Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri

)اللغة العربية عند اإلمام األوشي (متن بدء األمالي نموذجا
أحمد الشيخ هالل
ملخص
 نشأ اإلمام األوشي يف عصر أزدهرت فيه اللغة العربية حيث كانت العربية قد انتشرت وصنفت فيها وعاصر اإلمام األوشي ابن اخلشاب واجلرجاين-1
.واحلريري والزخمشري وايب الربكات االنباري
. االمام األوشي رجل متمكن من اللغة العربية رغم أنه بعيد عن البالد العربية ونشأ يف بلد غري عريب ومل يتسىن له زيارة البالد العربية-2
 من خالل دراسة كتاب نصاب األخبار وكتاب مسند أنس بن مالك وكتاب األمايل تستنتج أن األخطاء املوجودة يف كتاب نصاب األخبار ومسند-3
أنس بن مالك هي أخطاء النساخ يف أغلب الظن ودليل ذلك منت األمايل الذي يدل على متكن األوشي من اللغة العربية ونظمه للشعر باللغة
.العربية
 مل يتم االعتماد يف الدراسة للغة العربية عند االوشي على كتاب نصاب االخبار و مسند انس بن مالك ألن كالمها يعتمد على نقل احلديث وليس-4
.  أما قصيدة بدء األمايل فكلها من صياغته وحنته وأيضا مت اعتمادها الشتهارها وألهنا نقلت لنا من طرق كثرية، لألوشي سوى االبواب
. قصيدة األمايل قصيدة عربية بامتياز وال تشوهبا اللكنة األعجمية وال يعكر صفوها أي خطأ ولقد صاغها اإلمام األوشي على البحر الوافر-5
. القصيدة، اللغة العربية، بدأ األمايل، األوشي:الكلمات المهمة

Siracüddin Ali b. Osman el-Ûşî ve Arap Dili
-Bed’ü’l-Emâlî Metni Örneği-

Öz
el-Ûşî’nin asrı Arap dili biliminin revaçta olduğu ve artık her tarafa yayıldığı bir dönem
durumundaydı. O dönemde İbn Haşşab, Cürcânî, Harirî, Zamehşerî ve Ebu’l-Berekati’l-Enbarî gibi
dilciler faaliyet göstermiştir. el-Ûşî, Arap toplumunun yaşadığı memleketten uzak olması ve Arap
olmayan bir memlekette faaliyet göstermesi ve o çevreye hiçbir seferde bulunduğuna dair bir kayıt
bulunmamasına rağmen, onun Arap diline hakim olduğu görülmektedir. Nisâbü’l-Ahbâr ve Musnedu Enes
b. Malik adlı eserlerinde bazı gramer hataları olduğu görülmektedir. Fakat bu eserler Emâlî Kasidesiyle
birlikte tetkik edildikten sonra, bu gramer hatalarının mustensihten meydana geldiği kanaati bizde
hasıl olmuştur. Bunun delili el-Ûşî’nin Emâlî eserinde göze çarpan, Arap dilindeki hakimiyeti ve bu dilde
şiir yazabilmesidir. Biz el-Ûşî’nin Arap dilindeki yerini tespit etmeye çalışırken, onun Nisâbü’l-Ahbâr ve
Musnedu Enes b. Malik adlı eserlerine itimat etmedik. Çünkü bu eserlerin ikisi de hadis nakline
dayanmaktadır. el-Ûşî ise bu eserlerde sadece bablar koymuş, başka etkisi olmamıştır. Emâlî Kasidesi ise
tamamen onun şekil vermesiyle meydana gelmiştir. Ayrıca bu eser birçok yolla bize kadar ulaşmıştır.
Dolayısıyla bu eserdeki Arap dili hâkimiyetiyle onu tahlil edebileceğimize inanmaktayız. Emâlî Kasidesi
mumtaz bir Arapçayla te’lif edilmiş ve Arap olmayan birisinin te’lifine benzememektedir. Eserin
nazmında ve dil bilgisinde hiçbir hata bulunmamaktadır. el-Ûşî bu eseri “bahru’l-vafir” vezninde
yazmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ali b. Osman el-Ûşî, Bed’ü’l-Emâlî, Arap Dili.

احلمد هلل رب العاملني منزل القرآن بلسان عريب مبني أعجز فصحاء قريش عن اإلتيان ولو بسورة مثله والصالة والسالم
. على سينا حممد خري من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين
:أما بعد
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إن نظم بدء األمايل من أشهر املتون يف علم العقيدة اإلسالمية عند السادة األحناف وقد اشتهر هذا النظم وحاز شهرة
واسعة وخباصة يف وسط آسيا وكانت بساطة العبارة وسهولة األلفاظ أحد األسباب اليت سامهت يف انتشاره  ،وقد قام بشرحه كثري من
العلماء فمن شروحها :
ضوء املعايل على منظومة بدء األمايل  :نور الدين علي القاري
درج املعايل :عز الدين بن مجاعة
اهلداية :حممد بن أيب بكر الرازي
شرح بدء األمايل :مشس الدين النيسابوري
خنبة الآليل :حملمد بن سليمان الرحياوي
نشر الآليل :للتونسي احلنفي.
وسبب اخ تياري هلذا النظم ال غريه ألن النظم تظهر فيه براعة الناظم وقدرته على النحت واإلبداع وهو أصعب من النثر،
ولذلك مل تكن الدراسة لكتاب األوشي (الفتاوى السراجية) ومل تكن أيضا لكتابه (نصاب األخبار) ألن األوشي ليس له يف هذا
الكتاب سوى تقسيم األحاديث ووضعها حتت عنا وين يف الفضائل و األخالق واآلداب عالوة على أن هذه األبواب هي أبواب مشهورة
يف هذا النوع من الكتب  ،ولذلك مت اختيار نظم بدء األمايل.
وقبل البدء باستعراض هذا النظم املبارك ودراسته دراسة لغوية جيب أن نقدم مبقدمة وهي اإلجابة على سؤال  :هل األوشي
ملك القدر الكايف من اللغة العربية ح ى يكون قادر على نظم منت عقائدي
إن من يتصفح كتب األوشي مثل( الفتاوى السراجية) و منت (بدء األمايل) جيد أن األوشي مطلع على اللغة العربية بالقدر
الذي جعله ينظم متناً ويكتب كتاب من جملدين يف الفتاوى وهذا ال شك جهد كبري لرجل غري عريب ومل يذكر عنه أنه زار البالد العربية
لطلب العلم  ،ومع ذلك جنده يف كتبه يناقش ويرد على خمالفيه ويستنبط ويرجح وهذا يدل على القدرة اليت ملكها األوشي يف اللغة واليت

أعانته على هذا الشيء .
ولقد تكلم العلماء على القدر الذي جيب أن ميلكه الفقيه واجملتهد من اللغة العربية  ،فيجب على من يتصدر لنظم متون
العقيدة واصدار الفتاوى أن يكون عارفاً بلغة العرب  ،حنوها ،وصرفها ،وبالغتها ،وشعرها ونثرها.
وذلك ألن ألفاظ الشرع جاءت بلغة العرب ،فال ميكن فهمها إال مبعرفة هذه األشياء .فال يفهم كتاب اهلل وال سنة رسول
اهلل من مل يعرف لغة العرب وقواعدها.
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صبًا َو َسطًا ِيف ِع ْل ِم اللُّغَ ِة َوال َْعَربِيَّ ِة).
َ
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ومل يفرض العلماء أن يبلغ من يتصدى لإلفتاء واالجتهاد الذروة العليا يف اللغة ألن مرادنا من علمها هو معرفة معاين
الكالم وهذا ال حيتاج أن يكون اإلنسان يف مرتبة سيبويه بل يكفيه ما ذكرنا .
واإلمام األوشي كان أهالً لذلك فقد ملك اللغة اليت استطاع تطويعها وحنت منها ما يقارب السبعني بيتاً أبدع فيها أميا
إبداع وال يضر ما نظم أن وقع فيها بعض األخطاء اليت ميكن أن تتجاوز كما سنبني ذلك يف هناية البحث واآلن بعد هذه املقدمة عن
اللغة العربية دعونا ندخل يف موضوعنا .
من املعلوم لدى عند أهل العلم أ ّن لكل عمل حبثي جوانبه اليت له واليت عليه  ،ومهما اجتهد الكاتب فال بُ َّد من مآخذ
تؤخذ عليه  ،مع اعرتافنا وتسليمنا بتفاوت هذه اآلخذ بني املكثر هلا واملُّقل.
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والنظم بشكل عام خيتلف عن الكتابة النثرية والكتابة الشعرية  ،ألن الكتابة النثرية ال يكون فيها الناثر خاضعاً ألي
سلطان بل يكون احلرف مطوعاً له  ،وكذلك الشعرية يكون احلرف مطوعاً له لشعور الشاعر وأحاسيسه ودفقاته الشعرية.
أما الناظم فيكون أسري الفكرة اليت هو موّكل بإرادته أو بدوهنا بالدفاع عنها و إثباهتا ولو كلفه ذلك التعدي على حرمات

اللغة وقواعدها ونظمها  ،فيق ّدم نظمه على نظمها وفكره على فكرها وحرمات موضوعه على حرمات حروف لغته وخاصة الوزن
العروضي ذلك احلرم املقدس ايل يشغل اهتمام الناظم يف مقدمة كل شيء.
وهذا ما حدث بالضبط مع الناظم جزاه اهلل خري اجلزاء  ،فقد كان يف األحيان موفقاً جداً من حيث اختيار الكلمات
والرتاكيب والعبارات ،وقد ّأدى املعىن بشكل تام وكامل وقد أحسن خري إحسان  ،وسنوضح هذا األمر وجنليه من خالل شرحنا لقصدة
بدء األمايل ونتنقل بني أبياهتا األربع وستني نشاهد حماسنها ونقطف من زهورها .
ويؤخر ويزيد أحرف جر أو ينقص بعض
ويف بعض األحيان نراه رمحه اهلل قد اضطُر لالنزياح اللغوي واللفظي فنراه ي ّقدم ّ
احلروف أو ينكر املعرفة أو يعرف النكرة وذلك يرجع إَل انسياقه وراء احلرم العروضي والوزن اللفظي.
استخدم البحر الوافر ايل تفعيالته :
مفاعلتن مفاعلتن فعولن
ثالث تفعيالت يف كل سطر  ،ومسي البحر وافراً لوفور حركاته  .أو لوفور أوتار تفعيالته ألنه ليس يف تفعيالت البحور

املختلفة حركات أكثر مما يف تفعيالته  .وهو من دائرة املؤتلف اليت تضم البحر حبرين مستعملني ومها  :الوافر والكامل  ،وحبراً مهمالً وهو
املتوفر .
البحر ّ
ومسيت هذه الدائرة هبذا االسم الئتالف أجزائها السباعية أي إهنا ااألف من تفعيالت سباعية مؤتلف متكررة هي :

مفاعلتن ُمتَ َفاعلن فاعالتن
لذلك اختار الناظم هذا البحر ألنه سهل النظم ومناسبا ملوضوعه من حيث األلفاظ واملعاين  ،وألن حروف تفعيالت
البحر الوافر كثرية احلركات وألن الناظم ليس عربياً فهذا خيتار هذا البحر  ،وهو موفق باختيار هذا البحر .
أما من حيث الصور البالغية فقد كان استخدامه هلا طبيعياً وهو أقل من املطلوب من حيث االستعارات والتشبيهات ،

لذلك ال تعد القصيدة من القصائد الغنية بذلك .
ولكنه استخدم الكناية كثرياً  ،وهذا لسبب بسيط وهو كثرة أسلوب الكناية يف لغته األم  ،فالكناية لون بالغي يكاد يوجد

يف أغلب اللغات  ،وهذا واضح من خالل استقرأنا للقصيدة  ،إذا قد وجدنا عدداً ال بأس به .
وهو كما قلنا استخدم يف أبياته أنواعاً من البديع والبيان واملعاين وهبذا مجع بني فنون البالغة العربية بفروعها الثالث .
وإذا ما أحبرنا يف دراسة أدبية للقصيدة نستطيع أن خنوض يف غمار ما يلي :

 -1البنية الفكرية .
 -2البنية الفنية :
أ -األسلوب التصويري .
ج  -املوسيقا والوزن والعروض والروي والقافية .

ب -األسلوب التعبريي .

 -3العاطفة والشعور الذي طغى على األبيات.
 -4النمط الكتابي:
أ -حتليلي .

ب -تركييب.
د -استنتاجي.
و -تسلسلي.

ج  -استقرائي .
ه  -وصفي.
البنية الفكرية :

ّوزع الناظم الفكر من البداية ح ى النهاية لكنه مل يغطّي كل املوضوعات يف علم التوحيد بشكل كامل  ،ولكنه وفِّق فيما
عرضه من حيث األفكار والتسلسل هبا .
البنية الفنية :
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األسلوب التصويري  :استخدم الناظ م الصور البيانية بشكل نادر والكناية بشكل مقبول وقد قلنا فيما سبق عند سبب
استخدامه للكناية وأهنا مناسبة للغته األم.
عرب عن أفكاره  ،واملالحظ من خالل الدراسة لل أسلوب التعبريي أنه استخدم اجلملة
األسلوب التعبريي  :ونقصد به مباذا ّ
االمسية أكثر من الفعلية وهذا يدل على الثبات يف األفكار واملبادئ  ،ألن اجلملة االمسية تدل على الثوابت واجلملة الفعلية تدل على
التغيري  ،والثبات يالزم ما يدعو إليه من العقائد لذا استخدم يف أسلوبه التعبريي اجلملة االمسية .
و استخدم األسلوب اإلنشائي أحياناً واخلربي أحياناً أخرى فقد وازن بينهما  ،و استخدم أسلوب األمر من خالل فعل
هم األمة .
األمر وهو يدل على نفسية الداعية احلامل ّ
روي الالم فهذا من احلروف
املوسيقا والوزن والعروض :استخدم البحر الوافر وقد ذكرنا السبب و اضطر للجوازات ،أما ّ
السهلة لوجوده يف أغلب اللغات وخمرجه خمرج عريض كما قال يف اجلزرية ( والالم أدناها ملنتهاها) وهو زلقي وهو جمهور ال يصاحب

نَ َفس ومتوسط بني الرخاوة والشدة وهو زلقي أي ينزلق وخيرج من مقدمة اللسان .
وهذه األسباب جعلت الناظم خيتار هذا احلرم رويّاً ،وذلك لكونه أعجمي.

العاطفة والشعور:
نقصد به ما الذي دفع الناظم للنظم أال وهو احلرقة على تصحيح العقيدة والدعوة للعقيدة الصحيحة السليمة  ،وكانت

هذه العاطفة الصادقة اجلياشة موزعة بتناغم على األبيات .
النمط الكتابي :
هو منط حتليلي استنتاجي وصفي تسلسلي وهو منطقي  ،وهو مما ُوفق له الناظم يف هذه األبيات.
وفي النهاية أقول :

العمل األديب عمل كلّي تتضافر فيه املكونات اللغوية والشعورية لتنتج عمالً أدبياً هادفاً  ،وقد حاول الناظم جهده فوفّق يف
أماكن ومل يوفّق يف أماكن ولكن نسبة الصواب هي غالبة .
وها حنن اآلن نشرع بدراسة القصيدة دراسة لغوية مستوفية إن شاء اهلل .

البيت األول :
استخدم الف عل املضارع وهو الدال على احلال واالستمرار أي دائما (يقول ) وكلمة (العبد) هي الكلمة املناسبة يف هذا
املقام مناسبة للقال ألن املوضوع هو توحيد اهلل ( ويف هذا ُحسن استهالل).
طر الناظم إليه اضطراراً و األوَل عدم التنكري ألن املقام مقام
لكن تنكري كلمة (توحيد ) هو تنكري يف غري موضعه وقد ُ
و ّ
اض ّ

تعريف فما ناسب التنكري املقام .
البيت الثاني :

(موالنا قدميٌ) عطف بيان على (إله اخللق) وهو استخدام ناسب وزن البحر الوافر  ،ومن لطائف هذا البيت مجعه
للصفات كلها بكلمات مقتضبة خمتصرة وهذا قوة يف النظم.
البيت الثالث :
فيه تفصيل بعد إمجال وخاص بعد عام وهذا يناسب التسلسل يف النظم  ،وتكرار ضمري (هو) فيه من البالغة ما فيه ،
فالتكرار قوة عند احلديث عن نفس األمر يف صفات متعددة .
البيت الرابع :
أوالً :يوجد يف هناية صدر البيت ( إشباع يف غري الضرب) أي يف العروض وهذا غري وارد عروضياً يف كلمة (القبيح) واألوَل
حشو ال فائدة منه ألن ذكر الصفة دليل على التقييد بالقبيح وهل يريد
عدم اإلشباع واستبدال الكلمة ،ح ى أن استخدام كلمة قبيح هنا ٌ

اهلل الشر غري القبيح مثالً ! أو هل يوجد شر ليس قبيح !
ثانياً :استخدم كلمة (احملال) هنا يقصد الناظم (احملال الشرعي) أي ما يوجب ارتكابه العقاب ،ال (احملال العقلي) وهو ما
مينع العقل وجوده يف اخلارج ،ولكن الناظم مل يوضح هذا فقد ي ِ
شكل األمر على القارئ فاستخدام هذا الرتكيب من غري تقييد غري ُموفّق
ُ
ّ
.
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البيت الخامس :
يوضح رأي املعتزلة من قوهلم الذات
أبدع الناظم بضبط مسألة الصفات وعالقتها بالذات فقد ّبني مفهوم املخالفة الذي ّ
الكرامية الذين قالوا أن الذات غري الصفات  ،فقد أبدع يف الصدر والعجز من حيث اختيار اللفظ والرتاكيب .
عني الصفات ّ
،وبني قول ّ
البيت السادس :

استخدام جيد لكلمة (طُّراً) مبعىن مجيعاً للتنبيه على رأي أيب ا حلسن األشعري املخالف للجمهور يف هذه املسألة ألنه قال
 :إ ّن صفات الذات قائمة بالذات قدمية وصفات الفعل حادثة فكلمة (طُّراً) نبّهت على هذا اخلالف مبعىن أن الناظم يؤكد على قِدم

كليهما .

(مصونات الزوال) أجربه الوزن العروضي على عدم ذكر حرف اجلر (عن) ويف املعىن ضعف إذ جيب عليه قول ( مصونات

اهلن ممكن .
عن الزوال) أي حمفوظات عن الزوال أما (مصونات الزوال) أي حمفوظات الزوال  ،أي يتبادر إَل الذهن أن زو ّ
البيت السابع :
فيه قصر املمدود (كاألشيا) وختفيف اهلمز وهو جائز للضرورة .
لكن كلمة (خايل) فيها مشكلة من حيث إثبات الياء  ،ألن الكلمة صفة ل (ذاتاً) وحقها النصب ومن حقها أيضاً
التأنيث ،ففيها مشكلة اإلعراب ومشكلة التصريف .
ويف البيت تنويه للجهمية الذين قالوا ال جيوز إطالق كلمة (شيء) على اهلل  ،وهذا تنويه لطيف عندما قال (ال كاألشيا)
أي ليعلمنا بأن هناك من سيعرتض على كلمة شيء وهذه براعة ولفتة مجيلة .
البيت التاسع :
(ذو اشتمال) صفة ل (كل) وقد فصل بني الصفة واملوصوف بكلمة وهذا ضعف تأليف وضعف نظم وتأخريها عن

موصوفها ي ِ
وهم املعىن أي يثبت اإلجياب واملراد هو السلب .
ُ
البيت العاشر :

(يا ابن خايل) ضعف تأليف وحشو ال فائدة منه ،وفيه تنويه لطيف ملن خالف ذلك وهم املعتزلة إذ قالوا بعدم وجود اجلزء
غري املتجزئ ومثلهم الفالسفة ( .املتجزي) فيه ختفيف اهلمز وهو جائز للضرورة .
البيت الحادي عشر :
اشتمل البيت على عقيدة املسلمني يف موضوع كتاب اهلل تعاَل وذلك باستخدام النفي ب (ما) العاملة عمل ليس  ،مث
استخدم لفظ (تعاَل) اليت هي أبلغ من النفي  ،فقد نفى يف البداية مث استخدم الفعل (تعاَل ) للمبالغة يف النفي.
وكلمة (جنس) تعِن الشمول أي مجيع جنس كالم البشري  ،واللغة كانت مناسبة لتفصيل العقائد فأهل السنة واجلماعة
قالوا بأنه كالم نفسي واملعتزلة قالو اعنه بأنه خملوق.
البيت الثاني عشر :
عطف النكرة على املعرفة وهذا ال جيوز ولكنه للضرورة وهذا ضعف وهو عطف غري املتجانسني لغوياً .
(رب العرش) تركيب فيه ابتداء بأ ّن العرش خملوق فكيف حيتوي اخلالق  ،وهبذا ُحسن استهالل وبداية موفقة .

ولقد أحسن الناظم االختيار عندما ذكر(التمكن) (االتصال) إذا اعتربتا من العقدية املرادة فهو استيالء وسيطرة دون متكن

الكرامية واملشبّهة .
فوقه أو اتصال به وإال لزم التجزؤ واالحتياج إليه كما ذكر ّ
البيت الرابع عشر :

قد يتبادر إَل الذهن خطأُ عطف اجلمع على املفرد زلكن استخدام املفرد واجلمع فيه داللة رائعة ألن (وقت) يدل على
الوقت القصري و(أزمان) يدل على الوقت الطويل .
البيت الخامس عشر :
ٍ
(نساء) موفّق ليدل على نزاهة اإلله عن األم واألخت والصاحبة وما إَل ذلك من جنس النساء ( .رجال)
تنكري كلمة
الروي ولكن كان األول ذكر كلمة ذكور مناسبة للكلمة اليت سبقتها وهي (إناث) .
اضطر لذكرها للضرورة و ّ
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البيت السادس عشر :
تفرد باألمر أصلحه من غري معاونة .
معناه
ألن
د)
(تفر
ّ
استخدام حسن لكلمة ّ

(ذو اجلالل) (ذو املعايل) الناظر إليهما يظن ذلك تكراراً و احلق أن األول معناه صاحب الصفات السلبية والثاين صاحب
الصفات الثبوتية ويف هذا استخدام موفق لغوياً .
البيت السابع عشر :

(قهراً) استخدمها يف مكاهنا  ،ذكرها بعد املوت ومل يذكرها بع احلياة لعدم مناسبتها بعد احلياة .
(وفْق) بفتح الواو واستخدامها فصيح  ،ألن بعض املتكلمني جيعلها بكسر الواو .
َ

البيت الثامن عشر :

(وفق اخلصال) .
فيه تفصيل لعام ذكر قبله وجململ يف البيت السابق وهو قوله َ
األ َْد َراك  :مجع َد َرك َ ،د ْرك  .ووجدته يف نسخة (إِدراك) بكسر اهلمز وهو ممكن ولكن لوجود اجلنات يف الشطر األول

نرجح (أ َْد َراك) بالفتح وهذا من باب املقابلة وهو لو ٌن بديعي ُحمّبب .
البيت التاسع عشر :

مجع فيه أقوال العلماء يف هذه املسألة  ،فصفوان بن جهم ومن تابعه قال بفنائهما  ،واجلهمية قالوا بانتقال الناس منهما .
البيت العشرون :
الناظم موفّق يف نظم كثري من األبيات من خالل مجع اآلراء العقدية يف البيت الواحد يف نفس املسألة  .هنا مثالً  :ذكر
الكرامية
بداية رأي أهل السنة واجلماعة بصحة رؤية اهلل يوم القيامة عقالً بغري كيف ،خالفاً للمعتزلة يف نفس الرؤية وخالفاً للمشبّهة  ،و ّ

وألنوع من الصورة .
الكرامية بقوله ( وضرب من مثال) أي ّ
يف لواحقها ،وأشار إَل مذهب املشبّهة و ّ
البيت الواحد والعشرون :

(فينسون) عطف على قوله يف البيت السابق (يراه املؤمنون) أي عقيب رؤيتهم اهلل تعاَل يف اجلنة .
(النعيم) (ال ) يف النعيم أي النعيم املعهود يف أذهاهنم  .وقد تكون (ال ) ذكرية أي النعيم املذكور قبل بيتني عند ذكر اجلنان
.وقد تكون (ال ) جنسية أي لبيان ماهية جنس النعيم بشكل عام أي جنس النعيم وهو أقوى وأصح األوجه .
البيت الثالث والعشرون :
إرسال الرسل ممكن من اهلل والعالمة هي املعجزة وقال اخلوارج جيب التصديق بدون معجزة وأنكرت (السمنية والربامهة)
إرسال الرسل ومها فرقتان هنديتان تقوالن بتناسخ األرواح .
ك مالئكة وأمالك مجع ُم ْلك ولكن أوردها هكذا للوزن ولو قال مالئكة
ك وهذا خاطئ فجمع َملَ َ
قوله (أمالك) مجع َملَ َ
بدون واو لصح الوزن ولكن فسد املعىن (.بالتوايل) إشارة إَل أهنم متعاقبني على تقدير النص على احلال  ،وليس املوضوع متعلق ًا
بالتصديق لفساد املعىن ،إذا التصديق يكفي مرة واحدة .
البيت الواحد والخمسون :
أه ل االعتزال نفوا تأثري الدعاء خبالف أهل السنة واجلماعة  .واستخدام (قد) هنا مبكانه ألن قد قبل املضارع للتقليل وقبل
املاضي للتحقيق وهنا وضعها الناظم قبل املضارع و أفادت التقليل وهذا موافق للمعىن فليس كل أهل االعتزال قد نفى تأثري الدعاء بل
نفاه بعضهم وأثبته بعض .
هذه بعض األبيات اليت قمت بدراستها قاصداً هبذه الدراسة توضيح قدرة األوشي يف اللغة العربية ومستعرضاً ابداعه يف
السبك اللغوي واختيار األلفاظ ،والفتاً النظر إَل بعض األخطاء اليت وقعت منه ،سائالً املوَل جل وعال أن ينفع هبذه الدراسة  ،وما كان
من صواب فهو بتوفيق اهلل وما كان من خطأ فهو مِن.
واحلمد هلل رب العاملني.
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الخالصة
 -1منت بدء األمايل منت َعقدي نظمه األوشي وأجاد يف نظمه على البحر الوافر.
ُ -2وفِّق األوشي يف هذا النظم عدا بعض األخطاء اليت وقعت منه يف بعض األبيات.

 -3من خالل هذه الدراسة تبني أن األوشي ع امل باللغة العربية حنوها وصرفها وشعرها بالقدر الذي يتطلبه االجتهاد و
االفتاء .

 -4األخطاء اليت وقعت من األوشي يف النظم ميكن تالفيها بإعادة نظم األبيات اليت وقع فيها األخطاء أو بإبدال

الكلمات اليت خالفت النظم .
 -5كانت الدراسة لنظم بدء األمايل ومل تكن للفتاوى السراجية ألن الكتاب النثرية يقدر عليها كل أحد أم النظم ال يقدر
عليه إال من كان عاملاً باللغة وقواعدها وعروضها وصرفها .

191

