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   :امللخص
يف رشوح النحو، ف�وحض �ٓراءه يف املسائل ) س��ویه(ت�ٔيت هذه املقاربة النحویة لتيضء الس��ل ملعرفة ت�ٔثري �شاط النحوي املرشيق    

ؤ��ره يف حماوالت التفكري النحویة اليت رافقت �ود أ�ندلس�یني، ولعل م�ل هذا التو�ه هو ما�دا هبؤالء و�ريمه من العلامء  النحویة،
  .واملتعلمني ٕاىل إالق�ال �ىل رشوح ٔ�لف�ة ا�ن ما� اجلیاين

رشق، و�كشف ٔ�مهیة رشوح تظهر موقف �لامء أ�ندلس من البحوث النحویة لن�اة امل  -يف معو�ا –ٕاّن ح�ثیات املدا��   
  .يف هذا ا�رس �جهتادأ�لف�ة يف ممارسة ال�شاط التعلميي وخصوصیات 

 .�جتاهات الفكریة، الرشوح النحویة، ال�شاط التعلميي، الت�ٔثري النحوي، احلمك النحوي، الرتج�ح :اللكامت املف�اح�ة
Abstract: 
 This grammatical approach comes to light the way to know the influence of the Oriental 
Grammar Activity (Sibouh) in explanations of grammar, explaining its opinions in 
grammatical matters, and its effect in the grammatical attempts that accompanied the efforts 
of the Andalusian, perhaps such a trend is no one of these and other scholars and learners to 

The explanation of the Aljeani ibn Malik's commentary. 

The reasons for the intervention-in general-show the position of the scholars of Andalusia in 
the grammatical research of the Levant, and reveal the importance of the Millennium 
annotations in the practice of educational activity and the specificities of the work in this 
lesson. 
Keywords:intellectual trends, grammatical annotations, educational activity, grammar effect, 

grammar, weighting .  

 

  :توطئة
�رجع ٔ�مهیة هذه املدا�� ٕاىل دراسة بعض ا�ٓراء   

النحویة لٕالمام س��ویه، ؤ��رها يف الرشوح، �اصة ؤ�ّن هذا 
اجلانب مل حيظ بدراسة مس�تق� قامئة �ىل الت�لیل، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نّه 

اليت �س�تدعي ا�هنم يف القراءة  یدور حول ٔ�شهر رشاح أ�لف�ة،
وا�قة يف الفهم، �� �اء مهنجنا يف هذا العمل قامئا �ىل ت��ع �ٓراء 

س��ویه يف الرشح، امل�سوبة ٕالیه من ق�ل الشارح وتوضیح ٔ�مهیهتا 
ؤ��رها يف التوّ�ه ٕاىل خصوصیات النحو البرصي يف ظل التفكري 

   .أ�ندليس
  :حركة �كو�ن املدرسة أ�ندلس�یة- 1

لقد ٔ��ذت ا�راسة النحویة �ٔ�ندلس طریقها يف مو�ب   
العمل �ىل ید �لامء الكوفة، ومن بعدمه �لامء البرصة، وسارت هذه 
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ا�راسة خبطى واسعة �ىل ید أ�مئة وأ��الم أ�ندلس�یني ا��ن 
ٔ�ق�لوا �ىل تعلمي ٔ�بناء قرطبة و�ريها م�ادئ �مل العربیة، �ىل الرمغ 

یني بعمل النحو بدٔ� م��ٔخرا عنه يف بالد من ٔ�ّن اش�تغال أ�ندلس� 
  :املرشق، وَمَرد� ذ� ٕاىل س�ب�ني هام

�ُد ) العراق (بُعد املسافة بني أ�ندلس وبالد املرشق  :أ�ّول"
  .ا�راسات النحویة

انرصاُف العرب م�ذ دخوهلم أ�ندلس ٕاىل تطهري البالد من  :الثاين
��ت ٔ�راكنه، وٕاخضاع الفرجنة وت�ُ�عهم، لتوطید د�امئ ملكهم، وتث 

البالد لسلطاهنم، والبُد� ٔ�ن �كون ذ� �ىل حساب م�ا� 
  .1"ال�شاط أ�خرى، ويف مقدمهتا ال�شاط الثقايف والفكري

وهبذا اس�تقرت م�اجه النحو �ٔ�ندلس، وت�ٔك�د دور   
النحو يف بناء الفكر أ�ندليس املدعوم �ل�شاط الكويف والبرصّي 

من ق�ل احلُّاكم واخللفاء �ىل بذل اجلهد  من �ة، و�شجیع العلامء
يف الت�ٔلیف والتعلمي من �ة ٔ�خرى، واكن هذا يف عهد ق�ام ا�و� 
أ�مویة يف بالد أ�ندلس ح�ث �س�تقرار الس�یايس و�ج�عي 

  .والثقايف
وما سا�د �ىل ان�شار الفكر ا�لّغوي واّ�یين �ى ٔ�هل   

ملسلمون ٕاىل احل�از ٔ�داء أ�ندلس الر�الت الّيت اكن یقوم هبا ا
فریضة احلّج، و�طالع �ىل خمتلف الثقافات وا�راسات، كام 
اكنوا �ر�لون ٕاىل بالد املرشق لطلب العمل ��لغة والنحو وا��ن، 
وهكذا تبادل هؤالء الرا�لون الثقافة مع القادمني ٕاىل أ�ندلس 

  .و�ش�ٔت �لوم سا�دت �ىل تطو�ر املعرفة �لبالد أ�ندلس�یة
طبقة (�ىل هذا أ�ساس ظهرت طبقة من املثقفني   

تقوم بتدر�س �لوم العربیة وا��ن ٔ�بناء احلوارض ) املؤدبني
أ�ندلس�یة عن طریق ممارسة النصوص وأ�شعار، وذ� هبدف 

تعلمي القر�ٓن وقراءاته " احلفاظ �ىل القر�ٓن الكرمي، مفهمة هؤالء 
ر ٕاىل �ه�م بلغته وتال وته، ؤ�صبح اه�م و�لومه، مث تطو�

املت�ٔخر�ن مهنم ��راسات ا�لّغویة ٔ�كرث وضو�ا من السابقني، 
ح�ث بََد�� �دٌد مهنم �ر�لون ٕاىل مركز الثقافة القر�ٓنیة وا�لّغویة يف 
ة والكوفة ودمشق، ف�سمعون القر�ٓن وقراءاته،  احل�از َوالَبْرصَ

لون ٔ�صول هذه القراءات وما حيدث فهيا من مّدٍ ٔ�و  ٕاد�اٍم و�ُسّ�ِ
ٔ�و مهز ٔ�و تلیني ٔ�و تفخمي ٔ�و ٕاما� ٔ�و ٕا�الل ٔ�و ٕابداٍل ٔ�و حنوها مع 
ما �د� من دراسات لغویة وحنویة م�فرقة حيملوهنا معهم �ائد�ن ٕاىل 

  .2..."أ�ندلس یعلّموهنا تالم�ذمه
وهكذا ٔ�صبحت أ�ندلس تَُعج� �ل�شاط الثقايف احلث�ث   

بعد هذا، ٔ�ن جند  ا�ي عرف�ه هذه البالد، ول�س من العجب
�م " مشهوري هؤالء املؤدبني یُْعنَْوَن �لت�ٔلیف يف القراءات یتقد�

، ا�ي ر�ل ٕاىل املرشق ؤ��ذ الفقه عن 3"ٔ�بو موىس الهواري
إالمام ما� �ن ٔ��س ولقي أ�مصعي ؤ�� زید أ�نصاري و�ريهام، 

ُه الغازي �ن ق�س  ِدر�َن �لت�ٔدی) هـ199ت (و�َاَرصَ ب ٔ��د املُتَص�
والتدر�س يف قرطبة ٔ�ّ�م دخول عبد الرحامن �ن معاویة أ�ندلس، 
فاكن من ا��ن ر�لوا ٕاىل املرشق ؤ��ذوا �مل القراءات عن قّراء 

  .  4ٔ�هل املرشق، كام ٔ��ذ عهنم ا�لغة وأ�دب ونقلها ٕاىل أ�ندلس
واكن من ٔ�وائل حنوّيي أ�ندلس جودي �ن ع�ن   
ٕاىل املرشق، وتتلمذ  -كذ�–ا�ي ر�ل ) ه198ت (املَْوروري 

�لر�يش والفراء والكسايئ، وعندما رجع ٕاىل أ�ندلس محل َمَعُه 
  .5كتاب الكسايئ، و�لس �لتدر�س یُدّرِس ا�لغة والنحو

رت يف العنایة �لنحو    وهبذا یت�ٔكد ٔ�ن� أ�ندلس قد ت�ٔخ�
البرصّي، وَص��ْت اه��ا �لنحو ا�ي نق� ٕا�هيا جودي �ن ع�ن، 
ذ� النحو ا�ي ظل� يف مدارس أ�ندلس قرابة قرن من الزمان، 
ومع ٔ�واخر القرن الثالث جند دمحم �ن موىس �ن هامش املعروف 

�ر�ل ٕاىل املرشق، ویلقى مبرص ٔ�� جعفر ) ه307ت (�ٔ�فش��ق 
ا�ینوري، وی�ٔ�ذ عنه كتاب س��ویه روایة ویقرؤه بقرطبة 

دبني واملعلّمني ا��ن ٔ�قدموا لطالبه، وهبذا ٔ��ذه عنه مجع من املؤ 
�ىل تدر�سه يف �لْقَات التدر�س من ٔ�شهرمه ٔ�محد �ن یوسف �ن 

  .6جحاح
وال یلبث دمحم �ن حيي املهبيل الر�� اجلیّاين 

ر �ه�م �ك�اب س��ویه بعد ٔ�ن ر�ل ٕاىل ) ه353ت( ٔ�ن یتصد�
املرشق، ولقي مبرص ٔ�� جعفر الن�اس، ؤ��ذ عنه الك�اب روایة، 

اد ٕاىل قرطبة یدّرِس كتاب س��ویه �لطالب، شار�ًا ومفرسًا مث �
، وهكذا توارد النّاس ٕاىل جملس الر�� ی�ٔ�ذون عنه 7ومعلالً 

قوا�د الك�اب ودقائق العربیة حىت� بلغوا من التّعمق يف مسائ� 
م�لغًا عظ�ً بعد ٔ�ْن اكن ا�رس النحوّي يف أ�ندلس �سُري �ىل 

  .ي اكن یعمتد �ىل توس�یع الروایة والنقلم�اجه ا�رس الكويف ا�
ويف هذه احلدود من ت�ٔ�ر حناة أ�ندلس �ك�اب س��ویه،   

�رى ال�شاط يف ا�رس أ�ندليس ی�ٔ�ذ جمرى الفهم ا�ق�ق 
�لظواهر النحویة، والفهم العمیق يف تعلیلها واس�ت��اط أ�حاكم 
مهنا، فاس�تفاد املتعلّمون من طریقة العرض وال�سط والرشح 

باحث الك�اب، وعكفوا �ىل فهمه وٕافهامه �ىل ًهنج ًمْن ٔ��ذوا مل 
  .عنه العمل

ویُضاف ٕاىل ما تقّدم ٔ�ّن من وجوه �ه�م �لنحو   
، مضامني الك�اب مع )ه365ت(البرصّي، �ُرش ٔ�يب �يل القايل 

قدومه ٕاىل أ�ندلس، ح�ث َمحل معه ذ�ا�ر لغویة هامة سا�دت 
فقد محل معه كتاب س��ویه،  �ىل ٕادراك مسائل النحو والرصف،

ا�ي ٔ��ذه عن ا�ن درس�تویه عن املربد، ف�ٔظهر نُرصه البرصیني، 
  .8ؤ�شاع خصائص مهنجهم درسًا وتدر�ساً 

وهكذا َظل �لامء أ�ندلس یُْعنَوَن �لنحو البرصي   
جبانب عنا�هتم �لنحو الكويف، ويف ذ� دال� ب�ّ�ة �ىل ٔ�ّن 
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يف مصنفات املذهبني مبا ٔ�ضاف ٕاىل أ�ندلس�یني انغمُسوا وتع�مقوا 
ت تفكريمه ومؤلفاهتم، وال  مهنجهم ُخصوصیة حنویة وقمية �لمیة مزي�
شك ٔ�ن النظرة الرسیعة ٕاىل قامئة اجلهود املبذو� من ق�لهم اكف�ة 
لبیان مظهر ت�ٔ�رمه مبعظم الن�اة السابقني من برصیني و�وف�ني، 

ه ٔ��ره يف ٕا�ازهتم خم الفة سابقهيم يف بعض وقد اكن لهذا التو��
ا�هتا�م هنج البغدادیني يف اخ�یار �ٓراء الكوف�ني "املسائل و

  .9"والبرصیني، واخللود ٕاىل �ٓراٍء �دیدة 
و�اكد �كون هذا الطابع هو ا�ي �َسُم معل أ�ندلس�یني   

هذه ا�هنضة  بعد هنضة ٔ�يب �يل القايل العلمیة، ح�ث حض�ت
ٕ�ق�ال العلامء بعد ٔ�ن اس�توطن قرطبة و�رش �لمه هبا، فظهر ٕازاء 
هذا ال�شاط تالم�ذ انرصفوا ٕاىل النحو البرصّي، ؤ�طبقوا �ىل 

، )ه367ت(قراءة الك�اب ورش�ه، فاكن من هؤالء ا�ن القوطیة 
، وإالمام ا�ن س�یدة الرض�ر )ه379ت(ودمحم �ن احلسن الزبیدي 

، وا�ن الطراوة )ه476ت(الش�متري  ، وأ��مل)ه448ت(
  .و�ريمه) ه581ت(والسهیيل ) ه528ت(

و�ام �كن من ٔ�مٍر، فٕان� حناة أ�ندلس ظلوا مشدود�َن   
�لنحو البرصّي، مبا دفعهم ٕاىل البحث والرشح والتعلیق 

اش�هتر "و�س�تدراك، وبذَ� متك��وا من اح�واء الك�اب ا�ي 
�ه ال تو�د ب��ة ٔ�مره يف الب��ة أ�ندلس�یة واش�هت ر يف العامل العرّيب ٔ�ن

ه و�شف  عربیة ٔ�خرى بلغت يف العنایة �لك�اب وحتر�ر نّصِ
�ام اكن يف هذا انصاف 10"غوامضه ما بلغته ب��ة أ�ندلس ، ورب

واٌحض، بعد ٔ�ن �ش�ب�ع �لامء أ�ندلس بنحو س��ویه، وصار عندمه 
  .والتصنیف نرباًسا �ُس�تضاء به ومرجًعا یعمتد �لیه يف التفكري

  :يف س�یاق املفهوم النحوي �لرشوح- 2
ٕان� من متام احلدیث يف هذا الرضب من ال�شاط ا�ي 
ظّل یتطّور ویتوافر،القول ب�ّٔن الت�ٔلیف النحوي �ىل معومه قد طرٔ� 
�لیه اجتاه �دید، وذ� ٔ�ن� معظم املطّوالت قد ركزت �ىل 

ٕاالّ من شب� "یف احلشد وامجلع، فال یُْقِ�ل �ىل هذا النوع من الت�ٔل 
عن الطوق �لًما، ؤ�راد ٔ�ن یَبلَغ من النحو ش�ًٔوا فَ�َْق�َِعَد �اربه 

  11"لیكون � صاح�ًا ولصناعته حمرتفًا
ولعّل ٔ�قدم املطّوالت يف �رخي النحو كتاب س��ویه 

ًال �لمًیا )ه181ت( ، ا�ي توارثه العلامء، فاكن هلم د�امة وّجسِ
يف كتابه جام�ًا ٔ�راء السابقني "ویه شامًال �فًعا، ٕاْذ مل �كن س��

�ة ظهرت يف ابتداع بعض القوا�د، ويف  حفسب، بل � خشصیة قوی
  12."�رت�ب الك�اب �اوً� عنارص الفن لكّها

وظهرت ٕازاء ظاهرة الت�ٔلیف املطّول املتون النحویة 
ين املس�توى العلمي ن���ة ما�ل� ��و� العربیة من  املوجزة بعد تد�

ٔ�یدي املغول والتتار ��د�ت ٕاىل ضعف ا�و�، ممّا ٔ��َر  �ك�ات �ىل
سلًبا �ىل احلیاة العلمیة، واس�تدعى ذ� �خ�صار يف الت�ٔلیف 

بغرض التقریب وال�سهیل، ؤ�صبح نظم القوا�د يف القصائد 
  13.وأ�را�زي مطلًبا رضورً� �ريم ٔ�حصابه ٕاىل التعلمي والتلقني

املنثورة مهنا (املتون وجتدر �شارة ٕاىل ٔ�ن� ت� 
مل تَُؤِد الغایة التعلميیة املرجوة مهنا �ىل و�ه املطلوب ) "واملنظومة

بدلیل رش�ا يف مر�� الحقة �ىل ٔ�یدي مؤلفهيا ق�ل مدرس�هيا، 
فكرثت رشوح بعض املتون والس�� املنظومة مهنا كرثة �برية، ٕاْذ 
حظیت بعض املنظومات ٔ�لف�ة ا�ن ما� بعرشات الرشوح 
واحلواْيش، وبََدْت احلا�ة ُملِّ�ة ٕاىل رشوح بعض املنظومات اليت 

قة   .14"ا�رتاها الغموض الناجت عن قصور النظم و�دوده الضّیِ
فالرشوح النحویة �شاط �لمي تعلميي، سا�د �ىل رشح 
الغامض، وتفصیل ا�مل واخ�صار املطّول، وتقریب البعید، مبهنٍج 

 ظاهرة من ظواهر یناسب مس�توى املتعلّمني، وهو بذ�
التصنیف يف �رخي النحو، �شهد �لعلامء بربا�ة التفكري وٕارادة 

ٔ�ن� هذا ا�منط من الت�ٔلیف اكن اس�ت�ابة "الت�سري، ومما ال شك ف�ه 
حلا�ة تعلميیة يف ٕاجياد املؤلفات اليت �ش�به ٕاىل �ّدٍ ما الك�ب 

  .15"املدرس�یة يف هذا الَعْرص 
الن�اة املت�ٔخر�ن اكن هلم  �ىل هدي هذا الفهم، یت�ني� ٔ�ن� 

ٔ�كرب معني هلم �ىل "النظر احلصیف واملقدرة العلمیة اليت اكنت 
تفاوت كتهبم بني و�زي ووس�یط و�س�یط، واكن هلم ٕاىل هذه 
املس�ة مسة ٔ�خرى يف ت�ٔلیفهم، ويه تعلیق مؤلف الحق �ىل �م 

، �� جند 16"مؤلف سابق �ٕالیضاح � والتوّسع يف مسائ�
رج والتنویع وإال�نة  مؤلفي هذا النوع من الت�ٔلیف یَتََوَخْوَن التد�

ا�ن احلاجب " اكف�ة"أ�م�� لهذه الرشوح "والتقریب، ؤ�قرب 
" توضی�ه"ا�ن هشام و" مغين"و" اكف�ته"ا�ن ما� و" ٔ�لف�ة"و
"17.  

ول�س من املبالغة القول ٕان� الرشوح النحویة ٔ�عامل 
فع الغوامض، فل�ست توضیحیة �ُسعف �ىل ٕادراك املسائل ور

�ام "�ا�هتا  النظر العقيل ٔ�و التعبري عن و�ة النظر اخلاصة، وٕان
هدفها املبارش �متثل يف تقدمي موجز واحض ودق�ق ٔ�ساس�یات 
النحو وقوا�ده العامة، ولقد یَْصُحب عرض هذه أ�ساس�یات 
والقوا�د يشء من إالشارة ٕاىل ما فهيا من �الف، ٔ�و ما �لمؤلف 

 .18"ٔ�يّ ٕازاءها من ر 
  :ٔ�مهیة كتاب س��ویه يف النحو أ�ندليس- 3

م  لقد بلغ من عنایة أ�ندلس�یني �لنحو البرصي ٔ�هن�
وا رصیدمه النحوّي لیضعوه  �ََسُطوا البحث �ىل نطاق واسع، وو��
يف �دمة املهنج الصحیح، فاكن حنو البرصیني عندمه الی��وع أ�ّول 

و�س�تكامل، مبا یالمئ �راس�هتم، ح�ث تناولوه �لرشح والت�لیل 
مهنجهم �ىل الرمغ من ٔ�ن� كتاب الكسايئ وصل ٕا�هيم ق�ل ٔ�ْن یصل 

  .كتاب س��ویه
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من هنا تبدو َحَصافَُة أ�ندلس�یني يف ت�ٔ�ید ٔ�مهیة م�احث 
الك�اب، وٕاق�اهلم �ىل مجمل ٔ�رائه �رب هذا أ��ر الناجض، فهم ْمل 

، شارً�ا �، ٔ�و �ون الوا�د مهنم بعد س��ویه والك�اب"خيرجوا عن 
دارًسا مس�تف�ًدا، ٔ�و م�تقًدا حماوًال الوصول ٕاىل بعض العیوب اليت 
ميكن ٔ�ْن یُص�َب يف اس�تكشافها ٔ�و ُخيْطئ ٕاشارة مهنم مجیًعا ٕاىل 
دور س��ویه الرائد وا�ي ال یُْنكر يف إالجياّيب من ٔ�عامهلم، ويف 

لّيب، ٔ�ّن جمرد النقد یعين بلوغ ذ� الك�اب مس�توى يف  الس�
ا ٕاىل انتقاده �لت�لّص من عیوبه ٕاْن وقعت   .19...."السريورة �د�

فدراسة النحو املتخصصة بدٔ�ت تظهر عند أ�ندلس�یني 
م�ذ عودة �لامهئا من املرشق، ؤ��ذمه النحو عن تالم�ذ الن�اة 
�فوا ف�ه، ٔ�و نقلت عهنم بعض ا�ٓراء، جفاء الك�اب  أ�وائل ا��ن ٔ�ل

حلًا �لتعریف �ملسائل النحویة يف ذ� �امًعا جلهود هؤالء، وصا
العرص، وظهر ٔ��ر طریقة التعلیق وال�سط ملباح�ه يف املصنّفات 
النحویة التعلميیة ذات الطابع التقر�ري والتلق�ين يف جمالس التعلمي 

  .و�لْقات �مالء واحلفظ
ِویُو أ�ندلس بتعلمي أ�سس واملبادئ  ع َحنْ لقد توس�

ثوثة يف كتاب س��ویه، واس�تقرت يف م� "النحویة اليت �اءت 
ل �لهيا يف عرض املسائل النحویة  كتب َمْن �اء بعده وعو�

، وهكذا سامهوا يف اس�ت�داث مهنج رابع ُعرَِف مبهنج 20"والرصف�ة
ى صوته  املغاربة ٔ�و أ�ندلس�یني بعد ٔ�ْن شاع وقوي يف البالد، وَدو�

الهجرة ٕاىل العمل  يف ّلك ر�ٍن من ٔ�راكن العامل إالساليم ا�ي اكنت"
ف�ه م�رسة وطریق حتصی� معبًدا، وال ٔ�دل �ىل ذ� من هذه 

  .21"الر�الت اليت تعددت بني ٔ�قالمي العامل إالساليم ا�تلفة
لقد تداعت لك البواعث العلمیة �ىل أ��ذ �لك�اب 

جام�ة من النحویني اكن هلم  يف بالد أ�ندلس، واش�هتر هبا
�ق�دار �ىل حفظه وإاللهام به، وقامت حو� العدید من 

روا ٔ�ن� مْن مل یقرٔ� "الرشوح والتعلیقات، وبلغ  م قر� �ٔ�ندلس�یني ٔ�هن�
، ممّا سا�د �ىل تطور ا�رس 22"كتاب س��ویه ال یعرف ش��ًا

حو يف النحوي أ�ندليس يف �ٓرائه ومصنفاته بعد اس�تواء م�اجه الن
املرشق ووضو�ا، وما انفك�ت العنایة به �زداد حىت ا�هتوا ٕاىل 
الشغف به والتنافس يف ٕاظهاره ٕاْذ اكن حفظه عندمه ٕاشارة النبوغ 
يف العربیة، وهكذا تطل�عت ٕا�هيم أ�نظار يف سا�ر البالد 
إالسالم�ة، ومٔ�ت قرطبة أ�ندلس أ�سامُع، وحض�ت أ�ندلس 

 .23ًما حىت القرن السابع الهجري�هنضة �لمیة سارت ِقدَ 
قراءة يف : (�ٓراء س��ویه يف رشوح النحو أ�ندليس- 4

  )مظاهر الت�ٔثري النحوي
�هتی�ٔ هذه احملاو� ال�زتاء �ٓراء س��ویه النحویة وجتلیة 

ق�ل ٕافراغ اجلهد يف هذا  -ٔ��رها يف الرشوح، �� جتب إالشارة
، واليت هتدف ٕاىل ٕاىل الوقوف عند ظاهرة الت�ٔثري نفسها -�جتاه

ا�ن (حتدید بعض الوجوه النحویة اليت ٔ��ذ هبا َشاِرَ�ا أ�لف�ة 
، وال شك ٔ�ن� )ه769ه، وا�ن عق�ل ت  761هشام ت 

اس�تحضار فكر س��ویه دا�ل هذ�ن الرش�ني لهو اس�تحضار 
�لمّي �فع، یبدو ٔ�كرث ٔ�مهیة عند تناولها لبعض �ٓرائه اليت حض�ت 

  . شهر رشاح ٔ�لف�ة ا�ن ما� أ�ندليس�لعرض وإال�رة من ق�ل �ٔ 
 :يف معىن الت�ٔثري النحوي:ٔ�وال

مما ال مراء ف�ه ٔ�ن الت�ٔثري ی��قل تدرجيیا بني  التیارات 
ف��دث ذ� التالحق الفكري بني ’الفكریة يف �امل الثقافة النحویة 

العلامء ٕاىل در�ة ال�يه ح�نا و �خ�الف ح�نا �ٓخر،وهذه طبیعة 
ح القابل لٔ��ذ والعطاء،ورمبا اكن الت�ٔثري النحوي التفكري املف�و 

ظاهرة م�رية لف�ت ان��اه أ�وائل من الن�اة م�ذ زمن م�كر، ح�ث 
اكنت مبعىن حتدید توّ�ه التفكري لعامل ما ٔ�والجتاه ما،ؤ�هل 

أ�ندلس ل�س ٕ�ماكهنم �نفاكك عن هذا القانون العام،فال غرابة "
تیارات الفكریة والثقاف�ة اليت من ٔ�ن یق�ل ٔ�هل أ�ندلس �ىل ال 

زخر هبا املرشق يف ٔ�ّوج هنضته احلضاریة،ف�ت�ٔ�رون هبا ٕاجعا� ٔ�و 
  .24"رفضا

ویبدو ٔ�ن حفاوة حناة أ�ندلس �لنحو البرصي وت�ٔ�رمه 
به قد شلك جمرى حنو� �اصا،نفخ الروح يف الثقافة النحویة 

ة الت�ٔثري أ�ندلس�یة �ىل غرار ت�ٔ�رمه ب�ٓراء الكوف�ني، وبفضل جترب
اتّضحت �دیة �ه�م العلمي �حلیاة النحویة عند 
أ�ندلس�یني،و�رزت اجهتادات حنویة سارت �ىل هنج املدرسة 

  .العقلیة سامهوا يف تطو�رها
  :�رش �ٓراء س��ویه يف رشح ا�ن هشام أ�نصاري:�نیا

من املؤكد ٔ�ن نظم النحو يف ٔ�لف ب�ت اكن لٕالمام ا�ن 
ا�ي نظم مقدمة الاكف�ة وسامها معط،وتبعه ا�ن احلاجب 

الواف�ة،مث اق�عد ذروة النظم من بعده �مام ا�ن ما� اجلیاين 
،وصنف مؤلفات كثرية �شهد � 25ا�ي مجع القوا�د يف ٔ�لف ب�ت

الاكف�ة الشاف�ة وأ�لف�ة اليت تعد صفوة :�لتفوق �ىل ما تقدم،مهنا
  26:مؤلفاته النحویة،واليت من روائع رشو�ا

 )هـ686(ملضیئة البنه ٔ�يب عبد هللا دمحم بدر ا��ن ا�رة ا - 1
 )هـ762(ال�ن هشام أ�نصاري )التوضیح(ٔ�وحض املسا� ٔ�و  - 2
 )هـ769(رشح ا�ن عق�ل ،لعبد هللا �ن عبد الرمحن �ن عق�ل  - 3
  )هـ872(مهنج السا� لعيل �ن دمحم أ�مشوين  - 4

واكن رشح ا�ن هشام وا�دا من الرشوح ا�ي یغلب �لیه 
الوضوح،و�بتعاد عن أ�سالیب املنطق�ة والفلسف�ة،�كشف 
املراد، ویبّني  الغرض،وجييل املسائل ب��اء حنوي حممك،ٔ�فىض به 

  :ٕاىل مرا�اة �ٓراء س��ویه يف بعض املسائل النحویة،واليت نذ�ر مهنا
  :ن الوقایة و�ء املتلكم�ذف نون الرفع من الفعل ق�ل نو- 1
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املعلوم ٔ�ن �ء املتلكم ترتدد بني حمكي النصب واجلر، 
فٕاذا نصهبا فعل ٔ�و امس وجب ق�لها نون الوقایة،وقد حتذف  يف 
س�یاقها نون �عراب ٔ�و الرفع من الفعل كام يف قراءة التخف�ف يف 

َ ﴿:قو� تعاىل ِ تَ��ُمُروّينِ ��ْعُبُد ��هي� فقد 27﴾ا الَْ�اِهلُونَ قُْل ��فَغَْريَ ا��
�ىل ما�رى س��ویه وا�ن ما�،ٔ�راد ) ت�ٔمروين(قرٔ�ها �فع �لتخف�ف 

  .28ت�ٔمرونين،حفذف ٕا�دى النونني ختف�فا
  29:ووقع ح�ف نون الرفع ٔ�مر�ن

ٔ�ن نون الرفع قد ُعهَِد �ذفها اّطرادا يف النصب واجلزم :أ�ول
  .و�درا يف �ريهام

هبا لفرض،فال حتذف حسب ٔ�ن نون الوقایة م�ٔيت :الثاين
  .س��ویه،ورحج ا�ن هشام تو�یه يف هذه القراءة

  :القطع مبوصولیة ��ي� اليت مبعىن ا�ي- 2
��ي� من أ�سامء املعربة،جيوز بناؤها �ىل الضم ٕاذا 

، كام هو يف ا�ٓیة 30ٔ�ضیفت،و�ذف الضمري ا�ي هو صدر صلهتا
یَعةٍ ﴿:الكرمية ْمحَِن ِعتِی�ا ُمث� لَنَْزنَِعن� ِمْن ُلكِّ ش�ِ ُْم ��َشد� �ََىل الر� ، 31﴾��هي�

  .ٔ�هيم هو ٔ�شد:والتقد�ر
ومذهب س��ویه ٔ�هنا م�نیة �ىل الضم يف الروایة  

  32:املشهورة
َذا ما لَقَ�َت بَِين َماِ�ٍ 

�
ُْم ��فَْضلُ      ا ْ �ََىل ��هي�   فََسّملِ

و�ّ� بناهئا �ىل الضم �ضافة،و�ذف صدر 
الص�،ويف هذا دال� واحضة �ىل ٔ�هنا موصو�، ٔ�ن �ري املوصو� 
ال ت�ىن،وهذا رٔ�ي س��ویه يف هذه اللكمة،وهو رٔ�ي ساقه ا�ن 
هشام وت�ٔ�ر به يف س�یاق تعلیقه �ىل شواهد شعریة من هذا 

  .33الباب
  :الزائد من احلروف وابتدائیة املبتد�ٔ - 3

ا�ن هشام يف رش�ه ٕاىل القول ب�ٔن وجود الزائد ذهب 
، حفرف اجلر الزائد ال 34كدا وجود يف امجل� معتًدا �رٔ�ي س��ویه

ِّیُمكُ ﴿: یؤ�ر �ىل ابتدائیة املبتدٔ� كام يف قو� تعاىل ِب��ی
م�تدٔ� ٔ�ن حرف اجلر ) ����مك(،فا�ي ٔ�وجب �ون 35﴾الَْمْفُ�ونُ 

عى ا�ن هشام هذا الرٔ�ي زائد �ىل رٔ�ي س��ویه، �� را) الباء(
  .وٕان عرض �ٓراء ٔ�خرى تفّرد هبا بعض أ�مئة

  :يف دال� متام اكن و �ٔخواهتا- 4
لعل من اس�تعامالت هذه أ�فعال ال�م،ٔ�ي �س�تغناء 
�ملرفوع �ىل ما ارتضاه ا�ن ما� خمالفا مجهور الن�اة مهنم س��ویه 

�د �لزمان دال�هتا �ىل احلدث املق :ا�ي �رى ٔ�ن معىن �وهنا �مة
ِ ِ�َني تُْمُسوَن َوِ�َني ﴿: كام يف قو� تعاىل.36معا ْبَ�اَن ا�� فَس�ُ

�ني تد�لون يف املساء و�ني تد�لون :، واملقصود37﴾تُْصِبُحونَ 
  .يف الصباح

یرتاءى لنا ٔ�ن ا�ن هشام يف رش�ه ذ�ر أ�حاكم النحویة 
وذ�ر رٔ�ي س��ویه يف ذ�،لك�ه ٔ�مسك عن تو�ه )اكن(�لفعل 

  .النحوي واكتفى ٕ��راد ٔ�حاكم هذا الباب فقط
  :�ذف اكن بعد َ�ُ - 5

اع�دا �ىل ) َ�ُ (ٔ�ورد ا�ن هشام حمك �ذف اكن بعد 
  .38م�َ�ُ شوال فٕاىل  ٕاتالهئا:مذهب س��ویه يف خترجيه املثل

من َ�ُ ٔ�ن اكنت شوال،وحمك :قّدره س��ویه يف الرشح
ا�ن -و الصوابوه–هذا احلذف الق�، ووافقه �ىل هذا الرٔ�ي 

  .39هشام يف رش�ه �ىل أ�لف�ة
  :�ىل ٔ�مسها) ما(تقدمي �رب - 6

�ىل امسها، فٕان وقع كام يف قول ) ما(ال جيوز تقدمي �رب 
  40:الفرزدق

ْذ ُمهْ قََر�ٌْش َوٕاْذ َما ِم�ْلَهُْم �ََرشُ      فَ��ْصَبُحوا قْد ���َاَد هللا ِنْعَمَهتُمْ 
�
  ا

مع التقدمي - فهو فاسد وق�یح،وحمك هذا إالعامل 
الشذوذ عند س��ویه حسب ما ذ�ره ا�ن هشام يف -والت�ٔ�ري
وٕان اهتدى الشارح ٕاىل خترجيات ٔ�خرى، فمل مينع ذ�  41الرشح،

من ت�ٔ�ره �رٔ�ي س��ویه،ٔ�ن الفرزدق �لكم بلغة ا�متميیني ومل یتلكم 
  .د ٔ�خط�ٔ بلغة ٔ�هل احل�از حىت ميكن القول �لیه ب�ٔنه ق

  "�ٔن"جترد الفعل كََرَب من - 7
رٔ�ي ) �رَب (نقل ا�ن هشام يف رش�ه ٔ�حاكم الفعل 

س��ویه يف مس�ٔ� اقرتاِنِه ب�ْٔن ٔ�و جترده عهنا، ويف ذ� تبا�ن واحض 
،ٔ�ما 42)ٔ�نْ (ٕاال التجرد من ) �رَب (ب�هنام، فس��ویه مل یذ�ر يف �رب 

ف�ه جواز الشارح فذ�ر هذا الرٔ�ي مث ٔ�ورد من قلیل الشواهد ما
   .�43قرتان يف م�ل قول ٔ�يب هشام �ن زید أ�سلمي

ا َعا  َسقَاَها ُذوو أ��الِم ْجسًال �َىل الَظم�   َوقَْد كََربَْت ��ْعنَاقُهَا ��ْن تَقَط�
فالفعل �رب مقرتن ب�ٔن، وحمك هذا �قرتان اجلواز مع 

 جحة �ىل س��ویه ا�ي مل-�رٔ�یه-الق� عند ا�ن هشام، وهذا الشاهد
  .44حيك ف�ه �ري التجرد

  :�رج�ح النصب يف �ب �ش�تغال- 8
راعى س��ویه �رج�ح النصب يف �االت مهنا ٔ�ْن �كون 

وا ُلك� َواِ�ٍد ﴿: الفعل طلبیا يف م�� قو� تعاىل اِين فَاْ�ِ�ُ اِنَیُة َوالز� الز�
ةٍ  فارتىض يف م�ل هذا النص القول جبواز  ،45﴾ِمْهنَُما ِم�ََة َ�ْ�َ

ٕانّام اكن الو�ه يف أ�مر : "النصب واخ�یاره �ىل الرفع، �� یقول
  .46"وا�هن�ي النصب، ٔ�ن �د ال�م تقدمي الفعل، وهو ف�ه ٔ�وجب

فه�ي عند - واليت اعمتدها الشارح-ٔ�ما القراءة �لرفع
ة، حفذف مما یُتىل �لیمك حمك الزاين والزانی: س��ویه �ىل تقد�ر

،ؤ�قمي املضاف ٕالیه مقامه، وهو الزانیة والزاين، )حمك(املضاف
مث بعد متام امجل� اس�ت�ٔنف احلمك بـ ) اجلار وا�رور(و�ذف اخلرب 
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، وال یلزم إالخ�ار �مجل� الطلبیة، و�ا �اءت )فا��وا(
  .47مس�ت�ٔنفة

فا�ن هشام یوحض �دود املس�ٔ� يف �رج�ح النصب عند 
�ىل ما ذهب ٕالیه صاحب الك�اب، وهذا ٕاق�ال س��ویه اع�دا 

م�ه �ىل هذه القراءة اليت تتطلب احلذف والتقد�ر مرا�اة �لقا�دة 
  .النحویة

  :�لثا �رش �ٓراء س��ویه يف رشح ا�ن عق�ل
لقد ظّل رشح ا�ن عق�ل �ىل أ�لف�ة من عیون الرشوح 

من املبالغة ٔ�ن "النحویة اليت اش�هترت يف بالد املسلمني ول�س 
قال ٕان هذا الرشح هو ا�ي ٔ�رشد املتعلمني ٕاىل معرفة املراد من ی

فٕان� عنایته م�جهة ٕاىل ٕایضا�ا وت��ان املقصود . أ�لف�ة متاما
، وهو رشح یت�ذ طریقا واحضا قاصدا الرشح والت�سري، 48"مهنا

من الغریب ٔ�ن ینال هذا الرشح حظوة عند الناس، "�� فل�س 
ا�ارسني ٕاذا اكن مؤلفه �رید ٔ�ن حيقق وٕاق�اال من طرف املدرسني و 

  .49"نو�ا من تصف�ة النحو وتقدميه �ري مشوب �ملباحث اجلان��ة
 :ٔ�راء س��ویه يف املسائل النحویة -
  :اع�د الوصف �ىل نفي ٔ�و اس�تفهام- 1

جيري الوصف املش�تق جمرى �مس الواقع م�تدٔ� رشط 
ٕاىل جواز �دم ، وقد ٔ�شار ا�ن ما� 50اع�ده �ىل نفي ٔ�و اس�تفهام

  .51اع�ده، ونقل الشارح ٔ�ن س��ویه جيزي ذ� �ىل ضعف
  :�ذف الضمري املنصوب العائد �ىل املبتد�ٔ - 2

ٔ�ورد الشارح رٔ�ي س��ویه يف مس�ٔ� �ذف الضمري 
العائد �ىل املبتدٔ� من مج�  اخلرب، وحمك �ىل ذ� احلذف 

  .53، وذ� يف م�ل قول امرئالق�س�52لرضورة الشعریة
ْكَبتَْنيِ    فَ�َْوٌب لَِ�ْسُت َوثَْوبٌ��ُجرْ         فَ��ْق�َلُْت َزْحفًا �ََىل الر�

ل�س�ته ؤ�جره، وقد :فالرابط يف الب�ت حمذوف، والتقد�ر
ف�و� (ت��ّه ا�ن عق�ل ٕاىل هذه املسا� فساق روایة ٔ�خرى �لب�ت 

  .54وذ� دفعا لتقد�ر احملذوف)�س��ه وثو� ٔ�جر
  :ز�دة اكن الناخسة- 3

من أ�حاكم النحویة الواحضة يف هذا ) اكن(ز�دة 
  55:الباب، وقد مسع ز�دهتا بني الصفة واملوصوف يف قول الفرزدق

  َوِ�رياٍن َاكنُوا لَنَا ِكَرامٍ         فَكَْ�َف  ٕاَذا َمررُت بَداِر قَْوٍم 
ذهب س��ویه ٕاىل احلمك �ىل ز�دة اكن بني الصفة 

، مفا اس�تدل به س��ویه 56حواملوصوف،وهو مق�ىض �م الشار 
لتقر�ر احلمك النحوي، اعمتده ا�ن عق�ل يف رش�ه، حىت �كون 

  .فعال زائًدا مؤكًدا معىن املَُيضْ ) اكن(
  :والفعلیة بني احلرف�ة" عىس"�ردد- 4

حرف وهو قول " عىس"نّص بعض الرشاح �ىل ٔ�ن 
الكوف�ني، وت��عهم يف ذ� بعض أ�مئة، وملخص مذههبم 

حرف �رجٍّ ٔ�هنا تدل �ىل معىن لعل، ؤ�هنا ال تترصف كام ٔ�ن :ٔ�هنا
لعل كذ�، وقال البرصیون ٔ�هنا فعل يف لك �ال، سواء اتصل 
هبا مضري الرفع ٔ�م مضري النصب، ٔ�م مل یتصل هبا وا�د مهنام، وقد 

  .57رّجح املت�ٔخرون هذا الرٔ�ي
�ىل ) عىس(ونقل ا�ن عق�ل رٔ�ي س��ویه يف هذا ب�ٔن 

  58:رضبني
ینصب �مس و�رفع اخلرب م�ل ٕان ؤ�خواهتا، :الرضب أ�ول
�رفع  املبتدٔ� و ینصب اخلرب، ففي رضب مهنا فعل :والرضب الثاين

وهو رٔ�ي ٔ�ث��ه الشارح يف �ب ٔ�فعال ،ويف رضب �ٓخر حرف
  .املقاربة ملا � من ٔ�د� سامعیة �رّدزمع الكوف�ني ا��ن قالوا حبرف�هتا

مهزة ٕان بعد املبتدٔ� وهو يف معىن جواز الف�ح و الكرس يف - 5
  :القول

من مواضع جواز ف�ح و�رس مهزة ٕان ٔ�ن تقع بعد م�تدٔ� 
�لف�ح ٔ�و الكرس، . �ري القول ٕاّين ٔ�محد: هو يف املعىن قول حنو

، ومْن �رس )�ري(وصلهتا مصدرا �رباعن ) ٔ�ن(مفن ف�ح جعل 
� ، وال حتتاج هذه امجل)�ري(وصلهتا مج� �ربا عن ) ٕان� (جعل 

  .59ٕاىل رابط، ٔ�هنا نفس املبتدٔ� يف املعىن
وقد دمع ا�ن عق�ل هذه املس�ٔ� مبا ذهب ٕالیه س��ویه 
ا�ي جّوز الو�ني، ب�ٔن الكرس خترجيه �ىل الو�ه ا�ي تقدم 
ذ�ره، وهو ٔ�نه من �ب إالخ�ار �محلل، و�لیه جرى جام�ة من 

  .60املتقدمني واملت�ٔخر�ن
تدعي حرص وهكذا یت�ني ٔ�ن مطالب الرشح �س� 

املواقف القویة يف ثنا� عرض املسائل النحویة، ف�ٓراء س��ویه البد 
من ٕا�رادها مرا�اة خلصوصیة الرشح املعمتد يف جوهره �ىل النحو 
أ�ندليس، كام ٔ�ن لوازم املهنج �� املذهب یق�يض د�امة ت� 

  .ا�ٓراء حبمك الت�ٔ�ر �الجتاه العقيل
  :�ل��سالناف�ة "ال"موضع م�ع �ذف �رب - 6

�رى مجهور الن�اة ٔ�ن احلذف یقع ٕاذا دل دلیل �ىل 
هل عندك :الناف�ة �ل��س واكن �و� �اما، حنو ٔ�ن یقال) ال(�رب 

فٕانمل یدل �ىل اخلرب دلیل مل جيز �ذفه عند .ال ر�لَ :ر�ل؟ف�قول
  61:امجلیع، حنو قول الشاعر

ان َمْصُبوحُ        ٕاَذا ا�لقاُح �دْت ُملقَى ��ِرص�ُهتَا    َوَال �رَمي ِمَن الِوْ�َ
ذ�ر اخلرب  -كام ٔ�ظهر الشارح-فالظاهر يف الب�ت 

، لكونه ل�س یُعُمل ٕاذا �ذف، وهذا حمك س��ویه يف )مصبوح(
وال �رمي من الو�ان، لفهم م�ه ٔ�ن : املس�ٔ�، ولو ٔ�نّه �ذف فقال

 ، ٔ�ن ا�ي حيذف عند ق�ام)وال �رمي من الو�ان موجود(املراد 
القرینة هو الكون العام، والشك ٔ�ن هذا املعىن �ري املقصود � يف 

  .62الب�ت
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، )وهو مراد الناظم(فا�ن عق�ل ذ�ر خترجي س��ویه 
وذهب ٕاىل القول به وهو معلوم عند امجلهور، فاملسائل يف الرشح 
مدعومة يف كثري من ثنا� ال�سط والتفصیل ب�ٓراء س��ویه حىت 

  .ا یذ�ر من الشواهدتتوسع املدارك يف توج�ه م
  :�ذف حرف اجلر مع ٔ�ْن و��ن� ق�اًسا- 7

بعد ) ٔ�نْؤ�ن� (اخ�لف الن�اة يف حمل املصدر املؤول مع 
�ذف حرف اجلر، فذهب قوم ٕاىل ٔ�ّهنام يف حمل جر، وذهب 

  .بعضهم ٕاىل ٔ�هنام يف حمل نصب
ؤ�شار ا�ن عق�ل يف الرشح ٕاىل رٔ�ي س��ویه ا�ي 

 لتاك� أ�د� النقلیة، اليت دمعت ذهب ٕاىل جتو�ز الو�ني، وذ�
، فال و�ه لرتج�ح ٔ��دهام �ىل )النصب واجلر(ٕا�ازة احلمكني 

  .63ا�ٓخر
�س�شف مما س�بق، ٔ�ّن الّزنوع ٕاىل انتقاء �ٓراء س��ویه يف 
الرشوح لهو �زوح حنوي قميي،  �متظهر من �ال� ٔ�شاكل �ه�م 

جتاهات �لنحو البرصي، ا�ي ظلت جتاربه رائدة يف معظم �
 .الفكریة اليت عرفها ا�رس النحوي

                                                 
 :الهوامش

صالح راوي، دار /، د)�ش�ٔته،تطوره،مدارسه ور�ا�(النحو العريب  -1

  .675،ص2003غریب �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، د ط،

والتوزیع، �دجية احلدیيث،دار أ�مل �ل�رش /املدارس النحویة، د-2
  .309، 308،ص 2001دط،

  .288،دت،ص 7شويق ضیف،دار املعارف، ط/املدارس النحویة، د -3
صالح /،د)�ش�ٔته، تطوره،مدارسه ور�ا�(ینظر، النحو العريب  -4

  .682، 681راوي،ص 
ٔ�بو �كر دمحم �ن احلسن (طبقات النحویني وا�لغویني،الزبیدي: ینظر -5

الفضل ٕا�راهمي،دار املعارف،  دمحم ٔ�بو: ،حت)الزبیدي أ�ندليس
  .252،ص 1973مرص،دط،

صالح /،د)�ش�ٔته، تطوره،مدارسه ور�ا�(ینظر، النحو العريب  -6
  .677، 676راوي،ص 

ٕا�راهمي عبود السامرايئ،دار املسرية /املف�د يف املدارس النحویة،د: ینظر -7
  .165،ص �1،2001ل�رش والتوزیع والطبا�ة،ط

  .677ص ینظر،املرجع السابق،  -8
،خرض موىس دمحم محود،�امل الك�ب )املدارس واخلصائص(النحو والن�اة -9

  .256،ص 1،2003،ط)بريوت،لبنان(�لطبا�ة وال�رش والتوزیع  
  .314املدارس النحویة،�دجية احلدیيث،ص -10
النحو العريب،ٔ�صو� ؤ�سسه وقضا�ه وكتبه مع ربطه ��رس ا�لغوي  -11

،ص 2009، 1، ط)القاهرة(دمحم ا�راهمي عبادة،مك�بة ا�ٓداب /د احلدیث،
313.  
�ش�ٔة النحو و�رخي ٔ�شهر الن�اة،الش�یخ دمحم الطنطاوي،راجعه و�لق  -12

-بريوت(�لیه سعید دمحم ا�ل�ام،�امل الك�ب �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، 
  .50، ص 2005،دط،)لبنان

                                                                           
محمود /،د)�رخي النحو �لقة من(املنظومات النحویة ورشو�ا : ینظر -13

  .،ص �ٔ 1،2001،ط)دمشق(جنیب،مك�بة الفارايب �لمعارف 
    .ب: املرجع نفسه،ص -14
م�اجه الت�ٔلیف النحوي،�رمي حسني �حص اخلا�ي،دار صفاء �ل�رش  -15

  .55،ص 1،2007والتوزیع، عامن، ط
ا�ن هشام ؤ��ره يف النحو،یوسف عبد الرمحن الضبع،دار احلدیث  -16

  .32،ص 1،1998،ط)القاهرة(رش، �لطبا�ة وال� 
  .�160ش�ٔة النحو و�رخي ٔ�شهر الن�اة،الش�یخ دمحم الطنطاوي، ص  -17
�يل ٔ�بو املاكرم، مؤسسة / ، د)عرض وحتلیل(تعلمي النحو العريب  -18

  .129، 128، ص 2007، 1، ط)القاهرة(ا�تار �ل�رش والتوزیع، 
طالل �المة،دار /تطور النحو العريب يف مدرس�يت البرصة والكوفة،د -19

  .57، ص 1،1993الفكر ا�لبناين �لطبا�ة وال�رش،ط
النحو العريب،ٔ�صو� ؤ�سسه وقضا�ه وكتبه مع ربطه ��رس ا�لغوي  -20

  .79دمحم ا�راهمي عبادة، ص /احلدیث، د
املدرسة النحویة يف مرص والشام يف القرنني السابع والثامن من  -21

لرشوق �لطبا�ة وال�رش والتوزیع،دط، عبد العال سامل مكرم،دار ا/الهجرة،د
  .123دت،ص 

  .164ٕا�راهمي عبود السامرايئ،  ص /املف�د يف املدارس النحویةد -22
�ش�ٔة النحو و�رخي ٔ�شهر الن�اة،الش�یخ دمحم الطنطاوي، ص : ینظر -23

130 ،131.  
دمحم �ن عامر /ت�ٔثري الكوف�ني يف حناة أ�ندلس،د -24

  .56،ص 1،ج1،2006در�ن،ط
املدرسة النحویة يف مرص والشام يف القرنني السابع والثامن من : ینظر -25

  .445عبد العال سامل مكرم، ص /الهجرة،د
أ�صوات والرصف والنحو واملعجم (مصادر البحث ا�لغوي يف :   ینظر -26

دمحم حسن عبد العز�ز، مك�بة ا�ٓداب / ، د)وفقه ا�لغة مع مناذج شار�ة
  .163، ص 2009، 1، ط)القاهرة(

  .64: سورة الزمر، ا�ٓیة -27
ٔ�وحض املسا� ٕاىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، دار الفكر : ینظر -28

  .119، ص �1لطبا�ة وال�رش والتوزیع،ج
  .120، 119، ص 1املرجع نفسه، ج:   ینظر -29
ٕام�ل بدیع یعقوب،دار رشیفة /معجم  إالعراب وإالمالء،د: ینظر -30

  .�107لطبع، دط، دت،ص 
  .69: ا�ٓیةسورة مرمي،   -31
-156، ص 1ٔ�وحض املسا� ٕاىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، ج: ینظر -32

158.  
  .187، ص 1املرجع نفسه، ج: ینظر -33
  .187، ص 1املرجع نفسه، ج: ینظر -34
  .06: سورة القمل، ا�ٓیة-35
  .247، ص 1ٔ�وحض املسا� ٕاىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، ج: ینظر -36
    . 17 :سورة الروم، ا�ٓیة -37
عبد السالم :،حت)ٔ�بو �رش معرو �ن ع�ن �ن ق�رب(الك�اب،س��ویه  -38

  .264،ص 1،ج04،ط)القاهرة(مك�بةاخلاجني :هارون،النارش
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عبد السالم :،حت)ٔ�بو �رش معرو �ن ع�ن �ن ق�رب(الك�اب،س��ویه 

  .264،ص 1،ج04،ط)القاهرة(مك�بةاخلاجني :هارون،النارش
، 256، ص 1ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، جٔ�وحض املسا� ٕاىل : ینظر -39

257.  
  .60، ص 1الك�اب،س��ویه، ج -40
  .271، ص 1املرجع السابق، ج: ینظر -41
  .303، ص 1املرجع السابق، ج: ینظر -42
عباس /د:ختلیص الشواهد وتلخیص الفوائد،ا�ن هشام أ�نصاري،حت -43

  .330دار الك�اب العريب،دط، دت،ص:مصطفى الصاحلي،النارش
  .304ص  ،1ٔ�وحض املسا� ٕاىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، ج: ینظر -44
  .02: سورة النور، ا�ٓیة -45
  .144، ص 1الك�اب،س��ویه، ج -46
  .143، ص 2ٔ�وحض املسا� ٕاىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، ج: ینظر -47
  .�166ش�ٔة النحو و�رخي ٔ�شهر الن�اة،الش�یخ دمحم الطنطاوي، ص  -48
دمحم ا�تار و� ٔ��ه،دار /لعريب يف املرشق واملغرب،د�رخي النحو ا -49

  .343،ص2،2008،ط)لبنان-بريوت(الك�ب العلمیة 
هباء ا��ن عبد (رشح ا�ن عق�ل �ىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�،ا�ن عق�ل : ینظر  -50
دمحم حمي ا��ن عبد امحلید،مك�بة دار الرتاث :،حت)هللا

  .95،ص2،2005،ط)القاهرة(
  .98، ص املرجع نفسه: ینظر -51
  .111رشح ا�ن عق�ل �ىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�،ا�ن عق�ل، ص : ینظر -52
  .86، ص 1الك�اب،س��ویه، ج -53
  .111رشح ا�ن عق�ل �ىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�،ا�ن عق�ل، ص : ینظر -54
  .252ختلیص الشواهد وتلخیص الفوائد،ا�ن هشام،ص  -55
  .145رشح ا�ن عق�ل �ىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�،ا�ن عق�ل، ص : ینظر -56
  .290، ص 1ٔ�وحض املسا� ٕاىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، ج: ینظر -57
 -161رشح ا�ن عق�ل �ىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�،ا�ن عق�ل، ص : ینظر -58

172.  
  .180املرجع نفسه، ص : ینظر -59
  .180املرجع نفسه، ص : ینظر -60
  .205، ص املرجع نفسه -61
  .206املرجع نفسه، ص : ینظر  -62
  .206نفسه، ص املرجع : ینظر  -63

  :املصادر واملراجع
  القر�ٓن الكرمي

صالح راوي، دار /، د)�ش�ٔته،تطوره،مدارسه ور�ا�(النحو العريب  -
  .2003غریب �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، د ط،

�دجية احلدیيث،دار أ�مل �ل�رش والتوزیع، /املدارس النحویة، د -
  .2001دط،

  .،دت7، طشويق ضیف،دار املعارف/املدارس النحویة، د-
ٔ�بو �كر دمحم �ن احلسن الزبیدي (طبقات النحویني وا�لغویني،الزبیدي -

  .1973دمحم ٔ�بو الفضل ٕا�راهمي،دار املعارف، مرص،دط،: ،حت)أ�ندليس

                                                                           
ٕا�راهمي عبود السامرايئ،دار املسرية �ل�رش /املف�د يف املدارس النحویة،د -

  .2001والتوزیع والطبا�ة، ط 
،خرض موىس دمحم محود،�امل الك�ب )رس واخلصائصاملدا(النحو والن�اة -

  .2003، ط)بريوت،لبنان(�لطبا�ة وال�رش والتوزیع  
النحو العريب،ٔ�صو� ؤ�سسه وقضا�ه وكتبه مع ربطه ��رس ا�لغوي  -

  .2009، 1، ط)القاهرة(دمحم ا�راهمي عبادة،مك�بة ا�ٓداب /احلدیث، د
 الطنطاوي،راجعه و�لق �لیه �ش�ٔة النحو و�رخي ٔ�شهر الن�اة،الش�یخ دمحم -

-بريوت(سعید دمحم ا�ل�ام،�امل الك�ب �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، 
  .2005،دط،)لبنان

محمود /،د)�لقة من �رخي النحو(املنظومات النحویة ورشو�ا  -
  .،ص �ٔ 1،2001،ط)دمشق(جنیب،مك�بة الفارايب �لمعارف 

حسني �حص اخلا�ي،دار صفاء �ل�رش  م�اجه الت�ٔلیف النحوي،�رمي -
  .1،2007والتوزیع، عامن، ط

ا�ن هشام ؤ��ره يف النحو،یوسف عبد الرمحن الضبع،دار احلدیث �لطبا�ة  -
  .1998،ط)القاهرة(وال�رش، 

�يل ٔ�بو املاكرم، مؤسسة ا�تار / ، د)عرض وحتلیل(تعلمي النحو العريب  -
  .2007، 1، ط)القاهرة(�ل�رش والتوزیع، 

طالل �المة،دار /تطور النحو العريب يف مدرس�يت البرصة والكوفة،د -
  . 1993الفكر ا�لبناين �لطبا�ة وال�رش،ط

املدرسة النحویة يف مرص والشام يف القرنني السابع والثامن من  -
عبد العال سامل مكرم،دار الرشوق �لطبا�ة وال�رش والتوزیع،دط، /الهجرة،د

  .دت
  .1،ج1،2006دمحم �ن عامر در�ن،ط/اة أ�ندلس،دت�ٔثري الكوف�ني يف حن -
أ�صوات والرصف والنحو واملعجم وفقه ا�لغة (مصادر البحث ا�لغوي يف  -

، )القاهرة(دمحم حسن عبد العز�ز، مك�بة ا�ٓداب / ، د)مع مناذج شار�ة
  .2009، 1ط
ٔ�وحض املسا� ٕاىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�، ا�ن هشام، دار الفكر �لطبا�ة وال�رش  -
  .1لتوزیع،جوا
ٕام�ل بدیع یعقوب،دار رشیفة �لطبع، دط، /معجم  إالعراب وإالمالء،د -

  .دت
عبد السالم :،حت)ٔ�بو �رش معرو �ن ع�ن �ن ق�رب(الك�اب،س��ویه  -

  .1،ج04،ط)القاهرة(مك�بةاخلاجني :هارون،النارش
عباس /د:ختلیص الشواهد وتلخیص الفوائد،ا�ن هشام أ�نصاري،حت -

  .دار الك�اب العريب،دط، دت:الصاحلي،النارشمصطفى 
دمحم ا�تار و� ٔ��ه،دار الك�ب /�رخي النحو العريب يف املرشق واملغرب،د -

  .343،ص2،2008،ط)لبنان-بريوت(العلمیة 
هباء ا��ن عبد (رشح ا�ن عق�ل �ىل ٔ�لف�ة ا�ن ما�،ا�ن عق�ل   -

  لرتاث دمحم حمي ا��ن عبد امحلید،مك�بة دار ا:،حت)هللا
  .2005.،ط)القاهرة(


