظم أكثر من
معارص
الناظمت مع
ابن
البيت
ذاكــر
ــمر وال
َ
َــزلأنه َ
صــاحإىل َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
ماوما ُّ
رشحًـا ابن الناظم لأللفية وجدناه يقول( :وقول
إىل كائن
البشاشـ َة
يبـدي رجعنا
ونحن إذا
عندنا.مـن
كل
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
مســتعينًا بع
يورد ال
قهــرتثمالعــدا
ّ
صــبةينسب إنشا َده إىل األخفش( .)1فال شك أن
دون أن
البيت من
اآلخر)
عىل العدا يف سـبيل املجـد والكـ َرم
فـاغتبط
من العهد
الويف
ريت
د
األخفش
نسب إنشا َده إىل
عبد احلميد .وإنام
عرو،الدين
هذا َ
حممد ياحميي َ
َ
وهم َّ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـم:)2
العيني(
ـدوها
الناظم،ـ َـر عـ
ابنــنفس َقه
ـفا َء ال
تفردات العيني التي رضبنا
شـال
فيكون ِّ
هذا البيت من ّ
تع َّلـ ُّ
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ن
فـــال ي
املـــوت تع َل
ـــرعليه يف النّسبة.
الوهم
مـــون،لغ َلبة
االعتداد هبا
صفحا عن
آت ً
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
وهوـــع
،10ك مو َل
رقمـــري
البيتــاذوالً وغ
مخـــو2الً -وإمهـ
قوله:
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
أعوذ برب العـرش مـن ّ ن
فئـة ب َغـ
تا محــدً ا وإن كــان ال يبقــي وال يــذر
مكتســ ًب
تعــذل الــذ ال ينفــك
ال
ِّ
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
نص عىل أنه جاء يف
ذكر املتع ِّقب( )3أن حم ّقق (رشح الكافية الشافية) ّ
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي
ثالث نسخ خ ّط ّية منسو ًبا إىل رجل من ط ّيئ وأن إحدى النسخ الثالث فيها
واملجــد
الســيادة
أســباب
بتثبيــت
كــن ح َّقــا
ــاه فإ َّيــاه
كنــت إ َّي
فــإن
َ
عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
يشـ َّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
ــأ فلسـ َ
ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ
ن
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصــحه َ
رشــد
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع َوال رضر
( )1ص ُّ ،121ط عبد احلميد السيد.
البشاشـ َة كائنًـا
وما كل مـن يبـدي
ـدت فيـ نَ
ـذوال
ـ
ع
ـك
ـ
عه
ـن
ـ
م
ا
ـاذر
ـ
ع
ُّ
( )4املقاصد النحوية .1110 /2
ـت أو هــو عــن قريــب ذاهــب
ن فألنـ ً َ
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
( )5ص.131
والكـرم
املجـد
سـبيل
يف
دا
الع
عىل
َ
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
004
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
َ
َ
لـــك منجـــدا
أخـــاك إذا مل تلفـــه
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد

تبي أن ابن األنباري أنشدَ ه يف (أماليه) عن األصمعي(.)1
زيادة ِّ
ن
واحدة فقط من النسخ
الزيادة مل ترد إال يف نسخة
قلتُّ :
احلق أن هذه ّ
األربع ال الثالث التي اعتمدها املح ّقق ،وهي نسخة (هـ) .وهذه النسخة قريبة
وأصح وأضبط وهي
الش َبه بنسخة األصل إال أن األصل أسبق منها زمنًا
ّ
ن
بأصل عليه ُّ
خط املؤ ِّلف .وليس يف نسخة األصل هذه الزيادة وال
أيضا
مقابلة ً
الظن أن ذلك حتريف من الناسخ أو املحقق
يف النسختي األخريي ،فغالب
ِّ
ن
مالك نفسه مل ينشب أن رجع عنه كام نرى
بانتقال نظر أو نحوه أو سهو من ابن
ذلك يف النسخ الثالث األخرى التي منها نسخة األصل.
 -1البيت ذو رقم  ،15وهو قوله:
ن
بجـري منقـذ لـك مـن
وفاق كعـب
ذكر

املتع ِّقب()2

أن أبا

تعجيــل ُتلكــة واخللــد يف ســقرا

حيان()3

ّ

وابن عقيل

(ت315هـ)( )4والعيني()5

والشنقيطي( )6نصوا عىل أنه لبجري بن زهري.
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
يب فصيح بمثل هذا البيت الذي يكتنفه
قلت :ونعوذ باهلل من أن َ
ينطق عر ٌّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
(.411 /1 )1
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
( )4ص.134
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
( )5التذييل والتكميل .121 /14

عرو ،فـاغتبط
ريت
الويف .531
املساعد /َّ 4
(2د) َ
العهد يا َ
( )1املقاصد النحوية .1575 /5
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
( )1نالدرر اللوامع .115 /4
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي

والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ

ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
 735ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام

من قبح الرتكيب ومن ال َغثاثة ما يكتنفه ،وإنام هو من أبيات ابن مالك .ومن ما
املكررة يف أبيات
َ
التفرد لفظ (وفاق) ،فإنه من األلفاظ اخلاملة ّ
يشهد هلذا غري ّ
ابن مالك .ومن نظائره قوله(:)1
لزمنـــا لـــدن ســـاملتمونا وفـــاقكم

فــال يــك مــنكم للخــالف جنــوح

وقوله:
ـــي بكـ ّ
ـــل مجيــــل
وفا ًقا بني األهـواء
والغـي والـونى وغــــريك معنـ ٌّ
ّ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ن
التفرد ،وهو قوله:
ويشهد لذلك ً
أيضا شبهه ببيت آخر من أبيات ّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
ذاكــر
ــىَــزل
أخــوهر هنوال ت
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ــعكــن
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ووازن آخر البيت األول (واخللد يف
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بتثبيــتفطاعـ نـة
 006وط ـع،
واملجــد
فبــالغ بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
َ
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رشـ
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ـدت فيـ َ
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ـاذرا مــن عهـ ُّ
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لب ن
ن
وكعب(.)1
جري
ن
مالك ،نظمهام يف مسألتي خمتلفتي
ريب أن البيتي مجي ًعا البن
وال
َ
رب ب ن
ن
كعب.
جري مع أخيه
مستلهام خ َ
ً
البيت إىل بجري فهو استظهار منه باألسامء الواردة
أما نسبة أيب ح ّيان هذا
َ
َ
أيضا.
فيه .و َمن بعده إما مق ِّلدون له يف ذلك أو
مستظهرون باألسامء ً
 -1البيت ذو رقم  ،17وهو قوله:
لعــن عمـ ن
ـلفت ال غــري تســأل
ـل أسـ َ

جوا ًبــا بــه تنجــو اعتمــد ،فور ّبنــا

ذكر املتع ّقب( )2أن الدماميني (ت743هـ) قال يف هذا البيت بعدما ذكر
أن ابن مالك أنشده( :والظاهر أنه شاهد عريب)()3
َ
وقال( :والظن بإمامته
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن()4ح َّقــا
فــإن
َ
يب) .
وعدالته وكثرة اطالعه وسعة حفظه أنه ال يستشهد به إال بشاهد عر ّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
صــاح َ
منوال تَــزل
ــمر
ذاكــريدخ َ
املــول املتع ّقب هذا البيت يف مجلة األبيات
العجب أن َ
قلتشِّ :
ــريه نفـــع وال رضر
فـــام لـــدى غـ
ن
وما ُّ
يبـدي
كل
كائنهًـايف كتاب قبل ابن مالك ،وإنام ظ َّن أن ابن
البشاشـمل َة يثبت
الدماميني
مـن أن
املستدركة مع
ّ
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
صــبة
مســتعينًا
قهــرت
ِّ
عيل
يعيب
ب
ق
واملتع
.
ا
ئ
شي
احلق
يغني من
والظ ُّنبع ال
يب،
رواهالععن
مالك
ّ
ً
ــدا العر ُ
َّ
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
بالدليل(
عرو،
العهد يا
ريت
د َ
املؤ َّيد َ
الظن العاري من الدليل يف
فـاغتب،)5ط ثم يرتكبه يف
الويف الظ ِّن
االعتامد عىل َّ
ِّ
ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
( )1انظر ً
تهام.
ذكر
ومجيع من
ـــه ّ
تلف َ
مثال الروض األنف  ،437 /2ط دار الكتبأخـ َ
قص َ
لـــك منجـــدا
العلمية ،إذا مل
ــاك
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

( )4ص.135

،352كتحمو َلـــع
صـــري
اللبيبالًلهوغ
وإمهـــا
مخـــو
العسييل.
رشحالًمغني
()5
مـن ن
العـرش.115
الغريب /1 /1
( )2حتفة
فئـة ب َغـت
برب
أعوذ ِّ
( )1انظر ر ّده ص.114

ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
َّ
إن وجـــدي بـــ َك الشـــديد أراين

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ

737هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
َّ
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ

الظن ألنه مل ُيص
معذورا يف هذا
هذا املوضع وغريه وقد يكون الدماميني
ّ
ً
تبي أد ّل َة الوضع
َ
تفرد هبا ابن مالك ومل يعرف مقدار كثرُتا وال ّ
األبيات التي ّ
َ
فحمل هذا البيت عىل ما يقتضيه األصل من الثقة يف رواية
فيها والتشابه بينها،
العلامء.
وبحسبك ً
اجلواب) ،فإنه من
دليال عىل وضع هذا البيت تركيب (اعتمد
َ
استعامل املو ّلدين يف ما أعلم .وكذلك تركيب (ال غري) ،فإنه ال يعرف يف شعر
صحته .هذا مع معناه
صحيح ومل ينقل عن العرب .ولذلك تنوزع يف
ّ
أيضا
اإلسالمي السا َذج (أي التقريري املبارش) ونظمه
املهلهل املتك َّلف .وانظر ً
َ
ّ
ما فيه من تساوق اللفظ يف كتايب(.)1
 -3البيت ذو رقم  ،40وهو قوله:
ال طيب للعيش مـا دامـت منغصـ ًة
ذكر

املتع ّقب()2

أن البغدادي

ّ
واهلـــرم
لذاتـــه با ّدكـــار املـــوت
َ

نص()3

ّ

أللفية ابن ن
البغدادي.
معط .ونقل كال َم
ّ

عىل أن ابن اخلباز أور َده يف رشحه

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه ن كــن ح َّقــا
فــإن
َ
معط البن اخل ّباز
ولكن رشح ألفية ابن
البغدادي،
أجل ،ذكر هذا
ّ
ُّ
قلتَ :
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
قدصــاح َ
ذاكــر
بحمدَــزل
إلينار وال ت
ــم
املــوه( :وأما ما دام فام رأيت أحدً ا منع تقديم
نص
وهذا ُّ
اهللَ .
وصل َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن فألنـ َ
.14العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
قهــرت
( )1ص
ريت.132
(4د) ص
عرو ،فـاغتبط
َ
الويف العهد يا َ
َّ

والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ

الوردية.
رشح التحفة
املتعقب
ــــي
ــــالل مبـ
فسامهضـ
ــــيانه
وأخطأفنسـ
( )5يف رشح شواهد رشح التحفة الوردية  .115 /1ت،
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
 008أخـ َ
َ
لـــك منجـــدا
ــاك إذا مل تلفـــه
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ها بينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه

ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
فــــإن اغتبا ًطــــا بالوفــــاء محيــــد
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
فبــالغ

خربها عىل اسمها إال ُييا ...الوجه الثاين :أن تقدُّ م خربها عىل اسمها قد جاء
الشامخ:
يف الشعر ،أنشدَ
َّ
ملزرد أخي ّ
املفضل ِّ
وأحبســها مــا دا َم للزيــت عــارص

ن
َ
حــاف
فــوق األرض
ومــا طــاف

ـــــــــــــــــــــــــــــل)
وناعـ
البغدادي َ
ابن
نقل كال َم
والظ ُّن أن
انتهى كالمه( .)1وليس فيه هذا البيت.
َّ
مها بدليل أنه مل يلتزم بلفظ املؤ ِّلف.
اخلباز بمعناه فزاد هذا البيت و ً
 -7البيت ذو رقم  ،44وهو قوله:

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ــمشـرــغوال ت
صــاح َش
املــو وســـــلمى يب مت ّيمـــــة ُتـــــيم
ذاكــرــلمى
َــزلــري س َـ
فت بغـ
أحتسـ
ــبني ِّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
ذكره يف األبيات
مل جيده املتع ِّقب يف مصدر قبل ابن مالك ،ولكنه مع ذلك َ
ن فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
بعصــبة
براءة الابنمســتعي
(تبيالعــدا
قهــرت
وضعها)( )2ألنه ورد مع بيتي أحدمها صحيح
مالكنًامن
التي َّ
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب
ـ
ذاه
ـب
ـ
فألن
َ
نــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
عرو ،فـاغتبط فــإن ك َ
الويف العهد يا
د
النسبةَ
ريتلتأبط َّ
أيضا .وهو َيرى أن من غري املعقول أن
رشا والثاين َال يعرف قب َله ً
ًّ
ــدام
والكـر
سـبيل
عىل العدا يف
املجـدــ ًئا أبـ َ
ــراه ناشـ
ــت تـ
ـدوها يشـــأ فلسـ َ
َــزلهـ َـر عـ
ــم َءنرالــنفس َق
صــاحشــفا
تع َّلــم
فيهِّ .املــو
ذاكــر
مالك بيت
يضع
والًا تال شاهدَ َ
ابن َش ِّ
ــــي
ـ
مب
ــــالل
ـ
ض
ه
ــــيان
ـ
فنس
،
ت
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
وما ُّ
أحدَ كائنًـا
البشاشـ َة
يبـدي
كل
البيتي اللذين أنشدَ مها ابن مالك مع هذا البيت
عيل أن
خيف
قلت :مل
مـن َ
ّ
َ
ـن قريـ َ
ـــدا
ـبمنج
إذا هملــوتلفعــــه
أخـ
لـــك ن
ذاهــب
ــاك أو
ـت
ــع فألنـ َ
مخـــوالً
وإمه(ـ3ــاالً وغـ
ــرينًاكبعمو َلـ ن
الع
صــبةمان ًعا من الوضع ،فقد ذكرت قبل ّ
أن ابن
مســتعيمل َأر ذلك
ــدا)،الولكني
رشا
ط
هو لتأ َّب
قهــرت ًّ
ــر
ـ
واملك
ــدائع
ـ
اخل
ــأنواع
ـ
ب
ــن
ـ
ولك
أعوذ برب العـرش مـن ن
والكـرم
َ
غ
ب
فئـة
ـت عىل العدا يف سـبيل املجـدُّ (َ )4
مالك َ ِّ
بعضفـاغتبط
عرو،
يضعالعهد
الويف
د
أحيانياًا َ
التامسا لإلغراب وح ًّبا للتكثر  .وإذا
األبيات
ريتقد َّ
ً
ً
ـــد
محيـ
ـــاضـبالوفـ
اغتباط
ـــإن
فـ
ــــي
ـــاءمبـ
ــــالل
ــــيانـه
فنسـ
ت،
لـه
ها بينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ
ـدوها
تع َّلـ ِّـم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
ن
ــر
لـــكل وا َمل
فبــالغ َ
بلطــفتلفيفـــهالتح ُّيــَ
منجكـــدا
ــاك إذا مل
بـــك الشـــديد أراين أخـ
َّ
وجـــديتع َل َ
إن ن
عامـــر
فـــال ي
املـــوت
171هـ أي بعد وفاة ابن اخلباز بن ّيف وأربعي سنة.
مـــون،نسخت
نسخة قديمة
من
آتلوحة 34
()1
َ
اضـطرام
احلـروب
منـ لظـى
هب
ــدائع واملكـــر
ــأنواع اخلـ
كمــن ب
ولكـ
.131
مخـص
()4
ــوالً
وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
واملجــد
الســيادة
( )5ديوانه ص.404
ـــاء محيــــد
أســباب بالوفـ
بتثبيــتاغتبا ًطــــا
فــــإن
العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
برب
أعوذ ِّ
النقض.
هذا
من
157
( )2انظر ص
نــارص
عــيل،
فبــالغ فــام يل ن
َّ
إاله وا َملكــر
عــوض ُّيــل
بلطــف يف التح
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه 739وط ـع ،فطاعــة مهـ ن
َ
ـد
ـ
رش
ه
ـح
ـ
نص
ـد
هبكم من ل َظـى احلـروب َاضـطرام
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي
ـدت فيـ َ
ـذوال
ـك عـ
بتثبيــتمــن عهـ
ـاذرا
أســباب ُّ
عـ ً
واملجــد
الســيادة
عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
َّ
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ

مستنكرا ،فإن من
علمت ما ذكروه من سهولة النظم عليه مل َتر هذا بد ًعا وال
َ
ً
يسهل عليه الّشء الذي يصعب عىل غريه فإنه جيد يف فعله لذاذ ًة ومتن َّف ًسا(.)1
واألبيات الثالثة هي:
أحتســـبني شـــغفت بغـــري ســـلمى

وســــــلمى يب مت ّيمــــــة ُتــــــيم

وســـلمى أكمـــل الثقلـــي حســـنًا

ويف أثواهبــــــا قمــــــر وريــــــم

ـــراء الثنايــــا
نيــــاف القــــرط غـ ّ

ورئــــد للنســــاء ونعــــم نــــيم

ن
مالك وآنست فيه مالمح
فالبيت األول مل أجده يف كتاب قبل ابن
الوضع ،وذلك من جهة لفظه ومعناه ،أما اللفظ فقوله( :شغفت) ،فقد ور َد
مر نة بالبناء للمجهول يف أبياته ،منها قوله:
ذلك غري ّ
ن
لوعــة وغــرام
شغفت بك الت تيمتك ،فمثـل مـا بــك مــا هبــا مــن
وقوله:
مشــغوف ًة بــك قــد شــغفت ،وإنــام
وقوله:
صــاح َ َ
املــو
ذاكــر
والشتـَــزل
ــغفت َ
ش ِّ
بجمـ ن
ــل
ــمـرــي
الت
ــل
إن مجـ

حـــتم الفـــراق ،فـــام إليـــه ســـبيل
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ

ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
ففـــؤادي وإن نـــأت غـــري ســـال
رضر
ــريهفإينفـ
ــدى غـ
فـــام
وال ح َّقــا
ــعكــن
ــاه
فــإن لـ َ
كنــت إ َّيــاه َّ
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
املذكور
البيت
عي
فهو
ُتيم َ)،
وأما املعنى فقوله( :وسلمى يب مت ّيمة
معنىقريـ ن
ـب
ـ
ذاه
ـب
ـن
ـ
ع
ـو
ـ
ه
أو
ـت
ـ
فألن
ن
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
صــبة يشـــأ فلسـ َ
مســتعينًا بع
ــدا ال
قهــرت الع
ذاكــر املــو
وال تَــزل
ــمر
َ
صــاح َش ِّ
آن ًفا:
رضرم
والكـر
سـبيل
يف
دا
الع
عىل
املجـدوال َ
ــريهفإينفـ
ــدى غـ
عرو ،فـاغتبط فـــام
مـن العهد
الويف
دوما َ
يبـدييا َ
كل َّ
ــعكــن ح َّقــا
ــاه
فــإن لـ َ
كنــت إ َّيــاه َّ
ريت ُّ
البشاشـ َة كائنًـا
ي
ـبمبـــــ
ضـ
ــــيان
فنسـ
ت،
ــــالل ن
ـب
ــراهقريـ
ـن
ـوه تـعـ
أوـ ه َـ
فألنـ
ــأ َ
ـدو ن
ـنفس َقهـ
ــداالـ
ـفا َء
قهــرتشـ
تع َّلــم
مســتعينَـرًا عبعـ ِّ
ذاهــــدا
ناشـــ ًئا أب
ــت
ـتفلس
ها يشـ
صــبة
ال
الع
من تهذا
()1
َــزل
375وال
ــمر
وانظر َش
صــاح
النقضَ .
ص ِّ
ذاكــر املــو أخـ َ
َ
ـــدا
منج
لـــك
ـــه
تلف
مل
إذا
ــاك
ن
رضرم
والكـر
العدا
عىل
املجـدوال َ
فـــال ي
مـــون،
املـــوت تع َل
دآت
سـبيل نفـــع
ــدىيف غـــريه
ــام لـ
ـــر فـ
ط
فـاغتب
،
عرو
يا
العهد
الويف
ريت
َ
َ
َّ
ُّ
َ
وما كل مـن يبـدي البشاشـة كائنًـا 041
ــر
ـ
واملك
ــدائع
ـ
اخل
ــأنواع
ـ
ب
ــن
ـ
ولك
ــــي
ضـ
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع ت،
ــــالل ن
ـبمبـذاهــب
ـن قريـ
ــــيانـوه عـ
فنسـأو هـ
ـت
فألنـ َ
ـدو ن
ها
ـنفس َقهـ
ــداالـ
ـفا َء
قهــرتشـ
تع َّلــم
مســتعينَـرًا عبعـ ِّ
صــبة
ال
الع
ـــد
منجـ
ـــاء محي
بالوفـ
ـــا
اغتبامل ًطـ
فـ
أعوذ برب العـرش مـن ن
ـــإن َ
َ
ـــدا
لـــك
ـــه
تلف
إذا
ــاك
ـ
أخ
َ
ن
ـت
غ
ب
فئـة
ِّ
والكـرم
املجـد
سـبيل
يف
دا
الع
عىل
َ
َ
ـــر
ي
فـــال
مـــون،
ل
تع
املـــوت
آت
ن
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
َ
ــر
ك
مل
وا
ــل
ي
التح
يف
بلطــف
فبــالغ
ُّ
ــر
واملكـ
اخلـ
فنسـبـ
ولكـــن
ُّصح،
رصيحالًالن
ــوًاالًذا
هاـ ب ِّين
ــــي
ــدائع مبـ
ــــالل
ــأنواعضـ
ــــيانه
لـه ت،
ــع
فاصغـ
ــريـركعـمو َل
وغـ
ــا
وإمهءـ
مخ
َّ
َ
ها
ـدو
ـ
ه
ق
ـنفس
ـ
ال
ـفا
ـ
ش
ـم
ـ
ل
تع
ِّ
َ
َ
هبكم من ل َظ ًـى احلـروب اضـطرام

شغفت بك الت تيمتك ،فمثـل مـا

ن
لوعــة وغــرام
بــك مــا هبــا مــن

وأما البيت الثاين:
وســـلمى أكمـــل الثقلـــي حســـنًا ويف أثواهبــــــا قمــــــر وريــــــم
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ن
مذكورا َ
مالك ،ولكني مع ذلك مل أقطع بوضعه كام
قبل ابن
فلم أجده
ً
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
ذاكــر
ــمر
صــاح َش
َــزلاليو َم َ
أيضا َّ
ألن لفظ (الثقلي)
أجدين
وال توأنا
األول.
املــو أميل إىل وضعه ً
قطعت يف ِّ ّ
رضر
ــريهفإينفـ
ــدى غـ
فـــام
وال ح َّقــا
ــعكــن
ــاه
فــإن لـ َ
كنــت (إ َّ1ي)ــاه َّ
وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َ
كائنًـا
صح
اجلاهلية يف ما أع َلم  .وهذا
عرفة يف
اجلن واإلنس ال ي
بمعنى
البيت لو َّ
ّ
ن
ـب
ــراهقريـ
ـو تـعــن
فألنـ
ــأ َ
ن
ذاهــــدا
ـب ًئا أب
ناشـــ
ــت
ـتفلس
صــبة يشـ
أوـ هـ َ
مســتعينًا بع
ال
قهــرت الع
َ
املــو
والنّهتَــزل
ــم ًّر
صــاح
ذاكــر بيته الصحيح النسبة إليه ،فإذا بطل أن يكون له
مع
ــدا أل
رشا
لكان
مسوق َ
لتأ ّب َشط ِّ
رضرم
والكـر
املجـد
سـبيل
يف
دا
الع
عىل
ريت الويف العهد يا عرو ،فـاغتبط فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال َ
د
جاهيلَّ ،
وما َ ُّ
البشاشـ َة كائنًـا
معروف يف اجلاهل ّية كام ذكرت ،فهو البن مالك
يبـدياللفظ َغري
مـنوهذا
ألنه
كل ٌّ
ــــي
ضـ
ت،
ــــالل ن
ـبمبذـاهــب
ـن قريـ
ــــيانـوه عـ
فنسـأو هـ
ـت
فألنـ َ
ـدو ن
ها
ـنفس َقهـ
ـفا َء
كالبيت شـ
تع َّلــم
مســتعينَـرًا عبعـ ِّ
صــبة
ــداالـال
الع
ل.
األو
قهــرت ّ
أخـ َ
َ
ـــدا
املجـد منج
لـــك
ـــه
ــاكداإذايفمل تلف
ن
والكـرم
سـبيل
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر عىل الع
َ
فـاغتبط
عرو
العهد يا
الويف
قوله:
 ،،45وهو
البيت ذو
د َ5
رقم َ
ريتَّ -
ــر
واملكـ
اخلـ
فنسـبـ
ولكـــن
ــــي
ــدائع مبـ
ــــالل
ــأنواعضـ
ــــيانه
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع ت،
ـدوها
عـزـَ ،ـر عـ
ـنفس َق ّه
ـفا َء الـ
لكــم ّش
تع َّل
ـن فأنت لـدى بحبوحـة اهلـون كـائن
وإن ِّهي
مـوالك
العزـإن
ـــد
ـــاء محي
فـ
أعوذ برب العـرش مـن ن
ـــإن َ
بالوفـ َ
منجــــدا
لـــك
ـــاـــه
اغتبامل ًطـتلف
ــاك إذا
أخـ
َ
ن
ـت
غ
ب
فئـة
ِّ
َ
ب()2
ـــر
ي
فـــال
مـــون،
ل
تع
املـــوت
آت
ّ
نص عىل أن أبا الفتح
هـ)
1075
(ت
الدالئي
أن
ق
املتع
ذكر
نّ
َ
ــر
ك
مل
وا
ــل
ي
التح
يف
بلطــف
فبــالغ
ُّ
ــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه ولكـ
ــو)3الً.وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
أنشدَ ه(
مخـ
اضـطرام
احلـروب
اغتبا َظ ًطــى
ـــإنمن ل
فهـبكم
ـــد
ـ
محي
ـــاء
ـ
بالوف
ـــا
َّ
َ
بـــك مـن ن
وجـــدي
إن
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
أراين فــإن
َ
الشـــديدب َغـت
فئـة
العـرش
برب
أعوذ ِّ
ن
واملجــد
الســيادة
أســباب
بتثبيــت
ــل وا َ
ــر
ك
مل
ي
التح
يف
بلطــف
فبــالغ
ُّ
ــدا
ـ
أب
ا
ئ
ــ
ـ
ناش
ــراه
ـ
ت
ــت
ـ
فلس
فاصغيفلـه يشـــأ
ً
َ
ُّصح،
والالتن
رصيح
صــاح َذا
ها بثمِّينًا
(التحرير والتنوير) عند تفسري قوله عز وجل{ :ﮡ
يقول
عاشور
بن
الطاهر
وجدت
()1
املــو
ذاكــر
َــزل
ر
ــم
ش
َ
ِّ
نــارص
إاله
عــوض
يل
فــام
،
عــيل
َّ
هبكم من ل َ
اضـطرام
ـى
رضر
احلـروب وال
ــع
عىلنفـ
ــريه
ــدىملظيغـ
وأظنـــام
أراين ( :ف
ﮢَّ
ﮤ ﮥَ
الشـــديد
وجـــدي
إن
قبل
النوعي
جمموع
طلق
هذالـاللفظ
]51
الرمحن:
بـــك [سورة
}
وماﮣ
ُّ
َ
ن
ًـا
ن
كائ
ة
البشاشـ
يبـدي
مـن
كل
ـحه َ
ـد
رشـ
أســبابمهــد نصـ
بتثبيــتفطاعــة
وط ـع،
الســيادة َ
واملجــد
ن
القرآن).
استعمله أهل
القرآن ،فهو من أعالم األجناس بالغلبة .ثم
ـت أو هــو عــن قريــب ذاهــب
فألنـ َ
صــبةن
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بع
عــوضـ َ
ـذوال
إاله عـ
ـك
ـدت في
ـاذر،ا مـ
عـ
ـن يلعهـ ُّ
عــ َّيل ً
( )4ص.131
نــارص
فــام
والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
عرو ،.فـاغتبط
الويف
(5د) يف َ
العهد/5يا َ
ريتنتائج َّ
1035
التحصيل
ن
ـحمبهـ َ
ـد
رشـ
ضـــد نصـ
ــــيانـةه مه
فنسـفطاعـ
وط،ـع،
ــــالل َ
ــــي
ت
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
711
ـدتلـفيـ َ َ
ـذوال
ـك عـ
ـنملعهـ
عـ
تلفـ ُّ
أخـ ً
ـاذرا َ
منجـــدا
ــك
ــه
ــاكمـإذا
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر
ولكـــن بـــأنواع اخلـــدائع واملكـــر
مخـــوالً وإمهـــاالً وغـــريك مو َلـــع
فـــإن اغتبا ًطـــا بالوفـــاء محيـــد
أعوذ برب العـرش مـن ن
فئـة ب َغـت
ِّ
ن

السيوطي إىل هذه الدعوى( .)1وكالمها ِّ
متأخر جدًّ ا .وذلك
قلت :قد سب َقه
ُّ
ً
عامال يف
أن النحاة ينقلون عن ابن جني إجازتَه ذكر اخلرب إذا كان كونًا مطل ًقا
ن
البيت مؤ ِّيدً ا لقوله خالوه
وجمرور ،فلام رأى السيوطي وغريه هذا
ظرف أو جار
َ
التجوز يف محل أد ّلة
من إنشاده ،فهذا وجه .ووجه آخر أن يكون ذلك من قبيل
ّ
ن
بعض إذ كان القائلون باملذهب إنام يراهم
بعض أصحاب املذهب الواحد عىل
من هو خارجه كالرجل الواحد ،فاألد َّلة التي يديل هبا بعض أصحابه لو
ولرسوا هبا ملا
عرضت عىل غريه من املوافقي يف املذهب ألد َلوا هبا يف الغالب
ُّ
فيها من تصويب آرائهم وتقويتها .وهذا كام ينسب إىل اإلمام الشافعي أو أمحدَ
(ت421هـ) وغريمها ما هو ن
جار عىل قياس أصوهلم وإن مل يقولوا هبا .وأنت
جتد األنباري (ت133هـ) ً
مثال ُيكي يف (اإلنصاف) من حجج البرصيي
والكوفيي ما لعلهم ال يعرفونه وال قال به أحد منهم .ور ّبام حكى وهو وغريه
من احلجج آلراء بعض املتقدِّ مي يف النحو ما مل يؤ َثر عنهم ،فيقولون( :وحجة
األخفش كذا) ،و(حجة الكسائي كذا) .وهذا معروف ِّبي.
عرصي ابن مالك يقول يف هذه
ريض الدِّ ين األسرتاباذي
ثم إنا نجد بعد
َّ
ّ
ّ
املسألة( :فال يقال :زيد كائن يف الدار .وقال ابن جنّي بجوازه .وال شاهدَ له.
فذكر اآلية وأجاب
وأما قوله تعاىل﴿ :ﮜﮝﮞﮟ﴾[ ...النمل.)2()]20 :
َ
( )1مهع اهلوامع .151 /1
( )4رشح الكافية .422 /1
042

عنها ومل يذكر هذا البيت .فهذا شاهد مظاهر ملا ذكرت.
 -10البيت ذو رقم  ،42وهو قوله:
قومي ذرا املجد بانوها وقد علمـت
ذكر

املتع ّقب()1

بكنـــه ذلـــك عـــدنان وقحطـــان

ن
نصا واضح الدّ اللة عىل أن بعض
نص ًّ
أن ابن مالك ّ

النحويي أنشدَ ه قبله ،وذلك قوله ...( :لورود ذلك يف كالم العرب كقول
تقديرح َّقــا
ــاه كــن
ــاه فإ َّي
كنــت إ
فــإن
البيت
فقال:
املتعص َّيبي
الشاعر [وذكر البيت ثم قال ]:وتك ّلف بعض َ ّ
ظاهرهاـــدا
ــراهعىلناشـــ ًئا أب
ــت تـ
والصحيح فلس
األول قومي بانو ذرا املجد بانوها ...يشـــأ
محلـ َ
دون
األبيات
ذاكــر املــو
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
تك ّلف ما يتم املعنى بعدمه)(2
وما ُّ
البشاشـ) َة .كائنًـا
مـن يبـدي
كل ّ
ـت أو هــو عــن قريـ ن
التدليس،ذاهــب
ـب
فألنـ َ
رصيح ن
فقوله:
بحيث ال ُيتمل
صــبةالداللة
ال أرى
ولست
هذا بع َ
مســتعينًا
قلت:العــدا
قهــرت
والكـرم
ل يف
عىل ُيالعمدا
املجـدعن َ
العرب
سـبيلما ورد
عىل أن
الويف يف
ذلك
(لورود
العربفـاغتب
عرو،
العهد
ريت
كقولطالشاعر) َ
د َ
كالميا َ
َّ
ــــي
ــــالل َمب
أن ض
ــــيانه
ت،
يكـ َ
هذا
قيلـ يف
ون قد
يلزم
بي ال
املتعص
بعض
البيت.ـ وما
فنسـ َ
ّ
ها
ـدو
مماثلــمهلذاشــفا َء ال
تع َّل
ـنفسنق َق َلههـ َـرعنعـ ِّ
أخـ َ
البيتـَ ،
أيمنج
ــك
مالكمل يفتلفـــه ل
ــاك إذا
ن
ولكنّه َ
ــدار
ـــرفقدّ َره ابن
نظائره،
قيل
البيت نفسه،
منـ يقدِّ
مـــون،يففـــال ي
املـــوت تع َل
آت
واملكـــر
ــأنواع اخلـ
ولكـــن
ومن
ــدائعقبيح.
تدليس
البيتب.ـ وهذا
ــعيف هذا
التقديرــرييقدِّك رمو َلمثـ َله
هذا
املسألة
هذهـــوالً
ــاالً وغـ َ
وإمهـ
مخ
محيـــد
بالوفـــاء
اغتبا ًط
فـــإن
مـن(قالن
عىل
الدليل
ئ)ـــاأو (ومن
من ط ِّي
(رجل فصيح
العـرش) أو
الطائي
(قال
يقول:
فئـة ب َغـت
برب
ُّ
أعوذ ِّ
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َ
ــر
ك
مل
صحة االستعامل قول الشاعر) أو (ومنفبــالغ
حجج البرصيي قول الشاعر) أو
ها ب ِّينًا ذا رصيح النُّصح ،فاصغ لـه
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
َّ
َ
بـــك الشـــديد أراين
إن وجـــدي
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
( )1ص.131
( )4رشح التسهيل .503 /1

عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
َّ
ن
ـحه َ
رشــد
وط ـع ،فطاعــة مهــد نصـ َ
ـدت فيـ َ
ـك عــذوال
ـاذرا مــن عهـ ُّ
 713عـ ً

(ومن السامع قول

الشاعر)()1

بمستغرب أن
ثم يورد أبياتًا من وضعه فليس
َ

َ
فإهنن من بابة واحدة.
يقول ما قا َله يف البيت السابق،
ّ
رقمي 43و  ،47ومها قوله:
 -11البيتان ذوا َ
ال أقعـــد اجلـــب َن عـــن اهليجـــاء
ولـــو توالـــت ز َمـــر األعـــداء
ذكر املتع ّقب( )2أن ابن هانئ ذكر أهنام ليسا له ،وإنام مها للعرب استشهد
هبام(.)3
ظن حمض مل يذكر له سندً ا ،فال يعاج به .وانظر ما ذكرناه آن ًفا.
وهذا ٌّ
رقمي 45و  ،50ومها قوله:
 -14البيتان ذوا َ
مــــا برئــــت مــــن ريبــــة وذ ِّم
العــــم
يف حربنــــا إال بنــــات
ِّ
نصا عىل أن
ذكر املتع ّقب( )4أن ابن هشام وخالدً ا
األزهري (ت501هـ) ّ
َّ
القايض اليو َم امرأة.
األخفش أنشدَ مها ،قال ابن هشام( :وقوهلم :حرض
َ
والتأنيث أكثر إال إن كان الفاصل ّ
ونص عليه
(إال) فالتأنيث
خاص بالشعرّ .
ّ

( )1راجع كتايب ص.71
( )4ص.133
( )5يف رشحه لأللفية .102 /1
( )2ص.133
044

األخفش ،وأنشد عىل التأنيث)1()...
وذكر البيتي.
َ

قلت :قوله( :وأنشد) ُيتمل أن يقرأ بالبناء للمجهول (وأنشد) ،فال يكون
أيضا أن يكون هذا
نصا عىل أن األخفش أنشدمها كام زعم املتع ِّقب .وُيتمل ً
ًّ
التجوز كام ذكرنا آن ًفا عند البيت الذي نسب السيوطي والدالئي
من قبيل
ّ
إنشا َده إىل ابن جنّي(.)2
ثم إن هذين البيتي ال يعرفان قبل ابن مالك مع شهرة هذه املسألة وتقرير
ّ
الفارك َ
نقل معنى كالم األخفش يف
عيل
ّ
النُّحاة هلا يف غري موضع ،بل إن أبا ّ
يقوي ذلك أهنم يف الكالم وأكثر االستعامل
هذه املسألة فقال( :ومن ما ّ
يقولون :ما جاءين إال امرأة .فيذكّرون ً
محال عىل املعنى .وال يكادون يؤنّثون
ذلك يف ما زعم أبو احلسن إال يف الشعر كقوله )3()... :وذكر بيتي ومل يذكر
بيتَي ابن مالك .وأرصح منه ما صن َعه أبو ح ّيان ،فإنه ذكر بيتَي ابن مالك ثم
قال بعقبهام( :قال األخفش :يقولون :ما جاءين إال امرأة .فيذكّرون ً
محال عىل
املعنى يف أحد .وال يؤنّثون إال يف الشعر نحو قوله:
...............................

( )1أوضح املسالك  ،403 /1تح محودي.
( )4ص.321
( )5احلجة  ،515 /2و ،115 /5و.173 /1
املــو
ذاكــر
ــمر وال تَــزل
َ
صــاح َش ِّ
( )2التذييل .155 /1

فام بقيت إال الضلوع اجلراشع) (.)4

كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإن
َ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ فلسـ َ
فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر

وما ُّ
كل مـن يبـدي البشاشـ َة كائنًـا
ـت أو هــو عــن قريـ ن
ـب ذاهــب
ن  715فألنـ َ
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصــبة
عرو ،فـاغتبط
ريت
د َ
الويف العهد يا َ
َّ
ـدوها
تع َّلــم شــفا َء الــنفس َقهـ َـر عـ ِّ
ن
َ

والكـرم
عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ

ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
أخـ َ
ــاك إذا مل تلفـــه لـ َ
ــك منجـــدا

فذكر البيتي ثم َ
نصا ،فلم جيعلهام من إنشاده.
نقل كالم األخفش ًّ
َ
يتفرد هبا هي يف
فهذه األبيات التي َّ
زاعام أن ابن مالك مل َّ
مجعها املتع ِّقب ً
احلامك ،فال يص ّح منها
وضم حبل احلاطب) كام يقول
قمشت
احلق (من ما
ِّ
َ
َّ
ُّ
بيت واحد.
خاص ًة كثرية جدًّ ا ،يد ُّلك عىل ذلك
وأوهام العلامء يف نسبة األبيات
َّ
اختالفهم الشديد يف نسبة اآلالف من شواهد النحو وغريها إىل قائليها .ومن
ن
كل ن
ن
املقطوع به أن َّ
يرشكه فيه أحد ،فينبغي أن
بيت منها إنام هو
لشاعر واحد ال َ
بيت خمت َل ن
يكون لكل ن
ف يف نسبته نسبة واحدة صحيحة عىل األكثر ،وتكون
َ
منشأه وع َّلتَه ومنها ما نجهله.
سائر األقوال أوها ًما خالص ًة ،منها ما قد نعرف
مصادر مؤ َّلفة َ
قبل ابن مالك ،وهي 2
الصنف الثالث :أبيات وجدت يف
َ
أبيات من  ،50وهي .41 ،13 ،12 ،4
ن
غري أن املتع ِّقب مل يستدرك
وهذه األبيات أس ِّلم برباءة ابن مالك منهاَ ،
َ
استدرك بيتي منها قبل أن ينرش املتع ِّقب ر َّده(،)1
منها بيتًا واحدً ا ،وإنام أنا الذي
ن
َ
بطريقة ال ختلو
واستدرك اثني آخرين أحد اإلخوة .وقد أشار املتع ِّقب إىل ذلك
من تلبيس وإهيا نم فقال يف احلاشية( :إن بعض اإلخوة بام [كذا] فيهم الباحث

( )1آخرها يف 1251 /7 /11هـ وذلك يف ملتقى أهل اللغة يف احلديث  ،10241أي قبل نرش
التعقيب بنحو سنة.
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نفسه قد سبقني إىل براءة ابن مالك من بعض هذه األبيات الثالثي)( )1ورس َد
أرقامها.
وقف عليها من طريق (البحث غري املستقص)
فقوله( :سبقني) يوهم أنه
َ
كام يزعم ثم وجدين قد سبقته إليها َّ
وأن هذا إنام جرى عىل سبيل االتّفاق.
واحلق أنّه َ
ينص
ُّ
نقل هذه األبيات مني ومن األخ املستدرك ،فكان ينبغي أن ّ
ن
مسبوق أنه مل يستطع أن يزيد عليها بي ًتا
جمرد
عىل ذلك .والدليل عىل أنه ناقل ال َّ
واحدً ا يربهن به عىل (بحثه) وقد م ِّيل ً
حوال ً
كميال
نفض األسفار وأطال التنقيب فيها حتّى
وقوله( :بالبحث) يوهم أنه قد َ
استطاع أن ينسب ثلثي األبيات أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو مخسها أو
ن
أبيات ليس هو واجدَ ها .عىل أين ال أحيل ل َ
قيان
عرشها ،وما هي إال أربعة
ن
ن
ن
قليل من هذه
عدد
يشء من األبيات وال َأدفعه ،فقد جيوز أن أخطئ يف
األبيات .وسيأيت بيان هلذا.
مهة يف
أيضا أنه لو طال به زمان
وقوله( :غري املستقص) يوهم ً
وسمت به َّ
َ
غريها .وهذا حمالّ ،
فإن املئات من
كثريا من األبيات َ
البحث والتفتيش لوجدَ ً
هذه األبيات ال يمكن لقياهنا قط ًعا ّ
ألن العلامء والباحثي واملحققي بعد ابن
عاجزين عن الوقوف عليها قرونًا ط ً
فتفرده بمئات األبيات
مالك ظ ُّلوا
َ
واالُّ ،
أمر ثابت ال يمكن دفعه وال إنكاره ،وإنام قد خيت َلف يف تعيي البيت والبيتي
( )1ص.111
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تفرد به أم ال.
منها وحسب أهو من ما َّ
إذن فصنف منها – وهو األبيات الصحيحة  -نق َله املتع ِّقب مني ومن
ن
َ
غالط فيه ول َّب َس
مومها .وصنف
تنبيها
شخص آخر ،ون َّبه عىل ذلك يف احلاشية ً
ً
زعم ّ
وكأهنا
عيل
ألنه
َّ
أن األبيات التي تفر ّد بذكرها العيني من ما ي َ
َ
ستدرك َّ
قر َهبا مع أين عمدً ا عىل ن
عي تركتها وصنف
كانت خف َّية
فأظهرها أو قص ّية ف َّ
َ
ن
أغالط كام بينت .فدعواه
وجممع
العيني فإنه قرار أوها نم
ذكره غري
َ
ِّ
وهو ما َ

َ
استدراك  50بيتًا هي دعوى مبن ّية عىل املغالطة والتلبيس وعىل احلَطب
والتقميش .وليس فيها يشء من إعامل النظر والتأ ُّمل والتحقيق
صح استدراكها ،فهذه
 ونرجع إىل القول يف األبيات األربعة التي َّ
األبيات كنت ذكرُتا يف كتايب مع األبيات املقطوع بوضعها التي تبلغ عدّ ُتا
 .111ونسبة  2من  111ن
بيت تساوي  %0،1أي ال تصل إىل  .%1وهذا يشء
يقع مثله يف مثل هذا العدد الضخم الوافر
نزر جدًّ ا ال يعبأ بمثله .وإنه جلائز أن َ
ن
ن
ن
ملئات من
مالك
بيقي وضع ابن
ثبت عندي
من األبيات .وذلك أنه بعدما َ
والنص عليها،
األبيات من خالل تص ُّفح الكثري منها كان ال بدَّ يل من تعيينها
ِّ
ثم
فاستعرضت لذلك مجيع شواهده من مجيع كتبه املطبوعة شاهدً ا شاهدً اّ ،
ذكر أحد العلامء أو املحققي أنه ثابت يف كتاب قب َله ،ثم عطفت
أسقطت ما َ
البيت إثر البيت بالبحث الطويل والتنقري املل ّح
عىل الباقي فام زلت أساقط منها
َ
يف صغار الكتب وكبارها حتّى إين راجعت ألجل ذلك بعض املخطوطات
مستفرغا يف هذا وسعي ،ثم نظرت يف األبيات الباقية ،وهي نحو  300ن
ً
بيت
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أكثرها متشاهب ًة يف معانيها وألفاظها وأساليبها ،ورأيت عد ًدا ً
قليال
ُّ
فوجدت َ
منها يزيد عىل السبعي بيتًا ال تشاكل تلك األبيات وتشبه أن تكون أبياتًا
قديم ًة ،ولكنّي مل أجدها وال غريي إ ّما لقصور بحثنا إذ مل نحط ّ
بكل كتاب
ن
مطبوع ،وإ ّما ّ
أصاهبا يف كتاب قب َله مل يصل إلينا .وهذا ممكن يف
مالك
ألن ابن
َ
العدد القليل من األبيات الذي مل تقم قرائن من اللفظ واملعنى والنسبة عىل
وجدت بعد طباعة الكتاب
ثم
ُّ
يتفرد العلامء بمثل هذا القليل(ّ .)1
وضعه .وقد ّ
ن
أبيات منها.
ست َة
قسم األبيات املنسوبة إىل
ات قسمي
وال
ريب ّأين حي قسمت األبي َ
َ
َ
أردت
وقسم األبيات غري املقطوع بوضعها ،وهي قليلة،
الوضع ،وهي األكثر،
ُّ
َ
ن
ذلك أن ال َ
من وراء َ
فأقع يف ال ّظلم وال َبهت ،إذ
أمحل عىل ابن مالك ما مل يقله َ
من املعلوم أنه ليس ُّ
تفرد به من الشعر فإنه جيب أن يكون من وضعه.
كل ما َّ
فوجدت من األبيات ما يستيقن املرء أنَّه موضوع مو َّلد وأنّه ّ
متأخر امليالد وأنَّه
ُّ
ن
مالك ،ومنها ما يستيقن املرء أنّه موضوع مو ّلد ّ
متأخر امليالد وحسب
البن
ن
يظهر فيه من العالمات ما ُّ
َ
مالك ،ومنها ما يستيقن
يدل عىل أنه البن
دون أن
َ
املرء أنه موضوع مو َّلد َ
يرجح بعض
يتبي فيه
عرص توليده ،ومنها ما ِّ
دون أن َّ
َ
ذلك ظنًّا ال يقينًا .ومن األبيات ما ال يزال قارئها مم ِّي ًال الرأي فيها ،فتار ًة يميل
الشعر .فام َ
إىل وضعها وحينًا يميل إىل أهنا من قديم ِّ
القطع من
بلغ عندي
َ
( )1انظر كتايب ص.72
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غلب عىل ظنّي أنه من األبيات املوضوعة أحلقته هبا .وما كان َ
دون
األبيات أو َ
ذلك فإين جعلته يف القسم الثاين.
َ
وقد َ
عمل فادح ناصب ،يشء من
يعرو هذا
كان طبيع ًّيا أن
َ
العمل ،وهو َ
النقص أو اخل َلل .ولذلك قلت مع ّل ًقا عىل األبيات املنسوبة إىل الوضع( :واخلطأ
حمتمل)( )1ألنه وإن كانت هذه األبيات مدرج ًة يف األبيات املنسوبة إىل
جائز َ
ن
ن
واحدة يف هذا القطع وال
درجة
الوضع أي املقطوع بوضعها فليست ك ُّلها عىل
والصنعة عليها ،بل هي متفاوتة يف ذلك كام
تبي دالئل الوضع
ّ
هي سواء يف ُّ
العمل إنام هو عىل اجلمهور األغلب .ولو كنت أرى َّ
قطع يف
ب ّينت.
أن ال َ
َّ
ولكن َ
بيت منها عىل ن
كل ن
وضعها عا ٌّم يف ِّ
وجه ال يمكن انتقاضه مل أذكر أن اخلطأ جائز
حمتمل
َ
وهذا اخلطأ يف األبيات األربعة جيوز أن يكون سببه كثر َة األبيات
ن
مفض أحيانًا إىل
وتراكب بعضه عىل بعض
العمل
َ
وضخام َة عددها ،فإن كثرة َ
نقص اإلحكام وفوات اإلتقان يف يش نء منه .وهذا دا نع إىل أنه قد يقع يشء من
ال َغفلة يف البضعة من األبيات ،فال أو ّفيها ح ّظها من الن َظر والتدقيق فتندّ عن
كل ن
ذلك وحت َسب مع األبيات املوضوعة خط ًئا .عىل أين لو و ّفيت َّ
بيت ح َّظه من
التذوق
تفرغ له فإن
وتلومت عليه ومل أبرم
ُّ
َ
النظر والتدقيق َّ
الرأي فيه إال عن ُّ
صحيحا صاد ًقا فليس هو بمأ َمن من طروء اخلطأ عليه
والتفرس وإن كان
ً
ُّ
( )1ص 101احلاشية.
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ً
أحيانًا ،أال ترى لو ّ
خبريا بتمييز ال َبخور اجل ِّيد من الزائف الرديء
رجال
أن
ً
ن
بالزيف دون
ست مئة
قطعة منه َّ
عرضت عليه آالف القطع منه فحكم عىل ّ
البقية ثم تع َّقبوا عم َله وفحصوا عن مقدار إصابته فأدخلوا مجيع الق َطع يف ن
آلة
َّ ّ
ن
ن
قطعة منها وخ ّطأته يف  2ق َطع فقط أفيكون هذا ً
دليال
دقيقة فصدّ قته يف 151
بتفرسه وحدَ ه إال يف  2من  100أم يكون هذا
عىل حذقه ود ّقته إذ مل خيطئ ّ
ً
دليال عىل بطالن فراسته وضعف برصه؟
وكذلك هذه األبيات األربعةّ ،
فإن اخلطأ فيها غري قادحن ألنه ضئيل جدًّ ا
ال يبلغ  % 1من جمموع األبيات .ومثل هذا قد يقع يف األجهزة البارعة العالية
ويصحح لك هذا ّ
أن األبيات التي
الد َّقة إذ ال ختلو من نسبة خطأ وإن ضؤلت.
ّ
وقفت عليها من القسم الثاين بعد طباعة الكتاب ،وهي التي مل أقطع بوضعها،
ارتفاع نسبة ما وجد منه خال ًفا
عدّ ُتا  1من  35بيتًا أي  .% 7،4فأنت ترى
َ
األول.
للقسم ّ
عىل َّ
التذوق يف األبيات الكثرية والقصيدة الطويلة أصدق وأجدر
أن
ُّ
لقرصمها قد تستبهم فيهام
باإلصابة منه يف البيت والبيتي ،فإن البيت والبيتي
َ
األصمعي وهو األستاذ
أحيانًا آيات الصنعة ودالئل التوليد .ولذلك خفي عىل
ِّ
بالشعر ّ
ِّ
املوصيل (ت451هـ) مو ّلدان
أن بيتي إسحاق
الن َّقادة اخلبري
ِّ
عر َفه إسحاق ذلك( .)1بل قد يذهب عىل بعض
وقرظهام حتَّى َّ
فاستحسنهام َّ
( )1انظر القصة يف أمايل أيب عيل القايل  ،151 /1ط دار الكتب.
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العلامء اجلزم يف نسبة بعض القصائد بي قدي نم فصيح ومو َّلد حمدَ ن
ث ،أال ترى
يب (ت451هـ) حي قرئت عليه أرجوزة أليب متّام
كيف خفي عىل ابن األعرا ِّ
خرق)( )1وكيف تنازعوا يف نسبة المية
(خرق ِّ
أهنا له حتى ب ِّي له ذلك فقالِّ :
للشنفرى ومن يرى أهنا من صنع خلف األمحر
العرب بي من يرى أهنا
َ
(ت170هـ)( .)2وأمثلة هذا كثرية.
التذوق عىل الفصل بي ِّ
الشعر
التوهي من قدرة
وليس املراد من ذلك
َ
ّ
القديم الصحيح ِّ
التذوق قد يبلغ من د ّقته وحذاقته
والشعر املو َّلد املصنوع ،فإن
ُّ
مفص ًال( ،)3وإنام
أن يفرق بي شعر الشاعرين املتعارصين كام ب ّينت هذا يف كتايب َّ
املراد من هذا َّ
أن العلامء يف امتالكهم هلذه القدرة وحيازُتم هلذه اآللة أخياف
متفاوتون َّ
َ
وأن ِّ
نفسه متباين يف مطاوعته هلذا و َقبوله له ،فالبيت والبيتان
الشعر َ
أيضا أن القصيدة
ال يبيل فيهام
التذوق بال َءه يف القصيدة الطويلة .واملراد ً
ُّ
التذوق عن القطع فيها فتصطرع فيها آراء العلامء بحسب
الطويلة قد ُيرس
ُّ
بالشعر ومتكُّنهم منه ،وذلك إذا َ
فراستهم ود ّقتهم وعىل مقدار علمهم ِّ
كان
َ
التمرس
رحب املعرفة
مرتاضا بشعر األوائل
شاعرا مفل ًقا وعا ًملا
صانعها
ً
َ
طويل ُّ
ً
ن
به .وهذا عىل ّ
حال أمر ق ّلام يستطيعه إال النفر من الناس كخلف األمحر
كل

( )1أخبار أيب متام للصويل ص ،131ط جلنة التأليف.
( )4انظر ً
مثال أمايل أيب عيل .111 /1
( )5ص 14فام بعد.
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ونظرائه.
املستدركة وإن َب َرأ ابن مالك من وضعها فلم
ثم إن األبيات األربع َة
َ
َّ 
ربأ هي َّ
َ
تكون من توليد غريه ،فهي ليست من
كل الرباءة من احتامل أن
ت َ
بصحتها كصحيح شعر امرئ القيس وذي
صحاح األبيات القديمة املقطوع
ّ
الر ّمة وجرير والفرزدق.
وهذا تفصيل القول فيها.
 -1البيت ذو رقم  ،4وهو:
معمــرا
فــإن كــان يشء خالــدً ا أو
ً

تأ َّمــل جتــد مــن فوقــه اهلل غالبــا

الصلت برواية (باقيا)( .)1ومن املعلوم أن أكثر
منسوب ألمية بن أيب َّ
وهلهلة نسجه
الشعر املنسوب إىل أمية مكذوب مصنوع عليه لرداءة نظمه َ
كنــت إ َّيــاه فإ َّيــاه كــن ح َّقــا
فــإنهذا َ
للقرآن(2
ذاكــر
مشاهبته وال ت
ــمر
الظن ّ
منها ،فهو إذن إن ال
البيت
أن
وغالب
ولشدَّ ة
َــزل)َ .
صــاح َش ِّ
املــو ِّ
ــت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
آخرة.كائنًـا يشـــأ فلسـ َ
البنمـن ن
وما ُّ
البشاشـ َ َ
كل
يبـدي ملو َّلد
مالك فهو
يكن
قهــرت العــدا ال مســتعينًا بعصـ ن
ـبة فـــام لـــدى غـــريه نفـــع وال رضر
 -4البيت ذو رقم  ،12وهو:
فألنـت أو هــو عـن قريـ ن
ـب ذاهــب
همط فقد َ
فـاغتب
العهد يا
ريت
د
إذا َ
َ
يصـىل هبـا وسـعريها
خاب من
عــدو
نــارا
حلــرب َ
أوقــدوا َّ
َ
عروّ ،
الويف ً
والكـرم
تع َّلــم شــفاء الــنفس َقهــر عــدوها عىل العدا يف سـبيل املجـد
َ
ِّ
َ
َ
ن
آت املـــوت تع َلمـــون ،فـــال يـــر

ت ،فنســـــيانه ضـــــالل مبـــــي
أخـ َ
ــاك إذا مل تلفـــه لـ َ
ــك منجـــدا

ــع
ك/مو َلـ
داوودالً وغـ
وإمهـــا
()1مخـــو
.251
ــري 4
األصفهاين
الًالبن
الزهرة
مـنالعريب ن
ــدائعقبلواملكـــر
ــأنواع
131ـ،ــن بـ
لربوكلامن  /1ولك
اإلسالم
اخلـالعرب
تاريخ
واملفصل يف
األدب
بربهذا تاريخ
فئـة ب َغـت
العـرش
()4أعوذ
وانظر يف ِّ
جلواد عيل .251 /1
رصيح النُّصح ،فاصغ لـه فـــإن اغتبا ًطـــا بالوفـــاء محيـــد
ها ب ِّينًا ذا
ن
بلطــف يف التح ُّيــل وا َملكــر
بـــك الشـــديد أراين  753فبــالغ
َّ
َ
إن وجـــدي
هبكم من ل َظـى احلـروب اضـطرام
بتثبيــت أســباب الســيادة واملجــد
عــيل ،فــام يل عــوض إاله نــارص
َّ

عرصي ابن
السخاوي (ت125هـ)( .)1وهو
ُّ
أقدم من رأيناه رواه هو َّ
أي كتاب
مالك .ومل ينسب هذا البيت وال ذكر منشدَ ه من القدماء وال يف ِّ
ن
ن
تج
قصيدة هو ،فجائز أن يكون بيتًا
وجدَ ه وال من أي
ً
مصنوعا أو ملو َّلد ال ُي ّ
به.
 -5البيت ذو رقم  ،13وهو:
ـائام دنــف
لقــد تركــت قلبــي هبــا هـ ً

أال حبــذا غــنم وحســن حــديثها

أقدم من رأيناه رواه هو ابن يعيش (ت125هـ) يف (رشح امللوكي)(.)2
البيت عندما عرض
عرصي ابن مالك وشيخه .والعجب أنَّه مل يذكر هذا
وهو
َ
ُّ
هلذه املسألة وساق شواهدَ ها يف (رشح املفصل)( )3مع أن ذلك ُّ
حاق موضعه.
والقول يف هذا البيت كالقول يف البيت السابق.
 -2البيت ذو رقم  ،41وهو:
حيـــثام تســـتقم يقـــدِّ ر لـــك اللــــ
ربد يف
ذكره امل ّ
َ

(الكامل)()4

نجاحـــا يف غـــابر األزمـــان
ــــه
ً

ومل ينسبه أو يسنده .ومل أقف بحسب بحثي

ربد وقبل ابن مالك .وإن وجد
غري املستوعب عىل
ُ
نحوي استشهدَ به بعدَ امل ّ

( )1يف فتح الوصيد .715 /5
( )4ص.451
( ،152 /5 )5تح إبراهيم عبد اهلل.
(.535 /1 )2
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َ
يكون ملو َّلد ال
موضوعا أو
فهو نادر ،فال أدري مل َ ا َّطرحوه وما أحراه أن يكون
ً
ن
ن
ربد
تج به ،وذلك أنه غري
منسوب وال يعرف من ِّ
ُي ّ
أي قصيدة هو ،ومل ينشده امل ّ
أحق به إذ هو كتاب نحو و(الكامل) كتاب ن
أدب .وال
يف (املقتضب) مع أنه ُّ
تج به ،فلع ّله وض َعه هو ً
أيضا يشبه ِّ
متثيال أو نق َله
أراه ً
الشعر الصحيح الذي ُي ّ
من شعر بعض املحدَ ثي .وال تستنكر هذا ،فإن النّحا َة ر ّبام وضعوا بعض
خاص ًة متَّهم بتغيري رواية
ربد
ّ
األبيات واستشهدوا هبا يف مسائل النَّحو( .)1وامل َّ
ِّ
الشعر معروف بذلك .ويف هذا يقول عيل بن محزة البرصي (ت531هـ):
املذهب الذي
ربد] غري مستنكَر ألنه ر ّبام ركب
َ
(وهذا من فعل أيب العباس [امل ّ
خيالف فيه َ
فغري له ِّ
واحتج به)( .)2وقد
الشعر
َّ
أهل العرب ّية واحتاج إىل نرصته َّ
وقوع التدليس منه بشهادة تلميذه األخفش( ،)3فمثله ال
أيضا يف ما خال
بينّا ً
َ
يضع بيتًا من ِّ
الشعر ثم ال يب ّينه.
يستب َعد أن
َ
ومهام يكن فإن هذه األبيات األربعة مع نزورُتا وضئولة نسبتها يف جنب
ن
بصحتهَ ،
جمموع األبيات فهي ليست من ِّ
مالك منها
فإلن َبرأ ابن
الشعر املقطوع
ّ
تج
َملا َبرأت هي من احتامل التوليد ومل يثبت بيقي كوهنا لشعراء قدما َء ُي ّ
بشعرهم.

( )1انظر ً
مثاال هلذا كتاب سيبويه .11 /5
( )4التنبيهات ص.110
( )5انظر ص.41
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أخوهــــا َ
غذتــــه أ ُّمــــه بلباهنــــا

فـــإن ال يكنهـــا أو تكنـــه فإنّـــه

وقد ذكرت آن ًفا أن من األبيات ما استيقنت أو غلب عىل ظنِّي أهنا مو َّلدة
ن
مالك ،وهي قليلة،
وإن مل تلح يل وجوه قاطعة من الش َبه هلا بأبيات ابن
فأحلقتها هبا ً
ظهر يل أنه
ظهر يل أنه مو َّلد َ
محال عىل الغالب األكثر إذ غالب ما َ
ن
الطائي وإ ّما بتشابه ألفاظه ومعانيه بسائر األبيات
مالك إما بنسبته إىل
البن
ِّ
ن
ببعض وإما هبام م ًعا.
بعضها

ن
أبيات من املقطوع بوضعها إىل شعراء
هذا مع أين ال أحيل خطئي يف نسبة

نزرا جدًّ ا
قديام ،فهذا جائز ممكن كام ذكرت يف كتايب( ،)1وهو إن كان سيكون ً
ً
ورب خطأ يعمل يف تقوية القاعدة ما
نزور ًة تسدِّ د القاعد َة وتثبتها وال تنقضهاَّ .
وقع.
ال يعمله الصواب فيها .ولكني إنام أحكي ما َ
ثم انتقل املتع ِّقب إىل حديث آخر( ،)2فذكر أين (ل ّبست) عىل القارئ
ّ 
التحري) ويف (إغفال) النصوص املعارضة
(التعجل) و(عدم
وأين وقعت يف
ّ
ّ
ّ
وأين (أغمضت) عيني عنها وأين (أبرزت ابن مالك يف صورة النازح عن
النحويي واملتَّهم املدان [كذا ،والصواب ا َملدين]) وذلك أين ذكرت أن من
تفرد ابن مالك بإيراد شواهد هلا دون غريه من النّحاة مسأل َة
املسائل التي ّ
التمييز إذا كان ً
مترص ًفا ،وذكرت أنه مل يرد بيت رصيح غري قول الشاعر:
فعال
ّ
( )1ص 101احلاشية.
( )4ص 137وما بعدها.
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نفســا بــالفراق تطيــب
ومــا كــان ً

أُتجـــر لـــيىل للفـــراق حبي َبهـــا

ثم قلت( :فمن أين البن مالك بعد هذا ك ِّله بالبيتي اللذين ساقهام يف
هذه املسألة ،ومها قوله:
وما ارعويـت ورأك شـي ًبا اشـتعال

حزمـي يف إبعـاد َي األمـال
ضيعت
َ
وقوله:
أنفســــا تطيــــب بنيــــل املنــــى
ً

وداعــي املنــون ينــادي

جهــارا؟)()1

مع ّ
أن ابن مالك استشهد بأربعة أبيات ال بيتي أحدها لشاعر جاهيل،
الضبي ،وذلك قوله:
وهو ربيعة بن مقروم
ّ
رددت بمثــل الســيد ن
هنــد مق ّل ن
ن
كمـــيش إذا عطفـــاه مـــا ًءا حت ّلبـــا
ــص
ِّ
واآلخر هو:
ن
يائس عند التعسـّر مـن
وال

ذرعــا أضــيق بضــار نع
ولســت إذا ً

يســر()2

ثم ذكر املتع ِّقب أن أبا ح ّيان َ
خامسا
نقل هذه األبيات وزاد عليها بيتًا
ً
نس َبه إىل بعض الطائيي ،وهو:
قــر باألهــل مثر ًيــا
إذا املــرء عينًــا ّ

عــن باإلحســان كــان
ومل ي َ

مــذمما()3
ّ

تعجب املتع ِّقب من مقالتي تلك مع كون كتاب أيب ح ّيان من
ثم
ّ
( )1كتايب ص.41
( )4يف رشح التسهيل .575 /4
( )5التذييل .411 /5
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َ
نص أيب ح َّيان).
جتاهل َّ
مصادري ،بل إين أحلت إليه .وقال( :وال أدري مل َ
رس
ولو اكت َفى املتع ِّقب بقوله( :ال أدري) لبينَّا له وجه الع َّلة ووقفناه عىل ّ
يرض بمرتبة اجلهل هبذه
ترك هذه األبيات الثالثة وإغفاهلا ،فدَ َرى ،ولكنه مل َ
زورا إىل مرتبة العلم هبا ،ثم مل يقنع بمرتبة العلم
نفسه ً
املسألة حتَّى ر َّقى َ
صار يزجر ويشنِّع ويرشد ويع ِّلم
الكاذب هبا حتَّى َ
وبيان ذلك ّ
أن هذه األبيات الثالثة ليست شواهدَ رصُي ًة عىل تقدّ م
ترصف ،فـ(عطفاه) ً
مثال يف بيت ربيع َة هو عند البرصيي
التمييز عىل عامله امل ّ
ن
ن
يفرسه املذكور .والتقدير (إذا حت َّلب عطفاه ما ًءا حت َّلبا).
فاعل
لفعل حمذوف ّ
َ
املذكور.
الفعل
وإذن فالناصب للتمييز (ما ًءا) هو فعل متقدِّ م حمذوف وليس
َ
وإنَّام قدِّ ر حمذو ًفا ألن (إذا) ال يليها إال فعل ظاهر أو مقدَّ ر يف قول عا َّمة
ي ( .) 1وكذلك البيتان اآلخران .ويف هذا يقول ابن ّ
الشجري
البرص ِّي َ
حمتج ملن أجاز عر ًقا
(ت124هـ) بعد ما ذكر بيت ربيع َة بن مقروم( :إن
احتج ّ
ّ
تص ّببت ،فالدافع له أن يقول :إن العامل يف املاء هو الرافع للعطفي من حيث
خرج أكرمته .وإنام
كان التقدير إذا حت ّلب عطفاه ما ًءا ،كقولك :إذا زيد راك ًبا
َ
احتجت إىل إضامر الفعل بعد إذا ألهنا تطلب الفعل كام تطلبه إن الرشطية)(.)2
ّ
(واستدل بعضهم بجواز تقديم املم ّيز
أيضا:
الدهان (ت115هـ) ً
ويقول ابن ّ
( )1راجع ً
مثال التذييل والتكميل .512 /3
( )4أمايل ابن الشجري .27 /1
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عىل العامل بقول الشاعر:
وزعــت بمثــل الســيد هنـ ن
ـد مق ّلـ ن
ـص
ِّ

كمـ ن
ــيش إذا عطفـــاه مـــا ًءا تصـــ ّببا

فقال قوم :قدّ م املم ّيز عىل عامله ،وهو (تص ّبب) .وليس األمر كذلك ألن
يفرسه هذا املظهر ،فالرافع للحقوين هو الناصب
(عطفيه) مرتفعة بفعل مضمر ّ
حجة فيه)(.)1
للامء .وعىل هذا ال ّ
وهلذا قلت( :مل يرد بيت رصيح غري هذا البيت) ،فقويل( :رصيح) خمرج
هلذه األبيات غري الرصُية.
التحري) إذن؟
(التعجل) و(عدم
وقع يف
ّ
فمن الذي َ
ّ
│

( )1الغرة يف رشح اللمع .220 /1
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التعليقة اخلامسة:
مناقشة االعرتاضات عىل دليل النِّسبة
حاول املتعقب بعد ذلك( )1أن جييب عن دليل النّسبة .وخمترص دليل
النسبة هو أن مجيع األبيات التي تفرد هبا ابن مالك ،وهي نحو سبع ن
مئة ،ك ّلها
َّ
ن
أبيات فقط .ومنها ن ِّيف وأربعون بيتًا منسوبة إىل
جمهولة القائل إال بضعة
الطائي( .)2فاستدللت هبذا عىل تقوية القول بالتدليس ألن املد ِّلس ال يستطيع
ِّ
أن ينسب القول إىل نفسه لفوات التدليس بذلك ،وال يستطيع أن ينسبه إىل
غريه ألداء هذا إىل الكذب ،فهو إما أن يعر َيه من النسبة فيجع َله غ ً
فال وإما أن
غريه عىل أن يكون الوجه الذي َُيتمله ال يقع
ينسبه نسب ًة مومه ًة حتتمله وحتتمل َ
يف ذهن املخاطب عاد ًة ليجوز بذلك تدليسه ويأ َمن الرت ِّدي يف الكذب
الرصيح.
األبيات التي تشام سبع مئة ن
ن
وكذلك َ
بيت
مالك ،فقد ترك هذه
فعل ابن
َ
ُّ
ً
وحي نسب منها ن ِّي ًفا وأربعي بيتًا
يضطره ذلك إىل الكذب.
أغفاال ألن ال
َ
ّ
أيضا .وهذه
نس َبها إىل
يسم هذا الطائي أو هأالء الطائيي ً
ثم مل ِّ
الطائي فقطّ ،
ِّ
وتعزره وتساوقه وال جتفو عنه ،وذلك من جهة احتامهلا له
نسبة تقبل التدليس ِّ
الطائي ،ومن جهة ا ِّطرادها يف مجيع
يف ما أخاله من النِّسبة ويف ما نسبه إىل
ِّ
) (1ص.170
) (4انظر كتايب ص 45فام بعد.
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ن
مسمي وأسلوهبا ال
أبيات نس َبها إىل شعراء
تفرد هبا إال بضع َة
َّ
األبيات التي ّ
يشبه أسلوب املجهولة القائل ً
ثم يف خت ُّلف هذا يف شواهد النَّحو عا َّمة
أصالَّ ،
كشواهد سيبويه ً
تفرد به ابن
مثال ،ذلك بأن نسبة األبيات املجهولة من مجيع ما ّ
بعضه
تفرد به من ما رأيت َ
مالك تبلغ تقري ًبا  57أو  .%55وتبلغ من مجيع ما َّ
بعضا يف اللفظ واملعنى واألسلوب وغريها  %100عىل حي تبلغ نسبة
يشبه ً
األبيات املجهولة القائل يف كتاب سيبويه بالنسبة إىل مجيعها  %10أو َّ
أقل .هذا
ّ
مفرق غري جممو نع ومتناثر غري منظو نم .وذلك قبل أن يتو ّفر
والشعر يف عهده َّ
ن
العلامء عىل صناعة الدواوين ومجع شعر ّ
حدة وقبل أن يعنوا
كل شاعر عىل
بتحقيق نسبة ِّ
كل بيت إىل قائله.
أيضا أن البن مالك عناي ًة بنسبة أبياته إىل قائليها إن عرفهم
وزد عىل هذا ً
كام يظهر ملن يتص َّفح كت َبه ،فلو كان من عادته إغفال النسبة وإن كانت معروف ًة
(جرى عىل عادته يف هذه األبيات فأغفل نسبتها مع معرفته
لديه لقلنا ُّ
تنز ًالَ :
َ
تسقط هذه
بأسامء قائليها) .فأما وعادته النِّسبة يف الغالب فمن غري املعقول أن
تفرد هبا
النسبة يف عا ّمة األبيات التي َّ
فالذي أردتُّه من اإلدالء هبذا الدليل تقوية القول بالتدليس وبيان أن
النِّسبة ُّ
منطقي يفهمه املرء بأدنى ن َظر،
تدل عليه وتومئ إليه .وهذا دليل واضح
ٌّ
فهام
عيل فيها فه َمه ً
ولكن املتع ِّقب مع أنه تصدَّ ى ملامرسة هذه املسائل والر ّد ّ
ن
مالك،
أردت االستدالل بجهالة القائل عىل ر ِّد أبيات ابن
مركوسا ،ففهم أين
ّ
ً
فطفق يستدين مقاالت العلامء يف قبول األبيات املجهولة القائل إذا صدَ رت عن
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ن
ثقة
ن
مالك ثقة
عىل أنَّا لو جاريناه يف هذا الفهم الذي فهمه فإنا نقول :إن ابن
الثوري وغريمها ثقات يف ما
يرصح به كام أن احلسن البرصي وسفيان
ّ
يف ما ِّ
سمى ابن مالك َ
قائل البيت تسمي ًة رصُي ًة قبلنا ذلك منه
يرصحون به ،فإذا َّ
ِّ
ن
مصدر قب َله ألنَّه مل يثبت عليه ما يناقض
وصدَّ قناه فيه وإن مل نجده يف
دق( .)1وقد بينت آن ًفا الق َ
الص َ
ول يف ما وص َفه به أهل عرصه ومن بعدَ ه من
ِّ
صحة ذلك من بطالنه ومن حيث
العدالة والوثاقة
والصدق .وذلك من حيث َّ
ِّ
إمكان مناقضته للتدليس وعدم إمكان ذلك(.)2
ن
ف مح َله عليه فيقول
نفسه يبطل ما ا َّدعاه املتع ِّقب وتك َّل َ
عىل أن ابن مالك َ
ن
تتمة وال قائل
عن بيت من غري أبياته ...( :فال ح ّجة فيه لشذوذه ،إذ ال يع َلم له ّ
وال ن
راو عدل يقول :سمعت ممّن يو َثق بعرب ّيته .واالستدالل بام هو كذا يف غاية
الضعف)()3
ّ

تفرد هبا ألنه مل يقل يف
ونحن نحاكمه إىل قوله هذا فال نقبل
َ
األبيات التي ّ

ن
يشء منها( :سمعته من من يو َثق بعرب ّيته) .وهذه حماكمة يف غاية اإلنصاف ألنَّا
الرجل إىل ما سنَّه هو ورضيه( .وأول رايض ن
َ
سنة من يسريها).
حاكمنا
َ

( )1انظر أمثلة هلذا يف كتايب ص.72
( )4ص.315
( )5رشح التسهيل .45 /4
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خفي عليه
أما قول ابن مالك الذي أور َده املتع ِّقب( :وال ّ
حجة يف قول من َ
فص َله كالمه
ما ظهر لغريه ،بل الزيادة من الثقة مقبولة) فقول جممل ،وقد َّ
رصح بسامعها من من يوثق بعرب ّيته .ولو
السابق ،فإن زياد َة الثقة مقبولة إذا ّ
كانت زيادة الثقة مقبول ًة بإطالق الكتفى ابن مالك بقوله( :إذ ال يعلم له تتمة
وال قائل وال ن
بنصه عىل سامع ذلك من
راو عدل) ومل ُيتج إىل أن يق ِّيده ً
أيضا ّ
من يوثق بعرب ّيته .وهذا واضح .عىل أن يف االحتجاج بقول ابن مالك لتربئة
نظرا ال خيفى.
ابن مالك ً
َ
ينقض االحتجاج بكون املنسوب من األبيات
 ثم
حاول املتع ِّقب( )1أن َ
ن
(رجل من ط ِّيئ) فقط دون سائر
(الطائي) أو
تفرد هبا إنام نسب إىل
ّ
التي َّ
أمورا مخسة:
القبائل ،فذكر ً
ثبت أن بعض ما نس َبه ابن مالك إىل ط ّيئ استشهد به أو أنشدَ ه
األول :أنّه َ
الفارك.
الفراء أو األخفش أو األصمعي أو أبو عيل
ّ
وغريها وب ّينت ما
قلت :هذا باطل ال يص ُّح ،فقد تناولت هذه األبيات
َ
تصح دعوى استشهاد هأالء العلامء املتقدّ مي هبا
فيها من األوهام وأنَّه ال
ّ
وإنشادهم هلا.
ن
الثاينّ :
مالك أو املالكي
(عرف بنفسه يف كتبه املنظومة بابن
أن ابن مالك َّ
الطائي ...فلو كان نسبه
نفسه بابن طيء [كذا .والصواب ط ِّيئ] أو
ّ
يعرف َ
ومل ّ
( )1ص 171فام وراء.
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ِّ
زاوج بينه وبي
األقل
ذكره يف هذه املنظومات أو عىل
الطائي
َ
ّ
أحب إليه آلثر َ
ُّ
املالكي هي املتعارف عليها
ابن مالك أو
نسبه
املالكيً .
وأيضا هذه النسبة أعني َ
َّ
ّ
عند النحويي ،بل مل أجد يف ما وقفت عليه من كتب النحويي بعد ابن مالك
من يقول :قال الطائي .يريد به ابن مالك ،وإنام يقول :قال ابن مالك أو املالكي
أو الناظم).
قلت :ر ُّد املتع ِّقب هبذا الر ّد ٌّ
صحيحا،
فهام
ً
دال عىل أنه مل يفهم التدليس ً
ذلك ّ
بأن التدليس كام هو معلوم هو أن يستعم َل املد ِّلس لف ًظا ُيتمل معنيي
ن
مراد ،واآلخر بعيد من فهمه وهو
أحدمها قريب إىل فهم املخا َطب لكنه غري
تج به .وهذا
املراد .وكذلك لفظ (الطائي) ،فهو ُيتمل أن يرا َد به
طائي قديم ُي ّ
ّ
هو املعنى القريب من فهم املخا َطب ،لكنه غري مراد ،وإنام املراد معنًى بعيد قد
ال خيطر عىل باله لضعف القرائن الدا َّلة عليه .وك َّلام كان هذا املعنى املراد أبعدَ
آثر عند املتك ّلم لتمكّنه من التدليس به .فلو كانَت نسبة ابن
مع صدقه كان َ
ن
مالك إىل ط ِّيئ أشهر أسامئه ون َسبه ملا استطاع أن يد ِّلس هبا ألنّه سينكشف
ن
مالك يف هذه األبيات َ
املالكي) ً
مثال
الطائي( :قال
بدل
بذلك .وهلذا لو قال ابن
ُّ
ّ
ن
َّ
عجب أن
الستدل عليه املخا َطب بذلك لشهرة داللة هذه النسبة عليه .فمن
يستشكل املتع ِّقب مثل هذا مع وضوحه وأن جيع َله ً
احلق دليل
دليال له وهو يف ِّ
عليه
الثالث :أن األبيات املنسوبة إىل الطائي ال نجدها منظومة إال عىل غري
بحر الرجز .وابن مالك معروف بالنظم عىل الرجز .وهذا دليل عىل أنّه مل يرد
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أبيات الرجز.
نفسه إذ لو أراد ذلك لصدَّ ر هبذه النسبة
َ
بالطائي َ
ِّ
أيضا ،فقد نظم ابن مالك عىل بحر الرجز كام يف
احلجة باطلة ً
قلت :وهذه ّ
كافيته وخالصتها ،وعىل بحر الطويل كاملك ّيته يف القراءات والنظم األوجز
وحتفة املودود ،وعىل بحر البسيط كالمية األفعال ،وعىل بحر الكامل منظوم َة
أيضا عىل اخلفيف واملتدارك
األفعال التي جاءت الماُتا بالواو والياء .بل نظم ً
الذهبي (ت327هـ) إذ قال( :وكان نظم الشعر
نص عىل هذا
وغريمها( .)1وقد َّ
ُّ
ً
رجزه وطويله وبسيطه وغري ذلك)(.)2
سهال عليه َ
ثبت أنه نظم عىل أكثر البحور .ولو س َّلمنا جدَ ًال بأنه مل ينظم إال عىل
فقد َ
طبيعي َّ
والرجز أمحل
ألن منظوماته علم ّية،
غالب نظمه عليه فهذا
الرجز أو أن
َ
َ
ٌّ
عرا يف غري العلم فال يلزم أن
البحور للعلم وأل َيطها به ،فإذا أرا َغ أن
َ
يقرض ش ً
أيضا ،بل هو حقيق حي ن
إذ أن يقرضه عىل غريه.
الرجز ً
َ
يقرضه عىل بحر َ
فمن ذلك ً
الصفدي عىل بحر الوافر أوهلا:
مثال أبيات رواها له
ُّ
رضرا خشــيتا
َإل ابــ َن اخلــري عــن
ً

ســن احلــزم رأ ًيــا أن
فح
َ

دهيتــا()3

الطائي
أما ع َّلة عدم نسبة يشء من األبيات الرجز املنسوبة إىل الوضع إىل
ِّ
الطائي من غريها .وذلك أن األبيات املنظومة عىل
فهي لق ّلتها وق َّلة ما نس َبه إىل
ِّ

أيضا كتابه نظم الفوائد.
( )1راجع ً
( )4تاريخ اإلسالم  ،425 /11ط دار الغرب.
( )5الوايف بالوفيات .473 /5
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غري الرجز تبلغ  151ن
الطائي  25بيتًا .وهذا يساوي
بيت .والذي نسبه منها إىل
ِّ
 .%7وعدد أبيات الرجز  70بيتًا ،ولكنه ينشدها يف كتبه بيتي بيتي أي جيعل
نسبة البيتي واحدة ،فهي يف حساب  20بيتًا .فلو قسناها باألبيات املنظومة
ن
مرات فقط .وبي أن
الطائي فيها 5
عىل غري الرجز لكان ينبغي أن يذكر نسبة
ِّ
ن
تمل مثله وال يدعو إىل
يذكرها  5مرات وبي أن ال يذكرها البت َة بون قليل ُي َ
العجب ألن قرب الّشء من املعدَّ ل الطبيعي ن
كاف يف إساغته.
ّ
إن املتع ِّقب يرى ّ
بحجة جدل َّية فنقولّ :
أن
عىل أنّا نستطيع أن نديل هنا
ّ
خّش
الرجز ،فنقول :لعل ابن مالك
شاعرية ابن مالك عرفت من خالل بحر َ
َ
الطائي أن ي ّ
ستدل هبذا عليه لكثرة نظمه عىل هذا
نسب أبيات الرجز إىل
إن هو
َ
ِّ
الطائي ألنّه مل يعرف
البحر .ومل يبال أن ينسب بعض األبيات األخرى إىل
ِّ
ن
مأمن من أن ي ّ
الطائي عليه.
ستدل بالنسبة إىل
بالنظم عىل هذه البحور ،فهو يف
ِّ
حلجة جارية عىل رأي املتع ِّقب يف غلبة بحر الرجز عند ابن مالك دون
وهذه ا ّ
غريه .وهو أمر بينّا بطالنَه.
ذكر املتع ِّقب (أن ابن مالك استشهد يف كتبه بأبيات للطائيي
الرابعَ :
مرص ًحا حينًا بأسامئهم كقوله :ومثله قول األسد الطائي .وكقول حاتم الطائي.
ّ
يرصح بأسامئهم ،فقد استشهد للحريث بن عتاب [كذا .والصواب
وأحيانًا ال ّ
عنّاب بالنون] الطائي وبعض بني بوالن من طيء [كذا .والصواب ط ِّيئ]
وعمر بن ملقط الطائي) .ثم
وجابر بن رآالن [كذا .والصواب رأالن] الطائي َ
ذكر املتع ِّقب أنه إذا كان األمر كذلك فام الذي يمنع ابن مالك أن يكون عىل
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يرصح
علم بأسامء هأالء الطائيي يف األبيات الثالثة واألربعي ،لكنه مل
ّ
ن
رجل من العرب أو بعض
بأسامئهم كام ينسب أحيانًا بعض األبيات إىل
األنصار أو رجل من سعد مناة.
قلت :الذي يمنع من هذا أمور ،منها:
 -1أنا ال نكاد نجد يف مجيع شواهده ،وهي آالف ،بيتًا نسبه إىل (الطائي)
ن
تفرد هبا .فأما هذا البيت:
أو
(رجل من ط ِّيئ) إال يف هذه األبيات التي َّ
نســتوقد النبـ َـل باحلضــيض ونصـــ

الكــرم
نفوســا بنــت عــىل
َ
ـــطاد ً

فهو لبعض بوالن من ط ّيئ ،رواه أبو متا نم (ت451هـ) يف (محاسته)(.)1
ن
مالك إىل (الطائي) أو (رجل من طيئ) كام نراه يفعل يف األبيات
ومل ينسبه ابن
الثالثة واألربعي ،وإنام قال بعد ذكره لغ ًة لط ِّيئ ...( :بل عىل لغة لط ِّيئ كام قال
البيت ،فأنت ترى ّ
لطائي جميء
جره إىل ذكر أنه
شاعرهم)( )2وذكر
َ
ُ
أن الذي َّ
ن
سبب( :قال
بيته عىل لغتهم .وفرق بي هذا وبي أن يقول ابتدا ًءا من غري
الطائي ألن أبا متا نم مل
اسم هذا
ّ
الطائي) أو (قال رجل من ط ِّيئ) .وإنام مل يذكر َ
يسمه.
ِّ
التفرد منسوبة إىل شعراء من
 -4أنَّه لو ّ
صح هذا لرأينا أبياتًا من أبيات ُّ
قبائل أخرى فيقول ً
يب)
مثال( :قال األسدي) و(قال البكري) و(قال الكال ّ
( ،101 /1 )1تح عسيالن.
( )4رشح التسهيل .577 /4
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ستأثر طيئ ِّ
بكل هذه األبيات املنسوبة دون
ونحو ذلك .وليس من املعقول أن ت َ
مجيع قبائل العرب وابن مالك ِّ
الرواية وعن بالد ط ِّيئ ،فال
متأخر عن زمن ِّ
يمكن أن يدَّ عى أنه وارث شعر ط ِّيئ ّ
مع أنَّه
وأن دواوينَهم آلت إليه وحدَ ه َ
وتأخر ميالده .ولذلك ال يمكن أن َ
ليس له من ط ِّيئ إال اسمها لنأي داره ُّ
يصل
إليه علمها وشعرها وأخبارها إال من طريق العلامء املتقدِّ مي الذين مجعوا
وأشعارها أو عنوا هبا كأيب متام يف (محاسته) وكأيب سعيد السكّري،
أخبار ط ِّيئ
َ
َ
وكاآلمدي
فقد ذكر النديم (ت571هـ) أنه عمل أشعار طيئ (،) 1
ّ
(ت531هـ) ،فقد ذكر ا ّطالعه عىل ديوان شعرهم وذكر ّ
خمتارا فيه(،)2
أن له
ً
ن
كأحد من
األبيات ليست
ثم إن هذه
باملغمر
فليس شعرهم كام ترى
َ
اخلفيّ .
ِّ
َّ
ن
األبيات ّ
نادرة .ومثل هذه لو كانت
ألن أكثرها شواهد عىل مسائل نحو ّية
السكري أو اآلمدي أو غريمها لعرفت والستشهدَ هبا نحو ّيو
مسطور ًة يف عمل
ِّ
ن
كثرية
أيضا لكان ينبغي أن تكون مستخرج ًة من قصائدَ
صحت ً
عرصهم .ولو ّ
كل ن
ن
مالك ،فلو قلنا :إن ّ
بيت من الثالثة واألربعي من
ال يعرفها أحد قبل ابن
قصيدة أو مق ّط ن
ن
عة ،فهذه ثالث وأربعون قصيد ًة أو مق َّطع ًة ال يعرفها أحد يف
ن
مالك
العاملي إال ابن
الضعف والرداءة ما نجزم به أهنا ال تصدر
 -5أ ّن هذه
األبيات فيها من َّ
َ

( )1الفهرست  ،257 /1تح أيمن سيد.
( )4املؤتلف واملختلف ص ،25 ،51تح عبد الستار فراج.
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ن
الطائي يشبه بعضها
شاعر قدي نم مطبو نع .ثم إن هذه األبيات املنسوبة إىل
عن
ِّ
بعضا يف األلفاظ واألساليب واملعاين ،فال تقبل دعوى أهنا لعدّ نة من الشعراء.
ً
أيضا األبيات األخرى غري املنسوبة من هذه األوجه ،فهذا ينفي
ثم ّإهنا تشبه ً
ّ
ن
َ
فصلت هذا وم َّثلت له يف
النفي ك َّله أن
تكون جلامعة من الشعراء .وقد َّ
َ
كتايب(.)1
ّ -2
الطائي دون غريه مؤ ِّيد للقول
أن االقتصار عىل نسبة بعضها إىل
ِّ
ن
وجار م َعه ومصدِّ ق لسائر األد َّلة والقرائن كام بينّا آن ًفا.
بالتدليس
اخلامس(َّ :)2
تعرف قبل ابن مالك
أن نسب َة
الطائي يف األبيات التي ال َ
ِّ
الطائي ،وهو بيت
أيضا أحد األبيات إىل
نسب أبو ح َّيان ً
خاص ًة به ،فقد َ
ليست َّ
ِّ
ن
مالك ألنه غري موجود يف كتبه،
ال يعرف قبل أيب حيان وليس من أبيات ابن
وهو:
ــذمما
ــن باإلحســـان كـــان مـ ّ
ومل يعـ َ

قــر باألهــل مثر ًيــا
إذا املــرء عينًــا َّ

ن
مالك .فمن ما يّش بذلك غري نسبته إىل
قلت :هذا البيت من وضع ابن
الطائي لفظ (مثر ًيا) ،فإنه من األلفاظ القليلة يف الشعر القديم مع تَكرارها يف
ّ
التفرد كقوله:
أبيات ُّ

ن
بفاقــــة تعرتيــــه بعــــد إثــــراء

ـر ال جيــود حـ ن
إن الــذي وهــو مثـ ن
ـر
( )1ص.35 -51
( )4من األمور اخلمسة التي أجاب هبا املتع ّقب.
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أيضا قريب من معنى البيت السابق
ومعنى هذا البيت ً
وقوله:
ن
ن
وفقـــــر مهـــــي
غربـــــة
ز وذي

كــل ن
ُّ
مثــر يف رهطــه ظــاهر العــز
وقوله:

ـوا املثــري الســخي
يــا ح ّبــذا مرجـ ًّ
ومنها لفظ (يعنى) فهو من األلفاظ اخلاملة يف الشعر القديم مع كثرة
دورانه يف أبياته .وقد سقت أمثلة ذلك يف كتايب(.)1
الطائي فقد
تفرد أيب ح ّيان بإنشاده منسو ًبا إىل
ِّ
ذكره املتع ِّقب من ُّ
أما ما َ
كنت ذكرت يف كتايب ّ
أن أبا ح ّيان ر ّبام أور َد يف رشحه كال ًما أو أبياتًا منقول ًة
غري منصوص عىل نقلها ومع ذلك ال نجدها يف
ِّ
بالنص من (رشح التسهيل) أو َ
ن
نسخة للمتن
(رشح التسهيل) املطبوع .وتأويل ذلك أنّه كان بي يديه أكثر من
وللرشح ،يد ُّلك عىل هذا قوله يف إثبات تعدد نسخ املتن( :ويوجد يف بعض
ن َسخ هذا الكتاب القديمة باب معقود للتحذير واإلغراء وما أحلق هبام ...و ّملا
َ
أسقط هذا الباب)( .)2ويقول يف تعدد نسخ الرشح:
رشح ما رشح من الكتاب
(وقد أنشد املصنّف يف نسخة أخرى من الرشح قول الراجز.)3()...

( )1ص.23
( )4التذييل .15 /3
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ينص أبو ح ّيان عىل نقله من بعض نسخ التسهيل فهو
فهذا البيت وإن مل َّ
الشك يف هذا ،وذلك ّ
َّ
أن ناظر
منه قط ًعا .وقد أصبت بحمد اهلل شاهدً ا ينفي
اجليش (ت373هـ) نق َله منسو ًبا إنشاده إىل ابن مالك يف رشحه للتسهيل.
ن
بنصه من طريق ناظر
نص ابن مالك من طريق رشحه املطبوع ثم أتبعه ِّ
وسأنقل َّ
اجليش.
الفضالت املنصوبة
قياسا عىل سائر َ
قال ابن مالك ...( :وبقوهلم أقول ً
ولصحة ورود ذلك يف الكالم الفصيح بالنقل الصحيح كقول
مترصف
بفعل
ّ
ِّ
الضبي:
ربيعة بن مقروم
ّ

ن
وواردة كأهنا.)1()...
قياسا عىل سائر
وقال ناظر اجليش( :قال املصنّف :وبقوهلم أقول
ً

ولصحة ورود ذلك يف الكالم الفصيح
مترصف
الفضالت املنصوبة بفعل
َ
ّ
ِّ
بالنقل الصحيح كقول بعض الطائيي:
ــن باإلحســـان كـــان مـــذ ّمما
ومل يعـ َ

قــر باألهــل مثر ًيــا
إذا املــرء عينًــا َّ
وكقول ربيعة بن مقروم الضبي:
ن
وواردة كأهنا.)2()...
( )1رشح التسهيل .575 /4

أيضا ً
مثاال
أيضا تعليق الفرائد للدماميني  .550 /1وانظر ً
( )4متهيد القواعد  .4550 /1وانظر ً
لبعض األبيات التي سقطت من النسخ التي اعتمد عليها حم ِّققا (رشح التسهيل) املطبوع ما يف
التذييل والتكميل  115 /2وغريه.
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تبي إذن أن هذا البيت كان ثابتًا يف بعض نسخ رشح التسهيل البن
فقد َّ
ن
ن
مالك أنشدَ ه يف كتابه.
ناصا عىل أن ابن
مالك بدليل نقل ناظر اجليش له ًّ
وبذلك يبطل تع ُّلق املتع ِّقب به و(استبعاده جدًّ ا)( )1ما ال يستب َعد من ما مل ُيط
وتبي بذلك أن ظنِّي فيه كان صائ ًبا وليس متك ًئا عىل (سلسلة من
علامَّ ،
به ً
االحتامالت)
حسان بن
البغدادي هذا
أما نسبة
َ
ِّ
البيت إىل ّ

ثابت()2

فهو وهم َبحت،

أنصاري كام هو
وحسان
فالبيت قد نس َبه قب َله ابن مالك إىل بعض الطائيي،
ّ
ّ
حسان وال قبل ابن مالك .هذا مع ما
معلوم ،وال يعرف هذا البيت يف ديوان ّ
يلوح عىل حم َّياه من دالئل الوضع وآيات الش َبه بينه وبي بعض أبيات ابن
سبق تبيانه.
مالك كام َ
│

( )1ص.177
( )4رشح أبيات مغني اللبيب .41 /3
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التعليقة السادسة:
مناقشة االعرتاضات عىل دليل ال َّلفظ
قتضب اجلواب فيه اقتضا ًبا يف
عرض املتع ِّقب بعد( )1لدليل اللفظ فا
ثم َ
َ
أن َ
َّ
صفحتي أو َّ
وانسل منه كام (ينساب من مكمنه األرقم) مع ّ
دليل اللفظ
أقل
َ
هو عمود هذه القض َّية وهو َ
القول فيه حتَّى استغرق
مددت
أجىل أد ّلتها ،وقد
ُّ
ذلك  41صفح ًة من الكتاب.
ن
وقد كنت ذكرت ّ
إسالمي
لرجل
أن من األد َّلة التي تثبت أن هذه األبيات
ُ
ِّ
(وعمم
كـ(عي) متعدّ ًيا
متأخ نر عن زمن االحتجاج ما فيها من األلفاظ املو َّلدة
َّ
َّ
َ
فكان جواب املتع ِّقب عن هذا هو أن هذه األبيات لشعراء
الّش َء)( )2ونحومها.
مو َّلدين ّ
التوسع يف زمن االستشهاد ِّ
وذكر
بالشعر،
ألن من منهج ابن مالك
َ
ُّ
أمثل ًة هلذا كاستشهاده بشعر بشار بن ن
الالحقي واملتنبي وأيب العالء
برد وأبان
ّ
املعري .وهلذا ليس غري ًبا أن توجد يف هذه األبيات ألفاظ مو ّلدة.
ّ
احلجة أرس َلها املتع ِّقب عىل طريقته يف العجلة وق ّلة التحقيق.
قلت :وهذه ّ
ن
ن
وجوه:
بحال .والر ّد عليها من
وهي ال تص ّح
دعوى ّ
أن ابن مالك له منهج جييز التوسع يف االستشهاد
 -1أنه ال تص ّح َ
الشجري
بالشعر ،فمنهج ابن مالك يف ذلك كمنهج غريه من النّحاة كابن
ّ

( )1ص 175فام بعد.
( )4كتايب ص.51
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وريض الدّ ين األسرتاباذي وغريمها .واألسامء التي م ّثل هبا من َ
نقل عنه
الالحقي،
املتع ِّقب إ ّما أن يكون ابن مالك مسبو ًقا إىل االستشهاد هبا كبيت أبان
ّ
ن
السندي ،فقد استشهد سيبويه
عطاء
فإنه من شواهد سيبويه( .)1وكذلك أبو
ّ
اهلندي( ،)2ومها متعارصان .وقد قال أبو بكر
أيضا ببيت ينسب إليه وإىل أيب
ً
ِّ
ن
فصيحا)( .)3ومنهم من أور َد ابن
عطاء( :كان
األنباري (ت547هـ) عن أيب
ً
مالك أبياتًا له عىل جهة التمثيل أو االستئناس أو التخريج ال َ
عىل جهة
املعري .وهذا معروف من
االستشهاد امللزم به .وذلك كاملتنبي وأيب العالء ِّ
لوجدت فيها أبياتًا قليل ًة تنسب إىل بعض
نظرت يف كتبهم
عمل النّحاة .ولو
َّ
َ
َ
املو ّلدين إلحدى العلل التي ذكرنا.
األبيات لفنّدناها بيتًا بيتًا .فأ ّما وقد َ
أمجل
عرض املتع ِّقب هذه
ولو
َ
َ
الدعوى فنجمل اجلواب عنها.
 -4إذا ب َطلت الدعوى السابقة ب َطل ما بني عليها ،ولكنا نزيد عىل ذلك
أيضا من وجوه ر ِّدها َّ
مدون
فنذكر ً
أن شعر املو َّلدين هو يف الغالب جمموع َّ
األبيات هلم فإنه ينبغي أن يكون ابن مالك قد
صح أن هذه
َ
معروف ،فلو َّ
استأثر باال ّطالع عىل ثالثي كتا ًبا أو عىل اثني عرش ألف قصيد ًة ال يعرفها
َ

( )1الكتاب .115 /1
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أحد .وانظر تفصيل هذا يف كتايب(.)1
ن
ّ -5
شاعر،
متذو ًقا هلا يق َطع بأهنا أبيات ناظ نم ال
أن من يقرأ األبيات
ّ
فليس من اجلائز ً
تج هبم وال لشعرا َء مو َّلدين
أصال أن تكون لشعرا َء قدماء ُي ّ
صحيحي ال َّطبع يف ِّ
الشعر.
أن يف األبيات من الرباهي الظاهرة يف ألفاظها ومعانيها ما ُّ
َّ -2
يدل عىل
أن قائ َلها رجل واحد .وقد بينّا هذا يف غري موضع.
لنسبها ابن مالك ك َّلها أو ج َّلها إىل قائليها ،إذ
 -1أهنا لو كانت صحيح ًة َ
االختالف يف نسبة شعر املو َّلدين إىل أكثر
من عادته النسبة غال ًبا ،وال س ّيام أن
َ
ن
شاعر ُّ
أقل من االختالف يف نسبة شعر اجلاهل ّيي واإلسالميي ألن
من
حمصلة مضبوطة.
دواوينَهم يف الغالب َّ
ّ -1
التفرد ،إذ ما بال
يفرس
َ
سبب اقرتان سقوط النّسبة بأبيات ُّ
أن هذا ال ِّ
ن
أبيات جمهول َة القائل؟ أليس َ
كان من املنطق
تفرد هبا إال بضع َة
ك ّل األبيات التي َّ
ينسب بعضها ولو نص َفها أو رب َعها
لو كانت هذه األبيات لشعراء مو ّلدين أن
َ
إىل قائليها؟
الطائي ال نكاد نجدها يف األبيات املعروفة قب َله عىل
ثم ما بال النسبة إىل
ِّ
ّ
التفرد منسوب ًة إىل الطائي؟
حي نجد ثالثة وأربعي بيتًا من أبيات ُّ
الطائي؟
تفرد هبا إال النسب َة إىل
وما بالنا ً
ِّ
أيضا ال نجد يف األبيات التي ّ
( )1ص.41
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تصحح ما ذكرت من وضع ابن مالك هلذه األبيات وتبطل
فهذه الوجوه
ِّ
احتج به املتع ِّقب.
ما
ّ
 ثم َ
انتقل املتع ِّقب إىل ر ِّد أحد أد َّلة اللفظ ،وهو دليل األلفاظ املركّبة
املكررة .وبيانه ّ
غري جارية جمرى األمثال تكّررت
التفرد
َ
أن يف أبيات ّ
تراكيب َ
بأعياهنا يف هذا العدد القليل بالنسبة إىل الشعر ك ِّله ،فلو كان قائلها جمموعة من
الشعراء لكان من املستبعد ومن نوادر االتفاقات أن يتكّرر مثل ذلك .وقد
ذكرت عد ًدا من األمثلة هلذا يف كتايب(.)1
تكرر لفظي (الروح) و(اجلسد) بعطف
وكان من األمثلة التي ذكرُتا ُّ
آخر البيت كقوله:
الثاين عىل األول َ
ــروح واجلســـد؟
فيجمـ َ
ــع اهلل بـــي الـ ّ

ليت شعري هل يقضـى انقضاء ًنوى
يا َ
وقوله:

ــوا وعافيـــ ًة يف الـــروح واجلســـد
عفـ ً

أرجـــو وأخشـــى وأدعـــو اهلل مبتغ ًيـــا
وغريمها(.)2

جواب املتع ِّقب إال أن َ
قال( :إن تكرار كلمتي الروح واجلسد قد
فام كان
َ
ن
وذكر أمثل ًة لذلك ،واحدً ا من شعر
شاعر بالرتتيب نفسه)
ور َد عند أكثر من
َ

( )1ص.55
( )4كتايب ص.20
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أيب متام وآخر من شعر ابن الرومي وثال ًثا من شعر ّ
بشار(.)1
احلجة خطأ عجيب فإنام مثيل وم َثله كمثل رجل قال
وفهم املتع ِّقب هلذه
ّ
آلخر :إنه من املستب َعد ومن نوادر االتفاقات بل يكاد يكون من املحال أن
رجل من أفناء النّاس يف ع ن
ن
رس من األعراس ثم يكون من
ست مئة
جيتمع ُّ
ن
رجال ُّ
كل واحد منهم اسمه (عبد السميع بن نارص) ً
مثال من غري
بينهم أربعة
ات ن
ّفاق بينهم .فقال اآلخر :استبعادك الجتامع هأالء غري صحيح ،فقد وجد يف
دمشق يف القرن السادس رجل اسمه (عبد السميع بن نارص) ووجد يف اليمن
يف القرن العارش رجل آخر ُيمل هذا االسم
قاصا
ربد ،قال( :وخ ّربت أن ًّ
وقد أذكرتني هذه املسألة طرف ًة أوردها امل ّ
مر ًة يف املسجد وهو
كان يكثر احلديث عن هرم بن حيان ،فاتفق هرم معه ّ
يقول :حدثنا هرم بن حيان .مر ًة بعد ن
مرة بأشياء ال يعرفها هرم ،فقال له :يا
هذا ،أتعرفني؟ أنا هرم بن حيان واهلل ما حدّ ثتك من هذا بّشء قط .فقال له
ليصيل معنا يف مسجدنا مخسة عرش ً
ّ
رجال
أيضا من عجائبك إنه
القاص :وهذا ً
ّ
اسم ّ
تومهت أنه ليس يف الدنيا هرم بن
كل رجل منهم هرم بن حيان ،فكيف
َ
حيان غريك )(.)2
ن
ن
واحد ٌّ
فاجتامع مخسة عرش ً
كل منهم اسمه (هرم بن
مسجد
رجال اتّفا ًقا يف

( )1ص.151
( )4الكامل .321 /4
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ست مئة ن
بيت،
ح ّيان) كاجتامع بعض األلفاظ املركَّبة
وتكررها يف أبيات عدّ ُتا ُّ
ّ
قت هبذا فصدِّ ق بذاك
فإن صدَّ َ
يفهمه
العجب أن
املكررة ،فمن
فهذا هو املراد بدليل األلفاظ املركَّبة
َ
َ
َّ
نفسه للمناقشة والر ِّد
فهام مغلو ًطا وقد نصب َ
املتع ِّقب مع أمه ّيته ً
│
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التعليقة السابعة:
مناقشة االعرتاضات عىل دليل املعنَى
ثم تناول املتع ِّقب دليل املعنى( .)1وهو الدليل الذي ُّ
يدل عىل وضع هذه
األبيات من خالل النظر يف معانيها وما فيها من كثرة املعاين اإلسالمية
معان حمدَّ ن
ن
دة ال تكاد تغادرها ورداءُتا وغلبة التقرير السا َذج
وانحصارها يف
عليها واستقالل ِّ
كل بيت بنفسه دون أن ُيوج فهمه إىل بيت قبله أو بعدَ ه
البيت بيت آخر بعقبه له املعنى نفسه أو قريب منه.
وتساوق املعاين أي أن َيتبع
َ
شيوعا ال نعرفه
وقد أجاب املتع ِّقب عن كثرة املعاين اإلسالمية وشيوعها
ً
يف ّ
أيضا بقوله( :هذا الدليل منقوض بام نقض به
الشعر اجلاهيل وال اإلسالمي ً
التوسع يف االستشهاد بالشعر ،فقد
الدليل السابق ،وهو أن من منهج ابن مالك
ّ
استشهد بشعراء جاهليي وخمرضمي وإسالميي ومو ّلدين ،فال غراب َة أن نجد
يف شواهده الشعر ّية معاين دينية).
أيضا ألنّه
قلت :وألنَّا نقضنا االعرتاض السابق فهذا الدليل منقوض ً
مبني عليه ،وذلك أنا بينّا آن ًفا بطالن دعوى استشهاد بابن مالك بشعر شعرا َء
ٌّ
ِّ
األقل لشعراء
مو َّلدين( .)2وإذا كان ذلك كذلك فيجب أن يكون نصفها عىل
تج بشعرهم .وهأالء لو
جاهليي وخمرضمي ونصفها لشعراء إسالم ِّيي ُي ّ

( )1ص 151فام بعد.
( )4ص 335من هذا النقض.
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ووجدت معان َيهم
لوجدت املعاين اإلسالم ّية نزر ًة فيها
حت أشعارهم
َّ
َّ
تص َّف َ
التي يتعاوروهنا ويأرزون إليها هي املديح واهلجاء والوصف والنسيب
ونحوها ،فلو كانت هذه األبيات هلم لرأينا هذه املعاين هي األكثر ورأينا املعاين
ن
غالبة.
غري
اإلسالم ّية يف جنبها قليل ًة َ
بأن َّ
وحتّى لو س ّلمنا ً
جدال َّ
كل هذه األبيات لشعرا َء مو َّلدين فإنا ال نعرف
كالتزود ليوم القيامة
يف الشعراء املو ّلدين هذا التع ُّلق الشديد باملعاين اإلسالمية
ّ
وتذكّر املوت واألمر بطاعة اهلل والنهي عن أكل مال اليتيم( .)1واقرأ ً
مثال ديوان
َ
مصداق
بشار وأيب نواس وأيب متام والبحرتي واملتنبي وأيب العالء فإنك جتد
ذلك.
أيضا أن الباحث ملا استصفى من
 ثم ذكر املتع ِّقب (أن من الطبيعي ً
شواهد ابن مالك الشعرية الكثرية أبياتًا غري منسوبة وليس هبا سامت الشعر
اجلاهيل فإنه واجد ال حمالة يف تلك األبيات املستصفاة كثر ًة من املعاين الدينية
ّ
اجلاهيل .والق َّلة
وق ّلة من املعاين غري الدينية ،فالكثرة ناشئة من استبعاد الشعر
ّ
ناشئة من األبيات غري املنسوبة)(.)2
أقر املتع ِّقب وهو يف غمرة محاسته للدِّ فاع عن هذه األبيات من
قلت :قد َّ
غري أن يشعر ّ
األبيات ليست من ِّ
سائر
الشعر
بأن هذه
َ
اجلاهيل وأهنا ال تشاكل َ
ّ
( )1انظر هذه املعاين يف أبيات ابن مالك ص 10فام بعد.
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واستبعدت ِّ
الشعر
األبيات
شواهد النَّحو .أما زعمه أين استصفيت هذه
ُّ
َ
قسام
اجلاهيل فأنا مل أفعل شي ًئا من هذا ،فإن كان يريد تقسيمي األبيات قسمي ً
َّ
تفرد
غري مقطوع بوضعه،
ّ
فاحلق أن عدد األبيات التي ّ
منسو ًبا إىل الوضع وآخر َ
هبا ابن مالك من ما عرضته يف الكتاب يبلغ  177ن
بيت ،وقد رأيت ّ
أن من
اإلنصاف والد َّقة أن أستبعدَ منها  35بيتًا الحتامل أن يكون بعضها ال ك ُّلها من
أبيات االحتجاج ،وليس ألهنا جاهل َّية كام ذكر املتع ِّقب ،فجعلتها يف قسم
األبيات غري املقطوع بوضعها ومل أدخلها يف البحث واملناقشة.
التفرد بإقرار املتع ِّقب ليست من ّ
الشعر
فتكون إذن  %50من أبيات
ُّ
استبعدت ما ُيتمل أن يكون
ألين كام ذكرت قد
اجلاهيل وال
ُّ
أيضا ِّ
اإلسالمي ً
ّ
من شعر هذين العرصين ال الشعر اجلاهيل وحدَ ه وهذا مبطل لقوله قبل( :من
التوسع يف االستشهاد بالشعر ،فقد استشهد بشعراء جاهليي
منهج ابن مالك
ّ
وخمرضمي وإسالميي ومو ّلدين ،فال غراب َة أن نجد يف شواهده الشعر ّية معاين
األول بإقرار املتع ِّقب هي من ِّ
الشعر املو َّلد.
دينية)،
ُّ
فاحلق أن مجيع أبيات القسم ّ
 ثم قال بعد( :وقوله يف الصورة نفسها [أي قويل أنا] :إهنا ّ
تدل عىل أن
ن
مقبول ألنه لو كان األمر كذلك لوجدنا يف
العلم أغلب عليه من الشعر .غري
مقابل ذلك وفر ًة من األلفاظ االصطالحية يف علمي النّحو والترصيف عىل
النحو الذي وجدناه يف نظمي ابن مالك األلفية والكافية الشافية كالقلة
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والكثرة والندرة والقياس واإلمجاع وما إىل ذلك)(.)1
قلت :هذا إلزام غريب وذلك ألنه إن كان يريد استعامل مصطلحات
النّحو بمعانيها االصطالح ّية ال ال ُّلغوية فهذا ال يكون عاد ًة إال برضب من
ن
مالك أن
حرى بابن
التك ُّلف والتم ُّلح ،وهو نوع من أنواع البديع .ومثل هذا ً
هيرب منه كي ال يو َقف به عىل حقيقة وضعه َّ
ألن استعامل مصطلحات النَّحو
بمعانيها ال يعرف يف ِّ
حي أنشدَ بيتًا من وضعه
تج به .ولذلك َ
الشعر الذي ُي ُّ
ن
(إسالمي) ،فقال( :قال رجل من ط ِّيئ
رجل من ط ِّيئ ن َعتَه بقوله:
ونس َبه إىل
ّ
إسالمي:
أل ّيـــــة ليحـــــيقن باملســــــيء إذا

طرا سوء مـا
ما حوسب الناس ًّ

عمـال)()2

تعجب املخاطب من أن يقول َ
طائي
اإلسالمي
مثل هذا املعنى
كأنَّه
خّش ُّ
ٌّ
ّ
َ
إسالمي.
نفي ذلك ببيان أنه
ُي ّ
ٌّ
تج به ،فالتمس َ
وإن كان يريد استعامل مصطلحات النَّحو بمعانيها ال ُّلغو ّية فإن هذه
املصطلحات قليلة إذا قيست إىل املعاين التي يقصد إليها يف أبياته  ،فال تكاد
ن
قليل منها .ومع ذلك نجد فيها عد ًدا من مصطلحات
تفي إال باإلبانة عن
النحو والرصف وغريمها من ألفاظ العلوم كـ(اإللغاء) و(اإلمهال) و(التعليق)
ُّ
و(التعذر) و(املقدَّ ر)
و(الرصف)
و(الصحة) و(املراعاة)
و(احلال) و(الفاعل)
ّ
ّ
( )1ص.152
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و(التابع) و(اإلغراء) (املنوط) و(االقتضاء) و(اخلالف) و(ال َعزو) و(الدليل)
و(التضمن) و(االحتامل) و(الفكر) و(االحتياط) و(الن ّية) .ولوال كراهية
ُّ
أبياُتا .وهذا َينقض ما ا ّدعاه املتع ّقب.
اإلمالل لرسدنا َ
 ثم أجاب املتع ِّقب عن تساوق املعاين َّ
بأن ذلك قد يقع بي األبيات
وذكر ً
مثاال عىل ذلك بيتًا أور َده ابن مالك من إنشاد سيبويه ،وهو:
الصحيحة.
َ
أخــاك أخــاكّ ،
إن مــن ال أخــا لــه

كســا نع إىل اهليجــا بغــري

ســالح)()1

نصا للفراء أنشدَ فيه:
ذكر بعقبه ًّ
وأنَّه َ
ّ
إن قو ًمــــا مــــنهم عمــــري وأشــــبا

ن
مــــــري ومــــــنهم الســــــ ّفاح
هع

جلـــــديرون بالوفـــــاء إذا قـــــا

َل أخــو النجــدة :الســالح ِّ

الســالح()2

وزعم أن بي هذين البيتي تواف ًقا يف املعنى كام هو ظاهر ال َخفاء به(.)3
َ
ن
صحيح ،بل بينَهام اختالف ظاهر ال خفاء به يف املعنى،
قلت :وهذا غري
ُيض فيه الشاعر عىل
السالح فيهام ،فالبيت األول ُّ
غر املتع ِّق َ
ب ذكر ِّ
وإنام َّ
السالح يف احلرب.
ثم ش ّب َه فقدانَه بفقدان ّ
االستمساك باألخ وحفظ و ِّدهّ ،
ُيضهم عىل الوفاء والنَّجدة إذا قامت
والبيتان اآلخران يمدح الشاعر قو ًما أو ُّ
السالح.
احلرب وتداعى الناس إىل ِّ
( )1رشح الكافية الشافية .712 /4
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بأن بينهام تواف ًقا يف املعنَى َّ
ولو س ّلمنا جدَ ًال َّ
حمل
فإن هذا مثال واحد ،في َ
أعجب من هذا كام َنرى يف الواقع،
عىل املصادفة ،وقد تفعل املصادفة أحيانًا
َ
ولكن َ
ذلك ال يكون إال يف الغاية من النُّدرة ،فأ ّما ما نراه من التساوق بي
ن
مالك يف األلفاظ واملعاين فأمثلته كثرية ذكرت بعضها يف الكتاب.
أبيات ابن
دعوى املصادفة.
وذلك من ما يأ َبى َ

كل ب ن
 ثم أجاب املتع ِّقب عن احتجاجي باستقالل ِّ
يت من أبيات ابن

مالك بمعناه بطعنه يف بيتي منها ،ومها قوله:
َ
بــــذاك نــــزال معرتفينــــا
أبــــدً ا

بكـــم األكـــابر واألصـــاغر فخرنـــا
وقوله:

ويف االعتبــــار إجابــــة وســــؤال

فأخــذت أســأل والرســوم جتيبنــي
ُّ

أن الضمري يف البيت األول يعود إىل ن
فذكر ّ
بيت قب َله ،وذكر أن الثاين
أيضا(.)1
مرتبط ببيت قب َله ً
كل ن
قلت :ليس هذا ما أردتُّه باستقالل ِّ
بيت بمعناهَّ ،
فإن هذين البيتي
حاجة إىل ن
ن
ن
مذكور .وعدم معرفته بمن
بيت قبلهام غري
يفهمهام السامع من غري
البي أن
يعود إليه ضمري املخا َطب يف البيت َّ
األول ال خي ُّل بفهمه له ،فمن ِّ
وصغريهم فخر له وأنّه لن َ
الشاعر يمدح قو ًما ّ
مقرا هلم
كبريهم
يزال ًّ
َ
بأن َ
تطمئن نفس ابن مالك حتَّى قال قب َله( :ومنه قول رجل من
بذلك .ومع ذلك مل
ّ
( )1ص.151
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طيئ خياطب عل ًّيا وسائر بني هاش نم)( .)1وهذا من قرائن وضعه ّ
ألن العاد َة يف
الصحاح أن ال يقدِّ م النّحاة هلا بمثل هذا اإليضاح الذي ال ُيتاج
شواهد النّحو ِّ
ن
إليه ً
رجل من ط ّيئ .وهي قرينة أخرى.
أصال .هذا غري نسبته إىل
مر ن
بدار فأخذ
وأما البيت الثاين فمعناه ظاهر جدًّ ا ،فالشاعر يذكر أنه َّ
يسأهلا فال جييبه إال رسومها.
ولك َّن مرادي باستقالل ِّ
ربا مل يذكر مبتدؤه
كل بيت بمعناه أن ال يكون خ ً
ن
نحو َ
ذلك.
جارا
وجمرورا مل يذكر متع َّلقه أو َ
ً
أو جواب رشط مل يذكر فعله أو ًّ
وم ّثلت له يف الكتاب بشاهد سيبويه الصحيح:
الشــوق إخـ َ
عــىل ّ
ـوان العــزاء َهيــوج

َ
واهتــاج للشــوق ،إهنــا
قــىل دينَــه
َ

فإنك ال تعرف من الذي َ
تراجع ديوان
قىل دينَه ومن اهلَيوج حتى
َ
الشاعر(.)2
أيضا شاهد سيبويه:
ومنه ً
ن
ليلــــة ال نــــرى هبــــا أحــــدً ا
يف

ُيكـــــي علينـــــا إال

ونظائرمها من شواهد سيبويه وغريه كثرية معروفة.

( )1رشح عمدة احلافظ .177 /4
( )4وانظر بيان هذا يف كتايب ص.35
( )5الكتاب .514 /4
715

كواكبهـــــا()3

التعليقة الثامنة:
مناقشة األمور التي تنفي الوض َع
أمورا يرى َّأهنا تثبت
بعد إذ حاول املتع ّقب الطعن يف أد َّلة الوضع ذكر
ً
عد َم الوضع(.)1
َ
فمن ذلك ّ
مسائل ارتضاها ابن مالك من جهة القياس ،لكنّه مل
أن هناك
جيزها لعدم ثبوت سام نع عن العرب فيها كقوله( :ولو قيل :محون يف حم مل
يمتنع ،لكن ال أع َلم أنه سمع)( )2وقوله ...( :وما رووه حسن لو عضده سامع،
السامع فيه مل يثبت ،فكان األخذ به ضعي ًفا)( )3وغري ذلك.
لكن ّ
قال املتع ّقب( :فلو كان ابن مالك صان ًعا هلذه األبيات عىل ما قطع به
الباحث دون أن يمنعه ضمريه من ذلك لصنع هلذه املسائل أبياتًا .أفليس القادر
عىل صناعة الكثري من األبيات قادر [كذا ] عىل صناعة القليل يف مثل هذا؟).
ن
مالك أبياتًا لتقوية رأيه الذي أ َّداه إليه القياس
يلزم من وضع ابن
قلت :ال َ
ن
يعم هبذا َّ
فيضع هلا بيتًا أو أبياتًا
مسألة من هذا القبيل
كل
َ
يف بعض املسائل أن َّ
َ
تعضدها .وذلك ّ
القياس مقتض ًيا جلوازها أو
املسائل التي يرى ابن مالك
أن
َ
أيضا يف شهرُتا بي
منعها
قوة اقتضاء القياس لذلك فيها وتتفاوت ً
تتفاوت يف َّ
َ

( )1ص.153
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النّحاة واختالفهم فيها واحتياج الناس إليها ،فمثل إجازة القياس لـ(محون) يف
ن
هي لندور هذه املسألة وق ّلة االحتياج إليها وعدَ م ذكر مجيع
رأي ابن مالك أمر ّ
النحاة أو أغلبهم هلا ،فالبواعث عىل وضع ن
بيت فيها ضعيفة أو معدومة ،وإنام
تقوى البواعث إذا كانت املسألة مشهور ًة واخلالف فيها دائر .ولذلك نرى ابن
ن
ُيمى حتّى جيعل بيتَه املوضوع ً
صحة
دليال عىل
ّ
مالك يف بعض املسائل َ
االستعامل .وذلك كقوله( :وأما أبو احلسن األخفش فريى ذلك حسنًا .ويدل
عىل صحة استعامله قول الشاعر:
خبــري بنــو هل ن
ــب ،فــال تــك ملغ ًيــا

ــي إذا الطـــري
مقالـــ َة هلبـ ُ

مـــرت)()1

ّ

ويوهم يف بعضها ّ
(وأيضا فإن
أن كالمه من املسموع عن العرب فيقول:
ً
وقوع اخلرب مفر ًدا طلب ًّيا نحو :كيف أنت؟ ثابت بات ن
ّفاق ،فال يمتنع ثبوته مجل ًة
طلب ّي ًة بالقياس لو كان غري مسموع .ومع ذلك فهو مسموع شائع يف كالم
العرب كقول رجل من ط ّيئ:
ن
لوعـــة
نـــار
صـــال ًيا
َ

قلــب مــن عيـ َـل صــربه كيــف يســلو

وغـــرام؟)()2

وهلذا شواهد تصدِّ قه من الواقع ،فمن الناس ً
مثال من يرسق األلف
طت يف حماسبته فزدتَّه ً
رياال أو ريالي لر ّدمها
واأللفي واملليون ،ولكنّك لو غل َّ
حتركت الرغبة يف
إليك .وذلك أنه ك َّلام َ
قوي الدافع أو اشتدَّ داعي التنافس ّ
( )1رشح التسهيل .435 /1
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الفعل .وهذا أمر معروف.
بحجة
احتج املتع ِّقب عىل امتناع وضع ابن مالك هلذه األبيات
 ثم
ّ
ّ
أخرى ،وهي أن ابن مالك ساق يف أحد عرش موض ًعا بيتي أو أكثر مع أن
وذكر مثالي لذلك(.)1
الشاهدَ يف بيت واحد منها.
َ
قلت :بل هذا دليل عىل العكس ،وهو وضعه هلذه األبيات ألنَّه لو كان
نق َله عن غريه الكتفى بذكر البيت ذي الشاهد كام هي عادة النحاة يف ذكر
شواهد النحو ،حتّى إهنم ر َّبام اكتفوا بنصف البيت ،بل بالكلمة والكلمتي كام
يفعل أبو عيل الفارك أحيانًا( ،)2وال س َّيام ّ
فهم هذه األبيات ال ُيوج إىل
أن َ
ن
أبيات قب َلها .فمثال ذلك بيت ابن مالك:
ُتوى احلمدَ واملجـدَ مو َل ًعـا
إذا َ
كنت َ

ــت براشـــد
ــي فلسـ َ
بأفعـــال ذي َغـ ُ

َ
أبـــاك َجمـــاد ًة
ولســـت وإن أعيـــا
َ

إذا مل تـــرم مـــا أســـلفاه

بامجـــد()3

ن
مستغن متا ًما عن ذكر ما
فالشاهد يف كلمة (أباك) يف البيت الثاين .وهو
قب َله.
فهذا وأمثاله دليل عىل َّ
أن هذه األبيات من وضعه .وذلك أنَّه مل يته ّيأ له
التوصل إىل بيت الشاهد إال بوضع ن
بيت قبله يزلف إليه أي كام نقول (يدخله
ُّ
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ً
جو هذا املعنى) .وألنّه من وضعه أور َده مع بيت الشاهد .ولو َ
منقوال
كان
يف ِّ
ن
سبق ذكره ،وهو
من
رحه واكتفى ببيت الشاهد .وهذا راجع إىل ما َ
كتاب ال َّط َ
كل ن
استقالل ِّ
َ
َّ
بيت بمعناه ألن الواضع املفتعل يش ُّق عليه
أن من ب ِّينات الوضع
ن
ن
ن
أبيات متالمحة األجزاء
قصيدة أو
وجه يوهم به أنَّه مس ٌّتل من
يضع بيتًا عىل
أن
َ
َ
ارتباط له بّشء قبله وال بعدَ ه،
متَّحدة الغرض .وهلذا يضع البيت مستق ًّال ال
نظمها ،ولكنَّه قد يغفل عن حذفها
أكثر َ
فإن مل يطاوعه ذلك إال بنظم بيتي أو َ
ليتمهد له الطريق هبا إىل نظم بيت الشاهد.
وإسقاطها مع أنَّه إنام احتاج إليها
ّ
ن
الشعر كان ً
عىل َّ
َ
أن نظم ِّ
مالك ،وكان جيري من نفسه َجمرى
سهال عىل ابن
ال ّطبع والغريزة من غري أن يل َقى يف ذلك كثري مش َّق نة أو ن
عناء( ،)1يد ُّلك عىل هذا
َ
كثرة منظوماته جدًّ ا .ومن شأن من يسهل عليه ما يصعب عىل غريه من
ن
املواهب وامل َلكات أن ُيتف َل هبا ،ور ّبام َّ
مالك
رصف ابن
التذ بمزاولتها .وقد
َ
التفرد،
فلام
هذه املوهب َة إىل النظم
َ
وضع مئات األبيات ،وهي أبيات ُّ
العلميّ .
ِّ
وخارجا عن ّما أل َفه واعتا َده من شعر
تج هبا
ً
حماك ًيا هبا أبيات العرب التي ُي ُّ
غريض أن ن
اجلاف إىل ن
ن
ف ،وجدَ فيه متن ّف ًسا مديدً ا ومعر ًضا رح ًبا
لون
النظم
ِّ
يفرس لنا
يوسع فيه من جمال نظمه ما ض َّيقه عليه النظم
العلمي .وهذا التأويل ِّ
ُّ
ِّ
َ
أمرين أحدمها وضعه أحيانًا أبياتًا من ِّ
مسائل ال يعوزها الشاهد
الشعر يف
ن
واحد
أكثر مع أن الشاهدَ يف
الرصيح عن العرب .واآلخر وضعه بيتي أو َ
ّ
الذهبي له بذلك يف تاريخ اإلسالم  .425 /11وقد مَض نقلها هنا.
( )1راجع شهادة
ّ
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منها.
تتبي ع ّلة وضعه لبيت أو بيتي مع بيت صحيح النِّسبة إىل تأ ّبط
وهبذا ّ
رشا .وهي:
ًّ
أحتســـبني شـــغفت بغـــري ســـلمى

وســــــلمى يب مت ّيمــــــة ُتــــــيم

وســـلمى أكمـــل الثقلـــي حســـنًا

ويف أثواهبــــــا قمــــــر وريــــــم

غــــراء الثنايــــا
نيــــاف القــــرط
ّ

ورئــــد للنســــاء ونعــــم نــــيم

رشا) .والبيتان اللذان قب َله من وضعه(.)1
فالبيت الثالث لـ(تأ ّبط ًّ
أيضا عىل براءته من الوضع بأنه لو كان (صان ًعا
 ثم
احتج املتع ِّقب ً
ّ
ن
(رجل
فج) لنسبته بعض األبيات إىل
هلذه األبيات لكان مز ّك ًيا لنفسه بأسلوب ُ
من فصحاء ط ِّيئ) ونسبته إنشا َد بعضها إىل رج نل (من أئمة العرب ّية)( )2وجعله
بعضها (من أفصح النظم)( .)3وهذا ممتنع عند املتع ِّقب ألمرين:
َ
األول :غرابة هذا األمر ،إذ يبعد أن يفع َله عامل جليل كابن مالك.
املستقري لكتبه جيد أنه ال
الثاين :مناقضته لكالمه الثابت عنه ،ذلك أن
َ
نفسه .وم ّث َل لذلك بأمثلة منها قوله يف ألف ّيته:
يزكِّي َ

( )1وسبق الكالم عىل هذه األبيات يف ص 355من هذا النقض.
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رضـــا بغـــري ســـخط
وتقتضــــي ً

فائقـــــ ًة ألفيـــــ َة ابـــــن معـــــط

ن
بســــبق حــــائز تفضــــيال
وهــــو
ن
ــــات وافـــــره
واهلل يقضــــــي هببـ

ثنـــــائي اجلمـــــيال
مســـــتوجب
َ
يل ولـــــه يف درجـــــات اآلخـــــره

ن
تبجحه وعدم
فإثباته
َ
ُيب لنفسه وعدم ّ
السبق البن معط ودعاؤه له بام ّ
أئمة العرب َّية(.)1
نفسه بالفصاحة وبأنه من ّ
انتقاصه من قدره مناقض لوصفه َ
نص قول ابن
قلت :أما األخري ،وهو جعله أحدَ األبيات من نظمه فهذا ُّ
مالك ،قال( :االتصال ثابت يف أفصح الكالم املنثور ...ويف أفصح الكالم
املنظوم كقول الشاعر:
عـــم هبـــا أو أجـــل)
خيـــال ابـــن
ُ

عـــــزة
جلـــــاري مـــــن كانـــــه
ّ

وال جيب أن ُي َمل عىل أن املرا َد ّ
أن كالمه (أفصح الكالم املنظوم) ،فإنه
مهام َ
بلغ رأيه يف نفسه فال يمكن أن يعتقد فيها هذا االعتقا َد ،ولكنّه ُيمل عىل
أنّه أراد أن أفصح الكالم املنظوم الذي ور َد فيه ذلك األسلوب نظري هلذا
البيت ،فكاف التشبيه يف قوله( :كقول الشاعر) مش ِّبهة ألفصح املنظوم ببيته من
جهة األسلوب النحوي الوارد فيه فحسب .وهذا تدليس ،لكن ليس فيه
تزكية(.)2
أئمة العرب ّية فأنا ال أستبعد أن يرى ابن
نفسه بالفصاحة وبأنّه من ّ
أما نعته َ
( )1تعقيب ص 401فام بعد.
شبيها هلذا يف ص 325من هذا النقض.
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ن
أخباره عل َم َّ
أن هذا شبيه جدًّ ا
ف
نفسه كذلك ،بل من قرأ سريتَه وعر َ
َ
مالك َ
الرومي .وعندي
ينتسبن إىل بعض) كام يقول ابن
السجايا
َ
ِّ
بطباعه( ،وبعض ّ
الدليل املصدِّ ق لذلك ،وذلك ّأهنم ذكروا ّ
دمشق
أن ابن مالك قدّ م لصاحب
َ
ق ّصة يقول فيها عن نفسه :إنه أعلم الناس بالعرب ّية وباحلديث( .)1ونقل
السيوطي عن ابن هشا نم أنه قال( :من غريب ما رأيت عىل كراريس من تسهيل
ُّ
قص نة رفعها الفقري
الفوائد بخط الشيخ مجال الدين بن مالك يف أواخرها صورة ّ
إىل رمحة ربه حممد بن مالك :يق ّبل األرض وينهي إىل السلطان أ ّيد اهلل جنوده،
وأ ّبد سعوده ،أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة وفنون
األدب .وأمله أن يعينه نفو ًذا من سيد السالطي ،ومبيد الشياطي ،خ ّلد اهلل
ملكه ،وجعل املشارق واملغارب ملكه ،عىل ما هو بصدده من إفادة املستفيدين،
هم عياله ،وتغنيه عن التس ّبب يف صالح
وإفادة املسرتشدين ،بصدقة تكفيه َّ
حاله ،فقد كان يف الدولة النارصية عناية تتيرس هبا الكفاية مع أن الدولة من
الدولة الظاهرية كجدول من البحر املحيط ،واخلالصة من الوسيط والبسيط.
خصوصا وعمو ًما ،وكشف هبا عن
وقد نفع اهلل هبذه الدولة الظاهرية النارصية
ً
الناس أمجعي غمو ًما ،ومل هبا من ش َعث الدين ما مل يكن ملمو ًما ،فمن
العجائب كون اململوك من مزيد خرياُتا وعن يمي عنايتها غائبا حمرو ًما ،مع
أنه من ألزم املخلصي للدعاء بدوامها ،وأقوم املوالي بمراعاة زمامها ،ال
( )1نفح ال ّطيب للم ّقري .445 /4
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برحت أنوارها زاهرة ،وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة ،وأيادهيا مبذولة
موفورة ،وأعادهيا خمذولة مقهورة ،بمحمد

وآله)()1

نفسه بأنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو
وأنت ترى مع وصفه َ
واللغة وفنون األدب شدَّ ة رضاعته للسلطان وتذ ُّللـه إليه.
نفسه بأنه من
فهذه الصفات التي
َ
نفسه أعظم من وصفه َ
وصف هبا َ
الفصحاء وبأنه من أئمة العرب ّية .وقد كان يف غنًى عن (مثل تلك األلفاظ التي
ال يقبلها أصاغر الطالب) كام يقول

املتع ِّقب()2

الصفدي من أنه (حكي عنه أنه َ
كان يو ًما
أيضا عىل هذا ما ذكره
وأزيدك ً
ُّ
ن
مكان يستعمل فيه املوسى فهجم عليه أمرد وقال له :ما
يف احلامم قد اعتزل يف
تصنع؟ فقال له :أكنس لك املوضع الذي تقعد عليه )( .)3وهذه احلكاية وإن
أيضا وخاصة أنه ذك ََر
استبعدَ ها
الصفدي فإن هذا ال َينفيها الحتامهلا للثبوت ً
ُّ
أن هذا (ليس مستبعدً ا من لطف النحاة وطباع أهل األندلس).
مهي يو ًما
ومل أكن
ُّ
ذكر مثل هذه األخبار ألنّه مل يكن من ط ّيتي وال ّ
أحب َ
تت ُّبع معايب العلامء والتامس أخطائهم إال أن أ َ
رضرها عىل العلم ،ولكن
خشى
َ
اضطرين املتع ِّقب إىل
(رش ما أجاءك إىل خمّة عرقوب) و(لو ترك القطا لنا َم) إذ
ّ
ٌّ

( )1حسن املحارضة .51 /4
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كل قادحن أو َع ن
ذلك بغ ّلوه يف الثناء عىل ابن مالك ونفي ِّ
بمجرد
يب عنه
َّ
استغرابه أن يكون ذلك فيه
أنفسهم وثناؤهم عليها معروف ثابت يف مؤ ّلفاُتم
وتزكية بعض العلامء َ
وترامجهم .وخذ ً
وصف به
السيوطي ،فإنه ينطبق عليه ما
مثاال عىل ذلك
َ
َّ
املتع ِّقب ابن مالك من أنه (العامل اجلليل الذي له من اإلخالص يف العلم دالئل
ال تنكر)( .)1ومع ذلك يقول يف مقدِّ مة كتابه (رشح شواهد املغني)( :فإن لنا
حاشي ًة عىل مغني اللبيب البن هشام مسام ًة بالفتح القريب أودعتها من الفوائد
والفرائد والغرائب والزوائد ما لو را َمه أحد غريي مل يكن له إىل ذلك سبيل
وال فيه نصيب)( .)2وهذا ليس ثنا ًءا عىل النفس ،بل هو فوق الثناء ألنّه َ
جعل
معجزا للناس مجي ًعا .وهو أمر كام يرى املتع ِّقب (ال يقبله أصاغر
ما صن َعه
ً
الطالب) .وأمثلة هذا كثرية مبذولة.
ن
مالك نفسه ومن كالم غريه ّ
أن هذا ليس مستغر ًبا
فقد أثبتنا من كالم ابن
من صنيع أهل العلم.
أما احتجاج املتع ِّقب بمناقضة هذا لكالمه الثابت عنه يف مصنَّفاته
كمقالته عن ابن ن
حلق أنه ليس يف هذه املقالة ما ُّ
يدل عىل
معط يف صدر ألف ّيته ،فا ُّ
التواضع ،بل قد يكون فيها ما يد ُّل عىل خالفه ألنّه إنام أعطى ابن ن
السبق
معط
َ
َ

( )1ص.405
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الزماين .وهذا أمر ليس يف طوق أحد إنكاره ومدافعته ً
أنكره ألنكر
أصال .ولو َ
َّ
التفوق عليه مع أنه
حر َمه ُّ
ثم َ
أمرا تارخي ًّيا ثابتًا ،ويف هذا ما يستخرج السخر ّيةّ .
ً
أرأيت لو أن ً
َ
رجال أ ّلف كتا ًبا يف النّحو
املتنافسون
الغاية التي عليها يتنافس
َ
عيل فضل السبق إىل تأليف كتاب واسع يف النحو ،ولكن كتايب
وقال( :لسيبويه ّ
يفوقه جود ًة وإتقانًا) أفيكون هذا منه تواض ًعا وغم ًطا للنفس أم هو أقرب إىل
التبجح والثناء عىل النفس؟
ُّ
وإنام املثال الصحيح للتواضع وغمط النفس ما حكي عن أيب بكر بن
فمر فيه باب استحسنه
الرساج أنه كان يقرأ عليه كتابه (األصول) الذي صنّفهّ ،
ّ
بعض احلارضين فقال( :هذا واهلل أحسن من كتاب املقتضب) .فأنكر عليه أبو
ن
كثريا ما يتم ّثل يف ما جيري له
بكر ذلك وقال( :ال تقل هذا .ومت َّث َل ببيت ،وكان ً
من األمور بأبيات حسنة ،فأنشد حي ن
إذ:
ولكن بكَـت قـبيل فهـاج َيل البكـى

بكاهــا فقلــت :الفضــل

للمتقــدِّ م()1

احلريري يف مقدِّ مة (مقاماته)( :هذا مع اعرتايف بأن
أيضا قول
ومثاله ً
ّ
البديع رمحه اهلل س ّباق غايات ،وصاحب آيات ،وأن املتصدّ ي بعده إلنشاء
َ
مقامة ،ولو أويت بالغة قدامة ،ال يغرتف إال من فضالته ،وال يرسي ذلك
بالسبق يف الصنعة
فأقر له بالسبق
وأقر له ً
أيضا ّ
الزماينّ ،
املرسى إال بداللته)(َّ ،)2
ّ
( )1تاريخ مدينة السالم للخطيب البغدادي  ،412 /5تح بشار عواد.
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عىل سبيل التواضع.
عىل أنّا لو س ّلمنا ً
تناقضا ّ
جدال ّ
َ
فإن هذا قد يرجع
بأن بي هذه النصوص
ً
خاصته وحي يأ َمن امل ّطل َع عليه
الرس وبي
ّ
إىل أن اإلنسان قد يقول يف ِّ ِّ
واملستقفي له ما ال يقوله عالني ًة وعىل املأل من الناس .وهلذا شواهد نعرفها يف
َ
الواقع .فيمكن إذن ً
نفسه بالفصاحة وبأنه من
عقال وواق ًعا أن
َ
ينعت ابن مالك َ
أئمة العرب ّية إذ كان هذا النعت َمسو ًقا يف كال نم مد َّل ن
عرف أنه
س فيه بحيث لن ي َ
ّ
كتب رقعتي يذكر فيهام أنه أعلم الناس بالعرب ّية
نفسه .وإذا كان قد َ
يريد بذلك َ
مع ا ِّطالع بعض الناس عىل ذلك منه ،فكيف يستب َعد أن يقو َله يف كال نم يغلب
أيضا ُّ
ُيط من كتابي من
نفسه؟ وها هو ذا ً
عىل ظنّه أنه لن يع َلم أنه يريد به َ
ويغض من قدر صاح َبيهام ،ومها
املتعاورة يف عرصه وأنفعها
أشهر متون النَّحو
ُّ
َ
(املفصل) للزخمرشي ،و(الكافية) البن احلاجب (ت121هـ) ،فيقول عن ابن
َّ
املفصل،
الصفدي( :ابن احلاجب نحوه من نحو
احلاجب يف ما حكاه عنه
َّ
ُّ
نحوي
املفصل
ٌّ
وصاحب َّ

صغري)()1

وهذا الكالم الذي يقوله يف بعض جمالسه

ن
معط يف ألف ّيته التي كت َبها بنفسه لي ّطلع عليها الناس لو
ابن
ذكر به َ
خمالف ملا َ
أصال َّ
س َّلمنا ً
وهضام للنفس.
أن يف ذكره له ثنا ًءا عليه أو تواض ًعا
ً
أيضا عىل براءة ابن مالك من وضع هذه
 ومن ما
احتج به املتع ِّقب ً
َ

األبيات أن امل ّطلع عليها (جيد ّ
كبريا يف ما بينها من حيث
بكل وضوح اختال ًفا ً
( )1الوايف بالوفيات .477 /5
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وقوته بام ال يعت َقد البت َة أن قائ َلها
سهولة األلفاظ وجزالتها وضعف األسلوب ّ
رجل واحد هو ابن مالك ،فالذي يسمو فيقول ً
مثال:
مــا بــال عينــك دمعهــا ال يرقــأ

َ
وحشــاك مــن خفقانــه ال هيــدأ؟

ويقول:
ن
أوس نأى ما ضيم صـاحبه
لوال ابن

َ
حـــذر
يو ًمـــا وال نا َبـــه وهـــن وال

 ...فإنه من غري املعقول أن هيبط فيقول:
مــا شــاء أنشــأ ريب ،والــذي هــو مل

فلســـت تـــراه ناشـــ ًئا أبـــدا
يشـــأ
َ

ويقول:
ن
بعفـــو ،فـــإنني أهيـــا العبــــ
جـــد

ــــد إىل العفـــو يـــا إهلـــي فقـــري

.)1()...
ّ
البي ّ
احلظ من معرفة ِّ
الشعر ،فليس يف
أن املتع ِّقب منحوس
قلت :من ِّ
السمو كام يزعم .وكذلك مجيع أبيات ابن مالك وال
هذين البيتي يشء من
ّ
ن
ملعان مطروقة َ
كررة ،فال جتد فيها صور ًة
أستثني ،بل هي نظم بارد
مبتذلة م َّ
طريف ًة وال معنًى بدي ًعا وال نكت ًة مستم َلح ًة ،مع تناهيها أحيانًا إىل الغاية يف
الركاكة واملعاظلة ،فالبيت األول ً
مثال( :ما بال عينك) مل يزد فيه عىل أن سأل
رس بكائه الذي ال ينقطع وخفقان قلبه الذي ال هيدأ .وهذا معنًى
َ
نفسه عن ّ
( )1ص.401
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َخ َلق ن
بال .وهو يشبه نظم املبتدئي يف قرض ِّ
الشعر.
ن
أوس عن صاحبه مل يظ َلم ومل يضعف
والبيت الثاين يذكر أنه لوال بعد ابن
السمو املزعوم هذا
جمرد ليس فيه يشء من البالغة وال
ّ
ومل ُيذر .وهذا إخبار َّ
ن
أوس هذا وي ّ
مع ّ
ستدل به عىل
أن (احلذر) ليس من ما ي ّعظم به شأن بعد ابن
مكانته من النرصة والنجدة
أين هذا ً
مثال من قول فاطمة بنت األجحم ترثي أباها:
ــت يل جـ ً
ــبال ألـــوذ بظ ِّلـــه
قـــد كنـ َ

فرتكتَنـــي أمشــــي بـــأجرد ضـــاح

فـــاليو َم أخضـــع للـــذليل وأتقـــي

بــــالراح()1

منـــه وأدفــــع ظـــاملي

ّ

أو من قول أخت الوليد بن طريف ترثيه:
َ
ــديناك مـــن دمهائنـــا
فـ

فقـــدناك فقـــدان الربيـــع ،وليتنـــا

بـــألوف()2

وقوهلا( :فقدان الربيع) كلمة ِّ
بكل أبيات ابن مالك
الطائي يرثي ابن أخته:
أو أين هذا من قول أيب زبيد
ِّ
ــالج هـــدّ جنـــاحي
غـــري أن اللجـ َ

يـــو َم فارقتـــه بـــأعىل

الصـــعيد()3

فهكذا يكون الشعور بقرب املوىل والصاحب ،فهو كاجلبل الذي يالذ
ّ
وتلذ األعي ،وكاجلناح
الرزق
بظ ّله ،وكالربيع الذي به حتيا الدّ نيا ويفيض ّ
( )1محاسة أيب متام .221 ،222 /1
( )4الوحشيات ص.111
( )5االختيارين لألخفش ص.140
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الربيع أو
الذي به ي َ
عتمد .وأثر فقدانه كفقدان اجل َبل أو كفقدان ّ
نهض وعليه ي َ
الشعر فأما أن َ
كهدِّ اجلناح فهذا لعمر َك ِّ
جيعل من أثر فقدانه أنه صار ينوبه
منبت العرا ِّ
السمو مثقال ح ّبة من
بالشعر وليس فيه من
احلذر فهذا معنًى فسل ُّ
ّ
ن
خردل
فانظر هل جتد يف أبيات ابن مالك شي ًئا من هذه املعاين اجلَزلة البديعة؟
مكرر معروف يف أبيات ابن مالك كقوله:
وهذا املعنى ً
أيضا َّ
كنـت حتـذرهم
حاربت عنك عدً ا قد
َ

ــت يب مـــنهم أمنًـــا بـــال حـ َ
ــذر
فنلـ َ

وقوله:
عمكــم حــذر العــدا
أتينــاكم قــد َّ

فنلــتم بنــا أمنًــا ومل تعــدموا نصـــرا

وغريمها.
(فنلت يب منهم أمنًا) وقوله
أيضا بي قوله يف البيت قبل األخري:
َ
ووازن ً
املكررة .وهي من
يف البيت األخري( :فنلتم بنا أمنًا) ،فإنه من األلفاظ املركّبة َّ
أيضا(.)1
أد َّلة الوضع ً
( )1بقي أن أن ّبه عىل كثرة ما وقع فيه املتع ّقب من األخطاء النحوية واللغوية واإلمالئية وإىل أخطائه
أيضا يف رواية األبيات وضبطها بحيث أ َّدى ذلك إىل اختالل الوزن وإىل زوال موضع الشاهد يف
ً
بعضها .وقد بينت شي ًئا من ذلك يف هذا النقض .ومن ما مل أن ّبه عليه قولهّ :
(أن ثعلب) ص.132
صح عون اهلل املر َء) ص .131والصواب يف إنشاد العيني (أملرء) بالقطع .وكذلك (بكم
وبيت (إذا ّ
(لدي املنى واألمن يف اليرس) ص.131
اجلر .وكذلك
ّ
األكابر واألصاغر) ص .151والصواب ّ
(واألمن يف العرس واليرس) بنصب (األمن) وإحلاق (العرس) وغريها.
والصواب
َ
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متن اللُّغة

متن ال ُّلغة
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تأصيل لفظَي (اللبن) و(الحليب) في الاستعمال الحديث

()1

(اللبن) يف اللغة اسم يشمل ّ
الطري منه
كل ما خيرج من الرضع سواء
ُّ
والرائب.
الطري الذي مل ي َ
مخض (حلي ًبا) .وهو جائز ،إذ
يسمون
ّ
والناس اليوم ُّ
سمي (حملو ًبا)
أصله (اللبن احلليب) أي املحلوب( ،فعيل) بمعنى (مفعول)ّ ،
ألنه حديث احللب وإن كان ّ
كل لبن حملو ًبا .ونظريه قوهلم( :ثوب جديد) أي
جمدود ،واملجدود املقطوع ،كأن احلائك جدَّ ها حدي ًثا .وهو استعامل فصيح،
ومنه قول الشاعر:
ن
ن
بــــامء
يئــــة ب ّلــــت
وقعــــب وج

يكــــون إدا َمهــــا لــــبن حليــــب

فحذفوا املوصوف استغنا ًءا عنه .وذلك كثري جدًّ ا يف كالم العرب كقوهلم:
و(املارة)
(الطبيعة) و(اخلليقة) و(احلاجب) حلاجب العي ،والباب،
ّ
و(الكَرهية) للحرب ،و(الدنيا) و(اآلخرة).
وقد سمع عن العرب استعامهلم (احلليب) مستغن ًيا عن موصوفه كقول
الشاعر:
رويدَ ك حتى ينبت البقـل والغــ ََض

فيكثـــر إقـــط عنـــدهم وحليـــب
َ

( )1يف التأصيل.
نرش يف تويرت وفسبك يف 1221 /10 /41هـ.
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ويسمون الرائب ا َملخيض (لبنًا) مع أن لفظ (اللبن) يف أصل اللغة يشمل
ّ
أيضا ،إذ ليس فيه أكثر من تغليب استعامل اللفظ
أيضا .وذلك جائز ً
الطري ً
ّ
عىل بعض أفراده .وله نظائر كثرية ،منها قوهلم( :مصيبة) ملا يصيب من النوائب
املؤذية مع أن مقتَض لفظها أن يطلق عىل كل ما أصاب ،وتغليبهم (الزكاة)
و(احلج) عىل قصد مكة واملشاعر بصفة خمصوصة،
عىل الفرض دون النافلة،
ّ
الصبي امللقوط دون سائر ما يل َقط،
و(اجلهاد) عىل قتال الك ّفار ،و(اللقيط) عىل
ّ
َّ
و(الذ َفر) عىل الرائحة املنتنة مع أنه يف األصل يشمل الرائحة الط ّيبة ،و(ال َعرف)
و(الطرب) عىل خ ّفة
أيضا،
عىل الرائحة الط ّيبة دون املنتنة مع أنه يشملهام ً
َ
الفرح دون خ ّفة اجلزع ،عىل أنه يف األصل يشملها .ومثله تغليب العامة اليوم
(اهلالك) عىل موت املسرتاح منه مع أنه يف األصل ّ
دال عىل كل موت.
│
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نقد دعوى الفوائت الظني ّة

()1

سعى الدكتور عبد الرزاق الصاعدي منذ سنوات خلت  -وما يزال  -إىل
سامها (الفوائت الظنية) وحرش هلا فنادى ،وأدار عليها «جممع اللغة
تنفيق قضية ّ
االفرتايض» الذي أنشأه عىل الشبكة.
ودعوى (الفوائت الظنية) هذه تعني أن ألفا ًظا عربية فصيحة كان العرب
يعرفوهنا ويستعملوهنا يف عرص االحتجاج وأيام نقاوة السليقة فات العلام َء
الظن
بالظن ،وأن
تدوينها ،وأننا قادرون عىل استخراجها من كالم العا ّمة اليوم
ّ
ّ
ن
كاف يف قبوهلا واالعتداد هبا ونسبتها إىل العرب واستدراكها عىل املعاجم(.)2
يدونوه ،ولكن
ونعم ،قد جيوز أن يكون فات العلام َء يشء من اللغة مل ّ
ً
متضائال ،فقد
نزرا
ينبغي أن نعلم أن ذلك متى قيس إىل ما ّ
دونوه وحفظوه كان ً
ن
وحتسسها
تقري اللغة
غرب العلامء ً
ّ
نحوا من ثالث مئة سني يسعون دأ ًبا يف ّ
َ
واستقصائها ال يفرتون عن ذلك وال يك ّلون .ومن شواهد ذلك قول
األصمعي (ت411هـ)( :سمعت ً
رجال من باهلة مذ مخسون سنة قبل خروج
إبراهيم بسنة ينشد:
إذا زجـــــر الســـــبنتا َة األَمونـــــا

كـ ّ
يغســــى عليــــه
ـــأن الليــــل ال َ

( )1نرشت يف تويرت وفسبك يف 1220/1/47هـ.
( )4انظر كتابه «فوائت املعاجم  53 ،51 ،45 ،10 ،5 ،7 /1و .»517 /4
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ن
مغس» ثم مكثت زمانًا ثم سمعت
ثم سمعت بعد ثالثي سنة «وليل
روأت يف احلرف سنة لتضح
ربد (ت471هـ)( :لربام َّ
«غسا يغسو»)( .)1وقول امل َّ
يل حقيقته)( .)2وحكى ابن خالويه (ت530هـ) لف ًظا استدركه عىل غريه ثم
قال( :وجدت هذه اللفظة بعد سبعي سنة) ،قال الصغاين (ت110هـ)( :وأنا
وجدت هذه اللفظة بعد سبعي سنة)( .)3وكانوا يسلكون لدرك ذلك ّ
كل سبيل
ويبذلون فيه كل نفيس ،فمن ذلك أهنم كانوا ّ
يتوخون من يقدَ م إىل احلوارض
من األعراب فيسائلوهنم ويستقطرون أخبارهم ،وهم كثري ال ُيصون ،وذلك
يف األيام الكثرية واملدد املتطاولة ،وقد كان هأالء األعراب من قبائل وبطون
خمتلفة .ومن شواهد ذلك ما ذكره أبو عبيدة (ت405هـ) من أنه أدخل أعراب ًّيا
ني منزله فرأى شوهية مرضورة فقال( :ما بال هذه عىل ما أرى؟) فقلت:
من َغ ُ
البزر والنوى) ،قال أبو عبيدة( :فأتيت به
(إنا لنَعلفها) ،قال( :كذب عليك
َ
كثريا)( .)4وإدخال أيب
يونس بن حبيب فكتبها عنه وكتب بعد ذلك منه ً
علام ً
عبيدة لألعرايب منز َله ّ
دال عىل مبلغ تو ّدده إىل األعراب وطول خمالطته هلم
واألخذ عنهم .ومنه ما ذكره أبو حممد األموي (ت405هـ) من أهنم دخلوا
(« )1فعلت وأفعلت  »101 ،102أليب حاتم السجستاين.
(« )4جمالس العلامء  »53للزجاجي.
(« )5الشوارد» للصغاين .403
أيضا خرب أيب الزهراء يف «العقد الفريد /5
(« )2النوادر  »111 ،112 /1أليب مسحل .وانظر ً
 »250البن عبد ربه.
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عىل أيب َث َوابة األسدي فقال( :ما جاء بكم؟ ما عندي طعام مسنق [أي مشبع]
مرارا وأكثروا
وال حديث مؤنق)( .)1وما كان ليقول هلم هذا إال ألهنم انتابوه ً
أيضا أن أبا َمهد ّية األعرايب كان به
حماورته وسؤاله حتى أبرموه .وذكروا ً
مس فكان ربام قعد عىل زبالة عالية فكان الرواة من العلامء يقعدون
عرض من ّ
َ
()2
كثريا من العلامء رحلوا
أينام قعد حلرصهم عىل األخذ منه  ،فتأ ّمل هذا بل إن ً

بأنفسهم إىل البادية وشافهوا العرب وأخذوا عنهم ،كأيب عمر بن العالء
(ت112هـ) الذي ذكر أنه جاور البدو أربعي

سنة()3

وخلف األمحر

ومؤرج
(ت170هـ) وأيب حممد األموي ويونس بن حبيب (ت174هـ)
ِّ
السدوك (ت بعد 402هـ) واخلليل بن أمحد (ت131هـ) .وقد ذكر أن
الكسائي (ت175هـ) سأل اخلليل( :من أين أخذت علمك؟) قال( :من
بوادي احلجاز ونجد وُتامة) .فخرج الكسائي إىل البادية ورجع وقد أنفد
ربا يف الكتابة عن العرب سوى ما حفظ( .)4ومنهم النرض
مخس عرشة قنّين ًة ح ً
بن شميل (ت405هـ) .وقد أقام يف البادية أربعي عا ًما( .)5وأبو عمر الشيباين
(« )1الفهرست  »142 /1للنديم.
(« )4الفهرست  »141 ،115 /1و«إنباه الرواة  »175 /2للقفطي.
(« )5جمالس العلامء .»150
(« )2جمالس العلامء  »405و«ُتذيب اللغة  »11 /1لألزهري و«تاريخ بغداد »523 ،521 /15
للخطيب البغدادي.
(« )1نزهة األل ّباء  »71لألنباري.
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ربا،
(ت415هـ) .وقد ذكروا أنه دخل البادية ومعه َدستيجتان [أي إناءان] ح ً
فام خرج حتى أفنامها بكَتب سامعه عن األعراب( .)1ومنهم أبو زيد األنصاري
(ت411هـ) .وقد كان يقول( :لست أقول« :قالت العرب» إال إذا سمعته من
هأالء بكر بن هوازن وبني كالب وبني هالل أو من عالية السافلة أو سافلة
العالية ،وإن ال مل أقل :قالت العرب)( .)2وكان مع ذلك مالز ًما للمربد الذي
()3
مرة وشافه األعراب
غري ّ
فيه َجممع األعراب  .ومنهم األصمعي ،فقد رحل َ

يف محى رض ّية وغريها( .)4ومنهم أبو منصور األزهري (ت530هـ) الذي أرسه
ً
طويال يسمع كالمهم ويتحفظه .وقد أودع بعض
دهرا
األعراب وأقام فيهم ً
ذلك كتا َبه «ُتذيب اللغة» .وكذلك صنع اجلوهري (ت555هـ) صاحب
«الصحاح»()5

وغريهم .وهأالء العلامء قد ّ
توغلوا يف بالد العرب وخالطوا

رأيت أن اخلليل أخذ علمه من بوادي احلجاز
معادن الفصاحة فيهم .وقد
َ
ونجد وُتامة ،وأن أبا زيد األنصاري كان قد ألزم نفسه أن ال يأخذ إال منهم
الصحة .ومع ذلك فقد
والتامسا لتامم
وال يروي إال عنهم إراد ًة منه لالستيثاق
ّ
ً
الرواية .واعترب اتساع روايته بكتا َبيه «النوادر» و«اللغات» .وثانيهام
كان واسع ّ
(« )1تاريخ بغداد .»522 /3
(« )4املزهر  »111 /1للسيوطي عن ثعلب يف «أماليه» .وليس يف املطبوع منه.
(« )5مراتب النحويي  »121أليب حامد.
( )2انظر ً
مثال «أمايل القايل .»473 /4 ،11 /1
(« )1الصحاح .»55 /1
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مفقود ،ولكن أبا عيل القايل (ت511هـ) َ
كثريا منه يف كتابه «البارع» الذي
نقل ً
وصل إلينا جزء منهّ .
بعض ما نقله ابن السكيت (ت425هـ)
أيضا َ
ولعل منه ً
عن أيب زيد يف «إصالح املنطق» كقوله[( :قال] أبو زيد :سمعت أبا م ّرة الكاليب
وأعراب ًّيا من بني عقيل يقوالنَ « :فكاك الرقبة والرهن» مجي ًعا .وقال غريمها:
للفراء
«فكاك»)( .)1وهذا لعمري ّ
تقص باهر ومثله ما جتده يف «لغات القرآن» ّ
(ت403هـ) الذي نرش حدي ًثا ،وكتاب «النخلة» أليب حاتم السجستاين
(ت411هـ) .فهذه الكتب وأمثاهلا دليل صدق عىل مبلغ تصفح العلامء لقبائل
العرب وبطوهنا وحسن إحاطتهم بلغاُتا .ويوكّد لك ذلك ما تراه يف كتاب
«اجليم» أليب عمر الشيباين ،فقد حكى فيه عن كثري من األعراب عىل اختالف
واألسدي والقيني األسدي والوالبي األسدي
قبائلهم وبلداهنم ،منهم السعدي
َ
وامل َزين والبكري والكاليب والطائي والغنوي والعبيس والنهدي والعذري
والسلمي والثقفي والشيباين واملدجلي والعقييل واملكي والبحراين
والكلبي
ُّ
والتَّبايل واليامين وغريهم .ومن األعراب من أقام يف احلارضة وأخذت عنه
اللغة كأيب مهدية وأيب سوار الغنوي وأيب الدّ قيش وأيب البيداء الرياحي وأيب
الر َبعي وأيب دثار الفقعيس ،بل إن منهم من صنّف
صاعد الكاليب وأيب املجيب َّ
يف اللغة كأيب زياد الكاليب الذي أقام يف بغداد أربعي سنة تؤخذ عنه اللغة،
وي وأيب مس َحل األعرايب صاحب
وكأيب شنبل العقييل وأيب َخرية العدَ ّ
(« )1اإلصالح .»111
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«النوادر» املطبوع ،وأيب مالك عمر بن كركرة األعرايب الذي نعت بأنه ُيفظ
ودمهج النرصي وحممد بن عبد امللك الفقعيس راوية بني أسد
اللغة كلها،
َ
الذي صنّف كتا ًبا يف مآثر بني أسد وأشعارها ،وحتى وجدنا من األعرابيات
أيضا كأم البهلول األسدية .وهم أكثر من أن يؤتَى عىل
من صنّفت يف اللغة ً
عدّ هم(.)1
أيضا أن عبد اهلل بن طاهر (ت450هـ) ملا قدم نيسابور أقد َم
ويذكرون ً
عرام بن األصبغ السلمي وأبو ليىل وأبو
معه مجاعة من أدباء األعراب ،منهم ّ
ال َع َميثل ومبتكر وزائدة وعوسجة ،وأمر بأن يعرض عىل كل واحد منهم شعر
خترج أبو سعيد الرضير (ت بعد
فيصححه
قبيلته
ّ
ويفرس ألفاظه ومعانيه .وهبم ّ
ّ
410هـ)( .)2وقد روى بعض حكاياُتم أبو الوازع اخلراساين (ت نحو
410هـ) يف كتابه «نوادر األعراب» وأبو تراب (ت431هـ) يف كتابه
«االعتقاب» .ومها مفقودان ،ولكن األزهري نقل عنهام يف «ُتذيبه» .ولبعض
وعرام وغريمها تعاليق عىل كتاب «العي» .وظاهر أنه
هأالء األعراب كأيب ليىل ّ
قرئ عليهم .ويف «رشح ديوان اخلنساء» املنسوب إىل ثعلب (ت451هـ)

بعض أسامئهم وترامجهم النديم يف «الفهرست  »117 /1واملرزباين يف «معجم الشعراء
رس َد َ
(َ )1
 »103والقفطي يف «إنباه الرواة ج .»2
(« )4مراتب النحويي  »122أليب حامد و«ُتذيب اللغة  »55 ،42 /1و«معجم األدباء »412 /1
لياقوت.
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روايات كثرية عنهم(.)1
هذا مع شغف هأالء العلامء بالعلم وشدّ ة صبابتهم بالفائدة والنادرة،
حاهلم يف ذلك كحال الشافعي (ت402هـ) حي سئل عن مقدار شهوته
لألدب فقال( :أسمع باحلرف منه من ما مل أسمعه فتود أعضائي أن هلا أسام ًعا
تتن ّعم به مثلام تنعمت األذنان) .وقد بلغ من ذلك أن أبا عمر بن العالء كان
مستخف ًيا من احلجاج فسمع أعراب ًّيا يقول( :مات احلجاج) .وأنشد:
ِّ
كحـــل العقـــال
ــــر لـــه َفرجـــة

ر ّبـــام تكـــره النفـــوس مـــن األمــــ

احلجاج أم
بأي األمرين كنت أفرح ،أبموت
ّ
قال أبو عمر( :فام أدري ّ
بقولهَ « :فرجة» ،وإنام كنا نروهيا «فرجة»)( .)2والشغف بالّشء داعية إىل التامسه
ويقرب بعيده ويفتق وجوه احل َيل والتدبري فيه
ونيله .وهو
ّ
حري أن يذ ّلل صعبه ّ
اجلوالن واخلطار من أجله.
ويبعث عىل َ
انضم إىل شغفهم هذا بالعلم اختالف عللهم وأسباهبم وتباين
وقد
ّ
مذاهبهم وطباعهم وكثرة املنتسبي منهم إىل هذه الصناعة ،ويف هذا ما ُيملهم
عىل التقدّ م يف املعرفة وعىل التنافس يف إحكام الصنعة .وأنت ترى شاهدً ا عىل
ذلك كثر َة تصانيفهم يف الباب الواحد من العلم كاملذكر واملؤنث واملقصور
أيضا
واملمدود واإلبل واخليل وفعلت وأفعلت واألضداد ونحوها ،وترى ً
رجح بعض الباحثي ،وهو الدكتور حممد جبار املعيبد أنه أليب سعيد الرضير .وهو به أش َبه.
(ّ )1
(« )4أنساب األرشاف 3ب »412 /للبالذري.
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مسارعة بعضهم إىل االستدراك عىل بعض وإىل نقده وتغليطه .وال ّ
شك أن هذا
يضطرهم إىل التن ّطس يف االستقصاء وإىل احلرص املوفور عىل حماولة
من ما
ّ
إحصاء كالم العرب وضبطه حتى ال يفوُتم منه يشء ما أمكنهم ذلك.
وقد اجتمع هلم مع ذلك معرفتهم بالقرآن ووجوه قراءاته ومعانيه ،وقد
أيضا تو ّفر
كان كثري منهم قرا ًءا .ومنهم من أ ّلف يف معاين القرآن .وكان هلم ً
عىل الشعر وإحاطة بمشهوره ومغموره وك َلف عجيب بتت ّبعه ومجعه .وقد
عظيام .ومن شواهد ذلك ما ذكروه من أن عيل بن املبارك األمحر
قدرا
ً
مجعوا منه ً
(ت152هـ) كان ُيفظ ثالثي ألف بيت من املعاين والشواهد( ،)1بل ذكروا أن
ن
شاهد يف
أبا بكر األنباري (ت547هـ) كان ُيفظ ثالث مئة ألف بيت
بندار
القرآن( ،)2وأن األصمعي كان ُيفظ أربعة عرش ألف أرجوزة( ،)3وأن
َ
(ت نحو 410هـ) كان ُيفظ مئة قصيدة أول ّ
كل قصيدة منها (بانت سعاد).
سبع مئة( .)4وروي أن محا ًدا الرواية (ت111هـ) ذكر للوليد بن يزيد
وقيلَ :
(ت141هـ) أنه يستطيع أن ينشد عىل أي حرف من حروف املعجم مئة قصيدة
سوى املق ّطعات من شعر اجلاهلية ،فقال( :سأمتحنك) .وأمره باإلنشاد،
فأنشده حتى ضجر ،ثم وكّل الوليد من استحلفه أن َيصدقه عنه ويستويف عليه
(ُ« )1تذيب اللغة .»17 /1
للزبيدي.
(« )4طبقات النحويي واللغويي ّ »115
(« )5فحولة الشعراء  »25أليب حاتم.
(« )2طبقات النحويي واللغويي  »407و«معجم األدباء .»311 /4
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فأنشده ألفي قصيدة وتسع مئة قصيدة للجاهليي( .)1وهذا عدد هائل وروي
أيضا أن الواثق (ت454هـ) سأل أبا حم ِّلم السعدي (ت421هـ) يو ًما عن
ً
شاهد من الشعر فيه ذكر (ا َملرت) فأنشده للعرب مئة بيت معروف لشاعر
معروف يف كل بيت منها ذكر (املرت)( ،)2وأن حاز ًما القرطاجنّي (ت172هـ)
عىل ّ
تأخر زمنه عنهم كان يف جملس فذكر بعضهم أنه مل جيئ لفظ (كائن) يف
الشعر إال يف بيت واحد ،فأنشدهم ألف بيت جاء فيها هذا اللفظ( .)3وأمثال
هذا كثري.
فقد رأيت أن هأالء العلامء مع علمهم بالقرآن وألفاظه ومعانيه ومع
اطالعهم الواسع عىل الشعر واشتغاهلم برشحه وتفسري ألفاظه ومعرفتهم
أيضا أن
بأمثال العرب -ويف ك ّل هذا قدر كبري من ألفاظ اللغة  -مل يدعوا ً
يالقوا األعراب يف احلوارض ليسمعوا منهم حتّى بلغ من حرصهم عىل ذلك أن
مس من جنون وأن يقعدوا عىل املزابل حيث يقعد .ومل يكن
يتبعوا أعراب ًّيا به ّ
هأالء األعراب اثني أو ثالثة فيجوز أن يفوُتم كثري من اللغة ،وال كان
يقرصوا يف مسا َءلتهم واستخراج
سامعهم منهم يف الزمن اليسري فيجوز أن ّ
خبيئة علمهم ،ومل يكونوا من قبيلة واحدة فتكون معرفتهم مقترصة عىل

(« )1األغاين  »11 /1أليب الفرج.
(« )4نور القبس  »411لليغموري.
(« )5التذييل والتكميل  »11 /10أليب حيان.
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قبيلتهم ،بل كانوا كثريين جدًّ ا ،وكانوا من مجيع قبائل العرب ومن خمتلف
َ
وخالل ذلك كان
األصقاع ،وكان سامع العلامء منهم يف مدّ ة ثالث مئة سنة.
العلامء جيمعون اللغة ويستقرون الشعر ويعرفون مواضع نقصهم وال تزال
تنجم هلم الفينة بعد الفينة بعض املسائل املشكلة وهم يف ّ
كل ذلك يراجعون
األعراب ويفيئون إليهم ويستهدون هبم .بل إن من األعراب من قرئ عليه
ً
طواال
معجم من معامجهم كمعجم «العي» .ومنهم من أقام يف احلارضة سني
تؤخذ عنه اللغة ،ومنهم من صنّف فيها كت ًبا .ويف تراخي املدّ ة وطول السامع
واختالف السائلي واملسئولي والعلل الباعثة عىل ذلك ما يسدّ اخلَ ّلة ّ
ويدل عىل
مواضع النقص وُيمي من دوام الغفلة والنسيان ،فام يك فاُتم من اللغة يف
نأنأة أمرهم ويف ابتداء سامعهم فال بدّ أهنم مدركوه بعد ذلك.
أيضا أن العلامء مل يرضوا بذلك حتى رحلوا إىل البادية واحتملوا
ورأيت ً
مش ّقة السفر ومكابدة الغربة ثم مل يقنعوا باألخذ عن من جاورهم حتى أفضوا
املشتهرة بالفصاحة وحتى أوجب بعضهم كأيب
إىل قبائل احلجاز ونجد وُتامة
َ
زيد األنصاري عىل نفسه أن ال يعتدّ إال بأفصحهم .ثم إهنم مع هذا كتبوا عنهم
كثريا حتى أنفد بعضهم ،وهو الكسائي ،مخس عرشة قنينة ،وحتى أفنى أبو
ً
علام ً
ربا ،وجاورهم أبو عمر بن العالء أربعي سنة ،وأقام
عمر الشيباين دستيجتي ح ً
فيهم النرض بن شميل مثلها يسمع منهم ويأخذ عنهم .وما ظنّك بالقدر الذي
يمكن أن يسمعاه من األعراب يف هذه األربعي سنة ومع ذلك فإن رحالت
العلامء إىل البادية مل تزل متداركة إىل زمن أيب منصور األزهري الذي أقام يف
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يس ّمع من العرب بأذن واعية وقلب حارض ونفس َمشوقة إىل العلم
اإلسار مدّ ة ّ
مغرمة بالنادرة .وكذلك أبو نرص اجلوهري الذي شافه العرب يف البوادي
َ
وحاله حال أيب منصور من حضور املعرفة وحدّ ة الرغبة والبرص بمواضع
احلاجة ووجوه النقص التي وجدها عند من سب َقه .وهذا من ما يعي عىل شدة
االستقصاء وحسن ال ّلقن للرواية.
│
علمت أن يف تسمية الدكتور الصاعدي هلم
فإذا كان األمر كذلك
َ
بـ(العلامء العراقيي) وتسمية معامجهم التي صنعوها بـ(املعاجم

العراقية)()1

هضيمة هلم وتن ّق ًصا من معرفتهم ،وذلك أن مجيع معامجنا الرتاثية من «العي»
فأي
إىل «التاج» هي يف رأي الصاعدي معاجم عراقية أو يف عداد العراقيةَّ ،
يشء أراد إذن من وصفها بذلك؟ وهل بي أيدينا معاجم حجازية ونجدية
فنحتاج أن نميزها منها؟
لقد أراد الصاعدي بذلك أن يوحي إىل القارئ أن العلامء الذين مجعوا
اللغة كانوا عراقيي وأن البالد التي ينبغي أن تؤخذ عنها اللغة هي احلجاز
ونجد وُتامة .ويسميها بالد املنبع( .)2وأن هأالء العلامء العراقيي ال يعرفون

(« )1فوائت املعاجم  11 /1احلاشية »51 ،و«مصطلح املعاجم العراقية أو معامجنا العراقية»
املنشور يف مدونة املجمع عىل الشبكة.
(« )4فوائت املعاجم .»51 /1
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ً
حتليال [أي أدنى القليل
هذه البالد التي هي منبع اللغة ومل يشافهوا أهلها إال
القسم] ،وأنه قد فاُتم من لغة أهلها الّشء الكثري ،وأن أوىل الناس أن
كتح ّلة َ
يستخرج هذا الفائت هم أهلها اليوم .وسبحان اهلل وهل علمنا إال مستفاد من
علامئنا العراقيي هأالء رمحهم اهلل .وهل نرسي إال بداللتهم .وهل نتع ّلم
ونبحث ونناظر إال بفضل ما تركوه لنا من علومهمَ .
وإلن كانوا عراق ّيي الدار
ً
فضال عن
إهنم لعىل معرفة تامة بلغات نجد واحلجاز وُتامة ودقيق علومها
جليلها .ولقد ب ّينا بطالن هذه الدعوى وذكرنا من الشواهد والرباهي ما
يبهرجها وينقضها.
│
تقص العلامء للغة وكثرة ما
ومن ما يد ّلك عىل ما ذكرت من جودة ّ
حصلوه منها أنا نجدهم يروون يف كثري من األلفاظ عد ًدا من اللغات ،فمن
َّ
أمثلة ذلك أهنم أحصوا لـ(إصبع) عرش لغات تستوعب مجيع احتامالت الكلمة
(أف)
وزيادة ،وك ُّلها مسموع ،ولـ(جربيل) أربع عرشة لغة ،بل إهنم حكوا يف ّ
أيضا لـ(راجل) عرشين مج ًعا
مخسي لغة ويف (ر ّب) سبعي لغة .وأحصوا ً
مصدرا ولـ(شنئ) مخسة
ولـ(عبد) أكثر من عرشين مج ًعا ولـ(لقي) أربعة عرش
َ
ً
مصدرا .وأشباه هذا كثري .فإذا كان بلغ من تقصيهم أن يعرفوا ما يف
عرش
ً
سامعا عن العرب فبعيد أن يفوُتم سامع
اللفظ الواحد من اللغات الكثرية
ً
مرة واحدة وبلغة واحدة.
الكثري من ألفاظ اللغة ولو ّ
أيضا استقالهلم ما مل يسمعوه إال من واحد أو
ومن الربهان عىل ذلك ً
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اثني من العرب .ومن ذلك قول اخلليل( :قال أبو الدُّ قيش كلمة مل أسمعها من
أحد «هناء النهار»:

ارتفاعه)()1

وقول الكسائي عن (ينمو)( :مل أسمعه بالواو

الرهن»]
إال من أخوين من بني سليم)( )2وقوله( :مل أسمع من يقول«[ :فكاك َّ
الص ّم».
بالكرس إال رجلي)( )3وقول أيب زيد األنصاري( :يقال ً
أيضا للفحلَّ « :
قال :ومل أسمعه إال من واحد)( )4وقول أيب حاتم السجستاين( :سألت أ ّم اهليثم
ب الذي يسمى (أسفيوش)« :ما اسمه بالعربية؟» فقالت« :أرين منه
حل ّ
عن ا َ
ح ّبات» فأريتها فأفكرت ساعة ثم قالت« :هذا البخدق» .ومل أسمع ذلك من
نصهم أحيانًا عىل األلفاظ التي مل يصيبوها إال يف بيت
غريها)( .)5وكذلك ُّ
واحد من الشعر ،وذلك لندورها وخروجها عن الغالب املعهود .ومن أمثلته
قول أيب جعفر أمحد بن عبيد (ت435هـ)( :وال يكون التأبي لألحياء .ومل جيئ
يف يشء من أشعار العرب إال يف بيت الراعي ،فإنه قال:
املطـــي وأ ّبنـــوا
فر ّفـــع أصـــحايب
ّ

هنيــدة فاشــتاق العيــون

اللــوامح)()6

وقد أورد السيوطي (ت511هـ) يف «املزهر» عد ًدا من األمثلة لذلك(.)1
(« )1العي  »55 /2للخليل.
(« )4الغريب املصنف  »174 /4أليب عبيد.
(« )5رشح الفصيح  »511 /4للزخمرشي.
(« )2النخلة  »13أليب حاتم السجستاين.
(« )1اجلمهرة  »1111 /4البن دريد.
(« )1رشح املفضليات  »11 ،11 /4أليب حممد األنباري.
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َ
اللفظ الواحد من
يرصحون أحيانًا بكثرة سامعهم
عىل أنا وجدنا العلامء ّ
األعراب .ومن ذلك قول أيب حاتم السجستاين( :حدثني أبو زيد أنه سمع من
األعراب َمن إذا قيل" :أين فالنة؟" وهي حارضة ،قال" :ها هو ذه" .فأنكرته
مستفهام فقال" :سمعته من أكثر من مئة نفس" .وكان
وتعجبت فرددته عليه
ً
صدو ًقا)( .)2وقول ابن األعرايب (ت451هـ) عن م َثل رواه األصمعي:
(سمعته من ألف أعرايب خالف ما قاله األصمعي)( )3وعىل ما يف هذا اخلرب من
شك أنه ّ
مبالغة دعاه إليها نَفرته من األصمعي فال ّ
يدل عىل أنه سمع هذا املثل
مرارا كثرية.
وحدَ ه ً
أيضا بكثرة سامعهم للفظ الواحد قول أيب عمر اجلرمي
ومن ما يّش ً
(ت441هـ)( :خرجت من اخلندق – يعني خندق البرصة  -حتى رصت إىل
مكة ،مل أسمع أحدً ا يقول« :ارضب ُّأهيم أفضل»)( )4وقول أيب عمر بن العالء
عن (املسك) يف قول العرب( :ليس الطيب إال املسك) ،قال( :ليس يف األرض

غري مستوعب .وهي
(« )1املزهر  .»411 /1وقد مجعت بعض ما صادفني من شواهد ذلك َ
منشورة يف مدونتي بعنوان (األلفاظ التي مل تسمع إال يف بيت واحد من الشعر) .وزاد عليها اإلخوة
يف «ملتقى أهل اللغة» شواهد أ َخ َر.
(« )4املذكر واملؤنث  »421أليب حاتم.
أيضا «رشح ما يقع فيه التصحيف  »125أليب أمحد
(« )5تاريخ بغداد  .»405 /5وانظر ً
العسكري.
(« )2رشح كتاب سيبويه  »145 /5للسريايف.
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حجازي إال وهو ينصب وال يف األرض متيمي إال وهو يرفع)( .)1وما كان
ليجزم هبذا لوال ثقته بكامل استقرائه للغات القبائل وبطوهنا .ويدخل يف هذه
أيضا استثناؤهم أحيانًا من اجلميع كقول أيب عبيدة يف كلمة رواها( :هكذا
البابة ً
فصيحا ،-
غني  -وكان
ً
سمعتها من العرب ،يرفعون هبا ...ما خال أعراب ًّيا من ّ
نصب)(.)2
فإنه
َ
وشاهد آخر عىل ذلك ،وهو أن معجم «العي» عىل تقدّ مه وق ّلة ما فيه
بالقياس إىل من جاء بعده قرئ عىل بعض األعراب كام ذكرنا فلم يزيدوا عليه
يسريا ،وأن أبا منصور األزهري عىل حتققه بعلم اللغة وشدّ ة َهنمته فيها
إال شي ًئا ً
ملا أرسه األعراب وأقام يف (بالد املنبع) مدّ ة طويلة يسمع كالمهم ويتتبع
نوادرهم ثم أطلقوه مل ُيك عنهم يف «ُتذيبه» إال حكايات قليلة ّ
تدل عىل أن ما
كثريا.
مجعه العلامء قب َله كان ً
وافرا جدَّ ا وأن ما فاُتم من اللغة مل يكن ً
فأما قول أيب عمر بن العالء( :ما انتهى إليكم من ما قالت العرب إال
وافرا جلاءكم علم وشعر كثري)( )3فإنام كان خياطب به َ
أهل
أق ُّله .ولو جاءكم ً
طبقته وناس عرصه .وهو خيربهم أن ما درس من كالم العرب يف اجلاهلية
والرواة بعد
ونسوه وتركوا استعامله قبل التدوين وقبل أن ينهض العلامء ّ

(« )1جمالس العلامء  »5للزجاجي.
(« )4نوادر أيب مسحل .»112 ،114 /1
(« )5طبقات فحول الشعراء  »41 /1البن سالم.
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كثريا .وليس يريد أن علامء عرصه ال يستطيعون أن جيمعوا
اإلسالم جلمعه كان ً
ّ
ً
األقل .ويشهد
مستعمال يف زمان التدوين إال
من كالم العرب الذي ال يزال
َ
سقط ونيس
لذلك قول الكسائي( :قد درس من كالم العرب يشء كثري)( )1أي
فمن بعدهم أجدر أن ال
وصار العرب أنفسهم ال يستعملونه وال يعرفونهَ .
يعرفه .فأما ما ّ
الرواية فإن العلامء قد
ظل
مستعم ًال من كالمهم حتى عرص ّ
َ
أحاطوا بجملته ومل ّ
يشذ عنهم إال النادر منه .فليس يف مقالة أيب عمر هذه حجة
حجة عليها ،وذلك أنه ّ
يدل عىل رسعة دروس
للفوائت ،بل فيها لو تأ ّم َ
لت ّ
الرواة قد فاُتم كثري من كالم العرب الذي كان
الكالم ونسيانه ،فلو س ّلمنا أن ّ
ً
مستعمال يف عرص الرواية فام أخل َقه أن يدرس يف هذا األمد املتطاول الذي يزيد
عىل ألف سنة قبل أن يصل إلينا كام درس كثري من كالم العرب قبل زمان أيب
عمر.
│
ً
مستعمال إال
فإذا عرفنا أن العلامء مل يغفلوا من كالم العرب الذي كان
َّ
األقل فام قدره؟
نخمن هذا عىل وجه التقريب بالنظر يف األلفاظ التي مل تذكر
نستطيع أن ّ
يف املعاجم وذكرت يف الشعر أو غريه .وإذا نحن اختذنا «املفضليات» م َث ًال
لذلك فإنا سنجدها حتوي  4343ن
بيت .ومتوسطها كام خرج يل باستقراء نامذج
(ُ« )1تذيب اللغة .»523 /2
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عشوائية نحو  3ألفاظ ،دون األلفاظ الكثرية التكرار كالضامئر واحلروف .فإذا
أيضا أن
رضبنا  3يف  4343كان املجموع  .15075وقد ظهر يل باإلحصاء ً
نحو عرشها مكّرر ،فإذا قدّ رناه العرش كان الناتج  13171كلمة .وفائت
املعاجم منها عدّ ته  130كلمة كام أحصيته من الفهرس الذي صنعه املح ّققان،
فتبلغ نسبة ما فات إىل ما حفظ  %0.5أي ّ
أيضا نسبة
أقل من  .%1وهذه ً
الفائت يف سائر دواوين الشعر ،تزيد ً
قليال أو تنقص .وهذا قد يد ّلنا عىل أن ما
مستعم ًال يف زماهنم يبلغ
أحصاه العلامء يف معامجهم من كالم العرب الذي كان
َ
أكثر من  %55وأن ما فاُتم فلم يذكروه يف معامجهم وورد يف غريها ّ
أقل من
وجدت لف ًظا يف شعر االحتجاج فاحتامل أن ال جتده يف
 ،%1وإذن فمتى
ّ
املعاجم ال يبلغ  .%1وإنام امتحنت إحاطة العلامء باللغة من خالل ّ
الشعر ألن
واضعي املعاجم مل يضعوها وشعر العرب ك ّله بي أيدهيم وحتت أعينهم ،وإنام
وضع ّ
حصله ونقله من السامع املعتمد
كل امرئ منهم معجمه عىل بعض ما َّ
عىل بعض الشعر وعىل غريه من رضوب السامع .وقد رأينا أننا كلام عرضنا
شعر العرب كلمة كلمة عىل هذه املعاجم -وشعر العرب هو ديوان علمهم
ومستودع كالمهم -وجدنا ّ
أن ما فات العلامء ال يكاد يتجاوز هذه النسبة مع
أنه ال ّ
يتقص ألفا َظه صنّاع املعاجم .ولو وضعوا
شك أن منه ما مل يعرفه أو
ّ
تقص منهم للشعر واستقراء تا ّم لغريبه ملا استطعنا ً
أصال أن نظفر
معامجهم عن ّ
بألفاظ فائتة.
فإذا س ّلمنا ّ
أن ما فات العلامء فلم يذكروه يف يشء من معامجهم مع ثبوته
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يف الشعر يبلغ  %0.5فإنه ال بدّ أن يكون ما فات العلامء من األلفاظ التي ال
نجدها يف شعر وال غريه -وهي التي يسميها الصاعدي الفوائت الظنّيةَّ -
أقل
أكثر ،وذلك من ق َبل أن هذه األلفاظ استطاعت أن تتوارى من
يف االحتامل ال َ
أيضا من مجيع ّ
الشعر الذي وصل
استقراء أصحاب املعاجم مجي ًعا وأن تتوارى ً
ست مئة سنة ومع أن من
إلينا مع أنه باآلالف الكثرية ومع أنه قد امتدّ نحو ّ
أي لفظ أن يتعاوره الشعراء فيوجد يف أكثر من بيت كام ذكرنا آن ًفا،
عادة اللفظ ِّ
فضال عن أن يغفلوه البتة فإذا كان ذلك ّ
ً
أقل من الـ  %0.5كام ظهر لنا
فلنقدّ ره شط َرها ً
أخذا بالوسط ألنه جيوز أن يكون أكثر من ذلك وجيوز أن
يكون ّ
أقل وال دليل يقطع بأحدمها ،فتكون نسبته  %0.1باجلرب .وإذن
فالفوائت الظنّية -وهي التي أخطأها شعراء االحتجاج وغريهم فلم نرها يف ما
انتهى إلينا من شعرهم ،وفات العلام َء نقلها وتدوينها فلم يودعوها معامجهم
وال غريها من كتبهم -جيوز أن تكون نسبتها  %0.1من جمموع ألفاظ العرب
ودونوه منها %55.1
املستعملة زمن االحتجاج ،ويكون قدر ما مجعه العلامء ّ
.وهذه النسبة أو ما يقارهبا أدنى أن تكون هي الصواب .وأما ما ذكره الدكتور
الصاعدي من أن العلامء قد مجعوا يف تقديره  ،%10وفاُتم  )1(%20فقول ظاهر
الشطط ّبي الغلط
ثم نحتاج بعد ذلك أن نحص ما نقله العلامء يف معامجهم من ألفاظ اللغة
( )1ذكر هذا يف مقطع يف اليتيوب عنوانه (ما هي فوائت املعجم؟).
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لنعرف عدد هذا الفائت .ومل أجد من أحصاها باالستقراء التا ّم .وحسبنا من
املتوسط احلسايب ،وذلك بالنظر يف
هذا التقريب والتقدير من طريق معرفة
ّ
املستعملة ،11537
أوسع معاجم اللغة ،وهو «تاج العروس» .وعدّ ة جذوره
َ
الثالثي منها  ،3153والرباعي  ،2071واخلامك  .)1(500وقد وجدت
ُّ
باإلحصاء العشوائي الكايف أن متوسط املسموع من ألفاظ اللغة للجذر الثالثي
الواحد دون ما يو ّلده رضوري القياس يبلغ  40لف ًظا ،فتكون عدّ ة ألفاظه
 .111520ومتوسط عدد ألفاظ اجلذر الرباعي الواحد كام أحصيت ال
يتجاوز مخسة ألفاظ ،فتكون عدّ ُتا  .40201وعدّ ة ألفاظ اخلامك ال أحسبها
تتجاوز اللفظي فتكون عدّ ُتا  ،100وإذن يكون عدد األلفاظ التي مجعها
العلامء يف املعاجم ما خال األلفاظ القياسية التي ال حتتاج إىل إذن من السامع هو
 .)2(134521وإذا كان العلامء قد مجعوا  %55.1من ألفاظ اللغة املسموعة
(« )1دراسة إحصائية جلذور معجم تاج العروس  »5لعبد الصبور شاهي وعيل حلمي موسى،
و«األفعال واجلذور واألبنية يف اللغة العربية  »55 ،57ليحيا مري علم.
( )4أما إذا أحصينا مجيع ألفاظ اللغة املسموع منها واملقيس كالفعل املضارع واألمر وأسامء الفاعل
واملفعول واملكان والزمان واجلموع املطردة واملصادر القياسية ونحوها فقد تبلغ مليون كلمة .وقد
بأخ ن
رست َ
رة شائعة تزعم أن عدد كلامت العربية أكثر من اثني عرش مليونًا .وهذا خطأ ِّبي ألن ذلك
إنام هو عدد اجلذور العربية الثنائية منها والثالثية والرباعية واخلامسية التي يو ّلدها قانون التباديل
نظرا .وقد نسب ذلك محزة األصفهاين (ت510هـ) إىل اخلليل يف كتاب
الريايض ،عىل أن يف هذا ً
«العي» ،ومل نجده فيه[ .املزهر  .]32 /1ومل تستعمل العربية من هذه اجلذور إال ّ
أقل من اثني عرش
أل ًفا كام ذكرنا.
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املدون هو
املدون منها وغري
زمن االحتجاج فسيكون جمموع ألفاظ اللغة
َّ
َّ
 .135705وهذا يعني أن العلامء قد جيوز أن يكون فاُتم من ألفاظ اللغة 712
ن
لفظ .ولنجعلها  1000لفظ.
عىل أن هذا الـ  1000إنام هو قدر الفائت الذي كان معرو ًفا عند عرب
ذلك العرص من ما مل يذكر يف معجم وال يف شعر وال غريه ،فإذا عرفنا أن هذا
الفائت ّ
ظل مستخف ًيا جيوس خالل قبائل العرب زيدً ا عىل ألف سنة حتى
شك أن منه ما سيدرس ويبيد ألن ألف ن
عرصنا هذا فال ّ
سنة زمان متناهي
َ
ّ
الطول ،ويف ّ
تضمحل وتَغيض حتى
أقل منه يمكن أن حت ّرف لغات البرش بل
تنقرض عن آخرها .وقد ذكرنا أن يف كالم أيب عمر ما ّ
كثريا من
يدل عىل أن ً
الكالم الذي كان يعرفه أهل اجلاهلية قد درس .والقياس عىل ذلك يقتِض أن
ً
مستعمال يف عرص أيب عمر -ومنه الفائت
كثريا من كالم العرب الذي كان
ً
دون -سيدرس قبل أن يصل إىل عرصنا هذا .وأنا أقدِّ ر أن تكون
الذي مل ي َّ
نسبة الفائت الذي استطاع أن ينجو من احلدَ ثان هي العرش ،فتكون النسبة
 .%0.01وإذن يكون عدد األلفاظ الفائتة الناجية من الدروس والنسيان إىل
عرصنا هذا  100لفظ عىل األكثر .ودليل ذلك أن ما ال يزال يستعمله الناس
يف عرصنا من ألفاظ املعاجم ال يبلغ العرش ،فإذا مل ُيفظ منها إال العرش
أيضا
فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما حفظ من الفائت ألنه جزء منها .ولنا ً
حي عىل رسعة دروس األلفاظ ،وهو األلفاظ التي كان يستعملها الناس
شاهد ّ
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قبل جيل أو جيلي ثم قضت أو كادت(.)1
ثم ال ّ
شك بعد أن بعض هذه الـ  100سيناله التحريف كام نال أترابه من
عمدت إىل كالم مسموع
املدون .وهو ما توجبه قواني
ّ
الفصيح َّ
التطور .وقد َ
حمرم [أي بعيد من احلضارة] من ساكني بالد املنبع كام يسميها
ألعرايب معارص َّ
املحرف منها يبلغ
فوجدت الفصيح غري
الصاعدي وأحصيت بعض ألفاظه
ّ
َّ
الثلث تقري ًبا مع أين مل أحسب التحريف امل ّطرد للحروف وال ا ّطراح اإلعراب.
تنز ًال .فإذا جعلناه النصف مل يبق لنا من هذه الـ  100إال 10
ولنجعله النصف ّ
جيوز االحتامل وقوعه يف كالم
كلمة تقري ًبا هي جمموع الفائت الفصيح الذي ّ
العامة اليوم.
│
ولكن هل ستكون مجيع ألفاظ العا ّمة التي مل تذكر يف املعاجم من هذا
الفائت؟
ّ
املدون واستبقينا ما سوى
نحينا من ألفاظ العا ّمة
الفصيح َّ
َ
كال ،ألنا إذا ّ
ذلك فسنجده مؤ َّل ًفا من أربعة أصناف ،فصنف منه فائت فصيح .وهو الذي
ن
مدون
جيوز أن يكون نحو  10كلمة .وصنف ثان أصله فصيح َّ
قلنا :إن النظر ّ
مر األيام إما باحلذف
أو فائت ،ولكن التحريف قد ّ
ختونه وأزاله عن وجهه عىل ّ
أو الزيادة أو القلب أو تغيري احلروف أو احلركات أو التطور الداليل .وهذا أمر
( )1انظر م َث ًال عىل هذا كتاب «كلامت قضت» ملحمد العبودي.
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معروف ال جيحد .وهل صنّفت كتب حلن العوا ّم منذ العرص األول مع قربه
من الفصاحة إال لبيان ذلك .وال جرم أن اللحن سيكون يف عرصنا أضعاف ما
يضم ألفا ًظا مل تنبت عىل عرق من
كان يف ذلك العرص .وصنف ثالث
ّ
الفصاحة ،وإنام ارجتلها العا ّمة بعد عرص االحتجاج .ومن الطبيعي أن يو ّلد
العا ّمة يف هذه القرون التي أعقبت عرص االحتجاج ألفا ًظا جديدة مل تكن يف
يضم األلفاظ األعجمية التي استعملوها فعرف
أسالفهم .وصنف رابع
ّ
موضعها من العجمة أو جهل ذلك لترصفهم فيها.
فإذا أخرجنا األلفاظ التي عرفنا عجمتها أو شككنا يف عجمتها ،وهو
الصنف الرابع ،ثم قدّ رنا أن عدّ ة األلفاظ العامية غري األعجمية التي ال يزال
يستعملها الناس يف بالد املنبع اليوم  5000لفظ فسيكون يف هذه اآلالف
الثالثة  10كلمة فائتة عىل األكثر ،ونسبتها من اجلميع  .%1.1وهذا الفائت
الفصيح مغمور ببحر من األلفاظ غري الفصيحة كام رأيت ،فإذا أردنا أن
نستخرجه لنلحقه بكالم العرب فنحن بي أمرين ،أحدمها أن نلحق مجيع
األلفاظ العامية بكالم العرب فندخل  5000كلمة ليست من كالم العرب يف
كالمهم ألن من املحتمل أن يكون فيها  10كلمة فصيحة .ويف هذا افتئات
عظيم عىل اللغة .واآلخر أن هنتدي إىل حيلة متكّننا من أن نثبته معرف ًة فنست ّله
من سائر األلفاظ غري الفصيحة .وهذا ما ا َّدعاه الدكتور الصاعدي ،فإنه ذكر
يسميها
أنه وإن كان ال برهان له باستخراج هذا الفائت فإن عنده قرائن ثال ًثا ّ
املعايري متى حت ّققت يف لفظ من هذه األلفاظ فإن غالب الظ ّن أنه من الصنف
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األول ،وهو الفوائت الفصيحة التي مل حت ّرف(.)1
فهل هذه املعايري الثالثة توصلنا إىل غلبة الظ ّن كام يقول؟
أول هذه املعايري (املعيار اللفظي) ،وهو أن يكون اللفظ مواف ًقا ألصوات
العربية وأبنيتها .ومع ما يف هذا املعيار من إهبام وإمجال فإنه ال يزيد عىل أن
خيرج بعض الصنف الرابع ،وهو األلفاظ األعجمية املعروفة العجمة ،وقد
أخرجناه من احلسبة السابقة ً
املدون أو
أيضا بعض
أصال .وخيرج ً
املحرف من َّ
ّ
وبعض األلفاظ العامية املرجتلة ،وال خيرج الباقي ،وهو
الفائت الفصيح
َ
املدون أو الفائت الفصيح
كثريا من
املحرف من َّ
َّ
اجلمهور األعظم ،وذلك أن ً
واأللفاظ العامية املرجتلة موافق ألصوات العربية وأبنيتها .وانظر إىل ما عدّ ه
قديام من اللحن جتد أصواته عربية ووزنه واشتقاقه عرب ًّيا ،فقول الناس:
العلامء ً
َ
(غليت املاء) وقوهلم( :العصاة) بالتأنيث و(الل ّثة) بالتشديد و(الكورة) للكرة
َ
و(خصلة شعر) بفتح اخلاء ك ّله يعدّ من اللحون القديمة وقد حتقق فيه مع ذلك
املعيار اللفظي .فهذا املعيار إذن ال يستطيع أن يفصل لنا بي هذين القبيلي،
وإنام قصاراه أن خيرج بعض ألفاظ العامة التي ال يتحقق فيها ألهنا مؤ ّلفة من
نسيج أو بناء ليس من أبنية العربية .وهذا قليل ،وقد يكون عدة ذلك 100
لفظ.
والعجيب أن هذا املعيار ال يوجب عند الدكتور الصاعدي أن يكون
(« )1فوائت املعاجم .»11 -14 /1
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ظاهرا إن كان له جذر
مستعمل وال أن يكون ارتباطه بجذره
اللفظ من جذر
ً
َ
مستعمل ،فقد جعل الصاعدي ً
مثال من الفوائت الظنية قول العامة:
َ
و(اندلش)()2

أيضا
مع أن جذرهيام مهمالن .وجعل منها ً

(بغط)()1

(خثع)()3

مع أن

جذرها شبه مهمل .وجعل منها كذلك (ب َغر) مع أنه ال صلة له بمعاين جذره
املسموع البتة بإقرار الصاعدي نفسه( ،)4وغريها .وجعل منها لفظ (اخلشري)
الذي هو يف كالم العامة بمعنى (الرشيك) .وحاول ر ّده إىل معاين جذره
بتكلف شديد فذكر له ثالثة أوجه أعجبها أنه جعله مشت ًّقا (من «خمارش
املنجل» ،فكأن املتخارشين متساويان يف الكسب واخلسارة واحلقوق
والواجبات كأسنان املنجل أو املشط)( .)5وأين أسنان املنجل من الرشيكي؟
وتشابه الشيئي بوجه ما ال يقتِض إحلاق أحدمها باآلخر باشتقاق أو غريه ألن
الذهن السليقي ال يف َطن إال ملا قوي شبهه وطالت مالحظته واستعلن عىل
مشتق ،وهم ق ّلام
غريه .وليست أسنان املنجل كذلك .ثم إن (املخارش) اسم آلة
ّ
املشتق .واألظهر يف رأيي أن تكون (املخارش) مقلوبة من
يشت ّقون من
ّ
(ا َملخارش) ألن جذر (خرش) ال ّ
يدل عىل هذا املعنى .واخلَرش هو اخلدش،
(« )1فوائت املعاجم .»127 /4
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َ
صن)
بعضا،
يقال( :ختارشت الكالب) إذا ختادشت ومزق بعضها ً
و(خرش الغ َ
سموا به الكسب ملا فيه من معنى املجاذبة
إذا رضبه باملحجن جيتذبه إليه .ثم ّ
واألخذ واالنتزاع فقالوا( :خرش الرجل ألهله) إذا اكتسب هلم .وهذا مروي
يف املعاجم .فاألظهر إذن أن يكون أصل (اخلشري) هو (اخلريش) أي املشارك
يف الكسب .و(فعيل) هنا بمعنى (مفاعل) الدا ّل عىل املشاركة كـ(جليس)
و(رشيك) و(قعيد) .و(اخلريش) مل تذكر يف املعاجم ،فجائز أن تكون فائتًا
حمر ًفا بالقلب املكاين ،وجائز أن تكون قد ارجتلت بعد عرص االحتجاج ثم
ّ
يرجح أهنا من الفائت املقلوب يف زمن االحتجاج.
ح ّرفت بالقلب .وال يشء ّ
عىل أنه ال يعجز أحد بالتك ّلف أن يدّ عي اشتقاق لفظ من لفظ ،فلو كان
مشتق
العامة يقولون مكان اخلشري (الرشيخ) لقلنا عىل طريقة الصاعدي( :إنه
ّ
َ
الرحل ،ومها حرفاه وجانباه ،ألن الرشيكي متساويان يف احلقوق
من
رشخي ّ
والواجبات كتساوي هذين اجلانبي) وهكذا .بل لو مل يكن للخشري جذر
الصاعدي من أن جيعله من الفوائت الظنية كام فعل يف
مستعمل ملا منع ذلك
َّ
األمثلة التي أوردنا آن ًفا.
أيضا جعله قول العامة (يوايق) بمعنى (يتطاول للرؤية)
ومن أمثلة ذلك ً
من الفوائت الظنية( .)1وقد حاول ربطه بأصل فصيح فذكر أنه مبدل من قول
العامة (هيايق) وأن (هيايق) قد يكون مشت ًّقا من (اهلَيق) ،وهو املفرط الطول،
(« )1فوائت املعاجم .»743 /4
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فأبعد النُّجعة جدًّ ا .وإنام أصل (يوايق) يف كالم العامة هو (واق يويق) ،و(واق
يويق) مقلوبة قل ًبا مكان ًّيا من (آق يئوق) ،قال أبو عمر الشيباين( :مراد ومجيع
مذحج يقولون :يئوق :ي ّطلع من مكان مرشف)(ّ ،)1
فدل هذا عىل سعة استقراء
أيضا بعد ما
املتقدّ مي وأن ما يستعمله العامة اليوم إنام هو حتريف له،
وظهر ً
َ
تكلفه الصاعدي من دعوى االشتقاق.
وثانيها (املعيار الداليل) ،وهو أن يكون مسمى اللفظ من مألوف حياة
قديام .وهذا املعيار إنام خيرج بعض الصنف الرابع ،وهو بعض األلفاظ
العرب ً
األعجمية املستحدَ ثة .وقد خيرج ً
قليال من األلفاظ العامية املرجتلة .وال خيرج ما
سوى ذلك ،وهو الكثرة الغالبة .وغاية ما يمكن أن خيرجه من األلفاظ 100
لفظ ،فيبقى لنا إذن  4000لفظ .فإذا قسنا الـ  10لف ًظا التي ُيتمل أن تكون
فائتًا بام حتقق فيه هذان املعياران ،وعدّ ته  4000لفظ ،صارت نسبته .%4.1
وثالثها (املعيار اجلغرايف) ،وهو أن تكون الكلمة فاشية يف كثري من القبائل
يفرس وجه اقتضاء هذا املعيار لفصاحتها وداللته عىل صحة
والبلدان .ومل ّ
يب حمض فهو
نقلها .فإن كان يريد أن العامة اليوم ال جيتمعون إال عىل ما هو عر ّ
رأي ّبي البطالن إذ الشواهد التي تنقضه أكثر من أن حتىص.
وأجود تعليل نعلمه لذلك أن نقول :إنه أراد به أن الكلمة ال تشيع يف
الناس اليوم إال كان ذلك ً
دليال عىل تواترها ألهنا مل تشع إال ألن كل أفراد قبيلة
(« )1اجليم .»12 /1
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من القبائل التي تستعملها قد أ َثروها عن آبائهم ثم َأ َثرها هأالء اآلباء عن
آبائهم ،وهكذا حتى ينتهوا إىل عرب االحتجاج ،فاتفاق هذه القبائل وهذه
البلدان عىل استعامل هذه الكلمة دليل عىل أهنا موروثة عن من ُيتج بكالمهم
وليست مولدة بعد ذلك.
وهذه احلجة يف غاية الوهم والوهن ،فإن التواتر ال يصدق عىل ذلك ،إذ
اجلم الغفري الذين يستحيل تواطؤهم أو أخذ بعضهم عن
التواتر هو اتفاق ّ
بعض يف مجيع الطبقات حتى يتصلوا باملروي عنه .ونحن إذا سلمنا بتواتر
الكلمة املدّ عى فواُتا يف طبقتنا املعارصة ويف طبقتي أو ثالث أو أربع قبلها أو
أكثر ،أي مدّ َة أربع مئة سنة أو مخس مئة ،وثبت لنا بربهان ّما أنه مل يقع أخذ
بعضهم عن بعض فمن أين لنا أن نعلم تواترها يف مخس مئة السنة التي قبلها إذ
جيوز أن يكون توليدها قد حدث حي إذ .وهيهات ذلك ،فقد عميت علينا
أنباء هذه القرون ،وذلك أنه جيوز أن تكون قبيلة ما يف القرن السابع اهلجري
ً
قديام يف بنيته
حرفت لف ًظا عرب ًّيا ً
مثال قد اخرتعت لف ًظا مل يستعمل من قبل أو ّ
أو معناه أو استعارت لف ًظا أعجم ًّيا من بعض جرياهنا من األعاجم ،فلم يزل
هذا اللفظ ينمي ويغل يف القبائل يف مدّ ة أربع مئة سنة أو مخس مئة حتى صار
ومشته ًرا يف البلدان .وال تنس أن بيننا وبي عرص االحتجاج
شائ ًعا يف القبائل
َ
أكثر من ألف سنة ،فقريب أن يو َّلد اللفظ يف هذه احلقبة التي بدأ فيها فساد
مستعمال يف ّ
ً
كل صقع وجار ًيا عىل كل لسان .ونحن
اللغة ثم يفشو حتى يكون
نعلم بالتجربة واملشاهدة يف عرصنا هذا أن من األلفاظ ما ينشأ يف أهل بلد ما
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فال تنقِض مخسون سنة أو مئة عىل األكثر حتى يفشو ويع ّم ويعرف .وهذا ك ّله
لو س ّلمنا أن العرب إنام هم نق َلة َأ َمنة أللفاظ اللغة وحسب ،وما كان األمر
كذلك ،بل كانوا يستعملوهنا استعامل أهلها األولي وجيرون فيها عىل مقادير
حاجاُتم وعىل َوفق أغراضهم فيزيدون فيها ويرجتلون وينقصون منها
وُيرفون .وهذا مناقض حلقيقة التواتر.
ّ
وإذن فهذا املعيار الثالث ،وهو املعيار اجلغرايف ،ال يمكن أن يد ّلنا عىل
يشء من الفوائت الصحيحة ،ال بل قد يد ّلنا عىل الضدّ من ذلك ،وهو أنه متى
أجدر أن ال تكون فائتًا ،وذلك أن هذا املعيار يقتِض كام
انطبق عىل كلمة كانت
َ
بينّا آن ًفا أن تكون الكلمة مستعملة عند العرب طبقة عن طبقة حتى تتصل
أيضا أن تكون مستعملة يف مجاعات كثرية متفرقة
بعرص االحتجاج ،ثم يقتِض ً
من غري أن تستفيدها واحدة منها عن األخرى ،وإنام نقلتها عن آبائها وورثتها
منترشا يف القبائل حي
صح هذا للز َم أن يكون اللفظ شائ ًعا
من أسالفها .ولو ّ
ً
كان الشعراء القدماء يقرضون أشعارهم الفصيحة خالل ست مئة سنة يف
اجلاهلية وبعد اإلسالم ،وحي كان العلامء متوفرين عىل مجع اللغة من القبائل
ّ
بكل سبيل خالل ثالث مئة سنة .ولو كان األمر كذلك ملا تنكّبها الشعراء وملا
ّ
ضل عنها الرواة مجي ًعا.
عىل أن هذا املعيار مناقض ملا ذكره الصاعدي من أن من أسباب فوات
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الفوائت انعزال بعض القبائل يف أماكن نائية مل يصل إليها اللغويون( ،)1ألهنا
إذا كانت منعزلة يف القديم فليس يص ّح أن تكون شائعة يف احلديث إال بأن
يكون بعضهم قد تل ّقاها من بعض ومل يرثها من سلفه .ويف ذلك نقض هلذا
املعيار إذ ال يعصمنا حي إذ من أن يكون اللفظ املدَّ عى فواته هبذا املعيار قد
و ِّلد أو ح ِّرف ثم فشا بعد ذلك.
ومن أمثلة ذلك أن الدكتور الصاعدي عدّ من الفائت الظني لفظ
(اجلغمة)( )2الذي هو يف كالم العامة بمعنى اجلرعة .واملنقول يف املعاجم عن
واحتج لذلك بتحقق املعايري الثالثة فيها .وقد
العرب هو لفظ (الغمجة).
ّ
ذكرنا أن ما حتققت فيه هذه املعايري فإن احتامل أن يكون من فائت كالم العرب
ً
مرجتال
حمر ًفا أو
ال يتجاوز  .%4.1واالحتامل األكرب ،وهو  ،%53.1أن يكون َّ
معر ًبا ،فقد جيوز أن يكون الناس قلبوا (الغمجة) العربية الفصيحة إىل
أو ّ
(اجلغمة) قل ًبا مكان ًّيا ،وذلك يف القرن السادس أو السابع أو الثامن أو نحو
ً
عمت وساحت يف القبائل
ذلك ثم ظ ّلت تتعاورها األلسنة زمنًا
طويال حتى ّ
والبلدان .ونحن نعلم أن القلب رسيع إىل الكلم ،فمن العامة من يقول يف
وقديام كانوا
نصت)( :تصنّت).
(زواج)( :جواز) ويف (نضج)( :نجض) ويف (ت ّ
ً
يقولون يف (أصوع)( :آصع) .وقد عدّ بعضهم ذلك من اللحن.
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أيضا من الفائت الظني لفظ (ربشه فارتبش) بمعنى اضطرب(،)1
وعدَّ ً
فإن كانت شينه مبدلة من كاف (ارتبك) فبأي وجه يغلب عىل ظنّنا أن هذا
اإلبدال وقع يف عرص االحتجاج؟ وإن كان من جذر (ربش) فإنه ال عالقة له
مستعم ًال أن يكون
بمعاين هذا اجلذر .ومع ذلك فإنه جيوز لو س ّلمنا أنه كان
َ
َ
(أربش) ثم حرفه
قديام (تر ّبش) أو (ر َبش) أو (ربش) أو (اسرتبش) أو
لفظه ً
العامة حي بدأ فساد لغتهم إىل (ارتبش).
أيضا لفظ (لفاه فهو اليف) بمعنى زار وقدم( .)2وليس يعرف
وعدّ منه ً
العرب ذلك ،وإنام يعرفون (أل َفى الّشء فهو ن
ملف) بمعنى وجده .وال دليل
الظن بأهنا من الفائت ألنه جيوز أن يكون هذا حتري ًفا من العامة إذ
يوجب غلبة
ّ
حرفوا (ألفى) إىل (ل َفى) .وهذا هو االحتامل األكرب كام ذكرنا.
ّ
حمرفة يف لسان العامة كتسميتهم َ
جبل
كثريا من أعالم املواضع َّ
وقد وجدنا ً
بـ(الرين) و( َق َرماء)
و(الريب)
(ابنَي شامم) بـ(أذين شامل) و(لغاط) بـ(الغاط)
ّ
ّ
جلريب) بـ(اجلرير) .ولو شئت أن أزيد
بـ(رضما) و(صبيغ) بـ(صبيح) و(ا َ
لزدت .واألعالم أصدق شاهد عىل إرساع الفساد يف كالمهم ألنه ال يمكن أن
ّ
يدَّ عى أن هذا التغيري لغة أخرى فائتة ألن الع َلم ال تكون فيه إال لغة واحدة عىل
تغري ألفاظ األعالم حتري ًفا ال ريب فيه
خالف أسامء األجناس .فإذا كان ّ
(« )1فوائت املعاجم .»315 /4
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تغري ألفاظ أسامء األجناس كـ(اجلغمة) و(الاليف)
فكذلك ينبغي أن يكون ّ
ونحومها.
رأيت أن املعيار الثالث ال يغني شي ًئا البتة ،بل قد يوجب ضدّ هذه
فقد
َ
الدعوى ،وأن املعيارين األولي إنام غاية َغنائهام أن خيرجا من كالم العامة
الذي قدّ رنا عدّ تَه  5000ن
نحو  1000لفظ مقطوع بأهنا ليست من
لفظ
َ
املحتمل أن تكون فائتًا ،والباقي
الفائت ،فيبقى  4000لفظ ،منها  10لف ًظا من
َ
غري فائت ،فنسبة الفائت من غري الفائت  .%4.1وكال الرضبي يتح ّقق فيه
هذان املعياران .وهذا يقتِض أن تعدّ مجي ًعا من الفوائت .ومثال ذلك لفظ
ّ
و(اليل) بمعنى (الذي) وكثري غريها،
(حنّا) بمعنى (إنّا) و(نبي) بمعنى (نبغي)
وك ّلها تنطبق عليها هذه املعايري الثالثة ،فإبدال مهزة (إنا) حا ًءا له نظائر يف
العربية كقوهلم يف (أما واهلل)( :محا واهلل)( . )1وهو مع ذلك شائع يف الناس.
وحذف الغي من (نبغي) والذال من (الذي) له نظائر كثرية ،فإن العرب من ما
ُيذفون ما كثر استعامله كام قالوا( :مل أك) و(ال أدر) و(م اهلل) يف (مل أكن) و(ال
أدري) و(أيمن اهلل) وغريها .ومها مع ذلك فاشيتان يف القبائل والبلدان ،فهل
سيعدّ الدكتور الصاعدي هذه األلفاظ وأشباهها من الفائت الظني النطباق
هذه املعايري الثالثة عليها؟
│
(« )1اإلبدال  »110 /4أليب الطيب اللغوي.
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تبي لنا أنه ليس يف طوق هذه املعايري الثالثة أن تفصل بي هذين
فإذ ّ
الرضبي املختلطي علمنا أن ّ
كل لفظ من ألفاظهام ُيتمل أن يكون فائتًا بنسبة
 %4.1سواء ما سلكه الصاعدي منها يف الفوائت الظنية كـ(اخلشري) و(اجلغمة)
ّ
و(اليل) وغريها،
و(الاليف) و(االرتباش) ،وما مل يسلكه فيها كـ(حنّا) و(نبي)
فجعل بعضها من الفوائت الظنية دون بعض حتكّم حمض.
أيضا أنه ال جيوز أن يدَّ عى أن هذه األلفاظ (فوائت ظنية) ،وذلك
وعلمنا ً
(الظن) يف اصطالح العلامء عبارة عن ترجح أحد االحتاملي يف النفس عىل
أن
ّ
الظن حتى يقارب اليقي فبعضهم يسميه
اآلخر من غري قطع ،فإذا قوي هذا
ّ
(الظن جتويز أمرين فام زاد ،ألحدمها
ظن) ،قال الباجي (ت232هـ):
ّ
(غلبة ّ
مزية عىل سائرها .وغلبة الظن زيادة قوة أحد املجوزات عىل سائرها)( )1وقال
ظن» و«غلبة ظ ّن» ألن
يفرق بي قول القائلّ « :
اآلمدي (ت151هـ)( :هلذا َّ
فالظن إذن ما جاوز الـ  ،%10وغلبة
الظن وزيادة)(،)2
غلبة الظن ما فيه أصل
ّ
ّ
الظن ما جاوز الـ  %50تقري ًبا ،واليقي ما كان  .%100والصاعدي إنام يريد
ّ
الظن املقارب اليقي ألنه قال( :فحي نقول:
بمصطلح (الفوائت الظنية) غلبة
ّ
إن هذه الكلمة من الفوائت الظنية يعني هذا القول غلبة الظ ّن بأهنا من

(« )1إحكام الفصول .»21
(« )4اإلحكام يف أصول األحكام .»14 /5
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حري
الفوائت)( )1وقال( :واجتامع هذه املعايري الثالثة يف كلمة أو داللة هلجية
ّ
يقرهبا من درجة اليقي حي ُيكم بأهنا من الفوائت)( .)2واحتامل  %4.1ال
أن ّ
ً
رتط اليقي لقبول ألفاظ اللغة
فضال عن غلبة
الظن
يبلغ
ّ
ّ
الظن ،عىل أنه ال يش َ
ً
أصال ،وإنام يكفي يف ذلك غلبة الظ ّن .وأكثر ما نقله لنا العلامء يف معامجهم من
ألفاظ اللغة ليس بيقي جلواز وقوع الوهم فيه والسهو واالفتعال والتصحيف
ّ
انحط احتامل ثبوته عن العرب
والتحريف وغري ذلك من آفات الرواية ،فإذا
ولو إىل نسبة  %55.55صار غلبة ظ ّن ال يقينًا( ،)3فنحن إذن ال نمنع قبول
الظن ،ولكن (الفوائت الظنّية) التي يشتغل هبا الدكتور الصاعدي
اللغة بغلبة
ّ
سمى يف اصطالح العلامء (الفوائت
ليست ظنًّا وال غلبة ّ
ظن ،وإنام ح ّقها أن ت ّ
الومهية) ألن ما كان احتامله دون الـ  %10فهو وهم ،قال الكفوي
(ت1052هـ)( :فإن استوى الطرفان كان شكًّا ،وإن ّال كان الراجح ظنًّا
واملرجوح

ومها)()4

ً

ترجح أحدمها ومل
وقال احلموي (ت1057هـ)( :فإن ّ

الظن .وهو بمنزلة اليقي .وإن مل
ظن ،فإن طرحه فهو غالب
ّ
خر فهو ّ
يطرح اآل َ

(« )1فوائت املعاجم .»11 /1
(« )4فوائت املعاجم .»11 /1
( )5ولذلك فإن األلفاظ التي يسميها الصاعدي (فوائت قطعية) ،وهي التي نجدها يف غري
احلق فوائت ظنّية .وهي مع ذلك مقبولة صحيحة.
املعاجم ،هي يف ّ
(« )2الكليات .»352
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يرتجح فهو وهم)(.)1
ّ
جوزنا من جهة النظر
وإذا كان األمر كذلك فإن الفائت الفصيح الذي ّ
وقوعه يف كالم العامة إن كان قد وقع يف احلقيقة فإنه خمتلط بأضعافه من كالم
العامة غري الفصيح .وال تغني املعايري الثالثة وال غريها شي ًئا يف متييزه من غريه،
فمن ا ّدعى القدرة عىل استخراجه فقد قفا ما ليس له به علم وافتأت بذلك عىل
منزل.
العربية افتئاتًا
عظيام وا َّدعى ما ال سبيل إىل معرفته إال بوحي َ
ً
وأخريا قال حممود شاكر (ت1217هـ)( :العامية ال ختدم الفصحى أبدً ا.
ً
العامية لغة اجل ّهال ،فكيف ختدمها؟ ولكن اللغة العربية هي التي ختدم
العامية).

(« )1غمز عيون البصائر  .»155 /1وقد اضطررت إىل اإلكثار من ذكر األرقام واإلحصاءات ألين
وجدت هذه الدعوى قائمة يف عظمها عىل أمور غيبية كتقدير الفوائت وعىل ألفاظ مبهمة كلفظ
(الظنّية) .وذلك من ما ُيوج إىل التفصيل والوضوح التا ّم.
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التعليق على «تدليس المنتقد» وبيان سقوط دعوى (الفوائت
الظنية)

()1

 مهاد:
قرأت الر ّد الذي كتبه الدكتور عبد الرزاق الصاعدي عىل مقالتي «نقد
احلجة واهي
وسامه «تدليس املنتقد» ،فألفيته ضعيف
َّ
دعوى الفوائت الظنية» ّ
ربأ من أوله ،ومقدّ ماته ال تفِض إىل نتائجه ،وإسهابه أش َبه
االعرتاض ،فآخره يت ّ
بح َرصه ،وس َمنه ُّ
أدل عىل هزاله .وقد وجدتُّه عىل ثالثة أقسام ،فقسم منه
َ
َ
القول يف قضايا ،منها ما ليس ًّ
حمال للنزاع ،ومنها ما حتقيقه ال يعود
أفاض فيه
عىل ّ
حمل النزاع بتأييد وال نقض ،وذلك كنحو حديثه عن وزن فصاحة العامة
ومقدار موافقتها للفصحى يف بعض األلفاظ ،وما نقل من فصاحة أهل َ
جبيل
العكوتي وجبل عكاد ،وعن َسعة كالم العرب وأمثلة الفوائت القطعية
والظن ّية واملعايري املرجحة وغري ذلك .وكثري من ما أورده منقول بالنسخ
واإللصاق من كتابه «فوائت املعاجم» .وج ُّله من ما نعرفه ونؤمن به وال
نختلف عليه ،فال حاجة إىل ملء الصفحات به ألنه ال يقِض بتصحيح دعوى
(الفوائت الظنية) .ولذلك لن أع ِّلق عليه بّشء.
وقسم آخر خ َّلل به أنحاء ر ّده حتى ال تكاد ختلو منه صفحة ،وهو ما ب ّثه

( )1نرشت يف تويرت وفسبك يف 1221/1/2هـ.
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رسل الت َُّهم وعوران الكالم .ولن أع ِّقب عىل يشء من هذا ألين مل
عيل من م َ
ّ
أعرض يل خت ّطيته (وعدَّ يتٌّ ،
كل من هواه عىل
أشغل نفيس بالنظر فيه ،ومتى ما
َ
شغل) كام يقول الشاعر النجايش ،وذلك أن موضع اخلالف بيننا هو قضية
(الفوائت الظنّية) وليس جرحي أو تعدييل .واهلل يغفر له ما َّ
زل به قلمه.
عر َض فيه لصلب القضية ومثابة اخلالف منها وكابدَ
وقسم ثالث َ
فادحا .وهذا
االحتجاج هلا واملحاما َة عليها ولقي يف ذلك مئونة شديدة وعنتًا
ً
القسم ال يصل إىل الربع من جمموع الر ّد .وسأقرص تعليقي عليه ألن غريض هو
أبي هل استطاع الصاعدي بر ِّده هذا أن يثبت إمكان استخراج الفوائت من
أن ّ
َ
القول يف ذلك ما أمكنني ألين ال أرى
كالم العامة اليوم أم ال .وسأخترص
إعطاء هذه القضية فوق ما تستح ّقه من الوقت واجلهد ،عىل أين لو شئت بيان
وتقويم كل َأود لطال الر ّد ً
ّ
ً
فاحشا ،ولكنك ال حتتاج إلسقاط
طوال
كل غلط
َ
الورق إىل أكثر من أن تنفخ عليه نفخة واحدة ،فإذا هو
التمثال املصنوع من َ
ساقط.
نحرر ّ
حمل النزاع
غري أنا حمتاجون قبل أن ندلف إىل صميم القضية أن ِّ
َ
دخول كثري من اللبس واحل َيل
حتريرا جل ًّيا ألن يف استبهام ذلك وغموضه
ً
واملغالطات .وقد كان ذلك.
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 حترير ّ
حمل النزاع:
أ -القضايا التي هي خارج ّ
حمل النزاع:
داخال يف ّ
ً
حمل النزاع هذه القضايا:
ليس
وعمل
 مجع كالم العامة وتدوينه ،فإين أرى أن ذلك غاية حممودةَ
مريض ،وأنه ينبغي مبادرته قبل اندثاره وضياعه من ق َبل أنه جزء من الرتاث
ّ
الشعبي ،ومل أنكر ذلك ُّ
قط ،ولكن الدعوة إىل مجعه ال تعني تصحيح دعوى
التوصل هبذا األمر احلسن
الفوائت الظنية التي يقول هبا الصاعدي ،فال يص ّح
ُّ
املت َفق عىل قبوله إىل قضية أخرى فاسدة ،وهي قضية الفوائت الظنية ،وال
التلبيس عىل الناس بذلك .وإذن فجميع ما كتبه الصاعدي يف هذه القضية هو
ّ
بمحل النزاع.
من ما ال صلة له
كثريا من ألفاظهم
 الكالم عىل فصاحة ألفاظ الناس اليوم ،فإين أرى أن ًحمرف عن الفصيح .ومل يقل أحد ّ
قط :إن كالم الناس اليوم
إما فصيح وإما ّ
خاصا باألرض التي يسميها
الصي عىل أن هذا ليس
ًّ
جملوب من اهلند أو ِّ
الصاعدي (أرض املنبع) ،بل إنك لتجد يف سائر البلدان كالعراق واليمن
والشام والسودان وليبيا واجلزائر وغريها من األلفاظ الفصيحة ما ال جتده
الظن عىل بعض
أحيانًا يف أرض املنبع ،ولكن ذلك ال يقتِض أن نحكم بغلبة
ّ
ألفاظهم التي ال تعرف يف يشء من كتب الرتاث بأهنا فائتة وأهنا كانت معروفة
قبل أكثر من ألف سنةّ .
فكل ما رس َده الصاعدي من هذا الباب ال صلة له
ّ
بمحل النزاع.
139

 الدعوة إىل إحلاق بعض كالم العامة باملعاجم ال من جهة اال ّدعاء بأهنااحلق يف ارجتال اللغة ويف
فائت قديم ،ولكن من جهة أن للعامة اليوم من ّ
ترصيف األلفاظ َ
مثل ما كان ألسالفهم .فهذه قضية ال نرى صحتها ،ولكنها
غري قضيتنا .وهلا موضع آخر.
 ثبوت نقص إحاطة العلامء بجميع كالم العرب يف زمن مجع الرواية،أثبت يف ر ّدي أن العلامء فاُتم يشء من اللغةّ .
فكل ما
فهذا أمر مس َّلم به .وقد ُّ
أورده الصاعدي من الشواهد التي ّ
حجة فيها وال
تدل عىل احتامل الفوات ال ّ
حاجة إىل إيرادها ،وإنام تص ّح شواهده لو كانت ّ
حتام عىل أن الفائت
تدل ً
باآلالف ،وهي ال ّ
تنز ًال أهنا باآلالف فال دليل عىل
تدل عىل ذلك ،بل لو س ّلمنا ّ
أهنا ظ ّلت حمفوظة سليمة من التحريف مدّ ة ألف سنة حتى انتهت إىل عرصنا،
يتوهم أنه ال يزال يف عرص أيب
بل األد ّلة عىل خالف ذلك .والصاعدي كأنه ّ
منصور األزهري وأنه قادر عىل أن يلتقط من األلفاظ الفصيحة ما لعله عزب
عن أيب منصور وأن يستدرك عليه ما عسى أن يكون قد فاته سامعه مدّ َة أرسه
مع أن بيننا وبينه أكثر من ألف سنة
 ثبوت الفوائت يف كالم العامة اليوم ،فإين أرى أنه جيوز من جهةاإلمكان املحض أن يقع يف كالم العا ّمة بعض الفوائت السليمة من التحريف
واللحن ،ولك ّن ذلك إن وقع -وقد ال يقع  -فإنه سيكون ً
قليال جدًّ ا ،وسيكون
مغمورا ببحر من األلفاظ املو ّلدة وامللحونة وغريها بحيث ال يمكن متييزها
ً
منها إال بوحيّ .
فكل ما أطال فيه الصاعدي من الكالم عىل سعة لغة العرب
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وتفرقهم يف األصقاع واحتامل وقوع الفوائت ال معنى له ألين ال
وكثرة القبائل ّ
أدفع ذلك وال أنازع فيه ،وإنام أنكر القدرة عىل استخراجها إن وقعت.
ّ
متعذر ال يستطيعه
 اجلزم بتقدير الفوائت القطعية والظنية ،فإن هذا أمرأحد إما ألنه ُيتاج إىل استقراء تا ّم كَئود كام يف الفوائت القطعية ،وإما ألنه من
نقرب ذلك
أمر الغيب كام يف الفوائت الظنية ،فقصارى ما نستطيعه هو أن ّ
مرة(ّ .)1
فكل موضع من اإلحصاء
تقري ًبا وحسب .وهذا ما بينته يف ر ّدي غري ّ
َ
ماحك فيه الصاعدي لريفع الرقم الذي ذكرته إىل رقم أعىل منه أو أدنى منه
بيسري ال وجه له ألين مل أ ّدع يف األرقام التي أوردُتا اجلز َم ،وإنام أردت
التقريب.
ب -القضية التي هي ّ
حمل النزاع:
عرفت هذا فاعلم أن ّ
حمل النزاع يف هذه القضية هو:
إذا
َ
هل يمكننا بعد إذ اتفقنا عىل اإلمكان النظري لوقوع الفوائت يف كالم
العامة كثري ًة كانت أو قليل ًة أن نستخرج هذه الفوائت ونميزها من غريها بأي
معيار كان ،ثم يكون استخراجنا هلا وحكمنا عليها بأهنا من الفوائت من طريق
غلبة الظ ّن أم ال يمكننا ذلك؟
فالصاعدي يرى أنه يستطيع ذلك بمعايري ثالثة وضعها هو .وأما أنا
فأرى أن هذا غري ممكن ألنا إذا طبقنا هذه املعايري الثالثة عىل األلفاظ التي ال
(« )1النقد .»12 ،15
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توجد يف املعاجم وال غريها فإن احتامل أن تكون من الفوائت الظنية هو
نازعت يف بعض اإلحصاءات فام
( )%4.1فقط كام بينت باإلحصاءات .ومهام
َ
ن
ً
فضال عن أن
ببالغة ( )%50أبدً ا .ونسبة ( )%4.1وهم ،وليست ظنًّا،
هي
تكون غلبة ظ ّن.
وهذه الدعوى بالغة اخلطر ،وهلا تبعات قد ختفى عىل كثري من الناس،
فهي بنت الدّ عوة إىل العامية وخ ِّرجيتها .وهي الدعوة التي َّ
ربها
توىل ك َ
املسترشقون وراموا تنفيقها قبل حقبة من الزمان ،وذلك من جهة احتفاهلام
مجي ًعا بكالم العامة أو ببعضه واالعتداد به والعمل عىل تدوينه يف املعاجم
يب وتبجيل أهل األرض من العا ّمة الذين يرام
وتسويغ استعامله يف الكالم األد ّ
أخذ كالمهم والتزهيد يف األسالف أو يف جهودهم ،غري أن دعاة العامية
يأخذون بجميع كالم العامة وينبذون الفصحى ،والصاعدي يأخذ ببعضه مع
اإلبقاء عىل الفصحى .ودعاة العامية كانوا يرفعون من شأن احلضارة املرصية
لريفعوا من شأن اللهجة املرصية ،والصاعدي يرفع من شأن بعض بقاع
تسويقي خادع ،وهو (أرض املنبع) لريفع من شأن
ويسميها باسم
اجلزيرة
ّ
ِّ
كالمهم (العا ّم ّي) ويز ِّين القول بفصاحته .ولكن الدعوة إىل العامية وإن كانت
ن
ن
أوجه َ
أخ َر،
وجوه كثرية فهي أهون منها من
رشا من دعوة الفوائت الظنية من
ًّ
مهذ ن
يسمون كالم العامة باسم آخر أنيق َّ
ب إراد َة التلبيس
وذلك أن أصحاهبا ال ُّ
يسمي بعض كالم العامة الذي ال يعرف يف يشء من
عىل الناس ،والصاعدي ِّ
ليتمهد له بذلك الطريق
املعاجم وال كتاب من كتب الرتاث بـ(الفوائت الظنية)
ّ
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إىل احلكم عليه بالفصاحة ثم إحلاقه باملعاجم .وقد فعل ذلك من خالل
َ
ومحل بنفوذه
مرشوع «معجم العربية الشامل» الذي اقرتحه وصنع خ ّطته
طالب الدراسات العليا عليه إذ ذكر أن من منهج املرشوع (إثبات ما وجد يف
َ
بعض اجلذور من الفوائت الظنية) (.)1
َ
برهان هلم به.
ودعاة العامية ال ينسبون إىل العرب األوائل من اللغة ما ال
والصاعدي ينسب إليهم بالظ ّن ما ال برهان له به ويدّ عي أن هذه الفوائت
كانت مستعملة قبل أكثر من ألف سنة وأهنا من عرب ّية القرآن .وإذا كانت من
نحتج هبا يف مسائل العربية ونبني عليها القواعد
عربية القرآن فيجوز لنا أن
ّ
ونسرتشد هبا ملعرفة أساليب العرب وأحواهلم وطرائق معيشتهم ،بل جيوز لنا
ُيا هبذا األمر النُّكر إذ
نفرس هبا كالم اهلل تعاىل وقد وجدت للصاعدي ترص ً
أن ِّ
قال( :قد تساعد الفوائت عىل تفسري قراءات قرآنية)( ،)2ومعلوم أن القراءات
نفرس كالم اهلل تعاىل الذي نزل
الصحيحة جزء من القرآن ،وإذن نستطيع أن ِّ
قبل أكثر من أربع مئة وألف سنة بألفاظ العا ّمة التي ال توجد يف معجم من
املعاجم وال تعرف يف كتاب ّ
قط من كتب الرتاث بعد أن خيتارها الصاعدي
وخيتم عليها بختم الفصاحة بنا ًءا عىل معايريه الظنّية
ودعاة العامية ال يعبثون بتاريخ األلفاظ وال ُيكمون عىل احلديث منها
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بالظن عىل بعض األلفاظ التي تتحقق
بالقدَ م من غري ب ّينة ،والصاعدي ُيكم
ّ
مرمجات الظنون ،بل
فيها معايريه بالقدَ م .ودعاة العامية ال يتبعون يف مذهبهم َّ
يسريون عىل منهج رصيح واضح وإن كان فاسدً ا .والصاعدي يقِض بالظنون
ويتجانف عن منطق البحث العلمي وُيتكم إىل معايري هالمية من صنعه هو
ن
يزهدون يف الرتاث
ظاهرة التذبذب
عاجزة عن الفصل والتمييز .ودعاة العامية َ
والرواة
ويزهدون فيه ،والصاعدي ِّ
ِّ
يزهد من جهود علامء الرتاث من اللغويي ُّ
من خالل تسميتهم باسم موهم ،وهو (العلامء العراقيون) وتسمية معامجهم
مجي ًعا حتى املعاجم غري العراقية بـ(املعاجم العراقية) ليتأتَّى له احلكم عليهم
بقصور اإلحاطة ونقص الراوية واجلهل بلغات أهل نجد

واحلجاز()1

ومهام يكن فإنه إذا أراد الصاعدي أن ُي َّق دعواه هذه ويثبت صحتها
وينفي عنها املطاعن فال سبيل له إىل ذلك إال بأن يرفع باإلحصاءات
الصحيحة نسب َة احتامل أن تكون األلفاظ التي تنطبق عليها املعايري من الفائت
الظنّي من ( )%4.1إىل ( )%50عىل ّ
الظن التي ا ّدعاها،
األقل لتتح ّقق فيها غلبة
ّ
وإن ال ب َطلت دعواه وسقطت ومل جيز االعتداد هبا.
فهل استطاع الصاعدي يف ر ّده أن يفعل ذلك؟
│

كتاب «تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مرص» لنفوسة زكريا
( )1انظر يف شأن هذه القضية
َ
سعيد.
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 سقوط دعوى الفوائت الظنية:
هل يؤ ّدي تشكيك الصاعدي يف بعض أرقام اإلحصاء إىل رفع نسبة
االحتامل من ( )%4.1إىل ( )%50أو أزيد ليتحقق يف ما يدّ عيه من الفوائت
الظن؟
غلبة
ّ
سأجيب عن هذا السؤال ،ولن أناقش سوى املسائل املؤثرة يف النسبة
وُيجب
عرضا عن ما ال أثر له من التفاصيل ألن َّال يتشعب احلديث ويتمزق
م ً
َ
ومتحر ًيا النَّصف (والنَّصف يكفيك من التعدِّ ي) كام يقول
املهم،
ِّ
املهم منه َّ
غري ّ
تسمحنا فيها فإن
بشار،
ّ
ألبي أننا مهام ّ
ومتنز ًال معه يف إحصاءاته غاية التنزل ّ
النتيجة ستكون واحدة.
أ -تقدير عدد الفوائت الظنية:
نخمن عدّ ة الفوائت عىل وجه التقريب
ذكرت يف ر ّدي أنا نستطيع أن ّ
بالنظر يف الشعر ،واختذت «املفضليات» ً
مثال ،وبينت أن عدة فوائته القطعية كام
أحىص حمققاه أمحد شاكر وعبد السالم هارون ( )130كلمة ،وهذا يبلغ
( )%0.5من جمموع ألفاظ أبياته .وذكرت أن نسبة الفائت يف دواوين الشعر
تزيد ً
قليال عىل ما يف «املفضليات» أو تنقص(.)1
والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوى هي:
أ -أن يغ ّلط إحصاء املحققي لفوائت «املفضليات» فيذكر بالدليل أهنا
(« )1النقد .»15
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كثريا من هذا بحيث ال ّ
تقل عن ( )%10ليبطل اختاذي هلذا الكتاب ً
مثال.
أكثر ً
ُيص فوائت ما شاء من دواوين الشعر ثم َخيرج منها بمتوسط
ب -أو
َ
ارتفاعا بائنًا عن نسبة ( )%0.5ليبطل ا ّدعائي أن نسبة
حسايب يكون مرتف ًعا
ً
الفائت يف دواوين الشعر تزيد ً
قليال عىل ما يف «املفضليات» أو تنقص.
ولكن الذي عمله هو:
أ -أنه غ ّلط إحصاء املحققي لفوائت «املفضليات» ،ولكن الغريب أنه مل
يرفع من عدُتا ليكون ذلك أقوى حلجته يف ادعاء كثرة الفوائت ،بل ّ
حط منها
فجعلها ( )51كلمة ً
بدال من ( )130كلمة ،وذكر أنه حقق بعض ألفاظها قبل
أيضا أن
ثالث سنوات عند اشتغاله بإعداد كتابه «فوائت املعاجم» ،وذكر ً
«املفضليات» من الشهرة بمكان رفيع( ،فكيف يفوت منها ( )130كلمة؟)(.)1
و َفعلته هذه طريفة جدًّ ا من وجهي:
األول :أنه نيس أنه ذكر يف كتابه «فوائت املعاجم» الذي خرج قبل ثالث
سنوات أن عدة الفوائت بإحصاء حمق َقيه ( )115كلمة من غري أن يعرتض عىل
ذلك( )2مع أنه يستنكره اآلن بحجة شهرة «املفضليات» ومع أنه ذكر أنه ح ّقق
هذه األلفاظ أو بعضها خالل إعداده هلذا الكتاب
حجته
الثاين :أن ح َّطه من قدر فوائت هذا الكتاب أدعى إىل إضعاف ّ
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وتوهي رأيه ألن نسبة الفوائت الظنية مبنية عىل نسبة الفوائت القطعية يف
«املفضليات» ،وقد كانت نسبة الفوائت القطعية ( )%0.5فأضحت اآلن
()%0.1
ب -ثم شكّك يف اختاذ «املفضليات» ً
مثال للمقايسة والتقريب بحجة أنه
ملء السمع والبرص ،ولكنه مل ُيص فوائت ما شاء من دواوين الشعر القصية
اخلاملة النائية عن تعاور العلامء ليثبت أن بي عدة فوائتها وعدة فوائت
«املفضليات» بونًا بعيدً ا وفر ًقا مؤ ّث ًرا ،بل رسد جمموعة من الكتب ،منها دواوين
شعر ،ومنها معاجم وكتب لغة وغريها ،وذكر عدد فوائتها من غري أن يذكر
نسبة فوائتها إىل عدد ألفاظها مع أن هذا هو ّ
حمل اخلالف( .)1ولو فعل ملا
نحوا من ما قدّ رت.
وجدها إال ً
وهبذا ثبت انقطاعه يف هذه املسألة ،بل ثبت بإحصائه هو لفائت
«املفضليات» أهنا ّ
أقل من ما ذكرت .وهذه حجة يل عليه ساقها هو بنفسه.
دس مع بعض الدواوين التي ذكر عد َد فوائتها من غري ذكر للنسبة،
ثم إنه ّ
بعض كتب اللغة واملعاجم ،واختذ من «اجليم» ً
مثال يف أن عدد الفوائت قد
َ
توهم أهنا
املرة نسبتها من جمموع األلفاظ حي ّ
كثريا جدًّ ا .وقد ذكر هذه ّ
يكون ً
()2
كبريا ألن «اجليم»
مؤ ّيدة له ،فذكر أهنا تبلغ ( . )%15وقد غلط يف هذا غل ًطا ً
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ليس من دواوين الشعر ،وقد بينت يف كالمي غري مرة أين إنام أستخرج نسبة
الفائت من خالل الشعر( ،)1وذلك ألن غرضنا أن نبلو حا َل جامعي اللغة يف
حصلوه
مجعهم هلا
ونتبي حم ّلهم من استقرائها وما نسبة ما فاُتم منها إىل ما ّ
ّ
منها ،وليس غرضنا الذي نتامرى فيه هو أن نمتحن قدر استيعاب أهل املعاجم
لكتب من سبقهم من اللغويي ورسائلهم وإحاطتهم بام د ِّون فيها من ألفاظ
اللغة .وتقصري صنّاع املعاجم يف رسد ألفاظ اللغة يف معامجهم ال يوجب تقصري
أي كتاب من كتبهم
مجيع العلامء يف مجع اللغة من أفواه العرب ثم تدوينها يف ّ
تبي ذلك الفائت هو أن ننظر يف دواوين
معجام كان أو غري معجم .وطريقنا إىل ُّ
ً
ّ
متضمنًا ألفا ًظا من اللغة فليس هو بمعجم لغة ،وإنام
الشعر ،والشعر وإن كان
ّ
هو كالم العرب الغفل السا َذج .وقد علمنا أن صنّاع املعاجم مل يضعوا
معامجهم بعد أن أحاطوا بشعر العرب مجي ًعا ثم فرزوه لف ًظا لف ًظا وأحلقوا ّ
كل
مفرسا ،بل وضعوا معامجهم عىل بعض ّ
الشعر وغاب عنهم كثري
لفظ منه ببابه َّ ً
مفرسة يف املعاجم فهو
منه .فأ ّيام شعر أصبناه ووجدنا ألفاظه ك ّلها أو بعضها ّ
دليل عىل ّ
والتقص.
السرب
ّ
حظ هأالء العلامء من اجلمع وعىل درجتهم من ّ
وهب أنا وقفنا عىل قصيدة جاهلية يف خمطوط قديم مل يعلم بشأهنا وال اطلع
شطر ألفاظها أو عامتَها غري
عليها أحد من علامء اللغة
َ
أفكنت تظ ّن أنك واجد َ
تظن أن فائتها سيكون قري ًبا من فائت «املفضليات»
مفرسة يف املعاجم أم
ّ
ّ
(« )1النقد .»15
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وغريها من دواوين الشعر وخمتاراته
وملا كان هذا غرضنا الذي إليه نحونا مل يكن صوا ًبا ما صنعه الصاعدي
تضمنه كتاب «اجليم» ألن هذا الكتاب
فات املعاجم من ما
من إحصاء ما َ
ّ
شئت ،ولكنه ليس بديوان شعر ،فاأللفاظ
سمه ما
َ
معجم أو شبه معجم أو ِّ
مدرجة يف عرض شعر ،فام
التي فيه ألفاظ
مفردة وليست َ
مفرسة َ
مستخرجة َّ
َ
يوجد فيها من ما ليس يف املعاجم فإنه مل يفت اللغويي ،وإنام فات أصحاب
املعاجم ،كام أنه ال يعدّ ما يف «التاج» ً
مثال من ما ال يوجد يف غريه من املعاجم
فائتًا وال ي ّ
ستدل به عىل قدر ما فات اللغويي بكالم العرب .وإذن فليس يف
نحتج به عليه ألنه ّ
يدل عىل شدّ ة بالء العلامء
هذا حجة للصاعدي ،بل لنا أن
ّ
وع َظم غنائهم يف مجع اللغة ّ
وغري املعاجم قد وعت
املعاجم منها
وأن كتبهم
َ
َ
اجلمهور األعظم من كالم العرب ّ
وأن ما فات األول منهم عرفه اآلخر ،وما
فات اآلخر مل يعزب عن األول ،وما سقط من معامجهم وجدناه يف سائر كتبهم
تبي
ندر ،وأن الرواية ق ّلام تذهب عىل اجلميع .وغفلة الصاعدي عن ُّ
إال ما َ
الفرق بي هذين الرضبي وعن الع ّلة التي اختصصت هبا دواوين الشعر
عيل من إحصاءات ويف ما بناه
باإلحصاء أوقعته يف أخطاء كبرية يف ما استدركه ّ
عىل ذلك من نتائج.
يوجد
عىل أنا لو س ّلمنا جدَ ًال أنه يص ّح االستدالل بام فات املعاجم من ما َ
يف كتب اللغة وغريها فإن طريقته يف استخراج نسبة فائتها جمانبة للصواب،
عمد إىل أكثرها فائتًا ،وهو «اجليم» واختذه أسو ًة وم َث ًال يبنَى عليه.
وذلك أنه َ
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والطريقة الصحيحة هي أن يستخرج املتوسط احلسايب من مجيع الكتب التي
ذكرها أو من بعضها ،وإذن ال جيدَ ها تبلغ ( )%15وال نصفها وال قري ًبا من
بصحة االعتداد بكتب اللغة وغريها يف معرفة نسبة
ذلك .هذا لو سلمنا
ّ
الفائت.
أيضا بطالن ما
تبي إذن بطالن احتجاجه بنسبة فوائت «اجليم» ،وتبي ً
فقد ّ
التمس إحصاءه من عدد فوائت كتب اللغة وغريها ،مع خلل كبري يف طريقته
يف إحصائها ال نحتاج إىل تفصيله ألنه إذا سقط األصل سقط معه الفرع.
سليام من النقض،
وإذا كان األمر كذلك كان ما ذكرته من اإلحصاء
ً
فيصبح عدد الفائت الظنّي نحو ( )100كلمة بإحصائه هو لـ«ملفضليات».
وهذا ّ
أقل من ما قدرته ساب ًقا ،وهو ( )1000كلمة ،أي أن الصاعدي مل يزد
بعد مجيع كالمه املسهب هذا عىل أن ق ّلل من قدر الفوائت فأثخن رأيه وهنًا
وضع ًفا
ثم ذكرت يف ر ّدي أن (هذا الـ ([ )1000الذي صار اآلن ( ] )100إنام
هو قدر الفائت الذي كان معرو ًفا عند عرب ذلك العرص من ما مل يذكر يف
معجم وال يف شعر وال غريه) و(وأنا أقدِّ ر أن تكون نسبة الفائت الذي استطاع
أن ينجو من احلدَ ثان هي العرش ،فتكون النسبة ([ )%0.01صارت اآلن ّ
أقل
من ( .])%0.05وإذن يكون عدد األلفاظ الفائتة الناجية من الدروس
والنسيان إىل عرصنا هذا ( )100لفظ عىل األكثر [صارت اآلن ( )10لف ًظا].
ودليل ذلك أن ما ال يزال يستعمله الناس يف عرصنا من ألفاظ املعاجم ال يبلغ
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العرش ،فإذا مل ُيفظ منها إال العرش فكذلك ينبغي أن يكون مقدار ما حفظ من
الفائت ألنه جزء منها)( .)1فاستدللت هلذه الدعوى بأن ما ال يزال يستعمله
الناس يف عرصنا من ألفاظ املعاجم ال يبلغ العرش ،والفائت جزء منها.
معجام ً
كامال يم ّثل
والطريقة الصحيحة لنقض هذه الدعوى هي أن يأخذ
ً
َ
يأخذ نامذج عشوائية كافية من
ألفاظ العرب بأنواعها غريبها ومأنوسها ،أو
املعجم ،فيها من كل أنواع األلفاظ من أسامء أعيان وأسامء أجناس ومجوع
وأفعال وغريها فيعرضها عىل من شاء من العامة فيثبت أهنم ال يزالون
يستعملون ثلث ألفاظ املعاجم أو نصفها أو أكثر فينقض بذلك دعواي يف أن
املستعمل منها ال يبلغ (.)%10
ولكن الصاعدي مل يفعل ذلك ألنه عامل أنه لن يسلمه إىل النتيجة التي
ُيب ،بل راغ إىل جتربة انتخاب مخسة نصوص من النثر والشعر ثم عرضها عىل
ّ
عدد من األعراب املسنّي ،وأعانه عليها قوم آخرون ،وانتهى من ذلك إىل أن
املستعمل من ألفاظ املعاجم نحو ( .)2()%71وهذا قول يكفيك من ر ِّده ذكره.
ً
جاهال :إن العا ّمة اليوم ال يزالون
ولو قلت ألحد من الناس عا ًملا كان أو
ّ
األقل من مجيع األلفاظ املذكورة يف
العامي ( )%71عىل
يستعملون يف كالمهم
ّ
«لسان العرب» أو «تاج العروس» لسخر منك
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فإذا كان األمر كذلك فكيف انتهى الصاعدي إىل هذه النتيجة اخلاطئة؟
الذي أ ّداه إىل ذلك أنه أقام جتربته عىل دعوى أخرى غري الدعوى التي
ادعيتها ،وذلك أين ا ّدعيت أن ما ال يزال العامة يستعملونه اليوم من ألفاظ
ف الدعوى إىل ما ال يزال العامة
حر َ
املعاجم ال يبلغ العرش .والصاعدي َ
مفر ًدا أو بسياقه ،وسواء كانوا يستعملونه أو مل يكونوا
يعرفونه من كالم العرب َ
وختريها عىل وفق
يستعملونه ،وذلك من خالل نصوص مع ّينة انتخبها هو
ّ
هواه.
فأول ما ير ّد به عىل ذلك هو أن فر ًقا بي ما ال يزال الناس يستعملونه يف
كالمهم وبي ما يعرفونه (حي سمعوه وتد ّبروا ألفاظه)( )1كام قال .وتأ ّمل يف
يبي أن بعض ما عرفوه مل يكونوا يستعملونه،
قوله( :تدبروا ألفاظه) ،فهو ّ
ولكنهم فهموا معناه من خالل السياق ،وذلك أن األعرايب ال ُيتاج إىل أن
أيضا أن
يتد ّبر لف ًظا من األلفاظ التي يستعملها يف كالمه حتى يعرفه .وجيوز ً
يكونوا عرفوا بعض ذلك من استامعهم لبعض الكالم الفصيح يف خطبة مجعة
أو إذاعة أو نحوها.
وأمر ن
نصوصا معينة انتخبها هو عن ُ
توخ منه
ثان ،وهو أنه عرض عليهم
ً
وختري ،قال( :وراعيت فيها االتصال بحياة الناس ومآرهبم املختلفة)( ،)2ونكّب
ّ
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فيها عن احلويش والغريب واملهجور النادر البعيد عن حياُتم وعن املبتذل
يصح
أسه ألنه ال
ّ
املرذول كام يقول .وهذا األمر وحده ناقض لإلحصاء من ِّ
ً
خصاال يشاؤها ثم يع ّم بنتيجتها
نصوصا يراعي فيها
للمحص أن خيتار
ً
الدعوى كلها ،فهذه النصوص املختارة إنام ّ
تدل عىل نسبة ما ال يزال العامة
(يفهمونه) من ألفاظ اللغة التي راعى فيها هذا األمر ،وال ّ
تدل عىل نسبة ما ال
يزال العامة (يستعملونه) من مجيع ألفاظ املعاجم باختالف أنواعها وتعدّ د
جماالُتا .وال سبيل لنقض دعواي إال بام قدّ مت بيانه ،وهو أن يعرض عليهم
ً
اختيارا (عشوائ ًّيا غري متح ّيز) من
كامال من أوله إىل آخره ،أو خيتار
معجام
ً
ً
متفرقة شاملة ألنواع ألفاظ معجم واسع كـ«اللسان» و«التاج» .وإذن
جذور ّ
تبقى النسبة التي ذكرت ،وهي ( )%10سليمة من النقض .وعىل ذلك ال يبقى
من الـ( )100كلمة التي هي تقدير الفائت الظني بحسب إحصاء الصاعدي
لـ«ملفضليات» إال ( )10كلمة.
ّ
األقل قد
وقد ذكرت يف ر ّدي أن من املحتمل أن يكون ( )%10منها عىل
ناله التحريف ،وذلك من غري حساب التحريف املطرد للحروف وال ا ّطراح
اإلعراب .وانتهيت إىل هذه النسبة من سامعي لكالم أحد األعراب( .)1واملراد
بالتحريف امل ّطرد إبدال بعض احلروف أصواتًا أخرى كنطق القاف كا ًفا جمهورة
نقض هذه التجربة بتجربة أخرى
والضاد ظا ًءا ونحو ذلك ،ولكن الصاعدي َ
(« )1النقد .»11
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أقامها عىل بعض القصائد الشعبية انتهى فيها إىل أن النسبة الصحيحة لأللفاظ
املعجمية الفصيحة غري املحرفة هي (.)1()%77
وسبب اختالف النسبة بي التجربتي هو أن الصاعدي أغفل إحصاء
نص هو
الضامئر وحروف املعاين واألسامء املوصولة وغريها من األدوات كام ّ
عىل ذلك .واحت ّج لذلك بأمرين ،أحدمها أهنا ليست من أهدافه يف الفوائت،
واآلخر أن التحريف فيها ظاهر .وليس ذلك بحجة ،وذلك أن املراد من هذه
التجربة ليس هو هذه األلفاظ بأعينها ،وإنام املراد االستدالل هبا عىل املقدار
الذي يمكن أن يصيب األلفاظ من اللحن ،فنحن إنام نعترب املجهول باملعلوم
ّ
ونستدل عىل الغائب بالشاهد ،فجميع ما أسقطه ينبغي أن يعتدّ به .وقد فاته
املحرفة مثل (دعاهم) إذ األصل (دعاء) .وليس
أيضا إحصاء عدد من األلفاظ
ً
َّ
(هج) و(تص َفى)
هذا برضورة ،بل هو كالمهم يف السعة ً
أيضا .وكذلك َ
و(املراجل) و(املشاحي) و(شفت) وغريها .عىل أين أحصيت يف جتربتي مجيع
اللحون احلركية ،وذلك كنطقهم( :ال َّليايل) بكرس الالم (ال ِّليايل) ونطقهم
(يص ّلون) بكرس الياء (يص ّلون) ،ومل ُيص الصاعدي شي ًئا من ذلك .وأراين
حركية قانوهنا واحد
أميل اآلن إىل أن ينوب عن األلفاظ التي وقع فيها حلون َ
لفظ واحد ألهنا وإن كثرت أفرادها فهي واحدة يف حقيقتها ألهنا كل ّية ال
أيضا أن حتىص مجيع التغيريات الصوتية واإلعرابية،
جزئية .وعىل ذلك ينبغي ً
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ويكتفى من حساب النوع الواحد من التغيري بلفظ واحد .وقد أجريت
إحصا ًءا آخر هبذه الضوابط عىل نموذج من القصائد التي عرضها الصاعدي
فوجدت الصحيح منها ( )%10تقري ًبا .ولنجعله ( ،)%30فاألمر قريب.
وإذن ال يبقى لنا من هذه الـ( )10لف ًظا إال ( )51لف ًظا هي جمموع الفائت
جيوز االحتامل وقوعه يف كالم العا ّمة اليوم.
الظنّي السامل من التحريف الذي ّ
وهذا العدد ّ
أقل من ما قدّ رته ساب ًقا ،وهو (.)10
│
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ب -طريقة استخراج هذه الفوائت:
هذه الفوائت التي قدّ رناها بـ( )51لف ًظا إن و َقعت يف كالم العامة اليوم
فإهنا ستكون مبهمة غري معروفة .وقد كنت قدّ رت عدد األلفاظ العامية غري
املدونة يف املعاجم بـ( )5000لفظ( .)1وإنام ملت إىل تقليل العدد مع أنه قد
ّ
ّ
أحظ للخصم وأقطع للشغب ،ومع ذلك فقد
يكون أكثر من ذلك ليكون هذا
اعرتض الصاعدي عىل هذا العدد وذكر أنه أحىص منها يف سبع سنوات
( )2000لفظ ،وأهنا قد تبلغ بعد سبع سنوات ( )7000لفظ( .)2وهذا أمر
عجاب ألنه مل يفطن إىل أن رفعه للعدد سيق ِّلل من عدّ ة الفوائت ويضعف
احتامهلا ألنا إذا قلنا :إهنا ( )7000لفظ .وقد علمنا أن يف هذه الـ()7000
( )51لف ًظا فائتًا شائ ًعا فإن احتامل أن يكون ّ
كل لفظ من هذه األلفاظ
الـ( )7000أحدَ الفوائت الـ( )51هو ( )%0.2أي ّ
أقل من نصف ( )%1وقد
أبر له وأكثر
كانت بتقديري ( ،)%1.1فقد كان تقديري لعدد األلفاظ العامية َّ
إنصا ًفا
غري أنه يذكر أن عنده معايري ثالثة قادرة عىل أن خترج هذه الفوائت من
ركام األلفاظ العامية بحيث تكون نسبة احتامهلا للفوات هي غالب الظ ّن ،أي
أكثر من ( .)%50وقد نقضت هذه املعايري يف ر ّدي السابق وبينت عجزها عن
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ذلك ،ولكنه عاد فحاول الدفاع عنها مرة أخرى .وسأمجل القول يف تفنيد
اعرتاضه فأقول:
معيارا يعرف به الفائت من املو ّلد
بي أن علة كونه
أما املعيار اجلغرايف فقد ّ َ
ً
ن
ّ
املتأخر ألنه لو كان فائتًا
فاش فإن هذه قرينة توليده
غري
هي أنه إذا كان ًّ
خاصا َ
ألمكنه أن يشيع يف القبائل والبلدان يف هذه املدة الطويلة( .)1وهذه العلة واهية
جدًّ ا ألنه جيوز أن ّ
حمصورا يف بعض القبائل أو األقاليم وهو
خاصا
يظل اللفظ
ًّ
ً
اليوم يف كثري من األلفاظ العامية
فائت قديم ،فال جياوزهم إىل غريهم كام نرى
َ
أيضا أن يكون اللفظ
غري الشائعة مع أهنا فصيحة مذكورة يف املعاجم .وجيوز ً
الشائع مو َّلدً ا غري فائت ألن مدّ ة ألف سنة طويلة جدًّ ا ،فـ(جيوز أن تكون قبيلة
ما يف القرن السابع اهلجري ً
مثال قد اخرتعت لف ًظا مل يستعمل من قبل أو
قديام يف بنيته أو معناه أو استعارت لف ًظا أعجم ًّيا من بعض
حرفت لف ًظا عرب ًّيا ً
ّ
جرياهنا من األعاجم ،فلم يزل هذا اللفظ ينمي ويغل يف القبائل يف مدّ ة أربع
ومشته ًرا يف البلدان .وال تنس
مئة سنة أو مخس مئة حتى صار شائ ًعا يف القبائل
َ
أن بيننا وبي عرص االحتجاج أكثر من ألف سنة ،فقريب أن يو َّلد اللفظ يف هذه
مستعمال يف ّ
ً
كل صقع
احلقبة التي بدأ فيها فساد اللغة ثم يفشو حتى يكون
وجار ًيا عىل كل لسان)( .)2فهذا املعيار كام ترى َيضيم األلفاظ اخلاصة غري
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ن
كثريا جدًّ ا من األلفاظ غري الفائتة من مو َّلد
الشائعة وخيرجها بال بينة ،ويدخل ً
وملحون وغري ذلك من ما ارجتل أو ح ِّرف خالل ألف سنة .ومل جيب
الصاعدي عن هذا اإلشكال بام يرفعه.
وأما املعيار الداليل ف َغناؤه قليل ألنه ال يعدو أن خيرج من كالم العامة
األلفاظ التي ال تناسب معانيها حياة العرب القدامى .وهي ألفاظ قليلة جدًّ ا.
وال َ
عمل له يف أكثر األلفاظ العامية .ومل يتك ّلم الصاعدي عليه ،وإنام اعرتض
عىل تقدير عدد ما خيرجه هذا املعيار وحسب(.)1
وأما املعيار اللفظي فقد كنت ذكرت أنه ال يستطيع أن خيرج إال (بعض
وبعض األلفاظ العامية املرجتلة ،وال
املدون أو الفائت الفصيح
املحرف من
َ
َّ
ّ
خيرج الباقي ،وهو اجلمهور األعظم)( .)2والباقي أنواع أربعة ،وهي بعض
األلفاظ املو ّلدة املر َجتلة ،وبعض األعجمي املستبهم األصل ،وبعض الفصيح
واملتطور الداللة.
امللحون حلنًا مسا ًملا للقياس،
ِّ
أقر الصاعدي بأنه ال يستطيع أن خيرج مجيع املو َّلد فذكر أن املو َّلد
وقد ّ
(أحد وجهي االحتامل) وأنه (ليس ثمة ما يق َطع به ألحدمها)(.)3
ف وحلن فيه فقد أجاب عنه الصاعدي بأنه إن
وأما ما أصله فصيح فح ِّر َ
كان من األنواع الكثرية الدور يف الكالم كالضامئر وأسامء اإلشارة واألسامء
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اجلر فإنه خيرج هبذا املعيار ألن هذه األنواع متكّررة يف
املوصولة وحروف ّ
النصوص ،فهو يطمئن إىل حرص النحويي هلا .وإن كان من غري هذه األنواع
مدون قَض له بالفوات
فإن كان وقع فيه إبدال أو قلب مكاين من لفظ فصيح َّ
الظنّي ألن هذا من مألوف الكالم ،وهو كثري يف عرص االحتجاج .وإن كان
خرج ألن أصله معلوم،
وقع فيه تغيري عىل غري هذا الوجه كاحلذف يف (نَبي)
َ
وهو (نبغي) ،واحلكم لألصل.
املتطور الداللة ويذكر
ومل جيب عن األعجمي املجهول األصل وال عن
ِّ
وجه إخراج هذا املعيار هلام.
هذا تبيان رأيه يف هذا املعيار .وقد حاولت تلخيصه وترتيبه كام ترى(.)1
وأرجو أن أكون فهمته كام أراده .وهو معيار ِّبي الفساد ألنه ليس بجامع وال
مانع.
فأما كونه ليس بجامع فألنه خيرج األنواع الكثرية الدور كالضامئر وأسامء
أحق أن تدخل فيه ألن هذه األنواع لكثرة استعامهلا تكثر
اإلشارة مع أهنا ّ
لغاُتا .وما كثرت لغاته كان أدنَى أن يقع فيه فوات لصعوبة حرصها مجي ًعا.
ست لغات أو أكثر ،فام يدريك ّ
لعل
ومثال ذلك كلمة (الذي) ،فقد حكوا فيها ّ
قول العا ّمةّ :
(اليل) لغة سابعة فائتة كانت يف ذلك الزمان لغة لفخذ من قبيلة
نائية يف عامن أو اليمن ثم ذاعت بعد ذلك َ
وفشت كام يقِض بذلك منطقه .فبأي
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ن
َ
وأمثاهلا؟
وجه خيرجها هذا املعيار
أيضا من غري هذه األنواع ما وقع فيه نحو ما وقع يف
وخيرج هذا املعيار ً
(نبي) من احلذف ،إذ أصلها (نبغي) .وهذا منقود ألنه جيوز أن تكون هذه لغة
تدون ،والعرب من ما ُيذفون ما يكثر استعامله .ومعرفتنا بأصلها
قديمة مل َّ
(نبغي) ال يقتِض ر َّدها ألهنا قد تكون لغة أخرى فيها كام قالوا يف (مل أبال)( :مل
أ َبل) ،ويف (مل أكن)( :مل أك) ونحو ذلك.
وأما كونه ليس بامنع فإنه يدخل ما وقع فيه إبدال أو قلب مكاين .ومعلوم
أن ما كان كذلك فإنه جيوز أن يكون فائتًا وجيوز أن يكون حلنًا حاد ًثا ،وال وجه
للحكم بالفوات الظنّي عىل هذا الرضب ألنه ال دليل عىل ترجيح هذا
االحتامل ،بل الدليل يوجب ضعفه كام سيأيت يف ما بعد .والقلب واإلبدال وإن
أيضا يف العصور التي
كانا كثريين يف عرص االحتجاج فاللحن فيهام كثري ً
أعقبت عرص االحتجاج .ونحن نجد العلامء قد نبهوا عىل كثري من حلون العامة
يف ذلك.
كثريا من املو ّلد املرجتل ،وذلك أن عامة هذا
ويدخل هذا املعيار ً
أيضا ً
(هوجس)
الرضب عىل قياس العربية يف أصواته وأبنيته .ومثال ذلك لفظ
َ
العامي الذي أدخله الصاعدي يف الفوائت الظنية( ،)1فإنه جيوز أن يكون مو َّلدً ا
من ق َبل العامة بعد عرص االحتجاج .وال يشء يقتِض ترجيح الفوات .وأشباه
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هذا كثري جدًّ ا.
بتطور الداللة .ومثاله
أيضا اللفظ الفصيح
ويدخل هذا املعيار ً
املحرف ّ
َّ
تطو ًرا دالل ًّيا
(ح َّبه) بمعنى (ق َّبله) ،فإنه كام ُيتمل الفوات فهو ُيتمل أن يكون ُّ
َ
ّ
متأخ ًرا لـ(ح ّبه) بمعنى (و َّده) ألن التقبيل من عالمات املح ّبة .ومع ذلك فقد
سلكه الصاعدي يف الفوائت الظنية(.)1
املعرب بعد عرص االحتجاج تعري ًبا
ويدخل هذا املعيار ً
أيضا األعجمي َّ
قديام (األشائب) و(البازي)
يب األرومة .ومن أمثلة ذلك
يوهم أنه عر ّ
ً
و(الشهر) وغريها ،فمن رآها أعجم ّية ذكر هلا ً
أصال يف األعجمية .ومن رآها
عربية مل يعوزه ر ُّدها إىل بعض معاين جذرها يف العربية .فليس يشء إذن يمنع
من أن يكون بعض كالم العامة الذي ال يوجد يف املعاجم من هذا الرضب.
فهذه املعايري الثالثة كام رأيت ال يصلح االحتكام إليها وال التعويل عليها
كثريا من ما ليس
فرادى وال مقرتن ًة ،فهي خترج بعض الفوائت الظنية وتدخل ً
من الفوائت الظنية ،فال يمكن بذلك ال َفصل بي النوعي ألن ّ
كل ما انطبقت
عليه هذه املعايري ُيتمل أن يكون فائتًا وُيتمل أن ال يكون فائتًاّ ،
وكل ما مل
أيضا.
تنطبق عليه هذه املعايري ُيتمل أن ال يكون فائتًا وُيتمل أن يكون فائتًا ً
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ج -نسبة احتامل الفوات بعد تطبيق املعايري:
إذا تغاضينا عن النظر يف ما ال تنطبق عليه هذه املعايري الثالثة وا ّطرحناه
مع احتامل أن يكون فائتًا فإن مجيع ما تنطبق عليه هذه املعايري ُيتمل الفوات
فصلنا آن ًفا ،فام نسبة احتامل الفوات؟ وما نسبة احتامل عدم
وعد َمه كام ّ
الفوات؟
لنا يف ذلك طريقتان ،طريقة مبن ّية عىل ما قدّ مناه من اإلحصاءات ومن
تقدير عدد الفوائت الظنية من خالل الفوائت القطعية يف دواوين الشعر .وهذه
أصح وأصوب.
الطريقة هي التي نراها
ّ
التنزل فنلغي مجيع ما جتشمناه من
نتنزل فيها غاية
ُّ
وطريقة أخرى َّ
اإلحصاء ونقول بقول الصاعدي عن الفائت الظني :إنه (ال يعرف تقديره عىل
وجه الدقة)(.)1
فأما الطريقة األوىل فإنا إذا طبقنا هذه املعايري الثالثة عىل ألفاظ العامة
التي ال تعرف يف معجم وال كتاب فال بدّ أن نعرف ً
أوال تقدير عدد ألفاظ
العامة .وقد قدّ رُتا يف ر ّدي بـ( )5000كلمة ،وقدّ رت الفائت الظني كام أ َّدتنا
إليه اإلحصاءات بـ( )10كلمة ،فإذا أخرجت املعايري بعد تطبيقها عىل هذه
الـ( )5000كلمة ( )1000كلمة  -وهي ال تكاد خترج أكثر من ذلك  -فقد
يكون يف هذه الـ( )1000كلامت فائتة اهتضمتها هذه املعايري كالفصيح القليل
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الشيوع واألنواع الكثرية الدور ونحوها ،ويبقى بعد ن
إذ ( )4000كلمة موافقة
هلذه املعايري .وقد بينا آن ًفا أن ما يوافق هذه املعايري ليس هو الفائت فحسب،
يضم أشتاتًا خمتلفة ،وهي
بل هو صنفان ،فصنف منه هو الفائت ،وصنف آخر
ّ
بعض األلفاظ املو ّلدة املر َجتلة ،وبعض األعجمي املستبهم األصل ،وبعض
واملتطور الداللة .وليس يشء يستطيع أن
الفصيح امللحون حلنًا مسا ًملا للقياس،
ِّ
يعزل الصنفي أحدَ مها من اآلخر .فإذا أخذنا بنظرية االحتامالت كان ّ
كل لفظ
ً
ً
وحمتمال أن يكون غري
حمتمال أن يكون فائتًا بنسبة ()%4.1
من هذه األلفاظ
فائت بنسبة (.)%53.1
ولكن الصاعدي اعرتض عىل بعض اإلحصاءات املتعلقة بالفائت الظني
كام ب ّينّا .وقد أفَض بنا هذا إىل أن أصبح عدد الفائت ( )51لف ًظا .واعرتض
املدونة يف املعاجم فذكر أنه مجع منها ()2000
ً
أيضا عىل عدد ألفاظ العامة غري َّ
لفظ وأهنا قد تصل بعد سنوات إىل ( )7000لفظ ،فإذا قلنا :إهنا ( )7000كام
ُيب ،وقدَّ رنا أن ما خيرج منها بعد تطبيق هذه املعايري ( )1000لفظ كام قدّ رنا
ّ
ساب ًقا بقي ( )3000لفظ ،فيكون ّ
ً
حمتمال أن
كل لفظ من هذه الـ()3000
ً
وحمتمال أن يكون غري فائت بنسبة
يكون فائتًا بنسبة ( )%0.1أي نصف (،)%1
( .)%55.1وهذا ّ
أقل من تقديري السابق.
تنزلنا أكثر من هذا فجعلنا هذه املعايري قادرة عىل أن خترج من هذه
وإذا ّ
الـ( )3000( )7000لفظ فإنه سيبقى فيها ( )1000لفظ ،فتكون نسبة احتامل
أن يكون ّ
كل لفظ منها فائتًا هي ( ،)%5.1ونسبة احتامل أن يكون غري فائت
113

ّ
فستظل نسبة الفوات
هي ( )%51.1فقد رأيت أنّنا كيفام قلبنا االحتامالت
ضئيلة جدًّ ا.
وأما الطريقة الثانية فهي أن نلغي مجيع ما ذكرناه من التقدير ونأخذ بقوله
يف احلكم بجهالة مقدار الفائت الظنّي ،فإنا إذا طبقنا املعايري الثالثة حي ن
إذ عىل
املدونة فسنقِض ً
أوال بأن يكون مجيع ما تنطبق عليه فائتًا
ألفاظ العامة غري
ّ
بنسبة ( )%30ألنا عرفنا بتجربة سابقة أن نسبة سالمة كالم العامة من اللحن
قد تصل يف أقىص تقدير إىل هذه النسبة ،ولكن هذه الـ( )%30ليست خالصة
الحتامل الفوائت ألهنا إن كانت قد أحصت احتامل اللحن فلم حتص احتامل
التوليد ،فسيكون فيها إذن ما هو فائت وما هو مو ّلد مر َجتل وشبهه .وألنا ال
نعلم عدد هذا وال عدد ذاك فنقسمها بالسو ّية بينهام فتكون نسبة احتامل
الفوات ( )%51ونسبة احتامل التوليد ( )%51كام أن نسبة احتامل اللحن
مباحا للعا َّمة غري حمظور طوال ألف
( .)%50فإذا علمنا أن باب التوليد كان ً
ّ
يتجشم أحد من العلامء تت ّبعه وتدوينه ،وعلمنا أن الفائت جزء من
سنة وأنه مل
الفصيح وأن العلامء كانوا ح َرصاء عىل مجعه واستقرائه وتدوينه يف كتبهم وأن
عامته مذكور يف القرآن أو احلديث أو األمثال أو الشعر أو غريه وأخذنا
ومجها([ ،)1أي
دونوا مجهور لغة العرب َ ّ
باعرتاف الصاعدي حي ذكر أن العلامء ّ
ويقوى
مع َظمها] ،أ ًّيا كان عدده فس َيضعف جانب الفوات وينخفض احتامله
َ
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جانب التوليد ويرتفع احتامله ،فإذا جعلنا احتامل التوليد ضعف احتامل
الفوات  -وهذا ُّ
املدونة يف
أقل تقدير – كان كل لفظ من ألفاظ العامة غري
ّ
املعاجم بعد تطبيق املعايري فائتًا بنسبة ( .)%45وهذا كام ذكرت عىل أقىص
ّ
األدق فهو ال يصل إىل ( )%2كام بينت آن ًفا.
التنزل معه .فأما التقدير
درجات ُّ
وقد ذكر الصاعدي أن غلبة الظن تتحقق بحساب نسبة األلفاظ الفصيحة
يف كالم العامة اليوم .وقد كان قدّ رها بـ( )%77وذكرنا أهنا ال تتعدى (.)%30
واحتج هلذا بأن األصل يف ألفاظ الناس الفصاحة ،وأن البقاء عىل األصل
ّ
حجة يف اللغة( .)1واقتصاره عىل حساب هذه
يسمى استصحاب احلال ّ
الذي ّ
النسبة غلط ّبي ،فإن هذا قد يص ّح لو ثبت لنا شيئان ،أحدمها أن نضمن أن
العامة مل يو ِّلدوا كلمة ّ
قط يف مدّ ة ألف سنة .واآلخر أن يكون العلامء مل يتو ّفروا
عىل مجع اللغة وتقصيها وينفقوا يف هذا غاية جهدهم وطاقتهم .فأما والعا ّمة مل
دونوا
يعطونا عهدً ا وثي ًقا بأهنم مل يو ّلدوا شي ًئا من األلفاظ .وأما والعلامء قد ّ
مجيع ما سمعوه وعرفوه من ألفاظ اللغة فاألصل أن كالم العرب القديم
مدون ،فام فات منه فهو خالف األصل ،وليس العكس .وعىل ذلك
الفصيح َّ
تكون النسبة عىل التسليم هبذه الطريقة (.)%45
وقد اعرتض الصاعدي عىل إغفايل لذكر املعايري األربعة املرجحة املساعدة
وذكر أن ذلك (عمل غري صالح يف األخالق ويف موازين العلم وأدبياته) وأنني
َ
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أخفيتها ودلست وأومهت وخالفت مبادئ البحث العلمي ونافيت األدبيات
ستغرب مني وأنه عاديت( .)1وهذا من البغي بغري
واألخالقيات وأن هذا ال ي َ
احلق ،وذلك أين ال أحتاج أن أذكرها ألنه يرى أن الثالثة التي ذكرُتا كافية
ّ
لتحقيق الفوات الظني متى انطبقت عىل كلمة .وهذه األربعة إنام تزيد االحتامل
استحق بلوغ درجة الظنية باملعايري الثالثة،
عنده قوة ظ ُن بعد أن يكون قد
ّ
ينحي الكلمة من احتامل
فتخ ّلفها عن كلمة من الكلم ال يسقط أصل
الظن وال ّ
ّ
الظن .وال يعنيني رأيه يف
الفوات الظني عنده .وأنا إنام أخالفه يف ثبوت أصل
ّ
تفاوت الظ ّن ألن هذا ال يؤ ّثر يف اسمها وال يف ما ينبني عليها من أحكام.
│
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د -تسمية احتامل الفوات بعد بيان النسبة:
ّ
وحمل احلسم منها ،ولكن
هذه النقطة هي صميم القضية ومثابتها
وحتري .وذلك أين بينت أن نسبة احتامل الفوات التي
الصاعدي اضطرب فيها ّ
الظن ً
فضال عن غلبة الظ ّن
انتهينا إليها باإلحصاء تبلغ ( ،)%4.1وهذا ال يبلغ
ّ
التي يدّ عيها يف الفوائت الظنية .وال جرم أنه قد عرف ذلك وعلم أن مجيع
اعرتاضاته عىل اإلحصاءات التي ذكرُتا ،ومجيع التجارب التي صنعها لن
تسلمه إىل نسبة ( )%50أو أزيدَ ليتحقق يف هذه الفوائت غلبة الظ ّن ،فام كان
منه إال أن فعل أمرين:
األول :أنه مل يستمر يف اإلحصاءات التي أخذ فيها ومل يبن بعضها عىل
بعض إىل أن ينتهي إىل إثبات أن نسبة احتامل الفوات تبلغ ( )%50أو أزيد،
نص
وأهنا ليست ( ،)%4.1وذلك ليتحقق فيها غلبة الظن ومقاربة اليقي التي ّ
عليها يف كتابه.
ّ
فرسته ،وهو رجحان أحد
الشك عىل معنى
الثاين :أنه أدخل
ّ
(الظن) كام َّ
ّ
الشك
للظن معنًى آخر ،وهو أن يكون بمعنى
االحتاملي عىل اآلخر ،فذكر أن
ِّ
مطل ًقا .وزعم أين أخفيت هذا املعنى كعادته يف استسهال إرسال الت َُّهم.
ولعله مل يفطن إىل أنه باعرتاضه هذا قد جعل مذهبه يف الفوائت الظنية
املتعجب) .وذلك أنه إما أن يريد بالفوائت الظنية
جذا ًذا (وتلك لعمري هنية
ِّ
رجحان أحد األمرين عىل اآلخر ،أي ما كانت نسبة احتامله فوق ( .)%10وإما
أن يريد هبا مط َلق الرت ّدد بي أمرين سواء تساويا أو رجح أحدمها عىل اآلخر،
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أي ما فوق الـ( )%0ودون الـ(.)%100
نص ما ذكره يف كتابه  -فإنه يعرتض عليه من
فإن قال باألول – وهو ّ
وجهي:
أيضا الُتامي
األول :أنه ال معنى الستدراكه للمعنى الثاين وال معنى ً
بإخفائه.
الثاين :أنه مل يستطع أن يقيم الب ّينة عىل ذلك ونك ََل عن املِض يف
اإلحصاءات ثم ذكر نتيجتها النهائية وبيان بلوغ نسبة االحتامل إىل (.)%50
وإن قال بالثاين – وهو ظاهر اعرتاضه هذا  -فإنه ير ّد عليه من ثالثة
أوجه:
أثبت
األول :أنه
حكم عىل مذهبه هذا بالبطالن وكفانا مئونة تفنيده ألنه َ
َ
بالظن يف مصطلح (الفوائت الظنّية) مط َلق الرت ّدد ،أي ما فوق الـ()%0
أنه يريد
ّ
الظن وال يعتدّ ون به إال إذا
ودون الـ( .)%100والعلامء مجي ًعا ال يبنون عىل
ّ
راجحا .فأما ما مل يتجاوز ( )%10فإنه وإن سامه بعضهم ظنًّا فإنه ال يبني
كان
ً
لفظي.
حكام ،فخالفهم يف تسميته إنام هو خالف
ّ
عليه ً
الثاين :أنه ناقض كالمه السابق حي ذكر أنه (حي تقول :إن هذه الكلمة
الظن بأهنا من الفوائت) وأن (اجتامع
من الفوائت الظنية .يعني هذا القول غلبة
ّ
يقرهبا من درجة اليقي
هذه املعايري الثالثة يف كلمة أو داللة هلجية
ّ
حري أن ّ
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النص ّ
يدل عىل أنه يرى أن الفوائت
حي ُيكم بأهنا من الفوائت)( ،)1فهذا
ّ
الظن وقاربت اليقي وأن املعايري الثالثة كافية يف
الظن ّية قد حتققت فيها غلبة
ّ
الظن ومقاربة اليقي ال توجب جماوزة الـ()%10
ذلك .وقد ذكرنا أن غلبة
ّ
وحسب ،بل توجب مقاربة الـ(.)%100
سمى
الثالث :أنه ناقض إنكاره السابق للدكتور سليامن العيوين حي َّ
وتشوهيا للمصطلح
فوائته بـ(الفوائت الشك ّية) فجعل هذا إسقا ًطا سلب ًّيا
ً
ّ
والظن مرتادفان فإن كانا
الشك
وتقبيحا مع أنه نقل هنا عن النووي أن
ّ
ً
مرتادفي فام باله كر َه تسميتها باسم (الفوائت الشكّية)؟( )2وإن كان ال يق ّر بام
عيل يف إخفائه؟
ذكره النووي فلامذا يذكره كاملستدرك به ويشنّع ّ
│
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 اخلامتة:
وإذن فنسبة احتامل أن تكون األلفاظ العامية التي ال تعرف يف معجم وال
مدون تبلغ عند املق ِّلل ( )%0.1أي ّ
توجد يف كتاب ُّ
أقل من
قط فائتًا
فصيحا غري َّ
ً
التنزل الشديد ( .)%45وكال النسبتي وهم يف
( )%1وتبلغ عند املك ِّثر وعىل ُّ
فحق اسمها أن يكون
اصطالح العلامء ألن ما مل يبلغ ( )%10فهو وهم،
ّ
(الفوائت الومهية) .وال جيوز بناء األحكام عليها ألن العلامء جممعون عىل أنه
بالظن الراجح ،فالتع ّلق هبذه الدعوى تع ّلق
ال يعمل بالوهم ،وإنام يعمل
ِّ
باخلرافة وركون إىل األوهام وصدوف عن املنهج العلمي يف البحث
واالستدالل ،مع ما يف هذا من تفخيم أمر العا ّمية والتنبيه من ذكرها وإحلاق
كثري من األلفاظ بكالم العرب القديم واال ِّدعاء عليهم بام ال تسنده حجة
صحيحة وال برهان أبلج ،واجلراءة عىل تفسري كالم اهلل تعاىل بألفاظ ظنينة،
ّ
فلعل الدكتور عبد الرزاق الصاعدي يراجع مذهبه هذا وقد ب ّينّا له اضطرابه
احلق
العلمي ،فإن الرجوع إىل
واختالل معايريه وخمالفته ملنهج البحث
ّ
ّ
وإنصاف املخالف يف الرأي خصلة من خصال أهل العلم وسمة من سامت
ذوي الفضل.
│
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عقبه أم عقيبه؟ وكيف تُضبط؟

()1

س :ما الصواب (ذكرته عقبه) أم (عقيبه)؟ وكيف تضبط؟
ج :األفصح أن تقول( :ذكرته عق َبه) بضم العي وسكون القاف كام تقول
العامة و(عق َبه) بضمتي و(بعقبه ويف عقبه وعىل عقبه) .ومعناها ( َبعدَ ه).
(عقبه) بفتح فكرس كام تقول اخلاصة و( َعقبه) بفتح فسكون.
وأجاز اللحياين َ
وجيوز (عقي َبه) بالتصغري للتقريب كام تقول( :بعيدَ ه).
نص عىل
وأما َ
(عقيبه) بفتح العي فلم نجد العرب تستعملها ظر ًفا .وقد ّ
الرازي ،وإنام هي ( َفعيل) بمعنى (مفاعل) أي معاقب ،مثل
نحو من ذلك
ُّ
قديام .وهي جائزة عىل أن
(جليس) و(رشيك) .وهي كثرية يف كالم العلامء ً
تكون ً
حاال أو تكون ظرف زمان عىل تقدير (ذكرته وقتًا عقي ًبا له) ،ذكر ذلك
الفيومي وم ّثل له بقوهلم( :يفعل ذلك َعقيب الصالة) أي وقتًا عقي ًبا لوقت
ّ
الصالة ،فحذف (الوقت) ونابت عنه صفته .وله نظائر معروفة.
│

( )1نرش يف تويرت وفسبك يف 1220 /5 /5هـ.
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مسائل متفرقة في البديل الفصيح من ألفاظ اللغة

()1

طحي) أي :ظاهري غري عميق ،نسب ًة إىل (السطح).
 يقال( :رجل َس ّوجدت ابن املقفع يستعمل يف موضعه (اجلايف).
وهو مو َّلد .وقد
ّ
ً
مستقبال أو يف املستقبل).
 يقول الناس اليوم( :سأفعل هذا الح ًقا أووهي مو ّلدات صحيحة .والعرب تقول يف موضعها( :سأفعله من ذي َق َب نل،
أيضا:
ومن ذي ق َب نل) و(يف ما بعد) .وهذه األخرية ال تزال مستعملة .ويقولون ً
وبأخ ن
مؤخ ًرا) .وهي صحيحة .والعرب تقول( :فعلته أخ ًرا َ
(فعلته َّ
وأخريا).
رة
ً
بي الشاربي (نَثرة) و( َلع َقطة).
 -تسمى الفرجة التي حتت طرف األنف َ

سمون
 اجلند الذين يتقدّ مون موكب األمري يفسحون لهَ
الطريق ي ّ
طرقة) .وقد ورد ذكر هذا يف «األغاين».
(امل ِّ

مفر ًقا يف تويرت وفسبك وآسك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
802

نسمي املصاب بجنون العظمة (أب َلخ) ،قال أبو َعمر الشيباين:
 لنا أن ّ(األبلخ :الفخور يف نفسه كأنه جمنون من عظمته وكربيائه).
يصح أن نسميها (ال َعميمة) كام
 (الرسالة اجلامعية) أو (الرسالة العا ّمة)ّ
قالت اخلنساء:
أبلــغ خفا ًفــا وعمــرا غــري مقصــ ن
رة
ً

(عميم ـ ًة) :ســوف يبــدو كـ ُّـل أرسار
َ

أي أبلغهم برسالة عميمة أي عامة أو مجاعية .واستغنت بالصفة عن
املوصوف.
(احلويل) .ومنه قول احلطيئة( :خري الشعر
 يقول العرب يف (السنوي):ّ
احلو ّيل املحكّك) وحوليات زهري .و(العام ّي) نسب ًة إىل العام .وله شواهد .وأما
(الشهري) و(اليومي) فلم يمرا يب .وال أدري أستعملومها أم ال ،غري أهنام
(سنوي).
أيضا أن يقال:
قياسا .وجيوز ً
ّ
جيوزان ً
 اخلَزيز :العوسج الذي جيعل عىل رءوس احليطان ليمنع التس ّلق [لسانالعرب].
قلت :يصح تسمية األسالك الشائكة هبذا االسم.
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 -القرشة التي تعلو اجلرح عند الربء اسمها يف لغة العرب (جلبة).

بهرجة) ،قال اللبيل:
 أقرتح تسمية (الشهادة الومه ّية) باسم (الشهادة امل َبهرج :هو املرضوب يف غري دار األمري .وال يباع به).
(الدرهم امل َ
لسلة باللفظ
 يف سعة العربيةمضطرب عن أن تسمي التغريدات املس َ
َ
(رس ًدا) أو (سلسلة) أو (ن َظ ًام) [بفتح الظاء،
سمها إن شئت َ
األعجمي (ثريد)ّ .
(نس ًقا) أو (سم ًطا) [وهو اخليط الذي
اسم ملا ينظم] أو (منظومة) أو (عقدً ا) أو َ
(نضدً ا) [وأصله ما نضد بعضه فوق بعض أي وضع] أو
يكون فيه النظم] أو َ
نحو ذلك.
 يمكن تسمية التخطيط اإلسرتاتيجي بـ(التخطيط املسترشف) أوجيل) ،من ّ
(امل ِّ
(جىل الصقر ببرصه) إذا نظر إىل صيده من بعيد حلدّ ة نظره.
 قول الناس اليوم( :بالكاد فعل كذا) يقاربه من كالم العرب لفظ804

(بالتكاليف) ،قال احلامك:
بيــت جارُتــا
وبالتكــاليف تــأيت
َ

متــّش اهلــوينى ومـا تبـدو هلــا قــدم

سمى اهلدية التي هيدهيا الرجل إذا قد َم من ن
سفر (الع َراضة).
ت ّ(الز َمع) .ويف «اللسان»:
 اللفظ الفصيح املرادف لكلمة (التوتُّر) هو َّهم بأمر) .واستعمله اجلاحظ يف «احليوان».
َّ
(الز َمع رعدة تعرتي اإلنسان إذا ّ
(الصقال) .ويف «األغاين»( :فإذا برش بن مروان
 يسمى ك َّي الثياب قدي ًام ِّالصقال).
عليه غاللة رقيقة صفراء ومالءة تقوم قيا ًما من شدة ّ
 املكعبات التي تش َعل هبا النار ليس هلا عند الناس اسم صالح ،وإناميسموهنا (البيض) .وهو اسم عام .وأرى تسميتها (ذكى) ،مجع (ذكوة)
والذكوة ُّ
و(ذكية)ُّ .
والذكية يف كالم العرب ما ألقيتَه يف النار من ح َطب أو ب َعر
تلهبها واشتعاهلا.
ليزداد ّ

 -الوسادة الصغرية تسمى يف لغة العرب (حسبانة).
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العظم وصم ال يبلغ
 يقال :وثئت يده ،وأصابه َوثء ،وهو أن يصيبَ
نسميه يف عاميتنا َ
(ش َعر).
الكرس .قلت :وهو ما ِّ
َ
سمى يف كالم العرب (أنشوطة) .والتي
 العقدة التي يسهل َح ّلها ت ّتشمل ذلك ك َّله.
تسمى (أربة) .و(العقدة) َ
يصعب َح ّلها ّ
[أنشوطة]

[أربة]

806

تسميه العرب (ا َملهلوس).
يسمن ّ
كثريا وال َ
 الذي يأكل ً من طريف األساليب قول سيبويه( :وليس يف الدنيا اسم صفته كذا)َ
مكان قولنا( :ال يوجد اسم
كثريا( :وليس يف األرض)
ويف معناه قول اجلاحظ ً
صفته كذا).
سمى هذه يف كالم العرب (مق َب ًضا) و( َمقب ًضا) و(مق َبضة) و( َمقبضة)
ت ّو(عروة) و(أذنًا).

اسام لبيض النّمل ،وهو ّ
أدق األشياء وأحقرها،
 مل تدَ ع العرب أن تضع ً177

فسمته (املازن)
ّ

بل إهنم مل يغفلوا ما هو أغمض من ذلك ّ
وأقل .وذلك تسميتهم الشوك
الذي يف ساقي اجلرادة (التأشري)

│

808

أصول بعض الألفاظ والأساليب والمعاني العامية والعصر ية

()1

نص نفيس نادر لقطرب (ت بعد 410هـ) يف نسبة لغة حذف ياء
 هذا ّاملتكلم بعد نون الوقاية إىل من يتكلم هبا من العرب ،قال [بترصف]( :وبعض
أيضا ويدع النون
طيئ يقول :رض َبن زيد .فيقف بغري ياء ويصلها بحذفها ً
ساكنة مثل قوله( :فيقول ريب أكرمن) .وقد حكاها يونس لنا عن أعرب الناس
من بني سليم).
احلامك:
بـ(الضو) فصيحة ،منها قول
النار
ّ
 تسمية العا ّمة َّ
وإين ألدعو الضيف بالضوء بعـد مـا

األرض نضاح اجلليد وجامده
كسا
َ

قياسا
النار ،من باب إطالق العام عىل
أراد بالضوء
ّ
اخلاص .وجيوز ً
َ
(ض ّو) كام تقول
(ضو) ،وباإلبدال واإلدغام َ
ختفيف مهزُتا باحلذف والنقل َ
العامة.
 أسلوب (عىل ضوء) كقولك( :امش عىل ضوء هذه اإلرشادات)أسلوب فصيح قديم ،منه قول احلطيئة:
َ
أضـأن لنـا
نمّش عىل ضوء أحسـاب

كام أضاءت نجـوم الليـل للسـاري

 استعامل (بع نً
استعامال
نف) يف نحو قولك( :رضبته بعنف) ليس
معارصا ،بل هو قديم ،منه قول بشار بن برد:
ً
( )1نرش مفر ًقا يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة.
179

عــــــيل أ ُّم املنايــــــا
نفســــــتهم
ّ

ن
نــــف) فنــــاموا
(فأنــــامتهم بع

 قول بعض العامة( :مرح ًبا ألف) معروف يف قديم الدهر ،منه قولوضاح اليمن (ت50هج):
طــــرق اخليــــال ،فمرح ًبــــا ألفــــا

بالشـــــاغفات قلوبنـــــا شـــــغفا

وقول اآلخر:
طــــــرق اخليــــــال ،فمرح ًبــــــا

أل ًفــــــــا برؤيــــــــة زينبــــــــا

 قول الناسّ :(لكل بارز أعداء) يف معنى قول الشاعر القديم:
عـــا َدوا مروءتنـــا ،فضـــ ِّل َل ســـعيهم

ّ
ولكـــل بيــــت مـــروءة أعــــداء

عباك قديم ورد استعامله يف
ويترشط) يقاربه م َثل
(طرار
 قول العامةّ :ّ
ّ
فييل ويقرتح).
«األغاين» وغريه ،وهو قوهلم( :ط ّ
 قول العامة( :هذا كالم ما ينقال) صحيح مسموع .وهو مطاوع (قلته). قول العامة( :احلمد هلل) بكرس الدال والالم صحيح فصيح .وهي قراءةاحلسن البرصي وغريه ،وذلك أنه ملا كثر استعامل هاتي الكلمتي مقرتنتي
عدّ تا كالكلمة الواحدة فاستثقل فيها توايل الضمة والكرسة اللتي مها أثقل
احلركات فأتبعوا األول الثاين.
 قول الشاعر العا ّمي:حجنـــا ســـاملينا
يـــا ليتنـــا مـــن ّ
قد سبقه إليه األحوص يف قوله:
881

كان الـذنوب الـيل علينـا خفيفـات

ـــت
ـــرض ســــلامك ملــــا َحرمـ َ
تعـ ّ

ضـ ّ
َ
ـــاللك مــــن حمــــرم
ـــل ضـ

رب ،يـــــا ليتـــــه
تريـــــد بـــــه الـــــ ّ

رب واملــــأثم
كفا ًفــــا مــــن الــــ ّ

ونظريه قول اآلخر:
وخرجـــت أبغـــي األجـــر حمتســـ ًبا

ــورا مـــن الـــوزر
فرجعـــت موفـ ً

 س :تقول العامة( :ونعم باهلل) ،فهل زيادة الباء هنا صحيحة؟ج :نعم ،صحيحة .وقد حكى ذلك الفراء عن العرب.
 قول العامة( :ر ِّيس) بمعنى (رئيس) فصيح .ومنه قول الكميت:ُتــدَ ى الرعيــة مــا اســتقام الــر ِّيس
 قول العامة( :خنقته ال َعربة) فصيح مليح ،منه قول أيب الشيص اخلزاعي(ت:)151
وقـــد خنَ َقتهـــا َعـــربة ،فـــدموعها

عىل خدّ ها بيض ويف نحرها صـفر

 تشبيه املحبوب بامللح مضا ًفا إىل جنسه أو نحوه قديم ،قال العوام بنعقبة بن كعب بن زهري:
وإن تــك ســوداء العشــي َة فارقــت

فقد مات ملـح الغانيـات ونورهـا

 قول العامة (أظنّي) بحذف إحدى النونات الثالث فصيح ،قال تأبطرشا:
ًّ
أظنّـــــي م ّيتًـــــا كمـــــدً ا وملـــــا
ووقع يف كالم أليب الغمر.
111

أطـــالع طلعـــ ًة أهـــل الكـــراب

قديام ،منه قول عروة بن
 قول املضيف للضيف( :البيت بيتك) معروف ًالورد:
فرايش فراش الضيف ،والبيـت بيتـه

ومل يلهنـــي عنـــه غـــزال مقنّـــع

(سم) ثالثة أقوال:
 يف أصل َاألول :أنه (سم ًعا وطاعة).
الثاين :أنه (بسم اهلل).
سمي) .وهو الصحيح.
(سم) .وهو فعل األمر من
الثالث :أنه
(سمى ي ّ
َّ
ِّ
(سم ما تريد) ،أي اذكر يل اسم ما تريد أفعله .ولذلك تدخل عليها ياء
واملراد ِّ
(سمي) .وهي عربية فصيحة.
املخاطبة فيقالّ :
 قال املرزوقي يف بعض كالمه( :هذا تطنُّز من القول) .وهو من لغةالعامة .واملعروف يف املعاجم (ال َّطنز) .وبمثل هذا علق املحقق عبد السالم
هارون.
قديام يسمون (الك َرة) (األكرة) ،ذكر هذا ابن درستويه
 كان العا ّمة ًمكي
(ت )523ثم صاروا يقولون( :الكورة) كام نقول اليوم ،ذكر هذا ابن
ّ
(ت.)101
 (السواليف) و(اهلواجيس) يف كالم العامة صحيحتان عىل مذهبالكوفيي الذين جييزون اإلشباع يف نحو هذا .واألصل (سوالف)
و(هواجس).
 (اجلغمة) يف كالم العامة بمعنى اجلرعة من الرشاب مقلوبة من882

العبودي أن يذكرها يف
(الغمجة) يف كالم العرب باملعنى نفسه .وقد فات
َّ
معجمه.
َ
خاثر
كسالن :أصبح فالن
 قال األصمعي( :يقال إذا أصبح الرجلَ
النفس) .وهو من العامي الفصيح.
أظن من قول العرب( :ر ِّيث) بمعنى
 قول العامة( :ر ِّيض) أصله يف ما ّ(بطيء).
(مزر شعره) ،إذا جذبه وشدّ ه حتى كاد ينقطع يف يده.
 تقول العامة:َ
(مزره) إذا قرصه بأطراف أصابعه .ذكره الصغاين يف
وأصله من قول العرب:
َ
(تكملته).
(السعابيب).
(السعابيل) يف كالم العامة أصلها عند العرب َّ
 َّاملفضل بن سلمة (ت[( :)450وتقول ]:فقأت عينه .والعا ّمة
 قالَّ
نص نادر.
تقول :فقعت) .وهذا ّ
كنت ً
رجال فافعل كذا) استعامل قديم
 قول الرجل خلصمه حتدّ ًيا( :إن َورد يف قول رجل لعاصم بن عمر بن اخلطاب يف أرض كانا يتنازعاهنا.
 قول الناس( :فالن خوش رجل) منقول من الفارسية .و(خوش)(حسن) .وقد ورد يف شعر لألعشى .كام أهنم قدموا الصفة عىل
عندهم بمعنى َ
املوصوف .وهذا نادر.
 قول بعض العا ّمة( :ما كاري) بمعنى (هذا أمر ال دخل يل فيه وليسهو من صنعتي وال عميل) مأخوذ عن الفارسية ألن (الكار) فيها هو املهنة
113

والصنعة.
اجلر مع الضمري يف كالم العا ّمة نحو (لنا) و(لكم) موافق
 كرس الم ّللغة خزاعة.
و(اإلوزة) لغة
(و ّز).
ّ
 ّالوزة )يف كالم العا ّمة موافقة للغة متيم .ومجعها َ
(إو ّز) .وقد نس َبهام هذه النسب َة يونس بن حبيب يف
أهل احلجاز .ومجعها َ
«نوادره» ،نقل ذلك عنه البطليوك .ومل ينسبهام صاحب «اللسان» وال
صاحب «التاج».
│
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مسائل متفرقة في الفروق اللغو ية

()1

يؤرخه تأرخيًا وتارخيًا (عىل قياس مذهب التخفيف)،
 يقالّ :أر َخه ّيورخه تورخيًا.
وور َخه ّ
َّ
قلت :أراه أعجم ًّيا ألمرين:
األول :أنه ليس له من االشتقاق ما يشهد له.
الثاين :أهنم ذكروا أن التاريخ قد أخذه العرب من العجم ،والعادة َّ
أن
أدوات احلضارة يتل ّقفها اآلخذ باسمها من أهلها.
و ّملا َ
كان أعجم ًّيا فقد استعملته العرب بالواو واهلمز ألن العرب تترصف
َ
َ
األعجمي ما ال تترصف يف غريه ،من ذلك ّ
ثالث
(جربيل)
أن يف
يف الكلم
ّ
عرش َة لغ ًة .ولكونه أعجم ًّيا مل يكن مصي ًبا من َ
قالَّ :
إن أحدَ مها مبدَ ل من اآلخر.
ثم ّ
فكيف نعلم أن أحدَ مها هو األصل؟
مترصف،
إن كليهام
َ
ّ
أردت العل َم فاألشهر ترك اهلمز (التاريخ) ألنه
أما الرتجيح بينَهام فإن
َّ
ن
َ
غلب عليه ،ربام ّ
َ
هيمزون فتلقاه الناس
قريش وكانوا ال
ذاع عن
ألن
التاريخ َ
َ
ن
مهموز هلذه العلة يف ما أرى ،إذ
غري
عنهم بلساهنم كام ذاع لفظ (النبي) خم ّف ًفا َ
األرجح فيه أن يكون مشت ًّقا من (ن ب أ) فيكون (فعيالً) بمعنى (مفعل) أو
(مف َعل).
مفر ًقا يف ملتقى أهل اللغة وتويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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املصدر فاألشهر اهلمز (التأريخ).
أردت به
وإذا
َّ
َ
املرسل الذي َعالقته السببية
سموا
العلم باملصدر من باب املجاز َ
َ
وإنام ّ
العلم هذا ال يكون إال باملصدر.
ألن
َ
 (املدح) الثناء عىل الصفات اخللقية كاجلامل ،واالختيارية كالكرم.و(احلمد) عىل االختيارية فقط ،و(الشكر) عىل صفة اإلحسان من االختيارية
فقط.
 الصواب أنه ال َفرق بي (اإلتيان) و(املجيء) .وما ادعاه أبو هالل
العسكري يف «فروقه» باطل إذ ال َ
زعم من حيث األصل ،بل األمر
ُّ
دليل عىل ما َ
يثبت خال َفهَ ،
احلامك:
قال
ّ
َ
ســبط العظــام كــأنام
فجــاءت بــه

بــــي الرجــــال لــــواء
عاممتــــه
َ

وقال أبو ن
َ
اهلذيل يف «احلامسة»:
كبري
ّ
فأتــت بــه حــوش الفــؤاد مب َّطنًــا

ســهدً ا إذا مــا نــا َم ليــل اهلوجــل

اآلخر حممول عليه؟
عرف أن هذا هو األصل وأن
فكيف
َ
َ
َ
ثم لو َ
كان ذلك مل يكن له أثر يف الكالم ألن معنامها يف االستعامل واحـد،
َ
قال تعاىل :

﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [األعـراف]145 :

َ
وقال  ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [املؤمنون.]71 :
أما مل َ استع َ
مل القرآن هذا مكان هذا فذلك  -واهلل أعلم  -من باب
ن
ظن
التنويع ملا له من الرتويح عن النفوس واالستاملة للقلوب .ومن اخلطأ أن ي َّ
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غري علة التنويع .وحسبك بعلة التنويع عل ًة حكيمة
أن لكل يشء من ذلك عل ًة َ
مرع ّية.
 الكالم عىل إمكان الرتادف يف الكلم يطول .والصحيح الذي أرضاهَ
العلل تسنده وتظاهره أنه يقع يف كالم العرب ويف كالم اهلل تعاىل .ومن
وأرى
ن
َ
معدودة ،إذ من البالغة التنويع .ووجه
مسالك
نقرص البالغ َة يف
اخلطأ أن
َ
َعالقته بالبالغة مراعاته َ
حال املخاطب بطرد امللل واجتالب اجلدّ ة يف احلديث
يلتمس
وجتنّب التَّكرار ملا له من ث َق نل عىل النَّفوس .وللمعارض هلذا أن
َ
ولكن التزا َمه َ
هرب منه من َّما ال
التأويالت،
ذلك سيفِض به إىل ما هو أشدُّ مما َ
َّ
َيرضاه أحد لكالم اهلل .والذي يد ُّلك عىل ثبوت الرتادف َّ
أن الكلم َة الواحد َة يف
ن
(نز َل وأنزل) ،فلو
السياق الواحد والغرض الواحد تقرأ عدَّ َة
قراءات نحو َّ
فرقت بينها يف املعنى ألس َل َم َك هذا إىل التناقض .وإذا كانت العربية لغ ًة كسائر
َ
خالصا ،وإنام
اللغات يعتورها ما يعتورها ،وإذا كانت ليست ك ّلها منط ًقا
ً
ن
ن
وتشبيه فال بد َع أن
وتوه نم
وجتو نز
منطق
البرشي بام فيه من
مرجعها العقل
ُّ
ّ
ُّ
يكون يف العربية األلفاظ املرتادفة ،بل لو منعنا َ
َ
مثل هذا ألسأنا إىل اللغة من
ن
ن
َ
واحد للمعنى الواحد ،فإن هذا
بلفظ
اإلحسان ،وذلك باالكتفاء
حيث أردنا
ن
منزل عىل ما يوافق نظا َم العرب يف كالمهم ،وإنَّام
ليس
بمحمود .وكالم اهلل ّ
ّ
لتومههم أنَّه أمر مذموم .وهذا ال يصح ملخالفته
الرتادف فيه
يمنع بعضهم
َ
َ
َّ
َ
ووجدت اب َن
ذكرها.
وألن
البرشية
العقل والفطر َة
َ
ُّ
الرتادف له ع ّلة وجيهة ب ّينّا َ
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ن
عاشور يقول عن َد قوله ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾
[األعراف( :]145 :واإلتيان واملجيء مرتادفان ،فذكر املجيء بعد اإلتيان ليس
الختالف املعنى ،ولكنه للتفنُّن وكراهية إعادة اللفظ) [التحرير والتنوير / 2
.]11
أيضا قوله َ
تعاىل﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ومن نظائر ذلك ً
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﴾ [النساء ،]5 :فغا َير بي اللفظي (تقسطوا) و(تعدلوا) واملعنَى واحد.
وقـ َ
ـم
ـال ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﴾ [النســاء ]75 :ثـ َّ
قال بعدَ ها بآيـة﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ن
واحد.
ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [النساء ]51 :و(وجدَ ه) و(ثق َفه) بمعنًى
َ
وقـــــال ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾ [املائـــــدة]5 :

ن
واحد َ
عىل الصحيح.
و(الكامل) و(اإلمتام) بمعنًى

│
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(اللغة) اشتقاقها ودلالتها

()1

اختلفت كلمة الناس يف لفظ (اللغة) من جهة اشتقاقها وداللتها اختال ًفا
طويالً .وقد دعاين هذا إىل أن أنتح َيها وأضطل َع ببحثها ومعاجلتها .ورأيت أن
َ
التأيت إليها من خالل حتقيق ما َّدُتا عىل َمنهجن يل كنت اختططته من قبل،
يكون ِّ
تفرعت منها.
ثم بيان صلتها باملا َّدة
َ
وكيف َّ
َّ
 -1حتقيق املا َّدة:
َّلالم والغي والواو أصول ثالثة:
(معنوي)
األول:
ٌّ
األصل َّ
وهو :سقوط القيمة.
= تصاريفه:
(اللغو) اسم ن
ثم
عي جامد .وهو يف األصل مصدر مل يشت ََّق منه فعلَّ ،
اسم ن
عي فقالوا :ل َغا يلغو ،ول َغا يل َغى
صار َ
تنوك أصله فاش َت ُّقوا منه بعدَ أن َ
َ
َّ
ثاين األصول فيها الغي ،وهي من حروف احللق) ولغ َي يل َغى (من باب
(ألن َ
نرص وفت ََح وفر َح) :إذا أتَى باللغو .وهو عىل غري الغالب من معاين (ف َعل) ألن
َ َ
َ
(عرض له اللغو ،وهو سقوط القيمة) .وهذا ليس
يكون املعنَى
الغالب أن
َ
َ
ن
بمراد هنا ،وإنام املراد أنَّه (أتَى بام سقطت قيمته) ال أنَّه (سقطت قيمته هو) ،أال
( )1نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1251 /14 /5هـ.
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َترى أنك تقول يف نظائره م َث ً
التغري إىل األسوأ.
(فسد الّشء) :إذا َ
عرض له ُّ
الَ :
التغري إىل األسوأ.
وال تريد أنه أتَى بام َ
عرض له ُّ
واملصدر (ال َّلغو) ،وهو لـ(ل َغا) .و(ال َّل َغا) ،وهو لـ(لغ َي) ،و(امللغاة).
غوى) عىل غري قياس.
والثالثة قياس .و(ال َّل َ
َ
َ
تعـــاىل ﴿ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [الغاشـــية.]11 :
قـــال
وقـــالوا( :الغن)،
ن
ن
فاعـل مـن (ل َغـا)  :إذا أتَـى بـاللغو.
ألهنا اسـم
و(الغية) بمعنَى (آتية بال َّلغو) َّ
َ
تعـاىل ﴿ :ﰗ
والتاء فيها للمبالغة .وتكون املبالغة راجع ًة إىل النفي كام يف قولـه
ﰘ ﰙ ﰚﰛ﴾ [فصـــــــلت ]21 :وقولـــــــه ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ن
َ
وجوه َ
تكـون
أخر ،أحدها أن
أيضا ثالثة
تمل فيها ً
ﮙﮚ﴾ [الـنجم .]17 :وُي َ
التاء للتأنيث عىل تقدير املوصوف مؤ َّن ًثا ،كأنَّـه َ
قـالَ :
(شـف ًة الغيـ ًة) أو (نف ًسـا
الغي ًة) .وهو وجـه َمقبـول وإن كـان َ
األول .والثـاين أن تكـون (الغيـة)
دون َّ
ألن َّ
ال َّ
مصدرا كـ(العافية) و(العاقبة) .وهـذا مل يثبـت أصـ ً
كـل مـا ا َّد َعـوا فيـه
ً
املصدر َّية من هذا البناء حمتمل البقا َء عىل األصل ،فال ُي َمل عليه .والثالـث أن
ن
وذلـك أنَّـه ملـا َ
َ
َ
طـال
(فاعل) هنا للنسب ،وليس جار ًيا عىل الفعل.
يكون بناء
اسم ن
عي اشت ُّقوا منه فقـالوا( :الغن) ،أي :ذو ن
لغـو .كـام
عليهم استعامل (ال َّلغو) َ
قالوا( :دارع) نسـب ًة إىل (الـدرع) و(تـامر) نسـب ًة إىل التمـر و(البـن) نسـب ًة إىل
ويشـهد هلـذا الوجـه
(ال َّل َبن) .وهذه النِّسبة مل نجدها تص ُّح يف غري اسم العـي.
َ
حلمولة املائرة هلم الغية) ،أي :مل َغاة .فإن (الغية) يف هذا املوضـع
احلديث( :وا َ
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َ
تكون
جاز أن
صح ثبوُتا هبذا املعنَى يف هذا املوضع َ
غري النسب .وإذا َّ
ال حتتمل َ
وارد ًة يف غريه.
َ
أسقط قيمتَه.
وقالوا :ألغاه يلغيه إلغا ًءا ،إذا
طلب منه أن يلغو (عىل القياس).
واستل َغاه:
َ
وذلك َّ
َ
أن اهلَزل رضب من ال َّلغو .وقد يأيت بناء
املهازلة.
واملالغاة:
َ
َ
َ
(شامتَه) للبادئ
(فاعل) يف املعنَى الذي يكثر فيه املقابلة وإن مل تقع كام قا َلوا:
َ
وكذلك (املالغاة) ،أال تَرى َّ
َ
الرجل قد
أن
بالشتم وإن مل يقابله املشتوم باملثل.
ثم ال يقع منه َ
ذلك موق َعه وال يصيب لديه موض َعه .فهذا بيان
هيازل صاح َبه َّ
لك أن َ
هلذه املسألة أردنا َ
حتيط بصورُتا وتأن ََس إليها.
= وجوه استعامله:
َ
املرسل ذي ال َعالقة
سموا بـ(ال َّلغو)
ساقط القيمة عىل سبيل املجاز َ
وقد َّ
التالزم َّية َّ
ألن (ال َّلغو) يف احلقيقة معنًى ،وهم وسموا به ما قا َم به هذا املعنَى
َ
يكون من باب االستعارة حيث
كمثل تسميت َك الّش َء الفاسدَ فسا ًدا .وجيوز أن
اللغو
رضوا أن جيعلوا هذه األشيا َء متل ِّب َس ًة بـ(ال َّلغو) حتى جعلوها هي
مل َي َ
َ
وك
نفسه إيغاالً يف املبالغة والتوكيد كام قالوا( :هو َعدل ور ًضا)َّ .
َ
ثم تن َ
َّ
وأصبح حقيق ًة
املجازي مكانَه
وحل االستعامل
احلقيقي للكلمة
االستعامل
َ
ُّ
ُّ
عرف َّي ًة.
= ومن وجوه استعامله عىل هذا النحو إطالقه عىل:
ــع مـــن الكـــالم .ومنـــه قولـــه تعـ َ
ــاىل:
ــري فيـــه وال نفـ َ
 -1مـــا ال خـ َ
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﴿ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ﴾ [املؤمنـون ]5 :وقوله ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾
[مريم.]14 :
 -4ما مل ينعقد عليه القلب من األيامن .ومنه قول اهلل َ
تعاىل﴿ :ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [البقرة.]441 :
َ
وذلك َّأهنا إذا بيعت أ َّمهاُت َّن
 -5أوالد البهائم ما عدا أوال َد اإلبل.
َهن بال َث َم نن.
تبعن َّ
 -2ما ال يعدُّ من أوالد اإلبل يف الدِّ َيةَ ،
قال ذو الرمة:
ألغيـــت يف الدِّ يـــة احلـــوارا
كـــام
َ

ـــوا
ـــي لغـ ً
املرئـ ُّ
وهيلــــك بينَهــــا َ
= وقد استعملوه عىل سبيل املجاز:

َ
فهمون عنها
ألهنم ال َي
وخاص ًة
أصوات البهائم،
فسموا به
َ
َّ
الطيور َّ
َ
َّ -1
وال يف َق َ
نفع عىل جهة
هون
معاين أصواُتا ،فش َّبهوها بام ال قيم َة له وال َ
َ
فهم منط َقها من أبناء
االستعارة الترصُي َّية وإن كانت يف نفسها َ
ذات نف نع ملن َي َ
قال ثعلبة بن ص ن
أ َّمتهاَ .
املازين:
عري
ُّ
ن
ن
ــــون ذار نع
ــــباء َج
بــــاكرُتم بس

َ
َ
وقبــل َلغــو الطــائر
الصــباح
قبــل َّ

ثم أطلقوها عىل
 -4وقالوا( :ال َّلغو) و(الل َغا) و(اللغ َوى) .وهي مصادرَّ .
مرسل َعالقته
خري فيه من الكالم .وهو جماز َ
الزمها كإطالقها عىل ما ال َ
العجاج:
التالزم َّية .وهو مذهب شائع يف كالمهم .ومنه قول َّ
عـــن ال َّل َغـــا ،ور َفـــث الـــتك ُّلم
802

نوي)
األصل الثاينَ ( :مع ٌّ
واللهج به.
وهو :لزوم الّشء
َ
= تصاريفه:
َ
يقال :لغ َي ول َغا يل َغى (عىل مثال فر َح وفت ََح) ل ًغا.
= وجوه استعامله:
من وجوه استعامله ،وك ُّلها حقيقة ،قوهلم:
 -1لغ َي باملاء.
بالرشاب.
 -4لغ َي َّ
 -5لغ َي بالكالم.
= التفريعات االشتقاق َّية هلذا األصل:
ن
بمصدر
خاص ًة،
خصصت العرب َ
بعض أفراد (ال َّل َغا) ،وهي لزوم الكالم َّ
َّ
َ
(التخصيص بالوضع)،
نسميه
يرشكها فيه غريها ،وهو (ال ُّل َغة).
َ
وذلك ما ِّ
ال َ
ن
حتت ن
خاص به
بلفظ
لفظ من األلفاظ
أي:
ختصيص بعض ما جيوز دخوله َ
ُ
َ
ن
عمل .وفيه ما يؤذنك
مقصور عليه ينفصل به عن غريه .وهو طريق مستَت ٌّ
بم َ
َبرباعة العرب َّية ولطف اشتقاقها وانفساح مطارحها .ونظري هذا قوهلم( :أثام)
ن
مع َّ
أن عقوب َة اإلثم من َّما يشتمل عليه
و(إثام) لعقوبة اإلثم ،فأفردوها
بمصدر َ
آخر فركبوا هبا
ترصفوا بـ(اللغة)
مترص ًفا َ
(اإلثم) من طريق املجازَّ .
َّ
ثم إهنم َّ
َ
األلفاظ
سموا هبا
سب َيل املجاز حيث خرجوا هبا من داللتها عىل احلدَ ث إىل أن َّ
املرسل ذي ال َعالقة التالزمية .وذلك َّأهنم ذكروا
املتك َّل َم هبا من طريق ا َملجاز َ
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(اللغة) وهي يف األصل دالة عىل احلدث ،وأرادوا هبا الز َمها ،وهو الكالم.
وليس هذا بمستنك نَر يف مذهبهم ،أال ترى َّ
أن معنَى (اللفظ) إخراج الّشء من
َ
فأمسى معنَى
سموا به
امللفوظ عىل هذا النحو .ومثله (القول) ً
أيضاَ .
الفم ،وقد َّ
ن
ن
ن
وبي
وألفاظ
أصوات
يلزمه اإلنسان من
وداللة يقع هبا التفاهم بينَه َ
(اللغة) ما َ
قومه .وقد تراهم بنَوا اشتقا َقها بالنظر إىل أب َي صفاُتا ،وهو اللزوم ،من حيث
َ
دون
ختتص امرأ
جمرى العادات التي
ُّ
كانت (اللغة) من األشياء التي َجتري َ
ن
امرئ وقو ًما َ
دون قو نم وال ُّ
تنفك عن صاحبها أو تزايله.
= تصاريفه:
ثم حذفت الواو منها كام حذفت يف (ق َلة)
قالوا( :ل َغة) .وأصلها (لغ َوة)َّ ،
و(ب َرة) و(ث َبة) وغريها ،وفتحت الغي ملناسبة التاء .وجت َمع عىل (لغات) و(ل ًغا)
ي) .والثالثة قياس.
و(لغ َ
األصل الثالث( :معنَو ٌّي)
وهو :امليل.
= وجوه استعامله:
 -1ل َغا فالن عن الطريق( .حقيقة)
 -4ل َغا فالن عن الصواب( .جماز)
= تصاريفه:
سمع.
يقال :ل َغا عنه يلغو (من باب نرص) .وقياس املصدر (اللغو) .ومل ي َ
يب (ت  451هـ) .ويف «اللسان»:
تفرد به ابن األعرا ِّ
وهذا األصل َّ
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(التهذيب :ل َغا فالن عن الطريق ،وعن الصواب :إذا َ
مال عنه .قا َله ابن
يب) ( .)1بيدَ أنَّا إذا رجعنا إىل «التهذيب» ،وجدنا هذا املعنَى غف ً
ال من
األعرا ِّ
ن
النِّسبة إىل ن
ن
بسقط يف املطبوع .وتصديق َ
َ
منصور
ذلك أن أبا
وذلك يوحي
راو.
أيضا يف «رشح أدب الكاتب» (َ )2
ذلك الكال َم
اجلواليقي (ت  155هـ) حكَى ً
َّ
تفرده إذا عر َيت روايته
يب .وابن األعرا ِّ
عينَه عن ابن األعرا ِّ
يرضه ُّ
يب ثقة َعدل ال ُّ
والر َيب.
من املغامز ِّ
ن
والثاين ،ومل
األو َل
أثبت ابن
وقد َ
فارس (ت551هـ) من هذه األصول َّ
َ
َ
الثالث( .)3وال مري َة من ثبوته كام هو ظاهر.
يثبت
 -4تعليقات عىل املا َّدة:
ذكر صاحب «العي»( )4أن (ل َغا) يف قوله صىل اهلل عليه وس َّلم( :من
َ -1
َ
قال يف اجلمعة واإلمام خيطب :صه .فقد لغ َا) بمعنَى (تك َّل َم) .وهذا قول
فإن (ل َغا) ال تكون هبذا املعنَى .وقد سقنا من البيان ما يق َطع َّ
مردودَّ ،
أن
(اللغو) ال جييء بمعنَى (الكالم) عا َّم ًة ،وإنام يأيت بمعنَى (الكالم الساقط
امل َّط َرح) إذ َ
كان الكالم داخ ً
ال يف عموم (الّشء الساقط امل َّط َرح) ،فهو يصدق
عليه كام يصدق َ
عىل أوالد البهائم ما عدَ ا اإلب َل وغريها .فانب َغى إذن أن يق َّيدَ
( )1مادة لغو.
( )4ص .54
( )5مادة لغو.
( )2مادة لغو.
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هذا التفسري بلفظ (تك َّل َم بالباطل) أو نحوه.
زعم النرض بن ش َم ن
يل (ت402هـ) يف «غريب احلديث» (وهو
-4
َ
مفقود) كام َ
األزهري (ت530هـ) يف
نقل عنه أبو منصور
ُّ

«التهذيب»()1

يف

خاب.
قوله ( :من تك ّلم يوم اجلمعة واإلمام َخيطب فقد ل َغا) أن تفسري (لغا):
َ
َ
قال :وألغيته :خ َّيبته.
قلت:
عىل أن ُي َ
مل عىل تفسري اللفظ بمس َّببه َّ
وهذا ال يسوغ إال َ
ألن من تك َّل َم
خاب.
بالباطل
َ
الشيباين (ت415هـ) يف «اجليم»( )2أن (ال َّل َغا) :الصوت
ذكر أبو َعمر
َ -5
ُّ
قاق َّ
وذلك من جهة خمالفته االشت َ
َ
ألن
بلغة أهل احلجاز .وهذا قول منك نَر.
ن
الساقط أو ما ش ِّبه به وليس ُّ
َ
صوت يكون كذلك .وإنام
كل
رح
يشمل امل َّط َ
َ
اللغو َ
الثابت الذي تنرصه الشواهد إطالقه عىل أصوات احل َيوان وال َّطريَ .
وعىل أ َّن
َ
الرواة.
هذا
تفر َد به أبو َعم نر ،مل يواطئه عليه غريه من ُّ
القول من َّما َّ
َ
َ -2
أردت
(وقال أبو سعيد :إذا
األزهري يف «ُتذيبه»(:)3
قال أبو منصور
َّ
ُّ
تنتفع باألعراب فاستلغهم).
أن
َ

( )1مادة لغو.
(.152 /5 )4
( )5مادة لغو.
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قلت:
ن
البغدادي (ت بعد410هـ) .وليس عبدَ امللك
سعيد هذا هو الرضير
أبو
ُّ
ب َن ق ن
وذلك َّ
َ
أن من دأب أيب منصور يف كتابه أن
األصمعي (ت411هـ).
ريب
َّ
ن
سعيد) .وقوله( :استلغهم) بمعنَى
(الرضير) (أبا
ويسم َي
(األصمعي)
يسم َيه
َ
ِّ
َّ
ِّ
ن
وعىل َّ
أن هذا َ
(اطلب لغتَهم)َ .
السامع
عىل رشعة من القياس تغني عن تط ُّلب َّ
ن
سعيد ومل ُي َك عن فصحاء العرب الذين ُيت َُّج هبم .فلذلك مل
فإنَّه من كالم أيب
قرصا عىل مجع املسموع وتشقيقه
نذكره يف أصل الكالم ،إذ كان غرضنا
ً
واالحتجاج له.
 -1ور َد يف بعض املعاجم ألفاظ أ َخر غري هذه كـ(ال َّل َغاة) بمعنَى
رواها بالدَّ َسم ،و(يلغو) بمعنَى (ينطق بعا َّم نة).
(الصوت) ،و(لغا ثريدتَه) إذا َّ
بيدَ َّأهنا مل تن َم إىل ن
نص عىل َسامعه عن العرب.
راو أ َمنَة موثوق ،وبعضها مل ي َّ
فلذلك أسقطنا ذك َرها.
 -5ذكر رواة األصل الثاين:
مت َّ
أن (اللغة) مشت َّقة من قوهلم( :لغ َي بالّشء) إذا أولع به.
قد عل َ
وسنذكر َ
رووا هذا املعنَى ونعزو ذلك
عرفنا من العلامء املتقدِّ مي الذين َ
لك من َ
إىل كتبهم أو كتب من َ
احلجة وإمتا ًما للمنفعة .واقترصنا
نقل عنهم استيثا ًقا يف
َّ
َ
عىل هذا األصل إذ َ
األصل الذي اشت َّقت منه (اللغة).
كان هو
َ
الكسائي (ت175هـ) كام
الفعل عن العرب أبو احلسن
روى هذا
فقد َ
ُّ
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حكَى عنه أبو ن
عبيد (ت  442هـ) يف «الغريب املصنف»( ،)1ورواه تلميذه أبو
زكريا َء الفراء (ت403هـ) كام حكَى عنه الوزير املغريب (ت217هـ) يف «أدب
اخلواص» () 2

الشيباين يف
وأبو َعم نر
ُّ

(ت411هـ) يف

«معانيه»()4

«اجليم» () 3

وأبو احلسن األخفش

يب (ت بعد املئتي) يف
وأبو مسحل األعرا ُّ
اخلواص»()6

وابن

يب كام حكَى عنه الوزير يف «أدب
«نوادره»( )5وابن األعرا ِّ
ن
سعيد الرضير كام حكَى عنه
السكيت (ت425هـ) يف «إصالح املنطق»( )7وأبو
ن
منصور يف «التهذيب»(.)8
أبو
 -2زعم داحض:
زعم بعض املحدثي كحسن ظاظا (ت  1240هـ) وغريه َّ
أن (اللغة)
َ
كلمة يونانية املنبت ،أصلها  .)9(logosوهذا باطلَّ ،
وجها من
فإن هلذه الكلمة
ً
االشتقاق يف العرب َّية َجيوز أن ت َر َّد إليه .وال يوجب تقارب اللفظي يف املعنَى أن
(.412 /1 )1
( )4ص .113
(.152 /5)5
(.132 /1 )2
( )1ص .412
( )1ص .113
( )3ص . 401
( )7مادة لعو (بالعي املهملة).
( )5اللسان واإلنسان له ص .141
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(سب ًطا) ليس أص ً
يكون أحدمها أص ً
ال لـ(س َبطر) و( َدم ًثا)
ال لآلخر ،أال َترى أن َ
ال لـ(د َمثر) وإن َ
ليس أص ً
كان بمعناه( .)1فإذا كان هذا بي ألفاظ اللغة الواحدة
فكيف إذا َ
األخرى.
كان ذلك بي ألفاظ اللغة واللغات
َ
َ
املذهب زمنًا خلفاء وجه اشتقاقها وق َّلة تعاورها
وقد كنت ذهبت هذا
َ
ثم فتحت يل مسارب من النظر ر َّدتني إىل الصواب إن شاء اهلل.
بينَهمَّ ،
َ
نحيط
وقد حكَى هذه الكلم َة عن العرب فريق من العلامء هم أكثر من أن
ونستقص ذك َرهم ،من أوهلم صاحب «العي»(.)2
هبم
َ
فإن ق َيل:
فام لنا مل نجدها يف كالم من ُيت َُّج به من العرب؟
قلت:
الشعر والنثر .فمن ِّ
َبىل .قد وجدت يف شواهدَ من ِّ
الشعر قول ذي الرمة:
زهــى صــوتَه ثمــل
مــن الطنــابري َي َ

يف حلنه عـن لغـات العـرب تعجـيم

الكسائي كام حكَى عنه
روى ذلك
ومن النثر قوهلم( :سمعت ل َ
غاُتم)َ ،
ُّ
اجلراح.
الوزير املغريب يف «أدب اخلواص»( )3والفراء يف «معانيه»( )4عن أيب َّ

( )1راجع كتايب (رسالة يف مسألة كل عام وأنتم بخري) ص.40
( )4مادة لغو.
( )5ص .141
(.55 /4 )2
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 -1من النظائر املستعملة:
األول َّ
ليس خاف ًيا َّ
فإن
أن (اللغة) وإن كانت
مستعمل ًة يف كالم العرب َّ
َ
ذلك عىل ق َّل نة .وكانوا يستعم َ
َ
مكاهنا كلمتي أخريي ،مها (ال ِّلسان) .ومنه
لون
َ
َ
تعاىل﴿ :ﮣﮤﮥﮦ﴾
قوله

[الشعراء:

 ،]151و(ال َّلحن) .وقد رواها

األصمعي وأبو ن
زيد كام حكَى عنهام أبو ن
األنباري يف «الزاهر»( ،)1وعنه َ
نقل
بكر
ُّ
ُّ
أيضا ابن قتيبة يف «غريب
تلميذه أبو عيل القايل يف «أماليه»( ،)2ورواها ً

احلديث»( .)3ومنه قول الراجز:
تــراط َن الــزنج بلحــن

األزنــج ()4

َ
لذلك بمثل قول الشاعر:
ُيتج
ومن ال ُّلغو ِّيي َمن ُّ
باتــا عــىل غصــن بـ ن
ذات ألـــــوان
ـان يف ذرا ف ـن نَن يـــــر ِّددان حلو ًنـــــا َ
ن
بيقي،
ويزعم أن (اللحون) يف هذا البيت بمعنَى (اللغات) .وليس هذا
َ
وحمتمل يف هذا
يكون معناها (األنغام) .وهو معنًى صحيح ثابت
فقد جيوز أن
َ
(.213 /1 )1
(.1 /1 )4
(.11 /4 )5
( 2قوله( :بلحن) ص ِّحف يف مجيع ما وقفت عليه من ن
كتب كاملحكم (وهو أصل التصحيف)
واللسان والتاج إىل (بزجل) و(برحل) .وقد أقا َمه عىل الصواب أبو عمر الزاهد (ت521هـ) يف
كتابه (العرشات يف غريب اللغة) ص 154رواي ًة عن املفضل الضبي (ت137هـ) من طريق ثعلب
(ت451هـ) عن ابن األعرايب .وذلك يف معرض حديثه عن (اللحن).
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املوضع.
│

901

مسائل متفرقة في رواية اللغة وكتبها

()1

 علمت بالتجارب أن يف «املحيط» البن عباد و«األساس» للزخمرشيو«املصباح املنري» للفيومي مجلة من ألفاظ اللغة ال توجد يف «اللسان» وال يف
«التاج».
 عجبت كيف ملتخصص أن يعزو لـ«لسان العرب» وهو منقولباحلروف من ن
كتب ك ُّلها مطبوع
ال أذكر أين عزوت له يف بحث أو مقال قط.
 أقدم كتاب مطبوع يف املذكر واملؤنث كتاب الفراء (ت403هـ).وأوسع كتاب يف ذلك كتاب أيب بكر األنباري (ت547هـ).
 كلهم يعيبون معجم «العي» ويضعون منه وهم عيال عليه. ال جيوز اإلنكار عىل من جيزم بنسبة «العي» إىل اخلليل فيقول( :قالاخلليل يف «العي») ،فهذا دأب كثري من املتقدمي كابن دريد واألنباري وابن
درستويه والقايل وابن فارس وغريهم.
 كتاب «معجم الدخيل يف اللغة العربية احلديثة وهلجاُتا» للعالمة فعبد الرحيم من أنفس ما أ ِّلف من كتب العربية وأمتعها يف العرص احلارض.
أنصح به.
مفر ًقا يف تويرت وآسك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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 مؤلفات اللغوي املحقق ف عبد الرحيم نفيسة جدًّ ا .وفيها د ّقة ومتعةوحتقيق.

 س :هل من كتب تتحدث عن الدعاء للمرء أو الدعاء عليه يف كالمالعرب؟
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ج :أفرد بعض العلامء هذا الباب بالتصنيف .ومن ذلك كتاب أيب العباس
ثعلب (ت« )451األيامن والدواهي» .وقد نقل منه أبو عيل القايل يف «أماليه
 ،»11 /5أو نقله بر ّمته .كام أنشأ ابن السكيت (ت )425يف كتابه «األلفاظ»
فصلي أحدمها يف الدعاء لإلنسان ،واآلخر يف الدعاء عليه.
 س :هل يف اللغة كتب تذكر كنَى العرب عن األشياء؟ج :للثعالبي (ت )245كتاب اسمه «ثامر القلوب» مجع فيه ني ًفا عىل ن
ألف
ّ
من الكنايات واملركبات املشتهرة .وزاد عليه املحبي (ت )1111سبعة آالف يف
أيضا كتاب آخر
يعول عليه يف املضاف واملضاف إليه» .وللثعالبي ً
كتابه «ما ّ
اسمه «الكناية والتعريض».
│

014

مرادف لفظ (الزعل) في العربية

()1

سأل سائل عن املرادف الفصيح للفظ (الزعل) يف كالم العا َّمة.
واجلواب عن ذلك َّ
(السخط) .ومنه قوله
أن هلا أكثر من مرادف ،فمنها ّ
َ
تعاىل ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ﴾ [التوبة ]17 :وقول هدبة بن اخلرشم:
أنــا املــرء ال خيشــاكم إن غضــبتم

تغضـــبا
وال يتـــو َّقى ســـخ َطكم إن َّ

دال عىل ما َي ُّ
فـ(السخط) يف هذين املوضعي ٌّ
دل عليه (الزعل).
وهلا مرادف آخر ،وهو (املوجدة) ،يقال( :وجد يف نفسه عىل فالن) إذا
وتغري عليه بسببه.
فأرسه يف نفسه ّ
عثر له عىل ما يكرهه ّ
َ
احلدث
وهلا مرادف ثالث ،وهو (الغضب) إذ (الغضب) يف العربية يشمل
َ
أيضا ما ينشأ عنه من ما يقع
املعروف الذي ينتاب
العارض
َ
اإلنسان ،ويشمل ً
َ
(الزعل).
نسميه نحن
َ
يف النفس من النفور واهلجران للمغضوب عليه .وهو ما ّ
حقيقي .وأما إطالقه عىل َ
مرسل
وإطالقه عىل األول إطالق
اآلخر فمجاز َ
ّ
يسمى هبذا
صار َّ
ثم َ
َعالقته السببية ألن الغضب هو املس ّبب له واملفِض إليهَّ ،
( )1يف البديل الفصيح.
نرش أوله يف املجلة الثقافية يف 1251 /2 /45هـ وسائره يف ملتقى أهل اللغة يف /1 /15
1251هـ.
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االسم وإن مل يتقدّ مه املعنَى األول.
فأما النوع األول من الغضب فهو الشائع .ومنه قول جرير:
أبنــي حنيفــة ،أحكمــوا ســفها َءكم

إين أخــــاف علــــيكم أن أغضــــبا

احلامك:
وقول
ّ
وأي ثنايـــا املجـــد مل نطلـــع هلـــا
ّ

وأنـــتم غضـــاب حترقـــون علينـــا

وأ َّما النوع الثاين فمن شواهده قول النبي عليه السالم لعائشة ريض اهلل
عيل غضبى .فقالت :من أين
عنها( :إين ألعلم إذا كنت عني راضي ًة وإذا كنت َّ
ورب حممد .وإذا
تعرف ذلك؟ فقال :أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولي :ال ِّ
ورب إبراهيم .قالت :أجل .واهلل يا رسول اهلل ،ما أهجر
كنت غضبى قلت :ال
ِّ
اسمك) [متفق عليه].
إال َ
الغضب عادةً .ولو
نسميه (الزعل) الذي يعقب
َ
فاملراد بغضبها هنا هو ما ّ
َ
حتمر منه العي ،وتنتفخ منه األوداج لكان ذلك
بذلك
كان املراد
َ
الغضب الذي ّ
ولذلك َ
َ
جعل
إبراهيم.
برب
أمرا ب ِّينًا ومل ُيتَج إىل أن
يلتمس عرفانَه بقسمها ِّ
َ
َ
ً
َ
َ
مقابل (الرضا) كام َّ
(الزعل) يف كالم العامة يقابله (الرضا)
أن
(الغضب)
أيضا.
ً
ومنه قول مجيل:
فإن تغضبوا من قسـمة اهلل ح َّظكـم

َ
كــان أبصـــرا
فللــه إذ مل يعطكــم

َ
األول للغضب ،وإنام هو املعنَى الثاين الذي
واملعنَى املراد هنا ليس املعنَى
016

نسميه نحن (الزعل).
ِّ
ومنه قول َ
اآلخر:
وما أنا للشـيء الـذي لـيس نـافعي

ويغضــب منــه صــاحبي بقئــول

وحاصل هذا ك ِّله َّ
َ
وكذلك (الغضب) يف أحد معنييه
أن (السخط)،
ن
يقابالن َ
معان ال
(الزعل) فله يف العربية
لفظ (الزعل) يف كالم العا َّمة .وأ َّما
َ
ُّ
بعضها أدنَى إىل املعنَى الذي
تدل عىل معنى (السخط) أو (الغضب) إال أن َ
َ
َ
األصل ،ثم دخ َله التحريف.
يكون هو
تعرفه العا َّمة وأخلق أن
ن
ن
واحد هو (النشاط واخل َّفة التي
أصل
و(الزعل) يف العرب َّية يرجع إىل
َ
تعرتي الّش َء حتى ال يستق ُّر).
زعالً ،فهو زعل وزعالن) بمعنَى (قل َق وضج َر
يزعل َ
وقد قالوا( :زع َل َ
ن
هم أو جو نع أو نحو ذلك).
والتلوي من
الض َيق
وأظهر ِّ
ِّ
مرض أو ُ
َ
مكاين) من (الع َلز).
كي (قلب
غري أنَّه هبذا املعنَى َ
حر ٌّ
وقع فيه تبادل َ
ٌّ
َ
ومعناه معناه .وإذا كان كذلك مل يثبت به أصل ن
ثان للجذر.
املتضور من اجلوع) .وهو هبذا التقييد غري
ويف بعض املعاجم (والزعل:
ّ
صحيح من جهة َّ
ن
التضو َر من اجلوع أو املرض أو
يشمل
أن
َ
ُّ
(الزعل) يف احلقيقة َ
لذلك ثالثة ن
َ
أمور:
يشهد
اهلم كام ذكرنا .والذي َ
ِّ

منصور األزهري يف «ُتذيبه» عن أيب ن
ن
زيد من ّ
أن (الزعل)
 -1ما رواه أبو
ُّ
ن
خيتص به اجلوع كام هو
و(التضور) يف اللغة ال
تقييد.
(املتضور) من غري
هو
ُّ
ُّ
ِّ
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ثابت يف املعاجم وغريها.
املتضور من الوجع ال
الشيباين يف (اجليم) من أنَّه هو
ذكره أبو عم نر
ِّ
 -4ما َ
ُّ
َ
مصحف ًة َ
تكون قد
املحتمل أن
كان من
يصرب عليه .فإن مل تكن (الوجع)
َّ
َ
تفسريا من بعض أصحاب
تصحفت يف سائر املعاجم إىل (اجلوع) أو يكون هذا
َّ
ً
املعاجم لكالم أيب ن
زيد السابق ذكره.
 -5ما توارد عن ن
خيتص به اجلوع كصاحب
عدد من علامء اللغة من أنَّه ال
ُّ
َ
فرس (الزعل) بـ(الع َلز).
«العي» وابن السكيت َ
مع غريهم من َّمن َّ
(الصعلة) كام
(زعلة) ،وهي (النعامة) .وهي مبدَ لة عن
أيضاَ :
وقالوا ً
َّ
حكى يعقوب يف «إبداله» ،فال يثبت هبا أصل َ
آخر.
تطو ًرا
وقد يكون استعامل العا َّمة للز َعل بمعنى (السخط) و(الغضب) ّ
َ
والتلوي،
والقلق
الضجر
وذلك َّأهنام (أي:
دالل ًّيا للمعنَى الثاين املتقدِّ م ذكره،
َ
ِّ
َ
َ
االنفعال وعد َم ال ُّط َمأنينة واالستقرار
والسخط والغضب) يفيدان مجي ًعا
النفيس.
ِّ
│

018

أسماء أصوات الآلات الحديثة

()1

نسمي أصوات اآلالت احلديثة كالسيارة والطائرة والدبابة والدراجة
ماذا ّ
والثالجة ونحوها؟
حرضين
هذا سؤال مه ٌّم ،واحلاجة اليو َم إىل جوابه ملحفة .وسأذكر لك ما
َ
املستمر الذي يش ُّك َ
لك
ثم أد ُّلك عىل القياس
ِّ
من مذاهب العرب يف ذلك َّ
ب وُيتاز َ
القريب والبعيدَ .
إليك
َ
الشاهدَ والغائ َ
اعلم َّ
مذاهب:
أن للعرب يف تسمية أصوات األشياء
َ
املكرر .وهذا كثري عندَ هم ،وهم به
الثنائي
األول :أن جيعلوها عىل حدِّ
َّ
َّ
ِّ
و(جرجر) و(قهقه)
و(رصرص)
(مححم)
أع َلق وإليه أركَن ،وذلك نحو قوهلم:
َ
َ
َ
الفرس والطري والبعري والضحك والغراب .وأمثلته تضعف
َ
و(غقغق) لصوت َ
عىل احلَرص.

ن
ن
واحد .وهو َ
دون
جنس
الثاين :أن جيعلوها عىل حدِّ ما عينه والمه من

َّ
و(أن) لصوت األف َعى واملرجل
و(رص)
و(أز)
(فح)
َّ
األول .ومنه قوهلمَّ :
َّ
َّ
وال َّطري واملريض .والغالب أن جيعلوا املصدر منها َ
عىل ( َفعيل).
املصدر منها عىل
الثالث :أن جيعلوها عىل غري ذلك .والكثري أن يبنوا
َ

( )1يف البديل الفصيح.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف 1251 /14 /40هـ ويف املجلة الثقافية يف 1254 /1 /5هـ.
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عيل) أو (ف َع ن
( َف ن
(صهيل) و(ن َباح) لصوت الفرس والكلب.
ال) نحو َ
ن
صوت من األصوات .وقد
فهذه مذاهبهم التي يؤ ُّموهنا إذا أرادوا تسمي َة
ن
بآرصة
بي اللفظ واملعنَى ووصلوا بينَهام
األول َ
كيف آ َدموا َ
رأيتَهم يف الرضب َّ
ن
َ
مع
حصيفة وج َعلوا
قرع َس َ
اللفظ شا ًّفا عن املعنَى نا ًّما عليه ،أال َترى أنَّه لو َ
ن
امرئ مل يكن سم َعه لتهدَّ ى به إىل استبانة داللته وآلن ََس من تناسق حروفه عىل
َ
جرأهم عىل هذه اخل َّطة وهن َ َج هلم هذا
ذلك النَّحو ما
احتج َ
َ
ب من معناه .وقد َّ
َ
االسم صوت كام َّ
واملسمى َّ
أن
ألن
بي االسم
السبيل ما وجدوه من التآخي َ
َ
َّ
استوسق هلم أمر التوفيق بينَهام واستمكنوا من زمامه
املسمى صوت .فلام
َ
َّ
َ
استمسكوا به ومل يفيتوه َّ
يكون يف اللفظ دليل عىل املعنَى
ألن غاي َة البيان أن
املسميات ،أال َترى َّ
َ
أن كلم َة
وذلك أمر ال ينقاد هلم يف سائر
وإشارة إليه.
َّ
اسام
مسامها وال َدليل عليه ،فلو جعلتَها ً
(رج نل) ليس يف حروفها إخبار عن َّ
ملسمى َ
آخ َر لسا َغ ذلك ومل يكن مستنك ًَرا.
ًّ
َ
وكان سبيلهم يف ذلك أن جعلوا االسم َ
مضاهى هبام الصوت
عىل حرفي
ً
كررومها عىل ترتيبهام َمنبه ًة عىل َّ
يتكر َر .ومثال
أن من شأن الصوت أن َّ
ثم َّ
نفسه َّ
َ
َ
مكر ًرا
فإهنم وجدوا
الضاحك يصدر منه لفظ ( َقه) َّ
ذلك كلمة (القهقهة)َّ ،
وكرروه كام َ
مكر ًرا يف الواقع فقالواَ ( :قه َق َه).
كان َّ
فسموه بمثل لفظه َّ
َّ
َ
الصوت
وذلك أهنم حاكَوا به
األول،
َ
وأ َّما الرضب الثاين فإنَّه قريب من َّ
َ
وذلك نحو (األزيز) ،فإنَّه اسم
األول.
واجتزءوا بتَكرار احلرف الثاين عن َّ
حي يقع .ويف الياء
للصوت ( َأز) .وتَكرار الزاي داللة عىل تَكرار الصوت َ
001

أيضا.
امتداد واستطالة تناسب
الصوت ً
َ
فإهنم أخ ُّلوا فيه بمحاكاة الصوت واكت َفوا ببنائه عىل
وأ َّما الرضب الثالث َّ
ال عىل خص ن
واأللف يف هاتي البنيتي دلي ً
يصة
( َفعيل) و(ف َعال) وجعلوا اليا َء
َ
من خصائص األصوات ،وهي االمتداد واالستطالة.
وإيضاحا.
تفسريا له
فهذا بيان ملذاهب العرب أحلقنا به
ً
ً
َ
وذلك أن يستمع إىل
األول،
فأ َّما ما جيوز للمحدَ ث قياسه منها فالرضب َّ
ويكر َرمها .فإذا
أي احلروف هو إليها أقرب وجيع َله عىل حرفي
الصوت وينظ َر ُّ
ِّ
استمع إىل صوت الس َّيارة ووجدَ ه قري ًبا من حرف العي تتبعه النون فإنَّه
َ
يكررمها وجيعلهام عىل مثال ( َفع َلل) فيقول( :عنعنت الس َّيارة عنعن ًة) .وهذا
ِّ
قياس ال ينكرس.
املسامة
بعض األصوات احلديثة ببعض األصوات
وإذا أمكنَه أن يلح َق َ
َّ
َ
صوت
وذلك مثل أن يلحق
ويسم َيها بمثل ما س ِّميت به فهو جائز.
قديام
َ
ِّ
ً
صوت املكنَسة أو
فيسم َيه (أز ًيزا) أو يلح َق
الطائرة أو الد َّبابة بأزيز املرجل
َ
ِّ
(صفريا).
(فحيحا) أو
الثالجة بفحيح األف َعى أو صفري الطائر لتقارهبام فيسم َيه
ً
ً
ن
سامها عبد القاهر يف «أرسار البالغة».
وهذه استعارة لفظ َّية أو غري مفيدة كام َّ
جاز قياسها يف هذه املسألة ملوضع
السامع ،ولكن َ
وهي يف األصل َقرص عىل َّ
احلاجة.
│
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مسائل متفرقة في ضبط بعض الألفاظ ومعانيها ولغاتها

()1

 املسموع عن العرب يف (إكراء الدار) من لفظ (أجر) ثالث لغات:أجرا ،فهو آجر وذاك مأجور .وكذا الدار.
َ -1
أجره يأجره الدار ً
مؤجر .وكذا الدار.
إجيارا ،فهو مؤجر وذاك َ
 -4آجره يؤجره ً
مؤاجر .وكذا الدار.
 -5آجره يؤاجره مؤاجرة ،فهو مؤاجر وذاك
َ
تأجريا) كام هو شائع فلم تسمع ،واختلف يف جوازها.
يؤجره
(أجره ّ
فأما ّ
ً
 استعامل (االنتحار) بمعناه املعروف عريب قديم .ومنه قول العجاج:ً
فضــال ،فمــن شــاء انتحــر
وزاده
 س :ما األوجه اجلائزة يف ضبط دال (الدّ اللة)؟ وما أفصحها؟ج :إن أردت احلرف َة واملهن َة إ ّما اهلداي َة يف الطرق كقولك( :فالن دليل
حاذق بالداللة) أو السمرس َة كقولك( :فالن ّ
دالل حسن الدّ اللة) فاألفصح
الكرس ألن ذلك هو القياس يف احل َرف والصناعات .والفتح جائز .وإن أردت
مط َل َق اهلداية واإلرشاد من غري أن يكون ذلك صناع ًة كقولك( :هذا األمر ّ
يدل
داللة واضحة عىل كذا) فاألفصح الفتح .والكرس جائز .وبعض ال ّلغويي جيعل
يفرق.
الفتح مطل ًقا أفصح من الكرس وال ِّ
وتفرد الفريوزبادي (ت713هـ) يف «القاموس» ،و«الدرر املبثثة» فأثبت
مفر ًقا يف ملتقى أهل اللغة وتويرت وآسك وفسبك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
002

أيضا .وهذا غريب ،إذ مل أقف عليه يف معاجم املتقدمي وال يف ما
ضم الدال ً
ّ
بي يدي من كتب املثلثات.
 اختلف العلامء يف ضبط ميم (احل ّمص) عىل قولي:األول :أنه بكرس امليم (احل ِّمص) .وهو قول سيبويه واملربد.
الثاين :أنه بفتحها (احل َّمص) .وهو قول ابن األعرايب وثعلب.
فأما قول العامة( :احل ُّمص) فخطأ.
( -ال َقبول) بفتح القاف كام قال

تعـاىل﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [آل

عمران .]53 :عـىل أن ضـمها كـام يشـيع عنـد العامـة لـيس بخطـأ ،فقـد حكـاه
األصمعي يف ما نقل عنه أبو عبيد «الغريب املصنف» إن مل يكـن مزيـدً ا ،وابـن
األعرايب وابن درستويه ،وأجازه الفراء والزجاج .وقول الزبيدي( :مل ُيكها إال
ابن األعرايب) فيه نظر.
متحم نل تبعتَه.
غري
ِّ
 يطلق (الزعم) عىل القول الذي يرويه ناقله كام بل َغه َوهو قول قد يكون ح ًّقا وقد يكون باطالً .ومن ما يدل عىل ذلك قول املس َّيب
بن علس الشاعر اجلاهيل يمدح القعقاع بن ن
معبد:
َ
ولــــذلكم زعمــــت متــــيم أنــــه

أهـــل الســـامحة والنـــدى والبـــاع

الستحال مدُيه هذا هجا ًءا ألنه َ
َ
ولو َ
الزعم ال يكون إال باط ً
جعل ما
ال
كان َّ
يذكره الناس من خالله الصاحلات باطالً.
األسدي هيجو بني ن
عامر:
وقول اجلميح
ّ
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ـي مــا زعمــوا
ـــناس عليهــا يف الغـ ِّ

أنــتم بنــو املــرأة التــي زعــم النـــ

مدحا إذ َ
َ
ولو كان الزعم ال يكون إال باط ً
قذف
ال
جعل َ
لكان هجاؤه هذا ً
الناس ألمهم باطالً.
مع َجواز أن
ثم غلب من بعد عىل الباطل َ
هذا هو األصل يف كالم العرب َّ
احلق.
يستعمل يف ّ
َ
التطور الدّ اليل أنَّه ملا َ
الزعم يف األصل هو حكاي َة
وع َّلة هذا
كان معنَى ّ
ُّ
حتمل تبعته أو احلكم عليه بّشء من الرأي َ
كان هذا من ما
القول مع الرباءة من ُّ
يشعر يف بعض األحوال بالكناية اخلف َّية عن فساد هذا القول يف اعتقاد املتك ِّلم
ن
وإن مل َيد َّل عليه بلفظه إذ لو َ
بلفظ ال يفهم هذا
صحتَه ألتَى مكانَه
كان يعتقد َّ
كـ(ذكر) أو َ
(قال).
املعنَى
َ
َ
الباطل وال َيفهم منه إال
عم وهو ال يريد به إال
فمن يستعمل َّ
الز َ
وإذن َ
َ
ذلك فإنام يستعمله عىل جهة الكناية .وإن ال فاحلقيقة أنه حمتمل الداللة عىل
احلق والباطل.
األمرين ِّ
كثريا لفظ (اخلَ َطاء) بمعنى (اخلطأ) .وقد فط َن
 يقع يف كالم اجلاحظ ًهلذا عبد السالم هارون رمحه اهلل بلطف نظره وفقهه فأثبتَه يف ّ
كل موضع ورد
فيه عىل هذا الوجه ومل جيعله تصحي ًفا فري َّده إىل الشائع املشهور ،وهو (اخلطأ).
أيضا فقال( :اخلطاء باملدّ  :لغة يف اخلطأ .وللجاحظ َولوع
ون َّبه عىل ذلك ً
باستعامله) [الربصان والعرجان ص.]54
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اخلاصة من أهل
قلت :والذي َيظهر أن (اخلطاء) باملدّ كان فاش ًيا يف لغة
ّ
البرصي (ت110هـ)﴿ :ﮄﮅﮆ
البرصة ،يد ُّلك عىل هذا قراءة احلسن
ِّ
ن
خ ً
خلف األمحر (ت170هـ) شيخ اجلاحظ
طدءا ﮈﮉ﴾ [اإلرساء ،]51 :وقول
برصي:
(ت411هـ) ،وكالمها
ٌّ
لنـــا صـــاحب مو َلـــع بـــاخلالف

الصـــواب
كثـــري اخلطـــاء قليـــل َّ

اجــــا مــــن اخلنفســــاء
أشــــدُّ َجل ً

وأزهــى إذا مــا مشــى مــن غــراب

(السفلة) هبذا الضبط بمعنى غوغاء الناس هو يف ما أرى صفة مشبهة
 َّكـ( َفر نح) ،من الفعل (سف َل) .وأصله نعت جلمع تقديره (القوم ال َّسفلة)
ويصح ختفيفه إىل
كـ(الرافضة) و(العا ّمة) .وهلذا ال جيوز إطالقه عىل الواحد.
ّ
قياسا.
(سفلة) سام ًعا
(سفلة) ً
وقياسا عىل باب (كَبد) وختفيفه إىل َ
ً
 يقولون( :أمن وأمان) .ومها مصدران مرتادفان ال اختالف بينهام يفاملعنى .وذلك جائز عىل جهة التوكيد.
 س :ما معنى ( َمالك)؟حمتمالن:
ج :هلا معنيان َ
 -1أن تكون بمعنى قوام األمر ومرجعه وأصله الذي َينتظمه كقولك:
(الصرب َمالك اخلري ك ّله) .وفيه لغة أخرى ،وهي كرس امليم.
 -4أن يكون أصلها (مألك) ،وهو امل َلك ،كام قال الشاعر:
جــو الســامء يصــوب
يس ،ولكـــن ملـــأل نك تنــ َّزل مــن
فلسـ َ
ِّ
ــت إلنــــ ُ
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القياك هو ( َم َلك) بحذف اهلمزة بعد نقل حركتها إىل ما قبلها
وختفيفه
ّ
بعض العرب خي ّففها مثلها بإبداهلا أل ًفا
(مس َلة) ،ولكن َ
كتخفيف (مسألة) إىل َ
فيقال يف (مألك) عىل هذا الوجهَ :
(مالك) .ومثله ختفيف (الكمأة) و(املرأة) إىل
جيوز قياس (مألك) عليه ،ولكن
(الكامة)
و(املراة) .وهذا شا ٌّذ عند سيبويه ،فال ّ
َ
َ
أجازه الكوفيون.
َ
(أقر اهلل عينك) ُيتمل أن يكون من الق ّر أي الربد ألن دمع
 قوهلمَّ :الرسور بارد ،أو من القرار ،وهو السكون ،وذلك بأن تنال أمانيك فال تطمح
إىل غريها.
دي) يف العرب فهو بفتح العي إال (عدَ ّي) بن
 قال ابن حبيب( :كل َ(ع ّ
ثعلبة الطائي ،فإنه بالضم).
قلت :أما املعارصون فيميلون إىل الضم.
نص عىل هذا أبو
 الراجح ضبط (النمر بن تولب) بسكون امليم كام ّحاتم .فأما قوله:
أبقــى احلــوادث واأليــام مــن نمـ ن
ـر

أســـبا َد ســـيف قـــديم أثـــره بـــاد

فأراه اضط ّر فأجراه عىل لغة احلجازييّ ،
يدل عىل ذلك مع حكاية أيب
حاتم أن لغة قومه متيم إسكان عي (فعل) كـ(نمر) و(فخذ) ،فكيف إذا كان
غريون األعالم إذا دعتهم
علام؟ إذ األعالم موضع ختفيف .والشعراء من ما ي ّ
ً
الرضورة إىل ذلك .وشواهد هذا كثرية معروفة.
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 س :هل اجلارية تأيت بمعنى الشابة؟ج :املشهور أن اجلارية تكون بمعنى الشا ّبة ،ولكن ذكر الزخمرشي يف
«رشح الفصيح» أن اجلارية هي التي مل تتزوج وإن بقيت يف بيتها ستي سنة.
املزاح
 (الط ِّيب) من األلفاظ التي يستعملها اجلاحظ وغري يريدون به ّاخلفيف الروح .ومجعه (ط َياب) ،وليس (ط َّياب) ،كـ(ج ِّيد) و(جياد).
 س :هل لتسمية العامل ًشيخا وجه يف اللغة؟
تشبيها للعامل وإن كان شا ًّبا بالكبري يف الس ّن
ج :نعم ،من باب االستعارة
ً
بجامع وجوب التوقري واالحرتام يف ُ
كل.
 س :ما وجه جميء (يسوغ) بمعنى (جيوز)؟السوغ يف حقيقة اللغة يطلق عىل سهولة دخول الطعـام والــرشاب يف
جَّ :
رشق أو جأز .ومنـه
مرا رفي ًقا ال يعتاقهام يشء من َ
ومرمها به ًّ
احللق ّ
غصص أو َ
قولـــه تعـــاىل﴿ :ﭳﭴﭵ﴾ [النحـــل ]11 :وقولـــه﴿ :ﮱﯓ
ﯔ ﯕ﴾ [إبراهيم ]13 :ثم قول الشاعر:
فســاغ َيل الشـــراب ،وكنــت ً
قــبال

أكــــاد َ
ـــص باملــــاء احلمــــيم
أغـ ّ

وقوله:
إن الـــذين يســـوغ يف أحالقهـــم

ــــــن علــــــيهم للئــــــام
زاد ي َم
ّ

وإطالقه عىل اجلواز املعنوي كقوهلم( :هذا ال يسوغ لك) من باب
االستعارة .وقد أثبته الزخمرشي (ت )157يف «أساس البالغة» .وذلك عىل
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تشبيه الّشء املقبول الصحيح الذي يرسع الدخول إىل العقل ويسهل التصديق
به ال يعرتضه دون ذلك يشء من نقض أو نقد أو ريبة ،بالرشاب السائغ يف
احللق.
ومثل ذلك (اجلواز) ،فإهنم يقولون( :جاز فالن الوادي) إذا قطعه .ومنه
قول امرئ القيس:
ـي وانتحــى
فلــام أجزنــا ســاحة احلـ ّ

ـت ذي قفـ ن
بنــا بطــن خبـ ن
ـاف عقنقــل

وهذا معناه احلقيقي.
ثم جعلوه باملعنى املجازي املعروف بنحو ما ذكرنا من التأويل يف
السوغ.
َّ
سمى أباه (شيخي) ،قال امرؤ القيس:
قديام ربام ّ
 كان الرجل ًواهلل ال يـــذهب شـــيخي بـــاطال
أيضا أ َّمه (عجوزي) كام قال أرطاة بن سه ّية:
ويسمي الرجل ً
ــوزي مـــنكم
إذا أنـــا مل أمنـــع عجـ
َ

فكانــت كــأخرى يف النســاء عقــيم

ربد
 إذا َقلت( :جاء القوم عا ّمتهم) فسيبويه يرى أهنا بمعنى (ك ّلهم) ،وامل ّ
يرى أهنا بمعنى (أكثرهم).
 كلمة (أحد) هلا معنيان :األول بمعنى (واحد) .ومنه قوله تعاىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ﴾ [اإلخالص .]1 :الثاين أن يراد به العموم .وال يكون إال يف
نفي أو شبهه ،نحو (ما جاءين أحد).
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وزا
وز ّي وزا بالقرص ً
 يف اسم حرف (ز) ست لغات :زاء وزاي وز ّي َبالتنوين.
 (ال ّلوى) هو ما بي الرمل واجلدد ،فمنهم من جيعله آخر ما يلقاك منالرمل حيث يتصل باجلدد ،ومنهم من جيعله أول اجلدد .وسقطه منتهاه.
وقيل :هو بمعنى اللوى ،وأضافه إليه الختالف اللفظ .وهم يستحبون أن
ينزلوا فيه الطمئنانه .ومن كالمهم( :ألويتم فانزلوا) .وهذه صورة صورُتا
أحسبها مقاربة له:

 كثري من الناس ال يميزون بي النمر وال َبرب والفهد .وهذه الصورةتوضح الفرق بينها:
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()1

وجدت أحد العلامء املتقدمي يصف كلمة ما بأهنا (رومية) فهي
 إذاَّ
ظن .وإذا وصفها بأهنا (نبطية) أو
يونانية غال ًبا ،وليست التينية كام قد ي ّ
(سوادية) فهي رسيانية .وإذا وصفها بأهنا (شامية) فهي إما يونانية أو رسيانية.
 تعجبني شجاعة العا ّمة يف االختزال من األلفاظ األعجمية كقوهلم يف(إنستقرام)( :إستقرام) ويف (وتساب)( :الوتس) ويف (سناب شات):
قديام تسميتهم (أرسطوطاليس):
(السناب) ويف (الفيسبك)( :الفيس) .ومثله ً
(أرسطو) و(النردشري)( :النرد).
 (احلياد) يف اللغة مصدر (حايده) إذا جانبه ومال عنه .واستعامله بمعناهاملعروف عند املعارصين استعامل حمدَ ث .وهو صحيح سائغ ألن االنحياز إىل
الّشء يعدّ ً
ميال إليه كام قال تعاىل﴿ :ﭻﭼﭽﭾ﴾ [النساء،]145 :
فكذلك يعدّ عدم االنحياز إليه ً
ميال عنه .وهو (احلياد) و(املحايدة).أما
تصح إذ ال وجه هلا.
(احليادية) فال أراها
ّ
 ال تعرف العرب (املن َطقة) بمعنى القطعة من األرض ،وإنام املنطقةاسام
عندهم النّطاق ،وهو احلزام الذي يشدّ به الوسط ،فجعله املعارصون ً
ً
مرسال بعد استعارة إذ شبهوا احلدود باملنطقة ثم أطلقوها عىل ما
جمازا
لإلقليم ً
مفر ًقا يف تويرت وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش ّ
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تشتمل عليه من األرض .وهي بكرس امليم وفتح الطاء ،اسم آلة .ومنه قول عيل
ريض اهلل عنه يف النطاق ،وهو بمعنى املنطقة( :اتسع نطاق اإلسالم) .وقد
صحح جممع اللغة بالقاهرة ضبطها بفتح امليم وكرس الطاء (ا َملنطقة) عىل أن
ّ
يكون اسم مكان ،بتخريج فيه بعض التكلف ألن فيه مع ارتكاب االستعارة
ً
كثريا من جهة القياس ،وهو إحداث فعل ثالثي جمرد ،وهو
واملجاز
ارجتاال ً
(نطق) ،وجعل مضارعه عىل مماثل (يرضب) وصوغ اسم املكان منه وإحلاقه
التاء .والقياس الفرد ظن وختمي ،فكيف إذا كان مر ّك ًبا
حتي غفلته .وليس فيها  -ما خال
 يف املعاجم (تغ ّفله) و(استغفله) إذا ّحكاي ًة حمتملة يف «العي»( -اغتفله) إال أهنا وقعت يف رواية ن
خرب يف «األغاين».
أيضا (غافله) كام يشيع عند املعارصين ،وأجازها جممع
وليس يف املعاجم ً
القاهرة.
 س :ما حركة ميم (املناخ) الضم أو الفتح؟ج :حركتها الضم (املناخ) ألهنا اسم مكان من (أناخ) الرباعي بمعنى
بعريه) .وقد يراد به عموم اإلقامة والنزول عىل االتساع .ومنه األبيات:
(أبرك َ
ن
عرسته) (كذب العواذل ،لو رأين م َ
نازلة كفيت
ناخنا) (ومناخ
(ومناخ غري تئية ّ
ن
وفارس) وغريها.
وال يعرف (ناخ) الثالثي ،بيد أنه سمع عنهم (النَّوخة) بمعنى اإلقامة،
وظاهره أنه اسم مرة من الثالثي (ناخ) ،فقد جيوز أن يكون استعمل وأميت،
وقد جيوز أن ال يكونوا استعملوه قط كمفرد (املحاسن) ،وقد جيوز أن يكون
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(اعتم) و(اختمر).
من (أناخ) عىل غري قياس كـ(الع ّمة) و(اخلمرة) إذ مها من
ّ
وهلذا ال ينبغي أن يقدم عىل إجازة (ناخ) إال بربهان ظاهر.
اجلو مو ّلد حادث عىل سبيل التشبيه .وذلك
وإطالق (املناخ) عىل حالة ّ
أهنم يلتمسون يف أماكن إقامتهم أن تكون مطمئنة سهلة غري غليظة .وهلذا قال
الشاعر:
وبــــــام أبركهــــــا يف منــــــاخن

جعجـــع ين َقــــب فيــــه األظـ ُّ
ـــل

َ
األلفاظ العربية يف احلروف والوزن فيظنه
 قد يشبه اللفظ األعجميالناس عرب ًّيا .ومن ذلك لفظا (الرصيد) و(الرجيم) ،فاألول فارك والثاين
فرنيس.
 أقدم من وجدته استعمل قوهلم( :ب ّيض اهلل وجهك) هو الرباء بنربعي .ولعله جاهيل ،قال:
وكـــان ســـليم بـــ ّيض اهلل وجهـــه

يمـــدّ لنـــا بنيـــان جمـــد ويرفـــع

أنشده ابن األعرايب يف «مقطعات مر ن
اث».
 إذا ع ّرب االسم األعجمي املبدوء بساكن فإن للعرب فيه طريقتي :أنُيركوه نحو (خوان) أو جيتلبوا له مهزة قطع نحو (إقليم) و(أسطوانة).
ّ
(أيضا) يف حشو الكالم عريب فصيح ،وليس مولدً ا ،قال
 استعامل كلمة ًالفراء :أنشدين بعضهم [من قيس]:
الــرحم
أخــوك يف اهللً ،
وأيضــا يف ِّ
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ومنه قول الشاعر:
يــــــــراين دونــــــــه وأراه دوين

وأيضــــا
ليبغضــــني وأبغضــــه ً

 (تويرت) علم أعجمي عىل هذا املوقع املعروف ،فإذا أريد استعامله يفالعربية وجب محله عىل أبنية العرب وعىل املنقاد من قوانينهم ،فري ّد إىل (ت َويرت)
ليكون عىل زنة (د َرهيم) .ووزنه (فويعل).
أما (آسك) فال يصح اللفظ به عىل هذا الوجه ملا فيه من اجتامع ساكني.
غري إىل وجهي صحيحي:
وي ّ
(آسك) بفتح السي ،فيكون عىل زنة (فا َعل) .وهو موافق السم
َ -1
موضع قديم ذكره اخلارجي حي قال:
أألفــــا مســــلم يف مــــا زعمــــتم

بآسـ َ
ــــك أربعونـــــا؟
ويقـــــتلهم َ

( -4آسك) بكرس السي ،فيكون عىل زنة (فاعل).
ونظري هذا كلمة (دانق) ،فإهنا فارس ّية األصل .وهم ينطقوهنا بإسكان
النون وفتحها .فلام استعملها العرب استعملوها بفتح النون وزادوا فيها
الكرس .وهو عندهم أفصح ،وذلك لقلة ما جاء عىل (فا َعل) وكثرة باب
(فاعل).
أيضا كلمة (طابق) ،فإهنا كلمة فارسية .وهي يف الفارسية مفتوحة
ومثلها ً
وجها آخر ،وهو الكرس.
عربوها أبقوا الباء عىل سكنتها وأحلقوا هبا ً
الباء .فلام ّ
و(آسك) يف الوجهي ممنوع من الرصف للعلمية والعجمة.
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َ
فتالشى)،
 (التاليش) كلمة منحوتة من (اليشء) ،ترصيفها( :الشاهَ
يريدون أنه أصبح (اليشء) .والتاء ليست من لفظ (ال يشء) ،وإنام هي
كأهنم
َّ
قديام .وهي من
زائدة
َ
للمطاوعة كالتاء يف قولك( :تبا َعد) .وهي كلمة مو َّلدة ً
ذكر
ألفاظ املتك ِّلمي .وهم الذين استحدَ ثوها إراد َة االتِّساع يف املعاين .وقد َ
ذلك أبو عثامن اجلاحظَ ،
قال( :قالوا :وقبيح باخلطيب أن يقو َم بخطبة العيد أو
ن
وحف نل أو
السامطي أو عىل منرب مجاعة أو يف سدّ ة دار اخلالفة أو يف يوم مج نع َ
يو َم ِّ
ن
ن
الضغائن
بي
يف
العشائر واحتامل دماء القبائل واستالل تلك َّ
إصالح َ
َ
خطب عىل منرب ضخم الشأن رفيع املكان:
فيقول كام قال بعض من
والسخائم
َ
َّ
وسواهم ومكّن هلم الشاهم فتالشوا» .ولوال أن
«ثم إن اهلل بعد أن أنشأ اخللق ّ
فوق يده) ،ثم َ
يؤخذ َ
َ
يلفظ بالتاليش لكان ينبغي أن َ
قال:
افتقر إىل أن
املتكلم
َ
َ
عجزت األسامء عن اتساع
(وإنام جازت هذه األلفاظ يف صناعة الكالم حي َ
املعاين)َ ،
كبار املتكلمي ورؤسا َء الن ّظارين كانوا َ
فوق أكثر اخلطباء
وقال( :وألن َ
َ
َ
األلفاظ لتلك املعاين ،وهم اشت ُّقوا
ختريوا تلك
وأبلغ من كثري من البلغاء .وهم َّ
هلا من كالم العرب تلك األسام َء ،وهم اصطلحوا عىل تسمية ما مل يكن له يف
ن
خلف وقدو ًة ِّ
لغة العرب اسم فصاروا يف ذلك سل ًفا ِّ
لكل تابعن .ولذلك
لكل
وفرقوا بي البطالن والتاليش).
قالوا :العرض واجلوهر وأيس وليسَّ ،

ن
زعم أن أص َلها َ
ن
رفعة،
خس بعد
وليس
(لشا) بمعنى َّ
بصحيح قول من َ

َّ
ألن هذه الكلمة معروفة امليالد .كام أن معناها ليس هو معنَى (لشا) أل َّن
(التاليش) معناه (االضمحالل) ،وهو مباين متا ًما لـ(اخل َّسة) .وذلك َّ
أن الّشء
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قد يضمح ُّل من غري أن يتَّضع ،وقد يتَّضع وال يضمح ُّل.
 (اخللف) بمعنى (اخلالف) يكثر يف كالم املتأخرين ،قال أبو إسحاقالشاطبي( :عادة املتأخرين استعامل لفظ (اخللف) مراد ًفا ملصدر (خالفه يف كذا
خمالفة وخال ًفا) .ولست منه عىل حتقيق أنه استعامل لغوي).
 (الفوطة) غري عربية .وذكرت يف «العي» وغريه .وذكر ابن بطوطة أنالداخل حلاممات بغداد يعطى ثالث فوط .ويف مقامات «البديع» أهنا تلبس عىل
الرأس.
قديام بصورة
 (ال ِّلرت) كلمة يونان ّية األصل .ومن الطريف أهنا ع ِّربت ً(رطل) .وهو مقلوب (لطر) .راجع (معجم الدخيل) لف عبد الرحيم.
 (النّصب) ال ّيدل يف كالم العرب عىل معنى االحتيال ،وإنام أخذه
الناس من (نصب ّ
الفخ أو احلبالة) .وعىل هذا فهو توليد صحيح.
(الس َلطة) كلمة مأخوذة من الرتكية .ومعناها املم َّلحة .وأصلها التيني
 َّأيضا( :صلطة) و(زلطة) بال نكر.
( )salبمعنى (امللح) .ولك أن تقول فيها ً
 (ال َّطامطم) كلمة مكسيك ّية النِّجار أصلها ( .)tomatllوقد دخلت يفوقبسها العرب حدي ًثا من الصيغة الالتينية ( )tomatumإذ
كثري من اللغات.
َ
قديام.
مل يكن هذا النبات معرو ًفا لدهيم ً
وهذا اللفظ له صورتان يف كالم الناس اليو َم:
اسم جنس مجع ًّيا
َ ( -1طامطم) .وهي الصورة الرسم ّية .وهي تستعمل َ
مفردها ( َطامطمة) .وقد وافقت صيغ َة منتهى اجلموع ،فتمنع من الرصف
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تنوهنا.
فتكون نظري (رساويل) فتقول( :أكلت طامط َم) وال ّ
أيضا أن جتمعها باأللف والتاء فتقولَ ( :طامطامت).
وجيوز لك ً
ضمها مع حذف امليم .وهي أعرب
َ ( -4طامط) أو (طامط) بفتح الطاء أو ّ
ومفردها ( َطامطة) أو (طامطة).
وأخف .وهي مرصوفة.
ُّ
َ
أيضا أن جتمعها باأللف والتاء فتقولَ ( :طامطات) و(طامطات).
ولك ً
 ينبغي ر ّد األلفاظ الدخيلة إىل أوزان العربية عند إرادة إدخاهلا يفالكالم الفصيح فيقال( :أيفون) عىل مثال (دجيور) ،و(ت َويرت) عىل نحو
(د َرهيم) ،و( َقو َقل) عىل وزن (جع َفر).
قديام بلفظ
 (ساذج) كلمة فارسية .ولفظها فيها (سا َدك) .وقد ع ّربت ً(سا َذج) .وبعضهم يكرس الذال فيقول( :ساذج) ليدخلها يف باب (فاعل).
وهو أرحب وأوسع.
ثم دخلت إىل العربية حدي ًثا من طريق الرتكية التي أخذُتا من الفارسية،
وذلك بلفظ (سا َده).
وتطلق عىل الّشء الباقي عىل أصل طبيعته مل خيالطه غريه .ويراجع يف هذا
«حوايش املعرب للجواليقي» للدكتور ف عبد الرحيم.
│
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مسائل متفرقة في لزوم بعض الألفاظ وتعديها

()1

 س :خ ّطأ بعضهم استعامل (عن) يف نحو (قال عنه البخاري :منكراحلديث) .والصواب عنده أن يقال( :قال فيه البخاري :منكر احلديث) ،فام
رأيك يف هذا؟
ج :كالمها صحيح ألن مبنى معاين حروف اجلر يف رأيي عىل القياس ،فإذا
قلت( :قال يف هذا الرجل كذا) فعىل أن املراد (قال يف شأن هذا الرجل)
فحذف (شأن) لداللة السياق عليه .ومثله قوله تعاىل﴿ :ﭒﭓﭔ﴾
[الشورى ]11 :و﴿ﭶﭷﭸ﴾ [احلج ]5 :و﴿ﯱﯲﯳ﴾ [النحل .]21 :ويكون
الشأن ظر ًفا لوقوع القول.
وإذا قلت( :قال عن الرجل كذا) فـ(عن) هنا نظري (عن) يف (حتدث عنه)
ومثله( :ألفت كتا ًبا عنه) .وكل ما يمكن وضع كلمة (موضوع) فيه مكان
(عن) فـ(عن) فيه صحيحة ،أال ترى أنك تقول يف (حتدثت عنه)( :حتدثت،
موضوع حديثي هو) .وكذلك (قال عنه) .ومعنى (عن) فيه للمجاوزة ألن من
يتحدث ً
مثال يف رجل ما عند غريه فإنه يكون منرص ًفا عنه إلقباله عىل املحدَّ ث.
وهبذا يتحقق معنى املجاوزة.
 س :أجيوز أن يقال( :اتصلت عليك) فيعدّ ى بـ(عىل)؟مفر ًقا يف تويرت وفسبك وآسك وملتقى أهل اللغة يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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بـ(عىل) عىل جهة احلقيقةَّ ،
َ
ألن معنَى
ج :ال جيوز أن يتعدَّ ى (اتّصل)
(االتصال) (االلتقاء واالرتباط) ،وهو معنًى ال تالئمه َ
(عىل) الدا َّلة عىل
َ
االتصال ال يقع عىل املتعدَّ ى إليه باحلرف ال حقيق ًة وال
االستعالء ،وذلك أن
ن
َ
فلام َ
آخر يلتقي
كان (االتصال) ال يقبل هذا
وكان حت ُّققه قائ ًام عىل طرف َ
َجم ًازاَّ .
به ويلتصق َ
كان تعدِّ يه بالباء الدا َّلة عىل معنَى (اإللصاق).
وإذن ال جيوز إال (اتصلت به).
(تعرفت إليه)؟
(تعرفته) أم ّ
(تعرفت عىل الّشء) أم ّ
 س :أيقالّ :وبينهن فروق.
و(تعرف إليه).
و(تعرفه)
ج :يقال يف هذا املعنى (عر َفه)
ّ
ّ
َّ
أما (عر َفه) فمعناه أوقع املعرفة عليه فصار عنده معرو ًفا بعد إذ كان
ً
جمهوال.
ن
(عرفـه كـذا)
(تعرفه) فمتعدّ إىل واحد كــ(عر َفه) ،بيـدَ أنـه مطـاوع ّ
وأ ّما ّ
املتعـدي إىل اثنــي ،ومنــه قولــه تعــاىل﴿ :ﭽﭾﭿﮀﮁ﴾ [التحــريم]5 :

َ
الرجل) فكأن شي ًئا أل َقى يف روعـك
(تعرفت
وحذف املفعول األول ،فإذا َ
قلت ّ
طلب معرفته فتط ّلبتَها شي ًئا فشي ًئا حتى أدركتَها .وهي هبذا تفارق معنى (عرفه)
َ
لداللة بناء (تف َّع َل) عىل َقبول التكثري .وعىل هذا جاء قول َطريف العنربي:
ن
ـالحي يف احلـوادث معلــم
شـاك سـ
فتعرفــــوين إننــــي أنــــا ذاكــــم
َ
ّ
ن
و(تعرفت املسألة) إذا
بسهولة،
(عرفت املسألة) إذا فقهتَها
َّ
وتقولَ :
وأسمحت لك.
فت ذلك وحاولتَه حتى عرفتَها
تك ّل َ
َ
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(عرفت الّش َء) إذا جعلتَه معرو ًفا كقولك
(تعرف إليه) فهو مطاوع َّ
أما َّ
(تعرفت) فمعناه (رصت معرو ًفا) فإذا
قلت:
فتعرف) ،فإذا َ
ّ
(عرفت فالنًا َّ
ّ
(تعرفت إىل فالن) فمعناه رصت معرو ًفا عنده .ومن
وصلتَه بـ(إىل)
َ
فقلتّ :
املعلوم أن (إىل) تد ّل يف أصل وضعها عىل الغاية .وهي يف هذا املثال ال تفيد
ن
مكان ممتدُ من
هذا املعنى ألن الغائ ّية إنام تص ّح يف احلدث الذي يقع عىل
َ
كـ(مشى) ،فإن املّش
األرض يبدأ فيه من موض نع وينتهي عند موض نع آخر منه
ال يتح ّقق معناه حتّى جيري يف رقعة من األرض .وال يمكن أن يمّش اإلنسان
وهو ثابت يف مكانه إال يف عرصنا هذا العجيب.
فمن هنا جاز أن تقول( :مشيت إىل املسجد) ً
مثال.
والتعرف أي كون املرء معرو ًفا ال يصدق عليه ما يصدق عىل املّش
ُّ
ونحوه ،وإنام يراد بـ(إىل) فيه ّ
االجتاه .وذلك من ق َبل أن الغاي َة تستلزم هذا
ن
املعنَى ألن ّ
يشء وجع َله غايتَه فال بدّ أن يكون وجهه إليه.
كل من قصدَ إىل
ن
فالن ال غريه،
وإذن فقولك( :سأتع َّرف إىل فالن) معناه سأكون معرو ًفا عند
فأفادت (إىل) النسبة إليه .وهي يف هذا نظري قوهلم( :وقف إىل فالن ،وجلس
ن
واحد خال ًفا للمّش ،فـ(إىل) فيهام
إليه) ،فإن الوقوف واجللوس يقعان يف مكان
خارجة عن معنى الغائية إىل الداللة عىل القصد واالجتاه والنظر ألن هذه
الرخاء
املعاين من لوازم الغائية كام ب ّينت .ويف احلديث
(تعرف إىل اهلل يف ّ
ّ
َيعرفك يف الشدّ ة) أي اطلب أن تكون معرو ًفا عنده يف الرخاء باتّباع أوامره
الرخاء.
واجتناب نواهيه ليعر َفك يف الشدّ ة .وليس املعنى اعرف اهلل يف ّ
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عرفته بعد التامس ،فالتعريف واقع
(تعرفت فال ًنا) معناه َ
وإذن فقولكّ :
ن
فالن) بمعنى رصت معرو ًفا بالنسبة إليه أو التمست أن
و(تعرفت إىل
عليه.
ّ
أكون كذلك بتقديم نفيس إليه.
(تعرفت عليه) كام يشيع عند املعارصين خطأ ال يسنده سامع وال
وقوهلمّ :
قياس.
ّ
الشك والريب بـ(من) يف كتاب اهلل تعاىل؟
 س :مل يتعدّ ىج :ن
لعلة ما وجدنا الشك والريب واملرية تعدّ ى بـ(من) يف كتاب اهلل تعاىل
كقولـــه﴿ :ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﴾ [هـــود﴿ ]14 :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ﴾ [النمــــل﴿ ]11 :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [ص ﴿ ]7 :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﴾ [البقــرة ﴿ ]45 :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [احلــج ﴿ ]1 :ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [احلج .]11 :وهذا غالبه يف احلديث عـن الك ّفـار.
حلا فليس يعدل تعديتـه
وذلك أن تعدية هذه األلفاظ بـ(يف) وإن كان حسنًا صا ً
بـ(من) ألن أصل معنى (من) االبتـداء أي أن احلـدث يبتـدئ مـن جمرورهـا،
ّ
الشاك كأنام خرج مـن األمـر ِّ
ّ
حمـل
الشك من األمر واملرية منه يقِض بأن
فكأن
الشك وفصل عنه ف َ
ّ
املتوجس الذي يمنعه االرتياب والرت ّدد وسـوء
عل املحاذر
ّ
الظن أن يلج يف الّشء ويفحص عن حقيقته ،فهو ال يـزال يرقبـه عـن عـرض
متعمق فيه.
مزوارا عنه غري خمالط له وال ّ
ًّ
ّ
الشك الذي
وكذلك فعل الك ّفار ،فإن شكّهم ومريتهم ليس من جنس
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احلق ّ
شك نَفرة وصدود
احلق والرغبة يف إصابته ،بل هو يف ّ
يدعو إليه طلب ّ
وإعراض.
 س :أهيام أفصح (إهداء لفالن) أم (إهداء إىل فالن)؟ج :األصل يف الفعل (أهدى) أن يتعدّ ى بـ(إىل) فتقول( :أهديت إىل فالن
امك:
هد ّي ًة) كام قال احل ّ
َ
رسول امـرئ هيـدي إليـك رسـال ًة

فإن معرش جـادوا بعرضـك فابخـل

وذلك أن معنَى اإلهداء يقتِض أن يكون له غاية مكان ّية ينتهي إليها ،وهي
املهدَ ى إليه ،ال يتح ّقق هذا املعنى إال بذلك ألن اهلد ّية تبدأ من املهدي وجتاوزه
حتّى تتّصل باملهدى إليه.
ولكن جيوز لك أن تقول( :أهديت له) بالالم عىل تأويلي:
 -1أن تريد بالالم امللك ّ
ألن هذه اهلد ّية قد صارت بتناوله هلا ملكًا له.
 -4أن تكون دا ّل ًة عىل الغاية كـ(إىل) ،فتخرج بذلك عن أصل وضعها
ن
مليحة .وذلك أن الال َم جتيء يف أصل وضعها بمعنى التعليل ،وغاية
لع ّل نة
َ
قلت( :سافرت
الّشء املكان ّية تستلزم أن
أيضا ع ّل ًة له ،أال ترى أنك إذا َ
تكون ً
إىل مك َة) فـ(إىل) هنا غائية ألن معنى الس َفر ينقطع إليها من جهة املكان ،وهي
أيضا باللزوم ع ّلة للس َفر ألنّك مل تسافر ووجهك إليها إال من أجل أن َ
تصل
ً
قلت( :سافرت من أجل مكّة)
أيضا ع ّلة وسبب ،فلو َ
إليها ،فكام أهنا غاية فهي ً
لصح الكالم ألن قصدَ ها هو الذي بع َثك عىل إنشاء الس ّفر.
ّ
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َ
التعليل جاز أن َخترج الالم عن أصل وضعها
فلام كانَت الغائية تستلزم
فيتعاورا يف الداللة عىل هذا املعنى
وت ّطر َد إفادُتا للغائ ّية كام تفيدها (إىل)
َ
وهديته إىل الطريق
فتقول( :رست إليه وله ،ومشيت إليه وله وذهبت إليه ولهَ ،
وله) .وقس عىل هذا.
أيضا وجوه َ
أخر من التشابه ال يتّسع هذا املوضع لبسطها.
وبينهام ً
ن
وهذه سبيل ّ
األول ،فإنك ال بدّ أن جتد له
كل حرف استعمل يف غري معناه َّ
َ
تتناوب اعتبا ًطا
خمرجا حسنًا سائ ًغا إن َملستَه .ومعاذ اهلل أن
تكون احلروف قد َ
ً
غزى كام يزعم الكوف ّيون.
رس وال َم ً
لغري ُ
ومن شواهد ذلك قول احلامك:
َإلن كــان هيــدى بــرد أنياهبــا العــال

ــــر منـــــي إننـــــي لفقـــــري
ألفقـ َ

وإذن تقول( :إهداء إىل فالن) و(إهداء لفالن).
فـاختص هـو) .وعـىل
اختص) الزم متعدّ  ،تقول( :اختصصته باألمر
(ّ
َّ
الوجهي محل قولـه تعـاىل:

﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [البقـرة]101 :

بجعل ( َمن) ً
فاعال أو مفعوالً به.
يؤسف له)؟
 س :هل جيوز أن يقال( :هذا من ما َج :الوجه أن يقال( :من ما يؤسف عليه) كام قال تعاىل ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﴾ [يوسـف ،]72 :ولكن القياس جييز (أسف له) كام يقال( :حزنـت عليـه
وله) ،و(بكيت عليه وله) .وبينهام فرق دقيق ليس هذا موضـع بسـطه .والـالم
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هنا تفيد معنى السببية .وهو راجع إىل معنى االختصاص .والتعدية إىل أكثر من
قرصا عىل السامع.
حرف جر مقيسة عىل الصحيح وليست ً
 س :هل جيوز تعدية االعتذار بـ(عن) يف نحو (اعتذر إليه عن هذاالذنب) مع أن املسموع تعديته بـ(من)؟
قياسا كام تقول :خرج منه
ج :تعدية االعتذار بـ(من) و(عن) صحيحة ً
وعنه وبعد منه وعنه وانفصل منه وعنه ورحل منه وعنه وهرب منه وعنه
أن َّ
وذلك َّ
َ
كل
نفض منه وعنه ...إلخ.
وانرصف منه وعنه وهاجر منه وعنه وا َّ
ن
فعل الز نم ُ
دال عىل معنَى اخلروج أو االنفصال جيوز أن تعدِّ َيه بـ(من) و(عن)،
َ
قال تعاىل ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [األنبياء ]101 :ثم قال الشاعر:
بعيــد مــن اآلفــات طــالع أنجــد
َ
ذكر مبتدأ وقوع احلدث ،وإن عديتَه
فذلك أنك
فإن عدَّ يتَه بـ(من)
َّ
أردت َ
وخروجه كان إىل غري اجلهة التي فيها
ذكر أن ذها َبه
بـ(عن) فذلك أنك
َّ
َ
أردت َ
ما بعدَ (عن).
االعتذار طلب للخروج
(اعتذر) عىل هذا احلذو ،أال ترى أن
وقولك:
َ
َ
أردت أنه التمس
قلت( :اعتذر عن ذنبه) فقد
َّ
عن اللوم أو العقاب ،فإذا َ
قلت( :اعتذر من ذنبه) فقد
خلالص
ا
واخلروج من ذنبه بتقديم العذر .وإذا َ
َ
َ
أردت أن ابتداء عذره كان من ذنبه .وال أجد بينَهام فر ًقا يف االستعامل وإن كانا
َّ
خيتلفان يف التأويل.
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 (االحــتامل) متعــدّ إىل واحــد ،و(التحميــل) متعــدّ إىل اثنــي ،تقــول:(احتملــت الشــيء) كــام قــال تعــاىل﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾ [الرعــد،]13 :
محلته غريي) كام قالت اخلنساء:
و( ّ
ُيملــــه القــــوم مــــا عــــاهلم
ّ

ــــغرهم مولـــــدا
وإن كـــــان أصـ َ

(محلته) إذا أردت اإلخبار عن
وعىل هذا تقول( :احتملت
ّ
امللف) أو َ َ
امللف) بتضعيف امليم ،عىل
محلت
ّ
أيضا أن تقولّ ( :
إنزاله يف جهازك .وجيوز ً
محلته جهازي بمعنى جعلت جهازي ُيمله .واألول
حذف املفعول الثاين ،أي ّ
أجود الستغنائه عن تقدير حمذوف.
 (نظر( بمعنى (رأى) يتعدى بنفسه كام يتعدى بـ(إىل) ،تقول( :نظره)كام تقول( :نظر إليه) ،حكى ذلك بعض أصحاب املعاجم .وأصبت له شواهد
من ّ
منع تعد َيه بنفسه إذ مل يبلغه ذلك فقال( :وأنت ال
الشعر .غري أن سيبويه َ
تقول :نظرت زيدً ا).
│

004

الألفاظ التي لم تُسمع إلا في بيت واحد من الشعر

()1

سبيال ً
ً
ذلوال وال وع ًرا يعلمون أن
مل يدع سلفنا الكرام من علامء العرب ّية
فيه خدمة للعرب ّية وحف ًظا هلا إال سلكوه ،ال يألون يف ذلك جهدً ا وال يدّ خرون
عنه منف ًسا .والشواهد عىل ذلك كثرية متوافرة أجتزئ منها يف هذه املقالة
بشاهد واحد ،وهو َرسد ما وقفت عليه من ألفاظ اللغة التي ذكروا ّأهنم مل
جيدوا اللفظ منها بمعناه الذي استعمل به إال يف بيت واحد من ِّ
الشعر .وذلك
ٌّ
تقصيهم ألهنم إذا كانوا مل يسمعوا هذه األلفاظ إال
تقرهيم وجودة ّ
دال عىل متام ّ
يف بيت واحد من ّ
غريها يف أبيات كثرية.
الشعر فمقتَض ذلك أهنم سمعوا َ
عىل ّأين مل أتك ّلف البحث عن هذه األمثلة التي أنا موردها وال مج َعها،
وإنام كنت أق ّيد ما ألقاه منها حينًا بعد ن
حي حتى اجتمع يل منها طائفة صاحلة.
أيضا فأغفلت تقييدها تفري ًطا مني.
مر يب غريها ً
وقد ّ
فمن ذلك:
 يف (رشح املفضليات) أليب حممد األنباري عن أمحد بن عبيد:(وال يكون التأبي لألحياء .ومل جيئ يف يشء من أشعار العرب إال يف بيت
الراعي ،فإنه قال:

( )1يف رواية اللغة وكتبها.
نرش يف ملتقى أهل اللغة يف أوقات متالحقة أوهلا 1254 /1 /11هـ.
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هنيــد َة فاشـ َ
ـتاق العيــون اللــوامح).

املطـــي وأ ّبنـــوا
فر ّفـــع أصـــحايب
ّ
 -يف (املحكم) البن سيدة:

(قيل :جاء األخطل بحرفي مل جيئ هبام غريه .ومها التِّينان الذئب.
والعيثوم أنثى الف َيلة).
 يف رشح (ديوان امرئ القيس) للسكري:(قال :واحلال :موضع ال ِّلبد .قال :ومل أسمع به إال يف هذا).
قلت:
يريد بيت امرئ القيس:
ك ن
ميت يـز ّل ال ِّلبـد عـن حـال متنـه
عىل أنه سم َع.
 يف (رشح الفصيح) البن خالويه:كثري ،قال:
(قال األصمعي :مل أسمع َّ
بالصيدن أنه الثعلب إال أنه يف بيت ِّ
كـــأن َخلي َفـــي زورهـــا ورحامهـــا

َبنــي مكَــوين ث ّلــام بعــد َصــيدن).

قلت :وهو يف (الوحوش) لألصمعي بقريب من هذا اللفظ.
 يف (املحكم) البن سيدة ذكر أن ابن األعرايب أنشد قول الفند:تركـــــت اخليـ َ
ــــل مـــــن آثـــــا

ر رحمــــــي يف ال ُّثبــــــا العــــــايل

َ
وقال( :ال ُّثبا :العايل من جمالس األرشاف .وهذا غريب نادر مل أسمعه إال
يف شعر الفند).
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 يف (الرشح املنسوب إىل التربيزي ّلالمية املنسوبة إىل الشنفرى):(وأحاظة يف ما ذكر أمحد بن ُييى قبيلة من األزد .وقال يل غريه :هي قبيلة
اليمن .ومل يعرفها أبو العباس حممد بن يزيد .ومل أسمع باسمها إال يف هذا
من َ
الشعر).
 يف (التامم يف تفسري أشعار هذيل) البن جني قا َل عند قوله:ن
مالـــك رسا َة بنــــي ن
ألي فــــزاح غلــــييل
باملحمـــد
إذا مـــا قتلنـــا
َّ
(املحمد الذي ُيمد من الرجال .مل يمرر يب هذا اللفظ صف ًة إال يف
قال:
َّ
هذا املوضع).
 يف (ال ِّلسان):َ
العجيل:
(قال األغلب
ُّ
الــــز ِّي
نــــايف مجيــــل
ــــر ج
ِّ
ُ
غ ُ
اجلنايف :الذي َيتجانف يف مشيته ،ف َيختال فيها َ ...
وقال شمر ،... :ومل
أسمع جناف ًّيا إال يف بيت األغلب).
 يف (املخصص) البن سيدة:َ
عيل :ومل أسمع بالقنَّرس ِّي إال يف شعر العجاج:
(قال أبو ّ
أ َط َر ًبــــــا وأنــــــت قنَّـــــــرس ُّي
الس ِّن).
والقنَّرس ُّي :الكبري ِّ
 يف (ال ِّلسان):937

عسل فيها النَّحل .وقال :قال ابن
حلفيضة :اخلَل َّية التي ي َّ
(قال ابن َب ِّري :وا َ
َ
األعشى ،وهو:
خالويه :وليست يف كالمهم إال يف بيت
َ
الوقــود َز َجــل).
هو ًبــا لــه
حــول َ

نَح ً
ـــال كـــدَ رداق احلفيضـــة َمـــر

 يف (رشح القصائد السبع) لألنباري:(قال الشاعر:
وفــــالّح يســــوق هبــــا محــــارا

يـــت فيـــه
الز َ
هلـــا رطـــل تكيـــل ّ

سمع (الفالّح) املكاري [أي :بمعنى املكاري] إال يف هذا البيت).
ومل ي َ
أيضا:
 ويف (رشح القصائد السبع) ً(قال أبو عبيدة :هذه كلمة ق َّلام وجدنا هلا شاهدً ا يف كالمهم ،أن يقال
للنِّ َعم :أيام .إال أن َعمر بن كلثوم قد قال :وأيا نم لنا غر ط ن
وال ،فقد يكون
ُ
جع َلها غ ًّرا طواالً إلنعامهم عىل الناس فيها).
 يف (تاج العروس):(وأنشدَ أبو ن
زيد يف نوادره لل َبعيث يف َّ
الش َمل بالتحريك:
وقــد يــنعش اهلل الفتــى بعــد عثـ ن
الشـتيت مـن َّ
ـمل
ـرة وقد جيمع اهلل
َ
َ
الش َ
اجلرمي [كذا .والصواب أبو ع َمر] :ما سمعته بالتحريك
قال أبو َعم نرو
ّ
إال يف هذا البيت.
أيضا:
 ويف (التاج) ًلب .وهو قليل االستعامل .قاله ابن األثري .قال
الص َ
بالصالب ُّ
(قيل :أراد َّ
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شيخنا :قلت :زعم غري واحد أنه مل يسمع يف غري هذا الشعر .انتهى .قلت
الزبيدي] :بل قد ورد يف ن
شعر غريه:
[القائل َّ
الصــــالب).
بــــي احليــــازيم إىل ّ

 ويف (التامم) البن جني:(وفيها:
يمشـــــون بـــــي نابـ ن
ــــل ودارق
ن
الرتس .ومل أسمعه من الدرقة إال هنا).
كتارس من ُّ
استعم َله
 يف (اإلبل) لألصمعي:(قال علقمة:
اسـتطف هلـا
قد ع ّريت زمنًـا حتـى
ّ

كــرت كحافــة كــري القــي ملمــوم

قال :ومل أسمع بالكرت إال يف هذا البيت).
الرقاع العاميل) لثعلب:
 يف (رشح ديوان عدي بن ِّمــن اللــوايت إذا اســتقبلن مهمهــ ًة

ـي مــن هوهلــا الركبـ َ
ـان وال ـ َّث َقال
نجـ َ
َّ

وزعم أنه مل َيسمع تأنيث (املهمهة) إال يف هذا البيت .وهي األرض
َ
البعيدة األطراف).
 يف (رشح مقصورة ابن دريد) البن خالويه:ــري أبــوال البغــال بــه
(بـــ َرسو مح َ

أنَّــى تســدَّ يت وهنًــا ذلــك البينــا؟
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(الرساب) .وهذا حرف غريب حدّ ثناه أبو
أبوال البغال يف هذا البيت َّ
ع َمر الزاهد).
 يف (رشح ديوان احلطيئة) البن السكيت:الغي:
(ومل يأت َّ
الصناع إال يف بيت لصخر ّ
[وال أرقعنّــــك رقــــع الصديـــــ

الصــناع الكتيفــا).
ـــع الءم] فيــه َّ

 يف (ويش احللل) للبيل:النمري :ليس يف كالم العرب بيت مرفوع ك ّله إال قول املتلمس:
(قال َ
حــي ذبابــه
فهــذا أوان العــرض
ٌّ

املـــــتلمس).
زنـــــابريه واألزرق
ّ

ن
رواية.
قلت :يف
 يف (التهذيب) لألزهري:(وأنشد غريه [أي غري الكسائي] عن ق َريبة األعرابية:
ن
املعصــب
مــأوى
نعــم
مالــك أمل تعلمينــا
مــر اهلل يــا بنــت
ِّ
َ
َ
قعيــدَ ك َع َ
َ
قال :ومل أسمع َبيتًا اجتمع فيه ال َعمر وال َقعيد إال هذا).
قلت :قد سمع يف بيت أنشده أبو عمر الشيباين يف (اجليم).
أيضا:
 ويف (التهذيب) ً(وأنشد ابن األعرايب لك َث ِّري:
يت ومفعـــــوم َحثيـــــث كأنـــــه
َأ ٌّ

غروب السـواين أترعتهـا الن ََّواضـح

قال :وهو مثل قوله:
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ألنـــــاطق املـــــربوز واملختـــــوم
قال :ومل أسمعه إال يف هذا).
َ
األلفاظ التي تفرد هبا عمر بن أمحر الباهيل .وقد عقد هلا
 وزد عىل ذلكالعريب الفصيح
ابن جني با ًبا يف (خصائصه) عنوانه (باب يف الّشء يسمع من
ّ
ال يسمع من غريه).
│
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من خواطري

من خواطري
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من آداب الاستفتاء

()1

استفتيت أحدً ا فأبطأ عن جوابك ساعة أو ساعتي أو يو ًما أو يومي
إذا
َ
َ
فال تستعجلهَّ ،
تطول
النزق واخل ّفة وسوء األدب إال أن
فإن ذلك رضب من َ
املدَّ ة ً
اجلواب
نيس
َ
طوال يغلب عىل ظنِّك معه أنّه مل يبلغه سؤالك أو بل َغه ولكن َ
عنه.
رأيت شي ًئا من األمارات التي تّش بقراءته لسؤالك وا ّطالعه عليه
ومتى
َ
الوتس إن كان
كتغريده يف تويرت أو فسبك إن كان السؤال يف أحدمها أو دخوله
َ
تفعل م َعه ف َ
يف الوتس فال ينبغي لك أن َ
طي صادف ل ًّصا هار ًبا فرت َيه
عل ّ
الرش ّ
الظفر
بتهمة الفرار من جوابك وجتعل برهانَك عىل ذلك
أنك قد
َ
قبضت عليه َ
َ
َ
السؤال ،فإنّه ليس ورا َء هذا من
به متل ّب ًسا بالدخول أو التغريد بعد إرسالك
القحة وصالبة الوجه معدً ى وال م ّط َلع.
التوصل
احلق عىل طالب العلم لطف
واعلم أن السائل طالب عل نم ومن ِّ
ُّ
متفضل حمسن ،وما عىل املحسني من
وخفض اجلناح ودماثة اجلانب،
واملجيب ّ
َ
ن
سبيل.
األعذار التي ربام منعته من جوابك يف احلال
أذكر لك
َ
عىل أين لو شئت أن َ
عذرا ك ُّلها موجب لإلمهال وإحسان الظ ِّن ،فمن
لذكرت لك أكثر من سبعي ً
( )1نرش يف فسبك وتويرت يف 1253 /11 /42هـ.
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عرض له الع َطب ،أو
ذلك أن يكون
اخلاص عنده يف تويرت أو فسبك متع ِّط ًال أو َ
ُّ
ن
يكون َ
اخلاص ومل يتص ّفحه ،أو يكون تص َّفحه فقرأ
عجل وخت َّطى
دخل عىل
َّ
َ
اخلاص من
سؤالك ولك ّن يف
وعمي عن سؤالك ،أو يكون قرأ
أسئلة غريك
ِّ
َ
ن
ن
َ
َ
فاألول ،أو
األول
سابق ك ُّلها ينتظر اجلواب فهو جييب عنها
سؤال
مثله مئ َة
يكون قرأه وهو يف ن
حال ال متكن فيها الكتابة كحال قيادة السيارة ،أو يكون
كل ن
هم باجلواب عنه انقطع به الن ّّت أو نا َبه أمر جسيم شغ َله عن ّ
يشء،
قرأه فلام َّ
يقوى عىل النظر والكتابة ،أو وافاه سؤالك
أو يكون قرأه وهو حمموم وقيذ ال َ
ن
لنازلة أ ّملت به ،أو زامحته
ممزق القلب
الصدر ّ
وهو مهموم تالف النفس ضيق ّ
الشغول وتراكمت عليه األعباء فاستأثرت بوقته وحالت بينه وبي َوشك
َ
فجعل يديره يف ذهنه أو يستوثق له بمراجعة كتبه
اجلواب ،أو لع ّله قرأ سؤالك
ن
ن
وبحث ورو ّي نة.
فكرة
ليكون جوابه لك عن
قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾ [احلجرات.]1 :

ثم قال بشار بن برد:
ولـــيس للملحـــف مثـــل الـــر ِّد
│
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وُيسنه ويزعم أنه من ما
يصوب العتاب
مل أزل أسمع من الناس َمن
ّ
ّ
ّ
ويستل األضغان ويط ِّيب النفوس .وكنت أومن بذلك
ُيفظ املو ّدة وير ّمها
وسربت أخالقهم
وجربت الناس وبلوُتم َ
وأنتحله ،حتى إذا تراخت يب األيام ّ
وأحواهلم نكرته وسؤت به ظنًّا وعرفت أنه من ما ُيدث البغضة ويورث
الوحش َة ويلوي باملو ّدة ،وذلك أن العتاب إنام جيري بي األصدقاء .وقد كان
نت غي َبه واطمأننت
ينبغي حي اجتبيتَه صدي ًقا أن تكون قد رضيت إخاءه وأم َ
أنكرت منه خصلة أو وقفت له عىل ريبة فو ِّلد له يف
إىل صحة و ّده ،فمتى
َ
املحتملة ما ال حتتاج بعده إىل مساءلته وإىل
نفسك من األعذار اجلائزة والعلل
َ
سامع عذره ّ
ألن من كان مث َله يف صدق اإلخاء ومتانة الو ّد خليق أن يكون
الولوع
وجه عتابك له عىل سوء الظ ّن به وعىل َ
معذرا .ولو أنك عاتبته فربام ّ
ً
بحفظ ّ
زالته وتت ّبع عثراته ،وذلك أن العتاب نوع من املحاسبة ودليل عىل
التقص وبرهان عىل ق ّلة اإلغضاء وترك التغافل .وهذه خصلة من ّفرة وخلق
ّ
وُيرك
مكروه وال سيام بي األصدقاء .وعسى أن َهييج هذا العتاب نقمته
ّ
ظفرا له
رس به وعدّ ه ً
ضغنه فال يزال يرتبص بك مث َلها حتى يصي َبه ،فإذا أصابه ّ
وتربئة لساحته وجازاك حي ن
إذ عتا ًبا بعتاب وأ ّدى إليك الكيل صا ًعا بصاع.
( )1نرش يف فسبك يف 1255 /7 /2هـ.
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عىل ّ
يضطر الصديق املعاتَب إىل املعاملة بالتك ّلف
أن العتاب من ما
ّ
ّ
والتبذل ولزوم التح ّفظ واحلذر .ومتى صارت
التبسط
والتصنّع .ويف هذا ترك ّ
بالرصم
الصداقة إىل مثل هذا فقد صارت إىل الوهن واالضمحالل وآذنت ّ
واالنفساخ.
عذرا
هذا مع أنك إن عج َ
لت إىل صاحبك باللوم والعتاب فأظهر لك منه ً
ورصت عنده بمنزلة
ب ّينًا وحج ًة بالغة رجع ذلك عليك باحلرج واخلجل
َ
الطائش العقل ،القليل التث ّبت ،الفرح بزالت األصحاب.
وأمر آخر ،وهو أن العتاب يف حقيقته نوع من ِّ
الذ ّلة وعالمة عىل
االستكانة ملا فيه من اإلقرار باحلاجة واالعرتاف باألمل ،ومن طبيعة النفوس أن
تستضعف من تؤنس منه ذلك ،وربام تاهت عليه واستهانت به.
حجيجا عنه
فإذا رابك من صاحبك يشء فاجعل ما تعرفه من مودته لك
ً
ً
معذرا ،واحتامل خطئه إن مل يكن
وكفيال له بتسويغ فعله واالعتذار له إن كان
ً
دللت
الظن به ونفي العذر عنه فقد
كذلك .واعلم أنك متى أرسعت إىل سوء
َ
ّ
حرى أن ال تتخذه صدي ًقا وأن
عىل شكّك يف والئه وجتويزك خليانته .ومثل هذا ً
ال تستنيم إىل إخائه أو تركن إىل صحبته.
وال يغرنك قوهلم( :ويبقى الو ّد ما بقي العتاب) ،فقد ُيتمل هذا املرة
واملرتي وبعد اجلنايات الكثرية وبعد أن يضيق عليك واسع العذر حتى ال جتد
ً
منفذا .ويف هذا يقول الشاعر:
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معاتبـــة اإللفـــي حتســـن مـــر ًة

فــإن أكثــرا إدماهنــا أفســدا احل ّبــا

وقد جيوز ذلك إذا كان تركه مفض ًيا إىل إرسار احلقد أو حصول اهلجر
الكي) .وعىل هذا قوهلم( :ظاهر العتاب خري من
فيكون من باب (آخر الدواء
ّ
مكتوم احلقد) وقوهلم( :معاتبة األخ خري من فقده) .فأما أن يكون ذلك عادة
متبعة وسنة مسلوكة وجيري عىل الصغرية والكبرية والشاذة والفاذة وعىل
الوهم والريبة فأمره كام وصفت.
أيضا:
وكام قالوا يف مدح العتاب فقد قالوا يف ذ ِّمه ً
فـــــرب رش
فـــــدع العتـــــاب،
ّ

نر هــــــاج أو َلــــــه العتــــــاب

وقال عبد اهلل بن جعفر البنته( :إياك واملعاتبة ،فإهنا تورث البغضة).
وقال اجلاحظ( :واعلم أن كثرة العتاب سبب للقطيعة ،وا ّطراحه كله دليل عىل
قلة االكرتاث ألمر الصديق).
وأحسن من قال:
َ
إن بعــض العتــاب يــدعو إىل البغـــ

ـــض ويــؤذي بــه احلبيــب احلبيبــا

وإذا مــا القلــوب مل تضــمر الــود

َد فلـــن َيعطـــف العتـــاب القلوبـــا

ومن قال:
اســرتبت بــو ّده
أقلــل عتــاب مــن
َ

ليســــت تنــــال مــــودة بعتــــاب
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خواطر متفرقة

()1

رس هبا ويو ّفيها ح ّقها من
ُّ
أحب الفتى يطرب للنادرة حي يسمعها وي ّ
التعجبَ ،
فأنخله النصيحة من نفيس وأخلصه بخالصة منّي .وتنقبض نفيس
ّ
عن من يتل َّقى النادرة باجلفاء ،فال تَعرف هبجتَها يف وجهه وال جتد صداها يف
نفسه وال تسمع شكرها عىل لسانه ،فأطوي دونه رغائبي وأقطع عنه حبائل
آمايل.
دائام ال ّ
أنفك أراجع به ما بقي يف ذاكريت من لوازم كالمك
 إن يل ور ًدا ًاص هيئتك وإشاراتك خماف َة أن يأيت عليها النسيان ،إذ كانت هي الذخرية
وخو ّ
أتقوى به عىل نوائب الدهر ما امتدَّ ت يب
الباقية يل منك ،وهي الزاد الذي َّ
احلياة.
 اصنع املعروف إىل الناس وإن مل يكافئوك يق ِّيض اهلل تعاىل لك منيكافئك وإن مل تصنع له معرو ًفا.
ن
ّ
وُيط منه و َيشي ذكره،
سبيل إىل أن َيكيد حمسوده
 يسعى احلاسد بكلوتنبيها عىل فضائله وداللة عىل
ويأبى اهلل إال أن جيعل سعيه رفعة ملحسوده
ً
غمه وغي ًظا فوق غيظه .ولوال خبث نية احلاسد
غام إىل ّ
إحسانه ليزيده بذلك ًّ
يف ما يفعله لكان مستوج ًبا للشكر من حمسوده.
( )1نرشت يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة.
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 ال ّتعرفك التجارب
تكذب صوت حدسك يف اللقاء األول ،فام أكثر ما ّ
الكثرية والتكشيف الطويل أنه كان صوا ًبا وأنه مل يكن من اخلري لك تكذيبه.
 خري األصوات ما المس من صدرك أحاسيس غامضة ال تستطيعمالمستها ،وخري الروائح ما سافر بك إىل دنيا غري دنياك ،وخري املناظر ما
أذك ََرك نعيم اجلنة.
توج َعهم من جحود املعروف ومن خذالن
توجع الكرام من يشء ّ
 ما ّالصديق.
 الفراغ جيلب الفراغ .والعمل يأيت بالعمل. أكثر مصائب اإلنسان راجعة إىل أمرين :ق ّلة التفكري ،وق ّلة الصرب.وتأ َّمل جتد صدق ذلك.
قادرا عىل احتامل املزاح.
 ال متازح ما مل تكن ًاصطنعت إىل ن
أحد معرو ًفا فجازاك باإلساءة فأعرض عنه وال
 إذاَ
بمنجاة من عذاب الضمري ولو
جتازه بمثلها ألن جمازاتك له باإلساءة جتعله َ
بعد حي.
ن
رجل نابه العقل
 ما يشء من الدنيا ألذ عندي وال أطيب من جمالسةرحيب األفق سهل اخللق يذاكرين مسائل العربية وأذاكره ويباحثني يف دقائقها
وأباحثه.
بعضا من األعداء ليذيعوا فضائله وينبهوا
 ال بدّ للفاضل أن يتخذ له ًالناس عىل إحسانه ألن األصدقاء ال يستطيعون وحدَ هم أن ينهضوا هبذا
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العمل الشاق.
 من حقك أن تبغض من شئت ولو لغري علة ،ولكن ليس من حقك أنوتعريه من الفضائل وتر ّد
تع ّلل بغضك له بالفرية عليه فتنسب إليه القبائح
ّ
احلق إن جاء منه.
 إذا أحببت أحدً ا فال تكثر عتابه عىل قطيعته ،فإنه إن كان يك ّن لك الو ّدفسيهديه الشوق إليك حتى وإن جفوتَه ،وإن ّال فام أغناك عن و ّد يتكلفه لك
رضه
 البرص بطبائع الناس وأخالقهم ودوافعهم هو من العلم الذي َ ّأقرب من نفعه.
رت بمدح املادح له
 ينبغي للعاقل أن ُيرص عىل حتصي نفسه من أن تغ ّأشدَّ من حرصه عىل حتصينها من أن ُتن وتنكرس لقدح القادح.
 ال يستهي العاقل بزرع األحقاد يف صدور الرجال ألنه ال بد أن جينيهاشوكًا ولو بعد حي.
 ال يمنعنّك شغفك بالكامل من إنجاز األعامل.مرة فكأنه
حركته ّ
حتركه ،فإذا ّ
مرارا ال ّ
 إن الكلمة لتقع إىل سمع الرجل ًمل يسمعها من قبل.
معجب يكتم إعجابه.
 احلاسد َف جدًّ ا لتبدو صورته عفو ّية جدًّ ا.
 تك ّل َلشغلت عا ّمة يومك
جوعا أو
هللكت
أخذت بجميع وصايا األطباء
 لوَ
ً
َ
َّ
بامتحان األطعمة الصاحلة والتفتيش عنها ورشاها ،ولكن صدّ ق ّ
وكذب ،وخذ
001

و َدع.
أشق من اإلنصاف.
 ما تك ّلف امرؤ خل ًقا َّرسه املدح فال بدّ أن يسوءه الذ ّم .وعىل قدر األول يكون الثاين.
 من ّأيضا.
 اتصال اخللطة يغ ّطي العيوب ،ولكنه قد يغ ّطي املحاسن ًبالصمت يف أحايي
 ع ّلمتني احلياة أن اإلنسان قد يستطيع أن ينال ّأضعاف ما يمكن أن يناله بالكالم البليغ.
كثرية
َ
ن
الس َفه ،فال تصدِّ ق ظنَّه
يتعرض لك إال لظنِّه أنك مثله يف َّ
 ما من سفيه َّفيك بمجاراته والر ِّد عليه.
حتب تناقله فيها احلد َ
يث وتب ُّثه
 ساعة تقضيها يف اجللوس إىل من ّن
ن
ماض
شهر
وساوس صدرك وخطرات نفسك أرجو أن تك ّفر مهوم شهرين
َ
وشهر ن
ن
آت.
 يدعوك إىل اإلبداع وهو َخ ّيل منه ،وُي ّثك عىل قبول الرأي اآلخر وهوُياربه
قدرا حتى جتيبه ،فإذا أجبتَه فإ ّما
 ال تزال أرشف من شامتك وأرفع ًساويتَه وإ ّما كنت دونه.
حساب الزمن معه وت ّطرح كلفة التح ّفظ منه ثم
 خري اجللساء من تنسىَ
ن
ضج نر.
تفارقه حي تفارقه عن غري
مالل وال َ
الذكي ألنه لسوء ظنه بنفسه
 األستاذ القليل العلم يضيق ذر ًعا بالطالبّ
يظن أن الطالب قد عرف جهله فيحمل كل ترصف منه عىل أنه هزء به
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وتعريض بجهله
سفيها وال أمازحه وال
أخذت عهدً ا عىل نفيس مذ زمن أن ال أجادل
ّ
ً
اضطرارا أو نسيانًا فوجدت ثمرة ذلك
أجلس يف جملس هو فيه إال ما كان
ً
ّ
ولذته.
ن
صعلوك في ّطرح ويستسخف وال يؤبه له ،فإذا خرج
 خيرج الرأي منالرأي نفسه من ذي منصب وجاه احتفي به كل االحتفاء وعدّ إبدا ًعا وعبقر ّية
أردت أن أختذه صدي ًقا فأقللت من خمالطته.
ُّ
أشق األعامل وأنصبها أن تسو َم قلبك مو ّدة من يبغض وبغضة من َيو ّد
 ّقرسانّ ،
ورس َبه.
ّ
فخل قلبك َ
فرسان وال ي َ
احلب والبغض ال ي ّ
(الرقوب من
 من دالئل كرم الناقة اجتناهبا للمزامحة ،ففي املعاجمَّ :اإلبل التي ال تدنو إىل احلوض من الزحام .وذلك لكرمها) ،فيا عج َبى لبعض
الناس
 لكل إنسان أسلوب يف الكتابة ال يشبه غريه حتى إنك لتؤنس فيهخبريا باألساليب عرفته
كنت
حرارة أنفاسه وتسمع منه جرس صوته .ومتى َ
ً
وإن أخفى اسمه.
 من أصدق ِّالشعر وأحكمه قول الشاعر  -وربام ألفيتني أر ِّدده :-
يقـــ ََض عــىل املــرء يف أ ّيــام حمنتــه

حتى يرى حسـنًا مـا لـيس باحلسـن

واملتعصب ،واحلاسد،
ُياورون :اجلاهل ،واألمحق ،واملق ّلد،
ّ
 ستّة ال َ002

واحلاقد.
حلسود ً
رجال لقتلته.
 لو كان ا َ من الدليل عىل هوان العلم عىل طالب العلم أن ال يبايل أين باتت كتبهوال يف أي مكتبة وقعت وال إىل أي يد خرجت .وبيوُتن خري هلن لو كانوا
يعلمون وكم من مستعري لكتاب مل ير ّده .وربام ر ّده بعد مطال و َل ّيان أو ر ّده
مزقه وكتب عليه واختذه سفرة لطعامه وكرة بي أيدي صبيانه
وقد ّ
 ربام غربت الليايل ذوات العدد خال ًيا إىل نفيس ال أحادث فيها أحدً ا ّقط
فأجد عج ًبا من صفاء النفس ويقظة العقل فإذا عاودت اخللط َة فسد كثري من
ذلك
 معاذ اهلل أن متحو ح َّبك يد احلدثان ألنه احلب األول يوم أن مل يكنطمع وال مصانعة هو احلب الذي ال تفسري له إال تآلف القلوب وتشاكل
األرواح
 طول ممارسة عويص املسائل وغامضها واشتغال الفكر هبا ربام عكّروأورث احلدّ ة ورسعة الضجر .وقد سمعت ً
َ
رجال من أهل العلم من من
املزاج
طالت معارشته للعلامء عىل اختالفهم يقول :خالطت نحو مئتي من أهل العلم
(ك ُّلهم نفوسهم شينة) أي كلهم صعب اخللق حا ّد الطبع.
مستمدًّ ا من معرفتك هبا ال من تقدير الناس هلا
 ليكن تقديرك لنفسكَ
ناقصا.
ألنه متى كان كذلك مل يزل متذبذ ًبا مضطر ًبا وزائدً ا ً
صـح -فلـم ينبـغ،
 ألف ابن مالك البنه األسـد األلفيـة وغريهـا – إنّ
953

وهجر ابن َه البدر فكان هو الـذي رشح ألفيتـه والميتـه وتسـهيله ﴿ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [النساء.]11 :
ــب منـــه صـــاحبي ب َقئـــول
ويغضـ َ

 -وما أنا للّشء الذي لـيس نـافعي

هذا البيت أصل عظيم يف حسن مراعاة الصديق ومداراته.
أيضا).
 قال يل( :حلوم العلامء مسمومة) قلت( :وبعض أفكارهم ً من أكثر التل ُّفت للخلف اصطد َم بام أما َمه. من أكثر األمثال التي انتفعت هبا قوهلم( :أن ترد املاء بامء أكيس) .أيإذا وردت ما ًءا فامحل منه وال تتكل عىل ماء آخر يصادفك ألنك قد ال جتده.
 من إهانة العلم واإلزراء به أن ُتدي الكتاب ملن ال ينتفع به وال يعرفقدره
ّ
ينفك اإلنسان من يشء يغ ُّمه ويكدِّ ر عليه ،فإن هو مل جيد ذلك
 الافت َع َله.
 من رحم (الواسطات) تولد احلياة.َ
الفراق.
أحب اللقا َء ألين أكره
 الّ
 من أنبل حكم العا ّمة وأرشفها قوهلم( :احلقران يق ّطع املرصان)،يريدون أن اإلعراض عن السفيه وترك جماوبته جيعل مرصانه تتق ّطع من الغيظ.
(امللزق يطيح) أي أن
 يعجبني مثل بليغ من أمثال العامة ،وذلك قوهلم:َّ
بمجرد اإللصاق ال يلبث أن يسقط .يرضب ً
مثال للمو ّدة
ما يرام تثبيته
ّ
004

املصطنعة واإلخاء املتك َّلف.
يستحق.
يستحق ذ ٌّم ملَن
 مدح َمن الّ
ّ
 ال َّظرف قطعة من َّالذكاء .وال تكاد جتد ذك ًّيا إال وفيه شعبة من
ال َّظرف.
│

955

الذين يُغبطون

()1

ما أغبط أحدً ا كام أغبط ثالثة ن
نفر:
وغرب وأغار يف
رشق َّ
أما أحدهم فعثامن طاها يف خ ِّطه للمصحف الذي َّ
وانتفع به من ال ُيصيهم ال َعدّ من الناس قراء ًة وحف ًظا وتد ّب ًرا
البالد وأنجدَ ،
َ
وعم ًال.
َ
وأما ثانيهم فمحمد صدّ يق املنشاوي يف تالواته التي ال تزال تتىل بكر ًة
ً
وأصيال فتلي هبا جلود وقلوب إىل ذكر اهلل وتَفيض هبا أعي من الدمع
وتسارع هبا نفوس إىل اخلريات وتثمر ً
صوالح.
أعامال
َ
وأما ثالثهم فأبو العتاهية يف قوله:
ــــه أم كيـــف َجيحـــده اجلاحـــد

فـــواعج َبى كيـــف يعــــىص اإللــــ
كــــــل ن
ّ
يشء لــــــه آيــــــة
ويف

ّ
تــــدل عــــىل أنــــه الواحــــد؟

فإين أحسب أن امللحد لو اقترص عىل التأ ُّمل يف هذين البيتي ثم انطلق
ّ
املحكم وما فيه من البدائع العجيبة
منهام إىل التفكّر يف نظام هذا الكون َ
واآليات الباهرة َ
لنكل عن كفره وإحلاده ولر َّداه وحدَ مها بعد هدى اهلل تعاىل إىل
والستصغر ما كان يتع َّلق به من حجج واعرتاضات
اإليامن باهلل واليوم اآلخر
َ
ينسبها إىل العقل والعقل منها براء.
( )1نرشت يف فسبك وتويرت يف 1257 /1 /3هـ.
006

وإين ألرجو أن يكون اهلل تعاىل قد غفر أليب العتاهية هبام.
وال ّ
شك أن الذين يغ َبطون كثري ،ولكني ذكرت ما يقع يف نفيس غري
متك ّلف الستقراء أو مفاضلة.
│

957

أثر تو يتر في إماتة الخواطر

()1

رت وقد بلوته زمنًا يميت اخلواطر وُيبس تد ّفق الفكَر وال يزال
رأيت توي َ
يتخون الذهن حتى يغادره قريب ال َغور قصري النظر يستثقل اإلطالة والتفصيل
ّ
ويرغب عن التفسري والتعليل .وربام يعجز عن ذلك لو التمسه.
النفس منها إال
وكثري من املسائل ال يتناهى املرء إىل غايتها وال يشفي
َ
بتشقيقها وبسط القول فيها ،بل إن الكتابة فيها من ما يستد َعى به عازب الرأي
عص الفكرة َ
بتعهدها
ونافره ويذ ّلل به
وشموسها .وهلذا ما أوصت احلكامء ّ
ّ
واعتيادها.
ن
معان نَزرة غامضة بدا
وإن املرء ليرشع يف املقالة وليس يف ذهنه إال
حاجب منها وضنّت بحاجب (كام يقول ابن اخلطيم) أو كأهنا بنات النقا ختفى
مرارا وتظهر (كام يقول ذو الر ّمة) ،فام هي إال جولة حتى تنثال عليه املعاين
ً
ً
انثياال وينكشف له ما ووري عنه منها .ومثل هذا ال يتأتّى إال بالتطويل
واإلطناب ،وهو ما َيعدَ مه تويرت وُيظى به فسبك.
│

( )1نرش يف فسبك وتويرت يف 1253 /2 /1هـ.
008

المسارعة إلى الإنكار

()1

قص ،وكان عمره ثالثة أعوام ،أقرأ قوله تعاىل ﴿ :ﯶ ﯷ
سمعني مر ًة ابني ّ
ﯸ ﯹ ﴾ [امللـك ]45 :فقال يل :خطأ الصـحيح ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾
وبعـض قصـار السـور ،ثـم طـار إىل حاسـبه
[اإلخـالص .]1 :وكان قد حفظهـا
َ
الصغري الذي كان يتح ّفظ منه وجعل القارئ يقـرأ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾
[اإلخالص ،]1 :وقال يل :اسمع
الضحل العلم الغرير التجربة يسمع باخلرب مل ُيط به علمه،
فش ّبهته بحال َّ
َ
القليل هو
والرأي ال يبلغه عقله ،فيسارع إىل ر ّده وإنكاره وكأن علمه هذا
القارص هو ميزان العقول
معيار العلم ،وعق َله هذا
َ
│

( )1نرش يف فسبك وتويرت يف 1253 /2 /1هـ.
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تواطؤ الناس على ركوب الأقوال الفاسدة

()1

كنت ماض ًيا يف طريق س َفر فاعرتضني حاجز تفتيش ،ورأيت َث ّم مسارين
أحدمها فيه مخس س ّيارات مرتادفة ،واآلخر ن
ألعرف
خال ال سيار َة فيه ،فسلكته
َ
ألع ّل نة رغب عنه هأالء مجي ًعا واستخ ّفوا َ
ثقل االزدحام ومش ّقة االنتظار أم لغري
ن
بأسا فعلمت ّ
املسار مع
أن الناس كام حتاشوا هذا
َ
ع َّلة .فلام سلكته مل أجد به ً
سالمته وإفضائه قد يركبون القول الفاسد أو الضعيف ويتحاشون القول
ن
إيثار التقليد واألنَس َة بالكثرة واجلب َن عن خمالفة
الصحيح أو
َّ
َ
األصح ال لع ّلة إال َ
الشائع.
│

( )1نرش يف فسبك يف 1253 /3 /47هـ.
061

في الاطمئنان إلى مودة المغالي قبل التجربة

()1

خالص إخائه
إ ّياك أن تطمئ ّن إىل من يقبل عليك بجميع و ِّده ويصفي َك
َ
ن
ويبلو
كثب
يعارشك من
قبل أن تطول خمالطته لك ومعرفته بك وقبل أن
َ
َ
جن عند أدنى هفوة منك ويرجع
دهرا ،فام
أرسع ما يقلب لك ظهر امل ّ
َ
خالئقك ً
عذرك.
عدوا
ً
ًّ
ناقام عليك نا ًّثا يف الناس معاي َبك وإن مل يسمع َ
مكاشحا لك ً
اهلرب ك ّله من من تراه يغلو يف مدحك وتبجيلك ،فام هو إال أن
واهرب
َ
يعاين بعض أخطائك ويقف عىل بعض مساوئك حتّى يغلو يف ذ ّمك كام غال
َ
تستحيل حسناتك الالئي كان يثني عليك بسببهن
من قبل يف مدحك وحتّى
ن
الغلو يف
تكفريا عن خطئه يف
عليهن ،كأنّه جيعل مبالغته يف ذ ّمك
سيئات يذ ّمك
ّ
ّ
ً
مدحك ،فيصلح خط ًئا بخطأ
وعليك باالستمساك بصحبة العاقل املنصف الذي ُيكِّم يف األمور عق َله
ن
احلق ال اهلوى ويصدر يف آرائه عن ُ
طيش أو
تأن وتؤد نة ال
ال عاطفتَه ويتّبع فيها ّ
ن
ّ
ويتحىل بأخالق الكرام من الصرب واالحتامل وحسن اإلعذار وسالمة
عجلة
عدوه ،فإن رأيتَه ال
الصدر ولطف املراعاة .واعتربه بأن تنظر كيف حديثه عن ِّ
ّ
يذكره إال بام فيه وال يدعوه بغضه له إىل طمس حماسنه واالفرتاء عليه وال َبهت
عدوه هذا يو ًما فيفرتي
له فذاك .وإن ال فاحذره ،واعلم أنك قد تكون موضع ِّ
( )1نرش يف فسبك وتويرت يف 1257 /5 /7هـ.
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َ
الليثي:
رتى عليه .وهلذا قال املتوكّل
ّ
عليك كام اف َ
َ
وصـــال اللئـــيمّ ،
إن لـــه
إحـــذر

ــــها إذا حبــــل و ِّده انقطعــــا
عض ً

│

062

من ِش ْعري

من شعري

913

قصيدة (وسفيه ٍ(

()1

ن
ن
نــــذل
مثمــــل احلقــــد
وســــفيه َّ

زدت حلـــــام
كلـــــام زاد جهلـــــه ُّ

رصت من طول غفلتي ومـن اإلعــ

ــم أعمـــى
ـــراض عنـــه
أصــم أبكـ َ
ّ

ولــــو اين أشــــاء أثخنــــت فيــــه
َ

نثــــرا ونظــــام
بــــذليق الكــــالم
ً

غـــري أن الكـــريم يغــــِض حيـــا ًءا

شــاتم اليــوم َفــدما
أن يقولــوا :قــد
َ

وإذا أبــــــرص امـــــرؤ يف طريـ ن
ــــق

وتكمـــــى
جيفـــــة ســـــدّ أن َفـــــه
ّ

ولقــــد يطــــرق اهلزبــــر ليســــطو

ولقـــد يصـــهر احلديـــد ل َيحمـــى

فاســـأل املعتـــدين قبلـــك عنّـــي

ـــي علــــام
يعطــــك املعتــــدون عنـ َ

│

( )1نظمت يف 1220 /7 /1هـ ونرشت يف تويرت وفسبك.
064

نُتف شعر ية
رسة قلبـــي
يـــا جليــــيس ويـــا مــــ ّ

معرض الوجـه
الدهر
ما لك
َ
َ

ن
واش ســـ َعى إليـــك فنرضيــــ
أهـــو

ــك بعـ ن
ــذر أم مـ ّ
ــ َ
ــل قلبـــك منّـــا؟

عنّـا؟()1

│
مــــــا زال يف األيــــــام مت َّســــــع

ـــــم غــــــيامت
واهلـ
ُّ

وإذا تكالبـــــت اخلطـــــوب فـــــال
ن
غـــد
ف مـــن حـــذار
ودع
التخـــو َ
ُّ

رش ِّ
الشــــيمة اجلــــزع
جتــــزع ،فـــــ ُّ
ُّ
كــــل مــــا قدّ رتَــــه يقــــع
مــــا

والنـــــاس ال حتفـــــل بقـــــائلهم

ذرهـــم ومـــا قـــالوا ومـــا صـــنعوا

وتنقشــــــع()2

│
شــكوت إىل الطبيــب َســقام عينــي

فقـــال َيل الطبيـــب :هبـــا

فقلــت :أجــل ،لقــد نَز َفــت دمــوعي

تصــــــاريف وأيــــــام عجــــــاف

جفـــاف()3

│
بـــت أقضـــيها بمكتبتـــي
َلليلـــة
ُّ

مــا بــي درس وتفتــيش

أشهى إىل القلب من ب َ
نشاك لو علموا

ومــن ز َملســـي ومــن جــزر الفل ّبــي

( )1نظمت يف 1245 /2هـ ووضعت يف الصفحة الرتحيبية جللساء ملتقى أهل اللغة.
( )4نظمت يف 1252 /10 /10هـ ونرشت يف تويرت.
( )5نظمت يف 1257 /11 /45هـ ونرشت يف تويرت.
( )2نظمت يف 1257 /14 /45هـ ونرشت يف تويرت.
915

وتــدوين()4

│
ـــت ذا شــــوق وذا مقـ ن
ـــة
لــــو كنـ َ
ن
بتهنئـــة
وخصصـــت مـــن ُتـــوى
َ

ّ
َـــــال
أو ال فدعـــــه وال تكـــــن ك

هـــل يســـتوي يف الفضـــل حمتمـــل

َجهــــد الوصــــال ووادع؟ ك ّ
َــــال

لعـــدلت عـــن حتديـــدك
َ

│

( )1نظمت يف 1255 /14 /10هـ (يف عيد األضحى) ونرشت يف تويرت.
066

ـــال()1
الك ّ

عهد الصبا

()1

احلجـرا
هذي الدِّ يار ،فقف واستنطق َ

دموع َ
ـــك يف ســـاحاُتا د َررا
واذرف
َ

يا ليـت شـعري وقـد ق َّفـت محـوهلم

ومل ينيلــوك مــن َّمــا تشــتهي و َطــرا

َ
حبـل َمـن أهـوى مو َّدتـه
هل واصل

غـربا؟
أم عائد َيل مـن عيــّش الـذي َ

فــانفض دمعــي مــا أكتِّمــه
نظــرت
َّ

ـــب معنًّــــى حيــــثام نظــــرا
إن املحـ َّ

كنَّــا وكانــت لنــا األيــام ضــاحك ًة

ترخي علينا – ومل نشـعر هبـا  -سـرتا

أهتـــز ر َّي َ
ـــان املنـــى طر ًبـــا
أيـــا َم
ُّ

ــز يف أغصـــانه نــــرضا
كـــالعود هيتـ ُّ

أغــدو عــىل اللهــو واللــذات مغتب ًطــا

حينًا وأسـحب َ
ذيـل األنـس مفتخـرا

الصـبا ،فلقـد
يا َ
هلف نفيس عىل عهد ِّ

َّ
وأعقـــب يف قلبـــي لـــه ذكَـــرا
وىل
َ

َّ
ــــري
وىل وللــــدَّ هر يف حاالتــــه غ َ

ــريا؟
مســتوفزات ،و َمــن ذا يــأ َمن الغ َ
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متى نلتقي؟

()1

َ
اجلــــامل
قلبــــي منــــك
تع َّلــــم
َ

وأبحـــــر يف ســـــبحات الفكَـــــر
َ
ن
ن
رقيــــق ومعنًــــى أغــــر
ولفــــظ

مزقــــت
فأصـــبح كــــالفجر قــــد َّ
َ
ن
الســـــفر َ
موعـــــد
أوَف عـــــىل
أو َّ
أو املــــــاء خيتــــــال يف روضـ ن
ـــــة

الــــدجى إذ َّظهــــر
ثيــــاب
يــــداه
َ
َ
نســــــامت الســــــحر
تداعبــــــه َ

احلـــــب ك َّفـــــاه مغلولتـــــان
أو
ِّ

جيـــر
كـــام من َ
ـــع الفعـــل مـــن أن َ

ن
عاشــــق
أو الوجــــد يف خــــافقي

أرض بــــه اهلجــــر حتــــى اســــترت
َّ

أو الغـــــيم يف األفـــــق مســـــتلق ًيا

يق ِّبــــل يف الليــــل خــــدَّ القمــــر

َ
َ
فيـــــك احليـــــا َة
أراك فأبــــــرص

مزخرفــــــ ًة ببــــــديع الصــــــور

َ
باســــام
فيــــك اهلــــوى
وأملــــح
ً
ن
فتنــــــة
تركــــــت فــــــؤادي يف
َ

الشـــجر
بـــي
كـــام يبســـم الـــورد
َ
َ
وألقيتَــــــه يف ســــــبيل القــــــدَ ر

غبــــت مقطوعــــة
حبــــايل مــــذ
َ
َ

فقـــل يل متـــى نلتقـــي يـــا مطـــر؟

َّ
خفــــــي
رس
وأســــــقيتَه
ُ
كــــــل ُ

مـــن الوصـــل بعـــدَ عنـــاء الســـ َفر

│
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ورحلتَ يا رمضان

()1

الصــيام مو َّد ًعــا
ورحلــت يــا
َ
شــهر ّ
َ

ــــب واإلجـــــالل واإلكـــــرام
باحلـ ّ

ورحلــت يــا رمضــان غــري مــذ َّم نم
َ

ــزع مـــن شـــفاه الظـــامي
كاملـــاء ينـ َ

ليــت شــعري واحلــامم مقــدَّ ر
يــا
َ

َ
قبـــل محـــامي؟
أأراك يـــا رمضـــان

َ
شــهر الصــيام بــأدم نع
أبكيــك يــا
َ

ن
وقلـــب مشـــ َع نر بضــــرام
حـــرى
ّ

أبكــي كــام يبكــي اليتــيم ،وإننــي

ـــق أن أبكــــي مــــن األيتــــام
ألحـ ُّ

واهلل لـــو علمـــت بفضـــلك مقلـــة

مــــــا أســــــبلت إال بــــــدمع دام

رمضان ،يا ذكرى القلوب إذا انتشت

من روضـك الزاكـي شـذى األنسـام

عينــاك مــن نــور اهلدايــة أرشقــت
ن
ســامة
وبوجهــك الــدّ ّر ّي فــيض َق

ـــاب كـ ّ
ـــل ظــــالم
إرشاقــــ ًة فانجـ َ
يضــفي عــىل الــدنيا ســنا اإلســالم

ـي ثوبــك ألــف معنًــى واضــح
وب َطـ ّ

خفيـــت دالئلهـــا عـــىل األفهـــام

تــــأيت ويف ك ّفيــــك نبــــع طــــاهر
تـــأيت عـــىل الفقـــراء أزكـــى رمحـ ن
ــة

ــوس الظامئـــات بجـــام
يـــروي النفـ َ
غــرب حســام
وعــىل رقــاب الكفــر
َ

يــا موســم القــرآن ،هــب يل نفحــ ًة

َ
تـزول سـقامي
من وحي روحك كـي

وانفــــخ بقلبــــي نفخــــة علو ّيــــة

قدســـــ ّية األفكـــــار واألحـــــالم

ـوى
خطفتــك يــا رمضــان عاديــة النّـ َ

أصــــ ً
ال ومــــا ودعتَنــــا بســــالم

( )1نظمت يف 1241 /10 /2هـ ومل تنرش من قبل.
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فــاآلن روحــي مــن حنانــك أقفــرت

واشــتدّ مــن َبعــد الفــراق غرامــي

أرسعــت
قــل يل أيــا رمضــان ،أنــى
َ

َ
مثـــــل الســـــحابة دورة األيـــــام

رمضــان ،ح ّبــك يف فــؤادي بــاطن

وهـ َ
ــواك جيـــري يف دمـــي وعظـــامي

رمضان ،عاهدين ـ وعهدك صـادق ـ

أن نلتقــــي يف مثــــل هــــذا العــــام

│
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نعي صحبة

()1

صــفو الــوداد ومل يكــن
منحــت لــه
َ

ــدي مـــن الـــدنيا ســـواه حبيـــب
لـ َّ

مقلتــــي ومل أ َبـــــل
وأســــكنته يف
َّ

َ
قـــال فيـــه حاســـد ومريـــب
بـــام
ومهـــام يشـــأ مـــن حاجـ ن
ــة فقريـــب

وأبســط حبـ َـل الوصــل بينــي وبينَــه

ــي يغيـــب
وأســـأل عنـــه القـــو َم حـ َ

ســـني طويلـــ ًة
لبثنـــا عـــىل هـــذا
َ

كأحســن مــا الت َّفــت عليــه قلــوب

َ
واســـتهان بصـــحبتي
فـــأنكر و ِّدي
َ

ــأين مـــن بعـــد الوصـــال غريـــب
كـ ِّ َ

يـــرع أيا ًمـــا حســـانًا هبيجـــ ًة
ومل
َ

إذا ذكـــرت كـــا َد الفـــؤاد يـــذوب

دهـــرا وقلـــت :لع َّلـــه
فأرجيتـــه
ً

ومـــا كـ ُّ
ــل ظـــ ُن يف األنـــام يصـــيب

فلـــام متـــادى الصـــدُّ منـــه تركتـــه
َّ
فــال تــث َقن بعــدي بمبــدي مــو َّد نة

ومـــا كـ ُّ
ــل ظـــ ُن يف األنـــام يصـــيب

أداريـــه يف ح ِّقـــي وأوفيـــه ح َّقـــه

فــأكثر مــن يبــدي الــودا َد كــذوب
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عذر ًا ومغفرة

()1

ً
ـــزين؟
يـــا
ســـائال عنـــي ،و َمـــا َح َ

أقـــــرص،
فقلبــــي كــــا َد ينقــــدُّ
َ

مــــا ظــــنُّكم بفتًــــى جوانحــــه

وجــــد ،ومــــلء جفونــــه ســــهد؟

ــــــرق تســــــاوره
وبقلبــــــه ح
َ

حينًـــــا تغـــــور وتـــــار ًة تبـــــدو

متقلــــب العينــــي لــــيس لــــه

إال البكــــا َء مــــن اجلــــوى جنــــد

َ
فــــوق يديــــه ،هاميــــة
خــــدّ اه

عرباتــــــه مســــــتوحش فــــــرد

وُي ُّفـــــــه قـــــــدَ ر يطـــــــارده

حــــي ُي ُّفــــه العقــــد
كــــالنحر
َ

مـــــا يل ولألحـــــزان حترقنـــــي

مــــــا يل وللكربــــــات تشــــــتدُّ ؟

ـــار جــــانحتي
ـــئ نـ َ
أبكــــي ألطفـ َ

وبضــــــدِّ ه يســــــتد َفع الضــــــدُّ

مل تســـــبني ســـــعدى وعاتكـــــة
ن
أمـــة صـــدَ فت
أنـــا شـــاعر مـــن

كــــــال وال هنــــــد وال دعــــــد
عنهــــا املنــــى وكبــــا هبــــا اجلَــــدُّ

كانــــت هلــــا األيــــام ضــــاحك ًة

فــــاليو َم وجــــه الــــدهر مســــو ُّد

َ
وكـــان هلـــا
كا َنـــت هلـــا احلســـنى

ألعــــــز والتمكــــــي واملجــــــد
ُّ

فـــــارجع ُّعيونَـــــك يف مآثرهـــــا

َترهـــــا مـــــن اإلكبـــــار ترتـــــدُّ

ويلــــومني خ ّ
حــــزين
ــــيل عــــىل
َ

أتريــــدين يــــا صــــاح أن أشــــدو؟

ـــــهًة
ومغفــــر
أمتــــي،
يــــا
ً
الشـــــعر أعذ َب
نـــــذرت
إين
عــــذرا َ

يعـــدو
إليـــك
اهلـــوىوعـــد
صـــفوا ،وذا
خالص
لـــك
ـــا مـــن ً
قلبـــي ً
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هو

()1

ُّ
الرقيــق يفـــِض بــه البــد
كالشــعاع َّ

َّ
وكالشــــوق خـــــانَه األغــــالل
ر

هـ َ
الســـاموا
ــبط
ــو بـ َ
َ
األرض وهـ َ
ــي َّ

ًّ
مــــدىل كــــام تد َّلـــــى احلبــــال
ت

ــب
هـــ َب َط
َ
األرض قلبـــه قلـــب َصـ ُ

وبعينيـــــــه فكـــــــرة وســـــــؤال

ـــروي
ـــوى ويـ ِّ
ـــرتوى مــــن اهلـ َ
يـ َّ

َ
جــــدول العلـــم منـــه مـــاء زالل

ولــــه خـــــاطر ُّ
السيـــــ
أرق مــــن َّ

ــــف وأمضــــَى إذا يـــراد النِّـــزال

ــدين مـــن ال َقـــو
وارتفـــاع عــــن الـ ِّ

ل وحلـــــم ورمحـــــة واحـــــتامل
ن
و َثبـــــات ،لكـ ِّ
ــــيء جمــــال
ــــل شـ

ـــارى
هـ َ
ـــو َجيــــري ،لكنَّــــه ال جيـ َ
ــنان قضـ ن
انتضــــى سـ َ
ــاء
فـــإذا مـــا َ

وهـــــو يدنـــــو ،لكنَّـــــه ال ينــــال

بــــي عقلـــــه وهـــــواه
ولـــــه
َ

فــــر عـــن وقـــع حــــدِّ ه األبطـــال
َّ
ن
ـــــــن املحـــــــال
كأهن
َّ
بأمـــــــان َّ

َ
صــون ويمـــِض
هــب يســتفتح احل
َّ
َ
َّ
كـــذ
القــــول بالفعـــال إذا
يتبـــع

َ
املقصــــــري َن الفعـــــال
َب قـ
ــــول ِّ

ن
ـــالل
فـــإذا األرض َجــــنَّة مـــن َج

ومجــــــال
وإذا الكــــــون زينـــــــة َ

ورسور
وإذا العلـــــــم َهبجــــــــة َ

وإذا اجلــــــهل شـــــقوة وضـــــالل

│
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أنت هنا!

()1

زارين طيـــــف حبيبـــــي موهنـــــا

الوســــنا
فن َفــــى عــــن
مقلتــــي َ
َّ

قلت :من ذا؟ َ
قالَ :لن ،قلـت :أجـب

قـ َ
ــت هنـــا ،قلـــت :أنـــا؟
ــال يل :أنـ َ
قلــت :هــل طيــف س ن
ــعاد هــا هنــا؟

هــــي روحــــي وحيــــايت ك ُّلهــــا

وغرامــــــي وهيــــــامي واملنــــــى

رُتا أبــــــرصتَني
فـــــإذا أبصــــــ َ
روض أنـ ن
ن
ـــف
مــــا ســــعاد غــــري

َ
فـــــرق يف مـــــا بيننـــــا
أبـــــدً ا ال
ن
ـــــر وجنَـــــى
ريـــــاحي وزه
ذي
َ

رش إذا مـــا أقبلـــت
تعـــرف البــــ َ

وجهـــــا ودو ًدا حســـــنا
وتـــــرى ً
َ

ال تلمنـــــي يف هواهـــــا ،إهنـــــا

خلقـــــت يل فتنـــــ ًة بـــــل فتَنـــــا

كيــف هــذا؟ َ
قــال :مــا تعرفنــي؟

│

( )1نظمت يف 1251 /10 /43هـ ،ومل تنرش من قبل.
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في ذكرى وفاة والدي رحمه الل ّه

()1

رحلت ويف نفــيس أحاديـث مل أبـح
َ

إليـ َ
ــم مســـائله
ــك هبـــا والقلـــب جـ ٌّ

رحلــت َ
اســتتم شــبابه
حــي
عــىل
َ
َ
َّ

وأزهــــر منــــه روضــــه ومخائلــــه
َ

أرجـــي أن َ
أراك بجـــانبي
وكنـــت ِّ

ن
ِّ
أمـــر أحاولـــه
كـــل
تشـــجعني يف
ِّ

فــدً ى َ
مــرز ًءا
لــك وجــه ال َيــريم
َّ

لــــه كـ َّ
ـــل يــــو نم أ َّنــــة ال تزايلــــه

َ
كـان َ
مقصــ ًرا
فدً ى لـك وجـه
فيـك ِّ

فــــإن مل تســــاحمه فإنــــك قاتلــــه

مــر ًة
فــدً ى لــك وجــه يــا أيب كــان َّ

ن
أمـــر هـــو َ
اآلن فاعلـــه
يلومـــك يف

ـــت لــــه أحنَــــى ن
ـــره
وكنـ َ
أب وأ َبـ َّ

عرفتـــه نوازلـــه
فلـــم يـــدر حتـــى َّ

غــدر الصــديق ولؤ َمــه
وحتــى ر َأى
َ

ن
تنــاهى غوائلــه
دهــر ال
رصيف
وتـــ
َ
َ

مضـــي قصـــري ًة
رعـــى اهلل أيا ًمـــا
َ
َ
ن
غفلـة
عف القلب مـن غـري
لقد كان َّ

كـــــأين أرى أطيا َفـــــه وأســـــاجله
ثقيـ َ
ــب نوافلـــه
ــل احلصـــاة مـــا تغـ ّ

َ
احلــق صــاد ًقا
كــان َّأوا ًبــا إىل
وقــد
ِّ

حي ًّيــا ،فــام َ
خيشــى األذى مــن يعاملــه

َ
الصــبا
فــواهلل ال
أنســاك مــا ه ّبــت َّ

حــن مشــتاق إىل مــن يواصــله
ومــا
َّ

│
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من قضايا العربيَّة

من قضايا العرب ّية

006

مسائل في الاعتزاز بالعربية الفصيحة وصيانتها

()1

 كلام اتصلت بدائرة حكومية أو رشكة كبرية وأجابني هاتفهم اآليلحق اللغة وأهلها
أي جناية عظيمة واستخفاف بالغ جيرتحونه ب ّ
رأيت ُّ
 ال تعط الدن َّية يف لغتك .أعرف رج ًال إذا أراد أن يمأل سيارته بالوقود
قال للعامل( :امأل) ،فإذا استفهمه العامل( :فل؟) قال( :ال ،امأل) ،فإن مل يفهم
مرة
أكثر من ّ
عنه تركه ومَض .قال يل :وقد انقطعت يب السيارة َ
 أهيا اخلطيب ما اعتذارك من كثرة اللحن وأنت تقرأ من ورقة؟ ّهال
ضبطتها قبل؟
 إن من دالئل ضعفنا وهواننا أن جيعل لنا أعداؤنا يو ًما عامل ًّيا نحتفل فيهبلغتنا
ينبغي أن نعرف فضل لغتنا يف كل وقت ونحتفل هبا يف كل يوم.
 ليس يف العربية التقاء ساكني وال واو ممالة وال كاف فارسية ،فمتىفطوعها للغتك.
استعم َ
لت كلمة أعجمية فيها يشء من ذلك ّ
هل سمعتم إنجليز ًّيا ينطق (أمحد) باحلاء؟
من طال اشتغاله بالعامية ثم رام حتقيق مسألة من مسائل العربية خانتهكمن يص َعد ً
َ
جبال!
منّته
وفسخه العجز وسوء الدُّ ربة عن ذلك وكان َ
مفر ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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من شواهد سعة العربية

()1

من الدليل عىل سعة العربية وسامحتها أنه جيوز لك أن تقول( :عيناي
بكَتا) و(عيناي بكَت) و(عيني بكَت) و(عيني بكَتا).
أيضا ّ
أن لك أن تقول( :يا زيد ب َن حممد) و(يا زيدَ
ومن الشواهد عىل ذلك ً
بن حممد) و(يا زيد بن حممد).
َ
أيضا ّ
أن لك أن تقول( :مدَّ حب َلك) و(مدِّ حب َلك) و(مدُّ
ومن ذلك ً
أشبهه.
حب َلك) بفتح الدال وكرسها وضمها .وكذلك ما َ
القراء قرأت
ومن ما ينبيك ً
أيضا بسعة كالم العرب وانفساح مذاهبه أن ّ
﴿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [الفاحتة ]4 :بضم دال احلمد وفتحها وكرسها
وضمها مع ضم الم (هلل) وكرسها مع كرس الالم بعدها
│

مفر ًقا يف تويرت يف أوقات خمتلفة.
( )1نرش َّ
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كلمة افتتاح ملتقى أهل اللغة

()1

هندي هذا امللت َقى إىل لغتنا العربية س ِّيدة ال ُّلغات وأرشفها.
هنديه إىل اللغة الصامدة التي تواطأ عىل حرهبا أعداؤها وأولياؤها ،فهي
كام َ
العبيس:
قال عروة بن الورد
ّ

ن
ِّ
معـــروف تـــراه ومنكَـــر
كـــل
إىل

ـار الكنــاس وتشــتكي
جتــاوب أحجـ َ
احلامك الذي يقول:
أو كحال
ِّ

عـــىل حـــدَ ثان الـــدهر إذ يتق َّلـــب

مــــوايل األىل خيــــذلونني
رأيــــت
َّ

َ
يسارعون يف نقضها وإفسادها وإدخال الضيم عليها،
فأما أعداؤها فهم
َ
النجائب ،ويشن َ
َ
والذلول ،وينضون يف سبيل َ
يركبون إىل َ
ّون
ذلك
ب
َ
ذلك الصع َ
َ
خائبي مل يصنعوا شي ًئا:
يعودون إىل رحاهلم
الغارات تتبعها الغارات ،ولكنهم
َ
ن
كنـــاطح صـــخر ًة يو ًمـــا ليوهنَهـــا

فلــم يض ــرها ،وأوهــى قر َنــه الوعــل

ولسان حال العربية يقول هلم:
َ
اهلضـبات ،هـل يتحلحـل؟
ثهالن ذا َ

فـــارضب ِّبك ِّفـ َ
أردت بنا َءنـــا
ــك إن
َّ

أحسن ما َ
قال أبو الط ِّيب املتنبي:
وما
َ
ويف ت َع ن
الشمس ضـو َءها
ب من ُيسد
َ

وجيهــــد أن َّيــــأيت هلــــا بضـــــريب
َ

َ
غري َّ
الشأن
أمر هأالء َملم ملكان القدَ م والترصيح من دعواهم ،ولك َّن
أن َ
َ
( )1نرشت يف ملتقى أهل اللغة يف يوم افتتاحه املوافق 1245 /1 /45هـ.
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َّ
َ
كل الشأن يف َ
والساعون يف مراشدها)،
الذين يقولون( :إنا أولياء العربية
ألئك
َ
فإذا خلوا إىل حمارمها انتهكوها ،وإذا وكِّلوا بالنظر يف شئوهنا ض َّيعوها ،وإذا
مع َ
تلك
استؤمنوا عليها مل ُيفظوها وفعلوا هبا ما ال يفعل األعداء .هذا َ
َ
َ
ومع َ
يعملون
رباقة التي
األوصاف التي
أنفسهم َ
تلك الرايات ال َّ
يصفون هبا َ
حتتَها وينسبوهنا إىل العربية ،والعربية تقول هلم:
برئــــت إىل عرينــــ َة مــــن َعــــرين

لـــيس منَّـــا
َعـــرين مـــن عرينـــ َة
َ

َ
َ
غري ما يكنّـون
خالف ما يضمرون
ظهرون
الذين ي
فهأالء القوم
َ
َ
ويقولون َ
خطرهم ظاهر ورضرهم بالغ والفتنة هبم أشدُّ واالغـرتار هبـم أرسع ،فـام هـم
َ
باملصلحي ،إنام هم مفس َ
ـدون ﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
دون مفس
َ
وأي صـــالحن يف تتبـــع الشـــوا ِّذ واألخـــذ بـــالنوادر
ﭩ ﭪ ﴾ [التوبـــةُّ .]11 :
ن
خـري يبت َغـى مـن
وأي
واإلعراض عن األصول والعلل وقواني االحتجـاج ؟ ُّ

الناظرين فيها ،ال يفضل عنهم
وراء من ال ُيسن من العربية إال ما ُيسنه عا َّمة
َ
شي ًئا
َّ
وإن من الظلم املبي للعربية والتضييع هلا وخيانتها أن نسل َم هلم زما َم
مع َّ
كثريا منهم مل يعرفوا بعل نم وال شهدَ هلم
القضاء فيها واحلكم يف مسائلها َ
أن ً
كتب األعاجم ثم يزعم من
مهه أن
يرتجم إلينا ما َ
َ
بفه نم .وأحسنهم حاالً َمن ُّ
بعد َّ
حق عىل أهلها أن
مجه علم من علوم العربية ٌّ
أن هذا الكال َم الذي تر َ
امللصق بالعربية إال كام َ
قال حسان
َيدرسوه ويتعلموا ما فيه .وما أمر هذا العلم َ
081

بن ن
ثابت:
كام ن َ
خلف الراكـب القـدَ ح ال َفـرد
يط
َ

دعـــي نـ َ
ــيط يف آل هاشـــم
وأنـــت
َ
ٌّ

ونقول يف أمثال هأالء ما َ
قال عبدة بن الطبيب:
َ
رصعوا
يشفي
غليـل صـدورهم أن تــ َ

َّ
تــــروهنم إخــــوانَكم
إن الــــذي َن
َ

َ
ومن أجل َ
يكون در ًعا حصينة ُيمي
آملي أن
ذلك أنشأنا هذا امللت َقى
َ
ونصريا يف ن
زمن َّ
َ
يكون ً
قل فيه
موىل هلا
لي ورماحهم و
العربي َة من سهام املبط َ
ً
املوىل والنصري.
ن
ن
ملحونة أو
ألفاظ ومج نل
وقد حاولنا ما وسعنا أن نصلح ما وقفنا عليه من
ن
ركيكة .ونحن نسألكم أهيا الكرام أن ختربونا متى ما لقيتم شي ًئا من َ
ذلك
لنصلحه.
َ
َ
َّ
القليـــــل بالقليـــــل يكثـــــر
إن
َّ
إن الصـــــفا َء بال َقـــــذى ل َيكـــــدر

وباهلل نستعي.

│
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إقصاء العربية في جامعة الملك سعود

()1

يدي مقال كتبه الدكتور أبو أوس الشمسان يف عدد الثقافية ذي الرقم
بي َّ
القايض بنَسخ افرتاض موا ّد العرب َّية
( )431أنكر فيه قرار جامعة امللك سعود
َ
أكثر
رتض ًة عليهم .ولو أوتيت اجلامعة من اجلرأة َ
عىل طالهبا وقد كانت قبل مف َ
وجرت عىل طبيعتها أللغت هذه املوا َّد إلغا ًء تا ًّما ،ولكنه ُيجزها
من ما أوتيت َ
عن َ
ذلك يشء من احلياء ،واحلياء خري ك ُّله.
ذلك ال ترت َّدد أن تزيدَ يف دروس اإلنجليزية ما وسعها َ
مع َ
ذلك.
وهي َ
أيضا الفرتضت عىل طالهبا دراس َة العرب َّية باإلنجليز َّية ما
وأحسبها لوال احلياء ً
دا َم سوق العمل كام زعموا يتط َّلب ذلك.
ثم ال تبايل اجلامعة من بعد عاقب َة هذه القرارات غري املدروسة عىل األ َّمة
َّ
الوالء
وال يعنيها أن
الصلة برتاثه مست َلب َ
خيرج جيل من وراء ذلك مقطوع ِّ
َ
حلضارته مل َّفق الثقافة ال هو بالذي َ
َ
أحاط بعلوم
علم أ َّمته وال هو بالذي
نال َ
األمم األخرى ،كام قال أمحد الزين يف العقاد:
ُيــاول شــعر ال َغــرب ،لكــن يفوتــه

قريض العـرب ،لكـن يقــ ِّرص
ويبغي َ

َ
ظهريا للعرب َّية وموئ ً
ال هلا
تكون
وقد كنا ننتظر من هذه اجلامعة وغريها أن
ً
وقد َترى ما تالقيه يف هذا الزمان من التضييق وما أ َ
حيط هبا من البالء واملكر
( )1نرش يف املجلة الثقافية يف 1250 /2 /40هـ.
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وإعراضهم عنها .كنَّا ننتظر منها ذلك،
أيضا صدو َد أبنائها
َ
الس ِّيئ .وقد َترى ً
ن
َرس َّ
حمب ألمته غيور عليها سا نع يف هنضتها
كل ُ
فإذا هي م َعها عىل حال ال ت ُّ
ن
ضعف
ترض أن ترتكَها تقاك ضع َفها حتى زادُتا ضع ًفا عىل
ورق ِّيها ،فلم َ
وخذلتها أشدَّ ما تكون حاج ًة إىل النُّرصة ،حاهلا حال احلامك القائل:
َ
َّ
حــك َبركَــه
الــدهر إذ
عــيل
أعــان
َ
َّ

كفــى الـــدهر لــو وكل َتـــه يب كافيـــا

رجع عليك باملالمة
أحس ناقص فش َله
َ
مسكينة أنت أيتها العرب َّية أوك َّلام َّ
ونحاك عن طريقه كأنه ال يبلغ ال َعال َء وال يصيب املجدَ إال
ور َّد إليك
األسباب َّ
َ
ورفع يدَ ه عن ب ِّرك وقد علموا مجي ًعا ما لك إليهم من ن
ذنب
قطع معرفتَه بك
َ
إذا َ
أنفسهم ويفتشوا عن
وال لك يد يف فشلهم ،ولكنَّهم كرهوا أن يكاشفوا
َ
نارصا َّ
فحملوك جرير َة غريك:
أضعف منك
عيوهبم فلم جيدوا
َ
وأقل عد ًداَّ ،
ً
كــالثور يضـــ َرب ملــا عافــت الب َقــر
أنفسهم باتباعها لوجدوها
ولو نظروا إىل األمم
ّ
املتحرضة التي يأخذون َ
وتعتز هبا وال تفتأ تسارع يف حتصينها وحياطتها وطلب
مجي ًعا تفتخر بلغاُتا
ُّ
السالمة هلا لعلمهم َّ
مكونات احلضارة وأنه ال يمكن
مكون رئيس من ِّ
أن اللغ َة ِّ
ن
تنهض أ َّمة إال إذا َ
َ
حباهلا وتتكئ عليه يف هنوضها:
ماض تصل به
كان هلا
أن َ
ت َعـــدّ إذا عـــدَّ ال َقـــديم وال ذكـــر

ومــا فخــر َمــن ليســت لــه أول َّيــة

وأرسع لسقوطها من
أرض عىل األمم
َ
وقد قلت من قبل( :ليس يشء َّ
خذالن أبنائها للساهنا وإقباهلم عىل ألسنة أعدائها).
أنفسهم
ولكنَّها عقدة النقص يف بني قومي ،تراهم ال يزالون خيادعون َ
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تلمس األسباب الصحيحة للفشل الذي هم مرتكسون فيه وخيالفون إىل
عن ُّ
غري السبيل الذي يفِض هبم إىل التقدُّ م .وقد َ
كان ُيسن هبم أن يتأنَّوا يف َ
ذلك
ن
ويستشريوا َ
يسرية ال يلتفت هلا
فرب ز َّل نة
أهل الرأي من املخلصي الناصحيَّ ،
َ
تكون يف ما بعد سب ًبا من أسباب سقوط األمة .وهذا
ال تزال تعمل عم َلها حتى
ن
سلسلة عرفنا طر َفها األول ولسنا نعلم أين
القرار إنام هو حلقة واحدة من
َ
اآلخر ومن قبله ألزموا طالب الدراسات العليا أن تكون
ينقطع طرفها
ن
عربية .ودونك ،فاعجب
دراستهم للعرب َّية يف بالد غري
احلق ورا َء هذا الفشل؟
أرصح عن السبب ِّ
فهل ِّ
ن
ن
واحدة إسناد أمر التعليم إىل غري أهله
بكلمة
ليس السبب اللغ َة ،ولكنه
وإقصاء أهله عنه .وإن ّال ففي أبناء هذه األمة – لو وجدوا معينًا – َمن هو
بأعظم من ّما جا َء به الغرب يف الدراسات اللغوية و َمن يف
يت
قادر عىل أن يأ َ
َ
وينشق من داخلها ،ولكن
مكنته أن جيدِّ د يف علوم العرب َّية جتديدً ا يالئم طبيعتَها
ُّ
ن
ّ
جديد لذة) ثم ترجع األمور بعد إىل مواضعها ،فأما الزبد فيذهب
(لكل
جفاءا ،وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض .ويوم ن
إذ يعلمون أن ّ
جل هذه
َ
ً
ن
بقيعة.
النظريات الغربي َة التي يتهافتون عليها ما هو إال رساب
وبعد،
فال يغيب عني أن أشكر َّ
كل الشكر للدكتور أيب أوس عىل ما كتب ،فقد
غيورا عىل لغته طويل اهل َ ّم هلا بعيدَ املطمح فيها .وحسبه أنه تك َّلم حيث
عهد ّته
ً
سكت َ
اآلخرون.
084

مناهج تعلم علوم العربيَّة
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منهج تعلم علم متن اللغة

()1

 س :ما املنهج الذي تقرتحه يف قراءة املعاجم؟ج :ينبغي أن نعلم ً
يفضل
أوال أن متن اللغة ليس من ّأول علوم اللغة التي َّ
البدء هبا ملن كان عنده ّ
كثريا من
حظ من العلم واطالع عىل كتب األدب ألن ً
ألفاظ اللغة ستعرض له يف قراءته للقرآن واحلديث النبوي ويف كتب األدب
ودواوين الشعر ،فإن كان مع هذا حاف ًظا لقدر ج ّيد من الشعر القديم عار ًفا
سيحصل بحفظه للشعر معرفة
بمعاين ما حفظه كان هذا يف ح ّقه أجدر ألنه
ّ
كثري من ألفاظ اللغة من غري تك ّلف منه لقراءة معجم أو حفظه.
وإذن فينبغي االشتغال بالعلوم املقنّنة كالنحو والرصف واإلمالء
والبالغة ثم النظر يف املعاجم بعد ذلك.
معجام فليبدأ بـ«ُتذيب الصحاح» للزنجاين أو «خمتار
فإذا أراد أن يقرأ
ً
الصحاح» للرازي .والطريقة اجليدة السهلة لالستفادة منه أن يضع خ ًّطا حتت
األلفاظ الغريبة التي قد تستعمل ،ويدع األلفاظ املعروفة التي ال ُيتاج إىل
ستعمل .فإذا فرغ من
حفظها ،ويدع ً
أيضا الغريب الوحّش الذي ال يكاد ي َ
كر عليه وحفظ ما اختاره منه .ثم ينتقل بعد ذلك إىل «إصالح املنطق»
قراءته ّ

( )1يف حتصيل علم متن اللغة.
مفر ًقا يف آسك يف أوقات خمتلفة .وبعضه مل ينرش من قبل.
نرش َّ
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ستحسن أن يقرأه مرتي أو أكثر من ذلك حتى يع َيه .ثم يقرأ
البن السكيت .وي
َ
بعده «فقه اللغة» للثعالبي.
فإن أراد االنتقال للمرحلة املتوسطة فليقرأ «الصحاح» للجوهري أو
«املجمل» البن فارس أو ما يقارهبام.
وهناية ذلك أن يقرأ «لسان العرب» البن منظور.
 س :هل ترى حفظ «الفصيح» لثعلب؟ وما أحسن رشوحه؟ وما الذييقرأ بعده من كتب التصحيح اللغوي؟
مرارا.
ج :رأيي أنه ال يلزم حفظه ،وإنام يكفي ّ
ختوله بالقراءة ً
وأهم من «الفصيح» رشوحه ،فإن فيها من االستدراكات والنّكت
ّ
كثريا .وأجلها من جهة الدراية رشح ابن درستويه «تصحيح
والذخائر شي ًئا ً
الفصيح» .وأوفاها من جهة الرواية «حتفة املجد الرصيح» ل ّلبيل ،ولكن املطبوع
أيضا .وهو
ناقصا .ومن أيرسها «لباب حتفة املجد الرصيح» للبيل ً
منه ال يزال ً
كامل .وهو غزير الفائدة عىل صغره .و«إسفار الفصيح» أليب سهل اهلروي.
وأوسع منهام رشح ابن هشام اللخمي.
وكتايب ال ّلبيل شي ًئا من رشوح
وأنا ال أعدل بكتاب ابن درستويه
َ
«الفصيح».
وهنا مسألة مهمة ،وهي أن «الفصيح» ليس مناس ًبا للمبتدئ كام يظن ألن
املبتدئ إىل أن يعرف جواهر األلفاظ أحوج منه إىل أن يعرف األعراض التي
خالصا يف
تعرض هلا من اللحن واخلطأ وخمالفة األفصح .وهو بعد ليس
ً
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األلفاظ التي يلحن فيها الناس ،ففيه كثري من األلفاظ جاءت عىل خالف
األفصح .وقد ن ّبه عىل ذلك ثعلب يف مقدمته .ولذلك ال يستطيع قارئه أن يعلم
هل اللفظ الذي اختاره ثعلب صحيح ال جيوز غريه ،أو هو األفصح الذي
جيوز غريه إال بمراجعة رشوحه .وهذا يق ّلل من فائدته.
عىل أنه أ ّلفه ألهل عرصه .وقد جدّ ت بعد ذلك مئات اللحون واألخطاء
غلو
مل ُيوها هذا الكتاب ،فينبغي إذن أن يوضع يف مكانته الالئقة به من غري ّ
وال جفاء.
أهم كتب التصحيح اللغوي التي تقرأ بعده «درة الغواص»
ومن ّ
للحريري مع رشحه للخفاجي و«املدخل إىل تقويم اللسان» البن هشام
اللخمي وكتاب «تصحيح التصحيف وحترير التحريف» للصفدي .وقد مجع
رموزا ورتبه عىل حروف املعجم.
الصفدي يف كتابه هذا تسعة كتب ووضع هلا
ً
وأما كتب املعارصين فكثرية .ومنها «معجم أخطاء الكتاب» لزعبالوي
ضم
نظرا .وي ّ
و«لغويات وأخطاء شائعة» ملحمد عيل النجار .ومها من أجودها ً
ن
حذر كتابا العدناين «معجم األغالط اللغوية املعارصة» و«معجم
إليها عىل
األخطاء الشائعة» وكتاب «معجم اخلطأ والصواب» إلميل يعقوب و«معجم
الصواب اللغوي» ألمحد خمتار عمر .وهذا األخري أوسعها مج ًعا ،ولكن ال يو َثق
بأحكامه.
 س :كيف ترتيب قراءة رشوح «الفصيح» لثعلب؟ج :للمبتدئ« :التلويح» أو أصله الذي اخترص منه ،وهو «إسفار
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الفصيح» .وكالمها أليب سهل اهلروي.
وللمتوسط« :رشح الفصيح» البن هشام اللخمي ،و«لباب حتفة املجد
الرصيح» ل ّلبيل.
ً
كامال)،
وللمنتهي« :حتفة املجد الرصيح» للبيل من جهة النقل (ملا يطبع
و«تصحيح الفصيح ورشحه» البن درستويه من جهة العقل.
 -س :هل تو

بحفظ «موطأة الفصيح» البن املرحل؟

ج :ال أرى حفظ «موطأة الفصيح» ألمرين:
األول :أين ال أستحسن حفظ املنظومات .وقد كتبت يف بيان هذا.
الثاين :أن «الفصيح» عىل ما فيه من النفع ّ
أقل وأيرس من أن ُيفظ فيه ألف
مرارا.
وثالث مئة بيت فهو ال يتجاوز
منثورا ستي ورقة .وإنام تكفي قراءته ً
ً
املهم
املهم أزرى بك يف ّ
واعلم أن ما شغلت من وقتك وعقلك وجهدك يف غري ّ
كام يقول ابن املقفع ،فإعطاء الكتب الرديئة أو القليلة الفائدة فوق قدرها َيشغل
وال بدّ عن الكتب النافعة العظيمة الفائدة ألن جهد اإلنسان حمدود وساعاته
معدودة.
│
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منهج تعلم علم البلاغة
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منهجا مناس ًبا لتع ّلم علم البالغة؟
 س :هل تقرتح عليناً
ج :يبدأ بـ«البالغة الواضحة» لعيل اجلارم أو «دروس البالغة» حلفني
إيضاحا .وفيه متارين .والثاين أخرص ،والبن عثيمي
ناصف .واألول أوسع
ً
عليه رشح .ثم «اإليضاح» للقزويني أو رشحه «بغية اإليضاح» للصعيدي.
العلوي (وقد يستغنى
وفيه متارين .ثم «اإلجياز» أو «الطراز» ليحيا بن محزة
ّ
عنهام) ،ثم «أرسار البالغة» و«دالئل اإلعجاز» للجرجاين ،ثم كتب حممد أبو
موسى يف البالغة.
أيضا يف تاريخ البالغة .ومن ما أ ّلف يف هذا «املوجز يف تاريخ
و َينظر ً
البالغة» ملازن املبارك .وهو وجيز .و«البالغة تطور وتاريخ» لشوقي ضيف.
وهو واسع.
│

( )1يف حتصيل علم البالغة.
مل ينرش من قبل.
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وصية لمن يريد تقو ية مل كته في البيان

()1

 س :رجل ال يعرف من ألفاظ اللغة إال القليل ويغلب عىل أسلوبهفصيحا بلي ًغا ،فامذا ُيفظ وماذا يقرأ؟
الضعف والركاكة ويريد أن يكون
ً
أكثر من جياد كتب األدب التي ذكرُتا يف
ج:
يتخري له مخسي كتا ًبا أو َ
ّ
ً
متفكرا يف
متأمال ملعانيها
مقال «السبيل إىل البيان» ويقرؤها متذو ًقا أللفاظها
ً
أساليبها ،جيهر بصوته يف بعضها وُياول حماكاُتا عىل الوجه الذي ب ّينته يف
املقال .والرأي أن يقرأ يف اليوم ما ال يق ّل عن مئة صفحة إن استطاع ،بحيث
مفرقة يف املدة الطويلة ال يستثري امللكة وال
ينهيها يف مدّ ة وجيزة ألن قراءُتا ّ
يوري َزندها ،خال ًفا للقراءة املك ّثفة املتتابعة .وال جرم أنه سينتفع من ذلك عىل
حسب جودة قرُيته وقوة ملكته.
َ
وأما احلفظ فيبدأ بحفظ املعلقات أو بعض ما يتيرس له منها ،ثم ُيفظ من
مر به البيت أو
محاسة أيب متام أو احلامسة البرصية ما ّ
خيف عليه ويروقه ،ثم إذا ّ
ينس ح ّظه من حفظها كام
األبيات املعجبة يف كتب األدب التي يقرؤها فال َ
رتا يق ّيد فيه األبيات األوىل من
يقول اجلاحظ .وأسهل طريقة لذلك أن يتخذ دف ً
الق َطع أو القصائد التي خيتار حفظها من ما يصادفه يف كتب األدب وغريها،
( )1يف حتصيل البيان.
نرش يف آسك يف 1251 /11 /2هـ.
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ويكتب إحاالُتا يف الدفرت ثم ُيفظها يف كتبها التي وجدها فيها .وهذه طريقة
األصمعي.
ويطرز به كالمه
قدرا ج ّيدً ا من املحفوظ ينشده ويستشهد به
وهبذا ّ
ّ
ُيصل ً
ويأخذ ما شاء من ألفاظه ومعانيه.
 س :لو سئلت عن اقرتاح كتاب أو اثني جامعي يف األدب ملن أرادتنشئة ولده فامذا تقرتح؟
ج :أنصح له بكتب ابن املقفع «األدب الكبري والصغري» و«كليلة ودمنة»
ثم «عربات املنفلوطي» وبعض كتب الطنطاوي ال ِّلطاف.
│

002

منهج تعلم علمي النحو والصرف

()1

 س :سألتحق قري ًبا بالدراسات العليا يف ختصص النحو والرصف ،فامالكتب التي ينبغي أن أقرأها وأشتغل هبا؟
ج :أما النحو فأنصح لك بقراءة «رشح قطر الندى» فـ«رشح شذور
الذهب» قراءة ضبط واستظهار ،ثم «رشح األلفية» للمرادي أو األشموين أو
ابن هشام بحوايش حميي الدين عبد احلميد واجعل لك يف ما ختتاره منها ور ًدا
يوم ًّيا ال ختلفه وإن َّ
املفصل» البن يعيش.
قل حتى تستحرض عا ّمته .ثم «رشح
َّ
ثم تنتقل إىل «مغني اللبيب».
وتقرأ يف نشأة النحو وتراجم النحاة «مراحل تطور الدرس النحوي»
للخثران و«مراتب النحويي» أليب الطيب فـ«طبقات النحويي واللغويي»
للزبيدي.
وتقرأ يف األصول والعلل «االقرتاح» للسيوطي و«أرسار العربية» أليب
الربكات األنباري فـ«اخلصائص» البن جني .واستفد من كتاب «ضوابط
الفكر النحوي» ملحمد اخلطيب ،فإنه ج ّيد حمكَم غزير الفائدة.
ويف اخلالف تقرأ «اإلنصاف» لألنباري.

( )1يف حتصيل علمي النحو والرصف.
مفر ًقا يف ملتقى أهل اللغة وآسك وتويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة .وبعضه مل ينرش من قبل.
نرش َّ
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ويكون عندك للمراجعة «كتاب سيبويه» و«التذييل والتكميل» أليب حيان
و«مهع اهلوامع» و«األشباه والنظائر» كالمها للسيوطي وغريها من الكتب
وسعة للرجوع إليها عند احلاجة (مع أن قرا َءُتا خري ملن تتسع قدرته لذلك).
امل َّ
وتقرأ يف اإلعراب شي ًئا من «املورد النحوي» أو «املورد النحوي الكبري»
لفخر الدين قباوة أو «فتح الكبري املتعال إعراب املعلقات العرش الطوال»
ملحمد عيل الدرة ،ثم شي ًئا من كتب أعاريب القرآن التفصيلية املعارصة ،ثم
تنظر يف «الدر املصون» للسمي احللبي.
وأما الرصف فأرى أن تبدأ بـ«املغني يف ترصيف األفعال» لعضيمة
و«التبيان يف ترصيف األسامء» ألمحد كحيل ثم «شذا العرف يف فن الرصف»
للحمالوي .واجعل لك فيه ور ًدا يوم ًّيا حتى تستحرض مجلته .ثم «رشح
الشافية» للريض أو اليزدي أو الفسوي .واألول أوسعها وأحسنها حتقي ًقا
ونظرا ،واألخري أوجزها وأسهلها .واستعن بـ«القواعد والتطبيقات يف اإلعالل
ً
واإلبدال» لعبد السميع شبانة و«معجم مفردات اإلبدال واإلعالل يف القرآن
الكريم» ألمحد اخلراط.
عىل أنه قد جيوز االكتفاء ببعض هذه الكتب عن بعض.
 من يسأل عن رشح متوسط أللفية ابن مالك يعكف عليه ويستغني بهعن غريه فإين أقرتح عليه «رشح املرادي» بتحقيق قباوة ،فهو جامع ألكثر
املسائل ن
حاو لعامة اخلالف مستوعب لكثري من الشواهد مشتمل عىل بعض
احلجج والعلل.
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أحب اإلعراب ،وأجدين أستثقله ،فبم
أحب العربية ،ولكني ال
 س:ّ
ّ
تنصح يل؟
ن
بمستنكر نفورك من اإلعراب وأنت غري حاذق به ،فهذا أمر
ج :ليس
فطري طبيعيّ ،
علام ومل يتح ّقق به فإنه يستثقله ويستجفيه ملا
فكل من مل يضبط ً
جيد يف مكابدته من العناء والنصب وملا يلزمه من جهله به مع اعرتافه بجسيم
قدره ورشف موضعه من رضورة حلاق النقص له .وطبيعة النفس تأبى مثل
وحرص عىل أن جيعله جه ًال كام يقول
هذا .بل ربام عادى هذا العلم َ
ونصب له َ
ابن املقفع.
حتب اإلعراب فأحكم ً
أوال معرفة النحو ومت ّرس بكتب
فإذا أردت أن ّ
اإلعراب ذوات الوجوه كـ«التبيان» للعكربي ،و«الدر املصون» للسمي
ن
صفحات أو آيات من القرآن بنفسك واعرضها
احللبي ،ثم حاول أن تعرب
املفصلة احلديثة ككتاب درويش وكتاب
عىل هذه الكتب وعىل كتب اإلعراب
ّ
أيضا
حممود صايف لتعرف الصحيح منه فتثبته واخلطأ فتصلحه .وعليك ً
بـ«املورد النحوي» لفخر الدين قباوة .وستجد يف ذلك متعة فهم النحو ولذة
قوهيا وضعيفها ومقبوهلا
وإحراز آلته ومعرفة مجيع الوجوه املحتملة للكلمة ِّ
عجزا أو ً
كسال.
ومردودها .وهو أمر حرمه كثري من الناس ً
 س :أريد حفظ متن منثور طويل يف النحو ،فامذا أحفظ؟ن
رب عليه واالستمرار فيه،
ج :إن َ
كنت لزاز حفظ وتعرف من نفسك الص َ
َ
"التسهيل" البن مالك ،فإنه جامع شامل ،وقد ذكر أبو حيان أن من
فدونك
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عجزت عن
عرفه ّ
حق املعرفة ال يكون حتت السامء أحد أعلم منه بالنحو .فإن َ
حفظه فأدمن قراءته ومطالعته والنظر يف رشوحه ،وال تغفل مع ذلك جانب
التطبيق.
 س :هل من كتاب يف النحو يغنيني عن غريه أدمن النظر فيه وإن كانمطو ًال؟
َّ
ج :كل الصيد يف جوف «التذييل والتكميل» أليب حيان ،غري أنه طبع منه
سبعة عرش جملدً ا ومل يكتمل إىل اآلن ،ولكن يمكن إكامله برشح املرادي أو ابن
عقيل أو ناظر اجليش.
متوس ًطا يف
وهذا الكتاب عظيم النفع جدًّ ا ،ولكن برشط أن يكون قارئه
ّ
النحو أو متقدّ ًما.
حق املعرفة ال
وقد قال أبو حيان عن «التسهيل»( :من عرف هذا الكتاب َّ
يكون حتت أديم السامء أحد أن َحى منه) .هذا قوله يف «التسهيل» فكيف إذا
أدمت النظر يف رشح أيب ح ّيان له ،وهو «التذييل»
َ
للريض
ضممت إليه «رشح املفصل» البن يعيش و«رشح الكافية»
ولو
َ
ّ
بعدهن .وذلك أن
يرضك ما فاتك
ّ
و«الدر املصون» للسمي احللبي فإنه ال ّ
ن
واضح،
كتاب أيب ح ّيان هو أمجع كتاب يف ذكر املسائل واخلالف بأسلوب
الريض من
وكتاب ابن يعيش غاية يف حسن التعليم والتعليل ولطفه ،وكتاب
ّ
أفضل كتب النحو التي تع ّلم النظر والتحقيق ،وكتاب السمي هو املنتهى يف
حزت هذه الكتب ك َّلها أغنتك عن غريها يف الغالب،
اإلعراب والتخريج ،فإذا
َ
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ن
كتاب.
وإن ال فإنه ال يغني كتاب عن
وإن أردت كتا ًبا عرص ًّيا فعليك بـ«النحو الوايف» لعباس حسن .وهو أقل
ن
َ
خالف ،ولكنه ج ّيد من جهة الرشح واإلبانة ،وفيه مسائل حادثة وأمثلة
مسائل
معارصة.
 س :ما الكتب التي تقرأ بعد دراسة األلفية ورشوحها؟ج :أقرتح قراءة «رشح املفصل» البن يعيش ،و«رشح الكافية» لريض
الدين اإلسرتاباذي ،أو أحدمها.
موجز يف النحو والرصف يصلح لغري املتخصص
 س :هل من كتاب َلرياجع به مسائلهام؟
ج :أختار لك كتاب «املنهاج املخترص يف علمي النحو والرصف» لعبد اهلل
اجلديع ،فقد مجع فيه مسائل النحو والرصف وبعض مسائل اإلمالء عىل
اختصاره بأسلوب حسن وتصنيف بديع .وجتده هنا:
=7530https://waqfeya.com/book.php?bid
ميرسا ً
سهال للمبتدئ يف علمي النحو والرصف.
 س :أريد كتا ًبا َّ ًج :أما النحو فكتاب «النحو الواضح» لعيل اجلارم.
وأما الرصف فكتاب «التطبيق الرصيف» لعبده الراجحي.
│
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السبيل إلى البيان

()1

سألتَني – و َّفقك اهلل  -أن أهد َيك إىل سبيل البيان وأن أد َّلك عىل كتبه
توصل إليه هبا .ولست أجهل أنه مل يبعثك عىل هذا السؤال إال حسن
التي ي َّ
ولكن هذا احلس َن وهذه اجلود َة ال ُي َمدان إذا مها
ظنِّك يب وجودة رأيك َّيف.
َّ
املقرص
غري موضعهام وكانا ذريع ًة إىل تسوية املحسن بامليسء وإحلاق
ِّ
أصابا َ
َ
أنتحل ما أعلم من نفيس
بحق أو
عي ما ليس يل ُ
بالسابقِّ .
ألكره أن أ َّد َ
وإين َ
خال َفه فأزع َم أين من البلغاء إذا عدَّ البلغاء ،أو من األدباء إذا ق َيلَ :من األدباء؟
ن
ن
رص ند رزقها صاحبها طويل ال َعناء يف
وما حاجتي إىل صنعة َ
حمارف كسبها م َ َّ
ن
ن
كل عل نم ثق ًة منه بقلمه وبيانه وإدالالً
طائل ،يتك َّلم يف ِّ
باطل كثري التفكري يف غري
منه بقوة حجاجه وخالبة منطقه ،ثم هو مدا َفع عن هذه العلوم ك ِّلها غري مس َّل نم
املفرسون يعدُّ ونه منهم،
له من أهلها ،فال الفقهاء يعرتفون بانتسابه إليهم ،وال ِّ
كل عل نم ،فهو كام َ
وكذلك أهل ِّ
َ
َ
َ
قال أبو
يكون أحدَ هم.
يرضون أن
وال النُّحاة
غوي يف (مراتبه(:
الط ِّيب ال ُّل ُّ
َّ
يش
يتعـــــــــا َطى كـ
ــــــــل ُ

وهــــــو ال ُيســــــن شــــــ َّيا

أخبارهم
والصلحاء وُيص مناق َبهم ويروي
الزهاد
تراه يتحدَّ ث عن َّ
ُّ
َ
( )1يف حتصيل البيان.
نرش يف املجلة الثقافية يف 1251 /1 /45هـ.
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ثم ال تلبث أن تراه يصف امل َّجان واخللعاء ويذكر
فتظنُّه
ابن َ
احلسن أو َ
َ
أده َمَّ ،
طرائ َفهم وُيكي م َلحهم ،فال تَش ُّك أنه من أصحاب أيب نواس أو من نَدا َمى
ومستحسن أحلاهنم
وبدائع أصواُتم
أخبار املغنِّي
ابن احلباب .وتراه يذكر
َ
َ
َ
ن
رسه
معبد
صاحب
ب هبم والثناء عىل مذهبهم ،فتظنُّه
َ
َ
ويظهر العج َ
وموضع ِّ
يتحول إىل ذكر الق َّراء ويستقص حكاياُتم و َيروي
ثم إذا هو
َّ
وصف َّيه ونج َّيهَّ ،
َ
يتخذون
الشكوى من أدعيائهم والدُّ خالء فيهم من َّمن
نوادرهم ويكثر
لك
َ
َ
َ
َ
القراءة سبي ً
أموال الناس ،فيقع يف ومهك
عرض الدُّ نيا ويأكلون به
ال
ينالون به َ
أنه من خ َّلص أصحاب ناف نع أو عاص نم أو ن
حممد أيب القاسم.
ثم َّ
أمر األديب ال يقوم إال بالكذب يف القول والتز ُّيد يف الكالم،
إن َ
َّ
ينميه ويصله َ
بشتَّى
اخلرب
الصغري التافه فال َيزال ِّ
يسمع َ
وزخرفته وتزيينهَ .
َ
َ
ب عليها ينفخ
يكون
الو َصل حتى
الرخوة املتهتِّكة فيك ُّ
ومتر به احلجة ِّ
أخباراُّ ،
ً
فيها ويرتق ثآها وُيتال هلا بوجوه احليل حتى جيع َلها يف أعي الناس قو َّي َة
رأيت صنعة قوامها
النسج حمكَمة اإلبرام .فهذا بيان صنعة األدب .وهي كام
َ
ذلك َ
تنهض به التز ُّيد واملغالطة .فهل فيها بعدَ َ
مرغب؟
الكذب وركنها الذي َ
َ
حتوز من
زعمت أنَّك ال تريد أن
فأما إذا
تكون أدي ًبا ،وإنام غرضك أن َ
َ
حسن األسلوب ورشاقة العبارة وحالوة اللفظ بمقدار ما تبي به عن
احلق ،ال تل ُّط
حاجاتك وتن ِّفق به آرا َءك وتستميل
قلوب الناس إىل ما عندَ ك من ِّ
َ
ن
ن
ن
ن
ن
نحلة
فاسد أو
مذهب
بكذب ،وال تستعي به عىل تقرير
بباطل ،وال متذقه
دونه
ن
فإين أذكر لك سب ً
أردت إن
سألت وتضع يدَ ك عىل ما
بعض ما
َّ
َ
ال ت َب ّلغك َ
زائغة ِّ
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شا َء اهلل تعاىل وإن كنت قدَّ مت لك بعذري وكشفت َ
لك عن داخلة أمري.
ُّأهيا السائل الكريم:
َ
صح َ
حارضت
فصيحا إذا
كتبت
تكون بلي ًغا إذا
منك العزم عىل أن
َ
َ
ً
إن َّ
َ
َ
عيل
يكون لفظك أني ًقا
وأن
ومعناك ب ً
ترص ًفا فأقبل َّ
كرا وأسلوبك ح َّوالً م ِّ
ومتخري َ
َ
لباهبا.
حمضه
بسمعك وقلبك ،فإين
مهديك من نصحي َ
لك من جتربتي َ
ِّ
َ
تستوحش من َّما ال تعرف أو
وال َُيملنَّك مكان العادة من نفسك عىل أن
تنقبض عن َّما مل تألف.
أردت
مالك البالغة والبيان لفظ حسن ومعنًى فائق وأسلوب رائق .فإذا
َّ
وتعهدها من نفسك وانظر ما أدركتَه
األمور الثالث َة
حتص َلهام فأحكم هذه
َّ
أن ِّ
َ
منها.
َ
لذلك .فأقول:
وكأين بك تسألني عن السبيل
ِّ
ابدأ آث ًرا َّما بالنحو والرصف ،فالتمس من علمهام ما يقيم كال َمك
ويعصمك من ال َّلحن.
َ
ذخرا ترجع إليه
ثم حتفظ بعد ذلك مجل ًة من ألفاظ العرب َّية حتى
تكون لك ً
َّ
بي درجاُتا وأحواهلا.
عندَ احلاجة إىل معرفة أسامء األشياء وأنواعها والتمييز َ
ذلك كتب غريب احلديث ككتاب أيب ن
وخري ما أد ُّلك عليه يف َ
عبيد القاسم بن
الزخمرشي أو ابن األثري .وكتاب أيب
سال نم أو كتاب ابن قتيبة أو اخل َّطايب أو
ِّ
ن
عبيد يفضلها لتقدُّ مه واعتامده عىل التل ِّقي عن كبار العلامء كأيب عبيد َة وأيب زيد
والكسائي.
واألصمعي
ِّ
ِّ
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أيضا يف معجامت العربية املصنَّفة عىل احلروف .ومن أج ِّلها
وتقرأ ً
َ
َ
طويل
وكان
األزهري ،فإنَّه كان ناقدً ا،
وأصحها (ُتذيب اللغة) أليب منصور
ِّ
ِّ
التحري يف ما َيروي .وله حكايات عن األعراب .ويف مقدِّ مته التي
األناة شديدَ
ِّ
مجة.
افتتح هبا كتا َبه علم غزير وفوائد َّ
َ
أيضا يف معجامت العرب َّية املدارة عىل املعاين .وهي عىل نحوين،
وتقرأ ً
الباب ثم يذكر ما ينساق حتتَه من األلفاظ ذات املعنَى الواحد.
فنحو منها يعقد
َ
َ
مج نل تا َّم نة ابتغا َء التيسري عىل الكتَّاب واملتأ ِّدبي .فأ َّما
ونحو يذكر
األلفاظ يف َ
النحو األول من الكتب فرائدها وسيدها كتاب أيب ن
عبيد (الغريب املصنَّف) ثم
ِّ
ن
العسكري لتقدُّ مه .وال
هالل
كتاب (التلخيص يف معرفة أسامء األشياء) أليب
ِّ
َ
وكذلك
الثعالبي ،فإنه غاية يف هذا الباب،
أغض من (فقه اللغة) أليب منصور
ُّ
ِّ
يب القديم من األلفاظ.
(املخصص) البن سيده ،فإنَّه أوسعها َسع ًة وأمجعها للعر ِّ
ّ
يب ،فإنَّه يباعد القارئ عن َفهم
وال أنصح بـ(كفاية املتحفظ) البن األجدا ِّ
بي األلفاظ عىل وجه التحقيق ملا فيه من شدَّ ة
يب ومعرفة فروق ما َ
الكالم العر ِّ
كتب غريب
اإلجياز الذي ر َّبام َ
أفَض إىل اخللط واخلطأ .وهلذا األمر قدَّ مت َ
أرسع يف احلفظ
قرأ يف سياقاُتا ،فيكون هذا
َ
احلديث إذ كانَت األلفاظ فيها ت َ
َ
للهمداين.
وأدنَى إىل ال َفهم .وأ َّما النحو الثاين
فعليك بكتاب (األلفاظ الكتابية) َ
اليازجي.
إلبراهيم
ومن الكتب احلديثة (نجعة الرائد)
ِّ
َ
وأدمنت الفكر َة يف هذه الكتب التي عرضتها لك،
النظر
أطلت
فإذا أنت
َ
َ
َ
ن
َّ
كل َ
وتتقراها
وتتحسس معان َيها عىل وجوهها
بصوت مسمو نع
ذلك تر ِّددها
َّ
َّ
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يداك ب َل ن
َ
أبجر
رجت منه
مس فقد
استوثقت من هذا الباب باب األلفاظ وخ َ
َ
َ
احلقيبة ،فمل إىل الباب الذي بعدَ ه ،وهو باب املعاين .وفائدة هذا الباب أنَّه
ذرعك يف
يمكِّنك من جتلية أفكارك وتوضيحها واالحتجاج هلا ،ويبسط
َ
ويقوي مقدرتك عىل حسن التذوق ود َّقة
تشقيق الكالم و َيزيد يف ما َّدتك،
ِّ
التأ ُّمل .ومن أمثل كتب املعاين كتاب (املعاين الكبري) البن قتيبة و(املوازنة بي
لآلمدي و(األشباه والنظائر) للخالد َّيي و(الوساطة بي
والبحرتي)
أيب متَّام
ِّ
ِّ
املتنبي وخصومه) للقايض اجلرجاين و(املنصف) البن وكيع و(ديوان املعاين)
أليب هالل العسكري.
لبثت زمانًا من دهرك تتق َّلب بي هذه الكتب وتنفذ إىل صميمها
فإذا
َ
والنظري إىل
وتضم املعنَى منها إىل شكله
وتشارك مؤ ِّلفيها آرا َءهم مؤ ِّيدً ا وخمال ًفا
ُّ
َ
كبريا من الفقه باملعاين والبرص هبا.
نظريه وحتسن املفاضل َة بينها فقد ن َ
لت ً
شطرا ً
وُيسن حي ن
إذ أن تقرأ يف الكتب التي تشدُّ أيدَ ك يف البحث القاصد
واالستدالل الصائب ودرك احلجة وحتقيق املسائل ونقدها .ومنها (كتاب
الشافعي) و(احل َيوان) و(البخالء) و(الرسائل) للجاحظ
سيبويه) و(رسالة
ِّ
الطربي) و(اخلصائص) البن جنِّي و(دالئل اإلعجاز) و(أرسار
و(تفسري
ِّ
جلرجاين .ومن الكتب احلديثة كتاب (عىل السفود)
البالغة) لعبد القاهر ا
ِّ
للرافعي وكتابا حممود شاكر (نمط صعب ونمط خميف) و(أباطيل وأسامر).
ِّ
وبذلك تستكمل آل َة هذا الباب إن شاء اهلل.
الترصف يف فنون
فأ َّما الكتب التي ترتاض هبا عىل جودة األسلوب وعىل
ُّ
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َّ
وجل ثم (هنج
عز
البالغة والتي تزلفك إىل حماسن البيان فأوهلا كتاب اهلل َّ
عيل ريض اهلل عنه و(القصائد السبع) برشح أيب ن
بكر
البالغة) املنسوب إىل ّ
ن
األنباري و(أشعار الستة اجلاهليي)
حممد
األنباري و(املفضليات) برشح أيب
ِّ
ِّ
ن
رشح و(ديوان احلامسة) برشح املرزوقي و(البيان والتبيي) للجاحظ
بأي
و(الكامل) للمربد ،و(األمايل) أليب عيل القايل مع (الآليل) أليب ن
البكري
عبيد
ِّ
َّ
ُ
احلريري).
امليمني و(زهر اآلداب) للحرص ِّي و(مقامات
بتسميط
ِّ
ِّ

ن
َ
خمتلفة.
بحسب الغالب عليها إىل أقسا نم
ثم
قسم َ
أخرى ت َّ
هناك بعد كتب َ
َّ

أسلوب األدب واحلكمة كـ(األدب الكبري) و(األدب
فمنها ما تستفيد منه
َ
الزند)
الصغري) البن املق َّفع و(ديوان أيب متَّام) و(ديوان املتنبي) و(سقط ّ
و(اللزوميات) أليب ال َعالء.
أسلوب القصص وسياقة األخبار كـ(كليلة ودمنة)
ومنها ما تستفيد منه
َ
الطربي)
الدينوري و(تاريخ
البن املقفع وكتاب (األخبار الطوال) أليب حنيفة
ِّ
ِّ
املنفلوطي)
(عربات
و(األغاين) أليب الفرج
ِّ
األصفهاين .ومن كتب املحدَ ثي َ
ِّ
ترمجها و(قصص من التاريخ) و(قصص من احلياة)
والروايات التي
ََ
للطنطاوي.
و(الذكريات)
ِّ
املنفلوطي) و(وحي القلم
أسلوب املقالة كـ(نظرات
ومنها ما تستفيد منه
َ
ِّ
للرافعي) و(وحي الرسالة) للز َّيات.
ِّ

وجوه خمتل ن
ن
أ َّما العمل يف كتب هذا الباب َ
فة ،فمن الف َقر ما تكتفي
فعىل

مرة واحد ًة قراء ًة متأنِّي ًة متأ ِّملة مع التفكُّر يف أسلوب الكاتب وطريقته
بقراءته َّ
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ن
ن
غرض والتدقيق يف ألفاظه التي
غرض إىل
يف االنتقال من قض َّية إىل قض َّية ومن
تكر عليها
يستعملها يف كالمه وحت ُّفظ اجل ِّيد منها .ومن الف َقر ما حتتاج إىل أن َّ
جتهر هبا وتفصح يف نطقك
فتعيد قراءُتا لرشفها ونبلها .وأنا أستح ُّ
ب لك أن َ
متمه ًال وأن تقرأها قراء َة مد ِّق نق وقراء َة من ِّق نر وقراء َة َمن ُيرتس أن
هلا مرتو ًّيا
ِّ
ن
شحيح
(وقوف
ف عىل معانيها وألفاظها
َ
تندَّ عنه لطيفة أو تفوتَه نادرة وأن تق َ
الرتب خامته) .ومن الكالم كالم ينبغي حفظه أو حفظ ن
قدر منه
ضاع يف ُّ
َ
كالقصائد السبع واملفضليات واحلامسة .ولو َّ
هن ك َّله َّن مل يكن
أن أحدً ا حف َظ َّ
سلف ذكره من الكتب.
كثريا ،وكبعض اخل َطب واحلكَم املبثوثة يف ما
َ
ذلك ً
املجربة أن تقرأ القطع َة وتفهم معناها ثم تغلق
ومن ال ُّطرق احلسنَى
َّ
َ
وحتاول أن تكتبها بأحسن ما تقدر عليه من البيان ثم تفتح الكتاب
الكتاب
مواضع
عرفت
فعلت ذلك
فتوازن بي تعبريك وتعبري الكاتب .فإنَّك إذا
َ
َ
َ
يتبي الضدُّ ) .وطريقة
إحسانك فلزمتَها
َ
ومواطن إخفاقك فاجتنبتَها .و(بضدِّ ه َّ
ثم
تسج َل ما يعجبك من الكالم البليغ
أخرى ،وهي أن
ِّ
ِّ
بمسجل الصوت َّ
َ
رائحا غاد ًيا حتى تطمئ َّن إىل َ
كدت.
أنك قد حفظتَه أو
َّ
تأخذ يف االستامع إليه ً
الكتب التي قصدَ أصحاهبا إىل مجع ما ال
شئت أن تستعر َض
وبعد ،فإن
َ
َ
بدَّ للمتأ ِّدب من معرفته كـ(أدب الكاتب) البن قتيبة مع رشحه (االقتضاب)
بلغت الغاية
للبطليوك و(العمدة) البن رشيق و(املثل السائر) البن األثري فقد
َ
ِّ
وأبعد من الغاية.
طاوعني ذكره يف هذا األمر .عىل َّ
أوردت من الكتب
أن ما
فهذا بعض ما
ُّ
َ
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قليل من ن
ن
كثري .وقد يغني بعض َ
الكتب إىل
بعض .وإنَّام صنَّفت هذه
ذلك عن
َ
ن
ن
نسب إىل مع َظمه واملشتهر
أبواب خمتلفة َ
مع تداخلها وتشابكها ،ألن الّشء إنام ي َ
من أحواله.
َ
واحلجة الصحيحة ،ورزقنا من حسن
وإياك إىل الرأي النجيح
وفقني اهلل
َّ
ينوه هبا وجي ِّيل عنها.
البيان ما ِّ
 تذييل:
سجل هذا َ
املقال بصوته األستاذ ُييا فتحي يف هذا املقطع:
وقد َّ
https://www.youtube.com/watch?v=Jg5LxC4mgoE
&feature=youtu.be
│
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منهاج َّ
الطلَب والن َ
ظر واإلفادة

منهاج ال َّط َلب والن َظر واإلفادة
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إضاءات في طلب العلم والقراءة والنحو والأدب

()1

 إضاءات يف طلب العلم:
 oال تكن قراءتك للكتب من غري تد ّبر ،وال تقتنع بام يلقى إليك حتى
متتحنه ،وكن بصري ًا بال َف َجوات واإلشكاالت التي تقع يف ما تقرأه من كالم.
تشك يف ما تقرأ ،ولكن الشك ال يعني أن ّ
 oجيب أن ّ
تكذب بام تقرأ ،بل
ّ
الشك املراد هو أال تراه ح ّق ًا وإن بدا ح ًّقا ،وال باط ً
ال وإن بدا باطالً ،وإنام تبدأ
تحري ًا ،فليس هو عندك ح ّق ًا وال باط ً
ال حتى تعرضه عىل
ن َظ َرك فيه متو ِّقف ًا م ِّ
الدرس وال َفحص وتستوثق من صحة أد ّلته.
 oال بدّ أن تكون عندك جرأة شديدة َحمفوفة باحلذر الشديد ،وذلك بأن
حل َذر واإلحجام .وال
تكون جريئ ًا يف َموضع اجلرأة واإلقدام َحذر ًا يف َموضع ا َ
ب
تهور ًا ،و َمن غ َّل َ
ب اجلرأة كان م ِّ
فمن غ َّل َ
بدّ أن تَز َن هذا فال تغ ِّلب أحدمهاَ ،
حل َذر كان جامد ًا مق ِّلد ًا .واعلم ّ
أن كثري ًا من أقوال العلامء مبنية عىل الظ ّن وأن
ا َ
أكثر أحكام املسائل ليست قطع ّية.
يتجرأ يف االجتهاد يف بعض املسائل
 oبعض أهل العلم خيشى أن
ّ
فيخطئ .والذي ينبغي له أن يقدم إن كان عنده أداة العلم والنظر واالستنباط،

ن
كلمة يل وصنّ َفها ونس َقها
( )1نرشت يف تويرت وفسبك يف 1221 /10 /11هـ .وقد التقطها من
أخي احلبيب األديب عبد احلميد هوساوي.
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ونحن نجد يف هذه الكتب التي بي أيدينا أقواالً كثرية غ ِّل َطت ور َّد عليها وهي
مع ذلك تعدّ َمذاهب وال تزال حتكى .وقد يكون قول من األقوال التي قال هبا
ن
لكن ذلك العامل كان أجر َأ فقال به فصار
الين كان َخ َط َر عىل أحد منّاّ ،
العامل الف ّ
فصمتنا.
بحق أو بباطل ،ونحن كنّا أج َب َن
ف أو غ ِّلط ّ
َمذهب ًا وإن ض ِّع َ
َ
يظن ّ
أن القراءة
 oعند بعض الناس خطأ يف فهمه لطريقة القراءة ،فهو ُّ
مستوى واحد ّ
قرأ إما قراء ًة بطيئ ًة
جيب أن تكون عىل
ً
وأن الكالم ك ّله جيب أن ي َ
ن
ن
واحدة يوم ًا
صفحة
أو رسيع ًة .وهذا غري صحيح ،إذ يمكن أن متكث عىل
كامالً ،ويمكن أن تقرأ مئة صفحة يف يوم ،وذلك أنك ستجد يف غالب ما تقرأه
من الكتب ّ
مه ّية وكال نم ليس
يتكون من كال نم مه ّم وكال نم
أن الكتاب ّ
متوسط األ ّ
ّ
ًّ
املتوسط
املهم فعليك أن تد ّقق فيه وأن تتأ ّمله ،وأ ّما الكالم
ّ
مهام ،فأ ّما الكالم ّ
مه ّية فأعطه من العناية دون ذلك ،وأ ّما الكالم الذي ليس ّ ً
كرر
مهام كامل َّ
األ ّ
مهم ،وقد
واملعروف والذي فيه حشو فاقرأه قراء ًة رسيعة أو َ
جتاوزه .وهذا أمر ٌّ
ال ين َّبه عليه كثري ًا.
مهك أن تقرأ الكتاب كلمة كلمة حتى تقولّ :إين قرأت الكتاب
 oال َيكن ُّ
كله .فإنّك ت َعدُّ قارئ ًا للكتاب يف رأيي إذا قرأت  %70منه ،فال بأ َس إذن أن
تتجاوز بعض الصفحات التي ال تزيدك عل ًام ،إذ العمر قصري والكتب كثرية.
رس من أرسار القراءة.
وهذا ٌّ
ب يف بعض
وتقوهيا في
 oإذا أردت أن تَصقل َم َلكتك
ستحسن أن تك ّ
ّ
َ
تتفرغ يف ن
شهر ّما
أحيان دهرك عىل عل نم من العلوم ال تقرأ إال فيه ،فيمكن أن ّ
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للقراءة يف كتاب (األغاين) مث ً
ال أو للقراءة يف كتاب من كتب النحو ،وال تقرأ
ن
ن
يشء دونه ،فتقرأ ّ
صفحة
كل يو نم مئة
بأي
أي كتاب آخر غريه وال تَشتغل ّ
يف ّ
ن
مهمة ،فاصنَعها ّ
كل
من (األغاين) أو مئة صفحة من النحو فقط .وهذه مسألة ّ
لتقوي هبا َم َلكَتك.
حي ّ
 oممّا يفيد يف طلب العلم عموم ًا أن يكون لك ا ّطالع عىل الكتب امل َو َّسعة
خترصة
يف العلم ،فينبغي أن تقرأ فيها وأال تكتفي بالكتب التعليم ّية الصغرية امل َ
التي فيها كَزازة يف اللفظ والرتكيبّ ،
فإن كثري ًا من طلبة العلم َيقترص عليها
فتجده ال يعرف حقيق َة العلم وال مقدار َس َعته وال يكون قادر ًا عىل التجديد
فيه ،ففي النحو عليك أن ت َّطلع مث ً
املوسعة يف اخلالف والع َلل
ال عىل الكتب
ّ
مرتي بتأ ّمل وبتقييد للفوائد
مر ًة أو ّ
واملنا َقشات ،كـ(التذييل والتكميل) ،فتقرأه ّ
يمر بك من اخلالف والع َلل ،وقس عىل هذا يف مجيع العلوم،
وبإعامل نظر يف ما ّ
ّ
فإن هلذا أثر ًا كبري ًا .والكتب امل َو َّسعة ممتعة جدّ ًا ألنّك ترى فالن ًا من الع َلامء
وآخر ير ّد عليه وثال ًثا يؤ ّيده أو يعارضه ،فتستمع إىل هذا وتستمتع به
يقول كذا
َ
حتى كأنّك وإياهم يف َجملس واحد.
 oال تكن قراءتك فوضو ّية ،بل ال بدّ أن يكون عندك خ ّطة تسري عليها
وجدول فيه قائمة مرتّبة من الكتب والعلوم تقرأها بالرتتيب ويكون لك ورد
تسري عليه ،وال تضف إىل الكتب التي وضعتَها يف اجلدول كتا ًبا ليس منها إال
نادر ًا.
 oينبغي يف مبتدَ أ طلبك للعلم أن تعرف ً
أوال ما أنت؟ وما طباعك؟ وما
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قوة حفظك؟ وما
الذي يناسبك؟ وما عندك من الوقت؟ وما قدر صربك؟ وما ّ
حتب من العلوم؟
الذي ّ
تظن أنّه سيب َعث فيك النشاط واحليو ّية بعد سني وأنك ستخ َلق
 oال
ّ
خلق ًا آخر ،لن يكون هذا بحال ،بل ربام ازددت كس ً
ال ملا سيأتيك من أشغال،
فابدأ الطلب من اآلن بعد أن تعرف طبيعة نفسك وما يناسبها وبحسب
وسعك.
 oحم ّبة العلم ليست كافي ًة يف االشتغال به ،بل ينبغي أن تعرف هل أنت
صادق الرغبة فيه جا ٌّد أم لست كذلك؟
 oاطرح من خيالك أن تكون عا ًملا جمدّ د ًا يف عدد من العلوم املتباعدةّ ،
فإن
تظن أنه قد تأتّى له ذلك من العلامء هو يف
ذلك ال يكاد يتأتّى ألحد ،حتى من ّ
وهب أنه
احلقيقة ليس كذلك ،فغالب ًا جتده حم ّقق ًا يف بعضها ومق ّلد ًا يف بعضهاَ ،
ن
عرف.
تأتّى لواحد أو اثني ،فام شأننا بالنوادر؟ نحن إنام نعنى بام ي ّطرد وما ي َ
 oحدّ د العلوم التي تريد أن تكون حم ّقق ًا فيها ،وال تتعدّ علمي أو ثالث ًة
عىل األكثر ،وحدّ د العلوم التي تريد أن تكون مشارك ًا فيها ،وحدّ د العلوم التي
واهلمة
ثم انظر يف ما عندك من الوقت
ّ
تريد أن تكون مل ّ ًام هبا بعض اإلملامّ ،
والقوة ،وبنا ًء عىل ذلك ضع لك جدوالً حترص فيه عىل أن تركّز بنسبة  %30أو
ّ
تقسم
 %70أو %50عىل العلم الذي تريد أن تكون راسخ ًا فيه حم ّقق ًا ،وال ّ
الوقت بالتساوي بي العلم الذي هو غايتك وبي غريه ،بل اجعل الغلبة
لعلمك  ،وأعط العلم الذي هو دونه  %40وأعط غريمها  ،%10وهكذا.
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َ
مهتك عالي ًة ،وال
 oال يأتينّك الشيطان من ق َبل اإلطامع
فيقول لك :اجعل ّ
ترض من العلوم بالعلم الذي هو غايتك ،بل ال بدّ أن تكون عا ًملا كل العلم
َ
بتفسري كتاب اهلل تعاىل ،فهو علم رشيف عظيم ،وال بدّ أن تكون يف حفظك
للشعر كاألصمعي ،وال بدّ أن يكون أسلوبك كابن املق ّفع واجلاحظ ،وهكذا
دواليك ،فإ ّياك وهذا.
وأحسب ّ
أن كثري ًا من طلبة العلم لو َسلموا من هذا اخلاطر َلر َسخوا يف
لكن كثري ًا منهم يريد أن يكون شيئ ًا عظي ًام يف ّ
كل يشء ،فال يكون
علو نم عدّ ةّ ،
شيئ ًا
 oركّز عىل علو نم مع ّينة وال تتشتّت ،وال ترتك العلوم البعيدة عن علمك،
بل ّ
أخرها إىل أن حتكم علمك وجتد عندك فراغ ًا يف ما بعد.
باألماين الكاذبة ،وال تباعد بي واقعك وبي
 oال يستخفنّك الشيطان
ّ
أمان ّيك وأحالمك ،بل اجعل أمان ّيك قريب ًة من واقعك بحيث ترتفع هلا قليالً،
وال جتعلها بعيد ًة فتَهلك.
ففرغ أوالً من ذهنك ما َيشغله وال س ّيام
 oال بدّ من التخلية قبل التحليةّ ،
وسائل التواصل والتوافه ،ومن ّ
تفهم العلم ،فبهذا يكون
كل ما َُيول بينه وبي ُّ
ذهنك مه َّيأ ومتق ِّب ً
ال للعلم.
تشق عىل نفسك
 oاجعل برناجمك وطرائقك يف الطلب سهل ًة خفيف ًة ،وال ّ
ف َيثق َل عليك العلم ،وفتّت اهلدف الكبري إىل أهداف صغرية ،فإن هذا أحرى أن
هيوهنا عليك فتدركها.
ّ
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ِّ
مجدوا املسائل وجعلوها َقطع ّي ًة وجعلوا أحكام العلم يف
o
املتأخرون َّ
َقوالب ثابتة.
حتفظ ّ
َ
كل يوم ،بل ق ّيد كل يو نم ما تريد حفظه وحدّ د لنفسك
 oال يلزم أن
يوم ًا أو يومي للحفظ ومراجعة املحفوظ.
ن
ن
ديوان كامل وإن كان هذا ج ّيد ًا إال أنه
خمتار كامل أو
 oال أنصح بحفظ
ليس ّ ً
يستحق أن
ولست م َلزم ًا بذلك ،بل احفظ ما يعجبك وما ترى أنه
مهام،
ّ
َ
ارض به ،ومع الوقت ستجد أنّك حفظت مئات األبيات أو آالفها ولو أنّك
ُي َ
ن
حفظت يف ّ
واحد نحو  300بيت
كل يو نم بيتي فقط حلفظت يف عا نم
│
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 آفات القراءة:
أبي لك كيف
ثم ّ
هذا رشح آلفات القراءة ،وهي مخس ،سأذكرها لك ّ
تتجنّبها.
 .1ضعف التأ ّمل ملا تقرأه.

كتاب ما فيجب أن حتفظ ما تصادفه فيه من ن
ن
لفظ فصيحن ،
فإذا قرأت يف

َطرب له وحتف َظه أيض ًا،
وإن وجدت أسلوب ًا عالي ًا فيجب أن تقف عنده وأن ت َ
وإن وجدت تناقض ًا من املؤ ّلف فيجب أن تنتبه له وتق ِّيدَ ه ،وإن وجدت
مرت بك فيجب أن تنتبه لذلك
تصحيف ًا أو حتريف ًا أو خط ًأ أو كالم ًا له نظائر ّ
ك ّله ،وجيب أن تكون قراءتك دقيق ًة .وكثري من الناس يقرأ الكالم وال يد ّقق فيه
وال يفطن إلشكاالته .والدليل عىل هذا أنه قد متر به تصحيفات خم ّلة باملعنى
ُيس هبا ألنه يفهم املعنى العام ويكتفي بذلك وال يتأمل ويسأل :ملاذا قال
فال ّ
املؤلف كذا ومل يقل كذا؟
للمهم.
 .4إغفال احلفظ
ّ
َ
احلفظ
مهم فاح َفظه .وبعض الناس يف عرصنا يظ ّن
مر بك يشء ٌّ
فإذا ّ
َمقصور ًا عىل حفظ القرآن واحلديث وا َملنظومات ،وهذا غري صحيح ،بل ينبغي
أن حتفظ أيض ًا الشعر وحتفظ اللطائف كاملَقوالت واحلكَم واإلحصاءات
قرأ فقط .وطريقة
واألمثال ومذاهب املسائل وخالفاُتا ،فمثل هذا ُي َفظ وال ي َ
ثم إذا انتهيت من الكتاب
احلفظ لذلك أن تضع حتته خ ّط ًا بقلم الرصاصّ ،
وضعت حتته خ ّط ًا فكررته.
رجعت إىل ما
َ
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 .5ترك التقييد للنادر.
مر بك نادر يف قراءتك فق ِّيده وال تتّكل عىل حفظك .واعترب بابن جنّي
إذا ّ
الذي شكا مر ًة من أنّه َخ َطرت له خواطر فلم يق ِّيدها فنس َيها ونَدم ،فق ِّيد النادر
وجد يف غري َمظانّه ،والذي يمكن أن تَبني عليه وتَر ّد به وتستشهد به
الذي ي َ
وتستنب َط منه .وطريقة التقييد بأن تتخذ لك دفاتر بحسب اهتامماتك ،فإن كنت
ال مشتغ ً
مث ً
ال بالنحو َمعن ّي ًا بأصوله فاجعل لك دفرت ًا فيه ،واجعل لك دفرت ًا
خاص ًا باملو َّلد إن كنت َمعن ّي ًا به ،وهكذا ،ومع الوقت تزيد الدفاتر ،ولكن ال
ّ
يمر أسبوع وأسبوعان وأنت مل تق ِّيد شيئ ًا يف هذا
تق ِّيد إال
املهم ،وجيوز أن ّ
ّ
الدفرت ،وال تَش َغل نفسك بتقييد ّ
املعروف املوجو َد يف مظانّه.
كل يشء ،واترك
َ
رتكها وليست من الفوائد
مرت بك فائدة عا ّمة أو مستم َلحة ال ّ
حتب أن ت َ
وإن ّ
التي تق َّيد يف دفاترك فق ِّيدها يف الصفحة األوىل من الكتاب ،وال تكثر.
 .2ترك املراجعة للمحفوظ واملق َّيد.
كل حي ،وذلك بأن يكون لك موعد ّ
ال بدّ أن تراجع ما حفظته ّ
كل
أسبوع أو أسبوعي تراجع فيه ما حفظت .وأ ّما ما ق ّيدته فأنصح لك بأن
رأس ّ
وعود نفسك هذا حتى ال تنسى .وربطه برأس الشهر
كل شهرِّ ،
تراجعه َ
مما يعي عىل تذكره.
 .1ق ّلة تكرار الكتاب اجل ّيد.
إذا قرأت كتاب ًا ج ّيد ًا هو أصل من األصول وعمدة من الع َمد فينبغي أن
وكنت ترى أنك ال تزال
يستحق ذلك
مرة إن كان
ّ
َ
مرتي بل مئة ّ
تكرره مر ًة أو ّ
ّ
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تستفيد من قراءته يف كل مرة.
│

1015

 إضاءات يف النحو:
َ
يكون عامل ًا بالعرب ّية فعليه أوالً أن يكون عارف ًا بالقرآن
 oمن أراد أن
ن
لكثري منه متقن ًا لتجويده م ّطلع ًا عىل قراءاته ،إذ القرآن هو الغاية يف
حافظ ًا له أو
تتعرف األسلوب العايل وتعرف نطق األصوات
الفصاحة ،وبمعرفته
ّ
َ
وخمارجها.
وقلت( :م ّطلع ًا عىل القراءات) ألنّه يكفيه من القراءات ا ّطالعه عليها ،أما
التخصص فيها فيستغرق وقت ًا طوي ً
تفرغ هلا ذهنك من غري
ّ
ال ويقتِض أن ّ
رشكة.
ثم ال بدّ أن يكون لك نصيب من األدب والشعر ،فتحفظ شيئ ًا من الشعر
ّ
ّ
األول .والذي
قل أو كَثر عىل أال يشغلك ذلك عن اهتاممك وعن علمك ّ
األصمعي تق ّيد فيه رؤوس حمفوظاتك
أنصح به أن يكون عندك دفرت كدفرت
ّ
ثم انظر
ّ
(أول بيت من القصيدة مثالً) التي تصادفها يف كتب األدب وغريهاّ ،
ما كتبته يف هذا الدفرت ّ
بحسب ما يالئمك
كل يوم أو يومي أو أسبوع أو
َ
لقوة احلفظ ،ألنّك إذا حفظته يف مكانه
فاحفظه يف مكانه ،فإنّه أيرس وأحرى ّ
البرصي .أ ّما إذا
معي َقو َي عندك الربط
ّ
وبنوع خ ّطه ويف صفحة مع ّينة وبلون ّ
قوي ًا حلفظك.
كتبته يف دفرتك فستتشابه عليك الصفحات ولن يكون هذا م ّ
توهمّ ،
فإن النحو
رشح
النحوي
 oليست غاية
اآلجروم ّية واأللف ّية كام ي َّ
َ
ّ
ّ
للنحوي أن جيدِّ د يف النحو وأن يعيد النظر يف
أعظم من ذلك ،إذ ينبغي
ّ
األصول وأن يعالج مجيع ما يستعمله العا ّمة وامل َو َّلدون املحدَ ثون وما َيرد علينا
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من الرتاجم من األلفاظ واألساليب احلديثة ومن اإلشكاالت اللغوية.
عرف كيف يتأتّى له وكيف يعامله وكيف
 oالنحو يف غاية ال ّلذاذة ملن
َ
ن
بصدق ،وأنا ال ألوم أحد ًا من الناس
يتجرأ عليه ،وإال فهو من أثقل العلوم
ّ
لكذبتهّ ،
غري ذلك ّ
ألن النحو الذي ندرسه
يقول :إن النحو ثقيل .بل لو قال َ
نحو ثقيل جد ًا ،لكن إذا درستَه عىل ّ
أن لك َح ّق ًا يف أن تنظر فيه وجتادل وأن
ختتار من األقوال وتستدرك من الشواهد فإنّه سيكون يف غاية ال ّلذاذة.
الصبا يف (كتاب سيبويه) و(األغاين) و(تبيان
 oقراءيت يف مط َلع ِّ
عرفتني العوامل الواسعة يف
العكربي) و(لسان العرب) أفادتني إفاد ًة كبرية ،فقد ّ
هذه العلوم وبدأت أعرف أساليب القدماء وكيف يباين أسلوب سيبويه مث ً
ال
املتأخرين وعرفت طرائقه يف االستدالل والنظر ،وكانت قراءيت قدي ًام
أساليب
ّ
يف الكتب التي يشتغل هبا امل ّ
تأخرون قليل ًة ،وهذا مما جعلني أرى أنه ال يلزم أن
ترضه أحيان ًا.
يسري اإلنسان عىل الطريقة املعهودة ،بل إهنا قد ّ
رشاح ًا ودارسي للنحو
 oمن املشكالت أنك جتد كثري ًا من املعارصين ّ
ن
يرجح كيفام اتّفق ،وهذا قد
َمن يقول
بقول وهو جيهل لوازمه ،وجتد منهم من ّ
يؤ ّدي إىل مشكالت ،منها التناقض .فال بدّ أن تكون له أصول واضحة م ّطردة
حم َّققة ،وال يتأتّى له إدراك هذه األصول وضبطها والتمكّن منها إال بعد
ثم ال بدّ من عرض فروع العلم عىل هذه األصول وإجراء األصول
سنواتّ ،
عليها واالطمئنان إىل صحتها واستقامتها.
معني به املبتدئون ال املتقدّ مون،
 oمن مشكالت تدريس النحو أن أكثره
ٌّ
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وانظر يف دروس النحو عىل الشبكة جتد أن عامتها للمبتدئي .واملبتدئون قد
ن
ملبتدئ عذر اليوم .ثم نسأل :ملاذا
شبعوا من هذه الدروس املوجودة ،وليس
ليس لدينا نحاة؟
مهمنا لتعليم املتقدّ مي يف النحو وأن تن َبش مسائل
 oجيب أن ترصف َ
صحتها.
النحو التي َ
مهدت وأن ين َفض عنها الغبار وين َظر يف ّ
مجدت و َ
 oيف وسائل التواصل ألفاظ متكاثرة ّ
كل يوم حتتاج إىل علامء باللغة
والنحو والرصف يدرسوهنا ويقضون فيها.
│
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 إضاءات يف األدب:
قوة يف الشعور وإىل َفرا نغ يف الذهن بحيث ّ
تظل تديره
 oالشعر ُيتاج إىل ّ
وقوة الشعور هي لقاح الشعر.
يف ذهنك وربام شغلك أيام ًاّ .
 oال يمكن أن تكون نحو ّي ًا راسخ ًا وشاعر ًا مفلق ًا ،بل ال بدّ أن يغلب
أحدمها اآلخر.
بهره املعنى.
بهره اللفظ أكثر ممّا َي َ
 oاملبتدئ َي َ
يتكررون
 oشوقي من عجائب هذا الزمن ومن النوادر الذين ال
ّ
بسهولة.
 oال تدع القراءة يف كتب األدب أبد ًا ،بل اقرأ ّ
كل يو نم ولو عرش صفحات
ن
صفحات ال تَش َغل عادةً.
عىل أال َيشغ َلك هذا عن علمك .وعرش
ستحسن أن تكون قراءتك يف كتب األدب بعد استيقاظك من النوم
oي
َ
وبعد قراءتك للقرآن ،إذ ال بدّ أن يكون لك ً
يومي ولو
أوال نصيب من القرآن
ٌّ
صفحتي .والسبب يف اختيار هذا الوقت ّ
أن الذهن يكون فيه صافي ًا.
ثم خذ بعد ذلك
وبقراءتك لكتب األدب فيه تط َبع عليه الكالم العايل البليغّ ،
يف شأنك ،وإن كان عندك وقت فاقرأ يف نفس الكتاب قبل أن تنام عرش
ن
صفحات أو عرشين ،واجعل باقي اليوم لعلمك.
ن
يشء من كتب األدب فال تغ َلب عىل أن تقرأ يف كتاب
بت عىل
 oمهام غل َ
من كتبه وألديب من أدبائه ،ومها يغنيانك عن غريمها .أ ّما الكتاب فهو
(األغاين) ،فإنّه ال ي َم ّل منه وال تنقِض فوائده ،وهو مفيد يف الرتاجم ويف معرفة
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تصور ًا صحيح ًا حلياة القدماء
حياة العلامء والشعراء واخللفاء ويف إعطائك
ُّ
وعادات العرب ،وستجد فيه كثري ًا من خمتار الشعر ،فق ّيد رؤوسه لتحف َظه ،كام
أنّك ستجد فيه كثري ًا من األساليب واأللفاظ القديمة وامل َو َّلدة وشيئ ًا كثري ًا من
النوادر ال خيطر لك عىل بال ،كام أنّك ستجد فيه من اإلمتاع شيئ ًا عجيب ًا.
وأ ّما األديب فهو اجلاحظ ،فاحرص عىل أن تقرأ يف كل كتبه .ويمكن أن
ثم
تعاو َر بي كتبه وبي (األغاين) إن كنت َملوالً ،فتقرأ جم َّلد ًا من (األغاين) ّ
جم َّلد ًا للجاحظ ثم ترجع إىل (األغاين) فاجلاحظ ،وهكذاّ .
وإال فاقرأ (األغاين)
ثم اقرأ كتب اجلاحظ حتى تنتهي منها ،ثم ارجع إىل (األغاين)،
حتى تنتهي منه ّ
وهكذا.
│
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رأي في حفظ المنظومات

()1

حفظ املنظومات صالح ملن يريد أن يقترص يف علم ما عىل مرحلة املبتدئي
التعمق يف العلم والرسوخ فيه
ال جياوزها إىل ما هو أعىل منها .فأما من يريد
ّ
شعورا خاد ًعا
أرضارا كثرية عليه ،منها أهنا متنحه
فإن يف حفظه للمنظومات
ً
ً
يظن أن ليس بينه وبي إحراز العلم إال حفظ املنظومة
بالتض ّلع
العلمي ،إذ ّ
ّ
وفهم معانيها ،فإذا حفظها اتّكل عليها وزهد يف مطالعة األمهات ويف النظر يف
كتب املتقدمي ومراجعة أصول العلم ،وشغ َلته عن إدمان النظر وتقليب
املسائل ،إال أن يفطن لذلك فال يقف عندها وعند رشوحها ،بل يعدّ ي عنها إىل
غريهاّ .
وقل من يفعل ذلك .وهلذا ال تكاد جتد مول ًعا بحفظ املنظومات مبد ًعا
يف العلم أو جمدّ ًدا.
كثريا من ح ّفاظ املنظومات ال
ومن ّما يد ّلك عىل رضر املنظومات أن ً
يستحرضون مسائل العلم حتى يستذكروا األبيات التي تتضمنها من املنظومة،
فإذا سألتَه عن مسألة مل جيبك حتى يرسد أبياُتا ،فإذا رسد األبيات عرف
اجلواب ،فهو حي سألته كان حاف ًظا لألبيات خايل الذهن من اجلواب الذي
هو العلم ،فمثله كمثل من يسأل فيفتح الكتاب فيعرف اجلواب ،فهو إذن ال
عرفته املسأل َة.
ُيفظ املسألة مبارشة ،وإنام ُيفظ الوسيلة التي إذا استعان هبا ّ
( )1نرش أصله يف تويرت يف 1251 /1 /41هـ.
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والطريقة اجليدة للتع ّلم هي استظهار متون العلم بكثرة النظر فيها وإدامة
مطالعتها وتلخيصها .وهي طريقة عامة السلفَ .
وألن تقرأ كتا ًبا من كتب
استحضارا
أثرا وأرسع
العلم عرش مرات ّ
ً
بتفهم وإعامل ذهن أنفع وأمتع وأبقى ً
من أن حتفظ فيه منظومة ألن املنظومة واسطة إىل مسائل العلم ،والعلم أسهل
وأقرب وآنس من أن تبتغي إليه الوسيلة بحفظ منظومة.
وإنام ينبغي أن يشغل الذهن بحفظ ما ُيفظ لذات لفظه كالقرآن والشعر
وألفاظ اللغة والتواريخ ونسبة املذاهب .أما ما يراد معناه كمسائل العلم
فاألنفع واألسهل حتصيله بام ذكرته من تكرار النظر واملطالعة واملذاكرة
والتدريس ونحو ذلك.
وقد ُيتاج إىل النظم يف حالة واحدة ،وذلك يف العلم الذي تكثر
اصطالحاته ويف املسائل التي تكثر رشوطها أو عدد أفرادها كالعروض
ملام بالنحو ُيتاج أن
اجلر ونحو ذلك .أما ما سوى ذلك فال .أترى ًّ
وكحروف ّ
ُيفظ بيتًا فيه أن الفاعل مرفوع؟ كال ألنه قد حفظ هذا حف ًظا ال ُيوج إىل نظم
يضبطه به ،فكذلك ينبغي أن تكون مجيع مسائل العلم.
│
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لُمع متفر ّقة في منهاج الطلب والنظر والإفادة

()1

مبدعا حتى يقيم مالو ًة من دهره يتأ ّمل يف حماسن
 ال يكون الرجلً
الفن فيها.
املبدعي وروائعهم
ويتلمس وجوه العجب منها ودقائق ّ
ّ
قائام عىل رؤية
 ال قيمة للرتجيح يف املسائل اخلالفية إال إذا كان ذلك ًمتالمحة الفروع مرتابطة األجزاء ،وعىل أصول حم َّققة م ّطردة سليمة من
التناقض واالضطراب.
 عىل من يتصدّ ى لنقض قضية ما والر ّد عليها أن يعلم أنه إن مل يو َّفق إىلزيف نفسه ،ال ثالث هلام.
كشف زيفها فهو ال بدّ كاشف َ
جرب أن يتّخذ لنفسه دفاتر يق ِّيد فيها ما يع ّن له يف قراءته من نوادر
 من َّولز بعضها إىل بع ن
املسائل فسيجد من َّ
أضعاف ما
ض
َ
اللذة يف مجعها وتدوينها ِّ
جيده التاجر الشحيح من َّ
اللذة يف مجع الدراهم وكنزها.
ن
كثريا من
 إذا كررت قراءةكتاب ما بعد مدة من الزمان فوجدت فيه ً
الفوائد والنوادر التي مل تنتبه هلا يف القراءة األوىل ،فليكن منك الفرح والرسور
بذلك ال احلزن واجلزع ،ألنه إنام أعثرك عليها وع ّرفك فض َلها تطور فهمك
ونمو ملكاتك .وعىل قدر هذا يكون ذلك.
واتساع معرفتك وتكامل فطنتك
ّ
مقو ًيا للحفظ كاإلكثار من احلفظ .وإنام م َثله يف ذلك كم َثل
 مل أر ّمفرقة يف تويرت وفسبك يف أوقات خمتلفة.
( )1نرشت َّ
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وهنت
العضلة ،كلام
َ
َ
أكثرت من مترينها ازدادت قو ًة وصالب ًة ،ومتى أمهلتَها َ
وضعفت.
شئت أن يفتح لك يف العلم والنظر واإلبداع فابدأ من حيث بدأ
 إذاَ
اآلخرون ال من حيث انتهوا ،ألنه قد يكون ما انتهوا إليه خط ًئا ال صوا ًبا.
 ما َصباحك بقراءة وريقات من كتب بعض املتقدّ مي
أمجل أن تستفتح
َ
ككتاب سيبويه أو كتب اجلاحظ لتشحذ ذهنك وتَزيد فهمك وترشح صدرك
وتعينك عىل الطلب.
وتض ّن
 كيف تريد أن تكون عا ًملا وأنت تلقي إىل العلم بفتات وقتك َبكل ن
وتزمحه ّ
ّ
تافه من شغولك وأعاملك؟
باحلظ األجزل من ساعاتك
عليه
َ
 العلم صاحب ال يفارق ومنهاج حياة ال يتخ َّلف .ومتى ظننت أنعجزا ورمت حماالً
بوسعك أن تدرك العلم بأن خت ِّلل به أيام هلوك فقد ظننت ً
 ليس العامل هو الغزير احلفظ أو التصنيف ،ولكن العامل هو الذي يعلمما خيرج من رأسه ،فيعرف دليله وع ّلته ولوازمه واالعرتاضات عليه واجلواب
عنها ،قال سعدون :قلت للكسائي( :الفراء أعلم أم األمحر؟) فقال( :األمحر
أكثر حف ًظا ،والفراء أحسن ً
فكرا وأعلم بام خيرج من رأسه).
عقال وأنفذ ً
مرة يف مخسة أوقات متباعدة أفضل من ترداده مئة
 ترداد احلفظ مخسي ّمرة يف جملس واحد.
ن
 ال بدّ للعامل أن ّحمفوف بقدر كبري من احلذر.
يتحىل بقدر كبري من اجلرأة
 متى وجد املع ّلم احلاذق امللهم وجد الطالب األذكياء.0124

 بعض العلوم يرجع سبب صعوبتها إىل أهنا ال حتتاج إىل ذكاء ،وإناممستمر.
حتتاج إىل صرب طويل ودءوب
ّ
 ينبغي للمفكّر وصاحب العلم أن يوازن بي اخللطة والعزلة ،فإن أكثراألفكار تنقدح يف اخللطة وختتمر يف العزلة.
للمهم ،وترك
 آفات القراءة مخس :ضعف التأ ّمل ،وإغفال احلفظّ
التقييد للنّادر ،وعدم املراجعة للمحفوظ واملق َّيد ،وق ّلة تَكرار الكتاب اجل ّيد.
 نحن إىل إقامة دورات يف (كيفية القراءة البطيئة) أحوج منا إىل دوراتيف (كيفية القراءة الرسيعة).
كررته فحفظته أو كتبته فراجعته أو
 لن يبقى لك من قراءتك إال ما ّدرسته.
فدرسته أو ّ
خلّصته َ
صددت
 بعض األفكار ال تنقاد إليك وال جتود بمكنوهنا عليك إال إذاّ
سني.
عنها وعاقبتَها باهلجران أيا ًما ور ّبام
َ

ن
مسألة ما هي عىل الرتتيب :التأليف
 -أفضل ال ُّطرق إلتقان عل نم ما أو

فيه ،وتدريسه ،وتلخيصه.
 أن تكون جمتهدً ا خمط ًئا خري من أن تكون مق ِّلدً ا مصي ًبا.استحضار املسائل الكلية.
 طول االشتغال باملسائل اجلزئية يضعفَ
 يف ظني أنه ال يستطيع أحد أن يطلع عىل كل علم ويقرأ يف كل ف ّن إالأيضا إىل قدر من احلمق ليفتي فيها
بقدر من الغباء يعينه عىل ذلك .وُيتاج ً
كلها.
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تعمل كلمة يف نفيس عم َلها كقول إمامنا اخلليل رمحه اهلل( :إين ألغلق
 مل َمهي)
عيل بايب فام جياوزه ّ
ّ
املجرد املنصف
غالب آرائهم يف عا ّمة القضايا عىل النظر
 ال يبني الناسَ
َّ
يطوعون
إىل أدلتها ،وإنام يبنوهنا عىل احلدس أو اإللف أو االستحسان ،ثم ّ
األدلة لذلك.
 الر ّد عىل القول املؤ َّيد باحلجج الظاهرة باعرتاضات سخيفة ال يزيد عىليقويه وعىل أن ّ
يدل عىل جهل الرا ّد وعىل أن ُير َمه االنتفاع بصوابه.
أن ّ
 نظرت يف الكتب التي ال يزال أثرها ممتدًّ ا يف نفيس فإذا هي الكتب التين
فبألي ما
مرة واحد ًة
كررُتا أو خلّصتها .أما الكتب التي قرأُتا ّ
حفظتها أو ّ
أثرها.
أتبي َ
ّ
 إن استغلقت عليك اليوم مسألة فال تيئس من معاودُتا ،فلعلها تفتحلك غدً ا ،يقول ابن جني( :راجعت أبا عيل ني ًفا وعرشين سنة يف مسألة حتى
تبينت يل ).
أصعب منه اإلبانة عنها
 توليد املعاين الدقيقة وتشقيقها صعب ،ولكنَ
كتصور كاتبها هلا
يتصورها يف نفسه ويعق َلها
وجودة إبرازها للمخاطب حتى
ّ
ّ
وعقله إياها.
حتس َبربد اليقي
 لن تبلغ سام َء الصواب إال عىل ركام األخطاء .ولن ّإال إذا شواك هليب َّ
الش ّك.
مهك عىل العلم وتو ّفره عىل حسن النظر حتى
 لن تستطيع أن تشعب ّ0126

تطو َيه عن كثري من ال ّلغو وترغب به عن ّما يتهافت عليه غوغاء الناس
وغثراؤهم.
املطوالت بعده ويضاعف
يسهل عليك قراءة ّ
 التأصيل الراسخ يف العلم ّوبرصك بانتزاع فوائدها والقدرة عىل ربطها بنظائرها وعدم نسياهنا.
فهمك هلا
َ
 ال بد لطالب العلم مهام بلغ فهمه وقوي عزمه من صاحب معي .وقدذكر أن سيبويه قال لصاحب له بعد موت اخلليل( :تعال نتعاون عىل إحياء
علم اخلليل).
 أوىل خطوات طلب العلم أخذ ّاحلظ الكايف من النوم.
 قال عيسى بن عمر شيخ سيبويه( :ما زلت أكتب حتى انقطع سوائي)أي ظهري .وبمثل ذلك صاروا علامء
رشى الكتب أشدّ من هنمك يف قراءُتا
 متىَّ
وجدت أن هنمك يف َ
واالنتفاع هبا فاعلم أنك قد بدأت تنحرف عن جادة العلم إىل هواية اجلمع
واملفاخرة
يصريه ً
باطال استغالل بعض أصحاب املآرب له.
 ليس يعيب َّاحلق وال ِّ
احلق وساد الباطل.
ولو أن العلامء كلام عرفوا ح ًّقا تركوا قوله خماف َة ذلك لضاع ّ
طالب العلم ،احلفظ هو ع ّزك وسوددك ،فخذ منه أو َدع ،فكم من
 ياَ
ن
رسمه ّ
كشفته ا َملحارض وج َلت عنه املبا َدهات
متظاهر بالعلم
منتحل َ
َ
خمايل الذكاء من طالبه وأن
 ينبغي للمع ّلم أن يقبل عىل من يرى فيهويشجعه عىل التحصيل.
وخيتصه برضب من املعاملة ليح ّبب إليه العلم
يقربه
ّ
ّ
ّ
1017

رحب به ،وقال( :مرح ًبا بزائر
ويف كتب الرتاجم أن اخلليل كان إذا رأى سيبويه ّ
ال ي َم ّل) .وكان أبو ح ّيان عظيم التقدير للطلبة األذكياء ،وكان يقبل عليهم
وينوه هبم .ولذلك ظهر منهم املرادي وابن هشام وابن عقيل والسمي احللبي.
 ال تَكثر إصابة العامل حتى جيتمع له مع العلم مقدار من اإلحساسَ
الظن.
وقوة احلدس وفراسة
صدق
بالفن وجمايل اجلامل َيكسبه
ّ
التوجس ّ
ّ
ِّ
علام من العلوم هي أن ختتار كتا ًبا
 أسهل طريقة تستطيع أن تضبط هبا ًمتفرقة حتى تستظهر أكثره
مرارا عىل أوقات ّ
مناس ًبا من كتبه وختتمه ً
مستورا ً
معاَف حتى يتك َّلم يف غري فنِّه.
 ال يزال الرجلً
وانتفعت به فال َ
تبخل عىل مؤ ِّلفه بالدعاء له بالرمحة
طالعت كتا ًبا
 إذاَ
َ
واملغفرة ،فإن هذا من أدنى ح ِّقه عليك.
أعلم الناس هبا ،ولكنه
 االستغراق يف بحث املسائل الدقيقة جيعل املرءَ
َ
أجهل الناس بكل ما سواها.
قد يصبح مع ذلك
 املذاكرة لالختبارات تكشف عن عجيب قدرة اإلنسان عىل القراءةكثريا من الطالب يستطيع أن يستظهر
واحلفظ متى ما ّ
صح منه العزم ذلك بأن ً
استمر عىل ذلك
يف ليلة االمتحان عرشات الصفحات ،وربام مئاُتا فكيف لو
ّ
عا ّمة دهره؟
 خذوا هذه الوص ّية من أيب عثامن اجلاحظ( :وإذا م ّر بك ّالشعر الذي
يصلح للم َثل واحلفظ فال تنس ح ّظك من حفظه).
ستمر بك أحاديث تعجبك إما مليحة
وقب َله قال ابن املقفع( :اعلم أنه
ّ
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وإما رائعة .فإذا أعجبتك كنت خلي ًقا أن حتفظها ،فإن احلفظ موكّل بام ملح
وراع).
در َس.
 علمك إذا مل تدرسه َتظنن أنك قادر عىل أن حتكم العلم وتستحرض أبوابه بمجرد
 الّ
القراءة ،بل ال بد لك من احلفظ والتكرار والتلخيص ووضع اجلداول كام يفعل
الطالب الصغار
مهه ،قال أبو حاتم
 ال ينال اإلنسانالعلم حتى يكون هو شغ َله و َّ
َ
مهنا
لألصمعي( :إنك حتفظ من الرجز ما مل ُيفظه أحد ) قال( :إنه كان َّ
وسدَ منا)
 نقل صاحب (الفصوص) عن األصمعي أنه كان له دفرت يق ِّيد فيهرءوس حمفوظاته من ِّ
الشعر ليسهل عليه مراجعتها واستحضارها
الكتاب يعجز عن (حتقيقه) العصبة
 يؤ ّلف الرجل من علامئنا األوائلَ
ألو القوة من الرجال عىل طول تعاورهم له وإمهال الزمان هلم .أال ما أشدّ
ضعفنا
 طريقة ربط احلرف باحلرف للحفظ قديمة ،قال ابن رستم( :سألتالتوزي عن التحنيب والتجنيب ،أهيام يف اليدين وأهيام يف الرجلي؟) فقال:
(اجليم مع اجليم).
طالب علم حتى يكون حلس بيته.
 ال يكون الرجلَ
 من الكتب ما حقه احلفظ ،ومنها ما حقه أن جتعل لك فيه ور ًدا ،ومنها1019

حق
ما يقرأ مرة ،ومنها ما يقرأ مرات ،ومنها ما يتصفح
تصفحا ،فأعط كل ذي ّ
ً
ح ّقه.
 حياة العلم قتله. قد يعاب العامل بقول (ال أدري) يف ما استنباطه يسري ،قال ابن جني:(وكان األشبه بقدر سيبويه أن ال يقف يف قياس ذلك وأن ال يقول ال أدري).
 إسقاط احلجة الضعيفة خري من االعتضاد هبا ألنه قد يكون يف ذكرهامتع َّلق للخصم يشغب به ويرصف به النظر عن احلجج القوية.
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