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ّخمتار تذكرة أيب عيل الفاريس وهتذيبها   ّ 
  هـ٣٩٢ّأليب الفتح عثامن بن جني ت 

 ّحسني أمحد بو عباس. حتقيق د
  هـ١٤٣١الرياض ) ص٧٢٨(مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية : النارش

 )∗(عبد اإلله نبهان. د.أ

  

نحـاة يف أيامـه, رأس ال) هــ٣٧٧−٢٨٨(كان أبو عيل الفاريس احلسن بن أمحـد 
وقــد أولــع باســتنباط العلــل النحويــة, كــام أولــع باجلــدل وتقليــب وجــوه الــرأي يف 

ُ أن قواعد النحـو كانـت اسـتقرت وأوجـزت اً وخصوص,القضايا واملسائل النحوية ّ
 لــذلك كــان اجتــاه أيب عــيل إىل النحــو .ت حتــى مل يبــق فيهــا زيــادة ملــستزيدُورشحــ

 إىل النصوص, لذا نرى أن أكثـر اًضايا النحوية استنادالتطبيقي, وإىل االجتهاد يف الق
فإذا ما تركنـا اإليـضاح العـضدي والتكملـة, ومهـا يف النحـو . كتبه كانت يف املسائل

والرصف, ونظرنا إىل آثاره األخـرى كاحلجـة للقـراء الـسبعة واملـسائل البغـداديات 
ننا نجدها ذات والشريازيات والعسكريات واملنثورة والعضديات وكتاب الشعر, فإ

طابع تطبيقي اجتهادي, وفيها تربز براعة أيب عيل ومقدرته عىل  اجلدل وعىل تقليـب 
ّاملسائل عىل وجوهها املختلفة, وقد نرش معظم تراث الفاريس بعد أن نـرش املرحـوم 
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, فقد نرشت كتـب )١(ّالدكتور عبد الفتاح شلبي رسالته عنه وعرف بآثاره املخطوطة
و رشوح وإيـضاحات عـىل كتـاب التعليقـة, وهـ: يها كام نـرش كتابـهاملسائل املشار إل

نقل عنـه النحـاة, وأحـالوا عليـه, نقـل » التذكرة«ّ له سامه اً عىل أن هناك كتاب.سيبويه
وبحـث عنـه .. وغريمهـا) هــ٩١١ت(له السيوطي ْبَوق) هـ١٠٩٣ت(عنه البغدادي 

أول من صنف هبذا العنوان,  وربام كان أبو عيل .عارصون, ومل يقع له أحد عىل أثرامل
ُفكتابه أول كتاب ذكره كشف الظنون باسم التذكرة, وقد صـنّفت عـدة كتـب بعـده 

, ومنهـا يف )٢ ()هــ٧٤٥ت(هبذا الوسم, منهـا يف النحـو كتـذكرة أيب حيـان النحـوي 
, )٤(, ومنهـا يف الـشعر كالتـذكرة الفخريـة)٣ ()هــ٥٦٢ت(األدب كتذكرة احلمدوين 

, )هــ٦٧١ت(ّإلرشـاد والرتغيـب والرتهيـب كتـذكرة القرطبـي ومنها يف الوعظ وا
 . ومنها يف كل يشء كالفلك املشحون للسيوطي

واقترص الباحثون عىل النقول التي نقلت من تذكرة أيب عيل, ولكن حلسن حـظ 
                                                           

ــاريس) ١( ــو عــيل الف ــاح إســامعيل شــلبي . د. أب ــد الفت ــة هنــضة مــرص –عب ــاهرة – مكتب  الق
 .هـ١٣٧٧

 مؤسسة الرسالة بـريوت –عفيف عبد الرمحن . تح د. تذكرة النحاة أليب حيان األندليس) ٢(
 . م١٩٨٦

إحـسان عبـاس . هــ تـح د٥٦٢بن حممد بن عـيل ت التذكرة احلمدونية ملحمد بن احلسن ) ٣(
 .١٩٩٦ بريوت – دار صادر –وبكر عباس 

نـوري محـودي .  هــ تـح د٦٩٢التذكرة الفخرية للصاحب هباء الدين املنشئ األربـيل ت ) ٤(
 . م١٩٨٤ املجمع العلمي العراقي _حاتم صالح الضامن .  د–القييس 
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ــا مركــز امللــك فيــصل للبحــوث والدراســات  ــاحثني وحــظ أيب عــيل طلــع علين ّالب
أليب الفتح عثامن ) تذكرة أيب عيل الفاريس وهتذيبهاخمتار : (اإلسالمية بكتاب عنوانه

 . بتحقيق الدكتور حسني أمحد بو عباس) هـ٣٩٢ت(ّبن جني 
 فقـد بـدأ املحقـق اًوملا كان الوقوع عىل مثل هـذا الكتـاب يـشعل الباحـث فرحـ

ّالفاضل مقدمته بأن قص علينا بالتفصيل قصة وقوعه عـىل هـذا املخطـوط, بعـد أن 
تذكرة أيب عيل الفـاريس, اجلـزء الثـاين منـه نـسخة «:  هذا النحوٌانترش وصف له عىل

قديمة, سقط من آخره تاريخ الكتابة بقرينة املقابلة, ويغلـب عـىل الظـن أن النـسخة 
 .  يف خزانة الشيخ مريزا فضل اهللا الزنجاينًامن خطوط القرن اخلامس تقريب

ني املحققـني  ظل هذا الوصف للمخطوط يدور بـ١٩٢٨منذ عام : قال املحقق
ّوالدارسني, ومل نعرف اطالع أحدهم عليه إال الواصف األول, ثم غـرب زمـن تـويف 
فيه شيخ اإلسالم صاحب اخلزانة, فتفرقت كتبه يف املكتبات وغاب خربها بـام فيهـا 

 . من نفائس
ّوحدثنا السيد املحقق أن املخطوطة حطت يف مكتبـة جملـس الـشورى اإليـراين 

ُخيفق يف احلصول عىل مصورة عنها لوال أن هيئت لـه مـساعدة وأنه رحل إليها وكاد 
 وهـو عـضو – للرتبيـة يف الكويـت آنـذاك اًمن الدكتور عبد اهللا الغنيم, وكـان وزيـر

ّ وقد اتفق أنه كان يف جولة هنـاك فتـدخل يف –مراسل يف جممع اللغة العربية بدمشق 
 . اًاألمر وكان خري

ّث هو تـذكرة أيب عـيل كـام تقـدم وصـفها, مل يكن الكتاب الذي وقع عليه الباح
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وإنام كان , )٥( من األلفافًالولكنه كان خمتار التذكرة, ومل يكن صانع هذا املختار رج
ّمن الرجال الذين عليهم املعول يف فهم كالم أيب عيل وسـيبويه, إنـه فيلـسوف اللغـة 

وشـارح ) هــ٣٥٤ت(والنحو مؤلـف اخلـصائص ورس الـصناعة, وصـديق املتنبـي 
ًعره, أبو الفتح عثامن بن جني الـذي الزم أبـا عـيل أربعـني عامـش , فكـان مـن أقـدر اّ

ّالعلامء عىل فهم تذكرته ومقاصده ومن ثم كـان مـن أقـدرهم عـىل هتـذيبها وحـذف 
 . ّاملكرر وتقديم املهم منها

كتب األستاذ املحقق صفحات منهجية طويلة مفيـدة تتعلـق بعنـوان املخطـوط 
ٌونسبته وفيها نقول ُ ْ كثرية مـن كتـب ابـن جنـي وخزانـة األدب ورشح أبيـات مغنـي ُ ُ

هـــ وقــد قورنــت تلــك النقــول بــام ورد يف املخطوطــة ٧٦١اللبيــب البــن هــشام ت 
موضوع البحث إلثبـات أن تلـك املـسائل مـن التـذكرة وأن مؤلـف هـذا املختـار أو 

 . التهذيب هو ابن جني
ن يتـصوره البـاحثون ممـا ثم حدد املحقق صفة التذكرة وحمتواها, وهـي كـام كـا

ٍاطلعوا عليه من نقول نقلت عنها, وقد بدأ بوصفه بكلامت ابن العديم  ُ ) هـ٦٦٠ت(ُ
 .٢٢٦٥: يف بغية الطلب

ّالتذكرة أليب عـيل كتـاب عزيـز كثـري الفائـدة, تكلـم فيـه عـىل معـاين آيـات مـن 
حو  ومعاين أبيات من أشعار العرب, ومسائل من النالقرآن, وأحاديث عن النبي 

 : والترصيف قال املحقق

                                                           

ُّاللف) ٥( ُالصنف من الناس : ِّ ْ  .مل يكن من الناس العاديني: املراد. )الوسيط(ِّ
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ّ جيمع فيه أبو عيل ما يعن له من مسائل اً كان أصله خمزن–والكتاب فيام يبدو يل (
ّومباحث يف املوضوعات املذكورة يف صورهتا األوىل, فالكتاب موضع يذكر أبا عيل  ّ
ّباملبحث وما رآه فيه حال نظره األول فيه أو دراسته األوىل, بل يكـاد يكـون مـسودة 

ّ ثـم كتـب الباحـث صـفحات اشـتملت عـىل أدلـة قويـة ,مسألة يف بعـض مواطنـهلل
وبراهني ساطعة للداللة عىل أن هذا املخطوط الذي كتب عليه أنه تذكرة أيب عيل إنام 

) هــ٥٤٣ت( والسـيام أن جـامع العلـوم البـاقويل ,هو خمتار تذكرة أيب عيل وهتـذيبها
ّ التذكرة فزعم أنه يلخصها ونبه  أن ابن جني رشع يف٩٩٧ذكر يف كشف املشكالت 
) ٣: ٥(يف تفـسريه ) هــ٦٧١ت(وأشـار إليهـا القرطبـي . عىل بعـض املواضـع منهـا

  ...)ويف كتاب التذكرة املهذبة عن الفاريس: (بقوله
باب من اعتالل الفـاء, وبـاب مـن إعـامل : اشتمل املختار عىل ثالثة أبواب هي

 أما باقي الكتـاب فهـو أمـشاج مـن الفعلني, وباب النون كيف صارت من خمرجني,
كان أبو عيل يدير .. مسائل يف العربية, وكالم يف آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار

 ومخـسني اًكالمه عليها وقد أحىص املحقق ما يف الكتاب فكـان ثالثـة أبـواب ومخـس
 . ومئتي مسألة

 : ا بإجيازوذكر املحقق أهم سامت أيب عيل يف هذا الكتاب ويمكن اإلشارة إليه
ذكر مسائل ملباحث يف علم الكـالم كمـسألة اإلرادة والرؤيـة واخللـود يف النـار 

 . إضافة إىل مسائل فقهية.. وعلم اهللا
وابـــن الرومـــي ) هــــ٢٦٩ت(عنايـــة أيب عـــيل بـــشعراء حمـــدثني كـــابن املعتـــز 

 ). هـ٢١١ت(وأيب العتاهية ) هـ٢٨٣ت(
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 . رى يف كتب أخًيف الكتاب بيان ملا ورد عنه مبهام
فهنـاك كتـاب : ّونص املحقق عىل ما وجده من مصادر أيب عيل يف هذا الكتـاب

. مل يذكر اسمه] هـ٢٤٩ت[وكتاب أليب عثامن املازين ] هـ٢١٥ت[القوايف لألخفش 
وقد انطوى كتابنا عىل نصوص كثرية للامزين جتعله من أغنـى كتـب أيب : قال املحقق

ّ تعـذر عـيل أن أجـدها يف أي ًال الكتاب أقواّعيل يف ذلك, بل إن أبا عيل حيكي عنه يف ّ ّ
 . ٍمصدر آخر

ّواملقتـضب للمـربد ) هــ٢٧٦ت(ومن مصادره كتاب املعاين الكبري البن قتيبـة 
ومعـاين القـرآن ) هــ٢٧٥ت(وكتاب رشح أشـعار اهلـذليني للـسكري ) هـ٢٨٥ت(

 ). هـ٣١٦ت(ّوكتاب األصول البن الرساج ) هـ٣١١ت(ّوإعرابه للزجاج 
ّاملحقق خلص أهم عالمات عمل ابن جني يف كتاب املختار من التذكرة, كام أن 

 متأخرة من حياته, واخترص نصه يف مواضع منه ٍمرحلةفهو قد صنع هذا الكتاب يف 
ّمتم النقص الواقع يف بعض كالم أيب عيل وأصلحه ونبه عىل مواضع و ,دون مواضع ّ

 ابن جني يف بعض وأظهرواضع, ّ وقد اختلط كالم ابن جني بكالم أيب عيل يف م.منه
 . ظهر بعض التكرار يف هتذيب ابن جنيو ,ّتعليقاته اجلانب الشخيص أليب عيل

ــه خــرم يف  ــذكر أن هــذا املخطــوط النفــيس قــد وقــع في ْهــذا ومــن اجلــدير بال َ
موضعني, ذهب األول بإحدى عرشة ورقة, أما الثـاين فقـد كـان يف آخـر املخطـوط 

 . ُوال يدرى مقداره
 يف الكتاب ال خيفى عليه اجلهد الصادق الذي بذله املحقق يف إحالة كل والناظر

ّمسألة من املسائل عىل موضعها يف كتب أيب عيل األخرى, ألن أبا عيل فـرغ املـسائل 
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من تذكرته يف كتبه املرتبة يف املسائل, كام أن املحقق أحال عىل مواضـع هـذه املـسائل 
 .  كتب املتقدمنيإضافة إىل إحالته هلا عىل مواضعها من

 حيتاج إىل تعليـق أو توضـيح اًوقد ضبط كل ما حيتاج إىل ضبط, ومل يدع موضع
ّإنـه أعطـى الكتـاب حقـه, واسـتعان . أو رشح إال قام به إضافة إىل فهـارس إضـافية

 فقد ذكـر اً متواضعاًكان منصفوبنحو مخسمئة مرجع للتوثيق والتعليق والتصحيح, 
ّذين جـادوا بفائـدة أو حـض أو مراجعـة وخـص بالـذكر يف مقدمته أسامء إخوانه الـ ٍّ

 من األستاذ الدكتور حممد الدايل واألستاذ وائل الرومي واألستاذ يوسـف ًالمنهم ك
البالم وعبد العزيز بخش, وكذلك شكر الدكتور يوسف العريفي الذي هنض بـأمر 

 . الكتاب ومراجعته
األمثـل الـذي يليـق بـه كـام ّوالبد من اإلشادة بإخراج هذا الكتاب عىل الوجـه 

 . عهدنا يف الكتب التي يصدرها مركز امللك فيصل
ويمكن اآلن أن ننظر يف أبوب الكتاب ومسائله ونلمس طبيعـة تفكـري أيب عـيل 

 . وبراعته وسنقف لدن باب النون كيف صارت من خمرجني
 عندما وازن أبو الفتح بن جني بني علل النحاة وعلل املتكلمني وعلـل الفقهـاء
ّوجد أن علل النحاة أقرب إىل علل املتكلمني, ألن النحـاة إنـام حييلـون عـىل احلـس, 
ّوحيتجون بالثقل واخلفة ويرون أن العرب يف مجهرة كالمهم إنـام جينحـون إىل اخلفـة  ّ

 . سليقة ونحيزة
ّإن هذه اإلحالة عىل احلس, واجلنوح إىل اخلفة, تربز يف هـذا البـاب الـذي جـاء 

والشـك أن العنـوان الفـت للنظـر فكيـف ) ٣٩٨−٣٩٧(فحتني به أبـو عـيل يف صـ
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 يكون حرف واحد من خمرجني? 
خيربنا أبو عيل أن النون يف منك وعنْك هي نون خفيفة ليس هلا خمرج من الفـم, 

ْعـن(وإنام خمرجها من اخلياشيم, أما نـون  ْعـن خالـد, فهـي غـري النـون : يف قولـك) َ َ
 النون األوىل اشتبهت بالثانية مع أن موضعهام ولكن. األوىل ألن هذه النون من الفم

 : ّوهنا يوضح لنا أبو عيل ذلك هبذا املثال احليس بقوله. ليس بواحد
ُكام أنك قد ترضب بالـيشء فيجـيء لـه صـوت, ثـم تـرضب بغـريه فيجـيء لـه 

مل .  مـن غـري موضـعهاًصوت كصوته, فال تنكر أن يشبه الصوت من موضعه صـوت
 . ا غري النونجيئ يف احلروف يشء هكذ

وإذا كنّا نعرف أن اإلدغام يكون بني احلرفني املتامثلني, فكيف أدغمت النون يف 
بعض حروف الفم وهي خفيفة خمرجها من غري الفم, فـالقول إهنـا صـارت كـذلك 

أما النون التي من الفم فهي واقعة إىل جنب الراء . ألن صوهتا كصوت التي من الفم
ولكن هـذه النـون . ن يف الالم والواو والياء وبقيت غنّةُوالالم, فلذلك أدغمت النو

ًاملدغمة حتولت إىل غنّة وخرجت عن كوهنا نون  .ّ, والغنّة ال تكون إال يف النوناُ
ّثم يقدم أبو عيل تعليله النظري املعتمد عىل  ّ  اًإن تلك الغنّـة ليـست نونـ.. ّالنِّياتّ

هـذا عـامر وتقـف : عندما تقولوكيف ذلك? يرى أنك .. ٌّوإنام هي هم منك بالنون
ِبالرفع ملا يرى من هتيئـك لـذلك) ٌعامر(فإن السامع يعرف أنك تريد ) عامر(عىل  ُّ ..

 . ومثل ذلك يصدق عىل تلك الغنّة
 آخر عىل ذلك, فإنك إذا أدغمت الطاء والظاء والـصاد والـضاد ًالويرضب مثا

َ املطبـق ثـم مل جتـئ َيف حرف ليس بمطبق, فإن اإلطباق يبقى, لذلك مهمت بـاحلرف ْ
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هذه احلروف التي هي من خمرج واحد ما باهلـا تكـون خمتلفـة? : وتساءل أبو عيل. به
  مها من خمرج واحد ولكنهام خمتلفان? ًالفالدال والتاء مث

ّرأى أبو عيل أن الذي خيالف بني هذه احلروف وهي من خمرج واحد إنـام يعـود 
 . ّوالرخاوة والشدةإىل أسبابه, وهي اإلطباق واهلمس واجلهر 

ويــرتك أبــو عــيل النــون والغنــة ويأخــذ بتوضــيح هــذه الــصفات الــصوتية 
 . التي ذكرها) املصطلحات(

 أي جيـري فيهـا –فالرخوة ما جرى فيها الصوت واسرتخت عليك إذا مـددهتا 
 ..  كالسني والزاي والفاء والثاء–النفس 

الـنفس عنـد االعـتامد أما الشديدة فهي التي ال جيري فيها الـصوت أي يتوقـف 
وهنا يمكن أن يعرتض معـرتض بأنـه يمكننـا ..  كالدال والتاء وامليم والنون–عليها 

َأن نجري نفسنا بامليم والنون فكيف يكونان شديدين? َ 
ًفيجيب أن امليم والنون حق ّ هلام صوت, لكن هذا الصوت ال خيرج من موضع اُ
ّأهنام رخوان ومها شديدان ويقـدم ْلذلك ال حتسب .. لفظك هبام, فليس الصوت هلام

 :  لقياس رخاوة احلرف من شدتهاًلنا معيار
ْفإذا أردت أن تعرف شدة احلرف من رخاوته فضعه موضعه ثم اعتمد عليـه, ( ّ

فإن جرى فيه الصوت وخرج الصوت من موضعه فهو حرف رخو, وإن مل جيـر لـه 
 ). , هو شديداًالصوت فليس هو رخو
َإذا تكلمت هبا أطبقـت وسـط لـسانك إىل مـا حـاذاه مـن : ّثم فرس املطبقة بقوله َ
 . احلنك, فحرصت الصوت
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ّومل يفرس معنى اهلمـس, بـل انتقـل إىل أمـر آخـر ال عالقـة لـه هبـذه املـسألة وإن 
ها هناك كام قيـل هـذاك وهـا هنـا : هل جيوز أن يقال: والقضية. كانت قد ختمت به

 : فقد ورد يف شعر الكميت قوله
ـــه هـــا ـــا ل ـــالقرىوقلن ِذاك فاســـتغن ب ِ ْ َ  ُويف ذي األداوى عنـــدنا لـــك مـــرشب  ْ

ُلكن ذلـك مل يـسمع, وقـد ) ها هناك(ورأى أبو عيل أن القياس جييز أن يقال  ّ
وإن كـان قـد ) وذر(جيوز يف القياس ما ال جييء يف االستعامل, أال ترى أنه مل جيـئ 

 ).يذر(جاء 
فإننـا ) هذا باب من اعتالل الفاء: (فإذا ما نظرنا يف أول باب من أبواب الكتاب

نجد أنفسنا أمام باب رصيف يناقش أوزان بعض الكلامت املختلف يف أوزاهنا, فيبـدأ 
كناس الوحش, أي املكان الذي يسترت فيه وينقل أبو عيل عـن «وهي » ْتولج«بكلمة 

ْأن تولج وزهنا فوعل, وجذرها ) ٣٣٣: ٤س (اخلليل وسيبويه  َ وأن أصـلها » ولـج«ّ
ْوو« ْتـولج« مـن الـواو فأصـبحت ًالوجاءت التاء يف أوله بد» لجَ وهـذا النـوع مـن » َ

) اوتقى= ّاتقى (ّالبدل مستفيض يف الفاء خاصة, كام أنه مطرد يف باب االفتعال مثل 
ّومتسع فيه يف غري االفتعال كقولك  َومخة= ُختمة (و) ُوراث= ُتراث (ُ  ويناقش أبو , )ُ
ّ بـل إنـه تطـرق إىل البحـث يف ,ة والقليلة االستعاملعيل أوزان بعض الكلامت الغريب

ْووراة» فوعلـة أي جعـل أصـله : ّمع أنـه لفـظ معـرب, فجعـل وزنـه» توراة«وزن  َ «
َورى«وجذره  ألن احلكـم يف التوحيـد وعلـم الـرشيعة خمـرج : وعلـل ذلـك بقولـه» َ

ّتومري(ومن هذه الكلامت كلمة .. منها ِ ُ تقول مـا وهي كلمة تستعمل يف النفي كام ) ُ
ًيف الدار ديار وال عريب أي ما هبا أحد وتقول أيض ّما هبا تومري أي مـا هبـا أحـد: اّ ِ ُ ُ .
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ْاألمر(ورأى أبو عيل أهنا من  ًأي ما يف الدار مـن يـأمر أمـر) َ ُ , فـيمكن أن يكـون مـن اَْ
ُأمــر القــوم« ًإذا كثــروا أي مــا بالــدار مــن يكثــر عــدد» َ ويــستطرد إىل افــرتاض أن .. اّ
ِتــومر« ُ ُبــرثن«مــن بــاب » ّيُ ّأي هــو ربــاعي جمــرد, وال رضورة ألن يكــون احلــرف » ُ

ُ ولكن املشكلة أن مثل هذا املزيد ال يزاد إال بثبث, لذلك فـإن مـا ذكـره اًاألول مزيد
ُتؤثـور«ُ يف الزيادة, فهو مثله مثل ًايف معناه يكون ثبت ْ فهـو مـن األثـر, وإن كـان عـىل » ُ

ّيؤثر هبا باطن خف البعري ليقتص أثره يف األرض, حديدة : ُوالتؤثور. «لفظ عصفور ُْ ّ
ّويمر أبو عيل حمل  :  بعدة كلامتًالّ
ِوالينْجلب )٦(ُّكالتؤرور َ ْواإلنقحل )٧(َ َ ّوترتى وتوأم وغري ذلك وخيتم أبو عيل  )٨(ْ

 : ّبذكر خرب عىل وجه الطرافة دون أن يكون للخرب تعلق بام كان احلديث بشأنه قال
ٍّجـاء رجـل برجـل إىل عـيل فقـال: قال )١٠(يرفعه )٩(ّأخربنا الكرخي ٍ زعـم هـذا : ٌ
ّاذهب فأقمه يف الشمس فارضب ظله: قال. ّالرجل أنه حيتلم بأمي ْ ْ . 

                                                           

 .الدفع: التؤرور) ٦(
ِالينجلب) ٧( َ  .ْخرزة للرجوع بعد الفرار وللتأخيذ أي للعطف بعد البغض: ْ
ًالشيخ الكبري, والقحل من قحل الشيخ إذا يبس جلده كرب: ْاإلنقحل) ٨( َ ِ ُ َ  .اَْ
دهلـم أبـو احلـسن الفقيـه ترجم لـه املحقـق وقـال هـو عبيـد اهللا بـن احلـسن بـن : الكرخي) ٩(

: ١٠تـاريخ بغـداد . شـيخ احلنفيـة ورأس االعتـزال يف زمانـه) هــ٣٤٠−٢٦٠(ْالكرخي, 
 .٢٦١٤ وسري أعالم النبالء ٣٥٣

عىل سـبيل املثـال البـصائر . ٍجاء اخلرب غري مسند يف عدد من كتب األدب ذكرها املحقق) ١٠(
 .»القايض. تح د« ٦١: ٦والذخائر 
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ًوعقد أبو عيل باب وهو باب جـاء فيـه » باب من إعامل الفعلني أو أحدمها« سامه اّ
ال خيلـو منهـا ما هو أدخل يف مسائل اإللغاز واملعاياة, ومـع أن البـاب يعـالج قـضية 

ّكتاب نحوي ُ وخالصته أن الكوفيني يعملون الفعـل األول,ٌَ  ومـنهم – والبـرصيني ,ُ
ُ يعملون الثاين وأمثلة هذا واضحة يف كتب النحو, أقول مع ذلـك فـإن أبـا –أبو عيل 

 : ّعيل افتتح الباب هبذه العبارة
َأعلمنا وأعلمونا إياهم إياهم الزيدين العمرين خـري النـاس( ْ َ : م يـأيت بعبـارةثـ) ْ

ُاقبــل إن قيــل لــك احلــق والباطــل, احلــق والباطــل ُ َّْ َ, احلــق ال الباطــل,..ُّ ُّاحلــق ال .. َّ
َ, احلق والباطل, وحيلل كل حالة من احلاالت املذكورة فمث..ُالباطل  : يقولًالُّ

ٍاقبل إن قيل لك احلق والباطل, عىل إضامر فعـل, كأنـك قلـت: وتقول ْ ِ َِ َ ِواقبـل : ُّْ
ًتقلدت سـيف: , مثلَالباطل ُ , وهـذا أجـود ألن الـذي ]اًأي ومحلـت رحمـ[ )١١(اً ورحمـاّ

َأضمرت هو ما أظهرت, أال ترى أهنم قالوا  ٍمررت برجل إن زيد وإن عمـرو » َ ْ ٍْ ٍ أي [ُ
ٍإن بزيد وإن بعمرو ُفاستجازوا إضامر اجلار ملا ذكر قبل, فهذا أجدر] ٍ ُ ّ ّ . 

 تـساءلون بـه واألرحـام :وله تعاىلويستطرد أبو عيل إىل مسألة العطف كام ق
ّاحلق والباطل التي تقدم ذكرها: ّويفرس الفروق املعنوية يف حركات] ١: ٤النساء [ ّ . 

 للثـاين ًالمفعـو» اًزيـد«, فيكـون اًأرين فأريك زيد: ومن هذه العبارات أن تقول
 .  فأريكهاً أي أرين زيداًأرين فأريكه زيد: ولو أعملت األول لقلت

                                                           

 شـاهد نحـوي اشـتجرت عليـه أقـالم النحـاة, وهـو قـول عبـد اهللا بـن يشري أبو عيل إىل) ١١(
 اـــ ورحماــً سيفاًدــمتقل    ِيا ليت زوجك قد غدا    :الزبعرى

 .ً رحماًال وحاماً سيفاًمتقلد: وتقديره. وهو شاهد عىل حذف العامل الثاين لداللة األول
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ًكنت وجئت مرسع: كأما قول ُ , مل يقبل األخفش هذا وذهب إىل أنـه ال جيـوز, اُ
خـرب ) اًمـرسع(فـإذا قلـت إن . حتتاج إىل حال) جئت(حتتاج إىل خرب, و) كنت(ألن 

 . بال خرب» كنت« بقيت ًالحا» اًمرسع«بال حال, وإن جعلت » جئت«بقيت ) كنت(
عـن احلـال كأنـك  لكنت, وأتيـت بجئـت مـستغنية اًخرب» اًمرسع«فإذا جعلت 

 .  وجئت, فإنه جائز عىل هذا التقديراًكنت مرسع: قلت
 فإن السيد املحقق أحال يف كل مسألة ولفظة مما ذكر إىل كتب اًوكام ذكرت سابق

املسائل التي صنّفها أبو عيل, مما يـدل عـىل أن أبـا عـيل كـان يأخـذ هـذه املـسائل مـن 
 . تذكرته ويشبع القول فيها يف تلك الكتب

أمـا  .»بـاب«املباحث الثالثة هي التي أعطاها أبو عيل أو ابن جنـي عنـوان تلك 
ف من القضايا األخرى فقـد أتـت كـل واحـدة منهـا عـىل أهنـا ِّاملئتان واخلمسون وني

 تلـك املـسائل اًمسألة, وبعض هذه املسائل كام أرشنا جاءت كأهنا ألغاز, وخـصوص
ّدها أبو العباس حممد بـن يزيـد املـربد ّالتي كان أبو عيل استمدها من املسائل التي عق

يف أول كتابه املقتضب, ثم قـام سـعيد بـن سـعيد الفـارقي أبـو القاسـم ) هـ٢٨٥ت(
وهذه  )١٢ ()تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب(بتفسريها يف كتابه ) هـ٣٩١ت(

 : العبارات جاء منها عىل هذا النحو
ٌعلم الرجل املدخله السجن زيد أخوه غال َ ُ ُ ُمه اآلخذُ ِ :  عـىل هـذا النحـواًوأيـض. ُ

ًجعل الشارب الشاربه ماءك لبنَك رشابك, ومل يكـن عبثـ َ ُ ُ َُ َ ٍ أن سـموا كـل عبـارة مـن اَ ّ ّ
ِحمنة, وهذه املحن هـي مـسائل طـوال يمـتحن هبـا املتعلمـون, وهـي : هذه العبارات ِْ

                                                           

 .سمري أمحد معلوف.  د بتحقيق١٩٩٣نرشه معهد املخطوطات العربية بالقاهرة سنة ) ١٢(
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ْن أل التـي تعتمد التقديم والتأخري واللعب بعودة الضامئر واإلبدال من املبهامت ومـ
, كـام أهنـا غـري وهذا مما ال يامرسه اليوم أحد وال أستثني املتخصصني.. بمعنى الذي
 . ها اليوم يف جمال التعليممرغوب في

ّومن مسائل الكتاب مسألة تتعلق بام نسميه اليوم بنون الوقاية, وهي التـي تقـي 
ُآخر الفعل من الكرس يف الواحد كأن تقـول هـو يـرضبني فنـون الوقا ْيـة وقـتِ َ َ آخـر َ

 عـىل أصـله بفـضل نـون الوقايـة ولوالهـا اًالفعل وهو الباء من الكرس وبقي مرفوعـ
فـإذا انتقلنـا إىل التثنيـة فإننـا . فتكرس البـاء بـسبب اليـاء بعـدها) ِيرضيب(لكان الفعل 

: يرضبانني مع أنه يمكن أن نستغني عن نون الوقاية ألنـه ال لـزوم هلـا فنقـول: نقول
 : جاء يف خمتار التذكرة. اء بنون الرفع يف األفعال اخلمسةيرضباين اكتف

 يف التثنيـة اًهـو يـرضبني, ثبتـت أيـض: نحـو] املفرد[ّملا وجبت النون يف الواحد 
ّمها يرضبانني, ويـرضبونني, وكـذلك ملـا ثبتـت يف الغائـب املؤنـث : واجلمع, فقالوا

لتثنيـة واجلمـع وخطـاب ِأنـت تـرضبينني, وإن مل يكـن يف ا: ثبتت يف احلارض فقـالوا
مهـا يـرضباين وهـم يـرضبوين, : ّالواحدة ما تضطر إىل إثباهتا, أال ترى أهنم لـو قـالوا

: ِوأنت ترضبيني, فلم يأتوا هبا, مل ينكرس الفعل, كام كان ينكرس لو قـالوا يف الواحـد
ّهو يرضيب, لكنهم محلوا ذلك كله عىل الواحد ِ ْ . 

ّة اإلعــراب وعلــم الرفــع, جــاءت يف  يف الواحــد بعــد ضــماًوملــا جــاءت أيــض َ
ّبعد النون التي هي علم الرفع, وبمنزلة ضمة اإلعراب, ) يرضبونني(و) يرضبانني( ُ

ُوانضاف إىل ذلك يشء آخر, وهو أن هذه النـون التـي هـي علـم الرفـع وإن مل تكـن  َ
ُ مـن الفعـل, فإهنـا قـد تـشبه حـرف اإلعـراب واجلـزء مـن اًحرف إعـراب وال جـزء
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ُ ترى أهنا تثبت يف الرفع وحتذف يف اجلـزم, فأشـبهت لـذلك واو الفعل, أال ) يـدعو(ُ
ُوكل واحد من هذه يلزمه النون يف نحـو) ختشى(وألف ) يرمي(وياء  هـو خيـشاين, : ّ

 . ويرميني, ويغزوين
ّفلــام أشــبهت هــذه احلــروف مــن حيــث ذكرنــا, وكانــت النــون الزائــدة يف هــذا 

 بعـد اً أيـضْدتِجـُ و,جد بعد هـذه احلـروفُاملوضع لسالمة الفعل من الكرس قد تو
ًالنون التي هي علم الرفع, ويف هذا أيض َُ  شاهد لشبه احلرف للحركة, أال تـرى أهنـا اَ

 بعـد احلـرف القـائم مقـام اًهو يرضبني, ثبتت أيـض: ملا ثبتت بعد حركة اإلعراب يف
 . احلركة يف مها يرضبانني, وهم يرضبونني

قـوة تعليلـه وسـطوع دليلـه, وإضـاءة برهانـه, أثـار ّوبعد أن اطمأن أبو عـيل إىل 
فقـد جـاءت يف الواحـد : فإن قلت:  وأجاب عنه حسب الطريقة اجلدلية قالًالتساؤ

ِأي هـي مل تـق آخـر الفعـل مـن الكـرس ألنـه جمـزوم [ْمل يرضبني, : بعد السكون نحو
) ْيرضبنيمل (ٍالسكون يف هذا املوضع جار جمرى احلركة, أال ترى أنه يف : قيل] أصال

ٌإعراب كام أن الـضمة إعـراب يف  ٌّ أي متقاربـان (فهـام يف هـذا مرتاسـالن ) ُتـرضبني(ّ
ّارضبني, فمـشبه بـاجلزم يف : ّفأما الوقف يف نحو). متدانيان ّيـدل عـىل ) مل يـرضبني(ْ

ًذلك أنه شـبه بـه أيـض ّ :  يف حـذف النـون يف التثنيـة واجلمـع وخطـاب املؤنـث نحـواّ
 . ارضبا, وارضبوا, وارضيب

ًوقد يبني أبو عيل مسألة من املـسائل انطالقـ ْ َ مـن بيـت شـعري, فـيلمح فيـه مـا اَ
يمكن أن يكون نكتة يف اللغة أو النحو والرصف, فينـشد البيـت ويفـصل القـول يف 

يف ) هــ٢٤٤ت(املوضع املختار منه, ففي املسألة التالية انطلق من قول ابن السكيت 
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 ]ّمن الرمل: [قول امرئ القيس
ٌ هطـــــــالء فيهـــــــا وطـــــــفٌديمـــــــة َ ْطبـــــــق األرض حتـــــــرى وتـــــــدر[  ُ ُّ َ[ 
ًدامت السامء تديم ديام: فقال  . , إذا دام مطرهاْ

ّباليـاء كـام تـرى فـال أشـك فيـه, بـل أشـك يف ) تـديم(أمـا : قال أبو عـيل ًديـام(ّ ْ َ (
َاملصدر, إال أن أكرب ّ ُ ظنّي وأغلبه أنه يقـالّ َّ َ ًديـام: ْ ْ ر ّ كـام تـرى, فهـذا يقـوي قـول اآلخـَ

 ] من الرجز]: [هـ٢١٥[مما أنشده أبو زيد] جهم بن سبل[
َإن ديمـــــــــــــــــوا جـــــــــــــــــاد ّ ـــــــــــــــــل  ْ ْوإن جـــــــــــــــــادوا وب َ َ)١٣( 

ــه  ـــ ) ّفعلــوا(أن ْفيعلــوا(ولــيس ب ــاء, )َ ــه إنــام رصف الفعــل عــىل هــذا بالي ِّ, وكأن ُ
ــتمرار  ــة(الس ــم(و) ديم ــل) دي ــن مقب ــال اب ــام ق ــاء, ك ــن ذوات الي ــه م ــصار كأن   :ُف

 ] من البسيط[
ُ ســلوة يــشفى الفــؤاد هبــايــا ليــت يل ِمــن بعــض مــا يعــرتي قلبــي مــن الــدكر  ً َ ِّ 

ّملا اطرد االستعامل يف  ّمدكر(و) ّادكار(و) ّادكر(ّ ّالـدكر, : ِبالدال أنس هبا فقال) ُ
 . اًبالدال أيض

ّالدوام, ومل يـسمع : قوهلم كلهم] يف ديمة[ يف هذا ًالَيؤكد عندك كون الواو أص
                                                           

َوبل: قال املحقق) ١٣( َ ًأمطر مطر: َ ْويف املقصود بالبيت والذي قبله. اً شديداَ أنا اجلـواد بـن : (َ
ْاجلواد بن سبل َ ّخالف, فبعضهم يذهب إىل أن املقصود فـرس مـن نـسل سـبل, يف حـني ) َ

صـل لكثـرة يرى بعضهم أن الشاعر يفخـر بآبائـه, والـشاهد هنـا عـىل أن اليـاء بمنزلـة األ
ّاستعامل الفعل بالياء, مما جوز تضعيفها, وقد نقل ابن األنبـاري عـن أيب زيـد أن العنـربي  ّ ّ

 .ّدوموا, وكذا جاء يف إعراب القرآن, وعليها ال شاهد فيه: رواه
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 . ءِّالديام باليا: ٍمن أحد
ّوكأن أبا عيل يومئ ها هنا إىل أصل يف بناء اللغة عىل التوهم, أي إهنم ملا كثـر يف  ّ ّ

ًديـام: ديمة وديم, تومهوا أصالة الياء فقالوا: استعامهلم ْ , وقـد آنـسهم هبـذا قـول ابـن َ
لكـن » اذتكـر«: التي أصـلها» ّادكر«وقد قاس أبو عيل قوهلم هذا عىل » ّديموا«مقبل 

ّبادكر, حتى إن القرآن الكريم ورد فيه االستعامل جرى  ّّفهـل مـن مـدكر]  القمـر
ّلتوهم أصالة » ِّالذكر« من ًالبد» ِّالدكر«: فال عجب أن يقول الشاعر] ١٧, ١٥: ٥٤

 . الدال يف هذا املوضع
هــذا وكــان جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة قــد ذكــر مثــل هــذا يف أحــد قراراتــه 

ُائل فـال تتجـاوز الكلـيامت, وتقتـرص عـىل رشح وقد تقرص بعـض املـس. )١٤(اللغوية
 ] من البسيط[ :فقد أنشد أبو عيل قول النابغة الذبياين. مفردة أو تفسري بناء

                                                           

 :  بمعنـى بيـان القيمـة»التقيـيم«استعامل :  بعنوان٢٢٨: ١ ج»يف أصول اللغة«جاء يف كتاب ) ١٤(
 مـن الـدوام, »ديمـة« أصلها واو ساكنة مكسور ما قبلها, وكذلك كلمـة »يمةق«الياء يف كلمة 

واألصل يف االشتقاق من أمثال هذه األلفـاظ أن ينظـر إىل أصـل احلـرف كـام . وعيد من العود
ّإال أن العـرب ربـام قطعـوا النظـر عـن أصـل . ّدومت الـسامء: قال العرب يف بعض االستعامل ّ
ّديمت السامء يف بعـض االسـتعامالت, وكـام : الراهنة, كام قالواحرف العلة, ونظروا إىل حالته 

ًعود الناس, حتاشي: ّعيد الناس, إذا شهدوا العيد, ومل يقولوا يف هذه الكلمة: قالوا  عـن تـوهم اّ
ًقيم اليشء تقييام: وعىل ذلك جيوز أن يقال. أهنا من العادة ّ بمعنى حدد قيمته للتفرقة بينـه وبـني ّ ّ
ّنى عدله, وقد جاءت املعاقبة بني الواو والياء املشددتني للتخفيف يف أمثلة مـن ّقوم اليشء بمع

 .كالم العرب يستأنس هبا يف قبول ذلك
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َّإين كـــــأين لـــــدى الـــــنعامن خـــــربه[ ّ ًبعــض األود حــديث  ]ّ ِّ َ  َ غــري مكــذوباُ
 . ّاألودين, مجاعة: , ويريداّاألشد ود: أي: اقترص أبو عيل عىل قوله

ُهت بعض املسائل إىل تفسري آية من القرآن الكريم وتوضيح ما قصد هبا ّوقد اجت
ُوقد خلقتك من قبل ومل تـك : فمن ذلك أنه أورد قوله تعاىل. بعد تقدير املحذوف ُ ُ

 بـه, فحـذف الـصفة ا معتـدًاأي شـيئ» مل تك شـيئا«: ّفرس قوله] ٩: ١٩مريم  [ًاشيئ
َنه ال يريد النفي البتة, وإنام أراد نفي االعتداد وإن كانت ملا يأيت لإليضاح, أل) امعتد(

: ٢الكتـاب [لـيس هـذا بـيشء, وقـد قـال سـيبويه : َِبه, أال تراك تقول ملـا ال ترتـيض
ّوال جيوز أن يريد به نفي املعـدوم, ألنـه قـد سـوى بينـه . ٌ سواءًاإنك وال شيئ]: ٣٠٣ ْ ّ

ما أنت بيشء إال (ام, وكذلك ّوبني املخاطب املوجود وإنام استويا يف ترك االعتداد هب
ُيشء اليعبأ به ) أنـت(ُففي هذا املثال ال يـراد نفـي الـشيئية عـن ] ٣١٦: ٢الكتاب  [)ٌ

 . وإنام أريد عدم االعتداد به
ومن املسائل ما يكثر فيه االستطراد واالنتقال من النحـو إىل اللغـة إىل الـرصف 

 لئال يبقى االسم اًال تكون إعراب) أخوك(كهذه املسألة التي بدأها بالقول إن الواو يف 
 . ذو مال, وفو زيد: عىل حرفني أحدمها حرف لني أو عىل حرف واحد نحو

 بـسبب –ُمـضاف وقـد أمـن فيـه » أخـوك« قـال إن ًالّفـافرتض أبـو عـيل أن قـائ
قيل إنه جيب أن يكون يف اإلضافة عىل حـال : قال أبو عيل.  اإلجحاف به–اإلضافة 
ْال يضاف إال إىل املظهر كأن تقـول» ذو«نتقل إىل أن وبعد ذلك ا. اإلفراد ذو العقـل : ُ

ْوهـذا يـدعو إىل فـصله النقطـاع الـنفس وغـريه مـن الفـصل بيـنهام, : وذو املال قـال
ّكــالظرف واحلــال ونحــو ذلــك, فيفــرد عــىل حــرف, ومــن ثــم جــاز عطــف الظــاهر  َ
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وهـذا ممـا [جرور املجرور عىل الظاهر املجرور, ومل جيز عطف الظاهر عىل املضمر امل
ًمنعه البرصيون وأجازه الكوفيون وعده أبو عيل قبيح ّ  واحلجـة ٨٧٤ يف البـرصيات اّ

 ] عن املحقق. ١٢١: ٣
ُهـي فعـل ) ُأخـو(ّ أي إن –فإذا كان كذلك فالواو وهي الالم  َ وإذا مل يـوال يف –َ ُ

ُكالمهم بني إعاللني فأال يواىل فيه بني حـذفني أجـدر ) فـوك (ولـو كانـت الـواو يف. ّ
 .  لكنت قد حذفت العني والالماًإعراب

ُايمـن اهللا(عـىل أنـه ) ِم اهللاِ(ُفإن احتج أحد وقـال إنـه سـمع  فحـذف حرفـان, ) ُ
 . إنه قد حذف الفاء والالم ومها غري متواليني: فاجلواب

 ] من الطويل[: وانتقل يف املسألة نفسها إىل قول ابن مقبل
ًوإين ألســــتحيي ويف احلــــق مــــستحى ّ  ]اَإذا جـــاء بـــاغي العـــرف أن أتعـــذر[  ّ

 فإن ذلك  )١٥(»ٌمستحيي«الذي جيب أن يكون » مستحى«والشاهد ها هنا قوله 
 عن االستعامل ففي القـرآن الكـريم ااحلذف شاذ يف القياس, وال يبعد أن يكون شاذ

ًالّإن اهللا ال يستحيي أن يرضب مث]  ٍعىل أن مستح ليس يتواىل فيـه] ٢٦: ٢البقرة ْ ُ 
ّحذفان, ألن ما حذف اللتقاء الساكنني يف حكـم الثبـات, كـام أن مـا حيـذف للجـزم  ّ

 فإن حركة العني ملقاة عىل الفاء فكأهنا موجودة, أال ترى أنه قد جاز اًكذلك, وأيض
ٌمن أب لك: أي[» ٌمنب لك« ْ  . ّملا كانت احلركة باقية] َ

                                                           

ٍ مـستحي – بيـاءين –اسـتحيا يـستحيي : لغـة أهـل احلجـاز: واعلم أن يف استحيا لغتني) ١٥( ُ
بتحريـك اسـتحى يـستحي :  منه عىل وزن اسرتعى يسرتعي سواء, ولغة بني متيماًمستحي

 .١١٩: ٣وانظر تتمة الكالم يف رشح شافية ابن احلاجب . احلاء وحذف إحدى الياءين
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ّثم انتقل إىل رجز للعجاج مشهور متداول ٍ : 
 مى خياشيم وفاخالط من سل

وفـا, :  خالط ريـق سـلمى ونفـسها فطابـا, والـشاهد فيـه قولـهاًوهو يصف مخر
 . وفاها: واألصل

ٌإنه مردود وقيل إنه حلن, فـاأللف عـني الكلمـة, والمهـا حـذفت : ّقال أبو عيل ّ
 . ْفعل, فاأللف أصلها واو: ْفوه, ووزهنا: واألصل
ّووجه الشبهة أنـه فـصله عـىل حـد إضـافته ملـ: قال ّ ا كـان املـضاف إىل املظهـر يف ُ

تقدير االنفصال, ففصله عىل ذلك للرضورة, ومل يلتفت إىل بقاء االسم عـىل حـرف 
:  يف النصب, ثم أورد قـول األعـشى اًرأيت رجال, أي يثبت ألف: واحد إن كان لغته

 ] من املتقارب[
ّإىل املــــرء قـــــيس أطيــــل الـــــرسى[ ُ ٍ ـــــصم  ]ِ ـــــل حـــــي ع ـــــن ك ْوآخـــــذ م ٍُّ ُ 

ْعصم«فيه قوله والشاهد  ُ عىل أن ترك إبدال األلف من التنوين لغة عن العرب » ُ
ّحكاها األخفش وغريه, ووصفها أبو عـيل يف احلجـة بعـدم االتـساع ألن سـيبويه مل 

 . »عن املحقق«حيكها, وظاهر عبارته يف العضديات أهنا يف البيت رضورة 
, وليس هذا ّفإنه بقى االسم عىل حرفني أحدمها حرف لني: ّقال أبو عيل

 . يف كالمهم
 ] من الوافر[: َّيف املسألة نفسها علق أبو عيل عىل قول الشاعر

ـــــــا هجـــــــني بنـــــــي ســـــــليم ٍوأفلتنَ َ َُ ُ َ ــاب  ْ ــن حــب اإلي ــر م ــدي امله ّيف ُ َُ ُ ِّ 
ـــــــــدى ـــــــــر املف ـــــــــوال اهللاُ وامله ّفل ـــال اإلهـــاب  ُ ُألبـــت وأنـــت غرب ِ َ َ ْ ُ 
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ُر أن هجـني بنـي سـليم هـو ّونقل املحقق عن العالمة املرحوم حممود حممد شاك ّ
ِعمري بن احلباب, وعن العيني أن الشاعر شكر املهر الذي يقال له يف جريـه وسـبقه ْ ْ ُّ ُ :

 .  لكثرة اخلروق فيه من آثار الطعنًالوقد جعله غربا. ُجعلت فداك
ِمررت برجل غربال اإلهاب, كـام تقـول: يقول عىل هذا: قال أبو عيل ٍ ُمـررت : ُ

ِبرجل حسن الوجـه,  ِ : مـن قـوهلم] ٢٤, ٢٣: ٢الكتـاب [وهـذا كـام حكـاه سـيبويه ٍ
ُّمررت بقاع عرفج كله( ٍ ٍ ُومررت برجل خز صفته, وقد أجـاز أبـو عـثامن ) ُ َّ ُ ٍّ ] املـازين[ُ

ِمـررت برجـل حجـر الـرأس: [فيام حكى عنه غري أيب العباس ِ َ َ ٍ والـشاهد يف الـشعر ] ُ
وال جيـوز مـع : قـال أبـو عـيل من املشتق ًالوهذه األمثلة معه هو الوصف باجلامد بد

ألهنا ) حسنة الوجه( عىل ًالمح) ُغربالة اإلهاب: (هذا تأنيث هذه األشياء, فال تقول
ك مـا ليست صفات عىل احلقيقة, وإنام هي موضوعة موضـع غريهـا, يـدل عـىل ذلـ

 ]من الرجز[] املازين[أنشده أبو عثامن 
ِمئربة العرقوب إشفى املرفق َ ْ ُ ُ ِ)١٦(  

 أي األسـامء –ويؤكد عنـدك أن هـذه األشـياء » إشفى«ّفلم يؤنث : قال أبو عيل
َإفعــل, وقــد قــال ): إشــفى(ّ مل تــتمكن يف الوصــف أن –اجلامــدة التــي يوصــف هبــا 

َإفعل«ّإن : سيبويه  ] ٣٤٥: ٤الكتاب [ال يأيت يف الصفة » ْ
ّوينتقل أبو عيل يف املسألة نفـسها إىل بيـت أنـشده ابـن مقـسم حممـد بـن احلـسن 

 ] من البسيط[. يف كتاب له ) هـ٣٥٤ت( املقرئ العطار
                                                           

ّاملحــش الــذي تلقــح بــه النخلــة يريــد أن عرقوهبــا ومرفقهــا : واملئــرب. املثقــب: اإلشــفى) ١٦(
 .ّكهذين يف احلدة
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ًاســـمع حـــديث ـــاْ ـــام يوم ـــهاً ك ْعـــن ظهـــر غيـــب إذا مـــا ســـائل ســـأال  ّ حتدث َ 
: برواية النصب وقال السريايف» اًيوم«ّوالبيت لعدي بن زيد, والشاهد فيه قوله 

 . ّأمجع الرواة عىل رفعه إال املفضل
] وبـني الفعـل[فـإذا حيـل بينهـا تنـصب, ) كـام(زعـم أصـحابنا أن : قال أبـو عـيل

: والتـشبيه. ُفاجلزاء كام قمـت قمـت. ً, وتكون جزاءاًتكون تشبيه) كام: (وقال. رفعت
َقمت كام قمت, وتكون بمعنى   ] من الطويل[ :وأنشد ألوس بن حجر) كيال(و) يامك(ُ

َيقلــــب عينيــــه كــــام ال أخافــــه ـــــي  ّ ـــــشاوس قل ْت ـــــلًالَ ـــــن تأم ـــــه م ُ إن ّ َْ ّ 
 . زائدة) ال(نبغي أن تكون ي: قال الفاريس
 .مضمرة) ْأن(َكام ألخافه, فتنصبه بـ  :الرواية يف هذا: قال ابن جني
 : رواية الديوان واألساس: قال املحقق
ــــد ــــت بري ًرأي ــــهاُ ــــي بعين ًتأمــــــل رويــــــد   يزدرين ْ ُ إننــــــي مــــــن تأمــــــلاّ ّ َْ 

ّوال شــاهد يف هــذه الروايــة, وروايــة أيب عــيل حمرفــة عــام يف املجــالس  ّ الس جمــ[ّ
والسريايف واإلنصاف, وتعليقه يمنع كوهنا حتريف ناسـخ, وروايـتهم روايـة ] ثعلب

 اًورآه تكلفـ) كـام(ّ, وحكى عنهم السريايف أن الـالم توكيـد لــ اًابن جني املذكورة آنف
. والتشاوس أن ينظر املرء بمؤخر عينه ويميل وجهه يف العني التي ينظـر هبـا. اًشديد

 :  أبو عيل إىل قوله تعاىلويف املسألة نفسها انتقل
ُفرادى]  ُفـرد وفريـد وفـرد وفـردان وفـرادى, : ُواحده: قال] ٩٤: ٦األنعام َ َْ َ ٌ ِ

ُوفراد ال جيرى, وأنشد عن الفراء البن مقبل  ُ  ] من الطويل[ُ
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ــه ــزرق حتــت لبان ــرى النُّعــرات ال ِت َِ ََ َ ــى أصــعقتها صــواهله  ُّ ــراد ومثنَ ْف َ ْ َُ َ ْ َُ َ)١٧(  
 :  يف املسألة نفسها إىل ذكر خرب ال عالقة له بكل ما سبق قالثم انتقل الفاريس

ّدخلـت عـىل األصـمعي أعـوده, وإذا : ّقال أبو العباس وقال إسـحاق املوصـيل ُ
ٌقمطر َْ ُّهذا علمك كله ? : ُ, فقلت)١٨(ِ َ ُ 

ٍّإن هذا من حق لكثري: فقال ٍأنت أخانـا أول ضـارب: (وانتهت املسألة بقوله. ّ ُ (
 . ُوما أشبهه جييزه الكسائي. اء وجييزه الكسائيّيأباه الفر: قال

ــارة تقــديم معمــول اســم الفاعــل, إذ التقــدير ُأنــت أول : والــشاهد يف هــذه العب
ٍضارب أخانا, وتقديم معمول اسم الفاعل ال جييزه البرصيون, ألن اسم الفاعل فـرع 

 .ّيتقدم معمولهًعىل الفعل يف العمل, والفرع أدنى رتبة من األصل, لذلك مل جيز له أن 
ّهذا نموذج من املسائل التي رشق أبو عيل فيها وغـرب, ومل يلتـزم معاجلـة أمـر  ّ

 . واحد ومناطحة قضية واحدة
ومن املسائل التي انطلـق فيهـا مـن آيـة كريمـة املـسألة التـي بـدأها بقولـه تعـاىل 

ٍوالت حني منَاص َ َ َ )ُوالت أخت ليس يف العمـل, لكـن حيـذف ] ٣: ٣٨ص[ )١٩ َ
                                                           

َواللبان. رضب من الذباب يدخل أنف الدابة: النعرات) ١٧( َوأصـعقتها. الـصدر: َّ . لتهـاقت: ْ
 .صهيله: هصواهلو

ْالقمطر) ١٨( َ ُسفط يصان فيها الكتب: ِ َ. 
ْوالت حني مناص أي ليس احلني حني فـرار, أي ال مهـرب وال منجـى و) ١٩( َ خـرب ) َحـني(َ

ُالت, واسمها حمذوف ألهنا عملت عمل ليس, أي ليس احلني حني هرب, وال يقال هـو  َ ُ َ
ُمضمر ألن احلروف ال يضمر فيها َ ُ. 
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ُحذف املرفوع, وإن كان ارتفاعـه ارتفـاع الفاعـل, والفاعـل ال : ها, قال أبو عيلاسم
َوذلـك أن أصـل هـذا ) لـيس(ألهنا حرف, وليست كــ ) الت(حيذف, ومل يضمر يف 

ّألهنـا فعـل متـرصف, فبقـي » كان«ّإنام هو االبتداء واخلرب, وال يشبه هذا ما يرتفع بـ  ّ
َعىل احلال معنى االبتداء, ملا مل ي ْزل معنى االبتداءّ ُ . 

ّفالنْفي قد غري املعنى: فإن قلت: قال ُ . 
ْالنفي ال معترب به يف هـذا البـاب, وإنـام يتغـري املعنـى بـأن يـدخل معنـى فعـل, : قيل ِْ ْ ّ َ ُّ َ

ٌوالنفي ال حيدث معه هذا, أال ترى أنه ال ينتصب عنه, وهذا شاذ نادر ال نعلم له نظريا ٌُّ ُ. 
ُالف خالف النحاة يف صـيغتي التعجـب مـا أفعلـه ومن املعروف يف مسائل اخل

) هــ٥٧٧ت(ْوأفعل به, وذهب البرصيون إىل فعلية هذه الصيغة وعقد هلا األنباري 
ًمــسألة خاصــة يف كتابــه اإلنــصاف, وملــا كــان أبــو عــيل متقــدم ّ ّ  عــىل ابــن الــشجري اّ

) هــ٦١٦ت(وعـىل العكـربي ) هــ٥٧٧ت(وعىل صاحب اإلنـصاف ) هـ٥٤٢ت(
 . تقلت إليهمفإن حججه ان

يف التعجب ليس باسم, ودليل ذلك بناؤه عـىل الفـتح, ) َأفعل(رأى أبو عيل أن 
 . ُ مل يفتح, ألنه ليس فيه ما يوجب بناءهًولو أنه كان اسام

ّكام أنه يتعدى إىل املتكلم باتصال النون به نحو  . ما أحسنني: ّ
 ً, ولو كان اساماًزيدَما أحسن : كام يدل عىل فعليته انتصاب املعرفة بعده كقولك
االسم إنام ينتصب بعده ) أفعل(مل ينتصب هذا الرضب من األسامء عنه, أال ترى أن 

 ونحـوه, وهـذا لـيس مـن الـصفات املـشبهة باسـم اًهو أحسن وجه: النكرات نحو
ِمررت برجل حسن الوجه, وأصله: الفاعل فهو خمتلف عن قولك ٍ ُحسن وجهه: ُ ٌ ..
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 . ٍوجرت بقية الكالم عىل أمر آخر. جبيف التع) أفعل(وليس كذلك 
: بدأ املـسألة بقولـه: وقد يتواىل يف مسألة واحدة النحو واللغة والقراءة والرواية

ٌوهـذا كتـاب احلال والنكرة, وأتى بعد ذلك ببعض اآليات الكريمة : قال أبو عمر
ًمصدق لسان ٍفيها يفرق كل أمر حكـوقوله ] ١٢: ٤٦األحقاف  [ًا عربياٌ ُّ ُ ْ  اًيم, أمـرُ
ٌّإنـه حلـق وحكى عنه أبو العباس كـذلك يف قولـه ] ٥, ٤: ٤٤الدخان  [من عندنا ّ

ّمثل ما أنكم تنطقون َ]  ًومل يقـل أبـو عـيل وال ابـن جنـي شـيئ] ٢٣: ٥١الذاريات , اّ
ّلكن تعليقات املحقق تفيد أن القول يف هذه اآليات ورد يف كتب املسائل ويف كتـاب  ّ

َ أن أبــا عــيل كــان يــدون رؤوس املوضــوعات يف مواضــع مــن ّ ممــا يــدل عــىل,ّاحلجــة ّ ّ ّ
ففي آيـة الـذاريات أحـال . التذكرة ليعود إىل تفصيلها يف مواضعها من كتب املسائل

املحقق عىل املسائل املنثورة واملسائل الشريازيات واحلجـة للقـراء الـسبعة وقـال أبـو 
ًأخطب ما يكون األمري قـائام(عيل يف مثل  ] ٤٠٢: ١ارات الكتـاب وهـي مـن عبـ) [ُ

ُّأرخص ما يكون الرب قفيزين(و ُ ّوعلـق عـىل هـذه ] ٤٠١: ١من عبارات الكتـاب ) [ُ
 جـاز فيـه ًما كان من ذلك اسام: ّ مسد اخلرب بقولهاًالعبارات التي ورد فيها احلال ساد

ْالرفع والنصب, وما كان من ذلك صفة مل جيز فيه إال النصب ً . 
ُوهو حال, وهو أجدر, لـدخول األلـف : قال) َول فاألولادخلوا األ: (ثم أورد قوهلم ٌ

ّوقد بـني الـسيد املحقـق أن . ُوالالم فيه, وأجاز الرفع عىل البدل عىل املعنى, كام جييزه عيسى
وحكـى أن أبـا عمـر أجـاز فيـه البـدل ومل » املسائل املنثـورة«ّأبا عيل نقل هذه املسألة إىل كتابه 

ليـدخل, :  كتابه عـن عيـسى بـن عمـر الرفـع عـىل معنـىجيز سيبويه إال النصب, وحكى يف
 ). ٢٧٨ والشريازيات ٣٩٨: ١الكتاب (فحمل أمر املخاطب عىل الغيبة 
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 ] من الطويل: [الكميت: قال أبو عيل
ــــإنني ــــي ف ــــي هاشــــم رهــــط النب ّبن ِ  ُ وأغـــضباًهبـــم وهلـــم أرىض مـــرار  ٍ

 . ّم واتباعهمّمتعلق بمحذوف, أي أنجو وأسلم هبم, أي بحبه) هبم(قال إن 
ْلرهبم يرهبـونأي من أجلهم كقوله تعاىل ) وهلم أرىض(أما قوله  َّ]  ٧األعـراف :

متعلقـة بـأرىض ألن املعنـى لـيس ) هلـم(أي من أجله, ومل جيز أبو عيل أن تكـون ]. ١٥٤
هلم أرىض, أي من أجلهم أرىض ومن أجلهم أغـضب, فحـذف : عىل ذلك, ألن املعنى

أرضـاهم وأغـضب, : ألوىل عليهـا, أمـا عـىل التقـدير األول فيكـونالثانية لداللة ا) هلم(
أغضب هلم, ثم حيذف كام حذفت عىل التقدير الـصحيح, : وعىل هذا ال يستقيم أن يريد

أي تعليق اجلار واملجرور والظرف [ّألنك إن جعلتها متصلة باملفعول مل يدل عىل التبيني 
ّبمقــدر دل عليــه املتــأخر, وامتنــع تعليــق اجلــا ٍ ر باملتــأخر ألمــور خمتلفــة مــذكورة, وهــو ّ

) اًوحيـ(فـال ترفـع ) اً لـه ووحيـاتب]. (عن املحقق. مصطلح يكثر عند أيب عيل وذكره املربد
ًويضمر له اخلرب مستغنى عن إظهارها, ألن األوىل ليست خرب  . اً

 ]من الوافر[: بعد ذلك أتى بيت لقيس بن زهري
ــــــــالء ــــــــوب ل ــــــــك عرق ٍوال يعيي ٌ ُْ ُ ــــــصف اخلــــــصيمإذا مل  َ ُ يعطــــــك النَّ َ َ ْ َُ 

ٍلـألي, «: ّحمرفة وصواهبا» لالء«ّومل يعلق بيشء, وذكر األستاذ املحقق أن كلمة  ْ
َواملعنى أنه ال تعجزك احليلة لتنْتـصف مـن خـصمك .. ومعناه اللتواء خصم عليك ِ َ َ ُِ

 . احليلة: والعرقوب. إذا ظلمك
 ] يلمن الطو[:أنشد أبو بكر وذكر بيت الفرزدق: ثم قال
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ـــــة ـــــسري وكيع ـــــرز ب ـــــراء مل خت ٍووف ٍ ْ َ َ َْ ُ   )٢٠( يـــدي برشـــائهااُغـــدوت هبـــا طيـــ  ْ
 . ّمصدر أي ذات طي) اطي(قال أبو عيل 

ْفعىل, مؤنث ) ّطيا: (غريه  . )٢١ ()ّطيان(َ
ومحلـه عـىل ) ّطـي(جعله تثنية : قال] ٍّمثنى طي: ّطيا) [ّطيا يدي برشائها: (آخر

 . رشائها بيديّطيا : ّالتقدمة والتأخري, أي
ّومــن ثــم أشــار إىل ثالثــة » طيــا«ّوواضــح هنــا أنــه قــدم ثــالث قــراءات لكلمــة 

 : توجيهات إلعراهبا ثم انتقل إىل ذكر خرب ال عالقة له باملباحث املذكورة قال
ُأظن هـذا ممـا كتبـت عـن أيب بكـر : قال احلارث بن زهري يف قتله حذيفة بن بدر ّ

ُمن كتب أيب ع] هـ٣٢١ابن دريد [ ّالتي ذكر أنه سمعها من ثعلـب ] هـ٢٠٩ت[بيدة ُ
 ] من الوافر: [ُعن أيب عبيدة] هـ٢٣٢ت[عن األثرم ] هـ٢٩١ت[

ــــر ــــري فخ ــــاءة غ ــــىل اهلب ــــت ع ٍترك ْ َ َ ِ َ َ ُحذيفـــــة حولـــــه قـــــصد العـــــوايل  ُ َ ُ ُِ َ َ َ 
ٍولــــوال ظلمــــه حــــنَش بــــن عمــــرو َ َ َُ ُ ْ ــــــــالل  ُ ــــــــا ب ــــــــاهم وابن ِإذن ال ق ُ ُ 
ــــــي َوْخيــــــربهم مكــــــان النــــــون منّ ِومــــــا أعطيتــــــه عــــــرق اخلــــــالل  ُ َِ ُ ُ ُ 

ّاخللة): ِاخلالل(و. ّاملودة واملكافأة): العرق: (قال  الـذي –َمل يعطـوين الـسيف : يقـول. ُ
ُ عــن مــودة, ولكــن قتلــت وأخــذت–هــو ذو النــون  ُ َ َ : وقولــه. ٌنــداء) حــنش بــن عمــرو(و. ّ

                                                           

. ختاط: والوكيعة الصلبة اإلهاب, خترز. , ويقال ذلك للفرس املألىاًفرس: فراءأراد بو) ٢٠(
 .اللجام: والرشاء

 .ضامر: ّجائع مل يأكل, وفرسه ابن قتيبة بـ: ّطيان) ٢١(
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 . معهُ املقتول املأخوذ منه السيف الذي كان – مجلة يف موضع نصب –) وخيربهم(
 ] من الطويل  [:ة مالك بن بدر ترثي أباهاوانتقل بعد ذلك إىل بيت البن

ــــــة ــــــالرقمتني محام ــــــجعت ب ٌإذا س ْ َّ ِأو الــرس تبكــي فــارس الكتفــان  َْ َ ِ َ َ ِّ َّ ِ 
ِفرسه, وكان يسمى الكتفان: قال ابن حبيب ّ ُُ. 

ُقال النرض بن شميل يقال ُ َال يدرك هذا بارشب اسعه: (ْ ُِ َ ْ ُ َ درك بعجلة, ُال ي: أي) ْ
ْوهو من الرشب والسعي ّولعل مسوغ جميء هذا هو غرابة هـذه العبـارة التـي قـال . ْ ّ

 .مل أجده يف كتب األمثال وال غريها: فيها األستاذ املحقق
ُّوسمعت أبا الدقيش يقول : ثم قال  ] من الرجز[ُ

ــــــــــراب ــــــــــح وال ت ــــــــــة ال ري ُليل ٌُ َ 
ًإال غرابــــــــ ُ ُ يف اســــــــته تـــــــــوراباّ ْ ِ ِ 

 ] من املتقارب[ ّأنشدنا أبو اخلطاب:  ثم قال.الرتاب: يريد
ــــــــىل هيكــــــــل ــــــــبيل ع ــــــــا أي ٍوم ٌّ َ َبنـــــاه وصـــــلب فيـــــه وصـــــارا  ْ ّ)٢٢( 

ّأيبيل(ففتح الباء من : قال َ  . من الصورة) صار(و) ْ
َاخلرص: (قال اخلليل: وقال َاخلرص(و) َ وقـال ) جبذ(و) جذب(ٌسواء بمنزلة ) َ

َاخلرص: (ْالنّرض َيكون يف لثق) َ َ)٢٣(  
                                                           

ّاختـذ : ّوصـلب. واهليكل هو املكان يف الكنيسة حيـث يقـف الراهـب. الراهب: األيبيل) ٢٢(
 .ّلغة يف صور: وصار. اًصليب

َالذي به جوع وبرد, واخلرص: صِاخلر) ٢٣( ومل : قـال املحقـق. الربد الـذي جيـده يف أطرافـه: َ
ْأجد من محله عىل القلب َواللثق. َ  .ّالندى: ّ
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 ] من الطويل[ :وأنشد
ــــر ــــدر مــــا طعــــم فرف ــــة مل ت ٍحجازي ُ ُ ٌْ ُ ْ ِّ ـــــ  ْ ـــــأت يوم ًومل ت ـــــرشاِ ـــــا بتب ِ أهله ِّ ُ 

ُالفرفر( ِّالتبرش(عصفور, و) ُ ْصعوة) ُّ  ] أي عصفور صغري: [َ
ُّقال ابن الزبري: وقال ًلو سألوين تلنَّة ما أعطيتهم: (ُ ّآجرة: يعني) ُ ُ . 

 ] من الوافر[ :وأنشدنا
 ُم ســــيف امــــسالماِةصمــــصامعلــــم

ُعىل الصمصامة السيف السالم, : يريد. وهذا عجز بيت لعمرو بن معد يكرب ِ
 : والصمصامة اسم سيفه وهكذا جاء البيت بتاممه. مكان األلف والالم) ام(فجعل 

ــــــــي ــــــــه ومل خينّ  ُعلمصمــــصامة ام ســــيف امــــسالم  صــــــــديقي مل أخن
 ] من الرجز[: وأنشد

ُتلقـــــــــم يف الفـــــــــاثور با َ  ّلظهـــــــــائرْ
ًلقـــــــام َ يقـــــــيم غـــــــضن احلنـــــــاجرْ َ َ ُ 

 . ِاملعروف اخلوان, وأراد به ها هنا القصعة: الفاثور: قال
 ] من الطويل[ :)٢٤(أنشدنا القاسم بن معن: وقال

ــــــوا بفتيئـــــــة ــــــان رم ـــــــن فتي ٍعليه ُ ٌ ّ 
 أي افرتى عليها ) افتأت عليها: (يقال: وقال

                                                           

 هــ فواضـح هنـا ٢٨٨هـ وأبو عيل ولد سنة ١٧٥القاسم بن معن, من علامء الكوفة ت ) ٢٤(
ّأن أبا عيل ينقل عمن أنشده القاسم وعمن سمع من القاسم وكذلك ي  .قال فيام سيأيتّ
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 ] من الوافر[ :وسمعت القاسم بن معن يقول: قال
ُّعـــــىل األرحـــــام يمــــــددن الثـــــدينا ْ ُ ْ ِ 

َّاحلمد هللاِ رب العاملنيوسمعته يقول : قال َ )٢: ١الفاحتة [)٢٥ [ 
 عىل هذه الوترية يف عدة صفحات, – وهي ليست مسألة –ومتيض هذه املسألة 

وكل ما فيها أن أبا عيل يسوق عبارات مـسموعة ويـرشح بعـض مفـردات منهـا, أو 
 : ّفي بإيرادها دون أن يعلق عليها, فمن العبارات التي اكتفى بإيرادهايكت

عـال ففـات األبـصار, ودنـا : ( يذكر جالل اهللا سـبحانه فقـالاًسمعت أعرابي
 ). فشهد األرسار

 ). اً ال يرجع شهراًإذا مرض الشيخ يوم: (يقال: سمعت أبا اخلطاب يقول
ْصلو: ( يقولاليَذُسمعت ه: وقال اخلليل ُصليت: يريدون) ُتََّ َّ . 

ِجعلكم اهللا يف رفاقة حممد: ( يقولًاسمعت أعرابي: وقال َ .( 
ُّلفالن رشها ويرهـا: (ويقال َ ُّ ّهـو يف اليـار واحلـار : إتبـاع, ويقـال): ُّيرهـا(, )ٍ ّ
 . اًإتباع أيض
ّقتيل رميا ورمية: (ويقال ِِّ ِ ِ ْإذا أتته رمية وال يدرى من رماه) ُ َُ ْ َْ ٌ . 

                                                           

وقرأ بنـصب الـدال وكـرس : قال املحقق. َّرب بالنصب.. َاحلمد: يشري أبو عيل إىل قراءة) ٢٥(
وجعـل . ّالالم هارون العتكي وسفيان بن عيينة واحلسن وغريهم, ومل يذكر القاسم فيهم

وذكـر الطـويس أهنـا لغـة يف قـريش . سيبويه نصب الدال لعامة بني متيم وكثري من العرب
بالنصب زيـد بـن عـيل وأبـو ) َّرب(وقرأ ) ُأمحد(ّريهم, ويوجهون النصب بتقدير فعل وغ

  .]٧−٥: ١عن معجم اخلطيب . [زيد والكسائي وغريهم
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ُ للني احلاشية ألهلهاً فالنّإن: (ُويقال  . ِّلني اجلانب هلم: أي) ِّ
ّاشرتيت مالءة طولية: (وقال آخر ُ ً ُ  . طويلة: أي) ُ

ًقد آزر فالن: (وقال ّشبوا فشدوا ظهره: أي)  بنوه, وأوزروهاَ ّ . 
ٍليس هذا من رضب فالن وال أرضه: (ويقال ْ  . ليس مثله: أي) َ
ٌعنده أترثة: (ويقال ِ  . مجاعة تراث) ْ

ْ مــن قــومي فلــم يرجــع ســفري, ومل يــزور ًالأتيــت رجــ(قــال بعــض العــرب و ّ ْ ُ
ُمل يعطنـي قـدر مـا أنفقـت يف سـفري, ): ُمل يرجع سفري). (ْرحلتي, ومل يصل رمحي َ ْ َ ُ

ْمل يزور رحلتي(و ِّ ْمل يكرم زياريت): ُ  ] من الطويل[ :وأنشدنا الفرزدق . ُ
ـــــــة ـــــــاس رش قبيل ـــــــل أي الن ًإذا قي ٌّ ُّ ٌأرشت كليــــب  َ ْ ُ بــــاألكف األصــــابعَّ ِّ 

ًال ترش فالن: (ُّأشارت إليها بأهنا رش الناس, يقال: يريد َُّ ُ وال تـشنَعهاِ ْ ْ ّال تـرشه) َ ُ :
ْال ترش إليه برش, وتشنعه ّ ْ ُشنَعته: ُ ْ  . ذكرته باألمر القبيح: َ

 . أي هلم لغة سوى لغتنا) ٌلبني فالن لغة علينا: (وقال
َستأتن فااً ذكراًكان محار: (ومن األمثال  ] من الرجز[: ومنها) ْ

ْعنـــــز نـــــزت يف حبـــــل فاستتيـــــست ْ َ ْ ٌ َْ ْ ٍ َ َ َ 
 ] من الرجز[ :وأنشد 

ِوالــــــدهر ال يبقــــــى عــــــىل ألوانــــــه ْ َ ـــــــه  ُ ـــــــاملرء واطمئنان ِشخوصـــــــه ب ُ ُ ُ 
 . الذين كانوا: , يعنياًأظنّهم هم الذين كان هجا حممد]: أعرايب[وقال 

 : ّوختم ما سمي بمسألة بقوله
ر: (هموقال بعض ًلو غـزوت العـام بك ًـ كنـت عاماْـَ ً أجـود غـزاوة ًال قـاباَ َ
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 . )٢٦()منك العام
 ] من الطويل[ :ُالقهر واإلجبار, وأنشد: )٢٨ ()اخلزاوة: ()٢٧(ِّوقال مؤرج

ًومــــا نــــسأل اإلصــــالح إال خــــزاوة َ َ ّ ــــــــوم  َ ــــــــسمهري املق ــــــــا بال ِأعادين َّ ّ ََ ُ َّ ِ 
ُوإنــا لنُعطــي النّــصف مــن لــو نــضيمه ْ ُْ ََ ِر ونـــــــأبى نخـــــــوة املـــــــتظلمَأقـــــــ  َّ ّ َّ 

 . وهبذا اإلنشاد تنتهي هذه املسألة التي تضمت إشارات إىل عدد من املسائل
كأنـه  ,ّ متفرقـة, ومل يعلـق عليهـااًأشـطرواملسألة التي بعدها كانت أنـه أنـشد 

 . ّادخرها ملسائلة
ي ُوال يعدم املراجع للتذكرة أو لنقل ملختار التـذكرة أن يقـع عـىل رأي نقـدي ذ

 ] من الكامل[ :ّأساس لغوي, فقد أنشد قول أيب الشيص
ـــشباب مـــالءة ـــرد ال ًعوضـــت مـــن ب ُ ْ ُ ْ ُِّ ًخلقــــ  ُ ِ وبــــئس معوضــــة املعتــــاضاَ َ ْ ُُ ُ َ 

ُعوضت(لو قال مكان : قال ُرديت): (ِّ ِّ َلكان أحسن وأصنع من وجهـني, أمـا ) ُ
ّفليقل تردد : أحدمها ِّعوضت(ّ ّان, ألن هذا فاثنان منه كافي) معتاض(و) معوضة(و) ُ

ً فإىل غاية, وليس حيسن أن يكثر جد–ُ وإن كان يستحب –التجنيس   .اُ
ِرديـت ع: فإنـه يكـون معنـاه: ُعْوأما اآلخر وهو األصـن ُ ّ ْ مـن بـرد ًال أو بـداًضـَوُ ُ

                                                           

 .ّ الشقاوةوهي عىل وزن) غزا(مصدر للفعل : الغزاوة) ٢٦(
ّمؤرج السدويس البرصي النحوي, كان من أعيان أصـحاب اخلليـل, ذكـر الـزركيل أن ) ٢٧( ّ

 . هـ١٩٥كانت سنة وفاته 
أي سـاق, ) حـزا(باحلـاء املهلمـة مـن ) اخلـزاوة(ال يبعد أن تكون : قال األستاذ املحقق) ٢٨(

  .حزى: وذكره الصغاين يف التكملة, وجعله القاموس



ّخمتار تذكرة أيب عيل الفاريس وهتذيبها   عبد اإلله نبهان.  د− ّ
  

٥٦٩

ًالشباب مالءة خلق ً ْمن(, وال تكون اُ هنا مثلها يف قولك أعطيت مـن الـدراهم كـذا ) ِ
ْبـرد الـشباب(ّو ثالثني, لو كان كذا لكان خطـأ, ألن ّوكذا, ومن الدنانري عرشين أ ُ (

َجديد ال خلق, ولكـن يكـون  َ ْمـن(ٌ جلعلنـا مـنكم فيـه مثلهـا يف قـول اهللا سـبحانه ) ِ
ُمالئكة يف األرض ْخيلفون ًُ َ]  منكم, كقولـه ًالمكانكم وبد: أي] ٦٠: ٤٣الزخرف 

ْقل من يكلـؤكم بالليـل والنهـار مـن الـرمحن اًأيض ْ َ ْ ُ] أي مكانـه ] ٤٢: ٢١نبيـاءاأل
 .  منهًالوبد

ْمـن(واسرتسل أبو عيل يف الكالم عىل معنى  مـن الـدراهم, : , فقـد كانـت يف مثـل)ِ
ورضب )  مـنًالبـد(ومن الدنانري للتبيني, لكنهـا يف الـشواهد األخـرى جـاءت بمعنـى 

 ] من الطويل[: وكقول اآلخر : قال. ّلذلك أمثلة من القرآن الكريم كام مر ومن الشعر
ًفليـــت لنـــا مـــن مـــاء زمـــزم رشبـــة ْ َ ِ ِمـــــربدة باتـــــت عـــــىل طهيـــــان  َ َ َ ْ ً َّ)٢٩( 

ّ من ماء زمزم, أو مكان ماء زمزم رشبة مربدة وكقول اآلخرًالفليت لنا بد: أي ً َِ  :
 ] من الوافر[

ْكــــــسوناها مــــــن الــــــريط الــــــيامين ـــــــضول  َّ ـــــــائق يف مغانيهـــــــا ف ُبن َ)٣٠( 
                                                           

جبــل : وطهيــان. ٢٠: ١البيــت لــيعىل األحــول األزدي, وهــو مــن أشــعار اللــصوص ) ٢٩(
 .باليمن

 يف بنائقهـا اًمـسوح]: مراجـع ذكرهـا[روايته فيهـا كلهـا و: قال املحقق. ّالبيت للمخبل) ٣٠(
والبنـائق . ريطة وهي املالءة: ّوالريط مفردة. واملعنى عليه, وال معنى هنا ملغانيها. ُفضول

ٍمجع بنيقة وهي كل رقعة ترقع يف القميص ْ ّوأراد باملسوح عرقها, شبهه لـسواده باملـسوح . ّ
ْوهي مجع مسح, وهو الكساء من الشعر  .ن املحققع. ِ



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٧٠

ًكـسوت زيـد: كسوناها منها عىل قولك: ّمكان الريط اليامين, وليس معناه: أي  اُ
ًجبة, ومن القصب حلة ّمن اخلز ًّ ّ . 

ًرديت مكان برد الشباب أو بدله مالءة خلق: فكذلك كان يكون معناه ََ َ ً َ َ ُ ِّ ْ وهـذا . اُُ
 . واضح يف معناه

 : ْوقد يتدخل ابن جني يف بعض املسائل, وينطق بلسان أيب عيل كأن يقول
ّوأليب عيل أن يفصل ويقو  . وكنت سألت أبا عيل: ْل, وكأن يقولّ

ــار التــذكرة(والــشواهد يف  ــرة جــد)خمت ُ ألن الكتــاب بنــي عليهــا, فهنــاك ا غزي
الشواهد القرآنية واحلديثية وأمثال العرب وأقواهلم وشعر الـشعراء, ومل يقتـرص أبـو 

أليب  أليب العتاهية والبـن املعتـز وللمتنبـي واًعيل عىل الشعر القديم, بل أورد أشعار
 . ّولكن ذلك قليل إذا ما قيس بام ورد من أشعار القدماء.. الشيص

ّإن كتاب التذكرة كتاب غنـي باملـسائل والقـضايا النحويـة والـرصفية واللغويـة 
ّوكيف ال ? وهو خزان فكر أيب عيل ومسائله, فإذا كـان خمتـار التـذكرة الـذي قـدمنا  ّ

 . عليه األصل هبذا الغنى فام بالنا بام اشتمل إليه )٣١(ملحة

                                                           

 .النظرة العجىل: اللمحة) ٣١(


