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قواعد النشر
مجلة جامعة اإلمام محمدد ندس ودعوإل اإلود ماة لالعلدوم العرنادة) إلوريدة علمادة محةمدة
تصدر عس عماإلة البحث العلمي نالجامعة .وتُعنى ننشر البحوث العلماة وفق الضوانط اآلتاة :
أوالً  :يشترط في البحث لاقبل للنشر في المجلة :
 -1أن يتسم ناألصالة واالنتةار والجدة العلماة والمنهجاة وو مة االتجاه .
 -2أن يلتزم نالمناهج واألإلوات والووائل العلماة المعتبرة في مجاله .
 -3أن يةون البحث إلقاقاً في التوثاق والتخريج .
 -4أن يتسم نالس مة اللغوية .
 -5أال يةون قد وبق نشره .
 -6أال يةون مست ً مس نحث أو روالة أو كتاب وواء أكدان للدل للباحدث نسسده
أم لغاره .
ثانااً  :يشترط عند تقديم البحث :
-1

أن يقدددم الباحددث ًلب داً ننشددره مشددسوعاً نسددارته الةاتاةلمختصددرة) وًقددراراً
يتضمس امت ك الباحث لحقوق الملةاة السةرية للبحث كام ً والتزاماً نعددم
نشر البحث ًال نعد موافقة خطاة مس هائة التحرير .

-2

أن يةون البحث في حدوإل ل )55صسحة مقاس ل. )A 4

-3

أن يةدون حجدم المدتس ل  Traditional Arabic )11والهدوام

حجدم ل)14

وأن يةون تباعد المسافات ناس األوطر ل مسرإل) .
-4

يقدددم الباحددث نسددخة مطبوعددة مددس البحددث ونسددخة حاوددوناة مددم ملخدد
ناللغتاس العرناة واإلنجلازية ال تزيد كلماته عس مائتي كلمة أو صسحة واحدة .

جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 4112هـ

9

ثالثاً :التوثاق :
كل صسحة أوسلها على حدة .

 -1توضم هوام

 -2تثبت المصاإلر والمراجم في فهرس يلحق نآخر البحث .
 - 3توضم نمالج مس صور الةتاب المخطوط المحقق في مةانها المناوب .
 - 4ترفق جمام الصور والروومات المتعلقة نالبحث على أن تةون واضحة جلاة .
رانع داً  :عنددد وروإل أوددماء األعد م فددي مددتس البحددث أو الدراوددة تددةكر وددنة الوفدداة نالتدداري
الهجري ًلا كان العَلَم متوفى .
خامس داً  :عنددد وروإل األع د م األجنباددة فددي مددتس البحددث أو الدراوددة ف نهددا تةتددب نحددرو
عرناة وتوضم ناس قوواس نحرو التاناة مدم االكتسداء ندةكر االودم كدام ً
عند وروإله ألول مرة .
واإلواً  :تُحةَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة مس قبل اثناس مس المحةماس على األقل.
وانعاً  :تُعاإل البحوث معدلة على أوطوانة مدمجة  CDأو ترول على البريدد اإللةتروندي
للمجلة .
ثامنا ً :ال تعاإل البحوث ًلى أصحانها عند عدم قبولها للنشر .
تاوعاً  :يُعطى الباحث نسختاس مس المجلة وعشر مست ت مس نحثه .
عنوان المجلة :
جمام المراو ت ناوم رئاس تحرير مجلة العلوم العرناة
الرياض  -11432ص ب 5151
هاتف  - 2552551 :ناووخ ل فاكس ) 2595261
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المحتويات
القِرَاءَاتُ القُرْآنِيَّةُ فِي قَولِهِ –تَعَالَى  :-ﮋﮇﮈﮊ

41

تَوْجِيهٌ نَحْوِيٌّ صَرْفِيٌّ دَلَالِيٌّ
د .غازي بن خلف العتييب

"املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي"
د .محود بن محاد الربعي
حـــــدّ الظّرف عند ابن مالك وموقف النّحويني منه
د .عبداهلل بن عبدالعزيز بن حممد الوقيت
شعر احلسني بن ريان ( ت  961هـ )  :مجعاً وتوثيقاً

د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي
التّواتر السّرديّ يف رواية (ترمي بشرر) لعبده خال

د .منصور بن عبد العزيز املهوس

441
411
231
114
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ت القُرْآنِيَّةُ
القِرَاءَا ُ
فِي قَولِهِ –تَعَالَى  :-ﮋﮇﮈﮊ

تَ ْو ِجيهٌ ََْن ِو ٌّ
ص ْرِِفٌّ َد ََلِلٌّ
ي َ

د .غازي بن خلف العتييب
قسم النحو والصرف وفقه اللغة  -كلية اللغة العربية
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

القِرَاءَاتُ القُرْآنِيَّةُ ِفي قَولِهِ –تَعَالَى

 :-ﮋﮇﮈﮊ

ِي دَلَالِيٌّ
َتوْجِيهٌ نَ ْحوِيٌّ صَرْف ٌّ
د .غازي بن خلف العتييب
قسم النحو والصرف وفقه اللغة  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1441 /5 /24 :هـ

تاريخ قبول البحث1441/7/14 :هـ

ملخص الدراسة:

فإنَّ من أشرف املقاصد وأنبل الغايات خدمةَ كتاب اهلل –تعاىل  -والذودَ عن
حِماه ودفعَ شبهات األغرار األحداث املتعلِّقة باختالف القراءات وتنوُّعها ،ولقد
هيَّأ اهلل -عزَّ وجلَّ  -علماء أجالء ،نذروا أنفسهم وأوقاتهم لدحض هذه الشبه
واألقاويل ،فانشغلوا بتوجيه هذه القراءات توجيهاً يكشف عن معانيها ،ويزيل
مستغلقها ،وجيلِّي عللها وأعاريبها ،مستندًا إىل الدليل ،معتمدًا على احلجَّة.
وقد جاء هذا البحث ليسهم يف هذا اجملال ،ويلقي الضوء على مجلة من
القراءات اليت بلغ عددها مثانياً وثالثني قراءة يف قوله –تعاىل :-
ﮋﮇﮈﮊ -ال سيما أن بعضها مل ينل حظَّه من التوجيه  -ويكشف عن
أثر الداللة يف توجيه هذه القراءات املختلفة ،وجيلي بوضوح عمق اللغة وثراءها،
وذلك من خالل األساليب والطرق اليت متتاز بها يف اشتقاق الكلمات وتوليدها،
ودقة املعاني اليت تتضمنها مفرداتها ذات املعاني املتشابهة واملتماثلة.
الكلمات املفتاحية :
القراءات القرآنية – التوجيهات النحوية والصرفية – أثر الداللة

املقدمة
احلمد هلل ربِّ العاملني ،الرمحنِ الرحيم ،وصلى اهلل وسلَّم على
نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
أمَّا بعد:
فإنَّ من أشرف املقاصد وأنبل الغايات خدمةَ كتاب اهلل –تعاىل -
والذودَ عن حِماه ودفعَ شبهات األغرار األحداث املتعلِّقة باختالف
القراءات وتنوُّعها.
لقد هيَّأ اهلل -عزَّ وجلَّ  -علماء أجالء ،نذروا أنفسهم وأوقاتهم
لدحض هذه الشبه واألقاويل ،فانشغلوا بتوجيه هذه القراءات توجيهاً
يكشف عن معانيها ،ويزيل مستغلقها ،وجيلِّي عللها وأعاريبها ،مستنداً
إىل الدليل ،ومعتمدًا على احلَّجَّة.
وقد يسَّر اهلل لي أن وقفت على مجلة من القراءات اليت بلغ عددها
مثانياً وثالثني قراءةً يف قوله –تعاىل  :-ﮋﮇ ﮈﮊ ،فألفيتها
مادة جديرة بالتوجيه واإليضاح ،فعقدت العزم على مجعها ودراستها
حتت عنوان" :ال ِقرَاءَاتُ ال ُقرْآنِيَّةُ فِي قَولِهِ –َتعَالَى  :-ﮋﮇ
صرْفِيٌّ دَلَالِيٌّ"؛ لعلِّي بهذا أنالُ شرفَ خدمة
ﮈﮊ تَوْجِيهٌ َنحْوِيٌّ َ
كتاب اهلل –تعاىل .-
وكان من أسباب اختياري هلذا املوضوع:
أوالً :وفرة املادة العلميَّة وغزارتها كما ذكرت آنفاً.
َّ
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ثانياً :كون هذه القراءات مبثوثة يف كثري من املصادر واملراجع.
ثالثاً :أنَّ بعض القراءات الواردة يف اآلية مل تنل حظَّها من التوجيه.
رابعاً :ارتباط هذا املوضوع وصلته الوثيقة بالداللة واملعنى.
والدراسة وضعت أهدافاً تصبو لتحقيقها ،منها:
أوالً :مجع هذه القراءات وتوجيهاتها يف موضع واحد؛ ليسهل الرجوع
َّ
إليها واإلفادة منها.
ثانياً :تسليط الضوء على بعض القراءات اليت مل تتطرَّق إليها توجيهات
العلماء السابقني.
ثالثاً :الكشف عن أثر الداللة يف توجيه هذه القراءات املختلفة.
رابعاً :إبراز ثراء اللغة العربية وأثرها يف هذه القراءات.
خامساً :بيان حَّجج هذه القراءات املختلفة وأدلِّتها.
وأمَّا ما يتعلَّق بالدراسات السابقة ،فلم أقف على حبث أو دراسة
مستقلَّة يف إحصاء مجيع القراءات الواردة يف قوله –تعاىل  :-ﮋﮇ
ﮈﮊ ودراستها دراسة حتليلية تفصيلية ،ورمبا وردت بعض
القراءات املشهورة فيها يف بعض الدراسات اليت تناولت توجيه
القراءات ،ودراسة املسائل النحوية والصرفية ،واالختيارات.
وأمَّا منهج البحث ،فقد قام على االستقراء والتحليل ،وذلك من
خالل:
أوالً :ذكر القراءات الواردة يف اآلية.
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ثانيا :استقراء ما قيل يف توجيه القراءات.
ثالثاً :حتليل الوجوه املذكورة والنظر فيها.
رابعاً :الرتجيح.
وأشري أنَّي سرت يف حترير القراءات وتوجيها على النحو اآلتي:
أوالً :مجع القراءات الواردة يف اآلية الكرمية.
ثانياً :تصنيفها حسب مباحث البحث.
ثالثاً :ترتيبها يف املبحث الواحد حسب األقوى ،مبتدئاً بالقراءات
املتواترة ،مع جعل القراءات املتقاربة متتالية ،وأعين باملتقاربة :القراءات
اليت تتَّفق يف اللفظ وختتلف يف اإلعراب.
رابعاً :توثيق كلِّ قراءة بنسبتها إىل من قرأ بها ،مع بيان درجتها من حيث
التواتر والشذوذ ،فإن مل أقف على نسبتها ألحد أشرت إىل ذلك مع
اإلحالة إىل املصادر اليت ذكرتها.
خامساً :عرض توجيهات العلماء وأقواهلم يف القراءة ،مع توثيقها من
مظانِّها األصيلة ،فإن مل أمتكن من ذلك وثقتها من املصادر األخرى اليت
أشارت إليها.
سادساً :اجتهدت يف توجيه بعض القراءات اليت مل أقف على توجيه هلا
فيما بني يدي من املصادر ،وأشرت إىل ذلك.
سابعاً :بيان التوجيه الراجح يف القراءة ،مدعِّماً ذلك باألدلة قدر
اإلمكان.

جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 7441هـ

71

ثامناً :عزو اآليات القرآنية والقراءات.
ثامناً :ختريج الشواهد الشعرية ،وذلك من خالل:
أ  -نسبة البيت لقائله.
ب  -ذكر حبره.
جـ  -توثيقه من املصادر واملراجع اليت أشارت إليه.
د  -شرح غريبه إن وجد.
هذا ما يتعلق باملنهج.
وأمَّا خطة البحث ،فقد اقتضت أن يَُّجعَل يف مقدمة ومتهيد ومبحثني
وخامتة ،وثبت للمصادر واملراجع ،وفهرس للموضوعات.
املقدمة :أشرت فيها إىل أسباب اختيار املوضوع وأهدافه
والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.
التمهيد :وفيه نبذة عن مصطلح توجيه القراءات.
املبحث األول :قراءات مادة (عبد) فِعالً.
املبحث الثاني :قراءات مادة (عبد) امساً.
أهم نتائج البحث.
اخلامتة :وفيها ُّ
ثبت املصادر واملراجع.
فهرس املوضوعات.
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وبعد :فهذا ما وفقين اهلل –تعاىل  -إليه وأعانين على تسطريه،
عز
وأجدُ من حقِّه –سبحانه  -أن أمحده على ذلك وأشكره؛ فربي – َّ
ين عليه.
وجلَّ  -أحقُّ من حُمِد وأُث َ
وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
التمهيد :نبذة عن مصطلح توجيه القراءات:
توجيه القراءات حركة نقديَّة كانت يف بداياتها اجتهادات فرديَّة
ومالحظات متفرِّقة يستدعيها املقام وتقتضيها احلاجة ،رُويت عن بعض
الصحابة والتابعني ،واستمرت هذه املرحلة مسايرة ملرحلة جديدة ،وهي
مجع القراءات صحيحها وشاذِّها دون متايز أو فصل ،كما فعل هارون
ثم أعقب هذه املرحلة مرحلةٌ مهمَّة فاصلة،
األعور وأبو عبيد والطربيَّ ،
تتمثَّل يف اختيار اإلمام جماهدٍ القراءاتِ السبعَ.
هذا الصنيع هيَّأ للنحاة مسلكاً جديداً يف التوجيه متثَّل يف توجيه
القراءات السبع واالحتَّجاج هلا ،كما صنع أبو علي يف احلَّجَّة للقراء
السبعة ،وتوجيه القراءات الشاذَّة واالحتَّجاج هلا –أيضاً  ،-كما صنع
تلميذه ابن جين يف احملتسب(.)7
مصطلح توجيه القراءات:
قبل الشروع يف احلديث عن مصطلح توجيه القراءات جيدر بنا
الوقوف على معنى التوجيه يف اللغة.
( )7انظر :أبو علي الفارسي  ،762 - 751وضوابط الفكر النحوي .115/7
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التوجيه لغة:
مصدر وجَّه يوجِّه ،وأصله من الوجه.
ووجَّهت الشيء :جعلته على جهته ،والتوجيه :أن حتفر حتت
ثم تُضَّجِعها(.)7
القثاءة أو البطيخة َّ
جاء يف املثل :وجِّه احلَّجر وِجهة ما له ،وهو يف الشيء إذا مل يستقم
من جهة أن يُوجَّه له تدبري من جهة أخرى ،وأصل هذا يف احلَّجر يُوضَع
يف البناء فال يستقيم ،فيُقْلَب على وجه آخر فيستقيم(.)1
ووجَّه القومُ الطريق للنَّاس توجيهاً ،إذا وَطِئوه وسلكوه حتى
استبان أثر الطريق ووضح ملن سلكه(.)1
ممَّا تقدَّم يُفْهَم أنَّ التوجيه يف اللغة يدور معناه حول جعل الشيء
على وجهه الالئق به.
التوجيه اصطالحاً:
ضنَّت مصادر هذا الفنِّ املتقدِّمة واملهتمَّون به بذكر تعريف جامع
مانع له ،وكلُّ ما جاء عقب ذلك حماوالت يعرتيها شيء من القصور يف
بعض اجلوانب.

( )7انظر :معَّجم مقاييس اللغة .11- 11/6
( )1انظر :لسان العرب (وجه)  ،551/71وتاج العروس ( 541/16وجه).
( )1انظر :لسان العرب (وجه)  ،551/71وتاج العروس ( 545/16وجه).
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وأوَّل إشارة -وقفت عليها  -فيها حماولة لتعريف هذا الفنِّ عند
املتقدمني كانت عند طاش كربى زاده (ت 161هـ) ،حيث قال يف حديثه
عن علم علل القراءات" :علم باحث عن لِمِيَّ ِة القراءات"(.)7
واللِّمِّيَّة :مصطلح منطقي يراد به برهان (لِمَ؟) ،ومفاده االستدالل
بالعلَّة على املعلول(.)1
ومصطلح علل القراءات من املصطلحات املرادفة ملصطلح التوجيه
كما سيأتي .-تلتها حماولة ابن عقيلة املكي (ت 7752هـ) الذي عرَّفه بقوله:
"علم يُبيَّن فيه دليل القراءة وتصحيحها من حيث العربية واللغة؛ ليعلم
القارئ وجه القراءة"(.)1
وأمَّا حماوالت احملدثني يف حدِّه وتعريفه فكثرية( ،)4منها ما ذُ ِكرَ يف
مقدِّمات يف علم القراءة ،قال مؤلِّفه" :هو علم غايته بيان وجوه

( )7مفتاح السعادة .115/1
( )1انظر :اإلشارات والتنبيهات .415
( )1الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن .176/4
( )4انظر :توجيه مشكل القراءات العشرية  ،65- 64والقراءات الشاذة ضوابطها
واالحتَّجاج بها  ،761واملوسوعة القرآنية املتخصصة  ،116/7والوجوه البالغية يف توجيه
القراءات القرآنية املتواترة .177
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القراءات القرآنية واتفاقها مع قواعد النحو واللغة ،ومعرفة مستندها
اللغوي حتقيقًا لشرط "موافقة العربية ولو بوجه""(.)7
ومنها ما قاله الدكتور حازم سعيد" :علم يُقصَد منه تبيني وجوه
القراءات وعللها واإليضاح عنها واالنتصار هلا"(.)1
وأيضاً منها تعريف الدكتور عبد العلي املسئول ،قال" :يُقصَد به
تبيني وجه قراءة ما ،واإلفصاح عنه باعتماد أحد األدلة اإلمجالية للعربية
من نقل وإمجاع وقياس واستصحاب حال وغريها"(.)1
ممَّا تقدَّم خنلص إىل أنَّ التوجيه :علم يُعنى بالكشف عن الوجوه
النحوية والصرفية والصوتية والداللية املختلفة للقراءات القرآنية وفق أدلَّة
صناعة العربية املعتربة.
وملصطلح التوجيه مرادفات جاء ذكرها يف عناوين كتب املتقدِّمني
غالباً ،منها:
 االحتَّجاج :ومنه :كتاب "احتَّجاج القراءات" للمربد( ،)4و"احتَّجاجالقراءات" البن السراج(.)5

( )7مقدمات يف علم القراءات .127
( )1مقدمة شرح اهلداية .71
( )1معَّجم مصطلحات علم القراءات القرآنية .755
( )4انظر :الفهرست .65
( )5انظر :الفهرست  .61وجاء امسه يف بغية الوعاة  :772/7احتَّجاج ال َق َرأَة.
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 اإلعراب :ومنه :كتاب "إعراب القراءات السبع وعللها" البنخالويه ،و"إعراب القراءات الشواذ" للعكربي.
 االنتصار :ومنه :كتاب "االنتصار حلمزة" ،ألبي طاهر البزار(،)7ويظهر من عنوانه أنَّه احتَّجاج لقراءة محزة.
 اإليضاح والتبيني :ومنه :كتاب "احملتسب يف تبيني وجوه شواذالقراءات واإليضاح عنها" البن جين.
 التأويل :ومن ذلك قول أبي حيان" :فأمَّا (فِعُل) فمفقود ،ومنقرأ :ﮋ ذَاتِ ا ِحلبُكِﮊ -بكسر احلاء وضمِّ الباء  -فمتأوَّل قراءته"(.)1
 التخريج :وهو من املصطلحات اليت درج على استخدامها أبو حيانوالسمني احلليب وغريهما ،ومنه :كتاب "ختريج قراءات البيضاوي" للمال
علي قارئ.
 التعليل :ومنه :كتاب يف تعليل القراءات السبع ألبي العباساملوصلي( ،)1وكتاب "أسلوب احلق يف تعليل القراءات العشر" مللك النحاة
أبي نزار(.)4
 احلَّجَّة :ومنه :كتاب "احلَّجَّة للقرَّاء السبعة" ألبي علي الفارسي،و"احلَّجَّة يف القراءات السبع" البن خالويه ،و"حَّجَّة القراءات" البن زجنلة.
( )7انظر :الفهرست .15
( )1االرتشاف  .14/7وانظر :معَّجم مصطلح القراءات القرآنية .751- 756
( )1انظر :بغية الوعاة .111/7
( )4انظر :معَّجم األدباء  ،161/1والبلغة .774
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 العلل :ومنه :كتاب "علل القراءات" لألزهري(.)7 الكشف :ومنه :كتاب "الكشف عن وجوه القراءات السبع" ملكي. املعاني :ومنه :كتاب "معاني القراءات" لألزهري. املُوْضَح :من التوضيح ،ومنه :كتاب "املَوْضَح يف وجوه القراءات"البن أبي مريم.
 الوجوه :ومنه :كتاب يف وجوه القراءات هلارون األعور(.)1املبحث األوَّل :قراءات (عبد) فعالً:
القراءة األوىل :ﮋ ﮇ ﮈ ﮊ

()1

بفتح العني والباء والدال من

( َعبَدَ) وفتح التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة متواترة ،قرأ بها ابن عامر وابن كثري وعاصم وأبو جعفر
املدني وأبو عمرو ونافع والكسائي ويعقوب وخلف بن هشام(.)4
 توجيه القراءة:

( )7انظر :معَّجم األدباء  ،1111/5والبلغة .151
( )1انظر :غاية النهاية  ،141/1وبغية الوعاة .117/1
( )1املائدة .62 :واآلية بتمامها :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮊ

( )4انظر :السبعة  ،146واملبسوط  ،716والتذكرة يف القراءات الثمان  ،171والتبصرة
 ،411والتيسري  ،722والنشر .155/1
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هذه القراءة تُوجَّه على أنَّ (عَبَدَ) فعل ماض ،وفاعله مضمرٌ
عائد على (مَنْ) ،و(الطاغوت) مفعول به ،وقد وُحِّد
الضمري يف (عَبَدَ) مراعاة للفظ (مَنْ) دون معناها(.)7
وأمَّا موقع ﮋﮇﮈﮊ اإلعرابي ففيه توجيهان:
األول :أنَّ (عَبَدَ) معطوف على (لَعَنَ) من قوله–تعاىل  :-ﮋ ﭾ
ﭿ ﮀﮊ  ،وعليه يكون تقدير الكالم :من لعنه اهلل وعَبَدَ
الطاغوت ،وبهذا قال أكثر العلماء(.)1
الثاني :أنَّه على تقدير (مَنْ) ،ويف موقعه على هذا التوجيه قوالن:
أ  -أنَّه معطوف على القردة واخلنازير ،وعليه يكون تقدير
الكالم:

( )7انظر :معاني القرآن للنحاس  ،112/1واحلَّجة للقراء السبعة  ،111/1ومشكل إعراب
القرآن  ،161/7والتفسري البسيط  ،446/1واملوضح  ،441/7والبيان يف غريب إعراب
القرآن .111/7
( )1انظر :معاني القرآن لألخفش  ،114/7ومعاني القرآن للنحاس  ،112/1وتهذيب اللغة
 ،114/1واحلَّجة يف القراءات السبع  ،711- 711واحلَّجة للقراء السبعة ،111/1
واحملتسب  ،175/7ومشكل إعراب القرآن  ،161/7والتفسري البسيط  ،446/1والكشاف
 ،615/7واملوضح  ،441/7والبيان يف غريب إعراب القرآن  ،111/7والتبيان يف إعراب
القرآن .441/7
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ب  -جعل منهم القردة واخلنازير ومَنْ عَبَدَ الطاغوت ،وبهذا
قال الفراء( )7والطربي( )1والثعليب( )1والبغوي(.)4
أنَّه معطوف على (مَنْ) من قوله –تعاىل  :-ﮋ ﭾ ﭿ ﮀﮊ،وعليه يكون التقدير :من لعنه اهلل ومن عبد الطاغوت ،ذكره أبو
حيان(.)5
واستقبح مكي هذا التوجيه مع جتويزه على بعد؛ ملا فيه من
حذف املوصول وإبقاء صلته(.)6
والذي يظهر أنَّ القول الثاني أقرب ،وذلك ألمرين:
األوَّل :أنَّ قراءة ابن مسعود :ﮋ وَمَنْ عَبَدُوا الطَّاغُوتَﮊ بإظهار
(مَنْ) تؤيِّده وتقوِّيه(.)1

( )7انظر :معاني القرآن للفراء  ،174/7وتهذيب اللغة  ،114/1واجلامع ألحكام القرآن
.11/1
( )1انظر :جامع البيان .441- 441 ،411/72
( )1انظر :الكشف والبيان .15/4
( )4انظر :معامل التنزيل .15/1
( )5انظر :البحر احمليط .511/1
( )6انظر :الكشف .475- 474/7
( )1انظر :الكشف والبيان  ،15/4ومعامل التنزيل  ،15/1والكشاف ،615/7والدر املصون
 ،111/4واللباب يف علوم الكتاب .471/1
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الثاني :أنَّ العطف على القريب أوىل من العطف على البعيد وأمَّا
استقباح مكي له فمبين على اختياره أحد قولني يف مسألة خالفية بني
املدرستني؛ إذ إنَّ البصريني مينعونه والكوفيني جييزونه ،وقد أخذ بعض
املتأخرين برأي الكوفيني وانتصر له ،فال تثريب يف ذلك(.)7
وهذه القراءة قراءة أكثر الناس( ،)1وهي اختيار الزجاج( ،)1وقال
عنها األزهري" :والقراءة اجليدة اليت ال جيوز عندنا غريها هي قراءة
العامة اليت بها قرأ القرَّاء املشهورون ﮋﮇﮈﮊ"(.)4
القراءة الثانية :ﮋ وَ َعبَدُوا الطَّاغُوتَﮊ بفتح العني والباء وضمِّ الدال
وإثبات واو اجلمع بعدها من (عبدوا) وفتح التاء من (الطاغوت)
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها أبي بن كعب وعبد اهلل بن مسعود(.)5
 توجيه القراءة:

( )7انظر يف هذه املسألة :اإلنصاف  ،111- 117/1وشرح التسهيل  ،115/7واالرتشاف
 ،7245/1والتذييل والتكميل  ،761/1واملغين  ،611/1واهلمع .112- 111/7
( )1انظر :خمتصر يف شواذ القرآن .42- 11
( )1انظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج .711/1
( )4تهذيب اللغة لألزهري (عبد) .114/1
( )5انظر :معاني القرآن للفراء  ،174/7وجامع البيان  ،441/72وخمتصر يف شواذ القرآن
 ،42واحملتسب  ،175/7ومفاتيح الغيب  ،11/71وشواذ القراءات .751
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على هذه القراءة يكون (عَبَدَ) فعالً ماضياً ،أُسنِد إىل واو اجلماعة
فاعالً ،و(الطاغوت) مفعوالً به(.)7
وقد حُمِل الفعل هنا على معنى (مَن)؛ ألنَّها مفرد يف اللفظ ،مجع
يف املعنى( ،)1جاء يف حَّجَّة القراءات "أنَّ ابن مسعود وأبيّاً قرآ ﮋ وَ َعبَدُوا
الطَّاغُوتَﮊ ،حَمَال الفعل على معنى (مَنْ)؛ ألنَّ(مَنْ) واحد يف اللَّفظ
ومجع يف املعنى ،فقراءة العامَّة على اللَّفظ وقراءتهما على املعنى ،كما
قال :ﮋﰙ ﰚﰛﰜﮊ على املعنى ،ثمَّ قال :ﮋ ﭑﭒ ﭓ
ﭔﮊ على اللَّفظ"(.)1
والكالم يف املوقع اإلعرابي يف ﮋ وَ َعبَدُوا الطَّاغُوتَﮊ هو نفسه الكالم
يف قراءة ﮋﮇﮈﮊ  ،وقد تقدَّم (.)4
القراءة الثالثة :ﮋ وَمَنْ َعبَدُوا الطَّاْغُوتَﮊ بفتح العني والباء وضمِّ الدال
وإثبات واو اجلمع بعدها من (عبدوا) ،وفتح التاء من (الطاغوت)

( )7انظر :احملرر الوجيز  ،171/1وزاد املسري  ،111- 111/1والتبيان يف إعراب القرآن
.441
( )1انظر :معاني القرآن للنحاس  ،112/1والكشاف  ،615/7واجلامع ألحكام القرآن
 ،11/1والدر املصون  ،112/4واللباب يف علوم الكتاب .474/1
( )1حَّجَّة القراءات  .111- 117وانظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج .711/1
( )4انظر :القراءة األوىل.

12

ِ
ل
ات ال ُق ْرآنِيَّةُ ِِف قَولِ ِه –تَ َع َال :-ﮋﮇﮈﮊ تَ ْو ِجيهٌ ََْن ِو ٌّ
ص ْرِِفٌّ َد ََلِ ٌّ
اء ُ
ي َ
الق َر َ
د .غازي بن خلف العتييب

وهي قراءة شاذَّة ،رُوِيت عن ابن مسعود –رضي اهلل عنهما .)7(-
 توجيه القراءة:
هذه القراءة ختتلف عن القراءة السابقة يف التصريح بلفظ (مَنْ)،
وقد حُمِل الفعل فيها -أيضاً  -على معنى (مَنْ) ال لفظها.
ومل أقف على توجيه هلا فيما بني يدي من مظان ،ويظهر لي فيها
توجيهان ،كالهما حمتمل:
األوَّل :أن تكون (مَنْ) وصلتها معطوفة على القردة واخلنازير ،وعليه
يكون تقدير الكالم :وجعل منهم القردة واخلنازير ومن عبدوا الطاغوت.
الثاني :أن تكون (مَنْ) وصلتها معطوفة على (مَنْ) األوىل من قوله –
تعاىل  :-ﮋ ﭾ ﭿ ﮀﮊ ،وعليه يكون تقدير الكالم :من لعنه اهلل
ومن عبدوا الطاغوت.
القراءة الرابعة :ﮋ وَعَبَّدَ الطَّاغُوتَﮊ بفتح العني والباء املشدَّدة والدال
من (عَبَّدَ) وفتح التاء من (الطاغوت)
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها أبو اجلوزاء وعكرمة وأبو السمَّال وأبو
املتوكِّل(.)1
 توجيه القراءة:
( )7انظر :الكشف والبيان  ،15/4ومعامل التنزيل  ،15/1والكشاف  ،615/7والبحر
احمليط  ،511/1والدر املصون  ،111/4واللباب يف علوم الكتاب .471/1
( )1انظر :الكامل يف القراءات  ،515وزاد املسري .111/1
جملة العلوم العربية
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أن (عَبَّدَ) فعل ماض ،وفاعله ضمري مسترت
هذه القراءة توجَّه على َّ
تقديره (هو) يعود على (مَنْ) الظاهرة أو املقدَّرة ،و(الطاغوت) مفعول به
منصوب.
َسرَ ،وهذا الوزن يدل
َطعَ وك َّ
وقد جاء (عَبَّد) على (فَعَّل) ،مثل :ق َّ
على التكثري واملبالغة يف الفعل( ،)7قال الرضي" :األكثر يف فَعَّل أن يكون
لتكثري فاعله أصلَ الفعل"(.)1
ويف هذه القراءة إشارة إىل مبالغتهم يف عبادة الطاغوت وكثرتها
وشدَّة تعلُّقهم به.
وميكن أن حتتمل صيغة الفعل هنا الصريورة( ،)1جبعل الطاغوت
معبودًا من دون اهلل.
والكالم يف موقع هذه القراءة اإلعرابي قد تقدَّم احلديث عنه يف
قراءة ﮋﮇﮈﮊ (.)4
القراءة اخلامسة :ﮋ وَ َعبْدَ الطَّاغُوتَﮊ بفتح العني والدال وسكون الباء
من (عَبْدَ) وفتح التاء من (الطاغوت)

( )7انظر :إعراب شواذ القرآن . 446/7
( )1شرح الشافية للرضي  .61/7وانظر :التسهيل  ،711واالرتشاف  ،714/7واملساعد
 ،627/1وهمع اهلوامع .166/1
( )1انظر :شرح الشافية للرضي .61/7
( )4انظر :القراءة األوىل.
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وهي قراءة شاذَّة ،رواها عبَّاد عن احلسن البصري(.)7
 توجيه القراءة:
يف توجيه هذه القراءة ثالثة أقوال:
األوَّل :أنَّه أراد (عَبَدَ) بفتح الباء على أنَّه فعل ماض ،إال أنَّه سكَّن العني
ختفيفاً ،كما سُكِّنت يف قول الشاعر:
يُرَاجِــــعُ مَــــا قَــــدْ فَاتَــــهُ بِــــرِدَادِ

وَمَــا كُــلُّ مَغْبُــونٍ َولَ ـوْ سَ ـلْفَ صَ ـفْقُهُ

()1

فاألصل (سَلَفَ) فسكَّن العني ،وهو أحد خترجيي ابن عطية للقراءة (.)1
الثاني :أنَّه أراد ( َعبْدًا) منوَّناً ،فحذف التنوين؛ اللتقاء الساكنني ،كما
حُذِف يف قول الشاعر:

( )7انظر :احملرر الوجيز  ،171/1والبحر احمليط  ،121/4والدر املصون  ،112/4واللباب
يف علوم الكتاب  ،474/1وحاشية اجلمل .515/7
( )1بيت من الطويل ،وهو لألخطل يف ديوانه  ،14واملنصف  ،17/7ولسان العرب (ردد)
 ،711/1وشرح شواهد شرح الشافية  ،141/1وبال نسبة يف اخلصائص  ،111/1وشرح
املفصل  ،751/1وشرح التسهيل .721/7
والصفْق :مصدر صفق البائع صفقاً ،إذا ضرب بيده على
ف :وجب ومضى .صفقه :بيعهَّ ،
س َل َ
َ
يد صاحبه عند املبايعة .الرداد :مصد ر رادَّ البائع صاحبه رِداداً ورَداداً ،إذا فاسخه البيع .انظر:
شرح شواهد شرح الشافية .152/1
( )1انظر :احملرر الوجيز .171/1
جملة العلوم العربية
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فَأَلْفَيْتَــــــ ـهُ غَيْــــــ ـرَ مُسْــــــ ـتَعْتِبٍ

وَلَـــ ـا ذَاكِـــ ـرَ اهللَ إِلَّـــــا قَلـــ ـيِال

( )7

ل منهم
فاألصل :ذَاكِرًا اهللَ ،فحذف التنوين ،وعليه يكون املعنى :وجع َ
َعبْدًا للطاغوت ،وهو ختريج ابن عطية الثاني(.)1
الثالث :أنَّه أراد (عَبْداً) منوَّناً ،فحُذِف التنوين –كما تقدَّم  ،-وُنصِبَ
(الطاغوت) بفعل حمذوف دلَّ عليه لفظ ( َعبْد)؛ فإنَّ فيه معنى التذلُّل
واخلضوع ،فكأنَّه قيل :من يعبد هذا العبد؟ فقيل :الطاغوتَ ،وعليه
يكون املعنى كاألوَّل ،وهو قول السمني احلليب(.)1
والذي يظهر أنَّ األقرب هو األوَّل؛ ألنَّ ( َعبْداً) ليس مبصدر وال
اسم فاعل ،فكيف يعمل النصب فيما بعده()4؟!
والكالم يف املوقع اإلعرابي هلذه القراءة على القول الذي رُجِّح هو نفسه
الكالم يف قراءة ﮋﮇﮈﮊ (.)5
القراءة السادسة :ﮋ وَعَبُدَ الطَّاغُوتُﮊ بفتح العني والدال وضمِّ الباء
من ( َعبُدَ) وضمِّ التاء من (الطاغوت)
( )7بيت من املتقارب ،وهو ألبي األسود يف ديوانه  ،54والكتاب  ،761/7ومعاني القرآن
للفراء  ،121/1وشرح كتاب سيبويه  ،175/7وبال نسبة يف التعليقة على كتاب سيبويه
 ،74/4وإعراب القرآن للنحاس  ،151/7واملفصل .456
( )1انظر :احملرر الوجيز .171/1
( )1انظر :الدر املصون .117/4
( )4انظر :البحر احمليط  ،511/1والدر املصون  ،117/4واللباب يف علوم الكتاب .475/1
( )5انظر :القراءة األوىل.
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وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها عبد اهلل بن مسعود يف رواية عبد الغفَّار
عن علقمة عنه ،وسعيد بن جبري والشعيب(.)7
 توجيه القراءة:
على هذه القراءة يكون ( َعبُدَ) فعالً ماضياً ،والطاغوت فاعالً(،)1
ويف توجيهها قوالن:
( )4

األوَّل :صار الطاغوت معبوداً ،وهو قول صاحب العني( )1وابن جين
()6

وابن سيده( )5وابن القطاع

وغريهم( ،)1قال الزخمشري " :ﮋوَعَبُدَ الطَّاغُوتُﮊ مبعنى صار
الطاغوت معبودًا من دون اهلل ،كقولك :أَ ُمرَ إذا صار أمرياً"(.)1

( )7انظر :احملرر الوجيز  ،171/1وشواذ القراءات  ،751وزاد املسري  111/1والبحر احمليط
 ،511/1والدر املصون  ،111/4واللباب يف علوم الكتاب .476/1
( )1أبنية األمساء واألفعال واملصادر  ،151واللباب يف علوم الكتاب  ،476/1وحاشية
الشهاب  ،162/1وروح املعاني .716/6
( )1انظر :العني .41/1
( )4انظر :احملتسب .176/7
( )5انظر :احملكم  ،16/1واملخصص .16/71
( )6انظر :أبنية األمساء واألفعال واملصادر .151
( )1انظر :الكشاف  ،616/7ومفاتيح الغيب  ،11/71وشواذ القراءات  ،751والفريد يف
إعراب القرآن اجمليد .466/1
( )1الكشاف .616/7
جملة العلوم العربية
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()7

الثاني :أنَّ العبادة صارت كالسَّجيَّة له والعادة ،وهو قول ابن عطيَّة

والعكربي( ،)1جاء يف احملرر الوجيز" :وذلك على أن يصري له أن ُعبِدَ،
كاخلُلُق واألمر املعتاد املعروف"(.)1
وممَّا تقدَّم يظهر أنَّ كال التوجيهني متقارب ،وإن كان بينهما فرق
يسري؛ إذ املتقرِّر أنَّ صيغة ( َفعُلَ) املاضية تأتي لثالثة معانٍ ،األوَّل :ما
هو غريزي ثابت غري متَّجدِّد وال زائل ،كاحلُسْن والقبح ،والثاني :ما هو
خطُبَ
ثابت بعد التَّجدُّد ،ك َشعُر الرجل إذا صار قول الشعر له طبعاً ،و َ
إذا صار ارجتال اخلطب له طبعاً بعد أن مل يكونا موجودين ،والثالث :ما
حُمِل على أحد املعنيني السابقني على سبيل التشبيه واملبالغة( ،)4فعلى
الثاني جاء التوجيه األوَّل ،وعلى الثالث جاء التوجيه الثاني.
وممَّا يُشار إليه أنَّ األزهري رفض هذه القراءة ،وغلَّط من نقلها،
حيث قال" :قال الليث :ومن قرأ ﮋوَعَبُدَ الطَّاغُوتُﮊ فمعناه صار
الطاغوت يُعبَد ،كما يُقال :فَقُه الرجل و َظرُف ،قلت :غلط الليث يف
القراءة والتفسري ،ما قرأ أحدٌ من قرَّاء األمصار وغريهم ﮋوَعَبُ َد

( )7انظر :احملرر الوجيز .171/1
( )1انظر :التبيان يف إعراب القرآن .441
( )1احملرر الوجيز .171/1
( )4شرح التسهيل  ،415/1وشرح الشافية للرضي  ،55/7وشرح التسهيل للمرادي
 ،142/7ومتهيد القواعد .1121/1
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الطَّاغُوتُﮊ ،وإنَّما قرأ محزة ﮋوَ َعبُدَ الطَّاغُوتِﮊ ،وهي مهَّجورة –
أيضاً .)7("-
فرفض األزهري هذه القراءة عائد إىل أمرين ،األول :عدم
السماع ،والثاني :عدم صحة التفسري واملعنى.
فأمَّا األول ،فمنتفٍ بأنَّ عدم السماع ليس ذكراً للعدم ،كما هو
متقرِّر عند األصوليني.
وأمَّا الثاني ،فلم ُيبِن عنه ،ولعلَّ اإلشكال راجع إىل أنَّ اآلية
تتحدَّث عن ذمِّ أقوام ،وكان من بني ما ذُمُّوا به عبادتهم الطاغوت،
واخلرب عن أنَّ الطاغوت صار معبوداً ليس من جنس ما تتحدَّث عنه
بأن هلا وجهًا صحيحاً؟!
اآلية ،فكيف يُدَّعى َّ
وميكن أن جياب عن هذا بأنَّ العائد حمذوف ،وعليه يكون التقدير:
صار الطاغوت فيهم معبوداً.
والقول يف املوقع اإلعرابي هلذه القراءة ال خيتلف عمَّا ذُكِر يف قراءة
ﮋﮇﮈﮊ (.)1
فائدة مهمَّة:
من القراءات اليت ذكرها الدكتور عبد اللطيف اخلطيب يف معَّجمه
قراءة(( :وَ َعبْدَة الطاغوت)) ،فقال" :وقرأ سعيد بن جبري والشعيب:
( )7تهذيب اللغة (عبد) .115/1
( )1انظر :القراءة األوىل.
جملة العلوم العربية
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((و َع ْبدَة الطاغوت)) كذا َع ْبدَة مثل :محزة"( ،)7وأحال إىل زاد املسري البن
اجلوزي ،وبالرجوع إليه وجدت النصَّ فعالً –كما قال  ،-حيث جاء فيه:
"وقرأ سعيد بن جبري والشعيبَ (( :ع ْبدَة)) مثل :محزة ،إال أنَّهما رفعا تاء
(.)1

((الطاغوت))"

وهذا النصُّ يف احلقيقة مشكل ،واإلشكال فيه يكمن يف ثالثة أمور:
األوَّل :جميء ( َع ْبدَة) على وزن ( َفعْلة).
الثاني :عدم اإلشارة إىل حركة إعرابها.
الثالث :رفع (الطاغوت).
وبالتأمُّل يف هذا النصِّ مرة بعد أخرى وجدتُ أنَّ فيه حتريفاً ووهماً،
وصوابه" :وقرأ سعيد بن جبري والشعيب :ﮋوَعَُبدَﮊ

مثل :محزة ،إال

أنَّهما رفعا تاء ﮋالطَّاغُوتُﮊ " ،فابن اجلوزي يعين :مثل قراءة محزة ،حيث
إنَّ محزة قرأ :ﮋوَعَُبدَ الطَّاغُوتِﮊ ( ،)1فوهم الناسخ وظنَّ أنَّها مثل :وزن
لفظ محزة ،فسكَّن الباء وأثبت تاء التأنيث ،وممَّا يقوِّي هذا الظنَّ –أيضاً :-

أوالً :أنَّ ابن اجلوزي أشار إىل الفرق بني هذه القراءة وقراءة محزة بعد
َّ
ذلك ،فقال" :إال أنَّهما رفعا –يعين :سعيد بن جبري والشعيب  -تاء
(الطاغوت)" ،ومحزة كسر تاء (الطاغوت).
( )7انظر :معَّجم القراءات .177/1
( )1زاد املسري .111/1
( )1انظر :السبعة  ،146وجامع البيان يف القراءات السبع  ،415واإلقناع يف القراءات السبع
.615/1
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ثانياً :أنِّي مل أقف على هذه القراءة بهذا الشكل إال عند ابن اجلوزي
فقط.
وعليه فهذه القراءة صوابها :ﮋوَعَبُدَ الطَّاغُوتُﮊ  ،وهي القراءة
اليت وُجِّهت آنفاً ،وليست قراءة أخرى.
القراءة السابعة :ﮋوَعُبِدَ الطَّاغُوتُﮊ بضمِّ العني وكسر الباء وفتح الدال
من (عُبِدَ) وضمِّ التاء من (الطاغوت)
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها إبراهيم النخعي ومورق العَّجلي وأبو
عمران اجلوني وأبو جعفر واألعمش يف رواية هارون(.)7
 توجيه القراءة:
على هذه القراءة يكون ( ُعبِدَ) فعالً ماضياً مبنيّاً ملا مل يُسَمَّ فاعله،
و(الطاغوت) نائب فاعل( ،)1قال ابن جين" :قرأ بعضهم :ﮋوَعُبِدَ
ضرِبَ زيدٌ ،مل يُسَمَّ فاعله"(.)1
الطَّاغُوتُﮊ ،كقولكُ :

( )7انظر :خمتصر يف شواذ القرآن  ،42والكشف والبيان  ،15/4واحملرر  ،171/1وزاد املسري
 ،111/1وشواذ القراءات .751
( )1انظر :العني  ،41/1والكشف والبيان  ،15/4وأبنية األمساء واألفعال واملصادر ،154
واحملرر الوجيز  ،171/1والتبيان يف إعراب القرآن .441
( )1احملتسب .175/7
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وقد ضعَّف الطربي هذه القراءة( ،)7وذكر النحاس أنَّه ال وجه هلا يف
العربية( ،)1وسبب نبزهما إيَّاها بذلك يرجع إىل خلوِّ ﮋوَعُبِدَ
الطَّاغُوتُﮊ من عائد يربطها باملوصول املتقدِّم أو املقدَّر(.)1
وميكن ردُّ ما ذُ ِكرَ بأنَّه يتََّّجه على حذف العائد( ،)4قال الزخمشري:
"و ُقرِئ  ...ﮋوَعُبِدَ الطَّاغُوتُﮊ على البناء للمفعول ،وحذف الراجع،
مبعنى :وعُبِدَ الطاغوت فيهم أو بينهم"(.)5
والقول يف املوقع اإلعرابي هلذه القراءة هو نفسه يف قراءة ﮋﮇ
ﮈﮊ(.)6
القراءة الثامنة :ﮋوَعُبِدَتِ الطَّاغُوتُﮊ بضمِّ العني وكسر الباء وفتح
ضم التاء من (الطاغوت)
الدال بعدها تاء تأنيث من (عُبِدَت) و ِّ

( )7انظر :جامع البيان .447/72
( )1انظر :معاني القرآن للنحاس .111/1
( )1انظر :الدر املصون  ،111 ،117/4واللباب يف علوم الكتاب .475/1
( )4انظر :مفاتيح الغيب  ،11/71واجلامع ألحكام القرآن  ،11/1والبحر احمليط ،511/1
والدر املصون  ،111/4وحاشية الشهاب .162/1
( )5الكشاف .616/7
( )6انظر :القراءة األوىل.
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وهي قراءة شاذَّةُ ،روِيت عن أبي بن كعب وعبد اهلل بن مسعود(.)7
 توجيه القراءة:
هذه القراءة كالسابقة ،تُوَجَّه على أنَّ ( ُعبِ َدتْ) فعل ماضٍ مبينٌّ ملا
مل يُسَمَّ فاعله ،و(الطاغوت) نائب فاعل( ،)1قال أبو حيان" :وقرأ عبد
ضرِبَت املرأة"(.)1
ت الطَّاغُوْتُﮊ مبنيّاً للمفعول ،ك ُ
اهلل يف رواية :ﮋوَعُبِدَ ِ
وإنَّما أُنِّث الفعل ( ُعبِدَ)؛ ألنَّ (الطاغوت) ههنا يف معنى
اجلماعة( ،)4وهو يُذَكَّر ويُؤَنَّث(،)5
قال الزجاج" :الطاغوت يف قول النحويني أمجعني يُذَكَّر ويُؤَنَّثُ ،ويف
القرآن دليل على تذكريه وتأنيثه ،فأمَّا تذكريه ،فقوله :ﮋﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﮊ ،وأمَّا تأْنيثه ،فقوله  -جلَّ وعزَّ
 :-ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ "(.)6والعائد الذي يربط ﮋوَعُبِدَتِ

( )7انظر :احملرر الوجيز  ،171/1واجلامع ألحكام القرآن  ،11/1والبحر احمليط ،511/1
واللباب يف علوم الكتاب  ،475/1وحاشية الشهاب .151/1
( )1انظر :احملرر الوجيز  ،171/1والدر املصون .117/4
( )1البحر احمليط .511/1
( )4انظر :اجلامع ألحكام القرآن .11/1
( )5انظر :املذكر واملؤنث للفراء  ،11واملذكر واملؤنث للمربد  ،11- 11واملذكر واملؤنث
لألنباري  ،111/7والبلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث .61
( )6معاني القرآن وإعرابه للزجاج .11/1
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الطَّاغُوتُﮊ باملوصول حمذوف –كما يف القراءة السابقة  ،-وعليه يكون
املعنى :و ُعبِدَت الطاغوت فيهم أو بينهم.
والقول يف املوقع اإلعرابي هلذه القراءة هو الكالم نفسه يف قراءة
ﮋﮇﮈﮊ (.)7
القراءة التاسعة :ﮋوَعُبِّدَ الطَّاغُوتُﮊ بضمِّ العني وكسر الباء املشدَّدة
وفتح الدال من (عُبِّدَ) ،وضمِّ التاء من (الطاغوت)
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها ابن عباس والنخعي(.)1
 توجيه القراءة:
هذه القراءة كسابقتيها ،توجَّه على أنَّ (عُبِّدَ) فعل ماض مبين ملا مل
ُسم فاعله ،و(الطاغوت) نائب فاعل مرفوع(.)1
ي َّ
وقد جاء الفعل على صيغة (فُعِّل) اليت تدلُّ على التكثري واملبالغة –
()4

كما تقدَّم

 ،-ويف هذا داللة على كثرة وقوع عبادة الطاغوت فيهم

وخدمتهم له.

( )7انظر :القراءة األوىل.
( )1انظر :تهذيب اللغة  ،114/1وشواذ القراءات  ،751ولسان العرب (عبد) ،111/1
وتاج العروس (عبد) .111/1
( )1انظر :إعراب شواذ القرآن  ،441/7وتاج العروس (عبد) .111/1
( )4انظر :القراءة الرابعة.
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والعائد الذي يربط اجلملة مبا قبلها حمذوف كما يف القراءتني
ت فيهم أو بينهم.
السابقتني ،وعليه يكون التقدير :وعُبِّدت الطاغو ُ
وأمَّا ما يتعلَّق باملوقع اإلعرابي هلذه القراءة ،فقد سبقت اإلشارة
إليه يف قراءة :ﮋﮇﮈﮊ (.)7
املبحث الثاني :قراءات (عبد) امساً:
القراءة األوىل :ﮋوَ َعبُدَ الطَّاغُوتِﮊ بفتح العني والدال وضمِّ الباء من
(عَبُدَ) ،وكسر التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة متواترة ،قرأ بها محزة وحييى بن وثَّاب واألعمش(.)1
 توجيه القراءة:
يف توجيه هذه القراءة سبعة أقوال:
األوَّل :أنَّ ( َعبُد) اسم مفرد يراد به الكثرة جاء على َفعُل؛ لبيان
املبالغة والغلو يف عبادة الطاغوت وخدمته ،كقوهلم :حَذُر و َفطُن
ويَقُظ ،وهو قول الفراء

()1

()4

والزجاج

( )5

وأبي بكر األنباري

( )7انظر :القراءة األوىل.
( )1انظر :السبعة  ،146وجامع البيان يف القراءات السبع  ،415واإلقناع  ،615/1واحملرر
 ،177/1والدر املصون .111/4
( )1انظر :معاني القرآن للفراء .175- 174/7
( )4انظر :معاني القرآن وإعرابه .711/1
( )5انظر :الزاهر يف معاني كلمات الناس .114/7
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والنحاس( )7والفارسي( )1وابن جين( )1وكثري من العلماء(.)4
واستدل مجاعة منهم على ذلك بقول الشاعر:
أَبَنِـــــــي لُبَيْنَـــــــى إِنَّ أُمَّكُـــــ ـمُ

أَمَــــ ـةٌ وَإِنَّ أَبَــــ ـاكُمُ عَبُــــ ـدُ

( )5

وعدَّ الفراء حتريك باء ( َعبُد) بالضمِّ يف هذا البيت من ضرورة
القوايف اليت ال جتوز يف غريه من الكالم ،حيث قال« :وأمَّا قوله:
ﮋوَ َعبُدَ الطَّاغُوتِﮊ ،فإن تكن فيه لغة مثل حَذِر وحَذُر و َعَّجِل وَ َعَّجُل
فهو وجه ،وإال فإنَّه أراد  -واهلل أعلم  -قول الشاعر:
( )7انظر :معاني القرآن للنحاس .117/1
( )1انظر :احلَّجَّة للقراء السبعة .111- 116/1
( )1انظر :احملتسب .175/7
( )4انظر :حَّجَّة القراءات  ،117والكشف  ،474/7والكشاف  ،615/7واحملرر الوجيز
 ،177/1واملوضح يف وجوه القراءات  ،446/7والبيان يف غريب إعراب القرآن ،111/7
والتبيان يف إعراب القرآن  ،441/7واجلامع ألحكام القرآن  ،11/1والبحر احمليط ،512/1
والدر املصون .111/4
( )5بيت من الكامل ألوس بن حَّجر يف ديوانه  ،17ورواية الديوان (عَبْدُ) ،وتهذيب اللغة
(عبد)  ،114/1ولسان العرب (عبد)  ،111/1وتاج العروس (عبد)  ،111- 111/1وبال
نسبة يف معاني القرآن للفراء  ،175/7والزاهر يف معاني كلمات الناس  ،114/7والكشاف
 ،615/7واحملرر الوجيز .177/1
لُبَينى :اسم امرأة ،وبنو لُبَينى من بين أسد بن وائلة ،يعيِّرهم بأنهم أبناء أمة وعبد تقليالً
لشأنهم.
انظر :الديوان .17
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أَبَنِـــــــي لُبَيْنَـــــــى إِنَّ أُمَّكُـــــ ـمُ

أَمَـــــــةٌ وَإِنَّ أَبَـــــــاكُمُ عَبُـــــــدُ

وهذا يف الشعر جيوز لضرورة القوايف ،فأمَّا يف القراءة فال"(.)7
الثاني :أنَّ ( َعبُد) مجع َعبْدٍ ،وهو قول ابن خالويه( ،)1وعزاه ابن
اجلوزي إىل ثعلب(.)1
ومل يرتض مجاعة من العلماء هذا القول( ،)4قال أبو علي" :وليس
( َعبُد) لفظ مجع؛ أال ترى أنَّه ليس يف أبنية اجلموع شيء على هذا
البناء"(.)5
سُبعٍ و َقرْدٍ و َقرُدٍ( ،)6وهو أحد
الثالث :أنَّ ( َعبُد) لغة يف َعبْد ،ك َس ْبعٍ و َ
قولي الثعليب( )1والبغوي( ،)1جاء يف الكشف والبيان" :وهما لغتانَ ،عبْ ٌد
َعبْدٌ و َعبُدٌ ،ك َس ْبعٍ و َسبُع و َقرْدٍ و َقرُد ،وأنشد محزة يف ذلك:
كَيْــــــــــفَ الصَّــــــــــقِيلُ القَــــــــــرُدُ
( )7معاني القرآن للفراء .175- 174/7
( )1انظر :إعراب القراءات السبع  ،741/7واحلَّجَّة يف القراءات السبع .711
( )1انظر :زاد املسري .111/1
( )4انظر :معاني القرآن وإعرابه  ،711/1والصحاح (عبد)  ،521/1والكشف ،474/7
وأبنية األمساء واألفعال واملصادر  ،154ومفاتيح األغاني يف القراءات  ،755والبيان يف غريب
إعراب القرآن .111/7
( )5احلَّجَّة للقراء السبعة .111- 116/1
( )6ال َقرْد :العُنُق .انظر :لسان العرب (قرد)  ،157/1وتاج العروس (قرد) .11/1
( )1انظر :الكشف والبيان .15/4
( )1انظر :معامل التنزيل .15/1
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بضمِّ الراء"(.)7
ويف هذا النصِّ إشارة إىل نسبة هذا التوجيه إىل محزة القارئ ،وإذا
ثبت مثل هذا ،فإنَّ هذا القول له حظٌّ من النظر؛ ألنَّ قائله هو من روى
هذه القراءة وأخذ بها ،ومن روى أعلم مبا روى.
أن (عَبُد) اسم مجع له واحد من لفظه ،قال ابن مالك يف معرض
الرابعَّ :
حديثه عن أمساء اجلمع" :ومنهاَ :فعُل ،لنحو :سَمُرَة و َعبْد"(.)1
قال ابن عقيل معقِّباً على ذلك(" :ومنها :فَعُل ،لنحو :سَ ُمرَة
و َعبْد) ،قالوا :سَمُر و َعبُد ،وعليه قراءة :ﮋوَ َعبُ َد الطَّاغُوتِﮊ"(.)1
ثم
اخلامس :أنَّ مجع َعبْدٍ ِعبَاد ،و ِعبَاد مجعه ُعبُد ،كثِمَار وثُمُرَّ ،
استُثقِلت ضمَّتان متواليتان فأُبدِلت األوىل فتحة ،فأصبح َعبُداً ،وهو
القول اآلخر للثعليب( )4والبغوي(.)5

( )7الكشف والبيان .15/4
( )1التسهيل .117- 112
( )1املساعد على تسهيل الفوائد .416/1
( )4انظر :الكشف والبيان .15/4
( )5انظر :معامل التنزيل  ،15/1ومفاتيح الغيب  ،11/71واللباب يف علوم الكتاب
 ،474/1وغرائب القرآن .671/1
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ثم
السادس :يُحتَمل أنَّه أراد أَ ْعبُدَ الطاغوت ،مثل :فَلْس وأَفْلُسَّ ،
حُذِفت اهلمزة ،ونُقِلت حركتها إىل العني ،فصارت َعبُداً ،ذكره
الرازي( )7وغريه(.)1
السابع :يُحتَمل أنَّ املراد َعبَدَة الطاغوت ،كما ُقرِئ به ،ثمَّ حُذِفت تاء
()1

التأنيث ،وضُمَّت الباء؛ لئال يُشبِه الفعل ،ذكره –أيضاً  -الرازي
وغريه(.)4

ويف هذه األقوال الثالثة األخرية من التكلُّف وادِّعاء ما ليس عليه
إن األصل عدم احلذف.
دليل ما هو ظاهر ،ثمَّ َّ
والذي يظهر أنَّ التوجيه األوَّل هو األقرب؛ ألنَّ ( َعبْداً) يف األصل
صفة ،واستعماله استعمال األمساء ال يُخرِجه عن حكم الصفات،
فلذلك ال ميتنع أن يُبنى منه بناء الصفات( ،)5قال مكي" :وأصل هذا
البناء للصفات ،و( َعبْد) أصله الصفة ،ولكنَّه ا ْسُتعْمِل يف هذا استعمال
األمساء ،وجرى يف بناء الصفات على أصله ،كما استعملوا األبرق

( )7انظر :مفاتيح الغيب .11/71
( )1انظر :اللباب يف علوم الكتاب  ،474/1وغرائب القرآن .671/1
( )1انظر :مفاتيح الغيب .42- 11/71
( )4انظر :اللباب يف علوم الكتاب .474/1
( )5انظر :احلَّجَّة للقراء السبعة  ،111/1والكشف  ،474/7واحملرر الوجيز ،177/1
واجلامع ألحكام القرآن .11/1
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واألبطح استعمال األمساء ،فكُسِّر تكسري األمساء ،فقيل :األباطح
صرَفا كأمحر وأصلهما الصفة"(.)7
واألبارق ،ومل ُي ْ
أمَّا موقع ﮋوَ َعبُدَ الطَّاغُوتِﮊ اإلعرابي ففيه ويف كلِّ قراءة جاءت
فيها مادة (عبد) منصوبة ثالثة أوجه جائزة:
األول :أنَّه معطوف على القردة واخلنازير؛ أي :جعل منهم القرد َة
واخلنازيرَ و َعبُدَ الطاغوت(.)1
الثاني :أنَّه منصوب على الذمِّ؛ أي :أعين عَبُدَ الطاغوت(.)1
الثالث :يُحتَمل أنَّه معطوف على (مَنْ) يف قوله –تعاىل  :-ﮋﭾ ﭿ

ﮀﮊ عند من قال :إنَّ (مَنْ) يف حملِّ نصبٍ على البدل من حمل (بشر)

()4

يف قوله –تعاىل  :-ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮊ( ،)5وعليه يكون التقدير :هل أنبِّئكم من لعنه اهلل و َعبُدَ الطاغوت.
( )7مشكل إعراب القرآن .161/7
( )1انظر :معاني القرآن وإعرابه  ،711/1وإعراب القرآن للنحاس  ،12/1واحلَّجة للقراء
السبعة  ،116/1ومشكل إعراب القرآن  ،161/7والبيان يف غريب إعراب القرآن ،111/7
واجلامع ألحكام القرآن  ،11/1والتبيان يف إعراب القرآن .441
( )1انظر :معاني القرآن وإعرابه  ،711/1وإعراب القرآن للنحاس  ،11/1وحَّجَّة القراءات
.117
( )4انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،11/1واجلامع ألحكام القرآن  ،11- 16/1والبحر
احمليط  ،511/1والدر املصون  ،116/4واللباب يف علوم الكتاب .477/1
( )5انظر :الدر املصون  ،111/4واللباب يف علوم الكتاب .471/1
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واألوَّل أقربها؛ لداللة املعنى عليه ،وسالمته من التقدير واحلمل
على وجه فيه بعد.
وأمَّا إعراب (الطاغوت) فظاهر ،فهو جمرور بإضافة (عبد) إليه.
ومع أنَّ هذه القراءة سبعيَّة متواترة ،نقلها العدول عن رسول اهلل –
صلى اهلل عليه وسلم  -وهلا عِدَّة أوجه يف العربية –كما سبق  ،-فقد
طعن فيها بعض العلماء( ،)7قال األزهري" :وأمَّا قراءة محزة ﮋوَ َعبُ َد
الطَّاغُوتِﮊ ،فإنَّ أهل العربية ينكرونه ،وقال نصري النحوي :هو وهمٌ
ممَّن قرأ به ،فليتق اهلل من قرأ به ،وليسأل عنه العلماء حتى يُوقَف على
أنَّه غري جائز .وقال الفراء :من قرأ ﮋوَ َعبُدَ الطَّاغُوتِﮊ فإن تكن فيه لغة
مثل :حَذِر وحَ ُذرَ ،و َعَّجِل و َعَّجُل فهو وجه ،وإال فال جيوز يف
القراءة"(.)1
وقد تعقَّبهم علماء منصفون ،كالسمني احلليب حيث قال" :قد
سألوا عن ذلك[أي :قراءة محزة] العلماءَ ،ووجدوه صحيحاً يف املعنى
حبمد اهلل –تعاىل  ،-وإذا تواتر الشيء قرآناً فال التفات إىل ُمنْكرِه ،ألنه

( )7انظر :معاني القرآن للفراء  ،175/7ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج،711- 711/1
ومعاني القرآن للنحاس  ،117/1وأبنية األمساء واألفعال واملصادر  ،154والدر املصون
.111/4
( )1معاني القراءات .115/7
جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 7441هـ

41

خَفِيَ عنه ما وضح لغريه"( ،)7وكالشهاب اخلفاجي حيث قال" :فال عربة
مبن طعن على هذه القراءة ،ونسب قارئها إىل الوهم ،كالفرّاء ،وأبي
عبيدة"(.)1
القراءة الثانية :ﮋوَ َعبُداً الطَّاغُوتَﮊ بفتح العني وضمِّ الباء وتنوين الفتح
للدال من (عَبُداً) وفتح التاء من (الطاغوت)
وهي قراءة شاذَّة ،رواها ابن األنباري(.)1
 توجيه القراءة:
ٍّ.
مل أقف على توجيه هلذه القراءة فيما بني يدي من مظان
ولكن يظهر أنَّ لفظ (الطاغوت) منصوب بـ( َعبُداً) على التشبيه
باملفعول ،فـ( َعبُد) صفة مشبَّهة ،مثل :حَذُر و َفطُن ،والصفة املشبَّهة
تعمل عمل اسم الفاعل ،فرتفع فاعالً وتنصب امساً على التشبيه
باملفعول(.)4
القراءة الثالثة :ﮋوَ َعبُدَ الطَّاغُوتَﮊ بفتح العني والدال وضمِّ الباء من
( َعبُد) وفتح التاء من (الطاغوت)

( )7الدر املصون .111/4
( )1حاشية الشهاب .151/1
( )1انظر :خمتصر يف شواذ القرآن .42
( )4انظر :شرح الكافية البن احلاجب  ،146/1والتسهيل  ،711وشرح الكافية للرضي
 ،521/1وتوضيح املقاصد  ،16/1واملساعد.171- 176/1 :
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وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها حييى بن وثَّاب(.)7
 توجيه القراءة:
وهذه القراءة –أيضاً  -مل أقف على توجيه هلا كسابقتها.
أن املراد ( َعبُدَاً) ،فحُذِف التنوين؛ اللتقاء الساكنني،
والذي يظهر َّ
وهذا كقول أبي األسود:
وَلَـــ ـا ذَاكِـــ ـرَ اهللَ إِلَّـــــا قَلـــ ـيِال

ب
فَأَلْفَيْتَــــــ ـهُ غَيْــــــ ـرَ مُسْــــــ ـتَعْتِ ٍ

( )1

أراد :ذاكرًا اهللَ ،فحذف التنوين.
وممَّا يُؤَيِّد هذا التوجيه ويقوِّيه القراءة السابقة:ﮋوَ َعبُدًا
الطَّاغُوتَﮊ ،فقد صُرِّح فيها بالتنوين.
القراءة الرابعة :ﮋوَ َعبُدُ الطَّاغُوتِﮊ بفتح العني وضمِّ الباء والدال من
(عَبُد) ،وكسر التاء من (الطاغوت)
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها حييى بن يعمر واجلحدري(.)1
 توجيه القراءة:
هذه القراءة من القراءات اليت مل أقف هلا على توجيه –أيضاً .-
وقد جاء ( َعبُد) يف هذه القراءة امسًا مرفوعًا مضافاً إىل
(الطاغوت) ،وهو مفرد يراد به اجلنس.
( )7انظر :خمتصر يف شواذ القرآن .42
( )1تقدَّم خترجيه .انظر :املبحث األوَّل ،القراءة اخلامسة.
( )1انظر :خمتصر يف شواذ القرآن  ،42وزاد املسري .112/1
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وأمَّا ما يتعلَّق مبوقع القراءة اإلعرابي ،ففيها ويف كلِّ قراءة جاءت
فيها مادة (عبد) مرفوعة عدَّة توجيهات ،كلُّها حمتملة:
األوَّل :أنَّ ( َعبُد) معطوف على (مَنْ) من قوله –تعاىل  :-ﮋ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ ،فقد ذُكِر يف حملِّ (مَنْ)
أربعة أوجه ،أحدها :أنَّه يف حمل رفع خرب مبتدأ مضمر ،تقديره :هو من
لعنه اهلل( ،)7وعليه يكون التقدير :هل أُنبِّئكم بشر من ذلك؟ هو من لعنه
اهلل و َعبُدُ الطاغوتِ(.)1
الثاني :أنَّه مرفوع على الذمِّ ،وعليه فهو خرب ملبتدأ حمذوف( ،)1وعليه
يكون التقدير :وهو َعبُدُ الطاغوتِ.
ت
الثالث :أنَّه مبتدأ خلرب حمذوف( ،)4وعليه يكون التقدير :و َعبُدُ الطاغو ِ
منهم.
ضم الباء وكسر
القراءة اخلامسة :ﮋوَ َعبُدِ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني و ِّ
الدال من (عَبُد) ،وكسر التاء من (الطاغوت)
( )7انظر :التفسري البسيط  ،445/1والكشاف  ،615/7والبحر احمليط  ،511/1والدر
املصون  ،116/4واللباب يف علوم الكتاب .477/1
( )1انظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج  711/1والفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،466/1
والبحر احمليط  ،512/1والدر املصون  ،111/4واللباب يف علوم الكتاب .412/1
( )1انظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ،711/1وإعراب القرآن للنحاس  ،12/1والفريد
يف إعراب القرآن اجمليد  ،466/1والبحر احمليط  ،512/1والدر املصون .111/4
( )4انظر :الفريد يف إعراب القرآن اجمليد .466/1
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وهي قراءة شاذَّة ،ذكرها العكربي ومل ينسبها ألحد(.)7
 توجيه القراءة:
يف هذه القراءة جاء ( َعبُد) مفردًا جمرورًا مضافاً إىل (الطاغوت).
والوجه يف توجيه موقعها اإلعرابي ويف كلِّ قراءة جاءت فيها مادة
(عبد) جمرورة أن يقال :إنَّ (عَبُد) معطوف على (مَن) من قوله –
تعاىل  :-ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ على
ٍّ)( ،)1والتقدير على هذا :هل أنبِّئكم مبن
القول بأنَّ (مَنْ) بدل من (شر
لعنه اهلل وب َعبُدِ الطاغوتِ(.)1
القراءة السادسة :ﮋوَ َعبْدَ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني والدال وسكون الباء
من ( َعبْدَ) وكسر التاء من (الطاغوت)
وهي قراءة شاذَّةُ ،روِيت عن أبي مَِّجْلَز واحلسن البصري وأبي
نَهِيك(.)4

( )7انظر :إعراب شواذ القرآن .452/7
( )1انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،11/1والتفسري البسيط  ،445/1والبحر احمليط
 ،511/1والدر املصون  ،116/4واللباب يف علوم الكتاب .477/1
( )1انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،12/1والكشاف  ،616/7وإعراب شواذ القرآن
 ،452/7والفريد يف إعراب القرآن اجمليد .466/1
( )4انظر :خمتصر يف شواذ القرآن  ،42والكشف والبيان  ،15/4وزاد املسري  ،111/1وشواذ
القراءات  ،751وإحتاف فضالء البشر .511/7
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 توجيه القراءة:
يف هذه القراءة توجيهان ،ذكرهما الزجاج(:)7
األوَّل :أنَّ ( َعبْد) مفردٌ ُأرِيدَ به اجلنس مضاف إىل ما بعده ،وبهذا الوجه
أخذ ابن عطية( )1وأبو حيان( )1والسمني( )4وابن عادل(.)5
الثاني :أنَّ يكون ( َعبْد) خمفَّفًا من ( َعبُد) ،كما قالوا يف َعضُدٍ :عَضْد(.)6
واألوَّل أوىل جريًا على األصل والظاهر.
القراءة السابعة :ﮋوَعُبَدَ الطَّاغُوتِ ﮊ بضمِّ العني وفتح الباء والدال من
(عُبَد) وكسر التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها ابن مسعود يف رواية علقم َة والضحَّا ُك
()1

وعمر ُو ابن دينار

( )7انظر :معاني القرآن وإعرابه .711/1
( )1انظر :احملرر الوجيز .171/1
( )1انظر :البحر احمليط .512/1
( )4انظر :الدر املصون .117/4
( )5انظر :اللباب يف علوم الكتاب .475/1
( )6انظر :احملكم  ،16/1ولسان العرب (عبد)  ،111/1وتاج العروس (عبد) .111/1
( )1انظر :احملتسب  ،175/7واحملرر الوجيز  ،171/7وجممع البيان  ،121/1وزاد املسري
 ،112- 111/1والبحر احمليط .512/1
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 توجيه القراءة:
حطَ ٍم( )7وُلبَدٍ( ،)1وهو اسم
( ُعبَد) يف هذه القراءة بناء مبالغة ،ك ُ
جنس مفرد يراد به اجلمع( ،)1وعليه يكون املعنى :وجعل منهم من يبالغ
يبالغ يف عبادة الطاغوت وخدمته ،وإنَّما جاز جميء ( َعبْدٍ) على هذا البناء
مراعاة ألصله ،فهو صفة وإن استعملت استعمال األمساء ،وقد تقدَّمت
اإلشارة إىل ذلك يف قراءة محزة(.)4
القراءة الثامنة :ﮋوَعَبَّادُ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني والباء مع التشديد
وضم الدال من ( َعبَّاد) وكسر التاء من (الطَّاغُوت).
وبعدها ألف ِّ
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها ابن حَذْمل وعمرو بن فائد(.)5
 توجيه القراءة:
يف هذه القراءة جاء (عَبَّاد) مرفوعًا مضافًا إىل (الطاغوت).

حطَم :إذا كان عنيفاً شديداً .انظر :لسان
حلطْم ،ورجل ُ
حلطَم :هو الذي يُ كْثِر من ا َ
( )7ا ُ
العرب (حطم)  ،711/71وتاج العروس (حطم) .526/17
( )1اللُبَد :الكثري .لسان العرب (لبد)  ،111/1وتاج العروس (لبد) .712/1
( )1انظر :احملتسب  ،176/7والكشاف  ،616/7واحملرر الوجيز  ،171/7وإعراب
القراءات الشواذ  ،452/7والتبيان يف إعراب القرآن  ،465والبحر احمليط  ،512/1والدر
املصون .111/4
( )4انظر :املبحث الثاني ،القراءة األوىل.
( )5انظر :زاد املسري .112/1
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و(عَبَّاد) اسم جنس مفرد يراد به اجلمع ،وقد جاء على صيغة فَعَّال
اليت تدلُّ على املبالغة والتكثري( ،)7قال املربد" :فإن أردت أن تكثِّر
الفعل ،كان للتكثري أبنية ،فمن ذلك :فَعَّال ،تقول :رجل قَتَّال ،إذا
كان يكثر القتل"(.)1
فمَّجيء (عبد) يف هذه القراءة على هذه الصيغة فيه بيان ملبالغتهم
وغلوِّهم يف عبادة الطاغوت وخدمته.
ويف رفعه ثالثة توجيهات تقدَّم ذكرها(.)1
القراءة التاسعة :ﮋوَعَابِدَ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني وبعدها ألف وكسر
الباء وفتح الدال من (عَابِد) وكسر التاء من (الطَّاغُوت).
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها أبو هريرة وابن عباس يف رواية عكرمةَ
وابنُ السَّ َميْفَع وأبو رجاء وابنُ بريدة وعو ُن العقيلي(.)4

( )7انظر :الكتاب  ،772/7واألصول  ،711/7واملفصل  ،115وشرح الكافية للرضي
.412- 411/1
( )1املقتضب .771/1
( )1انظر :املبحث الثاني ،القراءة الرابعة.
( )4انظر :معاني القرآن للنحاس  ،111/1واحملتسب  ،176/7وزاد املسري  ،111/1وتفسري
القرطيب  ،11/1وفتح القدير .11/1
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 توجيه القراءة:
هذه القراءة توجَّه على أنَّ (عَابِد) اسم فاعل من ( َعبَدَ) ،وهو مفرد
ُيرَاد به اجلنس(.)7
ويف نصبه عدة توجيهات سبق ذكرها(.)1
القراءة العاشرة :ﮋوَعَابِدَ ال َّش ْيطَانِ ﮊ بفتح العني وبعدها ألف وكسر
الباء وفتح الدال من (عَابِد) وكسر التاء من (الشَّ ْيطَان).
وهي قراءة شاذَّة ،نقلها ابن جرير الطربي عن بريدة األسلمي(.)1
 توجيه القراءة:
هذه القراءة ال ختتلف عن السابقة إال يف إضافة (عَابِد) إىل
(الشيطان) بدل (الطاغوت).
وقد عدَّها بعض العلماء من باب التفسري ال القراءة( ،)4وممَّا يقوي
ذلك خمالفتها لرسم املصحف الشريف.
( )7انظر :العني  ،41/1ومعاني القرآن للنحاس  ،112/1واحملتسب  ،176/7واحملرر
الوجيز  ،171/1والفريد يف إعراب القرآن اجمليد  ،465/1واللباب يف علوم الكتاب .471/1
( )1انظر :املبحث الثاني ،القراءة األوىل.
( )1انظر :معاني القرآن للنحاس  ،111/1واحملرر الوجيز  ،171/1والبحر احمليط ،512/1
والدر املصون  ،114/4واللباب يف علوم الكتاب  .471/1وانظر :جامع البيان حاشية ()1
 ،447/72فقد أشار حمقَّقه إىل ثبوتها يف نسخ الكتاب ،وقام بتصحيحها إىل (الطاغوت)؛
ألنَّها –كما قال  -خطأ ال شك فيه.
( )4انظر :الدر املصون  ،114/4واللباب يف علوم الكتاب  ،471/1وحاشية الشهاب
 ،162/1وروح املعاني .711/6
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القراءة احلادية عشرة :ﮋوَعُبُدَ الطَّاغُوتِ ﮊ بضمِّ العني والباء وفتح
الدال من (عُبُد) وكسر التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها ابن مسعود وابن عباس يف رواية
عكرمة عنه وأبو العالية والنخعي وحييى بن وثَّاب وجماهد والضحَّاك
وأبان بن تغلب واألعمش وعلي بن صاحل وشيبان والبلخي
والشنبوذي(.)7
 توجيه القراءة:
 على هذه القراءة يكون (عُبُد) مجعاً منصوباً مضافاً إىل (الطاغوت)،
واملعنى :خدم الطاغوت( ،)1ويف لفظ ( ُعبُد) عدَّة توجيهات ،هذا
بيانها:
األوَّل :أنَّه مجع ( َعبُود) ،وهو قول صاحب العني(.)1
صبُورٍ
وجميء َفعُول جمموعاً على ُفعُلٍ قياسيٌّ ،كعَمُودٍ وعُمُدٍ ،و َ
صُبرٍ(.)4
و ُ
( )7انظر :احملتسب  ،174/7واحملرر الوجيز  ،171/1وزاد املسري  ،111/1وبصائر ذوي
التمييز  ،1/4واإلحتاف .511/7
( )1انظر :احملتسب  ،175/7والكشف والبيان  ،15/4والفريد يف إعراب القرآن اجمليد
 ،465/1واجلامع ألحكام القرآن  ،11/1وبصائر ذوي التمييز .1/4
( )1انظر :العني .41/1
( )4انظر :الكتاب  ،611 ،621/1واملقتضب  ،121/1والشافية  ،41وشرح الشافية
لليزدي .411/7
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الثاني :أنَّه مجع ( ِعبَاد) ،و( ِعبَاد) مجعُ ( َعبْد) ،فيكون مجع اجلمع،
وهو قول الفراء( )7والطربي( )1والثعليب( ،)1وجوَّزه النحاس(.)4
ب
صعْ ٍ
مطرِد ،كَ َكبْشٍ و ِكبَاش ،و َ
ومجع َفعْلٍ على ِفعَال قياس َّ
()6

صعَاب( ،)5وكذلك مجع ِفعَال على فُعُلٍ ،كخِمَارٍ وخُ ُمرٍ ،و ِكنَازٍ
و ِ
و ُكُنزٍ(.)1

الثالث :أنَّه مجع (عَبِيد) ،و(عَبِيد) مجعُ ( َعبْد) ،فهو مجع اجلمع –
( )1

أيضاً  ،-وقد حُكِي هذا القول عن األخفش( ،)1وبه أخذ الزجاج
والزخمشري( ،)72وجوَّزه النحاس(– )77أيضاً .-
( )7انظر :معاني القران للفراء .174/7
( )1انظر :جامع البيان .442/72
( )1انظر :الكشف والبيان .15/4
( )4انظر :معاني القرآن للنحاس .117/1
( )5انظر :الكتاب  ،616 ،561/1واألصول  ،411/1والتسهيل  ،111وشرح الشافية
للرضي .161/7

( )6كِنَاز :املكتنز حلماً .انظر :لسان العرب (كنز)  ،421/5وتاج العروس (كنز) .125/75
( )1انظر :الكتاب  ،611 ،627/1واألصول  ،441/1والشافية  ،41وشرح الشافية
لليزدي .414/7
( )1انظر :احملتسب  ،175/7واحملرر الوجيز  ،171/1وجممع البيان  ،121/1والبحر احمليط
احمليط  ،512/1والدر املصون .111/4
( )1انظر :معاني القران وإعرابه للزجاج .711/1
( )72انظر :الكشاف .616/7
( )77انظر :معاني القران للنحاس .117/1
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ومجع َفعْلٍ على َفعِيل قليل عزيز( ،)7قال ابن يعيش" :وقد جاء –
أيضاً  -على َفعِيل ،قالواَ :عبْدٌ و َعبِيدٌ ،وكَلْبٌ وكَلِيبٌ ،وذلك كلُّه
قليل شاذٌّ ،ال يقاس عليه"(.)1
مطرِد ،كرَغِيفٍ ورُغُفٍ ،ونَذِي ٍر
وأمَّا مجع َفعِيل على ُفعُل ،فقياس َّ
ونُ ُذرٍ(.)1
()5

الرابع :أنَّه مج ُع (عَابِد) ،ونُقِل عن ثعلب( ،)4وأخذ به ابن سيده
وابن القطاع(.)6

وقد نفى صاحب العني مجع عَابِدٍ على ُعبُدٍ( ،)1ويف نفيه نظر؛
فَّجمع فَاعِلٍ على ُفعُلٍ صحيح كثري( ،)1قال سيبويه" :وقد جاء شيء

( )7انظر :الكتاب  ،611 ،561/1وشرح الكتاب للسريايف  ،121/4والصحاح (عبد)
 ،521/1ولسان العرب (عبد) .112/1
( )1شرح املفصل.71/5 :
( )1انظر :الكتاب  ،616 ،624/1واملقتضب  ،121/1واألصول  ،441/1والشافية .41
( )4انظر :احملتسب  ،175/7واحملرر الوجيز  ،171/1وجممع البيان  ،121/1والبحر احمليط
احمليط  ،512/1والدر املصون .111/4
( )5انظر :احملكم  ،16/1واملخصص .16/71
( )6انظر :أبنية األمساء واألفعال واملصادر .154
( )1انظر :العني .41/1
( )1انظر :األصول  ،76/1واحملتسب  ،175/7والشافية  ،57وشرح الشافية للرضي
 ،125/7وشرح الشافية لليزدي .441/7
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كثري منه على ُفعُلٍ ،شبَّهوه ب َفعُول حيث حُذِفت زيادته وكُسِّر على
ُفعُلٍ؛ ألنَّه مثله يف الزيادة والزنة وعدَّة احلروف ،وذلك :بَازِل وُبزُل،
وشَارِف و ُشرُف ،وعَائِ ٌذ وعُوُذ ،وحَائِل وحُوُل ،وعَائِط و ُعيُط"(.)7
اخلامس :أنَّه جَ ْمعُ (عَبْد) ،نقله النحاس عن بعض النحويني( ،)1وجوَّزه
وجوَّزه ابن جين( ،)1وبه قال ابن عطية( )4والعكربي( )5وأبو حيان(.)6
سقُفٌ ،و َرهْ ٌن
وجميء َفعْل جمموعاً على ُفعُل قليل حمفوظ ،ومنه سَقْفٌ و ُ
و ُرهُنٌ(.)1
واألقرب أنَّ ( ُعبُداً) مجع ( َعبُودٍ) أو (عَابِدٍ)؛ وذلك ملا تقدَّم،
وألنَّ احلمل على اجلمع أوىل من احلمل على مجع اجلمع؛ إذ اجلمع
أصل ومجع اجلمع فرع عنه ،واحلمل على األصل أوىل.
القراءة الثانية عشرة :ﮋوَعُبْدَ الطَّاغُوتِ ﮊ بضمِّ العني وتسكني الباء
وفتح الدال من (عُبْد) وكسر التاء من (الطاغوت).

( )7الكتاب .611- 617/1
( )1انظر :معاني القرآن للنحاس .117/1
( )1انظر :احملتسب .175/7
( )4انظر :احملرر الوجيز .171/1
( )5انظر :إعراب القراءات الشواذ .441/7
( )6انظر :البحر احمليط .512/1
( )1انظر :الكتاب  ،611 ،511/1واملقتضب  ،121/1والشافية  ،41وتسهيل الفوائد
 ،117وشرح الشافية لليزدي .421/7
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وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها احلسن والنخعي وأبو األشهب
العطاردي(.)7
 توجيه القراءة:
هذه القراءة كالسابقة ،فـ(عُبْد) مجع منصوب مضاف إىل
(الطاغوت) ،وما ذُكِر من أوجه حنوية يف توجيه ( ُعبُدٍ) ينطبق متاماً على
( ُعبْدٍ).
وإنَّما سُكِّنت باء ( ُعبْدٍ) يف هذه القراءة ختفيفاً وهربًا من الضمَّة ،وإذا
ُفعِل ذلك يف املفرد فهو يف اجلمع أوىل؛ لثقله( ،)1قال املربد" :واعلم أنَّه
ما كان من اجلمع على مثال ُفعُل أو كان واحدًا فإنَّ اإلسكان جائز كما
جاز إسكان احلركة يف َعضُدٍ هربًا من الضمَّة ،وذلك قولكُ :رسْلٌ،
ورُغْفٌ ،وما أشبه ذلك"(.)1
القراءة الثالثة عشرة :ﮋوَعُبَّدَ الطَّاغُوتِ ﮊ بضمِّ العني وفتح الباء مع
التشديد وفتح الدال من (عُبَّدَ) وكسر التاء من (الطاغوت).

( )7انظر :خمتصر يف شواذ القرآن  ،42وتهذيب اللغة  ،114/1وزاد املسري  ،112/1وشواذ
القراءات  ،751ولسان العرب (عبد)  ،111/1وتاج العروس (عبد) .111/1
( )1انظر :الكتاب  ،774/4واألصول  ،751/1وإعراب القراءات الشواذ ،452/7
والتسهيل ،111- 117وشرح الشافية للرضي .161/7
( )1املقتضب .171/1
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وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها ابن عباس يف رواية عكرمةَ وعونُ العقيلي
وأبانُ بن تغلب واألعمشُ وأيوبُ واب ُن مِقْسَم(.)7
 توجيه القراءة:
يف هذه القراءة جاء (عُبَّد) مجعاً منصوباً مضافاً إىل الطاغوت،
ومفرده عَابِد ،كرا ِكعٍ ورُكَّع وسَاجِدٍ وسَُّجَّدٍ.
وفُعَّلٌ أحد األصلني اللذين ُيَّجْمَع عليهما فَاعِل الوصف( ،)1قال
املربد" :فإن أردت أن تكسِّر املذكر ،فإنَّ تكسريه يكون على فُعَّل وعلى
ُفعَّال ،فأمَّا فُعَّل ،فنحو :شَاهِد وشُهَّد وصَائِم وصُوَّم"(.)1
القراءة الرابعة عشرة :ﮋوَعُبَّدَ الطَّاغُوتَ ﮊ بضمِّ العني وفتح الباء مع
التشديد وفتح الدال من (عُبَّدَ) وفتح التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة شاذَّة ،رواها علقمةُ عن ابن مسعود ،وعكرم ُة عن ابن
عباس(.)4
 توجيه القراءة:
( )7انظر :معاني القرآن للنحاس  ،111/1وخمتصر يف شواذ القرآن  ،42والكشف والبيان
 ،16/4والكامل يف القراءات  ،515وزاد املسري .111/1
( )1انظر :الكتاب  ،617/1واألصول  ،76/1والشافية  ،57وشرح الشافية للرضي
 ،124/7واملساعد .411/1
( )1املقتضب .171/1
( )4انظر :احملرر الوجيز  ،171/1وجممع البيان  ،121/1والبحر  ،517/1والدر املصون
 ،114- 111/4واللباب .471/1
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هذه القراءة توجَّه على أنَّ (عُبَّداً) مجع عَابِدٍ –كما تقدَّم  ،-وأمَّا
نصب (الطاغوت) ،فيُحمَل على أنَّ املراد (عُبَّداً) منوَّناً ،فحُذِف
التنوين؛ اللتقاء الساكنني ،كما حُذِف يف قول أبي األسود:
ب
فَأَلْفَيْتَــــــ ـهُ غَيْــــــ ـرَ مُسْــــــ ـتَعْتِ ٍ

وَلَـــ ـا ذَاكِـــ ـرَ اهللَ إِلَّـــــا قَلـــ ـيِال

( )7

فاألصل :ذَاكِرًا اهللَ ،فحذف التنوين(.)1
القراءة اخلامسة عشرة :ﮋوَعَبَدَةَ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني والباء والدال
وتاء التأنيث من (عَبَدَة) وكسر التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة شاذَّة ،رُوِيت عن أبي بن كعب وابن مسعود وعلي بن
أبي طالب(.)1
 توجيه القراءة:
على هذه القراءة يكون ( َعبَدَة) مجعاً لـ(عَابِد) منصوباً مضافاً إىل
الطاغوت ،واملعنى :خدم الطاغوت(.)4

( )7سبق خترجيه .انظر :املبحث األوَّل ،القراءة اخلامسة.
( )1انظر :احملرر الوجيز  ،171/1والبحر احمليط  ،517/1والدر املصون ،114- 111/4
واللباب يف علوم الكتاب  ،471/1وحاشية الشهاب  ،162/1وروح املعاني .711/6
( )1انظر :خمتصر يف شواذ القرآن  ،42وأبنية األمساء واألفعال واملصادر  ،155وتاج العروس
(عبد)  ،111/1وفتح القدير .11/1
( )4انظر :إعراب القراءات الشواذ  ،441/7والتبيان يف إعراب القرآن  ،441والفريد يف
إعراب القرآن اجمليد  ،465/1والبحر احمليط  ،512/1والدر املصون .116/4
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ومجع فَاعِل على َفعَلَة كثري شائع( ،)7قال سيبويه" :ويُكَسِّرونه
َّجرَة وكَذَبَة ،وهذا
على َفعَلَة ،وذلك حنو :فَسَقَة وَب َررَة وجَهَلَة وظَلَمَة و َف َ
كثري"(.)1
القراءة السادسة عشرة :ﮋوَعَبَدَةَ الطَّوَاغِيتِﮊ بفتح العني والباء والدال
وتاء التأنيث من (عَبَدَة) وكسر التاء من (الطَّوَاغِيت).
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها هذيل بن شرحبيل وقتادة(.)1
 توجيه القراءة:
على هذه القراءة يكون ( َعبَدَة) مجعاً لـ(عَابِد) منصوباً كما تقدَّم يف
القراءة السابقة ،و(الطواغيت) مجع طاغوت( )4جمرورًا باإلضافة.
القراءة السابعة عشرة :ﮋوَعَبَدَةُ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني والباء والدال
وضمِّ تاء التأنيث من (عَبَدَة) وكسر التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة شاذَّة ،نُسِبت ألبي السَّمَّال(.)5

( )7انظر :األصول  ،76/1والشافية  ،57والتسهيل  ،114وشرح الشافية للرضي .124/7
( )1الكتاب .617/1
( )1انظر :زاد املسري .111/1
( )4انظر :الصحاح (طغا)  ،1471/6ولسان العرب (طغا)  ،1/75وتاج العروس (طغا)
.416/11
( )5انظر :زاد املسري .112/1
جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 7441هـ

65

 توجيه القراءة:
على هذه القراءة يكون ( َعبَ َدةَ) مجعاً لـ(عَابِد) مضافاً إىل الطاغوت
كما تقدَّم.
وأمَّا ما يتعلَّق مبوقعه اإلعرابي ،فال خيلو من أن يكون معطوفاً على
(مَنْ) اليت هي خرب ملبتدأ حمذوف على قول ،وعليه التقدير :هل أنبِّئكم

بشر من ذلك؟ هو من لعنه اهلل و َعبَ َدةُ الطاغوت ،أو خرباً ملبتدأ حمذوف،
ٍّ
وعليه التقدير :وهم َعبَ َدةُ الطاغوت ،أو مبتدأ خربه حمذوف ،وعليه
التقدير :و َعبَ َدةُ الطاغوتِ منهم ،وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك(.)7
القراءة الثامنة عشرة :ﮋوَعَبَدَ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني والباء والدال من
(عَبَدَ) وكسر التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها ابن عباس وإبراهيم بن أبي عبلة(.)1
 توجيه القراءة(:عَبَدَ) يف هذه القراءة اسم مضاف إىل ما بعده،
و(الطاغوت) جمرور باإلضافة.
ويف توجيه هذه القراءة أقوال:

( )7انظر :املبحث الثاني ،القراءة الرابعة.
( )1انظر :الكامل يف القراءات  ،515واحملرر الوجيز  ،171/1وزاد املسري  ،111/1وشواذ
القراءات  ،751والبحر .512/1
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األوَّل :أنَّ األصل ( َعبَدَة) ،وفَاعِلٌ جيمع على َفعَلَة -كما تقدَّم ،-
وحُذِفت تاء التأنيث؛ لإلضافة ،كما حُذِفت يف قوله –تعاىل :-
ﮋﭙﭚﮊ ( ،)7وقول الشاعر:
()1

صرْخَدَا
قَامَ وُالهَا فَسَقَ ْوهَا َ

يريد :والتها ،فحذف التاء ،وهو قول صاحب العني

()1

والفراء

()4

والطربي( )5والنحاس( )6وابن جين( )1وابن سيده( )1وغريهم( ،)1وجوَّزه
العكربي(.)72

( )7األنبياء  ،11النور .11
( )1بيت من الرجز ،مل أهتدِ إىل قائله ،وهو بال نسبة يف معاني القرآن للفراء  ،174/7وجامع
البيان  ،447/72والتبيان يف تفسري القرآن  ،511/6واحملرر الوجيز  ،171/1والدر املصون
 ،116/4واللباب يف علوم الكتاب .471/1
الصرخد :اخلمرة ،وصرخد :بلد يف الشام تُنسب له اخلمر .انظر :معَّجم ما استعَّجم ،117/1
وتاج العروس (صرخد) .116/1
( )1انظر :العني .41/1
( )4انظر :معاني القرآن للفراء .174/7
( )5انظر :جامع البيان .447/72
( )6انظر :معاني القرآن للنحاس .111/1
( )1انظر :احملتسب .176/7
( )1انظر :احملكم .16/1
( )1انظر :التبيان يف تفسري القرآن  ،511/6واحملرر الوجيز .171/1
( )72انظر :الكشاف .616/7
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الثاني :أنَّ ( َعبَدَ) مجع لعَابِدٍ ،كخَا ِدمٍ وخَ َدمَ ،نسبه ابن سيده ألبي
احلسن األخفش(.)7
الثالث :جواز أن يكون ( َعبَدَ) مجعاً على َفعَلَة حُذِفت تاؤه ،أو مجعًا
على َفعَلٍ ،وهو قول الزخمشري( )1والرازي(.)1
الرابع :جواز أن يكون ( َعبَدَ) مجعاً على َفعَلَة حُذِفت تاؤه أو اسم
مجع ،وهو قول أبي حيان( )4والسمني( )5وابن عادل(.)6
واخلالف بني هذين القولني األخريين مردُّه إىل اخلالف يف هذا
النوع من األمساء ،فاجلمهور يعدُّونه اسم مجع ،واألخفش والفراء –
فيما نقله الرضي عنه  -يعدَّانه مجعاً(.)1
اخلامس :أنَّ ( َعبَدَ) على وزن الفعل إال أنَّه اسم جيرُّ ما بعده باإلضافة،
وهو قول العكربي(.)1
( )7انظر :إعراب القراءات الشواذ .452/7
( )1انظر :الكشاف .616/7
( )1انظر :مفاتيح الغيب .11/71
( )4انظر :البحر احمليط .512/1
( )5انظر :الدر املصون .116/4
( )6انظر :اللباب يف علوم الكتاب .471/1
( )1انظر :الكتاب  ،615/1واملقتضب  ،112/1ومعاني القرآن لألخفش  ،546/1وشرح
وشرح السريايف  ،161/4والتبصرة  ،611/1والتسهيل  ،161واملغين يف النحو ،141
وشرح الكافية للرضي .416/1
( )1انظر :إعراب القراءات الشواذ .452/7
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ويظهر من هذا أنَّه يعدُّه مفردًا يفيد اجلنس.
والذي يظهر أنَّ القول األوَّل أقرب؛ إذ إنَّ قراءة ﮋوَعَبَدَةَ
الطَّاغُوتِﮊ وحنوها –ممَّا تقدَّم  -تؤيِّده وتقوِّيه ،ففيها داللة على
حذف هذه التاء يف هذه القراءة.
القراءة التاسعة عشرة :ﮋوَعُبَّادَ الطَّاغُوتِﮊ بضمِّ العني وفتح الباء مع
التشديد وبعدها ألف وفتح الدال من (عُبَّاد) وكسر التاء من (الطاغوت).
وهي قراءة شاذَّة ،نُسِبت ألبي واقد الليثي وأبي حيوة(.)7
 توجيه القراءة:
أن (عُبَّاد) مجع لـ(عَابد) ( ،)1جاء منصوبًا
هذه القراءة تُوجَّه على َّ
مضافاً إىل الطاغوت ،ويف جميئه على هذه الصيغة إشارة إىل التكثري
واملبالغة يف الطاعة واخلدمة والعبودية(.)1

( )7انظر :معاني القرآن للنحاس  ،111/1وخمتصر يف شواذ القرآن  ،42والكشف والبيان
 ،16/4وشواذ القراءات  ،756وزاد املسري .112/1
( )1انظر :معاني القرآن للنحاس  ،112/1واحملتسب  ،175/7وأبنية األمساء واألفعال
واملصادر  ،155واحملرر الوجيز  ،171/7وإعراب القراءات الشواذ  ،441/7والفريد يف
إعراب القرآن اجمليد .465/1
( )1انظر :إعراب القراءات الشواذ  ،441/7وفتح القدير .11/1
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ال
ومجع فَاعِلٍ على فُعَّال قياس مطَّرد( ،)7قال سيبويه" :أمَّا ما كان فَاعِ ً
فإنَّك تكسِّره على فُعَّلٍ ...ويكسِّرونه –أيضاً  -على ُفعَّال ،وذلك
قولك :شُهَّاد وجُهَّال ورُكَّاب وعُرَّاض وزُوَّار وغُيَّاب ،وهذا النحو
كثري"(.)1
القراءة املتمَّة للعشرين :ﮋوَعُبَّادُ الطَّاغُوتِﮊ بضمِّ العني وفتح الباء مع
وضم الدال من (عُبَّاد) وكسر التاء من (الطاغوت).
التشديد وبعدها ألف ِّ
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها أبو جعفر يف رواية القورسي،
ب بن حسن اهلامشي(.)1
والكسائي ،وقتيبة يف رواية املسَّجدي ،وحمبو ٌ
 توجيه القراءة:
هذه القراءة كالسابقة إال أنَّ (عُبَّاد) جاء فيها مرفوعاً مضافاً إىل
(الطاغوت).
ويف رفعه ثالثة توجيهات ،فإمَّا أن يكون معطوفاً على (مَنْ) من
قوله –تعاىل  :-ﮋﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮊ،
ٍّ من ذلك هو من لعنه اهلل وعُبَّادُ
وعليه يكون املعنى :هل أُنبِّئكم بشر
الطاغوت ،وإمَّا أن يكون خرباً ملبتدأ حمذوف ،وعليه يكون التقدير :هم
( )7انظر :املقتضب  ،171/1والشافية  ،57والتسهيل  ،114وشرح الشافية للرضي
.124/7
( )1الكتاب .617/1
( )1انظر :خمتصر يف شواذ القرآن  ،42والكامل يف القراءات .515
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عُبَّادُ الطاغوتِ ،وإمَّا أن يكون مبتدأ وخربه حمذوف ،وعليه التقدير:
وعُبَّادُ الطاغوت منهم ،وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك(.)7
القراءة احلادية والعشرون :ﮋوَعُبَّادُ الطَّوَاغِيتِﮊ بضمِّ العني وفتح الباء
مع التشديد وبعدها ألف وضمِّ الدال من (عُبَّاد) وكسر التاء من
(الطَّوَاغِيت).
وهي قراءة شاذَّة ،رُوِيت عن احلسن(.)1
 توجيه القراءة:
هذه القراءة ال ختتلف عن سابقتها إال بإضافة (عُبَّاد) إىل
(الطَّواغِيت) بدل (الطاغوت).
القراءة الثانية والعشرون :ﮋوَ ِعبَادَ الطَّاغُوتِﮊ بكسر العني وفتح الباء
وبعدها ألف وفتح الدال من (عِبَاد) وكسر التاء من (الطَّاغُوت).
وهي قراءة شاذَّة ،نُسِبت لبعض البصريني(.)1

( )7انظر :املبحث الثاني ،القراءة الرابعة.
( )1انظر :خمتصر يف شواذ القرآن .42
( )1انظر :احملتسب  ،175/7واحملرر الوجيز  ،171/1واجلامع ألحكام القرآن ،11/1
والبحر احمليط  ،512/1والدر املصون .114/4
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 توجيه القراءة:
جاء ( ِعبَاد) يف هذه القراءة مجعًا منصوبًا مضافاً إىل (الطاغوت).
ويف توجيه هذه القراءة قوالن ذكرهما ابن جين( )7وغريه( ،)1وهما:
األوَّل :أنَّه مجع عَابِد ،كقَائِمٍ وقِيامٍ ،وصَائِ ٍم وصِيامٍ.
ب وصِعَاب.
صعْ ٍ
ش و ِكبَاش ،و َ
الثاني :أنَّه مجع َعبْدٍ ،ك َك ْب ٍ
واألقرب الثاني؛ إذ إنَّ جميء َفعْلٍ على ِفعَال كثري مطَّرد( ،)1وأمَّا
جميء فَاعِل عليه فقليل يسري( ،)4بل عدَّه ابن مالك من احملفوظ الذي ال
يُقَاس عليه(.)5
وممَّا يُشَار إليه أنَّه قلَّما يأتي ( ِعبَاد) مضافاً إىل غري اهلل –تعاىل(،)6
قال صاحب العني" :يُقَال للمشركني :عبدة الطاغوت واألوثان،
وللمسلمني :عباد ،يعبدون اهلل"(.)1
( )7انظر :احملتسب .175/7
( )1انظر :احملرر الوجيز  ،171/1والفريد يف إعراب القرآن اجمليد  ،466/1واجلامع ألحكام
القرآن  ،11/1والبحر احمليط  ،512/1والدر املصون  ،115- 114/4وروح املعاني
.711/6
( )1انظر :الكتاب  ،616 ،561/1واألصول  ،411/1وشرح الشافية للرضي .161/7
( )4انظر :الكتاب  ،611/1والشافية  ،57وشرح الشافية للرضي .125/7
( )5انظر :التسهيل  ،111وشرح التسهيل للمرادي  ،111واملساعد .412/1
( )6انظر :احملتسب  ،175/7واحملرر الوجيز  ،171/1واللباب يف علوم الكتاب ،471/1
وحاشية الشهاب .162/1
( )1العني .41/1

11

ِ
ل
ات ال ُق ْرآنِيَّةُ ِِف قَولِ ِه –تَ َع َال :-ﮋﮇﮈﮊ تَ ْو ِجيهٌ ََْن ِو ٌّ
ص ْرِِفٌّ َد ََلِ ٌّ
اء ُ
ي َ
الق َر َ
د .غازي بن خلف العتييب

القراءة الثالثة والعشرون :ﮋوَ ِعبَادُ الطَّاغُوتِﮊ بكسر العني وفتح الباء
وضم الدال من ( ِعبَاد) وكسر التاء من (الطَّاغُوت).
وبعدها ألف ِّ
وهي قراءة شاذَّةُ ،روِيت عن أبي واقد الليثي(.)7
 توجيه القراءة:
أن ( ِعبَاد) جاء مرفوعًا فيها.
هذه القراءة كالقراءة السابقة إال َّ
ويف رفعه توجيهات ،سبق ذكرها(.)1
القراءة الرابعة والعشرون :ﮋوَ ِعبَا َدةِ الطَّاغُوتِﮊ بكسر العني وفتح الباء
وبعدها ألف وفتح الدال وكسر تاء التأنيث من ( ِعبَادَة) وكسر التاء من
(الطَّاغُوت).
وهي قراءة شاذَّة ،ذكرها العكربي دون نسبة(.)1
 توجيه القراءة:
يف هذه القراءة جاء لفظ ( ِعبَادة) جمرورًا مضافًا إىل (الطاغوت).
ويف توجيهها قوالن ،ذكرهما العكربي(:)4

( )7انظر :خمتصر يف شواذ القرآن .42
( )1انظر :املبحث الثاني ،القراءة الرابعة.
( )1انظر :إعراب شواذ القرآن.441- 441/7 :
( )4انظر :إعراب شواذ القرآن.441/7 :
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األوَّل :أنَّ ( ِعبَادة) مصدر أقيم مقام املضاف احملذوف ،والتقدير :ذوي
ِعبَادة الطاغوت.
الثاني :أنَّ ( ِعبَادة) مجع ( َعبْدٍ) ،إال أنَّه أُنِّث ،فصار كذِكَارة يف ذَكَر،
حَّجَر ،و ِقصَارة يف َقصِري.
حَّجَارة يف َ
وِ

وعلى الوجهني خرَّج ابن جين قول األعرابي:
ال وَالذِي أَنَا عَبْدٌ فِي عِبَادَتِه

()7

لَوْال شَمَاتَةُ َأعْدَاءٍ َذوِي إِحَنِ

حيث قال" :فيُحْتَمل أن يكون مجع عَبْد ،إال أنَّه أنَّثه ...وجيوز أن
تكون العبادة هنا مصدراً؛ أي :أنا عبد يف طاعته"(.)1
واألقرب األوَّل؛ وذلك ألنَّ حلاق تاء التأنيث بفِعَال قليل ،ال
يقاس عليه( ،)1قال سيبويه" :وقد يُلحقون الفِعال اهلاء ،كما أحلقوا
الفِعَال اليت يف الفعل ،وذلك قوهلم يف جِمَال :جِمالة ،وحََّجَر:
حَِّجَارة ،وذَكَر :ذِكَارة ،وذلك قليل ،والقياس على ما ذكرنا"(.)4

( )7بيت من البسيط ،مل أقف على قائله ،وهو بال نسبة يف عيون األخبار  ،774/1واحملتسب
 ،176/7وباهر الربهان  ،7414/1وزاد املسري  ،711/1وإعراب شواذ القرآن .441/7
اإلِحْنَة :احلقد .لسان العرب (أحن)  ،1/71وتاج العروس (أحن) .751/14
( )1احملتسب .176/7
( )1انظر :شرح الكتاب للسريايف  ،125/4والتسهيل  ،114واالرتشاف  ،411/7وهمع
اهلوامع  ،171/1وشفاء العليل .7211/1
( )4الكتاب .517/1
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وعلى هذا الوجِّه الذي رُجِّح تكون ﮋ َوعِبَادَةِ الطَّاغُوتِﮊ
معطوفة على (مَنْ) يف قوله –تعاىل  :-ﮋ ﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹ
ٍّ)(،)7
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ ،و(مَنْ) على هذا بدل من (شر
والتقدير :هل أُنبِّئكم مبن لعنه اهلل وبذوي عبادةِ الطاغوت.
وإنِّما قُدِّر املضاف يف هذا الوجه ،ومل تُعطَف ﮋ َوعِبَادَةِ
الطَّاغُوتِﮊ مباشرة على (مَنْ)؛ ألنَّ السياق واملعنى يرفضه؛ إذ
اآلية الكرمية خترب عن مجاعة من سلف اليهود زعم خلفهم أنَّهم ال
يعرفون أهل دين شراً من املسلمني ،فَّجاءت اآلية كاشفة احلقيقة
جملِّية صفات سلفهم()1؛ وال عالقة بني عبادة الطاغوت وهذه
اجلماعة؛ إذ األوَّل معنى والثاني ذات.
القراءة اخلامسة والعشرون :ﮋ َوَأعْبُدَ الطَّاغُوتِﮊ بفتح اهلمزة
وسكون العني وضمِّ الباء وفتح الدال من (َأعْبُد) وكسر التاء من
(الطَّاغُوت).

( )7انظر :إعراب القرآن للنحاس  ،11/1والتفسري البسيط  ،445/1والبحر احمليط
 ،511/1والدر املصون  ،116/4واللباب يف علوم الكتاب .477/1
( )1الكتاب .517/1
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وهي قراءة شاذَّةُ ،نسِبت لعبيد بن عمري(.)7
 توجيه القراءة:
يف هذه القراءة جاء (َأعْبُد) مجع (عَبْد) منصوباً مضافاً إىل
(الطاغوت)(.)1
وصيغة َأفْعُل تطَّرد يف مجع كلِّ اسم صحيح العني على فَعْل،
ككَلْبٍ وأَكْلُبٍ ،وكلِّ مؤنث بال عالمة وهو رباعي مبدَّة ثالثة،
ق وَأعُْنقٍ(.)1
كعَنَا ٍ
و(عَبْدٌ) يف أصله صفة ،وإنَّما جاز مجعه على َأفْعُل؛ ألنَّه من
الصفات اليت استعملت استعمال األمساء ،فتَّجري عليها أحكام
األمساء النحوية والتصريفية(.)4

( )7انظر :جامع البيان  ،416/72ومعامل التنزيل  ،15- 14/1واجلامع ألحكام القرآن
.16- 15/1
( )1انظر :الكشف والبيان  ،16/4والفريد يف إعراب القرآن اجمليد  ،466/1والبحر احمليط
 ،512/1والدر املصون  ،116/4وحاشية الشهاب .162/1
( )1الكتاب  ،561/1واملقتضب  ،715/1وشرح املفصل  ،75/5والتسهيل ،161
واالرتشاف .421/7
( )4الكتاب  ،611/1واألصول  ،71/1وشرح الكافية الشافية  ،7176وشرح الشافية
للرضي  ،112/7واالرتشاف .477/7
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وأمَّا الكالم عن موقعه اإلعرابي فقد سبقت إليه اإلشارة(.)7
القراءة السادسة والعشرون :ﮋ َوعَبِيدَ الطَّاغُوتِﮊ بفتح العني
وكسر الباء وبعدها ياء ساكنة وفتح الدال من (عَبِيد) وكسر التاء من
(الطَّاغُوت).
وهي قراءة شاذَّة ،نُقِلت عن ابن عباس وأنس بن مالك(.)1
 توجيه القراءة:
على هذه القراءة يكون ( َعبِيد) منصوباً ،و(الطاغوت) جمروراً
باإلضافة.
ويف توجيهها قوالن:
األوَّل :أنَّه مجع (عَبْدٍ) ،ككَلْب وكَلِيب ،وهو قول الثعليب( )1واملنتَّجب
اهلمذاني( )4وأبي حيَّان( )5والسمني( )6وابن عادل(.)1

( )7انظر :املبحث الثاني ،القراءة األوىل.
( )1انظر :الكشف والبيان  ،16/4وزاد املسري  ،111/1والبحر احمليط  ،512/1والدر
املصون  ،116/4واللباب يف علوم الكتاب .471/1
( )1انظر :الكشف والبيان .16/4
( )4انظر :الفريد يف إعراب القرآن اجمليد .465/1
( )5انظر :البحر احمليط .512/1
( )6انظر :الدر املصون .116/4
( )1انظر :اللباب يف علوم الكتاب .471/1
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الثاني :أنَّه مجع أو اسم مجع ،وهو قول الشهاب( )7واأللوسي(.)1
واخلالف يف هذا التوجيه راجع إىل اخلالف يف ما جاء على صيغة
َفعِيل داالً على أكثر من اثنني ،فسيبويه يعدُّه مجعاً وابن السرَّاج يعدُّه
اسم مجع(.)1
والذي يظهر أنَّه من صيغ اجلموع إن أُنِّث ،وإال فهو اسم مجع،
وهو قول ابن مالك(.)4
و( َعبِيد) يؤَنَّث( ،)5فيقال :العبيد جاءت ،وال يقال :العبيد جاء،
وعليه فالتوجيه األوَّل أصحُّ.
القراءة السابعة والعشرون :ﮋوَعَابِدِي الطَّاغُوتِﮊ بفتح العني وبعدها
ألف وكسر الباء والدال وبعدها ياء يف (عَابِدِي) وكسر التاء من
(الطَّاغُوت).
وهي قراءة شاذَّة ،جاءت بال نسبة يف بعض كتب التفسري(.)6
( )7انظر :حاشية الشهاب .162/1
( )1انظر :روح املعاني .711/6
( )1انظر :الكتاب  ،611 ،561/1واألصول  ،411/1وشرح الشافية للرضي ،161/7
واالرتشاف  ،411/7وتوضيح املقاصد  ،61- 66/1ومتهيد القواعد .4114- 4111/1
( )4انظر :التسهيل  ،114وشرح الكافية الشافية  ،7115وشرح التسهيل للمرادي ،121
واملساعد  ،416/1وشفاء العليل .7242/1
( )5انظر :شرح الكافية الشافية .7115
( )6انظر :الكشاف  ،615/7ومفاتيح الغيب  ،11/71والبحر احمليط  ،512/1والدر
املصون  ،111/4واللباب .471/1
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 توجيه القراءة:
على هذه القراءة يكون (عَابِدي) مجع مذكر ساملًا مضافاً إىل
(الطاغوت).
وجَ ْمعُ (عَابِدٍ) مجعَ مذك ٍر ساملاً سائغ؛ وذلك لكونه وصفاً ملذكر
عاقل يقبل تاء التأنيث(.)7
ويف موقع ﮋوَعَابِدِي الطَّاغُوتِﮊ اإلعرابي توجيهان:
األوَّل :أنَّه منصوب إمَّا بعطفه على القردة واخلنازير ،وعليه يكون
التقدير :وجعل منهم القردة واخلنازير وعَابِدِي الطاغوتِ ،وإمَّا بعطفه
على (مَنْ) من قوله –تعاىل  :-ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ٍّ) ،وعليه يكون
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ على القول بأنَّها بدل من حمل (شر
التقدير :هل أنبِّئكم مَنْ لعنه اهلل وعابدي الطاغوت ،وإمَّا على الذمَّ،
أعين عابدي الطاغوت ،وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك(.)1
ٍّ)،
الثاني :أنَّه جمرور بعطفه على (مَنْ) على القول بأنَّها بدل من (شر
وعليه يكون التقدير :هل أنبِّئكم مبن لعنه اهلل وبعابدي الطاغوت(.)1

( )7انظر :املفصل  ،115وشرح املفصل  ،4- 1/5وشرح الكافية البن احلاجب ،117/1
وشرح الكافية للرضي .441/1
( )1انظر :املبحث الثاني ،القراءة األوىل.
( )1انظر :الدر املصون  ،111/4واللباب يف علوم الكتاب .412/1
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القراءة الثامنة والعشرون :ﮋوَعَابِدُو الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني وبعدها
ألف وكسر الباء وضمِّ الدال وبعدها واو ساكنة يف (عَابِدُو) وكسر التاء
من (الطَّاغُوت).
وهي قراءة شاذَّة ،رواها عكرمة عن ابن عباس(.)7
 توجيه القراءة:
هذه القراءة كالسابقة من حيث احلكم التصريفي ،وأمَّا من حيث
احلكم النحوي فقد جاء (عابدو) مرفوعاً مضافاً إىل (الطاغوت) ،ويف
رفعه ثالثة توجيهات ،فال خيلو من أن يكون معطوفاً على (مَنْ) ،أو
مبتدأ خلرب حمذوف ،أو خرباً ملبتدأ حمذوف ،وقد تقدَّم ذلك(.)1
القراءة التاسعة والعشرون :ﮋوَعَابِدُ الطَّاغُوتِ ﮊ بفتح العني وبعدها
وضم الدال من (عَابِد) وجرِّ (الطَّاغُوت).
ألف وكسر الباء ِّ
وهي قراءة شاذَّة ،قرأ بها معاذ وعون العقيلي يف رواية العباس بن
الفضل(.)1

( )7انظر :احملرر الوجيز  ،171/1والبحر احمليط  ،512/1والدر املصون ،116- 115/4
واللباب يف علوم الكتاب .471/1
( )1انظر.11 :
( )1انظر :خمتصر يف شواذ القرآن ،42وزاد املسري  ،112/1واحملرر الوجيز  ،171/1والبحر
احمليط  ،512/1والدر املصون .115/4
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 توجيه القراءة:
(عَابِد) يف هذه القراءة جاء على وزن فَاعِل مرفوعاً مضافاً إىل
(الطاغوت).
ويف توجيه هذه القراءة قوالن:
األوَّل :أنَّ (عَابِد) اسم جنس مفرد يدلُّ على اجلماعة ،لذا قال أبو
عمرو :تقديره :وهم عَابِدُ الطاغوت ،وهذا قول ابن عطية(.)7
الطاغُوتِ ﮊ ،
الثاني :جواز أن يكون أصل هذه القراءة :ﮋوَعَابِدُو َّ
فلمَّا لقيت الواو (أل) التعريف حُذِفت؛ اللتقاء الساكنني ،فصار بدال
مضمومة ،وهذا قول أبي حيان( )1والسمني(.)1
وقد قيَّد السمني هذا التوجيه بقيد ،فقال" :اللهم إال أن ينقلوا عن
العقيلي أنَّه نصَّ على قراءته أنَّها باإلفراد ،أو مسعوه يقف على (عابد)،
أو رأوا مصحفه بدال دون واو ،وحينئذٍ تكون قراءته كقراءة ابن عباس:
ﮋوَعَابِدُو ﮊ بالواو ،وعلى اجلملة فقراءتهما متَّحدة لفظاً ،وإنَّما يظهر
الفرق بينهما على ما قالوه يف الوقف أو اخلط"(.)4

( )7انظر :احملرر الوجيز .171/1
( )1انظر :البحر احمليط .512/1
( )1انظر :الدر املصون .115/4
( )4الدر املصون .116- 115/4
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وهذا التوجيه حسن ،وممَّا يؤيِّده أنَّ أبا عمرو –كما تقدَّم  -قدَّر
املبتدأ مجعاً(.)7
وبقي يف هذه القراءة توجيهان إعرابيَّان ،سبقت اإلشارة إليهما(،)1
وهما :أن يكون (عابد) معطوفاً على (من) ،أو يكون مبتدأ خلرب
حمذوف.
***

( )7انظر :الدر املصون  ،115/4واللباب يف علوم الكتاب .471- 471/1
( )1انظر :املبحث الثاني ،القراءة الرابعة.
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اخلامتة
وبعد :فيحسن بي أن أوقف القارئ الكريم على أبرز النتائج اليت
خلصت إليها من ثنايا هذا البحث ،وهي كاآلتي:
أوَّالً :وقف البحث على مثان وثالثني قراءة يف قوله -تعاىل :-
ﮋﮇﮈﮊ  ،منها قراءتان متواترتان ،والبقيَّة شواذٌّ.
وقد ُقرِئ (عبد) بثالثني وجهاً ،و(الطاغوت) خبمسة أوجه.
ثانياً :أنَّ القراءة سنَّة متَّبعة ،جيب القبول بها واإلذعان هلا إذا توافرت
فيها شروط القراءة الصحيحة ،وعدم نبزها بالضعف واللحن.
ثالثاً :سعة اللغة العربية وثراؤها ،وذلك من خالل األساليب والطرق
اليت متتاز بها يف اشتقاق الكلمات وتوليدها ،ودقة املعاني اليت تتضمنها
مفرداتها ذات املعاني املتشابهة واملتماثلة ،وقد بدا ذلك واضحاً جليّاً يف
اشتقاق مجلة من األلفاظ من مادة (عبد) ،وأثر هذه االشتقاقات يف
توجيه هذه القراءات وسياق الكالم.
رابعاً :أثر الداللة واملعنى يف توجيه القراءات النحوية ،وقد ظهر ذلك يف
ثنايا البحث ،فكلُّ توجيه من التوجيهات اإلعرابية السابقة قائم عليهما،
وأيضاً قد يُستَبعد وجه تقتضيه الصناعة النحوية أو يُعتَرض عليه ملا فيه
من إخالل باملعنى والسياق.
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خامساً :وقف البحث على أربع قراءات مل توجَّه من قبل ،وقام
بتوجيهها ،وهي :ﮋوَمَنْ َعبَدُوا الطَّاغُوتَ ﮊ وﮋوَ َعبُداً الطَّاْغُوْتَ ﮊ
وﮋوَ َعبُدَ الطَّاْغُ ْوتَﮊ وﮋوَ َعبُدُ الطَّاْغُوْتِﮊ.
سادساً :صحَّح البحث وهماً يف عدِّ ((وَ َعبْدَة الطاغوتُ)) قراءة من
القراءات الواردة يف اآلية الكرمية مستندًا إىل احلَّجَّة والدليل.
سابعاً :قول صاحب القراءة يف توجيه قراءاته اليت رواها مقدَّم على غريه
إذا كان ال خيالف قواعد العربية وأصوهلا؛ ألنَّ من روى أدرى مبا روى،
مر معنا يف قراءة محزة.
كما َّ
ثامناً :وقف البحث على مجلة من احلَّجج واألدلَّة اليت يقوم عليها
توجيه القراءات ،وهي:
أ  -القرآن الكريم.
ب  -القراءات القرآنية.
جـ  -الشعر.
د  -القواعد النحوية والصرفية.
تاسعاً :احتُجَّ ببعض القراءات الواردة يف اآلية الكرمية على بعض القضايا
الصرفية ،ومن ذلك قراءة ﮋوَ َعبُدَ الطَّاْغُوْتِ ﮊ  ،حيث استدلَّ بها ابن
عقيل على أنَّ ( ُفعَل) اسم مجع.
عاشراً :تضمَّنت التوجيهات بعض مظاهر التأويل ،كاحلذف والتقديم
والتأخري والتضمني.
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هذا ما تيسَّر إعداده ،وجرى به القلم ،واحلمد هلل أوالً وآخراً،
وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
***
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املصادر واملراجع
 أبنية األمساء واألفعال واملصادر :ابـن القطـاع ،حتقيـق د أمحـد حممـد
عبد الدائم ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة7111 ،م.
 أبــو علــي الفارســي :د عبــد الفتــاح إمساعيـل شــليب ،دار املطبوعــات
احلديثة ،جدة ،الطبعة الثالثة7421 ،هـ7111/م.
 إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشرة :أمحد البنـا ،حتقيـق د
شـــعبان حممـــد إمساعيـــل ،عـــامل الكتـــب ،بـــريوت ،مكتبـــة الكليـــات
األزهرية ،القاهرة ،الطبعة األوىل7421 ،هـ7111/م.
 ارتشــاف الضــرب :أبــو حيــان ،حتقيــق د رجــب عثمــان حممــد ،مكتبــة
اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة األوىل7471 ،هـ7111/م.
 اإلشارات والتنبيهات :أبـي علـي بـن سـينا ،حتقيـق :د سـليمان دنيـا،
دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثالثة7111 ،م.
 األصــول يف النحــو :ابــن الســراج ،حتقيــق د عبــد احلســني الفتلــي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الرابعة7412 ،هـ7111/م.
 إعراب القراءات السبع وعللها :ابـن خالويـه ،حتقيـق د عبـد الـرمحن
العثيمني ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة األوىل7471 ،هـ7111/م.
 إعراب القراءات الشواذ :العكربي ،حتقيق حممد السيد أمحد عـزوز،
عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل7471 ،هـ7116/م.
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 إعراب القرآن :النحاس ،حتقيق د زهري غازي زاهـد ،عـامل الكتـب،
بريوت ،الطبعة الثانية7425 ،هـ7115/م.
 اإلقناع يف القراءات السبع :ابن الباذش ،حتقيق د عبد اجمليد قطـامش،
مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،الطبعة
األوىل7421 ،هـ.
 اإلنصاف يف مسائل اخلالف :أبو الربكـات األنبـاري ،اعتنـى بـه حممـد
حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت7471 ،هـ7111/م.
 بــاهر الربهــان يف معــاني مشــكالت القــرآن :أبــو القاســم النيســابوري،
حتقيـــق ســـعاد بنـــت صـــاحل بـــابقي ،جامعـــة أم القـــرى ،مكـــة املكرمـــة،
7471هـ7111/م.
 بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيـز :الفـريوز آبـادي ،حتقيـق
حممد علي النَّجار وعبد العليم الطحاوي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
 بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة :السـيوطي ،حتقيـق حممـد أبـو
الفضل إبراهيم ،دار الفكر ،الطبعة الثانية7111 ،هـ7111/م.
 البلغــة يف تــراجم أئمــة النحــو واللغــة :الفريوزابــادي ،حتقيــق حممــد
املصري ،دار سعد الدين ،دمشق ،الطبعة األوىل7417 ،هـ1222/م.
 البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث :أبو الربكات بن األنبـاري ،حتقيـق
د رمضان عبد التواب ،دار الكتب املصرية ،القاهرة7112 ،م.
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 البيان يف غريب إعراب القرآن :أبو الربكات بن األنباري ،حتقيق د طه
عبـــــد احلميـــــد طـــــه ،اهليئـــــة املصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب ،مصـــــر،
7422هـ7112/م.
 تاج العروس من جواهر القاموس :حممد مرتضـى احلسـيين الزبيـدي،
سلسلة تصدرها وزارة اإلعالم يف الكويت ،مطبعة حكومة الكويت.
 التبصــرة يف القــراءات الســبع :مكــي القيســي ،حتقيــق د حممــد غــوث
الندوي ،الدار السلفية ،اهلند ،الطبعة الثانية7421 ،هـ7111/م.
علـي الـدين،
 التبصرة والتذكرة :الصيمري ،حتقيق د فتحـي مصـطفى ُّ
من منشورات مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى ،طبع يف دار الفكـر،
دمشق ،الطبعة األوىل7421 ،هـ7111/م.
 التبيــان يف إعــراب القــرآن :العكــربي ،حتقيــق علــي حممــد البَّجــاوي،
الناشر عيسى البابي احلليب وشركاؤه.
 التبيان يف تفسـري القـرآن :الطوسـي ،حتقيـق أمحـد حبيـب ،دار إحيـاء
الرتاث ،بريوت.
 التذكرة يف القراءات الثمان :طاهر بن عبد املنعم بن غلبـون ،حتقيـق د
أمين رشدي سويد ،الطبعة األوىل7471 ،هـ7111/م.
 التذييل والتكميل :أبو حيان األندلسي ،حتقيق د حسن هنـداوي ،دار
القلم ،دمشق ،كنوز إشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل.
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 تســهيل الفوائــد وتكميــل املقاصــد :ابــن مالــك ،حتقيــق حممــد كامــل
بركات ،دار الكاتب العربي7111 ،هـ7161/م.
 التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه :أبــو علــي الفارســي ،حتقيــق د عــوض
القوزي ،مطبعة األمـانة ،القاهرة ،الطبعة األوىل7472 ،هـ7112/م.
 تفسـري البحـر احملـيط :أبـو حيـان األندلسـي ،حتقيـق عـادل أمحـد عبــد
املوجــود وعلــي حممــد معــوض ،دار الكتــب العلميــة ،بــريوت ،الطبعــة
الثانية7411 ،هـ1221/م.
 التفسري البسيط :الواحدي ،جمموعة رسائل علمية جبامعة اإلمام حممد
بن سعود ،سلسلة الرسائل اجلامعية ،أشرف علـى طباعتـه د عبـد العزيـز
بن سطام آل سعود و د تركي العتييب.
 متهيد القواعد بشرح الفوائد :ناظر اجليش ،حتقيق د علـي حممـد فـاخر
وآخــــرين ،دار الســــالم للطباعــــة والنشــــر ،القــــاهرة ،الطبعــــة األوىل،
7411هـ1221/م.
 تهذيب اللغة :األزهري ،حتقيق عبد السـالم هـارون وآخـرين ،الـدار
املصرية للتأليف والرتمجة ،الطبعة األوىل.
 توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية :عبد العزيـز احلربـي ،رسـالة
ماجستري ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة7471 ،ه.
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 توضيح املقاصـد واملسـالك بشـرح ألفيـة ابـن مالـك :املــرادي ،حتقيـق
أمحــــد حممــــد عــــزوز ،املكتبــــة العصــــرية ،بــــريوت ،الطبعــــة األوىل،
7416هـ1225/م.
 التيسري يف القراءات السبع :أبو عمرو الداني ،حتقيق اوتو تريـزل ،دار
الكتاب العربي ،بريوت ،الطبعة الثانية7424 ،هـ7114/م.
 جــامع البيــان يف القــراءات الســبع :أبــو عمــرو الــداني ،حتقيــق حممــد
صـــدوق اجلزائـــري ،دار الكتـــب العلميـــة ،بـــريوت ،الطبعـــة األوىل،
7416هـ1225/م.
 جامع البيان يف تأويل القرآن :أبو جعفر الطـربي ،حتقيـق أمحـد حممـد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 7412 ،هـ 1222/م.
 اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن املعـــروف بتفســـري القـــرطيب :أبـــو عبـــد اهلل
القرطيب ،حتقيـق د عبـد اهلل بـن عبـد احملسـن الرتكـي ،مؤسسـة الرسـالة،
بريوت ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1226/م.
 حاشية اجلمل على تفسري اجلاللني ،الطبعة األزهرية.
 حاشية الشهاب على تفسري البيضـاوي :شـهاب الـدين اخلفـاجي ،دار
صادر ،بريوت.
 حَّجَّــة القــراءات :عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن زجنلــة ،حتقيــق ســعيد
األفغـــــــاني ،مؤسســـــــة الرســـــــالة ،بـــــــريوت ،الطبعـــــــة اخلامســـــــة،
7471هـ7111/م.
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 احلَّجــة يف القــراءات الســبع :ابــن خالويــه ،حتقيــق د عبــد العــال ســامل
مكرم ،دار الشروق ،بريوت ،الطعبة الثالثة7111 ،هـ7111 /م.
 احلَّجة للقرَّاء السبعة :أبو علـي الفارسـي ،حتقيـق بـدر الـدين قهـوجي
وبشــــــــري جوجيــــــــاتي ،دار املــــــــأمون ،دمشــــــ ـق ،الطبعــــــــة األوىل،
7424هـ7114/م.
 اخلصائص :ابن جين  ،حتقيق حممد علي النَّجار ،املكتبة العلمية.
 الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون :السمني احلليب ،حتقيق د أمحد
اخلراط ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية7414 ،هـ1221/م.
 ديوان أبي األسود الدؤلي :صـنعة أبـي سـعيد السـكري ،حتقيـق حممـد
حسن آل ياسني ،دار ومكتبة اهلالل ،الطبعة الثانية7471 ،هـ7111/م.
 ديوان األخطل :شرحه وقدَّم له مهدي حممد ناصر الدين ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة الثانية7474 ،هـ7114/م.
 ديــوان أوس بــن حَّجــر :حتقيــق د حممــد يوســف جنــم ،دار صــادر،
بريوت ،الطبعة الثالثة7111 ،هـ 7111/م.
 روح املعاني :األلوسي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
 زاد املسري يف علم التفسري :أبو الفرج عبد الـرمحن بـن علـي بـن حممـد
اجلــوزي ،حتقيــق :زهــري شــويش ،املكتــب اإلســالمي ،بــريوت ،الطبعــة
الثالثة7424 ،ه7114/م.
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 الزاهــر يف معــاني كلمــات النــاس :أبــو بكــر األنبــاري ،حتقيــق د حــا
الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل7471 ،هـ7111/م.
 الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن :ابن عقيلة املكي ،رسائل ماجستري
لبعض األساتذة ،مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة ،اإلمارات،
الطبعة :األوىل7411 ،هـ.
 الســـبعة يف القـــراءات :ابـــن جماهـــد ،حتقيـــق د شـــوقي ضـــيف ،دار
املعارف ،مصر ،الطبعة الثانية.
 الشـافية يف علـم التصـريف :ابــن احلاجـب ،حتقيـق د حسـن العثمــان،
املكتبة املكية ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل7475 ،هـ7115/م.
 شــرح التســهيل :ابــن مالــك ،حتقيــق د عبــد الــرمحن الســيد ود حممــد
بدوي املختون ،دار هَّجر ،مصر ،الطبعة األوىل7472 ،هـ7112/م.
 شــرح التســهيل :املــرادي ،حتقيــق د ناصــر حســني علــي ،دار ســعد
الدين ،دمشق ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
 شرح شافية ابن احلاجب :اخلضـر اليـزدي ،حتقيـق د حسـن العثمـان،
مؤسسة الريان ،بريوت ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
 شــرح شــافية ابــن احلاجــب :الرضــي ،حتقيــق حممــد حميــي الــدين عبــد
احلميــد وآخــرين ،دار إحيــاء الــرتاث العربــي ،بــريوت ،الطبعــة األوىل،
7416هـ1225/م.
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 شرح شواهد شرح الشافية للرضي :البغدادي ،ملحق بشـرح الشـافية
للرضي ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد وآخرين ،دار إحيـاء الـرتاث
العربي ،بريوت ،الطبعة األوىل7416 ،هـ1225/م.
 شرح كافية ابـن احلاجـب :رضـي الـدين األسـرتاباذي ،حتقيـق د إميـل
يعقـــــــوب ،دار الكتـــــــب العلميـــــــة ،بـــــــريوت ،الطبعـــــــة الثانيـــــــة،
7411هـ1221/م.
 شرح الكافية الشافية :ابن مـالك ،حتقيق د عبد املنعم أمحد هريـدي،
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي جبامعــة أم القــرى ،دار
املأمون ،سوريا ،الطبعة األوىل7421 ،هـ7111/م.
 شرح كتاب سيبويه :السريايف ،حتقيق أمحد حسن مهدلي وعلي سـيد
علي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
 شرح املفصل :ابن يعيش ،عامل الكتب ،بريوت.
 شرح اهلداية :أبو العباس املهدوي ،حتقيق د حازم سعيد ،مكتبة
الرشد ،الرياض7475 ،هـ.
 شفاء العليل يف إيضـاح التسـهيل :السلسـيلي ،حتقيـق د الشـريف عبـد
اهلل الربكــــاتي ،املكتبــــة الفيصــــلية ،مكــــة املكرمــــة ،الطبعــــة األوىل،
7426ه7116/م.
 شـــواذ القـــراءات :الكرمـــاني ،حتقيـــق د مشـــران العَّجلـــي ،مؤسســـة
البالغ ،بريوت.
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 الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة :اجلـوهري ،حتقيـق أمحـد عبـد
الغفــــور عطــــار ،دار العلــــم للماليــــني ،بــــريوت ،الطبعــــة الرابعــــة،
7472هـ7112/م.
 ضــوابط الفكــر النحــوي :د حممــد اخلطيــب ،دار البصــائر ،القــاهرة،
الطبعة األوىل7414 ،هـ1271/م.
 العني :اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي ،حتقيـق د مهـدي املخزومـي و د
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
 عيــون األخبــار :ابــن قتيبــة ،دار الكتــب املصــرية ،القــاهرة ،الطبعــة
الثانية7116 ،م.
 غاية النهاية يف طبقات القراء :ابن اجلزري ،مكتبة ابن تيمية.
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان = تفسـري النيسـابوري :احلسـن القمـي
النيسابوري ،حتقيق زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة
األوىل7476 ،هـ.
 فتح القـدير :الشـوكاني ،حتقيـق د عبـد الـرمحن عمـرية ،دار الوفـاء،
مصر ،الطبعة الثانية 7471هـ7111/م.
 الفهرست  :أبو الفرج حممد بن إسحاق ،املعروف بابن النديم ،حتقيق
رضا جتدد.
 القراءات الشاذة ضوابطها واالحتَّجاج بها :د عبد العلي املسئول ،دار
ابن القيم ودار ابن عفان ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
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 الكامــل يف القــراءات العشــر واألربعــني الزائــدة عليهــا :أبــو القاســم
يوسف اهلـذلي ،حتقيـق مجـال بـن السـيد الشـايب ،مؤسسـة مسـا للنشـر
والتوزيع ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
 الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن اجمليــد :املنتَّجــب اهلمــذاني ،حتقيــق
حممد نظام الدين الفتيح ،مكتبـة دار الزمـان ،اململكـة العربيـة السـعودية،
الطبعة األوىل7411 ،هـ1226/م.
 كتــاب ســيبويه :أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان ،حتقيــق د عبــد الســالم
هارون ،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعي ـون األقاويــل يف وجــوه التأويــل:
الزخمشري ،دار الفكر.
 الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع :مكــي القيســي ،حتقيــق د حميــي
الـــــدين رمضـــــان ،مؤسســـــة الرســـــالة ،بـــــريوت ،الطبعـــــة الثالثـــــة،
7424هـ7114/م.
 الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن :أمحــد بــن حممــد بــن إبــراهيم
الثعليب ،حتقيق اإلمام أبي حممد بن عاشـور ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي،
بريوت ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
 اللبــاب يف علــوم الكتــاب :عمــر بــن علــي بــن عــادل احلنبلــي ،عــادل
أمحد عبد املوجود وعلي حممـد معـوض ،دار الكتـب العلميـة ،بـريوت،
الطبعة األوىل7471 ،هـ7111/م.
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 لســان العــرب :ابــن منظــور ،دار صــادر ،بــريوت ،الطبعــة الثالثــة،
7474هـ7114/م.
 املبسوط يف القراءات العشر :أبو بكر األصبهاني ،حتقيـق سـبيع محـزة
حاكمي ،مطبوعات جممع اللغة العربية ،دمشق.
 جممــع البيــان يف تفســري القــرآن :الطربســي ،دار املرتضــى ،بــريوت،
الطبعة األوىل7411 ،هـ1226/م.
 احملتســب يف تبــيني وجــوه شــواذ القــراءات :ابــن جــين ،حتقيــق علــي
النَّجدي وآخرين ،وزارة األوقاف املصرية ،القاهرة7414 ،هـ1224/م.
 احملرر الوجيز :ابن عطية ،حتقيق عبـد السـالم عبـد الشـايف حممـد ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1227/م.
 احملكم واحمليط األعظم :ابن سيده ،حتقيق د عبد احلميد هنداوي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل7417 ،هـ1222/م.
 خمتصر يف شواذ القرآن :ابن خالويه ،مكتبة املتنيب ،القاهرة.
 املخصص :ابن سيده ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 املذكر واملؤنث :أبو بكر األنباري ،حتقيق د حممد عضيمة ،جلنة إحياء
الرتاث بوزارة األوقاف ،القاهرة7427 ،هـ7117/م.
 املــذكر واملؤنــث :الفــراء ،حتقيــق د رمضــان عبــد التــواب ،مكتبــة دار
الرتاث ،القاهرة ،الطبعة الثانية.
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 املذكر واملؤنـث :املـربد ،حتقيـق د رمضـان عبـد التـواب وصـاحل الـدين
اهلادي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة الثانية7471 ،هـ7116/م.
 املســاعد علــى تســهيل الفوائــد :ابــن عقيــل ،حتقيــق د حممــد كامــل
بركات ،دار الفكر ،دمشق7422 ،هـ7112/م.
 مشــكل إعــراب القــرآن :مكــي القيســي ،حتقيــق د حــا الضــامن ،دار
البشائر ،دمشق ،الطبعة األوىل7414 ،هـ1221/م.
 معامل التنزيل يف تفسري القرآن = تفسري البغوي :احلسني بن مسعود بن
حممد البغوي ،حتقيق حممد عبد اهلل النمر وآخرين ،دار طيبـة ،الريـاض،
الطبعة األوىل7421 ،هـ7111/م.
 معاني القـراءات :حممـد بـن أمحـد األزهـري ،حتقيـق عيـد مصـطفى،
وعــــــــوض القــــــــوزي ،دار املعــــــــارف ،مصــــــــر ،الطبعــــــــة األوىل،
7471هـ7111/م.
 معاني القرآن وإعرابه :الزجاج ،حتقيـق د عبـد اجلليـل عبـده شـليب ،
عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل7421 ،هـ7111/م.
 معـــاني القـــرآن :األخفـــش ،حتقيـــق د هـــدى حممـــود قراعـــة ،مكتبـــة
اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة األوىل7477 ،هـ7112/م.
 معـــاني القـــرآن :الفـــراء ،عـــامل الكتـــب ،بـــريوت ،الطبعـــة الثالثـــة،
7421هـ7111/م.
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 معاني القرآن الكريم :النحاس ،حتقيق حممـد علـي الصـابوني ،مركـز
إحياء الرتاث ،مكة املكرمة ،الطبعة األوىل7421 ،هـ7111/م.
 معَّجم األدباء :ياقوت احلموي ،حتقيق د إحسان عبـاس ،دار الغـرب
اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة األوىل7111 ،م.
 معَّجم القراءات :د عبد اللطيف اخلطيب ،دار سـعد الـدين ،دمشـق،
الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
 معَّجــم مــا اســتعَّجم مــن أســـماء الــبالد واملواضــع :البكــري ،حتقيــق
مصطفى السقا ،عـامل الكتب ،بريوت ،الطبعة الثالثة7421 ،هـ.
 معَّجم مصـطلح علـم القـراءات القرآنيـة :د عبـد العلـي املسـئول ،دار
السالم ،مصر ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1221/م.
 معَّجم مقاييس اللغة :أمحـد بـن فـارس ،حتقيـق د عبـد السـالم حممـد
هارون ،دار الفكر ،بريوت7111 ،هـ7111/م.
 املغــين يف النحــو :ابــن فــالح ،رســالة علميَّــة ،حتقيــق د حســن حييــى
ضائحي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية7415/7414 ،هـ.
 مغين اللبيب عن كتب األعاريب :عبد اهلل بن يوسف ،ابن هشـام ،د
مازن املبارك وحممد علي محد اهلل ،دار الفكـر ،دمشـق ،الطبعـة األوىل،
7114هـ7164/م.
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 مفاتيح األغـاني يف القـراءات واملعـاني :أبـو العـالء الكرمـاني ،حتقيـق
عبــد الكــريم مصــطفى مــدب ،دار ابــن حــزم ،بــريوت ،الطبعــة األوىل،
7411هـ1227/م.
 مفاتيح الغيب = تفسـري الـرازي :حممـد الـرازي ،دار الفكـر ،دمشـق،
الطبعة األوىل7427 ،هـ7117/م.
 مفتــاح الســعادة ومصــباح الســيادة :طــاش كــربى زاده ،دار الكتــب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل7425 ،هـ7115/م.
 املفصل يف صنعة اإلعراب :الزخمشري ،حتقيق د علـي بـو ملحـم ،دار
ومكتبة اهلالل ،بريوت ،الطبعة األوىل7111 ،م.
 املقتضب :املربد ،د حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت.
 مقدمات يف علـم القـراءات :د حممـد أمحـد ،د أمحـد خالـد ،د حممـد
خالد ،دار عمار ،األردن ،الطبعة األوىل7411 ،هـ1227/م.
 املنصف :ابن جـين ،حتقيـق إبـراهيم مصـطفى وعبـد اهلل أمـني ،وزارة
املعارف العمومية ،الطبعة األوىل7111 ،هـ7154/م.
 املوسوعة القرآنية املتخصصة :جمموعة من األساتذة والعلماء ،اجمللس
األعلى للشئون اإلسالمية ،مصر7411 ،هـ1221 /م.
 املوضح يف وجوه القراءات وعللها :ابن أبي مـريم الفسـوي ،حتقيـق:
د عمر الكبيسي ،اجلمعية اخلريية لتحفيظ القـرآن الكـريم ،جـدة ،الطبعـة
األوىل7474 ،هـ7111/م.
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 النشر يف القراءات العشر :ابن اجلزري ،صـححه وراجعـه علـي حممـد
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Abstract:
One of the most honorable and noble intentions is to serve the Quran by
defending it and clearing up doubts and confusing statements related to the
different Qira'at (recitations of the Quran). There are a number of distinguished
scholars whom have devoted themselves to clearing up these misconceptions.
These scholars have studied the various Qira'at in order to reveal its meanings
and syntactic elements based on evidence.
The current research contributes in this field have shed light on different
number of Qira'at that has reached 38 variations with regards to just the
following Quranic verse only, ﮋﮇ ﮈﮊ. This can be understood in the
English language as those who worshipped at-taghut (a false object of worship).
Some of these Qira'at have not been linguistically studied in-depth. Thus, the
current paper aims to reveals the subtleties within the Arabic languages in
understanding and interpreting those different Qira'at. The present study clearly
demonstrates the depth and richness of Arabic, by showing the different ways
that can be used to derive and generate words. It also shows the subtle
differences that some similar words (synonyms) have.
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املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي
د .محود بن محاد الربعي

كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية  -جامعة القصيم
تاريخ تقديم البحث1441 /4 /4 :هـ

تاريخ قبول البحث1441/6/92 :هـ

ملخص الدراسة:

تناول هذا البحث" :املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية

معطي" .وتضمن مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة.
املبحث األول :وفيه حتدثت عن مراتب السماع يف النحو العربي.
املبحث الثاني :وفيه حتدثت عن املسائل الصرفية احملكوم عليها
بالشذوذ يف ألفية ابن معطي.
ثم ختمت البحث خبامتة موجزة ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت
إليها ،وأتبعتها بذكر قائمة بعناوين املصادر واملراجع اليت أفدت منها.
الكلمات املفتاحية :
املسائل الصرفية الشاذة – ألفية ابن معطي

املقدمة
عنيت الدراسات اللغوية عند ضبط القواعد باملصطلحات
املعيارية يف احلكم على السماع بأنواعه؛ إذ كان تقعيد القواعد الصرفية
يعتمد على املسموع الفصيح املطرد ،فأدى ذلك إىل اصطدامها مبا خيالفها
من املسموع الفصيح ،فوصفوه بناء على مقداره بالنسبة للكثري بـ
(القليل) ،و(الشاذ) ،و(النادر).
ومن األهمية الكشف عن املعنى الدقيق ملراتب هذا املسموع،
والوقوف على أقوال علماء اللغة فيها ،وأسباب احلكم عليها ،ومدى
صدق وصفها بذلك ،ومعرفة ختريج هذه األحكام املنصوص عليها عند
النحاة ومدى اتفاقهم واختالفهم فيها.
وقد وقع اختياري على إحدى املدونات النحوية وهي(ألفية ابن
معطي( ))1لدراسة األحكام الصرفية املنصوص عليها بالشذوذ؛ فقد
حازت قصب السبق فكانت أول ألفية يف النحو ،وجتلى أثرها يف(ألفية

( )1جيوز إثبات الياء يف االسم املنقوص العلم ،وقد أثبتها د .حممود الطناحي -رمحه اهلل -
وأشار يف مقدمة (الفصول اخلمسون  )11إىل أنها تكتب "ابن معطي"بإثبات الياء ،وهو جائز،
فقد ورد إثبات الياء يف املنقوص املرفوع واجملرور كثرياً يف أسلوب الشافعي -رمحه اهلل -
ولغته حجة .انظر :الرسالة للشافعي .441 ،435 ،483 ،431 ،417 ،414 ،194وانظر:
مقدمة (الرسالة )14بتحقيق د .أمحد شاكر.
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ابن مالك) ،وكثري من أبياتها فيها بلفظه ،ونظمه أمجع وأوعب ،ونظم
ابن معطي أسلس وأعذب(.)1
وقد اعتنى ناظمها مبراتب السماع.
وقد قسمت البحث إىل مبحثني:
املبحث األول :مراتب السماع يف النحو العربي.
املبحث الثاني :املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية
ابن معطي.
وذيلت البحث خبامتة تضمنت نتائجه ،وثبت للمصادر واملراجع.

( )1انظر :نفح الطيب .131/1
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املبحث األول :مراتب السماع
اختذ العلماء االستقراء للمسموع الفصيح وسيلة منهجية لدراسة
ظواهر اللغة ،ووضعوا األحكام املعيارية هلذا املسموع حبسب مرتبته،
وقد اختلفت مراتب السماع يف مصنفاتهم ما بني مصطلحات مرتادفة
ومصطلحات دالة على مراتب متباينة؛ وهذا ما جيعلنا نفصل يف ذلك
ونذكر ما ارتأيناه يف هذه املراتب.
جاء يف مصنفاتهم مصطلحات (املطرد ،الغالب ،الكثري،
الشائع ،الفاشي ،القليل ،األقل ،النزر ،النادر ،الشاذ).
وهذه األحكام بعضها كمي ،وبعضها اآلخر نوعي معياري.
وكان حديث النحاة عنها عاماً أقرب إىل النسبية.
()1

فاملسموع عند أبي علي الفارسي

 -ثالثة أنواع:

 - 1مطرد يف القياس شاذ يف االستعمال.
وذلك حنو املاضي :يَ َذرُ ،ويَ َدعُ.
 - 1مطرد يف االستعمال شاذ يف القياس.
ق اجلمل.
ومنه :ا ْسَتحْوَذَ ،وا ْسَتنْوَ َ
 - 3شاذ يف القياس واالستعمال مجيعاً.
كإمتام ما عينه واو يف صيغة (مفعول) ،حنو :فرس مَقْ ُووْد،
ثوب َمصْوُون.
( )1انظر :املسائل العسكرية .134
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وهذا النوع" :ال يسوغ القياس عليه ،وال رد غريه إليه ،وال
حيسن أيضاً استعماله فيما استعملته فيه إال على وجه احلكاية"(.)1
()1

وتبع ابن جين أبا علي الفارسي يف الثالثة األوىل وزاد رابعاً
وهو:
املطرد يف القياس واالستعمال مجيعاً.

"وهذا هو الغاية املطلوبة ،واملثابة املنوبة ،وذلك حنو :قام زيدٌ.
ورأيت عمراً .ومررت بسعيدٍ"(.)3
ونقل السيوطي عن مجال الدين ابن هشام قوله" :اعلم أنهم
يستعملون (غالبًا) ،و(كثريًا) ،و(نادرًا) ،و(قليالً) ،و(مطردًا)؛
ُطرِد) :ال خيتلف ،و(الغالبُ) :أكثر األشياء ،لكنه خيتلف،
فـ(الـم َّ
و(الكثري) :دونه ،و(القليل) :دون الكثري ،و(النادر) :أقل من القليل،
فالعشرون بالنسبةِ إىل الثالثة وعشرين غالبُها ،واخلمسة عشر إليها كثري
ال غالب ،والثالثة قليل ،والواحد نادر"(.)4
وهذا النص يشعر مبراتب هذا املسموع ،واختالفه يف الكمية .ومع
ذلك فإن معناها ال يزال غامضاً؛ إذ حتديد الكمية على سبيل التقريب ال

( )1اخلصائص .99/1
( )1انظر :اخلصائص .97/1
( )3انظر :اخلصائص .97/1
( )4املزهر.193/1
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التحديد ،ومن ثم خلط علماء النحو بينها( ،)1فتداخلت املصطلحات.
وبالتأمل فاملصطلحات اليت تدل على معنى الكثرة(املطرد،
الغالب ،الفاشي ،املستفيض ،الواسع).
واملصطلحات اليت تقابلها (القليل ،األقل ،النزر ،الشاذ،
النادر).
وجدير بنا أن نذكر ضوابط هذه املراتب ،ومرتادفاتها.
الكثرة  :نقيض القِلة.يقالَ :كثُر الشيء يكثُر كَثرة ،فهو كثري،
و ُك ْثرُ الشيء :أَ ْكَثرُه (.)1
وعليه جاء اصطالح النحويني( .)3و(الكثري ،واألكثر) لفظان
مرادفان له.
القِلَّةُ .جاء يف لسان العرب":القِلَّةُ :خِالف الْ َك ْثرَةِ .والقُلُّ :خِلَافُ
ال ُكثْر ،وَقَدْ قَلَّ يَقِلُّ قِلَّة وقُلّاً ،فَهُوَ قَليل وقُالل وقَالل ،بِالْ َف ْتحِ؛ عَنِ ابْنِ
جعَلَهُ قَليلًا .وأَقَلَّ :أَتى
جعَ َلهُ قَلِيلًا ،وَقِيلَ :قَلَّلَه َ
جِنِّي .وقَلَّلَه وأَقَلَّهَ :
َل ِم ْنهُ :كقَلَّله؛ عَنِ ابْ ِن جِنِّي"(.)4
بقَلِيل .وأَق َّ
ويف اصطالح النحويني :القليل املوافق للقياس ،قال العيين":

( )1انظر :أصول النحو العربي د .حممد عيد.77 ،77 ،
( )1انظر :الصحاح (كثر)  ،851/1ولسان العرب (كثر) .131/4
( )3انظر :الكتاب  ،83 ،47/1واملقتضب  ،177/1واألصول .118/1 ،144/1
( )4لسان العرب (قلل) .473/11
جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1441هـ

111

القليل ما ينحصر وجوده على القياس على وجه القلة"(.)1
وهو أمر نسيب( ،)1وعندي أن مجال الدين بن هشام أوضحه
بشكل دقيق ،فقد نص على أنه يف منزلة بني املنزلتني فهو أقل من
(الكثري) ،وأكثر من النادر(.)3
جرَى.
اطرَدَ الشيءَُ :تِبعَ بعضُه َب ْعضًا وَ َ
املطرد :قال ابن منظورَّ " :
واطرَدَ
واطرَ َدتِ األَشياءُ إِذا َتِبعَ بعضُها َب ْعضًاَّ .
واطرَدَ األَمرُ :استقامََّ .
َّ
سيَالنُه"(.)4
واطرَ َد املاءُ إِذا تتابَع َ
الكالمُ إِذا تتابَعَّ .
ويف اصطالح النحويني التعريف الذي ذكره ابن جين" :فجعل
أهل علم العرب ما استمر من الكالم يف اإلعراب وغريه من مواضع

( )1شرح مراح األرواح  . 41وقد يأتي مبعنى النفي العام .قال السريايف( :أقَلُّ رجلٍ يقول ذلك
إال زيدٌ)( " ...أقَلُّ)" :ينصرف ألحد معنيني ،أحدهما :النفي العام ،واآلخر :ضد الكثرة".
انظر :شرح كتاب سيبويه  . 44/3ونقل ابن منظور عن ابن األثري أنه يرد مبعنى نفي أصل
الشيء .انظر :لسان العرب (قلل) .473/11
( )1وإليه ذهب د .حممد ضاري ،قال " :إن ما وصف بقليل االستعمال يف هذا احلي ،قد يكون
كثري االستعمال يف حي آخر ،وما كان معيباً النطق به ها هنا ال يكون كذلك ها هناك،وذلك من
خصائص اللغة ومزايا هلجاتها يف طرائق النطق ،وكيفية أحكامه ،ولو مل يكن األمر كذلك ملا
ظلت تلك األلفاظ ترتدد يف لسان قبائلها دائرة بني أهلها بل ملاتت مع األيام" .حركة التصحيح
اللغوي يف العصر احلديث .194
( )3انظر :املزهر  .193/1واختاره الكفوي .الكليات .419
( )4انظر :لسان العرب (طرد) .178/3
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الصناعة مطرداً"(.)1
وقال الرماني ":املطرد :اجلاري على النظائر"(.)1
شَيعَانًا
شيْعاً و َ
الشائع :قال ابن منظور :شاعَ اخلربُ يف الناس يشيعُ َ
ومَشَاعاً و َش ْيعُوعَةً فهو شائعٌ ،انتشر وافرتق وذاع وظهر ،وأشاعه هو،
وأشاع ذِ ْكرَ الشيء :أطاره وأظهره.
وقوهلم :هذا خربٌ شائع ،وقد شاع يف الناس معناه :قد اتصل
بكلِ أحدٍ فاستوى علم الناس بِه ،ومل يكن علمه عند بعضهم دون
بعض (.)3
ويظهر أنه مصطلح مرادف لـ(الكثري) عند النحويني(.)4
خَبرُهُ يَفْشُو ُفشُوّاً وفُشِياً،
الفاشي :جاء يف لسان العرب :فَشَا َ
انتشر وذاع ،وفشا الشيء يَفْشُو فُشُواً :إذا ظهر ،وهو عامٌ يف كلِ شيء،
ومنه إفشاءُ السر ،وتَفَشَّى الشيء أي :اتسع(.)4
ويستعمله النحويون من قبيل الرتادف لـ (الكثري) (.)7
( )1اخلصائص .97/1
( )1رسالتان يف اللغة .73
( )3انظر :لسان العرب (شاع) .191/8
( )4انظر :املنصف ،114 ،17/1واألصول ،88/1وشرح كتاب سيبويه  ،117/3والتعليقة
 ،71/4 ،15 ،7/3واملسائل احللبيات  ،135واملفصل  ،149والبديع  ،49/1وأمالي ابن
احلاجب  ،414 ،351/1وشرح التسهيل  ،131/1والتذييل والتكميل .49/1
( )4انظر :لسان العرب (فشا) .144/14
( )7انظر :اخلصائص  ،171/3 ،341 ،117/1واملسائل احللبيات  ،197واملرجتل ،145
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وجاء مصطلحا (الشائع ،والفاشي) مبعنى واحد(.)1
الغالب :جاء يف لسان العرب :غَ َلَبهُ َيغْ ِل ْبهُ غَلْباً وغَلَباً ،يقال:
خصَاِلهَِ ،ورَجُلٌ غُلُبَّة وغَلُبَّة:
غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ ال َك َرمُ ،أَي :هُوَ أَكثر ِ
غالِبٌَ ،كِثريُ الغَلَبة(.)1
و(الغالب) يف اصطالح النحويني :أكثر األشياء ،ومرتبته بني
الـمطرد والكثري(.)3
ونزرَ عَطَاءَه :قَلَّ َلهُ ،وطعامٌ َم ْن ُزوْر ،وعطا ٌء
النزْر :القليلَّ ،
َّ
َم ْن ُزوْر أي :قَلِيل ،وقيل :كل قليلٍ َن ْزرٌ و َم ْن ُزوْر ،وامرأةٌ َن ُزوْر :قليلة
الولد.
والنزْر:القليل ،أي :ليس بقليل فيدل على عِيّ وال كثري
َّ
فاسد(.)4
النزْر) عند النحويني لفظ مرادف للقليل (.)4
ومصطلح ( َّ
 ،144والبديع  ،355/1وشرح الكافية الشافية  ،1753/4 ،818/1والتذييل والتكميل
 ،355/9 ،197/3واملقاصد الشافية .41/4 ،715/1 ،331 ،331/1
( )1انظر :اخلصائص .4/1
( )1انظر :لسان العرب (غلب) .741/1
( )3انظر :املزهر  ،193/1والكليات  .419وذكر الشاطيب أنَّ (الغالب) يف مقابلة (النادر) يف
اصطالح ابن مالك .انظر :املقاصد الشافية .394/1
( )4انظر :لسان العرب (نزر) .153/4
( )4انظر :اخلصائص  ،134/1 ،144 ،71/1وشرح التصريف للثمانيين  ،417واملرجتل
 ،117وشرح الكافية الشافية  ،1941/4واالرتشاف  ،999/1واملقاصد الشافية .459/1
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النادر :جاء يف لسان العرب" :نَ َدرَ الشيء َينْدرُ نُدورًا :سَ َقطَ،
شذ وخرج من
وقيل :سَ َقطَ ،وشَذَّ ...ونوادر الكالم َتنْدُر وهي ما َّ
اجلمهور ،وذلك لظهوره".)1(.
وعرفه الرماني بقوله" :النادر :اخلارج عن النظائر إىل قلة يف
بابه"(.)1
ويظهر أن النادر عند النحويني موافقة القياس مع غاية القلة على
اجلملة .قال اإلمام الشاطيب" :لفظ (الندور) يقتضي غاية القلة على
اجلملة  ...وأما (الندور) فراجع إىل القلة من غري إشعار خبروج عن
القياس"(.)3
ومثله قال اجلرجاني" :النادر :الذي يكون وجوده قليالً لكن
يكون على القياس"( .)4وجعله ابن هشام " أقل القليل"(.)4
الشاذ :شّذَّ َع ْنهُ يَشِذُّ ويَشُذُّ شُذُوذاً :انفرد عن اجلمهور ،وندر
فهو شاذ ،ومسى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك
ال هلذا املوضع على حكم غريه(.)7
إىل غريه شاذاً؛ مح ً
( )1اللسان (ندر) .199/4
( )1رسالتان يف اللغة .73
( )3املقاصد الشافية .414/7
( )4التعريفات  .114وانظر :الكليات ،419والشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه .138
( )4املزهر.193/1
( )7انظر :لسان العرب (شذذ) .494/3
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وعرفه ابن جين بقوله" :ما فارق عليه بقية بابه ،وانفرد عن ذلك
إىل غريه"(.)1
وقد قابل به االطراد(.)1
ويشكل من هذا التعريف أنه ميكن أن يدخل يف القلة؛ ألنها
نقيض االطراد والتتابع.
وعلى حنو منه قال عبد القادر البغدادي ":الشاذ :هو الذي على
خالف القياس ،وإن كان كثرياً"(.)3
وأطلق ابن احلاجب الشذوذ على أوجه :قليل االستعمال،
واخلارج عن القياس ،وغري الفصيح(.)4
وقال اجلاربردي":اعلم أن املراد بالشاذ يف استعماهلم ما يكون
خبالف القياس من غري نظر إىل قلة وجوده وكثرته"(.)4
وتبعه اجلرجاني والكفوي يف موضع له(.)7
وهذه التعريفات تقع بإشكاالت وهي إطالق الشذوذ على ما
خالف القياس وإن كان كثرياً ،وهو خمالف ومناقض لألساس يف تقعيد
( )1انظر :اخلصائص .97/1
( )1انظر :املرجع السابق.
( )3انظر :شرح شواهد الشافية  .4/4وهو اجلزء الرابع من شرح الشافية املطبوع.
( )4انظر :أمالي ابن احلاجب .774/1
( )4انظر :جمموعة الشافية بشرح العالمة اجلاربردي .15/1
( )7انظر :التعريفات  ،114والكليات .419
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القواعد وهو القياس املطرد املعتمد على الكثري مما مسع من كالم العرب.
ويبدو لي أن الشاذ هو ما خالف القياس بقلة ،وعلى حنو ما
ذكرنا قال الكفوي يف موضع آخر":الشاذ :هُوَ الَّذِي يكون وجوده
قَلِيال ،لَكِن لَا َيجِيء على الْقيَاس"(.)1
ويدل على ما ذكرنا ما نقله ابن السراج عن املربد ":وليس البيت
الشاذ والكالم احملفوظ بأدنى إسناد حجة على األصل ا ُملجْمَع عليه يف
كالمٍ وال حنو وال فِقه وإمنا َيرْكَن إىل هذا ضَعفة أهل النحو ومَنْ ال حجةَ
معه "(.)1
وقول ابن السراج":ولو اعتُرض بالشاذ على القياس املطرد لبطل
أكثرُ الصناعات والعلوم"(.)3
لذا ميكن القول  :إن الشذوذ يف اصطالح النحويني مل خيضع
ملعيار دقيق ومل حيدد حتديداً دقيقاً غري قابل لالختالف()4؛ حتى جاء
اإلمام :الشاطيب ،فوضع املعيار الدقيق بآلياته غري القابلة للتأويل يف هذا
املصطلح ،وبني أن العلماء وجدوا كالم العرب على قسمني:
( )1الكليات .418
( )1األصول .154/1
( )3انظر :األصول .47/1
( )4وهذا ما جعل بعض الباحثني يأخذون على النحاة أنَّهم مل حيددوا عددًا للمطرد إذا بلغه
املسموع صار مُطردًا ،وإذ مل يبلغه صار شاذًا .انظر :أصول النحو العربي د :حممود أمحد حنلة
ص.118 :
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قسم سهل عليهم فيه القياس لشيوعه يف االستعمال ،وكثرة
نظائره فأعملوه مطلقاً.
وقسم مل يظهر هلم فيه وجه القياس وعارضه معارض لقلته
وكثرة ما خالفه ،فوصفوه بالشذوذ ،مبعنى أننا نتبع العرب فيما تكلموا به
من ذلك ،وال نقيس غريه عليه ،ال ألنه غري فصيحٍ ،بل ألنا نعلم أنها مل
تقصد يف ذلك القليل أن يُقاس عليه ،أو يُغلب على الظن ذلك(.)1
والشذوذ عند النحويني نوعان:
األول :شاذ عن ما ثبت من القياس يف نوعه ،حنو :اسَْتحْوَذَ،
ا ْسَتنْوَقَ
فقد خالف املطرد من كالم العرب باإلعالل ،وال يقال:
ا ْسَتحَاذَ؛ ا ْسَتنَاقَ(باإلعالل)؛ ألن العرب مل تقله ،ولكونها فصيحة
تستعمل وال حيتج بها لتصحيح غريها؛ لشذوذها عن الباب.
الثاني :شاذ عن ما ثبت يف نفسه ،كأن يضطر الشاعر إىل
تصحيح ما ثبت إعالله يف السماع الكثري عن العرب،كأن يقول يف:
(أَطَلْت) :أَطْوَلت.فإن العرب ال تقوهلا إال ضرورة.
وهذا النوع يلزم االقتصار فيه على حمله(.)1
وقد أجاد بعض العلماء بوضع املعايري الدقيقة هلذه املراتب،
( )1انظر :املقاصد الشافية  .447/3وانظر.414 ،414/7 :
( )1انظر :املقاصد الشافية .418 ،417/7
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كجمال الدين ابن هشام يف قوله" :اعلم أنهم يستعملون (غالبًا)،
و(كثريًا) ،و(نادرًا ) ،و(قليالً) ،و(مطردًا)؛ فـ(الـمُطَّرِد) :ال خيتلف،
و(الغالبُ) :أكثر األشياء ،لكنه خيتلف ،و(الكثري) :دونه ،و(القليل):
دون الكثري ،و(النادر) :دون القليل ،فالعشرون بالنسب ِة إىل الثالثة
وعشرين غالبُها ،واخلمسة عشر إليها كثري ال غالب ،والثالثة قليل،
والواحد نادر"(.)1
وتبعاً هلذه املعايري قام د .حممود أمحد حنلة ،باستخراجها مبقياس
النسب املئوية كما يلي:
- 1الـمُطرد.%155 :
- 1الغالب.%87 :
- 3الكثري.%74 :
- 4القليل.%13 :
- 4النادر.)1(%4 :
وبناء على ما سبق فقد وقفت على بعض التداخل هلذه
املصطلحات عند العلماء ،ومن ذلك:
إطالق ابن مالك (القلة ،والشذوذ ،والندرة) مبا يظهر أن معناها
واحد .فقد حكم على جميء ( َفعْل) امساً -بفتح الفاء وسكون العني -
( )1املزهر .193/1
( )1انظر :أصول النحو العربي للدكتور :حممود أمحد حنلة .118
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مما فاؤه أو عينه ياء على ( ِفعَال) بالقلة يف (األلفية)( ،)1ويف (شرح الكافية
الشافية) بالشذوذ( ،)1ويف(التسهيل) بالندرة(.)3
وكإطالق (القلة ،والشذوذ) على معنى واحد عند ابن عصفور،
كقوله يف معرض حديثه عن زيادة األفعال" :وحكى الكسائي :ما مر
أغلظ أصحاب موسى ،على معنى :أغلظ ما مروا ،وهذا من القلة
والشذوذ حبيث ال يقاس عليه"(.)4
كما يظهر مساواة األنباري بني (الشذوذ ،والقلة) يف معرض رده
شواهد الكوفيني يف مسألة جميء (كما) مبعنى( :كيما) قال" :على أنَّه لو
صحَّ ما رووه من هذه األبيات على مقتضى مذهبهم فال خيرج ذلك عن
حد الشذوذ والقلة"(.)4
املبحث الثاني :املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي

مسألة :التعجب من الرباعي.
قال ابن معطي:
" وشذَّ ما أَ ْعطَاهُ يف

الرُّباعي

ج لِلسَّـــــــــــماعِي"
ومِثْلُـــــــــ ـهُ يَحْتَـــــــــــا ُ

( )1انظر :املقاصد الشافية .114/7
( )1انظر :شرح الكافية الشافية .1849/4
( )3انظر :التسهيل .173
( )4شرح اجلمل .487/1
( )4اإلنصاف .484/1
( )7الدرة األلفية .39
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لفعــل التعجــب صــيغتان قياســيتان :األوىل :مــا أَ ْفعَلَه.والثانيــة:
ا ْفعِلْ بِه.
تقول :ما أَحْسَنَ زيداً ،واحْسِ ْن بزيدٍ(.)1
ولبناء صيغيت التعجب ،شروط(:)1
أحدها :أن يكونـا منقـولني مـن فعـل ثالثـي ،واهلمـزة فيـه للنقـل
والتعدية.
الثاني :وأن يكونا منقولني مـن ( َفعُـل) بضـم العني،حنـوَ :ظرُفَ،
و َشرُفَ؛ ألنه من أفعال الغرائز ،وال يُبنى فعل التعجب إال منها.
الثالث :أال يبنيا من األلوان واخللق والعيوب الظاهرة(.)3
واختلف النّحاة يف التّعجّب من(أَ ْفعَل) الرباعي بزيادة اهلمزة،
حنو( :أَ ْك َرمَ) :
فقيــل :جيــوز مطلقـاً؛ ألن همــزة (أَ ْفعَــل) التعجــب تعقــب همــزة
الزيادة (.)4

( )1انظر :اجلمل  ،155واملرجتل  ،147/1واحملصول  ،373/1واملقاصد الشافية .433/4
( )1انظر :شرح املفصل البن يعيش  ،144/7وشرح اجلمل البن عصفور ،479/1
واالرتشاف .1578/4
( )3وأجاز الكوفيون التعجب من السواد والبياض؛ ألنهما أصال األلوان .انظر املسألة يف:
اإلنصاف  ، 115/1والتبيني  ،191وشرح اجلمل البن عصفور  ،478/1وشرح ابن القواس
،973/1وائتالف النصرة .115
( )4وهو ظاهر كالم عبد القاهر اجلرجاني .انظر :املقتصد  ،379/1وشرح اجلمل .485/1
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وهو مذهب سيبويه ،واختاره ابن مالك(.)1
وقيل :ميتنع مطلقاً؛ ألن همزة فعل التعجب ال تدخل إال على
الثالثي ،وألنه يؤدي إىل اللبس بني الرباعي والثالثي عندما حيذف منه
حرف(.)1
وهو مذهب املازني ،واألخفش ،واملربد ،وابن السراج،
والفارسي(.)3
وقيل :بالتّفصيل؛ فيمتنع إن كانت همزته للنقل ،حنو:
(أَذْهَب)؛ ألنها إذ ذاك حرف معنى ،فال ختلفها همزة (أَ ْفعَل) للتعجب؛
ألنها إمنا كانت للنقل يف األصل وقد خرجت عنه ،وصارت الصيغة
ملعنى التعجب.
صحَر)؛ ألنها ال معنى هلا ،فجاز
وجيوز إنْ كانت لغريه؛ حنو( :أَ ْ
أن ختلفها همزة التعجب؛ ألنها أيضاً ال معنى هلا بانفرادها وإمنا التعجب
حاصل مبجموع الصيغة ،والذي مسع من ذلك:
( )1انظر :الكتاب ،99/4 ،73 ،71/1وشرح التّسهيل  ،47/3وتوضيح املقاصد
 " :893/1جواز صوغهما منه قياساً مطلقاً ،وهو اختيار املصنف ،قال :وهو مذهب سيبويه
واحملققني من أصحابه".
( )1انظر :شرح ابن القواس  .974/1ويف توضيح املقاصد  " :893/1منعه إال أن يشذ شيء
فيحفظ ،وهو مذهب األخفش واملازني واملربد وابن السراج والفارسي ومن وافقهم" .وانظر:
املقتضب  ،178 /4وشرح اجلمل البن عصفور .479/1
( )3انظر :انظر :األصول  153/1ـ  ،154واإليضاح  ،117واإلغفال  ،344وشرح املفصّل
 ،144/7وشرح اجلمل  ،485 ،479/1وشرح الرّضيّ  ،358/1واالرتشاف .41/3
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ما آتَاه للمعروف! وما َأوْاله لَه! وما أَ ْعطَاه للدينارِ والدرهمِ! وما
خ َطأَه! وما أَْبَينَه!؛ وما شذ خمالفاً يُحفظ
ضَيعَه لكذا! وما أَ ْ
أَصْوَبَه! وما أَ ْ
س عليه؛ وهذا قو ُل ابن عصفور(.)1
وال يقا ُ
وإىل هذا أشار املصنف بقوله:
ومِثْلُـــــ ـهُ يَحْتَـــــــاجُ لِلسَّـــــــماعِ "

" وشـــــذَّ مـــــا أَعْطَـــــاهُ يف الرُّبـــــاعي

قال النيلي :يريد أن مثل هذا شاذ اليقاس عليه ..ووجهه :أنه
حذف اهلمزة من (أَ ْعطَى) ورده إىل الثالثي؛ ألن أصلهَ :عطَا َ -ي ْعطُو،
ثم أدخل عليه همزة التعدية بعد نقله إىل ( َفعُل) بضم العني ...وتعجب
منه ،فقال :ما أَ ْعطَاه للدرهم! ...ومل يقل :شذّ الرباعي ،وإمنا الشاذ منه
ما كان أوله همزة ،فأما غريه فممتنع" (.)1
ح عديدة:
وقفة :بعد التأمل ،حتتاج هذه املسألة إىل حتقيق من نوا ٍ
 - 1قوهلم( :ما أَ ْعطَاه للدراهم ،وَأوْلَاه للمعروف) .اضطرب
النحويون يف نسبته ويف كونه مساعاً أو غريه.فأورده املربد والصيمري
ومل يصرحا أنه مسموع ،وأورده قوم على أنه مساع كالزخمشري،
وابن عصفور ،وصرح أبو حيان أنه مسموع(.)3
( )1انظر :شرح اجلمل  ،485/1واملقرب  .73/1ونقل أبو حيان عن ابن احلاج" :هذا
الت فصيل الذي فصله يعين ابن عصفور شيء مل يذهب إليه أحد ،وال ذهب إليه حنوي" .انظر:
االرتشاف .1579/4
( )1الصفوة الصفية .111/1
( )3انظر :املقتضب  ،178/4والتبصرة والتذكرة  ،177/1واملفصل  ،377وشرح اجلمل
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والعجيب أن من النحويني من يزعم أن سيبويه حيتج بهذا القول(.)1
 - 1نُسب إىل املربد أنه جييز التعجب بقياس من مجيع الثالثي املزيد
فيه .واحلق أنه الجييزه(.)1
 - 3اضطرب النقل عن األخفش كما اضطرب عن سيبيويه ،فنُقل عنه
املنع واجلواز( ،)3ونُقل عنه القياس(.)4
 - 4اضطرب النحاة يف تفسري مذهب سيبويه ،وابن يعيش يرى أن
"(أَ ْفعَل) مقصور على السماع عند سيبويه ،وال جييز منه إال ما
تكلمت به العرب"( .)4وهذا االضطراب جعل املسألة ال تتضح
لبعض النحاة ،حتى قال ابن بابشاذ":والعذر لسيبويه أنه ميكن أن
يكون من القوم الذين جييزون التعجب من الفعل الرباعي بزيادة،
وقد :قيل إنه مذهب له"(.)7
ويظهر لي أن الصواب ظاهر كالم سيبويه وهو اجلواز ،وهو ما أكده
السريايف بقوله" :وجعلوا قوهلم( :ما أَعْطَاه ،وما أَوْلَاه) ،على غري

 ،485/1واالرتشاف .1578/4
( )1انظر :شرح ابن القواس .977/1
( )1انظر :املقتضب .181/4
( )3انظر :االرتشاف .1578/4
( )4انظر :شرح املفصل البن يعيش  ،144/7وشرح الرضي .135/4
( )4انظر :شرح املفصل .144/7
( )7انظر :شرح اجلمل .115/1
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قياس ،وظاهر كالم سيبويه يدل على أن التعجب مبا فعله (أَفْعَل)
كثري مستمر"(.)1
ومثله قال ابن مالك":فإن كان (أَفْعَل) قيس عليه ،وفاقاً لسيبويه
 واحملققني من أصحابه ،وال فرق بني ما همزته للنقلكـ(أَعْطَى) ،أو لغريه كـ(أَغْفَى) أي :نام ،فيقال :ما أَعْطَاه ،وما
أَغْفَاه ،وهذا ظاهر كالم سيبويه"(.)1
وعليه فال يقتصر التعجب من (أَ ْفعَل) الرباعي املزيد قياساً على
املسموع ،ما مل مينع مانع آخر.
مسألة :قلة جميء وزن ( ُفعِل) بضم الفاء وكسر العني يف أوزان االسم
الثالثي اجملرد.
قال ابن معطي  -رمحه اهلل :-
وعُنُـــــــــ ـقٍ وعِنَـــــــــ ـبٍ وفُعِـــــــــ ـلُ

()3

قَـ ـدْ جـــاءَ يف الشُّـــذوذِ مِنْـ ـهُ دُئِـ ـلُ

ذهب ابن معطي هنا إىل شذوذ جميء االسم الثالثي اجملرد على
زنة ( ُفعِل).
واختلف فيه النحاة:

( )1انظر :شرح كتاب سيبويه .474/4
( )1شرح التسهيل .47/3
( )3الدرة األلفية .45
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فمــن النحــويني مــن منعهــا ،وقــال :هــذا الــوزن مطــرد يف الفعــل
املاضــي الثالثــي الصــحيح العــني غــري املضــاعف املــبين للمفعــول ،حنــو:
ال
ض ِربَ) ،ال من أوزان األمساء( .)1ومل يأت يف األمساء إال علمـًا منقـو ً
( ُ
عن ( ُفعِل) ،حنو(:دُئِل) ،وبها سُميت القبيلة من العـرب ،وإليهـا ينسـب
أبو األسود الدؤلي الشاعر.أو شاذاً اسم دويبـة شـبيهة بـابن عِـرْس( )1فيمـا
حكاه األخفش .وهو علـم مـن األعـالم ال يثبـت بهـا أصـل؛ ألن أكثرهـا
منقولة ،فـ"املعارف ال معول عليها يف األبنية؛ ألنه جيوز أن يُسمى الرجـل
مبا ال نظري له يف الكالم" ( ،)3فجاز أن يكون(دُئِل)منقوالً عن فعل مل يُسم
ضرِب) إذا سُمي به .وإن سُلم أنه اسم دويبة فال يسلم أنه غـري
فاعله ،كـ( ُ
منقول من الفعل إىل تلك الدويبة ،فهو شاذ ال يعتد به(.)4
ومنهم من جعلها من أوزان األمساء ،ومثَّل هلا بـ(دُئِل)(.)4
( )1قال سيبويه " :واعلم أنه ليس يف األمساء والصفات فُعِل ،وال يكون إال يف الفعل" .انظر:
الكتاب  . 144/4وهو اختيار املربد وابن السراج والثمانيين وابن عصفور وابن يعيش وابن إياز.
انظر :املقتضب  ،193/1واألصول  ،185/3وشرح التصريف للثمانيين  ،151واملمتع ،41
وشرح املفصل  ،35/1وشرح التعريف بضروري التصريف .17
( )1انظر :الصحاح (دأل)  .1794/4ويف اللسان (دأل)  :133/11دويبة كالثعلب.
( )3انظر :شرح املفصل .113/7
( )4انظر :املمتع  ،41وشرح بن القواس  ،1177/1والصفوة الصفية  ،314/1وشرح
الشافية لركن الدين .151 ،151/1
( )4وهو مذهب األخفش وابن جين واختاره أبو حيـان يف أحـد مواضـعه .انظـر :شـرح املفصـل
 ،113/7واملنصف ،15/1واالرتشاف  .33/1وذهـب يف موضـع آخـر لـه إىل أنـه مـن األوزان
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وزاد بعضهم( :وُعِل)  -لغة يف الوَعِل ،وهو تيس اجلبل -
السهِ ،مبعنى :ال َعجُز(.)1
و(رُئِم) يف :اسم َّ
واعرتض على من احتج بأنهما منقوالن من الفعل ،بأن ذلك
ممكن يف (دُئِل)؛ ألنه علم قبيلة ،ال يف (رُئِم)؛ ألنه اسم جنس ،والنقل
ال يكون إال يف األعالم دون أمساء األجناس(.)1
وقد اعتذر السريايف لسيبويه وذكر أنه قد يصح وجييء يف "أمساء
األجناس ما سُمي بالفعل ،كطائر يقال لهُ( :تبُشِّر)  ،وآخر يقال له:
(ُتنُوِّط) ،وهذان بناءان للفعل كأنهما سُميا بفعل يفعالنه ...و(دُئِل) مل
يُسم فاعله من دَأَلَ يَدْأَلُ وهو مشي فيه شيء من نشاط ،فيجوز أن تكون
هذه الدابة هلا مثل هذا املشي"(.)3
وهو الذي ترجح عندي وعليه ميكن القول بأن ( ُفعِل) من أوزان
االسم الثالثي اجملرد ،ولكنه نادر ال مهمل؛ إذ ال يعين كونه نادراً نفيه،

املختصة باألفعال .االرتشاف .873/1
( )1انظــر :املمتــع  ،41وإجيــاز التعريــف  ،71واحملصــول  ،1513/1وشــرح الشــافية ،38/1
واالرتشــاف  .33/1وانظــر معنــى الوعــل والــرئم يف القــاموس احملــيط (وعــل)  ،1385و(رئــم)
.1434
( )1انظر :توضيح املقاصد .1414/4
( )3شرح كتاب سيبويه .471/3
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مادام أنه ثبت جميئه يف كالم العرب ،فإن سيبويه قد أثبت ( ِفعِل)ومل جيئ
منه عنده إال(إِبِل) (.)1
مسألة :تصغري الرتخيم.
قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
وشَــــــــذَّ قَــــــــولُهُمْ زُهَيْــــــ ـرٌ صُــــــــغِّرَا

مُرَخَّمَــــ ـاً كَــــ ـذَا عُثَــــ ـيْمٌ حُقــــ ـرَا

كَمِثْـــــــ ـلِ مـــــــــا شَـــــــــذَّ مُغَيْرِبَـــــــــانُ

()1

فِــــي مَغْــ ـرِبٍ كَــ ـذَا عُشَيْشِــ ـيَانُ

تصغري الرتخيم :هو حذف الزوائد من الثالثي والربـاعي ،وتصـغري
ما بقي؛ طلباً للخفة ،فريجع الثالثي بذلك إىل مثال ( ُف َعيْل) ،و الربـاعي
بذلك إىل مثال ( ُف َع ْيعِل).
ح َريْــثٌ ،ومنـــه:
فتقـــول يف (َأسْـ ـوَدَ) :سُــ َويْدٌ ،ويف (حَـــا ِريٍ)ُ :
ُز َهيْـــــرٌ ،يف(َأ ْزهَـــــرَ) ،و ُعثَـــــيْمٌ ،يف (عُثْمَـــــانَ) ،وحُ َميْـــــدٌ ،يف
( َمحْمُودٍ).حبذف الزائد؛ النتفاء املانع.
ويقـــــــال يف(غَـــــــالب) :غُ َل ْيبَـــــــة .ويف (حَـــــ ـذَام) :حُ َذيْمَـــــــة.
س.
ويف(مُ ْق َعنْ ِسسٍ)ُ :ق َع ْي ٌ
والفرق بني املصغر احملذوف منه للرتخيم واحملذوف منه لغري
الرتخيم ،أن ما حُذف منه لغري الرتخيم جيري فيه التعويض عن
احملذوف ،كقولك يف ( ُم ْغتَلِمٍ)ُ :م َغيْلِمٌ و ُم َغيْ ِليْمٌ  -بالتعويض
( )1ينظر :الكتاب .144/4
( )1الدرة األلفية .44 ،44
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وتركه  -خبالف ما حُذف منه للرتخيم فإنه ال جيري فيه
التعويض؛ ألن احلذف منه للتخفيف ،فالتعويض عن حمذوف ِه
ِل بغرض التخفيف.
ُمخ ٌّ
وهــــذا النــــوع مــــن التصــــغري قيــــاس عنــــد مجهــــور النحــــاة،
ومسوه(تصغري الرتخيم) .وجعلـه صـاحب األرجـوزة شـاذاً؛" ملـا
فيـــه مـــن كثـــرة احلـــذف وااللتبـــاس ،فهـــو مقصـــور عنـــده علـــى
السماع؛ ألن الشاذ هو الذي ال يقاس عليه"(.)1
و َقصَــره الفــراء علــى األعــالم( )1دون الصــفات قياس ـًا علــى تــرخيم
ح َريْــث ،وسُ ـ َويْد ،تصــغري
النــداء ،فيُصَـ ِّـغرُ :حَارِث ـاً ،وَأسْ ـوَدَ،علمنيُ :
الرتخيم ،ولو كانا صفتني مل تقل إال :حُ َو ْيرِي ،وُأسَيِّد.
ف حُ َميْ ـقٌ جَمَلَ ـهُ ( ،)3تصــغري(أمحق)،
ورُدَّ بقــوهلم يف املثــل :عَ ـرَ َ
وأُجيب بأنه اسم رَجُل(.)4
وأمـا األمسـاء األعجميــة ،حنـو( :إبْـرَا ِهيْمَ ،وإسْـمَا ِعيْلَ) .فـاهلمزة زائــدة
( )1شرح ابن القواس  .1117/1قال النيلي :جعله شاذاً ملا فيه من كثرة احلذف والتبـاس بعـض
األمساء ببعض ،تقول :يف تصغري (أمحد) تصغري الرتخيم :حُمَيْد .فتحذف اهلمزة .و(حممود):
حُمَيْد ،و(حممد) :حُمَيْد ،فيحصل االلتباس .انظر :الصفوة الصفية .451/1
( )1انظر قـول الفـراء يف :احملصـول  ،979/1وقواعـد املطارحـة  ،417واالرتشـاف ،455/1
واملقاصد الشافية .393/7
( )3انظــر املثــل يف :األمثــال البــن ســالم  ،195/1ومجهــرة األمثــال  ،45/1وجممــع األمثــال
.11/1
( )4انظر :شرح املفصل ،137/4و شرح ابن القواس .1117/1
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عند سيبويه؛ ألنهما أعجميان ال يُعرف هلما اشـتقاق فيُقـدر فيهمـا زيـادة
اهلمــــــزة ،فالتصــــــغري القياســــــي عنــــــده :بُــــــ َريْ ِهيْمٍ ،وسُــــــ َم ْي ِعيْلٍ؛
و(تصغري)الرتخيمُ :ب َريْهِم ،وسُ َم ْيعِل(.)1
واختار املربد أصـالة اهلمـزة ،فالتصـغري القياسـي عنـده :أُبَ ْي ِريْـه،
سيْ ِمعٌ(.)1
وُأ َسيْ ِميْع ،والرتخيم :أَُب ْي ِرهٌ ،وُأ َ
وحكــى ســيبويه عــن اخلليــلُ :ب َريْ ـهٌ ،وسُ ـ َم ْيعٌ(.)3وهــو شــاذ عــن
القياس؛ ملا فيه من حذف األصلي(امليم ،والالم).
والشذوذ يف تصغري الرتخيم حبذف ما كان يف املكـرب مـن الزوائـد،
كشذوذ ما جاء من ألفـاظ يف التصـغري جـاءت علـى خـالف املكـرب بالزيـادة
فيها  -وهو ما أشار إليه ابن معطي بقوله:
كَمِثْـــــلِ مــــــا شَــــــذَّ مُغَيْرِبَــــــا ُن

فِــــي مَغْــ ـرِبٍ كَــ ـذَا عُشَيْشِــ ـيَانُ

ب ( ،)4كما
وذلك مثل قوهلم يف (الـ َم ْغ ِربِ)ُ :م َغ ْيرِبَانٌ ،وقياسهُ :م َغ ْي ِر ٌيقــال يف(ال ــمَ ْشرِق) :مُشَ ـ ْيرِقٌ،كأنهم صَ ـغروا ( ُم َغ ْيرِبَــان) بزيادتــه(األلف
والنون) وجعلوا الزيادة من مجلة االسم ،فكأنهم أرادواَ ( :م ْغرِبَان)(.)4
( )1انظر :الكتاب .447/3
( )1مل أقـــف عليـــه يف كتبـــه .انظـــر رأيـــه يف :األصـــول  ،71/3واالنتصـــار  ،113والتعليقـــة
 ،197/3والنكت  ،918/1وشرح الشافية للرضي .173/1
( )3انظر :الكتاب .447/3
( )4انظر :التبصرة والتذكرة  ،759/1وشرح الشافية للرضي  ،177/1واللمحة .774/1
( )4انظر :شرح املفصل البن يعيش  ،133/4والصفوة الصفية .453/1
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وهذا متفق على شذوذه ،خبالف تصغري الرتخيم(.)1
وأمــا (عُ َشيْشِـيَانٌ) ،يف تصــغري (عَشِـيّ) ،فالقيــاس :عُشَــيٌّ ،حبــذف
اليــاء األخــرية مــن اليــاءين وإدغــام يــاء التصــغري فيمــا بعــدها ،وقــالوا:
عُ َشيَّانٌ ،أيضاً ،فزادوا على مصغَّرهِ القياسي :ألفاً ،ونوناً.
وقالوا يف :تصغري (عَشِـيَّةٍ) :عُ َشيْشِـيَةٌ ،وأصـل (عَشِـيَّةٍ) :عَشِـيْ َوةٌ؛
فقُلبت الواو ياء وأُدغمت فيها الياء .وتصغريها القياسـي :عُشَـيَّة ،حبـذف
ياء (فَعِيْلَة) ،وإدغام ياء التصغري يف املنقلبة عن الم الكلمة.
ومنه قوهلم يف تصغري (إنْسَان) :أَُنيْ ِسيَانٌ ،والقياس :أَُنيْسَانٌ؛ "ألنه
ال ياء يف (إنْسَان)بعد السني ،ال لفظًا وال تقديراً"(.)1
وهو عند البصريني مشتق من اإلِْنسِ ،أو من :األُنْـسِ( ،)3فوزنـه يف
املكربِ ( :فعْلَان) ويف املصغرُ ( :ف َعيْلَان).
قــال الكوفيــون هــو مــن :نَسِ ـيَ ،ووزنــه يف املكــرب( :إِ ْفعَــان) حبــذف
المه؛ ويف املصغر( :أُ َف ْيعِالن)؛ ألن أصله (إِ ْفعِالن) (.)4
صيْلَالٌ.
صيْالنٌ ،وأُ َ
صيْلٍ) :أُ َ
ومن ذلك قوهلم يف تصغري (أَ ِ
والقياس :أُصَيِّلٌ -بياء مشـددة  -مـن إدغـام يـاء التصـغري يف يـاء
( )1انظر :شرح ابن القواس  ،1117/1والصفوة الصفية .451/1
( )1شرح الشافية لركن الدين .348/1
( )3انظر :الكتاب  ،487/3واإلنصاف  ،779/1وشرح الشافية للرضـي  ،174/1وائـتالف
النصرة .84
( )4انظر رأي الكوفيني وحججهم يف :معاني القرآن للفراء ،179/1 :واإلنصاف .777/1
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املكرب ،فأُبـدل مـن يائـه املـدغم فيهـا الم ،ومـن المـه نـون وفُصـل بينهمـا
بألف.
ومنه قول النابغة الذبياني:
وقَفْـــــتُ فِيهَـــــا أُصَـــــيْالالً أُسَـــــائِلُهَا

()1

أَعْيَـ ـتْ جَوَابـ ـاً ومَـــا بـــالرَّبْعِ مِـ ـنْ أَحَـ ـدِ

وهو شاذٌّ من جهة تصغري مجع الكثرة؛ وألنه ملا صُغر اجلمع مل يُرد
إىل الواحد ،وردُّه إليه واجب .ومن جهة إبدال النون الماً(.)1
ص ْيِبيَةٌ  -ويف حديث ابْ ِن
ص ْبيَةٍ) :أُ َغيْلِمَةٌ ،وأُ َ
وقالوا يف( :غِلْمَةٍ ،و ِ
ي اهللُ عَنهُمـا  " -كـان رسـولُ اهلل صَـلَّى اهلل عَليْـهِ وسَــلَّ َم
س -رَضِـ َ
عبَّـا ٍ
يَ ْلطَخُ أَ ْفخَاذَ أُ َغيْلِمَةِ َبنِـي َعبْـدِ الْمُطَّلِـبِ ،ويقـولُ :ال َترْمُـوا جَمْـ َرةَ العَ َقبَـ ِة
حَتَّى َتطْ ُلعَ الشَّ ْمسُ"

( )3

( )1البيت من البسيط.
األَصيلُ :بعدَ العصرِ إىل املغربِ.
انظـــر :ديـــوان النابغـــة الـــذبياني  ،14والكتـــاب  ،311/1واملقتضـــب  ،414/4واألصـــول
 ،174/3واللمع  ،77وشرح املفصل البن يعيش .85/1
( )1انظر :شرح كتاب سيبويه  ،114/4وشرح املفصل  ،47/15وتوجيه اللمع .479
( )3انظـر احلــديث يف :مصــنف ابــن أبــي شــيبة  ،319/3واملعجــم الكــبري للطربانــي ،139/11
الض ْربُ اللَّـيِّنُ بِـَبطْنِ الكَـفِّ .انظـر :الفـائق يف غريـب
الل ْطخَُّ :
والسنن الكربى للبيهقي َّ .114/4
احلديث ،74/3 :والصحاح (لطخ) .451/1

141

املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي
د .محود بن محاد الربعي

وقال الشاعر :
ارْحَــــمْ أُصَــــيْبِيَتِي الَّــــذِيْنَ كَــــأَنَّهُمْ

()1

حِجْلَــــى تَــــدَرَّجُ يف الشَّــــرَبَّةِ وُقَّــــعُ

صبَيَّةٌ(.)1
والقياس فيه :غُ َليْمَةٌ ،و ُ
جيْ ـلٌ؛ ألن( ُر َو ْيجِــل)؛
ومنهــاُ ( :ر َو ْيجِــل) تصــغري(رَجُل) .والقيــاس :رُ َ
تصغري (رَاجِلٍ) (.)3
مسألة :تصغري األمساء املبهمة.
قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
مِثْــــلَ شــــذُوذِ قَــــوْلِهِم هَاذَيَّــــا

تَصـــغِريُ هَـــذَا وكَـــذَا اللَّـــذَيَّا

()4

القيــــاس يف األمســــاء املبهمــــة أن ال تصــــغر مطلقــ ـاً؛ للزومهــــا
البناء،وقوة شبهها بـاحلرف؛ وهلـذا حُكـم علـى تصـغريها بالشـذوذ،كما
نص على ذلك ابن معطي.
( )1البيت من الكامل .وقائله :عَبْدُ اللَّ ِه بْنُ الْحَجَّاجِ الثَّعْلَبِيُّ ،وقيل :احلطيئة.
الشرَبَّة :األرض اللينة اليت تنبت العشب.
تدرَّج :متشي مشياً رويداًَّ .
انظر :احملتسب  ،171/1والصحاح (حجل)  ،1777/4واملخصص  ،341/1وشرح شـواهد
اإليضــاح املنســوب البــن بــري  ،374وإيضــاح شــواهد اإليضــاح  ،444/ 1ولســان العــرب
(حجل)  ،143/11وتاج العروس (صبو) .415/38
( )1انظر :الكتاب .487/3
( )3انظر :الكتاب .417/3
( )4الدرة األلفية .44
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ووجه شذوذها خمالفتها لباب التصغري مـن جهـة تـرك أوائلـها غـري
مضمومة ،وزيدت األلف يف آخرها عوضًا من الضمة يف أوهلا .ومن جهة
وقوع ياء التصغري يف بعضها ثانية.
ولكــن ملــا تصــرفت تصــرف األمســاء يف وقوعهــا فاعلــة ومفعولــة
ومضافاً إليه ومبتدأة ،ويف تثنيتها،ومجعهـا ،ووصـفها ،والوصـف بهـا،
قوي شبهها باألمساء املتمكنة(" ،)1فلمـا وُصـفت صُـغرت؛ ألن التصـغري
وصف ،وغريها مـن املبنيـات مل تُوصـف فلـم تُصـغر"( .)1فشـذوذها علـى
هذا لكونها صُغرت.
أما طريقة تصغريها فتقول يف (ذَا ،وتَا) :ذَيَّا ،وتَيَّا ،وأصل(ذَا):
ذَيٌّ.
فعينها والمها ياء ،حـذفوا اليـاء األخـرية الـيت هـي الـالم ختفيفـاً،
وأبــدلوا مــن العني(اليــاء) ألفـاً؛ لــئال يبقــى االســم علــى زنــة احلرف.وهــو
مذهب األخفش ومن تابعه من البصريني(.)3
وذهـــب بعضـــهم إىل أن عينهـــا واو؛ إذ أصـــلهاَ :ذوَي ،بفـــتح
حَييْتُ) فحذفت الـالم؛ تأكيـدًا
الواو؛ "ألن باب(شَ َويْتُ) أكثر من باب ( َ
لإلبهام ،وقُلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها"(.)4
( )1ينظر :شرح ابن القواس .1118/1
( )1شرح كتاب سيبويه .471/3
( )3انظر :اإلنصاف  .441/1وانظر :املقتضب .188/1
( )4اإلنصاف .441/1
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واألول أظهر؛ بدليل إمالة ألف(ذا) فإنهم قد حكوا فيه اإلمالـة،
وإذا كانت العني(األلف) يـاء وجـب أن تكـون الـالم كـذلك؛ إذ لـيس يف
حيَ ْوتُ) ()1؛ إال على مذهب أبي عثمان املازني(.)1
كالمهم مثلَ ( :
فلماصـــغروه ردوا الـــالم وقلبـــوا األلـــف يـــاء لوقوعهـــا قبـــل يـــاء
التصـــغري ،فاجتمعـــت ثـــالي يـــاءات فحُـــذفت األوىل الـــيت هـــي العـــني
وأُدغمت ياء التصـغري يف اليـاء األخـرية وهـي الـالم وزِيـدت األلـف .وإمنـا
حُذفت الياء األوىل؛ ألنه إن حُذفت الثانيـة  -وهـي يـاء التصـغري ،وقـد
زِيدت ملعنى  -أَخَلَّ حذفها بذلك املعنى  ،وال جيوز حذف الثالثة؛ ألن
ياء التصغري ال تكون إال ساكنة ،وما قبل األلف ال يكون إال متحركاً

( . )3

وقيل :زِيدت ياء التصغري ثانية ورُدت العني إىل أصـلها وأُدغمـت
فيها ياء التصغري ،وزِيدت األلف(.)4
وقيل :زِيـدت يـاء التصـغري ثالثـة وأُدغمـت فيهـا العـني ،وزِيـدت
األلف (.)4
( )1انظر :الكتاب  ،114/4واإلنصاف  ،441/1واملمتع ،375والتذييل والتكميـل .183/3
وانظر املسألة يف :شرح املفصل البن يعـيش  ،139/4وشـرح اجلمـل البـن خـروف ،1531/1
والصفوة الصفية .454/1
ت إبداهلم اليـاء واوًا
( )1انظر :املنصف  .184/1ورده ابن عصفور وحكم بفساده؛""ألنه قد ثَبَ َ
شذوذًا ،ومل يثبت من كالمهم ما عينه ياء والمه واو" .انظر :املمتع.371
( )3انظر :شرح ابن القواس  ،1118/1والصفوة الصفية .454/1
( )4انظر املقتضب .187/1
( )4انظر :شرح اجلمل البن عصفور .357/1
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وذهب أبو حيان إىل أنه لو قيل :إن األلف أصل؛ ثنائي الوضع،
حنو(:ما)؛ إذ أصل وضع األمساء املبنية أن تكون على حرف واحـد ،أو
ال قليـل الـدعوى.وزعم أن السـريايف قـال:
حرفني؛ لكان مذهباً جيداً سه ً
"(ذا) علــى حــرفني كـــ (مــا) ،فلمــا صــغروا أحلقــوا يــاء؛ ليــتم التصــغري،
وكانت ياءً؛ ألنها أكثر ما تلحق"(.)1
واحلق أنه قول وجيه ،سهل قليل الدعوى.
وتُصغر(ذَا ،وتَا) مع حرف التنبيه ،فيقال :هَاذَيَّـا ،وهَاتَيَّـا ،ومـع
حرف اخلطـاب  ،فيقـال :ذَيَّـاكَ ،وتَيَّـاكَ ،وتُـزاد الـالم ،فيقـال :ذَيَّالِـكَ،
وتَيَّالِكَ ،ومنه قول الراجز:
لَتَقْعُـــــــدِنَّ مَقْعَـــــــدَ القَصِـــــــيِّ

مِنِّـــــي ذِي القَـــــاذُورةِ املَقْلِـــــيِّ

ـي
أو تَحْلِفِــــــي بِرَبِّــــــكِ العَلِــــــ ِّ

( )1

أنِّــــي أبــــو ذَيَّالِــ ـكِ الصَّــ ـبِيِّ

وتقول يف (ُأوْلَى) مقصوراً :أُلَيَّا ،فتقع ياء التصغري ثالثـة علـى بابهـا
وتقلب األلف املقصورة ياء؛ لسكونها وسكون األلـف الـيت هـي عـوض
من الضمة يف األول .وليست الضمة اليت يف أوله ضمة التصغري ،بـل هـي

( )1انظر :التذييل والتكميل .183 ،181/3
( )1األبيات من الرجز .وهي لرؤبة بن العجاج.
القصيّ :البعيد .وذو القاذورة :املكروه الذي ال يصاحبه الناس .واملقليّ :املبغوض.
انظــر :ملحقــات ديــوان رؤبــة  ،188واللمــع  ،119وشــرح التســهيل  ،14/1وشــرح الكافيــة
الشافية  ،1914/4وشرح ابن القواس  ،1119/1والصفوة الصفية .457/1
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اليت كانت يف مكربه .
ويف (ُأوْالء) ممـــدوداً :أُلَيَّـــاء -علـــى مثال(أُلَيَّـــاع)  -بزيــادة ألـــف
العوض آخراً قبل اهلمزة ،وقلب ألف املد ياء؛ لوقوع يـاء التصـغري قبلـها
أيضاً ،وإدغام ياء التصغري فيها(.)1
واختلف يف همزة (أُالء) ،فـذهب املـربد إىل أن أصـلها(ياء) ،قلبـت
همــزة( ،)1وعنــد الزجــاج أصــلها ألــف قلبــت همــزة( ،)3وعنــد الفارســي
اهلمزة أصل ،مما فاؤه والمه همزة كـ(أشياء) (.)4
وما ذهب إليه املربد والزجاج خمالف للقياس ملا فيه من زيـادة األلـف
حشواً ،ولدعوى قلب األلف همزة ،وكثرة التغيري(.)4
والتِي) :اللَّذَيَّا،
وأما األمساء املوصولة ،فيقال يف( :الَّذِيَّ ،
وال َّلتَيَّا ،فتزاد ياء التصغري ثالثة ،وتدغم يف الياء اليت هي الم ،وتزاد
األلف آخراً؛ عوضاً عن ضم أوله.وتفتح (الذال ،والتاء) من (الَّذِي،
والتِي)؛ ليكون على حنو( :ذا ،وتا)؛ الطراد باب املبهمات(.)7
َّ
( )1انظر :شرح ابن القواس  ،1119/1والصفوة الصفية .457/1
( )1انظر كالم املربد يف :املخصص  .174/4وقد اسـتدركه د .عبـد اخلـالق عضـيمة يف املقتضـب
وهامشه (.189/1 )1
( )3انظر :شرح الشافية للرضي  ،187/1واحملصول  ،971/1واالرتشاف .391/1
( )4انظر :التكملة  .414وانظر :االرتشاف .391/1
( )4انظر :احملصول .971/1
( )7انظــر :شــرح ابــن القــواس  ،1119/1والصــفوة الصــفية  ،457/1وشــرح الشــافية لــركن
الدين .374/1
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(اللتَيَّا) بض ّم األوّل مجعاً بني العِوض واملعوض
وحُكي (اللُّذَيَّا) و ُّ
منه ،والفتح أقيس( ،)1قال ابن خالويه" :أمجع النحويون على فتح الالم
(اللتَيَّا)بالضم"(.)1
(اللتَيَّا) ،إال األخفش فإنه أجاز ُّ
يف َّ
واللتَيَّان) فتحذف األلف اليت هي عوض؛
ويف التثنية( :اللَّذَيَّانَّ ،
لئال يلتقي ساكنان :سكون األلف ،وسكون عالمة التثنية .وكذا يف
اجلمع ،فتقول على مذهب سيبويه يف اجلمع( :اللَّذَيُّون) ،يف الرفع -
بفتح الذال وضم الياء وتشديدها ،و(اللَّذِيِّني) -بكسر الذال والياء -
يف النصب واجلر ،بزيادة ياء التصغري ثالثة وإدغامها يف الياء اليت هي
الم ،وحذف ألف املفرد املزيدة آخرًا للساكنني هي والواو وضم الياء اليت
قبل الواو ،وكسر ما قبل الياء عند سيبويه للمجانسة (.)3
وتقول على مذهب األخفش :اللَّذَيَّوْن -يف الرفع ،و(اللَّذََّييْن)
يف النصب واجلر -بفتح الياء فيهما مطلقاً -؛ لتدل على األلف
احملذوفة كما يف مجع املقصور ،فال يكون بني لفظي التثنية واجلمع فرق
يف النصب واجلر إال فتح النون(. )4
( )1انظر :شرح كتاب سيبويه  ،119/4وشرح املفصل البـن يعـيش  ،141/4وشـرح الشـافية
للرضي .188/1
( )1انظر :االرتشاف .393/1
( )3انظر :الكتاب .488/3
( )4انظــر :املقتضــب  ،195/1وشــرح كتــاب ســيبويه  ،118/4واللبــاب  ،174/1وشــرح
الشافية لركن الدين .374/1
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وأما (اللَّاتِي ،واللَّائي) فمنع سيبويه تصغريهما؛ استغناء بتصغري
(اللتَيَّات)" فلما
مجع الواحد(اليت) عن تصغريه ،وهو قوهلمَّ :
استغنوا عنه صار مسقطاً"(.)1
قال أبو حيان ":وأما (اللَّاتِي) فمذهب سيبويه وظاهر كالمه :أن
العرب ال تصغر(اللَّاتِي).)1("...
(:اللتَيَّاتُ) ،بالرد إىل املفرد؛ ألنه مجع كثرة ،وهو األصح؛
قالوا َّ
ألنه مل يثبت عن العرب وال يقتضيه قياس؛ ألن األصل يف املبين أن ال
يصغر(.)3
وأجـــــاز األخفـــــش تصـــــغريهما ،فقـــــال يف (اللَّـــــاتِي) :اللَّ َو ْيتَـــــا.
ويف(اللَّائي) :اللَّوَيَّا(.)4
الليَيَّا(. )4
ِي):اللتَيَّا .ويف(اللَّائي)َّ :
َّ
وقال املازني يف(اللَّات
قــال الرضــي" :وقــد صــغرهما األخفــش علــى لفظهمــا قياس ـاً ،ال
مساعاً ،وكان ال يبالي بالقياس يف غري املسموع فيهما.)7( "...

( )1انظر :الكتاب .489/3
( )1انظر :االرتشاف .393/1
( )3انظر :املقاصد الشافية  ،411/7واهلمع .391/3
( )4انظر :شرح الشافية للرضي  ،188/1واالرتشاف .394/1
( )4انظر :شرح الشافية للرضي  ،188/1واالرتشاف .394/1
( )7انظر :شرح الشافية للرضي .188/1
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والصـواب مـا ذهـب إليـه سـيبويه؛ ألنـه مل يثبـت عـن العـرب ،وال
يقتضيه قياس.
قال أبو حيان  -بعـد اختيـاره مـذهب سـيبويه  " :-وتصـغري هـذه
األمساء ال يقتضيه قياس ،فينبغي أن ال يتعدى فيه مورد السماع"(.)1
مسألة :شذوذ رد اهلاء يف تصغري الرباعي واخلماسي.
قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
فَـــ ـذِي وشِـــ ـبْهُهَا إذا صَـــــغَّرْتَهَا

رُدَّ إلَيْهَــــــا اهلَــــــاءَ إِذْ نَوَيْتَهَــــــا

إلَّــــا الرُّبــــاعِيَّ مَــ ـعَ اخلُمَاسِــ ـيِّ

ورُبَّمَـــــا شَـــــذَّ عَـــــن القِيَـــــاسِ

قَــــــــالوا قُدَيْدِميَـــــــةٌ يف قُــــــــدَّامِ

كَـــــذَا وُرَيِّئَـــــةُ عَـــــنْهُمُ نَـــــامِي

س
مِثْــ ـلَ شُــ ـذُوذِ قَــــولِهِمْ قُــ ـوَيْ ُ

كَـــ ـذَا دُرَيْـــ ـعٌ وكَـــ ـذَا عُـــ ـرَيْسُ

ب
فَحَــــ ـذَفوا التَّــــــاءَ كَــــ ـذَا نُيَيْــــ ـ ُ

كَــ ـذَا عُرَيْــــبٌ وكَــــذَا حُرَيْــــبُ

()1

االسم املؤنث بغري عالمة إن كان رباعياً مل تظهر فيه العالمة يف
التصغري؛ لوجود احلرف الرابع القائم مقام هاء التأنيث يف الثالثي؛
لطول االسم به ،فلم تكن منوية يف مكربه ،فال تظهر يف مصغره.فتقول يف
تصغريَ ( :عنَاقٍ ،وعُقَابٍ ،وعَ ْق َربٍَ ،و َز ْينَبَ)ُ :عنَيقٌ ،وعُقَيبٌ،
وعُ َق ِريبٌ ،و ُزَي ْينِبُ.

( )1انظر :االرتشاف  .394/1وانظر :شرح اجلمل البن خروف .1531/1
( )1الدرة األلفية .47
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وكذلك إن كان مخاسياً ،تقول يف(قُدَّامٍ) :قُ َديْدِيمٌ.
وإن كان ثالثياً ومل يُسم به مذكر وجب رد العالمة إىل الثالثي يف
التصغري ،فتقول يف(قِدْر،وأُذْن ،وشَمْس ،و ِهنْد ،ودَعْد):
قُ َد ْيرَة،وأُ َذ ْينَةُ ،وشُ َميْسَة ،و ُهنَيدَة ،ودُعَيدَة.
ووجب رد العالمة فيه؛ إما ألن التصغري يرد األمساء إىل
أصوهلا؛ إذ كانت منوية مرادة يف املكرب ،فظهر يف املصغر ماكان منوياً
مرادًا يف املكرب.
وإما ألنه وصف يف املعنى ،فتثبت يف التصغري كما تثبت يفوصف املؤنث.
وإما ألن تقدير التاء وكذلك التصغري على خالف األصل ،فلو مل ترد العالمة يف التصغري للزم خمالفة األصل من وجهني(. )1
ورد اهلاء يف تصغري الرباعي واخلماسي شاذ عن القياس ،وهو ما
قرره ابن معطي يف األلفية ،فذكر ما شذ يف االسم الثالثي من ألفاظ
صغرت حبذف التاء ،كما شذت يف الرباعي بإثباتها على العكس.
فمما شذ عن القياس من الرباعي( :أَمَام ،و َورَاءٌ) ،واخلماسي
(قُدَّامٌ) ،القياس  -قالوا :أُ َميْ َمةٌ ،وقُ َديْ ِديْمَةٌ ،و ُورَِّيئَةٌ ،بإثبات العالمة،
قال الشاعر:

( )1انظر :البلغة  ،87وشرح ابن القواس  ،1115/1والصفوة الصفية .417/1
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وثِنْتَــــــانِ مِمَّــــــا قَــــ ـدْ يَلَــــــذُّهُمَا الفَتَــــــى

جَمَعْتُهَمــــــــــــا رَاحٍ وبَيْضَــــــــــــاءَ كَاعِــــــــــ ـبِ

قُدَيْدِيْمَــــ ـةُ التَّ جْرِيــــ ـبِ واحلِلْــــ ـمِ إنَّنِــــــي

( )1

أَرَى غَفَــــــالتِ العَــــ ـيْشِ قَبْــــ ـلَ التَّجَــــــارُبِ

والقياس حذفها.
وإمنا ثبتت فيها التاء؛ ألنها مؤنثة دون بقية ظروف املكان
املبهمة؛ فردت إليها اهلاء يف التصغري؛ لئال يتوهم أنها مذكرة .وقيل:
أحلقت التاء تنبيهاً على األصل املرفوض ،كما صُححت الواو يف (القَوْد)
بالسكون واحلركة ،تنبيهاً على أن األصل يف" :بَاب" و"دَار" احلركة
(بَ َوبََ ،د َورَ) ،وقيل :تأكيداً للتأنيث(.)1
ومما شذ يف االسم الثالثي:ستة أمساء( ،)3حُذفت منها العالمة يف
التصغري؛ إلجرائها جمرى املذكر ،فمن ذلك:
ال علــى علــى معنــى
 - 1قُ ـ َو ْيسٌ؛ تصــغري :قَ ـوْس ،حــذفوا التــاء محـ ً
ط
(العُود)،وهو مذكر .و(القوس) مؤنثة ،ودليل تأنيثهـا قـوهلم :أَعْـ ِ
القَوْسَ بَا ِريَهَا (.)4
ُ - 1د َر ْيعٌ ،تصـغري :دِرْع ،مل يـردوا التـاء؛ ألنهـم ذهبـوا بهـا مـذهب
( )1البيتان من الطويل .وهو لل ُقطَامي.
انظــر :ديــوان القطــامي  ،44واملــذكر واملؤنــث للمــربد  ،94ومــا ينصــرف ومــا ال ينصــرف ،94
واحلجة  ،188/4والبلغة  ،84وتوجيه اللمع .474
( )1انظــر :التعليقــة  ،81/3وأســرار العربيــة ،317وشــرح ابــن القــواس  ،1138/1والصــفوة
الصفية .417/1
( )3ذكرها ابن معطي يف الفصول اخلمسون .انظر :شرح الفصول .977/1
( )4انظر :الفاخر  ،354وفصل املقال  ،198واملستقصى .174/1
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ـد ْرعُ)
الثَــوب أو الـــمَ ْلبُوس؛ألنها قمــيص احلــرب وملبوســه( .)1و(الـ ِّ
مؤنثة؛ لقوهلمِ :د ْر ٌع سَاِبغَةٌ( ،)1قال الـ َمعَرِّيُّ:
مِـــــنَ املُـــــزْنِ يُعْلَــــــى مَاؤُهَــــــا

رَهَنْــــتُ قَمِيصِــــي عِنْــــدَهُ وهْــــيَ

( )3

علــــادِ
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُــ ـلَرُْةٌسٌ ،حــ بِرَم
ـى:
ـذفوا التـــاء محـ ـالً هلـــا
فَ3ض ( -عُـ ـ َر ْيسٌ) تصـــغري:

التعْـــ ِر ْيسِ)؛ألنهـــا مشـــتقة منـــه .أو علـــى اإلمْـــال ِك أو الفَـــرَحِ أو
( َّ
السرور(.)4
ُ( - 4نَييْـبٌ) تصـغري :نَـابٍ ،وهـي :النَّاقَـ ُة املُسِـنَّةُ( ،)4ومل تـرد التـاء؛
ألنها منقولة عن النَّابِ من األ ْسنَانِ ،وهو مذكر.
ُ ( - 4ع َريْبٌ) تصغري :العَـرَب ،حـذفوا التـاء محـالً هلـا علـى معنـى:
ب
اجليــل املخصــوص مــن النــاس .و(العَـ َربُ) مؤنثــة؛ لقــوهلم :العَـرَ ُ
( )1انظر :الصفوة الصفية .418/1
( )1انظــر :إســفار الفصــيح  ،874/1والصــفوة الصــفية  .417/1وســابغة :أي واســعة .انظــر:
لسان العرب (سبغ) .433/8
( )3البيت من الطويل.
القميص :الدرع .يُعْلَى ماؤها برماد :يعين أنهم كانوا يرتكـون الـدرع يف الرمـاد والبعـر مـع عكـر
الزيت حتى ال يصدأ( .شروح سقط الزند .)1713/4
انظر :سقط الزند  ،171وشروح سقط الزند  .1713/4ورواية الديوان" :وهو فضلة ".
( )4انظــر :مقــاييس اللغـــة (عــرس) ،173 /4وأســرار العربيـــة ،317و شــرح ابــن القـــواس
،1138/1والصفوة الصفية .419/1
( )4انظر :العـني (نـاب)  ،381/8وإيضـاح شـواهد اإليضـاح  .711/1وانظـر :شـرح الشـافية
للرضي .141/1
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ال َعرْبَاءُ ،وال َع َربُ العَارِبَةُ(.)1
حلرْب ،حُذفت منها التاء؛ مراعاة ألصلها
ح َريْبٌ) تصغري :ا َ
ُ (- 7
حلرْب)
ال على القتال(.)1و(ا َ
املنقولة عنه وهو املصدر وهو مذكر ،أو مح ً
ب عَلَى سَاقٍ (.)3
ت احلَ ْر ُ
مؤنثة ،لقوهلم :قَامَ ِ
هذا ما نص عليه ابن معطي.
وذكر العلماء(ُ ( :)4ف َريْس) تصغريَ :فرَس؛ مراعاة للصفة كأنها
صيْف)
من ال َفرْس وهو الدَّقُّ .و(ُب َطيْن) لعظيم البطن ،تصغريَ :بطْن .و(ُن َ
تصغريَ:نصَف .وهي املرأة املتوسطة بني الصغر والكرب .و( ُذ َويْد) تصغري:
النعْل.
الذوْد من اإلبل .و(ُن َعيْل) تصغريَّ :
َّ
مسألة :شذوذ فتح ما قبل اآلخر يف الرباعي الذي ثانيه ساكن عند النسبة إليه

قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
ص واوًا
واليَـــــــــاءُ فِـــــــــي املَ ْنقُـــــــــو ِ

ِي مُثِّلَــــــــ ـتْ
ثَالِثَــــــــ ـةً كَــــــــــال َع َمو ِّ

ِـــــيُّْ
ت
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـضِدلَ
أُوبِإ ْن تَــــ ِزدْ فَاحْــــذِفْ وقُــــلْ قَا

ومِــــــنْهُ ُم مَــــــنْ قَـــــــالَ قَاضَــــــوِيُّ

( )1انظر :أساس البالغـة(عرب)،741/1و شـرح ابـن القـواس  ،1139/1والصـفوة الصـفية
.419/1
( )1انظر :شرح الشافية للرضي  ،141/1وشرح ابن القواس .1139/1
( )3انظر القول يف :الصحاح (سوق)  ،1499/4وخمتار الصحاح (حرب) .44
( )4انظـــر :الكتـــاب ،483/3وشـــرح الشـــافية للرضـــي ،141/1وشـــرح الكافيـــة الشـــافية
 .1941/4وتثقيف اللسان  ،141وتوجيه اللمع  ،474وشرح الشافية للرضي.141/1
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ف كمُشْـــــَترِيِّ
إِذْ شَـــــــذَّ عْــــــــنهُم فَـــــــتْحُ َتغْ ِلبِــــــــيِّ واللَّـــــا ِزمُ احلَـــــذْ ِ

()1

يف النسبة إىل املنقوص الرباعي،حنو( :القاضي) ،وجهان:
األول :احلذف ،فتقول:قَاضِيّ.وهو املختار.
الثاني :القلب ،فتقول :قَاضَوِيّ.
وعلل ابن معطي كون احلذف هو املختار دون القلب بقوله:
وإِنْ تَـــــ ـزِدْ فَاحْـــــ ـذِفْ وقُـــــ ـلْ
وقوله:
ـي
ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُّ
قَاض

............................

......................................

ومِــــنْهُمُ مَــــنْ قَــــالَ قَاضَــــوِيُّ

إِذْ شَــــــذَّ عْــــــنهُم فَــــ ـتْحُ تَغْلِبِــــــيِّ

....................................

........
قال ابن القواس :واحلذف أجود؛ ألن فتح وكسر ما قبل آخر
املنقوص الرباعي ملا كان حمموالً على فتح وكسر ما قبل آخر الرباعي،
من حنو( :تغلب) ،وكان إبقاء الكسرة فيه هو املختار،كان إبقاء كسرة
املنقوص كذلك ،وإذا كان ما قبلها مكسوراً بَ ِقيَت الياء ساكنة على حاهلا
فيجب حذفها؛ لئال جيتمع الساكنان ،فيقال :قَاضِيّ(.)1

( )1الدرة األلفية .48
( )1انظــر :شــرح ابــن القــواس  .1147/1وذهــب ابــن معطــي يف الفصــول إىل جــواز األمــرين،
يقول " :وإن كان ...املنقصوص علـى أربعـة أحـرف كـان لـك احلـذف واإلبـدال واواً ،كقولـك:
قاضي ..وإن شئت :قاضوي" .انظر :احملصول .984/1
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والقلب قليل؛ ألنه يستلزم إبدال الكسرة اليت قبل الياء فتحة -
كما أبدلوا من كسرة الالم فتحة يف حنو:تغلب ،ويثرب  -وقلب األلف
واوا كما فعل يف الثالثي ،فيقال :قَاضَوِيّ.
وقد اختلف يف الرباعي الذي ثانيه ساكن( ،)1حنوَ :تغْلِبَ،
وَي ْث ِربَ ،و َم ْغرِبٍ ،فسيبويه خيتار إبقاء الكسرة يف النسبة إليه( ،)1فيقول:
َتغْ ِلبِيٌّ ،وَي ْثرِبِيٌّ ،و َم ْغرِبِيٌّ –بالكسر  -وال ُيجِيز فيه الفتح إال مسموعاً؛
ألن التغيري على خالف األصل ،وألن وضع حركة موضع حركة ال
حيصل به خفة مع كثرة احلروف.
وأبو العباس ُيجِيز فيه الوجهني من غـري تفضـيل ()3؛ ألنـه ملـا سـكن
الثاني صار كأنه موقوف عليهِ ،وما بعده مبدوء به منفصل عما قبله.
وذكر أبو حيان أن اجلمهور قالوا جبواز الوجهني ،وأن الفـتح قيـاس
مطرد عند املربد وابن السراج والفارسي والصيمري(.)4
وظاهر كالمهم -عندي  -أن الفتح غري مطرد.قال الشاطيب... ":

( )1انظر :شرح املفصل البن يعيش  ،147/4وشرح ابن القواس  ،1141/1والصفوة الصفية
 ،445/1وارتشاف الضرب .717/1
( )1انظر :الكتاب  .341- 345/3وانظر :شرح الشافية للرضي .19/1
( )3مل أقــف عليــه يف كتــب املــربد .واضــطربت األقــوال حــول رأي املــربد .انظــر رأيــه يف :شــرح
املفصل البن يعيش  ،147/4وشرح ابن القواس ،1141/1وارتشاف الضرب .717/1
( )4انظر :شرح الكافيـة الشـافية  ،1947/4واألصـول  ،74/3والبصـريات  ،771والتبصـرة
والتذكرة  ،487/1وارتشاف الضرب .717/1

147

املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي
د .محود بن محاد الربعي

(تغ ِلبِيّ) أحد الـوجهني ،وهـو أجودهمـا ،بـل هـو القيـاس واألصـل عنـد
سيبويه واخلليـل واجلمهور،ووجـه ذلـك :أن الثقـل بتـوالي الكسـرات مل
يغلب على الكلمة ملكان السـاكن املوجـود ،والسـاكن معتـد بـه فلـم يكـن
كـ(نَمِر ،وشَقِر) ،يف غلبة الكسرات ،فلم يلحق به"(.)1
مسألة :شواذ النسب ،كشذوذ النسبة يف املضاف عندما يركب بعض
حروف األول مع بعض حروف الثاني ،وشذوذ إبدال الياء ألفًا يف النسبة.
قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
واحْـــ ـذِفْ مِـــ ـنَ املُضـــــافِ ثَـــــانِي

مِثْــ ـلُ املُرَكَّــ ـبِ الــــذي مِــ ـنْ( )1اسْــ ـمَنيْ

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَسْْ
ني
اتَثقُـــــولُ عَبْـــ ـدِيٌّ وبَعْلِـــــيٌّ وقِـــ

وفِــــي املُضَــــافِ ذَاكَ طــــوْراً يَــــنْعَكِسْ

يف كُــــــلِّ مــــــا تعريفُــــ ـهُ بالثَّــــــاني

كــــــــابْنِ الزُّبَيْــــــ ـرِ وبَنِــــــ ـيْ شَــــــ ـيْبَانِ

فَقُــــــــلْ زُبَيْــــــــرِيٌّ وشَــــــــيْبَانِيُّونْ

وشَـــــــــذَّ يف املُضَـــــــــافِ عَبْقَسِـــــــــيُّونْ

()3

مِثْـــــــلَ شُـــــــذوذِ قـــــــولِهمْ حَـــــــارِيُّ

كَــــــ ـذَا سَــــــ ـلِيْقِيٌّ إىل السَّــــــ ـلِيْقَهْ

وهُـــــــــ ـذَلِيٌّ خَـــــــــــالَفَ الطَّرِيقَـــــــــــهْ

وحَــ ـذْفُ إحــــدى يَــــاءَي النِّسْــــبَةِ

نَحْــــ ـوِ( )4يَمَــــــانٍ عوَّضُــــــوا بــــــاألَلِفِ

وعَبْشَـــــــــــ ـمِيَّةٌ وعَبْـــــــــــ ـدَرِيُّ

يف
( )1انظر :املقاصد الشافية .471/7
( )1يف بعض املصادر :يف .انظر :شرح ابن القواس  ،1177 /1والصفوة الصفية .477/1
( )3يف بعض املصادر :وعَبْشَمِيٌّ ثمَّ عَبْدَرِيُّ .انظر :الصفوة الصفية .477/1
( )4يف بعــض املصـــادر :مثــل .انظـــر :الــدرة األلفيـــة  ،75وشــرح ابـــن القـــواس ،1175 /1
والصفوة الصفية .485/1
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يف املركب اإلضايف ال خيلو املضاف إليه من أن يكون مضافاً إىل ما
ال ينفصل يف املعنى؛ ألنه صار املضاف واملضاف إليه كالكلمة الواحدة،
كـ( َعبْدِ ال َق ْيسِ) ،أو يكون املضاف إليه مسمى بعينه ،مُعرفاً به املضاف،
كـ(ابْنِ الزُّبَ ْيرِ).
فإن كان األول حذف يف النسب الثاني (املضاف إليه) ،ونسب
إىل املضاف  -إن مل يكن لبس  -فتقول يفَ ( :عبْدِ ال َق ْيسِ ،وا ْمرِئِ
ال َق ْيسِ)َ ( :عبْدِيٌّ ،وا ْمرِئِيٌّ).
وهو القياس؛ ألنه ملا مل يقصد به مسمى بعينه يتعرف به األول
وإمنا هو مع األول مبنزلة التنوين من االسم املفرد تنزل منزلة
املركب،فحذف املضاف إليه كحذف الثاني من املركب ،حنوَ :بعْ َلبَكّ.
وإن كان لبس نُسب إىل الثاني ،كقوهلم( :مَنَافِيٌّ) يف(عَبْدِ
مَنَافٍ)؛ هرباً من اللبس يف (عَبْدِ القَيْسِ) ،ومل يقولوا يف (عَبْدِ القَيْسِ):
َقيْسِيٌّ؛ لئال يُلْبِس بالنسبة إىل ( َقيْسٍ) وهي قبيلة.
وإن كان الثاني وهو أن يقصد باملضاف إليه مسمى بعينه فعلى
العكس حيذف املضاف دون املضاف إليه ،فيقال يف :ابْنِ الزُّبَيْر ،وابْنِ
كُرَاع ،وابْنِ دَعْلَج ( :زَُبيْرِيٌّ ،و ُكرَاعِيٌّ ،ودَعْلَجِيٌّ).

وقد يصاغ اسم واحد وينسب إليه من بعض حروف املضاف
واملضاف إليه فيقال يف( :عَ ْبدِ الدَّارِ ،وعَ ْبدِ القَ ْيسِ ،عَ ْبدِ شَ ْمسٍ):
ِي.قال الشاعر:
عَ ْبدَرِيٌّ ،وعَبْ َقسِيٌّ ،وعَ ْبشَم ٌّ
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وتَضْـــ ـحَكُ مِنِّـــــي شَـــ ـيْخَةٌ عَبْشَـــ ـمِيَّةٌ

كَـــ ـأَنْ ملْ تَـــ ـرَى قَبلِـــــي أَسِـــــرياً يَمَانِيَـــــا

( )1

وهو مقصور على السماع ،شاذ؛ فال يقاس عليه.وقد قرره ابن
معطي يف األلفية( ،)1فقال:
.................................
وعَ بْشَـــــــــمِيَّةٌ وعَبْـــــــــدَرِيُّ

ف عَبْقَسِـــــــيُّونْ
وشَـــــــذَّ يف املُضَـــــــا ِ
()3

مِثْــــ ـلَ شُــــــذوذِ قــــــولِهمْ حَــــــارِيُّ

وأشار إىل أن ما عدا تلك التغيريات  -اجلارية على القياس املطرد يف
كالمهم -شاذة ،فال تؤخذ إال مساعاً ،ذكر منها أربعة أشياء(:)4

( )1البيت من الطويل .وهو لعبد يغوي بن وقاص احلارثي.
واأللف يف (ترى) نشأت من اإلشباع .وعبشمية :من عبد مشـس بـن سـعد بـن متـيم ،اسـتهزأت
به عند ما أسره فتى من بين عبد مشس أهوج.
انظر :املفضليات  ،148ومـاتلحن فيـه العامـة للكسـائي  ،118واإلبـدال ألبـي الطيـب اللغـوي
 ،447/1واملســـائل احللبيـــات  ،84وكشـــف املشـــكالت  ،847/1والتعليقـــة علـــى املقـــرب
 ،141/1واحملرر يف النحو .1117/3
( )1وقرره أيضاً يف (الفصول اخلمسون) .انظر :احملصول .988/1
( )3يف بعض املصادر :وعَبْشَمِيٌّ ثمَّ عَبْدَرِيُّ .انظر :الصفوة الصفية .477/1
( )4انظر :شرح املفصل البن يعيش  ،11/7وشرح ابن القواس ،1171 ،1171/1
والصفوة الصفية  .481 ،485/1وقد أشار إىل شذوذ الثاني والثالث يف (الفصول اخلمسون).
انظر :احملصول  .978/1أما (ميان) فلم ينص على شذوذها ،بل ذكر ما يوحي بقلتها .يقول يف
معرض حديثه عن تعريف النسب" :وهو أن تعزو االسم إىل أب أو قبيلة أو حي أو صناعة،
بياء مشددة يف آخر االسم ،مكسور ما قبلها ،وقد يُعوض عن إحدى الياءين ألف ،فتقول يف
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ح ْيرِيٌّ)؛
أحدها( :حَارِيٌّ) يف النسبة إىل (احلِ ْيرَةِ)  ،والقياسِ ( :
ألنه ال حيذف منه يف النسب إال تاء التأنيث ال غري ،ووجه شذوذه أنهم
أبدلوا الياء ألفاً ؛ لئال تتواىل الكسرات والياءات ،فصار كأنه منسوب إىل
حيْرِيٌّ) على القياس.
(حَارٍ) ،كما قالوا يف (زَبِينَة) :زَبَانِيّ ،وقد جاء ( ِ
الثاني( :سَلِيقِيٌّ) يف النسبة إىل (السَّلِيقَةِ) ،قال الشاعر:
س يَلُــــــوكُ لِسَــــــانَهُ
فَلَسْــــ ـتُ بِنَحْــــ ـوِي

ولكِــــنْ سَــــلِيقِيٌّ أَقُــــولُ فَــــأُعْرِبُ

( )1

س) يف (حَنِيفَةَ)؛ ألن النسب إىل( َفعِيلَة)
والقياس :سَلَقِيٌّ ،كـ(حَنَفِي
حبذف الياء وإبدال كسرة العني فتحة.
الثالث( :هُذَلِيٌّ) يف النسبة إىل (هُذَيْلٍ).والقياس( :هُ َذيْلِيٌّ)؛
ألن( ُف َعيْل) إذا مل يكن فيه تاء التأنيث ال حتذف منه الياء .فحذفوا الياء ملا
اجتمعت ثالي ياءات وكسرة .قال الشاعر:
هُذَيْلِيَّــ ـةٌ تَــ ـدْعُو إذا هِــ ـيَ فَــــاخَرَتْ

أَبـــاً هُـــذَلِيَّاً مِـــنْ غَطارِفَـــةِ نُجْـــدِ

()1

(يَمَنِيّ) :يَمَان ،وكذلك يف (شَامِيّ) :شَآم" .انظر :الفصول اخلمسون  .141وشرحه احملصول
.974/1
( )1البيت من الطويل .ومل أقف على قائله.
انظر :أساس البالغة (سلق)  ،479/1وشرح الشافية للرضي  ،111/4 ،18/1ولسان
العرب (سلق)  ،171/15وتوضيح املقاصد  ،1444/3والتصريح  ،494/1وتاج العروس
(سلق) .475/14
( )1البيت من الطويل .ومل أقف على قائله.
انظــر :علــل النحــو  ،435واملفصــل  ،174واإلنصــاف  ،187/1وشــرح املفصــل البــن يعــيش
 ،15/7وللخوارزمي (التخمري)  ،37/3وشرح ابن القواس .1171/1
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فجاء بالنسب مرة على التمام ،وهـو القيـاس ،ومـرة علـى احلـذف،
وهو عدول عن القياس.
الرابــع( :يَمَــانٍ) يف املنســوب إىل (ال ـيَمَنِ) والقيــاس( :يَمَنِــيٌّ)؛ فحــذفوا
إحدى ياءي النسب وعَوَّضُوا منها األلف.
ومن املعدولة عن القياس املطرد يف كالمهـم قـوهلم :شَـآمٍ ،وتَهَـامٍ،
يف النسبة إىل (الشَّأْمِ ،وتِهَامَـةَ) ،والقيـاس :شَـأْمِيٌّ ،وتَهَـامِيٌّ ،وال جيـوز
تشديد الياء مع األلف فيهما؛ لئال جيمع بني العوض واملعوض منه(.)1
خبالف (تِهَامٍ) ،فإنه جيوز؛ ألن ألفه مع التشـديد غـري عـوض ،بـل
شددت كَسرْتَ التاء ،وإذا خَفَّفتَ فتحتها(.)1
من لفظ (تِهَامَةَ) إال أنك إذا َّ
وبعضهم يقول :شَآمِيٌّ( ،)3بالتشديد ،حبذف يـاء النسـبة دون ألفهـا،
كأنهم بنوه على (شآمٍ) املنسوب إىل (الشَأْمِ) على طريقة قوهلم( :شَافِعِيٌّ)
يف النســب إىل (الشَّ ـافِعِيِّ) املنســوب إىل (شَــافِعٍ) ألنهــم إذا نَســبوا إىل اســم
منسوب حذفوا منه ياء النسبة أوالً وجاؤوا بيـاء نسـبة غريهـا للنسـب ثانيـاً؛

( )1انظر :الفصول اخلمسون  .141وقال املربد عن عن حذف إحدى الياءين والتعويض عنهما
بألف " :ومن قال( :يَمَانِيّ) فهو كالنسب إىل منسوب ،وليس بالوجه" .املقتضب .144/3
( )1انظر :الكتاب  ،337/3والبديع  ،111/1وشرح ابن القواس  ،1171/1والصفوة
الصفية .481/1
( )3انظر :الكتاب  ،338 /3وشرح الشافية للرضي .83/1
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س) ،وصـرف (بَخَـاتِيّ)
بدليل منع صرف (بَخَاتِيّ) اسم رجل ،مجع (بُخْتِـي
املنسوب إليه( ،)1فإنهم حذفوا الياءين فيه وأتوا بياءين غريهما للنسب.
وذكر مجال الدين ابن إياز أن أبا اخلطاب حكى اجلمع بني العـوض
واملعوض عنه ،وأنشد ابن خروف يف شرح اجلمل(:)1
كأنَّكَ جارٌ لليَمَانِيِّ تَُّبعِ

فتُصْبِحُ يف أَكْنَافِ مَكَّةَ آمِناً

( )3

وذهــب الرضــي إىل جــواز اجلمــع بينهمــا ،وأن يكــون األلــف يف (يَمَـانِيّ)
لإلشباع ،و(شَآمِيّ) حممول عليه(.)4
مسألة :شذوذ زيادة امليم حشواً.
قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
واملــــــيمُ زِيــــ ـدَ أَوَّالً كَمُكْــــ ـرَمِ

وآخِـــــــــــراً كَـــــــــ ـزُرْ ُقمٍ وسُـــــــــ ـتْهُمِ

وشَــــذَّ حَشْــــواً لَــ ـبَنٌ قُمَــــارِصُ

()4

وَمِـــ ـنْ دِلَـــــاصٍ قَـــــوُلهُم دُلَـــــامِصُ

( )1انظر :الكتاب  ،345/3والتعليقة  ،147/3وشرح ابن القواس  ،1171/1والصفوة
الصفية .481/1
( )1مل أقف عليه يف شرح اجلمل.
( )3البيت من الطويل ،وهو خلالد بن جعفر .انظر :أنساب األشراف  ،147/13واحملصول
.974/1
( )4انظر :شرح الشافية للرضي  .84 ،83/1وانظر شذوذات النسب يف شرح املفصل البن
يعيش .11/7
( )4الدرة األلفية .74
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امليم من زيادات األمساء ،وال تزاد يف األفعال إال شذوذاً ،حنو:
َرعَ،
(تَمَسْكَنَ ،وتَمَ ْد َرعَ ،وتَ َمنْدَلَ)؛ ألن الفصيح( :تَسَكَّنَ ،وتَد َّ
وَتنَدَّلَ) (.)1
أما يف األمساء فإن مل تقع امليم أوالً حكم عليها باألصالة؛ -
بداللة وجودها أصلية فيما يعرف له اشتقاق ،حنو :شَأْمَل ،وكَرِيم.
فامليم أصلية ،بدليل قوهلم :شَمَلت الريح .و(كَرِيم) مشتق من
(الكَرَم) -إال أن يدل دليل على زيادتها( ،)1حنو ما مثل ابن معطي:
(قُمَارِص،و دُلَامِص) قال عنها ابن عصفور " :ومل توجد امليم زائدة يف
هذا املوضع إال يف أماكن حمصورة ،حتفظ وال يقاس عليها"(.)3
وزادواِ ( :هرْمَاس) لألَسَدِ( ،)4حكم بزيادة امليم فيها بداللة
الدرْعُ البَرَّاقَةُ( ،)4فلقوهلم :دِرعٌ ِدالَصٌ،
االشتقاق ،أما (دُلَامِص) وهي ِّ
اللبَنُ احلَا ِمضُ؛
ِدالَصٌ ،وهو قول اخلليل( ،)7وأمّا (قُمَارِص) وهو َّ

( )1انظر :اللباب  ،147/1واملمتع  ،173وشرح التعريف بضروري التصريف البن إياز
.78 ،77
( )2انظر :شرح ابن القواس  ،1314/1والصفوة الصفية .477/1
( )3املمتع  .171وانظر :االرتشاف .197/1
( )4انظر :املنصف  ،141/1وشرح التصريف للثمانيين .144
( )5انظر :املخصص  ،157/1وشرح الشافية للرضي .334/1
( )6انظر :الكتاب  ،174/4واملنصف  ،141/1وشرح الشافية للرضي  ،334/1والصفوة
الصفية .477/1
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هلرْس،
فلقوهلمَ :لبَنٌ قَارِصٌ ( ،)1وأما ( ِهرْمَاس) وهو األسد ،فمن :ا َ
وهو قول األصمعي( ،)1فقد دل على زيادة امليم حشواً يف ذلك كله
االشتقاق؛ لسقوط امليم فيما ذكر منِ :دالَص ،وقَارِصٌ ،واهلَرْس.
وذهب أبو عُثْمَانَ املازني إىل أن امليم يف (دُلَامِص) أصلية،
وقال :لو قال قائل :إن (الدُّلَامِص) من ذوات األربعة ،ومعناه :
سَبطْر) فيه
دَلِيص ،وليس مبشتق من الثالثة؛لكان قوالً قوياً ،كما أن ( ِ
معنى (السَّبِط) وليس منه(.)3
وذهب ابن جين وتبعه ابن عصفور إىل أن رأي اخلليل أوجه
وأقيس على األصول؛ألنه ملا رأى (دُلَامِص) مبعنى :دَلِيص ،ووجد امليم
زيدت غري أول حكم على زيادتها ،والذي محل املازني على ذلك قلة
زيادتها حشواً(.)4
مسألة :إبدال األلف همزة.
قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
وأبْـــــــدَلُوا األَلِـــــــفَ هَمْـــــــزَاً لِيَصِـــــــحْ

فِــــي مِثْــــلِ حَمْــــرَاءَ وصَــــحْراءَ يَضِــــحْ

( )1انظر :العني (حذي)  ،184/3وديوان األدب  ،341/1واملخصص  ،447/1ولسان
العرب (قرص) .75/7
( )2وهو قول األصمعي .انظر :املنصف  ،141/1واخلصائص  ،45/1وشرح املفصل البن
يعيش .144/9
( )3انظر :املنصف  .141 ،141/1وانظر :شرح التعريف بضروري التصريف .91
( )4انظر :املنصف  ،141/1واملمتع .174
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مِثْــــلُ الضَّــــأَليْنَ رَوَوْا دَأَبَّــــهْ

كَـــ ـذَاكَ مَـــــع شُـــ ـذُوذِهِ شَـــ ـأَبَّهْ

()1

تبدل اهلمزة من األلف على غري قياس ،وذلك أن يلتقيا على
حدهما وهو أن يكون الساكنان يف كلمة واحدة حال الدرج والساكن
األول حرف مد ولني ،والثاني مدغم ،فيبدل الساكن األول همزة
شأَبَّةٌ)،وهو
مفتوحة؛ فراراً من اجتماع الساكنني ،وذلك حنو( :دَأَبَّةٌ ،و َ
شاذ ال يقاس عليه كما قرر ابن معطي يف األلفية هنا( ،)1يف قوله:
مِ ثْــــ ـلُ الضَّــــ ـأَليْنَ رَوَوْا دَأَبَّــــ ـهْ

كَـــ ـذَاكَ مَـــــع شُـــ ـذُوذِهِ شَـــ ـأَبَّهْ
وقوله:
ل الضَّــــــأَليْ َن َر َووْا دَأَبَّــــــ ْه "
" ِمثْ ُ

يُ ِشريُ به إىل قراءة عمرو بن عبيد وأيـوب السِّـختياني (:)3ﭽ ﭱ
ﭲ َّ
ي ﭼ [الفاحتة ،]7:وﭽ َدأَبَّةَ ﮍ ﮎﭼ [النمل.]28:
الضأَلِّ ََ

( )1الدرة األلفية .77
( )2ومل ينص على الشذوذ يف (الفصول اخلمسون )174 ،173قال" :فاهلمزة تبدل ألفاَ،
حنو :رأس ...وتبدل هي من األلف ،حنو :دابّة ،وقد تهمز فيقال :دأبة" .وانظر :شرح الفصول
.1578/1
( )3انظر القراءة يف :احملتسب  ،47/1وإعراب القرآن للنحاس  ،177/1وخمتصر ابن خالويه
 ،9وإعراب القراءات السبع وعللها  ،41/1والكشف عن وجوه القراءات  .179/1وانظر:
الصفوة الصفية .714/1
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قال أبو زيدٍ:مسعتُ عَ ْمرَو بْنَ ُعبَي ٍد يقرأ(:)1ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃَ َج أأَ َ ﭼ[الررن ،]93: :ف َظَن ْنتُــ ُه َلحَــنَ ،حتــى سَــمِعتُ العــرب تقــول:
(دَأَبَّـ ـةٌ ،وشَـ ـأَبَّةٌ)( ،)1ومـــن ذلـــك( :اْبيَـ ـأَضَّ ،وا ْدهَـ ـأَمَّ) يف  :اْبيَـــاضَّ،

وا ْدهَامَّ(.)3
ت
وهو قياس غري مقبول عند املازني ،قال أبو العبـاس املـربد :قُلْـ ُ
س هذا؟ فقال :ال ،وال أقبله (.)4
ألبي ُعثْمَانَ :أَتَقِي ُ
وذهب ابن عصفور إىل أنه مل يكثر كثرة تُوجب القياس ،وقصره
على ضرورة الشعر(.)4
وذهب أبـو البقـاء العكـربي إىل أنهـا لغـة فاشـية يف العـرب يف كـل
ألف بعدها حرف مشدد ،حنو :ضالّ ،دابّة،جانّ(.)7
ومــن إبــداهلا شــذوذاً وإن مل يقــع بعــدها ســاكن ،مــا رُوي عــن

( )1وهي قراءة احلسن والزهري" :جَأَن" بهمزة بدل األلف .انظر :احملتسب  ،134/1والبحر
احمليط  ،141/1وروح املعاني .113/14
( )2انظر :احملتسب  ،47 ،47/1واخلصائص  ،148 ،147/3واملمتع .114
( )3انظر :شرح املفصل البن يعيش  ،11/15وشرح ابن القواس  ،1344/1والصفوة
الصفية .714/1
( )4انظر :املنصف  ،181/1وسر صناعة اإلعراب  ،73/1واملمتع .114
( )5انظر :املمتع  .114قال السخاوي" :وليس كلهم يتكلم به" .انظر :سفر السعادة ،111/1
.111
( )6انظر :إمالء ما من به الرمحن .8/1
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العَجَّ ـاجِ أنــه كــان يهمــز( :العَ ـأْلَمَ ،واخلَ ـأْتَمَ) ،وذلــك يف أُرْجُوزَتِ ـهِ الــيت
أوهلا:
س يَـــا اسْـ ـلَمِي ثُـــمَّ اسْـ ـلَمِي
يَـــا دَارَ مَـ ـي

()1

فَخِنْــــ ـدِفٌ هَامَــــ ـةُ هَــــ ـذَا العَــــ ـأْلَمِ

حيَانِيُّ عَنِ العربْ( :ب ْأزٌ) ،باهلمزة،
بهمز (ال َعأْلَمِ) .وحَكَى الل ْ
وذلك كله شاذٌّ(.)1
مسألة :اإلدغام الشاذ.
قال ابن معطي -رمحه اهلل :-
وَمِـــــنْ شُـــــذُوذِ مُـــــدْغَمٍ عَلْمَـــــا ِء

()3

مِلْعِــ ـبْءِ بَالْحَــــارِيِ مِنْــ ـهُ جَــــائي

قال ابن القواس -رمحه اهلل  -يف شرحه لأللفية ":هذا النوع
ليس من اإلدغام يف التحقيق؛ لتعذر مدغم ومدغم فيه .وإمنا هو حذف
على غري قياس ختفيفاً...وعرب عن احلذف باإلدغام جتوزاً"(.)4
أما قول العرب( :عَلْمَاء َبنُو فُلَان) ،فاملراد :عَلَى الْمَاءِ َبنُو
فُالن( ،)4فسقطت همزة الوصل يف الدرْج على ما هو قياسها ،وحذفت

( )1سبق خترجيه.
( )2انظر حكاية اللحياني يف :التخمري  ،317/4وشرح الشافية للرضي  ،154/3ولركن
الدين .847/1
( )3الدرة األلفية .78
( )4انظر :شرح ابن القواس  .1378/1وانظر :الصفوة الصفية .749/1
( )5انظر :الكتاب .484/4
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األلف من (عَلَى) اللتقاء الساكنني ،دون الـ ُمعَرِّفَة؛ لداللتها على
التعريف ،فاجتمع املثالن :الم (عَلَى) ،والم التعريف يف (الْمَاءِ)،
واإلدغام متعذر؛ لسكون الثاني؛ إذ صار اللفظ (عَلَلْمَاء) ،واستثقلوا
ذلك فحذفوا احلرف املتحرك وهو الم (عَلَى) حذفاً على غري قياس(،)1
كما قالوا :ظَلْتُ ،ومَسْتُ ،وأَحَسْتُ( ،)1يف :ظَلِلْتُ ،ومَسِسْتُ،
وأَحْسَسْتُ ،فحذفوا احلرف األول  -وهو متحرك  -على غري
قياس(.)3
وأشار ابن النحوية -رمحه اهلل  -إىل أنه" وُجد خبط الزخمشري
يف هذا البيت (عَالْمَاءِ) باأللف ،وهو مبين على َن َظرٍ صحيح؛ ألنه ملا
حُذف ألف (عَلَى) للساكنني ،وحُذف المه للمِثلَني بَ ِقيَت على حرف
واحد وهو العني ،فأشبهت من حروف املعاني اجلارة ما هو على حرف
واحد من حنو( :الباء ،والكاف) فكُتبت كما يُكتبان إذا دخال على الم
التعريف ،حنو( :كَالـمَاءِ ،و بالـمَاءِ)" (.)4

( )1انظر :شرح املفصل البن يعيش ،144/15وشرح ابن القواس  ،1378/1والصفوة
الصفية .749/1
( )2انظر :املقتضب  ،144/1واملمتع .417
( )3انظر :انظر :الصفوة الصفية  ،749/1واالرتشاف .717/1
( )4انظر :حرز الفوائد وقيد األوابد  .875/1وقد نقلت هذا النص ألهميته وانفراده به -
رمحه اهلل  -حسب علمي.
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والم التعريف تدغم يف ثالثة عشر حرفاً،وهي :التاء ،والثاء،
والدال ،والذال ،والراء ،والزاي ،والسني ،والشني ،والصاد،والضاد،
والطاء ،والظاء،والنون؛ ملقاربتها هلذه احلروف ،وما عداها يظهر
معه(الالم) وال يدغم فيه .فإذا جاء مع الم التعريف مماثل له أو متقارب
مع احلروف اليت يظهر معها حُذف ذلك املثل أو املتقارب حذفاً على غري
قياس(.)1
بءِ)
ومنه يف املتقاربني ،ما مثل به املصنف ،وهو قوهلم( :مِ ْلعِ ْ
بءِ ،اجتمع املتقاربان ،وهما :نون (مِنْ) ،والم
وأصله :مِنْ ا ْلعِ ْ
التعريف ،فحُذفت نون (مِنْ)؛ لتعذر اإلدغام يف الالم؛ اللتقاء
الساكنني :سكون الالم ،وسكون النون(.)1
ومثل أيضاًبـ :بَ ْلحَا ِريِ .واألصلَ :بنُو احلَارِيِ ،أوَ :بنِي
احلَا ِريِ ،حُذفت نون اجلمع لإلضافة ،ثم حُذفت الواو والياء للساكنني،
فالتقى متقاربان وهما :النون ،والالم ،فحُذفت النون؛ لتعذر اإلدغام
بتحركها وسكون الالم.
وهذا مطرد يف كـل اسـم قبيلـة أُضـيف إليـه (بَنُـو) وظهـر فيهـا الم
التعريف ،حنو :بَلْعَنْبَر ،وبَلْقَني ،وبَلْ ُهجَيم .يف :بين العَنْبَر ،وبين ال َقيْنِ،
هلجَيم.
وبين ا ُ
( )1انظر :الصفوة الصفية .775/1
( )2انظر :الصفوة الصفية  ،775/1وشرح ابن القواس .1379/1
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وال حيذفون عند إدغامها ،حنـو :بَنُـو النَّجَّـارِ ،وبَنـو النَّمِـرِ ،وبنـو
التيْمِ؛ لئال جيتمع إعالالن :احلذف ،واإلدغام(.)1
َّ

***

( )1ينظر :الكتاب  ،435/1واملقتضب  ،141/1واللباب  ،479/1واملمتع  ،444واملسائل
السفرية .38
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اخلامتة
بعد استعراض هذا البحث أمجل ما ظهر لي من نتائج يف اآلتي:
 القواعد الصرفية اعتمدت يف تقعيدها على املسموع الفصيح ،وهويف مراتب ،فما كان كثرياً مطرداً قيس عليه ،وما كان دون ذلك حفظ،
ومل يقس عليه.
 أن (املطرد) :هو املستمر واجلاري على نظائره ،فال يتخلف. أن (الغالب) :أكثر األشياء ،ومرتبته بني الـمطرد والكثري. أن (الكثري) دون(الغالب). أن (القليل) ما ينحصر وجوده على القياس على وجه القلة يف منزلةبني املنزلتني فهو أقل من (الكثري) ،وأكثر من (النادر).
 أن(النادر) يعين :موافقة القياس مع غاية القلة على اجلملة ،فهوأقل القليل.
 أن (الشاذ)يعين :ماكان وجوده قَلِيال ،لَكِن لَا َيجِيء على الْقيَاس. أن (الشائع ،والفاشي) لفظان مرادفان لـ(الكثري).(النزْر) لفظ مرادف لـ(القليل).
 أن َّ أن األحكام املعيارية للمسموع قد تتداخل عند بعض العلماء. يف اجململ مل يتغري املصطلح املعياري ملسموع من كالم العرب للحكمالواحد عند ابن معطي يف مؤلفاته ،إذ جنده ينص على الشذوذ يف (الدرة
األلفية) ،ويف غريها كـ(الفصول اخلمسون) ،وقد يكتفي بذكر املطرد يف
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القاعدة الصرفية دون نص على الشذوذ كما يف (مسألة إبدال األلف
همزة).
 بلغ جمموع األحكام الصرفية املنصوص عليها بالشذوذ يف (ألفية ابنمعطي) عشرة أحكام.
 تابع ابن معطي أئمة اللغة يف حكمه بالشذوذ على هذه املسائل،وانفرد مبسألة (شذوذ تصغري الرتخيم) ،خمالفًا مجهور النحويني.
أن ابن معطي قد خيالف يف حكمه على تلك املسائل يف (الدرة األلفية)ملا حكم به يف (الفصول اخلمسون) ،كنصه يف (الدرة األلفية) على شذوذ
(يَمَان  -مسألة شواذ النسب) ،ويف (الفصول اخلمسون) ذكر ما يوحي
بقلته.
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املصادر واملراجع

الرسالة .للشافعي .حتقيق :أمحد حممد شاكر ،مكتبة احللـيب ـ القـاهرة ،ط،1
1384هـ1945/م .
الفصول اخلمسون.البن معطي .حتقيق:د .حممود الطناحي.مطبعة عيسى البـابي
احلليب ،القاهرة.
اإلبدال .ألبي الطيب اللغوي .حتقيق :عز الدين التنوخي ،مطبوعات جممع اللغة
العربية بدمشق1385 ،هـ1971 /م.
ارتشاف الضرب .ألبي حيان .حتقيق :د .حممد رجب عثمان ،مكتبة اخلاجني -
القاهرة1418 ،هـ1998 /م.
أساس البالغة .للزخمشري .حتقيق :حممد باسل عيون السود ،دار الكتب
العلمية  -بريوت ،ط1419 ،1هـ1998 /م.
أسرار العربية .ألبي الربكات األنباري .حتقيق:د .فخر صاحل قدارة ،دار اجليل -
بريوت ،ط1414 ،1هـ1994/م.
أصول النحو العربي ،للدكتور حممد عيد ،عامل الكتب1415 ،هـ1989/م.
األصول يف النحو .البن السراج .حتقيق :د .عبد احلسني الفتلي ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت ،ط1454 ،1هـ1984 /م.
إعراب القراءات السبع وعللها .البن خالويه .حتقيق :د .عبد الرمحن بن سليمان
العثيمني -يرمحه اهلل  ،-مكتبة اخلاجني  -القاهرة1413 ،هـ/
1991م.
إعراب القرآن .للنحاس .حتقيق :زهري غازي زاهد ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة
العربية ،ط1454 ،1هـ1984 /م.
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اإلغفال .للفارسي .حتقيق :د .عبد اهلل عمر احلاج إبراهيم ،اجملمع الثقايف  -أبو
ظيب ،مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاي  -دبي1553 ،م .
أمالي ابن احلاجب .ألبي عمرو عثمان بن احلاجب .حتقيق :فخر الدين قدارة  .دار
اجليل .بريوت ،دار عمار ـ عمّان1459 ،هـ1989/م .
األمثال .ألبي عبيد القاسم بن سالم .حتقيق :د .عبد اجمليد قطامش ،دار املأمون
للرتاي  -دمشق1455 ،هـ1985 /م.
إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن .ألبي البقاء
العكربي ،دار الكتب العلمية  -بريوت.
االنتصار لسيبويه على املربد .البن والد .حتقيق :زهري عبد احملسن سلطان ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت ،ط1417 ،1هـ1997 /م.
أنساب األشراف .للبالذري .حتقيق :سهيل زكار ،ورياض الزركلي ،دار الفكر –
بريوت ،ط1417 ،1هـ1997 /م.
اإلنصاف يف مسائل اخلالف .ألبي الربكات األنباري .حتقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،املكتبة العصرية  -بريوت ،ط1414 ،1هـ1553 /م.
إجياز التعريف يف علم التصريف.البن مالك.حتقيق :حممد املهدي ،عمادة البحث
العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ط1411 ،1هـ1551 /م.
اإليضاح العضدي .حتقيق :حسن شاذلي فرهود ،دار العلوم ،ط1458 ،1هـ/
1988م.
إيضاح شواهد اإليضاح .للقيسي .حتقيق :د .حممد الدعجاني ،دار الغرب
اإلسالمي -بريوت ،ط1458 ،1هـ1987 /م.
اإليضاح يف شرح املفصل ،البن احلاجب ،حتقيق د .موسى بناي العليلي ،مطبعة
العاني1977 ،م.
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اإليضاح يف علل النحو ،ألبي القاسم الزجاج ،حتقيق :د .مازن املبارك ،دار
النفائس ،ط 1417 ،7هـ 1997/م.
البحر احمليط .ألبي حيان .حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،و الشيخ علي
حممد معوض ،وشارك يف التحقيق :د .زكريا عبد اجمليد النوقي ،و د .أمحد
النجولي اجلمل ،دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1413 ،1هـ1993/م.
البديع يف علم العربية.البن األثري اجلزري .حتقيق :د .فتحي أمحد ،ود .صاحل
العايد ،منشورات مركز إحياء الرتاي اإلسالمي جبامعة أم القرى ،ط،1
1415هـ.
البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث .ألبي الربكات األنباري .حتقيق :د .رمضان
عبدالتواب ،مكتبة اخلاجني  -القاهرة ،ط1417 ،1هـ1997/م.
تاج العروس من جواهر القاموس .للزبيدي .حتقيق :جمموعة من األساتذة ،مطبعة
حكومة الكويت1384 ،هـ1974 /م.
التبصرة والتذكرة .للصيمري .حتقيق :د .فتحي أمحد مصطفى ،مطبوعات جامعة
أم القرى ،ط1451 ،1هـ1981 /م.
التبيني عن مذاهب النحوييني البصريني والكوفيني .للعكربي .حتقيق :د .عبد
الرمحن العثيمني -يرمحه اهلل  ،-دار الغرب اإلسالمي  -بريوت،
ط1457 ،1هـ1987 /م.
تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان .للصقلي .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية  -بريوت ،ط1415 ،1هـ1995 /م .
التذييل والتكميل يف شرح التسهيل .ألبي حيان .حتقيق :حسن هنداوي ،دار
القلم  -دمشق ،ودار كنوز إشبيليا  -الرياض.
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تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد .البن مالك .حتقيق :حممد كامل بركات ،دار
الكتاب العربي1387 ،هـ1977 /م.
التصريح مبضمون التوضيح .للشيخ :خالد األزهري ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،ط1411 ،1هـ1555 /م.
التعريفات .لعلي بن حممد الشريف اجلرجاني .دار الكتب العلمية بريوت –لبنان،
ط1453 ،1هـ 1983/م.
التعليقة على كتاب سيبويه .ألبي علي الفارسي .حتقيق :د .عوض القوزي ،ط،1
1415هـ1995/م.
التعليقة على كتاب سيبويه .ألبي علي الفارسي .حتقيق :د .عوض القوزي ،ط،1
1415هـ1995/م.
التكملة .للفارسي .حتقيق:د.كاظم املرجان.عامل الكتب ،بريوت ،ط،3
1419هـ1999/م.
توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك .للمرادي .حتقيق :عبد الرمحن
علي سليمان ،دار الفكر العربي ،ط1418 ،1هـ 1558-م.
اجلمل يف النحو .للزجاجي.حتقيق:د .علي توفيق احلمد.مؤسسة الرسالة ،دار
األمل ،ط 1454 ،1هـ1984/م.
مجهرة األمثال .ألبي هالل العسكري .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،وعبد
اجمليد قطامش ،القاهرة1384 ،هـ1974/م.
احلجة للقراء السبعة .للفارسي .حتقيق :بدر الدين قهوجي ،وبشري جوجياتي ،دار
املأمون  -دمشق ،ط1413 ،1هـ1993 /م.
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حرز الفوائد وقيد األوابد .البن النحوية(718هـ) .من باب املبتدأ إىل نهاية الكتاب،
دراسة وحتقيقا .حتقيق:د .محود بن محاد الربعي ،رسالة دكتوراه ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1434 ،هـ.
حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث.د.حممد ضاري محادي .وزارة الثقافة
واإلعالم ،دار الرشيد -بغداد1985 ،م.
اخلصائص .البن جين .حتقيق :حممد علي النجار ،دار الكتب املصرية.
الدرة األلفية يف علم العربية .البن معطي .نشرها د .زيرت ستني ،ليزج1317 ،هـ/
1955م.
ديوان األدب .للفارابي .حتقيق :د .أمحد خمتار عمر ،ومراجعة :د.إبراهيم
أنيس،مؤسسة دار الشعب  -القاهرة1414 ،هـ1553 /م.
ديوان القطامي .حتقيق:د .إبراهيم السامرائي ،وأمحد مطلوب ،دار الثقافة -
بريوت ،ط1975 ،1م.
ديوان النابغة الذبياني .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف  -القاهرة،
ط.1
ديوان رؤبة بن العجاج .حتقيق :وليم بن الورد الربوسي ،منشورات دار اآلفاق
اجلديدة – بريوت ،ط1979 ،1م.
رسالتان يف اللغة.للرماني .حتقيق:د .إبراهيم السامرائي ،دار الفكر  -عمان
.1984،
روح املعاني.لأللوسي .حتقيق :علي عبد الباري عطية .دار الكتب العلمية -
بريوت ،ط1414 ،1هـ.
سر صناعة اإلعراب .البن جين .حتقيق :د .حسن هنداوي ،دار القلم  -دمشق،
ط1413 ،1هـ1993 /م.

جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1441هـ

177

سفر السعادة وسفري اإلفادة .للسخاوي .حتقيق :د .حممد الدالي ،دار صادر -
بريوت ،ط1414 ،1هـ.
سقط الزند .ألبي العالء املعري ،دار صادر  -بريوت1455 ،هـ1985 /م.
السنن الكربى .للبيهقي .حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية -
بريوت ،ط1414 ،3هـ1553 /م.
الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه ،خلدجية احلديثي ،جامعة الكويت،
1394هـ 1974-م .أصول النحو العربي ،للدكتور حممود أمحد حنلة،
دار املعرفة اجلامعية.
شرح التسهيل .البن مالك .حتقيق :د .عبد الرمحن السيد ،وحممد بدوي املختون،
دار هجر  -مصر ،ط1415 ،1هـ1995 /م.
شرح التصريف .للثمانيين .حتقيق :د .إبراهيم بن سليمان البعيمي ،مكتبة
الرشد  -الرياض ،ط1419 ،1هـ1999 /م.
شرح التعريف بضروري التصريف .البن إياز .حتقيق :هادي نهر ،وهالل ناجي
احملامي ،دار الفكر  -عمان ،ط1411 ،1هـ1551 /م.
شرح الرضي على الكافية .حتقيق :يوسف حسن عمر ،منشورات جامعة
قازيونس  -بنغازي ،ط1997 ،1م.
شرح ألفية ابن معطي .البن القواس .حتقيق :د .علي بن موسى الشوملي ،مكتبة
اخلرجيي  -الرياض،ط1454 ،1هـ1984/م.
شرح الكافية الشافية .البن مالك .حتقيق :عبد املنعم أمحد هريدي ،مركز البحث
العلمي جبامعة أم القرى ،ط1451 ،1هـ1981 /م.
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شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري .للخوارزمي .حتقيق:د .عبد
الرمحن بن سليمان العثيمني -يرمحه اهلل  ،-دار الغرب اإلسالمي -
بريوت ،ط1995 ،1م.
شرح املفصل البن يعيش .إدارة الطباعة املنريية مبصر.
شرح مجل الزجاجي .البن خروف .حتقيق :د .سلوى حممد عمر عرب ،معهد
البحوي العلمية وإحياء الرتاي اإلسالمي  -جامعة أم القرى1419 ،هـ.
شرح مجل الزجاجي .البن عصفور .حتقيق :د .صاحب أبو جناح.
شرح شافية ابن احلاجب .لركن الدين االسرتاباذي .حتقيق :د .عبد املقصود حممد
عبد املقصود (رسالة دكتوراه) ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط 1414 ،1هـ/
1554م.
شرح شافية ابن احلاجب .للرضي .حتقيق :حممد نور احلسن ،وحممد الزفزاف،
وحممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية  -بريوت1451 ،هـ/
1981م.
شرح شواهد اإليضاح املنسوب البن بري.حتقيق :د .عيد مصطفى .جممع اللغة
العربية ،القاهرة1454 ،هـ1984/م.
شرح كتاب اجلمل للزجاجي .البن بابشاذ.دراسة وحتقيق :حسني علي السعدي،
رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد1553 ،م.
شرح كتاب سيبويه .للسريايف.حتقيق :أمحد حسن مهدلي ،علي سيد علي .دار
الكتب العلمية  -بريوت– لبنان ،ط1558 ،1م.
شرح مراح األرواح .لبدر الدين العيين.حتقيق:د .عبد الستار جواد ،مطبعة
الرشيد1995 ،م.
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شروح سقط الزند .حتقيق :مصطفى السقا ،وآخرين ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب ،ط 1457 ،3هـ1987/م.
الصحاح .للجوهري .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني -
بريوت ،ط1399 ،1هـ1979 /م.
الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية .للنيلي .حتقيق:أ .د .حمسن بن سامل
العمريي ،مركز إحياء الرتاي اإلسالمي جبامعة أم القرى عام 1414هـ.
علل النحو .البن الوراق .حتقيق :حممود الدرويش .مكتبة الرشد -الرياض،
ط 1415 ،1هـ 1999 /م.
العني .للخليل بن أمحد الفراهيدي .حتقيق :د .مهدي املخزومي ،ود .إبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
الفائق يف غريب احلديث واألثر .للزخمشري .حتقيق :علي حممد البجاوي ،وحممد
أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة  -لبنان ،ط.1
فصل املقال يف شرح كتاب األمثال .ألبي عبيد البكري .حتقيق :د .إحسان عباس،
ود .عبد اجمليد عابدين ،مؤسسة الرسالة  -بريوت1391 ،هـ1971 /م.
الفصول اخلمسون.حتقيق :د .حممود الطناحي .مطبعة عيسى البابي احلليب وشركاه.
القاموس احمليط .للفريوز آبادي .حتقيق :مكتب حتقيق الرتاي يف مؤسسة الرسالة -
بريوت ،ط1417 ،8هـ1554 /م.
قواعد املطارحة .البن إياز البغدادي .حتقيق :د .عبد اهلل عمر احلاج إبراهيم ،مكتبة
العبيكان -الرياض،ط1411 ،1هـ1511/م.
كتاب الكليات .للكفوي .حتقيق :د .عدنان درويش ،وحممد املصري ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت ،ط 1419 ،1هـ1998 /م.
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كتاب سيبويه .حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون ،عامل الكتب  -بريوت،
ط1453 ،3هـ1983 /م.
كشف املشكالت وإيضاح املعضالت .لألصبهاني الباقولي .حتقيق :د .حممد
الدالي ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق.
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها .ملكي بن أبي طالب .حتقيق:
حميي الدين رمضان ،مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ط1451 ،1هـ1981/م
.
اللباب يف علل البناء واإلعراب .للعكربي .حتقيق :د .غازي خمتار طليمات ،و د.
عبد اإلله نبهان ،مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاي بدبي ،دار
الفكر املعاصر -بريوت ،ودار الفكر -دمشق1411 ،هـ1551/م.
لسان العرب .البن منظور .دار صادر  -بريوت ،ط1414 ،3هـ.
اللمحة يف شرح امللحة .البن الضائع .حتقيق :إبراهيم الصاعدي .عمادة البحث
العلمي باجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ط1414 ،1هـ1554/م.
اللمع .البن جين .حتقيق :د .فائز فارس ،دار الكتب الثقافية  -الكويت.
ما تلحن فيه العامة .للكسائي.حتقيق:د .رمضان عبد التواب ،دار الرفاعي -
الرياض ،مكتبة اخلاجني  -القاهرة.
ما ينصرف وما الينصرف .للزجاج .حتقيق :د .هدى حممود قراعة .مكتبة اخلاجني
بالقاهرة  .ط1415 ،3هـ1555 /م.
جممع األمثال .ألبي الفضل امليداني .حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
القاهرة1379 ،هـ1949 /م.
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احملتسب يف تبيني شواذ القراءات .البن جين .حتقيق :علي النجدي ناصف ،ود.
عبد احلليم النجار ،ود .عبدالفتاح إمساعيل شليب ،وزارة األوقاف اجمللس
األعلى للشؤون اإلسالمية  -القاهرة1414 ،هـ1994 /م.
احملرر يف النحو .للهرمي .حتقيق :د .منصور علي حممد عبد السميع ،دار السالم -
مصر1554 ،م.
احملصول يف شرح الفصول (شرح فصول ابن معط يف النحو) .البن إياز البغدادي.
حتقيق :د .شريف عبد الكريم النجار ،دار عمار  -عمان ،ط،1
1431هـ1515 /م.
خمتار الصحاح .للرازي .مكتبة لبنان1987 ،م .
خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع .البن خالويه .مكتبة املتنيب -القاهرة.
املخصص .البن سيده .حتقيق :خليل إبراهيم جفال ،دار إحياء الرتاي العربي -
بريوت ،ط1417 ،1هـ1997 /م.
املذكر واملؤنث للمربد .حتقيق :د .رمضان عبد التواب .مكتبة اخلاجني  -القاهرة،
ط1417 ،1هـ1997 /م.
املرجتل .البن اخلشاب .حتقيق :علي حيدر ،دمشق1391 ،هـ1971 /م.
املزهر.للسيوطي .شرح وتعليق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،وآخرين .املكتبة
العصرية ،بريوت1435 ،هـ1559 /م.
املسائل البصريات .حتقيق :د .حممد الشاطر أمحد ،مطبعة املدني  -القاهرة ،
ط1454 ،1هـ1984 /م.
املسائل احللبيات .حتقيق :د .حسن هنداوي ،دار القلم  -دمشق ،دار املنارة -
بريوت ،ط1457 ،1هـ1987 /م.
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املسائل السفرية يف النحو.البن هشام .حتقيق :د .حامت صاحل الضامن.مؤسسة
الرسالة – بريوت ،ط1453 ،1هـ1983 /م.
املسائل العسكرية .د .حممد الشاطر أمحد ،مطبعة املدني  -القاهرة  ،ط،1
1453هـ1981 /م.
مصنف ابن أبي شيبة .ألبي شيبة الكويف .حتقيق :كمال يوسف احلوت ،مكتبة
الرشد  -الرياض ،ط1459 ،1هـ.
معاني القرآن للفراء .عامل الكتب  -بريوت ،ط1453 ،3هـ1983 /م.
املعجم الكبري .للطرباني .حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية –
القاهرة ،ط.1
معجم مقاييس اللغة .البن فارس .حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،
1399هـ1979 /م.
املفصل يف صنعة اإلعراب .للزخمشري .حتقيق :د .علي بوم حلم .مكتبة اهلالل -
بريوت ،ط1993 ،1م.
املفضليات.حتقيق وشرح :أمحد حممد شاكر ،وعبد السالم حممد هارون ،دار
املعارف -القاهرة ،ط.7
املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية .لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى
الشاطيب .حتقيق :د .عبد الرمحن العثيمني -يرمحه اهلل  -وآخرين،
مطبوعات جامعة أم القرى ،ط1418 ،1هـ1557 /م.
املقتصد يف شرح اإليضاح .لعبد القاهر اجلرجاني .حتقيق :د .كاظم املرجان ،دار
الرشيد  -بغداد1981 ،م.
املقتضب .حتقيق :عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب  -بريوت.
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املقرب .البن عصفور .حتقيق :أمحد عبد الستار اجلواري ،وعبد اهلل اجلبوري،
ط1391 ،1هـ1971 /م.
املمتع يف التصريف البن عصفور .حتقيق :د .فخر الدين قباوة ،مكتبة لبنان -
لبنان ،ط1997 ،1م.
املنصف .البن جين .حتقيق :إبراهيم مصطفى ،وعبد اهلل أمني ،إدارة إحياء الرتاي
القديم  -مصر ،ط1373 ،1هـ1944 /م.
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب.
للمقري التلمساني .حتقيق :إحسان عباس ،دار صادر  -بريوت،
1458هـ1988/م.
النكت يف تفسري كتاب سيبويه .لألعلم .حتقيق :زهري عبد احملسن سلطان،
منشورات معهد املخطوطات العربية  -الكويت ،ط1457 ،1هـ/
1987م.
همع اهلوامع .للسيوطي .حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية مبصر.
***
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Al-muqarab. by Ibn Asfour. Investigated by: Ahmed Abdel-Sattar AlJawary and Abdullah Al-Jubouri, 1st Edition, 1392 AH / 1972 AD.



Al-mumtie fi altasrif by Ibn Asfour. Investigated by: Dr. Fakhr al-Din
Kabawa, Lebanon-Lebanon Library, 1st Edition, 1996 AD.



Al-munsif. Ibn Jenni. Investigated by: Ibrahim Mustafa, and Abdullah
Amin, Department of Revival of Ancient Heritage - Egypt, 1st Edition,
1373 AH / 1954AD.



Nafah al-tayib min ghasn al'andalus alratib, w dhikr waziruha lisan
aldiyn bin alkhatib by. Al-muqri al-tlamsanii. Investigated by: Ehsan
Abbas, Dar Sader, Beirut, 1408 AH / 1988 AD.



Al-nakt fi tafsir kitab Sibawayh. By Al-aalam. Investigated by: Zuhair
Abdul Mohsen Sultan, Publications of the Institute of Arabic
Manuscripts - Kuwait, 1st Edition, 1407 AH / 1987 AD.



Hamae al-hawamie. By Al-sayuti. Investigated by: Abdel Hamid
Hindawi, El Tawfiqeya Bookshop in Egypt.

*
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Qalam - Damascus, Dar Al-Manara - Beirut, 1st Edition, 1407 AH /
1987 AD.



Al-masayeil al-safariah fi al-nahw. Ibn Hisham. Investigated by: Dr.
Hatem Saleh Al-Damen, Al-Risala Foundation - Beirut, 1st Edition,
1403 AH / 1983 AD.



Al-masayeil al-askariah. Dr. Muhammad Al-Shater Ahmad, Al-Madani
Press - Cairo, 1st Edition, 1403 AH / 1982 AD.



Musanaf ibn abi Shaybah. Abi Shaybah Kufi. Investigated by: Kamal
Youssef Al-Hout, Al-Rushd Library - Riyadh, 1st Edition, 1409 AH.



Maeani al-quran lilfaraa. Alam Al-kutub - Beirut, 3rd Edition, 1403 AH
/ 1983 AD.



Al-muaajam al-kabir. by Al-Tabarani. Investigated by: Hamdi bin Abdul
Majeed al-Salafi, Ibn Taymiyyah Library - Cairo, 2nd Edition.



Lexicon of Language Standards. Ibn Faris. Investigated by: Abd alSalam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH / 1979 AD.



Al-mufsil fi saneat al'iierab. Al-Zamakhshari. Investigated by: Dr. Ali
bum lahm. Hilal Library - Beirut, 1st Edition, 1993 AD.



Al-mufdlyat: investigated and explaned by: Ahmed Mohamed Shaker,
Abdel Salam Mohamed Haroun, Dar Al-Maaref-Cairo, 6th Edition.



Al-maqasid al-shshafiah fi sharah al-khulasah al-kafiah. by Imam Abu
Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Shatby. Investigated by: Dr. Abdul Rahman
Al-Othaimeen - may God have mercy upon him - and others, Umm AlQura University Publications, 1st Edition, 1428 AH / 2007 AD.



Al-muqtasid fi sharah al'iidah. For Abdul-Qaher Al-Jarjani. Investigated
by: Dr. Kazem Al-Murjan, Dar Al-Rashid - Baghdad, 1982 AD.



Al-muqtadab. Investigated by: Abdel-Khaleq Adima, Alam Al-kutub Beirut.

املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي
 محود بن محاد الربعي.د



Mujmae

al'amthal.

Abi

al-Fadl

Al-maydani.

Investigated

by:

Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Cairo, 1379 AH / 1959 AD.


Al-muhtasib fi tabyiyn shawaz alqara'at. Ibn Jenni. Investigated by: Ali
Najdi Nassef, and Dr. Abdel Halim Al-Najjar, and Dr. Abdel-Fattah
Ismail Shalaby, Ministry of Awqaf, Supreme Council for Islamic Affairs
- Cairo, 1415 AH / 1994 AD.



Al-muharr fi al-nahw.by Al-Harmy. Investigated by: Dr. Mansour Ali
Mohamed Abdel Sami, Dar Al Salam - Egypt, 2005 AD.



Al-mahsul fi sharah alfusul (explaining the chapters of Ibn Muaa`t fi alnahw). Ibn Ayaz al-Baghdadi. Investigated by: Dr. Sherif Abdel Karim
Al-Najjar, Dar Ammar - Amman, 1st Edition, 1431 AH / 2010 AD.



Mukhtar al-Sahah. Al-Razi. Library of Lebanon, 1986.



Mukhtasir fi shawadh al-quran min kitab al-badie. Ibn Khawliah. Al
Mutanabi Library - Cairo.



Al-mukhasas. ibn saydh. Investigated by: Khalil Ibrahim Jaffal, Arab
Heritage Revival House - Beirut, 1st Edition, 1417 AH / 1996 AD.



The masculine and feminine of Al-mubrid. Investigated by: Dr.
Ramadan Abdel Tawab. Al-Khanji Library - Cairo, 2nd Edition, 1417
AH / 1996AD.



Al-murtajil. Ibn al-Khashab. Investigated by: Ali Haider, Damascus,
1392 AH / 1972 AD.



Al-Muzhir by al-suyuti, as an explanation and a comment: Muhammad
Abu al-Fadl Ibrahim, and others. El Asreya Library, Beirut, 1430 AH /
2009 AD.



Al-masayeil al-bsryat. Investigated by: Dr. Muhammad Al-Shater
Ahmad, Al-Madani Press - Cairo, 1st Edition, 1405 AH / 1985 AD.



Al-masayeil al-halbiat. Investigated by: Dr. Hassan Hendawi, Dar Al-
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Kitab Al-koliyat. By Al-kafwy. Investigated by: Dr. Adnan Darwish and
Muhammad Al-Masry, Al-Risala Foundation - Beirut, 2nd Edition, 1419
AH / 1998 AD.



Sibawayh Book. Investigated and explaned by: Abd al-Salam
Muhammad Harun, alem El-kutub - Beirut, 3rd Edition, 1403 AH / 1983
AD.



Kashf almushkilat w 'iidah almuaedalat. by Al-Asbhani Al-Baquli.
Investigated by: Dr. Muhammad Al-Dali, Publications of the Arabic
Language Academy, Damascus.



Alkashf an wujuh alqara'at alsbea w ealalaha w hajajiha. by Mekki bin
Abi Talib. Investigated by: Muhyiddin Ramadan, Al-Risala Foundation Beirut, 2nd Edition, 1401 AH / 1981AD.



Al-libab fi elal al-binaa' w al'iierab. Investigated by: Dr. Ghazi Mukhtar
Tulaimat, and Dr. Abdul Ilah Nabhan, publications of the Juma Al Majid
Center for Culture and Heritage in Dubai, Dar al-fikr al-mueasir - Beirut,
and Dar Al-fikr- Damascus, 1422 AH / 2001 AD.



Lesan Al-arab. Ibn Manzoor. Dar Sader - Beirut, 3rd Edition, 1414 AH.



Al-lamhah fi sharah almulaha. By Ibn Al-ddayie. Investigated by:
Ibrahim Al-Saedi. Deanship of Academic Research at the Islamic
University, Medina, 1st Edition, 1424 AH / 2004 AD.



Al-lamae. By Ibn Jenni. Investigated by: Dr. Fayez Faris, Dar Al-Kutub
Al-Thaqafiah - Kuwait.



Ma talahan fih al-ama. For Kissai. Investigated by: Dr. Ramadan AbdelTawab, Dar Al-Rifai - Riyadh, Al-Khanji Library - Cairo.



Ma yansarif w ma la yansarif. By Al-zajaj. Investigated by: Dr. Hoda
Mahmoud Qaraa. Al-Khanji Library in Cairo. 3rd Edition, 1420 AH /
2000 AD.
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Sharah marah al'arwah. By Badr Al-Din Al-Aini. Investigated by: Dr.
Abdul Sattar Jawad, Al-Rashid Press, 1990 AD.



Shuruh saqat alzand. Investigated by: Mostafa El-Sakka, and others, The
Egyptian General Book Authority, 3rd Edition, 1406 AH / 1986 AD.



Al-sahah. By Al-johary. Investigated by: Ahmed Abdel Ghafour Attar,
Dar Al-Alam for Millions - Beirut, 2nd Edition, 1399 AH / 1979 AD.



Al-safwat al-safyiah fi sharah aldorh al'alfia. By Al-neli. Investigated by:
Dr. Mohsen bin Salem Al-Omairi, Center for the Revival of Islamic
Heritage at Umm Al-Qura University in 1415 AH.



Elal Al-nahw. Ibn Warraq. Investigated by: Mahmoud Al-Darwish. AlRushd Library - Riyadh, 1st Edition, 1420 AH / 1999AD.



Al-ein. by Khalil bin Ahmed Al-Farahidi. Investigated by: Dr. Mahdi
Makhzoumi and Dr. Ibrahim Al-Samarrai, Dar Al-Hilal and Library.



Al-fayiq fi ghareeb alhadith w al'athar. Al-Zamakhshari. Investigated by:
Ali Muhammad al-Bajawi, Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Dar Al
Marefa - Lebanon, 2nd Edition.
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Abstract:

This research dealt with: "Morphological Issues sentenced to
Abnormalities in Alfiat muaeti ". It included an introduction, two
sections, and a conclusion.
The first section talked about the ranks of hearing in Arabic
grammar.
The second section talked about morphological issues sentenced
to abnormality Alfiat Ibn muaeti.
Then the research concluded with a brief conclusion in which I
mentioned the most important results I reached, and followed it by
mentioning a list of addresses of resources and references that I
benefited from them.
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ملخص الدراسة:

يتح ّدث هذا البحث عن الظّــرف وح ّده عند ابن مالك ،ويعرج على موقف
النحويني منه ،وذلك من خالل مبحثني:
األول اشتمل على تعريف احل ّد عند النّحويني ،وبيان أشهر أق ـ ـواهلم
املبحث ّ
ألهم الفروقات بينهم يف تعريفه.
مبسط ّ
فيه ،وعرض ّ
املبحث الثّاين :اشتمل على موقف النّحويني من حـ ـ ـ ّد ابن مالك للظـّ ـرف،
ويبني وجه املأخذ عليه ،ويركز على األلفاظ اليت استعملها ابن مالك يف
ّ
ويبني ما ميكن أن يُ َس َّمى تبايناً يف أقواهلم يف تعريفهم له،
تعريفه للظّــرفّ ،
وتداخالً مع غريه ،مبا حييله إىل حكم مغاير.
يعرج البحث على بعض املصطلحات اليت استعملها النحويون ،والتفاوت
مث ّ
فيما بينهم يف استعماهلا وحيرر بعض أقواهلم يف ذلك ،مثَّ خيتم أببرز النتائج
والتوصيات اليت خرج هبا.
الكلمات املفتاحية:
الظرف – ابن مالك – املآخذ على ابن مالك

املقدمة
احلمد هلل ربّ العاملني ،والصّالة والسّالم على سيّدنا ونبينا حممّد ،وعلى
آله وصحبه أمجعني ،وبعد:
فإنّ مما اعتنى به النّحويّون يف تآليفهم للنّحو وضبطهم لقواعده مسألة
ضبط احلدود النحويّة ،ومقدمات أبوابه ،حيثُ وجد من النّحويني من
أفرد هذا املوضوع بتأليف خاصّ ( ،)4ومنهم من عُنوا به يف كتبهم،
ودونوه يف مؤلفاتهم.
وقد شدّني اهتمام النحويني باحلدود النّحـــــوية إىل الوقوف عليها
والقراءة حوهلا ،وقد وجدت لديهم يف بعضها ما يشبه التضارب حوهلا،
فعزمتُ على أن أدرسَ املوضوع بدقّة ،وأحبثه بتمعّن ،وأعرضه على
كبار احملققني من النّحويني ،فبدأت جبمع املسائل اليت ميكن أن تعدّ
تعارضاً ،أو ملمحاً من مالمح التعارض – يف رأيي  ،-فألفيتُها غري
قليلة ،وكلٌّ منها حيتاج إىل فحص ومتعّن شديدين للحكم له ،أو عليه،
فرأيت أن قصر حبثي على حدّ الظّرف فقط عند ابن مالك ،متعرضاً
ملوقف بعض النّحويني من ذلك احلدّ عنده ،ومعرّجا على استعمال

( )1كالرماني يف كتابه احلدود يف النحو ،واألبذي يف كتابه احلدود يف علم النحو ،ومل أقف
عليهما ،ولعلهما مما فقد من كتب النحو ،وكذلك الفاكهي يف كتابه احلدود النحوية ،وشرحه
هلا ،والذي طبع بتحقيق الدكتور حممد الطيب اإلبراهيم يف رسالته للماجستري /طبعة دار
النفائس  /الطبعة األوىل عام 4991م.
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النحويني لبعض املصطلحات فيه ،ويهدف هذا البحث -باإلضافة إىل
ما سبق  -إىل أمور منها:
مجع أقوال احملققني من النحويني يف حدّ الظرف.الوقوف على حدّ الظرف عند ابن مالك ،وحترير القول فيه.إبراز عناية النحويني يف ضبط احلدود النحوية وقوة احرتازهم منتداخلها.
ث فأمسيته:
وقد وضعتُ عنوانًا هلذا البح ِ
حـــــدّ الظّرف عند ابن مالك وموقف النحويني منه
وقد رمست له خطّة ،جاءت يف ثالثة مباحث تسبقها مقدمة ومتهيد
وتتلوها خامتة على هذا النحو:
ث األوّل :حدّ الظّرف عند النحويني ،وأشهر أقواهلم فيه.
املبح ُ
املبحثُ الثاني :موقف النحويني من حـــــدُّ الظّرف عند ابن مالك.
اخلامتة :وفيها دونت أبرز ما ظهر لي من نتائج وتوصيات.
وأسأل اهلل أن أكون قد وفقت يف استجالء هذه املسألة ،وبيان قوة
استدراك النحويني ،ومنهجهم يف تثبيت مسائل النحو وضبط قواعده.
قبل الدّخول يف ذكر حدّ الظّرف عند النحويني البدّ من معرفة املراد من
احلدّ عموماً ،والوقوف باختصار على شروطه ليكون ذلك مدخـــالً هامًا
إىل مناقشة مسألة هذا البحث ،والوصول بها إىل اهلدف من العزم على
حبثها.
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حـــــدّ الظّرف عند ابن مالك وموقف النّحويني منه
د .عبد اهلل عبد العزيز حممد الوقيت

فاحلدّ يف اللغة :من حدّ حيدّ ،وهو املنع؛ وهلذا يسمّى البواب حدّاداً؛
ألنّه مينع الناس من دخول الدار(.)4
وهو اصطالحاً :قولٌ دالٌّ على ماهيّة الشّيء وحقيقته ،أو هو بشكل
أوضح :ما مينعُ الشيءَ احملدودَ من اخلروجِ عمّا حُدَّ به ،ومينعُ غريه من
الدّخولِ فيه(.)3

وهو أمت ما يكون من البيان عن احملدود( ،)3وشرطه أن يكون جامعًا مانعاً.
وفائدته :حصر احلدّ يف احملدود ،وذهاب الذهن إليه مبجرد ذكره ،وفصله
عن غريه من احلقائق واملاهيّات ،ومنعه من االلتباس بغريه (.)1
يقول أبو هالل العسْكريّ":وَاحلدّ يُفيد معنى متييز الْ َمحْدود من غريه؛
وهلذا قال املتكلّمون :حــدّ الْقُدْرة كذا ،وحـــدّ السّـــواد كذا؛ ومسي
حداً ألنَّه مينع غريه من الْمحدود فِي ما هو حد له ،وفِي هذا متييز له من
غريه؛ وهلذا قال الشّـــرطيّون :اشْرتى الدَّار حبدودها ومل يقولوا
نهاياتها؛ ألنّه أمجع للمعنى؛ وهلذا يقال للعامل نهاية ،وال يقال للعامل
حــــدّ ،فإِن قيل فعلى االستعارة ،وهو بعيد وعندهم أ ّن حد الشّيْء

منه"(.)5

( )4ينظر :لسان العرب مادة ح د د  ،والتعريفات للجرجاني .32
( )3ينظر :التعريفات للجرجاني .32
( )2ينظر :الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري.23
( )1ينظر :الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري.23
( )2الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري .391
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فاحلـــــدّ إذن إمنا هو صفات ما متيقّنة يف أشياء ،ومتيقن عدمها يف
أشياء أُخَــــر ،فتصف كالً مبا فيه(.)4
ومل أقف على خمالِفٍ يف هذا ،ويتّضح مما سبق أنّ من شروطِ احل ّد
واكتماله عدم تلبسه بغريه.
وسيتضح يف املباحث اآلتية تعامل ابن مالك مع هذا احلدّ ،وموقف
النّحويني من هذا التعامل وفقاً هلذا املصطلَح.
ث األوّل :ح ّد الظّرف عند النّحويني ،وأشهر أقواهلم فيه:
املبح ُ
للظرف عند النحويني بعض املصطلحات اليت يطلقها بعضهم عليه،
ومنها:
املفعول فيه ،واحمللّ ،والوعاء ،والصفة ،واألخريات تسمية

الكوفيني( ،)2والبصريون يسمونه الظّرف واملفعول فيه( ،)3وقد استعملت

( )4التقريب حلد املنطق .49
( )3ينظر :األصول يف النحو البن السراج ،301/4والفراء من أبرز الكوفيني الذين يسمون
الظرف صفة ،إذ يقول يف كتابه معاني القرآن ":272/4وقوله{ :ألقعدنّ هلم
صراطك}املعنى  -واهلل أعلم  :-ألقعدنَّ هلم على طريقهم أو يف طريقهم .وإلقاء الصفة من
هذا جائز ،كما قال :قعدت لك وجه الطريق ،وعلى وجه الطريق؛ ألن الطريق صفة فِي
املعنى ،فاحتمل ما حيتمله اليوم والليلة والعام إِذا قيل :آتيك غدًا أو آتيك يف غد".
( )2ينظر :املقتضب ،92/1األصول يف النحـــو البن السراج.301/4

301

حـــــدّ الظّرف عند ابن مالك وموقف النّحويني منه
د .عبد اهلل عبد العزيز حممد الوقيت

مصطلح الظرف يف عنوان هذا البحث ألن هذا املصطلح هو ما صدّر به
ابن مالك حدّه له يف ألفيته( ،)4ولشهرة هذا املصطلح بالنسبة لغريه.
هذا ومل تُعرَف احلدود النَّحـــويّة عند أوائل النحويني ،كاخلليل[ت472هـ
وسيبويه[ت430هـ بصيغتها وهيئتها اليت عرفت به بعدهما( ،)3فلم
ينسب إليهما حــدٌّ من احلدود النحوية بصيغتها وهيئتها املعروفة بعدهما،
ال عن حدّ الظرف.
فض ً
ولكين سأعرض لكالم بعض أوائل النحويني عن الظرف ،ومنهم
سيبويه ،واملربّد ،وابن السراج ،حلني الوصول إىل أوّل من حده بصيغته
النهائية حسب اطالعي على أقواهلم.
سيبويه:ذكر سيبويه الظرف مرات مبصطلح الظرف ،ومرات مبصطلح املفعول
فيه ،ومل حيدّه ،أو يعرفه ،وإمنا كان ذكره له إرهاصًا ولبنة أساسًا من
لبنات بنائه ،وتعريفه ،وطريقًا خصبةً ملن جاء بعده ،وقد عقد له بابًا
جرِى ممّا يكون ظرفًا هذا اجملرَى
كامالً ،فيقول سيبويه":هذا باب ما َي ْ
وذلك قولك :يومُ اجلُمعة أَلقاك فيه ،وأقلُّ يومٍ ال أَلقاك فيه ،وأَقلُّ يو ٍم
ال أصومُ فيه ،وخَطيئُة يومٍ ال أَصيدُ فيه ،ومكانُكم قمتُ فيه ،فصارت
هذه األَحرفُ تَرتفع باالبتداء كارتفاع عبِد اهلل ،وصار ما بعدها مبنيَّا
( )4ألفية مالك ص . 40
( )3ينظر :كتاب شرح احلدود النحوية قسم الدراسة ص. 43
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عليها كبناء الفعل على االسم األوّل ،فكأنّك قلتَ :يومُ اجلمعةُ مبارَكٌ
ومكانُكم حسنٌ ،وصار الفعُل فى موضع هذا.
خرِ إضمارُ اليوم واملكانِ ،فخرج
وإنَّما صار هذا كهذا حني صار يف اآل ِ
مِنْ أنْ يكونَ ظرفًا كما خيُرجُ إِذا قلتَ :يومُ اجلمعةِ مبارَكٌ ،فإِذا قلت:
يومُ اجلمعة صُم ْتهُ ،فصُمتهُ يف موضع مباركٍ حيثُ كان ا ُملضْ َمرُ هو األوَّلَ
كما كان املبارَ ُك هو األوّلَ"(.)4
وهو هنا يتحدّث عن تصرّف الظّــرف ،وانتقاله من الظّرفية إىل غريها من
املعاني واألعاريب.
ويتحدّث عن الظّرف يف حال نيابة الصفة منابه ،فيقول أيضاً":ومما يُختار
فيه أن يكون ظرفاً ويقبُحُ أن يكون غريَ ظرف ،صفةُ األحيان ،تقول:
سري عليه طويالً ،وسري عليه حديثا ،وسري عليه كثرياً ،وسري عليه

قليال ،وسري عليه قدميا"(.)2

ويقول ":وتقول :قد عرفتُ أَىَّ يومٍ اجلُمَعةُ ،فَتنصب على أنَّه ظرفٌ ،ال
على عرفتُ .وإنْ مل تَجعله ظرفا رفعتَ"(.)2
ل
وبعده بسطرين يقول":والدهرُ دَهاريرُ كلَّ حالٍ وكلَّ مرّة ،أى فى ك ّ
حال وفى كلّ مرَّة ،فانتَصب ألنه ظرف ،كما تقول :القتالُ كلَّ مرّة،

( )4الكتاب .31/4
( )3الكتاب .337/4
( )2الكتاب .310/4
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وكلَّ أحوالِ الدَّهر"( ،)4وهو يف هذه النّصوص يتحدّث عن إعراب
الظّـــرف ،وأنه منصوب.
وسيبويه يف كل ما سبق من نصوص يصدر عن اخلليل ،فرتى اخلليل
جييبه عن بعض مسائل الظرف السابقة يف حواره معه ،إذ يقول
سيبويه":وسألته عن قول بعض العرب ،وهو قليل :مذ عامٌ أول؟
فقال :جعلوه ظرفًا يف ها املوضع ،فكأنه قال :مذ عامٌ قبل عامك.
وسألته عن قوله :زيد أسفل منك؟ فقال :هذا ظرف ،كقوله عز
وجل(:والرَّكب أسفل منكم) ،كأنه قال :زيدٌ يف مكانٍ أسفل من
مكانك ،ومثل احلذف يف أوَّل لكثرة استعماهلم إياه قوهلم :ال عليك،
فاحلذف يف هذا املوضع كهذا...
وسألته عن قوله :من دونٍ ،ومن فوقٍ ،ومن حتتٍ ،ومن قبلٍ ،ومن
بعدٍ ،ومن دبرٍ؟ ومن خالف؟ فقال :أجروا هذا جمرى األمساء املتمكنة،
ألنهَّا تضاف وتستعمل غري ظرف"(.)3
بهذا يتضح أن اخلليل وسيبويه قدما أساسًا بنائيا متينًا للظرف ،وقد كان
كما ذكرت إرهاصاً حلدّه ولرمسه يف مصطلح جامع مانع يف العصور
الالحقة هلما.

( )4الكتاب .314/4
( )3الكتاب .339/2
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املربّد:حتدّث املربّد عن الظرف ،وعقد له بابًا يف كتابه ،فقال( ":هَذَا بَاب
خبَار عَن الظروف واملصادر) َفأَما الظروف فهيَ :أمسَاء الزَّمان
ا ْلإِ ْ
واألمكنة ،وأما املصادر فهي :أَمساء األَفعال.
اعلم أَن كل ظرف متمكن فاإلخبار عَنه جَائِز ،وذلك قولك  -إِذا قال
قائل :زيد خلفك :أخرب عن (خلف) قلت :الذي زيد فِيه خلفك،
فرتفعه؛ ألنّه اسم ،وقد خرج من أَن يكون ظرفًا ،وإمنا يكون ظرفًا إِذا
تضمن شيئا؛ حنو :زيد خَلفك؛ ألن املعنى :زيد مُستقر فى هذا
املوضع"(.)4
ويقول أيضاً ":فإِن قال قائِل فما بالك تقدم الظروف َوهِي مفعول فيها
والعامل معنى الفعل ،وال جيوز أَن يعمل فِيها التَّنْبيه كما عمل فِي
احلال ،وكلَاهما مفعول فِيه ،فمن َأيْن اخْتلفَا؟
قيل لَه :الفصل بني احلال والظرف أَن احلال هي االسم األول فاعالً
كان ،أَو مفعُوالً ،أَو غري ذلِك من االبتداء وخربه ،والظرف متضمّن
للحال وغريها ويَقع شيْء إِلَّا فِي زمان ومكان فاحلال تقع فِي الظروف
والظروف لَا يُقَال إِنَّهَا وَاقعَة فِي ا ْلحَال ،فإِذا قلت يوْم اجلمُعة زيد فِي
الدَّار فــــ(يوْم ا ْلجُ ُمعَة) غري زيد وَقد عمل فِيهِ ا ْستِ ْقرَار زيد ،وإِذا قلت
جَاءَنِي زيد رَا ِكبًا فالراكب هُوَ زيد وكذلك ضربت زيدًا قائِما ،وزيد
( )4املقتضب .403/2
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منطلق را ِكبًا ،فالقائم والراكب وَمَا أشبه ذَلِك هُوَ زيد فلمّا كان ِإيّاه عمل
فِيه مَا يعْمل فِي املفعول به ِلأَنّه اسم مثله
وملا كان الظّرف متضمنًا هلذا وغريه وكان غريهما فِي املعنى إِنّما هو اسم
زمان أَو مكان لَا يَخلو من كَون فِيهَا واستقرار كَانَ الناصب لَهما الْ َمعْنى
الَّذِي جِيءَ بهما من أَجله"(.)4
وإذا وصلت إىل كالم ابن السرّاج عن حدّ الظرف أجده أقرب إىل من
سبقه ،وأقرب إىل من بعده يف كالمهم عن الظرف؛ مما يشري إىل أن
الوصول إىل حد للظرف جامع مانع قد تكوّن.
فأجده يقول عن الظرف":املفعول فيه ينقسم على قسمني :زمان
ومكان ،أما الزمان ،فإن مجيع األفعال تتعدى إىل كل ضرب منه معرفة
كان أو نكرة ،وذلك أن األفعال صيغت من املصادر بأقسام األزمنة كما
بينا فيما تقدم ،فما نصب من أمساء الزمان فانتصابه على أنه ظرف،
وتعتربه حبرف الظرف أعين (يف) فيحسن معه فتقول :قمت اليوم،
وقمت يف اليوم ،فأنت تريد معنى (يف) وإن مل تذكرها ،ولذلك مسيت
إذا نصبت  -ظروفًا؛ ألنها قامت مقام (يف)؛ أال ترى أنك إذاقلت :قمت اليوم ،ثم قيل لك :أكن عن اليوم قلت :قمت فيه"(.)3

( )4املقتضب .474/1
( )3األصول يف النحو .490/4
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وبهذا العرض السريع لكالم أوائل النحويني عن الظرف أجدهم مل
حيدّوه بصيغته النهائية اليت عرف بها فيما بعد ،وإن كانوا بنوا أساس هذا
احلدّ ،وأرسوا أركانه.
ولعلّ ابن جين[ت293هـ هو أوّلُ من حدّ املفعول فيه ،وهو املسمّى
ظرفاً()4بصيغته النهائية ،حيث قال":اعْلَم أَنّ ال ّظرْف كلُّ اسْمٍ من َأمسَاء
الزَّمَان أَو الْمَكَان يُرادُ فِيهِ معنى (يف) ،وليست يف لَفظه كقولك قمْت
اليوم وجلست مكاَنك؛ ألنّ معناه قمت فِي ا ْليَوم وجلست فِي مَكَانك،
صرِحيًا وَصَارَ التضمن
َفإِن ظهرت (فِي) إِلَى اللَّفْظ كَانَ مَا بعدها امسا َ
لــــــ(يف) تَقول سرت فِي يومَ اجلمعَة وجلستُ يف الكوفة"(.)3
وليس كالم ابن جين يف تعريفه للظرف يف معزل عن كالم من سبقه من
النحويني ،بل هو منبثقٌ من كالمهم ،وحديثهم عنه ،وإن كان
متفرقاً( ،)2كما سبق عرض ذلك آنفاً؛ إذ قوله هذا عن الظّرف هو معنى
قوهلم عنه غري أنه ليس مبا قصده به ابن جين من إرادة حد جامعٍ مانع.

( )4هذه التسمية خاصة بالبصريني ،وأما الكوفيون فيسمونها احملال واألوعية ،قال ابن
اخلباز":وهذا النزاع اصطالحي ،وال منافاة بني التسميتني" .توجيه اللمع البن اخلباز ،432
وينظر :االرتشاف ألبي حيان .4239/2
( )3اللمع يف العربية . 22
( )2ينظر :الكتاب لسيبويه  ،394 ،301 ،444- 440/4املقتضب .213/1
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ويقول ابن الشجري[ت213هـ":الظّرف :كلّ اسم من أمساء الزمان
واملكان (يف) مقدّرة فيه ،فإن ظهرت إىل اللفظ صارت هي الظرف،
وصار ما بعدها امسًا صرحياً"(.)4
ويظهر االختالف هنا بينه وبني حد ابن جين يف تقديم بعض مفرداته،
أوتأخري بعضها ،واالستغناء عن األمثلة ،واألهم فيه هو أنه استعمل
لتضمن (يف) مصطلح التقدير.
النحوييِن
ِّ
ويقول العكربي[ت141هـ":والّذي يُطلق عليه (الظّرف) عنْد
مـــا حسُن فِيه إظهارُ (فِي) ،وليست يف لفظه؛ ألنَّ احلرف املَوضوع ملَعنى
ودل االسم عليها صار مسمَّىً بها"(.)2
الظّرفية (فِي) فإِذا مل تكنَّ ،

وجوهر الفرق يف حد العكربي للظرف يف أنه استعمل فيه مصطلح
(اإلظهار).
ويقول ابنُ يعيش[112هـ":اعلمْ أنّ الظّرفَ يف عُــــرف أهل هذه الصناعة
ليس كلَّ اسم من أمساء الزمان واملكان على اإلطالق ،بل الظرف فيها
ماكان منتصبًا على تقدير (يف) ،واعتباره جبواز ظهورها معه"(.)2
وهذا احلدّ يلتقي يف املعنى مع ما ذكره ابن الشجري من أنه استعمل
مصطلح التّقدير.

( )4أمالي ابن الشجري.273/3
( )3اللباب يف علل البناء واإلعراب.374/4
( )2شرح املفصل .14/3
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ويعرّف ابنُ احلاجب[ت111هـ الظّرف بقوله":املفعولُ فيه هو ما ُفعِلَ فيه
ل مَذْكُور ،من زمان ،أو مكان ،وشرط نصبه تقدير (يف)"(.)4
ِفعْ ٌ
ويقول ابن مالك[ت173هـ":املفعول فيه هو ما نصب من اسم زمان ،أو

مكان مقارن ملعنى (يف) دون لفظها"(.)2

هنا ابن مالك استعمل مصطلح املقارنة يف حدّه للظرف ،وسيأتي مزيد
حديث عن استعمال ابن مالك لبعض املصطلحات عندما حدّ الظرف يف
عدد من كتبه.
ويقول ابن هشام[ت713هـ":الظّرف :ما ضُمِّنَ معنى (يف)
باطِّراد :من اسم وقت ،أو اسم مكان ،أو اسم عرضت داللته على
أحدهما ،أو جار جمراه ،فاملكان والزمان ،كـ امكث هنا أز ُمنًا"(.)2
ثم يقول يف كتاب آخر له ":املَفعُول فِيه وهوَ الْمُسَمّى ظرفا ،وهو
كل اسْم زمَان أَو مَكَان سلّط عليه عامل على معنى (فِي) كقولك صمت
يوم اخلميس وجَلَست أمامك"(.)1
ويقول يف شرح شذور الذهب":املفعول فِيهِ َوهُوَ مَا ذكر فضلة
ألجل أَمر وَقع فِيه من زمَان مُطلقًا أَو مكان مبْهم أَو مُفِيد مقْدَارًا أَو مادته

( )4شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب.131/3
( )3شرح الكافية الشافية.172/3
( )2أوضح املسالك.301/3
( )1شرح قطر الندى.339
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مَادَّة عَامله ك صمت يوْمًا أَو يَوْم اخلمِيس وَجَلَست أمامك وسرت
(.)4

فرسخا وجلَست جملسك"...

ويلحظ هنا أن ابن هشام استعمل مصطلحني آخرين مغايرين يف
حده للظرف ،وهما مصطلح التضمن ،ومصطلح التسليط ،واألخري مل
أره عند غريه.
ويقول اجلرجاني[ت341هـ صاحبُ التّعريفات":املفعول فيه هو ما ُفعِلَ
فيه ِفعْلٌ مَذْكُور لفظاً ،أو تقديرا"( ،)3وهذا هو كالم ابن احلاجب نفسه يف
هذا احلدّ.
ويقول السّيوطي[ت944هـ":وهو مَا ضمّن من اسم وقت معنى (فِي)
باطراد لواقع فِيه ولو مقدراً ناصب له ،ويصلح له مبهم الوقت

وخمتصّه"(.)3

ويلحظ أن السيوطي أخذ مبصطلح التضمّن ،كما فعل ابن هشام يف أحد
تعاريفه.
وعرّفه الفاكهي[ت973هـ بقوله":حدّ املفعول فيه :ما ذكر فضلة ألجل
أمر وقع فيه من اسم زمان مطلقاً ،أو مكان مبهم"(.)1

( )4شرح شذور الذهب .399
( )3التعريفات للجرجاني . 331
( )2همع اهلوامع. 427/3
( )1شرح احلدود النحوية للفاكهي . 413
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هذه أبرز تعاريف الظرّف عند النحويني ،وقد تبيّن من خالهلا أن أكثرهم
ابتعد عن استعمال مصطلح (التضمّن) ،ومشتقاته ،إذ بعضهم استعمل
مصطلح (التقدير) ،كابن الشجري ،وابن يعيش وابن احلاجب ،وابن
هطيل اليمين[ت343هـ( ،)4وبعضهم استعمل مصطلح (اإلرادة) كابن
جين ،وبعضهم استعمل مصطلح (اإلظهار) ،كالعكربي ،وبعضهم
استعمل مصطلح (املقارنة) كابن مالك يف أحد قوليه ،وبعضهم مصطلح
(سلّط) ،كابن هشام يف أحد قوليه ،وبعضهم استعمل مصطلح
(اإلفهام) كالشاطيب[ت790هـ(.)3
وهم مجيعًا اتفقوا على التصاق تعريفه باحلرف تضمناً ،أو
تقديراً ،أو حسن إظهار ،أو تسليط ،أو مقارنة ،أو إرادة ،أو غريها.
وسأفرد املبحث الثاني للحديث عن موقف النحويني من حد
الظرف عند ابن مالك؛ وذلك الستعماله مصطلح (التضمّن) يف احلد،
ولكثرة شراح كتبه ،واستدراكاتهم عليه يف هذا ،ورأيت اقتصاره على
أكثر االستشكاالت وروداً عند شارحي كتبه ،كما سيأتي(.)2
املبحثُ الثّاني :موقف النحويّني من حد الظرف عند ابن مالك:
( )4عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم .213
()3ينظر :املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية.337/2
( )2احل ّق أن النّحــــويني توقفوا عند حد ابن مالك للظرف ،ولكن الذي يعنيين منها يف هذا
البحث هو استعمال مصطلح (التضمّن) لكونه يقف بالظّرف بني مفرتق طرق إما اإلعراب ،أو
البناء ،كما سأحاول إظهار ذلك يف املبحث التالي.

341

حـــــدّ الظّرف عند ابن مالك وموقف النّحويني منه
د .عبد اهلل عبد العزيز حممد الوقيت

سوف أعرض حلّد الظرف عند ابن مالك كمدخل ملناقشة موقف
النحويني من قوله يف هذا احلدّ؛ إذْ ُيعَدّ ابن مالك من أشهر علماء النّحو
إتقانًا يف تأليف الكتب وبراعة يف صوغها ،وكذلك يعدّ من أشهر من
خُـــدِمت تآليفه بالشرح واالختصار ،والتعليق ،والتهذيب.
وقد عرّف ابن مالك الظّرف يف ألفيته بقوله(":)4
الظّرف وقتٌ ،أو مكانٌ ضمّنا (يف) باطّراد كهُنا امكُث أَزمُنا
وعرّفه يف التسهيل بقوله":هو ما ضمّن -من اسم وقتٍ ،أو مكان -
معنى (يف) باطّراد لواقع فيه مذكور ،أو مقدّر ناصب له"(.)3
ويقول يف شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ":فما تضمّن معنى (يف) على
الوجه الذي قررته فهو ظرف ،وما كان خبالف ذلك فليس بظرف"(.)2
وعرّفه بكتابيه الفوائد احملوية يف املقاصد النحوية ،وسبك املنظوم وفك
املختوم بقوله":وهو ما تضمن معنى (يف) إليقاع فيه)"(.)1
وعرفه بكتابه الكافية الشافية بقوله":
ح غداً مع األشراف)"(.)2
ف كــــ(رُ ْ
ت حوى معنى (يف) ظر ٌ
مكانٌ ،أو وق ٌ
( )4ألفية مالك ص . 40
( )3التسهيل ص  ،7وشرح التسهيل  ،300/3وقد أقره على هذا احلد ابن هشام وابن عقيل
.ينظر  :أوضح املسالك ،301/3شرح ابن عقيل.494/3
( )2شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ.144/4
( )1الفوائد احملوية يف املقاصد النحوية  ،11سبك املنظوم وفك املختوم .433
( )2الكافية الشافية.171/3
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ثم عرفه بشرحه هلا ،فقال":املفعول فيه هو ما نصب من اسم زمان ،أو

مكان مقارن ملعنى (يف) دون لفظها"(.)1

ثم قال":وذكرُ مقارنة املعنى أجود من ذكر تقدير (يف)؛ ألن تقدير (يف)
يوهمُ جواز استعمال لفظ (يف) مع كلّ ظرف ،وليس األمر كذلك؛ ألن
من الظّروف ما ال يدخل عليه (يف) كـــ(عند) و(مع) ،وكلّها مقارن
ملعناها ما دام ظرفاً"(.)3
ثم بدأ شرّاح ألفيته وتسهيله يشرحون تعريف ابن مالك هذا للظرف،
ويفصّلون يف احرتازاته(.)2
وقد استوقفهم يف هذا احلدّ قو ُل ابن مالك":ضمّن" يف حدّه للظرف ،ثم
تراجعه عنه يف بعض كتبه ،وقوله :حوى ،أو مقارن.
ومردُّ هذا االختالف يف احلدّ عند ابن مالك بني استعماله ملصطلح
(التضمّن) يف حده للظرف ،وبني تراجعه عنه إىل غريه هو خشية تعارض
حكم الظرف مع ما تقرر عند النحويني من أن االسم متى تضمن احلرف
بُين ،ومعلو ٌم أنّ الظّرف معرب ال مبين.

( )4شرح الكافية الشافية.172/3
( )3شرح الكافية الشافية.172/3
( )2ينظر :أوضح املسالك  ،441/3وشرح ابن عقيل ،494/3املساعد على تسهيل
الفوائد ،139/4متهيد القواعد ،4393/1واملقاصد الشافية ،401/1التصريح على
التوضيح ،242/4شرح األمشوني 132/4حاشية الصبان.431/3
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فابن مالك ذهب مرةً ،فحدّ الظّرف بأنه ما ضمّن معنى (يف)( ،)4ثمّ
عورض هذا احلدّ بأن التضمّن يوجب بناءه.
وقد ذهب يف شرحه للكافية إىل العدول عن هذا املصطلح ،واستبدله
باملقارنة ،فقال :الظّرف ما قارن معنى (يف)؛ هرباً من التباسه مبا جيب
بناؤه بسبب التضمّن (.)3
ويتجلى هذا األمر بشكلٍ أكرب عندما أجد بعض كبار النّحويني التالني
البن مالك يأخذون عليه استعماله ملصطلح (التضمّن) يف احلدّ املذكور،
يقول أبو حيّان[ت712هـ":يلزم الناظم أن يكون الظّرف مبنياً؛ ألنه
تضمّن معنى احلرف ،وليس مببين ،وإمنا فرّ من قول النّحويني :إنّ
الظرف على تقدير (يف)؛ ألنه وجد بعض الظروف ال يُتقدّر عنده فيه
(يف) حنو :عندك ،فوقع يف التضمني الذي يلزم منه بناء الظرف ،وال
يلزم من قول النحاة :إن الظرف يقدّر بــ(يف) أنه جيوز دخول (يف) عليه
وأنه يتلفظ به ،فكم من مقدّر ال يلفظ به ،حنو الفاعل يف اضرب فإنه
مقدّر ،وحنو الفعل الناصب للمنادى يف حنو :يا عبداهلل ،فإنه أيضًا
مقدر ،وكالهما ال يلفظ به"(.)2

( )4شرح التسهيل . 349 /3
( )3ينظر  :شرح التسهيل ،300/3شرح الكافية الشافية ،172/3املقاصد الشّافية يف شرح
اخلالصة الكافية  ،333/2تأصيل البنا يف تعليل البناء .12
( )2منهج السالك ،411/4التذييل والتكميل.320- 319/7
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ويقول يف موضع آخر":وقد ذكر الناظم يف مكان آخر( )4أن املفعول فيه ما
نصب من اسم زمان أو مكان مقارناً معنى (يف) دون لفظها"( ،)3ونقل
عنه السيوطي أنه قال ذلك فرارًا من القدح عليه(.)2
ويقول الشاطيب":االعرتاض وارد عليه يف التسهيل أيضاً؛ ألن تضمّن
معنى احلرف قد ثبت موجباً للبناء ،فكان من حقه أن جيتنب هذه العبارة
إىل ما يقتضي عدم البناء ،فيقول مثالً :أفهما (يف) ،أو أفهما معنى
(يف) ،كما قال يف احلال :مفهم يف حال ،ومل يقل :ضمّن معنى يف
حال"(.)1
ويقول الزركشي[ت791هـ يف معرض نقاشه البن مالك يف باب
البناء":وقد اعرتض على الناظم يف هذا القسم بأمور ،أحدها :انتقاضه
بالظّروف ،فإنها معربة مع أنه نصَّ يف هذه اخلالصة على أنها مضمّنة
معنى (يف)"(.)2
وأضاف أن ابن مالك قد تراجع يف بعض كتبه عن هذه الكلمة عندما ذكر
احلدّ نفسه ،إذ يضيف قائالً":رجع ابن مالك يف بقيّة كتبه عن التعبري يف

( )1يعين شرح الكافية الشافية.172/3
( )3منهج السالك  ،411/4وينظر  :النكت على األلفية والكافية والشذور .101/4
( )2ينظر  :النكت على األلفية والكافية والشذور .101/4
()1املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية .337/2
( )2تأصيل البنا يف تعليل البناء .14
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الظّرف بالتّضمن إىل التقدير ،كما يف الكافية( ،)4وإىل املقارنة كما يف
شرحها"(.)3
وبهذه النّصوص يتبني موقف النحويني من حدّ الظرف عند ابن مالك ،إ ْذ
قد أخذ النحويون عليه استعمال مصطلح (التضمّن) يف حدّه للظرف ،ثم
تراجعه عنها يف بعض كتبه.
وأرى أن ذلك من ابن مالك ال يعدّ قدحًا؛ وذلك ألنه ذكر ذلك يف
شرحه للكافية ،واملأخذ كان يف الكافية ،واأللفية ،والشرح مرحلة تالية
هلما.
ووجه املأخذ لدى النحويني يتلخّص يف أن ابن مالك عرّف حدّ الظّرف مبا
جيعله موضع تداخل ،أو تعارض مع غريه من قواعد النّحو املقرّرة،
وهي أن االسم متى تضمن معنى احلرف بُين.
واحلدود –أيّ حدود  -جيب أن تكون جامعة مانعة ،وكان األجدر بابن
مالك –رمحه اهلل  -أن خيتار أوّل األمر كلمة ال مدخلَ عليه فيها؛ إذ
يتحتّم يف احلدود الدقّة والتحري.
وهذا االستشكال يف استعمال مصطلح (التضمّن) قديم قبل عصر ابن
مالك؛ إذ قد وقف النحويون قبله عند استعمال هذا املصطلح يف احلدّ

( )4احلق أن ابن مالك استعمل كلمة (حوى) يف الكافية اليت بني يدينا ،وليس كلمة (تقدير)،
وله –كما سيأتي  -وقفة مع هذه الكلمة مع هذا احلدّ.
( )3تأصيل البنا يف تعليل البناء .12
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املذكور ،فهذا ابن جين قد استشكله أمام شيخه الفارسي[ت277هـ،
ودار بينهما فيه حوار بغية تعليل استعماله مع الظّرف.
فقال":سألته عن الظّروفِ املنصوبة ،فقلتُ :إنّ فيها معنى (يف) ،فلِمَ مل
تبنها لتضمُّنها معنى احلرف؟
فقال :مل يدْخلْهَا معنى احلرف؛ ألنها ضمنت معناه ،وترك اللفظ به،
بل دخلها معنى احلرف على حدّ دخوله واحلرف ملفوظ به ،بدليل
إلزامهم ضمري الظرف احلرف ،فدلَّ ذلك على أن احلرف كأنه ملفوظ به
مع املظهر؛ ألن ما يدخل على املظهر يدخل على مضمره ،تقول:
ضربت زيدًا وضربته.
قال فقلت له :فيلزم على هذا أن يكون الظرف جمروراً؟
فقال :مل جير؛ ألن احلرف ملا زال عن اللفظ عاقبه النصب ،كما أنه ملا
زال عن املفعول عاقبه النصب يف قولك :اخرتت الرجال زيداً.)4("...
وقد ذكرت أن تضمّن االسم للحرف مما يوجب بناءه عند النحويني،
وهذا هو موضع النزاع غري احملرر بينهم ،وهو ملمح التعارض بني أقوال
بعضهم يف حدّهم للظّرف.

( )4تأصيل البنا يف تعليل البناء  ،11- 12ومل أقف على هذا احلوار يف كتب ابن جين ،وقد
ذكر الزركشي صاحب تأصيل البنا أن هذا احلوار يف اخلاطريات ،وقد علق حمققه بأن هذا النص
غري موجود يف نسخة اخلاطريات املطبوع ،ومعلوم أن اخلاطريات أكثرها مفقود ،وبعضها مل
يطبع.
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يقول أبو علي الفارسيّ":حيذفُ احلرفُ ،ويضمَّن االسم معناه ،وهذا
يوجب بناء االسم ،حنو :أينَ ،ومخسة عشَر .)4( "...
ل اسْم تضمّن معنى حرف وَجب أَن
ويقول ابن الورَّاق[ت234هـ":ك ّ
يُبْنى ،كَمَا يبْنى (َأيْن وَكَيف)"(.)3
ويقول اخلوارزمي[ت147هـ":قد تقرر يف قواعد النحو أن االسم متى
تضمَّن معنى احلرف بُنِي"( ،)2وقد نقل غري واحـــد من النّحويني هذا
املصطلح بلفظه هلذه الوظيفة املذكورة ،وهي لزوم بناء ما تضمَّنَ احلرف
من األسْماء ،وجعل ذلك التضمُّن سببَ بنائه.)1ومن هنا ظهر يف كالم
ابن مالك يف حدّه للظّرف ما جيعل للنحويني عليه مقدحًا(.)2
وكما قلت إن ذلك من ابن مالك تراجعٌ ،وهو ما مسّاه به بعض
النحويني ،وقد دللوا على عدوله عن ذلك املصطلح باستعماله ملصطلح

( )4كتاب الشعر . 13/4
( )3علل النحو . 191
( )2التخمري . 317- 311/3
( )1ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج ،422/4وكتاب الشعر ،13/4والتخمري،311/3
وشرح التسهيل ،243/3وشرح املقرب ،4047/4وارتشاف الضرب ،4131/2وشرح
األمشوني. 434/4
( )2وقد تابعه يف هذا ابن هشام يف أوضح املسالك  ،301/3ومل يستقر يف هذا يف مجيع كتبه،
فقد رجع عن كلمة (ضمن) إىل كلمة أخرى ال اضطراب فيها يف كتابه شرح قطر الندى .ينظر :
شرح قطر الندى ص.339
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(حوى) أو (مقارنة) يف بقية كتبه ،فقال يف الكافية الشافية":املفعول فيه
هو ما نصب من اسم زمان ،أو مكان حوى معنى (يف) دون لفظها"(.)4
وقال يف شرحها ":املفعول فيه هو ما نصب من اسم زمان ،أو مكان
مقارن ملعنى ( يف ) دون لفظها"(.)3
وهذا الرتاجع يشري –ولو احتماالً  -إىل أنه غاب عن ابن مالك التحرّز
–على األقل يف رأي بعض النحويني  -من استعمال لفظة يسلم بها
حدّه للظّرف من القدح عند بعض شارحي كتبه.
ولقائل أن يقول :إن االسم املتضمّن للحرف هو ما ال يظهر معه احلرف،
فإيراد الظرف ملن أورده خارج عن هذا التضمن؛ ألن احلرف مع الظرف
يظهر ،فتقول  :خرجت يوم اجلمعة وخرجت يف يوم اجلمعة ،وميثل هلذا
بالكلمات  ( :أين ،كيف )؛ ألنه ال يظهر معهما احلرف()2؛ لوقوعهما
موقعه ،وهما مبنيان.
وهذا القول أصله جوابٌ عن إيراد حول التضمّن ،يقول ابن
الدهّان":أجاب بعضهم عن هذا بأن قال :االسم إذا تضمَّن معنى احلرف
وجاز ظهور احلرف معه فاالسم غري مضمّن له ،وهو معرب ،كهذه

( )4منت الكافية الشافية.171/3
( )3شرح الكافية الشافية.172/3
()3ينظر :كتاب الشعر . 13/4
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الظروف ،فإن مل يصحّ وجوده معه فهو متضمّن معناه ،كما تقول يف
(أينَ) و(كيف) ،فهما واقعان موقع احلرف"(.)4
ومل يسلَم هذا القول؛ حيث أُورِد عليه الظرف ( عند )؛ إذ هي متضمنة
للحرف ،وهي معربة ،وال يظهر معها احلرف على اإلطالق( ،)3فال يزال
االستشكال قائماً.
ويتضّح مما سبق أنّ العدول عن مصطلح (التضمّن) متحتّم؛ وذلك
ألمور:
أوهلا :بغية االبتعاد عن احتمالية التعارض يف إطالق املصطلحاتالنّحويّة مع ما تقرر يف قواعده.
أنّ أبرز احملققني من النحويني قبل ابن مالك قد اختاروا غريها ،كابنيعيش وابن احلاجب ،وأعدهما من النحويني احملققني ،حيث اقتصرا
على مصطلح (التقدير)( )2لسالمته ،وبعده عن اإليراد ،وأيّدهما على
استعماهلا كثري من النّحويني(.)1
وابن مالك –رمحه اهلل  -يف شرحه حلدّ الظرف وقع فيما حيتمل
التعارض لديه ،كما وقع منه ذلك يف احلدّ نفسه ،وذلك يف أثناء معاجلته
( )1الغرة يف شرح اللمع . 333/4
( )2املوضع السابق . 333/4
( )2ينظر :شرح املفصل البن يعيش ،14/3شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب.132/3
( )1ينظر :شرح الكافية للرضي ،273/3/4عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان
والقلم.213
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لبعض ألفاظ تعريفه للظرف ،فعندما شرح تعريفه للظرف يف كتابه شرح
الكافية الشافية وقع فيما أراد الفرار منه ،إذ يقول بعد أن عرض تعريفه
للظّرف":وذكر (مقارنة املعنى) أجود من ذكر تقدير (يف)؛ ألن تقدير
(يف) يوهم جواز استعمال لفظ (يف) مع كلّ ظرف ،وليس األمر كذلك؛
ألنّ من الظّروف ما ال يدخل عليه (يف) كـ(عند) و(مع) ،وكلها مقارن
ملعناها ما دام ظرفاً"(.)4
إذ يصرّح هنا بأن لفظ التقدير يعين لزوماً جــواز ذكر املقدّر يف كلّ حال،
وهذا حيتمل معارضة ما ذهب إليه هو يف عدد من املسائل النّحوية اليت
قررها يف كتبه( ،)3ويعرتضه كذلك كثري من النحويني ،ومنهم أبو حيان
الذي يقول":ال يلزم من قول النحاة إن الظرف يقدّر بــ(يف) أنه جيوز
دخول (يف) عليه ،وأنه يتلفظ به ،فكم من مقدّر ال يلفظ به ،حنو الفاعل
يف اضرب فإنه مقدّر ،وحنو الفعل النّاصب للمنادى يف حنو :يا عبداهلل،
فإنه أيضًا مقدر ،وكالهما ال يلفظ به"(.)2

( )4شرح الكافية الشافية .172/3
( )3ينظر :شرح الكافية الشافية  ،219/4حيث يرى أن خرب املبتدأ يقدر إذا كان متعلقه
ظرفاً ،أو جارا وجمروراً.
( )2منهج السالك.411/4
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وقد سبق هؤالء النحويني ابن يعيش ،وذلك بإجيابه استعمال مصطلح
(التقدير) بدالً من (التضمّن) يف حدّه للظرف( ،)4وقبله َفعَلَ ابنُ
الشجري ،وابن احلاجب؛ وذلك لسالمته من اإليراد الذي أُورِد به على
ابن مالك ،وقد سلفت اإلشارة إىل ذلك يف املبحث األول.
وأرى أن موقف النحويني من حدّ الظرف عند ابن مالك ليس ألنه مل
يتحرّ يف احلدّ الدقة ،وإمنا ألنه ُكتِبَ لكتبه القبول ،فتصدى هلا النحويون
من بعده بالشرح والتحشية والتعليق والتهذيب ،كما ذكرت ،وميكن
تلخيص موقف النّحويني منه على النّحو اآلتي:
أوالً :املوافقون له على قوله ،وهم فريقان:
الفريق األول :وافق ابن مالك فيما ذهب إليه يف هذا احلدّ دون دفاع ،أو
توجيه ،ومن أبرز هؤالء:
ابنه بدر الدّين بن مالك[ت131هـ يف شرحه لأللفية( ،)3واملرادي يفتوضيح املقاصد( ،)2وابن هشام يف أوضح املسالك( ،)1حيث سلّم هؤالء

( )1شرح املفصل البن يعيش  ،14/3حيث ذكر ابن يعيش يف حده للظرف مصطلح التقدير،
وصرح مبنع استعمال مصطلح التضمن.
ينظر :املرجع السابق من شرح املفصّل.
( )3ينظر :شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،300وقد نقل الزركشي عنه كالما يوجه
كالم أبيه يف حده للظرف ،وستأتي اإلشارة إليه يف الفريق الثاني.
( )2توضيح املقاصد.127/3
( )1أوضح املسالك.301/3
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بقوله دون توجيه أو مدافعة ،بل شرعوا يف شرح حمرتزات ما ذكره يف
احلدّ(.)4
الفريق الثاني :وافقه يف رأيه وذهب يوجه قوله ،ويتلمّس له فيه وجهاً،
ويدفع عنه االعرتاض الوارد عليه ،ومن هؤالء:
ابنه بدر الدين فيما نقل عنه ،حيث نقل الزركشي دفاع ابن الناظمعن والده يف حده للظرف ،إذ يقول ابن الناظم":إنّ التضمن املانع من
اإلعراب هو الالزم ،وتضمن الظرف معنى (يف) غري الزم؛ وهلذا مل
يعترب ،فإذا قلت :صمت يوم اخلميس ،كان على معنى(يف) ،فإذا قلت:
اخلميس وحده مل جتد فيه ذلك املعنى"(.)3
والغريب أن هذا التوجيه من ابن الناظم مل خيفَ على والده؛ إذ ملا زعمَ
الفَرَّاءُ[ت307هـ أنّ (غري) مبنية يف االستثناء املفرغ لتضمّنها معنى
احلرف(إالّ)( ،)2ردّ عليه ابن مالك قائالً":ذلك عارضٌ ،فال جيعلُ وحده
سبباً"(.)1
ناظر اجليش[ت773هـ :حيث أجد ناظر اجليش جيتهد يف الدفاع عنهذا املصطلح ،ويفسره تفسرياً آخر يشرح به مراد ابن مالك ،بل خالف

( )4تراجع املصادر السابقة.
( )3تأصيل البنا يف تعليل البناء  ،13ومل أقف عليه يف شرح ابن الناظم أللفية والده.
( )2شرح التسهيل . 243/3
( )1تأصيل البنا يف تعليل البناء . 11
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فيه شيخه أبا حيّان من أنّ اعرتاضه البن مالك غري صحيح؛ ألنّ التضمّن
الذي أراده ابن مالك يف باب الظروف هو ما تسلط على جمموع
الكلمتني ،وذهب يستدلّ على ذلك بأنه عدل عن مصطلح (التضمّن)
إىل لفظ آخر ،فمرة عرب بالكافية له بلفظ (حـــوى)( ،)4وأخرى
عبّر()3بلفظ (املقارنة)(.)2
الشاطيب ،إذ يقول":االعرتاض وارد عليه يف التسهيل أيضاً؛ ألنتضمن معنى احلرف قد ثبت موجباً للبناء ،فكان من حقه أن جيتنب هذه
العبارة إىل ما يقتضي عدم البناء ،فيقول مثالً :أفهما (يف) ،أو أفهما
معنى (يف) ،كما قال يف احلال :مفهم يف حال ،ومل يقل :ضمّن معنى
( يف حال)"( ،)1ومع ذلك فقد حاول الدفاع عنه مستصحباً أنّ قصده يف
التضمني بعد كونه مركباً معموالً ،ال يف أصل وضعه.
ثانياً :املعرتضون لرأيه ،ومن أبرز هؤالء:
أبو حيّان األندلسي ،حيث اعرتض ابن مالك يف حده للظرف يف شرحه
لتسهيله( ،)2وشرحه أللفيته( ،)4والذي ظهر لي أن وجه اعرتاضه له
ألمور:
( )4ينظر :شرح الكافية الشّافية . 171/3
( )3ينظر تعبري ابن مالك عن هذا يف شرح الكافية الشّافية له . 172/3
( )3ينظر :متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد.4391- 4394/1
()1املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية .337/2
( )2التذييل والتكميل.320/7
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- 4

أنه استعمل مصطلح (التضمّن) وتضمّن االسم للحرف

يوجب البناء ،وقد تقرّر هذا عند النحويني.
- 3

أن بإمكانه العدول عنها هنا إىل مصطلح آخر ،كما عدل

عنها يف بقية كتبه ،فاستعمل مرة مصطلح (حوى) ،ومرة
مصطلح (املقارنة).
- 2

أنه جيب الدّقة يف رسم حدود العلوم ،ومصطلحاته.

ويظهر اختالف النحويني يف موقفهم من ابن مالك يف حدّه من خالل
موقفهم من مصطلح (التضمّن) ،وسالمة استعماله يف حدّهم للظّرف.
حيث رأيت النحويني قبل ابن مالك ،وبعده خيتلفون يف استعمال هذا
املصطلح مع تعريف الظرف ،فبعضهم مينع مصطلح (التضمن)،
ويوجب استعمال غريها ،كــ(تقدير) ،أو (تسليط) ،أو (إرادة)( )3أو
غريها ،وبعضهم ال يرى يف استعماهلا بأساً ،ولكنه يقف حائراً أمام
خترجيها يف باب الظّرف ،فيسعى جاهداً لشرح املراد منها يف باب الظّرف،
وعلى هذا هم فريقان:
فريقٌ مينع استعمال هذا املصطلح (التضمّن) يف حدّه للظرف مصرّحًا
بذلك ،ومن هؤالء :ابن يعيش ،حيثُ يقول":وليسَ الظّرف متضمّنًا
معنى ( يف ) فيجب بناؤه لذلك ،كما وجب بناءُ حنو ( :مَ ْن ) و ( كَمْ )
( )4منهج السالك ألبي حيان.411/4
( )3ينظر :توجيه اللمع البن اخلباز .432
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يف اال ْستِفْهام...فاعرف الفرق بني املتضمن للحرف وغري املتضمن له مبا
ذكرته لك"(.)4
ومنهم أيضاً ابن هطيلٍ اليمين ،حيث يقول":ويف قوله :متضمّناً ركَّة؛
ألنه لو كان متضمناً معنى (يف) لبين ،فالصّواب أن يقال :وشرط نصبه
تقدير (يف) كما قال ابن احلاجب"(.)3
ويتّضح أكثر عندما أقف على كالم بعض شرّاح كتب ابن مالك ،فهذا
أبو حيان يقول":وقد ذكر الناظم يف مكان آخر( )2أن املفعول فيه ما نصب
من اسم زمان أو مكان مقارنًا معنى (يف) دون لفظها"( ،)1ونقل عنه
السيوطي أنه قال ذلك فرارًا من القدح عليه(.)2
ويقول الزركشي":رجع ابن مالك يف بقية كتبه عن التعبري يف الظرف
بالتضمن إىل التقدير ،كما يف الكافية ،وإىل املقارنة كما يف شرحها"(.)1
وال يستغرب قول ناظر اجليش":وهذا الذي ذكره الشيخ ما زالت الطلبة
تلهج به ويستشكلون قوله يف األلفية"( ،)7يعين بذلك لفظة (ضمّن).

( )4شرح املفصّل البن يعيش .14/3
( )3عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم.213
( )3يعين شرح الكافية الشافية.172/3
( )1منهج السالك  ،411/4وينظر  :النكت على األلفية والكافية والشذور .101/4
( )2ينظر  :النكت على األلفية والكافية والشذور .101/4
( )1تأصيل البنا يف تعليل البناء .12
( )7متهيد القواعد.4393/1
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وهذا اإلشكال قديم يف هذه اللفظة ،فقد وصف بها ابن جين الظَّرف،
واستشكلها ،وناقش فيها أبا عليّ الفارسي بغية تعليل استعماهلا مع
الظرف مع ما فيها من تعارض مع حكمه ،فقال":سألته عن الظّروفِ
املنصوبة ،فقلتُ  :إنّ فيها معنى ( يف ) ،فلِمَ مل تبنها لتضمُّنها معنى
احلرف ؟.)4("...ويقول ابن الدهّان[ت219هـ":فإن اعرتض على هذا بأنّ
االسمَ إذا تضمّن احلرف بُين ،كما قلتم يف ( أمسِ ) و(هؤالء)؟ والظّرف
قد تضمّن معنى (يف) ،وهو معرَب"(.)3
ويقول ابنُ يعيش":وليسَ الظّرف متضمّناً معنى ( يف ) فيجب بناؤه
لذلك ،كما وجب بناءُ حنو  ( :مَ ْن ) و ( كَ ْم ) يف اال ْستِفْهام"(.)2
وقد وقع ابن بابشاذ[ت119هـ بهذا قبل ابن مالك؛ حيث ذكر أن الظرف
يتضمّن معنى (يف) ،وقد اعرتضه ابن هطيل اليمين شارح كتابه
بقوله":ويف قوله :متضمناً ركةٌ؛ ألنه لو كان متضمناً معنى (يف) لبين،
فالصواب أن يقال :وشرط نصبه تقدير (يف)"(.)1

( )4تأصيل البنا يف تعليل البناء  ،11- 12ومل أقف على هذا احلوار يف كتب ابن جين على
الرغم من حبثي عنه من خالل دراسيت لسؤاالت ابن جين ألبي علي الفارسي يف رساليت
للدكتوراه ( سؤاالت ابن جين التصريفية والنحوية ألبي علي الفارسي -مجعاً ومناقشة . ) -
( )3الغرة يف شرح اللمع . 333/4
( )2شرح املفصّل البن يعيش . 14/3
( )1عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم . 213
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ومل يسلم ذكر كلمة (تقدير) من اعرتاض هي األخرى ،فهذا ابن
إياز[ت134هـ يساوي بني مصطلح (التضمن) ،ومصطلح (التقدير)
فيجعل ما قدر فيه (يف) مبنياً ،وكذلك ما ضمّن معنى (يف) ،وهذا دليل
على عدم حترير هذين املصطلحني عند النحويني(.)4
وعند عرض كالم أوائل النحويني عن الظرف يف املبحث األوّل مل أجد
إشارة إىل مصطلح التضمّن ،يقول ابن السّراج يف معرض حديثه عن حدّ
الظّرف":وتعتربه حبرف الظرف أعين (يف) فيحسن معه فتقول :قمت
اليوم ،وقمت يف اليوم ،فأنت تريد معنى (يف) وإن مل تذكرها"(.)3

واخلالصة أن النحويني مل حيرروا مصطلح (التضمن ،أو
التضمني)()2حتريراً يستقيم عليه رأيهم؛ وهلذا ظهر بينهم خالف
وتعارض يف القول للعامل الواحد()1فيما ال يستحقّ ذلك لو أمجعوا على
وقف مصطلح التضمّن على البناء ،واستبدلوا غري هذه الكلمة بها يف

( )4ينظر :احملصول يف شرح الفصول البن إباز.139/4
( )3األصول البن السراج.490/4
( )2ومثله أيضاً مصطلحات( :التقدير) ،و (احلذف) ،وغريها ،وخالفهم فيها يتعدد.
( )1أمالي ابن الشجري ،273/3توجيه اللمع البن اخلباز  ،432شرح املفصّل البن يعيش
 ،14/3البسيط البن أبي الربيع ،173/4االرتشاف ،4239/2التذييل والتكميل.320/7
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حدّهم للظرف ،كما استبدهلا الفريق املصرح باملنع من استعماهلا ،كابن
يعيش وابن احلاجب وابن هطيل ،وغريهم(.)4
وقد صرح عدد منهم مبا يدل على عدم انضباط هذا املصطلح ،فهذا ابن
اخلباز[ت123هـ يقول يف معرض حديثه عن هذه املسألة":فهالَّ بنيت
هذين االمسني ألنها تضمنت معنى احلرف؟ قلت :أجابوا عن هذه بأن
احلرف ها هنا يصحّ ظهوره مع االسم كقولك :سرتُ يف اليوم،
وجلست يف مكانك ،وحق االسم املتضمن معنى احلرف أال يظهر معه
لقيامه مقامه ،وهذا اجلواب عندي باطل؛ ألنهم يقولون :بين أمس
لتضمّن الم التعريف ،وجيوز ظهورها معه ،كقوله تعاىل(:)3ﮋوأصبح
الذين متنوا مكانه باألمسﮊ وقال تعاىل(:)2ﮋكما قتلت نفسا باألمسﮊ،
واجلواب الصحيح :أن الظروف كثرية فلو بنيت لتضمنها معنى (يف)
لكان البناء غالباً على األمساء ،وهو خالف األصل"(.)1
وال شكّ أن ابن اخلباز يساوي بني اللفظتني :التضمن والتقدير ،يف حني
سبق أن ذكرت أن ابن يعيش يوجب التقدير ومينع الّتضَمُّن نصّاً ،وهذا
ل على عدم حترير بعض املصطلحات عندهم كما قلت.
دلي ٌ
( )4ينظر :شرح املقدمة الكافية البن احلاجب ،132/3شرح الرضي لكافية ابن
احلاجب.273/3/4
()2سورة لقمان آية .33
()3سورة القصص آية .49
( )1توجيه اللمع البن اخلباز.431
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واخلالصة بعد أن اتّضح أن يف استعمال هذه اللفظة يف حدّ الظرف
استشكاالً ،ودخوالً يف اختالف بني النحويني ،وتنوع موقفهم من ابن
مالك يف هذا فإني مضطر لعرض كالمهم يف استعمال مصطلح التضمّن،
وحترير أقواهلم يف املراد من هذا املصطلح ومتى يعدّ سبباً يف بناء االسم،
إذ للنحويني يف هذه املسألة كالم مل حيرر على الوجه الذي يستقيم معه
استعمال مصطلح التضمّن دون اضطراب ،أو تعارض.
التضَمّنَ
فأبو علي الفَارسي يذهب -فراراً من هذا املأخذ  -إىل أنَّ َّ
التضَمن املعنوي املقرون
املوجبَ لبناء االسم هو تضمنٌ خمصوصٌ ،وهو َّ
برتكِ اللفظ باحلرف معه على اإلطالق ،وتضمن الظروف ملعنى االسم
على غري هذا ،بل دخلها معنى احلرف على حد دخوله ،واحلرف
موجودٌ(.)4
فاعرتضه ابن جين قائالً":فقلت له :فيلزم على هذا أن يكون الظّرف
جمروراً" ؟.
فأجابه الفارسي بأنه مل جيرّ؛ لزوال لفظ حرف اجلر ،فلما زال لفظه
نصب(.)3
وقد دار بينهما حوار يف املسألة ،ومل تستقم هلما؛ إذ يف جواب الفارسي
هذا نظر ،إذْ قد يقال :إن نصْبَ الظَّرفِ إذنْ هُنا على نزعِ اخلافضِ ،ال
على املفعوليةِ الظَّرفيّة.
( )4ينظر :كتاب الشعر  ،13/4تأصيل البنا يف تعليل البناء . 12
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وقد جيابَ عن هذا بأنّ النّصْبَ على نزعِ اخلافضِ ُيصَار إليهِ يف حال كونِ
ضعْفِه ،والّنصْب على الظَّرفية هو األصْل فيما
اجملرور غريَ ظرف ،مع َ
كان ظَرفاً ،للم ْفعُوليةِ الواقعة فيه(.)4
بالتضَمّنِ يف بابِ البِنا ِء غري
وبهذا يريد أكثر النحويني الوصول إىل أن املرادَ َّ
التضمّن يف باب الظروف والذي ألزم ابن مالك نفسه به ،كما مر ،بل
التَّضمّن عند أكثر النحويني قسمان:
أحدهما :انتقال معنى احلرف إىل االسم بالوضع ،وهو املرادُ يف
باب البناء(.)3
والثاني :مقارنة معنى احلرف لالسم حالة الرتكيب ال بالوضع ،وهو
املرادُ يف باب الظروف ،فإن الظّروف ضمّنت معنى (يف) حالة الرتكيب ال
حالة الوضع بدليل أنك إذا لفظت بيوم اخلميس وحده مل جتد فيه معنى
(يف) ألبتَّة ،وإمنا جتده إذا قلت :صمت يوم اخلميس ،خبالف (مَتى)،
وحنوه من املبنيّات ،إال أن تسمية األول تضميناً ظاهر ،واآلخر فيه
جتوزٌ(.)2
ومل يرتض ابن اخلبّاز ما ذهب إليه أصحاب هذا القول؛ إذ ذهب إىل
طرح هذه التوجيهات ،وإبطاهلا قائالً":واجلواب الصحيح :أن الظروف
( )4ينظر :كتاب الشعر . 12/4
( )3ينظر :كتاب الشعر  ،13/4تأصيل البنا يف تعليل البناء . 11
( )2تأصيل البُنا يف تعليل البناء للزركشي . 12
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كثرية فلو بنيت لتضمنها معنى (يف) لكان البناء غالباً على األمساء ،وهو
خالف األصل"(.)4
واحلقّ أنّ هذه التوجيهات كان النّحو يف غنىً عنها لو وفق النّحويون إىل
حترير مصطلح التضمّن ،وقصر استعماله يف باب املبين من األمساء،
خاصّة أن الذين حتدثوا عن هذا املصطلح يف تعليل البناء أطلقوا القول بأن
االسم متى تضمّن احلرف بُين ،وهذا هو مثار اإلشكال عند ابن مالك،
وعنه صدر موقف النحويني منه.
وكما اعتُرضَ على الفَارِسيّ يف هذا أثري مرة أخرى عند ابن مالك عندما
قال :إنَّ الظُّروفَ ُمعْربةٌ(َ )3معْ أَنَّه نَصَّ على أنها مضمَّنةٌ معنى (يف) ،وقد
سبق عرض قوله ومناقشته(.)2
ويستخْلصُ مما سبق ضابط التضمّن يف باب البناء بأنه معنى يف احلرف
خمصوصٌ ،ينتقل منه إىل االسم ،ويصري االسمُ وعاءً ملعنى ذلك
احلرف ،ومشتمالً عليه ،وال يظهرُ ذلكَ احلرفُ معه على اإلطْالقِ(،)1
وهذا هو الصحيحُ ،ومل أقف على من خالفه.
( )4توجيه اللمع البن اخلباز.431
( )3ينظر :تأصيل البنا يف تعليل البناء . 14
( )2قال ابن مالك يف ألفيته ص  :20الظرف وقت أو مكان ضمنا ( يف ) باطراد كهنا امكث
أزمنا
( )1ينظر :تأصيل البنا يف تعليل البنا  ،23األشباه والنظائر  ،312/4وإن ظهر احلرف حتوّلت
املسألة إىل باب آخر.
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وعليه فإطالق التضمّن يف باب الظّــروف دون تقييد فيه جتوزٌ وتسامحٌ يف
اللفظ( .)4وهلذا استبدل كثريٌ من النحويني يف تعريف الظرف مصطلح
(التضمن) إىل مصطلحٍ آخر ،إما التقدير ،كما صنع ابن الشجري ،وابن
يعيش ،وابن احلاجب وابن أبي الربيع[ت133هـ ،وأبو حيان(،)3
وغريهم(.)2
كل
قال ابنُ يعيش":اعلَمْ أنّ الظّرفَ يف عرف أهل هذه الصّناعة ليس َّ
اسم من أمساء الزمان واملكان على اإلطالق ،بل الظرف فيها ماكان
منتصباً على تقدير ( يف ) ،واعتباره جبواز ظهورها معه"(.)1
وإمّا املقارنة ،كما فعل ابنُ مالك بقوله يف تعريفه":املفعولُ فيه هو ما
ُنصِبَ من اسم زمان أو مكان مقارن ملعنى ( يف ) دون لفظها"( ،)2وإمَّا
اإلرادة كمَا جا َء عند بعضِهم(.)1

( )4ينظر :تأصيل البنا يف تعليل البناء .12
( )3ينظر كتبهم على الرتتيب :أمالي ابن الشجري ،273/3شرح املفصل،14/3
البسيط ،173/4االرتشاف.4239/2
( )2شرح املقدمة الكافية البن احلاجب  ،131/3شرحها للرضي . 273/3
( )1شرح املفصل .14/3
( )2شرح الكافية الشافية .172/3
( )1كتاب الشعر . 13/4
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وابن يعيش -وهو من هؤالء  -مينع لفظ التضمّن يف باب الظروف
لإلشكال الوارد فيه ،ويوجب لفظ التقدير؛ ألن التضمن موجب لطرح
احلرفِ ،وبابُ الظروف خبالف ذلك(.)4
وقد سبقت اإلشارة إىل صنيع النحويني هذا يف السالف من صفحات هذا
البحث.
***

( )4ينظر :شرح املفصل  ،14/3األشباه والنظائر . 313/4
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اخلامتــــــة:
ظهر لي يف نهاية هذا البحث عدد من النتائج اليت ميكن تسجيلها هنا:
ظهرت مسائل الظرف متفرقةً علي أيدي أوائل النحويني ،كاخلليلوسيبويه ، ،وقد عقدا للظرف حماورة بينهما عنه ،وقد اكتمل حده
وتعريفه يف القران الرابع اهلجري ،حيث ورد عند ابن جين بصيغته
النهائية اليت مل يتجاوزها النحويون الالحقون له ،وتبني أنها مل خترج
عما قاله أوائل النحويني.
تبيّن وجودُ خِالفٍ قديم ،وظاهر بني النحويني يف حدّهم للظرف،وعدم االتفاق بينهم على مصطلحاته يف القرن الرابع اهلجري؛ حيث
أثار هذه القضية ابن جين مع شيخه الفارسي ،ثم ظهر جلياً لدى شراح
كتب ابن مالك بعد حده له يف عدد من كتبه.
 ظهور ما يشبه التعارض يف استعمال مصطلح التضمّن عند ابنمالك ،وأخذ احملققني من النحويني على ابن مالك استعماله ملصطلح
(التضمن) يف حده للظرف.
إبراز ظاهرة تعدد املصطلحات يف الدرس النحوي ،مع توصية البحثإىل ضرورة توحيد مصطلح الظّرف يف النّحـــو العربي.
إبراز قوّة تفكري النحويني ،وثبات منهجهم يف ضبط حدود النحو،وحرصهم على اطرادها ،بدليل طول نفسهم يف مناقشة مسائل احلدود.
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املصادر واملراجع:
 األزهري ،خالد بن عبد اهلل األزهري :التصريح على التوضيح ،حتقيق حممدباسل عيون السود ،دار الكتب العلمية (بريوت) ،ط(4134)4هـ3000/م.
 األمشوني ،علي بن حممد األَمشوني ت (  943أو 939هـ ) :شرحاألمشوني أللفيّة ابن مالك ،حتقيق د  .عبداحلميد السيد  ،املكتبة األزهرية للرتاث.
 ابن إياز البغدادي ،مجال الدين أبو حممد احلسني بن بدر بن إياز بن عبد اهللالبغدادي :احملصُول يف شرح الفصُول .حتقيق د .شريف عبد الكريم النّجار ،دار
عمّار ،ط(4124 )4هــــــــ 3040 ،م.
 أبو البقاء العكربي عَ ْبدُ اهللِ ْب ِن احلُسَ ْينِ  :اللباب يف علل البناء واإلعراب،حتقيق د .عبد اإلله نبهان ،ود .غازي طليمات ،دار الفكراملعاصر
(بريوت)ط(4992)4م ،أعاد طبعه مركز مجعة املاجد4133،هـ3004م.
 اجلرجاني ،علي بن حممد اجلرجاني :التعريفات ،حتقيق األستاذ عبد احلكيمالقاضي ،دار الكتاب املصري ،ط(4144)4هـ4994/م.
 ابن احلاجب ،عثمان بن عمرو بن احلاجب :شرح املقدّمة الكافية يف علماإلعراب ،حتقيق د مجال عبد العاطي خميمر ،مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة
املكرمة)،ط(4143 )4هـ.
 أبو احلسن بن الورّاق حممد بن عبد اهلل بن العباس ،أبو احلسن :علل النّحو،حتقيق د  .حممود جاسم الدرويش ،مكتبة الرشد (الرياض)،
ط(4130)4هـ4999/م.
 أبو حيان حممد بن يوسف بن حيّان األندلسي :منهج السالك يف الكالم علىألفية ابن مالك -دار أضواء السلف.
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أبو حيان ،حممد بن يوسف بن حيان األندلسي :ارتشافُ الضّرب من لسانالعرب ،حتقيق د .رجب عثمان ،مكتبة اخلايجي(القاهرة) ،ط()4
4143هـ4993/م.
 أبو حيان ،حممد بن يوسف بن حيان األندلسي :التذييل والتكميل يف شرحكتاب التسهيل ،حتقيق د  .حسن هنداوي  ،دار القلم ( دمشق )  ،ط ()4
4143هـ4997/م .
ابن اخلباز ،أمحد بن احلسني :توجيه اللمع ،حتقيق د  .فايز زكي حممد دياب ،دار السالم للطباعة والنشر ،ط (4132 )4هـ.
ابن الدّهّان ،سعيد بن املبارك بن علي :الغرة يف شرح اللمع -درسه وحققهاألستاذ الدكتور فريد بن عبد العزيز الزامل السليم  -الطبعة األوىل -دار
التدمرية 4123هـ3044/م.
ابن أبي الربيع عبيداهلل بن أمحد القرشي :البسيط يف شرح مجل الزجاجي،حتقيق د  .عياد الثبييت،دار الغرب اإلسالمي (بريوت) ،ط(4107 )4هـ4931/م.
 الرضي ،حممدبن احلسن اإلسرتاباذي :شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،القسماألول :درسه وحققه د.حسن بن حممد احلفظي ،القسم الثاني :حققه د.حييى
بشرياملصري،منشورات جامعة اإلمام،ط(.)4
 الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري :معاني القرآن وإعرابه ،حتقيق د.عبداجلليل عبده شليب ،عامل الكتب(بريوت) ،ط (4103 )4هـ4933/م.
 الزركشي ،بدر الدين :تأصيل البنا يف تعليل البنا ،حتقيق د  .عادل فتحيرياض ،دار البصائر القاهرة ،ط(4133 )4هـــــ 3007 ،م.
 ابن السراج ،أبوبكر حممد بن سهل :كتاب األصول يف النحو ،حتقيق د.عبداحلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،ط (4147 )2هـ4991/م.

313

حـــــدّ الظّرف عند ابن مالك وموقف النّحويني منه
د .عبد اهلل عبد العزيز حممد الوقيت

 الشاطيب إبراهيم بن موسى بن حممد أبو إسحاق :املقاصد الشافية يف شرحاخلالصَة الكافية ،حتقيق أ .د .عياد الثبييت ،واألستاذ د .عبدالرمحن العثيمني،
وجمموعة من أساتذة اللغة العربية ،معهد البحوث العلمية ،ومركز إحياء الرتاث
اإلسالمي يف جامعة أم القرى ،ط(4133 )4هـــــــــ 3007 ،م.
 ابن الشجري ،هبة اهلل بن علي الشجري :أمالي ابن الشجري ،حتقيق د  .حممودحممد الطناحي  ،مكتبة اخلايجي بالقاهرة  ،ط (4142 )4هـ – 4993م.
 السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن كمال الدين السيوطي :األشباه والنظائريف النحو ،حتقيق د .عبد العال سامل مكرم -عامل الكتب ط (4132 )2هــــ
3002م.
 السيوطي جالل الدين عبدالرمحن بن كمال الدين السيوطي :النكت علىاأللفية والكافية والشافية والشذور والنزهة -درسه وحققه الدكتور فاخر جرب
مطر -دار الكتب العلمية –لبنان -الطبعة األوىل4133هـ 3007-م .
 السيوطي جالل الدين عبدالرمحن بن كمال الدين السيوطي :همعُ اهلوامع يفشرح مجع اجلوامع ،حتقيق د.عبد العال سامل مكرم ،عامل الكتب،
4134هـ3004/م.
 الصبان ،حممد بن علي الصبان :حاشية الصبان على شرح األمشوني أللفية ابنمالك ،دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي احلليب وشركاؤه.
 صدر األفاضل اخلوارزمي القاسم بن احلسني اخلوارزمي :شرح املفصّل املسمّىالتخمري ،حتقيق د .عبد الرمحن العثيمني ،مكتبة العبيكان ،ط()4
4134هـ3000/م.
 ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل :شرح ابن عقيل على ألفية ابنمالك ،حتقيق الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الرتاث ،دار مصر للطباعة،
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القاهرة ،ط(4100 )30هـــــــ4930 ،م.
 ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل :املساعد على تسهيل الفوائد،حتقيق الشيخ حممد كامل بركات ،الناشر جامعة امللك عبدالعزيز مركز البجث العلمي
وإحياء الرتاث اإلسالمي ،ط(4100 )4هـــــــ4930 ،م.
 الفارسي ،أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار :كتاب الشعر ،حتقيق د.حممود حممد الطناحي ،مكتبة اخلايجي ،القاهرة ،ط(4103 )4هـ4933/م.
 الفاكهي،عبد اهلل بن أمحد الفاكهي :شرح احلدود النحوية ،حتقيق الدكتورحممد الطيب اإلبراهيم يف رسالته للماجستري /طبعة دار النفائس  /الطبعة األوىل عام
4991م.
 أبو الفتح عثمان بن جين :اللمع يف العربيّة ،حتقيق د .مسيح أبو مغلي ،داراجملدالوي4933 ،م.
 ابن مالك ،حممد بن عبداهلل بن مالك ،تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،حممد بنعبداهلل بن مالك ،حتقيق د .حممد كامل بركات ،الكتاب العربي4237 ،هـ4917/م.
 ابن مالك ،حممد بن عبداهلل بن مالك :شرح التسهيل ،حتقيق د.عبدالرمحنالسيد و د.حممد املختون ،دارهجر للطباعة والنشر،ط(4140)4هـ .
 ابن مالك ،حممد بن عبداهلل بن مالك :شرح الكافية الشافية ،حتقيق د .عبد املنعمأمحد هريدي ،دار املأمون للرتاث ،ط(4103)4هـ4933/م .
 ابن مالك ،حممد بن عبداهلل بن مالك :شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ ،حتقيقعدنان الدوري ،مطبعة العاني بغداد4297 ،هـ 4977 -م .
 ابن مالك ،حممد بن عبداهلل بن مالك :الفوائد احملوية باملقاصد النحوية ،رسالةماجستري من حتقيق الباحثة وداد حييى ال ،إشراف :األستاذ الدكتور عياد بن عيد
الثبييت ،جامعة أم القرى/كلية اللغة العربية عام 4101/4102هـ.

311

حـــــدّ الظّرف عند ابن مالك وموقف النّحويني منه
د .عبد اهلل عبد العزيز حممد الوقيت

املربّد ،أبو العباس حممد بن يزيد :املقتضب ،حتقيق د  .حممد عبد اخلالق عضيمة ،عاملالكتب.
 املرادي ،أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم :توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفيةابن مالك ،حتقيق د  .عبدالرمحن علي سليمان ،دار الفكر العربي،
ط(4133)4هـ3004/م.
 ابن منظور حممد بن مكرم بن علي :لسان العرب  .دار صادر ( بريوت ) ط(4997 )4م.
 ناظر اجليش ،حممد بن يوسف بن أمحد ،حمب الدين :متهيد القواعد بشرح تسهيلالفوائد ،حتقيق أ  .د .علي فاخر ،وزمالؤه ،دار السالم ،ط(4133 )4هـــــ 3007 ،م .
 ابن النحاس ،بهاء الدين بن النّحاس :شرح املقرب املسمّى التعليقة ،حتقيق د .خرييعبد الراضي ،دار الزمان ،ط(4131 )4هـــــــــــ 3002 ،م.
 ابن هشام األنصاري،أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن هشام :أوضحاملسالك إىل ألفية ابن مالك ،اعتنى به الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد،املكتبة
العصرية(لبنان).
 ابن هشام األنصاري،أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن هشام :شرح شذورالذهب ،اعتنى به األستاذ حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبةالعصرية ،بريوت ،ط()4
4931م.
 أبو هالل العسكري ،احلسن بن عبد اهلل العسكري:الفروق اللغوية ،حتقيق حممّد باسلعيون السّود ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ط(4134)4هــــ3000 ،م.
 -ابن يعيش ،يعيش بن علي بن يعيش :شرح املفصّل عامل الكتب.
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End the circumstance of Ibn Malik and the position of the grammarians
from it Prepared
Dr. Abdullah bin Abdulaziz bin Mohammed Al-Wuqayt
College of Arabic Language and Social Studies
Al Qussaim university - Saudi Arabia

Abstract:

This research discusses theAdverb /?azzarf/and its Grammatical Limits
according to Ibn Malik, and presents the position of the
grammarianstowards it, in two sections:
The
first
section
includes
the
definition
of
the
term‘Grammatical Limit’according to grammarians, an explanation of
their most famous sayings about it, and a simplified presentation of the
most important differences between them in its definition.
The second section includes the position of the grammarians regarding
the Grammatical Limit of the Adverb /?azzarf/ofIbn Malik; it shows its
limitations, focuses on the words used by Ibn Malik in his definition of
the Adverb /?azzarf/, presents what can be called a variation in their
sayings in their definition, and shows what can be called an overlap with
others, which gives it a different rule.
Later, the research explores some of the terms used by grammarians, and
the disparity between them in their use and states some of their sayings in
this respect. Finally, concludes .with the most prominent results and
recommendations
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شعر احلسني بن ريان ( ت 967هـ )
مجع ًا وتوثيقاً

د.حمـمد بن ســـليمان القســـــومي
األستاذ املساعد يف قسم األدب
كلية اللغة العربية  /جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

شعر احلسني بن ريان (ت 967هـ)  :مجعاً وتوثيقاً
د .حممد بن سليمان القسومي
كلية اللغة العربية –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1441/1/03 :هـ

تاريخ قبول البحث1441/6/97 :هـ

ملخص الدراسة:

لقد أهمل كثري من الباحثني املعاصرين الشعر يف العصر اململوكي ،وظل ما أنتجه عدد من شعراء العصر

مبثوثاً يف كتب الرتاجم وبعض كتب التاريخ.
ونتيجة لذلك؛ ظهرت أحكام نقدية على بعض الشعراء ،مبنية على نزْر من نتاجهم ،تداولته كتب
الرتاجم ،أو بعض كتب التاريخ ،وظل بعض الشعراء جمهوالً؛ ألن شعره مازال خمطوطاً ،أو يف مصادر
مطبوعة ،صعبة املنال.
من أجل ذلك حرصت على التصدي لشعر احلسني بن ريان (ت 967هـ) ،فجمعت متفرقه ،ووثقت
نصوصه ،وقدمت نبذة موجزة عن حياته وآثاره ،اتضح منها أنه من أسرة اشتغلت بالقضاء ،وأن
لوالده القاضي مجال الدين األثر الكبري يف نشأته وحبه للعلم ،حتى إنه طلب العلم على عدد من
العلماء ،متنقالً يف سبيله بني البالد ،ونال ثناء معاصريه على خلقه وعلمه وجودة أدبه.
ونتيجة حلصيلته العلمية؛ ألف يف فنون خمتلفة ،وكان كاتباً جميداً ،وشاعراً معدوداً يف شعراء
عصره ،نظم يف موضوعات متنوعة.
وهذا الديوان الذي وفقين اهلل جلمعه وتوثيق نصوصه ،حيوي ستني وستمئة بيت ،كانت متفرقة يف
كتب التاريخ والرتاجم وبعض كتب األدب ومؤلفات الشاعر.
وقد جاءت يف هذا الديوان مرتبة حسب الروي ،ترتيباً ألفبائيًّا ،معزوة إىل حبورها ،مع ذكر
مصادرها يف احلاشية ،واإلشارة إىل الروايات املختلفة.
الكلمات املفتاحية :
احلسني بن ريان (967هـ) – ديوان شعر

املقدمة
احلمد هلل الذي علم بالقلم ،وشرح الصدر ،وحلَّ العقدة من اللسان،
وهدى اإلنسان إىل املنطق والبيان ،والصالة والسالم على أفصح الناطقني
بالضاد على اإلطالق ،نبينا حمـمد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فقد أهمل كثري من الباحثني املعاصرين الشعر يف العصر اململوكي ،وظل
ما أنتجه عدد من شعراء العصر مبثوثاً يف كتب الرتاجم وبعض كتب
التاريخ.
ونتيجة لذلك؛ ظهرت أحكام نقدية على بعض الشعراء ،مبنية على نزْر
من نتاجهم ،تداولته كتب الرتاجم ،أو بعض كتب التاريخ ،وظل بعض
الشعراء جمهوالً؛ ألن شعره مازال خمطوطاً ،أو يف مصادر مطبوعة ،صعبة
املنال.
من أجل ذلك حرصت على التصدي لشعر احلسني بن ريان ،فجمعت
متفرقه ،ووثقت نصوصه ،وقدمت نبذة موجزة عن حياته وآثاره.
وجاء منهجي يف هذا العمل على النحو اآلتي:
 رتبت القصائد واملقطوعات ،حسب حرف الروي ،ترتيباً ألفبائيًّا،وفق أوائل احلروف ،بدءاً بالسكون ،ثم احلركات ،بدءاً باألضعف
( الفتحة ،ثم الضمة ،ثم الكسرة).
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 ضبطت األبيات بالشكل ،مصححاً ما ورد من أخطاء يف الضبط يفبعض املصادر.
 صوبت ماجاء من أخطاء عروضية ،وأشرت إىل ذلك يف احلاشية،عدا مواضع قليلة ،اكتفيت بعبارة (هكذا ورد يف األصل)؛ ألن
اخللل يقتضي تغيرياً يف ألفاظ الشاعر.
 وضحت املصطلح الذي يرتتب عليه فهم النص ،وعرّفت بالعلمالذي يعد حموراً يف النص.
 ذكرت مجيع املصادر املتوافرة ،اليت ورد فيها النص ،وإن تغريتالرواية ألحد األبيات أوبعضها يف مصدر من املصادر؛ أشرت إىل
ذلك  ،وجعلته متأخراً يف الرتتيب ،وإن كان سابقاً يف الزمن.
 نسبت األبيات املضمنة إىل أصحابها ومصادرها. عزوت القصائد واملقطوعات إىل حبورها.لقد بذلت الوسع يف اجلمع والتوثيق ،راجياً أن أن أكون قد وفقت جلمع
ماتوافر يف املصادر من ديوانه املفقود ،مقدماً الشكر اجلزيل للزميل العزيز
األستاذ الدكتور حمـمد بن إبراهيم الدوخي ،الذي حقق (املقامات
الريانية) ،فزودني بنسخة منها ،توافر فيها شعر مل يرد يف املصادر
األخرى ،كما أشكر له تزويدي ببعض األبيات والقصائد واملقطوعات،
وأشكر األستاذين الفاضلني د.حسن حممد عبداهلادي ،ود.حممد يوسف
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إبراهيم بنات اللذين عنيا بنتاج ابن ريان يف كتابهما (شرف الدين حسني
بن ريان احلليب  :شعره ومقاماته) ،الصادر يف 4111هـ5147/م .
يقع هذا الكتاب يف 445صفحة ( 44- 4ترمجة الشاعر21- 41 ،
ماتبقى من شعره ،يف هذه الصفحات 124بيتاً ،متضمنة البليق واملواليا
والغزل الفاحش 24- 24 ،مقدمة عن فن املقامات ،تالها حديث عن
مضمون مقامات ابن ريان ،ثم دراسة موجزة ،تناولت الشكل واملضمون
يف املقامات الريانية 71- 25 ،نصوص املقامات 445- 72 ،ثبت
املصادر واملراجع والفهرس).
وكنت قد أجنزت مجع املادة وتصنيفها و أصبحت جاهزة للنشر قبل
صدور هذا الكتاب مبدة طويلة ،لكين تأخرت يف النشر؛ طمعاً يف احلصول
على مادة أكثر ،وقبل دفعها للنشر ،اطلعت على هذا الكتاب ،فأفدت منه
يف بعض األبيات اليت مل أصل إليها ،كما أنين أعدت توثيق بعض األبيات
اليت سبق أن وثقتها من مصادرها األصيلة قبل صدور هذا الكتاب؛ ألنه
أصبح من الواجب عليَّ أن أشري إليه ،مادام قد سبقين إىل النشر ،فصرت
أثبت املصدر ،ثم أكتب (نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب:
شعره ومقاماته).
وقد صححت ماورد فيه من أخطاء يف الضبط بالشكل أو يف النقل؛ فقد
يسهو الناقل عن حرف أو لفظة ،فــيُحدث لبساً يف املعنى أو خلالً يف الوزن.
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ومل أثبت ماكان مشكوكاً يف نسبته للشاعر ،كما أهملت ماورد يف
املصادر من غزل فاحش ،لكنين أشرت إىل مصدره ،كما أهملت مانظمه
على املواليا والبليق؛ ليكون هذا الديوان خالياً من الشعر العامي والشعر
الفاحش الذي ال تقبله األعراف ،وال تسوغه األذواق السليمة؛ وبذلك
أصبحت أبيات الشاعر اجملموعة يف هذا الديوان  272بيتاً.
أسأل اهلل أن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل ،وأن حيمد لي بدء
أمري وعاقبته ،ويكون لي عوناً وظهرياً.
امسه ونسبه وأسرته:
هو احلسني بن سليمان بن أبي احلسن بن ريّان الطائي احلليب ،يكنى بأبي
عبداهلل ،ويلقب بشرف الدين(.)4
أخوه القاضي ،الكاتب ،الناظم بهاء الدين احلسن (حسن) يكربه
بسنتني .ولتشابه االمسني؛ رأينا التباس األمر على بعض املؤرخني يف نسبة
شعر أحدهما لآلخر(.)5
( )4انظر :الوايف بالوفيات،ج ،45ص127؛ تذكرة النبيه ،ج ،1ص155؛ تاريخ ابن قاضي شهبة،
مج ،1ج ،5ص152؛ ذهبية العصر ،ص ( 144وفيه حسني ،وليس احلسني)؛ الدرر الكامنة،
ج ،5ص ( 415وجاء فيه :ابن زيان ،وهو تصحيف)؛ املنهل الصايف ،ج ،2ص 422؛ ج،2
ص42 ،49؛ الدليل الشايف ،ج ،4ص .591 ،591
( )5انظر  -مثالً  :-صحائف احلسنات يف وصف اخلال ،ص ،22إذ نسب مشس الدين النواجي
بيتني للحسن ،وهما ألخيه احلسني؛ والنجوم الزاهرة،ج ،44ص ،72إذ نسب ابن تغري بردي
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وقد ذكر الصفدي أن احلسني أنشده بيتني يف امسه:
أنـــــــــــا الــــــــــــمُسمَّى حُســـــــــــينًا

ــــــــــــغرْ
َّ
واســـــــــــــْمُي تــــــــــــرا ُه مُص

لَــــــ ـأَ ْن يُصـــــــغَّــــــــــر خـــــيْـــــــــــر

()4

مُــــــــــنْ أَ ْن يُـــــــــــقال تـكَـــــــــــــ َّــبرْ

وشاعرنا من أسرة اشتغلت بالقضاء؛ فوالده مجال الدين قاضٍ،
وكذلك جده ،وأخواه احلسن وإبراهيم  ،وعدد من أفراد أسرته (.)5
مولده ونشأته وتعلمه :ولد يف حلب عام 915هـ( ،)1ونشأ نشأة حسنة؛
فقد حفظ القرآن الكريم صغرياً ،وصلى به ،ونقل بعض الروايات ،وظل
حمبًّا للعلم  ،مسافراً يف طلبه ،متنقالً بني حلقاته؛ إذ ســـمع (صحيح
اإلمام البخاري) من ابن مشرِّف ،وســـتّ الوزراء بدمشق حضوراً ،وقرأ
يف حلب (احلاجبية) على الشيخ علم الدين طلحة ،كما درس (احلاجبية)
أيضاً يف مصر على الشيخ أثريالدين أبي حيان األندلسي وأجازه ،كما
بيتني للحسن ،وهما للحسني؛ وكذلك املنهل الصايف ،ج ،2ص 97؛ و الدليل الشايف ،ج،4
ص.525
( )4الوايف بالوفيات ،ج ،45ص.191
( )5انظر :أعيان العصر ،ج ،5ص159 ،152؛ الوايف بالوفيات ،ج ،45ص12؛ املنتقى من درة
األسالك ،ص 114،111،115؛ الدرر الكامنة ،ج ،4ص412 ،412 ،52؛ ج ،1ص
22؛ املنهل الصايف ،ج ،2ص99؛ ج ،2ص42 ،49؛ الدليل الشايف ،ج ،4ص.525
( )1الوايف بالوفيات،ج ،45ص127؛ الدرر الكامنة ،ج ،5ص 415؛ املنهل الصايف ،ج ،2ص
422؛ كشف الظنون ،ج ،4ص479؛ هدية العارفني ،ج ،4ص. 142
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أجازه يف ألفية ابن مالك ،وقرأ على الشيخ كمال الدين بن الزَّم ْلكَانـُـــي
أوائل (ضوء املصباح) ،ويف صفد قرأ على الشيخ جنم الدين الصفدي
(النحو) ،ومسع على الشيخ برهان الدين الـجـ ْعبرِي ،وأجازه رواية
مصنفاته(.)4
ونتيجة هلذه احلصيلة العلمية؛ " كتب ،ومجع ،ونظم ،وألّف"(،)5
وكان يف شعره ونثره كما يقول ابن حبيب":بارعاً يف اإلنشاء والكتابة،
مليئاً باإلجادة واإلجابة ،لفظه فصيح ،وذهنه صحيح ،وخطه خيفي
األزهار يف الكمام ،ونظمه يغين عن مساع غناء احلمام"( ،)1وقد "تولع
بالنظم إىل أن أجاد فيه ،ونظم يف اهلزلية ،فصار فيها إماماً ،ونظم صور
الكواكب ،ونظم يف البديع كتاباً مساه (زهر الربيع) ،وأنشأ مقامات
عدة"( ،)1و"نظم كتاباً يف أحكام املواليد"( ،)2عنوانه "نظام القالئد يف أحكام
املوالد ...أرجوزة يف  911بيت ،ثم شرحها يف جملد" ( ،)2وله ديوان شعر
( )4انظر :الوايف بالوفيات ،ج ،45ص.191 ،127
( )5تذكرة النبيه ،ج ،1ص.155
( )1املنتقى من درة األسالك ،ص.174
( )1املنهل الصايف ،ج ،2ص .422وقد حقق الدكتور حمـمد الدوخي (املقامات الريانية) ،ونشرها يف
جملة كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر ،القاهرة ،العدد4111 ،11ه5141/م.
( )2الدرر الكامنة ،ج ،5ص.415
( )2إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،2ص.21
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مل يصل إلينا ،عنوانه"أنيس احلسن"( ،)4وذكر الصفدي أنه نظم يف سائر
أنواع النظم ،وأنه أنشأ مفاخرات عدة ،وأن له أمداحاً من املوشحات
وغريها يف النيب (صلى اهلل عليه وسلم)( ،)5وله الروض الريان يف أسئلة
القرآن ،حققه عبداحلليم بن حممد نصار السلفي يف جملدين ،طبع يف عام
4142هـ ،ونشرته دار العلوم واحلكم يف املدينة املنورة ،وله (الرسالة
املسماة بقرى الضيف يف وصف أيام الصيف)( ،)1وهي رسالة تتضمن
وصف احلشرات اليت تكثر يف الصيف من احليات والعقارب واألربعينيات
والوزغات والذباب والناموس والعنكبوت والرباغيث واجلرادين والفار.
يذكر املؤلف احلشرة ويصفها يف مجل مسجوعة ،ثم يصفها بأبيات من
الشعر.

( )4هدية العارفني ،ج ،4ص . 142وجاء العنوان هكذا ( أنيس األنيس احلسن) يف كشف الظنون،
ج ،4ص479؛ ومعجم املؤلفني ،ج ،4ص .245وجاء يف ( كشف الظنون) أنه"مجع فيه ديوان
أشعاره ورتبه على أبواب".
( )5انظر :الوايف بالوفيات ،ج ،45ص.191 ، 127
( ) 1أعمل على حتقيقها ،وهي خمطوطة خبط معتاد ،يُـرجح أنه من خطوط القرن العاشر ،يف (2ق)،
حمفوظة يف دار الكتب املصرية بالقاهرة ،ومعهد املخطوطات العربية بالقاهرة ،ودار الكتب
الظاهرية بدمشق.

جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 4115هـ

524

أعماله :حظي ابن ريان بثقة األمراء والسالطني؛ فتقلد أعماالً مهمة،
تؤكد مكانته يف جمتمعه؛ فمن يقلب الطرف يف كتب الرتاجم ،جيد أنه توىل
()4

أعماالً جليلة ،منها أنه كان ناظراً

للجيش يف صفد ،وناظراً لقلعة

املسلمني يف حلب ،كما توىل نظر قلعة الروم ،ثم نظر الدواوين حبماة ،ثم
عاد إىل حلب موقعاً( )5يف الدست( .)1وقد أكد ذلك أبرز معاصريه ،إذ ذكر
ابن حبيب أنه "موقع الدســــــت حبلب ...وباشر الوزارة حبماة"( ،)1كما ذكـر
الصـــفدي يف ترجـمته أنه حضر إىل صفد بعد أن خرجوا منها ،أوالً مع
والده وهو ناظر اجليش ووالده ناظر املال يف آخـــر أيام األمري ســــيف الدين
أرُ ْقطَـاي ،ثم تـــوجـه إىل حــلب ،وكــتـب الدَّرج بـحــلب وبطرابلس،
وولي نــــظــر قلعة املســــلمني ،ثم أعـــيد إىل نظـر اجليش أيــام األمــيــر
( )4الناظر وظيفة أو مرتبة ،استحدثت يف العصر األيوبي ،واستمرت بالذي بعده ،عُدَّ صاحبُها من
أرباب الوظائف الدينية (معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،ص.)17
( ) 5التوقيع جاء مع مصطلح التقليد ،و" تقليد ،معناه :تولية ،يقال :قلّدته أمر كذا ،أي :وليته.
يقابلها تعويض ،أو تعويضات .والتعويض يكتب للقضاة ،يف حني التوقيع والتوقيعات تكتب
للمتعممني .وصـــيغة ذلك :توقـــيع شــــــريف بأن يفوض فالن بـما جـرت عليه العادة بـــ"...
(معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،ص.)417
( ) 1الدست "لغة فارسية ،معناها احملل املخصص للسيد الكبري يف صدر اجمللس ،دخلت العربية يف نهاية
العصر اإلسالمي؛ ليعرب من خالهلا عن مقر السلطان أو امللك ،ورمبا جاءت مبعنى كرسي احلكم
أو العرش"(معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،ص.)424
( )1تذكرة النبيه ،ج ،1ص.155
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ســـــــــيف الدين ثم أعيد إىل نظر قلعة الروم ،ثم إنه توىل نظر
الدواوين حبماة ...يف أوائل سنة مخس وأربعني وسبعمئة ...وطُلب إىل
مصر  ...وعاد إليها على عادته ،وأقام بها إىل أواخر سنة مثان وأربعني
وسبعمئة ،وتوجه إىل مصر ،وعاد إىل حلب موقعاً يف الدست وناظر
القالع يف مجادى األوىل سنة تسع وأربعني وسبعمئة"(.)4
صفاته :تكلم معاصروه على جمموعة من الصفات احلسنة اليت كان
يتمتع بها ،فقد نعته الصفدي يف بداية ترمجته بأنه"القاضي ،الفاضل،
البليغ"( ،)5ويقول عنه" :وأما ذهنه فيتوقد ويعلو يف الذكاء إىل أن يسمو
على الفرقد ...وفيه هشاشة وطالقة وجه وكرم نفس وعدم مباالة
حبوادث الزمان ،قلّ أن رأيته اغتاظ من شيء"( ،)1وأشار ابن فضل اهلل
العمري يف بداية ترمجته إىل أنه "الصاحب اجلليل ،الكبري ،الرئيس،
أوحد األدباء ،نادرة الوقت"( ،)1وقال عنه ابن حبيب ":كان إماماً،
عاملاً ،فاضالً ،بارعاً يف األدبيات واإلنشاء والكتابة ،لطيف الذات،
( )4الوايف بالوفيات ،ج ،45ص.191
( )5أحلان السواجع ،ج ،4ص.521
( )1الوايف بالوفيات ،ج ،45ص.191
( )1ذهبية العصر ،ص.144
جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 4115هـ

521

حسن الصفات ،مليح النادرة ،مجيل احملاضرة"( ،)4يؤكد املقريزي
ذلك بقوله ":برع يف اإلنشاء والكتابة ،وله النظم الفائق ،واللفظ
الفصيح ،مع كثرة االطالع ،وحسن الشكالة ،ومجيل احملاضرة،
ولطيف النكتة والنادرة ،وصحة الذهن " ( ،)5وهو يف نظر ابن حبيب:
"إمام رأسُ شرفُه مرتفع ،ومشل فضله جمتمع ،ورياض أدبه مريعة،
وأنامل حذقه يف حل املشكالت سريعة"( ،)1وتواترت األقوال يف نبله
وفضله ،يقول ابن حجر العسقالني":كان صادق اللهجة ،حسن
اجملالسة ،رقيق احلاشية"( ،)1ويقول ابن تغري بردي " :كان رئيساً
نبيالً ،كاتبًا بارعاً"(.)2
وقد عرف جبودة اخلط ،قال الصفدي":وأما خطه البهِج فأسحر
من الطرف الغنُج"( ،)2وأشار ابن تغري بردي إىل أنه "كتب اخلط

( )4تذكرة النبيه ،ج ،1ص.155
( )5درر العقود الفريدة ،ج ،5ص.15
( )1املنتقى من درة األسالك ،ص.174 ،171
( )1الدرر الكامنة ،ج ،5ص.415
( )2النجوم الزاهرة ،ج ،44ص.72
( )2الوايف بالوفيات ،ج ،45ص.127
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املنسوب"( ،)4كما ذكر ابن حبيب أن "لفظه فصيح ،وذهنه صحيح،
وخطه خيفي األزهار يف الكمام"( .)5وكان لوالده األثر يف إجادته اخلط؛
فقد كان "حيب اخلط املنسوب ،ويبالغ فيه ،ويود لو ملك كل شيء ليذهبه
يف تالفيه ،ويلزم أوالده بالتجويد ،وحيرّضهم على حتصيله"(.)1
وفاته :تويف يف حلب يف آخر ذي احلجة من عام 927هـ ،عن نيف وستني
سنة ( ،)1ويرى بعض املؤرخني أنه تويف عام 991هـ( .)2واألرجح ماذكره

( )4املنهل الصايف ،ج ،2ص.422
( )5املنتقى من درة األسالك ،ص.174
( )1أعيان العصر ،ج ،5ص.152
( )1تذكرة النبيه ،ج ،1ص155؛ املنتقى من درة األسالك ،ص 174 ،171؛ درر العقود الفريدة،
ج ،5ص. 15
( )2الدرر الكامنة ،ج ،5ص ،415وقد أشار ابن حجر بعد ذكر الوفاة إىل أن ابن حبيب أرخه سنة
927هـ ،كما أومأ احملقق يف احلاشية ( )5من الصفحة نفسها إىل أن وفاته يف املخطوط ( م،ت) سنة
999ه؛ هدية العارفني ،ج ،4ص142؛ وذكره ابن تغري بردي ( يف النجوم الزاهرة ،ج،44
ص )72ضمن وفيات عام  922هـ ،مشرياً إىل أنه تويف عن مثانٍ وستني سنة! والروايات اليت
حتدثت عن والدت ه ووفاته تؤكد أنه تويف عن مثانٍ وستني سنة ،لكن ابن تغري بردي يناقض أقواله
يف كتبه الثالثة( النجوم الزاهرة ،املنهل الصايف ،الدليل الشايف)؛ فهو يف (املنهل الصايف) جيعل
والدته 915هـ ،ويف (الدليل الشايف) 912هـ؛ وعلى ذلك فإن وفاته املؤرخة سنة 922هـ يف (
النجوم الزاهرة) ال تتوافق مع العمر الذي أشار إليه عند وفاته (22سنة).
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ابن حبيب(927هـ)؛ ألنه كان -بعد الصفدي  -األقرب له ،يقول يف
ذلك ":كان بيين وبينه صحبة قدمية واجتماع كثري ومكاتبات"(.)4
حرف اهلمزة
] الكامل [
ولقـــد كَلُفْـ ـتُ ُبحُـــبِّ َظبْـ ـيٍ َأشْـ ـ َق ٍر

ـد ُه لَـــــــــ ـأْالءُ
ُلعُـــــــــــذا ِر ُه يف خــــــــــ ِّ

ت منــ ـ ُه محاسُــــناً يف وجْهِــ ـهُ
عاينْــ ـ ُ

()5

(ســـال الناضـــارُ بــــها وقـــام املـــاءُ)

حرف الباء
] جمزوء اخلفيف [
تُــــــ ـبْ عــــــ ـنِ الـــــــــخ ْمرِ يف حلَــــــ ـبْ

والــــــــــــــــــزمِ العقْــــــــــــــــــل واألَدبْ

حـــــــــــــداها عنــــــــــــد (بــــــــــــــيْبُغا)

()1

ب
بالـمســــــــــامُيْرِ والـخشــــــــــ ْ

( )4املنتقى من درة األسالك ،ص ،171وانظر :تذكرة النبيه ،ج ،1ص.151- 155
( )5عقود اجلمان الورقة 412؛ وديوان الفصحاء وترمجان البلغاء ،الورقة  ،75نقالً عن :شرف
الدين حسني بن ريان احلليب(شعره ومقاماته) ،ص .42قال ذلك يف مليح أشقر ،وعجز البيت
الثاني تضمني للمتنيب ،وصدره:
وكذا الكريم إذا أقام ببلد ٍة (ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي البقاء العكربي،ج ،4ص.)47
( )1املنهل الصايف ،ج ،1ص129؛ والنجوم الزاهرة ،ج ،41ص .571وقد ذكر ابن تغري بردي يف
هذين املصدرين أن األمري (بيبغا) كان من مماليك امللك الناصر حمـمد بن قالوون ،ثم ولي السلطنة

522

شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

]جمزوء الرمل [
إِنَّ يف الــــــــــــــــــــ ـدانْيا أُمُــــــــــــــــــــ ـوْراً

ت غَرائُــــــــــــــــــبْ
واتِّفَاقَـــــــــــــــــــا ُ

ت ُفيْهــــــــــــــــا
فَــــــــــــــ ـإِذا فَكــــــــــــــ ـ ْر ُ

()4

*

ب
ي ُفيْهــــــــا عـــــــــجائُ ْ
الح لُــــــــ ْ

*

*

] السريع [
(طَشْـــــتمُر) الســـــاقُي ســـــرى ظُ ْلمُـــ ـهُ

إىل بنـُــــــي ريّــــــان ال عـــ ـنْ ســـــببْ

فَأرْســــــلوا مُــــــنهمْ سُــــــهام الــــ ـداعا

عليـــــه يف جُـــ ـنْحِ الـــ ـداجى فانْقَلَـــ ـبْ

وهــــــذهُ عادتُـــــــهُمْ قَــــــط مــــــا

()5

عـــــاداهُمُ الظالـــ ــُ ُم إال انْعطَـــ ـبْ

بالديار املصرية بعده ،ثم نقل إىل نيابة حلب .ويف حلب شدد على من يشرب اخلمر بها إىل الغاية،
وظلم وحكم بغري أحكام اهلل -تعاىل  -حتى إنه سـمَّر من ســكُـــر  ،وطُيْف به بشوارع حلب.
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .459
( )5الوايف بالوفيات،ج ،45ص ،12؛ واملنهل الصايف ،ج ،2ص ،92وفيه نسبت األبيات ألخيه
احلسن ! وقد ذكر الصفدي مناسبة األبيات يف أثناء ترمجة بهاء الدين احلسن بن ريان ( الوايف
بالوفيات ج ،45ص ،)12مؤكداً أنها للحسني بقوله :إن شرف الدين حسني بن ريان أنشدني
ذلك لنفسه من لفظه .
و(طشتمر) من مماليك امللك الناصر حمـمد بن قالوون ،وأحد خواصه ،ولي نيابة صفد ثم
حلب ثم ولي نيابة السلطنة بالديار املصرية( .انظر :املنهل الصايف ،ج،2ص171- 175؛
والدرر الكامنة ،ج ،5ص.)151
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] الطويل [
وُليْتُ الوِالياتُ الـيت قَـدْ تعـدَّدتْ

فَكَ ـمْ ناَلنُـــي ُمنْهــا أَذىع َأتْعــب القَلْبــا

وكَـمْ مــرَّةٍ أَنْشـدْتُ ربْــع وِاليــتُـــي

()4

*

(فَديْناكَ مُـنْ ربْـعٍ وإِنْ زِدْتنـا َكرْبـا)

*

*

] الطويل [
كتــــاب بــــدُيع وضْــــعُهُ واختُراعُــــهُ

وإبداعُــ ـهُ قــــد فــــاق تأْلُيفُــ ـهُ الكُـــــتْبا

تضـــمَّن مُــنْ وصْـ ـفُ الــبُالدُ غَرائُبـ ـاً

مــــحا ُسنُها كـ ـلا العُقُـــولِ بُــــها تُسْـــبى

وترُت ْيبُـ ـ ُه يف غايـ ـةُ الــــحُسْ ِن واضُـــح

وقد راق حتى خُلْت أَلفا َظهُ الصَّـهْبا

فَ ـأَ ْك ِرمْ ب ــُم ْن أَبْــدى وأَبْــدع وضْــع ُه

وفـــاق بـــه اآلفـــاق والسَّــبْعةَ الشاــهْبا

هــو الـــملُكُ الضِّــرغامُ ذو اهلُمَّ ـةُ الــيت

تعالتْ على األَفْالكُ واسْـتعْلَتُ ال ُقطْبـا

ال
تــــراه مُــــُجدًّا يف العُلُــــو ِم مُـــــحصِّ ً

(ح ِريْصـًا عليهــا مُسْــتهامًا بهــا ص ـبّا)

أقـــام منـــار ال َفضْـ ـلِ بعْـــد انْــــهِدا ُم ُه

وقــد كــان قبــل اليــومِ إجيابُــ ُه ســلْبا

( )1املقامات الريَّانية (املقامة القاهريَّة) ،ص  .52وعجز البيت الثاني للمتنيب ،وهو من مطلع قصيدته
يف مدح سيف الدولة ،وعجزه :فإنك كنت الشرق للشمس والغربا ( ديوان أبي الطيب املتنيب
بشرح العكربي ،ج.)22 ،4
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س والـــجُو ُد تُرتـــجى
ل ـ ُه راح ـ نة للنــا ِ

فيوم العطَا بـحْراً ويـوم السَّـطَا حرْبـا

إذا استلّتُ الُب ْيضُ الصَّوا ِرمُ يف الوغَا

علُمْنــا بـأنَّ البـرْق يسْــتوطُنُ الساـــحْبا

ص ُر فَوْ َقهُ
الن ْ
ش سرى َّ
وإنْ سار يف ج ْي ٍ

وأَحْلَـــل إذْ ذاكَ الـجــــناحني والقَلْبـــا

فــــال زال م ْنصُــــوراً بُـــــجد مظفّــــراً

()4

*

النصْـبا
يُؤيِّ ُدهُ ما استوجب املصدر َّ

*

*

]الكامل [
زُرْهـــــا إذا مـــــا ُكنْـــــت مُــــــمَّنْ يشْـــــربُ

شُــــــ ْربُ الـــــــمُدامةُ يف الريــــــاضِ يسُــــــراني

فَــــالرَّ ْوضُ فُيــ ـهُ لُزاُئ ِريْــ ـهُ مـــــحاسُن

ولَطــائُف ُتطْ ـرِي القُلُــوب وُتطْ ـرِبُ

الطيْــــ ُر يسْـــــج ُع والغــــ ُد ْي ُر مُصـــــفق

()5

*

*

والقُضْبُ ترْقُصُ والنَّ ُسيْمُ يُشبِّبُ

*

] الطويل [
وزِيْـــــر غَزِيْـــ ـرُ الفَضْـــ ـلِ فُيْـــ ـهُ مُـــ ـرُوءةن

مكَارِمُــــــهُ مُــــــنْ دُوْنُـــــــهِنَّ السَّـــــــحائُبُ

( )1تقويم البلدان (دون رقم للصفحة  /أثبت هذا النص خلف صفحة العنوان الداخلي للكتاب).
وعجز البيت السادس للمتنيب ،وصدره :أرى كلنا يبغي احلياة لنفسه ( ديوان أبي الطيب املتنيب
بشرح العكربي ،ج،4ص.)22
( )5عقود اجلمان ،الورقة  ،412نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان ( شعره ومقاماته ) ،ص.49
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يـــــرى صُـــــلَةَ األَرْزاقِ فَرْضـــــاً مُعيَّنـــــاً

وأَنَّ اصْــطُناع الـــخيْرِ فُــي النَّــاسِ واجُــبُ

تـــــولى مُـــــن األَعْمـــــالِ كُـــــلَّ وظُيْفَـــ ـةٍ

أَفَادتْــــهُ فُعْــــل الـــــخيْرِ فُيْهــــا التَّـــــجارِبُ

وال خيْـــر فُيْــــمنْ يــــمْنعُ النَّـــاس رِفْـــدهُ

علَـــــى قَـــــدرِ اإلِمْكَـــــانِ فَهْـــــو يُقَـــــارِبُ

وأَكْمـ ـلُ أَهْـ ـلِ الفَضْـ ـلِ مـ ـنْ كَـــان كَاتُبـ ـاً

( )4

*

يُعــــــدا لَــــــهُ بــــــيْن األَ نــــــامِ مناقُــــــبُ

*

*

]الطويل [
حسْــ ـنُهُ يف غَرائُــ ـبُ
ونزَّهنُــــي مُــ ـنْ ُ

سبـــى رجــب قَلُْبـــي بُ َف ـرْطُ جـــمالُهُ

()5

حسْنُهُ
أَصـــما عـــن الواشُـــيْن فَـــرْد بـ ــُ ُ
*

وكَمْ خصَّين مُنْ وصْـلُهُ بُرغائُـبُ
*

*

]السريع [
بُــــــي َأهْيــــف يُعْــــرفُ بالسَّــــائُبُ

مـــــــــا صــــــــدا ُه عنُـــــــــّي بالواجُــــــــبُ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص . 412
( )5بهجة السرور ،الورقة  ،511نقالً عن  :شرف الدين حسني بن ريان ( شعره ومقاماته ) ،ص.42
نظمها يف مليح ،امسه (رجب).
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َأعْطَيْتُــ ـهُ مالـُــــــي و ُروْحُــــي فَلَــ ـمْ
*

()4

يُفُـــــــدْ وراح الكُـــــــلا يف السّــــــــائُبُ
*

*

] الرمل [
نظَـــم الشِّـــعْر مـــن الشّـــعْرى ومـــن

خلضُــ ـيْبُ
ـف ا َ
أَنـْجــــُ ِم اجلَــــوزا ُء والكَـــ ِّ

ــي يف أَفْعالُـــــــــــ ـهُ
ورِث الطائُـــــــــــــ َّ

()5

فَلُهــــذا األَمــــ ِر ُقيْــــل ابــــ ُن حبُيــــبُ

]السريع [
لَــ ـوْ نظَــــر الـــــمرْءُ إِلَـــــى شــ ـكْلُهُ

تضــــــــاعف الـــــــــهما علَــــــــى قَ ْلبُــــــــهُ

لَــــوْ لَكَــــم ال ُفيْــــل علَــــى أُذْنُــــهُ

()1

النْقَلَـــــــب ال ُفيْـــــــلُ علَـــــــى جْنبُـــــــهُ

( )4بهجة السرور ،الورقة  ،514نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص . 42 ،49نظمها يف مليح ،امسه (السائب).
( )2املنتقى من درة األسالك ،ص .171وقد قال ابن حبيب قبل األبيات" :وكتب على مقطعات من
شعري أشطاراً ،من منظومها"...؛ وتذكرة النبيه  ،ج،1ص .152و قال ابن حبيب (ص)151
قبل األبيات:
"وكتب على أبيات من نظمي أشطاراً ،من منظومها ."...وجاء صدر البيت الثاني :ورث الطائي يف
أقواله.
صرِيَّة) ،ص  ، 22وقد ورد البيتان يف األنيس النفيس املغين عن
( )3املقامات الريَّانية( ،املقامة الـمُ ْ
اجلليس ،احلاشية ذات الرقم ( ،)5ص  ،219هكذا:
لو لكم الفيل على أذنه

النقلب الفيل على جنبه
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حرف التاء
]اخلفيف[
أَنــــــــا ياقُوتــــــ ـةُ الـــــــــمُالحِ وربِّـــــــــي

ل ُبقُوتُــــي
فُــــي ُأمُـــورِي هُـــو ال َكفُيْـ ـ ُ

ي
ت بُظَبْــــــ ٍ
ِإ ْن ســـــلَكْتُ ال ُقفَـــــار جُئْـــــ ُ

ت بُـــحُوتُ
أَوْ ولَـــجْتُ البُحــا ِر جُئْــ ُ

ف احْتُيالُــــــي
ويقُـــــودُ الصِّـــــعاب لُطْـــ ـ ُ

ت
ط تكُــــو ُن مُــــنْ عنْكَبُـــــو ُ
بُـــــخُيُو ٍ

(َأ ْلقُنُـــــيْ فُـــــي لَظَــــىع فَــــِإ ْن غَيَّرتْنُـــــي

()4

أو نظر الـمرء إِىل شكله

ت بُاليــــــاقُوتُ)
فَتــــــيق ْن َأ ْن لَسْـــــ ُ

تضاعف الـهم على قلبه

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص  .22وقد ورد هذا النص يف كتاب عبداهلل كنون ( النبوغ
املغربي يف األدب العربي ،ج ،5ص  ،)247ضمن مقامة احلجّام ،البن الطيب العلمي ،واختلف
البيت الثاني بقوله :جئت بوحش ،أو سلكت البحار .وقال ابن خلكان يف ( وفيات األعيان،
ج ،9ص ) 14وهو يرتجم ليعقوب بن صابر املنجنيقي " :وقفت بالقاهرة على كراريس فيها شعره
 ...ورأيت فيها البيتني املشهورين املنسوبني إىل مجاعة من الشعراء ،وال يعرف قائلهما على
احلقيقة ،وهما :ألقــنـي يف لظى فإن أحرقتـــــــــــــين
مجع النسج كلا منْ حاك لكنْ

ت بـالياقـوتُ
فتــيـقن أن لســـ ُ

لـيـس داودُ فـــيه كالعنكبوتُ".

قال احملقق يف احلاشية ":أوردهما ابن الشعار  ] 425 :41يقصد يف عقود اجلمان[  ،ثم قال:
ذكروا أنهما للقاضي الفاضل" ،والبيتان يف ( حياة احليوان الكربى ،للدمريي ،ج ،1ص ،)517وجاء
يف ( الكشكول  ،للعاملي ،ج ،5ص ": )221كتب إىل جنم الدين يعقوب بن صابر املنجنيقي
]ت252هـ وزيره إذ غضب عليه ،وطلبه مطيفاً ] أي :ليالً [:
ألـقنــي يف لظـــى فإن غــيـرتـــــنــــــــــــي
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]الطويل [
قَضــاء قَضــاهُ اهلل فُـــيْ عُلْ ـمِ َغْيبُ ـهُ

علَـــى رجُـــلٍ ه َّزتْـــهُ نــــخْوةُ َغيْرتُـــهْ

فَعاجلَــ ـهُ العبْــ ـدُ الــــزَُّنيْمُ بُلَكْمــ ـةٍ

رمـــاهُ بُــــها فُـــي حُفْـــرةٍ مُـــنْ منَُّيتُـــهْ

َفإِيَّــاكَ مُـنْ َكيْـدُ النِّســاءُ فَكُـلا مـنْ

()4

*

علُقْن بُـهُ أَوْدى الــحُمامُ بُـمُهْجــتُهْ

*

*
حرف اجليم

]الكامل [
ت بُــــــــها ألَوَّ ِل نظْـــــــرةٍ
خـــــ ـوْد كَ ُلفْـــــ ـ ُ

ج
مـــا فُــــي الغـــرا ِم علَـــى مُـ ــحُبِّيْها حـــر ْ

ت بُسُـــــــودُ ُقمُوعُهـــــــا فَ َكأَنَّــــــــما
فَتنـــــ ـ ْ

ت علَـــى البُلـــ ْو ِر مُسْـــو َّد السَّـــبجْ
وضـــع ْ

عرف النسج كلا من حاك لكنْ

ليس داودُ فيه كالعنكبوتُ

فكتب يعقوب إليه ."...
صرِيَّة) ،ص .29وقد وردت األبيات يف األنيس النفيس املغين عن
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـمُ ْ
اجلليس ،احلاشية ذات الرقم ( )1ص  ،219هكذا:
قضاء قضاة اهلل يف علم غيبه

على رجل هزته خنوة غريته

فبادره العبد الدميم بلكمة

رماه بها يف حفرة من منيته

فإياك من كيد النساء فكل من

علقن به أودى الـحمام بـمهجته
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أَوْ أَمْســـــكَتْ بُبنانُـــــــها مُـــــــهج الــــــورى

*

فَتقَــــمَّعتْ أَطْرافُهـــا بُـــدمِ الــــمُهجْ

*

()4

*

] الرجز [
أَفْـــــــدُي غَـــــــزاالً قَـــــــداهُ ووجْهُـــــــ ُه

ُغصْــــن وورْد قــــد بــــدا مُضــــرَّجا

يُرِيْــــــ ـكَ مــــــــن جبُيْنُــــــ ـهُ وشــــــ ـعْرِهُ

()5

*

( طُرَّةَ صُبْحٍ حتت َأذْيالِ الـداجى)

*

*

]جمزوء الكامل [
ت فأَشْــــــــرقَتُ الــــــــدَّياجُي
ســــــ ـفَر ْ

بُــــــــــــــالناو ِر إشْــــــــــــــراق السِّــــــــــــــراجِ

خــــــ ـوْدًا إذا ابْتســــــــمتْ رأَيْــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــت الصاـــــــــــبْح آذن بـــــــــــانْبُالجِ

وجناتُهـــــــــــا تــــــــــــحْت السَّـــــــــــوا

لُـــــــــــ ـفُ ورْد نة تحْـــــــــــــت السِّـــــــــــــياجِ

( )1املقامات الريَّانية(املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص . 25
( )2ديوان الفصحاء ،الورقة  ،75نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص  . 42وعجز البيت الثاني البن دريد ،من البيت الثاني يف مقصورته ،وصدره":إمّا تري رأسي
حاكى لونُــهُ" ( .شرح مقصورة ابن دريد وإعرابها ،للمهليب ،ص.)41
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ُــــــــــــــم ْن ثقُلْــــــــــــــ
َّ
َأرْدافُهـــــــــــــا م

ت ذات ارْتُجــــــــــاجِ
ــــــــــــــن إذا مشــــــــــ ْ

باتـــــــ ـتْ تُناجُيْنُـــــــــــي فَيـــــــــا

هللُ ذيـــَّــــــــــــــــــاكَ الـــــــــــــــــمُناجُي

ــي بُـــــــــخمْر ٍة
ت إلـــــــ َّ
وســــــــع ْ

صـــــــــهْباء صــــــــــافُيةُ الـــــــــــمُزاجِ

بيْضـــــــــاءُ جلــــــــتْ أنْ يشُـــــــــو

ب وِصــــــــــالَها نكْــــــــ ـدُ الــــــــــرَّواجِ

ت مُـــــــن الـــــــدارِّ البيـــــــا
صـــــــبغ ْ

ض و َطرْفُهــــــا الـمُسْــــــو ُد ســــــــاجي

بُبياضُـــــــــــــــيها وســـــــــــــــوادُاها

حتُيـــــــــاجي
ت مُـــــــــرادُي ال ْ
ملَكَـــــــ ـ ْ

ــي مســــــــــ َّـر ًة
أهْـــــــــــدى إلــــــــــ َّ

وُبشُـــــــــكرِ ُه عظُـــــــــم ابتُهـــــــــاجُي

َألْفاظُـــــــــــــــ ـ ُه يف ن ْفسُـــــــــــــــــها

كالشاـــــهْبُ ُتشْـــــرِقُ يف الــــــدَّياجُي

َف ُعقُودُهـــــــــــــــا يف ن ْظمُهـــــــــــــــا

ذاتُ انْفُـــــــــــــــــــــــــــــــرادٍ وازْدُواجِ

َأهْــــــداهُ لـــــــي ملُــــ ـكُ الفَضــــــا

ئُــــــلِ وهْــــــو م ْقصُــــــدُ كُــــــلِّ راجِ

سُــــــــــلْطانُ أَرْبــــــــابُ الكَــــــــال

مِ لُســـــــــانُها عُنْـــــــــد الــــــــــحُجاجِ

وإمامُهـــــــــا عُنْـــــــــد الـــــــــــجُدا

ِل ولَيْثُهــــــــــا عُنْــــــــــد الـــــــــــهِياجِ

وبُ ُذهْنُــــــــــهُ الوقــــــــــادُ كَــــــــــمْ

ـل الـــــــــمُعمَّى واألَحــــــــاجُي
حـــــــ َّ

فـــــإذا ســـــطَا لَـــــمْ يـــــ ْنجُ مُـــــنْ

ـدهْر نــــــــــاجِ
ســــــــ ـطَواتُهُ يف الـــــــــ َّ
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عــــــــ ـذْب فُــــــــــرات خــــــــ ـ ْو ُد ُه

ح األُجـــــــــاجِ
وعـــــــــداهُ كالــــــــــمُل ِ

خُـــــــــصَّ الــــــــــمدُ ْيحُ بُبابُـــــــــهُ

وسُــــــــــواهُ يُقْصـــــــدُ بُاألَهــــــــاجُي

يف بابُـــــــ ـهُ تُقْضـــــــــى الــــــــــمقا

صُـــــــدُ واألَمانــــــــُي واألَراجُــــــــي

ولَـــــــــهُ يـــــــــراع يف الــــــــــمها

رِقِ رِيْقُـــــــ ـهُ حُلْـــــــ ـوُ الــــــــــمُجاجِ

وســــــــوادُهُ مُــــــــ ْن نــــــــاظُري

وسُــــــــواهُ مُــــــــ ْن عفْــــــــصٍ وزاجِ

ولَقَـــــ ـدْ شـــــــ ُرفْتُ بُــــــــمدْحُهُ

وجعلْتُــــــــهُ يف النــــــــاسِ تــــــــاجُي

ضــــــــــمَّنْتُهُ أَمْــــــــــر الشِّـــــــــتا

ءُ وثلْجُـــــــ ـهُ العسُـــــــ ـرِ العُـــــــــالجِ

َأوْضـــــ ـحْتُ مُـــــ ـ ْن أَحْوالُـــــ ـهُ

بُدُمشْــــــــق مــــــــا آذى مزاجُــــــــي

وتشابـــــــــهتْ فيــــــــه الــــــــبُال

دُ َفسُـــــــــ ـراهُ فيهـــــــــــا مُفـــــــــــاجُي

أَمَّــــــــــــا حـــــــــــــماةُ فإنّــــــــــ ـهُ

وافَـــــــــــى إليْهـــــــــــا بانْزِعـــــــــــاجِ

وأَقـــــــــــام فُيْهـــــــــــا مُـــــــــــدَّ ًة

يسْـــــــــطُو عليهـــــــــا يف لُـــــــــــجاجِ

فَكَأَنَّــــــــــهُ وافـــــــــــى يُطــــــــــا

لُبُهـــــــــــا بـــــــــ ـأَمْوالِ الــــــــــــخراجِ

عقَــــــدتْ ســــــحاب غَمامُــــــهُ

فيهــــــــــا فَوجْــــــــ ـهُ الـــــــــــجوِّ داجِ

ُنصُـــــــبتْ فُخـــــــا ُ ثُلُوْجُـــــــهُ

للســـــــــائرين علـــــــــى الفُجـــــــــاجِ
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ت الــــــــرِّ ْيحُ الثالُــــــــو
وأَطــــــــار ُ

ج كمـــــــا اســـــــتطارتْ بالعجـــــــاجِ

قَـــــ ـدْ شـــــــاب قُرْناهـــــــا بُـــــ ـهُ

وتأَبَّطَــــــــــتْ شـــــــــــرًّا يُفـــــــــــاجُي

ح َأ ْهلُهـــــــا
ت مصـــــــاُل ُ
ضـــــــاع ْ

َفصُـــــــــ ـدُو ُرهُمْ ذاتُ انْــــــــــــحُراجِ

لــــــو أنَّهــــــا تصْــــــحى لَـــــــهُمْ

كــــــانُوا علــــــى غَــــــرمِ اهلُجــــــاجِ

وطَمــــــى بهــــــا العاصُــــ ـي إىل

ألسْـــــــدُ الــــــــمهاجِ
أن صـــــــال كَا ُ

داجـــــــــى علـــــــــى جُيْرانُـــــــ ـ ُه

شــــــ ـرا البرِيَّــــــ ـةُ مــــــ ـنْ يُــــــــداجُي

كَـــ ْم مُـــ ْن جُــــدا ٍر قَـــدْ تـخلْـــــــ

ـــــــخل وانْثنــــــى مُثْــــــل الـــــــخداجِ

ورواشُـــــــن ســـــ ـقَطَتْ فَهُنْــــــــ

ــــن إىل حُـــــمى العاصُـــي لَـــواجُي

وتمازجــــــــــــ ـتْ آالتُهــــــــــــــا

بُمُياهُــــــــــــــــــهُ أيَّ امْتُــــــــــــــــــزاجِ

وزكـــــــا ِرفٍ مُثْـــــ ـلِ الــــــــجُفُو

نِ إذا اغتــــــــــدتْ ذاتُ اخْـــــــــتُالجِ

ت
أَخـــــذ التاخُـــ ـوت َفَأصْـــــبح ْ

يف املــــــــاءُ كالساــــــ ـفُنِ النَّــــــــواجُي

ورمــــــــى النَّــــــــواعُيْر الــــــــيت

كانـــــــ ـتْ تـــــــ ـدُورُ علـــــــــى رواجِ

ت بُــــــــــــــ ُه َأفْالكُهـــــــــــــــا
دار ْ

منْكُوســـــــــــ ـةً ذات اعْوِجـــــــــــــاجِ

وتطَـــــــــــــايرتْ أَرْياشُـــــــــــــها

فُــــــــــيْها وال رِيْــــــــش الــــــــدَّجاجِ
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وأَتــــــــى خرطْلــــــــهُ شــــــــيْزر

قَعــــــــــدتْ بُــــــــ ـهُ ذاتُ انْفُــــــــــراجِ

فَتحــــــــتْ مغالُقَهــــــــا وكــــــــا

نـــــــتْ قَبْـــــــلُ مُقْفَلَـــــــةَ الرِّتــــــــاجِ

الربُيْـــــــــ
ولَســـــــوف يأْتُيْـــــ ـكَ َّ

عُ ويطْــــــ ـرُدُ البــــــ ـرْد الـــــــــمُفاجُي

ت الزَّمــــــــا
ب أَوقــــــــا ُ
وتطُيْـــــــ ُ

س هــــــــاجُي
نِ فَمالَــــــ ـهُ يف النَّــــــــا ِ

والــــــــــر ْوضُ فَـــــــــــــتَّح ورْدُهُ
َّ

مُـــــــنْ بعْـــــــ ُد طَــــــــي وانْــــــ ـدُماجِ

ت
وتـــــرى األَزاهُـــــر قـــــد بـــــد ْ

يف روْضُـــــــــــــها ذات ابْتُهـــــــــــــاجِ

وتجُــــــــيْءُ خيْـــــــرات تـــــــرى

أَصْـــــــــــــــنافَها ذات انْـــــــــــــ ـدُراجِ

مُــــــــــــــخْضرا أَجْبـــــــــــــانٍ إىل

ج
مبْـــــــــــيضِ َألْبـــــــــــانِ النِّعـــــــــــا ِ

وتصُــــــ ـحا أَمْزِجــــــ ـةُ اخلـــــــــوا

ج
فُ إذا تـــــــــــحلتْ يف الـــــــــــمُزا ِ

وتــــــ ـزُولُ كافــــــــاتُ الشِّــــــــتا

ج
ءُ بُغيْــــــــرِ بحْــــــــثٍ واحْتُجــــــــا ِ

أَمْــــــ ـرُ الشَّــــــــدائُدُ مل يــــــــزلْ

ج
وهُـــــــــــ ــمُومُها ذاتُ انْفُـــــــــــــرا ِ

نـــــــــــــــاجيْتنُي بُ َقصُـــــــــــــ ـيْدةٍ

ولَأَنــــــت أَكْــــــرمُ مــــــنْ يُنــــــاجُي

فاسْـــ ـلَمْ ودُمْ ال ِزلْـــــت يف الــــــ

()4

أَيَّـــــــامِ ملْجـــــ ـأَ كُـــــــلِّ الجُـــــــي

( )1الشتويات ،ص  499- 492؛ وسلك الدرر ،ج ،4ص .72 ،72وقد اختلفت رواية بعض
األبيات يف (سلك الدرر) ،واختلف ترتيبها ،وورد فيه 15بيتاً فقط ،كما أن البيت  7قد أضيف
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منه .واالختالف يف رواية (سلك الدرر) جاء يف :البيت  ،1إذ جاء يف صدره( :مـما) ثقلن،
ولفظة (وصاهلا) يف عجز البيت  ،9إذجاءت فيه( :وصلها) ،ولفظة (صبغت) يف صدر البيت2 ،
إذ جاءت(:صيغت) ،كما جاءت لفظة (طرفها) يف عجزه( :طوقها) .ولفظة (ابتهاجي) يف قافية
البيت 41يف املصدر( :النهاجي) ،واملثبت من سلك الدرر ،وقد جاء البيت فيه :وحكت مثاالً
جاءني بوروده زاد ابتهاجي ،وعجز البيت  44يف سلك الدرر :برق تألق بالدياجي ،ولفظة
(فعقودها) يف صدر البيت 45جاءت يف سلك الدرر (فعقوده) ،ولفظة (تاجي) يف قافية البيت 51
يف املصدر(ياجي) ،ولفظة (ضمنته) يف صدر البيت  51يف (سلك الدرر) وردت (متضمناً) ،كما
أن البيت  52فيه جاء هكذا :قد أوضحت من أمره بالشام ما آذى مزاجي ،وبداية البيت ( 52
فتشابهت) ،ويف عجزه (فنشره فيها) ،والبيتان  11 ،57جاءا يف ( ســـــلك الدرر ) هكذا :
فــكأنه وافى إليها طــالباً مال اخلراج ،عقدت محائم سحبها فوجه اجلو داج ،وعجز البيت 14
(للساربني على الفجاج) ،وصدر البيت  11يف املصدر(:وقد شاب)؛ وبإثبات الواو خيتل الوزن،
وقد ورد يف (سلك الدرر) دون الواو ،وجاء فيه (قرناها بها) ،كما جاءت لفظة (يفاجي) يف
القافية (مفاجي) ،وعجز البيت  ( 12أضحوا على عزم اهلجاج) ،وعجز البيت  (12أن صال
كالليث اللهاج) ،وجاء البيت  12يف (ســـلك الدرر) هكذا (ودون مراعاة للتدوير)  :كم من
جواد قد تـخلخل فانثنى مثل اخلراج ،وأول البيت( 14ورفارف) ،وعجزه (إذا علت  ،)...وأول
البيت 11

(دارت بها) ،وآخره (ذات انعواج) ،وأول البيت (11فتطايرت) ،وصدر البيت 12

هكذا ورد يف املصدر ( :وأتى خرطله شيزر ) ،فلم أجد هلا معنى يتوافق مع السياق ! وآخر البيت
( 19مغلقة الرتاج) ،وعجز البيت (12فيطرد  ،)...وصدر البيت (24والروض يفتح وردة)،
ويف صدر البيت  24عدلت لفظة ( األزهار) اليت وردت يف املصدر إىل (األزاهر)؛ ليستقيم
الوزن ،وهو ماورد يف سلك الدرر ،وقد جاء البيت  22يف املصدر هكذا :إن الشدائد مل تدم
وهو بها ذات انفراج ،وعجزه بهذه الصورة غري مستقيم الوزن ،كما أن معناه غري متسق ،واملثبت
من سلك الدرر ،وبداية البيت األخري يف سلك الدرر (واسلم) ،وآخره ( راجي).
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حرف احلاء
] الطويل [
أَيا فاضُالً يف العُلْمِ مـا زال بارِعـًا

النحْـ ـ ِو واضُـ ـحُ
إِمامـ ـًا لَديْـ ـ ُه مُشْـ ـكُلُ َّ

لَقَد سـمُع الـممْلوكُ بيْتـيْنِ فيهمـا

سُــــؤال ُلَأرْبــــابُ الـــــجهالَةُ فاضُــ ـحُ

ح
لَنـــا إِبُـــل مـــا روَّعتْهـــا الصَّـــفائُ ُ

وال نفرتْــــــها بالصِّـــــياحِ الصَّـــــوائُحُ

إِذا سـمُعتْ أَضْـيافَنا مـن رُعاتُــها

أَتـــــيْن سُـــــراعًا يبْتـــــ ُدرْن الـــــذَّبائُحُ

فَـما مُقْتضى رفْـعِ الـذّبائُحِ فيهمـا

النصْبُ يف احلا ِل الئُحُ
جهُ وُجوبُ َّ
وو ْ

َأجُ ـبْ عــن ســؤالي واغْت ـنُمْ َأجْــر

لَــهُ يف صُـــفاتُ الفاضُـــلني مـــدائُحُ

()4

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُئلٍ
وقد ذكر ابن فضل اهلل العمري أن ابن ريان نظم هذه القصيدة إجابة عن قصيدته اليت نظمها يف
رسالة ،بعثها إليه .وبداية قصيدة العمري:
إنْ ص َفقَتْ طُررُ الدَّياجي
َفهِاللُها

مُثلُ

الـجبُيْـــ

وتسرْبلَتْ

مُثل

الدَّواجُي

نِ وإنَّما هُو وقْفُ عاجِ

 انظر قصيدة العمري يف ( الشتويات ،ص.)495- 491( )1أحلان السواجع بني البادئ والـمُراجع ،ج  ،4ص  .529وقد كتب هذه األبيات خماطباً الصفدي،
فأجابه بأبيات على الوزن والقافية ( انظر :أحلان السواجع ،ص  .)522وقد ورد النص يف
الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ،ج ،1ص ،412ولفظة ( احلال) يف عجز البيت اخلامس جاءت
يف هذا املصدر ( احلاء) ،كما أن (ســؤالي) يف صدر البيت السادس جاءت (سؤالٍ) ،ونشر
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حرف الدال
]الطويل[
مُلُــــوكن وســــادات كُــــرام وقَــ ـدْ جــــروا

علَى السَّننِ الــم ْعرُوفُ فُــي الــخريِ والنَّـدى

عوائُــــــدُهُمْ كَسْــــــبُ الـــــــثَّناءُ وإِنَّـــــــما

(لُكُــــلِّ امْــــرِئٍ مُــــنْ دهْــــرِهُ مــــا تعــــوَّدا)

فَكَـــــم فَاضُــــلٍ وافَـــــاهُمُ فَـــــاعْتنوا بُـــ ـهُ

فَـــأغْنوهُ حتـــى صـــار فُــــي النَّـــاسِ يُــــحْتدى

وقَيَّـــــــدهُ إِحْســـــــاُنهُمْ فُــــــــي دُيـــــــارِهُ ْم

(ومــــنْ وجـــــد اإلِحْســـــان َقيْـــــداً تقَيَّـــــدا)

إِذا سيِّد مُنهُمْ مضـى فُــي سـبُيْلُهُ

()4

َأقَامتْ معالُيْهِمْ من القَومِ سـيِّدا

الدكتور عبداهلل املوىل شعراً لعبدالباقي العمري(ت4417هـ) ،يف جملة آداب الرافدين ،العدد،11
4159هـ 5112/م ،حتت عنوان ( عبدالباقي بن مراد العمري املوصلي :حياته وشعره جمموعاً
حمققاً) ،فيه نص من  49بيتاً ،من ضمنه األبيات  2 ، 1 ، 1يف هذا النص البن ريان ،وقد ورد
اختالف يسري يف البيت اخلامس ،إذ يقول فيه :
فما الوجه يف رفع الذبائح فيهما ووجه وجوب النصب فيهن الئح
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـحموِية) ،ص  .11وعجز البيت الثاني للمتنيب ،وتكملته:
وعادات سيف الدولة الطعن يف العُدا ،وكذلك عجز البيت الرابع من قول املتنيب:
وقيدتُ نفسي يف ذراك حمبةً

ومن وجد اإلحسان قيداً تقيدا ( ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي

البقاء العكربي ،ج ، 4ص  .)575 ،524والبيت األخري فيه أثر من قول السموءل يف الميته:
إذا سيِّد منّ ا خال قام سيِّدُ

قَؤول لُـما قال الكُرامُ فَعُولُ ( ديوانا عروة بن الورد والسموءل،

ص.)74
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]البسيط [
وبعْد ذلُـكَ طَـاب الــم ْوتُ فَـاغْتنُمُي

جرِي وال تُهْمُلُيْ أَ ْمرِيْ أَمُتْ كَمـدا
أَ ْ

وساعُ ُديْـنُــــي علَـــى أَمْـ ـرٍ بُ ُليْـ ـتُ بُـ ـهُ

()4

*

َقبْل الـمسا فَلَعلـيْ ال أَعُـ ْيشُ غَـدا

*

*

]الطويل [
جرى ذُ ْكرُهُمْ ُعنْدُيْ فَهاجـتْ صبابـتـُــي

وأَقْلَ َقنُــــــــيْ الوجْــــــدُ الــــــــمُبرِّحُ والبُعْــــــدُ
()5

(وحــدَّثْتنُي يــا س ـ ْع ُد عنْهــا فَ ِزدْتنُ ــي

*

شُجُونًا فَ ِزدْنُـي مُـنْ حدُيْــُثكَ يـا سـ ْعدُ)

*

*

[الطويل [
هُــي اخلَمْــ ُر تُــدْعى بــالعجُ ْو ِز

إذا شــافَهتْ أَغْصــان احلُســا ِن تـــجُودُ

ألنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص  .22وقد ورد البيتان يف كتاب عبداهلل كنون ( النبوغ
املغربي يف األدب العربي ،ج ،5ص  ،)251ضمن مقامة احلجّام ،البن الطيب العلمي ،وجاء
البيت الثاني على هذا النحو:
وساعديين على حال بليت بها وعجِّلي فلعلي ال أعيش غدا
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص  .21والبيت الثاني للعباس بن األحنف ،وبداية عجزه:
جنوناً فزدتين  ( ...ديوان العباس بن األحنف ،ص.)72
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تُلَـيِّنُ أَخْــالق احلُسـانِ ب ُلطْفُهــا

*

فــــال ُتنْكُــ ـرُوا أَنَّ العجُــــوز تقُــــودُ

*

()4

*

]الطويل [
ت إىل شـــــعبان يـحْـــ ــلُو بُرِدْفُـــ ـهُ
نظَـــ ـرْ ُ

ويزْهُـــــو بـُخـصْـــ ــرٍ كـــــاد يُثْنـــــى وُي ْعقَـــ ـدُ

ت علَيْــــ ُه طُــــالو نة
وال غَــــرْو إ ْن الحــــ ْ

()5

*

ف شــ ـعْبان احلَــــالو ُة ُت ْعقَــ ـدُ
َففُــــي ُنصْــ ـ ُ

*

*

] جمزوء الرجز [
دُمشْــــــــــــــــــقُ ُفيْهــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــامُع

بُــــــــــــــــــــــــــــــــحُ ْسنُهُ ُمنْفَــــــــــــــــــــــــــــــرِدُ

أَطْربنُــــــــــــــــــــــــــــي و َكيْــــــــــــــــــــــــــــف ال

()1

*

ُيطْـــــــــــــــ ـ ِربُ وهْـــــــــــــــــو معْبـــــــــــــــ ـدُ

*

*

( )1ديوان الفصحاء ،الورقة  ،75نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .51وهكذا ورد عجز البيت األول يف املصدر ( غري مستقيم الوزن).
( )2بهجة السرور ،الورقة  ،511نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .55قال ذلك يف مليح ،امسه ( شعبان).
( )3املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .451
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] البسيط [
شــ ـكَ ْوتُ حالُـــــيْ إَِليْهــــا وهْــــي تهْــــزأُ بُـــــي

وال تـــــرى أَخْـــــذها مُـــ ـنْ حُبِّهـــــا بُيـــ ـدُي

كَانـــــ ـتْ تظُـــــ ـنا بأَنِّــــــــيْ عاشُـــــــق ملُـــــــق

وأَنَّ نـــار الــــهوى فُــــي القَلْـــبُ لَــــمْ تقُـــدُ

فَ ُعنْــــــدما علُمــــ ـتْ حــــــالُي وقَــــ ـدْ بلَغــــ ـتْ

مُـــــن الــــــمحبَّةُ حـــــاالً أَوْهنـــ ـتْ جلَـــ ـدُي

رثـــــــ ـتْ وقَالَـــــــ ـتْ تــــــــــحققْنا مـحـــــــ ــبَّتهُ

()4

*

(يــا ب ـرْد ذاكَ ال ـذُي قَالَـتْ علَــى َكبُ ـدُي)

*

*

]الوافر [
سُـــــماطُكَ كُــــلا يــــومٍ فُـــــي ازْدُيــــادُ

ولَكُـــــنْ مــــــا تـــــــ ُمرا بُـــــهُ األَيــــــادُي

نشُــــــ ـما وال نــــــــرى شــــــ ـ ْيئعا َكأَنَّــــــــا

ُقطَـــــــاطن تشْـــــــتكُي أَلَــــــــم الفُـــــــؤادُ

حــــــــرام قَــــــ ـدْ حـــــــــمانا اهلل مُنــــــ ـهُ

وسُــــحْت قَــــدْ جبـــــوهُ مُـــــن الــــبُالدُ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص  .29وعجز البيت األخري للوأواء الدمشقي ،وأوله:
قالت صدقت الوفا يف احلبِّ عادتُهُ ( ديوان الوأواء الدمشقي ،ص.)529
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د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

نُشـــــــــا ُهدُهُ ونُـحْــــــــــرمُهُ فَن ْهجُـــــــــو

*

*

()4

وُننْشُـــــدُ عُنـــــدُ ت ْفرِقَـــــةُ الزِّبـــــادُي

*

] جمزوء الرجز [
كأنَّـــــــــــــما عُــــــــــــذارُه الـــــــــــــ

أشـــــــــــقرُ يف الــــــــــــخدِّ النَّــــــــــدُي

قنـــــــــــــديلُ بُلـــــــــــ ـ ْو ٍر لـــــــــــــه

()5

*

سُلْسُــــــــــل نة مــــــــــن عسْـــــــــــجدُ

*

*

]الطويل [
توقــــــ ـعْ مُــــــــن اهللُ الكَــــــ ـ ِريْمِ َلطَائُفــــــ ـاً

جدُ
وثُ ـقْ بُالــذي آواكَ فُــي خيْ ـرِ مسْ ـ ُ

فَشـــــــاهدْت فُيـــــــهُ األَوْلُيـــــــاء وقَلمـــــــا

تراهُمْ ُعيُونُ النَّـاسِ فُـي كُـلِّ مشْـهدُ

أَتيْـــــــــت إِلَيـــــــــهُ بُانْكُســـــــــارٍ وذُلـــــــــةٍ

تــ ـُئنا وتشْــ ـكُو مُــ ـنْ زمــ ـانٍ مُنكــ ـدُ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـحموِية) ،ص .12
( )2الوايف بالوفيات ،ج  ،45ص 192؛ واملنهل الصايف ،ج ،2ص  ،429وجاء فيه " :وله يف عذار
أشقر"؛ وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،2ص.21
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ورُمْــت اتِّضــاح الـــحالِ عــنْ كُــلِّ معْشــرٍ

حرامُيَّــــةٍ مـــــا فُـــــي ِهمُ َغيْــــرُ ُمعْتــــدُ

هُــــ ـمُ معْشــــــر أُسْــــــد وفُــــ ـيْهِمْ مُقَــــــدَّم

عوائُـ ـدُهُ ضـ ـرْبُ الـحُسـ ــامِ الــــمُهَّندُ

فَصـــادفْت مـــنْ أَمْلَـــى علَيـــكَ حـــديْثهُمْ

وعُـ ـدْت إِىل األَوطَـــانِ َغيْـــر مُشـ ـرَّدُ

إِذا الذ مظْلُــــــــــــوم بُبــــــــــــابُ إِلَهِــــــــــ ـهُ

تيسَّــر مـــا ي ْرجُــوهُ مُــنْ كُــلِّ مقْصــدُ

فَقَابُــلْ جـــمُيل اللطْــفُ بُالشاــ ْكرِ واعْتمُــدْ

علَـــى اهللُ تظْفَـــرْ بالنَّــــجاحِ وأَنْشُـــدُ

أليَّـــامُ مـــا كُنْـــت جـــاهُالً
(سـ ـُت ْبدُي لَـ ـكَ ا َ

()4

*

ألخْبـارِ مـنْ لَــمْ تُـزوِّدُ)
وي ْأتُيـكَ بُا َ

*

*

حرف الراء
]اجملتث [
أنــــــــــــا الـــــــــــــمُسمَّى حُســـــــــــيْناً

ــغرْ
واســــــــــــمُي تـــــــــــرا ُه مُصــــــــــ َّ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـقَاهُريَّة) ،ص .57،11والبيت األخري لطرفة بن العبد ( شرح القصائد
السبع الطوال اجلاهليات ،ابن األنباري ،ص.)511
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شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

لَــــــــــــــأَن يُصــــــــــــــغَّر خيْــــــــــــــر

*

مـــــــــــن أن يقـــــــــــال تكَبَّــــــــــــرْ

*

()4

*

]الطويل [
لَــــــ َقدْ ذهــــــبُوا ال خــــــيَّب اهللُ ســـــعْيهُمْ

يُرجاـــــون ُلطْـــــف اهللُ يف ذلُــــكَ السَّــــ َفرْ

بُــــــ ـأَيِّ قُلُــــــــوبٍ يــــــ ـذْهبُون وكُلهُــــــ ـمْ

ُعيُــون تُريُ ـدُ الكَشْــف ع ـنْ ذلُ ـكَ الـــخبرْ

ُهمُـــــــوم وت ْهدُيـــــــد وخـــــــوف ولَوعــــــةن

حمُلُهُ الــــبشرْ
ومـــا كُــلا هـــذا الــــحالِ يــــ ْ

ِإذا اشْــــــتدَّ أَمْـــــرُ الـــــــمرْءُ وازْداد هـــــــماهُ

()5

*

تــــــــــيقن أَنَّ اهلل يأُتيْـــــــــهُ بُــــــــــالظ َفرْ

*

*

[جمزوء الكامل [
َن دُماغَــــــــــ ـ ُه
أَســــــــــــد كَــــــــــ ـأ َّ

ي شـــــــــ ـكْ ُلهُ بُـــــــــ ـرْج كَـــــــــ ـُبريْ
فُـــــــــ ـ ْ

َن عيْنيْـــــــــــ ـ ُه قَنـــــــــــــا
وكَـــــــــــ ـأ َّ

ُديْــــــــــــــــل بــــــــــــــــأَعْال ُه مُــــــــــــــــُنريْ

الشَّــــــــــرا يظْهــــــــــرُ مُنْهُمــــــــــا

مُثْــــــــــــل الشَّــــــــــــرارةُ يسْــــــــــــت ُطريْ

( )1الوايف بالوفيات ،ج  ،45ص .191
( )2املقامات الريَّانية (املقامة القاهريَّة) ،ص.52 ،59
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ألهُلـــــــــــ
لا َ
َأظْفَــــــــــارُهُ مُثْـــــــــ ُ

ـــــــ ـةُ واألَكُــــــ ـفا هُــــــــي البُــــــ ـدُورْ

قَــــ ـدْ َأظْلَمــــ ـتْ مُــــ ـ ْن ظُلْمُــــ ـهُ

تُلْـــــــــكَ الرابــــــــــا فُـــــــــيْهِنَّ نُــــــــــورْ

وكــــــــ ـأَنَّ ســــــــــاعُد زنْــــــــ ـدُهُ

عـــــــــــامُوْدُ صـــــــــــخْرٍ ُمسْـــــــــــتدُيرْ

لَـــ ـوْ المســـ ـتْ يـــ ـدُهُ الصاـــ ـخُوْ

ر تفَسَّـــــــــختْ تُلْــــــــكَ الصاــــــــخُورْ

كُــــــ ـلا الوُحُــــــ ـوْشِ جُنُــــــ ـوْدُهُ

وعلَــــــى الـــــــجمُيْعِ هُــــــو األَمُــــ ـريْ

قَطَــــــع الطرِيْــــــق علَــــــى أُنــــــا

جريْ
سٍ مــــــــا لَـهُـــــــــمْ مُنْـــــــهُ مُـــــــــ ُ

فَتجافَلَــــــ ـتْ مُنْــــــ ـ ُه الـــــــــخُيُوْ

لُ و رُبَّـــــــــــما كَــــــــــادتْ تطُــــــــ ـريْ

وتشـــــــكلَتْ أَيْــــــدُي الدَّوابْــــــــ

بُ فَلَـــــــيْس يُــــــــمْكُنُها الـمسُــــــــريْ

ت عنْهــــــا الـــــــحُمُوْ
وتســــــاقَطَ ْ

لُ فَلَــــــ ـيْس تـــــــــحْمُلُها الظهُــــــــورْ

خطَـــــــــف الوكُيْـــــــــل بُنابُــــــــهُ

ومضـــــــــى بُـــــــــهُ ولَـــــــ ـهُ زئُـــــــ ـريْ

ب غَـــاب بُـــهُ ولَــــمْ
فُـــي الغـــا ُ

النصُــــــــ ـريْ
يُغْــــــــ ـنِ الـــــــــــمُساعُدُ و َّ
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هــــــــــذا قَضــــــــــاء خطــــــــ ـهُ

فُــــــــي لَوْحُـــــــ ُه الــــــــرَّبا القَـــــــدُيرْ

ولَـــــهُ جــــــزاء فُــــــي الـــــــجُنا

نِ فَكَــــــ ـمْ لَــــــ ـهُ فُيْهــــــــا ُقصُــــــــورْ

شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

هلل ُفيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إِرادةن
ُ

*

لَـــــــــــ ْم يــــــــــ ْدرِها إِال الـــــــــــخُبريْ

*

()4

*

] الكامل [
ُقفْ بـي على وادُي األَراكُ مُـخبِّرا

سُــــــكانــــ ُه عــن حــالَتُي ُبـــما تــرى

فَــــــهُنا َك غُــــزْالن تــــــمكن حُـــ ـبُهُمْ

مُـنِّي وعنْ َطرْفُــي نفَوا َطيْف الكَرى

فَإِذا رأَيْت دُمُـوع عيْنُـي قـد جـرتْ

هلل عـــــمّا قــــد جــــرى
خبِّـــ ْرهُمُ بــــا ُ

مُنْ كُلِّ َأهْيـف كال َقضُـيْبُ معاطُفـاً

حسْــــناً والغزالَــ ـةُ منْظَــــرا
والبــ ـدْرِ ُ

فــــاقْنعْ بــــأدنى نظْــــرةٍ مُــ ـنْهُمْ وال

تطْمـ ـعْ بشـ ـيْءٍ بعْـــد ذاكَ فَتخْســـرا

وإذا رأيْـــت هُنـــا َك طَرْفـــاً َأسْـــودا

()5

َفــاعلَمْ ُبــأنَّ هُنــاكَ موْتـاً أَحْـمـــرا

] اهلزج [
ب يف دُنْيــــــــــــــا
يهِــــــــــــــيمُ القَلْــــــــــــ ـ ُ

وعنْهــــــــا لَــــــ ـمْ نجُــــــ ـ ْد صــــــ ـبْرا

( )1املقامات الريَّانية ( املقامة الـواسُطُيَّة) ،ص.22 ، 21
( )2عقود اجلمان ،الورقة  ،412نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص.51
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ت فَقَـــــــــ ْد رُحْنـــــــــا
ـــــــــد ْ
فـــــــــإن ص َّ

*

بــــــــــال دُنْيــــــــــا وال أُخْــــــــــرى

*

()4

*

] جمزوء الرجز [
أصـــــــبحتُ مـــــــن دون األنـــــــا

م للرَّقيــــــــــــــــ ـبُ شــــــــــــــــــاكُرا

ألنّــــــــــــــــــــ ـهُ إذا أتــــــــــــــــــــــى

()5

*

كـــــــان الــــــــحبيبُ حاضُـــــــرا
*

*

] الوافر [
خذْ عرُوْســــــاً
إِذا رُمْــــــت الــــــزَّواج فَـــــــ ُ

تسُـــــــراكَ طَفْلَـــــــةً حسْـــــــناء حُـــــــرَّهْ

فَــــ ـإِنْ رجعــــ ـتْ إِلَــــــى أَصْــــ ـلٍ و ُديْــــ ـنٍ

()1

فَقَـــدْ َكمُلَـــتْ لُــــخا ُطبُها الــــمسرَّهْ

] املتقارب [
كــــأن اهلــــالل نزِيــ ـلُ السَّـــــماءُ

وقـــــــد قـــــــارن الزاهـــــــرةَ النَّيِّــــــــرهْ

( )1بهجة السرور ،الورقة  ،521نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .52نظمها يف مليحة ،امسها ( دنيا ).
( )2الوايف بالوافيات ،ج  ،45ص .192
( )3املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .451
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شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

سُــــوار حلســــناء مــــن عسْــــج ٍد

*

علــــى قُفْلُــ ـهُ وُضــــعتْ جــ ـوْهرهْ

*

()4

*

] الرجز [
حوِ والقُــــرْآنِ يـــــا
يـــــا فاضُـــ ـالً يف النَّــــــ ْ

مـــــن فـــــاق يف عُ ْلمُــــــهِما وحـــــرَّرهْ

( )1الوايف بالوافيات ،ج  ،45ص  .191قال الصفدي قبل البيتني  ":وأنشدني من لفظه له يف اهلالل،
مقارن الزاهرة"؛ والـمنهل الصــــــــايف ،ج ،2ص429؛ والدلـــيل الشـــــــــايف ،ج ،4ص،591
وفــــيه عــجــــز البـيـت الثــانـي:
على قفله رصعت جوهره؛ وتذكرة النبيه ،ج ،1ص ،152وفيه جاء صدر البيت األول :كان اهلالل
جبو السماء ،كما جاء البيت الثاني :سوار احلسناء من عسجد على قفله ركبت جوهره! ؛
وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،2ص ،21وفيه جاء صدر البيت األول :كأن اهلالل
جبو السماء؛ واملنتقى من درة األسالك ،وجاء البيتان فيه:
كأن

اهلالل

جبوّ

السماء

وقد

سوار حلسناء من عسجدٍ

قارن

الزهرة

النيّره

على قفله ركبت جوهره

والدرر الكامنة ،ج ،5ص  ،415وجاء البيتان فيه هكذا :
كان الـهالل حنو الســـــماء

وقــد قـــارب الزهــرة النريه

سوار احلسناء من عسجد

ركـــــبـــت

عــــــــلـى

ودرر العقود الفريدة ،ج ،5ص ،15وجاء البيتان فيه:
كأن اهلالل جبو الســــــماء
سوار حلسناء من عسجد

قفله

جـــــــــــــــــوهــــــره

وقـــــــد قارب الزهرة النريه
على قفله ركبت جوهره
جملة العلوم العربية
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الـــذ ْكرِ وهْـــو مُفْـــرد
مـــا اسْـــم أَتـــى يف ِّ

مُعــــــرَّف وصْــــــفاً لُـــــــج ْمعٍ نكُــــــرهْ

َأجُـــبْ سُـــؤالي واغْتـــنُمْ شُـــكْري فَمـــا

()4

*

أَْبذُلُـــــــ ـهُ إِال لُـــــــ ـذُ ْهنٍ أَظْهـــــــــرهْ

*

*

]الوافر [
ط لُــــــي ِرزْق ولَكُـــ ـ ْن
أَنـــــا الــــــخيَّا ُ

س ُعبْـــــر ْه
أَرى حـــــالُي مُـــــن اإلِفْـــــال ِ

ي مُقَــــص
ذُراعُــــي ُفيْــ ـ ُه مُــ ـ ْن فَقْــ ـرِ ْ

()5

ي خــــارِج مُــــن خُـــ ْرمِ إِبْــــرهْ
و ِرزْقـُـــــ ْ

] الطويل [
أميــــــ ـلُ إىل ثغْــــــ ـرِ الـمـــــــــلُْيحِ ومُثْلُــــــ ـهُ

التقْبُيْـــــ ـلُ إ ْن نعُـــــــم الثَّغْـــــ ـرُ
ويُعْجُبُنـُــــــــــي َّ

( )1أحلان السواجع بني البادئ والـمُراجع  ،ج  ،4ص  .522واخلطاب يف األبيات للصفدي ،وقد
أجابه بأبيات على نفس الوزن والقافية ( انظر :أحلان السواجع،ج ،4ص .)522
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص  ،21وقد ورد البيتان يف املقامة الـمُصْرِيَّة ،ص 22؛ كما
وردا يف كتاب عبداهلل كنون ( النبوغ املغربي يف األدب العربي ،ج ،5ص  ،)242ضمن مقامة
احلجّام ،البن الطيب العلمي ،وعجز البيت الثاني فيه :ورزقي خارج من عني إبرة؛ ويف األنيس
النفيس املغين عن اجلليس ،احلاشية ذات الرقم ( ،)4ص  ،219هكذا:
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إن الـخياطة لي رزق ولكن

أرى حالي من اإلفالس عربه

ذراعي فيه من فقري مقص

ورزقـي خارج من ضرم إبره

شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

فَــــــإذا مــــــا الحــــــتْ علَيْــــــ ُه شــــــوارِب

*

(فــال خيْـــر يف اللـــذَّات مُــنْ دونُـــها سُــ ْترُ)

*

()4

*

] الطويل [
حكَايـــــــــاتٍ فَهـــــــ ـذّبْتُ لَفْظَهـــــــــا
ســــــــــمُعْتُ ُ

فَعــــــــادتْ مقَامــــــــاتٍ حكَــــــــى لَفْظَهــــــــا الــــــ ـدارا

إِذا طَـــــــــالَع اإلنْســـــــــانُ فُيــــــــ ُه بـــــــــدتْ لَــــــــهُ

مـــــــــحا ُسنُ يـــــــــجْلُوها لَــــــ ـ ُه الــــــــنَّ ْظمُ والنَّـــــــــثْرُ

ألسْـــــــــماعِ قَهْــــــــوةَ لَفْظُهــــــــا
تُـــــــدُيْرُ علَــــــــى ا َ

ل الــــــــــخمْرُ
أللْبـــــــــابُ مـــــــــا يفْعــــــــ ُ
ل بُا َ
َفتفْعــــــــ ُ

حمْ علَـــــــى الــــــذُي
فَيـــــــا نـــــــاظُراً فُيهـــــــا تـــــــر َّ

()5

*

كَســــاها ثُيــــاب الـــــحُ ْسنِ يـــــحْصُلْ لَـــكَ األَجْــ ـرُ

*

*

] السريع [
هلل سُـــــــ ـبْحانهُ
كُــــــــنْ واثُقــــــــًا بُـــــــــا ُ

فَهْــــــــــو بُــــــــــــما يفْعلُــــــــــ ُه َأخْبــــــــــرُ

( )1بهجة السرور ،الورقة  ،412 ،419نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره
ومقاماته ) ،ص .52وال معنى لـ( مثله) يف صدر البيت األول ،ولعل الصواب (لثمه) ،وصدر
البيت الثاني هكذا ورد يف املصدر! وعجزه تضمني ألبي نواس ،وصدر بيت أبي نواس :فبح
باسم من تهوى ودعين من الكنى ( ديوان أبي نواس ،ص.)414
( )2املقامات الريَّانية( املقدمة) ،ص  .42وعجز البيت الثالث متأثر بقول ذي الرمة:
وعينان قال اهلل كونا فكانتا فعوالن باأللباب ما تفعل اخلمر (ديوان ذي الرمة ،ج ،4ص.)292
جملة العلوم العربية
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ولَــــا تُعانُــ ـدْ فُــــي الــ ـ ُذيْ قَــ ـدْ قَضــــى

فَهْـــــــو علَـــــــى دفْــــــ ِع األَذى أَقْـــــــدرُ

ال
ألمْــــ ِر مُسْـــــتعْجُ ً
ولَـــــا تكُــــنْ فُـــــي ا َ

ل مــــــنْ يعْجــــــلُ قَــــــدْ يعْثُــــــرُ
فَكُــــــ ا

ت
اُصْــــــــــــبُرْ إِذا نائُبــــــــــــ نة أَقْبلَــــــــــــ ْ

فَطَالَـــــــــما فَــــــــاز الــــــ ـ ُذيْ يصْــــــ ـبُرُ

ألمْــــــــــــر إِىل ربِّــــــــــ ـهُ
ضا َ
وفَــــــــــــوِّ ِ

ِن مــــ ـنْ فَــــــوَّض مــــــا يـــــــخْسرُ
فَــــ ـإ َّ

ي خ ْلقُــــــ ـهُ
ُلرحْـــــــــمنِ فُــــــ ـ ْ
ِن ل َّ
فَــــــ ـإ َّ

ظ مــــــــا تُـــــــــحْص ُر
لَطَائُفـــــــًا بُــــــــالل ْف ُ

هلل سُــــــ ـبْحان ُه
مــــــ ـنْ يسْــــــــت ُع ْن بُــــــــا ُ

كَـــــــــان بُــــــــــما يطْلُبُـــــــــهُ ي ْظفَـــــــــرُ

ت
وانْظُــــــــ ـ ْر إِىل واقُعــــــــ ـ ٍة ســــــــــطر ْ

مقَامـــــــ ـ ًة أَحســـــــ ـ ُن مـــــــــا تـــــــ ـ ْذكُرُ

ل الـــــــذُي
معْتبُـــــــرًا بُـــــــاْبنِ الوكُيْـــــــ ِ

ســـــ ـطَا علَيْـــــــ ُه األَســـــــدُ القَسْـــــــورُ

وبعْـــــــد َأنْ صـــــــار علَـــــــى صـــــ ـ ْدرِهُ

ف الـــــذُي ُيقْــــــد ُر
ـن لَــــــه اللطْـــــ ُ
عـــــ َّ

هلل بُتخْلُيْـصُـــــــــــــــــ ــ ُه
وقَـــــــــــــــــــدَّر ا ُ

مُـ ـ ْن هـ ـوْ ِل مـــا يـخْشـ ــىْ ومـــا يــــحْذرُ

س الـــ ـذُي كَـــــان قَـــ ـ ْد
وعـــــاد بُـــــالكُيْ ِ

ألحْــــــــــمرُ
با َ
راح وفُيْـــــــ ـ ُه الـــــــــذَّه ُ

واقُعــــــــــ ـ نة َأخْبرنُــــــــــــي صــــــــــــادُق

بُـــــــــها صــــــــدُوق بُالــــــــذُي يُـــــــــخْبُرُ

جع ْلتُهــــــــا نظْمــــــــاً ونثْـــــــــراً حلَــــــــتْ

كَأَنَّهـــــــــــا فُـــــــــــي لَ ْفظُهـــــــــــا سُـــــــــــكرُ

لُغــــــــــــــادةٍ أَلْفَاظُهــــــــــــــا ح ْليُهــــــــــــــا
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وروْضــــةن يانُعــــةن قَــــدْ جــــرى

بـــــــــ ـيْن رُبــــــــــــا أَزْهارِهـــــــــــا كَـــــــــ ـوْثرُ

إِنْســـانُ مـــا ُفيْهـــا قَ ُليْـ ـلُ الــــحيا

فَإِنَّـــــــــــــــــــــــما شــــــــــــــــــــــاُنئُها أَبْتــــــــــــــــــــــرُ

أَنْشــــــا الـــــــح ِر ْيرِيا مقَاماتُــــ ـهُ

()4

*

أَحْســــــــــــنُ ُمنْهــــــــــــا هــــــــــــذُهُ وأَفْخــــــــــــرُ

*

*

] اخلفيف [
ُلعُــــــــن النَّــــــ ـ ْر ُد إِنَّ فُيْــــــ ـ ُه ُن ُقوْشــــــ ـاً

ي هُــــو الـــــم ْنصُورُ
خذلَتْنُـــــيْ واسْـــــ ُم ْ

ي نكُيْــــ ِريْ
جــــار جـــــا ِريْ وبهْدلَتْنـُـــــ ْ

ووجــــــدْتُ البُنُــــــوْج فُيْهــــــا فُتُــــــ ْورُ

ألمُيْـــ ـرِ فُيْـــ ـ ُه ُمضُـــ ـرًّا
كَـــــان رهْـــ ـ ُن ا َ

ُمُيْــــــــــ ِر سُــــــــــرُ ْو ُر
ُبقَذالُـــــــــــي ولُ َ

نتعــــــاطَى علَيْــــ ـهُ كَــــ ـأْس الـحُـــــــميَّا

بُسُـــــــقَا ٍة مُثْـــــــلِ البُـــــــدُ ْو ِر تـــــــدُ ْو ُر

ألمُيْــــ ـ ِر مُــــ ـ ْن سلْســــ ـبُ ْيلٍ
با َ
فَشــــــرا ُ

()5

ي مُزاجُـــــــ ـهُ كَـــــــــا ُف ْو ُر
وشـــــــــراُب ْ

] البسيط [
ي ع َلــى
مــا دار ُفـــيْ خ َل ـدُيْ ص ـفْعُ ْ

ـف عبْــدٍ مغُــيْظٍ وهْـــو مسْــ ُروْرُ
مُــنْ كَــ ِّ

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقــدْْ
ي
َفـعُنُـدقيْتُ ســاحُل م ْولَانــا األَمُ ْيـرِ و

أَحْنــى ع َلــى ســاحُلِ الـــم ْنصُوْرِ َكــافُوْرُ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـواسُطُيَّة) ،ص.71
صرِيَّة) ،ص .77
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـب ْ
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ومــــا ارْتضــــى ســــاحُلُيْ بُــــالكَفِّ

()4

حتَّـــى أَتتْـــ ُه علَـــى صـــفْعُيْ دنـــانُيْرُ

يصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ*عُ ُه *

*

] الطويل [
خُبرُ عـــــ ـنْ َأحْوالُـــــ ـهُ وصُـــــ ـفَاتُهُ
ســـــ ـُأ ْ

بُـــما قَــدْ جــرى لُـــيْ واألَحا ُديْــثُ تُــؤْثرُ

أَســـــــأتُ إَِليْـــــ ـهُ مـــــــرَّةً بعْـــــــد مـــــــرَّةٍ

فَعـــــام َلُنيْ بُالـخيْــــــرِ والــــــخْيرُ يُـــــ ْذ َكرُ

إلحْســــان ُعنْــــدُي ُلعُ ْلمُــــهُ
وقَــــدْ زرع ا ِ

()5

*

بُــــأَنَّ ُزرُوْع الـــــخ ْيرِ ت ْزكُــــوْ وُتثْـــــ ُمرُ

*

*

] الكامل [
إِنَّ الـــمناصُب َلـــمْ ت ُك ـنْ مُ ْل ـكَ

ص علَـــى الـحســــناتُ حُـــيْن
فَـــاحْ ِر ْ

ْصٍ
ئ
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخـرِ
اهمُـــي ُتشْـــبُ ُه الــــحمَّام شـــ

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُرُُر
ك عـــــا
تمُُبنْاهشـــــا وآخـــ ـرُ بعْـــــد ذلُـــ ـ َ

ِجَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُلـاـرك
ص ع َلــى تنْظُ ْي ـفُ ح
فـخـاحْ ِر ْ

()1

ك َطــاهُرُ
ضـ َ
تـــ ْمضُيْ لُتتْرُكَهــا وعُرْ ُ

عُنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما

صرِيَّة) ،ص .415
( )1املقامات الريَّانية(املقامة الـب ْ
( )2املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص .412
( )3املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص .412
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] البسيط [
ت بُــــــخوْدٍ قَــــداها غُصُـــــن
إِنِّـــــي خلَـــــو ُ

ي ســــــنا القَمــــ ـرِ
جهُهــــــا يـــــــحْكُ ْ
ُت ْركُيَّــــ ـةن و ْ

ت أَ ْذكُـــرُهُ
فَــــ(كَان مــــا كَــــان مُــــمَّا لَسْـــ ُ

()4

*

َفظُـــــنَّ خيْـــــراً وال تسْـــ ـأَلْ عـــ ـنِ الــــــخبرِ)

*

*

]البسيط [
أَنْكـ ـرْت مُـ ـنْ فَـ ـرْطُ ت ْع ُظيْمُـ ـيْ وت ْكرُمتُــــيْ

لُعامُـــــلٍ حســـــنِ األَوْصــــــافُ مُعْتبـــــــرِ

ومـــا علُمْـــت بُــــما قَـــدْ تــــمَّ لُــــي معـــهُ

وم ـا اطلَعْــت علَــى مــا كَــان مُ ـنْ خب ـرِي

ولَــــ ـوْ أَحطْــــــت بُــــ ـهُ عُلْمــــ ـاً وم ْعرِفَــــ ـةً

بُ َفضْـــ ـلُهُ قُلْـــــت هـــــذا أَوْحـــ ـدُ البشـــ ـرِ

قَـــدْ كَـــان مُوْســـىْ كَلُـــيْمُ اهللُ أَنْكَـــر فُـــي

ضرِ
ثالثــــ ـةٍ ذاتُ أَسْــــــرارٍ مُــــــن الـــــــخ ُ

فَ ُعنْــــــدما اتَّضــــــحتْ أَسْــــــرارُ حُكْمتُــــ ـهُ

فُـــــي فُعْلُـــــهُ جـــــاءهُ فُـــــي زِيِّ مُعْتـــــذُرِ

فَاسْــــــمعْ كَالمُـــــيْ فَفُــــــي أَلْفَاظُـــــهُ دُرر

()5

*

نظَ ْمتُهــــا سُــ ـيْرةً مُــ ـنْ أَحْســ ـنِ السِّــــيرِ

*

*

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـمُصْرِيَّة) ،ص  .95والبيت الثاني البن املعتز ( شعر عبداهلل بن املعتز،
صنعة أبي بكر الصولي ،ج ،1ص ،21وفيه وكان ما كان .)...
( )2املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص .412
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] الطويل [
فَيـــا فَرحُـــيْ لَــــمَّا رَأيْـــتُ احْــــمُرارها

و َقدْ برزتْ فُـي الكُـيْسِ حــمْراء كَالــج ْمرِ

وخــــامر عقْلُــــي ُعنْــــد ذلُــ ـكَ نشْــــوةن

أَر ْتنُــي انْشُــراحاً لَ ـيْس ُيوْجـدُ فُــي الـــخ ْمرِ

وقُلْـــ ـتُ إِلَهِـــ ـيْ هـــ ـذُهُ ُنعْمـــ ـةن أَتـــ ـتْ

إِلَـــــيَّ بُـــــها خلصْــــتنُي مُــ ـنْ أَذى الفَقْــ ـرِ

وأَلْصـ ـقْتُ وجْهِـ ـيْ بُـــالثَّرى مُتواضُـ ـعاً

()4

*

وقُلْـ ـتُ إِلَــــ ِهيْ هـ ـذُهُ سـ ـجْدةُ الشاـ ـ ْكرِ

*

*

] السريع [
وبــــــــــحْرةٍ يظْهـــــــ ـرُ فيهـــــــــا الــــــــــحيا

فَواقُعـــــــ ـاً ُتعْــــــــــجُب يف الــــــــــم ْن َظرِ

مُثــــــــــــــل بُســــــــــــــاطٍ لَونُــــــــــــــه أزرق

()5

مُرصَّـــــــــع بالــــــــدارِّ والــــــــــجوْهرِ

] البسيط [
قَ ـدْ خاننُـــي الــدَّ ْهرُ لـــمّا شُ ـ ْبتُ يف نظَــرِي

وزال مــا كــان عنــدي مــن قُــوى ذكَ ـرِي

كــــــذلك الــــــدَّ ْهرُ مل تُــــــؤْمنْ غَوائُلُــــــهُ

()1

فلَــ ـيْس ُيبْقُــ ـيْ علــــى عــ ـيْنٍ وال أَثــ ـرِ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .451 ، 455
( )2الوايف بالوافيات،ج  ،45ص .192
( )3بهجة السرور ،الورقة  ،417نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص.52
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]جمزو الرمل [
أنـــــــــــــــا صُوفُــــــــــــــــي مُرِيْـــــــــــــــد

صــــــــــاحُب الـــــــــــخدِّ الـــــــــــحرِيْرِي

ل عنـــــــــِّي
لــــــــيس قَطْــــــ ـعُ الوصْــــــ ـ ِ

()4

*

يف هـــــــــــــــــــــوا ُه بـــــــــــــــــــــال َفقُيْرِ

*

*

]الطويل [
إِذا خصَّــــــــــكَ اهللُ الكَــــــــــ ِريْمُ ُبنُعْمــــــــــةٍ

فَــال تـــمْنعِ الـــمُسْ ُكيْن مُ ـنْ رُبْ ـعِ عُشْ ـرِها

وال تكْسُـــــــرنْ قَلْـــــــب الفَ ُقيْـــــ ـرِ بُــــــــمنْعُهُ

وأَدِّ بُــــــما تُ ْع ُطيْـــــهُ واجُــــــب شُـــــ ْكرِها

وإِيَّــــاكَ مُــ ـنْ كَسْــ ـرِ القُلُــ ـوْبُ فَإنَّـــــها

تكَفـــــل ربا العالَــــــ ُميْن بُــــــجْبرِها

ُالزكَــــاةُ وج ْدتُــ ـهُ
خ ْيلٍ ب َّ
فَكَـــمْ مُــــن بـــــ ُ

صيْب بُسـهْمٍ مُـنْ صـوائُبُ ِو ْزرِهـا
أُ ُ

صلُ أَمْــــــواالً ويـــــــمْنعُ حقهـــــا
يُـــــــح ِّ

حرْمانُ مُـــنْ كَسْـــبُ
حرِمُهُ الــــ ُ
ويــــ ْ

ــــمْنتُهُ فُــــيْ مقَامــــةٍ
ويكْ ُفيْــ ـكَ مــــا ض َّ

جرِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َأ ْ
حوتْ حُكَماً ُمثْل الرِّياضِ وز ْهرِها

جوْمِ بُنْثرِهــــا
تفُـــ ْوقُ علَــــى زُهْـــرِ الناـــــ ُ

وتعْلُـ ـوْ علَـــى ُدرِّ العُقُـ ـوْدُ بُشُـ ـ ْعرِها

( )1بهجة السرور ،الورقة  ،421نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص.59
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وتُهْ ـدُيْ إِىل اآلفَــاقِ طَيِّــب نشْ ـرِها

إِذا تُلُيــتْ فُــيْ مــــجْلُسٍ فَـــاح ُع ْطرُهـــا

()4

] الكامل [
الرسُـولُ فَلَـمْ يعُـدْ بُــجوابُهُ
غَاب َّ

فَفَهِمْتُ معْنى الـحالِ فُـي تأْخُيْرِ ُه

وكَأَنَّـــهُ لَـــــمْ يلْــــق أَمْــــرًا طَــــائُالً

فَــــأَراد بالتَّـــ ـأْخُيْرِ سُــــتْر أُمُـــــورِ ُه

مـــا ضـــرَّهُ لَـ ـوْ جاءنُــــيِ بُــــجوابُهُ

حضُـورِهُ
وعلُمْتُ ما قَدْ تــمَّ عُنـد ُ

ِإنْ كَــان خيْــراً نُلْــتُ مُنْــهُ بُشــارةً

()5

*

َأ ْو غَيْـــرهُ فَكــرْتُ فُــــي تــ ْدبُيْرِهُ
*

*

]الطويل [
إِذا اشْـــتغل اإلِنْســـانُ بُـــالب ْيعِ والشِّـــرا

و ُفيْ مكْسبُ األَمْوالِ ُطوْل نهارِهُ

ولَـ ـيْس لَـ ـهُ فُـ ـيْ دارِهُ مـ ـنْ ي ُسوْسُـــها

إِذا غَــاب فُـيْ أَشْــغالُهُ عـنْ دُيــارِهُ

فَـــذلُكَ ُعنْـــدُيْ مُ ْهمُـــل أَمْـــر ن ْفسُـــهُ

ختُيــارِهُ
ومــا عاقُــل يرْضــى بُــهُ بُا ْ

فَالبُـــــدَّ لَُِنْســـــانِ مُــــنْ زوْجـــ ـةٍ إِذا

تــأَخَّر تبْقَــى ع ْينُهــا فُــي اْنُتظَــارِهُ

وتُصْـــلُحُ مــــا تـــــخْتارُهُ مُـــنْ أُمُــــورِهُ

خدُمُهُ فُــ ـيْ َفرْشُــ ـهُ ودُثــــارِهُ
وتـــــ ْ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .452
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص .22
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إِذا لَـــمْ يكُ ـنْ فُ ـيْ منْ ـ ِزلِ الـــمرْءُ حُــرَّةن

*

تُدبِّـــرُهُ ضــاعتْ مصــالُحُ دارِهُ

*

()4

*

حرف السني
] البسيط [
يــــا ربِّ عفْــــوكَ عـــــمَّا كَــــان مُــ ـنْ زلَــ ـلٍ

ح ْيسِ
حرُسْ عُبادكَ مُـنْ َكيْـدُ الــمنا ُ
فَا ْ

تعــــاظَم الـــــخوفُ واشْــــتدَّ الــــبالءُ ومــــا

حيْلَ ـةن َغيْــر أَنْ أَ ْمضُــي إِىل س ـ ْيسِ
لُـــي ُ

مُ ـنْ بعْ ـدُ صُ ـحْبةُ أَهْ ـلِ العُلْ ـمِ ت ْرغَ ـبُ فُـــي

وُدِّ النَّصـــارى وتهْـــوى كُـــلَّ قُسِّـ ـ ْيسِ

فَ َكيْـــــف ترْضـــــى إِذا جـــــاورْتهُمْ بـــــدالً

عـــ ـنِ األَذانِ بُأَصْـــــواتُ النَّـــــوا ُق ْيسِ

الصَّـــــ ْبرُ ُعنْـــــدُي أَوْلَـــــى مُـــــنْ تشـــــاتتُنا

عــــنْ أَهْلُنــــا فَتــــوقَّ َكيْــــد إِبْلُــــ ْيسِ

تــــــــمسَّكُوا بُــــــــجنابُ اهللُ واعْتصُــــــمُوا

بُــــحبْلُهُ َفهْـــو ُينْجُــيْكُمْ مُـــن البُـــوسِ

قَ ـدْ كَــان مُ ـنْ َقبْلُنــا الـــمأْمُونُ ُينْشُ ـدُ فُـــي

حـــوا ُدثُ الـــرَّأْيِ بيْتـــاً ُفيْـــهُ تأنيســـي

دعْهــا ســـماوَِّي ًة تـــجْرِي علَــى قَــدرٍ

ال ُتفْسُدنْها بُرْأيٍ مُنْكَ معْكُـوسِ

()5

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .451
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـحموِية) ،ص  .19والبيت األخري ورد منسوباً للغزّي يف ( شرح نهج
البالغة ،ج ،49ص.)442
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]الطويل [
تــــجنَّبْ ر ُديْء األَصْـ ـلِ واحْـــذرْهُ واجْتهِـ ـدْ

ف
علَـــى طَـ ـ ْردُهُ فَالْــــخيْرُ فُـــي شـــر ُ

س
ــــــــر مُنْــــــــ ُه بُــــــــــملْم ٍ
وإيَّــــــــا َك َأ ْن تغْت َّ

س
اجلُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـنْ ِ
يلُــــ ْي ُن إِذا جرَّبْتــــ ُه حالَــــةَ اللمْــــ ِ
س

ـإن األَفَــــــاعُي قَاتــــــل سُـــــــماها لُمــــ ـ ْن
فَـــــ َّ

تدانــــى ِإلَيْهـــا وهْـــي لَيِّنـــةُ اللمْـــسِ

ك مُـ ـنْ صُـ ـدْقِ الوصُــ َّـي ُة مـــا جـــرى
وي ْكفُيْـ ـ َ

س
علَيَّ ومـا القَيْـتُ مُـنْ ذلُـكَ الـنَّحْ ِ

ت ِإلَيـــــهُ الـــــــخيْر كَافَــــــا ُبضُـــــدِّ ُه
وصـــــلْ ُ

وأَ ْولَيْتُـــــ ُه بُـــــرًّا َفقَابـــــل بُـــــالعكْسِ

فَكَــــ ـ ْم لَيْلَــــ ـةٍ قَضَّــــ ـيْتُها فُــــــي عســــــاكُ ٍر

مُن البقِّ والنَّا ُم ْوسِ فُي ذلُكَ الـحبْسِ

ت األَذى مُــ ْن ذلُــكَ الـــ ُمدْبُرِ الــذُي
وجــدْ ُ

ـدمْسِ
رأَى َقصْــد ُه نقْلُــي ِإلَــى ظُلَـمِ الـ َّ

وضــــيَّع َأمْــــوالُي وعُرْضُــــي ومقْصــــدُي

ت نفْسُـي
ولَ ُكنْ حـمدْتُ اهلل َأ ْن سـلُم ْ
()1

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص  .25وقد ورد هذا النص يف كتاب عبداهلل كنون ( النبوغ
املغربي يف األدب العربي ،ج ،5ص  ،)252 ، 251ضمن مقامة احلجّام ،البن الطيب العلمي،
وفيه اختالف يف بعض األبيات ،فقد جاء عجز البيت الثاني يف هذا املصدر :يلني وجنــِّـــبْه
اجتنابك للرجس ،ولفظة القافية يف البيت الثالث وردت (املسِّ) ،وصدر البيت الرابع :يكفيك
يف ،وعجزه وما لقيت ،وجاء البيت اخلامس هكذا:
تقصَّدته باخلري كافى بض ده

وأوليته املعروف جازاه بالعكس ،وبداية البيت السادس :وكم ،...

وبداية البيت السابع :أقاسي األسى ،ولفظة قافيته :الرمس ،ويف عجز البيت الثامن :محدت اهلل
إذ .
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حرف الشني
] الطويل [
خُصُصْــت بفَضْ ـلٍ لــيس ُي ْد ِركُ ـهُ فَتــى

*

وذلــك فضْـلُ اهللُ ُي ْؤُتيْـهُ مـنْ يشــا

*

()4

*

حرف الضاد
]الطويل [
يقولـــــون قـــــد الح العُـــــذارُ بُــــــخدِّه

فَلُــــمْ كُنــــت فيــــه للعــــذُولِ تُعــــا ِرضُ

فقلـــتُ هلــــم كُفــــوا فجــــوهرُ حُسْـــنُهُ

()5

*

على حالُهُ بلْ عارض الــخدَّ عـا ِرضُ

*

*
حرف الطاء

]الطويل [
عزمْــ ـتُ علــــى أنْ أَغْتــ ـدُي مُـــــتجنِّداً

وَأرْحــ ـلُ عــ ـنْ أَهْــ ـلِ الكُتابــ ـةُ والـــــخط

( )1الشتويات ،ص .492واخلطاب البن فضل اهلل العمري.
( )2الوايف بالوافيات ،ج  ،45ص .192 ،191
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()4

وإنْ ُقيْــــل َأيْــــن الــ ـرامْحُ  ...يف وســ ـطُي

وإن ُقيْــل َأيْــن الـــخ ْيلُ قُلْ ـتُ قَوائُـــمُي

*

*

*

حرف العني
] املتقارب[
كَـــــــالمُ العـــــــواذُل مـــــــا يُسْــــــــمعُ

ودعْـــــوى الــــــمحبَّ ُة مـــــا تُـــ ـدْ َفعُ

شــــــــواهُدُها لَـــــــــهب يف الضاــــــــلوعِ

وفَــ ـ ْيضُ الــ ـداموعِ الــــيت تـــــهْمعُ

مســــاكنيُ َأهْــــلُ الـــــهوى مــــا لَـــــهُمْ

مُعــــــــني وال شــــــــافُع يشْــــــــ َفعُ

غَــــــــرام يغيــــــ ـبُ بُــــــ ـهُ وعْــــــ ـيُهُ ْم

ب مـــا يصْـــنعُ
فَــــما يعْـــرِفُ الصَّـــ ا

يُرجاـــــــــون عـــــــــوْد َة أَفْهامُـــــــــــهِمْ

إِلـــــيه ْم ومـــــا فـــــات ال يرْجُـــــعُ

وكيــــــف يعــــــو ُد ُلَأهْــــ ـلِ الصَّبابـــــــ

ــــ ـةُ وعْـــــي ومُسْـــــتبْعد أَ ْن يعـــــوا

ولــــــي صــــــاحُب وُ ادهُ يف الـحشــــ ــا

لَــــــــــ ُه مُسْــــــــــتقَر ومُسْــــــــــتودعُ

أَلُفْـــــ ـتُ بُـــــ ـ ُه يف زمـــــــانِ الصِّـــــــبا

فَــــــما لـــــي عـــــن حُبِّـــ ـ ُه مرْجُـــ ـعُ

حباـــــ ـهُ
تــــــــمكن مـــــــن مُهْجـــــــيت ُ

فَــــــــما لُسُـــــــواهُ بُــــــــها موْضُــــــعُ

( )1عقود اجلمان ،الورقة ،29،22نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .52والفراغ يف عجز البيت الثاني حمل كلمة نابية ،مهملة.
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صــــالحي خليلـــــي أَمـــــريي أَخـــــي

صــــديقي ذُخْــــري الــــذي ينْفَــــعُ

لَقـــد فـــاق يف ال َفضْـ ـلِ َأهْـــل الزَّمـــانِ

ت مـحاسُــــــــُنهُ أَجــــــــْمعُ
وراقَـــــــ ْ

ت مـــن العالَـ ُميْــــ
حبْ ُ
وكـــم قـــد صــــ ُ

ــــن أُناســـاً وهُـــ ْم قَـــلَّ أَ ْن ينْ َفعُـــوا

ومل أَر فــــيهمْ مُقيـــــماً علــــى الـــــ

وِدادُ سُــــــــــــواهُ إِذا ضــــــــــــيَّعُوا

وقَــــــد كُنْـــــتُ يف حلَـــــبٍ شــــــيِّقاً

إِليــــ ـهُ وقَلْــــــيب بُـــــــها مُوْجــــ ـعُ

أُرجِّــــي اجْتُمــــاعُي بُــــهُ والنَّــــوى

تــــــحُولُ وتنْــــأَى بـــــي األَ ْربُـــ ـعُ

وكُنْـــ ـتُ كَ ِرهْـــ ـتُ مُقـــــامي بُــــــها

وضـــاق علَـــيَّ الفَضـــا األَوســـعُ

وضــــاع بُـــــها العُـــــمْرُ ال فاضُــــل

إِذا قُلْــــــتُ يفْهــــــمُ أَو يسْـــــــمعُ

ومــــــــــا زال يف أَملــــــــــي أَنَّنــــــــــا

ننــــــــالُ اللقــــــــاء ونسْــــــــتجْمُعُ

إِىل أَن قَضـــــــــــى اهلل أَنَّ البُعـــــــــــاد

يــــزُو ُل وشــــــمْلي بُــــهُ يُــــــجْمعُ

فَــــــــجاء مـــــــن الشَّـــــــامِ يف رُتْبـــــ ـةٍ

علَـ ـتْ وهْـــو مُـ ـنْ قَـ ـدْرِها أَ ْرفَـ ـعُ

فَلَـــــــذَّ ُمقامُــــــي بُــــــها وانـْجـــــــلَتْ

هُــمُومُــــي وطـــاب لُـــي الــــمرْبعُ

ويهْنُيـــ ـكَ شـــــهرُ الصِّـــــيامِ الـــــذي

هُــــــاللُ الساــــــعودُ بـــــهُ يطْلُــــ ـعُ
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وال ِزلْـــــت يف نُعْمـــ ـ ٍة مـــــا شـــــدتْ
*

علــى األَ ْي ـكُ ُقـــمْرِيَّةن ت ْســـجعُ
*

()4

*

] الطويل [
وفَارقْــــــ ـتُ ذاكَ البــــــــاب بعْــــــــد مشــــــــقةٍ

وقَــدْ كُــ ْدتُ مُــنْ ضــ ْعفُي أُفَـــارِقُ موْضُــعُي

ت بُــــــــــحالٍ ال يسُـــــــ ـرا وإِنَّــــــــــما
وعُـــــــ ـ ْد ُ

()5

*

(رجعْتُ ولَكُنْ ال تسـلْ كَيْـف مرْجُعُـي)

*

*

] الكامل [
شــ ـهِدتْ علــــى فَــ ـ ْرطُ الـــــمحبَّ ُة

ت مـــن فَـ ـ ْرطُ الصَّـــباب ُة ال أَعُـــي
وب ُقيْـ ـ ُ

ـي
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أََأ ْدمُْ
ـوى
صبعُو إذا ناح احلَمامُ على الل

ت معُــي
وجْــداً بكــم وإذا ب َكيْــتُ بكَــ ْ

جيْر ًة س ـ َكنُوا الفُــؤاد وأَضْــرمُوا
يــا ُ

بُـــــــبُعادُهم نــــار األَســــى يف أَضْـــ ُلعُي

ت مُن الــهوى
هلْ تعْلَمُون مبا ل ُقيْ ُ

جعُي
ط أشْـــواقُي و ُعظْــ ِم تـــو ا
مـــن فَــ ْر ُ

( )1أحلان السواجع بني البادئ والـمُراجع ،ج  ،4ص  . 522 - 521قال الصفدي قبل هذا النص":
وكتب إليَّ وأنا حبلب احملروسة ،يف شهر رمضان سنة 927ه."...
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص  .454وعجز البيت الثاني للبهاء زهري ،وصدره:
وملا قضى التوديع فينا قضاءه ( ديوان البهاء زهري ،ص.)421
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كلـــا وال دخـــل الــــمالمُ بـُمسْــــمعُي

هلل مــا خطَــر السا ـلُوا خبــا ُطرِي)
(وا ُ

()4

َد ُعــي
حــقا لــي أن أ َّ
أنــا عا ُشــق ويـ ُ

ال ت ْعـ ُذلُوني يف الـــغرا ِم فــإنين

حرف الغني
] الطويل [
ألجلُـــكَ يـــا مــــحْبُوب قَلْبُـــي (أَسُـــنْبغا)

ُب أَعْـــذب ســـيِّغا
ت سُـــالف الــــح ِّ
شـ ـرِبْ ُ

غَــــــزال مــــــن األَتْــــــرا ُك ذابُــــ ـلُ قَــــــدِّ ُه

يفُــــوقُ الرِّمــــاح السَّــــمْهرَِّي َة يف الــــوغَى

مـحاسُـــــــ ــنُ ُه تــــــــــمَّتْ وزاد جــــــــــمالُهُ

فتنْظُـــــرُ ُه يف قالَـــــبُ الـحُسْــــــ ِن أُفْرِغـــــا

هلل أَنْصــــــــار جفْنُــــــ ـهُ
ملُــــــ ـيْح أَعـــــــ َّـز ا ُ

ـد ظُـــــالل الشَّـــ ـعرِ منـــ ـهُ وأَسْـــــبغا
ومــــ َّ

فلــــو قُيْــــل لــــي مــــاذا تُرِيْــــ ُد أجبْــــتُهُ ْم

()5

*

مُـرادُي و م ْقصُــودُي وِصــا ُل (أَسُـنْبغا)

*

*

( )1عقود اجلمان ،الورقة  ،412نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص  .11وصدر البيت اخلامس البن مطروح ،وعجزه :مادمت يف قيد احلياة وال إذا ،وقد جاءت
روايته يف منت الديوان :واهلل ال خطر  ،...وذكر يف احلاشية أن مثة رواية تقول :واهلل ماخطر( ...
ديوان ابن مطروح ،ص.)21
( )2بهجة السرور ،الورقة  ،514نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص  .11وقد نظمها يف مليح ،امسه (أسنبغا).
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حرف الفاء
]البسيط [
()4

يف الشــــمسِ حــــر هلــــذا األمــ ـرِ
جبُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
حُ
نْ

*

وحسْــبُنا البــدرُ يف أَنْــوارِهْ وكَفَــى

*

*

] الطويل [
عشُ ـقْتُ غَــزاالً مــن بنـــي التا ـرْكُ أَهْيفــا

يهُـــــزا مـــن األعطـــافُ غُصْـــناً مُهــــفْهفا

لَــــهُ مُــــقْلَةن تُــ ْركُــــيّةن قـــــــد تــلَــــــوَّزتْ

تُـــدُيرُ علــــى العُشّــــاقِ يف احلُـــبُّ َقرْقَفــــا

حرِ مـن ج ْفنُهـا رمـتْ
ت بُالسِّــ ْ
إذا مارم ْ

سُــهاماً بهــا قَلْــيب الـــمُعنّى علــى شــــــفا

صرِ قــد راق حُسْـــنُــــهُ
أَراهُ دقُيــق الـــخ ْ

فمـــــــــــا ضـــــــــــــــــرَّهُ لــــــــو رقَّ لُــــــــيْ

لقــد غــارتُ الشّــمْسُ الـــ ُمُنيْرةُ إذ بــدا

وتــــــــــعــطــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وب ـ ْدرُ ال ـداجى مــن حُسْ ـنِ قامتُ ـهُ اخْتفَــى

( )1ورد هذا البيت يف الوايف بالوفيات،ج ،2ص ،24يف أثناء ترمجة القاضي بدر الدين بن مكي
( وكيل بيت املال بطرابلس وكاتب اإلنشاء فيها ،املتوفى يف عام 915ه ) .يقول الصفدي":
وأخربني املوىل شرف الدين حسني بن ريان ،قال :كنت أنا وهو جالسني يف مكان فيه شُبّاكن بيين
وبينه ،فلما جاءت الشمس ،رددته ،فقال:
فإن مقْصُودها أَنْ تبْلُغ الشَّرفا  ،فقلتُ :يف الشَّمْسِ حر ." ...
َّ
ال تـحْجُبُ الشَّمْس عن أمرٍ تُحاوِلُهُ
والبيت ورد يف :أعيان العصر ،ج ،2ص592؛ والدرر الكامنة ،ج ،2ص .11
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حبّـــــــهُ فَأَج ْبتُـــــــ ُه
دعانــــــــُ ي داعُــــــــي ُ

ســــ ـ ِريْعاً رجــــــاء أن يُـجـــــــوّي وي ْعطُفــــــا

يـــــــ ُم ْيسُ بُقَــــــد كال َقضُــــ ـ ْيبُ رشــــــاقَةً

يفــــوقُ الرِّمــــاح الساــ ـمْر إن هــــزَّ مُ ْعطَفــــا

نعـــــمْ أنـــــا ُمضْـــــنىع يف هـــــواهُ مُتـــــيّم

ويـــــحْلُو علــــى قَلْــــيب إذا ذُبْــــتُ مُــــدْنفا

عذُولـُـــي ســكنْ عــن مُزاجُــك واسْــترِحْ

وعـــــــــــدِّ إىل غَـــــــــــريي وال تتوقفـــــــــــا

لُقَلْــــــيب إليــــــه كُــــ ـ لَّ يــــــومٍ صــــــبابةن

يُجـــــــدِّدُها حُسْـــــ ـنُ الــــــــمودَّةُ والوفـــــــا

جهُـــ ـ ُه
يحـــــارُ لـــ ـهُ َطرْفـُـــــــي إذا الح و ْ

+
فَياليتــــ ـهُ لــــــو كــــــان للصَّــــــبِّ ُم ْنصُــــــفا

ُبلُيْــــتُ بــــهُ لَــــ ْدنُ الــــــمعاطُفُ أَغْيـــــد

حرُ اللفْــ ـظُ أَهْيفــــا
رشُــ ـيْقُ التَّـثـنُّـــــــي ســــا ُ

تُضــــــامُ الآل لــــــي دُوْن لَــــ ـأْالءُ ثغْــــ ـرِهُ

فياحُسْــــــنهُ عُقْــــــداً مــــــن الــــــدار آلُفــــــا

ســـــبى ُمهْجتـُــــــي لــــــمّا بـــــدا بُذُ ابـــ ـةٍ

علـــــى رِدْفُـــ ـهُ ســـ ـوْداء كالليـــ ـلِ مُسْـــــدفا

وهاأنــــــا مُغــــــرىع بالصَّــــــبابةُ مُغْــــــرم

أُر َّوعُ بالوجْــــــــ ـدُ الـــــــــــمُبرِّحِ واجلَفــــــــــا

دلُيــــلُ هُيــــامُي فيــــه والوجْــــدُ ثابُــــت

إذا ســـــلَّ مـــــن تلـــ ـكَ اللـــــواحُظُ ُمرْهفـــــا

حيْل وُجُــــ ـوْدُهُ
سُــــ ـلُوِّي عنــــــه مُسْــــــت ُ

ووجْـــــــد ع ِزيْـــــــز أنْ يُـحـــــــدَّ ويُوْصـــــــفا

ومـــا نظَـــرتْ عـــيْين لـــهُ مـــن مُــــماُثلٍ

رِداءُ احليـــــا مـــــن فـــــوق أعطافـــــه صـــ ـفا

لقــــد حــــلَّ قَلْبــ ــُي واسْتـــــحلَّ عذابــ ـهُ

ومل أَسْـــــتطُع مـــــن حُبِّـــ ـهُ قَـــــط مصْـــ ـرِفا
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يقُــــولُ لُســــانُ الـــــحالِ يــــا أَهْــــل عُشْــ ـقُهُ

*

خُذُوا مـن لَذُيْـذُ العـيْشِ والوصْـلِ مـا صـفا

*

()4

*

] الرجز [
أهــوى حالوِيًّــا بــدت خُــدو ُدهُ

ورْدُيَّـــــ ـ ًة يامـــــــا أُحيْلَـــــــى ســـــــالُ َفهْ

صــــيَّر قلبُـــــي دنُفــ ـاً ومــ ـدْمعُي

()5

*

ســ ـكْباً ورُوحُــــي بالبُعــــادُ تالُفَــ ـ ْه

*

*

] الكامل [
إِنَّ الغبُيْنـــ َة لَـــيْس يــــحْمُلُها الفَتـــى

ـق مـــ ـ ْن لَــــــمْ يُ ْنصُـــ ـفُ
السُــــــيَّما فُـــــي حــــ ِّ

يبْلَــى بُـــها الـــحُ ار الكَرِيْـــمُ فَيقْتضُــي

ـل َأمْــــــ ـ ٍر مُتْلُــــــ ـفُ
إِ ْيقَاعــــــ ـهُ فُــــــ ـيْ كُـــــــ ِّ

هـــــذا بُـــــالل وهْـــــو عبْـــــد أَسْـــــود

قـــــــــديم زنُــــــــــيْم قُبـــــــــْحُ ُه ال يــــــــــخْتفُي

ت ِإلَيْــ ُه مُـــن الــــحُسا ِن خرِيْـــدةن
مالَــ ْ

ب مُهفْهــــــ ـفُ
تسْــــــــعى ُبقَــــــــد كَال َقضُــــــ ـيْ ُ

( )1ذهبية العصر  ،ص.141 ،141
( )2الوايف بالوفيات ،ج  ،45ص 191؛ وتذكرة النبيه ،ج ،1ص152؛ واملنتقى من درة األسالك،
ص174؛ ودرر العقود الفريدة ،ج ،5ص15؛ واملنهل الصايف،ج،2ص .429وقد جاء قبل
البيتني يف تذكرة النبيه ،واملنتقى من درة األسالك " :وله يف حالوي".
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ُتعْطُيْـ ـ ُه مـــا يُرْضُـ ـيْ ُه مُـ ـنْ وصْـ ـلٍ ومُـ ـ ْن

ف
مـــــالٍ فَلَـــ ـ ْم يعْنـــ ـتْ ولَــــــمْ يتكَلـــ ـ ُ

وتـــ ـزُ ْورُ ُه مُـــ ـ ْن غَيْـــ ـرِ وعْـــ ـ ٍد ســـــابُقٍ

ل مُنْهــــــا َقصْــــــد ُه بُالْـــــــمكْنفُ
ويكُيْـــــ ُ

وأَحبَّهـــــــا رجُـــــــل جلُيْـــــــل قَـــــــ ْدرُ ُه

حســــ ُن الــــــمعانُي بُالسَّـــــعاد ُة مُلْتــــفُ

ل علَيْهــــا بُالعطَــــا
ُيعْطُــ ـيْ ولَـــــمْ يبْخــ ـ ْ

وإِذا أَتتْـــــــــ ـ ُه تـــــــــ ـزُ ْورُ ُه بُتكَلـــــــــ ـفُ

وتزِيْــــدُ فُـــــي هُـجْرانُـــــها وصُــــدُ ْودُها

ي بُغيْــ ـ ِر تكَلــ ـفُ
ت ُتعْطُــ ـ ْ
فَـــإِذا ارْتضــ ـ ْ

ت
ُن أَغْـــــراض حكَـــ ـ ْ
إِنَّ النِّســـــاء لَــــــه َّ

ف
فُــي الْـــحُكْ ِم َأمْــراض العلُيْ ـلِ الـــمُدُن ُ

ت أَتــى
ي بيْ ـ ٍ
ت ش ـرْح الـــحالِ فُ ـ ْ
فَوج ـدْ ُ

َأمْضى مُن العضْـبُ الصَّـقُ ْيلِ الــمُرْهفُ

(مــنْ صــحَّ َقبْلَــكَ فُــي الـــهوى ُميْثاقُــهُ

()4

حتَّـــى تصُـــحَّ ومــنْ وفَـــى حتَّـــى تفُـــي)

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـمُصْرِيَّة) ،ص  .99 ،92ولفظة ( يعنت) يف عجز البيت اخلامس يف
املصدر( ينعت) ،و البيت األخري تضمني للشاعر أمحد بن عبيداهلل بن فضال ،املعروف باملاهر،
ت125هـ (فوات الوفيات،ج ،4ص .)412 ،419وصدر البيت يف هذا املصدر :من صحَّ قبلك
يف الورى ميثاقُه.
و هكذا ورد عجز البيت الثالث! وقد جاء مستقيم الوزن يف الرواية اليت وردت يف األنيس
النفيس املغين عن اجلليس ،احلاشية ذات الرقم ( ،)1ص  ،215إذ يقول الشاعر:
إن الغبينة ليس حيملها الفتى

السـيما يف حق من مل ينصف

يبلى بها الـحر الكريم فتنقضي

أوقاته يف كل أمر متلف

هذا بالل وهو عبد أسود

قذر ذميم قبـحه ال خيتفي
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]السريع [
ج يــــا أَسْــــما ُء ال تُ ْنصُــ ـفُي
للــــزَّو ِ

ويف قَفــــــــا قُطْـــــــنِ القَــــــــذالِ انْـــــــدُفُي

وإن جــــرى عتْــــب علــــى غَبْنُــ ـ ُه

قُــــــــــ ْومُي إىل لُـحـْيـــــــــــــتُهُ وانُْتفُــــــــــي

عاتبْتُهـــــا يومـــــًا علـــــى ُفعْلُــــــها

ت ونــــــارُ الوجْــــ ـدُ مــــــا تنْ َطفُــــــي
قالَــــ ـ ْ

زوْجُـــي قَـــوَّاد وعـــن ُع ْلمُكُـــم
*

()4

شـــــمائُلُ القَـــــوَّا ُد مـــــا تــــــخْتفُي
*

*
حرف القاف

] السريع [
يف خــــــــــدِّهُ الرَّوْضُــــــــ ـيّ ال تحْســــــــ ـبُوا

ثـــــــالث شـــــــاماتٍ بـــــــدتْ مـــــــن عقُيــــــقْ

بــــــلْ كاتُــــــبُ احلُسْــــــنِ علــــــى خــــــدِّهُ

()5

مالت إلي من الـحسان فريدة

نقَّـــــــ ـطَ بالعــــــــــنْبرِ شُـــــــــني الشَّـــــــ ـقُيقْ

تسعى إليها كالقضيب مهفهف

( )1بهجة السرور ،الورقة  ،411نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص  .15و(فعلها) اليت يف البيت الثالث يف املصدر (فعاهلا) ،والتغيري ؛ إلقامة الوزن.
( )2حسن احلال فيما قيل يف اخلال ،الورقة /5أ  .وجاء يف (الكشكول  ،ج ،4ص )442أن البيتني البن
اخلراط ،قاهلما يف غالم على خده ثالث خاالت كنقط الشني ،وجاء عجز البيت األول فيه( :
ثالث شامات بدت عن حقيق) .وابن اخلراط ،هو زين الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن حممد بن
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] اخلفيف [
و َغ ِريْـــــــــــــــمُيْ رَأ ْيتُــــــــــــ ـهُ مشْــــــــــــ ـنُوقَا

نُلْــــتُ َقصْــــدُي بُكَسْــــرِ قَ ْلبُــــيْ وصــــ ْبرِيْ

(رام نفْعـ ـاً فَضـــرَّ مُـ ـنْ َغيْـ ـرِ قَصْـ ـدٍ

*

ومُــــن البُــــرِّ مــــا يكُــــونُ عُقُوقَــــا)

*

()4

*

]املتقارب [
قَضــتْ نــــحْبها نفْــسُ هـــذا اللعُــيْنِ

وفُــــــــــــيْ صـــــــــ ـ ْلبُهُ نُعْمـــــــــ ـةن ُمطْلَقَـــــــــ ـهْ

فَــــــال رحُــــــم اهلل تُلْـــــكَ ال ُعظَــــــام

()5

*

وال برِحـــــــتْ فُـــــــي لظـــــــىع مُــــــــحْرقَهْ

*

*

]البسيط [
دُمُـ ـوْعُ عْينُــــي علـــى الــــخ َّد ْينِ ُمنْدفُقَـ ـهْ

و مُهْجتُـــي بُلَ ِهيْـــبُ النــــارِ مُـــــحْترِقَهْ

سلمان ،ويعرف بابن اخلراط ،ولد يف محاة ،ونشأ يف حلب ،كان فقيهاً ،شاعراً ،تويف عام
211ه ( انظر :الضوء الالمع ،ج ،1ص.)414 ،411
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص .21،21البيت األخري للشافعي ( ديوان الشافعي،
ص.)71
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـسِّنْجارَِّيةُ) ،ص  .21وقد ورد هذا النص يف كتاب عبداهلل كنون (النبوغ
املغربي يف األدب العربي ،ج ،5ص  ،)252 ، 252ضمن مقامة احلجّام ،البن الطيب العلمي،
وجاءت (يف لظى) اليت يف عجز البيت الثاني يف هذا املصدر( :بلظى).
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َكيْـــف الوُصُـــ ْولُ إىل َظبْـــيٍ كَلُفْـــتُ بُـــهُ

مُهفْهــفُ القَـــدِّ يسْـ ـبُي كُلمـــا عشُـ ـقَهْ

َلدْنُ الـمعا ُطفُ معْسُولُ الــمرا ُشفُ سُمــ

ــــــــــــــــرُ القَنـــــا أَعْطافُـــ ـهُ الرَّشُـــ ـقَهْ

مُعقْــــربُ الصاــ ـدْغِ قَــ ـدْ دبَّــ ـتْ ســــوالُفُهُ

دُبيْــب نـــ ْملٍ علــى اليــاقُوتُ مُسْــتبُقَهْ

َل ُطيْـــــ ـفُ معنـــــــاهُ يهْـــــــواهُ ويعْشـــــ ـقُهُ

أَ ْهلُ العفـافُ وتهْـوى جُسْـمهُ النَّسـقَهْ

خلُـ ـ ٍق
حـــوى الـمحاسُـ ــن يف خلْـ ـ ٍق ويف ُ

ويف صُـــفاتٍ فَسُــبْحان الـــذي خلَقَــهْ

أهــــــواهُ مــــــن مُــــــدَّةٍ لكــــ ـنْ أُعظمُــــ ـهُ

النزِقَــهْ
وكُنــتُ أخْشـــاهُ مـــن أخْالقُــهُ َّ

فمُــــــذْ أَتــــــانُي إىل بْيتُـــــــي وشــــــرَّ َفنُي

بــــادرْتُ أَسْــــعى إىل أبْوابُــ ـهُ ُطرُقَــــهْ

أنــــا الفَ ُقيْــ ـرُ أنــــا الـــــ ُم ْس ُك ْي ُن فــــاعْتُبرُوا

حالُـي وال تــمْنعُوني قَـط مـن صـدقَهْ

م ُليْــ ـكُ حُسْــ ـنٍ ج ُميْــ ـعُ العاشُــ ـ ُقيْن لــ ـهُ

جنْــد فياليــت رُ ْمحُــي مُنـهُ يف الـــحلَ َقهْ
ُ

لــــمْ أَنْـــس إذْ ُز ْرتُـــهُ يف مــــجْلَسٍ نضُـــرٍ

و ُعنْـــــدكُمْ غـــــادةن أعْطافُهـــــا َلبُقَـــ ـهْ

ب علــى
س ُتجْلــى والـــحُبا ُ
ج ُم ال َكــأ ِ
وأْنـــ ُ

ُكؤُوسُــــها كَآللُــــــي العُقْــ ـدُ مُتَّسُــ ـ َقهْ

ومـــــا جســـ ـرْتُ علـــــى أَنِّــــــي أُحدِّثـــ ـهُ

يف  ...خـــــوف أُمُـــــ ْورٍ ثـــــمَّ مُتَّفقَـــــهْ

مــــــا نُلْــــ ـتُ مــــــن  ...بــــــل  ...غادتُــــ ـهُ

()4

منْ فاتهُ اللحْمُ ال يسْتنْكُف الـمرقَهْ

( )1عقود اجلمان ،الورقة  ، 412نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .11،15قال قبل األبيات":وله يف اهلزل" .وعجز البيت الثالث غري مستقيم الوزن ،و(كآللي)

141

شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

] البسيط [
انظـــــــــر إىل ذهبُيَّـــــــــاتُ الغُصُـــــــــونِ وقُـــــــ ـمْ

إىل الــــــــــمُدامِ وواصُـــــــ ـلْها إىل الغســـــــ ـقِ

أمـــــــا تـــــــرى النَّهْـــــــر بالتَّصْـــــ ـفُيْ ِق أطْربــــــــها

()4

*

*

ت بُـــــــــدنانُيْرٍ مُـــــــــن الـــــــــورقِ
فَنقطَـــــــ ـ ْ

*

] الرجز [
نـحـــــنُ الـمُوقـــــعــــون يف وظـــــــــائـــــفٍ

قــُلوبُـــــــنا مــــــن أَجْلُهـــــــا يف حـــــــــــرقِ

قُـسْـمتُــــــــنا يف ال ُكتْـــــــبُ ال يف غَيْرِهـــــــا

()5

وقَــطْـــــــعُـنـــــا ووصْـــــلُنــــا يف الــورقِ

يف عجز البيت الثاني عشر يف املصدر ( كآللئ) ،وتسهيل اهلمزة؛ إلقامة الوزن ،والفراغات يف
البيتني األخريين كلمات نابية .
( )1الوايف بالوفيات ،ج  ،45ص  .192وقد ورد النص يف ( نزهة األنام يف حماسن الشام ،ألبي البقاء
عبداهلل البدري ،ص  )542منسوباً البن ديار ،إذ يقول قبل البيتني" :ومن حماسن ابن ديار قوله يف
الذهبيات" .وجاءت لفظة القافية يف البيت األول :العنق ،كماجاء عجز البيت الثاني على هذا
النحو :فنقطته دنانرياً من الورق  .يبدو أن ابن (ديار) حتريف البن (ريان)؛ فالصفدي قال قبل
البيتني " :وأنشدني من لفظه له" ،وهو أكثر من روى البن ريان؛ للصحبة اليت بينهما.
( )2تذكرة النبيه ،ج ،1ص 152؛ ودرر العقود الفريدة ،ج ،5ص15؛ والدرر الكامنة ،ج،5
ص415؛ وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،2ص21؛ واملنتقى من درة األسالك،
ص ،174وصدر البيت الثاني يف هذا املصدر أوله :قَسَّمنا؛ والنجوم الزاهرة ،ج ،44ص72
( وهو يف هذا املصدر منسوب ألخيه احلسن)؛ وكذلك جاء يف كتابي ابن تغري يردي :املنهل
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حرف الكاف
] السريع [
ظَبـــــــ ــْ ي رأَيْنـــــــــا الصاـــــــ ـبْح مـــــــــن ثغْـــــــ ـرِهُ

و َفوْقَـــــــــــــ ـهُ خـــــــــــــــال لَـــــــــــــ ـهُ حالُـــــــــــــ ـكْ

مبْســـــــــ ـمُهُ يُبْـــــــــــدُي كُـــــــــ ـؤُوس الطـــــــــــال

()4

*
غَـــــزَّةً جُئْتُهـــــا فَوافَيْـــ ـتُ فيهـــــا

ك ويف ذلـــــــــــــــكْ ...
خُتامُـــــــــــــــهُ مُسْـــــــــــــ ـ ن

*

*
أَمْـــرداً كـــالفَنُ ْيقِ سـ ـهْل العرِيْكَـ ـهْ

()5

الصايف ،ج ،2ص  ، 97والدليل الشايف ،ج ،4ص  ،525وفيهما جاءت قافية البيت الثاني ( يف
ورق ).
( )1ديوان الفصحاء ،الورقة  ،74نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .11يقول الصفدي قبل البيتني" :وأنشدني لنفسه يف مليح على كتفه شامة".
( )2التذكرة الصفدية ،الورقة/41أ .والبيت له تكملة مل أثبتها؛ لفحش الكالم .وقد جاءت تكملته
يف :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته ) ،ص ،12،11لكن عجز هذا البيت
جاء فيه هكذا( :أَمْرداً سهل العريكهْ) .واملثبت من التذكرة ،قال الصفدي قبله " :وأنشدني لنفسه
من لفظه املوىل شرف الدين حسني بن القاضي مجال الدين سليمان بن ريان بدمشق احملروسة سنة
اثنتني وأربعني وسبعمئة"( التذكرة الصفدية ،الورقة /7ب) .وقد أورد الصفدي بعد هذا (يف
الورقة / 41أ) شعراً فيه فحش ،التسوغه الفطر السليمة ،وال تقبله األعراف اخللقية ،كماجاء يف
الورقة (/41أ ،والورقة/ 41ب) شعر من املواليا ،مل أثبته .واملواليا " فن شعري ظهر يف عصر بدأ
فيه الشاعر يتحلل من القيود النحوية  ...ألن كثرياً من فئات الشعب ماكانت تطرب إىل الغناء
بالشعر الفصيح ،والسيما عامة أهل الشام ...وللمواليا وزن واحد هو البحر البسيط وأربع قوافٍ،
لكن بعضهم جعله مخس شطرات ،ختتلف الرابعة عنه؛ فسمي األعرج ،ونظمه بعضهم على
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]الكامل [
أبْشُـــ ـ ْر بُــــــها مـــــن رحْبـــ ـةٍ قَـــــد أَصْـــــبحتْ

َكهْــــــــف الغرِيــــــــب ومأْمنـــــــاً لُلسَّــــــــاُلكُ

وحلَلْتهـــــــــا يـــــــــا مـــــــــالُكي فَلُأَجْـــــــ ـلِ ذا

()4

قَــــد أَصْــــبحتْ تُــــدْعى بُرحْبــــةُ مالُــــكُ

]اخلفيف [
ج ْئتُهــــــــا فَوا َفيْــــــــتُ فيهــــــــا
َــــــــز ًة ُ
غ َّ

أَمْــرداً كــال َفُنيْقِ ســهْل الع ِريْكَــهْ

()5

سبع ...ومن أبرز صفات املواليا أنه ساكن الروي؛ أسوة باللهجة العامية"( املعجم املفصل يف
األدب ،ج ،5ص .)212
( )1أحلان السواجع بني البادئ والـمُراجع ،ج  ،4ص 524؛ والوايف بالوفيات ،ج  ،45ص . 194
يقول الصفدي يف (أحلان السواجع)" :كتبت أنا من رحبة مالك بن طوق إىل أخيه القاضي بهاء
الدين احلسن كتاباً ،وفيه عتب عليه بسبب انقطاع مشرفاته عين ،فكتب هو إليَّ يف سنة 957ه...
ويف أثنائه بيتان ،وهما أبشر بها من رحبة ."...
( )2التذكرة الصفدية ،الورقة/41أ .والبيت له تكملة مل أثبتها؛ لفحش الكالم .وقد جاءت تكملته
يف :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته ) ،ص ،12،11لكن عجز هذا البيت
جاء فيه هكذا( :أَمْرداً سهل العريكهْ) .واملثبت من التذكرة ،قال الصفدي قبله " :وأنشدني لنفسه
من لفظه املوىل شرف الدين حسني بن القاضي مجال الدين سليمان بن ريان بدمشق احملروسة سنة
اثنتني وأربعني وسبعمئة"( التذكرة الصفدية ،الورقة /7ب) .وقد أورد الصفدي بعد هذا (يف
الورقة / 41أ) شعراً فيه فحش ،التسوغه الفطر السليمة ،وال تقبله األعراف اخللقية ،كماجاء يف
الورقة (/41أ ،والورقة/ 41ب) شعر من املواليا ،مل أثبته .واملواليا " فن شعري ظهر يف عصر بدأ
فيه الشاعر يتحلل من القيود النحوية  ...ألن كثرياً من فئات الشعب ماكانت تطرب إىل الغناء
بالشعر الفصيح ،والسيما عامة أهل الشام ...وللمواليا وزن واحد هو البحر البسيط وأربع قوافٍ،
لكن بعضهم جعله مخس شطرات ،ختتلف الرابعة عنه؛ فسمي األعرج ،ونظمه بعضهم على
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]الكامل [
أبْشُــ ـرْ بُـــــها مــــن رحْبــــةٍ قَــــد أَصْــــبحتْ

كَهْــــف الغرِيــــب ومأْمنــ ـاً لُلسَّــــالُكُ

وحلَلْتهــــا يــــا مــــالُكي فَ ُلَأجْــــلِ ذا

()4

قَد أَصْبحتْ تُـدْعى بُرحْبـةُ مالُـكُ

حرف الالم
]السريع [
و ُكيْـــــــــلُ صُـــــــــدْقٍ ُديْنُـــــــــهُ ظَـــــــــاهُر

ذُوْ عُفـــــــــ ـةٍ قَـــــــــــام ع َليْهـــــــــــا الـــــــــــدَُّل ْيلْ

يشْـــــــ ـ ُكرُهُ النَّـــــــــاسُ علَـــــــــى فُعْلُـــــــ ـهُ

()5

*

وحسْــــــــــــبُنا اهللُ ونُعْــــــــــــم الو ُكيْــــــــــــلْ

*

*

]جمزوء الكامل [
إِنَّ األَمانــــــــــــــــــــــــــــةَ والــــــــــــــــــــــــــــدِّيا

نــــــــــةَ لُلْفَتـــــــــــى ثــــــــــوْب جـ ُميْـــــــــــلْ

سبع ...ومن أبرز صفات املواليا أنه ساكن الروي؛ أسوة باللهجة العامية"( املعجم املفصل يف
األدب ،ج ،5ص .)212
( )1أحلان السواجع بني البادئ والـمُراجع ،ج  ،4ص 524؛ والوايف بالوفيات ،ج  ،45ص . 194
يقول الصفدي يف (أحلان السواجع)" :كتبت أنا من رحبة مالك بن طوق إىل أخيه القاضي بهاء
الدين احلسن كتاباً ،وفيه عتب عليه بسبب انقطاع مشرفاته عين ،فكتب هو إليَّ يف سنة 957ه...
ويف أثنائه بيتان ،وهما أبشر بها من رحبة ."...
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـواسُطُيَّة) ،ص.21 ، 25
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فَمــــــــــــنِ ارْتــــــــــــدى بُـــــــــــــهِما بــــــــــــدا

بُــــــــــــهِما لَـــــــــــهُ شُـــــــــــكْر ج ِزيْـــــــــــلْ

فَــــــــــــــــابْنُ الو ُكيْــــــــــــــ ـلِ حواهُـــــــــــــــــما

وكَـــــــــــــذاكَ نالَـهُــــــــــــــما الو ُكيْـــــــــــــلْ

إِنَّ األَمانــــــــــــــــــــــــــــ ـةَ رُتْبــــــــــــــــــــــــــــ ـةن

مــــــــــــــــا نالَـــــــــــــــــها إِال ج ُليْـــــــــــــــــلْ

وألَجْـــــــــــــ ـلِ ذاكَ قَـــــــــــــ ـدُ اكْتســـــــــــــــى

()4

جبْرُئيْــــــــــــــلْ
ثــــــــــــوْب األَمانــــــــــــةُ ُ

] املتقارب [
كَـ ـأَنَّ الغُـصُــــون بُفَصْـُـــــل الــشِّـــــــــــتاءُ

وقــــد نـــــــزعتْ مــالَـــهــــا م ـُـنْ حُــــلَـــلْ

غَـــوانٍ حـُســـــــــــــــــان أَتــيْـــن الــغ ُديْــــر

()5

*

فَــشـُــــــلْن الـجــــلَاُبيْب خــوْف البلَــلْ

*

*

] السريع [
الـــــــديْوان فَلْيجْتهِـــــــدْ
ِّ
مـــــــنْ باشـــــــر

فُــــــي عمــــ ـلِ الـــــــخ ْيرِ وبــــ ـ ْذلِ النَّــــــوالْ

صبُــــــــــيْ
وال يقُــــــــلْ جـــــــــا ُهيْ وال منْ ُ

فإِنَّــــــــــهُ ظُـــــــــــل ســــــــــ ِر ْيعُ الـــــــــــزَّوالْ

كَـــــمْ طَلقَـــــتْ حسْـــــناء مُـــــنْ بعْلُهـــــا

()1

كَــــــذلُكَ العــــــ ْزلُ طَــــــالقُ الرِّجــــــالْ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـواسُطُيَّة) ،ص.22
( )2كوكب الروضة يف تاريخ النيل وجزيرة الروضة ،ص.174
( )3املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص . 417
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] الكامل [
ورقُـيْـــــــــــبُهُ يرْنُـــــــــو إلــــــــــيَّ قَلُـــــــ ـيْال

ت مـــــن تقْبُيْلُـــ ـ ُه
مل أَنْـــــس مـــــا قـــــد نُلْـــ ـ ُ

يضــــعُ الشِّــــفاه علــــى شُــــفاهُ مُـــــحُبِّهُ

*

( فَ َكأَنَّــــهُ آسٍ يــــــجُسا علُــــيْال )

*

()4

*

] الطويل [
جهِـــــي حُــــيْن شـــــاهدْتُها وقــــدْ
تهلــــل و ْ

رَأيْــــتُ ر ُغيْفــــاً يُشْــــبُهُ البــــدْر كَـــــامُال

حتُهُ زِبْ ُديَّــــ ـةن فَــــــاح نشْــــ ـرُها
ومُــــ ـنْ تـــــــ ْ

()5

*

والح علَيهـــا ناضُـ ـجُ اللحْــــمِ هـــائُال

*

*

] الطويل [
ترقــى إِىل العلْيــا ُء مــ ْن لَــيْس َأهْلَهــا

ولــو حصــل اإلِنْصــافُ نُلْ ـتُ أَجلهــا

ترقوا بُ َف ْرطُ الـجهْلِ والـمالِ يف العُال

ت مُنـــــاهُمْ أَقَلّهـــــا
إِىل رُتـــ ـبٍ كانـــ ـ ْ

ت مــــن األَيَّــــا ِم فُيمــــا أَرومُــ ـهُ
بُ ُليْــ ـ ُ

ُبطَائُفَـ ـ ٍة قَـــد ركـــب الــــما ُل جهْلَهـــا

( )1ديوان الفصحاء ،الورقة  ،74نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص . 19و عجز البيت الثاني للمتنيب ،وصدره :يطَأُ البرى مُترفقاً من تُ ْيهِهُ ( ديوان املتنيب بشرح
أبي البقاء العكربي ،ج ،1ص.)517
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .454

151

شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

وقَـ ـدْ أَصْـــبحوا بـ ـيْن البرايـــا أَعزَّهـــا

وكــــانُوا قَديـــــمًا َقبْــــل ذاكَ أَذلـــــها

صُ ـرُوف الليــالي قــد تضــاعف ج ْورُهــا

ط الـــدَّهْ ُر ع ْدلَــــها
أَمـــا حلهـــا َأنْ يبْسُـــ َ

أُرجِّــي بُلــوغ ال َقصْــ ُد مُــن رُتــبُ العُــال

ل مُثْلــي الـــمعالي فَـــم ْن لَـــها
إِذا لَـــمْ ين ـ ْ

ـل لَـــها عُــذْرًا عــن الغــ ْد ِر بــي ولــي
لَعـ َّ

ـونُ ُفعْلَهـــــــا
هلل أَلطـــــــاف تُهــــــ ِّ
مُـــــــن ا ُ

ق ُأحْكُــم عقْــدُها
الــرزْ ِ
ولــي ُعقْــد نة يف ِّ

بُغيْـــرِ الرِّضــــا والصَّـــبْ ِر لَـــــم أَر حلهــــا

ج فيهـــــا كُـــــلَّ وقْــــتٍ فَتلْتــــوِي
أُعـــــالُ ُ

علَــــــــيَّ وآمــــــــالي تقــــــــو ُل لَعلهــــــــا

ومـــا جـــاد شُـ ـعْرُ ابـ ـ ِن الـحُسـ ــ ْي ِن ُلأَنَّـ ـهُ

َفصُــــيح ولكــــنَّ اللهــــى تفْــــتحُ اللهــــا

ش مُــنغَّصٍ
س ال ترْضــى بُع ـيْ ٍ
هُــي الـ َّـنفْ ُ

ف مُـ ـ ْن َأ ْن تقْتضـــي احلـــا ُل ذُلــــها
وتـ ـأْن ُ

فَأصْــدرْتُها عــن مـ ْو ِردُ الـــحُرْصِ والعنــا

ألمُــــورِ وســــهْلَها
وأَوْردْتُـــــها حــــزْن ا ُ

النفُــــيسِ قَصــــائُداً
أَصــ ـوغُ مــــن الــ ـدارِّ َّ

وأَيْــن الــذي يف النَّــاسِ يعْــرِفُ َفضْــلَها

حفُلٍ قَـــــال أَهْلُــــهُ
ت يف مــــــ ْ
إِذا أُنْشُـــــد ْ

جواهُرُهـــا يف الــــحُ ْس ِن لَــــ ْم نـــر مُثْلَهـــا

ولــو فَ ِهمُــوا حُسْــن البــديعِ الــذي بُـــها

أَقَــ ـراوا وقــــالوا :مــــا ســـــ ُمعْناهُ قَبْلَهــــا

َن عهْـــدها
ب ُبقُـــرْبُ العهْـــ ُد لَـــ ْو أ َّ
تُعـــا ُ

ت ُتفْحُـــمُ العُـــرْب كُلهـــا
قَديــــم لَكانـــ ْ

ق شـــعْرِها
وبـــي غـــاد نة كال ُغصْـــنِ أَوْرا ُ

هلل ظُلهــــا
علــــى عُ ْطفُهــــا قَــ ـ ْد أَسْــــبغ ا ُ
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ترامــــــى علــــــى أَقْــــــدامُها مُتشــــــفعاً

ِإلَيْهـــــا بُــــــها يف ُمغْـــــرمٍ رام وصْـــــلَها

ُــــي إِذا رنــــتْ
حواجُبُهــــا مُثْــــلُ القُس ِّ

ب نبْلَهــــا
لَواحُظُهــــا ترْمــــي إِىل القَلْــ ـ ُ

وخصْـــــــر دقيـــــــق أَ ْثقَلَتْـــــ ـهُ روادُف

إِذا ما مشتْ يسْتعْظُمُ الـخصْرُ حـمْلَها

ب البــانِ :مــا أَنْـتُ قَــدَّها
ت ُل ُقضْـ ُ
َفقُلْـ ُ

حقْـفُ مـا أَنْـت حــمْلَها
وَأرْدافها :يـا ُ

ت عيْنُهــا ُبوِصالُـــها
مُــن التاــرْ ُك ضــاقَ ْ

ل أَوْجـــب بُــــخْلَها
تضـــاُيقُها بالوصْـ ـ ِ

ب مُنْهـــا بُسـ ـلْوةٍ
إِذا مـــا أَحـــسَّ القَلْـ ـ ُ

تشـــــفع بُـــــالوُدِّ الصَّـــــحيحِ فَســـــلها

ت ماللَ ـ ًة
ت علــى ض ـعْفي وأَبْــد ْ
تـــجنَّ ْ

ت ِإ ْذ ذاكَ ِرجْلَهــــا
َفقُلْـــتُ وقَـــدْ قَبَّلْـــ ُ

أَترْضـــيْن َأ ْن أَ ْقضُـــي وكـــان جوابُهـــا

ت ُأما قَشْـــعمِ رحْلَهـــا
ث َأ ْلقَـ ـ ْ
إِىل حيْـ ـ ُ

يف بُع ْذلُــــــــهِمْ
إِذا اجْتهـــــــد اللـــــــوَّا ُم َّ

تصامـمْتُ حتَّى لَسْتُ أَسْـمـعُ ع ْذلَــها

ت سُ ـ ْبلُ الـــمكا ِرمِ والعُــال
وِإ ْن أَظْلَم ـ ْ

وجدْتُ صالح الـدِّ ْينِ يُوضُـحُ سُـبْلَها

ت أَنْســـى وِدادهُ
خليْلُـــي خليـــل لَسْـــ ُ

س حُــر قَــط لَـــ ْم ت ـنْس خُلهــا
ولــي نفْ ـ ُ

تغافَـــل عـــن وُدِّي وأَهْــــمل جانُــــيب

ب لـــي وأَعْشـــق وصْـ ـلَها
بُتـــأخُريِ كَتْـ ـ ٍ

ت داري لُُبعْــ ـ ُد مــــزارِهُ
َلقَــ ـ ْد أَوْحشــ ـ ْ

ك حلهــــــا
وآنــــــس دارًا بعْــــــد ذلــــ ـ َ

فَهلْ يُـمْ ُك ُن الدَّهْرُ الـخؤو ُن اجْتُماعنـا

ل مـــــــحلها
بُـــــــجُلق أَ ْو أَنِّــــــي َأحُــــ ـ ا

155

شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

ك نُهايـــ ـةن
َألَـــ ـيْس لُهـــــذا الُبعْـــ ـ ُد مُنْـــ ـ َ

ل مـــــحلها
َفَأرْصُــــد بُالصَّــــبْرِ الـــــجمُيْ ِ

مُـحُب على صُدْقِ الوِدادُ مُــحا ُفظن

الــد ْه ُر حبْلَهــا
وصُــحْبُت ُه قَــدْ أَبْــرم َّ

ك سـالمي ُمثْلَمــا هبَّـتُ الصَّــبا
ع َليْـ َ

الروْضـةُ الغنَّــا ُء تـنْ ُفضُ طَلهــا
علـى َّ

*

*

()4

*

]البسيط [
لَـــــمَّا تجـــــدَّر مــ ـ ْن أَهْــــوا ُه الح علــــى

جبُـيْنـــــُـــــــــ ُه جُـــــدرِي يُشْـــــبُهُ اللولُـــــو

أَبْـــــدى أَنُيْنــــًا ســــــبى قَلْبُـــــي ُبغُـنَّتُـــــــهُ

َــض طَرْفــاً كَســاهُ الـحُسْـــن تكْحُـــيْلُ
وغ َّ

َفقُلْ ـتُ مــا أَنْــت يــا سُـ ْؤلُـــي ويــا أَملُ ــي

()5

ف مكْحُــولُ)
(إال أَغَـ ان غضُ ـيْضُ الط ـرْ ُ

( )1أحلان السواجع بني البادئ والـمُراجع ،ج  ،4ص  .597 - 599قال الصفدي قبل األبيات":
وكتب هو إليَّ من حلب احملروسة ،يف سنة 921ه ."...وعجز البيت  52متأثر بقول زهري بن أبي
سلمى:
فشدَّ ومل يُـ فزع بيوتاً كثريةً

لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمِ (شرح ديوان زهري بن أبي سلمى:

صنعة أبي العباس ثعلب ،ص.)12
( )2بهجة السرور ،الورقة  ،475نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .19وعجز البيت الثالث لكعب بن زهري ،وصدره :وما سُعادُ غَداةَ البنيِ إذ رحلُوا ( ديوان
كعب بن زهري ،صنعة اإلمام أبي سعيد السكري ،ص.)417
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]الكامل [
أَكْـ ِرمْ بُـ ُه مُـ ْن وارِدٍ لـوال التاقَــى

*

ت هُــو الكُتــابُ الـــ ُمنْزلُ
ـديْ ُن قُلْ ـ ُ
والـ ِّ

*

()4

*

]جمزوء الرمل [
أنــــــــــــــا بطْسُــــــــــــ ـيْن ملُــــــــــــ ـيْح

أَبْـــــــــــدع النَّــــــــــــحَّاسُ شكْلُـــــــــــــي

قَــــــــدْ حكَــــــــانُي البــــــــ ْدرُ لـــــــــمَّا

()5

صــــــــــار يف التَّــــــــ ـدْ ِو ْيرِ ُمثْلُــــــــــــي

* * *
] الوافر [
الـــــــدهْماءُ َأوْدى
َّ
لـُجـــــ ــامُ البغْلَـــــ ـةُ

ُد ُة ســـيْـــــ ِر ُه ســــــهر الليــــالي
بُـــــح َّ

( )1الشتويات ،ص .492وهو هنا يقصد الكتاب الذي جاء إليه من ابن فضل اهلل العمري ( انظر:
الشتويات ،ص.)491- 427
( )2الوايف بالوفيات ،ج ،45ص .192قال الصفدي قبل البيتني ":وأنشدني من لفظه فيما يكتب على (
صفْر " ،وهي لفظة فارسية ( انظر:
بطسني)" .يف لسان العرب (طست)" :الطست :من آنية ال ا
املعرَّب من الكالم األعجمي للجواليقي ،ص .)441وجاء يف اجملموع اللفيف :معجم يف املواد
اللغوية التارخيية احلضارية ،ص" :22الطَسّة أو الطست إناء من حناس معروف ،مازال مستعمالً
".
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وقَصْــــــــــدي أنْ أُجـــــــــدِّدهُ وإنــــــــــي

ضــ ُع ْيفُ الــــحالِ فـــانعم بالـــدَّوالي

()4

* * *
]الكامل [
ولقــد نزلْـتُ بُراحتُـــي يف عُنْـ ِق م ـنْ

ل مُتســـــحِّلِ
أَضْـــــحى يُـــــدُلا بســـــاحُ ٍ

ب ُعنْقُــــهُ يف ظَهْــــ ِرهُ
كَفــــي بُـــــجانُ ُ

()5

(عــرف الـــمحلَّ فنــام دُون الـمـــ ْنزِلِ)

* * *
] الطويل [
رأَوْا أَســـــداً كَـــــالطوْدُ قُـــــدِّر شـــــكْلُهُ

تــــ ُذلا لَــــهُ األُسْــــدُ الضَّـــــوارِي فَتعْتلُـــــي

إِذا ان ــْحط مُ ـنْ أَعْلَــى الـــجُبالِ حسُ ـبْتهُ

خرٍ حطـهُ السَّـ ْيلُ مُـنْ عـلِ)
(كَـــجُ ْل ُموْدُ صـ ْ

وتُسْتصْـــغرُ األَفْيـــالُ إِنْ قُـ ـيْس شـ ـكْلُها

بُـــــ ـهُ ويظَــــــلا ال ُفيْــــــلُ عنْــــــهُ بُــــــــمعْزلِ

( )1ديوان الفصحاء ،الورقة  ،75نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .12قال الصفدي قبل األبيات ":وكتب بذلك إىل والده ،يطلب منه دواءع".
( )2ديوان الفصحاء ،الورقة  ،71نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب ( شعره ومقاماته )،
ص .12عجز البيت الثاني البن التلميذ أبي احلسن هبة اهلل بن أبي الغنائم النصراني الطبيب،
امللقب أمني الدولة البغدادي(ت221هـ) .وصدر بيت ابن التلميذ :وقعدت أرتقب الفناء كراكبٍ (
انظر ترمجة ابن التلميذ وشيئاً من شعره يف :وفيات األعيان  ،ج  ،2ص.)99- 27
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إِذا كَشَّـــــــرتْ أَنْيابُـــــــهُ خُلْـــــــت أَنَّــــــــها

سُــــــيُوْف وشــــــَّـبهْت الصَّــــــ ُغيْر بُــــــــمُعْولِ

ولَــــوْ مضــــغ الصَّــــخْر األَصــــمَّ لَرضَّــــهُ

وصــــار د ُقيْقــــاً قَــــدْ بــــدا تـــــحْت مُـــــنْخلِ

إِلَـــــى هامـــ ـةٍ ُمثْـــ ـلِ الــــــمُجنِّ وســـــاعُدٍ

شـــــ ُديْدٍ وظُفْـــــرٍ شـــــكْلُهُ شـــــ ْكلُ ُمنْجـــــلِ

خطَـــــا فَســـ ـطَا بُـــــابْنِ الو ُكيْـــ ـلِ وأَهْلُـــ ـهُ

(يقُوْلُــــ ـوْن ال تهْلُــــ ـكْ أَســــ ـىع وتـــــــج َّملِ)

حيْلَــــةن
قَضــــاء جــــرى مــــا ُفيْــــهُ لُلْعبْــــدُ ُ

()4

*

مُـــــن اهللُ ي ْقضُـــــيْ مـــــا يشـــــاءُ ويبْتلُـــــي

*

*

] جمزوء الكامل [
إِنَّ األَمانــــــــــــــــــــ ـةَ حُلــــــــــــــــــــ ـةن

لُلْمـــــــرْءُ ترْفَـــــــعُ مُـــــــنْ مـــــــــحلهْ

فَــــــــــــإِذا ارْتــــــــــــداها كَاتُــــــــــــب

()5

فَقَـــــدُ ارْتــــــدى بُالـــــــخْيرِ كُلـــــهْ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـوا ُسطُيَّة) ،ص  .22 ،29عجز البيت الثاني تضمني المرئ القيس،
وصدره :
مُكَر ُمفَر ُمقْبُلٍ مُ ْدُبرٍ معاً ( ديوان امرئ القيس ،ص  ،)47وعجز البيت السابع تضمني المرئ القيس
أيضاً ،وصدره :وقوفاً بها صحْبُـي علَيَّ مطُيَّهمْ (ديوان امرئ القيس ،ص .)7
( )2املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص .412
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حرف امليم
] السريع [
اُْنظُــــــــرِ إِلَـــــــــى نــــــــرْدٍ لَــــــــهُ رُقْعــــــــةن

زرْقَـــــاءُ ُمثْـــــلُ األُفْـــــقِ ُفيْهـــــا رُقُـــــومْ

و َفوْقَهـــــــــا مُـــــــــنْ ذهـــــــ ـبٍ َأحْــــــــــمرٍ

()4

*

مهــــــارِكن تظْهــــ ـرُ ُمثْــــــل الانجُــــــومْ

*

*

] السريع [
ل بُــــــــــدُ ْورِ الــــــــــداجى
ثالثــــــــــ نة مثــــــــــ ُ

ـــــح لـــــي قَلْـــــبُهُمْ
ماضـــــرَّهُ ْم لـــــو ص َّ

قَــــــــ ْد جلَسُــــــــوا يف موضُــــــــ ٍع جُـــــــــمْ َل ًة

ومـــــا صـــــفَا لـــــي بُالــــــهوى قَلْـــــبُهُمْ

فَجــــــــاءهُ ْم شــــــــخْص بُــــــــذ ْقنٍ فَهُــــــــ ْم

()5

*

*

ثالثــــــــــ ـ نة راُبعُهُــــــــــ ـمْ كَلْــــــــــ ـبُهُمْ

*

] اخلفيف [
رُقَبـــــاءُ الــــــحُب ْيبُ زادوا علـــــى الوصـْـــــــ

ـــــــــــفُ َكُثيْــــراً وقــــد شــــكَ ْوتُ إلــــيكُمْ

إنْ خلَوْنــــــــا مل نــــــ ـدْرِ إال وقــــــــد جــــــــا

وا وقــــــــالوا لنــــــــا ســــــــالم علَــــــ ـيْكُمْ

صرِيَّة) ،ص .71
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـب ْ
( )2بهجة السرور ،الورقة  ،514نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان (شعره ومقاماته) ،ص.49
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فَســـــــــــالم علـــــــــــيكُمُ يـــــــــــاكُالبُ

*

لَعــــــــــن اهللُ والُــــــــــدُي والُــــــــــ ُديْكُمْ

*

()4

*

]السريع [
ت علـــى مبْســــمُه الــــمُشْتهى
الحـ ـ ْ

ت غَـــدتْ فُـــي الْتُـئــــامْ
ث شـــاما ٍ
ثـــال ُ

ت حولَــــــ ُه
ال تعْـــــــجبوا ِإنْ كَثُــــــر ْ

()5

ب كَـــثريُ الزِّحـــامْ)
فـ(الـــمنْهلُ العــذْ ُ

( )1بهجة السرور ،الورقة  ، 52نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان (شعره ومقاماته) ،ص.12
وصدر البيت الثالث يف املصدر (سالم ) ،وقد زيدت الفاء؛ إلقامة الوزن.
( )2كشف احلال يف وصف اخلال ،ص 522؛ وتزيني األسواق يف أخبار العشاق ،ج ،5ص192؛
والروض النضر ،ج ،5ص ،495وفيه قافية البيت األول :بالتئام؛ ومستوفى الدواوين ،ج،5
ص ،112وجاء يف عجز البيت األول يف هذا املصدر :بدت يف التئام؛ وقد وردت األبيات منسوبة
إىل شرف الدين حسن بن ريّان يف :صحائف احلسنات يف وصف اخلال ،ص  ،22هكذا:
الحتْ على مبسمهُ الـمشتهى

ثالثُ شاماتٍ غدتْ يف التزامْ

ال تعـجبوا إنْ كثرتْ حولَهُ

فالـمنهلُ العذبُ كثريُ الزحامْ

وعجز البيت الثاني لبشار بن برد ،إذ قال مادحاً  :يزدحم الناس على بابه واملنهل العذب كثري
الزحام
(ديوان شعر بشار بن برد ،ص ،)541وجاء يف (األمثال املولدة ،ألبي بكر اخلوارزمي ،ص،442
 )175هكذا" :واملشرب العذب كثري الزحام".
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]السريع [
ُدمُـــوعُ عيْنُـــــي فَــوْق خـــدِّي جـــرتْ

ت رخُـــيمْ
ت صـــو ٍ
ُـــب خـــوْدٍ ذا ُ
يف ح ِّ

ناعُمــــ ـ ٍة تفْـتــــ ــرا عــــــن مبْسُــــــــــ ٍم

كَــــــــأَنَّ فيــــــــ ُه عُقْــــــــد دُر نظُــــــــيمْ

يـــا خــــجْلَة ال ُغصْـــنِ إذا مـــا انْثنـــى

الرشُـــ ـيْقُ القَـــــويمْ
قَوامُهـــــا اللـــ ـدْنُ َّ

إذا بــــــــدتْ يف شـــــــعْرِها خُلْتُهــــــــا

بــــدْرًا تــــــجلس حتـــــت َليْــــلٍ بهِـــــيمْ

ت سـمّـــــــــــــ ْيتُها
يف أَوَّ ِل األَبْيــــــــــــا ُ

()4

*

ي ْعرِفُهــــــا مــــ ـ ْن ُذ ْهنُــــ ـ ُه مُسْــــــتقُي ْم

*

*

] الطويل [
بغيْـــــتُ ع َليْـــــهُ زائُــــــداً وهْــــــو صــــــابُر

ولَـــــــيْس لَـــــــهُ ذنْــــــــب إِلَـــــــــيَّ تقَــــــــدَّما

وكَـــــــــمْ مـــــــــرَّةٍ أَدْن ْيتُـــــــــهُ وأَه ْنتُـــــــــ ُه

وكَــــ ـمْ جــــــاءنُيْ فُــــــي َقيْــــــدُهُ وتظَلمــــــا

علَــــــى أَنَّــــــه واهللُ مــــــا زال مـــــــحْسُناً

إِلَــــــــيَّ وكَــــــمْ أَسْـــــــدى إِلَــــــــيَّ ت َكرامـــــــا

أَقَـــــام شُـــ ـهُوْراً فُـــــي ا ْعتُقَـــــالٍ مُضـــــيَّقاً

ع َليْــــ ـهُ فَلَــــ ـمْ يـــــــجْزعْ ولَـــــــمْ يتكَلـــــــما

ي
وكَ ـمْ قَصــد اسْ ـتُ ْعطَاف قَ ْلبُــي وخــا ُطرِ ْ

ع َليْـــــــــــهُ فَـــــــــــــما أَزْدادُ إِال تـــــــــــــجهاما

( )1عقود اجلمان ،الورقة  ،412نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته)،
ص.17
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ولَـــمْ أَنْس ـهُ لَـــمَّا أَتــاُنيْ وقَــال لُـــيْ

حُنوْ علَـــــيَّ وترْحــــــما
أَمـــــا آن أَنْ تــــــ ْ

فَمـــا ازْددْتُ إِال جفْـــوةً وقَســـاو ًة

وقَــــدْ جــــاءُنيْ مُــــنْ حالُــــهُ مُتظَلمــــا

ُالشتْـــــمِ بعْــــد إِهــــانُتيْ
وقَاب ْلتُــ ـهُ ب َّ

لَ ـهُ وهْــو يـدْ ُعوْ لُـــيْ ويرْنُـوْ إِلَــى السَّــما

جيْــ ـبُ سُــــؤالَهُ
فَلَمَّــــا رآنُــ ـيْ ال ُأ ُ

تــــــأَخَّر لَـــــــمَّا أَنْ رآنُــــــيْ مُصــــــمِّما

حيْلَـةن
وقَــال إِذا لَـمْ يبْــق لُـيْ ُفيْـكَ ُ

فَهـــــاكَ كُـــ ــتابًا قَـــ ـدْ أَتـــــاكَ مُســـــلما

ي ذا َك الكُتـــــاب وجدْتُـــ ـهُ
وناولَنُــــــ ْ

بُـــــــخط َأمُيْــــ ـرِ الـــــــ ُم ْؤمُنُيْن مُترْجـــــــما

ي مُــ ْن مُباشــرُتيْ وَأ ْن
تضــمَّن ع ْزلُـــ ْ

ي مُتقَـــــدِّما
يُباشُـــــر مــــنْ قَــــدْ كَـــــان لُــــ ْ

فَيا خج ُليْ ُمنْ ُفعْلَتُــيْ وهْـو جـالس

لَـــــديَّ وقَـــ ـ ْد َأ ْركَبْتُـــــهُ القَيْـــــد َأدْهــــــما

ت بُـ ـهُ ويـــا
ويـــا نـــد ُميْ فُيْمـــا فَعلْـ ـ ُ

ي لُـــــما كَــــان مُسْــ ـلَما
حيــــاُتيْ ويــــا ذُلــ ـ ْ

ي عــيْن أُشــا ُهدُ ُه بُهــا
ولَـــمْ يبْــق لُـــ ْ

ـل بُـــــها العمــــى
حيــــاءع كَـــأَنَّ العـــيْن حـــ َّ

ي لَـهُ وقَـ ْد
ي عـنْ كَالمُـ ْ
ـف لُســاُن ْ
وج َّ

ف َأ ْن أَتكَلمــــا
ت ُلفَــــرْطُ الـــــخوْ ُ
عجــــزْ ُ

ت َأحْســن موْقُع ـًا
وواهللُ كَــان الـــمو ُ

ي دمـــا
ِن الــــخوْف لَــــمْ يُبْــ ِق لُــــ ْ
علَــيَّ فَــإ َّ

وَأحْجمْتُ ِإحْجام الشاـجاعِ ولَـوْ رأَى

مســـاغَاً لُنابيْـ ـهُ الشاـــجاعُ لَصـــمَّما

()4

( )1املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص  . 444 ،441ويف عجز البيت األخري ،ذكر احملقق أن
(لنابيه) يف األصل (لناباه) ،كما أشار إىل تأثر الشاعر يف هذا البيت بقول املتلمس الضبعي:
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]الطويل [
ت لَـــــمّا حدَّث ْتنُـــــي ن ُديْـــــمُي
تصامـــــمْ ُ

ت مُــــدامها
بألفــــا ُظ دُر قــــد رشــــفْ ُ

ومــا كــان بُــــي وقْــر نعـمْ كــان مقْصـدُي

()4

*

*

ك ُمنْهــــا أَ ْن ُت ُعيْــــد كَلَامهــــا
بــــذل َ

*

] الوافر [
حلَلْنـــــــا ضُــــــــمنها فَحنـــــ ـتْ ع َليْنـــــــا

حنُــــوَّ الـــــمُرضعاتُ علــــى ال َفطُيـــــمِ
ُ

ركُبنــــــــا يف الـــــــــمحارة إذ حججْنــــــــا

فَصــــــانتْنا مــــــن الـــــــحرِّ العظيـــــــمِ

ســــــــقَتنا مــــــــن كَراريــــــــزٍ زُلَــــــــاالً

أَلَــــ ـذَّ مــــــن الـــــــمُدامةُ للنَّديـــــــمِ

رَأيْـــــ ـتُ بــــــــها مســـــــامُرياً حُســـــــاناً

مُبيَّضـــــــــةً بُــــــــــنظمٍ مُسْتقُيـــــــــــمِ

بُـــــــُهنَّ تــــــرُوعُ حالُيــــــةَ العـــــــذارى

فــــتلمسُ جانــــب العُقْــ ـدُ النظيـــــمِ

فأطرق إطراق الشجاعِ ولو يرى

مساغاً لنابيهُ الشجاعُ لصمَّما

وقد بدا لي أن الشاعر ابن ريان يف ( لناباه) سار على مايراه بعض النحويني الذين ينشدون
بيت املتلمس (مساغاً لناباه)؛ فهو عندهم شاهد على إلزام املثنى األلف يف اإلعراب.
( )1عقود اجلمان ،الورقة  ،412نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته)،
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تصُــــــدا الشَّــــــمْس أَنَّــــــى واجه ْتنــــــا

*

جبُهــــــا وتــــ ـ ْأذنُ للنَّسُيـــــــمِ
حُ
َفت ْ

*

()4

*

]خملع البسيط [
النهْــــــــ ـرِ حُــــــــ ـيْن يهْمُـــــــــــي
ُانْظُــــــــ ـرْ إىل َّ

قــــد شــــابهُ األفْــــقُ فَهْــــو ُيبْــــدُي

*

مُــــــــــن فَوقُــــــــ ـهُ صـــــــــ ِّـيبُ ال ُغيُــــــــــومِ

فَواقُعـــــــــــ ـاً فيـــــــــــــه كـــــــــــــالانجُومِ

*

()5

*

( )1الوايف بالوفيات ،ج  ،45ص  .192قال الصفدي قبل األبيات ":وأنشدني لنفسه من لفظه ،يضمن
أبيات الـمنازِي املشهورة" .وهو " أمحد بن يوسف أبو نصر املنازي الكاتب ،الشاعر ،الوزير...
منسوب إىل مناز كرد تويف سنة سبع وثالثني وأربعمئة .واجتاز يف بعض أسفاره بوادي (بُزاعا)
فأعجبه حسنه وماهو عليه؛ فنظم فيه األبيات املشهورة ،وهي:
وقانا لفحة الرمضاء وادٍ

وقاه مضاعف النبت العميمِ

علينا

حُنُوَّ املرضعات على الفطيمِ
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ويأذن

]الطويل [
بُنيْـــ ـلِ األَمانُــــــي هـــــلَّ شـــ ـ ْهرُ الــــــمُح َّرمِ

ج ِرمِ
وحلــتْ بــه البلْــوى علــى كُــلِّ مُـــ ْ

أَتــــوا ُفيْــــهُ باألعــــداءُ أَسْـــــــــــرى أَذُلـــــــةً

إىل حلَــبُ الشَّ ـهْباءُ يــا خـــــــيْــــر مقْــدمِ

فـ(بــكــْلَمــُـــ ــشٍ) وافـــــوا بـــــه وبُـأَحْـــ ــمدٍ

ومُنْ (بيـْـــــبُغا) قد أدْركُــوا كُلَّ مـــغْـنــمِ

ومــــنْ رام ظُلْـــــم النَّـــــاسِ يُقْتــــلْ بُســــيْفُهُ

(ولــو نــال أَسْــباب السَّــــــماءُ بسُـــــــــلمِ)

مضـــــوا وقَضــــــوا الخفـــــف اهللُ عـــــــ ْنهُمُ

إىل (حـــ ْيثُ أَلْــــ َقتْ رحْـــلَها ُأما قَشْــعمِ)

فَفُـــــي رمضـــــان كـــــان يـــــومُ انكُســـــارِهُمْ

وآخُــ ـرُهُ يف عُشْـــــــرِ شــــــــ ْهرِ الـــــمُح َّرمِ

فأَكــــــ ِرمْ بــــه شـــــــــهراً كريــــماً مبــــاركـــــاً

ــرمِ
حرامـ ـاً أَتـــى مُـــن بعـ ـدُ شـ ـ ْهرٍ مُـحـــ َّ

بــــدأْنا بُــــهُ العــــام الـــــج ُديْد فأَسْــــــــفَرتْ

لَيالُــــيْه عـــن شـــــــــــهرٍ شــــريفٍ مُعظــمِ

بُـ ـهُ يـــومُ عاشُـــــــــــوْراء يـــوم مُـــــــــــــباركن

أَتـــتْ فيــــه أَخْبــــارُ البُخــــاري ومُسْـــلُمِ

تعــــــيَّن شُــــ ـ ْكرُ اهللُ فُـــــــيه علــــــى الــــــذي

ســـعى (ب ْيبُغـــا) فُــــيه علـــى كُـــلِّ مُسْـ ـلُمِ

أرانــــــــا هُــــــــالالً كالسِّــــــــوارِ وحوْلَــــــ ـهُ

عُـــــقُودُ نُــجُــــــومٍ كالــــجُمانِ الـمُـنظـــــمِ

النصْــر فيــه علــى العُــدى
وحيــثُ وجــدْنا َّ

تعــيَّن أن يــــبْقَى كََأعْـــظَمِ موْسُــــــــــــــمِ

َفصُــــنْـــــــهُ عــــنِ اآلثـــــامِ ُفيْــــهُ وال تــــــ ُملْ

إىل اللهْــــوِ يف شــــ ْهرِ الـمُـــــح َّرمِ تسْــــلَمِ

ويف صــ ـ َفرٍ فاصْــ ـرِفْ مُــــن الصِّــ ـ ْفرِ كُلمــــا

ملَكَـــت علـــى صـ ـرْفُ الــــمُدامةُ تغْـــــنمِ
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مُـــــــدام إذا الح الــــــــحُبابُ ح ُسبْـــــــــــــتها

بـُكَاســــاتُــــها شــــــمْساً تُــــحفا بُأَنــــْجُمِ

ف
بُــ ـدُوْر بــ ــُها ســـــــاقٍ مــــن التاــ ـرْكُ أَهْيــ ـ ُ

ُي ِريْ ـكَ عُــــقُود ال ـدارِّ عُنــد الـتَّـــبـــــــــساــــمِ

لَــــــهُ طَلْعــــــةن كالبــــــدْرِ يُشْــــــرِقُ نُورُهــــــا

علــــى قامـــةٍ ُمثْـــلِ ال َقضُـــيْبُ الـمُـنــــــعَّمِ

وُيبْــــدُي هُــــالالً مــــن ضُـــــياءُ جبُــيْــنُــــــــهُ

ويـــ ــُخْ ُفيْهُ يف داجٍ مُـــــن الشَّـــ ـ ْعرِ ُمظْلُـــ ـمِ

تُتــ ـرْجُمُ عينــــاهُ عــ ـنِ السِّــــحرِ يف الـهـــــوى

َفيُعْجُــــزُ فُكْــــرِي حــــلا ذاكَ الــــــمُترْجمِ

حظُهُ
يسُـــــلا علـــــى عُشَّـــــاقُهُ ســـــيْف لَـــــــ ْ

ويرْشُـــــــــــ ُقهُمْ مُــنْ ناظُريْــهُ بُأَسْــــــــــــهُمِ

تقَـــــــدَّ ْمتُ إذ أَقْـــــــد ْمتُ َليْلَـــــــةَ وصْـــــــلُهُ

َــــدمِ
عـــــلى قــُــبْــــلَةٍ وال َفضْــــــلُ لُلمُــتــق ِّ

فَمـــــا ردَّنــــــي عمَّـــــا أَر ْدتُ ونُلْـــ ـتُ مـــــــــا

قَصــ ـ ْدتُ مُــــن التَّ ْقُبيْــ ـلِ يف ذلــــك الفَــ ـمِ

وعانقْــــتُ ُمنْــــهُ ُغصْــــن بــــانٍ علــــى نقــــا

ووسَّـــدْتُهُ يف الليْـــلِ زنْـــدُي و مُعْصـــمُي

وزاد سُـــــ ـرُورِي بعْـــــــد ذلُـــــــك إذْ أَتـــــــى

ــدمِ
إلـــيَّ جـــــــواب عـــنْ كُتابُـــي الـــمُــقَــ َّ

حبٍ لَــــــ ُه
بعثْــــــتُ بــــــه ُمنّــــــي إىل صــــــا ُ

فَضـائلُ شـــــــتَّى أَ ْمرُهـا غَــــ ْيرُ مُـــبـْـــــهمِ

فَأَهْــــدى جوابــ ـاً عــــن كُـــــتابٍ رفَلْــ ـتُ يف

معانُـــــيْه يف ثــ ـ ْوبٍ مــــن الفَخْــ ـرِ مُعلَــ ـمِ

بُــــــهُ أتـــــــحلى حُـــلْيــــــــــةً وحـــــــــــــالوةً

تــــحُولُ بُـــأَفْواهُ العُـــدى طَعْـــم علْقَـــمِ

حبُــــي ثُ َقتُــــي أَخُـــي
خ ُليْلُـــي صـــ ُديْقُي صا ُ

إمــــامُي وشــ ـيْخُي يف العُلُــــومِ مُعلمُــــي
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تسُــــــ ـ ْيلُ دُمُــــــ ـ ْوعُي عنْــــــــدماً لُــــــــــبُعادُهُ

ولَــوْ زارنـــُي ماســال دمْعُــي عــنْ دمُــي

أَودا مُقَـــــــــــامُي يف دُمشْـــــــــــق ألجْلُـــــــــ ـهُ

و َطرْفُ زمانُـي عـن بُلُـوغِ الــمُنى عـــــمِ

فـــإنْ جـــاد لـــي دهْـ ـرِي بُ َقصْـ ـدُي حــــمُدْتُ ُه

وإن مل يــــجُدْ ( يُسْــــتغْن عنـــه ويُــذْممِ)

ح ْبتُ ُه
َأيُـــــــنْ ُكرُ َقصْـــ ـدُي قُـــ ـرْب خُـــــل صـــ ـ ُ

قَ ُديْـــــماً إىل علْيائــ ـهُ ال َفضْــ ـلُ يــنْــــــتمُي

فلــــو ُقيْــــل لــــي أَهْــ ـلُ التَّكَــ ـ ارمِ مــ ـنْ هُــ ـ ُم

لقُلْـــتُ صـــالحُ الـــدينِ أَهْـــلُ التَّـــــ َك ارمِ

إذا جـــــال يف فُـــــــ ْكرِي تذكـــــــرُ أُنْسُــــــــــــهُ

ب َكيْـــ ـتُ علـــــى بُعْـــ ـدُي وزاد تنـــ ـدامي

َأعُــــــيشُ ومــــــالي يف دُمشْــــــق كُفايــتُــــــــي

و َغيْــــرِي لــــه يف يومُــــهُ ألــــفُ دُرْهــــمِ

هــو الـــحظ والــرِّزْقُ الــذي شـــمُل الــورى

علـــــى مُقْتضـــــى التَّقْسُــــيْمِ البُالتَّقَــــ ادمِ

أُرجِّي اجتماع الشَّملِ بالشامِ فاجْتهِـدْ

عدْ على نقْلُـــي إىل الشـامِ واسْـلَمِ()1
وسا ُ

( )1أعيان العصر ،ج ،5ص .75- 71قال الصفدي قبل األبيات":وكتب إليَّ املوىل القاضي شرف
الدين حسني بن ريان كتاباً نظماً ونثراً ،فأما نظمه فأذكره ،وهو  ." ...وقد وردت األبيات من
الثاني إىل اخلامس يف :املنتقى من درة األسالك ،ص521؛ وتذكرة النبيه ،ج،1
ص422،421؛ واملنهل الصايف ،ج ،1ص .127وجاء البيت الثاني يف هذه املصادر الثالثة
هكذا:
أتى القوم باألعداء أسرى أذلة

إىل حلب الشهباء على خري مقدم ! وصدر البيت الرابع يف (

تذكرة النبيه) :قضوا و قضوا ،ويف املصدرين اآلخرين :قضوا ومضوا.
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حرف النون
]البسيط [
ب آالمـــــاً وَأحْزانـــــا
ـــــددْت يف القَلْـــــ ُ
ج َّ

ــــي طُوفانــــا
الــــدمْع مــــن جفْن َّ
أَســــالَتُ َّ

فاعْجبْ لُـجفْنٍ ُي ُغ ْيضُ املاء مدْمعُهُ

حزْنِ ُنيْرانــــــا
ي بالـــــــ ُ
ومُهْجــــ ـ ٍة تلْتظُــــ ـ ْ

ع َّزيْتنــــا يف أَُبيْنــــا فاكتســــبْت بُــــ ُه

أَجْــــــرًا وَأوَْليْتنــــــا َفضْــــ ـالً وإحْســــــانا

ت منا ُقبُــ ُه
أَكْــ ِرمْ بُــ ُه مــن َأبٍ شــاع ْ

س واشْـ ـتُهِرتْ بُالــــجُودُ إعْالنـــا
يف النـــا ِ

كَمْ بات يف ظُلُمـاتُ الليْـلِ ُمنْتصُـبًا

هلل ي ْقضُــــي الليْــــل يقْظانــــا
يف خُدْمــ ـ ُة ا ُ

كَمْ ختْمةٍ قَدْ تالها يف النَّهـارِ وكَـ ْم

أَفْنــــــى احلَنــــــادُس تسْــــ ـُبيْحاً و ُقرْآنــــــا

و(بكْلَمُشْ) هو بكلمش بن عبداهلل الناصري ،أمَّره امللك الناصر ،ثم نقله إىل نيابة طرابلس،
كان ظاملاً ،سيئ السرية ،تويف عام 921هـ ( انظر :املنهل الصايف ،ج،1ص ،141،141وقد
جاء ضبط امسه هكذا :بكْلَمُشْ ؛ والدليل الشايف،ج ،4ص472؛ والدرر الكامنة،ج،5
ص.)51
وعجز البيت الرابع لزهري بن أبي سلمى ،وصدره :ومن هاب أسباب املنايا ينلنه (شرح
ديوان زهري بن أبي سلمى :صنعة أبي العباس ثعلب ،ص ،)21وكذلك عجز البيت اخلامس،
فهو من قول زهري بن أبي سلمى:
فشدَّ ومل يُفزع بيوتاً كثريةً

لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمِ (شرح ديوان زهري بن أبي

سلمى :صنعة أبي العباس ثعلب ،ص.)12
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جرِ ال
والزم الصَّوْم أَوقـات الــهوا ُ

يرْتـــ ـ اد عـــ ـ ْن صـــ ـوْ ُم ُه ُديْنـــ ـاً وإيـــ ــْمانا

وكــان يخْشُ ـ ُن يف ُديْ ـ ِن اإلل ـ ُه تُق ـىع

(عنـــــد احلَ ُف ْيظَـــ ـ ُة إ ْن ذُو لَوْثـــ ـ ٍة النـــــا)

ى
وكـــان ُيخْشـــى و ُيرْجـــى يف نـــد ع

ب مُـ ـنْ رْأيُـ ـ ُه تلْقـــا ُه قَـ ـ ْد هانـــا
والصَّـ ـعْ ُ

وربدْناىعوأَذْهلَنــا ُعظْ ـمُ الـــمُصابُ بُ ـهُ
شُ ـ

ل صــــب بُــ ـ ُه ُذهْــ ـلُ بــ ـ ُن شــ ـيْبانا
فَكُــ ـ ا

ســـارتْ جُنازتُــهُ والــــخ ْلقُ تتْبعُهـــا

حزْ ُن قــــد عمَّهُـــ ْم فيهــــا وغَشَّــــانا
والـــــ ُ

حتى مالئُكَةُ الرِّضْـوانِ مُـذْ علُمُـوا

( طــــارُوا إليــــ ُه زرافــــاتٍ ووُحْــــدانا )

بالنعُـــــيِّ لـــهُ
نعـــى الناعـــاةُ وضـــجاوا َّ

فَــــــأَورثُوا القَلْــــــب َأحْزانــــــاً وأشــــــجانا

جــار الزَّمــانُ ولَ ـمْ يقْصُ ـدْ بُـــمصْرعُهُ

إال لُيهْـــــــــ ـدُم للمعْـــــــــ ـرُوفُ َأرْكانـــــــــــا

خطُوب الــــيت ســــاقَتْ منُيَّتـــهُ
إنَّ الــــ ُ

حيُـــــــيْن َقتْالنـــــــا )
( قَتلْننـــــــا ثـــــــم مل ُي ْ

مـ ـنْ ذا يُوفــــــي عُـــالهُ بالرِّثـــاءُ ولَـــو

كــــــان الـــــــمُرثِّي لــــــه قُسًّــــــا وســــ ـحْبانا

لَمْ أَقْضِ بُالشِّ ْعرِ حقًّـا مُـنْ عُـالهُ ولَـو

ن َظمْــــ ـتُ يف كُــــــلِّ يــــــومٍ ُفيْــــــهُ ُديْوانــــــا

لَو ُقيْل منْ فاق َأرْباب الصَّـالحِ تُقـىع

كـــــان الــــــجوابُ سُـــــ َليْمان بـــــن ريّانـــــا

هلل يـجْـــــــــع ُل ُه
َن ا َ
إنـــــــــي لَــــــ ـَأ ْع َل ُم أ َّ

( أَوفـــــــى البرِيَّـــــ ـةُ عُنْـــــــد اهللُ ُميْزانـــــــا )

حَّيرْتنـــــــا بـــــ ـُـمُثالٍ فيـــــ ـهُ ت ْعزِيـــــــةن

بُــــــــ ـهُ اتَّعظْنــــــــــا وعزّانــــــــــا وســــــــ ـلّانا
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ُفيْـ ـهُ قَـ ـ ِريْض بـ ـ ُد ْيعُ الــ َّـنظْمِ مُشْـــتمُل

علــــــى معــــــانٍ حُســــــانٍ فُقْــــــن حسّــــــانا

إن رُمْ ـتُ تشْ ـُبيْههُ بــالروضِ كــان لَ ـهُ

َفضْـــل علـــى الـــرَّوضِ اليــــحْتاجُ ُبرْهانـــا

الرَّ ْوضُ يـذُْبلُ يف وقْـتٍ ون ْظمُـكَ قَـدْ

وقـــــاهُ فُكْـــــرُكَ طُـــــول الـــــدَّ ْهرِ ماشـــــانا

أو قُلْ ـتُ أَلفاظُ ـهُ ُمثْ ـلُ الكَواكُ ـبُ لَ ـمْ

َأكُـــــــ ـنْ مُوفيـــــــ ـهُ بُالوصْـــــــ ـفُ ُتبْيانـــــــــا

إذُ الكَواكُـــبُ يف ضـــوْءُ النَّهــــارِ أرى

أَنْوارهـــــــا تخْتفُـــــــي يف الــــــــجوِّ َأحْيانـــــــا

الثمُ ـ ْينُ وقــد
لك ـنْ أَقُــولُ هُــو العُقْ ـدُ َّ

ن َظمْـــــــــــت أَلْفاظَـــــــــــهُ دُرًّا وعُقْيانـــــــــــا

س قــد ســطرْت َأحْرُفَ ـهُ
يف َأحْم ـرِ الط ـ ْر ِ

ار خـــــــــاَلطَ ياقُوتـــــــــًا ومُرْجانـــــــــا
كالـــــــــد ِّ

حفُظْــت عهْــد َك يف حــالِ احلَيــا ُة ومُ ـ ْن

هلل موْالنـــــــــا
بعْــــــــ ُد الــــــــــمماتُ فَــــــــــحيّا ا ُ

ح َفظُ مـنْ
كــذا تكُــونُ صُــفاتُ الـــحُرِّ يـــ ْ

يُــــــــحُباهُ ويُـــوافُــــــــــي كيـــــــف مـــــــا كانـــــــا

ظ يف
ح َف ُ
ب تـ ْ
بُذا جـرتْ عادةُ األَصْحا ُ

عهْــــــ ـدُ الـــــــــمودَّ ُة أصْــــــــحاباً وإخْوانــــــــا

ت
الذُقْت فَقْد حُبيْبٍ بعْدها وحـم ْ

()4

وِقايــــــــةُ اهللُ موْالنـــــــــا وإيّانـــــــــا

( )4أحلان السواجع بني البادئ واملراجع ،ج ،4ص591 ،595؛ وأعيان العصر ،ج ،5ص- 114
111؛ واملنتقى من درة األسالك ،ص(519ورد فيه تسعة أبيات فقط من القصيدة ،هي األبيات:
 .)41،42،49،42 ،2- 1وجاء صدر البيت الثامن يف هذا املصدر :وكان حيسن يف ذات اإلله
تقى ،وصدر البيت الثامن عشر :لو قيل من فاق أرباب الصالح هدى  .البيت الثالثون (قبل
األخري) مل يرد يف أعيان العصر  ،كما أن هناك اختالفاً يف بعض األلفاظ الواردة يف هذا املصدر ،
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مثل :يفيض  /يغيض ( صدر البيت الثاني) ،وكل /فكل ( عجز البيت العاشر) ،واحلزن عمهم
فينا  /واحلزن قد عمهم فيها ( عجز البيت احلادي عشر) ،مالئكة الرمحن  /مالئكة الرضوان
(صدر البيت الثاني عشر) ،أشجاناً وأحزانا  /أحزاناً وأشجانا (عجز البيت السادس عشر) ،أقول
هذا العقد  /أقول هو العقد (صدر البيت التاسع والعشرين) ،الذقت فقد محيم  /الذقت فقد
حبيب ( البيت األخري يف النص).
وقد ضمن ابن ريان يف هذا النص أشطراً لبعض الشعراء ،وهي :
 عجز البيت الثامن للشاعر قُريط بن أُنيف ،وصدره :إذاً لقام بنصري معشر خُشُن ( احلماسة،ألبيمتام،ج ،4ص.)29
 عجز البيت الثاني عشر للشاعر قُريط بن أُنيف  ،وصدره :قوم إذا الشرا أبدى ناجذيه هلم قاموا إليه ، ...وقد أشار احملقق يف احلاشية إىل الرواية األخرى  :طاروا إليه ( احلماسة ،ألبي متام ،ج،4
ص.)22
 عجز البيت اخلامس عشر جلرير ،وصدره :إنَّ العيون اليت يف طَرفُها مرض ( ديوان جرير بشرححمـمد بن حبيب  ،ج ،4ص.)421
 عجز البيت التاسع عشر لعمران بن حطان ،ميدح ابن ملجم  ،وصدره :إني ألذكره حيناً فأحسـبُ ُه (شعر اخلوارج ،ص.)419
وهذه القصيدة جواب للصفدي الذي نظم قصيدة يعزيه يف والده مطلعها:
َأظْمأْت نفْس املعالي يابن ريّانا

حتى توقدتُ األَحْشاءُ نُـــيْرانا ( انظر :أحلان السواجع ،ج،4

ص.)591- 522
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]اخلفيف [
قَــ ْد ســـ ُمعْنا عــ ِن ابْــ ِن شــدَّاد أَ ْعنُــــي

ب مــا قَ ـدْ كَفَانــا
حرُو ُ
عنْتـــرًا فُــي الـــ ُ

وســــ ُمعْنا عـ ـ ْن َغيْـ ـ ِر ُه مُـ ـ ْن ذوِي البـ ـأْ

ب الوِلْــــــــدانا
سِ أُمُــــــــورًا تُشـــــــــيِّ ُ

ورَأيْنـــا فُـــــي عصْـــرِنا حالَـــةَ الـــــحرْ

ال تُـــــــجنْدُلُ الشاــــ ـجْعانا
ب رِجــــــا ً
ُ

ت قَـــط ع ْينُــــي
َغيْـــر أَنِّــــي مـــا شـــاهد ْ

ُمثْــــل هــــذا الغُــــال ِم لَـــــمَّا التقَانــــا

ش
ب ثابُــ ـتُ الـــــجأْ ِ
صــــادُقُ الضّــ ـ ْر ُ

صُــ ـوْرةَ الليْــ ـثُ بــ ـلْ أَشــ ـ اد جنانــــا

ُي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــالحْهكـــا
خنْ ســـطْوةَ الرِّجـــالِ
يلَــــمْ يــــ ُ

ب الـــــــمنايا لَـــــــمَّا التقَــــــى ال ُفرْســــــانا

فــــ(إِذا لَــــمْ يكَـــنْ مُــــن الــــموتُ بُـــد

()4

*

جزِ أَنْ تكُـــــون جبانـــــا)
َفمُــــن الــــــع ْ

*

*

] الكامل [
صبُكَ الــــــجليلِ ُعيُـــــونُ
قَـــــرَّتْ بُــــــمنْ ُ

ورنـ ـتْ إَليْـ ـكَ مـــن الساـــعودُ جُفُـــونُ

وأَتتْــ ـكَ مــــن رُتــ ـبُ السَّــــعادةُ غــــادةن

يسْـــبُيكَ ُمنْهــــا احلاجُـــبُ الـــــم ْقرُونُ

ودعتْـــــكَ لُلراتـــــبُ العلُيَّـــــةُ فَارْقَهـــــا

الــــــــتمْ ُكنيُ
َّ
يف ُنعْمــــــ ـةٍ و َق ِر ْينُــــــ ـكَ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة القاهريَّة) ،ص  .14والبيت األخري للمتنيب ( ديوان املتنيب بشرح أبي البقاء
العكربي ،ج ،1ص ،514وأوله  :وإذا ).
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واصْـــــعدْ إىل درجِ الـمعالُــــــي راقُيـــــاً

أعْلَــــى العُــــال فَلَأَنْــــت ثـــــمَّ أَمُــــنيُ

والْـــبسْ بُــــها الــــخُلَع النَّفُيسـ ـةَ دائُمـ ـاً

ولَــــكَ السَّــــعادةُ يف األُمُــــورِ ُتعُــــنيُ

فَلَســـوْف تعْلُـــوُ بعْــــدها ويطــ ـريُ مُــــن

َأرْجائُهــــــا لَــــــكَ طــــــائُر ميْمــــــونُ

ولقَـــد أَتـــى ُمنْـــكَ الــــمُثالُ إِىل أَخـــي

وعلَــــيَّ فُيــــهُ مــــن العُتــــابُ فُنــــونُ

وزعمْــت أَنِّــي حُلْــتُ عــن ذاكَ الوفــا

ال كـــــــــــان ذاكَ وال أَراهُ يكُـــــــــــونُ

ل عــــ ِن الوفــــا
أَنــــا ال أَحــــولُ وال أميــــ ُ

أَبــــــدًا ويف ذا القَــــ ـوْ ِل لَسْــــــت أَمــــ ـنيُ

ســ ـلْ مــــن ضــــمريِ َك عــــن وِدادي إِنَّــ ـهُ

عُنْـــــدي األَمـــــنيُ و َق ْولُـــــ ُه الــــــم ْأمُونُ

ال تنْسُبنِّـــــــــــي لُلمــــــــــال ِل فــــــــ ـإِنَّين

*

ني
َأدْرى بُــــــــما عُنْـــــــدي وســـــــوف يـــــ ـبُ ُ

*

()4

*

]الطويل [
ك جبُيْنهـــــــا
ت تُرِيْـــــ ـ َ
رِمـــــــاح إِذا الحـــــ ـ ْ

هُـــالالً ومُــ ْن أَعْطَافُهـــا تــــخْجلُ ال ُغصْــنُ

( )1أحلان السواجع بني البادئ والـمُراجع ،ج  ،4ص  . 524وقد قال الصفدي قبل األبيات ،وهو
يتحدث عن احلسني بن ريان ":كتبت أنا من رحبة مالك بن طوق إىل أخيه القاضي بهاء الدين
احلسن كتاباً ،وفيه عتب عليه؛ بسبب انقطاع مُشرَّفاته عين ،فكتب هو إليَّ يف سنة 957هـ".
واألبيات الستة األوىل جاءت يف الوايف بالوفيات ،ج  ،45ص  ، 194ووردت األبيات الثالثة
األوىل يف املقامات الريَّانية ،ص .2
جملة العلوم العربية
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محاسُـــــ ـنُها تــــــــمَّتْ فَلَـــــــيْس ي ُفوْتُهـــــــا

*

جـمال ويف أَوْصافُها اسْتُ ْكمُل الـحُ ْسنُ

*

()4

*

]الطويل [
ي عليــــه وقُلْــــتُ قَــــ ْد
ت مطْ ُلوْبُـــــ ْ
وســــهَّلْ ُ

َدرْتُـــ ـهُ وهْـــــو مُــــــمْ ُكنُ
ت بُــــــما ق َّ
رضُـــ ـيْ ُ

ت عــ ـنْ وجْــ ـهُ الطرِيْــ ـقِ الــ ـذُي بُــ ـهُ
وبيَّنْــ ـ ُ

ي ذا َك هـــــ ِّـينُ
ألمْــــ ـرُ فُـــــــ ْ
تُـحصِّــــ ــلُهُ وا َ

ك الــــــمُرُوءةُ قَبْلَهـــــا
ت مُنْـــ ـ َ
وقَـــ ـ ْد ظَهـــــر ْ

()5

ك مُـــحْ ُس ُن
فَســا ُع ْد علَــى َقصْ ـ ُديْ َفإِنَّ ـ َ

] البسيط [
رعــــــى لَــــ ـهُ الصاــــ ـحْبةَ األُولَـــــــى وعاملَــــ ـهُ

بُالـــــــــخ ْيرِ والـــــــــجبْرِ واإلحْســــــــانِ والـــــــــمُننِ

ت بُــــــــذُلكَ عــــــــاداتُ الكُــــــــرا ِم إِذا
جــــــــر ْ

هلل بعْـــــــــد البُـــــــ ـؤْسِ والــــــــــمُحنِ
أَغْنـــــــــاهُمُ ا ُ

ت أَ ْذكُــــ ـرُهُ
ولُــــــي دلُيْــــــل علَــــــى مــــــا قُلْــــ ـ ُ

ت شُـــــ ـ ْع ٍر بـــــ ـ ُدْيعٍ جيِّـــــ ـدٍ حســـــ ـنِ
فُـــــــي بيْـــــ ـ ُ

(ُإنَّ الكُــــــــرام إِذا مــــــــا أَيْســـــــرُوا ذكَــــــ ـرُوا

()1

مـــنْ كَـــان يـــأَْل ُفهُمْ فُــــي الــــم ْنزِلِ الــــخشُنِ)

صرِيَّة) ،ص .22
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـمُ ْ
( )2املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص .419
( )3املقامات الريَّانية (املقامة الوزِيرِيَّة) ،ص  .19والبيت األخري ألبي متام ( ديوان أبي متام ،شرح
وتعليق شاهني عطية ،ص ،) 572وفيه :إذا ما أسهلوا .ومل أجد هذا البيت يف شرح التربيزي
الذي حققه حمـمد عبده عزام وطبعته دار املعارف ،وهو منسوب لدعبل اخلزاعي وإبراهيم الصولي
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]اجملتث [
جـــــــــــمعْت يــــــــــا نُــــــــ ـوْر عيْنُـــــــــــي

بـــــــــــــــيْن الــــــــــــــــحبُيْبُ وبيْنُــــــــــــــــي

ت ُبقَلْبُـــــــــــــــي
إِنِّـــــــــــــــي عشُـــــــــــــ ـقْ ُ

ت بُعيْنُــــــــــــــــــي
لَــــــــــــــــــمَّا نظَــــــــــــــــرْ ُ

مــــــــــــــا خُلْـــــــــــــتُ أَنِّــــــــــــــي أَراهُ

*

فُـــــــــــــــــي َليْلَـــــــــــــــــةٍ مـــــــــــــــــرَّتيْنِ

*

()4

*

]اجملتث [
مــــــــا دار فُـــــــــي الــــــ ـذِّ ْهنِ أَنِّـــــــــيْ

أُدقا مُــــــــــ ـنْ َأجْــــــــــ ـلِ رهْــــــــــ ـنِ

لَــــــــمْ أَرْض بُالصَّـــــ ـفْعِ لَكُـــــ ـنْ

()5

*

قَــدْ جـــاء مُـ ـنْ خلْــفُ أُ ْذنُــــي
*

*

( شعر دعبل بن علي اخلزاعي ،ص125؛ الطرائف األدبية  -القسم الثاني  /ديوان إبراهيم بن
العباس الصولي ،ص  ،499ويف املصدرين  :إذا ما أسهلوا).
( )1املقامات الريَّانية (املقامة الـمُصْرِيَّة) ،ص92؛ واألنيس النفيس املغين عن اجلليس ،ص ،214وقد
جاء عجز البيت األول :بيين احملب وبيين ،كماجاء عجز البيت الثاني :ملا رأيت بعيين ،وصدر
البيت الثالث :ماقلت إني أراه.
صرِيَّة) ،ص .79
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـب ْ
جملة العلوم العربية
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] اخلفيف [
كَــــ ـ ْم بعثْــــ ـتُ القَــــ ـرِيْض مُنِّــــــي إليهــــــا

أَترجَّــــــى بُــــــذا َك مُنْهــــــا التَّدانُــــــــي

َفأَتــــــــــانُي جوابُهــــــــــا بيْــــــــــت شُـــــــــعْرٍ

ت َلفْظَـــــ ُه بـــــدُيْع الــــــمعاني
أَودعـــــ ْ

زِ ْن لُـــــي الـــــورْق إنْ أَردْت وِصـــــالُي

()4

لَ ـيْس بالشِّــع ِر يلْتقُــي الشَّ ـعْرتانِ

] الوافر [
نظَمْــتُ الشِّــعْر مـــن دُررِ الـمعانُـــــي

مُــــــــــــحلىع بُالبـــــــــ ـ ُد ْيعِ وبالبيـــــــــــانِ

ض
فَتنْقُلُــــــــهُ الــــــــراواةُ بكُــــــــلِّ َأرْ ٍ

ظ ُمبْتكَـــــــر الــــــــمعاني
ر ُقيْـــــــق اللفْــــــ ُ

ومــــا قَصـــدُي بــــنظم الشِّـــ ْع ِر مــــال

أُحصِّـــــــ ـ ُلهُ وال وصـــــــــل الغـــــــــواني

ولكــــــنَّ الـــــــمُراد بقــــــا ُء ذُكْــــــري

()5

و ُديْـــــواني علـــــى طُـــــوْلِ الزَّمـــــانِ

]الرمل [
حسْـــــ ـنُهُ
رُبَّ تُرْكُـــــــي سـبانُــــــــي ُ

مــــــا رأَيْنــــــا مُثْلَــــ ـهُ يف التارْكُمــــــانِ

( )1عقود اجلمان  ،الورقة  ، 412نقالً عن  :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته)،
ص.12
( )2عقود اجلمان  ،الورقة  ،411نقالً عن  :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته)،
ص.12
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()4

مـــــنْ يقُـــــلْ يومـــــاً رأَيْنـــــا مُثْلَـــــهُ
*

حسْــ ـنُهُ يف التارْكُمــــا ِن
يف معــــاني ُ
*

*

]البسيط [
ُف ْعلُ الـمكَارِمِ مشْ ُكوْر مدى الـزَّمنِ

و ُذكْ ـرُهُ ب ـيْن أَهْ ـلِ الفَضْ ـلِ ُي ْطرُِبنُـــي

ب طَاُئفَــ ًة
ت مُـــن الكُتَّـــا ُ
كَــمْ قَــدْ رأَيْــ ُ

ب تُرْضُــــيْنُي وُتعْجُبُنُـــــي
لَهُــــ ْم مناقُــــ ُ

وكَـ ـمْ رَأيْـ ـتُ رُئيْسـ ـاً فُـــي مُباشـــرةٍ

جرتْ مكَارِمُهُ الــحُسْنى علَـى سـننِ

لَكَُّننُــي مــا رأَتْ عْينُـــي وال نظَــرتْ

ُفيْهِمْ كَعامُـلِ مُصْـر صـاحُبُ الــمُننِ

يرى الـمكَارِم ترْضـى حُـيْن يفْعلُهـا

جمْلَــةُ الساــننِ
إِنْ عــدَّها َغيْــرُهُ مُــنْ ُ

أَسْـــدى إِلَــــيَّ ُفُنوْنـ ـاً مُـ ـنْ مكَارِمُـ ـهُ

خجُ ُلنُــــــي
علَــــيَّ أَ ْذكُــــرُ أَدْناهـــــا َفُي ْ

ســـعيْتُ فُـ ـيْ صـ ـرْفُهُ عمَّـــا يُباشُـ ـرُهُ

َأيْضــــاً وضــــاي ْقتُهُ فُــــي الـــــمنْصُبُ

ُفيْ بلْدةٍ َلـمْ َأ ُكنْ ُمنْها وصُـرْتُ بُــها

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسنِ
فَــرْداً َغ ِريْبــاً ب ُعيْـــد األَهْــلِ والـــو َطنِ

خدُ ُمنُــي
ومُـذْ حلَلْـتُ بُهــا مــا زال يـ ْ

ُفيْهـــا ويقْضُـ ـيْ مهمَّـــاتُي ويُ ْكرِ ُمنُــــي

كَل ْفتُـ ـهُ شـ ـطَطاً فُـــي مطْلَـ ـبٍ عسُـ ـرٍ

فَمــا أَجــاب إِىل قَصْ ـدُيْ وأَغْضبنُـــي

( )1بهجة السرور  ،الورقة  ،421نقالً عن  :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته)،
ص .12،12وجاء قبل البيتني ":وقال يف مليح تركماني".
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فَاحْتدَّ خُلْ ُقيْ وثـار الشَّـرا فُــيَّ ولَــمْ

أَ ْعطُـفْ ع َليْـهُ وزادتْ ضُـيْقَةُ العطَـنِ

خوْنُ بُـــها
أَلْز ْمتُــهُ وضْــع أَمْــوالٍ يـــ ُ

خنِ
فَلَــ ـمْ يُوافُــ ـقْ وال واهللُ لَـــــمْ يـــــ ُ

أَوْص ـ ْلتُهُ كُــلَّ مكْ ـرُوْهٍ قَــدرْتُ علَــى

حمُ ُلنُـــي
ِإيْصــالُهُ وهْـوُ يـدْ ُعوْ لُـــيْ ويـ ْ

112

وآخُـرُ األَمْـرِ زالَـتْ دوَْلتُــي ووهـتْ

َأ ْركَانُهــا ورمــانُي الــدَّ ْهرُ بُالـــمُحنِ

أَتـــى كُتـــابُ أَ ُميْـ ـرِ الــــ ُمؤْ ُمُنيْن بُـ ـأَنْ

يُـــزال عنِّـــي مـــا قَـ ـدْ كَـــان قَلـــدنُي

وقُلــد األَمْــر بعْــدُيْ فُــيْ مُباشــرُتيْ

خدُ ُمنُـــي
وصــار أَمْ ـرِيْ إَِليْ ـهُ وهْــو يـ ْ

وســـدَّ عنِّـــي أَمْـــواالً علُقْـــتُ بُهـــا

لَــــوِ اسْـــ ـُت ُعيْدتْ لَكَـــــان الـــــبعْضُ

ولَـمْ أُ اخذْ بُـما َقدْ كَـان مُـنْ زلَلُـيْ

جزُنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
يُع ُ
فُـيْ حق ـهُ وبُ ُفعْـلِ الـــخْيرِ َأخْج َلنُـــي

و ُكنْتُ َأخْشـى أُمُـوْراً فُـيْ مُباشـرُتيْ

أُعْصــــى وأُصْــــرفُ عنْهــــا حــــيْن

وشــدَّ عضْــدُيْ وآوانُــي وأكْرمنُـــي

خلصنُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وســدَّ أَمْــرِيْ ونـــجَّاُنيْ مُــن الفُــتنِ

وبعْــــد ذلُــ ـكَ أَ ْعطَــــاُنيْ وزوَّدنُــ ـيْ

مُ ـنْ كُ ـلِّ ن ـوْعٍ َل ُطيْ ـفٍ فَــائُقٍ حس ـنِ

مـــــال جـــــوا ُهرُ َأثْـــــواب مذهَّبـــــةن

ُديْباجُهــا مــا رآهُ النَّــاسُ فُــي عــدنِ

خيْـــل بُغـــال جُــــمال َفوْقَهـــا خـــدم

مع الـجوارِيْ و ُطيْبُ الـ ِه ْندُ واليمنِ

وبعْـــد ذلُـــكَ فُـــرْش ال ن ُظيْـــر لَهـــا

هُــو الــذي زادنُ ـيْ فَضْ ـالً وقَــدَّمنُي

شعر احلسني بن ريان ( ت 927هـ )  :مجعاً وتوثيقاً
د .حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

فَــــــــزادهُ اهلل ِإحْســــــــاناً ونوَّلَــــــــهُ

*

جيْ ووقَـاهُ حـا ُدث الـزَّمنِ
ما يرْت ُ

*

()4

*

]املديد [
راحــــ ـةُ اإلِنْســــــانِ فُــــــي السَّــــ ـ َكنِ

سُيَّــــــما إِنْ كَـــــان فُـــــي الـــــو َطنِ

لَـــــــــــــذَّةُ الـــــــــــ ـدانْيا و ِزيْنتُهـــــــــــــا

()5

كُلهـــا فُـــي الــــم ْن ِزلِ الـحســــنِ

]البسيط [
لـــــمّا أَتــــى نـــــهرُ الســــاجُورِ قُلْـــتُ لَـــهُ

خرُ مُـــــنْ حُـــــيْنٍ إىل حُـــــيْنِ
مــــــاذا التـــــأَ ا

فَقَـــــــال أَخّرنُــــــــي ربّـــــــي لُيجْع َلنُـــــــي

()1

الديْنِ أَ ْرغُـونِ
مُنْ بعْضِ م ْعرُوفُ س ْيفُ ِّ

( )1املقامات الريَّانية (املقامة البغْدادُيَّة) ،ص .447 ،442
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص  . 452وبداية عجز البيت األول يف املصدر  :السيما ،وقد
حذفت (ال)؛ إلقامة الوزن.
( )3تذكرة النبيه ،ج ،5ص544؛ والنجوم الزاهرة ،ج ،7ص527؛ املنهل الصايف ،ج ،5ص119؛
إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،5ص141؛ كنوز الذهب يف تاريخ حلب ،ج،4
ص222؛ روض املناظر يف علم األوائل واألواخر ،ص  ،599وجاء فيه عجز البيت األول
هكذا :كم ذا التأخري من حني إىل حني !
وسيف الدين أرغون ،هو أرغون بن عبداهلل الناصري ،أصله من مماليك امللك الناصر حمـمد بن
قالوون ،كان نائب السلطنة ،ثم نائب حلب ،وفيها مات عام914هـ (انظر ترمجته يف  :املنهل
الصايف ،ج ،5ص112- 112؛ والنجوم الزاهرة ،ج ،7ص .)527 ،522وقد قال ابن تغري
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]البسيط [
ت حانــــــ ـ َة خـــــــــمَّارٍ وصــــــــاحُبُها
أَتيــــــ ـ ُ

مـــــــحارف مُــــ ـ ْتقُن للنَّحــــــو ذُو لَســــ ـنِ

ل هيفــــــــــاءٍ منعّـــــــــــم ٍة
وحولَــــــــــه كــــــــــ ا

ف حســ ـنِ
ل عُلْــ ـقٍ رشــــي ٍق أَهْيــ ـ ٍ
وكــ ـ ا

فقــــال لــــي إذْ رأَى عيْنُـــــي قَــ ـدُ انْصــــرفتْ

إىل النِّســـــاءُكـــــالم احلـــــاذُقِ الفَطُـــ ـنِ

أَنِّـــــثْ وركــــــب وصُـــــفْ واعْـــــدُلْ مبعرِفَـــــةٍ

()4

*

واجْـمعْ وزِدْ واسرتحْ مـن عُجْمـةٍ وزِنِ

*

*
حرف اهلاء

]جمزوء الرجز [
لـــــــــــــــــمّا بــــــــــــــــدا عُــــــــــــــــذا ُر ُه

أَشْـــــــــــــــــقَر زادنُـــــــــــــــي الولَـــــــــــــهْ

بردي يف هذين املصدرين  -يف أثناء ترمجة األمري أرغون  -قبل البيتني ":وهو الذي أمر حبفر
نهر الساجور وإجرائه ،وكان وصول النهر إىل حلب يف سنة إحدى وثالثني وسبعمئة ،وكان يوم
وصوله يوماً مشهودا .ويف هذا املعنى يقول الرئيس شرف الدين ."...

(هناك اختالف يسري يف

هذا النص بني كتابي ابن تغري بردي ،واملثبت من املنهل الصايف).
( )1الوايف بالوفيات،ج  ،45ص 191؛ والغيث املسجم يف شرح المية العجم ،ج ،4ص121؛
ومثرات األوراق ،ص ، 12،11وفيه جاء عجز البيت األول :مماجُن متقن للنحو ذو لَسنِ ؛
ومعاهد التنصيص ،ج ،1ص ،411وفيه جاء عجز البيت الثالث :إىل البناء كالم احلاذق
الفطن؛ ودرة احلجال،ج ،4ص ، 511وفيه حذفت (وصاحبها) من البيت األول ،وجاءت لفظة
( حمارب) بدالً من ( حمارف) ،كما أن البيت الثاني مل يرد يف هذا املصدر.
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َكأَنَّـــــــــــــهُ يف خـــــــــــــدِّهُ الصَّــــــــــــــــ

ــــــــا فُـــــــــي الـــــــذي قـــــــد حــــــــملَهْ

َقنْـــــــــــــــديْلُ بُلـــــــــــــــ ْو ٍر لَـــــــــــــــ ُه

()4

*

مـــــــــــن الع ُقيْـــــــــــ ِق سُلْسُـــــــــــ َلهْ

*

*

] اخلفيف [
خــــــلِّ دُنْيـــــاكَ و َّاتبُـــــعْ عارِ ُفيْهــــــا

وتـــــجنَّبْ مُــ ـنْ ورْطَــــةُ العــــارِ ُفيْهــــا

مـــا تــدُوْمُ الــدانْيا علَـــى فَــرْدُ حـــالٍ

فَكَــــذا النَّقْــ ـلُ جــــاء عــ ـنْ واصُــ ـ ُفيْها

ت
إِنْ حلَـتْ أَنْـــحلَتْ وإِنْ هُــي ســرَّ ْ

أَوْ هنــــتْ أَوْهنــــتْ قُــــوى طَالُــبُـــــيْها

كُــ ـلا مــ ـنْ ُعنْــــدهُ ا ْعتُبــــار وعقْــــل

()5

*

وثبـــــــــــــات أَراهُ ال يرْتضُـــــــــــ ـيْها

*

*

] الوافر [
إِذا نظَــــــر الفَ ُقيْــــــر وقَــــــدْ أَتــــــا ُه

تهلـــــــل وجْهُـــــ ـهُ وحنـــــــا ع َليْـــــ ـهُ

ق لَـــــــــ ـهُ ونوَّلَـــــــــ ـ ُه مُنـــــــــــا ُه
ور َّ

()1

جبُــــــــــ ُه تـــــــــــردا ُدهُ إَِليْــــــــــهُ
وُي ْع ُ

( )1الوايف بالوفيات ،ج ،45ص. 192 ،192
( )2املقامات الريَّانية (املقامة الـحلَبُيَّة) ،ص .451
( )3املقامات الريَّانية (املقامة الـواسُطُيَّة) ،ص .25
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حرف الواو
]الطويل [
علَــى الغُرمــاءُ القَــاتُلُني فَقَــدْ طَغـــوا

إِلـهِي سهِّلْ لُـي خالصُي وُنصْرتــُــي
ســـــــطَوا بُأُنـــــــاسٍ ال ُيرِيـــــــدُون قَـــــــتْ َلهُمْ

وال أَضْــــــمرُوا يومــــ ـاً أَذاهُــــ ـمْ وال ابْتغــــــوا

وال زال ُلطْــــــــ ـفُ اهللُ جـــــــــــمًّا وإنَّـــــــــــما

()4

*

ـــــــجلُ هُلْــــــكُ الظالُـــــــمُني إِذا بغــــــوا
يُع َّ

*

*

]الطويل [
سلِ البرْق عن ثغْرِ الـحبُيْبُ الذي أَهْـوى

ألحْــــوى
وحُسْـــ ِن ثنايــــا ذلــ ـكَ الرَّشــ ـُأ ا َ

وســلْ مـــائُس األَغْصـــانِ عـــن لُــ ْينِ قَـــدِّهُ

أَعـــ ْن عُ ْطفُـــهُ الزَّاهُــــي معا ُطفَـــهُ يُـــرْوى

غَـــزال أَدار الكَـــأْس مـــن خــــمْ ِر طَرْفُـــ ُه

وَأرْشــ ـفَنُي مــــن رِ ْيقُــ ـ ُه البــــا ِردُ الصَّــ ـفْوا

ت بُـــهُ عـــنْ حُــــبِّ هُنْـــدٍ وزيْنـــبٍ
عــــدلْ ُ

وسليْتُ قَلْبُـي عـن سُـلَيْمى وعـن علْـوى

حكَـــى الـــورْد خــــدًّا والنَّسُـــيْم معاطُفـــاً

النقَـــا قَـــدًّا وسُــــمْر القَنـــا زهْـــوا
و ُغصْـــن َّ

إذا الح يف سُـــــــودُ الـــــــذَّوائُبُ وجْهُـــــ ـهُ

حسُـــبْنا ُه بـــدْرًا نُـــ ْورُ ُه بالـــداجى يُحْــــوى

( )1املقامات الريَّانية (املقامة القاهريَّة) ،ص .59
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ملُــــ ـيْح ســــــبى قَلْبُــــــي بُنُــــ ـ ْو ِر جبُيْنُــــ ـ ُه

وغادرنُـــــــي َألْـــــفُ الصَّــــــباب ُة والبلــــــوى

إذا مـــــا ادَّعـــــى قَلْبُــــــي هـــــواهُ شُــــهُودُهُ

ُـــح ُة الـــدَّعْوى
مـــدامُعُ يُــــجْرِيْها علـــى ص َّ

ـي بُوصْــ ـلُهُ
ـن مــ ـ ْن أَهْــــوى علَـــ َّ
ولَــــو مـــ َّ

لَــــما خطَـــرتْ يومـــًا بُــــخاطُري السَّـــلْوى

ُب سُـــقْماً وال
وال أَشْتكُـــــي يف الـــــح ِّ

َن الــــحال ُيغْنُــــي عـ ـ ِن الشَّـ ـكْوى
ُلعُ ْلمُـــي أ َّ

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
رحلْــت وقَــدْ رحَّلْــت عنِّــي تصــبارِي

وحــــــــمَّلَين شــــــوْقًا بَأدْنـــــــا ُه ال أقْـــــــوى

فمــا حُيْلَتُــي ســافَرْت عنِّــــي وخاننُــــي

س مُــ ْن بعْــ ُدكُ ْم أَقْــوى
زمانُــــي وربْــ ُع األُنْــ ِ

ألحُبَّـــ ُة ُم ْقفُــــرًا
وأَصْــــبح مُـــ ْن بعْــ ـ ُد ا َ

حنُ واإلقْــــوا
ض حلــ ـ ُه اللـــــ ْ
كَبيْــ ـتُ قَــ ـرِيْ ٍ

وياليـــت شُـ ـعْرِي هـــل يعُـــودُ زمانُنـــا

وأَيَّامُنـــــا الالئُـــــي مضـــ ـيْن كَمـــــا نهْـــــوى

ت
ونــدْنُو إىل تُلــكَ الــدِّيارِ الــيت عفَــ ْ

وكانــــتْ قَــــدُيْمًا دُونهــــا جنَّــــةُ الـــــمأْوى

ت
ونــدْنُو إىل تُلــكَ الــدِّيارِ الــيت عفَــ ْ
وهـــا َك عرُوسـ ـًا حُـ ـيْن يُنْشـ ـ ُد َلفْظُهـــا

()4

*

ك ال يُطْــــوى
ج عرْفـــًا نشْــ ـرُ ُه عنْــ ـ َ
تُــــؤ ِّر ُ

*

*

( )1عقود اجلمان ،الورقة ،412 ،411 ،نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره
ومقاماته) ،ص،17

 .21وقافية البيت العاشر يف املصدر :السلوى ،والسياق يقتضي

(الشكوى)؛ لتحقيق احملسن البديعي .ومن العبارات املشهورة ( احلال يغين عن الشكوى) ،وليس
عن السلوى كما ورد.
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حرف الياء
]اجملتث [
يـــــــــــــــا قـــــــــــــــاتُلي بُلَحـــــــــــــــاظٍ
ســــــــــــــننْتها حُــــــــــــــني كَلـــــــــــــتْ

*

ض تُغْنُـــي
عــن ] نـــظْــر ُة [ البُــ ْي ِ
علـــــــــى العُـــــــــذا ِر الـمُسنِّــــــــــي

*

()4

*

] الوافر [
حسْ ِن ُلطْفــــاً
وقَصَّـــــابٍ بــــدُيْعِ الــــــ ُ

ســـــــــبى بُـــــــجماُلهُ كُــــــلَّ البرايـــــــا

فَواشـــــــوقُي إىل األَفْــــــــخا ُذ لــــــــمّا

()5

*

يُـــــجرِّدُها وي ْقطَــــ ُع لُــــــي اللوايــــا

*

*

( )1الوايف بالوفيات ،ج  ،45ص  . 192ولفظة ( نظرة ) يف عجز البيت األول ليست يف املصدر ،وقد
أضفتها؛ الستقامة الوزن واملعنى .يقول الصفدي قبل البيتني ":كان مسع قولي قدمياً:
وبي أحوى أغنا كغصن بانٍ

غدا حلو اجلنى مُرَّ التجين

تزيد ســــــــــــيوف مقلته مضاءع

إذا كلت بعارضه الـمُســـين

فأنشدني من لفظه له  :ياقاتلي بلحاظٍ  ، ...وهذا أرشق وأحسن من األول".
( )2بهجة السرور ،الورقة ،512نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته)،
ص.12
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] جمزوء الكامل [
قُـــــ ـلْ لُلـــــ ـذُيْ ضـــــــرَّ الـجــــــــما

عــــــــــ ـةَ بُالـمُـــــــــــــرافَعةُ الرَّ ُديَّــــــــــ ـهْ

آذيْـــــــــــتهُمْ فَو َقعْـــــــــــت فُــــــــــــي

الرزِيَّــــــــــهْ
شـــــــــــرِّ الــــــــــــمصائُبُ و َّ

وكَفَـــــــرْت مـــــــا ولـــــــوْكَ مُـــــــنْ

خيْــــــــــرٍ ومُـــــــــنْ نُعـــــــــمٍ ســـــــــنُيَّهْ

لَكُــــــــنْ طُباعُــــــــكَ يــــــــا َلُئيْـــــــــ

ــــــم األَصْـــــلِ أَبْـــــدتْ سُـــــوْء ُنيَّـــــهْ

دلـــ ـتْ علَـــــى مـــــا فُــــــيْكَ مُــــــنْ

خبْــــــ ـثُ الطوِيَّــــــ ـهْ
لُــــــ ـؤْمٍ ومُــــــ ـنْ ُ

ســـــــمحُوا بُبـــــ ْذلِ الـــــــمالِ كَـــــيْ

يبْقَـــــــــــــوا بُـــــــــــ ـأَعْراضٍ نقُيَّـــــــــــ ـهْ

آذيْـــــــــــت نفْســــــــــكَ قَــــــــــبْلَهُمْ

ورميْــــــت رُوْحــــــكَ فُـــــــيْ ب ُليَّــــــهْ

ُقطُعــــــــ ـتْ رواُتبُــــــــ ـكَ التُــــــــــي

قَــــــ ـدْ ُكنْــــــــت ت ْقبُضُــــــــها هنُيَّــــــ ـهْ

فُــــــــــيْكَ األَذىْ َطبْـــــــــع وقَـــــــــدْ

صــــــدق الــــ ـذُيْ ســـــــمَّاكَ حـيَّـــــــهْ

خيْـــــــــــهُ
أل ُ
ومـــــــــــنْ يــــــــــــحْ ُفرْ َ

راً ُفيْـــــــهُ يسْـــــــقُطُ عـــــــنْ جلُيَّـــــــهْ

بُئْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفَـــــــــدُوا إِىل بــــــــــابُ الو ِزيْـــــــــــ
ــــــــــــــــــ
فَحنــــــــــا علَــــــــ ـيْهِمْ مُـحْسُــــــــ ــناً

وحبـــــــــاهُمُ الــــــــــخُلَع السَّـــــــــنُيَّهْ

حفــــ ـتْ بُـــــــهِ ْم مُـــــــ ْن َفضْــــ ـ ُلهُ

هلل أَ ْلطَــــــــــــــــــاف خفُيَّــــــــــــــــ ـهْ

وأَعـــــــــاد الــــــــــمال أَجْــــــــــمعهُ

علَــــــــــــــــ ـيْهِم بُالسَّــــــــــــــــ ـوَِّيهْ

ــــــرِ وأَوْضـــــحُوا تُلْـــــكَ القَضُــــــيَّهْ
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فَـــــــدعوا لَــــــهُ ودعـــــــوا علَـــــــى

ي ضُـــــــرَّ البرِيَّـــــ ـ ْه
مـــــ ـ ْن يبْتغُـــــ ـ ْ

ي مُـــــــــــن الْــــــــــــ
فَـــــــــــاهلل ال ُيبْقُـــــــــــ ْ

()4

*

أَشْــــــرا ِر فُـــــــي الــــ ـدانْيا بقُيَّــــ ـ ْه

*

*

]الكامل [
حاشــــــى لُســــــاني أَنْ يبُــــــوح بُسُـــــ ِّـركُمْ

أو ُيطْلُـــع الواشُـــي علـــى مــــخْفُيِّهُ

ياليــــت شُــــ ْعرِي َكيْـــــف قالَــــتْ زيْنـــــب

هــــــذا يبُــــــوحُ بُسُــــــرِّنا يف حيِّــــــهُ

ولَهــــــا ســــــراُئرُ يف الضَّـــــ ُميْرِ طَويْتُهــــــا

()5

*

*

نسُـــي الضَّـ ـ ُم ْيرُ بأَنَّهـــا يف طَيِّـ ـهُ

*

( )1املقامات الريَّانية (املقامة الوزِيرِيَّة) ،ص  .15وهكذا ورد البيتان العاشر والرابع عشر يف املصدر.
( )2عقود اجلمان  ،الورقة  ،412نقالً عن :شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته)،
ص.17
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املصادر واملراجع
أوالً  -املخطوطة:
 التذكرة الصفدية ،الصفدي ،منه نسخة غري مكتملة يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بنسعود اإلسالمية ،الرياض  /قسم املخطوطات ،رقمها ( /2492ف).
 حسن احلال فيما قيل يف اخلال ،ابن طولون ،نسخة مصورة ،ضمن جمموع يف مكتبةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض /قسم املخطوطات ،رقمه
( /1219ف).
ثانياً  -املطبوعة:
 إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،حممد راغب الطبا احلليب ،صححه وعلقعليه حممد كمال ،دار القلم العربي ،حلب ،ط( ،5ج 4112،5هـ4722 /م)،
(ج4117،2هـ4727 /م).
 أعيان العصر وأعوان النصر ،الصفدي ،حققه د .علي أبو زيد وآخرون ،دارالفكر ،دمشق ،ط4142 ،4هـ 4722 /م.
 أحلان السواجع بني البادئ واملراجع ،الصفدي ،حتقيق إبراهيم صاحل ،دار البشائر،دمشق ،ط4152 ،4هـ 5111 /م.
 األمثال املولدة ،أبو بكر اخلوارزمي ،حتقيق حمـمد حسني األعرجي ،اجملمع الثقايف،أبو ظيب ،ط5111 ،5م.
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 األنيس النفيس املغين عن اجلليس ،أبو القاسم الزياني ،حتقيق فاطمة خمتارفكراش ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،ط5144 ،4م.
 تاريخ ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن أمحد بن قاضي شهبة ،حتقيق عدنان درويش،املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق ،ط4771 ،4م.
 تذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه ،احلسن بن عمر بن حبيب ،حتقيق د .حمـمد حمـمدأمني ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط4722 ،4م.
 تزيني األسواق يف أخبار العشاق ،داود األنطاكي ،دار محد وحميو ،بريوت ،ط،44795م.
 تقويم البلدان ،السلطان امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل بن أيوب ،اعتنى بهرينود و ماك كوكني ديسالن ،دار الطباعة السلطانية ،باريس  ،ط4721 ،4م.
 مثرات األوراق ،ابن حجة احلموي ،صححه وعلق عليه حمـمد أبو الفضل إبراهيم،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط4794 ،4م.
 احلماسة ،أبو متام الطائي ،حتقيق د.عبداهلل عسيالن ،منشورات جامعة اإلمام حمـمدبن سعود اإلسالمية ،الرياض ،ط4114 ،4هـ 4724 /م.
 حياة احليوان الكربى ،الدميـري ،حتقيق إبراهيم صاحل ،دار البشائر ،دمشق ،ط،44152هـ5112/م.
 درة احلجال يف أمساء الرجال ،ابن القاضي ،حتقيق حممد األمحدي أبو النور ،دارالرتاث ،القاهرة ،املكتبة العتيقة ،تونس ،ط4171 ،4ه4791/م.
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 درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة ،املقريزي ،حتقيق د .حممود اجلليلي،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط4151 ،4هـ5115 /م.
 الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ،ابن حجر العسقالني ،حتقيق حمـمد ســــــــيد جادالـحق ،أم القرى للطباعة والنشر ،القاهرة ،ط( ،4ج4122،4هـ 4722/م)،
(ج4122،5هـ 4722 /م).
 الدليل الشايف على املنهل الصايف ،يوسف بن تغري بردي األتابكي ،حتقيق فهيمحمـمد شلتوت ،مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي يف جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة ،ط4721 ،4م.
 ديوان ابن مطروح ،حتقيق د .حسني نصار ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة،ط4152 ،4هـ5111 /م.
 ديوان أبي متام ،شرح وتعليق د .شاهني عطية ،مكتبة النوري ،دمشق ،ط،44722م.
 ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي البقاء العكربي ،ضبطه وصححه مصطفى السقاوإبراهيم األبياري ،وعبداحلفيظ شليب ،مطبعة مصطفى البابي احلليب ،القاهرة،
ط4122 ،4هـ 4712 /م.
 ديوان أبي نواس برواية الصولي ،حتقيق د .بهجت عبدالغفور احلديثي ،دارالرسالة ،بغداد ،ط4721 ،4م.
 ديوان البهاء زهري ،شرح وحتقيق حممد أبي الفضل إبراهيم وحممد طاهر اجلبالوي،ط ،5دار املعارف ،القاهرة4725 ،م.
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 ديوان ذي الرمة ،حتقيق د .عبدالقدوس أبي صاحل ،مؤسسة اإلميان ،بريوت ،ط،44115هـ4725 /م.
 ديوان شعر بشار بن برد  ،مجعه وحققه السيد بدر الدين العلوي ،دار الثقافة،بريوت ،ط4111 ،4هـ 4721 /م.
 ديوانا عروة بن الورد والسموءل ،دار بريوت ،بريوت ،ط4115 ،4هـ 4725 /م. ديوان امرئ القيس ،حققه حمـمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،24771م.
 ديوان جرير بشرح حمـمد بن حبيب ،حتقيق د .نعمان حمـمد أمني طه ،دار املعارف،القاهرة ،ط4722 ،1م.
 ديوان اإلمام الشافعي ،شرحه وضبط نصوصه د .عمر فاروق الطباع ،دار األرقمبن أبي األرقم ،بريوت ،ط4142 ،4هـ.
 ديوان كعب بن زهري ،صنعة أبي سعيد السكري ،شرح ودراسة مفيد قميحة ،دارالشواف ،الرياض ،ط4141 ،4هـ 4727 /م.
 ديوان الوأواء الدمشقي ،حتقيق د .سامي الدهان ،مطبوعات اجملمع العلمي العربيبدمشق ،ط4127 ،4هـ 4721 /م.
 ذهبية العصر ،أمحد بن حييى بن فضل اهلل العمري ،حتقيق إبراهيم صاحل ،دارالبشائر اإلسالمية ،بريوت ،ط4115 ،4هـ 5144 /م.
 الروض النضر يف ترمجة أدباء العصر ،عصام الدين العمري ،حتقيق د .سليمالنعيمي ،اجملمع العلمي العراقي ،بغداد ،ط4172 ،4هـ4792 /م.
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 روض املناظر يف علم األوائل واألواخر ،ابن الشحنة ،حتقيق سيد حممد مهنّى ،دارالكتب العلمية ،بريوت  ،ط4149 ،4هـ4779/م.
 الشتويات ،أمحد بن حييى بن فضل اهلل العمري ،حتقيق د .حسن حمـمد عبداهلادي،عامل الكتب ،القاهرة ،ط5149 ،4م.
 شرح ديوان زهري بن أبي سلمى  ،صنعة اإلمام أبي العباس أمحد بن حييى بن زيدالشيباني ثعلب ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة  ،ط5141 / 4114 ،1م.
 شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ،ابن األنباري ،حتقيق د.عبدالسالم هارون،دار املعارف ،القاهرة ،ط4111 ،1هـ 4721 /م.
 شرح مقصورة ابن دريد وإعرابها ،املهليب ،حتقيق د .حممود جاسم الدرويش،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط4141 ،4هـ 4727 /م.
 شرح نهج البالغة ،ابن أبي احلديد ،حتقيق حممد أبي الفضل إبراهيم ،دار إحياءالكتب العربية ،القاهرة ،ط4129 ،5هـ 4729 /م.
 شرف الدين حسني بن ريان احلليب (شعره ومقاماته) ،مجع وحتقيق د .حسن حمـمدعبداهلادي و د .حمـمد يوسف إبراهيم بنات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،4
4111هـ 5147 /م.
 شعر اخلوارج ،مجع وتقديم د .إحسان عباس ،دار الثقافة ،بريوت ،ط،14791م.
 شعر عبداهلل بن املعتز ،صنعة أبي بكر الصولي ،عين بتصحيحه ب .لوين ،مطبعةاملعارف ،إسطنبول ،ط4721 ،4م.
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 صحائف احلسنات يف وصف اخلال ،مشس الدين النواجي ،دراسة وحتقيق د .حسنحمـمد عبداهلادي ،دار الينابيع ،عمّان ،ط5111 ،4م.
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة،ط( ،4د.ت.).
 الطبقات السنية يف تراجم احلنفية ،تقي الدين الغزي ،حتقيق د.عبدالفتاح احللو ،دارالرفاعي ،الرياض ،ط4111 ،4هـ4721/م.
 الطرائف األدبية ( القسم الثاني /ديوان إبراهيم بن العباس الصولي) ،حتقيقعبدالعزيز امليمين ،جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،القاهرة ،ط4719 ،4م.
 الغيث املسجم يف شرح المية العجم ،الصفدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط4172 ،4هـ 4792 /م.
 -فوات الوفيات والذيل عليها ،حمـمد بن شاكر الكتيب  ،حتقيق

د .إحسان

عباس ،دار صادر ،بريوت ،ط4791 ،4م.
 كشف احلال يف وصف اخلال ،الصفدي ،دراسة وحتقيق عبدالرمحن العقيل ،ط،4الدار العربية للموسوعات ،بريوت4152 ،هـ 5112 /م.
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حاجي خليفة ،املكتبة اإلسالمية ومكتبةاجلعفري ،طهران ،ط4129 ،1هـ 4729 /م.
 الكشكول ،بهاء الدين العاملي ،حتقيق حممد حسني املعلم ،املكتبة احليدرية ،قم،ط4159 ،4هـ.
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 كنوز الذهب يف تاريخ حلب ،إبراهيم بن حممد بن خليل(سبط ابن العجمي)،حتقيق

د.شوقي شعث واملهندس فاحل البكّور ،دار القلم العربي ،حلب ،ط،4

4149هـ.
 كوكب الروضة يف تاريخ النيل وجزيرة الروضة ،جالل الدين السيوطي ،حتقيقحمـمد الششتاوي ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،ط4155 ،4هـ 5115 /م.
 لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط( ،5د .ت.). اجملموع اللفيف :معجم يف املواد اللغوية التارخيية احلضارية ،د .إبراهيم السامرائي،دار عمار ،عمّان ،ط4119 ،4هـ 4729 /م.
 املستطرف يف كل فن مستظرف ،األبشيهي ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب،القاهرة ،ط4194 ،5هـ4725 /م.
 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ،عبدالرحيم العباسي ،حتقيق حمـمد حمييالدين عبداحلميد ،املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة ،ط4129 ،4هـ 4719 /م.
 معجم املؤلفني ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط4141 ،4هـ /4771م.
 معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية ،مصطفى اخلطيب ،مؤسسة الرسالة،بريوت ،ط4142 ،4هـ 4772 /م.
 املعجم املفصل يف األدب ،د .حممد التوجني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،44141هـ4771 /م.
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 املنتقى من درة األسالك ،احلسن بن عمر بن حبيب ،حتقيق عبداجلبار زكّار ،دارامللّاح ،دمشق ،ط4151 ،4هـ 4777 /م.
 املنهل الصايف واملستوفى بعد الوايف ،يوسف بن تغري بردي األتابكي ،حتقيق د.نبيلحمـمد عبدالعزيز ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط( ،4ج4722 ،1م)،
(ج4722 ،2م).
 النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،يوسف بن تغري بردي األتابكي ،املؤسسةاملصرية العامة للتأليف والـتـرمجة والطـــباعة والنشــــــر ،القاهرة (طـــبعة مصـــورة
عن طــــبعة دار الكـتب)( ،د.ت.).
 النبوغ املغربي يف األدب العربي ،عبداهلل كنون ،دار الكتاب اللبناني ،بريوت ،ط،54724م.
 نزهة األنام يف حماسن الشام ،أبو البقاء عبداهلل البدري ،دار الرائد العربي ،بريوت،ط4111 ،4هـ4721/م.
 هدية العارفني :أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ،إمساعيل البغدادي ،املكتبةاإلسالمية ومكتبة اجلعفري ،طهران ،ط4129 ،1هـ 4729 /م.
 الوايف بالوفيات ،الصفدي( ،ج ،2عناية سفني ديْدرينغ)( ،ج ،2عناية حمـمديوســــف جنم)( ،ج ،45عناية رمضان عبدالتواب) ،املعهد األملاني لُحباث
الشرقية ،بريوت ،ط( ،5ج 4157، 2 ،2هـ 5112 /م) ( ،ج4111 ،45هـ /
5117م).
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان ،حتقيق د .إحسان عباس ،دارصادر ،بريوت ،ط ( ،4د.ت.).
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ثالثاً  -اجملالت:
 آداب الرافدين (جملة علمية حمكمة) ،كلية اآلداب ،جامعة املوصل ،العراق،العدد4159 ،11هـ5112/م( ،عبدالباقي بن مراد العمري املوصلي :حياته وشعره
جمموعًا حمققاً ،د.عبداهلل املوىل).
 جملة كلية اللغة العربية (جملة علمية حمكمة)،كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر،القاهرة ،العدد4111 ،11هـ 5141 /م ( ،املقامات الريانية ،لشرف الدين احلسني
بن سليمان بن ريان ،حتقيق د .حممد بن إبراهيم الدوخي).
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Abdul-Aziz, General Egyptian Book Organization, Cairo,
Ed.1 (Part 3, 1985AD), (Part 5, 1988AD).
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and Engineer Faleh Al-Bakour, Dar Al-Qalm Al-Arabi,
Aleppo, Ed.1, 1417H.
Kawkab Al-Rawdah fe Tarikh Al-Nobl Wa Jazerat AlRawdah, Jalaluddin Al-Suyuti, edited by Mohammed AlShishtawi, Dar Al-Afaq Al-Arabiya, Cairo, Ed.1,
1422H/2002AD.
Lisan Al-Arab, Ibn Manzoor, Dar Sader, Beirut, Ed.2 (No
date).
Al-Majmoa'a Al-Lafif: A lexicon in historical, cultural
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Tazkarat Al-Nabeeh fe Ayam Al-Mansour w Baneeh, Al-Hassan
bin Omar bin Habib, edited by Mohammed The poetry of alhusain
bin rayan (769H): collecting and documenting
Dr. Mohammed bin Suleiman Al-Qasoumi
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Kingdom of Saudi Arabia/Riyadh

Abstract:

Some contemporary researchers ignored the poetry of the
Mamloki's era and some of what the poets produce become diffuse in the
dictionaries and the history's books.
As a result, critical judgments appeared on some poets, based on
a little of their products which discussed by dictionaries books, or some
history books, and some poets remained unknown because his poetry still
unpublished or published in some resources which are difficult to find.
Therefore, I make sure to address the poetry of Hussein bin Ryan (769H)
I collected his sporadic poetry, documented his texts, and provided a brief
overview of his life and his products. It appeared that his family worked
in the judiciary. His father judge Jamal al-Din has a great impact in his
growing and his tendency to Islamic knowledge. He sought knowledge on
a number of scholars, traveling in his way between the towns and he won
the praise of his contemporaries for his morality, his knowledge and the
quality of his writings.
Because of his education, he wrote in various arts, he was a good
writer and he was counted as one of the best poets in of his time who
wrote different subjects.
This collection of poems, which God helped me to collect and
document its texts, contains 660 lines, which were scattered in the
historical books and dictionaries and some books of literature and poet's
writings.
The last letter of the line and Alphabetical order organizes the
poems of this collection. the poetical Buhor has been mentioned and the
resources of the lines is mentioned in the footnotes.
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التّواتر السّرديّ يف رواية (ترمي بشرر) لعبده خال.

د.منصور بن عبد العزيز املهوس
قسم اللغة العربية -كلية الرتبية بالزلفي  -جامعة اجملمعة

التّواتر السّرديّ يف رواية (ترمي بشرر) لعبده خال.
"د .منصور بن عبد العزيز املهوس
قسم اللغة العربية – كلية الرتبية بالزلفي – جامعة اجملمعة
تاريخ تقديم البحث0441/6/62 :هـ

تاريخ قبول البحث0441/5/04 :هـ

ملخص الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إىل رصد أمناط التواتر السردي – كما حددها جينيت -

يف رواية (ترمي بشرر) وكيفية استثمارها لعالقات تكرار األحداث بني القصة
واخلطاب ،والوقوف عند الفوائد الداللية والبنائية هلذا التواتر السردي .وقد أتت
الدراسة يف مبحثني وخامتة .وأبانت عن توافر ثالثة أمناط من أمناط التواتر يف
الرواية ،وهي :التواتر التكراري ،التواتر الرتددي ،التواتر التفرّدي .وأنّ التواتر
التكراري أكثرها شيوعًا ،وهو الظاهرة السردية البارزة ،وقد حقق بعضًا من
الفوائد الداللية والبنائية ،منها تكامل أجزاء احلدث ،ويف املقابل قاد الرواية إىل
التضخم الذي أورث التوتّر لدى املتلقي .وأنّ التواتر الرتددي ال يقل شيوعًا عن
التكراري ،وقد أسهم يف إبطاء سري الرواية حنو زيادة التضخم ،كما أتى حمفزًا بنائيًا
من خالل توظيف تقنية االسرتجاع االستباقي ،أما التواتر التفرّدي فأتى راصدًا
ملقصد العربة من الرواية ،وكاشفًا عن ما استقر عليه حاضر السرد ،من إصرار
السارد (طارق) على تغيري واقعه ،ومن استمرار واقع الظلم ورمزه (السيد) .كما
اتضح أنّ فيه تداخلًا بني هذه األمناط يف بعض األحداث ،مما كوّن تعاضدًا يف تأكيد
البعد الداللي والفين هلذه األمناط يف الرواية موضوع الدراسة.
الكلمات املفتاحية :سرد ،زمن ،تواتر ،تكرار.

املقدمة
أهمية الزمن تتجلى يف كل فن ،بيد أنّه يف الرواية أشد حضورًا(،)4
فالرواية فنّ زمين يف املقال األول.
والزمن هو القصة وهي تتشكل ،وهو اإليقاع( .)2ويُعدّ الناقد الفرنسي
جريار جينيت (  )Gérard Genetteمن أكثر النقاد عناية بتحليل
الزمنية السردية ،وقد استحسن كثري من النقاد آراءه وأطروحاته ،وكتابه
(خطاب احلكاية)( )7من أكثر كتبه جتسيدًا آلرائه يف ذلك؛ إذ أفرد هلا ثلثي
كتابه .وقد وزّع الزمن إىل ثالثة أزمنة :زمن احلكاية أو املغامرة ،وزمن
الكتابة ،وزمن القراءة .ثم وضع تقسيمًا ثالثيًا آخر للزمن يقوم على
عالقات التماثل واالختالف ،اليت تؤطر األزمنة الثالثة السابقة ،وأتت
يف ثالثة أقسام :الرتتيب ،الدميومة ،التواتر .وقد اخرتت رواية (ترمي
بشرر)( )1لتكون موضوعًا لدراسة الزمنية السردية ،من خالل توصيف
) (4انظر :الزمن والرواية ،أ.أ مندوال ،ت :بكر عباس ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،ط،4
4993م ،ص .43
( )2انظر :بناء الرواية (دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ) ،سيزا قاسم ،مهرجان القراءة
للجميع ،مكتبة األسرة2222 ،م ،ص .73 ،73
)( 7

خطاب احلكاية ،حبث يف املنهج ،ت :حممد معتصم وآخرون ،اهليئة العامة للمطابع

األمريية ،القاهرة ،ط4993 ،2م.
)( 1

عبده خال ،منشورات دار اجلمل ،بغداد ،بريوت ،ط0202 ،3م .وهي الفائزة جبائزة البوكر للرواية العربية،

0202م.
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فنّيّ لتقنية حمددة ،وهي تقنية (التواتر) كما حددها جينيت يف كتابه
اآلنف.
ومن أهم دوافعي لتناول هذا املوضوع بالدراسة هو قلة عناية النّقاد
به ،كما أشار جينيت إىل ذلك( ،)4كذلك الرغبة يف الكشف عن الطاقات
البنائية هلذا التواتر السردي يف رواية (ترمي بشرر).
إنّ كلّ رواية تُبنى من تكرارات متعددة يف األحداث تؤكد مرونتها؛
مما جيعلها قادرة على استيعاب هذا التواتر وتوظيفه لبلوغ غايات داللية
وبنائية .لكن أ كُلُّ رواية تتمكن من استغالل الطاقات البنائية والنفسية
للتكرار ،فيأتي عالمةً تُرشد إىل معنى الرواية ،ويشارك يف متاسك الرواية
وترابطها ،أم جينح بها إىل احلشو والتطويل ،مما يفقدها التماسك
ويقودها إىل التضخم الذي يؤثر يف قراءة الرواية؟ وينشأ من هذا السؤال
عدد من األسئلة:
 ما التواتر السردي؟ ما أمناط التواتر يف رواية (ترمي بشرر)؟ ما فوائده الداللية والبنائية ،وما سلبياته يف الرواية؟ومن أجل أنْ جتيب الدراسة عن هذه األسئلة أتت يف مبحثن
وخامتة ،ثم مسرد للمصادر واملراجع.

) (4انظر :خطاب احلكاية ،ص .429
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فاملبحث األول يرصد اجلانب النظري هلذا التواتر :تعريفه اللغوي
واالصطالحي ،أمناطه -كما هي عند جينيت  -إمجالًا ،ثم تفصيلًا،
مع حتديد ما يتوافر يف الرواية -موضوع الدراسة  -من هذه األمناط،
ثم يُختم هذا املبحث بتلخيص للرواية.
أما املبحث الثاني :فتأتي فيه الدراسة التطبيقية ،اليت تتجلى يف
التوصيف الفين لتقنية هذه األمناط يف الرواية ،وأبعادها الداللية
والبنائية ،واإلبانة إنْ كان يف بعض األمناط سلبيات بنائية تؤثر يف تلقِّي
الرواية وقراءتها.
****
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املبحث األول:
الذي يرصد اجلانب النظري هلذا التواتر :تعريفه اللغوي
واالصطالحي ،أمناطه -كما هي عند جينيت  -إمجالًا ،ثم تفصيلًا،
مع حتديد ما يتوافر يف الرواية -موضوع الدراسة  -من هذه األمناط،
ثم يُختم هذا بتلخيص للرواية.
التواتر يف اللغة "التتابع ،وقيل :هو تتابع األشياء وبينها فجوات
وفرتات" (.)4
ويف الدراسات السردية هو

-كما عرفه جينيت -

"التواتر( )Frequencyعالقات التواتر (أو بعبارة أكثر بساطة عالقات
التكرار) بن احلكاية والقصة"(.)2
فالتواتر يف املصطلح السردي هو (تكرار األحداث) ،وغايته ،قياس
عدد مرات تكرار األحداث بن (القصة) ،كما حدثت يف الواقع ،وبن
سردها يف (احلكاية) الرواية.
ويشري جينيت إىل أنّ نقّاد الرواية ومنظريها مل يدرسوا هذا العنصر إال
قليلًا ،بوصفه مظهرًا من املظاهر األساسية للزمنية السردية( .)7وهذه
) (4لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بريوت4993 ،م ،ج ،235 ،5مادة(وتر).
) (2خطاب احلكاية ،ص  .429و(القصة واحلكاية) عند توماشفسكي هي (املنت احلكائي واملبنى
احلكائي) .انظر :نظرية املنهج الشكلي ،نصوص الشكالنين الروس .ت :إبراهيم اخلطيب،
مؤسسة األحباث العربية ،ط العربية األوىل4932 ،م.
) (7انظر :خطاب احلكاية ،ص .429
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اإلشارة أيضًا ملحوظة لدى النقّاد العرب كذلك .وترى الدكتورة مينى
العيد أن سبب هذا االنصراف ،هو نظرة هؤالء النقاد إىل التواتر أنه داخل
يف الدرس األسلوبي فحسب ( .)4رغم صلته القوية بالبنية الزمنية ،فهو ذو
طابع زمين وعددي أيضًا.
وترى ناقدة أخرى أنّ سبب جتاهل جلّ النّقاد هلذه البنية الزمنية رمبا
يعود إىل صعوبة حتديد بنيتها داخل الرواية(.)2
ومن قدرة األحداث املسرودة (من القصة) وامللفوظات السردية (من
احلكاية) على (التكرار) يقوم نسق من العالقات ،ردّها جينيت -
إمجالًا  -إىل أربعة أمناط؛ إذ كل حكاية ،أيّ حكاية ميكن أن تروي مرة
ما وقع مرة واحدة ،ومرات ال نهائية ما وقع مرات ال نهائية ،ومرات ال
نهائية ما وقع مرة واحدة ،ومرة واحدة ما وقع مرات ال نهائية (.)7
وهذه التكرارات بن القصة واحلكاية ال تتطابق متامًا يف املنطوق
السردي املكرر ،فالتكرار " بناء ذهين"( )1ال تتمسّك الذاكرة -متامًا -
بتفاصيل األحداث املتكررة ،وإمنا تبقي على ما يتوافق مع هذه األحداث
يف خيوطها الواضحة الكبرية.
) (4انظر :تقنيات السرد الروائي ،دار الفارابي ،بريوت ،ط4992 ،4م ،ص .23
)( 2

وهي الناقدة د .فريال كامل مساحة .انظر :النقد البنيوي للسرد العربي ،دار أروقة

للدراسات والرتمجة والنشر ،القاهرة ،نادي القصيم األدبي ،بريدة2247 ،م ،ص.93
) (7انظر :خطاب احلكاية ،ص .472
) (1املصدر السابق ،ص .429
جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 4112هـ

734

وقد فصّل جينيت يف أمناط التواتر اليت تنشأ بن القصة واحلكاية (.)4
سأسردها ممزوجة مبا يتوافر منها يف رواية (ترمي بشرر).
 - 4أنْ يروي النص مرة واحدة ما وقع مرة واحدة.
فيتوافق عدد املنطوق السردي مع عدد احلدث املسرود.
ويسميه جينيت بــ(احلكاية التفرّدية) .وهذا النمط ال يقوم
على أيّ تكرار ،فاحلدث الذي وقع يف القصة مل يُذكر يف
احلكاية إال مرة واحدة ،فلم حتدث عالقة تكرار بن القصة
واحلكاية .لذا مل تتناوله هذه الدراسة.
 - 2أنْ يروي النص مرات متعددة يف احلكاية ما وقع
مرات متعددة يف القصة .ويُدخل جينيت هذا النمط يف النمط
األول من ناحية العدد ،إذ توافَق تكرارُ احلدث يف القصة مع
ما يقابلها يف احلكاية ،فالتساوي يف العدد هو اجلامع بينهما.
ويسميه جينيت بــ(احملكي التفرّدي) الذي ال يتحدد بعدد
األحداث يف املستوين (القصة واحلكاية) ،بل بتساوي هذا
العدد .فاألحداث متساوية يف عدد تكرارها يف القصة
واحلكاية .لذا مل يقدم مناذج تطبيقية هلذا النمط .بيد أن
الدراسة تنظر إىل هذا النمط من الناحية التكرارية؛ لذا

) (4انظر :املصدر السابق ،ص .472- 472
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درست مناذج له .وهو األقل شيوعًا يف الرواية موضوع
الدراسة.
 - 7أنْ يروي النص مرات متعددة ما وقع مرة واحدة.
ويسميه جينيت بــــ(احلكاية التكرارية) ( ،)4وهذه التكرارات
اليت تقع يف احلكاية ال تتطابق متامًا يف املنطوق السردي
للحكاية األوىل (القصة) فكثريًا ما يأتي التكرار مع تعديل يف
العبارات ،وميكن أن يأتي هذا التعديل من خالل تنوع يف
وجهات النظر لبعض الشخصيات .ويأتي يف املرتبة الثانية
شيوعًا يف رواية (ترمي بشرر).
 - 1أنْ يروي النص مرة واحدة ما وقع مرات عديدة.
ويسميها جينيت بــــ(احلكاية الرتددية) .وبهذا النمط تُصهر
كثري من األحداث املتشابهة وتُدمج ،ثم تُقدّم للمتلقي دفعة
واحدة .وهو األكثر شيوعًا يف الرواية.
)( 4

تعدد مسميات هذا النمط عند بعض النقاد العرب؛ تبعًا لنوعية ترمجتهم للمصطلح.

فمرتجم كتاب :املصطلح السردي ،جلريالد برنس ،يسميه (السرد املتكرر) ،ت :عابد
خازندار ،اجمللس األعلى للثقافة 2227م ،ص  .95وعند سعيد يقطن (التكراري) .انظر:
انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطن ،املركز الثقايف العربي ،بريوت ،ط4939 ،4م ،ص .33
وعند مرتمجي كتاب :الشعرية لتودوروف (القص املكرر) .ت :شكري املبخوت وآخرون ،دار
توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط4992 ،2م ،ص  .95وقد التزمت مبصطلح
مرتمجي كتاب جينيت (خطاب احلكاية) ،التواتر التكراري.
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فاألمناط الزمنية للتواتر املتوافرة يف الرواية هي ثالثة أمناط :التواتر
التفرّدي ،التواتر التكراري ،التواتر الرتددي.
تلخيص الرواية:
تتكون الرواية من ثالثة أقسام :عتبة أوىل من  ،267- 3عتبة ثانية
من  ،739- 265وهنا تنتهي الرواية .القسم الثالث حيمل عنوان
(الربزخ) من  ،126- 737مبثابة ملحق يتضمن تعليقات ونقل تقارير
من صحف وتقارير عن بعض فتيات القصر.
تقوم الرواية على شخصية طارق فاضل ،ويعرضها من وعيه
وذاكرته من خالل التبئري الداخلي( )4مع مشاركة بعض الشخصيات يف
السرد ومن أهمها :أسامة البشري وعيسى الرديين ،لكن ال يلبث مقود
السرد أن يعود إىل طارق فاضل .والرواية قائمة على التضاد ،فقر
وهوان ،وهم أهل حارة (حارة احلفرة) ومنها طارق وأصدقاؤه .يقابله
غنى وظلم وتسلط ،وميثله شخصية (السيد) وقصره القريب من احلارة.
طارق وعيسى وأسامة حققوا أمنيتهم بدخول القصر ،وبكسب ثقة
السيد ،ليمارس عليهم ظلمه ،ويوظفهم أدواتَ قمعٍ ألي منافس له،
مع أدوار أخرى يقومون بها تعمق جربوته وطغيانه .ولكن الدائرة تدور
) (4التبئري( )focalisationهو املصطلح الذي اختاره جينيت بديلًا ملصطلح" وجهة النظر،
الرؤية ،املنظور" ،وهو من (البؤرة) ألن جينيت يفرق بن الصوت والصيغة؛ أي بن (من
يرى؟) و(بن من يتكلم؟) .وقد استفاد جينيت من تعبري الناقد بروكس ووارين (بؤرة السرد).
انظر :خطاب احلكاية ،ص.224
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على طارق وأصدقائه ليكونوا ضحايا اللحظة الراهنة للسرد بعد أن كانوا
سوطًا ال يرحم يف يد السيد يف ماضي األحداث.
***
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املبحث الثاني
وفيه الدراسة التطبيقية اليت تتجلى يف التوصيف الفين لتقنية هذه
األمناط يف الرواية ،وأبعادها الداللية والبنائية ،واإلبانة إنْ كان يف بعض
األمناط سلبيات بنائية تؤثر يف الرواية وعلى تلقيها وقراءتها.
أمناط العملية التكرارية يف الرواية:
من خالل العرض ألمناط التواتر السردي يف املبحث األول اتضح
أمناط العملية التكرارية احلاضرة يف رواية (ترمي بشرر) ،وهي :التواتر
التفرّدي ،التواتر التكراري ،التواتر الرتددي.
النمط األول ،التواتر التفرّدي.
وهو أنْ يروي النص مرات متعددة يف احلكاية ما وقع مرات متعددة
يف القصة .ويسميه جينيت بـــــ(احملكي التفرّدي) وذلك من الناحية الزمنية
داخل احملكي السردي.
فالتكرارات يف القصة تتوافق والتكرارات يف احلكاية ،وتكرار امللفوظ
السردي يتوافق وتكرار احلدث املسرود .وهذا التوافق يف العدد هو سبب
تسميته بــــ(التفردي)كما سبق بيانه .وهو األقل شيوعًا يف الرواية ،بيد أنّ
داللته حمورية فيها ،وسيتضح ذلك.
من مناذج هذا النمط :أحداث السقوط ،فقد وقعت أحداث السقوط
مرات عديدة ،ورواها السارد طارق مرات عديدة .سقوط تكرر وقوعه،
ويظهر يف صفحات الرواية حدثًا ومنطوقًا ،قولًا وفعلًا ،ويف صيغ
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متعددة :مرة باالسم الصريح ومرة باسم الفاعل ،وتارة بالفعل املاضي
وأخرى باملضارع ،ويأتي كثريًا سقوطًا معنويًا ،وحينًا سقوطًا حسيًا،
فمن ذلك أنه يف نصف صفحة تكررت لفظة السقوط ( )44مرة( ،)4حتى
حتول إىل عالمة سيميائية أسلوبية مؤثرة يف خطاب الرواية.
فهو عالمة تكرارية حتمل داللة ال ختفى؛ إذ يؤكد مدى وعي طارق
به يف جتدده كل مرة ،وهو تأكيد مصحوب بعالمات االضطراب الذاتي
املنبعث من الرفض الداخلي هلذا السقوط ،والرغبة يف التوقف عن
االستمرار يف وحله ،ألن آثار هذا السقوط ليست مقتصرة على طارق
فحسب ،وإمنا أكتوى بقذارته كل من اقرتب من طارق نسبًا وصداقة
وجماورة وعملًا .فطارق مسكون بهذا السقوط املتجدد ،وتتمحور حياته
حوله ،وقد استمد منه قوته ومكانته اخلارجيتن ،بينما هو يشعر بضعفه
الداخلي وهوانه على نفسه وعلى من حوله من أهل احلارة.
وسنأخذ مناذج له ،ثم نتبعه بتعليقات عليها.
"تسابق كل شيء حنو السقوط :مراسي الصيادين ،مالعبنا ،وأماكن
سباحتنا .)2( "...وهو سقوط حسي.
"ال شيء يسقط لألعلى ،األعلى نقطة خارج االمتحان .والسقوط
هو الفعل الذي لوث حياتي .عندما أهوي إىل قرار سحيق مل ميسك أحد
) (4انظر :الرواية ،ص .11
) (2الرواية ،ص .56
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بزندي بتاتاً .ظل اجلميع يتطلع إلي ،وأنا أهوي مل يرتاشق دمي يف
اجتاهات خمتلفة كما حدث ألبي ،فحن سقط من على السقالة هبط
معاونوه بتؤدة ليحملوا جسده إىل املستشفى"(.)4
"ال أحد ميد يده ملن سقط .السقوط حالة زمنية توصلك إىل القاع يف
سرعة متناهية ،وبفعل التجاذب تكون مهيأ ألن تسافر يف حلظات
السقوط املتعددة ،وكل مرحلة تدنو بك من القاع تسجل حالة دنيا من
حاالت السقوط ،فالسقوط ال حيدث دفعة واحدة"(.)2
"كنت قد سقطت قبل أبي ،وأمي ،فسقوط أبي أودعه الرتاب،
وسقوط أمي أودعها العزلة ،وسقوطي أودعين الضياع"(.)7
"  -أين هي تهاني اآلن؟ يف أي فجوة سقطت؟
"كل منا له سقطة عميقة ال يعرف قرارها إال هو ،واآلن أستشعر أن
السقوط درجات زمنية ،متتلك

 -يف كل زمنية

 -أحاسيس

ضاغطة"(.)1
"نتساقط الواحد تلو اآلخر ،ال أحد خيتال على جاذبيته ،كل منا
يُسحب رغمًا عنه ويسقط"(.)5
) (4الرواية ،ص .92
) (2الرواية ،ص .97
) (7الرواية ،ص .444
) (1الرواية ،ص .273
) (5الرواية ،ص .723
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فهذه امللفوظات للسقوط حتيل على سرد حكايات متعددة رويت
مرات متعددة .ونلحظ فيها عددًا من املظاهر:
أولًا :يؤكد السارد أنّ أحداث السقوط مل تقع دفعة واحدة" السقوط
ال حيدث دفعة واحدة" .وقد كررها مرتن يف منوذجن خمتلفن .لذا
فأحداث السقوط تتكرر فيتكرر سردها .كما أنه يقع يف أزمنة متعددة،
وكل زمنية هلا وضعها النفسي "السقوط حالة زمنية توصلك إىل القاع يف
سرعة متناهية"" .السقوط درجات زمنية" .وهذا يشري إىل املراحل اليت
خاضها طارق حتى اكتمل سقوطه.
ثانيًا :حماولة طارق إلقاء اللوم على من حوله يف هذا السقوط
املتكرر ،ويف ذلك بعد داللي موضوعي ،يشري إىل فكرة مؤثرة لدى
الكاتب يرغب يف إيصاهلا خالل سارده طارق.
ثالثًا :تعدد املثريات لتكرار ملفوظات السقوط وأحداثه ،منها املعنوي
ومنها احلسي ،فبعد سقوط أبيه احلسي يسرتجع بعض سقطاته ،ومثله
حدث سقوط أمه احلسي فإنه يسرتجع بعض السقطات ،وبعد سقوط
تهاني املعنوي ،وكذلك سعاد ،يسرتجع بعض سقطاته .فبمجرد توارد
حدثٍ للسقوط أو ملفوظ له ،مباشرة تنشط حالة االسرتجاع والتذكر
لدى طارق.
رابعًا :أنّ السقوط لديه ليس دائمًا إىل احلضيض ،وإمنا أحيانًا على
النقيض ،وهو الصعود إىل أعلى ،سقوط عن مقاومة اخلري ثم
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االستسالم لنداء الفطرة .وهذا السقوط عن مقاومة نفحات اخلري سبقه
إرهاص من أخيه إبراهيم" ينفرج هذا القنوط حينما أتذكر حواري مع
إبراهيم حن سألين:
 ماذا يفعل من يسقط على األرض؟ هل يبقى ملتصقًاعلى األرض أم ينهض؟
كنت أصغي حلديثه صامتًا من غري أن حيفزني سؤاله للرد ،فيكمل:
 عليه أن ينهض لينفض الرتاب الذي علق به ،ويواصلركضه ،احلياة هكذا سقوط ونهوض وتنظيف ومواصلة"(.)4
خامسًا :أنّ اخلطاب الذي قدّم هذا السقوط من التبئري الداخلي
الواعي الراغب يف استمرار التواصل مع املتلقي؛ لذا نوّع السارد يف
أسلوب خطابه ،فأتى تارة بضمري اجلمع يف سياق التربير الذاتي ألفعال
السقوط ،فاجلميع إمّا ساقط أو معرض له " كلنا ساقط" " ،كل منّا له
سقطة عميقة" " ،نتساقط الواحد تلو اآلخر" .فطارق جزء من كل ،لكنه
يتميز عن اجملموع بأنه هو الناطق بلسانهم .لذا يسمي جينيت هذا السارد
املتمثل بضمري اجلمع بـــ(املتماثل احلكائي اجلزئي) ( .)2وتارة بضمري
املخاطب ،يف سياق أخذ العربة ،والتأمل يف مصري هذا السقوط .وأخرى
بضمري املتكلم يف سياق بث مشاعر األمل والندم على اقرتاف هذا
) (4الرواية ،ص .421
) (2انظر :خطاب احلكاية ،ص .225
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السقوط املتكرر" والسقوط هو الفعل الذي لوث حياتي" " ،رويداً
سقطت ،وها أنا أقتعد قرار السقوط".
ومن مناذج هذا التواتر ،تكرار وقوع حدث أذان صالة العشاء وتكرار
سرده .وأغلب حدوث هذا األذان وقت ممارسة طارق تعذيب خصوم
السيد" فما شرعت بالتعذيب حتى ارتفع أذان صالة العشاء صوتًا نديًا
يصلنا خمرتقًا دواخلنا ناخرًا الطبقة السفلى منها ...ترتعد فرائصنا،
نستغيث فال نغاث"(.)4
" أذان العشاء طال هذه املرة .شعرت أن املؤذن بقي يردد أذانه ملنتصف
الليل من غري أن يستجيب املصلون لندائه ،تتموج مفردات األذان داخل
القلب يف حماولة إلنارة عتمة قدمية فيُحبس هناك ...ومع عتمة الروح تزداد
عملية التعذيب قسوة"(.)2
فهو زمن نفسي ألنّ الضحية هذه املرة هو صديقه (عيسى الرديين)،
عرضه السارد من خالل تقنية االسرتجاع االستباقي()7؛ اسرتجاعي حلظة
الكتابة ،واستباقي ،ألن طارق كرر احلدث ص  ،717- 712مع
بعض التغيريات األسلوبية ،مُزيدًا عليه ذكر العربة من هذا التكرار"
قبضت أذني على آية ،وصلتين واضحة من تالوة اإلمام ((ومن يتق اهلل
) (4الرواية ،ص .42
) (2الرواية ،ص .44
) (7وهي تقنية متزج بن تقنيتن زمنيتن .ويسميها جينيت بـــــ(االسرتجاعات االستباقية) .انظر:
خطاب احلكاية ،ص  .63وستتكرر هذه التقنية يف غري منوذج يف الرواية.
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جيعل له خمرجًا ويرزقه من حيث ال حيتسب)) .هل هي رسالة موجهة كان
عليه إيصاهلا لي يف مثل هذا الوقت!" ( .)4وهي عربة كشفها السارد
بأسلوب مباشر ،وكان األوىل أن مينح املتلقي فرصة لرصد هذه العربة.
وبعض أحداث أذان العشاء أتت يف سياق تراجع طارق أمام تصاعد
فكرة التغيري ،والبدء بالتطهر ،والشروع باالنتقام من مسبب كل هذا
السوء له ولبقية شخصيات الرواية وهو (السيد) .وهذه األحداث كانت
بصحبة أخيه إبراهيم إمام حيهم القديم ،فإبراهيم هو املعادل املوضوعي
لطارق وأسامة وعيسى.
" قطع حديثنا ارتفاع أذان صالة العشاء من عدة حناجر تقاربت
مساجدها ...التفت إبراهيم للصبية اجملتمعن :هيا جتهزوا للصالة"( .)2بدأ
إبراهيم الصالة "اجتاز سورة الفاحتة خبضوع تام فضج املسجد بالتأمن،
صمت للحظات وكأنه يبحث عن آية يقيم بها انهياراتي ،وانساب صوت
شالل متناغم يهبط مرتمنًا وجاذبًا(( :قل يا عبادي الذي أسرفوا على
أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب مجيعًا إنه هو الغفور
الرحيم( .)))7كان آخر السقوط ،استقرت األنقاض يف مواقعها ،فلمحت
الغبار الكثيف ينبعث من داخلي ،وميأل فضاءات املسجد ،فأغيب خلف

) (4الرواية ،ص .717
) (2الرواية ،ص .736
) (7الزمر .آية.57 :
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أدمعي ،أجهشت بالبكاء ،وصوت إبراهيم يالحق مردة عبثوا يف
داخلي ،فتفيض روحي وتتقصف"(.)4
ففائدة هذا التكرار -الذي بدأ مع الرواية ،وتوقف عند توقفها يف
الزمن احلاضر  -هو تأكيد ما استقر عليه حال السرد وحاضره ،وهو
عزم طارق على الرتاجع والتوبة .وقد أخذ هذا العزم ينمو منذ الصفحة
الثالثة من الرواية " ومنذ أن علقت يف شباكه ،وأنا أفكر يف الوسيلة اليت
أختلص بها من الفخ احملكم الذي وقعت فيه"(.)2
ويف ذلك اسرتجاع استباقي حمفزّ .فطارق أخذ بتقوية ذاته من خالل
الدفق املعنوي املنساب املتواتر ألذان صالة العشاء؛ فكانت الرغبة يف
اخلالص ال تنشط إال عندما يستمع طارق ألذان صالة العشاء.
واختيار داللة أذان العشاء حتديدًا؛ ألنّ الزمنية احملددة واملتواترة
(الليل) هي اجلامعة بن النقيضن .فامتزاج األذان بوقت ممارسة اخلطايا
فيه مفارقة ال ختفى ،كذلك حضور أخيه إبراهيم يف بعض هذه األحداث
هو أيضًا مفارقة؛ إذ إبراهيم معادل موضوعي لطارق.
وآخر النماذج ،وقوع أحداث أوامر السيد لطارق ثم تكرارها،
لتؤكد سيطرته عليه وسرعة الوصول إليه حتت أيّ ظرف ،فتزداد لدى

) (4الرواية ،ص .733
) (2الرواية ،ص .9
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طارق صعوبة اهلرب منه ،مهما حدثته نفسه باخلروج عن طاعته
ومشاورته.
عن تكرار ذلك يقول طارق " بالنسبة لي كان استسالمي الطاغي
حمفزًا له ألن يهملين ،وعيناه ترتبصان بي عن بعد ،فإذا أبديت حركة
ما ،اندفع بسرعته القصوى ،ليضع إحدى قائمتيه يف بطين ،وينزعين
إليه"(.)4
"مخسون عامًا أمحلها على كتفي ،كان له منها ثالثة وثالثون عامًا،
قرضها على نواجذه من غري أن يتنبه أنه يأكل حلمًا ميتًا "(.)2
"بواسطة السيد تطهرت من املاضي ،واآلن أحبث عمن يطهرني
منه"(.)7
"عليك احلضور يف احلال"(" )1عليك أن تنجز مهمتك األخرية"(.)5
فتداعي احملكي من وعي السارد يدور يف فلك السيد وقصره ،مما
يؤكد حمورية السيد يف وعي طارق ،وجعله الزمة سردية حكائية يتداعى
حنوها وعي طارق بذكر أحداث يعيد إنتاجها بعد فرتة سردية وأخرى.
) (4الرواية ،ص .45
) (2الرواية ،ص .263
) (7الرواية ،ص .3
) (1الرواية ،ص .44
)(5الرواية ،ص  .44وانظر كذلك ،ص ، 239،294،295 ،253 ،493 ،434،14
.753 ،711 ،712 ،772
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النمط الثاني :التواتر التكراري
وهو تكرار سرد احلدث غري مرة .وهو من أكثرها شيوعًا يف الرواية؛
ذلك أنّ السارد هو بطل الرواية ،يضفر سردها من باطنه الواعي ،ومن
تياره الشعوري الداخلي ،ينقل مشاعره وأفكاره للمتلقي مباشرة ،كما
ينقل مشاعر الشخصيات األخرى وأفكارها ،حاجبًا املتلقي عنها ،وإ ْن
منحها مساحة سردية فإنه جيردها من أيّ عالمة أسلوبية متيزها عن
أسلوبه .فنتيجة للتداعي الشعوري املنفرد الذي ينهال من الوعي الباطين
للسارد تكررت املشاهد والصور السردية وتداخلت.
وهذا أدّى إىل متكن عنصر التناوب

()4

يف بناء األحداث ،معتنيًا

السارد بكيفية وقوعها ال بكيفية تتابعها وانتظامها ،موظفًا تقنية
(املونتاج) ،الذي حيدث عندما يتوقف السارد حلظة السرد بينما وعيه
يتحرك يف الزمن( ،)2مما أحدث املفارقات الزمنية التخييلية يف الرواية .ومع
أنّ هذا النوع (التناوب) نوع حديث يف بناء األحداث إال أنّه يورث
التداخل والتعقيد ،ويتطلب متلقيًا واعيًا ومكافحًا من أجل أنْ يعيد
ترتيب وقائع هذه األحداث كما حدثت يف الزمن الواقعي.
)( 4

التناوب هو النوع األول من أنواع بناء األحداث عند (تودوروف) والثاني ،التضمن،

والثالث التتابع .انظر :الشعرية ،ت :شكري املبخوت ورجاء سالمة ،املغرب ،دار توبقال
للنشر ،ط4992 ،4م ،ص .32
)( 2

انظر :تيار الوعي يف الرواية احلديثة ،روبرت همفري ،دار غريب للطباعة والنشر،

القاهرة2222 ،م ،ص .91
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وهلذا التواتر التكراري يف هذه الرواية رؤية سردية ،والرؤية السردية
(التبئري)  -كما عند جينيت  -على ثالثة أنواع ( - 4 : )4الثابت،
وفيه تكون الشخصية الساردة (املبئِّرة) هي مصدر املعلومات اليت يتلقاها
املتلقي عن الشخصيات واألحداث ،وهي يف الرواية شخصية طارق.
 - 2املتغري ،وفيه تنتقل (البؤرة) من الشخصية الرئيسة إىل شخصية
أخرى ثم تعود إىل الرئيسة .فاملبئر أولًا طارق ،ثم ثانيًا أسامة ،ثم طارق
مرة أخرى - 7 .املتعدد ،وفيه تكون البؤرة متعددة عن حدث واحد من
شخصيات متعددة ،كل شخصية هلا رؤيتها اخلاصة ،وهذا يف الروايات
البوليسية والرتسّلية ،وهذا النوع ال حضور له يف الرواية.
ثم إنّ احلدث األول واملكرر يأتي من خالل حكاية األقوال ،اليت
تُعرض -عند جينيت  -من خالل ثالث حاالت(:)2
اخلطاب املسرود :يتوىل السارد السرد نيابة عن الشخصيات ،بتقديم
مضمون فعلها .فالسارد يتوسط بن احلدث وبن أقوال الشخصيات،
ناقلًا هلا وحمللًا لقوهلا .ويرى جينيت أنّ هذا اخلطاب يتميز باالختصار
نسبيًا .بيد أنّه يف الرواية على خالف ذلك؛ إذ هو خطاب فيه حتليل
وتعليق فلسفي .وهو تقرير سردي مباشر.

) (4انظر :خطاب احلكاية ،ص .224
) (2انظر :خطاب احلكاية ،ص .433- 435
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احملوّل :وفيه يقوم السارد مبزج قول الشخصيات خبطابه ،وهو السرد
غري املباشر.
املنقول :وفيه تقوم الشخصيات بتقديم األقوال بنفسها ،وهو السرد
غري املباشر احلر.
يف هذا النمط الشخصية الساردة (طارق) كرّرت ما حدث هلا ولغريها
من الشخصيات يف القصة مرة واحدة كرّرته يف احلكاية عدة مرات،
بطرائق ختتلف عن أسلوب سردها للحدث أول مرة ،باختالف
الصياغة ،أو بزيادة أو نقصان ،أو إمجال ثم تفصيل .لكن أكُلُّ تكرار
حتققت فوائده ،ومنح احلدثَ موقعًا مؤثرًا يف الرواية ،أم أتى فقريًا من أيّ
داللة ،أو أنّ داللته ال ترقى ألهمية موقعه يف الرواية فتكون فائدته يف
عدم تكراره؟ هذا ما سيتضح من خالل النماذج املختارة.
من مناذج احلدث التكراري الناشئ بواسطة التبئري الثابت ،حدث
مجال اجملنون الذي دعسته سيارة السيد (األب) ،فقد ذكره طارق
باخلطاب املسرود ص  ،25ثم كرره ص ( .)233 ،236 ،72وهو
تكرار حيمل فائدة بنائية؛ إذ فيه تكامَلَ احلدثُ وشخصياته؛ فالسرد
األول كان يف معرض وصف شخصية السيد وهو قابع يف سيارته يف وقت
مروره حبيهم ،وهو وصف مقتضب وسريع ،ومل يشر إىل موقف السائق
من احلدث ،ويف ص( )72إكمال للوصف اخلارجي لشخصية السيد،
وبيان موقف السائق ،وماذا عمل للمدعوس ،وموقف أهل احلارة من
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ذلك ،ويف ص( )236كرره من خالل سرد قصة عيسى وما طرأ عليه من
الغنى املفاجئ ،وتقدميه ملال وفري ألبي مجال اجملنون ،لكن األب رفض
قبول املال ألنّ الشبهات تشري إىل أنّ عيسى كان يتاجر باملخدرات ،وليس
فيه إشارة إىل أنّ هذه النقود كانت من السيد فدية البنه املدعوس .ويف
ص ( )233تكرر يف سياق أهمية عيسى لدى السيد األب عندما خلّصه
من عقدة ذنب دعس مجال بأمره عيسى أنّ يقدّم مبلغ الفدية ألهل
مجال ،وفيه الكشف عن قيمة املبلغ املدفوع ( )52ألف ريال.
ومن النماذج حدث دخول مرام القصر؛ إذ اختلف الرواة يف ذلك،
وهذه الروايات رواها السارد الرئيس طارق من خالل اخلطاب املسرود
والتبئري الداخلي الثابت .ومع كل رؤية تتكرر إعادة حدث دخوهلا
القصر.
يف البدء أشار طارق إىل أنّ أسامة هو من أدخلها إىل القصر" نصب
هلا أسامة فخًا ،وأخذ جيذبها رويدًا رويدًا"( .)4ثم يعود يف ص 251
ليسرد األقوال إمجالًا "تتشارك مع صاحب القصر يف غموضها ،فال أحد
يعرف من أين جاءت ،أو من أتى بها لداخل اجلنة ،يقولون إنّ زوجها
قدمها هدية لسيد القصر يف صفقة جتارية ،فقفزت ملصاف األثرياء،
وبعضهم ميرر حكاية أنّ السيد سرقها عنوة ومبباركة قضائية ،وحكاية
أخرى تقول إنها ابنة تاجر كبري قدمها للسيد كرهينة مقابل قرض مالي
) (4الرواية ،ص .34
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ضخم حصل عليه ،لينهض من عثرته التجارية ،وآخرون يقولون هي
إحدى فرائس أسامة ،أقاويل كثرية حتاك عنها ،ومل يصل أحد لتأكد
صحة أي منها"(.)4
وهذا السرد التقريري هو دوائر من التذكريات التكرارية ألحداث
سابقة :فقد كرر حدث أسامة مع مرام ضمن هذا اإلمجال ،ثم كرر
حدث موقف السيد من زوجها ،الذي يف هذا املوقف نفسه فيه تضارب
وتداخل؛ إذ أشار هنا إىل احلدث الذي يُخرب به أنّ زوجها هو من قدمها
هدية للسيد ،ثم يذكر " أن السيد سرقها عنوة ومبباركة قضائية" .وقد كرر
طارق ص  223تفصيل هذا اجململ" علمت منها فيما بعد كيف أودع
زوجها املصحة النفسية؛ لتتخلص منه إىل األبد من خالل حكم قضائي،
تواطأ على أحداثه شخصيات متعددة" ،ثم كرر احلدث تارة أخرى
بتناقض جديد ،وهو أنّ الذي أدخلها القصر هو عيسى الرديين(.)2
وبهذا ينشأ لدى املتلقي ما يسميه غاستون باشالر بــ(تعليق القراءة)

()7

ليتأمل هذا االضطراب الذي سببته هذه التكرارات املتداخلة.
ثم يشري الكاتب يف هامش ص ( )743أنّ هذا التداخل والتعارض
قد أصابه حبرية مرهقة .أيّ؛ كان هذا التداخل حيلة سردية مقصودة .ولو
) (4الرواية ،ص .253
) (2الرواية ،ص .746
) (7انظر :مجاليات املكان ،ت ،غالب هلسا ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
بريوت ،ط4122 ،5هـ 2222 -م ،ص .3
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أنّه ذكر هذا اهلامش يف بداية سرد القصة الستحسن املتلقي هذه احليلة،
ولتعامل مع هذا التكرار تعاملًا أفضل ،فيه ترقب وتأمل لكيفية حدوث
هذا التناقض ،فتأخريه رمبا أصاب املتلقي بالتوتّر ،والّتعْمِية – كما هي
عند سعيد يقطن  )4(-ورمبا هجر القراءة ،بعد أن علّقها برهة من الزمن
القرائي.
ومن مناذج التواتر التكراري حدث واقعة طارق مع تهاني ،الذي
تلقاه املتلقي من خالل تبئري داخلي متغيّر .بدأ السرد بصوت طارق بتمهيد
استباقي للحدث ص ( ،)446ثم كرره ص ( )449وفيه سردٌ للفعل،
ثم بعد ذلك كرر احلدث بالقول ،باخلطاب املسرود يف ص (،421
 )222 ،243 ،244 ،453،229 ،452 ،475يوجز مرة ،ويشري
تارة ،ويذكّر أخرى .وكلّه من زاوية واحدة ورؤية أحادية .وهذا التواتر
التكراري هلذا احلدث يسميه جينيت بــــ(التكرارات التذكريية) (.)2
وهذا من فوائده الداللية ،وهي تذكري املتلقي وهو ميارس فعل القراءة
بتلك القصة ،لتظل معه امتداد الزمن القرائي وخارجه ،مستشعرًا إحلاح
طارق على تعميق شعوره باحلزن على فعلته ،وبيان أنّ سقوطه بهذا
الفعل يوازي مجيع سقطاته األخرى .لكن رمبا يشعر املتلقي بامللل

)( 4

العتامة والتعمية .انظر :انفتاح اخلطاب الروائي ،سعيد يقطن ،املركز الثقايف ،بريوت،

الدار البيضاء ،ط4939 ،4م ،ص .13
) (2انظر :خطاب احلكاية ،ص .472
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والسآمة من إحلاحه ذاك بإقحام قصة تهاني يف كثري من أحداث الرواية،
الذي نتج عنه تضخم شخصية تهاني يف الرواية .وهذا التضخم ألحداث
تهاني وشخصيتها دائرة ضمن دوائر أخرى قادت الرواية إىل التضخم(.)4
ثم تكرر احلدث مرة أخرية ص ( ،)221ولكن هذه املرة من خالل
رؤية جديدة وسارد جديد ،وهو أسامة ،الذي كشف فيه عن توجعه
على ما حدث لتهاني ،وتساؤالته املتكررة عن الفاعل ،وعن السبب
الدافع هلذا الفعل ،وماذا حدث هلا بعد ذلك.
يسرد أسامة باخلطاب احملوّل

-الذي مزج فيه خطابه خبطاب

الشخصيات  -أقوال أهل احلارة عن مصريها اليت تنوعت وتعددت،
منهم من يقول إنها تزوجت رجلًا من أهل القرية ،ومنهم من يقول إنها
تنسكت والتزمت بيت أهلها يف القرية ،وآخرون يرون أنها قتلت،
والقاتل هو أبوها .كل ذلك تكرر يف ص  ،221ثم يسرد أسامة أنه عزم
على التحقق من هذا األمر فينتقل إىل قرية تهاني ،فيتكرر احلدث غري مرة
هناك.
ميهد أسامة بتواتر ترددي" يف القرية حكايات كثرية ملوت تهاني،
اختلطت مجيعها وتناسلت ،ومل تعد هناك حكاية ذات أركان ملوتها"(،)2
)( 4

مصطلح التضخم هو مصطلح أمربتو إيكو .انظر :املعنى األدبي من الظاهرانية إىل

التفكيكية ،وليم راي ،ت :يونيل يوسف عزيز ،دار املأمون للرتمجة والنشر ،بغداد ،ط،4
4933م .ص .413
) (2الرواية ،ص .226
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وهذه احلكايات تتكامل لتكشف عن كيفية موت تهاني .فجاءت الرواية
األوىل أنها توفيت بسبب ابتالعها قطعة حلم فغصت بها ،ويف الرواية
األخرى أنّ العم مطلق خيربي مسع من خلف باب غرفة تهاني حشرجة
خمنوقة صحبها جلبة تساقط أواني " أعمامها ،وأوالد عمومتها اتفقوا
على رواية واحد ملوتها ،وكل رواياتهم خرجت من فم صاحل خيربي
الذي روى أنها ابتلعت قطعة حلم فغصت بها .وعمها األكرب مطلق
خيبريي روى.)4( "...
فتعدد السّاردين حلدث واحد جعل للحدث التكراري فائدة داللية
وبنائية مؤثرتن .ولوال اإلصرار غري احلميد لطارق على تكرار حادثة
تهاني لتكاملت الفائدة البنائية والداللية هلذا التكرار ،الذي أتى مثرة
لتعدد التقنيات الزمنية فيه ،ومن تعدد وجهات النظر حنوه.
ومن مناذج هذا النمط التكراري ما حضر يف القسم الثالث للرواية
(الربزخ) ص  ،146- 737الذي أتى كملحق ،فيه أخبار صحفية
مصورة عن كارثة انهيار األسهم ،وتقارير عن بعض فتيات القصر،
وأحداث سبق أنْ سردها يف القسمن األولن؛ فقد كرر فيه حدث عيسى
الرديين مع كارثة األسهم ،وكرر حدث حماولته لقتل السيد ،وكرر كيف
علم عيسى بتبخر رصيده البنكي ،وكرر حدث صدمة عيسى بهذا التبخر
بأن نزع عنه مالبسه يف الشارع عند إحدى مكائن الصرف اآللي ،كما
) (4الرواية ،ص .223

122

التّواتر السّرديّ يف رواية (ترمي بشرر) لعبده خال
د .منصور بن عبد العزيز املهوس

احتوى تقارير عن نساء القصر ،سبق وذكر لبعضهن أحداثًا ومواقف
ومعلومات مبثوثة داخل الرواية ،من ملفات كان يلوح بها طارق يف وجه
من حتاول اخلروج عن طوعه ،وأشار إىل هذا امللف ما حيتويه غري مرة يف
صلب الرواية ص .432 ،15
وهذا القسم هو من الدوائر اليت احتوت تضخمًا خطابيًا قاد إىل
التضخم الكبري للرواية.
وكان األوىل أنْ يقف زمن الكتابة للكاتب وزمن القراءة للقارئ عند
ص .732
وهذا التكرار يف هذا القسم أدّى إىل تكسري خطية الزمن بن القصة
واحلكاية ،وهو تكرار متعدد ،ال حيمل دالالت فنية ،وهذا يقود إىل
التعمية مرة أخرى .وهذه التعمية حتفز املتلقي الفاعل حملاولة ترتيب هذه
اخلطيّة من جديد ،وتصفيتها من الشوائب ،وهذا ينتج عنه التوتّر
القرائي ،وهي نتيجة هلا عواقب غري متوقعة؛ إذ تقيس مدى لياقة املتلقي
مع هذا اللعب الزمين.
ويف الرواية مناذج أخرى متعددة هلذا التواتر التكراري (.)4

) (1انظر مثلًا :حدث نفوق دجاج صاحل ص  ، 37ثم كرره ص  .63حدث زواج أمه بعد وفاة
أبيه .ذكره يف ص  ،423واسم زوجها (مهند املهندس) ثم كرر احلدث ص  ،271من خالل
االسرتجاع بعيد املدى خمطئًا اسم زوجها (غيث املهند) .حدث ذات العيون اجلميلة اليت تراقبه
من إحدى السيارات ،ذكره ص  ،414ثم كرره ص  ،413ويف ص  .452حدث سبب موت
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وهكذا تعددت فواعل هذا النمط التكراري اليت تكوّنت من خالل
التبئري الداخلي الثابت برؤية أحادية ،وبعضها باملتغري ،نتيجةً لتعدد
وجهات النظر ،كما أنّ بعض األحداث تكررت من خالل إعادة الفعل
نفسه ،وأحيانًا من خالل تقنية التقرير السردي أو حكاية األقوال،
بواسطة اخلطاب احملوّل ،وحينًا بواسطة اخلطاب املسرود .وقد حتقق فيه
بعض الفوائد الداللية والبنائية؛ إذ أتى هذا التكراري مؤكدًا للمشاعر
اليت تضطرب يف ذات طارق حنو أفعاله مع بعض الشخصيات ،كما أتت
وسيلةً تذكريية ،وأنّ بعضها كان تفصيلًا بعد إمجال ،كما كشفت عن
بعض جوانب احلدث مما ساعد على تكامله .كذلك تعاضدت بعض البنى
الزمنية يف تقديم هذا التواتر التكراري .وقد تسبب هذا النمط التكراري
بسلبية بنائية ،وهي التضخم الذي أضر بقراءة الرواية زمنيًا ودالليًا.
النمط الثالث :التواتر الرتددي.
هو تقنية سردية يبتغي منها السارد صهر كثري من األحداث املتشابهة
ودجمها ،ثم تقدميها للمتلقي دفعة واحدة ،وهي تقنية قدمية قدم
الفنون( .)4فهو حيلة فنية يلجأ إليها السارد لتجاوز الدخول يف التفاصيل،
وإسناد ذلك إىل املتلقي من خالل التصور الذهين ،واإلحياء الذي جيعله

أبيه ،ذكره ص  ،92وكرره ص  .444حدث عمته مع سقاء املاء ذكره ص  ،411ثم كرره
 .413حدث عمته ونعتها لطارق بأنه بذرة فاسدة ص.39،97،91،423 ،72
) (1انظر :خطاب احلكاية ،ص .472

121

التّواتر السّرديّ يف رواية (ترمي بشرر) لعبده خال
د .منصور بن عبد العزيز املهوس

يتصور تلك األحداث املكثفة وتفاصيلها ،متأملًا انزياح السارد من
التفاصيل إىل اإلمجال واإلجياز .لكن سارد (ترمي بشرر) ال يلتزم بذلك
دائمًا؛ فأحيانًا يعود إىل التفصيل بعد اإلمجال ،فيتداخل تواتر ترددي
مع تواتر تكراري ،مع فاصل زمين بينهما يف احلكاية .وهو ما سيظهر بعد
قليل.
يتوافر هلذا النمط يف الرواية عدد كبري من النماذج ،وحضوره ال تكاد
ختطئه عن املتلقي يف صفحات متتابعة وأحيانًا غري متتابعة ،وهذا الذي
أنقذ الرواية من زيادة تضخمها.
وهذا النمط ينقسم إىل قسمن :أحداث ترددية زمنية ،وأحداث
ترددية غري زمنية.
والرتددي الزمين أتى على نوعن :أحداث زمنية حمددة ،من مثل
( كل سنة ،كل األيام ،كل سبت ،منذ ذلك احلن) ،أحداث زمنية غري
حمددة ،من مثل (أحيانًا ،بعض األيام ،غالبًا ،دائمًا).
وسأعرض مناذج لكل قسم ثم أتبعها ببعض التعليقات.
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القسم األول – النوع األول :األحداث الرتددية ذات الزمن احملدد:
ومن مناذجه:
" كل يوم جنلس وحنفر ذكرياتنا بتؤدة علنا جند ماءها"(.)4
"يوميًا كان محدان الغبيين خيرتق شارعًا صقيلًا فخمًا"(.)2
"يوميًا كان البحر يسوّر ،فحن نكون نيامًا تتوالد أسوار"(.)7
"عندما تقتعد العمة خريية جملسها أمام الشيش طلبًا للهواء لتجفيف
حنائها الذي تضعه مساء كل مجعة "( .)1وهذا النموذج أتى حمددًا
وخمصصًا أيضًا .حمددًا ،مساءً ،وخمصصًا ،كل مجعة.
"ضقت ذرعًا مبا أجد ،فبعد خدمة متواصلة دامت لست سنوات
أبديت تقاعسًا يف أداء مهماتي"

()5

" رافقت الليل منذ أنْكنت صغريًا" (.)6
"تكفلت عميت مبراقبيت منذ أن كنت طفلًا ،ومل يكن ألمي دور يف
تربييت بتاتًا"(.)3
) (4الرواية ،ص .75
) (2الرواية ،ص .75
) (7الرواية ،ص .56
) (1الرواية ،ص .473
) (5الرواية ،ص .461
) (6الرواية ،ص .413
) (3الرواية ،ص.412
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"منذ ذلك احلن وأنا أتهرب من مواجهته"(.)4
"منذ ذلك الوقت وأنا أمارس عملي يف القصر كمؤدب للخصوم" (.)2
وهذا الظرف الزمين الرتددي (منذ) يكشف عن عالقة طارق بالسيد
بأنها عالقة تتكون على مراحل ترددية ممتدة ،وأزمنة متعددة ،مراحل
متتابعة حيل بعضها حمل بعض.
"مرت شهور وحنن نتجول بن فنادق ومطاعم" (.)7
"بقي على هذه احلال ما يقارب الستة األشهر"(.)1
"يوميًا يكون ساحبًا يف تلك الناحية"(" .)5يف كل ليلة اقتله بطريقة
خمتلفة" (.)6
القسم األول  -النوع الثاني :األحداث الرتددية ذات الزمن غري
احملدد.
ومن مناذجه:
"سنوات طويلة قضيتها مؤدبًا خلصومه"(.)3
) (4الرواية ،ص .274
) (2الرواية ،ص .275
) (7الرواية ،ص .296
) (1الرواية ،ص .722
) (5الرواية ،ص .239
) (6الرواية ،ص .739
) (3الرواية ،ص .3
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"يف الليالي اليت يكون أبي عند إحدى زوجاته تنفرد أمي بنفسها
جانبًا" (.)4
"بات الليالي مناجيًا حبًا"(.)2
"يف أحيان كثرية (وقبل اختيار جدتي سنية لسهامها) تُجهد خميلتها"(.)7
خميلتها"(.)7
"تستقبل أبي دائمًا فائرة املزاج"(" .)1يبدو أن زياراته الدائمة للمقربة
منحته اخلربة الكافية"(.)5
"يف العادة أغلظ القول ملثل هذه املطالبات"(.)6
القسم الثاني :األحداث الرتددية غري الزمنية.
ومن مناذجه:
"مرات عديدة قفزت للثالجة ،وعادت بالقطعة املبتورة تتأملها" (.)3

) (4الرواية ،ص .445
) (2الرواية ،ص .243
) (7الرواية ،ص .423
) (1الرواية ،ص .422
) (5الرواية ،ص .755
) (6الرواية ،ص .221
) (3الرواية ،ص  .441وتكررت" مرات عديدة" يف ص  .227 ،476وتكررت "مرات كثرية"
ص  ،762 ،743وتكررت "مرات" فحسب ص  .431 ،472 ،227،426و"مرارًا " فحسب
.426 ،99
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"ويف كل مرة نعود متناسن خصامنا" (" .)4أكثر من مرة تفاديت دهم
مجل سائب"(.)2
" ...عليها أن تنعم بلحظات تشفّي (ستكررها مرارًا) "(.)7
وفيه استباق مع تواتر ترددي.
"مل يصف مزاجها طوال حياتها ،أو هكذا عرفتها ،مكدرة عكرة،
توعدتها يف خميليت كثريًا"(.)1
ويف هذه النماذج للتواتر الرتددي  -ومن غريها مما سيأتي  -نرصد
عددًا من املظاهر الداللية والبنائية:
أولًا :أن التواتر الرتددي هو الصيغة الزمنية اليت ُتجْمل املشكالت
اليت يعيشها طارق وتعيشها معه بقية شخصيات حارته ،ويُظهر مدى
عجزهم عن تغيري واقعهم املليء باألخطاء والضغوط النفسية.
ثانيًا :أنّ يف التواتر الرتددي تسريعًا لوترية السرد؛ إذ هو خالصة
ألحداث متكررة ،ال تتحمل الرواية تسجيلها منفردة يف زمنها القصصي
اخلاص بها.
ثالثًا :أنّ هاتيك النماذج لقسمي التواتر الرتددي قد اشتملت على
فعل مضارع ،وأتى الفعل املضارع مسبوقًا بالظرف الزمين أو متأخرًا عنه.
) (4الرواية ،ص  .223وتكررت" كل مرة " ص.99 ،245 ،429
) (2الرواية ،ص .226
) (7الرواية ،ص .96
) (1الرواية ،ص .413
جملة العلوم العربية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 4112هـ

129

وهذا حيفزّ املتلقي الستحضار صور تلك األحداث املكثفة ،كل يف
سياقه ،وفيه داللة أنّ التكرار والتجدد متقطع بن فرتة وأخرى ،كما
يظهر من سياقات هذه النماذج ،وليس مستمرًا متواصلًا دون انقطاع .ويف
بعض النماذج نلحظ أن املضارع سبقته (كان) وهذا "قد يفيد التعوّد على
ارتكاب الفعل يف املاضي ،ووقوعه بصورة متكررة"(.)4
رابعًا :يف بعض األحداث الرتددية نلحظ أنها تشتمل على أحداث
تكرارية ،فيحدث التبادل الفين ،إذ يكون الرتددي يف خدمة التكراري
والعكس أيضًا ،فكل واحد منهما يقدم خدمة التعاضد واإلمداد ،بغيتها
التعزيز الذهين لدى املتلقي .ومن مناذج ذلك:
حدث زواج أم طارق بعد وفاة أبيه .ذكره يف ص  ،423ثم كرر
احلدث ص  ،453ثم ص  ،271فمن خالل االسرتجاع الزمين حيدث
امتزاج الرتددي بالتكراري ،وذلك يف معرض سرد طارق للقائه بزوج
أمه.
[املقطع األول] "ذلك املنديل استفزني كثريًا ،فقد كانت تطرز ألبي
مناديل وكوايف وسراويل ...أوصدتُ كل أبواب املشاعر اليت متكنه من
الدخول إليّ ،وصرفته بالشتائم كما استقبلته ...مع انتقال أمي السريع
لبيت غيث املهند أوغر صدري عليها"(.)2
) (4معاني النحو ،فاضل السامرائي .دار الفكر ،األردن ،ط.749/7 ،2222- 4122 ،4
) (2الرواية ،ص .271
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[املقطع الثاني] " كيف عبّرتْ له أن شوقها الطويل لفراقه؟ هل منا
لسانها املبتور؟ .يف الليالي اليت كانت جتلس لتتدرب على نطق اسم أبي،
كنت أرى فيها العاشقة ...وبسرعة فائقة نسيتْ كل شيء ،وتذكرتْ أنها
عاشقة ،فمجرد أن ردم أبي حتت الرتاب نبتت هي على السطح ...كنت
أراها يف تلك الليالي وهي تتدرب على نطق اسم أبي ،هل كان ذلك
حمض ختيل"(.)4
ففي هذا احلدث التكراري تبئري داخلي ثابت ،تداخل فيه الرتددي
بالتكراري ،ففي املقطع األول كل األحداث ترددية إال اجلزء األخري،
فهو تكراري تذكريي بقصة زواجها وانتقاهلا لبيت زوجها اجلديد ،وهذا
احلدث سبق وأنْ ذكره بتفصيله ص  .423والفائدة الداللية إلعادته هو
تربير موقفه اجلايف من زوج أمه الذي حدث بهذا اللقاء من طريق الرتددي
املكرّس حلقيقة أنّ أمه قد تزوجت بعد أبيه ،وأنها انتقلت إىل بيت زوجها
اجلديد.
ويف املقطع الثاني حدث تكراري تذكريي ،وهو حدث قطع لسانها
بسبب سقوطها ،فقد سبق تفصيله ص  ،94ثم تكراره بالقول ص
 .411كذلك ذكر حدث موت أبيه الذي سبق وأنْ ذكره ص  .92أما بقية
املقطع فهي أحداث ترددية.

) (4الرواية ،ص .275
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والفائدة الداللية إلقحام احلدث التكراري" قطع اللسان" هي الكشف
عن شديد تعجبه من حتول أمه من حب أبيه إىل حب زوجها اجلديد .وقد
تكرر يف املقطع الثاني مرتن مع تغري يف الصياغة قليلًا (يف الليالي اليت
كانت جتلس لتتدرب على نطق اسم أبي ...كنت أراها يف تلك الليالي)،
وقد أتت الصيغة األوىل تتقدمها مجلة أمسية ،وتُلمح إىل استقرار هذا
احلدث يف ذاكرة طارق ،والثانية تتقدمها مجلة فعلية ،وتُلمح إىل تدوير
احلدث وجتدده يف ذاته ،مع زيادة اسم اإلشارة املوحية بالبعد الزمين،
وقد يكون عكس ذلك؛ إذ قد ينزّل القريب منزلة البعيد ،وهو ما يشري
إليه سياق احلدث.
خامسًا :جيتمع -يف أحاين  -تواتر ترددي زمين وتواتر ترددي
غري زمين ،من ذلك إخبار طارق عن حال عيسى معه " مضت عدة
شهور وعيسى يتقلب يف سفريات ال تنتهي ،وأنا أتابعه باالتصاالت،
ورسائل اجلوال" ( ،)4فقوله :مضت شهور ،ترددي زمين .وقوله :يتقلب
يف سفريات ال تنتهي ،ترددي غري زمين.
وقد جيتمع تواتر زمين حمدد وآخر غري حمدد ،من ذلك إخبار طارق
عن نفسه " واحد وثالثون عامًا مل أصل املسجد احلرام ،أصل إىل مكة يف
مهام عمل خمتلفة ،أجتاوز بوابات احلرم يف غدوي وإيابي ،أتأمل
املعتمرين ...كم هي املرات اليت قررت فيها العودة إىل املسجد ،وكم هي
) (4الرواية ،ص .416

142

التّواتر السّرديّ يف رواية (ترمي بشرر) لعبده خال
د .منصور بن عبد العزيز املهوس

املرات اليت أقلعت عن الفكرة"( .)4فقول السارد (واحد وثالثون عامًا مل
أصل املسجد احلرام) تواتر زمين حمدد( .كم هي املرات اليت قررت فيها
العودة) تواتر زمين غري حمدد.
سادسًا :نظرًا لكثرة األحداث التكرارية ،ورغبة يف تقليلها لتقليص
مساحة التضخم يف الرواية ،وإلبطاء تدفق تكرار حكايات ال متلك فائدة
لتكرارها ،لذلك أتت فكرة حتويل بعض األحداث التكرارية إىل أحداث
ترددية؛ إذ بعض األحداث التكرارية مناسبة لتحويلها إىل ترددية.
من ذلك حدث جنون عيسى الرديين بسبب خسارته يف األسهم،
فقد تكرر يف ص ( ،)723 ،742 ،233 ،232واألوىل أن حيوهلا إىل
تواتر ترددي ،كأن يقول (بعد جنونه مل يتوقف عن املرور بالصراف
اآللي كعادته).
أو االكتفاء بالرتددي دون التكراري ،وذلك يف األحداث اليت
تُستفتح بتواتر ترددي ،ثم يف الداخل يأتي التكراري .ومن ذلك ،حدث
إقامة طارق حفلة له مع بعض النساء يف منزله ص  ،463عندما تفاجأ أن
السيد قد زرع كامريات يف منزله ،وبعد لقائه به يف الغد فاجأه بشريط
فيديو فيه تسجيل كامل للحفلة ص  .432يسرد طارق بأنه رجع إىل
البيت مذهولًا خائفًا ،ثم يعيد ما شاهده" وصلت إىل غرفيت ،وأخذت
أشاهد شريط الفيديو .كل ما حدث مت تصويره ،كانت الصورة واضحة
) (4الرواية ،ص .425- 421
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متامًا ،والصوت على درجة عالية من النقاء" .ثم يعيد املشاهد واللقطات
نفسها .وكان األوىل أنْ يقف السرد عند هذا التواتر الرتددي (كل ما
حدث مت تصويره).
سابعًا :قد يأتي الرتددي مقدمة حلدث تكراري ،أو حلدث إفرادي مل
يكرر( ،)4أو حلدث (تفردي)؛ وهو ما وقع مرات عديدة وروي مرة
واحدة .ويسمي جينيت هذه العملية بـــــ(ترددي مطلق)( )2يكون مقدمة
فيها إمجال يف افتتاح احلدث ثم يف الداخل يأتي التحديد والتخصيص.
من مناذج إتيانه مقدمة حلدث تكراري :حدث احلفلة اليت أقامها يف
منزله .أتى االفتتاح بتواتر ترددي " غدوت أقيم ليالي خاصة يف فليت،
أدعو إليها من أثق أنه لن يشي بسري"  ،463ثم بعد ذلك حيدد حفلة من
تلك احلفالت ويفصل فيها ،وهو حدث تكراري تكرر ص .432
أما إتيانه مقدمة حلدث إفرادي ،فمن ذلك ما أتى يف حدث الشك من
نسب طارق ،وهو حدث مل يتكرر يف الرواية " مستلهمة قصة غامضة
حتاك سرًا بن نساء العائلة ،ويف كل مناجاة تكتسب تلك احلكاية حدثًا
جديدًا وصل إلي يف طبعته األخرية :إن.)7( "...

) (4وهو النمط األول من أمناط التواتر ،الذي مل تتناول الدراسة مناذج له.
) (2انظر :خطاب احلكاية ،ص .419
) (7الرواية ،ص .423
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فقوله" ويف كل مناجاة تكتسب تلك احلكاية حدثًا جديدًا" تواتر
ترددي .ويف قوله" وصل إلي يف طبعته األخرية :إن "...تواتر إفرادي؛ إذ
مل يرد هذا احلدث يف الرواية إال مرة واحدة.
وأما إتيانه مقدمة ملا وقع مرات عديدة وروي مرة واحدة " يف كل
األدوار اليت تنقلت فيها ملزاولتها داخل القصر هلا أهميتها املنبثقة من
املنصب الذي أشغله"( ،)4ثم خيصص " وضمن مهماتي داخل القصر
اإلشراف على صرف مكافآت "( .)2فهذه األدوار اليت زاوهلا طارق
وقعت مرات عديدة ورواها مرة واحدة .ويف هذا التداخل بن األمناط يف
احلدث الواحد نوع من التعاضد الفين.
ثامنًا :فيه مناذج ألحداث ترددية بنوعيها السابقن تقدّمت كتابيًا عن
غريها؛ أيّ أتت يف مقدمة الراوية ،وتشري إىل فوائد بنائية .من تلك
النماذج:
" يف كل ليلة أقتله بطريقة خمتلفة"(.)7
"سنوات طويلة مضت على ذلك الدرس أسرتجعه يف كل حن"(.)1
"يوميًا تعربنا سيارته من غري أن متنحنا فرصة اصطياد مالحمه"(.)5
) (4الرواية ،ص .434
) (2الرواية ،ص .434
) (7الرواية ،ص .42
) (1الرواية ،ص .46
) (5الرواية ،ص .21
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"يف كل العمليات اليت خضتها كان اجلالد واجمللود جمذوبن هلاوية
سحيقة"(.)4
"دخلت إىل هذه الغرفة مرارًا ،ويف كل مرة أزداد رسوبًا وثقلًا.)2(" ،
فهذه النماذج يف بداية الرواية أتت هلدف فين ،وهو االستباق
واإلمجال لألحداث اليت ستأتي بالتفصيل ،فكل ما قدّمه السارد من
إمجال أتى مفصلًا مكررًا .وهذه االستباقات هي يف مضمونها
اسرتجاعات أيضًا ،أو كما يصفها جينيت بـــــ(االستباقات االسرتجاعية)
أو (االسرتجاعات االستباقية) ( ،)7إرهاصًا وتهيئة لقادم األحداث يف
الرواية .وهي بذلك قدّمت خدمة فنية للمتلقي؛ إذ منحته فرصةَ التصور
األولي لبعض األحداث ،مما ولّد لديه نوعًا من التطلع واالنتظار.
***

) (4الرواية ،ص .42
) (2الرواية ،ص .44
) (7انظر :خطاب احلكاية ،ص .36
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خامتة:
وهكذا أبانت الدراسة عن عالقات التكرار بن القصة واحلكاية يف
رواية (ترمي بشرر) وهي ثالثة أمناط :التواتر التفرّدي والتواتر التكراري
والتواتر الرتددي .وتبن أنّ التواتر التكراري أكثرها شيوعًا ،وحقق بعضًا
من الفوائد الداللية والبنائية ،منها ،تعميق الشعور بالندم؛ رغبة من
السارد يف التأثري على املتلقي ،ومنها تكامُلُ أجزاء احلدث ،وكذلك
تكسري خطية الزمن بن القصة واحلكاية ،ويف مقابل ذلك قاد الرواية إىل
التضخم الذي أورث التوتّر وامللل لدى املتلقي ،وأن التواتر الرتددي ال
يقل شيوعًا عن التكراري ،وقد أسهم يف إبطاء سري الرواية حنو زيادة
التضخم ،كما أتى حمفزًا بنائيًا من خالل توظيف تقنية االسرتجاع
االستباقي ،واالستفادة من إمكانيات الفعل املضارع يف استحضار صورة
املشهد ،وتكراره يف وعي املتلقي مرة بعد أخرى .أمّا التواتر التفرّدي فأتى
راصدًا ملقصد العربة من الرواية ،وكاشفًا عن ما استقر عليه حاضر
السرد ،من إصرار السارد (طارق) على تغيري واقعه ،ومن استمرار واقع
الظلم ورمزه (السيد) .كما اتضح أنّ هناك تداخلًا بن هذه األمناط يف
بعض األحداث ،مما أحدث تعاضدًا يف تأكيد البعد الداللي والفين
للرواية.
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The Narrative Recurrencein Abdo Khal's Novel "Tarmi Bisharar"
Dr. Mansour bin Abdul Aziz Al-Mahous
Department of Arabic Language - College of Education Zulfi - Majmaah University

Abstract:

This study seeks to monitor patterns of narrative recurrence - as defined
by Genette - in "Tarmi Bisharar" novel,and how they invest in the
relationships of repeating events between story and speech, then to reflect
the semantic and structural benefits of this narrative recurrence. The
study came in two sections and a conclusion. It showed thatthere were
three types of recurrence patterns in the novel: repetitive recurrence,
frequent recurrence, and singular recurrence, and the repetitive
recurrencewas the most common one.It was the prominent narrative
phenomenon, and has achieved some semantic and structuralbenefits,
including the integration of the parts of the event, and in turn led to the
inflation that increased the tension of the recipient. The frequent
recurrencewas no less common than the repetitive one, and it has slow
down the progress of the novel leading it to increasing inflation. It was
also a structural spur via using proactive retrievaltechnique. As for the
singular recurrenceit came as a monitor of the moral of the novel, and
revealed what is settled by the present narrative,
through the
persistenceof narrator (Tariq)to change his reality, and the continuation of
the reality of injustice symbolized by(Assyed). It also turned out that
there was an overlap between these patterns in some events, which was a
synergy in emphasizing the semantic and artistic dimension of these
patterns in the novel.
Key words :Narrative, Time, Recurrence, Repetition.

جملة العلوم العربية
هـ4112 العدد الثامن واخلمسون حمرم

III. Documentation:
1. Footnotes should be placed in the footer area of each page
respectively..
2. Sources and references must be listed at the end.
3. Sample images of the verified/edited manuscript should be
inserted in their respective areas.
4 - Clear pictures and graphs that are related to the research
should be included in appendices.
IV. In case the author is dead, the date of his death, in Hijri
calendar, is used after his name in the main body ofthe research.
V. Foreign names of authors are transliterated in Arabic script
followed by Latin characters between brackets. Full names are
used for the first time the name is cited in the paper.
VI: Submitted articles for publication in the journal are
refereed by two reviewers, at least.
VII. The modified articlesshould be returned on a CD-ROM or
via e-mail to the journal.
VIII. Rejected articleswill not be returned to authors.
IX. Authors are given two copies of the journal and fifteen
reprints of their article.
Address of the Journal:
All correspondence should be sent to the editor of the Journal
of Arabic Studies:
Riyadh,11432 P.O. Box 5701
Tel: 2582051 - Fax 2590261
www. imamu.edu.sa
E.mail: arabicjournal@imamu.edu.sa

Criteria of Publishing
The Journal of Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
for Arabic Studies is a peer reviewed journal published by the
Deanship of Scientific Research on UniversityCampus.It publishes
scientific research according to the following regulations:
I.Acceptance Criteria:
1.Originality, innovation, academic rigor, research methodology
and logical orientation.
2. Complying with the established research approaches, tools and
methodologies in the respective disciplines.
3. Accurate documentation.
4. Language accuracy.
5. Previously published submissions are not allowed.
6.Submissions must not be extracted from a paper, a
thesis/dissertation, or a book by the author or anyone else.
II.Submission Guidelines:
1. The author should write a letter showing his interest to
publish the work, coupled with a short CV and a confirmation that
the author owns the intellectual property of the work entirely and
that he will not publish the work without a written agreement from
the editorial board.
2. Submissions must not exceed 50 pages (A4).
3. Submissions are typed in Traditional Arabic, in 17-font size
for the main text, and 14-font size for footnotes, with single line
spacing.
4. A hard copy and soft copy must be submitted with an
attached abstract in Arabic and English that does not exceed 200
words or one page.

Editor –in- Chief
Prof. Sa`ad Abdulaziz Maslouh

Professor -Department of Arabic Language–College of Arts
Kuwait University
Prof. Abdulaziz Ibn Saleh Al-Ammar

Professor of Rhetoric, Criticism and Approach to Islamic
Literature –College of Arabic Language-Al-Imam
Muhammad Ibn Saud Islamic University
Prof. Abdulkareem Ibn Ali Awfi

Professor of Arabic Language and Literature - College of
Humanities-King Khalid University
Prof. Abdullah SaleemAl-Rasheed
Professor, Department of Literature, College of Arabic
Language
Prof. Muhammad Muhammad Abu Musa

Professor -Department of Rhetoric and Criticism –Faculty of
Arabic Language- Al-Azhar University
Prof. Muhammad Ibn Nafi` Al-Enizi
Professor -Department of Applied Linguistics –Arabic Language
Teaching Institute-Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic
University

Prof. Mamdouh Ibrahim Mahmoud Mohammed
Secretary Editor of the Journal of Arabic Studies, Deanship
of Scientific Research

Chief Administrator

H.E. Prof. Ahmed Ibn Salem AL-Ameri
Rector of the University

Deputy Chief Administrator
Prof. Abdullah bin Abdulaziz Al-Tamim

Vice Rector for Graduate Studies and Scientific Research

Editor –in- Chief
Dr. AbdulrahmanAbdulaziz Al-Muqbel
Associate Professor at the College of Arabic Language

Managing Editor
Dr. Ahmed Ibn Mohamed Abdallah Hazzazi

Vice-dean, Deanship of Scientific Research and publishing

