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Abstract 

     The paper has come up with the fact that  references in the Book of Al-Amali has not been 

mentioned in one form; it is a long reference in the historical and literary items whereas it is 

very short via one narrator in verses without criticism and comment. The connected reference 

is mentioned in the news related to poets up to the poet himself or his close narrator. The 

reference in poetry appeared in the late part of the 3
rd

 and the beginning of the 4
th

 centuries. 

Reference means the series of narrators who have transmitted the narrative from its origin.   

 :الخالصة
صورة واحدة، فجاء سندا طویال في االخبار التأریخیة خلص البحث الى ان االسناد في كتب االمالي لم یأت ب

وجاء السند المتصل في االخبار  واالدبیة، وقصیرا جدا عن طریق راو واحد في انشاد االشعار المجردة من النقد والتعلیق.
لشعریة ظهر واالسناد في روایة النصوص ا او راویته الذي كان یالزمه. المتصلة بالشعراء ,وكان ینتهي بالشاعر نفسه,

والسند بمعناه  بعد ان ظهر اول االمر في الحدیث النبوي الشریف. متأخرا في اواخر القرن الثالث وبدایة القرن الرابع.
وسلسلة الرواة في كتب االمالي، هم الشیوخ الذین تتلمذ  االصطالحي، یعني: سلسلة الرواة الذین نقلوا المتن عن اصله.

وتنوعت الفاظ التحمل  ماء الرواة الذین عاصروهم ,وهم علماء المدرستین البصرو والكوفة.والعل علیهم اصحاب االمالي.
واالداء التي روى عن طریقها اصحاب االمالي االخبار، وانشدوا االشعار، وكانت هذه االلفاظ تفرد في حالة االفراد، نحو 

 حو قولهم: حدثنا، انشدنا، اخبرنا.وتجمع في حالة النقل عن جماعة من الرواة، ن قولهم: انشدني، حدثني.
 استعمال اإلسناد -أ

أصل اإلسناد لغة مشتق من "سند: السَّند: ما ارتفع من األرض في ُقُبل الجبل أو الوادي، والجمع َأسناد، الُیكسَّر   
 (1)على غیر ذاك، وكلُّ شيء اسندت الیِه شیئًا فهو ُمْسنَد ...".

قعه. األزهري: والُمسَند من الحدیث ما اتصل إسناده حتى ُیسَند الى النبي، اما في الحدیث: " واسند الحدیث: ر 
 (2)صلى اهلل علیه وسلم، والمُرَسل والُمنَقطع ما لم یتصل...".

 (3)اما معنى السند اصطالحًا: فـ "هو سلسلة الرواة الذین نقلوا المتن عن أصله األول، وسمي هذا الطریق سندا...".
وم اإلسالمیة التي اهتم بها المسلمون كثیرا، لصلته الوثیقة بالحدیث النبوي الشریف الذي ُیعد یعد الّسند من العل

مصدر التشریع الثاني بعد القرآن الكریم. واعتمد علماء الحدیث علیه بدرجة كبیرة وعلى جرح الرواة وتعدیلهم في قبول 
یها من علل أو شذوذ، اال بعد تأكدهم من صحة السند، أو االحادیث، أوردها. فلم یقفوا عند المتون ونقدها، ومعرفة ما ف

وتابع اللغویون المّحدثین في اسناد النصوص الشعریة، ولم یظهر االسناد في كتبهم اال في وقت متأخر في . (4)فساده

                                                           
 لسان العرب، سند. (1)
 سند. م.ن: (2)
 .239النحو العربي والعلوم االسالمية:  (3)
 .  240-239ینظر: م.ن:  (4)
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بي الطیب القرنین الثالث والرابع الهجریین، عندما بدأت تظهر كتب الطبقات، نحو: كتاب مراتب النحویین واللغویین أل
هـ(، وكتب االمالي. ولعل الباعث الذي دفع اصحابها الى الحرص على االسناد، هو توثیق النصوص، 379) (1)اللغوي

  (3). والمستمعین الحاضرین في مجالسهم.(2)وبعث الطمأنینة في نفوس تالمیذهم
یث ُیعنى بتحدید مدى صدق المروي وبما ان االسناد یعد ركنًا من اركان المنهج النقلي في التصانیف االسالمیة ح

ومنهم بعض اصحاب االمالي، فالنصوص (4)من عدمه؛ لذلك ادخل الكثیر من رواة الخبر األدبي االسناد على مرویاتهم
 الشعریة التي تزخر بها كتبهم جاءت مسندة. 

في حقل التوثیق واإلسناد ادخل الضبط والتحسین على النصوص الشعریة. واسهم في جعلها موضع ثقة واحترام 
 (5)والتسجیل.

وكان العلماء الرواة االوائل في بدایة االمرهم یقومون بالروایة، والى جانبها یدرسون ما جمعوه من نصوص. وحین تأخر 
ونجد تطبیق هذا الكالم في كتب االمالي.اذ كان (1)الزمن جفت الروایة، وبقیت فقط الدراسة لجهود العلماء السابقین العلمیة.

 بهااصحا
 فابن الشجري، وابن الحاجب املیا في المسائل النحویة، وعرضها ارائهما فیها، وناقشا فیها النحاة قبلهم.

اما السُّهیلي االندلسي فقرأ كتب النحاة المشارقة، والسیما كتاب سیبویه وناقش آرأهم مؤیدًا، او معارضًا ومفندًا مع 
نجد عند هؤالء العلماء ان النصوص الشعریة التي اوردوها في امالیهم، هي تقدیمه للعلل والحجج التي تدعم، وتقوي ارأه و 

ذاتها التي اوردها العالم الذي یناقشون آرأه، وهي قلیلة جدًا في كتبهم مقارنة مع كتب االمالي االخرى. وكانوا یضیفون 
 علیها من حفظهم ابیاتا اخرى قلیلة. 

هـ( بدأت بذكر اسماء َمْن جالسهم ثعلب، ونقل 291فمجالس ثعلب ) وجاء االسناد في كتب االمالي بطرئق مختلفة،
ابو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن كلیب الحّراني قراءة علیه: 6(2)عنهم امالیه: "اخبرنا الشیخ الثقة

حسن بن احمد بن ابراهیم بن حدثنا ابو علي محمد بن سعید بن نبهان الكاتب قراءة علیه وانا اسمع، حدثنا ابو علي ال
في  المقرئالحسن بن محمد بن شادان قراءة علیه وأنا اسمع فاقّر به، حدثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن یعقوب بن مقسم 

 (7)منزله ... حدثنا ابو العباس احمد بن یحیى النحوي، حدثنا ابن شبة...".
الذي روى عنه ثعلب الكثیر من االخبار، وانشد االشعار  (8)وهذه االسماء لم تتكرر في المجلس، عدا عمر بن شبة

وكان ثعلب یعتمد اواًل على ذاكرته القویة في انشاد النصوص الشعریة  (9)المختلفة انشادًا مجردًا من التعلیق والنقد والشرح
ل كثیرًا على حفظه الغزیر، أذ عرف واشتهر بحفظه لكتب الفراء وله   (10)خمس وعشرون سنة .بموضوعاتها المختلفة، ویعوِّ

لذلك جاءت مجالسه حافلة بالشواهد الشعریة المختلفة. ثم ینقل عن شیوخه حیث الزم بعضهم لبضع سنین؛ طلبًا 
وروى عنه ایضًا مجالسه. كما روى عن الّسدري،  (11)في العلم، ونهل من معین علمهم الواسع، كمالزمته البن االعرابي، 

 یب.وابي العالیة، وعبد اهلل بن شب
                                                           

هنـ(   351ابو الطيب اللغوي: عبد الواحد بن علي الحلبي، ابو الطيب اللغوي، عالم في اللغة وأدینب وضناع أكثنر مؤلفاتنه. قتنل فني حلنب سننة )         (1)

 .325/ 4، االعالم: 148: 2ینظر: بغية الوعاه: 
 .251لنحو العربي والعلوم االسالمية: ینظر: ا (2)
 من التمهيد. 3ینظر :  (3)
 .48ینظر: ابو علي القالي ومنهجه في روایة الشعر وتفسيره:  (4)
 .  91-90ینظر: االصول:  (5)
 10( ینظر: الروایة واالستشهاد باللغة: 1)

ثني الثقة عن العرب، فقيل له: َمنن الثقنة؟ قنال: ابنو زیند فقينل لنه: فلنم         كلمة الثقة تعني المعاصرة من ذلك ما نقل عن یونس بن حبيب قوله: " حد (2)

 والى جانب معنى المعاصرة، الثقة: تعني الوثوق واالطمئنان بما یروى.  46التسميه؟ قال: هو حي بعد فانا ال اسميه" ینظر: االقتراح: 
 .4-1/3مجالس ثعلب:  (7)
، 230-2/229هنـ(. ینظنر: بغينة الوعناة:     262بصنري النمينري شناعر ورواینة لالخبنار تنوفي )       عمر بن شبة: بنن عبيندة بنن ریطنة ابنو زیند ال       (8)

 .  206: 5واالعالم: 
 (. 1ینظر: جدول رقم ) (9)
 مقدمة المحقق.   1/9، وینظر: مجالس ثعلب: 5/414ینظر: تأریخ بغداد:  (10)
 ق(.  )مقدمة المحق1/10، وینظر:  مجالس ثعلب: 1/325ینظر: بغية الوعاة:  (11)
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وتمیز اسناد ثعلب إلنشاد االشعار المجردة عن روایین، او ثالثة ولیس عن واحد. كإنشاده عن ابي العالیة مع 
هـ(، فلعبت صلة القربى دورًا مهمًا في االسناد. إذ روى 310)( 2)والّسدري. اما الیزیدي (1)سدري، وعن ابي العالیة مع االثرم

الذي جالس العلماء الثقاة الرواة ونقل عنهم نحو: محمد بن حبیب. وهو اكثر من  ،(3)عن عمه ابو العباس الفضل بن محمد
كما روى الیزیدي عن ثعلب، وابي العباس  (4)روى عنه عمه الفضل. واسحاق الموصلي، وعیینة بن المنهال المهلبي

رًا في كل المواضع التي وردت سند الروایة في امالي الیزیدي جاء قصیو  االحول، وعن ابن حبیب نقاًل عن ابن االعرابي.
 فیها نصوص شعریة منسوبة، او غیر منسوبة الیتجاوز السند فیها اربعة رواة. 

هـ(، فكثیرًا ما روى االشعار واالخبار عن األصمعي الذي كان له القدح المعلَّى في الروایة من 321) (5)اما ابن درید
 نسوبة ثم یاتي ابو عبیدة بعده. مجموع النصوص المرویة في امالیه المنسوبة وغیر الم

 ثم عبد الرحمن بن اخي االصمعي، ثم اسحاق الموصلي، ثم ابي عثمان االشنانداني عن التوزي. 
هـ( خلف ابن درید كي یطلعنا على ابرز من روى عنهم في امالیه، وعلى رأسهم ابو بكر 340) (6)ثم یقف الزجاجي

االشعار المرویة في امالیه اذ كان یروي بإسناده عن عبد الرحمن بن اخي بن درید الذي كانت له حصة األسد من مجموع 
وروى كذلك عن ابن االعرابي، ، (8)عن االصمعي (7)االصمعي، وهو اكثر ما تكرر. وروى ایضًا بإسناده عن ابي حاتم

 وعن األخفش الذي بدوره روى عن ثعلب عن ابن االعرابي. 
صوص الشعریة المختلفة اتكأ الزجاجي على ذاكرته التي امدته باالشعار التي والى جانب هذا االسناد في روایة الن

 حفظها، واّدخرها لمجالس األمالي. 
هـ( في امالیه، فروى عن شیخه: ابي بكر بن درید الكثیر من 356ونمضي قدمًا حتى نصل الى ابي علي القالي )

ا كان یسند روایته عن عبد الرحمن عمه. وشارك ابو بكر بن االخبار، وانشد عنه االشعار المختلفة. وابن درید كثیرًا م
االنباري ابن درید في الروایة واالنشاد ممن نقل عنهم القالي في امالیه. وكان االنباري یروي عن ثعلب والى جانب هؤالء 

 .(9)روى القالي كذلك عن نفطویه الذي كان یرفع سنده عن االخفش وثعلب
نسة التوحیدي فیتمیز بعدم وضوحه، إذ لم یحرص التوحیدي كثیرًا على ایراد االسناد فیما اما االسناد في امتاع ومؤا

یرویه من نصوص شعریة االفي مواضع قلیلة من كتابة. إذ تكأ كثیرًا على حفظه الغزیر، وكان یروي بصیغة المتكلم 
او قد یستعمل صیغة ، ه اشعارا مختلفةمستخدما كلمة: انشدته، والهاء تعود على الوزیر عندما كان یطلب منه ان ینشد

  مجردة من الهاء. والى جانب ما جمعه من معلومات في علوم مختلفة افرغها في كتابه. الفعل المضارع: انشدت
وربما یعود السبب في قلة ایراد التوحیدي لالسناد في كتابه، هو: ان الوزیر ابو عبد اهلل العارض هو َمْن كان یدیر 

التي اجتمع بها مع التوحیدي وتقّید االخیر بتهیئة االجابة، فركز على ایراد المعلومات  )موضوعات اللیالي النقاش باقتراح
اكثر من ذكر السند. وفضاًل عن عدم اكتراث الوزیر لمعرفة مصادر معلوماته. وطبیعة ثقافة العصر الذي عاش فیه 

ة االهتمام بإیراد االسناد. وهذا الیعني عدم وجود االسناد في التوحیدي، وغلبة االهتمام بالفلسفة والمنطق ساعدت على قل
 (10)االمتاع والمؤانسة إذ وجد في مواضع قلیلة خالفًا لكتب االمالي المارة الذكر. إذ نقل التوحیدي عن ابي سعید السیرافي.

                                                           
 .2/219هـ، وینظر: بغية الوعاة: 232األثرم: علي بن المغيرة ابو الحسن األثرم، عالم بالعربية، توفي سنة  (1)
 (.2ینظر: جدول رقم ) (2)
 .  2/255هـ، ینظر: بغية الوعاة: 278"الفضل بن محمد بن ابي محمد یحيى اليزیدي": ابو العباس، نحوي وراویة، توفي سنة  (3)
 .2/248بن عبد الرحمن المهلبي ": ابو المنهال اللغوي، نحوي، تلميذ الخليل، ینظر: بغية الوعاة:  "عيينة (4)
 (. 3ینظر: جدول رقم ) (5)
 (.4ینظر: جدول رقم ) (6)
 .  210/ 3ابو حاتم : هو سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني، عالم باللغة والشعر، ینظر: االعال م:  (7)
ني االصمعي بضاجة الرواة والنقلة؛ النه كان موضع ثقة وامانة فيما ینقل ولنم ینرو الكثينر منن مسنائل اللغنة؛ الننه كنان یعتمند فني           وصف ابن ج (8)

 .  3/314روایته على ما سمعه مباشرة من كالم العرب ینظر: الخصائص: 
ل جنداول احصنائية لكنل منن اسنند ونقنل عننه القنالي بمنا          درس د. محمد مصطفى ابو شوارب االسناد في امالي القالي، ووقنف عننده بدقنة، وعمن     (9)

 .50-41الیحتاج معه الى عمل جداول. ینظر. ابو علي القالي ومنهجه في روایة الشعر وتفسيره: 
 .  118، 114، 109ینظر: االمتاع والمؤانسة:  (10)
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فقد  (6)الشریف المرتضىاما  (5)والفراء (4)واالمدي (3)وابن حبیب (2)وابي عبیدة (1)وروى كذلك عن ابن االعرابي
شارك اصحاب االمالي باالعتماد على حفظه الغزیر فضاًل عن نظمه لبعض النصوص الشعریة. وابرز من روى عنهم، 

وهو اكثر االسانید تكرارًا، ثم یأتي بعده االصمعي الذي انشد عنه االشعار، ثم نقل عن  (7)شیخه ابي عبد اهلل المرزباني
 الشیباني.  الفراء وثعلب، وابي عمرو

في كتب االمالي عن طریق روایة اصحابها عن شیوخهم، وعن العلماء الرواة المعاصرین لهم، او عن جاء االسناد 
طریق لقائهم لعلماء عاصر وعلماء آخرین لم یعاصرهم اصحاب االمالي فنقلوا عنهم. وهذه تمثل الروایة المتواترة. والى 

طریق واحد على العكس من الروایة المتواترة التي تأتي عن رواة متعددین على  جانبها وجد اسناد اآلحاد الذي جاء من
 (8)اختالف مواطنهم.

ویبرز جلیًا في االنشاد المجرد ولالشعار، ویسند على االكثر الى راو واحد، وهذه الروایة المجردة لالشعار التي تقوم 
 (9)من آخر القرن االول وبدایة القرن الثاني الهجري. على حفظ الشعر ونقله وانشاده دون ضبطه والنظر فیه قد بدأت

وابرز ما ظهر السند المتصل في االخبار التي تخص الشعراء، والذي ینتهي عادة بالشاعر نفسه، او راویه، نقال 
 عن احد اقربائه. 

مقارنة باإلسناد في  وتمیز االسناد على العموم في كتب االمالي بالطول في االخبار التأریخیة والسیاسیة واألدبیة.
 المسائل اللغویة والنحویة. 

وهذا الحرص على ذكر السند الدقیق في روایة االخبار والنصوص الشعریة الذي وجد عند اكثر اصحاب االمالي 
اضاف الثقة الى ما یروونه، وبالنتیجة االطمئنان عند األخذ والنقل عنهم. فضاًل عن اعتزازهم بشیوخهم، واالحتفاظ بأبسط 

 حق لهم وهو االمانة العلمیة في اسناد ما یروونه الیهم. 
 الموضوعات المختلفة (: اسناد العلماء الرواة في مجالس ثعلب موزعة على1) جدول رقم

 المجموع االختالف روایة شرح معنى صرف لغة نقد  انشاد اشعار مجردة اخبار اسماء الرواة
 23     1 3 19 ابو زید عمر بن شبة -1
 19     1 10 8 د اهلل بن شبیبعب-2
 18 1 2 2 5  8  ابن االعرابي -3
 مع السرري1  4 2 ابو العالیة -4

 مع االثرم والسدري1
     6 

 6     1 3 2 الزبیر -5
 4      4  ابو الحسن االثرم -6

 (: اسناد العلماء الرواة في امالي اليزيدي2) جدول رقم
 المجموع االختالف روایة مجردة انشاد اشعار اخبار اسماء الرواة

 38  38  الفضل بن حبیب -1
 11  11  الفضل بن محمد -2
 13  13  الفضل عن اسحاق الموصلي -3
   5  الفضل عن عینیة بن المنهال -4

                                                           
 .54، 31، 30، 27، 26، 14/ 3ینظر: م .ن:  (1)
 .48، 38/ 3ینظر: م.ن:  (2)
 .27/ 3: م.ن: ینظر (3)
 .27/ 3ینظر: م.ن:  (4)
 .13/ 3ینظر: م.ن:  (5)
 (. 5ینظر: جدول رقم ) (6)
 .3/475يان: ابو عبد اهلل المرزباني: هو ابو عبد اهلل محمد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد اهلل المرزباني، الكاتب، راویة، ینظر: وفيات االع (7)
 .28 ینظر: اشكالية الشاهد الشعري: (8)
 .  24-23ینظر: الروایة الثانية:  (9)
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 3  3  ابو العباس االحول -5
 3 2 1  محمد بن حبیب -6
 4  4  ابن حبیب عن ابن االعرابي -7
 4  4  ثعلب -8

 (: اسناد العلماء الرواة في امالي ابن دريد3) دول رقمج
 اخبار انشاد اشعار مجردة اسماء الرواة

 17 364 االصمعي -1
 11 11 ابو عبیدة -2
  8 عبد الرحمن ابن اخي االصمعي -3
 3 1 اسحاق الموصلي -4
 3 5 ابو حاتم -5
 2  ابو عثمان عن التوزي -6

 الرواة في امالي الزجاجي(: اسناد العلماء 4جدول رقم)
 بالغة لغة اخبار  انشاد اشعار مجردة السند
  1 1 8 ابن درید عن عبد الرحمن ابن اخي االصمعي -1
  3  1 ابن االعرابي -2
   1 2 ابن درید عن ابي حاتم عن االصمعي -3
   2 1 االخفش -4
 1   2 االخفش عن ثعلب عن ابن االعرابي -5

 
 سناد العلماء الرواة في امالي الشريف المرتضى(: ا5) جدول رقم 

 شرح معنى اخبار انشاد اشعار مجردة السند
  28 12 ابو عبد اهلل المرزباني -1
  2 9 االصمعي -2
 2  7 الفراء -3
  2 2 ثعلب -4
   2 ابو عمرو الشیباني -5

 
 الفاظ التحمل واالداء -ب

ة الذاكرة وقدرتها على استیعاب الحجم الغفیر من المعلومات. ونقل ُوهب العرب طبیعة میزتهم عن غیرهم، وهي قو 
عن بعضهم انه تمیز بحفظه الشعار العرب حتى تجاوز حفظه المئات بل ربما االالف من قصائد الشعر العربي. ولیس 

توحات. وكان قد اول على ذلك من انهم لم یرجعوا الى دیوان مدون، او كتاب مكتوب بعد ان استقر االسالم، وتوسعت الف
كما لم یعتمد العرب على الكتابة في نقل اشعارهم من جیل الى آخر، النها ) ،قتل الكثیر من العرب، ومات البعض االخر
ُیطمأن الى الشعر المنقول عن طریق الكتابة، والیوثق به. النهم لم  لذلك ال (1)كانت غیر طبیعیة في نظامهم االجتماعي

لتي كان یرحل العلماء الیها؛ لسماع االعراب اصحاب اللغة اأُلم الفصیحة، وعنهم اخذت اللغة یأخذوه عن اهل البادیة ا
لذلك نشأ عندهم األخذ والتحمل. فكان كل  (2)واالخبار واالشعار، فضاًل عن عدم عرضهم هذه الكتب على العلماء الثقاة

  عربي هو راو عن نفسه، وعن قبیلته، وعن محیط القبائل عامة.

                                                           
 .  1/214، وینظر: تاریخ اداب اللغة العربية: 7ینظر: نظریة االنتحال في الشعر الجاهلي:  (1)
 .  19، وینظر: نظریة االنتحال في الشعر الجاهلي: 4: 1ینظر: طبقات فحول الشعراء:  (2)
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ن لم یقتنوا لها مثل ما فعل "لقد  جارى اللغویون المحدِّثین في ذكرهم لطرق التحمل واألداء وااللتزام بها فهم وا 
المحدثون، فإنهم طبقوها في روایاتهم ... لعل السبب الذي جعلهم الیتحدثون عنها نظریًا هو قلة كتبهم في اصول الروایة 

ب في اصول الروایة اللغویة هو كتاب المزهر لإلمام السیوطي، الذي اللغویة، على خالف المحدثین، وقد یكون اهم كتا
ومن طرائق التحمل واالداء في اللغة: السماع، ومراتبه مشابهة  .(1)افرد فیه صاحبه بابًا لمعرفة طرق االخذ والتحمل"

نحو  (2)املى علّي فالنلمراتب السماع في الحدیث الشریف، ویشمل السماع من لفظ الشیخ، او العربي، واعالها مرتبة: 
 (3)قول ثعلب: "حضرت مجلس ابن حبیب فلم ُیمِل، فقلت: وحك أمِل مالك؟ فلم یفعل حتى قمت، وكان واهلل حافظًا صدوقًا"

كما اتخذت هذِه الكلمة ، (4)وروى ابن درید بعض النصوص الشعریة امالًء على تلمیذه القالي، نقاًل عن العلماء الرواة.
وهذِه المرتبة هي االقل ورودًا  (5)ابن الحاجب المختلفة. ووردت: قال مملیًا متبوعة بذكر مكان االمالء وسنتهعنوانًا ألمالي 

في كتب االمالي. ویلي ذلك سمعت، نحو قول الیزیدي: "سمعت ابا جعفر یقول العرب تقول: "لكل جابه حوزة" الجوزة 
وكلمة )سمعت( تفرض االجتماع، ومجالسة ومشاهدة  (6)ائز الساقي"السقیة والجابه الذي یجبهك ویرد علیك وانت تسقي والج

 (7)من سمع منه ونقل عنه. فالیزیدي وهو اكثر َمْن روى من خاللها.
عند شرحه لمعاني بعض الكلمات، وبیان داللتها اللغویة عند  (8)وترد سمعته مضافة الى ضمیر الغائب )الهاء(

ر محمد بن حبیب، مؤیدًا ذلك بنصوص شعریة. والفرق بین االمالء والسماع، العرب من خالل نقل ما سمعه عن ابي جعف
هو: ان االمالء مقصود به صاحبه، اما السماع فقد یكون مقصود به غیر صاحبه وهو یسمع؛ لذلك جاء السماع أدنى 

 (11)د، والجمع حالة الجمع"واخبرنا فالن، ویستحسن االفراد حالة االفرا (10)"ویلي ذلك: حّدثني فالن (9)مرتبة من االمالء
وهاتان المرتبتان من طرق السماع هي اكثر ما وظفها اصحاب االمالي في امالیهم فقد وردتا تارة: حدثني مضافة الى 
ضمیر المتكلم )الیاء(، وتارة حدثنا مضافة الى ضمیر جماعة المتكلمین. وكذلك في اخبرني، واخبرنا. واكثر ما وظفت 

لمختلفة السیاسیة منها، واألدبیة. اما حّدث فوردت في االخبار فضاًل عن المسائل اللغویة والنحویة، االخیرة في االخبار ا
ومراتب األسناد السابقة الذكر هي التي نقل عنها اصحاب االمالي. اما قال لي فالن، فلم ینقل عنها اصحاب ، (12) والداللة

باقي مراتب السماع االخرى. لكن ورد قال فالن، واكثر ما ذكروه  االمالي كسند في روایة االخبار، وانشاد االشعار. مثل
عند انشادهم االشعار المختلفة من حفظهم. وورد قبل التصریح بذكر اسم الشاعر، نحو: قال االعشى، او قال الكمیت في 

اجز عند استشهادهم كل كتب االمالي. واقترن ذكر الفعل الماضي )قال( یكلمات، مثل: قال الشاعر، قال اآلخر، قال الر 
 (13)بنصوص شعریة غیر منسوبة ألصحابها.

اما في الشعر، فیقال: انشدنا، او انشدني. وهي اكثر ما نقل عنه اصحاب االمالي في روایة النصوص الشعریة، وال 
 ،(14)علبسیما الروایة المجردة من التعلیق والشرح والنقد. وكان بعض اصحاب االمالي یروي عن اثنین، او ثالث: مثل ث

 او عن راو واحد، فصاحب االمالي یكون احیانًا هو الراوي، إلّنه ُینشد من حفظه. 

                                                           
 .177النحو العربي والعلوم االسالمية:  (1)
 .  179، والنحو العربي والعلوم االسالمية: 32، وینظر: اشكالية الشاهد الشعري: 145: 1ر: المزهر: ینظ (2)
 .98، " ثم أمّل علينا فيه" ) في كلمة اجمعون(: 42، ووردت كذلك عبارة: "وأمّل في هذا ") اسم االشارة(، 131: 1مجالس ثعلب:  (3)
 .  2/176: 83، 82، 1/81ظر: امالي القالي: ، وین216، 214، 213ینظر امالي ابن درید:  (4)
 من مقدمة المحقق. 13/ 2، وینظر: م.ن: 41: / 1ینظر امالي ابن الحاجب:  (5)
 ، ولسان العرب ) ج وز(. 62امالي اليزیدي:  (6)
 .76، 65، 64، 63، 62ینظر: امالي اليزیدي:  (7)
 . 70، 53اليزیدي: وردت سمعته مضافة الى ضمير الغائب ) الهاء( في امالي  (8)
 .179ینظر: النحو العربي والعلوم االسالمية:  (9)
 .180، والنحو العربي والعلوم االسالمية: 32-31، وینظر: واشكالية الشاهد الشعري: 1/150، ینظر: م.ن: 147: 1المزهر:  (10)
 .  180العلوم االسالمية: ، والنحو العربي و32-31، وینظر: اشكالية الشاهد الشعري: 1/150ینظر: المزهر: ( 11)
 .10-1ینظر: جداول  (12)
اوقد یكون فاعل فعل القول اسم نكرة مجهول، كقولهم فني الجهنل بنسنبة االبينات الشنعریة النى اصنحابها: قنال اعرابني، او قنال رجنل منن بنني               (13)

 من الفصل االول.  22فزارة، وغيرها كثير. ینظر: ص 
 ینظر:   من الفصل االول.   (14)
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فتعد "القراءة من اهم طرق  ،(1)اما مراتب السماع االخرى: القراءة على الشیخ، والسماع على الشیخ بقراءة غیره.
ومن طرائق التحمل واالداء عند ، (2)المباشر"التحمل واالداء عند اللغویین ... حیث اصبحت الطریقة االولى بعد السماع 

اللغویین: المكاتبة: "وصورتها ان یبعث الشیخ الى الطالب كتابًا ثم یرویه عنه، او ینسخ له كتابًا وهو حاضر ویملكه 
فرواها  من ذلك ما ذكره ثعلب في امالیه من ان المازني قد بعث الیه بابیات، وقال اّنه قد انشدها عن االصمعي،، (3)ایاه"

ذ كتب ابن الحاجب بعض المسائل ‘ویمكن ان تندرج امالي ابن الحاجب ضمن هذه المرتبة من السماع، ، (4)ثعلب عنه
ففي اكثر من موضع تتكرر مثل هذه العبارة: هذِه المسألة كتبها بخطه وهذا منقول مما لتي امالها على طالبه بخط یده. "ا

اء االخرى: الوجادة: "وهي الروایة من كتاب لم یسمعه من صاحبه، وال اجازه وال ومن طرائق التحمل واالد، (5)نقل منه"
 (7)نحو نقل القالي في امالیه: "عن طریق الوجادة".، (6)ناوله إیاه وال اعلمه به"

 ویمكن ان تندرج قراءة السُّهیلي االندلسي لكتاب سیبویه، والنقل منه، ومناقشة ارائه فیه ضمن التحمل واالداء عن
 طریق الوجادة، فهو لم یعاصر سیبویه، ولم یسمع كتابه منه، ولم ُیجیره ایاه.

 (: الفاظ التحمل واالداء في مجالس ثعلب6) جدول رقم
 لغة نقد روایة اشعار مجردة االخبار الفاظ التحمل واالداء

    16 حّدثنا
    9 حّدثني
  4  8 اخبرنا
 9  12  أنشدني
   16  أنشدنا

 
 (: الفاظ التحمل واالداء في امالي اليزيدي7) مجدول رق

 داللة اخبار داللة واختالف روایة روایة اشعار مجردة نحو الفاظ التحمل واالداء
 1 1  8  انشدني
 7 2  15  أنشدنا
 9   2 2 أنشد

 3 7 9 8  حدثني
 6 9 11   حدثنا

    7  قرأ عمي الفضل على محمد بن حبیب وأنا اسمع سمعت
 

 (: الفاظ التحمل واالداء في امالي ابن دريد8) ول رقمجد
 نحو لغة اخبار روایة اشعار مجردة الفاظ التحمل واالداء

    9 انشدنا
    27 انشد
   9  اخبرنا

 
 

                                                           
 :   من الفصل االول.ینظر (1)
 .181النحو العربي والعلوم االسالمية:  (2)
 .185م.ن:  (3)
 .  185، وینظر: النحو العربي والعلوم االسالمية: 1/167، وینظر: المزهر: 147/ 1ینظر: مجالس ثعلب:  (4)
 من مقدمة المحقق. 13: 2امالي ابن الحاجب:  (5)
 .185النحو العربي والعلوم االسالمية:  (6)
 .168-167: 1، المزهر: 122: 3امالي القالي (7)
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 (: الفاظ التحمل واالداء في امالي الزجاجي9) جدول رقم
 نحو نقد اخبار لغة روایة اشعار مجردة الفاظ التحمل واالداء

 6 2 20 11  ّدثناح
 3  23 9  اخبرنا
 4  16 8  اخبرني
     14 انشدنا
     11 انشدني

 
 (: الفاظ التحمل واالداء في امالي الشريف المرتضى10) جدول رقم

 شرح معنى اخبار روایة اشعار مجردة الفاظ التحمل واالداء
 7 25  حّدثنا
  20  اخبرنا
   30 انشدنا

 المصادر
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 م.1998

 (شرح وتعلیق د.یوسف على الطویل،380الفهرست البي الفرج محمد بن اسحاق المعروف بالندیمت ،)الكتب دار  هـ
 بیروت، د.ت، د.ط.  العلمیة،

 ،د.ت،  بیروت، دار صادر، لسان العرب لالمام ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور االفریقي المصري
 د.ط.
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  دار 6هـ، شرح وتحقیق: عبد السالم محمد هارون، ط291مجالس ثعلب، ابو العباس احمد بن یحیى ثعلب ،
 م. 2006المعارف، القاهرة، 

  ،م. 2009النحو العربي والعلوم االسالمیة، دراسة في المنهج، د. محمد الحباس، دار الكتب للنشر والتوزیع، أربد 

  هـ، تحقیق: محمد محي الدین عبد الحمید، 681وفیات االعیان وابناء الزمان، ابو العباس شمس الدین خلكان ت
 مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د.ت، د.ط. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


