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األدب

يُقال: اليشء، إىل الدعوة منها: معاٍن، عىل «األدب» لفظ يُطِلقون اإلسالم قبل العرب كان
يطلقونه وكذلك العجب، ومنها إليه، الناس ودعا صنيًعا صنع إذا أَْدبًا: يَأِدب الرجُل أََدَب
تأديبي.» فأحسن ربي «أدَّبني الحديث: وعليه الُخلقية، واملكارم النفسية، الفضائل عىل

منها: العرب، علوم من مجموعٍة عىل فأُْطِلَقْت اإلسالم، بعد الكلمة هذه معنى ر تطوَّ ثم
وإذا «األديب»، اسم العلوم بهذه العاِلم عىل ويُطَلق والنحو. واألنساب، واألخبار، الشعر،

«املَؤدِّب». فهو بتعليمها اشتغل
العلوم هذه ألن ُمَولٌَّد؛ كالم «وذلك ٥٣٩ه: سنة املتوىفَّ الجواليقي منصور أبو قال
األَدب ومن الَعَجب، وهو األْدب من يكون أن يجوز شيئني؛ من واشتقاقه اإلسالم. يف حدثت

طرفة: قال دعاهم، إذا أَدبًا يأِدبهم القوَم فالٌن أََدَب قولك: مصدر

ي��ن��ت��ق��ر ف��ي��ن��ا اآلِدَب ت��رى ال ال��َج��َف��َل��ى1 ن��دع��و ال��َم��ش��ت��اِة ف��ي ن��ح��ن

وألن لُحسنه، منه يُعَجب الذي اليشء فكأنه الَعَجب، هو الذي األْدب من كان فإذا
اليشء فكأنه الدُّعاء، هو الذي األَدب من كان وإذا لفضله. منه يُْعَجُب الذي الرجل صاحبه

ا.ه. والجهل.» املقابح عن وينهاهم والفضل، املحامد إىل الناس يدعو الذي
التقى وبذلك الهجري، األول القرن أواسط يف بدأ األدب كلمة معنى يف التطور وهذا
ويستمد باآلخر أحدهما يستأنس الذي الدرس وأدب النفس أدب الكلمة هذه معنى يف

خاصة. دعوة دعا إذا ينتقر انتقر منه: يُقال الخاصة، الدعوة والنقرى: العامة. الدعوة الجفىل: 1



العربية اللغة علوم تاريخ

إىل حافز أكرب النفس أدب أن كما النفس، أدب روافد أهم من الدرس أدب فإن منه، قوَّته
الدرس. أدب يف التوسع

يجمع تعريٍف إىل محتاًجا وصار خاص، كيان ذا أصبح األدب معنى يف التطور وبهذا
٢١٥ه: سنة املتوىفَّ األنصاري زيد أبو قال هذا وعىل الدريس، ومعناه النفيس معناه بني
وهذا الفضائل.» من فضيلة يف اإلنسان بها ج يتخرَّ محمودة رياضة كل عىل يقع «األدب
تتصل بالنفس تتصل كما املحمودة الرياضة ألن والدَّرس؛ النفس ألدبَي شامل تراه كما
منها، اللسانية سيما وال املعارف، يف عت وتوسَّ الحضارة يف األمة َطت تبسَّ ملا ثم بالدرس.
عىل إطالقها ذلك من العهد، سابَق معناها من تكن لم أمور الكلمة هذه معنى إىل أُِضيَفْت
وملا اآلالت، من بها يتصل وما األغاني وأصول النغم فنون وعىل وفنونها املنادمة أصول
«اآلداب أسماه وفنونها املنادمة أصول يف كتابه ٢٨٩ه سنة املتوىفَّ طاهر بن هللا عبد وضع
وكذلك رضوبه، سائر من القمِة يف يُْعتََرب األدب من الرضب هذا أن إىل ذاهبًا الرفيعة»،
شتَّى رضوبًا فيه جمع وقد النديم»، «أدب كتابه تسمية يف «كشاجم» املشهور الشاعر فعل

الفنون. هذه من
ع توسَّ وبذلك الكلمة، هذه لواء إىل انضوى اللسانية الفنون من فنٌّ ابْتُِدع كلما ثم
قال كما األدب حد أصبح التوسع هذا كل وبعد ظاهًرا، توسًعا الزمن بتعاقب معناها
ال ولهذا بطَرف.» علم كل من واألخذ وأخبارهم، العرب أشعار حفظ «هو خلدون: ابن
الرشعية العلوم من وأََلمَّ اللسانية، الفنون أتقن من إال «األديب» بلقب يتحىل أن يجوز

جهله. والناظم بالناثر يجمل ال بما والكونية

األدب علوم (1)

املعنى بني جامًعا أصبح حتى حال إىل حاٍل من تطوَّر األدب لفظ معنى أن تقدَّم مما تبنيَّ
وزمرة النفسية، واملكارم الُخلقية املزايا شامًال صار أنه بمعنى الفني، واملعنى الُخلُقي
القول منثور يف اإلجادة عىل يعني ما وكل والقلم، اللسان تقويم شأنها من التي العلوم
كثرية، فنون وهي والحديث القديم يف العرب كالم فهم إىل به ل يُتوسَّ ما وكل ومنظومه،
وقد بسهم. الفنون هذه يف رضب إذا إال بحق األديب بسمة يتَّسم أن ألحد يسوغ فال
فنون أنها وهو واحد أصٍل عىل اتفقوا لكنهم كثريًا، اختالًفا الفنون هذه تعداد يف اختلفوا
٥٣٨ه؛ سنة املتوىفَّ الزمخرشي القاسم أبو ذلك يف الباحثني أشهر ومن العربي. اللسان
والبيان، واملعاني، والنحو، واالشتقاق، والرصف، «اللغة، وهي: فنٍّا عرش اثنا أنها ذكر فقد
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األدب

واإلنشاء، الشعر، وقرض «والخط، أصوًال، تُعترب وهذه والقوايف»، والعروض، والبديع،
منها عدَّ فقد ٥٧٧ه سنة املتوىفَّ األنباري ابن أما فروًعا. تُعترب األربعة وهذه واملحارضات»
الشعر، وصفة والقوايف، والعروض، والترصيف، واللغة، «النحو، األدباء» «طبقات كتابه يف
العلوم بعض أسقط وبهذا النحو»، وأصول النحو، يف والجدل وأنسابهم، العرب، وأخبار
وأصول النحو، يف الجدل «علم وهما ِعلمني وزاد الزمخرشي، القاسم أبو ذكرها التي
والنثر والنظم التاريخ من يُْحَفظ ما عىل األدب علم يطِلقون األندلسيون وكان النحو».

الحكايات. ومستظرفات
اللسانية، الفنون غري شتَّى فنوٍن عىل االطالع من لألديب بد ال أنه عىل والجمهور
تلك يف مساس له ما إىل نثر أو شعر يف يتطرق عندما األغاليط يف التورط من ليتحذَّر
منثورهم بتضمني أُولعوا الذين املحدثني كالم فهم عىل بذلك يستعني ولكي الفنون،

الطغرائي: قول مثًال ذلك فمن العلوم، تلك مسائل من الكثري ومنظومهم

زح��ل ع��ن ال��ش��م��س ب��ان��ح��ط��اط أس��وة ل��ي ع��ج��ب ف��ال دون��ي َم��ْن ع��الن��ي ف��إن

أيًضا: وقوله

ال��ح��م��ِل دارة ي��وًم��ا ال��ش��م��ُس ت��ب��رِح ل��م ُم��نً��ى ب��ل��وُغ ال��م��أوى ش��رِف ف��ي ك��ان ل��و

الطيب: أبي وقول

ت��ك��ذب ال��م��ان��وي��ة أن ت��خ��ب��ر ي��د م��ن ع��ن��دك ال��ل��ي��ل ل��ظ��الم وك��م

ال والثالث الهيئة، علم من طرًفا شدا من إال يفهمهما ال والثاني األول البيتني فإن
املتأخرين كالم يف سيما وال كثرية، هذا وأمثلة الكالم. علم من بيشء ألمَّ من إال يفهمه
علم كل من «واألخذ بقوله: األدب علم تعريفه يف خلدون ابن أشار هذا وإىل األدباء، من

بطَرف.»
معرفتها من بد ال التي اللسانية، العلوم بها يُراد فإنما األدب علوم أُْطِلَقت إذا أنه عىل
اإليضاح. من يشء مع التايل الفصل يف ذلك نلخص ونحن األديب. بصفة يتصف َمن لكلِّ

9



العربية اللغة علوم تاريخ

وإيضاح إجمال (2)

أحداثهم، ألسنة عىل االضطراب بوادر بوقوع أولونا أحس عندما أنه التاريخ ثنا حدَّ
وخافوا ذلك، عليهم عزَّ أحداثهم؛ إىل اللحن وترسب حوارضهم يف اللكنة بدبيب وشعروا
عليها ويتدفق لغتهم، يف واالضطراب اللحن أمر يستفحل الغارب عىل الحبل تركوا إذا أنهم
وصيانتها، وقايتها إىل تفكري من لديهم ما بكلِّ فانرصفوا آثارها، فيطمس الُعْجمة تيار
الذي دينهم ولغة لغتهم وهي ال كيف واالضطراب، الخلل طوارئ من يعتورها ما وصد
قواعدها، وضبط تدوينها، إىل علماؤهم بادر ثم ومن سيادتهم. وعنوان نهضتهم، رس هو
لديهم استوت حتى حال، إىل حاٍل من خدمتها يف ينتقلون برحوا وما مسائلها، وتقييد
فمن األدب»، «علوم أو العربية» «علوم مجموعها عىل أطلقوا علوم جملُة األجيال توايل عىل
من لفظ كل مدلول وبيان مفرداتها ضبط حيث من املعرَّبة العربية يخدم ما العلوم هذه

اللغة». «متن أو اللغة» «علم وه سمَّ ما وهذا ألفاظها،
املختلفة، الهيئات من كلماتها ألبنية يعرض ما معرفة جهة من يخدمها ما ومنها
يف مختلفة صيٍغ إىل الواحد األصل تحويل معرفة عىل بها يُستعان التي القواعد ومعرفة
الصيغ، بتلك إال عليها الحصول يمكن ال معاٍن عىل للحصول املادة، يف متحدة الهيئات

االشتقاق. علم يشمل ما به ونريد «الترصيف»، أو الرصف» «علم يُسمى ما وهذا
املرادة املعاني عىل الرتاكيب هذه وانطباق كِلمها، تركيب أصول به يُْعَرف ما ومنها

النحو». «علم وهذا وعدمه، التغريُّ من الرتكيب بعد الكلمات ألواخر يعرض وما منها،
عىل منطبًقا وإيراده بالغته، وأرسار الكالم، تركيب خواص بها يُعَرف قواعد ومنها
ومنها البالغة». «علم يسميه وبعضهم املعاني» «علم هو وهذا والحال، املقام مقتىض
اإليضاح يف مختلفة وتعابري متعددة بطرٍق الواحد املعنى إيراد معرفة عىل تُِعني قواعد

البيان». «علم هو وهذا والتبيني،
وبعضهم البديع»، «علم وهو معنًى، أو لفًظا الكالم تحسني وجوه به يُعَرف ما ومنها
الثالثة عىل يطِلق وبعضهم البيان»، «علم فقط منها األخريين أو الثالثة العلوم هذه يسمي

البديع». «علم
اختالف وعن كتابًة، املنثور بالكالم املقصود بيان طرِق عن فيه يُبَحث ما ومنها
بها، يتأدب أن للكاتب ينبغي التي اآلداب وعن املوضوعات، باختالف الكالم أساليب
وبحثوا اإلنشاء». «صناعة هذا عىل فأطلقوا ذلك، إىل وما بها يتحىل أن يجب التي واملعارف
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األدب

أو «الخط» أو الرسم» «علم ذلك وسموا هجائها، بحروف األلفاظ تصوير كيفية عن
«الكتابة».

وجوه من فيه فبحثوا املنظوم إىل انتقلوا ثم الكالم. من املنثور تخدم العلوم هذه كل
ومعانيه، الشعر ألفاظ نقد وعن الشاعر، آداب وعن الشعر، نظم كيفية عن بحثوا عديدة:

الشعر». قرض «صناعة املباحث هذه عىل وأطلقوا
ذلك مجموع وأسموا املعربون، العرب عليها نظم التي األوزان ضبط عن بحثوا ثم

العروض». «علم
ومحاسنها، وسكناتها، وحركاتها، حروفها، حيث من األبيات أواخر أحوال عن وبحثوا

القوايف». «علم وأسموه وعيوبها،
حسب ومنظوم منثور من غريه كالَم املتكلم إيراد كيفية عن البحث إىل انتقلوا ثم
وينطوي املحارضات»، «علم عليه وأطلقوا واملساجالت، املحادثات يف واملناسبات املقتضيات

اإلجمال. سبيل عىل والتاريخ وأنسابها وأيامها العرب أخبار علم ذلك تحت
تتصل أخرى علوم وهناك املعربة. لغتهم أسالفنا بها حاط التي العلوم أهم هذه
مما املهم التمهيد هذا يف أوردنا وإنما استقصائها، محل هذا وليس عنها، تتفرع أو بهذه
لهذه ما بيان إىل بحاجة ولسنا ببعض. بعضها املوضوع حلقات لربط إيراده من بد ال
عليها يطغى أن من وتحويطها جانبها، وتعزيز املعربة اللغة خدمة يف املكانة من العلوم
عىل منها علم كل بتأريخ نلم أن رأينا ولهذا معاملها، ي ويعفِّ آثارها فيطمس العامية سيل
وأطوار تدوينه، وأولية العلم، نشأة عن: فنبحث املقام، له يتسع ما وبقدر اإلجمال سبيل
تقلص أو توقف من به أُِصيب وما الفروع، من عنه تَفرَّع وما واالتساع، النماء يف تدرُّجه
آثارهم من باملهم والتعريف خدمته عىل القائمني من البارزين بذكر التنويه مع جمود، أو
علمية ثمرة منها يجتني أن الطالب إمكان يف أن نرى التي املباحث من هذه غري إىل فيه،

عملية. أو
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أصلها (1)

ويَُعدُّون والطوراني، واآلري، السامي، أصول: ثالثة إىل البرشية اللغات اليوم العلماء يردُّ
آثار يف بقيتها عىل ُعِثَر التي األوىل، البابلية اللغة اعتربنا وإذا السامي. األصل من العربية
ح يرتجَّ إليه؛ املنسوبة اللغات منه انشقت الذي السامي األصل هي الحمورابية، الدولة
أطوار يف تقلبت نفسه، األصل هي أنها أو األصل ذلك إىل أخواتها أقرب العربية أن عندئٍذ
اآلن؛ إليه وصلت ما إىل وصلت حتى بالصقال الخالية القرون تْها وحدَّ أحوال، يف لت وتنقَّ
يف ووجدوا األوىل، والبابلية الحارضة العربية بني واضحة مشابهة رأوا العلماء ألن ذلك
أخواتها سائر خلو مع العربية يف موجودة نفسها هي وقواعد وأصوًال وعالمات كلمات هذه

بالبعيدين. ليسا وتحوير تحريف مع فيها موجودة هي أو منها، السامية
البابلية يف فإنها اإلعراب، حركات والبابلية املرضية العربية بني املشابهة وجوه فمن
عريق اإلعراب أن يظهر هنا ومن السامية، اللغات سائر يف لها أثَر وال العربية، يف هي كما
السالم، املذكر جمع املشابهة وجوه ومن التاريخ. يعرفها أن قبل وعرفته عرفها العربية، يف
ميم البابلية يف والتنوين ا، جدٍّ متقاربة اللغتني يف األفعال وصيغ ن»، «و اللغتني يف فإنها
أمثلة ومن عمرب. تنطق عنرب مثل تتبادالن، ما وكثريًا العربية يف النون أخت وامليم ساكنة،
نرس، صعصعة، بالل، عنب، أنف، تحريف: ما غرِي من مًعا اللغتني يف جاءت التي الكلمات

اللغتني. يف شيئًا تختلف ال التي الكلمات من غريها إىل شمس،
تبنيَّ العرب، جزيرة السامي العنرص مهد أن من قون املحقِّ يراه ما إىل هذا أضفنا إذا
اللغات سائر منه انشعبت الذي العمود هي اللغة هذه أن من إليه ذهبنا ما صدق جليٍّا لنا
تقدير عىل املندثر األول األصل إىل كلها أخواتها أقرُب العربية أن من أقل ال أو السامية،
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والبداوة مبتدية، عصورها معظم يف عاشت العربية بكون ذلك يعلِّلون والعلماء وجوده.
بتلون تتلون اللغة إذ اللغات؛ من حجرها يف وتربيه بعنايتها تحوطه ملا حريز حرز
من والحضارة العمران وأين أكنافها، يف تعيش التي الحضارة بصبغة وتصطبغ العمران،

الريح؟ فيها تحار التي والصحارى الفيح املهامه

تطورها (2)

التي اليعربية املرضية اللغة هذه أن األصل من قريبة أو أصًال العربية كون معنى ليس
مجد يف عليه كانت ما عىل القديمة األم تلك لغة هي أفواهنا وتلوكها أقالمنا تحوكها
وإنما ال والتغيري؛ التحوير من مصونًة إلينا تها فأدَّ الخالية القرون لنا حفظتها حياتها،
السامي، العنرص مهد بجزيرته، يحتفظ يزل ولم زال ما الذي العربي الشعب أن املقصود
األجيال وتعهدتها حال، إىل حال من تطورت األم وأن العنرص، هذا لغات بأم احتفظ
يد تناولتها أن إىل والخفض والرفع والقبض البسط عوامل تتنازعها تزل ولم بالصقال،
ثم نمائها، يف وبالغت ثرائها، يف وزادت شعثها، وملَّت شملها، فجمعت اإلسالمية النهضة
بجليل وشملتها رعايتها، بعظيم وأحاطتها وفروعها، أصولها وضبطت قواعدها، وطدت
صدرها واتسع األعوان، يف والكثرة السلطان يف البسطة من بلغت ما بلغت أن إىل حمايتها،
لم قصيٍّا شأًوا يومذاك وبلغت وغريها، وفلسفية ولسانية، رشعية، بني من املختلفة للعلوم

تعارصها. كانت التي العالم لغات من لغة إليه تصل
تجدها العبايس، العرص يف والفنون بالعلوم زاخرة وهي إليها نظرًة ألقيت أنت فإذا
مجاًال أفسح اإلسالم وصدر األموي العرص يف وهي األموي. العرص يف منها رقعة أوسع
الجاهلية يف حالها ذلك عىل وِقْس الجزيرة. زوايا يف منعزلة كانت يوم الجاهلية يف منها

األوىل. الجاهلية يف حالها إىل بالنسبة اآلخرة
وتنقبض والعمران، الحضارة يف أهلها بانبساط تنبسط اللغة فإن وبالجملة
معروض حي كائن بعُد وهي بانخفاضهم، وتنخفض بارتقائهم، وترتقي بانقباضهم،
من األحياء لها تخضع التي العوامل وسائر واالندثار والتجدد والتحليل الرتكيب لعوامل

القبيل. هذا
عنفوان يف كاإلنسان بنيتها يف والدثور التجدد عامَيل تحكُّم اللغة يف الحياة عالئم وأهم
به تقيض حسبما وتراكيب ألفاًظا نفسها إىل وتضم وتراكيب، ألفاٍظ عن فتستغني شبابه،
ومن الطبيعي، االنتخاب قانون يتطلبه حسبما يقولون كما أو واالرتقاء، النشوء عوامل

باألمس. غريها اليوم العربية أن نعلم هذا
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تهذيبها عوامل (3)

التهذيب أطوار من اللغة هذه عليه تقلبت ما بكنه يحيط أن اليوَم الباحث مقدور يف وليس
فإن اإلجمال، سبيل عىل يُقال أن يمكن ولكن والتوسيع، النماء عوامل من به مرَّت وما
علمنا فإذا بها، املتكلمني أحوال لتطور تابعٌة وتوسيعها نمائها وعوامل تهذيبها أطوار
يف والتبسط الشأن رفعة من إليه وصلت ما إىل وصلت التي حمورابي دولة أن مثًال
من قسطها الدولة هذه عهد عىل نالت اللغة هذه أن ذاك عند نعلم النَِّجار؛ عربية العمران
السلطان. وقوة العمران، سعة من الدولة تلك أحرزته ما بمقدار يُقدَّران والنماء التهذيب
غبار خالل من أخبارها من لَُمع ظهرت التي األخرى العربية الدول يف ذلك مثل ويُقال
«الهيكسوس» باسم اليونان عند املعروفة مرص يف العماليق دولة مثل الخالية، العصور
اليمن يف معني دولة ومثل البدو، أو الرعاة أي «الشاسو» باسم املرصيني قدماء وعند

الحضارة. يف عت وتوسَّ الفتوح، يف تبسطت التي اليمانية الدول وسائر
العربية، األمة تاريخ من تُستَمد اللغة لهذه التهذيب أطوار معرفة أن يتبني هذا ومن
ليست التهذيب أطوار أن يفوتنا ال أنه عىل العرب. تاريخ يف للباحث الجانب هذا فلنرتك
لها تطورات هناك بل السياسية، األحوال من العربية األمة عليه تتقلب ما عىل قارصة
إىل وما واملتاجرة باملجاورة بغريهم العرب اتصال منها: التقلبات، هذه عن خارجة شأنها
يغبطه القول من بمحاسَن قبيلة كل وانفراد الجزيرة أنحاء يف القبائل انتشار ومنها ذلك،
وذي ومجنة عكاظ مثل: املذكورة واملجامع املشهورة األسواق ومنها اآلخر، القبيل عليها

ذلك. وغري الحج ومنها املجاز،
املنهج، واضح تاريخ التهذيب فألطوار اإلسالم يف وأما الجاهلية، يف رها تطوُّ أمُر هذا

تعاىل. هللا شاء إن املوطن هذا غري يف به سنُِلمُّ

عها وتوسُّ نمائها عوامل (4)

واالشرتاك، واإلبدال، والقلب، والنحت، االشتقاق، أهمها: فكثرية، اللغة يف النماء عوامل أما
والتعريب. والتوليد، واإلصالح، والكناية، واملجاز، والرتادف، والتضاد،

اللغة بنية إىل يرجع منها قسم قسمني؛ عىل تجدها العوامل هذه يف النظر أنعمت وإذا
بكيفية يشء أشبه وهذا التعريب. مثل الخارج من اللغة تستمده وقسم االشتقاق، مثل
تستمدها التي األغذية تمثيل األوىل: درجتني؛ عىل نمائها وسائل فإن الحية، األجسام نماء
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انقسام ثم اثنتني، إىل منها الواحدة بانقسام الخليات بتكاثر تحصل والثانية الخارج، من
وهكذا. االثنتني من كلٍّ

االشتقاق (1-4)

واملعنى، املادة أصل يف اتفاقهما مع أخرى من صيغة أخذ االشتقاق إن الرصفيون: يقول
حركاتهما أو حروفهما اختلفت ألجلها مفيدة زيادة مع األصيل املعنى عىل بالثانية ليَُدلَّ
إىل لفظ ردُّ هو أخرى وبعبارٍة القراءة، من و«َقَرأَ» الكتابة، من «َكتََب» مثل: مًعا، هما أو

األصلية. والحروف املعنى يف بينهما ملناسبة آخر
وإذا العربية، علماء بني املشهور وهو األصغر، االشتقاق األول: نوعني؛ له ذكروا وقد
ال أنه سابقه عن مميزاته وأهم األكرب، االشتقاق والثاني: إليه. ينرصف االشتقاق أُْطِلَق

منه. واملشتق املشتق بني الحروف يف الرتتيب فيه يُْشَرتَُط
مشتق. غري وبعضه مشتق بعضه الكلم أن العربية علماء بني عليه ل املعوَّ واملذهب
لو ألنه مفهوم؛ غري مذهب وهذا مشتق، كلَّه الكلم أن إىل املتأخرين من طائفة وذهبت
قالوا: إذا إال اللهم محال، وهذا أصل هناك يكون أالَّ للزم غريها من نوًعا لفظة كل كانت
منها، ا مشتقٍّ أو مشتقة تكون أن إما أمرين؛ أحد من تخلو ال الكلمة أن بذلك املراد إن
طائفة وتذهب والجدال. املناقشة ويحتمل األقوال، مع هذا قولهم يُذَْكر أن يمكن فحينئٍذ
التحقيق. عن بعيد قول وهو أصل، كلها األلفاظ وأن ما اشتقاٌق هناك ليس أنه إىل ثالثة

وجوه: يف األصغر االشتقاق يف منه واملشتق املشتق بني التغيريات إن ثم
الِعْلم. من َعِلَم مثل املشتق، يف حركة زيادة األول:
الطََّلب. من طاِلب مثل فيه، حرف زيادة الثاني:

ب. ْ الرضَّ من ضاِرب مثل مًعا، وحركة حرف زيادة الثالث:
الَفَرس. من كالَفْرس منه، حركة نقص الرابع:

الثَّبَات. من ثَبَت مثل منه، حرف نقص الخامس:
النََّزَوان. من نََزا مثًال مًعا، وحركة حرف نقص السادس:

الَغَضب. من َغْضبَى مثل حرف، وزيادة حركة نقص السابع:
الِحْرَمان. من َحَرم مثل حرف، ونقص حركة زيادة الثامن:
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النَّاَقة. من اْستَنَْوق مثل ونقصهما، وحرف حركة زيادة التاسع:
البََطر. من بَِطر مثل الحركتني، تغاير العارشة:

ب. ْ الرضَّ من ب أَْرضَ مثل وحرف، أخرى وزيادة حركة نقص عرش: الحادي
الرََّضاعة. من َراِضع مثل آخر، وزيادة حرف نقص عرش: الثاني

الخوف. من خاف مثل وحركة، آخر وزيادة حرف نقص عرش: الثالث
فيه فإن الوَْعد، من ِعَدة مثل فقط، حركة وزيادة وحرف حركة نقص عرش: الرابع

ساكنة. كانت أن بعد العني وكرس وحركتها الواو نقص
الَفَخار. من َفاَخر مثل حرف، وزيادة وحرف حركة نقص الخامسعرش:

من وأنه السعة، من الباب هذا يف ما عىل لندل املتنوعة التغريات هذه إىل أرشنا وإنما
ينضب. ال بمعنٍي وتمدها باللغة تنهض التي األبواب أكرب

تقليب مثل الهيئة، تقلبات دون املادة أصل حفظ فيه فيُشرتَط األكرب االشتقاق أما
التصاريف هذه كل يف وهي إلخ، … لقو ولق، املختلفة: الستة وجوهها عىل ل» و «ق مادة
بن الفتح أبو اإلمام ابتدعه مما وهذا النحوي: حيان أبو قال والرسعة. الخفة عىل تدل

املواضع. بعض يف به يأنس الفاريس عيل أبو شيخه وكان جني
أكثر إليه ترجع أصًال موادها ملعظم أن يجد نظر بإنعام اللغة كلم يتقرَّى والذي
الجميع تجد يثلثهما وما ل» «ف مادة ذلك عىل خذ كلها، نقل لم إن األصل ذلك كلمات
مادة ذلك ومثل َفِيل. َفَلذ، َفَلق، َفَلع، َفَلج، َفَلح، مثل: والفتح، الشق معنى حول تدور
بمعنى وكلها إلخ، … َقَطن َقَطر، َقَطف، َقَطع، ، قدَّ ، قطَّ تقول: يثلثهما، وما ط» «ق

االنفصال.
الزمخرشي مة وللعالَّ أيًضا، الفتح أبو االشتقاق من النوع هذا باب فتح َمن وأول
يف جاٍر األصل هذا أن إىل اللغويني بعض ويذهب افه. كشَّ يف كثريًا ذلك تجد فيه، ولوع
من يخلو ال مذهب وهذا قليًال، ولو التأويل من برضب ولو اللغوية املواد تراكيب كل
الزمان مع صار ثم أخرى لغات من عليها دخل اللغة مفردات من كثريًا إن إذ املبالغة؛
وللغفلة أصولها، من أصل إىل يَُردَّ أن األحوال من حال يف يمكن وال الصميم يف منها كأنه
ما أقل اشتقاقات الكلمات لبعض يتمحلون اللغويني من الكثري نجد الناحية هذه عن
نوع — الجرجري اشتقاق عن ُسِئل أنه بعضهم عن ُحِكي املضحكات: من إنها فيها يُقال
الَجرَّة اشتقاق عن وُسِئل تجرُّه، أي تجرجره الريح ألن بذلك ي ُسمِّ فقال: — النبات من
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إىل للحرث! األرض يثري ألنه ثوًرا الثور ي ُسمِّ إنَّما ويقول: األرض، عىل تَُجرُّ ألنها فقال:
االشتقاق من رضوبًا العجيبة لألعالم يتكلف بعضهم أن واألعجب الهذيان. هذا أمثال
بلَغنا فقد القبيل؛ هذا من أناًسا العرص هذا يف تعدم وال أطرافها، من السخافة تتقاطر
بنجر من إنها فقال — للنافذة األتراك يستعملها وهي — البنجرة عن ُسِئل بعضهم أن

واعجب. فاقرأ مفتوحة! تكون النافذة ألن عينيه، فتح إذا الرجل
وممن الواسعة، بالعناية وحاطوه بالتأليف أفردوه العربية علم يف الباب هذا وملكانة
نرص وأبو األخفش، الحسن وأبو بُقْطُرب، املعروف املستنري بن ومحمد األصمعي، فيه ألَّف
اس، النَّحَّ وابن اني، والرُّمَّ الرساج، وابن اج، والزَّجَّ دريد، وابن سلمة، بن ل واملفضَّ الباهيل،
التحقيق من كتبهم يف الرصفيون به جاء ما عىل زيادًة هذا وغريهم. خاَلَويْه وابن
املوصيل، جني بن الفتح أبو وسندهم الرصفيني إمام ذلك يف عنايًة وأكربهم والتمحيص،
فيه نحن الذي والعرص نفيًسا. كتابًا الشام علماء من املعارصين بعض فيه ألََّف وقد
واملبدعات املتدفقة الجديدة املعاني ألن عناية؛ وبذل ع توسُّ فضَل الباب هذا من يتطلب
الباب هذا إىل تفزع لم إذا اللغة مفردات به تعيا ما األلفاظ من تتطلب املتكاثرة العرصية
وأقوى ُمعني خري منه فتجد العون منه تستمد ثم املتشددين، بعض ضيقه ما منه ع فتوسِّ

نصري.
من إليه نظرنا ولكنا العجالة، هذه مثل يف به يَُحاط أن من أوسع الباب هذا إن ثم

فيه. املوضوعة للكتب التفاصيل وتركنا بموضوعنا تتعلق التي نواحيه بعض

النحت (2-4)

بها يدل جديدة كلمة منها ويؤلِّف حرًفا منهما فيقتطع فأكثر كلمتني إىل العربي يعمد قد
اقتُِطَعت ما معنَى من قريٍب آخَر معنًى عىل أو منه، اقتُِطَعت الذي املركَّب مجموع عىل
أنه يريد فالن «بَْسَمَل» يقول كما مثًال، «عبشمي» شمس عبد إىل النسبة يف فيقول منه،
أخذًا «َصْهَصِلق» الهذر الكثرية ابة خَّ الصَّ العجوز ويسمون الرحيم، الرحمن هللا بسم قال:

شديًدا. صوتًا َصاَت بمعنى و«َصَلق» «َصَهل» من
العربي ألن «النَّْحت»؛ اللغوي العمل من النوع هذا عىل العربية علماء أطلق وقد
إمداد إىل يرمي مما الفوائد من فيه ما العمل هذا ويف كلمة، فأكثر الكلمتني من ينحت
من جملة عىل تدل الجديدة الكلمة بكون االختصار من فيه ما عىل زيادًة بالثراء، اللغة

الرحيم. الرحمن هللا بسم قال قولنا: من أخرص مثًال «بسمل» فقولنا القول؛
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االعتماد وقلَّ سماعيٍّا، النحاة بعض اعتربه ولذلك واضحة؛ قواعَد األوائل له يضع ولم
هذا يعترب أنه تسهيله يف مالك ابن كالم من يظهر ما عىل العلماء من املتأخرين عند عليه
يطَّرد ال الحكم هذا إن وقال ذلك عليه أنكر حيان أبا ولكنَّ النسبة، باب يف قياسيٍّا الباب
النسبة يف عبشمي حيان: أبي عند منه واملحفوظ فقط. العرب قالته ما منه يُقال وإنما
القيس، عبد يف وعبقيس القيس، امرئ يف ومرقس الدار، عبد يف وعبدري شمس، عبد إىل
املنحوت. من النسبة باب يف املسموع من حيان أبو أورده ما هذا الالت، تيم يف وتيميل
الهيللة من وأكثر َهلََّل قالوا: فقد بابها؛ يف منه أكثر النسبة باب غري يف النحت أن ومعلوم
وعدَّه حوقل، يُقال أن بعضهم وحوقل الحوقلة، من وأكثر وحوقل هللا. إال إله ال قال إذا
ال َمن عىل حجٌة حفظ وَمن اللغويني، كبار ألسنة عىل جرى ألنه بيشء؛ وليس الغلط من
وحسبل حمدلة، حمدل ومنه: باهلل. إال قوة وال حول ال قال إذا الحوقلة من وأكثر يحفظ.
وحيعل الفالح. عىل حيَّ الصالة، عىل حيَّ قال: حيعلة وحيعل هللا. حسبي قال: حسبلة

كذا. عىل حيَّ قال بمعنى
الشاعر: قال

ال��م��ن��ادي؟ ح��ي��ع��ل��ة ي��ح��زن��ك أل��م ج��اٍر ال��ع��ي��ن ودم��ع ل��ه��ا أق��ول

قال: طلبقة وطلبق عزك. دام قال: دمعزة ودمعز فداك. ُجِعْلُت قال: جعفدة وجعفد
هللا سمع قال: سمعلة وسمعل كان. هللا شاء ما قال: مشكنة ومشكن بقاك. هللا أطال
وقالوا: عليكم. السالم قال: سملعة وسملع عدوك. هللا كبت قال: كبتعة وكبتع حمده. ملن
وجماعة فارس ابن ذهب حتى كثرية ذلك وأمثلة الرمان، حب فيها َوَضع إذا الِقْدر َحْربََم
العرب: قول مثل منحوت أكثرها أحرف ثالثة عىل الزائدة األسماء أن إىل املحققني من
اشتد بمعنى وَضَرب َضبَط من: منحوت اللحم، مكتنز ضخم أو شديد أي ِضبَْطر رجل
وَصَدم، َصَلد من منحوت ُصْلب أي ِصْلِدم ورجل ِصْلِدم أسد ومنه قال: وتوثَّق، خلقه

وأَثَار. بََحث من وبحثر وثََرب، بََعث من منحوت وبعثر
فصارت فت فُخفِّ أن ال «لن» أصل قال: الحروف، يف يجيء النحت أن الخليل ويرى

الجملة. يف جديد معنًى بالرتكيب لها حدث وقد لن،
بعض ولكن العلم، لغة سيما وال بالثروة العربية اللغة إمداد يف سموح يد وللنحت
وبذلك سماعي، باب إنه بقولهم وبينه العلم أهل بني حالوا النحويني من املتأخرين
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املستطاع بقْدر وتوسيعه فتحه إىل ماسة الحاجة حني عىل القوم، وجوه يف أوصدوه
العرص. هذا يف تيارها وَعبَّ فاضفيضها التي العلمية املعاني تجاه اللغوية الفاقة ملعالجة
تتنفس باب اللغة أمام انفتح كلما الذين النحاة متأخري من وللمتشددين لنا ما ثم
العجمة مسالك وسدِّ عليها باملحافظة يخدمونها أنهم زعم عىل وسدوه، إليه ُهِرعوا منه
من خفٍّ زوَجي يف قدميها تضع التي الصينية تلك بعمل هذا عملهم أشبه وما عنها؟!
فيه تفقد زمٌن عليها يأتي سوف أنه تدِر ولم وجمالها، غضارتها عىل للمحافظة الحديد
الفريق هذا عند اللغة شأن وكذلك بوظائفهما! القيام عن وتعجزان قوَّتهما القدمان هاتان
أنهم زعم عىل الطرق مجامع عليها ويأخذون القياس أبواب عليها يوصدون القوم من
الصنيع بهذا أنهم وفاتهم غضارتها، عىل ويبقون نضارتها عىل ويحافظون يحرسونها
يزالون ال وأنهم عنها، النماء عوامل وإبعاد فيها الحياة عنارص بإماتة إماتتها عىل يعملون
لغة أصبحت إنها مرض: قلوبهم يف والذين املرجفون يقول حتى السبل عليها يضيِّقون
أن عن عاجزة فصارت الَهَرم أعراض بسائر وُمِنيْت الخليات، وذبول الدم بفقر مصابة
وبذلك باملصطلحات، املتدفقة العرصية والعلوم املتكاثرة الجديدة للمعاني صدرها يتسع
نفوس يف العجز وإنما فقرية، غري وهي وفقرها عاجزة، غري وهي عجزها عليها يسجلون
تفكريهم يف والفقر مشتغلون، وأدها يف وهم خدمتها عىل قائمون أنهم يزعمون الذين

يعلمون. ال وهم

القلب (3-4)

أصلها مع تتفق جديدة كلمة تتولَّد وبذلك بعض، عىل الكلمة حروف بعض تقديم هو
ُمْصِعق وخطيب وصاقعة، صاعقة مثل: الرتتيب، يف عنها وتختلف الحروف مادة يف
بينهم الشيطان ونزغ وألوث، وأثول فيها، وعثا األرض يف وعاث وأيس، ويئس وُمْصِقع،
وحويش، وحيش وكالم ومزرابه، السطح ومرزاب تحري، إذا ويتكسع يتسكع وهو ونغز،

الناس. من األخالط أي واألوشاب؛ األوباش وهم
ألَّف وقد صالحة، جملة «املزهر» يف السيوطي الجالل منها ذكر كثرية هذا وأمثلة
فعل وكذلك حدته، عىل بابًا جمهرته يف دريد ابن له وعقد ا، خاصٍّ كتابًا السكيت ابن فيه
الثروة حيث من فائدة كبري الباب هذا يف وليس املصنف. الغريب كتاب يف عبيدة أبو
يدالن عنه واملقلوب املقلوب إذ به تتكثر ال فإنها املعاني أما األلفاظ، ناحية من إال اللغوية

لفًظا. دا تعدَّ وإن واحد معنًى عىل يدالن وجبذ جذب فإن واحد، معنًى عىل
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وإنما به، ليس قلبًا اللغويون يسميه ما معظم أن إىل النحويني من البرصيون ويذهب
هذا وعىل أخرى، قبيلة لغُة وجذب قبيلة لغُة مثًال عندهم فجبذ اللغات، د تعدُّ باب من هو
إال هؤالء عند القلب يتحقق وال بذاك. ليس دخله قد القلب أن يظنون مما الكثري يكون
ذات اللفظة يعتربون فعندئٍذ لألخرى، يتم لم ما التصاريف من اللفظتني إلحدى تم إذا
لألوىل وجدوا ملا فإنهم وأيس، يئس مثل فرًعا الناقص الترصيف وذات أصًال الترصيف
وليس فرع. والثانية أصل األوىل إن قالوا للثانية، يجدوه ولم اليأس وهو مصدًرا منها
القبيلة كانت هل أنه: وهي واحدة، وجهة من إال الخالف هذا وراء من مهمة فائدة هناك
واللفظ منهما واحًدا لفًظا تستعمل كانت أو مًعا اللفظتني تستعمل العرب من الواحدة
هذه عىل النور من شيئًا يلقي ما املرتادف باب يف سيأتي أخرى؟ قبيلة تستعمله الثاني
أو بالقلب قلنا سواء مرتادفني كونهما عن يخرجان ال الباب هذا يف اللفظني ألن املسألة؛

اللغات. د بتعدُّ

اإلبدال (4-4)

ذلك من فتُوَلد نفسها الكلمة من آخر موضع إىل موضعه من حرٍف نقُل القلب أن عرفنا
كلمتني. الواحدة الكلمة تصري أخرى وبعبارة جديدة، أخرى كلمة

تدل أخرى كلمة ذلك من فتتولد موضعه، غريه وتضع حرًفا ترفع أن فهو اإلبدال أما
اللفظية الثروة يف أثره ناحية من القلب أخو فهو املعنى، من األوىل عليه تدل ما عني عىل

منها. املعنوية دون للغة
يف يقعان منه واملبدل املبدل فريق: فقال القلب، يف اختلفوا كما فيه اختلفوا وقد
ويذهب «رساط». تقول نفسها هي «رصاط» تقول التي فالقبيلة الواحدة، القبيلة لغة
لفًظا مختلفة لغات هي وإنما حرف، من حرف تعويض تتعمد ال العرب أن إىل قون املحقِّ
حتى واحد ملعنًى لغتني يف اللفظتان تتقارب بأن متفقة، معاٍن عىل تدل مختلفة لقبائل
بالصاد طوًرا بكلمة الواحدة القبيلة تتكلم ال هذا وعىل واحد. حرف يف إال يختلفان ال إنهما

آخرون. قوم وذاك قوم هذا يقول إنما بالسني، وطوًرا
والقرت والقطر وتلعذم، وتلعثم والزم، الزب رضبة قولهم: الباب هذا أمثلة ومن
والفوم والثوم يشء، كل من للرديء والحفالة والحثالة وأقتار. أقطار وجمعهما للناحية
إلخ، … والَربَى والثََّرى ومطه، الحرف ومدَّ وبحثر، وبعثر واللفام، واللثام الحنطة. وهو
جاء وقد إال حرًفا تجد قلَّما املحققني: بعض قال حتى الحرص تفوت تكاد كثرية واألمثلة
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حروف أن من الرصفيون يذكره ما أما السماعي، البدل به يريد نادًرا، ولو البدل فيه
ل مفصَّ وهو القيايس، اإلبدال به يريدون فإنهم ي» و، ه، م، ط، د، ت، «أ، تسعة اإلبدال
سهولة منها: كثرية، دواٍع السماعي ولإلبدال فيه. اإلفاضة موضوعنا من وليس كتبهم يف
األثر لها فإن البيئة — أهمها وهو — ومنها منه، املبدل أو املبدل الحرفني بأحد اللفظ
عن األلفاظ من كثري يف تختلف مثًال اليمانية القبائل تجد ولهذا األلسن؛ تنشئة يف البنيِّ
يقلبونها وأولئك مثًال، الناس فيقولون سينًا السني ينطقون هؤالء فإن الحجازية، القبائل
بقلب وسعَديْش لبَّيْش وأولئك مثًال، وسعديك لبيك يقولون وهؤالء النات، فيقولون تاء

شنشنتهم. وهي شينًا الكاف
شاء إن إيضاح فضل ونمنحه القبائل لغات اختالف باب يف البحث لهذا وسنعرض

تعاىل. هللا

الرتادف (5-4)

أكثر يؤدي ما ومنها مثًال، ومكة وبغداد وفرس كرجل واحًدا معنًى يؤدي ما األلفاظ من
املعروفة وللشامة األم ألخي موضوع فإنه «خال»، مثل الحقيقة وجه عىل واحد معنًى من
أكثر عليه للداللة يُوَضع واحد معنًى بالعكس هو ما ومنها إلخ. … وللمتكرب وللسحاب
املعروف، للحبِّ والثُّوم والُفوم والُربَّ والقمح الحنطة وضعوا مثًال فإنهم واحد، لفظ من
كثرية، الباب هذا وأمثلة للجمل، منها وأكثر مئات، ولألسد اسًما، خمسني للسيف ووضعوا
فيه وضع القاموس، صاحب الفريوزبادي الدين مجد منهم: جماعة بالتأليف أفرده وقد
بالتأليف أفرد وبعضهم املألوف»، من اسمان له ما يف املسلوف «الروض أسماه كتابًا
يف كتابًا الفريوزبادي وألَّف الحية، أسماء يف كتابًا خالويه ابن فألَّف املعاني بعض أسماء
يف املرتادف ينكر َمن الناس ومن األسد. أسماء يف كتابًا السيوطي وأفرد العسل، أسماء
التي املتغايرات قبيل من هو إنما املرتادف من أنه يَُظن ما كلَّ أن ويزعم العربية اللغة
كتابه يف قال فارس، بن أحمد الحسني أبو هذا إىل ذهب ومن الصفات، باختالف تختلف
السيف نحو: املختلفة باألسماء الواحد اليشء ى «يَُسمَّ «الصاحبي»: ب املعروف اللغة فقه
األلقاب من بعده وما السيف، وهو واحد االسم إن هذا: يف نقوله والذي والحسام، واملهند

األخرى.» معنى غري معناها صفة كل أن ومذهبنا صفات،
من جماعة أن بعضهم حكى وقد اللغويني، محققي من وجماعة ثعلب مذهب وهو
حلب، يف الدولة سيف مجلس يف حرضوا الفاريس عيل وأبو خالويه ابن فيهم الفضل أهل
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ما وقال: الفاريس عيل أبو فتبسم اسًما. خمسني للسيف أحفظ إني خالويه: ابن فقال
وكذا وكذا والصارم املهند فأين خالويه: ابن قال السيف. وهو واحًدا اسًما إال له أحفظ

والصفة. االسم بني يفرِّق ال الشيخ وكأن صفات. هذه عيل: أبو فقال …؟
وهو األلفاظ يف اإلرساف إىل طريق ألنه األصل خالف الرتادف أن الواضح ومن
من مركَّبة األلفاظ إذ محصورة؛ غري واملعاني محصورة األلفاظ ألن املعقول؛ خالف
فهي املعاني أما معني، رقم عند تقف أن بد فال معينة أوضاٍع عىل الهجائية الحروف

حد. عند تقف أن يُْعَقل فال العقول ونتاج املحسوس بنات
ينبغي هذا وعىل الطاقة، بقدر األلفاظ يف االقتصاد األصل يكون أن ينبغي ثم ومن
يُقال التي األلفاظ معظم أن والحق غريه. عىل الحمل يتعذر عندما إال بالرتادف نقول أال
أنعمت أنت فإذا كذلك، ليست الواقع يف هي واحد معنًى عىل متوطئة إنها الرأي بادئ يف
عليه يدل عما قليًال ولو يختلف معنًى عىل يدل منها لفظ كل أن لك تبنيَّ فيها النظر
باآلخر أحدهما يفرسون الجمهور نجد مثًال والريب الشك لفظي أخذنا فإذا اآلخر، اللفظ
يدل فالشك بينًا، اختالًفا معنييهما بني أن مع شك، ال ِفيِه﴾: َريَْب ﴿َال تفسري يف فيقولون
القلق عىل يدل الريب أن مع اآلخر، عىل أحدهما يرتجح ال أمرين بني الرتدد مجرد عىل
مصحوب شك فالريب الشك عليه يدل الذي الرتدد من متولِّدين النفس يف واالضطراب
ريب يف هو يقال: وال ُمزِعج، ُمقِلق أي مريب؛ شك يف هو يُقال: ثم ومن واضطراب، بقلق
فإن والوهم، الظن ذلك ومثل عكس. وال بالشك الريب يُسبَق أن بد ال هذا وعىل مشكك،
واملرجوح ظن الراجح فالجانب اآلخر من أرجح أحدهما وكان أمرين بني تردد إذا الفكر
والَغَصص ق َ الرشَّ أخذنا إذا وكذلك الخطأ. فهو الهاء املفتوح أما الهاء، بسكون وْهم
يدل والثاني مائع، وكل باملاء التنفس مجرى انسداد عىل يدل األول نجد مثًال، َجا والشَّ
هذه بعض يفرس اللغويني وبعض صلب، وكل بالعظم والثالث بالطعام، انسداده عىل

ببعض. األلفاظ
الهيئة عىل تُطَلق ال األوىل اللفظة أن مع مرتادفان أنهما يَُظن وقعد، جلس هذا ومثل
عىل تُطَلق إنما والثانية ونحوهما، االستلقاء أو االضطجاع عقب كانت إذا إال املخصوصة
واقًفا وكان فجلس مضطجًعا كان فيقال: ونحوه، الوقوف عقب كانت إذا الهيئة تلك
مادة وأصل فوقه، هي حالة بعد والقعود دونه هي حالة بعد يكون فالجلوس فقعد،
تدل د» ع «ق ومادة «جالس»، نجًدا ينزل للذي قيل ومنه االرتفاع عىل تدل س» ل «ج

ألساسه. البناء قاعدة ومنه االنخفاض عىل
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االشرتاك (6-4)

عىل يدل ما ومنها املدينة لهذه «بغداد» مثل واحد معنًى بإزاء موضوع هو ما األلفاظ من
غريه يف استُْعِمل ثم واحد ملعنًى موضوًعا األصل يف يكون أن إما وهذا معنًى، من أكثر
موضوع فإنه الوطيس كلفظ األصيل، املعنى إرادة من تمنع قرينة مع املعنيني بني لعالقة
فيَُقال الظاهرة املناسبة من بينهما ملا الحرب بأس شدة عىل ويُطَلق للتنور األصل يف
وقد مجاز. الثاني ويف حقيقة األول املعنى يف وهو الحرب، وطيس َحِمي أو الوطيس َحِمي
القرائن، عن مجرًدا إطالقه بمجرد الذهن إىل يتبادر بحيث املجازي معناه يف اللفظ يُْشتََهر
الصالة مثل: رشعيٍّا، منقوًال أو رشعية حقيقة ي ُسمِّ الرشع أهل عند االشتهار كان فإن
أو اصطالحية حقيقة ي ُسمِّ العلوم أهل عند االشتهار كان وإن والتيمم. والوضوء والزكاة
واملبتدأ والتمييز الرياضيني، عند والحادة والقائمة والطرح كالرضب اصطالحيٍّا منقوًال
يف االشتهار كان وإن العربية، علماء عند والسكون والكرسة والفتحة والضمة والخرب
يف أنه مع خاصًة للبهيمة كالحيوان عرفيٍّا، منقوًال أو عرفية حقيقة ي ُسمِّ العامة ُعْرف
من واحد لكل موضوًعا األصل يف اللفظ يكون أن وإما وغريها. البهائم من أعم األصل
فأكثر ملعنيني املوضوع اللفظ هو إذن فاملشرتك املشرتك؛ فهو مستقل بوضع املعاني تلك
املشرتك وأمثلة وللسحاب. وللشامة األم ألخ موضوع فإنه الخال كلفظ متعددة، بأوضاع
وذكروا الكثري، وللجمع األب ألخ «العم» مثل معنيني األلفاظ لبعض ذكروا فقد ا، جدٍّ كثرية
معاٍن أربعة ولبعضها وللبعد. وللنية املعروف ملعناه «النََّوى» مثل معاٍن ثالثة لبعضها
به يُْلَزم وما الفحل ماء وِجمام اللبن لخمرية — همز غري من الروبة — «الرُّوبَة» مثل
بل العرشة إىل معاٍن خمسة األلفاظ لبعض وذكروا الليل. من وقطعة األعمال من املرء
الخاليَّات القصائد نظموا الشعراء من كثريًا إن حتى و«العني»، «الخال» مثل العرشات إىل

آخرها. إىل القصيدة أول من العني أو الخال لفظ قوافيها جعلوا بأن والعينيات
املعاني، عن لإلبانة ُوِضَعْت إنما اللغة إن قائًال: اللغة يف املشرتك ورود بعضهم وأنكر
تعمية بل إبانة، ذلك كان َلَما فأكثر مختلفني معنيني عىل للداللة واحد لفظ وضع جاز فلو

وتغطية.
عيوب من عيبًا كونه عن يخرج فال املعرتض ذكره ما وأما املشرتك، ورود يف شك وال
هبَّ فلو مفقوًدا، يكون أن معيبًا اليشء كون من يلزم ال ولكن هنواته، من وَهنَة االشرتاك
ذاته؟! يف مرض ألنه اإلعصار وجود ننكر أن بنا يجمل فهل والرضع الزرع فأهلك إعصار
األلفاظ ألن وذلك اللغة، يف طبيعيٍّا يكون يكاد املشرتك وقوع أن عىل عاقل. يقوله ال ما هذا
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فاالقتصاد تتناهى، وال تتجدد تزال وال كثرية واملعاني محدودة وهي الحروف من مركَّبة
يكون والتمييز معنًى من أكثر بإزاء موضوًعا اللفظ بجعل يقيض األلفاظ استعمال يف
وإذا الشامة، بأنه يُْشتَبَه ال خاٌل» فالن خد «يف مثًال: قال فمن املقالية، أو الحاليَّة بالقرائن

أمه. أخو بأنه شك فال خايل» «هذا قائًال: رجل إىل أشار
بعض يضع كأن الواضعني، باختالف الوضع اختالف منها: كثرية، االشرتاك وأسباب
بذَيْنِك اللفظ ذلك ويُْشتََهر آخر معنًى بإزاء اآلخرون يضعه ثم معنًى بإزاء لفًظا الناس
كثرة ومنها الواضعني. اختالف يُنَْىس األزمان بتطاول ثم القبيلني، كال عند املعنيني
مثل اآلخر يف ومجاًزا أحدهما يف حقيقة كأنه ويصبح يُْشتَهر حتى املجاز استعمال
اشتُِهر ولكنه الكل وإرادة الجزء إطالق من مجاز األصل يف فإنه القوم، لربيئة «العني»
ذلك وعىل املشرتكة. العني معاني جملة يف يعدونه اللغويون أصبح حتى االستعمال يف
وهذا ومجاز، حقيقة األصل يف وهي املشرتك زمرة يف اليوم تَُعدُّ التي األلفاظ من كثري
املجاز استعمال من تقلل الجاهلية عرب بأن العهد لهذا الناس بعض توهم يف الرس هو
املجاز استعمال من يكثرون كانوا كغريهم العرب أولئك أن والواقع ونثرها، شعرها يف
اليوم لنا ترتاءى أصبحت العمر عليها وتطاول املجازية املعاني تلك اشتُِهَرت ملا ولكنه
ودواوين اللغة معاجم إىل فارجع الشأن هذا يف الكثرية األمثلة أعوزتك فإن حقائق، كأنها
مورد أعذب فإنه للزمخرشي البالغة بأساس وعليك ِطْلبتك، من الكثري اليشء تجد األدب

الباب. هذا يف

األضداد (7-4)

واحد، يشء يف اجتماعهما أو اجتماعهما يمكن فأكثر معنيني عىل املشرتك اللفظ يدل قد
لألسود «الَجْون» ک ضده وعىل اليشء عىل الواحد اللفظ فيدل االجتماع هذا يمكن ال وقد
الورود من املشرتك يف يُقال ما فيه ويُقال الضد. اسم اللغة أهل عليه ويُطِلق واألبيض،
اليشء عىل يدل أنه جهة من إال عنه يختلف ال فروعه من فرع ألنه ذلك وأسباب وعدمه،
اتفق «ما كتاب يف املربد منهم: بالتأليف جماعة أفرده وقد كثرية وأمثلته فقط، وضده
الدهان، وابن األنباري، ابن الربكات أبو ومنهم التوزي، ومنهم معناه»، واختلف لفظه
الرس صدره يف ذكر وقد متداول، مطبوع وكتابه األنباري بن بكر أبو ومنهم والصغاني،

شئت. إن إليه فارجع اللغة يف األضداد أسماء ورود يف
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املجاز (8-4)

فإذا اللغوي، االستعمال مناحي يف التوسع عوامل أهم من املجاز بأن اثنان يختلف ال
البحر ماء انصباب الجري يف ينصبُّ أنه أي مثًال بحًرا اشرتيت وقلت فرًسا اشرتيت
معنًى «بحر» لفظة مدلول يف زدت أنك كما لفًظا، أسمائه يف زدت قد تكون كأنك
قوله يف الجنة عىل الرحمة إطالق هذا ومثل الجري، الرسيع القوي الفرس وهو جديًدا
أنك كما لفًظا املكان أسماء يف زدت قد فإنك َخاِلُدوَن﴾، ِفيَها ُهْم ِهللا َرْحَمِة ﴿َفِفي تعاىل:

جديًدا. معنًى الرحمة مدلول يف زدت
االستعمال كثرة بسبب تصبح املجازات من كثريًا أن الرتادف باب يف علمنا وقد
حتى بالقليل ليس حظٍّا فيه للمجاز تجد الكالم من املستعَمل تأملت أنت وإذا حقائق،
بابًا لذلك عقد وقد القبيل، هذا من اللغة أكثر أن إىل تبعه وَمن جني بن الفتح أبو ذهب

األدلة. من باملعقول مدعاه م ودعَّ األمثلة من الكثري فيه أورد الخصائص كتاب يف
وهي: ثالثة ملعاٍن الحقيقة عن إليه ويُْعَدل يقع إنما املجاز أن الفتح أبو ويعتقد
وفيه ذكرنا، كما اتساع فيه مثًال الفرس يف البحر فاستعمال والتشبيه، والتوكيد االتساع
وهو العرض شبه ألنه توكيد وفيه البحر، ماء مجرى الكثرة يف يجري جريه ألن تشبيه
عىل زيادة واملجاز العرض. من النفوس يف أثبت والجوهر البحر وهو بالجوهر الجري
رضب أن بعد به تزينت حالها، أفخر من حلية هو اللغة اتساع عوامل من عامًال كونه

بسهم. االجتماعية النهضة يف العرب
األمر بادئ يف القوم عمدة فكان اللغة، رقعة توسيع يف ثالثة ثالث املجاز أن والحق
باالشتقاق األخذ إىل ركنوا املرتجلة األلفاظ من طائفة لديهم ر توفِّ ملا ثم االرتجال، عىل
هذه ويقارب املجاز. إىل يعمدون االشتقاق يعوزهم وعندما املختلفة، بأساليبه والتوسل

التعريب. التوسع خدمة يف الثالثة العوامل
التكرار. إىل حاجة فال فيه، يُقال ما فيها يُقال املجاز أخُت والكناية

اإلسالمية األلفاظ (5)

ال بما فأمدهم بينهم، فيما بِجَرانه ضارب والجهل العرب يف فاشية واألمية اإلسالم جاء
عبابها، وَعبَّ الجديدة املصطلحات فتكاثرت العظيم واالنقالب الكثري العلم من به لهم عهد
الجديدة بمعانيها املصطلحات تلك لضم الرحب صدرها وفتحت ذاك عند اللغة فتمطت
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القادر نهوض ذاك بكل نهضت بل السبيل، هذا يف حملته ما ل بتحمُّ ذرًعا تَِضْق ولم
القرآن جاءه البسيط النزر إال ودنياه دينه شئون من يفقه ال العربي كان أن بعد األمني،
اللغة فازدحمت القوم سلطان واتسع الفتوح جاءت ثم منهما، الفائض بالفيض والسنة
االقتصادية والتطورات واإلدارية السياسية األوضاع اقتضتها التي الكثرية باملصطلحات
وتكاثرها األحداث بتجدُّد وتتكاثر تتجدد واألحكام تتواىل األحداث تزل لم ثم واالجتماعية،
بالتأليف أفردوها إنهم حتى الكثري، اليشء املصطلحات من القوم لدى استوى أن إىل

التصانيف. فيها وكثرت
وإنما ابتداًعا، وابتُِدعت ارتجاًال ارتُِجلت كلها املصطلحات تلك أن هذا معنى وليس
مع تتناسب أخرى معاٍن يف مستعملة كانت اللغة من ألفاظ إليها نُِقَلت جديدة معاٍن ُجلُّها
املصطلحات أمثلة ومن بمعانيها. األلفاظ بعض الرشيعة َعرَّبَت وربما الرشعية، املعاني
املعروف املعنى إىل الرشع نقلها ثم والرتحم، الدعاء لغتهم يف وأصلها الصالة، اإلسالمية
املخصوصة، الهيئة إىل الرشع فنقله الخضوع، وأصله الركوع ذلك ومن الظاهرة، للمناسبة
املخصوصة، الهيئة عن عبارة الرشع يف وهو والذلة التطامن أصله فإن السجود ومثله
للشهر املحرَّم ذلك ومن النَّماء، ناحية من إال تعرفها العرب تكن لم الزكاة ذلك ومن
وكان َفران، الصَّ ولصفر له يُقال كان وإنما الجاهلية يف معروًفا يكن لم فإنه املعروف
جاء فلما فيه، تقاتل وتارة تحرِّمه تارة العرب وكانت الُحُرم، األشهر من َفرين الصَّ أول
اسم فإنه الجاهلية، ذلك ومن الحرام. هللا شهر ملسو هيلع هللا ىلص النبي اه سمَّ النيسء وأُبِْطل اإلسالم
من اليشء خروج وأصله الفاسق ذلك ومن البعثة. قبل كان الذي للزمن اإلسالم يف حدث
يشء كل وكذلك قرشها، من خرجت إذا الرطبة فسقت يقال: الفساد، وجه عىل اليشء
أكثر هذا يف واألمثلة الطاعة. عن الخروج إىل اإلسالم نقله ثم فسق، فقد قرشه عن خرج
التفسري من الرشعية الكتب فلرياجع الباب هذا يف التوسع أراد ومن بها، يُحاط أن من
املصطلحات تلك من فيٍض عىل يقف فإنه وأصوله، والفقه الدين وأصول الحديث وغريب
يف ومعنًى اللغة يف معنًى معنيان، اللفظة لهذه يقولون هناك وتجدهم وهناك، هنا املنبثة
وغريها كالعربية العلوم مصطلحات سائر عن اإلسالمية األلفاظ انفردت وإنما الرشيعة.
ال بما والشمول االنتشار من تتمتع الرشعية األلفاظ فإن الشمول، معنى من للرشع ملا
بمعناها — مثًال — الصالة يعرفون الذين فإن األخرى، العلوم مصطلحات به تتمتع
املختلفة العلوم مصطلحات أما اللغوي. بمعناها يعرفونها الذين من بكثري أكثر الرشعي
النحو فمصطلحات العلوم، تلك أهل عىل مقصورة االصطالحية بمعانيها معرفتها فإن
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خالف العرويض، غري يعرفها ال العروض ومصطلحات النحوي سوى يفهمها ال مثًال
وخاصتهم. عامتهم األمة أفراد جميع بني ُمشاعة فإنها الرشعية املصطلحات

الرشع أهل عند الحقائق قبيل من الرشعية بمعانيها الرشعية األلفاظ واستعمال
بالعكس، اللغويني عند واألمر عندهم، املجازات قبيل من اللغوية بمعانيها واستعمالها
اللغوي بمعناها وهي اللغويني، عند مجاز الرشعيني عند حقيقة الرشعي بمعناها فالصالة
أقسام، الحقيقة إن البالغة: علماء يقول ولهذا اللغويني، عند حقيقة الرشعيني عند مجاز

اللغوي. ومنه الرشعي منه املجاز وكذلك الرشعية، ومنها اللغوية منها

االصطالح (1-5)

من شموًال أوسع ولكنها مصطلحات، كونها عن تخرج ال الرشعية األلفاظ إن قلنا
األخرى العلوم من علم كل أتباع من عديًدا أكثر الرشع أتباع ألن العلوم سائر مصطلحات
وتنميتها، خدمتها يف العقول وتبارت دوحتها وبسقت املعارف نطاق اتسع وملا حدته. عىل
وتكاثفت كونية إىل لسانية إىل رشعية علوم من وقواعده بمسائله منها علم كل وانماز
الكثرية للمعاني كثرية مصطلحات وضع إىل منها فرع كل يف احتاجوا وفروعها؛ أغصانها
العلوم مصطلحات عن تختلف اللسانية العلوم فمصطلحات العلوم، تلك بها زخرت التي
مثًال النحوي عند فالعامل مثًال، الفلسفة علوم مصطلحات عن تختلف وهذه الرشعية،
ذلك غري إىل والبناء واإلعراب والحال والتمييز الكالم وكذلك والفيلسوف، الفقيه عند غريه
لهم جدَّ إذا العلوم أرباب وكان علمهم. يف علم كل أهل عليها اصطلح التي الكلم من
غريهما، أو النحت أو االشتقاق إىل فزعوا أعوزهم فإن يناسبه، لفًظا له وضعوا معنًى
إذا بذلك يبالون ال ولكنهم فني املرصِّ أو اللغويني يُغِضب ًفا ترصُّ اللغة يف يترصفون وقد
ضنَّت وإذا إلخ، … واألين واملتى العندية أو الالأدرية فقالوا: يريدونه، الذي املعنى أرضوا
فقالوا: التعريب إىل فزعوا منها بغيتهم إىل للوصول يتوفقوا لم باألصح أو العربية عليهم

إلخ. … وأقرباذين وإيساغوجي وأسطقس سفسطائية
املختلفة العلوم مصطلحات ضممت وإذا غريها، عن علم كل مصطلحات تمايزت وقد
لديهم فتم املتأخرين بعض ذلك فعل وقد شأنه، له ضخم معجم لديك يتوفر بعضها إىل
كل يف املعوَّل وعليها العلم لغة هي بنفسها قائمة لغة يؤلف ذلك ومجموع الكثري، اليشء

لسان.
واالنتفاع ألزم ألنه اللغوي؛ املعجم يسبق أن يجب املصطلحات معجم أن أرى وأنا

أكثر. به
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املولَّدة األلفاظ (2-5)

والحديث الكريم القرآن هي إنما العربية اللغة منها استُِقيَت التي الكربى املنابع إن قلنا
الرسول انتقال قبل تم القرآن أن املعلوم ومن بعربيتهم، املوثوق العرب وكالم النبوي
املوثوق العرب كالم فبقي بانتقاله، ُخِتم النبوي الحديث وأن يسري بزمن األعىل املأل إىل
أثر عىل ألسنتهم واضطربت القوم سالئق اختلت أن إىل به الثقة واستمرت بعربيتهم
حتى الهجري األول القرن بساط ينطوي كاد فما وصفرائها، األمم بحمراء اختالطهم
بكالمهم الثقة أجل فامتد العرب أما العرب، من املتحرضة كالم عىل االعتماد عمر انقىض
كانت قليلة قبائل يف إال الثالث، القرن بعد ما إىل يطل لم ولكنه األول القرن بعد ما إىل
البوادي بعض يف الضاربة أو العمران، عن املنقطعة الجبال بعض شعاف يف معتصمة
حارضة عن فاألخذ بهم، يُعتدُّ ال رشاذم وهم القليل يف إال بالحرض تتصل ال التي النائية
والفرزدق بجرير ينتهي البادية أهل من إليها الرتداد يكثر أو بها يتصل ومن العرب
رأسها: وعىل الدولتني مخرضمي من املولَّدين طبقة تبدأ هناك ومن طبقتهما، يف ومن
الطبقة هذه عهد يف حدث فما طبقتهم، يف ومن الحباب بن ووالبة عجرد وحماد بشار
ى يَُسمَّ األلفاظ من املولدون أحدثه ما أخرى وبعبارة مولًدا، ى يُسمَّ األلفاظ من بعدها وما
والدخيل املعرب يقابل كما عربية، وهذه مولدة لفظة هذه فيقال العربي ويقابله امُلَولَّد

الصميم. من وهذا معرب لفظ هذا فيقال الصميم بالعربي
األصمعي كان النِّْحرير ذلك من الحرص، تفوت تكاد كثرية املولدة األلفاظ وأمثلة
والعربي والتأوه التألم عند تقال كلمة وأخ مولَّد، هو وإنما العرب كالم من ليس إنه يقول
الفطرة ومنه الثقل، من النائم به يشعر ما وهو الكابوس املولَّد ومن املهملة، بالحاء أح
قال التفرج ومنه اإلسالمية، األلفاظ من وهي الفطر زكاة أو الفطر صدقة والعربي
األول املتكلمني، مذاهب من والقدرية الجربية ومنه الغم، انفراج من مأخوذ ولعله النووي:
بأن يقول من عىل يُْطَلق والثاني مختار غري أفعاله يف مضطر اإلنسان يقول من عىل يُْطَلق
القدر. أهل ولآلخرين الجرب أهل لألولني ويقال ألفعاله، وخالق باختياره فاعل اإلنسان
يغىش كان كويف رجل وطفيل إليها، يُْدَعى أن غري من الوالئم يأتي من وهو الطفييل ومنه
الضيفن وعربيُّه فعله، مثل يفعل من كل إليه فنُِسب ذلك يف ويبالغ دعوة غري من الوالئم
من فيأكل طعامهم يف القوم عىل يدخل ملن والوارش دعوة، غري من الضيف مع يجيء ملن
إىل يُْدَعى أن غري من معهم فيرشب رشابهم يف القوم عىل يدخل ملن والواغل دعوة، غري
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إليه يصل ما أعىل وهو البحران ومنه واالحتيال، االفتعال وهي املخرقة املولَّد ومن الرشب.
وهي فشيئًا شيئًا املرض َسْوَرة بكرس البدء أو املوت إال بعده وليس الشدة من املرىض
حسب بمعنى بس ومنه منهم، وليس بالبغداديني تشبه إذا تبغدد ومنه طبي، اصطالح

وأنشدوا: القطع وهو البس من مأخوذ عربي هو وقيل

ال��ك��الم م��ن ع��ب��ي��د ي��ا ف��ب��س��ك ل��ق��ي��ن��ا م��ا ع��ب��ي��د ي��ح��دث��ن��ا

ثنائي حسب بمعنى املستعمل بس ولفظ ثالثي القطع بمعنى البس أن ترى وأنت
لكان قطًعا اقطعه بمعنى ا بسٍّ كالمك بس أي ا بسٍّ آلخر قائل قال لو نعم بينهما، وشتان

القول. يف واإلقذاع للهذيان الفشار ومنه بالحدس، القول وهو التخمني ومنه صوابًا.

تنبيه (3-5)

ساكنًا كان بأن ما، تغيريًا العامة غريته ثم األصل عربي كان لفظ كل املولد من يَُعدُّ
حروفه بعض قدمت أو بالعكس أو همزه فرتكت مهموًزا أو فسكَّنته متحرًكا أو فحرَّكته
ويف َسِمح، رجل: يف تقول العرب أن ذلك مثال ذلك، إىل وما … حذفت أو بعض عىل
وحش، وبلد وعر، وجبل شغب، الناس يف وحدث مغص، أو مغس بطنه ويف حفر، أسنانه

تحركها. والعامة العني بسكون ذلك كل القوم، حلقة يف وحلبس
وهي لقطة وهذه الخيار، أي التخمة من وهو بالتخمة فالن أُِصيب العرب: وتقول
النخل، وسعف املعروف، للنجم الزهرة وطلعت املعروف، املر للدواء الصرب وتناول تحفة،
ومرأني، الطعام هنأني تقول: والعرب تسكنه. والعامة بالتحريك ذلك كل للهيئة، والسحنة

ترتكه. والعامة بالهمز ذلك كل عليهم، وترأست القوم، عىل وطرأت
فيه تزيد والعامة لوجهه، وكبَّه هللا، وتعسه كرة، وهذه عزب، رجل تقول: والعرب
كثرية ذلك وأمثلة لوجهه. وأكبه هللا، وأتعسه أكرة، وهذه أعزب، رجل فتقول: الهمزة
منهم: جماعة بالتأليف أفرده وقد األدب، ودواوين اللغة معاجم ثنايا يف مبثوثة تجدها
عقد وقد الخواص، أوهام يف الغواص درة يف والحريري الفصيح، ذيل يف البغدادي املوفق
الجزء يف ا خاصٍّ بابًا السيوطي الجالل له وعقد باب، من أكثر الكاتب أدب يف قتيبة ابن له

وأنواعها. اللغة علوم يف املزهر كتابه من األول
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والتعريب املعرب (6)

بعضهم اشرتط وقد لغتها، غري يف ملعاٍن األلفاظ من كالمها يف العرب استعملته ما املعرب
كان فإذا ورسداب، وجوقه إبريم مثل نكرًة العجم من العرب تتلقاه الذي اللفظ يكون أن

أعجميٍّا. يسمى وإنما معربًا ى يَُسمَّ فال وإسحاق وإسماعيل إبراهيم مثل علًما
بتغيري العربية اللغة إىل أجنبية لغة من الكلمة نقل هو التعريب أن تعلم هذا ومن
«شكر»، معرب فإنه «سكر» التعريب: عند تغري ما مثال أيًضا؛ اإلعراب ى ويُسمَّ بدونه أو
فإنه وهنزمن «بنفشه»، معرب فإنه وبنفسج «كليد»، معرب فإنه املفتاح وهو وإقليد
والبخت والكاغد النوروز تغيري: غري من ُعرِّب ما ومثال الناس. ملجمع «انجمن» معرب
فالتعريب نمائها، أساليب من يَُعدُّ أخرى من لغة استمداد أن جرم وال هذا الحظ. بمعنى
حتى الكلم من طائفة اللغة هذه تناولت فقد توسعها، عوامل أحد العربية للغة بالنسبة
املخلوقات تشبه الحية اللغة ألن عاب، من عليها ذلك من وما ودمها لحمها من أصبحت
من لغة تنتزعه ما األغذية هذه عداد ويف األغذية مختِلف إىل ونمائها بقائها يف تفتقر
اللغات بعض تكون فقد وإال البنية قوية اللغة كانت إذا هذا الكلم، مختِلف من أخرى
فإنها الرتكية اللغة يف وقع كما تشاء، ما وتذر تشاء ما تأكل آخر لبعض خصيبًا مرًعى
وعرس بشمت ولكنها الرشه النهم أكل منهما وأكلت والفارسية العربية بجارتيها عاثت

… حائرة تزل ولم أمرها يف فحارت اْزَدَرَدتْه ما هضم عليها
والتمثيل الهضم عىل اللغات أقوى من — الحمد وهلل — فهي العزيزة لغتنا وأما
تمثيل أيما وتمثلها تهضمها أن تربح فال تزدردها ثم شاءت لغة أية من اللفظة تنتزع
وأئمتها اللغة علماء إن حتى منها، الصميم يف كأنها وتصبح تصاريفها عليها وتجري
تمييز األحيان من كثري يف عليهم يتعذر بل ويتعرس الحرية كل الباب هذا يف ليحارون
البتة، غريها من يشء فيها يكون أن إنكار إىل ببعضهم األمر أدى حتى الدخيل من األصيل
منها هو ما ويخرجون نكثًا وينكثونها عراها يفككون فأخذوا آخرين عىل األمر وانقلب
الهوس بهم بلغ بقوم ظنك وما أهله، غري إىل ويردونه أصله غري إىل فينسبونه الذؤابة يف
شذوذ لعمرك وهذا العرب؟! لغة صميم من «األدب» لفظ أخرجوا حتى الناحية هذه يف
ألن الشأن هذا يف الناس لهؤالء املناقشة مقام يف ولسنا التطرف. يف وتطرف الشذوذ يف
من الباحث يجتنيه ما أهم إن نقول أن نريد ولكنا املقام، هذا غري يف مقاًال معهم لنا
الطرق تلك معرفة ألن أسالفنا، عليها سار التي بطرقه اإلملام هو التعريف باب يف الثمر

31



العربية اللغة علوم تاريخ

وضع يف العقبات من بسبيله نحن ما تذليل يف به نستعني ما أهم من منعرجاتها وسري
أنهارها. وتدفقت فيضها فاض التي العلمية املصطلحات

ويكلفونها لغتهم سجية عىل السبيل هذه يف يسريون كانوا أوَّلينا أن يف نشك ال نحن
أوصلوها حتى نهمتها، ويشبع حاجتها يسد ما بكل إمدادها يف يقرصون وال طاقتها فوق
أن شاءوا ما عنهم فوعت البيان، يف والنََّصاعة املادة يف البسطة من إليه أوصلوها ما إىل
ومحسوس ومنقول معقول من حملوها ما بحمل ذرًعا تضق ولم وأدب علم من يوعوها
وتغذية صادقة خدمة من منهم تطلبته ما بكل عليها يبخلوا لم كما محسوس، وغري

صالحة.
غريها اإلسالمية والنهضة الكريم القرآن مجيء بعد اللغة بأن اليوم متأدب يشك فهل
العلوم لغة بني قارنت فإذا اإلسالم؟ صدر يف غريها العبايس العرص يف هي بل قبلهما،
وهل قصية، واملسافة بعيًدا البون تجد الجاهلية عرب ولغة والكونية والرشعية اللسانية
امرئ لغة عن تختلف تآليفهم يف رشد وابن والرازي الغزايل لغة أن يف مرتاب يرتاب
والتوسع بالخدمة املعرفة أهل يتعهدها لم لو هؤالء لغة وأن وزهري، والنابغة القيس

الغزيرة؟ واملعارف الكثرية العلوم بتلك ذرًعا لضاقت والتهذيب والصقل
املتهيب، الجبان موقف نقف أال باملعارف يتدفق عرص يف ونحن علينا فيجب نحن أما
أولينا أعمال من ونتخذ املنيعة، العقاب هذه بني من الحبًا طريًقا لنا نشق أن إال علينا وما
لهذا العربية أبناء واجب من كان ولهذا السبيل، هذه يف به ونستنري عملنا يف به نأتم مناًرا
الحياة طريق تمهيد يف يذرون وما يأتون ما ليعرفوا بحثًا الناحية هذه يقتلوا أن العهد
أن البعيد من وصار هائًال، تطوًرا األفكار فيه تطورت الذي العرص هذا يف هذه للغتهم
املحارضة هذه آخر يف وسننرش لكتف. كتًفا بنيها أفكار مع مشت إذا إال للغة قائمة تقوم
العلماء أفرده ما إىل يرجع أن الباحث وعىل األولون، سلكها التي التعريب طرق من نماذج

… الواسع الباب هذا يف املهمة التآليف من
وكيفية اشتقاقها ورضوب معانيها ومعرفة الكلمات ضبط أن إىل أناس وذهب
بعد سيما وال مستعارة، أو اللغة يف أصل الكلمة هذه أن معرفة عن يغني استعمالها
ما له ويكون املستعرية اللغة من مكانه يأخذ أن يلبث ال املستعار اللفظ بأن نحكم أن
سنخه؟ إىل والرجع أصله عن البحث من علينا تعود فائدة فأي عليه، ما وعليه لألصيل
أن إىل آخرون وذهب بالباطل؟ اللهو ألوان من ولون العبث رضوب من رضب إال هذا وهل
وفلسفتها اللغة تاريخ دراسة يف معني أكرب وهي الثمر، كثرية الفوائد جمة املباحث هذه
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التاريخية الفوائد من ذلك غري إىل بقائها وعوامل نمائها أرسار معرفة يف نصري وأقوى
واللغوية.

املعرب؟ يُْعَرف بماذا (1-6)

عىل القاطع الدليل يقوم أن إىل النَِّجار عربية تكون أن العرب تستعملها كلمة كل يف األصل
تُستعَمل كلمة مقارنتها أو موافقتها بمجرد بالتعريب عليها الحكم ينبغي وال ُمعرَّبة، أنها
لغتهم إىل العجم نقلها وقد أصًال العربية يف الكلمة تكون قد إذ العجمية، اللغة يف بمعناها
كما لغاتهم، إىل الشعوب من كثري نقلها وقد العربية يف أصل فإنها «الجمل» لفظة مثل
ولدت أن بعد اندثرت قديمة لغة من موروثة ألنها لغة من أكثر يف أصًال الكلمة تكون قد
األرض فإن وغريهما، واإلنجليزية العربية يف املستعملة «أرض» كلمة ذلك مثال لغات، عدة
اسًما لألرض تعرف ال بقيت األمم من أمة أن يُعَقل فال األمم ُوِجدت منذ باألمم معمورة

العادة. تحيله أمر هذا منها فاستعارته أخرى أمة من سمعته أن إىل
أوعر اجتياز بعد إال إليه التوصل يمكن وال وأغمضها، األبواب أضيق من الباب وهذا
سواء فضلُّوا هدى غري عىل املباحث هذه يف خاضوا أقواًما نجد ثم ومن وأصعبها، املسالك
هي كلمات ينسبون تراهم فبينما مفرغة، حلقة يف يدورون كأنهم حريى فرتاهم السبيل
صميم من هي كلمات بالعربية يلصقون تراهم إذ عجمي نجار إىل الصميم يف العربية من
رجعَت والعناء الشدة وبعد الطريق بُنَيَّات بك سلكوا بالدليل طالبتهم وإذا العجمية،
بعض السبيل هذه يف األقدمون وضع وقد باإلياب. الغنيمة من ورضيت اليدين صفر
عجمية تُْعَرف قالوا فائدة، من تخلو ال ضآلتها عىل وهي السالك، بها ليهتدي َوى الصُّ

بوجوه: االسم
األعالم. أحد ذلك ينقل بأن النقل، أحدها:

مفقود الوزن هذا فإن «اإلِبَْريَْسم» مثل العربية األسماء أوزان عن الكلمة خروج الثاني:
من ليس ما يف يخلطون قد ألنهم ضبطه يف اختلفوا فلذلك العربية، األسماء أبنية يف
ذلك كل فيه اختلفوا وملا ضبطه أخطأهم ملا العربية األوزان من كان ولو كالمهم،

االختالف.
«نركس». معرب فإنه «نرجس» مثل راء بعدها نونًا االسم أول يكون أن الثالث:

«مهندس» فيه قالوا ولذلك «مهندز»، مثل دال قبلها زايًا الكلمة آخر يكون أن الرابع:
به. لهم إلف ال عما ليبعدوا
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معربا فإنهما و«الجص»، «الصولجان» مثل والصاد الجيم الكلمة يف يجتمع أن الخامس:
و«كج». «كوجان»

املعروفة، الحربية لآللة «منجنيق» مثل والقاف الجيم فيه يجتمع أن السادس:
للقرص، و«الجوسق» الخف، فوق يُْلبَس للذي و«الجرموق» للرغيف، و«الجردقة»
من للجماعة و«الجوقة» للبندق، و«الجالقق» «جوالة»، املعروف للوعاء و«الجولق»

الناس.
وهي الذََّالقة، حروف أحد من خاٍل وهو خماسيٍّا أو رباعيٍّا االسم يكون أن السابع:
تخلو ال ولذا الحروف أخف وهي لب»، من «فر قولك: يجمعها ن» م، ل، ف، ر، «ب،
فيُْلَحق حروفها، لكثرة الثقل من األوزان هذه يف ملا والخماسية الرباعية األسماء منها
«الزئبق»، يف لغة فإنه «الزاووق» مثل الخفة نحو بها لتنحو الحروف هذه بعض بها
حروف من خالية أنها مع بعربيتها قالوا فإنهم «عسجد» كلمة األصل هذا عن وشذ
الجيم تجتمع «قد الخامس: الوجه عىل متعقبًا «التهذيب» يف األزهري وقال الذالقة.
عينيه، فتح إذا الجرو جصص قولهم ذلك من العربية، الكلمات بعض يف والصاد

بالحديد.» الحديد رضب والصج مأله، إذا إناءه فالن وجصص
الطري. وهو «تازه» معرب فإنه «الطازج»، مثل االسم يف والطاء الجيم تجتمع أن الثامن:
معربة، فإنها الجزرة وهي «االصطفلية» مثل والطاء الصاد االسم يف يجتمع أن التاسع:
االبتالع وهو الرسط من مأخوذ الرساط أصله إذ السني بدل فيه فالصاد الرصاط وأما

بكثرة.
البسيط وهو «ساده» معرب فإنه «ساذج» مثل والذال السني االسم يف يجتمع أن العارش:
يخالط ال واحد لون عىل يكون وما فيه نقش ال ما األصل يف وهو يشوبه، عما الخالص

غريه.
فإنها معروفة بقلة وهي «سزاب»، مثل والزاي السني الكلمة يف يجتمع أن عرش: الحادي

معربة.
العرب كالم يف «ليس سيده: ابن قال شني، بعدها الم الكلمة يف يجتمع أن عرش: الثاني
الالمات»، قبل العرب كالم يف كلها الشينات ألن محضة، عربية كلمة يف الم بعد شني
يف الجاحظ وقال «شغل». كلمة بخالف عربية ليست الهدم بمعنى التفليش فكلمة
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بتقديم الذال وال الضاد وال السني وال الظاء تقارن ال الجيم إن والتبيني» «البيان كتابه
تأخري. وال

اللغات علماء توصل وقد السبيل. هذه يف األعالم من األقدمون وضعه ما مجمل هذا
إال ذلك وما بعضها، إىل الوصول األقدمني عىل يعز كان الباب هذا يف أصول إىل العهد لهذا
واإليغال منها القديمة سيما وال املختلفة اللغات دراسة إىل املسترشقني جماعات النرصاف
وفقهها اللغات أصول دراسة يف الوسع وبذل دفائنها، واستشارة البعيدة القرون أحشاء يف
يحملون وهم املباحث هذه عن صدروا وقد جهاتها، جميع من املختلفة بفروعها واإلحاطة
فحكمهم الباب هذا يف حكموا فإذا البعيد، التاريخ غيابة يف مطموًرا كان ما العلم من
الشأن هذا يف القواعد من وضعوا ما أمثلة ومن والحل. العقد أمر يرجع وإليهم الفصل
أو جغرافية صالت اللغتني هاتني أهل بني وكان ومعنى، لفًظا كلمتان اتفقت إذا قولهم:
نتاج من املعنى ذلك كان فإذا يُنَْظر بالواسطة، أو مبارشة نحوها أو سياسية أو تجارية
ح يُرجَّ ومحاصيلها، بالدهم منتوجات من أو مصنوعاتهم من أو األمتني تينك إحدى قرائح
كانت العرب فإن «الساعة» ذلك مثال غريها، إىل منها منقوًال اللغة تلك يف أصًال يكون أن
أجزاء عىل تدل التي املعروفة اآللة أبدعوا ملا ثم الزمن، من املخصوص الجزء عىل تطلقها
فإذا االسم، بهذا اآللة تسمية إىل األمم أسبق فهم اللفظة هذه عليها أطلقوا وتعيينها الزمن
استعاروها بأنهم نقطع املعنى بهذا اللفظة هذه استعملوا مثًال الرتك أو الفرس سمعنا
علوم دوَّنوا عندما العرب وضعها التي املصطلحات من كثري هذا ومثل العربية. اللغة من
استعملت الرشقية األمم بعض رأينا فإذا وغريها، وتمييز وإضافة عطف مثل: لسانهم،
استعاروها بأنهم نجزم منها تقرب معاٍن يف أو العرب عند معانيها يف املصطلحات هذه
ومن غريهم. قبل املصطلحات هذه دونوا العرب بأن علمنا إذا هذا العربية، اللغة من
العرب أن علمنا فإذا العالم، لغات معظم ويف العربية يف موجودة فإنها القهوة كلمة ذلك
املسماة املخصوصة الثمرة هذه عىل أطلقوها ثم الخمرة عىل اللفظة هذه يطلقون كانوا
هذا علمنا إذا األخرى، البالد إىل انتقلت ثم األصل يف اليمن بالد منتوجات من وهي بالبن
من ونحوها والغزال الجمل ذلك ومن النَِّجار، عربية املعنى بهذا اللفظة هذه بأن نقطع

غريها. إىل نُِقَلت ومنها بها خاصة كانت أو العرب بالد يف تكثر التي الحيوانات
يُحَمل ومنها الهند بالد وبعض والصني التيبت بالد يف يُنْتَج مثًال املسك أن علمنا وإذا
والفارسية األصل السنسكريتية يف مستعملة اللفظة هذه أن وعلمنا العالم، بالد سائر إىل
إىل انتقلت ومنها األصل سنسكريتية هذا بمعناها اللفظة هذه أن نعلم وغريها؛ والعربية
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وغريها، السنسكريتية يف فإنه الكافور ذلك ومثل بالواسطة. أو مبارشة اللغات من غريها
اسمه وأن وملقا واليابان الصني بالد الطيب من النوع هذا مصدر أن عرفنا إذا ولكنَّا
اللغات، من غريها إىل انتقلت ومنها األصل ملقية كلمة أنها عرفنا «كابور»، امللقية باللغة
«فيفاال». أو «بباال» السنسكريتية اللغة يف وهو الهند بالد مصدره فإن الفلفل ذلك ومثل

الحرص. بها يحيط يكاد ال كثرية هذا يف واألمثلة
اللغات دفائن استشارة إىل انرصفوا العهد لهذا اللغات دراسة يف املتبحرين إن قلنا:
بينها وقارنوا فروعها، واستخرجوا دقيًقا، درًسا أصولها ودرسوا رموزها، وحلوا القديمة
مهمة، وعلوم جمة معارف إىل توصلوا وبذلك وغريها، والنحو والرصف املادة حيث من
مندثًرا، أو باقيًا يكون أن إما األصل وهذا واحد أصل إىل اللغات من طائفة كل أرجعوا وقد
بالقدم، العريقة القديمة العصور منذ تدوينها إىل أهلوها سارع التي هي الباقية فأصول
فنمت فروعها أما الخالية، القرون طيات يف مطمورة فبقيت ن تُدوَّ لم التي هي واملندثرة

ينتظر. ما ومنها نحبه قىض ما ومنها أثمرت، ثم وأورقت
ألم بنات — مثًال — والكلدانية والعربانية العربية اللغة بأن القول إىل ذهبنا فإذا
اللغات، هذه بني مشرتكة بقيت األلفاظ من كثريًا أن نعلم بناتها، وعاشت هلكت واحدة
معاٍن عىل أو واحد معنًى عىل دالة اللغات هذه من واحدة من أكثر يف لفظة رأينا فإذا
اللفظة هذه تكون أن نرجح بل أخرى، دون لغة يف بأصالتها الحكم يمكننا ال متقاربة
هذه إحدى يف لفظة وجدوا إذا وبالعكس منها، كل يف أصل فهي األم؛ اللغة مرياث من

اللغة. هذه يف أصًال كونها يف يشكُّون أخواتها سائر منها تخلو اللغات
ترجع أكثر أو لغتني يف لفظة وجدوا إذا أنهم وهي أغلبية، قاعدة وضعوا هذا وعىل
يرجحون اللغات، أو اللغتني إحدى أخوات يف اللفظة تلك يجدوا ولم مختلفة أصول إىل
مثًال القديمة واملرصية العربية يف لفظة وجدوا إذا ذلك مثال األخرى، اللغة إىل انتسابها

مرصية. أنها يرجحون الكلدانية وال العربية يف يجدوها ولم

التعريب؟ يف التغيريرضوري هل (2-6)

يجري ما ومنها ونوروز، بخت مثل التعريب قبل حاله عىل يبقى ما املعربة الكلمات من
كثريًا. أو كان يسريًا التغيري عليه

التغيري إىل دعت إذا إال حاله عىل األصل وإبقاء التغيري عدم الباب هذا يف واألصل
زيادة غري من الرضورة تلك به قضت ما بقدر يكون التغيري ولكن إليه، فيَُصار رضورة
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الرضورة، تقيضبه وال الحاجة إليه تدعو ال تغيريًا نجد ما كثريًا فإن هذا ومع نقصان، وال
و«الدهقان» داعية، رضورة غري من عينًا ألفه ُقِلبَت «كاك» معرب فإنه «الكعك» ذلك مثال

العجم. من الزراعة أهل ومقدم القرية رئيس أي خان» «ده معرب
بمعنى «البد» كلمة مثل الزم، غري وآخر الزم تغيري الواحدة الكلمة يف يجتمع وقد
لئال الزم القلب وهذا عربية، باء املثلثة الفارسية الباء فيه ُقِلبَت «بت» معرب فإنه الصنم
هو كما الزم غري القلب وهذا داًال التاء وقلبت منها، ليس ما العربية الحروف يف يدخل

ظاهر.
بعض عىل تعريبها امُلَراد األعجمية الكلمة اشتمال منها: كثرية التغيري وأسباب
البحث. هذا أول يف ذلك إىل أرشنا كما العربية اللغة يف لها وجود ال التي العجمية الحروف
يف موجودة هي أو العربية يف لها وجود ال حركة األعجمية الكلمة يف يكون أن ومنها
مشوبة بضمة «زور» كلمة من معربة فإنها القوة بمعنى «زور» كلمة مثل ضعيفة، لغة
العربية يف املشوبة الضمة وجود لعدم خالصة بضمة التعريب عند فأُبِْدَلت بالفتحة،
وقد نرمني»، «ناي معرب فإنها املعروفة الطرب آلة «ناي» مثل الثقل، ومنها املشهورة.
«صك» مثل األحرف، ثالثة من األعجمية الكلمة نقص ومنها للخفة. الثاني شطرها ُحِذف
األعجمية الكلمة كون ومنها آنًفا. عرفت ما عىل الثنائي «جك» معرب فإنه الكاف بتشديد
مثل قبله، همزة زيادة أو تحريكه إىل التعريب عند فيُضطر ساكن، بحرف مبدوءة
األعجمية الكلمة يف يجتمع أن ومنها املعروف. الثمر وهو «هليله» معرب وإهليلج هليلج
كما «آبزن» تعريب «أبزن» مثل أحدهما، فيَُحرَّك حده غري عىل سكونًا ساكنان حرفان
الكلمة يف اآلخر الحرف كان فإن اإلعراب، بحركة املعربة الكلمة آخر تحريك ومنها تقدم.
من لنوع و«لوزينه» العروة ذات وللجرة الرشاب ملكيال «دوره» رسمية هاء األعجمية
وقد اإلعراب لحركة قابل آخر حرف إىل الهاء هذه قلب وجب للكوة، و«روزونة» الحلوى
وروزونة، ودورق لوزينج فقالوا تاء أو قاًفا قلبوها وربما األكثر وهو جيًما قلبها اعتادوا

«نيزك». إىل القصري الرمح وهو «نيزه» كلمة أعربوا وعليه كاًفا الهاء هذه تُقَلب وقد
األعالم صيانة وجوب يف األعالم بعض تشدد وقد محله. يف كلٌّ يُْعَرف كثرية وأسباب
تغيري كل من األعجمي العلم صيانة يجب بعضهم: قال حتى اإلمكان بقدر التغيري من
وهو تغيري، أدنى غري من أهلها ينطق كما بها ننطق أن فيجب املئونة من ذلك كلفنا مهما
غري أمر به لها عهد ال ما بإجراء األلسنة عىل الحكم ألن التطبيق عرس ولكنه وجيه رأي

الواقع. به يشهد كما يسري
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العربية؟ الكلم بأوزان املعرب إلحاق يجب هل (3-6)

العرب. كالم بأوزان امُلعرَّب إلحاق يجب أنه إىل اللغويني بعض ذهب
ما إىل يردونه األعجمي االسم أعربوا إن أنهم العرب مذهب «من الحريري: قال
من موضع ما غري يف الرأي هذا كرر وقد وصيغة»، وزنًا لغتهم يف نظائره من يُستعَمل
الجوائب طبعة من ٦١ صفحة يف جاء ما منها الخواص»، أوهام يف الغواص «درة كتابه
هذا كالمه اح ُرشَّ عليه أنكر وقد الشطرنج، بحث يف ٨٠ الصفحة ويف دستور، بحث يف

أوهامه. من وعدوه الرأي
العرب. كالم أوزان إىل يَُردَّ أن املعرب يف يجب ال أنه اللغة علماء جمهور عليه والذي
يلحقوه، لم وربما كالمهم بأبنية ألحقوه ربما املعرب االسم أن سيبويه كتاب يف جاء وقد
وقد فصله. ما آخر إىل واآلجر اإلفرند يلحقوه لم ومما وبهرج، درهم بأبنيتهم ألحقوه فما
يف البطليويس السيد وابن «املعرب» كتاب يف الجواليقي منصور أبو الناحية هذه أوضح
بعض ويُبَْدل فيه ويَُزاد منه يُنَْقص ما باب يف الكتاب» أدب رشح يف «االقتضاب كتاب

.١٩٠١ سنة بريوت طبعة من ٢١٥ الصفحة يف حروفه
اللغة أبنية إىل املعربات رد يشرتطون ال العربية أهل من الجمهور فإن وبالجملة
العربية عىل املقحمة املعربات لتكون بسهولة جاء إذا ذلك يستحسنون ولكنهم العربية،
كالمهم يف أدخل نريوز ألن نوروز من أكثر «نريوز» استعملوا ولذلك بأوزانها، شبيهة
املعارصين بعض إليه يذهب ما سخف نعلم وبهذا وعيثوم، كقيصوم ألنه به وأشبه

العرب. بأوزان املعربات إلحاق وجوب من املتشددين

تنبيه (4-6)

األسماء فأحىص سيبويه العربية اللغة يف واألفعال األسماء أبنية استيعاب حاول من أول
وزاد مثاًال، ٢٢ عليه وزاد سيبويه ذكره ما منها فذكر الرساج ابن جاء ثم األمثلة، من ٣٠٨
السعدوي القاسم أبو فتََقرَّى خالويه، ابن فعل وكذلك يسرية أمثلة الجرمي عمرو أبو
فاستوى االستقصاء يف جهده وبذل العربية األسماء أبنية القطَّاع بابن املعروف اللغوي
أبنية عن ما بناء بخروج يقيض أن ألحد يجوز فال الباب، هذا يف األمثال من ١٢١٠ لديه

وضبًطا. معرفًة ويقتلها األمثلة هذه يستقِص لم ما العربية اللغة
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املعرب ترصيف (5-6)

املنقولة األعجمية فاألعالم األجناس. أسماء والثاني األعالم، األول قسمني: إىل املعرب ينقسم
يف أعالًما تُستعَمل وإنما جمودها أو اشتقاقها أصول عن العربية يف يُبَحث ال العربية إىل
من مخصوصة أحكاًما إال الترصيف من يدخلها وال األعجمية، يف أعالًما كانت كما العربية

ونحوهما. وتصغري جمع
البأس بمعنى اإلبالس من مأخوذ مثًال إبليس إن يقال أن هذا بعد يجوز فال
عربيان لفظان واإلسحاق اإلبالس ألن أبعده، إذا هللا أسحقه من وإسحاق واالنكسار
عربي. لفظ من األعجمي االسم يُشتَق أن يُْعَقل وال أعجميان، َعَلمان وإسحاق وإبليس

إىل صار إذا أعرق مثل: التصاريف بعض األعالم بعض من يُؤَخذ أن يجوز نعم
أعجمية، مدينة وهي دوالب قصد إذا ودولب أعجمي، العراق بأن القول عىل العراق
من الصيغ بعض اشتقاق يجوز أنه يُْعَلم وبهذا بالبغداديني، تشبه إذا تبغدد ويقولون
علم اشتقاق زاعم يزعم أن قطًعا يجوز وال العربية، إىل املنقولة األعجمية األعالم بعض
ألنه القبيل هذا من اللغة معاجم يف مبثوثًا تراه ما يغرنك وال عربي، لفظ من أعجمي

الغالب. يف ذهول عن صادر
عن العربية يف يُبَحث أن ينبغي فال املعربة األجناس أسماء وهو الثاني الرضب وأما
فيكون فيه للعربية شأن ال عجمي أصل من يكون أن إما االشتقاق هذا ألن اشتقاقه،
لفظ من االشتقاق يكون أن وإما التخليط، إىل يؤدي قد الذي الخلط قبيل من عنه البحث
وإنما بالعكس، يُعَقل ال كما العربي من األعجمي يُشتَق أن يُْعَقل ال إذ محال وهو عربي
يُعَقل وال وتوليد نتاج االشتقاق ألن الواحدة اللغة يف بعض من بعضها األلفاظ تُشتَق
إال النُّوق تنتج أن املحال ومن الشأن: هذا يف بعضهم قال نوعه، غري من اليشء يتولد أن
أن ادعى كمن كان العربي من املعرب األعجمي اشتق ومن إنسانًا، إال املرأة وتلد حورانًا
به يُعبَأ ال تخليط فهو األصل هذا يخالف مما اللغة كتب يف ورد وما الحوت، من الطري

إليه. يُصار أن يجوز وال
اسم من االشتقاق وأما غريه، من املعرب األعجمي االسم اشتقاق يف الرأي هو هذا
هذا عىل تجري ما كثريًا والعرب فيها، شائع العربية يف فمعروف املعرب األعجمي الجنس
اللجام يف ترصفوا تراهم أال الصميم، العربي عىل الجارية األحكام املعربات من الرضب
وفرس ملجم ورجل إلجاًما يلِجم ألجم فقالوا: أصيل عربي لفظ يف ترصفهم معرب وهو
يدوِّن ن دوَّ فقالوا: دخيل وهو الديوان يف ترصفوا كما تلجًما، يتلجم م تلجَّ وقالوا: ملجم،
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درهم قولهم من وأصله أبطله، إذا بهرجه وقالوا: ن، ُمدوَّ والعلم ن، ُمدوِّ والرجل تدوينًا،
والباطل. الزََّغل به ويَُراد «نبهره» ُمعرَّب وهو رديء، أي بهرج

والخالصة

عربي لفظ من ا مشتقٍّ املعرب األعجمي االسم يكون أن الوجوه من بوجه يجوز ال إنه
األعجمي االسم من االشتقاق أما نكرة، أو األعجمية اللغة يف علًما األعجمي االسم كان سواء
تعريب «قابوس» ابنه العرب بعض ى َسمَّ فإذا األعالم، يف ويندر النكرات يف فيكثر املعرب
يُشتَق أصل أنهما أو نْي مشتقَّ الَعَلمني هذين كون عن يُبَحث فال شرين ابنته أو «كابوس»
مشتق، هو أين ومن مشتق هو هل يسألوا ولم «زئبق» فقالوا «زيوه» وعربوا منهما،
بالزئبق، مطليٍّا كان إذا ُمزأبَق ودرهم الدرهم زأبق فقالوا منه واشتقوا به ترصفوا ولكنهم
وثوب ق ُمزوَّ ووجه وتحسن، تزين إذا تزويًقا تزوق وقالوا والزاووق، الزوق فيه: وقالوا

مزروق. فتقول: العامة وتحرفه مزيَّن بمعنى ق مزوَّ
فقالوا: املعربة، األجناس أسماء من كثري ترصيف يف أسالفنا مىش األصل هذا وعىل
معرب، أعجمي وهو القرطاس من قرطس وقالوا: متفلسف، ورجل وتفلسف فلسف
وإذا الغالب. يف القرطاس من يكون ألنه الهدف وهو القرطاس أصاب قرطس ومعنى
به ويريدون التبن، جاذب فيها ومعناه بالفارسية ربا» «كاه معرب «الكهربا» أن علمنا
هذا علمنا إذا «الكهرب»، باسم اليوم املعروف األصفر الخرز هذا منها يُْعَمل التي املادة
تكهرب فنقول: بها نترصف أن جاز املخصوصة القوة عىل اللفظة هذه اليوم وأطلقنا
تعريب قبلنا إذا وكذلك مكهرب، وصندوق الصندوق، كهربنا وقد مكهرب، وجسم الجسم،

يتلفن. فالن تلفن نقول: أن األسالف أسلوب عىل قلنا مثًال التلفون كلمة
الكونية العلوم يف واملؤلفني املرتجمني أمام املاثلة العقاب تذليل من فيه ما هذا ويف

تيارها. وطمى فيها املصطلحات فيض فاض التي املختلفة،

التعريف كيفية (6-6)

بدونه، أو بتغيري العربية اللغة إىل أجنبية لغة من الكلمة نقل هو التعريب إن قلنا:
أو النقص أو بالزيادة يكون أن إما وذلك كثريًا أو كان قليًال التغيري فيه الغالب ولكن
التغيري مثال ذلك: عىل األمثلة وهاك الزم، غري أو الزًما يكون أن إما كلٍّ وعىل اإلبدال،
وِزيَدت جيًما الهاء فيها بُدِّلت «دسته»، معرب الحزمة بمعنى «الدستجة» بالزيادة: الالزم
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جنسه من حرًفا آخره يف زادوا «جك» معرب و«صك» الوحدة، عىل للداللة آخرها يف التاء
أحرف. ثالثة عن يقل أال العربي االسم يف األصل ألن فيه، وأدغموه

يف وأُْدِغمت السني بعد الكاف فيه ِزيَدت «سكر»، بالزيادة: الالزم غري التغيري ومثال
بعدها. الكاف

ُحِذَفت «صحيح»، بمعنى «راست» معرب «رست» بالنقص: الالزم التغيري ومثال
نحاس من ويُتَخذ فيه يُغتَسل حوض الهمزة مثلث و«أبزن» الساكنني، اللتقاء دفًعا األلف
فرًسا يصف اإليادي دؤاد أبو وقال الخشب، من يُتَخذ وقد للتعريق املرىض فيه ليجلس

الجنبني: منتفخ

ب��خ��ار أب��زنً��ا ج��اف م��ا م��ث��ل ه��واء م��ن��ه ف��ه��و ال��ج��وف أج��وف

اللتقاء دفًعا ألفه ُحِذَفت زن» «آب معرب وهو األبزن، جوف البخار وسع مثلما أي
الساكنني.

بمعنى آب» «رسد معرب فإنه املعروف، للبناء «رسداب» الالزم: غري النقص ومثال
عند ألفه ُحِذَفت وقد املاء، لتربيد يَُعدُّ كان ألنه املعروف البناء به ي وُسمِّ البارد» «املاء

لزوم. غري من التعريب
معرب وهو والزغل، الباطل بمعنى «بهرج» مثل: الكلمة أول يف يكون قد والنقص
اآلخر يف يكون وقد رسداب، يف تقدم كما الوسط يف يكون وقد النون. منه ُحِذَفت «نبهره»
واحد، بحرف يكون قد والنقص «نشاحنة». كلمة من ُمعرَّبة فإنها «النشا» كلمة مثل
بآخر، حرف إبدال األول قسمني: عىل واإلبدال اآلنفة. األمثلة يف رأيته كما بأكثر يكون وقد

بغريهما. سكون أو حركة إبدال والثاني
«بد» الالزم اإلبدال فمثال الزم، غري يكون وقد الزًما يكون قد بغريه الحرف وإبدال
الزًما إبداًال العربية بالباء املثلثة الفارسية الباء أُبِْدَلت «بت»، معرب فإنه الصنم بمعنى
بني ما لقرب الزم غري إبداًال بالدال التاء وأُبِْدَلت منه، ليس ما كالمهم يف يدخل لئال

مخرجهما.
يف مخرًجا أقربها إىل حروفهم من ليست التي الحروف يبدلون فإنهم وبالجملة

غامضة. تكون وقد ظاهرة تكون قد ألسباب اإلبدال يف أبعدوا وربما الغالب،
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جيًما. الهاء فيه أُبِدَلت «برنامه» معرب فإنه «برنامج»، الالزم: غري اإلبدال ومثال
بالضمة. فتحته أُبِْدَلت مر، كما شكر معرب «سكر» أخرى: بحركة حركة إبدال ومثال
العجم فإن سيبََويْه كلمة بسكون وحركة بحركة، وسكون بأخرى، حركة إبدال ومثال
أيًضا الفتحة وهي بحركة الواو وسكون بفتحة الباء ضمة العرب فأبدلت سيبُويَه، تنطقه

بالسكون. الثانية الياء فتحة وأبدلوا
معربة فإنها «نزهة» كلمة مثل التغيري من شتى أنواع الواحدة الكلمة يف دخل وربما
وجوبًا الواو وُحِذَفت بالتاء الدال فأُبِْدَلت البعيد، الطريق بمعنى ره» «دوره كلمة من
تاء بعدها وِزيَدت بالفتحة الساكنة الهاء وُحرَِّكت الراء يف الواو وأُْدِغمت الساكنني اللتقاء
ويقارب بأنواعه، واإلبدال والزيادة النقص دخلها قد أنه ترى فأنت الوحدة، عىل للداللة
يف الغالب هو والتغيري حروفها. جميع لحق اإلبدال فإن «زيوه» تعريب «زئبق» كلمة هذه
عىل تشتمل أو العربية، األوزان عن أوزانها تبعد التي الكلمات يف يقع ما وأغلب التعريب،
تقيض الرضورة فإن ڨ»، گ، ژ، چ، «پ، مثل العربية الحروف بني لها وجود ال حروف
قال ولذلك الحرفني، هذين بني تلفظه العجم ألن الباء أو بالفاء األول الحرف بإبدال
جوهره وبرنده السيف وفرند الفارسية، «پرند» كلمة تعريب يف و«برند» «فرند» العرب
العربية الحروف من يقاربه بحرف «چ» الحرف بإبدال الرضورة تقيض وكذلك ووشيه.
«چني» تعريب يف وصني «چك» تعريب يف «صك» ويقولون بالصاد، يبدلوه أن اعتادوا وقد
«شاكري» فقالوا بالشني أبدلوه وربما اللهو. آالت من وهي «چفانه» تعريب يف و«صفانه»
تعريب يف «جوالق» فقالوا بالجيم أبدلوه وربما املستخدم. األجري وهو «چاكري» تعريب يف
بإبدال أيًضا تقيض والرضورة والجيم. الشني بني تلفظه العجم ألن العدل وهو «چواله»
بني يلفظونه العجم كان وملا املخرج، يف يقاربه العربية الحروف من بحرف «ژ» الحرف
تعريب يف و«زون» «ژيوه» تعريب يف «زئبق» فقالت بالزاي العرب أبدلته والجيم الزاي

الصنم. وهو «ژون»
يف «جزاف» فقالوا والكاف، الجيم بني يُْلَفظ ألنه بالجيم «گ» الحرف أبدلوا وكذلك
و«جوز» الذنب، وهو «گناه» يف و«جناح» الرمان، زهر وهو «گلنار» يف و«جلنار» «گزاف»

املعروف. للثمر «گوز» يف
ينطق ألنه الواو أو بالفاء املذكورة الخمسة الحروف من الخامس الحرف وأبدلوا

بينهما.
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اللغة علم تدوين (7)

مفرداتها تولدت وكيف العربية اللغة نشأة عن للبحث نتعرض أن هذا موضوعنا يف نريد ال
وأفعالها أسماؤها تميزت وكيف وتوسيعها، وتنويعها توليدها عوامل هي وما وتوسعت
إىل وصلت حتى املختلفة فروعها إىل األنواع هذه تفرعت وكيف بعض، عن بعضها وحروفها
اللغوية». «الفلسفة موضوع من هي إنما أشبهها وما املباحث هذه ألن اليوم، عليه هي ما
من وتراكيبها اللغة مفردات اعتور فيما للنظر املوضوع هذا يف نتعرض ال وكذلك
بعض هجر مثل األجيال، وتعاقب األزمان مختلف يف التغريات من عليها طرأ وما التقلبات
نسيانها ثم الرتاكيب بعض وكإهمال أخرى، كلمات وإيجاد بعض، وإماتة الكلمات،
أُْهِمل ما وإهمال ُهِجر ما هجر إىل الداعية واألسباب الجديدة الرتاكيب من غريها وإحداث
ترجع التي املباحث من هذه غري إىل د، ُجدِّ ما وتجديد أُِميت ما وإماتة أُنِْيس ما ونسيان

اللغة». «علم تاريخ إىل ال اللغة» «تاريخ علم إىل
علماء كان فنقول: التمهيد، بعض له نمهد أن املقصود يف الخوض قبل لنا بد وال
لبثوا ما ثم فحسب، والرواية الحفظ عىل والنقل الجمع يف يعتمدون األمر بادئ يف العربية
كانوا ولكنهم وتهذيبها، وتفصيلها وتبويبها ومروياتهم منقوالتهم تدوين إىل انرصفوا أن
واألخذ الحفظ عىل يعتمدون ما بقدر املدونات هذه من األخذ عىل يعتمدون ال ذلك مع
هذه عىل غربوا وقد والقلم، للدفرت ال واللسان للحافظة عندهم فالعربة واملدارسة باملشافهة
صاروا أن إىل فشيئًا شيئًا يضعف الرواية أمر أخذ ثم الدهر، من حينًا املزدوجة الطريقة
اللغة علم أن تبني هنا ومن العهد، لهذا الحال هي كما الكتب من األخذ عىل يقترصون

أطوار: ثالثة يف تقلَّب

وحدها. الرواية طور (١)
والكتاب. الرواية طور (٢)
وحده. الكتاب طور (٣)

برأسه. بحثًا األطوار هذه من طور لكل نفرد ونحن

الخالصة الرواية طور (8)

عاهة إن اآلن: ونقول إعرابها، يف ظهرت إنما املعربة اللغة يف االختالل طالئع أول إن قلنا
عرص منذ نشبت جاورهم أو العرب من األعاجم خالط ومن واملتعربني املوايل كالم يف اللحن
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وفارسية رومية بني من شتى لُْكنًا يرتضخون أناس اإلسالم اعتنق حينما النبوية البعثة
«أرشدوا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي بحرضة لحن رجًال أن َرَوْوا وقد وغريها، وحبشية
الخطاب بن عمر املؤمنني أمري إىل األشعري موىس ألبي كاتب وكتب ضل»، فقد أخاكم
فشا ثم واحًدا»، سوًطا كاتبك «ارضب أن عنه ريضهللا عمر إليه فكتب فلحن عنه ريضهللا
األرض يف العرب وانتشار الفتوح رقعة اتساع أثر عىل الراشدين عهد أخريات يف اللحن
التي الكربى الحوارض يف سيما وال باالتساع آخذًا أمره يزل ولم العمران، يف وتبسطهم
تتوقح ولم سالئقهم استخذت الذين األعاريب وبعض املتعربني املوايل من ألفاًفا تحوي
األمة عقالء خيش ذاك وعند غريها. أو جغرافية أو اجتماعية ألسباب فيهم الفصاحة ملكة
بفساد األمر فينتهي األلسنة يف واالضطراب االختالل أمر يتمادى أن منهم العلم وأهل
وينهار الفهوم عىل النبوية والسنة القرآن أمر فينغلق وراءه صالح ال فساًدا املعربة اللغة
الظلمات من به أُْخِرجوا الذي دينهم لغة أصبحت أن بعد سيما وال وآدابها، اللغة رصح
وأصوًال وضوابط قوانني مجاريه من ويستنبطون الكالم يستْقُرون رشعوا ولهذا النور، إىل

النحو». «علم ب تسميتها عىل واصطلحوا ونظائرها، أشباهها عليها ينقاس
إىل الحال بهم انجرت العلم هذا قوانني استنباط إىل عمدوا عندما أنهم جرم وال
بحر غارب ذلك من امتطوا وقد ومنثورها، العربية منظوم من الكثري اليشء استقراء
عاش إذا سيما وال حافظة، وأقواهم حفًظا الناس أثبت من بطبيعته العربي ألن عجاج
املحاورات أفانني يف وحده لسانه استخدام إىل الرضورة وألجأته األمية تغمرها بيئة يف
العربي كان ولهذا الضمري، مطاوي يف عما التعبري رضوب وسائر واملساجالت واملناظرات
كل وكانت كتاب، من جزءًا أو كتابًا — املعارصين الفضالء بعض يقول كما — يومئذ
بيئته وطبيعة بطبيعته فالعربي واآلثار، األخبار إحصاء يف زمني سجل كأنها بذلك قبيلة

عشريته. وأمر أمره من سبيله يف هو ملا راٍو قومه ومآثر ملآثره ضابط
قواعد استخراج إىل انرصفوا عندما العرب علماء أن من قلناه ما صحة تعلم هذا ومن

ومنثوره. القول منظوم من بحر أمام أنفسهم وجدوا النحو
إال مسائله واستخراج النحو قواعد استنباط إىل يصل ال النحوي أن وواضح
النحوية القواعد ألن ومنظومه، القول منثور من به يستعني ما معنًى عن البحث بعد
وضبط تركيبه قوانني الستخراج سابقة الكالم معاني فمعرفة اللغوية للموضوعات تابعة
موضوعات معرفة يف متبحًرا يكن لم ومن النحوية للقواعد أساس اللغوية فاملعاني قواعده،
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لغويٍّا يكون أن يجب فالنحوي أصولها، وضبط قواعدها استخراج من يتمكن ال اللغة
ال ونحن النحو، من اليسري النزر إال يعرفون ال كثريين لغويني نعرف ألنَّا العكس دون
أمره تم أن بعد الكتب ومن املشايخ عن النحو يأخذ من بالنحوي املقام هذا يف نعني
من وأرضابهم والكسائي والخليل الدؤيل األسود أبي أمثال به نعني بل قواعده، ونضجت
مسائله ورتبوا فروعه وفرعوا أصوله واستنبطوا العلم هذا أساس وضعوا الذين األئمة
املجتهدين أولئك هنا بالنحاة نعني إنما نحن أخرى وبعبارة تفصيًال، وفصلوها وبوَّبوها
شأن ال الذين املقلدين ال وإنضاجه، وتوسيعه وإنماؤه العلم هذا إبداع يدهم عىل تم الذين
واجب أول أن يف مراء ال هذا وعىل قرروه، ما ودرس األئمة أولئك وضعه ما معرفة إال لهم
يكون فإنه وإال التوسع كل اللغة معرفة يف يتوسع أن النحو يف لإلمامة يتصدى من عىل

االجتهاد. مفلوج
هم النحاة من املجتهدين أن وهي واضحة نتيجة إىل لنصل النبذة هذه قدمنا وإنما
فليس اللغة، يف اطالعه لسعة تابعة النحو يف النحوي ومنزلة األولون، اللغة رواة أنفسهم
ذلك األقدمني، النحاة مشاهري من كثري ذكر الباب هذا يف تسمعوا أن هذا بعد الغرابة من
الدؤيل األسود بأبي يُلِم كان غالًما أن ُرِوي فقد نحويني صاروا أن قبل لغويون ألنهم
هذا الغالم: فقال عنها فسأله منها مراده األسود أبو يفهم لم بكلمة يوًما فتكلم منه، يتعلم
أخي. بن يا منها يبلغني لم ما يف لك خري ال األسود: أبو فقال يبلغك، لم العربية من حرف
أنه زعموا إنهم حتى اللغة يف معرفًة الناس أوسع من كان النحاة رأس وهو األسود فأبو

كلها. يف يجيب كان
من سيأتي ما عىل النحويني يف رأًسا يَُعدُّ كما اللغويني يف رأًسا يَُعدُّ األسود فأبو
معروًفا يكن لم اللقب هذا ألن اللغوي اسم املتقدمون عليه يطلق ولم النحو، علم تاريخ
كثري نضج عندما الرابع القرن وأوائل الثالث القرن أواخر يف استعماله شاع وإنما ذاك إذ
وصيته أوسع النحو يف األسود أبي شهرة كانت ولذلك فروعها، وتمايزت اللغة فنون من
طبقة العربية علماء يف أنه عىل وقياسه، سماعه ومقرر أساسه واضع هو إذ أبعد فيه

أشهرهم: جماعة به وتخرج برأسها

أبيه. تالميذ متقدمي من وكان عطاء، ولده (١)
والرواة املعروفني األدباء من كان العدواني: — يذهب وزن عىل — يعمر بن يحيى (٢)
بن قتيبة عدان عىل خراسان يف القضاء توىل ورع، فقيه ذلك مع وهو املربزين األثبات

١٢٩ه. سنة وتويف املشهور، القائد مسلم
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نبهاء من وكان األسود أبي عن والعربية القرآن تلقى الليثي: عاصم بن نرص (٣)
قال حتى بالتعليقة ذاك إذ املعروفة العربية يف صحيفته عنه َرَوى الذي وهو أصحابه،
تعليقته يف األسود أبي إىل نرصهذا إسناد هو األدب يف ُعرف علمي إسناد أول إن بعضهم:
العربية أخذ نًرصا إن بعضهم وقال إلينا، يصل لم العربية يف كتابًا نرص ألَّف وقد هذه،
عىل وترتيبها الهجائية الحروف إعجام يف الفضل يرجع وإليهما يعمر، بن يحيى عن
النمط عىل ومرتبة مهملة قبل من وكانت إلخ»، … ث ت، ب، «أ، اليوم املعروف النمط

٨٩ه. سنة نرص تويفِّ وقد الخط. تاريخ يف سنبينه كما األبجدي
أبرع األسود أبي عن أخذ فيمن يكن لم قالوا بالفيل: امللقب معدان بن عنبسة (٤)
أصحاب رأس ألنه هذا عنبسة عن العربية أخذ األسود أبي تالميذ بعض إن حتى منه،

فصيًحا. ظريًفا لألشعار راوية وكان بعده، من األسود أبي
ورأس الفيل، عنبسة عن بعده من ثم األسود أبي عن العربية أخذ األقرن: ميمون (٥)

عنبسة. بعد العربية علماء

طبقة األسود أبا اعتربنا وإذا شأنًا، وأعالهم ذكًرا الدؤيل األسود أبي تالميذ أنبه هؤالء
الثانية. الطبقة يُعتَربون هؤالء خريجيه فإن برأسها

الطبقة: هذه عن العربية تلقى من وأشهر

ميمون أصحاب يف ليس قالوا البرصي: الحرضمي الحارث بن زيد بن هللا عبد (١)
الهمز، يف كتابًا أمىل وقد العلل، ورشح للقياس التجريد شديد وكان هذا، هللا عبد مثل أحد

سنة. وثمانني ثماٍن عن ١٢٧ه سنة وتويفِّ
فهو والعربية القراءات يف البرصيني إمام املازني: عمار بن العالء بن عمرو أبو (٢)
حتى العرب ومذاهب والشعر العربية يف زمانه أهل وأعلم املشهورين، السبعة القراء أحد
يف خطأ العالء بن عمرو أبي عىل يُْؤَخذ لم يقول: كان بعضهم أن اللغوي الطيب أبو نقل
حتى ومنظومها اللغة منثور من الكثري اليشء كتب وقد واحد. حرف يف إال اللغة من يشء
وتويفِّ فأحرقها، أيامه أخريات يف تنسك ولكنه السقف، إىل بيتًا تمأل كانت دفاتره إن قيل

١٥٩ه. أو ١٥٤ه سنة
الطبقة رجال من أخوه أخذ عمن أخذ العالء، بن عمرو أخو العالء: بن سفيان أبو (٣)

١٥٦ه. سنة وتويفِّ أخيه، شهرة أخملته وقد الثانية،
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الطبقة: هذه عن وآدابها اللغة تلقى من وأشهر

عمرو أبي عن العربية أخذ اللغويني، من رين املتقعِّ رأس الثقفي: عمر بن عيىس (١)
آخرين، وجماعة العجاج بن رؤبة عن وروى الحرضمي، زيد بن هللا وعبد العالء بن
عن مرة ذات سقط إنه قيل الكالم، يف اإلغراب عليه يغلب كان اللغة يف تعمقه ولكثرة
كتكأكئكم عيلَّ تكأكأتم لكم «ما وقال: مغضبًا إليهم فنظر الناس، إليه فاجتمع حماره
ْوا تنحَّ مجنون عىل كتجمعكم حويل تجمعتم لكم ما أي عني» افرنقعوا جنة؟! ذي عىل
كتابان: العربية يف وله كثري، يشء هذا أمثال وله بالهندية. يتكلم شيطانه إن فقالوا: عني،
ثناء كثرة عىل طويًال يعيشا لم أنهما والظاهر الجامع، والثاني اإلكمال، سماه أحدهما

الخليل: قال عليهما، تالميذه

ع��م��ر ب��ن ع��ي��س��ى أل��ف م��ا غ��ي��ر أل��ف��ت��م ال��ذي ال��ن��ح��و ذه��ب
وق��م��ر ش��م��س ل��ل��ن��اس ف��ه��م��ا ج��ام��ع وه��ذا إك��م��ال ذاك

١٥٠ه. وقيل ١٤٩ه، سنة عمر بن عيىس وتُويفِّ
كثري وعن العالء، بن عمرو أبي عن العربية أخذ البرصي: الضبي حبيب بن يونس (٢)
وفصحاء األدب وطالب العلم أهل ينتابها بالبرصة حلقة له وكان واألعراب، العرب من
سؤاله من يكثر يونس وكان العجاج، بن رؤبة الحلقة هذه ينتاب ممن وكان األعراب،
األباطيل هذه عن تسألني «حتام مرة: ذات له قال أن إىل يجيبه وهو اللغة غريب عن
جواباته، يف عليه يكذب كان أنه يريد لحيتك؟» يف بلغ قد الشيب ترى أما لك، وأزخرفها
يوم كل أمأل سنة أربعني يونس إىل «اختلفت عبيدة: أبو قال الحفظ، واسع يونس وكان

٩٠ه. سنة والدته وكانت ١٨٢ه سنة وتويف حفظه»، من ألواحي
وأخذ األعراب لقي األكرب: باألخفش امللقب املجيد عبد بن الحميد عبد الخطاب أبو (٣)
العربية أئمة من جماعة تخرج وبه طبقته، وأهل العالء بن عمرو أبي عن وأخذ عنهم،
بيت كل تحت الشعر فرس من أول وهو عبيدة، وأبو والكسائي سيبويه منهم املربزين

فرسوها. منها فرغوا فإذا كلها القصيدة يكتبون قبله الناس وكان
كويف أول وهو زمانه، يف الكوفة أهل عالم الرؤايس: الحسن بن محمد جعفر أبو (٤)
علومهم من كثريًا أن ويزعمون شأنه من يعظمون الكوفة أهل وكان العربية، يف ألَّف
إنما «كذا» الكويف قال سيبويه كتاب يف جاء ما كل إن قيل حتى عنه، مأخوذة وقراءاتهم
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البرصة إىل نقله الذي الكتاب وهو الفصيل منها العربية يف مؤلفات وله الرؤايس. به يعني
كتبه. من يشء يصلنا ولم القرآن، ومعاني والصغري، الكبري واالبتدا والوقف رحلته، يف

من أول وهو املتقدم، الرؤايس جعفر أبي عم الهراء: مسلم بن معان مسلم أبو (٥)
خالفة يف ُولِد كان وقد كثريًا، عمرها يطل لم العربية يف كتب وله الترصيف، علم وضع

١٩٠ه. سنة وقيل ١٨٧ سنة تويفِّ حتى طويًال ر وُعمِّ مروان بن امللك عبد

قبلها: والتي الطبقة هذه عن اللغة تلقى من وأشهر

وأوسعهم للغة الناس أحفظ كان املشهور: اإلمام األنصاري أوس بن سعيد زيد أبو (١)
عمرو أبي عن أخذ اللغة. يف يجيب كان قالوا: حتى البادية عن أخذًا وأكثرهم وأوثقهم رواية
ثقات من جماعة وعن حبيب بن ويونس األخفش الخطاب وأبي عمر بن وعيىس العالء بن
وكل سيبويه منهم جماعة به وتخرج املنزلة، رفيع القدر جليل وكان وعلمائهم، األعراب
زيد أبا يريد فإنما بعربيته» أثق من «حدثني أو الثقة» «أخربني سيبويه كتاب يف جاء ما
ثالثني الوعاة» «بغية كتابه يف السيوطي الجالل منها رسد كثرية تصانيف زيد وألبي هذا،

سنة. ٩٣ يناهز عمر عن ٢١٥ه سنة بالبرصة تُويفِّ ونيًفا،
ترجمة بعد فيما له وسنرتجم البرصي: األصمعي قريب بن امللك عبد سعيد أبو (٢)

مبسوطة.
زمانه أهل أعلم كان األخباري: الشعوبي البرصي املثنى بن معمر عبيدة أبو (٣)
جاهلية يف فرسان التقى ما يقول: كان حتى وعلومهم، وأخبارهم العرب وأيام باألنساب
بجميع أعلم خارجي يكن «لم الجاحظ: قال فارسيهما. وعرفت عرفتهما إال إسالم وال
من عليه كان ما إىل مضاًفا الخوارج رأي يرى كان أنه يُفَهم هذا ومن منه»، العلوم
غريب يف ألف من أول كان ولهذا اللغة من الغريب عليه يغلب وكان السمجة، الشعوبية
أنشد وإذا الشعر قراءة يحسن ال وأدبهم العرب بلغة معرفته اتساع مع وكان الحديث،
اليهودية، إىل بِعرق يرضب ألنه إال ذلك وما العروض، مختلف وينشده إعرابه يقم لم بيتًا
أشهرها: كثرية مؤلفات عبيدة وألبي باجروان. يهود من يهوديٍّا كان جده املثنى أبا ألن
الفرسان، وطبقات العرب، وأيام واملثالب، الحديث، وغريب القرآن، وغريب القرآن، معاني
النديم ابن له أحىص وقد وغريها، والفرزدق ونقائضجرير واإلبل، والخيل اإلنسان، وخلق
أكثر وقيل ٢٠٩ه، سنة وتويف ١١٢ه سنة عبيدة أبو ُولِد ونيًفا، مصنٍف مائة فهرسته يف

… أقل أو
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أرضاب من يُعد وكان لها، ونقادة لألشعار راوية كان البرصي: األحمر خلف (٤)
وبيَّنا املذاهب وأوضحا املعاني فتقا واألصمعي وهو األصمعي، معلم هو قيل بل األصمعي
وكان واألصمعي. خلف من بالشعر أعلم أحًدا يدرك لم إنه يقول األخفش وكان املعالم،
يضع فكان العرب، شعراء من كثري عىل وضع وقد التقليد يف ماهًرا حاذًقا شاعًرا خلف
الذي بشعر يقوله شعر كل فيشبه ومعانيه وأسلوبه ألفاظه مع يتالءم ما شاعر كل عىل
كان بما وأقر أيامه أخريات يف نسك ثم والكوفة، البرصة أهل عنه أخذ وقد عليه، يضعه
يف مبثوثًا وضعه ما وبقي األمر أول يف له انخدع من هذا بإقراره ينتفع فلم يضعه،
شعر ديوان وله الشعر، من فيها قيل وما العرب جبال كتاب التصانيف من وله الدواوين.

منها: بأرجوزة حياته يف نواس أبو رثاه وقد نواس، أبو تالميذه أنبه عنه حمله

ع��رف م��ا إال ال��ع��ل��م يُ��ع��د ال م��ن خ��ل��ف أودى م��ذ ال��ع��ل��م ج��م��اع أودى
ن��غ��ت��رف م��ن��ه ن��ش��اء ف��ك��ل��م��ا ال��خ��س��ف ال��ع��ي��ال��ي��م م��ن ق��ل��ي��ذم

ال��ص��ح��ف م��ن تُ��ج��تَ��نَ��ى ال رواي��ة

أيًضا: حياته يف بها يرثيه قصيدة من فيه وله

خ��ل��ف م��ن ب��ان إذ م��ن��ه ف��ل��ي��س خ��ل��ف��ا ل��ن��ا م��ض��ى م��م��ن وك��ان

واملائة. الثمانني حدود يف وتُويفِّ
وبه العرب، لغة يف املصنفني وإمام األدب أهل سيد الفراهيدي: أحمد بن الخليل (٥)
هذا غري يف له نرتجم وسوف التأليف، بطور املقرون الرواية أطوار من الثاني الطور يبدأ
الهجاء حروف عىل ألفاظها ورتب اللغة، ن دوَّ من أول الخليل إن هنا: نقول ولكنَّا املوطن،
وهو الثاني الطور يفتح هذا وبكتابه العني»، «كتاب املسمى كتابه يف إليه يُْسبَق لم ترتيبًا

والكتاب. الرواية طور

والكتاب الرواية طور (9)

فيها أثره واقتفى لنفسه، اخرتعها مبتكرة طريقة واستيعابها اللغة جمع يف الخليل نهج
عليه يمِش لم ا خاصٍّ منهًجا الحروف؛ ترتيب يف اللغويني من بعده جاءوا ممن الغفري الجم
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الحلق من مبتدئًا الطبيعية مخارجها ترتيب حسب عىل رتبها أنه وهو بعده، من الناس
فاألرفع األرفع منها مخرجه قرب ما ثم العني أولها وجعل فالشفتني، اللسان إىل ذاهبًا

الحروف. آخر عىل أتى حتى
والثاني باملعنى وينتهي باللفظ يبتدئ أحدهما أسلوبني: اللغة يف للمؤلفني إن
والقطُر: واحد، نسق عىل مقطورة اإلبل من عدد «القطار: قيل: إذا ما األول مثال بالعكس،
الناقة «ولد قلت: إذا ما الثاني ومثال املطر»، والقطر: والناحية، الجهة والقطر: النحاس،
يذهب فالذي نَة»، السِّ ى يُسمَّ الخفيف والنوم الخشف، ى يُسمَّ الغزالة وولد الحوار، ى يُسمَّ
السامع عىل الكالم معاني إيضاح تسهيل إىل الغالب يف يرمي املعنى إىل اللفظ جانب من
فإنه ألفاظه بعض معاني عليه وُغمَّ منثوًرا أو منظوًما كالًما سمع من فإن والقارئ،
والذي ضالته، فيها فيجد األوىل الطريقة عىل املؤلفة املعاجم إىل ذلك إيضاح يف يرجع
اللسان عىل الكالم إنشاء تسهيل إىل األكثر عىل يرمي اللفظ إىل املعنى جانب من يذهب
عىل يستعني عليه الدال اللفظ عنه وغاب عنه التعبري أراد معنًى تصور من فإن والقلم،
الكتب بهذه انتفاًعا الناس أكثر نجد ثم ومن الثانية، الطريقة عىل املؤلفة بالكتب وجدانه
تحتاج ما املعاني من أمامهم يجدون ألنهم األجنبي، الكالم برتجمة يُْعنَْون الذين أولئك

بغيتهم. إىل بها ليهتدوا الكتب هذه إىل فريجعون تحرضهم ال ألفاظ من قوالب إىل
إىل انخزلوا الطور هذا يف اللغة مصنفي أن لنبني التقسيم هذا إىل أملعنا وإنما
الطريق سلك وفريق أحمد، بن الخليل رأسهم وعىل األول الطريق سلك فريق فريقني:
يف ألف من أول أحمد بن فالخليل وأرضابهما. زيد وأبو األصمعي رأسهم وعىل الثاني
ألف الخليل معارصي بعض أن يُنَْكر ال نعم، عذرته، أبو فهو األول األسلوب عىل اللغة
الحديث، وغريب القرآن غريب يف ألف فإنه عبيدة كأبي األسلوب هذا عىل اليشء بعض
عبارة فهي به، يُعتَدُّ ترتيب غري وعىل معينة وأبواب خاصة مواضع يف التآليف تلك ولكن
فإنه الخليل أما نظام، بينها يؤلف وال ترتيب يضبطها ال مبعثرة مباحث مجموع عن
ترجمته. عىل الكالم عند مفصًال عليه ستقف ما عىل إليها يُسبَق لم علمية طريقة إىل نزع
رأينا وقد عرفت، ما عىل التأليف من األسلوبني بذينك يُْفتَتَح والكتاب الرواية فطور
ينتقل ومنه اللفظ بجانب يكون فيه البدء ألن اللفظي» «املسلك األول األسلوب نسمي أن
املعنى بجانب يكون فيه البدء ألن املعنوي» «املسلك الثاني واألسلوب املعنى، جانب إىل

اللفظ. جهة إىل ينتقل ومنه
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املكان هذا يف نجملها أن رأينا كثرية، فروع املسلكني هذين من واحد كل عن وينفرع
أوارصه. وتتباعد البحث ُعرى فتَُفكَّك آخر مكان يف إليها الرجوع إىل نضطر لئال

اللفظي املسلك فروع (1-9)

إىل همه ه َوجَّ من فمنهم مختلفة، العتبارات شتى مسالك األلفاظ ترتيب يف املؤلفون سلك
أحمد بن الخليل فعل كما ومهملها، مستعملها بني والتمييز كلمها وإحصاء اللغة ضبط
ابتكر الخليل أن علمت وقد جمهرته، يف دريد بن بكر أبو وتبعه العني كتاب ترتيب يف
ترتيب يف خاصة طريقة ابتكر كما سابق، إليه يسبقه لم اللغة مفردات إحصاء يف أسلوبًا
إىل ومال املعروف العلمي والرتتيب القديم األبجدي الطريق فيها تنكَّب الهجاء حروف
جاء ما عىل يزد لم فإنه دريد ابن وأما آنًفا، إليه أرشنا ما عىل الطبعي املخرجي الرتتيب
العني لكتاب مقاربة جمهرته جاءت ولذلك يُذَكر شيئًا والتبويب الرتتيب من الخليل به

العني. كتاب منها خال التي واألوابد الفوائد من فيها ما عىل
التياني بابن املعروف غالب بن تمام غالب أبو هو ثالث اإلمامني هذين حذو حذا وقد
صحيح من العني كتاب يف ما عىل فيه أتى كتابًا وضع فإنه ٤٣٣ه، سنة املتوىفَّ القرطبي
مًعا الكتابني عىل محتويًا هذا كتابه فصار الجمهرة، يف دريد ابن زاده ما عليه وزاد اللغة
الفرع ويُعتَرب الخليل»، «ترتيب ب الرتتيب هذا نُلقب فنحن وبعد، العني». «فتح وسماه
عيل الحسن أبو — نظن ما عىل — املسلك هذا سلك من وآخر اللفظي، املسلك من األول
واملحيط «املحكم كتابه ألف فإنه ٤٥٨ه، سنة واملتوىفَّ ِسيده بابن املعروف إسماعيل بن

العني. كتاب ترتيب عىل األعظم»
أمر تسهيل إىل االلتفات مع اللغة مفردات ضبط إىل نظره ه وجَّ من اللغويني ومن
حروفها أواخر معتربًا األلفاظ فرتب الحاجة، عند املراجعة يف املقصود عىل الحصول
اللغة» «صحاح كتابه يف الجوهري فعل كما فصوًال، األصلية حروفها وأوائل أبوابًا األصلية

كثري. خلق وتبعهما قاموسه يف الشريازي الدين مجد وتبعه
باب كل ينعقد بابًا، وعرشين ثمانية من الكتاب يتألف أن الرتتيب هذا طبيعة ومن
املشهور التعليمي ترتيبها حسب املعجم حروف عدد عىل فصًال وعرشين ثمانية من منها
يشء ورود لعدم الفصول بعض األبواب بعض يف يهمل أن إال إلخ» … ث ت، ب، «أ،
فصل يف كلها تجدها فإنك مثًال القريوان أو تقرى أو استقرى كلمة طلبت فإذا فيها،
التسامي أو االسم أو السماء طلبت وإذا ر»، و، «ق، مادتها أصل ألن الواو باب من القاف
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ونحن و». م، «س، مادة من كلها ألنها الواو باب من السني فصل يف كلها تجدها فإنك
لم من املؤلفني ومن اللفظي. املسلك من الثاني الفرع وهو الجوهري» «بمسلك هذا نلقب
عند املقصود عىل الحصول تسهيل إىل عنايته كل ه وجَّ بل بوجه، املفردات حرص إىل يلتفت
أوائل أصول واعترب التعليمي الهجاء حروف ترتيب عىل كتابه فبوَّب واملراجعة، البحث
قبل أسد كلمة فتجد فصوًال، يثلثهما ما ثم األصلية الحروف من يليها وما أبوابًا الكلم
وأول السني. بعد الشني ألن أرش كلمة قبل كلها وهذه أسف كلمة قبل وهذه أرس كلمة
املتوىفَّ فارس بن أحمد الحسني أبو — أظن ما عىل — الرتتيب يف املسلك هذا سلك من
وجاء البالغة» «أساس كتابه يف الزمخرشي وتبعه اللغة»، يف «املجمل كتابه يف ٣١٠ه سنة
لغة يف «املغرب كتابه فألَّف ٦١٠ه سنة املتوىفَّ املطرزي السيد عبد بن نارص تلميذه بعده
أحمد املسلك هذا سلك وممن البالغة. أساس يف شيخه مسلك ترتيبه يف وسلك الفقهيات»،
الرشح غريب يف املنري» «املصباح كتابه يف ٧٧٠ه سنة املتوىفَّ الفيومي املقري محمد بن
يعتربون النمط هذا عىل واملؤلفون املعارصين. من املؤلفون سار املسلك هذا وعىل الكبري،
من ألنها الواو باب يف مثًال اتصل كلمة فيضعون علمت كما األصلية حروفها الكلمة من
د»، أ «و مادة: من ألنها واتكل واتهم واتسق واتكأ واتسع اتأد ومثلها ل»، ص «و مادة
الباب هذا يف ترتى كلمة ويضعون ل»، ك «و م»، ه «و ق»، س «و أ»، ك «و ع»، س «و
اللغة بمبادئ لهم علم ال الذين عىل العرس من فيه ما هذا ويف ر». ت «و مادتها ألن
لحروف فيه العربة تكون أسلوب عىل املعاجم تُوَضع أن نرى ولهذا ترصيفها، وأصول
والتاء التاء باب يف مثًال ترتى كلمة وتُوَضع والزائدة، األصلية ذلك يف سواء كلها الكلمة

وهكذا. يثلثهما وما والتاء الهمزة باب يف اتقى وكلمة يثلثهما، وما
رتبه فإنه البلدان»، «معجم كتابه يف الحموي ياقوت األقدمني من املسلك هذا سلك وقد
الهمزة باب يف مثًال «أسورة» كلمة فيضع الكلمات، أصول إىل ناظر غري النمط هذا عىل
يثلثهما وما الواو مع السني باب يف تجدها املصباح يف طلبتها وإذا يليهما، وما والسني
خلكان كابن األسماء معاجم مؤلفو مىش السهل النمط وعىل بالهني. ليس عنت هذا ويف
يف العسقالني حجر وابن األدباء» «معجم كتابه يف وياقوت األعيان» «َوَفيَات كتابه يف
طلبته ولو يليها، وما والعني امليم باب يف مثًال «املعىل» اسم فيها تجد فإنك «اإلصابة»،
العني باب يف لوجدته املصباح يف أو الواو، باب من العني فصل يف لوجدته القاموس يف

يثلثهما. وما والالم
عىل املراجعة تسهيل من فيه ما عىل املسلك هذا سلك من اللغويني من نجد ولم

زوائدها. من الكلمات أصول تمييز عليهم يتعرس الذين أولئك سيما وال املراجعني،
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املعنوي املسلك فروع (2-9)

هو واحد أمل إىل كلها مرجعها شتى مناهج تآليفهم يف الطريق هذا سلكوا الذين للمؤلفني
كل تُوَضع طوائف إىل منها نوع كل توزيع ثم وأنواعها، أجناسها حسب املعاني ترتيب
فصل كل تحت يُوَضع فصول إىل األبواب هذه م وتَُقسَّ عنوانه، له باب تحت منها طائفة
كثرية أنواع إىل ينقسم نجده مثًال الحيوان جنس أُِخذ فإذا املتآخية. املعاني من جملة منها
من طائفة منها باب كل يضم كثرية أبواب إىل يتوزع اإلنسان عن والبحث اإلنسان، منها
حركاته إىل سالحه، إىل مسكنه، إىل لباسه، إىل رشابه، إىل طعامه، إىل أعضائه، فمن شئونه:
ينطوي نجده مثًال اللباس باب أخذنا وإذا أحواله. وتقلبات صفاته وسائر حياته وأطوار
وألوانها الثياب رضوب ويف واإلبر، والخيوط، والخياطة، النسج، يف: عديدة فصول عىل
أخذت فإذا إلخ. … والفرش األكسية ويف والولدان، والنساء الرجال ثياب ويف وأشكالها،
هي والخرقة: الرأس، تحت يُوَضع ما واملصدغة: «املخدة يقول: تجده مثًال الوسائد فصل
ما واملنبذة: عليها، يُتََّكأ ما واملشورة: إليها، يُْستَند ما واملسند: أخرى، إىل تُصفُّ التي

إلخ.» … الوسائد من صغر ما والحسبانة: وغريه، للزائر يُْطَرح
بني «ما يقول: كأن عليه، الدال اللفظ ويذكر املفرد املعنى يذكر من املؤلفني من ثم
وما الرتب، ى يُسمَّ والوسطى السبابة طريف بني وما الشرب، ى يُسمَّ واإلبهام الخنرص طريف
البصم، ى يُسمَّ والخنرص البنرص طريف بني وما العتب، ى يُسمَّ والبنرص الوسطى طريف بني

الفوت.» فهو طوًال إصبعني كل بني وما
ذكر فإذا عليه، الدالة العبارات أو بالعبارة ويردفه املركب املعنى يذكر من ومنهم
ناصع الخاطر، مصقول اللسان، بسيط «خطيب يقول: مثًال والخطابة الخطيب باب
أعنَّة ملك كالمه يف أفاض إذا لسانه، عىل الحكمة ينابيع تنفجر األلباب، خالب البيان،

إلخ.» … النفوس زيغ وقوَّم الشئون ماء واستدرَّ القلوب
كتابه يف ٤٢٩ه سنة املتوىفَّ الثعالبي منصور أبو األول املنهج نهج من وأشهر
جزءًا، ١٧ يف «املخصص» كتابه يف املحكم صاحب سيده وابن اللغة»، «فقه ب املوسوم
كتابه يف ٣٣٢ه سنة املتوىفَّ األندليس أبان بن أحمد املنهج هذا إىل سبقهما قد إنه ويُقال

مجلد. مائة يف فجاء بالذرة وختم بالفلك فيه بدأ «العالم»،
٣٢٧ه سنة املتوىفَّ الهمذاني عيىس بن الرحمن عبد الثاني النمط عىل ألف وممن
الذي كتابه فيه وضع فقد ٣٣٧ه سنة املتوىفَّ جعفر بن وقدامة الكتابية»، «األلفاظ ألف

ممتع. كتاب وهو األلفاظ» «جواهر أسماه

53



العربية اللغة علوم تاريخ

والخاصة العامة املعاجم (10)

الشريازي الدين ملجد كالقاموس وأنواعها اللغة أبواب جميع يف عام هو ما املعاجم ومن
أنواعها، من ونوع اللغة أبواب من باب يف خاص هو ما ومنها سيده، البن واملخصص
املقام هذا يف الفروع هذه بعض نذكر ونحن — سرتاه ما عىل — الفروع كثري النوع وهذا

ذلك: فمن املثال، سبيل عىل
القرآن يف جاء ما (٣) العرب. لغة بغري القرآن يف جاء ما (٢) القرآن. مفردات (١)
لغات (٧) الفقهاء. لغات (٦) الحديث. غريب (٥) القرآن. مبهمات (٤) الحجاز. لغة بغري
النبات. (١١) الشعر. لغات (١٠) اللغة. مثلثات (٩) األضداد. (٨) الفقهية. الكتب بعض
األنواء. (١٦) الفرس. خلق (١٥) اإلنسان. خلق (١٤) والكرم. النخل (١٣) الشجر. (١٢)
مما ذلك وغري الفصيح. (٢١) السالح. (٢٠) الشاء. (١٩) اإلبل. (١٨) الرياح. (١٧)
طرف بك سيمر كثرية كتب األنواع هذه من كل ويف استقصاؤه، ويتعرس رشحه يطول

تعاىل. هللا شاء إن منها

السادسة الطبقة (11)

كنا ما إىل نرجع اللغويني، من املؤلفني مسالك تنويع من إليه استطردنا ما إجمال وبعد
تلقى من أشهر فنقول: حلقة حلقًة سلسلتهم واستقراء اللغويني طبقات تتبع من بصدده

الخليل: طبقة عن العربية

يف له وسنرتجم ١٨٠ه، سنة املتوىفَّ بسيبويه املعروف عثمان بن عمرو برش أبو (١)
النحو». «قرآن ب ب يَُلقَّ الذي بكتابه الشتهاره النحويني

وأخذ الجزيرة كبد يف ورضب البادية إىل رحل ثم الخليل، عن أخذ شميل: بن النفر (٢)
العربية، أعالم من علًما وكان سنة، أربعني البادية يف أقام إنه فيقال وعربها أعرابها عن
املدخل األنواء، السالح، والقمر، الشمس الحديث، غريب الجيم، كتاب منها: مؤلفات وله

٢٠٣ه. سنة وتُويفِّ العني. كتاب إىل
وغريهما، الخليل وعن عمر بن عيىس عن أخذ املشهور: اإلمام سلمة بن حماد (٣)

١٦٧ه. سنة تُويفِّ والبالغة، العربية يف رأًسا وكان
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الفصحاء القراء أحد وكان والخليل، عمرو عن أخذ اليزيدي: املبارك بن يحيى (٤)
والشكل، النقط كتاب تآليفه: ومن املأمون، أشياخ أحد وهو وآدابها، العرب بلغة العاملني

٢٠٢ه. سنة وتُويفِّ والنوادر، واملمدود، واملقصور
َقِدم العرب، لغة يف املتوسعني األدب أئمة أحد السدويس: عمرو بن املؤرج فيد أبو (٥)
العالء بن عمرو كأبي أشياخها عىل العربية مقاييس فحذق بالبرصة وأقام البادية من
األنواء، القرآن، غريب اللغة: يف املؤلفات من وله أحمد، بن والخليل األنصاري زيد وأبي

١٩٥ه. سنة تُويفِّ وغريها، املعاني
حبيب بن ويونس األحمر خلف عن أخذ األدب، أعالم أحد الجمحي: سالم بن عيل (٦)
سنة تُويفِّ القرآن، غريب كتاب وله األثبات، والرواة األفذاذ الشعر نََقَدة أحد وهو وغريهما،

٢٣١ه.
له وسنرتجم اللغويني، وإمام الكوفيني رأس الكسائي: حمزة بن عيل الحسن أبو (٧)

النحويني. يف
تُويفِّ سيبويه، رفقاء من وهو عنه، وأخذ الخليل صحب الجهضمي: نرص بن عيل (٨)

١٨٧ه. سنة
ورواة الشعر علماء من كان املفضليات: صاحب الكويف الضبي محمد بن املفضل (٩)

املكثرين. األدب
وله عبيدة، وأبي واألصمعي ويونس األخفش عن أخذ الجرمي: إسحاق بن صالح (١٠)

٢٢٥ه. سنة تُويفِّ وغريهما، سيبويه وغريب األبنية، كتاب منها: كتب
األدب، فنون يف وبرع عبيدة، وأبي األصمعي عن أخذ التوزي: محمد بن هللا عبد (١١)

٢٣٣ه. سنة تُويفِّ واألضداد، واألمثال، الخيل، كتاب وله

الطبقة: هذه عن العربية ى تلقَّ من وأشهر

عن وأخذ حبيب، بن ويونس سيبويه الزم بقطرب: املعروف املستنري بن محمد (١)
مؤلفات وله روايته، يف ويطعنون يغمزونه الرواة ولكن العربية، يف وبرع عمر، بن عيىس
واحد ملعنى كان سواء األلفاظ، من الثالث بالحركات جاء ما وهو — املثلث منها: جمة
وخلق واألضداد، والنوادر، قطر»، ِقطر، َقطر، مثل: مختلفة ملعاٍن أو رغوة، ذروة، مثل:

٢٠٦ه. سنة وتُويفِّ وغريها، الغريب واملصنف الفرس، وخلق اإلنسان،

55



العربية اللغة علوم تاريخ

وله الكوفيني، من اللغويني أعالم وأحد الكسائي تلميذ الفراء: زياد بن يحيى (٢)
املقصور النوادر، الكتاب، آلة القرآن، يف املصادر القرآن، معاني منها: كثرية مصنفات

٢٠٧ه. سنة وتُويفِّ الحدود، واملمدود،
عن أخذ شتى، معارف يف إماًما كان املتفنن، األديب سالم: بن القاسم عبيد أبو (٣)
مصنًفا وكان وغريهم، والكسائي األعرابي وابن واليزيدي واألصمعي عبيدة وأبي زيد أبي
غريب القرآن، غريب املصنف، الغريب منها: مصنًفا وعرشين نيًفا ترك التصنيف حسن
٢٢٣ه. سنة تُويفِّ وغريها، واملمدود املقصور السائرة، األمثال القرآن، معاني الحديث،

حتى املربزين، اللغويني وأعالم الكوفيني الرواة أئمة أحد األعرابي: زياد بن محمد (٤)
الحفظ واسع وكان منه، البرصيني برواية رواية أشبه الكوفيني من أحد يكن لم قالوا:
أمىل أنه يف أشك وما قط، كتابًا بيده رأيت ما سنة عرشة بضع لزمته ثعلب: قال ا، جدٍّ
صفة املحل، صفة األنواء، النوادر، منها: كثرية كتب وله أجمال، عىل يُْحَمل ما الناس عىل
٢٣٠ه. سنة تُويفِّ وغريها، األمثال والبقل، النبت النبات، الشعر، معاني الخيل، الدرع،

أحفظ وكان بسيبويه، تخرج األوسط: األخفش مسعدة بن سعيد الحسن أبو (٥)
والصغري، الكبري واملسائل واالشتقاق، القرآن، معاني املؤلفات: من وله وأحذقهم، أصحابه
كتاب عليه قرأ الكسائي أن البرصيون ويزعم ٢١٠ه، سنة تُويفِّ أخرى، وكتب واألصوات،

ا. رسٍّ سيبويه
املطبوعني، واألدباء املتوسعني الرواة أحد الزيادي: سفيان بن إبراهيم إسحاق أبو (٦)
والشكل، النقط كتاب تآليفه ومن واألصمعي، عبيدة أبي عن وروى سيبويه، عن أخذ

٢٤٩ه. سنة تُويفِّ واألمطار، والرياح، والسحاب، واألمثال،
وحذَّاق رواتهم وكبار الناس فضالء أحد املازني: محمد بن بكر عثمان أبو (٧)
واألخفش والجرمي زيد وأبو واألصمعي عبيدة أبو منهم: جماعة عن روى مناظريهم،

٢٤٩ه. سنة تُويفِّ والترصيف، النحو يف مصنفاته وأكثر األكرب،
عن روى والشعر، باللغة الناس علماء أحد الريايش: الفرج بن العباس الفضل أبو (٨)
كتاب مؤلفاته: ومن اللغة، املازني عليه قرأ كما املازني عىل النحو وقرأ وغريه، األصمعي

٢٥٧ه. سنة تُويفِّ العرب، كالم من أسماؤه اختلفت ما اإلبل، الخيل،
واللغة القرآن علوم يف إماًما كان البرصي: السجستاني محمد بن سهل حاتم أبو (٩)
مؤلفات وله وغريهم، زيد وأبي واألصمعي عبيدة أبي عن روى الناس، وأخبار والشعر
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يف كتبه وكانت وغريها، اإلنسان خلق الطري، الوحوش، واملمدود، املقصور منها: كثرية
٢٥٠ه. سنة تُويفِّ واإلمتاع، اإلتقان من غاية

اليشء عمه عن يروي كان األصمعي: أخي ابن قريب بن هللا عبد بن الرحمن عبد (١٠)
لفظه. من سمعه قد يكون أن غري من كتبه يف يجده ما عنه حكى وربما الكثري،

أخته ابن أنه بعضهم ويزعم األصمعي، صاحب الباهيل: حاتم بن أحمد نرص أبو (١١)
املؤلفات: من وله زيد، أبي عن الرواية وأكثر عبيدة أبي عن وروى بثابت، هذا وليس
سنة تُويفِّ ذلك، وغري األسماء اشتقاق الجراد، الطري، الخيل، واللبن، واللبأ والشجر، النبات

٢٣١ه.
كان عرصه، يف بغداد أهل راوية الكويف: الشيباني ِمرار بن إسحاق عمر أبو (١٢)
من وله كثري، خلق عنه وأخذ وغريه، الكسائي عن أخذ فاضًال، عامًلا باللغة العلم واسع
القبائل، أشعار الخيل، الحديث، غريب املصنف، الغريب الجيم، كتاب النوادر، املصنفات:

سنني. وعرش مائة عن ٢٠٦ سنة تُويفِّ وغريها، اإلنسان خلق
غريه، عن وأخذ الكسائي صحب زمانه، يف العربية شيخ األحمر: الحسن بن عيل (١٣)
كتب وله النحو، يف شاهد ألف أربعني يحفظ إنه قيل حتى والحفظ النحو يف بارًعا وكان

١٩٤ه. سنة تُويفِّ والنحو، الترصيف يف ُجلُّها
وله طبقته، يف ممن كثريٌ عليه وقرأ الكسائي، الزم الكويف: اللحياني حازم بن عيل (١٤)

النوادر. كتاب
عنه أخذ طبقته، يف ومن الكسائي عن أخذ األموي: سعيد بن هللا عبد محمد أبو (١٥)

وغريه. النوادر كتاب وله جماعة،

الطبقة: هذه عىل تلقى من وأشهر

أخذ وأديبهم، زمانه يف العربية أهل إمام املربد: يزيد بن محمد العباس أبو (١)
فصيًحا الذاكرة قوي وكان كثري، خلق به وتخرج والجرمي، والسجستاني املازني عن
وله نفسه. مثل املربد رأى ما يقولون: بالبرصة الناس كان حتى ظريًفا وأخباريٍّا مفوًَّها
واختلف لفظه اتفق وما واملقتضب، واالشتقاق، القرآن، معاني منها: املؤلفات من كثري
سنة وتُويفِّ األدب. أهل عند األدب أركان أحد وهو الكامل، تآليفه مقدمة يف ويَُعدُّ معناه،

٢٨٥ه.
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النحو يف الكوفيني إمام بثعلب: املشهور البغدادي يحيى بن أحمد العباس أبو (٢)
إليه انتهت وقد وغريه، الجمحي سالم بن محمد عن وأخذ األعرابي ابن الزم واللغة،
منافرات بينهما وكانت املربد، إىل البرصيني رئاسة انتهت كما العربية يف الكوفيني رئاسة

الشاعر: قال التعادي، شدة يف مثًال أصبحا حتى منكورة ومعارضات مشهورة

وال��م��ب��رِّد ث��ع��ل��ب ك��أن��ا ع��س��ي��ر وال��ت��ق��اؤن��ا ب��ل��دة ف��ي ف��أب��دان��ن��ا

معاني القرآن، معاني اللغة: يف منها والترصيف، النحو يف أكثرها تصانيف ولثعلب
٢٩١ه. سنة تُويفِّ له، أنه والصحيح لغريه بعضهم وينسبه أشهرها، وهو الفصيح الشعر،
يف ومن والجرمي املازني عن أخذ األشنانداني: هارون بن سعيد عثمان أبو (٣)

املعاني. كتاب منها كثرية كتب وله بالتوزي، واختص طبقتهما
البرصيني عن العربية أخذ الكوفيني، أعالم أحد السكيت: إسحاق بن يعقوب (٤)
وكان وغريهم، األعرابي وابن الشيباني عمرو وأبو الفراء عنهم: أخذ وممن والكوفيني،
دواوين ورشوح الشعر ومعاني النحو يف كثرية تصانيف وله والشعر، باللغة العلم واسع
املنطق إصالح تآليفه مقدمة يف ويُذَْكر الكثري، اليشء تقدمه من عىل فيها وزاد العرب،

٢٤٤ه. سنة تُويفِّ متداَول، مطبوع وهو
سنة تُويفِّ الكوفيني، من اللغويني كبار أحد الكويف الشيباني: عمرو أبي بن عمرو (٥)

٢٣١ه.
األخبار ورواة املعروفني اللغة علماء أحد الكويف: حبيب بن محمد جعفر أبو (٦)
نقائض الشجر، األنواء، الحديث، غريب له: األعرابي، وابن قطرب عن أخذ املوصوفني،
سنة تُويفِّ وغريها، النبات الخيل، القبائل، أسماء يف واملؤتلف املختلف والفرزدق، جرير

٢٤٥ه.
النحو، يف أكثرها العربية يف مؤلفات له الكويف: األرشم املغرية بن عيل الحسن أبو (٧)

اللغة. غريب يف كتاب وله
راوية املختلفة، اللغة فروع يف بارًعا كان السكري: الحسني بن الحسن سعيد أبو (٨)
عنه وانترش كثري، خلق عنه وأخذ وغريهما، والريايش السجستاني عن أخذ مكثر، ثقة
النبات، منها كثرية مصنفات وله نظرائه، من أحد عن ينترش لم ما األدب كتب من
وزهري الذبياني والنابغة القيس امرؤ منهم: الشعراء من جماعة أشعار وجمع والوحوش،
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شعر منها: العرب من قبائل عدة شعر جمع كما وغريهم، الجعدي والنابغة ولبيد
سنة وتُويفِّ وغريهم، نهشل وبني واألزد، ضبة، وبني يربوع، وبني شيبان، وبني هذيل،

٢٧٥ه.
وكبار اللغويني أعالم أحد بغداد، نزيل الدينوري: قتيبة بن مسلم بن هللا عبد (٩)
الخيل، القرآن، معاني القرآن، غريب مؤلفاته: ومن املتوسعني، األخبار ورجال املصنفني

٢٦٧ه. سنة تُويفِّ وغريها، الحديث غريب األنواء، اإلنسان، خلق

الطبقة: هذه عن تلقى من أشهر ومن

فخرج علمه معظم عنه وأخذ املربد الزم اج: الزجَّ الرسي بن إبراهيم إسحاق أبو (١)
االشتقاق، وأفعلت، فعلت اإلنسان، خلق القرآن، معاني منها: مؤلفات جملة له فاضًال،

٣١١ه. سنة تُويفِّ غريها، كثري وله النوادر،
الرساج. بن بكر أبو (٢)

له. وسنرتجم دريد، بن بكر أبو (٣)

املشهور البغدادي القاسم بن إسماعيل عيل أبو علمه لواء وحاميل تالميذه أشهر ومن
واألمايل، والنوادر اللغة يف البارع كتاب وله وآدابها، للغة زمانه أهل أحفظ كان بالقايل،

٣٥٦ه. سنة تُويفِّ األدب، أركان أحد وهو
يتقلص الرواية ظل أخذ — للهجرة الرابعة املائة — املائة هذه فجر انفجر ومنذ
القلم وأخذ ويتوسع، يقوى الكتاب عىل االعتماد أمر وأخذ فشيئًا، شيئًا يتضاءل وشأنها
العرص هذا يف للناس اللغويني أقطاب أخرج وقد الحافظة، تحتلها كانت التي املكانة يحتل
ومن يُرَجع، وإليها ل يُعوَّ عليها التي اللغة دواوين من الطليعة يف تُعد جليلة أسفاًرا

أشهرها:

ذكره. املتقدم ٣٢١ه سنة املتوىفَّ دريد بن بكر ألبي الجمهرة (١)
املتقدم. القايل عيل ألبي البارع (٢)

٣٧٩ه. سنة املتوىفَّ الزبيدي الحسن بن محمد بكر ألبي العني مخترص (٣)
فيه جمع وقد ٣٤٥ه، سنة املتوىفَّ ثعلب بغالم املعروف عمرو ألبي العرشات كتاب (٤)

ألفاظ. عرشة منها معنًى كل عىل ترتادف التي املعاني
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الجوهري خال ٣٥٠ه، سنة املتوىفَّ الفارابي إبراهيم بن إسحاق ألبي األدب ديوان (٥)
يف (٣) املضاعف. يف (٢) السالم. يف (١) كتب: ستة من مؤلف كتاب وهو الصحاح، صاحب

الهمزة. (٦) األربعة. ذوات (٥) الثالثة. ذوات (٤) املثال.
أجلِّ من وهو ٣٧٠ه، سنة املتوىفَّ األزهري أحمد بن محمد منصور ألبي التهذيب (٦)

العني. كتاب نمط عىل مرتب أنه تقدم وقد مادة، وأغزرها املعاجم،
أيًضا. لألزهري الفقهاء استعملها التي األلفاظ غريب (٧)

معظمها. ُفِقد مجلدات سبعة يف وهو ٣٨٥ه، سنة املتوىفَّ عباد بن للصاحب املحيط (٨)
ذكره. تقدم وقد ٣٩٠ه، سنة املتوىفَّ فارس البن املجمل (٩)

اللغة. أصول دروس يف وصفناه وقد ٣٩٨ه، سنة املتوىفَّ للجوهري الصحاح (١٠)

بمئات املكتبات ازدحمت حتى املائة هذه بساط ينطوي كاد ما فإنه وبالجملة
بعض أن — آنًفا املذكور — عباد بن الصاحب عن ُحِكي حتى العلم، هذا يف املؤلفات
عليها أنقل جمًال ستني إىل أحتاج الجواب: يف له فقال عليه القدوم يسأله إليه أرسل امللوك
التأليف مادة غزارة عىل يدل فإنه املبالغة من القول هذا يف كان ومهما عندي، اللغة كتب
هذه ُجلُّ ذهب وقد الحكاية: هذه نقل أن بعد السيوطي الجالل قال العلم، هذا يف ذاك إذ

وغريهم. التتار من الكائنة الفتن يف الكتب
املعاجم: جليل من الخامسة املائة يف اللغة أقطاب أقالم به جادت ما أشهر ومن

سنة املتوىفَّ بالقزاز، املعروف التميمي جعفر بن محمد هللا عبد ألبي الجامع (١)
٤١٢ه.

٣٣٦ه. سنة املتوىفَّ بالتياني املعروف غالب بن تمام غالب ألبي امُلوِعب (٢)
ذكره. تقدم وقد ٤٥٨ه، سنة املتوىفَّ سيده البن األعظم واملحيط املحكم (٣)

اللغوي: املسلك عىل املائة هذه يف أُلِّف ما أشهر ومن

٤٢٩ه. سنة املتوىفَّ الثعالبي منصور ألبي اللغة فقه (١)
اإلطالق. عىل بابه يف أُلِّف ما أجلُّ وهو سيده، البن املخصص (٢)

اعتماد وصار يُذَْكر، شأن للرواية يبق لم حتى السادسة املائة تدخل كادت وما
عىل وغربوا األشياخ، عىل فيها ما وتحقيق بضبطها ويُْعنَْون يتدارسونها الكتب عىل الناس
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الباقي رواية ويستجيزون الكتاب من اليشء يقرءون فأخذوا الهمم فرتت أن إىل زمنًا ذلك
أن غري من الكتب أو الكتاب برواية يكتفون فصاروا زمنًا هذا عىل وغربوا قراءة، غري من
التصحيف كثر ثم ومن والتحقيق، للضبط يبق لم حتى وهكذا املجيز عىل شيئًا يقرءوا

األقدمني. كتب يف معشاره عرش يُْعَهد لم مما املتأخرين كتب يف والتحريف
السادسة: املائة يف اللغة معاجم أشهر ومن

كتاب فيه هذب ٥١٢ه، سنة املتوىفَّ التربيزي زكريا ألبي املنطق إصالح تهذيب (١)
الخطأ. من فيه رآه ما وأصلح منه الغامض وفرس السكيت، البن املنطق إصالح

سنة املتوىفَّ األصفهاني بالراغب املشهور الحسني القاسم ألبي القرآن مفردات (٢)
والتبويب. الرتتيب وحسن التحقيق يف غاية أُلِّف ما أجلُّ وهو ٥٠٢ه

األمثال، مجمع صاحب امليداني محمد بن أحمد الفضل ألبي األسامي يف السامي (٣)
٥١٨ه. سنة املتوىفَّ

سنة املتوىفَّ الحمريي، سعيد بن لنشوار الكلوم من العرب ودواء العلوم شمس (٤)
واملباني. للمقاصد وإيضاًحا للمعاني رشًحا املعاجم أحسن من وهو ٥٧٣ه،

وهو ٥٣٨ه، سنة املتوىفَّ الزمخرشي، عمر بن محمود القاسم ألبي البالغة أساس (٥)
البالغة، يف غاية هي جمل يف بإدخالها األلفاظ فيه ويرشح بابه، يف أُلِّف كتاب أحسن
من يشء فيه كان ولو املجاز، وجه عىل ثم الحقيقة وجه عىل األلفاظ استعمال ل ويفصِّ

اللفظي. املسلك مؤلفوها فيها سلك التي املعاجم من معجم فَضَله ملا التوسع
املذكور. للزمخرشي الحديث غريب يف الفائق (٦)

أيًضا. له واملياه والجبال األمكنة كتاب (٧)

املعاجم: من املؤلفون فيها أخرجه ما أشهر ومن السابعة، املائة دخلت ثم

كتاب وهو ٦١٠ه، سنة املتوىفَّ املطرزي الدين لنارص املعرب ترتيب يف املغرب (١)
تفسري. إىل تحتاج التي األلفاظ من الفقهاء يستعمله ما املؤلف فيه جمع

وكتابه السابعة، السنة مفتتح يف املتوىفَّ األجدابي بن إسحاق ألبي املتحفظ كفاية (٢)
للثعالبي. اللغة» «فقه نمط عىل املعنوي املسلك عىل مرتب هذا
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وهو ٦٥٠ه، سنة املتوىفَّ الصغاني الدين لريض الفاخر واللباب الزاخر العباب (٣)
٢٠ يف منه تم ما جاء وقد يتمه، ولم امليم باب إىل املؤلف فيه وصل املادة غزير كتاب

وله: جزءًا،

… وأسماه هذا وكتابه الجوهري فات ما فيه جمع والصلة، والذيل التكملة كتاب (أ)
… وله مجلًدا، عرش اثني يف جاء البحرين، مجمع (ب)

وضده. اليشء عىل تدل األلفاظ فيه جمع األضداد، كتاب (ج)

الثامنة: املائة يف اللغويني أقالم بها جادت التي املعاجم وأشهر

املتوىفَّ منظور، بابن ويُعَرف األفريقي مكرم بن محمد الفضل ألبي العرب لسان (١)
وصل ما أوسع من وهو باالعتماد، وأجدرها املعاجم أوثق من املعجم وهذا ٧١١ه. سنة

املعتربة. املعاجم من إلينا
املتوىفَّ الفيومي املقري محمد بن ألحمد الكبري الرشح غريب يف املنري املصباح (٢)
الشافعية اللغة فقه يف الوجيز رشح يف األلفاظ غريب من جاء ما فيه رشح ٧٧٠ه، سنة
وكنت آخره: يف قال للمطرزي، املعرب ترتيب يف املغرب كتاب قبيل من فهو للرافعي

ومخترص. مطوَّل بني ما مصنًفا سبعني نحو من أصله جمعت
بد ال ما عىل فيه اقترص الرازي، القادر عبد بن بكر أبي بن ملحمد الصحاح مختار (٣)
من كثريًا إليه وضم اآلثار بعض غريب رشح يف إليه يحتاج ما سيما وال االستعمال يف منه

وغريه. األزهري تهذيب

الذي كتابه الشريازي الِفريوزبادي الدين مجد ألف وفيها التاسعة، املائة دخلت ثم
شماطيط» من العرب كالم يف ملا الجامع الوسيط والقاموس املحيط «القاموس أسماه
املعلم بالالمع وسمه واسع ملعجم مقدمة جعله مؤلفه كان وقد القاموس، باسم واشتُِهر
يف مؤلفه ذلك إىل أشار كما سفًرا ستني يف يجيء والعباب املحكم بني املجامع العجاب
منهم األعاجم سيما وال املعاجم مؤلفي من كثري أخذ القاموس ولشهرة القاموس، خطبة
عندهم القاموس اسم صار حتى األسفار من اللغة يف يَُؤلَّف ما كل عىل االسم هذا يطلقون
النقاد وأحاطه والتعاليق والحوايش الرشوح عليه كثرت صيته ولبعد املعجم، لكلمة مرادًفا
أن إىل والرد األخذ بني األمر يزل ولم عليه، أو له فيه القول من فأكثروا جانب كل من
الجليل كتابه فألف ١٢٠٥ه سنة املتوىفَّ الحسني الزبيدي مرتىض السيد الفيض أبو جاء
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اللغة معاجم يف ما زبدة فيه جمع القاموس»، رشح يف العروس «تاج باسم وسمه الذي
هذا يف أُلِّف ما آخر يُعتَرب هذا وكتابه واضحة، وعبارة سهل بأسلوب األلفاظ من املعتربة

ضخام. أسفار عرشة يف فجاء ُطِبع وقد عليها، واملعتمد بها املوثوق املعاجم من العلم
عىل مواردها تسهيل يف جهدهم أفرغوا معاجم املعارصين من جماعة أَلَّف وقد هذا
التي الدرجة إىل املعاجم بهذه الوصول عن بهم قرصت اللغوية مادتهم ولكن املراجعني،
املعاجم وهذه العهد، لهذا اللغويني من املحققني عند واالعتماد الثقة موضع فيها تكون

شأنها. يف التوسع إىل بنا حاجة ال متداولة معروفة
كالصحاح اللغة أبواب جميع يف عام هو ما املعاجم من أن ذكرنا كنا وقد هذا
الكالم، ومثلثات والحديث، القرآن كغريب موضوع يف خاص هو ما ومنها والقاموس،
اللغة إنهاض يف األسمى املكان النبوي والكالم الكريم للقرآن كان وملا وغريها، واألضداد

اإلجمال. سبيل عىل الفرعني هذين بتاريخ نُِلمَّ أن رأينا شأنها من والرفع

القرآن مفردات (12)

إىل الوحي بدء منذ الناس من املاليني ألسن عىل القرآن مدارسة ألن القرآن غريب نقول وال
ألفاظه من لفظة نجد وال سبيًال، إليه تجد فلم السبل مجامع الغرابة عىل أخذت العهد هذا
كونها إال األلفاظ يف الغرابة وهل املغزى، واضحة املعنى ومعروفة االستعمال مألوفة غري
عدُّوا وقديًما املبسوطة؟ املعاجم مطاوي يف عنها التنقري إىل معرفتها إىل فيُحتَاج أليفة غري
األولون أجمع وقد القرآن ألفاظ ببعض نلصقها أن لنا فأنَّى الفصاحة عيوب من الغرابة

العهد؟ هذا إىل املهد يف كانت منذ العربية اللغة عرفته كالم أفصح أنه عىل واآلخرون
لغة عىل املذكورة والفضائل املشكورة اليد من للقرآن ما بيان إىل بحاجة ولسنا هذا،
اللسان الفياضلعلماء املعني يزال وال القرآن كان فلقد البديهيات، أوائل من هذا ألن العرب
لغاته وتحرير مفرداته ضبط عىل توافروا ثم ومن رواء، عنه ويصدرون ظماء يِردونه
الناحية ألن وذلك ونكاته، ودقائقه وكناياته وتصاريحه ومجازاته حقائقه واستقصاء
الدين علماء رأينا ولهذا القرآن، من القرآن علوم طالب يستقبل ما أول هي اللسانية
التآزر هذا فأسفر لكتف كتًفا اللغة علماء جنب إىل الناحية هذه يف يسريون اليقني وطالب
لب هي كرتاكيبه القرآن مفردات إن قلنا إذا ا رسٍّ نذيع وال الفوائد، وأعظم النتائج أحسن عن
املحققني العلماء ومرجع املتأدبني معتَصم وأنها منه، الصفوة وصفوة العرب كالم لباب
عرضكالم يف يقول حيث املعرة شيخ وهلل واملتأخرين، املتقدمني من القول أمراء مثابة بل
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الكتاب هذا أن ومقتدي املحجة عن وناكب ومهتدي ملحد «أجمع الغفران: رسالة يف له
وال مثال عىل ُحِذي ما باإلرجاز، عدوه ولقي باإلعجاز بهر كتاب ملسو هيلع هللا ىلص محمد به جاء الذي
عليه يقدر كلم أفصح يف لتعرتض اآلية بعض أو منه اآلية وأن … األمثال غريب أشبه
نسق.» ذات جدوب يف البادية والزهرة غسق جنح يف املتأللئ كالشهاب فتكون املخلوقون
مخاطباتهم يف مناهجهم وفق عىل العرب يخاطب كان القرآن أن يف مرية وال
إليه يرمي ما أكثر يعرفون الصحابة وكان وجماعاتهم، أفرادهم يف وتفاهمهم وخطاباتهم
الكريم الرسول إىل فزعوا ذلك من يشء عليهم ُغمَّ وإذا املغازي، من إليه ويومي املعاني من
أوضاعها يف القرآن ف ترصَّ التي الكلمات عن تساؤلهم يكون ما وأكثر السبيل، إليهم فينري
مثل: قبًال القوم مألوف من تكن لم جديدة معاٍن إىل االعتيادية مجاريها عن وحوَّلها
حياته هذا عىل الناس غرب وقد الرشعية، بمعانيها والزكاة والصالة والكفر واإليمان القرآن
بحمرائها واختلطوا العجم ممالك العرب عىل ُفِتح أن إىل بعده، من أصحابه حياة مدة ثم
بني من أفواًجا هللا دين يف يدخلون الناس أخذ ذلك ومن وسودائها، وبيضائها وصفرائها
الفاتحني، لسلطان دانت التي األلوان مختلف من وغريهم وحبيش ونبطي ورومي فاريس
واملتاجرة، واملصاحبة واملصاهرة واملخاتنة واملجاورة باملساكنة بالقوم القوم فاختلط
فجاءت التبلبل هذا أحضان يف العرب صميم من ناشئة ونشأت اللغات تداخلت وبذلك
العربية من نت لُقِّ األعاجم أبناء من نابتة نبتت كما األلسنة، مضطربة السالئق مختلفة
بالعربية هي ال أمشاج لغة قرن ذر هنا ومن واملحاورات، املخاطبات يف حاجتها يسد ما
الدهماء ألسنة من الهجني ملكت أن اللغة هذه تفتأ ولم الرصفة، العجمية وال الصافية
األوىل املائة بساط ينطوي كاد وما أنفاسها، املعربة عىل فيها ضيقت مكانة واحتلت
الظهور. كل اللغة عمود يف االضطراب وظهر سافرة االختالل وجوه بدت حتى للهجرة

ألفاظ من كثري عن االستفسار إىل الحاجة بمسيس القوم جمهرة شعرت هنا ومن
سالئقهم، بحكم مراميها يدركون أسالفهم كان التي معانيها واستجالء الكريم القرآن
عقالء رأى وملا وينظمون. ينثرون به ما نمط وعىل يتفاهمون به كانوا ما نوع من ألنها
الحمية استفزتهم واالختبال، االضطراب وتفاقم االختالل أمر اسرتسال العلم وأهل األمة
جمع أنه بلغنا من وأول الثغر. وسد الصدع لرأب منهم فريق فانرصف الغرية بهم وأهابت
فقد ٢٠٩ه، سنة املتوىفَّ املثنى بن معمر عبيدة أبو القرآن مفردات بعض تفسري يف شيئًا
القرآن»، «معاني أسماه وآخر القرآن» غريب يف «املجاز أسماه كتابًا هذا يف ألف أنه ذكروا
رأيت وحيث املتقدمني، عند معروف اصطالح وهو مفرداته تفسري القرآن بمعاني واملراد
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القرآن، مفردات يف الكتب مصنفو بهم فاملراد املعاني» أهل «قال القرآن علوم كتاب يف
معارصي من واألصمعي القرآن» «غريب اسمه كتابًا األصمعي كتب فهرس يف ونجد

قليًال. عنه وتأخر عبيدة أبي
فهرس عىل نظرك يقع يكاد ال حتى املوضوع هذا يف التأليف عىل العلم أهل أقبل ثم
الزجاج، منهم: املعنى، هذا يف كتاب باسم متحليًا صدره وتجد إال اللغة أئمة فهارس من
وكان كثري، خلق وغريهم دريد وابن الزاهد، عمر وأبو األنباري، القاسم بن ومحمد والفراء،
املصنفة الكتب وكانت ٢٢٣ه. سنة املتوىفَّ سالم بن القاسم عبيد أبي كتاب أجمعها من
منها أشبه اللغوية باملعاجم وكانت التبويب، من غفًال الرتتيب من عارية الفرع هذا يف
عزيز بن محمد بكر أبو جاء أن إىل ذلك عىل األمر واستمر واألبواب. الفصول ذات بالكتب
حروف عىل ورتبه القلوب» «نزهة املشهور كتابه فألف ٣٣٠ه، سنة املتوىفَّ السجستاني
باملكسورة، وثلَّث باملضمومة وثنَّى املفتوحة بالهمزة فبدأ إليه، يُْسبَق لم ترتيبًا املعجم
من حجمه صغر عىل الكتاب وهذا املشهور، الرتتيب عىل املعجم حروف بسائر فعل وهكذا
وشيخه هو يحرره عاًما عرشة خمس تأليفه يف أقام إنه قيل وقد نوعه، من أُلِّف ما أتقن

وآخر. حني بني والتجويد بالتصحيح يتعهده وكان األنباري، بن بكر أبو
حيث من واإلجادة الكمية حيث من االتساع يف آخذة الباب هذا يف التآليف تزل ولم
كتابًا وصنف ٤٠١ه سنة املتوىفَّ الهروي محمد بن أحمد عبيد أبو جاء أن إىل الكيفية،
الكلمات فاستخرج املعجم، حروف عىل ورتبه والحديث القرآن غريب بني فيه جمع كبريًا
اإلنسان أراد فإذا معانيها وذكر حروفها يف وأثبتها وتوضيح تفسري إىل تحتاج التي اللغوية
الرتتيب وجودة التحقيق دقة بني هذا كتابه فجمع تعب، غري من حرفها يف وجدها كلمة
والتعليقات االستدراكات من عليه وأكثروا بعده من الناس عليه اعتمد ولذلك والتبويب،
فصنف األصفهاني، املدني بكر أبي بن محمد موىس أبو الحافظ جاء أن إىل واإلضافات.
مماثًال فجاء الهروي مسالك وضعه يف وسلك الغريب من الهروي فات ما فيه جمع كتابًا
من سبقهما وما الجليلني الكتابني هذين عىل يعتمدون الناس وغرب وفائدًة. حجًما له
بالراغب املعروف الفضل بن محمد بن الحسني القاسم أبو جاء أن إىل املهمة، الكتب
حروف عىل مرتبًا القرآن» ألفاظ «مفردات كتابه فألف ٥٠٢ه، سنة املتوىفَّ األصفهاني
املناسبات إىل مشريًا املعجم، حروف آخر إىل الباء ثم الهمزة أصوله أول ما مقدًما الهجاء
حيث: من بابه يف أُلِّف ما أحسن من هذا كتابه فجاء واملشتقة، املستعارة األلفاظ بني التي
معجم أفيد نظرنا يف فهو النظر. وبُعد االختيار، وحسن التحقيق، وكثرة املادة، غزارة
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تحرير يف البيضاوي اعتمد وعليه القرآنية، األلفاظ معاني تحقيق يف الطالب إليه يرجع
يفضله كتابًا بعده من نعرف ولم اشتقاقها، وأصول األلفاظ معاني ناحية من تفسريه
املعني من حاجتهم يستقون الفرع هذا يف املؤلفني أن الواضح ومن هذا، موضوعه. يف
النبوية باألحاديث استعانتهم عىل زيادًة العموم، عىل العربية اللغة منه تستقي الذي
هذا يف عنهم ورد فإنه عنه، واآلخذين وأصحابه عباس ابن عن كاملنقول الصحابة وآثار
وقد اللغة، ودواوين التفسري كتب يف منثوًرا ذلك تجد باالعتماد الجدير الكثري اليشء الباب
مع كلمة ثمانمائة من يقرب ما «اإلتقان» كتاب يف السيوطي الدين جالل منها أحىص

اإليجاز. طريق عىل تفسريها

الحديث غريب (13)

ومبنًى فصاحة يدانيه أو النبوي الكالم يسامي كالًما الكريم القرآن بعد العربية تعرف ال
شيخ يقول لكما وإنه تأثري، وروعة تركيب وبراعة قدر وجالل أسلوب وجمال وبالغة
وال لفًظا، أصدق وال نفًعا، أعم قط بكالم الناس يسمع «لم الجاحظ: عثمان أبو الُكتَّاب
وال مخرًجا، أسهل وال موقًعا، أحسن وال مطلبًا، أكرم وال مذهبًا، أجمل وال وزنًا، أعدل
عىل األمر كان إذا يقول: قائل ورب ملسو هيلع هللا ىلص، كالمه من فحواه عن أبني وال معناه، عن أفصح
معانيه، بعض إىل التعقيد وتطرق ألفاظه، بعض إىل الغرابة تسللت أين فمن وصفت ما
النبوي الكالم إن نقول: فنحن البالغة؟! يجاور ال والتعقيد الفصاحة تساكن ال والغرابة
يريدون ال ألنهم البيان علماء من املتأخرون يريده الذي باملعنى والغرابة التعقيد عن منزه
كان فإذا واملخاطب، املتكلم إىل بالنسبة األلفاظ من املألوف جادة عن الخروج إال بذلك
اإلبهام بوصمة يصمه أو اإلغراب بسمة يسمه أن ألحد فليس املخاطبني مألوف من اللفظ
مقصور الباب هذا يف االعتبار إذ الناس، من به املخاطبني غري عند مألوف غري كان وإن
البيانيني عند والتعقيد اإلغراب تفسري يف ذهبنا ولو غريه، دون الخطاب إليه يتوجه من عىل
غري لفظ كل من عاريًا يكون أن الكالم يف الفصاحة رشط من وقلنا املذهب هذا غري
الجاهلية عرب من للمتكلم كالًما وجدنا ملا ومكان؛ زمان كل يف أجمعني للناس مألوف
نعرف ال ألنا ضافية، غري أو ضافية الفصاحة ُحلَّة عليه نخلع أن يستحق اإلسالم وصدر
تدفع املتأخرة، لألجيال بالنسبة مألوفة غري ألفاظ من يخلو منظوًما أو منثوًرا كالًما لهم
بالرشوح واالستنجاد اللغة ومعاجم األدب دواوين استنطاق إىل منهم القارئ أو السامع

والتعاليق.
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لفظ فُربَّ واملكان، والزمان الناس باختالف تختلف نسبية الغرابة أن والحقيقة
معروًفا يكون لفظ ورب آخرين، عند قليله االستعمال وعديم قوم عند دائًما شائًعا يكون

آخر. بلد أو زمان يف مجهوًال ومنكوًرا بلد أو زمان يف مألوًفا
عىل وكانوا وجماعات، أفراًدا ويكاتبهم العرب يشافه كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن واعلم هذا،
قوم كل يخاطب وكان واللهجات، املواطن وتباعد واللغات اللون اختالف من تعلم ما
قومه عند املعرفة تمام معروف غري به يكلمهم ما كان وإن تفاهمهم أسلوب وعىل بلغتهم
ملسو هيلع هللا ىلص للنبي قال وجهه هللا كرم عليٍّا أن ُرِوي فقد كلها، معد قبائل تجهله قد بل وأهله،
تكلم ونراك واحد أب بنو نحن هللا، رسول «يا بلحنهم: نهد بني وفد يكلم سمعه وقد
إىل يرجع ومن تأديبي.» فأحسن ربي «أدبني له: فقال أكثره»، نفهم ال بما العرب وفود
البسطة من الكريم الرسول أُوتِيه مما العجب يأخذه العدنانية غري العرب قبائل أسفار
هذه عىل نحكم فال مرض، قبائل من الجمهرة لغات مختلف عىل االطالع وسعة البالغة يف
زمان يف تكتنفها ما عىل ونقف مواردها عن نبحث أن علينا بل املطلقة بالغرابة األلفاظ
محلها َحلَّ لو بحيث موقعها يف ووقعت موضعها يف ِقيَلت أنها إىل نصل وبذلك ومكان،

واإلندار. اإلغراب بسمة لُوِسم اآلن مألوًفا نسميه مما غريها
أن من أكثر والنََّقلة األلفاظ، دون باملعنى إلينا نُِقل النبوي الكالم من كثريًا إن ثم
والتغلبي، والبكري والكناني القريش منهم وبلًدا قبيلًة األنساب مختلفو وهم ا عدٍّ يُحَصْوا
إلخ. … والحرضمي واملدني املكي ومنهم والزبيدي، والقضاعي والكندي الهمداني ومنهم
بلده، وأهل قومه كالم أسلوب وعىل له اللفظ كان باملعنى الحديث أحدهم نقل فإذا
أهل لغة يف مألوًفا يكن لم نمط عىل األحاديث بعض ورود يف الرس لنا ينكشف هنا ومن
حجازيي غري وهم الرواة لبعض اللفظ ألن إال ذلك وما معهم، الخطاب كان وإن الحجاز
أساًسا الحديث يجعلوا لم النحاة من املتقدمني أن يف أيًضا الرس هو وهذا البلد، أو القبيلة
االستشهاد دائرة وسع من وأول مسائله. واستخراج النحو قواعد لتقرير االستشهاد يف
بن محمد النحويني من املتأخرين إمام املسائل وتقرير القواعد إثبات يف عليه ل وعوَّ به
نقلة من األولني املتقدمني ألن معه والحق ٦٢٢ه، سنة املتوىفَّ األندليس مالك بن هللا عبد
بألفاظ الحديث ألفاظ بعض أبدلوا فإذا العربية، يف حجة كالمه ممن معظمهم الحديث

غريها. إىل املعربة العربية عن به خرجوا أنهم ذلك معنى فليس عندهم من
أول فنقول: الحديث غريب علم تاريخ يف الكالم من بصدده نحن ما إىل ولنرجع
أوراق ذا صغريًا كتابًا فيه جمع املثنى، بن معمر عبيدة أبو شيئًا العلم هذا يف جمع من
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تكن فلم وريًقا، يزل لم اللغة وغصن بقية ذاك إذ الناس يف وألن مبتدئ ألنه معدودات
بالغريب. ذاك إذ يكن لم ألنه غريبًا املتأخرون يعده مما الكثري إىل ماسة الحاجة

عبيدة أبي كتاب من حجًما أكرب كتابًا ذلك يف فجمع املازني شميل بن النرض جاء ثم
املخترصات. من يعد أن عن يخرج لم ولكنه واإليضاح، الرشح فيه وأوسع

يف والتبسط املادة حيث من عبيدة أبي كتاب عىل فيه أربى كتابًا األصمعي وألَّف
عىل وتكلموا األحاديث من طوائف جمعوا اللغة أئمة من كثريًا إن ثم والتوضيح، البيان
من مبلغه عىل كلٌّ فيرشحه الواحد الحديث عىل يتواردون الغالب يف وهم ومعناها، لغتها

املهم. باليشء غريه عن ينفرد أحدهم يكد ولم العلم
يف املشهور كتابه فألف سالم بن القاسم عبيد أبو جاء أن إىل هذا عىل الناس وغرب
ُروي وقد قبله، من كتاب يف يجتمع لم ما واآلثار األحاديث من فيه وجمع املوضوع، هذا
انترش وقد عمري.» خالصة فهو سنة أربعني يف هذا كتابي «جمعت يقول: كان أنه عنه

موضوعه. يف عليه الناس واعتمد العهد لذلك صيته وذاع الكتاب هذا
االعتماد من الناس عليه ما ورأى الدينوري قتيبة بن مسلم بن هللا عرصعبد كان فلما
اآلثار وأكثر األحاديث معظم عىل يأِت لم الكتاب هذا أن ووجد عبيدة، أبي كتاب عىل
كتابه يف عبيدة أبو أغفله ما فيه جمع كتاب تأليف إىل َعَمد والتبيني؛ اإليضاح إىل تحتاج
معاًرصا الحربي إسحاق بن إبراهيم وكان والرشح. التفسري طريقة من نحاه ما فيه ونحا
القول وبسط واآلثار األحاديث من الكثري اليشء فيه جمع واسًعا كتابًا فألَّف قتيبة، البن
بطرق األحاديث بذكر أطاله املؤلف ألن الكتاب هذا يف زهدوا الناس ولكن الرشح، وأطال
مما والكلمتان الكلمة إال بعضها يف يكن ولم آخرها، إىل أولها من متونها وذكر أسانيدها

والتفسري. الرشح إىل يحتاج
كبريًا نجد فقلما إقبال أيما عليه وأقبلوا العلم هذا يف التأليف عىل األئمة تتابع ثم
العباس وأبي حمدويه، بن شمر مثل الباب، هذا يف يشء وله إال العلم هذا أهل كرباء من
ثعلب بغالم املعروف الزاهد عمر وأبي األنباري، بن بكر وأبي املربد، العباس وأبي ثعلب،

وغريهم.
سنة املتوىفَّ البستيُّ الخطابي محمد بن «حمد» أو أحمد سليمان أبو اإلمام جاء ثم
لم ما ذكر عىل قرصه ولكنه قتيبة، وابن عبيد أبي مسلك فيه سلك كتابًا فألَّف ٣٨٦ه،

حجًما. أحدهما من كنحو فجاء كتابهما يف يورداه
هذه ولكن بابها، يف عليها ويعولون الثالثة األمهات هذه يتداولون زمنًا الناس وغرب
الناس عىل ل يسهِّ تبويبًا بة مبوَّ تكن لم — الحربي كتاب عدا ما — قبلها وما الكتب

68



العربية اللغة

وردت غريبة كلمة معرفة املرء أراد فإذا املراجعني عىل العناء من فيه ما هذا ويف املراجعة،
الحديث يدري ال أنه عىل زيادًة كثرية، جهود بعد إال إليها يهتدي ال األحاديث أحد يف
عرص كان فلما واحًدا. واحًدا استقرائها إىل فيحتاج هو الثالثة الكتب أي يف املطلوب
يف املشهور كتابه أَلَّف — للخطابي معاًرصا وكان — الهروي محمد بن أحمد عبيد أبي
القرآن، مفردات يف قلناه ما عىل املعجم حروف عىل ى مقفٍّ ورتبه والحديث، القرآن غريب
ما ذلك إىل وأضاف وغريهما، قتيبة وابن عبيد أبي كتاب يف ما هذا كتابه يف جمع وقد

تقدمه. من كتب يف يرد لم مما بنفسه تتبعه
«الفائق» كتابه فألف ٥٣٨ه، سنة املتوىفَّ الزمخرشي عمر بن محمود اإلمام جاء ثم
أكثر عىل يشتمل حديث من غريبة كلمة رشح يريد عندما ولكنه املعجم، حروف عىل ورتبه
يرشح وبذلك الغريب، من فيه ما كل ويرشح بعضه أو كله الحديث يورد غريبة كلمة من
لم ولذلك بالرسعة، مطلوبه عىل العثور املتتبع فيعرسعىل حروفها غري يف الكلمات من كثريًا
العلمية. والتدقيقات اللغوية الحقائق من أودعه ما مع الهروي كتاب اشتهار كتابه يشتهر
جمع الغريبني، يف كتابه فألَّف األصفهاني املديني بكر أبي بن محمد موىس أبو وجاء
القرآن. غريب عىل الكالم يف علمت ما عىل والحديث القرآن غريبي من الهروي فات ما فيه
الهروي نهج فيه نهج الغريب، يف كتابه الجوزي بن الرحمن عبد الفرج أبو وألف

منه. كاملخترص هو بل
األثري بابن املعروف محمد بن املبارك السعادات أبو العالمة معارصيه من وكان
كتابا الشأن هذا يف إليه يُرجع ما أحسن أن فرأى ٦٠٦ه، سنة املتوىفَّ الجزري الشيباني
أن إىل يحتاج غريبة كلمة أراد إذا اإلنسان أن رأى وقد املذكورين، موىس وأبي الهروي
كتابان وهما اآلخر، الكتاب من طلبها وإال فيه وجدها فإن الكتابني، أحد يف يتطلبها
القرآن، غريب من مجرًدا الحديث غريب من فيهما ما جمع إىل فعمد مجلدات، يف كبريان
لم مما الكثري اليشء إليهما ضم وقد الطلب، لكلفة تسهيًال أختها إىل كلمة كل وأضاف
يف املدونة الكتب من وغريهما ومسلم كالبخاري الصحاح الكتب غرائب من إليه يوفقا
الكتابني طريقة سلك وقد اختالفها. عىل اللغة كتب ومن وآخره وأوسطه الزمان أول
من والثاني األول الحرف ملتزًما املعجم، حروف عىل والتبويب الرتتيب يف املذكورين
دون الكلمة من األصلية الحروف إىل ناظًرا منها، الثالث بالحرف وإتباعهما كلمة كل
الحروف بمثابة الكلمات بعض أوائل يف الزائدة الحروف يعترب ما كثريًا وإنه الزوائد،
عىل والزائد، األصيل بني يفرقون يكادون ال الذين سيما وال الطالب عىل تسهيًال األصلية
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عليه فيختلط أصيل الزائد أن ظانٌّ يظن لئال الكلمة أصل عىل ينبه ذلك يذكر عندما أنه
هذا يف أُلِّف كتاب أجلُّ وهو واألثر» الحديث غريب يف «النهاية هذا كتابه وأسمى األمر،
بعده، من اللغوية املعاجم ملؤلفي ا مستمدٍّ صار وقد فنه يف االعتماد وعليه وأجمعه العلم
السيوطي الدين جالل أن غري يقاربه. أو يساويه كتابًا بعده ألَّف أحًدا أن نعرف وال
تلخيص يف النثري «الدر أسماه كتاب يف النهاية هذه لخص قد كان ٩١١ه سنة املتوىفَّ
وقف ومن النهاية، صاحب فات مما كثريًا هذا كتابه إىل ضم إنه وقال األثري»، ابن نهاية
جالل ألن أخرى، مرة إليه الرجوع لنظره يَُرق لم الكتاب هذا عىل وقف ثم النهاية عىل
فسيًحا. واسًعا منه وضيق وجماله األصل برونق ذهب هذا بتلخيصه السيوطي الدين
باب يف ازدحامها من أكثر الحديث غريب باب يف العلم أهل أقالم تزاحمت وإنما هذا،
وقلما األرجاء واسعة األطراف منترشة الرقعة فسيحة اآلثار األحاديث ألن القرآن؛ مفردات
كثريًا عليه فيستدرك بعده من آخر عالم فيأتي أكثرها، استقصاء إىل املربز العالم توفق
بخالف مر، فيما علمت ما عىل وهكذا الثاني عىل فيستدرك ثالث يأتي ثم فاته، مما
وبهذا قوة، من التواتر معنى يف ما بكل متواتر دفتيه بني مجموع فإنه الكريم القرآن
يف أنظارهم اختالف إال يبَق فلم املفردات. من فيه ما كل استقصاء العلم أهل عىل يسهل
يف أذواقهم واختالف فيها، اإلطناب أو الرشوح إيجاز يف واختالفهم الكلمات، بعض تفسري
ما بخالف بمكان. الصعوبة من ليست أمور وهذه والتهذيب والتنقيح والتبويب الرتتيب
بعد األثري ابن هذا الواسع، واالستقراء الكثري التتبع من الحديث غريب يف املؤلفون يعانيه
جهده إليه وصل ما واستقرى الباب، هذا يف العلماء جهود من عليه وقف ما عىل وقف أن
«كم نهايته: خطبة يف يقول كله ذلك مع تجده واآلثار؛ الحديث يف الكثرية املصنفات من
وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أحاديث عليها تشتمل التي الغريبة الكلمات من فاتني قد يكون
كم القائل: صدق ولقد بها، ليذكر يده عىل يظهرها لغريي ذخرية هللا جعلهما وتابعيهم
يف الباع وطول االطالع وسعة العلم غزارة يف هو من وهو هذا يقول لآلخر؟» األول ترك

اآلداب. وفنون الرشيعة علوم

النحو (14)

دفع املعروفة نهضتهم عدان عىل األرض يف العرب انبساط إن اللغة علم تاريخ يف قلنا
يف ترسي والعجمة عروقهم يف يدب اللحن فأخذ املختلفة، األمم بلغات االحتكاك إىل بلغتهم
واإلعراب تركيبها، نظام يف واالختالف إعرابها يف االضطراب به ُمِنيَت ما أول وإن أطرافها،
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فعز مفاخرها، وأجل مميزاتها وأجىل أعالقها وأنفس مرض لغة به تتحىل حلية أجمل
من فريق فهب الهون، عنها وهم ومسمع منهم مرأى عىل تصاب أن وذويها أبنائها عىل
إىل السياسية والحنكة الدينية والغرية القومية الحمية حفزتهم فيهم املواهب وأهل عقالئهم
الدؤيل األسود أبو املضمار هذا يف الحلبة ُمَجيلِّ وكان جانبها. وتعزيز نرصتها يف الجهد بذل
عنه ريضهللا طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري بإشارة ذلك فعل التابعني، أعالم أحد الكناني
القوانني بعض ضبط إىل األسود أبو فعمد وأنصاره، شيعته أعالم من األسود أبو وكان
وهي «التعليقة»، ب النحاة عند املعروفة صحيفته ذلك يف وكتب األبواب، بعض واستقراء

العربي. اللسان علوم يف ُدوِّنت صحيفة أول
اسم عليها وأطلق وضعها التي القواعد منه يتعلمون األسود أبي إىل الناس واختلف
يعمر بن ويحيى عطاء، ابنه أنبههم: من كان جماعة العلم هذا يف به وتخرج «النحو»،
تخرج ثم الفيل. معدان بن وعنبسة األقرن، وميمون الليثي، عاصم بن ونرص العدواني،
أمر يزل ولم اللغة. علم تاريخ يف عرفناه ما عىل آخرون وبهؤالء جماعة الطبقة بهذه
ل وفصَّ متفرقه، فجمع الفراهيدي أحمد بن الخليل عرص كان أن إىل توسع يف العلم هذا
اللسان علوم يف أمة يعد الخليل فإن وبالجملة مسائله، وهذب أبوابه، وأكمل قواعده،

العربي.
أسماه الذي كتابه ألَّف وقد سيبويه، أنبههم من جماعة الخليل عن النحو وأخذ
«حدثني» لفظ سيبويه كتاب يف جاء فإذا الخليل، ولفظ بلفظه أبوابه وعقد النحو»، «قرآن

الخليل. يريد فإنه أحد ذكر غري من ذلك نحو أو «أخربني» أو يل» «قال أو

والكوفيون البرصيون (1-14)

الزاوية حجر وضع البرصة ويف النشأة، برصي أنه إال املولد كويف كان وإن األسود أبا إن
ربيبًا النحو يزل ولم تالمذتهم، وكذلك أهلها من تالمذته وكان النحو، علم أساس يف
النحو عرف من وأول … الكوفيون عرفه أن قبل زمنًا أئمتهم حجور يف ينتقل للبرصيني
من األصل يف وكان ١٦٤ه، سنة املتوىفَّ التميمي الرحمن عبد بن شيبان الكوفيني من
عمرو أبي تالميذ من وهو له، إقامة دار واتخذها الكوفة إىل هاجر ولكنه البرصيني ثقات
عندهم معظًَّما وكان الرؤايس، جعفر أبو الكوفيني من عمرو أبي عن أخذ ومن العالء، بن
وضع من أول وهو عنه، مأخوذة وقراءاتهم علومهم من كثريًا إن ويقولون لديهم، وحجة
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من سيبويه كتاب يف ما كل «إن قيل: «الفيصل»، أسماه وقد الكوفيني من النحو يف كتابًا
هذا.» الرؤايس به عنى إنما كذا» الكويف «وقال قوله:

أبدع الذي وهو مشهور، نحوي وهو له معاًرصا الهراء مسلم بن معان عمه وكان
بن عيل وأنبههم أشهرهم جماعة اإلمامني بهذين وتخرج تعلمه. سوف ما عىل الترصيف
كثرية سنني البوادي يف ورضب أحمد، بن الخليل حلقة يف حرض وكان الكسائي، حمزة
علم انتهى وإليه مداَفع، غري إماًما استوى أن إىل وفصحائهم األعاريب أقحاح عن يأخذ
وخالفوا أمثلتها احتذوا التي الحدود للكوفيني رسم الذي وهو بالكوفة، والقراءات العربية
نحو عن الكوفة نحو انماز هنا ومن البرصيني، عند كالخليل عندهم وكان البرصيني فيها
دارت التي املناظرة ذلك أمثلة أشهر ومن الفريقني. بني والتنازع التدافع وبدأ البرصة،
الخرب: وتحرير الربمكي، خالد بن يحيى مجلس يف وسيبويه الكسائي يْن امِلْرصَ إمامي بني
فجعل الكسائي وبني بينه الجمع عىل يحيى فعزم وافًدا، الربامكة عىل قدم سيبويه أن
مسائل فسأاله والفراء، خلف الكسائي تلميذا إليه تقدم سيبويه حرض فلما يوًما، لذلك
أو هي، هو فإذا الزنبور من لسعة أشد العقرب أن أظن كنت «وقد العرب: قول عن
أمثال عن وسأله «… النصب يجوز وال هي، هو «فإذا سيبويه: فقال إياها؟» هو فإذا
وقال بالرفع»، ذلك «كل سيبويه: فقال القائَم؟» أو القائُم محمد فإذا «خرجت نحو: ذلك
وأنتما اختلفتما «قد الربمكي: يحيى فقال وتنصبه»، ذلك كل ترفع «العرب الكسائي:
منهم سمع قد ببابك العرب «هذه الكسائي: له قال بينكما؟» يحكم فمن بلديكما، رئيسا

الكسائي. فوافقوا فأُْحِرضوا ويُْسأَلون» فيُحَرضون البلدين، أهل
الخربية عىل فالرفع واقًفا، أو واقف هاشم فإذا خرجت تقول: العرب أن هذا وإيضاح
﴿َفِإذَا أَبَْصاُر﴾، َشاِخَصٌة ِهَي ﴿َفِإذَا تَْسَعى﴾، َحيٌَّة ﴿ِهَي تعاىل: قوله وعليه األكثر، وهو
وإذا قليل. وهو الحالية عىل والنصب … َخاِمُدوَن﴾ ُهْم ﴿َفِإذَا ِللنَّاِظِريَن﴾، بَيَْضاءُ ِهَي
رشوط من ألن البرصيني، عند النصب وامتنع الرفع وجب الواقف هاشم فإذا خرجت قيل:
هي» هو «فإذا قولهم: ذلك ومثل معرفة، هنا «والواقف» نكرة تكون أن عندهم الحال
ألن «هي» وهو الرفع ضمري بدل «إياها» وهو النصب بضمري اإلتيان عندهم يجوز فال
مشتق غري وألنه املعارف، أعرف من هو بل معرفة ألنه حاًال يكون أن يصلح ال «إياها»

… مشتقة تكون أن عندهم الحال ورشط
والبرصيون قليًال، كان وإن السماع عىل هذا قولهم يف فيستندون الكوفيون أما
يف ومبثوثة عندهم معروفة التأويل، برضوب اشرتطوه ما إىل ذلك من ُسِمع ما يُرِجعون

كتبهم.
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عليه انترص والكسائي بلده أهل قاعدة عىل جوابه يف اعتمد سيبويه أن تعلم هذا ومن
أشار وإليها «الزنبورية»، ب النحاة عند املشهورة هي املسألة وهذه أعرابه، عن بسماعه
منظومته يف ٦٨٤ه سنة املتوىفَّ األندليس األنصاري محمد بن حازم الحسن أبو األديب

املشهورة:

ده��م��ا ال��ذي األم��ر ف��ج��أة ع��ن��ت إذا إذا ب��ع��د األخ��ب��ار ت��ح��ذف ق��د وال��ع��رب
رب��م��ا ب��ع��ده��ا م��ن رف��ع��وا ورب��م��ا إذا ب��ع��د ل��ل��ح��ال ن��ص��ب��وا ورب��م��ا
َغ��َم��م��ا1 إش��ك��ال��ه م��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة وج��ه ب��ه��م��ا اك��ت��س��ى ض��م��ي��ران ت��وال��ى ف��إن
وال��ُغ��َم��م��ا2 ال��ح��ت��ف س��ي��ب��وي��ه إل��ى أه��دت م��س��أل��ة األف��ه��ام ع��ل��ى أع��ي��ت ل��ذاك
ح��م��ا3 وق��ع ال��زن��ب��ور م��ن أش��د ق��دًم��ا أح��س��ب��ه��ا ال��ع��وج��اء ال��ع��ق��رب ك��ان��ت ق��د
اخ��ت��ص��م��ا ق��د إي��اه��ا ه��و ه��ل أو ه��ي ه��و إذا ه��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��واب وف��ي
ظ��ل��م��ا4 وق��د ب��ش��ر أب��ا ف��ي��ه��ا ق��ال م��ا ف��ي ح��م��زة واب��ن زي��اد اب��ن وخ��طَّ��أ
ح��ك��م��ا5 أم��ره ف��ي ي��ك��ن ل��م ل��ي��ت��ه ي��ا ح��ك��وم��ت��ه ف��ي ع��ل��يٌّ ع��م��ًرا وغ��اظ
ح��ك��م��ا6 أم��ره ف��ي ي��ك��ن ل��م ل��ي��ت��ه ي��ا ح��ك��وم��ت��ه ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ع��م��رو ك��غ��ي��ظ
ُه��ِض��م��ا ع��ال��ًم��ا ش��ج��ًوا ال��ن��اس وأب��رح ُع��ِرف��ت م��ح��ن��ة أش��ج��ى ال��ع��ل��م ف��ي وال��غ��ب��ن

يبني البرصي فإن اآلخر، عن املذهبني أحد به ينماز مثال أوضح الحادثة وهذه
يف يجتهد أو ناحية، والنادر الشاذ من وراءهما ما ويرمي الشائع األغلب عىل قاعدته
النادر أو الشاذ فيسمع الكويف أما والتوجيه، التأويل من برضب قاعدته إىل إرجاعها
يعتربه نادًرا أو شاذٍّا البرصيون يعتربه مما فكثري غريه، عليه يقيس أصًال ويجعلهما

والغموض. الخفاء عن كناية هنا: الغمم 1
الكربة. وهي الغمة، جمع والغمم: 2

وحمات. حما والجمع: ورضها، العقرب سم الحمة: 3
«سيبويه»، برش وأبو «الكسائي»، حمزة بن عيل حمزة: وابن «الفراء»، زياد بن يحيى هو زياد: ابن 4

منهما. ظلًما املسألة هذه يف سيبويه خطَّأا الكسائي وشيخه الفراء أن واملعنى
الحكم. والحكومة: لإلطالق، حكما قوله يف واأللف الكسائي، اسم وعيل سيبويه، اسم عمرو: 5

والحكم التحكيم، وبالحكومة طالب، أبي بن عيل وبعيل: العاص»، بن «عمرو البيت هذا يف بعمرو املراد 6
بينهما. للحكم الخصمان يرتضيه من
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أن ذلك إىل أضف الجواز. دائرة وتتسع املسائل تنترش وبذلك وأصًال، قاعدة الكوفيون
الذين من بعربيتهم املوثوق العرب عىل إال والتفريع التأصيل يف يعتمدون ال البرصيني
يعتمدون قد فإنهم الكوفيني بخالف مضاربهم، الحوارض عن وابتعدت سالئقهم توقحت
لكثرة ألسنتهم واختبلت سالئقهم خارت الذين األعاريب من مرصهم يجاور كان من عىل
الذي األعراب يرون ال فالبرصيون األنباط. من باألكرة واختالطهم الحوارض إىل تردادهم
عن عربيتكم «أخذتم لهم: ويقولون بهذا يعريونهم وكانوا حجة الكوفيون عنهم يحكي
عىل زد الريابيع.» وأكلة الضباب حرشة عن عربيتنا أخذنا ونحن الكوامخ، وأكلة اللبن باعة
غري إىل وينسبونه الشعر يصنعون كانوا الكوفيني الشعر رواة من جماعة أن وذاك هذا
الكذوب، ف املصحِّ انة اللحَّ الديلمي هرمز بن حماد املفتِعلة الجماعة هذه رأس وعىل أهله،
ويستشهدون املختلط الشعر من النوع هذا عىل يعتمدون الكوفة أهل من النحاة وكان
الكوفيني نحو طرح عىل البرصيني حمل ما وهذا وتأييدها، قواعدهم تقرير عىل به
وال يوم. أول من املرصين علماء بني املنافسة أوار اضطرام عىل زيادًة به، واالستخفاف
من شيئًا عنهم روى وال الكوفيني عن النحو من شيئًا أخذ البرصيني من أحًدا أن يُْعلم
عن روى فإنه البرصي األنصاري زيد أبي من كان ما إال الشاهد، يف عليه يعتمد الشعر

… وأمانته الشعر يف لثقته الكويف الضبي املفضل
الواسع صدرها العربية عىل ضيقوا تشددهم وكثرة تحرجهم يف البرصيني أن عىل
هذا، يف لإلفاضة الباب هذا يتسع وال وانبساًطا، سعًة تتطلب التي املواطن من كثري يف

… تعاىل هللا شاء إن املكان هذا غري يف برأسه فصًال له وسنفرد
علمه أخذ وكان الفراء، زياد بن يحيى إىل الكسائي بعد من الكوفية رئاسة وانتهت
املأمون وكان البرصية، من يونس وعن بهم وثق أعراب عن وأخذ عمدته وهو الكسائي عن
وعني حاجته كل يكفيه من به ووكل الحكومة دار حجر من حجرة له تُفَرد أن رسم قد
سمع وما النحو أصول به يجمع ما يؤلف أن وأمره واملنفقني األمناء وألزمه الوراقني له
الحدود بكتاب املعروف كتابه تصنيف أتم حتى يكتبون والوراقون يميل فكان العرب، من
تصانيفه، يف يتفلسف وكان أخرى، كتبًا وألَّف النحو يف ا حدٍّ وأربعني ستة فيه وجمع

النحو». يف املؤمنني «أمري يلقبونه الكوفية وكان
سوق فيها وراجت عباس آل وعاصمة الخالفة حارضة وصارت بغداد أُنِْشئَْت وملا
السياسية الوجهتني من بغداد من الكوفة ملكانة إليها الناس أسبق الكوفيون كان اآلداب،
واحتلوا واألمراء، الخلفاء بقصور اتصلوا الكوفة علماء أن وجدنا ولهذا والجغرافية،
عند والفراء الرشيد عند الكسائي فكان آدابها، ومحافل تدريسها حلق من الصدور
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التأصيل يف التساهل من علمت ما الكوفية مذهب وكان السامقة، باملكانة املأمون
يتفاخرون الشاذة، بالروايات مولعني البغداديني من تالميذهم وجدنا ثم ومن والتفريع،
هنا ومن لألصول، يأبهوا ولم الفروع عىل واعتمدوا بالرتخيصات ويتباهون النوادر يف
هذا كان وملا البغداديني، بمذهب ُعِرف التعاريج كثري النواحي مضطرب مذهب تولد

وزنًا. له أقاموا وما الجمهور طرحه الكويف أبيه من أحط املذهب
وتكاثرت جنباته، يف أقدامهم وازدحمت العلم هذا موارد حول الناس تكاثر ثم
وخاصة أبوابه جميع عىل مشتملة عامة وبني ومخترصة، مطولة بني ما التصانيف فيه
البرصية من املذاهب أرباب بني والرد األخذ وكثر أبواب، بضعة أو باب عىل مقترصة
وانترشت والفصول األبواب وتمطت الحجاج وكثر اللجاج وطال والبغدادية، والكوفية
آخذًا النشاط كان املرشق، يف الضجة هذه يف الناس وبينما الفروع. واشتبكت املسائل
رغبتهم واشتدت الدولة هذه ملوك أُولِع وقد املغرب، يف األندلسية الدولة تكوين يف مأخذه
ملآثرهم وإحياءً شاماتهم يف أوليهم آلثار اقتفاءً جانبها، وتعزيز األدبية الحركة تنشيط يف
والحدب األدب أهل تقريب همهم فكان بغدادهم، يف عمهم ألبناء ومباراة زهوهم أيام يف
وخلعوا حافلة النعم أخالف لهم أداروا وقد وتبجيلهم، تكريمهم عىل والحرص عليهم
حياضها، يردون املعارف عىل الناس إقبال يف زاد مما ضافية، الفواضل ُحَلل عليهم
جماعات اململكة تلك فأنجبت … ظاللها ويتفيئون رياضها، ويرتادون زاللها، ويرتشفون
من فرَّعوه وما األصول من العراقيون له أصَّ ما إىل رجعوا العربية، علماء فطاحل من
وما ووفاق خالف من والكوفية البرصية بني ما عىل ووقفوا فيه، النظر فأطالوا الفروع
عىل االطالع من لغريهم يتهيأ لم ما لهم وتهيأ ودراية، رواية من فريق كل إليه يستند

ومنثوره. القول منظوم من كلها املشارقة مرويات
واضحة طريًقا لهم وا شقُّ فإنهم ذلك ومع البرصية، مذهب عىل اعتمادهم ُجلُّ وكان
تنحرف عندما إال البرصية عن تنحرف لم ألنها وأتقنها الطرق أقوم من وهي إليهم، تُنَْسب

الرواية. إليه تدعو وال الدراية تستسيغه ال انحراًفا البرصية
التفصيل وحسن والتهذيب بالصقل تعهده مع التوسع يف آخذًا املذهب هذا يزل ولم
بشموسها سماؤها وُفِجعت الربوع تلك عىل اإلفرنجة سيل طغى أن إىل والتبويب،
الوقوع عىل األوطان عن الجالء وفضلوا املرشق شطر وجوههم علماؤها فوىل وأقمارها،
مذهبهم وأخذ بمعارفهم، مدارسه وازدانت عديدهم املرشق يف فتكاثر الهوان، شباك يف
يف سيما وال الصدور احتل حتى والقاهرة، دمشق يف سيما وال املشارقة مذاهب يزاحم

املتأخرة. العصور
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املشكالت حل يف املرجع وإليها العلم، هذا يف الكربى املذاهب هي األربعة املذاهب هذه
لكل إذ العادِّين عىل يتعرس عددها يكاد كثرية مذاهب فهناك وإال املعضالت، وإيضاح
آراء فلسيبويه الوجوه، بعض من ولو غريه فيه يخالف به خاص مذهب الحقيقة يف إمام
وللفراء سيبويه، شيخه فيها يخالف آراء األوسط ولألخفش الخليل، شيخه فيها يخالف
علماء من عالم لكل نجد وهكذا موطن. ما غري يف الكسائي مذهب عن ينحرف مذهب
ولكن اإلبداع، عىل وقدرة العلم يف بسطة من أوتيه حسبما تقل أو تكثر تخصه آراء العربية
البرصية اثنان: األربعة هذه وأصول األربع، ات األُمَّ تلك إىل املختلفة املذاهب هذه مرجع
البرصية. فمرجعه األندلسية مذهب وأما الكوفية فمرجعه البغدادية مذهب أما والكوفية،
ذلك وأحىصيف بالتأليف الفريقني هذين بني الخالف مسائل العلماء بعض أفرد وقد
النحوية». والنظائر «األشباه كتاب يف السيوطي الدين جالل أوردها ونيًفا مسألة مائة

العلوم سائر عليه تدور الذي املحور هي اللغة ألن اللغة ملتن مالزًما النحو كان وملا
يف إمام وهو إال النحو يف عالم يتبحر قلما أنه رأينا مقدمتها، يف النحو يُعدُّ التي اللسانية
اللغة علم تاريخ يف إليهم أومأنا الذين اللغويني أولئك استعرضنا فإذا … وبالعكس اللغة
هذا يف األسماء تلك تكرار إىل حاجة نرى ال ولهذا النحويني، جماعة استعرضنا فكأنما

سرتى. كما الرضورة دعت إذا إال املقام
العلوم زمرة يف يَُعدُّ النحو أصبح حتى الهجري الرابع القرن بساط ينطوي كاد وما

العموم. وجه عىل العلمية الحالة بتطور حالته تطورت وقد الناضجة،
صاحب البغدادي الرساج بن محمد بن بكر أبو الرابعة: املائة نحاة مقدمة يف وكان
األخفش عىل عوَّل قد وكان سيبويه، كتاب ورشح واملوجز، األصول، وجمل الكبري، األصول
الرساج ابن عقله حتى مجنونًا النحو «كان يقولون: وكانوا املسائل، من كثري يف والكوفيني
القاسم أبو وتلميذه الزجاج، محمد بن إبراهيم إسحاق أبو املائة هذه أئمة ومن بأصوله.»
أحد األنباري القاسم بن محمد بكر وأبو «الجمل»، كتاب صاحب الزجاجي الرحمن عبد
املبالغة من وهذا العربية، شواهد من بيت ألف ٣٠٠ يحفظ كان إنه قيل الحفاظ، علماء
هللا عبد بن سعيد أبو ومنهم الرجل. حفظ سعة عىل يدل حال كل عىل ولكنه بمكان
أجلِّ من سيبويه لكتاب رشح وله اإلقناع، كتاب صاحب ٣١٨ه سنة املتوىفَّ السريايف

فائدة. وأعظمها قدًرا الرشوح
وألف باملنطق النحو مزج من أول ٣٨٤ه، سنة املتوىفَّ الرماني عيىس بن عيل ومنهم
وغري الحروف معاني كتاب وله سيبويه وكتاب الرساج ابن أصول ورشح الحدود كتاب
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اإليضاح، منها: الكثرية، التصانيف صاحب الفاريس أحمد بن الحسن عيل أبو ومنهم ذلك،
والشريازية، والنرصية، والقرصية، والبغدادية، الحلبية، املسائل التذكرة، الحجة، التكملة،
هذه حسنات من بل الفاريس حسنات ومن … وغريها والهيتية والكرمانية، والعسكرية،
أعالم وأحد الفاريس تلميذ ٣٩٢ه، سنة املتوىفَّ املوصيل جني بن عثمان الفتح أبو املائة
مجلدات، عدة يف الخصائص تصانيفه: ومن فتُْشَكر، تُذَْكر خدمة خدموها الذين العربية
إن عليه ستقف ما عىل الترصيف صناعة يف وحده نسيج وكان واللمع، الصناعة، ورس

تعاىل. هللا شاء
كبرية، جماعة منهم واشتُِهر النحاة وكثر الخامسة املائة يف النحو دائرة واتسعت
واملقتصد املغني، النحو: يف له املبدع، املشهور اإلمام الجرجاني القاهر عبد أشهرهم: من
كتاب وله النحو، يف الطريقة هذه أبدع من أول وهو املائة العوامل وله اإليضاح، رشح يف

الترصيف. يف العمدة وله الجمل
تالميذ أحد ٤٢٠ه، سنة املتوىفَّ الربعي عيىس بن عيل العرص: هذا مشهوري ومن
إليه، تحتاج يشء بقي «ما سنني: عرش الزمه أن بعد له قال الذي وهو األفذاذ، الفاريس
األلفاظ اتجهت هنا ومن بالنحو.» منك أعرف تجد لم املغرب إىل املرشق من رست ولو
يف ذلك وجمع وتلخيصها، املنترشة القواعد ولمِّ وتحريرها الكثرية املسائل تخليص إىل
يف رغبتهم اشتدت ولهذا عناية، بكل ويستظهرونها «املتون» ب أسموها مخترصة كتب
يف املبالغة إىل الحال بهم وانجرت القليلة، األلفاظ تحت الكثرية املعاني وإدخال االختصار
بلغ وقد والتعمية، اإلبهام إىل الباب هذا يف ببعضهم األمر ينجر ما كثريًا كان بل اإليجاز
هاتني يف نشأ فقد بعدها، والتي السادسة املائة يف شأوه أبعد التأليف من األسلوب هذا
الرتتيب وحسن والتهذيب التحرير إليهم ُحبَِّب العربية علماء فحول من جماعة املئتني
عىل يقترص كان من ومنهم واالستيعاب، باالستقصاء يُْعنَى كان من منهم ثم والتبويب،
العناية كانت وملا املتعلمني، من املبتدئني عىل لألمر تسهيًال منها بد ال التي واألبواب املبادئ
بعضهم أنظار اتجهت املنثور من حفًظا أسهل املنظوم وكان الحفظ تسهيل إىل متوجهة

مختلفة. بأساليب العلم هذا مسائل نظم إىل
املتوىفَّ املغربي الزواوي معطي بن يحيى — نعلم فيما — الباب هذا فتح من وأول
يف أرجوزة نظم فقد اللسانية العلوم نظم يف فائقة عناية الرجل لهذا وكان ٦٢٨ه، سنة
دريد، البن الجمهرة كتاب ونظم نظًما، الكتاب شواهد ورشح «األلفية»، أسماها النحو
القراءات يف منظومات وله يتمه، ولم للجوهري الصحاح ونظم العروض، يف كتابًا ونظم
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املتوىفَّ الطائي مالك بن هللا عبد بن ملحمد السبيل هذه معالم أوضح الذي وهو السبع،
منها: واآلخرين، األولني يف مجاٍر فيها جاراه أن قلَّ منظومات العربية يف له فإن ٦٧٢ه،
استخلص ومنها بيت، وألفي وسبعمائة وخمسني سبع نحو يف الشافية الكافية أرجوزته
المية منظوماته: ومن النحو، علم عرفها منظومة أجمل وهي باأللفية املعروفة خالصته
العربية يف كتبه أجلِّ ومن منظوماته. أكثر عىل رشوح وله واملمدود، واملقصور األفعال،
ثم والترصيف، النحو أبحاث من األقدمني مطوالت حوته ما كل فيه حشد «الفوائد»، كتاب
وهو املقاصد»، وتكميل الفوائد «تسهيل وأسماه ترتيب أحسن ورتبه الكتاب هذا لخص
رشح عليه وله املواطن، بعض يف الغموض حد إىل العبارة موجز أنه إال القدر جليل كتاب
٦٨٤ه، سنة املتوىفَّ القرطبي األنصاري محمد بن حازم النحو: نظم وممن يتمه. لم لكنه

مطلعها: يف قال املغرب أمراء بعض بها امتدح امليم حرف عىل قصيدة نظم

َع��َل��م��ا ال��ه��وى س��ب��ل ف��ي ال��ع��ق��ل وج��اع��ل ع��ل��م��ا م��ن ق��در ال��م��ع��ل��ي ل��لَّ��ه ال��ح��م��د

الزنبورية. املسألة يف أبياتها بعض مرت وقد
الحريري عيل بن القاسم محمد ألبي اإلعراب ملحة النحو: يف املوجزة املنظومات ومن
صدر يف العربية علماء مشهوري ومن املشهورة. املقامات صاحب ٥١٦ه سنة املتوىفَّ

املفصل. صاحب الزمخرشي عمر بن محمود السادسة املائة
النزر إال منها تبِق فلم مؤلفاتهم يف الفتن أيدي لعبت جماعة املئتني هاتني يف واشتُِهر

اليسري.
املعروف عمر بن عثمان عمرو أبو اإليجاز: يف املبالغني النحاة أشهر ومن
وله الترصيف، يف والشافية النحو يف الكافية له ٦٤٦ه، سنة املتوىفَّ الحاجب بابن
وغريها. لإليضاح وآخر للمفصل ورشح للشافية، وآخر الكافية رشح وله النحوية، األمايل
عصفور بابن املعروف مؤمن بن عيل األندلس: يف العرص هذا نحاة مشهوري ومن
يف كتب له باألندلس، زمانه يف العربية لواء حامل ٦٦٩ه، سنة املتوىفَّ اإلشبييل الحرضمي
ورشحه، املغرب منها: النحويني، من بعده جاء من عمدة كانت ممتعة والترصيف النحو

ورشحه. املمتع ومنها
الغرناطي األندليس يوسف بن محمد حيان أبو فأشهرهم: الثامنة املائة نحاة أما
وهو املتأخرة، العصور بمعارفهم استنارت الذين العربية أعالم أحد ٧٤٥ه، سنة املتوىفَّ
غوامضها، لهم ورشح قراءتها يف بهم ورغَّ مالك ابن مصنفات عىل الناس جرسَّ من أول
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سفرين يف جاء كتاب يف واخترصه والتكميل» «التذييل أسماه مطوًال رشًحا التسهيل ورشح
االستقصاء حيث من الكتابني هذين من أحسن العربية يف يؤلَّف ولم «االرتشاف»، أسماه
كثرية رشوح وله مجلدات، أربعة يف العربية يف التذكرة وله: الخالف، رضوب وإحصاء

مختلفة. لكتب عديدة وموجزات
هشام بن يوسف بن هللا عبد املتأخرين: النحاة وعمدة املدققني األعالم َعَلم جاء ثم
صعابه وذلَّل شوارده وقرَّب موارده العلم هذا من ل فسهَّ ٧٦١ه، سنة املتوىفَّ األنصاري
بالعربية بمرصعالم ظهر أنه نسمع باملغرب ونحن زلنا «ما خلدون: ابن قال أبوابه، د ومهَّ
لهذه باملغرب إلينا «ووصل آخر: موطن يف وقال سيبويه»، من أنحى هشام ابن له يقال
فيه استوىف علمائها، من هشام بن الدين جمال إىل منسوب مرص من ديوان العصور
يف ما وحذف والجمل، واملفردات الحروف عىل وتكلم ومفصلة، مجملة اإلعراب أحكام
إعراب نكت إىل وأشار اإلعراب، يف باملغني وسماه أبوابها، أكثر يف املتكرر من الصناعة
جمٍّ علم عىل منه فوقفنا سائرها، انتظمت وقواعد وفصول بأبواب وضبطها كلها، القرآن
منحاة طريقته يف ينحو وكان منها، بضاعته ووفور الصناعة هذه يف قدره بعلو يشهد
بيشء ذلك من فأتى تعليمه، مصطلح واتبعوا جني ابن أثر اقتفوا الذين املوصل أهل

يشاء.» ما الخلق يف يزيد وهللا واطالعه ملكته قوة عىل دالٍّ عجيب
رشح وله األبيات، ذكر إغفال مع مالك ابن أللفية رشح وهو التوضيح تآليفه: ومن
لكتاب والتفصيل «التحصيل وكتاب مجلدات، أربع يف الخصاصة» «رفع أسماه آخر
الكربى والقواعد مجلًدا، عرش خمسة يف والتذكرة مجلدات، عدة يف والتكميل» التذييل

بابه. يف الغاية فهو األعاريب» كتب عن اللبيب «مغني كتابه وأما والصغرى،
الزمخرشي، مؤلفات عىل عياًال صاروا النحويني من املتأخرين عامة إن ثم
ومعلق ومحشٍّ شارٍح بني من هشام، وابن حيان، وأبي مالك، وابن الحاجب، وابن

مختِرص. أو مطيل
واملغني واالرتشاف والتسهيل والخالصة والشافية والكافية املفصل فرشوح
الحاشية وعىل رشح للرشح يكون وربما تُْحَىص، أن من أكثر وشواهدها وحواشيها
وهذا للتوضيح رشح التاسعة املائة علماء من األزهري خالد للشيخ فالترصيح حاشية،

مالك. ابن أللفية رشح
وإنما الصحيح، باملعنى جديًدا شيئًا للناس أخرج من النحويني بعد من يأِت ولم
التحشية أو الرشح أو بالتلخيص السابقني مصنفات خدمة إىل مرصوفة الهمم كانت
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تحتها انفجرت يابسة لفظية مناقشات ثائرة القوم بني ثارت هنا ومن إلخ، … والتعليق
الصناعة، هذه من بالذات املقصودة العالية واملطالب املحررة واملسائل لة املؤصَّ األصول
غري يف معه يخوضون تجدهم املسائل وتحرير القواعد بتقرير الطالب يشغلوا أن فبدل
قدَّم ِلَم تافهات: وجوابات بسؤاالت وفؤاده وبرصه سمعه عليه فيأخذون الحديث، هذا
هو وما الضمري؟ هذا يرجع وعالَم وتلك؟ هذه بني جمع وكيف تلك؟ عىل الكلمة هذه
الكلمة بهذه عرب ولَِم الباب؟ ذاك بعد الباب هذا جاء ولَِم اإلعراب؟ من اللفظة هذه موقع

القشور. إىل اللباب وترك األمور سفساف من ذلك غري إىل … سواها؟ دون
من ويرصف قوة من أُوتِيَه ما بكل املعمعة هذه يخوض النابه الطالب نجد ولهذا
بغري العجاجة هذه من يخرج ذلك ومع وتبذير، إرساف بكل الكثري اليشء والجهد الوقت

الطحني. من يشء الجعجعة هذه وراء من بيده يحور وال طائل،
املتعلمة وتتدارسها األيدي تتداولها الجافة الكتب هذه من كثريًا نجد فإنا األسف ومع
فأخرجتها غريها قبل تناولتها الطباعة يد ألن إال نظرنا يف ذلك وما الجيل، هذا أبناء من
لفهم ذهنه يستعد لم أو سواها، ما إىل يده تصل لم من العرص نابتة من بها فأُولِع للناس

وجليلها. التأليف صحاح من وراءها ما
هللا عبد بن خالد الشيخ كتب املتأخرين كتب من األيدي تناولته ما أشهر ومن
اإلعراب وقواعد واألزهرية، اآلجرومية، عىل رشحه مثل التاسعة، املائة علماء من األزهري

وغريها.
٩١١ه، سنة املتوىفَّ السيوطي الرحمن عبد الدين جالل املصنفني شيخ كتب ذلك ومن
من كثرية مصنفات العربية يف له املتأخرة، العصور أنجبتهم الذين األفذاذ األعالم أحد
الجوامع جمع رشح الهوامع وهمع نفسه، ألفيته ورشح مالك، ابن أللفية رشحه أشهرها:
املعارصين بعض صنف وقد هذا، النحوية. والنظائر واألشباه املمتعة، الكتب من وهو
تجردت النظامية املدارس أبناء من املتعلمني بأيدي لتوضع مقتضبة ورسائل موجزة كتبًا
قرائح أبدعته بما تنتفع ولم وصحتها، املادة غزارة حيث من املتقدمني تحقيقات من
الرتتيب حسن يف السهولة وتوخي األساليب بدائع من والتعليم الرتبية رجال من املعارصين
ويتهيبون الصناعة هذه صعوبة من يتربمون املدارس هذه أبناء ُجلَّ نجد ولهذا والتبويب،
العلوم يدرسون ألنهم إال ذلك وما الِخرِّيت، الدليل فيها صحبهم وإن مسالكها يف السري
بقوالب مصبوبة تبويب أحسن مبوبة تهذيب أحسن مهذبة الجوانب مصقولة األخرى
علوم من كغريه العلم هذا وبقي تقدير، أيما التعليم وأصول العرصية الرتبية أيدي قدرتها

مذكوًرا. شيئًا يكون يكاد ال قليًال شيئًا إال اإلصالح هذا عن معزل يف العربي اللسان
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األولون اختطها التي الطرق أشهر فيه نذكر بفصل الباب هذا نذيِّل أن رأينا وقد
معظم عىل يُؤَخذ ما فيه نذكر بفصل ونعقبه املتعلمني، عىل العلم هذا لتسهيل النحاة من

الشأن. هذا يف التقصري وجوه من منها املتأخرة سيما وال املصنفات تلك

املشهورة الطرق (2-14)

سيبويه وكتاب كتابه، ترتيب يف سيبويه مسلك تآليفهم يف النحويني من األولني معظم سلك
مسائل تجد ما فكثريًا فني، أساس عىل بمبني ليس ترتيبه أن إال ومرتبًا مبوبًا كان وإن
عىل يتعرس ولهذا أبواب، عدة يف املسائل بعض تتكرر وقد أخر، أبواب يف منبثة باب يف

قبًال. موطنها من ذكر عىل يكن لم ما يبتغيها التي املسألة إىل الوصول املراجع
العلمي الرتتيب ذات بالكتب منها العالية باملجموعات أشبه وأمثاله الكتاب فهذا
املسائل، تحقيق إىل منرصًفا كان العهد لذلك املؤلفني هم ألن إال ذلك وما الفني، والتنسيق
التبويب. ودقة الرتتيب حسن إىل انرصافهم من أكثر بالشواهد، وتأييدها القواعد، وتقرير
وفلسفية وأدبية رشعية من الكثرية العلوم ينابيع وتفجرت العمران استبحر وعندما
وتسهيلها الطالبني أذهان من العلوم تلك تقريب يف العنايات بذل إىل الهمم اتجهت وغريها،
كبار من فريق أقبل إذ بالقليل ليس الناحية هذه من العربية حظ فكان املتعلمني، عىل
يف صبها إىل وعمدوا أصولها، من تفرق ما وجمع مسائلها من ث تشعَّ ما َلمِّ إىل علمائها

تحريًرا. حرروها مختلفة بأساليب تقديًرا قدروها قوالب
يتألف التي عنارصه أن فوجد الكالم، وهو العلم هذا موضوع إىل نظر من فمنهم
هذه من قسم لكل أن ووجد والحرف، والفعل، االسم، ثالثة: أمور عن تخرج ال منها
مسائله فيه ل َفصَّ بابًا منها قسم لكل فأفرد حوله، تدور وأبحاثًا تخصه صفات األقسام
وكونه املعارف، وأنواع معرفة أو نكرة كونه مثًال االسم باب يف فيفصل مقاصده، وأوضح
التنوين، وأنواع منون غري أو منونًا وكونه الجموع، وأنواع مجموًعا أو مثنى أو مفرًدا

إلخ. … وبنائه إعرابه وأنواع مبنيٍّا أو معربًا وكونه
للمعلوم مبنيٍّا وكونه أمًرا، أو مضارًعا، أو ماضيًا، كونه مثًال الفعل باب يف ويذكر
وأنواع الزًما أو متعديًا وكونه الناقصة، األفعال وأنواع ناقًصا أو ا تامٍّ وكونه للمجهول، أو

إلخ. … وبنائه إعرابه وأنواع مبنيٍّا أو معربًا وكونه واللزوم، التعدية ووسائل التعدي
ورشطية، وجوابية، ونافية، عاطفة، من: الحروف أصناف مثًال الحرف باب يف ويبني

إلخ. … ومصدرية ومؤكدة، واستقبالية، واستفهامية،
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والوقف، اإلمالة، مثل: منها، اثنان أو الثالثة األقسام فيها تتوارد مشرتكة أمور وهناك
مىش من وأشهر أربعة. األبواب فاستوت برأسه، بابًا لها أفردوا وغريها، الساكنني والتقاء

واألنموذج. املفصل كتابيه يف الزمخرشي هللا جار الطريقة هذه عىل
املبنيات من املعربات تمييز إتقانه املتعلم عىل يجب ما أهم أن رأى من النحاة ومن
الكالم. من واملبني املعرب أساس عىل كتابه أبواب فبنى والبناء، اإلعراب أنواع ومعرفة
السالفة، الطريقة أساس من بيشء ينتفعوا أن رأوا الطريقة هذه سالكي معظم أن عىل
الحاجب ابن فعل كما آخر، جانب يف األفعال ومعربات جانب يف األسماء معربات فجعلوا

ألفيته. يف مالك وابن كافيته يف
املعرب أن ورأى املتعلمني، عنايات إليه تتوجه ما أهم اإلعراب أن رأى من ومنهم

ثالثة: إىل األبواب انقسمت وبهذا والعمل، واملعمول، العامل، ثالثة: أمور عىل يشتمل
إلخ. … والتجرُّد واالبتداء، الجر، وحروف والجوازم، النواصب، العامل: باب يف فيذكر
منهما، واملنصوبات واألفعال، األسماء من املرفوعات املعمول: باب يف ويرشح

واملجزومات. واملجرورات،
ا» ن، ى، «و، األربعة والحروف والسكون، الثالث، الحركات العمل: باب يف ويبني

إلخ. … وحذفها
كتاب يف «الربگوي» فعل كما للمبنيات بابًا يفرد أن الطريقة هذه يسلك ملن بد وال
الذي كتابه يف الجرجاني القاهر عبد نعلم فيما الطريقة هذه أبدع من وأول «اإلظهار»،
اإلعراب» «قواعد أسماه له كتاب يف طريقة هشام ابن أبدع وقد املائة». «العوامل أسماه
الثاني الباب ويف وأحكامها، وأقسامها الجمل عن األول يف بحث أبواب، أربعة عىل ورتبه
يف يكثر كلمات الثالث الباب يف وفرس واملجرور، والجار الظرف وهو الجملة شبه عن
إىل الرابع الباب يف وأشار كلمة، وعرشون نيف وهي جهلها بامُلعِرب ويقبح دورها الكالم

املعربني. ألسنة عىل الدوران كثرية موجزة محررة عبارات
وصقلها وتحسينها توسيعها إىل عمد الطريقة هذه فائدة بالتجربة عنده ثبتت ملا ثم
الباب يف استوىف أبواب، ثمانية عىل مرتَّبًا ذكره املار «املغني» كتابه فيها فألف وتهذيبها،
ورشح الهجاء، حروف عىل مرتبة الكالم يف تدور التي الكثرية األدوات رشح منها األول
يشبه ما أحكام الثالث الباب يف وأوضح وأحكامها، وأقسامها الجمل الثاني الباب يف
وال دورها يكثر أحكاًما الرابع الباب يف وبنَيَّ والظروف، واملجرور الجار وهو الجملة
املعرب عىل االعرتاض يدخل التي للجهات الخامس الباب وعقد جهلها، باملعرب يجمل
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والصواب املعربني بني اشتُِهرت أمور من التحذير عىل السادس الباب وكرس جهتها، من
تحتها يدخل كلية ألمور الثامن والباب اإلعراب، كيفية لبيان السابع الباب وجعل خالفها،

الجزئية. األمور من يُحَىص ال ما
لكل يكون يكاد حتى كثرية املسالك فإن وإال البارزة، املشهورة الطرق هي هذه
ولكن الوجوه، بعض من ولو غريها عن تختلف طريقة كتاب لكل بل طريقة، مؤلف
املجموع حيث من إليها يُرجع فإنه عداها وما األربع، الطرق من ذكرناه ما األصيل العمود

اليشء. بعض عنها اختلف وإن

الرصف (15)
املتوىفَّ الهراء مسلم بن معاذ هو مستقالٍّ علًما ه وَصريَّ النحو عن الرصف َفَصل من أول

١٨٧ه. سنة
هو واألول ٢٢٩ه، سنة املتوىفَّ املازني عثمان أبو واضعه أن إىل بعضهم ويذهب

الصحيح.
ع ووسَّ صعابها، ل وسهَّ مغاليقها، الصناعة هذه من ففتح جني بن الفتح أبو جاء ثم

رحابها.
فسماه ورشحه فيه كتابًا مالك ابن فكتب الفن، هذا خدمة يف الناس تتابع ثم

«التعريف».
والحوايش الرشوح عليها وتكاثرت «الشافية»، ب املعروفة مقدمته الحاجب ابن وكتب
العهد لهذا ُطِبعت وقد متداَول، مطبوع رشوحها من وكثري بالعرشات، تَُعدُّ صارت حتى

والحوايش. الرشوح تلك من طائفة عىل تحتوي مجموعة
ألفيته يف مالك ابن فعل كما الترصيف، يف بأبحاث كتبهم يختمون املؤلفني من وكثري
ثنايا يف منبثة الترصيف أبواب معظم أن عىل الهوامع»، «همع كتابه يف السيوطي والجالل

هناك. إليها الحاجة ملكان النحو كتب
ومراح للميداني، الرصف علم يف الطرف نزهة الفن: هذا يف املوجزة الكتب ومن

متداول. مطبوع ذلك وكل واملقصود، والعزى، مسعود، بن لعيل األرواح
العربي أما إليهم، بالنسبة الحاجة ملسيس الفن هذا مدارسة يف ولوع ولألعاجم
يجده الذي باملقدار فائدة كبري يجد فال سليقته بمقتىض مسائله من كثريًا فيعرف

العرب. أبناء من فيه املؤلفون قل ولهذا األعجمي،
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نظرة نلقي أن إليه نرمي ما وكل واالستقصاء، االستقراء يف نمعن أن املقام هذا يف نريد ال
املدرسة يف النحو لدراسة مناهج املعارصون منها اتخذ التي الكتب جمهرة عىل عجىل
أنظار يف شأنها من ت وغضَّ بها ُمنيَت التي العاهات بعض إىل ونشري الحديثة، أو القديمة
إجمال ويمكن الوقت، يف واإلرساف والكدِّ الجدِّ بعد إال بها االنتفاع قللت بل العرص، أبناء

التالية: النقاط يف العاهات تلك من البارز

وضعها التي املتون يف سيما وال املقصود، اإلخالل حد إىل الشحيح اإليجاز (١)
بن محمد هللا عبد وأبو الحاجب بن عثمان عمر أبو اإلمامان مقدمتهم ويف املتأخرون
مضمار يف الفرسان تباري وال الشأن هذا يف املؤلفون تبارى وقد مالك. بن هللا عبد
عىل تقوى فال والبهر بالهزال تصاب حتى األلفاظ ويجيعون املعاني يشبعون الرهان،
االستقالل الطلبة عىل يتعذر يات ومعمَّ طالسم إىل فتحور املعاني، من به أُثِْقلت ما حمل
بعد إال غوامضها عن الكشف هؤالء عىل ويتعرس املشايخ، إىل الفزع بعد إال رموزها بحل

والتعاليق. والحوايش الرشوح إىل الرجوع
مقدمة يف ا خاصٍّ فصًال لذلك وأفرد هذه، طريقتهم القوم عىل خلدون ابن نعى وقد
«قصدوا وقال: «… بالتحصيل إخالل وفيه التعليم، يف فساد «وهو فيه: قال تاريخه
النافعة امللكات تحصيل عن يقطعهم صعبًا فأركبوهم املتعلمني عىل الحفظ تسهيل إىل

«… وتمكنها
عىل يجورون املعضلة، هذه يف وآخرها الغايات أوىل كانت هذه الحفظ ومسألة
العلوم أن وفاتهم ازدرادها، الحافظة عىل ليسهل والتقدير التقتري يف الجور كل العبارة
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الهضم بل الفهم عن املجرد الحفظ وأما العقول، يف ملكاتها وترسخ لتُفهم تُطَلب إنما
جراء من املعدة تصيب التي األرضار عن يقل ال الذهن يف ورضره نفعه من أكرب فإثمه
تحديد قبل األلفاظ استظهار وأن وتحليل، مضغ غري من فيها تدهدى التي األطعمة
لها معاٍن خلق إىل الحرية بعد الذهن يُلجئ واضًحا تحديًدا الذهن يف الصحيحة معانيها
بعد ويعرس فيه، وتستعيص مكانها الذهن يف تأخذ ولكنها املقصود عن قصية تكون قد
فوىض التدافع هذا من فيحصل مكانها واحتالل زحزحتها الصحيحة املعاني عىل ذلك

استئصالها. النفوس أطبَّة عىل يستعيص ذهنية
معناه تحديد قبل لفًظا الطفل يعلِّم من عىل النكري يشددون النفس علماء نرى ولهذا
ثم ومن منها، يقرب ما أو باملحسوسات ذلك عىل ويستعينون واضًحا، تحديًدا ذهنه يف
إال الكريم القرآن بحفظ األحداث يُؤَخذ أن ينبغي ال أنه إىل أولينا من األعالم بعض ذهب
أهل غفلة «يا العربي: بن بكر أبو وقال أخرى، دراسات بتقديم لفهمه يستعدوا أن بعد
استحسن وقد «!… يفهم ال ما يقرأ أمره أول يف هللا بكتاب الصبي يُْؤَخذ أن يف بالدنا

العادة. بحكم لتطبيقه اعتذر وإن املذهب هذا خلدون ابن العالمة
باملجهول يستعينون كثريًا فنراهم القواعد، ورصف املسائل ترتيب يف التدرج عدم (٢)
األصل» مبني يشبه لم الذي املركب هو «املعرب مثًال: فيقولون مثله، مجهول إليضاح
قيل املبني عن سأل وإذا األصل، مبني عن فضًال املطلق املبني يعرف لم الطالب أن مع
والنصب الفاعلية، علم «الرفع مثًال: ويقولون األصل.» مبني أشبه الذي املركب «هو له:
الفاعلية أمر من بعد شيئًا يعرف لم الطالب أن مع اإلضافة»، علم والجر املفعولية، علم

واألبواب. الفصول من الكثري ذكر عىل تتوقف كله ذلك ومعرفة واإلضافة، واملفعولية
وترتاكب، وغوامضترتاصُّ وتتكاثف تتكاثر مجهوالت تجاه نفسه الطالب يجد وهكذا
أمامه يعرض بارًعا شيًخا له هللا وقيض رصينًا صربًا ُرزق إذا إال تذليلها عىل يقوى فال

جهيد. جهد بعد إال املقصود إىل يصل ال ثم الحلقات، كثرية املقدمات من سلسلة
ينتقل فال املبتدئني عىل التسهيل وحاول األمر لهذا انتبه املؤلفني بعض أن يُنَْكر وال
إىل بالطالب ليصل قرب، عن يوضحه أو بمعلوم له يمهد أن بعد إال غالبًا مجهول إىل
محمد هللا عبد أبو األفذاذ: هؤالء مقدمة يف ويُذَْكر وأسهلها. الطرق أقرص من غرضه
اللباب عىل فيها اقترص فإنه باآلجرومية، املعروفة املقدمة صاحب الصنهاجي محمد بن
أسلوب من بأكثر األبحاث بعض وذكر املجهوالت إيضاح يف املجهوالت استعمال من وقلل
عند مرجوح أنه مع الكوفية مذهب عىل املسائل من كثري يف ومىش الفهم، يف لرتسيخها
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الكوفية مذهب ألن املتعلمني من املبتدئني عىل تسهيًال عرصه، نحاة من واملشارقة املغاربة
لم ني واملحشِّ الرشاح ولكن … البرصية مذهب من أذهانهم إىل تناوًال أقرب املسائل هذه يف
آثارها عىل ى وعفَّ بفوائدها ذهب بما فأحاطوها حسابًا لها حسبوا وال املزايا لهذه يأبهوا

املباحث. وغريب املسائل غوامض من
إىل وجلست «اآلجرومية» املقدمة هذه أخذت العربية دراستي مفتتح يف أني أذكر
وأخرج املطلوبة، الفائدة يفيدك ال اإلعراب عن املجرد املتن إن يل: فقال ألقرأ، الشيخ
موشحة متباعدة كلماٍت ذات قليلة أسطر عىل منها الصفحة تشمل مخطوطة نسخة يل
معنى يل يرسد واندفع فأعطانيها مختلفة، وبأشكال خاصة أوضاع عىل كثرية بتعاليق
«الباء: إعرابها: باستظهار وأمرني القليل، إال منه أفهم لم عريض طويل بكالم البسملة
واملجرور والجار آخره، يف ظاهرة كرسة جره وعالمة بالباء مجرور اسم واسم: جر، حرف
وهو إليه مضاف الجاللة ولفظ مضاف وهو ابتدائي، أو أبتدئ تقديره بمحذوف متعلق
يرشح فاندفع «الكالم» املوضوع وكان الثاني، اليوم وكان إلخ.» … باإلضافة مجرور
أمرني ثم أكثره، عيلَّ ُغمَّ بكالم النحويني ثم واملتكلمني والفقهاء اللغويني عند معناه يل
— األصح عىل — باالبتداء مرفوع مبتدأ «الكالم: إعرابه ثم بتعريفه الكالم باستظهار
إلخ.» … اإلعراب من له محل ال فصل ضمري «هو» آخره، يف ظاهرة ضمة رفعه وعالمة
االسم، الحرف، آخًرا: وال أوًال لها أعرف ال بمصطلحات زاخر عباب تجاه وجدتني وهكذا
االبتداء، املبتدأ، التبعية، النعت، اإلضافة، إليه، املضاف املحذوف، املتعلق، املجرور، الجر،
لها يفرض أن يف ذهني اشتغل ألفاظ إلخ. … اإلعراب الفصل، ضمري املرفوع، الرفع،
والرتجيم، الجمجمة عىل إال يحصل لم جاهٍد جهٍد وبعد ويكرس يصوغ فأخذ معاني،
وإذا فيه، ونظرت األزهري خالد الشيخ رشح يدي يف فوقع به أستعني رشح إىل ففزعت
هذا من أشياء إىل شخيص، وضع نوعي، وضع فصل، جنس، جديدة: مشاكل تجاه بي
التسآل هداني وباألخري أخرى، وعلوم العربية يف بسهم رضب من إال يدركها ال القبيل
مخترص رشح إىل الرجوع ثم وحده، املتن فهم عىل االقتصار إىل فأرشدني نبيه شيخ إىل

العبارات. بأسهل املواد إيضاح عىل مقصور
وكانوا لتالميذهم، مؤلفوها وضعها املؤلفات تلك من الكثري أن لنا يظهر والذي
تلك فيهم تتوفر لم آخرون أراد فإذا تقديًرا، ومؤهالتهم استعدادهم عىل يقدرونها
جمهرة أن قولك وما ذلك. أعياهم ثمارها من أولئك اقتطف ما مثل يقتطفوا أن املؤهالت
هذا عن ذُِهلوا مؤلفاتهم صقل يف عنايتهم شدة عىل املعارصين من الشأن هذا يف املؤلفني
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كتبهم وضعوا أنهم مع سبقهم، من فيه وقع الذي التعليمي املحظور يف فوقعوا األمر
يدخروا أال عليهم فكان ضئيلة، إال وعنايتهم وقتهم من العربية حصة تكن لم لتالميذ
«الفعل مثًال: كتبهم مبادئ يف يقولون نجدهم والتبويب؟ الرتتيب وحسن التهذيب يف وسًعا
الطالب أن مع فاعله»، يُذَْكر الذي هو املعلوم والفعل به، املفعول ينصب الذي هو املتعدي
دراسة عىل يتوقف وتفهيمها والفاعل، به، واملفعول النصب، أمر: من شيئًا يعرف لم

املستقبل. ناصية يف معقودة تزل لم أبواب
االستعانة عىل يتوقف واإليضاح املسائل، تلك بإيضاح يقيض واألمر العمل ما يقال:
مسألة إليضاح التعرض يجوز ال أنه فالجواب بعد؟ ذكرها يجِر لم وإن املصطلحات بهذه
فال عليه، اإلقدام قبل إليضاحها الالزمة العنارص وتوضيح لها، العدة إعداد بعد إال ما
واملجهول املعلوم عن وال واملفاعيل، النصب معرفة بعد إال مثًال والالزم املتعدي عن يُبَحث
ملعرفة بمجهول االستعانة تجوز ال فإنه وبالجملة عنه. ينوب وما الفاعل معرفة بعد إال

وحدها. باملعلومات االستنارة تكون أن يجب بل آخر، مجهول
إليها، الحاجة تمس ال أخرى علوم من ومسائل العلم هذا مسائل بني الخلط (٣)
الرشاح من املتأخرين ديدن هذا وراءها. ما وإدراك إساغتها الطالب مقدور يف وليس
أن «والصحيح اآلجرومية: عىل رشحه يف األزهري خالد الشيخ قول ذلك مثال واملحشني،
فحول عجز كهذه مسألة يدرك أن للمبتدئ أين ومن النوعي»، بالوضع موضوع الكالم
أزهريته: رشح يف املذكور الشيخ ويقول نهائيٍّا؟ حالٍّ حلها عن واألصول الوضع علماء
ال، أو باملفهومية يستقل أن إما يخلو ال ألنه وحرف، وفعل، اسم، أقسام: ثالثة «واملفرد
واألول االسم الثاني ال، أو الثالثة األزمنة أحد عىل بهيئته يدل أن إما واألول الحرف. الثاني
لإلحاطة منها واحد كل حد بذلك ُعِلم وقد والخلو. الجمع يمنع حقيقي والعناد الفعل.
بحروفه ا.ه. الفصل.» وهو اآلخر عن واحد كل يمتاز به وما الجنس، وهو باملشرتك
للطالب وأَنَّى بنصيب، املنطق علم يف رضب من إال يعقله ال مغلق، كالم ترى كما وهو
كالم تتبعوا الفن هذا علماء «فإن القطر: شارح يقول املوطن هذا مثل ويف ذلك؟! املبتدئ
وأقسامهم العرب هم ومن وجموعه واشتقاقه العرب لفظ يرشح املحيشِّ فينطلق العرب»،
أن عىل بشاهد العطف باب يف الشارح ذلك ويأتي املوضوع. يف له مساس ال مما إلخ، …
والكيس»، العجز حتى وقدر بقضاء يشء «كل املأثور: الحديث وهو الرتتيب، تفيد ال حتى
يف ويرسد عدمه، أو فرق من بينهما وما والقدر القضاء حقيقة يوضح املحيش فينطلق
بالنون املبدوء للمايض بمثال الشارح ويأتي املختلفة. املذاهب أهل من املتكلمني آراء ذلك
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ومما وغريها، الطبية النرجس خصائص يرسد املحيش فينطلق الدواء»، «نرجست وهو
ص١٥. إلخ … النرجس يف جاء

ولكن آخر، علم من بمسائل علم من مسائل إيضاح يف يُْستَعان أن الجائز من نعم
يكون أن والثاني بذلك، إال إيضاحها يتعرس أو يتعذر املسائل تلك أن األول رشطني؛ عىل

دراسته. بصدد هو الذي علمه عن الخارجة املسائل بتلك علم عىل الطالب
فإنك وسهلها، املسائل عويص من له يُحَشد وما الطالب مقدرة بني املوازنة عدم (٤)
فيها تجد املتعلمني من للمبتدئني املتأخرون وضعها التي الكتب مبادئ تصفحت إذا

… منها السهل جانب إىل محشورة املسائل معضالت
التعاريف يف سيما وال القصرية، العبارة يف العديدة والرموز الكثرية، القيود حشد (٥)
منها. كل من املراد واستخالص القيود تلك تفلية الطالب عىل يتعذر قد بل يتعرس مما

البلوى به عمت أمر وهذا بفائدة، العلم جوهر إىل يعود ال مما األلفاظ عىل املناقشة (٦)
املتأخرين. كتب معظم يف

تنازعهم مثل عملية، فائدة ورائها من الطالب يجتني ال التي النظريات يف التوسع (٧)
إعراب يف وكذلك املقدرة، بالحركة أم بالحرف هو هل السالم املذكر جمع إعراب عىل
املضاف هل وتنازعهم العرشة، نحو إىل ذلك يف اآلراء ارتقت فقد الستة أو الخمسة األسماء

كثرية. ذلك وأمثال الظاهرة، أو املقدرة بالكرسة مجرور املتكلم ياء إىل
مادة هي التي الشواهد من املهم وإهمال املكررة، الجافة األمثلة عىل االعتماد (٨)
هذا يف املصنفة الكتب أنفع من هشام ابن كتب أن نجد ولذلك املتكلم، وعدة الكالم
واألمثال البليغة واألحاديث الكثرية اآليات من عليه تشتمل ملا الناحية؛ هذه من الشأن
اإلظهار مثل: األعاجم كتب الطريقة هذه عن الكتب وأبعد الغزيرة. واألبيات السائرة
الطالب يقرؤها الجدوى قليلة نجدها ولذلك الكافية، عىل جامي املال ورشح للربگوي،
نجد ولذلك الطالب، عند البالغة ملكة تكوين يف بليغ أثر وللشواهد يقرأها. لم وكأنه
من أكثر عىل يشتمل فإنه سيبويه كتاب ذلك يف مثال وأقرب بها، غاصة األقدمني كتب
بني الشواهد كتب وهذه األقوال، وعيون واألمثال اآليات مئات وعىل الشعر، من بيت ألف
عىل ممتًعا رشًحا الثامنة املائة علماء أحد كتب ولقد الفوائد، من الكثري منها نستمد أيدينا
ورشح البغدادي القادر عبد الشيخ فجاء والفوائد، بالشواهد شحنه الحاجب ابن كافية
اللغوية، والفرائد األدبية، بالفوائد شحنها األدب» «خزانة املسمى كتابه يف الشواهد تلك

الرفيع. املستوى إىل بالطالب يسمو مما ذلك غري إىل والرصفية النحوية والنوادر
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من مؤلفاتهم تجريد وحاولوا العلم، هذا يف التأليف املعارصين بعض عانى وقد
وعجز الغاية دون وقف أكثرهم ولكن فيه، املتداولة الكتب بعض بها تنوء التي العاهات
قصد هللا وعىل الناحية هذه معالجة إىل مرصوفة الهمم تزال وال املعالجة، إتمام عن

السبيل.
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نتاًجا، وأكرم ورًدا، وأعذب جنًى، وأحىل فرًعا، وأبسق أصًال، أرسخ هو علًما ترى ال «إنك
ويلفظ الحيل، ويصوغ الوْيش، يحوك لسانًا تَر لم لواله الذي البيان علم من رساًجا وأنور
الثمر من اليانع الحلو ويجنيك الزهر، بدائع ويريك الشهد، ويقري السحر، وينفث الدر،
من وُمِني لقيه، ما الضيم من لقي قد العلم من نوًعا — ذلك عىل — ترى لن أنك إال …
سبقت فقد فيه، عليه دخل ما معناه يف الغلط من النَّاس عىل ودخل به، ُمِني بما الحيف
«… فاحش وخطأ عظيم، جهل فيه وركبهم رديئة، وظنون فاسدة، اعتقادات نفوسهم إىل

اإلعجاز». «دالئل كتابه صدر يف الجرجاني القاهر عبد للشيخ كلمة من
كتابه فيه القاهر عبد يضع أن قبل من االسم بهذا معروًفا كان البيان علم أن يُفهم

والعوج. االستقامة بني دائرة مقاالت العلم هذا يف للناس وأن هذا،
«الصناعتني»: كتابه مقدمة يف ٣٩٥ه سنة املتوىفَّ العسكري هللا عبد بن هالل أبو وقال
البالغة، علم — ثناؤه جل باهلل املعرفة بعد — بالتحفظ وأوالها بالتعلم العلوم أحق «إن
الفصاحة بمعرفة وأخلَّ البالغة علم أغفل إذا اإلنسان أن علمنا وقد … الفصاحة ومعرفة
الرتكيب، وبراعة التأليف حسن من به هللا خصه ما جهة من القرآن بإعجاز علمه يقع لم
بعد العلم ولهذا … العلوم سائر عىل العلم هذا اقتباس م يقدَّ أن الجهة هذه من فينبغي

ا.ه. «… معروفة ومناقب مشهورة فضائل ذلك
قال: والحطة، الزيف من فيها ما وأبان العربية علماء أقاويل من جملة ذكر أن وبعد
العلم هذا موقع عىل ووقفت الكالم، اختيار من رأوه ما يف األعالم هؤالء تخليط رأيت «فلما
فيه املصنفة والكتب ماسة إليه الحاجة وجدت والنبل، الرشف من ومكانه الفضل من
الجاحظ.» بحر بن عمرو عثمان ألبي والتبيني» «البيان كتاب وأشهرها أكربها وكان قليلة،
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األبواب، من يحتويه وما نفسه الصناعتني كتاب إىل البرص رجعت ثم هذا علمت إذا
ما أن لك يتبني املباحث؛ من عليه يشتمل وما والتبيني» «البيان كتاب إىل رجعت ثم
تلك به يريدون كانوا فإنهم منه، اليوم نحن نعنيه ما غري البالغة علم من القوم يعنيه
مع وجالًال، جماًال وتكسوه الكالم قدر ترفع التي الخصائص حول تدور التي املباحث
املباحث أخص: وبعبارٍة وسخافًة، قبًحا وتكسبه القول قدر من تحط التي العيوب بيان
كثرية أبحاث مطاوي يف مفرقة املباحث تلك وكانت وعيوبه، القول حسنات حول الدائرة

باملرام. وافية غري وهناك هنا منبثة يشء يف املوضوع أصل من ليست
من وَرصَّ شواردها، بني والءم شتاتها، وجمع شعثها، املباحث هذه من َلمَّ َمْن وأول
العلم؛ من املراد الصحيح باملعنى علًما منها للناس وأخرج فوائدها، من وَقرَّب قواعدها،
أسمى جليلني كتابني فيها كتب فإنه ٤٧١ه، سنة املتوىفَّ الجرجاني القاهر عبد اإلمام هو
تكسب التي الوجوه عن األول يف بحث اإلعجاز»، «دالئل والثاني البالغة» «أرسار أحدهما
لطيفة، كناية أو مستحسنة، استعارة عىل اشتماله حيث من جالًال، وتكسوه رشًفا القول
املعروف باملعنى البيان علم مباحث ينتظم فاألول إلخ، … طريف تشبيه أو بليغ، تمثيل أو
لم ألنه التسمية هذه إىل الشيخ يرش ولم كذلك، املعاني عىل مباحث ينتظم والثاني اليوم،
وكل املعاني، علم واآلخر البيان علم ى يُسمَّ أحدهما متمايزين؛ علمني هناك أن يرى يكن
ترفع التي األرسار يستثري أن غماره يف الخائض غاية واحًدا علًما هناك أن يراه كان ما
واملزايا الخواص تلك ويتتبع البالغة، ذروة وتحله الرشف رتبة وتمنحه الكالم قدر من

… حجاب ما غري من سافرة لألنظار فيربزها البليغ القول بها يتمتع التي
ومباحث املعاني» «علم النظم مباحث فسمى شطرين املباحث هذه شطر من وأول
املتوىفَّ السكَّاكي بكر أبي بن يوسف يعقوب أبو البيان»، «علم والكناية والتشبيه املجاز
أبوابه، ورتب مسائله، فهذب الجرجاني بعد من العلم هذا تناول الذي وهو ٦٢٦ه، سنة

العلوم». «مفتاح ب املوسوم كتابه وأودعه
وضع من أول السكاكي أن إىل مقدمته يف خلدون ابن العالمة ذكره ما بك يذهبن وال
هذب من أول السكاكي أن تفيد وإنما املعنى هذا تفيد ال خلدون ابن عبارة ألن العلم، هذا

بعده. من واملتعلمني العلماء بني شاع الذي التبويب وبوبه زبدته، ومخض العلم هذا
أرسار عن اف «الكشَّ كتابه ٥٣٨ه سنة املتوىفَّ الزمخرشي القاسم أبو اإلمام أودع وقد
املباحث تلك كانت ملا ولكن األلباب، وخلب العقول بهر ما البيان أفانني من التنزيل»
أرسار عن الكشف بها املقصود وإنما لذاتها مقصودة غري التفسري مطاوي يف منبثة
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الجرجاني الشيخني اشتهار البيان علماء بني الزمخرشي يشتهر لم العزيز، الكتاب بالغة
والسكاكي.

يعرف التي املباحث فيه تميزت وقد العلوم» «مفتاح كتاب للناس أخرج أن وبعد
القاهر عبد مصطلح يف النظم مباحث وهي — الحال ملقتىض الكالم مطابقة كيفية بها
املعاني» «علم اسم األوىل املباحث عىل وأطلق والتشبيه، والكناية املجاز مباحث عن —
اقتنائه يف ويتنافسون يتدارسونه الكتاب هذا عىل الناس أقبل البيان»؛ «علم الثانية وعىل

به. واالنتفاع
أسماه كتابًا السكاكي بعد من — األلفية صاحب — الطائي مالك ابن ألف وقد
ُطبع. وقد «املفتاح»، بها حظي التي الشهرة من بيشء يحَظ لم البالغة» علوم يف «املصباح
سنة املتوىفَّ بالخطيب، املعروف القزويني الرحمن عبد بن محمد اإلمام جاء ثم
وسماه والبديع والبيان املعاني قسم وهو املفتاح من الثالث القسم فلخص ٧٣٩ه،
يحتاج ما عىل مشتمًال وجعله القواعد، من القسم هذا يف ما ضمنه املفتاح»، «تلخيص
من تناوًال أقرب ترتيبًا ورتبه وتهذيبه تحقيقه يف جهده وبذل والشواهد، األمثلة من إليه
يف غريه كتاب ينله لم ما الشهرة من ونال عظيًما، إقباًال عليه الناس أقبل ولهذا أصله،
عليه ُكِتب ما أصبح حتى والتعاليق والحوايش بالرشوح العلماء كبار أقالم فتناولته بابه،
٧٩١ه سنة املتوىفَّ التفتازاني عمر بن مسعود الدين سعد رشح وأشهرها بالعرشات، يُعد
بالعربية املشتغلني عند املنتهى وإليه علم عىل نار من أشهر وهو «املطول»، أسماه الذي
بني اليوم أيًضا مشهور بكتاب اخترصه وقد منهم، األعاجم سيما وال الدين علماء من
السبكي، الدين بهاء للشيخ األفراح» «عروس املشهورة التلخيص رشوح ومن املحصلني.

الدين. عصام للشيخ و«األطول»
من طائفة عىل تحتوي كبار مجلدات خمسة يف مجموعة العهد لهذا ُطِبعت وقد
ترتيب عىل مرتب وهو أيًضا، القزويني للخطيب اإليضاح كتاب وعىل التلخيص رشوح
السيد القزويني الخطيب يعارص كان وقد له. كالرشح فهو منه أوسع ولكنه التلخيص
الشأن هذا يف فألف ٧٤٩ه، سنة تُويفِّ اليمانيني املؤمنني أمراء أحد العلوي حمزة بن يحيى
ثالثة عىل رتبه اإلعجاز»، حقائق وعلوم البالغة ألرسار املتضمن «الطراز أسماه جليًال كتابًا
والبيان املعاني بعلوم املتعلقة للمباحث الثاني ورسم للمقدمات، األول الفن جعل فنون:
تأليف عىل الباعث «إن وقال: اإلعجاز، وأرسار القرآن فصاحة لبيان الثالث وأفرد والبديع،
الشيخ تفسري الكشاف كتاب قراءة يف عيلَّ رشعوا اإلخوان من جماعة أن هو الكتاب هذا
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أميل أن بعضهم فسألني … الزمخرشي عمر بن محمود املفرسين أستاذ املحقق العالم
إلخ.» … كتابًا فيه

يقف لم وإنه يسرية، كتبًا إال الشأن هذا يف املختلفة الدواوين من يطالع لم إنه وقال
وإعجابه بحبهما شغفه شدة مع البالغة»، وأرسار اإلعجاز «دالئل الجرجاني كتابَي عىل

إلخ. … بهما
من عليهما ُكِتب وما وتلخيصه، املفتاح ناله ما الشهرة من ينل لم الكتاب هذا ولكن

والتعاليق. والحوايش، الرشوح،
أشهرها كتب، عدة الشأن هذا يف فكتب ٩١١ه سنة املتوىفَّ السيوطي الجالل وجاء

ورشحها. والبيان» املعاني يف الجمان «عقود املسماة منظومته
وكل شأن، ذا تقدًما السكاكي بعد من يتقدم لم أنه يجد العلم هذا لحركة واملتتبع
عىل تناوله يسهل تبويبًا به وبوَّ السكاكي به جاء ما هذب أن القزويني الخطيب فعله ما
عليه. واالعتماد كتابه عىل الناس إقبال يف السبب كان تقريبًا مسائله وقرب املتعاطني،

يرون ال وكانوا أوسع، بنظر العلم هذا إىل ينظرون السكاكي قبل من العلماء وكان
شامل أنه يرون فكانوا عليه، قرصوها التي واألبواب فيها حرصوه التي الدائرة يف حرصه
نبًال، تكسبه التي واألرسار قدره من ترفع التي الكالم خواص عن فيه يُبَحث ما لكل
السكاكي لها اختطها التي األبواب لها تتسع أن من أكثر الخصائص وتلك األرسار وهذه

أقدامهما. عىل مىش ومن والقزويني
الفني التبويب حيث من غريها من أحسن كانت وإن واإليضاح وتلخيصه فاملفتاح
اقتفى ومن الجرجاني القاهر عبد كتبه ما أن إال النظرية، الوجهة من العلمي والتنسيق
فالنوع العلمية، الوجهة من األقالم وتثقيف األلسنة تقويم يف أثًرا أقوى العلماء من أثره

ا. حقٍّ بلغاء به يتخرج والثاني البالغة، فنون يف علماء به يتخرج األول
التلخيص عىل تحصيلهم يف يعتمدون الذين أولئك معظم أن بالتجربة ثبت وقد
رسالة يكتب أن يتعذر نقل لم إن أحدهم عىل يتعرس ذلك، إىل وما وحواشيه ورشوحه
هذا مشيخة من شيًخا أن العهد لهذا بلغنا وقد بليغة، تكون أن عن فضًال صحيحة
سنة أربعني حواشيهما وحوايش وحواشيهما ومخترصه املطول تدريس عىل أََكبَّ الشأن
بني يالئم أن استطاع فما الدعاء من بيشء يفوه أن الوايل إليه فطلب حفًال شهد ثم ونيًفا،

فصيحتني. كونهما عن فضًال صحيحتني كلمتني بني يزاوج أو عبارتني
القليل. بالعدد ليس القزويني بمدرسة املتخرجني من البكيء الشيخ هذا وأمثال
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هناك، العلمي اإلصالح تباشري والحت مرص، يف األدبية النهضة طالئع ظهرت وملا
عبده، محمد الشيخ اإلمام األستاذ رأسها عىل كان العربية، العلوم إحياء جمعية وأُنِشئَت
فوجد األقدمني آثار إىل ببرصه فرجع والجمود، الجدب من املتأخرين كتب عليه ما فرأى
إىل فبادر موضوعهما، يف للناس أُخِرج ما أحسن من الجرجاني القاهر عبد كتابَي أن
الطالب، نبهاء من كبرية جماعة ذاك إذ حلقته يف فانتظم األزهر، الجامع يف تدريسهما
تخرج فقد الخالد، أثره العمل لهذا فكان والفضل؛ العلم أهل من طائفة إليهم وانضم
املحافل صدور بها تزينت نصيب، وأوفر سهم بأيمن البالغة يف رضبت فئة الحلقة بهذه
دولة وتأييد اآلداب، منار رفع يف األوفر الفضل ولها املدارس، وحلقات املنابر ورءوس

هذا. عرصنا يف األقالم
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شتات بني والءم دوَّنه من أول وهو املعتز، بن هللا عبد العلم لهذا االسم هذا أبدع من أول
وال أحد، البديع فنون قبيل جمع «وما فيه: ألفه الذي كتابه صدر يف قال فقد مسائله،
بنا يقتدي أن أحب فمن ومئتني، وسبعني أربع سنة يف وألفته مؤلف، تأليفه إىل سبقني
وارتأى البديع إىل شيئًا غريها أو املحاسن هذه من أضاف ومن فليفعل، هذا عىل ويقترص

«… اختياره فله رأينا غري
قدامة يعارصه ممن وكان نوًعا، عرش سبعة البديع أنواع من جمعه ما جملة وكان
عىل املعتز ابن مع توارد نوًعا، عرشين ضمنه البديع يف كتابًا جمع وقد الكاتب جعفر بن
هالل أبو وجمع نوًعا. ثالثني به جاءوا ما مجموع فكان عرش، ثالثة له وبقي أنواع سبعة
يف مثلها القريواني رشيق ابن وجمع نوًعا، وثالثني سبعة الصناعتني كتاب يف العسكري
يف اإلصبع أبي بن الدين زكي وأوصلها نوًعا، سبعني التيفايش الدين رشف وجمع عمدته،
كان منذ العلم هذا حول ازدحمت املؤلفني أقدام أن والظاهر التسعني. إىل التحرير كتاب
أربعني عىل وقف أن بعد إال املذكور كتابه يؤلف لم أنه اإلصبع أبي ابن ذكر فقد املهد، يف

بعضه. أو العلم هذا يف كتابًا
مائة يف الصيت الذائعة بديعيته فنظم ٧٥٠ه سنة املتوىفَّ الحيل الدين صفي جاء ثم
منها بيت كل جعل وقد نوًعا، وخمسني وواحد مائة عىل اشتملت بيتًا وأربعني وخمسة
س أُسِّ ما منها واملعتمد والثالثة، النوعان منها الواحد البيت يف اتفق وربما لنوع، مثاًال

البيت. عليه
نفسه هو اخرتعه ما وأغفل األنواع، من جمعه ما نظم عىل الحيلُّ الصفيُّ اقترص وقد

مفيًدا. رشًحا هذه بديعيته رشح وقد منها،
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األندليس الهواري أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين صفي الشيخ يعارص وكان
ناظمها ألن العميان» «بديعية ب تُعَرف ورويِّها، الحيل بديعية وزن عىل بديعيته فنظم
قد الحيل كان وإن الغرار، هذا عىل النظم إىل السابق أيهما يُعلم وال البرص. مكفوف كان

األندليس. يستوفه لم ما األنواع من استوىف
الدين رشف الشيخ هو إنما املنهج هذا سلوك إىل الرجلني نبه الذي أن نظنه والذي
من فإنها الربأة، أو بالربدة املعروفة املشهورة قصيدته يف ٦٩٥ه سنة املتوىفَّ البوصريي
يتعمد لم وإن أنواعه، معظم عىل البديع من اشتملت وقد ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدح يف ُكِتب ما أبلغ
وقد البديعية، األنواع استقصاء التزام من بعده من واألندليس الحيل تعمده ما ناظمها
ومما وغربًا. رشًقا أجنحته عىل طارت اشتهاًرا ناظمها زمن يف القصيدة هذه اشتُِهرت
ورويٍّا وزنًا البوصريي بردة مع متفقتني جاءتا الرجلني بديعتَي أن ترجيًحا ظننا يزيد
الغرض، هذا إىل الثالثة أسبق والبوصريي ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدح يف الثالثة القصائد فإن وغرًضا،
الحلبة هذه يف امُلَجلِّينَْي ليسا األندليس ومعارصه والحيل جماعته، وزعيم بجدته ابن هو بل
بن عيل الدين أمني الشيخ سبقهما فقد البديع، األسلوب بهذا البديع أنواع نظم وهي

مطلعها: التي الميته يف ٦٧٠ه سنة املتوىفَّ األربيل السليماني عثمان

ح��ال��ي وال��ت��ج��ن��ب ب��ال��ه��ج��ِر ح��اَل واإلدالِل ال��دالل ه��ذا ب��ع��ض

أكثر. أو البديع أنواع من نوًعا منها بيت كل ن ضمَّ فإنه
كل يف التزموا بديعيات فنظموا األوائل، تستطعه لم بما يأتوا أن أرادوا قوم جاء ثم
االبتداء حسن يف أحدهم نظم فإذا البيت، عليه س أُسِّ الذي النوع باسم التورية منها بيت

يقول: مثًال االستهالل وبراعة

ال��ع��ل��م ف��ي ال��دم��ع ت��س��ت��ه��ل ب��راع��ة س��ل��م ذي ع��رب ي��ا م��دح��ك��م اب��ت��دا ف��ي ل��ي

قال: التخلص حسن جاء وإذا

ق��س��م��ي م��ن ب��ال��م��خ��ت��ار ال��ت��خ��ل��ص ح��س��ن غ��زل ف��ي ال��ت��ش��ب��ي��ب ق��س��م��ه غ��دا وم��ن

لإلفصاح السوي املنهج عن واالنحراف التعقيد ورطة يف ذويه االلتزام هذا أوقع وقد
الضمري. يف عما
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مطلعها: التي بديعيته يف املوصيل الدين عز الشيخ بديعيته يف هذا التزم من وأول

ال��ع��ل��م ال��م��ف��رد ن��داء ع��ن ع��ب��ارة ال��ع��ل��م ف��ي ال��دم��ع ت��س��ت��ه��ل ب��راع��ة

كتب التي بديعيته يف ٨٣٧ه سنة املتوىفَّ الحموي حجة بن الدين تقي الشيخ وتاله
الحسيني معصوم بن الدين صدر تالهما ثم األدب». «خزانة ب املعروف رشحه عليها

مطلعها: التي بديعيته يف ١١٠٤ه سنة املتوىفَّ املدني

دم��ي ي��س��ت��ه��ل ش��وق ب��راع��ة ل��ه ال��ع��ل��م ج��ي��رة ب��ذك��ري اب��ت��دائ��ي ح��س��ن

التورية أصحابها فيها التزم التي البديعيات من نُِظم ما أجود من هذه وبديعيته
الربيع «أنوار أسماه موسًعا رشًحا عليها كتب ولقد البيت، عليه س يُؤسَّ الذي النوع باسم
عزيزة ثمينة أدب مجموعة هو بل الباب، هذا يف جامع كتاب أحسن وهو البديع» علم يف

النظري.
بها يمدح الفاخوري أرسانيوس للخوري بديعية نظري عليها وقع بديعية وأغرب
التورية التزم الصناعة هذه يف صاحبها إفالس ومع والحواريني، السالم عليه املسيح

منها: نموذًجا وهاك وضعًفا! انحالًال وتتثاءب سقًما تنئ فجاءت بالنوع،

ع��م��ي س��ن��اه ع��ن م��ن ب��م��ط��ل��ع��ه��ا ت��ه��دي س��م��ي ض��ي��اه ن��ج��م ف��ي ال��م��دح ب��راع��ة
ل��خ��دره��م ق��رب��ي ف��ي أط��اب��ق إن��ي ل��ي األح��ب��ة ب��ع��د ع��ل��ى أط��اب��ق ف��ل��م

العافية! هللا نسأل وهذيان، سخف من شئت ما تسمع وهكذا
من أو والبيان املعاني علمي ملحقات من يُعتَرب البديع علم أن الواضح ومن هذا،
نجد ولهذا كلها، الثالثة العلوم هذه عىل البديع اسم يطلق بعضهم إن حتى متمماتهما،
يف القاهر عبد الشيخ فعل كما أنواع من طائفة ذكر من كتبهم يخلون ال البالغة علماء
فعل وكذلك الكتابني، ذينك مطاوي يف منبثة األنواع هذه من جملة لتجد فإنك كتابيه،
الخطيب وتبعه البديع، أنواع من صالحة جملة والبيان املعاني بعلمي ألحق فإنه السكاكي
بطائفة مذيل وهو إال والبيان املعاني يف كتابًا تجد قلما فإنك وبالجملة ذلك. يف القزويني
عىل البديع علم يف أُلِّفت التي الكتب البحث هذا صدر يف نذكر ونحن البديع، أنواع من

االستدالل. سبيل
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قد بديًعا سموه مما املتأخرون به أُولع ما أن نذكر أن قبل الفصل هذا نختم وال
وجعلوا مؤزًرا نًرصا األلفاظ نرصوا فإنهم باملعاني، والكفر األلفاظ عبادة إىل بهم خرج
وإن بديًعا. سموه ملا مراعاًة ذلك كل خذالن، أيما املعاني وخذلوا سلطان أيَّما سلطانًا لها
اإلفصاح عن وهم العلم هذا بذُنَابَى يتعلقون الشائن، الترصف هذا من ليحار اإلنسان
الذلول ركوب عن وهم ُموس الشَّ هذا صهوة يمتطوا أن ويريدون قارصون، الساذج

عاجزون. العسيف
يف املبكية املضحكة األمثلة من بالعجاب ألتيناك املعنى هذا تحرير صدد يف كنا ولو
بعنان ونأخذ الصحيفة هذه نطوي أن إال علينا فما املؤرخ موقف يف ولكنَّا الباب، هذا

خريًا! أمرنا عاقبة يجعل أن تعاىل إليه مبتهلني الرياعة
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تمهيدات (1)

التاريخ قبل ما الخط موقع (1-1)

األوىل الصورة أربع: إىل مجموعها يف ترجع كثرية صور الحس تحت تقع التي للموجودات
عيانًا، القلم ترى أنك ذلك مثال خطية. والرابعة لسانية، والثالثة ذهنية، والثانية عيانية،
ثم «قلم»، كلمة وهو الذهنية الصورة عىل يدل لفًظا تضع ثم ذهنك، يف صورته تتخيل ثم
دلتك «قلم» حروف رأيت فإذا اللفظ، ذلك عىل بها تدل مخصوصة خطية إشارات تضع
مثال الذهنية الصورة وتلك األداة، لهذه الذهنية الصورة عىل يدلك اللفظ وهذا اللفظ، عىل

املرئية. األداة لهذه
شعوبهم تعددت مهما اإلنسان بنو فيهما يختلف ال والذهنية العيانية والصورتان
ما غري من يتخيله كما ويتخيله األعجمي يراه كما اليشء يرى مثًال فالعربي وقبائلهم،
مثًال العربي فيضع الشعوب، باختالف فتختلف اللسانية وهي الثالثة الصورة أما فرق.
يسمي فالعربي اللغات، اختالف رس هو وهذا آخر، لفًظا له األعجمي ويضع لليشء لفًظا
«صو». يسميه والرتكي «آب» يسميه والفاريس «ماءً» العطش به يدفع الذي اليشء هذا
الكتابة أداة يسمي فالعربي واحد، لفظ بوضع شعوب عدة تشرتك فقد مطرد غري وهذا

والفاريس. الرتكي يفعل وكذلك «قلًما»
اللفظ يصور فالعربي اللغات، باختالف الخطية وهي الرابعة الصورة تختلف وكذلك
عىل يدل أن العربي أراد فإذا الفرنجي، بها يصورها التي الصورة عن تختلف بصورة
أيًضا مطرد غري وهذا .CUB هكذا فيصوره الفرنجي أما ترى، كما ره صوَّ «كوب» لفظ
العرب يفعل كما لغاتها تصوير يف واحدة حروف استعمال عىل كثرية شعوب تتفق فقد
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اللفظ يُْكتَب وقد أوروبا. شعوب من يصاقبهم من اإلنكليز يفعل وكما اليوم، والفرس
أنه يُْفهم ومنه العربي، بالحرف الفرنجي اللفظ يُْكتَب كما الالتيني بالحرف العربي
اختالف اللغات اختالف من يلزم ال كما اللغات، اختالف الخطوط اختالف من يلزم ال
عىل الدالة بالحروف املسماة والعالمات النقوش هذه بالخط نريد أننا يخفى وال الخطوط.

األلفاظ.

التاريخ قبل ما (2-1)

يتفاهم كان التي األلفاظ به يصور شيئًا يعرف يكن لم الدهر من حني اإلنسان عىل أتى
توسيط أو واملشافهة املواجهة عىل واإلنسان اإلنسان بني التفاهم يتوقف كان وقد بها،
يقصده أن فإما أخرى بلدة يف آخر مع يتفاهم أن إنسان أراد فإذا بذلك، يقوم من
اصطلح وقد … عنه نيابًة املهمة بهذه يقوم من يرسل أن وإما ويشافهه، ليواجهه بنفسه

التأريخ. قبل ما بطور الطور ذلك تسمية عىل املؤرخون

الصوري الخط (3-1)

وتتلخص أحيانًا، واملشافهة املواجهة عن بها يستغني طريقة إىل اإلنسان اهتدى ثم
قافلة بأن صديقه يخرب أن مثًال أراد فإذا ساذًجا، تصويًرا الحادثة أو اليشء بتصوير
الذين والبرش الحيوانات بعض وكذلك بسيًطا تصويًرا املدينة له يصور املدينة وصلت
عىل مطلة الشمس يصور نهاًرا وصلت القافلة أن يبني أن أراد فإذا القافلة، منهم تتألف
هذه عىل املؤرخني بعض أطلق وقد الكواكب. بعض أو مثًال القمر يصور ليًال أو القافلة،

الصوري. الخط اسم الطريقة

الخطوط أمهات (4-1)

حتى حال إىل حال من تتطور أخذت ثم الدهر، من حينًا الطريقة هذه عىل اإلنسان غرب
بينهم فيما يتواطئون البرش من جماعة كل وأخذ املسالك، وتشعبت املصطلحات كثرت
أصول: أربعة إىل املسالك تلك رد ويمكن مرادهم، إىل بها يرمزون ونقوش عالمات عىل

املسماري. (١)
الحيثي. (٢)

102



العربي الخط تأريخ

الصيني. (٣)
املرصي. (٤)

وقد لفهم، لف ومن واآلشوريون البابليون عليه جرى فقد املسماري األصل أما
األمم. تلك عهد بانقضاء بعيد أمد منذ عهده انقىض

علماء بعض رأى وقد القدماء، الشام سكان عليه جرى فقد الحيثي األصل وأما
ما عىل ذلك خالف عىل والجمهور األصل، هذا وليد والحمريي الحبيش الخط أن املرشقيات

سرتى.
ماثلة آثاره تزال وال إليهما، وما واملغويل الياباني عنه تفرع فقد الصيني األصل وأما

إليهما. وما واليابان الصني يف
الخطوط معظم تفرع هذا ومن الفنيقي، الخط فروعه فأشهر املرصي األصل وأما
بعض نتوسع أن رأينا ولهذا العربي، الخط جملتها ويف والغرب الرشق يف اآلن املستعملة

األصل. هذا عىل الكالم يف اليشء

املرصي الخط

وكان والعامة، الخاصة شئونهم يف يستعملونه ابتدعوه خط النيل وادي من للقدماء كان
تشعب وقد رموزه، واختصار صوره عدد لقلة السهولة إىل العاملية الخطوط أقرب يومئذ

أنواع: ثالثة إىل الزمن مع

الهريوغليف. (١)
هرياطيق. (٢)
ديموطيق. (٣)

فكانوا غريهم، عىل ومحرًما املعابد وَخَدمة الدين برجال ا خاصٍّ األول النوع وكان
ومعابدهم بعباداتهم يتعلق مما ذلك إىل وما أدعيتهم ومأثور ديانتهم تعاليم به يكتبون

نحلتهم. ورؤساء ُعبَّادهم وكرباء
وعمالها. الدولة برجال خاص والثاني

يف والعامة الخاصة شئونهم يف به يتكاتبون الشعب، أبناء من الجمهور خط والثالث
ومزارعهم. ومصانعهم متاجرهم
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عليه. الفنيقيون أدخله كبري إصالح مع الفنيقي الخط ع تفرَّ املرصي الخط ومن
فإنهم اإلنسان، بني عىل الصناعة هذه تسهيل يف األعظم الفضل للفنيقيني أن الحق ويف
طريقة ابتدعوا أشكالها، ببعض واالنتفاع الحروف عدد تقليل يف املرصيني احتذائهم مع
املتمدنة الشعوب معظم عىل الصناعة هذه تسهيل يف الحسن األثر لها كان سهلة واضحة

والغرب. الرشق يف ماثًال أثرها يزل ولم العهد، ذلك يف

الفنيقية الطريقة (5-1)

للمرصيني ومخالطًة بالتجارة اشتغاًال الناس أكثر الفنيقيون «كان املؤرخني: بعض قال
يف الستعمالها التعقيد من خالية حروًفا ألنفسهم وضعوا ثم كتابتهم، حروف فتعلموا
… قليل تعديل مع حرًفا عرش خمسة املرصيني حروف من أخذوا وقد التجارية، املراسالت
وأوروبا، آسية يف بواسطتهم اشتُِهرت سهلة كتابة فكوَّنوا الحروف، باقي إليها وأضافوا

ا.ه. الحروف.» ألشكال األصلية مسمياتهم تشبه أسماء للحروف ووضعوا
مبدوءة لفظة إىل عمدوا ثم حدته، عىل حرف كل مخرج لحظوا أنهم هذا ومعنى
لذلك رمًزا الصورة هذه واعتربوا املعنى، ذلك من جزءًا أو معناها فصوروا الحرف بذلك
تبدأ لفظة إىل عمدوا الحلق من العني مخرج لحظوا أن بعد أنهم ذلك مثال الحرف،
عىل دالة الصورة هذه واعتربوا ،«٥» هكذا معناها فصوروا عني لفظة وهي املخرج بذلك
اآلتي الجدول يف واضًحا تراه كما املخارج سائر يف فعلوا وكذلك حل، أينما الحرف ذلك

ناصف.) حفني كتاب من (ص٥٦
خدمة يف األول الفضل لها يعود التي االخرتاعات أجدى من يُعتَرب هذا واخرتاعهم
العرب مفاخر من مفخرة شك غري من وهذا والعلوم، املعارف وإنهاض اإلنساني العقل
ييضء. يزال وال الدهر من حينًا البرش لبني السبل أضاء الذي نورهم من وقبس األولني

الفنيقي الخط فروع

الفروع: تلك وأشهر العهد، لهذا املعروفة العاملية الخطوط معظم الخط هذا من تفرع

اليوناني. (١)
العربي. (٢)
اآلرامي. (٣)
املسند. (٤)
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املعروفة األوروبية الخطوط جميع تفرعت القديم اليوناني به ونريد اليوناني ومن
القبطي. الخط منه تفرع وكذلك العهد، لهذا

السامري.1 الخط تفرع القديم العربي ومن
والتدمري املربع والعربي الفهلوي2 والخط الهندية الخطوط تفرعت اآلرامي ومن

والنبطي. والرسياني
عىل العهد لهذا املعروفة العربية والخطوط الحبيش الخط عنه تفرع فقد املسند أما
ابتدعوا األنبار يسكنون كانوا طيئ قبيلة3 من ثالثة إن قالوا: العرب، مؤرخو إليه ذهب ما

القطع. هو والجزم املسند، من اقتطعوه ألنهم بذلك، أسموه خطٍّا

نابلس. سامرة إىل نسبة 1
وماء والري وأذربيجان وأصفهان همذان فيها التي البقعة وهي «فهال» إىل نسبًة القديمة، الفارسية 2

الوند.
جدرة. بن وعامر سدرة بن وأسلم مرة بن مرامر هم: 3
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اهلامة تعريفببعضاألعالم
الكتاب يف الواردة

أحمد بن الخليل (1)

للعقول فأناروا عاليًا العلم مشعل رفعوا الذين رجالها من باألفذاذ األمم افتخرت إذا
ولهم الحلبة، هذه يف امُلَجلِّني يكونوا أن للعرب ُحقَّ ومباهجها، لذَّاتها وضاعفوا مناهجها
آثارها. الزمن عىل وتتجدد أنوارها تسطع خوالد شواهد اإلنسانية املعارف تاريخ من
االخرتاع، يف وبراعة اإلنتاج، يف خصب من العربي للعقل بما يفيض العقيل النتاج فتأريخ
متناهية وأمانة القول يف صدق مع التدقيق، يف وإنعام التحقيق، يف وسعة اإلبداع، يف ودقة

النقل. يف
الرافدين سماء يف لواءه ورفعوا مناره للعلم أقاموا الذين األفذاذ أولئك بني ومن

البرصي. أحمد بن الخليل

الخليل نسب (1-1)

بعد ُعِرَفتَا اللتان والخزرج واألوس غسان منها التي األزد قبيلة اليمن قبائل أشهر من
يقطن أفخاذها من الكثري وكان الفراهيد، القبيلة هذه بطون ومن باألنصار، اإلسالم
وهو: املرتَجم منهم الطليعة يف كان املشاهري، من كبريًا عدًدا أنجبت وقد والبرصة. عمان
وبعضهم اليحمدي، الفراهيدي البرصي تميم بن عمر بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو
عمان أزد من فقال: هو؟ ممن أحمد بن الخليل سألت األصمعي: قال الفرهودي. يقول:

ا.ه. عمان. بلغة األسد جرو قال: فراهيد؟ وما قلت: فراهيد، من
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ونشأته مولده (2-1)

العربية مهد يومئذ وهي فيها وترعرع بها ونشأ ١٠٠ه سنة حوايل البرصة يف الخليل ُولِد
الذي مربدها بني فشب منها، األدبية سيما وال باملعارف فياض وينبوع أقمارها ومطلع
ونجوم الدجى مصابيح كانوا الذين أدبائها وحلقات اإلسالم بعد العرب عكاظ أصبح
راق ما ثمارها يانع من واجتنى يقتطف، أن شاء ما املعارف أزاهري من فاقتطف الهدى،
عمرو أبو األدب يف مشايخه أشهر ومن تربيز، أيما أقرانه عىل وبرز مخربه، وطاب منظره
العلماء من الحرضيني عن العربية أخذ أن رأى الكفاية نفسه من آنس وملا العالء. بن
إىل يوصل ال طباعهم، وضعفت سالئقهم النت الذين األعراب من الحوارض إىل واملرتددين
بمشافهة إال يتيرس ال الشأن هذا يف التبحر أن وعلم الصواب، مهيع إىل يهدي وال اليقني
فشد ديارهم. يف ومعايشتهم عربيتهم، وصفت سالئقهم توقحت الذين الُخلَّص األعراب
حلَّت التي األحياء يف ويتنقل الفالة ناصية يفيل وطفق الجزيرة، كبد يف ورضب الرحال
وتميم كقيس وصفرائها، األمم حمراء مخالطة لغتها صفاء يكدر ولم البادية رسة يف
وفرائد كالمهم، درر من: عليه يعثر ما يلتقط فكان عربيتهم، خلصت ممن وغريهم وأسد
وعى حتى وكره إىل عاد فما آثارهم. وجليل أشعارهم، وعيون أخبارهم، ونوادر خطبهم،
فيها حشد ومهارق وطروًسا رقاًقا راحلته أوقر كما ا، جمٍّ وعلًما ا غضٍّ أدبًا حافظته يف
القواعد، وبناء املسائل، استخراج يف عدته املنقوالت تلك فكانت النظم. وفرائد النثر شوارد

الرباهني. إبداء يف والتوسع الشواهد، من واإلكثار القياس، وتصحيح اللغة، وتبويب

عقله (3-1)

وسعة الحدس، وصدق الفطنة، وتوقد التصور، ودقة الذكاء، يف اآليات من آية الخليل كان
أحد الرصاط عىل يجوز «ال يقولون: كانوا حتى العقل، ورجاحة الذاكرة، وقوة الحافظة،
التي املبتكرات هذه من أنصع برهان إىل بنا حاجة وال الخليل»، من ذهنًا أدق األنبياء بعد
تتجاوز الشأن هذا يف حكايات عنه العلم أهل نقل وقد بعد. بك سيمر كما للناس أخرجها
مكتوبة عربية رسالة جاءته أنه ذلك من نقلتها، وتكاثر رواتها ثقة لوال التصديق حد
بما استعان ولكنه الرسياني، الحرف عن شيئًا يعرف ال وهو فقرأها الرسياني بالحرف

ونحوهما. والحمدلة بالبسملة عادًة تصدر أنها عرف
تفرقا فلما الغداة، إىل يتحدثان ليلة املقفع بن هللا وعبد الخليل اجتمع الرواة: قال
وقيل عقله، من أكثر علمه رجًال رأيت فقال: املقفع؟ ابن رأيت كيف للخليل: قيل
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بن حمزة وقال علمه. من أكثر عقله رجًال رأيت فقال: الخليل؟ رأيت كيف املقفع: البن
األصفهاني: حسن

أصول العرب علماء عند لها يكن لم التي للعلوم أبدع تخرج لم اإلسالم دولة إن
أخذه حكيم عن ال العروض، علم من أوضح برهان ذلك عىل وليس الخليل، من
فيه لشك بعيدة ورسومه قديمة أيامه كانت فلو احتذاه. تقدمه مثال عىل وال
العلم اخرتاعه من الدنيا هللا خلق منذ أحد يصنعه لم ما لصنعته األمم بعض
األمم من أمة لغة يحرص الذي العني كتاب بناء تأسيس ومن ذكره، قدمت الذي
هو الذي كتابه منه صنف بما النحو علم من سيبويه إمداده من ثم قاطبة،

اإلسالم. لدولة زينة

مبتكراته (4-1)

بهرت كما املتقدمني أعجزت علوًما واخرتع إليها، يُْسبَق لم بدائع الخليل أبدع لقد
العرب». من املبتكرين «شيخ سميناه إذا عجب فال املتأخرين،

لعمري فإنه َمنَْقبة، لكفاه العلم هذا إال املبدعات من للخليل يكن لم لو العروض: علم
أقسامه حرص فقد باخرتاعه، األلباب بهر كما أبوابه، وضبط قواعده تنسيق يف أبدع
وحريت الفطن أدهشت كيفية عىل بحًرا عرش خمسة منها يُستخَرج دوائر خمس يف
بالنواقص، ويحف االضطراب األمر بادئ يف يعرتيه مبتكر كل أن نعلم ونحن األفئدة.
صقله عىل العقول تختلف أن بعد إال به تليق التي الحلة ويلبس قناته تستقيم فال
يوم الرشد بلغ الخليل علم رأينا ولكنَّا خلقه، يف هللا سنة الدهر من حينًا أوده وتثقيف
ذهل فصًال أو بها، أخل قاعدة أو أهمله، بابًا بعده جاء من عليه يستدرك فلم والدته،
األخفش تلميذه زاده الذي البحر أمر من كان ما إال منه، خري غريه اصطالًحا أو عنه،

الخليل. بحور من واحد إىل البحر هذا رد يعرس وال «الخبب»، وسماه
الدؤيل األسود أبو فوضع واإلعجام، الشكل من خلوٍّا اإلسالم صدر يف الخط كان ْكل: الشَّ
الحرف، فوق نقطة الفتحة عالمة فجعل الثالث، للحركات عالمات ٦٩ه سنة املتوىفَّ
مداد يخالف بمداد ذلك كل نقطتني، التنوين وجعل يديه، بني والضمة تحته، والكرسة
اإلعجام نقط الحجاج من بأمر يعمر بن ويحيى عاصم بن نرص وضع فلما الحرف.
الشكل فوضع اللبس هذا إلزالة الخليل فتصدى بالشكل، اإلعجام واشتبه األمر اضطرب
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جعل بأن دقيقة، وعلل مضبوطة مقاييس عىل ذلك وبنى اليوم، املعروفة الطريقة عىل
وللضمة تحته، صغرية ياء رأس وللكرسة الحرف، فوق مضطجعة صغرية ألًفا للفتحة
مرتني فُكِتب الصغري الحرف ُكرِّر منونًا املحرك الحرف كان فإذا فوقه، صغرية واًوا
والضمة الياء، من جزء والكرسة األلف، من جزء الفتحة ألن ذلك تحته، أو الحرف فوق
صغرية دائرة للسكون ووضع ،«ّ » نقط بغري رأسشني للتشديد ووضع الواو. من جزء
الحركة. من خلو الساكن الحرف ألن وذلك القديمة العربية األرقام من الصفر وهي
والذي قالوا، هكذا املخرج يف العني من الهمزة لقرب «ء» عني رأس للهمزة ووضع
اللفظ هذا كتبت إذا ألنك «همزة»، لفظ يف املتوسطة امليم هي إنما الشكلة هذه أن أراه
ووضع واضحة. الشكلة هذه ظهرت آخره من والتاء والزاي أوله من الهاء وحذفت
فيها، الحركة كانت مهما الوصل ألف فوق تُوَضع «ص»، هكذا صاد رأس الوصل أللف
وضعه له تم ما مجموع فكان .«ٓ » هكذا الدال من جزء مع صغرية ميًما الواجب وللمد
واملدة، والصلة، والهمزة، والشدة، والسكون، والضمة، والكرسة، الفتحة، عالمات: ثماني
وأوضح مناسبة أجىل عليه دلت ما وبني بينها حروف أبعاض أو صغرية حروف كلها
بني مناسبة عىل يُبَْن لم اصطالح مجرد فإنها وأتباعه األسود أبي عالمات بخالف صلة،
طريقته عىل أحد يزد فلم نفيًسا، كتابًا املوضوع هذا يف الخليل وألف واملدلول. الدال

ُخِتَمت. وبه ابتدأها فكأنه رأيًا، منها أصلح وال شيئًا هذه
ولكنَّا والقصف، اللهو إىل ميل فيه وليس أجنبية، لغة يعرف الخليل يكن لم املوسيقا:
ذلك وحدد اللحون، أنواع وحرص النغم أصناف فيه جمع املوسيقا يف كتابًا ألف رأيناه
وضع وملا بابه. يف آية الكتاب فصار أعداده، ونهايات أقسامه مبالغ وذكر ولخصه، كله
املهدي بن إبراهيم عىل عرضه واللحون النغم يف كتابه املوصيل إبراهيم بن إسحاق
اإلحسان. إىل السبيل جعل ألنه الخليل أحسن بل إسحاق: فقال … أحسنت! له: فقال
علم إبداع عىل أعانته التي هي األلحان علم يف الخليل مهارة إن العلم: أهل بعض فقال

العروض.

الخليل وحي من سيبويه كتاب (5-1)

وأسبابه، علله واستخرج فروعه، وبسط أصوله، وضبط النحو، معاني فتق من أول الخليل
ترفع ولكنه غاياته، أقىص بلغ حتى مناهجه وعبَّد سبيله، وأوضح وأبوابه، فصوله ووسع
دقائق من «سيبويه» وخريجه تلميذه إىل فأوحى وراده، كثر منهل ألنه فيه التأليف عن

110



الكتاب يف الواردة الهامة األعالم ببعض تعريف

وجديًرا بالبنان، إليه يَُشار بأن حريٍّا جعله ما تصوراته وأبكار أفكاره وبنات مسائله
يف ما فمعظم بهديه، ويهتدون به يقتدون إماًما للنحاة أصبح الذي املشهور كتابه بوضع
سيبويه قال وكلما ذكائه، مصباح من ومقتبَس الخليل، علم سلسال من ُمغرتَف الكتاب

«الخليل». يعني فإنه أحًدا يذكر أن غري من «قال» أو «سألته»

كلها» املعاجم «أبو أو العني كتاب (6-1)

ثم ظهرانيهم، بني إقامته وكثرت األعراب لخلص صحبته طالت قد الخليل أن علمنا
وأقطاب العرب فصحاء مكة إىل طريقه يف يقابل وكان والعام العام بني يحج كان إنه
يف ذلك جمع عىل فعزم دررها، وفرائد اللغة مفردات من كثري لديه فاجتمع بلغائهم،
لم وأسلوب ابتدعها طريقة عىل األبواب ورتب الخطة فرسم مثله، إىل يُسبَق لم كتاب
ذلك يف الكتاب عادة عىل العني» «كتاب فسماه العني بحرف افتتحه قد وكان إليه، يُسبَق
وكتاب الغني وكتاب امليم وكتاب الجيم ككتاب أبوابه بأول الكتاب يسمون فإنهم العرص
فيه جمع الحروف، عىل مرتبًا اللغة متن يف أُلِّف كتاب أول الكتاب وهذا وغريها. الحماسة
املهمل لذكر به حدا والذي مهمل. وأكثرها مستعمل بعضها كلمة ١٢٣٠٥٤١٢ الخليل
والضم الفتح الكاف يف يُحتَمل «كتب» كلمة فمثًال كلمة، لكل العقلية التقاسيم استيفاء
صورة عرشة اثنتا أربع يف وثالث والسكون، الثالث الحركات التاء يف ويُحتَمل والكرس
الصورة وهذه كذا، ملعنى مستعملة الصورة هذه ويقول: صورة عرشة االثنتي فيذكر
الفوائد، ونوادر الشواهد، غرر من هذا كتابه يف الخليل جمع وقد العرب، تستعملها لم
أنه عىل غريه. معجم يف وجوده يعز ما املسائل وجليل القواعد، ورصني الحرص، ورضوب
الليث، إىل أو تالميذه بعض إىل أو الخليل إىل الكتاب هذا نسبة يف العلماء آراء تضاربت
يف السيوطي الجالل واستقىص الخالف، هذا رشح يف ا خاصٍّ كتابًا درستويه ابن ألف وقد
هو الخليل أن يف نرتاب ال نحن ولكن أقوال. من املوضوع هذا يف دار ما جميع املزهر
أكمله غريه أن أما بيده، الزاوية حجر ووضع أبوابه ورتب الكتاب، هذا خطط رسم الذي
وأنه الحلبة، هذه يف امُلَجيلِّ كونه عن الخليل يدفع ال ولكنه محتمل، أمر فذاك فيه وزاد
اقتبس إنما بعده من جاء من وأن املعجم، حروف عىل مرتبة اللغة ملعاجم واضع أول
يظنون العهد لهذا البحث وأرباب األدباء جمهور يزل ولم بمناره. واهتدى مصباحه من
اآلثار، وجليل األسفار نفائس من اغتالت فيما األيام أيدي اغتالته الجليل املعجم هذا أن
البحاثة فسعى الهاشمية، الحارضة أدباء أحد منه نسخ عىل عثر أن الطالع يمن من ولكن
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تحري يف الجهد باذًال وتصحيحها النسخ تلك بمقابلة العرب» «لغة صاحب املشهور
الحال حالت كراريس بضع منه أنجز أن بعد ولكن طبعه، يف رشع ثم عادته عىل الصواب
كتب تفرقت أن بعد أثر من النسخ لتلك بقي هل ندري وال أهوال، ذلك دون وعرضت

سنة. وعرشين بضع نحو قبل ذلك كل جرى … ممزق كل وُمزِّقت سبأ أيدي الرجل
حسب رتبها أنه ذلك إليه، يُسبَق لم مسلًكا الهجاء حروف ترتيب يف الخليل سلك وقد
ز س شضص ج ك ق غ خ ه ح ع الوجه: هذا عىل فجاءت طفيف تغيري مع املخارج

ي. أ و م ب ف ن ل ر ث ذ ظ ت د ط
ألنها باأللف وال والحذف، والتغيري النقص يلحقها ألنه بالهمزة أبدأ «لم الخليل: قال
مهموسة ألنها بالهاء وال مبدلة، أو زائدة إال فعل وال اسم يف وال كلمة، ابتداء يف تكون ال
الحرفني أنصع فوجدت والحاء، العني وفيه الثاني الحيز إىل فنزلت لها، صوت ال خفية

ا.ه. التأليف.» يف أحسن ليكون بها فابتدأت

يقرضالشعر؟ الخليل كان هل (7-1)

تقرض ال ملاذا ُسِئل أنه األثبات وروى سيأتي، كما والثالثة البيتني ينظم كان قالوا:
رديئه»، وآبي جيده «يأباني قال: علومها؟ يف وتبحرك بالعربية علمك سعة مع الشعر

الرأي. وحصافة الحكمة يف وآية البالغة يف غاية إيجازه عىل الجواب وهذا

مؤلفاته (8-1)

من سبقه من حذو وتبويبها تأليفها يف يحتِذ ولم إبداع، أيما فيها أبدع مؤلفات للخليل
املناهج سلوك عن يربأ كان أنه له يتبني الرجل هذا سرية يف النظر يجيل والذي العلم، أهل
فيها يؤم خاصة طرًقا التأليف يف يسلك كان ولذلك ويصنف، يكتب ما كل يف املعبَّدة

تصانيفه: فمن بأحد، يأتم وال الناس

أوصافه. بعض بك مر وقد العني، كتاب (١)
العني. فائت (٢)

يف املؤلفات فهارس مراجعة من ويظهر العربية، املوسيقا يف وهو اإليقاع، كتاب (٣)
املضمار. هذا يف الحلبة ُمجيلِّ يُعتَرب الخليل أن الباب هذا

العربية. املوسيقا يف وهو النغم، كتاب (٤)
الجمل. كتاب (٥)
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الشواهد. كتاب (٦)
العروض. كتاب (٧)

«تاريخ كتابه يف زيدان جورجي الفاضل وذكر آنًفا. إليه أرشنا وقد والشكل، النقط (٨)
الخليل: إىل يُنَسب مما أوروبا يف الكربى املكاتب «يف نصه: ما العربية» اللغة آداب

برلني. ومكتبة ليدن مكتبة يف الحروف، معنى يف كتاب (أ)
منه. قطعة برلني مكتبة يف الخليل، حروف رشح كتاب (ب)
اآلستانة. يف صوفيا أيا مكتبة يف العرب، آالت جملة كتاب (ج)

«… بودليان أكسفورد مكتبة يف العقل، أصل عن كالم من قطعة (د)

وورعه زهده (9-1)

تخدعهم ولم االزدراء، نظرة العالم هذا إىل نظروا الذين الفالسفة أولئك من الخليل كان
تبتيًال، هللا إىل املتبتلني الدنيا اد ُزهَّ أحد الخليل كان أجل زخارفه، غرتهم وال بهرجته،
منه يلتمس إليه أرسل عيل» بن «سليمان األهواز أمري أن ذلك عىل الرباهني أنصع ومن
ُكْل وقال: يابًسا خبًزا للرسول الخليل فأخرج أوالده، ويؤدب بحرضته ليقيم الشخوص
أبلغه؟ فماذا الرسول: فقال سليمان. إىل بي حاجة فال أجده دمت وما غريه، عندي فما

له: فقال

م��ال ذا ل��س��ت أن��ي غ��ي��ر غ��ن��ى وف��ي س��ع��ة ف��ي ع��ن��ه أن��ي س��ل��ي��م��ان أب��ل��غ
ح��ال ع��ل��ى ي��ب��ق��ى وال ه��زًال ي��م��وت أح��ًدا أرى ال إن��ي ب��ن��ف��س��ي ��ا ش��حٍّ
ال��م��ال ال ال��ن��ف��س ف��ي ال��غ��ن��ى ذاك وم��ث��ل ن��ع��رف��ه ال��م��ال ف��ي ال ال��ن��ف��س ف��ي وال��ف��ق��ر

فلينظر واملسك الذهب من رجل إىل ينظر أن أحب من يقول: عيينة بن سفيان وكان
عىل يقدر ال بالبرصة ُخصٍّ يف الخليل أقام شميل: بن النرض تلميذه وقال الخليل. إىل

الطائلة. األموال بعلمه يكسبون وتالمذته فلسني
حكمه: أوابد ومن

ال��ط��ب��ي��ب وم��ات ال��م��ري��ض ف��ع��اش ال��ط��ب��ي��ب ال��م��ري��ض داوى وق��ب��ل��ك
ق��ري��ب آٍت ه��و ال��ذي ف��إن ء ال��ف��ن��ا ل��دار ا م��س��ت��ع��دٍّ ف��ك��ن
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تاج يف ودرة أقمارها من وقمًرا األمة هذه حسنات أحد الخليل كان فقد وبالجملة
مفاخرها.

وفاته (10-1)

أنه إىل جمهورهم فذهب ربه، جوار إىل الخليل فيها انتقل التي السنة يف املؤرخون اختلف
خطأ وأغرب ١٦٠ه. سنة بعضهم: وقال ١٧٥ه، سنة آخرون: وقال ١٧٠ه، سنة تُويفِّ
وهو ١٣٠ه، سنة مات إنه العقود» «شذور كتابه يف الجوزي ابن قول هو ذلك يف وقع
أوًال. أثبتناه ما والصواب قطًعا خطأ إنه خلكان: ابن املحقق قال الواقدي. عن منقول

الوقاد الكوكب هذا مرشق البرصة فكانت رأسه، مسقط البرصة يف وفاته وكانت
الهدى، ونجوم الفضل، وأقمار العلم، أعالم من ضمت من إىل تربتها ضمته وقد ومغربه،
مراتب إىل اإلنسانية باملعارف ونهضوا الِحَىل، بأنفس اآلداب حلَّوا الذين التقى ورجال
يف اهم ولقَّ عنه ورضوا عنهم هللا ريض وجالًال، أبهًة وللتاريخ جماًال، للعلم فكانوا العال،

وسالًما! تحيًة رضوانه دار

األنباري ابن (2)

األخبار أهل من األنباري محمد أبوه كان األنبار، أهل من القاسم، بن محمد بكر أبو هو
الذاكرة، وقوة الخاطر برسعة املثل مرضب وكان ثعلب، وعن عنه العلم فتلقى والنحو
إنه عنه القايل عيل أبو ويقول بغداد. يف املسجد من ناحية يف حفظه من علمه يميل وكان
محفوظاتك، يف الناس أكثر قد له: وقيل الكريم، القرآن يف شاهد ألف ثالثمائة يحفظ كان
تفسريًا وعرشين مائة يحفظ كان إنه وقيل صندوًقا، عرش ثالثة أحفظ فقال: تحفظ؟ فكم
«غريب كتابه كتب إنه قالوا كتب، إذا التأليف يطيل علمه لسعة وكان بأسانيدها. للقرآن

ورقة. ١٠٠٠ يف الكايف ورشح ورقة ٤٥٠٠٠ يف الحديث»
٣٢٨ه. وقيل ٣٢٧ سنة وتُويفِّ والحديث، والقرآن واألدب واللغة النحو يف ألف وقد
كلمات معاني يف الزاهر وكتاب النحو، يف األضداد كتاب منها: وصلنا ومما كثرية، كتب وله
هللا. كتاب يف الهاءات وكتاب واالبتداء، الوقف يف اإليضاح وكتاب املفضليات، ورشح الناس،
امللقب األنباري محمد بن الرحمن عبد الربكات» «أبو أيًضا األنباري بابن ويُعَرف
صباه، من بغداد سكن النحو، علم يف إليهم املشار األئمة من وكان النحوي، الدين بكمال
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بها، مدرًسا صار ثم النظامية، باملدرسة النحو قرأ ٥٥٧ه، سنة تُويفِّ أن إىل بها وبقي
األدباء، طبقات وكتاب أيًضا، فيه امليزان وكتاب النحو، يف العربية أرسار كتاب وصنف
السرية حميد وبقي ومجالسها، وأهلها الدنيا وترك والعلم، للعبادة عمره آخر يف وانقطع

٥١٣ه. عام والدته وكانت ، تُويفِّ حتى

جني ابن (3)

روميٍّا مملوًكا أبوه كان ٣٠٠ه، عام حوايل املوصل يف ُولِد جني، بن عثمان الفتح أبو هو
ويف حينًا، الدولة سيف بالط يف وعاش وفارس، حلب بني تنقل األزدي، فهد بن لسليمان
أربعني من نحًوا وصحبه البرصي الفاريس عيل أبي عىل درس حينًا. الدولة عضد بالط
بالط يف حينًا معه وعاش املتنبي، الطيب أبي عىل تعرف . تُويفِّ حتى معه وبقي عاًما
رشاح كل منه استفاد رشًحا املتنبي ديوان رشح وقد بينهما، الصلة وتوثقت الدولة، سيف
وكان شعره، أحاطت التي واملناسبات الظروف عرف للمتنبي لعرشته ألنه بعده الديوان
جني والبن الناس.» من كثري قدره يعرف ال رجل «هذا ويقول: يجله املتنبي الطيب أبو
وأحرف الحركات يف البالغة وأرسار الصناعة، رس كتبه: فمن العربية يف واسع اطالع
بالنحو، ُشِهر قد جني ابن أن عىل العربية». أصول علم يف «الخصائص كتاب وله العربية،
الترصيف، يف ماهًرا وكان البرصة، ومدرسة الكوفة مدرسة بني وسًطا منهًجا له واتخذ
أئمة من ألحد «ليس القرص»: «دمية يف الباخرزي عنه ويقول والقياس، التعليل يف ماهًرا

اإلعراب.» علم يف سيما وال له، ما املشكالت ورشح املقفالت فتح يف األدب
أصله يف قوله هذا من املطبوعني، الشعراء شعر ال العلماء شعر أنه عىل شعر، وله

الرومي:

ن��س��ب��ي ال��ورى ف��ي ف��ع��ل��م��ي ن��س��ب ب��ال أص��ب��ح ف��إن
ن��ج��ب س��ادة ق��روم إل��ى أؤول أن��ي ع��ل��ى
ال��خ��ط��ب ذو ال��ده��ر 1 أََرمَّ ن��ط��ق��وا إذا ق��ي��اص��رة

سكت. أرم: 1
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خالويه ابن (4)

٣١٤ه، عام بغداد دخل األصل، همداني خالويه، بن أحمد بن الحسني هللا عبد أبو هو
ودرس الزاهد، عمر وأبي ونفطويه األنباري وابن دريد ابن عىل واألدب النحو درس
وطنًا واتخذها بحلب أقام ثم الشام، إىل وانتقل العطار. مخلد بن محمد عىل الحديث
مدرستي بني وسًطا مذهبًا له واتخذ بالنحو، ُشِهر وقد حمدان. آل من وتقرب له،
الدولة سيف عند حظي وقد التدريس، يف الصيت ذائع وكان النحويتني، والبرصة الكوفة
الطيب أبي مع مناظرات وله الشعر، يقرض وكان ألوالده. بًا مؤدِّ اتخذه حتى الحمداني

مطلعها: التي قصيدته املتنبي أنشد املتنبي؛

س��اج��م��ه أش��ف��اه وال��دم��ع ت��س��ع��دا ب��أن ط��اس��م��ه أش��ج��اه ك��ال��رب��ع وف��اؤك��م��ا

مجلس يف حاًرضا خالويه ابن وكان الدولة، لسيف املتنبي أنشدها قصيدة أول وهي
ليس «اسكت، املتنبي: له فقال شجاه؟ وهو أشجاه تقول للمتنبي: فقال الدولة سيف
هذا، الطيب أبي بيت حول طويل جدل وللنحاة فعل»، ال اسم هو إنما علمك، من هذا
«أشجاه» يف الهاء وأن شجًوا يشجوه شجاه من بأشجاه: يعني املتنبي أن ظن خالويه وابن

إليه. مضاًفا الهاء ويكون التفضيل أفعل به عني الطيب وأبو به، مفعول
ثالثني إعراب يف ورسالة ليس، كتاب كتبه: ومن ٣٧٠ه، عام خالويه ابن وتُويفِّ
وكتاب الشجر كتاب إليه ويُنَسب دريد. ابن مقصورة ورشح العزيز، الكتاب من سورة

العرشات.

دريد ابن (5)

عىل ودرس ٢٢٣ه، عام البرصة يف ُولِد األزدي، دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو هو
البرصة يف الزَّنْج مذبحة وحدثت وغريهم، واألشنانداني والريايش السجستاني حاتم أبي
إىل توجه ثم عاًما، عرش اثني فيها وأقام عمان إىل برتبيته يقوم كان الذي عمه مع ففر
«الجمهرة كتابه لهم وكتب فارس عملة يومئذ وهم ميكال بني عند وأقام فارس جهات
بالثنائي بدأ العني؛ كتابه يف الخليل ترتيب ترتيبه يف اتبع غريب كتاب وهو اللغة»، علم يف
األلفاظ وجمع وملحقاتهما، والسدايس فالخمايس الرباعي فملحق فالرباعي الثالثي ثم
وطريقة الخليل، أبجدية عىل األلفاظ تلك من طائفة كل ورتب مفرد، باب يف النادرة
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باألحرف العني فصل يف مثًال الثالثي باب يف يأتي فإنه عندنا، مألوفة غري فيه التفتيش
فيقول: أحرفها وضع اختالف عىل بمعانيها ويأتي ن»، ل «ع مثل عني أولها التي الثالثة
ما الفرس: ونعل معروف، والنعل: … اإلبعاد أصله واللعن: … علنًا يعلنه األمر «علن

العرب. كالم جمهور فيه اختار ألنه الجمهرة سماه وقد حافره»، من األرض أصاب
الناس أكثر التي املشهورة مقصورته مدحهم يف كتب ميكال آلل الجمهرة كتب وكما
الكثري جمعت وقد بيتًا، ٢٢٩ أبياتها عدد يبلغ طويلة قصيدة وهي ورشحها، معارضتها

وأمثالهم. وحكمهم العرب أخبار من
فأجرى بغداد إىل دريد ابن فارتحل خراسان، إىل وانتقلوا ٣٠٨ه عام ميكال آل وُعِزل
يف فالج وأصابه طويًال، دريد ابن ر وُعمِّ الشهر. يف ديناًرا خمسني عليه املقتدر الخليفة

بغداد. يف بالعباسية املعروفة املقربة يف وُدِفن ٣٢١ه، عام وتُويفِّ عمره، من التسعني
وكان ونظمه، الشعر نقد عىل وأقدرهم اللغة يف عرصه علماء أكرب دريد ابن ويَُعدُّ
وكتاب واللجام، الرسج كتاب الكتب: من وله العلماء». وأشعر الشعراء «أعلم له: يقال

املالحن. وكتاب األنواء، وكتاب السالح، وكتاب الصغري، الخيل وكتاب الكبري، الخيل

الرساج ابن (6)

املربد، العباس أبي عن األدب أخذ النحوي، سهل بن الرسي بن محمد بكر أبو هو
سعيد أبو منهم العلماء من جماعة عنه وأخذ سيبويه، كتاب عليه فقرأ يقربه املربد وكان
مواضع يف الصحاح كتابه يف الجوهري عنه ونقل وغريهما، الرماني عيىس بن وعيل السريايف
أصول وخالف والكوفيني، األخفش مسائل عىل وعوَّل النحو ودرس املوسيقا درس عديدة.
األصول الكتب: من وله ٣١٦ه. سنة شابٍّا ومات أيامه تطل ولم كثرية، مسائل يف البرصيني
والجمل، والشعراء، والشعر واالشتقاق، سيبويه، ورشح واملوجز، األصول، وجمل الكبري،

قوله: منها الشعر، من أبيات الرساج والبن والنار، والهوا والرياح والهجاء، والخط

ت��ف��ي أال ل��ن��ا ح��ل��ف��ت ف��ك��أن��م��ا ع��ه��ودن��ا ت��خ��ون أال ل��ن��ا ح��ل��ف��ت
ك��ال��م��ك��ت��ف��ي أو ك��ال��ش��م��س أو ك��ال��ب��در انَّ��ه��ا ول��َو ك��ل��م��ت��ه��ا ال وال��ل��ه

ال له أنها منه ظنٍّا األبيات هذه عىل طاهر بن هللا عبيد أثاب املكتفي إن ويقولون
الرسوج. عمل إىل نسبة والرساج: الرساج. البن
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سيده ابن (7)

أبوه كان األندليس، املريس محمد ابن وقيل: إسماعيل، بن عيل الحسن أبو الحافظ هو
الحسن بن صاعد وعن عنه العلم أخذ وقد كأبيه، رضيًرا هو وكان اللغة، يعلِّم رضيًرا
أقام بها. يتعلق وما العرب وأيام واألشعار واللغة بالنحو زمانه أهل أعلم وكان البغدادي.

سنة. ستون العمر من وله ٤٥٨ه عام األندلس أعمال من دانية يف وتُويفِّ مرسية يف
منها: كثرية، كتب له وأعظمهم. عرصه يف ظهرت التي املعاجم أصحاب آخر وهو
رتب كبري كتاب وهو اللغة» يف «املحكم كتاب وله األخفش، كتاب ورشح الحماسة، رشح
املصادر أوثق من شواهده اختار وقد بالضبط، ويمتاز العني كتاب ترتيب عىل ألفاظه
يف مخطوط والكتاب كتابه، تأليف يف القاموس صاحب عوَّل وعليه وغريها، الشعرية

املرصية. الكتب دار ويف الربيطاني املتحف
حروفها، عىل ال معانيها عىل مرتبة ومواده متداول، مطبوع وهو ص» «املخصَّ وله
املتفرعة أو معانيها يف واملتقاربة املتشابهة األلفاظ فيه اجتمعت قد بابه يف كتاب أوىف وهو

واحد. باب يف بعض عن بعضها
املرصية. الكتب بدار مخطوط املتنبي» مشكل «رشح كتاب وله

قتيبة ابن (8)

وسكن أهلها، عىل وتثقف ٢١٣ه، سنة بالكوفة ُولِد مسلم، بن محمد هللا عبد أبو هو
بها وتُويفِّ بغداد يف بالتدريس واشتغل إليها، فنُسب «دينور» يف القضاء ويل ثم بغداد،
باللغة عامًلا أحكامه، يف جريئًا الرأي حر وكان يرويه، فيما صادًقا راوية كان ٢٧٦ه. عام
البرصة مدرسة مذهب خلطت التي النحوية بغداد مدرسة إمام النحو يف ويُعتَرب والرشع،
القرآن عن دافع أنه ومع الكالمية، عرصه مناقشة يف واشرتك الكوفة، مدرسة بمذهب
بالزندقة، ذلك مع اتُِّهم أنه إال رجالها عىل وحمل الفلسفي الشك نزعة ضد والحديث
وأهم إليهم. االنتساب تهمة نفسه عن ليدرأ املشبهة عىل الرد يف كتابًا ألف إنه ويقولون
األخبار، عيون وله: الحديث، غريب مصنفاته ومن الكاتب، أدب كتابه األدبية تصانيفه
الحديث من واملشتبه القرآن، مشكل وكتاب والسياسة، اإلمامة وكتاب املعارف، وكتاب

الحديث. مختلف وتأويل والقرآن،
«تأويل كتابه يف ذكر وقد يكرهه، وكان الجاحظ عارص أنه قتيبة ابن عن يُذكر ومما
مما بأقوى املسلمني عىل الرد يف النصارى حجج يذكر الجاحظ بأن الحديث» مختلف
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الحجر وذكر الشيطان وقرن الحوت كبد كذكره بالحديث يستهزئ وأنه عليهم، الرد يذكر
أسلموا، حني املسلمون يبيضه أن يجب كان وقد املرشكون فسوَّده أبيض كان وأنه األسود
بذلك يريد والعبث باملضاحيك كتبه مأل وأنه الباطل، وينرص الحديث يضع كذاب وأنه
معتزيل الجاحظ أن بينهما الخصومة سبب كان وربما النبيذ. اب وُرشَّ األحداث استمالة

عنيف. شديد الطائفتني بني والنزاع السنة أهل من قتيبة وابن متكلم

اس النَّحَّ ابن (9)

مرص إىل وهاجر ٦٢٧ه، سنة بحلب ُولِد محمد، بن إبراهيم بن محمد الدين بهاء هو
وجلس وغريهما، يعيش بن واملوفق املثنى ابن من سمع أن بعد حلب، خربت عندما
فيه باملنطق، خربة ذا ذكيٍّا كان الفضالء. األئمة من جماعة به وتخرج مرص، يف لإلفادة
كان حتى الناس صدور يف كبرية صورة له األخالق حسن وكان وانبساطهم، النحاة ُظْرف
املشكالت بحل معروًفا وكان بدينه، وثوًقا فيها حكَّمه بشهادة انفرد إذا القضاة بعض
يصنف ولم الطولوني، بالجامع التفسري تدريس وويل باملنصورية، درَّس وقد واملعضالت.
٦٩٨ه. سنة تُويفِّ تالميذه. من حيان أبو وكان املقرب، لكتاب رشًحا أماله ما إال شيئًا

حيان أبو (10)

٦٥٤ه، عام غرناطة يف ُولِد األصل، بربري الغرناطي، يوسف بن محمد الدين أثري هو
وأدى الحجاز إىل واتجه ومرص، أفريقية شمال يف ل وتنقَّ فيها، والحديث النحو ودرس

فيها. املنصورية املدرسة يف الحديث يدرس وأخذ القاهرة إىل عاد ثم الحج، فريضة
النحو. يف حتى ظاهريٍّا كان إنه حجر ابن عنه قال لقد حتى املذهب ظاهري كان
كسيبويه األوائل النحويني بآراء التمسك شديد كان أنه هذا قوله من قصده كان وربما

مثًال.
والحديث، القرآن علوم يف مصنفات له كانت أنه عىل بالنحو، هذا حيان أبو ُشِهر وقد

مجلًدا. ستني يف يقع األندلس تاريخ يف كتابًا كتب إنه ويقولون
بلغت قد مؤلفاته إن قالوا حتى التأليف، كثرة يف زمانه أعجوبة حيان أبو كان
زمانه أعجوبة وكان العرشة. عىل يزيد ال منها وصلنا الذي أن عىل عدًدا، والستني الخمسة
وأتقن نحوها، يف وبرز العربية أتقن مر كما األصل بربري فهو اللغات؛ تعلم رسعة يف
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كان هذا وكتابه نحوها، يف كتابًا وصنف الكردية وأتقن نحوها، يف كتابًا وصنف الفارسية
الحبشية وتعلم األتراك»، لسان يف «اإلدراك واسمه بالقسطنطينية ُطِبع جليلة فائدة ذا

٧٤٥ه. عام بالقاهرة وتُويفِّ فيها. يتمها لم رسالة وكتب

الدؤيل األسود أبو (11)

معدود األسود «أبو الجاحظ: قال كنانة، من بطن وهي دئل إىل منسوب عمرو، بن ظالم هو
معدوًدا كان جميعها؛ يف الفضل عنه مأثور مقدم كلها يف وهو الناس من طبقات يف
والدهاة، واألمراء، والفرسان، واألرشاف، واملحدثني، والشعراء، والفقهاء، التابعني، يف
وعيل عمر عن روى حديثه، يف ثقة األسود أبو كان والبخالء.» والشيعة، والنحويني،
النحو علم أخذ وعنه بعيل تعلًقا الناس أكثر كان أنه عىل وغريهم، ذر وأبي عباس وابن
بالطاعون وتُويفِّ بدًرا، وشهد اإلسالم أول أدرك وقد البرصة، قضاء ويل وقد بك. مر كما
ويرى واألدب. الحكمة يف أكثره شعر األسود وألبي سنة. ٨٥ العمر من وله ٦٩ه عام
ُوِضعت قد األسود ألبي أُْسِندت التي األخبار هذه من الكثري أن املحدثني الكتاب بعض
املعارف دائرة يف عنه مقالة يف Reckendorf ركندورف املسترشق يقول حتى عليه،
التي القصص أما العربي. النحو أصول واضع إنه عنه يقال ما ا حقٍّ «وليس اإلسالمية:
القصص هذه بعض أن أشعاره من يُؤَخذ ولكن قدره، من يعيل مما فليست عنه تُْرَوى

تلفيقه.» أُْحِكم قد األقل عىل

الفاريس عيل أبو (12)

أخذ العربية، علم يف زمانه واحد الفاريس، عيل أبو الغفار، عبد بن أحمد بن الحسن هو
بالد يف َطوَّف املربد. من أعلم إنه تالمذته من واحد غري وقال الرساج، وابن الزجاج عنه
كتاب له وصنف الدولة عضد البويهي األمري إىل ولجأ باالعتزال، متَهًما وكان الشام،
عيل أبو إليه حمل حني الدولة عضد إن ويقال الترصيف، يف والتكملة النحو، يف اإليضاح
الدولة عضد وكان هو.» وال نحن نفهمه ال بما وجاء الشيخ «غضب قال: التكملة كتاب
بعض مدح يف عباد ابن وقال القصائد، من طائفة الثعالبي له أورد شاعًرا، أديبًا هذا
ينتصب بَم له: فقال هذا الدولة عضد مع عيل أبو كان شاعر. شعر يف يقال ال ما قصائده
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َهالَّ فنصبت، «استثنى» قدرت ِلَم له: فقال «استثنى»، بتقدير عيل: أبو فقال املستثنى؟
الصحيح. الجواب قلت رجعت فإذا ميداني، جواب هذا فقال: فرفعت؟ زيد» «امتنع قدرت
أنا فقال: صحبتنا؟ يف رأيك ما عيل: ألبي قال عمه ابن لقتال الدولة عضد خرج وملا
نهضته، يف قصده وأنجح عزيمته، يف للملك هللا فخار اللقاء، رجال من ال الدعاء رجال من
هللا بارك الدولة: عضد له فقال أنصاره! واملالئكة تجاهه، والظفر رداءه العافية وجعل

بطاعتك. واثق فإني فيك!
كان أنه تلميذه جني ابن عنه حكى حتى اهتمامه، ويعريه بالقياس يأخذ وكان
الحجة، تصانيفه: ومن قياسية. واحدة يف أخطئ وال لغوية، مسألة مائة يف أخطئ يقول:
والبرصية، والقرصية، والبغدادية، الحلبية، واملسائل سيبويه، كتاب عىل وتعليقة والتذكرة،

وغريها. والشريازية
هي: أبيات، ثالثة إال الشعر من يقل لم إنه السيوطي ويقول

يُ��ع��اب��ا أن أول��ى ال��ش��ي��ب وخ��ض��ب ع��ي��بً��ا ك��ان ل��م��ا ال��ش��ي��ب خ��ض��ب��ت
ع��ت��اب��ا وال خ��ش��ي��ت ع��ت��بً��ا وال خ��لٍّ ه��ج��ر م��خ��اف��ة أخ��ض��ب ول��م
ع��ق��اب��ا ل��ه ال��خ��ض��اب ف��ص��يَّ��رت ذم��ي��ًم��ا ب��دا ال��م��ش��ي��ب ول��ك��نَّ

القايل عيل أبو (13)

سليمان، بن محمد بن عيىس بن هارون بن عيذون بن القاسم بن إسماعيل عيل أبو هو
ونشأ بكر ديار من بمنازجرد القايل ُولِد مروان. بن امللك لعبد موىل هذا سليمان وجده
قال أرمينية، أعمال من بلد قال قايل إىل نسبة والقايل العلم. لطلب العراق إىل ورحل بها،
من قرية وهي قال، قايل أهل فيها كان رفقة يف كنا بغداد إىل انحدرنا «ملا نفسه: عن القايل
لكوني إليهم نُِسبت بغداد دخلنا فلما الثغر، من ملكانهم يُْكَرمون وكانوا منازجرد، قرى

عيلَّ.» ذلك وثبت معهم
هللا عبد منهم: العلماء، من جملة عىل الحديث وسمع ٣٠٣ه. سنة بغداد القايل ودخل
بن هللا عبد بكر وأبو العدوي زكريا بن عيل بن الحسن سعيد وأبو البغوي محمد بن
الصغري واألخفش والزجاج درستويه ابن عىل والعربية النحو وقرأ السجستاني، داود أبي

وغريهم. األنباري وابن الرساج وابن دريد وابن ونفطويه
خليفة النارص الرحمن عبد فاستدعاه شهرته، وذاعت اللغة علوم يف عيل أبو ونبغ
«الحكم» العهد ويل وكان عظيًما، استقباًال فاستُقِبل هناك إىل عيل أبو ووصل األندلس
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«الحكم»، ابنه بتعليم وخصه عيل أبي النارصوفادة وأكرم املستقبلني، من الخليفة ووزراء
عليه فأقبلوا وفنونها، اللغة يف باعه وطول عيل أبي اطالع بسعة األندلس علماء وسمع
األخمسة أيام يف حفظه من يمليها وكان واألدب، اللغة يف محارضاته من يستفيدون
عن روى «وممن معجمه: يف ياقوت ويقول املباركة. بالزهراء الجامع املسجد ويف بقرطبة
وأخبار العني، مخترص كتاب صاحب النحوي الزبيدي الحسني بن محمد بكر أبو القايل
به واختص إليه فمال عيل أبي فضل عرف ولكن األدب يف إماًما حينئٍذ وكان النحويني،

له.» وأقر منه واستفاد
للشعر، وأرواهم للغة، زمانه أهل أحفظ «كان امللتمس: بغية كتابه يف الضبي ويقول

ذلك.» يف تدقيًقا وأكثرهم البرصيني مذهب عىل النحو بعلل وأعلمهم
وكتاب األمايل، كتاب منها: التي كتبه وأماله باألندلس، عمره بقية عيل أبو وانقطع
السبع تفسري وكتاب الفرسان، مقاتل وكتاب وشياتها، والخيل اإلنسان، حيل وكتاب اإلبل،

الطوال.
قربه: قبة عىل مكتوبًا كان أنه بعضهم ويروي ٣٥٦ه، سنة بقرطبة عيل أبو وتُويفِّ

ح��ب��ي��ب ال��ت��راب وارى ل��م��ن ف��ل��ي��س وودع��وا ب��ال��ط��ري��ق ق��ب��ري ل��ح��د ص��ل��وا
غ��ري��ب ال��غ��ري��ب ق��ب��ر رأى إن ب��ك��ى ف��رب��م��ا ب��ال��ع��راء ت��دف��ن��ون��ي وال

القطاع» «ابن القاسم أبو (14)

أئمة أحد كان والوفاة، الدار املرصي املولد، الصقيل السعدي جعفر بن عيل القاسم أبو هو
وفيه األسماء أبنية وكتاب األفعال، كتاب منها: مفيدة، تصانيف وله اللغة خصوًصا األدب
الجزيرة، شعراء شعر من املختار يف الخطرية الدرة كتاب وله اطالعه، كثرة عىل داللة

األندلس. شعراء من جماعة فيه جمع امُلَلح ملح وكتاب
نظم وله أهلها، فأكرمه مرص إىل ووصل اإلفرنج، تملكها حني صقلية من رحل

منه: لطيف
ن��ع��م وال ب��ُس��ع��دى ي��وًم��ا ت��ش��ق��ي��ن وال ال��ص��ب��ا ط��ل��ب ف��ي ال��ع��م��ر ت��ن��ف��دن ف��ال
رس��م ع��ل��ى ال��ش��ئ��ون م��اء ت��س��ف��ح��ن وال ب��ال��لِّ��َوى م��ي��ة أط��الل ت��ن��دب��ن وال
واإلث��م األح��ادي��ث م��ذم��ات وت��ب��ق��ى ح��اج��ة إدراك ال��م��رء ق��ص��ارى ف��إن

٥١٠ه. سنة بمرص وتُويفِّ ٤٣٣ه، سنة والدته كانت
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«الزمخرشي» القاسم أبو (15)

ُولِد واألدب، واللغة والنحو التفسري يف إماًما كان الزمخرشي، هللا جار القاسم أبو هو
عىل يعتمد الرجل، مقطوع كان ٤٦٧ه، عام خوارزم قرى من قرية «زمخرش» بمدينة
فسقطت العلم، طلب يف بخارى إىل «رحلت فقال: هذا سبب عن سألوه خشب، من رجل
ويروون قطعها»، أوجب ما األلم من وأصابني رجيل فانكرست الطريق أثناء يف الدابة عن
معتزيل الزمخرشي كان رجله. فسقطت أسفاره بعض يف الثلج برد أصابه أنه أيًضا
ظهرت بالغيٍّا، تفسريًا الكشاف تفسريه يف القرآن فرس وقد باعتزاله، مجاهًرا املذهب
الفني. بالجمال والعناية املنطقي الرتتيب عىل بحوثهم تقوم الذين املعتزلة طبيعة فيه
ولكنه املطبوعني الشعراء شعر يف نراها التي الحالوة فيه تظهر ال شعر وللزمخرشي

بمدحه: كشافه يف قاله ما هذا من العلماء، شعر

ك��ش��اف��ي م��ث��ل ل��ع��م��ري ف��ي��ه��ا ول��ي��س ع��دد ب��ال ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ت��ف��اس��ي��ر إن
ك��ال��ش��اف��ي وال��ك��ش��اف ك��ال��داء ف��ال��ج��ه��ل ق��راءت��ه ف��ال��زم ال��ه��دى ت��ب��غ��ي ك��ن��ت إن

«استمسك «األطواق»: كتابه يف قوله منه والسجع، الصنعة نحو به ينحو نثر وله
أهله مع وحل وأذعن، الحق صحب ما واصحبه بأواخيك، استمسك ما مواخيك بحبل
ُعِوضت وإن صحبته عن فتعوض إناؤه، بالباطل ورشح أنحاؤه، تنكرت فإن وظعن،

النِّْسع.» أُعِطيت ولو بحبله وترصف ْسع، الشِّ
تفسري منها: كثرية مؤلفات وله ٥٨٣ه، ليلة خوارزم بقصبة الزمخرشي تُويفِّ
واألمكنة، الجبال وكتاب سيبويه، كتاب ورشح الحديث، غريب يف والفائق الكشاف،
رشح يف العجب «أعجب وله النحو، يف واملفصل النحو، يف النموذج وكتاب البالغة، وأساس
معجمه، يف كتبه من طائفة ياقوت وذكر كثري، هذا غري وله شعر، ديوان وله العرب»، المية

ياقوت. معجم من ٢٠–١٣٤ انظر

الثعالبي منصور أبو (16)

بالثعالبي ب لُقِّ الثعالبي، النيسابوري إسماعيل بن محمد بن امللك عبد منصور أبو هو
آثاًرا، وأكثرهم مادة، وأوسعهم عرصه، مرتسيل خاتمة وهو الثعلب، بجلد فرَّاءً كان ألنه
يبعث ما الكتب من وله حسن، ونثر حسن نظم وله أخبارهم، وذكر ترجمهم الذي وهو
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ومن متداول، مطبوع منها والكثري كتابًا، أربعني من نحو منها وصلنا وقد كثرة، العجب
املائة شعراء أخبار تشمل وهي العرص» أهل محاسن يف الدهر «يتيمة الكتب هذه أشهر
الشام، لشعراء بابًا فأفرد البالد: باعتبار أبواب إىل فيها الكالم م َقسَّ وقد للهجرة، الرابعة
لشعراء وآخر البرصة، لشعراء وآخر املوصل، لشعراء وآخر واملغرب، مرص لشعراء وبابًا
عليه ويُؤَخذ … الشعراء ترتيب يف املنحى هذا نحا من أول هو كان وربما وهكذا، بغداد
املرتَجم للشاعر األشعار بعض بذكر يكتفي أنه — كتبه أشهر كان وربما — هذا كتابه يف
فيه ُجِمعت معنوي معجم وهو اللغة، فقه كتبه ومن والوفاة. الوالدة سنة ذكر ويغفل له
تفرعها أو تدرجها أو بينها الفرق بيان مع واحد باب يف املرتابطة أو املتقاربة املعاني
الرباعة، وطرف البالغة وغرر البالغة، وسحر البالغة، يف والتعريض الكناية كتبه: ومن …
٤٢٩ه. سنة تُويفِّ وقد وغريها. واملنسوب املضاف يف القلوب وثمار املطرب، عنه غاب ومن

الجواليقي منصور أبو (17)

والجواليقي البغدادي، الجواليقي محمد بن أحمد طاهر، أبي بن موهوب منصور أبو
سبعون العمر من وله ٥٣٩ه سنة بغداد يف تُويفِّ وبيعها، الجوالق عمل إىل شاذة نسبة
األدب، فنون يف إماًما كان الخمس. الصلوات به يصيل املقتفي للخليفة إماًما كان سنة،
واملعرب الكاتب، أدب رشح منها: الكثرية، التصانيف صنف عرصه، يف بغداد مفخرة وكان
يف منه أقدر اللغة يف وهو ذلك. وغري الغواص درة وتتمة منه، أكرب بابه يف يُعَمل ولم
لطيًفا، كتابًا العروض علم يف ألف وقد غريبة، مسائل فيه يختار كان إنه ويقولون النحو،
سأله شابٍّا أن هذا إىل قاده الذي إن ويقولون أتقنه، حتى النجوم علم بمعرفة أخذ ثم
يف يجلس أالَّ نفسه عىل فآىل والقوس، والجوزاء الشمس فيهما ذكر الشعر من بيتني
ل وحصَّ ذلك يف فنظر والقمر، الشمس تسيري ويعرف النجوم علم يف ينظر حتى حلقته
شعر ال العلماء شعر أنه يرينا قلته عىل وهو الشعر، من يشء للجواليقي ويُنَْسب معرفته.

املطبوعني. الشعراء

األصمعي (18)

بالبرصة ُولِد «األصمع»، إىل نسبًة كنيته واألصمعي قيس، من قريب، بن امللك عبد هو
الخليل دروس من وأفاد البرصة، يف التحصيل عىل انكب ٢١٣ه. عام وتُويفِّ ١٢٢ه عام
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بالشعر وأعلمهم القوم أتقن وصار العالء، بن عمرو وأبي عمر بن عيىس عمرو وأبي
الريايش الفضل أبو منهم: بعد، فيما اشتُِهروا تالميذ له وتتلمذ حفًظا، وأحرضهم
وعت عجيبة ذاكرة له وكانت وغريهم. السكري سعيد وأبو السجستاني هاشم وأبو
بغداد إىل قدم الصحراء. أهل العرب لهجات يف متضلًعا كان عرصه، يف املعرفة فروع
إىل بغداد وترك الخليفة، بالط يحياها كان التي العقلية الحياة وتزعم الرشيد، أيام يف
الخالفة املأمون ويل وحني بغداد. يف الثروة أسباب من له حصَّ ما معه حامًال البرصة
بضعفه فاعتذر بغداد إىل يستقدمه إليه فبعث البرصة، يف األصمعي كان األمني أخيه بعد
عليها. فيجيب إليه يسريها ثم املسائل من املشكل بجمع يأمر املأمون فصار وشيخوخته،
وحسبك أرجوزة، ١٢٠٠٠ يحفظ كان إنه قالوا حتى حفظه بكثرة األصمعي ُشِهر وقد
نستخرج أن نستطيع إننا حتى عنه، يروون العرب مصنفي غالب أن حفظه كثرة عىل
الشعر من منفردة أبيات إيراد عىل مصنفاته يقترصيف لم وهو عنه. َرَوْوه مما كتبه بعض
الشعراء أكثر دواوين جمع يف الفضل يرجع وإليه كاملة، دواوين روى بل منه قصائد أو

دواوينهم. وصلتنا الذين
منها: عرف كتابًا، وأربعني نيًفا منها النديم ابن ذكر كثرية مؤلفات ولألصمعي
املطبوعة: الكتب من وله الغريب. وكتاب امليرس، وكتاب األراجيز، وكتاب الفرس، كتاب
اإلنسان، خلق وكتاب اإلبل، وكتاب الوحوش، أسماء وكتاب العجاج، ورجز األصمعيات،
وكتاب والشجر، النبات وكتاب الفرق، وكتاب الدارات، وكتاب الشاء، وكتاب الخيل، وكتاب

الغريب. وكتاب والكرم، النخل

األحمر خلف (19)

أعتق األشعري، موىس بن بالل بردة أبي موىل باألحمر، املعروف البرصي محرز أبو هو
األصمعي، معلم األحمر خلف املثنى: بن معمر عبيدة أبو قال فرغانيني. وكانا أبويه بالل
واألصمعي. األحمر خلف من بالشعر أعلم أحًدا أدرك لم األخفش: وقال البرصة. أهل ومعلم
لسانًا، وأصدق شعر ببيت الناس أفرس كان األحمر أن أصحابنا أجمع سالم: ابن وقال
شمر: وقال صاحبه. من نسمعه أال شعًرا أنشدنا أو خربًا عنه أخذنا إذا نبايل ال وكنا
منه، فسمع الراوية حماد إىل جاء أنه وذلك بالبرصة، السماع أحدث من أول األحمر خلف
العرب إىل وينسبه الشعر يضع خلف كان اللغوي: الطيب أبو وقال بأدبه. ضنينًا وكان
أن عىل عظيًما ماًال امللوك بعض له وبذل ليلة، كل القرآن يختم وكان نسك، ثم يُْعَرف، فال
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تُويفِّ العرب. جبال وكتاب نؤاس أبو عنه حمله شعر ديوان وله فأبى. شعر ببيت يتكلم
ياقوت أورد مهاجاة اليزيدي محمد أبي وبني خلف بني وكان ومائة. الثمانني حدود يف

منها. طائفة

الجرجاني القاهر عبد (20)

مات وأربعمائة وسبعني إحدى سنة «ويف اإلسالم»: «دول تأريخه يف الذهبي الحافظ قال
تاج وقال التصانيف.» صاحب الجرجاني الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو النحاة إمام
الكبري الشيخ الرحمن عبد بن القاهر «عبد الكربى: الشافعية طبقات يف السبكي الدين
الشافعي، مذهب عىل الفقيه األشعري، مذهب عىل املتكلم النحوي، الجرجاني بكر أبو
عىل أبي الشيخ أخت ابن الفاريس الحسن بن محمد الحسني أبي عن بجرجان النحو أخذ
وكتاب مجلًدا، ثالثني نحو يف اإليضاح رشح عىل املغني كتاب مصنفاته: ومن الفاريس،
والعمدة الفاتحة، ورشح واملفتاح، املائة، العوامل وكتاب أيًضا، اإليضاح رشح يف املقصد

الترصيف.» يف
العربية، الثقافة فروع من فرع غري يف مربًزا عامًلا كان القاهر عبد أن ترى وهكذا
الذي هو السكاكي أن زعم خلدون ابن أن ومع الفقيه. املفرس، املتكلم، النحوي، فهو
حقائق علوم يف «الطراز صاحب العلوي فإن السلف، عنه قاله ما ولم البالغة علم هذب
فوائده، وأظهر براهينه، وأوضح قواعده، الفن هذا من أسس من «وأول قال: اإلعجاز»
كتابان؛ فيه املصنفات من وله الجرجاني. القاهر عبد النحرير العالم الشيخ أفانينه ورتب

البالغة.» بأرسار به لقَّ واآلخر اإلعجاز، بدالئل به لقَّ أحدهما

جعفر بن قدامة (21)

الخليفة باهلل املكتفي أيام يف شأنه وعال بغداد، يف نشأ جعفر، بن قدامة الفرج أبو هو
والحساب، البالغة صناعتي يف برع نرصانيٍّا، ذلك قبل وكان يديه عىل أسلم فقد العبايس،
ذلك يف املنطق كان وإن تصانيفه، ديباجة عىل الئح وهو املنطق، من صالًحا صدًرا وقرأ
ذلك يف وصنف الشعر ونقد بالبالغة زمانه يف واْشتُِهر اآلن. تحريره يتحرر لم العرص
كتاب وله عليه، الرد إىل اآلمدي برش ابن تعرض وقد له الشعر نقد كتاب منها كتبًا،
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هذين غري الكتب من وله إليه. الكاتب يحتاج ما بكل فيه وأتى مراتب رتبه الخراج يف
به عاب فيما املعتز ابن عىل الرد وكتاب السياسة، وكتاب الفكر، درياق كتاب الكتابني
القلوب، نزهة وكتاب مقلة، بن عيل أبي يف الرسالة وكتاب الجدل، صناعة وكتاب تمام، أبا

٣٣٧ه. سنة املطيع أيام ببغداد وفاته وكانت هذا. غري وله املسافر، وزاد
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