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  :خلص  ادل

يتبنى ىذا البحث قضية )تعقبات ابف أبي إسحاؽ النحكم المستعرب لمفرزدؽ 
الشاعر العربي التميمي ( كقد عرض البحث القضية في ثالثة مباحث تسبقيا 

ا خاتمة. فعرض في مبحثيا األكؿ لحقيقة ىذه التعقبات مقدمة كتمييد, كتقفكى
كتأصيميا مف كتب التراجـ كالطبقات, كما كقع في بعضيا مف اضطراب في النسبة. 
كعرض في مبحثيا الثاني لمكقؼ النحاة المعاصريف كالمتأخريف مف ىذه التعقبات 

ليا بالخطأ  كاجتياد بعضيـ في التأكيؿ لتبرئة ساحة الشاعر العربي, ككسـ آخريف
الذم يعجز أف يكجد لو مف الصكاب كجو. كعرض في مبحثيا الثالث لمغزل ىذه 
التعقبات كداللتيا, كدكافعيا. كختـ البحث بجممة مف االستنتاجات العممية ليذه 
الدراسة. كمشكمة البحث تتمثؿ في تخطئة فحؿ مف فحكؿ شعراء الصدر األكؿ مف 

و يقع في الحقبة التي حٌددىا العمماء اإلسالـ كىك شاعر عربي تميمي كالم
لالحتجاج بكالـ العرب شعرنا كنثرنا. كقد صدر النقد كالتخطئة مف عالـ مستعرب 
ينتمي إلى العرب كالءن, كىك عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي الفارسي أصالن 

 راب في النسبةطالعربي كالءن , بغية بياف حقيقة ىذه التعقبات كما كقع فييا مف اض
 , كبياف محمؿ كالـ الفرزدؽ عند نحاة العربية .

 : الخصكمة النحكية, ابف أبي إسحاؽ, الفرزدؽ, الشاعر. الكخلماث ادلفتاحيت    
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Abstract: 

       This paper adopts the issue of (the grammatical rivalry 

between Ibn Abi Ishaq, the Arabist grammarian, by Al-

Farazdaq the Arab poet Al-Tamimi). The research presented 

the issue in three topics preceded by an introduction and 

preface, and its conclusion. It was presented in its first topic: 

The reality of this rivalry and its origins from the books of 

translations and classes, and the disturbance in some of them 

that occurred in the ratio. It was presented in its second 

topic: the attitude of contemporary and late-stage 

grammarians towards this rivalry and the diligence of some 

of them in Hermeneutics to absolve the Arab poet, and others 

described it with a mistake that is unable to find a righteous 

way for it. It was presented in its third topic: The significance 

of this rivalry, its semantic, and its motives. The research 

concluded with a set of scientific conclusions of this study. 

The problem of the search is with the mistake of the poet 

laureate of the poets of the first period of Islam, who is a 

Tamimi Arabic poet whose speech falls in the era that 
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scholars have set to invoke the words of the Arabs in poetry 

and prose. Criticism and mistake were issued by an Arabist 

scholar, who is Abdullah ibn Abi Ishaq al-Hadrami, Persian 

in origin, but loyal to the Arab, and this early criticism 

represents a trend in the imposition of authority by 

grammarians over the Specialists in Islamic scholastic 

theology and subjecting their speech to criticism and 

evaluation. 

    Keywords : The syntactic rivalry,  Ibn Abi Ishaq,  AL-

Farazdaq, The Poet. 
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 مقدمت
عمى خير خمػؽ اهلل  الحمد هلل رب العالميف, كالصالة كالسالـ األتماف األكمالف
 أجمعيف نبينا محمد كعمى آلو كصحبو كالتابعيف ... كبعد : 

فقػػد كػػاف العػػرب فػػي ماضػػي جاىميتيػػا, كصػػدر إسػػالميا تنطػػؽ الكػػالـ عمػػى 
سػػجيتيا صػػاؼو مػػف لحػػف يشػػكبو, أك خطػػأ يعيبػػو, كلػػـ يػػؾ ذلػػؾ ناشػػئنا عػػف درايػػة 

نمػا ىػي السػميقة العربيػػة التػي فطػركا عم ييػا, كدػدت جػزءنا مػػف بػالنحك كقكانينػو, كام
تككينيـ الشخصي, تكارثكا ذلؾ صغارنا, كشبكا عميو كبارنا, دكنما تعمػـ أك تمقػيف, أك 
رياضة أك تمريف, أك إعماؿ فكر, أك مالحظة سياؽ, أك مراعاة قانكف كالمي فيمػا 

 ينطقكف . 
ظمكا ىكذا فػي الجزيػرة العربيػة كبكادييػا معػزكليف, كعػف العػالـ ادخػر بعيػديف 

برسػػالتو الخاتمػػة لمعػػالميف, فػػدخمكا فػػي دينػػو  --ابتعػػث اهلل نبيػػو محمػػدنا حتػػى 
ا كجماعات كفرادل مػف كػؿ جػنس كلػكف, فػاختمط العػرب بغيػرىـ فكػاف النػات   أفكاجن

إف أكؿ مػا اختػؿ مػف كػالـ العػرب فػأحكج » مف ذلؾ كما قػاؿ أبػك الطيػب المغػكم : 
-الي المتعػربيف مػف عيػد النبػي إلى التعمـ اإلعراب؛ ألف المحف ظير في كالـ المك 

- فقد ركينا أف رجالن أخطأ في حضرتو, فقاؿ: ارشدكا أخاكـ فقد ضؿ»(ُ) . 
كبيػػذا أخػػذت بػػكادر المحػػف سػػبيميا إلػػى المسػػاف العربػػي, كضػػرب بأطنابػػو فػػي 

 البنية كاإلعراب عمى حٌد سكاء بسبب خالط العرب بغيرىـ مف األمـ األخرل. 
كػػاف بعػػض ىػػؤالء المسػػتعربيف مػػف بنػػاة الثقافػػة  كمػػا لبػػث الحػػاؿ طػػكيالن حتػػى

العربيػػة المغكيػػة ككاضػػعييا, كالمػػدافعيف عنيػػا كالحػػاميف لقكانينيػػا, كتميػػزكا عمػػى 
 العرب في ىذا الميداف, كيرجع ذلؾ إلى عدة أسباب :

                                           

 .  ُٗص النحكييف. مراتب  ينظر: (ُ)
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حػػاجتيـ الشػػديدة إلػػى تعمػػـ العربيػػة, كالكقػػكؼ عمػػى نظاميػػا النحػػكم  أكليػػا :
نطقيػػا نطقنػػا سػػميمنا كمػػا ينطػػؽ أصػػحابيا بغيػػة فيػػـ كالتصػػريفي حتػػى يتمكنػػكا مػػف 
 كالتكاصؿ مع العرب أصحاب ىذه المغة . --كتاب اهلل تعالى كسنة نبيو 

 : أف العرب أمة بدكية ال تحسف القراءة كالكتابة . ثانييا 
:  أف العػػرب شػػغمكا بالفتكحػػات اإلسػػالمية كالخالفػػات الداخميػػة بيػػنيـ , ثالثيػػا 

 يدىـ . فاستغرقت كقتيـ كج
: أف ىػػؤالء المسػػتعربيف أدمػػبيـ مػػف الفػػرس ينحػػدركف مػػف بػػالد تشػػع  رابعيػػا

 منيا الحضارة كالثقافة كالمعارؼ . 
: أف ىػػػؤالء المػػػكالي لػػػـ ينشػػػغمكا بػػػأمر السياسػػػة, أك أبعػػػدكا عنيػػػا خامسػػػيا 

فكجػػدكا سػػيادتيـ فػػي العمػػـ, كتحصػػيؿ المعػػارؼ ليػػذا تػػكلى كثيػػر مػػنيـ المناصػػب 
 كلة كالقضاء كالدكاكيف, كددكا أئمة كبارنا في عيد التابعيف . الثقافية في الد

ىذا كمػع أف ىػؤالء كػانكا حممػة العمػـ كالثقافػة كالفكػر, كأسػيمكا إسػيامنا كبيػرنا 
ػػػا مػػػنيـ  فػػػي بنػػػاء الثقافػػػة اإلسػػػالمية كالعربيػػػة, كخػػػدمكا المغػػػة كالػػػديف إال أف بعضن

رب, كتسػػتركا كراء الػػديف تحكمػػت فيػػو الشػػعكبية, كالعصػػبية الجنسػػية فأبغضػػكا العػػ
اإلسالمي لتشكيو العقيدة كالتشػكيؾ فػي صػدقيتيا, كاتخػذكا أسػاليب كثيػرة فػي ذلػؾ 

 مف الدس كالكضع كالطعف الذم ال يزاؿ تراثنا اإلسالمي ينكء بثقمو .
فالشػػعكبية ال تػػرل لمعػػرب تفضػػيالن عمػػى األجنػػاس األخػػرل, كأف العربػػي لػػيس 

ييجػػـ عميػػو طبعػػو كتخكنػػو طبيعتػػو فيقػػع فػػي إنسػػاننا معصػػكمنا مػػف الخطػػأ, فقػػد 
 مخالفات لما اعتاده. 
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كالكاقع يشيد بذلؾ فادعاء عصمة العربي مف الخطأ المغكم يكذبو ما كرد مف 
أخبػػار كركايػػات كثيػػرة كمستفيضػػة, كقػػد جعػػؿ منيػػا العممػػاء سػػببنا لكضػػع النحػػك 

 العربي, فابنة أبي األسكد الدؤلي لـ تكف دير عربية . 
 في تمييد كثالثة مباحث :  –بعد ىذه المقدمة  –ث يقع ىذا كالبح

 أما التمييد:  فإنو يتضمف نبذة عف ابف أبي إسحاؽ كالفرزدؽ . 
 كالمبحث األكؿ:  فعنكانو : مظاىر الخصكمة بيف النحكم كالشاعر . 

 كالمبحث الثاني: مكقؼ العمماء مف انتقادات ابف أبي إسحاؽ . 
 التعقبات كمغزاىا .  كالمبحث الثالث:  داللة ىذه
 ثـ خاتمة البحث كفيارسو . 
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 التمهيد
 وبذة عه ابه أبي إسحاق والفزسدق

 وفيه مطخلبان : 
 ادلطخلب األول

 ابه أبي إسحاق الىحىي احلضزمي
عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضػرمي كالءن, ككػاف آؿ الحضػرمي مػكالي لبنػي  ىك:

 .  (ُ)عبد شمس بف عبد مناؼ, فيك مكلى المكالي
كالمكلى يعني بو الحميؼ الذم يتعاىد مع ديره عمى أف يككف أمرىما كاحدنا في 
النصػػرة, كالحمايػػة, كيكػػكف بينيمػػا حمػػؼ أم : عيػػد, كالرجػػؿ األجنبػػي إذا كػػاف ذلػػيالن 
ذا كالػى مػكلى كػاف ذلػؾ فػي حقػػو  يػكالي قبيمػة, كينضػـ إلييػا ليعتػز بيػـ كيحتمػي, كام

 بأنو مكلى المكالي .  –تي كما يأ –أخس كليذا عابو الفرزدؽ بذلؾ 
لقد كاف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ عالمنا نحكينػا ناقػدنا مقػدمنا مشػيكرنا )مػف القػراء 

 . (ِ) األكائؿ (
                      أك عػػػػػػػدك مػػػػػػػف النحػػػػػػػػػاة بػػػػػػػػالنحك,  سػػػػػػػبقو مػػػػػػػف عػػػػػػػػزم إلػػػػػػػييـ الشػػػػػػػغؿ

                              ,(ْ)عاصػػػػػـ المؤسػػػػػس األكؿ ليػػػػػذا العمػػػػػـ, كنصػػػػػر بػػػػػف (ّ)أبػػػػػك األسػػػػػكد الػػػػػدؤلي
                                           

, كتػػػاريل العممػػػاء النحػػػكييف ُٖ/ُينظػػػر فػػػي ترجمتػػػو: أخبػػػار النحػػػكييف البصػػػرييف لمسػػػيرافي  (ُ)
, البمغػة فػي تػراجـ أئمػة ِٕ/ُ, نزىة األلباء في طبقات األدباء البف األنبارم ُٕ/ُلمتنكخي 
 .  َُٓ/ِ, إنباه الركاة لمقفطي ُٕ/ْ, األعالـ لمزركمي ُٓٔ/ُالنحك 

 .  ُِ/ُينظر : أخبار النحكييف البصرييف  (ِ)
 (. ُٗ: ُ)نزىة األلباء ى ٗظالـ بف عمرك بف سفياف شاعر متشيع تكفى بالبصرة سنة  (ّ)
: ُنحػػكييف )تػػاريل العممػػاء الى ٖٗنصػػر بػػف عاصػػـ الميثػػي أخػػذ عػػف يحيػػى بػػف يعمػػر تػػكفى  (ْ)

ُٓٔ.) 
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, كىػػذه (ّ), كيحيػػى بػػف يعمػػر العػػدكاني(ِ), كعبػػد الػػرحمف بػػف ىرمػػز(ُ)كعنبسػػة الفيػػؿ
 الطبقة يعدىا المؤرخكف طبقة الكضع كالتككيف . 

, (ٓ), كيػػكنس بػػػف حبيػػػب(ْ)ككػػاف يعاصػػػره شػػيل القػػػراء أبػػك عمػػػرك بػػف العػػػالء
 . (ٔ)كعيسى بف عمر تمميذه

, كىػذه المقالػة (ٕ)«ىػك كالنحػك سػكاء»يػب فقػالكا: كقد سػئؿ عنػو يػكنس بػف حب
تنبػ  عنػو أنػو الغايػة فػي النحػك فػي عصػره, ككػانكا يقكلػكف: ىػك أعمػـ أىػػؿ األرض 

 بالبصرة كأعقميـ. 
أكؿ مػػػػف بعػػػ  النحػػػػك, كمػػػد القيػػػػاس »كيصػػػفو ابػػػػف سػػػالـ الجمحػػػػي بقكلػػػو: 

 . (ٖ)«كالعمؿ
تػؤثر عنػو نظػرات كيعده المؤرخكف كأصػحاب الطبقػات أكؿ عػالـ نحػكم حقيقػي 

كػاف أعمػـ النػاس كأعقميػـ »نقدية دقيقة في النحك, كعناية بالقياس كالتعميؿ, قػالكا: 
 . (ٗ)«بالبصرة فرع النحك كقاسو, كتكمـ في اليمز حتى عيًمؿ فيو كتاب مف إمالءاتو

                                           

 ( . ِِ/ُعنبسة بف معداف الفيؿ مف تالمذة أبي األسكد )نزىة األلباء  (ُ)
 (. ُُ/ُأخبار النحكييف البصرييف ى ) ُُٕكاف أعمـ الناس باألنساب كأحد القراء تكفى  (ِ)
 ( . ُٖ/ُمف عدكاف بف قيس مف كنانة مقرئ أخذ عف أبي األسكد )أخبار النحكييف  (ّ)
نزىػػػة األلبػػػاء ى ) ٖٔقػػػراء السػػػبعة المشػػػيكريف أخػػػذ عنػػػو يػػكنس النحػػػك كالمغػػػة تػػػكفى أحػػد ال (ْ)

ُ/ِٔ .) 
 ( . ٕٓ/ُأخبار النحكييف ى ) ُِٖيكنس بف حبيب الضبي نحكم أخذ عف أبي عمرك تكفى  (ٓ)
 ( . ُِ/ُأخبار النحكييف ى ) ُْٗعيسى بف عمر الثقفي أخذ عف ابف أبي إسحاؽ تكفى  (ٔ)
 . َّٕ/ّ, كبغية الكعاة َّٕ/ُْ, كتيذيب الكماؿ ُِ/ُالنحكييف أخبار  انظر: (ٕ)
 .  ِٔ/ُنزىة األلباء  ينظر: (ٖ)
 .  ّٕ/ُينظر : مف تاريل النحك العربي  (ٗ)
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ككاف كاسع اإلطالع كالمعرفة بميجات القبائؿ العربية, فقد سػألو يػكنس النحػكم 
ىػؿ ينطقيػا أحػد مػف العػرب بالصػاد   –كىػك الػدقيؽ النػاعـ  -« ؽالسكي»عف كممة 

 . (ُ)فقاؿ : قبيمة عمرك بف تميـ ينطقكنيا بالصاد 
كما كانت لو معرفة بالفركؽ المغكية الدقيقة بيف األلفاظ التي ال يقؼ عمييػا إال 

بضػػـ « السُّػد»مػا رأتػػو عينػاؾ فيػػك »المتبحػركف فػي العمػػـ كالمغػة, فقػػد كػاف يقػػكؿ : 
 . (ِ)سيف, كما ال يرل فيك السَّد بالفتح ال

كقد كػاف يقػكؿ بنظريػة التنػاكب بػيف حػركؼ الجػر, فقػد ركل اإلمػاـ الطبػرم أف 
ػمىٍيمىافى   –فػي قكلػو  –ابف أبػي إسػحاؽ قػاؿ  ٍمػًؾ سي مىػى مي تعػالى : ععى

فػي ممػؾ : »  (ّ)
 « . في»بمعنى « عمى » , فجعؿ (ْ)«سميماف

 كأمػا اخػتالؼ اليمػزتيف نحػك:»فػي القػراءة قػاؿ :  كأثبت لو الزجاج مذىبنا متبعنا
فػػػػػأكثر القػػػػػراء عمػػػػػى مػػػػػذىب ابػػػػػف أبػػػػػي إسػػػػػحاؽ فػػػػػي تحقيػػػػػؽ (, ٓ)عالسُّػػػػػفىيىاءي أىالى 

,كقػػد كانػػت لػػو منػػاظرات عمميػػة مػػع أبػػي عمػػرك بػػف العػػالء حقػػؽ فييػػا (ٔ)«اليمػػزتيف
فغمبنػػي ابػػف أبػػي إسػػحاؽ فػػي »الظفػػر , فػػأقر لػػو شػػيل القػػراء بالغمبػػة عميػػو فقػػاؿ: 

 .  (ٕ)«اليمز
 . ( ٖ)أخذ القراءة عف نصر بف عاصـ, كيحيى بف يعمر العدكاني

                                           

 .  ُٓ/ُجميرة المغة  ينظر: (ُ)
 . ُْٗ/ُالمحرر الكجيز البف عطية  ينظر: (ِ)
 البقرة. مف سكرة  َُِبعض آية  (ّ)
 . ُِْ/ِجامع البياف  (ْ)
 مف سكرة البقرة .  ُّبعض آية  (ٓ)
 .  َٖ/ُإعراب القرآف كمعانيو  (ٔ)
 .  ُِٓ/ُتاريل العمماء النحكييف لمتنكخي  ينظر: (ٕ)
 .  َٖ/ُالمعارؼ البف قتيبة  ينظر: (ٖ)
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لبكير بف حبيب: ما ألحػف  –يكمنا  –كقد كاف يدعي الفصاحة كعدـ المحف فقاؿ 
فقػاؿ:  -بػالتنكيف  –في شيء مف الكالـ فقاؿ بكير: ما أظف, فقاؿ: خػذ عمػيَّ كممػةن 

فقػػاؿ بكيػػر: كىػػذه الثانيػػة,  –اء باليػػ –ىػػذه, كمػػرت بػػو سػػنكرة فقػػاؿ ليػػا: أخسػػي 
 . (ُ)كصكابيا : اخس  باليمز

فابف أبي إسحاؽ ييعىدَّ البنَّاء األكؿ لنظرية النحػك العربػي بمػا كضػعو مػف قيػاس 
نحكم دقيؽ ال يسمح ألحد يخرج عميو, أك يتجػاكزه حتػى كلػك كػاف فحػالن مػف فحػكؿ 

اإلقناع كاإلمتاع لمقاعدة الشعر العربي كما كاف يميؿ إلى التعميؿ إلضفاء مسحة مف 
 النحكية, كممارستو لمنقد العممي تستمـز معرفة بقكانيف العمـ كضكابطو . 

كمع ذلؾ فال يعرؼ لو كتاب في النحك سكل آراء متناثرة ذكر سيبكيو في كتابو 
 . (ِ)شيئنا منيا

كىذه الشذرات المتناثرة ال شؾ قد ككنػت مقػدمات ميمػة لمنحػاة الخػالفيف سػمككا 
كئيا مسمكو, كاقتفكا أثػره فػي قضػية القيػاس النحػكم, كقػد كرث نحػاة البصػرة في ض

 عنو التشدد في القياس كجنحكا إلى االجتياد في استخراج العمؿ. 
ككػػاف ابػػف أبػػي إسػػحاؽ كتمميػػذه عيسػػى بػػف عمػػر أشػػد مػػيالن لمقيػػاس, ككانػػا ال 

 . (ّ)يأبياف بالشكاذ, كال يتحرجاف في تخطئة العرب
 بف أبي إسحاؽ أحد األئمة المشيكريف فػي العربيػة كالقػراءات كقد كاف عبد اهلل

 في عصره, كيأتي في الطبقة الرابعة في النحاة المؤسسيف.

                                           

, كالػػػكافي بالكفيػػػات َٕٓ/ِكمعجػػػـ األدبػػػاء   ,ِّٗ/ٓينظػػػر: المحكػػػـ كالمحػػػيط األعظػػػـ البػػػف سػػػيده  (ُ)
نباه الركاة ِْٔ/ُة الكعاة , كبغيُِٖ/َُ  . ٓٔ/ُ, كالمساف َُٖ/ُ, كام

, ذكر ىػذا ابػف أبػي إسػحاؽ, كذكػر مكضػعنا آخػر ُّْ, ُُِ/ْ, ِِْ/ّ, ُّْ/ِ, ِٕٗ/ ُ ينظر: (ِ)
 . ْْ/ّبقكلو : كأما عبد اهلل بف أبي إسحاؽ 

 . ّْٔ/ُمصادر الشعر الجاىمي  ينظر: (ّ)
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 ادلطخلب الثاوي
 الفزسدق ) الشاعز التميمي(

ىمػػاـ بػػف دالػػب بػػف صعصػػعة التميمػػي الػػدارمي, ككنيتػػو أبػػك فػػراس, كلػػد ىػػك: 
ينػة المنػكرة, كيعػد فػي شػعراء الطبقػة ـ( كتنقؿ بيف البصػرة كالمدُْٔبالبصرة عاـ )

ػا ماجننػا ى( َُُاألكلى في عصر صدر اإلسالـ تكفى سنة ) عاش نحػك تسػعيف عامن
ػػا تػػارة, كىاجينػػا تػػارة أخػػرل, كقػػد قيػػؿ: لػػكال شػػعر الفػػرزدؽ لضػػاع ثمػػث  متحػػررنا مادحن

 .  (ُ)المغة
 إف النػػاس أجمعػػكا عمػػى أف أشػػعر أىػػؿ اإلسػػالـ: الفػػرزدؽ,»كقػػاؿ أبػػك عبيػػدة : 

كجرير كاألخطؿ.... كىؤالء أشعر أىؿ اإلسالـ بعػد حسػاف بػف ثابػت؛ ألنػو ال يشػاكؿ 
  (ِ)«أحد  --شاعر رسكؿ اهلل 

أنػا عنػد النػاس أشػعر العػرب, كلربمػا كػاف »كركل عنو الجاحظ أنو كاف يقػكؿ : 
 . (ّ)«نزع ضرس أيسر عميَّ مف أف أقكؿ بيتنا مف الشعر

, كىذا الفر »كقاؿ عنو ابف المقفع :  زدؽ كاف مستيترنا بالنساء, ككػاف زيػر دػكافو
 . (ْ)«كىك في ذلؾ ليس لو بيت كاحد في النسيب مذككر

الفػػرزدؽ: ًقطىػػع العجػػيف, كاحػػدىا فرزدقػػة, كىػػك » كفػػي أدب الكاتػػب البػػف قتيبػػة: 
 .(ٓ)«لقب لو؛ ألنو كاف جيـ الكجو

                                           

 .  ّٗ/ٖ, كاألعالـ ّْٕ/ٕ, كالحيكاف لمجاحظ ِْٔ/ُالشعر كالشعراء البف قتيبة   ينظر: (ُ)
 . ٗٗ/ُجميرة أشعار العرب   ينظر: (ِ)
 . ُِٓ/ُالبياف كالتبييف لمجاحظ   ينظر: (ّ)
 . ُُٖ/ُالمصدر السابؽ   ينظر: (ْ)
 .  ٖٕ/ُأدب الكاتب  (ٓ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُّٖٗ 

ىير, ككاف الفرزدؽ يشبو بز »قاؿ أبك عبيدة : سمعت أبا عمرك بف العالء يقكؿ: 
األصمعي يقكؿ: زىير كالحطيئة كأشباىيما عبيد الشعر؛ ألنيـ نقحكه كلـ يػذىبكا بػو 

 . (ُ)«مذىب المطبكعيف
 .  (ِ)يكنى بأبي األخطؿ, ككاف سيد بادية تميـ« دالب»ككاف أبكه 

يعنػي أنػػو  (ّ)«ككػػاف الفػرزدؽ قعننػا يفننػػا يقػكؿ فػي كػػؿ شػيء»كقػاؿ ابػف قتيبػة : 
 يء يأتي باألفانيف . فصيح يدخؿ في كؿ ش

 . (ْ)«لكال شعر الفرزدؽ لذىب نصؼ أخبار الناس»كقاؿ يكنس : 
كفي المكشح: عف األصمعي أنو كاف يقكؿ : تسعة أعشار شعر الفرزدؽ سرقة, 

 . (ٓ)«ككاف يكابر
كيمتاز شعر الفرزدؽ بفخامة العبارة كجزالة المفظ, ككثرة الغريب كمداخمة األلفاظ 

ف مكضػػع إعجػػاب عنػػد أىػػؿ المغػػة كالنحػػك, حتػػى إف يػػكنس بعضػػيا فػػي بعػػض, ككػػا
 . (ٔ)«لكال شعر الفرزدؽ لذىب ثمث لغة العرب»النحكم كاف يقكؿ: 

اكتسػػب الشػػاعر فصػػاحتو مػػف قبيمتػػو العربيػػة بنػػي تمػػيـ, كىػػـ أربػػاب عراقػػة فػػي 
, كيمدحػو  ػا اليػـك الفصحى, ككاف الفرزدؽ متغير المزاج متقمب األحكاؿ ييجػك شخصن

                                           

 .  ُْ/ُالشعر كالشعراء  (ُ)
 .  ُِْ/ُالمصدر السابؽ  (ِ)
 .  ْْٔ/ُالمصدر نفسو  (ّ)
 . ِِٔ/ُالبياف كالتبييف لمجاحظ  (ْ)
 .  ُُْ/ُالمكشح :  (ٓ)
 . ُٔ/ُينظر : شرح شكاىد المغني لمسيكطي  (ٔ)
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ىجا مف ىك ألصؽ بػو, كأقػرب صػمة, فقػد أختػو كعمتػو مشػيرنا بيمػا, كقػد  ددنا, لقد
أف يقػع  -تعػالى –كاف صعب المراس ال يعطي انقياده ألحد, كليذا كاف مف قدر اهلل 

ىذا النحكم القارئ مع ذلؾ الغضػكب المتيتػؾ, فيبسػط فيػو لسػانو باليجػاء المقػذع, 
ػػا فػػي كالنحػػكم ال يكػػؼ عػػف تتبػػع سػػقطاتو, كمالحقػػة زالتػػو  مػػرة تمػػك األخػػرل, متبرعن

 سبيؿ العمـ بعرضو.
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 ادلبحث األول
 مظاهز اخلصىمت بي الىحىي والشاعز

لقد تعقب ابف أبي إسحاؽ النحػكم الفػرزدؽ الشػاعر, كىػك المعػدكد فػي فصػحاء 
بنػػي تمػػيـ, كفػػي فحػػكؿ شػػعراء اإلسػػالـ فػػي جػػرأة لػػـ يكػػف أحػػد مػػف معاصػػريو بقػػادر 

أبك عمرك بف العالء, كيكنس بػف حبيػب يتحرجػاف فػي نسػبة الخطػأ عمييا, فقد كاف 
يجػاد المحمػؿ  إلػى العػرب, بػؿ يجتيػداف ػ فيمػا ظػاىره ذلػؾ ػ فػي تأكيمػو كتخريجػو كام

 الصحيح لو.
لقد احتكـ ابف أبي إسحاؽ فػي نقػده أبػا فػراس إلػى مقػاييس النحػك, كمػا تتطمبػو 

ؾ حتػى ضػاؽ بػو الشػاعر مقتضيات الصناعة مف رفع أك نصب أك حذؼ أك نحك ذلػ
ذرعنا, كتكارل عف مجالسو بيػد أف النحػكم لػـ يكػؼ عػف طمػب شػعره كنقػده, فػإف لػـ 
يصؿ إليو شعر الشاعر, كصؿ إليو ىجػاؤه, فكجػد فػي ىجائػو مػا يعيبػو عميػو, ديػر 
أننػػا ال نػػدرم لمػػاذا كقػػع ذلػػؾ بػػيف ىػػذيف العممػػيف المشػػيكريف فػػي عصػػرىما  أىػػك 

كمة في الكالـ بغية تكجييو الكجية الصحيحة المطابقة سمطاف النحك كقكانينو المتح
لمعطيات القيػاس النحػكم الػذم يفػرض سػمطانو عمػى المتكممػيف شػعراء كنػاثريف, أـ 
ا, فما الشاعر بتارؾ  ىك مكقؼ شخصي بيف الرجميف جاشت بو نفساىما كرىنا كبغضن

 قكلو, كال النحكم بكاؼو عف تعقبو كنقده  
ي بيػت كاحػد أنشػده الشػاعر فػي مجمػس النحػكم بػؿ إف ىذه الخصكمة لـ تقع فػ

 في عدة أبيات مما يدؿ عمى طكؿ أمد الخصكمة بينيما. 
كسكؼ نعرض ىنا األبيات التي كقعت فييا الخصكمة بيف النحكم كالشػاعر كمػا 

 أكردىا مسجمكىا ثـ نرج  التحميؿ كالتعميؽ, كمكقؼ النحاة في المبحث الثاني . 
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 المكضع األكؿ : 
إلػػى الزيػػادم عػػف األصػػمعي قػػاؿ : حضػػر  –فػػي الخصػػائص  –بػػف جنػػي نسػػب ا

 : (ُ)الفرزدؽ مجمس ابف أبي إسحاؽ, فقاؿ لو: كيؼ تنشد ىذا البيت
يناًف قاؿى المىوي ككنا فىكانىتا   مري   كىعى  فىعكالًف ًباألىلباًب ما تىفىعؿي الخى

قمت: فعػكليف  فقاؿ الفرزدؽ: كذا ينشد, فقاؿ ابف أبي إسحاؽ: ما كاف عميؾ لك 
فقاؿ الفػرزدؽ : لػك شػئت أف تسػبح لسػبحت, كنيػض, فمػـ يعػرؼ أحػد فػي المجمػس 
مػػراده بقكلػػو: لػػك شػػئت أف تسػػبح لسػػبحت أم : لػػك نصػػبت ألخبػػر أف اهلل خمقيمػػا 

نما أراد أنيما تفعالف باأللباب ما تفعؿ الخمر  . (ِ)كأمرىما أف تفصال ذلؾ, كام
ابف جني فػي االقتػراح كأف طرفػي الحػكار  كذكر اإلماـ جالؿ الديف السيكطي كالـ

 . (ّ)ىما ابف أبي إسحاؽ كالفرزدؽ
كلكػف جػاء جانػب »قػاؿ: «: البحث المغكم عنػد العػرب»كنقؿ ذلؾ عنيما صاحب 

مػف شػػيرة ابػػف أبػػي إسػػحاؽ مػػف كثػرة تتبعػػو لػػزالت الشػػعراء, كتممسػػو األخطػػاء ليػػـ, 
ذلؾ أف سألو : كيؼ  فمف –كلو معو قصص كثيرة  –كأشير مف تعرض لو الفرزدؽ 

 . (ْ)تنشد ىذا البيت, كذكر البيت السابؽ
دير أف العمماء ليسكا مجمعيف عمى طرفي ىذه الحكاية فقد كقع اضطراب شػديد 

ليؾ بقيتيا .   في النسبة, كام
                                           

, كىك مف رائية طكيمة لو )مف الطكيؿ( كىك فػي شػرح ُّّالبيت لذم الرمة كىك في ديكانو :  (ُ)
الجػػػيش , كتمييػػػد القكاعػػػد لنػػػاظر ٖٓ/ِ, كالتػػػذييؿ كالتكميػػػؿ َُٗ/ُالتسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ 

 . ّٕ/ُ, كالمساعد البف عقيؿ َّٓ/ّ, كالخصائص ُّْ/ُ
 . َّٓ/ّالخصائص  (ِ)
 . ُِٖينظر : االقتراح في عمـ أصكؿ النحك لمسيكطي :  (ّ)
 .  ُٗ/ُالبحث المغكم عند العرب . د. أحمد مختار عمر  (ْ)
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ىػػػ( يػػكرد قصػػة أخػػرل فػػي كتابػػو تخمػػيص الشػػكاىد ْٕٗفالعالمػػة ابػػف ىشػػاـ )ت
ٍنبىسػة النحػكم قػاؿ: قمػتي لػذم أف األصػمعي حػ» كتمخيص الفكائد مفادىا :  ٌدث أف عى

الرُّمػػة ىػػال قيٍمػػتي فىعػػكالف, أم عينػػاف فعػػكالف, فقػػاؿ ذك الرمػػة: لػػك قمػػت سػػبحاف اهلل, 
 . (ُ)«الحمد هلل, كال إلو إال اهلل, كاهلل أكبر لكاف خيرنا لؾ, إنؾ أردتى القىدىر

كصػػاحب نثػػر الػػدر فػػي المحاضػػرات ينسػػب القصػػة إلػػى ديػػر مػػا سػػبؽ, كيجعػػؿ 
ىػػ( تمميػذ ابػف أبػي ُْٗطرفييا ذا الرمة صاحب البيت, كعيسى بف عمر الثقفي )ت

كأنشػػد ذك الرمػػة, كذكػر البيػػت السػػابؽ, فقػػاؿ لػو عيسػػى ابػػف عمػػر: »إسػحاؽ قػػاؿ : 
, فقػػػػاؿ ذك الرمػػػػة: لػػػػك سػػػػمحت كػػػػاف خيػػػػرنا لػػػػؾ, أتػػػػرل اهلل أمرىمػػػػا أف «فعػػػػكليف»

 . (ِ)«يسحرا 
 بف سكيد, كذا الرمة الشاعر. كمف المصادر ما جعؿ طرفي القصة إسحاؽ

عػػف األصػػمعٌى  ركل عػػف إسػػحاؽ بػػف سػػكيد إنػػو قػػاؿ: »ففػػي أمػػالي المرتضػػى: 
خبر الككف, فقػاؿ لػى: لػك سػٌبحت « فعكليف»فقمت لو:  -البيت  –أنشدنى ذك الٌرمة 
 . (ّ)«كصفتيما بذلؾ« كعيناف فعكالف»ربحت, إنما قمت: 

ػػا  –كقػاؿ  خػػالؼ ىػػذا الكجػػو ؛ قػػاؿ حػػدثنى كقػػد ركل ىػػذا الخبػػر عمػى  :» -أيضن
محمػػد بػػف القاسػػـ أبػػك العينػػاء قػػاؿ حػػٌدثنا األصػػمعٌى قػػاؿ: لمػػا أنشػػد ذك الٌرمػػة قكلػػو 

, فقػاؿ «فعكالف باأللبػاب»)البيت( قاؿ لو عمرك بف عبيد: كيحؾ! قمت عظيمنا, فقؿ: 
لو ذك الٌرمة, ما أبالى: أقمت ىػذا أـ سػٌبحت , فممػا عمػـ بمػا ذىػب إليػو عمػرك قػاؿ: 

 . (ْ)«بحاف اهلل! لك عنيت ما ظننت كنت جاىالن س
                                           

 .  ِِّ/ُتخميص الشكاىد كتمخيص الفكائد  (ُ)
 . ُٖٕ/ٓنثر الدر في المحاضرات  (ِ)
 . َِ/ُأمالي المرتضى  (ّ)
 . َِ/ُأمالي المرتضى  (ْ)
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كيحكي صاحب كتاب التنبييات عمػى أدػاليط الػركاة عػف أبػي العبػاس أحمػد ابػف 
يحى ثعمب أف ذا الرمة لما قاؿ : )البيت( قاؿ األصمعي : فعكليف باأللبػاب, فقػاؿ لػو 
ذه إسحاؽ بف سكيد: أال قمت: فعكالف  فقاؿ : لػك شػئت سػبحت, ككػاف األصػمعي ليػ

 .  (ُ)«العمة يكثر األخذ عمى ذم الرمة
كيسند ابف عساكر في تاريل دمشؽ القصة إلى العدكم الشاعر كذم الرمة قاؿ: 

فقاؿ لو العدكم الشاعر: قؿ: فعكليف باأللباب فقاؿ لػو ذك الرمػة: لػك سػبحت كػاف » 
ذك الرمػة خيرنا لؾ, قاؿ الصكلي: كاف العدكم مثبتنا فأراد اهلل جعػؿ العينػيف كػذا, كفػر 

 .(ِ)«مف ىذا؛ لينشر مذىبو
كمف خالؿ العرض السابؽ اتضح االضطراب في القصة فقد نسبت إلى سػتة مػف 
النقاد, كىـ : عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي, كعنبسة الفيؿ, كعمرك بف عيسػى 

سحاؽ بف سكيد.  الثقفي, كعمرك بف عبيد, كالعدكم الشاعر, كام
نسبة ذلؾ إلى ابف أبي إسحاؽ أك ينفي ذلػؾ كفي ضكء ىذا ليس لدم ما يقطع ب

عنو, فقد يجكز عقالن تكػرار الحػدث فػي أكثػر مػف مجمػس كألكثػر مػف شػخص, عمػى 
أننا لك جكزنا كقكعيا بيف الفرزدؽ كابف أبي إسحاؽ لكشفت لنا أف ابف أبي إسحاؽ 
لػػـ يكػػف متعقبنػػا لمشػػاعر فػػي شػػعره فحسػػب بػػؿ كػػاف يطػػرح عميػػو األسػػئمة, كيعقػػد لػػو 

بارات في شعر ديره, كيطمب منو إنشاده عمى الكجو الصحيح الػذم يصػح معػو االخت
 المعنى كيستقيـ . 

 
 

                                           

 . ُٕ/ُالتنبييات عمى أداليط الركاة  (ُ)
 .  ُْٗ, ُْٖتاريل دمشؽ البف عساكر  (ِ)
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 المكضع الثاني : 
ا يزيد بف عبد الممؾ  –أنشد الفرزدؽ    (ُ) : -مادحن

ػػػػػػأـً تىضػػػػػػًربينا ػػػػػػماؿى الشى  ميسػػػػػػتىقًبميفى شى
 

  ًنثػػػػػكر  ًبحاًصػػػػػبو كىنىػػػػػديًؼ القيطػػػػػًف مى
 

مػػػػػػػػػى عىماًئًمنػػػػػػػػػا ييمقػػػػػػػػػى كىأىر  ًمنػػػػػػػػػاعى  حي
 

 كاًحػػػػؼى نيزجػػػػي مخيػػػػا ريػػػػر مػػػػى زى  عى
 

 فأنكر عميو عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي, فقاؿ لو : أال قمت :  
   ....  .... ....    كاًحؼى نيزجي محاسير مى زى  (ِ)عى

ف  كفػػي الخزانػػة : فقػػاؿ لػػو عبػػد اهلل بػػف أبػػي إسػػحاؽ : أسػػأت, مكضػػعيا رفػػع, كام
 رزدؽ في ذلؾ فقبميا فقاؿ : رفعت أكفيت, كألح الناس عمى الف

ًمنا   مى عىماًئًمنا ييمقى كىأىرحي كاًحؼى نيزجييا مىحاسيرً   عى مى زى عى
(ّ) 

ذكر في أخبار الفرزدؽ أفَّ عبػد اهلل بػف أبػي »كفي مكضع آخر مف الخزانة:  
 إسحاؽ النحكم قاؿ : إف الفرزدؽ لحف في قكلو : 

كاًحؼى نيزجي مخيارير مى زى  عى
ا فػي فمما بمغ ذلؾ ا  لفرزدؽ قاؿ: أما كجد ىذا المنتفل الخصييف لبيتي مخرجن

 العربية, أما إني لك شئت لقمت : 
   ....   ...  ...   ًكاًحؼى نيزجييا مىحاسير مى زى  عى

 

                                           

, َٗ/ُ, كىك مف البسيط. كينظر : الشعر كالشػعراء ُِّ/ُالبيت مكضع الشاىد في الديكاف  (ُ)
 .ِ/ُ, كالقبس لميغمكرم ُِّ/ُكالمكشح , ُٕ/ُ, كطبقات الشعراء ّٗٓ/ّكخزانة األدب 

 .  َٗ/ُالشعر كالشعراء  (ِ)
 . ِّٖ/ُخزانة األدب  (ّ)
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 .  (ُ)كلكني كاهلل ال أقكلو, كىجاه
كأخبرني يكنس أف ابف أبي إسحاؽ قاؿ لمفػرزدؽ » كفي طبقات فحكؿ الشعراء " 

( ككذلؾ قياس النحك  -زيد بف عبد اهلل في مديحو ي – : .... أسأت, إنما ىي ) ريري
في ىذا المكضع, كقاؿ يػكنس : كالػذم قالػو حسػف جػائز, فممػا ألحػكا عمػى الفػرزدؽ 

 قاؿ :  
   ....   ...  ...   ًكاًحؼى نيزجييا مىحاسير مى زى  عى

 .  (ِ)«قاؿ : ثـ ترؾ الناس ىذا, كرجعكا إلى القكؿ األكؿ
قػاؿ يػكنس: ككىػافى اٍبػف » يب الكماؿ في أسماء الرجػاؿ ألبػي الحجػاج : كفي تيذ

مىػػى الفػرزدؽ, كالتعنػت لىػوي, قػػاؿ الفػرزدؽ ًفػي قصػيدة يمػػدح  اؽ يكثػر الػرد عى أىبػي ًإٍسػحى
اؽ, كعابػو  مىٍيػًو اٍبػف أىبػي ًإٍسػحى ًفييىا يىًزيد ٍبف عىبد المىًمؾ, كذكػر البيتػيف, فقػاؿ: فػألح عى

:بخفض اٍلبىٍيت األىكَّ   ؿ, كرفع الثَّاًني فغيره الفرزدؽ فىقىاؿى
   ....   ...  ...   ًكاًحؼى نيزجييا مىحاسير مى زى  عى

مىى الفرزدؽ كثيرنا اؽ يرد عى  . (ّ)«ككىافى اٍبف أىبي ًإٍسحى
ف اختمفػػػت  كيتضػػح ممػػػا تقػػدـ أف ابػػػف أبػػػي إسػػحاؽ ىػػػك فػػػارس حمبػػة النقػػػد, كام

يػكنس بػف حبيػب, كمػا يتضػح أف ابػف  العبارات, فجٌؿ المصادر أسندت إليو نقالن عف
أبي إسحاؽ لـ يشيد إنشاد الشاعر, كلكنو بمغو شعره الذم مدح فيو يزيػد ابػف عبػد 
الممػػؾ, كمػػا أف الشػػاعر بمغػػو انتقػػاد ابػػف أبػػي إسػػحاؽ لقكلػػو, كأنػػو كػػاف قػػادرنا عمػػى 

                                           

 . ِّٗ/ُالخزانة  (ُ)
 .  ِّ/ُطبقات النحكييف لمزبيدم  (ِ)
 . ُّٕ/ْتيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ  (ّ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُّٕٗ 

تصحيح مػا كقػع فيػو مػف خطػأ مركػب نحكينػا كعركضػينا بيػد أنػو آلػى عمػى نفسػو أال 
 لمنحكم.يستجيب 

 المكضع الثالث : 
 :  (ُ)قكؿ الفرزدؽ ىاجينا عبد اهلل بف أبي إسحاؽ 

ٍكلىى ىجكتيو  ٍكلىى مىكىاًليىا فمك كافى عبدي اهلل مى  كلكٌف عبدى اهلل مى
كػاف عبػد اهلل يكثػر الػرد عمػى الفػرزدؽ فيجػاه »في طبقات فحكؿ الشػعراء :  

كىافى مكلى آؿ الحضرمى, كىـ حمفاء بنى عبػ د شػمس بػف عبػد منىػاؼ كالحميػؼ ... كى
 . (ِ)«ًعٍند اٍلعىرىب مكلى

 –أم : ابف أبي إسػحاؽ  –كيركل أنو »كفي تاريل العمماء النحكييف لمتنكخي : 
ػػا  –فػػي ىػػذا  –لمػػا سػػمع ىػػذا البيػػت قػػاؿ : كىػػك  مخطػػ , كالصػػكاب: مػػكلى  –أيضن

 . (ّ)«مكاؿ
بػي إسػحاؽ : كلقػد فقػاؿ لػو ابػف أ:»ككذلؾ في نزىػة األلبػاء فػي طبقػات األدبػاء 

ػػػا  –لحنػػػت  مػػػكلى », ككػػػاف ينبغػػػي أف تقػػػكؿ: «مػػػكلى مكاليػػػا» فػػػي قكلػػػؾ :  –أيضن
 .  (ْ)«مكاؿو 

                                           

, ُّْ/ُ, المقتضػػب ُّّ/ّالبيػػت مػػف شػػكاىد النحػػكييف كىػػك مػػف الطكيػػؿ . ينظػػر : الكتػػاب  (ُ)
 . ٔ/ُ, الخصائص ْْٓ/ّاألصكؿ 

 . ُٖ/ُطبقات فحكؿ الشعراء  (ِ)
 .  ُْٓتاريل العمماء النحكييف لمتنكخي ص  (ّ)
 .  ِّٗ/ٔنزىة األلباء  (ْ)
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ككػاف عبػد اهلل كثيػرنا مػا يأخػذ عمػى الفػرزدؽ الغمػط فػي » كفي كفيػات األعيػاف : 
شعره, فقاؿ الفرزدؽ: كاهلل ألىجكنو ببيت يسير بػيف أىػؿ الػدب كيتمثمػكف بػو, فعمػؿ 

 . (ُ)«البيت
عبد اهلل بف أبي إسحاؽ ... كىك الػذم يقػكؿ الفػرزدؽ » في األعالـ لمزركمي : ك 

 في ىجائو :
ٍكلىى ىجكتيو  ٍكلىى مىكىاًليىا فمك كافى عبدي اهلل مى  كلكٌف عبدى اهلل مى

كسبب ىجائو أف عبد اهلل لحنو في بعض شػعره, فممػا قػاؿ ىػذا البيػت, كعمػـ بػو 
ا  –ت في ىذا البيت عبد اهلل, قاؿ : قكلكا لمفرزدؽ: لحن  ككاف عميؾ أف  –أيضن

 . (ِ)«مكلى مكاؿو » تقكؿ : 
ػا  –كمف ىذا اتضح  أف ابػف إسػحاؽ لػـ يجمعػو مجمػس مػع الفػرزدؽ فػي  –أيضن

نما حمؿ إليو, فانشغؿ عما فيو مف خطأ عػف اليجػاء المقػذع الػذم  تخطئة البيت, كام
 يجعؿ مف ىذا اإلماـ عبدنا لمعبيد.

 المكضع الرابع : 
 : (ّ)أخذه ابف أبي إسحاؽ عمى الفرزدؽ قكلومما 

مَّؼي   كىعىضُّ زىمافو يا ًابفى مىركافى لىـ يىدىع   تنا أىك ميجى  ًمفى الماًؿ ًإاٌل ميسحى

                                           

 ِّٗ/ٔكفيات األعياف  (ُ)
 . ُٕ/ْاألعالـ  (ِ)
 كمسػػيار فػػي كتػػب النحػػك ينظػػر فػػي : اإلنصػػاؼ فػػي ِٔ/ِالبيػػت لمفػػرزدؽ, كىػػك فػػي ديكانػػو  (ّ)

, َُْ/ُ, كشػرح المفصػؿ البػف يعػيش ُّٓ/ُمسائؿ الخالؼ بػيف النحػكييف ألبػي البركػات 
, كجميػػرة ُٓ/ُ, كالحمػػؿ فػػي شػػرح أبيػػات الجمػػؿ ّٕٗ/ٗكشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ لمشػػاطبي 

 .ِّٕ/ُ, كخزانة األدب ّٖٔ, كجميرة المغة َٖٖأشعار العرب 
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ُّٗٗ 

 المسحت : المستأصؿ, كالمجمؼ : مف صيرتو جمفنا بذىاب معظمو . 
 عبد اهلل بف أبي إسحاؽ, كاف يرد عمى الفرزدؽ قكلو:» في الخزانة : 

رَّؼي   زىمافو يا ًابفى مىركافى لىـ يىدىع    كىعىضُّ  تنا أىك ميجى ًمفى الماًؿ ًإاٌل ميسحى
(ُ) 

أك »أف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ قاؿ لمفرزدؽ : عالـ رفعت »كفي نزىة األلباء : 
 .  (ِ)«  فقاؿ: عمى ما يسكؤؾ كينكؤؾ, عمينا أف نقكؿ, كعميكـ أف تتأكلكا« مجمؼ

 ابف أبي إسحاؽ لمفرزدؽ تتمثؿ في ثالثة أمكر :  كيتضح مما سبؽ مف نقدات
 : العدكؿ في اإلعراب مف منصكب إلى مرفكع, أك مرفكع إلى مجركر. أكليا 
 : إثبات ما ينبغي حذفو عمى كفؽ اقتضى القكاعد النحكية.  كثانييا
 : عطؼ مرفكع عمى منصكب .كثالثيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 . ِّٕ/ُالخزانة لمبغدادم  (ُ)
  .ِٕ/ُنزىة األلباء  (ِ)
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ََُْ 

 ادلبحث الثاوي
 أبي إسحاقمىقف العخلماء مه تعقباث ابه 

  الرمة:أما البيت األكؿ, كىك بيت ذم 
يناًف قاؿى المىوي ككنا فىكانىتا   مري   كىعى  فىعكالًف ًباألىلباًب ما تىفىعؿي الخى

عمػى أف الصػػكاب « فعػػكالف»فقػد أجمػع  مػػف نسػب إلػييـ نقػػد قػكؿ ذم الرمػة : 
ديػر أف  عمػى أف اهلل خمقيمػا كأمرىمػا,« كانتػا»بالنصب عمى أنيمػا خبػر « فعكليف»

نمػػا يريػػد : ىمػػا يفعػػالف باأللبػػاب فعػػؿ الخمػػر, كلعػػؿ  الشػػاعر القػػدرم ال يعنػػي ىػػذا كام
حكاية األصمعي عف العالء بف أسمـ تكضح ذلؾ قاؿ : اجتمع ذم الرمة الشاعر )ت 

ق( مع رؤبة عند أمير البصرة بالؿ بف أبي بردة, ككاف الشػاعراف قػدرييف أم: ُُٕ
ناظرا في القدر, فأنشػد ذك الرمػة البيػت السػابؽ, ككػاف يؤمناف بالقدر, فأمرىما أف يت

يحضػػر المجمػػػس العػػػدكم الشػػاعر, فانتقػػػد ذا الرمػػػة, كقػػػاؿ لػػو : بػػػؿ قػػػؿ : فعػػػكليف 
باأللباب, فقاؿ لو ذك الرمة : لك سػبحت كػاف خيػرنا لػؾ, فقػاؿ الصػكلي: كػاف العػدكم 

ىػػذا لينشػػر مذىبػػو مثبتنػػا, فػػأراد : أف اهلل جعػػؿ العينػػيف كػػذا, لكػػف ذا الرمػػة فػػرَّ مػػف 
 . (ُ)القدرم

بيد أف األكثريف نسبكا ىذه القصة إلى الفرزدؽ نقالن عف الزجػاجي, كابػف جنػي, 
كأف الشػػاعر أقػػر فػػي مجمػػس ابػػف أبػػي إسػػحاؽ أنػػو لػػيس مػػف أىػػؿ التأكيػػؿ؛ إذ قكلػػو 
السابؽ يعني: لك أردت أف أخكض فيما ال يعنينػي, كأف أسػبح فػي لجػة مػف الحػدس 

يحتمؿ قكلو معنى آخر, كىك : لك أردت أف أسبح اهلل متعجبنا مف كالتخميف لفعمت, ك 
ا بابف أبي إسحاؽ, كمراد الفرزدؽ في إنشاده الشعر رفعنا: أنيما  جيمؾ لفعمت معرضن

                                           

 .  ٔٔص عساكر. تاريل دمشؽ البف  (ُ)
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َُُْ 

تامػة أم : كجػػدتا, ىػػذا « كػػاف»فعػكالف باأللبػػاب مػا تفعػػؿ الخمػر عمػػى االسػتئناؼ, ك
 رفعنا فييا تخريجاف : « فعكالف»كعمى ركاية 
خبػر لمبتػدأ مقػػدر أم : ىمػا فعػكالف باأللبػاب مػا تفعػػؿ « فعػكالف»: أف ا أحػدىم

 الخمر. 
فػػي كػػال التخػػريجيف تامػػة, « كػػاف», ك«عينػػاف»نعػػت لػػػ« فعػػكالف»: أف ثانييمػػا 
 تخريجاف كذلؾ : « فعكليف»كفي نصب 
 كىك الظاىر .« كانتا»خبر لػ « فعكليف»: أف  أحدىما
أعنػي فعػكليف, ككػاف عمػى ىػذا الكجػو  : أنو منصكب عمى القطػع أم: كثانييما

 .(ُ)تامة
 كيستنت  مف ذلؾ أمريف : 

: أف البيت الذم امتحف بو ابف أبي إسحاؽ الفرزدؽ بيت مشيكر لػذم  أحدىما
الرمة مف قصيدة مشيكرة لو, كسؤاؿ ابف أبػي إسػحاؽ يػدؿ عمػى شػيرة البيػت, كقػد 

نشد شعر ادخر, كيجكز كاف الفرزدؽ كذك الرمة متعاصريف, ككاف كؿ كاحد منيما ي
 أف يككف كقع ذلؾ لذم الرمة كذلؾ عمى ما حكاه ابف عساكر. 

: أف التعبيػر بػالرفع ينسػجـ مػع مػذىب ذم الرمػة القػدرم؛ ألف النصػػب ثانييمػا 
 يفرّْغ الكالـ مف قصد الشاعر الذم يقتضي أنيما مخمكقتاف ىكذا. 

ا  –كما تدؿ القصة  تعقػب الفػرزدؽ, عمػى حػرص ابػف أبػي إسػحاؽ عمػى  –أيضن
 كاإليقاع بو إف صحت القصة المركية عنو.  

 كأما البيت الثاني الذم أنشده الفرزدؽ في مدح يزيد كىك : 

                                           

 .  ٔٔينظر : مجالس العمماء لمزجاجي ص  (ُ)
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َُِْ 

ًمنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػى عىماًئًمنػػػػػػػػػا ييمقػػػػػػػػػى كىأىرحي  عى
 

 كاًحػػػػؼى نيزجػػػػي مخيػػػػا ريػػػػر مػػػػى زى  عى
 

كقػػع فػػي خطػػأ لغػػكم مركػػب مػػف النحػػك كالعػػركض, ككػػاف  –ىنػػا  –كالشػػاعر  
ألنيػػا خبػػر, كالعركضػػي كىػػك اإلقػػكاء, كأف عبػػد اهلل ابػػف أبػػي « ريػػر» حقػػو أف يرفػػع 

ف رفعت أقكيت يعني أنؾ « ريري » إسحاؽ أخذ عميو ذلؾ قائالن لو: إنما ىي  بالرفع, كام
 إف نجكت مف الخطأ النحكم سقطت في الخطأ العركضي. 

مػف الضػـ إلػى الكسػر, أك عكػس ذلػؾ,, ذلػؾ « المجرل»ىك اختالؼ حركة  كاإلقكاء:
 لبيت األكؿ كىك : أف ا

ػػػػػػأـً تىضػػػػػػًربينا ػػػػػػماؿى الشى  ميسػػػػػػتىقًبميفى شى
 

نثػػػػػكرً    ًبحاًصػػػػػبو كىنىػػػػػديًؼ القيطػػػػػًف مى
 

عمػى مقتضػى « ريػر» فػإذا رفػع « حاصب» صفة لػ « منثكر»مخفكض القافية 
القيػػاس النحػػكم كقػػع فػػي مخالفػػة عركضػػية تخػػؿ بػػالنغـ الشػػعرم, كيفقػػده اإليقػػاع 

يس مػػف بػػد سػػكل التغييػػر بعػػد أف تعػػذر عميػػو المكسػػيقي, كاالنسػػجاـ الصػػكتي, كلػػ
ا حيف قػاؿ :  أمػا كجػد ىػذا المنتػنفل »المخرج, كعسر عمى النحكم أف يجد لو مخرجن
ا في العربية أما إني لك شئت لقمت :   الحصييف لبيتي مخرجن

   ....  ....  ....   ًكاًحؼى نيزجييا مىحاسير مى زى  عى
 .(ُ)ال أقكلو  –كاهلل  –كلكني 
فرزدؽ ىذا كتبرمو كضيقو بابف أبي إسحاؽ, كتمسكو بالخطأ كحمفو عمى كقكؿ ال

عدـ التغيير دليؿ عمى المكابرة كالعناد, كبادر بيجاء ابف أبي إسحاؽ معيرنا إياه بأنو 
لك كاف حرنا ليجاه, كلكنو عبد لمعبيد, كيبدك أف ابف أبي إسحاؽ تدبر قكؿ الفرزدؽ, 

                                           

 . ِّٗ/ُينظر : خزانة األدب  (ُ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي
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ا عمى مػا حكػاه عمػي بػف حمػزة : أنػو كأعاد فيو فكره النحكم فكجد لو محم الن صحيحن
 لما ىجاه كقاؿ لو :

ٍكلىى ىجكتيو  ٍكلىى مىكىاًليىا فمك كافى عبدي اهلل مى  كلكٌف عبدى اهلل مى
جيػػد, « ريػػر» فبمػػغ ذلػػؾ عبػػد اهلل فقػػاؿ : عػػذره شػػرّّ مػػف ذنبػػو, كالخفػػض فػػي 

 .  (ُ)كتأكيمو: عمى زكاحؼ رير مخيا يزجي
ا فػػػي شػػػعر فحػػػؿ مػػػف فحػػػكؿ شػػػعراء الجاىميػػػة )النابغػػػة كقػػػد كقػػػع اإلقػػػكاء قػػػديمن 
 الذبياني( في مكضعيف : 

 (ِ) : في قكلو :أحدىما 

يَّػػػػػةى راًئػػػػػحه أىك ميغتىػػػػػدً   أىًمػػػػػف آًؿ مى
 

  ًد كَّ ػػػػػػػػزى يػػػػػػػػرى مي  عىجػػػػػػػػالفى ذا زادو كىدى
 

ػػػػػدنا ـى البىػػػػػكاًرحي أىفَّ ًرحمىتىنػػػػػا دى ػػػػػ  زىعى
 

  دي نػػػػػا الغيػػػػػداؼي األىسػػػػػكى بَّرى ًبػػػػػذاؾى خى  كى
 

 (ّ): في قكلو  يماكثاني

لىػػػـ تيػػػًرد ًإسػػػقاطىوي   سىػػػقىطى النىصػػػيؼي كى
 

  ًلىتػػػػػػوي كىًاتَّقىتنػػػػػػا ًباليىػػػػػػد  فىتىناكى
 

ػػػػػػػأىفَّ بىنانىػػػػػػػوي  ػػػػػػػبو رىخػػػػػػػصو كى ضَّ  بميخى
 

  ًـه يىكادي ًمفى المىطافىًة ييعقىد نى  عى
 

فمما قدـ المدينة عيب ذلؾ عميو, فمػـ يأبػو لػو حتػى أسػمعكه إيػاه فػي دنػاء فممػا 
ظير النشػاز كاختػؿ اإليقػاع فانتبػو لػو فمػـ « يعقدي »ك « األسكدً »ة كقالت دنت الجاري

                                           

 . ٕ/ُينظر : التنبييات عمى أداليط الركاة  (ُ)
, كالقػكافي ّٖ/ُ, كالمكشح ُٔٓ/ُ, كالشعر كالشعراء ٕٔ/ُالبيتاف في جميرة أشعار العرب  (ِ)

 مف الكامؿ . , كىما ُٗلمتنكخي 
 . ّٖ/ُ, كالمكشح ُٖٔ/ُ, كالشعر كالشعراء َّالبيتاف في الديكاف :  (ّ)
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يعد فيو بعدىا, كقاؿ : قدمت الحجاز, كفػي شػعرم صػنعة, كرحمػت عنيػا كأنػا أشػعر 
 .   (ُ)الناس

كقد كاف الشعراء يفخر بعضيـ عمى بعض إذا لـ يقع في شػعره مثػؿ ىػذا الخطػأ, 
أشػعر منػؾ, قػاؿ: كبػـ ذلػؾ  قػاؿ: ألنػي  فقد قاؿ عمر بػف لجػأ لػبعض الشػعراء : أنػا

 . (ِ)«أقكؿ البيت كأخاه, كأنت تقكؿ البيت كابف عمو
كركاية الديكاف عمى ىذا الػذم أقسػـ »كتأٌكؿ بعض الباحثيف حمؼ الفرزدؽ فقاؿ: 

؛ ألف الفعػؿ «تزجييا محاسير»أجكد مف « ال تزجي مخيا رير»أنو ال يقكلو, كقكلو: 
 . (ّ)«ريرنا أدؿ عمى الضعؼ مف المحاسير «المل»مبني لممجيكؿ, كككف 

 كأما قكلو : 
ٍكلىى ىجكتيو   ٍكلىى مىكىاًليىا فمك كافى عبدي اهلل مى  كلكٌف عبدى اهلل مى

ا  –فقد تعقبو عبد اهلل  , كقاؿ : إنمػا ىػك مػكلى مػكاؿو بحػذؼ اليػاء كاأللػؼ -أيضن
مػػف خطػػأ كىػػك ىجػػاء مقػػذع ديػػر أف ابػػف أبػػي إسػػحاؽ ال يغضػػبو ىػػذا بقػػدر دضػػبو 

الفرزدؽ في المغة, كما يقتضيو قياس النحك عنػده فػي مثػؿ ىػذا التركيػب مػف حػذؼ 
 الياء كالتعكيض عنيا بالتنكيف, فيقاؿ : مكلى مكاؿو مثؿ : جكارو كدكاشو كنحكىما . 

                                           

, كالعمػدة فػي محاسػف ْْ, ّٖ/ُينظر : المكشح في مآخذ العممػاء عمػى الشػعراء لممرزبػاني  (ُ)
 . ِّٔ/ُالشعر كآدابو البف رشيؽ 

 . ُٖٔ/ُينظر : الشعر كالشعراء البف قتيبة  (ِ)
 . ِْٓ/ْـ أشعار العرب المرشد إلى في (ّ)
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َُْٓ 

كىػػذا البيػػت الػػذم لحػػف فيػػو عبػػد اهلل الفػػرزدؽ حممػػو سػػيبكيو كجميػػكر النحػػكييف 
فمما اضطركا إلى ذلؾ في مكضع ال بػد ليػـ : »  عمى الضركرة الشعرية قاؿ سيبكيو
 . (ُ)«فيو مف الحركة أخرجكه عمى األصؿ

فإف احتجاج الشاعر إلى مثؿ : جكارو فحقو إذا حرَّؾ آخره بالرفع » كقاؿ المبرد : 
 كالخفض أال يجريو, كلكنو يقكؿ : مررت بجكارم كما قاؿ الفرزدؽ: 

ٍكلىى ىجكتيو  ٍكلىى مىكىاًليىاكل فمك كافى عبدي اهلل مى  كٌف عبدى اهلل مى
فإنما أجراه لمضركرة مجرل ما ال عمة فيو, فإف احتاج إلػى صػرؼ مػا ال ينصػرؼ 

« مػكلى مكاليػا»مع ىذه الحركة فيصير بمنزلة ديره مما ال عمة فيو, أال ترل قكلو : 
 . (ِ)«قد جعمو بمنزلة الصحيح 

الشػاعر إذا اضػطر رٌد  مػف أف –مػا ذكػرت لػؾ  –كيكفيػؾ مػف ىػذا كمػو » كقاؿ : 
 . (ّ)«األشياء إلى أصكليا

كالبيت مف )الطكيؿ( مقبكض العركض كالضرب, كلك قػاؿ : مػكلى مػكاؿو بالحػذؼ 
 كالتنكيف لصار الضرب محذكفنا, كىك شكؿ جائز في بحر الطكيؿ . 

فيقػكؿ : « قػاض»كقد يرد الشاعر اإلعراب إلى أصمو فػي مثػؿ »كقاؿ المرزباني: 
 . (ْ)«كز, ككذلؾ جكارم كدكانيكقاضي دير ميم

                                           

 .  ُّّ/ّالكتاب  (ُ)
 .  ُّْ/ُالمقتضب  (ِ)
 .  ُْْ/ُالمصدر السابؽ  (ّ)
 . ُِٔ/ُالمكشح لممرزباني  (ْ)
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َُْٔ 

ككػاف الكجػو أف : »  -فيمػا يجػكز لمشػاعر مػف ضػركرة  –كقاؿ القزاز القيركاني 
يقكؿ : مكلى مكاؿ, كلكف رٌده إلى األصؿ, كأجػراه مجػرل السػالـ, فكػاف بمنزلػة مػا ال 

 .(ُ)«ينصرؼ, ففتحو في الجر , كزاد األلؼ لإلطالؽ
كمنيػا: إثبػات حػرؼ «قاؿ :  –الشعر ضرائر  –كنص عمى ذلؾ ابف عصفكر في 

العمػػة فػػي المكضػػع الػػذم يجػػب حذفػػو فيػػو فػػي سػػعة الكػػالـ إجػػراء لممعتػػؿ مجػػرل 
 .  (ِ)«الصحيح

عمػى أف بعػض العػرب يجػرم »كقد ذكػر البغػدادم فػي الخزانػة أف ذلػؾ لغػة قػاؿ : 
نحك : جكار بالفتحة, فيقكؿ: مررت بجػكارم كمػا قػاؿ الفػرزدؽ مػكلى مكاليػا بإضػافة 

كاأللػػؼ لإلطػػالؽ, كجميػػكر العػػرب يقػػكؿ : مػػررت بجػػكار, « مػػكلى»إلػػى « كاليمػػ»
 . (ّ)«كمكلى مكاؿو بحذؼ الياء كالتنكيف في الجر كالرفع

 :(ْ)كعمى درار قكؿ الفرزدؽ أنشد سيبكيو لبعض رجاز العرب 
 قد عىًجبتي منيّْ كًمف ييعىٍيًميىا
ٍقمىٍكًليىا مىقػنا مي  لمَّا رأٍتنػًي خى

 عمى األصؿ ضركرة . « عيمياعمى إجراء ي
 كسألناه عف بيت أنشدناه يكنس : »قاؿ سيبكيو : 

ٍقمىٍكًليىا قد عىًجبتي منيّْ كًمف ييعىٍيًميىا  مىقنا مي  لمَّا رأٍتنًي خى

                                           

 . ُٗٗما يجكز لمشاعر مف ضركرة ص  (ُ)
 . ِْضرائر الشعر البف عصفكر ص   (ِ)
 . ّْٓ/ُخزانة األدب  (ّ)
, كالخصائص البف جني ْْْ/ّ, كاألصكؿ ُِْ/ُ, كالمقتضب ُّٓ/ّبال نسبة في الكتاب  (ْ)

 . ُّٔ/ْ, شرح السيرافي لكتاب سيبكيو ٔ/ُ
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َُْٕ 

فقاؿ : ىذا بمنزلة قكلو ) كلكف عبد اهلل مكلى مكاليػا(, ككمػا قػاؿ : )سػماء اإللػو 
 .  (ُ)«فكؽ سبع سمائيا ( فجاء بو عمى األصؿ 

فبعضػيـ يحممػو عمػى الضػركرة, كبعضػيـ يجعمػو لغػة, كبعضػيـ يجعمػو مػػف  
 باب إجراء المعتؿ مجرل الصحيح .

 : (ِ)كمف ذلؾ ما ذكر سيبكيو لمشاعر اليذلي 
مى مىعاًرمى فاًخراتو   ـً الًعباطً   أىبيتي عى به كىدى  ًبًيفَّ ميمىكَّ

لػك »قػاؿ ابػف السػراج: كاألصؿ : معارو إال أنو اضطر فأجراه مجرل الصػحيح  
 .  (ّ)«أسكف فقاؿ: معارو فاخرات لـ ينكسر الشعر, كلكف فرَّ مف الزحاؼ

لصػػارت )مفػػاعيمف( فػػي « معارفنػػا»كذلػػؾ أف البيػػت مػػف )الػػكافر( فمػػك قػػاؿ :  
الحشػػك بسػػككف الخػػامس, كىػػك مػػا يسػػميو أىػػؿ العػػركض بالعصػػب, كىػػك نػػكع مػػف 

 التفعيمة, كالفرار مف أف يزاحؼ . الزحاؼ الجائز دير أف الشاعر حرص عمى صحة 
ا  –كمثؿ ذلؾ    : (ْ)قكؿ أمية بف أبي الصمت –أيضن

فكقىوي    سىماءي اًدلىًو فىكؽى سىبًع سىماًئيا   لىوي ما رىأىيت عىيفي البىصيًر كى
 : (ٓ)كفي ىذه البيت ثالث ضرائر

                                           

 . ُّٓ/ّالكتاب  (ُ)
, ِْْ/ُ, كالخزانػػة ْْ/ُ, كضػػرائر الشػػعر البػػف عصػػفكر ٖٓ/ِالبيػػت مػػف شػػكاىد الكتػػاب  (ِ)

 . ُِٓ/ُ, كالتماـ في تفسير أشعار ىذيؿ ََُ/ُكأشعار الشعراء الستة الجاىمييف 
 . ْْْ/ّؿ البف السراج األصك (ّ)
 مف الطكيؿ .  َِْ/ّ, كاألصكؿ ُْْ/ُ, كالمقتضب ُّٓ/ّكمف شكاىد سيبكيو  (ْ)
 . ْْ/ُينظر : ضرائر الشعر البف عصفكر  (ٓ)
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َُْٖ 

 قيػػاس جمعيػػا )سػػمايا( مثػػؿ : خطايػػا, فجمعيػػا الشػػاعر« سػػماءة»: أف إحػػداىا 
 عمى )سمائي( كالصحيح نحك : سحابة كسحائب. 

: أف األصػػػؿ : سػػػبع سػػػماءو مثػػػؿ: جػػػكارو كدػػػكاشو لكنػػػو أجراىػػػا ميجػػػرل ثانييػػػا 
 الصحيح. 
, ككػػاف حقيػػا أف تجمػػع عمػػى «سػػمائي» عمػػى « سػػماءة »: أنػػو جمػػع ثالثيػػا 

 بحذؼ الياء كشمامة كشماـ؛ ألنيا مف جنس المخمكقات كتمرة, كتمر. « سماء»
عمػػى مػػا عميػػو  –فػػي ىػػذا البيػػت  –قػػد خػػرج الشػػاعر »انػػة لمبغػػدادم : كفػػي الخز 

 االستعماؿ مف ثالثة أكجو :
كالجمػع « شػماؿ كشػمائؿ» فشػبييا بػػ« فعائػؿ»عمى « سماء»: أنو جمع أحدىا 

, كنظيػره : عنػاؽ كعنػكؽ, أال تػرل «فعػكؿ»عمػى « سىػًمي » المعركؼ ييا إنما ىػك 
   . كذلؾ« عناؽ»مؤنثة كما أف « سماء»أف 

: أنػػو أقػػر اليمػػزة العارضػػة فػػي الجمػػع مػػع أف الػػالـ معتمػػة, كىػػذا ديػػر  ثانييػػا
معػػركؼ, أال تػػرل أف مػػا تعػػرض اليمػػزة فػػي جمعػػو, كالمػػو كاك, أك يػػاء, أك ىمػػزة, 
فاليمزة العارضة فيو مغيَّرة مبدلة نحك : خطيئة كخطايا, كمطية كمطايا, كلـ يقكلكا: 

 خطائ , كال مطائي في الفصيح . 
ففتحيػا فػي « ضػكارب»مجػرل البػاء فػي « سػمائي»لثيا : أنػو أجػرل اليػاء فػي ثا

مكضع الجر, كالمعركؼ عندىـ أف تقكؿ: ىؤالء جكار, كمررت بجكار فتحذؼ الياء, 
كتػػدخؿ التنػػكيف.. أال تػػرل أف الشػػاعر لمػػا أضػػطر إليػػو جػػاء بػػو عمػػى أصػػمو فقػػاؿ: 

 سمائيا . 
ؿ( كعركضػػػػػو كضػػػػػربو ىػػػػػذا ككجػػػػػو الضػػػػػركرة فػػػػػي البيػػػػػت أنػػػػػو مػػػػػف )الطكيػػػػػ

)مفاعمف( فإذا قاؿ : )سمائيا( فالضرب مقبكض, كأذا قػاؿ : )سػماءو( صػار بكضافمق
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َُْٗ 

الضرب محذكفنا )فعكلف أك مفاعي(, كىك الشكؿ الثالث مف أشكاؿ الضرب الػذم يػرد 
اػػػ كعنػػد  عميػػو الطكيػػؿ , فالشػػاعر فػػرَّ مػػف شػػكؿ جػػائز إلػػى شػػكؿ آخػػر جػػائز ػ أيضن

مي إلييا ىذا البيت ألفيت أف البيت الذم قبؿ ىذا البيت, استعراض القصيدة التي ينت
 كىك : 

ميعىًمرنا   اًلدنا كى ف كافى شىيءه خى  تىأمىؿ تىًجد ًمف فىكًقًو المىوى باًقيا  كىاًم
ككػػذلؾ البيػػت الػػذم بعػػد البيػػت المػػذككر كالىمػػا مقبػػكض الضػػرب فمػػك جػػاء ىػػذا 

ػػا كمػػا بعػػده كػػذلؾ حػػدث خمػػؿ فػػي اإليقػػاع  البيػػت محػػذكؼ الضػػرب كمػػا قبمػػو مقبكضن
 كانفرط عقد مكسيقا القصيدة . 

كفػي الكتػاب كفػي »بك محمػد السػيرافي عمػى البيػت المػذككر قػائالن : كليذا عمؽ أ
جميع الكتب التي يستشيد فييا بيذا البيػت )سػماء اإللػو فػكؽ سػبع سػمائيا(, كفػي 
شعره )ست سمائيا( كالذم في شعره ظػاىر؛ ألنػو يريػد بيػا السػماء السػابعة كتحتيػا 

, كالسػػمكات السػػبع سػػت سػػمكات, كركايػػة الكتػػاب أنػػو يريػػد بسػػماء اإللػػو: العػػرش
 . (ُ)«تحتو

ف كػػاف  كبيػػذا تبػػيف أف عبػػد اهلل أراد مػػف الفػػرزدؽ اسػػتعماؿ األشػػير األفصػػح, كام
استعمالو جائزنا مف باب أنػو لغػة قميمػة, أك ضػركرة شػعرية, أك إجػراء المعتػؿ مجػرل 

 الصحيح , كأما قكلو :
رَّؼي ًمفى الماًؿ ًإالٌ   كىعىضُّ زىمافو يا ًابفى مىركافى لىـ يىدىع   تنا أىك ميجى   ميسحى

أف أبػا عمػرك بػف العػالء كػاف  –في طبقات فحكؿ الشعراء  –فقد حكى ابف سالـ 
كنسب كذلؾ إلى يػكنس النحػكم أنػو كػاف ال يعػرؼ « أك مجمؼ»ال يعرؼ كجينا لرفع 

                                           

 .  ِٕٔ/ِشرح أبيات سيبكيو البف السيرافي  (ُ)
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َُُْ 

ػػػا فقػػػاؿ : لعػػػؿ الفػػػرزدؽ قاليػػػا عمػػػى النصػػػب, فركيػػػت عنػػػو بػػػالرفع,  كجػػػو ذلػػػؾ أيضن
 . (ُ)«عكأنشدنييا رؤبة عمى الرف

تخػالؼ ممػا نيسػب إلػى  –فػي نزىػة األلبػاء  –بيد أف ركايػة كمػاؿ الػديف األنبػارم 
أبي عمرك بػف العػالء, كتػنص عمػى أف أبػا عمػرك كػاف يعػرؼ كجػو الرفػع, كيصػكب 

قػػاؿ أبػػك عمػػرك : فقمػػت لمفػػرزدؽ : أصػػبت, كىػػك جػػائز عمػػى »قػػكؿ الشػػاعر, قػػاؿ : 
 . (ِ)«المعنى أم: لـ يبؽ سكاه

طالػة ذيػؿ الكػالـ فػي كىذا البيت م ما يضرب بػو المثػؿ فػي الخصػكمة كالجػداؿ, كام
عمػػى « أك مجمػػؼ»كيرتفػػع : » -فػػي التػػذييؿ  –التعميػػؽ عميػػو حتػػى قػػاؿ أبػػك حيػػاف 

إضػػػمار فعػػػؿ تقػػػديره: أك بقػػػى مجمػػػؼ عمػػػى أحسػػػف التػػػأكيالت الخمسػػػة فػػػي رفػػػع 
 . (ّ)«مجمؼ»

ففييػا أربعػة « مػؼمج»فأمػا ركايػة : »-فػي الحمػؿ  –كقاؿ ابف السيد البطميكسي 
 : (ْ)أقكاؿ

ػا بالفعػؿ مضػمرنا , دؿ عميػو « مجمػؼ»: أف يكػكف أحػدىا  كأنػو « لػـ يػدع»مرفكعن
 قاؿ : أك بقي مجمؼ, كىك ما نسب إلى أبي عمرك بف العالء . 

مبتػػدأ مرفػػكع, كخبػػره محػػذكؼ عمػػى أنػػو « مجمػػؼ»: كىػػك قػػكؿ الفػػراء أف  ثانييػػا
 قاؿ: أك مجمؼ كذلؾ . 

                                           

 . ُِ/ُطبقات فحكؿ الشعراء  (ُ)
 . ِٕ/ُنزىة األلباء  (ِ)
 .  ُِْ/ٔالتذييؿ كالتكميؿ  (ّ)
 .َُٔ/ِالحمؿ في إصالح الخمؿ  (ْ)
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يت, كحكى فيو قصة الفػرزدؽ مػع عبػد اهلل بػف أبػي إسػحاؽ دكف كالفراء أكرد الب
نمػػػػػا أكرده تفسػػػػػيرنا لقكلػػػػػو تعػػػػػالى:                أف يتعػػػػرض إلعرابػػػػػو فػػػػػي معػػػػػاني القػػػػػرآف , كام

 . (ِ)بمعنى : يستأصمكـ (ُ)«فيسحتكـ» 
: كىػػػك رأم الكسػػػائي حكػػػاه ىشػػػاـ عنػػػو أنػػػو عطػػػؼ عمػػػى الضػػػمير فػػػي  ثالثيػػػا

 أنو اسـ فاعؿ . « مسحت»
في أكؿ « العض»: كىك منسكب إلى أبي عمي الفارسي أنو معطكؼ عمى  رابعيا

كما قػاؿ عػز كجػؿ  –البيت, كىك مصدر جاء عمى صيغة المفعكؿ, أم : معضكض 
ؽو   : - ـٍ كيؿَّ ميمىزَّ مىزٍَّقنىاىي عكى

 أم كؿ تمزيؽ, كأنو قاؿ: عض زماف أك تجميؼ .  (ّ)
خبػر ىػك قػكؿ أبػي جعفػر النحػاس فػػي ىذا كما نسب إلػى الفػراء مػف أنػو مبتػدأ ك 

 إعػراب القػرآف قاؿ : كذلؾ عمى االبتداء كالخبر كما قاؿ الفرزدؽ, 
 .(ْ)كذكػر البيػت

إال مسحتنا أك مجمػؼ »كأكمأ إلى ىذا اإلعراب ابف جني في المحتسب حيث قاؿ : 
 . (ٓ)«فيمف قاؿ : أراد : أك مجمؼ كذلؾ 

قػد أنشػد: )إاٌل » كتػاب الشػعر حيػث قػاؿ :  كلعؿ ألبي عمي رأينا آخر فيو ذكره في
(, نصػبنا كرفعنػا, كحمػؿ مجمَّػؼه بعػده عمػى المعنػى, ألفَّ معنػى لػـ  مسحتنا(, ك)مسحته

                                           

 سكرة طو . ُٔمف ادية  (ُ)
 .  ُِٖ/ِينظر : معاني القرآف  (ِ)
 سكرة سبأ .  ُٗمف ادية  (ّ)
 . َُْ/ِإعراب القرآف ألبي جعفر  ينظر: (ْ)
 . َُٖ/ُالمحتسب  (ٓ)
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, فحمػؿ   «مجمَّػؼه » يدع مػف المػاؿ إاٌل مسػحتنا تقػديره: لػـ يبػؽى مػف المػاًؿ إاٌل مسػحته
 . (ُ)«عمى ذلؾ, كذكر لمبيت نظائر

ب إلػػى أف الػػرأم األكؿ ألبػػي عمػػي ذكػػره فػػي كقػػد نػػص البغػػدادم فػػي خزانػػة األد
كأمػا الثالػث فيػك ألبػي عمػي فػي التػذكرة قػاؿ: مجمػؼ معطػكؼ عمػى  »التذكرة قاؿ : 

 .  (ِ)« )عض( كأنو قاؿ : عضّّ أك تجميؼّّ 
فرفع آخر البيت ضركرة, كأتعب أىؿ اإلعراب فى طمب » أما ابف قتيبة فقد قاؿ : 

فيػػو بشػػىء يرضػػى, كمػػف ذا يخفػػى عميػػو مػػف أىػػؿ  العمٌػػة, فقػػالكا كأكثػػركا, كلػػـ يػػأتكا
النظر أٌف كٌؿ ما أتكا بو مف العمػؿ احتيػاؿ كتمكيػو ! كقػد سػأؿ بعضػيـ الفػرزدؽ عػف 

كقػػػاؿ: عمػػٌى أف أقػػػكؿ كعمػػػيكـ أف  -يعنػػػي ابػػف أبػػػي إسػػحاؽ  –رفعػػو إٌيػػػاه فشػػتمو 
 . (ّ)«تحتٌجكا!

دراب حتػى سػجع كعده بعض األدباء مف األبيات العكيصة اإلعراب البعيدة في اإل
كسػمككا فػي معػاني القػريض كػؿ طكيػؿ »فيو بعضػيـ فجػاء فػي التػذكرة الحمدكنيػة : 

 كعريض, حتى أخذ السائؿ منيـ بالمخنؽ ببيت الفرزدؽ : 
رَّؼي   كىعىضُّ زىمافو يا ًابفى مىركافى لىـ يىدىع   تنا أىك ميجى  ًمفى الماًؿ ًإاٌل ميسحى

مػػػا مػػػنيـ أحػػػد أجػػػاد القيػػػاس, كأصػػػاب فكثػػػر فيػػػو الجػػػدؿ, كطػػػاؿ فيػػػو المقػػػاؿ, ك 
 . (ْ)«القرطاس, ككقع عمى الطريؽ, كأتى بالتحقيؽ

                                           

 . ّٖٓ/ُكتاب الشعر  (ُ)
 . ُْٕ/ٓخزانة األدب  (ِ)
 . ٖٗ/ُالشعر كالشعراء  (ّ)
 .  َْٗ/ُالتذكرة الحمدكنية  (ْ)
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بػالرفع :  –في أماليػو  –ىذا كفي ىذا البيت ركايات كثيرة : فقد أكرده المرزكقي 
 : (ُ)في ضمف قصيدتو التي مطمعيا« إال مسحت أك مجمؼ» 

ما ًكدتى تىعًزؼي   دراءى ما كينتى تىعًرؼي كىأىنكىرتى مً   عىزىفتى ًبأىعشاشو كى  ف حى
 إلى أف قاؿ :

ػػػػػػت ًبنػػػػػػا ػػػػػػؤًمنيفى رىمى  ًإلىيػػػػػػؾى أىميػػػػػػرى المي
 

  ػػػػؿي الميتىعىسَّػػػػؼي نػػػػى كىاليىكجى  ىيمػػػكـي المي
 

ػػركافى لىػػـ يىػػدىع  كىعىػػضُّ زىمػػافو يػػا ًابػػفى مى
 

  ػػػػرَّؼي تنا أىك ميجى  ًمػػػػفى المػػػػاًؿ ًإاٌل ميسػػػػحى
 

ػػػػػػػيبو كىأىنَّمػػػػػػػا مػػػػػػػاًئرىًة األىعضػػػػػػػاًد صي  كى
 

  مى ؼي عى ػػدىكَّ  ييػػا ًمػػفى األىيػػًف الًجسػػادي المي
 

 كىذه الركاية ال إشكاؿ فييا . 
إال مسػػحته أك  –كفيػػو ركايػػات أخػػرل : إحػػداىا » كفػػي خزانػػة األدب لمبغػػدادم : 

مجمؼ برفعيما, قاؿ عمي بف حمزة في كتاب التنبييػات : ركاه أبػك جعفػر بػف حبيػب 
بي كالفراء : حركؼ االستثناء تجػ  في كتاب النقائض برفع االسميف, قاؿ ابف األعرا

معمقػػػة بػػػأف يكػػػكف, فاضػػػمرىا كنكاىػػػا, كرفػػػع « إال»بمعنػػػى قميػػػؿ مػػػف كثيػػػر, فجعػػػؿ 
عمػػػى ىػػػذا المعنػػػى, أراد : إال أف يكػػػكف مسػػػحت أك مجمػػػؼ, فرفعػػػو بػػػػ « مسػػػحت»
 . (ِ)«المضمرة « يككف»

كمػف عيػكب الشػعر الػذم ال تسػعو : »  -فػي مسػائؿ االنتقػاد  –كقاؿ القيركانػي 
 فسحة العربية قكؿ الفرزدؽ :

رَّؼي   كىعىضُّ زىمافو يا ًابفى مىركافى لىـ يىدىع   تنا أىك ميجى  ًمفى الماًؿ ًإاٌل ميسحى

                                           

 . ٕٔ/ُينظر : أمالي المرزكقي  (ُ)
 . ُْٗ – ُْٖ/ٓخزانة األدب  (ِ)
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فرفع, كحقو النصب, كقد تحيؿ لػو بعػض النحػكييف بكػالـ كالضػريع ال يسػمف كال 
 . (ُ)«يغني مف جكع

 (ِ) :كفي ىذا البيت ثالث ركايات كميا اضطرار» كقاؿ ابف السيد: 
 أحدىا : فتح الياء كالداؿ مف ) يىدىع( كنصب ) مسحت( . 

 كثانييا : فتح الياء مف ) يىًدع( ككسر الداؿ, كرفع ) مسحت( . 
 كثالثيا : ضـ الياء كفتح الداؿ )ييدىع(, كرفع ) مسحت( . 

 فأما األكلى فقد سبؽ تخريجيا .
دىع( فػػػي بيتػػػو فيػػػك كاد ع إذا بقػػػي, كرفػػػع كأمػػػا الثانيػػػة : فإنػػػو جعمػػػو مػػػف ) كى

 )المسحت( بو, كفي الكالـ حذؼ, كأنو قاؿ : مف أجمو أك مف سببو. 
كأما الثالثة : فإف ) مسحت( رفع عمى أنو نائب فاعؿ, ككاف يجب أف يقكؿ : لػـ 

 ييكدىع, كلكنو حذؼ الكاك كما حذؼ مف )يدع( . 
جمػؼ( كزعـ أبك زياد فػي نػكادره أف أبػا فػراس أقػكل حػيف نصػب مسػحتنا كرفػع )م

 كىك قكؿ دريب. 
كقد خالؼ سائر الركاة في ىػذا القػكؿ؛ ألف الػركاة »قاؿ عمي بف حمزة البصرم : 

أجمعػػيف عمػػى ركايػػة )مسػػحت( بػػالرفع كالنصػػب, فمػػف رفػػع لػػـ يحػػت  إلػػى احتجػػاج 
لمجمػؼ, كمػف نصػب احػػت , كأكضػح كجيػو, كاستشػػيد لػو, كلػـ يقػػؿ أحػد مػنيـ أنػػو 

 .  (ّ)«أقكل
 

                                           

 . ُٓ/ُالحمؿ في شرح أبيات الجمؿ  (ُ)
 ُٓ/ُالمصدر السابؽ : (ِ)
 . ٔ/ُالتنبييات عمى أداليط الركاة  (ّ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُُْٓ 

 ادلبحث الثالث
 التعقيباث ومغشاها داللت

مف خالؿ دراسة تعقيبات ابػف أبػي إسػحاؽ عمػى الفػرزدؽ الشػاعر يمكػف الكقػكؼ 
 عمى دالالت ىذه التعقيبات كمغزاىا فيما يمي :

 الداللة عمى سماحة اإلسالـ : 
ليسػػت العربيػػة إرثنػػا لمعػػرب كحػػدىـ, يرثيػػا األبنػػاء عػػف ادبػػاء, فقػػد صػػارت بعػػد 

ا ييحسػػف نظاميػػا كيفقػػو قكاعػػدىا, كقػػد جػػاء فػػي بعػػض اإلسػػالـ لسػػاننا لكػػؿ مػػتكمـ بيػػ
المصػػػادر الحديثيػػػة أف النػػػاس ذكػػػركا بػػػالالن الحبشػػػي, كسػػػمماف الفارسػػػي, كصػػػييبنا 

أييػا »كقػاؿ :  --الركمي, بالتعريض بيـ في حديثيـ بالعربية, فخرج رسػكؿ اهلل 
ف أبػػاكـ أب كاحػػد, كليسػػت العربيػػة بأحػػدكـ مػػف أب  أك أـ, النػػاس, إف ربكػػـ كاحػػد, كام

, فمف تكمـ بالعربية فيك عربي نما ىي لسافه  .(ُ)«كام
ف كاف أصمو دير عربي؛ إذ العربية ىكيػة كممارسػة كتفقػو  أم : عربي المساف كام

 كاكتساب بعد أف كانت ممكة كسميقة لمعرب. 
كفي تعقيبات ابف أبي إسحاؽ الحضرمي المستعرب النحكية عمى الفرزدؽ العربي 

فػي فحػكؿ شػعراء العػرب كاإلسػالـ دليػؿ عمػى عظمػة اإلسػالـ التميمي, كىك المعدكد 
الذم أزاؿ الفكارؽ الجنسية بيف أتباعو, كجعؿ قيمة المرء الحقيقية ليست بما ينتمي 
نما بما يحسنو مف العمؿ الصالح كالعمـ كالتقكل.   إليو مف نسب كضيع أك شريؼ, كام

 كقكع المحف في عصكر االحتجاج : 
التي كقعت فييػا ىػذه التعقبػات المغكيػة مػف قبػؿ ابػف أبػي  الشؾ أف المدة الزمنية

إسػػحاؽ لمفػػرزدؽ, تنػػدرج فػػي ضػػمف الحقبػػة التػػي حػػددىا العممػػاء لالحتجػػاج بكػػالـ 
                                           

 . َُٔ/ُرل ينظر : في مجمكع مصنفات أبي الحسف الحمامي كأجزاء حديثية أخ (ُ)
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العرب, فالنحكم كالشاعر كالىما كانا في ىذه الحقبة, كفييا انتقػد ابػف أبػي إسػحاؽ 
يمػة ليػا شػأف كبيػر الفرزدؽ الشاعر العربي الذم ينتمي إلى قبيمة بني تميـ, كىي قب

 عند عمماء المغة كجماعيا .
كنص الفرزدؽ الشعرم يعدُّ في النصكص النادرة التي تعرضت لمطعف كالنقد لغمبة 

فشػعره كحػده « لكال الفرزدؽ لضاع ثمث المغة»الفصاحة عمى الشاعر حتى قيؿ فيو: 
ف أبػي فيو ثمث لغة العػرب, ككقػكع مثػؿ ىػذه األخطػاء النحكيػة التػي أخػذىا عميػو ابػ

إسحاؽ تدؿ عمى أفَّ العربػي لػـ يكػف معصػكمنا مػف بعػض الخطػأ, إذ قػد ييجػـ عميػو 
طبعو, كتخكنو ممكتو فيقع في مخالفات في االستعماؿ المغكم, كىذا لـ يقع لمفرزدؽ 
كحده فكتب التاريل كالطبقات تذكر ركايات تتحدث عػف المحػف كالالحنػيف, كمػا كانػت 

إليػػو كضػػع النحػػك العربػػي إال عربيػػة, فقػػد جػػاء أف  ابنػػة أبػػي األسػػكد الػػدؤلي المعػػزك
يا أبت ما أحسف السماء  فقاؿ : أم بينية نجكميػا, فقالػت : إنػي  –ابنتو قالت يكمنا 

لـ أرد أم شيء منيػا حسػف إنمػا تعجبػت مػف حسػنيا, قػاؿ: إذف قػكلي : مػا أحسػفى 
ذا كانت الصػعقاء السماٌء! كقيؿ : بؿ قالت لو في يـك قائظ : ما أشدُّ الحر  فقاؿ : إ

مف فكقؾ كالرمضاء مف تحتؾ, فقالت : إنما أردت : أف الحر شديد, قاؿ : قكلي: ما 
, إلى دير ذلؾ مف كقائع  كأحداث معركفة .  (ُ)أشدَّ الحرَّ

كقبػػؿ ابػػف أبػػي إسػػحاؽ تعػػرض عنبسػػة الفيػػؿ لشػػعر الفػػرزدؽ باالنتقػػاد فيجػػاه 
 الشاعر بقكلو :

 لعنبسة الراكم عمٌي القصائدا    لقد كاف في معداف كالفيؿ زاجر  

                                           

, كتػاريل ُٖٔ/ُ, كتػاريل العممػاء النحػكييف لمتنػكخي ُٓ/ُينظر : أخبار النحكييف لمسيرافي  (ُ)
نبػػػاه ّٕٓ/ِ, ككفيػػػات األعيػػػاف ُِ/ُ, كنزىػػػة األلبػػػاء َُٗ/ِٓدمشػػػؽ البػػػف عسػػػاكر  , كام

 . ُٓ/ُالركاة 



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُُْٕ 

كعندما سأؿ أبك عيينة بف الميمب عنبسة عف ىذا البيت الفرزدقي قػاؿ لػو: إنمػا 
 قاؿ : 

 ....  ....   ....  لقد كاف في معداف كلمؤـ زاجر  
 .  (ُ)فقاؿ لو : كأبيؾ إف شيئنا فررت منو إلى المـؤ لعظيـ

 أم : شعر الفرزدؽ .  ,(ِ)«إنو كاف يعيب شعره»قاؿ التنكخي :  
كمما يشيد البف أبي إسحاؽ الحضرمي سالمة قصده, كحسػف نيتػو كديرتػو  

عمى العربية دفاعو عف الفرزدؽ ضد عنبسة الفيؿ ىذا في بيت أخذه عمى الفرزدؽ, 
 كىك قكلو :

 زحاـ بنات الحارث بف عيباد   تريؾ نجـك الميؿ كالشمس حية 
ء قػػاؿ : كنػػا عنػػد بػػالؿ بػػف أبػػي بػػردة, ركل األصػػمعي عػػف أبػػي عمػػرك بػػف العػػال

 فأنشد الفرزدؽ :
 زحاـ بنات الحارث بف عيباد   تريؾ نجـك الميؿ كالشمس حية 

يعنػي  –فقاؿ عنبسة بف معداف: الزحاـ مذكر, فقاؿ الفرزدؽ أدرب, قاؿ عبد اهلل 
: فالزحاـ لو كجياف: أف يككف مصدرنا مثؿ : الطعاف كالقتػاؿ مػف  -ابف أبي إسحاؽ 

أك يكػكف جمعنػا لمزحمػة  –كمػا قػاؿ عنبسػة  –قكليـ : زاحمتو زحامنا ليذا ىػك مػذكر 
يراد بيا الجماعػة المزدحمػة فيػذا مؤنػث ؛ ألف الزحػاـ ىػك المزاحمػة كمػا أف الطعػاف 

ف كاف قكؿ عنبسة أقكل كأعرؼ في الكالـ  . (ّ)«ىك المطاعنة, كام

                                           

 .  ِّ/ُ, كنزىة األلباء َِ/ُينظر : أخبار النحكييف لمسيرافي  (ُ)
 . ُِٔ/ُل العمماء النحكييف لمتنكخي تاري (ِ)
 .  ُّٗ/ُينظر : المكشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء  (ّ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُُْٖ 

ػا, كقد مر أف النابغة الذبياني كقع في اإلقػكاء, كىػك عيػ ب عركضػي كنحػكم أيضن
 كىك معدكد في فحكؿ شعراء الجاىمية . 

 ضمكع األعاجـ في النحك : 
في العصر األمكم كالعباسي كػاف أكثػر مػف بػرع فػي العمػـك بصػفة عامػة, كعمػـك 
العربية بصفة خاصة المػكالي, فكػانكا حممػة العمػـ كالثقافػة كالفكػر, فأسػيمكا إسػيامنا 

, كبنا ء الثقافػة العربيػة, كقػد كػاف معظميػـ مػف بػالد فػارس, كبيرنا في تأسيس العمـك
ككانت بالدنا ذات حضارة كثقافػة كعمػـ, فاشػتغمكا بعمػـك العربيػة, كحصػمكىا بالصػنعة 
كاالكتسػػاب حتػػى برعػػكا فييػػا, كامتػػازكا عمػػى كثيػػر مػػف العػػرب حتػػى كػػانكا يصػػححكف 

ربػي كقػد كػاف لمعربي لغتو, كيقكمػكف لسػانو كقممػو, فقػد حػدثكا أف عثمػاف البتػي الع
ا, ككاف الناس لفصاحتو يطمقكف عميو )عثماف الفصػيح(, فسػمعو  رجالن عربينا فصيحن

 يكمنا ابف أبي إسحاؽ, كىك يقكؿ : 
 ككرىاء مشنيّّ إلييا حميميا

 (ُ)فقاؿ عبد اهلل : لقد أخطأ عربيكـ إنما ىك مٍشنكء ال مشنٌى 
رفعػػكا بنيانيػػا ككضػػعكا لقػػد كػػاف النحػػك مػػف العمػػـك التػػي أشػػاد المػػكالي صػػرحيا, ك 

فييا الكتب, كاخترعكا األقيسة كالعمؿ, كقد كاف ابف أبي إسحاؽ مف أكائؿ المشػتغميف 
, «أكؿ مف بع  النحػك كحػدَّ القيػاس كالعمػؿ»بالنحك كالمؤسسييف لو حتى قيؿ فيو : 

ككصفو يكنس بف حبيب النحكم بأنو الغاية في النحك عمى مػا ذكػر فػي التمييػد مػا 
 ا تكراره . ال نريد ىن

                                           

 .  ّْْ/ِينظر : إنباه الركاة  (ُ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُُْٗ 

فالػػذيف تػػكافركا عمػػى دراسػػة النحػػك ككضػػع أصػػكلو كضػػكابطو أكثػػرىـ مػػكاؿو مػػف 
يكنس بف حبيب, كسيبكيو, كعيسى بف عمر, كالكسائي, كديرىـ كثير أثركا  أمثاؿ: 

 الحياة العقمية العربية كاستعاضكا بالنحك منطؽ العرب عف منطؽ أرسطك. 
    كالنحاة:سمطاف النحك 

سػػمطانيـ عمػػى المتكممػػيف كاخضػػعكا كالميػػـ لمنقػػد كالتقػػكيـ, لقػػد فػػرض النحػػاة 
كاحتكمػػكا إلػػى مقػػاييس النحػػك كقكانينػػو, كمارسػػكا النقػػد النحػػكم مػػف خػػالؿ إصػػدارىـ 
ػػا  ػػا بالتخطئػػة كالصػػكاب, ممػػا جعػػؿ الشػػعراء سػػالطيف القػػريض يضػػيقكف ذرعن أحكامن

لكمبػػي يصػػؼ بػػالنحك كالنحػػاة, كيبسػػطكف ألسػػنتيـ فػػييـ سػػبِّا كىجػػاء, ككػػأف عمػػار ا
الضيؽ كالتبـر مف قبػؿ الشػعراء تجػاه النحػك كالنحػاة الػذيف أتقنػكا النحػك عػف طريػؽ 

 :  (ُ)التحصيؿ كاالكتساب مف المستعربيف , فقاؿ 

 مػػػػاذا لقينػػػػا مػػػػف المسػػػػتعربيف كمػػػػف
 

 قيػػػػػاس نحػػػػػكىـ ىػػػػػذا الػػػػػذم ابتػػػػػدعكا 
 

 إف قمػػػػػػت قافيػػػػػػة بكػػػػػػرنا يكػػػػػػكف بيػػػػػػا
 

 بيػػػػت خػػػػالؼ الػػػػذم قاسػػػػكه أك ذرعػػػػكا 
 

 الكا لحنػػػػػت كىػػػػػذا لػػػػػيس منتصػػػػػبناقػػػػػ
 

 كذاؾ خفػػػػػػػض كىػػػػػػػذا لػػػػػػػيس يرتفػػػػػػػع 
 

 كػػػـ بػػػيف قػػػـك قػػػد احتػػػالكا لمػػػنطقيـ
 

 كبػػػػػػيف قػػػػػػـك عمػػػػػػى إعػػػػػػرابيـ طبعػػػػػػكا 
 

ا لكػػػـ فخػػػذكا  مػػػا كػػػاف قػػػكلي مشػػػركحن
 

 مػػػػا تعرفػػػػكف كمػػػػا لػػػػـ تعرفػػػػكا فػػػػدعكا 
 

 ألف أرضػػػػػػػػي أرض ال تشػػػػػػػػب بيػػػػػػػػا
 

 نػػػػار المجػػػػكس كال تبنػػػػى بيػػػػا البيػػػػع 
 

ػػػرض فييػػػا بػػػالنحكييف تصػػػدؽ عمػػػى ابػػػف أبػػػي إسػػػحاؽ  إف ىػػػذه األبيػػػات التػػػي عَّ
الحضػػػرمي النحػػػكم المسػػػتعرب, كالفػػػرزدؽ الشػػػاعر العربػػػي التميمػػػي الػػػذم رضػػػع 

                                           

 . َِْ/ُينظر : الخصائص البف جني  (ُ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

َُِْ 

الفصػػاحة مػػف الباديػػة صػػغيرنا, كشػػبَّ عمييػػا كبيػػرنا, فيػػك ينطػػؽ عمػػى كفػػؽ سػػميقتو 
ـ, العربية , كسػجيتو البدكيػة التػي لػـ تتمػكث بعجمػة النصػارل أك المجػكس أك ديػرى

كىك مع ذلؾ لـ يسمـ, بؿ كقع في مرمى سياـ النحكم المستعرب الػذم قػاده قياسػو 
النحكم إلى نقده, كالفرزدؽ شاعر فيو األنفة العربية, كحدتيا مع شراسة في الطبػع 

, فقػػد أنػػؼ مػػف تخطئػػة  (ُ)حتػػى قيػػؿ: إنمػػا سػػمي بػػالفرزدؽ لػػتجيـ كجيػػو كعبكسػػو
 ا كنثرنا . النحكم إياه فأطمؽ فيو لسانو كىجاه شعرن 
 فمف الشعر البيت الذم سبؽ ذكره : 

ٍكلىى ىجكتيو  ٍكلىى مىكىاًليىا فمك كافى عبدي اهلل مى  كلكٌف عبدى اهلل مى
ػػػػا فػػػػي » كمػػػػف النثػػػػر قكلػػػػو :  أمػػػػا كجػػػػد ىػػػػذا المنػػػػتفل الخصػػػػييف لبيتػػػػي مخرجن

 . (ِ)«العربية
ب مػف ابػف كتمسؾ بخطئو عنادنا كاستكبارنا , كآلى عمى نفسو أال يعدؿ عنػو, كطمػ

أبي إسحاؽ أف يبحث في عربيتو عف مخرج صػحيح يحمػؿ عميػو مػا يعػدُّه خطػأ فػي 
 شعره يخمصو مف ذلؾ . 

ف كػاف مػف جانػب الفػرزدؽ  لقد كقع تنافر نفسي, كعداء شخصي بيف الرجميف, كام
أشػػد ضػػراكة كأنكػػى لمػػا عػػرؼ مػػف أخالقػػو الجفػػكة كالغمظػػة, كمػػف سػػيماه العبػػكس 

ر كضيقو كسػٌبو بأقػذع اليجػاء يصػكب لػو العػالـ كالمػو, كالتجيـ, كمع ىجاء الشاع
كال يأبو بقكلو, ككأنو أنؼ مف أف ييسب بكالـ عربي دير فصػيح, إنػو يجعػؿ عرضػو 

                                           

 .  ٖٕ/ُينظر : أدب الكاتب  (ُ)
 .  ِّٗ/ُينظر : خزانة األدب  (ِ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُُِْ 

دكف عرض العربية, كتمؾ أخالؽ السادة العممػاء القػراء, كقػد سػبؽ قبػؿ أنػو الػتمس 
 لبيتو الذم يقكؿ فيو : 

ًمنا   مى عىماًئًمنا ييمقى كىأىرحي كاًحؼى نيزجي مخيا ريرعى   عى  مى زى
ػػا, كقػػاؿ :  كالخفػػض فػػي )ريػػر( جيػػد, كتقػػديره: عمػػى زكاحػػؼ ريػػر مخيػػا » مخرجن

ديػػر أف الشػػاعر عاجمػػو باليجػػاء كالسػػب كالقػػذؼ, كمػػا دافػػع عنػػو ضػػد  (ُ)«يزجػػى
عنبسػػة الفيػػؿ, كحمػػؿ بيتػػو عمػػى مػػا يصػػحح نظمػػو ممػػا يػػدؿ عمػػى حسػػف طكيتػػو, 

 الكالـ العربي .  كحرصو عمى تطبيؽ النظاـ النحكم في
 أكلٌية النقد النحكم العممي : 

ال شؾ في أف ىذه التعقبات التي صدرت مػف ابػف أبػي إسػحاؽ الحضػرمي تجعمػو 
أكؿ ناقػد نحػػكم يسػػجؿ مالحظاتػػو النقديػػة عمػػى الشػػعر فيمػػا يخػػص النظػػاـ النحػػكم, 

مكػالـ كىك نقد عممي ميعىمؿ يدؿ عمى معرفػة بػالقكانيف النحكيػة, كالضػكابط النظاميػة ل
 العربي. 

كأركاف النقد الثالثة متكفرة فيو, كىػي الناقػد, كالػنَّص المنقػكد, كآليػة النقػد, كمػع 
لمامػو بالقاعػدة النحكيػة, فمػػـ  أف ىػذه المالحظػات النحكيػة تػدؿ عمػى سػػعة عممػو, كام
نعػػرؼ ليػػذا الناقػػد النحػػكم مػػف عمػػـ بػػالنحك سػػكل شػػذرات مبثكثػػة فػػي مظػػاف نحكيػػة 

ىبنا, كال تعطػي صػكرة متكاممػة عػف عممػو, فسػيبكيو يػذكر لػو مختمفة ال تككف لو مذ
بعض األقكاؿ التي ال تتجاكز عدد أصابع اليػديف, كمػا نقػؿ عنػو فيمػا نحػف فيػو مػف 
 آراء نقدية نحكية تخص التابع النحكم, كالحذؼ النحكم كاختالؼ حركة اإلعراب . 

                                           

 .  ٕ/ُكاة ينظر : التنبييات عمى أداليط الر  (ُ)



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُِِْ 

أنػو ال أحػد أكبػر  لقد كاف ابف أبي إسحاؽ جريئنا في نقده انطالقنا مف إيمانػو 
عمى الخطأ, كال أحػكز لمعصػمة فػي حػيف أف ديػره كػاف يتحػرج أف ينسػب الغمػط إلػى 

 العرب في كالميا . 
إف رٌد الشاعر العصػبي كىجػاءه الشػديد لػـ يغيػرا مػف الكاقػع شػيئنا, فثمػة مخالفػة 
كقعت في عدة أبيات مػف شػعر الفػرزدؽ ال تقرىػا قكاعػد النحػك, كال يستسػيغيا نظػاـ 

بيػػة النحػػكم, كال يجػػرم عمػػى سػػنف العػػرب فػػي كالميػػا الفصػػيح, كمػػا عميػػو لغػػة العر 
 القرآف الكريـ . 

كال شؾ أف ما كقػع مػف أخطػاء فػي شػعر الفػرزدؽ سػببو مػا نقمػو ابػف جنػي عػف 
إنمػػا دخػػؿ ىػػذا النحػػك فػػي كالميػػـ؛ ألنيػػـ ليسػػت ليػػـ »شػػيخو أبػػي عمػػي الفارسػػي: 

إنمػػا تيجػػـ بيػػـ طبػػاعيـ عمػػى مػػا أصػػكؿ يراجعكنيػػا, كال قػػكانيف يعتصػػمكف بيػػا, 
 . (ُ)«ينطقكف بو, فربما استيكاىـ الشيء فزادكا عف القصد 

ىػػذا كال تجيػػؿ مكانػػة الفػػرزدؽ, كدكر شػػعره فػػي المغػػة كالنحػػك, فقػػد استشػػيد شػػيل 
ػا مػف  النحاة سيبكيو بنحػك خمسػيف بيتنػا مػف شػعره عمػى قكاعػد عديػدة, بيػد أف بعضن

عميػا فػي المسػار المغػكم كالنحػكم الصػحيح, فػرحـ أبياتو تفتقر إلى تأكيؿ نحكم, يج
 اهلل ىذيف العمميف, كدفر ليما, كأقكؿ فييما ما قاؿ السخاكم: 

ٍمػرك مثمػػو  لػـ يكػػف ًفػي عصػػر عى
 

 ػػػذىا اٍلًكٍنػػػًدٌم ًفػػػي آخػػػر عصػػػر كى  كى
 

ػػػػػػػػا ٍمػػػػػػػػرك ًإنَّمى  فيمػػػػػػػػا زيػػػػػػػػد كىعى
 

 ٍمػػػرك  بنػػػى النٍَّحػػػك عمػػػى زيػػػد كىعى
 

 

                                           

 . ِْٖ/ّالخصائص  (ُ)
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ُِّْ 

 اخلامتت
كالسػػالـ عمػػى رسػػكؿ اهلل, كعمػػى آلػػو كصػػحبو كمػػف كااله,  الحمػػد هلل, كالصػػالة

 كبعد : 
فمػػػف خػػػالؿ تعقبػػػات بػػػاف أبػػػي إسػػػحاؽ لمفػػػرزدؽ يمكػػػف أف أذكػػػر جممػػػة مػػػف 

 مستخمصات البحث : 
:  أف النقد النحك البدائي ظير في عصر الرسكؿ الكريـ ػ صػمى اهلل عميػو  أكال 

فعػد زيػغ الرجػؿ « كـ فقد ضؿارشدكا أخا»كسمـ ػ  فقد أخطأ رجؿ في حضرتو فقاؿ : 
, كطمب مػف الصػحابة تقكيمػو,  في كالمو , كعدـ جريو عمى سنف كالـ العرب ضالالن
ف كانت الحادثة لـ تفصح عف نكع الخطأ الذم كقػع فيػو الرجػؿ, كمػا مارسػو عمػر  كام
ػا عميػو, فيػذا إدراؾ منػو  بف الخطاب, كأمر بضػرب صػاحبو, كقطػع عطائػو, كذـ قكمن

 كقعت , كسنف في الكالـ تغيرت .  بمخالفة في المغة
كيمضي األمر إلى مف عزل إليو كضع النحك العربػي أبػي األسػكد الػدؤلي فيجػد 
ا في التعبير كخطأ , فيصكب ليا خطأىا,  في ابنتو التي رضعت لباف العربية اعكجاجن
كيسػػير تالمذتػػو عمػػى سػػننو يحيػػى بػػف يعمػػر الػػذم ينتقػػد الحجػػاج كىػػك أحػػد األربعػػة 

لػى ىنػا كػاف « خبػر»في العػرب فػي الفصػاحة حػيف يػراه قػد رفػع المعدكديف  كػاف , كام
النقػػد يسػػيرنا يعػػال  الخطػػأ بػػأف يػػذكر الصػػكاب فيػػو دكف تعمػػيالت أك فمسػػفات أك ذكػػر 

 مصطمحات نحكية حتى عنبسة بف معداف الفيؿ الذم انتقده الفرزدؽ في قكلو : 
 عيبادزحاـ بنات الحارث بف    تريؾ نجـك الميؿ كالشمس حية 

فقػػد كقػػؼ عنػػد تأنيػػث الفعػػؿ الػػذم ينبغػػي تػػذكيره؛ إلسػػناده لمػػذكر, كىػػك الزحػػاـ 
 بال تعميؽ أك تكجيو . « يريؾ» فاكتفى بأف ردَّ عمى الشاعر بقكلو : قؿ 
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ُِْْ 

كيبػػدأ مظيػػػر النقػػػد النحػػكم الحقيقػػػي عمػػػى لسػػػاف عبػػد اهلل بػػػف أبػػػي إسػػػحاؽ, 
قباتػو أنػو مػارس النقػد كبصكرة مكسػعة, كمعممػة يمكػف أف نطمػؽ عميػو مػف خػالؿ تع

 العممي, كحكـ قكاعد النحك كمقاييسو في شعر الفرزدؽ .
 :   أننا لك استثنينا بيت ذم الرمة القائؿ : ثانينا 

يناًف قاؿى المىوي ككنا فىكانىتا   مري   كىعى  فىعكالًف ًباألىلباًب ما تىفىعؿي الخى
ؽ فػي طمبػو مػف لعدـ كقكفنا عمى سند يؤكد صحة ما نسب إلى ابػف أبػي إسػحا

ػا بػو لػذم الرمػة  ف كػاف مقطكعن الفرزدؽ إنشاد البيت كتخطئتو فيػو, ذلػؾ أف البيػت كام
إلػػى أف قصػػتو كقػػع فييػػا اضػػطراب شػػديد, كمحصػػمة الركايػػات أف سػػتة مػػف النقػػاد 
أسػندت القصػػة إلػػى كػؿ كاحػػد منيمػػا؛ ليػذا اسػػتجابة لمعطيػػات البحػث العممػػي القػػائـ 

ػا, عمى اليقيف كالبرىاف ال نؤكد ذ لؾ في حؽ عبد اهلل بػف أبػي إسػحاؽ كال ننفيػو أيضن
فاإلثبات كالنفػي عنػدم سػياف, كىػك يػدؿ عمػى أف ثمػة خطػأ يعػدُّه الناقػد فػي البيػت, 

 كيرد عميو الشاعر بأنو تفسير لمكالـ عمى دير قصده .
ف كنػا  أما األبيات الثالثة األخرل فال خالؼ في نسػبتيا إلػى ابػف أبػي إسػحاؽ كام

يا عمى الترتيب لكنيػا لمػا عرضػت عمػى العممػاء النحػاة اجتيػدكا فييػا ال نعرؼ مساق
ف  ككجد محمالن لمشاعر يخرجو مف الخطأ, كيجعؿ لو كجينا مستسادنا في العربيػة, كام

 تفاكتت تخريجات النحاة صحة كضعفنا.



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُِْٓ 

 فالناقد نفسو ابف أبي إسحاؽ كجد محمالن لمشاعر في قكلو :
مى عىماًئًمنا ييمقى كىأىرحي  كاًحؼى نيزجي مخيا رير  ًمنا  عى مى زى  عى

: أف ما كقع بيف ابف أبي إسحاؽ النحػكم كالفػرزدؽ الشػاعر يمثػؿ اتجاىنػا ثالثنا 
صػػدار  لػػبعض النحػػاة الػػذيف لػػـ يتحرجػػكا فػػي تخطئػػة العربػػي, كالطعػػف فػػي كالمػػو , كام
األحكػػاـ بتخطئتػػو مػػف منطمػػؽ أف الجػػنس العربػػي كسػػائر األجنػػاس البشػػرية لػػيس 

مف الخطأ, كقد تزعـ ىذا االتجػاه عنبسػة بػف معػداف الفيػؿ الػذم فػتح بػاب  معصكمنا
الطعف في شعر الفرزدؽ , كتبعو ابف أبي إسحاؽ كتمميذه عيسػى بػف عمػر, كيقابػؿ 
ىذا االتجاه اتجاه آخر يتحرج في نسبة الخطػأ إلػى العػرب, كيتمثػؿ ىػذا االتجػاه فػي 

 ف حبيب الضبي المستعرب .شيل القراء أبي عمرك بف العالء العربي كيكنس ب
دير أننا ال نتيـ عبػد اهلل بػف ابػي إسػحاؽ بمعػاداة الجػنس العربػي, كالحػط مػف 
لحاؽ العيب بكالمو, فالرجؿ في تعقباتػو لمفػرزدؽ كػاف سػميـ القصػد, حسػف  شأنو, كام

عػػف عممػػو الػػذم أتقنػػو أف ينتيػػؾ, أك تعطػػؿ قكانينػػو, أك  –فحسػػب  –النيػػة, يػػدافع 
يشيد لو بذلؾ دفاعو عػف الفػرزدؽ فػي نقػد عنبسػة الفيػؿ إيػاه  تيمؿ قكاعده, كالذم

 في البيت السابؽ, كجعؿ بيتو يحتمؿ الصكاب , كفسَّره بتخريجيف .
: أفَّ ىذه التعقبات تكشؼ عف عقمية ىػؤالء المػكالي الػذيف كجػدكا شػغفيـ رابعنا 

ه, كصػاركا في العمـ كالمعرفة , فشغمكا بيمػا, كتفردػكا ليمػا, فاكتسػبكا العمػـ كحصػمك 
مف حممتو كرعاتو, فبنيت بأفكػارىـ بعػض العمػـك العربيػة, كشػادكا بنيانيػا, ككضػعكا 
أقيسػػتيا كقكانينيػػا, كاجتيػػدكا فػػي عمميػػا كتفريعاتيػػا, كأسػػيمكا فػػي الثقافػػة العربيػػة 

 كالعقمية بما ال يجيؿ. 
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ُِْٔ 

ػػػا  منطػػػؽ العػػػرب , كآلػػػة اكتسػػػاب العمػػػـك  –كمػػػا يقكلػػػكف  –: أف النحػػػك خامسن
فػراغ معػارفيـ كالمعػار  ؼ, لػذا ال يسػتغرب أف ييػتـ المسػتعربكف بدراسػتو كتحصػيمو كام

, كألنػو  كثقافتيـ التي يجيدكنيا في تأسيس ىذا العمـ, كالنبكغ فيو لحاجتيـ إليػو أكالن
عمػػـ عقمػػي يناسػػب مػػا عرفػػكه مػػف عمػػـك عقميػػة فمسػػفية أك منطقيػػة فاستعاضػػكا عػػف 

ر أئمػة كسػيبكيو كيػكنس كاألخفػش منطؽ أرسطك بالنحك, فظير فيو عمماء , كتصد
أبي سعيد, كمف قػبميـ تالمػذة أبػي األسػكد الػدؤلي, كديػر ىػؤالء كىػؤالء خمػؽ كثيػر 

 أسيمكا فيو إسيامنا ال يسع أحدنا انكاره . 
 كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ
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ُِْٕ 

 ادلصادر وادلزاجع
 القرآف الكريـ : جؿَّ مف أنزلو . 

ىػػػػ تحقيػػػؽ الزينػػػي كخفػػػاجي ّٖٔر النحػػػكييف البصػػػرييف لمسػػػيرافي ت أخبػػػا  .ُ
 ـ .ُٔٔٗمطبعة البابي الحمبي 

المكتبػػة  –ىػػػ ْٕٔأشػػعار الشػػعراء السػػتة الجػػاىمييف لنعمػػـ الشػػنتمرم ت   .ِ
 الشاممة 

ىػػػ : ت : عبػػد المحسػػف الفتمػػي , ُّٔاألصػػكؿ فػػي النحػػك البػػف السػػراج ت   .ّ
 مؤسسة الرسالة . بيركت . 

دار العمػػـ لمماليػػيف , ط : الخامسػػة عشػػر  –ىػػػ ُّٔٗـ لمزركمػػي ت األعػػال  .ْ
 ـ . ََِِمايك  –آيار 

ط  –ىػ إحياء التػراث العربػي بيػركت ّٔٓاألداني ألبي الفرج األصفياني ت   .ٓ
 ىػ . ُُْٓ –أكلى 

أمالي المرتضى : درر الفكائد كدرر القالئد , لمشريؼ المرتضػى ت : محمػد   .ٔ
 ـ . ُْٓٗيسى البابي الحمبي ع –أبك الفضؿ إبراىيـ 

 المكتبة الشاممة .  –ىػ ُِْأمالي المرزكقي األصفياني ت   .ٕ

محمد أبك الفضػؿ إبػراىيـ  –ىػ ْٔٔإنباه الركاة عمى أنباه النحاة لمقفطي ت   .ٖ
 ـ . ُِٖٗالقاىرة  –دار الفكر العربي  –

سػػعد دار  –ىػػػ ُٕٖالبمغػػة فػػي تػػراجـ أئمػػة النحػػك كالمغػػة لمفيركزآبػػادم ت   .ٗ
 ـ . َََِلمطباعة كالنشر كالتكزيع ط : أكلى 
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ُِْٖ 

ىػػػ . د . الحمػػك نشػػر : ىجػػر ط : ِْْتػػاريل العممػػاء النحػػكييف لمتنػػكخي ت   .َُ
 ـ . ُِٗٗثانية 

دار الفكر لمطباعػة  –ت : العمركم  –ىػ ُٕٓتاريل دمشؽ البف عساكر ت   .ُُ
 ـ .ُٓٗٗكالنشر 

بيػػركت ط أكلػػى  –در ىػػػ . دار صػػأِٓالتػػذكرة الحمدكنيػػة البػػف حمػػدكف ت   .ُِ
 ـ. ُُٕٗ

التذييؿ كالتكميؿ في شػرح كتػاب التسػييؿ ألبػي حيػاف األندلسػي ت د. حسػف   .ُّ
 ط أكلى.  –, كباقي األجزاء دار كنكز بإشبيميا  ٓ – ُالينداكم مف 

ىػػػ . ت : عػػكض بػػف حمػػد  ّٕٕالتعميقػػة عمػػى كتػػاب سػػيبكيو لمفارسػػي ت   .ُْ
 ـ . َُٗٗط أكلى  –الفكزم 

 –سػػير أشػػعار ىػػذيؿ البػػف جنػػي ت : مجمكعػػة مطبعػػة العػػاني التمػػاـ فػػي تف  .ُٓ
 ـ . ُِٔٗبغداد  

المكتبػة  –ىػػ ّٕٓالتنبييات عمى أداليط الػركاة لعمػي بػف حمػزة البصػرم ت   .ُٔ
 الشاممة  

ىػػػ . ت : د. ِْٕتيػػذيب الكمػػاؿ فػػي أسػػماء الرجػػاؿ لممػػزم جمػػاؿ الػػديف ت   .ُٕ
 ـ. َُٖٗمؤسسة الرسالة بيركت  –بشار عكاد 

دار إحيػاء التػراث  –ت : محمػد مرعػب  –ىػػ  َّٕالمغة لنزىػرم ت  تيذيب  .ُٖ
 ـ. ََُِط أكلى  –بيركت  –العربي 

نيضػة  -ت : البجػاكم –ىػػ َُٕجميرة أشعار العرب ألبػي زيػد القرشػي ت   .ُٗ
 مصر لمطباعة كالنشر . 
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ُِْٗ 

ىػػػ . ت: ُِٓالحمػػؿ فػػي إصػػالح الخميػػؿ مػػف كتػػاب الجمػػؿ لمبطميمكسػػي ت   .َِ
 سعد سعكدم . 

ت :  محمػد رضػكاف الدايػة  –ىػػ َٗٔحماسة المغربية لمجراكم النػادلي ت ال  .ُِ
 ـ. ُُٗٗدار الفكر المعاصر بيركت طبعة أكلى  –

ىػ . ت : َُّٗخزانة األدب كلب لباب لساف العرب لعبد القادر البغدادم ت   .ِِ
 ـ . ُٕٗٗمكتبة الخانجي القاىرة ,  –عبد السالـ ىاركف 

 ة المصرية العامة لمكتاب . ط: الرابعة . الييئ –الخصائص البف جني   .ِّ

 لبناف .  –دار صادر بيركت  –ط أكلى  –ديكاف الفزردؽ   .ِْ

  .بيركت لبناف –دار الجيؿ  –ىػ ّٓٗديكاف المعاني ألبي ىالؿ العسكرم ت   .ِٓ

 ـ . ُٓٔٗالدار القكمية لمطباعة كالنشر  –ديكاف اليذلييف لمشنقيطي   .ِٔ

عبػػد  –ىػػػ ْٕٖلقػػالي ألبػػي عبيػػد البكػػرم ت سػػمط اليلػػي فػػي شػػرح أمػػالي ا  .ِٕ
 لبناف .  –دار الكتب العممية . بيركت  –العزيز الميمني 

 بيت األفكار الدكلي .  –سير أعالـ النبالء لشمس الديف الذىبي   .ِٖ

ت . د. الػريح كآخػر .  –ىػ ّٖٓشرح أبيات سيبكيو البف السيرافي يكسؼ    .ِٗ
 ـ . ُْٕٗمكتبة الكميات األزىرية , كدار الفكر 

شػػرح السػػيرافي لكتػػاب سػػيبكيو ت. أحمػػد حسػػف ميػػدلي كآخػػر . دار الكتػػاب   .َّ
 ـ . ََِٖط أكلى  –بيركت  –العممية 

لجنػػة التػػراث  –أحمػػد ظػػافر  –ىػػػ ُُٗشػػرح شػػكاىد المغنػػي لمسػػيكطي ت   .ُّ
 العربي. 



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

َُّْ 

 ـ . ُٖٗٗ –شرح مقامات الحريرم لمقيسي الشريشي   .ِّ

. ت : السػػيد إبػػراىيـ دار األنػػدلس  ىػػػٗٔٔضػػرائر الشػػعر البػػف عصػػفكر ت   .ّّ
 ـ . َُٔٗلمطباعة كالنشر ط أكلى 

 ـ . ُُٖٗدار المعارؼ  –طبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدم   .ّْ

 طبقات فحكؿ الشعراء البف سالـ الجمحي تحقيؽ : شاكر المدني .   .ّٓ

كتػػاب الشػػعر أك األبيػػات مشػػكمة اإلعػػراب ألبػػي عمػػي الفارسػػي ت : محمػػكد   .ّٔ
 ـ . ُٖٖٗمكتبة الخانجي  –الطناحي 

مكتبػػة الخػػانجي  –ىػػػ . ت : عبػػد السػػالـ ىػػاركف َُٖالكتػػاب لسػػيبكيو ت   .ّٕ
 ـ. ُٖٖٗالقاىرة 

مكتبػػػػة  –عبػػػػد السػػػػالـ ىػػػػاركف  –ىػػػػػ ّّٕمجػػػػالس العممػػػػاء لمزجػػػػاجي ت   .ّٖ
 ـ . ُّٖٗسنة  –كدار الرفاعي بالرياض  –الخانجي / القاىرة 

تح : نبيؿ  –كأجزاء حديثية أخرل  مجمكع فيو مصنفات أبي الحسف الحمامي  .ّٗ
 ـ . ََِْ –ىػ ُِْٓط أكلى  –سعد الديف حرار 

المحرر الكجيز في تفسػير الكتػاب العزيػز البػف عطيػة ت : عبػد السػالـ عبػد   .َْ
 ـ . ََُِ –دار الكتب العممية  –الشافي محمد 

تحقيؽ / محمػد جػاد  –ىػ ُُٗالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا لمسيكطي ت   .ُْ
 بدكف تاريل .  –المكتبة المصرية  –لى كآخريف المك 

 المكتبة الشاممة .  –ىػ َْٔمسائؿ االنتقاد البف شرؼ القيركاني ت   .ِْ

ط :  –دار المعػػارؼ بمصػػر  –مصػػادر الشػػعر الجػػاىمي ناصػػر الػػديف األسػػد   .ّْ



 

  

 

 
يية بيفى  كَّ  مظاىريىا كدالالتييا  ق(َُُق ( كالفرزدؽ ) ت ُُٕابف أبي إسحاؽ ) ت  الخىصيكمةي  النَّحي

 

ُُّْ 

 ـ . ُٖٖٗسابعة 

عػالـ الكتػب  –ت : عضػيمة  –ىػ ِٖٓالمقتضيب لمحمد بف يزيد المبرد ت   .ْْ
 يركت . ب –

مكتبػػة الفػػالح طبعػػة  –ىػػػ ُُْٕمػػف تػػاريل النحػػك العربػػي لسػػعيد األفغػػاني   .ْٓ
 أكلى. 

 ىػ . ّْٖالمكشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء لممرزباني ت   .ْٔ

تحقيؽ :  –ق ٕٕٓنزىة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات األنبارم ت   .ْٕ
 ـ ُٖٓٗردف الزرقاء باأل  –مكتبة المنار  –إبراىيـ السامرائي 

 ىػ . ّٕٔنكر القبس لميغمكرم ت   .ْٖ

        
 


