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  (1)ترجمة ابن أبي حصينة

 اسمه ونسبه
هو : الحسن بن عبد هللا بن أحمد بن عبد الجبار بن أبي حصينة أبو الفتح السلمي المعري 

الشاعر, " يتصل نسبه ببني ُسلَيم , وهي قبيلة عربية عظيمة العدد , كثيرة األفخاذ , يتصل 

ذه األفخاذ هو ُسلَيم بن منصور بن نسبها بعمود النسب العدناني , فقد ذكر النسابون أن أبا ه

عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن معد بن عدنان , وإن بني ُسلَيم كانوا 

يسكنون في عالية نجد , ثم انتقل بعض بطونهم وبطون إخوانهم بني عامر إلى الشام وسكنوا 

وبني عامر معارك  الجزيرة الشامية على جوار بني تغلب , وقد وقعت بين هؤالء وبني ُسليم

 . (2), و جرت حروب في الجاهلية واستمرت إلى ما بعد اإلسالم 

اف بن حكيم    .(4)صاحب األخطل"  (3)ومن زعماء بني ُسلَيم في اإلسالم بنو الجحَّ

 حياته

فامتدح عطية بن صالح المرداسي ، فملَّكه ضيعة  (في حلب  )انقطع إلى دولة بني مرداس  

 ( ه437)بن مرداس إلى الخليفة المستنصر العلوي بمصر ، رسوالً سنة ، فأثرى . وأوفده ا

وكتب  (اإلمارة  )فمنحه المستنصر لقب   )ه451سنة )مدح المستنصر بقصيدة وأعقبها بثانية 

 له سجالً بذلك ، فأصبح يحضر في زمرة األمراء ، ويخاطب باإلمارة . 

 أبو عليٍ صدقة بن إسماعيل بن فهدٍ وكان الذي سعى في تأميره وكتب له سجل اإلمارة 

 الكاتب، فمدحه األمير أبو الفتح بقصيدةٍ منها:

 قَد كاَن َصبِري ِعيل في طَلَِب العاُل       َحتّى استَنَدُت إِلى ابِن إِسماِعيال             

 ن استَعاَن َجِليالً فََظِفرُت بِالَخَطِر الَجليِل َولَم يََزل            يَحِوي الَجِليَل مَ              

                                                
,  332/  1, وفوات الوفيات  120/  13كر ابن عسا -انظر ترجمته في : تاريخ مدينة دمشق   (1 )

, والبداية والنهاية  484/  1إسماعيل باشا البغدادي -, و إيضاح المكنون 167 /3ومعجم األدباء 

,  (الحسن بن عبد هللا ، وقيل عبيد هللا مصغراً  ), وهو فيه :  239/  3, وطبقات السبكي  37/  12

, وتاريخ األدب 196/  2خيرالدين الزركلي  -األعالم , و  237/ 3عمر كحالة  -ومعجم المؤلفين 

 .5/122العربي ـ بروكلمان 
: " كانت سليم بن منصور قد انتقض بعضهم فرجعوا كفاراً , وثبت  493/  2في تاريخ الطبري    (2 )

بعضهم على اإلسالم مع أمير كان ألبي بكر عليهم يقال له معن بن حاجز أحد بنى حارثة , فلما 

لد بن الوليد إلى طليحة وأصحابه كتب إلى معن بن حاجز أن يسير بمن ثبت معه على سار خا

اإلسالم من بنى سليم مع خالد فسار واستخلف عل عمله أخاه طريفة ابن حاجز وقد كان لحق فيمن 

 لحق من بنى سليم بأهل الردة أبو شجرة بن عبد العزى وهو ابن الخنساء" .
ن عاصم بن سباع بن خزاعي بن محارب بن هالل بن فالج بن ذكوان بن هو:  الجحاف بن حكيم ب  (3 )

ثعلبة بن بهثة بن سليم السلمي الفارسي المشهور صاحب الوقائع المشهورة في زمن عبد الملك بن 

 .    644/  1ابن حجر  -مروان . انظر ترجمته في : اإلصابة 
  . 7 /2مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة ـ محمد أسعد طلس   (4 )
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قال األمير أسامة بن منقٍذ: فلما فرغ من إنشاده أحضر األمير أسد الدولة القاضي والشهود، 

 وأشهد على نفسه بتمليك األمير أبي الفتح بن أبي حصينة ضيعة من ضياعه لها ارتفاق كبير،

      عمائٍة، ولما ملك محمود بن نصر بن صالح بن مرداٍس حلب سنة اثنتين وخمسين وأرب
 مدحه بقصيدة  منها: ( هـ425 )

ِبي  أَو           يَكِفيني   فَالتَبِريحُ    َمالَمكِ     كُفّي  َولُوِميني أَلقى ما َبعضَ  َجّرِ

 يَبِرينيi الشوقَ  أَن    َيبِرينَ   ِرمالُ                 َعِلمت فََهل أَصبَحتُم  يَبِرينَ   بَِرملِ 

 تْكفيني  بال ناِس   معرفتي   فبعضُ             منفرداً  العيش أَُعِاني وحيداً  دعني 

نِي  ما                            يَبنينيi  فَالَلُ   يَهِدُمني   باتَ    َمن              يَعِصُمنيi  للَاِ   َوِدفاعُ  َضر 

i الَسيلَ  إِن    نُعماكَ   َوَسيبُ           يُسِخطُني الَدهرِ  َوَصرفُ  أُباِلي َوما iيُرِضيني     

 َمقُرونِ    النَجمِ    ِبشُعاعِ    َوسُؤدد         عُالً  َحِليفَ  َواسلَم ِعش َسالَمةَ   أَبا

 ِدينيi  َوِلي  فِيكُم  ِدينُُهم   َوِللِعدى            لَكُم أَِدينَ  أَن َوأَهوى ِعداكُم  أَشقى   

، قال: أتمنى أ  ن أكون أميراً، فجعله أميراً يجلس مع فلما أتم إنشادها قال له تمنَّ

     ،ويخاطب باألمير وقربه، وقد تقدم أن اإلمارة وجهت إليه سنة إحدى وخمسين األمراء

من ديوان المستنصر بمصر، وال منافاة بين الروايتين ؛ إذ يجوز أن يكون توجيه  ( هـ 451)

ً لتوجيهها إلي ه من جانب المستنصر ومؤكداً اإلمارة إليه من األمير محمود بن نصٍر تاليا

ً بحلب تجاه حمام الواساني فجعله داراً  ً مكانا مؤيداً له، ووهبه صاحب حلب محمود أيضا

 وزخرفها، فلما تم بناؤها نقش على دائرة الدرابزين فيها:

 داٌر بَنَيناها َوِعشنا بِها              في َدعَة  ِمن آِل ِمرداِس 

  يَتُركُوا       عَلَي  في األَيّاِم ِمن باِس قَوٌم َمَحوا بُؤِسي َولَم 

ولما تكامل البناء عمل دعوةً حضرها األمير محمود بن نصٍر، فلما رأى حسن الدار وقرأ 

األبيات المتقدمة قال: يا أبا الفتح كم صرفت على بناء الدار؟ قال: يا موالي هذا الرجل تولى 

مار فقال: غرم عليها ألفا ديناٍر مصريٍة، عمارتها. وال أدري كم صرف عليها؟ فسأل المع

وعمامٍة مذهبٍة وحصاٍن بطوٍق مذهٍب  (1)فأمر بإحضار ألفي ديناٍر وثوٍب أطلٍس 

 ذهٍب فسلمها إلى ابن أبي حصينة وقال له:(2)وسرفسارٍ 

 قُل ِلبَني الُدنيا أاَل َهكَذا       فَليَفعَِل الناُس َمَع الناِس                  

 د أياٍم رجل من أهل المعرة يقال له الزقوم من رعاع الناس وأسافلهم، فطلبوحضر بع

رزق جنديٍ فأعطى ذلك وجعل من أجناد المعرة، فقال أحمد بن محمٍد المعروف بابن  

 في ذلك : (3)الزويدة المعري

 أهل المعرة تحت أقبح خطة          وبهم أناخ الخطب وهو جسيم         

 تأمير ابن حصينة          حتى تجند بعده الزقوم لم يكفهم         
                                                

ٍ. في التاج , مادة ) طلس ( : "   (1 )  " .األْطلَُس: ثَْوٌب من َحِريٍر منسوٍج ليس بعربِي 
 لم أهتد إلى معرفة معنى الكلمة , و يبدو أنها كلمة معربة , و هي من أنواع الجواهر, و الحلي .   (2 )
 . لم أعرف من هو ) ابن الزويدة ( , و ال وقفت له على ترجمة   (3 )
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 يا قوم قد سئمت لذاك نفوسنا       يا قوم أين الترك أين الروم؟        

فلما دخل عليه قال  فشاعت األبيات وسمعها األمير أبو الفتح، فذهب إلى بيت ابن الزويدة 

ما بي من الهجو ما بي من أنك  له ابن الزويدة: اآلن وهللا كان عندي الزقوم وقال لي: وهللا

 قرنتني بابن أبي حصينة، فقال له ابن حصينة: قبحك هللا وهذا هجو ثاٍن .

  (1)شعر ابن أبي حصينة 

ويظهر منه أن أبا الفتح شاعر مكثر طويل النفس  (2) البن أبي حصينة ديوان شعر مطبوع 

في ألفاظها , سامية في معانيها ,  , يقول القصيدة تتجاوز الخمسين بيتاً , و كلها متسقة رفيعة

ثم إنه كان ذا شاعرية فياضة.وأسلوب أبي الفتح أسلوب ذو طريقة عربية خالصة منطلقة  , 

فهو في معانيه سالك مسلك العرب القدماء , و المحدثين الذين جروا مجرى القدماء , أمثال 

الوليد , و أبو تمام من تعقيد  أبي الطيب , وأبي عبادة , أما الطريقة التي جرى عليها مسلم بن

المعاني واإلغراق , فهذا أمر كان ينفر منه, أما الناحية اللفظية من شعره فيمكن القول إنه 

ً بجزل األلفاظ , وفخم الكلمات, و الصناعات البديعية , وهو في بعض  كان شاعراً معجبا

أن يثبت طول ساعده في األحيان متفيهق مبالغ في استعمال الكلمات الغربية , يريد بذلك 

    معرفة اللغة واالطالع على  األساليب العربية القديمة ومعرفة الغريب النادر , كما في

 (3)قوله : 

إِذا ُسئِلُوا أَنَطوا َجزيالً ُمَوس عاً       َوَكم َمعَشر  ِسيلُوا نَواالً فَلَم يُنطُوا                    

(4) 

 (5) لِعزُّ قَد أَمطاَك َظهَر َجواِدِه         َوالُملُك قَد أَنطاَك فَضَل ِعنانِهِ فَا وقوله:                

ِة ُمبَريات                   كَأَن  َعلى َغواِربِها ِصالال   :               وقوله   َومائَِرِة األَِزم 

 (6)فَِكدَن يَشَربَن العاُلالَشربَن الِخمَس بَعَد الِخمِس َحتّى       َظِمئَن                   

 (7) لَقَد َحسَُن الَزماُن َوأَنَت فيِه       َولَوال أَنَت ما َحسَُن الَزمانُ                 وقوله :

                                                
 .  32: 27 /1ما سيأتي استفدته من كالم محقق الديوان األستاذ محمد أسعد طلس . انظر   (1 )
/  2, واألعالم  278/  1, وهدية العارفين 484/  1, وإيضاح المكنون 764/  1ذكر في : كشف الظنون   (2 )

196 . 
  . 7 /1مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة ـ محمد أسعد طلس صـ  (3 )
. وقد استعمل في البيت ما يعرف بظاهرة  1/12البيت من بحر الطويل , وهو في الديوان   (4 )

 االستنطاء , وهي قلب العين نوناً .
. وقد استعمل في البيت ما يعرف بظاهرة  1/42البيت من بحر الكامل , وهو في الديوان   (5 )

 االستنطاء , كما في سابقه .
 .  1/20, وهما في الديوان  البيتان من بحر الوافر  (6 )
 .  1/119البيت من بحر الوافر , وهو في الديوان   (7 )
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والشواهد كثيرة في الديوان على إغراب أبي الفتح في انتقاء المفردات الصعبة , أو في  

تعمال اللهجات القليلة االستعمال من حيث اللغة استعمال اللغات النادرة , أو الشاذة , أو في اس

 أو النمو أو من حيث التصريف .

 ولعل هذا هو الذي جعل المعري الشاعر اللغوي النحوي يحفل بأمره , ويهتم بشرحه .  

 شعر ابن أبي حصينة في كتب الخالفين 

 . (1) جاء في صفة ترجمة ابن أبي حصينة أنه " شاعر مشهور"      

ة أنه لم يبرز البن أبي حصينة نجم إال ألن أبا العالء المعري خلد ذكره , بشرح والحقيق 

ديوانه , أما غير هذا فال , ويكفي أن المعري قرنه  بالشعراء النابهين ممن ُعنِي بشرح 

شعرهم , من أمثال أبي تمام  والبحتري والمتنبي , فألبي العالء شروح ثالثة ,ورابعهم شرح 

 . ديوان ابن حصينة

ولم يُعَن المتأخرون بشعر ابن أبي حصينة إال قليالً , ومن هذا ما جاء في معاهد     

 : " وقد استخدم كثير من الشعراء لفظة الغضا فقال ابن أبي حصينة:  (2)التنصيص , قال

 أما والذي َحج  الملَبُّوَن بَيتهُ         فِمْن ساِجد  هلل فيه وراكعِ           

عتني كأس بَيْن  َمِريرةً         من البُْعد سلمى بين تلَك األجارعلق            د َجر 

 وَحل ْت بأكناِف الغََضا فكأنما         َحَشْت نارهُ بين الحشى واألضالع          

      وقد يستدلون بشعر ابن أبي حصينة على اللغة , ومن هذا ما جاء في وفيات األعيان: 

اسم علم على المائة، وأكثر علماء األدب  -الهاء على صورة التصغير بضم  -" قلت: هنيدة 

لف والالم عليها، وبعضهم يجيز ذلك، قال أبو الفتح بن أبي يقولون: ال يجوز إدخال األ

 حصينة السلمي الحلبي الشاعر المشهور من جملة قصيدة:

 يَدِة ُعذرا العَذارى نِصُف الَهن لِ        أَيُّها القَلُب لَم يََدع لََك في َوص                 

 .  (3)يعني خمسين سنة التي هي نصف المائة، وهللا أعلم "  

ا يُْستَْدَركشتوأورد شعره في االس   هاد به على اسم موضع صاحب التاج , فقال :  " ومم 

ي   ةِ، أَو نَهٌر، قال ابُن أَبي َحِصينَةَ الَمعَر ِ  :عليه: هْرَماٌس: َمْوِضٌع بالَمعَرَّ

ِة ُمونِق          بِسيَاثِها وبَجانِبَْي ِهْرَماِسها             . (4)"       وَزَماِن لَْهو  بالَمعَر 

اسم موضع , فقال : " وإِي اه َعنَى ابُن أَبِي َحِصينَةَ  (األحص  )واستدل به كذلك على أن 

 : ي   فتَذَك ْرُت َمْن َوَراَء ِرعَانِهْ       لَج  بَْرُق األََحّصِ في لََمعانِهْ           الَمعَر ِ

 فَسقَى الغَيُْث َحيُْث يَْنقَِطُع األَْو         عَُس ِمْن َرْنِده وَمْنبِت بَانهْ         
                                                

 .  14/92تاريخ دمشق   (1 )
 .  270, 2/269معاهد التنصيص ـ للعباسي   (2 )
 . 1/326وفيات األعيان    (3 )
 .   (هرمس )تاج العروس, مادة   (4 )
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شَر الُْبر           ُد َحَوالْي ِهَضابِه وقِنَانِهْ    ِِ  أ َو تََرى الن ْوَر مثَل ما ُن

ِت الص بَا بَمَكانِهْ تَْجلُُب الّريُح ِمنْه أَْذكَ          . (1)" ى ِمَن الِمْس         ِك إِذَا َمر 

 وفاة ابن أبي حصينة 

األكثرون على أن وفاة أبي الفتح ابن أبي حصينة كانت سنة ست وخمسين وأربعمائة  

. لكن بعض ( .2)أو في سنة سبع بحلب ويقتضي أن يكون مولده قبل التسعين وثالثمائة  (456)

 .( 3)  ( هـ 500  )أخرة ذكرت أنه تُوفي سنة خمسمائةالمصادر المت

 

 

 

 

 

 

                                                
 .  1/114جم البلدان , وراجع : مع (حصص )تاج العروس , مادة   (1 )
, ومعجم  196/  2, واألعالم 3/167, و معجم األدباء  120/  13انظر : تاريخ مدينة دمشق  (2 )

 . 237/  3المؤلفين 
 .278/  1, وهدية العارفين  484/  1, وإيضاح المكنون  1/332انظر: فوات الوفيات  (3 )
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 . (1) أبي العالء المعري ترجمة
 اسمه ولقبه وكنيته 

هو أحمد بن عبد هللا بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان التنوخي من أهل 

 معرة النعمان المشهور صاحب التصانيف المشهورة.

  حياته

ند مغيب الشمس لثالث بقين من شهر ربيع األول سنة ثالث وستين ولد يوم الجمعة ع 

وثالثمائة بالمعرة وتوفي ليلة الجمعة ثالث وقيل ثاني شهر ربيع األول وقيل ثالث عشرة سنة 

تسع وأربعين وأربعمائة، وجد ر من السنة الثالثة من عمره فعمي منه، وكان يقول: ال أعرف 

بست في الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفر, ال أعقل غير ذلك. ألني أل ؛من األلوان إال األحمر

: أخبرني أبو محمد عبد هللا بن الوليد بن غريب اإليادي أنه دخل مع (2)قال الحافظ السلفي

عمه على أبي العالء يزوره فرآه قاعداً على سجادة لبد , وهو شيخ فاٍن فدعا لي ومسح على 

ه إحداهما نادرة واألخرى غائرة جداً ,وهو يإلى عينرأسي، قال: وكأني أنظر إليه الساعة و

 مجدر الوجه نحيف الجسم.

وهو  (4): وكان حدثني أبو الحسن الدلفي المصيصي الشاعر (3)وقال أبو منصور الثعالبي 

ممن لقيته قديماً وحديثاً في مدة ثالثين سنة قال: لقيت بمعرة النعمان عجباً من العجب، رأيت 

                                                
,  484/  1السمعاني  -, واألنساب  463/  4دادي الخطيب البغ -انظر ترجمته في : تاريخ بغداد  (1 )

, و  113/  1, و وفيات االعيان   46/  1، وإنباه الرواة 257, و نزهة األلباء صـ  341/  5

, و  204/   1, ولسان الميزان  91/  21ابن كثير  -, و البداية والنهاية   94/  7الوافي بالوفيات 

, و  1/127, ومعاهد التنصيص 112/  1, وميزان االعتدال  18/23الذهبي  -سير أعالم النبالء 

، و إيضاح المكنون  1/396, ، و معجم األدباء156/  5،  و معجم البلدان  315/  1بغية الوعاة 

, و معجم  157 /1خيرالدين الزركلي  -،  , و األعالم  77/  1، وهدية العارفين  427/  2

, و تاج  326 /1إليان سركيس  -جم المطبوعات العربية ,  ومع 290/  1عمر كحالة  -المؤلفين 

, و تاريخ األدب العربي ـ  1/548, ودائرة المعارف اإلسالمية  28/ 1الزبيدي  -العروس 

. وانظر : " تعريف القدماء بأبي العالء " الذي نشرته وزارة الثقافة المصرية  35/ 5بروكلمان 

 بتحقيق عدد من األساتذة.
السلفي  (بكسر السين المهملة وفتح الالم )بن محمد بن أحمد بن محمد ابن إبراهيم سلفة  هو: أحمد (2 )

الحافظ أبو طاهر صدر الدين األصبهاني الشافعي . من تصانيفه : أربعين البلدانية في الحديث , و 

 سداسيات في الحديث , و شرط القراءة على الشيوخ , والفضائل الباهرة في محاسن مصر القاهرة

 ( هـ 576)وتوفى سنة  (هـ  478), و  المعجم لمشيخة أصبهان , و المعجم لمشيخة بغداد . ولد سنة

 .  87/  1ست وسبعين وخمسمائة .  انظر ترجمته في :  هدية العارفين 
هو: عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري اإلمام أبو منصور الثعالبي األديب اللغوي. له من  (3 )

ف أحاسن المحاسن , و إعجاز اإليجاز , و التمثيل والمحاضرة, و ثمار القلوب في التصاني

المضاف والمنسوب , و جواهر الحكم  , و  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر, و  تتمة اليتيمة 

ً في التراجم . ولد سنة  تسع وعشرين وأربعمائة . انظر  (هـ 429 )وتوفى سنة ( هـ 350)أيضا

 . 625هدية العارفين /  ترجمته في  :
العجلي ،  (أبي دلف )هو: محمد بن عبد هللا بن حمدان ، أبو الحسن الدلفي : عالم باألدب . من نسل  (4 )

في عشر مجلدات ، قال  (شرح ديوان المتنبي )وإليه نسبته . كان مقيماً بمصر ، ووفاته فيها . له 

 -= . .  ه 460 -. .  )مصر  . توفى : ب 460السلفي : وقفت على نسخة مقرؤة عليه في سنة 

 . 228/  6خيرالدين الزركلي  -انظر ترجمته في : األعالم   (م 1068
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 ً  يلعب بالشطرنج والنرد ويدخل في كل فن من الجد والهزل يكنى أبا أعمى شاعراً ظريفا

 العالء وسمعته يقول: أنا أحمد هللا على العمى كما يحمده غيري على البصر.                                                     

وللناس حكايات يضعونها في عجائب ذكائه وهي مشهورة، قال فيها صاحب الوافي 

وأما ما ينقلونه عنه من األشياء :" (2)وقال عنها ابن كثير   (1)الوفيات: " أظنها مستحيلة"  ب

المكذوبة المختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم فقال : إما أن تكون السماء قد انخفضت 

مقدار درهم أو األرض قد ارتفعت مقدار درهم ، أي أنه شعر بارتفاع سريره عن األرض 

لدرهم الذي وضع تحته ، فهذا ال أصل له . وكذلك يذكرون عنه أنه مر في بعض مقدار ذلك ا

أسفاره بمكان , فطأطأ رأسه فقيل له في ذلك , فقال : أما هنا شجرة ؟ قالوا : ال ، فنظروا فإذا 

أصل شجرة كانت هنا في الموضع الذي طأطأ رأسه فيه ، وقد قطعت ، وكان قد اجتاز بها 

كان معه بمطأطأة رأسه لما جازوا تحتها ، فلما مر بها المرة الثانية  قديما مرة فأمره من

 .  (3)طأطأ رأسه خوفاً من أن يصيبه شئ منها ، فهذا ال يصح "

وكان قانعاً  (4)وقد كان ذكياً وإذا أراد التأليف أملى على كاتبه علي بن عبد هللا بن أبي هاشم 

ثين ديناراً , قرر منها لمن يخدمه النصف . باليسير, له وقف يحصل منه في العام نحو ثال

وكان ال يحمد أحداً , ولو  (5)اداً وكان غذاؤه العدس وحالوته التين ولباسه القطن وفراشه لبَّ 

 تكسب بالمدح والشعر لنال دنيا ورياسة .

 (سقط الزند  )سافر إلى بغداد سنة تسع وتسعين وثالثمائة ، فسمعوا منه ديوانه المسمى بـ  

د إلى المعرة سنة أربعمائة, فلزم منزله وسمى نفسه رهن المحبسين يعنى منزله وعا

 .  (6)وبصره

ل: ما هذا الذي ئِ أن أبا العالء المعرى سُ  (7)وفي خبر يروى عن غرس النعمة ابن الصابى  

يروى عنك ويحكى ؟ قال : حسدوني وكذبوا علي فقيل :على ماذا حسدوك وقد تركت لهم 

 ؟ فقال اآلخرة أيضاً وتألم .                     الدنيا واآلخرة

                                                
  .  7/95الوافي بالوفيات   (1 )
هو: إسماعيل بن عمر القرشى ابن كثير البصري ثم الدمشقي عماد الدين أبو الفداء الحافظ  (2 )

ي طلب الجهاد , و أحكام التنبيه , و  البداية والنهاية في المحدث الشافعي من تصانيفه : االجتهاد ف

التاريخ , و تفسير القرآن , و تكملة أسماء الثقاة والضعفاء , و جامع المسانيد , و  شرح الجامع 

 )  وتوفى سنة (هـ 705 )الصحيح للبخاري قطعة من أوله , و طبقات العلماء , وغير ذلك . ولد سنة

   . 215/  1وسبعمائة .انظر ترجمته في : هدية العارفين  أربع وسبعين  (هـ 774
   .91/  21ابن كثير  -البداية والنهاية  (3 )
  .157/   1انظر : األعالم ـ خيرالدين الزركلي  (4 )
وِلْبدَةٌ، : " ُكل  َشعٍَر أَو ُصوٍف ُمتَلَب ٍِد ...أَي بعُضه على بْعٍض، فهو ِلْبدٌ،بالكسر،  (لبد )في التاج,مادة  (5 )

 .  بزيادة الهاء ولُْبدَةٌ، بالضَّم، أَْلبَدٌ ولُبُودٌ،على تَوه ِم َطْرحِ الهاِء واللَّبَّادُكَكتَّان عاِملُها،أَي الل ْبدَ"
   . 1/204انظر : لسان الميزان  (6 )
التاريخ هو: إبراهيم الصابى غرس النعمة أبو الحسن الحرانى الكاتب البغدادي . صنف من الكتب  (7 )

الكبير مشهور ,والهفوات النادرة من المغفلين المحظوظين والسقطات البادرة من المعقلين 

 . 75/  2ثمانين وأربعمائة انظر ترجمته في : هدية العارفين  (هـ 480 )الملحوظين . توفى سنة
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قال السلفي من عجيب رأى أبى العالء تركه تناول كل مأكول ال تنبته األرض شفقة على  

، وأنه يرى رأى البراهمة في إثبات الصانع وإنكار (1)الحيوانات حتى نسب إلى التبرهم 

على غيره وكان ال يثبت على نحلة,  الرسل وفي شعره ما يدل على هذا المذهب وفيه ما يدل

وفي خبر آخر رواه السلفي أنه دُِخل على أبي العالء بالمعرة في وقت خلوة بغير علم منه , 

ثم رفع  األرضفَُسِمع ينشد شيئاً ثم تأوه مرات وتال آيات ثم صاح وبكى وطرح وجهه على 

رت ساعة ثم سلمت عليه فرد رأسه , ومسح وجهه وقال: سبحان من تكلم بهذا في الِقدَم , فصب

وقال : متى أتيت ؟ فقلت : الساعة  . فقلت :أرى في وجهك أثر غيظ ؟ فقال : تلوت شيئاً من 

كالم الخالق وأنشدت شيئاً من كالم المخلوق فلحقني ما ترى فتحقق صحة دينه وقوة يقينه ، 

وع واحد عند القبر مائتا ولما توفي أبو العالء اجتمع على قبره ثمانون شاعراً, وُختِم في أسب

ختمة , و يحكى عنه في كتاب الفصول والغايات وكأنه معارضة منه للسور واآليات فقيل له: 

ليس هذا مثل القرآن فقال لم تصقله المحاريب أربعمائة سنة ، قال السلفي وفي الجملة كان 

 .(2)من أهل الفضل الوافي واألدب الباهر والمعرفة بالنسب وأيام العرب "  

 ,  (3)قرأ القرآن بروايات , وسمع الحديث اليسير بالشام على ثقات، وحدث به  

ج من حديثه سبعة أجزاء رويت عنه , وله في التوحيد واثبات النبوة وما يحض على  وخرَّ

 الزهد شعر كثير والمشكل منه على زعمه له تفسير .

لماء وشعراء مثل سليمان وهو من بيت علم وفضل ورياسة، له جماعة من أقاربه قضاة وع

بن أحمد بن سليمان جده قاضي المعرة وولي القضاء بحمص ووالده عبد هللا بن سليمان كان 

شاعراً وأخيه محمد بن عبد هللا وكان أسن  من أبي العالء وله شعر وأبي الهيثم أخي أبي 

قهم الصاحب العالء وله شعر. وجاء من بعده جماعة من أهل بيته وقالوا الشعر ورأسوا، سا

على الترتيب وذكر أشعارهم وأخبارهم في مصنف له سماه "دفع  (4)كمال الدين ابن العديم 

ي على أبي العالء المعري". وذكرهم ياقوت في "معجم األدباء" عند ذكر المعري أبي  التجر 

                                                
انة الجمهرة العظمى :" الهندوسية دي 4/39شلبي   الدكتور أحمد  -، أديان الهند  في مقارنة األديان (1 )

في الهند اآلن ، قامت على أنقاض الويدية ، وتشربت أفكارها ، وتسلمت عن طريقها المالمح 

الهندية القديمة واألساطير الروحانية المختلفة التي نمت في شبه الجزيرة قبل دخول اآلريين . ومن 

وسية أو الهندوكية ، إذ تمثلت أجل هذا عدها الباحثون امتدادا للويدية وتطورا لها . وتسمى الهند

فيها تقاليد الهند وعاداتهم وأخالقهم وصور حياتهم . وأطلق عليها البرهمية ابتداء من القرن الثامن 

وهو القوة العظيمة السحرية الكامنة التي تطلب كثيراً من  Brahmaقبل الميالد نسبة إلى براهما 

يم القرابين ، ومن براهما اشتقت الكلمة " البراهمة " العبادات كقراءة األدعية وإنشاد األناشيد وتقد

ً على رجال الدين الذين كان يعتقد أنهم يتصلون في طبائعهم بالعنصر اإللهي ، وهم  لتكون علما

 لهذا كانوا كهنة األمة ، ال تجوز الذبائح إال في حضرتهم وعلى أيديهم " .
   .204/  1ابن حجر  -انظر : لسان الميزان  (2 )
   .   514انظر : اإلنصاف والتحري صـ  (3 )
هو: عمر بن القاضى مجد الدين أحمد بن هبة هللا ابن جرادة العقيلى كمال الدين أبو حفص الحلبي  (4 )

الحنفي المعروف بابن العديم. من تصانيفه :األخبار المستفادة في ذكر بنى جرادة ,وبغية الطلب 

   وتوفى سنة (هـ 586)عن أبى العالء المعرى . ولد سنة  في تاريخ حلب,  ,و رفع الظلم والتجرى
 . 787 /1ستين وستمائة . انظر ترجمته في : هدية العارفين  (هـ 660 )
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العالء. وقال أبو العالء الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة ورحل إلى 

اد ثم رجع إلى المعرة.وكان رحيله إليها سنة ثمان وتسعين وثالثمائة، وأقام ببغداد سنة بغد

 وسبعة أشهر .

 أبو العالء وشرح ديوان ابن أبي حصينة 

ذكر المعري في مقدمة شرحه للديوان أن أبا الفتح " الحسن بن عبد هللا بن أبي حصينة 

واع القريض , قال: " فوجدت لفظه غير سأله أن يسمع شعره , فقريء عليه ما أنشأه من أن

مريض , ومعانيه صحاحاً مخترعة , و أغراضه بعيدة مبتدعة , و هو وإن كان متأخراً في 

, من سمع كالمه علم أنه لم يغير شهادة , و ال ُحِرم في (1)الزمان , فكأنه من فرط عهد الرمان

  ( .2)إبداع الكلم  سيادة " 

ال يفهم منه سوى أنه سمع ديوان ابن أبي حصينة , أما شرحه وهذا الكالم من أبي العالء 

للديوان فلم يرد له ذكر أو إشارة في كالم المعري  , كما لم يرد له ذكر في أكثر الكتب التي 

 ُعنيت بترجمة أبي العالء , و ذكرت مصنفاته العديدة .

ربي بدمشق, و تحقيق لكن هذا ال يعني أن الشرح المطبوع اليوم بعناية المجمع العلمي الع

: جاء في  أولهاالدكتور محمد أسعد طلس ليس من شرح أبي العالء , وذلك ألمور : 

: " رح المعري للديوان المذكور, فقالاإلنصاف والتحري لكمال الدين ابن العديم تصريح بش

 .( 3)ثالث مجلدات "وجمع شعر األمير أبي الفتح ابن حصينة السلمي , و شرح مواضع منه في 

 : ماجاء في مقدمة شرح الديوان من تصريح بأن هذا من صنيع المعري , و فيه :تاليها

 " قال الشيخ األجل األوحد اإلمام أبو العالء أحمد بن عبد هللا بن سليمان التنوخي المعري  

  ( .4)ـ رحمه هللا تعالى ـ في شرح القصيدة التي أولها .." 

هي نفسها طريقة الشروح المنسوبة ألبي العالء أن طريقة شرح هذا الديوان  آخرها :

وكانت طريقته  ,(7) (الالمع العزيزي ), و ( 6) (معجز أحمد  )و ( 5) (عبث الوليد )المعري , كـ

 في شرح الجميع أن يقول :" شرح القصيدة التي أولها " ثم يبدأ في شرح ما يراه مستغلق 

 أو تنبيه على استعمال محدث .  الفهم , للفٍظ غريب , أو لمخالفة قياس نحوي ,

 وهو في شرحين من شروحه خاصة, وهما عبث الوليد وشرح ديوان ابن أبي حصينة     

ً , ال يكاد يتعرض فيه لما يتعلق بالمعنى , يقول أحد الباحثين :   ً خالصا ً لغويا    يشرح شرحا

وع من كتبه البحث في " فهذا يقطع بأن أبا العالء ـ قدس هللا روحه ـ قد أراد في هذا الن

                                                
 لعله : ) من فرط عهد الزمان ( .. أي تقادم الزمان .   (1 )
 . 2/3مقدمة ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (2 )
 . 541 اإلنصاف والتحري صـ  (3 )
 . 17/  2مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (4 )
, و كشف  541وهو شرح ديوان البحتري أبي عبادة الوليد . انظر : اإلنصاف والتحري صـ  (5 )

 . 157/ 1, واألعالم  77, و  هدية العارفين /  779/  1الظنون 
,  540ين المتنبي . انظر : اإلنصاف والتحري صـ وهو شرح ديوان أبي الطيب أحمد بن الحس  (6 )

 .  77/  1وهدية العارفين 
ً . انظر : اإلنصاف والتحري    (7 )       وهو شرح ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي أيضا

ِ " . وراجع : هدية العارفين  540صـ  ِ العزيزي  , و  77/  1, وقال ابن العديم : " ويقال : الثابتي 

 .   157/  1, و األعالم   810/ 1شف الظنون ك
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 ةالمسائل من حيث علم اللغة , والصرف , و االشتقاق , وما إلى ذلك من مباحث علم اللغ

وفقهها, و كأنه أراد أن يجعل هذه الكتب للمتعمقين المنقبين عن أسرار اللغة , ال للمبتدئين 

 ( .1)المفتشين عن معاني األبيات ليس غير "  

 نةوصف شرح ديوان ابن أبي حصي 

كانت طريقة المعري في شرح الديوان أن يقول :" شرح القصيدة التي أولها " ثم يبدأ في  

شرح ما يعن له, وكان يتبع في شرحه طريقة اإلمالء , ومن ثم فهو قد يكرر تفسير الكلمة 

وقد تكرر ذكرها , و ال بأس  (دمنة )جمع  (الدمن)الواحدة أكثر من مرة , ومن هذا قوله : "و

 .  ( 2)ه ؛ ألن هذه القصيدة قد تقع إلى من لم يقع إليه غيرها" بإعادت

فإذا لم يكن للقصيدة ما يستحق الشرح أهملها , ومن هذا قوله : " لم يوجد لهذه القصيدة  

 . ( 3)شرح يستحق أن يكتب , و ال للتي تليها" 

رحه , ويُلحظ في الجزء المطبوع من شرح الديوان أن المطبوع ليس سوى جزء من ش  

فقد قال ابن العديم عن مصنفات أبي العالء  : " وجمع شعر األمير أبي الفتح ابن حصينة 

 ( .4)السلمي , و شرح مواضع منه في ثالث مجلدات " 

ديوان الومن يدقق في محتويات هذا الشرح ويقارن بينه وبين ما في وقال محقق الديوان :"

 و إحدى المجلدات الثالث , وأن المفقود هومن قصائد يتأكد أن ما عثر عليه من الشرح ه

 شرح لثمانين قصيدة ُوجدت فيما عليهالمجلد تان الثانية والثالثة , ففي هذا الجزء الذي عثرنا 

  ( 5)عثرنا عليه من الديوان , وقد بقي مما عندنا من الديوان نحو من ثالثين قصيدة بدون  

                                                
 . 11 /1مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (1 )
 .2/237 :, و انظر 98 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (2 )
 .147,  2/141 :, و انظر 64  /2شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (3 )
 . 541اإلنصاف والتحري صـ   (4 )
: " دوُن كلمة في معنى التحقير والتقريب،  (دون )هذا من كالم المحقق , والذي في اللسان , مادة   (5 )

يكون ظرفاً فينصب، ويكون اسماً فيدخل حرف الجر عليه, فيقال: هذا دونك وهذا من دونك، وفي 

. وأَدخل األَخفش عليه الباَء فقال في كتابه في القوافي، التنزيل العزيز:ووَجدَ من دُونهم امرأَتين ..

ً أَنشده شعراً ُمْكفَأً: فرددناه عليه وعلى نفر من أَصحابه فيهم َمن لْيَس بدُوِنه،  وقد ذكر أَعرابي ا

شائع عند المحدثين, وقد ورد في كالم من  (دون)فأَدخل عليه الباء كما ترى"  . ودخول الباء على 

 وغيرهم ومن هؤالء:  جذيمة األبرش , وهو من شعراء العصر الجاهلي, قال :  يحتج بشعرهم 
 َخب ِريني َرقاِش ال تَكِذبيني       أَبُِحر ِ َزنَيِت أَم بَِهجينِ                 

 أَم بِعَبٍد فَأَنِت أَهٌل ِلعَبٍد       أَم بُدوٍن فَأَنَت أَهٌل ِلدوِن    

 ر وهو من شعراء العصر األموي : وورد في قول جري            

 َوتَحُسدُ أَن نَزوَرُكُم َونَرضى       بِدوِن البَذِل لَو َعِلَم الَحسودُ 

 وورد في قول الكميت , وهو من شعراء العصر األموي :            

 يوغلن باألركب العجال ويعتبن       بدون السياط إن عتبوا  

 وهو من شعراء العصر العباسي  : وورد في قول أبي تمام            

 البَردُ يَقتُُل َوالَكزاُز بِدوِن ما       أَحَكمتَهُ ِمن ِشدَّةِ التَبريدِ  

 وورد في قول أبي العالء المعري وهو من شعراء العصر العباسي  :  

 َوقَد تُقَض ى الَحياةُ راِضيَةً       بِدوِن ما نيَل ِمن َمآِرِبها

 ضاً في قول ابن أبي حصينة وهو من شعراء العصر العباسي  : وورد أي            

عُ   يُثنى َعلَيِه بِدوِن ما في َطبِعِه       َكالِمسِك أَسيُرهُ الَّذي يَتََضوَّ

      . (دون )قد يسوغ دخول الباء على  و مثل هذا             
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  ( .1)لثاني من الشرح"شرح ٍ, ويظهر أن المعري أبقاها إلى المجلد ا

ويقول : " وال شك أن الذي أنشره اليوم ليس هو الديوان بكامله ..ثم إن من يدرس ما اشتمل 

عليه شرح أبي العالء يجد أن هناك بعض قصائد يذكر أبو العالء مطلعها في الشرح , و 

يوان هو غير يعلق عليها وال وجود لها في الديوان , و هذا يؤيد أن ما ننشره اليوم من الد

" كما يجب أن نالحظ أننا قد نجده يفسر بعض الكلمات التي ال وجود لها في ( 2)كامل " "

  ( .3)القصيدة " "

والنسخة المطبوعة اآلن بعناية المجمع العلمي بدمشق , و تحقيق الدكتور محمد أسعد طلس 

محققق الديوان , ولعل  ال تزال تحتاج إلى تكرار النظر فيها , مع الجهد الوافر الذي قام به

ذلك كما يقول المحقق " وقد كان عملي في هذا الجزء بعد عملي المضي في الجزء األول جد 

شاق ؛ ألن اعتمادي كان على نسخة يتيمة سقيمة كثيرة األخطاء عديدة التحريفات, و قد 

ثت عن حاولت جهدي أن أعيد النص كما أماله الشيخ , فرجعت إلى المظان واألمهات , و بح

كل مفردة , بحث عنها الشيخ, و أرجعت الشواهد واألمثال إلى أماكنها , وما تزال بعض 

 المسائل فيه معلقة , لم أهتد إلى الصواب فيها , و أشرت إلى ذلك في مواضعه , فلعل أحداً 

  ( .4)يجيء بعدي , فيهديه إلى الصواب " 

ق, فوجدت الكالم غير متسق , و وقد وقفت في الدرس على مواضع مما نبه إليه المحق 

القواعد فيها منخرمة إذا لم يكن تحريف , مما يعيي الباحث , فال يجزم بالنفي أو اإلثبات إال 

بعد ألي ومشقة , فينضاف إلى جهد البحث شيء من تعب التحقق والتثبت, وقد نبهت إلى ما 

ً في مواضعه, وسيُرى ذل ك أثناء البحث , وال بأس رأيته تحريفاً , و ذكرت ما ظننته صوابا

األملس البارق , وأكثر ما يستعمل في  (الدالص  )بذكر مثال على هذا , قال المعري: " و

 (فعيالً  )متقاربان , وقلما جمعوا  (فاعالً  ), و (فعيالً  )الدروع , والنحويون يذهبون إلى أن 

  ( .5) .." (على ذلك المثال  (فِعاالً  )وجمعوا  (فِعَال )على 

وهذا النص كما هو في النسخة المحققة ال تسقيم معه قاعدة , و ال يفهم منه مراد أبي العالء , 

 (فِعَاالً  )و (فعيالً  )ولهذا رأيت بعد البحث المتأني أن الصواب أن يقال : ويذهبون إلى أن

 متقاربان .

 وفاة أبي العالء 

قيل ثالث عشرة سنة تسع وأربعين توفي ليلة الجمعة ثالث وقيل ثاني شهر ربيع األول و    

 . ( هـ 449)  وأربعمائة

 

                                                
 . 1/7مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (1 )
 بتصرف . 1/41مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (2 )
 .2/16السابق نفسه   (3 )
 .2/16مقدمة شرح ديوان ابن أبي حصينة ألبي العالء المعري   (4 )
 .2/165شرح ديوان ابن أبي حصينة   (5 )
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 الفصل الثاني
المكانة اللغوية والنحوية ألبي العالء المعري
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 مكانة أبي العالء اللغوية

تواترت أقوال األئمة المترجمين لـ أبي العالء أنه كان في اللغة أمة , يعينه في ذلك ذاكرة 

للفارابي,  (ديوان األدب  )لألزهري , و (التهذيب )ت المعاجم , كـ حافظة مكنته من حفظ أمها

البن دريد, ويذكرون تدليالً على قوة حافظته حكايات , قد تدخل في حيز  (جمهرة اللغة )و

المبالغة , و لكنها ـ بال شك ـ تدل على مكانة أبي العالء اللغوية, ومن ذلك ما ذكره صاحب 

أنه كان قاعداً في مسجده بمعرة النعمان   )1(أبو زكريا التبريزي  األنساب,  قال : ذكر تلميذه

بين يدي أبي العالء يقرأ شيئاً من تصانيفه، قال: وكنت قد أقمت عنده سنين ولم أر أحداً من 

أهل بلدي فدخل المسجد بعض جيراننا للصالة فرأيته وعرفته فتغيرت من الفرح، فقال لي 

 أبو العالء: أيش أصابك؟

ه،  فحكيت له أني رأيت جاراً لي بعد أن لم ألق أحداً من أهل بلدي سنين فقال لي: قم فكلم 

ً كثيراً  فقلت: حتى أتمم السبق، فقال لي: قم أنا أنتظر لك، فقمت وكلمته بلسان األذربية شيئا

إلى أن سألت عن كل ما أردت، فلما رجعت وقعدت بين يديه قال لي: أي لسان هذا؟ قلت: 

ربيجان، فقال لي: ما عرفت اللسان وال فهمته غير أني حفظت ما قلتما، ثم أعاد هذا لسان أذ

علي اللفظ بعينه من غير أن ينقص منه أو يزيد عليه جميع ما قلت وقال جاري، فتعجبت 

غاية التعجب كيف حفظ ما لم يفهمه. قلت: وهذا معجز فإنه بلغنا عن جماعة من الحفاظ وما 

واألنباري وغير هؤالء، وهو أمر قريب من اإلمكان ؛ألن حفظ ما  يحكى عن البديع الهمذاني

يفهمه اإلنسان ويعرف تراكيبه أو مفرداته سهل، وأما إنه يحفظ ما لم يسمعه وال يعلم له 

ً وهو أقل ما يكون أربعمائة سطر من سؤال غائب عن أهل بلده سنين  مفرداً وال مركبا

 .(2)وجوابه 

سمع من أخبار أبي العالء وما أوتيه من  (3) بن موسى  وجاء في التعريف  أن هبة هللا

البسطة في اللسان ما جعله هو وأخاه  يرحالن إليه في المعرة , و دار بينهما حديث بالفارسية 

, ثم انصرفوا إلى مذاكرة أبي العالء , قال : " فتجاذبنا الحديث إلى أن ذكرت ما ُوِصف به 

                                                
: من أئمة اللغة واألدب .  هو :التبريزي يحيى بن علي بن محمد الشيباني التبريزي ، أبو زكريا (1)

أصله من تبريز . ونشأ ببغداد ورحل إلى بالد الشام ، فقرأ " تهذيب اللغة " لالزهري ، على أبي 

العالء المعري ، من كتبه : " شرح ديوان الحماسة البي تمام " ، و " تهذيب إصالح المنطق البن 

 502 - 421 )للمعري. ولد وتوفى :  السكيت  " وتهذيب االلفاظ البن السكيت " وشرح سقط الزند

 .157/    8خيرالدين الزركلي  -انظر ترجمته في :  األعالم   (م 1109 - 1030=  ه
 . 1/224انظر: األنساب   (2 )
هو: هبة هللا بن موسى بن الحسن بن محمد أبو الحسن المزني الموصلي يعرف بابن قتيل ، حدث  (3 )

أبو جعفر السمناني وغيره . انظر ترجمته في :  إكمال الكمال عن أبي يعلى الموصلي ، روى عن 

 .  128/  7ابن ماكوال  -
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من ذلك ما أحكيه عنه , فقال : خذ كتاباً من هذه الخزانة  من سرعة الحفظ, و سألته أن يريني

ً , فقلت : كتابك ليس بغريب إن حفظته ,  القريبة منك , فاذكر أوله , فإني أورده عيك حفظا

قال : قد دار بينك وبين أخيك كالم بالفارسية إن شئت أعدته عليك , قال : أعده .  فأعاده, وما 

 .  (1)يعرف اللغة الفارسية"   أخل وهللا منه بحرف , ولم يكن

ً  "على الشريف  ويبدو أن أبا العالء كان معتزاً بذاكرته هذه , فيُحكى أنه دخل يوما

المرتضى، فعثر برجل فقال الرجل: َمن هذا الكلب؟ فقال أبو العالء: الكلب من ال يعرف 

 . (2)للكلب سبعين اسماً " 

 ً , قال : " قلت: وقد تتبعت كتب اللغة،  وقد عجز السيوطي أن يحصي للكلب سبعين اسما

ً )فحصلتها   .(3)"   (أكثر من ستين اسما

وقد ساقوا عن أبي العالء حكايات تدل على أنه كان يحفظ كتاب التهذيب , ففي  ترجمة  

         تلميذ المعري التبريزي عن سبب توجهه إلى المعري أنه حصلت له نسخة من كتاب 

أليف أبي منصور األزهري في عدة مجلدات لطاف، وأراد تحقيق ما " التهذيب " في اللغة، ت

فيها وأخذها عن رجل عالم باللغة، فدل على المعري، فجعل الكتاب في مخالة وحملها على 

كتفه من تبريز إلى المعرة، ولم يكن له ما يستأجر به مركوباً، فنفذ العرق من ظهره إليها 

بغداد، وإذ رآها من ال يعرف صورة الحال فيها ظن فأثر فيها البلل، وهي ببعض الوقوف ب

 .(4)أنها غريقة، وليس بها سوى عرق الخطيب المذكور

وفي, إنباه الرواة خبر يدل على أنه كان يحفظ ديوان األدب للفارابي , وفيه أن رجالً من  

ه, فاتفق طلبة العلم باليمن وقع إليه كتاب في اللغة سقط أوله , وكان قد أعجبه جمعه و ترتيب

أنه حج , فحمله معه , يسأل عنه كل أديب جلس إليه , فدُلَّ بآخرة على أبي العالء , فلما قرأ 

عليه أوله , قال له المعري : هذا الكتاب اسمه كذا و كذا , ومصنفه فالن بن فالن , ونقل 

 .(5)الرجل ما نقص من الكتاب عن أبي العالء  

 وأن جل اللغة التي ينقلها إنما هي منه ويُحكى أنه قيل وكذا ورد أنه يحفظ جمهرة ابن دريد,

, وعنده منها  (الجمهرة   )لبعض أمراء حلب : إن اللغة التي ينقلها أبو العالء إنما هي من 

 نسخة ليس في الدنيا مثلها , و أشاروا عليه بطلبها منه , قصداً ألذاه .

                                                
 . 225التعريف صـ  (1 )
 . 223انظر : التعريف صـ (2 )
 .429التبري من معرة المعري ضمن كتاب تعريف القدماء صـ  (3 )
  . 4/22انظر : إنباه الرواة   (4 )
 . 249, والتعريف صـ  1/52انظر : إنباه الرواة  صـ  (5 )
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فأجابه بالسمع والطاعة , و قال تقيم فسير أمير حلب رسوالً إلى أبي العالء يطلبها منه , 

ً حتى تقضي شغلك , ثم أمر من يقرأ عليه كتاب الجمهرة , فقُرئت عليه حتى  عندنا أياما

فرغوا من قراءتها , ثم دفعها على الرسول وقال له : ما قصدت بتعويقك إال أن أعيدها على 

ً من أن يكون قد ندَّ  الرسول , وأخبر أميره منها شيء عن خاطري , فعاد  خاطري , خوفا

 .  (1)بذلك , فقال : من يكون  هذا حاله ال يجوز أن يؤخذ منه هذا الكتاب , وأمر برده إليه"

هذه المعاجم الثالثة كان يحفظها أبو العالء , وباإلضافة إليها كان يحفظ كثيراً من كتب  

ر من كتب اللغة  , اللغة , كـ إصالح المنطق , وغريب الحديث ألبي عبيد , وغيرهما الكثي

" أن الخطيب أبا زكريا يحيى بن علي بن الخطيب التبريزي قرأه ـ كتاب :  الرواة ففي إنباه

إصالح المنطق ـ  على أبي العالء , و طالبه بسنده متصالً , فقال له إن أردت الدراية فخذ 

 .(2)غيري "  عني وال تتعد , و إن أردت الرواية فعليك بما عند

طي تعليقاً على هذا الخبر : "  وهذا القول من أبي العالء يشعر أنه قد و جد من يقول القف  

مصنف اإلصالح , وربما أحس من  (3) نفسه قوة على تصحيح اللغة كما وجدها ابن السكيت 

نفسه أوفر من ذلك ؛ ألن ابن السكيت لم يصادف اللغة منقحة مؤلفة , قد تداولها العلماء قبله , 

 . (4)و أكثروا , كما وجدها أبو العالء في زمانه " و صنفوا فيها 

:" وكان أبو  (إصالح المنطق  ), قال التبريزي عن كتاب  (إصالح المنطق )وفي تهذيب  

 .(5)العالء المعري والشيوخ الذين قرأت عليهم هذا الكتاب يكرهون منه التكرار الذي فيه " 

ً نباه الرواة وفي إ  .(6)غريب الحديث ألبي عبيد  أن التبريزي قرأ عليه أيضا

 إن من يحفظ هذه المصنفات اللغوية البد وأن يكون حجة في اللغة , كيف ال؟ وديوان األدب

والجمهرة وغيرهما مما يحفظه أبو العالء مما يستدل بها على مكانة اللغوي , فيقبل كالمه 

   قول من زعم أن    في اللغة إن كان من حملتها و إال يرد  "وقد أجاب ابن الشجري  على 

خفيف الميم،  (أمل )، أنهما ال يجوزان عنده؛ألنه لم يسمع في الماضي منهما (أمل وآمل  )" 

فليت شعري ما الذي سمع من اللغة، ووعاه حتى أنكر أن يفوته هذا الحرف، وإنما ينكر مثل 

العين للخليل، في كتاب  (أ م ل  )هذا من أنعم النظر في كتب اللغة كلها، ووقف على تركيب

                                                
 . 227انظر : التعريف صـ  (1 )
 . 69 /1إنباه الرواة  (2 )
 بكسر السين  )هو: أبو يوسف يعقوب بن اسحق البغدادي األديب اللغوى المعروف بابن السكيت  ( 3)

كان يتشيع . من تآليفه اصالح المنطق , و سرقات الشعراء وما اتفقوا عليه, و  (المهملة وتشديدها 

شرح شعر األخطل , و تفسير شعر أبى نواس, و شرح شعر األعشى , و شرح شعر زهير , 

             وشرح شعر عمرو بن ربيعة , و شرح شعر قتال الكالبي , وشرح المعلقات. توفى سنة
 . 536/    2ست وأربعين ومائتين. انظر ترجمته في : هدية العارفين ( هـ 246 )

 . 96 /1إنباه الرواة  (4 )
 . 1/41تهذيب إصالح المنطق  (5 )
 .  69 /1انظر: إنباه الرواة  (6 )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 18 - 

وكتاب الجمهرة البن دريد، والمجمل البن فارس، وديوان األدب للفارابي، وكتاب الصحاح 

 .(1)للجوهري، وغير ذلك من كتاب اللغة  "  

وقد أورد أبو  العالء في مصنفاته العديدة كثيراً من كتب اللغويين التي الغنى لـ لغوي    

,  والتثنية والجمع للفراء  (3)األبنية , للخليل بن أحمد  , وكتاب (2)عنها , ومن هذا كتاب العين
,  وكذا األلفاظ له  (6),  واألضداد , البن السكيت  (5)وكتاب اإلتباع , ألبي الطيب اللغوي   (4)
والنوادر البن .  ,  (9) , وشواذ الغريب ألبي عبيدة (8), وكتاب الخاء , ألبي عمرو الشيباني  (7)

 (   . 11) , والنوادر , ألبي زيد األنصاري   (10)األعرابي   

مما جعل بعض المعاصرين يخلص إلى  نتيجة في غاية الحسن , قال   (12) وغير هذ الكثير

:" ومن راجع أسماء هذه الكتب التي ذكرها في آثاره اتضح له غلبة الجانب اللغوي على 

 . (13)الجوانب األخرى من ثقافته "  

مجرد ناقل لكالم األولين, بل كان يعلق على ما ينقل , ومن هذا أنه وأبو العالء لم يكن قط   

ً من نسخ الجمهرة المعتمدة في  علق على كتاب الجمهرة " فيما يقرب من ستين موضعا

 .(14)تحقيق النسخة المطبوعة , ما بين استدراك وتصحيح وترجيح وتحقيق" 

 اللغوي , وحفظت كتب التراجم  ولم يكتِف بالتعليقات واإليضاحات , بل شارك في التأليف

تفسير خطبة  )بعض أسماء كتبه التي أفردها للغة , وإن لم يصل منها شيء, ومن هذا كتاب

 (17) (شرح فيه خطبة  أدب الكاتب  )وكتاب  (16) (نشر شواهد الجمهرة  )وكتاب ( 15( )الفصيح

 . (18)ورسالة في الحروف  

                                                
 . 9/150الخزانة  (1 )

, وشرح ديوان ابن أبي  245, ورسالة الغفران صـ   42الفصول والغايات صـ  ورد في :  (2) 

 .267, ورسالة المالئكة صـ 2/137, واللزوميات 2/66حصينة 
  . 150صـ  الفصول والغايات  ورد في : (3 )
 .206رسالة المالئكة صـ  ورد في : (4 )
 .550رسالة الغفران صـ  ورد في : (5 )
 . 147, 92 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  ورد في : (6 )
 . 52الفصول والغايات صـ  ورد في : (7 )
 .210رسالة الغفران صـ  ورد في : (8 )
 . 631رسالة الصاهل والشاحج صـ  ورد في : (9 )
 . 508رسالة الصاهل والشاحج صـ  ورد في : (10 )
 .294رسالة الصاهل والشاحج صـ , و210 الفصول والغايات صـ  ورد في : (11 )
جمع أحد الباحثين المعاصرين وهود/ محمد طاهر الحمصي  ماورد من كتب اللغويين في  (12 )

 .  46 : 39وأنواعها عند أبي العالء صـ  وعد منها الكثير , في كتابه القيم , علوم اللغةمصنفات أبي العالء , 
 . 38علوم اللغة وأنواعها عند أبي العالء لـ د/ محمد طاهر الحمصي  صـ (13 )
  وقد أورد هناك أمثلة , فلتراجع . . 76المرجع السابق صـ  (14 )
 -, و هدية العارفين  715/ 1حاجي خليفة  -, وكشف الظنون   1/59ورد في : إنباه الرواة  (15 )

  .157/    1خيرالدين الزركلي  -, واألعالم    77/ 1إسماعيل باشا البغدادي 
 .77/   1إسماعيل باشا البغدادي  -, و هدية العارفين  530و التحري صـ   فورد في : اإلنصا (16 )
  .540و التحري صـ فورد في :اإلنصا (17 )
  .5/44ورد في : تاريخ األدب العربي ـ بروكلمان  (18 )
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ه ابن منظور كأحد المصادر التي أخذ منها كتابه ولمكانة أبي العالء  في اللغة  اعتمد علي 

 , وإن لم يصرح بذلك . (لسان العرب )العظيم 

: " ونادراً ما تضمن المعجمات تلك الفوائد اللغوية التي ذكرها  (1)يقول  أحد الباحثين 

, وهو من هو؟! لكن حس ابن المكرم أبى إال اإلفادة منها ولو عن هـ  449المعري  ت 

 طريق 

 .(2)الحواشي  , نقل عن حاشية الشاطبي  مانصه ..."  بعض

والحقيقة أن ابن منظور نقل كالم أبي العالء ليس عن طريق الحواشي فقط , وقد أحصيت 

 :     (3)ما في اللسان عن أبي العالء , فوجدته كثيراً , وهذا بعضه  

 لك أبو العالء " . "والسباسب : أيام السعانين ، أنبأ بذ (سبسب )ـ في اللسان , مادة 

َي سيبويه: ِسيب (سيب  )ـ وفي مادة ,  ؛ قال أَبو العالِء: وبه ُسم ِ يُب: الت فَّاُح، فاِرسي  : " والس ِ

 تُفَّاٌح، َوَوْيه رائحتُه" .

: "وقال أبو العالء: يوم عصبصب بارد ذو سحاب كثير، ال يظهر فيه (عصب )ـ وفي مادة 

 من السماء شيء ".

:  "قال أَبو العاَلء: هو َمْوضُع َمْبَرِك إِبل بني َسْعد، مما يلي أَطراَف  (وظب  )ـ وفي مادة 

 مكة، وهو شاذ كَمْوَرٍق، وكقولهم: اْدُخلوا َمْوَحدَ َمْوَحدَ " .

:  " وَمَرَج الرجُل المرأَةَ َمْرجاً: نََكَحها. روى ذلك أَبو العالء يرفعه  (مرج  )وفي مادة   -

 ، والمعروف هََرَجها يَْهُرُجها " .  (4) إِلى قُْطُرب 

 : " وقد جاَء منه قولهم يُوُح اسم للشمس؛ قال: وكان ابن األَنباري (يوح  )وفي مادة   -

 يقول: هو بُوُح بالباِء، وهو تصحيف، وذكره أَبو علي الفارسي في الَحلَبِيَّات عن المبرد، 

 بن سليمان في شعره فقال:      بالياِء المعجمة باثنتين؛ وكذلك ذكره أَبو العاَلءِ 

 (5) * وأَنت َمتى َسفَْرَت َرَدْدَت يُوحا*          

 قال: ولما دخل بغداد اعترض عليه في هذا البيت فقيل له: صحفته وإِنما هو بوح، بالباِء،

 واحتجوا عليه بما ذكره ابن السكيت في أَلفاظه، فقال لهم: هذه النسخ التي بأَيديكم غي رها 

                                                
هو الدكتور أحمد رزق السواحلي ـ رحمه هللا ـ في كتابه القيم " تصحيح لسان العرب , تصحيح  (1 )

  مقوالت شائعة .
  . 50تصحيح لسان العرب , تصحيح مقوالت شائعة صـ  (2 )
 (شعف), و  (رفف), و  (لبط), و  (نبر ), و  (سكت ), و  (سيب ), و  (سبسب )ورد أيضاً في مواد :  (3 )

 . (, و عمي (دمي ), و (سفن ), و  (ذمم ), و 
 هو: محمد بن المستنير أبو علي  المعروف بـ   قطرب , أخذ عن عيسى بن عمر ,اتهمه ابن      ( 4)

 السكيت بالكذب في  الرواية ,له المثلث , والنوادر , واألصوات , وإعراب القرآن ومجاز القرآن

 .2/405, والمزهر  1/242(. انظر ترجمته في : البغيةهـ 206تـ) 
 عجز بيت من بحر الوافر ,و صدره : ويُوَشُع َرد  يُوحى بعَض يوٍم .والبيت في شروح سقط الزند (5 )

 , برواية ) يوحا ( . 1/278 
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خكم ولكن أَخرجوا النسخ العتيقة، فأَخرجوا النسخ العتيقة فوجدوها كما ذكره أَبو شيو 

 العالء". 

ع. قال  (جزع  )ـ وفي مادة  ع البُْسُر والرطُب وغيرهما تجزيعاً، فهوُمَجز ِ قال: " وقد َجزَّ

ع، بالكسر، وهو عندي بالنصب على وزن ُمَخطَّم. قال األَ  ي الُمَجز ِ زهري: شمر: قال الَمعَر ِ

ع؛ بكسر الزاي، كما رواه المعري عن أبي عبيد".  وسماعي من الَهَجِري ين ُرطب ُمَجز ِ

: " تريد: وابأَبي ُهما. قال ابن بري: ويروى َوابِيَباُهما، على إِبدال  (أبي  )ـ  وفي مادة 

 ى الهمزة ياء النكسار ما قبلها، وموضع الجار والمجرور رفع على خبرهما؛ قال ويدل ك عل

 (1)* يا بأَبي أَنَت ويا فوق البِيَبْ * ذلك قول اآلخر:      

: الياء في بِيَب ُمْبدَلة من هَمزة بدالً الزماً، قال: وحكى أَبو زيد بَيَّْبت الرجَل إذا  قال أَبو علي 

ه قلت له بِأَبي، فهذا من البِيَِب، قال:وأَنشده ابن السكيت يا بِيَبا؛ قال: وهو الصحيح ليوافق لفظُ 

لفظَ البِيَِب ألَنه مشتق منه، قال: ورواه أَبو العالء فيما حكاه عنه الت ِْبِريزي: ويا فوق البِئَْب، 

 بالهمز، قال: وهو مركَّب من قولهم بأَبي، فأَبقى الهمزة لذلك ".

هذا ما وقفت عليه من ذكر صريح  ألبي العالء في اللسان , وأهملت بعض هذه المواضع   

عن أبي العالء   الحتمال  أن يكون المقصود من أبي العالء فيها  )2(ابن سيده  التي أخبر بها

ً عند ذكر ما يخبر به ابن سيده  أبا العالء بن صاعد , و قد صرح بذلك صاحب التاج أحيانا

عن أبي العالء , لكن يحتمل أن يكون المقصود بالذكر أبا العالء المعري , خاصة أن ابن 

,  و   (رفف ), و (أمم )ن متعاصرين . وهذه المواضع وردت في المواد : سيده وأبا العالء كا
 . (وصي  ), و (نصي ) ,  و (ذمم )

: " رأَيت  (يدي  )أما ما نقله ابن منظور عن طريق بعض الحواشي : فمنه ماورد في مادة 

الت حاشية بخط الشيخ رضي  الدين الشاطبي، رحمه هللا، قال: قال أَبو العالء الَمعري ق

العرب اْفتََرقوا أَياِدَي سبا فلم يهمزوا ألَنهم جعلوه مع ما قبله بمنزلة الشيء الواحد، وأَكثرهم 

ن ال ينو 
ن" .  (سبا ) ِ  في هذا الموضع وبعضهم ينو 

  المعريهكذا كان أبو العالء أحد مصادر ابن منظور في اللسان , وقد تنبه الخالفون لقيمة 

ً كمعجم التاج لم يكن ليغفل قيمة أبي اللغوية فاتخذوه مصدراً من  مصادرهم, وإن معجما

إليها ,  وأضافالعالء اللغوية, فقد نقل عنه المواضع السالفة الذكر التي نقلها ابن منظور , 

                                                
, وورد منسوباً  7/529الرجز ورد غير منسوب في  اللسان ,والتاج مادة ) خصي ( والخزانة  (1 )

 , واللسان مادة )أبا(. 1/182بيينآلدم مولى بلعنبر في البيان والت
 )علي بن إسماعيل ، المعروف بابن سيده ، أبو الحسن : إمام في اللغة وآدابها . ولد بمرسية  هو:  (2)

واشتغل بنظم الشعر  (وكذلك أبوه  )وانتقل إلى دانية فتوفي بها . كان ضريراً  (في شرق األندلس 

صنف " المخصص " ، وهو من أثمن كنوز العربية ، و مدة ،  ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها ، ف

" المحكم والمحيط االعظم , و " شرح ما أشكل من شعر المتنبي , و " األنيق " في شرح حماسة 

. انظر ترجمته في : (م  1066 -=  ه 458 )أبي تمام ، ست مجلدات ، وغير ذلك . توفى : 

  .  263/  4األعالم 
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وهذا موضع يحتاج إلى بحث آخر ليس هنا موضعه , ولكن أكتفي بذكر أمثلة مما نقلها 

قال الراغب هو رواية  (التصحيف  )التاج  : "  صاحب التاج عنه ,  ومنها ما جاء في مقدمة

الشئ على خالف ما هو عليه الشتباه حروفه وفى المزهر قال أبو العالء المعرى أصل 

التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته في صحيفة ولم يكن سمعه من الرجال فيغيره عن 

 . (1)الصواب "  

كةً:  (فنأ  )وفي مادة  ُ محرَّ الكثَرةُ يقال: ماٌل ذو فَنَإٍ، أَي كثَرةٍ كفَنَعٍ بالعين، وقال: : " الفَنَأ

:  أَرى الهمزةَ بدالً من العيِن وأَنشد أَبو العالء بيَت أَبِي  ِمْحَجٍن الثَّقفي 

ر  فيه َضْربَةُ العُنُِق       وقْد أَجوُد وما لي بِذي فَنَإ     وأَْكتُم الّسِ
(2) 

ي فَنَعٍ. والفَنُء بالسكون: الجماَعةُ من النَّاس، كأَنَّه مأخوذٌمن ورواية يعقوب في األَلفاظ: بذِ 

 معنى الَكثرة، يقال: جاَء فَْنٌء منهم أَي جماعة ".

له وفتح ثانية ممدودَةً، وبضم ِ ثانِية  (جلد )ومنها : ما ورد في, مادة :     : " وُجلَْندَاُء، بضم  أَو 

: األَْولَى أَن ال تَدخل عليه أَل،ومعناه القَِوي  ( 3) لحاجب مقصوَرةً: اسُم َمِلِك عَُماَن... ابن ا

ي  في بعض رسائله ".  ل، ِمن الجالَدة، كما قاله المعر   المتحمَّ

 :  " والقَْرُع: َحْمُل اليَقْطين، واحدَتُه بهاٍء، وكان النبي  صل ى هللا عليه (قرع  )وفي مادة 

يه ال  : وسلَّم يُحب ه، وأكثُر ما تَُسم ِ ي  عرُب: الد ب اَء، وقَلَّ من يَْستَعِمُل القَْرَع، وقال المعَر ِ

 فيه لُغَتان: اإلْسكاُن والتحريك، واألصُل التحريك " . –الذي يُؤَكُل  -والقَْرعُ 

 : " والجازية بقر الوحش قال أبو العالء المعرى في قصيدة له (جزي  )وفي مادة 

 (4)يَستَجِديانِِك ُحْسَن الّدّل والَحَوِر       كم باَت حْولَِك من ريم  وجاِزيَة  

ْشَوةِ فظاِهُر ِسياِق (برطل  )ومنها ما ورد في مادة   : " اختلفوا في البِْرِطيل بَمْعنى الر ِ

 ، ة، لفَقِْد فِْعِليٍل. وقال أبو العالء الَمعَري   المصن ِف أنه عََربٌي، فعلَى هذا: فَتُْح بائِه ِمن لُغَِة العامَّ

 : إنه بهذا المعنى غيُر معروٍف في كالِم العرب، وكأنه أِخذ من البِْرِطيلِ (5)َعبَِث الَوِليد في

 بَمْعنَى الَحَجِرالُمستِطيل، كأن  الرشوةَ َحَجٌر ُرِمَي به، أو َشبَّهوه بالَكْلب الذي يُْرَمى بالَحَجِر ".  

 ي , فقد نقلت عنه الكتب وليس أصحاب المعاجم وحدهم من تنبه لقيمة أبي العالء كلغو  

                                                
  . 28 /1يدي الزب -تاج العروس    (1 )
ً ألبي محجن في العقد الفريد   (2 ) , ومجمع األمثال  1/67البيت من بحر البسيط , وورد منسوبا

1/232 . 
هو: أبو عمرو ابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المصري الفقيه   (3)

ً لألمير عز الدين موسك المالكي المعروف بابن الحاجب، الملقب جمال الدين؛ كان والده حاج با

الصالحي وكان كردياً، كان األغلب عليه علم العربية، وصنف مختصراً في مذهبه، ومقدمة 

وجيزة في النحو، وأخرى مثلها في التصريف وشرح المقدمتين, وخالف النحاة في مواضع، 

اً.  ولد  سنة وأورد عليهم إشكاالت وإلزامات تبعد اإلجابة عنها، وكان من أحسن خلق هللا ذهن

.انظر ترجمته في :  (هـ 646 )و  توفى سنة  ست وأربعين وستمائة،  (هـ 570)سبعين وخمسمائة , 

 .2/342إنباه الرواة 
 . 1/123البيت من بحر البسيط , و هو في شروح  سقط الزند    (4 )
  . 199انظر : عبث الوليد صـ  (5 )
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التي اهتمت بالتفسيرات اللغوية بعضاً من آرائه , و من  هذا ما نقله صاحب فتح الباري في 

وج  )ضبط لفظة  فَر 
أما رواية عبد هللا بن  (فروج حرير  )قال : " وقال غيره : يعني بسنده  (

الروايتين على خمسة  يوسف فوصلها المؤلف رحمه هللا في أوائل الصالة ...المغايرة بين

أوجه أحدها التنوين واالضافة وكا يقال ثوب خز باإلضافة وثوب خز بتنوين ثوب قاله بن 

لم  (والً عُ فُ  )ألن ؛التين احتماالً ,  ثانيها ضم أوله وفتحه حكاه بن التين رواية قال والفتح أوجه

هى وقد قدمت في كتاب يعني الفرخ من الدجاج انت (فروخ ) و (قدوس )و (سبوح) يرد إال في 

 .(1)الصالة حكاية جواز الضم عن أبي العالء المعري"

ونقل عنه صاحب الفروق اللغوية , فقال : " وقال أبو العالء : اللقب ما غلب على المسمى 

من اسم علم بعد اسمه األول, فقولنا زيد ليس بلقب ؛ألنه أصل فال لقب إال علم وقد يكون علم 

 .(2)ليس بلقب  "   

قال ونقل عنه السيوطي في المزهر في أربعة مواضع , فقال في الموضع األول : " 

ً  فهو جمع إال (أفعال )كل ما في كالم العرب :المعري في بعض كتبه قولهم  :ثالثة عشر حرفا

إذا  (أَْسَماط)مشعوبتين ونعل  إذا كانتا (أْكسار)وجفنة  (أَْعشار )وبرمة (أْخالق)و (أْسمال )ثوب

ً موصالً  (أْرماث)و (أَْقطاع)و (أَْرمام)و(أْحذاق  )ت غير مخصوفة وحبلكان إذا كان متقطعا

إذا كانت  (أْحَصاب( لضرب من الثياب رديء النسج وأرض (أَْكباش)بعضه إلى بعض وثوب 

وزاد في  :قلت إذا تغير من طول القدم (أْسدام)أي قحط وماٌء  (أْمحال )ذات حصى وبلد

 في هذا يُراد به الواحد :أي خصب وقال (أْخصاب)أي متكسر وبلد  (أْقصاد)رمح  :الصحاح

شار)كأنهم جعلوه أجزاء قال وقلب  .الجمع ناِء الجمع كما (أعْ  :قالوا جاء على ب

 . (3)  " (أْقصاد) رمح

بكسر األلف فهو  (إفعال )كل ما في كالمهم  :قال المعريوقال في الموضع الثاني : " 

وهو السقاء الذي يمخض فيه (إْمَخاض )و (إْسكاف)و (إْعصار) :أسماء قالوا ال أربعةمصدر إ

وهي التي تخرج منها الدلو بجذبة واحدة انتهى وزاد  (بئر إنشاط) :يقال )إنشاط)اللبن و

 . (4)"   ( إبهام )و (إنسان ) :بعضهم

وكل ما كان في  :وقال ابن دريد : " (تِفْعَال  )وقال في الموضع الثالث في ذكر ما جاء على 

وزاد  (تِْكالمة) :فهو معروف ال يتجاوز إلى غيره نحو هذا الباب مما تدخله الهاء للمبالغة

                                                
فتح   -, بتصرف يسير . وانظر هذا النقل في :  231,  230/    10ابن حجر ج  -فتح الباري  (1 )

, و شرح سنن   71/    2الشوكاني  -,  ونيل األوطار  408صـ     1ابن حجر ج  -الباري 

 .  72/    2جالل الدين السيوطي  -النسائي 
 . 52أبو هالل العسكري  صـ  -الفروق اللغوية (2 )
  .2/105المزهر  (3 )
  .2/105المزهر  (4 )
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للحْبل المقطوع  :(الت ِيعار)للِعْذيَْوط و (الت ِيتاء) :في تذكرته أبوالعالء فيما نقله ابن مكتوم

 خيط يشد به :(الت ِمنان)موافقته و :الهالل (تيفاق)لمناظرة ومن ا (الت ِنظار)موضع و :( الت ِرباع)و

 الفُسطاط

الكثير  )الت ِمزاح)شاعر و اسم :(تِْر عام)الدابة المعروفة و :(الت ِمساح)كثير القول و :(الت ِقوال)و 

ه للمرأة كانت المرأة من قريش تعير ثوب :(الت ِطواف)الكثير االتفاق و :(الت يفاق)المزح و

أما الموضع الرابع (. 1) "العالء كالم أبي فرس معروف انتهى:(الت ِشفاق)األجنبية تطوف به 

واألخير , فقد سبق الكالم عنه فيما نقله صاحب التاج عن المزهر عن أبي العالء في معنى 

  . (2)التصحيف 

 الشاعروقد اهتم صاحب الخزانة بالنقل عنه , ومن ذلك قوله في تفسير قول 

 (3) يُديرونَني َعن ساِلم  وأريغه       َوِجلَدةُ بَيَن العَيِن َواألَنِف ساِلمُ                         

وروى جماعة بدل أريغه: أخيله بالخاء المعجمة، يقال: أخلت السحابة وأخيلتها، إذا رأيتها  

خال، أي: ظن. ومخيلة  مخيلةً للمطر، بضم الميم، أي: تخيل من رآها أنها ممطرة. وهو من

. (4)أيضاً، أي: موضع ألن يخال فيها المطر. كذا قال المعري في شرح ديوان البحتري 

 .(5)وأنشد هذا البيت "  

في األعالم الشخصية  (فَعَاِل )في المؤنث : " على أن  (فَعَاِل  )وقال في الكالم على وزن 

بإرجاع الضمير عليه من فيه، لتأويله  هنا فإنما ذكره(لَصاِف )جميع ألفاظها مؤنثة. وأما

ً فيها بتأنيث الضمير، فال إشكال  بالموضع، وهو منزٌل من منازل بني تميم. وروي أيضا

والعباب. والذي رواه:  (6)حينئذ. أقول: الذي رواه: فيه بضمير المذكر هو صاحب الصحاح

، والقالي في (7)قفيها بضمير المؤنث جماعة كثيرة، منهم ابن السكيت في إصالح المنط

 ، وأبو العالء المعري في شرح ديوان  (9)، وأبو محمد األعرابي في ضالة األديب (8)أماليه

 . (12)"   (11)، وأبو عبيٍد البكري في معجم ما  استعجم (10)البحتري

 وقال في ضبط كلمة الحمر من قول الشاعر: 

 (1)ض فيه الحَمرُ قد كنت أحسبهم أسوَد خفيّة          فإذا لصاف تبي      

                                                
  . 2/138المزهر   (1 )
  .  1/28. وراجع مقدمة تاج العروس 2/353انظر : المزهر  (2 )
 .   164البيت من بحر الطويل , و هو في ديوان أبي األسود صـ  (3 )
  . 55انظر :  عبث الوليد صـ  (4 )
  . 5/247الخزانة  (5 )
 انظر : الصحاح , مادة ) لصف ( . (6 )
  . 178ق صـ انظر : إصالح المنط (7 )
 , و الرواية فيها بالتذكير , ال كما قال صاحب الخزانة . 2/238انظر : أمالي القالي  (8 )
هو: الحسن بن أحمد بن محمد األعرابي أبو محمد الغندجانى ) غندجان بلدة بفارس ( النسابة  (9 )

اء األماكن,و ( ثمان وعشرين وأربعمائة . صنف من الكتب أسم428اللغوى توفى في حدود سنة )

 /1ضالة األديب في الرد على نوادر ابن األعرابي في اللغة . انظر ترجمته في : هدية العارفين

275  . 
  . 202انظر :  عبث الوليد صـ   (10 )
 . 4/1151انظر : معجم ما استعجم  (11 )
  .373,  6/372الخزانة  (12 )
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ر):" و الُحمَّ
بضم الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة: ضرٌب من الطير  (

 البن (2)كالعصفور،الواحدةحمرة، وقد تخفف الميم، فيقال: حمر وحمرة. أنشد ابن السكيت

 (4)ها الُحمُر إِن ال تُداِركُهُم تُصبِح َمناِزلُُهم       قَفراً تَبيُض عَلى أَرجائِ  :          (3)أحمر 

 كذا في الصحاح، وأنشد البيت. وقال أبو حاتم في كتاب الطير: الحمر بِعَظم العصفور،

: يجوز أن (5)وتكون كدراء ورقشاء. قال أبو العالء المعري في شرح ديوان البحتري 

يكون كٌل من المشدد والمخفف لغة، ويجوز أن يكون المخفف ضرورة، ؛ألن إحدى الميمين 

وقد ذكر ابن السكيت المخفف في باب فعلة، فأوجب عليه ذلك أن يكون يرى التخفيف  زائدة. 

 .(6)أفصح"  

من أسماء النساء. قال ابن جني  (تَُماِضر )من أسماء النساء : " و (تَُماِضر  )وقال في ضبط 

يه من في إعراب الحماسة:التاء في تَُماِضر عندنا فاٌء، وإنما لم يصرف عندنا هذا االسم لما ف

. وكذا القياس (ُعذَاِفر)و (قَُراقِر )إذان كـ (تَُماِضر )، فـ(تَفاِعل ُ)التعريف والتأنيث،ال ألنه بوزن

 في تاء تجمل وترامز. انتهى.

، والتاء زائدة ال أصٌل ؛ إذ هو من مضر. وإليه ذهب أبو (تُفَاِعل ()تَُماِضر) والظاهر أن 

بضم التاء وكسر الضاد، وهو  (تَُماِضر (، قال(7)العالء المعري في شرح ديوان البحتري 

 .(تكنى )و (تكتم )منقول من فعل مضارع، كما سميت المرأة 

 وكان في النسخة أي من ديوان البحتري، قال: تَُماِضر بفتح التاء وضم الضاد. وهذاغلط، 

 . (8)والمعروف في أسماء النساء ما ذكرنا " 

 افية رأيين للمعري , أولهما , قال فيه :" وبطنوقد أورد البغدادي في شرح شواهد الش

. ( 9)الرمة قال أبو العالء المعرى : يروى بتشديد الميم وتخفيفها ، وهو واد بنجد  "   

 علم مرتجل من البول . قال  -بفتح الموحدة وسكون الواو  -وآخرهما  قال فيه :" وبَْوالن 

                                                                                                                                          
, وغير منسوب في األمالي 6/373زانة البيت من بحر الكامل ,ألبي المهوش األسدي في الخ (1 )

 .  2/238للقالي
 .  430انظر : إصالح المنطق صـ   (2 )
هو: بن أحمر عمرو بن أحمر بن العمرد بن عامر الباهلي ، أبو الخطاب : شاعر مخضرم عاش  (3 )

ً . كان من شعراء الجاهلية ، وأسلم . .جعله ابن سالم في الطبقة الثالثة ) الط 90نحو  بقات عاما

(  وغزا مغازي في الروم ، وأصيبت إحدى عينيه واختار أبو تمام ) في الحماسة ( أبياتاً 2/570

م (, انظر  685نحو  - 000=  ه 65نحو  - 000من شعره . وله " ديوان شعر . ولد وتوفى : ) 

 . 72 5ترجمته في : األعالم /
, و غير منسوب في 253ار العرب صـ البيت من بحر البسيط ,لعمرو بن أحمر في جمهرة أشع (4 )

 .   430إصالح المنطق صـ 
  .  202انظر :  عبث الوليد صـ     (5 )
  .  373, 6/372الخزانة  (6 )
  . 22انظر :  عبث الوليد صـ  (7 )
  .  39,  8/38الخزانة  (8 )
 . 10شرح شواهد الشافية صـ  (9 )
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ه ن.ونقل ع (1)البال ، وهو الخلد والحال "  أبو العالء المعرى : يجوز أن يكون اشتقاقه من 

 صاحب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه , فقال :"وأخبرني غير واحد عن أبي العالء

 . (2)المعري أنه كان يرد هذه الرواية , و يقول إنها تصحيف"  

 ونقل عنه صاحب تصحيح التصحيف في موضع واحد , وهو في ضبط بيت الشاعر:

 (3) وإّن القياَم التي حْولَه         لتحسد أقداَمها األْرؤسُ                                  

" روى ابن ِجني وغيره: القيام بالقاف. ورواه المعري: الفئام بالفاء وهمز الياء، وهو اختيار 

 .( 4) أبي الطيب، ؛ألن الفئام بالفاء ال يقع إال على الجماعة الكثيرة، بخالف القيام بالقاف"

 أولهماوإنما أطلت في الكالم على منقوالت أبي العالء في كتب اللغة وغيرها , ألمرين ,   

: إلثبات أن أبا العالء لغوي كبير كما هو شاعر عظيم , و إن لم يشتهر باألمر األول اشتهاره 

 بالثاني   .

, فقد أفاضوا في  : ليتضح أن كالم األئمة المترجمين له ليس على سبيل المبالغة وثانيهما

 .    (5)ابن القارح  الحديث عن مكانته اللغوية بشكل يسترعي االنتباه , ومن هذا ما قاله عنه

, " وقال عنه التبريزي : " ما أعرف  (6)الشيخ بالنحو أعلم من سيبويه وباللغة من الخليل " 

ممن اليتهم في حفظ , وقال:" وأبو العالء  (7)أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري " 

                                                
  . 49السابق نفسه صـ  (1 )
 . 87كري صـ التنبيه  للب (2 )
صـ      , وقال صاحب تحرير التحبير 532البيت من بحرالمتقارب  , وهو للمتنبي في ديوانه صـ  (3 )

في هذا البيت : " باب التوهيم:وهو أن يأتي المتكلم في كالمه بكلمة يوهم ما بعدها من الكالم  349

 ، كقول المتنبي:أن المتكلم أراد تصحيفها،ومراده على خالف ما يتوهمه السامع فيها

 وإن الفئام التي حوله         لتحسد أرجلها األرؤس

فإن لفظة األرجل أوهمت السامع أن لفظة الفئام بالقاف ال بالفاء، ومراد الشاعر الفئام بالفاء التي 

هي الجماعات، هكذا روى البيت، والمبالغة تقتضيه، إذ القيام بالقاف يصدق على أقل الجمع من 

ئام بالفاء: الجماعات، وأقل ما تكون كل جماعة أقل الجمع فمفهومها أكثر من مفهوم العدد، والف

األول، وما في ذكر القيام بالقاف من تعظيم الممدوح بقيام الناس على رأسه حاصل في عجز البيت 

 في قوله: * لتحسد أرجلها األرؤس*فإن مفهوم ذلك قيام من عاد الضمير من أرجلها عليه".
  . 52ح التصحيف صـتصحي  (4 )
هو: علي بن منصور بن طالب ، أبو الحسن الحلبي ، الملقب بدوخلة  , أديب فاضل شاعر ،  (5 )

راوية لألخبار واآلداب ، يعلم أوالد األكابر ، كان ممن خدم أبا علي الفارسي في داره وهو صبي 

التعليم بالشام ومصر , ، ثم الزمه وقرأ عليه على زعمه جميع كتبه وسماعاته ، وكانت معيشته 

إحدى وخمسين وثالثمائة . وهو صاحب الرسالة المعروفة  (351)وكان يذكر مولده بحلب سنة 

     برسالة ابن القارح ، كتبها إلى أبي العالء المعري ، وأجابه عليها أبو العالء برسالته المشهورة 

بالموصل. انظر ترجمته في : ذيل وتوفي ابن القارح  ه(424 )ويظهر أنه أمالها سنة (الغفران )

 . 5/25,واألعالم 126/  4ابن النجار البغدادي  -تاريخ بغداد 
  .  26رسالة ابن القارح  صـ (6 )

  . 569اإلنصاف والتحري صـ  (7 )
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وقال   . (2) .  وقال فيه الخطيب البغدادي " غزير األدب عالماً باللغة حافظاً لها "(1)اللغة "

ً لها ، صنف عنه صاحب األنساب :"  ً باللغة حافظا فصيح اللسان ، غزير األدب ، عالما

 . (3)التصانيف الكبار وأمالها من حفظه " 

 لذي ال ساحل له في اللغة ومعرفتها أبو العالء أحمد بن وقال  :"الشاعر المعروف البحر ا

    .(4)عبد هللا بن سليمان المعري البصير أعجوبة الزمان"  

 .وفي (5)وفي وفيات األعيان في ترجمة أبي العالء : قال :" المعري اللغوي الشاعر"

. وقال ابن كثير " (6)الوافي بالوفيات  "وكان اطالعه على اللغة وشواهدها أمراً باهراً"  

في  " أبو العالء المعري التنوخي الشاعر ، ... اللغوي ، صاحب الدواوين والمصنفات:

 . (7)الشعر واللغة  شاعر ، حكيم ، أديب ، لغوي ، نحوي " 

. .وفي معجم األدباء (8)وفي لسان الميزان " أبو العالء المعرى اللغوى الشاعر المشهور" 

والنحو  ةباللغة حاذقاً بالنحو ", وفي مسالك األبصار :" توسع في اللغقال عنه :  " كان عالماً 

 .(10) .   وقال فيه صاحب التاج  :" اللغوى الشاعر "(9)" 

 .  (11)وفي معجم المطبوعات العربية  " وافر األدب عالماً باللغة" 

                                                
 . 2/512شروح سقط الزند  (1 )
 .463 /4الخطيب البغدادي  -تاريخ بغداد   (2 )
  .484 /1السمعاني  -نساب األ  (3 )
  . 5/341السابق نفسه  (4 )
  . 1/113وفيات األعيان  (5 )
  .7/96الوافي بالوفيات  (6 )
  . 91/  21ابن كثير  -البداية والنهاية   (7 )
  .  204 /1لسان الميزان  (8 )
  . 222مسالك األبصار , نقالً عن تعريف القدماء صـ  (9 )
  . 1/28التاج  (10 )
  .326 /1ة إليان سركيس معجم المطبوعات العربي (11 )
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 أبو العالء والنحو 

, فقد يكون المشتغل بعلوم العربية  علماء العربية إلى فرق ما بين اللغويين والنحويين نبَّه

لغوياً, وال يكون نحوياً , واألمر نفسه يقال في النحوي , ومن هذا ما ذكره صاحب اللسان عن 

. (1)أبي عبيدة , قال : " وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو"

 فهل يقال في أبي العالء إنه كان لغوياً ولم يكن نحوياً؟

قد سبق عند الحديث عن أقوال األئمة الذين ترجموا ألبي العالء أنه كان نحوياً حاذقاً , وقد  

بالغ بعضهم فادعى أن أبا العالء أعلم  بالنحو من سيبويه , وهو أمر مبالغ فيه الشك , لكنه 

أنه ر كِ حياة أبي العالء ذُ  عنيدل في الوقت نفسه على مكانة أبي العالء النحوية وفي الحديث 

من بيت علم وفضل ورياسة، له جماعة من أقاربه قضاة وعلماء وشعراء, وأول من أخذ عنه 

النحو أبوه , فقد  قرأ النحو واللغة على أبيه بالمعرة،وفيها أيضاً أخذ عن بني كوثر وأصحاب 

 .(2)ابن خالويه 

ن مسعود وفي حلب أخذ على  محمد بن عبد هللا بن سعد النحوي بحلب, وأبي بكر محمد ب 

 ( .3)ابن محمد بن يحيى بن فرج النحوي  

النحوي ليقرأ عليه فلما دخل عليه  . )4(وفي بغداد قصد أبا الحسن علي بن عيسى الربعي

قال له: ليصعد اإلصطبل، فخرج مغضباً ولم يعد إليه, وأخذ هناك على أبي أحمد عبد السالم 

د الكريم بن الحسن بن حكيم السكري , وأبي عب (الواجكا )بن الحسين البصري المعروف بـ

 .  (5)النحوي اللغوي 

ولم تذكر كتب التراجم من شيوخه اللغويين والنحويين غير هؤالء أو أكثر منهم قليالً, وهم 

هـ 449ـ  363 )ليسوا ذوي خطر في علم النحو  مع أن الفترة التي عاش فيها المعري 
) 

هـ 377ت  ), ومن هؤالء: والفارسي (النحو  )ول تزخر بالعلماء النابهين في علم العربية األ
 )   

هـ 385ت  ), وابن السيرافي  (384 هـت   ),  والرماني 
هـ 392ت ), وابن جني   (

,  وابن  (
                                                

  . (صور )اللسان , مادة  (1 )
. وابن  190,  والتعريف صـ  25/ 81الذهبي  -, وسير أعالم النبالء   1/49انظر : إنباه الرواة   (2 )

خالويه  هو: عبد هللا الحسين بن محمد بن خالويه . أخذ عن جماعة مثل أبى بكر بن األنباري وأبى 

لى أبى سعيد السيرافى وخلط المذهبين  . و له من الكتب ، كتاب االشتقاق , عمر الزاهد . وقرأ ع

و كتاب الجمل في النحو, و كتاب القراءات, و كتاب إعراب ثالثين سورة من القرآن , و كتاب 

المقصور والممدود , و كتاب ليس. توفى بحلب في خدمة بنى حمدان في سنة سبعين وثلثمائة 
 . 92في : فهرست ابن النديم صـ  . انظر ترجمته(هـ 370)

 . 515انظر : اإلنصاف والتحري صـ   (3 )
هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي الزهيري أبو الحسن، أحد أئمة النحو كان دقيق  (4)

النظر جيد الفهم والقياس. أخذ عن أبي سعيد السيرافي وهاجر إلى شيراز والزم الفارسي أبا 

قال له أبو علي: ما بقيت تحتاج إلى شيء، ولو سرت من المشرق إلى علي عشرين سنة، ف

المغرب لم تجد أنحا منك. فرجع إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات عن نيف وتسعين سنة. توفي 

 . 2/181انظر ترجمته في : البغية  (هـ 420)في المحرم سنة عشرين وأربع مائة.
 .651,  515انظر : اإلنصاف والتحري صـ  (5 )
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هـ 359ت  )فارس 
هـ 412ت ), والقزاز القيرواني  (

هـ 415ت), و الهروي  (
, و مكي ابن  (

هـ 437ت   )أبي طالب 
) . 

.ويبدو أنه لهذا  (1)أبي العالء كالمعتذر : "ونشأت في بلد العالم فيه" وقد يفسر هذا قول 

يه الكتب التي في خزائن بغداد , لما وصف له من كثرتها لالسبب قد دخل  بغداد " لتعرض ع

 . (2) , و لم تكن رحلته لطلب دنيا "

ب , و ال وما كان همه االستازدة من الشيوخ , قال : " وأحلف ما سافرت أستكثر من النش

 . (3)أتكثر بلقاء الرجال , ولكن آثرت اإلقامة بدار العلم " 

: أنه اخذ العلم في مرحلة الطلب بحلب وهو دون  أولهماويفهم من السابق أمران,  

, وهناك أقام سنة وتسعة أشهر , أو سنة و  (4)هـ  399العشرين , ؛ ألنه سافر إلى بغداد سنة 

الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي ليقرأ عليه فلما دخل عليه و " قصد أبا ( , 5)سبعة أشهر 

 .  (6)قال له: ليصعد اإلصطبل، فخرج مغضباً ولم يعد إليه " 

 : أنه أخذ العلم بعد ذلك من الكتب , ال عن الشيوخ ,كما صرح هو بنفسه.آخرهما 

لرضي والمرتضي  ـ وقال ابن العديم عن وجوده في بغداد :" ثُم إنه بعد ذلك ـ  بعدما قابل ا

طلب أن تعرض عليه الكتب التي في خزائن بغداد , و جعل ال يُقرأ عليه كتاب إال حفظ جميع 

 . (7)ما يقرأ عليه "  

ولهذا ارتباط بشخصية المعري المعتد بنفسه , فربما آثر بعدما دخل على الربعي وخرج 

ل العلم من الكتب . وقد أجاب بغضب ً أن يُحص ِ ً  على  من عنده مغضبا عندما " دخل يوما

الشريف المرتضى، فعثر برجل فقال الرجل: َمن هذا الكلب؟ فقال أبو العالء: الكلب من ال 

 .(8)يعرف للكلب سبعين اسماً  

 . (9)يخالف األول مخالف إذا أقام الحجة , وأبان الدليل " أنوهو القائل :" وال أمنع   

 أبو العالء و النحاة   

على خالف مع النحويين, وهذا يفسر زهده في عالء ما يشعر بأنه كان لا في ترجمة أبي   

   , ومن هذا أخذ النحو عنهم , و االكتفاء بأخذ النحو عن الكتب في أكثر أحواله

الكتاب  بأشد نعت ,  نعتعن ذلك  وعجزنسخة من شرح السيرافي للكتاب  طلبعندما أنه 

ولكن كما قال : " رجوت ببركته أن يرتفق أناس , كما أنه ال يطلبه لقيمة يراها فيه ,  و ادعى 

                                                
 . 254انظر : التعريف صـ  (1 )
 .516انظر : اإلنصاف والتحري صـ  (2 )
 .516انظر : اإلنصاف والتحري صـ  (3 )
 . 516, 19, 17انظر : التعريف صـ  (4 )
 انظر : السابق نفسه . (5 )
 .516اإلنصاف والتحري صـ  (6 )
 .544السابق نفسه صـ  (7 )
 .543انظر :السابق نفسه صـ  (8 )
 .255رسالة المالئكة صـ  (9 )
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.فأما أنا فال  (1){َوَشَرْوُه بَِثَمٍن ََبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة وََكانُوْا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِدينَ }قال هللا  تعالى 

ُه ِإَّلَّ }الكتاب المكنون الذي  ...أهو (2){ َعَسى َأن يَنَفَعَنا َأْو نَ تَِّخَذُه َوَلًدا:} أقول  َّلَّ ََيَسُّ
ُرونَ  نْ َيا ِإَّلَّ َمَتاُع , وتعليل في أيام الحياة ,  (4)؟ إنما هو أتياه   (3) {اْلُمَطهَّ } َوما اْْلََياُة الدُّ

 .(6)"    (5)اْلُغُروِر{

وهو   (7){ } ُأْولَِئَك يُ َناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيدٍ ويقول فيه أيضاً : " وال أقرأ لكتاب أبي سعيد : 

 . (8)عندي أجل , والكتاب أيسر وأقل , من أن يكلف خطوات, ولو كن كدبيب القطوات "  

 ويسخر من السيرافي عند حكاية هذين البيتين اللذين ينسبان آلدم عليه السالم: 

 ومما يُْنَسُب إلى آدَم عليه الس الم

 ْرِض ُمْغبَرٌّ قَبِيحُ تَغَي َرِت الباِلُد وَمْن َعلَْيها         فوْجهُ األَ          

تَغَي َر كُلُّ ِذي ِريح  وَطعْم          َوقل  بَشاشَةَ الَوْجهُ الَمِليُح          
(9) 

على اإلقواء. وفي حكايٍة، معناها  * وزال بشاشة الوجه المليح*قال : " وبعضهم ينشد:   

 (10)على ما أذكر أنَّ رجالً من بعض ولدك يعرف بابن دريد

 * وزال بَشاشَةَ الَوْجهُ الَمِليُح * ا الشعر، وكانت روايته: أنشد هذ

يرافي   , فقال: يجوز أن يكون قال: ل ما قال: أقوى. وكان في المجلس أبو سعيد الس ِ  فقال: أوَّ

 * وزال بَشاشَةَ الَوْجهُ الَمِليُح *                            

 ن إللتقاء الس اكنين، كما قال:بنصب بشاشة على التَّمييز، وبحذف التَّنوي

َعمرو ال ذي َهَشَم الثَريَد ِلقَوِمِه       َوِرجاُل َمك ةَ ِمسنِتوَن                             

 (11)ِعجاُف 

                                                
 .  20سورة يوسف, اآلية :  (1 )
  0 9, ومن سورة  القصص , من اآلية :  2 1سورة يوسف,  من اآلية :  (2 )
 .79سورة الواقعة , آية  (3 )
 جمع تيه , وهو الضالل . (4 )
 . 185سورة آل عمران , من اآلية   (5 )
 , بتصرف .94تعريف القدماء صـ  (6 )
 .44ورة فصلت , من اآلية : س  (7 )
:  " القَطا: طائر معروف، سمي  (قطا ), بتصرف . وفي اللسان , مادة 96تعريف القدماء صـ  (8 )

 بذلك لثِقَل َمشْيه، واحدته قَطاة، والجمع قََطوات وقََطياٌت" .
وجمهرة أشعار ,  1/204البستان من بحر الوافر , ونسبا آلدم عليه السالم في الحماسة البصرية   (9 )

 .   1/256, و صبح األعشى  2/256, و  1/291, ومعجم األدباء  23العرب صـ
 هو: محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية ابن خيثم العربي اليعربى البصري أبو بكر اللغوى   (10 )

و الشافعي األديب نزيل بغداد الشهير بابن دريد . من مصنفاته أدب الكاتب , و أسماء القبائل, 

, وغير ذلك . ولد  229الجمهرة في اللغة , وكتاب االشتقاق  , و كتاب المقصورة عدد أبياتها 

( إحدى وعشرين وثالثمائة . انظر ترجمته في :  الفهرست  321(وتوفى سنة )هـ 223سنة) 

 . 32/ 2, وهدية العارفين  67صتـ
, والبداية و النهاية  1/89يرة ابن هشام البيت من بحر الوافر , ونسب لعبد هللا بن الزبعري في س  (11 )

, 1/412,وصبح األعشى  1/155, والحماسة البصرية  1/269, و سبل الهدى و الرشاد  2/311

 .  1/18, ومجمع األمثال 2/415وجمهرة األمثال 
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  : هذا الوجه الذي قاله أبو سعيٍد شرٌّ من إقواء عشر مراٍت في القصيدةقلت أنا

 .  (1)الواحدة "

 افي نقد عمدة كتب البصريين الكتاب لسيبويه , قال :" وقد بانومن قبل شرح الكتاب للسير

ب ألفاظ مستغلقةُ , فمنها اأمر المسألة فيما ذ كر وهو جلي ال يفتقر إلى إطالة وقد يقع في الكت

ما يكون تعذر فهمه من قبل عبارة واضع الكتاب ؛ألنه يكون مستوراً على ما بعده من األلفاظ 

ويه في بعض المواضع ومنها ما يستبهم ؛ألن صاحب الكتاب وعلى ذلك جاءت عبارة سيب

 . (2)يكون قاصداً إلبهامه " 

 :  ( 3)ويرمي شيخ المدرسة البصرية سيبويه بالوهم فيقول في رواية بيت النابغة الجعدي

 َولَيَس بَِمعُروف  لَنا أَن نَُرد ها       ِصحاحاً َوالَ ُمستَنكَراً أَن تُعَق را          
(4) 

: بل   ً الجعدي : " أتقول: وال مستنكراً، أم مستنكٍر؟ فيقول الجعدي  قال أبو العالء مخاطبا

مستنكراً. فيقول الشيخ: فإن أنشد منشدٌ: مستنكٍر، ما تصنع به؟ فيقول: أزجره وأزبره، نطق 

سيبويه  ما أرى بأمٍر ال يخبره, فيقول الشيخ، طول هللا له أمد البقاء: إن ا هلل وإنَّا إليه راجعون،

 .(5)إالَّ وهم في هذا البيت، ألنَّ أبا ليلى أدرك جاهليةً وإسالماً، وغذي بالفصاحة غالماً " 

على لسان ثعلب أبي العباس أحمد بن يحيي  زمانهفي  وسخر من شيخ المدرسة الكوفية     

ك"أحمد بن الثعلب , فقال :  " أتدري يا ثعال من أي شيء اشتق الضيون؟ وهيهات! لعل سمي

 .(6)يحيى الشيباني" ما سمع خبراً لذلك. وهو نادر من الكالم ؛ألن ياءه لم تدغم بالواو " 

ً أنها بعدت في تعليالتها عن   وهاجم المدرسة البغدادية ممثلة في  الحجة للفارسي , مدعيا

مراد واضعي النحو األوائل , , فيقول: " لو عاش الدؤلي حتى يسمع كالم الفارسى في 

 الحجة، ما فهمه فيما أحسب إال فهم األمة هدير السنداب.

 .(7)السنداب: الجمل الغليظ الشديد "  ...تفسير: 

 وهو بَِرم بتكلف الفارسي في تأويله , يقول عنه في  تفسير مراد لبيد في قوله:

 (8) اُمها َوَصبوحِ صافِيَة  َوَجذِب َكرينَة        بُِمَوت ر  تَأتالُهُ إِبه               

                                                
 . 363, 362رسالة الغفران صـ  (1 )
 . 227,  226رسالة المالئكة صـ  (2 )
 س بن عبد هللا بن وحوح بن عدس وقيل ابن عمرو بن عدس مكان وحوح ابنحبان بن قي هو :       (3)

ربيعة, جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ،  وإنما سمي النابغة ألنه أقام مدة ال 

يقول الشعر ثم نبغ فقاله  قال ابن سالم: كان الجعدي النابغة قديماً شاعراً طويالً مفلقاً طويل البقاء 

 .  5/5ة واإلسالم، وكان أكبر من الذبياني.  انظر ترجمته في : األغاني في الجاهلي
 . 1/575, والحماسة المغربية1/6البصرية  الحماسةطويل , ونسب للنابغة الجعدي في :البت من ال (4 )
 .211,   2 10رسالة الغفران صـ   (5 )
 .428رسالة الصاهل والشاحج صـ  (6 )
 ., بتصرف يسير جداً  79الفصول والغايات صـ  (7 )
 .  114, وهو في جمهرة أشعار العرب صـ  175البيت من بحر الكامل , للبيد في ديوانه صـ  (8 )
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" الناس يروون هذا البيت على وجهين: منهم من ينشده تأتاله، يجعله تفتعله، من آل الشيء 

يؤوله إذا ساسه، ومنهم من ينشد: تأتاله من اإلتيان. فيقول لبيدٌ: كال الوجهين يحتمله البيت، 

ه مثل قولهم: فيقول، أرغم هللا حاسده: إن  أبا علي  الفارسي  كان يد عي، في هذا البيت،أنَّ 

استحى يستحي، على مذهب الخليل وسيبويه ألنهما يريان أنَّ قولهم:استحيت، إنما جاء على 

؛ ألن ه يعتقد أن  تأتى مذهٍب ظريفٍ  قولهم استحاي، كما أن استقمت على استقام، وهذا على

ولنا: اعتان من مأخوذةٌ من أوى، كأن ه بني منها افتعل، فقيل: ائتاي،فأعل ت الواو كما تعل  في ق

العون، واقتال من القول. ثم  قيل: ائتيت، فحذفت األلف، كما يقال: اقتلت. ثم  قيل في المستقبل، 

، األمر أيسر مّما ظنَّ هذا (1)معترٌض لعنٍن لم يعنهبالحذف، كما قيل: يستحى. فيقول لبيدٌ: 

 .(2) المتكلِّّف "

تغال ببعض هذه التعليالت عبث , فـ " ال وهو بَِرم بتعليالت النحويين عامة, ويرى أن االش

 . (3)يسخط عليك هللا والملكان، إذا لم تدر لم ضمت تاء المتكلم وفتحت تاء الخطاب " 

ويرى أن بعض تأويالت النحويين فيها " تكلف وإنما تلك العلة شيء يتوصل به النحويون 

ذه الكلمة في بدء الخلق. وقد إلى تكثير المنطق ... إال أن يدعي مدع أنه في غريزة الناطق به

كصياح هي مضى القول في أن ألفاظ اآلدميين التي جبلهم هللا سبحانه عليها إنما 

وصهيل الخيل ,... وهذا ما ال يحسن ؛ في القياس ألنه يؤدي إلى تكلف يشهد المعقول الطير

 .(4) بخالفه " 

يحمل  (5) هدون بكالم أمٍة وكعاءأما استشهاداتهم , فيلمز فيها , قائالً : " قد وجدناهم يستش

ريشه، ... وكم روى الن حاة  (8)التي نفض عليها الشَّبم(7)إلى الن ار الموقدة في السَّبرة  (6)القطل

 .(10)" (9) عن طفٍل، ماله في األدب من كفلٍ 

ي ويرميهم بتغيير الرواية في الشواهد لشعرية ليستقيم لهم ما أرادوا من التقوية أو التوهين ف  

القاعدة النحوية , ومنه ادعائه على أبي علي الفارسي أنه غير رواية بعض األبيات التي 

                                                
:  " معترض لعنن لم يعنه يضرب للمعترض فيما ليس من شأنه.  2/320في مجمع األمثال  (1 )

 . 1/552ل والعنن، شوط الدابة، وأول الكالم " .وانظر هذا المثل في جمهرة األمثا
 . 218, 217رسالة الغفران صـ  (2 )
 . 73الفصول والغايات صـ  (3 )
 بتصرف . 137,  136رسالة المالئكة صـ   (4 )
 . " أََمةٌ َوْكعاُء، أي حمقاءُ في الصحاح , مادة ) وكع ( : "  (5 )
 "طوُل وقَطيلٌ القَْطُل: القَْطُع، يقال: قََطلَهُ فهو َمقْ في الصحاح , ماد, ) قطل ( : "   (6 )
السَّْبَرةُ، بالفَتْح، وِذْكر الفَتْحِ ُمْستَْدرك: الغَدَاةُ الباِردَةُ. وقيل: هي ما بَْين في التاج , مادة ) سبر ( :  (7 )

كة باح. وقيل: ما بَْين ُغْدَوة إِلى ُطلُوعِ الشَّمس، ج َسبََراٌت، ُمحرَّ  ".السََّحر إِلىالصَّ
  ".الَشبَُم بالتحريك: البَْرد. يقال: غداةٌ ذات شبٍم. ( : "  في الصحاح , مادة ) شبم (8 )
  أي نصيب و حظ , كما في التاج , مادة ) كفل ( .  (9 )
 . 376رسالة الغفران صـ    (10 )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 - 32 - 

يستشهد بها , ويحكي ذلك في رسالة الغفران , قال : "  وكنت قد رأيت في المحشر شيًخا لنا 

، وقد امترس به س النحو في الدار العاجلة، يعرف بأبي علي  الفارسي  كان يدر ِ
قوٌم  (1)

ا رآني أشار إلي  بيده ، فجئته فإذا عنده طبقةٌ، يطالبونه لت علينا وظلمتنا. فلم  ، ويقولون: تأوَّ

، وهو يقول: ويحك، أنشدت عني هذا البيت برفع الماء، يعني  منهم يزيد بن الحكم الكالبي 

ك كلُّه،         وخيرك عني ارتوى الماء مرتوي  قوله:  فليت كفافاً كان شرُّ
(2) 

  الماَء.وكذلك زعمت أن ِي فتحت الميم في قولي:ولم أقل إالَّ 

 (3)تَبَد ْل َخليالً بي َكَشكِلَك شَكلُهُ       فَِإنّي َخليالً صاِلحاً بَِك َمقتََوي

لت علي  أن ي قلت:   وإن ما قلت: ُمقتوي بضم ِ الميم. وإذا هناك راجٌز يقول: تأو 

َرواٌء َونَِصيٌّ َحولَيَه  يا آبِلي ما ذاُمهُ فَتَأبَيَه              ماءٌ 
(4) 

كت الياء في تأبيه ووهللا ما فعلت وال غيري من العرب وإذا رجٌل آخر يقول: اد عيت  فحرَّ

 علَي أن الهاء راجعةٌ على الدَّرس في قولي:

 (5)هذا سراقَةُ للقرآن يدُرسُهُ         والمرء عند الرشا أن يلقها ذيب        

 ذلك؟ أفمجنوٌن أنا حت ى أعتقد

وإذا جماعةٌ من هذا الجنس كل هم يلومونه على تأويله. فقلت: يا قوم، إن هذه أموٌرهي ِنةٌ،فال 

ة، وإنه مانتتع سفك لكم  وا هذا الشيخ، فإن ه يمت  بكتابه في القرآن المعروف بكتاب الحجَّ

قوا عنه "  (6)احتجندماً،وال  عنكم ماالً، فتقرَّ
(7) . 

 ً  بالكذب , و من هذا  قوله: ": كذبت النحاة أنها تعلم لم رفع الفاعل وهو يرمي النحاة أحيانا

 .(8)ونصب المفعول، إنما القوم مرجمون، والعلم لعالم  الغيوب خالق األدب واآلداب " 

ويرى أن اإلبهام الموجود في كتب النحو من صنع " النحويين المتقدمين فعلوا مثل ذلك 

 .  (9)ت " ليفتقروا إليهم في إيضاح المشكال

ولكنه ليس معادياً للنحو أو النحاة , وإنما كان يعادي التكلف والصعوبة الموجودة في بعض 

, ومن هذا ما ساقه من معهممصنفات النحويين, ولذلك فإنه يدافع عن النحاة إذا رأى الحق 

نا قول أبي عبيدة : " " ما أكذب النحويين ؟ يزعمون أن التأنيث ال يدخل على التأنيث وأ

                                                
ً في اللسان . مادة ) مرس ( :  (1 ) ْت وأَخذ بعضها بعضا   ". اْمتََرَست األَلُسن في الخصومة: تاَلجَّ
, و  344 /12, و األغاني  68 /1في أماليس القالي الطويل , ليزيد بن الحكم الثقفي  البيت من بحر (2 )

 .   884. و انظر تفصيل الخالف في هذا البيت في الخزانة الشاهد  2/276الحماسة البصرية 
 البيت من بحر الطويل , ليزيد بن الحكم الثقفي في أساس البالغة  , واللسان , مادة ) قوي ( . (3 )
 .   2/117, و الهمع 322 /1الرجز لـ الزفيان السعدي في : الخصائص        (4 )
البيت من بحر البسيط , وهو من األبيات الخمسين المجهولة في كتاب سيبويه , وانظر البيت في:  (5 )

 .   2/193, و األصول 3/67الكتاب 
من شيء واْختََصْصَت به نفسك؛األَزهري:  الُحْجنةُ: ما اختََزْنتَ  في اللسان , مادة ) حجن ( : "  (6) 

 " .أَصحابه  ومن ذلك يقال للرجل إذا اختصَّ بشيء لنفسه قد اْحتََجنه لنفسه دون
 .255, 254رسالة الغفران صـ (7) 
 .    73الفصول والغايات صـ  (8) 
 . 227رسالة المالئكة صـ  (9) 
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, وهوضرب من الشجر  (العلقى  )يعني الواحدة من  (علقاة  )سمعت رؤبة بن العجاج يقول : 

ُمر  ينبت في الرمل، وليس ما ذهب أبو عبيدة إليه مبطالً مذهب النحويين ؛ألن من قال : 
        

 (1)بالهاء جعل األلف لغير التأنيث فال يلزمهم ما قال "  (علقاة  )

 ويه في كثير من آرائه ونقده الشديد لكتابه لم يمنعه هذا من مدحه كإنسانومع مخالفته لسيب

 جليل القدر يترفع عن الدنايا , يقول فيه أبو العالء : " وسيبويه، فيما أحسب كان أجل  

 .(2)موضعاً من أن يدخل في هذه الدنيات، بل يعمد ألمور سنيات " 

ة الغفران يدَّعي عليه تغيير الشواهد وعندما يعقد ألبي علي الفارسي محاكمة في رسال

يعتذر له في نهاية , و لكنه النحوية ـ عن قصد ـ  ومن قبل اتهمه باإلغراب في كتاب الحجة 

ة "   .(3)األمر بأنه : " يمت  بكتابه في القرآن المعروف بكتاب الحجَّ

فإنَّها من بعد أبي   ولم يمدح أحداً كما مدح ابن خالويه , يقول عنه : " حلب ـ  حرسها هللا ـ 

 .(6)من األدب أشد  النَّوار " (5)من خلخال وسوار، ونارت   (4)عبد هللا بن خالويه عطلت

وعندما يُْنتَقد ابن خالويه بأنه يجيب على مسائل النحو و اللغة من الكتب يعتذر عنه أبو 

، ويزيد على العالء بأنه :  " ما عجز وال أفسخ أي نسي , ولكن الحازم يريد استظهاراً 

 . (7)الش هادة الثانية ظهاراً" 

وهذا من أبي العالء كالوفاء البن خالويه , واعترافاً له بحسن الصنيع ؛ إذ عن أصحابه أخذ 

 .  (8)اللغة و النحو" 

 مذهب أبي العالء النحوي  

ً وال يحب صناعة النحو ,   قد يتبادر إلى الذهن من بعد ما سبق أن أبا العالء ليس نحويا

ولكن الذين ترجموا له أشادوا بمكانته النحوية , فذكر صاحب معجم األدباء أنه :  "كان عالماً 

 . (10)والنحو " ةوفي مسالك األبصار أنه" توسع في اللغ  (9)باللغة حاذقاً بالنحو"

والحقيقة أن أبا العالء نحوي ال كالنحاة , إنه أديب فيلسوف درس النحو وخبره من بعد ما 

غة ووعاها , فكان أصدق لهجة في الحكم على كالم العرب , وكره بعض تأويالت حفظ الل

                                                
 . 77رسالة المالئكة صـ  (1) 
 . 430 رسالة الغفران صـ (2) 
   . 255رسالة الغفران صـ  (3) 
: " العََطُل أيضاً: مصدر َعِطلَِت المرأةُ وتَعَطَّلَْت، إذا خالجيدها من  (عطل )في الصحاح , مادة  (4) 

ِ من الشيء وإن كان  القالئد، فهي ُعُطٌل بالضم، وعاِطٌل وِمْعطاٌل. وقد يستعمل العََطُل في الخلو 

، يقال عَ   ِطَل الرجُل من المال واألدب فهو ُعْطٌل وُعُطٌل ".أصله في الُحلي 
: " ناَرت المرأةُ تَنُوُر نَْوَراً، بالفتح، ونَِواراً،بالكسر والفتح: نَفََرْت، وكذلك  (نور )في التاج , مادة  (5 )

 . الظ باُء"
 . 518رسالة الغفران صـ (6 )
 .  548رسالة الغفران صـ (7 )
  . 190,  والتعريف صـ  25/ 81الذهبي  -, وسير أعالم النبالء 1/49انظر : إنباه الرواة (8 )
 . 1/397معجم األدباء  (9 )
 .222تعريف القدماء صـ   (10 )
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النحويين فاحتكم إلى ما يوجبه الطبع السليم , وإن لم يذكره أحد من النحويين , ومن هذا ما 

 ذكره في شرح بيت البحتري :

روا نََصحوا       أَِو اِستُعينوا كَ               فَوا أَو سُلِّطوا عََدلواثاَلثَةٌ ِجل ةٌ إِن ُشّوِ
(1)  

روا )"والنطق بـ  ِ ُشو 
وبابه ينفر منه الطبع , والغريزة تفر إلى همز الواو الثانية, وما    (

 .(2)علمت أن ذلك حكاه أحد" 

ومنه أنه أجاز إجراء الزعم مجرى الظن في نصب المفعولين , اعتماداً على تقاربهما في 

ون إجراء القول مجرى الظن , فأجراه مجراه في العمل .وفي , والذي ذكره النحوي(3)المعنى  

 هذا يقول أبو العالء في شرح بيت البحتري : 

َوقَد َزَعموا ِمصٌر َمعاٌن ِمَن الِغنى       فََكيَف أََسف ت بي إِلى َعَدم  ِمصرُ 
(4) 

ً  ؛ (معان  ), و (مصر )"األجود نصب   , و ألنهما مفعوالن, وكذلك يقولون: زعمتك ظاعنا

 وصل الفعل فعمل , وعلى ذلك قول أبي ذؤيب : ( أن )فلما حذفت  (زعمت أنك  )المعنى : 

 (5)  فَِإن تَزُعميني كُنُت أَجَهُل فيُكم         فَِإنّي َشَريُت الِحلَم بَعَدِك بِالَجهلِ  

في موضع  (جهل فيكم أكنت  )في موضع نصب , و قوله :  (تزعميني)فالياء األخيرة في 

 في معنى : (زعموا )في البيت األول , إال أن يجعلوا  (مصر )لمفعول الثاني. ويتعذر رفع ا
 . (6), وليس ذلك بمعروف كالوجه األول , إال أن القياس يوجبه "  (قالوا  )

. وعلله بأنه (7( )ليس الطيُب إال المسُك )في قولهم :   (ما  )على  (ليس )وأبو العالء يحمل 

 , فيقول تعليقاً على بيت البحتري :  ب الشعراءاألشبه في مذاه

َريِن بِيَوم  ِمنُهُم َوغَدِ                    فَلَسَت تَنفَكُّ ِمن ُشكر  َوِمن أََمل          ُمَكر 
(8) 

, (ليس خلق هللا مثله  )أنَّ ليس ها هنا فيها ضمير , و هو عنده كقولهم :  (9)" مذهب سيبويه 

, و ال يكون فيها ضمير؛  ( ما )هاهنا في معنى  (ليس  ) تكون عراء أناألشبه بمذاهب الشو

                                                
 .1/181في ديوان البحتري   البيت من بحر البسيط , وهو  (1 )
 .114عبث الوليد صـ  (2 )
 اً وُزْعماً، ُويْستَْعَمل فيما يُْرتاب به.: " زعم يَزَعَم َزْعم (زعم )في المحيط في اللغة , مادة   (3 )

 : ِمثُْل الَظن، تقول: َزَعْمتَني وَزَعْمَت أني، وُوقُْوُعه على " أَن " أْكثَُر وأْجَود ".-أيضاً  -والزْعُم 
 .  1/176البيت من بحر الطويل , في ديوان البحتري  (4 )
 . 36البيت من بحر الطويل , في ديوان الهذليين صـ  (5 )
 .114عبث الوليد صـ (6 )
الشيخ  -, و تفسير مجمع البيان   1/147انظر الخالف في إعراب هذا المثال في : الكتاب  (7 )

, ومغني  201/   4,  199/   2،  458/  1, و شرح الرضي على الكافية  484/  10الطبرسي 

 .    4/1280بط الدالئي ونتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل للمرا,   662, 271, 70اللبيب صـ
 .  1/131البيت من بحر البسيط , وهو في ديوان البحتري  (8 )
: " وقد زعم بعضهم أن  ليس تجعل كـ)ما( وذلك قليل ال يَكادُ يُْعَرُف فهذا 147 /1 في الكتاب  (9 )

ة يجوز أن يكون منه ليس َخلََق هللاُ أَْشعََر منه وليس قالَها زيد  قال ُحَمْيدٌ وقال  مَّ هشاٌم أخو ذى الر 

*هى الشَّفاُء ِلدائى لو َظِفْرُت بها وليس منها ِشفاُء الداِء َمْبذوُل * هذا كل ه ُسِمَع من العرب ,والوجه 

والحد  أن تَْحِملَه على أَن  فى ليس إضماراً وهذا مبتدأٌ كقوله إنَّه أمةُ هللا ذاهبةٌ إالَّ أنَّهم زعموا أنَّ 

يُب إال  الِمسُك وما كاَن الطيُب إال المسُك ,فإِن قلت ما أنا زيدٌ لقيتُه رفعَت إال  بعضهم قال ليس الطَ 

فى قول من نََصَب زيداً لقيتُه ألنَّك قد فَصلَت كما فصلت فى قولك أنت زيدٌ لقيتَه ,وإن كانْت ما 
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في بعض المواضع , جاز أن يحملوا ليس عليها ... ولذلك  (ليس  )على  (ما  )ألنهم إذا حملوا 

 رأى سيبويه في قول الشاعر : 

 (1)هي الشفاُء لدائِي أْن ظفرت بها       َولَيَس منها شفاء الداء َمبذول

أصحاب الطبع الذين  (2)ضميراً, هذا يبعد عن مذاهب الشعراء , السيما (ليس  )ن في عنده أ

, فلم  (ما  )يعربون بالغريزة, وإنما القياس أن يكونوا جعلوا ليس في هذا الموضع بمنزلة 

 . (3)"  (ليس الطيُب إال المسُك   )يحتاجوا إلى ضمير , كما قالوا : 

من طابعه الشعري , ال تبعاً ألقوال النحاة فقط , ومن هذا  وهو يحكم بالحسن و القبح بدافع

ً , وأبو العالء ال  أن النحاة أجازوا تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث إذا كان التأنيث مجازيا

 يرفض هذا لكنه يحكم عليه بالرداءة , يقول تعليقاً على بيت البحتري :

ةُ التَّلِ فَِافهَمُوها عُجابَهُ         إِ  قص   (4)ن  في ِمثِلها تَطوُل الِخطابَهِِ

 (الخطابة  )" يضمر في األمر أو الشأن , حتى يمكن أن يليها الفعل , وقد يجوز أن تجعل 

كان الخطابة تطول في مثلها , إال أن الذي ينفر من ذلك أن  )مرتفعة بكان , فيكون التقدير : 

كان الخطابةُ  )صار التقدير :  (ول يط )فيها علم التأنيث , فإن أخليت من ذلك  (الخطابة )

كالمصادر وما جرى مجراها , فيه  فيكون المؤنث قد ذكر , وذلك جائز فيما ال حقيقة  (تطول 

 .  (5) , إال أنه مع جوازه رديء " (الكآبة ),و(الضاللة ) مثل :

                                                                                                                                          

مبتدأٌ بعد اسم  التى هى بمنزلة ليس فكذلك كأن ك قلت لسُت زيدٌ لقيتُه ألن ك شغلت الفعل بأنا وهذا

وهذا الكالم فى موضع خبره وهو فيه أقوى ألنَّه عامٌل فى االسم الذى بعده ,وألُف االستفهام وما 

 فى لغة بنى تميم يفصلَن فال يَْعَملَن فإِذا اجتمع أَنك تَفِصُل وتعمل الحرَف فهو أقوى" .
, و غير منسوب في : الجمل 1/71البيت من بحر البسيط , وهو لـ هشام أخي ذي الرمة في الكتاب  (1 )

 .   2/208, وإعراب القرآن للنحاس  146للخليل صـ 
هذا لفظ أبي العالء , واألشهر في استخدام ) ال سيما ( أن تكون مقرونة بالواو , فيقال : ) وال سيما  (2 )

 -)سى ( من ) ال سيما (  147مغنى اللبيب صـ و لكن استخدامها بغير الواو قد يكون جائزاً ,قال ابن هشام :( , 

اسم بمنزلة مثل وزنًا ومعنى ، وعينه في االصل واو ، وتثنيته سيان ، وتستغني حينئذ عن 

االصافة كما استغنت عنها مثل في قوله : * والشر بالشر عند هللا مثالن * واستغنوا بتثنيته عن 

تقسم الحب بيننا * سواءين تثنية سواء ، فلم يقولوا سواآن إال شاذا كقوله :*  فيا رب إن لم 

فاجعلني على حبها جلدا وتشديد يائه ودخول ) ال ( عليه ودخول الواو على ) ال ( واجب ، قال 

ثعلب : من استعمله على خالف ما جاء في قوله : يريد خالف البصريين الذين يقولون : إن المدة 

مترادفان وليست المدة مع سوف  مع سوف أوسع منها مع السين ، والكوفيين الذين يقولون : إنهما

أوسع ، بل هما مستويان . أال رب يوم صالح لك منهما  * وال سيما يوم بدارة جلجل , فهو مخطئ 

. وذكر غيره أنه قد يخفف ، وقد تحذف الواو ، كقوله *فه بالعقود وبااليمان ، ال سيما * عقد  ، اه

: " يقولون: سيما أخوك،  326, 325وفاء به من أعظم القرب " . و في تصحيح التصحيف صـ

فيسقطون ال. والصواب أن يقال السيما، وقد أولع بذلك جماعة من الكتاب واألدباء والشعراء" . و 

 من هذا قول العباس بن األحنف : ما أَقتََل اليَأَس أِلَهِل الَهوى  الِسيَّما ِمن بَعِد إِطماعِ 
 .81,  80عبث الوليد صـ  (3 )
 . 2/185بحر الخفيف, وهو في الديوانالبيت من  (4 )
 .53, 52عبث الوليد صـ   (5 )
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إليه من  إن ما يشغل بال أبي العالء الشاعر من مسائل النحويين أن ال يكون فيما يذهبون    

من أوجه جائزة أو ممتنعة ما يجافي الطبع السليم , ولذلك فإنه إذا رجح فيما يختلفون فيه 

 يرجح على هذا الضابط الذي ارتضاه : الطبع والذوق, أو الخفة والثقل .

 , وإعراب النون أحسن من أن تكون (صفين  )فهو مثالً يذهب إلى أن إقرار الياء في 

  تكون الكسرة قريبة من الضمة , كما في قول البحتري :مرفوعة بواو , لكي ال 

   (1)تَغَن موا الِسلَم إِن  الَحرَب توِعُدُكم       يَوماً يَعوُد بِِه ِصفّوَن َوالَجَملُ  

فيقر الياء , و يعرب  ( صفين )يقوا أبو العالء : " وكان األحسن في هذا البيت أن يقول :

ل االسم مكسوراً , ثم تجيء الضمة وليس بينها وبين الكسر النون , و يخلص من أن يكون أو

 .  (2) إال الفاء الساكنة , و هي األولى من الفائين اللتين وقع بهما التشديد "

     وهو في هذا معدود في مصاف األدباء المنتحين , ومذهبه هذا يذكر بكالم ابن األثير : 

إن كان جائزاً ,ونحن في استعمال ما نستعمله " واستعمال هذه اللفظة غير سائغ وال لذيذ، و

من األلفاظ واقفون مع الحسن ال مع الجواز.وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السليم، فإن 

صاحب هذه الصناعة يصرف األلفاظ بضروب التصريف، فما عذب في فمه منها استعمله، 

اختاره من األلفاظ  وما لفظه فمه تركه .... ورأيت صاحب كتاب الفصيح قد ذكرها فيما

 .  (3)الفصيحة، ويا ليت شعري ما الذي رآه من فصاحتها حتى اختارها؟ " 

هذا السابق يجعل الحكم على أبي العالء بأنه نحوي أمر يحتاج إلى مراجعة , أما إنه عالم   

ي بالنحو, فهذا مما ال ينبغي أن يُمارى فيه , وأما إنه نحوي يحكم بمذهب النحويين وأدلتهم ف

كل أحواله فال  , وقد سبق كيف أنه انتقد أشهر المذاهب النحوية التي عاصرها , انتقد سيبويه 

وكتابه وهما أساس المذهب البصري  , و انتقد السيرافي وشرحه , وأْعِظْم بهما عند نحاة 

 المذهب , كما انتقد المذهب الكوفي ممثالً في شيخه أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب , وانتقد

المذهب البغدادي وشدد على صاحبه أبي على الفارسي , ويكاد يكون لم يمدح أحداً من 

 النحويين سوى ابن خالويه.

يقول بعض المعاصرين : " وأما أبو العالء المعري فتتمثل دعوته إلى اإلصالح في   

يقرؤه ثورته العارمة على مبدأ التأويل والتقدير , ولم يكن هناك ما يغيظه أكثر مما كان 

ويسمعه من تأويالت النحاة و تكلفاتهم , و تخريجهم بعض األبيات على غير حقيقتها 

لالستشهاد بها على آرائهم الخاصة , وكثير من نقده ينصب على هذا الجانب من نحو النحاة , 

                                                
 .352 /2البيت من بحر البسيط , وهو في الديوان  (1 )
 .190, 189عبث الوليد صـ  (2 )
 بتصرف يسير . 1/280المثل الثائر (3 )
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و قد سدد المعري معظم سهامه إلى نحاة البصرة الذين أكثروا من التأويل والتقدير , و 

 . (1)ة التعسف في تخريج كثير من الشواهد لتستقيم مع أصول مذهبهم " تعسفوا غاي

وقال آخر : " على حين وقف المعري من القياس في اللغة موقف المفكر الذي يضيق 

 .(2)بأقيسة النحويين واللغويين , وما اتبعوه من أساليب التأويل والتقدير" 

نتحياً, يعلم أصول المذاهب النحوية , و لكنه ومنه يمكن أن يقال : إن أبا العالء كان أديباً م

ال يرضى ببعض أحكامها , كما ال يرضى أن تكون بضاعته الناجزة الرائجة بضاعة النحو , 

 فالنحو عنده مما ال يستغني عنه األديب الشاعر , لكن إن يأخذ منه فبقدَر , يأخذ منه ما يخدم

م الطبع فيما ي  ِِ والطبع من مذاهب الشعراء ,ال ,ختلفون فيه صنعته الشعرية أوالً , فيُحكَّ

 النحاة. 

وقد يدل لهذا الحكم على أبي العالء أنه رفض أن يؤلف في النحو على طريقة النحويين ,     

الحقير  )وإنما ألف فيه على طريقة األدباء , فسمى كتابه الذي حفظت كتب التراجم اسمه بـ 

سمية من اعتراض على مؤلفات النحويين في عصره , , و ال يخفى ما في هذه الت  (3) (النافع 

ن الناظر في ثقافة أبي العالء  من الحكم عليه , غير أن ِِ يَُمكَّ  ولم تحفظ كتب التراجم منه ما

 صاحب إبراز المعاني نقل عنه , لكن في مؤلف آخر من مؤلفاته النحوية التي ذكرتها كتب

 .(4)التراجم , و هو كتاب عون الجمل 

واختار قوم أن  (شرح الجمل  ):  وقال أبو العالء أحمد بن سليم المعري في كتابقال : "   

قال وليس ذلك  ,  يفصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالمصدر كما يفصل بينهما بالظرف

تقدير على  (5){ َفاَل ََتَْسََبَّ اّللهَ ُُمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلهُ }قرأ القراء وقد حكى أن بعض, ببعيد

 وزعموا أن عيسى ابن عمر أنشد هذا: مخلف رسله وعده قال 
ً *  :البيت   هكذا الرواية عنه وقد روي  : ، قال *زج القلوص أبي مزاح فزججته متعرضا

 .(6)"  أبي مزادة

ً وقال أيضاً : "   فيه الفصل بالفاعل  ، قلت وقد أنشد الشيخ أبو العالء المعري في شرحه بيتا

   :ور معا وهو وبالجار والمجر

  (7)هاورِ دُ ا صُ هَ نْ مِ  ِس يْ قَ الْ  ِدُ عبَ  لُ ئِ الَِ غَ   تْ فَ شَ  دْ قَ وَ  رُ ِِ مِ تَ سْ ى ما تَ لَ عَ  رُّ مُ تَ                   

 . (8)"  أي شفت عبد القيس غالئل صدورها منها

                                                
 . 113البحث اللغوي عند العرب ـ د/ أحمد مختار عمر  صـ  (1 )
 . 207ـ د/ إبراهيم السامرائي صـ  مع المعري اللغوي (2 )
 .   77/  1, وهدية العارفين  674/  1حاجي خليفة  -انظر: كشف الظنون   (3 )
 .  604/  1حاجي خليفة  -, و كشف الظنون  103 /7انظر : الوافي بالوفيات   (4 )
 .47سورة إبراهيم , من اآلية :  (5 )
 .464إبراز المعاني صـ   (6 )
 , و نسب في الخزانة شاهد  2/428بحر الطويل , و ورد غير منسوب في اإلنصاف  البيت من (7 )

4/413  . 
 . 465إبراز المعاني صـ  (8 )
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 (الُجَمل  )واحد من أربعة كتب كانت بها عناية أبي العالء لكتاب (عون الجمل )وكتاب    

, وآخرها : (2) (إسعاف الصديق  ),  و (1( )تعليق الُخلَس  )جاجي , أما الثالثة المتبقية فهي : للز
 .   (3) (شرح شواهد الجمل )

ويبدو أن هذه الشروح هي األخرى كانت تنحو منحى األدباء الذين يهتمون بالنحو , وليس  

ٌِ منها سوى ما ذكر ساب ُِ قاً, لكن ما يساعد على في كتب المتأخرين عن أبي العالء نقُل

 إصدار هذا الحكم هو ما عنون به أبو العالء مؤلفاته , وهي عناوين أدبية , كما هو ظاهر .

هذا ما حفظته كتب التراجم من أسماء الكتب التي أفردها أبو العالء للنحو , باإلضافة إلى   

 (الفتحي  رالمختص ), وكتاب يعرف بـ (4)كتاب يتصل بالحقير النافع, يعرف بالظل الظاهري

وكتاب يتعلق بالكافي الذي ألفه أبو جعفر  (5)يتصل بمختصر محمد بن سعدان النحوي 

 )         , وكتاب  (7) (ظهير العضدي في النحو  )وكتاب  (6) (قاضي الحق  )النحاس سماه 

روا سبباً ولم يذك  (9)و شرحه لكتاب سيبويه الذي لم يتمه   (8) (تفسير أمثلة سيبويه وغريبها

 لعدم إتمامه , لكن أُثِر عنه أنه كان يستصعب ألفاظه. 

 عنوانات أدبية كما هو ظاهر .   وهذه العنوانات السابقة 

ً كما  وشيء آخر يعزز الحكم على المعري بأنه كان من العلماء بالنحو لكنه ليس نحويا

ة , مما يدل على أنه النحاة , وهو أنه يستخدم مسائل النحو في شعره ورسائله كصنعة أدبي

أديب , لكنه يعلم صنعة النحو , و إن لم يرتضيها صنعته ." كأن المعري قد اتخذ من هذه 

ً في األدب ؛ ؛ألن موضوع الرسائل وهي أقرب إلى  الكتب التي نفترض فيها أن تكون كتبا

                                                
: " َخلَْسُت الشيء واْختَلَْستُهُ وتََخلَّْستُهُ، إذا اْستَلَْبتَهُ. والتَخالُُس: التَسالُُب.  (خلس )في الصحاح , مادة  (1 )

 ضم " . واالسم  : الُخْلَسةُ بال
 .   77 /1, وهدية العارفين   85/  1حاجي خليفة  -انظر :   كشف الظنون   (2 )
 . 604/  1حاجي خليفة  -انظر : كشف الظنون   (3 )
 .  538انظر :   اإلنصاف والتحري صـ   (4 )
 . ومحمد بن سعدان هو:  أبو جعفر النحوي الضرير كان 539انظر :   اإلنصاف والتحري صـ   (5 )

أحمد القراء وله كتاب مصنف في النحو ,وكتاب كبير في القراءات , روىعنه عبد هللا بن أحمد بن 

حنبل ومحمد بن يحيى وعبيد بن محمد المرزبان وغيرهم وكان ثقة يُقرئ بقراءة حمزة ثم اختار 

ً . مات محمد بن سعدان النحوي سنة إح دى لنفسه ففسد عليه األصل والفرع ,إال أنه كان نحويا

 . 370\ 2يوم عرفة. انظر ترجمته في : تاريخ بغداد  (هـ 231)وثالثين ومائتين 
. والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس  540انظر :   اإلنصاف والتحري صـ   (6 )

ً في العربية ,  من تصـانيفه : أدب الكاتب, و  المرادى أبو جعفر النحاس المصـرى كان إماما

النحو , وتفسير القرآن , و شرح شواهد كتاب سيبويه, و شرح المفضليات أي أسماء التفاحة في 

التفضيل , والكافي في النحو , و شرح المعلقات السبع , و معاني القرآن , وغير ذلك . توفى 

  .61 /1هدية العارفين  ثين وثالثمائة .انظر ترجمته في :( ثمان وثالهـ 338مغروقاً بمصـر سنة )
 .  77/  1, و هدية العارفين  2/1121ظر :  كشف الظنون ان (7 )
 .  540انظر :   اإلنصاف والتحري صـ   (8 )
 .  77/  1انظر : هدية العارفين  (9 )
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 . (1)عل " األدب مظان يفرغ فيها من علمه اللغوي وآرائه و اجتهاداته في ذلك ماشاء له أن يف

يقول أحد المعاصرين : " يبدو لقارئ اللزوميات أن أبا العالء إذا كتب ازدحمت في  

, فنراه ينثر في أبيات عديدة  كثيراً من المصطلحات  ...صوره مسائل العلم , فال يتوقف 

والمسائل العلمية  كالفاعل والمبتدأ والنداء وهاء العدد وألف الوصل ونحوها من مصطلح 

 العالء , يقول أبو(قام )ومن هذا استخدامه لمقولة النحويين في اعتالل نحو الفعل. ( 2)ة " النحا

 (3)ُمذ كاَن ما فاَرَق اِعتاِلال    ِجسُم الفَتى ِمثُل قاَم فِعٌل        :     

 ويقول عن معاني الفاء وثم , من حروف العطف : 

 َوماذا تَستَفيُد ِمَن الُصراخِ             إِذا ماَت اِبنُها َصَرَخت بَِجهل                

َستَتبَعُهُ َكعَطِف الفاِء لَيسَت        على َِمهل  أَو َكثُم  َعلى التَراخي              
(4) 

 : (نعم  )ويقول عن اإلضمار في فاعل 

 أَعمىَوإِن لَم تَُكف وا أَن  كُل كُم     إِذا َمر  أَعمى فَِارَحموهُ َوأَيِقنوا     

 (5)َكأَنَِّي فيِه ُمضِمٌر كَن  في نِعم     َوما زاَل نِعَم الَرأُي لي أَن  َمنِزلي  

 :  (ما  )ويقول عن النصب بـ 

 (6)قاماتِِهم َوالناِصبيَن بِما       الناِصبيَن ِلماِء ُشربُِهُم         

 و يقول عن مصطلحي اإلشمام والروم : 

 (7)فَما يَتُركَن إِشمامي َوَرومي    وَن نَفسي    فَِإن تَِقِف الَحواِدُث د 

ِ أِل     كن ومن استخدامه لمصطلحات النحو في النثر , قوله في الفصول والغايات: " َرب 

وجد بينهم كأحد حروف اللين بين عبادك كحرف الضمير، ناب عن األطول وهو قصير، وأَل 

كانبساط الضرب األول من الطويل،  لست على خلٍق بثقيٍل، ولتصبح يدى بما أملك منبسطةً 

، وفمي بتسبيحك يحسب (8)وكف الباطل عنى مقبوضة كقبض عروض هذا الوزن الذكير

 .(9)ماضي فعٍل فتح فتحاً غير مستحيل، ودموعي من خوفك منحدرات " 

ويقول في الصاهل والشاحج  :" ومثل أصحاب السيوف مثل األسماء، ومثل غيرهم من 

وحروف المعاني، ومثل الدول مثل الجمل من الكالم. وقد يمكن بناء الناس مثل األفعال 

الجملة من األسماء واألفعال والحروف، وال يمكن بناؤها من الحروف واألفعال دون 

                                                
 . 8مع المعري اللغوي ـ د/  إبراهيم السامرائي صـ  (1 )
 . 141سعدني صـ البناء اللفظي في لزوميات المعري , دراسة تحليلية بالغية  ـ د/ مصطفى ال (2 )
 . 2/189البيت من بحر البسيط , وهو في اللزوميات  (3 )
  .1/250البيتان من بحر الوافر , وهما في اللزوميات  (4 )
  . 2/311البيتان من بحر الطويل , وهما في اللزوميات  (5 )
  . 2/325البيت من بحرالكامل  , وهو في اللزوميات  (6 )
 .  2/357, وهو في اللزوميات البيت من بحر الوافر  (7 )
يٌر: جي دفي الصحاح , مادة ) ذكر ( :  (8 )  . " الِذْكِر والِحْفظِ  رجل ِذك ِ
 . 95, 94الفصول والغايات صـ  (9 )
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األسماء. وأفعال السيد "عزيز الدولة وتاج الملة أمير األمراء، أعز هللا نصره" مثل األفعال 

يرفع نفسه، وإنما عنيت رفع المحل وعلوه،  -خلد هللا ملكه -المتعدية إلى ثالثة مفعولين، ففعله

ثم يكون رفع اللفظ تابعاً لذلك. ومفعوالته الثالثة: األول منها الرعية، والثاني العرب، والثالث 

الروم. وهو بتدبيره وسياسته يعمل فيمن بعد منه، فمثله مثل إن وأخواتها تتخطى ما بينها 

 حتى تعمل فيه. وبين معمولها من المعترضات

َهاِر أال ترى إلى قوله تعالى: "  َماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالن َّ }ِإنَّ ِف َخْلِق السَّ
كيف   آلََيٍت لهَِقْوٍم يَ ْعِقُلوَن{ : إلى قوله تعالى ،  اآلية. َواْلُفْلِك الَِِّت ََتِْري ِف اْلَبْحِر ..

هي كثيرة ولم يمنعها من العمل في "آيات" دخول الالم ألفاظ اآلية , و ( إنَّ  )تخطت

 وإن كان مقيماً في "حلب" حرسها هللا، يؤثر فعله -أعز هللا نصره -المعترضة؟ فكذلك هو

 . (1)وسياسته فيمن وراء الدروب وإن فصل بينهما أعالم وسهوب "  

     ً ً وال كوفيا , كما لم يكن بغدادياً, لعل جميع ما سبق يوضح أن أبا العالء لم يكن بصريا

 ولعل أصدق ما يقال فيه :  إنه أديب منتح ٍ .

                                                
 بتصرف يسير. 419, 418رسالة الصاهل والشاحج صـ (1 )
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 أدلة النحو عند أبي العالء

أدلته ثالثة : نقل , وقياس , قال األنباري عن أقسام أدلة النحو :" أقسام   

 . (1)حال "  واستصحاب

يعلن أن : " نقل وأبو العالء لم يخالف تلك األدلة , إال كما يخالفها األديب النحوي , فهو 

 .   (2)كالمهم بالسماع , فقيَس منه ما اطرد, وُردَّ ما خرج عن القياس إلى نقل السامعين" 

ً النحاة  فهو يحترم السماع , إال أنه كان ينقد ما أثر عن العرب , ويتهم الرواة , و أحيانا

البيت إذا جافى الطبع , بتغيير الرواية , و ال يفعل ذلك ليقيم قاعدة كما هو شأن النحاة , ولكن 

والذوق اتهمه بتغيير الرواية  , يقول  : " ويسأل عن امرىء القيس بن حجر، فيقل: ها هو ذا 

 بحيث يسمعك. فيقول: يا أبا هند إنَّ رواة البغداديين ينشدون في 

لها، أعني قولك:  * قفا نبك *، هذه األبيات بزيادة الواو في أوَّ

 (3)  الُمَجيِمِر غُدَوةً    *َكأَن  ذُرى َرأِس * و     

 (4)*  وكأن  مكاكي  الجواء*   وكذلك:   

باع فيه غرقى * *  (5)وكأَن الّسِ

فيقول: أبعد هللا أولئك! لقد أساؤوا الرواية، وإذا فعلوا ذلك فأي  فرٍق يقع بين الن ظم والن ثر؟ 

رون أصالً في وإنما ذلك شيٌء فعله من ال غريزة له في معرفة وزن القريض، فظنَّ  ه المتأخ ِ

 المنظوم، وهيهات هيهات! فيقول: أخبرني عن قولك:

 *كبكر المقاناة البياض بصفرة  *

ة،  لون في ذلك فقالوا: البيضة، وقالوا:الد ر  ِ ماذا أردت بالبكر؟ فقد اختلف المتأو 

هرة، وقالوا: البردي ة. وكيف تنشد: البياِض، أم ا وضة، وقالوا الز   لبياَض،أم البياُض؟وقالوا:الر 

غ هللا ذهنه لآلداب: لو شرحت  فيقول: كل  ذلك حسٌن، وأختار البياض، بالكسر، فيقول:فرَّ

 :لك ما قال النحوي ون في ذلك لعجبت. وبعض المعل ِمين ينشد قولك 

د الثاًء. فيقول: إن  هذا لجهوٌل. وهو نق * ِمَن الَسيِل َوالغُثّاِء فَلكَةُ ِمغَزِل * يض الذين , فيشد ِ

زادو الواو في أوائل األبيات: أولئك أرادوا النَّسق، فأفسدوا الوزن, وهذا البائس أراد أن 

نة فأفسد الل فظ "  ح الز ِ يصح ِ
(6) . 

                                                
  . 81لمع األدلة صـ  (1 )

 .131رسالة المالئكة صـ  (2) 
.وتمامه : ِمَن الَسيِل َوالغُث اِء فَلَكةُ  25الطويل , وهو في معلقة أمرئ القيس صـ  صدر بيت من بحر (3) 

 ِمغَزِل.
 .376صدر بيت من بحر الطويل , وهو في معلقة أمرئ القيس صـ  (4) 
 .والرواية فيه :  25صدر بيت من بحر الطويل , وهو في معلقة أمرئ القيس صـ  (5) 

                         َ  نَّ ِسباعاً فيِه َغرقى ُغدَيَّةً       بِأَرجائِِه القُصوى أَنابيُش َعنُصلِ َكأ
 بتصرف يسير . 315:  313رسالة الغفران صـ (6 )
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ا أنا فما قلت في الجاهلي ة إالَّ بزحاٍف:  ويقول : " يقول امرؤ القيس: أمَّ

ا المعل ِمون في اإلسالم فغيَّ  *.لك منه ن صالح   *  .(1)روه على حسب ما يريدون"  وأمَّ

 و يصدر حكماً  شديداً على الرواة إذا كان ما ينشدونه يتنافى مع الذوق السليم , يقول: 

"  وما أعتقد أن شاعراً قوياً في الفصاحة يريد مثل هذه الزيادات  , وإنما هي شواذ ونوادر,  

لراشد والغوي ,  وربما أنشده من وقد ينطق بها غير فصيح ؛ألن البيت إذا قاله القائل حمله ا

 .(2)العرب غير الفصيح فغيره بطبعه الرديء " 

أما العلماء فهم يصحفون لتصحيح قواعدهم , يقول : " التصحيف قد جاء عن كثير من  

 ربما أنشدنا البيت -يعني الكسائي -العلماء ...  الفراء ... قال: يرحم هللا أبا الحسن

 .(3)على غير سماع   نوالبيتي

وربما كان السبب في ذلك هو الحسد من بعض العلماء , يقول : " وربما حسد بعض  

 .(4)فنسب شعره إلى المتقدمين ليكاد بذلك , و ينقص من قدره " 

وربما تفرد أبو العالء برواية , يقيم عليها قاعدة , فقد ذكر أبو العالء عن الكوفيين أن 

  )5(الِدياُر َمَحلُّها فَُمقاُمها* َعفَِت  *      بعض العرب إذا أنـشد:"

 . )6(وذلك إذا وقف" (مقام)يحذف الهاء واأللف, فيقول 

 وإذا كان ال يرى حرجاً في نقد الرواية الشعرية , فهو كذلك ينتقد القراءات القرآنية ,

وأبو العالء له في القراءات باٌع كما سبق في الكالم عن حياته , وكان األولى به أن يتحرز  

ن مثل ذلك , وقد تعرض لموقف العلماء من القراءات , فقال : " اختلف أهل العلم في ع

مستنكر القراءات , فكان بعضهم يجترئ على تخطئة المتقدمين , وكان بعضهم ال يقدم على 

ذلك ويجعُل لكل شيء وجهاً , وإن كان بعيداً في العربية . واحتج من أجاز غلط الرواة بأن 

فيهم قوم قد أدركوا زمن الفصاحة , فجاءوا بها على ما يجب , وقوم سبقتهم  الذين نقلوا كان

الفصاحة ولم يكن لهم علم بقياس العربية فلحقهم الوهم الذي اليتعرى منه ولد آدم صلى هللا 

 .(7)عليه وسلم " 

زون الخطأ على القراء , يقول : " القراءة  سماع وقي ِِ اس وأبو العالء من النفر الذين يَُجوَّ

واختيار, فإذا ُسمع الحرف وكان السامع له من أهل المعرفة قاسه على نظائره بعد صحة 

                                                
 .318رسالة الغفران صـ  (1 )

 . 216,   215رسالة المالئكة  صـ  (2) 
 . 303رسالة الصاهل والشاحج  صـ  (3) 
 . 64عبث الوليد صـ  (4) 
, 96, وهى فى شرح المعلقات  العشر للشنقيطى صـ 51أول معلقة لبيد فى ديوانه صـالبيت   (5)

 وجميع شروح الديوان بدون حذف, ورواية أبى العالء لم أقف عليها  .
 .73 /2شرح ديوان ابن أبى حصينة   (6)

 .200رسالة المالئكة صـ (7) 
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الخبر فيه , فإذا وضح له أنه مستقيم كان االختيار بعد ذلك إليه ... وال يلزمهم إذا كان الحرف 

من الكتاب لغتان أو ثالث أن يستعملوا ذلك كله, بل قراءتهم مردودة إلى الرواية ...وإنما 

 .(1)تحمل القراءة على معظم الكالم وأقومه في قياس العربية "

ويقول في قراءة ابن عامر : " وأما "أفئيدة " فإن صح أنها قرأ بها موثوق به في الفصاحة 

فإنها وهللا أعلم أفئدة في األصل كما قرأت الجماعة ثم زيدت الياء بعد الهمزة ؛ألن الكسرة 

 .(2)فيها الزمة "  

* بالمد فهذا ُمفتعال وهو يضاهي واعتدت هلن متكآًء د روي أن الحسن قرأ "ويقول :" ق

في األلف باب أفئيدة في الياء ومن مفتعال المستعمل في الضرورة قول الشاعر أنشده 

 (3) * *وعن َشتِْم الِرجاِل بُِمنتَزاحِ :              الفارسي

ً في الفصاح ة يريد مثل هذه الزيادات وإنما هي يريد : بمنتزح وما أعتقد أن شاعراً قويا

 .(4)شواذ ونوادر وقد ينطق بها غير فصيح "  

 : قال:" وهذا يذكر في الشواذ , و مثله قول لبيد يستشهد بالحديث على اللغةوهو 

, وأكثر من هذا الحذف ما جاء في  (المنازل  )* يريد   َدَرَس الَمنا بُِّمتالٍِّع فَأَبانِّ *      

 . (6)"    (شاهداً  )يريد :   (5)  (السيف شاكفى ب )الحديث 

ة )جمع  (الُصوى  )وقال أيضاً : " و  ُصوَّ
منار  (الُصوى )رض المرتفعة, و قيل: ألوهي ا ( 

 .   (8)., وفي الحديث: " إن لإلسالم ُصوًى ومناراً" (7)تنصب على األرض ليهتدى بها 

                                                
 .  188رسالة المالئكة صـ  (1) 
 . 202رسالة المالئكة صـ (2) 
البيت : َوأَنَت ِمن الغَوائِِل حيَن تُرمى       َوِمن ذَم ِ الِرجاِل بُِمنتَزاحِ , من بحر الوافر إلبراهيم بن  (3) 

, و  1/80, وسر الفصاحة 1/25هرمة , وهو في : أساس البالغة , مادة ) نزح ( , واإلنصاف 

 . 1/190الحماسة البصرية 
 . 215رسالة المالئكة صـ  (4) 
: " عن معمر عن كثير بن زياد عن الحسن في  434 /9في : المصنف ـ عبد الرازق الصنعاني   (5) 

يريد  -الرجل يجد مع امرأته رجالً ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كفى بالسيف شا 

الحديث  وورد حتى قال : إذا يتبايع فيه السكران والغيران ". -أن يقول : شاهدا ، فلم يتم الكالم 

, والجامع الصغير ـ  2/869, وسنن ابن ماجة  343/  2في سنن أبي داود   (شاهداً  )برواية 

 . 2/271السيوطي 
 . 79عبث الوليد صـ  (6 )

ةٌ. وفي الحديث:  (صوي )في الصحاح , مادة  (7)  :   "  الُصوى: األعالم من الحجارة، الواحدة ُصوَّ

ى وَمناراً كمن  ار الطريق". ومنه قيل للقبور: أَْصواٌء" .  "إنَّ لإلسالم ُصو 
:  241/  1الطبراني  -. وقد ورد الحديث في : مسند الشاميين 77 /2شرح ديوان ابن أبي حصينة  (8) 

" عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ألن لإلسالم صوى ومناراً كمنار  243

به شيئاً, وتقام الصالة , وتؤتى الزكاة , ويحج البيت , الطريق من ذلك : أن يعبد هللا ال يشرك 

ويصام رمضان , واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم 

, وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم , فإن ردوا  عليك ردت عليهم المالئكة ,وإن لم يردوا عليك 

ت عنهم . ومن انتقص منهن شيئاً فهو سهم من اإلسالم تركه ردت عليك المالئكة ولعنتهم أو سك

 ومن نبذهن فقد ولى اإلسالم ظهره " .
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ر الكالم , ويرفض القياس عليه , يقول ويبدو المعري أحياناً كالنحاة , يرفض ما يخالف أكث

: " وقد ادعى قوم أن قولهم استكان إنما هو من استكن أي افتعل من  (استكان  )عن قولهم 

السكون ثم زيدت عليه األلف وهذا نقص للقياس ال يجوز أن يذهب اليه ذاهب عرف أصول 

 .(1)علوه أصالًيقاس عليه"العربية ؛ألنهم لم تجر عادتهم بمثل ذلك ولو فعلوه في موضع لم يج

 .(3) وهذه نوادر ال يطرد عليها القياس " (ِمنديل )في  (َمنديل  ):  (2)"وحكى أبو مسحل  

لكنه في األغلب ينحو منحى األدباء ؛ إذ يتوسعون في اللغة , ويبيحون ألنفسهم ما يمنعه 

, و لذلك يتوسع فيما منعه , وأبو العالء ال يختلف عنهم  (4)النحاة , فالشعراء أمراء الكالم  

, مع أنه لم يرد به  (فَْعلَْن  )النحاة لحاجة الشعر إليه , ومن هذا أنه أجاز أن يجيء الفعل على 

, قال : " وال أمنع أن يجيء الفعُل على فعلن , وان كان المتقدمون لم يذكروه ؛  (5)سماع  

كان االسم أصال والفعل متفرغ الفعل إذا  هألن االسم إذا جاء على ذلك وجب أن يجيء علي

 .(8). وهي من الخالبة " (7). وهو من االرتعاش, وامرأة خلبن(6)منه , وقد قالوا ناقة رعشن 

ً  )وقال : " وسموا كل أبيض  قَا َِ ً  ), و  (يَق , فإذا صح ذلك لم يتعذر أن يقولوا في  (يِققَا

 الفعل

يَيِق   )الشيء  (يَقَّ  ) 
 . (9), و هو غير معروف "  (

 فعالً , في قوله :  (الميالد  )ويتوسع في االشتقاق , فيجيز ابن أبي حصينة في اشتقاقه من     

  )10( َهَجُروا الُسروَر َولَم يَبِت يَعتاُدهُم       أَسَُف الَمالَمِة أَن ُهم ما َملًُّدوا                     

فأما    (ميثاق)قول من قال فى  فكلمة ضعيفة , إال أن تحمل على  )11((ميلدوا)" 

                                                
 .  214رسالة المالئكة صـ  (1) 
, وأبو مسحل هو: عبدالوهاب بن حريش أبو مسحل الهمداني  1/204انظر:  النوادر ألبي مسحل  (2) 

ً بالعربية وحدث عن علي بن حمزة النحوي كان من أهل العلم بالقرآن ووجوه إعرابه عارف ا

الكسائي روى عنه محمد بن يحيى الكسائي المقرئ ويقال إنه كان يكنى أبا محمد ولقب أبا مسحل 

ً قدم بغداد وافداً على الحسن بن سهل . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد  الخطيب  -وكان أعرابيا

  .  52,  وفهرست ابن النديم صـ  27/  11البغدادي 
 . 4/268. وانظر: الكتاب 207,  206رسالة المالئكة صـ  (3) 
  .143انظر : منهاج البلغاء صـ  (4) 
 وإنما ذلك في األسماء نحو "فعلن  "أال ترى أنه ليس في األفعال  : " 1/360في الخصائص  (5) 

   ." علجن وخلبن
ْعَشُن: الُمْرتَِعش. (6)  نونه زائدة. وجمل َرْعَشٌن: سريع وناقة  في المحكم  , مادة )رعش( : " الرَّ

 َرْعَشنَةٌ، وَرْعشاُء: كذلك".
:" الَخْلبَُن والن وُن َزائِدَةٌ لإِلْلَحاِق وليست بأَْصِليَّة. في الصحاح: الَخْلبَُن:  (خلب )في لتاج , مادة  (7) 

 الَحْمقَاُء" . 
 .263رسالة المالئكة صـ (8) 
  . 2/211شرح ديوان ابن أبي حصينة  (9) 
 .1/205البيت من بحرالكامل  وهو فى الديوان    (10)
أى  (ميلدوا)لم أجد هذا االستعمال فى المعاجم أو فى كتب األدب التى وقفت عليها, ومعنى كلمة   (11)

دَة: َوْقُت الِوالَدَةِ، كالَمْوِلد والِميالِد، أَما ا (ولد )احتفلوا بيوم الميالد. وفي التاج مادة  لَمْولد : والل ِ

د ة بمعناهما ال يََكاد يُوَجد في الدواويِن، وال  ِة الل غَة، وأَما الل ِ والِميالد فقد ذَكَرهما غيُر واحٍد من أَِئم 

ي والُمَراَجعَة َحتَّى يَْظَهَر أَْيَن َمأَْخذُه. ففي اللساِن والُمْحَكم  نَقَلَه أََحدٌ غيُر الُمَصن ف فينبِغي التََّحر ِ

ُجِل: َوْقُت ِوالَدَتِه. وَمْوِلده: الَمْوِضع الذي ُوِلدَ فيه، ومثله في والتهذيِب وا ألَساس: َمْوِلدُ الرَّ

 ):" و2/221الصحاح. وفي الِمْصباح: الَمْوِلد: الَمْوِضع والَوْقُت. وفي شرح ديوان ابن أبي حصينة 
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ِحًمى ال يَُحلُّ الدهَر إالّ بإْذنِنا         وال نسأُل األقواَم َعْهَد , كما قال القائل:      )1((مياثق )و 

  )2( الَمياثِقِ 

 . )3(ثم يبنى الفعل من هذا اللفظ الذى بالياء"

 .العالء أبو النحاة و 

ً من آرائه في ُعنِي بعض النحاة , وتابعهم غيرهم بالنقل ع ن أبي العالء , فأوردوا بعضا

 (أنظور  )في نحو  (الواو )كتبهم , ومن هذا ما نقله ابن عصفور عن أبي العالء أن زيادة 

 .  )4(ليست ضرورة , و إنما هي لغة طيء 

 )5(*  قواطناً َمكةَ من ُوْرق الَحَمى* من قول الشاعر :  (الحمى  )ونقل عنه أيضاً أن  

ِ  )ورق الحمام  الحمى أي : أصله " من  المحمي 
, فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه,  (

 . )6(وخفف الياء المشددة " 

 (مراجل  ), فقال :" وفي  (مراجل  )تها من لونقل عنه أبو حيان في زيادة الميم وأصا  

 ( .7)األكثر على األصالة , وقال أبو العالء المعري : الميم زائدة" 

في قول  (اقشعر  )فيما نقله عن أبي العالء: وإذا بنيت من الرد على وزن  وقال أبو حيان

اردد دت... وعلى قول المازني : ااردد د , و تقدم قول المعري أنك تفك  )أبي الحسن , قلت : 

 ( .8), فتقول : ارددك" 

سالم , وقال : " وقال أبو العالء المعري : ال أعلمه سمي به في الجاهلية , إنما حدث في اإل

 ( .9)يعنون : اسم موسى عليه السالم " 

 وقد نقل عنه ابن هشام في إعراب قو ل المتنبي :  

َكفى ثُعاَلً فَخراً بِأَن َك ِمنُهُم       َوَدهٌر أِلَن أَمَسيَت ِمن أَهِلِه أَهُل 
(10) 

                                                                                                                                          

 (ميلدوا (ه فعالً فقالوااالسم الموضوع لهذا اليوم عربي صحيح , فكأنهم على هذا اشقوا من(الميالد

 على الوجه الذي ذكره أبو العالء . 
, وعقد الخالص 3/160, و  الخصائص (وثق): الصحاح مادة  (مياثق)على  (ميثاق)انظرفي جمع   (1)

: " وثق وثِْقُت بفالن أَثُِق،  (وثق). وفي الصحاح مادة347فى نقد كالم الخواص البن الحنبلى صـ

ميثاُق: العهدُ، صارت الواو ياًء النكسار ما قبلها. والجمع الَمواثيُق على األصل، ثقةً إذا ائتمنته. وال

 والَمياِثُق والَمياثيُق أيضاً .
عهد )البيت من بحر الطويل ونسب فى النوادر ألبى زيد إلى عياض بن درة الطائى برواية   (2)

, وعقد 1/465االرتشاف , و5/122, وابن يعيش 3/159, وهو بال نسبة فى الخصائص  (المواثق

 .95, وشرح شواهد الشافية صـ347الخالص البن الحنبلى صـ
 .222, 2/221شرح ديوان ابن أبى حصينة   (3)
 . 27انظر : الضرائر ـ ابن عصفور صـ    (4)
 , و 2/200الرجزنسب للعجاج, وليس في ديوانه بروايةاألصمعي, و هو في أمالي القالي   (5)

 . 1/8المستقصي    
 . 5/2418, و راجع رأي أبي العالء في :االرتشاف  112انظر : الضرائر ـ ابن عصفور صـ   (6)
  .  1/197االرتشاف  (7 )
  . 1/340االرتشاف  (8 )
  .  2/641االرتشاف  (9 )
  .  46البيت من بحر الطويل , للمتنبي في ديوانه صـ  (10 )
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دل : رهط الممدوح وهم بطن من طيئ ، وصرفه للضرورة ؛إذ فيه الع ( ثعل )قال :  " و 

: صفة  (أهل )، و (وليفخر دهر ): مرفوع عند ابن جنى بتقدير :  (دَُهر )، و (عمر )والعلمية كـ 

 (دهر )وزعم المعرى أن الصواب نصب  ... (أهل  )له بمعنى مستحق ، والالم متعلقة بـ

؛ألن أمسيت من أهله أنه أهل لكونك من  ( وكفى دهراً هو أهل)، أي :  ( ثعالً  )بالعطف على

،  (ثعال ً )هله ، وال يخفى ما فيه من التعسف وشرحه أنه عطف على المفعول المتقدم ، وهو أ

ومعموالها وما  ( أن )و ( دهراً  )منصوباً ومرفوعاً, وهما  (أنك منهم  )والفاعل المتأخر وهو 

 .(1)تعلق بخبرها ، ثم حذف المرفوع المعطوف اكتفاء بداللة المعنى " 

, ومن هذا ما قاله ابن هشام : " تقول  (عند  )و  (لدى  )العالء الفرق بين ومما نُِقل عن أبي  

  )2(إال إذا كان حاضراً ، قاله الحريري (لدى مال  )وإن كان غائباً ، وال تقول  (عندي مال  )

. أنه ال فرق بين لدى وعند ،  (5)، وزعم المعرى  (4)وابن الشجرى )3(وأبو هالل العسكري 

 .(6)ى "  وقول غيره أول

: " وقد اشتهر ذلك بينهم حتى جعله المعرى  (7)قال   (كاد  )ومن هذا  لغز له في معنى 

  أنحوى هذا العصر ما هي لفظة       جرت في لساني جرهم وثمودلغزاً , فقال:     

                                                
 . 116مغنى اللبيب صـ (1 )
على بن محمد بن عثمان جمال الدين أبو محمد الحريري البصري . من تصانيفه :  هو:  القاسم بن   (2)

توشيح البيان, و درة الغواص في أوهام الخواص , وديوان الرسائل , و شرح الملحة له . , 

 446)          والمقامات مشهورة , و ملحة اإلعراب وسخنة اآلداب منظومة في النحو .  ولد سنة 

 460 /19ست عشرة وخمسمائة .انظر ترجمته في :  سير أعالم النبالء  (هـ 516 )وتوفى سنة(هـ

 .    827/    1إسماعيل باشا البغدادي  -, وهدية العارفين 
الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران بن أحمد البغدادي أبو  -هو: العسكري   (3)

ي العشر ,و تفسير القرآن ,و التلخيص في اللغة , هالل العسكري. صنف :أعالم المعاني في معان

وجمهرة األمثال,و ديوان العسكري ,و شرح الحماسة ,و كتاب األوائل,و لحن الخاصة  , ونوادر 

 1ظر ترجمته في : هدية العارفين خمس وتسعين وثالثمائة ان (395 هـ)الواحد والجمع .  توفى سنة

/  273  . 
اة ، أبو السعادات ، هبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة بن علي ، الهاشمي هو: العالمة ، شيخ النح (4 )

العلوي الحسني البغدادي ، من ذرية جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . قال ابن 

النجار : ابن الشجري شيخ وقته في معرفة النحو ، درس األدب طول عمره ، وكثر تالمذته ، 

( 450الخلق ، رفيقا . قال : ولدت في رمضان سنة خمسين وأربع مئة) وطال عمره ، وكان حسن

( ، ودفن بداره هـ 542. توفي في السادس والعشرين من رمضان سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة)

 .  194/    20الذهبي   -.انظر ترجمته في : سير أعالم النبالء 
 . 119انظر : عبث الوليد صـ  (5 )
:  " يقال: هذا ِعنِدي أَفضُل من هذا، أَي في ُحْكِم.  (عند ). وفي التاج , مادة 164ـ مغنى اللبيب ص (6 )

ِ. والتَقُْل: َمَضى إلى ِعنِدِه، وال إلى لَدُْنهُ وهكذا في الصحاح.  اص للحريري  وأَصلُه في درة الغو 

ق الدَّماِمينِي  وفي درة الغواص: قولهم: ذهبُت إلى ِعْنِده لَْحٌن ال يَُجوز استعمالُه، ونَسبَ  ِة وفرَّ ه للعامَّ

الُت ".  ي  من ات ِحاِدهما، وَمَحل  بَْسِطه الُمَطوَّ بينَها وبين لَدُن، من ُوجوه ِستٍَّة، وَردَّ ما َزَعَمه الَمعَر ِ

 . 33وراجع : درة الغواص صـ 
 .  454/  1المباركفوري  -, و انظر : تحفة األحوذي 626مغنى اللبيب  صـ  (7 )
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 إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت     وإن أثبتت قامت مقام جحود        

فَعَّال )بي العالء الفرق بين وقد نقل الزركشي عن أ
فُعَّال ), و  (

  (فعال  ), فقال : ":   (

وقال ( 1) } ِإنَّ َهَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب{قال تعالى:  (ُكبَّار )و ( ُعَجاب )بالتخفيف والتشديد نحو 

نقل به  قال المعري في الالمع العزيزي فعيل إذا أريد به المبالغة (2) }َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًا{:

فُعَّال )وإذا أريد به الزيادة شددوا فقالوا:  (فُعَال)الى 
اب )ذلك من (  . (3)"(عجيب وُعَجاب وُعجَّ

واستعمالها , فقال : " الصواب إن معناها مفرد صالح لكل من  (كال )وكذا نقل عنه معنى    

ه التوسع أن كل األمرين المضاف إليهما, وأما مراعاة التثنية فيه فعلى سبيل التوسع. ووج

فرد في جانب الثبوت معه غيره التثنية بهذا االعتبار. فاإلفراد فيه مراعاة المعنى واللفظ , 

 والتثنية مراعاة المعنى من بعض الوجوه في شعر أبي تمام 

يستعمل في االثنين ال الجمع  , ولم يأت في  (كال  )* كال اآلفاق * وخطأه المعرى ؛ألن 

ونحوه . فإن أخذ من  (كال الرجلين )وإنما يقال: ( كال األصحاب )وال  (قوم كال ال )المسموع : 

إذا رعيته وحفظته فالمعنى يصح إال إن المتكلم يقصر وهي (كألت الشئ  )من قولك : (الكأل  )

في األزمنة  (متى)في األمكنة و (أين )ممدودة , وقال : ال تتعرف ألنها مبهمة في العدد كـ

 ( .4)ل "  في األحوا (كيف)و

اعتماداً  ( مرجل )ونقل عنه األشموني , فقال : قد ذهب أبو العالء المعرى إلى زيادة ميم 

          و (المسكنة)من  (تمسكن )على األصل المذكور, وجعل ثبوتها فى التصريف كثبوت ميم 

 . )5(والميم فيها زائدة" ( المدرعة )إذا لبس (تمدرع  )و (المنديل )من  (تمندل )

ونقل عنه صاحب الخزانة في غير موضع , و من هذا : " ما قاله عن تسكين عين   

فعلة اإلسمي : " واعلم أن فتح عين فعلة اإلسمي في الجمع واجٌب، ويجوز تسكينه في 

 الضرورة كما يأتي في بابه. ومنه قول البحتري:

 (6) َوَكيَف يَجوُز لَكُم َجحُدهُ       َوَطلَحتُُكم بَعُض َطلحاتِهِ 

 .)8(فإنه زعم أنه غير ضرورة "  (7)خالفاً ألبي العالء المعري في شرحه 

، ففعل به ما فعل في  (أبينيون  )، وأصله : (أبينون  ): "  (أبينون  )وقال في الكالم على  

 .)9(. "  (القاضون )
                                                

 .  5سورة ص , من اآلية :  (1 )
 .22سورة نوح , اآلية:  (2 )
  . 513/  2الزركشي  -البرهان  (3 )
  .  328: 4/326السابق نفسه  (4 )
 .4/261األشمونى   (5)
 .68شرح الديوان عبث الوليد صـ  البيت من بحرالمتقارب , ولم أجده في ديوان البحتري ,وهوفي (6 )
 . 68ـ انظر : عبث الوليد ص (7 )
 . 8/14الخزانة   (8)
 . 8/35الخزانة   (9)
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عالء وبقي مذهٌب خامٌس نقله الخطيب التبريزي في شرح هذا البيت من الحماسة عن أبي ال

المعري، قال: زعم أبو العالء أن أبينوها تصغير أبناٍء. ولما ذكر سيبويه هذا الجمع عبر 

والجمع :  (أَُعْيٍش )و  (أعشى)بعبارةٍ توهم أنه جمع أبنى على )أَْفعُل( ثم صغر، كما يقال: 

ره . وإنما أراد أن األلف التي في أبناٍء وبعدها الهمزة تحذف،  فيصير تصغي(أَُعْيشون )

مفتوح العين  (أفعل ), كأن أبا العالء يريد أن مكبر هذا الجمع أبنى على وزن  (أفعل)كتصغير 

، ثم (أُبَْينون)، ثم جمع بالواو والنون فصار :(أَُعْيٍم  )كـ (أُبَْينٍ  )بوزن أعمى، ثم ُحق ِر فصار: 

 حذفت النون لإلضافة.

وهي منقلبةٌ من واو، فلما حذفت األلف  وكان األصل أبناًء على أفعال، فالهمزة الم الكلمة،

 كأعمى، (أبنى)رجعت الالم إلى ما كانت فصارت ألفاً في آخر الكلمة، فصار:  (أفعال )من 

كما  (فَعَل)؛ ألن أصله: (أَْفعُل)ثم صغر على ما تقدم. وقال: ويحسن أن يقال: جمع ابناً على  

 .)1(، ثم صغره وجمعه " (أزمن )و (زمنٌ )يقال:

النحاة المحققين كـ ابن عصفور  وأبي حيان , وابن هشام , وغيرهم عن أبي العالء  ونقلُ 

يثبت القيمة الحقيقية لمكانة أبي العالء النحوية , وهم وإن اختلفوا معه في آرائه  فهذا ال ينفي 

ُسه على كونه عالماً بالنحو , و إنما يثبت أن أبا العالء كان عالماً بالنحو , لكنه يَْدِرُسه ويُدَر ِ 

 طريقة األدباء .

َ سْ وبعد أن اتضحت المكانة اللغوية والنحوية ألبي العالء , يُ    هل يجوز االحتجاج ل , أ

 بشعره   ؟ 

اإلجابة العجلى عن هذا السؤال قد تجزم بالنفي , قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد : 

ً وذكاء وصفاء " المعري أحمد بن عبد هللا بن سليمان ، نادرة الزمان ،  وأوحد الدهر حفظا

نفس ، وهو من شعراء العصر الثاني من الدولة العباسية ، فال يحتج بشعره على قواعد النحو 

 . (2)والتصريف ، والشارح إنما جاء به للتمثيل ، ال لالحتجاج واالستشهاد به "  

ز لكن       ِ ي كما سبق عالم باللغة , فالمعراالحتجاج بهبشعر أبي العالء له خصوصية قد تَُجو 

, و المحدثين كـ الدكتور محمد (3), عالم بالنحو, ورأٌي لبعض القدماء كـ ابن هشام اللخمي 

 , يجيز االحتجاج بشعر المحدثين ؛ إذا كانوا على علم باللغة. (4)حسن جبل 

                                                
 . 8/36الخزانة   (1)
  . 250/  1منحة الجليل بحاشية شرح ابن عقيل  (2 )
وابن هشام اللخمي هو: محمد بن أحمد بن هشام بن  .  67انظر : المدخل إلى تقويم اللسان صـ   (3 )

م اللسان , و الفصول , والمجمل في شرح إبرهيم أبو علي اللخمي السبتي، له : المدخل إلى تقوي

 507) أبيات الجمهرة وهو  شارح الدريدية ، توفي رحمه هللا تعالى في حدود السبعين وخمسمائة .

 . 1/48(. انظر ترجمته في : البغية هـ
 .  212,  139انظر : االحتجاج بالشعر في اللغة صـ  (4 )
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أن نعيد النظر في معيار الفصاحة  يوفي هذا يقول الدكتور محمد حسن جبل : " ينبغ 

لسالمة اللغوية , بحيث ال يحكم على كل جديد في اللغة بأنه مولد, بمعنى انه خطأ أوا

مرفوض , بل ينبغي أن نترجم ذك الموقف التطبيقي ألئمة اللغة في معيار يقول : إن الجديد 

ً ووالًء  يقبل من علماء اللغة الموثوق بفصاحتهم وأمانتهم , وهم أهل األصالة العربية فقها

ن شعراء ولغويين , وبشرط أن يكون ما يأتي به هؤالء وأولئك متفقاً مع األصول وانتماًء , م

 .  (1)العربية في كل مجال من مجاالت التجديد بحسبه " 

(2)ويقول:" ال أظن أن أبا العالء والحريري بحاجة إلى توثيق ليحتج بهما في اللغة "  
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