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 قواعد النشر
 

( إلوريدة علمادة محةمدة     عرنادة مجلة جامعة اإلمام محمدد ندس ودعوإل اإلود ماة لالعلدوم ال     

 تصدر عس عماإلة البحث العلمي نالجامعة. وتُعنى ننشر البحوث العلماة وفق الضوانط اآلتاة :  

 يشترط في البحث لاقبل للنشر في المجلة ::  أوالً

 جدة العلماة والمنهجاة  وو مة االتجاه .أن يتسم ناألصالة واالنتةار  وال -1

 أن يلتزم نالمناهج واألإلوات والووائل العلماة المعتبرة في مجاله . -2

 أن يةون البحث إلقاقاً في التوثاق والتخريج . -3

 أن يتسم نالس مة اللغوية . -4

 أال يةون قد وبق نشره . -5

حدث نسسده    أال يةون مست ً مس نحث أو روالة أو كتاب  وواء أكدان للدل للبا   -6

 لغاره .  مأ

 ثانااً : يشترط عند تقديم البحث :

مشددسوعاً نسددارته الةاتاةلمختصددرة( وًقددراراً      أن يقدددم الباحددث ًلبدداً ننشددره    -1

يتضمس امت ك الباحث لحقوق الملةاة السةرية للبحث كام ً  والتزاماً نعددم  

 نشر البحث  ًال نعد موافقة خطاة مس هائة التحرير .

 ( .A  4( صسحة مقاس ل55ل في حدوإل  البحث أن يةون  -2

( 14ل حجدم   والهدوام   Traditional Arabic( 11المدتس ل   حجدم أن يةدون   -3

 وأن يةون تباعد المسافات ناس األوطر ل مسرإل( .

مددم ملخدد    ونسددخة حاوددوناة  مطبوعددة مددس البحددث     ةنسددخ يقدددم الباحددث  -4

 واحدة .أو صسحة  ناللغتاس العرناة واإلنجلازية  ال تزيد كلماته عس مائتي كلمة
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 ثالثاً: التوثاق :

 توضم هوام  كل صسحة أوسلها على حدة .  -1

 تثبت المصاإلر والمراجم في فهرس يلحق نآخر البحث .  -2

 توضم نمالج مس صور الةتاب المخطوط المحقق في مةانها المناوب .  - 3

 ترفق جمام الصور والروومات المتعلقة نالبحث  على أن تةون واضحة جلاة .  - 4

: عنددد وروإل أوددماء األعدد م فددي مددتس البحددث أو الدراوددة تددةكر وددنة الوفدداة نالتدداري      رانعدداً

 الهجري ًلا كان العَلَم متوفى .

حددرو  : عنددد وروإل األعدد م األجنباددة فددي مددتس البحددث أو الدراوددة ف نهددا تةتددب ن     خامسدداً

عرناة وتوضم ناس قوواس نحرو  التاناة  مدم االكتسداء ندةكر االودم كدام ً      

 عند وروإله ألول مرة .

 تُحةَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة مس قبل اثناس مس المحةماس على األقل.  :  واإلواً

ي أو ترول على البريدد اإللةتروند   CDعلى أوطوانة مدمجة   : تُعاإل البحوث معدلة وانعاً

 للمجلة .

 : ال تعاإل البحوث ًلى أصحانها  عند عدم قبولها للنشر .ثامنا ً

 مس نحثه . تمست  عشرمس المجلة  و نسختاس: يُعطى الباحث  تاوعاً

 عنوان المجلة :

 رئاس تحرير مجلة العلوم العرناةجمام المراو ت ناوم 

 5151ص ب  -11432الرياض  

 2595261ناووخ ل فاكس (   - 2552551هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 المحتويات

 

 ژڎ ڈژ: -َتَعاَلى–ِفي َقوِلِه  الِقَراَءاُت الُقْرآِنيَُّة

 َتْوِجيٌه َنْحِويٌّ َصْرِفيٌّ َدَلاِليٌّ

 د. غازي بن خلف العتييب

41 

 "املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي"

  د. محود بن محاد الربعي 
441 

 وموقف الّنحويني منهحـــــّد الّظرف عند ابن مالك 

 د. عبداهلل بن عبدالعزيز بن حممد الوقيت
411 

 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا961شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي
231 

 الّتواتر الّسردّي يف رواية )ترمي بشرر( لعبده خال

 د. منصور بن عبد العزيز املهوس
114 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 الِقَراَءاُت الُقْرآِنيَُّة

  ژڎ ڈژ :-َتَعاَلى–ِفي َقوِلِه  

 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ 
 

 

 

 

 

 

 

 د. غازي بن خلف العتييب

 كلية اللغة العربية -قسم النحو والصرف وفقه اللغة 

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ژڎ ڈژ :-َتَعاَلى–ي َقوِلِه ِف الُقْرآِنيَُّة الِقَراَءاُت 

 َتْوِجيٌه َنْحِويٌّ َصْرِفيٌّ َدَلاِليٌّ

 غازي بن خلف العتييب د. 

  كلية اللغة العربية  -قسم النحو والصرف وفقه اللغة 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 

 هـ14/7/1441ث: تاريخ قبول البح              هـ 1441/ 5/ 24تاريخ تقديم البحث:    

 

 ملخص الدراسة:
 

والذوَد عن  -تعاىل–فإنَّ من أشرف املقاصد وأنبل الغايات خدمَة كتاب اهلل         

ِحماه ودفَع شبهات األغرار األحداث املتعلِّقة باختالف القراءات وتنوُّعها، ولقد 

علماء أجالء، نذروا أنفسهم وأوقاتهم لدحض هذه الشبه  -عزَّ وجلَّ-هيَّأ اهلل 

ه هذه القراءات توجيهًا يكشف عن معانيها، ويزيل واألقاويل، فانشغلوا بتوجي

 مستغلقها، وجيلِّي عللها وأعاريبها، مستندًا إىل الدليل، معتمدًا على احلجَّة.

وقد جاء هذا البحث ليسهم يف هذا اجملال، ويلقي الضوء على مجلة من         

                    :-تعاىل–القراءات اليت بلغ عددها مثانيًا وثالثني قراءة يف قوله 

ويكشف عن  -ال سيما أن بعضها مل ينل حظَّه من التوجيه- ژڎ ڈژ

أثر الداللة يف توجيه هذه القراءات املختلفة، وجيلي بوضوح عمق اللغة وثراءها، 

اليت متتاز بها يف اشتقاق الكلمات وتوليدها، وذلك من خالل األساليب والطرق 

 املعاني املتشابهة واملتماثلة.ودقة املعاني اليت تتضمنها مفرداتها ذات 
 الكلمات املفتاحية : 

 الداللة أثر  –النحوية والصرفية التوجيهات  –القراءات القرآنية 
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 املقدمة

احلمد هلل ربِّ العاملني، الرمحِن الرحيم، وصلى اهلل وسلَّم على         

 نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أمَّا بعد:        

 -تعاىل–فإنَّ من أشرف املقاصد وأنبل الغايات خدمَة كتاب اهلل         

باختالف والذوَد عن ِحماه ودفَع شبهات األغرار األحداث املتعلِّقة 

  القراءات وتنوُّعها.

علماء أجالء، نذروا أنفسهم وأوقاتهم  -عزَّ وجلَّ-لقد هيَّأ اهلل         

لدحض هذه الشبه واألقاويل، فانشغلوا بتوجيه هذه القراءات توجيهًا 

يكشف عن معانيها، ويزيل مستغلقها، وجيلِّي عللها وأعاريبها، مستندًا 

 َّجَّة.إىل الدليل، ومعتمدًا على احل

وقد يسَّر اهلل لي أن وقفت على مجلة من القراءات اليت بلغ عددها        

، فألفيتها ژڎ ڈژ: -تعاىل–مثانيًا وثالثني قراءًة يف قوله 

مادة جديرة بالتوجيه واإليضاح، فعقدت العزم على مجعها ودراستها 

 ڎژ :-َتَعاَلى–"الِقَراَءاُت الُقْرآِنيَُّة ِفي َقوِلِه حتت عنوان: 

؛ لعلِّي بهذا أناُل شرَف خدمة َتْوِجيٌه َنْحِويٌّ َصْرِفيٌّ َدَلاِليٌّ"  ژڈ

 .-تعاىل–كتاب اهلل 

 وكان من أسباب اختياري هلذا املوضوع:        

 وفرة املادة العلميَّة وغزارتها كما ذكرت آنفًا. أوَّاًل:
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

 ع.كون هذه القراءات مبثوثة يف كثري من املصادر واملراج ثانيًا:

 أنَّ بعض القراءات الواردة يف اآلية مل تنل حظَّها من التوجيه. ثالثًا:

 ارتباط هذا املوضوع وصلته الوثيقة بالداللة واملعنى. رابعًا:

 والدراسة وضعت أهدافًا تصبو لتحقيقها، منها:        

مجع هذه القراءات وتوجيهاتها يف موضع واحد؛ ليسهل الرجوع  أوَّاًل:

 فادة منها.إليها واإل

تسليط الضوء على بعض القراءات اليت مل تتطرَّق إليها توجيهات  ثانيًا:

 العلماء السابقني.

 الكشف عن أثر الداللة يف توجيه هذه القراءات املختلفة. ثالثًا:

 إبراز ثراء اللغة العربية وأثرها يف هذه القراءات. رابعًا:

 لِّتها.بيان حَّجج هذه القراءات املختلفة وأد خامسًا:

وأمَّا ما يتعلَّق بالدراسات السابقة، فلم أقف على حبث أو دراسة         

ڎ ژ :-تعاىل–مستقلَّة يف إحصاء مجيع القراءات الواردة يف قوله 

ودراستها دراسة حتليلية تفصيلية، ورمبا وردت بعض  ژڈ

القراءات املشهورة فيها يف بعض الدراسات اليت تناولت توجيه 

 دراسة املسائل النحوية والصرفية، واالختيارات.القراءات، و

وأمَّا منهج البحث، فقد قام على االستقراء والتحليل، وذلك من         

 خالل:

 أواًل: ذكر القراءات الواردة يف اآلية.  
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 استقراء ما قيل يف توجيه القراءات. ثانيا:

 حتليل الوجوه املذكورة والنظر فيها. ثالثًا:

 ح.الرتجي رابعًا:

 وأشري أنَّي سرت يف حترير القراءات وتوجيها على النحو اآلتي:        

 مجع القراءات الواردة يف اآلية الكرمية. أواًل:

 تصنيفها حسب مباحث البحث. ثانيًا:

ترتيبها يف املبحث الواحد حسب األقوى، مبتدئًا بالقراءات  ثالثًا:

، وأعين باملتقاربة: القراءات املتواترة، مع جعل القراءات املتقاربة متتالية

 اليت تتَّفق يف اللفظ وختتلف يف اإلعراب.

توثيق كلِّ قراءة بنسبتها إىل من قرأ بها، مع بيان درجتها من حيث  رابعًا:

التواتر والشذوذ، فإن مل أقف على نسبتها ألحد أشرت إىل ذلك مع 

 اإلحالة إىل املصادر اليت ذكرتها.

لماء وأقواهلم يف القراءة، مع توثيقها من عرض توجيهات الع خامسًا:

مظانِّها األصيلة، فإن مل أمتكن من ذلك وثقتها من املصادر األخرى اليت 

  أشارت إليها.

اجتهدت يف توجيه بعض القراءات اليت مل أقف على توجيه هلا  سادسًا:

 فيما بني يدي من املصادر، وأشرت إىل ذلك.

القراءة، مدعِّمًا ذلك باألدلة قدر بيان التوجيه الراجح يف  سابعًا:

 اإلمكان. 
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

 عزو اآليات القرآنية والقراءات. ثامنًا:

 ختريج الشواهد الشعرية، وذلك من خالل: ثامنًا:

 نسبة البيت لقائله. -أ

 ذكر حبره. -ب

 توثيقه من املصادر واملراجع اليت أشارت إليه. -جـ

 شرح غريبه إن وجد. -د

 نهج.هذا ما يتعلق بامل        

وأمَّا خطة البحث، فقد اقتضت أن ُيَّجَعل يف مقدمة ومتهيد ومبحثني         

 وخامتة، وثبت للمصادر واملراجع، وفهرس للموضوعات.

أشرت فيها إىل أسباب اختيار املوضوع وأهدافه  املقدمة:        

 والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته.

 توجيه القراءات. وفيه نبذة عن مصطلح التمهيد:        

 قراءات مادة )عبد( ِفعاًل.  املبحث األول:        

 قراءات مادة )عبد( امسًا. املبحث الثاني:        

 وفيها أهمُّ نتائج البحث.    اخلامتة:        

 ثبت املصادر واملراجع.        

 فهرس املوضوعات.        
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يه وأعانين على تسطريه، إل -تعاىل–وبعد: فهذا ما وفقين اهلل         

عزَّ –أن أمحده على ذلك وأشكره؛ فربي  -سبحانه–وأجُد من حقِّه 

 أحقُّ من ُحِمد وُأثيَن عليه. -وجلَّ

 وصلى اهلل وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.        

 التمهيد: نبذة عن مصطلح توجيه القراءات:

كانت يف بداياتها اجتهادات فرديَّة  توجيه القراءات حركة نقديَّة        

ومالحظات متفرِّقة يستدعيها املقام وتقتضيها احلاجة، ُرويت عن بعض 

الصحابة والتابعني، واستمرت هذه املرحلة مسايرة ملرحلة جديدة، وهي 

مجع القراءات صحيحها وشاذِّها دون متايز أو فصل، كما فعل هارون 

عقب هذه املرحلة مرحلٌة مهمَّة فاصلة، األعور وأبو عبيد والطربي، ثمَّ أ

 تتمثَّل يف اختيار اإلمام جماهٍد القراءاِت السبَع.  

هذا الصنيع هيَّأ للنحاة مسلكًا جديدًا يف التوجيه متثَّل يف توجيه         

القراءات السبع واالحتَّجاج هلا، كما صنع أبو علي يف احلَّجَّة للقراء 

، كما صنع -أيضًا–ة واالحتَّجاج هلا السبعة، وتوجيه القراءات الشاذَّ

 .(7)تلميذه ابن جين يف احملتسب

 مصطلح توجيه القراءات:

قبل الشروع يف احلديث عن مصطلح توجيه القراءات جيدر بنا         

 الوقوف على معنى التوجيه يف اللغة.

                                      
 .7/115، وضوابط الفكر النحوي 762 -751أبو علي الفارسي : انظر (7)
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 التوجيه لغة:

 مصدر وجَّه يوجِّه، وأصله من الوجه.          

الشيء: جعلته على جهته، والتوجيه: أن حتفر حتت ووجَّهت         

 . (7)القثاءة أو البطيخة ثمَّ ُتضَِّجعها

جاء يف املثل: وجِّه احلَّجر ِوجهة ما له، وهو يف الشيء إذا مل يستقم         

من جهة أن ُيوجَّه له تدبري من جهة أخرى، وأصل هذا يف احلَّجر ُيوَضع 

 .(1)وجه آخر فيستقيميف البناء فال يستقيم، فُيْقَلب على 

ووجَّه القوُم الطريق للنَّاس توجيهًا، إذا َوِطئوه وسلكوه حتى         

 .(1)استبان أثر الطريق ووضح ملن سلكه

ممَّا تقدَّم ُيْفَهم أنَّ التوجيه يف اللغة يدور معناه حول جعل الشيء         

 على وجهه الالئق به.

 التوجيه اصطالحًا:

در هذا الفنِّ املتقدِّمة واملهتمَّون به بذكر تعريف جامع ضنَّت مصا        

مانع له، وكلُّ ما جاء عقب ذلك حماوالت يعرتيها شيء من القصور يف 

 بعض اجلوانب.

                                      
 .11-6/11 انظر: معَّجم مقاييس اللغة (7)

 )وجه(. 16/541، وتاج العروس 71/551لسان العرب )وجه( : انظر (1)

 )وجه(. 16/545، وتاج العروس 71/551لسان العرب )وجه( : انظر (1)
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فيها حماولة لتعريف هذا الفنِّ عند  -وقفت عليها-وأوَّل إشارة        

يثه هـ(، حيث قال يف حد161املتقدمني كانت عند طاش كربى زاده )ت 

 .(7)عن علم علل القراءات: "علم باحث عن ِلِميَِّة القراءات"

واللِّمِّيَّة: مصطلح منطقي يراد به برهان )ِلَم؟(، ومفاده االستدالل        

 .(1)بالعلَّة على املعلول

ومصطلح علل القراءات من املصطلحات املرادفة ملصطلح التوجيه        

 .-كما سيأتي-

هـ(  الذي عرَّفه بقوله: 7752ة ابن عقيلة املكي )ت تلتها حماول       

"علم ُيبيَّن فيه دليل القراءة وتصحيحها من حيث العربية واللغة؛ ليعلم 

 . (1)القارئ وجه القراءة"

، منها ما ُذِكَر يف (4)وأمَّا حماوالت احملدثني يف حدِّه وتعريفه فكثرية       

"هو علم غايته بيان وجوه  مقدِّمات يف علم القراءة، قال مؤلِّفه:

                                      
 .1/115مفتاح السعادة  (7)

 .415اإلشارات والتنبيهات : انظر (1)

 .4/176الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن  (1)

، والقراءات الشاذة ضوابطها 65-64توجيه مشكل القراءات العشرية  :انظر (4)

، والوجوه البالغية يف توجيه 7/116، واملوسوعة القرآنية املتخصصة 761واالحتَّجاج بها 

  .177القراءات القرآنية املتواترة 
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

القراءات القرآنية واتفاقها مع قواعد النحو واللغة، ومعرفة مستندها 

 .(7)اللغوي حتقيقًا لشرط "موافقة العربية ولو بوجه""

ومنها ما قاله الدكتور حازم سعيد: "علم ُيقَصد منه تبيني وجوه         

 .(1)القراءات وعللها واإليضاح عنها واالنتصار هلا"

وأيضًا منها تعريف الدكتور عبد العلي املسئول، قال: "ُيقَصد به         

تبيني وجه قراءة ما، واإلفصاح عنه باعتماد أحد األدلة اإلمجالية للعربية 

 .(1)من نقل وإمجاع وقياس واستصحاب حال وغريها"

 ممَّا تقدَّم خنلص إىل أنَّ التوجيه: علم ُيعنى بالكشف عن الوجوه        

النحوية والصرفية والصوتية والداللية املختلفة للقراءات القرآنية وفق أدلَّة 

 صناعة العربية املعتربة.

وملصطلح التوجيه مرادفات جاء ذكرها يف عناوين كتب املتقدِّمني         

 غالبًا، منها:

، و"احتَّجاج (4)ومنه: كتاب "احتَّجاج القراءات" للمربد االحتَّجاج: -

 .(5)السراج القراءات" البن

                                      
 .127مقدمات يف علم القراءات  (7)

 .71مقدمة شرح اهلداية  (1)

 .755معَّجم مصطلحات علم القراءات القرآنية  (1)

 .65الفهرست : انظر (4)

 .: احتَّجاج الَقَرَأة7/772. وجاء امسه يف بغية الوعاة 61الفهرست : انظر (5)
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ومنه: كتاب "إعراب القراءات السبع وعللها" البن  اإلعراب: -

 خالويه، و"إعراب القراءات الشواذ" للعكربي.

، (7)ومنه: كتاب "االنتصار حلمزة"، ألبي طاهر البزار االنتصار: -

 ويظهر من عنوانه أنَّه احتَّجاج لقراءة محزة.

 تبيني وجوه شواذ ومنه: كتاب "احملتسب يف اإليضاح والتبيني: -

 القراءات واإليضاح عنها" البن جين.

ومن  ،فمفقود (لُعِف)ا فأمَّومن ذلك قول أبي حيان: " التأويل: -

  .(1)"ل قراءتهفمتأوَّ -الباء بكسر احلاء وضمِّ- ژ َذاِت احِلُبِك ژ :قرأ

وهو من املصطلحات اليت درج على استخدامها أبو حيان  التخريج: -

وغريهما، ومنه: كتاب "ختريج قراءات البيضاوي" للمال  والسمني احلليب

 علي قارئ.

ومنه: كتاب يف تعليل القراءات السبع ألبي العباس  التعليل: -

، وكتاب "أسلوب احلق يف تعليل القراءات العشر" مللك النحاة (1)املوصلي

 .(4)أبي نزار

الفارسي، ومنه: كتاب "احلَّجَّة للقرَّاء السبعة" ألبي علي  احلَّجَّة: -

 و"احلَّجَّة يف القراءات السبع" البن خالويه، و"حَّجَّة القراءات" البن زجنلة.

                                      
 .15الفهرست : انظر (7)

 .751-756. وانظر: معَّجم مصطلح القراءات القرآنية 7/14االرتشاف  (1)

 .7/111بغية الوعاة : انظر (1)

 . 774، والبلغة 1/161معَّجم األدباء : انظر (4)
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 د. غازي بن خلف العتييب

 .(7)ومنه: كتاب "علل القراءات" لألزهري العلل: -

 ومنه: كتاب "الكشف عن وجوه القراءات السبع" ملكي. الكشف: -

 ومنه: كتاب "معاني القراءات" لألزهري. املعاني: -

، ومنه: كتاب "امَلْوَضح يف وجوه القراءات" من التوضيح امُلْوَضح: -

 البن أبي مريم.

 .(1)ومنه: كتاب يف وجوه القراءات هلارون األعور الوجوه: -

 املبحث األوَّل: قراءات )عبد( فعاًل:

العني والباء والدال من بفتح   (1) ژ ڈ ڎ ژالقراءة األوىل: 

  .)َعَبَد( وفتح التاء من )الطاغوت(

جعفر  وابن عامر وابن كثري وعاصم وأب متواترة، قرأ بها ءةوهي قرا        

 .(4)عمرو ونافع والكسائي ويعقوب وخلف بن هشام واملدني وأب

 :توجيه القراءة 

                                      
 .151، والبلغة 5/1111معَّجم األدباء : انظر (7)

 .1/117وبغية الوعاة  ،1/141غاية النهاية  :انظر (1)

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ. واآلية بتمامها: 62املائدة: ( 1)

  ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

، والتبصرة 171التذكرة يف القراءات الثمان و، 716، واملبسوط 146( انظر: السبعة 4)

 .1/155، والنشر 722، والتيسري 411
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 )َعَبَد( فعل ماض، وفاعله مضمٌر هذه القراءة ُتوجَّه على أنَّ

عائد على )َمْن(، و)الطاغوت( مفعول به، وقد ُوحِّد 

 .(7)اعاة للفظ )َمْن( دون معناهاالضمري يف )َعَبَد( مر

 : توجيهاناإلعرابي ففيه  ژ ڈ ڎ ژ وأمَّا موقع         

 ڇ ژ : -تعاىل–أنَّ )َعَبَد( معطوف على )َلَعَن( من قوله األول:

 َدَب، وعليه يكون تقدير الكالم: من لعنه اهلل وَع ژڇ ڇ

 .(1)أكثر العلماء وبهذا قالالطاغوت، 

 :لتوجيه قوالنير )َمْن(، ويف موقعه على هذا اأنَّه على تقد الثاني:

أنَّه معطوف على القردة واخلنازير، وعليه يكون تقدير  - أ

 الكالم: 

                                      
، ومشكل إعراب 1/111لسبعة ، واحلَّجة للقراء ا1/112( انظر: معاني القرآن للنحاس 7)

والبيان يف غريب إعراب  ،7/441واملوضح  ،1/446، والتفسري البسيط 7/161القرآن 

 .7/111القرآن 

، وتهذيب اللغة 1/112، ومعاني القرآن للنحاس 7/114( انظر: معاني القرآن لألخفش 1)

، 1/111، واحلَّجة للقراء السبعة 711-711، واحلَّجة يف القراءات السبع 1/114

، والكشاف 1/446، والتفسري البسيط 7/161، ومشكل إعراب القرآن 7/175واحملتسب 

، والتبيان يف إعراب 7/111والبيان يف غريب إعراب القرآن  ،7/441واملوضح  ،7/615

 . 7/441القرآن 
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 د. غازي بن خلف العتييب

جعل منهم القردة واخلنازير وَمْن َعَبَد الطاغوت، وبهذا  - ب

 .(4)والبغوي (1)والثعليب (1)والطربي (7)قال الفراء

، ژڇ ڇ ڇ ژ: -تعاىل–أنَّه معطوف على )َمْن( من قوله -

وعليه يكون التقدير: من لعنه اهلل ومن عبد الطاغوت، ذكره أبو 

 .(5)حيان

مع جتويزه على بعد؛ ملا فيه من  توجيهواستقبح مكي هذا ال        

 . (6)حذف املوصول وإبقاء صلته

 والذي يظهر أنَّ القول الثاني أقرب، وذلك ألمرين:        

بإظهار  ژَعَبُدوا الطَّاُغوَت َوَمْن ژأنَّ قراءة ابن مسعود:  األوَّل:

 .(1))َمْن( تؤيِّده وتقوِّيه

                                      
، واجلامع ألحكام القرآن 1/114، وتهذيب اللغة 7/174( انظر: معاني القرآن للفراء 7)

1/11. 

 .441-441، 72/411انظر: جامع البيان  (1)

 .4/15( انظر: الكشف والبيان 1)

  .1/15( انظر: معامل التنزيل 4)

 .1/511( انظر: البحر احمليط 5)

 .475-7/474( انظر: الكشف 6)

، والدر املصون 7/615، والكشاف1/15، ومعامل التنزيل 4/15( انظر: الكشف والبيان 1)

 . 1/471لكتاب ، واللباب يف علوم ا4/111
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وأمَّا  القريب أوىل من العطف على البعيدأنَّ العطف على  الثاني:

استقباح مكي له فمبين على اختياره أحد قولني يف مسألة خالفية بني 

املدرستني؛ إذ إنَّ البصريني مينعونه والكوفيني جييزونه، وقد أخذ بعض 

 .(7)رين برأي الكوفيني وانتصر له، فال تثريب يف ذلكاملتأخ

، وقال (1)، وهي اختيار الزجاج(1)وهذه القراءة قراءة أكثر الناس        

عنها األزهري: "والقراءة اجليدة اليت ال جيوز عندنا غريها هي قراءة 

 . (4)"ژڈ ڎ ژاء املشهورون العامة اليت بها قرأ القرَّ

بفتح العني والباء وضمِّ الدال  ژالطَّاُغوَت َعَبُدواَو ژ :ثانيةالقراءة ال

 )الطاغوت( وفتح التاء من)عبدوا(  وإثبات واو اجلمع بعدها من

   .(5)وعبد اهلل بن مسعود أبي بن كعب شاذَّة، قرأ بها وهي قراءة        

 :توجيه القراءة 
 

                                      
، واالرتشاف 7/115، وشرح التسهيل 111-1/117( انظر يف هذه املسألة: اإلنصاف 7)

 . 112-7/111، واهلمع 1/611، واملغين 1/761، والتذييل والتكميل 1/7245

 .42-11القرآن ( انظر: خمتصر يف شواذ 1)

 .1/711( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1)

 .1/114زهري )عبد( ( تهذيب اللغة لأل4)

شواذ القرآن يف ، وخمتصر 72/441، وجامع البيان 7/174( انظر: معاني القرآن للفراء 5)

   .751وشواذ القراءات  ،71/11ومفاتيح الغيب ، 7/175، واحملتسب 42
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إىل واو اجلماعة يًا، ُأسِند ماض فعاًل (َدَب)َع على هذه القراءة يكون        

 .(7)به مفعواًل (ت، و)الطاغوفاعاًل

ها مفرد يف اللفظ، مجع ألنَّ ؛على معنى )َمن( هنا الفعل وقد ُحِمل        

 َوَعَبُدوا ژ ، جاء يف حَّجَّة القراءات "أنَّ ابن مسعود وأبّيًا قرآ(1)نىيف املع

احد يف اللَّفظ ( و)َمْنألن َّ ؛(ال الفعل على معنى )َمْنَمَح، ژالطَّاُغوَت

كما  ،نىعفظ وقراءتهما على املفقراءة العامَّة على اللَّ ، املعنىيف ومجع

 ٻ ٻ ٱ ژل: ثمَّ قا ،على املعنى ژجخ حخ مخ جسژ :قال

 .(1)"على اللَّفظ  ژٻ

هو نفسه الكالم  ژالطَّاُغوَت َوَعَبُدوا ژوالكالم يف املوقع اإلعرابي يف 

 .(4) وقد تقدَّم،  ژڈ ڎ ژيف قراءة 

بفتح العني والباء وضمِّ الدال  ژَعَبُدوا الطَّْاُغوَتَمْن َو ژ :ثالثةالقراءة ال

 )عبدوا(، وفتح التاء من )الطاغوت( وإثبات واو اجلمع بعدها من

                                      
، والتبيان يف إعراب القرآن 111-1/111، وزاد املسري 1/171انظر: احملرر الوجيز  (7)

441. 

، واجلامع ألحكام القرآن 7/615، والكشاف 1/112 معاني القرآن للنحاس: انظر (1)

 . 1/474، واللباب يف علوم الكتاب 4/112، والدر املصون 1/11

 .1/711. وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 111-117 ة القراءاتحَّجَّ (1)

 انظر: القراءة األوىل. (4)
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 .(7)-رضي اهلل عنهما–وهي قراءة شاذَّة، ُرِويت عن ابن مسعود         

 :توجيه القراءة 
ابقة يف التصريح بلفظ )َمْن(، هذه القراءة ختتلف عن القراءة الس    

 على معنى )َمْن( ال لفظها. -أيضًا-وقد ُحِمل الفعل فيها 

ومل أقف على توجيه هلا فيما بني يدي من مظان، ويظهر لي فيها     

 توجيهان، كالهما حمتمل:

أن تكون )َمْن( وصلتها معطوفة على القردة واخلنازير، وعليه  األوَّل:

 عل منهم القردة واخلنازير ومن عبدوا الطاغوت.يكون تقدير الكالم: وج

–أن تكون )َمْن( وصلتها معطوفة على )َمْن( األوىل من قوله  الثاني:

، وعليه يكون تقدير الكالم: من لعنه اهلل ژڇ ڇ ڇ ژ: -تعاىل

 ومن عبدوا الطاغوت.

لدال بفتح العني والباء املشدَّدة وا ژَعبََّد الطَّاُغوَتَو ژ القراءة الرابعة: 

 من )َعبََّد( وفتح التاء من )الطاغوت(

وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها أبو اجلوزاء وعكرمة وأبو السمَّال وأبو         

 .(1)املتوكِّل

 :توجيه القراءة 

                                      
، والبحر 7/615، والكشاف 1/15تنزيل ، ومعامل ال4/15انظر: الكشف والبيان  (7)

 .1/471، واللباب يف علوم الكتاب 4/111، والدر املصون 1/511احمليط 

 .1/111، وزاد املسري 515انظر: الكامل يف القراءات  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

هذه القراءة توجَّه على أنَّ )َعبََّد( فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت         

ملقدَّرة، و)الطاغوت( مفعول به تقديره )هو( يعود على )َمْن( الظاهرة أو ا

 منصوب.

وقد جاء )َعبَّد( على )َفعَّل(، مثل: َقطََّع وَكسََّر، وهذا الوزن يدل         

، قال الرضي: "األكثر يف َفعَّل أن يكون (7)على التكثري واملبالغة يف الفعل

 .(1)لتكثري فاعله أصَل الفعل"

م يف عبادة الطاغوت وكثرتها ويف هذه القراءة إشارة إىل مبالغته        

 وشدَّة تعلُّقهم به.

، جبعل الطاغوت (1)وميكن أن حتتمل صيغة الفعل هنا الصريورة        

 معبودًا من دون اهلل.

والكالم يف موقع هذه القراءة اإلعرابي قد تقدَّم احلديث عنه يف         

 .(4) ژڈ ڎ ژقراءة 

بفتح العني والدال وسكون الباء  ژَتَوَعْبَد الطَّاُغو ژامسة: القراءة اخل

 (الطاغوت)التاء من  فتح( وَدْب)َع من

                                      
 . 7/446انظر: إعراب شواذ القرآن  (7)

ساعد ، وامل7/714، واالرتشاف 711. وانظر: التسهيل 7/61شرح الشافية للرضي  (1)

 .1/166، وهمع اهلوامع 1/627

 . 7/61انظر: شرح الشافية للرضي  (1)

 انظر: القراءة األوىل. (4)
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 .(7)شاذَّة، رواها عبَّاد عن احلسن البصري اءةقروهي    

 :توجيه القراءة 

 يف توجيه هذه القراءة ثالثة أقوال:        

العني ن ه سكَّإال أنَّ ه فعل ماض،َد( بفتح الباء على أنََّب)َع ه أرادأنَّ ل:األوَّ

 ، كما ُسكِّنت يف قول الشاعر:ختفيفًا

ــوٍن ــَو َوَمــا ُكــلُّ َمْغُب  َســْلَف َصــْفُقُه ْوَل

 
 (1) ُيَراِجــــُع َمــــا َقــــْد َفاَتــــُه ِبــــِرَدادِ     

 .(1) فاألصل )َسَلَف( فسكَّن العني، وهو أحد خترجيي ابن عطية للقراءة   

كما  لتقاء الساكنني،ال ؛، فحذف التنويننًاه أراد )َعْبًدا( منوَّأنَّ الثاني:

 ُحِذف يف قول الشاعر:

                                      
واللباب  ،4/112، والدر املصون 4/121، والبحر احمليط 1/171احملرر الوجيز  :انظر (7)

 . 7/515، وحاشية اجلمل 1/474يف علوم الكتاب 

، ولسان العرب )ردد( 7/17، واملنصف 14، وهو لألخطل يف ديوانه بيت من الطويل (1)

، وشرح 1/111، وبال نسبة يف  اخلصائص 1/141، وشرح شواهد شرح الشافية 1/711

 .7/721، وشرح التسهيل 1/751املفصل 

مصدر صفق البائع صفقًا، إذا ضرب بيده على  . صفقه: بيعه، والصَّْفق:ومضى : وجبَفَلَس

ر رادَّ البائع صاحبه ِردادًا وَردادًا، إذا فاسخه البيع. انظر: مصدالرداد:  يد صاحبه عند املبايعة.

 .1/152شرح شواهد شرح الشافية 

 .1/171: احملرر الوجيز انظر( 1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

ــَتْعِتبٍ  ــَر ُمْســــــ ــُه َغْيــــــ  َفَأْلَفْيَتــــــ

   
ــَرا َذَلـــــَو  ــا َقلـــــِيالاهلَل ِإ اِكـــ  (7)لَّـــ

وعليه يكون املعنى: وجعَل منهم ل: َذاِكرًا اهلَل، فحذف التنوين، فاألص 

 .(1)، وهو ختريج ابن عطية الثانيَعْبدًا للطاغوت

، وُنِصَب -كما تقدَّم–ْبدًا( منوَّنًا، فُحِذف التنوين أنَّه أراد )َع :الثالث

)الطاغوت( بفعل حمذوف دلَّ عليه لفظ )َعْبد(؛ فإنَّ فيه معنى التذلُّل 

واخلضوع، فكأنَّه قيل: من يعبد هذا العبد؟ فقيل: الطاغوَت، وعليه 

 .(1)يكون املعنى كاألوَّل، وهو قول السمني احلليب

األقرب هو األوَّل؛ ألنَّ )َعْبدًا( ليس مبصدر وال  والذي يظهر أنَّ        

 ؟!(4)اسم فاعل، فكيف يعمل النصب فيما بعده

والكالم يف املوقع اإلعرابي هلذه القراءة على القول الذي ُرجِّح هو نفسه 

  .(5) ژڈ ڎ ژالكالم يف قراءة 

الباء بفتح العني والدال وضمِّ  ژوُتالطَّاُغُبَد َوَع ژ القراءة السادسة:

  من )َعُبَد( وضمِّ التاء من )الطاغوت(

                                      
، ومعاني القرآن 7/761، والكتاب 54بيت من املتقارب، وهو ألبي األسود يف ديوانه ( 7)

تعليقة على كتاب سيبويه ، وبال نسبة يف  ال7/175، وشرح كتاب سيبويه 1/121للفراء 

 . 456، واملفصل 7/151، وإعراب القرآن للنحاس 4/74

 .1/171انظر: احملرر الوجيز ( 1)

 .4/117: الدر املصون انظر( 1)

 .1/475، واللباب يف علوم الكتاب 4/117، والدر املصون 1/511: البحر احمليط انظر( 4)

 انظر: القراءة األوىل.   (5)
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 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها عبد اهلل بن مسعود يف رواية عبد الغفَّار        

 .(7)عن علقمة عنه، وسعيد بن جبري والشعيب

 :توجيه القراءة 

، (1)على هذه القراءة يكون )َعُبَد( فعاًل ماضيًا، والطاغوت فاعاًل       

 والن:ويف توجيهها ق

 (4)وابن جين (1)صار الطاغوت معبودًا، وهو قول صاحب العني األوَّل:

  (6)وابن القطاع (5)وابن سيده

مبعنى صار  ژوُتالطَّاُغُبَد َوَعژ ، قال الزخمشري: "(1)وغريهم

 .(1)الطاغوت معبودًا من دون اهلل، كقولك: َأُمَر إذا صار أمريًا"

                                      
والبحر احمليط  1/111، وزاد املسري 751، وشواذ القراءات 1/171الوجيز انظر: احملرر  (7)

 .1/476، واللباب يف علوم الكتاب 4/111، والدر املصون 1/511

، وحاشية 1/476، واللباب يف علوم الكتاب 151أبنية األمساء واألفعال واملصادر  (1)

 .6/716، وروح املعاني 1/162الشهاب 

 .1/41انظر: العني  (1)

 .7/176انظر: احملتسب  (4)

 .71/16، واملخصص 1/16انظر: احملكم  (5)

 .151انظر: أبنية األمساء واألفعال واملصادر  (6)

، والفريد يف 751، وشواذ القراءات 71/11، ومفاتيح الغيب 7/616انظر: الكشاف  (1)

     .                                           1/466إعراب القرآن اجمليد 

 .7/616الكشاف  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

 (7)ة له والعادة، وهو قول ابن عطيَّةأنَّ العبادة صارت كالسَّجيَّ الثاني:

، جاء يف احملرر الوجيز: "وذلك على أن يصري له أن ُعِبَد، (1)والعكربي

 . (1)كاخُلُلق واألمر املعتاد املعروف"

وممَّا تقدَّم يظهر أنَّ كال التوجيهني متقارب، وإن كان بينهما فرق        

ية تأتي لثالثة معاٍن، األوَّل: ما يسري؛ إذ املتقرِّر أنَّ صيغة )َفُعَل( املاض

هو غريزي ثابت غري متَّجدِّد وال زائل، كاحُلْسن والقبح، والثاني: ما هو 

ثابت بعد التَّجدُّد، كَشُعر الرجل إذا صار قول الشعر له طبعًا، وَخُطَب 

إذا صار ارجتال اخلطب له طبعًا بعد أن مل يكونا موجودين، والثالث: ما 

، فعلى (4)يني السابقني على سبيل التشبيه واملبالغةُحِمل على أحد املعن

 الثاني جاء التوجيه األوَّل، وعلى الثالث جاء التوجيه الثاني. 

وممَّا ُيشار إليه أنَّ األزهري رفض هذه القراءة، وغلَّط من نقلها،        

فمعناه صار  ژوُتالطَّاُغُبَد َوَعژحيث قال: "قال الليث: ومن قرأ 

َبد، كما ُيقال: َفُقه الرجل وَظُرف، قلت: غلط الليث يف الطاغوت ُيع

ُبَد َوَعژالقراءة والتفسري، ما قرأ أحٌد من قرَّاء األمصار وغريهم 

                                      
 .1/171انظر: احملرر الوجيز  (7)

 .441انظر: التبيان يف إعراب القرآن  (1)

 . 1/171احملرر الوجيز  (1)

، وشرح التسهيل للمرادي 7/55، وشرح الشافية للرضي 1/415شرح التسهيل  (4)

 . 1/1121، ومتهيد القواعد 7/142
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 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

–، وهي مهَّجورة ژوِتالطَّاُغَعُبَد َوژ، وإنَّما قرأ محزة ژوُتالطَّاُغ

 .(7)"-أيضًا

 فرفض األزهري هذه القراءة عائد إىل أمرين، األول: عدم       

 السماع، والثاني: عدم صحة التفسري واملعنى.

فأمَّا األول، فمنتٍف بأنَّ عدم السماع ليس ذكرًا للعدم، كما هو        

 متقرِّر عند األصوليني.

وأمَّا الثاني، فلم ُيِبن عنه، ولعلَّ اإلشكال راجع إىل أنَّ اآلية        

عبادتهم الطاغوت، تتحدَّث عن ذمِّ أقوام، وكان من بني ما ُذمُّوا به 

واخلرب عن أنَّ الطاغوت صار معبودًا ليس من جنس ما تتحدَّث عنه 

 اآلية، فكيف ُيدَّعى بأنَّ هلا وجهًا صحيحًا؟!

وميكن أن جياب عن هذا بأنَّ العائد حمذوف، وعليه يكون التقدير:        

 صار الطاغوت فيهم معبودًا.

لقراءة ال خيتلف عمَّا ُذِكر يف قراءة والقول يف املوقع اإلعرابي هلذه ا       

 .(1) ژڈ ڎژ

 فائدة مهمَّة: 

من القراءات اليت ذكرها الدكتور عبد اللطيف اخلطيب يف معَّجمه         

قراءة: ))َوَعْبَدة الطاغوت((، فقال: "وقرأ سعيد بن جبري والشعيب: 

                                      
 .1/115تهذيب اللغة )عبد(  (7)

 : القراءة األوىل.انظر (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

ملسري البن ، وأحال إىل زاد ا(7)))وَعْبَدة الطاغوت(( كذا َعْبَدة مثل: محزة"

، حيث جاء فيه: -كما قال–اجلوزي، وبالرجوع إليه وجدت النصَّ فعاًل 

"وقرأ سعيد بن جبري والشعيب: ))َعْبَدة(( مثل: محزة، إال أنَّهما رفعا تاء 

 .(1)))الطاغوت(("

 وهذا النصُّ يف احلقيقة مشكل، واإلشكال فيه يكمن يف ثالثة أمور:         

 ة( على وزن )َفْعلة(.األوَّل: جميء )َعْبَد

 الثاني: عدم اإلشارة إىل حركة إعرابها.

 الثالث: رفع )الطاغوت(.

وبالتأمُّل يف هذا النصِّ مرة بعد أخرى وجدُت أنَّ فيه حتريفًا ووهمًا،         

مثل: محزة، إال      ژُبَدَوَعژوصوابه: "وقرأ سعيد بن جبري والشعيب: 

"، فابن اجلوزي يعين: مثل قراءة محزة، حيث  ژوُتالطَّاُغژأنَّهما رفعا تاء 

فوهم الناسخ وظنَّ أنَّها مثل: وزن ، (1) ژوِتالطَّاُغُبَد َوَعژإنَّ محزة قرأ: 

 :-أيضًا–لفظ محزة، فسكَّن الباء وأثبت تاء التأنيث، وممَّا يقوِّي هذا الظنَّ 

محزة بعد  أنَّ ابن اجلوزي أشار إىل الفرق بني هذه القراءة وقراءة أوَّاًل:

تاء  -يعين: سعيد بن جبري والشعيب–ذلك، فقال: "إال أنَّهما رفعا 

 )الطاغوت("، ومحزة كسر تاء )الطاغوت(.

                                      
 .1/177انظر: معَّجم القراءات  (7)

 .1/111زاد املسري  (1)

واإلقناع يف القراءات السبع  ،415وجامع البيان يف القراءات السبع  ،146 : السبعةانظر (1)

1/615. 
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أنِّي مل أقف على هذه القراءة بهذا الشكل إال عند ابن اجلوزي  ثانيًا:

 فقط.

، وهي القراءة  ژوُتالطَّاُغُبَد َوَعژ وعليه فهذه القراءة صوابها:         

 يت ُوجِّهت آنفًا، وليست قراءة أخرى. ال

الدال فتح العني وكسر الباء و بضمِّ ژوُتالطَّاُغ َدِبَوُعژ :سابعةالقراءة ال

 (الطاغوت)التاء من  ضمِّ( وَدِب)ُع من

 والنخعي ومورق العَّجلي وأبقراءة شاذَّة، قرأ بها إبراهيم  وهي   

 .(7)واألعمش يف رواية هارونجعفر  وعمران اجلوني وأب

 :توجيه القراءة 

على هذه القراءة يكون )ُعِبَد( فعاًل ماضيًا مبنّيًا ملا مل ُيَسمَّ فاعله،         

 َدِبَوُعژقرأ بعضهم: ، قال ابن جين: "(1)و)الطاغوت( نائب فاعل

  .(1)"فاعله مََّسمل ُي ،زيٌد َب، كقولك: ُضِرژوُتالطَّاُغ

                                      
، وزاد املسري 1/171، واحملرر 4/15، والكشف والبيان 42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن ( 7)

 . 751اذ القراءات ، وشو1/111

، 154، وأبنية األمساء واألفعال واملصادر 4/15، والكشف والبيان 1/41انظر: العني  (1)

 .441، والتبيان يف إعراب القرآن 1/171واحملرر الوجيز 

 .7/175احملتسب  (1)
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، وذكر النحاس أنَّه ال وجه هلا يف (7)وقد ضعَّف الطربي هذه القراءة        

 َدِبَوُعژ، وسبب نبزهما إيَّاها بذلك يرجع إىل خلوِّ (1)العربية

 .(1)من عائد يربطها باملوصول املتقدِّم أو املقدَّر  ژوُتالطَّاُغ

، قال الزخمشري: (4)وميكن ردُّ ما ُذِكَر بأنَّه يتََّّجه على حذف العائد         

على البناء للمفعول، وحذف الراجع،  ژوُتالطَّاُغ َدِبَوُعژ "وُقِرئ ...

 .(5)"الطاغوت فيهم أو بينهم َدِبمبعنى: وُع

 ڎژوالقول يف املوقع اإلعرابي هلذه القراءة هو نفسه يف قراءة          

 .(6)ژڈ

 فتحالعني وكسر الباء و بضمِّ ژوُتالطَّاُغِت َدِبَوُعژ :ثامنةالقراءة ال

 ( الطاغوتضمِّ التاء من )ت( وَدِب)ُع ث منالدال بعدها تاء تأني

        

 

                                      
 .72/447انظر: جامع البيان  (7)

 .1/111انظر: معاني القرآن للنحاس  (1)

 .1/475، واللباب يف علوم الكتاب 111، 4/117ون انظر: الدر املص (1)

، 1/511، والبحر احمليط 1/11، واجلامع ألحكام القرآن 71/11انظر: مفاتيح الغيب  (4)

 .1/162، وحاشية الشهاب 4/111والدر املصون 

 .7/616الكشاف  (5)

 انظر: القراءة األوىل. (6)
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 .(7)عبد اهلل بن مسعودو أبي بن كعبوهي قراءة شاذَّة، ُرِويت عن  

 :توجيه القراءة 

)ُعِبَدْت( فعل ماٍض مبينٌّ ملا  ه على أنَّجََّوُت ،هذه القراءة كالسابقة          

وقرأ عبد " أبو حيان: ، قال(1)نائب فاعل مل ُيَسمَّ فاعله، و)الطاغوت(

 .(1)"للمفعول، كُضِرَبت املرأة ًامبنّي ژْوُتالطَّاُغِت َدِبَوُعژاهلل يف رواية: 

ههنا يف معنى  )الطاغوت( ألنَّ ؛)ُعِبَد( ث الفعلنِّما ُأوإنَّ         

 ،(5)ثنََّؤر وُيكََّذُيوهو  ،(4)اجلماعة

ويف  ،ُثنََّؤر وُيكََّذالطاغوت يف قول النحويني أمجعني ُيقال الزجاج: "

 ٺ ٺژفقوله:  ،ا تذكريهالقرآن دليل على تذكريه وتأنيثه، فأمَّ

جلَّ وعزَّ  -فقوله  ،، وأمَّا تْأنيثهژٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٺ

ِت َدِبَوُعژ.والعائد الذي يربط (6)" ژں ں ڱ ڱ ڱژ  :-

                                      
، 1/511، والبحر احمليط 1/11لقرآن ، واجلامع ألحكام ا1/171احملرر الوجيز ( انظر: 7)

 .  1/151، وحاشية الشهاب 1/475واللباب يف علوم الكتاب 

 .4/117، والدر املصون 1/171انظر: احملرر الوجيز ( 1)

 . 1/511البحر احمليط  (1)

 . 1/11انظر: اجلامع ألحكام القرآن ( 4)

، واملذكر واملؤنث 11-11د ، واملذكر واملؤنث للمرب11انظر: املذكر واملؤنث للفراء ( 5)

 .61، والبلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث 7/111لألنباري 

 .1/11 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (6)
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، وعليه يكون -كما يف القراءة السابقة–باملوصول حمذوف  ژوُتالطَّاُغ

 ى: وُعِبَدت الطاغوت فيهم أو بينهم.املعن

والقول يف املوقع اإلعرابي هلذه القراءة هو الكالم نفسه يف قراءة   

 .(7) ژڈ ڎژ

 املشدَّدة العني وكسر الباء بضمِّ ژوُتالطَّاُغ َدبَِّوُعژ :تاسعةالقراءة ال 

 (الطاغوت)التاء من  ضمِّ(، وَدبِّ)ُع الدال من فتحو

 .(1)قرأ بها ابن عباس والنخعي قراءة شاذَّة، وهي   

 :توجيه القراءة 

هذه القراءة كسابقتيها، توجَّه على أنَّ )ُعبَِّد( فعل ماض مبين ملا مل         

 .(1)ُيسمَّ فاعله، و)الطاغوت( نائب فاعل مرفوع

–وقد جاء الفعل على صيغة )ُفعِّل( اليت تدلُّ على التكثري واملبالغة         

ويف هذا داللة على كثرة وقوع عبادة الطاغوت فيهم  ،-(4)كما تقدَّم

 وخدمتهم له.

                                      
 انظر: القراءة األوىل. (7)

، 1/111، ولسان العرب )عبد( 751، وشواذ القراءات 1/114انظر: تهذيب اللغة ( 1)

 .  1/111وتاج العروس )عبد( 

 .1/111، وتاج العروس )عبد( 7/441إعراب شواذ القرآن  انظر:( 1)

 انظر: القراءة الرابعة.( 4)
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والعائد الذي يربط اجلملة مبا قبلها حمذوف كما يف القراءتني         

 السابقتني، وعليه يكون التقدير: وُعبِّدت الطاغوُت فيهم أو بينهم.

اإلشارة وأمَّا ما يتعلَّق باملوقع اإلعرابي هلذه القراءة، فقد سبقت         

 .(7) ژڈ ڎژإليه يف قراءة: 

 املبحث الثاني: قراءات )عبد( امسًا:

الباء من  ضمِّفتح العني والدال وب ژَوَعُبَد الطَّاُغوِتژالقراءة األوىل: 

 .(، وكسر التاء من )الطاغوت(َدُب)َع

 .(1)وحييى بن وثَّاب واألعمش محزةوهي قراءة متواترة، قرأ بها         

 ة:توجيه القراء 

 :يف توجيه هذه القراءة سبعة أقوال

: أنَّ )َعُبد( اسم مفرد يراد به الكثرة جاء على َفُعل؛ لبيان ألوَّلا

املبالغة والغلو يف عبادة الطاغوت وخدمته، كقوهلم: َحُذر وَفُطن 

 (5)وأبي بكر األنباري (4)والزجاج (1)وَيُقظ، وهو قول الفراء

                                      
 انظر: القراءة األوىل. (7)

واحملرر  ،1/615واإلقناع  ،415وجامع البيان يف القراءات السبع  ،146 : السبعةانظر (1)

 .4/111والدر املصون  ،1/177

 .175-7/174معاني القرآن للفراء : انظر (1)

 .1/711معاني القرآن وإعرابه : انظر (4)

 .7/114الزاهر يف معاني كلمات الناس : انظر (5)
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 .(4)وكثري من العلماء (1)وابن جين (1)والفارسي (7)والنحاس

 واستدل مجاعة منهم على ذلك بقول الشاعر:     

ــى ِإنَّ ــي ُلَبْيَنـــــ ــُمُأ َأَبِنـــــ  مَُّكـــــ

 
ــٌة َو  ــَأ ِإنََّأَمــــ ــُد ُماُكَبــــ  (5)َعُبــــ

وعدَّ الفراء حتريك باء )َعُبد( بالضمِّ يف هذا البيت من ضرورة           

 :ا قولهوأمَّ: »لث قاحيالقوايف اليت ال جتوز يف غريه من الكالم، 

فإن تكن فيه لغة مثل َحِذر وَحُذر وَعَِّجل َوَعَُّجل ، ژَوَعُبَد الطَّاُغوِتژ

 قول الشاعر: -واهلل أعلم -فهو وجه، وإال فإنَّه أراد

                                      
  .1/117معاني القرآن للنحاس  :انظر (7)

  .111-1/116احلَّجَّة للقراء السبعة  :انظر (1)

 .7/175احملتسب : انظر (1)

لوجيز ، واحملرر ا7/615، والكشاف 7/474، والكشف 117حَّجَّة القراءات  :انظر (4)

، 7/111، والبيان يف غريب إعراب القرآن 7/446، واملوضح يف وجوه القراءات 1/177

، 1/512، والبحر احمليط 1/11، واجلامع ألحكام القرآن 7/441والتبيان يف إعراب القرآن 

 .4/111والدر املصون 

ب اللغة ، ورواية الديوان )َعْبُد(، وتهذي17من الكامل ألوس بن حَّجر يف ديوانه  بيت( 5)

، وبال 111-1/111، وتاج العروس )عبد( 1/111، ولسان العرب )عبد( 1/114)عبد( 

، والكشاف 7/114والزاهر يف معاني كلمات الناس  ،7/175 معاني القرآن للفراءنسبة يف 

 .1/177واحملرر الوجيز ، 7/615

تقلياًل  أبناء أمة وعبد رهم بأنهممن بين أسد بن وائلة، يعيِّ ُلَبينىاسم امرأة، وبنو  ُلَبينى:

 . لشأنهم

 .17: الديوان انظر
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ــى ِإنَّ  ــي ُلَبْيَنـــــ ــُمُأ َأَبِنـــــ  مَُّكـــــ

 
 َعُبــــــــُد ُماُكَبــــــــَأ ِإنََّأَمـــــــٌة وَ  

 .(7)"لقراءة فالا يف االشعر جيوز لضرورة القوايف، فأمَّ يف وهذا 

، وعزاه ابن (1)أنَّ )َعُبد( مجع َعْبٍد، وهو قول ابن خالويه الثاني:

 .(1)اجلوزي إىل ثعلب

"وليس  :قال أبو علي ،(4)مل يرتض مجاعة من العلماء هذا القولو        

)َعُبد( لفظ مجع؛ أال ترى أنَّه ليس يف أبنية اجلموع شيء على هذا 

 .(5)"البناء

، وهو أحد (6))َعُبد( لغة يف َعْبد، كَسْبٍع وَسُبٍع وَقْرٍد وَقُرٍد أنَّالثالث: 

، جاء يف الكشف والبيان: "وهما لغتان، َعْبٌد (1)والبغوي (1)قولي الثعليب

 َعْبٌد وَعُبٌد، كَسْبٍع وَسُبع وَقْرٍد وَقُرد، وأنشد محزة يف ذلك:

 َكْيــــــــــَف الصَّــــــــــِقيُل الَقــــــــــُردُ   

 
  

 
                                      

 .175-7/174 معاني القرآن للفراء (7)

 .711، واحلَّجَّة يف القراءات السبع 7/741انظر: إعراب القراءات السبع  (1)

 .1/111انظر: زاد املسري  (1)

، 7/474، والكشف 1/521، والصحاح )عبد( 1/711انظر: معاني القرآن وإعرابه  (4)

، والبيان يف غريب 755، ومفاتيح األغاني يف القراءات 154وأبنية األمساء واألفعال واملصادر 

 .7/111إعراب القرآن 

 .111-1/116احلَّجَّة للقراء السبعة  (5)

 . 1/11، وتاج العروس )قرد( 1/157الَقْرد: الُعُنق. انظر: لسان العرب )قرد(  (6)

 .4/15انظر: الكشف والبيان  (1)

 .1/15انظر: معامل التنزيل  (1)
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 .(7)بضمِّ الراء"

هذا النصِّ إشارة إىل نسبة هذا التوجيه إىل محزة القارئ، وإذا  ويف        

ثبت مثل هذا، فإنَّ هذا القول له حظٌّ من النظر؛ ألنَّ قائله هو من روى 

 هذه القراءة وأخذ بها، ومن روى أعلم مبا روى.

يف معرض  ابن مالك قالأنَّ )َعُبد( اسم مجع له واحد من لفظه، الرابع: 

 .(1)"ومنها: َفُعل، لنحو: َسُمَرة وَعْبد"اجلمع: حديثه عن أمساء 

)ومنها: َفُعل، لنحو: َسُمَرة " :على ذلك بًاابن عقيل معقِّ قال        

 .(1)"ژَوَعُبَد الطَّاُغوِتژقالوا: َسُمر وَعُبد، وعليه قراءة: ، وَعْبد(

ثمَّ أنَّ مجع َعْبٍد ِعَباد، وِعَباد مجعه ُعُبد، كِثَمار وُثُمر،  اخلامس:

اسُتثِقلت ضمَّتان متواليتان فُأبِدلت األوىل فتحة، فأصبح َعُبدًا، وهو 

 .(5)والبغوي (4)القول اآلخر للثعليب

 

                                      
 .4/15الكشف والبيان  (7)

 .117-112تسهيل ال (1)

 .1/416املساعد على تسهيل الفوائد  (1)

 .4/15انظر: الكشف والبيان  (4)

، واللباب يف علوم الكتاب 71/11، ومفاتيح الغيب 1/15انظر: معامل التنزيل  (5)

 .1/671، وغرائب القرآن 1/474
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ُيحَتمل أنَّه أراد َأْعُبَد الطاغوت، مثل: َفْلس وَأْفُلس، ثمَّ السادس: 

ُحِذفت اهلمزة، وُنِقلت حركتها إىل العني، فصارت َعُبدًا، ذكره 

 .(1)هوغري (7)الرازي

ُيحَتمل أنَّ املراد َعَبَدة الطاغوت، كما ُقِرئ به، ثمَّ ُحِذفت تاء  السابع:

 (1)الرازي -أيضًا–التأنيث، وُضمَّت الباء؛ لئال ُيشِبه الفعل، ذكره 

    .(4)وغريه

ويف هذه األقوال الثالثة األخرية من التكلُّف وادِّعاء ما ليس عليه         

 إنَّ األصل عدم احلذف.دليل ما هو ظاهر، ثم َّ 

والذي يظهر أنَّ التوجيه األوَّل هو األقرب؛ ألنَّ )َعْبدًا( يف األصل         

صفة، واستعماله استعمال األمساء ال ُيخِرجه عن حكم الصفات، 

، قال مكي: "وأصل هذا (5)فلذلك ال ميتنع أن ُيبنى منه بناء الصفات

كنَّه اْسُتْعِمل يف هذا استعمال البناء للصفات، و)َعْبد( أصله الصفة، ول

األمساء، وجرى يف بناء الصفات على أصله، كما استعملوا األبرق 

                                      
 .71/11ح الغيب انظر: مفاتي (7)

 .1/671، وغرائب القرآن 1/474انظر: اللباب يف علوم الكتاب  (1)

 .42-71/11انظر: مفاتيح الغيب  (1)

 .1/474انظر: اللباب يف علوم الكتاب  (4)

، 1/177، واحملرر الوجيز 7/474، والكشف 1/111انظر: احلَّجَّة للقراء السبعة  (5)

 .1/11واجلامع ألحكام القرآن 
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واألبطح استعمال األمساء، فُكسِّر تكسري األمساء، فقيل: األباطح 

  . (7)واألبارق، ومل ُيْصَرفا كأمحر وأصلهما الصفة"

فيه ويف كلِّ قراءة جاءت اإلعرابي ف ژَوَعُبَد الطَّاُغوِتژأمَّا موقع          

 فيها مادة )عبد( منصوبة ثالثة أوجه جائزة: 

أنَّه معطوف على القردة واخلنازير؛ أي: جعل منهم القردَة  األول:

 .(1)واخلنازيَر وَعُبَد الطاغوت

 .(1)أنَّه منصوب على الذمِّ؛ أي: أعين َعُبَد الطاغوت الثاني:

 ڇ ڇژ: -تعاىل–( يف قوله : ُيحَتمل أنَّه معطوف على )َمْنالثالث

 (4)عند من قال: إنَّ )َمْن( يف حملِّ نصٍب على البدل من حمل )بشر( ژڇ

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ: -تعاىل–يف قوله 

 وعليه يكون التقدير: هل أنبِّئكم من لعنه اهلل وَعُبَد الطاغوت. ،(5)ژڇ

                                      
 .7/161كل إعراب القرآن مش (7)

، واحلَّجة للقراء 1/12، وإعراب القرآن للنحاس 1/711انظر: معاني القرآن وإعرابه  (1)

، 7/111، والبيان يف غريب إعراب القرآن 7/161، ومشكل إعراب القرآن 1/116السبعة 

 .441، والتبيان يف إعراب القرآن 1/11واجلامع ألحكام القرآن 

، وحَّجَّة القراءات 1/11، وإعراب القرآن للنحاس 1/711آن وإعرابه انظر: معاني القر (1)

117. 

، والبحر 11-1/16، واجلامع ألحكام القرآن 1/11انظر: إعراب القرآن للنحاس  (4)

 .1/477، واللباب يف علوم الكتاب 4/116، والدر املصون 1/511احمليط 

 .1/471، واللباب يف علوم الكتاب 4/111انظر: الدر املصون  (5)
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التقدير واحلمل  واألوَّل أقربها؛ لداللة املعنى عليه، وسالمته من       

 على وجه فيه بعد.

 وأمَّا إعراب )الطاغوت( فظاهر، فهو جمرور بإضافة )عبد( إليه.       

–متواترة، نقلها العدول عن رسول اهلل  ةهذه القراءة سبعيَّ أنَّمع و       

، فقد -كما سبق– ة أوجه يف العربيةدَّوهلا ِع -صلى اهلل عليه وسلم

َوَعُبَد ژ   ا قراءة محزةوأمَّ، قال األزهري: "(7)بعض العلماء طعن فيها

 أهل العربية ينكرونه، وقال نصري النحوي: هو وهٌم فإنَّ ،ژالطَّاُغوِت

ف على وَقن قرأ به، فليتق اهلل من قرأ به، وليسأل عنه العلماء حتى ُيممَّ

غة فإن تكن فيه ل ژَوَعُبَد الطَّاُغوِتژه غري جائز. وقال الفراء: من قرأ أنَّ

وَحُذَر، وَعَِّجل وَعَُّجل فهو وجه، وإال فال جيوز يف  ِذرَح مثل:

 .(1)"القراءة

قد " كالسمني احلليب حيث قال:، وقد تعقَّبهم علماء منصفون        

يف املعنى  ووجدوه صحيحًا ،قراءة محزة[ العلماَء :سألوا عن ذلك]أي

ألنه  ،إىل ُمْنكِرهفال التفات  ، وإذا تواتر الشيء قرآنًا-تعاىل–حبمد اهلل 

                                      
، 711-1/711معاني القرآن وإعرابه للزجاج، و7/175انظر: معاني القرآن للفراء  (7)

، والدر املصون 154، وأبنية األمساء واألفعال واملصادر 1/117ومعاني القرآن للنحاس 

4/111. 

 .7/115معاني القراءات  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

فال عربة "كالشهاب اخلفاجي حيث قال: ، و(7)"َخِفَي عنه ما وضح لغريه

كالفّراء، وأبي  ،مبن طعن على هذه القراءة، ونسب قارئها إىل الوهم

 .(1)"عبيدة

وتنوين الفتح الباء  ضمِّفتح العني وب ژَوَعُبدًا الطَّاُغوَتژالقراءة الثانية: 

 تح التاء من )الطاغوت(وف( ًادُب)َعللدال من 

 .(1)وهي قراءة شاذَّة، رواها ابن األنباري        

 :توجيه القراءة 

 مل أقف على توجيه هلذه القراءة فيما بني يدي من مظانٍّ.        

ولكن يظهر أنَّ لفظ )الطاغوت( منصوب بـ)َعُبدًا( على التشبيه         

ر وَفُطن، والصفة املشبَّهة باملفعول، فـ)َعُبد( صفة مشبَّهة، مثل: َحُذ

تعمل عمل اسم الفاعل، فرتفع فاعاًل وتنصب امسًا على التشبيه 

 .(4)باملفعول

فتح العني والدال وضمِّ الباء من ب ژَوَعُبَد الطَّاُغوَتژالقراءة الثالثة: 

 وفتح التاء من )الطاغوت( )َعُبد(

                                      
 .4/111الدر املصون  (7)

 .1/151حاشية الشهاب  (1)

 .42ر يف شواذ القرآن انظر: خمتص (1)

، وشرح الكافية للرضي 711، والتسهيل 1/146انظر: شرح الكافية البن احلاجب  (4)

 .171-1/176، واملساعد: 1/16، وتوضيح املقاصد 1/521
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 .(7)وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها حييى بن وثَّاب        

 :توجيه القراءة 

 مل أقف على توجيه هلا كسابقتها. -أيضًا–وهذه القراءة         

والذي يظهر أنَّ املراد )َعُبَدًا(، فُحِذف التنوين؛ اللتقاء الساكنني،         

 وهذا كقول أبي األسود:

ــَتْعِتبٍ  ــَر ُمْســــــ ــُه َغْيــــــ  َفَأْلَفْيَتــــــ

   
ــَو  ــَرا َذَلـــ ــِيالاهلَل ِإ اِكـــ ــا َقلـــ  (1)لَّـــ

 اد: ذاكرًا اهلَل، فحذف التنوين.أر 

َوَعُبدًا ژوممَّا ُيَؤيِّد هذا التوجيه ويقوِّيه القراءة السابقة:       

 ، فقد ُصرِّح فيها بالتنوين.ژالطَّاُغوَت

من  والدال الباء ضمِّفتح العني وب ژَوَعُبُد الطَّاُغوِتژالقراءة الرابعة: 

 وكسر التاء من )الطاغوت(د(، ُب)َع

 .(1)وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها حييى بن يعمر واجلحدري        

 :توجيه القراءة 

 .-أيضًا–هذه القراءة من القراءات اليت مل أقف هلا على توجيه         

وقد جاء )َعُبد( يف هذه القراءة امسًا مرفوعًا مضافًا إىل         

 )الطاغوت(، وهو مفرد يراد به اجلنس.

                                      
 .42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن  (7)

 تقدَّم خترجيه. انظر: املبحث األوَّل، القراءة اخلامسة. (1)

 .1/112، وزاد املسري 42شواذ القرآن انظر: خمتصر يف  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

ق مبوقع القراءة اإلعرابي، ففيها ويف كلِّ قراءة جاءت وأمَّا ما يتعلَّ        

 فيها مادة )عبد( مرفوعة عدَّة توجيهات، كلُّها حمتملة:

 ڄ ڄ ژ : -تعاىل–: أنَّ )َعُبد( معطوف على )َمْن( من قوله األوَّل

، فقد ُذِكر يف حملِّ )َمْن( ژ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

خرب مبتدأ مضمر، تقديره: هو من أربعة أوجه، أحدها: أنَّه يف حمل رفع 

، وعليه يكون التقدير: هل ُأنبِّئكم بشر من ذلك؟ هو من لعنه (7)لعنه اهلل

 .(1)اهلل وَعُبُد الطاغوِت

، وعليه (1): أنَّه مرفوع على الذمِّ، وعليه فهو خرب ملبتدأ حمذوفالثاني

 يكون التقدير: وهو َعُبُد الطاغوِت.

، وعليه يكون التقدير: وَعُبُد الطاغوِت (4)ذوف: أنَّه مبتدأ خلرب حمالثالث

 منهم. 

وكسر  الباء ضمِّفتح العني وب ژ َوَعُبِد الطَّاُغوِتژالقراءة اخلامسة: 

 وكسر التاء من )الطاغوت(د(، ُب)َعمن  الدال

                                      
، والدر 1/511، والبحر احمليط 7/615، والكشاف 1/445انظر: التفسري البسيط  (7)

 .1/477، واللباب يف علوم الكتاب 4/116املصون 

، 1/466والفريد يف إعراب القرآن اجمليد  1/711انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (1)

 . 1/412، واللباب يف علوم الكتاب 4/111والدر املصون ، 1/512والبحر احمليط 

، والفريد 1/12، وإعراب القرآن للنحاس 1/711انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج  (1)

 .4/111، والدر املصون 1/512، والبحر احمليط 1/466يف إعراب القرآن اجمليد 

 .1/466انظر: الفريد يف إعراب القرآن اجمليد  (4)



 

 

51 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

 .(7)وهي قراءة شاذَّة، ذكرها العكربي ومل ينسبها ألحد        

 :توجيه القراءة 

 راءة جاء )َعُبد( مفردًا جمرورًا مضافًا إىل )الطاغوت(.يف هذه الق       

والوجه يف توجيه موقعها اإلعرابي ويف كلِّ قراءة جاءت فيها مادة        

–)عبد( جمرورة أن يقال: إنَّ )َعُبد( معطوف على )َمن( من قوله 

على  ژ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ :-تعاىل

، والتقدير على هذا: هل أنبِّئكم مبن (1))َمْن( بدل من )شرٍّ( القول بأنَّ

 .(1)لعنه اهلل وبَعُبِد الطاغوِت

بفتح العني والدال وسكون الباء  ژ َوَعْبَد الطَّاُغوِتژ القراءة السادسة:

  )َعْبَد( وكسر التاء من )الطاغوت( من

ز واحلسن البصري وأبي َلَّْجأبي ِم شاذَّة، ُرِويت عن وهي قراءة   

 .(4)يكِهَن

 

                                      
 .7/452ر: إعراب شواذ القرآن انظ (7)

، والبحر احمليط 1/445، والتفسري البسيط 1/11انظر: إعراب القرآن للنحاس  (1)

 .1/477، واللباب يف علوم الكتاب 4/116، والدر املصون 1/511

، وإعراب شواذ القرآن 7/616، والكشاف 1/12انظر: إعراب القرآن للنحاس  (1)

 .1/466آن اجمليد ، والفريد يف إعراب القر7/452

، وشواذ 1/111، وزاد املسري 4/15، والكشف والبيان 42شواذ القرآن يف : خمتصر انظر( 4)

 .7/511، وإحتاف فضالء البشر 751القراءات 
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 ه القراءة:توجي 

 :(7)يف هذه القراءة توجيهان، ذكرهما الزجاج    

: أنَّ )َعْبد( مفرٌد ُأِريَد به اجلنس مضاف إىل ما بعده، وبهذا الوجه لاألوَّ

 .(5)وابن عادل (4)والسمني (1)وأبو حيان (1)أخذ ابن عطية

 .(6)ْضد: أنَّ يكون )َعْبد( خمفَّفًا من )َعُبد(، كما قالوا يف َعُضٍد: َعالثاني

 واألوَّل أوىل جريًا على األصل والظاهر.         

 منوالدال  فتح الباءالعني وبضمِّ  ژ الطَّاُغوِت َدَبَوُعژالقراءة السابعة: 

 .(الطاغوت) كسر التاء مند( وَب)ُع

وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها ابن مسعود يف رواية علقمَة والضحَّاُك         

 (1)بن ديناراوعمرُو 

 

 

                                      
 .1/711( انظر: معاني القرآن وإعرابه 7)

 .1/171( انظر: احملرر الوجيز 1)

 .1/512( انظر: البحر احمليط 1)

 .4/117ون ( انظر: الدر املص4)

 .1/475( انظر: اللباب يف علوم الكتاب 5)

 .1/111، وتاج العروس )عبد( 1/111، ولسان العرب )عبد( 1/16( انظر: احملكم 6)

، وزاد املسري 1/121، وجممع البيان 7/171، واحملرر الوجيز 7/175انظر: احملتسب  (1)

 . 1/512، والبحر احمليط 1/111-112
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 :توجيه القراءة 

، وهو اسم (1)وُلَبٍد (7))ُعَبد( يف هذه القراءة بناء مبالغة، كُحَطٍم        

، وعليه يكون املعنى: وجعل منهم من يبالغ (1)جنس مفرد يراد به اجلمع

وإنَّما جاز جميء )َعْبٍد( على هذا البناء ، يبالغ يف عبادة الطاغوت وخدمته

ستعمال األمساء، وقد تقدَّمت مراعاة ألصله، فهو صفة وإن استعملت ا

 .(4)اإلشارة إىل ذلك يف قراءة محزة

الباء مع التشديد و العنيبفتح  ژ اُغوِتالطََّوَعبَّاُد ژالقراءة الثامنة: 

 .اُغوت(الطَّ) وكسر التاء من( بَّاد)َع من وبعدها ألف وضمِّ الدال

 .(5)وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها ابن َحْذمل وعمرو بن فائد        

 :توجيه القراءة 

 يف هذه القراءة جاء )َعبَّاد( مرفوعًا مضافًا إىل )الطاغوت(.        

                                      
ْكِثر من احَلْطم، ورجل ُحَطم: إذا كان عنيفًا شديدًا. انظر: لسان احُلَطم: هو الذي ُي (7)

 .17/526، وتاج العروس )حطم( 71/711العرب )حطم( 

 .1/712، وتاج العروس )لبد( 1/111الُلَبد: الكثري. لسان العرب )لبد(  (1)

، وإعراب 7/171، واحملرر الوجيز 7/616، والكشاف 7/176انظر: احملتسب  (1)

، والدر 1/512، والبحر احمليط 465، والتبيان يف إعراب القرآن 7/452ات الشواذ القراء

 . 4/111املصون 

 انظر: املبحث الثاني، القراءة األوىل. (4)

 .1/112انظر: زاد املسري  (5)
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 د. غازي بن خلف العتييب

و)َعبَّاد( اسم جنس مفرد يراد به اجلمع، وقد جاء على صيغة َفعَّال         

، قال املربد: "فإن أردت أن تكثِّر (7)اليت تدلُّ على املبالغة والتكثري

ن ذلك: َفعَّال، تقول: رجل َقتَّال، إذا الفعل، كان للتكثري أبنية، فم

 .(1)كان يكثر القتل"

فمَّجيء )عبد( يف هذه القراءة على هذه الصيغة فيه بيان ملبالغتهم         

 وغلوِّهم يف عبادة الطاغوت وخدمته.

 .(1)ويف رفعه ثالثة توجيهات تقدَّم ذكرها        

 وبعدها ألف وكسر العني بفتح ژ اُغوِتالطََّوَعاِبَد ژالقراءة التاسعة: 

 .اُغوت(الطَّ) كسر التاء من( وَعاِبد) من الباء وفتح الدال

وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها أبو هريرة وابن عباس يف رواية عكرمَة         

 .(4)وابُن السََّمْيَفع وأبو رجاء وابُن بريدة وعوُن العقيلي

 

 

 

                                      
، وشرح الكافية للرضي 115، واملفصل 7/711، واألصول 7/772انظر: الكتاب  (7)

1/411-412. 

 .1/771املقتضب  (1)

 انظر: املبحث الثاني، القراءة الرابعة. (1)

، وتفسري 1/111، وزاد املسري 7/176، واحملتسب 1/111انظر: معاني القرآن للنحاس  (4)

 .1/11، وفتح القدير 1/11القرطيب 
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 :توجيه القراءة 

ى أنَّ )َعاِبد( اسم فاعل من )َعَبَد(، وهو مفرد هذه القراءة توجَّه عل        

 .(7)ُيَراد به اجلنس

 .(1)ويف نصبه عدة توجيهات سبق ذكرها        

كسر ووبعدها ألف  العنيبفتح  ژ شَّْيَطاِنالَوَعاِبَد ژالقراءة العاشرة: 

 .شَّْيَطان(ال) كسر التاء من( وَعاِبد) من الباء وفتح الدال

 .(1)شاذَّة، نقلها ابن جرير الطربي عن بريدة األسلميوهي قراءة         

 :توجيه القراءة 

هذه القراءة ال ختتلف عن السابقة إال يف إضافة )َعاِبد( إىل         

 )الشيطان( بدل )الطاغوت(.

، وممَّا يقوي (4)وقد عدَّها بعض العلماء من باب التفسري ال القراءة        

 لشريف.ذلك خمالفتها لرسم املصحف ا

                                      
، واحملرر 7/176، واحملتسب 1/112، ومعاني القرآن للنحاس 1/41انظر: العني  (7)

 . 1/471، واللباب يف علوم الكتاب 1/465عراب القرآن اجمليد ، والفريد يف إ1/171الوجيز 

 انظر: املبحث الثاني، القراءة األوىل. (1)

، 1/512، والبحر احمليط 1/171، واحملرر الوجيز 1/111انظر: معاني القرآن للنحاس  (1)

 (1. وانظر: جامع البيان حاشية )1/471، واللباب يف علوم الكتاب 4/114والدر املصون 

، فقد أشار حمقَّقه إىل ثبوتها يف نسخ الكتاب، وقام بتصحيحها إىل )الطاغوت(؛ 72/447

 خطأ ال شك فيه. -كما قال–ألنَّها 

، وحاشية الشهاب 1/471، واللباب يف علوم الكتاب 4/114انظر: الدر املصون  (4)

 .6/711، وروح املعاني 1/162
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

العني والباء وفتح  بضمِّ ژ َد الطَّاُغوِتُبَوُعژ احلادية عشرة: القراءة 

 .(الطاغوتكسر التاء من )د( وُب)ُع الدال من

ابن مسعود وابن عباس يف رواية  قرأ بهاوهي قراءة شاذَّة،     

عكرمة عنه وأبو العالية والنخعي وحييى بن وثَّاب وجماهد والضحَّاك 

واألعمش وعلي بن صاحل وشيبان والبلخي  وأبان بن تغلب

 .(7)والشنبوذي

 :توجيه القراءة 
  ،)على هذه القراءة يكون )ُعُبد( مجعًا منصوبًا مضافًا إىل )الطاغوت

، ويف لفظ )ُعُبد( عدَّة توجيهات، هذا (1)واملعنى: خدم الطاغوت

 بيانها:

 .(1): أنَّه مجع )َعُبود(، وهو قول صاحب العنياألوَّل

وجميء َفُعول جمموعًا على ُفُعٍل قياسيٌّ، كَعُموٍد وُعُمٍد، وَصُبوٍر         

 .(4)وُصُبٍر

                                      
، وبصائر ذوي 1/111، وزاد املسري 1/171واحملرر الوجيز  ،7/174: احملتسب انظر (7)

   .7/511، واإلحتاف 4/1التمييز 

، والفريد يف إعراب القرآن اجمليد 4/15، والكشف والبيان 7/175انظر: احملتسب ( 1)

  .4/1، وبصائر ذوي التمييز 1/11، واجلامع ألحكام القرآن 1/465

  .1/41انظر: العني ( 1)

، وشرح الشافية 41، والشافية 1/121املقتضب ، و611، 1/621انظر: الكتاب ( 4)

 .   7/411لليزدي 
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 ،فيكون مجع اجلمع (،َعْبد)مجُع  (ادِعَب)، و(ادِعَب)ه مجع : أنَّالثاني

 .(4)، وجوَّزه النحاس(1)والثعليب (1)والطربي (7)وهو قول الفراء

ٍش وِكَباش، وَصْعٍب ومجع َفْعٍل على ِفَعال قياس مطَِّرد، َكَكْب

 (6)، وكذلك مجع ِفَعال على ُفُعٍل، كِخَماٍر وُخُمٍر، وِكَناٍز(5)وِصَعاب

  .(1)وُكُنٍز

– فهو مجع اجلمع (،َعْبد)مجُع  (يدِبَع)، و(يدِبَع)مجع  هأنَّ الثالث:

 (1)الزجاج، وبه أخذ (1)األخفش عن قد ُحِكي هذا القولو ،-أيضًا

 .-أيضًا– (77)حاسالنجوَّزه و، (72)والزخمشري

                                      
  .7/174 نظر: معاني القران للفراءا( 7)

  .72/442انظر: جامع البيان ( 1)

 .4/15انظر: الكشف والبيان ( 1)

  .1/117انظر: معاني القرآن للنحاس ( 4)

ح الشافية ، وشر111، والتسهيل 1/411، واألصول 616، 1/561انظر: الكتاب ( 5)

  . 7/161للرضي 

  .75/125، وتاج العروس )كنز( 5/421ِكَناز: املكتنز حلمًا. انظر: لسان العرب )كنز(  (6)

، وشرح الشافية 41، والشافية 1/441، واألصول 611، 1/627انظر: الكتاب ( 1)

  .7/414لليزدي 

والبحر احمليط ، 1/121وجممع البيان  ،1/171احملرر الوجيز و ،7/175انظر: احملتسب ( 1)

 .4/111والدر املصون  ،1/512احمليط 

 .1/711 : معاني القران وإعرابه للزجاجانظر( 1)

 .7/616: الكشاف انظر( 72)

 .1/117 : معاني القران للنحاسانظر( 77)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

–، قال ابن يعيش: "وقد جاء (7)ومجع َفْعٍل على َفِعيل قليل عزيز       

على َفِعيل، قالوا: َعْبٌد وَعِبيٌد، وَكْلٌب وَكِليٌب، وذلك كلُّه  -أيضًا

 .(1)قليل شاذٌّ، ال يقاس عليه"

َنِذيٍر وأمَّا مجع َفِعيل على ُفُعل، فقياس مطَِّرد، كَرِغيٍف وُرُغٍف، و       

 .(1)وُنُذٍر

  (5)، وأخذ به ابن سيده(4)ثعلبُنِقل عن و (،داِبَع)ه مجُع أنَّ :الرابع

 .(6)وابن القطاع

، ويف نفيه نظر؛ (1)وقد نفى صاحب العني مجع َعاِبٍد على ُعُبٍد       

، قال سيبويه: "وقد جاء شيء (1)فَّجمع َفاِعٍل على ُفُعٍل صحيح كثري

                                      
، والصحاح )عبد( 4/121، وشرح الكتاب للسريايف 611، 1/561انظر: الكتاب ( 7)

  .1/112، ولسان العرب )عبد( 1/521

  .5/71شرح املفصل:  (1)

  .41، والشافية 1/441، واألصول 1/121، واملقتضب 616، 1/624انظر: الكتاب ( 1)

  

، والبحر احمليط 1/121، وجممع البيان 1/171، واحملرر الوجيز 7/175احملتسب : انظر( 4)

 .4/111، والدر املصون 1/512احمليط 

  .71/16، واملخصص 1/16انظر: احملكم ( 5)

  .154نية األمساء واألفعال واملصادر انظر: أب( 6)

  .1/41انظر: العني ( 1)

، وشرح الشافية للرضي 57، والشافية 7/175، واحملتسب 1/76انظر: األصول ( 1)

 . 7/441، وشرح الشافية لليزدي 7/125
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شبَّهوه بَفُعول حيث ُحِذفت زيادته وُكسِّر على كثري منه على ُفُعٍل، 

ُفُعٍل؛ ألنَّه مثله يف الزيادة والزنة وعدَّة احلروف، وذلك: َباِزل وُبُزل، 

 .(7)وَشاِرف وُشُرف، وَعاِئٌذ وُعُوذ، وَحاِئل وُحُول، وَعاِئط وُعُيط"

زه ، وجوَّ(1)(، نقله النحاس عن بعض النحوينيَعْبد)ه َجْمُع أنَّ :اخلامس

 . (6)وأبو حيان (5)والعكربي (4)، وبه قال ابن عطية(1)زه ابن جينوجوَّ

وجميء َفْعل جمموعًا على ُفُعل قليل حمفوظ، ومنه َسْقٌف وُسُقٌف، وَرْهٌن 

 .(1)وُرُهٌن

واألقرب أنَّ )ُعُبدًا( مجع )َعُبوٍد( أو )َعاِبٍد(؛ وذلك ملا تقدَّم،         

ل على مجع اجلمع؛ إذ اجلمع وألنَّ احلمل على اجلمع أوىل من احلم

 أصل ومجع اجلمع فرع عنه، واحلمل على األصل أوىل. 

 تسكني الباءالعني و بضمِّ ژ َد الطَّاُغوِتْبَوُعژ  :الثانية عشرةالقراءة 

 .(الطاغوت) كسر التاء مند( وْب)ُع وفتح الدال من

                                      
  .611-1/617الكتاب ( 7)

  .1/117انظر: معاني القرآن للنحاس ( 1)

 .7/175انظر: احملتسب ( 1)

  .1/171نظر: احملرر الوجيز ا( 4)

  .7/441انظر: إعراب القراءات الشواذ ( 5)

  .1/512انظر: البحر احمليط ( 6)

، وتسهيل الفوائد 41، والشافية 1/121، واملقتضب 611، 1/511انظر: الكتاب ( 1)

 . 7/421، وشرح الشافية لليزدي 117
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها احلسن والنخعي وأبو األشهب         

 .(7)طارديالع

 :توجيه القراءة 
هذه القراءة كالسابقة، فـ)ُعْبد( مجع منصوب مضاف إىل         

)الطاغوت(، وما ُذِكر من أوجه حنوية يف توجيه )ُعُبٍد( ينطبق متامًا على 

 )ُعْبٍد(.

وإنَّما ُسكِّنت باء )ُعْبٍد( يف هذه القراءة ختفيفًا وهربًا من الضمَّة، وإذا        

، قال املربد: "واعلم أنَّه (1)يف املفرد فهو يف اجلمع أوىل؛ لثقله ُفِعل ذلك

ما كان من اجلمع على مثال ُفُعل أو كان واحدًا فإنَّ اإلسكان جائز كما 

جاز إسكان احلركة يف َعُضٍد هربًا من الضمَّة، وذلك قولك: ُرْسٌل، 

  . (1)وُرْغٌف، وما أشبه ذلك"

ء مع البافتح العني و بضمِّ ژ َد الطَّاُغوِتبََّوُعژ :الثالثة عشرةالقراءة 

 .(الطاغوت) كسر التاء من( وَدبَّ)ُع الدال منوفتح  التشديد

                                      
، وشواذ 1/112، وزاد املسري 1/114،  وتهذيب اللغة 42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن ( 7)

 .1/111، وتاج العروس )عبد( 1/111، ولسان العرب )عبد( 751القراءات 

، 7/452، وإعراب القراءات الشواذ 1/751، واألصول 4/774انظر: الكتاب ( 1)

 .7/161، وشرح الشافية للرضي 111-117والتسهيل

 .1/171املقتضب ( 1)
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وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها ابن عباس يف رواية عكرمَة وعوُن العقيلي         

 .(7)وأباُن بن تغلب واألعمُش وأيوُب وابُن ِمْقَسم

  :توجيه القراءة 

اءة جاء )ُعبَّد( مجعًا منصوبًا مضافًا إىل الطاغوت، يف هذه القر       

 ومفرده َعاِبد، كراِكٍع وُركَّع وَساِجٍد وُسَّجٍَّد.

، قال (1)وُفعٌَّل أحد األصلني اللذين ُيَّْجَمع عليهما َفاِعل الوصف       

املربد: "فإن أردت أن تكسِّر املذكر، فإنَّ تكسريه يكون على ُفعَّل وعلى 

 . (1)ا ُفعَّل، فنحو: َشاِهد وُشهَّد وَصاِئم وُصوَّم"ُفعَّال، فأمَّ

ء مع البافتح العني و بضمِّ ژ َد الطَّاُغوَتبََّوُعژ :الرابعة عشرةالقراءة 

 .(الطاغوت) فتح التاء من( وَدبَّ)ُع الدال منوفتح  التشديد

وهي قراءة شاذَّة، رواها علقمُة عن ابن مسعود، وعكرمُة عن ابن         

 .(4)عباس

 :توجيه القراءة 

                                      
، والكشف والبيان 42، وخمتصر يف شواذ القرآن 1/111انظر: معاني القرآن للنحاس ( 7)

 .1/111، وزاد املسري 515، والكامل يف القراءات 4/16

، وشرح الشافية للرضي 57، والشافية 1/76، واألصول 1/617انظر: الكتاب  (1)

 .1/411، واملساعد 7/124

 .1/171املقتضب  (1)

، والدر املصون 1/517، والبحر 1/121، وجممع البيان 1/171انظر: احملرر الوجيز ( 4)

 .1/471، واللباب 4/111-114
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

، وأمَّا -كما تقدَّم–هذه القراءة توجَّه على أنَّ )ُعبَّدًا( مجع َعاِبٍد         

نصب )الطاغوت(، فُيحَمل على أنَّ املراد )ُعبَّدًا( منوَّنًا، فُحِذف 

 التنوين؛ اللتقاء الساكنني، كما ُحِذف يف قول أبي األسود: 

ــَتْعِتبٍ  ــَر ُمْســــــ ــُه َغْيــــــ  َفَأْلَفْيَتــــــ

   
ــَو  ــَرا َذَلـــ ــِيالاهلَل ِإ اِكـــ ــا َقلـــ  (7)لَّـــ

 . (1)فاألصل: َذاِكرًا اهلَل، فحذف التنوين 

والدال العني والباء بفتح  ژ الطَّاُغوِت َةَدَبَوَعژ اخلامسة عشرة: القراءة 

 .(الطاغوت) وكسر التاء من( ةَدَب)َع من وتاء التأنيث

كعب وابن مسعود وعلي بن وهي قراءة شاذَّة، ُرِويت عن أبي بن         

 .(1)أبي طالب

 :توجيه القراءة 
على هذه القراءة يكون )َعَبَدة( مجعًا لـ)َعاِبد( منصوبًا مضافًا إىل         

 .(4)الطاغوت، واملعنى: خدم الطاغوت

                                      
 سبق خترجيه. انظر: املبحث األوَّل، القراءة اخلامسة. ( 7)

، 114-4/111، والدر املصون 1/517، والبحر احمليط 1/171انظر: احملرر الوجيز  (1)

 .6/711، وروح املعاني 1/162، وحاشية الشهاب 1/471واللباب يف علوم الكتاب 

، وتاج العروس 155، وأبنية األمساء واألفعال واملصادر 42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن  (1)

 .1/11، وفتح القدير 1/111)عبد( 

، والفريد يف 441، والتبيان يف إعراب القرآن 7/441انظر: إعراب القراءات الشواذ  (4)

 .4/116صون ، والدر امل1/512، والبحر احمليط 1/465إعراب القرآن اجمليد 
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، قال سيبويه: "وُيَكسِّرونه (7)ومجع َفاِعل على َفَعَلة كثري شائع        

َسَقة وَبَرَرة وَجَهَلة وَظَلَمة وَفََّجَرة وَكَذَبة، وهذا على َفَعَلة، وذلك حنو: َف

 .(1)كثري"

والدال العني والباء بفتح  ژ َواِغيِتالطَّ َةَدَبَوَعژ السادسة عشرة: القراءة 

 .َواِغيت(الطَّ) كسر التاء من( وةَدَب)َع من وتاء التأنيث

 .(1)وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها هذيل بن شرحبيل وقتادة        

 :توجيه القراءة 
على هذه القراءة يكون )َعَبَدة( مجعًا لـ)َعاِبد( منصوبًا  كما تقدَّم يف         

 جمرورًا باإلضافة.  (4)القراءة السابقة، و)الطواغيت( مجع طاغوت

والدال العني والباء بفتح  ژ الطَّاُغوِت ُةَدَبَوَعژ السابعة عشرة: القراءة 

 .(الطاغوت) كسر التاء من( وةَدَب)َع منوضمِّ تاء التأنيث 

 .(5)وهي قراءة شاذَّة، ُنِسبت ألبي السَّمَّال        

 

 
                                      

 .7/124، وشرح الشافية للرضي 114، والتسهيل 57، والشافية 1/76انظر: األصول  (7)

 .1/617الكتاب  (1)

 .1/111انظر: زاد املسري  (1)

، وتاج العروس )طغا( 75/1، ولسان العرب )طغا( 6/1471انظر: الصحاح )طغا(  (4)

11/416. 

 .1/112انظر: زاد املسري  (5)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

 :توجيه القراءة 
على هذه القراءة يكون )َعَبَدَة( مجعًا لـ)َعاِبد( مضافًا إىل الطاغوت         

 كما تقدَّم.

طوفًا على وأمَّا ما يتعلَّق مبوقعه اإلعرابي، فال خيلو من أن يكون مع        

)َمْن( اليت هي خرب ملبتدأ حمذوف على قول، وعليه التقدير: هل أنبِّئكم 

بشرٍّ من ذلك؟ هو من لعنه اهلل وَعَبَدُة الطاغوت، أو خربًا ملبتدأ حمذوف، 

وعليه التقدير: وهم َعَبَدُة الطاغوت، أو مبتدأ خربه حمذوف، وعليه 

 . (7)اإلشارة إىل ذلك التقدير: وَعَبَدُة الطاغوِت منهم، وقد سبقت

 منوالدال العني والباء بفتح  ژ الطَّاُغوِت َدَبَوَعژ الثامنة عشرة: القراءة 

 .(الطاغوت) كسر التاء من( وَدَب)َع

 .(1)وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها ابن عباس وإبراهيم بن أبي عبلة        

 :ه، )َعَبَد( يف هذه القراءة اسم مضاف إىل ما بعدتوجيه القراءة

 و)الطاغوت( جمرور باإلضافة.

 ويف توجيه هذه القراءة أقوال:   

                                      
 حث الثاني، القراءة الرابعة.انظر: املب (7)

، وشواذ 1/111، وزاد املسري 1/171، واحملرر الوجيز 515انظر: الكامل يف القراءات  (1)

 .1/512، والبحر 751القراءات 
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، -كما تقدَّم-أنَّ األصل )َعَبَدة(، وَفاِعٌل جيمع على َفَعَلة  األوَّل:

          :-تعاىل–وُحِذفت تاء التأنيث؛ لإلضافة، كما ُحِذفت يف قوله 

 ، وقول الشاعر:(7) ژ ڀ پ ژ

 (1)َخَداَقاَم ُوالَها َفَسَقْوَها َصْر

 
   

 (4)والفراء (1)يريد: والتها، فحذف التاء، وهو قول صاحب العني 

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

 .(72)العكربي

                                      
 .11، النور 11األنبياء  (7)

، وجامع 7/174بيت من الرجز، مل أهتِد إىل قائله، وهو بال نسبة يف معاني القرآن للفراء ( 1)

، والدر املصون 1/171، واحملرر الوجيز 6/511، والتبيان يف تفسري القرآن 72/447ن البيا

 .1/471، واللباب يف علوم الكتاب 4/116

، 1/117الصرخد: اخلمرة، وصرخد: بلد يف الشام ُتنسب له اخلمر. انظر: معَّجم ما استعَّجم 

 .1/116وتاج العروس )صرخد( 

 .1/41انظر: العني  (1)

 .7/174ي القرآن للفراء انظر: معان (4)

 .72/447انظر: جامع البيان  (5)

 .1/111انظر: معاني القرآن للنحاس  (6)

 .7/176انظر: احملتسب  (1)

 .1/16انظر: احملكم  (1)

 . 1/171، واحملرر الوجيز 6/511انظر: التبيان يف تفسري القرآن  (1)

 .7/616انظر: الكشاف  (72)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

أنَّ )َعَبَد( مجع لَعاِبٍد، كَخاِدٍم وَخَدَم، نسبه ابن سيده ألبي  الثاني:

 . (7)احلسن األخفش

أن يكون )َعَبَد( مجعًا على َفَعَلة ُحِذفت تاؤه، أو مجعًا  جواز  الثالث:

 .  (1)والرازي (1)على َفَعٍل، وهو قول الزخمشري
جواز أن يكون )َعَبَد( مجعًا على َفَعَلة ُحِذفت تاؤه أو اسم  الرابع:

 .(6)وابن عادل (5)والسمني (4)مجع، وهو قول أبي حيان

األخريين مردُّه إىل اخلالف يف هذا واخلالف بني هذين القولني           

–النوع من األمساء، فاجلمهور يعدُّونه اسم مجع، واألخفش والفراء 

 .(1)يعدَّانه مجعًا -فيما نقله الرضي عنه

أنَّ )َعَبَد( على وزن الفعل إال أنَّه اسم جيرُّ ما بعده باإلضافة،  اخلامس:

 .(1)وهو قول العكربي

                                      
 .7/452ذ انظر: إعراب القراءات الشوا (7)

 .7/616انظر: الكشاف  (1)

 .71/11انظر: مفاتيح الغيب  (1)

 .1/512انظر: البحر احمليط  (4)

 .4/116انظر: الدر املصون  (5)

 .1/471انظر: اللباب يف علوم الكتاب  (6)

، وشرح 1/546معاني القرآن لألخفش ، و1/112، واملقتضب 1/615انظر: الكتاب  (1)

، 141 يف النحو ، واملغين161، والتسهيل 1/611رة ، والتبص4/161وشرح السريايف 

 .1/416وشرح الكافية للرضي 

 .7/452انظر: إعراب القراءات الشواذ  (1)
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 يعدُّه مفردًا يفيد اجلنس. ويظهر من هذا أنَّه        

 َةَدَبَوَعژوالذي يظهر أنَّ القول األوَّل أقرب؛ إذ إنَّ قراءة         

تؤيِّده وتقوِّيه، ففيها داللة على  -ممَّا تقدَّم–وحنوها   ژالطَّاُغوِت

 حذف هذه التاء يف هذه القراءة. 

فتح الباء مع و العنيبضمِّ  ژالطَّاُغوِتَوُعبَّاَد ژالقراءة التاسعة عشرة: 

 .(الطاغوت) كسر التاء من( وبَّاد)ُع منوفتح الدال  التشديد وبعدها ألف

 .(7)وهي قراءة شاذَّة، ُنِسبت ألبي واقد الليثي وأبي حيوة        

 :توجيه القراءة 

، جاء منصوبًا (1) هذه القراءة ُتوجَّه على أنَّ )ُعبَّاد( مجع لـ)َعابد(        

وت، ويف جميئه على هذه الصيغة إشارة إىل التكثري مضافًا إىل الطاغ

 .(1)واملبالغة يف الطاعة واخلدمة والعبودية

         

                                      
، والكشف والبيان 42،  وخمتصر يف شواذ القرآن 1/111انظر: معاني القرآن للنحاس  (7)

 . 1/112، وزاد املسري 756، وشواذ القراءات 4/16

، وأبنية األمساء واألفعال 7/175، واحملتسب 1/112آن للنحاس انظر: معاني القر (1)

، والفريد يف 7/441، وإعراب القراءات الشواذ 7/171، واحملرر الوجيز 155واملصادر 

 .1/465إعراب القرآن اجمليد 

 .1/11، وفتح القدير 7/441انظر: إعراب القراءات الشواذ  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

، قال سيبويه: "أمَّا ما كان َفاِعاًل (7)ومجع َفاِعٍل على ُفعَّال قياس مطَّرد

على ُفعَّال، وذلك  -أيضًا–فإنَّك تكسِّره على ُفعٍَّل... ويكسِّرونه 

ُجهَّال وُركَّاب وُعرَّاض وُزوَّار وُغيَّاب، وهذا النحو قولك: ُشهَّاد و

 .      (1)كثري"

فتح الباء مع العني وبضمِّ  ژالطَّاُغوِتَوُعبَّاُد ژالقراءة املتمَّة للعشرين: 

 .(الطاغوت) كسر التاء من( وبَّاد)ُع منالتشديد وبعدها ألف وضمِّ الدال 

جعفر يف رواية القورسي، وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها أبو         

 . (1)والكسائي، وقتيبة يف رواية املسَّجدي، وحمبوٌب بن حسن اهلامشي

        :توجيه القراءة 

هذه القراءة كالسابقة إال أنَّ )ُعبَّاد( جاء فيها مرفوعًا مضافًا إىل         

 )الطاغوت(.

ْن( من ويف رفعه ثالثة توجيهات، فإمَّا أن يكون معطوفًا على )َم        

، ژ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ :-تعاىل–قوله 

وعليه يكون املعنى: هل ُأنبِّئكم بشرٍّ من ذلك هو من لعنه اهلل وُعبَّاُد 

الطاغوت، وإمَّا أن يكون خربًا ملبتدأ حمذوف، وعليه يكون التقدير: هم 

                                      
، وشرح الشافية للرضي 114والتسهيل ، 57، والشافية 1/171انظر: املقتضب  (7)

7/124 . 

 .1/617الكتاب  (1)

 .515، والكامل يف القراءات 42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن  (1)
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: ُعبَّاُد الطاغوِت، وإمَّا أن يكون مبتدأ وخربه حمذوف، وعليه التقدير

 .(7)وُعبَّاُد الطاغوت منهم، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك

فتح الباء و العنيبضمِّ  ژَواِغيِتالطََّوُعبَّاُد ژالقراءة احلادية والعشرون: 

 كسر التاء من( وبَّاد)ُع من مع التشديد وبعدها ألف وضمِّ الدال

 .َواِغيت(الطَّ)

 .(1)وهي قراءة شاذَّة، ُرِويت عن احلسن        

 جيه القراءة:تو 

هذه القراءة ال ختتلف عن سابقتها إال بإضافة )ُعبَّاد( إىل         

 )الطَّواِغيت( بدل )الطاغوت(.

فتح الباء و العنيبكسر  ژاُغوِتالطََّوِعَباَد ژالقراءة الثانية والعشرون: 

 .اُغوت(الطَّ) كسر التاء من( وَباد)ِع من وبعدها ألف وفتح الدال

 .(1)ءة شاذَّة، ُنِسبت لبعض البصرينيوهي قرا        

 

 

 

                                      
 انظر: املبحث الثاني، القراءة الرابعة. (7)

 .42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن  (1)

، 1/11م القرآن ، واجلامع ألحكا1/171، واحملرر الوجيز 7/175انظر: احملتسب  (1)

 . 4/114، والدر املصون 1/512والبحر احمليط 
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

 :توجيه القراءة 
 جاء )ِعَباد( يف هذه القراءة مجعًا منصوبًا مضافًا إىل )الطاغوت(.        

 ، وهما:(1)وغريه (7)ويف توجيه هذه القراءة قوالن ذكرهما ابن جين        

 ياٍم.أنَّه مجع َعاِبد، كَقاِئٍم وِقياٍم، وَصاِئٍم وِص األوَّل:

 أنَّه مجع َعْبٍد، كَكْبٍش وِكَباش، وَصْعٍب وِصَعاب. الثاني:

، وأمَّا (1)واألقرب الثاني؛ إذ إنَّ جميء َفْعٍل على ِفَعال كثري مطَّرد        

، بل عدَّه ابن مالك من احملفوظ الذي ال (4)جميء َفاِعل عليه فقليل يسري

 .(5)ُيَقاس عليه

، (6)تعاىل–أنَّه قلَّما يأتي )ِعَباد( مضافًا إىل غري اهلل وممَّا ُيَشار إليه         

قال صاحب العني: "ُيَقال للمشركني: عبدة الطاغوت واألوثان، 

 .(1)وللمسلمني: عباد، يعبدون اهلل"

                                      
 .7/175انظر: احملتسب  (7)

، واجلامع ألحكام 1/466، والفريد يف إعراب القرآن اجمليد 1/171انظر: احملرر الوجيز  (1)

، وروح املعاني 115-4/114، والدر املصون 1/512، والبحر احمليط 1/11القرآن 

6/711. 

 .7/161، وشرح الشافية للرضي 1/411، واألصول 616، 1/561كتاب انظر: ال (1)

 .7/125، وشرح الشافية للرضي 57، والشافية 1/611انظر: الكتاب  (4)

 .1/412، واملساعد 111، وشرح التسهيل للمرادي 111انظر: التسهيل  (5)

، 1/471، واللباب يف علوم الكتاب 1/171، واحملرر الوجيز 7/175انظر: احملتسب  (6)

 .1/162وحاشية الشهاب 

 .1/41العني  (1)
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فتح الباء و العنيبكسر  ژاُغوِتالطََّوِعَباُد ژالقراءة الثالثة والعشرون: 

 .اُغوت(الطَّكسر التاء من )و( َباد)ِع من وبعدها ألف وضمِّ الدال

        

 .(7)وهي قراءة شاذَّة، ُرِويت عن أبي واقد الليثي 

 :توجيه القراءة 

 هذه القراءة كالقراءة السابقة إال أنَّ )ِعَباد( جاء مرفوعًا فيها.        

 .(1)ويف رفعه توجيهات، سبق ذكرها        

بكسر العني وفتح الباء  ژاُغوِتَوِعَباَدِة الطَّژالقراءة الرابعة والعشرون: 

 كسر التاء من( وِعَباَدة)وبعدها ألف وفتح الدال وكسر تاء التأنيث من 

 .اُغوت(الطَّ)

 .(1)وهي قراءة شاذَّة، ذكرها العكربي دون نسبة        

 :توجيه القراءة 

 يف هذه القراءة جاء لفظ )ِعَبادة( جمرورًا مضافًا إىل )الطاغوت(.        

 :(4)ويف توجيهها قوالن، ذكرهما العكربي        

                                      
 .42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن  (7)

 انظر: املبحث الثاني، القراءة الرابعة. (1)

 .441-7/441انظر: إعراب شواذ القرآن:  (1)

 .7/441انظر: إعراب شواذ القرآن:  (4)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

أنَّ )ِعَبادة( مصدر أقيم مقام املضاف احملذوف، والتقدير: ذوي  األوَّل:

 ِعَبادة الطاغوت.

أنَّ )ِعَبادة( مجع )َعْبٍد(، إال أنَّه ُأنِّث، فصار كِذَكارة يف َذَكر،  الثاني:

 وِحََّجارة يف َحََّجر، وِقَصارة يف َقِصري.

 ى الوجهني خرَّج ابن جين قول األعرابي:وعل        

 ال َوالِذي َأَنا َعْبٌد ِفي ِعَباَدِته

   
 (7)َلْوال َشَماَتُة َأْعَداٍء َذِوي ِإَحِن 

حيث قال: "فُيْحَتمل أن يكون مجع َعْبد، إال أنَّه أنَّثه... وجيوز أن  

 .(1)تكون العبادة هنا مصدرًا؛ أي: أنا عبد يف طاعته"

قرب األوَّل؛ وذلك ألنَّ حلاق تاء التأنيث بِفَعال قليل، ال واأل        

، قال سيبويه: "وقد ُيلحقون الِفعال اهلاء، كما أحلقوا (1)يقاس عليه

الِفَعال اليت يف الفعل، وذلك قوهلم يف ِجَمال: ِجمالة، وَحََّجر: 

 .(4)ِحََّجارة، وَذَكر: ِذَكارة، وذلك قليل، والقياس على ما ذكرنا"

                                      
، واحملتسب 1/774ألخبار بيت من البسيط، مل أقف على قائله، وهو بال نسبة يف عيون ا( 7)

 .7/441، وإعراب شواذ القرآن 1/711، وزاد املسري 1/7414، وباهر الربهان 7/176

 .14/751، وتاج العروس )أحن( 71/1اإِلْحَنة: احلقد. لسان العرب )أحن( 

 .7/176احملتسب  (1)

، وهمع 7/411، واالرتشاف 114، والتسهيل 4/125انظر: شرح الكتاب للسريايف  (1)

 .1/7211، وشفاء العليل 1/171اهلوامع 

 .1/517الكتاب  (4)
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 العربيةجملة العلوم 

 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

 ژَوِعَباَدِة الطَّاُغوِتژوعلى هذا الوجِّه الذي ُرجِّح تكون         

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ: -تعاىل–معطوفة على )َمْن( يف قوله  

، (7)، و)َمْن( على هذا بدل من )شرٍّ(ژ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ

 والتقدير: هل ُأنبِّئكم مبن لعنه اهلل وبذوي عبادِة الطاغوت.

َوِعَباَدِة  ژوإنِّما ُقدِّر املضاف يف هذا الوجه، ومل ُتعَطف         

مباشرة على )َمْن(؛ ألنَّ السياق واملعنى يرفضه؛ إذ  ژالطَّاُغوِت

اآلية الكرمية خترب عن مجاعة من سلف اليهود زعم خلفهم أنَّهم ال 

يعرفون أهل دين شرًا من املسلمني، فَّجاءت اآلية كاشفة احلقيقة 

؛ وال عالقة بني عبادة الطاغوت وهذه (1)ية صفات سلفهمجملِّ

 اجلماعة؛ إذ األوَّل معنى والثاني ذات.

بفتح اهلمزة  ژَوَأْعُبَد الطَّاُغوِت ژالقراءة اخلامسة والعشرون: 

 كسر التاء من( وَأْعُبد) من وسكون العني وضمِّ الباء وفتح الدال

 .اُغوت(الطَّ)

                                      
، والبحر احمليط 1/445، والتفسري البسيط 1/11انظر: إعراب القرآن للنحاس  (7)

 .1/477، واللباب يف علوم الكتاب 4/116، والدر املصون 1/511

 .1/517الكتاب  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

 .(7)، ُنِسبت لعبيد بن عمريوهي قراءة شاذَّة         

 

 :توجيه القراءة 

يف هذه القراءة جاء )َأْعُبد( مجع )َعْبد( منصوبًا مضافًا إىل         

 .(1))الطاغوت(

وصيغة َأْفُعل تطَّرد يف مجع كلِّ اسم صحيح العني على َفْعل،         

كَكْلٍب وَأْكُلٍب، وكلِّ مؤنث بال عالمة وهو رباعي مبدَّة ثالثة، 

 .(1)كَعَناٍق وَأْعُنٍق

و)َعْبٌد( يف أصله صفة، وإنَّما جاز مجعه على َأْفُعل؛ ألنَّه من 

الصفات اليت استعملت استعمال األمساء، فتَّجري عليها أحكام 

 .(4)األمساء النحوية والتصريفية

 

                                      
واجلامع ألحكام القرآن ، 15-1/14، ومعامل التنزيل 72/416انظر: جامع البيان  (7)

1/15-16. 

، والبحر احمليط 1/466، والفريد يف إعراب القرآن اجمليد 4/16انظر: الكشف والبيان  (1)

 .1/162، وحاشية الشهاب 4/116، والدر املصون 1/512

، 161، والتسهيل 5/75، وشرح املفصل 1/715، واملقتضب 1/561الكتاب  (1)

 .7/421واالرتشاف 

، وشرح الشافية 7176، وشرح الكافية الشافية 1/71، واألصول 1/611الكتاب  (4)

 .7/477، واالرتشاف 7/112للرضي 
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 العربيةجملة العلوم 

 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

 .(7)وأمَّا الكالم عن موقعه اإلعرابي فقد سبقت إليه اإلشارة        

بفتح العني  ژَوَعِبيَد الطَّاُغوِت ژالعشرون: القراءة السادسة و

 كسر التاء من( وَعِبيد) من وكسر الباء وبعدها ياء ساكنة وفتح الدال

 .اُغوت(الطَّ)

 .(1)وهي قراءة شاذَّة، ُنِقلت عن ابن عباس وأنس بن مالك        

 توجيه القراءة: 

ت( جمرورًا على هذه القراءة يكون )َعِبيد( منصوبًا، و)الطاغو        

 باإلضافة.

 ويف توجيهها قوالن:

واملنتَّجب  (1)أنَّه مجع )َعْبٍد(، كَكْلب وَكِليب، وهو قول الثعليب األوَّل:

 .(1)وابن عادل (6)والسمني (5)وأبي حيَّان (4)اهلمذاني

 

                                      
 انظر: املبحث الثاني، القراءة األوىل. (7)

، والدر 1/512، والبحر احمليط 1/111، وزاد املسري 4/16انظر: الكشف والبيان  (1)

 .1/471، واللباب يف علوم الكتاب 4/116املصون 

 .4/16نظر: الكشف والبيان ا (1)

 .1/465انظر: الفريد يف إعراب القرآن اجمليد  (4)

 .1/512انظر: البحر احمليط  (5)

 .4/116انظر: الدر املصون  (6)

 .1/471انظر: اللباب يف علوم الكتاب  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

 .(1)واأللوسي (7)أنَّه مجع أو اسم مجع، وهو قول الشهاب الثاني:

ه راجع إىل اخلالف يف ما جاء على صيغة واخلالف يف هذا التوجي        

َفِعيل دااًل على أكثر من اثنني، فسيبويه يعدُّه مجعًا وابن السرَّاج يعدُّه 

 .(1)اسم مجع

والذي يظهر أنَّه من صيغ اجلموع إن ُأنِّث، وإال فهو اسم مجع،         

 .(4)وهو قول ابن مالك

جاءت، وال يقال: العبيد جاء، ، فيقال: العبيد (5)و)َعِبيد( يَؤنَّث        

 وعليه فالتوجيه األوَّل أصحُّ.

وبعدها  العنيبفتح  ژاُغوِتالطََّوَعاِبِدي ژالقراءة السابعة والعشرون: 

 كسر التاء من( وَعاِبِدي)يف  كسر الباء والدال وبعدها ياءوألف 

 .اُغوت(الطَّ)

 .(6)فسريوهي قراءة شاذَّة، جاءت بال نسبة يف بعض كتب الت        

                                      
 .1/162انظر: حاشية الشهاب  (7)

 .6/711انظر: روح املعاني  (1)

، 7/161، وشرح الشافية للرضي 1/411، واألصول 611، 1/561انظر: الكتاب  (1)

 .4114-1/4111، ومتهيد القواعد 61-1/66، وتوضيح املقاصد 7/411واالرتشاف 

، 121، وشرح التسهيل للمرادي 7115، وشرح الكافية الشافية 114انظر: التسهيل  (4)

 .1/7242، وشفاء العليل 1/416واملساعد 

 .7115انظر: شرح الكافية الشافية  (5)

، والدر 1/512، والبحر احمليط 71/11، ومفاتيح الغيب 7/615انظر: الكشاف  (6)

 .1/471، واللباب 4/111املصون 
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 العربيةجملة العلوم 

 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

 :توجيه القراءة 

على هذه القراءة يكون )َعاِبدي( مجع مذكر ساملًا مضافًا إىل        

 )الطاغوت(.

وَجْمُع )َعاِبٍد( مجَع مذكٍر ساملًا سائغ؛ وذلك لكونه وصفًا ملذكر        

 .(7)عاقل يقبل تاء التأنيث

 ن:اإلعرابي توجيها ژاُغوِتالطََّوَعاِبِدي ژ ويف موقع         

أنَّه منصوب إمَّا بعطفه على القردة واخلنازير، وعليه يكون  األوَّل:

التقدير: وجعل منهم القردة واخلنازير وَعاِبِدي الطاغوِت، وإمَّا بعطفه 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ :-تعاىل–على )َمْن( من قوله 

على القول بأنَّها بدل من حمل )شرٍّ(، وعليه يكون  ژ ڇ ڇ ڇ چچ

نبِّئكم َمْن لعنه اهلل وعابدي الطاغوت، وإمَّا على الذمَّ، التقدير: هل أ

 .(1)أعين عابدي الطاغوت، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك

أنَّه جمرور بعطفه على )َمْن( على القول بأنَّها بدل من )شرٍّ(،  الثاني:

 .(1)وعليه يكون التقدير: هل أنبِّئكم مبن لعنه اهلل وبعابدي الطاغوت

                                      
، 1/117، وشرح الكافية البن احلاجب 4-5/1، وشرح املفصل 115انظر: املفصل  (7)

 .1/441وشرح الكافية للرضي 

 انظر: املبحث الثاني، القراءة األوىل. (1)

 .1/412، واللباب يف علوم الكتاب 4/111الدر املصون انظر:  (1)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

وبعدها  العنيبفتح  ژ اُغوِتالطََّوَعاِبُدو ژنة والعشرون: القراءة الثام

كسر التاء ( وَعاِبُدو)يف  كسر الباء وضمِّ الدال وبعدها واو ساكنةوألف 

 .اُغوت(الطَّمن )

 .(7)وهي قراءة شاذَّة، رواها عكرمة عن ابن عباس        

 :توجيه القراءة 

تصريفي، وأمَّا من حيث هذه القراءة كالسابقة من حيث احلكم ال        

احلكم النحوي فقد جاء )عابدو( مرفوعًا مضافًا إىل )الطاغوت(، ويف 

رفعه ثالثة توجيهات، فال خيلو من أن يكون معطوفًا على )َمْن(، أو 

 .(1)مبتدأ خلرب حمذوف، أو خربًا ملبتدأ حمذوف، وقد تقدَّم ذلك

وبعدها  العنيبفتح  ژ اُغوِتالطََّوَعاِبُد ژالقراءة التاسعة والعشرون: 

 .اُغوت(الطَّ) جرِّ( وَعاِبد) من كسر الباء وضمِّ الدالوألف 

وهي قراءة شاذَّة، قرأ بها معاذ وعون العقيلي يف رواية العباس بن         

 .(1)الفضل

 

                                      
، 116-4/115، والدر املصون 1/512، والبحر احمليط 1/171انظر: احملرر الوجيز  (7)

 .1/471واللباب يف علوم الكتاب 

 .11انظر:  (1)

، والبحر 1/171، واحملرر الوجيز 1/112، وزاد املسري 42انظر: خمتصر يف شواذ القرآن (1)

 .4/115، والدر املصون 1/512ط احملي
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 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

 :توجيه القراءة 

)َعاِبد( يف هذه القراءة جاء على وزن َفاِعل مرفوعًا مضافًا إىل          

 (.)الطاغوت

 ويف توجيه هذه القراءة قوالن:         

أنَّ )َعاِبد( اسم جنس مفرد يدلُّ على اجلماعة، لذا قال أبو  األوَّل:

 .(7)عمرو: تقديره: وهم َعاِبُد الطاغوت، وهذا قول ابن عطية

،  ژ اُغوِتالطََّوَعاِبُدو ژجواز أن يكون أصل هذه القراءة:  الثاني:

تعريف ُحِذفت؛ اللتقاء الساكنني، فصار بدال فلمَّا لقيت الواو )أل( ال

 .(1)والسمني (1)مضمومة، وهذا قول أبي حيان

وقد قيَّد السمني هذا التوجيه بقيد، فقال: "اللهم إال أن ينقلوا عن         

العقيلي أنَّه نصَّ على قراءته أنَّها باإلفراد، أو مسعوه يقف على )عابد(، 

 وحينئٍذ تكون قراءته كقراءة ابن عباس: أو رأوا مصحفه بدال دون واو، 

بالواو، وعلى اجلملة فقراءتهما متَّحدة لفظًا، وإنَّما يظهر  ژ َوَعاِبُدوژ

 . (4)الفرق بينهما على ما قالوه يف الوقف أو اخلط"

                                      
 .1/171انظر: احملرر الوجيز  (7)

 .1/512انظر: البحر احمليط  (1)

 .4/115انظر: الدر املصون  (1)

 .116-4/115الدر املصون  (4)
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 تَ ْوِجيٌه ََنِْويٌّ َصْرِفٌّ َدََلِلٌّ  ژڎ ڈژ: -تَ َعاَل –الِقَراَءاُت الُقْرآنِيَُّة ِف َقوِلِه 
 د. غازي بن خلف العتييب

قدَّر  -كما تقدَّم–وهذا التوجيه حسن، وممَّا يؤيِّده أنَّ أبا عمرو         

 .(7)املبتدأ مجعًا

، (1)وبقي يف هذه القراءة توجيهان إعرابيَّان، سبقت اإلشارة إليهما        

وهما: أن يكون )عابد( معطوفًا على )من(، أو يكون مبتدأ خلرب 

  حمذوف.
 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .471-1/471، واللباب يف علوم الكتاب 4/115انظر: الدر املصون  (7)

 انظر: املبحث الثاني، القراءة الرابعة. (1)
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 العربيةجملة العلوم 

 هـ7441 حمرمواخلمسون  الثامنالعدد 

 

 اخلامتة

وبعد: فيحسن بي أن أوقف القارئ الكريم على أبرز النتائج اليت         

 ي كاآلتي:خلصت إليها من ثنايا هذا البحث، وه

: -تعاىل-: وقف البحث على مثان وثالثني قراءة يف قوله أوَّاًل

 ، منها قراءتان متواترتان، والبقيَّة شواذٌّ. ژ ڈ ڎژ

 وقد ُقِرئ )عبد( بثالثني وجهًا، و)الطاغوت( خبمسة أوجه.         

ت أنَّ القراءة سنَّة متَّبعة، جيب القبول بها واإلذعان هلا إذا توافر ثانيًا:

 فيها شروط القراءة الصحيحة، وعدم نبزها بالضعف واللحن.

سعة اللغة العربية وثراؤها، وذلك من خالل األساليب والطرق  ثالثًا:

اليت متتاز بها يف اشتقاق الكلمات وتوليدها، ودقة املعاني اليت تتضمنها 

يف  مفرداتها ذات املعاني املتشابهة واملتماثلة، وقد بدا ذلك واضحًا جلّيًا

اشتقاق مجلة من األلفاظ من مادة )عبد(، وأثر هذه االشتقاقات يف 

 توجيه هذه القراءات وسياق الكالم.

أثر الداللة واملعنى يف توجيه القراءات النحوية، وقد ظهر ذلك يف  رابعًا:

ثنايا البحث، فكلُّ توجيه من التوجيهات اإلعرابية السابقة قائم عليهما، 

وجه تقتضيه الصناعة النحوية أو ُيعَترض عليه ملا فيه وأيضًا قد ُيسَتبعد 

 من إخالل باملعنى والسياق.
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وقف البحث على أربع قراءات مل توجَّه من قبل، وقام  خامسًا:

  ژ َوَعُبدًا الطَّْاُغْوَتژو  ژ َوَمْن َعَبُدوا الطَّاُغوَتژبتوجيهها، وهي: 

 .ژ ْوِتَوَعُبُد الطَّْاُغژو ژ َوَعُبَد الطَّْاُغْوَتژو

قراءة من  ))َوَعْبَدة الطاغوُت((صحَّح البحث وهمًا يف عدِّ  سادسًا:

 القراءات الواردة يف اآلية الكرمية مستندًا إىل احلَّجَّة والدليل.

قول صاحب القراءة يف توجيه قراءاته اليت رواها مقدَّم على غريه  سابعًا:

روى أدرى مبا روى، إذا كان ال خيالف قواعد العربية وأصوهلا؛ ألنَّ من 

 كما مرَّ معنا يف قراءة محزة.

وقف البحث على مجلة من احلَّجج واألدلَّة اليت يقوم عليها  ثامنًا:

 توجيه القراءات، وهي:

 القرآن الكريم. -أ

 القراءات القرآنية. -ب

 الشعر. -جـ

 القواعد النحوية والصرفية. -د

الكرمية على بعض القضايا  احُتجَّ ببعض القراءات الواردة يف اآلية تاسعًا:

، حيث استدلَّ بها ابن  ژ َوَعُبَد الطَّْاُغْوِتژ الصرفية، ومن ذلك قراءة

 عقيل على أنَّ )ُفَعل( اسم مجع.

تضمَّنت التوجيهات بعض مظاهر التأويل، كاحلذف والتقديم  عاشرًا:

 والتأخري والتضمني.
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مد هلل أواًل وآخرًا، هذا ما تيسَّر إعداده، وجرى به القلم، واحل        

 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

 م.7111عبد الدائم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

 ل شــليب، دار املطبوعــات أبــو علــي الفارســي: د عبــد الفتــاح إمساعيــ

 م.7111هـ/7421احلديثة، جدة، الطبعة الثالثة، 

    إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشرة: أمحد البنـا، حتقيـق د

ــات      ــة الكليـ ــريوت، مكتبـ ــب، بـ ــامل الكتـ ــل، عـ ــد إمساعيـ ــعبان حممـ شـ

 م.7111هـ/7421األزهرية، القاهرة، الطبعة األوىل، 

 قيــق د رجــب عثمــان حممــد، مكتبــة ارتشــاف الضــرب: أبــو حيــان، حت

 م.7111هـ/7471اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل، 

  :سـليمان دنيـا   حتقيـق: د ، أبـي علـي بـن سـينا    اإلشارات والتنبيهات ،

 م.7111 الطبعة الثالثة،، القاهرة ،دار املعارف

         ،األصــول يف النحــو: ابــن الســراج، حتقيــق د عبــد احلســني الفتلــي

 م.7111هـ/7412ت، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة، بريو

       إعراب القراءات السبع وعللها: ابـن خالويـه، حتقيـق د عبـد الـرمحن

 م.7111هـ/7471العثيمني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل، 

   ،إعراب القراءات الشواذ: العكربي، حتقيق حممد السيد أمحد عـزوز

 م.7116/هـ7471عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 
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     ،إعراب القرآن: النحاس، حتقيق د زهري غازي زاهـد، عـامل الكتـب

 م.7115هـ/7425بريوت، الطبعة الثانية، 

   ،اإلقناع يف القراءات السبع: ابن الباذش، حتقيق د عبد اجمليد قطـامش

مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى، الطبعة 

 هـ.7421األوىل، 

 يف مسائل اخلالف: أبو الربكـات األنبـاري، اعتنـى بـه حممـد       اإلنصاف

 م.7111هـ/7471حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، 

 أبــو القاســم النيســابوري،مشــكالت القــرآن:  يمعــان بــاهر الربهــان يف 

، مكـــة املكرمـــة، جامعـــة أم القـــرى، ســـعاد بنـــت صـــاحل بـــابقي حتقيـــق

 م.7111هـ/7471
 لتمييز يف لطائف الكتاب العزيـز: الفـريوز آبـادي، حتقيـق     بصائر ذوي ا

 حممد علي النَّجار وعبد العليم الطحاوي، املكتبة العلمية، بريوت.
      بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: السـيوطي، حتقيـق حممـد أبـو

 م.7111هـ/7111الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

   ــة الن ــراجم أئم ــق حممــد     البلغــة يف ت ــو واللغــة: الفريوزابــادي، حتقي ح

 م.1222هـ/7417املصري، دار سعد الدين، دمشق، الطبعة األوىل، 

    البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث: أبو الربكات بن األنبـاري، حتقيـق

 م.7112د رمضان عبد التواب، دار الكتب املصرية، القاهرة، 
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 بن األنباري، حتقيق د طه  البيان يف غريب إعراب القرآن: أبو الربكات

ــر،       ــاب، مصـــ ــة للكتـــ ــرية العامـــ ــة املصـــ ــه، اهليئـــ ــد طـــ ــد احلميـــ عبـــ

 م.7112هـ/7422

     ،تاج العروس من جواهر القاموس: حممد مرتضـى احلسـيين الزبيـدي

 سلسلة تصدرها وزارة اإلعالم يف الكويت، مطبعة حكومة الكويت.

      ــق د حممــد ــراءات الســبع: مكــي القيســي، حتقي غــوث التبصــرة يف الق

 م.7111هـ/7421الندوي، الدار السلفية، اهلند، الطبعة الثانية، 

      ،التبصرة والتذكرة: الصيمري، حتقيق د فتحـي مصـطفى علـيُّ الـدين

من منشورات مركز البحث العلمي جبامعة أم القرى، طبع يف دار الفكـر،  

 م.7111هـ/7421دمشق، الطبعة األوىل، 

   ،حتقيــق علــي حممــد البَّجــاوي،  التبيــان يف إعــراب القــرآن: العكــربي

 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

 م.7111هـ/7471أمين رشدي سويد، الطبعة األوىل، 

 كميل: أبو حيان األندلسي، حتقيق د حسن هنـداوي، دار  التذييل والت

 القلم، دمشق،  كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة األوىل.
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      ــق حممــد كامــل ــن مالــك، حتقي ــل املقاصــد: اب ــد وتكمي تســهيل الفوائ

 م.7161هـ/7111بركات، دار الكاتب العربي، 

     التعليقــة علــى كتــاب ســيبويه: أبــو علــي الفارســي، حتقيــق د عــوض

 م.7112هـ/7472ي، مطبعة األمـانة، القاهرة، الطبعة األوىل، القوز

           تفسـري البحـر احملـيط: أبـو حيـان األندلسـي، حتقيـق عـادل أمحـد عبــد

ــة       ــريوت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــي حممــد معــوض، دار الكت املوجــود وعل

 م.  1221هـ/7411الثانية، 

 مد التفسري البسيط: الواحدي، جمموعة رسائل علمية جبامعة اإلمام حم

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، 

 م.1221هـ/7411

 ،حتقيق عبد السـالم هـارون وآخـرين، الـدار      تهذيب اللغة: األزهري

 املصرية للتأليف والرتمجة، الطبعة األوىل.

     توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية: عبد العزيـز احلربـي، رسـالة

 ه.7471ماجستري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
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          توضيح املقاصـد واملسـالك بشـرح ألفيـة ابـن مالـك: املــرادي، حتقيـق

عــــزوز، املكتبــــة العصــــرية، بــــريوت، الطبعــــة األوىل،  أمحــــد حممــــد 

 م.1225هـ/7416

   التيسري يف القراءات السبع: أبو عمرو الداني، حتقيق اوتو تريـزل، دار

 م.7114هـ/7424الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الثانية، 

      ــق حممــد ــداني، حتقي ــو عمــرو ال ــان يف القــراءات الســبع: أب جــامع البي

لكتـــب العلميـــة، بـــريوت، الطبعـــة األوىل،     صـــدوق اجلزائـــري، دار ا  

 م.1225هـ/7416

 حممـد  أمحـد  ، حتقيـق الطـربي  جعفر أبو: القرآن تأويل يف البيان جامع 

 .م1222/ هـ 7412 األوىل، الطبعة، الرسالة مؤسسة، شاكر

    ــد اهلل ــرآن املعـــروف بتفســـري القـــرطيب: أبـــو عبـ اجلـــامع ألحكـــام القـ

حملسـن الرتكـي، مؤسسـة الرسـالة،     القرطيب، حتقيـق د عبـد اهلل بـن عبـد ا    

 م.1226هـ/7411بريوت، الطبعة األوىل، 

 .حاشية اجلمل على تفسري اجلاللني، الطبعة األزهرية 
 دار، اخلفـاجي  الـدين  شـهاب : البيضـاوي  تفسري على الشهاب حاشية 

 . بريوت ،صادر
      ــة، حتقيــق ســعيد ــن زجنل ــن حممــد ب ــد الــرمحن ب ــة القــراءات: عب حَّجَّ

الرســـــــالة، بـــــــريوت، الطبعـــــــة اخلامســـــــة،  األفغـــــــاني، مؤسســـــــة

 م.7111هـ/7471
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    احلَّجــة يف القــراءات الســبع: ابــن خالويــه، حتقيــق د عبــد العــال ســامل

 م.7111هـ/ 7111مكرم، دار الشروق، بريوت، الطعبة الثالثة، 

        احلَّجة للقرَّاء السبعة: أبو علـي الفارسـي، حتقيـق بـدر الـدين قهـوجي

ــة األوىل، وبشــــــــري جوجيــــــــاتي، دار املــــــــأمون، دمشــــــــ  ق، الطبعــــــ

 م.7114هـ/7424

 .اخلصائص: ابن جين ، حتقيق حممد علي النَّجار، املكتبة العلمية 

  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: السمني احلليب، حتقيق د أمحد

 م.1221هـ/7414اخلراط، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، 

     ،حتقيـق حممـد    ديوان أبي األسود الدؤلي: صـنعة أبـي سـعيد السـكري

 م.7111هـ/7471حسن آل ياسني، دار ومكتبة اهلالل، الطبعة الثانية، 

  ديوان األخطل: شرحه وقدَّم له مهدي حممد ناصر الدين، دار الكتب

 م.7114هـ/7474العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 

         ،ــوان أوس بــن حَّجــر: حتقيــق د حممــد يوســف جنــم، دار صــادر دي

 م. 7111هـ/7111بريوت، الطبعة الثالثة، 

 .روح املعاني: األلوسي، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت 

 حممـد  بـن  علـي  بـن  الـرمحن  عبد الفرج أبو: التفسري علم يف املسري زاد 

 الطبعــة زهــري شــويش، املكتــب اإلســالمي، بــريوت، : ، حتقيــقاجلــوزي

 م.7114/ه7424 الثالثة،
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  حتقيــق د حــا  الزاهــر يف معــاني كلمــات النــاس: أبــو بكــر األنبــاري ،

 م.7111هـ/7471الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 

 رسائل ماجستري : ابن عقيلة املكي، الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن

، اإلمارات ،مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقةلبعض األساتذة، 

 .هـ7411الطبعة: األوىل، 

   ــد، حت ــن جماهـ ــراءات: ابـ ــبعة يف القـ ــيف، دار   السـ ــوقي ضـ ــق د شـ قيـ

 املعارف، مصر، الطبعة الثانية.

        ،الشـافية يف علـم التصـريف: ابــن احلاجـب، حتقيـق د حسـن العثمــان

 م.7115هـ/7475املكتبة املكية، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

    شــرح التســهيل: ابــن مالــك، حتقيــق د عبــد الــرمحن الســيد ود حممــد

 م.7112هـ/7472األوىل،  بدوي املختون، دار هَّجر، مصر، الطبعة

         ــني علــي، دار ســعد ــرادي، حتقيــق د ناصــر حس ــرح التســهيل: امل ش

 م.1221هـ/7411الدين، دمشق، الطبعة األوىل، 

       ،شرح شافية ابن احلاجب: اخلضـر اليـزدي، حتقيـق د حسـن العثمـان

 م.1221هـ/7411مؤسسة الريان، بريوت، الطبعة األوىل، 

  قيــق حممــد حميــي الــدين عبــد  شــرح شــافية ابــن احلاجــب: الرضــي، حت

ــريوت، الطبعــة األوىل،     ــي، ب ــرتاث العرب ــاء ال ــد وآخــرين، دار إحي احلمي

 م.1225هـ/7416
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    شرح شواهد شرح الشافية للرضي: البغدادي، ملحق بشـرح الشـافية

للرضي، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد وآخرين، دار إحيـاء الـرتاث   

 م.1225هـ/7416العربي، بريوت، الطبعة األوىل، 

         شرح كافية ابـن احلاجـب: رضـي الـدين األسـرتاباذي، حتقيـق د إميـل

ــة،    ــة الثانيـــــ ــة، بـــــــريوت، الطبعـــــ يعقـــــــوب، دار الكتـــــــب العلميـــــ

 م.1221هـ/7411

   ،شرح الكافية الشافية: ابن مـالك، حتقيق د عبد املنعم أمحد هريـدي

مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث اإلســالمي جبامعــة أم القــرى، دار   

 م.7111هـ/7421املأمون، سوريا، الطبعة األوىل، 

   شرح كتاب سيبويه: السريايف، حتقيق أمحد حسن مهدلي وعلي سـيد

 م.1221هـ/7411علي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 شرح املفصل: ابن يعيش، عامل الكتب، بريوت. 

 كتبة شرح اهلداية: أبو العباس املهدوي، حتقيق د حازم سعيد، م

 .هـ7475الرشد، الرياض، 
        شفاء العليل يف إيضـاح التسـهيل: السلسـيلي، حتقيـق د الشـريف عبـد

الربكــــاتي، املكتبــــة الفيصــــلية، مكــــة املكرمــــة، الطبعــــة األوىل،       اهلل

 م.7116ه/7426

   شـــواذ القـــراءات: الكرمـــاني، حتقيـــق د مشـــران العَّجلـــي، مؤسســـة

 البالغ، بريوت.
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    يـة: اجلـوهري، حتقيـق أمحـد عبـد      الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العرب

ــة،      ــة الرابعــ ــريوت، الطبعــ ــني، بــ ــم للماليــ ــار، دار العلــ ــور عط ــ الغفــ

 م.7112هـ/7472

    ،ضــوابط الفكــر النحــوي: د حممــد اخلطيــب، دار البصــائر، القــاهرة

 م.1271هـ/7414الطبعة األوىل، 

         العني: اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي، حتقيـق د مهـدي املخزومـي و د

 مرائي، دار ومكتبة اهلالل.إبراهيم السا

      ــة ــاهرة، الطبع ــب املصــرية، الق ــة، دار الكت ــن قتيب ــار: اب ــون األخب عي

 م.7116الثانية، 

 ابن اجلزري، مكتبة ابن تيمية: غاية النهاية يف طبقات القراء. 

      غرائب القرآن ورغائب الفرقان = تفسـري النيسـابوري: احلسـن القمـي

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة  النيسابوري، حتقيق زكريا عمريات، دار

 هـ.7476األوىل، 

         ،فتح القـدير: الشـوكاني، حتقيـق د عبـد الـرمحن عمـرية، دار الوفـاء

 م.7111هـ/7471مصر، الطبعة الثانية 

  الفهرست : أبو الفرج حممد بن إسحاق، املعروف بابن النديم، حتقيق

 رضا جتدد.

 العلي املسئول، دار  القراءات الشاذة ضوابطها واالحتَّجاج بها: د عبد

 م.1221هـ/7411ابن القيم ودار ابن عفان، الطبعة األوىل، 
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        ــم ــو القاس ــا: أب ــدة عليه ــني الزائ ــر واألربع ــراءات العش ــل يف الق الكام

يوسف اهلـذلي، حتقيـق مجـال بـن السـيد الشـايب، مؤسسـة مسـا للنشـر          

 م.1221هـ/7411والتوزيع، الطبعة األوىل، 

 قــرآن اجمليــد: املنتَّجــب اهلمــذاني، حتقيــق  الكتــاب الفريــد يف إعــراب ال

حممد نظام الدين الفتيح، مكتبـة دار الزمـان، اململكـة العربيـة السـعودية،      

 م.1226هـ/7411الطبعة األوىل، 

       ــد الســالم ــق د عب ــن عثمــان، حتقي ــو بشــر عمــرو ب ــاب ســيبويه: أب كت

 هارون، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل.

    ــل وعيــ ــائق التنزي ــل:   الكشــاف عــن حق ــل يف وجــوه التأوي ون األقاوي

 الزخمشري، دار الفكر.

  الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع: مكــي القيســي، حتقيــق د حميــي

ــة،    ــة الثالثـــ ــالة، بـــــريوت، الطبعـــ ــة الرســـ ــان، مؤسســـ ــدين رمضـــ الـــ

 م.7114هـ/7424

 ــان الكشــف ــرآن تفســري عــن والبي ــن أمحــد: الق ــد ب ــن حمم ــراهيم ب  إب

 العربـي،  الـرتاث  إحيـاء  دار ،عاشـور  بن حممد أبي اإلمام حتقيق الثعليب،

 .م1221/هـ7411 ،األوىل الطبعة ،بريوت
 عــادل، احلنبلــي عــادل بــن علــي بــن عمــر: الكتــاب علــوم يف اللبــاب 

، بـريوت ، العلميـة  الكتـب  دار، معـوض  حممـد  وعلي املوجود عبد أمحد

 .م7111/هـ7471، األوىل الطبعة
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     ــريوت، ا ــور، دار صــادر، ب ــن منظ ــرب: اب ــة،  لســان الع ــة الثالث لطبع

 م.7114هـ/7474

     املبسوط يف القراءات العشر: أبو بكر األصبهاني، حتقيـق سـبيع محـزة

 حاكمي، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق.

       ،ــريوت ــى، ب ــي، دار املرتض ــرآن: الطربس ــري الق ــان يف تفس ــع البي جمم

 م.    1226هـ/7411الطبعة األوىل، 

    ــراءات ــيني وجــوه شــواذ الق ــي   احملتســب يف تب ــق عل ــن جــين، حتقي : اب

 م.1224هـ/7414النَّجدي وآخرين، وزارة األوقاف املصرية، القاهرة، 

       احملرر الوجيز: ابن عطية، حتقيق عبـد السـالم عبـد الشـايف حممـد، دار

 م.1227هـ/7411الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

  ،دار احملكم واحمليط األعظم: ابن سيده، حتقيق د عبد احلميد هنداوي

 م.1222هـ/7417الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 .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

 م.7117هـ/7427الرتاث بوزارة األوقاف، القاهرة، 

    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

 م.7116هـ/7471اهلادي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثانية، 

    بــن عقيــل، حتقيــق د حممــد كامــل     املســاعد علــى تســهيل الفوائــد: ا

 م.  7112هـ/7422بركات، دار الفكر، دمشق، 

  مشــكل إعــراب القــرآن: مكــي القيســي، حتقيــق د حــا  الضــامن، دار

 م.1221هـ/7414البشائر، دمشق، الطبعة األوىل، 

 بن مسعود بن احلسني: البغوي تفسري=  القرآن تفسري يف التنزيل معامل 

بد اهلل النمر وآخرين، دار طيبـة، الريـاض،   حممد ع ، حتقيقالبغوي حممد

 م.7111هـ/7421الطبعة األوىل، 

          ،معاني القـراءات: حممـد بـن أمحـد األزهـري، حتقيـق عيـد مصـطفى

وعــــــــوض القــــــــوزي، دار املعــــــــارف، مصــــــــر، الطبعــــــــة األوىل، 

 م.7111هـ/7471

       ، معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، حتقيـق د عبـد اجلليـل عبـده شـليب

 م.7111هـ/7421بريوت، الطبعة األوىل،  عامل الكتب،
   معـــاني القـــرآن: األخفـــش، حتقيـــق د هـــدى حممـــود قراعـــة، مكتبـــة

 م.7112هـ/7477اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل، 

   ،معـــاني القـــرآن: الفـــراء، عـــامل الكتـــب، بـــريوت، الطبعـــة الثالثـــة

 م.7111هـ/7421
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    بوني، مركـز  معاني القرآن الكريم: النحاس، حتقيق حممـد علـي الصـا

 م. 7111هـ/7421إحياء الرتاث، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 

    معَّجم األدباء: ياقوت احلموي، حتقيق د إحسان عبـاس، دار الغـرب

 م.7111اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 

     ،معَّجم القراءات: د عبد اللطيف اخلطيب، دار سـعد الـدين، دمشـق

 م.1221هـ/7411الطبعة األوىل، 
  ــق    معَّجــم ــبالد واملواضــع: البكــري، حتقي مــا اســتعَّجم مــن أســـماء ال

 هـ.7421مصطفى السقا، عـامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة، 

         معَّجم مصـطلح علـم القـراءات القرآنيـة: د عبـد العلـي املسـئول، دار

 م.1221هـ/7411السالم، مصر، الطبعة األوىل، 

  :سـالم حممـد   عبـد ال ، حتقيـق د  أمحـد بـن فـارس   معَّجم مقاييس اللغة

 م.7111/هـ7111، بريوت، دار الفكر، هارون

      ــى ــق د حســن حيي ــة، حتقي ــن فــالح، رســالة علميَّ املغــين يف النحــو: اب

 هـ.7414/7415ضائحي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 د، هشـام  ابن يوسف، بن اهلل عبد: األعاريب كتب عن اللبيب مغين 

 ،األوىل الطبعـة ، دمشـق ، الفكـر  دار ،اهلل محد علي حممدو املبارك مازن

 م.7164هـ/7114
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         مفاتيح األغـاني يف القـراءات واملعـاني: أبـو العـالء الكرمـاني، حتقيـق

ــد الكــريم مصــطفى مــدب، دار ابــن حــزم، بــريوت، الطبعــة األوىل،     عب

 م.1227هـ/7411
        ،مفاتيح الغيب = تفسـري الـرازي: حممـد الـرازي، دار الفكـر، دمشـق

 م.7117هـ/7427 الطبعة األوىل،
        مفتــاح الســعادة ومصــباح الســيادة: طــاش كــربى زاده، دار الكتــب

 م.7115هـ/7425العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
     املفصل يف صنعة اإلعراب: الزخمشري، حتقيق د علـي بـو ملحـم، دار

 م.7111ومكتبة اهلالل، بريوت، الطبعة األوىل، 

 مة، عامل الكتب، بريوت.املقتضب: املربد، د حممد عبد اخلالق عضي 

         مقدمات يف علـم القـراءات: د حممـد أمحـد، د أمحـد خالـد، د حممـد

 م.1227هـ/7411خالد، دار عمار، األردن، الطبعة األوىل، 
        املنصف: ابن جـين، حتقيـق إبـراهيم مصـطفى وعبـد اهلل أمـني، وزارة

 م.7154هـ/7111املعارف العمومية، الطبعة األوىل، 

 اجمللس ء، جمموعة من األساتذة والعلما املتخصصة: املوسوعة القرآنية

 .م1221 /هـ7411 ر،األعلى للشئون اإلسالمية، مص
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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 

 الربعي  محود بن محادد. 

 جامعة القصيم  - والدراسات االجتماعية كلية اللغة العربية   

 هـ92/6/1441 تاريخ قبول البحث:              هـ1441/ 4/ 4تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 ملخص الدراسة:

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

 معطي". وتضمن مقدمة، ومبحثني، وخامتة.

 : وفيه حتدثت عن مراتب السماع يف النحو العربي.املبحث األول

: وفيه حتدثت عن املسائل الصرفية احملكوم عليها املبحث الثاني

 بالشذوذ يف ألفية ابن معطي.

بحث خبامتة موجزة ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت ثم ختمت ال

 .منها أفدت اليت واملراجع املصادر بعناوين قائمة بذكر وأتبعتها إليها،

 الكلمات املفتاحية : 

 ألفية ابن معطي –املسائل الصرفية الشاذة 
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 املقدمة

عنيت الدراسات اللغوية عند ضبط القواعد باملصطلحات 

 الصرفية القواعد تقعيد كان إذاملعيارية يف احلكم على السماع بأنواعه؛ 

، فأدى ذلك إىل اصطدامها مبا خيالفها املطرد الفصيح املسموع على يعتمد

 بـ للكثري بالنسبة مقداره على بناء فوصفوهمن املسموع الفصيح، 

 (.النادر)و ،(لشاذا)و ،(ليلالق)

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.

ى إحدى املدونات النحوية وهي)ألفية ابن وقد وقع اختياري عل

ص عليها بالشذوذ؛ فقد نصولدراسة األحكام الصرفية امل ((1)معطي

حازت قصب السبق فكانت أول ألفية يف النحو، وجتلى أثرها يف)ألفية 

                                      
 -رمحه اهلل-( جيوز إثبات الياء يف االسم املنقوص العلم، وقد أثبتها د. حممود الطناحي1)

( إىل أنها تكتب "ابن معطي"بإثبات الياء، وهو جائز، 11ل اخلمسون وأشار يف  مقدمة )الفصو

 -رمحه اهلل-فقد ورد إثبات الياء يف املنقوص املرفوع واجملرور كثريًا يف أسلوب الشافعي

.وانظر: 441، 435، 483، 431، 417، 414، 194ولغته حجة. انظر: الرسالة للشافعي 

    .( بتحقيق د. أمحد شاكر14مقدمة )الرسالة
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ابن مالك(، وكثري من أبياتها فيها بلفظه، ونظمه أمجع وأوعب، ونظم 

 .(1)ابن معطي أسلس وأعذب

  ناظمها مبراتب السماع.وقد اعتنى 

 وقد قسمت البحث إىل مبحثني:

 : مراتب السماع يف النحو العربي.املبحث األول

: املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية املبحث الثاني

 ابن معطي.

 وذيلت البحث خبامتة تضمنت نتائجه، وثبت للمصادر واملراجع.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 1/131انظر: نفح الطيب  (1)
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 اعاملبحث األول: مراتب السم

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 

 أيناه يف هذه املراتب.ونذكر ما ارت

جاء يف مصنفاتهم مصطلحات )املطرد، الغالب، الكثري، 

 الشائع، الفاشي، القليل، األقل، النزر، النادر، الشاذ(.

 .معياري نوعي اآلخر وبعضها ،كمي بعضها األحكام هذهو

 وكان حديث النحاة عنها عامًا أقرب إىل النسبية.

 ثة أنواع:ثال -(1)فاملسموع عند أبي علي الفارسي

 مطرد يف القياس شاذ يف االستعمال. -1
 وذلك حنو املاضي: َيَذُر، وَيَدُع.

 مطرد يف االستعمال شاذ يف القياس. -1
 ومنه: اْسَتْحَوَذ، واْسَتْنَوَق اجلمل. 

 شاذ يف القياس واالستعمال مجيعًا. -3
كإمتام ما عينه واو يف صيغة )مفعول(، حنو: فرس َمْقُوْود، 

 ثوب َمْصُوون. 

                                      
 . 134( انظر: املسائل العسكرية 1)
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هذا النوع: "ال يسوغ القياس عليه، وال رد غريه إليه، وال و

 .(1)استعماله فيما استعملته فيه إال على وجه احلكاية" حيسن أيضًا

 (1)وتبع ابن جين أبا علي الفارسي يف الثالثة األوىل وزاد رابعًا

 وهو: 

 املطرد يف القياس واالستعمال مجيعًا.

املنوبة، وذلك حنو: قام زيٌد.  "وهذا هو الغاية املطلوبة، واملثابة

 .(3)ورأيت عمرًا. ومررت بسعيٍد"

مجال الدين ابن هشام قوله: "اعلم أنهم ونقل السيوطي عن 

)غالًبا(، و)كثرًيا(، و)نادًرا(، و)قلياًل(، و)مطرًدا(؛ يستعملون 

فـ)الـُمطَِّرد(: ال خيتلف، و)الغالُب(: أكثر األشياء، لكنه خيتلف، 

القليل،  أقل منه، و)القليل(: دون الكثري، و)النادر(: و)الكثري(: دون

إىل الثالثة وعشرين غالُبها، واخلمسة عشر إليها كثري  فالعشرون بالنسبِة

 .(4)ال غالب، والثالثة قليل، والواحد نادر"

وهذا النص يشعر مبراتب هذا املسموع، واختالفه يف الكمية. ومع 

حتديد الكمية على سبيل التقريب ال ذلك فإن معناها ال يزال غامضًا؛ إذ 

                                      
  . 1/99( اخلصائص 1)
 . 1/97( انظر: اخلصائص 1)
 . 1/97( انظر: اخلصائص 3)
  . 1/193( املزهر4)
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 ، فتداخلت املصطلحات.(1)التحديد، ومن ثم خلط علماء النحو بينها

وبالتأمل فاملصطلحات اليت تدل على معنى الكثرة)املطرد، 

 الغالب، الفاشي، املستفيض، الواسع(.

واملصطلحات اليت تقابلها )القليل، األقل، النزر، الشاذ، 

 النادر(. 

 أن نذكر ضوابط هذه املراتب، ومرتادفاتها. وجدير بنا 

نقيض الِقلة.يقال: َكُثر الشيء يكُثر َكثرة، فهو كثري،  الكثرة :

 .(1) َأْكَثُرهوُكْثُر الشيء: 

. و)الكثري، واألكثر( لفظان (3)وعليه جاء اصطالح النحويني

 مرادفان له.

ِة. والُقلُّ: ِخَلاُف :"الِقلَُّة: ِخالف اْلَكْثَر. جاء يف لسان العربالِقلَُّة

، َفُهَو َقليل وُقالل وَقالل، ِباْلَفْتِح؛ َعِن اْبِن الُكْثر، َوَقْد َقلَّ َيِقلُّ ِقلَّة وُقّلًا

ِجنِّي. وَقلََّله وَأَقلَّه: َجَعَلُه َقِليًلا، َوِقيَل: َقلََّله َجَعَلُه َقليًلا. وَأَقلَّ: َأتى 

 .(4)ِن اْبِن ِجنِّي"بَقِليل. وَأَقلَّ ِمْنُه: كَقلَّله؛ َع

ويف اصطالح النحويني: القليل املوافق للقياس، قال العيين:" 

                                      
 . 77، 77( انظر: أصول النحو العربي د. حممد عيد، 1)
 . 4/131)كثر(  ، ولسان العرب1/851 )كثر( ( انظر: الصحاح1)
 . 1/118، 1/144، واألصول 1/177، واملقتضب 83، 1/47( انظر: الكتاب 3)
  . 11/473)قلل(  ( لسان العرب4)
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 . (1)القليل ما ينحصر وجوده على القياس على وجه القلة"

وعندي أن مجال الدين بن هشام أوضحه  ،(1)وهو أمر نسيب

يف منزلة بني املنزلتني فهو أقل من  بشكل دقيق، فقد نص على أنه

  .(3)ثر من النادر)الكثري(، وأك

اطََّرَد الشيُء: َتِبَع بعُضه َبْعًضا َوَجَرى. قال ابن منظور: " املطرد: 

واطََّرَد اأَلمُر: استقاَم. واطََّرَدِت اأَلشياُء ِإذا َتِبَع بعُضها َبْعًضا. واطََّرَد 

 .(4)"الكالُم ِإذا تتاَبع. واطََّرَد املاُء ِإذا تتاَبع َسَيالُنه

 فجعل" نحويني التعريف الذي ذكره ابن جين:ويف اصطالح ال

 مواضع من وغريه اإلعراب يف الكالم من استمر ما العرب علم أهل

                                      
. وقد يأتي مبعنى النفي العام. قال السريايف: )أَقلُّ رجٍل يقول ذلك 41( شرح مراح األرواح 1)

واآلخر: ضد الكثرة".  إال زيٌد(... " )أَقلُّ(: "ينصرف ألحد معنيني، أحدهما: النفي العام،

. ونقل ابن منظور عن ابن األثري أنه يرد مبعنى نفي أصل 3/44انظر: شرح كتاب سيبويه 

 . 11/473 )قلل( الشيء. انظر: لسان العرب
وصف بقليل االستعمال يف هذا احلي، قد يكون  ما ( وإليه ذهب د. حممد ضاري، قال: " إن1)

عيبًا النطق به ها هنا ال يكون كذلك ها هناك،وذلك من كثري االستعمال يف حي آخر، وما كان م

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 

 . 194اللغوي يف العصر احلديث 
 . 419. واختاره الكفوي. الكليات 1/193انظر: املزهر ( 3)
 . 3/178 )طرد( ( انظر: لسان العرب4)
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 .(1)"مطردًا الصناعة

 .(1)"اجلاري على النظائر :املطرد وقال الرماني:"

شاَع اخلرُب يف الناس يشيُع َشْيعًا وَشَيَعانًا قال ابن منظور:  الشائع:

ًة فهو شائٌع، انتشر وافرتق وذاع وظهر، وأشاعه هو، وَمَشاعًا وَشْيُعوَع

 وأشاع ِذْكَر الشيء: أطاره وأظهره.

وقوهلم: هذا خرٌب شائع، وقد شاع يف الناس معناه: قد اتصل 

بكِل أحٍد فاستوى علم الناس ِبه، ومل يكن علمه عند بعضهم دون 

 .(3) بعض

 .(4)ويظهر أنه مصطلح مرادف لـ)الكثري( عند النحويني

َفَشا َخَبُرُه َيْفُشو ُفُشّوًا وُفِشيًا، جاء يف لسان العرب:  الفاشي:

انتشر وذاع، وفشا الشيء َيْفُشو ُفُشوًا: إذا ظهر، وهو عاٌم يف كِل شيء، 

 .(4)ومنه إفشاُء السر، وَتَفشَّى الشيء أي: اتسع

 . (7) ويستعمله النحويون من قبيل الرتادف لـ )الكثري(

                                      
 . 1/97( اخلصائص 1)
 . 73( رسالتان يف اللغة 1)
 . 8/191( انظر: لسان العرب )شاع( 3)

، والتعليقة 3/117، وشرح كتاب سيبويه 1/88،واألصول114، 1/17( انظر: املنصف 4)

، وأمالي ابن 1/49، والبديع 149، واملفصل 135ملسائل احللبيات ، وا4/71، 15، 3/7

 . 1/49، والتذييل والتكميل 1/131، وشرح التسهيل 414، 1/351احلاجب 

  . 14/144 )فشا( ( انظر: لسان العرب4)
، 145، واملرجتل 197، واملسائل احللبيات 3/171، 341، 1/117( انظر: اخلصائص 7)
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 . (1)ع، والفاشي( مبعنى واحدوجاء مصطلحا )الشائ

َغَلَبُه َيْغِلْبُه َغْلبًا وَغَلبًا، يقال: : جاء يف لسان العرب: الغالب

َوَرُجٌل ُغُلبَّة وَغُلبَّة: ، ُهَو َأكثر ِخَصاِلِه :َأي ،َغَلَب َعَلى ُفَلاٍن الَكَرُم

 .(1)غاِلٌب، َكِثرُي الَغَلبة

ء، ومرتبته بني و)الغالب( يف اصطالح النحويني: أكثر األشيا

 .(3)الـمطرد والكثري

ونزََّر َعَطاَءه: َقلََّلُه، وطعاٌم َمْنُزْور، وعطاٌء  ،القليل: النَّْزر

َمْنُزْور أي: َقِليل، وقيل: كل قليٍل َنْزٌر وَمْنُزْور، وامرأٌة َنُزْور: قليلة 

 الولد.

وال كثري  ِعّي علىفيدل  بقليلليس  :القليل، أيوالنَّْزر:

 .(4)فاسد

 .(4) ( عند النحويني لفظ مرادف للقليلرالنَّْزومصطلح )

                                                                                    
، والتذييل والتكميل 4/1753، 1/818رح الكافية الشافية ، وش1/355، والبديع 144

  . 4/41، 1/715، 331، 1/331، واملقاصد الشافية 9/355، 3/197
  . 1/4( انظر: اخلصائص 1)
 . 1/741 )غلب( ( انظر: لسان العرب1)

 . وذكر الشاطيب أنَّ )الغالب( يف مقابلة )النادر( يف419، والكليات 1/193( انظر: املزهر 3)

 . 1/394اصطالح ابن مالك. انظر: املقاصد الشافية 

 . 4/153 )نزر( ( انظر: لسان العرب4)
، واملرجتل 417، وشرح التصريف للثمانيين 1/134، 144، 1/71( انظر: اخلصائص 4)

 . 1/459، واملقاصد الشافية 1/999، واالرتشاف 4/1941، وشرح الكافية الشافية 117
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َنَدَر الشيء َيْندُر ُندوًرا: َسَقَط، : جاء يف لسان العرب: "النادر

وقيل: َسَقَط، وَشذَّ... ونوادر الكالم َتْنُدر وهي ما شذَّ وخرج من 

 .(1)اجلمهور، وذلك لظهوره".

ظائر إىل قلة يف وعرفه الرماني بقوله: "النادر: اخلارج عن الن

 .(1)بابه"

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 

 . (3)القياس"

لذي يكون وجوده قلياًل لكن ومثله قال اجلرجاني: "النادر: ا

 . (4). وجعله ابن هشام " أقل القليل"(4)يكون على القياس"

ّشذَّ َعْنُه َيِشذُّ وَيُشذُّ ُشُذوذًا: انفرد عن اجلمهور، وندر : الشاذ

ومسى أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك فهو شاذ، 

 .(7)غريه إىل غريه شاذًا؛ محاًل هلذا املوضع على حكم

                                      
 . 4/199( اللسان )ندر( 1)
 . 73( رسالتان يف اللغة 1)
 . 7/414( املقاصد الشافية 3)
 . 138،والشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه 419. وانظر: الكليات 114( التعريفات 4)
 . 1/193( املزهر4)
 . 3/494)شذذ(  ( انظر: لسان العرب7)
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وعرفه ابن جين بقوله: "ما فارق عليه بقية بابه، وانفرد عن ذلك 

 .(1)إىل غريه"

 .(1)وقد قابل به االطراد

 ؛ ألنهاالقلةويشكل من هذا التعريف أنه ميكن أن يدخل يف 

 .نقيض االطراد والتتابع

الشاذ: هو الذي على  :"البغدادي وعلى حنو منه قال عبد القادر 

 .(3)"وإن كان كثريًا خالف القياس،

وأطلق ابن احلاجب الشذوذ على أوجه: قليل االستعمال، 

 .(4)واخلارج عن القياس، وغري الفصيح

وقال اجلاربردي:"اعلم أن املراد بالشاذ يف استعماهلم ما يكون 

 .(4)"خبالف القياس من غري نظر إىل قلة وجوده وكثرته

 . (7)وتبعه اجلرجاني والكفوي يف موضع له

ذه التعريفات تقع بإشكاالت وهي إطالق الشذوذ على ما وه

خالف القياس وإن كان كثريًا، وهو خمالف ومناقض لألساس يف تقعيد 

                                      
  . 1/97( انظر: اخلصائص 1)
 ( انظر: املرجع السابق. 1)
 . وهو اجلزء الرابع من شرح الشافية املطبوع. 4/4هد الشافية ( انظر: شرح شوا3)

 . 1/774( انظر: أمالي ابن احلاجب 4)

 . 1/15( انظر: جمموعة الشافية بشرح العالمة اجلاربردي 4)

 . 419، والكليات 114( انظر: التعريفات 7)
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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 

الشاذ: ُهَو الَِّذي يكون وجوده ع آخر:"ذكرنا قال الكفوي يف موض

  .(1)"َقِليال، َلِكن َلا َيِجيء على اْلقَياس

وليس البيت  ويدل على ما ذكرنا ما نقله ابن السراج عن املربد:"

الشاذ والكالم احملفوظ بأدنى إسناد حجة على األصل امُلْجَمع عليه يف 

عفة أهل النحو وَمْن ال حجَة كالٍم وال حنو وال ِفقه وإمنا َيْرَكن إىل هذا َض

 .(1)" معه

ولو اعُترض بالشاذ على القياس املطرد لبطل وقول ابن السراج:"

 .(3)"أكثُر الصناعات والعلوم

لذا ميكن القول : إن الشذوذ يف اصطالح النحويني مل خيضع 

؛ حتى جاء (4)ملعيار دقيق ومل حيدد حتديدًا دقيقًا غري قابل لالختالف

طيب، فوضع املعيار الدقيق بآلياته غري القابلة للتأويل يف هذا اإلمام: الشا

 املصطلح، وبني أن العلماء وجدوا كالم العرب على قسمني:

                                      
  . 418( الكليات 1)
  . 1/154( األصول 1)
  . 1/47( انظر: األصول 3)
وهذا ما جعل بعض الباحثني يأخذون على النحاة أنَّهم مل حيددوا عدًدا للمطرد إذا بلغه ( 4)

املسموع صار ُمطرًدا، وإذ مل يبلغه صار شاًذا. انظر: أصول النحو العربي د: حممود أمحد حنلة 

 . 118ص: 
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قسم سهل عليهم فيه القياس لشيوعه يف االستعمال، وكثرة 

 نظائره فأعملوه مطلقًا.

لقلته  القياس وعارضه معارض وقسم مل يظهر هلم فيه وجه

مبعنى أننا نتبع العرب فيما تكلموا به وصفوه بالشذوذ، ، فوكثرة ما خالفه

نعلم أنها مل  امن ذلك، وال نقيس غريه عليه، ال ألنه غري فصيٍح، بل ألن

 .(1)تقصد يف ذلك القليل أن ُيقاس عليه، أو ُيغلب على الظن ذلك

 والشذوذ عند النحويني نوعان: 

َتْحَوَذ، األول: شاذ عن ما ثبت من القياس يف نوعه، حنو: اْس

 اْسَتْنَوَق

فقد خالف املطرد من كالم العرب باإلعالل، وال يقال: 

اْسَتَحاَذ؛ اْسَتَناَق)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 

إعالله يف السماع الكثري عن العرب،كأن يقول يف: تصحيح ما ثبت 

 )َأَطْلت(: َأْطَولت.فإن العرب ال تقوهلا إال ضرورة. 

 .(1)وهذا النوع يلزم االقتصار فيه على حمله

، بوضع املعايري الدقيقة هلذه املراتببعض العلماء  أجاد وقد

                                      
 . 414، 7/414. وانظر: 3/447( انظر: املقاصد الشافية 1)
 . 418، 7/417ة ( انظر: املقاصد الشافي1)
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 )غالًبا(،كجمال الدين ابن هشام يف قوله: "اعلم أنهم يستعملون 

و)كثرًيا(، و)نادًرا (، و)قلياًل(، و)مطرًدا(؛ فـ)الـُمطَِّرد(: ال خيتلف، 

و)الغالُب(: أكثر األشياء، لكنه خيتلف، و)الكثري(: دونه، و)القليل(: 

إىل الثالثة  دون الكثري، و)النادر(: دون القليل، فالعشرون بالنسبِة

الثة قليل، وعشرين غالُبها، واخلمسة عشر إليها كثري ال غالب، والث

 .(1)والواحد نادر"

وتبعًا هلذه املعايري قام د. حممود أمحد حنلة، باستخراجها مبقياس 

 النسب املئوية كما يلي:

 %.155الـُمطرد:  -1

 %.87الغالب:  -1

 %.74الكثري:  -3

 %.13القليل:  -4

 .(1)%4النادر:  -4
 

وبناء على ما سبق فقد وقفت على بعض التداخل هلذه 

 ومن ذلك:املصطلحات عند العلماء، 

إطالق ابن مالك )القلة، والشذوذ، والندرة( مبا يظهر أن معناها 

 -بفتح الفاء وسكون العني-واحد. فقد حكم على جميء )َفْعل( امسًا 

                                      
 . 1/193( املزهر 1)

 . 118( انظر: أصول النحو العربي للدكتور: حممود أمحد حنلة 1)
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، ويف )شرح الكافية (1)مما فاؤه أو عينه ياء على )ِفَعال( بالقلة يف )األلفية(

 . (3)، ويف)التسهيل( بالندرة(1)الشافية( بالشذوذ

طالق )القلة، والشذوذ( على معنى واحد عند ابن عصفور، وكإ

كقوله يف معرض حديثه عن زيادة األفعال: "وحكى الكسائي: ما مر 

وهذا من القلة أغلظ أصحاب موسى، على معنى: أغلظ ما مروا، 

 . (4)والشذوذ حبيث ال يقاس عليه"

كما يظهر مساواة األنباري بني )الشذوذ، والقلة( يف معرض رده 

واهد الكوفيني يف مسألة جميء )كما( مبعنى: )كيما( قال: "على أنَّه لو ش

صحَّ ما رووه من هذه األبيات على مقتضى مذهبهم فال خيرج ذلك عن 

 .(4)حد الشذوذ والقلة"

 معطي ابن ألفية يف املبحث الثاني: املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ

  مسألة: التعجب من الرباعي.
 معطي:قال ابن 

 الرُّباعي  " وشذَّ ما َأْعَطاُه يف

  

ــماعِ  ــاُج ِللسَّـــــــــ ــُه َيْحَتـــــــــ  (7)"يوِمْثُلـــــــــ

   

                                      
 . 7/114( انظر: املقاصد الشافية 1)

 . 4/1849( انظر: شرح الكافية الشافية 1)

 . 173( انظر: التسهيل 3)

 . 1/487( شرح اجلمل 4)

 . 1/484( اإلنصاف 4)

 . 39الدرة األلفية ( 7)
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ــة:     ــا َأْفَعَله.والثاني ــل التعجــب صــيغتان قياســيتان: األوىل: م لفع

 اْفِعْل ِبه.

 .(1)تقول: ما َأْحَسَن زيدًا، واْحِسْن بزيٍد

  :(1)ولبناء صيغيت التعجب، شروط

ن فعـل ثالثـي، واهلمـزة فيـه للنقـل      أحدها: أن يكونـا منقـولني مـ   

 والتعدية.

الثاني: وأن يكونا منقولني مـن )َفُعـل( بضـم العني،حنـو:َظُرَف،     

 وَشُرَف؛ ألنه من أفعال الغرائز، وال ُيبنى فعل التعجب إال منها.

 .(3)الثالث: أال يبنيا من األلوان واخللق والعيوب الظاهرة

 بزيادة اهلمزة، الرباعي( واختلف الّنحاة يف الّتعّجب من)َأْفَعل

 حنو: )َأْكَرَم( :

التعجــب تعقــب همــزة )َأْفَعــل( ألن همــزة ؛ فقيــل: جيــوز مطلقــًا

  .(4)الزيادة 

                                      
 . 4/433، واملقاصد الشافية 1/373، واحملصول 1/147، واملرجتل 155( انظر: اجلمل 1)

، 1/479، وشرح اجلمل البن عصفور 7/144( انظر: شرح املفصل البن يعيش 1)

 . 4/1578واالرتشاف 

( وأجاز الكوفيون التعجب من السواد والبياض؛ ألنهما أصال األلوان. انظر املسألة يف: 3)

، وشرح ابن القواس 1/478، وشرح اجلمل البن عصفور 191، والتبيني  1/115اإلنصاف 

 . 115،وائتالف النصرة 1/973

 . 1/485، وشرح اجلمل 1/379وهو ظاهر كالم عبد القاهر اجلرجاني. انظر: املقتصد  (4)
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 .(1)وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك

ألن همزة فعل التعجب ال تدخل إال على ؛ وقيل: ميتنع مطلقًا

عندما حيذف منه  الثالثي، وألنه يؤدي إىل اللبس بني الرباعي والثالثي

 .(1)حرف

ج، اوهو مذهب املازني، واألخفش، واملربد، وابن السر

 .(3)والفارسي

وقيل: بالّتفصيل؛ فيمتنع إن كانت همزته للنقل، حنو: 

فال ختلفها همزة )َأْفَعل( للتعجب؛ ألنها إذ ذاك حرف معنى،  ب(؛َهْذ)َأ

لصيغة ألنها إمنا كانت للنقل يف األصل وقد خرجت عنه، وصارت ا

 ملعنى التعجب.

فجاز  َأْصَحر(؛ ألنها ال معنى هلا،؛ حنو: )وجيوز إْن كانت لغريه

أن ختلفها همزة التعجب؛ ألنها أيضًا ال معنى هلا بانفرادها وإمنا التعجب 

 حاصل مبجموع الصيغة، والذي مسع من ذلك: 

                                      
، وتوضيح املقاصد 3/47، وشرح الّتسهيل 4/99، 73، 1/71( انظر: الكتاب1)

ما منه قياسًا مطلقًا، وهو اختيار املصنف، قال: وهو مذهب سيبويه : " جواز صوغه1/893

 واحملققني من أصحابه". 

: " منعه إال أن يشذ شيء 1/893. ويف توضيح املقاصد 1/974انظر: شرح ابن القواس  (1)

فيحفظ، وهو مذهب األخفش واملازني واملربد وابن السراج والفارسي ومن وافقهم". وانظر: 

 . 1/479، وشرح اجلمل البن عصفور 178/ 4املقتضب 

، وشرح املفّصل 344، واإلغفال 117، واإليضاح 154ـ  1/153( انظر: انظر: األصول 3)

 . 3/41، واالرتشاف 1/358، وشرح الّرضّي 485، 1/479، وشرح اجلمل 7/144
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! وما ما آَتاه للمعروف! وما َأْواله َله! وما َأْعَطاه للديناِر والدرهِم

ُيحفظ  ؛ وما شذ خمالفًاَأْصَوَبه! وما َأْضَيَعه لكذا! وما َأْخَطَأه! وما َأْبَيَنه!

 .(1)وال يقاُس عليه؛ وهذا قوُل ابن عصفور

 وإىل هذا أشار املصنف بقوله: 

 " وشـــــذَّ مـــــا َأْعَطـــــاُه يف الرُّبـــــاعي

  

ــماِع "  ــاُج ِللسَّـــــ ــُه َيْحَتـــــ  وِمْثُلـــــ

ا شاذ اليقاس عليه.. ووجهه: أنه قال النيلي: يريد أن مثل هذ  

َيْعُطو،  -حذف اهلمزة من )َأْعَطى( ورده إىل الثالثي؛ ألن أصله: َعَطا

ثم أدخل عليه همزة التعدية بعد نقله إىل )َفُعل( بضم العني... وتعجب 

منه، فقال: ما َأْعَطاه للدرهم!... ومل يقل: شّذ الرباعي، وإمنا الشاذ منه 

 .(1) أما غريه فممتنع"ما كان أوله همزة، ف

 بعد التأمل، حتتاج هذه املسألة إىل حتقيق من نواٍح عديدة: وقفة: 

قوهلم: )ما َأْعَطاه للدراهم، وَأْوَلاه للمعروف(. اضطرب  -1

النحويون يف نسبته ويف كونه مساعًا أو غريه.فأورده املربد والصيمري 

شري، ومل يصرحا أنه مسموع، وأورده قوم على أنه مساع كالزخم

 .(3)وابن عصفور، وصرح أبو حيان أنه مسموع
                                      

. ونقل أبو حيان عن ابن احلاج: "هذا 1/73، واملقرب 1/485( انظر: شرح اجلمل 1)

فصيل الذي فصله يعين ابن عصفور شيء مل يذهب إليه أحد، وال ذهب إليه حنوي". انظر: الت

 . 4/1579االرتشاف 

 . 1/111( الصفوة الصفية 1)

، وشرح اجلمل 377، واملفصل 1/177، والتبصرة والتذكرة 4/178( انظر: املقتضب 3)
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 .(1)والعجيب أن من النحويني من يزعم أن سيبويه حيتج بهذا القول

ُنسب إىل املربد أنه جييز التعجب بقياس من مجيع الثالثي املزيد  -1

 . (1)فيه. واحلق أنه الجييزه
اضطرب النقل عن األخفش كما اضطرب عن سيبيويه، فُنقل عنه  -3

 . (4)، وُنقل عنه القياس(3)اجلوازاملنع و
اضطرب النحاة يف تفسري مذهب سيبويه، وابن يعيش يرى أن  -4

")َأْفَعل( مقصور على السماع عند سيبويه، وال جييز منه إال ما 

. وهذا االضطراب جعل املسألة ال تتضح (4)تكلمت به العرب"

أن لبعض النحاة، حتى قال ابن بابشاذ:"والعذر لسيبويه أنه ميكن 

يكون من القوم الذين جييزون التعجب من الفعل الرباعي بزيادة، 

 .(7)وقد: قيل إنه مذهب له"
ويظهر لي أن الصواب ظاهر كالم سيبويه وهو اجلواز، وهو ما أكده 

على غري  (،اهَلْووما َأ ،اهَطْعما َأ) :وجعلوا قوهلم"السريايف بقوله: 

                                                                                    
 . 4/1578، واالرتشاف 1/485

 . 1/977( انظر: شرح ابن القواس 1)

 . 4/181( انظر: املقتضب 1)

 . 4/1578( انظر: االرتشاف 3)

 . 4/135، وشرح الرضي 7/144( انظر: شرح املفصل البن يعيش 4)

 . 7/144( انظر: شرح املفصل 4)

 . 1/115( انظر: شرح اجلمل 7)
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 (لَعْفَأ)ب مبا فعله وظاهر كالم سيبويه يدل على أن التعج ،قياس

 .(1)"كثري مستمر

قيس عليه، وفاقًا لسيبويه  (لَعْفَأ)فإن كان ومثله قال ابن مالك:"

وال فرق بني ما همزته للنقل  ،واحملققني من أصحابه -

وما  ،اهَطْعنام، فيقال: ما َأ :أي( ىَفْغَأـ)، أو لغريه ك(ىَطْعَأـ)ك

 .(1)"اه، وهذا ظاهر كالم سيبويهَفْغَأ

ليه فال يقتصر التعجب من )َأْفَعل( الرباعي املزيد قياسًا على وع

 املسموع، ما مل مينع مانع آخر. 

 
مسألة: قلة جميء وزن )ُفِعل( بضم الفاء وكسر العني يف أوزان االسم 

 الثالثي اجملرد.

 :-رمحه اهلل -قال ابن معطي

ــلُ  ــٍب وُفِعـــــــــ ــٍق وِعَنـــــــــ  وُعُنـــــــــ

  

ــُه دُ   ــذوِذ ِمْنـ ــاَء يف الشُّـ ــْد جـ ــُلَقـ  (3)ِئـ

ذهب ابن معطي هنا إىل شذوذ جميء االسم الثالثي اجملرد على   

 زنة )ُفِعل(.

 واختلف فيه النحاة: 

                                      
 . 4/474( انظر: شرح كتاب سيبويه 1)

 .3/47( شرح التسهيل 1)

 . 45الدرة األلفية ( 3)
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يف الفعــل فمــن النحــويني مــن منعهــا، وقــال: هــذا الــوزن مطــرد   

املاضــي الثالثــي الصــحيح العــني غــري املضــاعف املــبين للمفعــول، حنــو:   

يف األمساء إال علمـًا منقـواًل   . ومل يأت (1)(، ال من أوزان األمساءُضِرَب)

عن )ُفِعل(، حنو:)ُدِئل(، وبها ُسميت القبيلة من العـرب، وإليهـا ينسـب    

فيمـا   (1)أبو األسود الدؤلي الشاعر.أو شاذًا اسم دويبـة شـبيهة بـابن ِعـْرس    

حكاه األخفش. وهو علـم مـن األعـالم ال يثبـت بهـا أصـل؛ ألن أكثرهـا        

يف األبنية؛ ألنه جيوز أن ُيسمى الرجـل   منقولة، فـ"املعارف ال معول عليها

، فجاز أن يكون)ُدِئل(منقواًل عن فعل مل ُيسم (3) مبا ال نظري له يف الكالم"

فاعله، كـ)ُضِرب( إذا ُسمي به. وإن ُسلم أنه اسم دويبة فال يسلم أنه غـري  

 .(4)منقول من الفعل إىل تلك الدويبة، فهو شاذ ال يعتد به

 .(4)وزان األمساء، ومثَّل هلا بـ)ُدِئل(ومنهم من جعلها من أ 

                                      
بويه: " واعلم أنه ليس يف األمساء والصفات ُفِعل، وال يكون إال يف الفعل". انظر: ( قال سي1)

. وهو اختيار املربد وابن السراج والثمانيين وابن عصفور وابن يعيش وابن إياز. 4/144الكتاب 

، 41، واملمتع 151، وشرح التصريف للثمانيين 3/185، واألصول 1/193انظر: املقتضب 

 . 17، وشرح التعريف بضروري التصريف 1/35وشرح املفصل 
 : دويبة كالثعلب. 11/133 )دأل( . ويف اللسان4/1794 ( انظر: الصحاح )دأل(1)
 . 7/113( انظر: شرح املفصل 3)
، وشرح 1/314، والصفوة الصفية 1/1177، وشرح بن القواس 41( انظر: املمتع 4)

 . 151، 1/151الشافية لركن الدين 
خفش وابن جين واختاره أبو حيـان يف أحـد مواضـعه. انظـر: شـرح املفصـل       ( وهو مذهب األ4)

. وذهـب يف موضـع آخـر لـه إىل أنـه مـن األوزان       1/33، واالرتشاف 1/15، واملنصف7/113
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 -لغة يف الَوِعل، وهو تيس اجلبل -وزاد بعضهم: )ُوِعل(

 .(1)و)ُرِئم( يف: اسم السَِّه، مبعنى: الَعُجز

بأن ذلك على من احتج بأنهما منقوالن من الفعل،  واعرتض

 ألنه اسم جنس، والنقل )ُرِئم(؛ألنه علم قبيلة، ال يف  )ُدِئل(؛ممكن يف 

 .(1)ال يكون إال يف األعالم دون أمساء األجناس

أمساء وقد اعتذر السريايف لسيبويه وذكر أنه قد يصح وجييء يف "

وآخر يقال له:  ، (ُتُبشِّر) :كطائر يقال له ،مي بالفعلاألجناس ما ُس

مل  (لِئُد)و ...ميا بفعل يفعالنهوهذان بناءان للفعل كأنهما ُس(، ُتُنوِّط)

وهو مشي فيه شيء من نشاط، فيجوز أن تكون  ُلَأْدَي َلَأَد سم فاعله منُي

 .(3)"هذه الدابة هلا مثل هذا املشي

وهو الذي ترجح عندي وعليه ميكن القول بأن )ُفِعل( من أوزان 

االسم الثالثي اجملرد، ولكنه نادر ال مهمل؛ إذ ال يعين كونه نادرًا نفيه، 

                                                                                    
 .  1/873املختصة باألفعال. االرتشاف 

، 1/38، وشــرح الشــافية 1/1513، واحملصــول 71، وإجيــاز التعريــف 41( انظــر: املمتــع 1)

، و)رئــم( 1385)وعــل(  . وانظــر معنــى الوعــل والــرئم يف القــاموس احملــيط 1/33ف واالرتشــا

1434  . 
 . 4/1414انظر: توضيح املقاصد ( 1)

 . 3/471شرح كتاب سيبويه ( 3)
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سيبويه قد أثبت )ِفِعل(ومل جيئ  مادام أنه ثبت جميئه يف كالم العرب، فإن

 .(1) منه عنده إال)ِإِبل(

  .تصغري الرتخيممسألة: 

 :-رمحه اهلل-قال ابن معطي

ــغَِّرا  وَشــــــــذَّ َقــــــــوُلُهْم ُزَهْيــــــــٌر ُصــــــ

  

ــَرا  ــْيٌم ُحق ــــ ــَذا ُعَثــــ ــًا َكــــ  ُمَرخََّمــــ

ــانُ     ــذَّ ُمَغْيِرَبـــــــ ــا َشـــــــ ــِل مـــــــ  َكِمْثـــــــ

  

ــَياُن ــِرٍب َكــــَذا ُعَشْيِشــ  (1)ِفــــي َمْغــ

ري الرتخيم: هو حذف الزوائد من الثالثي والربـاعي، وتصـغري   تصغ  

الربـاعي   ومثال )ُفَعْيل(، فريجع الثالثي بذلك إىل  ما بقي؛ طلبًا للخفة،

 بذلك إىل مثال )ُفَعْيِعل(. 

)َأْســـَوَد(: ُســـَوْيٌد، ويف )َحـــاِرٍي(: ُحَرْيـــٌث، ومنـــه:   فتقـــول يف

ــْيٌم، يف )عُ   ــَر(، وُعَثـــ ــٌر، يف)َأْزَهـــ ــاَن(، وُحَمْيـــــٌد، يف  ُزَهْيـــ ْثَمـــ

 حبذف الزائد؛ النتفاء املانع.)َمْحُموٍد(.

ــة. ويف  ــالب(: ُغَلْيَبـــــ ــال يف)َغـــــ ــة.   ويقـــــ ــَذام(: ُحَذْيَمـــــ )َحـــــ

 .)ُمْقَعْنِسٍس(: ُقَعْيٌسويف

والفرق بني املصغر احملذوف منه للرتخيم واحملذوف منه لغري 

عن  أن ما ُحذف منه لغري الرتخيم جيري فيه التعويض، الرتخيم

بالتعويض  -احملذوف، كقولك يف )ُمْغَتِلٍم(: ُمَغْيِلٌم وُمَغْيِلْيٌم 

                                      
  .4/144 ينظر: الكتاب( 1)

 . 44، 44الدرة األلفية ( 1)
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فإنه ال جيري فيه  رتخيمللخبالف ما ُحذف منه  -وتركه 

التعويض؛ ألن احلذف منه للتخفيف، فالتعويض عن حمذوفِه 

 .ُمِخلٌّ بغرض التخفيف

ــذا  ــغري وهــ ــن التصــ ــوع مــ ــد   النــ ــاس عنــ ــاة،  قيــ ــور النحــ مجهــ

رتخيم(. وجعلـه صـاحب األرجـوزة شـاذًا؛" ملـا      ومسوه)تصغري ال

فهـــو مقصـــور عنـــده علـــى ، فيـــه مـــن كثـــرة احلـــذف وااللتبـــاس

  .(1)السماع؛ ألن الشاذ هو الذي ال يقاس عليه"

علــى تــرخيم دون الصــفات قياســًا  (1)علــى األعــالم الفــراءوَقَصــره 

ــداء، فُي ــَودَ  الن ــًا، وَأْس ــغُِّر: َحاِرث ــَوْيد، َص ــث، وُس تصــغري  ،علمني: ُحَرْي

 . ولو كانا صفتني مل تقل إال: ُحَوْيِري، وُأَسيِّدالرتخيم، 

ــل:   ــوهلم يف املث ــَرَف وُردَّ بق ــٌقَع ــُه ُحَمْي تصــغري)أمحق(،  ،(3) َجَمَل

 . (4)بأنه اسم َرُجل وُأجيب

. فـاهلمزة زائــدة  وإْســَماِعْيَل( )إْبـَراِهْيَم،  وأمـا األمسـاء األعجميــة، حنـو:   

                                      
حلذف والتبـاس بعـض   . قال النيلي: جعله شاذًا ملا فيه من كثرة ا1/1117شرح ابن القواس ( 1)

يف تصغري )أمحد( تصغري الرتخيم: ُحَمْيد. فتحذف اهلمزة. و)حممود(: األمساء ببعض، تقول: 

 .  1/451ُحَمْيد، و)حممد(: ُحَمْيد، فيحصل االلتباس. انظر: الصفوة الصفية 

، 1/455، واالرتشـاف  417قواعـد املطارحـة   ، و1/979( انظر قـول الفـراء يف: احملصـول    1)

 .  7/393د الشافية واملقاص
، وجممــع األمثــال 1/45، ومجهــرة األمثــال 1/195( انظــر املثــل يف: األمثــال البــن ســالم  3)

1/11  . 
 .  1/1117،و شرح ابن القواس 4/137( انظر: شرح املفصل 4)
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ألنهما أعجميان ال ُيعرف هلما اشـتقاق فُيقـدر فيهمـا زيـادة      عند سيبويه؛

: ُبــــــَرْيِهْيٍم، وُســــــَمْيِعْيٍل؛   فالتصــــــغري القياســــــي عنــــــده   اهلمــــــزة،

 .(1): ُبَرْيِهم، وُسَمْيِعلو)تصغري(الرتخيم

ه، ْيِريْـ ُأَب واختار املربد أصـالة اهلمـزة، فالتصـغري القياسـي عنـده:      

 .(1)ُأَبْيِرٌه، وُأَسْيِمٌع ع، والرتخيم:وُأَسْيِمْي

ــل:    ــَمْيعٌ وحكــى ســيبويه عــن اخللي ــٌه، وُس وهــو شــاذ عــن  .(3)ُبَرْي

  القياس؛ ملا فيه من حذف األصلي)امليم، والالم(.

والشذوذ يف تصغري الرتخيم حبذف ما كان يف املكـرب مـن الزوائـد،    

 جـاءت علـى خـالف املكـرب بالزيـادة      كشذوذ ما جاء من ألفـاظ يف التصـغري  

 وهو ما أشار إليه ابن معطي بقوله: -فيها

 َكِمْثــــــِل مــــــا َشــــــذَّ ُمَغْيِرَبــــــاُن

  

ــَيانُ  ــَذا ُعَشْيِشــ ــِرٍب َكــ ــي َمْغــ  ِفــ

، كما (4)َمْغِرِب(:ُمَغْيِرَباٌن، وقياسه: ُمَغْيِرٌب ـيف )ال مقوهلوذلك مثل -  

ــْيِرٌق،كأنهم َصــ ـيقــال يف)الــ  ــه َمْشِرق(: ُمَش ــان( بزيادت )األلف غروا )ُمَغْيِرَب

 .(4)فكأنهم أرادوا: )َمْغِرَبان( ،وجعلوا الزيادة من مجلة االسم والنون(

                                      
 .  3/447( انظر: الكتاب 1)
ــول   1) ــه يف: األصـ ــر رأيـ ــه. انظـ ــه يف كتبـ ــار 3/71( مل أقـــف عليـ ــة ، والتعلي113، واالنتصـ قـ

 .  1/173، وشرح الشافية للرضي 1/918، والنكت 3/197
 .  3/447( انظر: الكتاب 3)
 .  1/774، واللمحة 1/177، وشرح الشافية للرضي 1/759( انظر: التبصرة والتذكرة 4)
 .  1/453، والصفوة الصفية 4/133( انظر: شرح املفصل البن يعيش 4)
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  .(1)وهذا متفق على شذوذه، خبالف تصغري الرتخيم

حبــذف القيــاس: ُعَشــيٌّ، ف(، َعِشــّي، يف تصــغري )(ُعَشْيِشــَياٌنوأمــا )

ــاء     ــام ي ــاءين وإدغ ــن الي ــاء األخــرية م ــدها ري التصــغ الي ــا بع ــالوا: فيم ، وق

 ونونًا. ،ألفًا ي:ُعَشيَّاٌن، أيضًا، فزادوا على مصغَّرِه القياس

 ؛ُعَشْيِشـَيٌة، وأصـل )َعِشـيٍَّة(: َعِشـْيَوةٌ     :)َعِشـيٍَّة(  تصغري :قالوا يفو

وتصغريها القياسـي: ُعَشـيَّة، حبـذف    . فُقلبت الواو ياء وُأدغمت فيها الياء

 ء التصغري يف املنقلبة عن الم الكلمة. ْيَلة(، وإدغام ياِعياء )َف

"ألنه  ؛ومنه قوهلم يف تصغري )إْنَسان(: ُأَنْيِسَياٌن، والقياس: ُأَنْيَساٌن

 .(1)ال ياء يف )إْنَسان(بعد السني، ال لفظًا وال تقديرًا"

، فوزنـه يف  (3)وهو عند البصريني مشتق من اإِلْنِس، أو من: اأُلْنـسِ 

 ملصغر: )ُفَعْيَلان(.املكرب: )ِفْعَلان( ويف ا

( حبــذف ن)ِإْفَعــا يف املكــرب: هــو مــن: َنِســَي، ووزنــه قــال الكوفيــون

 .(4)ألن أصله )ِإْفِعالن(  (؛ُأَفْيِعالن): ويف املصغر المه؛

 وُأَصْيَلاٌل.ومن ذلك قوهلم يف تصغري )َأِصْيٍل(: ُأَصْيالٌن، 

 يـاء  مـن إدغـام يـاء التصـغري يف     -بياء مشـددة -والقياس: ُأَصيٌِّل 

                                      
 .  1/451صفية ، والصفوة ال1/1117( انظر: شرح ابن القواس 1)
 .  1/348( شرح الشافية لركن الدين 1)
، وائـتالف  1/174، وشرح الشافية للرضـي  1/779، واإلنصاف 3/487( انظر: الكتاب 3)

 . 84النصرة 
 .  1/777، واإلنصاف 1/179( انظر رأي الكوفيني وحججهم يف: معاني القرآن للفراء: 4)
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املكرب، فُأبـدل مـن يائـه املـدغم فيهـا الم، ومـن المـه نـون وُفصـل بينهمـا           

 .بألف

 : الذبياني النابغة ومنه قول

 وَقْفـــــُت ِفيَهـــــا ُأَصـــــْيالاًل ُأَســـــاِئُلَها   

  

ــدِ    ــْن َأَحـ ــالرَّْبِع ِمـ ــا بـ ــًا وَمـ ــْت َجَوابـ  (1)َأْعَيـ

  
مل ُيرد ملا ُصغر اجلمع جهة تصغري مجع الكثرة؛ وألنه شاذٌّ من وهو 

 .(1)إبدال النون المًاومن جهة  إىل الواحد، وردُّه إليه واجب.

ويف حديث اْبِن  -وقالوا يف: )ِغْلَمٍة، وِصْبَيٍة(: ُأَغْيِلَمٌة، وُأَصْيِبَيٌة 

كـان رسـوُل اهلل َصـلَّى اهلل َعلْيـِه وَســلََّم     "  -َعنُهمـا  َرِضـَي اهللُ -عبَّـاٍس  

ويقـوُل: ال َتْرُمـوا َجْمـَرَة الَعَقَبـِة      ،َبِنـي َعْبـِد اْلُمطَِّلـبِ   َأْفَخاَذ ُأَغْيِلَمِة  ُخَيْلَط

 (3)َحتَّى َتْطُلَع الشَّْمُس"

 

                                      
 ( البيت من البسيط. 1)

 إىل املغرِب. اأَلصيُل: بعَد العصِر 

ــذبياني     ــة الـ ــوان النابغـ ــر: ديـ ــاب 14انظـ ــب 1/311، والكتـ ــول 4/414، واملقتضـ ، واألصـ

 .  1/85، وشرح املفصل البن يعيش 77، واللمع 3/174
 . 479، وتوجيه اللمع 15/47، وشرح املفصل 4/114( انظر: شرح كتاب سيبويه 1)
، 11/139الكــبري للطربانــي  ، واملعجــم3/319انظـر احلــديث يف: مصــنف ابــن أبــي شــيبة   (3)

اللَّْطُخ: الضَّْرُب اللَّـيُِّن ِبـَبْطِن الَكـفِّ. انظـر: الفـائق يف غريـب       . 4/114والسنن الكربى للبيهقي 

 .  1/451، والصحاح )لطخ( 3/74احلديث: 
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  :  الشاعر وقال

 اْرَحــــْم ُأَصــــْيِبَيِتي الَّــــِذْيَن َكــــَأنَُّهمْ   

  

 (1)ِحْجَلــــى َتــــَدرَُّج يف الشَّــــَربَِّة ُوقَّــــعُ   

 .(1)والقياس فيه: ُغَلْيَمٌة، وُصَبيٌَّة   

ــاسو .)َرُجل(تصــغري (ُرَوْيِجــل) ومنهــا: ــٌلالقي (؛ ُرَوْيِجــل؛ ألن): ُرَجْي

 . (3) (َراِجٍل) تصغري

 

 مسألة: تصغري األمساء املبهمة.

  :-رمحه اهلل-قال ابن معطي

 ِمْثــــَل شــــُذوِذ َقــــْوِلِهم َهاَذيَّــــا   

  

 (4)َتصــــِغرُي َهــــَذا وَكــــَذا اللَّــــَذيَّا

ــة أن ال تصــــغر مط    ــاء املبهمــ ــا القيــــاس يف األمســ ــًا؛ للزومهــ لقــ

البناء،وقوة شبهها بـاحلرف؛ وهلـذا ُحكـم علـى تصـغريها بالشـذوذ،كما       

 نص على ذلك ابن معطي.

                                      
 وقيل: احلطيئة.   ،َعْبُد اللَِّه ْبُن اْلَحجَّاِج الثَّْعَلِبيُّ( البيت من الكامل. وقائله: 1)

 رَّج: متشي مشيًا رويدًا. الشََّربَّة: األرض اللينة اليت تنبت العشب. تد

، وشرح شـواهد  1/341، واملخصص 4/1777، والصحاح )حجل( 1/171انظر: احملتسب 

، ولســان العــرب  444/ 1، وإيضــاح شــواهد اإليضــاح   374اإليضــاح املنســوب البــن بــري    

 .  38/415، وتاج العروس )صبو( 11/143)حجل( 

 .  3/487ظر: الكتاب ( ان1)
 .  3/417( انظر: الكتاب 3)

 . 44الدرة األلفية ( 4)
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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.

تصــرفت تصــرف األمســاء يف وقوعهــا فاعلــة ومفعولــة   ولكــن ملــا

ومضافًا إليه ومبتدأة، ويف تثنيتها،ومجعهـا، ووصـفها، والوصـف بهـا،     

، "فلمـا ُوصـفت ُصـغرت؛ ألن التصـغري     (1)قوي شبهها باألمساء املتمكنة

فشـذوذها علـى    .(1)وصف، وغريها مـن املبنيـات مل ُتوصـف فلـم ُتصـغر"     

 هذا لكونها ُصغرت.

 (:يف )َذا، وَتا(: َذيَّا، وَتيَّا، وأصل)َذا تصغريها فتقول أما طريقة

 .َذيٌّ

فعينها والمها ياء، حـذفوا اليـاء األخـرية الـيت هـي الـالم ختفيفـًا،        

وأبــدلوا مــن العني)اليــاء( ألفــًا؛ لــئال يبقــى االســم علــى زنــة احلرف.وهــو  

 .(3)مذهب األخفش ومن تابعه من البصريني

ــا و   ــب بعضـــهم إىل أن عينهـ ــتح  وذهـ او؛ إذ أصـــلها: َذَوي، بفـ

الواو؛ "ألن باب)َشَوْيُت( أكثر من باب )َحَيْيُت( فحذفت الـالم؛ تأكيـدًا   

 .(4)لإلبهام، وُقلبت الواو ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها"

                                      
 .1/1118ينظر: شرح ابن القواس ( 1)

 . 3/471شرح كتاب سيبويه ( 1)

 .  1/188. وانظر: املقتضب 1/441( انظر: اإلنصاف 3)
 .  1/441( اإلنصاف 4)
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 م قد حكوا فيه اإلمالـة، فإنهواألول أظهر؛ بدليل إمالة ألف)ذا( 

إذ لـيس يف   ؛الم كـذلك وإذا كانت العني)األلف( يـاء وجـب أن تكـون الـ    

 .(1)؛ إال على مذهب أبي عثمان املازني(1) (َحَيْوُت) :كالمهم مثل

فلماصـــغروه ردوا الـــالم وقلبـــوا األلـــف يـــاء لوقوعهـــا قبـــل يـــاء 

فاجتمعـــت ثـــالي يـــاءات فُحـــذفت األوىل الـــيت هـــي العـــني   التصـــغري، 

منـا  وإ. الـالم وِزيـدت األلـف   اليـاء األخـرية وهـي    وُأدغمت ياء التصـغري يف  

وهـي يـاء التصـغري، وقـد      -األوىل؛ ألنه إن ُحذفت الثانيـة  الياء ُحذفت

؛ ألن الثالثة وال جيوز حذفَأَخلَّ حذفها بذلك املعنى ،  -ِزيدت ملعنى 

  .(3)وما قبل األلف ال يكون إال متحركًا ال تكون إال ساكنة، ياء التصغري

ا وُأدغمـت  ِزيدت ياء التصغري ثانية وُردت العني إىل أصـله  :وقيل

 . (4)فيها ياء التصغري، وِزيدت األلف

ِزيـدت يـاء التصـغري ثالثـة وُأدغمـت فيهـا العـني، وِزيـدت          :وقيل

 .(4)األلف 

                                      
. 3/183والتكميـل   ، والتذييل375، واملمتع1/441، واإلنصاف 4/114( انظر: الكتاب 1)

، 1/1531، وشـرح اجلمـل البـن خـروف     4/139وانظر املسألة يف: شرح املفصل البن يعـيش  

 .  1/454والصفوة الصفية 
"ألنه قد َثَبَت إبداهلم اليـاء واًوا  . ورده ابن عصفور وحكم بفساده؛"1/184( انظر: املنصف 1)

 .  371ظر: املمتع. انشذوًذا، ومل يثبت من كالمهم ما عينه ياء والمه واو"
 .  1/454، والصفوة الصفية 1/1118( انظر: شرح ابن القواس 3)
  .  1/187( انظر املقتضب 4)
 .  1/357( انظر: شرح اجلمل البن عصفور 4)
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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  

قـال:  سهاًل قليـل الـدعوى.وزعم أن السـريايف     حرفني؛ لكان مذهبًا جيدًا

ليــتم التصــغري،  ؛، فلمــا صــغروا أحلقــوا يــاء (مــا)علــى حــرفني كـــ  (ذا")

 .(1)"ألنها أكثر ما تلحق ؛وكانت ياًء

  واحلق أنه قول وجيه، سهل قليل الدعوى.

وَهاَتيَّـا، ومـع    وُتصغر)َذا، وَتا( مع حرف التنبيه، فيقال: َهاَذيَّـا، 

، فيقـال: َذيَّـاَك، وَتيَّـاَك، وُتـزاد الـالم، فيقـال: َذيَّاِلـَك،        حرف اخلطـاب 

 وَتيَّاِلَك، ومنه قول الراجز: 

 َلَتْقُعـــــــِدنَّ َمْقَعـــــــَد الَقِصـــــــيِّ   

 

 ِمنِّـــــي ِذي الَقـــــاُذورِة امَلْقِلـــــيِّ   

 َتْحِلِفــــــي ِبَربِّـــــــِك الَعِلـــــــيِّ  أو  

  

ــي ــو أنِّــ ــِبيِّ  أبــ ــِك الصَّــ  (1)َذيَّاِلــ

  
 

 علـى بابهـا   ياء التصغري ثالثـة  فتقعى( مقصورًا: ُأَليَّا، وتقول يف )ُأْوَل

لسكونها وسكون األلـف الـيت هـي عـوض     قلب األلف املقصورة ياء؛ تو

، بـل هـي   . وليست الضمة اليت يف أوله ضمة التصغريمن الضمة يف األول

                                      
 . 183، 3/181( انظر: التذييل والتكميل 1)
 ( األبيات من الرجز. وهي لرؤبة بن العجاج. 1)

 وه الذي ال يصاحبه الناس. واملقلّي: املبغوض.  القصّي: البعيد. وذو القاذورة: املكر

، وشــرح الكافيــة 1/14، وشــرح التســهيل 119، واللمــع 188انظــر: ملحقــات ديــوان رؤبــة  

 .  1/457، والصفوة الصفية 1/1119، وشرح ابن القواس 4/1914الشافية 
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  . مكربهكانت يف اليت 

 ادة ألـــفبزيـــ -علـــى مثال)ُأَليَّـــاع(-ُأَليَّـــاء :ويف )ُأْوالء( ممـــدودًا

وقلب ألف املد ياء؛ لوقوع يـاء التصـغري قبلـها     ،آخرًا قبل اهلمزة العوض

 . (1)أيضًا، وإدغام ياء التصغري فيها

)ياء(، قلبـت  هاأن أصـل  إىل املـربد  اختلف يف همزة )ُأالء(، فـذهب و

ــد الزجــاج أصــلها ألــف قلبــت همــزة  (1)همــزة ــد الفارســي (3)، وعن ، وعن

 .(4) (أشياءـ)همزة كمما فاؤه والمه  ،اهلمزة أصل

وما ذهب إليه املربد والزجاج خمالف للقياس ملا فيه من زيـادة األلـف   

 .(4)حشوًا، ولدعوى قلب األلف همزة، وكثرة التغيري

لََّذيَّا، لا (:يي، والَِّت)الَِّذ وأما األمساء املوصولة، فيقال يف:

 وتزاد هي الم، يف الياء اليت وتدغمياء التصغري ثالثة،  فتزاد ،لََّتيَّالوا

من )الَِّذي،  (والتاء ،الذال)فتح تو؛ عوضًا عن ضم أوله.األلف آخرًا

 .(7)؛ الطراد باب املبهمات(ذا، وتا) :ليكون على حنو والَِّتي(؛

                                      
 .  1/457، والصفوة الصفية 1/1119( انظر: شرح ابن القواس 1)
. وقد اسـتدركه د. عبـد اخلـالق عضـيمة يف املقتضـب      4/174د يف: املخصص ( انظر كالم املرب1)

 .  1/189( 1) وهامشه
 .  1/391، واالرتشاف 1/971، واحملصول 1/187( انظر: شرح الشافية للرضي 3)
 .  1/391. وانظر: االرتشاف 414( انظر: التكملة 4)
 .  1/971( انظر: احملصول 4)
، وشــرح الشــافية لــركن 1/457والصــفوة الصــفية  ،1/1119( انظــر: شــرح ابــن القــواس  7)

 .  1/374الدين 
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وُحكي )اللَُّذيَّا( و )اللَُّتيَّا( بضّم األّول مجعًا بني الِعوض واملعوض 

ع النحويون على فتح الالم ، قال ابن خالويه: "أمج(1)، والفتح أقيسمنه

 .(1)بالضم")اللَُّتيَّا(يف )اللََّتيَّا(، إال األخفش فإنه أجاز

لََّذيَّان، واللََّتيَّان( فتحذف األلف اليت هي عوض؛ ويف التثنية: )ال

لئال يلتقي ساكنان: سكون األلف، وسكون عالمة التثنية. وكذا يف 

 -، يف الرفع (يُّونللََّذا)مع: اجلفتقول على مذهب سيبويه يف  اجلمع،

 -بكسر الذال والياء- (اللَِّذيِّني)بفتح الذال وضم الياء وتشديدها، و

يف النصب واجلر، بزيادة ياء التصغري ثالثة وإدغامها يف الياء اليت هي 

الم، وحذف ألف املفرد املزيدة آخرًا للساكنني هي والواو وضم الياء اليت 

 .(3)عند سيبويه للمجانسة  قبل الواو، وكسر ما قبل الياء

يف الرفع، و)اللََّذيَّْين( -ْون وتقول على مذهب األخفش: اللََّذيَّ

؛ لتدل على األلف -بفتح الياء فيهما مطلقًا-يف النصب واجلر

احملذوفة كما يف مجع املقصور، فال يكون بني لفظي التثنية واجلمع فرق 

  . (4)يف النصب واجلر إال فتح النون

                                      
، وشـرح الشـافية   4/141، وشرح املفصل البـن يعـيش   4/119( انظر: شرح كتاب سيبويه 1)

 .  1/188للرضي 
 .  1/393( انظر: االرتشاف 1)
  .  3/488( انظر: الكتاب 3)
ــب  4) ــر: املقتض ــيبويه   1/195( انظ ــرح كتــاب س ــاب 4/118، وش ، وشــرح 1/174، واللب

 .  1/374الشافية لركن الدين 
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؛ استغناء بتصغري ما( فمنع سيبويه تصغريه، واللَّائيلَّاِتيوأما )ال

مجع الواحد)اليت( عن تصغريه، وهو قوهلم: )اللََّتيَّات(" فلما 

 .(1)استغنوا عنه صار مسقطًا"

قال أبو حيان:" وأما )اللَّاِتي( فمذهب سيبويه وظاهر كالمه: أن 

 .(1)العرب ال تصغر)اللَّاِتي(..."

 ؛اُت(، بالرد إىل املفرد؛ ألنه مجع كثرة، وهو األصح:)اللََّتيَّقالوا

قياس؛ ألن األصل يف املبين أن ال  يقتضيهوال  العربمل يثبت عن  ألنه

  .(3)يصغر

وأجـــــاز األخفـــــش تصـــــغريهما، فقـــــال يف )اللَّـــــاِتي(: اللََّوْيَتـــــا.  

 .(4)ويف)اللَّائي(: اللََّويَّا

 .( 4))اللَّائي(: اللََّييَّاوقال املازني يف)اللَّاِتي(:اللََّتيَّا. ويف

ــى لفظهمــا قياســًا، ال      ــد صــغرهما األخفــش عل ــال الرضــي: "وق ق

 .(7) مساعًا، وكان ال يبالي بالقياس يف غري املسموع فيهما..."

 

                                      
  .  3/489( انظر: الكتاب 1)
  .  1/393( انظر: االرتشاف 1)

  .  3/391، واهلمع 7/411( انظر: املقاصد الشافية 3)
 .  1/394، واالرتشاف 1/188( انظر: شرح الشافية للرضي 4)
 .  1/394، واالرتشاف 1/188( انظر: شرح الشافية للرضي 4)
  .  1/188شرح الشافية للرضي ( انظر: 7)
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وال  العـرب، مل يثبـت عـن    ألنـه  والصـواب مـا ذهـب إليـه سـيبويه؛     

 قياس. يقتضيه

ري هـذه  : " وتصـغ -بعـد اختيـاره مـذهب سـيبويه     -قال أبو حيان

 .(1)األمساء ال يقتضيه قياس، فينبغي أن ال يتعدى فيه مورد السماع"

 مسألة: شذوذ رد اهلاء يف تصغري الرباعي واخلماسي.

 :-رمحه اهلل-قال ابن معطي

ــغَّْرَتَها  ــْبُهَها إذا َصـــ ــِذي وِشـــ  َفـــ

  

 ِإْذ َنَوْيَتَهــــــا اهَلــــــاَءُردَّ إَلْيَهــــــا 

ــا   ــ  إلَّــ ــَع اخُلَماِســ ــاِعيَّ َمــ  يِّالرُّبــ

  

ــاسِ  ــن الِقَيـــ ــذَّ َعـــ ــا َشـــ  وُربََّمـــ

 َقــــــــالوا ُقَدْيِدمَيــــــــٌة يف ُقــــــــدَّاِم  

  

ــاِمي    ــْنُهُم َنـــ ــُة َعـــ ــَذا ُوَريَِّئـــ  َكـــ

ــَوْيسُ    ــوِلِهْم ُقــ ــُذوِذ َقــ ــَل ُشــ  ِمْثــ

  

ــَرْيسُ  ــَذا ُعـــ ــٌع وَكـــ ــَذا ُدَرْيـــ  َكـــ

 َفَحــــــَذفوا التَّــــــاَء َكــــــَذا ُنَيْيــــــُب  

  

ــبُ   ــَذا ُحَرْيــ ــٌب وَكــ ــَذا ُعَرْيــ  (1)َكــ

  
 

االسم املؤنث بغري عالمة إن كان رباعيًا مل تظهر فيه العالمة يف  

؛ التصغري؛ لوجود احلرف الرابع القائم مقام هاء التأنيث يف الثالثي

تظهر يف مصغره.فتقول يف  فال تكن منوية يف مكربه، فلم لطول االسم به،

يٌب، : ُعَنيٌق، وُعَق(َعَناٍق، وُعَقاٍب، وَعْقَرٍب، َوَزْيَنَب)تصغري: 

 وُعَقرِيٌب، وُزَيْيِنُب.

                                      
 .  1/1531. وانظر: شرح اجلمل البن خروف 1/394( انظر: االرتشاف 1)
 . 47الدرة األلفية ( 1)
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 .ُقَدْيِديٌم(: ُقدَّاٍمتقول يف) وكذلك إن كان مخاسيًا،

وإن كان ثالثيًا ومل ُيسم به مذكر وجب رد العالمة إىل الثالثي يف 

التصغري، فتقول يف)ِقْدر،وُأْذن، وَشْمس، وِهْند، وَدْعد(: 

  .يَدةُقَدْيَرة،وُأَذْيَنُة، وُشَمْيَسة، وُهَنيَدة، وُدَع

ووجب رد العالمة فيه؛ إما ألن التصغري يرد األمساء إىل 

أصوهلا؛ إذ كانت منوية مرادة يف املكرب، فظهر يف املصغر ماكان منويًا 

 مرادًا يف املكرب.

وإما ألنه وصف يف املعنى، فتثبت يف التصغري كما تثبت يف -

 وصف املؤنث.

األصل ،  وإما ألن تقدير التاء وكذلك التصغري على خالف-

 .( 1)فلو مل ترد العالمة يف التصغري للزم خمالفة األصل من وجهني

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.

، واخلماسي )َأَمام، وَوَراٌء(: من الرباعي عن القياس فمما شذ

 بإثبات العالمة، ،قالوا: ُأَمْيَمٌة، وُقَدْيِدْيَمٌة، وُوَريَِّئٌة -القياس (،ُقدَّاٌم)

  قال الشاعر:

 

                                      
 .  1/417، والصفوة الصفية 1/1115وشرح ابن القواس  ،87( انظر: البلغة 1)
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ــْد َيَلــــــذُُّهَما الَفَتــــــى  ــا َقــــ ــاِن ِممَّــــ  وِثْنَتــــ

  

ــِب ــاَء َكاِعــــــــــ ــا َراٍح وَبْيَضــــــــــ  َجَمْعُتَهمــــــــــ

  
ــُة التَّ ــيُقَدْيِدْيَمــــ ــِم إنَِّنــــ ــِب واحِلْلــــ  ْجِريــــ

  

ــاُرِب ــْيِش َقْبــــــَل التََّجــــ  (1)َأَرى َغَفــــــالِت الَعــــ

  
 .والقياس حذفها

وإمنا ثبتت فيها التاء؛ ألنها مؤنثة دون بقية ظروف املكان 

املبهمة؛ فردت إليها اهلاء يف التصغري؛ لئال يتوهم أنها مذكرة. وقيل: 

 (الَقْوديف ) الواوكما ُصححت أحلقت التاء تنبيهًا على األصل املرفوض، 

احلركة : "َباب" و"َدار" على أن األصل يف تنبيهًاة، كربالسكون واحل

 . (1))َبَوَب، َدَوَر(، وقيل: تأكيدًا للتأنيث

يف  ، ُحذفت منها العالمة(3)ومما شذ يف االسم الثالثي:ستة أمساء

 إلجرائها جمرى املذكر، فمن ذلك: التصغري؛

َقــْوس، حــذفوا التــاء محــاًل علــى علــى معنــى  ؛ تصــغري: ُقــَوْيٌس -1

َأْعـِط   :دليل تأنيثهـا قـوهلم  )القوس( مؤنثة، وو )الُعود(،وهو مذكر.

 .(4)الَقْوَس َباِرَيَها 

 تصـغري: ِدْرع، مل يـردوا التـاء؛ ألنهـم ذهبـوا بهـا مـذهب        ُدَرْيٌع، -1

                                      
 ( البيتان من الطويل. وهو للُقَطامي. 1)

، 94، ومــا ينصــرف ومــا ال ينصــرف 94نــث للمــربد ، واملــذكر واملؤ44انظــر: ديــوان القطــامي 

 .  474، وتوجيه اللمع 84، والبلغة 4/188واحلجة 
، والصــفوة 1/1138، وشــرح ابــن القــواس 317، وأســرار العربيــة3/81( انظــر: التعليقــة 1)

 .  1/417الصفية 
 .  1/977( ذكرها ابن معطي يف الفصول اخلمسون. انظر: شرح الفصول 3)
 .  1/174، واملستقصى 198، وفصل املقال 354 ( انظر: الفاخر4)
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ــوب أو ال ـــَث ــدِّْرُع). و(1)؛ألنها قمــيص احلــرب وملبوســه َمْلُبوسال  (ال

 َمَعرِّيُّ:ـ، قال ال(1)ِدْرٌع َساِبَغٌة :؛ لقوهلممؤنثة

ــَدُه وْهــــَي     ــي ِعْنــ ــُت َقِميِصــ َرَهْنــ

ــَلٌة  َفْضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ِمــــــَن امُلــــــْزِن ُيْعَلــــــى َماُؤَهــــــا 

 (3) ِبَرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد

  

 

ــغري: -3 ــَرْيٌس( تصـ ــى    )ُعـ ــا علـ ــاًل هلـ ــاء محـ ــذفوا التـ ــرٌُْس، حـ  :ُعـ

أو  ِحْمـــالِك أو الَفـــرَ  . أو علـــى اإل هـــا مشـــتقة منـــه  ؛ألن(التَّْعـــِرْيِس)

 . (4)السرور

ومل تـرد التـاء؛   ، (4))ُنَيْيـٌب( تصـغري: َنـاٍب، وهـي: النَّاَقـُة امُلِسـنَّةُ       -4

  .منقولة عن النَّاِب من األْسَناِن، وهو مذكر ألنها

 معنـى:  محـاًل هلـا علـى   ، حـذفوا التـاء   الَعـَرب  تصغري: (ُعَرْيٌب) -4

ُب الَعــَر :مؤنثــة؛ لقــوهلم )الَعــَرُب(و. املخصــوص مــن النــاس اجليــل

                                      
 .  1/418انظر: الصفوة الصفية  (1)
. وســابغة: أي واســعة. انظــر: 1/417، والصــفوة الصــفية 1/874انظــر: إســفار الفصــيح ( 1)

 .  8/433لسان العرب )سبغ( 
 ( البيت من الطويل.  3)

لـدرع يف الرمـاد والبعـر مـع عكـر      القميص: الدرع. ُيْعَلى ماؤها برماد: يعين أنهم كانوا يرتكـون ا 

 (.  4/1713الزيت حتى ال يصدأ. )شروح سقط الزند 

 . ورواية الديوان: "وهو فضلة ". 4/1713، وشروح سقط الزند 171انظر: سقط الزند 
،و شــرح ابــن القـــواس   317،وأســرار العربيـــة  173/ 4مقــاييس اللغـــة )عــرس(   انظــر:  ( 4)

 .  1/419،والصفوة الصفية 1/1138
. وانظـر: شـرح الشـافية    1/711، وإيضـاح شـواهد اإليضـاح    8/381نظر: العـني )نـاب(   ا( 4)

 .  1/141للرضي 
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  .(1)الَعْرَباُء، والَعَرُب الَعاِرَبُة

مراعاة ألصلها  ؛التاءمنها  ُحذفت ،احَلْرب)ُحَرْيٌب( تصغري: -7

 (احَلْربو).(1)القتال أو محاًل علىاملنقولة عنه وهو املصدر وهو مذكر، 

 .(3)َقاَمِت احَلْرُب َعَلى َساٍق  :لقوهلم ،مؤنثة
 هذا ما نص عليه ابن معطي. 

: )ُفَرْيس( تصغري: َفَرس؛ مراعاة للصفة كأنها (4)لماءوذكر الع

من الَفْرس وهو الدَّقُّ. و)ُبَطْين( لعظيم البطن، تصغري: َبْطن. و)ُنَصْيف( 

تصغري:َنَصف. وهي املرأة املتوسطة بني الصغر والكرب. و)ُذَوْيد( تصغري: 

 الذَّْود من اإلبل. و)ُنَعْيل( تصغري: النَّْعل. 

 تح ما قبل اآلخر يف الرباعي الذي ثانيه ساكن عند النسبة إليه مسألة: شذوذ ف
 :-رمحه اهلل-قال ابن معطي

ــوِص واوًا    ــي امَلْنُقـــــــ ــاُء ِفـــــــ والَيـــــــ

ــِدَلْت  ُأْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــتْ  ــالَعَمِويِّ ُمثَِّلــــــــ ــًة َكــــــــ  َثاِلَثــــــــ

 وِإْن َتـــــِزْد َفاْحـــــِذْف وُقـــــْل َقاِضـــــيُّ  

  

 وِمــــــْنُهُم َمـــــــْن َقـــــــاَل َقاَضـــــــِويُّ 

  

                                      
، والصـفوة الصـفية   1/1139،و شـرح ابـن القـواس    1/741انظر: أساس البالغـة)عرب(  (1)

1/419  . 
 .  1/1139، وشرح ابن القواس 1/141انظر: شرح الشافية للرضي  (1)
 . 44، وخمتار الصحاح )حرب( 4/1499( ( انظر القول يف: الصحاح )سوق3)
ــاب  4) ــر: الكتـ ــي  3/483( انظـ ــرح الشـــافية للرضـ ــة الشـــافية   1/141،وشـ ــرح الكافيـ ، وشـ

 .  1/141، وشرح الشافية للرضي474، وتوجيه اللمع 141. وتثقيف اللسان 4/1941
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 م َفــــــــْتُح َتْغِلِبــــــــيِِّإْذ َشــــــــذَّ ْعــــــــنُه

  

 (1)احَلـــــْذِف كُمْشـــــَتِريِّ  واللَّـــــاِزُم

 يف النسبة إىل املنقوص الرباعي،حنو: )القاضي(، وجهان:   

 احلذف، فتقول:َقاِضّي.وهو املختار.األول: 

  .َقاَضِوّيالقلب، فتقول: الثاني: 

 وعلل ابن معطي كون احلذف هو املختار دون القلب بقوله:

ــِزْد ــْل   وِإْن َتـــــ ــِذْف وُقـــــ َفاْحـــــ

 َقاِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ

  

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

 وقوله:

 

 
  

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

  

 وِمــــْنُهُم َمــــْن َقــــاَل َقاَضــــِويُّ   

ــيِّ     ــْتُح َتْغِلِبــــ ــنُهم َفــــ ــذَّ ْعــــ  ِإْذ َشــــ

  

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

........ 

  

 

ف أجود؛ ألن فتح وكسر ما قبل آخر قال ابن القواس: واحلذ

املنقوص الرباعي ملا كان حممواًل على فتح وكسر ما قبل آخر الرباعي، 

من حنو: )تغلب(، وكان إبقاء الكسرة فيه هو املختار،كان إبقاء كسرة 

َبِقَيت الياء ساكنة على حاهلا املنقوص كذلك، وإذا كان ما قبلها مكسورًا 

 .(1)ساكنان، فيقال: َقاِضّيفيجب حذفها؛ لئال جيتمع ال

                                      
 . 48الدرة األلفية ( 1)

ىل جــواز األمــرين، . وذهــب ابــن معطــي يف الفصــول إ1/1147( انظــر: شــرح ابــن القــواس 1)

يقول: " وإن كان... املنقصوص علـى أربعـة أحـرف كـان لـك احلـذف واإلبـدال واوًا، كقولـك:         

 .  1/984قاضي.. وإن شئت: قاضوي". انظر: احملصول 
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 -والقلب قليل؛ ألنه يستلزم إبدال الكسرة اليت قبل الياء فتحة

وقلب األلف  -كما أبدلوا من كسرة الالم فتحة يف حنو:تغلب، ويثرب

 واوا كما فعل يف الثالثي، فيقال: َقاَضِوّي.

، حنو: َتْغِلَب، (1)وقد اختلف يف الرباعي الذي ثانيه ساكن

، فيقول: (1)خيتار إبقاء الكسرة يف النسبة إليه وَمْغِرٍب، فسيبويه وَيْثِرَب،

وال ُيِجيز فيه الفتح إال مسموعًا؛  -بالكسر–َتْغِلِبيٌّ، وَيْثِرِبيٌّ، وَمْغِرِبيٌّ 

ألن التغيري على خالف األصل، وألن وضع حركة موضع حركة ال 

 حيصل به خفة مع كثرة احلروف. 

؛ ألنـه ملـا سـكن    (3)لوجهني من غـري تفضـيل   ُيِجيز فيه ا وأبو العباس

 منفصل عما قبله.  به مبدوء بعده وماالثاني صار كأنه موقوف عليِه، 

وذكر أبو حيان أن اجلمهور قالوا جبواز الوجهني، وأن الفـتح قيـاس   

 .(4)مطرد عند املربد وابن السراج والفارسي والصيمري

شاطيب:" ... أن الفتح غري مطرد.قال ال -عندي-وظاهر كالمهم

                                      
، والصفوة الصفية 1/1141، وشرح ابن القواس 4/147انظر: شرح املفصل البن يعيش  (1)

 . 1/717، وارتشاف الضرب 1/445
 . 1/19. وانظر: شرح الشافية للرضي 341-3/345: الكتاب ( انظر1)
( مل أقــف عليــه يف كتــب املــربد. واضــطربت األقــوال حــول رأي املــربد. انظــر رأيــه يف: شــرح    3)

 .  1/717،وارتشاف الضرب 1/1141، وشرح ابن القواس 4/147املفصل البن يعيش 
، والتبصـرة  771لبصـريات  ، وا3/74، واألصـول  4/1947( انظر: شرح الكافيـة الشـافية   4)

 .  1/717، وارتشاف الضرب 1/487والتذكرة 
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أحد الـوجهني، وهـو أجودهمـا، بـل هـو القيـاس واألصـل عنـد          (تغِلِبّي)

سيبويه واخلليـل واجلمهور،ووجـه ذلـك: أن الثقـل بتـوالي الكسـرات مل       

يغلب على الكلمة ملكان السـاكن املوجـود، والسـاكن معتـد بـه فلـم يكـن        

 .(1)"، يف غلبة الكسرات، فلم يلحق به(وَشِقر ،َنِمرـ)ك
 

شواذ النسب، كشذوذ النسبة يف املضاف عندما يركب بعض  مسألة:

 .ذوذ إبدال الياء ألفًا يف النسبةحروف األول مع بعض حروف الثاني، وش
 :-رمحه اهلل-قال ابن معطي

ــاِني    ــاِف َثـــ ــَن امُلضـــ ــِذْف ِمـــ واْحـــ

 اْثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَننْي

  

ــنْ  ــِب الــــذي ِمــ ــُل امُلَركَّــ ــَمنْي (1)ِمْثــ  اْســ

ــيٌّ     ــِديٌّ وَبْعِلـــ ــوُل َعْبـــ ــْسَتُقـــ  وِقـــ

  

 وِفــــي امُلَضــــاِف َذاَك طــــْورًا َيــــْنَعِكسْ   

ــاني    ــُه بالثَّــــ ــا تعريُفــــ ــلِّ مــــ  يف ُكــــ

  

ــْيَبانِ   ــْي َشــــــ ــِر وَبِنــــــ ــاْبِن الزَُّبْيــــــ  كــــــ

 َفُقـــــــــْل ُزَبْيـــــــــِريٌّ وَشـــــــــْيَباِنيُّوْن  

  

ــيُّونْ  ــاِف َعْبَقِســـــــ ــذَّ يف امُلَضـــــــ  وَشـــــــ

ــَدِريُّ    ــِميٌَّة وَعْبـــــــــــ  (3) وَعْبَشـــــــــــ

 

ـــ     اِريُِّمْثـــــــَل ُشـــــــذوِذ قـــــــوِلهْم َحـــــ

ــِلْيَقهْ   ــِلْيِقيٌّ إىل السَّــــــ ــَذا َســــــ  َكــــــ

  

ــهْ   ــاَلَف الطَِّريَقـــــــــ ــَذِليٌّ َخـــــــــ  وُهـــــــــ

ــَبِة      ــاَءي النِّْســ ــدى َيــ ــْذُف إحــ وَحــ

 يف

  

ــِو ــاأَلِلفِ  (4)َنْحــــ ــوا بــــ ــاٍن عوَُّضــــ  َيَمــــ

  
                                      

 .  7/471( انظر: املقاصد الشافية 1)
 .  1/477، والصفوة الصفية 1177/ 1( يف بعض املصادر: يف. انظر: شرح ابن القواس 1)

 .  1/477( يف بعض املصادر: وَعْبَشِميٌّ ثمَّ َعْبَدِريُّ. انظر: الصفوة الصفية 3)

، 1175/ 1، وشــرح ابـــن القـــواس  75بعــض املصـــادر: مثــل. انظـــر: الــدرة األلفيـــة     ( يف4)

 .  1/485والصفوة الصفية 



 

 

148 
 املسائل الصرفية احملكوم عليها بالشذوذ يف ألفية ابن معطي 

 يمحود بن محاد الربعد. 
 

 

يف املركب اإلضايف ال خيلو املضاف إليه من أن يكون مضافًا إىل ما  

ضاف واملضاف إليه كالكلمة الواحدة، ال ينفصل يف املعنى؛ ألنه صار امل

، عرفًا به املضافُمأو يكون املضاف إليه مسمى بعينه، كـ)َعْبِد الَقْيِس(، 

 .ْيِر(َبكـ)اْبِن الزُّ

فإن كان األول حذف يف النسب الثاني )املضاف إليه(، ونسب 

 ِئ)َعْبِد الَقْيِس، واْمِرفتقول يف:  -إن مل يكن لبس -إىل املضاف

 .(، واْمِرِئيٌّ: )َعْبِديٌّالَقْيِس(

وهو القياس؛ ألنه ملا مل يقصد به مسمى بعينه يتعرف به األول 

وإمنا هو مع األول مبنزلة التنوين من االسم املفرد تنزل منزلة 

 . َبْعَلَبّك املركب،فحذف املضاف إليه كحذف الثاني من املركب، حنو:

 ِدْب)َعيف( يٌّاِفَن)َموإن كان لبس ُنسب إىل الثاني، كقوهلم: 

(: ِسْيالَق ِدْبومل يقولوا يف )َع (،ِسْيالَق ِدْب)َع يف ؛ هربًا من اللبس(اٍفَنَم

 .( وهي قبيلةٍسْيس بالنسبة إىل )َقِبْل؛ لئال ُييٌَّقْيِس

وهو أن يقصد باملضاف إليه مسمى بعينه فعلى  وإن كان الثاني

 ِن، واْبْيرَبالزُّ ِناْب العكس حيذف املضاف دون املضاف إليه، فيقال يف:

 .(ِجيٌّْعَل، وَدوُكَراِعيٌّ ،)ُزَبْيِريٌّ : جَلْعَد ِن، واْباعَرُك

وقد يصاغ اسم واحد وينسب إليه من بعض حروف املضاف 

 (:ٍسْمَش ِدْبَع، ِسْيالَق ِدْب، وَعاِرالدَّ ِدْب)َعواملضاف إليه فيقال يف: 

 لشاعر:.قال اَعْبَشِميٌّ، ووَعْبَقِسيٌّ ،يٌِّرَدْبَع
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ــِميَّةٌ   ــْيَخٌة َعْبَشـــ ــي َشـــ ــَحُك ِمنِّـــ  وَتْضـــ

  

ــَأْن مْل  ــَرىَكـــ ــا  َتـــ ــريًا َيَماِنَيـــ ــي َأِســـ  (1)َقبِلـــ

   

وهو مقصور على السماع، شاذ؛ فال يقاس عليه.وقد قرره ابن 

 ، فقال:(1)معطي يف األلفية

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

  

ــيُّونْ  ــاِف َعْبَقِســـــ ــذَّ يف امُلَضـــــ  وَشـــــ

 (3)ْبَشـــــــــِميٌَّة وَعْبـــــــــَدِريُّ  وَع  

 

ــاِريُّ  ــوِلهْم َحــــ ــذوِذ قــــ ــَل ُشــــ  ِمْثــــ

  

اجلارية على القياس املطرد يف  -وأشار إىل أن ما عدا تلك التغيريات

 : (4)شاذة، فال تؤخذ إال مساعًا، ذكر منها أربعة أشياء-كالمهم

                                      
 . لعبد يغوي بن وقاص احلارثي( البيت من الطويل. وهو 1)

من اإلشباع. وعبشمية: من عبد مشـس بـن سـعد بـن متـيم، اسـتهزأت        )ترى( نشأت واأللف يف

 هوج.  به عند ما أسره فتى من بين عبد مشس أ

، واإلبـدال ألبـي الطيـب اللغـوي     118، ومـاتلحن فيـه العامـة للكسـائي     148انظر: املفضليات 

ــات  1/447 ــائل احللبيـ ــكالت  84، واملسـ ــف املشـ ــرب  1/847، وكشـ ــى املقـ ــة علـ ، والتعليقـ

 .  3/1117، واحملرر يف النحو 1/141

 .  1/988)الفصول اخلمسون(. انظر: احملصول  ( وقرره أيضًا يف1)

 .  1/477بعض املصادر: وَعْبَشِميٌّ ثمَّ َعْبَدِريُّ. انظر: الصفوة الصفية ( يف 3)

، 1171، 1/1171وشرح ابن القواس  ،7/11( انظر: شرح املفصل البن يعيش 4)

وقد أشار إىل شذوذ الثاني والثالث يف )الفصول اخلمسون(. . 481، 1/485والصفوة الصفية 

ينص على شذوذها، بل ذكر ما يوحي بقلتها. يقول يف . أما )ميان( فلم 1/978انظر: احملصول 

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 ُيعوض عن إحدى الياءين ألف، فتقول يف
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؛ (والقياس: )ِحْيِريٌّ ،( ِةْيَر( يف النسبة إىل )احِل: )َحاِريٌّأحدها

 ووجه شذوذه أنهم تاء التأنيث ال غري، ألنه ال حيذف منه يف النسب إال

فصار كأنه منسوب إىل  ،الياء ألفًا ؛ لئال تتواىل الكسرات والياءات أبدلوا

 ( على القياس.وقد جاء )ِحْيِريٌّ ، كما قالوا يف )َزِبيَنة(: َزَباِنّي،)َحاٍر(

 :الشاعر قال ،(ِليَقِة( يف النسبة إىل )السَّ)َسِليِقيٌّ :الثاني 

ــاَنهُ   ــوُك ِلَســــ ــُت ِبَنْحــــــِويس َيُلــــ  َفَلْســــ

  

 (1)ولِكــــْن َســـــِليِقيٌّ َأُقــــوُل َفـــــُأْعِربُ  

  
(؛ ألن النسب إىل)َفِعيَلة( َةيَفِنَح)( يف كـ)َحَنِفيس ،والقياس: َسَلِقيٌّ

 حبذف الياء وإبدال كسرة العني فتحة.

؛ (والقياس: )ُهَذْيِليٌّ(.ْيٍلُهَذ)( يف النسبة إىل : )ُهَذِليٌّالثالث 

فحذفوا الياء ملا  ألن)ُفَعْيل( إذا مل يكن فيه تاء التأنيث ال حتذف منه الياء.

 . قال الشاعر:اجتمعت ثالي ياءات وكسرة

ــاَخَرتْ   ــَي َفــ ــْدُعو إذا ِهــ ــٌة َتــ  ُهَذْيِليَّــ

  

 (1)َأبـــًا ُهـــَذِليًَّا ِمـــْن َغطاِرَفـــِة ُنْجـــدِ    

  
                                                                                    

. وشرحه احملصول 141ر: الفصول اخلمسون )َشاِمّي(: َشآم". انظ )َيَمِنّي(: َيَمان، وكذلك يف

1/974 . 

  ( البيت من الطويل. ومل أقف على قائله. 1)

، ولسان 4/111، 1/18، وشرح الشافية للرضي 1/479انظر: أساس البالغة )سلق( 

، وتاج العروس 1/494، والتصريح 3/1444، وتوضيح املقاصد 15/171العرب )سلق( 

  . 14/475)سلق( 

 الطويل. ومل أقف على قائله.  ( البيت من1)

، وشــرح املفصــل البــن يعــيش 1/187، واإلنصــاف 174، واملفصــل 435انظــر: علــل النحــو 

 .  1/1171، وشرح ابن القواس 3/37، وللخوارزمي )التخمري( 7/15



 

 

171 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 الثامن واخلمسون حمرمالعدد 

 

تمام، وهـو القيـاس، ومـرة علـى احلـذف،      فجاء بالنسب مرة على ال

 وهو عدول عن القياس.

فحــذفوا  ؛: )َيَمِنــيٌّ(القيــاس( وإىل )الــَيَمِن املنســوب)َيَمــاٍن( يف  :الرابــع

 .منها األلف واُضوَّإحدى ياءي النسب وَع

 ،وَتَهـامٍ  ،ٍمآقـوهلم: شَـ   ومن املعدولة عن القياس املطرد يف كالمهـم 

وال جيـوز   ،يٌّاِمهَـ ، وَتْأِميٌّشَـ : ، والقيـاس (َةوِتَهامَـ ، ِمْأالشَّ)يف النسبة إىل 

 .(1)تشديد الياء مع األلف فيهما؛ لئال جيمع بني العوض واملعوض منه

بـل   ،ألن ألفه مع التشـديد غـري عـوض    ؛، فإنه جيوزَهاٍم()ِت خبالف

 .(1)فتحتها فَتفَّاء، وإذا َختال َتسْردت َك( إال أنك إذا شدَِّتَهاَمَةمن لفظ )
 ،حبذف يـاء النسـبة دون ألفهـا   د، ، بالتشدي(3)يقول: َشآِميٌّ وبعضهم

( ( على طريقة قوهلم: )َشاِفِعيٌِّمْأ( املنسوب إىل )الَش)شآٍم كأنهم بنوه على

ســبوا إىل اســم ( ألنهــم إذا َن( املنســوب إىل )َشــاِفٍعاِفِعيِّيف النســب إىل )الشَّــ

؛ للنسـب ثانيـاً   يـاء نسـبة غريهـا   وا بؤمنسوب حذفوا منه ياء النسبة أواًل وجا

                                      
وقال املربد عن عن حذف إحدى الياءين والتعويض عنهما . 141انظر: الفصول اخلمسون ( 1)

   . 3/144)َيَماِنّي( فهو كالنسب إىل منسوب، وليس بالوجه". املقتضب بألف: " ومن قال: 

، والصفوة 1/1171، وشرح ابن القواس 1/111، والبديع 3/337انظر: الكتاب  (1)

 . 1/481الصفية 

   . 1/83، وشرح الشافية للرضي 338/ 3انظر: الكتاب  (3)
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( وصـرف )َبَخـاِتيّ   (،ْخِتـيس مجع )ُب اسم رجل، ()َبَخاِتّيبدليل منع صرف 

 فإنهم حذفوا الياءين فيه وأتوا بياءين غريهما للنسب.، (1)املنسوب إليه

وذكر مجال الدين ابن إياز أن أبا اخلطاب حكى اجلمع بني العـوض  

 : (1)شرح اجلملواملعوض عنه، وأنشد ابن خروف يف 

  (3)كأنََّك جاٌر للَيَماِنيِّ ُتبَِّع           فُتْصِبُح يف َأْكَناِف َمكََّة آِمنًا

ّي( اِنَمــوأن يكــون األلــف يف )َي اجلمــع بينهمــا، وذهــب الرضــي إىل جــواز

 .(4)( حممول عليهّيآِمو)َش ،لإلشباع

 مسألة: شذوذ زيادة امليم حشوًا.
 :-رمحه اهلل-قال ابن معطي

ــَرمِ   ــَد َأوَّاًل َكُمْكــــ ــيُم ِزيــــ  واملــــ

  

ــْتُهمِ   ــُزْرُقٍم وُســـــــــ ــرًا َكـــــــــ  وآِخـــــــــ

ــاِرصُ    ــَبٌن ُقَمــ ــوًا َلــ ــذَّ َحْشــ  وَشــ

  

 

ــاِمصُ  ــوُلُهم ُدَلـــ ــاٍص َقـــ ــْن ِدَلـــ  (4)َوِمـــ

  

                                      
، والصفوة 1/1171لقواس ، وشرح ابن ا3/147، والتعليقة 3/345( انظر: الكتاب 1)

 . 1/481الصفية 

     مل أقف عليه يف شرح اجلمل. ( 1)

، واحملصول 13/147انظر: أنساب األشراف ( البيت من الطويل، وهو خلالد بن جعفر. 3)

1/974 .  

وانظر شذوذات النسب يف شرح املفصل البن . 84، 1/83( انظر: شرح الشافية للرضي 4)

 .7/11يعيش 

 . 74أللفية الدرة ا( 4)
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امليم من زيادات األمساء، وال تزاد يف األفعال إال شذوذًا، حنو:  

: )َتَسكََّن، وَتَدرََّع، )َتَمْسَكَن، وَتَمْدَرَع، وَتَمْنَدَل(؛ ألن الفصيح

 . (1) وَتَندََّل(

 -إن مل تقع امليم أواًل حكم عليها باألصالة؛فأما يف األمساء 

يم. ِرل، وَكَمْأبداللة وجودها أصلية فيما يعرف له اشتقاق، حنو: َش

مشتق من  (يمِرَك)لت الريح. وَمفامليم أصلية، بدليل قوهلم: َش

، حنو ما مثل ابن معطي: (1)زيادتهاإال أن يدل دليل على -(مَرالَك)

قال عنها ابن عصفور: " ومل توجد امليم زائدة يف  (ُدَلاِمص ،وُقَماِرص)

  .(3)"هذا املوضع إال يف أماكن حمصورة، حتفظ وال يقاس عليها

، حكم بزيادة امليم فيها بداللة (4)وزادوا: )ِهْرَماس( لأَلَسِد

فلقوهلم: ِدرٌع ِداَلٌص،  ،(4)ُع الَبرَّاَقُةاالشتقاق، أما )ُدَلاِمص( وهي الدِّْر

؛ ، وأّما )ُقَماِرص( وهو اللََّبُن احَلاِمُض(7)ِداَلٌص، وهو قول اخلليل

                                      
، وشرح التعريف بضروري التصريف البن إياز 173، واملمتع 1/147( انظر: اللباب 1)

77 ،78 . 

 . 1/477، والصفوة الصفية 1/1314( انظر: شرح ابن القواس 2)

 . 1/197. وانظر: االرتشاف 171( املمتع 3)

 . 144، وشرح التصريف للثمانيين 1/141( انظر: املنصف 4)

 . 1/334، وشرح الشافية للرضي 1/157ملخصص ( انظر: ا5)

، والصفوة 1/334، وشرح الشافية للرضي 1/141، واملنصف 4/174( انظر: الكتاب 6)

 . 1/477الصفية 
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اهَلْرس،  :فمن ،، وأما )ِهْرَماس( وهو األسد(1)فلقوهلم: َلَبٌن َقاِرٌص 

ه يف ذلك كل ، فقد دل على زيادة امليم حشوًا(1)وهو قول األصمعي

  .اهَلْرسوَقاِرٌص، و ،ِداَلص :لسقوط امليم فيما ذكر من ؛االشتقاق

وذهب أبو ُعْثَماَن املازني إىل أن امليم يف )ُدَلاِمص( أصلية، 

وقال: لو قال قائل: إن )الدَُّلاِمص( من ذوات األربعة، ومعناه : 

َدِليص، وليس مبشتق من الثالثة؛لكان قواًل قويًا، كما أن )ِسَبْطر( فيه 

 .(3)ِبط( وليس منهمعنى )السَّ

وذهب ابن جين وتبعه ابن عصفور إىل أن رأي اخلليل أوجه 

مبعنى: َدِليص، ووجد امليم  وأقيس على األصول؛ألنه ملا رأى )ُدَلاِمص(

زيدت غري أول حكم على زيادتها، والذي محل املازني على ذلك قلة 

 .(4)زيادتها حشوًا

 مسألة: إبدال األلف همزة.
 :-محه اهللر-قال ابن معطي

ــَزًا ِلَيِصـــــــحْ    ــَف َهْمـــــ ــَدُلوا اأَلِلـــــ  وأْبـــــ

 

 ِمْثــــِل َحْمــــَراَء وَصــــْحراَء َيِضــــحْ   ِفــــي 

  

                                      
، ولسان 1/447، واملخصص 1/341، وديوان األدب 3/184( انظر: العني )حذي( 1)

 . 7/75 )قرص( العرب

، وشرح املفصل البن 1/45، واخلصائص 1/141( وهو قول األصمعي. انظر: املنصف 2)

 . 9/144يعيش 

 . 91. وانظر: شرح التعريف بضروري التصريف 141، 1/141( انظر: املنصف 3)

 . 174، واملمتع 1/141( انظر: املنصف 4)



 

 

174 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 الثامن واخلمسون حمرمالعدد 

 

ــَأبَّهْ   ــُذوِذِه َشـــ ــع ُشـــ ــَذاَك َمـــ  َكـــ

  

 (1)ِمْثــــُل الضَّــــَأل ْيَن َرَوْوا َدَأبَّـــــهْ  

تبدل اهلمزة من األلف على غري قياس، وذلك أن يلتقيا على   

لمة واحدة حال الدرج والساكن حدهما وهو أن يكون الساكنان يف ك

األول حرف مد ولني، والثاني مدغم، فيبدل الساكن األول همزة 

مفتوحة؛ فرارًا من اجتماع الساكنني، وذلك حنو: )َدَأبٌَّة، وَشَأبٌَّة(،وهو 

 يف قوله: ،(1)شاذ ال يقاس عليه كما قرر ابن معطي يف األلفية هنا

ــَأبَّهْ   ــُذوِذِه َشـــ ــع ُشـــ ــَذاَك َمـــ  َكـــ

  

ــهْ ِم ــَأل ْيَن َرَوْوا َدَأبَّــــ ــُل الضَّــــ  ْثــــ

 وقوله:    

 "ْه ــــــَن َرَوْوا َدَأبََّأل ْيــــــِمْثُل الضَّ " 

ڦ  چ:(3) ُيِشرُي به إىل قراءة عمرو بن عبيد وأيـوب السِّـختياني  

 [.28]النمل: چڑ ک َدأَبَّةَ چ[، و7]الفاحتة: چ الضَّأَل ِّيََڄ

                                      
 . 77الدرة األلفية ( 1)

( قال: "فاهلمزة تبدل ألفَا، 174، 173( ومل ينص على الشذوذ يف )الفصول اخلمسون2)

: رأس... وتبدل هي من األلف، حنو: داّبة، وقد تهمز فيقال: دأبة". وانظر: شرح الفصول حنو

1/1578 . 

، وخمتصر ابن خالويه 1/177، وإعراب القرآن للنحاس 1/47( انظر القراءة يف: احملتسب 3)

. وانظر: 1/179، والكشف عن وجوه القراءات 1/41، وإعراب القراءات السبع وعللها 9

 . 1/714صفية الصفوة ال
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ی ی جئ حئ مئ چ :(1)ُعَبيٍد يقرأ ْبَن قال أبو زيٍد:مسعُت َعْمَرو

ــُه َلَحــَن، حتــى َســِمعُت العــرب تقــول:      [93]الررن: :چ َجأأَأ َ َىئ ، فَظَنْنُت

ــَأبٌَّة(  ــٌة، وَشـ ــاضَّ،    (1))َدَأبَّـ ــَأمَّ( يف : اْبَيـ ــَأضَّ، واْدَهـ ــك: )اْبَيـ ــن ذلـ ، ومـ

 .(3)واْدَهامَّ

وهو قياس غري مقبول عند املازني، قال أبو العبـاس املـربد: ُقْلـُت    

 .(4)ي ُعْثَماَن: َأَتِقيُس هذا؟ فقال: ال، وال أقبله ألب

وذهب ابن عصفور إىل أنه مل يكثر كثرة ُتوجب القياس، وقصره 

  .(4)على ضرورة الشعر

وذهب أبـو البقـاء العكـربي إىل أنهـا لغـة فاشـية يف العـرب يف كـل         

 .(7)ألف بعدها حرف مشدد، حنو: ضاّل، داّبة،جاّن

ــن  ــداهلا شــذوذًا وإن وم ــدها ســاكن،   إب ــع بع ــا ُرمل يق وي عــن م

                                      
، والبحر 1/134( وهي قراءة احلسن والزهري: "َجَأن" بهمزة بدل األلف. انظر: احملتسب 1)

 . 14/113، وروح املعاني 1/141احمليط 

 . 114، واملمتع 148، 3/147، واخلصائص 47، 1/47( انظر: احملتسب 2)

والصفوة ، 1/1344، وشرح ابن القواس 15/11( انظر: شرح املفصل البن يعيش 3)

 . 1/714الصفية 

 . 114، واملمتع 1/73، وسر صناعة اإلعراب 1/181( انظر: املنصف 4)

، 1/111. قال السخاوي: "وليس كلهم يتكلم به". انظر: سفر السعادة 114( انظر: املمتع 5)

111 . 

 . 1/8( انظر: إمالء ما من به الرمحن 6)
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الــيت  ِهِتــوَزُجْريف ُأ، وذلــك (َمَتْأواخَلــ، َمَلْأ)الَعــ: أنــه كــان يهمــز  اِججَّــَعال

 : أوهلا

ــَلِمي   ــمَّ اْسـ ــَلِمي ُثـ ــا اْسـ ــا َداَر َمـــيس َيـ  َيـ

  

ــْأَلِم ــَذا الَعــــ ــُة َهــــ  (1)َفِخْنــــــِدٌف َهاَمــــ

  
باهلمزة،  رب: )ْبْأٌز(،َعِن الع بهمز )الَعْأَلِم(. وَحَكى الل ْحَياِنيُّ

 .(1)وذلك كله شاذٌّ

 مسألة: اإلدغام الشاذ.
 :-رمحه اهلل-قال ابن معطي

 َوِمـــــْن ُشـــــُذوِذ ُمـــــْدَغٍم َعْلَمـــــاءِ   

  

ــائي ــُه َجــ ــاِرِي ِمْنــ  (3)ِمْلِعــــْبِء َباْلَحــ

    

يف شرحه لأللفية:" هذا النوع  -رمحه اهلل-قال ابن القواس

مدغم ومدغم فيه. وإمنا هو حذف  ليس من اإلدغام يف التحقيق؛ لتعذر

 .(4)على غري قياس ختفيفًا...وعرب عن احلذف باإلدغام جتوزًا"

َبُنو  )َعْلَماء َبُنو ُفَلان(، فاملراد: َعَلى اْلَماِء أما قول العرب:

، فسقطت همزة الوصل يف الدْرج على ما هو قياسها، وحذفت (4)ُفالن

                                      
 ( سبق خترجيه. 1)

، ولركن 3/154، وشرح الشافية للرضي 4/317التخمري ( انظر حكاية اللحياني يف: 2)

 . 1/847الدين 

 . 78الدرة األلفية ( 3)

 . 1/749. وانظر: الصفوة الصفية 1/1378( انظر: شرح ابن القواس 4)

 . 4/484( انظر: الكتاب 5)
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ن الـُمَعرَِّفة؛ لداللتها على األلف من )َعَلى( اللتقاء الساكنني، دو

)اْلَماِء(،  )َعَلى(، والم التعريف يف التعريف، فاجتمع املثالن: الم

)َعَلْلَماء(، واستثقلوا  واإلدغام متعذر؛ لسكون الثاني؛ إذ صار اللفظ

، (1)ذلك فحذفوا احلرف املتحرك وهو الم )َعَلى( حذفًا على غري قياس

، يف: َظِلْلُت، وَمِسْسُت، (1)َأَحْسُتكما قالوا: َظْلُت، وَمْسُت، و

على غري  -وهو متحرك -وَأْحَسْسُت، فحذفوا احلرف األول

 .(3)قياس

إىل أنه" ُوجد خبط الزخمشري  -رمحه اهلل-وأشار ابن النحوية

يف هذا البيت )َعاْلَماِء( باأللف، وهو مبين على َنَظٍر صحيح؛ ألنه ملا 

للِمثَلني َبِقَيت على حرف  المه ُحذف ألف )َعَلى( للساكنني، وُحذف

هو على حرف  واحد وهو العني، فأشبهت من حروف املعاني اجلارة ما

واحد من حنو: )الباء، والكاف( فُكتبت كما ُيكتبان إذا دخال على الم 

 .(4) َماِء("ـَماِء، و بالـالتعريف، حنو: )َكال

                                      
، والصفوة 1/1378، وشرح ابن القواس 15/144( انظر: شرح املفصل البن يعيش1)

 . 1/749الصفية 

 . 417، واملمتع 1/144( انظر: املقتضب 2)

 . 1/717، واالرتشاف 1/749( انظر: انظر: الصفوة الصفية 3)

- . وقد نقلت هذا النص ألهميته وانفراده به1/875( انظر: حرز الفوائد وقيد األوابد 4)

  حسب علمي.  -رمحه اهلل
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اء، والم التعريف تدغم يف ثالثة عشر حرفًا،وهي: التاء، والث

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 

ى غري مع احلروف اليت يظهر معها ُحذف ذلك املثل أو املتقارب حذفًا عل

 .(1)قياس

ومنه يف املتقاربني، ما مثل به املصنف، وهو قوهلم: )ِمْلِعْبِء( 

وأصله: ِمْن اْلِعْبِء، اجتمع املتقاربان، وهما: نون )ِمْن(، والم 

التعريف، فُحذفت نون )ِمْن(؛ لتعذر اإلدغام يف الالم؛ اللتقاء 

 . (1)الساكنني: سكون الالم، وسكون النون

ْلَحاِرِي. واألصل: َبُنو احَلاِرِي، أو: َبِني ومثل أيضًابـ: َب

احَلاِرِي، ُحذفت نون اجلمع لإلضافة، ثم ُحذفت الواو والياء للساكنني، 

فالتقى متقاربان وهما: النون، والالم، فُحذفت النون؛ لتعذر اإلدغام 

 بتحركها وسكون الالم.

م ال وظهـر فيهـا  و( نُـ ضـيف إليـه )بَ  وهذا مطرد يف كـل اسـم قبيلـة أُ   

 ، وبين الَقْيِن،رَبْنبين الَع. يف: وَبْلُهَجيم ،نيَقْلوَب، رَبْنَعْلَبحنو: التعريف، 

 .وبين اهُلَجيم

                                      
 . 1/775( انظر: الصفوة الصفية 1)

 . 1/1379، وشرح ابن القواس 1/775( انظر: الصفوة الصفية 2)
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، وبنـو  ِرمِـ نـو النَّ وَب، اِرجَّـ و النَّنُـ َبحنـو:   وال حيذفون عند إدغامها،

 . (1)لئال جيتمع إعالالن: احلذف، واإلدغام ؛التَّْيِم

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
، واملسائل 444، واملمتع 1/479، واللباب 1/141، واملقتضب 1/435( ينظر: الكتاب 1)

 . 38السفرية 
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 اخلامتة

 راض هذا البحث أمجل ما ظهر لي من نتائج يف اآلتي:بعد استع

 وهو الفصيح، املسموع على تقعيدها يف اعتمدت الصرفية القواعد -

 حفظ، ذلك دون كان وما عليه، قيس مطردًا كثريًا كان فما مراتب، يف

 .    عليه يقس ومل

  أن )املطرد(: هو املستمر واجلاري على نظائره، فال يتخلف. -

 الب(: أكثر األشياء، ومرتبته بني الـمطرد والكثري.أن )الغ -

  أن )الكثري( دون)الغالب(. -

يف منزلة  أن )القليل( ما ينحصر وجوده على القياس على وجه القلة -

 بني املنزلتني فهو أقل من )الكثري(، وأكثر من )النادر(.

 ، فهوموافقة القياس مع غاية القلة على اجلملةأن)النادر( يعين:  -

 أقل القليل.

 .وجوده َقِليال، َلِكن َلا َيِجيء على اْلقَياس أن )الشاذ(يعين: ماكان -

 أن )الشائع، والفاشي( لفظان مرادفان لـ)الكثري(. -

 أن )النَّْزر( لفظ مرادف لـ)القليل(. -

 أن األحكام املعيارية للمسموع قد تتداخل عند بعض العلماء. -

املعياري ملسموع من كالم العرب للحكم  يف اجململ مل يتغري املصطلح -

الواحد 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(.

صرفية املنصوص عليها بالشذوذ يف )ألفية ابن بلغ جمموع األحكام ال -

 معطي( 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( -

يف )الفصول اخلمسون(، كنصه يف )الدرة األلفية( على شذوذ ملا حكم به 

مسألة شواذ النسب(، ويف )الفصول اخلمسون( ذكر ما يوحي  -)َيَمان

 بقلته.



 

 

173 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ1441 الثامن واخلمسون حمرمالعدد 

 

 املصادر واملراجع

، 1، طالقـاهرة الرسالة. للشافعي. حتقيق: أمحد حممد شاكر، مكتبة احللـيب ـ   

 م . 1945هـ/1384

:د. حممود الطناحي.مطبعة عيسى البـابي  الفصول اخلمسون.البن معطي. حتقيق

 احلليب، القاهرة.

اإلبدال. ألبي الطيب اللغوي. حتقيق: عز الدين التنوخي، مطبوعات جممع اللغة 

  م.1971هـ/ 1385العربية بدمشق، 
 -ارتشاف الضرب. ألبي حيان. حتقيق: د. حممد رجب عثمان، مكتبة اخلاجني

 م.1998هـ/ 1418القاهرة، 

غة. للزخمشري. حتقيق: حممد باسل عيون السود، دار الكتب أساس البال

 م. 1998هـ/ 1419، 1بريوت، ط -العلمية

-أسرار العربية. ألبي الربكات األنباري. حتقيق:د. فخر صاحل قدارة، دار اجليل

 م. 1994هـ/1414، 1بريوت، ط

 م. 1989هـ/1415أصول النحو العربي، للدكتور حممد عيد، عامل الكتب، 
صول يف النحو. البن السراج. حتقيق: د. عبد احلسني الفتلي، مؤسسة األ 

 م. 1984هـ/ 1454، 1بريوت، ط -الرسالة

إعراب القراءات السبع وعللها. البن خالويه. حتقيق: د. عبد الرمحن بن سليمان 

هـ/ 1413القاهرة،  -، مكتبة اخلاجني-يرمحه اهلل-العثيمني

 م.1991

قيق: زهري غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة إعراب القرآن. للنحاس. حت

 م. 1984هـ/ 1454، 1العربية، ط
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أبو  -اإلغفال. للفارسي. حتقيق: د. عبد اهلل عمر احلاج إبراهيم، اجملمع الثقايف

 م . 1553دبي،  -ظيب، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاي

فخر الدين قدارة . دار أمالي ابن احلاجب. ألبي عمرو عثمان بن احلاجب. حتقيق: 

 م .1989هـ/1459اجليل. بريوت، دار عمار ـ عّمان، 

األمثال. ألبي عبيد القاسم بن سالم. حتقيق: د. عبد اجمليد قطامش، دار املأمون 

 م. 1985هـ/ 1455دمشق،  -للرتاي

إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن. ألبي البقاء 

 بريوت. -ي، دار الكتب العلميةالعكرب

االنتصار لسيبويه على املربد. البن والد. حتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة 

 م.1997هـ/ 1417، 1بريوت، ط -الرسالة

 –أنساب األشراف. للبالذري. حتقيق: سهيل زكار، ورياض الزركلي، دار الفكر 

 م.1997هـ/ 1417، 1بريوت، ط

الف. ألبي الربكات األنباري. حتقيق: حممد حميي الدين عبد اإلنصاف يف مسائل اخل

 م. 1553هـ/ 1414، 1بريوت، ط -احلميد، املكتبة العصرية

إجياز التعريف يف علم التصريف.البن مالك.حتقيق: حممد املهدي، عمادة البحث 

 م.1551هـ/ 1411، 1ط العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،

هـ/ 1458، 1حتقيق: حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، ط اإليضاح العضدي.

 م. 1988

د. حممد الدعجاني، دار الغرب  حتقيق: للقيسي. إيضاح شواهد اإليضاح.

 م.1987 هـ/1458، 1بريوت، ط-اإلسالمي

اإليضاح يف شرح املفصل، البن احلاجب، حتقيق د. موسى بناي العليلي، مطبعة 

 م. 1977العاني، 
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النحو، ألبي القاسم الزجاج، حتقيق: د. مازن املبارك، دار  اإليضاح يف علل

 م.1997هـ / 1417، 7النفائس، ط
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 

 م. 1993هـ/1413، 1بريوت، ط -ةالنجولي اجلمل، دار الكتب العلمي

البديع يف علم العربية.البن األثري اجلزري. حتقيق: د. فتحي أمحد، ود. صاحل 

، 1العايد، منشورات مركز إحياء الرتاي اإلسالمي جبامعة أم القرى، ط

 هـ.1415

البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث. ألبي الربكات األنباري. حتقيق: د. رمضان 

 م.1997هـ/1417، 1القاهرة، ط -ب، مكتبة اخلاجنيعبدالتوا

تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي. حتقيق: جمموعة من األساتذة، مطبعة 

 م.1974هـ/ 1384حكومة الكويت، 

التبصرة والتذكرة. للصيمري. حتقيق: د. فتحي أمحد مصطفى، مطبوعات جامعة 

 م. 1981هـ/ 1451، 1أم القرى، ط

اهب النحوييني البصريني والكوفيني. للعكربي. حتقيق: د. عبد التبيني عن مذ

بريوت،  -، دار الغرب اإلسالمي-يرمحه اهلل-الرمحن العثيمني

 م.1987هـ/ 1457، 1ط

تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان. للصقلي. حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار 

 م .1995هـ/ 1415، 1بريوت، ط -الكتب العلمية

ميل يف شرح التسهيل. ألبي حيان. حتقيق: حسن هنداوي، دار التذييل والتك

 الرياض. -دمشق، ودار كنوز إشبيليا -القلم
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تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد. البن مالك. حتقيق: حممد كامل بركات، دار 

 م. 1977هـ/ 1387الكتاب العربي، 

 -التصريح مبضمون التوضيح. للشيخ: خالد األزهري، دار الكتب العلمية

 م. 1555هـ/ 1411، 1بريوت، ط

لبنان، –دار الكتب العلمية بريوت  التعريفات. لعلي بن حممد الشريف اجلرجاني.

 م.1983هـ /1453، 1ط

، 1التعليقة على كتاب سيبويه. ألبي علي الفارسي. حتقيق: د. عوض القوزي، ط

 م.1995هـ/1415

، 1د. عوض القوزي، طالتعليقة على كتاب سيبويه. ألبي علي الفارسي. حتقيق: 

 م.1995هـ/1415

، 3التكملة. للفارسي. حتقيق:د.كاظم املرجان.عامل الكتب، بريوت، ط

 م.1999هـ/1419

توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي. حتقيق: عبد الرمحن 

 م.1558-هـ1418، 1علي سليمان، دار الفكر العربي، ط

ق:د. علي توفيق احلمد.مؤسسة الرسالة، دار اجلمل يف النحو. للزجاجي.حتقي

 م.1984هـ/1454، 1األمل، ط 

مجهرة األمثال. ألبي هالل العسكري. حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، وعبد 

 م.1974هـ/1384اجمليد قطامش، القاهرة، 

احلجة للقراء السبعة. للفارسي. حتقيق: بدر الدين قهوجي، وبشري جوجياتي، دار 

 م.1993هـ/ 1413، 1مشق، طد -املأمون
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هـ(. من باب املبتدأ إىل نهاية الكتاب، 718حرز الفوائد وقيد األوابد. البن النحوية)

دراسة وحتقيقا. حتقيق:د. محود بن محاد الربعي، رسالة دكتوراه، جامعة 

 هـ.1434اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

محادي. وزارة الثقافة  حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث.د.حممد ضاري

 م.1985بغداد، -واإلعالم، دار الرشيد

 اخلصائص. البن جين. حتقيق: حممد علي النجار، دار الكتب املصرية.

هـ/ 1317الدرة األلفية يف علم العربية. البن معطي. نشرها د. زيرت ستني، ليزج، 

 م.1955

ة: د.إبراهيم ديوان األدب. للفارابي. حتقيق: د. أمحد خمتار عمر، ومراجع

 م.1553هـ/ 1414القاهرة،  -أنيس،مؤسسة دار الشعب

 -ديوان القطامي. حتقيق:د. إبراهيم السامرائي، وأمحد مطلوب، دار الثقافة

 م.1975، 1بريوت، ط

القاهرة،  -ديوان النابغة الذبياني. حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف

 .1ط

وليم بن الورد الربوسي، منشورات دار اآلفاق  ديوان رؤبة بن العجاج. حتقيق: 

 م. 1979، 1بريوت، ط –اجلديدة 

عمان  -رسالتان يف اللغة.للرماني. حتقيق:د. إبراهيم السامرائي، دار الفكر

،1984. 

-روح املعاني.لأللوسي. حتقيق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية

 هـ.1414، 1بريوت، ط

دمشق،  -ن جين. حتقيق: د. حسن هنداوي، دار القلمسر صناعة اإلعراب. الب

 م. 1993هـ/ 1413، 1ط
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 -سفر السعادة وسفري اإلفادة. للسخاوي. حتقيق: د. حممد الدالي، دار صادر

 هـ. 1414، 1بريوت، ط

 م.1985هـ/ 1455بريوت،  -سقط الزند. ألبي العالء املعري، دار صادر

 -القادر عطا، دار الكتب العلمية حممد عبد :السنن الكربى. للبيهقي. حتقيق

 م.1553هـ/ 1414، 3بريوت، ط

الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه، خلدجية احلديثي، جامعة الكويت، 

م. أصول النحو العربي، للدكتور حممود أمحد حنلة، 1974-هـ 1394

 دار املعرفة اجلامعية. 
وحممد بدوي املختون،  شرح التسهيل. البن مالك. حتقيق: د. عبد الرمحن السيد،

 م. 1995هـ/ 1415، 1مصر، ط -دار هجر

شرح التصريف. للثمانيين. حتقيق: د. إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة 

 م. 1999هـ/ 1419، 1الرياض، ط -الرشد

شرح التعريف بضروري التصريف. البن إياز. حتقيق: هادي نهر، وهالل ناجي 

 م. 1551هـ/ 1411، 1عمان، ط -احملامي، دار الفكر

شرح الرضي على الكافية. حتقيق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة 

 م.1997، 1بنغازي، ط -قازيونس

شرح ألفية ابن معطي. البن القواس. حتقيق: د. علي بن موسى الشوملي، مكتبة 

 م. 1984هـ/1454، 1الرياض،ط -اخلرجيي

محد هريدي، مركز البحث شرح الكافية الشافية. البن مالك. حتقيق: عبد املنعم أ

 م.1981هـ/ 1451، 1العلمي جبامعة أم القرى، ط
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شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري. للخوارزمي. حتقيق:د. عبد 

-، دار الغرب اإلسالمي-يرمحه اهلل-الرمحن بن سليمان العثيمني

 م.1995، 1بريوت، ط

 صر. شرح املفصل البن يعيش. إدارة الطباعة املنريية مب

شرح مجل الزجاجي. البن خروف. حتقيق: د. سلوى حممد عمر عرب، معهد 

 هـ.1419جامعة أم القرى،  -البحوي العلمية وإحياء الرتاي اإلسالمي

 شرح مجل الزجاجي. البن عصفور. حتقيق: د. صاحب أبو جناح.

 دحمم املقصود عبد. د: حتقيق لركن الدين االسرتاباذي.شرح شافية ابن احلاجب. 

 هـ/ 1414، 1الدينية، ط الثقافة ، مكتبة(دكتوراه رسالة) املقصود عبد

 م.1554

شرح شافية ابن احلاجب. للرضي. حتقيق: حممد نور احلسن، وحممد الزفزاف، 

هـ/ 1451بريوت،  -وحممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتب العلمية

 م.1981

عيد مصطفى. جممع اللغة .حتقيق: د. شرح شواهد اإليضاح املنسوب البن بري

 م.1984هـ/1454العربية، القاهرة، 

شرح كتاب اجلمل للزجاجي. البن بابشاذ.دراسة وحتقيق: حسني علي السعدي، 

 م.1553رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 

دار  أمحد حسن مهدلي، علي سيد علي.حتقيق: شرح كتاب سيبويه. للسريايف.

 م.1558، 1ط لبنان، –بريوت -الكتب العلمية
شرح مراح األرواح. لبدر الدين العيين.حتقيق:د. عبد الستار جواد، مطبعة 

  م.1995الرشيد، 
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، اهليئة املصرية العامة وآخرينشروح سقط الزند. حتقيق: مصطفى السقا، 

 م.1987هـ/1457، 3للكتاب، ط 

 -الصحاح. للجوهري. حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني

 م. 1979هـ/ 1399، 1طبريوت، 

الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية. للنيلي. حتقيق:أ. د. حمسن بن سامل 

 هـ. 1414العمريي، مركز إحياء الرتاي اإلسالمي جبامعة أم القرى عام 

الرياض، -الدرويش. مكتبة الرشد حتقيق: حممود علل النحو. البن الوراق.

 م.1999 / هـ 1415، 1ط

بن أمحد الفراهيدي. حتقيق: د. مهدي املخزومي، ود. إبراهيم العني. للخليل  

 السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.

الفائق يف غريب احلديث واألثر. للزخمشري. حتقيق: علي حممد البجاوي، وحممد 

 .1لبنان، ط -أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة

 عباس، إحسان. د :حتقيق. البكري عبيد ألبي. األمثال كتاب شرح يف املقال فصل

 .م1971/ هـ1391 بريوت، -الرسالة مؤسسة عابدين، اجمليد عبد. ود

 الفصول اخلمسون.حتقيق: د. حممود الطناحي. مطبعة عيسى البابي احلليب وشركاه.

 -القاموس احمليط. للفريوز آبادي. حتقيق: مكتب حتقيق الرتاي يف مؤسسة الرسالة

 م.1554هـ/ 1417، 8بريوت، ط

ملطارحة. البن إياز البغدادي. حتقيق: د. عبد اهلل عمر احلاج إبراهيم، مكتبة قواعد ا

 م.1511هـ/1411، 1الرياض،ط-العبيكان

كتاب الكليات. للكفوي. حتقيق: د. عدنان درويش، وحممد املصري، مؤسسة 

 م.1998هـ/ 1419، 1بريوت، ط  -الرسالة
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بريوت،  -عامل الكتبكتاب سيبويه. حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، 

 م.1983هـ/ 1453، 3ط

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: 

م 1981هـ/1451، 1بريوت، ط -حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة

 . 
اللباب يف علل البناء واإلعراب. للعكربي. حتقيق: د. غازي خمتار طليمات، و د. 

عبد اإلله نبهان، مطبوعات مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاي بدبي، دار 

 م.1551هـ/1411دمشق، -بريوت، ودار الفكر-الفكر املعاصر

 هـ.1414 ،3بريوت، ط -لسان العرب. البن منظور. دار صادر

عمادة البحث  اللمحة يف شرح امللحة. البن الضائع. حتقيق: إبراهيم الصاعدي.

 م.1554هـ/1414، 1العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط

 الكويت.  -اللمع. البن جين. حتقيق: د. فائز فارس، دار الكتب الثقافية 
-التواب، دار الرفاعي ما تلحن فيه العامة. للكسائي.حتقيق:د. رمضان عبد

 القاهرة.  -الرياض، مكتبة اخلاجني

د. هدى حممود قراعة. مكتبة اخلاجني  ما ينصرف وما الينصرف. للزجاج. حتقيق:

 م.1555هـ/ 1415، 3بالقاهرة . ط

جممع األمثال. ألبي الفضل امليداني. حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 

 م. 1949هـ/ 1379القاهرة، 
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ب يف تبيني شواذ القراءات. البن جين. حتقيق: علي النجدي ناصف، ود. احملتس

وزارة األوقاف اجمللس  عبدالفتاح إمساعيل شليب، عبد احلليم النجار، ود.

 م. 1994 هـ/1414القاهرة،  -األعلى للشؤون اإلسالمية

 -احملرر يف النحو. للهرمي. حتقيق: د. منصور علي حممد عبد السميع، دار السالم

 م.1554مصر، 
)شرح فصول ابن معط يف النحو(. البن إياز البغدادي.  احملصول يف شرح الفصول

، 1عمان، ط -حتقيق: د. شريف عبد الكريم النجار، دار عمار

 م. 1515هـ/ 1431

 م .1987 ،خمتار الصحاح. للرازي. مكتبة لبنان

 القاهرة.-نيبخمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع. البن خالويه. مكتبة املت

 -املخصص. البن سيده. حتقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء الرتاي العربي

 م. 1997هـ/ 1417، 1بريوت، ط

، القاهرة -رمضان عبد التواب. مكتبة اخلاجني د. حتقيق: املذكر واملؤنث للمربد.

 م.1997هـ/ 1417، 1ط
 م. 1971 هـ/1391املرجتل. البن اخلشاب. حتقيق: علي حيدر، دمشق، 

املزهر.للسيوطي. شرح وتعليق: حممد أبو الفضل إبراهيم، وآخرين. املكتبة 

 م.1559هـ/ 1435العصرية، بريوت، 

القاهرة ،  -املسائل البصريات. حتقيق: د. حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدني

 م. 1984هـ/ 1454، 1ط

 -ار املنارةدمشق، د -املسائل احللبيات. حتقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم

 م. 1987هـ/ 1457، 1بريوت، ط
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 الضامن.مؤسسة صاحل حامت. د: النحو.البن هشام. حتقيق يف السفرية املسائل

 م.1983 هـ/1453 ،1بريوت، ط – الرسالة

، 1القاهرة ، ط -د. حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدني املسائل العسكرية.

 م. 1981هـ/ 1453

الكويف. حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة  مصنف ابن أبي شيبة. ألبي شيبة 

 هـ. 1459، 1الرياض، ط -الرشد
 م.1983هـ/ 1453، 3بريوت، ط -معاني القرآن للفراء. عامل الكتب

 –املعجم الكبري. للطرباني. حتقيق: محدي بن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

 . 1القاهرة، ط

د السالم حممد هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة. البن فارس. حتقيق: عب

 م. 1979 هـ/1399

-اإلعراب. للزخمشري. حتقيق: د. علي بوم حلم. مكتبة اهلالل صنعة يف املفصل

 م.1993، 1بريوت، ط

املفضليات.حتقيق وشرح: أمحد حممد شاكر، وعبد السالم حممد هارون، دار 

 .7القاهرة، ط-املعارف

كافية. لإلمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة ال

وآخرين،  -يرمحه اهلل- د. عبد الرمحن العثيمني الشاطيب. حتقيق:

 م. 1557هـ/ 1418، 1مطبوعات جامعة أم القرى، ط

املقتصد يف شرح اإليضاح. لعبد القاهر اجلرجاني. حتقيق: د. كاظم املرجان، دار  

 م.1981بغداد،  -الرشيد

 بريوت. -عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب املقتضب. حتقيق:
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املقرب. البن عصفور. حتقيق: أمحد عبد الستار اجلواري، وعبد اهلل اجلبوري، 

 م. 1971هـ/ 1391، 1ط

-مكتبة لبناناملمتع يف التصريف البن عصفور. حتقيق: د. فخر الدين قباوة، 

 م.1997، 1لبنان، ط

وعبد اهلل أمني، إدارة إحياء الرتاي املنصف. البن جين. حتقيق: إبراهيم مصطفى، 

 م.1944هـ/ 1373، 1مصر، ط -القديم

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب. 

، بريوت -للمقري التلمساني. حتقيق: إحسان عباس، دار صادر

 م.1988هـ/1458
سن سلطان، النكت يف تفسري كتاب سيبويه. لألعلم. حتقيق: زهري عبد احمل

هـ/ 1457، 1الكويت، ط -منشورات معهد املخطوطات العربية

 م.1987

 همع اهلوامع. للسيوطي. حتقيق: عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية مبصر.

 

*** 
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 Al-muqarab. by Ibn Asfour. Investigated by: Ahmed Abdel-Sattar Al-

Jawary 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 al-

Salam 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 Al-

Qura 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. 
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 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 
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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. 

 

Key Words :levels, levels of hearing, Alfiyah of Ibn Muti, Ibn 

Muti, Abnormal as a model. 
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 حـــــّد الّظرف عند ابن مالك وموقف الّنحويني منه   

 بد العزيز بن حممد  الوقيت عبد اهلل بن عد. 

 جامعة القصيم  – كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية

 

 هـ92/6/1441 تاريخ قبول البحث:               هـ7/4/1441تاريخ تقديم البحث: 

 

 ملخص الدراسة:

يتحّدث هذا البحث عن الظّـــرف وحّده عند ابن مالك، ويعرج على موقف 
 ن خالل مبحثني:النحويني منه، وذلك م

املبحث األّول اشتمل على تعريف احلّد عند الّنحويني، وبيان أشهر أقــــواهلم 
 فيه، وعرض مبّسط ألهّم الفروقات بينهم يف تعريفه.

رف، املبحث الثّاين: اشتمل على موقف الّنحويني من حـــــّد ابن مالك للظّـــ
ويبنّي وجه املأخذ عليه، ويركز على األلفاظ اليت استعملها ابن مالك يف 
تعريفه للظّــرف، ويبنّي ما ميكن أن ُيَسمَّى تباينًا يف أقواهلم يف تعريفهم له، 

 وتداخالً مع غريه، مبا حييله إىل حكم مغاير.
وت مث يعرّج البحث على بعض املصطلحات اليت استعملها النحويون، والتفا

فيما بينهم يف استعماهلا وحيرر بعض أقواهلم يف ذلك، مثَّ خيتم أببرز النتائج 
 والتوصيات اليت خرج هبا.

 الكلمات املفتاحية:
 املآخذ على ابن مالك –ابن مالك  –الظرف 
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 املقدمة 

د، وعلى احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على سّيدنا ونبينا حمّم

 آله وصحبه أمجعني، وبعد:

مسألة هم لقواعده ضبطفإّن مما اعتنى به الّنحوّيون يف تآليفهم للّنحو و

من  الّنحويني وجد من حيُث، ، ومقدمات أبوابهاحلدود النحوّية ضبط

، مبه يف كتبه ُعنوا، ومنهم من (4) يف خاّصهذا املوضوع بتأل أفرد

 ودونوه يف مؤلفاتهم.

وقد شّدني اهتمام النحويني باحلدود الّنحـــــوية إىل الوقوف عليها 

، تضارب حوهلايشبه الم يف بعضها ما وجدت لديه والقراءة حوهلا، وقد

 عزمُت على أن أدرَس املوضوع بدّقة، وأحبثه بتمّعن، وأعرضه علىف

 الّنحويني، فبدأت جبمع املسائل اليت ميكن أن تعّدحملققني من كبار ا

غري ، فألفيُتها -يف رأيي – التعارض ، أو ملمحًا من مالمحتعارضًا

، شديدين للحكم له، أو عليه منها حيتاج إىل فحص ومتّعن ، وكلٌّقليلة

متعرضًا ، فقط عند ابن مالك الّظرفحّد فرأيت أن قصر حبثي على 

من ذلك احلّد عنده، ومعّرجا على استعمال  لّنحوينياملوقف بعض 

                                      
 (  كالرماني يف كتابه احلدود يف النحو، واألبذي يف كتابه احلدود يف علم النحو، ومل أقف1)

عليهما، ولعلهما مما فقد من كتب النحو، وكذلك الفاكهي يف كتابه احلدود النحوية، وشرحه 

قيق الدكتور حممد الطيب اإلبراهيم يف رسالته للماجستري/ طبعة دار هلا، والذي طبع بتح

 م.4991النفائس / الطبعة األوىل عام 
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باإلضافة إىل -النحويني لبعض املصطلحات فيه، ويهدف هذا البحث 

 إىل أمور منها: -ما سبق

 مجع أقوال احملققني من النحويني يف حّد الظرف.-

 الوقوف على حّد الظرف عند ابن مالك، وحترير القول فيه.-

ضبط احلدود النحوية وقوة احرتازهم من إبراز عناية النحويني يف - 

 تداخلها.  

 وقد وضعُت عنوانًا هلذا البحِث فأمسيته:

 حـــــّد الّظرف عند ابن مالك وموقف النحويني منه

 ومتهيد مقدمةتسبقها جاءت يف ثالثة مباحث  ،رمست له خّطةقد و

 هذا النحو: خامتة علىتتلوها و

 وأشهر أقواهلم فيه.، وينيّظرف عند النح: حّد الاملبحُث األّول

 حـــــدُّ الّظرف عند ابن مالك. موقف النحويني من :ثانياملبحُث ال

 وفيها دونت أبرز ما ظهر لي من نتائج وتوصيات.اخلامتة: 

وأسأل اهلل أن أكون قد وفقت يف استجالء هذه املسألة، وبيان قوة 

  واعده.استدراك النحويني، ومنهجهم يف تثبيت مسائل النحو وضبط ق

قبل الّدخول يف ذكر حّد الّظرف عند النحويني البّد من معرفة املراد من 

احلّد عمومًا، والوقوف باختصار على شروطه ليكون ذلك مدخـــاًل هامًا 

إىل مناقشة مسألة هذا البحث، والوصول بها إىل اهلدف من العزم على 

 حبثها.
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ذا يسّمى البواب حّدادًا؛ فاحلّد يف اللغة: من حّد حيّد، وهو املنع؛ وهل

 .(4)ألّنه مينع الناس من دخول الدار

وهو اصطالحًا: قوٌل دالٌّ على ماهّية الّشيء وحقيقته، أو هو بشكل 

ا ُحدَّ به، ومينُع غريه من ما مينُع الشيَء احملدوَد من اخلروِج عّم أوضح:

 .(3)خوِل فيهالّد

 طه أن يكون جامعًا مانعًا.، وشر(3)مت ما يكون من البيان عن احملدودوهو أ

وفائدته: حصر احلّد يف احملدود، وذهاب الذهن إليه مبجرد ذكره، وفصله 

 .(1) عن غريه من احلقائق واملاهّيات، ومنعه من االلتباس بغريه

 ؛ريهغُيفيد معنى متييز اْلَمْحدود من  ّدحلَوايقول أبو هالل العْسكرّي:"

ومسي  ؛واد كذاـــالّس ّدـــوح ،رة كذااْلُقْد ّدــح :مونوهلذا قال املتكّل

ييز له من متوِفي هذا  ،غريه من اْلمحدود ِفي ما هو حد له نعألنَّه مي ًاحد

 يقولوا ملاْشرتى الدَّار حبدودها و :ونرطّيـــل الّشاوهلذا ق ؛غريه

وال يقال للعامل  ،وهلذا يقال للعامل نهاية ؛أمجع للمعنى هألّن ؛اتهانهاي

حد الّشْيء  وهو بعيد وعندهم أّن ،ن قيل فعلى االستعارةفِإ ،ّدــــح

 .(5)"نهم

                                      
 .32(  ينظر: لسان العرب مادة ح د د ، والتعريفات للجرجاني 4)

 .32(  ينظر: التعريفات للجرجاني 3)

 .23(  ينظر: الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري2)

 .23اللغوية ألبي هالل العسكري(  ينظر: الفروق 1)

 .391(  الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري 2)
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ومتيقن عدمها يف  ،نة يف أشياءإمنا هو صفات ما متيّقإذن  ّدـــــاحلف

 .(4)مبا فيه ر، فتصف كاًلــــَخشياء ُأأ

ومل أقف على خماِلٍف يف هذا، ويّتضح مما سبق أّن من شروِط احلّد 

 واكتماله عدم تلبسه بغريه.

وسيتضح يف املباحث اآلتية تعامل ابن مالك مع هذا احلّد، وموقف 

 الّنحويني من هذا التعامل وفقًا هلذا املصطَلح.  

 :وأشهر أقواهلم فيه، الّظرف عند الّنحوينياملبحُث األّول: حّد 

 عليه، بعضهم يطلقها اليت املصطلحات بعض النحويني عند للظرف

 ومنها:

والوعاء، والصفة، واألخريات تسمية املفعول فيه، واحملّل،  

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

                                      
 .49(  التقريب حلد املنطق 4)

، والفراء من أبرز الكوفيني الذين يسمون 4/301( ينظر: األصول يف النحو البن السراج3)

ألقعدّن هلم }:" وقوله: 4/272الظرف صفة، إذ يقول يف كتابه معاني القرآن

 : ألقعدنَّ هلم على طريقهم أو يف طريقهم. وإلقاء الصفة من-واهلل أعلم -ملعنىا{صراطك

هذا جائز، كما قال: قعدت لك وجه الطريق، وعلى وجه الطريق؛ ألن الطريق صفة ِفي 

 املعنى، فاحتمل ما حيتمله اليوم والليلة والعام ِإذا قيل: آتيك غًدا أو آتيك يف غد".
  .4/301صول يف النحـــو البن السراج، األ1/92( ينظر: املقتضب2)
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مصطلح الظرف يف عنوان هذا البحث ألن هذا املصطلح هو ما صّدر به 

 ، ولشهرة هذا املصطلح بالنسبة لغريه.(4)ابن مالك حّده له يف ألفيته

ـ ه472]تة عند أوائل النحويني، كاخلليلوّيـــحف احلدود النَّعَرمل ُتهذا و

فلم ، (3)بصيغتها وهيئتها اليت عرفت به بعدهما ـه430]توسيبويه

ينسب إليهما حــدٌّ من احلدود النحوية بصيغتها وهيئتها املعروفة بعدهما، 

 فضاًل عن حّد الظرف.

ولكين سأعرض لكالم بعض أوائل النحويني عن الظرف، ومنهم 

د، وابن السراج، حلني الوصول إىل أّول من حده بصيغته سيبويه، واملرّب

 النهائية حسب اطالعي على أقواهلم.

 سيبويه:-

ذكر سيبويه الظرف مرات مبصطلح الظرف، ومرات مبصطلح املفعول 

فيه، ومل حيّده، أو يعرفه، وإمنا كان ذكره له إرهاًصا ولبنة أساًسا من 

ن جاء بعده، وقد عقد له باًبا لبنات بنائه، وتعريفه، وطريًقا خصبًة مل

ذا باب ما َيْجِرى مّما يكون ظرفًا هذا اجملَرى كاماًل، فيقول سيبويه:"ه

يوُم اجُلمعة َألقاك فيه، وأقلُّ يوٍم ال َألقاك فيه، وَأقلُّ يوٍم  :وذلك قولك

فصارت  ،ال أصوُم فيه، وَخطيُئة يوٍم ال َأصيُد فيه، ومكاُنكم قمُت فيه

َترتفع باالبتداء كارتفاع عِبد اهلل، وصار ما بعدها مبنيَّا هذه اأَلحرُف 

                                      
 . 40( ألفية مالك ص 4)

 . 43(  ينظر: كتاب شرح احلدود النحوية قسم الدراسة ص3)
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عليها كبناء الفعل على االسم األّول، فكأّنك قلَت: يوُم اجلمعُة مباَرٌك 

 ومكاُنكم حسٌن، وصار الفُعل فى موضع هذا.

اآلِخِر إضماُر اليوم واملكاِن، فخرج  وإنَّما صار هذا كهذا حني صار يف

كما خُيرُج ِإذا قلَت: يوُم اجلمعِة مباَرٌك، فِإذا قلت:  اِمْن أْن يكوَن ظرًف

موضع مبارٍك حيُث كان امُلْضَمُر هو األوََّل  فُصمتُه يف ،يوُم اجلمعة ُصمْتُه

 .(4)"كما كان املباَرُك هو األّوَل

وهو هنا يتحّدث عن تصّرف الّظــرف، وانتقاله من الّظرفية إىل غريها من 

 املعاني واألعاريب.

ومما ُيختار حّدث عن الّظرف يف حال نيابة الصفة منابه، فيقول أيضًا:"ويت

فيه أن يكون ظرفًا ويقُبُح أن يكون غرَي ظرف، صفُة األحيان، تقول: 

سري عليه طوياًل، وسري عليه حديثا، وسري عليه كثريًا، وسري عليه 

 .(2)"قليال، وسري عليه قدميا

جُلَمعُة، َفتنصب على أنَّه ظرٌف، ال وتقول: قد عرفُت َأىَّ يوٍم ا ويقول:"

 .(2)"على عرفُت. وإْن مل َتجعله ظرفا رفعَت

والدهُر َدهاريُر كلَّ حاٍل وكلَّ مّرة، أى فى كّل وبعده بسطرين يقول:"

حال وفى كّل مرَّة، فانَتصب ألنه ظرف، كما تقول: القتاُل كلَّ مّرة، 

                                      
 .4/31(  الكتاب 4)
 .4/337(  الكتاب 3)
 .4/310(  الكتاب 2)
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يتحّدث عن إعراب  ، وهو يف هذه الّنصوص(4)"وكلَّ أحواِل الدَّهر

 الّظـــرف، 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 

وسألته عن قول بعض العرب، وهو قليل: مذ عاٌم أول؟ سيبويه:"

 ٌم قبل عامك.فقال: جعلوه ظرفًا يف ها املوضع، فكأنه قال: مذ عا

وسألته عن قوله: زيد أسفل منك؟ فقال: هذا ظرف، كقوله عز 

كأنه قال: زيٌد يف مكاٍن أسفل من  ،(والرَّكب أسفل منكم)وجل:

 ،ومثل احلذف يف أوَّل لكثرة استعماهلم إياه قوهلم: ال عليك ،مكانك

 ...فاحلذف يف هذا املوضع كهذا

حتٍت، ومن قبٍل، ومن  وسألته عن قوله: من دوٍن، ومن فوٍق، ومن

بعٍد، ومن دبٍر؟ ومن خالف؟ فقال: أجروا هذا جمرى األمساء املتمكنة، 

 .(3)"ألنهَّا تضاف وتستعمل غري ظرف

بهذا يتضح أن اخلليل وسيبويه قدما أساًسا بنائيا متيًنا للظرف، وقد كان 

كما ذكرت إرهاصًا حلّده ولرمسه يف مصطلح جامع مانع يف العصور 

 هلما.الالحقة 

 

                                      
 .4/314(  الكتاب 4)
 .2/339(  الكتاب 3)
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 املرّبد:-

)َهَذا َباب  حتّدث املرّبد عن الظرف، وعقد له باًبا يف كتابه، فقال:"

: َأمَساء الزَّمان يَفَأما الظروف فه اْلِإْخَبار َعن الظروف واملصادر(

 .فعالأَل: َأمساء ايوأما املصادر فه ،واألمكنة

ذا قال ِإ -لك وذلك قومكن فاإلخبار َعنه َجاِئز، تاعلم َأن كل ظرف م 

زيد ِفيه خلفك،  يقائل: زيد خلفك: أخرب عن )خلف( قلت: الذ

ا ِإذا ا يكون ظرًفوإمن ،اقد خرج من َأن يكون ظرًفو فرتفعه؛ ألّنه اسم،

ن املعنى: زيد ُمستقر فى هذا ئا؛ حنو: زيد َخلفك؛ أليتضمن ش

 .(4)"املوضع

مفعول فيها فِإن قال قاِئل فما بالك تقدم الظروف َوِهي  ويقول أيضًا:"

بيه كما عمل ِفي ْن جيوز َأن يعمل ِفيها التَّالو ،والعامل معنى الفعل

 ؟فمن َأْين اْختلَفا ،اهما مفعول ِفيهكَلو ،احلال

 سم األول فاعاًلالفصل بني احلال والظرف َأن احلال هي اال :قيل َله

والظرف متضّمن  ،داء وخربهتك من االبِلَأو غري ذ ،َأو مفُعواًل ،كان

لحال وغريها وَيقع شْيء ِإلَّا ِفي زمان ومكان فاحلال تقع ِفي الظروف ل

فِإذا قلت يْوم اجلُمعة زيد ِفي ، والظروف َلا ُيَقال ِإنََّها َواقَعة ِفي اْلَحال

ِإذا قلت ، وغري زيد َوقد عمل ِفيِه اْسِتْقَرار زيد (ْوم اْلُجُمَعةــــ)يالدَّار ف

وزيد  ،ا قاِئماذلك ضربت زيًدكب ُهَو زيد وَجاَءِني زيد َراِكًبا فالراك

                                      
 .2/403(  املقتضب 4)
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فالقائم والراكب َوَما أشبه َذِلك ُهَو زيد فلّما كان ِإّياه عمل  ،منطلق راِكًبا

 فعول به ِلَأّنه اسم مثلهِفيه َما يْعمل ِفي امل

ان غريهما ِفي املعنى ِإّنما هو اسم كه وريا هلذا وغوملا كان الّظرف متضمًن

َيخلو من َكون ِفيَها واستقرار َكاَن الناصب َلهما اْلَمْعنى زمان َأو مكان َلا 

 .(4)"الَِّذي ِجيَء بهما من َأجله

وإذا وصلت إىل كالم ابن السّراج عن حّد 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 تكّون.

املفعول فيه ينقسم على قسمني: زمان ده يقول عن الظرف:"فأج

فإن مجيع األفعال تتعدى إىل كل ضرب منه معرفة  ،أما الزمان ،ومكان

وذلك أن األفعال صيغت من املصادر بأقسام األزمنة كما  ،كان أو نكرة

 ،فما نصب من أمساء الزمان فانتصابه على أنه ظرف ،بينا فيما تقدم

 ،فيحسن معه فتقول: قمت اليوم (يف) ظرف أعينوتعتربه حبرف ال

ولذلك مسيت  ،وإن مل تذكرها (يف)فأنت تريد معنى  ،وقمت يف اليوم

أال ترى أنك إذا  (؛يف)ظروًفا؛ ألنها قامت مقام  -إذا نصبت-

 .(3)"ثم قيل لك: أكن عن اليوم قلت: قمت فيه ،قلت: قمت اليوم

                                      
 .1/474(  املقتضب 4)
 .4/490يف النحو  (  األصول3)
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 عن الظرف أجدهم مل وبهذا العرض السريع لكالم أوائل النحويني

حيّدوه بصيغته النهائية اليت عرف بها فيما بعد، وإن كانوا بنوا أساس هذا 

 احلّد، وأرسوا أركانه.

هو أّوُل من حّد املفعول فيه، وهو املسّمى  ـه293لعّل ابن جين]تو

من َأمَساء  اْسٍم الّظْرف كلُّ اْعَلم َأّنبصيغته النهائية، حيث قال:"(4)ظرفًا

 َلفظه كقولك قْمت يفوليست  )يف(،ان َأو اْلَمَكان ُيراُد ِفيِه معنى الزََّم

 ،معناه قمت ِفي اْلَيوم وجلست ِفي َمَكانك ألّن ؛اليوم وجلست مكَانك

ِإَلى اللَّْفظ َكاَن َما بعدها امسا َصِرحًيا َوَصاَر التضمن  (ِفي)َفِإن ظهرت 

 .(3)"الكوفة يف َتقول سرت ِفي يوَم اجلمَعة وجلسُتــــــ)يف( ل

وليس كالم ابن جين يف تعريفه للظرف يف معزل عن كالم من سبقه من 

النحويني، بل هو منبثٌق من كالمهم، وحديثهم عنه، وإن كان 

، كما سبق عرض ذلك آنفًا؛ إذ قوله هذا عن الّظرف هو معنى (2)متفرقًا

 مانع. قوهلم عنه غري أنه ليس مبا قصده به ابن جين من إرادة حد جامٍع

                                      
(  هذه التسمية خاصة بالبصريني، وأما الكوفيون فيسمونها احملال واألوعية، قال ابن 4)

، 432اخلباز:"وهذا النزاع اصطالحي، وال منافاة بني التسميتني". توجيه اللمع البن اخلباز 

 .2/4239وينظر: االرتشاف ألبي حيان 
 . 22(  اللمع يف العربية 3)
 .1/213، املقتضب 394، 301، 444-4/440لكتاب لسيبويه (  ينظر: ا2)
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:"الّظرف: كّل اسم من أمساء الزمان هـ213ويقول ابن الشجري]ت

واملكان )يف( مقّدرة فيه، فإن ظهرت إىل اللفظ صارت هي الظرف، 

 .(4)وصار ما بعدها امسًا صرحيًا"

ويظهر االختالف هنا بينه وبني حد ابن جين يف تقديم بعض مفرداته، 

األهم فيه هو أنه استعمل أوتأخري بعضها، واالستغناء عن األمثلة، و

 لتضمن )يف( مصطلح التقدير.

واّلذي ُيطلق عليه )الّظرف( عْند النحويِِّين :"ـه141ويقول العكربي]ت

ضوع مَلعنى وف امَلرألنَّ احل ؛وليست يف لفظه ،إظهاُر )ِفي( ها حُسن ِفيـــم

"بها سم عليها صار مسمًَّىودلَّ اال ،)ِفي( فِإذا مل تكن ةرفيالّظ
(2)

. 

وجوهر الفرق يف حد العكربي للظرف يف أنه استعمل فيه مصطلح 

 )اإلظهار(.

رف أهل هذه الصناعة ــــ:"اعلْم أّن الّظرَف يف ُعـه112]يعيش ابُن ويقول

ليس كلَّ اسم من أمساء الزمان واملكان على اإلطالق، بل الظرف فيها 

 .(2)"ماكان منتصبًا على تقدير )يف(، واعتباره جبواز ظهورها معه

وهذا احلّد يلتقي يف املعنى مع ما ذكره ابن الشجري من أنه استعمل 

 مصطلح الّتقدير.

                                      
 .3/273(  أمالي ابن الشجري4)
 .4/374(  اللباب يف علل البناء واإلعراب3)
 .3/14(  شرح املفصل 2)



 

 
341 

 حويني منهحـــــّد الّظرف عند ابن مالك وموقف الّن

 عبد اهلل عبد العزيز حممد الوقيت د. 

 

الّظرف بقوله:"املفعوُل فيه هو ما ُفِعَل فيه  ـه111ويعّرف ابُن احلاجب]ت

 .(4)ِفْعٌل َمْذُكور، من زمان، أو مكان، وشرط نصبه تقدير )يف("

نصب من اسم زمان، أو  املفعول فيه هو ما:"هـ173ويقول ابن مالك]ت

 .(2)"دون لفظها (يف)مكان مقارن ملعنى 

هنا ابن مالك استعمل مصطلح املقارنة يف حّده للظرف، وسيأتي مزيد 

حديث عن استعمال ابن مالك لبعض املصطلحات عندما حّد الظرف يف 

 عدد من كتبه.

 (يف)رف: ما ُضمَِّن معنى الّظ:"ـه713ويقول ابن هشام]ت

اسم وقت، أو اسم مكان، أو اسم عرضت داللته على  باطِّراد: من

 .(2)فاملكان والزمان، كـ امكث هنا أزُمًنا"، أحدهما، أو جار جمراه

وهو  ،ُعول ِفيه وهَو اْلُمَسّمى ظرفافامَل ثم يقول يف كتاب آخر له:"

كقولك صمت  (ِفي)ط عليه عامل على معنى كل اْسم زَمان َأو َمَكان سّل

 .(1)"ست أمامكميس وَجَليوم اخل

املفعول ِفيِه َوُهَو َما ذكر فضلة ويقول يف شرح شذور الذهب:"

ْقَداًرا َأو مادته م م َأو ُمِفيدهألجل َأمر َوقع ِفيه من زَمان ُمطلًقا َأو مكان مْب

                                      
 .3/131(  شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب4)
 .3/172(  شرح الكافية الشافية3)
 .3/301(  أوضح املسالك2)
 .339لندى(  شرح قطر ا1)
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ِميس َوَجَلست أمامك وسرت َعامله ك صمت يْوًما َأو َيْوم اخل َمادَّة

 .(4)..."فرسخا وجَلست جملسك

هنا أن ابن هشام استعمل مصطلحني آخرين مغايرين يف ويلحظ 

حده للظرف، وهما مصطلح التضمن، ومصطلح التسليط، واألخري مل 

 أره عند غريه.

صاحُب الّتعريفات:"املفعول فيه هو ما ُفِعَل  ـه341ويقول اجلرجاني]ت

 ، وهذا هو كالم ابن احلاجب نفسه يف(3)فيه ِفْعٌل َمْذُكور لفظًا، أو تقديرا"

 هذا احلّد.

)ِفي(  ىن من اسم وقت معنوهو َما ضّم:"ـه944ويقول الّسيوطي]ت

وقت لهم ابويصلح له م ،ناصب له باطراد لواقع ِفيه ولو مقدرًا

 .(3)"هوخمتّص

ويلحظ أن السيوطي أخذ مبصطلح التضّمن، كما فعل ابن هشام يف أحد 

 تعاريفه.

: ما ذكر فضلة ألجل بقوله:"حّد املفعول فيهـ ه973وعّرفه الفاكهي]ت

 .(1)أمر وقع فيه من اسم زمان مطلقًا، أو مكان مبهم"

                                      
 .399(  شرح شذور الذهب 4)
 . 331(  التعريفات للجرجاني 3)

 . 3/427(  همع اهلوامع2)
 . 413(  شرح احلدود النحوية للفاكهي 1)
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هذه أبرز تعاريف الظّرف عند النحويني، وقد تبّين من خالهلا أن أكثرهم 

ابتعد عن استعمال مصطلح )التضّمن(، ومشتقاته، إذ بعضهم استعمل 

مصطلح )التقدير(، كابن الشجري، وابن يعيش وابن احلاجب، وابن 

، وبعضهم استعمل مصطلح )اإلرادة( كابن (4)ـه343يل اليمين]تهط

جين، وبعضهم استعمل مصطلح )اإلظهار(، كالعكربي، وبعضهم 

استعمل مصطلح )املقارنة( كابن مالك يف أحد قوليه، وبعضهم مصطلح 

)سّلط(، كابن هشام يف أحد قوليه، وبعضهم استعمل مصطلح 

 .(3)ـه790)اإلفهام( كالشاطيب]ت

مجيًعا اتفقوا على التصاق تعريفه باحلرف تضمنًا، أو وهم 

 تقديرًا، 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 )التضّمن( يف احلد، 

عليه يف هذا، ورأيت اقتصاره على ولكثرة شراح كتبه، واستدراكاتهم 

 .(2)أكثر االستشكاالت ورودًا عند شارحي كتبه، كما سيأتي

 :موقف النحوّيني من حد الظرف عند ابن مالكاني: املبحُث الّث

                                      
 .213( عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم 4)

 .2/337(ينظر: املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية3)

حــــويني توقفوا عند حد ابن مالك للظرف، ولكن الذي يعنيين منها يف هذا (  احلّق أن الّن2)

البحث هو استعمال مصطلح )التضّمن( لكونه يقف بالّظرف بني مفرتق طرق إما اإلعراب، أو 

 البناء، كما سأحاول إظهار ذلك يف املبحث التالي.
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سوف أعرض حّلد الظرف عند ابن مالك كمدخل ملناقشة موقف  

لماء الّنحو النحويني من قوله يف هذا احلّد؛ إْذ ُيَعّد ابن مالك من أشهر ع

إتقاًنا يف تأليف الكتب وبراعة يف صوغها، وكذلك يعّد من أشهر من 

 ُخـــِدمت تآليفه بالشرح واالختصار، والتعليق، والتهذيب.

 :"(4)وقد عّرف ابن مالك الّظرف يف ألفيته بقوله

 باّطراد كُهنا امُكث َأزُمنا (يف) اضّمن الّظرف وقٌت، أو مكاٌن

 -من اسم وقٍت، أو مكان-"هو ما ضّمن وله:وعّرفه يف التسهيل بق

 .(3)راد لواقع فيه مذكور، أو مقّدر ناصب له"معنى )يف( باّط

ويقول يف شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ:"فما تضّمن معنى )يف( على 

 .(2)الوجه الذي قررته فهو ظرف، وما كان خبالف ذلك فليس بظرف"

صد النحوية، وسبك املنظوم وفك وعّرفه بكتابيه الفوائد احملوية يف املقا

 .(1)املختوم بقوله:"وهو ما تضمن معنى )يف( إليقاع فيه("

 وعرفه بكتابه الكافية الشافية بقوله:"

 .(2)ظرٌف كــــ)ُرْح غدًا مع األشراف(" كاٌن، أو وقٌت حوى معنى )يف(م

                                      
 . 40( ألفية مالك ص 4)

وقد أقره على هذا احلد ابن هشام وابن عقيل ، 3/300، وشرح التسهيل 7( التسهيل ص 3)

 .3/494، شرح ابن عقيل3/301.ينظر : أوضح املسالك
 .4/144(  شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ2)
 .433، سبك املنظوم وفك املختوم 11(  الفوائد احملوية يف املقاصد النحوية 1)
 .3/171(  الكافية الشافية2)
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املفعول فيه هو ما نصب من اسم زمان، أو ثم عرفه بشرحه هلا، فقال:"

 .(1)"دون لفظها (يف)قارن ملعنى مكان م

ثم قال:"وذكُر مقارنة املعنى أجود من ذكر تقدير )يف(؛ ألن تقدير )يف( 

يوهُم جواز استعمال لفظ )يف( مع كّل ظرف، وليس األمر كذلك؛ ألن 

من الّظروف ما ال يدخل عليه )يف( كـــ)عند( و)مع(، وكّلها مقارن 

 .(3)ملعناها ما دام ظرفًا"

اح ألفيته وتسهيله يشرحون تعريف ابن مالك هذا للظرف، ثم بدأ شّر

 .(2)ويفّصلون يف احرتازاته

وقد استوقفهم يف هذا احلّد قوُل ابن مالك:"ضّمن" يف حّده للظرف، ثم 

 تراجعه عنه يف بعض كتبه، وقوله: حوى، أو مقارن.

االختالف يف احلّد عند ابن مالك بني استعماله ملصطلح هذا مردُّ و

ّمن( يف حده للظرف، وبني تراجعه عنه إىل غريه هو خشية تعارض )التض

حكم الظرف مع ما تقرر عند النحويني من أن االسم متى تضمن احلرف 

 ُبين، ومعلوٌم أّن الّظرف معرب ال مبين.

                                      
 .3/172(  شرح الكافية الشافية4)
 .3/172(  شرح الكافية الشافية3)
، املساعد على تسهيل 3/494، وشرح ابن عقيل3/441(  ينظر: أوضح املسالك 2)

، التصريح على 1/401، واملقاصد الشافية1/4393، متهيد القواعد4/139الفوائد

 .3/431حاشية الصبان 4/132، شرح األمشوني4/242التوضيح
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 ، ثّم(4)حّد الّظرف بأنه ما ضّمن معنى )يف(فذهب مرًة،  فابن مالك

 ءه.عورض هذا احلّد بأن التضّمن يوجب بنا

ستبدله ا، وصطلحالعدول عن هذا املإىل ذهب يف شرحه للكافية وقد 

ل: الّظرف ما قارن معنى )يف(؛ هربًا من التباسه مبا جيب اباملقارنة، فق

 .(3) نبناؤه بسبب التضّم

ويتجلى هذا األمر بشكٍل أكرب عندما أجد بعض كبار الّنحويني التالني 

لح )التضّمن( يف احلّد املذكور، البن مالك يأخذون عليه استعماله ملصط

:"يلزم الناظم أن يكون الّظرف مبنيًا؛ ألنه ـه712يقول أبو حّيان]ت

تضّمن معنى احلرف، وليس مببين، وإمنا فّر من قول الّنحويني: إّن 

الظرف على تقدير )يف(؛ ألنه وجد بعض الظروف ال ُيتقّدر عنده فيه 

لزم منه بناء الظرف، وال )يف( حنو: عندك، فوقع يف التضمني الذي ي

يلزم من قول النحاة: إن الظرف يقّدر بــ)يف( أنه جيوز دخول )يف( عليه 

وأنه يتلفظ به، فكم من مقّدر ال يلفظ به، حنو الفاعل يف اضرب فإنه 

مقّدر، وحنو الفعل الناصب للمنادى يف حنو: يا عبداهلل، فإنه أيضًا 

 .(2)مقدر، وكالهما ال يلفظ به"

                                      
 . 349/ 3( شرح التسهيل 4)
، املقاصد الّشافية يف شرح 3/172، شرح الكافية الشافية3/300: شرح التسهيل( ينظر 3)

 .12، تأصيل البنا يف تعليل البناء 2/333اخلالصة الكافية 

 .320-7/319، التذييل والتكميل4/411( منهج السالك2)
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أن املفعول فيه ما  (4) موضع آخر:"وقد ذكر الناظم يف مكان آخرويقول يف

، ونقل (3)نصب من اسم زمان أو مكان مقارنًا معنى )يف( دون لفظها"

 .(2)عنه السيوطي أنه قال ذلك فرارًا من القدح عليه

ن الشاطيب:"االعرتاض وارد عليه يف التسهيل أيضًا؛ ألن تضّمويقول 

للبناء، فكان من حقه أن جيتنب هذه العبارة  قد ثبت موجبًا معنى احلرف

إىل ما يقتضي عدم البناء، فيقول مثاًل: أفهما )يف(، أو أفهما معنى 

)يف(، كما قال يف احلال: مفهم يف حال، ومل يقل: ضّمن معنى يف 

 .(1)حال"

يف معرض نقاشه البن مالك يف باب  ـه791ويقول الزركشي]ت

يف هذا القسم بأمور، أحدها: انتقاضه البناء:"وقد اعرتض على الناظم 

بالّظروف، فإنها معربة مع أنه نصَّ يف هذه اخلالصة على أنها مضّمنة 

 .(2)معنى )يف("

وأضاف أن ابن مالك قد تراجع يف بعض كتبه عن هذه الكلمة عندما ذكر 

ة كتبه عن التعبري يف "رجع ابن مالك يف بقّياحلّد نفسه، إذ يضيف قائاًل:

                                      
 .3/172(  يعين شرح الكافية الشافية1)
 .4/101ية والكافية والشذور ، وينظر : النكت على األلف4/411( منهج السالك 3)
 .4/101( ينظر : النكت على األلفية والكافية والشذور 2)
 .2/337(املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية 1)
 .14(  تأصيل البنا يف تعليل البناء 2)
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، وإىل املقارنة كما يف (4)ضمن إىل التقدير، كما يف الكافيةلّترف باالّظ

 .(3)شرحها"

وبهذه الّنصوص يتبني موقف النحويني من حّد الظرف عند ابن مالك، إْذ 

قد أخذ النحويون عليه استعمال مصطلح )التضّمن( يف حّده للظرف، ثم 

 تراجعه عنها يف بعض كتبه.

قدًحا؛ وذلك ألنه ذكر ذلك يف وأرى أن ذلك من ابن مالك ال يعّد 

شرحه للكافية، واملأخذ كان يف الكافية، واأللفية، والشرح مرحلة تالية 

 هلما.

ووجه املأخذ لدى النحويني يتلّخص يف أن ابن مالك عّرف حّد الّظرف مبا 

جيعله موضع تداخل، أو تعارض مع غريه من قواعد الّنحو املقّررة، 

 احلرف ُبين.وهي أن االسم متى تضمن معنى 

جيب أن تكون جامعة مانعة، وكان األجدر بابن  -أّي حدود–واحلدود 

أن خيتار أّول األمر كلمة ال مدخَل عليه فيها؛ إذ  -رمحه اهلل–مالك 

 يتحّتم يف احلدود الدّقة والتحري.

وهذا االستشكال يف استعمال مصطلح )التضّمن( قديم قبل عصر ابن 

بله عند استعمال هذا املصطلح يف احلّد مالك؛ إذ قد وقف النحويون ق

                                      
(  احلق أن ابن مالك استعمل كلمة )حوى( يف الكافية اليت بني يدينا، وليس كلمة )تقدير(، 4)

 وقفة مع هذه الكلمة مع هذا احلّد. -كما سيأتي–وله 
 .12( تأصيل البنا يف تعليل البناء 3)
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، هـ277استشكله أمام شيخه الفارسي]تاملذكور، فهذا ابن جين قد 

 ودار بينهما فيه حوار بغية تعليل استعماله مع الّظرف.

:"سألته عن الّظروِف املنصوبة، فقلُت: إّن فيها معنى )يف(، فِلَم مل فقال

 تبنها لتضمُّنها معنى احلرف؟

ْدخْلَها معنى احلرف؛ ألنها ضمنت معناه، وترك اللفظ به، فقال: مل ي

بل دخلها معنى احلرف على حّد 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.

 ت له: فيلزم على هذا أن يكون الظرف جمرورًا؟قال فقل

فقال: مل جير؛ ألن احلرف ملا زال عن اللفظ عاقبه النصب، كما أنه ملا 

 .(4)"زال عن املفعول عاقبه النصب يف قولك: اخرتت الرجال زيدًا...

عند النحويني،  هن االسم للحرف مما يوجب بناءتضّموقد ذكرت أن 

حملرر بينهم، وهو ملمح التعارض بني أقوال وهذا هو موضع النزاع غري ا

 بعضهم يف حّدهم للّظرف.

                                      
، ومل أقف على هذا احلوار يف كتب ابن جين، وقد 11-12(  تأصيل البنا يف تعليل البناء 4)

ذكر الزركشي صاحب تأصيل البنا أن هذا احلوار يف اخلاطريات، وقد علق حمققه بأن هذا النص 

د يف نسخة اخلاطريات املطبوع، ومعلوم أن اخلاطريات أكثرها مفقود، وبعضها مل غري موجو

 يطبع.
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يقول أبو علي الفارسّي:"حيذُف احلرُف، ويضمَّن االسم معناه، وهذا 

 .(4) يوجب بناء االسم، حنو: أيَن، ومخسة عَشر ..."

كّل اْسم تضّمن معنى حرف َوجب َأن :"ـه234]تويقول ابن الورَّاق

 .(3)َأْين َوَكيف("ْبنى، َكَما يْبنى )ُي

:"قد تقرر يف قواعد النحو أن االسم متى هـ147]تويقول اخلوارزمي

د من الّنحويني هذا ـــوقد نقل غري واح، (2)تضمَّن معنى احلرف ُبِني"

 املصطلح بلفظه هلذه الوظيفة املذكورة، وهي لزوم بناء ما تضمََّن احلرف

كالم  من هنا ظهر يف.و(1من األْسماء، وجعل ذلك التضمُّن سبَب بنائه

 .(2)ما جيعل للنحويني عليه مقدًحارف ابن مالك يف حّده للّظ

وكما قلت إن ذلك من ابن مالك تراجٌع، وهو ما مّساه به بعض 

النحويني، وقد دللوا على عدوله عن ذلك املصطلح باستعماله ملصطلح 

                                      
 . 4/13(  كتاب الشعر 4)
 . 191( علل النحو 3)

 . 317-3/311(  التخمري 2)
، 3/311، والتخمري4/13، وكتاب الشعر4/422( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج1)

، وشرح 2/4131، وارتشاف الضرب4/4047، وشرح املقرب3/243وشرح التسهيل

 . 4/434األمشوني

، ومل يستقر يف هذا يف مجيع كتبه، 3/301(  وقد تابعه يف هذا ابن هشام يف أوضح املسالك 2)

فقد رجع عن كلمة )ضمن( إىل كلمة أخرى ال اضطراب فيها يف كتابه شرح قطر الندى. ينظر : 

 .339شرح قطر الندى ص
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فعول فيه امل":)حوى( أو )مقارنة( يف بقية كتبه، فقال يف الكافية الشافية

 .(4)"دون لفظها (يف)معنى  حوىهو ما نصب من اسم زمان، أو مكان 

 املفعول فيه هو ما نصب من اسم زمان، أو مكان وقال يف شرحها:"

 .(3)"دون لفظها ( يف) عنى مقارن مل

إىل أنه غاب عن ابن مالك التحّرز  -ولو احتمااًل–وهذا الرتاجع يشري 

من استعمال لفظة يسلم بها  -على األقل يف رأي بعض النحويني–

 حّده للّظرف من القدح عند بعض شارحي كتبه.

ولقائل أن يقول: إن االسم املتضّمن للحرف هو ما ال يظهر معه احلرف، 

فإيراد الظرف ملن أورده خارج عن هذا التضمن؛ ألن احلرف مع الظرف 

ا يظهر، فتقول : خرجت يوم اجلمعة وخرجت يف يوم اجلمعة، وميثل هلذ

؛ لوقوعهما (2)بالكلمات : ) أين، كيف (؛ ألنه ال يظهر معهما احلرف

 موقعه، وهما مبنيان.

وهذا القول أصله جواٌب عن إيراد حول التضّمن، يقول ابن 

الدّهان:"أجاب بعضهم عن هذا بأن قال: االسم إذا تضمَّن معنى احلرف 

ه وجاز ظهور احلرف معه فاالسم غري مضّمن له، وهو معرب، كهذ

                                      
 .3/171ية(  منت الكافية الشاف4)
 .3/172(  شرح الكافية الشافية3)
 . 4/13(ينظر: كتاب الشعر 3)
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الظروف، فإن مل يصّح وجوده معه فهو متضّمن معناه، كما تقول يف 

 .(4))أيَن( و)كيف(، فهما واقعان موقع احلرف"

ومل يسَلم هذا القول؛ حيث ُأوِرد عليه الظرف ) عند (؛ إذ هي متضمنة 

، فال يزال (3)للحرف، وهي معربة، وال يظهر معها احلرف على اإلطالق

 االستشكال قائمًا.

ح مما سبق أّن العدول عن مصطلح )التضّمن( متحّتم؛ وذلك ويتّض

 ألمور:

أوهلا: بغية االبتعاد عن احتمالية التعارض يف إطالق املصطلحات -

 الّنحوّية مع ما تقرر يف قواعده.

أّن أبرز احملققني من النحويني قبل ابن مالك قد اختاروا غريها، كابن -

 احملققني، حيث اقتصرا يعيش وابن احلاجب، وأعدهما من النحويني

لسالمته، وبعده عن اإليراد، وأّيدهما على  (2)على مصطلح )التقدير(

 .(1)استعماهلا كثري من الّنحويني

يف شرحه حلّد الظرف وقع فيما حيتمل  -رمحه اهلل–وابن مالك 

التعارض لديه، كما وقع منه ذلك يف احلّد نفسه، وذلك يف أثناء معاجلته 

                                      
 . 4/333(   الغرة يف شرح اللمع 1)

 . 4/333(  املوضع السابق 2)

 .3/132، شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب3/14(  ينظر: شرح املفصل البن يعيش2)
على احملسبة يف علمي اللسان  ، عمدة ذوي اهلمم4/3/273(  ينظر: شرح الكافية للرضي1)

 .213والقلم
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فه للظرف، فعندما شرح تعريفه للظرف يف كتابه شرح لبعض ألفاظ تعري

الكافية الشافية وقع فيما أراد الفرار منه، إذ يقول بعد أن عرض تعريفه 

ألن تقدير  (؛يف)أجود من ذكر تقدير  (مقارنة املعنى) وذكرللّظرف:"

؛ وليس األمر كذلك ،ظرف مع كّل (يف)يوهم جواز استعمال لفظ  )يف(

وكلها مقارن  (،مع)و (عند)كـ (يف)ا ال يدخل عليه روف ممن الّظ ألّن

 .(4)"ملعناها ما دام ظرفًا

إذ يصّرح هنا بأن لفظ التقدير يعين لزومًا جــواز ذكر املقّدر يف كّل حال، 

وهذا حيتمل معارضة ما ذهب إليه هو يف عدد من املسائل الّنحوية اليت 

، ومنهم أبو حيان ، ويعرتضه كذلك كثري من النحويني(3)قررها يف كتبه

الذي يقول:"ال يلزم من قول النحاة إن الظرف يقّدر بــ)يف( أنه جيوز 

دخول )يف( عليه، وأنه يتلفظ به، فكم من مقّدر ال يلفظ به، حنو الفاعل 

يف اضرب فإنه مقّدر، وحنو الفعل الّناصب للمنادى يف حنو: يا عبداهلل، 

 .(2)فإنه أيضًا مقدر، وكالهما ال يلفظ به"

                                      
 .3/172(  شرح الكافية الشافية 4)
، حيث يرى أن خرب املبتدأ يقدر إذا كان متعلقه 4/219(  ينظر: شرح الكافية الشافية 3)

 ظرفًا، أو جارا وجمرورًا.
 .4/411(  منهج السالك2)
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وقد سبق هؤالء النحويني ابن يعيش، وذلك بإجيابه استعمال مصطلح 

، وقبله َفَعَل ابُن (4))التقدير( بداًل من )التضّمن( يف حّده للظرف

الشجري، وابن احلاجب؛ وذلك لسالمته من اإليراد الذي ُأوِرد به على 

 ابن مالك، وقد سلفت اإلشارة إىل ذلك يف املبحث األول.

النحويني من حّد الظرف عند ابن مالك ليس ألنه مل وأرى أن موقف 

يتحّر يف احلّد الدقة، وإمنا ألنه ُكِتَب لكتبه القبول، فتصدى هلا النحويون 

من بعده بالشرح والتحشية والتعليق والتهذيب، كما ذكرت، وميكن 

 تلخيص موقف الّنحويني منه على الّنحو اآلتي:

 فريقان:أواًل: املوافقون له على قوله، وهم 

الفريق األول: وافق ابن مالك فيما ذهب إليه يف هذا احلّد دون دفاع، أو 

 توجيه، ومن أبرز هؤالء:

، واملرادي يف (3)يف شرحه لأللفية ـه131ابنه بدر الّدين بن مالك]ت-

، حيث سّلم هؤالء (1)، وابن هشام يف أوضح املسالك(2)توضيح املقاصد

                                      
للظرف مصطلح التقدير، ، حيث ذكر ابن يعيش يف حده 3/14(  شرح املفصل البن يعيش 1)

 وصرح مبنع استعمال مصطلح التضمن.

 ينظر: املرجع السابق من شرح املفّصل.
، وقد نقل الزركشي عنه كالما يوجه 300(  ينظر: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك3)

 كالم أبيه يف حده للظرف، وستأتي اإلشارة إليه يف الفريق الثاني.
 .3/127(  توضيح املقاصد2)
 .3/301(  أوضح املسالك1)
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شرعوا يف شرح حمرتزات ما ذكره يف بقوله دون توجيه أو مدافعة، بل 

 .(4)احلّد

الفريق الثاني: وافقه يف رأيه وذهب يوجه قوله، ويتلّمس له فيه وجهًا، 

 ويدفع عنه االعرتاض الوارد عليه، ومن هؤالء:

ابنه بدر الدين فيما نقل عنه، حيث نقل الزركشي دفاع ابن الناظم -

إّن التضمن املانع من "عن والده يف حده للظرف، إذ يقول ابن الناظم:

وهلذا مل  ؛اإلعراب هو الالزم، وتضمن الظرف معنى )يف( غري الزم

يعترب، فإذا قلت: صمت يوم اخلميس، كان على معنى)يف(، فإذا قلت: 

 .(3)اخلميس وحده مل جتد فيه ذلك املعنى"

 زعَمملا  والده؛ إذخيَف على  والغريب أن هذا التوجيه من ابن الناظم مل

نها معنى )غري( مبنية يف االستثناء املفرغ لتضّم ّنأهـ 307]تاُءالَفرَّ

، رّد عليه ابن مالك قائاًل:"ذلك عارٌض، فال جيعُل وحده (2)(احلرف)إاّل

 .(1)سببًا"

أجد ناظر اجليش جيتهد يف الدفاع عن  : حيثـه773ناظر اجليش]ت-

ل خالف ، بيشرح به مراد ابن  مالك هذا املصطلح، ويفسره تفسريًا آخر

                                      
 (  تراجع املصادر السابقة.4)
 ، ومل أقف عليه يف شرح ابن الناظم أللفية والده.13(  تأصيل البنا يف تعليل البناء 3)
 . 3/243(  شرح التسهيل 2)
 . 11( تأصيل البنا يف تعليل البناء 1)
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ن فيه شيخه أبا حّيان من أّن اعرتاضه البن مالك غري صحيح؛ ألّن التضّم

الذي أراده ابن مالك يف باب الظروف هو ما تسلط على جمموع 

ضّمن( الت) مصطلحالكلمتني، وذهب يستدّل على ذلك بأنه عدل عن 

، وأخرى (4)وى(ـــإىل لفظ آخر، فمرة عرب بالكافية له بلفظ )ح

 .(2))املقارنة( بلفظ(3)عّبر

إذ يقول:"االعرتاض وارد عليه يف التسهيل أيضًا؛ ألن الشاطيب، -

تضمن معنى احلرف قد ثبت موجبًا للبناء، فكان من حقه أن جيتنب هذه 

العبارة إىل ما يقتضي عدم البناء، فيقول مثاًل: أفهما )يف(، أو أفهما 

       ضّمن معنى معنى )يف(، كما قال يف احلال: مفهم يف حال، ومل يقل:

ومع ذلك فقد حاول الدفاع عنه مستصحبًا أّن قصده يف ، (1)) يف حال("

 التضمني بعد كونه مركبًا معمواًل، ال يف أصل وضعه.

 ثانيًا: املعرتضون لرأيه، ومن أبرز هؤالء:

أبو حّيان األندلسي، حيث اعرتض ابن مالك يف حده للظرف يف شرحه 

، والذي ظهر لي أن وجه اعرتاضه له (4)، وشرحه أللفيته(2)لتسهيله

 ألمور:

                                      
 . 3/171(  ينظر: شرح الكافية الّشافية 4)
 . 3/172مالك عن هذا يف شرح الكافية الّشافية له (  ينظر تعبري ابن 3)

 .4391-1/4394(  ينظر: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد3)
 .2/337(املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية 1)
 .7/320(  التذييل والتكميل2)
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أنه استعمل مصطلح )التضّمن( وتضّمن االسم للحرف  -4

 يوجب البناء، وقد تقّرر هذا عند النحويني.

أن بإمكانه العدول عنها هنا إىل مصطلح آخر، كما عدل  -3

عنها يف بقية كتبه، فاستعمل مرة مصطلح )حوى(، ومرة 

 مصطلح )املقارنة(.

 أنه جيب الّدقة يف رسم حدود العلوم، ومصطلحاته. -2

ويظهر اختالف النحويني يف موقفهم من ابن مالك يف حّده من خالل 

 موقفهم من مصطلح )التضّمن(، وسالمة استعماله يف حّدهم للّظرف.

حيث رأيت النحويني قبل ابن مالك، وبعده خيتلفون يف استعمال هذا 

م مينع مصطلح )التضمن(، املصطلح مع تعريف الظرف، فبعضه

أو  (3)ويوجب استعمال غريها، كــ)تقدير(، أو )تسليط(، أو )إرادة(

غريها، وبعضهم ال يرى يف استعماهلا بأسًا، ولكنه يقف حائرًا أمام 

خترجيها يف باب الّظرف، فيسعى جاهدًا لشرح املراد منها يف باب الّظرف، 

 وعلى هذا هم فريقان:

ذا املصطلح )التضّمن( يف حّده للظرف مصّرًحا فريٌق مينع استعمال ه

وليَس الّظرف متضّمنًا بذلك، ومن هؤالء: ابن يعيش، حيُث يقول:"

معنى ) يف ( فيجب بناؤه لذلك، كما وجب بناُء حنو: ) َمْن ( و ) َكْم ( 

                                                                                    
 .4/411(  منهج السالك ألبي حيان4)
 .432(  ينظر: توجيه اللمع البن اخلباز 3)
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...فاعرف الفرق بني املتضمن للحرف وغري املتضمن له مبا يف االْسِتْفهام

 .(4)"ذكرته لك

هم أيضًا ابن هطيٍل اليمين، حيث يقول:"ويف قوله: متضّمنًا ركَّة؛ ومن

ألنه لو كان متضمنًا معنى )يف( لبين، فالّصواب أن يقال: وشرط نصبه 

 .(3)تقدير )يف( كما قال ابن احلاجب"

ويّتضح أكثر عندما أقف على كالم بعض شّراح كتب ابن مالك، فهذا 

أن املفعول فيه ما نصب  (2)كان آخرأبو حيان يقول:"وقد ذكر الناظم يف م

، ونقل عنه (1)من اسم زمان أو مكان مقارنًا معنى )يف( دون لفظها"

 .(2)السيوطي أنه قال ذلك فرارًا من القدح عليه

يقول الزركشي:"رجع ابن مالك يف بقية كتبه عن التعبري يف الظرف و

 .(1)يف شرحها"بالتضمن إىل التقدير، كما يف الكافية، وإىل املقارنة كما 

ناظر اجليش:"وهذا الذي ذكره الشيخ ما زالت الطلبة  وال يستغرب قول

 يعين بذلك لفظة )ضّمن(. ،(7)تلهج به ويستشكلون قوله يف األلفية"

                                      
 .3/14شرح املفّصل البن يعيش   (4)

 .213(  عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم3)
 .3/172(  يعين شرح الكافية الشافية3)
 .4/101، وينظر : النكت على األلفية والكافية والشذور 4/411( منهج السالك 1)
 .4/101( ينظر : النكت على األلفية والكافية والشذور 2)
 .12صيل البنا يف تعليل البناء ( تأ1)
 .1/4393( متهيد القواعد7)
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وهذا اإلشكال قديم يف هذه اللفظة، فقد وصف بها ابن جين الظَّرف، 

اهلا مع واستشكلها، وناقش فيها أبا علّي الفارسي بغية تعليل استعم

:"سألته عن الّظروِف الظرف مع ما فيها من تعارض مع حكمه، فقال

املنصوبة، فقلُت : إّن فيها معنى ) يف (، فِلَم مل تبنها لتضمُّنها معنى 

:"فإن اعرتض على هذا بأّن هـ219]ت.ويقول ابن الدّهان(4)احلرف ؟..."

ء(؟ والّظرف االسَم إذا تضّمن احلرف ُبين، كما قلتم يف ) أمِس ( و)هؤال

 .(3)قد تضّمن معنى )يف(، وهو معَرب"

ويقول ابُن يعيش:"وليَس الّظرف متضّمنًا معنى ) يف ( فيجب بناؤه 

 .(2)لذلك، كما وجب بناُء حنو : ) َمْن ( و ) َكْم ( يف االْسِتْفهام"

بهذا قبل ابن مالك؛ حيث ذكر أن الظرف ـ ه119وقد وقع ابن بابشاذ]ت

وقد اعرتضه ابن هطيل اليمين شارح كتابه  يتضّمن معنى )يف(،

بقوله:"ويف قوله: متضمنًا ركٌة؛ ألنه لو كان متضمنًا معنى )يف( لبين، 

 .(1)فالصواب أن يقال: وشرط نصبه تقدير )يف("

                                      
، ومل أقف على هذا احلوار يف كتب ابن جين على 11-12(  تأصيل البنا يف تعليل البناء 4)

الرغم من حبثي عنه من خالل دراسيت لسؤاالت ابن جين ألبي علي الفارسي يف رساليت 

 ( . -مجعًا ومناقشة-ية ألبي علي الفارسيللدكتوراه ) سؤاالت ابن جين التصريفية والنحو
 . 4/333(  الغرة يف شرح اللمع 3)

 . 3/14(  شرح املفّصل البن يعيش 2)

 . 213(  عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم 1)
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ومل يسلم ذكر كلمة )تقدير( من اعرتاض هي األخرى، فهذا ابن 

ير( يساوي بني مصطلح )التضمن(، ومصطلح )التقد ـه134إياز]ت

فيجعل ما قدر فيه )يف( مبنيًا، وكذلك ما ضّمن معنى )يف(، وهذا دليل 

 .(4)على عدم حترير هذين املصطلحني عند النحويني

وعند عرض كالم أوائل النحويني عن الظرف يف املبحث األّول مل أجد 

إشارة إىل مصطلح التضّمن، يقول ابن الّسراج يف معرض حديثه عن حّد 

فيحسن معه فتقول: قمت  (يف)حبرف الظرف أعين وتعتربه الّظرف:"

 .(3)"وإن مل تذكرها (يف)فأنت تريد معنى ، وقمت يف اليوم ،اليوم

واخلالصة أن النحويني مل حيرروا مصطلح )التضمن، أو 

حتريرًا يستقيم عليه رأيهم؛ وهلذا ظهر بينهم خالف (2)التضمني(

ذلك لو أمجعوا على  فيما ال يستحّق(1)وتعارض يف القول للعامل الواحد

وقف مصطلح التضّمن على البناء، واستبدلوا غري هذه الكلمة بها يف 

                                      
 .4/139(  ينظر: احملصول يف شرح الفصول البن إباز4)
 .4/490(  األصول البن السراج3)
 يضًا مصطلحات: )التقدير(، و )احلذف(، وغريها، وخالفهم فيها يتعدد.(  ومثله أ2)
، شرح املفّصل البن يعيش 432، توجيه اللمع البن اخلباز 3/273(  أمالي ابن الشجري1)

 .7/320، التذييل والتكميل2/4239، االرتشاف4/173، البسيط البن أبي الربيع3/14
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حّدهم للظرف، كما استبدهلا الفريق املصرح باملنع من استعماهلا، كابن 

 .(4)يعيش وابن احلاجب وابن هطيل، وغريهم

وقد صرح عدد منهم مبا يدل على عدم انضباط هذا املصطلح، فهذا ابن 

يقول يف معرض حديثه عن هذه املسألة:"فهالَّ بنيت  ـه123تاخلباز]

هذين االمسني ألنها تضمنت معنى احلرف؟ قلت: أجابوا عن هذه بأن 

احلرف ها هنا يصّح ظهوره مع االسم كقولك: سرُت يف اليوم، 

وجلست يف مكانك، وحق االسم املتضمن معنى احلرف أال يظهر معه 

ي باطل؛ ألنهم يقولون: بين أمس لقيامه مقامه، وهذا اجلواب عند

وأصبح ژ:(3)لتضّمن الم التعريف، وجيوز ظهورها معه، كقوله تعاىل

، ژكما قتلت نفسا باألمسژ:(2)وقال تعاىل ژالذين متنوا مكانه باألمس

واجلواب الصحيح: أن الظروف كثرية فلو بنيت لتضمنها معنى )يف( 

 .(1)صل"لكان البناء غالبًا على األمساء، وهو خالف األ

وال شّك أن ابن اخلباز يساوي بني اللفظتني: التضمن والتقدير، يف حني 

سبق أن ذكرت أن ابن يعيش يوجب التقدير ومينع الّتَضمُّن نّصًا، وهذا 

 دليٌل على عدم حترير بعض املصطلحات عندهم كما قلت.

                                      
، شرح الرضي لكافية ابن 3/132اجب(  ينظر: شرح املقدمة الكافية البن احل4)

 .4/3/273احلاجب
 .33(سورة لقمان آية 2)
 .49(سورة القصص آية 3)
 .431(  توجيه اللمع البن اخلباز1)
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واخلالصة بعد أن اّتضح أن يف استعمال هذه اللفظة يف حّد الظرف 

اًل، ودخواًل يف اختالف بني النحويني، وتنوع موقفهم من ابن استشكا

مالك يف هذا فإني مضطر لعرض كالمهم يف استعمال مصطلح التضّمن، 

وحترير أقواهلم يف املراد من هذا املصطلح ومتى يعّد سببًا يف بناء االسم، 

إذ للنحويني يف هذه املسألة كالم مل حيرر على الوجه الذي يستقيم معه 

 تعمال مصطلح التضّمن دون اضطراب، أو تعارض.اس

أنَّ التََّضّمَن إىل  -فرارًا من هذا املأخذ-يذهبالَفارسي  فأبو علي  

املوجَب لبناء االسم هو تضمٌن خمصوٌص، وهو التََّضمن املعنوي املقرون 

م االسبرتِك اللفظ باحلرف معه على اإلطالق، وتضمن الظروف ملعنى 

لها معنى احلرف على حد دخوله، واحلرف على غري هذا، بل دخ

 .(4)موجوٌد

رف :"فقلت له: فيلزم على هذا أن يكون الّظاعرتضه ابن جين قائاًلف 

 جمرورًا" ؟.

فأجابه الفارسي بأنه مل جيّر؛ لزوال لفظ حرف اجلر، فلما زال لفظه 

 . (3)نصب

ارسي وقد دار بينهما حوار يف املسألة، ومل تستقم هلما؛ إذ يف جواب الف

، إْذ قد يقال: إن نْصَب الظَّرِف إذْن ُهنا على نزِع اخلافِض، ال هذا نظر

 على املفعوليِة الظَّرفّية.  

                                      
 . 12، تأصيل البنا يف تعليل البناء 4/13(  ينظر: كتاب الشعر 4)
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ْصَب على نزِع اخلافِض ُيَصار إليِه يف حال كوِن الّن بأّن هذاجياَب عن  قدو

اجملرور غرَي ظرف، مع َضْعِفه، والّنْصب على الظَّرفية هو األْصل فيما 

 .(4)، للمْفُعوليِة الواقعة فيهكان َظرفًا

بالتََّضّمِن يف باِب الِبناِء غري  املراَد هذا يريد أكثر النحويني الوصول إىل أنوب

بل كما مر،  ،والذي ألزم ابن مالك نفسه به التضّمن يف باب الظروف

 النحويني قسمان:أكثر التَّضّمن عند 

و املراُد يف أحدهما: انتقال معنى احلرف إىل االسم بالوضع، وه 

 .(3)باب البناء

والثاني: مقارنة معنى احلرف لالسم حالة الرتكيب ال بالوضع، وهو 

املراُد يف باب الظروف، فإن الّظروف ضّمنت معنى )يف( حالة الرتكيب ال 

حالة الوضع بدليل أنك إذا لفظت بيوم اخلميس وحده مل جتد فيه معنى 

يوم اخلميس، خبالف )َمتى(،  )يف( ألبتَّة، وإمنا جتده إذا قلت: صمت

وحنوه من املبنّيات، إال أن تسمية األول تضمينًا ظاهر، واآلخر فيه 

 .(2)جتوٌز

ومل يرتض ابن اخلّباز ما ذهب إليه أصحاب هذا القول؛ إذ ذهب إىل 

طرح هذه التوجيهات، وإبطاهلا قائاًل:"واجلواب الصحيح: أن الظروف 

                                      
 . 4/12(  ينظر: كتاب الشعر 4)
 . 11تعليل البناء ، تأصيل البنا يف 4/13(  ينظر: كتاب الشعر 3)
 . 12(  تأصيل الُبنا يف تعليل البناء للزركشي 2)
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لكان البناء غالبًا على األمساء، وهو  كثرية فلو بنيت لتضمنها معنى )يف(

 .(4)خالف األصل"

واحلّق أّن هذه التوجيهات كان الّنحو يف غنًى عنها لو وفق الّنحويون إىل 

حترير مصطلح التضّمن، وقصر استعماله يف باب املبين من األمساء، 

خاّصة أن الذين حتدثوا عن هذا املصطلح يف تعليل البناء أطلقوا القول بأن 

سم متى تضّمن احلرف ُبين، وهذا هو مثار اإلشكال عند ابن مالك، اال

 وعنه صدر موقف النحويني منه.

 أثري مرة أخرى عند ابن مالك عندماوكما اعُترَض على الَفاِرسّي يف هذا 

، وقد َمْع َأنَّه َنصَّ على أنها مضمَّنٌة معنى )يف((3)قال: إنَّ الظُّروَف ُمْعربٌة

 .(2)قشتهسبق عرض قوله ومنا

ن يف باب البناء بأنه معنى يف احلرف سبق ضابط التضّم ويستْخلُص مما

وعاًء ملعنى ذلك  خمصوٌص، ينتقل منه إىل االسم، ويصري االسُم

، (1)يظهُر ذلَك احلرُف معه على اإلْطالِق احلرف، ومشتماًل عليه، وال

 وهذا هو الصحيُح، ومل أقف على من خالفه.

                                      
 .431(  توجيه اللمع البن اخلباز4)
 . 14(  ينظر: تأصيل البنا يف تعليل البناء 3)
: الظرف وقت أو مكان ضمنا     ) يف ( باطراد كهنا امكث 20(  قال ابن مالك يف ألفيته ص 2)

 أزمنا
، وإن ظهر احلرف حتّولت 4/312، األشباه والنظائر 23يف تعليل البنا (  ينظر: تأصيل البنا 1)

 املسألة إىل باب آخر.
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روف دون تقييد فيه جتوٌز وتسامٌح يف ــيف باب الّظ وعليه فإطالق التضّمن

 مصطلحاستبدل كثرٌي من النحويني يف تعريف الظرف  وهلذا .(4)اللفظ

، وابن ، إما التقدير، كما صنع ابن الشجريمصطلٍح آخرإىل  (ضمن)الت

، (3)، وأبو حيانـه133]توابن أبي الربيعوابن احلاجب يعيش، 

 .(2)وغريهم

ناعة ليس كلَّ عيش:"اعَلْم أّن الّظرَف يف عرف أهل هذه الّصي قال ابُن     

اسم من أمساء الزمان واملكان على اإلطالق، بل الظرف فيها ماكان 

 .(1)منتصبًا على تقدير ) يف (، واعتباره جبواز ظهورها معه"

وإّما املقارنة، كما فعل ابُن مالك بقوله يف تعريفه:"املفعوُل فيه هو ما 

، وإمَّا (2)سم زمان أو مكان مقارن ملعنى ) يف ( دون لفظها"ُنِصَب من ا

 .(1)اإلرادة كَما جاَء عند بعِضهم

                                      
 .12(  ينظر: تأصيل البنا يف تعليل البناء 4)
، 3/14، شرح املفصل3/273( ينظر كتبهم على الرتتيب: أمالي ابن الشجري3)

 .2/4239، االرتشاف4/173البسيط
 . 3/273، شرحها للرضي 3/131اجب (  شرح املقدمة الكافية البن احل2)
 .3/14(  شرح املفصل 1)
 .3/172(  شرح الكافية الشافية 2)
 . 4/13(  كتاب الشعر 1)
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مينع لفظ التضّمن يف باب الظروف  -وهو من هؤالء-وابن يعيش

لإلشكال الوارد فيه، ويوجب لفظ التقدير؛ ألن التضمن موجب لطرح 

 .(4)احلرِف، وباُب الظروف خبالف ذلك

إىل صنيع النحويني هذا يف السالف من صفحات هذا  وقد سبقت اإلشارة

 البحث.

 

*** 
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 ة:ــــــامتخلا

 ظهر لي يف نهاية هذا البحث عدد من النتائج اليت ميكن تسجيلها هنا:

ظهرت مسائل الظرف متفرقًة علي أيدي أوائل النحويني، كاخلليل -

كتمل حده وسيبويه، ، وقد عقدا للظرف حماورة بينهما عنه، وقد ا

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.

تبّين وجوُد ِخالٍف قديم، وظاهر بني النحويني يف حّدهم للظرف، -

القرن الرابع اهلجري؛ حيث  وعدم االتفاق بينهم على مصطلحاته يف

أثار هذه القضية ابن جين مع شيخه الفارسي، ثم ظهر جليًا لدى شراح 

 كتب ابن مالك بعد حده له يف عدد من كتبه.

ظهور ما يشبه التعارض يف استعمال مصطلح التضّمن عند ابن  -

مالك، وأخذ احملققني من النحويني على ابن مالك استعماله ملصطلح 

  حده للظرف.)التضمن( يف

إبراز ظاهرة تعدد املصطلحات يف الدرس النحوي، مع توصية البحث -

 إىل ضرورة توحيد مصطلح الّظرف يف الّنحـــو العربي.

إبراز قّوة تفكري النحويني، وثبات منهجهم يف ضبط حدود النحو، -

 وحرصهم على اطرادها، بدليل طول نفسهم يف مناقشة مسائل احلدود.
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 راجع:املصادر وامل

: التصريح على التوضيح، حتقيق حممد زهريخالد بن عبد اهلل األاألزهري،  -

 م.3000/هـ4134(4باسل عيون السود، دار الكتب العلمية )بريوت(، ط)

هـ (: شرح 939أو  943األمشوني، علي بن حممد اأَلمشوني ت )  -

 بة األزهرية للرتاث.حتقيق د . عبداحلميد السيد ، املكتاألمشوني أللفّية ابن مالك، 

بن عبد اهلل  إياز مجال الدين أبو حممد احلسني بن بدر بن ،ابن إياز البغدادي -

:احملُصول يف شرح الفُصول. حتقيق د. شريف عبد الكريم الّنجار، دار  يالبغداد

 م. 3040هــــــــ، 4124( 4عّمار، ط)

للباب يف علل البناء واإلعراب، : ا َعْبُد اهلِل ْبِن احُلَسْيِنأبو البقاء العكربي  -

حتقيق د. عبد اإلله نبهان، ود. غازي طليمات، دار الفكراملعاصر 

 م.3004هـ4133م، أعاد طبعه  مركز مجعة املاجد،4992(4)بريوت(ط)

األستاذ عبد احلكيم اجلرجاني، علي بن حممد اجلرجاني: التعريفات، حتقيق  -

 م.4994/هـ4144(4القاضي، دار الكتاب املصري، ط)

ابن احلاجب، عثمان بن عمرو بن احلاجب: شرح املقّدمة الكافية يف علم  -

اإلعراب، حتقيق د  مجال عبد العاطي خميمر، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة 

 هـ.4143( 4املكرمة(،ط)

: علل الّنحو، حممد بن عبد اهلل بن العباس، أبو احلسن أبو احلسن بن الوّراق -

جاسم الدرويش، مكتبة الرشد )الرياض(، حتقيق د . حممود 

 م.4999هـ/4130(4ط)

األندلسي: منهج السالك يف الكالم على  حممد بن يوسف بن حّيانأبو حيان  -

 دار أضواء السلف.-ألفية ابن مالك 
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رب من لسان الّض : ارتشاُفأبو حيان، حممد بن يوسف بن حيان األندلسي-

( 4ايجي)القاهرة(، ط)حتقيق د. رجب عثمان، مكتبة اخل، العرب

 م.4993هـ/4143

أبو حيان، حممد بن يوسف بن حيان األندلسي: التذييل والتكميل يف شرح  -

( 4حتقيق د . حسن هنداوي ، دار القلم ) دمشق ( ، ط )كتاب التسهيل، 

 م .4997هـ/4143

ابن اخلباز، أمحد بن احلسني: توجيه اللمع، حتقيق د . فايز زكي حممد دياب ، -

 هـ.4132( 4ر السالم للطباعة والنشر ،ط )دا
درسه وحققه -علي: الغرة يف شرح اللمع  بن املبارك بن ابن الّدّهان، سعيد-

دار -الطبعة األوىل -األستاذ الدكتور فريد بن عبد العزيز الزامل السليم

 م.3044/هـ4123التدمرية 
ل الزجاجي، ابن أبي الربيع عبيداهلل بن أمحد القرشي: البسيط يف شرح مج-

 م.4931هـ/4107( 4حتقيق د . عياد الثبييت،دار الغرب اإلسالمي )بريوت(، ط)

القسم الرضي، حممدبن احلسن اإلسرتاباذي: شرح الرضي لكافية ابن احلاجب،  -

د.حييى القسم الثاني: حققه د.حسن بن حممد احلفظي، ه حققاألول: درسه و

 (.4بشرياملصري،منشورات جامعة اإلمام،ط)

حتقيق د الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري: معاني القرآن وإعرابه،  -

 م.4933هـ/4103( 4.عبداجلليل عبده شليب، عامل الكتب)بريوت(، ط )

الزركشي، بدر الدين: تأصيل البنا يف تعليل البنا، حتقيق د . عادل فتحي  -

 م. 3007هـــــ، 4133( 4رياض، دار البصائر  القاهرة، ط)

السراج، أبوبكر حممد بن سهل: كتاب األصول يف النحو، حتقيق د.  ابن -

 .م4991هـ/4147( 2عبداحلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط )



 

 

312 
 جملة العلوم العربية

 هـ4113 الثامن واخلمسون حمرمالعدد 

 

: املقاصد الشافية يف شرح إبراهيم بن موسى بن حممد أبو إسحاق الشاطيب -

 حتقيق أ. د. عياد الثبييت، واألستاذ د. عبدالرمحن العثيمني،اخلالَصة الكافية، 

وجمموعة من أساتذة اللغة العربية، معهد البحوث العلمية، ومركز إحياء الرتاث 

 م. 3007هـــــــــ، 4133( 4اإلسالمي يف جامعة أم القرى، ط)

حتقيق د . حممود ابن الشجري، هبة اهلل بن علي الشجري: أمالي ابن الشجري،  -

 .م4993 –هـ 4142( 4حممد الطناحي ، مكتبة اخلايجي بالقاهرة ، ط )

السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن كمال الدين السيوطي: األشباه والنظائر  -

هــــ 4132( 2امل الكتب ط )ع-حتقيق د. عبد العال سامل مكرميف النحو، 

 .م3002

السيوطي جالل الدين عبدالرمحن بن كمال الدين السيوطي: النكت على  -

درسه وحققه الدكتور فاخر جرب -نزهة األلفية والكافية والشافية والشذور وال

 م .3007-ـه4133الطبعة األوىل-لبنان–دار الكتب العلمية -مطر

السيوطي جالل الدين عبدالرمحن بن كمال الدين السيوطي: همُع اهلوامع يف  -

حتقيق د.عبد العال سامل مكرم، عامل الكتب، شرح مجع اجلوامع، 

 م.3004هـ/4134

صبان: حاشية الصبان على شرح األمشوني أللفية ابن الصبان، حممد بن علي ال -

 عيسى البابي احلليب وشركاؤه. ،دار إحياء الكتب العربيةمالك، 

ى ل املسّم:شرح املفّص اخلوارزمي القاسم بن احلسنيي صدر األفاضل اخلوارزم -

( 4حتقيق د. عبد الرمحن العثيمني، مكتبة العبيكان، ط)، التخمري

 م.3000هـ/4134

شرح ابن عقيل على ألفية ابن بن عقيل:  بد اهلل بن عبد الرمحن، عن عقيلاب -

حتقيق الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الرتاث، دار مصر للطباعة، ، مالك
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 م.4930هـــــــ، 4100( 30القاهرة، ط)

بن عقيل: املساعد على تسهيل الفوائد،  بد اهلل بن عبد الرمحن، عابن عقيل -

الناشر جامعة امللك عبدالعزيز مركز البجث العلمي ، كامل بركاتشيخ حممد حتقيق ال

 م.4930هـــــــ، 4100( 4، ط)وإحياء الرتاث اإلسالمي

حتقيق د. ، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار: كتاب الشعر، أبو علي الفارسي -

 م.4933هـ/4103( 4حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلايجي، القاهرة، ط)

: شرح احلدود النحوية، حتقيق الدكتور الفاكهي عبد اهلل بن أمحدكهي،الفا -

حممد الطيب اإلبراهيم يف رسالته للماجستري/ طبعة دار النفائس / الطبعة األوىل عام 

 م.4991

حتقيق د. مسيح أبو مغلي، دار أبو الفتح عثمان بن جين: اللمع يف العربّية،  -

 م.4933اجملدالوي، 

د بن عبداهلل بن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حممد بن ابن مالك، حمم -

 م.4917/هـ4237عبداهلل بن مالك، حتقيق د. حممد كامل بركات، الكتاب العربي، 

حتقيق د.عبدالرمحن ابن مالك، حممد بن عبداهلل بن مالك: شرح التسهيل،  -

 . هـ4140(4السيد و د.حممد املختون، دارهجر للطباعة والنشر،ط)

د. عبد املنعم ابن مالك، حممد بن عبداهلل بن مالك: شرح الكافية الشافية، حتقيق  -

 . م4933هـ/4103(4أمحد هريدي، دار املأمون للرتاث، ط)

ابن مالك، حممد بن عبداهلل بن مالك: شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ، حتقيق  -

 م .4977 -هـ 4297عدنان الدوري، مطبعة العاني بغداد، 

ابن مالك، حممد بن عبداهلل بن مالك: الفوائد احملوية باملقاصد النحوية، رسالة  -

ماجستري من حتقيق الباحثة وداد حييى ال، إشراف: األستاذ الدكتور عياد بن عيد 

 .هـ4102/4101الثبييت، جامعة أم القرى/كلية اللغة العربية عام 
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عامل  قيق د . حممد عبد اخلالق عضيمة،املرّبد، أبو العباس حممد بن يزيد: املقتضب، حت-

 الكتب.

: توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية بو حممد بدر الدين حسن بن قاسماملرادي، أ -

حتقيق د . عبدالرمحن علي سليمان، دار الفكر العربي، ابن مالك، 

 م.3004هـ/4133(4ط)

م 4997( 4ريوت ( ط): لسان العرب . دار صادر ) بحممد بن مكرم بن عليابن منظور  -

. 

: متهيد القواعد بشرح تسهيل حممد بن يوسف بن أمحد، حمب الدينناظر اجليش،  -

 م . 3007هـــــ، 4133( 4الفوائد، حتقيق أ . د. علي فاخر، وزمالؤه، دار السالم، ط)

حتقيق د. خريي ابن النحاس، بهاء الدين بن الّنحاس: شرح املقرب املسّمى التعليقة،  -

 م. 3002هـــــــــــ، 4131( 4لراضي، دار الزمان، ط)عبد ا

: أوضح بن هشام يوسف بن بو حممد عبد اهلل مجال الدينابن هشام األنصاري،أ -

اعتنى به الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد،املكتبة املسالك  إىل ألفية ابن مالك، 

 العصرية)لبنان(.

: شرح شذور بن هشام يوسف بن ل الدينبو حممد عبد اهلل مجاابن هشام األنصاري،أ -

( 4اعتنى به األستاذ حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبةالعصرية، بريوت، ط)الذهب، 

 .م4931

أبو هالل العسكري، احلسن بن عبد اهلل العسكري:الفروق اللغوية، حتقيق حمّمد باسل  -

 م.3000ـ، هـــ4134(4لبنان، ط)-عيون الّسود، دار الكتب العلمية، بريوت

 ل عامل الكتب.شرح املفّص: يعيش بن علي بن يعيشابن يعيش،  -
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 هـ ( 967شعر احلسني بن ريان ) ت 

 مجعًا وتوثيقًا 

 

 

 

 

 
 د.حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 األستاذ املساعد يف قسم األدب

 كلية اللغة العربية / جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 
 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قًاهـ( : مجعًا وتوثي967شعر احلسني بن ريان )ت    

  حممد بن سليمان القسومي د. 

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية –كلية اللغة العربية 

 

 هـ97/6/1441 تاريخ قبول البحث:               هـ03/1/1441تاريخ تقديم البحث: 

 

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

 مبثوثًا يف كتب الرتاجم وبعض كتب التاريخ.

ونتيجة لذلك؛ ظهرت أحكام نقدية على بعض الشعراء، مبنية على نْزر من نتاجهم، تداولته كتب     

الرتاجم، أو بعض كتب التاريخ، وظل بعض الشعراء جمهواًل؛ ألن شعره مازال خمطوطًا، أو يف مصادر 

 نال.مطبوعة، صعبة امل
هـ(، فجمعت متفرقه، ووثقت 967من أجل ذلك حرصت على التصدي لشعر احلسني بن ريان )ت     

نصوصه، وقدمت نبذة موجزة عن حياته وآثاره، اتضح منها أنه من أسرة اشتغلت بالقضاء، وأن 

القاضي مجال الدين األثر الكبري يف نشأته وحبه للعلم، حتى إنه طلب العلم على عدد من لوالده 

 العلماء، متنقاًل يف سبيله بني البالد، ونال ثناء معاصريه على خلقه وعلمه وجودة أدبه.

ء ونتيجة حلصيلته العلمية؛ ألف يف فنون خمتلفة، وكان كاتبًا جميدًا، وشاعرًا معدودًا يف شعرا     

 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.

، مع ذكر وقد جاءت يف هذا الديوان مرتبة حسب الروي، ترتيبًا ألفبائيًّا، معزوة إىل حبورها     

 مصادرها يف احلاشية، واإلشارة إىل الروايات املختلفة. 

 الكلمات املفتاحية : 

 ديوان شعر –هـ( 967احلسني بن ريان )
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 املقدمة

احلمد هلل الذي علم بالقلم، وشرح الصدر، وحلَّ العقدة من اللسان،     

وهدى اإلنسان إىل املنطق والبيان، والصالة والسالم على أفصح الناطقني 

 مد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد: ـبالضاد على اإلطالق، نبينا حم

العصر اململوكي، وظل فقد أهمل كثري من الباحثني املعاصرين الشعر يف     

ما أنتجه عدد من شعراء العصر مبثوثًا يف كتب الرتاجم وبعض كتب 

 التاريخ.

ونتيجة لذلك؛ ظهرت أحكام نقدية على بعض الشعراء، مبنية على نْزر     

من نتاجهم، تداولته كتب الرتاجم، أو بعض كتب التاريخ، وظل بعض 

أو يف مصادر مطبوعة، صعبة الشعراء جمهواًل؛ ألن شعره مازال خمطوطًا، 

 املنال.

من أجل ذلك حرصت على التصدي لشعر احلسني بن ريان، فجمعت     

 متفرقه، ووثقت نصوصه، وقدمت نبذة موجزة عن حياته وآثاره.

 على النحو اآلتي: منهجي يف هذا العملوجاء     

ترتيبًا ألفبائيًّا،  ،حسب حرف الروي ،رتبت القصائد واملقطوعات -

                   وائل احلروف، بدءًا بالسكون، ثم احلركات، بدءًا باألضعف وفق أ

 ) الفتحة، ثم الضمة، ثم الكسرة(.
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ضبطت األبيات بالشكل، مصححًا ما ورد من أخطاء يف الضبط يف  -

 بعض املصادر.
صوبت ماجاء من أخطاء عروضية، وأشرت إىل ذلك يف احلاشية،  -

رة )هكذا ورد يف األصل(؛ ألن عدا مواضع قليلة، اكتفيت بعبا

 اخللل يقتضي تغيريًا يف ألفاظ الشاعر.
وضحت املصطلح الذي يرتتب عليه فهم النص، وعّرفت بالعلم  -

 الذي يعد حمورًا يف النص.
ذكرت مجيع املصادر املتوافرة، اليت ورد فيها النص، وإن تغريت  -

إىل الرواية ألحد األبيات أوبعضها يف مصدر من املصادر؛ أشرت 

 ذلك ، وجعلته متأخرًا يف الرتتيب، وإن كان سابقًا يف الزمن.
 نسبت األبيات املضمنة إىل أصحابها ومصادرها. -
 عزوت القصائد واملقطوعات إىل حبورها. -

لقد بذلت الوسع يف اجلمع والتوثيق، راجيًا أن أن أكون قد وفقت جلمع      

الشكر اجلزيل للزميل العزيز ماتوافر يف املصادر من ديوانه املفقود، مقدمًا 

املقامات )مد بن إبراهيم الدوخي، الذي حقق ـاألستاذ الدكتور حم

، فزودني بنسخة منها، توافر فيها شعر مل يرد يف املصادر (الريانية

، األخرى، كما أشكر له تزويدي ببعض األبيات والقصائد واملقطوعات

، ود.حممد يوسف وأشكر األستاذين الفاضلني د.حسن حممد عبداهلادي
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شرف الدين حسني )  إبراهيم بنات اللذين عنيا بنتاج ابن ريان يف كتابهما 

 . م5147/ـه4111، الصادر يف (بن ريان احلليب : شعره ومقاماته

 21-41ترمجة الشاعر،  44-4)صفحة 445يقع هذا الكتاب يف     

واليا ، متضمنة البليق واملًابيت124ماتبقى من شعره، يف هذه الصفحات 

مقدمة عن فن املقامات، تالها حديث عن  24-24والغزل الفاحش، 

مضمون مقامات ابن ريان، ثم دراسة موجزة، تناولت الشكل واملضمون 

ثبت  445-72نصوص املقامات،  71-25يف املقامات الريانية، 

 .(املصادر واملراجع والفهرس

هزة للنشر قبل وكنت قد أجنزت مجع املادة وتصنيفها و أصبحت جا      

صدور هذا الكتاب مبدة طويلة، لكين تأخرت يف النشر؛ طمعًا 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 

هذا الكتاب؛ ألنه   اليت سبق أن وثقتها من مصادرها األصيلة قبل صدور

أصبح من الواجب عليَّ أن أشري إليه، مادام قد سبقين إىل النشر، فصرت 

نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب: ) أثبت املصدر، ثم أكتب 

 (.شعره ومقاماته

وقد صححت ماورد فيه من أخطاء يف الضبط بالشكل أو يف النقل؛ فقد      

 ة، فــُيحدث لبسًا يف املعنى أو خلاًل يف الوزن.يسهو الناقل عن حرف أو لفظ
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ومل أثبت ماكان مشكوكًا يف نسبته للشاعر، كما أهملت ماورد يف     

املصادر من غزل فاحش، لكنين أشرت إىل مصدره، كما أهملت مانظمه 

على املواليا والبليق؛ ليكون هذا الديوان خاليًا من الشعر العامي والشعر 

قبله األعراف، وال تسوغه األذواق السليمة؛ وبذلك الفاحش الذي ال ت

 . ًابيت 272أصبحت أبيات الشاعر اجملموعة يف هذا الديوان 

أسأل اهلل أن يرزقين اإلخالص يف القول والعمل، وأن حيمد لي بدء     

 أمري وعاقبته، ويكون لي عونًا وظهريًا.

 امسه ونسبه وأسرته:    

احلسن بن رّيان الطائي احلليب، يكنى بأبي هو احلسني بن سليمان بن أبي  

 .(4)عبداهلل، ويلقب بشرف الدين

أخوه القاضي، الكاتب، الناظم بهاء الدين احلسن )حسن( يكربه     

بسنتني. ولتشابه االمسني؛ رأينا التباس األمر على بعض املؤرخني يف نسبة 

 .  (5)شعر أحدهما لآلخر

                                      
؛ تاريخ ابن قاضي شهبة، 155، ص1؛ تذكرة النبيه، ج127، ص45( انظر: الوايف بالوفيات،ج4)

ني، وليس احلسني(؛ الدرر الكامنة، )وفيه حس 144؛ ذهبية العصر، ص 152، ص5، ج1مج

، 2؛ ج422، ص 2؛ املنهل الصايف، ج(وجاء فيه: ابن زيان، وهو تصحيف) 415، ص 5ج

 . 591، 591، ص 4؛ الدليل الشايف، ج42، 49ص

، إذ نسب مشس الدين النواجي 22: صحائف احلسنات يف وصف اخلال، ص-مثاًل -( انظر5)

، إذ نسب ابن تغري بردي 72، ص44النجوم الزاهرة،جبيتني للحسن، وهما ألخيه احلسني؛ و
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 ه بيتني يف امسه:وقد ذكر الصفدي أن احلسني أنشد    

ــينًا         ـــُمس مَّى ُحس ـــــــــ ــا الـــــــــ  أنـــــــــ

 

 

ــغَّرْ    ــر اُه ُمص ــــــــــ ــُْمي ت ــــــــــ  واســـــــــــ
ـــر           ـــر  خ ـــــْيــــــــ ــَأْن ُيص ـــــــغَّـــــــ  َلــــــ

 

 (4)ُمــــــــــْن َأْن ُيـــــــــــقال  ت ـَكـــــــــــــــبَّرْ   

وشاعرنا من أسرة اشتغلت بالقضاء؛ فوالده مجال الدين قاٍض،       

 .(5)براهيم ، وعدد من أفراد أسرته وكذلك جده، وأخواه احلسن وإ

، ونشأ نشأة حسنة؛ (1)ـه915ولد يف حلب عام  مولده ونشأته وتعلمه:

  فقد حفظ القرآن الكريم صغريًا، وصلى به، ونقل بعض الروايات، وظل 

حمبًّا للعلم ، مسافرًا يف طلبه، متنقاًل بني حلقاته؛ إذ ســـمع )صحيح 

ف، وســـّت الوزراء بدمشق حضورًا، وقرأ اإلمام البخاري( من ابن مشرِّ

يف حلب )احلاجبية( على الشيخ علم الدين طلحة، كما درس )احلاجبية( 

أيضًا يف مصر على الشيخ أثريالدين أبي حيان األندلسي وأجازه، كما 

                                                                                           
، 4؛ و الدليل الشايف، ج97، ص 2بيتني للحسن، وهما للحسني؛ وكذلك املنهل الصايف، ج

 .525ص

 .191، ص45( الوايف بالوفيات، ج4)

؛ املنتقى من درة 12، ص45؛ الوايف بالوفيات، ج159، 152، ص5( انظر: أعيان العصر، ج5)

، ص 1؛ ج412، 412، 52، ص4الدرر الكامنة، ج؛ 115،111،114 األسالك، ص

 .525، ص4؛ الدليل الشايف، ج42، 49، ص2؛ ج99، ص2؛ املنهل الصايف، ج22

، ص 2؛ املنهل الصايف، ج415، ص 5؛ الدرر الكامنة، ج127، ص45( الوايف بالوفيات،ج1)

 .  142، ص4؛ هدية العارفني، ج479، ص4؛ كشف الظنون، ج422
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ي ـُـــانَكْلم أجازه يف ألفية ابن مالك، وقرأ على الشيخ كمال الدين بن الزَّ

(، ويف صفد قرأ على الشيخ جنم الدين الصفدي أوائل )ضوء املصباح

ي، وأجازه رواية ِرب ْعـج ـ)النحو(، ومسع على الشيخ برهان الدين ال

 .(4)مصنفاته

، (5)ونتيجة هلذه احلصيلة العلمية؛ " كتب، ومجع، ونظم، وأّلف"        

وكان يف شعره ونثره كما يقول ابن حبيب:"بارعًا يف اإلنشاء والكتابة، 

باإلجادة واإلجابة، لفظه فصيح، وذهنه صحيح، وخطه خيفي  مليئًا

، وقد "تولع (1)األزهار يف الكمام، ونظمه يغين عن مساع غناء احلمام"

بالنظم إىل أن أجاد فيه، ونظم يف اهلزلية، فصار فيها إمامًا، ونظم صور 

الكواكب، ونظم يف البديع كتابًا مساه )زهر الربيع(، وأنشأ مقامات 

عنوانه "نظام القالئد يف أحكام  ،(2)، و"نظم كتابًا يف أحكام املواليد"(1)عدة"

له    ديوان شعر و، (2)بيت، ثم شرحها يف جملد"  911املوالد ...أرجوزة يف 

                                      
 .191، 127، ص45: الوايف بالوفيات، ج( انظر4)

 .155، ص1( تذكرة النبيه، ج5)

 .174( املنتقى من درة األسالك، ص1)

مد الدوخي )املقامات الريانية(، ونشرها يف ـ. وقد حقق الدكتور حم422، ص2( املنهل الصايف، ج1)

 م.5141ه/4111، 11جملة كلية اللغة العربية، جامعة األزهر، القاهرة، العدد

 .415، ص5( الدرر الكامنة، ج2)

 .21، ص2إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ج( 2)
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، وذكر الصفدي أنه نظم يف سائر (4)"أنيس احلسن"مل يصل إلينا، عنوانه

ن املوشحات أنواع النظم، وأنه أنشأ مفاخرات عدة، وأن له أمداحًا م

، وله الروض الريان يف أسئلة (5)وغريها يف النيب )صلى اهلل عليه وسلم(

القرآن، حققه عبداحلليم بن حممد نصار السلفي يف  جملدين، طبع يف عام 

هـ، ونشرته دار العلوم واحلكم يف املدينة املنورة، وله )الرسالة 4142

رسالة تتضمن ، وهي (1)املسماة بقرى الضيف يف وصف أيام الصيف(

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.

                                      
. وجاء العنوان هكذا ) أنيس األنيس احلسن( يف كشف الظنون، 142، ص4( هدية العارفني، ج4)

وجاء يف ) كشف الظنون( أنه"مجع فيه ديوان  .245، ص4؛ ومعجم املؤلفني، ج479، ص4ج

 ب".أشعاره ورتبه على أبوا

 .191،  127، ص45( انظر: الوايف بالوفيات، ج5)

، (ق2)( أعمل على حتقيقها، وهي خمطوطة خبط معتاد، ُيـرجح أنه من خطوط القرن العاشر، يف 1)

حمفوظة يف دار الكتب املصرية بالقاهرة، ومعهد املخطوطات العربية بالقاهرة، ودار الكتب 

 الظاهرية بدمشق.  
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أعمااًل مهمة،  حظي ابن ريان بثقة األمراء والسالطني؛ فتقلد أعماله:

تؤكد مكانته يف جمتمعه؛ فمن يقلب الطرف يف كتب الرتاجم، جيد أنه توىل 

للجيش يف صفد، وناظرًا لقلعة  (4)أعمااًل جليلة، منها أنه كان ناظرًا

املسلمني يف حلب، كما توىل نظر قلعة الروم، ثم نظر الدواوين حبماة، ثم 

كد ذلك أبرز معاصريه، إذ ذكر وقد أ. (1)يف الدست (5)عاد إىل حلب موقعًا

، كما ذكـر (1)ابن حبيب أنه "موقع الدســــــت حبلب... وباشر الوزارة حبماة"

الصـــفدي يف ترجـمته أنه حضر إىل صفد بعد أن خرجوا منها، أواًل مع 

والده وهو ناظر اجليش ووالده ناظر املال يف آخـــر أيام األمري ســــيف الدين 

تـــوجـه إىل حــلب، وكــتـب الدَّرج بـحــلب وبطرابلس، ـاي، ثم َطْقأُر

وولي نــــظــر قلعة املســــلمني، ثم أعـــيد إىل نظـر اجليش أيــام األمــيــر 

                                      
مرتبة، استحدثت يف العصر األيوبي، واستمرت بالذي بعده، ُعدَّ صاحُبها من ( الناظر وظيفة أو 4)

 .(17معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية، ص)أرباب الوظائف الدينية 

( التوقيع جاء مع مصطلح التقليد، و" تقليد، معناه: تولية، يقال: قّلدته أمر كذا، أي: وليته. 5)

عويض يكتب للقضاة، يف حني التوقيع والتوقيعات تكتب يقابلها تعويض، أو تعويضات. والت

بـــ..."   للمتعممني. وصـــيغة ذلك: توقـــيع شــــــريف بأن يفوض فالن بـما جـرت عليه العادة
 .(417معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية، ص)

لت العربية يف نهاية ( الدست "لغة فارسية، معناها احملل املخصص للسيد الكبري يف صدر اجمللس، دخ1)

العصر اإلسالمي؛ ليعرب من خالهلا عن مقر السلطان أو امللك، ورمبا جاءت مبعنى كرسي احلكم 

 .(424التارخيية، ص واأللقاب معجم املصطلحات)أو العرش"

 .155، ص1( تذكرة النبيه، ج1)
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ســـــــــيف الدين  ثم أعيد إىل نظر قلعة الروم، ثم إنه توىل نظر 

إىل ة... وُطلب ئالدواوين حبماة... يف أوائل سنة مخس وأربعني وسبعم

وعاد إليها على عادته، وأقام بها إىل أواخر سنة مثان وأربعني    ...مصر 

وسبعمئة، وتوجه إىل مصر، وعاد إىل حلب موقعًا يف الدست وناظر 

 .(4)القالع يف مجادى األوىل سنة تسع وأربعني وسبعمئة"

تكلم معاصروه على جمموعة من الصفات احلسنة اليت كان  صفاته:

نعته الصفدي يف بداية ترمجته بأنه"القاضي، الفاضل، يتمتع بها، فقد 

"وأما ذهنه فيتوقد ويعلو يف الذكاء إىل أن يسمو  ، ويقول عنه:(5)البليغ"

على الفرقد... وفيه هشاشة وطالقة وجه وكرم نفس وعدم مباالة 

، وأشار ابن فضل اهلل (1)حبوادث الزمان، قّل أن رأيته اغتاظ من شيء"

ترمجته إىل أنه "الصاحب اجلليل، الكبري، الرئيس، العمري يف بداية 

، وقال عنه ابن حبيب:" كان إمامًا، (1)أوحد األدباء، نادرة الوقت"

عاملًا، فاضاًل، بارعًا يف األدبيات واإلنشاء والكتابة، لطيف الذات، 

                                      
 .191، ص45( الوايف بالوفيات، ج4)

 .521، ص4( أحلان السواجع، ج5)

 .191، ص45بالوفيات، ج ( الوايف1)

 .144ص ( ذهبية العصر،1)
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يؤكد املقريزي ، (4)حسن الصفات، مليح النادرة، مجيل احملاضرة"

نشاء والكتابة، وله النظم الفائق، واللفظ ذلك بقوله:" برع يف اإل

الفصيح، مع كثرة االطالع، وحسن الشكالة، ومجيل احملاضرة، 

وهو يف نظر ابن حبيب: ، (5)ولطيف النكتة والنادرة، وصحة الذهن " 

"إمام  رأُس شرُفه مرتفع، ومشل فضله جمتمع، ورياض أدبه مريعة، 

وتواترت األقوال يف نبله ، (1)وأنامل حذقه يف حل املشكالت سريعة"

وفضله، يقول ابن حجر العسقالني:"كان صادق اللهجة، حسن 

، ويقول ابن تغري بردي: " كان رئيسًا (1)اجملالسة، رقيق احلاشية"

 .(2)نبياًل، كاتبًا بارعًا"

وقد عرف جبودة اخلط، قال الصفدي:"وأما خطه الب ِهج فأسحر 

بردي إىل أنه "كتب اخلط  ، وأشار ابن تغري(2)من الطرف الغ ُنج"

                                      
 .155، ص1( تذكرة النبيه، ج4)

 .15، ص5درر العقود الفريدة، ج( 5)

 .174، 171( املنتقى من درة األسالك، ص1)

 .415، ص5( الدرر الكامنة، ج1)

 .72، ص44( النجوم الزاهرة، ج2)

 .127، ص45( الوايف بالوفيات، ج2)
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"لفظه فصيح، وذهنه صحيح،   ، كما ذكر ابن حبيب أن(4)املنسوب"

. وكان لوالده األثر يف إجادته اخلط؛ (5)الكمام"وخطه خيفي األزهار يف 

فقد كان "حيب اخلط املنسوب، ويبالغ فيه، ويود لو ملك كل شيء ليذهبه 

 .(1)على حتصيله" يف تالفيه، ويلزم أوالده بالتجويد، وحيّرضهم

هـ، عن نيف وستني 927تويف يف حلب يف آخر ذي احلجة من عام  وفاته:

  . واألرجح ماذكره (2)هـ991بعض املؤرخني أنه تويف عام   ، ويرى (1)سنة 

                                      
 .422، ص2( املنهل الصايف، ج4)

 .174( املنتقى من درة األسالك، ص5)

 .152، ص5( أعيان العصر، ج1)

؛ درر العقود الفريدة، 174 ،171 ؛ املنتقى من درة األسالك، ص155، ص1( تذكرة النبيه، ج1)

 .  15، ص5ج

، وقد أشار ابن حجر بعد ذكر الوفاة إىل أن ابن حبيب أرخه سنة 415، ص5( الدرر الكامنة، ج2)

( من الصفحة نفسها إىل أن وفاته يف املخطوط ) م،ت( سنة 5، كما أومأ احملقق يف احلاشية )هـ927

، 44وذكره ابن تغري بردي ) يف النجوم الزاهرة، ج ؛142، ص4ه؛ هدية العارفني، ج999

هـ، مشريًا إىل أنه تويف عن مثاٍن وستني سنة! والروايات اليت 922( ضمن وفيات عام 72ص

ه ووفاته تؤكد أنه تويف عن مثاٍن وستني سنة، لكن ابن تغري بردي يناقض أقواله حتدثت عن والدت

يف كتبه الثالثة) النجوم الزاهرة، املنهل الصايف، الدليل الشايف(؛ فهو يف )املنهل الصايف( جيعل 

هـ يف ) 922هـ؛ وعلى ذلك فإن وفاته املؤرخة سنة 912هـ، ويف )الدليل الشايف( 915والدته 

 سنة(. 22الزاهرة( ال تتوافق مع العمر الذي أشار إليه عند وفاته )النجوم 
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األقرب له، يقول يف  -بعد الصفدي-هـ(؛ ألنه كان927ابن حبيب)

 .(4)بات"ومكات ذلك:" كان بيين وبينه صحبة قدمية واجتماع كثري 

 حرف اهلمزة

 ]الكامل  [
ــَقٍر               ــٍي َأْشـ ــُت ُبُحـــبِّ َظْبـ ــد َكُلْفـ  ولقـ

 

 

ــْأالُء             ــدُِّه َلـــــــــ ــذاِرُه يف خ ـــــــــ  ُلُعـــــــــ

ــُه                 ــنًا يف و ْجِهــ ــُه م ح اُســ ــُت منــ  عاي ْنــ

 

 (5) )ســـال  الناض ـــاُر بــــها وقـــام  املـــاُء( 

 حرف الباء 

 ]جمزوء اخلفيف  [
ــْب عــــــــ  ــْب                 ُتــــــ ـــخ ْمِر يف ح َلــــــ  ِن الــــــ

 

 

 والــــــــــــــــــز ِم الع ْقــــــــــــــــــل  واأَلد ْب 

 
ـــْيُبغا(                          ــد  )ب ـــــــــــ ـــداها عنــــــــــ  ح ــــــــــ

 

 (1)ْبـاُمْيِر والـخ ش ــــــــــــم ســــــــــبال 
 

                                      
 .151-155، ص1، وانظر: تذكرة النبيه، ج171( املنتقى من درة األسالك، ص4)

، نقاًل عن: شرف 75وديوان الفصحاء وترمجان البلغاء، الورقة  ؛412( عقود اجلمان الورقة 5)

وعجز البيت  . قال ذلك يف مليح أشقر،42(، صالدين حسني بن ريان احلليب)شعره ومقاماته

 الثاني تضمني للمتنيب، وصدره:

 (.47ص ،4وكذا الكريم إذا أقام ببلدٍة )ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي البقاء العكربي،ج 

. وقد ذكر ابن تغري بردي يف 571، ص41؛ والنجوم الزاهرة، ج129، ص1( املنهل الصايف، ج1)

مد بن قالوون، ثم ولي السلطنة ـاألمري )بيبغا( كان من مماليك امللك الناصر حم هذين املصدرين أن
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 ]جمزوء الرمل [
ــْورًا ــداْني ا ُأُمــــــــــــــــــــ  ِإنَّ يف الــــــــــــــــــــ

 

 و اتَِّفاَقـــــــــــــــــــاُت َغر اُئـــــــــــــــــــْب 
ــا   ــْرُت ُفْيه ــــــــــــــ ــِإذ ا َفك ــــــــــــــ  َفــــــــــــــ

 

 (4)الح  ُلــــــــْي ُفْيه ــــــــا ع ـــــــــج اُئْب   

 
* * * 

 ]السريع  [ 
ــُه        )َطْشـــــت ُمر( الســـــاُقي س ـــــر ى ُظْلُمـــ

 

ــب بْ    ــْن س ـــ ـــان  ال عـــ ـــي ر ّيـــ  إىل ب نـُـــ

 
ــداعا          ــه ام  الــــ ــنهْم ُســــ ــلوا ُمــــ  فَأْرس ــــ

 

ــْنِح الـــــداج ى فاْنَقَلـــــبْ    عليـــــه يف ُجـــ

 
 وهــــــذُه عاد ُتـــــــُهْم َقــــــط  مــــــا             

 

ــبْ    ــاداُهُم الظ الــــــُُم إال اْنع َطـــ  (5)عـــ

 

                                                                                           
بالديار املصرية بعده، ثم نقل إىل نيابة حلب. ويف حلب شدد على من يشرب اخلمر بها إىل الغاية، 

 حتى إنه س ـمَّر  من س ــُكـــر  ، وُطْيف  به بشوارع حلب. -تعاىل-وظلم وحكم بغري أحكام اهلل 

 . 459( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 1)

، وفيه نسبت األبيات ألخيه 92، ص2،؛ واملنهل الصايف، ج12، ص 45( الوايف بالوفيات،ج5)

احلسن ! وقد ذكر الصفدي مناسبة األبيات يف أثناء ترمجة بهاء الدين احلسن بن ريان ) الوايف 

للحسني بقوله: إن شرف الدين حسني بن ريان أنشدني  (، مؤكدًا أنها12، ص45بالوفيات ج

 ذلك لنفسه من لفظه . 

مد بن قالوون، وأحد خواصه، ولي نيابة صفد ثم ـو)طشتمر( من مماليك امللك الناصر حم

؛  171-175،ص2حلب ثم ولي نيابة السلطنة بالديار املصرية. )انظر: املنهل الصايف، ج

 (.151، ص5الدرر الكامنة، جو
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 ]الطويل [  
 و ُلْيُت الِوالي اُت الـيت َقـْد ت ع ـدَّد تْ   

 

 

ــا     ــب  الَقْلب  ــا َأذىع َأْتع  ـــي ُمْنه  ــْم ن اَلُن  َفَك
 
 و َكـْم م ــرٍَّة َأْنش ـْدُت ر ْبــع  ِوالي ــُتـــي  

 

  (4))َفد ْين اَك ُمـْن ر ْبـٍع و ِإْن ِزْدت ن ـا َكْرب ـا(     

 
* * * 

 ]الطويل      [
 كتــــاب  ب ـــــُديع  و ْضـــــُعُه واخُتر اُعـــــهُ 

 
ـــْتبا     ــُه الُكــ ــاق  ت ْأُليُفــ ــد فــ ــُه قــ  وإبداُعــ

 
ــًا    ت ض ـــمَّن  ُمـــْن و ْصـــُف الـــُبالُد َغراُئبـ

 

ــب ى   ـــها ُتْسـ  م ــــح اُسُنها كـــلا الُعُقـــوِل ُبـ

 
ــح    ـــُحْسِن واُضـ ــُة الـ ــُه يف غاي ـ  وت رُتْيُبـ

 

 فاَظُه الصَّـْهبا وقد راق  حتى ُخْلت  َأل 

 
ــع ُه     ــد ع  و ْض ــد ى وَأْب ــَأْكِرْم بـــُم ْن  َأْب  َف

 

 وفـــاق  بـــه اآلفـــاق  والسَّـــْبع َة الشاـــْهبا 

 
ــُة الــيت   ـــم ُلُك الضِّــرغاُم ذو اهُلمَّ  هــو ال

 

 تعالْت على اأَلْفالُك واْسـت ْعَلُت الُقْطبـا   

 
ـــُجدًّا يف الُعُلــــوِم ُمـــــح صِّاًل   تــــراه ُمــ

 

 (عليهــا ُمْســت هامًا بهــا ص ــّبا ح ِرْيصــًا ) 

 
ـــِهداُمُه     ــد  اْنـ ــِل ب ْعـ ــار  الَفْضـ ــام  م نـ  أقـ

 

 وقــد كــان  قبــل  اليــوِم إجياُبــُه س ــْلبا      

 
                                      
. وعجز البيت الثاني للمتنيب، وهو من مطلع قصيدته 52املقامات الريَّانية )املقامة القاهريَّة(، ص ( 1)

املتنيب  أبي الطيب يف مدح سيف الدولة، وعجزه: فإنك كنت الشرق للشمس والغربا ) ديوان

 (.  22، 4بشرح العكربي، ج
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ـــج ى    ـــُجوُد ُترت  ــاِس وال ــةن للن ــُه راح   ل

 

 فيوم الع َطا ب ـْحرًا ويـوم السَّـَطا ح ْربـا    

 
 إذا استّلُت الُبْيُض الصَّواِرُم يف الوَغا

 

 أنَّ الب ــْرق  ي ْســت وُطُن الساـــْحباع ُلْمن ــا بــ 

 
 وإْن سار  يف ج ْيٍش س ر ى النَّْصُر َفْوَقُه

 

 وَأْحَلـــل  إْذ ذاَك الـج ــــناحني والَقْلبـــا 

 
ــراً   ـــجد  مظّفــ ــورًا ُبــ ــال زال  م ْنُصــ  فــ

 

 (4)ُيؤ يُِّدُه ما استوجب  املصد ر  النَّْصـبا  

 
* * * 

 ]الكامل  [
ــْرُب الـــــــُمد ام ُة يف ال   ريــــــاِض ي ُســــــراني              ُشــــ

 

ـــمَّنْ  ي ْشـــــر بُ   ــا ُكْنـــــت  ُمـــ  ُزْرهـــــا إذا مـــ

 
ـــح اُسن                      ــُه م ــ ــُه ُلزاُئِرْيــ ــالرَّْوُض ُفيــ  َفــ

 

ــِربُ    ــوب  وُتْط ــِري الُقُل  وَلطــاُئف  ُتْط
 
 الط ْيـــــُر ي ْســـــج ُع والغ ـــــُدْيُر ُمص ـــــف ق                   

 

 (5)النَُّسْيُم ُيش بُِّبوالُقْضُب ت ْرُقُص و 
 
* * * 

 ]الطويل         [
ــُروء ةن    ــُه ُمـــ ــِل ُفْيـــ ــُر الَفْضـــ ــر  َغِزْيـــ  و ِزْيـــ

 

ـــح اُئبُ     ـــِهنَّ السَّــــ ــْن ُدْوُنــــ ــُه ُمــــ  م َكاِرُمــــ

 
                                      
 حة العنوان الداخلي للكتاب(.( تقويم البلدان )دون رقم للصفحة / أثبت هذا النص خلف صف1)

وعجز البيت السادس للمتنيب، وصدره: أرى كلنا يبغي احلياة لنفسه ) ديوان أبي الطيب املتنيب 

    (.22،ص4بشرح العكربي، ج

 .49، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان ) شعره ومقاماته (، ص412( عقود اجلمان، الورقة 5)
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

ــر ى ُصـــــَلَة اأَلْرز اِق َفْرضـــــًا ُمع يَّن ـــــاً     ي ـــ

 

 و َأنَّ اْصــُطن اع  الـــخ ْيِر ُفــي النَّــاِس و اُجــُب      

 
ــن  ــو ل ى ُمـــ ــٍة  ت ـــ ــلَّ و ُظْيَفـــ ــاِل ُكـــ  اأَلْعم ـــ

 

ـــج اِربُ     ــا التَّــ ـــخ ْيِر ُفْيه ــ ــل  الــ ــُه ُفْعــ  َأَفاد ْتــ

 
 و ال خ ْيـــر  ُفْيــــم ْن ي ــــْمن ُع النَّـــاس  ِرْفـــد هُ    

 

ــاِربُ     ــو  ُيَقـــ ــاِن َفْهـــ ــد ِر اإِلْمَكـــ ــى َقـــ  ع َلـــ

 
ــاً  ــْن َكـــان  َكاُتبـ ــِل الَفْضـــِل م ـ  و َأْكم ـــُل َأْهـ

 

 (4)ن ــــــاِم م ن اُقــــــبُ  ُيع ــــــدا َلــــــُه ب ــــــْين  األَ   
 
* * * 

 ]الطويل  [

ـــم اُلُه           ــْرُط ج  ـــي ُبَف ــب  َقْلُب  س بـــ ى رج 

 

ــبُ   ــُنُه يف َغر اُئــ ــْن ُحْســ ــي ُمــ  ون زَّه ُنــ
ــْرد  بــــُُحْسُنُه             ــْين  َفـ ــن الواُشـ ــما عـ  َأص ـ

 

 (5)وَكْم خ صَّين ُمْن و ْصـُلُه ُبر غاُئـبُ   

 * * * 

 ]السريع  [

ــف   ـــي َأْهي ــ ــاُئُب       ُبـــ  ُيْعــــر ُف بالسَّــ

 

ـــّي  بالواُجـــــــــُب   مـــــــــا ص ـــــــــداُه ع ُنـــــــ

 

                                      
 .  412امة الب ْغد اُديَّة(، ص ( املقامات الريَّانية )املق1)

. 42، نقاًل عن : شرف الدين حسني بن ريان ) شعره ومقاماته (، ص511( بهجة السرور، الورقة 5)

 امسه )رجب(.  ،نظمها يف مليح
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ــْم        ــي َفَلــ ـــي وُرْوُحــ ــُه مالـُـــ  َأْعَطْيُتــ

 

 (4)ُيُفــــــــْد وراح  الُكــــــــلا يف الّســــــــاُئُب 

 * * * 

 ]الرمل            [
ــم  الشِّـــْعر  مـــن الّشـــْعر ى ومـــن            ن َظـ

 

ـــُِم اجَلــــوزاُء والَكــــفِّ اخَلُضــــْيُب   َأنـْجــ
ــُه             ـــيَّ يف َأْفعاُلـــــــــــ  و ِرث  الطاُئــــــــــــ

 

 (5)َفُله ــــذا اأَلمــــِر ُقْيــــل  ابــــُن ح ُبيـــــبُ     

 ]السريع      [ 
ــْكُلُه    ـــى ش ــ ـــم ْرُء ِإَلــ ــر  الــ ــْو ن َظــ  َلــ

 

 ت ض ــــــــاع ف  الـــــــــه ما ع َلــــــــى َقْلُبــــــــهُ    

 
 َلــــْو َلَكــــم  الُفْيــــل  ع َلــــى ُأْذُنــــهُ    

 

ــهُ     ــى ج ْنُبـــــ ــُل ع َلـــــ ــب الُفْيـــــ  (1)الْنَقَلـــــ

 

                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 514( بهجة السرور، الورقة 4)

 امسه )السائب(. ،ح. نظمها يف ملي 42 ،49ص

وقد قال ابن حبيب قبل األبيات: "وكتب على مقطعات من  .171( املنتقى من درة األسالك، ص2)

( 151. و قال ابن حبيب )ص152،ص1شعري أشطارًا، من منظومها..."؛ وتذكرة النبيه ، ج

 قبل األبيات: 

الثاني: ورث الطائي يف  "وكتب على أبيات من نظمي أشطارًا، من منظومها...". وجاء صدر البيت

 أقواله.  

، وقد ورد البيتان يف األنيس النفيس املغين عن  22( املقامات الريَّانية، )املقامة الـُمْصِريَّة(، ص 3)

 ، هكذا:219(، ص 5اجلليس، احلاشية ذات الرقم )

 لو لكم الفيل على أذنه

 

 النقلب الفيل على جنبه 
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 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 حرف التاء

 ]اخلفيف [
ـــي   ـــُمالِح و ر بِّــــــ ــُة الــــــ ــا ي اُقوت ــــــ  َأن ــــــ

 

ـــي    ــُل ُبُقوُتـ ــو  الَكُفْيـ ــوِري ُهـ ـــي ُأُمـ  ُفـ

 
ـــٍي     ــُت ُبَظْبـــ ــار  ُجْئـــ ــَلْكُت الُقَفـــ  ِإْن س ـــ

 

 َأْو و َلـــْجُت الُبح ــاِر ُجْئــُت ُبـــُحوتُ    

 
ـــي  ــُف اْحُتي اُلـــ ــع اب  ُلْطـــ ــوُد الصِّـــ  و ي ُقـــ

 

 ع ْنَكُبـــــوُت  ُبـــــُخُيوٍط ت ُكــــوُن ُمــــنْ    
 
 َأْلُقُنـــــْي ُفـــــي َلَظــــىع َفــــِإْن َغيَّر ْتُنـــــي      )

 

  (4)(َفت ــــــي ق ْن َأْن َلْســــــُت ُبالي ــــــاُقوُت 
 

                                                                                           

 أو نظر الـمرء ِإىل شكله

 

 الـهم على قلبه تضاعف 
  

وقد ورد هذا النص يف كتاب عبداهلل كنون ) النبوغ . 22( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 1)

(، ضمن مقامة احلّجام، البن الطيب العلمي، واختلف 247، ص 5املغربي يف األدب العربي، ج

ال ابن خلكان يف ) وفيات األعيان، البيت الثاني بقوله: جئت بوحش، أو سلكت البحار. وق

( وهو يرتجم ليعقوب بن صابر املنجنيقي: " وقفت بالقاهرة على كراريس فيها شعره 14، ص9ج

... ورأيت فيها البيتني املشهورين املنسوبني إىل مجاعة من الشعراء، وال يعرف قائلهما على 

       فتــيـقن أن لســـُت بـالياقـوُتاحلقيقة، وهما:  ألقــنـي يف لظى فإن أحرقتـــــــــــــين

 مجع النسج كلا م ْن حاك لكْن      لـيـس داوُد فـــيه كالعنكبوُت".            

، ثم قال: ] يقصد يف عقود اجلمان[  425: 41قال احملقق يف احلاشية:" أوردهما ابن الشعار        
، وجاء (517، ص1حليوان الكربى، للدمريي، جالبيتان يف ) حياة او ذكروا أنهما للقاضي الفاضل"،

 ( :" كتب إىل جنم الدين يعقوب بن صابر املنجنيقي221، ص5يف ) الكشكول ، للعاملي، ج
 ]:أي: لياًل [ وزيره إذ غضب عليه، وطلبه مطيفًا  ـه252ت[

 وُتألـقنــي يف لظـــى فإن غــيـرتـــــنــــــــــــي        فتيقن أن لســــــت بالياق
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 ]الطويل      [
ــُه    ــِم َغْيُب ـــْي ُعْل ــاُه اهلل ُف ــاء  َقض   َقض 

 

 ع َلـــى ر ُجـــٍل ه زَّْتـــُه ن ــــْخو ُة َغْير ُتـــْه      
 
ــزَُّنْيُم ُبَلكْ  ــُد الــ ــُه الع ْبــ ــٍة َفع اج َلــ  م ــ

 

ــْن م ُنيَُّتـــهْ       ــر ٍة ُمـ ـــه ا ُفـــي ُحْفـ ــاُه ُبـ  ر م ـ
 
 َفِإيَّــاَك ُمــْن َكْيــُد النِّس ــاُء َفُكــلا م ــنْ 

 

 (4)ع ُلْقن  ُبـُه َأْود ى الــُحم اُم ُبـُمْهج ــُتهْ    

 
* * * 

 حرف اجليم

 ]الكامل    [
ــر ةٍ   ـــه ا أَلوَِّل ن ْظـــــ ــُت ُبـــــ ــْود  َكُلْفـــــ  خ ـــــ

 

 

ــى ُمـــ   ــر اِم ع َلـ ـــي الغ ـ ــا ُفـ ــر ْج م ـ ـُحبِّْيه ا ح ـ  

 
ـــم ا  ــا َفَكَأنَّـــــ ــوُد ُقُموُعه ـــــ ــْت ُبُســـــ  َفت ن ـــــ

 

ــو دَّ السَّـــب جْ     ــْوِر ُمْسـ ــى الُبل ـ ــع ْت ع َلـ  و ض ـ

 

                                                                                           
 عرف النسج كلا من حاك لكْن        ليس داوُد فيه كالعنكبوُت                  

 فكتب يعقوب إليه ...".        

. وقد وردت األبيات يف األنيس النفيس املغين عن 29( املقامات الريَّانية )املقامة الـُمْصِريَّة(، ص1)

 ، هكذا:  219( ص 1اجلليس، احلاشية ذات الرقم )

 اء قضاة اهلل يف علم غيبهقض

 

 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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 َأْو َأْمس ـــــَكْت ُبب ن اُنـــــــه ا ُمـــــــه ج  الــــــو ر ى 

 

 (4) َفت َقــــمَّع ْت َأْطر اُفه ـــا ُبـــد ِم الــــُمه جْ    

 
* * * 

 

 ]الرجز    [
 ُه ووْجُهـــــــُه              َأْفـــــــُدي َغـــــــز ااًل َقـــــــدا  

 

 ُغْصــــن  ووْرد  قــــد ب ــــدا ُمض ــــرَّجا    

 
ــْعِرُه              ــُه وش ــــــ ــن ج ُبْيُنــــــ ــَك مــــــ  ُيِرْيــــــ

 

 (5)) ُطرََّة ُصْبٍح حتت  َأْذياِل الـداج ى(  

 
* * * 

 ]جمزوء الكامل  [
ــدَّياُجي       ــر َقُت الــــــ ــَفر ْت فَأْشــــــ  س ــــــ

 

ــالناوِر إْشــــــــــــــراق  السِّــــــــــــــراجِ     ُبــــــــــــ

 
ــْودًا إ ـــ           خ ــــــ ــم ْت رَأْيـــــــــــــ  ذا اْبت س ــــــ

 

 ـــــــــــــــــت  الصاـــــــــــْبح  آذ ن  بـــــــــــاْنُبالجِ   

 
ــوا            ـــْحت  السَّـــــــــ ــا ت ـــــــــ  و ج ناُتهـــــــــ

 

ــياجِ   ــُف و ْرد ةن ت ْحـــــــــــــت  السِّـــــــــــ  ُلـــــــــــ

 

                                      
 .   25( املقامات الريَّانية)املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 1)

، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 75قة ( ديوان الفصحاء، الور2)

. وعجز البيت الثاني البن دريد، من البيت الثاني يف مقصورته، وصدره:"إّما تر ي رأسي 42ص 

 (.41حاكى لوُنــُه". ) شرح مقصورة ابن دريد وإعرابها، للمهليب، ص

 



 

 

592 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ4115 الثامن واخلمسون حمرمالعدد 

 

 َأْرداُفهـــــــــــــا ُمــــــــــــــمَّْن ث ُقْلــــــــــــــ               

 

ـــن  إذا م ش ــــــــــْت ذات  اْرُتجــــــــــاجِ     ـــــــــــ

 
ــا   ـــي َفي ـــــــ ــْت ُتناُجْيُنــــــــ               بات ـــــــ

 

ـــُمناُجي  َــّــــــــــــــــــاَك الــــــــــــــ  هلُل ذ يـ
 و س ــــــــع ْت إلـــــــــيَّ ُبـــــــــخ ْمر ٍة           

 

 ص ــــــــــْهباء  صــــــــــاُفي ُة الـــــــــــُمزاِج 
 ب ْيضـــــــــاُء ج ل ـــــــــْت أْن ي ُشـــــــــو         

 

ــرَّواجِ   ــُد الــــــــ ــاَلها ن ْكــــــــ  ب  ِوصــــــــ
ــا     ــدارِّ الب يـــــ ــن  الـــــ ــب غ ْت ُمـــــ             ص ـــــ

 

 
 ــــــــاجيو ُد سـض  وَطْرُفهــــــا الـُمْســــــ
 

 اها واُديها وس ــــــــــــــــياُضــــــــــــــــب ُب

 

 م َلَكـــــــــْت ُمـــــــــراُدي الْحُتيـــــــــاجي 
 
 أْهـــــــــــد ى إلــــــــــــيَّ م س ـــــــــــرًَّة             

 

ــاُجيبُتوُبُشـــــــــكِرُه ع ُظـــــــــم  ا   ه ـــــــ
ــها                 ــُه يف ن ْفُســـــــــــــــ  َأْلفاُظـــــــــــــــ

 

 كالشاــــــْهُب ُتْشــــــِرُق يف الــــــدَّياُجي 
 َفُعُقوُدهـــــــــــــــا يف ن ْظُمهـــــــــــــــا              

 

 ُفـــــــــــــــــــــــــــــــراٍد واْزُدواِجذاُت اْن 
ــا        ــُك الَفضــــ ـــي م ُلــــ ــداُه لــــ  َأْهــــ

 

 ُئــــــِل وْهــــــو  م ْقُصــــــُد ُكــــــلِّ راجِ    
ــال          ــاُب الَكــــــ ـــْلطاُن َأْربــــــ  ُســـــــ

 

ـــُحج اجِ   ــد  الـــــــ ــاُنها ُعْنـــــــ  ِم ُلســـــــ
ـــُجدا         ــد  الــــــــ ــا ُعْنـــــــ  وإماُمهـــــــ

 

ـــِهياجِ    ــد  الــــــــ ــا ُعْنــــــــ  ِل وَلْيُثهــــــــ
ــْم            ــاُد َكــــــــ ــُه الو ق ــــــــ   وُبُذْهُنــــــــ

 

ـــُمع مَّى واأَلحــــــــاُجي   ح ــــــــلَّ الــــــ
ــْنُج ُمـــــْن          ــْم ي ـــ ــَطا َلـــ ــإذا س ـــ  فـــ

 

ــاجِ   ــدَّْهر نــــــــ ــَطواُتُه يف الــــــــ  س ــــــــ
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ــْوُدُه           ع ــــــــــْذب  ُفــــــــــرات  خ ــــــــ

 

 وع ـــــــــداُه كالــــــــــُملِح اأُلج ـــــــــاِج 
ــُه          ـــم ُدْيُح ُبباُبـــــــ ــصَّ الـــــــ  ُخـــــــ

 

 وُســــــــــواُه ُيْقص ــــــــُد ُباأَلهــــــــاُجي 
ـــم قا   ــى الـــــــ ــُه ُتْقض ـــــــ          يف باُبـــــــ

 

ـــُي واأَلر اُجــــــــي   ُصــــــــُد واأَلمانــــــ
ـــم ها           ــر اع  يف الـــــــ ــُه ي ـــــــ  وَلـــــــ

 

ـــُمج اجِ   ــُو الـــــــ ــُه ُحْلـــــــ  ِرِق ِرْيُقـــــــ
ــاُظري            وس ــــــــواُدُه ُمــــــــْن نــــــ

 

 وُســــــــواُه ُمــــــــْن ع ْفــــــــٍص و ز اجِ   
ـــم ْدُحُه           ــُرْفُت ُبـــــ ــْد ش ـــــ  وَلَقـــــ

 

 اُجيتــــــــو ج ع ْلُتــــــــُه يف النــــــــاِس   
ــ    ـر  الشِّـــــــــتا        ض ــــــــــمَّْنُتُه َأْمـــــــ

 

ــالجِ   ــِر الُعـــــــ ــُه الع ُســـــــ  ُء وث ْلُجـــــــ
ــ   ــْحُت ُمـــــ ــُه     ْنَأْوض ـــــ  َأْحواُلـــــ

 

 ُبُدم ْشــــــــق  مــــــــا آذ ى م زاُجــــــــي    
 وت شاب ـــــــــه ْت فيــــــــه الــــــــُبال            

 

ــاُجي   ــا ُمفـــــــــ ــراُه فيهـــــــــ  ُد َفُســـــــــ
ــُه         َأمَّــــــــــــا ح ـــــــــــــم اُة فإّنــــــــــ

 

 واَفـــــــــــى إلْيهـــــــــــا باْنِزعـــــــــــاجِ   
ــا ُمـــــــــــدَّ    ــام  ُفْيهـــــــــ  ًة          وَأقـــــــــ

 

 ي ْســـــــــُطو عليهـــــــــا يف ُلـــــــــــج اجِ   
 َفَكَأنَّــــــــــُه وافـــــــــــى ُيطــــــــــا          

 

ـــخ ر اجِ   ــَأْمو اِل الـــــــــ ــا بـــــــــ  ُلُبهـــــــــ
ــُه         ــح اب  َغماُمــــ ــد ْت س ــــ  ع َقــــ

 

ـــج وِّ داجِ   ــُه الــــــــ ــا َفو ْجــــــــ  فيهــــــــ
 ُنُصـــــــب ْت ُفخ ـــــــاُ  ُثُلْوُجـــــــُه         

 

ــاجِ   ــى الُفجـــــــ ــائرين  علـــــــ  للســـــــ
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 ُلــــــــو        وَأطــــــــار ُت الــــــــرِّْيُح الثا

 

 ج  كمـــــــا اســـــــت طار ْت بالع ج ـــــــاِج 
ــُه          ــا ُبـــــ ــاب  ُقْرناهـــــ ــْد شـــــ  َقـــــ

 

 وتَأبََّطــــــــــْت ش ـــــــــــرًّا ُيفـــــــــــاُجي  
 ضـــــــاع ْت م صـــــــاُلُح َأْهُلهـــــــا        

 

ـــُحراجِ   ــُدوُرُهْم ذاُت اْنـــــــــ  َفُصـــــــــ
ـــُهْم           ــح ى َلــــ ــا ت ْصــــ ــو أنَّهــــ  لــــ

 

ــاُنوا علــــــى َغــــــر ِم اهُلجــــــاجِ      كــــ
ــا العاُصــــــ   ــى بهــــ  ي إىل        و َطم ــــ

 

 أن صـــــــال  َكاأُلْســـــــُد الــــــــم هاجِ    
 داج ـــــــــى علـــــــــى ُجْيراُنـــــــــُه          

 

ــُة م ــــــــْن ُيــــــــداُجي    ش ــــــــرا الب ِريَّــــــ
 َكــــْم ُمــــْن ُجــــداٍر َقــــْد ت ـخ ْلـــــــ         

 

 ـــــــخ ل  واْنث ن ــــــى ُمْثــــــل  الـــــــخ د اِج 
ـــ                ــَقَطْت َفُهْنـــــ ــن  س ـــــ  و ر و اُشـــــ

 

ــ     ي َلـــو اُجي ــــن  إىل ُحـــــم ى العاُصـ
ــا                ــْت آالُتهــــــــــــ  وت ماز ج ــــــــــــ

 

ــزاجِ   ــُه أيَّ اْمُتــــــــــــــــ  ُبُمياُهــــــــــــــــ
ـــُجُفو             ــِل الـــــ ــاِرٍف ُمْثـــــ  وز كـــــ

 

 ِن إذا اغتــــــــــد ْت ذاُت اْخــــــــــُتالِج 
ــذ  ال  ــَأخ ـــ ــب ح ْت       تاُخـــ  وت  َفَأْصـــ

 

ــواُجي   ــُفِن النَّــــــ ــاُء كالساــــــ  يف املــــــ
ــيت             ــواُعْير  الــــــ ــى النَّــــــ       ور م ــــــ

 

 كانـــــــــْت ت ـــــــــُدوُر علـــــــــى ر واِج 
 دارْت ُبـــــــــــــــُه َأْفالُكهـــــــــــــــا                

 

ــاجِ   ــًة ذات  اْعِوجـــــــــــ  م ْنُكوســـــــــــ
 وت َطـــــــــــــاي ر ْت َأْرياُشـــــــــــــها                 

 

 ُفــــــــــْيها وال ِرْيــــــــش  الــــــــدَّجاجِ   
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 وَأتــــــــى خر ْطلــــــــُه ش ــــــــْيز ر                 

 

ــُه ذاُت اْنُفــــــــــراِج   َقع ــــــــــد ْت ُبــــــــ
ــْت م   ــا              َفت ح ــــــ ــا وكــــــ  غاُلَقهــــــ

 

 ن ــــــــْت َقْبــــــــُل ُمْقَفَلــــــــَة الرِّتــــــــاِج 
ـــ              ــَك الرَُّبْيــــــ ــوف  يْأُتْيـــــ  وَلس ـــــ

 

ـــُمفاُجي   ــْرد  الــــــ ــُرُد الب ــــــ  ُع وي ْطــــــ
 وت ُطْيــــــــُب َأوقــــــــاُت الزَّمــــــــا           

 

ــاُجي   ــاِس هــــــ ــُه يف النَّــــــ  ِن َفماَلــــــ
ـــتَّح  وْرُدُه              ــرَّْوُض َفــــــــــ  والــــــــ

 

 ْن ب ْعــــــــُد َطــــــــي  واْنــــــــُدماِجُمــــــــ 
 وت ـــــرى اأَلزاُهـــــر  قـــــد ب ـــــد ْت           

 

 يف ر ْوُضـــــــــــــها ذات  اْبُتهـــــــــــــاجِ  
ــر ى                ــرات  ت ـــــ ـــْيُء خ ْيـــــ  وت ُجـــــ

 

ــُدراجِ   ــناَفه ا ذات  اْنـــــــــــــ  َأْصـــــــــــــ
ــاٍن إىل                    ـــْخض را َأْجبـــــــــــ  ُمـــــــــــ

 

ــاجِ   ــاِن النِّعـــــــــ ــي ِض َأْلبـــــــــ  مْبـــــــــ
 اخلـــــــــوا                 وت ُصــــــــحا َأْمِزجــــــــُة 

 

 ُف إذا ت ـــــــــــح ل ْت يف الـــــــــــُمزاجِ   
ــتا                 ــاُت الشِّــــــ ــُزوُل كافــــــ  وت ــــــ

 

 ُء ُبغ ْيــــــــِر ب ْحــــــــٍث واْحُتجــــــــاجِ   
ــُر  ــداُئُد َأْمــــــ ــز ْلمل  الشَّــــــ                   ي ــــــ

 

ــ  ــراِج ـُموُمهاوُهـــــــــــ   ذاُت اْنُفـــــــــــ
ــْيد ٍة                      ــاج ْيت ُني ُبَقُصـــــــــــــ  نـــــــــــــ

 

ــت  َأْكــــــر ُم م ــــــْن ُينــــــاُجي      وَلَأنــــ
ـــ                ــت  يف الـــ ــَلْم وُدْم الِزْلـــ  فاْســـ

 

ــَأ ُكـــــــلِّ الُجـــــــي    (4)َأيَّـــــــاِم م ْلج ـــــ

                                       
وقد اختلفت رواية بعض  .72، 72ص ،4؛ وسلك الدرر، ج 499-492( الشتويات، ص 1)

قد أضيف  7بيتًا فقط، كما أن البيت 15األبيات يف )سلك الدرر(، واختلف ترتيبها، وورد فيه 
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، إذ جاء يف صدره: )مـما( ثقلن، 1منه. واالختالف يف رواية  )سلك الدرر( جاء يف: البيت 

 2)صبغت( يف صدر البيت،  ، إذجاءت فيه: )وصلها(، ولفظة9ولفظة )وصاهلا( يف عجز البيت 

إذ جاءت:)صيغت(، كما جاءت لفظة )طرفها( يف عجزه: )طوقها(. ولفظة )ابتهاجي( يف قافية 

يف املصدر: )النهاجي(، واملثبت من سلك الدرر، وقد جاء البيت فيه: وحكت مثااًل 41البيت 

اجي، ولفظة يف سلك الدرر: برق تألق بالدي 44بوروده زاد ابتهاجي، وعجز البيت  جاءني

 51جاءت يف سلك الدرر )فعقوده(، ولفظة )تاجي( يف قافية البيت 45)فعقودها( يف صدر البيت 

يف )سلك الدرر( وردت )متضمنًا(، كما  51يف املصدر)ياجي(، ولفظة )ضمنته( يف صدر البيت 

)  52فيه جاء هكذا: قد أوضحت من أمره  بالشام ما آذى مزاجي، وبداية البيت  52أن البيت 

جاءا يف ) ســـــلك الدرر ( هكذا :  11، 57فتشابهت(، ويف عجزه )فنشره فيها(، والبيتان 

 14،عقدت محائم سحبها فوجه اجلو داج، وعجز البيت  البًا مال اخلراجــط فــكأنه وافى إليها

 ،وبإثبات الواو خيتل الوزن)وقد شاب(؛ يف املصدر: 11وصدر البيت )للساربني على الفجاج(، 

وجاء فيه )قرناها بها(، كما جاءت لفظة )يفاجي( يف  ،وقد ورد يف )سلك الدرر( دون الواو

) أن صال 12) أضحوا على عزم اهلجاج(، وعجز البيت  12القافية )مفاجي(، وعجز البيت 

يف )ســـلك الدرر( هكذا )ودون مراعاة للتدوير( : كم من  12كالليث اللهاج(، وجاء البيت 

)ورفارف(، وعجزه )إذا علت ...(، وأول  14فانثنى مثل اخلراج، وأول البيت خل جواد قد تـخل

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

وآخر البيت ) وأتى خرطله شيزر (، فلم أجد هلا معنى يتوافق مع السياق !  :هكذا ورد يف املصدر

)والروض يفتح وردة(، 24)فيطرد ...(، وصدر البيت 12لرتاج(، وعجز البيت )مغلقة ا   19

عدلت لفظة ) األزهار( اليت وردت يف املصدر إىل )األزاهر(؛ ليستقيم  24ويف صدر البيت 

يف املصدر هكذا: إن الشدائد مل تدم   22البيت وقد جاء  وهو ماورد يف سلك الدرر، الوزن،

بهذه الصورة غري مستقيم الوزن، كما أن معناه غري متسق، واملثبت  وهو بها ذات انفراج، وعجزه

 من سلك الدرر، وبداية البيت األخري يف سلك الدرر )واسلم(، وآخره ) راجي(.
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 حرف احلاء

 ]الطويل  [
 َأيا فاُضاًل يف الُعْلِم مـا زال  باِرعـًا   

 

ــُكُل النَّْحـــِو واُضـــحُ    ِإمامـــًا َلد ْيـــُه ُمْشـ
 ْيِن فيهمـا َلَقد س ـُمع  الـم ْملوُك ب ْيت ـ  

 

ــُح      ـــج هاَلُة فاُضــ ــاُب الــ ــؤ ال  ُلَأْربــ  ُســ

ــفاُئُح     ــا الصَّـ ــا ر وَّع ْتهـ ــل  مـ ــا ِإُبـ  َلنـ

 

ـــها بالصِّـــــياِح الصَّـــــواُئحُ     وال ن ف ر ْتـــ
 ِإذا س ـُمع ْت َأْضـياَفنا مـن ُرعاُتــها    

 

 َأت ـــــْين  ُســـــراعًا ي ْبت ـــــُدْرن  الـــــذَّباُئحُ    
 فيهمـا   َفـما ُمْقت ضى ر ْفـِع الـذّ باُئحِ   

 

 و و ْجُه ُوجوُب النَّْصُب يف احلاِل الُئُح 
ــر      ــُنْم َأْج َأُجــْب عــن ســؤ الي واْغت 

ــاُئٍل   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (4) َلـــُه يف ُصـــفاُت الفاُضـــلني  م ـــداُئُح 

 
                                                                                           

وقد ذكر ابن فضل اهلل العمري أن ابن ريان نظم هذه القصيدة إجابة عن قصيدته اليت نظمها يف        

 ة العمري: رسالة، بعثها إليه. وبداية قصيد

 إْن ص َفَقْت ُطرُر الدَّياجي     

 

 وتسْرب َلْت ُمثل  الدَّواُجي 
 
 َفِهالُلها ُمثُل الـج ُبْيـــ            

 

 ِن وإنَّما ُهو  و ْقُف عاِج 
 (.495-491انظر قصيدة العمري يف ) الشتويات، ص - 

هذه األبيات خماطبًا الصفدي،  . وقد كتب529، ص 4( أحلان السواجع بني البادئ والـُمراجع، ج 1)

. وقد ورد النص يف (522فأجابه بأبيات على الوزن والقافية ) انظر: أحلان السواجع، ص 

، ولفظة ) احلال( يف عجز البيت اخلامس جاءت 412، ص1الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، ج

ت )سؤاٍل(، ونشر يف هذا املصدر ) احلاء(، كما أن )ســؤالي( يف صدر البيت السادس جاء
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 حرف الدال

 ]الطويل         [
ــر وا    ــْد ج ــ ــر ام  و َقــ ــاد ات  ُكــ ــوكن و س ــ  ُمُلــ

 

 و النَّـد ى ع َلى السَّن ِن الــم ْعُروُف ُفــي الــخ رِي     
 
ـــثَّناُء و ِإنَّـــــــم     ــُب الــــ ــُدُهْم َكْســــ  ا  ع و اُئــــ

 

 )ُلُكــــلِّ اْمــــِرٍئ ُمــــْن د ْهــــِرُه م ــــا ت ع ــــوَّد ا(      

 
 َفَكـــــم  َفاُضـــــٍل و اَفـــــاُهُم َفـــــاْعت ن وا ُبـــــهُ 

 

 َفـــأْغن وُه ح تـــى ص ـــار  ُفــــي النَّـــاِس ُيــــْحت د ى 

 
 و َقيَّـــــــد ُه ِإْحس ـــــــاُنُهْم ُفــــــــي ُدي ـــــــاِرُهْم

 

 و ج ـــــد  اإِلْحس ـــــان  َقْيـــــدًا ت َقيَّـــــد ا(  )و م ـــــْن 
 

 ِإذ ا س يِّد  ُمنُهْم م ض ـى ُفــي س ـُبْيُلهُ   

 

 

 (4) َأَقام ْت م ع اُلْيِهْم م ن  الَقوِم س ـيِّد ا  
 

                                                                                           
، 11(، يف جملة آداب الرافدين، العددهـ4417الدكتور عبداهلل املوىل شعرًا لعبدالباقي العمري)ت

م، حتت عنوان ) عبدالباقي بن مراد العمري املوصلي: حياته وشعره جمموعًا 5112/ـه4159

ن ريان، وقد ورد يف هذا النص الب  2،  1،  1بيتًا، من ضمنه األبيات  49حمققًا(، فيه نص من 

 اختالف يسري يف البيت اخلامس، إذ يقول فيه : 

 فما الوجه يف رفع الذبائح فيهما     ووجه وجوب النصب فيهن الئح           

            

 . وعجز البيت الثاني للمتنيب، وتكملته:11( املقامات الريَّانية )املقامة الـح م ِوي ة(، ص 1)

 عن يف الُعدا، وكذلك عجز البيت الرابع من قول املتنيب: وعادات سيف الدولة الط 

وقيدُت نفسي يف ذ راك حمبًة    ومن وجد  اإلحسان  قيدًا تقيدا ) ديوان أبي الطيب املتنيب بشرح أبي    

 (. والبيت األخري فيه أثر من قول السموءل يف الميته:575، 524، ص  4البقاء العكربي، ج

ا خ ال قام  سيُِّد      َقؤول  ُلـما قال  الُكراُم َفُعوُل   ) ديوانا عروة بن الورد والسموءل، إذا سيِّد مّن         

 (.74ص
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 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 ]البسيط [
 و ب ْعد  ذ ُلـَك َطـاب  الــم ْوُت َفـاْغت ُنُمي    

 

 َأْجِري و ال ُتْهُمُلْي َأْمِرْي َأُمْت َكم ـد ا   

ــهُ  و س اُع  ــُت ُبـ ــٍر ُبُلْيـ ــى َأْمـ ـــي ع َلـ  ُدْيـُنـ

 

  (4)َقْبل  الـم س ا َفَلع ل ـْي ال َأُعـْيُش َغـد ا    

 
* * * 

 ]الطويل [
 ج ر ى ُذْكُرُهْم ُعْنُدْي َفه اج ـْت ص ب اب ـتـُــي  

 

 و َأْقَلَقُنــــــــْي الو ْجـــــــُد الــــــــُمب رُِّح و الُبْعـــــــُد  

 
ــا َفِزْدت ُنــ   ــْعُد ع ْنه  ــا س  ــدَّْثت ُني ي   ـي)و ح 

 

 (5)َك ي ـا س ـْعُد(  ُثـَفِزْدُنـي ُمـْن ح ُديْـ   ًاُشُجون 
 
* * * 

 ]]الطويل        
ُهــي  اخَلْمــُر ُتــْدعى بــالع ُجْوِز    

ــا            ألنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إذا شــاَفه ْت َأْغصــان  احُلســاِن ت ـــُجودُ  
 

                                      
يف كتاب عبداهلل كنون ) النبوغ  وقد ورد البيتان. 22( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 1)

ّجام، البن الطيب العلمي، وجاء (، ضمن مقامة احل251، ص 5املغربي يف األدب العربي، ج

 البيت الثاني على هذا النحو:

 وساعديين على حال بليت بها     وعجِّلي فلعلي ال أعيش غدا              

. والبيت الثاني للعباس بن األحنف، وبداية عجزه: 21( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 2)

 (. 72ان العباس بن األحنف، صجنونًا فزدتين ... ) ديو
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 ُتَلـيُِّن َأْخــالق  احُلسـاِن بُلْطُفهــا              

 

  (4)ت ُقــــوُد فــــال ُتْنُكــــُروا َأنَّ الع ُجــــوز  
 
* * * 

 ]الطويل      [
ــعبان  يـ ْحـــــ  ــْرُت إىل ش ـــ ــُه        ـن َظـــ  ُلو ُبِرْدُفـــ

 

ــ   ــو بـُخ ـْصـــ ــدُ  ـوي ْزُهـــ ــى وُيْعَقـــ ــاد ُيْثنـــ  ٍر كـــ
 
 وال َغــــْرو  إْن الح ــــْت ع َلْيــــُه ُطــــالو ةن           

 

ــدُ     ــالو ُة ُتْعَقــ ــْعبان  احَلــ ــُف ش ــ ــي ُنْصــ   (5)َفُفــ

 
* * * 

      ] جمزوء الرجز [                  
 ُدم ْشــــــــــــــــــُق ُفْيه ــــــــــــــــــا ج ــــــــــــــــــاُمع   

 

 ُبــــــــــــــــــــــــــــــــُحْسُنُه ُمْنَفـــــــــــــــــــــــــــــــِرُد 

 
 َأْطر ب ُنــــــــــــــــــــــــــــي و َكْيــــــــــــــــــــــــــــف  ال

 

ــدُ   ــو  م ْعب ـــــــــــــــ ــِرُب و ْهـــــــــــــــ  (1)ُيْطـــــــــــــــ

 

* * * 

 

                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 75( ديوان الفصحاء، الورقة 1)

 وهكذا ورد عجز البيت األول يف املصدر ) غري مستقيم الوزن(. .51ص

مقاماته (، ، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره و511( بهجة السرور، الورقة 2)

 قال ذلك يف مليح، امسه ) شعبان(. .55ص

 . 451( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 3)
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 ]البسيط   [
ـــي     ــز ُأ ُبــ ــي  ت ْهــ ــا و ْهــ ـــْي ِإَلْيه ــ ــَكْوُت ح اُلــ  ش ــ

 

ــُدي      ــا ُبي ـــ ــْن ُحبِّه ـــ ــذ ه ا ُمـــ ــر ى َأْخـــ  و ال ت ـــ

 
ــْت ت ُظـــــــ  ــق   َكان ـــــ ــق  م ُلـــــ ـــْي ع اُشـــــ  نا ب َأنِّـــــ

 

ــُب َلــــْم ت ُقـــدُ       ــار  الــــه و ى ُفــــي الَقْلـ  و َأنَّ ن ـ

 
ــْت   ــْد ب َلغ ــــ ــاُلي و َقــــ ــْت ح ــــ  َفُعْنــــــد ما ع ُلم ــــ

 

 ُمـــــن  الــــــم ح بَُّة ح ـــــااًل َأْوه ن ـــــْت ج َلـــــُدي  

 
ـــح ق ْقن ا م ـح ـــــــــ   بَّت ُهـر ث ـــــــــْت و َقاَلـــــــــْت ت ـــــــ

 

  (4)َلــى َكُبــُدي( )ي ــا ب ــْرد  ذ اَك الــُذي َقاَلــْت ع  
 

* * * 

 

 

 ]الوافر      [
 

ـــي اْزُدي ــــادُ     ــوٍم ُفــ ــلا ي ــ ـــم اُطَك ُكــ  ُســ

 

 

 و َلُكــــــْن م ــــــا ت ـــــــُمرا ُبــــــُه اأَلي ــــــاُدي  
 
ــا  ــْيئعا َكَأنَّــــــ ــر ى ش ــــــ ــما و ال ن ــــــ  ن ُشــــــ

 

ــؤ ادُ   ـــم  الُفـــــ ــت ُكي َأَلـــــ ــاطن ت ْشـــــ   ُقَطـــــ

 
ــهُ  ـــم ان ا اهلل ُمنــــــ ــْد ح ــــــ ــر ام  َقــــــ  ح ــــــ

 

 

  ب ـــــوُه ُمـــــن  الـــــُبالُدو ُســـــْحت  َقـــــْد ج  
 

                                      
 . وعجز البيت األخري للوأواء الدمشقي، وأوله: 29( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 1)

 (.529وأواء الدمشقي، صقالت صدقت  الوفا يف احلبِّ عاد ُتُه ) ديوان ال  
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ــ   ر ُمُه َفن ْهُجـــــــــو ـُنش ـــــــــاُهُدُه و ُنـْحـــــــ

 

 

 (4)و ُنْنُشـــــُد ُعنـــــُد ت ْفِرَقـــــُة الزِّب ـــــاُدي    

 
* * * 

  ]جمزوء الرجز      [

 

ـــ   ـــما ُعــــــــــــذ اُره الــــــــــ  كأنَّــــــــــ

 

 أشـــــــــــقُر يف الــــــــــــخ دِّ النَّـــــــــــُدي 
ــه   ــْوٍر لـــــــــــ  قنـــــــــــــديُل ُبل ـــــــــــ

 

ـــج دُ    ــن ع ْســــــــ ــلةن مــــــــ  (5)ُسْلُســــــــ

 
* * * 

 

 ]يل الطو  [
ــاً   ت و ق ــــــــْع ُمــــــــن  اهلُل الَكــــــــِرْيِم َلَطاُئفــــــ

 

ــِر م ْســُجدُ    ــي خ ْي ــْق ُبالــذي آو اَك ُف  و ُث
 
ــا    ــاء  و َقل م ـــــ ــُه اأَلْوُلي ـــــ ــاه ْدت  ُفيـــــ  َفش ـــــ

 

 ت ر اُهْم ُعُيوُن النَّـاِس ُفـي ُكـلِّ م ْشـه ُد      
 
 َأت ْيـــــــــت  ِإَليـــــــــُه ُباْنُكس ـــــــــاٍر و ُذل ـــــــــةٍ   

 

ــْن ز م ــــ   ــُكو ُمــ ــُئنا و ت ْشــ ــُدت ــ  اٍن ُمن ك ــ
 

                                      
 .  12( املقامات الريَّانية )املقامة الـح م ِوي ة(، ص 1)

، وجاء فيه: " وله يف عذار 429، ص 2املنهل الصايف، جو؛ 192، ص 45( الوايف بالوفيات، ج 2)

 .21، ص2؛ وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، جأشقر"
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

ــرٍ     ــلِّ م ْعش  ــْن ُك ـــح اِل ع  ــاح  ال ــت  اتِّض   و ُرْم

 

 ح ر اُميَّـــــٍة م ـــــا ُفـــــيِهُم َغْيـــــُر ُمْعت ـــــُد 
 
ــدَّم    ــْيِهْم ُمَقــــ ــد  و ُفــــ ــر  ُأْســــ ــُم م ْعش ــــ  ُهــــ

 

ــ   اِم الــــُمه نَُّدـع و اُئـــُدُه ض ـــْرُب الـُحس ـ
 
 َفص ـــاد ْفت  م ـــْن َأْمَلـــى ع َليـــَك ح ـــد ْيث ُهمْ    

 

ــْدت    ــرَّدُ و ُعـ ــر  ُمش ـ ــاِن َغْيـ  ِإىل اأَلوَطـ
 
 ِإذ ا الذ  م ْظُلــــــــــــوم  ُبب ــــــــــــاُب ِإَلِهــــــــــــُه

 

 ت ي سَّــر  م ـــا ي ْرُجــوُه ُمـــْن ُكــلِّ م ْقص ـــدُ    
 
 َفَقاُبــْل ج ـــُميل  الل ْطــُف ُبالشاــْكِر و اْعت ُمــدْ    

 

ــدُ     ـــج اِح و َأْنُشـ ــْر ب النَّـ ــى اهلُل ت ْظَفـ  ع َلـ
 
ــا كُ  ــاُم م ـ ــَك اأَليَّـ ــُتْبُدي َلـ ــاُهاًل)س ـ  ْنـــت  ج ـ

 

 (4) و ي ْأُتيـَك ُباأَلْخب ـاِر م ـْن َلــْم ُتـز وُِّد(      

 
* * * 

 

 

 حرف الراء

 ]اجملتث      [

                                      
البيت األخري لطرفة بن العبد ) شرح القصائد و. 57،11يَّة(، ص( املقامات الريَّانية )املقامة الـَقاُهر 1)

 (.511السبع الطوال اجلاهليات، ابن األنباري، ص

 أنــــــــــــا الـــــــــــــُمس مَّى ُحس ــــــــــــْينًا

 

 

ـــغَّرْ   ــراُه ُمص ـــــــــ ـــُمي تـــــــــ  واســـــــــ
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* * * 

 ]الطويل [
 اهلُل س ـــــْعي ُهْم  َلــــــَقْد ذ ه ــــــُبوا ال خ ــــــيَّب   

 

 

 ُير جاـــــون  ُلْطـــــف  اهلُل يف ذ ُلـــــَك السَّـــــَفْر 

 
ــْم   ــْذه ُبون  و ُكل ُهــــــ ــوٍب ي ــــــ ــَأيِّ ُقُلــــــ  ُبــــــ

 

ـــخ ب ْر     ــَك ال ــْن ذ ُل ــُد الَكْشــف  ع  ــون  ُترُي  ُعُي

 
 ُهُمـــــــوم  و ت ْهُديـــــــد  و خ ـــــــوف  و َلوع ـــــــةن

 

 

 و م ـــا ُكـــلا ه ـــذ ا الــــح اِل ي ــــْحُمُلُه الــــب ش ْر 

 
 ذ ا اْشــــــت دَّ َأْمــــــُر الـــــــم ْرُء و اْزد اد  ه ـــــــماُهِإ

 

 

 (5)ت ــــــــــي ق ن  َأنَّ اهلل ي أُتْيــــــــــُه ُبــــــــــالظ َفْر 

 
* * * 

 

 ]جمزوء الكامل ]     
ــُه    ــَأنَّ ُدم اَغــــــــــ ــد  َكــــــــــ  َأس ــــــــــ

 

 ُفـــــــــــْي ش ـــــــــــْكُلُه ُبـــــــــــْرج  َكـــــــــــُبريْ  

ــا    ــُه َقن ـــــــــــ ــَأنَّ ع ْين ْيـــــــــــ  و َكـــــــــــ

 

ــُنرْي      ــَأْعالُه ُمــــــــــــــ  ُدْيــــــــــــــــل  بــــــــــــــ

 
ــرا  ــا  الشَّــــــــ ــُر ُمْنُهم ــــــــ  ي ْظه ــــــــ

 

ــت ُطرْي     ــر ار ُة ي ْســــــــــ ــل  الشَّــــــــــ  ُمْثــــــــــ

                                       
 .  191، ص 45(  الوايف بالوفيات، ج 1)

 .  52، 59( املقامات الريَّانية )املقامة القاهريَّة(، ص2)

 َلــــــــــــــَأن ُيص ــــــــــــــغَّر خ ْيــــــــــــــر   

 

ـــرْ   ــال ت َكبَّـــــــــ ــن أن يقـــــــــ   (4)مـــــــــ
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 َأْظَفــــــــــاُرُه ُمْثــــــــــُل اأَلُهل ـــــــــــ

 

ــُدوْر     ــي  الُبــــــ ــفا ُهــــــ ــُة و اأَلُكــــــ  ـــــــ

ــُه    ــْن ُظْلُمــــ ــْت ُمــــ ــْد َأْظَلم ــــ  َقــــ

 

 ُتْلــــــــــَك الراب ــــــــــا ُفــــــــــْيِهنَّ ُنــــــــــوْر  

ــُدُه    ــاُعد  ز ْنــــــــ ــَأنَّ س ــــــــ  و كــــــــ

 

 ع ـــــــــــاُمْوُد ص ـــــــــــْخٍر ُمْســـــــــــت ُديرْ   
ــْو   ــُخوْ َلـــ ــُدُه الصاـــ ــْت ي ـــ  الم س ـــ

 

 ر  ت َفسَّـــــــــخ ْت ُتْلـــــــــَك الصاـــــــــُخوْر  

ــْوُدُه    ــْوِش ُجُنــــــ  ُكــــــــلا الُوُحــــــ

 

ــرْي     ــو  اأَلُمــــ ـــج ُمْيِع ُهــــ ــى الــــ  و ع َلــــ
ــا     ــى ُأن ــــ ــق  ع َلــــ ــع  الط ِرْيــــ  َقَطــــ

 

 ٍس م ــــــــا َلـُهـــــــــْم ُمْنــــــــُه ُمـــــــــُجرْي  
ـــُخُيْو    ــُه الــــــ ــْت ُمْنــــــ  َفت ج اَفَلــــــ

 

ــاد    ـــم ا َكــــــــ ــرْي ُل و  ُربَّــــــــ  ْت ت ُطــــــــ
 و ت ش ـــــــك َلْت َأْيـــــــُدي الدَّو اْبــــــــ  

 

ــ     رْي ـُب َفَلـــــــْيس  ُيــــــــْمُكُنه ا الـم ُســـــ
ـــُحُموْ   ــا الــــ ــاَقَطْت ع ْنه ــــ  و ت س ــــ

 

ــوْر    ـــْحُمُله ا الظ ُهــــــ ــْيس  ت ــــــ  ُل َفَلــــــ
 خ َطـــــــــف  الو ُكْيـــــــــل  ُبن اُبـــــــــُه 

 

ــرْي     ــُه ز ُئـــــــ ــُه و َلـــــــ ــى ُبـــــــ  و م ض ـــــــ
ــاب  ُبـــُه و َلــــمْ      ــاُب َغـ ــي الغ ـ   ُفـ

 

ــرْي    ـــُمس اُعُد و النَُّصــــــــ ــِن الــــــــ  ُيْغــــــــ

 ه ــــــــــذ ا َقض ــــــــــاء  خ ط ــــــــــُه  

 

 ُفــــــــي َلْوُحــــــــُه الــــــــرَّبا الَقــــــــُديْر 
 و َلــــــُه ج ــــــز اء  ُفــــــي الـــــــُجن ا  

 

ــوْر    ــا ُقُصــــــ ــُه ُفْيه ــــــ ــْم َلــــــ  ِن َفَكــــــ
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 هلُل ُفْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِإر اد ةن

 

ـــْم ي ــــــــــْدِره ا ِإال الـــــــــــخ ُبريْ     (4) َلــــــــ

 
* * * 

 ] كاملال  [

 واُدي اأَلر اُك ُمـخ بِّراُقْف بـي على 

 

ـــما ت ــرى   ـــُه عــن حــاَلُتي ُب  ُســــــك ان ـ
 َفــــــُهناَك ُغـــــْزالن  ت ــــــم ك ن  ُحـــــُبُهْم 

 

 ُمـنِّي وع ْن َطْرُفــي ن َفوا َطْيف  الَكر ى 
 
 َفِإذا رَأْيت  ُدُمـوع  ع ْيُنـي قـد ج ـر تْ    

 

 خ بِّــــْرُهُم بــــاهلُل ع ـــــّما قــــد ج ــــر ى 
 ي ـف  كالَقُضـْيُب م عاُطفـاً   ُمْن ُكلِّ َأْه 

 

ــرا   ــُة م ْنَظــ ــنًا والغ زاَلــ ــْدِر ُحْســ  والب ــ
ــْنُهْم وال    ــر ٍة ُمــ ــأدنى ن ْظــ ــاْقن ْع بــ  فــ

 

ــرا    ــد ذاَك َفت ْخس ـ ــْيٍء ب ْعـ ــْع بش ـ  تْطم ـ
 وإذا رأْيـــت  ُهنـــاَك َطْرفـــًا َأْســـو دا    

 

ـــ را   (5) َفــاعَلْم ُبــأنَّ ُهنــاَك م ْوتــًا َأْحـم
    

 ]اهلزج   [
ــيُم ــا             ي ِهــــــــــــ  الَقْلــــــــــــــُب يف ُدْنيــــــــــــ

 

 

ــْبرا    ــْد ص ــــــ ــْم ن ُجــــــ ــا َلــــــ  وع ْنهــــــ
 

                                      
 .22،  21( املقامات الريَّانية ) املقامة الـو اُسُطيَّة(، ص1)

نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، ، 412عقود اجلمان، الورقة  (2)

 .51ص
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 فـــــــــإن ص ـــــــــدَّْت َفَقـــــــــْد ُرْحنـــــــــا              

 

ــرى   ــا وال ُأْخــــــــ ــال ُدْنيــــــــ   (4) بــــــــ

 
* * * 

 ]جمزوء الرجز   [

 أصـــــــبحُت مـــــــن دون األنـــــــا    

 

ــاُكر ا   م للرَّقيــــــــــــــــــُب ش ــــــــــــــــ
ــى  ــُه إذا أت ــــــــــــــــــــ  ألّنــــــــــــــــــــ

 

 

ــر ا    ـــح بيُب حاُضـــــ ــان  الـــــ  (5)كـــــ
 * * * 

 ]الوافر  [
 ِإذ ا ُرْمــــــت  الــــــزَّو اج  َفـــــــُخْذ ع ُرْوســــــًا    

 

ــرَّْه      ــن اء  ُحـــــ ــًة ح ْســـــ ــراَك َطْفَلـــــ  ت ُســـــ
 
ــنٍ   ــٍل و ُدْيــــ ــى َأْصــــ ــْت ِإَلــــ ــِإْن ر ج ع ــــ  َفــــ

 

 (1)َفَقـــْد َكُمَلـــْت ُلــــخ اُطُبه ا الــــم س رَّْه     

  

 ]املتقارب        [
ـــماُء    ــُل السَّــ ــالل  ن ِزيــ ــأن اهلــ  كــ

 

ــر   ــارن  الزاهـــــ ـــر وقـــــــد قـــــ  ْه  َة النَّيِّـــــ
                                       
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 521( بهجة السرور، الورقة 1)

 . نظمها يف مليحة، امسها ) دنيا (. 52ص

 .192، ص 45( الوايف بالوافيات، ج 2)

 . 451( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 3)
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ــن ع ْســــج دٍ    ــناء  مــ ــوار  حلســ  ُســ

 

 

ــْوه ر ْه    ــعْت ج ــ ــُه ُوضــ ــى ُقْفُلــ  (4)علــ

 
* * * 

 ]الرجز  [
 يـــــا فاُضـــــاًل يف النَّــــــْحِو والُقـــــْرآِن يـــــا  

 

 م ـــــن فـــــاق  يف ُعْلُمــــــِهما وح ـــــرَّر هْ     
 

                                      
. قال الصفدي قبل البيتني :" وأنشدني من لفظه له يف اهلالل، 191، ص 45( الوايف بالوافيات، ج 1)

، 591، ص4ايف، جـــــــــيل الشـــ؛ والدل429، ص2ايف، جــــــــمنهل الصـ؛ والمقارن الزاهرة"

 ي:ـانــت الثـيـز البــــجــيه عــــوف

فيه جاء صدر البيت األول: كان اهلالل و، 152، ص1وتذكرة النبيه، ج على قفله رصعت جوهره؛ 

جبو السماء، كما جاء البيت الثاني: سوار احلسناء من عسجد    على قفله ركبت جوهره! ؛ 

كأن اهلالل ، وفيه جاء صدر البيت األول: 21، ص2وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ج

                                                    واملنتقى من درة األسالك، وجاء البيتان فيه:جبو السماء؛ 

 كأن اهلالل جبّو السماء     

 

     وقد قارن الزهرة النّيره 
 
 سوار  حلسناء من عسجٍد    

 

 على قفله ركبت جوهره 
 اء البيتان فيه هكذا : ، وج415، ص 5والدرر الكامنة، ج 

 كان الـهالل حنو الســـــماء     

 

 وقــد قـــارب الزهــرة النريه 
 
 سوار احلسناء من عسجد     

 

ت ـــبـــــى قفله ركـلــــــــع 
                                رهــــــوهـــــــــــــــــج

 

 

 

 تان فيه:، وجاء البي15، ص5ودرر العقود الفريدة، ج    

 كأن اهلالل جبو الســــــماء                 وقـــــــد قارب الزهرة النريه                           

 سوار حلسناء من عسجد                 على قفله  ركبت جوهره                          
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 مـــا اْســـم  َأتـــى يف الـــذِّْكِر و ْهـــو  ُمْفـــر د       

 

ـــج ْمعٍ    ــفًا ُلــــ ــرَّف  و ْصــــ ــر ْه ُمع ــــ   ن ُكــــ
 
 َأُجـــْب ُســـؤ الي واْغت ـــُنْم ُشـــْكري َفمـــا     

 

ــُذْهٍن َأْظه ـــــــــر ْه    (4)َأْبُذُلـــــــــُه ِإال ُلـــــــ

 
* * * 

  ]الوافر [
ــنْ   ـــي ِرْزق  و َلُكـــ ـــخ يَّاُط ُلـــ ــا الـــ  َأن ـــ

 

ــالِس ُعْبـــــر ْه       َأر ى ح ـــــاُلي ُمـــــن  اإِلْفـــ

ــِرْي ُمَقــــص     ــْن َفْقــ ــُه ُمــ ــي ُفْيــ  ُذر اُعــ

 

 (5) ُمــــن ُخــــْرِم ِإْبــــر ْهو ِرْزقـُـــــْي خ ــــاِرج   
 ]الطويل         [ 
ــُه          ـــُلْيِح وُمْثُلــــــ ــِر الـم ــــــ ــُل إىل ث ْغــــــ  أميــــــ

 

 

ــرُ    ــم  الثَّْغـــــ ــُل إْن ن ُعـــــ ـــي التَّْقُبْيـــــ  وُيْعُجُبنـُـــــــ

 

                                      
 األبيات للصفدي، وقد . واخلطاب يف522، ص 4( أحلان السواجع بني البادئ والـُمراجع ، ج 1)

 (.522، ص 4أجابه بأبيات على نفس الوزن والقافية ) انظر: أحلان السواجع،ج

كما  ؛22، وقد ورد البيتان يف املقامة الـُمْصِريَّة، ص 21( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 2)

(، ضمن مقامة 242، ص 5العربي، جوردا يف كتاب عبداهلل كنون ) النبوغ املغربي يف األدب 

ويف األنيس احلّجام، البن الطيب العلمي، وعجز البيت الثاني فيه: ورزقي خارج من عني إبرة؛ 

 ، هكذا: 219(، ص 4النفيس املغين عن اجلليس، احلاشية ذات الرقم )

 إن الـخياطة لي رزق ولكن

 

 أرى حالي من اإلفالس عربه 
 
 ذراعي فيه من فقري مقص

 

 رزقـي خارج من ضرم إبرهو 
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ــواِرب            ــُه ش ــــ ــْت ع َلْيــــ ــا الح ــــ ــإذا مــــ  َفــــ

 

  (4) )فــال خ ْيـــر  يف اللـــذَّات ُمــْن دوُنـــها ُســـْتُر(     

 

* * * 

 ]الطويل     [
ــاٍت َفه ـــــــــ  ـــُمْعُت ُحَكاي ـــــــ ــا س ـــــــ  ذّ ْبُت َلْفَظه ـــــــ

 

 

ــدارا    ــا الــــــ ــى َلْفَظه ــــــ ــاٍت ح َكــــــ ــاد ْت م َقام ــــــ  َفع ــــــ

 

 ِإذ ا َطـــــــــاَلع  اإلْنس ـــــــــاُن ُفيـــــــــُه ب ـــــــــد ْت َلـــــــــُه 

 

ـــْثُر     ــنَّْظُم و النَّــــــ ــُه الــــــ ـــْجُلوه ا َلــــــ ـــح اُسُن ي ــــــ  م ــــــ

 

 ُتــــــــُدْيُر ع َلــــــــى اأَلْســـــــــم اِع َقْهــــــــو َة َلْفُظه ــــــــا

 

 

 ت ْفع ـــــــــُل ُباأَلْلب ـــــــــاُب م ـــــــــا ي ْفع ـــــــــُل الــــــــــخ ْمرُ َف 

 

 َفي ـــــــا ن ـــــــاُظرًا ُفيه ـــــــا ت ـــــــر حَّْم ع َلـــــــى ال ـــــــُذي

 

  (5)َكس ــــاها ُثي ــــاب  الـــــُحْسِن ي ـــــْحُصْل َلــــَك اأَلْجــــرُ  

 

* * * 

 ]السريع   [
 ُكـــــــــْن و اُثقـــــــــًا ُبـــــــــاهلُل ُســـــــــْبح ان ُه

 

 َفْهــــــــــو  ُبــــــــــــم ا ي ْفع ُلــــــــــُه َأْخب ـــــــــــرُ   

 

                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره 412، 419( بهجة السرور، الورقة 1)

وصدر وال معنى لـ) مثله( يف صدر البيت األول، ولعل الصواب )لثمه(، . 52ومقاماته (، ص

نواس:  فبح  البيت الثاني هكذا ورد يف املصدر! وعجزه تضمني ألبي نواس، وصدر بيت أبي

 (.414باسم من تهوى ودعين من الكنى ) ديوان أبي نواس، ص

 وعجز البيت الثالث متأثر بقول ذي الرمة:                                 . 42( املقامات الريَّانية) املقدمة(، ص 2)

 (.292، ص4الرمة، ج)ديوان ذي  وعينان قال اهلل كونا فكانتا    فعوالن باأللباب ما تفعل اخلمر       
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

ــْد ــا ُتع اُنــ ــى   و َلــ ــْد َقض ــ ــُذْي َقــ ــي ال ــ  ُفــ

 

 َفْهـــــــو  ع َلـــــــى د ْفـــــــِع اأَلذ ى َأْقـــــــد ُر 
 
 و َلـــــا ت ُكـــــْن ُفـــــي اأَلْمـــــِر ُمْســـــت ْعُجاًل 

 

ــْد ي ْعُثــــــرُ      ــْن ي ْعج ــــــُل َقــــ ــلا م ــــ  َفُكــــ
 
ــُبْر ــْت   ُاْصــــــــــ ــةن َأْقب َلــــــــــ  ِإذ ا ن اُئب ــــــــــ

 

ــُبرُ    ــُذْي ي ْصــــــ ــاز  ال ــــــ ـــم ا َفــــــ  َفَطاَلــــــ
 
ــُه   و َفــــــــــــوِِّض اأَلْمــــــــــــر  ِإىل ر بِّــــــــــ

 

ـــْخس رُ    ــا ي ــــ ــوَّض  م ــــ ــْن َفــــ ــِإنَّ م ــــ   َفــــ

 
ــهُ   ــْي خ ْلُقــــــ ـــم ِن ُفــــــ ــِإنَّ ُللرَّْحــــــ  َفــــــ

 

  َلَطاُئفــــــــًا ُبــــــــال لْفُظ م ــــــــا ُتـــــــــْحص ُر  

 
ــْبح ان ُه   ــاهلُل ُســــــ ــت ُعْن ُبــــــ ــْن ي ْســــــ  م ــــــ

 

 َكـــــــــان  ُبــــــــــم ا ي ْطُلُبـــــــــُه ي ْظَفـــــــــرُ    
 
ــط ر ْت   ــٍة س ــــــــ ــْر ِإىل و اُقع ــــــــ  و اْنُظــــــــ

 

ــا    ــُن م ـــــــ ــًة َأح س ـــــــ ــْذُكُرم َقام ـــــــ    ت ـــــــ
 
ــِل ال ـــــــُذي     م ْعت ُبـــــــرًا ُبـــــــاْبِن الو ُكْيـــــ

 

ــو رُ     ــُد الَقْســـــ ــُه اأَلس ـــــ ــَطا ع َلْيـــــ  س ـــــ
 
 و ب ْعـــــــد  َأْن ص ـــــــار  ع َلـــــــى ص ـــــــْدِرُه

 

 ع ــــــنَّ َلــــــه الل ْطــــــُف ال ــــــُذي ُيْقــــــد ُر  

 
 ُهـو َقـــــــــــــــــــدَّر  اهلُل ُبت ْخُلْيـُصـــــــــــــــــــ

 

ــا ي ـْخش ـــ   ــْوِل م ـ ــْن ه ـ ـــْحذ رُ ـُمـ ــا ي ـ  ْى و م ـ
 
ــْد  و ع ـــــاد    ُبـــــالُكْيِس ال ـــــُذي َكـــــان  َقـــ

 

ـــم ُر  ــُه الـــــــــذَّه ُب اأَلْحـــــــ  ر اح  و ُفْيـــــــ
 
ــاُدق    و اُقع ــــــــــــةن َأْخب ر ُنــــــــــــي ص ــــــــــ

 

ـــْخُبرُ     ــُذي ُيــــــ ــُدوق  ُبال ــــــ ـــه ا ص ــــــ  ُبــــــ

 
 ج ع ْلُته ــــــــا ن ْظمـــــــــًا و ن ْثـــــــــرًا ح َلـــــــــْت  

 

ــك رُ     ــا ُســـــــــ ــي َلْفُظه ـــــــــ ــا ُفـــــــــ  َكَأنَّه ـــــــــ

 
ــاد ٍة َأْلَفاُظه ــــــــــــــا ح ْلُيه ــــــــــــــا    ُلغ ــــــــــــ

 

ــْي   غ  ُفْيه ـــــــــا الـــــــــدارا و الــــــــــج ْوه ُرو ُصـــــــ
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 و ر ْوض ــــةن ي اُنع ــــةن َقــــْد ج ــــر ى     

 

ــْوث رُ   ــا َكـــــــــ ـــا َأْزه اِره ـــــــــ ــْين  ُرب ـــــــــ  ب ـــــــــ

 
ـــح ي ا   ــُل الـ ــا َقُلْيـ ــا ُفْيه ـ ــاُن م ـ  ِإْنس ـ

 

 َفِإنَّـــــــــــــــــــــــم ا ش ــــــــــــــــــــــاُنُئه ا َأْبت ــــــــــــــــــــــُر    

 
ــُه   ـــح ِرْيِريا م َقام اُتــــ ــا الــــ  َأْنش ــــ

 

 (4) خ ــــــــــــرُ س ــــــــــــُن ُمْنه ــــــــــــا ه ــــــــــــُذُه و َأفْ  َأْح 
 

* * * 

 ]اخلفيف                    [
ــاً  ــْرُد ِإنَّ ُفْيــــــــُه ُنُقْوشــــــ  ُلُعــــــــن  النَّــــــ

 

ـــم ْنُصورُ   ــو  الــ ـــُمْي ُهــ ـــْي و اْســ  خ ذ َلْتُنــ
 
 ج ــــار  ج ـــــاِرْي و ب ْهد َلْتنـُـــــْي ن ُكْيـــــِريْ  

 

ــْورُ     ــا ُفُتــــ ــْوج  ُفْيه ــــ ــْدُت الُبُنــــ  و و ج ــــ
 
ــُه ُمُضـــــ    ــِر ُفْيـــ ــُن اأَلُمْيـــ ــان  ر ْهـــ  رًّاَكـــ

 

َُُمْيــــــــــِر ُســــــــــُرْوُر       ُبَقذ اُلـــــــــــي و ُل
 
ــُه َكــــــْأس  الـُحـــــــم يَّا   ن ت ع ــــــاَطى ع َلْيــــ

 

 ُبُســــــــَقاٍة ُمْثــــــــِل الُبــــــــُدْوِر ت ــــــــُدْوُر  
 
ــُبْيلٍ  ــْن س ْلس ــــ ــِر ُمــــ  َفش ــــــر اُب اأَلُمْيــــ

 

ــاُفْوُر    ــُه َكـــــــ ــر اُبْي ُمز اُجـــــــ   (5)و ش ـــــــ

 
 ]البسيط                [

ــُديْ  ـــْي خ َل ــا د ار  ُف ــى  م  ــْفُعْي ع َل ص 

ــْي  ُعُنُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ُمـــْن َكـــفِّ ع ْبـــٍد م ُغـــْيٍظ و ْهـــو  م ْســـُرْوُر   
 َفــد ْيُت س ــاُحل  م ْوَلان ــا اأَلُمْيــِر و َقــْد 

 

ــاُفْوُر     ـــم ْنُصْوِر َك ــاُحِل ال ــى س   َأْحن ــى ع َل
                                       
 .71( املقامات الريَّانية )املقامة الـو اُسُطيَّة(، ص1)

 . 77( املقامات الريَّانية )املقامة الـب ْصِريَّة(، ص 2)
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 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

و م ــــا اْرت ض ــــى س ــــاُحُلْي ُبــــالَكفِّ  

 ي ْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفُعهُ 

 

  (4)ُنْيُر ح تَّـــى َأت ْتـــُه ع َلـــى ص ـــْفُعْي د ن ـــا     
 * * * 

 ]الطويل  [              
ــَفاُتهُ  ــُه و ُصـــــ ــْن َأْحو اُلـــــ ــُأْخُبُر ع ـــــ  س ـــــ

 

 ُبـــم ا َقــْد ج ــر ى ُلـــْي و اأَلح اُدْيــُث ُتــْؤث رُ      

 
ــرَّةٍ    ــد  م ـــــ ــرًَّة ب ْعـــــ ــُه م ـــــ ــأُت ِإَلْيـــــ  َأس ـــــ

 

 َفع ـــــام َلُنْي ُبالـخ ْيــــــِر و الــــــخ ْيُر ُيـــــْذَكرُ    

 
 ُعْنــــُدي ُلُعْلُمــــهُ و َقــــْد ز ر ع  اإِلْحس ــــان   

 

 (5)ُبــــَأنَّ ُزُرْوع  الـــــخ ْيِر ت ْزُكــــْو و ُتْثـــــُمُر     

 
* * * 

 ]الكامل                     [

ــَك    ــْن ُمْل ـــْم ت ُك ـــم ن اُصب  َل ِإنَّ ال

 اْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرٍئ

 

ــ    ــى الـح س ـ ــاْحِرْص ع َلـ ــْين  ـَفـ ن اُت ُحـ
 ُتب اُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر

 

ــي  ُتْشـــُبُه الــــح مَّام  ش ـــْخص      ُهـ

ــاِرج   خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــاُبرُ  ُمْن  ــَك ع ـــ ــد  ذ ُلـــ ــُر ب ْعـــ ــا و آخ ـــ  ه ـــ
ــَك    ــُف ح اُل ــى ت ْنُظْي فــاْحِرْص ع َل

ــد م ا  ُعْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (1)ت ـــْمُضْي ُلت ْتُرَكه ــا و ُعْرُضــَك َطــاُهرُ  

              

                                      
 . 415( املقامات الريَّانية)املقامة الـب ْصِريَّة(، ص 1)

 . 412( املقامات الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(، ص 2)

 . 412الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(، ص  ( املقامات3)
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 ]البسيط  [ 
 ِإنِّـــــي خ َلـــــوُت ُبــــــخ ْوٍد َقـــــداه ا ُغُصـــــن  

 

ــرِ     ــن ا الَقم ــــ ـــْحُكْي س ــــ ــا ي ــــ ــةن و ْجُهه ــــ  ُتْرُكيَّــــ

 
 م ــــا َكــــان  ُمــــمَّا َلْســــُت َأْذُكــــُرهُ  َفــــ)َكان  

 

ـــخ ب ِر(   ــِن الـــ ــَأْل ع ـــ ــرًا و ال ت ْســـ  (4)َفُظـــــنَّ خ ْيـــ

 

* * * 

 ]البسيط  [
ـــيْ   ــْي و ت ْكُرم ُتـ ــْرُط ت ْعُظْيُمـ ــْن َفـ ــْرت  ُمـ  َأْنكـ

 

 ُلع اُمــــــٍل ح س ــــــِن اأَلْوص ــــــاُف ُمْعت ب ـــــــِر 

 
 و م ـــا ع ُلْمـــت  ُبــــم ا َقـــْد ت ــــمَّ ُلــــي م ع ـــُه       

 

ــ  ــِري   و م  ــْن خ ب  ــان  ُم ــا َك ــى م  ــت  ع َل  ا اط َلْع
 
ــةً  ــُه ُعْلمــــــًا و م ْعِرَفــــ  و َلــــــْو َأح ْطــــــت  ُبــــ

 

ــرِ    ــُد الب ش ـــ ــذ ا َأْوح ـــ ــت  ه ـــ ــُلُه ُقْلـــ  ُبَفْضـــ

 
 َقـــْد َكـــان  ُمْوس ـــْى َكُلـــْيُم اهلُل َأْنَكـــر  ُفـــي     

 

ـــخ ُضرِ    ــن  الــــ ــر اٍر ُمــــ ــٍة ذ اُت َأْســــ  ث الث ــــ

 
ــر ارُ  ــح ْت َأْســــ ــد ما اتَّض ــــ ــُه َفُعْنــــ  ُحْكم ُتــــ

 

ــاء ُه ُفـــــي ِزيِّ ُمْعت ـــــُذرِ      ــي ُفْعُلـــــُه ج ـــ  ُفـــ

 
 َفاْســــــم ْع َكالُمــــــْي َفُفــــــي َأْلَفاُظــــــُه ُدر ر  

 

ــي رِ    ــِن السِّــ ــْن َأْحس ــ ــْير ًة ُمــ ــا ُســ  (5)ن َظْمُته ــ

 

* * * 

                                      
. والبيت الثاني البن املعتز ) شعر عبداهلل بن املعتز، 95( املقامات الريَّانية )املقامة الـُمْصِريَّة(، ص 1)

 ، وفيه وكان ما كان ...(.21، ص1صنعة أبي بكر الصولي، ج

 . 412ص  ( املقامات الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(،2)
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 ]الطويل    [
 َفي ـــا َفر ُحـــْي َلــــمَّا ر َأْيـــُت اْحــــُمر ار ه ا     

 

ــ      ْمر اء  َكالــج ْمرِ و َقْد ب ر ز ْت ُفـي الُكـْيِس ح 
 
ــو ةن     ــَك ن ْشــ ــد  ذ ُلــ ــي ُعْنــ ــام ر  ع ْقُلــ  و خ ــ

 

 َأر ْتُنــي اْنُشــر احًا َلــْيس  ُيْوج ــُد ُفــي الـــخ ْمِر   

 
ــتْ   ــةن َأت ـــ ــُذُه ُنْعم ـــ ــْي ه ـــ ــُت ِإَلِهـــ  و ُقْلـــ

 

ــرِ    ــْن َأذ ى الَفْقــ ــت ُني ُمــ ـــه ا خ ل ْصــ ـــيَّ ُبــ  ِإَلــ

 
ــالثَّر ى ُمت و اُضـــ  ــْي ُبـ ــْقُت و ْجِهـ  عًاو َأْلص ـ

 

ــْكِر     ــْجد ُة الشاـ ــُذُه س ـ ـــِهْي ه ـ ــُت ِإَلـ   (4)و ُقْلـ

 
* * * 

 ]السريع  [
ـــح ي ا    ــا الـــــــ ــُر فيهـــــــ ـــْحرٍة ي ْظه ـــــــ  وب ـــــــ

 

ـــم ْنَظرِ   ــًا ُتْعــــــــــُجب يف الـــــــ  َفواُقعـــــــ
 
 ُمثــــــــــــــل  ُبســــــــــــــاٍط َلوُنــــــــــــــه أزرق 

 

 

 (5)ُمر صَّـــــــــع  بالـــــــــدارِّ والــــــــــج ْوه ِر 

 ]البسيط         [ 
ــدَّْهرُ   ـــي ال ــْد خان ُن ــِري            َق ــْبُت يف ن َظ ـــّما ُش  ل

 

ــِري      ــو ى ذ َك ــن ُق ــدي م ــان  عن ــا ك  وزال  م

 
 كــــــذلك الــــــدَّْهُر مل ُتــــــْؤم ْن َغو اُئُلــــــُه               

 

ــرِ   ــْيٍن وال َأث ــ ــْي علــــى ع ــ  (1) فَلــــْيس  ُيْبُقــ

 
                                      
 . 451،  455( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 1)

 .192، ص 45( الوايف بالوافيات،ج 2)

، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 417( بهجة السرور، الورقة 3)

 .52ص
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  ]الرمل جمزو [
ـــي  ُمِرْيـــــــــــــــد                      ــا ُصوُفـــــــــــــ  أنـــــــــــــ

 

 يصــــــــــاُحب  الـــــــــــخ دِّ الـــــــــــح ِرْيِر 
 
ــِل ع نـــــــِــّي            ــُع الو ْصــــــ ــيس  َقْطــــــ  لــــــ

 

 

ــالَفُقْيرِ   ــواُه بـــــــــــــــــــ  (4) يف هـــــــــــــــــــ

 
* * * 

 ] الطويل      [
 ِإذ ا خ صَّــــــــــَك اهلُل الَكــــــــــِرْيُم ُبُنْعم ــــــــــٍة    

 

ــِرها    ــِع ُعْش ــْن ُرْب ـــُمْسُكْين  ُم ـــْمن ِع ال ــال ت   َف

 
ـــم ْنُعُه   ــِر ُبـــــ ــب  الَفُقْيـــــ ــر ْن َقْلـــــ  و ال ت ْكُســـــ

 

 ُتْعُطْيــــــُه و اُجــــــب  ُشــــــْكِرها و َأدِّ ُبــــــم ا   
 
ـــه ا    ــْوُب َفإنَّــ ــِر الُقُلــ ــْن َكْســ ــاَك ُمــ  و ِإيَّــ

 

ـــج ْبِرها   ت َكف ـــــل  ر با الع اَلــــــُمْين  ُبـــ
 
 َفَكــــْم ُمــــن  ب ـــــُخْيٍل ُبالزََّكــــاُة و ج ْدُتــــُه

 

 ُأُصْيب  ُبس ـْهٍم ُمـْن ص ـو اُئُب ِوْزِرهـا     
 
 اُيـــــــح صُِّل َأْمــــــو ااًل و ي ـــــــْمن ُع ح ق ه ــــــ

 

و يــــْحِرُمُه الــــُحْرم اُن ُمـــْن َكْســــُب     
 َأْجِرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
ــةٍ    ــْي م َقام ــ ــمَّْنُتُه ُفــ ــا ض ــ ــَك م ــ  و ي ْكُفْيــ

 

 ح و ْت ُحَكمًا ُمْثل  الرِّي اِض و ز ْهِرها 
 
 ت ُفــــْوُق ع َلــــى ُزْهــــِر الناـــــُجْوِم ُبن ْثِرهــــا

 

ــْعِرها   ــْوُد ُبُشـ ــى ُدرِّ الُعُقـ ــْو ع َلـ  و ت ْعُلـ
 

                                      
ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، ، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن 421( بهجة السرور، الورقة 1)

 .59ص
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 ْي م ــــْجُلٍس َفـــاح  ُعْطُرهـــاِإذ ا ُتُلي ـــْت ُفـــ

 

ــِرها    ــاِق َطيِّــب  ن ْش ــُدْي ِإىل اآلَف  (4)و ُتْه

 ]الكامل                 [ 

 َغاب  الرَُّسـوُل َفَلـْم ي ُعـْد ُبــج و اُبُه     

 

 َفَفِهْمُت م ْعن ى الـح اِل ُفـي ت ْأُخْيِرُه  
 و َكَأنَّــــُه َلـــــْم ي ْلــــق  َأْمــــرًا َطــــاُئاًل 

 

 التَّـــــْأُخْيِر ُســـــْتر  ُأُمـــــوِرُهَفـــــَأر اد  ب 
ـــج و اُبُه     ـــِي ُبـ ــْو ج اء ُنـ ــرَُّه َلـ ــا ض ـ  م ـ

 

 و ع ُلْمُت م ا َقْد ت ــمَّ ُعنـد  ُحُضـوِرُه     
ــار ًة       ــُت ُمْنــُه ُبش  ــان  خ ْيــرًا ُنْل  ِإْن َك

 

  (5)َأْو َغْيـــر ُه َفك ـــْرُت ُفــــي ت ـــْدُبْيِرُه  
 * * * 

 ]الطويل       [
ــاُن ُبـــالب ْيِع و الشِّـــر اِإذ ا اْشـــت غ ل    اإِلْنس ـ

 

 و ُفْي م ْكس ُب اأَلْمو اِل ُطْول  ن ه اِرُه 
 
ــه ا   ــْن ي ُسْوُسـ ــْي د اِرُه م ـ ــُه ُفـ ــْيس  َلـ  و َلـ

 

 ِإذ ا َغــاب  ُفــْي َأْشــغ اُلُه ع ــْن ُدي ــاِرُه   
 
 َفـــذ ُلَك ُعْنـــُدْي ُمْهُمـــل  َأْمـــر  ن ْفُســـهُ    

 

ــ     ــُه ُباْخُتي  ــى ُب ــل  ي ْرض  ــا ع اُق  اِرُه و م 
 
ــٍة ِإذ ا  َِْنس ـــــاِن ُمـــــْن ز ْوج ـــ  َفالُبـــــدَّ ُل

 

 ت ــَأخَّر  ت ْبَقــى ع ْيُنه ــا ُفــي اْنُتَظــاِرُه       
 
 و ُتْصــــُلُح م ــــا ت ـــــْخت اُرُه ُمــــْن ُأُمــــوِرُه

 

ــاِرهُ   ــُه و ُدث ــ ــْي َفْرُشــ ـــْخُدُمُه ُفــ  و ت ــ
 

                                      
 . 452( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 1)

 .  22( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 2)
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ـــم ْرُء ُحــرَّةن   ــِزِل ال ــْي م ْن ـــْم ي ُكــْن ُف  ِإذ ا َل

 

 (4)ض ــاع ْت م ص ــاُلُح د اِرُه   ُتد بِّـــُرُه 
 
* * * 

 حرف السني

  ]البسيط            [
 ي ــــا ر بِّ ع ْفــــو َك ع ـــــمَّا َكــــان  ُمــــْن ز َلــــٍل  

 

 َفاْحُرْس ُعب اد َك ُمـْن َكْيـُد الــم ن اُحْيِس     
 
ــا   ــب الُء و م ــ ــت دَّ الــ ـــخ وُف و اْشــ ــاَظم  الــ  ت ع ــ

 

 

  ســْيِسُلـــي ُحْيَلــةن َغْيــر  َأْن َأْمُضــي ِإىل   
 
ـــي   ــِم ت ْرَغــُب ُف ــُد ُصــْحب ُة َأْهــِل الُعْل  ُمــْن ب ْع

 

ــْيسِ   ــو ى ُكـــلَّ ُقسِّـ ــار ى و ت ْهـ  ُودِّ النَّص ـ
 
ــد اًل   ــاو ْرت ُهْم ب ـــ ــى ِإذ ا ج ـــ  َفَكْيـــــف  ت ْرض ـــ

 

 

ــو اُقْيِس    ــو اُت النَّـــ ــِن اأَلذ اِن ُبَأْصـــ  ع ـــ
 
ــْن ت ش ـــــتاُتن ا     ــُدي  َأْوَلـــــى ُمـــ ــْبُر ُعْنـــ  الصَّـــ

 

 

 ْهُلن ــــا َفت ــــو قَّ َكْيــــد  ِإْبُلـــــْيِس    ع ــــْن أَ  
 
 ت ــــــــم سَُّكوا ُبــــــــج ن اُب اهلُل و اْعت ُصـــــــُموا

 

 

 ُبــــح ْبُلُه َفْهـــو  ُيْنُجـــْيُكْم ُمـــن  الُبـــوِس  
 
ـــي     ــُد ُف ـــم ْأُموُن ُيْنُش ــا ال ــْن َقْبُلن  ــان  ُم ــْد َك  َق

 

ــرَّْأيِ   ــو اُدُث الـ ــُه تأنيســـي تـــب ْي ح ـ  ًا ُفْيـ
 
ـــم اِويًَّة   ــا س  ــد رٍ د ْعه  ــى َق ـــْجِري ع َل  ت 

 

 (5) ال ُتْفُسد ْنه ا ُبرْأٍي ُمْنَك م ْعُكـوسِ  
 

                                      
 . 451( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 1)

والبيت األخري ورد منسوبًا للغّزي يف ) شرح نهج .  19ة(، ص ( املقامات الريَّانية )املقامة الـح م ِوي 2)

 (.442، ص49البالغة، ج
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 ]الطويل  [
ــدْ  ــذ ْرُه و اْجت ِهـ ــِل و اْحـ ـــج نَّْب ر ُدْيء  اأَلْصـ  ت ـ

 

ــر ُف      ــي ش ـ ـــخ ْيُر ُفـ ــْرُدُه َفاْلـ ــى َطـ ع َلـ
ــْنِس   اجُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و إيَّــــــــاَك َأْن ت ْغت ــــــــرَّ ُمْنــــــــُه ُبــــــــــم ْلم ٍس    

 

 ْبت ـــــُه ح اَلـــــَة الل ْمـــــِسي ُلــــْيُن ِإذ ا ج رَّ  
 
ــْن   ـــماه ا ُلم ــــ ــاُعي َقاتــــــل  ُســــ ــإنَّ اأَلَفــــ  َفــــ

 

ــسِ      ــُة الل ْمـ ــي  َليِّن ـ ــا و ْهـ ـــى ِإَلْيه ـ  ت د ان ـ
 
ــر ى  ــيَُّة م ـــا ج ـ ــْن ُصـــْدِق الو ُصـ  و ي ْكُفْيـــَك ُمـ

 

 ع َليَّ و م ـا الَقْيـُت ُمـْن ذ ُلـَك الـنَّْحِس        
 
 دُِّه و ص ــــــْلُت ِإَليــــــُه الـــــــخ ْير  َكاَفــــــا ُبُضــــــ

 

 و َأْوَلْيُتـــــُه ُبـــــرًّا َفَقاب ـــــل  ُبـــــالع ْكسِ    
 
ــاُكٍر   ــْيُته ا ُفــــــي ع س ــــ ــٍة َقضَّــــ ــْم َلْيَلــــ  َفَكــــ

 

 ُمن  الب قِّ و النَّاُمْوِس ُفي ذ ُلَك الـح ْبِس 
 
 و ج ــْدُت اأَلذ ى ُمــْن ذ ُلــَك الـــُمْدُبِر الــُذي     

 

 ر َأى َقْصــد ُه ن ْقُلــي ِإَلــى ُظَلــِم الــدَّْمسِ  
 
ــيَّ ــُدي  و ض ــ ــي و م ْقص ــ ــو اُلي و ُعْرُضــ  ع  َأْمــ

 

و َلُكْن ح ـم ْدُت اهلل َأْن س ـُلم ْت ن ْفُسـي    

(1) 
 

                                      
وقد ورد هذا النص يف كتاب عبداهلل كنون ) النبوغ  .25( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 1)

ب العلمي، (، ضمن مقامة احلّجام، البن الطي252،  251، ص 5املغربي يف األدب العربي، ج

ِــّـــْبه  وفيه اختالف يف بعض األبيات، فقد جاء عجز البيت الثاني يف هذا املصدر: يلني وجن

اجتنابك للرجس، ولفظة القافية يف البيت الثالث وردت )املسِّ(، وصدر البيت الرابع: يكفيك 

 يف، وعجزه وما لقيت، وجاء البيت اخلامس هكذا: 

ده    وأوليته املعروف جازاه بالعكس، وبداية البيت السادس: وكم ...، تقصَّدته باخلري كافى بض      

وبداية البيت السابع: أقاسي األسى، ولفظة قافيته: الرمس، ويف عجز البيت الثامن: محدت اهلل 

   إذ .
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 حرف الشني

  ]الطويل     [
 بَفْضــٍل لــيس  ُيْدِرُكــُه َفتــى      ُخُصْصــت 

 

 (4)وذلــك فْضــُل اهلُل ُيْؤُتْيــُه م ــْن ي شــا  

 
* * * 

 حرف الضاد

 ]الطويل [     
ــذ    ــد الح  الُعـــ ــون قـــ ـــخ دِّهيقولـــ  اُر ُبـــ

 

 

 َفُلــــْم ُكنــــت  فيــــه للع ــــُذوِل ُتعــــاِرضُ     

 
 فقلــــُت هلــــم ُكف ــــوا فجــــوهُر ُحْســــُنُه

 

 (5)على حاُلُه ب ْل عار ض  الــخ دَّ عـاِرُض    

 
* * *  

 حرف الطاء

 ]الطويل   [
ـــت ج نِّدًا         ــُدي  ُمــ ــى أْن َأْغت ــ ــُت علــ  ع ز ْمــ

 

ـــخ ط      ــُة والــ ــِل الُكتاب ــ ــْن َأْهــ ــُل ع ــ  وَأْرح ــ

 

                                      
 واخلطاب البن فضل اهلل العمري. .492( الشتويات، ص1)

 .192 ،191، ص 45( الوايف بالوافيات، ج 2)
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 
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ـــُمي          ــُت َقو اُئ ـــخ ْيُل ُقْل ــن  ال ــل  َأْي  وإن ُقْي

 

ــُطي   ــراْمُح ... يف وس ــ  (4)وإْن ُقْيــــل  َأْيــــن  الــ

 
* * * 

                              حرف العني                                                  
 ]املتقارب    [ 

 َكـــــــالُم الع ـــــــواُذل مـــــــا ُيْســــــــم عُ   

 

ــو  ــْدَفعُ ود ْعـــ ــا ُتـــ ـــم ح بَُّة مـــ  ى الـــ
ـــ هب  يف الضاــــــــلوِع   ش ــــــــواُهُدها َلــــــ

 

ـــْهم عُ    ــيت ت ــ ــداموِع الــ ــْيُض الــ  و َفــ
ـــُهمْ     ــا َلــ ـــه وى مــ ــُل الــ ــاكنُي َأْهــ  م ســ

 

 ُمعــــــــني  وال شــــــــاُفع  ي ْشــــــــَفعُ   
ــُيُهْم     َغــــــــرام  ي غيــــــــُب ُبــــــــُه و ْعــــــ

 

 َفــــما ي ْعـــِرُف الصَّـــبا مـــا ي ْصـــن عُ     
 َأْفهاُمـــــــــــِهْمُير جاـــــــــون  ع ــــــــــْود َة   

 

 ِإلـــــيهْم  ومـــــا فـــــات  ال ي ْرُجـــــعُ    
ــِل الصَّباب ـــــــ    ــوُد ُلَأْهــــ ــف  ي عــــ  وكيــــ

 

ــوا    ــت ْبع د  َأْن ي عـــ ــي  وُمْســـ ــُة و ْعـــ  ــــ
ــاُحب  ُوداُه يف الـح شــــــ    اـولــــــي صــــ

 

 َلــــــــــُه ُمْســــــــــت َقر  وُمْســــــــــت ود عُ   
ــبا    ــاِن الصِّـــــ ــُه يف ز مـــــ ــُت ُبـــــ  َأُلْفـــــ

 

ــعُ    ــُه م ْرُجـــ ــن ُحبِّـــ ــي  عـــ ـــما لـــ  َفـــ
ـــم   ــهُ ت ـــــ ــيت ُحباـــــ ــن ُمْهج ـــــ  ك ن  مـــــ

 

 َفــــــــما ُلُســـــــواُه ُبــــــــها م ْوُضـــــــُع 
 

                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 22،29ود اجلمان، الورقة( عق1)

 مهملة. ،. والفراغ يف عجز البيت الثاني حمل كلمة نابية52ص
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 ص ــــالحي خ ليلـــــي َأمـــــريي َأخـــــي 

 

 ص ــــديقي  ُذْخــــري الــــذي ي ْنَفــــعُ    
ــانِ   ــِل َأْهـــل  الزَّمـ  َلقـــد فـــاق  يف الَفْضـ

 

ــ   ــْت م ـحاُســـــ ــْم ُعـوراَقـــــ  ُنُه َأجــــــ
ــ      ــن العاَلـُمْيــ ـــُحْبُت مـ ــد ص ـ ــم قـ  وكـ

 

 ْن ي ْنَفُعـــواــــن  ُأناســـًا و ُهـــْم َقـــلَّ أَ    
 
ــ     ومل َأر  فــــيهْم ُمقيـــــمًا علــــى الـــ

 

ــيَُّعوا  ــواُه ِإذا ض ــــــــــ  ِوداُد ُســــــــــ
 و َقــــــد ُكْنــــــُت يف ح َلــــــٍب ش ــــــيِّقًا 
 

ــعُ   ـــها ُمْوج ــــ ــُه و َقْلــــــيب ُبــــ  ِإليــــ
 ُأر جِّــــي اْجُتمــــاُعي ُبــــُه والنَّــــوى    

 

 ت ــــــُحوُل وت ْنـــــَأى بـــــي  اأَلْرُبـــــُع 
ـــها    ــامي ُبـــ ــُت ُمقـــ ــُت َكِرْهـــ  و ُكْنـــ

 

ــاق   ــعُ   وضـ ــا اأَلوس ـ ــيَّ الَفضـ  ع َلـ
 وضــــاع  ُبـــــها الُعـــــْمُر ال فاُضــــل     

 

ـــم عُ    ــُم َأو ي ْســــ ــُت ي ْفه ــــ  ِإذا ُقْلــــ
ــا   ــي َأنَّنــــــــ ــا زال  يف َأم لــــــــ  ومــــــــ

 

ــت ْجُمعُ   ــاء  ون ْســــــ ــاُل الل قــــــ  ن نــــــ
 ِإىل َأن َقضـــــــــــى اهلل َأنَّ الُبعـــــــــــاد   

 

 ي ـــــُزوُل وش ــــــْملي ُبـــــُه ُيــــــْجم ُع 
ــاِم يف رُ   ــن الشَّـــــ ـــجاء  مـــــ ــٍةَفـــــ  ْتب ـــــ

 

ــعُ    ــْدِرها َأْرَفـ ــْن َقـ ــو  ُمـ ــْت و ْهـ  ع َلـ
ـــذَّ   ـــَلتْ ُمَفَلــــ ـــها وانـْجـ ـــ ـــي ُبـــ  قاُمـــ

 

 الــــم ْرب ُع ي ـُلـــ ُهــُموُمــــي وطـــاب  
ــذي   ــياِم الـــ ــهُر الصِّـــ ــَك ش ـــ  وي ْهُنيـــ

 

 ُهــــــالُل الساــــــعوُد ب ــــــُه ي ْطُلــــــُع 
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ــا ش ـــــد تْ  ــٍة مـــ  وال ِزْلـــــت  يف ُنْعم ـــ

 

ـــْمِريَّةن     ــُك ُق ــى اأَلْي ـــج ُع عل  (4)ت ْس
 * * * 

 ]الطويل        [
ــق ةٍ  ــد  م ش ــــــ ــاب  ب ْعــــــ ــُت ذ اَك الب ــــــ  و َفار ْقــــــ

 

 و َقـــْد ُكـــْدُت ُمـــْن ض ـــْعُفي ُأَفـــاِرُق م ْوُضـــُعي 

 
 و ُعـــــــــْدُت ُبــــــــــح اٍل ال ي ُســـــــــرا و ِإنَّــــــــــم ا

 

 (5)(ر ج ْعُت و َلُكْن ال ت س ـْل َكْيـف  م ْرُجُعـي   ) 
 
* * * 

 ]الكامل      [
ـــم ح بَُّة   ش ــــِهد ْت ــْرُط الــ علــــى َفــ

 َأْدُمُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي         

 

ــباب ُة ال َأُعـــي    وب ُقْيـــُت مـــن َفـــْرُط الصَّـ
 َأْصُبو إذا ناح  احَلماُم على الل ـوى         

 

ــْت م ُعــي      ــم وإذا ب َكْيــُت بَك ــدًا بك  وْج
 يــاُجْير ًة س ــَكُنوا الُفــؤ اد وَأْضــر ُموا          

 

 َأْضــــُلُعيُبـــــــُبعاُدهم نــــار  اأَلســــى يف  
 ه ْل ت ْعَلُمون مبا لُقْيُت ُمن  الــه وى         

 

 مـــن َفـــْرُط أْشـــواُقي وُعْظـــِم ت ـــو جاُعي 
 

                                      
قال الصفدي قبل هذا النص:" .  522 - 521، ص 4( أحلان السواجع بني البادئ والـُمراجع، ج 1)

 ه...".927يف شهر رمضان سنة وكتب إليَّ وأنا حبلب احملروسة، 

 وعجز البيت الثاني للبهاء زهري، وصدره:  .454( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 2)

 (.421وملا قضى التوديع فينا قضاءه ) ديوان البهاء زهري، ص    
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           (واهلُل مــا خ َطــر  الساــُلوا خبــاُطِري )

 

ــ      م ُعيـكل ـــا وال د خ ـــل  الــــم الُم بـُم ْسـ
 
 ال ت ْعــُذُلوني يف الـــغ راِم فــإنين             

 

 (4)قا لــي أن َأدَُّعــيـويـ ُحــأنــا عاُشــق   
 حرف الغني 

 ]الطويل     [
ــ ْحُبوب    ــا مــ ــَك يـ ــي )َأُســـْنب غا(           ألجُلـ  َقْلُبـ

 

ــيِّغا    ــذ ب  س ـ ـــُحبِّ َأْعـ ــِرْبُت ُســـالف  الـ  ش ـ

 
ــدُِّه                 ــُل َقــــ ــراُك ذاُبــــ ــن اأَلْتــــ ــزال  مــــ  َغــــ

 

ــو َغى     ــْمه ِريََّة يف الــ ــاح  السَّــ ــوُق الرِّمــ  ي ُفــ

 
ــم ـ ـــماُلُه            ـحاُســـــــ ـــمَّْت وزاد  ج ـــــــ  ُنُه ت ـــــــ

 

ــ    ــُرُه يف قاَلـــــُب الـُحْســـ ــاـفت ْنُظـــ  ِن ُأْفِرغـــ
 
ــُه               ــار  ج ْفُنــــــ ــزَّ اهلُل َأْنصــــــ ــْيح  َأع ــــــ  م ُلــــــ

 

ــالل  ال   ــدَّ ُظـــ ــوم ـــ ــب غا شَّـــ ــُه وَأْســـ  عِر منـــ
 
 فلــــو ُقْيــــل  لــــي مــــاذا ُتِرْيــــُد أج ْبــــُتُهْم            

 

 (5) ي ِوصــاُل )َأُســْنب غا(ُمـراُدي و م ْقُصــودُ  
 
* * * 

                                      
ه ومقاماته (، ، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعر412( عقود اجلمان، الورقة 1)

وصدر البيت اخلامس البن مطروح، وعجزه: مادمت يف قيد احلياة وال إذا، وقد جاءت . 11ص 

روايته يف منت الديوان: واهلل ال خطر ...، وذكر يف احلاشية أن مثة رواية تقول: واهلل ماخطر... ) 

 (. 21ديوان ابن مطروح، ص

لدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، ، نقاًل عن: شرف ا514( بهجة السرور، الورقة 2)

 امسه )أسنبغا(. ،. وقد نظمها يف مليح11ص 
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 حرف الفاء 

 ]البسيط     [
ــِر    ــذا األمــ ــر  هلــ ــمِس ح ــ يف الشــ

 ن ْحُجُبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا         

 

 (4)وح ْســُبنا البــدُر يف َأْنــواِرْه و َكَفــى    

 
* * * 

 ]الطويل   [ 
ــْرُك َأْهي فــا                     ـــي التا ــزااًل مــن ب ن  ع ُشــْقُت َغ

 

 ُف ُغْصـــنًا ُمه ــــْفه فا ي ُهـــــزا مـــن األعطـــا   
 
ـــوَّز ْت                              ــ َلـــ ـــد ت ـــيّ ةن قــــ ـــْقَلةن ُتــْرُكـ ـــُه ُمـ  َلـ

 

 ُتـــُديُر علــــى الُعّشــــاِق يف احُلــــبُّ َقْرَقفــــا  

 
 ُبالسِّــْحِر مـن ج ْفُنهـا ر م ـْت                    ْتم إذا مار 

 

ـــف      ــى ش ـــ ـــُمع ّنى عل ــيب ال ــا َقْل ــه امًا به  اُس

 
 َأراُه د ُقيــق  الـــخ ْصِر قــد راق  ُحْســـُنــــُه                     

 

فمـــــــــــا ض ـــــــــــــــــرَُّه لــــــــو ر قَّ ُلــــــــْي   

 وت ــــــــــع ــط ــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 لقــد غــار ُت الّشــْمُس الـــُمُنْير ُة إذ ب ــد ا                     

 

ــى     ــُه اْخت َف ــِن قام ُت ــن ُحْس ــداجى م ــْدُر ال  وب 

 

                                      
               ، يف أثناء ترمجة القاضي بدر الدين بن مكي 24، ص2( ورد هذا البيت يف الوايف بالوفيات،ج1)

الصفدي:"  ه (. يقول915) وكيل بيت املال بطرابلس وكاتب اإلنشاء فيها، املتوفى يف عام 

وأخربني املوىل شرف الدين حسني بن ريان، قال: كنت أنا وهو جالسني يف مكان فيه ُشّباكن بيين 

 رددته، فقال: ،وبينه، فلما جاءت الشمس

 ... ".ال تـ ْحُجُب الشَّْمس  عن أمٍر ُتحاِوُلُه    فإنَّ م ْقُصود ها َأْن  ت ْبُلغ  الشَّر فا ، فقلُت: يف الشَّْمِس ح ر       

   .11، ص 2؛ والدرر الكامنة، ج592، ص2والبيت ورد يف: أعيان العصر، ج
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ُــ   ي  داُعــــــــي ُحّبـــــــُه َفَأج ْبُتــــــــُه                           د ع انــــــ

 

ــا     ـــّوي وي ْعُطفــــ ــاء  أن ُيـج ــــ ــِرْيعًا رجــــ  س ــــ

 
ــاَقًة                          ــْيُب رش ــــ  يـــــــ ُمْيُس ُبَقــــــد  كالَقُضــــ

 

ــا     ــزَّ ُمْعَطفــ ــْمر  إن ه ــ ــاح  الساــ ــوُق الرِّمــ  يفــ

 
ــّيم            ــواُه ُمت ـــ ــنىع يف ه ـــ ــا ُمْضـــ ــْم أنـــ                     ن ع ـــ

 

ــْدن فا     ــُت ُمــ ــيب إذا ُذْبــ ــى َقْلــ  ويـــــ ْحُلو علــ

 
ــت ِرْح                     ـــي  س ــك ْن عــن ُمز اُجــك واْس  ع ُذولـُ

 

ــا    ــريي وال ت ت و ق فـــــــــ ــدِّ إىل َغـــــــــ  وع ـــــــــ

 
ــ   ــه ُكــــ ــيب إليــــ ــب اب ةن                              ُلَقْلــــ ــوٍم ص ــــ  لَّ يــــ

 

ـــم و    ــُن الـــــ ــدُِّدها ُحْســـــ ــاُيج ـــــ  دَُّة والو فـــــ
+ 
ــُه                           ـــي إذا الح  و ْجُهـــ ــُه َطْرفـُــــ ــاُر لـــ  ي ح ـــ

 

ــفا    ــبِّ ُمْنُصــــ ــان  للصَّــــ ــو كــــ ــُه لــــ  َفي اليت ــــ

 
 ُبُلْيـــــُت بـــــُه َلـــــْدُن الــــــم ع اُطُف َأْغي ـــــد                         

 

ــا   ــُظ َأْهي فــ ــاُحُر اللْفــ ـــي ســ ــْيُق التَّـث ـنُّــــ  ر ُشــ

 
ــاُم الآل ــِرُه                           ُتضــــ ــْأالُء ث ْغــــ ــي ُدْون  َلــــ  لــــ

 

 فياُحْســــــن ُه ُعْقــــــدًا مــــــن الــــــدار آُلفــــــا     

 
 س ـــــب ى ُمْهج تـُــــــي لــــــّما بـــــدا ُبُذ  اب ـــــٍة                           

 

ــد فا    ــِل ُمْســـ ــْوداء  كالليـــ ــُه س ـــ ــى ِرْدُفـــ  علـــ

 
ــر م                      ــب اب ُة ُمْغــــ ــرىع بالصَّــــ ــا ُمغــــ             وهاأنــــ

 

ــا   ـــُمب رِِّح واجَلفــــــــ ــُد الــــــــ  ُأر وَُّع بالو ْجــــــــ

 
 د ُليــــُل ُهيــــاُمي فيــــه والو ْجــــُد ثاُبــــت                   

 

 إذا س ـــــلَّ مـــــن تلـــــَك اللـــــواُحُظ ُمْره فـــــا  

 
ــْوُدُه                   ــت ُحْيل  ُوُجــــ ــه ُمْســــ ــُلوِّي  عنــــ  ُســــ

 

 ـدَّ وُيْوص ـــــــفاووْجـــــــد  ع ِزْيـــــــز  أْن ُيـح ـــــــ 
 
 ْت ع ـــْيين لـــُه مـــن ُمــــم اُثٍل                  ومـــا ن َظـــر  

 

ــه ص ـــــ    ــوق أعطافـــ ــن فـــ ــا مـــ  فاِرداُء احليـــ

 
ــُه                  ـــح لَّ ع ذ اب ــ ــلَّ َقْلبـــــُي واْست ــ ــد ح ــ  لقــ

 

ــِرفا    ــط  م ْصـــ ــُه َقـــ ــن ُحبِّـــ ــت ُطع مـــ  ومل َأْســـ
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ــُقُه                 ــل  ُعْشــ ــا َأْهــ ـــحاِل يــ ــاُن الــ ــوُل ُلســ  يُقــ

 

(4)لع ـْيِش والو ْصـِل مـا صـفا    ُخُذوا مـن َلُذْيـُذ ا   
 

 
* * *     

 ]الرجز      [
 أهــو ى حالِويًّــا بــدت ُخــدوُدهُ   

 

ــاُلَفهْ ُدْرو   ــا ُأح ْيَلـــــــى س ـــــ ــًة يام ـــــ  يَّـــــ
ــْدم ُعي   ــًا وم ــ ـــي د ُنفــ  ص ــــيَّر قلُبــ

 

 

ــْه     ــاُد تاُلَفــ ــي بالُبعــ ــْكبًا وُروُحــ  (5)س ــ

 
* * * 

  ]الكامل       [ 
 ُمُلها الَفت ـــىِإنَّ الغ ُبْين ـــَة َلـــْيس  ي ــــحْ  

 

ـــْم ُيْنُصـــــفُ    ــْن َلـــ ـــيَّم ا ُفـــــي ح ـــــقِّ م ـــ  الُســـ

 
ـــُم َفي ْقت ُضــي   ـــُحرا الَكِرْي ـــه ا ال ــى ُب  ي ْبَل

 

ــفُ     ــٍر ُمْتُلــــــ ــلِّ َأْمــــــ ــْي ُكــــــ ــُه ُفــــــ  ِإْيَقاع ــــــ

 
 ه ـــــذ ا ُبـــــالل  و ْهـــــو  ع ْبـــــد  َأْســـــو د 

 

 قـــــــــديم ز ُنــــــــــْيم ُقبــــــــــُْحُه ال ي ــــــــــْخت ُفي 

 
 ُحس اِن خ ِرْيـــد ةنم اَلـــْت ِإَلْيـــُه ُمـــن  الــــ

 

 ْفه ــــــــُفت ْســــــــع ى ُبَقــــــــد  َكالَقُضــــــــْيُب ُمه  
 

                                      
 .141، 141( ذهبية العصر ، ص1)

؛ واملنتقى من درة األسالك، 152، ص1؛ وتذكرة النبيه، ج191، ص 45( الوايف بالوفيات، ج 2)

ل وقد جاء قب .429،ص2واملنهل الصايف،ج؛ 15، ص5ودرر العقود الفريدة، ج؛ 174ص

 البيتني يف تذكرة النبيه، واملنتقى من درة األسالك: " وله يف حالوي". 
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ــْن     ــٍل و ُمـ ــْن و ْصـ ــْيُه ُمـ ــا ُيْرُضـ ــُه م ـ  ُتْعُطْيـ

 

ــْم   ــاٍل َفَلـــ ــْتم ـــ ــُف  ي ْعن ـــ ـــْم ي ت َكل ـــ  و َلـــ
 
ــاُبقٍ    ــٍد س ـــ ــِر و ْعـــ ــْن َغْيـــ ــُزْوُرُه ُمـــ  و ت ـــ

 

 و ي ُكْيـــــُل ُمْنه ــــــا َقْصــــــد ُه ُباْلـــــــم ْكن فُ  

 
ــا  ــْدُرُه   و َأح بَّه ـــــ ــل  َقـــــ ــل  ج ُلْيـــــ  ر ُجـــــ

 

 ح س ـــــُن الــــــم ع اُني ُبالسَّـــــع اد ُة ُمْلت ـــــُف 

 
ــا  ــا ُبالع َطــ ــْل ع َلْيه ــ ـــْم ي ْبخ ــ ــْي و َلــ  ُيْعُطــ

 
ــفُ   ــُزْوُرُه ُبت َكل ـــــــــ ــُه ت ـــــــــ  و ِإذ ا َأت ْتـــــــــ

 
 و ت ِزْيــــُد ُفـــــي ُهـْجر اُنـــــه ا و ُصـــــُدْوُده ا  

 

ــِر ت َكل ــــفُ    َفــــِإذ ا اْرت ض ــــْت ُتْعُطــــْي ُبغ ْيــ

 
ـــُهنَّ َأْغـــــر اض  ح َكـــــْت    ِإنَّ النِّس ـــــاء  َلـــ

 

ــِل الـــُمدُنُف    ـــُحْكِم َأْمــر اض  الع ُلْي  ُفــي اْل

 
ــى   ــٍت َأت  ــْي ب ْي ـــح اِل ُف ــْرح  ال ــْدُت ش   َفو ج 

 

 َأْمض ى ُمن  الع ْضـُب الصَّـُقْيِل الــُمْره فُ    

 
 )مــْن ص ــحَّ َقْبَلـــَك ُفــي الـــه و ى ُمْيث اُقـــهُ    

 

  (4) م ـــْن و َفـــى ح تَّـــى ت ُفـــي(ح تَّـــى ت ُصـــحَّ و  
 

                                      
ولفظة ) يعنت( يف عجز البيت اخلامس يف . 99، 92( املقامات الريَّانية )املقامة الـُمْصِريَّة(، ص 1)

، البيت األخري تضمني للشاعر أمحد بن عبيداهلل بن فضال، املعروف باملاهراملصدر) ينعت(، و

من صحَّ قبلك وصدر البيت يف هذا املصدر: (. 412، 419، ص4ـ )فوات الوفيات،جه125ت

 .يف الورى ميثاُقه

هكذا ورد عجز البيت الثالث! وقد جاء مستقيم الوزن يف الرواية اليت وردت يف األنيس و       

 ، إذ يقول الشاعر:  215(، ص 1النفيس املغين عن اجلليس، احلاشية ذات الرقم )

 ينة ليس حيملها الفتىإن الغب

 

 صفنالسـيما يف حق من مل ي 
 
 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       [
ــُفي                 ــماُء ال ُتْنُصــ ــا َأْســ ــزَّوِج يــ  للــ

 

 ويف َقفــــــــا ُقْطــــــــِن الَقــــــــذاِل اْنــــــــُدُفي 

 
ــُه                ــى َغْبُنــ ــب  علــ ــر ى ع ْتــ  وإن ج ــ

 

 ُقــــــــــْوُمي إىل ُلـحـْيـ ــــــــــــُتُه واْنُتُفــــــــــي   

 
ــى ُفعْ   ــًا علـــ ــا يومـــ ـــها       عات ْبُتهـــ           ُلـــ

 

ــي   ــا ت ْنَطُفــــ ــُد مــــ ــاُر الو ْجــــ ــْت ونــــ  قاَلــــ

 
 َقـــوَّاد  وعـــن ُعْلُمُكـــم               ز ْوُجـــي 

 

ـــْخت ُفي   ــا ت ـــ ــوَّاُد مـــ ــماُئُل الَقـــ   (4)ش ـــ
 * * * 

 حرف القاف

 ]السريع  [
ــُبوا  ــّي ال ت ْحس ــــــــ ــدُِّه الرَّْوُضــــــــ  يف خ ــــــــ

 

 ثـــــــالث  شـــــــاماٍت ب ـــــــد ْت مـــــــن ع ُقيـــــــْق 

 
 علــــــى خ ــــــدُِّه   بــــــْل كاُتــــــُب احُلْســــــِن    

 

ـــْنب ِر ُشـــــــــني  الشَّـــــــــ   ــَط بالع ـــــــ  (5)ُقيْق ن قَّـــــــ

 
                                                                                           

 مالت إلي من الـحسان فريدة

 

 فهفتسعى إليها كالقضيب مه 
  

لدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، ، نقاًل عن: شرف ا411( بهجة السرور، الورقة 1)

 و)فعلها( اليت يف البيت الثالث يف املصدر )فعاهلا(، والتغيري ؛ إلقامة الوزن.  .15ص 

( أن البيتني البن 442، ص4وجاء يف )الكشكول ، ج/أ . 5( حسن احلال فيما قيل يف اخلال، الورقة 2)

ت كنقط الشني، وجاء عجز البيت األول فيه: ) اخلراط، قاهلما يف غالم على خده ثالث خاال

ثالث شامات بدت عن حقيق(. وابن اخلراط، هو زين الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن حممد بن 
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 ]اخلفيف   [
 ُنْلـــــُت َقْصـــــُدي ُبَكْســـــِر َقْلُبـــــْي و ص ـــــْبِرْي 

 

ــُنوَقا   ــُه م ْشــــــــــــ ـــُمْي ر َأْيُتــــــــــــ  و َغِرْيــــــــــــ

 
ــٍد   ــِر َقْصـ ــْن َغْيـ ــرَّ ُمـ ــًا َفض ـ  )ر ام  ن ْفع ـ

 

 (4)و ُمــــن  الُبــــرِّ م ــــا ي ُكــــوُن ُعُقوَقــــا(  

 
* * * 

 ]املتقارب      [
 َقض ـــْت ن ــــْحب ه ا ن ْفـــُس ه ـــذ ا ال لُعـــْيِن 

 

ــهْ   ــةن ُمْطَلَقـــــــــ ــْلُبُه ُنْعم ـــــــــ ـــْي ص ـــــــــ  و ُفـــــــــ

 
 َفــــــال ر ُحــــــم  اهلل ُتْلــــــَك الُعَظــــــام

 

 (5)ُمــــــــْحر َقْه   لظـــــــىعو ال ب ِرح ـــــــْت ُفـــــــي   
 

* * * 

 ]البسيط   [
ــْه               ـــخ دَّْيِن ُمْند ُفَقـ ــى الـ ـــي علـ ــْوُع ع ْيُنـ  ُدُمـ

 

 ُمْهج ُتـــي ُبَلِهْيــــُب النــــاِر ُمـــــْحت ِرَقهْ و   
 

                                                                                           
سلمان، ويعرف بابن اخلراط، ولد يف محاة، ونشأ يف حلب، كان فقيهًا، شاعرًا، تويف عام 

 (.414، 411، ص1ه ) انظر: الضوء الالمع، ج211

. البيت األخري للشافعي ) ديوان الشافعي، 21،21قامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص( امل1)

 (.71ص

وقد ورد هذا النص يف كتاب عبداهلل كنون )النبوغ . 21( املقامات الريَّانية )املقامة الـسِّْنج اِريَُّة(، ص 2)

ة احلّجام، البن الطيب العلمي، (، ضمن مقام252،  252، ص 5املغربي يف األدب العربي، ج

  وجاءت )يف لظى( اليت يف عجز البيت الثاني يف هذا املصدر: )بلظى(. 
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ــُت ُبـــُه                  ــٍي َكُلْفـ ــْوُل إىل َظْبـ ــف  الُوُصـ  َكْيـ

 

ــَقهْ    ُمه ْفه ـــُف الَقـــدِّ ي ْســـُبي ُكلمـــا ع ُشـ
 
 َلْدُن الـم ع اُطُف م ْعُسوُل الــم راُشُف ُسمــ             

 

ــَقهْ    ــُه الرَُّشـــ ــا َأْعطاُفـــ ـــُر الَقنـــ  ـــــــــــــ
 
 ْقــــر ُب الصاــــْدِغ َقــــْد د بَّــــْت س ــــو اُلُفُه                ُمع 

 

ــت ُبَقهْ     ــاُقوُت ُمْس ــى الي ـــْمٍل عل ــب  ن   د ُبْي
 
ــُقُه                  ــواُه وي ْعش ـــــ ــاُه ي ْهـــــ ــُف معنـــــ  َلُطْيـــــ

 

 َأْهُل الع فـاُف وت ْهـو ى ُجْسـم ُه النَّس ـَقهْ     
 
ــ ــٍق        ـح ـــو ى الـم حاُسـ ــٍق ويف ُخُلـ  ن  يف خ ْلـ

 

 ويف ُصـــفاٍت َفُســـْبحان الـــذي خ َلَقـــْه 
 
ــُه                    ــْن ُأع ظ ُمــــ ــدٍَّة لكــــ ــن ُمــــ  أهــــــواُه مــــ

 

 وُكنـــُت أْخشـــاُه مـــن أْخالُقـــُه النَِّزَقـــْه 
 
 فُمــــــْذ َأتــــــاُني إىل ب ْيُتـــــــي وش ــــــرََّفُني                    

 

ــهْ    ــُه ُطُرَقــ ــعى إىل أْبواُبــ ــاد ْرُت َأْســ  بــ
 
ــا الـــــ  ــُر أنــ ــا الَفُقْيــ ــاْعت ُبُروا           أنــ  ُمْسُكْيُن فــ

 

 حاُلـي وال ت ــْمن ُعوني َقـط  مـن ص ـد َقهْ     
 
ــُه            ــُقْين لــ ــُع العاُشــ ــٍن ج ُمْيــ  م ُلْيــــُك ُحْســ

 

 ُجْنــد  فياليــت  ُرْمُحــي ُمنــُه يف الـــح َلَقْه 
 
ــٍر                ـــْجَلٍس ن ُضـ ــُه يف م ـ ــس  إْذ ُزْرُتـ ـــْم َأْنـ  لـ

 

ــاد ةن   ــد ُكْم غـــ ــهْ  وُعْنـــ ــا َلُبَقـــ  أْعطاُفهـــ
 
 وأْنـــُجُم الَكــأِس ُتْجلــى والـــُحباُب علــى         

 

ـــ  ــها َكآلُلـــ ــَقْه يُكُؤوُســ ــُد ُمتَُّســ  الُعْقــ
 
ــُه                ـــي ُأح دِّثـــ ــى َأنِّـــ ــْرُت علـــ ــا ج س ـــ  ومـــ

 

 يف ... خـــــوف  ُأُمـــــْوٍر ث ـــــمَّ ُمتَّفَقـــــهْ    
 
ــُه                مــــــا ُنْلــــــُت مــــــن ... بــــــل ... غاد ُتــــ

 

 (4)م ْن فات ُه اللْحُم ال ي ْست ْنُكف الـم ر َقْه 

 
                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 412( عقود اجلمان، الورقة 1)

ن، و)كآللي( قال قبل األبيات:"وله يف اهلزل". وعجز البيت الثالث غري مستقيم الوز. 15،11ص
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 ]البسيط        [
ــمْ   ــوِن وُقـــــــ ــاُت الُغُصـــــــ ــر إىل ذ ه ُبيَّـــــــ  انظـــــــ

 

 

ــقِ   ــْلها إىل الغ س ـــــــ ـــُمد اِم وواُصـــــــ  إىل الـــــــ

 

ـــها   ــُفْيِق أْطر ب ـــــ ــر  بالتَّْصـــــ ــر ى النَّْهـــــ ــا ت ـــــ  أم ـــــ

 

 (4)َفن ق َطـــــــــْت ُبـــــــــد ناُنْيٍر ُمـــــــــن  الـــــــــو ر قِ  

 

* * *   

 ]الرجز    [ 
ـــٍف                    ـــون يف وظـــــــــائــ ـــُن الـُموق ـــــعـ  نـحــ

 

ــُلوُبـــــــنا مــــــن َأْجُلهـــــــا يف حـ ــــــــــر ِق     ق

 
 هـــــــا ِرْيال يف َغ ُقـْسـم ُتــــــــنا يف الُكْتـــــــبُ 

 

 (5)وَقــْطـــــــُعـنـــــا ووْصـــــُلنــــا يف الــو ر ِق 

 

                                                                                           
والفراغات يف يف عجز البيت الثاني عشر يف املصدر ) كآللئ(، وتسهيل اهلمزة؛ إلقامة الوزن، 

  البيتني األخريين كلمات نابية .

وقد ورد النص يف ) نزهة األنام يف حماسن الشام، ألبي البقاء  .192، ص 45( الوايف بالوفيات، ج 1)

ن ديار، إذ يقول قبل البيتني: "ومن حماسن ابن ديار قوله يف ( منسوبًا الب542عبداهلل البدري، ص 

الذهبيات". وجاءت لفظة القافية يف البيت األول: العنق، كماجاء عجز البيت الثاني على هذا 

النحو: فنقطته دنانريًا من الورق . يبدو أن ابن )ديار( حتريف البن )ريان(؛ فالصفدي قال قبل 

 له"، وهو أكثر من روى البن ريان؛ للصحبة اليت بينهما. البيتني: " وأنشدني من لفظه

، 5الدرر الكامنة، ج؛ و15، ص5ودرر العقود الفريدة، ج؛ 152، ص 1تذكرة النبيه، ج ( 2)

املنتقى من درة األسالك، و ؛21، ص2وإعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ج ؛415ص

         72، ص44النجوم الزاهرة، جومنا؛ ، وصدر البيت الثاني يف هذا املصدر أوله: َقس174َّص

) وهو يف هذا املصدر منسوب ألخيه احلسن(؛ وكذلك جاء يف كتابي ابن تغري يردي: املنهل 
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 حرف الكاف 

 ]السريع   [
ـــْ ــِرُه            َظبـــــــ ــن ث ْغـــــــ ــْبح  مـــــــ ــا الصاـــــــ  ي  ر َأْينـــــــ

 

ــُه حاُلـــــــــــــــكْ   ــال  َلـــــــــــــ ــُه خـــــــــــــ  وَفْوَقـــــــــــــ

 
ــال                 ــُؤوس  الط ـــــــــ ــُدي ُكـــــــــ ــُمُه ُيْبـــــــــ  م ْبس ـــــــــ

 

 

ــْك ...    ــكن ويف ذلـــــــــــــ ــُه ُمْســـــــــــــ  (4) ُختاُمـــــــــــــ

 

* * *   

ــا   ــُت فيهـــ ــا َفواَفْيـــ ــزًَّة ُجْئُتهـــ  َغـــ

 

 

ــهْ    ــْهل  الع ِرْيَكـ ــالَفُنْيِق س ـ ــر دًا كـ  (5) َأْمـ

                                                                                            
، وفيهما جاءت قافية البيت الثاني ) يف 525، ص 4، والدليل الشايف، ج 97، ص 2الصايف، ج

 ورق (.

لدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، ، نقاًل عن: شرف ا74ديوان الفصحاء، الورقة   (1)

 وأنشدني لنفسه يف مليح على كتفه شامة"."  قبل البيتني: . يقول الصفدي11ص

/أ. والبيت له تكملة مل أثبتها؛ لفحش الكالم. وقد جاءت تكملته 41التذكرة الصفدية، الورقة  (2)

، لكن عجز هذا البيت 11،12ص شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (،يف: 

جاء فيه هكذا: )َأْمر دًا سهل العريكْه(. واملثبت من التذكرة، قال الصفدي قبله: " وأنشدني لنفسه 

من لفظه املوىل شرف الدين حسني بن القاضي مجال الدين سليمان بن ريان بدمشق احملروسة سنة 

ب(. وقد أورد الصفدي بعد هذا )يف /7اثنتني وأربعني وسبعمئة") التذكرة الصفدية، الورقة 

/أ( شعرًا فيه فحش، التسوغه الفطر السليمة، وال تقبله األعراف اخللقية، كماجاء يف 41الورقة 

/ب( شعر من املواليا، مل أثبته. واملواليا " فن شعري ظهر يف عصر بدأ 41/أ، والورقة41الورقة )

ًا من فئات الشعب ماكانت تطرب إىل الغناء فيه الشاعر يتحلل من القيود النحوية ... ألن كثري

بالشعر الفصيح، والسيما عامة أهل الشام... وللمواليا وزن واحد هو البحر البسيط وأربع قواٍف، 

لكن بعضهم جعله مخس شطرات، ختتلف الرابعة عنه؛ فسمي األعرج، ونظمه بعضهم على 
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 ]الكامل        [
ــب ح تْ   ــد َأْصـــ ــٍة َقـــ ــن ر ْحب ـــ ـــها مـــ ــْر ُبـــ  أْبُشـــ

 

 َكْهــــــــف  الغ ِريــــــــب و م ْأم نــــــــًا ُللسَّــــــــاُلُك 

 
 و ح َلْلت هـــــــــا يـــــــــا مـــــــــاُلكي َفُلَأْجـــــــــِل ذا 

 

 

ــُك       ــُة ماُلــ ــْدع ى ُبر ْحب ــ ــب ح ْت ُتــ ــد َأْصــ  (4)َقــ

 

 ] اخلفيف[
ــا َفواَفْيــــــــُت فيهــــــــا    ــزًَّة ُجْئُتهــــــ  َغــــــ

 

 

ــر دًا كــالَفُنْيقِ    (5) س ــْهل  الع ِرْيَكــهْ  َأْم
                                                                                            
للهجة العامية") املعجم املفصل يف سبع... ومن أبرز صفات املواليا أنه ساكن الروي؛ أسوة با

 (.  212، ص 5األدب، ج

 . 194، ص 45والوايف بالوفيات، ج  ؛524، ص 4أحلان السواجع بني البادئ والـُمراجع، ج   (1)

يقول الصفدي يف )أحلان السواجع(: "كتبت أنا من رحبة مالك بن طوق إىل أخيه القاضي بهاء 

ه... 957بسبب انقطاع مشرفاته عين، فكتب هو إليَّ يف سنة  الدين احلسن كتابًا، وفيه عتب عليه

 ويف أثنائه بيتان، وهما أبشر بها من رحبة ...".

/أ. والبيت له تكملة مل أثبتها؛ لفحش الكالم. وقد جاءت تكملته 41التذكرة الصفدية، الورقة  (2)

عجز هذا البيت ، لكن 11،12شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، صيف: 

جاء فيه هكذا: )َأْمر دًا سهل العريكْه(. واملثبت من التذكرة، قال الصفدي قبله: " وأنشدني لنفسه 

من لفظه املوىل شرف الدين حسني بن القاضي مجال الدين سليمان بن ريان بدمشق احملروسة سنة 

الصفدي بعد هذا )يف /ب(. وقد أورد 7اثنتني وأربعني وسبعمئة") التذكرة الصفدية، الورقة 

/أ( شعرًا فيه فحش، التسوغه الفطر السليمة، وال تقبله األعراف اخللقية، كماجاء يف 41الورقة 

/ب( شعر من املواليا، مل أثبته. واملواليا " فن شعري ظهر يف عصر بدأ 41/أ، والورقة41الورقة )

شعب ماكانت تطرب إىل الغناء فيه الشاعر يتحلل من القيود النحوية ... ألن كثريًا من فئات ال

بالشعر الفصيح، والسيما عامة أهل الشام... وللمواليا وزن واحد هو البحر البسيط وأربع قواٍف، 

لكن بعضهم جعله مخس شطرات، ختتلف الرابعة عنه؛ فسمي األعرج، ونظمه بعضهم على 
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 ]الكامل [
ــب ح تْ     ــد َأْصــ ــٍة َقــ ــن ر ْحب ــ ـــها مــ ــْر ُبــ  أْبُشــ

 

ــاُلكُ   ــًا ُللسَّــ  َكْهــــف  الغ ِريــــب و م ْأم نــ
 
 و ح َلْلت هــــا يــــا مــــاُلكي َفُلَأْجــــِل ذا    

 

 

 (4)َقد َأْصب ح ْت ُتـْدع ى ُبر ْحب ـُة ماُلـُك     

 
 حرف الالم 

 ]السريع      [
 ُنـــــــــُه َظـــــــــاُهر  و ُكْيـــــــــُل ُصـــــــــْدٍق ُديْ 

 

ــدَُّلْيلْ    ــا الـــــــــ ــام  ع َلْيه ـــــــــ ــٍة َقـــــــــ  ُذْو ُعف ـــــــــ

 
ــُه   ــى ُفْعُلـــــــ ــاُس ع َلـــــــ ــُكُرُه النَّـــــــ  ي ْشـــــــ

 

  (5) و ُنْعــــــــــــم  الو ُكْيــــــــــــلْ  و ح ْســــــــــــُبن ا اهلُل 
 

* * * 

 ]جمزوء الكامل  [
ــدِّي ا   ــَة و الــــــــــــــــــــــــــ  ِإنَّ اأَلم ان ــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــْل      ــْوب  ج ـُمْيــــــــ ـــى ث ــــــــ ــَة ُلْلَفت ــــــــ  ن ــــــــ

 

                                                                                           
") املعجم املفصل يف سبع... ومن أبرز صفات املواليا أنه ساكن الروي؛ أسوة باللهجة العامية

 (.  212، ص 5األدب، ج

 . 194، ص 45والوايف بالوفيات، ج  ؛524، ص 4أحلان السواجع بني البادئ والـُمراجع، ج   (1)

يقول الصفدي يف )أحلان السواجع(: "كتبت أنا من رحبة مالك بن طوق إىل أخيه القاضي بهاء 

ه... 957مشرفاته عين، فكتب هو إليَّ يف سنة الدين احلسن كتابًا، وفيه عتب عليه بسبب انقطاع 

 ويف أثنائه بيتان، وهما أبشر بها من رحبة ...".

 .21،  25( املقامات الريَّانية )املقامة الـو اُسُطيَّة(، ص2)
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ـــِهم    ــد ى ُبــــــــــ ــِن اْرت ــــــــــ ــد اَفم ــــــــــ  ا ب ــــــــــ

 

ـــِهم ا َلـــــــــــُه ُشـــــــــــْكر  ج ِزْيـــــــــــْل       ُبـــــــــ

 
ـــم ا    ــِل ح و اُهــــــــــــــ ــاْبُن الو ُكْيــــــــــــــ  َفــــــــــــــ

 

 و َكـــــــــــــذ اَك ن اَلـُهــــــــــــــم ا الو ُكْيـــــــــــــلْ   

 
ــةن  ــَة ُرْتب ــــــــــــــــــــــــــــ  ِإنَّ اأَلم ان ــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــلْ   ـــه ا ِإال ج ُلْيــــــــــــــ ــا ن اَلــــــــــــــ  م ــــــــــــــ

 
ــى  ــُد اْكت س ـــــــــــــ ــِل ذ اَك َقـــــــــــــ  و أَلْجـــــــــــــ

 

 (4) ث ـــــــــــــْوب  اأَلم ان ـــــــــــــُة ُجْبر ُئْيــــــــــــــْل 

 
 ]املتقارب  [

ـــتاُء                ـــل الــشِّــــــــ ـــون  ُبَفصْـُــ ــَأنَّ الُغـُصـ  َكـ

 

ـــلْ    ـــا مـــُْن ُحــــَل ـــز ع ْت مــاَلـــه ـ ــ  ـــد ن ــ  وقـ

 
ـــان   ـــو اٍن حـُس ــــــــــــــ ـــر                َغ ـــن  الــغ ُدْيـ  َأت ــْي

 

  (5) َفــشـُــــــْلن  الـج ــــَلاُبْيب  خ ــْوف  الب َلـــلْ   

 
* * * 

 ]السريع     [
 م ـــــــْن ب اش ـــــــر  الـــــــدِّْيو ان  َفْلي ْجت ِهـــــــدْ   

 

ــو الْ    ــْذِل النَّــــ ـــخ ْيِر و ب ــــ ــِل الــــ ــي ع م ــــ  ُفــــ

 
 و ال ي ُقـــــــــْل ج ـــــــــاُهْي و ال م ْنُصُبــــــــــْي

 

 فِإنَّـــــــــــُه ُظـــــــــــل  س ـــــــــــِرْيُع الـــــــــــزَّو اْل 

 
ــْم َطل َقـــــْت ح ْســـــن اء  ُمـــــْن ب ْعُله ـــــا      َكـــ

 

ــالُق الرِّج ــــــا     ــْزُل َطــــ ــذ ُلَك الع ــــ  (1)ْل َكــــ
 

                                      
 .22( املقامات الريَّانية )املقامة الـو اُسُطيَّة(، ص1)

 .174( كوكب الروضة يف تاريخ النيل وجزيرة الروضة، ص2)

 .  417( املقامات الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(، ص 3)
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 ]الكامل    [   
ــُه                            ــن ت ْقُبْيُلـــ ــُت مـــ ــد ُنْلـــ ــا قـــ  مل َأْنـــــس  مـــ

 

ــْيال    ـــيَّ َقُلـــــــ ــو إلـــــــ ـــُبُه ي ْرُنـــــــ  ور ُقـْيــــــــ

 
ـــُحبُِّه                ــى ُشــــفاُه ُمــ ــُع الشِّــــفاه  علــ  ي ض ــ

 

  (4) ) َفَكَأنَّـــــُه آٍس ي ــــــُجسا ع ُلـــــْيال ( 

 
* * * 

 ]الطويل        [
 ل ــــل  و ْجِهـــــي ُحــــْين  ش ـــــاه ْدُته ا و قـــــْد   ت ه 

 

 ر َأْيـــــُت ر ُغْيفـــــًا ُيْشـــــُبُه الب ـــــْدر  َكـــــاُمال  

 
ــُره ا    ــاح  ن ْشــــ ــةن َفــــ ـــْحُتُه ِزْبُديَّــــ ــْن ت ــــ  و ُمــــ

 

ــاُئال    ـــِم ه ـ ــُج اللْحـ ــا ن اُضـ  (5)و الح  ع َليه ـ

 

* * * 

 ]الطويل    [
 ت ر ق ــى ِإىل الع ْليــاُء م ــْن َلــْيس  َأْهَلهــا    

 

ــُت َأج ل هــا  ولــو    ح ص ــل  اإِلْنصــاُف ُنْل
 ت ر ق وا ُبَفْرُط الـج ْهِل والـماِل يف الُعال  

 

ــا   ــاُهْم َأَقّلهـــ  ِإىل ُرت ـــــٍب كان ـــــْت ُمنـــ
ــهُ     ــا َأروُمــ ــاِم ُفيمــ ــن اأَليَّــ ــُت مــ  ُبُلْيــ

 

ــا     ـــماُل ج ْهَلهـ ــب  الـ ــد ر ك ـ ــٍة َقـ  ُبَطاُئَفـ
                                       
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 74( ديوان الفصحاء، الورقة 1)

) ديوان املتنيب بشرح  . و عجز البيت الثاني للمتنيب، وصدره: ي َطُأ الب ر ى ُمت ر ف قًا من ُتْيِهُه 19ص

 (.517، ص1بقاء العكربي، جأبي ال

 . 454( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 2)
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ــا  ــا َأع زَّهـ ــْين  الب رايـ ــب ح وا ب ـ ــْد َأْصـ  و َقـ

 

ـــها      ــل  ذاَك َأذ ل ــ ـــمًا َقْبــ ــاُنوا َقديــ  وكــ
ــالي قــد ت ضــاع ف  ج ْوُرهــا     ُصــُروف الل ي

 

ــَط الـــدَّْهُر ع ْدَلــــها      ــا ح ل هـــا َأْن ي ْبُسـ  َأم ـ

 
ــال      ــن ُرت ــُب الُع ــُد ُم ــوغ  الَقْص ــي ُبل  ُأر جِّ

 

ـــها     ـــم ْن َل ـــْم ي ن ــْل ُمْثلــي الـــم عالي َف  ِإذا َل

 
ــْذرًا    ـــها ُع ــلَّ َل ــي   َلع  ــي ول ــْدِر ب  عــن الغ 

 

 ُمـــــــن  اهلُل َألطـــــــاف  ُته ـــــــوُِّن ُفْعَلهـــــــا  

 
 ولــي ُعْقــد ةن يف الــرِّْزِق ُأْحُكــم  ع ْقــُدها    

 

 ُبغ ْيــــِر الرِّضــــا والصَّــــْبِر َلـــــم َأر  ح ل هــــا  

 
 ُأعـــــاُلُج فيهـــــا ُكـــــلَّ و ْقـــــٍت َفت ْلت ـــــِوي

 

 ع َلــــــــيَّ وآمــــــــالي ت قــــــــوُل َلع ل هــــــــا   

 
ــِن ال  ــْعُر ابـ ــاد  ُشـ ــا جـ ــومـ ــُهــُحس ـ  ْيِن ُلَأنَّـ

 

ــا     ــت ُح الل هــ ــى ت ْفــ ــنَّ الل هــ ــيح  ولكــ  َفُصــ

 
ــن غَّصٍ    ــْيٍش ُم ــى ُبع  ــنَّْفُس ال ت ْرض  ــي  ال  ُه

 
ـــها     ــاُل ُذل ـ ــي احلـ ــْن َأْن ت ْقت ضـ ــْأن ُف ُمـ  و ت ـ

 
 َفأْصــد ْرُتها عــن م ــْوِرُد الـــُحْرِص والع نــا

 
 و َأْور ْدُتـــــها ح ــــْزن  اأُلُمــــوِر وس ــــْهَلها    

 
وُغ مــــن الــــدارِّ النَُّفــــيِس َقصــــاُئدًاَأصــــ  

 
 و َأْيــن  الــذي يف النَّــاِس ي ْعــِرُف َفْضــَلها      

 
ٍل َقـــــال  َأْهُلـــــُهِإذا ُأْنُشـــــد ْت يف م ــــــْحُف  

 
ــا     ــر  ُمْثَلهـ ـــْم ن ـ ـــُحْسِن َلـ ــا يف الـ  ج واُهُرهـ

 
ـــها     ــذي ُب ــديِع ال ــن  الب  ــوا ُحْس ــو َفِهُم  ول

 
ـــُمْعناُه قَ   ــا س ــ ــالوا: مــ ــاَأَقــــراوا وقــ  ْبَلهــ
 
ــْو َأنَّ ع ْهـــد ها     ــُد َلـ ــاُب ُبُقـــْرُب الع ْهـ  ُتعـ

 
ــا      ــْرب  ُكل هـ ــُم الُعـ ــْت ُتْفُحـ ـــم  َلكان ـ  َقديـ

 
ــنِ   ــاد ةن كالُغْصـ ــي غـ ــْعِرها وبـ  َأْوراُق ش ـ

 
ــا     ــب غ  اهلُل ُظل هــ ــْد َأْســ ــا َقــ ــى ُعْطُفهــ  علــ
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ــداُمها ُمت ش ــــــف عاً    ــى علــــــى َأْقــــ  ت رامــــ

 
 و ْصـــــَلها ِإَلْيهـــــا ُبــــــها يف ُمْغـــــر ٍم رام     
 
ــتْ    ــيِّ ِإذا ر ن ــ ــُل الُقُســ ــا ُمْثــ  ح واُجُبهــ

 
 َلواُحُظهــــا ت ْرمــــي ِإىل الَقْلــــُب ن ْبَلهــــا   

 
ــُه ر واُدف   ــق  َأْثَقَلْتـــــ ــر  د قيـــــ  و خ ْصـــــ

 
 ِإذا ما م ش ْت ي ْست ْعُظُم الـخ ْصُر ح ـْمَلها  

 
 َفُقْلــُت ُلُقْضــُب البــاِن: مــا َأْنــُت َقــدَّها

 
 مـا َأْنـت  ح ــْمَلها     و َأْردافها: يـا ُحْقـفُ   
 
ــ  ــن  التا ـــها  ُم ــا ُبِوصاُل  ْرُك ضــاَقْت ع ْيُنه

 
ـــْخَلها     ــب  ُبـ ــِل َأْوج ـ ــاُيُقها بالو ْصـ  ت ضـ

 
ــْلو ةٍ    ــا ُبس ـ ــُب ُمْنهـ ــسَّ الَقْلـ ــا َأح ـ  ِإذا مـ

 
ــل ها     ــحيِح َفس ـــ ــالُودِّ الصَّـــ ــف ع  ُبـــ  ت ش ـــ

 
ــًة    ــد ْت م الَل ـــج نَّْت علــى ض ــْعفي و َأْب  ت 

 
 َقــــْد َقبَّْلــــُت ِإْذ ذاَك ِرْجَلهــــا َفُقْلــــُت و  
 
ــا    ــان  ج واُبهـ ــي وكـ ــْين  َأْن َأْقُضـ  َأت ْرض ـ

 
ــع مِ    ــْت ُأما َقْشـ ــُث َأْلَقـ ــا ِإىل ح ْيـ  ر ْحَلهـ
 
ـــِهْم  ِإذا اْجت ه ـــــــد  الل ـــــــوَّاُم يفَّ ُبع ْذُلـــــ

 
 ت صام ـْمُت حتَّى َلْسُت َأْسـم ـُع ع ْذَلــها   

 
ـــم كا  ــْبُل ال ــْت ُس ــالوِإْن َأْظَلم   ِرِم والُع

 
 و ج ْدُت ص الح  الـدِّْيِن ُيوُضـُح ُسـْبَلها     

 
ــل  َلْســـُت َأْنســـى ِوداد هُ    ــي خ ليـ  خ لْيُلـ

 
ـــْم ت ــْنس  ُخل هــا      ولــي ن ْفــُس ُحــر  َقــط  َل

 
ـــيب    ـــم ل  جاُنـ ــن ُودِّي و َأْهـ ــل  عـ  ت غاَفـ

 
ــَلها     ُبت ـــأُخرِي َكْتـــٍب لـــي وَأْعش ـــق  و ْصـ

 
ــْت داري  ــْد َأْوح ش ــ ــزاِرُهَلَقــ ــُد م ــ  ُلُبْعــ

 
ــا   ــَك ح ل هــــ ــد  ذلــــ ــس  دارًا ب ْعــــ  وآن ــــ

 
 َفه ْل ُيـْمُكُن الدَّْهُر الـخ ؤوُن اْجُتماع نـا 

 
ـــح ل ها    ـــُجل ق  َأْو َأنِّــــــي َأُحــــــلا م ــــ  ُبــــ
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ــةن    ــَك ُنهاي ـــ ــُد ُمْنـــ ــذا الُبْعـــ ــْيس  ُله ـــ  َأَلـــ

 
ـــج مُ    ــد  ُبالصَّــــْبِر الــ  م ـــــح ل ها  ِلْيَفَأْرُصــ
 
 ُصْدِق الِوداُد ُمــحاُفظن ُمـُحب  على 

 
ــْحب ُتُه َقــْد َأْبــر م  الــدَّْهُر ح ْبَلهــا        وُص
 ع َلْيـَك س ـالمي ُمْثَلمــا ه بَّـُت الصَّــبا    

 
علـى الرَّْوض ــُة الغ نَّــاُء ت ــْنُفُض َطل هــا   
(4)  

 
* * * 

 ]البسيط  [
ــى            ــواُه الح  علــ ــْن َأْهــ ـــدَّر  م ــ ـــمَّا ت ج ــ  َلــ

 

ــُـ   ــــــــُه ُجـــــد ِري  ُيْشـــــُبُه اللوُلـــــو    ج ُبـْينـــ
 
ـــ ـــُه            ب ىَأْبـــــد ى َأُنْينـــــًا س ـــ  َقْلُبـــــي ُبُغـنَُّتــــ

 

ــ      ــ ن  ت ـوَغــضَّ َطْرفــًا َكســاُه الـُحْس  ُلْيـْكُح
 
ــا سُـ   ــت  ي ــا َأْن ــُت م ـــيَفُقْل ــا َأم ُلــ  ْؤُل  ـي      وي

 

 (5))إال َأَغــنا غُضــْيُض الط ــْرُف م ْكُحــوُل(  

  

                                      
قال الصفدي قبل األبيات:"  .597 - 599، ص 4( أحلان السواجع بني البادئ والـُمراجع، ج 1)

متأثر بقول زهري بن أبي  52ه...". وعجز البيت 921وكتب هو  إليَّ من حلب احملروسة، يف سنة 

 :سلمى

فزع بيوتًا كثريًة     لدى حيث ألقت ر حلها أم قشعِم  )شرح ديوان زهري بن أبي سلمى: ـفشدَّ ومل ُي 

 (.12صنعة أبي العباس ثعلب، ص

، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 475( بهجة السرور، الورقة 2)

وما ُسعاُد َغد اَة الب نِي إذ ر ح ُلوا ) ديوان  . وعجز البيت الثالث لكعب بن زهري، وصدره:19ص

 (.417كعب بن زهري، صنعة اإلمام أبي سعيد السكري، ص
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 ]ل الكام      [
 َأْكـِرْم ُبـُه ُمــْن واِرٍد لـوال التاَقــى             

 

ـــُمْنز لُ    ــاُب ال ــو  الُكت ــُت ُه ــدِّْيُن ُقْل   (4) وال

 
* * * 

 ]جمزوء الرمل     [
ــْيح            ــْين  م ُلــــــــــــ ــا ب ْطُســــــــــــ  أنــــــــــــ

 

ـــي   ـــحَّاُس ش ْكُلــــــــــ ــد ع  النَّـــــــــ  َأْبـــــــــ
 
ـــمَّا         ــْدُر لــــــ ــاُني الب ــــــ ــْد ح َكــــــ  َقــــــ

 

ــْدِوْي  ــار يف التَّــــــــ   (5)ِر ُمْثُلــــــــــــيصــــــــ
 
*     *     * 

 ]الوافر     [
ــ ــدَّْهماُء َأْودى       ـلـُج ـــــ ــُة الـــــ  اُم الب ْغَلـــــ

 

ـــُحدَُّة س   ــالي  ـُبــ ـــه ر  الليــ ـــِرُه س ـــ  ــْيــ
 

                                      
. وهو هنا يقصد الكتاب الذي جاء إليه من ابن فضل اهلل العمري ) انظر: 492( الشتويات، ص1)

 (.491-427الشتويات، ص

:" وأنشدني من لفظه فيما يكتب على ) . قال الصفدي قبل البيتني192، ص45( الوايف بالوفيات، ج2)

بطسني(". يف لسان العرب )طست(: "الطست: من آنية الصاْفر "، وهي لفظة فارسية ) انظر: 

(. وجاء يف اجملموع اللفيف: معجم يف املواد 441املعرَّب من الكالم األعجمي للجواليقي، ص

اء من حناس معروف، مازال مستعماًل "الَطّسة أو الطست إن : 22اللغوية التارخيية احلضارية، ص

." 
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 وَقْصــــــــــدي أْن ُأج ــــــــــدِّد ُه وإنــــــــــي     

 

  (4) ض ـــُعْيُف الــــحاِل فـــانعم بالـــدَّوالي 

 
*     *     * 

 ]الكامل  [
 راح ُتـــي يف ُعْنــِق م ــْن            ولقــد ن ز ْلــُت ُب

 

 َأْضـــــح ى ُيـــــُدلا بســـــاُحٍل ُمت س ـــــحِّلِ    

 َكف ــــي ُبـــــجاُنُب ُعْنُقــــُه يف َظْهــــِرُه                

 

  (5) )ع ــر ف  الـــم ح لَّ فنــام  ُدون  الـم ـــْنِزِل( 

 
*     *     * 

 ]الطويل     [
ــدِّر  ش ـــــْكُلُه     ــدًا َكـــــالط ْوُد ُقـــ  ر َأْوا َأس ـــ

 

 ت ـــــُذلا َلـــــُه اأُلْســـــُد الضَّـــــو اِري َفت ْعت ُلـــــي 

 
ــْبت هُ    ـــُجب اِل ح ُس ــى ال ــْن َأْعَل  ِإذ ا انـــْح ط  ُم

 

 )َكـــُجْلُمْوُد ص ــْخٍر ح ط ــُه السَّــْيُل ُمــْن ع ــِل(  

 
ــْكُله ا    ــْيس  ش ـ ــاُل ِإْن ُقـ ــغ ُر اأَلْفي ـ  و ُتْست ْصـ

 

 ُبـــــــُه و ي َظـــــــلا الُفْيـــــــُل ع ْنـــــــُه ُبــــــــم ْعز لِ  

 

                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب ) شعره ومقاماته (، 75( ديوان الفصحاء، الورقة 1)

 قال الصفدي قبل األبيات:" وكتب بذلك إىل والده، يطلب منه دواءع".. 12ص

احلليب ) شعره ومقاماته (، ، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان 71( ديوان الفصحاء، الورقة 2)

البن التلميذ أبي احلسن هبة اهلل بن أبي الغنائم النصراني الطبيب،  عجز البيت الثاني. 12ص

هـ(. وصدر بيت ابن التلميذ: وقعدت أرتقب الفناء كراكٍب ) 221امللقب أمني الدولة البغدادي)ت

 (.99-27، ص2ج  انظر ترمجة ابن التلميذ وشيئًا من شعره يف: وفيات األعيان ،



 

 
152 

 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

ــت  َأنَّــــــــه ا   ِإذ  ــر ْت َأْني اُبـــــــُه ُخْلـــــ  ا َكشَّـــــ

 

 ُســـــــُيْوف  و ش ـــــــبَّْهت  الصَّـــــــُغْير  ُبــــــــُمْعو ِل 

 
ــمَّ َلر ضَّــــهُ     ــْخر  اأَلص ــ ــغ  الصَّــ ــْو م ض ــ  و َلــ

 

ـــْنخ ِل       ـــْحت  ُمــ ــد ا ت ــ ــْد ب ــ ــًا َقــ ــار  د ُقْيقــ   و ص ــ

 
ــاُعٍد    ـــُمج نِّ و س ـــ ــِل الـــ ــٍة ُمْثـــ ــى ه ام ـــ  ِإَلـــ

 

 ُه ش ـــــْكُل ُمْنج ـــــِل  ش ـــــُدْيٍد و ُظْفـــــٍر ش ـــــْكلُ   
 
ــُه   ــاْبِن الو ُكْيـــــِل  و َأْهُلـــ ــَطا ُبـــ ــا َفس ـــ  خ َطـــ

 

ـــج مَِّل(    ــىع و ت ــــ ــْك َأســــ ــْون  ال ت ْهُلــــ  )ي ُقْوُلــــ

 
ــُه ُلْلع ْبــــُد ُحْيَلــــةن      ــاء  ج ــــر ى م ــــا ُفْيــ  َقض ــ

 

ــي     ــاُء و ي ْبت ُلـــ ــا ي ش ـــ ــْي م ـــ ــن  اهلُل ي ْقُضـــ   (4) ُمـــ

 

* * * 

 ]جمزوء الكامل           [
ــةنِإنَّ اأَل ــَة ُحل ــــــــــــــــــــ  م ان ــــــــــــــــــــ

 

 ُلْلم ــــــــْرُء ت ْرَفــــــــُع ُمــــــــْن م ـــــــــح ل ْه  
 
 َفــــــــــــِإذ ا اْرت ــــــــــــد اه ا َكاُتــــــــــــب   

 

 (5)َفَقــــــُد اْرت ــــــد ى ُبالـــــــخ ْيِر ُكل ــــــْه  

 
 

 

                                      
. عجز البيت الثاني تضمني المرئ القيس، 22، 29( املقامات الريَّانية )املقامة الـو اُسُطيَّة(، ص 1)

 وصدره :

(، وعجز البيت السابع تضمني المرئ القيس 47ُمَكر  ُمَفر  ُمْقُبٍل ُمْدُبٍر معًا ) ديوان امرئ القيس، ص  

 (.7ع َليَّ م ُطيَّهْم )ديوان امرئ القيس، ص أيضًا، وصدره: وقوفًا بها ص ْحُبـي 

 . 412( املقامات الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(، ص 2)
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 حرف امليم 

 ]السريع   [
 ُاْنُظــــــــِر ِإَلـــــــــى ن ــــــــْرٍد َلــــــــُه ُرْقع ــــــــةن    

 

ــوْم      ــا ُرُقـــ ــِق ُفْيه ـــ ــُل اأُلْفـــ ــاُء ُمْثـــ  ز ْرَقـــ

 
ــنْ  ــا ُمـــــــ ـــم رٍ  و َفْوَقه ـــــــ ــٍب َأْحـــــــ  ذ ه ـــــــ

 

ــوْم     ــل  الناُجــــ ــُر ُمْثــــ ــاِركن ت ْظه ــــ  (4)م ه ــــ

 
* * * 

 ]السريع   [
 ث الث ــــــــــةن مثــــــــــُل ُبــــــــــُدْوِر الــــــــــداج ى                 

 

ــي َقْلـــــُبُهمْ      ــو ص ـــــحَّ لـــ  ماض ـــــرَُّهْم لـــ

 
ـــْمَلًة               ــٍع ُجــــــ ــوا يف م وُضــــــ ــْد ج َلُســــــ  َقــــــ

 

 ومـــــا ص ـــــَفا لـــــي ُبالــــــه و ى َقْلـــــُبُهمْ     

 
ــا ــْم             َفج ــــــ ــذ ْقٍن َفُهــــــ ــْخص  ُبــــــ  ء ُهْم ش ــــــ

 

 
 

ــُبُهمْ   ــْم َكْلــــــــــ ــةن راُبُعُهــــــــــ   (5)ث الث ــــــــــ

 
* * * 

 ]اخلفيف  [
ــى الو صْـ   ــاُء الــــــح ُبْيُب زادوا علـــ  ـــــــ       ُرَقبـــ

 

ــَكْوُت إلــــيُكمْ      ــرًا وقــــد ش ــ ـــُف َكُثْيــ  ــــــــ

 
ــا          ــد جــــــ ــْدِر إال وقــــــ ــا مل ن ــــــ  إْن خ َلْونــــــ

 

ــالم    ــا س ــــــ ــالوا لنــــــ ــْيُكْم  وا وقــــــ  ع َلــــــ
 

                                      
 . 71( املقامات الريَّانية )املقامة الـب ْصِريَّة(، ص 1)

 .49، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان )شعره ومقاماته(، ص514( بهجة السرور، الورقة 2)
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 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 َفس ـــــــــــالم  علـــــــــــيُكُم يـــــــــــاُكالُب              

 

  (4) َلع ــــــــــن  اهلُل واُلــــــــــُدي واُلـــــــــــُدْيُكمْ   

 
* * * 

 ]السريع         [
ـــُمْشت هى   ـــُمه الـ ــى م ْبس ـ ــْت علـ   الح ـ

 

 ثـــالُث شـــاماٍت َغـــد ْت ُفـــي اْلُتـئــــامْ     
 
 ال ت ْعـــــــج بوا ِإْن َكُثــــــر ْت حوَلــــــُه   

 

 (5)َكـــثرُي الزِّحـــاْم( فـ)الـــم ْنه ُل الع ـــْذُب   
 
   

                                      
 .12، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان )شعره ومقاماته(، ص52ور، الورقة ( بهجة السر1)

 وصدر البيت الثالث يف املصدر )سالم (، وقد زيدت الفاء؛ إلقامة الوزن.

؛ 192، ص5؛ وتزيني األسواق يف أخبار العشاق، ج522( كشف احلال يف وصف اخلال، ص 2)

، 5ألول: بالتئام؛ ومستوفى الدواوين، ج، وفيه قافية البيت ا495، ص5والروض النضر، ج

وقد وردت األبيات منسوبة ، وجاء يف عجز البيت األول يف هذا املصدر: بدت يف التئام؛ 112ص

 ، هكذا:  22يف: صحائف احلسنات يف وصف اخلال، ص  إىل شرف الدين حسن بن رّيان

 الحْت على مبسمُه الـمشتهى

 

 ثالُث شاماٍت غدْت يف التزاْم 
 
 تعـجبوا إْن كثرْت حوَلُهال 

 

 فالـمنهُل العذُب كثرُي الزحاْم 
وعجز البيت الثاني لبشار بن برد، إذ قال مادحًا : يزدحم الناس على بابه    واملنهل العذب كثري  

 الزحام

، 442وجاء يف )األمثال املولدة، ألبي بكر اخلوارزمي، ص ،(541ديوان شعر بشار بن برد، ص) 

 ملشرب العذب كثري الزحام".( هكذا: "وا175
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 ]السريع   [
 ُدُمـــوُع ع ْيُنـــــي َفـــْوق  خ ـــدِّي ج ـــر ْت                  

 

 يف ُحـــبِّ خ ـــْوٍد ذاُت ص ـــوٍت ر ُخـــيمْ    

ــ   ــٍة ت ْفـت ــــ ـــٍم                             ـراناُعم ــــ ــن م ْبُســـــــ  عــــ

 

ــيمْ     ــُه ُعْقــــــــد  ُدر  ن ُظــــــ ــَأنَّ فيــــــ  َكــــــ

ــ     ِن إذا مـــا اْنث ن ـــى                     يـــا خ ــــْجَلة الُغْصـ

 

ــويمْ     ــْيُق الَقـــ ــْدُن الرَُّشـــ ــا اللـــ  َقو اُمهـــ

 إذا ب ــــــــد ْت يف ش ــــــــْعِرها ُخْلُتهــــــــا                        

 

 ب ـــــْدرًا ت ــــــج ل س  حتـــــت  َلْيـــــٍل ب ِهـــــيْم 

ـــْيُتها                             ــاُت س ـمّ ــــــــــ  يف َأوَِّل اأَلْبيــــــــــ

 

ــ  ــا م ــــ ــت ُقيْمي ْعِرُفهــــ ــُه ُمْســــ   (4) ْن ُذْهُنــــ
 
* * * 

 ]الطويل  [
 ب غ ْيـــــُت ع َلْيــــــُه ز اُئــــــدًا و ْهــــــو  ص ــــــاُبر  

 

 و َلــــــــْيس  َلــــــــُه ذ ْنــــــــب  ِإَلـــــــــيَّ ت َقــــــــدَّم ا 

 
 و َكـــــــــْم م ـــــــــرٍَّة َأْدن ْيُتـــــــــُه و َأه ْنُتـــــــــهُ   

 

ــا      ــُدُه و ت َظل م ــــ ــي َقْيــــ ــاء ُنْي ُفــــ ــْم ج ــــ  و َكــــ

 
ــ     ـْحُسنًاع َلــــــى َأنَّــــــه و اهلُل م ــــــا ز ال  م ــــ

 

 ِإَلــــــــيَّ و َكـــــــْم َأْســـــــد ى ِإَلــــــــيَّ ت َكرام ـــــــا 

 
 َأَقـــــام  ُشـــــُهْورًا ُفـــــي اْعُتَقـــــاٍل ُمض ـــــيَّقاً 

 

ـــم ا     ـــْم ي ت َكل ــــ ـــْجز ْع و َلــــ ــْم ي ــــ ــُه َفَلــــ  ع َلْيــــ

 
ــاُطِريْ    ــي و خ  ــُتْعَطاف  َقْلُب ــد  اْس ــْم َقص   و َك

 

 ع َلْيــــــــــــُه َفـــــــــــــم ا َأْزد اُد ِإال ت ـــــــــــــج هام ا 

 

                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقاماته(، 412( عقود اجلمان، الورقة 1)

 .17ص
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 َأْنس ــُه َلـــمَّا َأت ــاُنْي و َقــال  ُلـــيْ و َلـــْم 

 

 َأم ـــــا آن  َأْن ت ــــــْحُنْو ع َلـــــيَّ و ت ْرح ــــــم ا 

 
ــاو ةً   ــو ًة و َقس ـ ــا اْزد ْدُت ِإال ج ْفـ  َفم ـ

 

 و َقــــْد ج ــــاء ُنْي ُمــــْن ح اُلــــُه ُمت َظل م ــــا     

 
ــان ُتيْ  ــد  ِإه ــ ـــِم ب ْعــ ــُه ُبالشَّْتــ  و َقاب ْلُتــ

 

 ي ْرُنــْو ِإَلــى السَّــم اَلــُه و ْهــو  ي ــْدُعْو ُلـــْي و  
 
ــؤ اَلهُ   ــُب ُســ ــْي ال ُأُجْيــ ــا ر آُنــ  َفَلمَّــ

 

 ت ــــــَأخَّر  َلـــــــمَّا َأْن ر آُنــــــْي ُمص ــــــمِّم ا    

 
 و َقــال  ِإذ ا َلــْم ي ْبــق  ُلــْي ُفْيــَك ُحْيَلــةن

 

ــ   ــاَك ُكـــ ــل م ا   ًات ابـَفه ـــ ــاَك ُمس ـــ ــْد َأت ـــ  َقـــ
 
ــهُ  ــاب  و ج ْدُتـــ ـــْي ذ اَك الُكت ـــ  و ن او َلُنـــ

 

ـــخ ط   ـــم ا   ُبــــ ـــُمْؤُمُنْين  ُمت ْرج ــــ ــِر الــــ  َأُمْيــــ
 
 ت ض ــمَّن  ع ْزُلـــْي ُمــْن ُمب اش ــر ُتْي و َأنْ   

 

 ُيب اُشـــــر  م ـــــْن َقـــــْد َكـــــان  ُلـــــْي ُمت َقـــــدِّم ا 

 
 َفي ا خ ج ُلْي ُمْن ُفْعَلُتــْي و ْهـو  ج ـالس    

 

ـــم ا     ــد  َأْده ـــ ــُه الَقْيـــ ــْد َأْرَكْبُتـــ ــد يَّ و َقـــ  َلـــ

 
ــ   ــد ُمْي ُفْيم ـ ــا ن ـ ــا  و ي ـ ــُه و ي ـ ــُت ُبـ  ا َفع ْلـ

 

ــَلم ا    ح ي ــــاُتْي و ي ــــا ُذل ــــْي ُلـــــم ا َكــــان  ُمْســ

 
 و َلـــْم ي ْبــق  ُلـــْي ع ــْين  ُأش ــاُهُدُه ُبه ــا     

 

 ح ي ــــاءع َكــــَأنَّ الع ــــْين  ح ــــلَّ ُبـــــه ا الع م ــــى  

 
 و ج ـفَّ ُلس ــاُنْي ع ــْن َكالُمـْي َلــُه و َقــدْ  

 

 م ــــاع ج ــــْزُت ُلَفــــْرُط الـــــخ ْوُف َأْن َأت َكل    
 
ــاً   ــن  م ْوُقع ـــم وُت َأْحس  ــان  ال  و و اهلُل َك

 

 ع َلــيَّ َفـــِإنَّ الــــخ ْوف  َلــــْم ُيْبـــِق ُلــــْي د م ـــا  

 
 و َأْحج ْمُت ِإْحج ام  الشاـج اِع و َلـْو ر َأى  

 

ــمَّم ا    ــج اُع َلص ـ ــُه الشاـ ــاَغًا ُلناب ْيـ   (4) م س ـ

 
                                      
. ويف عجز البيت األخري، ذكر احملقق أن  444، 441( املقامات الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(، ص 1)

  تأثر الشاعر يف هذا البيت بقول املتلمس الضبعي: )لنابيه( يف األصل )لناباه(، كما أشار إىل
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 ]الطويل         [
ــ م ــــت ص ا  ي ن ُدْيـــــُمي           ـْمُت َلـــــّما ح دَّث ْتُنـــ

 

 بألفــــاُظ ُدر  قــــد ر ش ــــْفُت ُمــــد ام ها    
 ومــا كــان  ُبــــي و ْقــر  ن ع ــْم كــان  م ْقص ــُدي       

 

ــا   ــد  َكَلام هــ ــا َأْن ُتُعْيــ ــذلَك ُمْنهــ   (4) بــ

 
* * * 

 ]الوافر  [          
ــا   ــْت ع َلْين ـــــ ـــمن ها َفح ن ـــــ ــا ُضـــــ  ح َلْلن ـــــ

 

 

 يـــــِمُحُنــــوَّ الـــــُمرضعاُت علــــى الَفُط 
 
ــا  ـــم ح ارة إذ ح ج ْجن ــــــ ــا يف الــــــ  ر ُكبنــــــ

 

ـــمِ    ـــح رِّ العظيــــ ــن الــــ ــان ْتنا مــــ  َفصــــ
 
ــاالً    ــٍز ُزَلــــــ ــن َكراريــــــ ــَقتنا مــــــ  س ــــــ

 

 

ـــمِ    ـــُمدام ُة للنَّديــــ ــن الــــ ــذَّ مــــ  َأَلــــ
 
ــاناً  ــاُمريًا ُحســـــ ـــها م ســـــ ــُت بـــــ  ر َأْيـــــ

 

 ُمبيَّض ــــــــــًة ُبــــــــــن ظٍم ُمْست ُقيـــــــــــِم 
 
ـــُهنَّ ت ـــــــُروُع حاُليـــــــَة  العـــــــذ ارى ُبـــــ

 

 

ــتل  ـــمِ فــ ــُد النظيــ  مُس جانــــب  الُعْقــ
 

                                                                                           

 فأطرق إطراق الشجاِع ولو يرى       

 

 م ساغًا لناب يُه الشجاُع لصمَّما 
وقد بدا لي أن الشاعر ابن ريان يف ) لناباه( سار على مايراه بعض النحويني الذين ينشدون  

 ام املثنى األلف يف اإلعراب.بيت املتلمس )مساغًا لناباه(؛ فهو عندهم شاهد على إلز

، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقاماته(، 412( عقود اجلمان، الورقة 1)

 .     17ص
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 نــــــا ْته س  َأنَّــــــى واج دا الشَّــــــمْ ُصــــــت 

 

ــْحت َف  ـــِم ذ ْأُجُبهــــــا وت ــــ  (4)ُن للنَُّسيــــ
 
* * * 

 ]خملع البسيط       [
ــْرْنُا ــ ُظــــــــ ــ ِرإىل النَّْهــــــــ ـــيْيُحــــــــ  ن  ي ْهُمــــــــ

 

ــومِ   ــُه ص ــــــــــيُِّب الُغُيــــــــ  ُمــــــــــن َفوُقــــــــ

 
 قــــد ش ــــاب ُه األْفـــــُق َفْهــــو  ُيْبـــــُدي   

 

 

ــًا  ــالناُجوِم  َفو اُقعـــــــــــ ــه كـــــــــــ  (5)فيـــــــــــ
 
* * * 

 

                                      
. قال الصفدي قبل األبيات:" وأنشدني لنفسه من لفظه، يضمن 192، ص 45( الوايف بالوفيات، ج 1)

سف أبو نصر املنازي الكاتب، الشاعر، الوزير... أبيات الـم ن اِزي املشهورة". وهو " أمحد بن يو

تويف سنة سبع وثالثني وأربعمئة. واجتاز يف بعض أسفاره بوادي )ُبزاعا(     منسوب إىل مناز كرد

 فأعجبه حسنه وماهو عليه؛ فنظم فيه األبيات املشهورة، وهي:       

 وقانا لفحة الرمضاء واٍد     

 

 وقاه مضاعف النبت العميِم 
 
 زلنا دوح ُه فحنا علينا          ن

 

 ُحُنوَّ املرضعات على الفطيِم 
 يراعي الشمس أنَّى واجهتنا      

 

 فيحجبها ويأذن للنسيِم 
 تروع حصاُه حاليَة العذارى      

 

 فتلمس جانب العقد النظيِم". 
 .522، ص 2الوايف بالوفيات، ج - 

 . 192، ص 45( الوايف بالوفيات، ج 2)
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 ]الطويل       [
ـــُمح رَّمِ   ــْهُر الـــ ــلَّ ش ـــ ـــي ه ـــ ــِل اأَلماُنـــ  ُبن ْيـــ

 

 وح ل ــْت بــه الب ْلــوى علــى ُكــلِّ ُمـــْجِرمِ      

 
ـــر ى َأُذل ـــــــةً    ــداُء َأْســــــــ ــُه باألعــ ــوا ُفْيــ  َأت ــ

 

ــْهبا   ــُب الشَّ ــا ُءإىل ح َل ـــر خ  ي ــد ِم ـــــــْيـ  م ْق
 
ــمَلــْكــفـ)ب  ــه وُبٍشـــُـــ ــوا بـــ ـــ( وافـــ  م ٍدـَأْحـــ

 

 ِمــ نـْغـــوا ُكلَّ م ــُبغا( قد أْدر ُكــــــْوُمْن )ب ي 
 
 وم ـــــْن رام  ُظْلـــــم  النَّـــــاِس ُيْقت ـــــْل ُبس ـــــْيُفُه

 

 )ولــو نــال َأْســباب  السَّــــــماُء بُســـــــــل ِم( 

 
 م ض ـــــوا وَقض ــــــوا الخف ـــــف  اهلُل عـــــــْنُهمُ  

 

ــ   ـــْيُث َأْلــ ــع ِم( إىل )ح  ـــَلها ُأما َقْش  َقْت ر ْح
 
            َفُفـــــي ر م ض ـــــان  كـــــان  ي ـــــوُم انُكســـــاِرُهْم

 

ـــُمح رَّمِ   ـــْهِر الــ ـــِر ش ـــــ ــُرُه يف ُعْشــــ  وآُخــ

 
ـــاً  ـــمًا مبــــاركــ ـــهرًا كريـ ـــه شـ ـــــ ـــِرْم بـ             فَأكـــ

 

ـــرَّمِ     ــْهٍر ُمـح ــ ــُد ش ـ ــن ب عـ ــى ُمـ ــًا َأت ـ  حرامـ

 
 العــــام  الـــــج ُدْيد  فَأْســــــــَفر تْ   ب ــــد ْأنا ُبــــهُ 

 

 َلياُلــــْيه عـــن ش ـــــــــــهٍر ش ــــريٍف ُمع ظ ـــِم 

 
ـــبار كن    ــوم  ُمــــــــــ ـــْوراء  يـ ــوُم عاُشــــــــ ــُه ي ـ  ُبـ

 

 َأت ــــْت فيــــه َأْخبــــاُر الُبخــــاري وُمْســــُلِم 

 
 ت ع ــــــيَّن  ُشــــــْكُر اهلُل ُفـــــــيه علــــــى الــــــذي 

 

 ُمْســـُلِم س ـــع ى )ب ْيُبغ ـــا( ُفــــيه علـــى ُكـــلِّ  
 
ــهُ   ــواِر وح ْوَلــــــ ــالاًل كالسِّــــــ ــا ُهــــــ                   أرانــــــ

 

 ُعـــــُقوُد ُنــُجــــــوٍم كالــــُجم اِن الـُمـن ظ ـــــِم 

 
                وحيــُث و ج ــْدنا النَّْصــر  فيــه علــى الُعــدى     

 

 ت ع ــيَّن  أن ي ــــْبَقى َكَأْعـــَظِم م ْوُســــــــــــــمِ    

 
                                           ث ـــــاِم ُفْيـــــُه وال ت ــــــُمْلَفُصــــْنـــــــُه ع ـــــِن اآل

 

ــَلمِ     ــْهِر الـُمـــــح رَِّم ت ْســ ــِو يف ش ــ  إىل الل ْهــ

 
ــا   ــْفِر ُكل مــ ــن  الصِّــ ــِرْف ُمــ ــَفٍر فاْصــ             ويف ص ــ

 

ـــن مِ     ـــُمدام ُة ت ْغــ ــْرُف الـ ــى ص ـ ــت  علـ    م َلَكـ
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 ـــــــــــــت هاُمـــــــد ام  إذا الح  الــــــــُحب اُب ح ُسبْ  

 

ــُْجمِ      بـَُكاس ــــاُتــــها ش ــــــْمسًا ُتــــح فا ُبَأنــ

 
ــفُ   ــْرُك َأْهيــ ــن التاــ ـــاٍق مــ ــُدْور  بـــــُها ســــ               ُبــ

 

ـــمِ    ــد  الـتَّـــب ـــــــــساـ ــدارِّ ُعن ـــُقود  ال ــَك ُعـ  ُيِرْي

 
ــْدِر ُيْشــــــِرُق ُنوُرهــــــا     ــُه َطْلع ــــــةن كالب ــــ  َلــــ

 

 ُب الـُمـن ــــــعَِّمعلــــى قام ــــٍة ُمْثــــِل الَقُضــــْي 
 
ــن ُضـــــ ياُء ج ُبــْيــُنــــــــهُ    ــالاًل مــ ــُدي ُهــ  وُيْبــ

 

ــمِ   ــْعِر ُمْظُلـــ  ويــــــُْخُفْيُه يف داٍج ُمـــــن  الشَّـــ

 
ـــوى  ــِن السِّــــحِر يف الـه ــ ــاُه ع ــ ــْرُجُم ع ينــ  ُتت ــ

 

 َفُيْعُجـــــُز ُفْكـــــِري ح ـــــلا ذاَك الــــــُمت ْرج ِم 

 
               ي ُســـــلا علـــــى ُعشَّـــــاُقُه س ـــــْيف  َلـــــــْحُظهُ    

 

 وي ْرُشـــــــــــُقُهْم ُمـــْن ناُظر ْيـــُه ُبَأْســــــــــــُهِم 

 
 ت َقـــــــدَّْمُت إذ َأْقـــــــد ْمُت َلْيَلـــــــَة و ْصـــــــُلهُ   

 

ــُــْبــــَلٍة والَفْضــــــُل ُللُمــت ــَقــــدِّمِ       عـــــلى ق

 
 َفم ـــــا ر دَّنــــــي ع مَّـــــا َأر ْدُت وُنْلـــــُت مـــــــــا 

 

ــِل يف    ــن  التَّْقُبْيــ ــْدُت ُمــ ــِمَقص ــ ــك الَفــ  ذلــ
 
ــا     ــى ن قــ ــاٍن علــ ــن  بــ ــُه ُغْصــ ــُت ُمْنــ  وعان ْقــ

 

 ووسَّـــْدُتُه يف الل ْيــــِل ز ْنـــُدي و ُمْعص ــــُمي   

 
ــى  ــك إْذ َأت ـــــ ــد  ذُلـــــ ــُروِري ب ْعـــــ  وزاد  ُســـــ

 

ـــدَّمِ    ـــي الـــُمــَقـ ـــْن ُكت اُب ـــو اب  ع  ـــيَّ ج ــــ  إل

 
       ب ع ْثــــــُت بــــــه ُمّنــــــي إىل صــــــاُحٍب َلــــــهُ    

 

 ى َأْمُرهـا َغــــْيُر ُمـــبـْـــــه مِ  َفض ـائُل ش ـــــــتَّ   
 
ــُت يف    ـــت اٍب ر َفْلــ ــن ُكــ ــًا عــ ــد ى ج و ابــ  َفَأْهــ

 

 م ع اُنـــــْيه يف ث ــــْوٍب مــــن الَفْخــــِر ُمعَلــــمِ  

 
ــُه أت ـــــــح ل ى ُحـــْلي ــــــــــًة وح ـــــــــــــالوةً     ُبــــ

 

 ت ــــُحوُل ُبـــَأْفواُه الُعـــد ى َطْعـــم  عْلَقـــمِ     

 
 َقُتــــي َأُخـــي  خ ُلْيُلـــي ص ـــُدْيُقي صاُحُبــــي ثُ  

 

ــي   ــوِم ُمع ل ُمــ ــْيُخي يف الُعُلــ ــاُمي وش ــ  إم ــ
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ـــُبعاُدهُ  ــد مًا ُلـــــــ ــْوُعي ع ْنــــــ ــْيُل ُدُمــــــ  ت ُســــــ

 

ــْن د ُمــي       ــال  د ْمُعــي ع  ــُي ماس ــْو ز ار نـ  وَل

 
ــهُ  ــق  ألْجُلـــــــــ ــاُمي يف ُدم ْشـــــــــ  َأو دا ُمَقـــــــــ

 

 وَطْرُف ز م اُنـي عـن ُبُلـوِغ الــُمن ى ع ـــــمِ     

 
ــِري   ــي د ْهـ ــاد  لـ ــإْن ج ـ ــُدي حــــ ُمْدُتهُ  فـ  ُبَقْصـ

 

ـــ ُجْد ) ُيْســــت ْغن  عنـــه وُيـــْذم ِم(   وإن مل يـ

 
ــُحْبُتهُ  ـــْنُكُر َقْصـــــُدي ُقـــــْرب  ُخـــــل  ص ـــ  َأُيــــ

 

ـــت ُمي    َقُدْيـــــمًا إىل ع ْليائــــُه الَفْضــــُل ي ــْنـــ

 
ــمُ   ــْن ُهــ ــراِم م ــ ــُل التََّكــ ــي َأْهــ ــل  لــ ــو ُقْيــ          فلــ

 

ــُل التَّ     ــديِن َأْهـ ــالُح الـ ــُت ص ـ ـــَكراِملُقْلـ  ــ
 
ـــهُ  ـــُر ُأْنُســـــــــ ـــْكِري ت ذ ك ــــ ــال  يف ُفــــ  إذا جـــ

 

ــدامي    ــُدي وزاد  ت ن ـــ ــى ُبْعـــ ــُت علـــ  ب َكْيـــ

 
 َأُعــــــيُش ومــــــالي يف ُدم ْشــــــق  ُكفاي ــُتــــــــي

 

ــُف ُدْره ــــمِ      ــه يف يوُمــــُه ألــ ــِري لــ  و َغْيــ

 
 هــو الـــح ظ  والــرِّْزُق الــذي ش ـــُمل  الــو رى     

 

 الُبالتََّقـــــداِم علـــــى ُمْقت ض ـــــى التَّْقُســـــْيِم 
 
 ُأر جِّي اجتماع  الشَّمِل بالشاِم فاْجت ِهـدْ 

 

 (1)وساُعْد على ن ْقُلـــي إىل الشـاِم واْسـَلمِ    

 

                                      

. قال الصفدي قبل األبيات:"وكتب إليَّ املوىل القاضي شرف 75-71، ص5ن العصر، جأعيا (1)

 الدين حسني بن ريان كتابًا نظمًا ونثرًا، فأما نظمه فأذكره، وهو ... ". وقد وردت األبيات من

، 1تذكرة النبيه، جو؛ 521املنتقى من درة األسالك، صالثاني إىل اخلامس يف: 

وجاء البيت الثاني يف هذه املصادر الثالثة  .127، ص1يف، جاملنهل الصاو؛ 421،422ص

 هكذا:
وصدر البيت الرابع يف )  أتى القوم باألعداء أسرى أذلة     إىل حلب الشهباء على خري مقدم !    

 .، ويف املصدرين اآلخرين: قضوا ومضواتذكرة النبيه(: قضوا و قضوا
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 حرف النون

 ]البسيط   [
ــًا وَأْحزانـــــا             ــدَّْدت  يف الَقْلـــــُب آالمـــ  ج ـــ

 

ــا     ــيَّ ُطوفانــ ــن ج ْفن ــ ــدَّْمع  مــ ــاَلُت الــ  َأســ

 
 املاء  م ْدم ُعُه         فاْعج ْب ُلـج ْفٍن ُيُغْيُض 

 

ــا   ـــُحْزِن ُنْيرانــــ ــْي بالــــ  وُمْهج ــــــٍة ت ْلت ُظــــ

 ع زَّْيت نــــا يف َأُبْينــــا فاكت س ــــْبت  ُبــــُه                     

 

ــانا   ــاًل وإْحســــ ــا َفْضــــ  َأْجــــــرًا وَأْوَلْيت نــــ

ــُه                 ــُه مــن َأٍب شــاع ْت م ناُقُب ــِرْم ُب  َأْك

 

ــُتِهر ْت ُبالــــُج   وُد إْعالنـــايف النـــاِس واْشـ
 َكْم بات  يف ُظُلمـاُت اللْيـِل ُمْنت ُصـبًا             

 

ــا    ــل  ي ْقظانــ ــي الل ْيــ ــُة اهلُل ي ْقُضــ  يف ُخْدم ــ

 َكْم خ ْتم ٍة َقْد ت الها يف النَّهـاِر وَكـْم              

 

ــا   ــُبْيحًا وُقْرآنــــ ــاُدس ت ْســــ  َأْفن ــــــى احَلنــــ

 

                                                                                           

لناصري، أمَّره امللك الناصر، ثم نقله إىل نيابة طرابلس، و)ب ْكَلُمْش( هو بكلمش بن عبداهلل ا       

وقد ، 141،141،ص1هـ ) انظر: املنهل الصايف ،ج921كان ظاملًا، سيئ السرية، تويف عام 

 ،5الدرر الكامنة،جو؛ 472ص ،4الدليل الشايف،جوجاء ضبط امسه هكذا: ب ْكَلُمْش ؛ 

 (.51ص

ره:  ومن هاب أسباب املنايا ينلنه )شرح لزهري بن أبي سلمى، وصد رابعوعجز البيت ال

 امس،عجز البيت اخل وكذلك(، 21ديوان زهري بن أبي سلمى: صنعة أبي العباس ثعلب، ص

 قول زهري بن أبي سلمى: هو منف

فشدَّ ومل ُيفزع بيوتًا كثريًة     لدى حيث ألقت ر حلها أم قشعِم  )شرح ديوان زهري بن أبي                    

 (.12نعة أبي العباس ثعلب، صسلمى: ص
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 والزم الصَّْوم  َأوقـات  الــه واُجِر ال             

 

ــًا وإيــــــْمانا    ــْوُمُه ُدْينـــ ــْن ص ـــ ــدا ع ـــ  ي ْرت ـــ

ــىع            وكــان  ي ْخ  ــُه ُتق ــِن اإلل ــُن يف ُدْي  ُش

 

ــا(   ــٍة النـــ ــُة إْن ُذو َلْوث ـــ ــد  احَلُفْيَظـــ  )عنـــ

وكـــان  ُيْخشـــى و ُيْرج ـــى يف ن ـــدىع  

 ور دىع          

 

ــنْ   ــْعُب ُمـ ــا   والصَّـ ــْد هانـ ــاُه َقـ ــُه ت ْلقـ  ر ْأُيـ
ــُه                    ُشــْبنا وَأْذه َلنــا ُعْظــُم الـــُمصاُب ُب

 

ــْيبانا     ــُن ش ــ ــُل بــ ــُه ُذْهــ ــلا ص ــــب  ُبــ  َفُكــ

 ســـار ْت ُجناز ُتـــُه والــــخ ْلُق ت ْتب ُعهـــا                  

 

 والـــــُحْزُن قــــد ع مَُّهــــْم فيهــــا وَغشَّــــانا 

 ُمـْذ ع ُلُمـوا                  حتى م الُئَكُة الرِّْضـوانِ  

 

ــدانا (     ــاٍت و ُوْحــ ــُه ز ر افــ ــاُروا إليــ  ) طــ

ــُه                                               ـــيِّ لـ ــجاوا بالنَُّعــ ــاُة وض ـ ــى الناعـ  ن ع ـ

 

ــَأورُثوا الَقْلــــــب  َأْحزانــــــًا وأشــــــجانا      َفــــ

 
ـــم ْصر ُعُه                ــْد ُب ــْم يْقُص ــاُن وَل  جــار  الزَّم

 

ــُدم  للم   ــا   إال ُلي ْهـــــــــ ــُروُف َأْركانـــــــــ  ْعـــــــــ
 
 إنَّ الــــُخُطوب  الــــيت ســــاَقْت م ُنيَّت ــــُه              

 

 ) َقت ْلن نـــــــا ثـــــــم مل ُيْحُيـــــــْين  َقْتالنـــــــا (    

 
ــو                ــاُء و َلـ ــالُه بالرِّثـ ـــي ُعـ ــْن ذا ُيو ف ـــ  م ـ

 

ــْحبانا    ــا وس ــــ ــه ُقسًّــــ ـــُمر ثِّي لــــ ــان  الــــ  كــــ

 
 ْعِر ح قًّـا ُمـْن ُعـالُه و َلـو          َلْم َأْقِض ُبالشِّ

 

ــا     ــُه ُدْيوانــــ ــوٍم ُفْيــــ ــلِّ ي ــــ ــُت يف ُكــــ  ن َظْمــــ

 
 َلو ُقْيل  م ْن فاق  َأْرباب  الصَّـالِح ُتقـىع       

 

ــا      ــن  ر ّيانـــ ــَلْيمان  بـــ ـــج واُب ُســـ ــان  الـــ  كـــ

 
 إنـــــــــي َلــــــــَأْعَلُم َأنَّ اهلَل يـ ْجـــــــــع ُلُه                   

 

ــُة ُع  ــى الب ِريَّـــــ ــا () َأوفـــــ ــد اهلُل ُمْيزانـــــ  ْنـــــ
 
ــةن                  ــُه ت ْعِزي ـــــ ــا بــــــــُُمثاٍل فيـــــ  ح يَّْرت نـــــ

 

ــا وس ــــــــــ   ــا وع ّزانــــــــ ــُه اتَّع ْظنــــــــ  ّلاناُبــــــــ
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ــت ُمل            ــنَّْظِم ُمْشـ ــُدْيُع الـ ــِرْيض  ب ـ ــُه َقـ  ُفْيـ

 

 علــــــى م عــــــاٍن ُحســــــاٍن ُفْقــــــن  ح ّســــــانا  

 
ــُه         ــان  َل ــالر وِض ك ــُبْيه ُه ب ــُت ت ْش  إن ُرْم

 

ــا    َف  ـــْحتاُج ُبْرهانـ ــرَّوِض اليـ ــى الـ ــل  علـ  ْضـ
 
 الرَّْوُض ي ـْذُبُل يف و ْقـٍت ون ْظُمـَك َقـْد            

 

 و قـــــاُه ُفْكـــــُرَك ُطـــــول  الـــــدَّْهِر ماشـــــانا     

 
ــْم               ــُب َل ــُل الَكواُك ــُه ُمْث ــُت َألفاُظ  أو ُقْل

 

ــَأُكـــــــــْن ُمو    ُبالو ْصـــــــــُف ُتْبيانـــــــــا ُهف ي ـــــــ
 
 ُء النَّهــــاِر أرى      إُذ الَكواُكـــُب يف ض ــــوْ 

 

 َأْنوار هـــــــا ت ْخت ُفـــــــي يف الــــــــج وِّ َأْحيانـــــــا 

 
ــد               ــْيُن وق ــُد الثَُّم ــو  الُعْق ــوُل ُه ــْن َأُق  لك

 

ــت  َأْلفاَظـــــــــــُه ُدرًّا وُعْقيانـــــــــــا     ن َظْمـــــــــ

 
ــُه              ــِر الط ــْرِس قــد س ــط ْرت  َأْحُرَف  يف َأْحم 

 

 نـــــــــاكالـــــــــدارِّ خـــــــــاَلَط ياُقوتـــــــــًا وُمْرجا   

 
ــْن             ــاُة وُم ــد َك يف حــاِل احَلي ــت  ع ْه  ح ُفْظ

 

 ب ْعـــــــــُد الــــــــــم ماُت َفــــــــــح ّيا اهلُل م ْوالنـــــــــا 

 
ـــ ْحَفُظ م ــْن          كــذا ت ُكــوُن ُصــفاُت الـــُحرِّ ي

 

ــا    ــا كانـــــ ـــي كيـــــــف  مـــــ ـــُحباُه وُيـــواُفـــــــ  ُيـــــ

 
ـــ  اأَلْصحاُب ت ـْحَفُظ يف         ُبذا ج ـر ْت عادُة ــُد الــــــ ــاع ْهــــــ ــحابًا وإْخوانــــــ  م و دَُّة أْصــــــ

 

 و ح ـم ْت             الُذْقت  َفْقد  ح ُبْيٍب ب ْعد ها 

 

 (4)ِوقاي ــــــــُة اهلُل  م ْوالنـــــــــا وإّيانـــــــــا  

                                       

-114، ص5، جعصرأعيان ال؛ و591 ،595، ص4، جبني البادئ واملراجع أحلان السواجع (4)

، هي األبيات: )ورد فيه تسعة أبيات فقط من القصيدة519املنتقى من درة األسالك، صو؛ 111

ذات اإلله وجاء صدر البيت الثامن يف هذا املصدر: وكان حيسن يف  (.41،42،49،42،  1-2

البيت الثالثون )قبل تقى، وصدر البيت الثامن عشر: لو قيل من فاق أرباب الصالح هدى . 

األخري( مل يرد يف أعيان العصر ، كما أن هناك اختالفًا يف بعض األلفاظ الواردة يف هذا املصدر ، 
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ن عمهم مثل: يفيض / يغيض ) صدر البيت الثاني(، وكل/ فكل ) عجز البيت العاشر(، واحلز

 فينا / واحلزن قد عمهم فيها ) عجز البيت احلادي عشر(، مالئكة الرمحن / مالئكة الرضوان

)صدر البيت الثاني عشر(،  أشجانًا وأحزانا / أحزانًا وأشجانا )عجز البيت السادس عشر(، أقول 

فقد هذا العقد / أقول هو العقد )صدر البيت التاسع والعشرين(، الذقت فقد محيم / الذقت 

 حبيب ) البيت األخري يف النص(. 

 وقد ضمن ابن ريان يف هذا النص أشطرًا لبعض الشعراء، وهي :         

عجز البيت الثامن للشاعر ُقريط بن ُأنيف، وصدره: إذًا لقام بنصري معشر  ُخُشن  ) احلماسة،ألبي  -

 (. 29ص ،4متام،ج

قاموا إليه  وصدره: قوم  إذا الشرا أبدى ناجذيه هلمعجز البيت الثاني عشر للشاعر ُقريط بن ُأنيف ،  -

 ،4... ، وقد أشار احملقق يف احلاشية إىل الرواية األخرى : طاروا إليه  ) احلماسة، ألبي متام ،ج

 (. 22ص

جرير بشرح  نعجز البيت اخلامس عشر جلرير، وصدره: إنَّ العيون  اليت يف َطرُفها مرض  ) ديوا -

 (.421، ص4مد بن حبيب ، جـحم

ميدح ابن ملجم ، وصدره: إني ألذكره حينًا فأحس ـُبُه )  ،عجز البيت التاسع عشر لعمران بن حطان -

 (.419شعر اخلوارج، ص

 وهذه القصيدة جواب للصفدي الذي نظم قصيدة يعزيه يف والده مطلعها:          

، 4شاُء ُنـــْيرانا ) انظر: أحلان السواجع، جَأْظم ْأت  ن ْفس  املعالي يابن رّيانا   حتى ت و ق د ُت اأَلْح

 (.591-522ص
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 ]اخلفيف [  
 َقــْد س ـــُمْعن ا ع ــِن اْبــِن ش ــدَّاد  َأْعُنــــي       

 

 

ــا      ــْد َكَفان ــا َق ـــُحُروُب م  ــي ال ـــرًا ُف  ع ْنت 
 ُمْعن ا ع ـــْن َغْيـــِرُه ُمـــْن ذ ِوي الب ـــأْ وس ــــ 

 

ــد انا    ـــيُِّب الِوْلــــــ ــورًا ُتش ــــــ  ِس ُأُمــــــ
 و ر َأْين ـــا ُفـــــي ع ْصــــِرن ا ح اَلــــَة الـــــح رْ  

 

ـــج ْنُدُل ا   ــااًل ُتــــ ــُب ِرج ــــ  ْجع انالشاــــ
 َغْيـــر  َأنِّــــي م ـــا ش ـــاه د ْت َقـــط  ع ْيُنــــي 

 

 

 ُمْثــــل  ه ــــذ ا الُغــــالِم َلـــــمَّا الت َقانــــا     
ــا  ـــج ْأِش  ص ــ ــُت الــ ــْرُب ث اُبــ ُدُق الّضــ

ـــْحُكي   ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا     ــدا ج ن انــ ــْل َأش ــ ــُث ب ــ ــْور َة الل ْيــ  ُصــ
 َلــــْم ي ــــُخْن س ـــْطو َة الرِّج ـــاِل و ال ه ـــا     

 

 

 ب  الـــــــم ن اي ا َلـــــــمَّا الت َقــــــى الُفْرس ــــــانا 

 
ــد       ـــم وُت ُبـ ـــن  الـ ــْن ُمـ  فــــ)ِإذ ا َلــــْم ي َكـ

 

 

 (4)ب انـــــا( َفُمــــن  الــــــع ْجِز َأْن ت ُكـــــون  ج   
 
* * * 

 ]الكامل  [
 َقـــــرَّْت ُبــــــم ْنُصُبَك الــــــج ليِل ُعُيـــــوُن

 

 

ــونُ   ــْت إَلْيـــَك مـــن الساـــعوُد ُجُفـ  ور ن ـ
 
ــاد ةن   ــعاد ُة غــ ــُب السَّــ ــن ُرت ــ ــَك مــ  و َأت ْتــ

 

 ي ْســــُبيَك ُمْنهــــا احلاُجــــُب الـــــم ْقُروُن  
 
 و د ع ْتـــــَك ُللرات ـــــُب الع ُليَّـــــُة َفاْرَقه ـــــا    

 

 

ــٍة  ــتَّْمُكنُي   يف ُنْعم ــــــ ــَك الــــــ  وَقِرْيُنــــــ
 

                                      
. والبيت األخري للمتنيب ) ديوان املتنيب بشرح أبي البقاء 14( املقامات الريَّانية )املقامة القاهريَّة(، ص 1)

 ، وأوله : وإذا (.514، ص1العكربي، ج
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ــاً   ـــي ر اُقيـــ ــع ْد إىل د ر ِج الـم عاُلـــ  واْصـــ

 

 

 

ــ  أْعَلــــى الُعــــال َفلَ   ــت  ث ـــــمَّ َأُمــ  نُيَأْنــ
 
ــاً   ــَة داُئمـ ـــُخَلع  النَُّفيس ـ ـــها الـ ــب ْس ُبـ  واْلـ

 

 و َلــــَك السَّــــعاد ُة يف اأُلُمــــوِر ُتُعــــنيُ    
 
 َفَلس ــــْوف  ت ْعُلــــُو ب ْعــــد ها وي طــــرُي ُمــــن  

 

 

ــا َلــــــَك طــــــاُئر  م ْيمــــــوُن    َأْرج   اُئهــــ
 
ـــُمثاُل ِإىل َأخـــي     ــَك الـ ــى ُمْنـ  ولَقـــد َأت ـ

 

 

ــيَّ ُفيــــُه مــــن الُعتــــاُب ُفنــــونُ       و ع َلــ
 
 و ز ع ْمــت  َأنِّــي ُحْلــُت عــن ذاَك الو فــا    

 

 ال كـــــــــــان  ذاَك وال َأراُه ي ُكـــــــــــوُن  
 
ــ    ــُل ع ــ ــا ال َأحــــوُل وال أميــ  الو فــــا ِنَأنــ

 

 

 َأمــــــنُي َأب ــــــدًا ويف ذا الَقــــــْوِل َلْســــــت  
 
ــهُ    ــن ِودادي ِإنَّــ ــمرِيَك عــ ــن ض ــ ــْل مــ  س ــ

 

 

 

ــُه الــــــم ْأُمونُ     ــنُي وَقْوُلـــ ــدي اأَلمـــ  ُعْنـــ

 
ــِإنَّين  ــالِل فــــــــ ـــي ُللم ــــــــ  ال ت ْنُسب نِّــــــــ

 

ــُبنُي     ــوف  ي ـــــ ــدي وس ـــــ ـــما ُعْنـــــ  (4)َأْدرى ُبـــــ

 
* * * 

 ]الطويل    [
ــا  ــَك ج ُبْين ه ـــــ ــْت ُتِرْيـــــ ــاح  ِإذ ا الح ـــــ  ِرم ـــــ

 

 ه ـــا ت ــــْخج ُل الُغْصـــُنُهـــالاًل و ُمـــْن َأْعَطاُف 
 

                                      
ال الصفدي قبل األبيات، وهو . وقد ق 524، ص 4( أحلان السواجع بني البادئ والـُمراجع، ج 1)

يتحدث عن احلسني بن ريان:" كتبت أنا من رحبة مالك بن طوق إىل أخيه القاضي بهاء الدين 

هـ". 957احلسن كتابًا، وفيه عتب عليه؛ بسبب انقطاع ُمش رَّفاته عين، فكتب هو إليَّ يف سنة 

ووردت األبيات الثالثة  ، 194، ص 45واألبيات الستة األوىل جاءت يف الوايف بالوفيات، ج 

 .  2األوىل يف املقامات الريَّانية، ص 
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ــا    ــْيس  ي ُفْوُته ـــــ ـــمَّْت َفَلـــــ ــُنه ا ت ـــــ  م ح اُســـــ

 

 (4)ج ـم ال  و يف َأْوص اُفه ا اْسُتْكُمل  الـُحْسُن  

 
* * * 

 ]الطويل   [
ــْد     ــُت َقــ ــه و ُقْلــ ـــْي عليــ ــهَّْلُت م ْطُلْوُبــ  و س ــ

 

ـــْمُكنُ     ــو  ُمـــ ــُه و ْهـــ ـــم ا َقدَّْرُتـــ ــْيُت ُبـــ  ر ُضـــ

 
ــْن و  ــهُ و ب يَّْنــــُت ع ــ ــُذي ُبــ ــِق الــ ــُه الط ِرْيــ  ْجــ

 

ــ  ــيِّنُ ُلـُتـح صِّــــ ـــْي ذ اَك ه ــــ ــُر ُفــــ  ُه و اأَلْمــــ
 
ـــُمُروء ُة َقْبَله ـــــا   و َقـــــْد َظه ـــــر ْت ُمْنـــــَك الـــ

 

ـــْحُسُن    ــى َقْصــُدْي َفِإنَّــَك ُم  (5)َفس ــاُعْد ع َل

 
 ]البسيط  [

ــهُ   ـــى و ع ام َلــــ ــْحب َة اأُلوَلــــ ــُه الصاــــ ــى َلــــ  ر ع ــــ

 

 ِر و اإلْحس ــــــــاِن و الـــــــــُمن ِنُبالـــــــــخ ْيِر و الـــــــــج ْب 

 
ــر اِم ِإذ ا    ــاد اُت الُكــــــ ــذ ُلَك ع ــــــ ــر ْت ُبــــــ  ج ــــــ

 

 

ـــُمح نِ   ــْؤِس و الـــــــ ــد  الُبـــــــ ــاُهُم اهلُل ب ْعـــــــ  َأْغن ـــــــ

 
ــُرهُ   ــُت َأْذُكــــ ــا ُقْلــــ ــى م ــــ ــل  ع َلــــ ــي د ُلْيــــ  و ُلــــ

 

ــُدْيٍع ج يِّـــــــٍد ح س ـــــــِن    ــْعٍر ب ـــــ  ُفـــــــي ب ْيـــــــُت ُشـــــ

 
 واُ)إنَّ الُكــــــــر ام  ِإذ ا م ــــــــا َأْيس ــــــــُروا ذ َكــــــــُر 

 

 (1) م ـــْن َكـــان  ي ـــْأَلُفُهْم ُفــــي الــــم ْنِزِل الــــخ ُشِن(       

 

                                      
 . 22( املقامات الريَّانية )املقامة الـُمْصِريَّة(، ص 1)

 . 419( املقامات الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(، ص 2)

ديوان أبي متام، شرح  . والبيت األخري ألبي متام )19( املقامات الريَّانية )املقامة الو ِزيِريَّة(، ص 3)

(، وفيه: إذا ما أسهلوا. ومل أجد هذا البيت يف شرح التربيزي 572وتعليق شاهني عطية، ص

 مد عبده عزام وطبعته دار املعارف، وهو منسوب لدعبل اخلزاعي وإبراهيم الصوليـالذي حققه حم
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 ]اجملتث   [
ـــم ْع ـــي ج ــــــــ ــْور  ع ْيُنــــــــ ــا ُنــــــــ  ت  ي ــــــــ

 

ـــي    ـــحُبْيُب و ب ْيُنـــــــــــــ  ب ـــــــــــــــْين  الـــــــــــــ

 
ــي   ــْقُت ُبَقْلُبـــــــــــــ ــي ع ُشـــــــــــــ  ِإنِّـــــــــــــ

 

 َلــــــــــــــــــمَّا ن َظـــــــــــــــــْرُت ُبع ْيُنــــــــــــــــــي 

 
 م ــــــــــــــا ُخْلــــــــــــــُت َأنِّــــــــــــــي َأراُه

 

 (4)ُفـــــــــــــــــي َلْيَلـــــــــــــــــٍة م ـــــــــــــــــرَّت ْيِن    

 
* * * 

 

 ]اجملتث     [
ـــيْ  ــذِّْهِن َأنِّــــــ ـــي الــــــ ــا د ار  ُفــــــ  م ــــــ

 

ــِن    ــِل ر ْهــــــــــ ــْن َأْجــــــــــ  ُأد قا ُمــــــــــ
 
ــنْ  ــْفِع َلُكـــــ ـــْم َأْرض  ُبالصَّـــــ  َلـــــ

 

 (5)َقـــْد ج ـــاء  ُمـــْن خ ْلـــُف ُأْذُنــــي   
 * * * 

                                                                                           
وان إبراهيم بن القسم الثاني / دي -؛ الطرائف األدبية 125) شعر دعبل بن علي اخلزاعي، ص

  ، ويف املصدرين : إذا ما أسهلوا(.499العباس الصولي، ص 
، وقد 214؛ واألنيس النفيس املغين عن اجلليس، ص92( املقامات الريَّانية )املقامة الـُمْصِريَّة(، ص1)

جاء عجز البيت األول: بيين احملب وبيين، كماجاء عجز البيت الثاني: ملا رأيت بعيين، وصدر 

 . الثالث: ماقلت إني أراه البيت

 . 79( املقامات الريَّانية )املقامة الـب ْصِريَّة(، ص 2)



 

 
111 

 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 
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 ]اخلفيف   [
ــا    ــي إليهــــ ــِرْيض  ُمنِّــــ ــُت الَقــــ ــْم ب ع ْثــــ  َكــــ

 

ـــي     ــا التَّداُنـــــ ــذاَك ُمْنهــــ ــى ُبــــ  َأت ر جَّــــ

 
 َفَأتــــــــــاُني ج واُبهــــــــــا ب ْيــــــــــت ُشــــــــــْعٍر            

 

 َأود ع ـــــْت َلْفَظـــــُه ب ـــــُدْيع  الــــــم عاني    

 
 ِزْن ُلـــــي  الـــــو ْرق  إْن َأر ْدت  ِوصـــــاُلي    

 

  (4) َلــْيس  بالشِّــعِر ي ْلت ُقــي الشَّــْعر تانِ  
 
 ]الوافر  [ 
 ن َظْمـــُت الشِّـــْعر  مـــن ُدر ِر الـم عاُنـــــي          

 

ـــح لىع  ــانِ  ُمـــــــــ ــُدْيِع وبالب يـــــــــ  ُبالب ـــــــــ
 َفت ْنُقُلــــــــُه الــــــــراواُة بُكــــــــلِّ َأْرٍض                  

 

 ر ُقْيـــــــق  اللْفـــــــُظ ُمْبت َكـــــــر  الــــــــم عاني 

 ومــــا َقصــــُدي بــــنظم الشِّــــْعِر مــــال        

 

ــواني   ــل الغـــــــ ــُلُه وال وصـــــــ  ُأح صِّـــــــ

ــري                   ــاُء ُذْكــــ ـــُمراد  ب قــــ ــنَّ الــــ  ولكــــ

 

 (5) ِل الزَّمـــــانِ وُدْيـــــواني علـــــى ُطـــــوْ   
 ]الرمل   [ 

ــُنُه       ـــي ُحْســـــ  ُربَّ ُتْرُكـــــــي  س ـب اُنـــــ

 

ــانِ    ــُه يف التاْرُكمــــ ــا ُمْثَلــــ ــا ر َأْينــــ  مــــ
 

                                      
، نقاًل عن : شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقاماته(، 412( عقود اجلمان ، الورقة 1)

 .12ص

ماته(، ، نقاًل عن : شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقا411( عقود اجلمان ، الورقة 2)

 .12ص
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ــُه           ــا ُمْثَلـــ ــًا ر َأْينـــ ــْل ي ومـــ ــْن ي ُقـــ  م ـــ

 

ــانِ   ــُنُه يف التاْرُكمــ ــاني ُحْســ  (4)يف معــ
 * * * 

 ]البسيط    [
 م ِن ُفْعُل الـم َكاِرِم م ْشُكْور  م د ى الـزَّ 

 

ـــي     ــِل ُيْطِرُبُن ــِل الَفْض ــْين  َأْه ــُرُه ب     و ُذْك

 
 َكـــْم َقـــْد ر َأْيـــُت ُمـــن  الُكتَّـــاُب َطاُئَفـــًة 

 

ــْم م ن اُقــــُب ُتْرُضــــْيُني و ُتْعُجُبُنـــــي      َلُهــ
 
ــر ةٍ   ــي ُمب اش ـ ــًا ُفـ ــُت ر ُئْيسـ ــْم ر َأْيـ  و َكـ

 

 ج ر ْت م َكاِرُمُه الــُحْسن ى ع َلـى س ـن ِن     
 
ــي  ــر تْ َلُكنَُّن ـــي و ال ن َظ ــا ر َأْت ع ْيُن  م 

 

 ُفْيِهْم َكع اُمـِل ُمْصـر  ص ـاُحُب الــُمن نِ     
 
 ي ر ى الـم َكاِرم  ت ْرض ـى ُحـْين  ي ْفع ُله ـا   

 

 ِإْن ع ــدَّها َغْيــُرُه ُمــْن ُجْمَلــُة الساــن ِن      
 
ــُه    ــْن م َكاِرُمـ ــًا ُمـ ـــيَّ ُفُنْونـ ــد ى ِإَلـ  َأْسـ

 

 ُيْخُجُلُنــــــيع َلـــــيَّ َأْذُكـــــُر َأْدن اه ـــــا َف 
 
ــُرهُ  ــا ُيب اُشـ ــْرُفُه ع مَّـ  س ـــع ْيُت ُفـــْي ص ـ

 

ــي الـــــم ْنُصُب      ــاي ْقُتُه ُفــ ــًا و ض ــ َأْيضــ
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح س ِن 

 
 ـْم َأُكْن ُمْنها و ُصـْرُت ُبــها   َلُفْي ب ْلد ٍة 

 

 َفـــْرد ًا َغِرْيبـــًا ب ُعْيـــد  اأَلْهـــِل و الـــو َطِن  
 
 ـي و ُمـْذ ح َلْلــُت ُبه ــا م ــا ز ال  ي ـْخُدُمنـُـ 

 

ـــي    ُفْيه ـــا و ي ْقُضـــْي م ه مَّـــاُتي و ُيْكِرُمُنـ
 
ــٍر   ــٍب ع ُسـ ــَططًا ُفـــي م ْطَلـ ــُه ش ـ  َكل ْفُتـ

 

ـــي    ــاب  ِإىل َقْصــُدْي و َأْغض ب ُن ــا َأج   َفم 
 

                                      
، نقاًل عن : شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقاماته(، 421( بهجة السرور  ، الورقة 1)

 وجاء قبل البيتني:" وقال يف مليح تركماني". .12،12ص
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 َفاْحت دَّ ُخْلُقْي و ث ـار  الشَّـرا ُفــيَّ و َلــْم     

 

 َأْعُطــْف ع َلْيــُه و ز اد ْت ُضــْيَقُة الع َطــِن  
 
 ُه و ْضــع  َأْمــواٍل ي ـــُخْوُن ُبـــه ا   َأْلز ْمُتــ

 

ـــْم ي ـــــُخِن     َفَلــــْم ُيو اُفــــْق و ال و اهلُل َلــ
 
ــى   ــد ْرُت ع َل ــْلُتُه ُكــلَّ م ْكــُرْوٍه َق  َأْوص 

 

 ِإْيص ــاُلُه و ْهــُو ي ــْدُعْو ُلـــْي و ي ـْحُمُلُنـــي  
 
 و آُخــُر اأَلْمــِر ز اَلــْت د ْوَلُتــي و و ه ــْت 

 

 ي الــدَّْهُر ُبالـــُمح ِن   َأْرَكاُنه ــا و ر م ــانُ  
 
ــَأنْ   ـــُمْؤُمُنْين  ُبـ ــِر الـ ــاُب َأُمْيـ ــى ُكت ـ  َأت ـ

 

ــد ُني      ــان  َقل ـ ــْد َكـ ــا َقـ ــي  م ـ ــز ال  ع نِّـ  ُيـ
 
ــر ُتيْ     ــْي ُمب اش  ــُدْي ُف ــر  ب ْع ــد  اأَلْم  و ُقل 

 

ـــي    ــُه و ْهــو  ي ـْخُدُمُن  و ص ــار  َأْمــِرْي ِإَلْي
 
 ه ـــاو س ـــدَّ ع نِّـــي  َأْمـــو ااًل ع ُلْقـــُت بُ   

 

َلـــــِو اْســـــُتُعْيد ْت َلَكـــــان  الـــــب ْعُض   
ــي  ُيعُجُزُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و َلـْم ُأ  اخ ْذ ُبـم ا َقْد َكـان  ُمـْن ز َلُلـيْ   

 

 ُفــْي ح ق ــُه و ُبُفْعــِل الـــخ ْيِر َأْخج َلُنـــي  
 
 و ُكْنُت َأْخش ـى ُأُمـْورًا ُفـْي ُمب اش ـر ُتيْ    

 

ُأْعص ــــى و ُأْصــــر ُف ع ْنه ــــا ح ــــْين      
ـــي   خ ل ص ُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــي   و  ــي و أْكر م ُن ــُدْي و آو اُن ــدَّ ع ْض  ش 

 

 و س ــدَّ َأْمــِرْي و ن ـــجَّاُنْي ُمــن  الُفــت ِن      
 
ــْي    ــاُنْي و ز وَّد ُنــ ــَك َأْعَطــ ــد  ذ ُلــ  و ب ْعــ

 

ــنِ     ــاُئٍق ح س  ــٍف َف ــْوٍع َلُطْي ــلِّ ن  ــْن ُك  ُم
 
ــو اب  م ذ هَّب ـــــةن    ــو اُهُر َأْثـــ ــال  ج ـــ  م ـــ

 

ــ      ــاُس ُفــي ع  ــا م ــا ر آُه النَّ  د ِنُدْيب اُجه 
 
 خ ْيـــل  ُبغ ـــال  ُجــــم ال  َفْوَقه ـــا خ ـــد م  

 

 م ع  الـج و اِرْي و ُطْيُب الـِهْنُد و الي م ِن 
 
ــا    ــر  َله ـ ــْرش  ال ن ُظْيـ ــَك ُفـ ــد  ذ ُلـ  و ب ْعـ

 

ــدَّم ُني     ــاًل و َق ــْي َفْض ــذي ز اد ُن ــو  ال  ُه
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 َفــــــــز اد ُه اهلل ِإْحس ــــــــانًا و ن وََّلــــــــهُ  

 

 (4)ث  الـزَّم ِن  م ا ي ْرت ُجْي و و َقـاُه ح ـادُ   
 
* * * 

 ]املديد       [
ــَكنِ   ــي السَّــــ ــاِن ُفــــ ــُة اإِلْنس ــــ  ر اح ــــ

 

ــو َطنِ    ــي الـــ ــان  ُفـــ ـــم ا ِإْن َكـــ  ُسيَّـــ
 
ــا  ــداْني ا و ِزْين ُته ـــــــــــ ــذَُّة الـــــــــــ  َلـــــــــــ

 

ــ    ـــم ْنِزِل الـح س ـ ــي الـ ــا ُفـ  (5)ِن ـُكل ه ـ
 ]البسيط    [ 
 لـــــّما َأت ــــى ن ـــــه ُر الســــاُجوِر ُقْلــــُت َلــــُه

 

 خاُر ُمــــــْن ُحــــــْيٍن إىل ُحــــــْيِنمــــــاذا التــــــَأ 
 
 َفَقـــــــال  َأخّ ر ُنــــــــي ر ّبـــــــي ُلي ْجع َلُنـــــــي

 

ُمْن ب ْعِض م ْعُروُف س ْيُف الدِّْيِن َأْرُغـوِن   
(1) 

 

                                      
 . 447 ،442( املقامات الريَّانية )املقامة الب ْغد اُديَّة(، ص 1)

. وبداية عجز البيت األول يف املصدر : السيما، وقد  452يَّة(، ص ( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُب2)

 حذفت )ال(؛ إلقامة الوزن.

 ؛119، ص5املنهل الصايف، ج ؛527ص ،7؛ والنجوم الزاهرة، ج544، ص5( تذكرة النبيه، ج3)

، 4؛ كنوز الذهب يف تاريخ حلب، ج141، ص5إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، ج

، وجاء فيه عجز البيت األول 599ظر يف علم األوائل واألواخر، ص روض املنا؛ 222ص

 هكذا:   كم ذا التأخري من حني إىل حني !

مد بن ـوسيف الدين أرغون، هو أرغون بن عبداهلل الناصري، أصله من مماليك امللك الناصر حم         

ترمجته يف : املنهل )انظر  هـ914قالوون، كان نائب السلطنة، ثم نائب حلب، وفيها مات عام

(. وقد قال ابن تغري 527، 522، ص7؛ والنجوم الزاهرة، ج112-112، ص5الصايف، ج
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 ]البسيط  [
 ُبهاَأتيــــــــُت حانــــــــَة خ ـــــــــمَّاٍر وصــــــــاحُ 

 

ــنِ   ــو ُذو َلس ــــ ــْتُقن  للنَّحــــ ـــحارف  ُمــــ  مــــ

 
ـــم     ــاٍء من عّ ــــــــ ــلا هيفــــــــ ــه كــــــــ  ٍةوحوَلــــــــ

 

 

ــلا ُعْلــــ   ــنِ وكــ ــٍف ح س ــ ــيٍق َأْهي ــ  ٍق ر شــ
 
ــي إْذ ر َأى ع يْ  ــال لــ ــر فتْ  فقــ ــُد اْنص ــ ـــي َقــ  ُنــ

 

 

ــنِ   ــاُذِق الَفُطـــ ــالم  احلـــ ــاءُ كـــ  إىل النِّســـ

 
 ٍة َأنِّــــــْث ور ك ــــــب وُصــــــْف واْعــــــُدْل مبعِرَفــــــ

 

 (4)واْجـم ْع وِزْد واسرتْح مـن ُعْجم ـٍة و ِزِن    

 

* * * 

 حرف اهلاء 

 ]جمزوء الرجز   [
ــذا  ــدا ُعــــــــــــــ ـــّما بــــــــــــــ  ُرُه                    لــــــــــــــ

 

ــهْ    ـــي الو َلـــــــــــ ـــَقر  زاد ُنــــــــــــ  َأْشــــــــــــــ

 
                                                                                           

قبل البيتني:" وهو الذي أمر حبفر  -يف أثناء ترمجة األمري أرغون -بردي يف هذين املصدرين

م نهر الساجور وإجرائه، وكان وصول النهر إىل حلب يف سنة إحدى وثالثني وسبعمئة، وكان يو

وصوله يومًا مشهودا. ويف هذا املعنى يقول الرئيس شرف الدين ...".        )هناك اختالف يسري يف 

 هذا النص بني كتابي ابن تغري بردي، واملثبت من املنهل الصايف(. 

؛ 121، ص4؛ والغيث املسجم يف شرح المية العجم، ج191، ص 45( الوايف بالوفيات،ج 1)

وفيه جاء عجز البيت األول: مماُجن  متقن  للنحو ذو َلس ِن ؛  ، 11،12ومثرات األوراق، ص

، وفيه جاء عجز البيت الثالث: إىل البناء كالم احلاذق 411، ص1ومعاهد التنصيص، ج

، وفيه حذفت )وصاحبها( من البيت األول، وجاءت لفظة 511، ص4؛ ودرة احلجال،جالفطن

 ني مل يرد يف هذا املصدر.) حمارب( بداًل من ) حمارف(، كما أن البيت الثا
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ـــ                    ــدُِّه الصَّـــــــــــــ ــُه يف خ ـــــــــــ  َكَأنَّـــــــــــ

 

 ــــــــا ُفـــــــــي الـــــــذي قـــــــد ح ــــــــم َلهْ     

 
ــُه                        ــدْيُل ُبل ـــــــــــــــْوٍر َلـــــــــــــ  َقْنـــــــــــــ

 

 (4) مـــــــــــن الع ُقْيـــــــــــِق ُسْلُســـــــــــَلهْ   

 
* * * 

 ] اخلفيف  [         
 اَك و اتَُّبــــــْع ع اِرُفْيه ــــــاخ ــــــلِّ ُدْني ــــــ

 

ــا     ــاِر ُفْيه ــ ــُة الع ــ ــْن و ْرَطــ ـــج نَّْب ُمــ  و ت ــ
 
 م ـــا ت ـــُدْوُم الـــداْني ا ع َلـــى َفـــْرُد ح ـــاٍل

 

ــُفْيه ا    ــْن و اُصــ ــاء  ع ــ ــُل ج ــ ــذ ا النَّْقــ  َفَكــ
 
 ِإْن ح َلــْت َأْنـــح َلْت و ِإْن ُهــي  س ــرَّْت

 

ــو ى َطاُلــُبـــــْيه ا     ــْت ُقــ ــْت َأْوه ن ــ  َأْو ه ن ــ
 
ــار  و ع ْقــــل    ــْن ُعْنــــد ُه اْعُتب ــ  ُكــــلا م ــ

 

ــْيه ا   ــات  َأر اُه ال ي ْرت ُضـــــــــــ  (5)و ث ب ـــــــــــ

 
* * * 

 ] الوافر   [
 ِإذ ا ن َظــــــر  الَفُقْيــــــر  و َقــــــْد َأت ــــــاُه    

 

ــهُ    ــا ع َلْيـــــ ــُه و ح ن ـــــ ــل  و ْجُهـــــ  ت ه ل ـــــ
ــاُه    ــُه ُمن ـــــــــ ــُه و ن وََّلـــــــــ  و ر قَّ َلـــــــــ

 

  (1) و ُيْعُجُبــــــــــُه ت ـــــــــــر داُدُه ِإَلْيـــــــــــهُ  

 
                                      
 . 192، 192، ص45( الوايف بالوفيات، ج1)

 . 451( املقامات الريَّانية )املقامة الـح َلُبيَّة(، ص 2)

 . 25( املقامات الريَّانية )املقامة الـو اُسُطيَّة(، ص 3)
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 حرف الواو

 ] الطويل    [
ــُــي    ِإلـ ِهي  س هِّْل ُلـي خ الُصي و ُنْصر ت

 

 

 ع َلــى الُغر م ــاُء الَقــاُتُلني  َفَقــْد َطغ ـــوا     
 س ـــــــَطوا ُبُأن ـــــــاٍس ال ُيِريـــــــُدون  َقـــــــْتَلُهْم     

 

ــوا    ــْم و ال اْبت غ ــــ ــًا َأذ اُهــــ ــم ُروا ي ومــــ  و ال َأْضــــ

 
ـــمًّا و  ــُف اهلُل ج ــــــــ ـــم او ال ز ال ُلْطــــــــ  إنَّــــــــ

 

 

 (4) ُيع ـــــــجَُّل ُهْلــــــُك الظ اُلـــــــُمني ِإذ ا ب غ ــــــوا    

 

* * * 

 ] الطويل  [
 س ِل الب ْرق  عن ث ْغِر الـح ُبْيُب الذي َأْهـو ى         

 

ــُأ اأَلْحــــو ى    و ُحْســــِن ث نايــــا ذلــــَك الرَّش ــ

 
 وس ـــْل مـــاُئس  اأَلْغصـــاِن عـــن ُلـــْيِن َقـــدُِّه              

 

 الزَّاُهــــي م عاُطَفــــُه ُيــــْرو ى ْطُفــــُهَأع ــــْن ُع 
 
 َغـــز ال  َأدار  الَكـــْأس  مـــن خ ــــْمِر َطْرُفـــُه                  

 

ــْفو ا   ــاِرُد الصَّــ ــُه البــ ــَفُني مــــن ِرْيُقــ  وَأْرش ــ

 
 ع ــــد ْلُت ُبــــُه ع ــــْن ُحــــبِّ ُهْنــــٍد وز ْين ــــٍب            

 

 وس ل ْيُت َقْلُبـي عـن ُسـَلْيم ى وعـن ع ْلـو ى      

 
 م عاُطفــــًا                خ ــــدًّا والنَُّســـْيم   ح َكـــى الـــو ْرد   

 

 الَقن ـــا ز ْهـــو ا النََّقـــا َقـــدًّا وُســــْمر  وُغْصـــن  
 
 إذا الح  يف ُســـــــوُد الـــــــذَّواُئُب و ْجُهـــــــُه                    

 

 ح ُســـْبناُه ب ــــْدرًا ُنــــْوُرُه بالــــداج ى ُيْحــــو ى  

 

                                      
  .59( املقامات الريَّانية )املقامة القاهريَّة(، ص 1)
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ــُه         ــْوِر ج ُبْيُنــــ ــب ى َقْلُبــــــي ُبُنــــ ــْيح  س ــــ                     م ُلــــ

 

 وغاد ر ُنـــــــي َأْلــــــُف الصَّــــــبابُة والب لــــــو ى  

 
 إذا مـــــا ادَّع ـــــى َقْلُبــــــي ه ـــــواُه ُشـــــُهوُدُه                     

 

 م ـــد اُمُع ُيــــْجِرْيها علـــى ُصـــحَُّة الـــدَّْعو ى     

 
ــُلُه                     وَلــــو م ــــنَّ م ــــْن َأْهــــو ى عَلــــيَّ ُبو ْصــ

 

ــر ْت ي    ـــم ا خ َطـ ــْلو ى  َلـ ـــخاُطري السَّـ ــًا ُبـ  ومـ
 
وال َأْشت ُكـــــي يف الـــــُحبِّ ُســــْقمًا وال 

ــو ى          ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــِن ال   ـــحال  ُيْغُنــــي ع ـ ــْكو ىُلُعْلُمـــي  َأنَّ الـ  شَّـ
 
ــي ت ص ــباِري             ــت  عنِّ ــْد ر حَّْل ــت  و َق  ر ح ْل

 

 ىوح ــــــــمََّلين ش ـــــــْوقًا بَأْدنـــــــاُه ال أْقـــــــو  

 
 نِّــــي وخان ُنــــي         فمــا ُحْيَلُتــي ســاَفْرت  ع 

 

ــو ى       ــُدُكْم َأْق ــْن ب ْع ــِس ُم ــُع اأُلْن ـــي ور ْب  زماُنـ

 
 وَأْصــــب ح  ُمــــْن ب ْعــــُد اأَلُحبَّــــُة ُمْقُفــــرًا           

 

ــو ا     ـــْحُن واإلْقــ ــُه اللــ ــِرْيٍض ح ل ــ ــُت َقــ  َكب ْيــ

 
ــا           ــوُد ز ماُننـ ــل ي ُعـ ــْعِري هـ ــت  ُشـ  وياليـ

 

ــيْ   ــا الالُئـــــي م ض ـــ ــا ن ْهـــــو ىوَأيَّاُمنـــ  ن  َكمـــ
 
ون ــْدُنو إىل ُتلــَك الــدِّياِر الــيت ع َفــْت            

 ون ــْدُنو إىل ُتلــَك الــدِّياِر الــيت ع َفــْت            

 

ـــم ْأو ى     ــُة الــ ــا ج نَّــ ــُدْيمًا ُدون هــ ــْت َقــ  وكان ــ

 
ــا             ــُد َلْفُظهـ ــْين  ُيْنش ـ ــًا ُحـ ــاَك ع ُروسـ  وهـ

 

 (4)ْطــــو ىُتــــؤ رُِّج ع ْرفــــًا ن ْشــــُرُه ع ْنــــَك ال ُي 
 
* * * 

                                      
، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره 412، 411، ( عقود اجلمان، الورقة1)

وقافية البيت العاشر يف املصدر: السلوى، والسياق يقتضي . 21،   17ومقاماته(، ص

)الشكوى(؛ لتحقيق احملسن البديعي. ومن العبارات املشهورة ) احلال يغين عن الشكوى(، وليس 

 عن السلوى كما ورد.
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 حرف الياء  

 ] اجملتث    [
ــاظٍ   ــاُتلي ُبَلحـــــــــــــ ــا قـــــــــــــ  يـــــــــــــ

 

 

ــن  ـــ  [ع ــر ُة ن  ــْيِض ُت] ْظ ــْغالُب   ـيُن
 ســــــــــــــن ْنت ها ُحــــــــــــــني  َكل ــــــــــــــْت 

 

ـــي    ــذ اِر الـُمس نِّـــــــ  (4)علـــــــــى الُعـــــــ

 
* * * 

 ] الوافر     [
 وَقصَّـــــاٍب ب ـــــُدْيِع الــــــُحْسِن ُلْطفـــــًا          

 

 

ــ      لَّ الب رايـــــــاس ـــــــــب ى ُبـــــــج ماُلُه ُكــــ
 َفواش ـــــــوُقي إىل اأَلْفــــــــخاُذ لــــــــّما              

 

ــا     ـــي الل وايــ ــُع ُلـــ ـــج رُِّدها وي ْقَطــ  (5) ُيــ

 
* * * 

                                      
ولفظة ) نظرة ( يف عجز البيت األول ليست يف املصدر، وقد  . 192، ص 45 ( الوايف بالوفيات، ج1)

 يقول الصفدي قبل البيتني:" كان مسع قولي قدميًا: أضفتها؛ الستقامة الوزن واملعنى.

 وبي أحوى أغنا كغصن باٍن

 

 غدا حلو اجلنى ُمرَّ التجين 
 
 تزيد ســــــــــــيوف مقلته مضاءع      

 

 ارضه الـُمســـينإذا كل ت بع 
 فأنشدني من لفظه له : ياقاتلي بلحاٍظ ... ، وهذا أرشق وأحسن من األول". 

، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقاماته(، 512( بهجة السرور، الورقة2)

 .12ص
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 ] جمزوء الكامل        [
ـــم ا   ــرَّ الـج ـــــ ــُذْي ض ـــــ ــْل ُلل ـــــ  ُقـــــ

 

ــهْ   ـــر اَفع ُة الرَُّديَّــــــــــ ــَة ُبالـُمــــــــــ  ع ــــــــــ
 
ـــي  ــت ُهْم َفو َقْعـــــــــــت  ُفـــــــــ  آذ ْيـــــــــ

 

 

 ُب و الرَِّزيَّـــــــــــْهش ـــــــــــرِّ الــــــــــــم ص اُئ 
 
ــْوَك ُمـــــــنْ    ــا و ل ـــــ ــْرت  م ـــــ  و َكَفـــــ

 

ــٍم س ـــــــــُنيَّهْ     ـــٍر و ُمـــــــــْن ُنع ـــــــ  خ ْيـــــــ
 
ــ    ــْن ُطب اُعــــــــَك ي ــــــــا َلُئْيـــــــ  َلُكــــــ

 

 ــــــم  اأَلْصــــــِل َأْبـــــد ْت ُســــــْوء  ُنيَّــــــهْ   
 
ـــنْ    ـــْيَك ُمـــ ــا ُفـــ ــى م ـــ ــْت ع َلـــ  د ل ـــ

 

 

ــهْ    ــُث الط ِويَّــــــ ــْن ُخْبــــــ ــْؤٍم و ُمــــــ  ُلــــــ
 
 ْي س ـــــــم ُحوا ُبب ــــــْذِل الـــــــم اِل َكــــــ

 

ــهْ   ــَأْعر اٍض ن ُقيَّـــــــــــ  ي ْبَقـــــــــــــوا ُبـــــــــــ
 
 آذ ْيـــــــــــت  ن ْفس ـــــــــــَك َقـــــــــــْبَلُهْم

 

ــت  ُرْوح ــــــَك ُفـــــــْي ب ُليَّــــــْه       و ر م ْيــــ
 
ــي   ــَك ال ُتــــــــ ــْت ر و اُتُبــــــــ  ُقُطع ــــــــ

 

ــهْ   ــه ا ه ُنيَّــــــ ــْد ُكْنــــــــت  ت ْقُبُضــــــ  َقــــــ
 
ــدْ   ــع  و َقـــــــ ـــْيَك اأَلذ ْى َطْبـــــــ  ُفـــــــ

 

ـــهْ   ـــمَّاَك ح ـيَّــــ ــُذْي س ــــ ــد ق  ال ــــ  ص ــــ
 
ـْحُفْر أَلُخْيــــــــــــُه و م ــــــــــــْن ي ــــــــــــ

ُبْئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ     

ــهْ     ــْن ج ُليَّـــــ ــُه ي ْســـــــُقُط ع ـــــ  رًا ُفْيـــــ
 
 و َفــــــــــُدوا ِإىل ب ــــــــــاُب الو ِزْيـــــــــــ 

 

 ـــــــِر و َأْوض ــــــُحوا ُتْلــــــَك الَقُضــــــيَّْه 
 
ــْيِهْم ُمـْحُســــــــــ  ــا ع َلــــــــ  نًاـَفح ن ــــــــ

 

 ب ـــــــــاُهُم الــــــــــُخَلع  السَّـــــــــُنيَّهْ  و ح  
 
ــُلُه     ـــْن َفْضــــ ـــِهْم ُمــــ ــْت ُبــــ  ح ف ــــ

 

ــْه  ــاف  خ ُفيَّــــــــــــــــ  هلل َأْلَطــــــــــــــــ
ـــم ع هُ   ـــم ال  َأْجـــــــ ــاد  الـــــــ  و َأع ـــــــ

 

 

ــِويَّهْ   ــْيِهم ُبالسَّــــــــــــــــ  ع َلــــــــــــــــ
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

 َفـــــــد ع وا َلـــــــُه و د ع ـــــــوا ع َلـــــــى

 

ــْه    ــْي ُضـــــــرَّ الب ِريَّـــــ  م ـــــــْن ي ْبت ُغـــــ
ــ     ــن  اْلــــــــــ ــْي ُمـــــــــ ــاهلل ال ُيْبُقـــــــــ  َفـــــــــ

 

 

ــْه   َأ  ــداْني ا ب ُقيَّــــ ـــي الــــ ــر اِر ُفــــ  (4)ْشــــ
 
* * * 

 ] الكامل [ 
ــرُِّكْم           ــوح  ُبُســــ ــاني َأْن ي ُبــــ ــى ُلس ــــ  حاش ــــ

 

 

 أو ُيْطُلـــع  الو اُشـــي علـــى م ــــْخُفيِّهُ    
 
 ياليــــت  ُشـــــْعِري َكْيـــــف  قاَلـــــْت ز ْين ـــــب        

 

ــرِّنا يف ح يِّــــــهُ     ــوُح ُبُســــ ــذا ي ُبــــ  هــــ
 
 ِر َطو ْيُتهــــــا         وَلهــــــا س ــــــراُئُر يف الضَّــــــُمْي

 

 

ــهُ   ــا يف َطيِّـ ــُمْيُر بَأنَّهـ ــي  الضَّـ  (5) ن ُسـ
 
* * * 

 

 

 

 

                                      
 شر والرابع عشر يف املصدر..  وهكذا ورد البيتان العا15( املقامات الريَّانية )املقامة الو ِزيِريَّة(، ص 1)

، نقاًل عن: شرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقاماته(، 412( عقود اجلمان ، الورقة 2)

 .17ص
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 املصادر واملراجع

 املخطوطة: -أواًل

التذكرة الصفدية، الصفدي، منه نسخة غري مكتملة يف مكتبة جامعة اإلمام حممد بن  -

 / ف(.2492سعود اإلسالمية، الرياض / قسم املخطوطات، رقمها )

ال فيما قيل يف اخلال، ابن طولون، نسخة مصورة، ضمن جمموع يف مكتبة حسن احل -

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض/ قسم املخطوطات، رقمه 

 / ف(. 1219)

 املطبوعة:  -ثانيًا

إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، حممد راغب الطبا  احلليب، صححه وعلق  -

، (م4722/ ـه 5،4112، )ج5لعربي، حلب، طعليه حممد كمال، دار القلم ا

 .(م4727/ هـ2،4117)ج

أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي، حققه د. علي أبو زيد وآخرون، دار  -

 م.4722هـ / 4142، 4الفكر، دمشق، ط

أحلان السواجع بني البادئ واملراجع، الصفدي، حتقيق إبراهيم صاحل، دار البشائر،  -

 .م5111هـ / 4152، 4دمشق، ط

مد حسني األعرجي، اجملمع الثقايف، ـاألمثال املولدة، أبو بكر اخلوارزمي، حتقيق حم -

 م.5111، 5أبو ظيب، ط
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

األنيس النفيس املغين عن اجلليس، أبو القاسم الزياني، حتقيق فاطمة خمتار  -

 م.5144، 4فكراش، عامل الكتب احلديث، إربد، ط

ضي شهبة، حتقيق عدنان درويش، تاريخ ابن قاضي شهبة،  أبو بكر بن أمحد بن قا -

 م.4771، 4املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ط

مد ـمد حمـتذكرة النبيه يف أيام املنصور وبنيه، احلسن بن عمر بن حبيب، حتقيق د. حم -

 م.4722، 4ط القاهرة، أمني، اهليئة املصرية العامة للكتاب،

، 4ط بريوت، األنطاكي، دار محد وحميو،تزيني األسواق يف أخبار العشاق، داود  -

 م.4795

تقويم البلدان، السلطان امللك املؤيد عماد الدين إمساعيل بن أيوب، اعتنى به  -

 م.4721، 4رينود و ماك كوكني ديسالن، دار الطباعة السلطانية، باريس ، ط

مد أبو الفضل إبراهيم، ـمثرات األوراق، ابن حجة احلموي، صححه وعلق عليه حم -

 م. 4794، 4كتبة اخلاجني، القاهرة، طم

مد ـعبداهلل عسيالن، منشورات جامعة اإلمام حمد.احلماسة، أبو متام الطائي، حتقيق  -

 م.4724هـ / 4114، 4بن سعود اإلسالمية، الرياض، ط

، 4حياة احليوان الكربى، الدميـري، حتقيق إبراهيم صاحل، دار البشائر، دمشق، ط -

 م.5112/ـه4152

ل يف أمساء الرجال، ابن القاضي، حتقيق حممد األمحدي أبو النور، دار درة احلجا -

 م. 4791ه/4171، 4الرتاث، القاهرة، املكتبة العتيقة، تونس، ط
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درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة، املقريزي، حتقيق د. حممود اجلليلي،  -

 م.5115/ ـه4151، 4دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

مد ســــــــيد جاد ـكامنة يف أعيان املئة الثامنة، ابن حجر العسقالني، حتقيق حمالدرر ال -

، (م4722هـ /4،4122ج)، 4الـحق، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة، ط

 .(م4722هـ / 5،4122ج)

الدليل الشايف على املنهل الصايف، يوسف بن تغري بردي األتابكي، حتقيق فهيم  -

مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي يف جامعة مد شلتوت، مطبوعات ـحم

 م.4721، 4أم القرى، مكة املكرمة، ط

ديوان ابن مطروح، حتقيق د. حسني نصار، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة،  -

 م.5111/ ـه4152، 4ط

، 4ديوان أبي متام، شرح وتعليق د. شاهني عطية، مكتبة النوري، دمشق، ط -

 م.4722

        أبي الطيب املتنيب بشرح أبي البقاء العكربي، ضبطه وصححه مصطفى السقا ديوان  -

شليب، مطبعة مصطفى البابي احلليب، القاهرة،  احلفيظدوإبراهيم األبياري، وعب

 م.  4712هـ / 4122، 4ط

ديوان أبي نواس برواية الصولي، حتقيق د. بهجت عبدالغفور احلديثي، دار  -

 م.4721، 4الرسالة، بغداد، ط

ديوان البهاء زهري، شرح وحتقيق حممد أبي الفضل إبراهيم وحممد طاهر اجلبالوي،  -

 م.4725، دار املعارف، القاهرة، 5ط
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 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا927شعر احلسني بن ريان ) ت 

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

، 4ديوان ذي الرمة، حتقيق د. عبدالقدوس أبي صاحل، مؤسسة اإلميان، بريوت، ط -

 م. 4725/ ـه4115

ي، دار الثقافة، ديوان شعر بشار بن برد ، مجعه وحققه السيد بدر الدين العلو -

 م.4721هـ / 4111، 4بريوت، ط

 م.4725هـ / 4115، 4طبريوت، ديوانا عروة بن الورد والسموءل، دار بريوت،  -

، 2مد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، القاهرة، طـديوان امرئ القيس، حققه حم -

 م.4771

ر املعارف، مد أمني طه، داـمد بن حبيب، حتقيق د. نعمان حمـح حمرديوان جرير بش -

 م.4722، 1القاهرة، ط

ديوان اإلمام الشافعي، شرحه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع، دار األرقم  -

 هـ.4142، 4بن أبي األرقم، بريوت، ط

ديوان كعب بن زهري، صنعة أبي سعيد السكري، شرح ودراسة مفيد قميحة، دار  -

 م.4727هـ / 4141، 4الشواف، الرياض، ط

مشقي، حتقيق د. سامي الدهان، مطبوعات اجملمع العلمي العربي ديوان الوأواء الد -

 م.4721هـ / 4127، 4بدمشق، ط

ذهبية العصر، أمحد بن حييى بن فضل اهلل العمري، حتقيق إبراهيم صاحل، دار  -

 م.5144هـ / 4115، 4البشائر اإلسالمية، بريوت، ط

يق د. سليم الروض النضر يف ترمجة أدباء العصر، عصام الدين العمري، حتق -

 م.4792/ ـه4172، 4النعيمي، اجملمع العلمي العراقي، بغداد، ط
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، دار ، حتقيق سيد حممد مهّنىروض املناظر يف علم األوائل واألواخر، ابن الشحنة -

 .م4779/ـه4149، 4ط الكتب العلمية، بريوت ،

، مد عبداهلاديـالشتويات، أمحد بن حييى بن فضل اهلل العمري، حتقيق د. حسن حم -

 م.5149، 4عامل الكتب، القاهرة، ط

شرح ديوان زهري بن أبي سلمى ، صنعة اإلمام أبي العباس أمحد بن حييى بن زيد  -

 م.5141/  4114، 1الشيباني ثعلب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة ، ط

عبدالسالم هارون، د.شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، ابن األنباري، حتقيق  -

 م.  4721هـ / 4111، 1املعارف، القاهرة، طدار 

شرح مقصورة ابن دريد وإعرابها، املهليب، حتقيق د. حممود جاسم الدرويش،  -

 م.4727هـ / 4141، 4مكتبة الرشد، الرياض، ط

شرح نهج البالغة، ابن أبي احلديد، حتقيق حممد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء  -

 م.4729/  هـ4129، 5الكتب العربية، القاهرة، ط

مد ـشرف الدين حسني بن ريان احلليب )شعره ومقاماته(، مجع وحتقيق د. حسن حم -

، 4مد يوسف إبراهيم بنات، دار الكتب العلمية، بريوت، طـعبداهلادي و د. حم

 م.5147هـ / 4111

، 1إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، طد. شعر اخلوارج، مجع وتقديم  -

 م. 4791

عتز، صنعة أبي بكر الصولي، عين بتصحيحه ب. لوين، مطبعة شعر عبداهلل بن امل -

 م.4721، 4املعارف، إسطنبول، ط
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صحائف احلسنات يف وصف اخلال، مشس الدين النواجي، دراسة وحتقيق د. حسن  -

 م.5111، 4مد عبداهلادي، دار الينابيع، عّمان، طـحم

مي، القاهرة، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، السخاوي، دار الكتاب اإلسال -

 .(د.ت.)، 4ط

الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين الغزي، حتقيق د.عبدالفتاح احللو، دار  -

 م.4721/ـه4111، 4الرفاعي، الرياض، ط

الطرائف األدبية ) القسم الثاني/ ديوان إبراهيم  بن العباس الصولي(، حتقيق  -

 م.4719، 4شر، القاهرة، طعبدالعزيز امليمين، جلنة التأليف والرتمجة والن

الغيث املسجم يف شرح المية العجم، الصفدي، دار الكتب العلمية، بريوت،   -

 م.4792هـ / 4172، 4ط

د. إحسان            مد بن شاكر الكتيب ، حتقيق ـفوات الوفيات والذيل عليها، حم -

 م.4791، 4عباس، دار صادر، بريوت، ط

، 4اسة وحتقيق عبدالرمحن العقيل، طكشف احلال يف وصف اخلال، الصفدي، در -

 م.5112هـ / 4152الدار العربية للموسوعات، بريوت، 

ومكتبة  املكتبة اإلسالمية حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -

 م.4729هـ / 4129، 1اجلعفري، طهران، ط

ية، قم، الكشكول، بهاء الدين العاملي، حتقيق حممد حسني املعلم، املكتبة احليدر -

 .ـه4159، 4ط
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، (سبط ابن العجمي)كنوز الذهب يف تاريخ حلب، إبراهيم بن حممد بن خليل -

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

 .ـه4149

كوكب الروضة يف تاريخ النيل وجزيرة الروضة، جالل الدين السيوطي، حتقيق  -

 م.5115هـ / 4155، 4فاق العربية، القاهرة، طمد الششتاوي، دار اآلـحم

 . (د. ت.)، 5لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، ط -

اجملموع اللفيف: معجم يف املواد اللغوية التارخيية احلضارية، د. إبراهيم السامرائي،   -

 م.4729هـ / 4119، 4دار عمار، عّمان، ط

ومطبعة مصطفى البابي احلليب،  املستطرف يف كل فن مستظرف، األبشيهي، مكتبة -

 م.4725/ ـه4194، 5القاهرة، ط

مد حميي ـمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص، عبدالرحيم العباسي، حتقيق حم -

 م.4719هـ / 4129، 4احلميد، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، طدالدين عب

هـ / 4141، 4معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط -

 م.4771

معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية، مصطفى اخلطيب، مؤسسة الرسالة،  -

 م.4772هـ / 4142، 4بريوت، ط

، 4املعجم املفصل يف األدب، د. حممد التوجني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  -

 م.4771/ ـه4141
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ار، دار املنتقى من درة األسالك، احلسن بن عمر بن حبيب، حتقيق عبداجلبار زّك -

 م.4777هـ / 4151، 4املّلاح، دمشق، ط

املنهل الصايف واملستوفى بعد الوايف، يوسف بن تغري بردي األتابكي، حتقيق د.نبيل  -

، (م4722، 1ج)، 4ط اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، العزيز،دمد عبـحم

 . (م4722، 2ج)

بردي األتابكي، املؤسسة  النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري -

طـــبعة مصـــورة )املصرية العامة للتأليف والـتـرمجة والطـــباعة والنشــــــر، القاهرة 

 .(ت.د.)، (عن طــــبعة دار الكـتب

، 5النبوغ املغربي يف األدب العربي، عبداهلل كنون، دار الكتاب اللبناني، بريوت، ط -

 م.4724

أبو البقاء عبداهلل البدري، دار الرائد العربي، بريوت، نزهة األنام يف حماسن الشام،  -

 م.4721/ـه4111، 4ط

هدية العارفني: أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إمساعيل البغدادي،  املكتبة  -

 م.4729هـ / 4129، 1اإلسالمية ومكتبة اجلعفري، طهران، ط

مد ـاية حم، عن2ج)، (، عناية سفني دْيدرينغ2ج)الوايف بالوفيات، الصفدي،  -

، املعهد األملاني لُحباث (، عناية رمضان عبدالتواب45ج)، (يوســــف جنم

هـ / 4111، 45ج )، (م5112هـ /  4157، 2، 2)ج ،5الشرقية، بريوت، ط

 .(م5117

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، حتقيق د. إحسان عباس، دار  -

 .(د.ت. )، 4صادر، بريوت، ط
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 الت:اجمل -ثالثًا

آداب الرافدين )جملة علمية حمكمة(، كلية اآلداب، جامعة املوصل، العراق،  -

عبدالباقي بن مراد العمري املوصلي: حياته وشعره )م، 5112/ـه4159، 11العدد

 جمموعًا حمققًا، د.عبداهلل املوىل(.

ر، جامعة األزه)جملة علمية حمكمة(،كلية اللغة العربية،  جملة كلية اللغة العربية  -

) املقامات الريانية، لشرف الدين احلسني  ، م5141هـ / 4111، 11القاهرة، العدد

 .بن سليمان بن ريان، حتقيق د. حممد بن إبراهيم الدوخي(
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- Al-Nejoom Al-Zahera fe Melook Masr Wal Qahirah, Yusuf 
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Thaqafa, Beirut, Ed.3, 1974AD. 

- Abdullah bin Al-Mu'taz, made by Abi Bakr Al-Suli, 
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Al-Ghazzi, edited by Dr. Abdul Fattah Al-Helou, Dar Al-

Rifai, Riyadh, 1403H/1983AD. 
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Khalifa, Islamic Library and Al-Jaafari Library, Tehran, 

Ed.3, 1387H/1967AD. 

- Al-Kashkool, Bahaa Al-Din Al-Amili, edited by 

Mohammed Hussein Al-Muallem, Al-Haidariya Library, 

Ed.1, 1427H. 

- Konoz Al-Dhab fe Tarikh Halab, Ibrahim bin Mohammed 

bin Khalil (Sabat Ibn al-Ajmi), edited by Shawqi Sha'ath  



 

 هـ ( : مجعًا وتوثيقًا967شعر احلسني بن ريان ) ت  

 د. حمـمد بن ســـليمان القســـــومي

 

- Diwan Ka'ab bin Zuhair, made by Abi Saeed Al-Sukari, 

explained and studied by Moufid Qumaiha, Dar Al Shawaf, 

Riyadh, Ed.1, 1410H/1989AD. 

- Diwan Al-Wa'wa'a Al-Demashqi, edited by Dr. Sami Al-

Dahan, Publications of the Arab Scientific Foundation, 

Damascus, Ed.1, 1369H/1950AD. 

- Zahabyat Al-Asr, Ahmed bin Yahya bin Fadlullah Al-

Omari, edited by Ibrahim Saleh, Dar Al-Bashaer Al-

Islamiyya, Beirut, Ed.1, 1432H/2011AD. 

- Al-Rawd Al-Nadhar fe Targamat Oda'aba Al-Asr, Issam 

Al-Din Al-Omari, edited by Dr. Salim Al-Noghaimi, Iraqi 

Foundation, Baghdad, Ed.1, 1395H/1975AD. 

- Rawad Al-Manazhar Fe Elm Al-Awael wal Awakher, Ibn 

Al-Shuhnah, edited by Sayyid Muhammad Mehani, Dar Al-

Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, Ed.1, 1417H/1997AD. 

- Al-Shetwyat, Ibn Fadlullah Al-Omari, edited by Dr. Hassan 

Mohamned Abdul-Hady, Alam Al-Kotob, Cairo, Ed.1, 
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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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 الّتواتر الّسردّي يف رواية )ترمي بشرر( لعبده خال.   

 ملهوس منصور بن عبد العزيز اد. "

 جامعة اجملمعة  –كلية الرتبية بالزلفي  –قسم اللغة العربية 

 هـ04/5/0441 تاريخ قبول البحث:               هـ62/6/0441تاريخ تقديم البحث: 

 

 ملخص الدراسة:

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

رها لعالقات تكرار األحداث بني القصة يف رواية )ترمي بشرر( وكيفية استثما

البنائية هلذا التواتر السردي. وقد أتت واخلطاب، والوقوف عند الفوائد الداللية و

الدراسة يف مبحثني وخامتة. وأبانت عن توافر ثالثة أمناط من أمناط التواتر يف 

الرواية، وهي: التواتر التكراري، التواتر الرتددي، التواتر التفّردي. وأّن التواتر 

ا من التكراري أكثرها شيوًعا، وهو الظاهرة السردية البارزة، وقد حقق بعًض

الفوائد الداللية والبنائية، منها تكامل أجزاء احلدث، ويف املقابل قاد الرواية إىل 

التضخم الذي أورث التوّتر لدى املتلقي. وأّن التواتر الرتددي ال يقل شيوًعا عن 

التكراري، وقد أسهم يف إبطاء سري الرواية حنو زيادة التضخم، كما أتى حمفًزا بنائًيا 

تقنية االسرتجاع االستباقي، أما التواتر التفّردي فأتى راصًدا  من خالل توظيف

ملقصد العربة من الرواية، وكاشًفا عن ما استقر عليه حاضر السرد، من إصرار 

السارد )طارق( على تغيري واقعه، ومن استمرار واقع الظلم ورمزه )السيد(. كما 

، مما كّون تعاضًدا يف تأكيد اتضح أّن فيه تداخًلا بني هذه األمناط يف بعض األحداث

 البعد الداللي والفين هلذه األمناط يف الرواية موضوع الدراسة.

 : سرد، زمن، تواتر، تكرار.الكلمات املفتاحية
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  املقدمة

، (4)أهمية الزمن تتجلى يف كل فن، بيد أّنه يف الرواية أشد حضوًرا

 فالرواية فّن زمين يف املقال األول. 

. وُيعّد الناقد الفرنسي (2)والزمن هو القصة وهي تتشكل، وهو اإليقاع

( من أكثر النقاد عناية بتحليل Genette Gérard جريار جينيت )

سن كثري من النقاد آراءه وأطروحاته، وكتابه الزمنية السردية، وقد استح

من أكثر كتبه جتسيًدا آلرائه يف ذلك؛ إذ أفرد هلا ثلثي  (7))خطاب احلكاية(

كتابه. وقد وّزع الزمن إىل ثالثة أزمنة: زمن احلكاية أو املغامرة، وزمن 

الكتابة، وزمن القراءة. ثم وضع تقسيًما ثالثًيا آخر للزمن يقوم على 

تماثل واالختالف، اليت تؤطر األزمنة الثالثة السابقة، وأتت عالقات ال

يف ثالثة أقسام: الرتتيب، الدميومة، التواتر. وقد اخرتت رواية )ترمي 

لتكون موضوًعا لدراسة الزمنية السردية، من خالل توصيف  (1)بشرر(

                                      
، 4ن، طانظر: الزمن والرواية، أ.أ مندوال، ت: بكر عباس، دار صادر، بريوت، لبنا  (4)

 .43م، ص 4993
انظر: بناء الرواية )دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ(، سيزا قاسم، مهرجان القراءة ( 2)

 .73، 73م، ص 2222للجميع، مكتبة األسرة، 
خطاب احلكاية، حبث يف املنهج، ت: حممد معتصم وآخرون، اهليئة العامة للمطابع   (7)

 م.4993، 2األمريية، القاهرة، ط
م. وهي الفائزة جبائزة البوكر للرواية العربية، 0202، 3عبده خال، منشورات دار اجلمل، بغداد، بريوت، ط  (1)

 م.0202
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فّنّي لتقنية حمددة، وهي تقنية )التواتر( كما حددها جينيت يف كتابه 

 اآلنف. 

ومن أهم دوافعي لتناول هذا املوضوع بالدراسة هو قلة عناية الّنقاد 

، كذلك الرغبة يف الكشف عن الطاقات (4)به، كما أشار جينيت إىل ذلك

 البنائية هلذا التواتر السردي يف رواية )ترمي بشرر(.

إّن كّل رواية ُتبنى من تكرارات متعددة يف األحداث تؤكد مرونتها؛ 

رة على استيعاب هذا التواتر وتوظيفه لبلوغ غايات داللية مما جيعلها قاد

وبنائية. لكن أ ُكلُّ رواية تتمكن من استغالل الطاقات البنائية والنفسية 

للتكرار، فيأتي عالمًة ُترشد إىل معنى الرواية، ويشارك يف متاسك الرواية 

وترابطها، أم جينح بها إىل احلشو والتطويل، مما يفقدها التماسك 

يقودها إىل التضخم الذي يؤثر يف قراءة الرواية؟ وينشأ من هذا السؤال و

 عدد من األسئلة:

 ما التواتر السردي؟ -               

 ما أمناط التواتر يف رواية )ترمي بشرر(؟ -

 ما فوائده الداللية والبنائية، وما سلبياته يف الرواية؟ -

 مبحثن ومن أجل أْن جتيب الدراسة عن هذه األسئلة أتت يف

 وخامتة، ثم مسرد للمصادر واملراجع.

                                      
 .429انظر: خطاب احلكاية، ص   (4)
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فاملبحث األول يرصد اجلانب النظري هلذا التواتر: تعريفه اللغوي 

إمجاًلا، ثم تفصيًلا،  -كما هي عند جينيت-واالصطالحي، أمناطه 

من هذه األمناط،  -موضوع الدراسة-مع حتديد ما يتوافر يف الرواية 

 اية.ثم ُيختم هذا املبحث بتلخيص للرو

أما املبحث الثاني: فتأتي فيه الدراسة التطبيقية، اليت تتجلى يف 

التوصيف الفين لتقنية هذه األمناط يف الرواية، وأبعادها الداللية 

والبنائية، واإلبانة إْن كان يف بعض األمناط سلبيات بنائية تؤثر يف تلقِّي 

 الرواية وقراءتها.

 

**** 
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 املبحث األول:

صد اجلانب النظري هلذا التواتر: تعريفه اللغوي الذي ير

إمجاًلا، ثم تفصيًلا،  -كما هي عند جينيت-واالصطالحي، أمناطه 

من هذه األمناط،  -موضوع الدراسة-مع حتديد ما يتوافر يف الرواية 

 ثم ُيختم هذا بتلخيص للرواية.

ت التواتر يف اللغة "التتابع، وقيل: هو تتابع األشياء وبينها فجوا

 . (4) وفرتات"

 -كما عرفه جينيت-ويف الدراسات السردية هو 

( عالقات التواتر )أو بعبارة أكثر بساطة عالقات Frequency"التواتر)

 .(2)التكرار( بن احلكاية والقصة"

فالتواتر يف املصطلح السردي هو )تكرار األحداث(، وغايته، قياس 

ثت يف الواقع، وبن عدد مرات تكرار األحداث بن )القصة(، كما حد

 سردها يف )احلكاية( الرواية. 

ويشري جينيت إىل أّن نّقاد الرواية ومنظريها مل يدرسوا هذا العنصر إال 

. وهذه (7)قليًلا، بوصفه مظهًرا من املظاهر األساسية للزمنية السردية

                                      
 ، مادة)وتر(.235، 5م، ج4993لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت،   (4)
هي )املنت احلكائي واملبنى  توماشفسكيد . و)القصة واحلكاية( عن429خطاب احلكاية، ص   (2)

احلكائي(. انظر: نظرية املنهج الشكلي، نصوص الشكالنين الروس. ت: إبراهيم اخلطيب، 

 م.4932مؤسسة األحباث العربية، ط العربية األوىل، 
 .429انظر: خطاب احلكاية، ص   (7)
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اإلشارة أيًضا ملحوظة لدى النّقاد العرب كذلك. وترى الدكتورة مينى 

بب هذا االنصراف، هو نظرة هؤالء النقاد إىل التواتر أنه داخل العيد أن س

. رغم صلته القوية بالبنية الزمنية، فهو ذو (4) يف الدرس األسلوبي فحسب

 طابع زمين وعددي أيًضا. 

وترى ناقدة أخرى أّن سبب جتاهل جّل الّنقاد هلذه البنية الزمنية رمبا 

 . (2)يةيعود إىل صعوبة حتديد بنيتها داخل الروا

ومن قدرة األحداث املسرودة )من القصة( وامللفوظات السردية )من  

-احلكاية( على )التكرار( يقوم نسق من العالقات، رّدها جينيت 

إىل أربعة أمناط؛ إذ كل حكاية، أّي حكاية ميكن أن تروي مرة  -إمجاًلا

ال ما وقع مرة واحدة، ومرات ال نهائية ما وقع مرات ال نهائية، ومرات 

 . (7) نهائية ما وقع مرة واحدة، ومرة واحدة ما وقع مرات ال نهائية

وهذه التكرارات بن القصة واحلكاية ال تتطابق متاًما يف املنطوق 

 -متاًما-ال تتمّسك الذاكرة  (1)السردي املكرر، فالتكرار " بناء ذهين"

حداث بتفاصيل األحداث املتكررة، وإمنا تبقي على ما يتوافق مع هذه األ

 يف خيوطها الواضحة الكبرية. 

                                      
 .23م، ص 4992، 4انظر: تقنيات السرد الروائي، دار الفارابي، بريوت، ط  (4)

وهي الناقدة د. فريال كامل مساحة. انظر: النقد البنيوي للسرد العربي، دار أروقة   (2)

 .93م، ص2247للدراسات والرتمجة والنشر، القاهرة، نادي القصيم األدبي، بريدة، 
 .472انظر: خطاب احلكاية، ص   (7)
 .429املصدر السابق، ص   (1)
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. (4)وقد فّصل جينيت يف أمناط التواتر اليت تنشأ بن القصة واحلكاية 

 سأسردها ممزوجة مبا يتوافر منها يف رواية )ترمي بشرر(.

أْن يروي النص مرة واحدة ما وقع مرة واحدة.  -4

فيتوافق عدد املنطوق السردي مع عدد احلدث املسرود. 

بــ)احلكاية التفّردية(. وهذا النمط ال يقوم  ويسميه جينيت

على أّي تكرار، فاحلدث الذي وقع يف القصة مل ُيذكر يف 

احلكاية إال مرة واحدة، فلم حتدث عالقة تكرار بن القصة 

 واحلكاية. لذا مل تتناوله هذه الدراسة.

أْن يروي النص مرات متعددة يف احلكاية ما وقع  -2

دخل جينيت هذا النمط يف النمط مرات متعددة يف القصة. وُي

األول من ناحية العدد، إذ تواَفق تكراُر احلدث يف القصة مع 

ما يقابلها يف احلكاية، فالتساوي يف العدد هو اجلامع بينهما. 

ويسميه جينيت بــ)احملكي التفّردي( الذي ال يتحدد بعدد 

األحداث يف املستوين )القصة واحلكاية(، بل بتساوي هذا 

د. فاألحداث متساوية يف عدد تكرارها يف القصة العد

واحلكاية. لذا مل يقدم مناذج تطبيقية هلذا النمط. بيد أن 

الدراسة تنظر إىل هذا النمط من الناحية التكرارية؛ لذا 

                                      
 .472-472انظر: املصدر السابق، ص   (4)
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درست مناذج له. وهو األقل شيوًعا يف الرواية موضوع 

 الدراسة.
أْن يروي النص مرات متعددة ما وقع مرة واحدة.  -7

، وهذه التكرارات (4) سميه جينيت بــــ)احلكاية التكرارية(وي

اليت تقع يف احلكاية ال تتطابق متاًما يف املنطوق السردي 

للحكاية األوىل )القصة( فكثرًيا ما يأتي التكرار مع تعديل يف 

العبارات، وميكن أن يأتي هذا التعديل من خالل تنوع يف 

 املرتبة الثانية وجهات النظر لبعض الشخصيات. ويأتي يف

 شيوًعا يف رواية )ترمي بشرر(.

أْن يروي النص مرة واحدة ما وقع مرات عديدة.  -1

ويسميها جينيت بــــ)احلكاية الرتددية(. وبهذا النمط ُتصهر 

كثري من األحداث املتشابهة وُتدمج، ثم ُتقّدم للمتلقي دفعة 

 واحدة. وهو األكثر شيوًعا يف الرواية.

                                      
تعدد مسميات هذا النمط عند بعض النقاد العرب؛ تبًعا لنوعية ترمجتهم للمصطلح.   (4)

ت: عابد  يسميه )السرد املتكرر(،كتاب: املصطلح السردي، جلريالد برنس، فمرتجم 

وعند سعيد يقطن )التكراري(. انظر: . 95م، ص 2227خازندار، اجمللس األعلى للثقافة 

. 33م، ص 4939، 4ئي، سعيد يقطن، املركز الثقايف العربي، بريوت، طانفتاح النص الروا

وعند مرتمجي كتاب: الشعرية لتودوروف )القص املكرر(. ت: شكري املبخوت وآخرون، دار 

. وقد التزمت مبصطلح 95م، ص 4992، 2توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط

 لتكراري.مرتمجي كتاب جينيت )خطاب احلكاية(، التواتر ا
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ة للتواتر املتوافرة يف الرواية هي ثالثة أمناط: التواتر فاألمناط الزمني

 التفّردي، التواتر التكراري، التواتر الرتددي. 

 تلخيص الرواية:

، عتبة ثانية 267-3تتكون الرواية من ثالثة أقسام: عتبة أوىل من 

، وهنا تنتهي الرواية. القسم الثالث حيمل عنوان 739-265من 

ثابة ملحق يتضمن تعليقات ونقل تقارير ، مب126-737)الربزخ( من 

 من صحف وتقارير عن بعض فتيات القصر.

تقوم الرواية على شخصية طارق فاضل، ويعرضها من وعيه 

مع مشاركة بعض الشخصيات يف  (4)وذاكرته من خالل التبئري الداخلي

السرد ومن أهمها: أسامة البشري وعيسى الرديين، لكن ال يلبث مقود 

د إىل طارق فاضل. والرواية قائمة على التضاد، فقر السرد أن يعو

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 

فهم أدواَت قمٍع ألي منافس له، السيد، ليمارس عليهم ظلمه، ويوظ

مع أدوار أخرى يقومون بها تعمق جربوته وطغيانه. ولكن الدائرة تدور 

                                      
( هو املصطلح الذي اختاره جينيت بديًلا ملصطلح" وجهة النظر، focalisationالتبئري)  (4)

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(. 

  .224نظر: خطاب احلكاية، صا
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على طارق وأصدقائه ليكونوا ضحايا اللحظة الراهنة للسرد بعد أن كانوا 

 سوًطا ال يرحم يف يد السيد يف ماضي األحداث.

 

*** 
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 املبحث الثاني

قية اليت تتجلى يف التوصيف الفين لتقنية هذه وفيه الدراسة التطبي

األمناط يف الرواية، وأبعادها الداللية والبنائية، واإلبانة إْن كان يف بعض 

 األمناط سلبيات بنائية تؤثر يف الرواية وعلى تلقيها وقراءتها.

 أمناط العملية التكرارية يف الرواية:

ث األول اتضح من خالل العرض ألمناط التواتر السردي يف املبح

احلاضرة يف رواية )ترمي بشرر(، وهي: التواتر  أمناط العملية التكرارية

 التفّردي، التواتر التكراري، التواتر الرتددي.

 النمط األول، التواتر التفّردي.

وهو أْن يروي النص مرات متعددة يف احلكاية ما وقع مرات متعددة 

وذلك من الناحية الزمنية  فّردي(يف القصة. ويسميه جينيت بـــــ)احملكي الت

 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 شيوًعا يف الرواية، بيد أّن 

 لته حمورية فيها، وسيتضح ذلك.دال

من مناذج هذا النمط: أحداث السقوط، فقد وقعت أحداث السقوط 

مرات عديدة، ورواها السارد طارق مرات عديدة. سقوط تكرر وقوعه، 

ويظهر يف صفحات الرواية حدًثا ومنطوًقا، قوًلا وفعًلا، ويف صيغ 
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بالفعل املاضي  متعددة: مرة باالسم الصريح ومرة باسم الفاعل، وتارة

وأخرى باملضارع، ويأتي كثرًيا سقوًطا معنوًيا، وحيًنا سقوًطا حسًيا، 

، حتى (4)( مرة44فمن ذلك أنه يف نصف صفحة تكررت لفظة السقوط )

 حتول إىل عالمة سيميائية أسلوبية مؤثرة يف خطاب الرواية.

فهو عالمة تكرارية حتمل داللة ال ختفى؛ إذ يؤكد مدى وعي طارق 

يف جتدده كل مرة، وهو تأكيد مصحوب بعالمات االضطراب الذاتي  به

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 نسًبا وصداقة 

ق مسكون بهذا السقوط املتجدد، وتتمحور حياته وجماورة وعمًلا. فطار

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.

اكن "تسابق كل شيء حنو السقوط: مراسي الصيادين، مالعبنا، وأم

 . وهو سقوط حسي.(2) سباحتنا..."

"ال شيء يسقط لألعلى، األعلى نقطة خارج االمتحان. والسقوط 

هو الفعل الذي لوث حياتي. عندما أهوي إىل قرار سحيق مل ميسك أحد 

                                      
 . 11انظر: الرواية، ص   (4)
 . 56الرواية، ص   (2)
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بزندي بتاتًا. ظل اجلميع يتطلع إلي، وأنا أهوي مل يرتاشق دمي يف 

على السقالة هبط اجتاهات خمتلفة كما حدث ألبي، فحن سقط من 

 . (4)معاونوه بتؤدة ليحملوا جسده إىل املستشفى"

"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 

 . (2)فالسقوط ال حيدث دفعة واحدة" حاالت السقوط،

"كنت قد سقطت قبل أبي، وأمي، فسقوط أبي أودعه الرتاب، 

 .(7)وسقوط أمي أودعها العزلة، وسقوطي أودعين الضياع"

 أين هي تهاني اآلن؟ يف أي فجوة سقطت؟ -" 

"كل منا له سقطة عميقة ال يعرف قرارها إال هو، واآلن أستشعر أن 

أحاسيس  -يف كل زمنية  -لك ، متتالسقوط درجات زمنية

 .(1)"ضاغطة

"نتساقط الواحد تلو اآلخر، ال أحد خيتال على جاذبيته، كل منا 

 .(5)ُيسحب رغًما عنه ويسقط"

                                      
 . 92الرواية، ص   (4)
 . 97الرواية، ص   (2)
 . 444الرواية، ص   (7)
 . 273الرواية، ص   (1)
 . 723الرواية، ص   (5)



 

 

739 
 العربيةجملة العلوم 

 هـ4112 حمرم واخلمسون الثامن العدد 

 

فهذه امللفوظات للسقوط حتيل على سرد حكايات متعددة رويت 

 مرات متعددة. ونلحظ فيها عدًدا من املظاهر:

قوط مل تقع دفعة واحدة" السقوط أوًلا: يؤكد السارد أّن أحداث الس

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 

وهذا يشري إىل املراحل اليت سرعة متناهية". "السقوط درجات زمنية". 

 خاضها طارق حتى اكتمل سقوطه.

ثانًيا: 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.

وأحداثه، منها املعنوي ثالًثا: تعدد املثريات لتكرار ملفوظات السقوط 

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 

حدٍث للسقوط أو ملفوظ له، مباشرة تنشط حالة االسرتجاع والتذكر 

 ى طارق.لد

رابًعا: أّن السقوط لديه ليس دائًما إىل احلضيض، وإمنا أحياًنا 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 

 م حن سألين:إبراهي

ماذا يفعل من يسقط على األرض؟ هل يبقى ملتصًقا  -

 على األرض أم ينهض؟

 كنت أصغي حلديثه صامًتا من غري أن حيفزني سؤاله للرد، فيكمل:

عليه أن ينهض لينفض الرتاب الذي علق به، ويواصل  -

 .(4)ركضه، احلياة هكذا سقوط ونهوض وتنظيف ومواصلة"

ّدم هذا السقوط من التبئري الداخلي خامًسا: أّن اخلطاب الذي ق

الواعي الراغب يف استمرار التواصل مع املتلقي؛ لذا نّوع السارد يف 

أسلوب خطابه، فأتى تارة بضمري اجلمع يف سياق التربير الذاتي ألفعال 

السقوط، فاجلميع إّما ساقط أو معرض له " كلنا ساقط"، " كل مّنا له 

تلو اآلخر". فطارق جزء من كل، لكنه سقطة عميقة"، " نتساقط الواحد 

يتميز عن اجملموع بأنه هو الناطق بلسانهم. لذا يسمي جينيت هذا السارد 

. وتارة بضمري (2) املتمثل بضمري اجلمع بـــ)املتماثل احلكائي اجلزئي(

املخاطب، يف سياق أخذ العربة، والتأمل يف مصري هذا السقوط. وأخرى 

مشاعر األمل والندم على اقرتاف هذا بضمري املتكلم يف سياق بث 

                                      
 . 421الرواية، ص   (4)
 .225انظر: خطاب احلكاية، ص   (2)
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السقوط املتكرر" والسقوط هو الفعل الذي لوث حياتي"، " رويدًا 

 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 

رعت بالتعذيب حتى ارتفع أذان صالة العشاء صوًتا ندًيا السيد" فما ش

يصلنا خمرتًقا دواخلنا ناخًرا الطبقة السفلى منها... ترتعد فرائصنا، 

 .(4)نستغيث فال نغاث"

" أذان العشاء طال هذه املرة. شعرت أن املؤذن بقي يردد أذانه ملنتصف 

األذان داخل  الليل من غري أن يستجيب املصلون لندائه، تتموج مفردات

القلب يف حماولة إلنارة عتمة قدمية فُيحبس هناك... ومع عتمة الروح تزداد 

 . (2)عملية التعذيب قسوة"

فهو زمن نفسي ألّن الضحية هذه املرة هو صديقه )عيسى الرديين(، 

؛ اسرتجاعي حلظة (7)عرضه السارد من خالل تقنية االسرتجاع االستباقي

، مع 717-712ارق كرر احلدث ص الكتابة، واستباقي، ألن ط

بعض التغيريات األسلوبية، ُمزيًدا عليه ذكر العربة من هذا التكرار" 

قبضت أذني على آية، وصلتين واضحة من تالوة اإلمام ))ومن يتق اهلل 

                                      
 . 42الرواية، ص   (4)
 . 44الرواية، ص   (2)
وهي تقنية متزج بن تقنيتن زمنيتن. ويسميها جينيت بـــــ)االسرتجاعات االستباقية(. انظر:   (7)

 . وستتكرر هذه التقنية يف غري منوذج يف الرواية.63خطاب احلكاية، ص 
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جيعل له خمرًجا ويرزقه من حيث ال حيتسب((. هل هي رسالة موجهة كان 

. وهي عربة كشفها السارد (4) عليه إيصاهلا لي يف مثل هذا الوقت!"

 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 

ذه األحداث كانت السوء له ولبقية شخصيات الرواية وهو )السيد(. وه

بصحبة أخيه إبراهيم إمام حيهم القديم، فإبراهيم هو املعادل املوضوعي 

 لطارق وأسامة وعيسى.

" قطع حديثنا ارتفاع أذان صالة العشاء من عدة حناجر تقاربت 

. بدأ (2)مساجدها... التفت إبراهيم للصبية اجملتمعن: هيا جتهزوا للصالة"

الفاحتة خبضوع تام فضج املسجد بالتأمن، إبراهيم الصالة "اجتاز سورة 

صمت للحظات وكأنه يبحث عن آية يقيم بها انهياراتي، وانساب صوت 

قل يا عبادي الذي أسرفوا على ))شالل متناغم يهبط مرتمًنا وجاذًبا: 

أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب مجيًعا إنه هو الغفور 

لسقوط، استقرت األنقاض يف مواقعها، فلمحت . كان آخر ا(((7)الرحيم

الغبار الكثيف ينبعث من داخلي، وميأل فضاءات املسجد، فأغيب خلف 

                                      
 . 717الرواية، ص   (4)
 . 736الرواية، ص   (2)
 . 57الزمر. آية:   (7)
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أدمعي، أجهشت بالبكاء، وصوت إبراهيم يالحق مردة عبثوا يف 

 .(4)داخلي، فتفيض روحي وتتقصف"

الذي بدأ مع الرواية، وتوقف عند توقفها يف -ففائدة هذا التكرار 

هو تأكيد ما استقر عليه حال السرد وحاضره، وهو  -اضرالزمن احل

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 

 . (2)أختلص بها من الفخ احملكم الذي وقعت فيه"

ّز. فطارق أخذ بتقوية ذاته من خالل ويف ذلك اسرتجاع استباقي حمف

الدفق املعنوي املنساب املتواتر ألذان صالة العشاء؛ فكانت الرغبة يف 

 اخلالص ال تنشط إال عندما يستمع طارق ألذان صالة العشاء.

واختيار داللة أذان العشاء حتديًدا؛ ألّن الزمنية احملددة واملتواترة  

فامتزاج األذان بوقت ممارسة اخلطايا )الليل( هي اجلامعة بن النقيضن. 

فيه مفارقة ال ختفى، كذلك حضور أخيه إبراهيم يف بعض هذه األحداث 

 هو أيًضا مفارقة؛ إذ إبراهيم معادل موضوعي لطارق.

وآخر النماذج، وقوع أحداث أوامر السيد لطارق ثم تكرارها، 

لدى لتؤكد سيطرته عليه وسرعة الوصول إليه حتت أّي ظرف، فتزداد 

                                      
 . 733ية، ص الروا  (4)
 . 9الرواية، ص   (2)
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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 

حمفًزا له ألن يهملين، وعيناه ترتبصان بي عن بعد، فإذا أبديت حركة 

ما، اندفع بسرعته القصوى، ليضع إحدى قائمتيه يف بطين، وينزعين 

 .(4)إليه"

"مخسون عاًما أمحلها على كتفي، كان له منها ثالثة وثالثون عاًما، 

 .(2)قرضها على نواجذه من غري أن يتنبه أنه يأكل حلًما ميًتا "

"بواسطة السيد تطهرت من املاضي، واآلن أحبث عمن يطهرني 

 . (7)منه"

 .(5)"عليك أن تنجز مهمتك األخرية" (1)"عليك احلضور يف احلال"

احملكي من وعي السارد يدور يف فلك السيد وقصره، مما فتداعي 

يؤكد حمورية السيد يف وعي طارق، وجعله الزمة سردية حكائية يتداعى 

 حنوها وعي طارق بذكر أحداث يعيد إنتاجها بعد فرتة سردية وأخرى.

                                      
 . 45الرواية، ص   (4)
 . 263الرواية، ص   (2)
 . 3الرواية، ص   (7)
 . 44الرواية، ص   (1)
،  239،294،295، 253،  493، 434،14. وانظر كذلك، ص 44الرواية، ص (5)

772 ،712 ،711 ،753 . 
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 النمط الثاني: التواتر التكراري

يف الرواية؛ وهو تكرار سرد احلدث غري مرة. وهو من أكثرها شيوًعا  

ذلك أّن السارد هو بطل الرواية، يضفر سردها من باطنه الواعي، ومن 

تياره الشعوري الداخلي، ينقل مشاعره وأفكاره للمتلقي مباشرة، كما 

ينقل مشاعر الشخصيات األخرى وأفكارها، حاجًبا املتلقي عنها، وإْن 

ها عن منحها مساحة سردية فإنه جيردها من أّي عالمة أسلوبية متيز

أسلوبه. فنتيجة للتداعي الشعوري املنفرد الذي ينهال من الوعي الباطين 

 للسارد تكررت املشاهد والصور السردية وتداخلت.

يف بناء األحداث، معتنًيا  (4)وهذا أّدى إىل متكن عنصر التناوب

السارد بكيفية وقوعها ال بكيفية تتابعها وانتظامها، موظًفا تقنية 

ذي حيدث عندما يتوقف السارد حلظة السرد بينما وعيه )املونتاج(، ال

، مما أحدث املفارقات الزمنية التخييلية يف الرواية. ومع (2)يتحرك يف الزمن

أّن هذا النوع )التناوب( نوع حديث يف بناء األحداث إال أّنه يورث 

التداخل والتعقيد، ويتطلب متلقًيا واعًيا ومكافًحا من أجل أْن يعيد 

 قائع هذه األحداث كما حدثت يف الزمن الواقعي.ترتيب و

                                      
)تودوروف( والثاني، التضمن، التناوب هو النوع األول من أنواع بناء األحداث عند   (4)

والثالث التتابع. انظر: الشعرية، ت: شكري املبخوت ورجاء سالمة، املغرب، دار توبقال 

 .32م، ص 4992، 4للنشر، ط
انظر: تيار الوعي يف الرواية احلديثة، روبرت همفري، دار غريب للطباعة والنشر،   (2)

 .91م، ص 2222القاهرة، 
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وهلذا التواتر التكراري يف هذه الرواية رؤية سردية، والرؤية السردية  

الثابت،  -4:  (4)على ثالثة أنواع  -كما عند جينيت -)التبئري( 

وفيه تكون الشخصية الساردة )املبئِّرة( هي مصدر املعلومات اليت يتلقاها 

يات واألحداث، وهي يف الرواية شخصية طارق. املتلقي عن الشخص

املتغري، وفيه تنتقل )البؤرة( من الشخصية الرئيسة إىل شخصية  -2

أخرى ثم تعود إىل الرئيسة. فاملبئر أوًلا طارق، ثم ثانًيا أسامة، ثم طارق 

املتعدد، وفيه تكون البؤرة متعددة عن حدث واحد من  -7مرة أخرى. 

ة هلا رؤيتها اخلاصة، وهذا يف الروايات شخصيات متعددة، كل شخصي

 البوليسية والرتّسلية، وهذا النوع ال حضور له يف الرواية. 

ثم إّن احلدث األول واملكرر يأتي من خالل حكاية األقوال، اليت 

 :(2)من خالل ثالث حاالت -عند جينيت-ُتعرض 

 اخلطاب املسرود: يتوىل السارد السرد نيابة عن الشخصيات، بتقديم

مضمون فعلها. فالسارد يتوسط بن احلدث وبن أقوال الشخصيات، 

ناقًلا هلا وحملًلا لقوهلا. ويرى جينيت أّن هذا اخلطاب يتميز باالختصار 

نسبًيا. بيد أّنه يف الرواية على خالف ذلك؛ إذ هو خطاب فيه حتليل 

 وتعليق فلسفي. وهو تقرير سردي مباشر.

                                      
 .224ة، ص انظر: خطاب احلكاي  (4)
 .433-435انظر: خطاب احلكاية، ص   (2)
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ج قول الشخصيات خبطابه، وهو السرد احملّول: وفيه يقوم السارد مبز

 غري املباشر.

املنقول: وفيه تقوم الشخصيات بتقديم األقوال بنفسها، وهو السرد 

 غري املباشر احلر.

يف هذا النمط الشخصية الساردة )طارق( كّررت ما حدث هلا ولغريها 

من الشخصيات يف القصة مرة واحدة كّررته يف احلكاية عدة مرات، 

ف عن أسلوب سردها للحدث أول مرة، باختالف بطرائق ختتل

الصياغة، أو بزيادة أو نقصان، أو إمجال ثم تفصيل. لكن أُكلُّ تكرار 

حتققت فوائده، ومنح احلدَث موقًعا مؤثًرا يف الرواية، أم أتى فقرًيا من أّي 

داللة، أو أّن داللته ال ترقى ألهمية موقعه يف الرواية فتكون فائدته يف 

 ه؟ هذا ما سيتضح من خالل النماذج املختارة.عدم تكرار

من مناذج احلدث التكراري الناشئ بواسطة التبئري الثابت، حدث 

مجال اجملنون الذي دعسته سيارة السيد )األب(، فقد ذكره طارق 

(. وهو 233، 236، 72، ثم كرره ص )25باخلطاب املسرود ص 

وشخصياته؛ فالسرد  تكرار حيمل فائدة بنائية؛ إذ فيه تكاَمَل احلدُث

األول كان يف معرض وصف شخصية السيد وهو قابع يف سيارته يف وقت 

مروره حبيهم، وهو وصف مقتضب وسريع، ومل يشر إىل موقف السائق 

( إكمال للوصف اخلارجي لشخصية السيد، 72من احلدث، ويف ص)

وبيان موقف السائق، وماذا عمل للمدعوس، وموقف أهل احلارة من 
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( كرره من خالل سرد قصة عيسى وما طرأ عليه من 236ص) ذلك، ويف

الغنى املفاجئ، وتقدميه ملال وفري ألبي مجال اجملنون، لكن األب رفض 

قبول املال ألّن الشبهات تشري إىل أّن عيسى كان يتاجر باملخدرات، وليس 

فيه إشارة إىل أّن هذه النقود كانت من السيد فدية البنه املدعوس. ويف 

( تكرر يف سياق أهمية عيسى لدى السيد األب عندما خّلصه 233ص )

من عقدة ذنب دعس مجال بأمره عيسى أّن يقّدم مبلغ الفدية ألهل 

 ( ألف ريال.52مجال، وفيه الكشف عن قيمة املبلغ املدفوع )

ومن النماذج حدث دخول مرام القصر؛ إذ اختلف الرواة يف ذلك، 

س طارق من خالل اخلطاب املسرود وهذه الروايات رواها السارد الرئي

والتبئري الداخلي الثابت. ومع كل رؤية تتكرر إعادة حدث دخوهلا 

 القصر. 

يف البدء أشار طارق إىل أّن أسامة هو من أدخلها إىل القصر" نصب 

 251. ثم يعود يف ص (4)هلا أسامة فًخا، وأخذ جيذبها رويًدا رويًدا"

صاحب القصر يف غموضها، فال أحد ليسرد األقوال إمجاًلا "تتشارك مع 

يعرف من أين جاءت، أو من أتى بها لداخل اجلنة، يقولون إّن زوجها 

قدمها هدية لسيد القصر يف صفقة جتارية، فقفزت ملصاف األثرياء، 

وبعضهم ميرر حكاية أّن السيد سرقها عنوة ومبباركة قضائية، وحكاية 

كرهينة مقابل قرض مالي  أخرى تقول إنها ابنة تاجر كبري قدمها للسيد

                                      
 . 34الرواية، ص   (4)
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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 

 . (4)صحة أي منها"

وهذا السرد التقريري هو دوائر من التذكريات التكرارية ألحداث 

اإلمجال، ثم كرر  سابقة: فقد كرر حدث أسامة مع مرام ضمن هذا

حدث موقف السيد من زوجها، الذي يف هذا املوقف نفسه فيه تضارب 

وتداخل؛ إذ أشار هنا إىل احلدث الذي ُيخرب به أّن زوجها هو من قدمها 

هدية للسيد، ثم يذكر " أن السيد سرقها عنوة ومبباركة قضائية". وقد كرر 

د كيف أودع تفصيل هذا اجململ" علمت منها فيما بع 223طارق ص 

زوجها املصحة النفسية؛ لتتخلص منه إىل األبد من خالل حكم قضائي، 

تواطأ على أحداثه شخصيات متعددة"، ثم كرر احلدث تارة أخرى 

 . (2)بتناقض جديد، وهو أّن الذي أدخلها القصر هو عيسى الرديين

 (7)وبهذا ينشأ لدى املتلقي ما يسميه غاستون باشالر بــ)تعليق القراءة(

 ليتأمل هذا االضطراب الذي سببته هذه التكرارات املتداخلة. 

( أّن هذا التداخل والتعارض 743ثم يشري الكاتب يف هامش ص )

قد أصابه حبرية مرهقة. أّي؛ كان هذا التداخل حيلة سردية مقصودة. ولو 

                                      
 . 253الرواية، ص   (4)
 . 746الرواية، ص   (2)
انظر: مجاليات املكان، ت، غالب هلسا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   (7)

 . 3م، ص 2222 -هـ 4122، 5بريوت، ط
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أّنه ذكر هذا اهلامش يف بداية سرد القصة الستحسن املتلقي هذه احليلة، 

ع هذا التكرار تعامًلا أفضل، فيه ترقب وتأمل لكيفية حدوث ولتعامل م

كما هي  –هذا التناقض، فتأخريه رمبا أصاب املتلقي بالتوّتر، والّتْعِمية 

ورمبا هجر القراءة، بعد أن عّلقها برهة من الزمن  (4)-عند سعيد يقطن

 القرائي.

 ومن مناذج التواتر التكراري حدث واقعة طارق مع تهاني، الذي

تلقاه املتلقي من خالل تبئري داخلي متغّير. بدأ السرد بصوت طارق بتمهيد 

( وفيه سرٌد للفعل، 449(، ثم كرره ص )446استباقي للحدث ص )

، 421ثم بعد ذلك كرر احلدث بالقول، باخلطاب املسرود يف ص )

( يوجز مرة، ويشري 222، 243، 244، 453،229، 452، 475

من زاوية واحدة ورؤية أحادية. وهذا التواتر  تارة، ويذّكر أخرى. وكّله

 . (2) التكراري هلذا احلدث يسميه جينيت بــــ)التكرارات التذكريية(

وهذا من فوائده الداللية، وهي تذكري املتلقي وهو ميارس فعل القراءة 

بتلك القصة، لتظل معه امتداد الزمن القرائي وخارجه، مستشعًرا إحلاح 

ره باحلزن على فعلته، وبيان أّن سقوطه بهذا طارق على تعميق شعو

الفعل يوازي مجيع سقطاته األخرى. لكن رمبا يشعر املتلقي بامللل 

                                      
انفتاح اخلطاب الروائي، سعيد يقطن، املركز الثقايف، بريوت،  العتامة والتعمية. انظر:  (4)

 .13م، ص 4939، 4الدار البيضاء، ط
 .472انظر: خطاب احلكاية، ص   (2)
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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 

 . (4)ائر أخرى قادت الرواية إىل التضخمتهاني وشخصيتها دائرة ضمن دو

(، ولكن هذه املرة من خالل 221ثم تكرر احلدث مرة أخرية ص )

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. 

الذي مزج فيه خطابه خبطاب -يسرد أسامة باخلطاب احملّول 

أقوال أهل احلارة عن مصريها اليت تنوعت وتعددت،  -الشخصيات

منهم من يقول إنها تزوجت رجًلا من أهل القرية، ومنهم من يقول إنها 

تنسكت والتزمت بيت أهلها يف القرية، وآخرون يرون أنها قتلت، 

، ثم يسرد أسامة أنه عزم 221تكرر يف ص والقاتل هو أبوها. كل ذلك 

على التحقق من هذا األمر فينتقل إىل قرية تهاني، فيتكرر احلدث غري مرة 

 هناك. 

ميهد أسامة بتواتر ترددي" يف القرية حكايات كثرية ملوت تهاني، 

، (2)اختلطت مجيعها وتناسلت، ومل تعد هناك حكاية ذات أركان ملوتها"

                                      
مصطلح التضخم هو مصطلح أمربتو إيكو. انظر: املعنى األدبي من الظاهرانية إىل   (4)

، 4رتمجة والنشر، بغداد، طالتفكيكية، وليم راي، ت: يونيل يوسف عزيز، دار املأمون لل

 . 413م. ص 4933
 . 226الرواية، ص   (2)
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لتكشف عن كيفية موت تهاني. فجاءت الرواية  وهذه احلكايات تتكامل

األوىل أنها توفيت بسبب ابتالعها قطعة حلم فغصت بها، ويف الرواية 

األخرى أّن العم مطلق خيربي مسع من خلف باب غرفة تهاني حشرجة 

خمنوقة صحبها جلبة تساقط أواني " أعمامها، وأوالد عمومتها اتفقوا 

ياتهم خرجت من فم صاحل خيربي على رواية واحد ملوتها، وكل روا

الذي روى أنها ابتلعت قطعة حلم فغصت بها. وعمها األكرب مطلق 

 . (4) خيبريي روى..."

فتعدد الّساردين حلدث واحد جعل للحدث التكراري فائدة داللية 

وبنائية مؤثرتن. ولوال اإلصرار غري احلميد لطارق على تكرار حادثة 

ئية والداللية هلذا التكرار، الذي أتى مثرة تهاني لتكاملت الفائدة البنا

 لتعدد التقنيات الزمنية فيه، ومن تعدد وجهات النظر حنوه.

ومن مناذج هذا النمط التكراري ما حضر يف القسم الثالث للرواية 

، الذي أتى كملحق، فيه أخبار صحفية 146-737)الربزخ( ص 

يات القصر، مصورة عن كارثة انهيار األسهم، وتقارير عن بعض فت

وأحداث سبق أْن 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

                                      
 . 223الرواية، ص   (4)
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احتوى تقارير عن نساء القصر، سبق وذكر لبعضهن أحداًثا 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 

 .432، 15صلب الرواية ص 

خطابًيا قاد إىل وهذا القسم هو من الدوائر اليت احتوت تضخًما 

 التضخم الكبري للرواية.

وكان األوىل أْن يقف زمن الكتابة للكاتب وزمن القراءة للقارئ عند 

 .732ص 

وهذا التكرار يف هذا القسم أّدى إىل تكسري خطية الزمن بن القصة 

واحلكاية، وهو تكرار متعدد، ال حيمل دالالت فنية، وهذا يقود إىل 

التعمية حتفز املتلقي الفاعل حملاولة ترتيب هذه التعمية مرة أخرى. وهذه 

اخلطّية من جديد، وتصفيتها من الشوائب، وهذا ينتج عنه التوّتر 

القرائي، وهي نتيجة هلا عواقب غري متوقعة؛ إذ تقيس مدى لياقة املتلقي 

 مع هذا اللعب الزمين.

 .(4) ويف الرواية مناذج أخرى متعددة هلذا التواتر التكراري

                                      
 . حدث زواج أمه بعد وفاة63، ثم كرره ص  37انظر مثًلا: حدث نفوق دجاج صاحل ص   (1)

، من خالل 271، واسم زوجها )مهند املهندس( ثم كرر احلدث ص 423أبيه. ذكره يف ص 

دى خمطًئا اسم زوجها )غيث املهند(. حدث ذات العيون اجلميلة اليت تراقبه االسرتجاع بعيد امل

. حدث سبب موت 452، ويف ص 413، ثم كرره ص 414من إحدى السيارات، ذكره ص 
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تعددت فواعل هذا النمط التكراري اليت تكّونت من خالل  وهكذا

التبئري الداخلي الثابت برؤية أحادية، وبعضها باملتغري، نتيجًة لتعدد 

وجهات النظر، كما أّن بعض األحداث تكررت من خالل إعادة الفعل 

نفسه، وأحياًنا من خالل تقنية التقرير السردي أو حكاية األقوال، 

ّول، وحيًنا بواسطة اخلطاب املسرود. وقد حتقق فيه بواسطة اخلطاب احمل

بعض الفوائد الداللية والبنائية؛ إذ أتى هذا التكراري مؤكًدا للمشاعر 

اليت تضطرب يف ذات طارق حنو أفعاله مع بعض الشخصيات، كما أتت 

وسيلًة تذكريية، وأّن بعضها كان تفصيًلا بعد إمجال، كما كشفت عن 

ا ساعد على تكامله. كذلك تعاضدت بعض البنى بعض جوانب احلدث مم

الزمنية يف تقديم هذا التواتر التكراري. وقد تسبب هذا النمط التكراري 

 بسلبية بنائية، وهي التضخم الذي أضر بقراءة الرواية زمنًيا وداللًيا.

 النمط الثالث: التواتر الرتددي.

اث املتشابهة هو تقنية سردية يبتغي منها السارد صهر كثري من األحد

ودجمها، ثم تقدميها للمتلقي دفعة واحدة، وهي تقنية قدمية قدم 

. فهو حيلة فنية يلجأ إليها السارد لتجاوز الدخول يف التفاصيل، (4)الفنون

وإسناد ذلك إىل املتلقي من خالل التصور الذهين، واإلحياء الذي جيعله 

                                                                                    
، ثم كرره 411. حدث عمته مع سقاء املاء ذكره ص 444، وكرره ص 92أبيه، ذكره ص 

 .39،97،91،423، 72. حدث عمته ونعتها لطارق بأنه بذرة فاسدة ص413

 .472انظر: خطاب احلكاية، ص   (1)
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ياح السارد من يتصور تلك األحداث املكثفة وتفاصيلها، متأمًلا انز

التفاصيل إىل اإلمجال واإلجياز. لكن سارد )ترمي بشرر( ال يلتزم بذلك 

دائًما؛ فأحياًنا يعود إىل التفصيل بعد اإلمجال، فيتداخل تواتر ترددي 

مع تواتر تكراري، مع فاصل زمين بينهما يف احلكاية. وهو ما سيظهر بعد 

 قليل.

من النماذج، وحضوره ال تكاد  يتوافر هلذا النمط يف الرواية عدد كبري

ختطئه عن املتلقي يف صفحات متتابعة وأحياًنا 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 )أحياًنا، بعض األيام، غالًبا، دائًما(.

 وسأعرض مناذج لكل قسم ثم أتبعها ببعض التعليقات. 
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 النوع األول: األحداث الرتددية ذات الزمن احملدد: –القسم األول 

 ومن مناذجه: 

 .(4)يوم جنلس وحنفر ذكرياتنا بتؤدة علنا جند ماءها" " كل

 .(2)"يومًيا كان محدان الغبيين خيرتق شارًعا صقيًلا فخًما"

 .(7)"يومًيا كان البحر يسّور، فحن نكون نياًما تتوالد أسوار"

"عندما تقتعد العمة خريية جملسها أمام الشيش طلًبا للهواء لتجفيف 

. وهذا النموذج أتى حمدًدا (1)مجعة "حنائها الذي تضعه مساء كل 

 وخمصًصا أيًضا. حمدًدا، مساًء، وخمصًصا، كل مجعة. 

"ضقت ذرًعا مبا أجد، فبعد خدمة متواصلة دامت لست سنوات 

 (5) أبديت تقاعًسا يف أداء مهماتي"

 .(6) " رافقت الليل منذ أنْ كنت صغرًيا"

ألمي دور يف  "تكفلت عميت مبراقبيت منذ أن كنت طفًلا، ومل يكن

 . (3)تربييت بتاًتا"

                                      
 . 75الرواية، ص   (4)
 . 75الرواية، ص   (2)
 . 56الرواية، ص   (7)
 . 473الرواية، ص   (1)
 . 461الرواية، ص   (5)
 . 413الرواية، ص   (6)
 . 412الرواية، ص  (3)
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 . (4)"منذ ذلك احلن وأنا أتهرب من مواجهته"

 .(2) "منذ ذلك الوقت وأنا أمارس عملي يف القصر كمؤدب للخصوم"

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.

 .(7) "مرت شهور وحنن نتجول بن فنادق ومطاعم"

 . (1)"بقي على هذه احلال ما يقارب الستة األشهر"

. "يف كل ليلة اقتله بطريقة (5)"يومًيا يكون ساحًبا يف تلك الناحية"

 .(6) خمتلفة"

النوع الثاني: األحداث الرتددية ذات الزمن غري  -القسم األول

 دد.احمل

  ومن مناذجه: 

 . (3)"سنوات طويلة قضيتها مؤدًبا خلصومه"

                                      
 . 274الرواية، ص   (4)
 . 275الرواية، ص   (2)
 . 296ص الرواية،   (7)
 . 722الرواية، ص   (1)
 . 239الرواية، ص   (5)
 . 739الرواية، ص   (6)
 . 3الرواية، ص   (3)
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"يف الليالي اليت يكون أبي عند إحدى زوجاته تنفرد أمي بنفسها 

 . (4) جانًبا"

 .(2)"بات الليالي مناجًيا حًبا"

 .(7)"يف أحيان كثرية )وقبل اختيار جدتي سنية لسهامها( ُتجهد خميلتها"

 .(7)خميلتها"

. "يبدو أن زياراته الدائمة للمقربة (1)املزاج""تستقبل أبي دائًما فائرة 

 .(5)منحته اخلربة الكافية"

 .(6)"يف العادة أغلظ القول ملثل هذه املطالبات"

 القسم الثاني: األحداث الرتددية غري الزمنية. 

  ومن مناذجه:

 . (3) "مرات عديدة قفزت للثالجة، وعادت بالقطعة املبتورة تتأملها"

 

                                      
 . 445الرواية، ص   (4)
 . 243الرواية، ص   (2)
 . 423الرواية، ص   (7)
 . 422الرواية، ص   (1)
 . 755الرواية، ص   (5)
 . 221الرواية، ص   (6)
. وتكررت "مرات كثرية" 227، 476رات عديدة" يف ص . وتكررت" م441الرواية، ص   (3)

. و"مراًرا " فحسب 431، 472، 227،426، وتكررت "مرات" فحسب ص 762، 743ص 

99 ،426. 
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. "أكثر من مرة تفاديت دهم (4) متناسن خصامنا" "ويف كل مرة نعود

 . (2)مجل سائب"

 . (7)"... عليها أن تنعم بلحظات تشّفي )ستكررها مراًرا( "

 وفيه استباق مع تواتر ترددي.

"مل يصف مزاجها طوال حياتها، أو هكذا عرفتها، مكدرة عكرة، 

 .(1)توعدتها يف خميليت كثرًيا"

نرصد  -ومن غريها مما سيأتي -لرتددي ويف هذه النماذج للتواتر ا

 عدًدا من املظاهر الداللية والبنائية:

أوًلا: أن التواتر الرتددي هو الصيغة الزمنية اليت ُتْجمل املشكالت 

اليت يعيشها طارق وتعيشها معه بقية شخصيات حارته، وُيظهر مدى 

 عجزهم عن تغيري واقعهم املليء باألخطاء والضغوط النفسية.

ا: أّن يف التواتر الرتددي تسريًعا لوترية السرد؛ إذ هو خالصة ثانًي

ألحداث متكررة، ال تتحمل الرواية تسجيلها منفردة يف زمنها القصصي 

 اخلاص بها.

ثالًثا: أّن هاتيك النماذج لقسمي التواتر الرتددي قد اشتملت على 

ا عنه. فعل مضارع، وأتى الفعل املضارع مسبوًقا بالظرف الزمين أو متأخًر

                                      
 .99، 245، 429. وتكررت" كل مرة " ص223الرواية، ص   (4)
 . 226الرواية، ص   (2)
 . 96الرواية، ص   (7)
 . 413الرواية، ص   (1)
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وهذا حيفّز املتلقي الستحضار صور تلك األحداث املكثفة، كل يف 

سياقه، وفيه داللة أّن التكرار والتجدد متقطع بن فرتة وأخرى، كما 

يظهر من سياقات هذه النماذج، وليس مستمًرا متواصًلا دون انقطاع. ويف 

د على بعض النماذج نلحظ أن املضارع سبقته )كان( وهذا "قد يفيد التعّو

 .(4)ارتكاب الفعل يف املاضي، ووقوعه بصورة متكررة"

رابًعا: يف بعض األحداث الرتددية نلحظ أنها تشتمل على أحداث 

تكرارية، فيحدث التبادل الفين، إذ يكون الرتددي يف خدمة التكراري 

والعكس أيًضا، فكل واحد منهما يقدم خدمة التعاضد واإلمداد، بغيتها 

 لدى املتلقي. ومن مناذج ذلك: التعزيز الذهين 

، ثم كرر 423حدث زواج أم طارق بعد وفاة أبيه. ذكره يف ص 

، فمن خالل االسرتجاع الزمين حيدث 271، ثم ص 453احلدث ص 

امتزاج الرتددي بالتكراري، وذلك يف معرض سرد طارق للقائه بزوج 

 أمه.

طرز ألبي ]املقطع األول[ "ذلك املنديل استفزني كثرًيا، فقد كانت ت

مناديل وكوايف وسراويل... أوصدُت كل أبواب املشاعر اليت متكنه من 

الدخول إلّي، وصرفته بالشتائم كما استقبلته... مع انتقال أمي السريع 

 .(2)لبيت غيث املهند أوغر صدري عليها"

                                      
 .7/749، 2222-4122، 4و، فاضل السامرائي. دار الفكر، األردن، طمعاني النح  (4)
 . 271الرواية، ص   (2)
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]املقطع الثاني[ " كيف عّبرْت له أن شوقها الطويل لفراقه؟ هل منا 

 الليالي اليت كانت جتلس لتتدرب على نطق اسم أبي، لسانها املبتور؟. يف

كنت أرى فيها العاشقة... وبسرعة فائقة نسيْت كل شيء، وتذكرْت 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 

 .(4)حمض ختيل"

دث التكراري تبئري داخلي ثابت، تداخل فيه الرتددي ففي هذا احل

بالتكراري، ففي املقطع األول كل األحداث ترددية إال اجلزء األخري، 

فهو تكراري تذكريي بقصة زواجها وانتقاهلا لبيت زوجها اجلديد، وهذا 

. والفائدة الداللية إلعادته هو 423احلدث سبق وأْن ذكره بتفصيله ص 

ايف من زوج أمه الذي حدث بهذا اللقاء من طريق الرتددي تربير موقفه اجل

املكّرس حلقيقة أّن أمه قد تزوجت بعد أبيه، وأنها انتقلت إىل بيت زوجها 

 اجلديد. 

ويف املقطع الثاني حدث تكراري تذكريي، وهو حدث قطع لسانها 

، ثم تكراره بالقول ص 94بسبب سقوطها، فقد سبق تفصيله ص 

. أما بقية 92موت أبيه الذي سبق وأْن ذكره ص  . كذلك ذكر حدث411

 املقطع فهي أحداث ترددية. 

                                      
 . 275الرواية، ص   (4)
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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 

الي اليت تكرر يف املقطع الثاني مرتن مع تغري يف الصياغة قليًلا )يف اللي

كانت جتلس لتتدرب على نطق اسم أبي... كنت أراها يف تلك الليالي(، 

وقد أتت الصيغة األوىل تتقدمها مجلة أمسية، وُتلمح إىل استقرار هذا 

احلدث يف ذاكرة طارق، والثانية تتقدمها مجلة فعلية، وُتلمح إىل تدوير 

البعد الزمين، احلدث وجتدده يف ذاته، مع زيادة اسم اإلشارة املوحية ب

وقد يكون عكس ذلك؛ إذ قد ينّزل القريب منزلة البعيد، وهو ما يشري 

 إليه سياق احلدث.

تواتر ترددي زمين وتواتر ترددي  -يف أحاين-خامًسا: جيتمع 

غري زمين، من ذلك إخبار طارق عن حال عيسى معه " مضت عدة 

تصاالت، شهور وعيسى يتقلب يف سفريات ال تنتهي، وأنا أتابعه باال

، فقوله: مضت شهور، ترددي زمين. وقوله: يتقلب (4) ورسائل اجلوال"

 يف سفريات ال تنتهي، ترددي غري زمين.

وقد جيتمع تواتر زمين حمدد وآخر غري حمدد، من ذلك إخبار طارق 

عن نفسه " واحد وثالثون عاًما مل أصل املسجد احلرام، أصل إىل مكة يف 

بوابات احلرم يف غدوي وإيابي، أتأمل مهام عمل خمتلفة، أجتاوز 

املعتمرين... كم هي املرات اليت قررت فيها العودة إىل املسجد، وكم هي 

                                      
 . 416الرواية، ص   (4)
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. فقول السارد )واحد وثالثون عاًما مل (4)املرات اليت أقلعت عن الفكرة"

أصل املسجد احلرام( تواتر زمين حمدد. )كم هي املرات اليت قررت فيها 

  حمدد.العودة( تواتر زمين غري

سادًسا: نظًرا 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 

 ة. ترددية؛ إذ بعض األحداث التكرارية مناسبة لتحويلها إىل ترددي

من ذلك حدث جنون عيسى الرديين بسبب خسارته يف األسهم، 

(، واألوىل أن حيوهلا إىل 723، 742، 233، 232فقد تكرر يف ص )

تواتر ترددي، كأن يقول )بعد جنونه مل يتوقف عن املرور بالصراف 

 اآللي كعادته(.

أو االكتفاء بالرتددي دون التكراري، وذلك يف األحداث اليت  

واتر ترددي، ثم يف الداخل يأتي التكراري. ومن ذلك، حدث ُتستفتح بت

، عندما تفاجأ أن 463إقامة طارق حفلة له مع بعض النساء يف منزله ص 

السيد قد زرع كامريات يف منزله، وبعد لقائه به يف الغد فاجأه بشريط 

. يسرد طارق بأنه رجع إىل 432فيديو فيه تسجيل كامل للحفلة ص 

ئًفا، ثم يعيد ما شاهده" وصلت إىل غرفيت، وأخذت البيت مذهوًلا خا

أشاهد شريط الفيديو. كل ما حدث مت تصويره، كانت الصورة واضحة 

                                      
 . 425-421الرواية، ص   (4)
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متاًما، والصوت على درجة عالية من النقاء". ثم يعيد املشاهد واللقطات 

نفسها. وكان األوىل أْن يقف السرد عند هذا التواتر الرتددي )كل ما 

 حدث مت تصويره(.

ا: قد يأتي الرتددي مقدمة حلدث تكراري، أو حلدث إفرادي مل سابًع

، أو حلدث )تفردي(؛ وهو ما وقع مرات عديدة وروي مرة (4)يكرر

يكون مقدمة  (2)واحدة. ويسمي جينيت هذه العملية بـــــ)ترددي مطلق(

 فيها إمجال يف افتتاح احلدث ثم يف الداخل يأتي التحديد والتخصيص.

مقدمة حلدث تكراري: حدث احلفلة اليت أقامها يف  من مناذج إتيانه

منزله. أتى االفتتاح بتواتر ترددي " غدوت أقيم ليالي خاصة يف فليت، 

، ثم بعد ذلك حيدد حفلة من 463أدعو إليها من أثق أنه لن يشي بسري" 

 .432تلك احلفالت ويفصل فيها، وهو حدث تكراري تكرر ص 

فمن ذلك ما أتى يف حدث الشك من أما إتيانه مقدمة حلدث إفرادي، 

نسب طارق، وهو حدث مل يتكرر يف الرواية " مستلهمة قصة غامضة 

حتاك سًرا بن نساء العائلة، ويف كل مناجاة تكتسب تلك احلكاية حدًثا 

 . (7) جديًدا وصل إلي يف طبعته األخرية: إن..."

                                      
 وهو النمط األول من أمناط التواتر، الذي مل تتناول الدراسة مناذج له.   (4)
  .419انظر: خطاب احلكاية، ص   (2)
 . 423الرواية، ص   (7)
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تر فقوله" ويف كل مناجاة تكتسب تلك احلكاية حدًثا جديًدا" توا

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 

، ثم خيصص " وضمن مهماتي داخل القصر (4)غله"املنصب الذي أش

. فهذه األدوار اليت زاوهلا طارق (2)اإلشراف على صرف مكافآت "

وقعت مرات عديدة ورواها مرة واحدة. ويف هذا التداخل بن األمناط يف 

 احلدث الواحد نوع من التعاضد الفين.

كتابًيا عن  ثامًنا: فيه مناذج ألحداث ترددية بنوعيها السابقن تقّدمت

غريها؛ أّي أتت يف مقدمة الراوية، وتشري إىل فوائد بنائية. من تلك 

 النماذج:

 .(7)" يف كل ليلة أقتله بطريقة خمتلفة"

 .(1)"سنوات طويلة مضت على ذلك الدرس أسرتجعه يف كل حن"

 .(5)"يومًيا تعربنا سيارته من غري أن متنحنا فرصة اصطياد مالحمه"

                                      
 . 434الرواية، ص   (4)
 . 434الرواية، ص   (2)
 . 42الرواية، ص   (7)
 . 46الرواية، ص   (1)
 . 21الرواية، ص   (5)
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اليت خضتها كان اجلالد واجمللود جمذوبن هلاوية "يف كل العمليات 

 . (4)سحيقة"

 . (2)"دخلت إىل هذه الغرفة مراًرا، ويف كل مرة أزداد رسوًبا وثقًلا، "

فهذه النماذج يف بداية الرواية أتت هلدف فين، وهو االستباق 

واإلمجال لألحداث اليت ستأتي بالتفصيل، فكل ما قّدمه السارد من 

صًلا مكرًرا. وهذه االستباقات هي يف مضمونها إمجال أتى مف

اسرتجاعات أيًضا، أو كما يصفها جينيت بـــــ)االستباقات االسرتجاعية( 

، إرهاًصا وتهيئة لقادم األحداث يف (7) أو )االسرتجاعات االستباقية(

الرواية. وهي بذلك قّدمت خدمة فنية للمتلقي؛ إذ منحته فرصَة التصور 

 داث، مما وّلد لديه نوًعا من التطلع واالنتظار.األولي لبعض األح

 

*** 

 

 

 

 

                                      
 . 42الرواية، ص   (4)
 . 44الرواية، ص   (2)
 . 36انظر: خطاب احلكاية، ص   (7)
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 خامتة: 

وهكذا أبانت الدراسة عن عالقات التكرار بن القصة واحلكاية يف 

رواية )ترمي بشرر( وهي ثالثة أمناط: التواتر التفّردي والتواتر التكراري 

ق بعًضا والتواتر الرتددي. وتبن أّن التواتر التكراري أكثرها شيوًعا، وحق

من الفوائد الداللية والبنائية، منها، تعميق الشعور بالندم؛ رغبة من 

السارد يف التأثري على املتلقي، ومنها تكاُمُل أجزاء احلدث، وكذلك 

تكسري خطية الزمن بن القصة واحلكاية، ويف مقابل ذلك قاد الرواية إىل 

تواتر الرتددي ال التضخم الذي أورث التوّتر وامللل لدى املتلقي، وأن ال

يقل شيوًعا عن التكراري، وقد أسهم يف إبطاء سري الرواية حنو زيادة 

التضخم، كما أتى حمفًزا بنائًيا من خالل توظيف تقنية االسرتجاع 

االستباقي، واالستفادة من إمكانيات الفعل املضارع يف استحضار صورة 

التواتر التفّردي فأتى املشهد، وتكراره يف وعي املتلقي مرة بعد أخرى. أّما 

راصًدا ملقصد العربة من الرواية، وكاشًفا عن ما استقر عليه حاضر 

السرد، من إصرار السارد )طارق( على تغيري واقعه، ومن استمرار واقع 

الظلم ورمزه )السيد(. كما اتضح أّن هناك تداخًلا بن هذه األمناط يف 

عد الداللي والفين بعض األحداث، مما أحدث تعاضًدا يف تأكيد الب

 للرواية.
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 : املصادر واملراجع

، 7ترمي بشرر، عبده خال، منشورات اجلمل، بغداد، بريوت، ط-

 م. 2242

انفتاح اخلطاب الروائي، سعيد يقطن، املركز الثقايف، بريوت، الدار -

 م.4939، 4البيضاء، ط

م، بناء الرواية )دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ(، سيزا قاس-

 م.2222مهرجان القراءة للجميع، مكتبة األسرة، 

تقنيات السرد الروائي )يف ضوء املنهج البنيوي(، مينى العيد، دار -

 م.4992، 4الفارابي، بريوت، ط

تيار الوعي يف الرواية احلديثة، روبرت همفري، دار غريب للطباعة  -

 م.2222، 4والنشر، القاهرة، ط

الر، ت: غالب هلسا، املؤسسة مجاليات املكان، غاستون باش-

 -هـ 4122، 5اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   بريوت، ط

 م 2222

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

 م. 4993، 2العامة للمطابع األمريية، القاهرة، ط

الزمن والرواية، أ.أ مندوال، ت: بكر عباس، دار صادر، بريوت، -

 .43م، ص 4993، 4بنان، طل
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ت، إبراهيم  ،نظرية املنهج الشكلي، نصوص الشكالنين الروس-

 م.4932سسة األحباث العربية، ط العربية األوىل، اخلطيب، مؤ

النقد البنيوي للسرد العربي، فريال كامل مساحة، دار أروقة -

للدراسات والرتمجة والنشر، القاهرة، نادي القصيم األدبي، بريدة، 

 م، 2247

ت: عابد خازندار، اجمللس  ،املصطلح السردي، جلريالد برنس-

 م. 2227األعلى للثقافة 

، 4ي النحو، فاضل السامرائي. دار الفكر، األردن، طمعان-

4122-2222. 

املعنى األدبي من الظاهراتية إىل التفكيكية، وليم راي، ت: يونيل -

 م.4933، 4يوسف عزيز، دار املأمون للرتمجة والنشر، بغداد، ط
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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. 
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