
 : نقد الرواة واللغويين والنحويين 

نجد نقدا لغويا ونقدا نحويا ونقدا عروضيا تلك النواحي التيي حيتهت ا القةقيأل اىولي  لين علليا  
 :العرةيأل اىولين وفي قليعت م 

 يحي  ةن يعلر 

 عيس  ةن علر 

 عةد اهلل ةن اسحاق الحضرلي 

 أةو علروا ةن العال  

نقييد العللييا  ةعييد ج ييودبم التييي ةييتلوبا فييي ايسييتقرا  والتق ييي تلييك ألةلييأل هليلييأل للييا أةيير ليين 
 .وايستنةاق وبي نقدات تلس اىدب في عنا ره اى ليأل 

أةو علرو ةن العال التين كانوا ةين لسلم للعرب وقاعن علي م ، فعيس  ةن علير كيان يير  -1
 : أن الناةغأل أسا  في هوله 

 في أنياة ا السمُّ ناهُع فةتُّ كأني ساورتني ضئيلأٌل    لن الرُّهش 

 .وكان يختار السم والش د وبي علويأل : ، هال ( ناهعًا ) ويقول لوضعه 

لع أن لوضع ا فيي رأييه ( ناهع ) فالنقد النحوي في كللأل عيس  ةن علر في الناةغأل التي رفع 
 . ن ب عل  الحال 

ه في شعره وهيد سيلعه وكان عةداهلل ةن أةي اسحاق الحضرلي يرد كةيرًا عل  الفرزدق ويكلل-2
 : ينشد 

 إليك ألير اللؤلنين رلْت ةنا          بلوم اللن  وال وجل اللتعّسف ُ 

 وعضُّ زلان ياةن لروان لم يدع       لن اللال إي لسحتًا أو ُلَجّلُف 



علييي  لييا يسيييوؤك : ) فقييال ( أو لجلييف ) علييي  أي شييي  ترفيييع : فقييال لييه اةييين أةييي اسييحاق 
أ ةت ، وبو جيائز علي  اللعني  أي أنيه : فقلت للفرزدق : وا ةن العال  هال أةو علر ( وينوؤك 

 . لم يةق سواه 

 ! علي أن أهول وعليكم أن تحتجوا : وكان الفرزدق يقول 

) ليع عقف يا علي  اللن يوب ( لجلف ) وفي نقد اةن أةي اسحاق الحضرلي الفرزدق في رفعه 
 وبو نقد نحوي ايضا ( لسحتا 

 :هول الفرزدق  أنكر اةن اةي اسحاق-3

 لستقةلين شلال الشام تضرةنا         ةحا ب لن نديف الققن لنةور  

 عل  علائلنا تلقي وأرحلنا            عل  زواحف ُتزَج  ُلّخ ا  رير ُ 

فغضييب ( عليي  زواحييف نزجي ييا لحاسييير : ) فقييال لييه اةيين اةييي اسييحاق أي هلييت ( رييير ) ةرفييع 
 : الفرزدق وهال 

 ول  بجوته      ولكّن عةد اهلل لول  لواليا فلو كان عةد اهلل ل

) وكيان ينةغيي أن تقيول ( ليول  لوالييا ) ولقد لحنت أيضا في هوليك : فقال له اةن أةي اسحاق 
 ( .لول  لواٍل 

ليع أن يا فيي ( لوالييا ) وفي نقد الحضرلي نجد نقدا نحويا في اةةاته اليا  في ايسم اللنقوص 
قوص تحتف ياؤه في الرفع وفي الجير ، كليا رةير عين أ يحاب لوضع جر ةاإلضافأل وايسم اللن
 اللغأل التي استقرأبا الةاحةون 

فضال عن النقد العروضي وبو ةاد في نقده  الفرزدق ةاإلهوا  فقيد أود روييا لرفوعيا فيي ه ييدة 
روي ا لجرور وحاول العالم الناهد أن ي لح بتا العيب ةاهتراحه رويا لجرورا ليجري علي  سينن 

 . ا  فغضب اشاعر وبجاه الشعر 

 



 

 

 

 

 


