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 الدرس الصرفي عند أبي العالء المعري في )عبث الوليد(
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ص :  الملخَّ
تناكؿ البحث صبلة من القضايا الصرفية اليت أثارىا أبو العالء اؼبعرم يف كتابو )عبث الوليد يف الكالـ 

اليت  على شعر أيب عبادة الوليد بن عيبيد البحرتم(, من خالؿ كقفات أيب العالء عند اؼبسائل الصرفيَّة اؼبشكلة
البحث على صبع تلك اؼبسائل كعىٍرًضها كربليلها, كتػىٍبينًي موقًف الدرس  كردت يف ديواف البحرتم, كقد جرل

االًت يف اؼبدكَّنىاًت اللُّغىويًَّة, كاألقواًؿ اليت زبلَّلتها, كاألصوًؿ يف أيصيوًؿ تلك االستعم لقوؿً ا الصريفّْ منها, كتفصيلً 
ـي فيها منعنا السماعيَّةً   ذبويزنا. كأ ,كالقياسيًَّة اليت بينيت عليها األحكا

ةي اؼبسائل الصرفية آّموعة من كتاب )عبث الوليد( يف ىذا البحث اثنتني كعشرين مسألة.    كقد بلغت ًعدَّ
 :َتوطئة 

, )اؼبولود سنة ثالثو كستني كثالشبائة  للهجرة, باؼبعرَّة,  أبو العالء أضبدي بني عبًدا بًن سيليمافى التىنوخيُّ
توَّفَّ سنة تسعو 

ي
من الشعراء آّيدين القليلني, الذين أثٍػرىكيا اؼبكتبة اللغوية العربية  - (1)كأربعنيى كأربعمائة(كاؼب

دبؤلفات متنوعة, اشتملت على آرائهم يف النحو كالصرؼ كاللغة, بل لعلَّ أبا العالء ىو رائد الشعراء النأّني 
لَّفىوي  سائلى كبويةو كصرفيةو من مؤلفات اشتملت على م صبيعنا يف التأليف اللغوم, يشهد لو يف ىذا األمر ما خى

, كذكاءو كقَّاد, كًحٍفظو كاعب, فقيل: كاف (2)كلغويةو  , كما نوَّه بو العلماءي األثباتي اقّْقوف لو من علمو راسخو
عالَّمةي )), كىو (4)((كمعرفتها اللغة يف لو ساحل ال الذم البحر)), كىو: (3)((غةً باللُّ  عالػمنا األدبً  غزيرى ))

: إفَّ أبا العالء (6)((كاف عجبنا يف الذكاًء اؼبفرًط, كاغبافظة)), ك(5)((عصره بالنحو, )), بل بلغ ببعضهم أف يقوؿى
 .(7) ((أعلمي من سيبويو, كباللغًة كالعركًض من اػبليلً 

كمل خيالف اؼبتأخركف اؼبتقدمني يف ما ذىبوا إليو من إكبارو لعلم أيب العالء عامةن, كإجالؿو ؼبنزلتو اللغوية 
كاف عالػمنا ليغويِّا, فكاف ىذا أبنيى ؾبدو لو كأشرقىو, كميذ كاف أبو العالء ّٔرى ))خاصةن, يقوؿ إبراىيم مصطفى: 

, كيقوؿ إبراىيم (8)((وي بعلومها, كمل ييتعلَّق عليو يف ىذا ميتعلَّقالناسى علميو باللغة, كتصرُّفوي فيها, كإحاطتي 
اؼبعرمُّ ليغىومّّ من الطبقة الرفيعة, كىو حبقٍّ يوصف ّٔذا الوصف؛ ألنو حامله ألشتات ىذه العلـو )) السامرائي:

 .(9)((اللغوية, ميلمّّ بأصوؽبا, عارؼه بأسرارىا, مث فوؽ ىذا كذاؾ ميدرؾه ألشياءى انفرد ّٔا


