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 العدد فهرس

   

 طاهر الحمصي لغات الَعرب في كتب المَعّري ـــ محمد

العه عليها أمرًا باهرًا. ولقد أخذ الناس في عصره بما رأوا  كان أبو العالء المعري عاّلمة عصره في اللغة، وكان إطِّّ
منه وما سمعوا عنه من إحاطة بأسرار اللغة وحذٍق بعلوم العربية، فرفعوه إلى منزلة الجهابذة المتقدمين من أمثال 

ذلك منه كل من ترجم له من معاصريه وغيرهم على حد سواء. ويكفي المرء شاهدًا ( وقد عرف 1الخليل وسيبويه )
 (.2ما قال فيه تلميذه أبو زكريا التبريزي: "ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري" )

راءة وتفسيرًا، ووعى وبعد، فالمطلع على آثار المعري الباقية ـ وما بقي منها إال القليل ـ يرى أنه فقه القرآن الكريم ق
كالم العرب حفظًا واستيعابًا. ويلمس عنده عناية شديدة بتفسير اللغة وشرحها وتتبع شواردها، فهو ال يكاد يترك 

لفظًا يفتقر إلى الشرح إال وقف عنده، وأزال ما يعتوره من الغموض واإلبهام، سالكًا إلى ذلك سبيل اإلحاطة 
وعناية بذكر الغاية المختلفة. وهو إذ يذكر لغة ما، يبلغ الغاية في الحديث  واالستقصاء، من تتبع لمعاني اللفظ

عنها، فال ينسى أن ينسبها إلى ذويها، ويستشهد لها من محفوظه الثر. فليس ببعيد إذًا أن تجد عنده فائدة ال 
 تجدها عند غيره، وعسى أن يكون فيما سأقدمه من كالم المعري شاهد عدل ودليل صدق.

كة هاء التأنيث في الوقف إلى الحرف الذي قبلها مع حذف األلف لغة لخمية: قال أبو العالء في رسالة *نقل حر 
 :468الصاهل والشاحج / 

"وإذا صح مذهب من يزعم أن حركة هاء التأنيث تنقل إلى ما قبلها في الوقف ـ وهي عندهم لغة لخمية ـ فهي مثل 
 هذه اللغة اللخمية قول الشاعر:لرجل طرح ثقل نفسه وحمل ثقل غيره.... ومن 

   فإني قد رأيت بأرض قومي

 (3حوادث كنت في لخم أخافه )  

 ُينَشد بفتح الفاء. وكذلك قول الراجز:

         ليس واحد عليَّ نعمه  

 ال ال وال اثنين وال أهمَّه

ع( في )حد اإلعراب( )  (. 4يريد: وال أهمها، حكاه )المفجَّ

في )اإلنصاف في مسائل الخالف( هذه اللغة اللخمية بقوله بعد أن روى البيت األول الذي  وقد ذكر ابن األنباري 
 فيه )أخافه(:

 (.5"يريد )أخاُفها( فحذف األلف، وألقى حركة الهاء على الفاء، وهي لغة لخم" )

 *إبدال تاء الجمع هاء في لغة قوم من طيئ في الوقف:

 ( في معرض تعليقه على قصيدة تائية للبحتري فقال:104الوليد / ذكر أبو العالء هذه اللغة في كتاب )عبث 

"وقد جاء بالتاءات في هذه القصيدة على ثالثة أضرب: تاء أصيلة مثل تاء )األوقات(، وتاء جمع مثل تاء 
( حكى 7( وتاء )هضبات(، والعرب مجمعون أن يقفوا بالتاء على مثل هذه الحروف، إال أن )الفراء( )6)عرفات( )

قومًا من طيئ يقفون بالهاء، فيقولون في مثل مسلمات: مسلماه". وقد ذكر )ابن يعيش( هذه اللغة في )شرح  أن
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ل   ( ال عن )الفراء(، قال:8( محكية عن )قطرب( )45/  10المفصَّ

في "وحكى )قطرب( عن طيئ أنهم يقولون: كيف البنون والبناه؟ وكيف األخوة واألخواه؟ فأبدلوا من تاء الجمع هاء 
 الوقف، كما يبدلونها من تاء التأنيث الخالصة، وذلك شاذ".

 ( فقال:402/  1وذكرها كذلك )ابن عصفور( في )الممتع 

"وأبدلت ]الهاء[ من تاء التأنيث في االسم في حال من جمع المؤنث السالم، فيقولون: كيف األخوة والخواه؟ وكيف 
 البنون والبناه؟" 

 تومًا بتاء التأنيث:*الوقف بالتاء على ما كان مخ

 :105قال أبو العالء في الموضع السابق من كتاب عبث الوليد / 

"وتاٌء تكون في الوقف هاء، وهي قوله: المسعاة، وقد حكت الجماعة أن من العرب من يقف على مثل هذه بالتاء، 
 إال أن الوقف بالهاء هو الوجه".

 ( عن أناس من العرب، فقال:9روية عن )أبي الخطاب( )( م167/  4وهذه اللغة حكاها )سيبويه( في )الكتاب 

 "وزعم أبو الخطاب أن أناسًا من العرب يقولون في الوقف: طلحت".

 (.10وقد ذكرها كذلك )ابن جني( في الخصائص، و)ابن يعيش( في شرح المفصل )

 *من العرب من يقف بنقل حركة اإلعراب إلى الساكن قبلها:

 (:341بث الوليد / قال أبو العالء في كتاب )ع

"... ألن بعض العرب يقول في الوقف: هذا عُبد، فيضم الباء ينقل إليها حركة الدال، ويقول في الخفض: مررت 
 بعبِّد".

 ( فقال: 220/  3وذكر )ابن جني( هذه اللغة في باب الجوار من كتاب )الخصائص 

، ومررت ببكِّر. أال تراها لما جاورت "عليه أيضًا أجازوا النقل لحركة اإلعراب إلى ما قبلها في الوق ف، نحو: هذا بُكر 
 (.11الالم بكونها في العين صارت لذلك كأنها في الالم لم تفارقها" )

ويستشف من كالم ابن جني وكالم أبي العالء أن هذه اللغة في الوقف جارية على حالتين من حاالت اإلعراب، 
 هما الرفع والجر دون النصب:

عيش( في حديثه عن هذه اللغة وأجاد، وأربى على ما ذكره ابن جني وأبو العالء المعري، فقال في وقد أطال )ابن ي
 (:71/  9)شرح المفصل 

"ومن الناس من يكره اجتماع الساكنين في الوقف كما يكره ذلك في الوصل، فيأخذ في تحريك األول، ألنه هو 
انت له في حال الوصل. فإن كان مرفوعًا حولوا الضمة إلى المانع من الوصول إلى الثاني، فحركوه بالحركة التي ك

الساكن قبله، ويكون في ذلك تنبيه على أنه كان مرفوعًا، وخروج عن عهدة الساكنين وكذلك الجر تقول في 
المرفوع: هذا بُكر. واألصل: هذا بكر يا فتى. وفى الجر: مررت ببكِّر. واألصل: ببكٍر يا فتى.... وال يفعلون ذلك 

ا كانت حركته فتحة، نحو: رأيت الرجل والبكَر. وقد أجازه الكوفيون. وإنما لم يجز ذلك في النصب من قبل أن فيم
األصل من قبل دخول األلف والالم: رأيت رجاًل وبكرًا، في الوقف، فاستغني بحركة الالم والراء عن القاء الحركة 

ن، فلم تغير الكاف في )البكر( لما لم تغّير في )رأيت بكرا( على الساكن، فلما دخلت األلف والالم قامتا مقام التنوي
حين جعلت األلف بداًل من التنوين. وأجروا األلف والالم مجرى األلف المبدلة من التنوين إذ كانت معاقبة للتنوين. 

ت وقال قوم: ينبغي على قياس من يقف بالسكون على المنصوب كما يقف على المرفوع والمجرور، ويقول: رأي
بكر وأكرمت عمرو، أن يقول: رأيت بكر وعمرو، كما يفعل في المرفوع وهو قول حسن وقياس صحيح. والكوفيون 

يجيزون ذلك في المنصوب كما يجوز في المرفوع والمجرور. قالوا: وذل ألن الغرض من هذا النقل الخروج من 



 لرفع والجر. وهو قول سديد.عهدة الجمع بين الساكنين، وذلك موجود في النصب كما هو موجود في ا

 *بعض العرب يجعل الياء المشددة في الوقف جيمًا:

 :600قال: أبو العالء في رسالة الصاهل والشاحج / 

 "فهذه حكاية )سيبويه( أن بعض العرب يجعل الياء المشددة في الوقف جيمًا.

 وغيره يجعل الوصل مثل الوقف. قال الراجز:

 ال تعجبني لحجة المحتج

 فرار في الحروب منجإن ال

 خالي لقيٌط وأبو علجِّ 

 المطعمان اللحم بالعشجّ 

 وبالغداة فَِّلق البرنجِّ 

" يصجِّ  ينزع بالقرن وبالصِّّ

 :182/  4وقد نسب )سيبويه( هذه اللغة إلى أناس من بني سعد، فقال في الكتاب 

ا خفية، فأبدلوا من موضعها أبين "أما أناس من بني سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف، ألنه
 الحروف، وذلك قولهم: هذا تميمّج، يريدون: تميمّي، وهذا علّج. يريدون: علّي".

 وقال: 117/  1( هذه اللغة في مجالسه 12وذكر )ثعلب( )

 "ال بأس أن تجيء في الياء المخففة. وأنشد:

تج  يا رب إن كنت قبلت حجِّّ

 فال يزال شاحٌج يأتيك بِّج".

 (.13كثير من علماء اللغة على جواز إبدال الجيم من الياء مشددة ومخففة ) واتفق

 ولكن أبا العالء لم يحك إال اللغة التي تبدل فيها الجيم من الياء المشددة في الوقف.

 *تقلب طيئ الياء التي هي الم الكلمة ألفًا إذا كان ما قبلها مكسورًا:

ـ رسالة الصاهل والشاحج /  435ة من كالمه: الفصول والغايات / ذكر أبو العالء هذه اللغة في مواضع عديد
ـ شرح ديوان أبي تمام  239ـ شرح ديوان ابن أبي حصينة /  248ـ رسالة الغفران /  525ـ عبث الوليد /  406

 .190/  2للتبريزي 

ه بالسيف، إذا "ويحتمُل )عصاك( وجهًا آخر وهو أ ن يكون من: عصيت 406قال في رسالة الصاهل والشاحج / 
ضربته به، وقلت الياء ألفًا على لغة طيئ، كما يقولون: قد رضاه، يريدون: قد رضيه، ومتغناة يريدون: متغنية، 

 وباناة، يريدون: بانية. وأنشد أبو زيد:

ي رضاه ابن عازبة  واسمر خطِّّ

 وأنشد أيضًا:

   ثم غدت تنفض أحرداها

 إن متغناة وإن راعَيه  

 وقال اآلخر:يريد: متغنية. 

   وما الدنيا بباقاة لحيٍ 

 وال أحد على الدنيا بباقٍ   

يريدون: بباقية، وهو كثير في أشعار الطائيين، وربما وجد في أشعار غيرهم من العرب. وقد كان جاورهم امرؤ 



 القيس، فجاء بشيء من هذه اللغة، كقوله:

 غير باناة على وتره

 أي غير بانية. وكقوله:

   ظاتا كمالها متنان خ

 أكب على ساعديه النمر  

يريد: خظيتا، فقلب الياء ألفًا. هذا رأي أهل البصرة من أصحاب النظر، وقال بعض الناس. أراد خظاتان، بالنون، 
 (".14وهو تثنية خظاة )

 وقد ساق المعري الشواهد اآلتية على هذه اللغة في مواضع أخرى من كالمه:

 :435الفصول والغايات / 

 الشاعر:قول 

   بريح من الكافور والمسك أبرمت

 به ُشعب األوداة من كل جانب  

 وقول امرئ القيس:

   عارض زوراء من نشم

 غير باناة على وتره  

 وقول الشاعر:

   لقد آذنت أهل اليمامة طيئ

 بحرب كناصاة الحصان المشهَّر  

 ة.األوداة: األدوية، وغير باناة، غي بانية، وكناصاة: كناصي

 :525ـ  524عبث الوليد / 

 قول زيد الخيل:

   فلوال زهير أن أكّدر نعمة

 لقاذعت كعبًا ما بقيت وما بقى  

 قاذعه: شاتمه. بقى على اللغة الطائية: بقي.

 وقول طفيل الغنوي:

   فلما فنى ما في الكنائن قارعوا

بِّ     بكل رقيق الشفرتين مشطِّّ

 فنى على لغة طيئ: فنَي.

 : قول الشاعر:239ن ابن أبي حصينة / *شرح ديوا

   يا من رأى البرق يسرى في ملمَّعةٍ 

عفا    كما رأيت بكف الموقد السَّ

 يسرى مضارع سرى على لغة طيئ: يريدون يسري.

 وقول الشاعر:

   أدفِّن قتالها وآسو جراحها

 وأعلم أن ال زيغ عما ُمنى لها  



ر.  يريد: مني لها أي ُقدِّ

 ( فقال:15( )557/  2عصفور( هذه اللغة في )الممتع وقد ذكر )ابن 

"ويجوز في لغة طيئ أن تحّول الكسرة التي قبل الياء فتحة، فتنقلب الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فيقال في 
ال )باقية( و )ناصية(: )باقاة( و)ناصاة(. وأما غيرهم من العرب فال يجيز ذلك إال فيما كان من الجموع على مث

 )مفاعل( نحو قولك في )معاٍي( جمع )ُمعيية(: )معايا(، وفي )مدار( جمع )مِّدرى(: )مدارى(".

 *قلب ألف المقصور ياء إذا كان مضافًا إلى ياء المتكلم وإدغام الياءين لغة للعرب:

( في معنى )رداَي( أي الهالك الذي ينزل به م36قال أبو العالء في )رسالة الهناء /  ن قبلي، وهذه لغة (: "و)رَديَّ
. قال الشاعر )  (.16للعرب يستعملونها في المقصور كله، فيقولون: هدّي ونويَّ

   ألم تر أنني جاورت كعباً 

 فكان جوار بعض الناس غيَّا  

   فأبلوني بليَّتكم لعلِّي

 أصالحكم واستدرج نويَّا  

 (:180وقال في )رسالة المالئكة / 

(، هذه على 17عن أبي إسحاق: )فمن َتبع ُهدي فال خوٌف عليهم وال هم يحزنون( )ومن ذلك القراءة التي تروى 
 ( 18لغة من قال: )ُهدّي( وعلى هذا ينشد قول أبي ذؤيب )

   تركوا َهويَّ وأعنقوا لهواهمُ 

 فتخرِّموا ولكل جنٍب مصرعُ   

ا ال مزية فيه للمنظوم على ولوأنشد )هواَي( لم يكن بالوزن بأس، واالستشهاد بالشعر على نوعين: أحدهم
المنثور، واآلخر يكون حكم الموزون فيه غير حكم ما نثر، فالضرب األول كبيت أبي ذؤيب الذي مر.. والضرب 

 (19اآلخر هو الذي يكون الوزن إن ُغيِّر عما استشهد به عليه لحقه إخالل كقوله: )

   أال من مبلغ الحّرين عنِّي

 مغلغلة وخصَّ بها أبيَّا  

   يطّوف بي عكٌب في معد

ُملَّة في قفيَّا    ويطعُن بالصُّ

."  فهذا ال يمكن إال على لغة من قال: قفيَّ

ل  ، وأضاف إلى الشاهدين السابقين قول طلحة ـ رضي هللا عنه 33/  3وذكر ابن يعيش هذه اللغة في شرح المفصَّ
ايعت واللّج على قفّي. أي مكَرها، واللّج: السيف. ـ حين عاتبه علّي ـ كرم هللا وجهه ـ على رجوعه عن مبايعته: ب

 ( 20واستشهد أيضًا بقراءة من قرأ: )يا بشريَّ هذا غالم( )

 *تسكين أوسط الثالثي لغة ربعية:

ـ ورسالة األخرسين مع رسالة الغفران تحقيق كيالني /  350مواضع ذكرها في كالم المعري: الفصول والغايات / 
، وشرح ديوان ابن أبي حصينة / 35، ورسالة الهناء / 666، 440، 124لشاحج / ، ورسالة الصاهل وا523
104 ،111. 

 : "قال الراجز:350قال في الفصول والغايات / 

 يشرب ما في جانب المقراة

 ما بقي في الحوض من الصراة



وكرم في معنى )َعلَِّم( بقي: لغة ربعية، يسكنون أوسط الفعل إذا كان مكسورًا أو مضمومًا، فيقولون: علم الرجل 
 و)َكُرم(، وربما استعملها غيرهم من العرب. قال امرؤ القيس:

   نزلت على عمرو بن درماء شاتياً 

 فيا كرم ما جارًا أو يا كرم ما محل  

 وقال القطامي:

   أبونا فارس الفرسان علقت

 بكفيه األعنة والغوار  

 أراد: علِّقت.

: "وأما المتصرف من النفر في ذهاب أو مجيء كالمنادين والداللين، فإنه 440 /وقال في رسالة الصاهل والشاحج 
 إذا حمل في مجاله فقدت حركته في المعاش، فكان مثله مثل متحرك من الحروف ُسكِّن، كما قال الراجز:

 َورَد عليه طالب الحاجات

ن الفتحة. وإنما شبهته بالمفتوح الذي يسكن، ولم  أشبهه بالمضموم والمكسور، ألن من شأن وهذا قليل، ألنه سكَّ
)ربيعة( أن تسكن ما كان كذلك من األسماء واألفعال ما لم يكن المتحرك بضم أو كسر في الطرف، فيقولون: كرم، 

 أي كُرم، وعلَم، أي علَم. وقياس لغتهم أن يقولوا: كبد وكتف، في الكبد والكنِّف. قال القطامي:

   إذا نشبت مخالبه وعلقت

 األنياب ترك له المزارله   

 يريد: َنشبِّت وَعلقِّت وُترِّك. وقال آخر:

   إذا لم يكن قبل النبيذ ثريدةٌ 

 ملبَّقة صفراء شحٌم جميعها  

   فإن النبيذ الصرد إن شرب وحده

 على غير شيء أحرق الكبد جوعها  

 فهذا ليس عندهم من الضرورة.

 المواضع األخرى من كتبه:وإليك الشواهد التي ساقها على هذا اللغة في 

 :298رسالة الصاهل والشاحج / 

 (.21المثل: لم يحرم من ُفزَد له )

 : قول أبي النجم العجلّي:666رسالة الصاهل والشاحج / 

 حتى إذا ما رضي من كمالها

بها القانص في مرجالها  ركَّ

 : قول الراجز:104شرح ديوان ابن أبي حصينة / 

 رجالن من ضبَّة أخبرانا

 أنَّا رأينا رجاًل عريانا

 : قول عمرو بن كلثوم:110شرح ديوان ابن أبي حصينة / 

   إذا ما الملك سام الناس خسفاً 

 أبينا أن يقّر الخسف فينا  

ن استخفافًا وهو في  وقد جعل )سيبويه( هذه اللغة مدار حديثه في باب من أبواب كتابه سماه: )هذا باب ما يسكَّ



أن تسكين أوسط الثالثي لغة بكر بن وائل، وأناس من بني تميم وهي جارية فيما كان  األصل متحرك(، وذكر
 أوسطه مضمونًا أو مكسورًا من الثالثي، فإذا كان مفتوحًا فإنهم ال يسكنونه.

ثم ذكر أن هذه اللغة قد تجيء فيما كان على أكثر من ثالثة أحرف وقال: "ومما أشبه األول فبما ليس على ثالثة 
 (.22قولهم: أراك منتفخًا، تسكِّن الفاء، تريد: منتفخًا، فما بعد النون بمنزلة )كبد(" )أحرف 

 ( على التسكين في غير الثالثي ببيت العجاج23واستشهد ) ابن جني()

 (.24فبات منتصبًا وما تكردسا )

 *بناء المثنى على األلف في كل المواضع لغة بني الحارث بن كعب:

( عند تفسيره قوله: )يعسل رمحه في يداه( فقال: )يداه( على 63اللغة في )الفصول والغايات / ذكر أبو العالء هذه 
 لغة بلحارث بن كعب. قال هوبر الحارثي:

   أال هل أتى الّتيم بن عبد مناة

 على الشنء فيما بيننا ابن تميم  

   بمصرعنا النعمان يوم تألبت

 علينا جموع من شظى وصميم  

   بين أذناه ضربة تزّود منَّا

 دعته إلى هابي التراب عقيم"".  

 موضع الشاهد قوله: )بين أذناه( بنى المثنى على األلف. فلم يجّره بالياء.

( فجاء بالشاهد السابق نفسه، وأضاف إليه ثمة شاهدًا آخر هو 637وذكرها أيضًا في )رسالة الصاهل والشاحج / 
 قول المتلمس:

   فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى 

 مساغًا لناباه الشجاع لصمَّما  

 موضع الشاهد قوله: لناباه.

وذكر )ابن يعيش( أن هذه اللغة تنسب إلى بني حارث وبطون من ربيعة. وأنها لغة فاشية وساق عليها شواهد 
 (.25عديدة )

 *فتح نون التثنية لغة:

أن بناء المثنى على األلف يمكن أن  637سالة الصاهل والشاحج / يذكر أبو العالء في الموضع السابق من ر 
 يحمل على مذهب من فتح نون التثنية، فيقول:

ل.  "ويكون هذا القول محمواًل على مذهب من فتح نون التثنية. وأنشد المفضَّ

 إن لسلمى عندنا ديوانا

ر فالنا وابنه فالنا  أخَّ

 كانت عجوزًا غبرت زمانا

 نصرانا نصرانة قد ولدت

 أعرف منها الجيد والعينانا

 (26ومقلتان أشبها ظبيانا )

 وأنشد )الفراء( لحميد بن ثور يصف القطاة.

   على أحوذيَّيَن استقلَّت عشية



 (27فما هي إال لمحة وتغيب )  

 فتح نون )أحوذيين( وهما الجناحان في البيت. وقال الراجز:

 أصبح زبٌن خفِّش العيَنيَنه

 رضى بنعجتيَنهيحلف ال ي

 يا ليته يعطي دريهَمينه

وزعم أصحاب القراءة أن )عبد الوارث( ـ صاحب أبي عمرو بن العالء ـ قرأ اآلية بفتح النون )أتعداَنني أن أخرج 
 (.28وقد خلت القرون من قبلي( )

 الحرف الذي قبله: *إذا كان ثاني )فعيٍل( أو )فعٍِّل( حرفًا من أحرف الحلق فإن قبائل كثيرة من العرب يكسرون 

 (:236قال أبو العالء في الفصول والغايات / 

ٍل( حرف من حروف الحلق الستة، وهي: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،  "إذا كان ثانَي )فعيٍل( أو فعِّ
عير، وبِّعير، ونِّئيم األسد".  فإن قبائل كثيرة من العرب يكسرون الحرف الذي قبلها، فيقولون: شِّ

 ( هذه اللغة إلى تميم فقال:108ـ  107/  4قد نسب )سبيويه( في )الكتاب و 

"مطَّرٌد ذلك فيهما، ال ينكسر في )فعيل( وال )فعٍِّل(، إذا كان كذلك كسرت الفاء في لغة تميم. وذلك قولك: لِّئيم 
ك ونِّغل ووِّخم".  حِّ هد ولِّعب وضِّ عيد ونِّحيف ورِّغيف وبِّخيل وبِّئيس، وشِّ هيد وسِّ  وشِّ

َل ، يفعُل( من الثالثي، وفيما جاوز أربعة *كسر أ ِِّ حرف المضارعة ما عدا الياء لغة للعرب فيما كان على )فعِّ
 أحرف:

 (:125ـ  123قال أبو العالء في )رسالة المالئكة / 

"ويدلك على أن الكسرة عندهم مع الهمزة أيسر منها مع الياء وأنهم يقولون: إعلُم واستعيُن وإخال: فيكسرون من 
ء والنون... وهذه لغة للعرب فيما كان على )فعِّل ـ يفعُل(، وما جاوز األربعة نحو: )أسوّد( و)اقشّعر(، وإذا التا

صاروا إلى الياء فّروا إلى الفتح، فلم يقولوا: يعلم، كذلك يقول )سيبويه( وقد حكاها الفّراء عن قوم من العرب، وإن 
 صحت فهي شاذة".

( بابًا لهذه اللغة سمَّاها: "هذا باب ما تكسر فيه أوائل األفعال المضارعة 110 / 4وقد عقد )سيبويه( في )كتابه 
 لألسماء"، وذكر أن هذه اللغة لجميع العرب إال أهل الحجاز.

 *)إّن( بمعنى )نعم( تكثر في لغة كنانة ومن جاورها من أهل مكة:

 البحتري:  ( معلقًا على بيت66قال أبو العالء في )عبث الوليد / 

ب رأسه إذا    أتبَع الرمح المركَّ

 عليه بلعٍن قلت: إن وراكبه  

"إّن( في معنى )نعم(، وهي كثيرة في لغة كنانة ومن جاورهم في مكة ونواحيها، وإنما أخذ أبو عبادة ]البحتري[ هذا 
د هللا بن المعنى من حديث يروى عن )ابن الزبير(، وذلك أن )فضالة بن شريك األسدي( قدم عليه ـ وقيل: إنه عب

فضالة ـ فسأله شيئًا فلم يسمح له به، فقال فضالة: لعن هللا ناقة حملتني إليك، فقال ابن الزبير: إّن وراكبها أي 
 نعم ولعن راكبها. ومن ذلك قول الراجز:

 يا عمر الخير ُجزيت الجنه

 اكُس ُبنّياتي وأمهنَّه

 وقل لهّن: أّن أّن أنَّه 

 أقسم باهلل لَتفعَلنَّه



، وأورد شاهدين 406كر أبو العالء هذه اللغة في )أن( في موضع آخر من كتاب )عبث الوليد( في الصفحة وذ
 عليها أولهما قول الشاعر:

 قلت لها والثوب عني لم يبن

 أنتِّ أسيماء فقالت لي: إن  

 وثانيها قول اآلخر، وهو عبيد هللا بن قيس الرقيات:

   ويقلن شيٌب قد عال

 قلت: إنه  ك وقد كبرت ف  

 *حذف ياء االسم المنقوص المنصوب وتنوينه لغة للعرب عند الكوفيين:

( فقال في معرض كالمه على )أرمناز( البلدة 662ـ  661ذكر أبو العالء هذه اللغة في )رسالة الصاهل والشاحج / 
ازيًا من األعداء، وهذه لغة القديمة: "... وإن شئت كان من قولك: ارمِّ ناٍز، أي أرم يا مسلم بسهامك أو بعزيمتك ن

 للعرب، يقولون: رميت باٍز، وضربت غاٍز. وهو على رأي البصريين ضرورة، وعند الكوفيين لغة. وقال الشاعر:

   ولو أن واٍش باليمامة داره

 ( 29وكنت بأعلى حضرموت استرى ليا )  

 وأنشد )الفّراء(:

   فكسوت عاٍر جسمه فتركته

 ؤهجدالن جاد قميصه وردا  

مَير:  *إبدال الم التعريف ميمًا على لغة حِّ

 ( وأورد لها الشواهد اآلتية:485ـ ذكرها في )رسالة الصاهل والشاحج /  1

."  حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليس من امبرِّ امصيام في امسفرِّ

 ـ قول أبي هريرة: "طاب امَضرُب". يريد: طاب الضرُب. 2

 ـ قول الشاعر: 3

   يلي وذو يناصحني ذاك خل

 يرمي ورائي بامسهمِّ وامسلمه  

 يريد: بالسهم والسلمة:

 ـ قول بعض شعراء اليمن: 4

بَّتي ُرهُم     سبتني حِّ

 بوٍج مثلِّ ذي امَشرقِّ   

   وفرٍع مثلِّ عنَّاٍب 

 وفرٍق أيَّما َفرقِّ   

   إذا تمشى تِّدفَّاعاً 

 كمشي امفحل ذي امَوسقِّ   

   أيا ليتها ُلدَغت  

 وأدعى كيَم ذي أرقي  

 *إبدال السين والصاد الساكنين قبل الدال زايًا:

( يريدون: فصد له، فسكنوا 30(: "وقالوا في المثل: )لم ُيجرم من فزَد له )124قال في )رسالة الصاهل والشاحج / 



 الصاد على لغة ربيعة ثم أبدلوا منها الزاي".

( أن إبدال السين والصاد الساكنتين قبل 120/  2ح ديوان أبي تمام وقد حكى )التبريزي( عن أبي العالء في )شر 
 الدال زايًا لغة لبعض العرب.

وقد ذكر صاحب المفصل إبدال السين والصاد زايًا. ومما قاله في إبدال الصاد: "والصاد الساكنة إذا وقعت قبل الدال 
( )هكذا َفزدي 31رمِّ من ُفزَد له(، وقول حاتم )جاز إبدالها زايًا خالصة في لغة فصحاء من العرب، ومنه: )لم يح

 أَنه(. وقال الشاعر:

 ودع ذا الهوى قبل القِّلى، ترُك ذي الهوى 

 (32متيَن القوى خيٌر من الصرم مزَدرا" )

 *مجيء )ذو( في لغة طيئ بمعنى )الذي(:

 ( وأورد لها هذا الشاهد، وهو قول حاتم:256ـ  255ذكرها في )عبث الوليد / 

   ا أتى يوم يفرق بينناإذا م

 بموت فكن يا وهم ذو يتأخر  

 *بعض العرب يقول )االثن( يجعله الواحد من )االثنين(:

 (:141قال في )رسالة المالئكة / 

"وقد حكي أن بعض العرب يقول: )االثن( فيجيء به على لفظ )ابن(. ووزن )اثن( على هذا القول: )افع(، ووزن 
ين( و)اثنتان( وزنهما )افعتان( و)ثنتان( وزنهما )فِّعتان(، وقد حكي: )َثَنوُت(، في معنى )اثنين( يجب أن يكون )أفعَ 

 )ثنيُت(. فإذا صح ذلك جاز أن يكون المحذوف واوًا".

 وهذا ما انفرد أبو العالء بروايته، وهو هو سعة اإلطالع وأمانة الحفظ.

طبعة كيالني( ولم يستشهد  556مع رسالة الغفران / *زيادة السين بعد كاف التأنيث: ذكرها في )رسالة األخرسين 
 عليها.

 *تذكير )الذراع( لغة عكل:

 ذكر في

ر في لغة عكل، وأن )أبا زيد( و)الفراء( حكيا تذكيره.397في )الفصول والغايات /   ( أن الذراع يذكَّ

 وأذرع حيث كانت مؤنثة".(: "وقالوا: ذراع 606/  3والمشهور أن )الذراع( مؤنثة فقد قال سيبويه في )الكتاب 

قال ابن منظور في اللسان )ذرع(: ولم يعرف األصمعي التذكير في )الذراع(، والجمع )أذرع( وقال يصف قوسًا 
 عربية:

 أرمي عليها وهي فرع أجمع

 وهي ثالث أذرع وأصبع"

 *العتيل: األجير بلغة طيئ:

 ( ولم يذكر له شاهدًا.462ذكر ذلك في )الفصول والغايات / 

 وفي اللسان )عتل(: "والعتيل: األجير، بلغة جديلة طيئ والجمع: ُعتٌل وعَتالء".

 ( ولم يذكر له شاهدًا.307*الفرهود: ولد األسد بلغة أسد شنوءة: ذكر ذلك في )رسالة الغفران / 

د وفي )تاج العروس ف ر هـ د(: )روي عن األصمعي أنه قال: سألت الخليل بن أحمد: ممن هو، فقال: من أز 
 ُعمان، من فراهيد. قلت: وما فراهيد؟ قال: جرو األسد، بلغة ُعمان".

ذلك عرض للغات التي تضمنها كالم أبي العالء المتوفر بين أيدينا المثبوت في آثاره المتفرقة. ولست أدعي أن أبا 



 العالء لم يذكر من اللغات سوى ما أثبّت في هذه المقالة.

للغات قلياًل إذا ما قيس بما ذكرت منها. ولعل القارئ الكريم يلحظ حظ هذه وحسبي أن يكون ما أغفلت من هذه ا
اللغات من الشواهد القرآنية والشعرية والكالم المأثور، فيعلم أن أبا العالء يورد لهذه للغات ـ في كثير من األحيان ـ 

 شواهد لم يذكرها غيره من علماء اللغة والنحو.

 محمد طاهر الحمصي

 الحواشي:

 .21رسالة ابن القارح مع رسالة الغفران تحقيق كيالني /  انظر

 .569( اإلنصاف والتحري البن العديم في تعريف القدماء بأبي العالء / 2)

، واستشهد بهذا البيت مع اختالف في 106( ذكر أبو العالء هذه اللغة أيضًا في كتاب الفصول والغايات / 3)
 الرواية، روايته في الفصول:

 مظالم كنت في جرَم أخافه   لقيت بدار قوميأراني قد 

ع: أبو عبد هللا بن محمد بن عبد هللا، كاتب بصري، لقي ثعلبًا وأخذ عنه، وكان شاعرًا شيعيًا، وله كتب 4) ( المفجِّّ
 .91منها: كتاب الترجمان في معاني الشعر الذي يحتوي على كتاب حّد اإلعراب المذكور هنا. الفهرست / 

 .568/  2في مسائل الخالف ( اإلنصاف 5)

 ( عرفات: اسم لفظه لفظ الجمع فال يجمع وليس له مفرد. وهو ملحق بجمع المؤنث السالم.6)

هـ. له كتب كثيرة أشهرها  207( الفّراء: أبو زكريا يحيى بن زياد، إمام الكوفة في النحو واللغة المتوفى سنة 7)
 معاني القرآن.

تنير، تلميذي سيبويه، كان عالمًا باللغة والنحو واألدب، ويقال إنه أول من ( قطرب: أبو علي محمد بن المس8)
 وضع المثلثات في اللغة.

( أبو الخطاب: هو األخفش األكبر عبد الحميد بن عبد المجيد من علماء اللغة األوائل أخذ عنه سبيويه وذكره 9)
 في مواضع كثيرة من كتابه.

 .81/  9فصل ، وشرح الم304/  1( انظر الخصائص 10)

( ميَّز ابن جني في تجاور األلفاظ بين ضربين: تجاور متصل وتجاور منفصل، ومن المتصل مجاورة العين 11)
 .218/  3لالم بحملها على حكمها. انظر الخصائص 

( هو أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث، ولد سنة مئتين 12)
جرة، وتوفي سنة إحدى وتسعين ومئتين. وضع كتبًا كثيرة لم يبق منها إال القليل وأشهرها: مجالس ثعلب، لله

 وكتاب الفصيح.

 .354/  1، والممتع 287/  2، وشرح شافية ابن الحاجب 266/  2/ والمفصل  1( انظر سّر الصناعة 13)

 ( الخظاة، المكتنزة.14)

 214. وورد مثل هذا الكالم أبو حيان في المبدع / 153/  1الممتع ( وذكرها أيضًا في موضع آخر من 15)

منسوبًا إلى  2/135منسوبًا إلى أبي دواد. وهو في المغني  176/  1( الثاني من البيتين في الخصائص 16)
الهذلي، والصواب رواية الخصائص، ألن لهذا البيت قصة تتعلق بأبي دواد. انظر شرح شواهد المغني للسيوطي 

 .169الشاهد  في

 .38( البقرة / 17)

 .2/  1( ديوان الهذليين ق 18)



ل اليشكري. والبيتان في إصالح المنطق / 19)  . بال عزو.402( نسب اللسان )عكب( الثاني منهما إلى المنخِّّ

 .19( يوسف / 20)

 .294/  2( المثل في كتاب المستقصى في أمثال العرب 21)

: ما بعد النون بمنزلة كبد يعني أنه لو حذفت الميم والنون من )منتفخ( لبقيت . قوله115/  4( كتاب سيبويه 22)
 الكلمة على هذه الصورة: تفخ، وهي على هيئة )كبد( يجوز فيها من السكين ما جاز في )كبد).

 .338/  2( في الخصائص 23)

 .197/  1ج  11( ديوان العجاج بتحقيق د. عبد الحفيظ السطلي / األرجوزة 24)

 .129ـ  128/  3( انظر شرح المفصل 25)

. ما عدا الثالث والرابع، وثمة اختالف في الرواية: أخزى فالنًا وابنه فالنا 129/  3( األبيات في شرح المفصل 26)
 أعرف منها األنف والعينانا..... ومنخرين أشبها ظبيانا

 .55( الديوان: القصيدة )و( ص 27)

 .17( األحقاف / 28)

. والرواية المشهورة: وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا. والبيت من 294يس بن الملّوح. الديوان / ( البيت لق29)
 ( على الحذف للضرورة. ومعنى استرى: اختار.538شواهد المغنى )

. وكذا أورده المعري في 294:2( الرواية المشهورة للمثل: لم يحرم. انظر المستقصى في أمثال العرب /30)
 رسالة الصاهل والشاحج. من 298الصفحة 

 ( حاتم الطائي، وقد عقر إباًل لضيف فقال له: هاّل فصدتها، فقال حاتم: هكذا فزدي أنه، أي فصدي أنا. 31)

 واللسان والتاج )صدر(. 412/  1والممتع  208/  1. والبيت في سر الصناعة 52/  10( شرح المفصل 32)

 المصادر والمراجع:

 م. 1956ت تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السالم هارون. دار المعارف. مصر إصالح المنطق: البن السكي

 م. 1961ـ اإلنصاف في مسائل الخالف: البن األنباري تحقيق محيي الدين عبد الحميد. مصر.  2

 1944ـ اإلنصاف والتحري، البن العديم. في تعريف القديم بأبي العالء. تحقيق مجموعة من األساتذة. القاهرة  3
  م.

 م. 1970ـ تاج العروس: للزبيدي. الجزء الثامن. إصدار وزارة اإلرشاد واألنباء. الكويت  4

 م.  1952ـ الخصائص. البن جني. تحقيق محمد علي النجار. القاهرة  5

 م. 1965ـ ديوان حميد بن ثور. تحقيق عبد العزيز الميمني. القاهرة  6

 لي. مكتبة أطلس. دمشق.ـ ديوان العجاج. تحقيق د. عبد الحفيظ السط 7

 ـ ديوان قيس بن الملّوح. تحقيق فراج. دار مصر للطباعة. 8

 م. 1965ـ ديوان الهذليين: دار الكتب. القاهرة  9

 م. 1938ـ رسالة ابن القارح: مع رسالة الغفران تحقيق كيالني القاهرة  10

 م. 1938ـ رسالة األخرسين ألبي العالء المعري. تحقيق كيالني القاهرة  11

 م. 1975ـ رسالة الصاهل الشاحج: ألبي العالء المعري. تحقيق د. عائشة عبد الرحمن. القاهرة  12

 م. 1950ـ رسالة الغفران: ألبي العالء المعري تحقيق د. عائشة عبد الرحمن. القاهرة  13

 م. 1963ـ رسالة المالئكة ألبي العالء. تحقيق محمد سليم الجندي مطبعة الترقي. دمشق  14

 م. 1977ـ رسالة الهناء: ألبي العالء. تحقيق كامل كيالني. بيروت  15



 م. 1954ـ سر صناعة اإلعراب: البن جني. تحقيق مصطفى السقا وأخوانه. مصر  16

 م. 1957ـ شرح ديوان ابن أبي حصينة: للمعري. تحقيق محمد أسعد طلس. المجمع العلمي العربي بدمشق  17

 م. 1964ام: للتبريزي. تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف. القاهرة ـ شرح ديوان أبي تم 18

 م. 1975ـ شرح شافية ابن الحاجب: لالستراباذي. تحقيق محي الدين عبد الحميد وزميليه. دار الكتاب بيروت  19

 هـ. 1322ـ شرح شواهد المغني: للسيوطي. مصر  20

 قاهرة.ـ شرح المفصل: البن يعيش. مكتبة المتنبي. ال 21

 م. 1978ـ عبث الوليد: ألبي العالء المعري: تحقيق ناديا علي الدولة. دمشق  22

 م. 1938ـ الفصول والغايات: ألبي العالء المعري. تحقيق محمود حسن زناتي. القاهرة  23

 م. 1971ـ الفهرست: البن النديم. تحقيق رضا تجدد. طهران  24

 م. 1966رون. القاهرة ـ كتاب سيبويه: تحقيق عبد السالم ها 25

 ـ لسان العرب: البن منظور. طبعة بوالق. 26

 ـ المستقصى في أمثال العرب: للزمخشري. دار المعارف العثمانية بحيدر آباد. 27

 م. 1979ـ الممتع في التصريف: البن عصفور. تحقيق. د. فخر الدين قباوة. دار اآلفاق. بيروت  28
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