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انتصار ابن خالويه لفصيح ثعلب
دراسة وحتقيقا
د .حممد يلع عطا
املرشف العام ىلع قسم ابلحوث وادلراسات
بمؤسسة املعرفة للربجميات

ملخص
شغل فصيح ثعلب مساحة كبرية من اجلهود العلمية لعلماء اللغة؛ رشحا وتذييًل وانتقادا ،وممن انتقد

أبو إسحاق الزجاج (ت133ـه) ،يف عرشة مآخذ اشتهرت وشاع أمرـها ،وقد رد عليها ثًلثة علماء ،ـهم :ابن
خالويه (ت173ـه) ،وابن فارس (ت193ـه) ،واجلوايليق (ت433ـه) ،ويقوم ـهذا ابلحث بدراسة انتصار ابن

خالويه وحتقيقه ،وفق املحاور اتلايلة :أوال :بيان حركة انلقد اللغوي اعمة ومسايرتها للتصنيف ،ثم الرتكز
ْ
ىلع نقد فصيح ثعلب خاصة .ثانيا :ذكر نبذة من سرية ابن خالويه .ثاثلا :دراسة انتصار  .رابعا :ذكر املنهج
املتبع يف اتلحقيق .خامسا :إيراد انلص حمققا ومقارنا بكتب ابن خالويه األخرى ،وبرد اجلوايليق وبرشو
الفصيح اليت وصلت إيلنا.

العزو املرجيع للنص:
ْ
ْ
لب ...دراسة وحتقيقا ،املكتبة اإللكرتونية املحكمة ،نصوص ،عدد (،)2
حممد يلع عطا :انتصار ابن خالويه لفصيح ثع ٍ

السنة األوىل ،مجادى اآلخرة 3419ـه -مارس 2332م ،معهد املخطوطات العربية.
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احل ِراك انلقدي اللغوي
 :1/1اعمة
ْ
جنب يف قرون االزدـهار العليم
حركة نقد كتب اللغة وتنقيحها أمر ساير اتلأيلف واتلصنيف جنبا إىل
ٍ
ي
العريب ،فعىل سبيل املثال قام ي
األصبهان (ت173ـه) يف كتابه "اتلنبيهات ىلع أاغيلط الرواة"،
يلع بن محزة
ًّ
لغويا ،يه :نوادر أيب زياد الالكيب ،ونوادر أيب عمرو الشيبان ،وكتاب انلبات أليب
بانتقاد اثين عرش كتابا
عبيد ،وإصًل املنطق البن
حنيفة ادليْنوري ،والاكمل للمربد ،والفصيح ثلعلب ،والغريب املصنف أليب
ٍ
يد ،واحليوان للجاحظ ،واملجاز
السكيت ،واملقصور واملمدود البن وال ٍد ،ونوادر ابن األعرايب ،ومجهرة ابن در ٍ

أليب عبيدة(.)3

وكتاب "غريب احلديث" أليب عبيد القاسم بن سًلم (ت224ـه) تعقبه لك من أيب حاتم السجستان

(ت233ـه) ،وابن قتيبة (ت272ـه) بكتابه "إصًل غلط أيب عبيد يف غريب احلديث" ،فرد ىلع ابن قتيبة
(ت272ـه) أبو عبد اهلل حممد بن نرص (ت294ـه) ،ورد ىلع ابن قتيبة وىلع أيب حاتم معا ابن األنباري

(ت122ـه) يف كتابه "املشلك يف الرد ىلع أيب حاتم وابن قتيبة" وـهو مفقود ،ورد أيضا يوسف بن عبد اهلل
ْ
ْ
القفيص اتلمييم (ت112ـه) ،وابن عبْدون عبد املجيد الفهري األندليس (ت327ـه)(.)2
وألف أبو عمر الزاـهد (ت143ـه) "فائت اجلمهرة" و"فائت العني" و"فائت فصيح ثعلب" ،و"فائت

املستحسن" .وغري ذلك من نماذج كثرية تدل ىلع مسايرة انلقد اللغوي للتصنيف.

( )3انظر اتلنبيهات ىلع أاغيلط الرواة ،لعب  بن محزة ،طبع مع كتاب املنقوص واملمدود للفراء ،حتقيق عبد العزيز امليمين
الراجكويت( ،ص ،)29ط ،1دار املعارف.
( )2انظر ابن األنباري سريته ومؤلفاته ،حاتم صالح الضامن( ،ص ،)12-13دار البشائر ،دمشق ،ط2334 ،3م.
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 :2/1نقد فصيح ثعلب خاصة
وقد نقد فصيح ثعلب عدة مرات؛ فنبه ىلع فائته -كما مر -أبو عمر الزاـهد (ت122ـه) ،ونقد أبو

إسحاق الزجاج (ت133ـه) يف عرشة مواضع( ،)1ثم نقد يلع بن محزة األصفهان (ت173ـه) يف ثًلثة وعرشين
واحد.
موضع
موضعا يف كتابه "اتلنبيهات"( )4ـ اشرتك منها مع نقد الزجاج يف
ٍ
ٍ
ْ
َْ
 :3/1نقد انلَّقد
وقد رد ىلع مآخذ أيب إسحاق الزجاج ثًلثة ،ـهم:
ي
ابن خالويه (ت173ـه) ووصل إيلنا رد ويقوم ـهذا ابلحث ىلع دراسته وحتقيقه.ي
وابن فارس (ت193ـه) وضاع رد . -وأبو منصور اجلوايليق(ت433ـه) ووصل إيلنا رد وحقق ،وقد رد ىلع انتقادات الزجاج العرشة .وزاد

عليها ثمانية مواضع ،يه الالكم عن :أفصحهن وفصاحهن ،ـهرقت وأـهرقت ،أنهكه ونهكه ،أسيت وأسوت،

تفسري هليت من اليشء وعنه ،تفسري أوـهمت ،أمليت وأمللت ،أسودة وسوداء(.)3

( )1أوردـها ياقوت احلموي اكملة يف معجم األدباء ،)32-33 /3( ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسًليم ،بريوت ،ط،3
3991م ،والسيويط يف األشبا وانلظائر يف انلحو ،حتقيق :أمحد خمتار الرشيف ،)121-131/4( ،مطبواعت جممع اللغة العربية

بدمشق3927 ،م.
( )4اتلنبيهات ىلع أاغيلط الرواة( ،ص.)322-377
( )3انظر الرد ىلع الزجاج يف مسائل أخذـها ىلع ثعلب ،حتقيق :عبد املنعم أمحد صالح ،وصبيح محود الشايت( ،ص،)11-12
جامعة السليمانية3979 ،م.
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َ َ
ابن خال َويه
 :1/2ترمجته
ـهو أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد اهلمذان (ت173ـه) ،ودل بهمذان ،ورحل إىل بغداد ثم حلب ،واستقر

بها ،وملع جنمه يف اللغة وانلحو والقراءات ،واكن من رواد جملس سيف ادلولة احلمدان (ت132ـه) ،وعمل

مؤدبا ألوالد  ،ويقال :اكنت هل رحلة إىل ايلمن ،وتلَّق العلم عن كبار مشايخ عرص ؛ فأخذ انلحو واألدب
ْ
ْ
والقراءات عن :ابن دريْد (ت123ـه) ،ونفطويْه (ت121ـه) ،وأيب بكر بن األنباري (ت122ـه) ،وابن جماـهد
(ت122ـه) ،وأيب عمر الزاـهد (ت143ـه) ،وأيب سعيد الس ْريايف (ت122ـه) ،وغريـهم.

والبن خالويْه مؤلفات كثرية يف القراءات وانلحو واألدب واللغة ،جتاوزت اخلمسني مؤلفا ،ذكرتها كتب

الرتاجم ومقدمات حتقيق كتبه القليلة اليت نرشت ،وأوعبهم هلا ـهو ادلكتور عبد الرمحن العثيمني يف مقدمة
حتقيقه لكتاب "إعراب القراءات السبع وعللها" ،ثم حممود جاسم درويش يف مقدمة حتقيقه لكتاب "رش

مقصورة ابن دريد"(.)2

ويمكن تقسيم ـهذ املؤلفات إىل كتب طبعت ويه قليلة ،وكتب مفقودة ويه اغلب كتب ابن خالويه،
حيث ذكرتها املصادر ولكنها أصبحت أثرا بعد عني.
 :2/2مؤلفاته املنشورة
طبع هل كتاب "أسماء األسد" ،حققه حممود جاسم درويش ،مؤسسة الرسالة ،ط3929 ،2م ،وـهو مستل من

خمطوطة اجلزء اخلامس من كتاب ليس يف الكم العرب ،و"اشتقاق الشهور واأليام" ،طبعت قطعة منه قديما،

وطبع هل حمققا كتاب« :إعراب ثًلثني سورة من القرآن الكريم» ،ويسىم أيضا"الطارقيات"؛ ألنه بدأ فيه من
سورة الطارق إىل آخر القرآن والفاحتة .طبع حتت إرشاف مجعية دائرة املعارف العثمانية يف اعصمة حيدر

آباد ،ادلكن ،سنة 3123ـه ،كما طبع يف بريوت ،اعم 3927م .و"إعراب القراءات السبع وعللها" ،حققه عبد
الرمحن العثيمني ،مكتبة اخلانيج ،القاـهرة ،ط3992 ،3م .وكتاب «األلفات» :حققه ادلكتور يلع حسني ابلواب

يف جملة املورد العراقية ،يف األعداد 1 ،2 ،3:من املجدل احلادي عرش3922 ،م ،ونرش مرة أخرى يف مكتبة
( )2انظر :مقدمة حتقيق "إعراب القراءات السبع وعللها" ،البن خالويه ،حتقيق :عبد الرمحن العثيمني ،)29-32/3( ،مكتبة
اخلانيج بالقاـهرة ،ط3992 / 3431 ،3م .ومقدمة حتقيق "ابن خالويه وجهود يف اللغة مع حتقيق رش مقصورة ابن دريد" ،حممود
جاسم حممد( ،ص ،)12-11مؤسسة الرسالة ،ط3922/ 3432 ،3م.
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املعارف بالرياض ،اعم3922م .و«ابلديع يف القراءات اثلمان» ،حققه جايد زيدان خملف ،وأصله جزء من

أطروحة دكتورا بعنوان "اجتاـهات اتلأيلف يف القراءات القرآنية مع حتقيق كتاب ابلديع يف قراءات اثلمانية

البن خالويه" ،يف لكية اآلداب ،بغداد سنة 3432ـه3922/م ،ونرش ديوان الوقف السين ،مركز ابلحوث
وادلراسات اإلسًلمية ،بغداد3422 ،ـه2337/م .و «رسالة یف أسماء الريح» :نرشـها املسترشق ناجلربج يف سنة

3939م مع كتاب الشجر ،ونرشـها املسترشق الرويس كراتشكوفسيك يف جملة إسًلمياك ،ونرشـها ادلكتور حاتم
صالح الضامن يف جملة املورد م 1ع 4لسنة  ،3974وذيله بملحق يشتمل ىلع فوائت أسماء الريح وصفاتها،
ونرش ادلكتور حسني حممد حممد رشف ،سنة 3924م ،عن نسخة أتم وأوىف من النرشات السابقة .و«رش

ديوان أيب فراس احلمدان» :نرش سايم ادلـهان سنة  3121ـه3944 /م .ونرشته دار صادر سنة 3922م .و"رش

الفصيح" ،حققه عبد اهلل بن عمر احلاج إبراـهيم ،وخادل بن حممد اتلوجيري ،وسعيد بن يلع العمري ،نرش

مركز ابلحوث واتلواصل املعريف2337 ،م ،و«رش مقصورة ابن دريد» ،حققه حممود جاسم درويش ،ضمن
رسالة دكتورا بعنوان"ابن خالويه وجهود يف اللغة ،مع حتقيق كتابه رش مقصورة ابن دريد" ،مؤسسة

الرسالة ،بريوت3922 ،م .وكتاب "غرائب خلق اإلنسان" ،نرش حممود جاسم درويش ،يف جملة املورد العراقية،

ص ،342العدد ،2غرة أبريل 3929م ،وـهو مستل من كتاب ليس يف الكم العرب ،وكتاب «ليس يف الكم

العرب» :نرش ديرنبورج يف سنة 3294ـه ،وطبعه حممد األمني الشنقيطي(ت3113ـه) يف سنة 3127ـه ،ونرش يف

الطرف ابلهية اعم 3113ـه ،وطبع بتحقيق أمحد عبد الغفور عطار مرتني؛ األوىل سنة 3937م ،واثلانية سنة

3979م ،وطبع يف القاـهرة بتحقيق ادلكتور حممد أبو الفتو رشيف سنة 3193ـه3973/م ،ومجيع ـهذ الطبعات

ناقصة .ومنه اجلزء اخلامس ما زال خمطوطا لم يطبع ،ونسخته بالقاـهرة .و«خمترص يف شواذ القرآن» :نرش

بتحقيق برجسرتارس ،مطبعة الرمحانية بمرص ،اعم 3914م.
 :3/2مؤلفاته املفقودة

اغلب كتب ابن خالويه مفقودة نعلم اسمها ولم نر جسمها ،منها" :األخبار يف الرياض"" ،اآلفق"" ،أسماء

احلية"" ،أسماء الرسول"" ،أسماء اهلل احلسىن" أو "رش أسماء اهلل احلسىن"" ،االشتقاق"" ،اشتقاق خالويه"،
ْ
"اطرغش وابْرغش"" ،إعراب االستعاذة"" ،إعراب القراءات"" ،إعراب القرآن"" ،األمايل" أو "اتلذكرة" أو
"املجموع"" ،االنتصار أليب العباس ثعلب" ،وـهو كتابنا ـهذا" ،اإليضا يف القرآن"" ،ابلديع" أو "إعراب
القراءات"" ،تصنيف الفراسة"" ،تقفية ما اتفق لفظه واختلف معنا للزيدي"" ،تفسري بسم اهلل الرمحن

الرحيم" ،ذكر يف كتاب األلفات" ،مجع الفاعل" وجدت ذكرا هل يف جمموع خطي" ،اجلمل"" ،احلجة" أو "إعراب
القراءات" أو "شواذ القراءات"" ،زنبيل ادلروز" أو "املدور" أو "املدون"" ،رش ديوان ابن احلائك"" ،رش

قصيدة غريب اللغة نلفطويه"" ،رش املقصور واملمدود البن والد"" ،شاكة العني"" ،كتاب الصًلة الوسطى"،
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"غريب القرآن" "،كتاب "ال"" ،كتاب دلن وكأين"" ،املاءات"" ،ما ينون وما ال ينون يف القرآن"" ،املبتدئ يف

انلحو"" ،جمدول يف القراءات" ألفه لعضد ادلولة" ،املذكر واملؤنث"" ،مسألة يف قول"ربنا لك احلمد ملء

السماوات"" ،املفيد"" ،املقصور واملمدود"" ،اهلاذور" اذلي رد فيه ىلع أيب يلع الفاريس حينما ألف كتاب

"اإلغفال"؛ ردا ىلع شيخه أيب إسحاق الزجاج.
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-3-

االنتصار
 :3/1حتقيق نسبته
-لم تصلنا خمطوطة النتصار ابن خالويه ،ولكن ذكر ابن ناقيا ابلغدادي (ت423ـه) منجما يف رشحه

كما سيأيت( ،)7والسيويط (ت933ـه) جممعا يف كتابه "األشبا وانلظائر"( )2بعد إيراد مآخذ الزجاج مبارشة وهل
الفضل يف حفظه من الضياع.

يف أول الرد مذكور عبارة" :قال أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويْه الهمذ يان رمحه اهلل تعاىل".
مشايخ ابن خالويه ظاـهرون يف ـهذا االنتصار :ابن دريد ،وابن جماـهد.لم يشكك أحد يف صحة نسبته البن خالويه.َ َ َّ
 :2/3أهميته
حفظ ملمحا صغريا ملحتوى كتاب أيب حاتم السجستان (ت233ـه) املفقود؛ "ما تلحن فيه العامة"(.)9 -الوقوف ىلع معلومات جديدة لم تكن يف مصدر آخر – حسب اطًليع -مثل رواية ابن األعرايب

والطويس لشعر ابن أمحر ابلاـهب  .فقد ذكر ابن خري اإلشبيب  يف فهرسته( )33أن الطويس روى ديوان ابن أمحر
ابلاـهب  عن األصميع ولم يرش أحد إىل أنه روا عن ابن األعرايب إال ابن خالويه يف ـهذا االنتصار.

( )7رش فصيح ثعلب ،ابن ناقيا ابلغدادي ،خمطوطة مدرسة احلجيات باملوصل ،ضمن جمموع برقم .39
( )2انظر األشبا وانلظائر يف انلحو ،للسيويط ،حتقيق أمحد خمتار الرشيف ،)113-124/4( ،مطبواعت جممع اللغة العربية
بدمشق3927 ،م.

( )9قامت ست حماوالت جلمع نصوص ـهذا الكتاب من بطون املصادر ،يه حماوالت ادلاكترة :عبد العزيز مطر ،ورمضان
عبد اتلواب ،والغزايل حم مد حامد  ،واعمر باـهر اجلبايل ،وفائزة اإلدرييس ،وحممد مجعة ادلريب .انظر حبث نصوص من كتاب
حلن العامة للسجستان ،حممد مجعة ادلريب ،جملة األزـهر ،شوال 3412ـه ،يويله 2337م.)2332-2331( ،
( )33انظر فهرسة ابن خري اإلشبيب  ،حتقيق حممد فؤاد منصور( ،ص ،)133دار الكتب العلمية ،بريوت3992 ،م.
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-إضافة حلقة من حلقات اخلصومات العلمية بني ابن خالويه وعلماء وأدباء عرص  ،وبني مدرسيت

الكوفة وابلرصة.

 :3/3منهج مؤل ِفه
يذكر ابن خالويه جزءا مفيدا من مأخذ الزجاج ثم يورد انتصار مستشهدا ومستدال ،وقد أخذ الزجاج

ىلع ثعلب عرشة مواضع ،أورد منها ابن خالويه ـهنا تسعة فقط؛ ألن املأخذ العارش مرتبط باملأخذ السابق

عليه املتعلق بعزب وعزبة ،بمعىن أنه إذا صح نقد الزجاج يف رجل عزب وامرأة عزب ،فيكون حقه أن

يكون يف باب سابق يف الفصيح عنوانه"باب ما يقال لألنىث بغري ـهاء" ،وإذا لم يصح كما ذـهب ابن خالويه
ْ
فيسقط ـهذا املأخذ معه ويبَّق ماكنه يف "باب حروف منفردة" صحيحا .وقد يكون الالكم ىلع لكميت "رشدة"
ْ
و"زنية" عد مأخذين ال مأخذا واحدا.
والزتم ترتيب الزجاج يف إيرادـها رغم أن الزجاج لم يراع ترتيبها يف فصيح ثعلب ،بل قدم وأخر حسبما
اتفق؛ فقد حتدث أوال عن( :)33ع ْرق النسا ويه يف الفصيح (ص ،)91ثم عن ـهل احللم اسم أم مصدر ويه يف

ْ
الفصيح (ص ،)23ثم عن امرأة عزب أم عزبة ويه يف الفصيح (ص ،)334ثم عن ضبط اكف كسى ويه يف
ْ
الفصيح (ص ،)333ثم عن وعدت وأ ْوعدت ويه يف الفصيح (ص ،)29ثم عن المطوعة والمطوعة ويه يف

ْ
الفصيح (ص ،)349ثم عن وزن اسم املرة واهليئة من رشدة وزنية ويه يف الفصيح (ص ،)331ثم عن ضبط
ـهمزة أ ْسنمة ويه يف الفصيح (ص ،)97ثم عن ضبط ـهاء "ـه ْن" ويه يف الفصيح (ص.)312

ْ
إذن ترتيب ورودـها يف الفصيح ـهو :وعدته وأ ْوعدته ،وحلمت يف انلوم حلما وحلما ،وعرق النسا ،وأ ْسنمة،
ْ
ْ
ْ
وكسى ،ولرشد ٍة وزني ٍة ،ثم ضبط "ـه ْن" ،ثم المطوعة ،ثم رجل عزب وامرأة عزبة ،وقد أعدت ترتيبها تبعا
لرتتيب الفصيح كما سيأيت يف حدييث عن منهيج.

( )33اعتمدت ىلع فصيح ثعلب ،حتقيق يلع بن محد الصاليح ،دار طيبة اخلرضاء ،مكة املكرمة ،ط3412 ،3ـه.
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 :4/3هل اكن ابن خالويه يف انتصاره حمايدا؟
قد يصدم القارئ إذا ما قلنا :إن ابن خالويه يف انتصار ـهذا لم يكن حمايدا ،وادليلل ىلع ذلك تضارب

آرائه اليت ذكرـها ـهنا مع ما يف كتبه األخرى :فرشحه للفصيح اشرتك مع انتصار يف ثًلثة مواضع ،خالف يف
موضعني منها رأيه ـهنا ،ويف رش املقصورة اشرتك مع انتصار يف موضع وخالف فيه رأيه ـهنا ،ويه(:)32
 "أوعدته ووعدته" يف رش الفصيح (ص )377ورأيه فيه موافق لرأيه ـهنا.-و"النسا" وـهو يف رش الفصيح (ص )237ورأيه ـهناك خيالف رأيه ـهنا؛ فهو موافق للزجاج يف نقد ،

خمطئ ثلعلب ،ونص ىلع أن ـهذا من املواضع اليت تؤخذ ىلع ثعلب.

 و"عزب وعزبة" ،وـهو يف رش الفصيح (ص ،)447ورأيه ـهناك خيالف رأيه ـهنا ،ويتفق مع الزجاج.كما تعرض للالكم ىلع "النسا" يف رش املقصورة( ،)31حيث قال :وال يقال :ع ْرق النسا .إنما ـهو النساْ
بعينه ،كما ال يقال عرق األكحل ،قال امرؤ القيس:
فأنْشب أ ْظفار يف النسا * فقلْت ـهبلْت أال تنْت ْ
رص

فالنسا ـهذا :العرق" .وـهذا لكه عكس ما ذـهب إيله يف ـهذا االنتصار.
كما أنه لم يرش يف ـهذا الرد إىل رشحه للفصيح ،ولم يرش يف رش الفصيح إىل ـهذا الرد.
إذن عندنا عدة إشاكالت :أن ابن خالويه لم يرش يف أحد الكتابني لآلخر ،وأن آراء فيهما متباينة

ومتضاربة ،ولم جيد ابلاحث تفسريا ذللك؛ إال اتلعصب ثلعلب يف الرد ،واحليادية يف رش الفصيح.
 :5/3مصادره
تعددت مصادر ابن خالويه يف انتصار لفصيح ثعلب ،ومن املمكن إمجاهلا يف ما يب :
 -القرآن الكريم :حيث استشهد بسبع آيات.

( )32انظر رش الفصيح ،البن خالويه ،حتقيق عبد اهلل بن عمر احلاج إبراـهيم وآخرين ،مركز ابلحوث واتلواصل واملعريف،
2337م.
( )31انظر ابن خالويه وجهود يف اللغة مع حتقيق رش مقصورة ابن دريد( ،ص.)242
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 اآلثار :ذكر الصحابة :يلع ،وابن عباس ،وابن مسعود ،وعن اتلابعني من املفسين وذكرـهم مطلقادون حتديد.

 شيوخه :ذكر شيخه ابن دريد مرتني ،وشيخه ابن جماـهد مرة. الكتب :ذكر كتاب فصيح ثعلب ،ورسالة خطأ فصيح ثعلب أليب إسحاق الزجاج ،وعدة كتبًّ
أليب عبيد القاسم بن سًلم حيث عزا لألمايل مرة ،وللمقصور واملمدود (ظنا) مرة ،وللغريب
املصنف مرتني .وكتاب أيب عبيدة "األمثال" مرة .والضيب يف "أمثال العرب"مرة.

 ادلواوين الشعرية :ديوان ابن أمحر ابلاـهب  برواياته املختلفة :رواية ابن األعرايب واألصميعي
والطويس ،وأشار إيله مرتني .وشعر ذي الرمة حيث ذكر بيتا هل.
 املذاـهب انلحوية واللغوية :مذـهب الكوفيني وابلرصيني مطلقا دون حتديد علماء بعينهم.َ َ
 :6/3صداه يف رشوح الفصيح
ْ
بعض رشو الفصيح ذكرت بعضا من مآخذ الزجاج وانتصار ابن خالويه ،مفردين األول أو مقرنيهما،

مثل املرزويق (ت423ـه) يف رشحه( ،)34حيث ذكر يف (ص )93مأخذ الزجاج يف وعدته وأوعدته من دون انتصار
ابن خالويه ورد ـهو ،ويف (ص )119-112أشار إىل مأخذ الزجاج يف المطوعة من دون انتصار ابن خالويه .ويف
الكمه عن عزب وعزبة (ص )133لم يذكر مأخذ الزجاج وال انتصار ابن خالويه ،ولكن الكمه يشبه كثريا

انتصار ابن خالويه ـهنا .ويف (ص )297عرض بمأخذ الزجاج يف "ـهن" ورد من دون ذكر انتصار ابن خالويه،

ويف (ص )323عرض بمأخذ الزجاج ىلع عرق النسا ووافق رأيه.

وأبو سهل الهروي (ت411ـه) يف اإلسفار ذكر مأخذ الزجاج يف عرق النسا (ص )323من دون انتصار

ابن خالويه.

وابن ناقيا ابلغدادي (ت423ـه) اكن أحرص الرشا –حسبما وصل إيلنا من ـهذ الرشو  -ىلع ذكر

انتصار ابن خالويه مع مآخذ الزجاج يف رشحه( :)33فعند احلديث عن وعدت وأوعدت (ورقة 237أ وب) لم
ْ
يذكر مأخذ الزجاج وال انتصار ابن خالويه ،وعند حديثه عن احللم واحللم (ورقة 232أ) ذكر مأخذ الزجاج
( )34رش الفصيح ثلعلب ،أليب يلع أمحد بن حممد بن احلسني املرزويق ،حتقيق سليمان بن إبراـهيم العايد ،دون بيانات نرش.
( )33خمطوطة مدرسة احلجيات باملوصل ،ضمن جمموع برقم .39
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وانتصار ابن خالويه وعلق بأنه أورد ما يغين عن االعرتاض واتلأويل ،والكمه تركز لالكم ابن خالويه ويوافقه،

وعند حديثه عن النسا (ورقة 222ب) ذكر مأخذ الزجاج وانتصار ابن خالويه ثم علق" :ونظري ما حاك ابن
خالويه يف لفظ اخلرب ما روا أنس بن سريين عن أنس بن مالك قال :ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ْ
عرق النسا فقال يؤخذ إيله كبش عريب ...ذكر بقية احلديث .وعند احلديث عن أسنمة (ورقة 213أ) ذكر

مأخذ الزجاج ولم يعرض انتصار ابن خالويه تفصيًل ولكن علق قائًل" :وقد اعرض ابن خالويه قول الزجاج

بما ال يعول عليه ولم يأت حبجة وإنما تعلق بدعوى ثعلب :ابن األعرايب روى ذلك .فأخذ يف الطعن ىلع
األصميع وتزكية ابن األعرايب وأكرث من السفه واجلهل والالكم اهلجني الغث" .وعند حديثه عن كسى

(ورقة 214ب213-أ) ذكر مأخذ الزجاج وانتصار ابن خالويه وعقب بقوهل" :وإنما احتج ابن خالويه يف ـهذا
بموضع اخلًلف وـهذا الكم ظاـهر االختًلل ال خيىف زلـله ىلع من ماحله" .وعند حديثه عن رشدة وزنية

(الورقة217أ) نقل نقد الزجاج وانتصار ابن خالويه دون تعقيب ،ولم يذكر مأخذ الزجاج وال انتصار ابن

خالويه يف "إذا عز أخوك فهن" ،الورقة 239أ .وعند حديثه عن املطوعة (ورقة 223ب) ،ذكر مأخذ ثعلب دون
انتصار ابن خالويه .ويف عزب وعزبة (ورقة 229ب) ذكر مأخذ الزجاج وانتصار ابن خالويه وعقب عليه

بقوهل" :وأوضح ما فيه احتجاجه بما ذكر أبو عبيد يف املصنف فإن أبا عبيد ذكر يف كتابه عن الفراء :العزبة
اليت ال زوج هلا".

وابن ـهشام اللخيم (ت377ـه)( :)32يف (ص )337ذكر قول الزجاج يف حلم ىلع أنه قول ال مأخذ ولم يورد

ًّ
ردا .ويف (ص  )319ذكر مأخذ الزجاج يف رشدة وزنية دون انتصار ابن خالويه ووافقه ألنه القياس .ويف

(ص )233ذكر مأخذ الزجاج يف "ـهن" دون انتصار ابن خالويه وجاء رد مشابها النتصار ابن خالويه حيث

رد بأن ـهذ الرواية يف كتاب األمثال أليب عبيد ،ويف (ص )221ذكر مأخذ الزجاج يف "المطوعة" من دون
انتصار ابن خالويه ،ويف (ص )222ذكر مأخذ الزجاج يف العزب والعزبة ،دون انتصار ابن خالويه ولم يرد.

والزبيدي (ت3233ـه)( )37ذكر مأخذ الزجاج من دون انتصار ابن خالويه يف عزب وعزبة ونرص ثعلبا

بأدلة.

( )32انظر :رش الفصيح البن ـهشام اللخيم ،حتقيق مهدي عبيد جاسم ،ط3922 ،3م.
( )37انظر :تاج العروس ،الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.)123/1( ،
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 :7/3مقارنته برد اجلوايليق
جاء رد اجلوايليق-كما يظهر يف حوايش اتلحقيق -مركزا ىلع تفنيد ما اكن رواية أو سمااع؛ ألن ـهذا ـهو

أساس اخلًلف بني مدرسيت الكوفة وابلرصة ،وذكر يف كثري من املسائل أن مأخذ ثعلب سببه الرأي والقياس
وترك الرواية كما قال يف رد ىلع أوعدن (ص ،)11-12واتهم الزجاج يف رد لرشدة وزنية (ص )17-13بأنه

اكن قليل السماع ،ويف رد يف "ـهن" (ص ،)43بدأ بقوهل" :ـهذا رد ىلع العرب لغتها بما يقع هل وـهو أقبح".

وقد وافق ابن خالويه يف الرد يف اغلب املواضع وإن اختلف عنه يف طريقة املعاجلة؛ وقال حمققه يف موضع

(ص":)11رد اجلوايليق مطابق لرد ابن خالويه"(.)32

وـهذا التشابه ال يعين ضياع خصوصية اجلوايليق؛ فقد تفرد بأمور عن ابن خالويه ،فقد جاء رد اجلوايليق

يف احللم (ص )24يف اإلطار نفسه غري أنه لم ينقض استشهاد الزجاج باآلية كما فعل ابن خالويه .ويف (ص)23

جاء رد اجلوايليق مشابها لرد ابن خالويه ،حيث اعتمد ىلع كتب اتلفسري واستخدامها لعرق النسا ،ولكنه
أضاف إىل ذلك قول بعض اللغويني وقول الزجاج نفسه يف معان القرآن؛ حيث استخدمها(.)39

وبينما يف رد" أسنمة" أوجز ابن خالويه الرد يف بيان ترجيح الكوفيني البن األعرايب ىلع األصميع ،جاء رد

اجلوايليق( ،ص )12أكرث إسهابا ،ولم خيطئ رواية ابن األعرايب ،وذكر اللغات اليت وردت يف "أسنمة" وعلتها،

وشاـهدا ىلع أحدـها.

ويف "كسى"رد اجلوايليق (ص )29بأن الكس أفصح وذكر انلقول اليت تدل ىلع ذلك وبعض انلقول اليت

ختطئ غري  ،ونقد ما ساقه الزجاج ىلع أنه حقيقة ال تقبل الشك وـهو قوهل بأن ابلرصيني والكوفيني ال

خيتلفون يف أن الصحيح "كسى".

وجاءت حدة اجلوايليق يف رد أكرث انضباطا حيث قال يف "ـهن" (ص" :)43ـهذا رد ىلع العربية بما يقع هل

وـهذا أقبح مما سبق" .بينما احتد أكرث ابن خالويه وقال" :الزجاج اكن قليل العلم باللغة"(.)23
( )32انظر الرد ىلع الزجاج يف مسائل أخذـها ىلع ثعلب ،الصفحات املذكورة أىلع.
( )39انظر معان القرآن للزجاج ،حتقيق عبد اجلليل عبد شليب ،)441/3( ،اعلم الكتب ،ط3922 ،3م.

( )23ذكر ياقوت يف معجم األدباء ( )333/3ما يتفق مع ـهذا الرأي؛ حيث ذكر أن الزجاج عندما طلب منه أن يفس كتاب
"جامع املنطق" استعار كتب اللغة من ثعلب ي
والسكري؛ ألنه اكن ضعيف العلم باللغة .وقد رد حمقق معان القرآن للزجاج
ىلع ـهذ الشبهة يف مقدمة اتلحقيق.
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ويف "املطوعة" جاء رد اجلوايليق (ص )14موجزا كرد ابن خالويه ،وانصب أيضا ىلع أن ـهذا بهت وال الكم

فيه ،وأنها ما رويت إال بالتشديد.

ويف "عزبة" جاء رد اجلوايليق (ص )27منظما وخمتلفا مع ابن خالويه بعض اليشء؛ حيث بدأ حجاجه

بالرواية عن الفراء والكسايئ بأنه جيوز عزبة ،ثم ذكر القياس وـهو أن الصفات اليت تصلح للمذكر واملؤنث

وجب إحلاق اهلاء بها ،ثم نقض الشاـهد اذلي استشهد به الزجاج بأنه ال يدل ىلع أن "عزبة" ممتنعة ،ثم فهم
ْ
أن الزجاج يقول بأن خصم ال جتمع وال تثىن ،ونقد ذلك ،وذكر ديلًل ىلع تثنيتها قوهل تعاىل﴿ :خصمان بَغ
ْ
بعضنا ىلع بع ٍض﴾ ،وـهذا وـهم منه يف الفهم أو مغالطة كما قال حمققه ،وابن خالويه لم يفهم من الكم الزجاج
ذلك بل فهم أنه يتحدث عنها كصف ٍة تصلح للمذكر واملؤنث بدون ـهاء.
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- 4منهيج يف اتلحقيق
نسخت انلص من كتاب األشبا وانلظائر للسيويط ،ثم أعدت مقابلته عليه للتأكد من صحة انلقل. قابلته ىلع ما أورد ابن ناقيا ابلغدادي من نصوص. أعدت ترتيبه وفقا لرتتيب فصيح ثعلب.رقمت ردود ابن خالويه :أوال ،ثانيا ،وـهكذا ،ووضعتها بني معقوفني.ربطته بالفصيح ،طبعة يلع بن محد الصاليح.ربطته بكتب ابن خالويه األخرى :رش الفصيح ،ورش املقصورة ،وليس يف الكم العرب. ربطته برد اجلوايليق.ربطته برشو الفصيح اليت وصلت إيلنا.ضبطته ضبطا ًّتاما.
عرفت باألعًلم.-قدمت هل بادلراسة السابقة.
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َْ ََ
َ
خالوي ِه الهمذان
بن
انتصار أيب عب ِد اهللِ احل ِ
بن أمحد ِ
سني ِ
َْ َ
َ َّ
ب
أليب العب ِ
اس ثعل ٍ

ْ
ْ َ َ َّ َ
َّ َّ
الزجاج
يف ما تتبعه علي ِه أبو إِسحاق
َ َ
َِ
اَل َأ ْمجَعنيَ
رمحهم اهلل تع
ِ
قال أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن خالويْه الهمذ ي
ان رمحه اهلل تعاىل:
[أوال]( :)23وأما قوهل :وعدته الرش فإذا لم تذكر الرش قلت :أ ْوعدته بكذا ،وزعم أنه نقض ملا أصل .فقد
غلط؛ ألن ثعلبا إنما قال :وع ْدت الرجل خ ْريا ًّ
ورشا؛ ألن اهلل تعاىل قال ﴿ :انلار وعدـها اّلل اذلين كفروا﴾
ْ
ْ
ْ
[احلج ،]72:فهذا يف الرش ،وقال اهلل عز وجل﴿ :وإذ يعدكم اّلل إحدى الطائفتني﴾ [األنفال .]7:فهذا يف
ْ
ْ
ْ
اخلري ،فإذا لم تذكر الرش قلت :أ ْوعدته .ىلع اإلطًلق ،ووعدته ىلع اإلطًلق يف اخلري ،فإذا قرنتهما ووصلتهما
ْ
جاز استعماهلما مجيعا يف اخلري والرش ،كما تقول :وع ْدته خريا ًّ
ورشا ،وأمجع اجلميع ىلع أنك إذا قلت :أ ْوعدته

بكذا ال يكون إال يف الرش ،ال خًلف يف ذلك ،وأنشدوا(:)22

ْ
أ ْوعدن بالسجن واألداـهم
ْ
ْ
ْ
رجب  ورجب  شثنة المناسم

()21

()23قال ثعلب يف الفصيح (ص ،)29يف آخر ابلاب السادس :باب فعلت وأفعلت باختًلف املعىن" :ووعدت الرجل خريا
ْ
ًّ
ورشا ،فإذا لم تذكر الرش قلت :أوعدته .وأوعدته بكذا وكذا :تعين الوعيد".
()22ابليتان للعديل بن الفرخ .انظر :العديل بن الفرخ حياته وشعر  ،حتقيق نوري محودي القييس (ص ،)127جملة لكية
اآلداب جامعة بغداد العدد اتلاسع ،مطبعة اإلدارة املحلية بغداد3972 ،م.

() 21قال اهلروي يف إسفار الفصيح ،حتقيق أمحد سعيد قشاش( ،ص ،)422اجلامعة اإلسًلمية باملدينة املنورة ،السعودية،
ْ
3423ـه" :.تقدير  :أوعدن بالسجن ،وأوعد رجب  باألداـهم ،ويه القيود ،وشثنة :أي قوية عليها".
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ْ ()24
ي
واألصميع :أ ْوعدته بالرش ال غري مع ابلاء(.)23
زيد وأبو عبيدة
وقال ابن دري ٍد  :مما أمجع عليه أبو ٍ

()24مجهرة اللغة ( )3223/1حتت باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة مما تكلمت به العرب من فعلت وأفعلت واكن
األصميع يشدد فيه وال جيز أكرث .

()23نقد ابن خالويه ـهنا ذو شقني ،فهو حتدث عن استخدام أوعد يف اخلري والرش إذا قرنت بوعد ،واستخدامها يف الرش إذا
انفردت ،ثم حتدث عن استخدام "بكذا" بعد أوعد.

وقال ابن خالويه يف رش الفصيح (ص" :)372-377يقال :وعدته خريا ،ووعدته رشا ،غري أنك إذا لم تذكر اخلري والرش فقلت:
وعدته تريد اخلري ،وإذا قلت أوعدته تريد الرش ،وأنشد:

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
وإن وإن أ ْوعدته أ ْو وعدته * لمخلف إيعادي ومنجز م ْوعدي

وقال آخر:

ْ
ْ
ْ
ْ
أ ْوعدن بالسجن واألداـهم * رجب  ورجب  شثنة المناسم".

وقال املرزويق يف رشحه(ص" :)93قال أبو إسحاق الزجاج :قلت ثلعلب :قولك بكذا ينقض ما أصلته؛ ألن "وعد" بإطًلقه

ضمان يف اخلري ،وأوعد ضمان يف الرش ،وال حاجة إىل "بكذا" .ويمكن أن يقال يف جوايه" :بكذا" إشارة إىل نوع مما يتوعد
به ،وإذا اكن القصد إىل اتلنويع احتيج إيله ،أال ترى قوهل:

ْ
أ ْوعدن بالسجن واألداـهم

وقول اآلخر:

ْ
أت ْوعدن بق ْومك يا ْابن سعدى

واملنكر أن يقال :أوعدن بالرش .فاعلمه إن شاء اهلل تعاىل".
واجلوايليق جاء رد موافقا لرد ابن خالويه ،وقال حمققه" :رد اجلوايليق مطابق لرد ابن خالويه" .غري أن اجلوايليق بدأ رد باتلأكيد
ىلع أن رأي الزجاج ـهو رأي من يأخذ اللغة بالرأي ال بالسماع .انظر الرد ىلع الزجاج يف مسائل أخذـها ىلع ثعلب ،للجوايليق،

(ص.)11-12
ويف خزانة األدب (" :)322/3قال أبو يلع :ويمكن أن يقال يف جوابه بكذا إشارة إىل نوع مما يتوعد به ،وإذا اكن القصد إىل
اتلنويع احتيج إيله أال ترى قوهل :أوعدن بالسجن واألداـهم وقول اآلخر :أتوعدن بقومك يا ابن سعدى .واملنكر أن يقال:

أوعدن بالرش .فاعلمه .انتىه".
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ْ
[ثانيا]( :)22وأما قوهل يف :حلمت يف انلوم حلما وحلم .فقد غلط أنه أقام االسم مقام املصدر .فخطأ؛ ألن
ْ
ْ
احللم مصدر واسم ،يقال :رعب الرجل رعبا ورعبا ،وحلم الرجل حلما وحلما ،وـهذا مما وافق االسم فيه
ْ
ْ
ْ
ْ
ًلن علم .فالعلم مصدر واسم.
املصدر ،مثل :انلقص والعلم ،تقول :علمت علما ،ويف ف ٍ
ْ
ْ
وأما احتجاجه بقوهل تعاىل﴿ :ل ْم يبْلغوا احللم منك ْم﴾ [انلور .]32:فهذ حجة عليه؛ ألنه أراد املصدر

ـههنا؛ أي:لم يبلغوا االحتًلم.

وأما قوهل :حسب احلساب ولم يقل ْ
احلسب .فخطأ فاحش؛ فإن العرب قد تذكر االسم يف موضع املصدر،
ْ
ْ
فيقولون" :أعطيْته عطاء" .يف موضع إعطاءٍ ،و"ـهذا يوم عطاء اجلند" و" :عطاء األمري" ،وكما استغنوا بلفظ
ْ
االسم عن املصدر كذا استغنوا باحلساب عن احل ْسب .وال سيما إذا اكن ْ
احلسب لفظا يشبه الكفاية ،وح ْسبك
أي كفاك(.)27

ي
ثعلب" :ع ْرق النسا" .فقد أمجع لك م ْن فس القرآن من الصحابة واتلابعني ريض اهلل
[ثاثلا]( :)22أما ق ْول
ٍ
ًّ
ي
ْ
ْ
ْ
عنهم وـهلم ًّ
جرا أن معىن قوهل تعاىل﴿ :لك الطعام اكن حًل بلين إرسائيل إال ما حرم إرسائيل ىلع نفسه﴾
اس( ،)13وعبد اهلل بن مسعو ٍد(- )13ريض
[آل عمران .]91:حلوم اإلبل وأبلانها؛ فقال يلع( )29وعبد اهلل بن عب ٍ
ْ
()22قال ثعلب يف الفصيح( ،ص ،)23ابلاب العارش ،باب من املصادر" :وتقول :حل ْمت يف انلوم أحلم حلما وحلما ،وأنا حالم
وحلمت عن الرجل حلما ،وأنا حالم ،وحلم األديم حيلم حلما :إذا تثقب".

()27جاء رد اجلوايليق (ص )24يف اإلطار نفسه غري أنه لم ينقض استشهاد الزجاج باآلية كما فعل ابن خالويه.
وجاء رد ابن ناقيا (ورقة 232أ) تركزا لالكم ابن خالويه ويوافقه.
()22قال يف ثعلب يف الفصيح( ،ص ،)91يف ابلاب اثلان عرش ،باب املفتو أوهل من األسماء" :وـهو ع ْرق النسا".
()29اذلي وجدته منسوبا لعب  قول السيويط يف ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور ،)229/1( ،حتقيق عبد املحسن الرتيك باتلعاون
مع مركز ـهجر ،مرص ،ط2331 ،3م ":وأخرج عبد بن محيد عن اعمر أن ًّ
عليا ريض اهلل عنه قال يف رجل جعل امرأته عليه
حراما ،قال :حرمت عليه كما حرم إرسائيل ىلع نفسه حلوم اجلمل".
()13انظر تفسري الطربي (.)32/3
( )13لم أجد ـهذا القول منسوبا هل ،واذلي وجدته ":أخرج اثلوري يف جامعه وابن املنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن

مسعود أنه يجء عند بطعام فتنىح رجل فقال :إن حرمته أن ال آكله .فقال :ادن فلك وكفر عن يمينك ،ثم تًل ـهذ اآلية إىل
ْ
قوهل{ :وال تعتدوا}" .انظر الروايات اتلفسريية يف فتح ابلاري ،عبد املجيد الشيخ عبد ابلاري( ،ص ،)423-424وقف السًلم
اخلريي ،ط2332 ،3م.
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ي
ْ
ْ ْ
ْ
()12
ب أن يرتك
اهلل عنهم -ولك من فس القرآن  :إن يعقوب عليه السًلم اكن به عرق النسا .فلم جيز ثلعل ٍ
لفظ أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ويأخذ بقول الشاعر(:)11
ْ
ْ
فأنشب أظفار يف النسا

()14

[رابعا]( :)13وأما قوهل" :يه أ ْسنمة بالضم .فاجلواب ساقط عن ـهذا ،ومعارضة الزجاج فيه جهل؛ ألن
بطبقات وأ ْورع(.)12
الكوفيني عندـهم أن ابن األعرايب أعلم من األصميع
ٍ

()12ممن قال به أيضا جماـهد وقتادة والسدي والضحاك وأبو جملز ،انظر :تفسري الطربي ،)323-372/3( ،وادلر املنثور للسيويط
(.)229-222/1

وقد ورد عن قتادة أيضا روايات من دون لكمة "عرق" ،واستخدمهما الك يف حمل اآلخر؛ فقد روى الطربي بسند عن قتادة،
قال" :ذكر نلا أن اذلي حرم إرسائيل ىلع نفسه أن األنْساء أخذته ذات يللة  ،فأ ْسهرتْه  ،فتأىل إن اّلل شفا ال ْ
يطعم نسا أبدا
ٍ
فتتبع ْ
ت ْ
بنو العروق بعد ذلك خيرجونها من اللحم" .انظر تفسري الطربي (.)321/3
()11ابليت المرئ القيس ،وـهو يف ديوانه ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراـهيم( ،ص ،)323دار املعارف3924 ،م.
ْ
()14قال ابن خالويه يف الفصيح( ،ص" :)237ـهذا مما خيطأ فيه ثعلب؛ ألن النسا ع ْرق مثل األكحل واأل ْبهر ،فًل يقال :ع ْرق
ْ
ْ
ي
األكحل؛ ألن األكحل ـهو الع ْرق ،والنسا الع ْرق ،فًل يقال :ع ْرق النسا ،وـهو م ْسَت من الفخذين فيستمد يف الرجلني ،وـهما
ْ
ْ
نسيان اثنان ،واجلمع األنساء" .ونًلحظ الفرق يف املوقف من اخلطأ.
وقد خطأ ثعلبا يف ـهذا املوضع أيضا يلع بن محزة يف اتلنبيهات ناقًل عن أيب القاسم الزجاج نقد  ،وـهو املأخذ الوحيد املشرتك
مع مآخذ الزجاج ،رغم أن محزة أورد ثًلثة وعرشين مأخذا ،ولعله لم يوافق الزجاج يف بقية مآخذ فسكت عنها ولم ينقلها،
ًّ
معزوا إيله .انظر اتلنبيهات ىلع أاغيلط الرواة ،لعب  بن محزة( ،ص.)323
ووافقه يف ـهذا املأخذ فقط فذكر

وجاء رد اجلوايليق (ص )23مشابها لرد ابن خالويه ،حيث اعتمد ىلع كتب اتلفسري واستخدامها لعرص النسا ،ولكنه أضاف
إىل ذلك قول بعض اللغويني وقول الزجاج نفسه يف معان القرآن؛ حيث استخدمها؛ حيث قال يف "معان القرآن"" :وقيل يف

اتلفسري إن ذلك الوجع اكن عرق النسا" .انظر معان القرآن للزجاج (.)441/3

وذكر ابن ناقيا ابلغدادي (ورقة 222ب) مأخذ الزجاج ورد ابن خالويه ثم علق" :ونظري ما حاك ابن خالويه يف لفظ اخلرب ما
روا أنس بن سريين عن أنس بن مالك قال :ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عرق النسا فقال يؤخذ إيله كبش عريب،

ذكر بقية احلديث .ورقة  222ب.

()13قال يف الفصيح (ص ،)97باب املفتو أوهل من األسماء" :وموضع يقال هلا أ ْسنمة".
( )12بينما أوجز ابن خالويه الرد ـهنا يف بيان ترجيح الكوفيني البن األعرايب ىلع األصميع ،جاء رد اجلوايليق( ،ص )12أكرث
إسهابا ،ولم خيطئ رواية ابن األعرايب ،وذكر اللغات اليت وردت يف "أسنمة" وعلتها ،وشاـهدا ىلع أحدـها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصار ابن خالويه لفصيح ثعلب

ـــــــ

22

تراثنــا ــــــ

النرش اإللكرتوين املحكم باعتماد املعهد :نصوص عدد ()2

ْ
[خامسا]( :) 17وأما قوهل :إن االختيار "كسى" بالفتح؛ ألن النسب إيله كسوي .فخطأ عظيم؛ ألن
ْ
ْ
ْ
ْ
ًّ
عربيا ولم يك ْن يف األصل كسى وال كسى ،إنما ـهو بالفارسية خسو بضم اخلاء ،وليس
"كسى" ليس
ْ
ْ
لفظ آخر ،فإن فتحت أو كست فقد أصبت
يف الكم العرب اسم يف آخر واو قبلها ضمة فعربته العرب إىل ٍ
ْ
ْ
ْ
ْ
والكس أجود؛ ألن فعىل يشبه االسم املفرد ،مثل الشعرى وذكرى ،فلما اكن كسى رجًل واحدا والشعرى
ْ
ْ
جنما واحدا رد إىل ألفاظهم ،ولو قالوا "كسى" أشبه اجلمع مثل قتىل وج ْرَح ،فلما نسب إيله انفتح فقالوا
ْ
ْ
ْ
(كسوي)؛ ألن الكس مع ياء النسب مستثقل ،أال ترى أنهم يقولون يف "تغلب"" :تغليب" ،وليس يشبه
ْ
ْ
رـهم ومعزى؛ ألن درـهما ليس فيه لغتان الكس والفتح ،وكذلك معزى ،ال يقال درـهم
"كسوي" النسب إىل د ٍ
وال معزى فيختار يف النسب الفتح؛ خلفته ،وـهو واضح حبمد اهلل(.)12

وحدثنا ابن دريد( )19عن أيب حاتم  -واكن من أشد انلاس ي
تعصبا ىلع الكوفيني يف كتاب "ما يلحن فيه
ٍ
ٍ
ْ
عبيد( )43أن الكس أفصح.
العامة"( :- )43أن كسى بالكس أفصح من الفتح .وكذلك ذكر أبو
ٍ
وذكر ابن ناقيا (ورقة 213أ) مأخذ الزجاج ولم يعرض رد ابن خالويه تفصيًل ولكن علق قائًل" :وقد اعرض ابن خالويه قول

الزجاج بما ال يعول عليه ولم يأت حبجة ،وإنما تعلق بدعوى ثعلب :ابن األعرايب روى ذلك .فأخذ يف الطعن ىلع األصميع
وتزكية ابن األعرايب وأكرث من السفه واجلهل والالكم اهلجني الغث".
()17قال ثعلب يف الفصيح( ،ص ،)333ابلاب اثلالث عرش ،باب املكسور أوهل" :تقول...وكسى".

()12رد اجلوايليق (ص )29أن الكس أفصح وذكر انلقول اليت تدل ىلع ذلك وبعض انلقول اليت ختطئ غري  ،ونقد ما ساقه
الزجاج ىلع أنه حقيقة ال تقبل الشك وـهو قوهل بأن ابلرصيني والكوفيني ال خيتلفون يف أن الصحيح "كسى".

وذكر ابن ناقيا (ورقة214ب -ورقة 213أ) مأخذ الزجاج ورد ابن خالويه وعقب بقوهل" :وإنما احتج ابن خالويه يف ـهذا بموضع
اخلًلف وـهذا الكم ظاـهر االختًلل ال خيىف زلـله ىلع م ْن ماحله".

ْ
ْ
()19اذلي وجدته ـهو قول ابن دريد يف اجلمهرة ( " :)3322/2فأما كسى فاسم مذكر معرب ،وقد قالوا كسى بالفتح أيضا".

()43ـهو أبو حاتم السجستان( ،ت233ـه) ،وهل من الكتب" :تفسري غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية" ،حققه حممد أمحد
ادلايل ،وسؤاالته لألصميع عن فحولة الشعراء ،حققه حممد حودة سًلمة ،وما تلحن فيه العامة املذكور ـهنا وـهو مفقود.

ًّ
روميا ،طلب العلم ورحل للكوفة
()43ـهو أبو عبيد القاسم بن سًلم( ،ت221ـه) ،ودل بهراة ،يف خراسان ،واكن أبو عبدا
وابلرصة ،ثم اعد خلراسان وعمل مؤدبا ألوالد ـهرثمة بن أعني وايل الرشيد ،ثم رحل ملرو ثم أدب أوالد طاـهر بن احلسني يف رس
ٍّ
من رأى ،وغريـها من الرحًلت واملناصب حىت تويف بمكة اعم (224ـه) ،برع يف القرآن والفقه والعربية واألخبار ،اكن دينا
وراع ،من كتبه الغريب املصنف وغريب احلديث ،وفضائل القرآن واألموال .انظر ترمجته يف مقدمة حتقيق كتابه "األمثال"،
حتقيق عبد املجيد قطامش ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط3923 ،3م
ولعله ذكر ما ورد أىلع يف كتابه املفقود املقصور واملمدود.
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ْ
ْ
ْ
[سادسا]( :)42وأما قوهل :لرشد ٍة وزني ٍة ،وإنما جيب أن يكون بالفتح مثل رضبته رضبة .فهذا خطأ؛ ألنه
ْ
جماـهد ،عن السمري ،عن الفراء ،أن العرب تقول :حججت حجة
قد جياء بالكس والفتح والضم؛ حدثنا ابن
ٍ
ْ
واحدة؛ بالكس ،ورأيته رؤية واحدة؛ بالضم ،وسائر الكم العرب بالفتح ،ومما جياء بالكس "وعدته عدة" ،و:
ْ
ٍّ ْ
ْ
"وزنته زنة" ،وأما االسم فيجاء ىلع فعل ٍة(﴿ :)41وللك وجهة﴾ [ابلقرة]342:؛ اسم ،ولو اكن مصدرا لقيْل :جهة.
ْ
ْ
ْ
ْ
فأما اهليئة واحلال فبالكس :ما أحسن ركبته وجلسته وعمته ،واختيار الكوفيني" :ودل فًلن لزني ٍة ورشدة
وخبْث ٍة" .واختيار ابلرصيني الفتح ،وأما "غية" فإمجاع أنها مفتوحة()44؛ استثقاال للكس مع ايلاء والتشديد(.)43
[سابعا]( :)42وأما قوهل":إذا عز أخوك فه ْن" .فهو بضم الهاء ،وـهذا مثل أسري يف الكم العرب وأشهر من
ي
الفرس األبْلق ،وكذلك روا لك م ْن ألف كتابا( :)47أبو عبيدة يف "املجلة اثلانية"( ،)42وأبو عبيْ ٍد يف "األمايل"(،)49

ْ
ْ
()42قال ثعلب يف الفصيح( ،ص ،)331ابلاب اثلالث عرش ،باب املكسور أوهل" :وـهو لرشد ٍة وزني ٍة".
ْ
()41يف األشبا وانلظائر" :فعله".

()44دعوى اإلمجاع دعوى عريضة بًل ديلل ،فقد قال ابن دريد يف اجلمهرة" :)244/3( ،وفًلن ودل غي ٍة ،وقالوا ودل غي ٍة ،أي
ْ
لزنية" .وكذلك اجلوايليق يف رد (ص )12ذكر الوجهني عن الكسايئ.
()43جاء رد اجلوايليق (ص )17-13يف اإلطار نفسه ،وأرجع سبب اخلًلف لقياس الزجاج مع وجود الرواية.
ونقل ابن ناقيا (الورقة 217أ) مأخذ الزجاج ورد ابن خالويه من دون تعقيب.
()42قال ثعلب يف الفصيح( ،ص ،)312ابلاب السابع والعرشين ،باب ما جرى مثًل أو اكلمثل" :يقال إذا عز أخوك فه ْن".
()47يقصد لك من ألف كتابا يف األمثال.
()42مفقود ،وقد ذكر يف الفهرست(ص )23أن أبا عبيدة هل كتاب يف األمثال.
( )49ـهو أبو عبيد القاسم بن سًلم ،وتقدمت ترمجته ،وكتابه األمايل اذلي أحال عليه ابن خالويه ـهنا مفقود ،وقد ذكر ـهذا
املثل يف كتابه "األمثال" (ص.)332-333
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ْ
واملفضل الض ي
يب( ،)33وليس مأخوذا مما ذـهب إيله الزجاج؛ ألنه اكن قليل العلم باللغة( ،)33فقوهلم :إذا عز
أخوك فه ْن" .ليس من الهوان ،وال من وـهن ،وال ْ
من ـهان يه ْني ،وإنما ـهو من اله ْون ،وـهو من الرفق ي
والسكون.
ْ
قال اهلل تعاىل يف صفة املؤمنني﴿ :اذلين ي ْمشون ىلع األ ْرض ـه ْونا﴾ [الفرقان .]21:معنا  :يمشون ىلع األرض
بالسكينة والوقار ،فإذا عز أخوك واشتط فرتفق أنت و ْ
لن ،وقال الشاعر(:)32
ْ
ْ
دببْت لها الرضاء وقلت أ ْبَّق * إذا عز ْابن عمك أن ته ْونا

ي
األصميع وابن األعرايب
وال يكون األمر من يهون إال ـه ْن ،وـهذا الشعر البن أمحر ابلاـهب  ،وروا
ي
والط ي
ويس وال نعلم خًلفه(.)31

( )33املفضل الضيب ـهو املفضل بن حممد بن يعب  من بين سعد بن ضبة ،كنيته أبو عبد الرمحن ،وأو العباس ،اكن جد من
موظيف ادلولة األموية ،ودل يف الكوفة ونشأ بها ،من شيوخه اعصم بن أيب انلجود يف القراءات ،وسماك بن حرب يف األخبار

والشعر ،واألعمش يف احلديث ،وغريـهم ،اشرتك يف ثورة انلفس الزكية ،هل كتاب يف العروض ،وكتاب يف معان الشعر ،وكتاب
يف األلفاظ ،واملفضليات ،وأمثال العرب ،وصلنا منها األخريان ،تويف (373ـه) تقريبا .انظر مقدمة حتقيق كتابه أمثال العرب.
واملثل وقصته يف كتابه أمثال العرب( ،ص ،)313حتقيق إحسان عباس ،دار الرائد العريب ،بريوت ،بلنان ،ط3921 ،2م.
()33أرشت يف ادلراسة إىل أنه قد ذكر ياقوت يف معجم األدباء ( )333/3ما يتفق مع ـهذا الرأي؛ حيث ذكر أن الزجاج عندما
طلب منه أن يفس كتاب "جامع انلطق" استعار كتب اللغة من ثعلب ي
والسكري؛ ألنه اكن ضعيف العلم باللغة .وقد رد
حمقق معان القرآن للزجاج ىلع ـهذ الشبهة يف مقدمة اتلحقيق.

وجاءت حدة اجلوايليق يف رد أكرث انضباطا حيث قال (ص" :)43ـهذا رد ىلع العربية بما يقع هل".
()32ابليت البن أمحر يف شعر  ،مجع وحتقيق حسني عطوان( ،ص ،)323مطبواعت جممع اللغة العربية بدمشق.
()31ـهذ املعلومة إضافة جديدة؛ حيث لم يذكر أي مصدر-حسب اطًليع -أن ديوان ابن أمحر روا ابن األعرايب(213ـه)
والطويس(ت233ـه) ،حىت حمقق ديوان ابن أمحر وجامع شعر لم يذكر ـهذ املعلومة ،انظر مقدمة حتقيق شعر ( ،ص.)4-1
ولكن رواية األصميع ذكرـها ابن خري اإلشبيب  يف فهرسته (ص.)133
ولم خيرج رد اجلوايليق(ص )43عن إطار رد ابن خالويه ،حىت ظهرت منه حدة يف رد ـهذا املأخذ تماما كما ـهنا ولكن بشلك
أكرث تعقًل.
وقال ابن ـهشام اللخيم يف رشحه للفصيح (ص" :)233أخذ عليه أبو إسحاق الزجاج يف ضم اهلاء من ـهن ،وقال :إنما الالكم:
إذا عز أخوك فهن ،بكس اهلاء ،من :ـهان يهني ،إذا الن ،ومنه قيل :ـهني لني؛ ألن ـهن بضم اهلاء من :ـهان يهون ،وـهان يهون

من اهلوان ،والعرب ال تأمر بذلك ،وال معىن ـهذا الالكم يصح لو قاتله.
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ْ
[ثامنا]( :)34وأما قوهل ثلعلب :إن يف الفصيح" :ـهم المطوعة" باتلخفيف ،وإنما ـهم المطوعة بالتشديد ،وأن

ثعلبا قال :ما قلت إال بالتشديد .فقال :ما قلت إال باتلخفيف ،فهذا ماكبرة العيان ،واحلجة ىلع ـهذا

ساقطة(.)33

[تاسعا]( :)32وأما قوهل يف :رجل عزب إنه مصدر ال تدخله اهلاء .فخطأ عظيم؛ ألن العزب اسم وصفة

بمزنلة العازب ،قال ابن أمحر(:)37

ْ
حىت إذا ذر ق ْرن الش ْمس صبحها * أرضي ابن قران بات الوحش والعزبا

قال الشار  :أما إنكار أيب إسحاق ـهن ،بضم اهلاء؛ فهكذا روا أبو عبيد يف األمثال ولم يذكر غري  ،وفس ىلع الضم ،ومن

ثم نقله أبو العباس ثعلب ،وأنشد املربد:

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ولو ل ْم يفارقين عطية ل ْم أـه ْن * ول ْم أعط أعدايئ اذلي كنت أمنع

وحىك الروايتني مجيعا يف قوهل :ـهن ،بضم اهلاء ،وكسـها ،وفس ىلع الوجهني مجيعا ،وقال :أحسن اإلنشادين عندي لم أـهن،

إسحاق ،وقال عمرو بن أمحر أيضا:
بالكس ،ولم ينكر الضم كما أنكر أبو
ٍ
ْ
ْ
دببْت لها الرضاء وقلت أ ْبَّق * إذا عز ابن عمك أن ته ْونا
اختًلف بني الرواة ،ولك ـهذا تقوية لرواية أيب العباس".
ـهكذا صحت رواية ـهذا ابليت بًل
ٍ

()34قال ثعلب يف الفصيح( ،ص ،)349يف ابلاب اتلاسع والعرشين ،باب حروف منفرد ٍة" :وتقول ـهم...المطوعة".
إسحاق الزجاج عن أيب العباس اتلخفيف ثم رد عليه".
()33قال املرزويق يف رشحه (ص" :)112-117وحىك أبو
ٍ
وجاء رد اجلوايليق (ص )14موجزا كرد ابن خالويه ،وانصب أيضا ىلع أن ـهذا بهت وال الكم فيه ،وأنها ما رويت إال بالتشديد.
وقال ابن ـهشام يف رشحه (ص" :)221وحىك أبو إسحاق الزجاج :أن الرواية عند بتخفيف الطاء ،وتشديد الواو ،وذلك خطأ،
ْ
ْ
ْ ْ
والصحيح تشديدـهما  ،قال اهلل تعاىل﴿ :اذلين يلمزون المطوعني من المؤمنني يف الصدقات﴾ [اتلوبة ]79 :ألن األصل:

املتطوعة ،فأدغمت اتلاء يف الطاء للتقارب اذلي بينهما فصار املطوعة".

()32قال ثعلب يف الفصيح( ،ص ،)334ابلاب اتلاسع والعرشون ،باب حروف مفردة" :ورجل عزب ،وامرأة عزبة".
()37انظر مقدمة حتقيق شعر  ،وابليت يف شعر (ص.)41
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األصميع وابن األعرايب( )32ي
والط ي
ي
ويس( :)39أراد بات
وسيم العزب عزبا ألنه قد بعد عن انلاك  ،قال

اعزبا(.)23

ْ
واألرضي :الكب الصيْد مجع رض ٍو.

ْ
ال ،قوم عزاب وامرأة عزبة .وقد ذكر أبو عبي ٍد
وادليلل ىلع أن العزب اسم الفاعل أنك جتمعه ىلع فع ٍ

يف "املصنف"( )23كما ذكر ثعلب ،ولكنهم فرقوا بني العازب ابلعيد يف املسافة وبني العزب ابلعيد من انلاك ،
ْ
ْ
ويقال امرأة عزب وعزبة( ،)22غري أن ثعلبا اختار اللغة الفصىح.
ْ
ْ
ان؛ ألن اخلصم اكلعدل والرَض وادلنف والقمن والصوم والفطر وما
وأما تشبيهه عزبا بـ"خصم" فخطأ ث ٍ
ْ
شالك ذلك ،فإنه جرى عند العرب اكملصدر ال يثىن وال جيمع يف اللغة الفصيحة ،قال اهلل تعاىل﴿ :ـهؤالء
ضيْيف﴾ [احلجر .]22:وقد يقال :أضياف وضيوف وامرأة ضيفة وضيف ،وقال ذو ي
الرمة(:)21
ْ
ْ
ْ
جتلو ابلوارق ع ْن جمرم ٍز له ٍق * كأنه متقيب يلم ٍق عزب

( )32أبو عبد اهلل حممد بن زياد األعرايب ،سمع من األعراب اذلين اكنوا يزنلون بظاـهر الكوفة ،من شيوخه املفضل الضيب
والكسايئ ،ومن تًلميذ ادلوريق واخلزاز وثعلب وأبو احلسن الطويس اذلي ستأيت ترمجته ،ومن مؤلفاته :انلوادر ،وابلرئ ،وأسماء

خيل العرب ،وأبيات املعان( ،ت 213ـه) ،انظر ترمجته يف مقدمة حتقيق أسماء خيل العرب وفرسانها ،حتقيق حاتم صالح

الضامن ،دار البشائر ،ط2339 ،2م.

()39ـهو يلع بن عبد اهلل بن سنان ،أبو احلسن الطويس ،راوية أىب عبيد القاسم بن سًلم ،اعلم راوية ألخبار القبائل وأشعار
ًّ
عدوا البن السكيت؛ ألنهما
الفحول ،وليق مشايخ الكوفيني وابلرصيني ،واكن أكرث جمالسته وأخذ عن ابن األعراىب ،واكن

أخذا عن نرصان اخلراساىن واختلفا یف كتبه بعد موته ،ولم يكن هل مصنف( ،ت233ـه) .انظر إنبا الرواة ىلع أنبا انلحاة،
للقفطي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراـهيم ،)223/2( ،دار الفكر العريب ،بريوت ،ط3922 ،3م.
()23ـهذا اتلفسري متداول يف املعاجم من دون نسبته ألحد.
( )23انظر الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سًلم ،حتقيق صفوان عدنان داودي ،)321/3( ،دار فيحاء ،دمشق ،بريوت،
ط2333 ،3م.

()22يتسق ـهذا مع ما قاهل ابن خالويه نفسه يف كتابه "ليس يف الكم العرب" ،حتقيق أمحد عبد الغفور العطار( ،ص ،)273مكة
املكرمة ،ط3979 ،2م ،ولكن شيخة ابن دريد ذـهب يف اجلمهرة ( )111/3إىل أن" :الرجل واملرأة يف ذلك سواء" ،يعين يف "عزب"

بغري ـهاء؛ موافقا للزجاج وخمالفا ثلعلب وابن خالويه.
()21ديوان ذي الرمة ،حتقيق عبد القدوس أبو صالح( ،ص ،)22مؤسسة اإليمان للطباعة والنرش ،بريوت3922 ،م.
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ْ
ْ
والعزب ـههنا املفرد ،وقد قالت العرب :امرأة حممق وحممقة واعشق واعشقة ،وغًلم وغًلمة ،ورجل
ْ
ورجلة ،وشيخ وشيخة ،وكهل وكهلة ،وشبه ـهذا ال حيَص كرثة ،فًل أدري لم اعب عزبا وعزبة! وقد حاك أبو
ْ
ْ
بيد يف "املصنف"( )24كما حاك ثعلب( .)23واهلل تعاىل أعلم.
ع ٍ

()24ذكر ابن خالويه ـهذ العبارة بنصها قريبا ،وقد خرجتها من الغريب املصنف ثمة.
()23خالف ابن خالويه رأيه ـهذا يف رش الفصيح( ،ص)442-447؛ حيث قال":العزب مأخوذ من العازب ،وـهو ابلعيد عن
ْ
ْ
اليح انلايئ ،وكذلك العزب لما بعد عن انلاك سيم عزبا ،ولم يدخلوا األلف يف عز ٍب بعد العني؛ ئلًل يشبه اسم الفاعل من
عز ٍب ،والصواب أن تقول :رجل عزب وامرأة كذلك ،وال يقول رجل أعزب .كقوهل ،وأنشد:
ـه ْل عزب أد يهل ىلع عز ْب * ىلع فتاة مثْل ت ْمثال اذلـه ْ
ب".
ٍ
وجاء رد اجلوايليق(ص )27منظما وخمتلفا مع ابن خالويه بعض اليشء؛ حيث بدأ حجاجه بالرواية عن الفراء والكسايئ بأنه
جيوز عزبة ،ثم ذكر القياس وـهو أن الصفات اليت تصلح للمذكر واملؤنث وجب إحلاق اهلاء بها ،ثم نقض الشاـهد اذلي استشهد
به الزجاج بأنه ال يدل ىلع أن "عزبة" ممتنعة ،ثم فهم أن الزجاج يقول بأن خصم ال جتمع وال تثىن ،ونقد ذلك ،وذكر ديلًل ىلع
ْ
ْ
تثنيتها قوهل تعاىل﴿ :خصمان بَغ بعضنا ىلع بع ٍض﴾ ،وـهذا وـهم منه يف الفهم أو مغالطة كما قال حمققه ،وابن خالويه لم يفهم

من الكم الزجاج ذلك بل فهم أنه يتحدث عنها كصف ٍة تصلح للمذكر واملؤنث بدون ـهاء.

وقال ابن ناقيا (ورقة 229ب) معقبا ىلع رد ابن خالويه":وأوضح ما فيه احتجاجه بما ذكر أبو عبيد يف املصنف فإن أبا عبيد

ذكر يف كتابه عن الفراء :العزبة اليت ال زوج هلا".

وقال ابن ـهشام (ت377ـه) يف رشحه (ص ":)222قد أخذ عليه أبو إسحاق الزجاج يف قوهل :وامرأة عزبة ،وزعم أنه خطأ ،قال:
وإنما يقال :رجل عزب وامرأة عزب ،ألنه مصدر وصف به ال يثىن وال جيمع وال يؤنث ،كما قال :رجل ضخم وال يقال :ضخمة
واحتج ىلع ذلك بقول الشاعر:

ي
ْ
يا م ْن يدل عزبا ىلع عزب

ْ
ىلع ْابنة احلمارس الشيْخ األزب
كأن حلْم يلها إذا ْانقل ْ
ب

ْ
وصب
رمانة فت ملحمومٍ
وقال الزبيدي يف تاج العروس ( ":)123/1وقال الزجاج :العزبة بالهاء غلط من أيب العباس ،وإنما يقال :رجل عزب وامرأة
ْ
ْ
ْ
عزب ،ال يثىن وال جيمع وال يؤنث ،ألنه مصدر ،كما تقول :رجل خصم وامرأة خصم ،قال الشاعر يف صفة امرأة :
ْ
ْ
ت ْ
إذا العزب اهلوجاء بالع ْطر نافح ْ
شمس دجن طلة ما تعذر
ت * بد
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ي
ْ
يا م ْن يدل عزبا ىلع عزب
ىلع ْابنة الشيْخ األزب

ويف رواية:

ىلع فتيت مثل ن ْرباس اذل ْ
ـهب
ٍ

ْ
ْ
وأشار ل ْمثل ما ذكر الزجاج ابن در ْستويه ،ونقله ابن ـهشام اللخيم وأبو جعفر اللبْب   .قال شيخنا يف رش نظم الفصيح  :إن
ْ
ْ
تاب ،وال دل عليه يشء من الكم العرب،
الكم الزجاج ومن تبعه فيه نظر ظاـهر؛ أما أوال فإنه لم يرد كون العزب مصدرا يف ك ٍ
وإنما قالوا يف املصدر :الع ْزبة والعزوبة ،بالضم فيهما.

ْ
ْ
ْ
الرصفيني لـ"فعل" املكسور الًلزم
وأما ثانيا :فإن الظاـهر فيه أنه صفة ال مصدر ؛ ألن "فعًل" كما يكون مصدرا عند
ي
ْ
"اكلفر " و"اجلذل" يكون صفة" ،اكحلسن" ،و"ابلطل" ،وليْس خ ًّ
اصا بأوزان املصدر ،وكونه و ْصفا ـهو اذلي تدل هل قوة الكمهم،
ْ
ْ
ويؤيد كونهم أنثو بالهاء ،وـهو اذلي اقترص عليه اجل ْوـهر يي نقًل عن الكسايئ ،واتلفرقة يف الكمهم دالة عليه ،ولو اكن مصدرا
ذلكرو مع المصادر عند عدادـها.

ي
ْ
ْ
وأما ثاثلا :فإن ابليت اذلي استدلوا به ليس بن ٍّص يف المؤنث ،الحتمال ك ْونه رضورة وكون "ىلع" بمعىن "مع" .ثم قال :وىلع
ْ ْ
ْ
تقدير ثبوته جمردا من اهلاء ،كما حاك المصنف والقزاز وغريـهما ،يكون من األ ْوصاف اليت لم تلحقها اهلاء شذوذا ،كرجل

نس .انتىه".
اعنس وامرأة اع ٍ
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اخلاتمة وانلتائج
-نقد فصيح ثعلب جزء من نشاط نقدي ساير اتلصنيف اللغوي يف قرون االزدـهار العليم ،ومن

املآخذ عليه اشتهرت مآخذ أيب القاسم الزجاج(ت133ـه) ،وقد استثارت عدة ردود عليها ،وال يمكن فصل
ـهذ املآخذ عن الرصاع بني مدرسيت الكوفة وابلرصة.

 -انتصار ابن خالويه صحت نسبته بأدلة عدة ،حيث نسبته هل بعض املصادر ،وذكر يف أوهل اسمه ،وذكر

فيه أكرث من شيخ من شيوخه.

 -منهج ابن خالويه ـهو ذكر جزء من انتقاد الزجاج ثم يرد عليه ذاكرا أدتله وشواـهد ومصادر  ،والزتم

ترتيب الزجاج يف إيراد املآخذ ،وقد أاعد ابلاحث ترتيبها وفقا لفصيح ثعلب.

 -تعددت مصادر ابن خالويه يف ـهذا االنتصار ىلع صغر حجمه ،بني :قرآن ،وآثار ،ورواية عن شيوخه،

ونقل عن كتب ودواوين شعرية ،وآراء املذاـهب انلحوية واللغوية.

حيادية ابن خالويه يف انتصار جمروحة؛ تلضارب آرائه فيه مع كتبه األخرى. تكمن أـهمية ـهذا االنتصار يف حفظ نقل عن كتاب "ما تلحن فيه العامة" أليب حاتم السجستان،والوقوف ىلع معلومة جديدة ويه أن الطويس روى شعر ابن أمحر ابلاـهب  ،وجتلية حلقة من حلقات الرصاع

بني مدرسيت الكوفة وابلرصة.

-ـهناك تقارب كبري بني انتصار ابن خالويه ورد اجلوايليق ،مع وجود خصوصية يف رد اجلوايليق حيث

حرص ىلع الرد من خًلل بيان األصول؛ الرأي والقياس ،واكن أكرث حيادية.

-اكن النتصار ابن خالويه صدى يف عدة رشو للفصيح ،واكن أكرثـها حرصا ىلع ذكر منجما ـهو ابن

ناقيا ابلغدادي.

-سيق نص االنتصار يف أقرب صورة ممكنة ملا تركه ابن خالويه رمحه اهلل ،ومربوطا بكتب ابن خالويه

األخرى وبرد اجلوايليق ورشو الفصيح.
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املصادر واملراجع
أوال :الكتب املطبوعة.
 .3إسفار الفصيح ،أليب سهل اهلروي ،حتقيق أمحد سعيد قشاش ،اجلامعة اإلسًلمية باملدينة املنورة،
السعودية3423 ،ـه.

 .2أسماء خيل العرب وفرسانها ،ابن زياد األعرايب ،حتقيق حاتم صالح الضامن ،دار البشائر ،ط2339 ،2م.
 .1األشبا وانلظائر يف انلحو ،للسيويط ،حتقيق أمحد خمتار الرشيف ،مطبواعت جممع اللغة العربية بدمشق،
3927م.

 .4إعراب القراءات السبع وعللها ،البن خالويه ،حتقيق عبد الرمحن العثيمني ،مكتبة اخلانيج بالقاـهرة،
ط3992 / 3431 ،3م.

 .3األمثال ،أبو عبيد القاسم بن سًلم ،حتقيق عبد املجيد قطامش ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط3923 ،3م.
 .2أمثال العرب ،للضيب ،حتقيق إحسان عباس ،دار الرائد العريب ،بريوت ،بلنان ،ط3921 ،2م.
 .7ابن األنباري سريته ومؤلفاته ،حاتم صالح الضامن ،دار البشائر ،دمشق ،ط2334 ،3م.
 .2إنبا الرواة ىلع أنبا انلحاة ،للقفطي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراـهيم ،دار الفكر العريب ،بريوت ،ط،3
3922م.

 .9تاج العروس ،الزبيدي ،جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.
 .33تفسري الطربي ،حتقيق عبد املحسن الرتيك باتلعاون مع مركز ـهجر ،القاـهرة ،ط2333 ،3م.
 .33اتلنبيهات ىلع أاغيلط الرواة ،لعب  بن محزة ،طبع مع كتاب املنقوص واملمدود للفراء ،حتقيق عبد العزيز
امليمين الراجكويت ،ط ،1دار املعارف.

 .32مجهرة اللغة ،البن دريد ،حتقيق رمزي منري ابلعلبيك ،دار العلم للمًليني ،بريوت ،بلنان ،ط3927 ،3م.
 .31ابن خالويه وجهود يف اللغة مع حتقيق رش مقصورة ابن دريد" ،حممود جاسم حممد ،مؤسسة الرسالة،
ط3922/ 3432 ،3م.

 .34خزانة األدب ولب بلاب لسان العرب ،لعبد القادر ابلغدادي ،حتقيق حممد نبيل طرييف وإيميل بديع
ايلعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت3992 ،م.
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 .33ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور ،السيويط ،حتقيق عبد املحسن الرتيك باتلعاون مع مركز ـهجر ،مرص ،ط،3
2331م.

 .32ديوان امرئ القيس ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراـهيم ،دار املعارف3924 ،م.
 .37ديوان ذي الرمة ،حتقيق عبد القدوس أبو صالح ،مؤسسة اإليمان للطباعة والنرش ،بريوت3922 ،م.
 .32الرد ىلع الزجاج يف مسائل أخذـها ىلع ثعلب ،للجوايليق ،حتقيق عبد املنعم أمحد صالح ،وصبيح محود
الشايت ،جامعة السليمانية3979 ،م.

 .39الروايات اتلفسريية يف فتح ابلاري ،عبد املجيد الشيخ عبد ابلاري ،وقف السًلم اخلريي ،ط2332 ،3م.
 .23رش الفصيح ثلعلب ،أليب يلع أمحد بن حممد بن احلسني املرزويق ،حتقيق سليمان بن إبراـهيم العايد،
دون بيانات نرش.

 .23رش الفصيح ،البن خالويه ،حتقيق عبد اهلل بن عمر احلاج إبراـهيم وآخرين ،مركز ابلحوث واتلواصل
واملعريف2337 ،م.

 .22رش الفصيح ،البن ـهشام اللخيم ،حتقيق مهدي عبيد جاسم ،ط3922 ،3م.
 .21شعر ابن أمحر ابلاـهب  ،مجع وحتقيق حسني عطوان ،مطبواعت جممع اللغة العربية بدمشق.
 .24الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سًلم ،حتقيق صفوان عدنان داودي ،دار فيحاء ،دمشق ،بريوت،
ط2333 ،3م.

 .23فصيح ثعلب ،حتقيق يلع بن محد الصاليح ،دار طيبة اخلرضاء ،مكة املكرمة ،ط3412 ،3ـه.
 .22فهرسة ابن خري اإلشبيب  ،حتقيق حممد فؤاد منصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت3992 ،م.
 .27ليس يف الكم العرب ،حتقيق أمحد عبد الغفور العطار ،مكة املكرمة ،ط3979 ،2م.
 .22معان القرآن ،للزجا  ،حتقيق عبد اجلليل عبد شليب ،اعلم الكتب ،ط3922 ،3م.
 .29معجم األدباء ،يلاقوت الرويم ،حتقيق إحسان عباس ،دار الغرب اإلسًليم ،بلنان ،ط3991 ،3م.
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ثانيا :ابلحوث.
" .13العديل بن الفرخ حياته وشعر " ،حتقيق نوري محودي القييس ،جملة لكية اآلداب جامعة بغداد العدد
اتلاسع ،مطبعة اإلدارة املحلية ،بغداد3972 ،م( ،ص.)122-112

" .13نصوص من كتاب حلن العامة للسجستان" ،حممد مجعة ادلريب ،جملة األزـهر ،شوال 3412ـه ،يويله
2337م( ،ص.)2332-2331
ثاثلا :املخطوطات.
 .12رش فصيح ثعلب ،البن ناقيا ابلغدادي ،خمطوطة مدرسة احلجيات باملوصل ،ضمن جمموع برقم (.)39
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 12شارع المدينة المنورة ،محيي الدين أبو العز ،المهندسين.
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