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ملّخ�ُص البحث

من  الكثري  له  شهد   ،)#257  –...( البرصة  أعالم  من  عاملًا  البحث  تناوَل 
النّحو،  يف  البرصّي  املذهب  واعتنق  البرصة،  يف  ولد  والعلم.  بالفضل  العلامِء 
العامل  ذلَك  الّضوُء عىل سريِة  لُيسلَِّط  بحُثنا  بأحّقّية رؤاه. وقْد جاَء  وكان مؤمنًا 
وأثره العلمّي، فاّتسَق البحث بمقّدمٍة تضّمنْت إملامًة يسريًة عن البرصة وحياتا 
العلمّية، ثّم الّتعريف ببعض العلامء اّلذين سكنوها؛ ليأيَت قسام البحث، فيختصُّ 
يايّش–بصورٍة مقتضبٍة–؛  القسم األّول بالّتعريف بالّسرية الّذاتّية أليب الفضل الرِّ
تكّفل  مباحث؛  ثالثة  عىل  وجاء  العلمّية،  يايّش  الرِّ بسرية  ليختصَّ  واآلخر 
، وقْد مجعُت فيه ما وقع حتت يدي من شعره؛ ثّم  يايشِّ املبحث األّول بشعر الرِّ
يايشِّ املعجمّية، وآراءه التي ُبّثْت يف الكتب  جاء املبحث الثاين ليتناول رؤى الرِّ
أصاًل  ُعّدْت  التي  يايّش،  الرِّ رآها  التي  االختالفات  أوضحُت  وقْد  املعجمّية؛ 
يايّش يف  الرِّ رآه  باحلديث عاّم  ليختصَّ  الّثالث  املبحث  بعد ذلك جاء  به،  ُيؤَخذ 
مجلٍة من القضايا النّحوّية؛ موضحني -بعد ذلك- أهمَّ النّتائج التي توّصل إليها 
يايّش مل يكن راويًة للّشعر العريّب وحسب، بل كان شاعرًا،  البحث، ومنها أّن الرِّ
ومؤمنًا  اللُّغوّية؛  البرصة  بمدرسة  متأثِّرًا  وكان  اجلياد؛  القصائد  مَن  الكثري  وله 
غم  الرُّ غم من خمالفته هلم يف بعض اآلراء؛ وعىل  الرُّ بأحّقّية آراء أساتذتا، عىل 
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مْن عدِم وصوِل يشٍء مْن كتبه ومؤّلفاته، إاّل إّننا نجد باإلمكان مجع آرائه املتفّرقة 
يف الكتب وإخراجها بكتاٍب خاصٍّ به، إىل غري ذلك ممّا سيجده القارئ يف طّيات 

البحث، وقْد ُأحلَق البحث بثبٍت للهوامش، بعده قائمة املصادر واملراجع.
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Abstract

The present paper is about a prominent Basra scholar 

(--  – 257 of Hijra). He adopted the principles of Basra School 

of Grammar and was a deep believer of the precedence of 

his visions. The paper gives in the introduction a summary 

of Basra and its eminent scholars. Then follows an outline 

of Al-Riyashy biography including his scholarly career. He is 

highlighted as a poet, a lexicographer, and a grammarian. It 

is concluded that Al-Riyashy is a capable poet through the 

poems gathered. He was profoundly influenced by Basra 

School of Language. His various views could be gathered 

in a book or books due to their importance.
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مقّدمة

سبب  يف  ُذكر  وقْد  املسلمون؛  مرّصها  التي  املدن  أكرب  بني  من  البرصة  ُتعّد 
ٍب من أصل  يْت نسبًة إىل اسٍم معرَّ تسميتها آراء متعّددة من بينها أّن البرصة ُسمِّ
منها  انشعبْت  التي  الكثرية واملتشّعبة،  الّطرق  رآه(؛ ومعناه األرض ذات  )بس 
املنازل  أفضل  بني  من  بعد-  -فيام  البرصة  وُعرفْت  ومتعّددة)1(؛  خمتلفة  أماكن 
من  قريبة  أرض  فهي  والكالء؛  املاء  بكثرة  ُعرفْت  وكذلك  كنى،  للسُّ الّصاحلة 

املشارب واملراعي)2( . 
وقْد اجتمع فيها النّاس من كلِّ حدٍب وصوٍب؛ وازدهر فيها العلم، وانترشْت 
موقعني  أمّهها  وِمْن  ثقافّية،  بمراكز  اشتهرْت  وقْد  واملعرفة.  العلم  مواطن  فيها 
عند  معروفًا  كان  موضع  وهو  املِْربد؛  وثانيهام  اجلامع؛  املسجد  أّوهلام:  ثقافّيني؛ 
ُيطلق  املسافرين؛ فهو  ُيمّثل مكان اسرتاحة  إْذ كان  البرصة؛  العرب قبل متصري 
عىل كّل مكاٍن ُحبسْت فيه اإلبل؛ لذا قيل عنه: ِمْرَبد النََّعم؛ ثّم حتّول إىل سوق 

واّب)3(. لإلبل والدَّ
ولقْد تعاضد هذان املركزان عىل نرش الّثقافة والّدعوة إىل العلم؛ فتالقحْت 
األفكار فيها، وتالقْت اآلراء، وتفاعلْت احلضارات؛ لذا ِصيغْت العقلّية البرصّية 
بصيغٍة مرّكبٍة؛ إْذ إهّنا مل تكْن بالعقلّية العربّية اخلالصة؛ وال هي باألجنبّية اخلالصة؛ 
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الّطابع  أّن  َبْيَد  وتلك؛  هذه  بني  مزجيًا  فكانْت  واالنصهار؛  بالّتامزج  متّثلْت  بل 
العريّب كان الغالب؛ ألّن العربّية لغة القرآن الكريم، ولغة الّدولة -آنذاك-)4(.

الّلغة  علامء  وجمالس  القرآن  ُقّراء  جمالس  اجلامع  البرصة  مسجد  شهد  وقْد 
بني  وِمن  عليها؛  وازدمحوا  املجالس،  تلك  إىل  العلم  واختلف طاّلب  والنّحو؛ 
العلامء الذين ُعرفوا بتدريس القراءات أبو عمرو بن العالء، الذي ُشِهَد ازدحام 
الطاّلب  وعكوف  املتوافرة  حلقته  رأى  َمْن  َوَصَفه  حّتى  حلقته؛  عىل  الطاّلب 

عليها قائاًل: »...كاَد العلامُء أْن يكونوا أربابًا«)5(.
وأهل  العلم  بطاّلب  مكتّظًة  حلقًة  اجلامُع-أيضًا-  املسجُد  شِهَد  وقْد 
الفضيلة؛ حّتى أّن الطاّلب يزدمحون يف اخّتاذ جمالس هلم فيها؛ هذه احللقة كان 
شيخها اخلليل بن أمحد الفراهيدّي، وقْد انكمشْت ِمْن حوهلا احللقات األَُخر؛ 
إْذ بلغْت الغاية يف الّتدريس واملذاكرة للعلم؛  وتصاغرْت دوهنا دروس العلم؛ 
فيه؛  القياس  وتصحيح  النّحو  مسائل  استخراج  يف  املراتب  أعىل  وصلْت  وقْد 
وُأستاذها أّول َمن استنبط علَم الَعروض؛ وحرص أشعار العرب به؛ وهو أّول 
هاد  َمن عمل كتابًا معجمّيًا ساّمه العني، الذي تّيأ له به ضْبط الّلغة؛ وكان ِمَن الزُّ

يف الّدنيا، واملنقطعني إىل العلم)6(.
ِمن  كان  أفذاذ  بعلامء  البرصة  ُعرفْت  بل  احلّد،  هذا  عند  األمر  يقف  وملْ 
والغريب  والنّحو  الّلغة  صاحب  وهو  األصمعّي،  قريب  بن  امللك  عبد  بينهم 
 واألخبار وامُللح، وقْد أخذ عن عدٍد من األساتذة، مْن بينهم ُشعبة بن احلّجاج، 
ساميٍة،  علمّيٍة  بمكانٍة  ُعرف  وقْد  وغريهم)7(.  حمّمد،  بن  ويعقوب  واحلاّمدين، 
قيل: إّنه حِفظ سّتة عرش ألف أرجوزة؛ وقيل: أّنه ما عرب أحد عن العرب بمثل 
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عبارة األصمعّي)8(.
ولكثرة علمه وغزارته، ُعرف بكثرة مريديه واّتساع رقعة حلقته؛ فقْد تتلمذ 
عىل يديه الكثري من العلامء، من بينهم: القاسم بن ساّلم، وأبو حاتم الّسجستايّن، 
اجلارود، وأبو  بن  بن عّل اجلهضمّي، ورجاء  اليزيدّي، ونرص  بن حمّمد  وأمحد 

يايّش)9(. الفضل، العّباس بن الفرج الرِّ
عن  روايته  بكثرة  ُعرَف  وقْد  البرصّي؛  الفكر  أعالم  أحد  هو   ، يايشُّ والرِّ
عند علم  يايّش  الرِّ يقف  ومل  النّاهبني)10(.  تالمذته  بني  ِمن  ُعّد  األصمعّي، حّتى 
الّلغة وحسب؛ بل ُعرف بمكانته العلمّية املرموقة، ومتّكنه مْن كّل مفاصل علوم 
علم  يف  بتبّحره  املازيّن  عثامن  أبو  شهد  وقْد  والرّصف-،  النّحو  أعني:   – الّلغة 
يايشُّ علَّ كتاب سيبويه، فاستفدُت منه أكثر ممّا استفاد  النّحو؛ إْذ يقول:»قرأ الرِّ

منّي«)11(. 
النّحو  علم  بني  تنّقل  موسوعّيًا،  عاملًا  كان  يايشَّ  الرِّ أّن  يّتضح  تقّدم  ممّا 
عر وحفظ  الشِّ بقول  وُأغرم  املعجمّية لأللفاظ،  الّداللة  والرّصف، وله رؤاه يف 
م البحث  شعر اآلخرين وروايته. وللتعّرف عىل حياتِِه عن كثب، ارتأينا أْن ُنقسِّ
يايّش الّذاتّية؛ أّما القسم  عىل قسمني؛ يشمل القسم األّول احلديث عن سرية الرِّ
يايّش العلمّية ورؤاه التي ذكرتا الُكُتب ونسبتها  الثاين، فسيكون معنّيًا بسرية الرِّ

إليه.
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يا�صيِّ ل الرِّ الق�صُم االأّوُل: ال�ّصرية الّذاتّية الأبي الَف�صْ

اسُمُه وكنيُته ولقُبه:- 1
وقع  ُكنيٌة  وهي  الَفْضل()12(؛  بـ)أيب  وُيكنى  الفرج؛  بن  العّباس  هو 
وفتح  الّراء  بكرس  يايّش(،  )الرِّ بلقب  ُعرف  عليها.  له  ترَجم  َمْن  اّتفاق 
فِرياش  أبيه؛  ِمن  جاءه  لقبه  أّن  ويبدو  معجمٌة)13(؛  شنٌي  األلف  وبعد   الياء 

إليه«)14(.  فنُسَب  له،  عبدًا  إليه  املنتسب  والد  اسم رجٍل من جذام، وكان   »هو 
ملحّمد  موىًل  كان  يايّش  الرِّ فإّن  جذام،  من  لرجٍل  موىًل  يايّش  الرِّ أبو  كان  وإذا 
نسُبُه  فقيل:  األخري،  نسبة  يف  واخُتلف  البرصّي)15(؛  عّل،  بن  سليامن  بن 
بن  بن سليامن  فهو حمّمد  العّباس،  إىل  يرجُع  نسبه  أّن  آخر  اهلاشمّي)16(؛ ورأي 
عبداهلل بن العّباس ابن عبد املّطلب)17(. وهناك َمن رأى أّن ِرياش موىل )عّباسة( 
يايشَّ كان برصّيًا، وموىًل  زوجة حمّمد بن سليامن اهلاشمّي)18(، فاملتحّصل أّن الرِّ

للعرب هو ووالده.
أساطني  من  العلم  طلب  وقد  به،  وشغفه  للعلم  بحّبه  يايّش  الرِّ ُعرف  وقْد 
الذين  بني  َفِمن  العلم،  محلة  ِمن  قليل  غري  عدٍد  عىل  فتتلمذ  عرصه؛  يف  العلامء 
تتلمذ عليهم األصمعّي، وغريه من العلامء)19( ؛ أّما أبو عثامن املازيّن، فقْد أخذ 
يايّش جيد  يايشُّ النّحو؛ إذ قرأ عليه كتاب سيبويه)20(. واملدقِّق يف حياة الرِّ عنه الرِّ
راوية  بأّنه  ُوِصَف  حّتى  به،  االلتصاق  شديد  األصمعّي،  عن  الّرواية  كثري  أّنه 

لألصمعّي)21(.
مريدوه  يكثر  أْن  غرو  فال  والّشعر؛  بالّلغة  علمه  بَسعة  يايّش  الرِّ وُوِصف 
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واآلخذون عنه؛ فقْد تتلمذ عىل يديه مجٌع كثرٌي، وأبرزهم: أبو العّباس، حمّمد بن 
د؛ وأبو بكر، حمّمد بن احلسن بن دريد، األزدّي، وغريمها الكثري)22(. يزيد املربِّ

2- تصانيفه:
يايّش سعة علمه واّتساع حفظه؛ فقْد ُنقل أّنه: » كان  لقْد َذَكر َمن ترجم للرِّ
مجلة  يايّش  الرِّ صنّف  وقْد  كّلها«)23(.  األصمعّي  وكتب  زيد  أيب  ُكتب  حيَفظ 

تصانيف، ُفِقَدْت مجيعها، ومل يصل إلينا إاّل أسامؤها؛ وهي)24(:
كتاب اخليل.أ- 
كتاب اإلبل.ب- 
كتاب ما اختلَف أسامؤه من كالم العرب.ج- 

3- مكانُتُه العلمّيُة:
العلمّية وسبقه  مكانته  تنّم عن  ُطرفًا  يايّش  الرِّ ترجم حلياة  َمن  كّل  َذَكر  لقْد 
ظُت كتَب  يايّش نفسه أّنه قال: »حتفَّ الّثقايّف؛ فقْد نقل أبو بكر الّزبيدّي روايًة عن الرِّ
أيب زيد ودرسُتها؛ إاّل أيّن مل أجالسه جمالستي لألصمعّي؛وأّما ُكُتب األصمعّي، 

فإيّن حفظُتها لكثرة ما كانْت ترتّدد عىل سمعي، لطول جمالستي له«)25(.
الّلغة؛ ألّن حفظ  يايّش من علم  الرِّ ح مدى متّكن  توضِّ واية يف ظاهرها  فالرِّ
ذكرْت  الّرواية  إّن  ثّم  الّلغة؛  كتب  أكثر  حفظ  يعني  واألصمعّي  زيد  أيب  كتب 
ما  مضامني  واستيعابه  بالعلم  يايّش  الرِّ تعّلق  شّدة  مدى  يبنّي  وهذا  )حتّفظت(، 

حفظ.
يايّش لكتاب  يايشُّ عىل أيب عثامن املازيّن بالنَّحو املتمّثل بقراءة الرِّ وقْد تتلمذ الرِّ
به  أعلُم  وهو  الكتاَب،  يايشُّ  الرِّ علَّ  »قرأ  ذلك:  يف  املازينُّ  يقول  عليه؛  سيبويه 
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يايشِّ بامّدة الكتاب خاّصة؛  منّي«)26(. ويف قول املازيّن ترصيح واضح بتفّوق الرِّ
وهو تفّوق جيرُّ إىل التفّوق يف النّحو العريّب بعاّمة؛ ألّن كتاب سيبويه ُيمثِّل البلغة 

يف ماّدة النّحو العريّب.
عر)27(. وكان أبو العّباس ثعلب  ووصفه الّسريايّف بأّنه كان عاملًا باللُّغة والشِّ
جُيّله وُيفّضله عىل كثرٍي من أهل العلم)28(. وقْد َنَقل حمّمد بن عبد الّسالم اخلَُشنِّي: 
أبا حاتٍم يكفر بني  َلرأيُت  فيقول: »وأشهُد  ؛  يايشِّ للرِّ أّنه رأى إعظام أيب حاتم 
يايشِّ بسنة، ولكنّه كان  يايّش ويعّظمه وجُيّله؛ وكان أبو حاتم أسنَّ ِمن الرِّ يدي الرِّ

ُيعطيه احلّق لفضله عليه، وما هو فيه«)29(.
خني بأّنه النّحويُّ صاحب العربّية)30(؛ وهو وصٌف ينمُّ  وقْد وصفه أحد املؤرِّ

عن مكانٍة مرموقٍة للموصوف، ومتّكٍن من اختصاصه.
بمحلٍّ  النّحِو  وعلم  األدب  من  »كان  قائاًل:  البغدادّي،  اخلطيب  ووصفه 
يايّش يف علوم الّلغة بعاّمة؛  عاٍل...«)31(، وهذا الوصف يدلُّ عىل موسوعّية الرِّ

ألّن الوصف مَجََع شّقي الّلغة املتمّثلني بالنّحو واألدب- شعرًا ونثرًا-.
يايشُّ حكاًم لغوّيًا لتحديد الّصحيح الذي وقع فيه اختالف  وكثريًا ما ُنّصب الرِّ
بني أكابر العلامء؛ فقْد وقع خالف بني أهل الّلغة يف مفردة )جرج(؛ فقيل يف معناه: 
األرض الغليظة؛ وأرض جرجة–باجليم-: ذات احلجارة؛ وجواد الّطريق)32(. 
وقد اختار أبو زيد اجليم يف )جرج(؛ أّما األصمعّي، فقْد اختار اخلاء فيها)خرجة 

َح رأَي األصمعّي عىل سواه)34(. يايّش، صحَّ الّطريق()33(؛ وعندما ُسئّل الرِّ
؛  يايّش رأي حتكيميٌّ للرِّ التي وقع فيها االختالف، وكان  ومن بني املواضع 
وهو  القمل؛  أضخم  واحلنبج:  البخيل؛  معناه:  قيل:  –باحلاء-،  )حنبج(  لفظ 
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أّن  الّلغة عىل  اّتفاق بني علامء  الّضخم املمتلء من كلِّ يشٍء)35(، وقْد وقع ِشبه 
واخلنبج  باخلاء،  يقول  لّلغوّيني-  -خالفًا  األصمعيَّ إّن  إاّل  باحلاء،  تبدأ   الّلفظة 
يايّش حيكم لألصمعّي بالّصواب؛  الرِّ إّن  إاّل  –باخلاء واجليم- عنده القمل)36(؛ 
يايشِّ  «)37(. ثّم إّنه ُعِرَف عن الرِّ إْذ يقول: »... والّصواب عندنا ما قال األصمعيُّ
الّرواة  الّلغة، ورفضه ما كان يقُع من أخطاء   حرصه الّشديد عىل الّصحيح من 
يايشُّ يف معنى )حُياَرف(، الوارد يف قول ابن مسعود:  وتصحيفاتم؛ فقْد ُسئل الرِّ
عنَد  هبا  فُيحاَرف  نوب،  الذُّ مَن  البقّية  عليه  تبقى  اجلبني،  بعرِق  املؤمِن  »موُت 
ُيقاَيس؛ ولكنّه عندما سمع َمن سأله عن  املوِت«)38(؛ فأجاب: حُياَرف بمعنى: 
هذا  »يأخذوَن  قائاًل:  الّتصحيف،  رفض  حُيارف(،  ال  جُيازف   ( يقرأه  املعنى 
علمّيٍة  مرتبٍة  عىل  كان  يايشَّ  الرِّ أّن  يّتضح  تقّدم،  ممّا  هكذا«)39(.  عنّي  فريووهنا 

عاليٍة، وِمن بني العلامء املهتّمني بالّلغة واملحافظني عليها.
: ينيُّ 4- مذهُبُه اللُّغويُّ والدِّ

يايشُّ يف البرصة وإليها ُنِسب)40(؛ وكان مهتاّمً بآراء مدرسة البرصة،  الرِّ ُولد 
يف  رجاًل  رأى  أّنه  دريد:  بن  زيد  أيب  عن  ُنقل  فقْد  غريهم؛  عىل  إّياهم  مًا  ومقدِّ
وُيقّدم  يت؛  كِّ السِّ املنطق( البن  ل كتاب )إصالح  ُيفضِّ بالبرصة، وهو  الوّراقني 
يايشُّ فيام قاله الّرجل؛ أجاب، قائاًل:  الكوفّيني عىل غريهم؛ وعندما اسُتشري الرِّ
باب، وأكلة الريابيع، وهؤالء أخذوا  » إّنام أخذنا -نحن- الّلغة عن حرشة الضِّ
أْن  قوله  يف  ُيريد  يايشُّ  فالرِّ الكوامخ«)41(؛  وأصحاب  الّسواد  أهل  عن  اللُّغة 
يكون  وهبذا  أصوهلا؛  ِمن  ُتؤخذ  أْن  جيُب  الّلغة  أّن  وهي  مهّمة،  لقضّية  َل  يؤصِّ
االستدالل بأقوال أهل الّلغة األُصالء، اّلذين مل خُيالطوا األقوام األَُخر واجب 
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ُيعتدُّ بقوله؛ وإّنه  الّلغة، فال  َمْن سمع من غري أهل  الّلغة؛ وأّما  عىل َمن يمتهن 
مُتثِّل  الّلغة الّصحيحة، التي  الّلغة التي عند األَُصالء هي  أّن  ُح -أيضًا- إىل  ُيلمِّ
الّلغَة األّم؛ وهبذا تكون الّلغة وهلجاتا عىل ألسنة األُصالء صحيحة دائاًم؛ ويف 
الّلغة،  أهل  هم  ل  حَّ الرُّ فالبدو  وأماكنه؛  االحتجاج  عرص  لقضّية  ُس  يؤسِّ قوله 
وقوهلم حّجة جيُب التمّسك به؛ وزماهنم هو زمان االحتجاج؛ وعندما استوطنوا 
املدن، فإهّنم خرجوا عن قاعدة االحتجاج. وأّما قوله: )أخذنا -نحن-(، فإّنه 
ح فيه بانتامئه إىل املدرسة البرصّية ومتّسكه هبا، واعتقاده القاطع بأحّقّيتها،  ُيرصِّ

وصّحة منهجها الذي اختّطه هلا زعامُء املدرسة.
بقسٍم  خيتّص  فلم  الّلغوّية،  العلوم  جلميع  بموسوعّيته  يايشُّ  الرِّ ُعِرف  وقْد 
دون آخر؛ وهذا القول شهد به َمْن عارصه؛ فقْد ُنِقل عن حمّمد بن عبد الّسالم 
واية؛ وكان  عر والرِّ اخلشنّي، قوله: » كان املازينُّ يف اإلعراب، وأبو حاتم يف الشِّ
يايّش يف اجلميع؛ وكان أهل البرصة إذا اختلفوا يف يشٍء، قالوا ما قال فيه أبو  الرِّ
م واضح الّداللة عىل مكانته  الفضل؟ فانقادوا لقوله وروايته «)42(؛ فالنّصُّ املتقدِّ
وهذا  برأيه؛  وُيستنار  بقوله،  يؤخذ  بينهم،  حكاًم  جعلوه  فقْد  مدينته؛  أبناء  بني 
القول ُيثبت مذهَبه اللُّغويَّ الذي متّسك به، وَسْمته الذي سار عليه؛ فهو برصيُّ 

املولد والفكر واالعتقاد.
ح بمعتقده؛ وأكثر َمن  يايشُّ مسلاًم، ومل يرصِّ الرِّ ، فقْد كان  ينيُّ الدِّ أّما مذهُبه 
الّلغة  علوم  يف  فضٍل  ِمن  له  ما  ُذِكَر  وإّنام  الّدينّي؛  معتقده  يذكروا  مل  له  ترجم 
يايّش كان من أهل  واألدب؛ إاّل أّن الّسمعاينَّ يف كتابه )األنساب(، َزَعَم بأّن الرِّ
نّة)43(، ومل يذكر لنا دلياًل عىل ما قال، يف حني ذكر أبو بكر الّزبيدّي: أّن والء  السُّ
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يايّش كان لبني هاشم؛ وأّما دليله يف هذا، فيستنُد إىل قّصة  العّباس بن الفرج الرِّ
عبودّية أبيه، فيقول: »وإّنام كان أبوه عبدًا لرجٍل ُيقال له: ِرياش، فباعه مْن رجٍل 
واية كأهّنا ُتوِمئ إىل ردِّ اجلميل الذي  من بني هاشم، فأعتقه اهلاشمّي«)44(؛ فالرِّ
ولكّن  ُمعتِقِه؛  دين  عىل  أصبح  العبد  وأّن  عبِدِه؛  بِعتِق  املتمثِّل  اهلاشميُّ  فعله 
بحّق  اجلازم  الّرجل  باعتقاد  ُتنبُئ  أحاديث  َذَكَر  جيده  يايّش  الرِّ حياة  يف  املدّقق 
بن  بسنده عن أيب عمرو  يايشُّ  الرِّ ما رواه  فِمن ذلك  األّمة؛  البيت عىل  أهل 
ه، الذي سمع اإلمام عّل بن أيب طالٍب  يقول:  العالء، الذي يروي عن جدِّ

هقان، ثّم نزل إىل بيت  » ما أصبُت ِمن فيئكم إاّل هذه القارورة، أهداها إيلَّ الدِّ
ق كلَّ ما فيه، ثمَّ جعل يقول:  املال، ففرَّ

ة ــْن كــاَنــْت لــُه َقـــْورَصَّ ــَح َم ــَل ة«)45(. َأَف َمـــرَّ يــوٍم  كلَّ  منها  يأكُل 
يف  فيام  وزهده  احلياة،  يف    علٍّ اإلمام  منهج  ح  توضِّ ظاهرها  يف  واية  فالرِّ
عن  ُنقل  فقْد  بطبائعه؛  وتطّبعه  بسريته،  النّاقل  بتأّثر  ُح  ُتلمِّ وهي  النّاس؛  أيدي 
علمه؟  يستقي  عّمن  سأله  عندما  دريد،  ابن  عن  رواية  وورعه  يايّش  الرِّ زهد 
بعد مناظرٍة   – يايشِّ  الرِّ أبو زيد عىل  فرّد  يأخذ عن فالن؛  بأّنه   : يايشُّ الرِّ فأجابه 
يايّش والّشخص املأخوذ منه العلم–: بأّنك تأخذ علمك عنه وأنت  جرْت بني الرِّ
يايشُّ ابَن دريد، بقوله: :»ما طلبنا هذا حني طلبناه ملوضع  أعلُم منه؛ فأجاب الرِّ
واية واضحة املعامل عىل تواضع األخري واحرتامه لآلخرين؛ وما  األجر«)46(؛ فالرِّ
إاّل  به منّي«)47(؛  الكتاَب، وهو أعلُم  يايشُّ  الرِّ املازيّن: » قرأ علَّ  قول أيب عثامن 
ح  يد أستاٍذ ُيرصِّ يتتلمذ عىل  ؛ فهو  يايشُّ الرِّ به  اّتصف  اّلذي  الّتواضع  تعبري عن 

بأعلمّية الّتلميذ الذي ما ترك أستاذه.
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ُمعلِّاًل  باحلامقة،  د  املربِّ تلميذه  وصفه  وتقواه،  ورعه  لشّدة  يايّش  الرِّ أّن  ثّم 
يايّش  الرِّ فوْصُف  ريَقه«)48(؛  يبلُع  ال  صائاًم  كان  إذا  أّنه  مُحِقِه  »وِمْن  بالقول: 
يف  وحمتاطًا  دينه،  يف  زًا  حمرتِّ كان  أّنه  سوى  لشٍء،  ال  تلميذه  من  باحلامقة 
باملعرفة  تنّم    البيت  أهل  مكانة  يف  أحاديث  نقل  يايشَّ  الرِّ أّن  ثّم  عباداته. 
تروي  التي  طلحة،  بنت  عائشة  عن  بسنده  نقل  فقْد  ؛  بفضلهم  له  احلّقة 
 – تقول  إْذ  ؛  الّزهراء  فاطمة  الّسّيدة  فْضل  يف  عائشة  املؤمنني  أّم  عن 
برسول وحديثًا  كالمًا  أشبه  أحدًا  النّاس  مَن  رأيُت  »ما  لعائشة-:   والقول 

َب هبا، وقبََّل يدهيا، وأجلسها  اهلل ][ من فاطمة ][، كانْت إذا دخلْت عليه رحَّ
بْت به، وقبَّلْت يديه...«)49(. يف جملسه؛ فإذا دخل عليها، قامْت إليه، فرحَّ

جواب  يروي  احلديث)50(،  مستقيم  بأّنه  حّبان  ابن  وصفه  الذي  يايشُّ  والرِّ
اخلليل بن أمحد عندما سأله أبو زيٍد النّحوّي عن سبب هجر النّاس ألمري املؤمنني 
علِّ بن أيب طالٍب ، وقرباه من رسول اهلل  قرباه؛ وموضعه من املسلمني 
َر–واهلل–نوُرُه  »هَبَ قائاًل:  اخلليل  فُيجيب  عناؤه؟  اإلسالم  يف  وعناؤه  موضعه، 
أنواَرهم؛ وَغَلَبهم عىل صفِو كلٍّ منهم؛ والنّاس إىل أشكاهلم أميل؛ أَما سمعَت 

األّول حيث يقول: 
ــٌف ــه ألِـ ــٍل لــشــْكــلِ ــك ــلُّ ش ــ أَما ترى الفيَل يأَلُف الِفَياَل«)51(. وك

َمْن   عىل  عقلّيًا يعربِّ عن فضل اإلماِم علٍّ  فقوُل اخلليل حيمُل استدالالً 
سواه.

يايشُّ قّصًة ُتبنيِّ كرهه ملبغيض أهل البيت ؛ فقْد نقل بإسناده  وقْد َذَكَر الرِّ
قصًة وقعْت مع الّشاعر ابن أيب حفصة، الذي ذمَّ أهل البيت، وحتاَمَل عليهم 
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، وعندما ُسئَل عن سبب حتامله؛ أجاب: »ما أحٌد أحبَّ إيلَّ  عند املهديِّ العّبايسِّ
منهم، ولكن ملْ أِجْد أنفع عند القوِم منه؛ أي: ِمْن بغضهم، والّتحامل عليهم«)52(.

أئّمة  فيه  يذكر   ، اهلل  لرسول  رفعه  حديثًا  بسنده  يايشُّ  الرِّ روى  وقْد 
علٌّ  بيتي؛  أهل  من  عرش  اثنا  بعدي  األئّمَة  »إّن  فيه:  قال  ؛  بعده  املسلمني 
ُيصلِّ  الذي  األّمة،  هذه  مهديُّ  وهو  حمّمد،  وآخرهم  حمّمد،  وأوسطهم  أّوهلم، 

خلفه عيسى بن مريم«)53(.
يايشَّ كان صحيَح املذهب، حسن املعتقد،  ِمن كلِّ ما تقّدم، يّتضح لنا أّن الرِّ

ال يرى ِمْن حرٍج يف ِذْكر فضائل أهل البيت عليهم آالف الّتحّية والّسالم.
5- والدُتُه وأسفاُرُه ووفاُتُه: 

ح أحٌد بوالدته هبا؛  ، ومل ُيرصِّ أّنه برصيٌّ يايشِّ عىل  َمْن ترَجم للرِّ اّتفق مجيع 
يف  جذام  من  لرجٍل  موىًل  كان  والده  ألّن  هبا؛  ُولد  أّنه  القرائن  مجع  من  ويبدو 

البرصة؛ ثّم أّن اهلاشميَّ املعتِق لوالده كان برصّيًا أيضًا)54(.
التي  الكتب  تذكر  فلْم  حال؛  الرتَّ كثرَي  يكن  مل  جيده  يايّش  الرِّ حلياة  واملتتّبع 
ث  ترمجْت له أّنه سافر إىل بلٍد غري بغداد ورّس َمن رأى؛ إْذ قِدم إىل بغداد، وحدَّ

د زمن القدوم ومّدة إقامته فيها)55(. هبا؛ ومل حُتدِّ
ذي  عقب  البرصة  يف  ُرؤي  أّنه  عنه  ُنقل  إْذ  عمره؛  ِسنِيَّ  يايشُّ  الرِّ َد  حدَّ وقْد 
احلّجة من سنة أربع ومخسني ومائتني؛ وعندما ُسئل عن عمره أجاب: بأّنه بلغ 

سبعًا وسبعنَي سنة)56(.
يف  نج  الزِّ قتله  ومخسني؛  وسبع  مائتني  سنة  مقتوالً  البرصة  يف  يايشُّ  الرِّ تويّف 
َمن)57(. حى؛ وُينقل: أّنه مل ُيدفن إاّل بعد مّدٍة مَن الزَّ مسجده، وهو قائٌم ُيصلِّ الضُّ



نة الّثانية - املجلَّد الّثاين - العدد الّثالث 107 رجب 1439ه - اآذار 2018مال�سَّ

ل مالا.مس.دلا  لمملميدأ

يا�صيِّ ِل الرِّ ريُة العلمّيُة الأبي الَف�صْ الق�صُم الّثاين: ال�صِّ

مل  أّنه  املواهب؛ صحيح  د  متعدِّ عاملًا  العلمّية جيُدُه  يايشِّ  الرِّ املطَّلع عىل حياة 
خُيلِّف كتبًا، وما أّلفه ِمْن كتب ُفِقدْت ومل تصل إلينا، إاّل أّن آراءه العلمّية مبثوثة 
وقْد  العلمّية؛  موهبته  تعّدد  عىل  دّلْت  اآلراء  وهذه  املعتربة؛  الكتب  أّمهات  يف 
بباٍع  آراٍء نحوّيٍة، وُأخرى معجمّية ورصفّية، وُعرَف  العلمّية بني  تنّوعْت رؤاه 
ُعدَّ  لذا  به؛  واالستشهاد  وروايته  اآلخرين  شعر  وحفظ  الّشعر  قول  يف  واسٍع 
يايشُّ أحد الّشعراء؛ ملا قاله من أشعار، وسنقُف يف هذا املطلب عىل يشٍء من  الرِّ

رؤاه العلمّية، َوفَق املباحِث اآلتية:

يا�صيُّ �صاعرًا املبحُث االأّوُل: الرِّ
يايشُّ عىل قضايا  مجعْت كتب الرّتاجم كثريًا من األبيات التي استشهد هبا الرِّ
مّرْت به، وقْد كانْت تلك األبيات املستشَهد هبا إّما أبيات وقصائد لشعراء آخرين 
يايشُّ عىل سبيل االستدالل، وهذا القسم هو القسم الكبري، حّتى ُعّد  ذكرها الرِّ
املتمّثل  اآلخر  القسُم  أّما  العرب؛  ِشعر  ِمْن  كثريًا  مجع  الذي   ، لألصمعيِّ راويًة 
بشعره نفسه، فقْد ُنِقل أّن أبا حاتم الّسجستايّن احتاج إىل أبياٍت لُيطيِّب هبا نفس 
يايشِّ طالبًا منه أبياتًا  أحد األُمراء، الذي كان واجدًا عليه؛ فقدم إىل أيب الفضل الرِّ
: » ملْ أَر أحدًا أجيئه غريك،  يايشِّ لُيزيل غيض األمري عليه، وقْد قال أبو حاتم للرِّ
-: واستثنى عىل أيب حاتم دعوة؛ قيل له: أبو حاتم وف  يايشِّ قال- والقول للرِّ

هبا؛ قال: أبو حاتم ال يفي هبا؛ وأنشد أبو العّباس البيتني)58(:
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ك َصْولًة مقاتُِلْهَأَبْت َلَك أْن خيَشى َعدوَّ أمكنَْتَك  َمــا  إذا  عليِه 
َوِرثَتَها  أبيَك  عْن  َعْفٍو  جال شمئُِلْه «.شمئُل   وِمْن خرِي أخالِق  الرِّ

يايشُّ جيمع بني فكاهِة األديب وورع العامل الّزاهد، فقْد َنقل حمّمد  وقْد كان الرِّ
يايشُّ شعرًا قال فيه)59(: ابن العّباس اليزيدّي أّنه قال: أنشدنا الرِّ

بِه  يعمْل  وملْ  علًم  َروى  َمــْن  بأديِبَيا  اهَلَوى  َوَتِغ  َعْن  فيكفَّ   
عاِماًل  َم  َتعلَّ ــَم  ب يــكــوَن  معيِبحّتى  غرَي  فيكون  صالٍح  ِمْن   
إصــابــُة صائٍب  ــدي  جُت ــم  ُمصيِب.وَلــَقــلَّ ــرِي  غ ــمُل  أعـ ــُه  ــمُل أع  

معناها  ولعّل  واإلرشاد،  النُّصح  طابع  عليها  يغلب  حكمّيٌة  أبياٌت  وهي 
وإاّل  أجابه،  فإْن  بالعمِل،  الِعلَم يتُف  »إنَّ   :األعظم النّبّي  قول  مستَمدٌّ من 

ارحتل«)60(.
يايشِّ الّشعرّية ما ُنقل عنه من قوله)61(: وِمْن بني ما جادْت به قرحية الرِّ

يشٍء  غــرَي  بخطَِّك  تكتْب  َتـــَراُهَواَل  أْن  القيامة  يف  َك  يـــرُّ  
مه اهلل تعاىل؛  وهو بيٌت محل رّدًا عنيفًا عىل َمن أّدعى العلم وهو حُيلِّل ما حرَّ
عي العلم وحُيلِّل رشب اخلمر، ويرى حتّلَة نكاح تسعة نساء بحّجة أّن  كَمن يدَّ

القرآَن الكريَم قال بذلك)62(.
عر ليستدّل عىل معنى الّلفظ أو داللته؛ فلفظ )أوكب(؛ قيل يف  وقْد ُيؤتى بالشِّ
معناه: املواكبة للّشء؛ وُيقال: واكَب البعري، وأوكب، بمعنى: ساَيَر أو الَزَم)63(؛ 
بمعنى:  األمر،  عىل  الّرجل  واكب  ُيقال:  الّشء،  عىل  املواظبة  بمعنى:  ويأيت 
يايشُّ أّن الوكب بمعنى: النّهوض للّشء، وأنشد  واَظَب عليه)64(، وقْد رأى الرِّ

قائاًل)65(:



نة الّثانية - املجلَّد الّثاين - العدد الّثالث 109 رجب 1439ه - اآذار 2018مال�سَّ

ل مالا.مس.دلا  لمملميدأ

رأينَا  وقــْد  بالُعُهوِد  ــَك  َطــاَراَوَصــاَت ثمَّ  ــَبَ  أْوَك الَبنِي  ــراَب  ُغ  
يقع عليه  الذي  احلاّذ: هو  أّن  يرى  لفظ )احلاذ(، وهو  يايشُّ عند  الرِّ ووقف 

الّذنب من الفخذين، ِمن ذا اجلانب وذا اجلانب، واستدّل عىل رأيه بقوله)66(:
ــِذي خصٍل  بِـ ــفُّ حــاذيــا  ــل العقِمَوَت ُبــنــّيــة  ــَم  ــْع ــنِ َف عقمْت   

يايشُّ يومًا عن مكانة بني أمّية؛ فأجاب بأبياٍت تنمُّ يف ظاهرها عن ورٍع  وُسئَل الرِّ
وتقوًى، ويف باطنها عن عدم مواالته هلم، والتربِّي منهم، يقوُل يف ذلك)67(:

َلُشغاًل  ذنــبِــي  يف  إّن  ــَعــمــرَك  أمّيْهَل بني  ذنـــوِب  عــن  لنفِس   
ــِه  ــي إل ـــُم  حـــســـاهُبُ ريبِّ  ــْهعـــىل  ــيَّ إل ــُم ذلـــَك ال  تــنــاَهــى عــل  
ــْد أَتـــْوُه  ــا ق ــْهولــيــَس بــضــائِــِري َم ــَديَّ ل ــا  َم أصــلــَح  اهللُ  ــا  َم إذا   

يايّش أّنه أنشد قائاًل)68(: وقْد روي عن الرِّ
كانْت  حيُث  ُغنٌْم  املعروِف  شــكــوُريُد  أو  كــفــوٌر  ــلــهــا  حتــمَّ  
جــزاٌء  هلا  كوِر  الشَّ ُشْكِر  الكفوُرففي  ــَر  ــَف َك مــا  اهللِ  ــَد  وعــن  

َسنَُة  احْلَ َتْسَتِوي  ﴿َواَل  والبيتان يعرّبان عن حكمٍة دّلْت عليها اآلية املباركة: 
ُه َويِلٌّ مَحِيٌم﴾  َكَأنَّ َوَبْينَُه َعَداَوٌة  َبْينََك  الَِّذي  َفإَِذا  َأْحَسُن  بِالَّتِي ِهَي  اْدَفْع  يَِّئُة  َواَل السَّ

لت:34(. )ُفصِّ

وقريٌب من هذا املعنى، ما روي عن اإلمام علٍّ : »املعروُف أفضُل الكنوِز، 
دنَّك فيه ُكْفُر َمْن َكَفَر، فقْد يشكُرَك عليه َمْن مل يستمتع  وأحصُن احلصوِن، اَل ُيزهِّ

اكِر ما يضيُِّع اجلحوَد الكافرَ«)69(. منه منك بيشٍء، فقْد ُتدرُك بشكِر الشَّ
يايشُّ بمحّبته للعلامء، وتبجيله هلم، أحياًء أو أمواتًا؛ فقْد ُنقل أّنه  وُعرف الرِّ
وعندما  )247#(؛  عام  يف  املازيّن،  عثامن  أبو  النّحوّي،  البرصّي  العامل  تويّف  ملا 
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، رثاه، قائاًل)70(: يايشِّ اجتازْت جنازُته عىل أيب الفضل الرِّ
ُرزئــُتــُهــُم  ــًا  ــوام أق اهللُ  ُيبِعُد  واألبُدال  هِر  الدَّ َحَدَثاُن  أفناُهُم   
بقيَّتنا  مــن  يـــوٍم  ــلَّ  ك هــم  أحــُدنــُمــدُّ مــنــُهــُم  إلينا  يـــؤُب  وال   

هَد ماثاًل يف أكثر مفاصل حياته، وممّا ُنِقَل عنه يف  يايشِّ جيد الزُّ واملتتّبع حلياة الرِّ
َفْضِل العلِم وَطَلبِِه)71(:

ؤاِل وإنَّم  كوِت عىل اجَلْهِلِشَفاُء الَعمى ُحْسُن السُّ  ُيطيُل الَعَمى طوُل السُّ
ــّم عــنــاَك َفــإّنــَم  ــُكــْن ســائــاًل ع  ُخلقَت أخا عقٍل لتسأَل بالَعْقِلَف

عر وحسب، بل له أبياٌت جياٌد مَتّثل هبا  يايشَّ مل يكن راويًة للشِّ يّتضُح أّن الرِّ
وُنقلْت عنه.

املبحُث الّثاين: روؤاُه املعجمّيُة
اللُّغوّية  أّنه مل يؤلِّف معجاًم لغوّيًا، إاّل أّن آراَءُه  يايشِّ جيُد  الرِّ املّطلُع عىل حياة 
الّلغوّية؛ وهلذا ُيمكن  الّداّلة عىل معاين األلفاظ جتُدها منترشًة يف أغلب املعاجم 

للباحث أْن جيمع تلك اآلراء املبعثرة حتت عنوان اآلراء املعجمّية.
فِمن بني األلفاظ: لفظ)َتَِم(؛ فقْد قيل يف معناه: الّتغرّي؛ فـ)َتَِم( الّلحم إذا تغرّي؛ 
يايشُّ أّن لفظ )َتَِم( ُيعربِّ عن معنى آخر؛  والّتهم بمعنى: النّائم)72(، وقْد رأى الرِّ
جل: إذا أتى بام ُيّتهم عليه، ...، وأرٌض َتَِمة كَفِرَحة: شديدة  إذ يقول: »أْتََم الرَّ

.)73(» احلرِّ
ويبدو أّن اللَّفظ ُيعربِّ عن الّتحّول من حالٍة إىل ُأخرى؛ لذلك قيل: َتَِم فالن، 

بمعنى: َظَهَر عجزه وحترّي؛ وَتَِم البعري، أي: استنكر املرعى الذي كان يأنُس به.
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للّسائل؛  فع  ة، والدَّ بقوَّ بِّ  الصَّ التي حتمُل معنى  يايشُّ لفظ )زغل(،  الرِّ  وذكر 
فـ»زغله، كمنعه، يزغله زغالً: صّبه دفعًا، وجمّه كأزغله، وزغل اجلدّي األمَّ رضعها، 
يايشُّ يرى أّن أصل اللَّفِظ بالغني، أّما العني، فهي لغٌة فيه،  والعني لغة فيه«)74(. فالرِّ
وهناك َمن رأى أّن زغل ورغل حيمالن املعنى نفسه، فرغل ورغث نظريان، ومنها 
، فقْد  يايشُّ زغل، ومعنامها: أْن يستلَب الّصبيُّ الّثدي، فريتضُعُه حثيثًا)75(؛ أّما الرِّ
أّن زغل–بالّزاي- اإلرضاع  إاّل  نفسه،  الّلفظني حيمالن معنى اإلرضاع  أّن  رأى 
الّرغل -بالّراء-، فهو خاصٌّ باجلدي)76(. وهبذا نجد  أّما   اخلاّص بمولود البرش، 
- أّن الّلفظني يّتفقان يف املعنى العاّم، أعني: اإلرضاع، إاّل  يايشُّ – عىل َوفق ما يراه الرِّ

أّن اإلرضاع لطفل اآلدمّي خيتلف عن إرضاع غريه من الكائنات األَُخر.
ي آخر يوٍم من شّوال )فلتة(،  يايّش يف ماّدة )فلت(: أّن العرب ُتسمِّ وُنِقل عن الرِّ
يايشِّ ُيعربِّ  من حيث أّن َمن ملْ ُيدرْك ثأره وطلبه فيه فاته)77(. ويبدو أّن ما ُنِقل عن الرِّ
عن الّتخصيص، فاخلليل يرى: أّن )الفلتَة( آخر يوٍم من الّشهر الذي بعده شهر من 

األشهر احلُُرم من غري تعيني)78(.
بض –بالّضّم- هو وسط الّشء؛  : أنَّ الرَّ ويف معنى لفظ )ربض(، رأى الكسائيُّ
وقْد  واخليول)79(؛  والبقر  للغنم  والّربوض  نواحيه،  بمعنى:  فهو  بالّتحريك،  أّما 
ها حّتى يربض الّظبي والّشاة، أي:  يايشُّ أّن »أربضْت الّشمس؛ اشتّد حرُّ رأى الرِّ
ِمن شّدة الّرمضاء«)80(. وهناك َمن يرى: أّن أربضت الّشمس بمعنى: أقامْت، كام 
يايشُّ يرى الّربض  تربض الّداّبة، فبلغْت غاية ارتفاعها، ومل تبدأ للنّزول)81(. فالرِّ
جلسة خاّصة باحليوان؛ والّشمس جتربه عىل تلك اجللسة، وال دخل حلركة الّشمس 

فيها.



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 112

قللِ.ُ ملا أب ملاَبّل )بُملا.ِّعِممعلامولعِممرَّعملاصبّباب ّامّّيل ب دب

فقْد  القريض()82(؛  دوَن  اجلريُض  )حاَل  العرب:  عن  الوارد  املثل  معنى  ويف 
قيل يف معناه: أّن اجلريض بمعنى: الُغّصة، والقريض بمعنى: اجلّرة، فاملتكّلم إذا 
يايشُّ رأيًا خمالفًا ملن سبقه، وهو: أّن   َغصَّ مل يقدر عىل قرض جّرته)83(، وقْد رأى الرِّ
يق،  الرِّ تبّلع  فاجلريض:  املوت،  عند  باإلنسان  حيُدثان  والقريض  »اجلريض 

والقريض: صوت اإلنسان«)84(.
ذاهبًا  معناه:  ُمَقاَطَرًة(،  )َأْكَراُه  العرب:  قول  أوضح  أّنه  يايشِّ  الرِّ عن  وُنِقل 
: الّشُء الّتافه  وجائيًا؛ وأّما قوهلم: )َأْكَراُه َتْوِضَعًة(، بمعنى: َدْفَعًة، والُقطرة بالّضمِّ

اليسري اخلسيس)85(.
ومن بني املفردات الّلغوّية: ) الّلهيامء(، فقد قيل عنها: أهّنا موضع بنعامن األراك، 
بني الّطائِف ومّكة املكّرمة)86(، وقْد ُسِئَل الّريايشُّ عن )الّلهيامء(، فأجاب:» ماٌء لبني 

متيم، ينزهلا ناٌس من بني جماشع...«)87(.
يايشَّ مل يكن راويًة ألقوال أساتذته وحسب، بل كان مرجعًا لغوّيًا  ويبدو أّن الرِّ
ُيرجع إليه، وُتفضُّ عنده النّزاعات، فمثال ذلك ما حدث يف معنى لفظ )غطف(، 
فقْد قيل: إّن معناه: اخلري والّسبوغ يف الّشء، وهو متأتٍّ من الغطف يف األشفار، 
ومعناه: كثرتا وطوهلا وانتشارها)88(، وهناك َمن رأى أّن الغطف والعطف حيمالن 

معنًى واحدًا)89(.
إاّل أّن ابن قتيبة اعرتض عىل ذلك؛ وهلذا أرجَع األمَر إىل عاملٍ ُتفضُّ به النّزاعات، 
يايشَّ فقال: ال أدري ما العطف، وأحسبه: الغطف  فيقول ابن قتيبة: » سألُت الرِّ

بالغني«)90(.
يايشَّ ال يرى تقاربًا بني الّلفظني)غطف وعطف(، بل يرى بينهام  يّتضح أّن الرِّ
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تباعدًا معجمّيًا واضحًا.
أهل  من  كثرٍي  رأي  النّبات، وهو  من  أّنه رضٌب  )أغي(،  معنى  وممّا ورد يف 
عدم  ِمن  وجعل  ورفضه،  الّرأي  هذا  عىل  اعرتض  األخفش  أّن  إاّل  الّلغة)91(، 
أغيا  أّن  أسمْع  »مل  يقول:  إْذ  إليه؛  ذهب  ما  صّحة  عىل  دلياًل  له  يايشِّ  الرِّ معرفة 
ه أبو حاتم«)92(، ففي  ؛ وال فرسَّ يايشُّ نبٌت يف يشٍء ِمن ُكتب الّلغة، وملْ يعرفه الرِّ
، ومتّكنه ِمن مذاهب العرب  يايشِّ قول األخفِش دليٌل قاطٌع عىل عظم مكانة الرِّ
يايّش و أيب حاتم أراد أْن  الّلغوّية؛ فضاًل عن ذلك، أّن األخفش بجمعه بني الرِّ

ح بمكانتهام معًا، وأّنه ال ُيمكن الّتفاضل بينهام. ُيرصِّ
والاّلم  فـ»الواو  )ولق(؛  ِمن  وهو  )األولق(،  لفظ  الّلغوّية:  األلفاظ  وِمن 
، أي: ُترِسُع« )93(،  والقاف: كلمة تدلُّ عىل إرساع وخّفة، ُيقال: جاءت اإلبل تلقُّ

ومنه قول الّشاعر)94(:
ــاَحــهــا  ــُث ُربَّ ــ ــْرِغ ــ ــٌة ُت ــ ــَق ــ ــْرُوإْل ــوفــُل والــنَّ ــْهــُل والــنَّ  والــسَّ

يايشُّ أّن )األولق( يأيت بمعنى: اجلنون، وهو عىل وزن )فوعل(،  وقْد رأى الرِّ
عىل  مألوٌق  فهو  ألقًا،  كعنى  الّرجل  ألق  ُيقال:  ألّنه  أفعل؛  جعلته  شئَت  وإْن 
ناظرًا  كان  اإلرساع  بمعنى  قال  َمْن  أّن  ويبدو   ،)95( ُجنَّ بمعنى:  مفعول،  وزن 
، فقْد كان ناظرًا إىل املوصوف )املجنون(، الذي يّتصف  يايشُّ فة، أّما الرِّ إىل الصِّ
يايشَّ يستدّل عىل صّحة ما يذهُب إليه بنقله ما أنشدُه  عة واخلّفة؛ ثّم أّن الرِّ بالرسُّ

إليه أبو عبيدة:
كَأنَّم يِب من أَراين َأْوَلُق)96(.

ديد  الشَّ ري  السَّ ومعناه  )حوز(،  من  وهو  )احلوزاء(؛  لفظ  املفردات:  وِمَن 
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حيوزها  اإلبل  حاز  ومنه:  الّلنّي،  ْوق  السَّ هو  واحليز  احلوز  إّن  وقيل:  ويد؛  والرُّ
وحييزها حوزًا وحيزًا، ساَقها َسوقًا ُرويدًا)97(.

يايشُّ أّن )احلوزاء( هي احلرب التي حتوز، بمعنى: جتمع القوم  وقْد رأى الرِّ
هم)98(، مستندًا يف رأيه إىل قول الّشاعر)99(: وتضمُّ

ٍب ُمَعصِّ َنْعيَل  أخالِق  َعىل   َشَغْبَت وُذو احَلوزاِء يِفُزُه الِوْتُرَفَهالَّ 
واملتتّبع  الّسبب؛  من  وهو  )الّسبيب(؛   : يايشُّ الرِّ ذكرها  التي  األلفاِظ  وِمن 
للمفردة يف املعاجم الّلغوّية جيُد أّن أهل الّلغة وقع بينهم اّتفاق عىل أّن )الّسبيب( 
عر؛ إاّل أّن االختالف وقع يف حتديد  بيبة- تعني: اخلُصلة ِمَن الشَّ -ومفردها السَّ
للَفرس:  فُيقال  الفرس،  شعر  من  اخلُصلة  الّسبيبة  أّن  رأى  فَمن  اخلُصلة؛  تلك 
َنب والُعرف)100(؛ وهناك َمن عّمم يف داللة  )ضايف الّسبيب(، إذا كان سابغ الذَّ
َمن  وهناك  والنّاصية)101(؛  والُعرف  َنب  الذَّ شعر  عن  يعربِّ  جعله  إْذ  الّلفظ؛ 
النّاصية فقط،  ُيطلق عىل شعر  أّن )الّسبيب(  فأبو عبيدة يرى:  الّلفظ؛  خّصص 

مستداّل عىل صّحة ما يذهب إليه بقول الّشاعر: 
َنب)102(. بوايف الّسبيِب طويِل الذَّ

يايشُّ أّن )الّسبيب( هو اخلُصلة من شعر الفرس، إاّل أّنه خّصه  وقْد رأى الرِّ
أّنه خيتلف  إاّل  الّتخصيص،  يّتفق مع أيب عبيدة يف  َنب فقط )103(، فهو  الذَّ بشعر 

معه يف حتديد املوضع.
طويلة  امرأة  ُيقال:  إْذ  املرأة؛  شعر  عن  ُيعربِّ  )الّسبيب(  أّن  رأى  َمن  وهناك 
الّسبيب، بمعنى: الّذوائب)104(، ويبدو أّن هذا الّرأي مبنيٌّ عىل الّداللة املجازّية 

لّلفظ ال احلقيقّية.
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وسكون  ه،  ضمِّ أو  األّول  بفتح  )زمهان(-  لفظ  الّلغوّية:  األلفاظ  بني  ومن 
حلم  يقال:  منتٌن؛  سمنٍي  حلٍم  ريُح  ُهومة:  والزُّ يزهم،  زهم  ِمن:  وهو  الّثاين-، 
مهان  الزَّ أّن   : يايشُّ الرِّ رأى  وقْد  منتٍن)105(،  ريٍح  ذو  بمعنى:  ُزُهومة،  وذو  َزِهم 
كَسكران – بفتح األّول–اسٌم لكلٍب)106(. وهناك َمن رأى غري ذلك، فقْد ُنقل 
عن ابن دريد )ُزمهان(، بضّم األّول؛ أّما معناه، فقْد قيل: إّنه واٍد لبني أسد، كثري 

احلمض)107(.
يايشِّ أّنه قال: »اجتمع  وِمن املوارد: قوهلم: )عُب الّشمس(؛ فقْد ُنِقل عن الرِّ

أصحاُبنا عىل عِب الّشمِس، أّنه ضوؤها، وأنشد:
َرْت إذا ما رَأْت َشْمسًا َعُب الشمِس َشمَّ

َعِميُدها«)108(.  واجُلــْرُهِــيُّ  َرْملِها  إىل 
شمس(،  )عبء  وأصله  لعاهبا؛  هو  الّشمس(  )عَب  أّن  رأى:  َمن  وهناك 
والعبء باهلمز بمعنى العدل)109(؛ وثّمة فرٌق بني قوهلم: )عب الّشمس(، وقوهلم: 
يايشُّ أهّنام خمتلفان، فاألّول: نظٌر إىل ضوء الّشمس  )عبد شمس(، فقْد رأى الرِّ
ونورها؛ أّما الثاين، فهو اسٌم لرجٍل من قريش)110(، وهناك َمن َخَلَط بني القولني، 
–إىل العبء- تكون   فابن األعرايّب يرى: أّن )العبء( هو العدل، والنّسبة إليه 

.)111() )عبشميٌّ
ِمْن )َنَحَب(، الّلغة: )النَّْحب(، وهو   وِمن املفردات التي وقف عندها أهُل 
أو  خطر،  مْن  أشبهه  وما  نذٍر  عىل  يدّل  أحدمها:  أصالن،  والباء  واحلاء  »النّون 
معنى  يف  قيل  وقْد  األصوات«)112(.  من  صوٍت  عىل  واآلخر:  يشٍء،  إخطار 
يع، أو اجلهد، أو املّدة والوقت)113(،  ري الرسَّ )النّْحب(: إّنه بمعنى النّذر، أو السَّ
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يايشُّ النّحب يأيت بمعنى: الّطويل، فقْد ُنقل عنه: يوٌم نْحٌب، بمعنى:  وقْد رأى الرِّ
تعاىل: قوله  العزيز  الّتنزيل  يف  منه  ورد  وقد  املوت)114(،  بمعنى:  ويأيت   طويل، 

﴿ِمَن امْلُْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقَض َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن 
ُلوا َتْبِدياًل﴾ )األحزاب:23(؛ فـ)قىض نْحَبه(: عبارة دّلْت عىل املوت؛  َينَْتظُِر َوَما َبدَّ
ألّن كّل حيٍّ من املخلوقات البّد مْن أْن يموت، فكأّنه نذر الزم يف رقبته، فإذا 
مات، قىض نْحَبه، أي: وف بنذره، فيكون موُته شهيدًا وفاءه بنذره من الّثبات مع 

.)115(النّبّي
ومن املوارد: لفظ )اخلرفج(؛ وهو من: خرفج خُيرفج، وقيل يف معناه: النّاعم 
، فقْد  يايشُّ البّض )116(؛ وهناك َمْن رأى أّن اخلرفج معناه: رغد العيش)117(؛ أّما الرِّ
ُنقل عنه أّنه يرى: » املخرفج واخلرفج واخلرافج: أحسن الغذاء، وقْد خرفجه. 

واخلرفجة: سعة العيش، وعيٌش خمرَفج: واسع«)118(.
يايشَّ يرى أنَّ الّلفظ حيمل أكثر من معنًى، وإْن كانْت  ممّا تقّدم يّتضُح أنَّ الرِّ

املعاين املذكورة متقاربة.
ُأخذ من  لفظ  العلامء: لفظ )اإلدراج(، وهو  التي وقف عندها  األلفاظ  ومن 
)درج(، و»درج: الّدال والّراء واجليم أصٌل واحٌد، يدلُّ عىل ميضِّ الّشء، وامليّض 
أدراجه،  إذا مىض لسبيله، ورجع فالن  الّشء،  الّشء. من ذلك قوهلم: درج  يف 
إذا رجع يف الّطريق الذي جاء منه«)119(، وِمن بني معاين اإلدراج: املش، تقول : 
درج الّرجل، يدرج دروجًا ودرجانًا، بمعنى: مشى)120(، وهناك َمن يرى اإلدراج 
املثل  ذلك،  ومن  وذهب)121(،  مات  أي:  فالن،  درج  ُيقال:  املوت،  بمعنى: 
األحياء  أكذُب  وَدَرج«)122(، ومعناه:  َدبَّ  َمن  أكذب  »فالن  العرب:  عند  الوارد 
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النّزع قلياًل قليالً؛ ويقال: هم  يايشُّ أّن اإلدراج هو  الرِّ واألموات)123(، وقْد رأى 
َدْرج يديك، أي: طوُع يديك)124(.

ه؛ وقيل يف معناه  ومن بني األلفاظ: لفظ )املجاج(؛ وهو من: مجَّ الّشء يُمجُّ
آراء متعّددة؛ فقيل: )املّج(: هو حبٌّ كالعدس يقال له املاش؛ واملجاج: رشاب 
العنب، وجماج اجلراد: ما يسيل ِمن أفواهها)125(. وهناك َمن يرى أّن املجاج هو 
 :ه)126(، وهو قوٌل يستند إىل ما ُذِكر من حديث النّبّي العسل؛ ألّن النّحل متُجُّ

»... كان يْأُكُل الِقثَّاَء بامُلجاِج«، أي: بالَعَسِل؛ ألّن النّحل متّجه)127(.
، فقْد رأى أّن )املجاج( هو العرجون، واستدّل عىل ذلك بقول  يايشُّ أّما الرِّ

الّشاعر:
ْت عىل امَلجاِج ...  بِقابٍِل َلفَّ

فإذا كان )القابل( هو الفسيل، فـ )املجاج( هو العرجون)128(.
االنتشار  عىل  يدّل  وهو   ،) )َجرَشَ من:  وهي  )اجلَرْش(،  املفردات:  ومن 
برزوا)129(.  إذا  بنو فالن جرش،  أنار، وأصبح  إذا  الّصبح  يقال: َجرَش  والربوز، 
ك والتَّباعد واإلرسال)130(، وقيل: اجلرش  وقد قيل يف )اجلَرْش( أقوال، منها: الرتَّ
البحر وقراره من احلىص واألصداف، وأشباه ذلك)131(.  ما يكون يف سواحل 
يبدو  البحر)132(؛  يف  التي  اخلشنة  احلجارة  هي  )اجلرش(  أّن  يايشُّ  الرِّ رأى  وقْد 
ص  يايشَّ جيمع بني أمرين، أحدمها: الربوز، والّثاين: اخلشونة؛ وهو خُيصِّ أّن الرِّ

احلجارة، فليس كلُّ يشٍء بارٍز عىل البحر يصحُّ أْن ُيطلق عليه )اجلرش( عنده.
وِمن املوارد: لفظ )اخلبري(، وهو من: )خرب(، »اخلاء والباء والّراء أصالن، 
األّول: الِعلم، والّثاين: يدّل عىل لنٍي ورخاٍء وغزارٍة«)133(، وقْد محل لفظ اخلبري 
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يف  الغزارة  هو  فقط،  واحٍد  أصٍل  إىل  تعود  يراها  املدّقق  ولعّل  متعّددة،  معاين 
الّشء والّرخاوة فيه، فقْد قيل: إّن اخلبري بمعنى: النّبات، وأصحاب هذا الّرأي 
له: وقالوا   ،النّبّي عىل  قِدم  الذي  الوفد  عن  املروّي  احلديث  إىل   يستندون 

العيس،  بنا  ترمي  امليس،  أكوار  عىل  ِتامة  َغوَري  ِمن  أتيناَك  اهلل،  رسول  »يا 
الَوَبر.  اخلبري  أّن  رأى  َمن  وهناك  اخلبري«)134(،  ونستخلُب  الّصبري،  نستجلُب 
وقول آخر يرى اخلبري هو َزَبد أفواه اإلبل، وهذا الّرأي مرويٌّ عن أيب عبيد)135(، 
أّن  يّتضح  هنا  عمومًا)136(،  َبد  الزَّ هو  اخلبري  يرى  أّنه  عنه  فاملرويُّ   ، يايشُّ الرِّ أّما 

َبد. يايشَّ اختلف عّمن قبله بأّنه يرى تعميم الّداللة ال ختصيصها يف الزَّ الرِّ
الفعلّية  اجلملة  داللة   : يايشُّ الرِّ عنها  ُسئل  التي  الّلغوية  املوارد  بني  ومن 
)حُياِرف(، الواردة يف قول عبد اهلل بن مسعود: »موُت املؤمِن بعرِق اجلبنِي، تبقى 
أّن  يايشُّ  الرِّ رأى  فقْد  املوت«)137(،  عند  هبا  فُيحاَرف  نوب،  الذُّ من  البقّية  عليه 
املعنى:  فيكون  اخلطب)138(،  عليه  ويشتّد  ُيقاَيس  بمعنى:   – )حُياَرف(–باحلاء 
ملا  ِكفاًء  تقع  جبينه،  هلا  يعرق  حّتى  وترهقه  عليه  تقُع  التي  والّشّدة  املقايسة  أّن 
يايشُّ قول أحد الّشعراء  نوب، فتكون كّفارًة له)139(، وأنشّد الرِّ بقي عليه من الذُّ

مستداّل عىل املعنى الذي ذهب إليه:
ُيبُّني  ريبِّ  اهللَ  أنَّ  ــَت  ــْي َل حبيِبأاَل  أمَّ  أحببُت  كم  وعمرًا 
حتّلًة  إاّل  ــاَر  ــنَّ ال دخلُت  ــا  َم بــذنــوِب)140(.إذا  أعمُلنا  ُحورفْت  وال 

يايشُّ الّتصحيف الذي وقع فيه َمن روى عنه البيت؛ إْذ أبدل  وقْد سمع الرِّ
)حيارف( بـ )جيازف(، فأنكره أشدَّ اإلنكار؛ ملا فيه من تغيري املعنى، فقْد ُنِقل عن 
يايشِّ قوله: »يأخذوَن هذا فريووهنا عنّي هكذا، فإذا قيل: حيارف، قال: حّدثنا  الرِّ
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ف؟«)141(. يايشَّ كان خُيطُئ وُيصحِّ ! أ فرتون الرِّ يايشُّ الرِّ
من  ساملة  الّلغوّية  املفردة  إيصال  عىل  حريصًا  كان  يايشَّ  الرِّ أّن  يّتضُح 
الّتصحيف؛ ألّن يف تصحيفها غياب معناها احلقيقّي؛ لذا وجدناه أشّد املنكرين 

ف للمفردة. عىل املصحِّ
وهناك َمن رأى أنَّ املحراف هو امليل الذي خُتترب به اجلراحة)142(.

أّن األصَل فيه ما كان لذي  يايشُّ  الرِّ َنابى(، فقد رأى  املوارد: لفظ)الذُّ ومن 
– بفتح  الّذنب  أّما  الفرس؛  جناٍح خاّصة، ورّبام اسُتعري للفرس، فيقال: ذنابى 
الّذال-، فهو ملا سوى ذلك)143(، وهناك َمْن رأى غري ذلك، فقْد ُنقل عن الفّراء: 
َنابى – بكرس الّذال-: عقب  نابى شبه املخاط يقع من أنوف اإلبل، والذِّ أّن الذُّ

كلِّ يشٍء)144(.
ومن املفردات الّلغوّية: )اخليس(، وقد قيل يف داللته أقوال، منها: أّنه منبت 
الّطرفاء وأنواع الّشجر)145(، وقيل: اخليس–بالكرس– هو الّشجر امللتّف خاّصة، 
وقيل: هو موضع األسد، أي: عرينه)146(، وقيل: إّن اخليس هو الّتغرّي والّتبّدل، 
اخليس  إّن  وقيل:  وفَسَد؛  تغرّي  بمعنى:  خييس،  الّشء  خاس  من:  مأخوذ  وهو 
اخليس  أّن  يايشُّ  الرِّ رأى  وقْد  ه)147(،  ويغريِّ املسجون  يذلُّ  ألّنه  الّسجن؛  هو 
وأحراٍش،  وقصٍب  ماٍء  عىل  حيتوي  مستنقٍع  عن  عبارة  وهي  األمجة)148(،  هي 
ويراُه -أيضًا- يأيت بمعنى: اللَّبن، وقْد نفى أْن يكون هذا الّرأي يعود ألستاذه 

األصمعّي، قائاًل: إاّل أّن األصمعيَّ ال يعرف ذلك)149(.
كتب  وأّن  متعّددة،  لغوّية  آراء  له  يايشَّ  الرِّ أّن  لنا  اّتضح  تقّدم،  ما  كلِّ  من 
له  يكن  مل  وإْن  فهو -  كثريًا،  آرائه  اعتمدْت عىل  إْذ  هلا؛  املعاجم جعلته مرجعًا 
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املتناثرة  آراءه  ذكرْت  التي  املعاجم  أّن  إاّل  الّلغوّية-،  آراءه  جيمع  مستقلٌّ  كتاٌب 
أوضحْت مدى تعّمقه يف الّلغة وتبّحره فيها.

املبحُث الّثالُث: روؤاه الّنحوّيُة
النّحو  لعلم  ص  خصَّ وقْد  عمومًا،  العربّية  بعلوم  باهتاممه  يايشُّ  الرِّ ُعرَف 
موضعًا واسعًا من اهتاممه، وقْد وجدْت له آراء نحوّية انفرد هبا عن غريه، ومن 

بني املوضوعات النّحوّية التي كان له رأي فيها:
1- إذا الفجائّية:

وهو لفظ حيمل معنى الظرفّية، وقْد ُأرشَب معنى الرّشطّية)150(. ووقع اختالف 
يف توجيهها بني اإلسمّية واحلرفّية، واإلسمّية الظرفّية فيها، بني الّزمانّية واملكانّية؛ ففي 
َمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إاِلَّ َمْن َشاَء  وِر َفَصِعَق َمْن يِف السَّ قوله تعاىل: ﴿ َوُنِفَخ يِف الصُّ
اهللُ ُثمَّ ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم َينُْظُروَن﴾)الّزمر:68(؛ فاآلية املباركة تتكّلم عن يوم 
القيامة، الذي يتّم فيه النّفخ، فيحدث ما بعد النّفخ أْن تعود األرواح للموتى، فإذا هم 
قائمون ِمن قبورهم، أو متوّقفون ينظرون، بمعنى: ينتظرون، أو يقلِّبون أبصارهم 
يف اجلوانب)151(، وقْد وقع اختالف يف قراءة )قيام(؛ فزيد بن علٍّ  قرأ )قيامًا( 
بالنّصب عىل احلال من الّضمري املّتصل يف )ينظرون(، فيكون خرب املبتدأ )هم( اجلملة 
الفعلّية )ينظرون(، وتكون اجلملة مجيعًا حتمل معنى احلال؛ ألهّنا حمّط الفائدة)152(؛ 
ر خربًا حمذوفًا، فيصبح الكالم: )فإذا هم مبعوثون؛ أي: موجودون  وهناك َمن ُيقدِّ
بني  )إذا(  يف  واختلف  املحذوف)153(،  اخلرب  هو  )قيامًا(  للحال  والنّاصب  قيامًا(، 
احلرفّية واإلسمية، فالكوفّيون يقولون بحرفّيتها، ويأيت بعدها مجلة إسمّية؛ وجيب أْن 
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ر خرب، أو أّن اجلملة الفعلّية )ينظرون( هي اخلرب للمبتدأ)154(. ُيقدَّ
أّما البرصّيون، فقْد قالوا بإسمّيتها. ووقع اختالف يف داللتها عىل الّظرفّية بني 
)إذا(  أّن  يايشُّ  الرِّ ويرى  قيامًا)155(،  هم  فباحلضة  الكالم:  تقدير  فيكون  املكانّية، 
إسمّية، وهي ظرف زمان، وتقدير الكالم: ففي ذلك الّزمان الذي ُنفخ فيه هم، أي: 
وجودهم)156(، وهبذا الّتقدير احتيج إىل تقدير املضاف؛ ألّن ظرف الّزمان ال يكون 

خربًا عن اجلّثة)157(.
ويف موضٍع آخر من مواضع )إذا الفجائّية(، ورد يف قوله تعاىل: ﴿َقاَل َبْل َأْلُقوا 
َا َتْسَعى﴾ )طه:66(، فاآلية املباركة  يَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأهنَّ ْم َوِعِصيُُّهْم خُيَ َفإَِذا ِحَباهُلُ
بتفاجئه  القوم وعصّيهم  النَّبيِّ موسى يف وقت ختييل سعي حبال  ذكرْت حال 
بذلك احلدث)158(. واجلملة )مجلة املفاجأة(، بمعنى أّن ) إذا الفجائّية(، وهي حرٌف 
العامل فيها  د،  املربِّ يراه  البرصّينَي، وهي ظرف مكاٍن كام  الكوفّينَي، اسٌم عند  عند 

اجلملة الفعلّية )أْلُقوا()159(.
الكالم: تقدير  يكون  وهبذا  مان)160(،  للزَّ ظرف  أهّنا  يرى  يايّش  الرِّ أّن  حني   يف 

يف ذلك الوقت الذي ألقوا فيه وقع منه الّتخّيل، ال يف املكان.
و مْن موارد )إذا الفجائّية( ما ورد يف قوله تعاىل: ﴿َفأَْلَقى َعَصاُه َفإَِذا ِهَي ُثْعَباٌن 
ُمبنٌِي﴾)األعراف: 107()161(، فالنّصُّ املبارك أوضح أّن العصا حتّولْت إىل حّيٍة عظيمٍة 
)ثعبان(، وأّن هذا االنقالب حدث برسعٍة فائقٍة، وأّن استعامل اجلملة االسمّية للّداللة 
عىل كامل رسعة االنقالب والّتحّول)162(، وإذا كانْت )إذا الفجائّية( اسمّيٌة ظرفّيٌة عند 
مدرسة البرصة؛ فإّن االختالف وقَع بني الظرفّية املكانّية والّزمانّية؛ فاملكانّية هو خمتار 

سيبويه، كام حكاه عنه املرّبد؛ و)ثعباٌن( خرٌب للمبتدأ )هي()163(.
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يايشُّ يف أّن )إذا الفجائّية(  الرِّ النّاُس هو مذهُب  أّن الّصحيَح الذي عليه  وُذكَر 
ظرُف زماٍن)164(، وتقدير الكالم: يف الوقت الذي تّم انقالب الّثعبان، ال املكان.

2- َبْينَا:
املشتملة  اجلملة  يف  تأثريها  ويف  فيها،  االختالف  وقع  التي  املوارد  من 
 عليها، لفظ)بْينا(، فقْد قيل: إهّنا لفظ يأيت للمفاجأة، وُيشرتط فيها أْن تقع أّول 
وتقبل  اجلمل،  تتصّدر  التي  املبهمة  الّظروف  بمنزلة  عندهم  فهي  الكالم)165(، 
بالفعل  بعدها، جئَت  التي  اجلملة  إىل  فعند إضافتها  الظرفّية)166(،  النّصب عىل 

الذي عمل فيها، مثال ذلك قوُل الّشاعر)167(:
قائٌل:  قال  رحَلُه  يرَشي  ــاِلط نجيُبَفَبْينَاُه  ــْن مجــٌل رخــُو امل  مَل

قيل  حني  يف  جائزة)168(.  املصدر  إىل  )بْينا(  إضافة  أّن  األصمعّي  رأى  وقْد 
، فقْد رأى أّن )بْينا(  يايشُّ بجواز إضافة )بْينا( إىل املصدر دون )بينام()169(؛ أّما الرِّ
الَعَلم، رفعَت،  بْينا االسم  يصّح دخوهلا عىل االسم واملصدر، » فإذا ويل لفظة 

.)170(» فقلَت: بْينا زيٌد قائٌم جاء عمرو، وإْن ولَيها املصدر، فاألجود اجلرُّ
3- واُو احلاِل و القوُل فيها:

ف احلال بأّنه: االسم الفْضلة املفرسِّ ملا انبهم من اهليئات)171(، ويأيت عىل  يعرَّ
)رأيُت  مثاهلا  الظرفّية،  اجلملة  شبه  واحلال  املفرد،  االسم  احلال  فمنها:  أنواٍع، 
حاب(، أو اجلار واملجرور، ومثاله ما جاء يف قوله تعاىل:﴿ َفَخَرَج  اهلالَل بني السَّ
ْنَيا َيا َلْيَت َلنَا ِمْثَل َما ُأوِتَ َقاُروُن  َياَة الدُّ َعىَل َقْوِمِه يِف ِزينَتِِه َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن احْلَ
بـاستقّر  متعلِّق  حال  زينته(  )يف  فقوله:  79(؛  َعظِيٍم﴾)القصص:  َحظٍّ  َلُذو  ُه  إِنَّ
أو مستقّرًا)172(. وقد تكون احلال مجلة خربّية ال إنشائّية؛ ألّن األخرية ال تأيت 
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حاالً)173(، وُيشرتط يف اجلملة الواقعة حاالً أْن حتتوي عىل رابٍط يربط بينها وبني 
والّضمري  احلال،  واو  رابطها  مثاًل:  رابٍط،  ِمن  أكثر  فيها  جيتمع  وقْد  صاحبها، 
الَِّذيَن  ا  َ َأيُّ احلكيم:﴿َيا  الّذكر  يف  ورد  ما  مثاله  احلال،  صاحب  عىل  العائد 
)النّساء:43(،  َتُقوُلون﴾  َما  َتْعَلُموا  َحتَّى  ُسَكاَرى  َوَأْنُتْم  اَلَة  الصَّ َتْقَرُبوا  اَل   َآَمنُوا 
ا إًِذا  ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة إِنَّ أو الواو فقط، من ذلك قوله تعاىل: ﴿َقاُلوا َلئِْن َأَكَلُه الذِّ
احلال مجلة  فيها ورود  يرى  التي  الّشواهد  )يوسف: 14()174(، ومن  وَن﴾  ارِسُ خَلَ

اسمّية؛ قول الّشاعر)175(:
ــُرُه  ــهــاُر املـــاُء غــام ــنَّ ــَف ال ــَص َيـــدِريَن ال  بالَغيِب  ــُه  ــُق ــي وَرف  

الواو  فُحذفْت  غامُرُه«،  واملاُء  النّهار،  »انتصَف  البيت:  معنى  إّن  قيل:  فقْد 
لفظًا وهي مقّدرٌة معنًى)176(، فـ )املاُء غامُرُه( مجلة إسمّية يف حمّل نصب احلال، 
والّرابط–أي: واو احلال– حمذوف لفظًا، فقْد خال البيت من الّرابط لفظًا، إاّل أّن 

رْت، وقْد عّد ابن هشام املسألة من شواهد حذف واو احلال)177(. الواو ُقدِّ
ُنقل  فقْد  آنفًا،  املذكور  البيت  عىل  مالحظٍة  من  أكثر  يايشِّ  للرِّ لْت  ُسجِّ وقْد 
فع، ُيريد معنى الواو، أي: انتصَف  عنه أّنه قال: »اّلذي يروي َنَصَف النَّهار، بالرَّ
النّهاُر، واملاُء غامُرُه، وهو حتت املاء، يعني: الغّواص ورشيكه بالغيب، بحيث 
الواو احلالّية لوجوب  أّن تقدير  يغيب عنه وال يدري ما حاله...«)178(. يّتضح 
الّرابط بني احلال وصاحبه إْن كاَن احلال مجلة)179(. ولعّل وجود الواو ليس رشطًا 
وجوبّيًا دائاًم، بل وجودها وعدمها يتوّقف عىل نوع احلال، »فالّضابُط يف دخول 
الواو وجوبًا وامتناعًا وجوازًا أهّنا إْن كانْت احلال مؤّكدة، فال تدخل الواو لكامل 
االّتصال، وإْن كانْت غريها، فإّما أْن تكون عىل أصل احلال وطريقها، فالوجه فيه 
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ترك الواو، وإْن مل يكن عىل أصل احلال، سواء كانْت عىل طريقها أو ال فالوجه 
فيه الواو«)180(.

يايشُّ أّن اجلملة احلالّية ينبغي أْن حتوي ضمريًا يعود عىل صاحب  وقْد رأى الرِّ
قبيٌح يف  فهو  منها يشء،  األّول  إىل  يرجع  مل  إذا  »احلال  ذلك:  فيقول يف  احلال، 
العربّية«)181(. ففي قوله تتكشف أمور، أّوهلا: أّن احلال اجلملة ينبغي أْن حتتوي 
عىل ضمري يعود عىل صاحبها، ثانيها: أّن احلال ينبغي أْن ُيسبق بصاحبه، بمعنى 
صاحب  عن  يايشُّ  الرِّ عرّب  لذا  احلال؛  ثم  وِمن  أّوالً،  احلال  صاحب  يكون  أْن 

تبّي. احلال باألّول، ليدلَّ عىل التقّدم الرُّ
قولنا: أّنه يف  ابن جني  ُنقل عن  فقْد   ، أكثر من نحويٍّ الّرأي  تبنّى هذا   وقْد 
» جاء زيٌد والّشمُس طالعٌة«، ال بّد من تقدير ضمري يف اجلملة احلالّية يعوُد عىل 

صاحب احلال)182(.
ظرفًا  »النَّهار-بالفتح-  يصري  أْن  العربّية  يف  اجلّيد  أّن  يرى  يايشَّ  الرِّ إّن  ثمَّ 
للّزمان؛ وقْد رأى املازيّن الّرأي عينه«)183(. وهناك َمن رأى أّن النّهار ُينْصُب عىل 
املفعولّية ال الظرفّية؛ ألّن يف النّصب عىل الظرفّية جتّوز يف الكالم، فيكون النّهار 

منصوبًا عىل املفعولّية، من قوهلم: نصفُت الّشَء)184(.
4- وجوُب تنكرِي املفعوِل له:

والفاعل)185(،  الوقت  يف  لعامله  املشارك  عّلة  املفهم  املصدر  هو  له  املفعول 
كونه مصدرًا،  إىل مخسة، وهي:  بعضهم  أوصلها  لعمله،  وقْد وضعْت رشوٌط 
وكونه قلبّيًا، كالّرغبة وما شاكلها، وكونه عّلة، وأْن يكون مّتحدًا باملعلَّل به وقتًا، 
، حّتى َعّرَف  واحّتاده به فاعاًل)186(، وقْد جعل الّزركّش رشط العلِّّية رشطًا مهاّمً
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املفعول له هبا؛ إذ يقول: » هو اسم عّلة للفعل املعلَّل به«)187(.
، فقْد ُعِزَي له يف باب املفعول له رشٌط ُيفيد أّن املفعول له جيب فيه  يايشُّ أّما الرِّ

الّتنكري، وعّلة ذلك عنده مشاهبته للحال والّتمييز)188(.
وهناك َمن رأى أّن هذا الرّشط ليس بواجٍب؛ ألّن املفعول له كثريًا ما جاء 
معرفة، ففي قوله تعاىل: ﴿َأمَلْ َتَر إىَِل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َحَذَر 
َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  النَّاِس  َعىَل  َفْضٍل  َلُذو  اهللَ  إِنَّ  َأْحَياُهْم  ُثمَّ  ُموُتوا  اهللُ  ُم  هَلُ َفَقاَل  امْلَْوِت 
النَّاِس اَل َيْشُكُروَن ﴾)البقرة:243(، رأى أبو الّسعود العامدّي: أّن ﴿َحَذَر املْوِت﴾ 
منصوب بـ »جيعلون« عىل العّلة – املفعول ألجله–، وإْن كان معرفة باإلضافة، 

وهو مشابٌه لقول الّشاعر)189(:
ــاَرُه  َخ ادِّ الكريِم  عــوراَء  ماوأغِفُر  ئِْيِم َتَكرُّ  وُأْعِرُض عْن َشْتِم اللَّ

يايشِّ رأى أّن اآلية املباركة ال بّد فيها من الّتقدير، فقوله  وَمن تبنّى رأي الرِّ
لفظّية،  اإلضافة  تكون  وهبذا  املوت،  حماذرين  بمعنى:  امَلْوِت﴾،  ﴿َحَذَر  تعاىل: 

ويكون املفعول له نكرة)190(.
وقْد رأى ابن عقيل: أّن املفعول له املستكمل للرّشوط له ثالثة أحوال ال حال

دًا من األلف والاّلم واإلضافة )نكرة(، وثانيها:  واحدة، أّوهلا: أْن يكون جمرَّ
جُترَّ  أْن  جيوز  وكّلها  باإلضافة؛  فًا  معرَّ يكون  أْن  وثالثها:  بأل،  فًا  معرَّ يكون  أْن 
د عن األلف والاّلم واإلضافة)191(.  بحرف الّتعليل)الاّلم(، لكّن األكثر فيام جترَّ
ويبدو أّن هذا الّرأي يالقي قبوالً عند مجهور النّحوّيني؛ لكثرة الّشواهد املؤّيدة 

له، و ال حيتاج إىل تقدير.



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 126

قللِ.ُ ملا أب ملاَبّل )بُملا.ِّعِممعلامولعِممرَّعملاصبّباب ّامّّيل ب دب

5- اإلفراُد واجلمُع:
َي بذلك؛ ألّن  ُيعّد مجع الّتكسري موردًا مهاّمً من موارد اجلمع األَُخر، وُسمِّ
مفرده يتغرّي بناؤه بزيادٍة أو نقٍص أو تبديٍل لغري إعالل)192(، وِمن موارده ما 

جاء يف قول الّشاعر:
يرشبوا  مل  قبَلُكم  ــًا  حــيَّ ــّن زعـــاِقوكـــأنَّ  ــ ــٍة أج ــأقــلــب  فــيــهــا ب

قليب،  »مجع  )أقلبة(  أّن  يايشِّ  الرِّ عن  ُنقل  وقْد  )أقلبة(،  البيت  يف  ورد  فقْد 
ُقُلب،  واجلمع  أقلبة،  قال:  ألّنه  القليب؛  تذكري  عىل  يدّل  وهذا  البئر،  بمعنى: 
يايّش،  ولكن جاء به عىل رغيف وأرغفة للجمع القليل«)193(، وقد اعُتمد رأي الرِّ
وَمن جاء بعده مل يزد شيئًا عىل ما ذكر، فاجلوهريُّ يرى أّن )أقلب( مجع تكسري، 

ومجع قّلة، أّما مجع الكثرة، فهو )ُقُلب عىل ُفُعل()194(.
من  موضٍع  أفضل  إهّنا  معناها:  يف  قيل  فقْد  )رسر(،  املفردة:  األلفاظ  ومن 
مجع  وهو  ر(،  )رُسُ عىل  جُيمع  )الرّس(  إّن  وقيل:  ة()195(،  )أرسَّ ومجعها  األرض، 
رأى  وقْد  وأقذلة)196(؛  كقذال  ة(،  )أرسَّ عىل  جتمع  مفرد،  )الرّسار(  أّما  نادر، 
مّكة  من  أمياٍل  أربعة  بعد  عىل  لواٍد  اسٌم  هو  ني–  السِّ ر–بفتح  الرسَّ أّن  يايشُّ  الرِّ
رِسِّ  ِمن  املتأيّت  ني-  السِّ بكرس   - الرسِّ إىل  مستندة  االسم  هبذا  وتسميته  املكّرمة؛ 
ني مجع،  ر- مفتوحة السِّ الّصبّي الذي ُيقطع بعد الوالدة)197(؛ وهبذا يّتضح أّن رَسَ

ني-. مفرده رِسّ الّصبّي–مكسور السِّ
ويف قول الشاعر: 

النَُّقْب َمليحاِت  منها  َشْكِل التَِّجار وَحالِل  امُلْكَتَسْب)198(بــأْعــنٍي 
ورد لفظ )النُّقب(، وقيل: إّنه مجٌع، مفرده ُنقبة، وقْد اختلف يف حركة النّون، 
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االنتقاب  من  )نقبة(  مجع  وهو  النّون–،  )النَّقب(–بفتح  سيبويه  عن  فاملرويُّ 
مِّ فالفتح–، ومعناه: دوائر الوجه، وهو الّرأي  بالنِّقاب)199(، وأّما )النَُّقب(–بالضَّ

.)200( يايشِّ املنسوب إىل الرِّ
وهو  معه  واقفًا  كان  رجاًل  أّن  من   اهلل رسول  ذكرها  التي  القّصة  ويف 
حُمرم، فَوَقَصْت به ناقُته يف أخاقيِق جرذان، فامت، فقال رسوُل اهلل: »اغسلوه 
نوه وال ختمروا وجهه، فإّنه ُيبعُث يوَم القيامة ملبِّيًا، أو قال ملّبدًا«)201(؛ قيل:  وكفِّ
العنق؛ واألُخقوق واللُّحقوق: اخلّد والّصدع يف األرض،  إّن )الوقص(: كرس 
خلاقيق–بالاّلم-،  إهّنا  فقيل:  )أخاقيق(؛  لفظ  يف  واخُتلف   .)202( واللَّقِّ كاخلقِّ 
يايشُّ أنَّ )اخلّق( مجعه )أخقاق وأخاقيق(، هو  ومفردها )خّق()203(؛ وقْد رأى الرِّ
مجع اجلمع)204(. وهبذا يتحّصل أّن الّلفظ الوارد يف احلديث املبارك مجع اجلمع 

ال مجع ملفرد.
نَّْور(، فقْد قيل عنه: إّنه لفظ مفرد، واخُتلف يف معناه  ومن املفردات: لفظ )السِّ
أصل  ومعناه:  )سنانري(،  ومجعه  مفرد،  نَّْور(  )السِّ أّن  يايشُّ  الرِّ رأى  فقْد  ومجعه، 
نَّور هو  ، فقْد قيل: إّن السِّ يايشُّ َنب)205(؛ وهناك َمن رأى رأيًا خمالفًا ملا ذكره الرِّ الذَّ
نَر، ومعناه: رشاسة  نَّور مأخوذ من السَّ الّسالح الذي ُيلبس)206(، وقيل: إّن السِّ
نَّور عىل معنى اهلّر؛ وقيل: هو فقار العنق من البعري،  يف اخللق، ِمن ذلك مُحِل السِّ

أو عظام حلوق اإلبل، ومجعه )ُسنَّار()207(.
فُع عىل اجلوار: 6- الرَّ

من بني املسائل النّحوّية املهّمة، مسألة الّرفع عىل اجلوار، أو اجلرِّ عىل اجلوار، 
ية من االّتصال احلاصل بني املضاف واملضاف إليه، فُجعل ما هو  ّيتها متأتِّ وأمهِّ
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نعت لألّول معنًى، نعتًا للثاين لفظًا، نحو قوهلم: هذا جحُر ضبِّي، وهذا حبُّ 
ّمان)208(. وإّن الّتوافق  رّماين، والذي لك هو اجلحر واحلّب، ال الّضّب وال الرُّ
 يف اإلعراب وارد من خالل املجاورة بني الّلفظني، وهلذا ُذِكرْت قاعدة مؤّداها: 
ضبٍّ  جحُر  هذا  بعضهم:  كقول  جاوره،  إذا  الّشِء  حكَم  ُيعطى  الّشء  »إّن 

.)209(» خِرٍب، باجلرِّ
ومن بني موارد اإلعراب عىل اجلوار، قول الّشاعر)210(:

كالُئها  اليقظاُن  الثُّغرِة   َميْشَ اهَلُلْوِك عليها اخَلْيَعُل الُفُضُلالّسالُِك 
فقْد  إعرابه،  يف  تأويٍل  إىل  احتاج  مرفوعًا  أورده  فَمن  )الُفُضل(،  لفظ  ورد 
ُنقل عن األصمعيِّ أّن الُفُضل هو نعت للَخْيَعل)211(، ومّلا كان املنعوت مرفوعًا، 
عىل  يّتكئ  أّنه  إاّل  نحوّيًا،  كان  وإْن  الّرأي،  هذا  ولعّل  أيضًا.  مرفوع  فالنّعت 
ني له، وهو من الّثياب  الّداللة املعجمّية كثريًا، فإذا كان اخليعل هو قميص ال ُكمَّ
التي تلبسه العروس، ومجعه )خياعل()212(، يكون )الُفُضل( من نعوته، بمعنى 
أّن )اخليعل الفضل(، هو الّثوب املنفرد، ال ثوب آخر معه، ال فوقه وال حتته)213(.

للخيعل–،  نعت  الُفُضل  قوله-أعني  األصمعّي  عىل  أنكر  يايشَّ  الرِّ أّن  إاّل 
يايشُّ بقوله هذا ُيوّضح أّنه يرفض  قائاًل: »وهذا ممّا ُأخَذ عىل األصمعّي«)214(، فالرِّ
رفضًا قاطعًا كون )الفضل( نعتًا )للخيعل(، عاّدًا َمن يذهب إىل هذا الّرأي جمانبًا 
للّصواب. أّما رأيه يف املسألة، فإّنه يرى أّن الفضل »هو ِمن نعت اهلَلوك، إاّل أّنه 
رفعه –أي: الّشاعر- عىل اجلوار، كام قالوا: جحُر ضبٍّ خرٍب«)215(؛ يّتضح – 
- أّن )الفضل( نعٌت لـ )هلوك( االسم املجرور؛ ألّنه  يايشُّ عىل َوفق ما يرى الرِّ
مضاف إليه، ولكّن الذي منع مطابقة النّعت مع املنعوت يف اإلعراب هو تأثري 
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النّعت، وابتعد عن منعوته،  فُرفع  الذي هو مرفوع،  املجاور– أعني اخليعل–، 
بتأثري فعل اجلوار.

أّن  يرى  –مثاًل-  قتيبة  فابن  العلامء،  بعُض  يايشُّ  الرِّ إليه  ذهب  ما  تبنّى  وقْد 
اجلوار  رفعه عىل  ولكنّه  جّرًا،  يكون  أْن  ينبغي  وكان  اهلَلوك،  صفة  مْن  الُفُضل 

للخيعل)216(.
الّشجرّي يقول: »إّنام  َمْن يذهُب إىل وجهٍة أخرى؛ فابن  العلامِء  وهناك ِمن 
الُفُضل نعت للَهلوك عىل املعنى؛ ألهّنا فاعلة من حيث أسند املصدر الذي هو 
املش إليها، كقولك: عجبُت ِمْن رضِب زيٍد الّطويُل عمرًا، رفعُت الّطويل؛ ألّنه 
ابن  أّن  فيّتضُح  اللَّفظ...«)217(.  يف  خمفوضًا  كان  وإْن  الّضب،  لفاعل  وصف 
الّشجرّي، وإْن رفض مسألة الّرفع عىل اجلوار، إاّل أّنه مل يبتعد عن أصل املسألة 

يايشُّ من كون )الُفُضل( نعتًا لـ)هلَلوك(. ل هلا الرِّ التي أصَّ
7- )الَوْيلمه(، وحقيقة دخول )أل( عليها:

إّن  قيل:  فقْد  )ويلّمه(؛  فيها -أيضًا-:  االختالف  وقع  التي  املوارد  بني  من 
بة من أكثر من لفٍظ)218(؛  ها- عبارة مركَّ )ويلّمه( باهلاء –وُترَوى بكرس الاّلم وضمِّ
مُّ عىل وجهني: إّما أْن يقال: األصل فيها أهّنا عبارة منحوتة من )ويل ُأّمه(،  فالضَّ
وويل مبتدأ حمذوف اخلرب، وتقدير اخلرب: هالكها حاصل، وهي شبيهة بالّتعّجب 
الّسامعّي يف قوهلم: قاتله اهلل، فإّن الّشء إذا بلغ غايته ُيدعى عليه؛ صونًا له عن 
عني النّاظر، وقْد ُحذفْت مهزة )ُأّمه( ختفيفًا عىل غري قياس، فأصبحْت )ويلّمه( 
)َوي  أصله  يقال:  أْن  وإّما  عجبًا؛  بمعنى:  الّتعّجب،  ملعنى  مفيدة  واحدة  كلمة 

ه(، أي: عجبًا هلا، بمعنى: أيَّ ولٍد ولدْت!)219(. ألُمِّ
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)أل  دخول  حيقُّ  ال  كلمة،  ِمْن  أكثر  أصلها  التي  املفردة  هذه  أّن  يظهُر  تقّدم  ممّا 
يايشُّ رأيًا خمالفًا؛ فالويلمة– آخرها تاء- عنده لفٌظ  الّتعريف( عليها، وقْد رأى الرِّ
الّشديد  الّداهية  جال:  الرِّ من  )الويلمة(  ُيقال:  الّشديد،  الّداهية  ومعناه  بعينه، 
يايشُّ االلتفات إىل قول أيب احلسن األخفش، الذي  الذي ال ُيطاق، ويرفض الرِّ
صمحمحًا)220(؛  لويلمه  بأّنه  الّداهية:  الّرجل  يصفون  أهّنم  العرب  عن  ينقل 
بًة، وهلذا جاز عنده دخول )أل( الّتعريف  يايشُّ يرفُض أْن تكوَن الكلمُة مركَّ فالرِّ
عليها؛ ثّم إّنه ذكرها منتهية بالّتاء املربوطة ال باهلاء التي ُتفيد الّضمري املعربِّ عن 

اإلضافة.
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اخلامتة

بعد هذه اجلولة يف حياة عاملٍ من علامء البرصة، توّصل البحث إىل مجلة نتائج، 
ُأمجلها باآليت:

يايشَّ مل يكْن راويًة للّشعر العريّب وحسب، بل كان شاعرًا، وله الكثري - 1  إّن الرِّ
ِحَكمّي،  شعر  أّنه  شعره  يف  متّثلْت  التي  املسحة  ولكّن  اجلياد،  القصائد  من 
املتلّقي  وعظ  إىل  صاحبه  فيه  ينحو  شعر  وهو  الّزهد،  طابع  عليه  يغلب 

وإرشاده.
يايشُّ ظاهُر الّتأّثر بمدرسة البرصة الّلغوّية، مؤمٌن بأحّقّية آراء أساتذتا، - 2  الرِّ

يف  املدرسة  لتلك  الفضل  يرى  فُهو  املوارد-،  بعض  يف  خالفهم  -وإْن 
وأّن  بخاّصة،  النّحو  ولعلم  عاّمة،  الّلغة بصورة  لعلوم  والّتأصيل  الّتأسيس 
ينبغي  الذي  ليم  السَّ املنهج  هو  املدرسة  عليه  سارْت  الذي  البحثّي  املنهج 

ري عليه. مراعاته والسَّ
يايشُّ أّن الّلغة ينبغي أْن ُتؤَخذ عن األُصالء، وأّن العقل مرحلة تالية - 3  يرى الرِّ

الّلغة  ملرحلة االستقراء، فاالستقراء أّوالً، ثّم القياس؛ وأّن البدو هم أصل 
أهل  من  ألخذهم  الكوفّية  املدرسة  عىل  عاب  وقْد  هبا،  وحُيتّج  ُتؤخذ  التي 

احلض.
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، ففي كالمه - 4 يايشُّ  ُيعّد عرص االحتجاج الّلغوّي من القضايا التي ُيسلِّم هبا الرِّ
د قاعدة االحتجاج بالبدو  أكثر من إشارة، وأوسع من إثارة لذلك، فهو حيدِّ
الّرّحل، الذين مل خيتلطوا بغريهم من أهل املدن، وهؤالء خيرجون من دائرة 

االحتجاج عنده -كذلك- عند خمالطتهم لغريهم من أهل املدن.
يايّش – عىل ما اّطلعْت– شيئًا، ولكّن رؤاه املبثوثة - 5  مل يصل إلينا من كتب الرِّ

يف كتب الّلغة واملعاجم ُتنبئ بعظمة الّرجل؛ وهلذا أعتقد أّن من املمكن أْن 
معجم  من  تبّقى  )ما  عنوان:  حتت  املعجمّية(   – )الّلغوّية  اآلراء  تلك  جُتمع 

.) يايشِّ الرِّ
يايشِّ آراء نحوّية خالف فيها املدرسة الكوفّية، بل خالف فيها املدرسة - 6  للرِّ

خُيالف أساطني  فهو  مقلِّدًا،  إليها؛ هلذا نجده مبدعًا ال  ينتمي  التي  البرصّية 
إيامن  عن  ُينبئ  ما  مهّمٍة،  كتٍب  يف  اآلراء  تلك  ُأثبتْت  وقد  البرصة،  مدرسة 

ّية قائلها. املثبِّت هلا بأحقِّ
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العرب )حوز(: 340/5، وتاج العروس)حوز(:340/5.
ُينظر: ترتيب إصالح املنطق: ص189.- 100
ُينظر: تاج العروس )سبب(: 66/2.- 101
ُينظر:لسان العرب )سبب(: 459/1.- 102
ُينظر: تاج العروس )سبب(: 66/2.- 103
ُينظر: املصدر نفسه.- 104
ُينظر: لسان العرب )زهم(: 278/12.- 105
ُينظر: تاج العروس)زهم(: 331-330/16.- 106
ُينظر: املصدر نفسه.- 107
لسان العرب )عبء(: 119-118/1.- 108
ُينظر: معجم ما استعجم: 1164/4)هامش 3(.- 109
ُينظر:تاج العروس)عبء(: 205/1.- 110
ُينظر: معجم ما استعجم: 1164/4)هامش 3(.- 111
معجم مقاييس الّلغة )نحب(: 404/5.- 112
ُينظر مثاًل: العني )نحب(: 251/3، والّصحاح )نحب(: 222/1.- 113
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ُينظر: لسان العرب )نحب(: 750/1.- 114
ُينظر:الكّشاف: 357/3.- 115
ُينظر: العني )خرفج(: 328/4.- 116
ُينظر: الّصحاح )خرفج(: 310/1.- 117
لسان العرب )خرفج(: 254/2.- 118
معجم مقاييس الّلغة )درج(: 275/2.- 119
ُينظر:الّصحاح )درج(: 313/1.- 120
ُينظر: غريب احلديث )ابن قتيبة(: 194/2.- 121
ُينظر مثاًل: كشف اخلفاء: 430/2، وترتيب إصالح املنطق: ص154، وتفسري جممع - 122

البيان: 166/3.
ُينظر: القاموس املحيط )درج(: 65/1، وغريب احلديث، البن قتيبة: 194/2.- 123
ُينظر: لسان العرب )درج(: 270/2.- 124
ُينظر: العني )مج(: 30/6.- 125
ُينظر: النّهاية يف غريب احلديث، البن األثري: 297/4.- 126
ُينظر:تاج العروس )مج(: 480/3.- 127
ُينظر: لسان العرب )مج(: 362/2.- 128
ُينظر: معجم مقاييس الّلغة )جرش(: 459/1.- 129
ُينظر: تاج العروس)جرش(: 195/6- 130
ُينظر: العني )جرش(: 32/6.- 131
ُينظر: لسان العرب )جرش(: 138/4.- 132
معجم مقاييس الّلغة )خرب(: 239/2.- 133
كنز العاّمل: 620/10.- 134
ُينظر: الّصحاح )خرب(: 641/2.- 135
ُينظر: لسان العرب )خرب(: 160/4.- 136
)حرف(:- 137 الّصحاح  وُينظر:   ،241/1 للّزخمرشّي:  احلديث،  غريب  يف   الفائق 

1342/4، ولسان العرب )حرف(: 44/9.
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ُينظر: تصحيفات املحّدثني: 69/1.- 138
ُينظر: الفائق يف غريب احلديث، للّزخمرشّي: 241/1.- 139
ُينظر: تصحيفات املحّدثني: 69/1.- 140
ُينظر: املصدر نفسه: 70-69/1.- 141
ُينظر:النّهاية يف غريب احلديث، البن األثري: 370/1.- 142
ُينظر:طبقات النّحوّيني والّلغوّيني: ص98.- 143
ُينظر: الّصحاح )ذنب(: 128/1.- 144
ُينظر: العني )خيس(: 287/4.- 145
ُينظر: الّصحاح )خيس(: 926/3.- 146
ُينظر: لسان العرب )خيس(: 74/6.- 147
ُينظر: تاج العروس )خيس(: 273/8.- 148
ُينظر: املصدر نفسه، الّصفحة نفسها.- 149
ُينظر: رشح ابن عقيل: 665/1، وخمترص املعاين: ص147.- 150
ُينظر: الّتبيان: 47/9.- 151
ُينظر: تفسري أيب الّسعود: 263/7، وتفسري اآللويّس: 27/24.- 152
ُينظر: تفسري البحر املحيط: 423/7.- 153
ُينظر: مغني الّلبيب: 175/1، وتفسري اآللويّس: 27/24.- 154
ُينظر: تفسري البحر املحيط: 423/7، وهذا الّرأي عزاه إىل كالم سيبويه.- 155
ُينظر: تفسري اآللويّس: 27/24.- 156
ُينظر: إمالء ما َمّن به الّرمحن: 39/2، وتفسري البحر املحيط: 423/7، ورشح الّريّض - 157

عىل الكافية: 273/1.
ُينظر: الكّشاف: 544/2.- 158
ُينظر: تفسري اآللويّس: 226/16-227، وقْد أسنده إىل سيبويه.- 159
ُينظر: البحر املحيط: 240/6.- 160
وُينظر: سورة الّشعراء، آية )32(.- 161
ُينظر: تفسري أيب الّسعود: 258/3.- 162
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ُينظر: تفسري البحر املحيط: 358/4.- 163
ُينظر: املصدر نفسه: 358/4.- 164
ُينظر: خزانة األدب: 253/5.- 165
ُينظر: رشح ابن عقيل: 582/1.- 166
ُينظر: لسان العرب )هدبد(: 435/3، والبيت للعجري الّسلويّل.- 167
ُينظر: خزانة األدب: 253/5.- 168
ُينظر: رشح الّريض عىل الكافية: 198/3.- 169
خزانة األدب: 254/5.- 170
ُينظر: كشف النّقاب عن خمّدرات ملحة اإلعراب: ص84.- 171
ُينظر: أوضح املسالك إىل ألفّية ابن مالك: 346/2.- 172
ُينظر: أرسار النّحو: ص139.- 173
ُينظر: مغني الّلبيب: 656/2- 174
األدب: - 175 وخزانة  ص64،  املنطق:  إصالح  ترتيب  ُينظر:  علس،  بن  للمسّيب  البيت 

.220/3
ُينظر: الّصحاح )نصف(: 1433/4، وتاج العروس )نصف(: 501/12.- 176
ُينظر: مغني الّلبيب: 833/2.- 177
خزانة األدب: 221/3.- 178
ُينظر: رشح الّريض عىل الكافية: 41/2.- 179
أرسار النّحو: ص139.- 180
خزانة األدب: 221/3.- 181
ُينظر: مغني الّلبيب: 656/2.- 182
ُينظر: خزانة األدب: 221/3.- 183
ُينظر: املصدر نفسه: 222/3.- 184
ُينظر: رشح ابن عقيل: 573/1.- 185
ُينظر: أوضح املسالك إىل ألفّية ابن مالك: 225/2-226، وكشف النّقاب: ص80.- 186
الربهان: 94/3.- 187
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ُينظر: رشح الّريض عىل الكافية: 513/1.- 188
ُينظر: تفسري أيب الّسعود: 54/1، البيت حلاتم بن عبد اهلل الطائّي، ُينظر: رشح ابن - 189

عقيل، الّشاهد )165(: 578/1، وخزانة األدب: 111/3.
ُينظر: رشح الّريض عىل الكافية: 509/1.- 190
ُينظر: رشح ابن عقيل: 575/1.- 191
ُينظر: رشح الّريض عىل الكافية: 396/3، وكشف النّقاب: ص48.- 192
خزانة األدب: 310/4.- 193
ُينظر: الّصحاح )قلب(: 206/1، وُينظر: لسان العرب )قلب(: 689/1.- 194
ُينظر: الّصحاح )رسر(: 682/2.- 195
ُينظر: لسان العرب )رسر(: 358/4.- 196
ُينظر: معجم البلدان: 211/3.- 197
ُينظر: تاج العروس )نقب(: 445/2، استشهد به، ومل ينسبه إىل قائله.- 198
ُينظر: لسان العرب )نقب(: 769/1.- 199
ُينظر: تاج العروس )نقب(: 445/2.- 200
النّهاية يف غريب احلديث، ابن األثري: 57/2.- 201
الفائق يف غريب احلديث، الّزخمرشّي: 373/3.- 202
ُينظر: الّصحاح )خق(: 1470/4، ولسان العرب )خق(: 84/10.- 203
ُينظر:تاج العروس )خق(: 120/13.- 204
ُينظر: لسان العرب )سنر(: 381/4.- 205
ُينظر: العني )سنر(: 244/7.- 206
ُينظر: تاج العروس )سنر(: 549/6.- 207
ُينظر: رشح الّريض عىل الكافية: 328/2.- 208
مغني الّلبيب: 894/2.- 209
)خعل(: - 210 العرب  ولسان   ،120/1 )خعل(:  العني  ُينظر:  اهلذيّل،  للمتنّخل  البيت 

.210/11
ُينظر: خزانة األدب: 99/5.- 211
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ُينظر: العني )خعل(: 120/1.- 212
ُينظر: تاج العروس )خعل(: 203/14.- 213
ُينظر: خزانة األدب: 99/5.- 214
ُينظر: املصدر نفسه: 99/5.- 215
املصدر نفسه: 99/5.- 216
املصدر نفسه: 100/5.- 217
ُينظر: الّصحاح )وي( : 1865/5، و لسان العرب )وي(: 740/11.- 218
ُينظر: رشح الّريض عىل الكافية، )ط. طهران(: 124/3.- 219
 خزانة األدب: 262/3.- 220
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امل�صادُر واملراجُع

الُقرآُن الكريُم.- 1
)ت#368(، - 2 الّسريايّف  عبداهلل،  بن  احلسن  سعيد،  أبو  البرصّيني؛  النّحوّيني  أخبار 

احللبّي  البايب  ومطبعة  مكتبة  اخلفاجّي،  املنعم  عبد  وحمّمد  الّزينّي،  حمّمد  طه  حتقيق: 
وأوالده بمرص، ط1، 1374#-1955م.

الّدمشقّي - 3 النّووّي،  رشف،  بن  حييى  الّدين،  حميي  زكرّيا،  أبو  النّووّية،  األذكار 
)ت676#(، دار الفكر، 1414#-1994م.

أبو - 4 الّسعود(،  أيب  بتفسري  )املعروف  الكريم  القرآن  مزايا  إىل  الّسليم  العقل  إرشاد 
الّسعود، حمّمد بن حمّمد، العامدّي)ت951#(، دار إحياء الرّتاث/بريوت، )د.ت(.

االستيعاب، ابن عبد الرَبّ )ت463#(، حتقيق: عّل حمّمد البّجاوّي، دار اجلبل، ط1، - 5
.#1412

أرسار النّحو، شمس الّدين، أمحد بن سليامن، املعروف بابن كامل باشا، حتقيق: د. أمحد - 6
حسن حامد، دار الفكر، ط2، 1422#-2002م.

الّدين - 7 نارص  حمّمد  حتقيق:  )ت#463(،  البغدادّي  اخلطيب  العمل،  العلم  اقتضاء 
األلبايّن، املكتب اإلسالمّي، بريوت، ط4، #1397.

األمايل، الّشيخ الطويّس )ت460#(، مؤّسسة البعثة، ط1، #1417.- 8
إمالء ما َمّن به الّرمحن ِمن وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، أبو البقاء، عبد - 9

املكتبة  املاجدّي،  نجيب  تعليق:  العكربّي)ت#616(،  اهلل،  عبد  بن  احلسني  بن  اهلل 
العرصّية، صيدا–بريوت، 1428#-2007م.

األنساب، الّسمعايّن )ت562#(، تعليق: عبداهلل عمر، البارودّي، دار اجلنان، ط1، - 10
1408#– 1988م.

األنصارّي - 11 هشام،  بن  اهلل  عبد  حمّمد،  أبو  مالك،  ابن  ألفّية  إىل  املسالك  أوضح 
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العرصّية،  املكتبة  منشورات  احلميد،  عبد  الّدين  حميي  حمّمد  حتقيق:  )ت#761(، 
صيدا–بريوت، )د.ط(، )د.ت(.

اإليقاظ من اهلجعة بالربهان عىل الّرجعة، احلّر العامّل )ت1104#(، ط1، #1422. - 12
املجليّس - 13 باقر  حمّمد  الّشيخ  األطهار،  األئّمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

)ت1111#(، مؤّسسة الوفاء، بريوت، ط2، 1403#-1983م.
ُبغية الوعاة يف طبقات الّلغوّيني والنّحاة، جالل الّدين الّسيوطّي)ت 911#(، حتقيق: - 14

د. عّل حمّمد عمر، مكتبة اخلانجّي بالقاهرة، ط1، 2005م.
)ت#1205(، - 15 الّزبيدّي  مرتىض  حمّمد  الّسّيد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

حتقيق: عّل شريي، دار الفكر للّطباعة، بريوت، 1414#-1994م.
تاريخ اإلسالم، الّذهبّي )ت748#(، حتقيق: د. عمر عبد الّسالم تدمري، دار الكتاب - 16

العريّب، ط1، 1407#-1987م.
تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادّي )ت463#(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار - 17

الكتب العلمّية، ط1، 1417#-1997م.
تأويل خمتلف احلديث، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، الّدينورّي )ت276#(، دار الكتب - 18

العلمّية، بريوت، )د.ت(.
الّتبيان يف تفسري القرآن، حمّمد بن احلسن بن عّل، الطويّس )ت460#(، حتقيق: أمحد - 19

حبيب قصري العامّل، مكتب اإلعالم اإلسالمّي، قم، ط1، 1409#- 1988م.
ّكيت )ت244#(، تعليق: الّشيخ حمّمد حسن بكائّي، - 20 ترتيب إصالح املنطق، ابن السِّ

اإلسالمّية،  البحوث  جممع  املقّدسة،  الّرضوّية  األستانة  يف  والنرّش  الّطبع  مؤّسسة 
مشهد، ط1، #1412.

الّتسهيل لعلوم الّتنزيل، ابن جزي الكلبّي )ت741#(، دار الكتاب العريّب،  بريوت، - 21
ط4، 1403#-1983م.

تصحيفات املحّدثني، أبو أمحد، احلسن بن عبد اهلل، العسكرّي )ت382#(، حتقيق: - 22
حممود أمحد مرية، املطبعة العربّية احلديثة، ط1، #1402.

حمّمد - 23 عّل  الّشيخ  حتقيق:  األندليّس)ت#745(،  حّيان  أبو  املحيط،  البحر  تفسري 
معوض، وصاحبيه، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط1، 1422#-2001م.
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تفسري الّثعلبّي، املعروف بـ)الكشف والبيان عن تفسري القرآن(، أبو إسحاق، أمحد بن - 24
إبراهيم، الّثعلبّي)ت427#(، حتقيق: أبو حمّمد بن عاشور، دار إحياء الرّتاث العريّب، 

بريوت، ط1، 1422#-2001م.
تذيب الّتهذيب، ابن حجر )ت852#(، دار الفكر، ط1، 1404#-1984م.- 25
تذيب املقال يف تنقيح رجال النّجايّش، الّسّيد حمّمد عّل األبطحّي، ط1، مؤّسسة سّيد - 26

الّشهداء، قم.
الّثقات، ابن حّبان )ت354#(، مؤّسسة الكتب الّثقافّية، ط1، #1393.- 27
جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرَبّ )ت463#(، دار الكتب العلمّية، #1398.- 28
29 - -#1372 ط1،  العريّب،  الرّتاث  إحياء  دار  )ت#327(،  الّرازّي  والّتعديل،  اجلرح 

1952م.
حلية األبرار، الّسّيد هاشم البحرايّن )ت1107#(، مؤّسسة املعارف اإلسالمّية- قم - 30

املقّدسة، ط1، #1414.
بديع - 31 وأميل  الطريفّي،  نبيل  حمّمد  حتقيق:  )ت#1093(،  البغدادّي  األدب،  ِخزانة 

يعقوب، دار الكتب العلمّية، 1998م.
دار - 32 ق10#(؛  )ت  اليمنّي  األنصارّي،  اخلزرجّي،  الكامل،  تذيب  تذهيب  خالصة 

البشائر اإلسالمّية، ط1، #1411.
روح املعاين يف تفسري القرآن والّسبع املثاين، أبو الفضل، شهاب الّدين، الّسّيد حممود - 33

شكري اآللويّس)ت1270#(، دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، 1419#-1997م. 
الّذهبّي )ت748#(، ختريج: شعيب األرناؤوط؛ حتقيق: حسني - 34 النّبالء،  سري أعالم 

األسد، مؤّسسة الّرسالة، ط9، 1413#-1993م.
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