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 ـديرشـــــــــــــكر وتقــــ               
 

، سدوا  َمدَّ لي يدد العدوك ادراكث اويدروك بعد مسيرة طويلة في البحث والتقصي ،        

أااك بالكلمة الطيبة أك الكتاب المفيد ، فأحمد هللا تعالى على تيسيره ما صعب مد  أمدر 

بحوي بواسطة هؤال  األفاضل الذي  أفاضدوا علديَّ مد  ادرملك الكويدر، فدي يسدع ي  ال  

ك ال  :شكر والتقدير واالعتزاز، وم  القلبأْك أقد 

    لدى رااسددة العامعدة العالميددة للعلدوك ا،سدديمية ، متمولدة بشددفا األسدتا  الفاضددل 

الدداتور محمدد علدي الشلرسدتائي راديا العامعدة ،واألب الكبيرلمدا م ح دا مد  عطفد  

دبص الصدادت والتقددير ، وأطد ال األبوي ، وسماحت  ، واريك فضل  ، فلد  مد  القلدب الح 

ه بوافر الصحة   .  هللا عمره وأمد 

    و لى القاامي  على قسك الدراسات العليا في العامعة لمتابعتلك العادة سدير دراسدت ا

 .مع االحتراك 

    و لدى لع دة الم اقشدة رااسدة ع وأعضدا ع ، لمدا عدائوه فدي قدرا ة هدذه الرسدالة ، ومدا

عمتلدا ، وزادتلدا فااددة ، أفاضوه على الباحث والبحدث مد  ميحتدات قي مدة وسدديدة د

 .مع وافر التقدير واالحتراك 

     دل  علدي  با،ادرا و لى أستا تي الفاضلة الداتورة ئضال حس  سلماك التي تفض 

علدددى رسدددالتي، ومدددد ها يدددد العدددوك لدددي ،    مدددا فتاددد  تحو دددي وتشدددعع ي علدددى العدددد  

ائدد  بحددي   يددر والمواصددلة فددي البحددث ، ولددك تتددواَك يومدداع عدد  المتابعددة والتوجيدد  ، فك

معددواك ف فددي   ددراا هددذه الرسددالة بلددذا الشددكل ، أسددأل هللا أك  يمدد   عليلددا بددوافر الفيددر 

 .والصحة 

    فددي مكتددب العامعددة بب ددداد ، لتحمللمددا ( آيددات و وداد ) و لددى األ تددي  الفاضددلتي

 . زعاا هاتفي في ال  وق  ، ولتعاوئلما معي 

  اسدري ، والدداتور فدالم حمدد مد  جامعدة و لى أستا ي  الفاضدلي  الدداتور فدا ر الي

 .البصرة ، مع التقدير 

   و لى األستا  والمربي العزيز عبد الم عك محمد مع التقدير. 

   ماجد عطيد  ، وعزيدز عبدد ، ورحديك حبيدب ، وأحمدد : و لى زمي  الدرب الطويل

 .عباس مع  عتزازي بلك وبصداقتلك 

    ا،حتراك مع ( أبو أحمد ) و لى أمي  مكتبة ال را. 

   دل  مدا فدي  ، وصدبرت علدى المعائداة أي دا  رحلتدي فدي و لى المدرأة التدي تحملت دي بك 

 .الحب الفالد ( أك  علي  ) البحث ،  لى زوجتي العزيزة جداع 

   و لى ال  أخف وصدييف مد لي يد العوك والمساعدة االمت اك الكبير . 

           

ك يوفي العميع ، ويم   علديلك بدوافر الفيدر ،  ئ د  سدميع أسأل هللا العلي  القدير أ         

 .معيب
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 ــدمـــةــــــــالمـقــ

    

رب  العددالمي  ، ال ددور الددذي يتددوه ج م دد  ال ددور ، في لتدددى بدد   لددى ال ددور ،  الحمددد ه     

 .  وصلى هللا على محمدف وآل  الطيبي  الطاهري  ، المبعوث بالحي  رحمةع للعالمي  

 :وبعد 

سدلا ، أت  دى  ا    عااقاع فتاة الفليل مد      َدر  زمد  بعيدد ، واداك رجدااي أْك أصدبم م 

عبدد  دبقصاادها ، وأبحر  بي  حروفلا وألفاظلا ، وااك الفضل ألسدتا ي الدداتور محمد

يَّدر قبدولي مد  االئكليزيدة  لدى العربيدة ( رحمد  هللا ) العبار المعيبد  ََ فََدَرْسدت لا . الدذي 

ددل ك أعلددى فددي الدراسددة ، زداد رجددااي ٱاأليدداك ، فدد وِعْشدد   معلددا أحددبَّ  للوصددول  لددى س 

فحال  ظرو ث معي ة م عت ي في وقتلدا ، لك دي مدا برحد   أدعدو هللا تعدالى أْك يم ح دي 

فكائ   جابة هللا تعالى أْك ق بِْل   فدي العامعدة العالميدة للعلدوك . الشر  الرفيع في حب لا 

ْل   أول طالبف في الدراسدات العليدا فيلد. ا،سيمية  . ا حي مدا ف تَِحدْ  فدي العدرات    س ع 

 .فأحمد هللا تعالى حمداع اويراع يستحق  على ئعمت  وعتيك فضل  

،  المحتدرك لتقائي السيد رايا العامعة الداتور محمد علي الشلرسدتائيٱوبعد أك       

ال حددو وقضددية التعدددد ) وجدد  المعلددا العلمددي فددي العامعددة رسددالة قبددول موضددوعي 

مشدرفة علدى ( حسد  سدلماك ئضال ) ورا م الداتورة ( . عمود ــ الل وي ــ الواقع وال

أاارت علي  بتعديل ع دواك ف . ي بفضللا وارك  صاللا و برتلا َمرت وقدرسالتي ، 

(ال حو العربي وقضية التعديد في  ـدـ الواقدع والعمدود ـدـ ) البحث ليصبم 
8
فدذ ا اداك .  

وفي ا ل  الل ات دوك تحديد مدع دراسدة الع واك األول ، في بد  م  دراسة ال حو عموماع 

التعدد الل وي والصرفي ، وأك  تحديد البحدث بع وائد  العديدد ، يوجدب معالعدة قضدايا 

عربي ، وقضية التعديد في  ، دوك ال تر في قضايا الل ة وَيرهدا، فيكدوك فدي الال حو 

البحددث فأتدداح لددي التعددديل العديددد فددي .  لددك بيدداك لواقددع ال حددو ، ودفددع العمددود ع دد  

                                                 

 لى ع واك الرسالة ليصبم ( التيسير ) ميحتات التي أهدتلا لع ة الم اقشة  ضافة م  ال -8

(.ال حو العربي وقضية التعديد والتيسير في  ـ الواقع والعمود ـ ) الع واك     



و طت ، حراة دقيقة للبحث بي  المصادر ، وفرصة ااتشا  حقااي ملمة ــ قد تشدكل 

 .حلقة مفقودة ـــ في مسيرة ال حو العربي 

  : م  ا،اارة  لى األمور اآلتية ولكي تتحقي الفاادة م  متابعة الرسالة ال بد      

 .أسباب ا تيار الموضوع : أوالع 

م لدا علميدة وأ درى . ت بي  لى ا تيار هذا الموضدوع اجتمع  معموعة أسباب أد   

 :افصية 

 :تكم  في فذئَّلا أما العلمية    

 .عدك دراسة هذا الموضوع بالطرح والطريقة  اتلا  - أ

 .            في بحث واحد   مزا التراث ال حوي قديم  وحديو  - ب

ئفسددي مددع  وأمدا الشفصددية ه فلددي عشددقي هددذا العلددك العليددل ، ومددا  لقدد  مدد  تحدددف فددي  

 .ئفسي 

وقددد طددرح البحددث فكددرة جددديرة باالهتمدداك ، ربمددا ت ْلفِدد   ال تددر  ليدد  ، وهددي دراسددة    

ال حو العربي بأسدلوبف مفتلد ف عد  ئمدد الدراسدات السدابقة فدي هدذا الميدداك ،    أ دذ 

 . الموضوع جائبي  ملمي  في تطور ال حو العربي 

فيمددا طددرأ عليدد  مدد  تعديددد : الوددائي يكمدد  فددي دراسددة تددأرين ال حددو ئفسدد  ، و: األول 

كدوك قدد أسسد ا ـدـ وع د  دراسة هذي  العائبي  معاع ، دراسة علميدة رصدي ة ئ. وتيسير 

ر أبدداع ، وال جمدود فيد   ال  فدي بعد  بذ ك هللا تعالى  ــ  لمقولة  ك  ال حو العربدي متطدو 

 . أساليب دارسي  ، ومعلمي 

 .في مت  الرسالة  أسلوبي : يائياع 

  :على قسمي  هما  يا  أسلوبج  

 .جمع المادة وعرضلا مرتباع  ي اها بحسب فقرات الرسالة  - أ

 .التحليل والمقارئة في بع  األحياك   - ب

    :في  لك ما يأتي  ي   قد راعو

  التقددديك للبدداب أو الفصددل أو المبحددث دوك الددد ول المبااددر للموضددوع تمليددداع

 . الواردةللفكرة 



    واضحاع ، وحيادياع ، ودقيقاع  اوكَ أفي  أك  ي   عرض الحقااي عرضاع تو. 

   تقسدديك موضددوع الرسددالة قسددمي  لتسددليل دراسددت  والوصددول بدد   لددى اللددد

 .الرايا م   ، فآبتدأ البحث م  القديك وصوالع  لى الحديث 

ل   يتحقي ل ا هد  الرسدالة األسداس ،  العمدود عد  ال حدو  وهدو دفدعوم   يل  لك  ا 

ر وال مدو ، وأئ دد  يسددتوعب العديددد مدد  ال تريددات العربدي ، و يبددات قدرتدد   علددى التطددو 

 .واألفكار التي ت  ذي جذوره وتصوك أصالت  

، لكدوك مدادة الرسدالة مبوويدة فدي بطدوك المصدادر يَّ ولك يك  هذا العرض سليع عل    

حد ، جلداع مضداعفاع ، وصدبراع ابيدراع ٱالمتعددة ، ويتطلب   ضاعلا لم لج الرسالة المو 

 .د وفق ا هللا تعالى  لى تذليل الصعب وتيسيره ، حتى توصل ا  لى ئلاية عمل ا وق. 

 .في اللوامش أسلوبي   -يالواع 

اسدك الكتداب ، واسدك ) أسلوباع واحداع في عدرض هدوامش الرسدالة ،    عدرض     اتبع  

، المؤل  ، وس ة الوفاة ــ   ْك وجدت ــ ، المحقي ، الطبعة ، والمطبعة ، مكداك الطبدع 

 ت  تددارين الطبددع ، وال  ددروا عدد  هددذا األمددر  ال  فددي المراجددع الحديوددة ،أو مددا أ ضددطر

 .  لي 

 .فكرة ااملة ع  مصادر الرسالة   -رابعاع 

 : اائ  مصادر البحث قسمي    

 . ئحويةو ل وية ،مصادر  - أ

 .مصادر دي ية  - ب

لقديمة ، فلي ئوعاك أيضاع ، األول المصادر اال حوية ، و  الل وية أما المصادر  

للفليل  -العي  ) وم  المصادر القديمة على سبيل الموال . والوائي المراجع الحديوة 

 (هـ 871ت 

د ت  -المقتضب ) ، و ( هـ  812اتاب سيبوي  ت ) و  ) ، و ( هـ  411للمبر 

هـ  488للسيوطي ت  -األاباه وال تاار ) ، و( هـ  380ألب  السراا ت  -األصول 

 .مبي   في مواضع  م  الرسالة  هو ا، وَيرها بحسب م( 



الدرس )، و(،براهيك مصطفى  - حيا  ال حو ) أما المراجع الحديوة ، فم لا      

ال حو الوافي ) ، و ( للعواري  -ئحو التيسير ) ، و ( للمفزومي  -ال حوي في ب داد 

) ، فضيع ع  المعيت والدوريات ، واذلك ابكة المعلومات ( لعباس حس   -

 (.ألئترئي  ا

الفصدول ) أما المصادر الدي ية ، فقد ضم   اتب التفسير والفق  واألصول ، م لدا      

للطبرسدي  -معمع البياك في تفسدير القدرآك )، و ( هـ  283للشين المفيد ت  -فتارةالم

( لآل وئدد  -افاية األصدول ) ، و (آلب  الشليد الوائي  -معالك الدي ) ، و( هـ  114ت 

. 

 .فيلا  علي  وص  الرسالة والم لج المعتمد -  امساع 

ددل  فصددل       ددل  بدداب يييددة فصددول ، ولك  توزعدد  الرسددالة علددى تمليددد ، وبددابي  فددي ا 

ف   فيلددامب بأسددلوبف مب ددي علددى العمددع والترتيددب ، والتحليددل  احودد  وفقراتدد  ، تصددر 

العدامع المرت دب فيلا ا فك    . بالرد  في بع  األحياك  والتعليل ، والمقارئة الممزوجة

 .، والمقاِرك المحل ل 

مادة رسالت  م  المصادر ، وجمعلدا ي دك  رت بلدا  ي   ستقصٱ ،ففي العمع والترتيب        

وفددي المقارئددة والتحليددل ، . بحسدب أهميتلددا وزم لددا ، ودرجدة أيرهددا فددي الل ددة وال حدو

،   ي اهددا بعدد  أوجدد  المقارئددة بددي  هددذا الددرأي و ا  ، محلدديع  يفددي حسدداب    وضددع

تحلييع ممزوجداع وتارة ع رأي اع ئقدياع مرةع ، وفي مكاك آ ر تعلييع لفكرةف ،  عرض  أ ئيفتعد

اع   .بالرد  ،  ك تطل ب  لك األمر رد 

 : في هذه الرسالة فكائ  ااآلتي  تي طأما     

 ( : مد  ل  لى ال حو ) التمليد   - أ

ة ، ومكائتلا بي  الل دات األ درى ، في   اارات ملمة ع  الل ة العربي    ت اول      

ال حدو  أهي موقوفة أك مصطلحة ؟ ، والى وجود ال حدو فدي الل دات األ درى ، وأكَّ 

 .ئتاا العقل العربي ، وَير مقتبا  العربي 



فيد  ئشدأة ال حدو وتطدوره ، معرفداع     درس( ئشأة ال حو وتطوره )  : الباب األول  -ب 

ا التطور في  ، وقدد عدرض  لدك فدي أربعدة فصدول  بال حو وأصول  ، وأهميت  ، وتدر 

 : وهي . ألهمية الموضوع وسعت  واموليت  

فيدد  ئشددأة ال حددو فددي يييددة مباحددث ه     عرضدد ( ئشددأة ال حددو )  :الفصددل األول   -8 

ف سدباب الداعيدة لتلدور األ    وفدي يائيلدا بي  د. في أوللا ال حدو ل دةع و اصدطيحاع     عرَّ

علما  ال حو ، وأساليبلك في طرح مساال ال حدو  أالر    ت اول ، ويالولا ،ال حو العربي

. 

تضم   هذا الفصل ارتبداط ال حدو  (األصوليوك وأيرهك في ال حو )  :الفصل الوائي  -4

األصدول معرفداع  ي اهدا فدي     العربي بالعلوك األ رى ، وال سيما علك األصول ، فت اولد

  األصدول ، وتأسديا علدك األصدول الل ة واالصدطيح ، والموضدوع الدذي ب  يد  عليد

ُ  أما الوائي فعرض. هذا في المبحث األول  تلك مؤلفدا هدكاألصدوليي  ، وأ ادلرفي  أل   

قتصدر المبحدث الوالدث علدى أيدر األصدول واألصدوليي  ٱو ال سيما في معال ال حو ، و

 . في ال حو العربي وعلماا  

ي (تطدددور ال حدددو )  :الفصدددل الوالدددث  - ت عددد  تطدددور ال حدددو  هدددذا الفصدددل فدددي    تحدددد 

د آرا      ،    جعلد    وللذا الع واك مدلولد  فدي رأيدالعربي، ا مد  معدر  التطدور يتددر 

وقواعد يابتة  لى م اقشة للذه اآلرا  ، وبروز آرا  أ رى جديدة ، فكاك في مبحودي  

 طددوة ملمددة فددي  رأيت لددافيدد  لمسدداال الفددي  بددي  ال حدداة ، التددي     أوللمدداه عرضدد

ي. ، دفعتدد   لددى األمدداك  تطددور ال حددو العربددي عدد  ظلددور     والمبحددث الوددائي تحددد 

 .المدارس ال حوية ، وائتشار ال حو العربي في البيد 

ويمول هدذا الفصدل آمتدداداع للفصدل الوالدث  (أئماط التألي  ال حوي )  :الفصل الرابع  - ث

في الحديث ع  تطور ال حو العربي ، لكوئ  يدرس مرحلة ملمة مد  مراحدل تطدور 

ي ،في  الموضوع بويية مباحث    ،    ت اول ال حو ع  بداية  التدألي     في  األول تحد 

اداهدي  مد  ادل  تفذت  ٱفي  اواهد م  أئماط التألي  ،     ، والوائي عرض، وأهميت 

، الشددددروح ، الحوااددددي ،  المقدددددمات) التددددي وصددددل   لي ددددا  ئددددوع مدددد  المؤلفددددات

 .التألي  ال حوي  هفواتذار بأما المبحث الوالث ، ففصا (. الم تومات



ك  (ا،صيح والتعديد في ال حو ) :الباب الوائي  -جـ   تم    مراحدل تطدور ، وهذا الباب م 

ال حو التي عرض  للا الرسالة م   يل مسيرت  في التدرا التاريفي لل حو العربدي 

 :وقد تضم   هذا الباب ييية فصول ، وهي . 

ي (والتيسدير فدي ال حدو دعدوات ا،صديح )  :الفصل األول  –أ  فيد  عد  دعدوات     تحدد 

ا،صدديح والتيسددير فددي ال حددو العربددي ، وأاددارت الرسددالة  لددى أهميددة هددذه الدددعوات 

مد   ما دعدوات القدد ع  يأوللما  ،ا،صيحية لم لج ال حو العربي ، واائ  في مبحوي  

بد  ولدى  فدي مسديرة ال حدو العربدي ، األ  ال حاة ،    عرضد  الرسدالة دعدوتي  ملمتدي

والمبحددث الوددائي ، (. هددـ 144ت ) بدد  مضددا  القرطبددي والوائيددة  ( هددـ  141ت )راددد 

دم   قسدمي  ألهميتد  ، ت داول ت  درس دعوات المحدديي  فدي  صديح ال حدو وتعديدده ، وقس 

في  للددعوات  ات     عرض فقد الوائياللادفة لب ا  ال حو وتطويره ، أما  األول الدعوات

امة  وأهللدا  ةوالم رضة المب ية على َايات مبط ة قصدها ال يل م  العربيداألهدا  اللد 

. 

 .  ( التعديد في ال حو )وااك ع وائ   :الفصل الوائي   -ب 

استلل بتمليد للفصدل ، ت داول فيد  مع دى التعديدد ، وأهميتد  ، وأواادل المعدددي   فقد     

  الفصدل يييدة مباحدث ، وتضدم  . ، الذي  ئادوا بحرص لتعديد ال حدو العربدي  يفي رأي

وتطددويره ودورهددا فددي حمايددة ال حددو العربددي  والل ويددة ادداك األول عدد  المعددامع العلميددة

هدا فدي أيرفيد  أهميدة الترجمدة و    عرضد ،والمبحث الودائي .  صوصاع والعربية عموماع 

اال تيفددات ال حويددة  بعددرض أهددكالوالددث م لددا ،     تطددور ال حددو وتعديددده ، ي ددك   صصدد

 .هذا العلك دارسي د العديدة ع 

دماع  ي داه بحسدب     ت اول: الفصل الوالث  -جـ   في  واقدع الدراسدات ال حويدة العديددة ، مقس 

 الدراسات التي تدعو  لدى القدديك بكدل مدا فيد ب ع  ي طبيعة الدراسات ، فالقسك األول م   

 لضدة دراسدات تريدد ال    ت اولد والقسدك الودائي ،. دوك  روا على قواعده وأصول   م 

والقسك الوالث ، دراسات تبتعد عد  القدديك ، وتددعو . بالقديك و صيح م اهع  ، وتعديده 

في القسك الرابع م  الفصدل أيدر الدراسدات فدي مسديرة      لى الت يير الشامل ، ي ك  عرض

 .ال حو العربي ، وما ترات  م  لمسات ف ية في هرم  الفالد 



لا ،  دمدة لكتداب هللا تلومدرة ال اضدعة التدي قدد مالفاتمة  ، وهي  يصدة العلدد ، وا -د 

 .، وحب اع وا فاع بل ت  الفالدة تعالى

لا ت  ال المصدادر والمراجدع التدي اعتمدد    عرضوفي   ،مصادر البحث ومراجع    -هــ 

 .لتعزيز رسالت  

ددا بالل ددة االئكليزيددة   -و  علددى الع ايددة بلددذا الملفددا لمددا يعطددي مدد      حرصدد: ملف 

سدك بلدا ، ومدا توصدل  ليد  صورة متكام لة ع  البحث ومادت  وم لع  ، والل دة التدي ر 

 . م  ئتااج

وفي  تاك هذه المقدمة ، أقول م عتذراع ،  ئ  ي بذل  ما اسدتطع  مد  جلددف فدي هدذا       

( صلى هللا علي  وآل  وسدلك ) البحث ، وحسبي م  عملي هذا رضا هللا تعالى ورسول  

فِْق   في   لدى صدواب العمدل ، وهدذا رجدااي (  كالسي عليلك) واألامة األطلار  ، فذْك و 

م  هللا تعالى ،فل  الحمد والشكر أوالع ، وآ دراع ، و ك اائد  األ درى فمد  ئفسدي ، وال 

 .حول وال قوة  ال باه العلي العتيك فلو حسبي ، وصلى هللا على ئبي ا وآل  الطاهري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التمهـيد  

 ( مدخــل للى النـحـــو)       

 

دة وتدأرين                الل ة في ال بلداك األرض ،هي الميداك الفسيم لحفد  علدوك األم 

وتموددل الوسدديلة األ ْولددى للتفدداهك االجتمدداعي ،لكوئلددا وسدديلة يتفاطددب بلددا .حضددارتلا 

 . وأفكارهكبي لك ، فيعبروك بلا ع  مشاعرهك ال اس فيما 

((ظاهرة اجتماعية ))والل ة تمول 
4
وهدي . حاللا حال أي ة ظاهرة أ رى ،تؤير وتتدأير  

ااا ث حيث تتطور تدريعياع متأيرة بما يمدر  بلدا تدارةع ئحدو األفضدل ،فيكدوك ه دا  تطدورث 

الل ددة : ))ي القددول  ك  والملددك فدد. وأ ددرى  لددى األسددوأ    ا،قصددا  والتعريددد . وتعديدددث 

وتطورها ااك  مد يع لدد ول العدرب  الحية التي امتازت بالتط ور،العربية م  الل ات 

((عالك الحضارة والرقدي 
3
وبدي   ( السديك  عليد )ل دة وقفلدا هللا تعدالى آلدك والعربيدة . 

 .ألفاظلا ل  وأطلع  عليلا

 341ت )فدارس  ابد  يعلى هذا الرأوقيل في الل ة أقوالث م لا ،أئلا توقيفية، و         

(هـ
2

ل لا ))، ودليل  قول  تعالى  ((َوَعلََّك آَدَك ااْلْسماَ   ا 
1
، .المعروفدة  األسما ئعك وهي . 

ابة ، واألرض ، والعبل ، والش عر  فدي ( رضدي هللا ع د  )امدا يقدول ابد  عبداس  .االد 

تفسدديرها
0
بِلَسدداكف َعربَددي  ))زلدد  الل ددة العربيددة ، لكوئلددا ل ددة ئ  والباحددث يؤيددد توقيدد.

بْي  ((م 
7
: قدال  (رض )وحروفلا تسعة وعشروك حرفاع ،   ورد ع  أبي  ر ال فاري . 

؟، قدال ( ع)أي  اتاب فأئزل هللا تعالى على آدك {صلى هللا علي  وسلك }يا رسول هللا )) 

:  آ رها فلي تسعة وعشدروك حرفداع ،قلد   لىاتاب  الحرو  المععك  أ،ب ، ت، ث، :

                                                 
4
-بيدروت   -المكتبدة المصدرية  -فدي ال حدو العربدي  ئقدد وتوجيد   -ملددي . د: المفزومدي  -                

8402/48. 
3
وي ـــ  م شورات المعمع بحوث في المععمية العربية ــ  المععك الل  -عبد هللا . د: العبوري   - 

 .40/  4222 -العلمي العراقي 
2
 .8447/82  -بيروت   -أحمد حس  بسبم  -علي علي   -الصاحبي   -ب  فارس  - 
1
 .38/ اآلية   -سورة البقرة  - 
0
الحاا باسدك المرسدولي  -تحقيي   -معمع البياك في تفسير القرآك   -( هـ  114ت ) الطبرسي  - 

 . 82/ الصاحبي : ب  فارس / وي تر . 8/74  -هـ  8374 -بيروت   -
7
 .842/ اآلية   -الشعرا    - 



ِددَ  يا ( وسدلك  [وآلد  ] عليد  هللاصدلى )ْت يمائية وعشري  حرفداع ، ف ضدب رسول هللا ع 

آدك حي  ئبي داع ، مدا أئدزل هللا علدى والذي بعو دي بدال ،يا أبا  ر:فقال . ى احمرت عي اه حت

(...(تسعة وعشري  حرفاع   ال  عربية في الل ة ال
1
عليد  ) لدا هللا آلدك والل دة بعدد أْك وقف   .

 ،لك تبيَ  بالصورة األولى التي رسملا هللا َعز   وجل  ل  ، بل تعرض  لتطور( السيك 

وئمددو عبددر مددر  السدد ي  مدد   دديل اال ددتيط  البشددري ،والتعددايش االجتمدداعي حتددى 

 .وصل   لى أوا رقيلا  ب اك ئزول القرآك الكريك بلا  

ح الل دة وئشدوالا صطيٱب:  اوقد عارض باحووك فكرة التوقي  هذه وقالو               

هدذا موضدوع محدوا : ))فيقدول ( هدـ 344ت ) بالتواضع واالتفات ، وم لك ابد  ج دي 

 لددى فضددل تأمددل ه َيددر أك أاوددر أهددل ال تددر علددى أك  أصددل الل ددة  ئمددا هددو تواضددع 

ُ  وتوفيددي ٱو  ُ ((صددطيح ،ال وحدديص
4
،ألك   ئشددير لددذلك  اددارة ،وال ئ ددوص فيدد و .

ي أقدوال الل دويي  ، ولدك يصدل  لدى رأي قداطع فدي الفي  فدي هدذا األمدر حداد جدداع فد

الل ددة عليلددا توضددع األسددباب التددي ئشددأ
82
والعربيددة ل ددة فضددل  علددى ل ددات األمددك .  

لدك أادارة  تعالى بلا  اا،يعاز ، واِلى   تصلا هللاٱ المعاورة ، بما فيلا م   صااا

ا   ألمدك ا تصاصداع وجدئا لل ة فضيع على ل ة جميع ا: )) في قول  ( هـ 427ت ) الفر 

م  هللا تعالى وارامة  أارملك بلا ، وم   صااصلا أئ د  يوجدد فيلدا مد  ا،يعداز مداال 

((في َيرها م  الل ات  ديوج
88

والعربية ل ةث م سعمة  التراايدب مت اسدقة المعدائي ، .  

أامل الل ات وأدقلا وأبرؤها مد  العيدوب ، ايد  : )) لك تك  فيلا ااابة أو زي  ألئلا 

هي ل ة القرآك المععز ، والحديث ال بوي الذي اائ  فصاحت  ومسدتواه الل دوي ال ، و

موضع ا،ععاب، وهي أيضاع ل ة الشدعر وال ودر مد  عصدر العاهليدة وا،سديك ، وقدد 

                                                 
1
ب ت  -بيدروت  -دار  حيدا  التدراث العربدي -اشد  الت دوك -( هدـ8207ت )حداجي :  ليفدة - 

ي ابيع المودة لذوي  -(هـ8442ت )الشين سليماك ب   براهيك الح في : الق دوزي / ، وي تر 8/14

 ، و3/423هدـ  8280 8ط  -دار األسدوة   -سديد علدي جمدال أادر  الحسدي ي  -تحقيي  -القربى 

السديد علدي  -تحقيدي  - لزاك ال اصب في  يبات حعة ال ااب  -( هـ8333ت )الشين علي :اليزدي 

 .   88/بحوث في المععمية: ، والعبوري 482/ ب ت  -قك   -عااور 
4
  -ب ددداد  -ارالشددؤوك الوقافيددة العامددة د -محمددد علددي ال عددار -تحقيددي -الفصددااا  -ابدد  ج ددي  - 

8442 8/28. 
82

 . 84/  8410 -مطبعة جامعة البصرة  -فق  الل ة    -عبد الحسي  . د: المبار  / ي تر  - 
88

 .  824/  8482  -القاهرة  -صبم األعشى  -أبو العباس أحمد ب  علي : القلقش دى  - 



اائا ئما ا تحتذى، وت ال تقدير العميع ، هذه ال ترة  لى العربية لك تتدر  معداالع حتدى 

فيلدا ة بل حتدى رصدد مواضدع العيدب أو الصدعوبة لمعرد التفكير في توجي  ئقد للعربي

((ومحاولة التوصل  لى  صيحلا
84
وااك القددما  مد  الصدحابة قدد عرفدوا قواعددها . 

وأصددوللا ، واددائوا يتصددرفوك بددأوا ر الكدديك  يحراددوك ، يمدددوك  تددارةع ، ويقصددروك 

اك ومد  الددليل علدى عرفد: )) وهو أمر يدل على معرفتلك  بالعربيدة وئحوهدا . أ رى 

الصحابة وَيرهك  بالعربية اتابتلك  المصح  علدى الدذي يعل لد  ال حويدوك   القدما  م

في  وات الواو واليدا ،  واللمدزة والمدد والقصدر ، فكتبدوا  وات اليدا  باليدا  ، و وات 

روا اللمدزة    ا اداك مدا قبللدا سداا اع فدي مودل الفدب  والدد    الواو بالواو ، ولك ي صو 

(( والمل
83
 . 

ول ت ا العربية  ليس  بعيدة ع  أ واتلا الل ات السامية أو الل ات المعداورة              

وأحكدداك  مشددتراة  مددع بعدد  السدداميات  االسددريائية ، واألاديددة  ، للددا ففيلددا أصددول

 .القديمة وال بطية 

مد  بدي  الل دات  القديمدة  التدي ائدديرت التدي بقيد  والعربية  هي الل ة الوحيددة         

ل الل دات جميع لا ، وما بقي   ال للعات  م لا أو تول دت ع لدا امدا هدو الحدال فدي تحدو 

الرومائيددة  لددى االيطاليددة ، والفرئسددية ، واالسددبائية ، والبرت اليددة
82
 ال  أك  العربيددة .  

وقدد حفتلدا هللا تعدالى  حي مدا . بقي  محافتة على  اتلا لكوئلا تحمل تراث األمة الد  

لا وائبوق  بفضل  ع اية  العلما  بد  علوملدا مد  ئحدو ، وصدر  أئزل  اتاب  المعيد ب

 .،  وبيَة وَيرها 

والملك  ع دئا  ه ا ال حو العربي ، الذي بدأ ف ا ع في عصر دع  الحاجة  لدى             

 .ظلوره 

وال حو هدو فلدك تراايدب الكديك العربدي ، وتحليدل مواضدع  وب دا  صدوره فدي          

بأسلوب  َايت  الحفاظ علدى الل دة العربيدة مد  التددا ل ،واالئحدرا   العملة العربية ،

                                                 
84

 . 37/  8411  -مصر   -العربي  في  صيح ال حو  -عبد الوارث . د: مبرو      - 
83

 . 83/ 8470  -لب اك   -تعديد ال حو العربي   -عفي  . د: دمشقية    - 
82

  -سلسلة الموسوعة الص يرة   -مقدمة في تارين العربية   - براهيك . د: السامرااي / ي تر  - 

 . 10/  8474ب داد 



المتددأتي مدد  تدددا ل الللعددات  ، وادديوع اللحدد  قددديماع ، والل ددات المعدداورة  والعاميددة  

والما أدر  الباحث في معال الل ة أهمية عروبتلدا ، واِلتفد   لدى سدبيل بقاالدا . حديواع 

علددى أحواللددا ، لددذا بددرز ال حددو مددا يطددرأ   ى ئفسدد  بالتقصددي عدد  سددبيل معالعددةـْ ، أَدد

العربي ، علما ع ي ع ى بترايب الل ة والتعبير بلا
81
وال حو علك لك تتفدرد العربيدة بد  ، .  

عرفد  الحرادات الدويث  فدي : )) بل  عرفت  الل ات األ رى  ف عد الل ة األادية  قدد 

رت هددذه يددك ت يعلددد حمددو رابددال صددوص التددي ترجددع  لددى  فددي القديمددةالبابليددة  طددو 

 ...، وائتل  الى حراتي  هما الضمة للرفع والفتحدة لل صدب والعدر  الحراات الويث

))
80
 لددى ( ئولدادد  )واددذلك ال بطيددة المعدداورة  أيضددا ،    أاددار المستشددرت األلمددائي . 

أك ال بد اائوا يستعملوك الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة ال صب والكسرة :)) 

((يعقبوك هذه الحراات بدال وك في حالة العر وال 
87
وقدد زعدك بعد  البداحوي   فدي .  

ال حدو ئشدأ فدي العدرات ، والعدرات   كَّ أل هعلوك الل ة ، أك ال حو العربدي تبدع السدريائية 

في  م  السرياك الكوير ، فأصبم التأير بال حو السريائي ممك اع  ووج  الشدب  ابيدر بدي  

ال حوي 
81
:  قدال     ْ طريقدة ئقدد ا،عدراب فدي زيداك جرجي ووج  الشب  اما يرى.  

الكلمدة  ع دهك ئقد ابيدرة توضدع فدوت الحدر  أو تحتد  لتعيدي  لفتدة أو تعيدي  ااك)) 

((، أك فعل ، أك حر  اسك هي: الواقع هو فيلا 
84

 ةوتبع زيداك الداتور أئيا  فريحد.  

ومد  يعدر  )) : ، الذي قارك بي  ئقد القرآك وئتاك التحريك ع دد السدرياك ،    يقدول

ا أك  هذا ال تداك مد  التحر يدك هدو ال تداك السدريائي الل ة السريائية القديمة ، يدر  فورع

..((..القديك 
42
وااك دليللك على هذا االقتباس ظداهرة ئقدد القدرآك الكدريك    جعلوهدا .  

وقوللك هذا مردود ، ألك  زمد  االتصدال . مشبلة ال قد في حراات الحرو  السريائية

ه    لدك يعدر  العدرب  يال حو العربالمعاورة يقافياع جا  متأ راع ع  زم  ئشأة باألمك 

الل دات األ درى  ال  بعدد الفتوحدات ا،سديمية ، وادذلك لدك يوبد  تاريفيداع   الترجمة ع
                                                 

81
ب دداد   -جمعية ئشدر العلدوك والوقافدة  -سيرئحو التي  -أحمد عبد الستار . د: العواري / ي تر  - 

8404  /4 . 
80

 .881/ 8401  -بيروت  -دار العلك للمييي   -فق  الل ة المقارك  - براهيك . د: السامرااي   - 
87

 . 881/ المصدر ئفس    - 
81

 . 418/ 8 8417القاهرة  -تارين آداب الل ة العربية  -جرجي : زيداك / ي تر  - 
84

 . 413/ 8س  المصدر ئف  - 
42

 . 71/  8473 8ط   -ئترات في الل ة   -أئيا . د: فريحة   - 



ك  وصول علك ال حو م  علدوك األمدك أوال بأي  س د عربي في اتب التراجك والِسير م  

و ئمدا . األقدواك الموجدود ل دةئدديرت فدي ٱلل ات البااددة ، فر االمعاورة، أو ااك بقية آيا

والبرهداك  ةلحعدياع على الت    والتفمي  ويفتقر  لى ابرز القول باالقتباس متأ راع و مب 

، وقد رد  اوير م  الباحوي  علدى القداالي  بلدذه اآلرا  اليسدع البحدث التصددي للدا، بدل 

ي معرياتلددا ، وبمددا أئ دد  يوجددد ئحددو فددي زيددادة فددي الفاادددة دوك ال ددوص فدد  ليلددائشددير 

؟ ، وهدك يعلمدوك بوجدود ستصعب بعد  القداالي  ال حدو العربديالل ات األ رى ، فَلَِك ي

وهذا ال حو أئتع  العقل العربي بدقة وحرص ، ليحاف  ب  على سديمة ل تد  .ئحو آ ر 

ل العربدي بمدا علك ال حو أيرث رااعث م  آيار العقد)) ال سيما أكَّ وضبد موازي  ايملا و

ت، وهدو أيدرث عتديك يدرَك ال داظر فيد   ل  دقة الميحتة ، وم  ئشداطف فدي جمدع مدا تفدر 

((بد  اعلى تقديره ، ويحي للعرب أْك يففدرو
48
وال حدو ( دي بدور ) بدرأي المستشدرت  

العربي  لك يك  وليداع لفكرة معاورة فدي ل دةف مدا قربيدةف اائد  أك بعيددة ، بدل هدو م فدرد 

جد  ئحدو ال مدو في ئشدأ تد  وفدي  قدي  كَّ تدر  ئشدأة عربيدة علدى مقتضدى : )) لل حدو والر 

ا ب  التطور تمشياع مع س   ة الت رقي حتى امل  أبواب  ، َير مقتبا مد   الفطرة  يك تدر 

ج  ل ة ((أ رى ال في ئشأت  وال في تدر 
44
 . 

 

 

علمدا   ي بد ع  دكوك ال حو ئتاا الفكر العربدي ،لوقد ع  ي البحث بال حو العربي         

ال اية ، ويرصددوا  لى  ا ور زم اع طوييع ، لك يزل مستمراع حتى يوم ا هذا ، ليصلو ا ب 

مادامدد  الل ددة العربيددة ، وقددد أَ ددَذئا ُف  وال حددو ئدداك.  لددى مددا ال ئلايددة عللدد  المتعددددة 

فدد بد  لِ َرْ . ، وحفتداع للعديدد فدي هدذا المعدال  لد االهتماك بلذا العلك ، حب داع و ارامداع م  دا 

وع ايدة البحدث رصدد . توصل  ليد  المكتبة  العربية ا،سيمية ، بما وسع ا هللا تعالى ال

فدي  ـ الل ويدة ـدـ ل حو العربي  م  ئشأت  ، وصوالع لِما أئتعت  قرارات المعامع العلميةا

                                                 
48

 ،  2/  8421ب داد   -وال شر  ةلع ة التألي  والترجم -تارين الفلسفة في ا،سيك  -دي بور - 

 . اللامش 3/ 8طلراك ب ت  -طبعة ئاصر  سرو  -ال حو الوافي  -عباس : حس  / وي تر
44

 . 82/ 8400 -القاهرة  -4ط  -( وتارين أالر ال حاة) ئشأة ال حو  -محمد : الط طاوي  - 



و يباتداع لحيويدة الل دة العربيدة ، . وم شيري   ليلا بالتعتيك واالحتدراك . عصرئا الحديث 

تيعابلا لمددا فددي المعتمددع مدد  جديددد ، اددذلك ال حددو فلددو العلددك الددذي اليسددت  ي ع دد  واسدد

 .وبعد هللا ئسال التوفيي والسداد . ااتب  أو مؤل  ، ليضبد ب  تراايب ما أل  واتب 
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 األَل الـفـصــل
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                                    نشأة النحو                                

 

ةف م  األ            مك ل دةث مفصصدةث بلدا ، ت سدل ل علدى أفرادهدا طريقدة التعامدل، لكل  أم 

ولكل  ل دةف قدوائي  تحكملدا ت شدأ تبعداع للحاجدة التدي تحدددها قددرة هدذه الل دة . والتعايش 

الدذي ولدد فدي ل ت دا (. ال حدو)وهذه القوائي  هي ما تسمى بـ . على البقا  ، والمطاوعة 

اع ترئَّمد  بد  ألسد ة العد ق  حيوتد  قبدل أْك يعرفدوه علمداع قاامداع العربية ، ف ـ  رب ، وتدذو 

ئشددأ ف  دداع قبددل أك يكددوك علمدداع ، أي أك  هددذه الطددرت لدد دا  فددي الل ددة )) بذاتدد ،  فددال حو 

ئدد  عليلددا ألسدد ة  العددرب ،  . طراد فددي تراايبلددا وأسداليبلا ٱلتزم  بددٱالعربيدة ، قددد ومر 



يددة المعددردة  وضددعاع علميدداع ، وتمك دد  مدد  طبددااعلك قبددل أك توضددع  للددا القواعددد ال حو

((وت دددرس دراسددة مسددتقلة لتعددر  وتحتددذى
43
وال حددو فددي األصددل ئشددأ مددع الل ددة ،    . 

لكد َّ ال حدو لدك ي عدَر  بدادي   ي بدد   ال  .  اي  تكوك ل ة بي ضوابد تسير  عليلدا ؟

حي ما دع  الحاجة  لي ، حي  ااع اللح  بي  ال اس ــ الذي س أتي علدى  ادره الحقداع ـ 

بذاارة ، وتوجي  ، ودعك مد  ، لى هذه القضية ( هـ 04ت )ئبرى أبو األسود الدؤلي ٱف

(علية السيك ) ا،ماك علي 
42
داَِل .  ده ل دا قدول أبدي األسدود حدي  س  مد  : ))وهذا ما يؤا 

((لَفِقد   حددوده مد  علدي بد  أبدي طالدب: أي  لك هدذا ال حدو؟ فقدال 
41
و ارأبوالطي دب .

أول َمدْ  رسدك ال حدو أبدو األسدود :  ))ي مراتدب ال حدويي  أك  فد( هدـ  318ت ) الل وي 

((الذي أ ذه ع  أمير المؤم ي  علي ب  أبي طالب 
40
  . 

بلددذه المسدديرة بدددأ ال حددو سدديره فددي الحيدداة ، ئااددااع بددي  يدددي رجددل يب ددَ  علمدد  ،       

السديك  عليد ) ومعرفت  بأمور الدي  والدئيا ،  وايك العرب ، ئ   أميدر المدؤم ي  علدي 

اديك : )) في ايك العرب قول  ( علي  السيك )    ورد في الزي ة رأي ا،ماك علي ( . 

وهو أعدذب مد  المدا  وأرت    مد  ، العرب االميزاك الذي ي عَر  ب  الزيادة وال قصاك 

ددْرتَ   بذاتدد  استصددعب . اللددوا   ددْرتَ   ب يددر مع دداه ،  ْك فَس  فددالعرب ، سددتحال ٱو ك  فَس 

والددى علملددك ، يومددروك وال دداس يحتفددوك بقددوللك يقولددوك ، وايملددك يمددار ،أاددعار 

((يصيروك
47
وع دما ظلر ال حو حماية للدي  ، اداك الب دد  مد  أك يكدوك هدو صداحب . 

ودليل ا  جمداع اويدر مد  مصدادر ال حدو العربدي علدى  لدك، فكرة ئشوا  
41
وي .  فقدد ر 

                                                 
43
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 8411  -بيدروت   -حعر عاصي   -تحقيي   -المقدمة  -(هـ  121ت )اب   لدوك  / .ي تر  - 

 /334. 
41

 . 84/ ئشأة ال حو -الط طاوي - 
40

 -محمد أبدو الفضدل  بدراهيك  -تحقيي  -مراتب ال حويي    -( هـ318ت: )أبو الطيب الل وي   - 
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الزي ددة فدي الكلمددات ا،سدديمية  -( هدـ344ت ) بددو حداتك أحمددد بد  حمددداك الشدين أ: الددرازي  - 
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محمدد عبدد المد عك   -تحقيدي   -أ بدار ال حدويي  البصدريي  -( هدـ 301ت) السديرافي / ي تدر - 

 -،واب  األئباري  0/ ل حويي مراتب ا -، وأبو الطيب الل وي 82ــ  8411/83القاهرة   - فاجي 

محمد  -تحقيي  -طبقات ال حويي  والل ويي  -(هـ374ت)ومابعدها ، والز   بيدي 87/ ئزهة األلبا  



د ل  على علدي بد  أبدي : )) ل أك  أبا األسود الدؤلي قا( هـ  334ت ) ع  الزجاجي 

تفِكراع فقل  ، {علي  السيك }طالب  فِيَك تفكر يا أميدر المدؤم ي  ؟ قدال : فََرأْيت  م طرقاع م 

 ْك : فقلد  ،  ئ ي  َسِمْع   ببلداك هذا لح  داع فدأردت  أك أضدع اتابداع فدي أصدول العربيدة : 

: بعد يديث فدألقى  لدي  صدحيفةع فيلدا  ي ك  أتيت ، جعلَ  هذا أحييت ا، وبق يَ  في ا هذه الل ة 

الكيك ال  اسك ، وفعل ، وحر  فاالسك ما أئبدأ عد  المسدمى . بسك هللا الرحم  الرحيك 

ي دك  ، سك والفعلٱوالحر  ما أئبأ ع  مع ى ليا ب، والفعل ما أئبأ ع  حراة المسمى ، 

ظدداهرث : ة يددسددما  ييعلددك يددا أبددا األسددود أك  األٱو، تتبعدد   وِزْد  فيدد  مددا وقددع لددك : قددال 

و ئمدا تتفاضدل العلمدا  فدي معرفدة مداليا ، رث واي ث لديا ظداهرث وال مضدم، ومضمرث 

فكداك مد  ، فعمع   فيد  أاديا  وعرضدتلا عليد  : قال أبو األسود .  رف بتاهرف وال مضم

. ولدك أ ادر لكد   ، فدذارت م لدا أك  و  ك   و ليد  و لعدل وادأك  ،  لك حرو  ال صدب 

((بل هي م لا فزدها فيلا : لَِك أحسبلا م لا فقال: تراتلا؟  فقل   لِكَ : فقال لي 
44
وفدي . 

هو أول م  وضدع حددود ( علي  السيك )رواية أ رى يؤاد أبو األسود أك ا،ماك علي 

اه ال حددو ، هددذا العلددك  د لدد   علددى أميددر المددؤم ي  علددي بدد  أبددي طالددب : ))فقددال. وسددم 

 ئ دي : قدال. مدا هدذه يدا أميدر المدؤم ي  ؟ : فقلد   ، فوجدت  في يده رقعدة ( علي  السيك)

فدأردت  أْك أصد ع اديااع ، تأمل   ايك العرب، فوجدت د  قدد فسدد بمفالطدة هدذه الحمدرا  

الكديك  الد  اسدكث  : يك ألقى  لي  الرقعدة وفيلدا مكتدوبث ، ويعتمدوك علي  ، يرجعوك  لي  

والحدر  مدا أفداد ، مدا أئبدي  بد  والفعدل ، سك ما أئبأ ع  المسمىفا ، و فعلث و حر ث 

... (( ائِم  هذا ال حو وأض   لي  ما وقع  ليك : وقال لي ، مع ىع 
32
وظل أبدو األسدود . 

   ( عليد  السديك ) يضع الباب تلدو اآل در، ويعدرض مدا يصدل  ليد  علدى ا،مداك علدي 

ا وضع   باباع م  أبواب ال حو عرضدت    عليد   لدى أْك ح: )) يقول  ل م  دل   مدا وا    ا  ص 

                                                                                                                                            

. د -تحقيددي  -الفلرسدد   -( هددـ312ت)، وابدد  ال ددديك 48/القدداهرة ب ت  -أبددو الفضددل  بددراهيك 

 .04/  4224  -بيروت   -دار الكتب العلمية  -يوس  علي الطويل 
44

 -القددداهرة   -عبدددد السددديك محمدددد هددداروك  -تحقيدددي  -األمدددالي  -( هدددـ334ت)الزجددداجي  -  

األادباه  -(هدـ488ت)، والسيوطي  81/ئزهة األلبا  -اب  االئباري/، وي تر 434و 8404/431

 .8/83 8411 -بيروت   -عبد العال مكرك  -تحقيي  -وال تاار
32

أئبداه الدرواة  -(هدـ020ت)جمدال الددي  : القفطي/ ر ، وي ت81/ ئزهة األلبا   -اب  االئباري/ - 

 .8/1  8412القاهرة  -محمد أبو الفضل  براهيك  -تحقيي   -على أئبا  ال حاة 



ي ال حدو!. ما أحسَ  هذا ال حو الذي قد ئحوَت : قال، في  الكفاية  دم  ((فلذلك س 
38
فكائد   

وال حدو بعدد أك حددد أميدر . تسميت  بلدذا االسدك للدذا السدبب المدذاور فدي تلدك الروايدة 

أاار  لى أبدي األسدود الددؤلي ، ووضع قاعدت  ، مسالك  ( علي  السيك)المؤم ي  علي 

، وألك  ا،مداك . لوقتد  بدأبي األسدود ، ذ على عاتق  اِئعاز  هذه الملمة الكبيرة بأْك يأ ، 

ْ شِ يع بأمور ال اس  واذلك الحروب التي ئشدب  فدي عصدره ، وتدبير اؤوئلك ، ااك م 

ا أئعز أبو األسود الملمدة الموالدة . ئش ال  ع  مول هذه الملمة ٱاائ  عاميع في ،  ولم 

علمدداع يلددتك بددالكيك العربددي ، وصددياَة تراايبدد  ليددؤدي  لددى  ،ظلددر علددك ال حددو ،  ليدد  

ي ك  يصل  لدك  لدى قدرا ة القدرآك ، الحفاظ على سيمة هذا الكيك م  اللح  والتحري  

دديع فيلددا ، وقددد وضددع   هددذا الفصددل فددي مباحددث يييددة . الكددريك  ، تعريدد  ال حددو. مفص 

                                    .                  وأالر علماا    ، وأسباب ظلوره 
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 .84/ئزهة األلبا   -اب  االئباري - 



 

 

 

 

المبحــــ                                   

 األَل   

ـــو                     ـــل النح ـــة ) تعري لغ

                                  (َاصطالحًا 

 

 :ً   تعريف النحو لغة
  ــــــــــــــــــــــــــ

 
ْصددد  ئحددو الشددي )) أك  ال حددو ( هددـ 871ت) جددا  عدد  الفليددل          َُ َُ ئََحددْوت  . الَي

((أْي قََصْدت  ، ئَْحَوه  
34
لك  د  أاودر وضدوحاع ، فيمدا قدال ( هـ348ت)، وتبع  اب  دريد  

اددتقات ال حددو فددي الكدديك واأئ دد  قصددد الصددوابٱحددي  جعددل ، مدد  الفليددل 
33
و هددب . 

: )) فقددال، والعدددول ، واالئصددرا  ،  لددى أك  ال حددو الطريددي ( هددـ343ت)العددوهري 

وأئحي  بصري ع د  ، أْي صرف  ، وئحوت  بصري  لي  ... القَْصد  والطريي : ال حو 

((أْي عدلت ، 
32
. 

 ك ال حدو ورد ، يفلص ا  لدى القدول، وتقترب مععمات ا الل وية م  تعري  واحدف        

ف  مد، حتمدال هدذا اللفد  أاودر مد  مع دى بعي د   ، عربياع في لفت     جدذر  لدى وتصدر 

ددو، ئحددا ) فددروع اددـ  ، ومع دداه يددذهب  لددى القصددد ( وئاحيددة ع، ْئتَِحددا ع ٱو، ئَْحددواع ، يَْ ح 

                                                 
34

 بددراهيك . ملدددي المفزومددي و د. د -تحقيددي   -العددي    -( هددـ 871ت ) الفليددل بدد  أحمددد  - 

 ( .ئحا ) مادة  3/324 8414 -داد ب   - 4ط  -السامرااي 
33

 . 4/847ب ت   -بيروت -دار صادر -جملرة الل ة  -اب  دريد/ ي تر -  
32

 2بيدروت ط  -أحمد عبد ال فور عطدار  -تحقيي   -تاا الل ة وصحاح العربية   -العوهري   - 

 حياشددا  اصددط -الشددين محمددد أعلددى بدد  علددي : التلددائوي /  وي تددر (. ئحددا ) مددادة / 0/ب ت 

: )) وزاد عليد  بقولد  . 4/8238الكت  ب ت  معـ    -محمد وجي  وآ روك   -تصحيم   -الف وك 

(( وصاحب هذا العلك يسمى ئحوي اع ، وال حويوك العمع ، وأما ال حاة فلو جمع ئاحف بمع ى ال حوي 

. 



ومول هذه  المعائي التعتمع لكلمدةف واحددةف فدي ل دةف ، والعدول، والطريي، واالئصرا  

 .َير العربية 

 

 

  : ً   تعريف النحو اصط حا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وَير دقيقة فدي وصد  ، ال حو في بداية األمر ااملة ، اائ  تعريفات العلما           

ِضع ، صورة ال حو   صديح اللسداك   بدل ظل دْ  التعريفدات ت عبِدر عد، التي م  أجللا و 

يقدول ( هدـ812ت)فلدذا  لد  األحمدر . بسدبب اودرة اللحد  ، عوجاا ٱمما أصاب  م  

((مددا ي صددلَم بدد  اللسدداك : )) ئ دد 
31
هددذا ا،صدديح يعددب أْك يسددلك القددااموك بدد  علددى و.  

،  لدى تأييدد هدذا الكديك ( هدـ380ت)فذهب أبو بكر بد  السدراا ، معرفةف بكيك العرب 

سدتفرج  المتقددموك مد  اسدتقرا  ٱعلك )) وأئ   ، وأك  ال حو م ستفَرا م  ايك العرب 

((لل ددة ادديك العددرب حتددى وقفددوا م دد  علددى ال ددرض الددذي قصددده المبتددداوك بلددذه ا
30
 .

عدر   ال حدو بدأك  معرفدة األحكداك التدي يدأتل  م لدا ، ( هدـ004ت)وع  اب  عصدفور 

سددتفَرا بالقيدداس  سددتفَراث : )) قددال. ادديك العددرب ، هددي علددك ال حددو والم  ال حددو علددكث م 

لة  لى معرفة أحكاك أجزاا  التدي ٱبالمقاييا المست بطة م   ستقرا  ايك العرب الموص 

((ااتلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  م لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 
37

    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

حي  أصبم ص اعة اللدد  م لدا ، في تعري  ال حو ، ي ك  أ ذ الفلك العربي معرى آ ر

وهدو مدا ، وطريقدة الد تك وصدورة المع دى ، ال تر في ألفاظ العرب م  حيث التألي  

فدي االقتددراح عد  صداحب المسدتوفي( هدـ488ت)ئقلد  السديوطي 
31

ال حددو :)) ،    قدال

لعددرب مدد  جلددة مددا يتددأل  بحسددب صدد اعة علميددة ي تددر بلددا أصددحابلا فددي ألفدداظ ا
                                                 

31
-دمشددي   -عزالدددي  الت ددو ي  -تحقيددي  -مقدمددة فددي ال حددو  -(هددـ812ت) لدد  : األحمددر - 

8408/33. 
30

  -عبدد الحسدي  الفتلدي. د  -تحقيدي  -األصدول فدي ال حدو   -( هدـ380ت)أبو بكر: اب  السراا - 

 . 8/37 8473ال ع  األار  
37

ب   -( هـ004ت)اب  عصفور: االابيلي -  . أحمد عبدد السدتار العدواري و د.د -تحقيي   -المقر 

 .22/  8473  -ب داد   -عبد هللا العبوري 
31

 . 4/8071هكذا ورد في اش  الت وك   -سعيد امال الدي  ب  مسعود الفرَائي هو أبو   - 



ددل بذحددداهما  لددى  اسددتعماللك لتعددر  ال سددبة بددي  صددي ة الدد تك وصددورة المع ددى فيتوص 

((األ رى
34
 . 

وبدد  ي عددَر  صدداحب ، مددأ و ث مدد  الل ددة ، ي ددك  صددار لعلددك ال حددو مفلددوك آ ددر          

د  لي  في حالة الشذو  ع  طريي الصدواب، الفصاحة  ددص الباحد، وي ر  ث تعريد  للدذا يَع 

   أعطدى وضدوحاع اافيداع لمدا جدا  ، أقرب في رسك حقيقة ال حدو ( هـ344ت)اب  ج ي 

ف  مد   عدراب وَيدره :)) فقال ، ب  ال حو العربي  ، هو ائتحا  ايك العدرب فدي تصدر 

وال سددب والتراايددب ، وَيددر ، والتحقيددر، والتكسددير، وا،ضددافة ، والعمددع ، االتو يددة 

في طدي بلدا و ك لدك ، الل ة العربية بأهللا فدي الفصداحة ليلحي م  ليا م  أصل ،  لك

د  ب   ليلا ، يك  م لك  ((و ك اـَذ  بعضلك ع لا ر 
22
. 

دل  ادي ف يؤلفد  موضدع  الصدحيم مد  الكديك         . ولل حو يحتداا المؤلد  ، ليضدع ا 

   أدر   ب ترة ياقبة أيدر موقدع ، ( هـ 278ت) وهذا ما قال ب  عبد اللادر العرجائي 

فيددرى أك  الدد تك يعددب أك ، لكلمددة العربيددة فددي توضدديم فكددرة الدد تك التددي  هددب  ليلددا ا

وهددي صددورة أ ددرى يمكدد  تسددعيللا بكوئلددا طريقددة . يكددوك مطابقدداع ألصددول ال حددو 

علدك أْك لديا الد تك  ال  أْك تضدع ايمدك الوضدع ٱو: )) فقدال ، لتوضيم ال حو العربدي 

  وأصدول  وتعدر  م اهعد  التدي ئلعد  وتعمدل علدى قوائي د، الذي يقتضي  علك ال حدو

...((في تزيغ ع لا وتحف  الرسوك التي رسم  في تفل بشي م لا 
28
. 

ستقصدا  ٱ  ك علك ال حو هو العلك الذي يشتمل علدى قدوائي  اداملة مدأ و ة مد          

، ومتابعدة وضدع هدذه العبدارات والتراايدب ، بعباراتد  وتراايبد  ، دقيي لكيك العدرب 

( هـ 180ت ) صااصلا ومواقعلا م  ا،عراب لذا قال الشري  العرجائي وتحديد   

هوعلك بقوائي  ي عر  بلا أحوال التراايب العربيدة مد  ا،عدراب : )) في تعريف  ال حو

                                                 
34

محمدد حسد  محمدد حسد   سدماعيل  –تحقيدي   -االقتراح فدي علدك أصدول ال حدو  -السيوطي  - 

 .8441/82بيروت   -دار الكتب العلمية  –الشافعي 
22

دار  حيدا    -عدرب لساك ال -(هـ788ت)اب  م تور/ ، وي تر  8/31الفصااا  -اب  ج ي  - 

  (ئحا ) مادة   81/382 8411بيروت   -التراث العربي 
28

محمدد راديد  -تحقيدي  -دالال ا،ععاز في علك المعائي  -( هـ278ت)عبد القاهر: العرجائي - 

 . 02/  8402 –القاهرة   -دار الكتب   -الشين محمد عبده   -تصحيم   -رضا 



((والب ا  وَيرها
24

أحوال الكلك م  حيث ا،عراب وصدحة ))،  وأهمية هذا العلك بياك 

((الكيك وفساده 
23
. 

هددو علددك : )) ر العددواري فددي تعريفدد  مع ددى دقيقدداع لل حددو بقولدد وقددد رسددك الددداتو      

((ترايب الل ة والتعبيربلا 
22

يبحدث فيد  عد  أحدوال )) ،  يدك أصدبم يع دي العلدك الدذي 

((أوا ر الكلك  عراباع وب ا ع 
21
. 

ت بي  ال حدو وا،عدراب            فدال حو َيدر ا،عدراب لكوئد  اداميع ، يك علي ا أك ئفر 

ددلَّ مددا يترادد هددو ا،بائددة عدد  )) بمددا فددي  لددك ا،عددراب الددذي ، ب م دد  الكدديك العربددي ا 

َعلِْمَ  ، واكَر سعيداع أبوه ، أالَ ترى أئ ك   ا َسِمْعَ  أارَك سعيدث أباه ، المعائي باأللفاظ 

سدتبلك لو ااك الكيك َاْرجاع واحدداع  ، برفع أحدهما وئصب األ ر الفاعل م  المفعول 

((أحدهما م  صاحب  
20

، وا،عراب وييي الصلة بال حو بل هدو ظداهرة مد  التدواهر 

وهو جائب ل  يقل  الكبير في ميزاك القواعد ال حوية ألئ   اما قال امال بشدر ، ال حوية 

دليل الموقعية ، ولعل  هدذا هدو سدر اهتمداك العدرب بد  اهتمامداع ابيدراع، ألئ د  : ))... بأئ   

((األ رى للترايدب  ةالتو ليفيئلاية المطا  والحصيلة المحسة للعوائب 
27
وهدو ه دا . 

فلديا ال حدو ا،عدراب )) يشير  لى عيقة ا،عراب بالترايب ، وقال في موضع آ در 

((اما َوهك اوير م   متأ ري ال حاة 
21
. 

وعلك م  علوملا الملمة التي تست د  ليد  ، وبعد فال حو فرع م  فروع الل ة              

لمدد  أراد معرفددة السددبيل  لددى ، وال حددو وسدديلة . م دد   وا،عددراب جددز ، اددل الفددروع 

ره األسدتا  عبداس حسد  . وضبطلا ، فلدو السديح والعمداد ، قواعد العربية  امدا يصدو 

                                                 
24

  -القاهرة   -أحمد سعد علي  -تصحيم  -تعريفات ال  -( هـ180ت)الشري  : العرجائي - 

8431  /482. 
23

 .481/المصدر ئفس   - 
22

 . 4/ئحو التيسير  -العواري   - 
21

 . 40/المصدرئفس    - 
20

 -ي تر/ يع ي الضرب الواحد أو الموضع الواحد ( الشرا ) و. 8/30الفصااا  -اب  ج ي  - 

 (.ارا ) ادة باب العيك م 327/ 3لساك العرب   -اب  م تور
27

 . 8441/402  -القاهرة   -دار َريب  -دراسات في علك الل ة  -امال . د: بشر - 
21

 . 402/ المصدر ئفس   - 



ع والمعتلدد ، يوعماد البيَ، وسيلة المستعرب وسيح الل وي : ))بأئ     وأداة الم شدر 

((أو المد ل  لى  العلوك العربية وا،سيمية جميعاع 
24
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحــــ                                  

 الثاني  

عت                         تي د سباب ال األ

 للي 

 

                                                 
24

 .4/ 8ال حو الوافي    -عباس : حس   - 



 

ممد  أر  دوا ئشدو  ال حدو فدي أك  ، وال المحدديي  ، ال يفتل  اي اك م  القدما            

لدذي بددأ يمتدد ، واسدتفحال  طدره ا  هو ايوع اللحد، أهك أسباب ظلور ال حو العربي 

وقد  ارت المصادر جملةع م  الحدوادث التدي أيدارت . ليصل  لى قرا ة القرآك الكريك 

مدا جعللدك ، وعروبدة ل دتلك ، وهي عد  عصدبيتلك علدى ديد لك ، حفيتة العرب األواال 

وسدديمة ال طددي الصددحيم فددي قددرا ة ، يبحوددوك عدد  وسدديلة يحددافتوك بلددا علددى ديدد لك 

فيععل المع دى يرجدع  لدى ، ا اللساك م  الزلل واالئحرا  ويحموك بل، القرآك الكريك 

 .بتدعوا علك ال حوٱمعراه الصحيم ف

. والصدحابة ( صدلى هللا عليد  وآلد  وسدلك ) وقد ظلر اللح  م ذ علدد رسدول هللا        

 تدل مد  اديك العدرب ٱواعلك أك أول ما : )) في المزهر ( هـ488ت ) قال السيوطي 

، ألك اللحد  ظلدر فدي اديك المدوالي والمتعدربي  مد  ( ا،عدراب  )وأحوا  لى الدتعلصك 

ِوي ددا أك  رجدديع لحدد  بحضددرت  فقددال . وسددلك [ وآلدد  ] علددد ال بددي صددلى هللا عليدد   فقددد ر 

((أرادوا أ ااك فقد َضل  
12
،ْك أْقدَرأ   : )) وروي على لساك أبي بكر الصدديي قولد  . 

((لح   فأ  ْسقِد أَحبص  ليَّ مد  أْك أَْقدَرأَ فدأ
18
فدي البيداك ( هدـ 411ت ) ويدروي العداح  . 

، ادائوا يلح دوك لعددك (صدلى هللا عليد  وآلد  وسدلك )  ل، أك  م  صحابة الرسو  والتبيي

 ك  صددليَب بدد  سدد اك ال مددري  : )) قددال ، قدددرتلك علددى لفدد  بعدد  حددرو  العربيددة 

(  ئ دك للداا ث : ) الرومي ــ صاحب رسول هللا صلى هللا علي  وآل  وسدلك ـدـ اداك يقدول 

((يريد  ئ ك لحاا ث ، أي هالك ، م  الحي  وهو اللدي  
14
ولدك يكد  اللحد  محصدوراع .  

بددل تعددد ى  لددك  لددى األمددرا  ، ممدد  لددك يكوئددوا عددارفي  قواعددد الل ددة ، بعامددة ال دداس 

 ك  الم حددد ث ي حددد ث ( : )).. هددـ 341ت )قددال أحمددد بدد  فددارس ، والفطبددا  والفقلددا  

...((  يؤل   فيلح  والفقي، فيلح  
13
وواسدعاع ، والل ح   االصددى يتدردد تدردداع سدريعاع . 

                                                 
12

دار   -محمد جاد المولى وآ روك   -بشرح   -المزهر في علوك الل ة وأئواعلا   -السيوطي  - 

 .4/340هـ  8414 - حيا  الكتب العربية 
18

 .4/347المصدر ئفس    - 
14

القاهرة   -عبد السيك محمد هاروك   -تحقيي   -البياك والتبيي    -(هـ411ت)العاح   - 

 .باب اللح    4/482 - 8401
13

 . 31/الصاحبي -ب  فارس   - 



: ))  يدروى أك  ، فم  متاهر اللحد  فدي القدرآك الكدريك ، حتى تعل ى في متاهر اويرة 

األميدر أفصدم مد  : قدال، أتعددئي ألحد  ؟ : الحعاا ب  يوس  ، قال ليحيى بد  يعمدر 

: فقدال يحيدى . يعتمدوك عدزااك  األمدرا  وادائوا ، عزم  عليدك لتفبرئدي : قال.  ا  

: )) قدرأَت : قال،  ا  أا ع ل ، ففي أي  اي   م  اتاب هللا ؟ : قال . ئعك في اتاب هللا 

دددْك َوَعِشدددْيَرت ك ك َوأَْمدددَوالث  ك  ْك َوأْزَواج  ْك َو ْ دددَوائ ك  ْك َوأْب ددداؤا  ْوهَدددا ٱق دددْل  ْك َاددداَك آبَددداؤا  ْقتََرْفت م 

دْول َوتَِعاَرةث تَْفَشوْ  ْك ِمدْ  هللا َرس  ((َك َاَساَدها َوَمَساِاْ  تَْرَضدْوئَلَا أَحدبَّ  لَدْيك 
12
) فترفدع .  

((  ك التسمع ي ألح  بعدها ف فداه  لدى  راسداك : وهو م صوب قال ( أَحب  
11
وم د  . 

: قدال العداح  . أيضا  أك  الحس  البصري ، ااك ي فطئ في قرا ة حدرفي  مد  القدرآك 

لِددد الحسدد  فددي))  ََ والحددر  (( . ص  َوالق ددْرآك  : )) حددرفي  مدد  القددرآك موددل قولدد   و

لَْ  بِِ  الش ياطوك: )) اآل ر  ((  ((َوَما تَ َز 
10
ُِ ))والصدواب هدو .   ((ص ، َوالق دْرآِك

17
 

دديَاِطْي   )) ،واآليددة األ ددرى ( القددرآك ) بكسددر المددة .  لَددْ  بِددِ  الش  ((َوَمددا تَ َزَّ
11
   قددرأ . 

ومد  اللحد  فدي قدرا ة القدرآك الكدريك  مدا (. الشدياطي  ) ل وك  واو بي  اليا  وا ةبزياد

وي أك  علي دداع  ..((ال يأالدد   ال  الفدداطاي : سددمع  عرابيدداع يقددرأ ( : )) عليدد  السدديك )ر 
14

  .

ل     ال  الَفاِطا ْوَك  )) والصواب أْك يقرأ  (( ال يَأْا 
02
غ .   .ألك  االستو ا  ه ا مفر 

يزيد مدولى ابد  عدوك )) م  لح  ، ما رواه العاح  ع     ومما ااع بي  ال اس        

يدا ضدميا  ، : ااك رجلث بالبصرة  ل  جارية تسم ى ظميا  ، فكاك   ا دعاها قدال : قال 

ا َي در عليد  ابد  المقفدع مدرتي  أو يييداع : قل : فقال اب  المقفع . بالضاد  يا ظميا  ، فلم 

((هي جاريتي أو جاريتك : قال ل  
08
. 

                                                 
12

 .42/ م  اآلية -التوبة  - 
11

 . 43/أ بار ال حويي  البصريي   -السيرافي  - 
10

 . 4/484البياك والتبيي    -عاح  ال - 
17

 .8/ اآلية  -سورة ص   -  
11

 .482/اآلية   -الشعرا   - 
14

محمدد بد  محمدد  -تحقيدي  -الفصول الملمدة فدي أصدول األامدة  -(هـ8822ت)الحر العاملي  - 

 .8/014هـ  8281قك   -حسي  القااي ي 
02

 .37/اآلية   -الحاقة  - 
08

 .488/ 4البياك والتبيي    -العاح   - 



دع  هذه الزيادة في ائتشار  اللح   لى ظلور العلك المياك الدذي يقضدي عليد  ،        

فكاك علدك ال حدو بأصدول  ، ومباداد  سديحاع م شدلراع بوجد  اللحد  ، واليحد ،  صديحاع 

 .ل لس  

 :  ك ه ا  أسباب أد ت  لى ظلور ال حو العربي ، يمك   يعازها بما يأتي          

لقرآك الكريك ، والس  َّة ال بوية الشريفة ، م  د دول اللحد   ليلدا ، الحفاظ على ل ة ا -8

ألك  القددرآك الكددريك هددو الدسددتور ا،سدديمي الشددامل ، لكددل دقددااي الحيدداة  ا،سدديمية  

هدتَّك العدرب بعلدك ال حدو ، الدذي ٱلدذلك  . عباداتلا ومعاميتلدا ، ويد ت ك حيداة المعتمدع  

وقدد قدال بوجدود العامدل . ا ة ال صدوص القرآئيدة يضبطوك ب  لسائلك  في يلح وك بقدر

الدي ي لكوئ  ضرورة م  ضرورات ظلور ال حو، الدداتور ادوقي ضدي  الدذي حددد 

م لا الدي ي  ، أما البواعث  الدي ية فترجع  لى الحرص الشديد علدى )) عوامل مفتلفة 

الفصداحة ، أدا  ئصوص الذار الحكيك أدا ع فصديحاع سدليماع  لدى أبعدد حددود السديمة  و

((و اصة بعد أك أ ذ  اللح  يشديع علدى األلسد ة 
04
وتبعتد  فدي هدذا الدرأي الدداتورة . 

 ديعة الحديوي
03
واذلك الداتور تمداك حسداك  الدذي يدرى ، أك  العامدل الددي ي ، أحدد . 

العامددل الدددي ي ، )) جتمعدد  فددي  قامددة  صددرح ال حددو العربددي ، هددي ٱيييددة عوامددل 

((السياسي والعامل القومي ، والعامل 
02
. 

 .فذ ك ي َعد    العامل الدي ي  سبباع رايساع م  أسباب ئشو  ال حو العربي        

بَّ العرب الشديد  عربيتلك  ، وتعلقلك بلا ،  دفعلك  لى التدألي   فدي قواعدد علدكف   -4 ح 

قال الداتور  بدراهيك . يحاف  على سيمتلا  ، ويلتك بلا ، فالعرب مععبوك جداع بل تلك 

وم   ععابلك بالعربية  أئ لا ع ددهك فاقد   سداار الل دات ( : )) رحم  هللا ) لسامرااي ا

عوجدداا مددا يوجددد فددي َيرهددا مدد  فددي يوجددد مدد  الوقددل وا ... فددي رادداقة  ألفاظلددا 

((الل ات
01
. 

                                                 
04

 .8401/88  -مصر   -دار المعار    -المدارس ال حوية   -اوقي . د: ضي   - 
03

 . 01،  02، 03/  8418  -ب داد   -المدارس ال حوية   - ديعة . د: الحديوي / ي تر  - 
02

اك . د: حس اك  -  ال حدو ، فقد   -دراسة اِستيمولوجية  للفكدر الل دوي ع دد العدرب ) األصول   -تم 

 . اوما بعده 43/  8411ب داد  -( ، البيَة الل ة 
01

 . 88/ فق  الل ة المقارك  -السامرااي  - 



اال دددتيط بدددي  العدددرب وَيدددرهك مددد  األقدددواك  الدا لدددة فدددي ا،سددديك ، علدددى أيدددر  -3

قدال . ى  لك  لى ايوع اللساك األععمي في الوسدد العربدي الفتوحات ا،سيمية ، فأد  

لدك  الدذي اداك فدي أيددي  : ))اب   لدوك  فلما جدا  ا،سديك وفدارقوا الحعداز لطلدب الم 

األمك والدول ، و الطوا الععك ت ي رت تلك الملكة بما ألقى  ليلا السمع  مد  المفالفدات 

ففسددت بمدا أ لقدي  ليلدا ممدا ي ايرهدا . التي للمتعدربي  ، والسدمع أبدو الملكدات اللسدائية 

... ((عتيداد السدمع ٱلع وحلا  ليد  ب
00
قتضدى ٱواال دتيط تسدبب فدي اديوع اللحد  ، و. 

وجود اللح  ، ظلور علك ال حو لتصحيم المسدار الل دوي ،  وأيضداع تلددي ا مقولدة ابد  

الل دوي ،  لدوك  لى القول بفسداد البيادة الل ويدة ، المتسدبب بلدا اال دتيط البشدري ، و

ضد  العبدارات العربيدة السدليمة ))  لدك ، فقدد وم  ي ك  يـَق ل الحر  العربي ئتيعدة  تعر 

(( لى اي  َير قليل م  الفساد ودع  الضرورة  لى تقويك اللساك العربي 
07

  . 

ئفلا  لدى القدول  ك  اللحد  والعوامدل المدذاورة آئفداع دعد  العدرب   لدى التفكيدر        

علددك ال حددو ، ليكددوك السدديح الموجدد  داامدداع بوجدد  اللحدد  ، ي صدداك بدد  بتكددار ٱعمليدداع ، ب

 .اللساك، وي عَر  ب  َحس  الكيك  م  رديا   
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 . 334/ المقدمة  -اب   لدوك  - 
07
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 الثال 

علمـــاال البـــار َن                         

 َمناَجهم

 

.  متأئية م دذ ئشدوا  ، أواسدد القدرك األول  اللعدري  سار ال حو العربي بفطى         

ر تدريعياع ، علدى يدد علمدا  أفدذا  ، ئدذروا حيداتلك للددي  والعلدك فقدد  وقدد . ي كَّ بدأ يتطو 

دوا بأهميدة  بتدداع ٱتزايد عدد الملتمي  بدراسة ال حو العربدي ، مد  العدرب لكدوئلك أحس 

  اتددابلك ، وتقددويك ألسدد تلك ، وتحفدد  هددذا العلددك الو ددر بمادتدد  ، وا،فددادة م لددا فددي حفدد

وبدال تر لكودرة دارسدي . عربيتلك بصيبتلا ، وقوتلا م  دوك تحريد  ، أو تصدحي  

(هددـ  14ت ) ا صددر بدد  عاصددك . ال حددو العربددي مدد  علمددا  أجددي  أفددذا  
01
، وعبددد  

                                                 
01

 .43/لبا ئزهة اال -اب  االئباري / ي تر  - 



(هـ  887ت )الرحم  ب  هرمز 
04
) ، واأل فدش األابدر عبدد الحميدد بد  عبدد المعيدد  

(هـ  887ت 
72

(هدـ 824ت )، وعيسى بد  عمدر
78
هدـ  814ت )، ويدوئا بد  حبيدب  

)
74
(هـ 814ت )، والكسااي  

73
ا  .  (هدـ  427ت )والفر 

72
(هدـ 448ت )، ويعلدب  

71
 

 .، وَيرهك اوير 

ي ي عشددر عالمدداع مدد  علمددا  ال حددو البددارزي  ، وقددد ٱوسددتكوك ع ايددة البحددث بدد          

 لك ، فم  سبي في الزم  لتأصيل ال حدو أ  تيروا على وفي أساف علمية يابتة في ال م

هتمدداك أاوددر الدراسددات ٱ،  لددى الكوددرة الواضددحة فددي طددرح المسدداال ال حويددة ، واددذلك 

بلؤال  العلما  ، وما لديلك م  أهمية  واضحة في مسيرة العربية ، فصار ترتيبلك مد  

مددا  ، القدرك األول اللعددري حتددى القدرك العااددر ، ولددك تكدد  ع ايدة البحددث بلددؤال  العل

 .ع  َيرهك ال بحسب موضع  م  البحث  ثو ئما سيتحد

ئتل   لى هذا الحد ، بدل هدي ٱوهذا اليع ي أك  حراة الدراسة والتألي  في ال حو        

 تصددار، ٱوقددد ت دداول البحددث هددؤال  العلمددا  بالدراسددة ب. حراددة مت اميددة ، ومسددتمرة 

ة الدراسددات بشددأئلك وفددي ولكوددر. ئتددراع أليددرهك الواضددم فددي مسدديرة ال حددو العربددي 

   ئ ِشددَرْت فددي مسدديرة هددؤال  اتددبث وتددراجك . مفتلدد  الف ددوك التددي ورد للددك  اددر فيلددا 

، ومددا تددزال البحددوث فدديلك تتددوالى فددي ميددادي  العلددك مدد  جامعددات  َُ قددديماع ، وحددديواع

 :وهؤال  العلما  الذي  سيت اوللك البحث هك . وحوزات دي ية 

 (هـ  96ت ) أبو األسود الدؤلي : أوال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
04

  -مشداهير علمدا  األمصدار وأعديك فقلدا  األقطدار -( هدـ312ت)أبو حداتك : البستي / ي تر   - 

 . 847/ هـ  8288دار الوفا     - 8ط   -مرزوت علي  براهيك   -تحقيي 
72

 .22/ئزهة االلبا  -اب  االئباري - 
78

 . 01/الفلرس    -اب  ال ديك  - 
74

 . 00/المصدر ئفس    - 
73

 . 72/مراتب ال حويي   -الطيب الل وي أبو - 
72

محمدد أبدو   -تحقيدي   -ب يدة الوعداة فدي طبقدات الل دويي  وال حداة   -( هدـ488ت)السديوطي  - 

 . 4/333  8402القاهرة  -الفضل  براهيك 
71

 . 840/ 8المصدر ئفس   - 



هو ظالك ب  عمر ب  سدفياك ، وا يتد  أبدو األسدود الددؤلي البصدري ، أول مد            

أسددا ال حددو
70
ـددـ بتوجيدد  مدد  ا،مدداك علددي عليدد  السدديك ـددـ وقددد اوددرت الروايددات فددي  

ك الحديث ع  بعضلا  ، ويمكد  َعدد    أبدي األسدود  صداحب أول وضع  ال حو ، وقد تقد 

 .  طوات في تأسيا المضموك ال حوي أو األبواب ال حوية 

ألبددي األسددود الفضددل الددوافر فددي بددد  : )) وقددد عب ددر الط طدداوي عدد   لددك بقولدد         

زدهر على ادر  الزمداك ، بذضدافة اليحدي   لدى السدابي ٱال رس الذي ئما وترعرع ، و

((دع  بتٱستدرا  وما ٱما 
77
وقد قال في  اوير م  العلما   يدراع ومددحوا لد  صد يع  .   

سددت  العربيددة ، وفددتم ٱوادداك أول َمددْ  ( : )) هددـ  438ت ) ، مدد   لددك قددول ابدد  سددي ك 

((بابلا ، وأئلدج سدبيللا ووضدع قياسدلا ، أبدو األسدود الددؤلي
71
وقدد أفداد العربيدة بمدا . 

دا : )) ئلدا  طدوة أْولدى أجراه م  ئقد المصح  ، ووضع  أبواب ال حو او وا د  الم 

...((وضددع  بابدداع مدد  أبددواب ال حددو 
74
ومدد  تيميددذه يحيددى بدد  يعمددر العدددوائي ، .  

وئصر ب  عاصك( ع بسة الفيل) وع بسة ب  معداك 
12
. 

 

(هـ  571ت ) الخايل بن أحمد الفراهيدي : ثاني ا 
 5
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفليددل بدد  أحمددد بدد  عمددر بدد  تمدديك الفراهيدددي البصددري ، أبددو عبددد الددرحم         

ددميَّ . صدداحب اتدداب العددي  ، وعلددك العددروض  بعددد ( أحمددد ) ويقددال  ك  أبدداه أول مدد  س 

ي َعدد  الفليدل بد  أحمدد الفراهيددي ، عقليدة فدذ  ةث ، ( . صلى هللا عليد  وآلد  وسدلك ) ال بي 

والفليددل أول مدد  قددال ،بتكددر مدد  علددوك ، عالمدداع جلددييع زاهددداع ٱره ، فيمددا وئاب ددة عصدد

                                                 
70

القسك  -8400دمشي  -سليل زا ار -تحقيي -اتاب الطبقات ع  أبي عمرالفي اط  -اب   ياط   - 

 . 214/األول 
77

 . 41/ئشأة ال حو  -الط طاوي  - 
71

القداهرة   -محمدود محمدد اداار   -تحقيي   -طبقات فحول الشعرا    -( هـ438ت)اب  سي ك  - 

8414 8/1 . 
74

 .  81وقد تقد م  ا،اارة  ليلا في ص .  84/ ئزهة األلبا  -اب  االئباري  - 
12

الك ددوز الذهبيددة فددي اددرح  -محمددد علددي : ، والملدددي  01/ الفلرسدد  -ابدد  ال ددديك / ي تددر  - 

 .8/43  8472  -ال ع  األار    -مطبعة اآلداب  -و عراب اواهد سيبوي  الشعرية 
18

/ مراتدب ال حدويي   -، وأبو الطيب الل وي  117/ 8ب ية الوعاة  -السيوطي / ي تر ترجمت   - 

 .  21/ ئزهة األلبا   -، واب  االئباري  47



روى أبدو : )) بالحراات ا،عرابيدة ، وأيبد  رموزهدا ، فقدد ورد فدي اتداب الحدرو  

الشدكل الدذي فدي الكتدب مد  : )) الحس  ب  ايساك ع  محمد ب  يزيد المبدرد أئ د  قدال 

مة واو صدد يرة فددي أعلددى عمددل الفليددل  ،وهددو مددأ و  مدد  صددور الحددرو  ، فالضدد

الحددر  ، لدداي تلتددبا بددالواو المكتوبددة ، والكسددرة يددا  تحدد  الحددر  ، والفتحددة ألدد  

(( مبسوطة فوت الحر  
14
وفات علك الفليل ا ل  التصورات حتى أك  اب  المقفدع قدال . 

((رأي   رجيع عقلد  أابدر مد  علمد  : اي  رأيَ  الفليل ؟ قال: )) ع   حي  س اِل 
13
  .

ئقددل )) لددى يددده ال حددو ، وأصددبم علمدداع ل وي دداع يميددل  لددى العقددل والم طددي ،    اسددتقر ع

الفليل ال حو مد  مرحلدة اداك فيلدا ال حدو مدايزال  حدااراع  متدردداع يحبدو تدارةع ويسدتقيك 

تارة أ رى ، حتى أ ذ الفليل بيده ، فأئلج ل  سدبيل  ، وأوضدم لد  طريقد  ، وبدي   فيد  

((العلل ووضع ل  المقاييا
12
. 

وااك الفليل يأ ذ عد  العدرب ، ويعلدل لكيملدك ، ويضدع عليد  قياسدات فقدد قدال       

عتمد الفليل في تأصديل  لقواعدد ال حدو و قامدة ب يائد  علدى السدماع ٱ: )) اوقي ضي  

((والتعليل والقياس 
11
تتلمذ علدى يديد  ، األصدمعي ، وال ضدر بد  ادميل، وعلدي بد  . 

وصاحب الكتابئصر العلضمي ، وأبو مؤرا السدوسي ، 
10
. 

يروة علمية هاالة ، ت لل م لدا األجيدال ، وت َعدد  مد  ( رحم  هللا ) وقد تر  الفليل       

العددي  الددذي ي عددد  أول المعدداجك : م لددا . الشددواهد الفالدددة علددى قدددرة الرجددل و بداعدد  

العربيددة، واتدداب العددروض ، واتدداب الشددواهد ،  واتدداب ا،يقدداع ، واتدداب العمددل ، 

 قد ، واتاب الحرو  ، واتاب الحرااتواتاب ال
17
  . 

وم لج الفليل على ما يبدو م  استقرا  المصادر التي ت اول  سديرت  ، وعلمد           

سديد أهدل ))    جعل  صاحب اتاب ئزهة األلبدا  . مب ي على السماع والقياس والتعليل

                                                 
14

 .المقدمة  8404/2  - 8ط -القاهرة   -رمضاك عبد التواب . د  -تحقيي -الحرو   -الفليل  - 
13

بيدي   -    .21/طبقات ال حويي  والل ويي   -الز 
12

ط   -دارالمعدار   -( ئشدأتلا وتطورهدا ) مدرسة البصدرة ال حويدة  -عبد الرحم  . د: السيد  - 

 . 217/ 8401  -مصر   - 8
11

 . 20/  -ال حوية  المدارس -ضي   - 
10

 . 111/ 8ب ية الوعاة   -السيوطي / ي تر  -  
17

عبدد . د: السديد ، و 8/34الك وز الذهبيدة  -، والملدي  42/الحرو   -الفليل /ي تر في  لك  - 

 . 217/ مدرسة البصرة  -الرحم  



لمسدداال سددتفراا اٱاألدب قاطبددة فددي علمدد  وزهددده ، وال ايددة فددي تصددحيم القيدداس و

((ال حوية وتعليل  
11
دد ال حدو ، ومدد  أط ابد  ، وَسدب ب عللد  )) والفليدل .   هدو الدذي بس 

وفتي معائي  وأوضم الِحَعاا فيد  ، حتدى بلدغ أقصدى حددوده، وائتلدى  لدى أبعدد َايتد  

))
14
. 

سدتمد َدذا ه مد  الفليدل بد  ٱوَعد  الداتور ملدي المفزومي ، ال حدو ااا داع حي داع ،       

رأي ددا الدددرس ال حددوي ااا دداع حي دداع  يتسددك بال ضددج واالاتمددال، وادداك : )) قددال أحمددد، ف

((الفليل ب  أحمد الفراهيددي: ال حوي الذي م ح  ال ضج واالاتمال هو 
42
أك  الفليدل . 

مدرسة علمية فدي ادفا واحدد ، أعطداه هللا تعدالى َ دى بدالعلوك ، فأسددى بلدا  دمدة 

 .جليلة لل ة وطيبلا 

لداتور محمد علي الحسي ي ، أك  الفليل أول م  ابتدع المععك الصدوتي  وقال ب  ا      

مدرسددة الفليددل المعروفددة بمدرسددة المععددك : )) مدد   دديل مععددك العددي  ،    يقددول 

ددل   األصددواتي المتمولددة فددي اتابددة العددي  ، هددو أول مععددك ل ددوي فددي الدددئيا  يفطددد لك 

ديواع بعلدددك األصدددوات مفدددردات الل دددة ويقدددوك علدددى مددد لج أصدددواتي دقيدددي يعدددر   حددد

((الل وية
48
َمددة الدواو : )) وقد ئتَّر الفليل في مساال اويدرة ، م لدا فدي الل دة    قدال . 

تصير  لى أصللا ، واذلك أل  اليا  مد  اليدا   التلمدز  ئمدا مدد وا فدي ل دة الديم   ام ل

((با  ف ْعلى  لك يب ى ويحتذى 
44
اليَدوك ) مد (  أْفَعْلد )لو ب يد  : ))وااك يقول أيضاع .  

أْيوْمد  ) واداك األصدل ( أيَّْمدَ  : ) لقل  ( أْطيَْب َ ) و ( أْجَوْدَت : ) في قول م  قال ( 

( ((َسي د ) ولك  ائقلب  الواو لليا  التي قبللا اما فعل  في (  
43
 . 

قدال الفليدل : )) مت  اتاب سديبوي  م لدا مد   لدك مدويع ٱأما المساال ال حوية ، فقد      

ده ب: رحم  هللا  سدك يكدوك عطفداع عليد  ، ٱ  ا قل  يا هذا وأئ  تريد أك تق  علي  يك تؤا 

 ْك ِاْاَ  َرفَْعَ  ، و ْك ِاْاَ  ئََصْبَ  ، و لك قولك ياهذا زيدد ث ، و ْك : فأئ  في  بالفيار 
                                                 

11
 . 20و 21/ئزهة األلبا   -اب  االئباري  - 

14
 . 8/24المزهر   -السيوطي  - 

42
 . 71/ 8414ب داد  -4ط  -الفراهيدي عبقري م  البصرة  -ملدي . د :لمفزومي ا -  

48
 يددراك  -8ط  -علددك الل ددة التوحيدددي بددي  ال تريددة والتطبيددي  -محمددد علددي . د: الحسددي ي  - 

8447/10. 
44

 . 1/222العي   -الفليل  - 
43

د  -   . 8/424   8444بيروت   -حس  حمد   -تحقيي   -المقتضب  -( هـ411ت)المبر 



.... ((يدا تمديك  أجمعدوك وأجمعدي  : ِاْاَ   قل  زيداع ، يصدير اقولدك 
42

، وه دا يتحددث 

 .سك ا،اارة ع  الوق  مع ا

 ك  الفتحددة والكسددرة والضددمة زوااددد وهدد   يلحقددَ  : )) ومدد  آراادد  أيضدداع قددال        

((الحرو  ليوصل  لدى الدتكلك بد  ، والب دا  هدو السداا  ال زيدادة فيد  
41
أك  ))،ويدرى  

((همزة االسك زيدت في  للتوصل  لى ال طي بالسداا  
40
وممدا ي دؤير ع د  مد  مسداال . 

أئ لدا ( ال سديما زيددف ) فدي : ))    قدال ( مودل ) بم زلدة ( ال سدي ما )  في ال حو أئ د  جعدل

والسيما زيدث اقوللك َدْع َزْيددث ، واقولد  : وما ل وث ، وقال ( وال ِمْوَل َزْيدف : قولك : )مول 

َضة ع :)) ((َموَيع ما بَْعو 
47
(  ((ِمْولَ )، فَِسي    في هذا الموضع بم زلة  

41
 . 

للفليدددل عقليدددة تراددد  أيرهدددا فدددي ال حدددو العربدددي بوضدددوح، فدددأاور  وأرى أك           

الدارسدوك مدد  االهتمدداك بدد  ألجدل  لددك ، فلددو ي َعددد    مدرسدة  وحددده لوصددم التعبيددر لمددا 

 .وهب  هللا م  عبقرية ابتدع  في علوك متعددة 

     

 (هـ 1 5ت ) سيبويه : ثالثا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويع دي رااحدة التفداح(  سديبوي  ) هو عمرو بد  عومداك بد  ق بدر المل قدب بدـ          
44
 .

)) عالكث جليلث َزير  العلك ، اوير  الحف  ، بارعث في البياك ، فصيم  اللساك ، جي دد  الفدد 

وأئ دد  ادداك مدد  العلددك ،وَددزارة األدب ، واوددرة الحفدد  ، وحسدد  ا،اددارة ،وفصدداحة 

وملوايددة المعالسددة ، واددرك العشددرة ، وبيَددة المكاتبددة ، اللسدداك، وبراعددة البيدداك ، 

                                                 
42

-8474مصر   -4ط  -عبد السيك محمد هاروك  -تحقيي   -الكتاب   -( هـ812ت) سيبوي   - 

4/844 . 
41

 .4/381المصدر ئفس   - 
40

 .4/00المصدرئفس    - 
47

 . 40/م  اآلية   -سورة البقرة  - 
41

 . 410/ 4الكتاب  -سيبوي   - 
44

طبقدات ال حدويي  والل دويي   -بيددي ، والز   4/444ب يدة الوعداة  -السديوطي /   ي تر ترجمت - 

الكتداب  -، وسديبوي    7/ 8471ب دداد   -سديبوي  حياتد  واتابد    - ديعة . د: ، والحديوي  821/

 .  مقدمة المحقي  8/4



وحدديوة المفاطبددة ، وجددودة الفددد ، وصددحة القريحددة ، وقددرب ا،فلدداك ، ووضددوح 

((الشرح ، وعذوبة الم طي على ما ليا علي  أحد مم  تقد م  أو تأ ر ع   
822
. 

 فددش وتل مددذ علددى يددد الفليددل  ، ويددوئا  بدد  حبيددب  ، وعيسددى بدد  عمددر ،  واأل      

  ا قال سيبوي  وجدب  ْك ي صد ي )) األابر  فأععب ال اس  بعلم ، وفصاحت  ، فتراهك 

ال دداس ، ولددو ادداك الددذي سددمع لددك يفلددك ، ولددو ادداك الددذي قددال فددي مددوط  االستشددلاد 

))
828
والذي يريد معرفة سيبوي  ع  قرب ، فليطَّلع على اتاب ، ليعر  قيمة الرجدل ، .

ويكفددي : )) ة  ه دد  ، تقددول الددداتورة  ديعددة الحددديوي فلددو دليددل علمدد  ال زيددر ، َوِحددد  

ق  في علك ال حو  اصة اتاب  الكبير الذي أل ف  فدي ال حدو  ((داللة على علم  وتفو 
824
  .

وقددد أئددتج سدديبوي  اتابدد  الفالددد ،  دمددة للعربيددة وعلوملددا، والددذي ب لددر ال دداس بدد  ، 

وه  ((قرآك ال حو ))فأععبلك حتى سمص
823
  ألمدع الكتدب التدي أ لفد  فدي وي َعد  الكتاب م. 

ال حو العربي ، ضم    آرا ه وأرا  ايو  ، وقد قدال فيد  اويدر مد  العلمدا  ، فلدذا أبدو 

اه : ))الطيب الل وي يقو ل  وهو أعلك ال اس بال حو بعد الفليل ، وألد  اتابد  الدذي سدم 

((ال دداس قددرآك ال حددو ، وعقددد أبوابدد  بلفتدد  ولفدد  الفليددل 
822

عدداع وصددار الكتدداب م ل.  

اع ع د مؤر ي ال حو ، والعاملي  في    . ئحوياع  الداع ، وملم 

ددم   مدد  مددادة علميددة ، واستشددلاد يموددل وحددده ظدداهرة        وأعتقدد أك  الكتدداب بمددا يتض 

تبع  سيبوي  ي َعد  ي بوعاع تَ ذ ى م   ال حدو ٱفريدة في التألي  ال حوي ، وأك  الم لج الذي 

، وبقي الكتاب ئسيعاع متكاميع بمادت  ، فكاك مؤلَّفداع فريدداع  اويراع ، والذي عقده في اتاب 

ددم   مدد  مدد لج أسدا فيدد  صدداحب  القاعدددة للتددألي  ال حددوي ،     فدي عصددره ، ومددا تض 

ل  علدى  ابتدأه  بمقدمة في أئواع الكلك وبعدها أبواب الكيك، وبتص ي  م سعك يعتمد أو 

لد   سدت تاا الدداتور البكدا  هدذا األمدر فدي وقدد اداك ا. آ ره ، ويعود سبب آ ره  لى أو 

مدد  ال احيددة الم لعيددة اتضددم أك  الكتدداب ابتدددأ بمقدمددة فددي : )) َايددة الدقددة ، حددي  قددال 

ا،سد اد وأحوالد  ، يدك توالد  األبدواب  فدي تصد ي  : أئواع الكلدك ومعاريد  ، وأبوابد  

                                                 
822

بيدي   -   . 821/طبقات ال حويي  والل ويي   -الز 
828

 . 214/مدرسة البصرة  -عبد الرحم  . د: السيد   - 
824

 . 33/   حيات  واتاب  سيبوي -الحديوي  - 
823

 . 01/مراتب ال حويي    -أبو الطيب الل وي  - 
822

 . 4/221المزهر  -السيوطي / ، وي تر  01/ المصدر ئفس    - 



ك ياكِ  على أول م لا   ، فقدد ب دى  ضدطرب م لعد ٱ تل ئتام  ودقيي على وج  لو ق د 

ل   ل  على آ ره ، وتعل ي يائي  بسبب أو  ... ((أو 
821
وقد ااك سديبوي  يستشدلد بدالقرآك .  

الكريك باالعتماد على القرا ات القرآئية المفتلفة ، واويراع ما يستشدلد بالشدعر العربدي 

، وقلدييع مددا أ دذ بالحددديث ال بدوي الشددري 
820
وقددد لقدي الكتدداب اهتمامداع واسددعاع مدد  .   

 .سي  ، قديماع وحديواع ، فأ ذ ال حو ع  سيبوي  األ فش األوسد وقطرب الدار

واألمددر : ))ومدد  المسدداال التددي ئتَّرهددا سدديبوي  فددي بدداب األمددر وال لددي  قولدد          

وال لي يفتار فيلما ال صب في االسك الذي يب ى علي  الفعل ، ويب دى علدى الفعدل، امدا 

ألمدر وال لدي  ئمدا همدا للفعدل ، امدا أك  حدرو  ا تيدر  لدك فدي بداب االسدتفلاك ه ألك  ا

االستفلاك بالفعل أْولدى ، واداك األصدل فيلدا أْك يبتددأ بالفعدل قبدل االسدك ، فلكدذا األمدر 

((وال لي ، ألئ لما ال يقعاك  ال  بالفعل ، متلراع أو مضمراع 
827
. 

علدك أك  ا: )) قدال سديبوي  (. َمدْ  )بمع دى الموصدولية فتكدوك بم زلدة ( أي ) ويرى     

أي ص أفضل  ، وأي  القدوك : ، أال ترى أئ ك تقول (َمْ  ) أي اع مضافاع وَير مضا  بم زلة  

، امدا أك زيدداع وزيدَد ( َمدْ  ) فصار المضا  وَير المضا  يعريداك معدرى . أفضل  

ْس  ، والق دْبم  احدال  م اة  يعرياك معرى عمرو ، فحال المضا  في ا،عراب ، والح 

ْسدد َى : ))   عددزَّ وجددلَّ قددال هللا. المفددرد َو  فَلَدد   األْسددَما   الح  ((أي ددا َ َمددا تَددْدع 
821
ددَ  .   فََحس 

ْس ِِ  مضافاع  اأئ دك . أي لا تشدا   لدك ، فتشدا   صدلة ث ألي لدا حتدى امدل آسدماع :  وتقول . َاح 

((الذي تشا  لك : قلت  
824
 . 

 (هـ  1 5ت ) المبرد : رابعا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
821

دار الشدؤوك الوقافيدة   -مد لج اتداب سديبوي  فدي التقدويك ال حدوي   -محمدد اداظك . د: البكا   - 

 . 212/ 8414  -العامة ب داد 
820

 . 801و  832/ سيبوي  حيات  واتاب   - الحديوي/ي تر  - 
827

 . 8/837الكتاب  -سيبوي   - 
821

 .882/ م  اآلية   -ا،سرا    - 
824

 . 4/341الكتاب  -سيبوي   - 



د          هو أبو العبداس محمدد بد  يزيدد بد  عبدد األابدر األزدي البصدري  المبدر 
882
  .

((ئتل   لي  رياسة ال حو والل ة بالبصرة ٱ))  ماك العربية في زمائ  و
888
أ ذ ال حدو .  

((أبي عمر العرمي ، وأبي عوماك المازئي ، وأبدي حداتك السعسدتائي))ع  
884
اداك .  

دوئما َيره مم  عاصروه أو تتلمذوا مع  ، وقد  ار السيوطي فدي المزهدر أئ د  بارعاع 

د فلدك يكد  :  )) أ ذ ال حو ع  المازئي والعرمي  جماعة برع مد لك أبدو العبداس المبدر 

((مول   هفي وقت  وال بعد
883
د حي ما سدمع ال داس المدازئي ي اديد  .  : ق دْك )) ولقب بالمبر 

د والموب   للح ((ي فأئ  المبر 
882
. 

ددلَّ وقتدد  ، حتددى أ ددذ ع دد  اويددر مدد  طدديب الل ددة  ، ممدد         د العلددك ج  أعطددى المبددر 

، ( هدددـ 388ت ) أصدددبحوا فيمدددا بعدددد يشدددار  لددديلك والدددى علملدددك ، مددد لك ه  الزجددداا 

ت )، وابدد  السددراا ( هددـ  381ت ) واأل فددش الصدد ير أبددو الحسدد  علددي بدد  سددليماك 

ار (هـ  380 (هـ  384ت )،واب  عم 
881
، وابد  درسدتوي  ( هدـ 331ت )والصولي  ، 

وَيرهك( هـ 327ت ) 
880
. 

د رجددل عتدديك القدددر بمددا لديدد  مدد  علددك ،وأدب ، وأ دديت جعلتدد   مامدداع،           والمبددر 

ي َعد    جييع فدي العلدك ، و ليد  أفضد  مقداالت : )) يقتدى ب  ، حتى وصف  اب  ج ي بأئ   

رها ، و ((أجرى الفروع والعلدل والمقداييا عليلدا أصحاب ا ، وهو الذ ي ئقللا وقرَّ
887
 

معدائي القدرآك ، الكامدل فدي الل دة ))  ، وقد تر  يروة ل وية وأدبيدة مد  ضدم لا اتبد  

                                                 
882

بيدي / ي تر في ترجمت   -  ئزهدة -، وابد  االئبداري  828/طبقدات ال حدويي  والل دويي    -الز 

ال عددوك الزاهددرة فددي ملددو  مصددر   -(هددـ172ت )و جمددال الدددي  أبددي المحاسدد   ، 802/األلبددا  

 . 8/404ب ية الوعاة  -، والسيوطي 3/887 -8403مصر  -والقاهرة 
888

 .3/887ال عوك الزاهرة  -أبو المحاس   - 
884

 .802/ ئزهة األلبا   -اب  االئباري  - 
883

 . 4/221المزهر  -السيوطي  - 
882

 . 8/404ب ية الوعاة  -السيوطي  - 
881

ار الوقفي الكاتب  أبو العباس أحمد ب  -  ، ل  مد  الكتدب ( هـ 384ت)عبيد هللا ب  محمد ب  عم 

/ الفلرسد  -ابد  ال دديك /، ي تدر ترجمتد  (المبيضة في أ بارآل أبي طالدب ، وموالدب أبدي ئدواس)

422 . 
880

 .وما بعدها  43/الفلرس   -، واب  ال ديك 801/ئزهة األلبا  -اب  االئباري /ي تر - 
887

دمشددي  - 8ط -حسدد  ه ددداوي  -تحقيددي  -سددر صدد عة ا،عددراب  -( هددـ 344ت)ابدد  ج ددي  - 

 .8/42المقتضب  -المبرد / ، وي تر  8/844 8411



واألدب ، المقتضددب ، الروضددة، المقصددور و الممدددود ،  عددراب القددرآك، الددرد علددى 

((سيبوي  
881
. 

د م دداظرات أدبيددة اويددرة مددع أبددي العبدداس يعلددب         ، الددذي ( هددـ  448ت ) وللمبددر 

دْرهف  يتمتع هو اآل ر ب زارة علمية جيدة ، وقد أدت هذه الم اظرات بي لما  لى ت دافرف وا 

د     د ي حددب    االجتمدداع والم دداظرة بوعلددب ، : )) اددديدي  مدد  يعلددب للمبددر  ادداك المبددر 

((ويعلب يَْكَره   لك ويمت ع ع   
884
. 

د م لعدداع واضددحاع فددي اتابدد ٱ     المقتضددب مددويع ، اوددرة االستشددلاد بددالقرآك  تبددع المبددر 

((هَدْد يداع بَدالَِغ الَكْعبَدِة : )) الكريك ، م   لك استشلاده بقولد  تعدالى 
842

فدي بداب الصدفة 

سك الفاعلٱالمشبلة ب
848
عتمدد القدرآك دلديي ع لددعك آرااد  ، فبلدغ ٱ،  وَيره اوير ، ألئ    

ويموددل ( .  وسددبعي  آيددةع  أربعماددة و مددا)عدددد اآليددات المستشددلد بلددا فددي المقتضددب 

د ب      بلغ عدد األبيدات التدي استشدلد  الشعر العربي المرتبة الوائية في استشلاد المبر 

،  م   لك استشلاده على تعري  المضدا   ليد  وحدده فدي (  مسماة وستي  بيتاع )بلا 

 :قول الفرزدت 

ذ َْعقََدْت يَداه   َزاَره                      َوَدئا فأْدَرَ  َ ْمَسة َ األْابَار ِ   َما َزاَل م 
844
 

 ( . مسة األابار ) والشاهد في قول  

د قليددل االستشددلاد بدد  ،    ال تتعدداوز       أمددا الحددديث ال بددوي الشددري  ، فكدداك المبددر 

 .األحاديث في المقتضب على الفمسة 

د بالقيدداس ٱوقددد       لددى مددا  هددب  ليدد  لتزامدداع اددديداع  ، مدد   لددك قياسدد   عٱلتددزك  المبددر 

المصدرية حر  ال اسدك متبعداع سديبوي  ومفالفداع األ فدش  (  ما ) سيبوي ، فلو يرى أك  

  ا اائد  والفعدل مصددراع ، فدذك  ( مدا ) فأما  ا دتي  األ فدش ، وسديبوي  فدي : ) قال 

 أععب دي أكْ : أْعَعبَ ِي مدا َصد َْعَ  ،  فلدو بم زلدة قولدك :   ا قل   :  سيبوي  ااك يقول 
                                                 

881
 .8/472ب ية الوعاة   -السيوطي  /، وي تر43/الفلرس   -اب  ال ديك  - 

884
، ولمعرفدددة المزيدددد عددد  م اظراتددد  مدددع يعلدددب  3/887ال عدددوك الزاهدددرة  -أبدددو المحاسددد   - 

 . 340و 8/404ب ية الوعاة  -، والسيوطي 8/822باه الرواة أئ -القفطي /ي تر
842

 .41/م  اآلية   -الماادة  - 
848

 . 2/244المقتضب  -المبرد /ي تر  - 
844

، ومع اه أك  الفتى ظلرت علي  الشعاعة م ذ حدايت  ولك يك  قد  321/ 8الديواك   -الفرزدت - 

 . 4/202المقتضب  -المبرد /بلغ  مسة أابار ، وي تر



: مددا َصدد َْعتَ   ه امددا تقدددول : أْعَعبَ ددي  مدددا َصدد َْعَ  ، أْي : واأل فددش  يقددول ... ق ْمددَ  

أععب دي مدا قمد  ، ألئ د   ال يتعددى ، وقدد َ لَددَ  ، : أععب ي الذي صد عت  ، وال ي ِعْيدز  

((فأجاز مول  ، والقياس والصواب  قول سيبوي  
843
د    .، وأؤيد ما هب  لي  المبر 

ي مساال علمية  متفرقة ، وهذا مرده  لدى َدزارة علمد  ، وفكدره وااك بارعاع ف

الموسوعي  الذي أيــ ر في م لع  ، ففي اتاب الكامل ما في اتدب العداح  مد  َلبدة 

د مددادة اتابدد  مت وعددة الموضددوعات، اويددرم   األبددواب ،  االسددتطراد    جعددل المبددر 

يعدرض لمسدألة معي دة  اتمل على مساال متفرقدة  فدي ال حدو وفدي التدارين ، فكداكٱو

وسرعاك ما يقفز م لا  لى َيرهدا دوك يبداتف علدى مد لج معلدوك ، واأئ دك تطدالع فدي 

أحد اتب العاح  
842
وااك في م لع  ال حوي  يسير معتدالع، في يميدل  لدى مدذهب  . 

( لدديا ) بعي دد  ،  وال يتقي ددد بددرأي عددالك معددي  ، ويتضددم هددذا فددي  ئكدداره تقددديك   بددر

عليلا 
841
 . 

د بمدا يمتلكد  مد  َزيدر العلدك والمعرفدة ، حتدى  اع           وقد برزت افصدية المبدر 

فدي القيداس  (  هدـ  377ت ) صيت  فأ ذ بآرااد  اآل دروك ، ومد لك أبدو علدي الفارسدي 

عد  أبدي بكدر عد  أبدي العبداس  أك  : ما حددي ا بد  أبدو علدي  رحمد  هللا  قدال : )) م لا 

((ابِي   ال  لَاَر َواْلل ْيل   سَ )) عمارة  ااك يقرأ 
840
: فقل  ل  : بال صب ، قال أبو العباس  

لدو قلتد   : قدال فقلد  لد  فلَدي  ق ْلتَد   ؟ ، فقدال ( سابي   ال  لاَر ) أردت  : ما أردَت ؟  فقال 

..((أوزك أي أقوى  وأمك  في ال فا: فقول  . لكاك أوزك 
847
. 

د فددي ب ددا   فعددل التععددب          ) يكددوك مدد  ب ددات  الوييددة ، ئحددو   ئمددا: )) قددال المبددر 

( َ دَرا َ)، و( أْدَ ْلتَد   ) و ( : َدَ َل زيددث : ) و لك أئ ك تقول (  َضَرَب ، َوَعلَِك ، َوَمك ث 

: ) واددذلك تقددول ( . فََعددل ) ، فتلحقدد  اللمددزة   ا جعلتدد  محمددوال ع علددى ( أْ َرْجتَدد   )، و

                                                 
843

 . 8/307الكتاب  -سيبوي  /، وي تر 3/804المقتضب  -المبرد  - 
842

 . 40/ ب ت   -بيروت   -دار المشرت   -مصادر التراث العربي   -عمر . د: الدقات  - 
841
وابددد  األئبددداري  .8/814الفصدددااا  -، وابددد  ج دددي  3/11المقتضدددب  -المبدددرد /ي تدددر  -

دار  - 2ط  -مد محيي الدي  عبد الحميدد مح  -تحقيي -ا،ئصا  في مساال الفي   -(هـ177ت)

 .81/المسألة8/802 8402مصر   - حيا  التراث العربي 
840

 .22/ م  اآلية  –سورة يا  - 
847

 -أبو علي الفارسي وجلدوده فدي الدراسدات الل ويدة والصدوتية  -علي جابر .د: الم صوري  - 

 . 8/840الفصااا  -اب  ج ي / ، وي تر 12/ 8417  -ب داد   - 8ط 



مدا أعطداه : ) فذْك قيل . اي  أحس  : ئ ك تريد أل(  ما أ ْحَس    : ) ي ك  تقول ( َحس   زيدث 

فلددذا  و ك ( . أعطددى ، وأولددى )، و ئمددا هددو َمددْ   !( أواله بددالمعرو  ) و ( : للدددراهك 

وعلدى هدذا . ااك قد  را   لى األربعة ــ فذئما أصل   الويية واللمزة في أولد   زااددة 

يَاَح لََواقِم : )) جا   ((َوأْرَسْل ا الر 
841
ه ألئد   يقدال  ( ميقم ) ك على لفت  لكاك ولو اا 

ْلقِحة : ) . .. ((ولك    على حذ  الزوااد ( ألقَِح  ْ، فلي م 
844
 . 

ـــــّراج : خـــامســــــــا   َـّ (هـ  659ت ) ابن الســـ
561
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و يقافدددةف  عاليدددةف ، ومتعدددددة . بددد  سدددلل ال حدددوي الب ددددادي  دبكدددر محمدددأبدددو            

العوائددب، فلددو يتعمددي فددي القددديك  عدد  طريددي قرا تدد  اتددب السددابقي  لدد  ، ويأ ددذ مدد   

واسع الوقافة متعدد العوائب تعم ي في القديك اما أفاد مد  )) العديد المعاصر ل   فتراه 

((الحديث  في زم   
838
د والزجداا   ئشأ في ب داد وأ ذ.  رجدع )) فيلا العلك مد  المبدر 

د فددي   لددى الكتدداب والبحددث فددي المسدداال  ال حويددة  وبددرز فددي العربيددة و لدد  المبددر 

((ب ددداد
834
امددا أئ دد  بددرع فددي علددك . اددتدَّ عددوده فيلدداٱأْك بحددث فددي مسدداال ال حددو و دبعدد 

يددة مددزا بددي  الوقافددة العرب: )) الم طددي  ، لكوئدد  اطلددع علددى يقافددات َيددر عربيددة    

((الفالصة وبي  الوقافات الوافدة على الفكر العربي 
833
وقدد أفداد مد  هدذا اال دتيط .  

الم طدي )) الوقافي في معرفت  الم طي،  الذي ي َعد  أمراع أساساع في أعمال ال حاة ،     ك  

ادداك أمددراع أساسددياع  فددي أعمددال ال حدداة مادامدد  فددي ال حددو أحكدداك  ت سددت تج وقيدداس يتبددع 

))
832
ر اب  الس راا  م  الفلد في االاتقات بي  ل ة العرب ، ول دة الععدك، وقد حَ .  َُ ذَّ

                                                 
841

 .44/ م  اآلية   -الحعر  - 
 . 2/224المقتضب  -المبرد  - 844

832
، وابد   8/824ب يدة الوعداة  -، والسيوطي 3/821أئباه الرواة  -القفطي /ي ترفي ترجمت   - 

 -مطبعة ال عماك   -محس  َياض . د -تحقيي  -طبقات ال حاة والل ويي   -البة القاضي الشافعي 

 .8/0األصول في ال حو  -ب  السراا ، وا 8472/881ال ع  األار   
838

 .0/ 8األصول في ال حو  -اب  السراا  - 
834

 .824/ئشأة ال حو  -الط طاوي  - 
833

 . 8/0األصول في ال حو  -اب  السراا  - 
832

 . 8/7المصدر ئفس   - 



ممدا ي ب دي أْك ي ْحدَذر م د  ادل الحدذر أْك يشدتي مد  ل دة ))  :فيولَّد م  هذه للذه ، فقدال 

((دعى أك  الطير ولد الحوت ٱالعرب الشي  م  ل ة الععك ، فيكوك بم زلة َمْ  
831
  . 

دراا  مد لج م  و        دراا )) يَّسدرث ال لدبا فيد  ومذهبد  واضدم ،    ب  الس   ك  ابد  الس 

يقدددول  بدددآرا  البصدددريي  ويَِعدددد    ئفسددد  بصدددرياع ويعتمدددد األسدددا البصدددرية  ويسدددتعمل 

(( كمصدطلحا تلد
830
ددراا : )) ويددرى الدداتور محمددد علدي حمدزة أك  .   مددذهب ابد  الس 

الل دة التدي اعتمددت   وم  تابع  وم لك اب  ال اظك حقيي بأْك يؤ ذ ب  لقرب  مد  طبيعدة

((أمدد  اللَّددبا ، أحددد  األصددول  التددي تكفددل ا،فلدداك 
837
ومدد  تيمذتدد  أبددو القاسددك .  

ت )، وأبدددو علدددي الفارسدددي ( هدددـ  301ت )، والسددديرافي ( هدددـ  337ت )الزجددداجي 

(هددـ377
831
ئفددرد بلددا عدد  َيددره قولدد   بددأك  اسددك الفاعددل يددأتي ٱومدد  المسدداال التددي .  

َحَسد  : واعلك  أك  ا ل  مدا يعمدع ب يدر الدواو وال دوك ئحدو : ))ا قال اب  الس را. م فرداع 

َمِرْرت  برجلف َحَساك قوَم   ، م  قبدل أْك هدذا العمدع : وَحَساك فذك  األجود في  أْك تقول 

أال تدرى أئ د  يعدرب ادذعراب الواحدد المفدرد ، ال . المكسَّر هو اسك واحد ِصْيَغ للعمدع 

فدذك  . م طلقدي  : وما ااك يعمع بالواو وال وك ئحدو ... كاذعراب التو ية ، والعمع السال

قدددَّك  فتقددول  َمددِرْرت  بَرجددلف م  طَلِدديث قوَمدد  : األجددود فيدد  أْك تععلدد  بم زلددة الفعددل الم 

))..
834
. 

ددراا مؤلفددات ملمددة  ئددذار م لددا            األصددول فددي ال حددو : وقددد تددر  ابدد  الس 
822

 ،

((،واتاب االاتقات ارح اتاب سيبوي  ، احتعاا القرا ات ))و
828
 . 

وي عيز اب  الس راا أْك تكوك الحدال  مد  المفعدول بد  امدا تكدوك مد  الفاعدل ، امدا      

زهددا مدد  الضددمير المتصددل أيضدداع قددال  اعلددك أك  الحددال يعددوز أْك تكددوك مدد  : )) يعو 

، َضددَرْب   َزْيددداع  قاامددا ع ، فتععددل  قاامدداع لزيدددف : المفعددول امددا تكددوك مدد  الفاعددل ، تقددول 

                                                 
831

ب مد  الكديك األععمدي علدى حدرو  المععدك   -(هدـ 122ت)العواليقي   -    -تحقيدي   -المعدر 

 .18/ 8404مصر   -دار الكتب   - 4ط -ااار  محمود محمد
830

 . 8/84األصول في ال حو  -اب  السراا  - 
837

 . 813/ 8477  -ب داد   -اب  ال اظك ال حوي   -محمد علي حمزة . د: سعيد  - 
831

 . 8/882ب ية الوعاة  -السيوطي /ي تر - 
834

 . 8/42وال تااراألاباه  -السيوطي / ،وي تر8/808األصول في ال حو  -اب  السراا - 
822

 . 8473 -ال ع  األار   -عبد الحسي  الفتلي . د  -مطبوع بتحقيي  - 
828

 .8/882ب ية الوعاة  -السيوطي /، وي تر 41/الفلرس   -اب  ال ديك  - 



ويعوز أْك تكوك الحال م  التا  في  َضَرْب    ال  أئ ك   ا أزلَ  الحال ع  صاحبلا  فلك 

تيصق  ، لك يعز  لك  ال  أْك يكوك السامع يعلم  اما تعلم  أئ  ، فذْك ااك َير معلدوك 

((لك يعزْ 
824
 

والذي يقرأ اتاب األصول في ال حو ، يعد أك  اب  الس راا  يقارك بدي  اويدر مد     

المساال ع د سيبوي  ، وَيره م  علما  ال حو ، ي كَّ يرى رأي  فدي  لدك وموالد  قدال 

د ] قال أبو العباس : ))  أمدا زيدداع : ، فيلزك سيبوي  أْك يقدول علدى هدذا [ يع ي المبر 

ْ طَلِديث فعلدى : قال سيبوي  . فذئ ك ضاِرب   أما حق اع فذئ ك قااِكث ، وأما أابر ظَ  ي فأئ ك م 

دا )  على التر  ، ألئ ك لك تضطر  لى أْك تععللا ظرفاع   ا اائ  الفعل ال  ئ مدا ( أم 

ْ  ِمدْ  َادْي ف فذئ دك  اهدبث : وضع  على التقديك لما بعد الفا  فصار التقدير  ملما يَك 

دا ِهْ دداع فدذك  : وفيما قال ئتدر واد ب، وال يعدوز ع ددي علدى هدذا أْك تقدول . َحق اع  أم 

ددا ) سددك الددذي يلددي تقدددير ا ألك  . َعْمددراع ضدداِرب   أْك يلددي الفددا  ميصددقاع للددا ( أم 

))...
823
          . 

بلددا تبويبدداع        ددراا ي َعددد    أول مدد  جمددع المسدداال وبوَّ و يصددة القددول  ك  ابدد  الس 

علمياع دقيقاع 
822
. 

(هـ 665ت ) ابن جني : سادسا  
5 1
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو الفتم عوماك ب  ج ي الموصلي ، ئشأ في الموصل ، وتلق ى مباد  العلدك          

((حدذت ال حدو والتصدري  والل دة )) برع في األدب والل دة حتدى  . بلا
820
واداك . 

بارعددداع فيمدددا أ دددذه مددد  اددديو   ، ادددأبي علدددي الفارسدددي ، وأبدددي بكدددر بددد  مقسدددك 

                                                 
824

 . 8/402األصول في ال حو  -اب  السراا  - 
823

 . 8/328األصول في ال حو  -اب  السراا   - 
822

 . 810/هة األلبا  ئز -اب  االئباري / ي تر - 
821

ب يدة الوعداة  -ومدا بعددها ، والسديوطي 422/ئزهدة األلبدا  -ابد  االئبداري / ت تدر ترجمتد   - 

  .وما بعدها  8/7الفصااا  -، واب  ج ي 4/834
820

 . 324/ مصادر التراث العربي  -الدقات  - 



(هـ312ت)
827
وقيد  الل دة، فقدال وقد  ال  ايف  أبا علي الفارسي فدي قولد  بت.  

: )) صطيحلا ، و ك  ال اس قد تواضعوا على هذه الل ة  وتفداهموا بلدا ، قدالٱهو ب

هذا موضوع محدوا  لدى فضدل وتأمدل ه َيدر أك  أاودر أهدل ال تدر علدى أك  أصدل 

...((الل ة  ئما هو تواضع واصطيح 
821
وقد بلغ اب  ج ي مبل داع فدي ال حدو ، لدك .  

لا لسدواه فت)) يصل  لي  سواه ،     ((م اب  ج ي في العربية أبواباع لك يتسَ  فتح 
824
 

. 

أبو القاسك الومائي ي ، وعبد السديك البصدري ، وأبدو الحسد  )) وم  تيميذه         

((السمسددمي 
812
ت )َصددِحب ابدد  ج ددي الشدداعر المعددرو  ، أبددا الطيددب المت بددي .  

ي م دي ، وهدذا ابد  ج دي أعدر  بشدعر: )) ، وقد ورد ع  المت بي قولد  ( هـ312

((رجل ال يعر  قدره اوير م  ال اس 
818
. 

أما م لج اب  ج ي ال حوي  ليد ،  بي  ييية مذاهب ، فتراه يذهب مذهب اديف    

فصددار القددول بمذهبدد  . الفارسددي فيكددوك بصددرياع ، وأ ددرى اوفيدداع ، وب دددادياع يالوددة ع

مدد علدي ال حوي موضع جددل بدي  المحدديي  ، فمد لك  مد  قدال ببصدريت  وهدو مح

ال عار
814
و هب الط طاوي ، والداتور المفزومي في ائكاره المدرسدة الب داديدة . 

 لى أئ   اوفي
813
ضي  ، فأيبت  فدي الب دداديي  يأما الداتور اوق. 

812
،  وقدد اداك  

مؤلفات  ، ِ ْادره مدا أ دذه عد  اديو   ، وعد  علمدا  آ دري  ،   م لع  في اوير م

                                                 
827

/ 8412ب داد   -8ط -الدراسات الللعية والصوتية ع د اب  ج ي  -حساك سعيد . د: ال عيمي  - 

اب  /ت تر(. هـ  312ت )هو محمد ب  الحس  ب  يعقوب ب  الحس  العطار المقري ال حوي . 41

 .وما بعدها  481/ئزهة األلبا  -االئباري 
821

 .4وقد أاار البحث  لى هذه القضية في التمليد ص . 8/28الفصااا  -اب  ج ي  - 
824

 .8/38المصدر ئفس   - 
812

( هدـ224ت )هدو أبدو القاسدك عمدر بد  يابد  : والومدائي ي . 4/844عداة ب ية الو -السيوطي  - 

هو أبو أحمد عبد السيك ب  الحس  :  والبصري . 410/ ئزهة األلبا  -اب  االئباري /ي ترترجمت 

هدو :والسمسدمي . 427/المصددر ئفسد  / ي تدر ترجمتد  ( هدـ221ت )ب  محمد البصري الل وي 

 .421/المصدر ئفس / ي تر ترجمت ( هـ281ت)وي أبو الحس  علي ب  عبيد هللا الل 
818

 .4/834ب ية الوعاة  -السيوطي - 
814

 . 8/22الفصااا  -اب  ج ي  - 
813
 .84/الدراسات الللعية -، وال عيمي 324/الدرس ال حوي في ب داد  -المفزومي / ي تر -
812

 .401/المدارس ال حوية  -ضي   - 



ذار الكتب دوك  ار مؤلفيلدايذارهك دوك ا،اارة  لى اتبلك ، أو ي
811
وهدو اويدر . 

ويسدتعي  اويدراع . االستشلاد بدالقرآك الكدريك ، واألادعار العاهليدة ، والقريبدة م لدا 

الفصددددااا: مدددد  أهددددك مؤلفاتدددد  . بالقيدددداس فددددي مسدددداال  
810
، وسددددر صدددد اعة   

ا،عراب
817
، والل مع في العربية 

811
 . 

ي   في  ضدافة المصددر وم  مساال  فصل اب  ج ي بي  المضا  والمضا   ل     

ع دي دليل على قوة  ضدافة :  ))  لى فاعل  ، وفصل بي لما بمفعول  المصدر قال 

المصدددر  لددى الفاعددل ع دددهك وأئ دد  فددي ئفوسددلك أقددوى مدد   ضددافت   لددى المفعددول ـددـ 

:واستدل بقول الطرماح
814
 

ْرع ِالق ِسيَّ الَك َااِِ  ِ ي ْطفَِ  بَِحْوزي  الَمَراتِِع لَْك ي َرْع             بَِواِدْي        َُ  ِمْ  َت

اع م  الفصل ، ألك  القوافي معرورة ، وم   لك قدرا ة ابد  عدامر   -:فلك ئعد في  ب د 

ددَرَاااِِلْك ))  ْتددل  أْوالَده ددْك ا  َُ ْشددِرِاْيَ  َت ي ددَ  لَِكوِْيددرف ِمددَ  اْلم  ((َوَاددذلَِك ز 
802
، وهددذا فددي  

((ال وددر
808

ْرع )وقددد فصددل بددي  المصدددر .   َُ ( الك دداا  )المضددا    لددى فاعلدد   (َت

( قَْتدددل) وادددذلك فددي اآليددة أيضدداع ، فصدددل بددي  المصدددر ( . القسددي)بددالمفعول بدد  

 ( .أوالدهك )  بالمفعول ب  ( ارااالك )المضا   لى فاعل  

 

(هـ 75 ت )عبد القاهر الجرجاني  -:سابعاَ 
804
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
811

 .33/ية الدراسات الللع -حساك : ال عيمي / ي تر - 
810

 .4أاار  لي  البحث في هوامش  السابقة ص  - 
817

 . 8411دمشي   -حس  ه داوي  -مطبوع بتحقيي  - 
811

 .8414ب داد   -حامد المؤم    -مطبوع بتحقيي - 
814

ومع دى البيد  ، وصد  .  804/ 8401دمشي   -عزة حس   -تحقيي  -الديواك   -الطرماح - 

: الباديدة ، مد  قدرع القسدي الك داا  : ماا  الرعي ، بواديد  أ: لبقر الوحش وأراد فحللا ، المراتع 

 (.مادة حوز ) لساك العرب -اب  م تور/ضرب القوس في جراب السلاك ، ي تر 
802

 . 837/م  اآلية   -ا،ئعاك   - 
808

ا،ئصدا  فدي مسداال الفدي   -ابد  االئبداري / ، وي تدر  4/221الفصدااا  -ابد  ج دي  - 

عبدد العدال سدالك . د  -تحقيدي   -الحعة في القرا ات السبع  -( هـ 372ت )، واب   الوي  4/238

 .  812/ 4222 -الكوي    -مكرك 
804

ب يددة الوعدداة  -، والسدديوطي 401، 402/ئزهددة األلبددا   -ابدد  االئبدداري / ي تددر ترجمتدد   - 

 -والددقات . 8412/0  -اسدت ابول  -هدـ  رتيدر  -تحقيي   -أسرار البيَة   -، والعرجائي 4/820

 324/مصادر التراث العربي 



عددالكث ورعث فقيدد ث، . أبددو بكددر عبددد القدداهر بدد  عبددد الددرحم  بدد  محمددد العرجددائي         

: درس ال حددو والبيَددة ، وأبدددع وأجدداد فددي ف وئلمددا ، حتددى قددال ع دد  تمدداك حسدداك 

((يت اول المع ى ال حوي والداللي ... اعتر  آلراا  الذاية ))
803
. 

الرَك م  آراا  في  ، أاودر مد  اادتلاره فدي  لك يشتلر العرجائي  في ال حو على      

اليتحددث فيد  عد  ( أسدرار البيَدة ) عبد القاهر  بليغ أديب فدي اتابد  )) البيَة ، و 

ميداالع  لدى طدول الد فا ، وبسدد العبدارة ، واالعتمداد علدى الحاسدة ... قضية ا،ععداز 

ك الذوت األدبي  ((الف ية  وتحكص
802
ك ، وتحديدد قواعدده ول  الفضل في وضع علدك البيدا. 

 ئ مدا ي عدَر  الفضددل فدي وضدع هدذا الفدد   لإلمداك عبدد القداهر العرجددائي  )) ، ومباحود  

د قواعده ((ا ترع مباحو  وقعَّ
801
و لي  يرجع الفضل أيضاع  في ابتكار  ئترية الد تك .  

التددي  أ ددرا مدد   يللددا ال حددو مدد  ئطددات الشددكلية ، والعفددا    لددى سددبيل جديددد مدد  

أول عددالك  أ ددرا ال حددو مدد  ئطددات ))  ئَّدد  :   قددال الددداتور حدداتك الضددام التوضديم ،  

اكليت  ، وجفافد  وسدما بد  فدوت الفيفدات والتدأوييت  حدول الب دا   وا،عدراب ، لقدد 

((أ ضددع ال حددو لفكددرة الدد تك
800
فالعرجددائي رجددل ئحددوي باألسدداس قبددل أْك يكددوك . 

س عمل  في  دمة ال حو  علدك المعدائي الدذي قيدل أئ د  واضدع بل أك  )) بيَياع ، وقد ار 

أصول  لك يك   ال   حيا  ع لروح المع ى والحدا والتدذوت فدي علدك ال حدو بعدد أْك أجلدز 

ال حدداة علددى اددل هددذا بتعلددييتلك وتحلددييتلك وحععلددك الددداارة حددول قضددية ا،عددراب 

))..
807
 . 

جديد  مبتكدر ،  ولقد وضع اتابي  دالال ا،ععاز ، وأسرار البيَة ، بأسلوب            

ت بي  ال اتاب م لمدا علدى الدرَك مد  ارتبداط اآلرا   فيلمدا ،  فتعدده يأ دذ رأيداع  وفر 

 .  م  اتاب  األول ليضع  في الوائي  ، وم  الوائي  لى األول 

                                                 
803
 . 84/الل ة العربية مع اها ومب اها   -تماك . د: حساك  -
802
مصدددر  - 8ط -م ددداهج تعديدددد فدددي ال حدددو والبيَدددة والتفسدددير واألدب  -أمدددي  : الفدددولي  -

8408/803. 
801
 .371/ب ت  -القاهرة  -مطبعة الرسالة  -3ط -تارين األدب العربي  -أحمد حس  : الزي ات  -
800
 . 8474/27ب داد   -الموسوعة الص يرة   -ئترية ال تك   -حاتك . د: الضام   -
807

ادداظك بحددر . د  -تحقيددي  -اتدداب المقتصددد فددي اددرح ا،يضدداح   -عبددد القدداهر : العرجددائي  - 

 .8/82  8414ب داد    -م شورات وزارة الوقافة وا،عيك   -المرجاك 



دالال ا،ععاز ، أسرار البيَدة ،  ال تيعدة فدي : )) تر  العرجائي مؤلفات م لا       

((،يضاح ،  ععاز القرآك ال حو ،  الم  ي في ارح ا
801

  . 

أما في ال حو فعالج المع ى  الدداللي  . ي لب على م لج عبد القاهر  ال تر البيَي      

في األسما  ، واألفعال ، والحرو  ، وااك يستشلد بالقرآك الكريك  ، مدوي  استشدلاده 

دْك َو الَتَق ول دوا يَيَيَد: )) على  بر المبتدأ المحذو   بقول  تعدالى  ((ةث آْئتَل دوا َ ْيدراع لَك 
804
 

(ييية ) والشاهد في رفع 
872
)) وأيضاع م  استشلاده بالقرآك الكريك في بداب الصدفة . 

((َج  اِت َعْدكف )) اعلك أك  قول  : قال الشين عبد القاهر 
878

في موضدع ئصدب علدى أئ لدا 

ْبَدلَددة ث مدد  قولدد  تعددالى  ْسددَ  َمددآبف )) م  تَّقِددْيَ  لَح  ((َو ك  للم 
874
: اأئ دد  وهللا أعلددك أك  قولدد   ،

تَّقِيَ  لََع  ات  َعْدك ف،  فَتَّحة ث ) لْلم  ( عددك ) ألئ لا ئكدرة ،    لديا ( لع  ات عدكف )صفة ( فَم 

فعتََّحدةف ضدمير ( َمِطيَة َحْربف : ) ، اقوللك ( َج  ات   قاَمةف : ) ت ْعلَك  و ئ ما هو اقولك  وفي م 

ْز الشدين أبدو علدي : قول الَع  ات ، ولذلك أ  ئَِث اما ت فَت حةف ، ولك ي َعدو  ] َمِرْرت  بَع  اتف م 

فَت حة ل بواب ، وتكوك مرفوعة بلا ، في يكدوك فيلدا [ الفارسي  أْك يكوك التأئيث في م 

فَت حدة   ضمير لع  ات َعدكف ، و ا  أك  َمْ  َ هََب  لى  لدك قدال مدا  ادره مد  أك  التقددير م 

فَت َحة ث أبواب لا األبواب م لا ، و ك  األ ل  واليك سد  مسد الضمير   ا ق ْل   َج  ات َعْدك ف م 

فَت حاع للك األبدواب م لدا ، : ، في يعب األ ذ باألول وهو أْك يكوك التقدير َج  ات  َعْدك ف م 

فَت حة فارَة مد   على أْك يكوك م لا هو العااد  لى الموصو  الذي هو َج  ات ويكوك م 

فت حداع للدك األبدواب ، ألك  األبدواب   ا اائد  :   قيدل ضميرها حتدى اأئ د َج  داتَ  َعددك ف م 

فت حة جاز تر  التأئيث ، امدا تقدول  و ا  امدا  ارئدا مد  . ف دتَِم األبدواب   : مرفوعة ع بم 

َمدِرْرت  : أئ ك تحذ  الراجع م  الصفة وتععللا عارية مما يعلقلا بالموصدو  ، ئحدو 

                                                 
801

 .0/أسرار البيَة  -العرجائي  - 
804

 .878/ م  اآلية   -سا  ال  - 
872

 .422/الل داوي  -دالال ا،ععاز  -العرجائي /ي تر  - 
878

فَتََّحة ع لَل ْك األْبَواب))  وتماملا   12/م  اآلية   -سورة ص  -   ((.َج َّاِت َعْدكف م 
874

 .24/ م  اآلية  –سورة ص  - 



األبدواب ا ا ارتفعد  بمفتحدة لدك يكد  م لدا ضدمير عااددث  لدى  ْمرأةف َحَسِ  الوج  ، ألك  ٱب

((مرأة   ا ارتفع الوج  ب  ٱج ات عدك ، اما ال يكوك في حس  ما يعود  لى 
873
      . 

 واذلك يستشلد بالشعر العربي ، وم   مويع قول الشاعر 

بص ِي               فَمَ            س  َُ رص َعلَى اللَّايك ِي َ  ق ْل   َولَقَْد أَم  ،يـ مَّ اليَْع ي ي: َضْي  
872
 . 

فالعرجددائي يكوددر مدد  االستشددلاد بددالقرآك والشددعر  ،يبددات مددا يددذهب  ليدد  ، فددي       

 . البيَة وال حو 

وقد عاد العرجائي بدال حو  لدى علدك المعدائي ، ألئ د  يمودل قمدة علدك ال حدو ، ألئ د         

 ك  مددددار أمدددر الددد تك علدددى معدددائي ) : )يت ددداول المع دددى الدددوظيفي  للترايدددب لدددذا قدددال 

...((ال حددو
871

ي معددائي ال حددو وأحكامدد  : )) وقولدد  .   أْك لدديا الدد تك اددياا ع  ال  تددو  

..((ووجوه  وفروق  فيما بي  معائي الكلك 
870
  . 

 

(هـ   16ت )الزمخشري : ثامنا   
577
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اداك عالمداع فدذاع ياقدب الدذه  ، ع دي بدالقرآك . قاسك جار هللا محمود ب  عمرأبو ال       

ااك  ماما فدي التفسدير وال حدو والل دة واألدب، واسدع العلدك ))  الكريك ع اية ع اديدة    

((ابيدددر الفضدددل متف  ددداع فدددي علدددوك ادددتَّى 
871
تدددرى فدددي اتبددد   تمك ددد  مددد  البيَدددة  .  

دا ع : )) ر محمدد علدي الحسدي ي واالستعائة بالمعداز ، لدذا قدال الدداتو أئ د  قدد ضدم  حس 

                                                 
873

اددرح اآليددة / وي تددر .  121، 8/122اتدداب المقتصددد فددي اددرح ا،يضدداح  -العرجددائي  - 

 . وما بعدها  1/274معمع البياك  -الطبرسي 
872

 زائدة  -( هدـ8243ت)، والب ددادي  834/ الل دداوي  -دالال ا،ععاز -العرجائي / ي تر  - 

 . أتعاهل اتك اللايك ألئ   أحقر م  أك يع ي لي ايااع : ، ومع اه 8/873األدب 
871

 . 02/ه داوي -دالال ا،ععاز -العرجائي   - 
870

 .323/ مصدر ئفس  ال - 
877
،  3/400أئبدداه الددرواة  -، والقفطددي  442/ ئزهددة األلبددا   -ابدد  االئبدداري /ي تددر ترجمتدد    -

  -السديد يعقدوب . د: وبكدر ، 871/ئشأة ال حدو  -، والط طاوي  474/ 4ب ية الوعاة  -والسيوطي 

 . 87/ 8478بيروت   -ئصوص في ال حو العربي 
871
 . 87/ ص في ال حو العربي ئصو -السيد يعقوب . د: بكر -



بيَيا ع وئتراع معازياع حيث تعد  لك ع د الزمفشري في اتب  التي تع دى فدي التفسدير  

(...((أساس البيَة ) والبيَة والسيما في مععم  الل وي 
874
. 

وأبدي ( هدـ 127ت )أ ذ ال حو ع  أبدي مضدر محمدود بد  جريدر الضدبي ال حدوي     

(هـ 181ت ) ب  طلحة اليابريبكر عبد هللا
812
وم لعد  فدي ال حدو  معتددل ال يدذهب .  

ه الدداتور محمدود  في   لى رأي بصري أو اوفي ، بدل ي تفدب مد  المدذهبي  ، لدذا  َعددَّ

الب دادية تتعل ى فدي م لعد  السدماعي  والقياسدي وفدي  : )) حس ي ب داديَّ المذهب قال 

لكوفيي  الذي  يميلوك  لى المدذهب الب ددادي ، ائتفاب  ما رات ل  م  آرا  البصريي  وا

((وتتعل ددى ب داديتدد  فددي اهتداادد   لددى آرا  جديدددة اسددتقل بلددا 
818
وضددع الزمفشددري .  

األئمدو ا : ))  مؤلفات متعددة في ال حو ، والل ة والبيَة والقرا ات ، والتفسير م لدا

((فدددي ال حدددو 
814

(أسددداس البيَدددة ) ، و 
813
(األحددداجي ال حويدددة )، و 

812
) ي َعدددد  ، و 

دددل  ت )مددد  اتدددب الزمفشدددري الملمدددة ، وقدددد ادددرح  ابددد  يعددديش الحلبدددي ( المفص 

(هـ023
811
(  أكْ ) ول  آرا  اويرة موبوية في اتب ال حاة ، م لا  موي ع ، أئ   يدرى فدي .  

َ  ق ْل أْتَفْذت ْك ِعْ َد هللاِ َعْلداع فَلَْ   ي ْفلِد: )) أئلا تفيد االتصال واالئقطاع ، في قول  تعالى 

دْوَك  ((هللا َعْلَده  أْك تَق ْول ْوَك َعلى هللاِ َمدا ال تَْعلَم 
810
يعدوز فدي أْك : )) قدال الزمفشدري .  

أْك تكوك معادلة بمع ى أي  األمري  ااا  ، على سبيل التقرير ، لحصدول  العلدك بكدوك 

((أحدددهما ، ويعددوز أْك تكددوك م قطعددة 
817
ويددرى الزمفشددري أك  عطدد  البيدداك ال .  

                                                 
874
 .0/علك الل ة التوحيدي : الحسي ي   -
812
 . 8478/80ب داد  -الدراسات ال حوية والل وية ع د الزمفشري-فاضل .د: السامرااي  -
818
 .248/المدرسة الب دادية  -محمود . د: حس ي  -
814
ل وجعل  مقدمدة .  8/811اش  الت وك  - ليفة  - ئافعدة للمبتددي  وفي  أئ   اقتضب  م  المفص 

 .االكافية 
813
 . 8441بيروت    -دار الكتب   -محمد باسل عيوك الملا   -مطبوع بتحقيي  -
812

لددك يطلدع عليد  الباحددث، . مطبعددة مكتبدة ال زالدي   -مصدطفى الحيددري   -مطبدوع بتحقيددي  - 

األردك    -مكتبدة الم دار   -فلرسد  الكتدب ال حويدة المطبوعدة   -عبد اللادي . د: الفضلي / ي تر 

8410 /40  . 
811

 . 47/ ئصوص في ال حو  -السيد يعقوب . د: بكر/ ي تر - 
810

 . 12/م  اآلية  –سورة البقرة  - 
817

محمدد محيدي الددي    -تحقيدي   -م  ي اللبيب ع  اتب االعاريدب   -( هـ708ت)اب  هشاك  - 

 .8/27ب ت  –القاهرة   -عبد الحميد 



عطد  بيداك علدى جلدة المددح امدا فدي ( البَْيَ  الَحَراك ِ) ك   )) توضيم في قول  يأتي لل

((َجَعَل هللا  الَكْعبَةَ البَْيَ  الَحراك ِ))الصفة ، ال على جلة التوضيم في 
811

))
814
 . 

 

(هـ 9 9) ابن الحاجب : تاسع ا 
561
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حداد الدذه  ، قدادر علدى . ب  الحاجب ٱاك ب  عمر ب  أبي بكر المعرو  بهوعوم      

البيدداك ، ادداك عالمدداع جلدديي ع ، ئشددأ وترعددرع  علددى العلددك ، مولعدداع بددالقرا ات ودراسددة  

اادت ل بدالقرآك الكدريك يدك بالفقد  علدى مدذهب ا،مداك مالدك ، ي دكَّ )) العربية م  صد ره 

((بالقرا ات والعربية 
848
اداك ابد  )) قوية ، مؤيرة بوضوح في ال داس ، ل  افصية  

ا ئحدو  الحاجب عي مة زمائ  ، رايا أقرائ  ، استفرا ما َام   م  درر الفلك ، و در 

...((األلفدداظ ب حددو المعددائي 
844
ولددك يكدد  ِعْلددك  ابدد  الحاجددب مقتصددراع علددى ال حددو، .  

حدث ع لدا فدي والعلوك الل وية بل تعاوز  لك ، فقد اتب في األصول الفقلية التي سد ت

 .الفصل القادك 

فددي القددرا ات ، وأبددو الفضددل ( هددـ  142ت )أ ددذ العلددك علددى يددد القاسددك الشدداطبي      

، وأهددك تيميددذه زيدد  ( هددـ 081ت )، وأبددو الحسدد  االبيدداري ( هددـ  144ت)ال زئددوي 

(هـ074ت)، وجمال الدي  ب  مالك ( هـ  722ت )الدي  اب  العماد 
843
   . 

بأئ   اداك بارعداع فدي العلدوك : )) ر التي ت اول  حياة اب  الحاجب  ارت المصاد        

((األصددولية وتحقيددي علددك العربيددة 
842
اددتلر ابدد  الحاجددب بددال حو أاوددر م دد  فددي ٱ.  

                                                 
811

 . 47/م  اآلية   -الماادة  - 
814

 . 4/211م  ي اللبيب  -اب  هشاك  -  
842

ابدد    -طددارت عبددد عددوك : ، والع ددابي 4/832ب يددة الوعدداة  -السدديوطي /ي تددر ترجمتدد   - 

) ومدا بعددها ، وداادرة المعدار  ا،سديمية  38/  8472ب دداد   -الحاجب ال حدوي آيدره ومذهبد  

  8404القاهرة   -الشعب  مطبعة  -تح   ارا  االتحاد الدولي للمعامع العلمية  –( اتاب الشعب

8/420 . 
848

 . 32/اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت  - 
844

 . 30/ المصدر ئفس   - 
843

 -السدديد يعقددوب . د: ، وبكددر  21ـددـ  28/ابدد  الحاجددب ال حددوي  -الع ددابي طددارت / ي تددر - 

 . 401، 402/ ئصوص في ال حو العربي 
842

 . 37/ اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت  - 



اادتلر بدال حو بوجد ف )) األصول ، بل ا تل  اويراع عد  َيدره فدي ميدداك ال حدو ، فقدد 

ة وجوه ع   ((أسيف   اص ، وهو في هذا الميداك يفتل  م  ِعد 
841
)) م  مؤلفات  .  

وهددي م تومددة وقددد اددرحلا المؤلدد  ئفسدد  (( الكافيددة فددي ال حددو
840
الشددافية فددي ))و. 

((التصري  
847
((األمالي في ال حو )) ، و ار ل  السيوطي  

841
 . 

ااك اب  الحاجب ي ْسبِغ على ال حو العربي ، ئزعة أصولية بما يعتقده تسليي عمد         

 .  ب  الحاجب م لج  اص في التألي  ال حو، و  الو قَل الذي ي و  ب 

عددرض لمسدداال  .    ادداك م لعدد  مفتصددراع ، يتضددم هددذا فددي الكافيددة والشددافية       

الفدي  فدي البصددرة والكوفدة ،مدد  دوك الميدل  لددى أحددهك ، ع  ددي بدالقرا ات ، وتددأير 

فدي مسددالة مدد  وال يكدداد يبحددث ))  فكداك اويددر الشددواهد القرآئيدة .  باألسدلوب القرآئددي 

((مساال ال حو  ال  وأي دها بشاهد قرآئي 
844
. 

يرى اب  الحاجب جواز حدذ  عامدل الحدال امدا يعدب الحدذ  بوجدود قري دة تددل      

َسدافِر ، َراِادداع َمْلدِدي ا ع ، : )) علي ، قال اب  الحاجب  ويعوز حدذ  العامدل ، اقولدك للم 

د ، ئحو  ُ  أبو َ  عطوفاع ،: ويعب في المؤا  أي أحق  ، وارطلا أْك تكدوك مقدررة  زيدث

((لمضموك جملدة اسدمية 
422
: فدي ادرح  ( هدـ 010ت )وقدال الرضدي االسدتربادي . 

اعلك أك  عامل الحال قد يحذ  جوازاع، ووجوباع أيضاع في مواضع قياسية ، والبد مد  ))

. حضدور مع داه : قري ة مع الحدذ  ، جداازاع اداك أو واجبدا ع ، فقري دة مدا حدذ  جداازاع 

ومد  المواضدع التدي يحدذ  فيلدا ... رااددا ع ملدديا ع ، أْي ِسدْر راادداع : قولك للمسدافر ا

مقروئة بالفدا  .  ْك تبي   الحال ازدياد يم  أو َيره ، اياا ع فشيااع : قياساع على الوجوب 

لددوََّم   أْي َ هَددَب ا. ي ددكَّ زااددداع : بِْعت دد   بددِدرهَك ففَصدداِعداع ، أو :  أو ي ددكَّ ، تقددول فددي الددوم  

                                                 
841

 . 8/420داارة المعار  ا،سيمية  - 
840

ئصددوص فددي ال حددو  -السدديد يعقددوب . د: ، وبكددر  4/831ب يددة الوعدداة  -السدديوطي / ي تددر - 

مؤسسددة   -حسدد  عمددر  –بتصددحيم   -( هددـ010ت )، وقددد اددرحلا الرضددي االسددتربادي 400/

 .8471طلراك   -الصادت 
847

دار   -محمدد ئدور الحسد  وآ دروك   -تحقيدي   -ادرح ادافية ابد  الحاجدب   -االسدتربادي  - 

 . 8471بيروت   -الكتب العلمية 
841

 . 4/831ب ية الوعاة   -السيوطي  - 
844

 . 820/اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت  - 
422

 . 4/27ارح الرضي على الكافية  -االستربادي    - 



...((صدداِعداع 
428

،وبددذلك قددال سدديبوي 
424
وتبعدد  ابدد  ( هددـ 074ت )، ومولدد  ابدد  مالددك   

(هـ 708ت)هشاك األئصاري 
423
. 

 

ا  (هـ 975ت ) ابن مالك  : عاشر 
51 
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ل ددوي  ث . مالددك الطددااي هددو أبددو عبددد هللا ، جمددال الدددي  محمددد بدد  عبددد هللا بدد           

ي َعدد    فقيلداع ول وي داع )) معرو  ،  اع صيت  بي  ال اس ، ودارسي ال حو العربي ،لكوئ  

((ابيددراع اددداد ي دددازع سدديبوي   ادددلرت  
421
أ دددذ العلددك والقدددرا ات والفقددد  ،  وائفدددرد .  

هدددـ  041ت)أبدددو المتفدددر الكيعدددي ) ) واادددتلر بدددال حو العربدددي ، مددد  أهدددك اددديو   

)
420
، وادما الددي  (هدـ 010ت )ب  ال داظك ٱع   ، ولده بدر الدي  المعرو  بدوأ ذ .

(هـ742ت ) ، واب  العطار ( هـ  014ت )ب  جعواك الدمشقي 
427
. 

ائصددر  طيلددة حياتدد  لإلفددادة )) ادداك محب دداع للعلددك ، اويددر ال قددا  والحفدد  ، وقددد        

((واالات ال والتص ي  
421
، ويكدوك ألمدع  لك يك  في عصر ابد  مالدك مد  ي داظره.  

((ااك أوحد وقت   في علدك ال حدو والل دة مدع اودرة الديائدة والصديح )) م   ،    
424
  .

ب  مالك الفضل األابر على دارسي العربية فيما رسم  م  حددود  فدي ألفيتد  ، فقدد و 

                                                 
428

 . 4/27المصدر ئفس   - 
424

 . 340، 8/341الكتاب  -سيبوي    - 
423

عبددد المتعددال   -تحقيددي   -أوضددم المسددالك  لددى ألفيددة ابدد  مالددك   -( هددـ708ت)ك ابدد  هشددا - 

 . 881/  8402  -القاهرة   -الصعيدي
422

ئفددم الطيددب مدد  َصدد  األئدددلا   -( هددـ8228ت )المقددري التلمسددائي /  ي تددر ترجمتدد   - 

  يوسد: ، وسدرايا 4/24  8424بيدروت  -محمد محيي الدي  عبد الحميد   -تحقيي  -الرطيب 

هدـ  8282قدك   -م شورات مكتبدة المرعشدي ال عفدي  -مععك المطبوعات العربية المعربة  -الياك 

ئصددوص فددي ال حددو -السدديد يعقددوب . د: ، وبكددر 8/318، ودااددرة المعددار  ا،سدديمية 8/434

 .   303/العربي 
421

 . 318/ 8داارة المعار  ا،سيمية  - 
420

 .محمد ب  يوس  ب   ب ار الك يعي    ، هو ياب  ب 4/322ئفم الطيب  -المقري   - 
427

 . 301/ئصوص في ال حو العربي  -السيد يعقوب . د: بكر / ي تر  - 
421

 .24/ اب  ال اظك ال حوي  -محمد علي حمزة . د: سعيد  - 
424

 . 4/234ئفم الطيب  -المقري  - 



 ئ د  أدى  دمدة حقيقيدة لدراسدة ال حدو ، و لدك : )) ربد القواعدد َويَسَّدرها ، وللدذا قيدل 

((اعده وبسطلا بربد قو
482
. 

فقد ااك اوير االستشلاد بالقرآك الكدريك ، واداك يستشدلد .  أما م لع  في مؤلفات        

بالحديث  ال بوي الشري   ،  والشعر العربي ، واداك الشداهد القرآئدي يقد  ع دد رأس 

مدد   لددك مددويعه  استشددلاده علددى . اددواهده ال حويددة  التددي استشددلد بلددا ، فددي مصدد فات  

دْوه  َ ْوفداع َوطََمعداع ٱوَ : )) مصدر ال كدرة حداالع بقولد  تعدالى ورود ال ((ْدع 
488
)) وقولد  .  

(( ئ ي َدَعْوت ل ْك َجلَاراع 
484

 ،
483
. 

أما في الحديث ال بوي ، فكاك يفتل  ع  َيره م  ال حاة في  لك ،    أاودر مد         

الت ددازع  بقددول  االستشددلاد بدد   بعددد القددرآك الكددريك ، مدد   لددك مددويع استشددلاده فددي بدداب

ِضددَب علددى ِسددْبدف مدد  ب ددي ( : )) صددلى هللا عليدد  وآلدد  وسددلك )رسددول هللا  ََ لََعددَ  أو 

(( سراايل فمسفلك 
482
،

481
وهدذا مد  أفصدم الكديك )) بد  مالدك معقبداع عليد  ٱوقدال .  

))
480
 . 

أما الشعر العربي فلو في الدرجدة الوالودة ع دد ابد  مالدك  ،    اداك مولعداع  بأادعار     

اويرا ع ، وقد بدالَغ فدي االستشدلاد بلدا  مد   لدك مدويع ، استشدلاده علدى  ضدمار  العرب

ح  اب  مالك عد  رأي الفليدل بد  (  ال   ) الفعل بعد  العرضية لقري ة مع وية ، مما رج 

 .أحمد قول الشاعر 

 

ل          يع َجَزاه  هللا   َ ْيراع                   يَد ل    على م َحص  ة ف تَبِْي     أالَ َرج 
487
 

 

                                                 
482

 . 8/318داارة المعار  ا،سيمية  - 
488

 .  10/اآلية   -األعرا   - 
484

 . 1/اآلية   -ئوح  - 
483

محمددد بدددوي .عبددد الددرحم  السدديد و د. د  -تحقيددي   -اددرح التسددليل   -ابدد  مالددك / ي تددر  - 

 . 341/ 4  8442 – 8ط  -المفتوك 
482

بداب مدا أسد د  3/04مصدر ب ت   -مؤسسة قرطبة   -مس د أحمد   -( هـ428ت )ب  ح بل  - 

 . .ع  أبي سعيد الفدري 
481

 . 4/41ليل ارح التس -اب  مالك / ي تر  - 
480

 . 4/801المصدر ئفس    - 
487

ل تراب المعدك . 410/ورد البي  في ال وادر في الل ة  -   .المحصلة التي ت حصَّ



( أال رجل ف ) وقد رواه اب  مالك بالعر  
481
 

  

والبدد  مالددك مؤلفددات اويددرة م لددا ، تسددليل الفوااددد وتكميددل المقاصددد      
484
، اددرح   

عمدة الحاف  وعدة اليفد 
442
اتداب الشدافية ، اتداب األلفيدة ، األعديك )) ، ولد  أيضداع  

((في مولث الكيك 
448
. 

  اويرة في ال حو والل ة ، مبووية في أَلب اتب ال حدو العربدي ب  مالك آراو          

 :والل ة ، وأاور هذه اآلرا  ما تضم  ت  ألفيت  التي م لا 

ْبِطل      (  َما)َوَوْصل             ْوِ  م  ر   بِْذي الح 

 قي الَعَمل  ْعَمالَلا  ، َوقَْد ي بْ                                                              

افتلدا عد  العمدل ، (   ك  وأ واتلدا )   ا اتصل  بـ ( ما ) يتلر م  ايك اب  مالك أك 

وبلذا قال سيبوي  
444
 . 

وع ددده أيضدداع معددي  الحددال جامدددة   ا ادداك مددؤوالع بمشددتي مدد  دوك تكلصدد  وهددذا      

 :يتضم في قول  

ْود        م  لف بي تََكلصِ                   فِي ِسْعر ف، َوفي       : َويَْكو ر  الع  ْبِدي تَأْوص  م 

اع بَِكذا ، يَداع بِيَْد                                َوَارَّ َزْيدث أَسداع ، أْي َاأَسْد       ـد   َابِْع   م 

، فاليددد  ، واألسددد  اسددماك ( َاددرَّ َزيدددث أَسددداع ) ، و ( بِْعدد  يَددد اع بِيَدددف ) واضددم  مدد  األمولددة 

(مشبلاع ) أو ( م اجزة ) امداك ، والتأويل للما ج
443
. 

وأرى أك  اب  مالك تر  بصمة واضحة فدي حيداة الل دة العربيدة ، للدا تأييرهدا فيلدا      

بما ترا   م  علك ، وما حقق   م  مساال ئحويدة ول ويدة ، تمودل آرا ه دلدييع  واضدحاع 

 . في طريي معرفة ال حو العربي 

 
                                                 

481
 . 8/314الكتاب   -سيبوي  /، اما ي تر  4/78ارح التسليل  -اب  مالك / ي تر  - 

484
 . 8407 –ة القاهر  -دار الكاتب العربي   -محمد اامل براات   -بتحقيي   -مطبوع  - 

442
 . 8477ب داد   -مطبعة العائي   -عدئاك عبد الرحم  الدوري   -بتحقيي   -مطبوع  - 

448
ئصدوص فدي ال حدو  -السديد يعقدوب . د: بكدر/، وي تدر  8/314داادرة المعدار  ا،سديمية  - 

 .وما بعدها  307/العربي 
444

 . 4/837اب الكت -وسيبوي  .  372،  8/373ارح اب  عقيل  -اب  عقيل / ي تر  - 
443

 . 041، 8/047ارح اب  عقيل  -،واب  عقيل881/أوضم المسالك  -اب  مالك / ي تر - 



(هـ 795ت )األنصاري  ابن هشا  -حادي عشر
55 
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عددالكث تقددي  ث ورعث، . هددو أبددو محمددد عبددد هللا جمددال الدددي  بدد  هشدداك األئصدداري           

 اع صيت  في األفات  لما ترا  م  اواهد علدى علمد  ، قدال . صاحب  العبارة الم تقاة 

أك  اب  هشاك علدى علدك  جدك  يشدلد بعلدو قددره فدي هدذه الصد اعة : ))   ع   اب   لدوك

ووفور بضاعت  م لا واأئ  في طريقت  م حاة أهل الموصل الذي  اقتفوا أيدر ابد  ج دي 

واتبعددددوا مصددددطلم تعليمدددد   فددددأتى مدددد   لددددك بشددددي ف ععيددددب دال  علددددى قددددوة ملكتدددد  

((واطيع 
441
. 

ع وضع اب  هشداك فدي مؤلفاتد  ئمطداع معي د       دِر  بد  دوك َيدره ، أال وهدو الت دو  اع ع 

صد   المؤلفدات  المليادة : )) الواضم ، والميل  لدى ال ريدب أحيائداع ، قدال الط طداوي 

بالفوااددد ال ريبددة والمباحددث الدقيقددة واالسددتدرااات الععيبددة مددع التصددر  فددي م لعلددا 

((والتفريع في  فادتلا مما يدل على االطيع ال ريب 
440
 . 

ل أ ذ الع      َرح  (هدـ 722ت )لك على يد الشين الاب الدي  اب  الم 
447
والشدين تداا .  

(هـ 720ت )الدي  التبريزي 
441
ال يفتلد  مد لج ابد  هشداك فدي ادرح  األلفيدة عد  .  

بسداطة العدرض ، ووضدوح  وبكودرة )) م لع  في بقية تصائيف  ، فقد امتاز ارح  بـ 

... ((االستشلاد باآليات القرآئيدة 
444
ابد  ج دي فدي م لعد   التدأليفي وهدو يتبدع.  

432
   .

                                                 
442

  -الدرر الكام ة في أعياك الماادة الوام دة   -( هـ114ت)اب  حعر العسقيئي / ي تر ترجمت  - 

وابد  . وما بعدها  4/281  8400القاهرة   -دار الكتب الحديوة   -محمد سيد جاد الحي   -تحقيي 

  - 8ط  -محمد محيي الددي  عبدد الحميدد  -تحقيي   -اذور الذهب في معرفة ايك العرب   -هشاك 

ئصددوص فددي  -السديد يعقددوب . د: وبكددر .  8/1م  دي اللبيددب  -وابدد  هشدداك ، 0/  8401القداهرة  

 . 314/ ال حو العربي 
441

 . 8/224ة داارة المعار  ا،سيمي/ ، وي تر  322/ المقدمة  -اب   لدوك - 
440

 . 433/ ئشأة ال حو  -الط طاوي  - 
447

 -( هدـ 722ت ) هو الاب الدي  عبد اللطي  ب  عبد العزيدز بد  يوسد  الشدافعي ال حدوي  - 

 . 42/ 3الدرر الكام ة  -اب  حعر /ي تر ترجمت  
441

  -( هدـ  720ت )هو الشين تاا الدي  علي ب  عبدد هللا بد  أبدي الحسد  األردبيلدي التبريدزي  - 

 .وما بعدها  823/ 3الدرر الكام ة  -اب  حعر /  تر ترجمت  ي
444

 . 04/ اب  ال اظك ال حوي  -محمد علي حمزة . د: سعيد  - 
432

 . 322/ المقدمة  -اب   لدوك/ ي تر  - 



وفي ت اول القضدايا ال حويدة والشدواهد اأدلدة ،يبدات صدحة مدا يدذهب  ليد  مد  رأي ، 

اوير االستشلاد بالقرآك الكريك ، وأاعار العرب ص    مؤلفات اويرة وملمة 
438

  . 

ب  هشاك آرا  واضحة ، وافي في بعضلا الكدوفيي  مد   لدك مدا  هدب  ليد  أك  و       

ال الب عليلدا ، ابتددا  : )) بتدا  ال اية في المكاك ، وفي الزماك    قال تعي   ( ِمْ  )

ال اية ، حتى ادعى جماعة أك  ساار معائيلا  راجعة  لي  ، وتقع للدذا المع دى فدي َيدر 

((ِمددَ  اْلَمْسددِعِد اْلَحددراك ِ )) الزمدداك ، ئحددو 
434
ددلَْيماَك )) ، و   ((َو ئ دد   ِمددْ  س 

433
وفددي ...  

ِل يَْوكف )) لزماك أيضاع ه بدليل ا ((ِمْ  أوَّ
432
 ))

431
وقد قال بذلك الكوفيوك. 

430
. 

: ومدد  آراادد  أيضدداع  جازتدد  حددذ  الفعددل   ا وجددد دليددل قددولي أو حددالي عليدد  قددال       

دد ادأْك )) اتفقوا على أئ   يعوز لدليل مقدالي أو حدالي حدذ  عامدل المصددر َيدر المؤا 

لى جلوسا عطويي ع، أو بلى جلسدتي  ، واقولدك لمد  قَدِدك مد  ب: ما َجلَْسَ  ، فتقول : يقال

((قدوماع مبارااع : سفر 
437
وقد حفل  اتب اب  هشاك بع اية الباحوي  والدارسدي  ، لمدا . 

 .فيلا م  ياقب الرأي 

دددة فيلدددا القدددرآك الكدددريك ، بذععدددازه وبيَتددد  ، والل دددة         ولددديا َريبدددا علدددى أ م 

ب  هشاك ، الذي تعس دت في  صدورة المددافع ٱت تج عالماع االمرصوصة بي  دفتي  ، أال  

األمددي  عدد  الل ددة بمددا امتلكدد  مدد  ئاصددية العلددك بلددا ، فمددا أ ددذه مدد  يقافددة القددرآك ادداك 

 . مرسوماع بوضوح في اتب  ، ومساال  ال حوية 

 

(هـ 655ت ) السيوطي : ثاني عشر 
56 
 

                                                 
438

 . 10،  13،  12أاار البحث  لى بعضلا في هوامش  في الصفحات  -  
434

 .8/اآلية   -األسرا   - 
433

 . 32/ اآلية  –ال مل  - 
432

 . 821/ اآلية  -التوبة  - 
431

 . 384،  381/ 8م  ي اللبيب  -اب  هشاك  - 
430

 . 12مسألة  8/372ا،ئصا  في مساال الفي   -االئباري  - 
437

 . 828/أوضم المسالك   -اب  مالك  - 
431

 -وضدع حواادي   -حس  المحاضرة في أ بدار مصدر والقداهرة  -السيوطي / ي تر ترجمت   - 

 -ومدا بعددها ، السديوطي 8/411  8447  -بيروت   -دار الكتب العلمية   -8ط -  ليل الم صور

،  8442/7بيدروت   -دار اللعدرة   -موفدي ئدوري جبدر -تحقيدي  - سعا  المبطأ برجدال الموطدأ
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هو جيل الدي  عبد الرحم   ب  أبدي بكدر ، ولدد فدي أسديوط بمصدر ، واِليلدا            

(حسد  المحاضدرة ) وقد ترجك السديوطي ل فسد  فدي اتابد  . ئسب 
434
: ، وم لدا قولد   

يك حفت   العمدة وم لاا الفقد  . ئشأت يتيماع فحفت  القرآك ، ولي دوك يمائي س ي  ))

((  مالددك واألصددول ، وألفيددة بدد
422
ددِر  ب ددزارة علمدد  ، واوددرة  ئتاجدد  ، مت ددوع .  ع 

العوائب، لك يتر  علماع  ال  قال في  ، مما جعل لد  الحد  األوفدر فدي  قبدال ال داس علدى 

لددو لددك يكدد  للسدديوطي مدد  : )) تآليفدد  ، واتبدد  فددي سدداار األقطددار ، قددال الشددعرائي 

ر بالكتابدة والمطالعدة لكداك فدي الكرامات  ال   قبال ال داس علدى تآليفد  فدي سداار األقطدا

(( لك افاية 
428
 . 

(هدـ 111ت ) أ ذ العلدك  عد  الشدين  ادلاب الددي  الشارمسداحي        
424
، والشدين  

(هددـ 112ت ) علددك الدددي  البلقي ددي 
423
: لدد  مدد  المؤلفددات الكويددر أهملددا فددي ال حددو . 

واألادباه المزهر في علدوك الل دة ، واالقتدراح فدي علدك أصدول ال حدو ، وب يدة الوعداة، 

وال تاار ، وَيرها اوير في علوك أ رى
422
وااك هذا مدعاة لو ا  اوير مد  العلمدا  .  

عائيد  :  قدال ع د  تلميدذه الدداودي )) ، لشلرت  واودرة  ئتاجد  فدي العلدوك المت وعدة ، 

الشددين وقددد اتددب فددي يددوك واحددد يييددة اددراريا تأليفدداع وتحريددراع  وادداك مددع  لددك يملددي 

...((لمتعارض م   بأجوبة حس ة الحديث ، ويعيب ع  ا
421
 . 
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428
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424

  -ب ت  -بيدروت -الضدو  اليمدع ألهدل القدرك التاسدع  -(هـ424ت)السفاوي / ترجمت  في - 

4 /87 . 
423

 -السديوطي / ي تدر ترجمتد  .مر ب  رسيك ب  ئصراين ا،سيك سراا الدي  أبو حفا ع - 

 .313/ 8حس  المحاضرة 
422

 . 11،  32،  41،  44أاار البحث  ليلا في هوامش متعددة م   في الصفحات   - 
421
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: م   لك استشدلاده بقولد  تعدالى . وااك في م لع  يستشلد بالقرآك الكريك  اويراع      

ْك ))  ْوم وا َ ْيرث لَك  ((َو ْك  تَص 
420
في مسالة تأويل المصدر 

427
 . 

وهددو اليميددل  لددى طددر  مدد  دوك آ ددر، َيددر بعيددد عدد  الدد ا فددي يميددل  لددى      

 . لتوسع االستطراد وا

م  آراا  ئصب المفعول ب  بفعل محذو  على أئ   مضمر فدي القدول  فدي بداب         

م  الم صدوب علدى المفعدول بد  بذضدمار فعدل ال يتلدر  وهدو  لدزاك  : )) التحذير قال 

اتصدل ( أي دا ) أو ماجرى معراه و  ا حدذر بدـ ( أي ا ) المفاطب االحتراز م  مكروه بـ 

لمحذور ئحو  ي دا  ، أو  ي دا ِ  أو  ي اامدا، أو  ي دااك ، أو  ي داا    بضميره ، وعط  علي  ا

َر ، ويضمر فعل أمر يليي بالحدال ئحدو اتدي ِ، وباعدْد و ئَدم  ، وَ دل  ، ودع ْ، ومدا : والش 

أاب   لك ، وتحذ ر ئفسك وابل  م  المضدا   لدى المفاطدب معطوفداع عليد  المحدذ ور 

والحااد ، ورجلَك والحعدر ، وعي دك وال تدر  لدى رأَسك : أيضا  بذضمار ما  ار ئحو

((ما اليحل  
421
  . 
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 الفصـــــــــل الثاني

 

ـــرَم    ـــوليون َأر األصـــ

 في النحــــو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد                                    

 (أثر النحو في األصول )                      

 



هتمدداك علمددا  األصددول علددى اويددر مدد  العلددوك التددي تشددكل أساسدديات ٱئصددب  ٱ        

علملك، م لا ال حو العربي ، فقد آهتك الفقلا  ، والمعتلدوك بالدي  ا،سديمي ، بدال حو 

والل ة اهتماماع ابيراع ، وَدايتلك بلدذا االهتمداك تيسدير أمدور ديد لك ، واسدت باط األحكداك 

ولديا .  صوص القرآئية ، والحديث الشري  الشرعية م  عبادات ، ومعاميت م  ال

بفا  ف على دارسي  العربية أو أصدول الفقد  ، مدا لل دة وعلوملدا مد  صدلة وييقدة مدع 

د  ة ال بويدة  العلوك األ رى عموماع ، وعلوك الدي  بفاصة،  لكدوك القدرآك الكدريك ، والسص

((ق ْرآئداع َعَربَيداع     ئ ا أَْئَزْل اه: )) عربيي  ، ومتأصلي  في العربية لقول  تعالى 
424
)) ، و  

بِْي ِ  ((بِلَِساكف َعَربي  م 
412

(( ئ ا َجَعْل اه  ق ْرآئاع َعَربي اع )) ، و 
418
فأصدبم أمدراع الزمداع علدى . 

فداع دقيقداع ، ادي  الدارس ، والمحقي ، والفقي  تعر     علوك الل دة ئحوهدا ، وصدرفلا تََعر 

دد ة ال بويددة يسددتطيع ا،لمدداك بماهيددة الكتدداب العتدديك ، ودقدد ااي علومدد  ، وأساسدديات السص

قدوالع ، وفعديع ، وتقريدراع ، ألك   لالشريفة ، ومدا يترتدب فيلدا مد  جليدل الحدديث الم قدو

هددي معرفددة تددألي  الكدديك العربددي امددا ئطددي بدد  الفصددحا  مدد  العددرب )) ملمدة ال حددو 

))
414
  ، وهذا الفلك ألهمية ال حو يفدرض علدى دارس األصدول التبصدر فيد  ومعرفتد. 

ألك  المعرفددة والتبصددر بددال حو العربددي ، تععددل دارس األصددول والفقيدد  أاوددر درايددة 

بصريم الكيك ، وظاهره ومعملد  ، وحقيقتد  ومعدازه ، ومدا فيد  مد  ئفدي ، وتوايدد ، 

وقصر
413
األحكداك الشدرعية مد  ال صدوص القرآئيدة والحدديث  ط، فيععدل أمدر اسدت با 

 .ال بوي الشري  سليع 

األصول ،     كاد ال حو  األصوليي  اويراع لكوك ظلوره أقدك م  ظلور علوقد أف        

ِجددَدْت مؤلفددات ال حددويي  بددزم  سددبي زمدد  التددألي  فددي األصددول ، مدد   لددك  اتدداب ) و 

(هدددـ  824ت)لعيسدددى بددد  عمدددر ( العدددامع ، والمكمدددل 
412

للفليدددل بددد  ( العمدددل)، و
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254

.00/الفلرس   -اب  ال ديك /وي تر . 41/ أ بار ال حويي  البصريي   -السيرافي  -   



أحمددد
411

(  هددـ 812ت)حمددر لفلدد  األ( مقدمددة فددي ال حددو ) سدديبوي  ، و( اتدداب) و، 

وَيرها ، للذا ااك أير ال حو أسدبي فدي األصدول ، امدا تعددر ا،ادارة  أيضداع  لدى أك  

ا   ا  والملتمدي  بعلدوك الددي  والتفسدير ، ادالفر  ، ( هدـ  427ت )معتك ال حداة مد  القدر 

ا التدألي  فدي األصدول فكداك أول ظلدور لد  فدي ( هـ  388ت) والزجاا  وَيرهك ، أم 

(األلفاظ ومباحولا)و قبل  بقليل ممويع بكتاب أ( هـ847)عاك 
410
. 

بالتعري  ، وبيداك صدلتلا بدال حو العربدي ،  ئمدا ( األصول ) والبحث    يت اول         

يريد أْك يبي   ما الذي أفداده األصدوليوك مد  العربيدة ؟ ، ومدا الدذي ترادوه علدى ال حدو 

أهميددة هددذا العلددك العليددل   العربددي مدد  أيددر ؟ ، وتلددك الدراسددة التتعدددى ا،اددارة الددى

،وعيقت  بموضدوع البحدث ، ولديا التفصديل فدي أساسديات  ، والفدوض فدي َمداره ، 

 .لكوك علك األصول يحتاا الى بحث مستقل أوسع ، وأامل

 

 

ـــــ                   المبح

 األَل 

لغة ) تعريل األصول                       

 ( َاصطالحاً 

 

 : ةاألصول في الاغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
255

بيددروت   -مطبعددة الرسددالة   -ففددر الدددي  قبدداوة   -تحقيددي   -العمددل فددي ال حددو   -الفليددل  - 

8412.  
256

 -السيد مير علي ادريفي   -تحقيي  -الفصول المفتارة  -( هـ283ت )الشين المفيد / ي تر  - 

. وسيشير البحث الى موضوع التألي  في األصول الحقاع . 13/ 8443بيروت   -دار المفيد    



 ك  ال فددل بأرضدد ا أصدديل ث، أْي هددو بلددا : )) يقددال . مفردهددا أصددل : األصددول         

دل رأيصد   ، و ئ د  ألصديل الدرأي والعقدل ،  اليف ى وال يزول ، فيكث أصيل  الرأي وقد أص 

((واألصل أسفل ال اي  
417
 . 

فدداألب أصددل الولددد ،  مايسدد د وجددود  لددك الشددي   ليدد  ،: أصددل اددل اددي  : )) وقيددل 

أصل ال اي  قاعدت  التي لو توهم  مرتفعدة : قال الراَب ... وال لر أصل العدول 

((، أرتفددع باِرتفاعلددا سددااره 
411
أي محكددك الددرأي ، وقددد : رجددلث أصدديل  الددرأي )) ، و  

ل م  باب ظَر   ، ومحمد أصيل  (( و أصالة : أص 
414
 . 

ي بلدذا : ول م   يل هذه التعريفات يمك  ا الق         دم  بأك  علدك أصدول الفقد  ،  ئمدا س 

االسك،لكوئ  متأصي في قاعدة الدي  ، وارتفدع مقامد  باِرتفداع الددي  ا،سديمي ، وهدو 

 .راسن ارسوخ ال فيل وامو   في حياة المعتمع 

 

 : األصول اصط حا   

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيدد  مدد  قددوائي  ، وقتاددذ دعدد  الحاجددة  لددى علددك األصددول جديددد بمددا                    

وقدددد اودددرت . ظلدددوره ، لتعريددد   ال ددداس  أمدددور ديددد لك ، و فايدددا التشدددريع ا،للدددي 

الدراسدددات التدددي ت اولتددد  ، وازدادت تعريفاتددد  ، لدددذا  سددديعرض البحدددث بعددد  هدددذه 

 .التعريفات

اعددد التددي العلددك  بالقو: )) بأئ دد  (  هددـ  020ت)فقددد عرفدد  ابدد  الحاجددب المددالكي         

((يتوصل بلا الى آست باط األحكداك الشدرعية الفرعيدة مد  أدلتلدا التفصديلية 
402
وقدال . 

سدت باط ٱعلك ي بَحث في  ع  قواعد تقع ئتيعتلدا فدي طدرت : )) محمد رضا المتفر بأئ   

                                                 
257
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.أصل   
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بيدي  -  مصطفى حعدازي   -تحقيي   -تاا العروس م  جواهر القاموس  -(هـ 8421ت )الزَّ

.مادة أصل  7/427  8411بيروت  -  
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. 8432/83القاهرة  -8ط -المفتار م  صحاح الل ة  -محمد محيي الدي : عبد الحميد  -   
260

تصددر عد    -معلدة رسدالة الوقلدي    -مقدمدة علدك أصدول الفقد    -عبد اللادي . د :الفضلي  - 

.  42/ 8441الس ة الوالوة      -العدد الحادي عشر   -(ع ) المعمع العالمي ألهل البي    



((الحكك الشرعي 
408
العلدك : )) ويرى اداظك الحدااري ، وهدو مد  المعاصدري  بأئ د  .  

  حال األحكاك الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفي  ، سوا  تقدع فدي بالقواعد المملدة لكش

طريي العلك بلا اما فدي بعد  القواعدد العقليدة أو تكدوك موجبدة للعلدك بتفريعلدا علدى 

((تقرير الوبوت أو تكوك موجبدة للعلدك بسدقوط العقداب 
404
فد  الدداتور محمدد .  وقدد عر 

((كاك لما هو مك ل  ب  ا،ئساكعلك االست باط م  األح)) علي الشلرستائي بأئ   
403

                   . 

ص اعة يعدر  : )) والميح  أك  أقرب تعري   لى الفلك هو ما ئطي ب  اآل وئد       

بلا القواعد التي يمك  أْك تقع في طريي است باط األحكاك ،والتدي ي تلدي  ليلدا فدي مقداك 

((العمل
402
 . 

 .موضوع عام األصول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمدددا موضدددوع علددددك األصدددول ، فلددددو البحدددث فدددي مفتلدددد  أمدددور الحيدددداة ،           

ليا لعلك األصول موضدوع معدي  )) والموضوعات التي تد ل في تحقيي  َرض  و 

بشفص  ، بل يبحث في  ع  مفتل  الموضوعات التدي للدا د دل فدي تحقيدي ال درض 

ك علك األصول ، فكل ما  يقع في طريي االست باط أو يلتعي   ليد  الفقيد  الذي ألجل  د و 

ع د عدك عووره على مايقع  في طريي االست باط ــ وهو األصل العلمدي ـدـ فلدو دا دل 

((فيمددا يبحددث ع دد  األصددولي 
401
أك  علددك األصددول : )) لددذا قددال محمددد بدداقر الصدددر.  

لدذا صدم القدول يدرس في الحقيقة  األدلة المشتراة  في علدك الفقد  ،يبدات دليلتلدا ، وب

((طبأك  موضوع علك األصول هو األدلة المشتراة في عملية االست با
400
. 
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8410  8/34 .  



وعلك األصول م  العلوك المستحدية ،     ك  السل  اائوا فدي َ دى ع د  لوجدود ولدي   

اداك هدو مرجدع الفتيدا )) آئذا  ، وقدد ( صلى هللا علي  وآل  وسلك ) األمر ، وهو ال بي 

ه ددا  مدد  داع ف ليجتلدداد والفقدد  ، وحيددث ال اجتلدداد ، فددي  وبيدداك األحكدداك ، فمددا ادداك

((م اهج ليست باط ، وال حاجة الى قواعده 
407
صدلى ) األعتدك  لوبعدد وفداة الرسدو.  

جتلاد، ٱدع  الحاجة  لى مواجلة  الوقااع ، واألحداث العديدة ب(. هللا علي  وآل  وسلك 

ة وم  تبعلك يع وك في هذه القضايا ست باط  أحكاك م  القرآك الكريك ، فكاك الصحابٱو

 .مست دي  في تحليللا  لى ما لديلك م  معرفة 

 

 حاجة األصول إلل النحو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكم  حاجة األصوليي   لى علك ال حو ،  في أك  ال حو علك يلدتك بدراسدة              

عملدة ، واللفد  المفدرد فيلدا ، وادذلك تألي  الكيك العربي الفصيم ، مد  ترايدب ال

مواضع التقديك والتأ ير فيلا  ، والفصل والوصل ، وم  حيث الب ا  وا،عدراب ، 

وهدددذه األمدددور يحتاجلدددا األصدددولي . والتعريددد  والت كيدددر ، والتأئيدددث والتدددذاير 

ليسددتطيع معرفددة مددا فددي ال صددوص العربيددة الفصدديحة ـددـ القددرآك الكددريك والحددديث 

اليمكدد  : )) ل دقيددي ، ومدد  اسددت باط الحكددك الشددرعي فيلددا ه ألئ دد  الشددري  ـددـ بشددك

ـدـ ، مدا لدك تكد  لد  القددرة ( الكتاب  والس ة ) ست باط الحكك الشرعي م لا ــ ٱللفقي  

((والممارسة وا،لماك بأصول  الكيك العربي ، وفلك مقاصده وأَراض  
401
وقدد . 

ة أهدل العلدك  لدى تعلصدك مسداال ملمدة فدي حاجد(  هدـ 341ت ) ار أحمدد بد  فدارس 

 ك  علدك َالل دة  االواجددب علدى أهدل العلدك ، لداي يحيددوا فددي : ))العربيدة م لدا قولد  

((تأليفلك أو فتياهك ع  س   االستوا  
404
 . 
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. 31لصاحبي ا -ب  فارس  -   



  ك فالحاجة  لى معرفة ال حو العربدي دفعد  علمدا  األصدول ، ودارسدي الفقد      

وال لددي ،ويتبصددروا بقواعددد   لددى تعلصمدد  ومعرفددة  صااصدد  ، لكددي يعرفددوا األمددر

االسددتو ا  ، وتعلصددك ا،عددراب ليفرقددوا بددي  المعددائي ، فيتع بددوا اللَّحدد  فيمددا يقددرؤوك 

ويكتبوك
472
للذا تكوك هذه المعرفة ضرورة واجبة ، ألك  علك ال حو يددعك العلدوك . 

الدي يددة ، ويسددائدها ، وي   يلددا فددي توضدديم مددا أ   بلددك م لددا ليسددلل تحديددد األحكدداك 

 .يرها وتفس

    

 

 

 

 

 

 

ـــــ                   المبح

 الثاني

أبر  األصوليين َأشهر مؤلفاتهم                

 في النحو

  

بعد تأسيا علك أصول الفق  ، ا تلد  ال حو بالفق  ، وظلرت بوضوح آيدار              

األصددوليي  فددي ال حددو العربددي ، وفددي تعليددل موضددوعات  وتأويللددا ، فأصددبح  طددرت 

ولدددك يكددد  الفصدددل بدددي  ال حدددو . ل تشدددكل ئسددديعاع متكددداميع فدددي مباحدددث ال حدددو األصدددو

ددب لك الشددديد  الل ددة . واألصددول هي ددا ع  فأصددبم هَددك    العلمددا  دمددج ال حددو باألصددول لِح 

حب الل دة وال حدو حمدل بعد  األصدوليي  (  : ))هـ   121ت ) وال حو، قال ال زالي 
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.31ئفس  المصدر  /ي تر  -   



فيدد  مدد  معددائي الحددرو  ومعددائي  فددذاروا. علددى مددزا  جملددة مدد  ال حددو باألصددول 

((ا،عددراب جمددي ع هددي مدد  علددك ال حددو  اصددة 
478

سددتعاك ال حدداة األوااددل بوسدداال ٱف.  

الصدلة بدي  الفقد  وعلدوك العربيدة، اائد  قديمدة وأك  )) الفق  ،يبدات بعد  أدلدتلك ألك  

((القياس الفقلي ااك قد استفدك في ال حو ع دد أواادل ال حداة 
474

: )) ، وقدال ابد  ج دي 

...(واائدد  األصددول ومددواد الكلددك معرضددة للك،وعارضددة أئفسددلا علددى تفيددرهك 
473
 .

ستمدت تلك القواعد مد  أسداليب  ٱ))    . ويمك  القول  ك  معتك مباحث الفقلا  ل وية 

ددِر  مدد  مقاصددد الشددريعة وأسددرارها ، ومراعاتلدد  االل ددة العربيددة،ومبادالا ، وممددا ع 

... ((للمصددالم
472
قددااي مدد  األدلددة المشددتراة التددي تشددكل وعلددك األصددول يدددرس الح. 

 . أساساع لموضوع  ــ اما مر   اره ــ 

 

 تأسيم عام األصول 

فددي أَلددب المصددادر علددى أئ دد  واضددع هددذا ( هددـ 422ت)سددك الشددافعي ٱتددردد           

وااك أول مد  اتدب : ))العلك، وأول م  قال ب  في رسالت  المعروفة ،  ار اب   لدوك

والبيداك . فيد  رسدالت  المشدلورة تكلدك فيلدا فدي األوامدر وال دواهي في  الشافعي ، أملدى 

والفبر وال سن وحكك العلة الم صوصة في القياس يك اتدب فقلدا  الح فيدة فيد  وحققدوا 

((تلك القواعد، وأوسعوا القول فيلا 
471
وأرى أك  أول مد  صد   فدي علدك  األصدول  . 

عليد  )،مداك جعفدر الصدادت ، وهو م  أصدحاب ا( هـ847ت )الحكك الكلبي   هشاك ب

(األلفداظ ومباحولدا )الذي أل   اتاباع ملمداع فدي مباحدث األلفداظ ( السيك 
470

ـدـ سديت اول  

البحث الحقاع ــ     سبي هشاك بد  الحكدك ، الشدافعي فدي تدألي  اتابد  المدذاور ، لكدوك 
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272

. 434/اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت  -   
273

. 8/00الفصااا  -اب  ج ي  -   
274

  81/اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت  - 
275

دار الكتداب  –8ط –حسد  علدي اللاادمي  -ترجمدة -الفقد   -األصدول –مرتضى  : مطلري -

  . 87/ 4228 ا،سيمي
276

ال عااي  ، و 13/الفصول المفتارة   -الشين المفيد و ، 327/لفلرس  ا-اب  ال ديك / ي تر  - 

هددـ  8280 يددراك   -1ط  -السدديد موسددى الشددبيري الزئعددائي   -تحقيددي  -الرجددال  -( هددـ212ت)

/233  .  



ة ، وأك  هشدداماع قددد مددات قبلدد  بسددبع( هددـ 841)للشددافعي ( اتدداب الرسددالة )سدد ة تددألي  

أعددواكف ، وهددذا يع ددي أئ دد  سددبي الشددافعي فددي  لددك ، فتكددوك الريددادة فددي تأسدديا علددك 

والعمددل بدد  ادداك متوفقدداع لوجددود . األصددول لفقلددا  الشدديعة  ، وي تفددي القددول ب يددر  لددك 

ئعكاسدداع ٱوقتاددذ الددذي ـددـ  يموددل فددي رأي الداتورالشلرسددتائي ( ع ) ا،مدداك  المعصددوك 

عدج ) الفق  ، ولك  ْ بعد ال يبة الكبرى لإلماك الحعدة للرسالة المحمدية ــ  وهو مصدر 

، بدددأت الحاجددة تتلددر  ليدد  ، فتلددر علددك األصددول بشددكل  المعددرو  اليددوك علددى يددد ( 

((وضع اللب ة األولدى لعلدك األصدول: )) ، الذي ( هـ 283ت ) الشين المفيد 
477

، فعلدك 

القواعدد التدي يتوصدل ))   األصول آبتدأ بالشين المفيد ليصبم علماع ي لتَك ب  ، ومب ي م

((بلا  لى است باط األحكاك  الشرعية م  أدلتلا التفصيلية
471
واك لك يكد  الملتمدوك ، .  

يي   يي  ، بل ااك قسك م لك م  الفقلا  والمحد  ا  والمحد  أورد البحدث . أاورهك م  القر 

  وقدد بعضلك ، وقد جا  ترتبيلك على أساس السبي في هذا العلدك ال علدى أسداس الدزم

ا ترت  معموعة م  علما  األصول ، لسبي بعضلك في  ، ولسعة علدك اآل دري  فيد  ، 

 : و بداعلك المتواصل  دمة للذا العلك العليل ، وم لك  

(هـ567ت )هشا  بن الحكم  -:أوال  
576
. 

وهو أبو محمد هشاك ب  الحكدك مدولى ب دي اديباك ، ئشدا فدي الكوفدة حي مدا اائد         

) متاز بشفصيت  القوية قال ع   الشلرستائي ٱ، وا تي  المذاهب ، و مسرحاع لآلرا 

...((هشدداك بدد  الحكددك صدداحب َددور فددي األصددول( : )) هددـ  121ت 
412
وقددد صدد    . 

الذي ي َعد    م  الكتب الملمة في علك األصول ،  وقد ضدم    ( األلفاظ ومباحولا ) اتاب 

علي  السديك )، وا،ماك الصادت (هـ  882ت ( )علي  السيك )آرا  األامة محمد الباقر 
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الشين عادل احمد عبد  -تحقيي -علك األصول  المعالك في -(هـ 020ت )ففر الدي  الرازي  - 

.4222/4القاهرة  -مؤسسة المفتار  -4ط -الموجود والشين علي محمد معوض  
279

.  18/الفصددول المفتددارة  -الشددين المفيددد و 327،/الفلرسدد   -ابدد  ال ددديك /  ي تددر ترجمتدد - 

ادعيب األرئدؤوط  -تحقيي  -عيك ال بي أسير   -(هـ 721ت )الذهبي و،  233/رجال ال عااي و

( هـ8288ت )واب  الشليد الوائي .  123/  82  8443بيروت  -مؤسسة الرسالة  -و محمد ئعيك 

ا،ماك الصادت  -أسد حيدرو ،2/ب ت  -قك  -لع ة التحقيي -تحقيي -  معالك الدي  ومي  المعتلدي

.8/18 8411 ار ال ع  األ -8ط -والمذاهب األربعة   
280

  . 388/ 8القاهرة   ب ت  -8ط  -الملل وال حل -(هـ 121ت ) الشلرستائي - 



(هددـ 821ت (  ) 
 418

) سددملا ، و القددول بمصددطلم ٱت دداول األصددول دوك أْك يحدددد .  

في اتاب  المذاور، وعدي قتلدا بمفداهيك  الل دة  التدي م لدا األلفداظ والمعدائي ، (  أصول

 لددذا أرى أئ دد  أول مدد  أوجددد علددك األصددول والدددليل علددى  لددك ، مددا  ارتدد  اويددر مدد 

، وبدالرَك ( األلفداظ ومباحولدا ) المصادر الملمة في تاريف ا ، التي تؤاد تأليف  اتداب 

م  عدك وصول هذا الكتاب، وَيره مد  اتدب المؤلد   لي دا
414
ي َعدد    هشداك بد  الحكدك . 

األعديك الرؤسدا  المدأ و  ))م  األعيك الوقدات فدي ال قدل ، والروايدة وهدو أيضداع مد  

والفتيا واألحكاك الذي  اليطع  عليلك وال طريدي  لدى  ك واحدد ع لك الحيل والحراك ، 

(( م لك 
413
... ((في األصول   ل  مباحث اويرة م  المفالفي)) واائ  .  

412
  . 

عليد  )ومما ي دروى ع د  فدي معدائي األسدما  واادتقاقلا أئ د  سدأل ا،مداك الصدادت        

ع  هشداك بد  الحكدك : )) لكافي    ورد في ا: ع  ااتقات  أسما  هللا الحس ى ( السيك 

هللا مما هو مشدتي ؟ ، فقدال  : أئ   سأل أبا عبد هللا علي  السيك  ع  أسما  هللا وااتقاقلا 

ياهشاك هللا مشدتي مد  اِلد  يقتضدي مألوهداع ، واالسدك َيدر المسدمى ، فَمدْ  َعبَدد االسدك : 

د االسدك والم َُ ع دى فقدد أادر   وعبدد دوك المع ى فقد افر ولدك يعبدد اديااع ، وَمدْ  َعدَب

...((آي ي ، وَمْ  عبدد المع دى دوك االسدك فدذا  التوحيدد
411
هدذه الروايدة تدد ل داللدة .  

( علديلك السديك )واضحة على اهتمامد  باالادتقات أوال ع ، ودقتد  فدي ال قدل عد  األامدة 

اتداب التوحيدد ، اتداب األلفداظ ، اتداب المعرفدة ، اتداب األ بدار )) م  مؤلفات  . يائياع 

 )) ...
410
 . 
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285
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. 233/رجال ال عااي   -   



( هـ   51ت ) ا ما  الشافعي –ثانيا  
5 7
  . 

هددو محمددد بدد   دريددا الشددافعي ، ورع ث تقددي  ث حفدد  القددرآك الكددريك  ، وتعل ددك           

بددرز معددال العلددك فددي وقدد  ظلددرت فيدد  يمددار الحددديث )) الل ددة، و بددر الفصدداحة ، فددـ 

( (... وجمع  ويمار الفق  ومدارس  
411

    (األصدول) طلم ،  وهو أول مد  قدال بمصد

... تفي ال اس على أك  أول َمْ  ص    في هذا العلك الشافعيٱ: ))  ار  لك الرازي قال 

 ))
414
، اما قال بذلك  اب   لدوك في مقدمت   

442
وقد ضم   الشدافعي رسدالت  التدي .   

أوا ددر القددرك الوددائي اللعددري (  هددـ  841ت ) بعولددا لعبددد الددرحم  بدد  ملدددي  
448
   .

ذا العلدك ، وأصدول  ومباداد  ، و ادر ادروط َمدْ  يتصددى للفقد ،  والعمددل آرا ه  فدي هد

بكتدداب هللا أْك يكددوك عالمدداع بالعربيددة وعلوملددا ، ولددك يكدد  ال حددو بمفلومدد  المعددرو   

متداوالع بي  ال اس ، لذا ئعده في اوير م  عبارات  يشير   لى القدول بالعربيدة ، أو علدك 

لساك العرب 
444
در عد  الفلدك  ، اويدر  رفعي َمْ  ااك عاقيع َيوالعالِك ع د الشا.   مقص 

: )) قدال فدي رسدالت  . الحف  ، وم  ااك دوك  لك  ليا ل  أْك يكدوك فقيلداع أو معتلدداع 

وَمددْ  ادداك عالمدداع بمددا وصددف ا بددالحف  ، ال بحقيقددة المعرفددة ، فلدديا لدد  أْك يقددول أيضدداع 

در العقدل ، أو بقياس ، ألئ   قد يذهب عليد  عقدل المعدائي ، ادذلك لدو  اداك  حافتداع مقص 

راع ع  علك لساك العرب، لك يك  ل  أْك يقيا ، م  قبل ئقا عقل  ع  اآللة التدي  مقص 

((يعددوز بلددا القيدداس 
443
((اتدداب األك )) مدد  أاددلر مؤلفاتدد  .   

442
وهددو اتدداب  فددي .  

الددذي ضددم    آرا ع ( الرسددالة ) واتدداب . األحكدداك الشددرعية ،  مدد  عبددادات ومعدداميت 
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293
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.في يمائية أجزا   8413 -بيروت  -دار الفكر  -4ط -اتاب األك - الشافعي  -   



أحكددداك القدددرآك ، ))  و ادددر لددد  حددداجي  ليفدددة . لمدددة فدددي األصدددول ، ومبددداد  الفقددد  م

(( وا،مي  
441
 . 

أقدوى وأفضدل م د  ( األاودر ) القيداس ،    يدرى القيداس علدى  يوللشافعي آرا  ف      

أمدا القيداس فذئمدا أ دذئاه اسدتدالالع : )) سدتدالل مد  القدرآك الكدريك ٱ، وهو ( األقل )في 

(( لقياس على األاور أولى أْك يقاس علي  م  األقل وا.. بالكتاب 
440
  . 

 .ابن السراج  -ثالثا  

( هـ  380ت )أبو بكر محمد ب  سلل ال حوي  الب دادي               
447
. 

( هـ  69 ت )الشريف المرتضل  –رابعا  
56 
. 

وهدو . هو علي ب  الحسي  ب  موسى  الشري  الموسوي  الملقب بالمرتضدى           

عرث وفقيدد ث ل ددوي    ، ي َعددد     أول  َمددْ  أل دد  فددي علددك األصددول  صددراحة مدد  الشدديعة،  اددا

أول َمْ  اتب ِم  ال شيعة فدي : ))فحد د األصول بمفلوملا المعرو  اليوك ، لذا قيل هو 

... ((وظل   آراؤه األصدولية متداولدة ( الذريعة ) علك األصول اتاب  
444
ولدك يكد  .   

الددذي جمددع أصددول الفقدد  الشدديعي ، بددل جددا ت  بعددد للمرتضددى   اتدداب الذريعددة الوحيددد

( رسداال المرتضدى) اتب أ رى  ، ضم  لا آرا  ملمدة فدي األصدول والل دة مد  مودل 

ددبي ع تلديدد   لددى الطريددي  الصددحيم ،تمدداك  ددر القددرآك ، س  التددي أوضددم فيلددا للفقيدد  ومفس 

دددري  أهدددل الل ددد ة م عددداة مددد  الزلدددل عملددد   ،    يدددرى  فدددي مفالطدددة  الفقلدددا  والمفس 

والشطحات ، فيعدر  دقدااي الل دة،  المعلدوك م لدا ، والمت دوك والمشدتب  ، فدذك    بدر 

                                                 
295

.  804، 42 / 8اش  الت وك  - ليفة  -   
296

. 481/الرسالة  -الشافعي  -   
297

. 28الفصل األول م  البحث ص / ي تر ترجمت   -   
298

،  84/13البدايددة وال لايددة  -، وابدد  اويددر 4/424أئبدداه الددرواة  -القفطددي / ي تددر ترجمتدد    - 

دار  حيددا  الكتددب   -8ط -محمددد أبددو الفضددل  بددراهيك  -تحقيددي -االمددالي  -والشددري  المرتضددى 

.وما بعدها  84128/3  
299

يعددة الددى الذر) لددك يتسدد  للباحددث االطدديع  علددى اتدداب .  81/ الفقدد   -األصددول  - مطلددري - 

(.أصول الشيعة   



الل ددة  مدد  أهللددا ، تع ددب الوقددوع فددي الشددبلات 
322
بالمفالطددة يعلددك م لددا )) ، ألئ دد   

((.ضرورة ما اليعلك اذلك مع عدك المفالطة 
328
 

ستو ا   يقطع بأحدد أمدري  بددليل ، ويتتبع الشري  المرتضي  مسألة االستو ا  ،ألك اال

عترض معترض على  ما ئقول   م  أك  االستو ا    ئما ي فدِرا مد  العمدل  ٱ  ا : )) قال

: ما صلم د ول  فيلا ، ولديا بواجدب أْك ي فدرا  م لدا مدا وجدب د ولد  ،  بدأْك يقدول 

لث  ال  زيداع  ال  َعْمراع : هذا يقتضي حس  أك يقول القاال  ، لفد  رجدل أْك يقدع َجاَ ئي َرج 

العربية أْك يد ل على العمل،  ةم  حي االستو ا  في الل : يقال ل  . على زيد وعمرو 

. فيفدددرا فيلدددا مايصدددلم د ولددد  فيلدددا ، أو مدددا يعدددب د ولددد  علدددى مدددذهب  مفالفي دددا 

واليصلم  د ول االستو ا  على األلفداظ الموحددة ، ورجدل لفد  واحدد ، و  ْك وقدع فدي 

(( والقصير وزيد ، وعمرو المع ى الطويل ، 
324
  . 

ت زيددد  ) صددد    الشدددري  المرتضدددى مؤلفدددات اويدددرة فدددي علدددوك مفتلفدددة م لدددا         

وهواتدداب تحدددَّث فيدد  عدد  عصددمة األئبيددا  ( األئبيددا 
323
(المق ددع فددي ال يبددة ) و. 

322
 

(االئتصدار) واتداب ( . ععل هللا فرجد  ) تحدَّث في  ع  ا،ماك الحعة الم تتر
321
فدي  

( مساال ال اصريات ) تاب الفق  ، وا
320

( رسداال المرتضدى ) و ( األمدالي) ، واتاب 

ادرح مسداال )) ، اما أاار محقدي األمدالي  لدى وجدود اتداب ئحدوي للمرتضدى اسدم  

(( الفي 
327
. 

 ( هـ  9 9ت ) ابن الحاجب  -خامسا  

                                                 
300

دار  -السدديد ملدددي رجددااي  -تحقيددي  -رسدداال  المرتضددى   -الشددري   المرتضددى / ي تددر   - 

.  73ــ 8/72    8221قك    -القرآك  الكريك   
301

.ا مفالطة أهل التفسير وعلما  الل ة والقر  :  ةيقصد بالمفالط.  8/74ئفس   المصدر   -   
302

. 12 - 4/74المصدر ئفس    -   
303

. 8414بيروت  -دار األضوا    -ت زي  األئبيا   -الشري  المرتضى  -   
304

مؤسسدة آل البيد   -محمدد علدي الحكديك   -تحقيدي -المق دع فدي ال يبدة  - الشري  المرتضدى - 

. 8441 8 ط  -قك  -،حيا  التراث   
305

المدرسي  مؤسسة ال شرا،سيمي التابعة لعماعة  -تحقيي  -االئتصار -الشري  المرتضى  - 

. 8441 يراك  –قك  –  
306

 -مرازالبحددوث والدراسددات العلميددة  -تحقيددي  -مسدداال ال اصددريات  -الشددري  المرتضددى  - 

. 8447 - يراك  –مطبعة اللدى   
307

.، لك أستطيع العوورعلي  8/84األمالي  -المرتضى الشري    



.هو عوماك ب  عمر ب  أبي بكر المعرو  باب  الحاجب                          
321
 

 مثاال  ( آل كاشف الغطاء) جهود  -دسا  سا

تابع علما  األصول جييع بعد آ ر االهتماك بال حو العربي ، لكوئ   اما أسدلف ا           

ل  أهمية ابيرة في االستدالل واالست باط ، فبرزت مدرسة ال ع  ــ الحوزة العلمية ـدـ  

ذي  اتضدم فدي آراالدك أهميدة الريادة في هذا العائب ، وااك م  أعيملدا الد كحاملة عل

ت ) العربيدددة وعلوملدددا فدددي دعدددك الدراسدددة  الحوزويدددة  الشدددين مرتضدددى األئصددداري 

، فأئكروا داللدة الفعدل علدى الدزم  فدي جميدع صدي  ( هـ  8418
324
والمدولى محمدد . 

، ومحمدد بداقر الصددر ، ( افاية األصدول )ااظك الفراسائي  الشلير باآل وئد صاحب

لمددا لمسددت   مدد  ع ددايتلك الفااقددة بالدددرس ( ل ااادد  ال طددا  آ) وسددي ع ى البحددث بدددور

( الدراسات ال حوية ع د آل ااا  ال طا  )ال حوي،    أظلرت دراسة ع وائلا 
382
  ،

ما للذه األسدرة ال عفيدة الحوزويدة مد  ريدادة فدي ال حدو العربدي  ، وقدد أراددت ي هدذه 

مول جائبداع ملمداع مد  جوائدب الدراسة  لى رجال ، ومؤلفات  هذه األسرة العريقة التي ت

 .العلك الحوزوي، فعزى هللا صاحبلا أل   ير 

َعلَمدداع مدد  أعدديك الحددوزة العلميددة ال عفيددة ( آل ااادد  ال طددا  ) ظلددرت أسددرة      

فتلر رجال مد  هدذه األسدرة   -أواسد القرك الوام  عشر  -المباراة م ذ وق  طويل 

فددداع ملمددا ع مدد  روافددد العلددوك الدي يددة عت ددوا بددال حو العربددي ، لكوئدد  يموددل راٱممدد  

ئبرى معموعددة  يددرة مدد  أعدديك هددذه األسددرة  لددى دراسددت  والتددألي  فيدد  ٱاأل ددرى، فدد

 : م لك

( هددـ8308ت)الشدين هدادي بدد  الشدين عبدداس ابد  الشددين علدي ااادد  ال طدا   -8

388
. 

( هـ  8300ت ) الشين محمد رضا ااا  ال طا      -4
384
. 

                                                 
308

. 18ي تر ترجمت  في الفصل األول م  البحث ص  -   
309

 -بدي  ال حدويي  واألصدوليي   -تطور دراسة العملة العربية  -صالم . د :  التالمي/ ي تر  - 

. 31/ 4221ال ع  األار    
310

اليدة   -رسدالة ماجسدتير  -الدراسات ال حوية ع د آل ااا  ال طا   -باسك  يري :  ضير - 

. 4220/ 84/ 41  -اآلداب جامعة القادسية  
311

 -ال عدد  األاددر   -المطبعددة الحيدريددة  - اددعرا  ال ددري -علددي : الفاقددائي / ترجمددة فددي  - 

8410    84  /311 .  



( هـ  8373ت ) اا  ال طا  الشين محمد حسي  اب  الشين علي ا -3
383
. 

( هـ  8288ت )الشين علي ااا  ال طا   -2
382
. 

(8408حي يرزت م  مواليد ) الشين الداتور عباس ااا  ال طا  ،  -1
381
. 

وقد ا تدرت  هدؤال  األعديك مد  آل اااد  ال طدا  لكدوئلك ألفدوا فدي ال حدو     

  ، م  أموال ابد  العربي  اصة ، وقد ظلر في مؤلفاتلك جائب التقليد لل حاة القدما

 : معد ، واب  مالك  أبرز م توماتلك اآلتي 

، تعليمدديالفااقددة فددي ال حددو للشددين وَيددرهك ، ألئ لددك ئتمددوا فددي ال حددو ل ددرض   -8

فكددداك مددد  عبددداس اااددد  ال طدددا  
380
وهدددي تسددداعد الطالدددب علدددى فلدددك الكتددداب .  

( األجروميددة )
387
  بددرأي ال دداظك لكوئلددا فاقدد(  الفااقددة) بصددورة  أوضددم ، وسددمي   

سابقاتلا لكوئلا م  الم تومات ، وهذا توهك واضم مد  ال داظك ، وأؤيدد مدا  هدب  ليد  

السيد باسك  يري م  رأي 
381
م  بحدر الرجدز، وعددد ( ييية ماة بي ف )، وتزيد على  

 : أبوابلا ال حوية يعاوز األربعي  باباع ،  م لا على سبيل الموال  ما جا  في باب ال دبة 

قتصراع َعلْيلا َوال تَقِْا  َوئ ْدبَة فبَواو))   يا  لْك تَلتَبا                        م 

تيْ     (( َوِزْيَد هَاِ  بَْعَد أل  ِال  ْدبَة                        َوقـْفاع لِوا َزْيَداه  أْو َواه فع 
384
. 

للشين هادي ااا  ال طدا   -ئتك الزهر  م  ئور القطر  -4
342
، ئتملدا فدي اتداب  

عشددري  )، وتقددع هددذه الم تومددة فددي ( اددرح قطددر ال دددى وبددل الصدددى  )ابدد  هشدداك 

 .م  بحر الرجز( و مسة ماة بي ف 

                                                                                                                                            
312

. 281/  1اعرا  ال ري   -الفاقائي / ترجمت  في  -   
313

.  828/  1اعرا  ال ري    -الفاقائي / ترجمت  في  -   
314

 - ضدددير/، وي تدددر 4220 -ا،صددددار الوالدددث –مؤسسدددة آل اااددد  ال طدددا   –مفطدددوط   - 

. 88/ الدراسات ال حوية    
315

.حاصل على داتوراه في الفق  ا،سيمي . األمي   العاك  لمؤسسة آل ااا  ال طا    -   
316

ال ع  األار   -مؤسسة ااا  ال طا   -الفااقة في ال حو -الشين عباس : ااا  ال طا    - 

 8442 .  
317

 743ت ) محمد ب  حمد ب  داوود الصل اجي المعرو  باب  اجروك : عرف  باسك مؤلفلا   - 

.4/8740اش  الت وك  -حاجي:  ليفة/ ترجمت  في ( هـ   
318

. اللامش 70/ الدراسات ال حوية  -باسك: ،و ضير 7/ الفااقة  -ااا  ال طا  /ي تر -   
319

. 80/ الفااقة    -ااا  ال طا   -   
320

محفددوظ فددي مؤسسددة آل ااادد  ال طددا  تحدد  رقددك  -بفددد المؤلدد   -مفطددوط  -الم تومددة  - 

008.  



 : أما المتوك ال حوية ، فللا أهميتلا  في طرحلا وأسلوبلا ، وهي ييية أقساك 

 : الشروح ال حوية التقليدية م لا :   القسم األول 

. ااد  ال طدا للشدين علدي ا -ئلج الصواب في حل مشدكيت ا،عدراب 
348
والكتداب  

المحداورات والمحاضدرات التدي أيمرتلدا )) يحتوي  بي  دفتيد  مدا جمعد  المؤلد  مد  

... ((عقددول راجحددة  ، ومعددار  ئاضددعة  ، َيددر مددا أوصددل ي  ليدد  رأي قاصددر 
344
  ،

ومادة الكتاب َ ية بالشواهد القرآئية  والشعرية فضيع ع  اهتمام  بالقرا ات القرآئيدة 

 :واألبواب هي،و اتمة،تاب في مقدمة و ييية أبوابوقد وضم الك،

 .فيما يصم  عراب  بوجلي  وييية وجوه:الباب األول))

 .فيما أاكل  عراب  م  أبيات اعرية والمات ئورية:الباب الوائي 

فددي  عددراب بعدد  الكلمددات المددأيورة العاريددة معددرى األموددال الكويددرة :البدداب الوالددث 

((.ب حللا ويعسر فللاالدوراك في الكيك التي يصع
343
 

 

 

.بل ة ال حاة في ارح الفااقدة للشدين هدادي اااد  ال طدا   -4
342
ت داول فيد  المؤلد    

وتميددز الشددرح ،مدد  أبددواب ئحويددة (الم تومددة الفااقددة ) اددرحاع مفصدديع لمددا جددا  فددي 

علدى الدرَك مد  التفصديل فدي ،وَلب  عليد  الصدفة التعليميدة ،باال تصار والوضوح 

.حويةبع  المساال ال 
341
  

 :اتب التيسير م لا: القسم الثاني

للشين محمد رضا ااا  ال طا  -ئقد االقتراحات المصرية  -8
340
. 

                                                 
321

مؤسسدة اااد   -ئلج الصدواب فدي حدل مشدكيت ا،عدراب  -الشين علي : ااا  ال طا   - 

. 4ط 8440ال ع  االار    -ال طا    
322

. 4/ المصدر ئفس    -   
323

  .4/المصدر ئفس  -

-
324

.وما بعدها ،32/الدراسات ال حوية ع د آل ااا  ال طا   -باسك :  ضير/ي تر    
325

. 32/ المصدر ئفس  / ي تر  -  
326

 -اااد  ال طدا  مؤسسدة -ئقدد االقتراحدات المصدرية  -ن محمدد رضدا الشي: ااا  ال طا   -

8444-ال ع  األار   



للشددين علددي ااادد  ال طددا  -ئتددرات وتددأميت  -4
347
لددك يقتصددر هددذا الكتدداب علددى .  

 .التيسير في ال حو فقد بل في  موضوعات أ رى في الفق  وَيرها

فددي  8431زارة المعددار  المصددرية عدداك وضددع الكتابدداك رداع علددى مقترحددات لع ددة و

تيسير علوك العربية
341
 . 

للشدين علدي اااد  ال طدا  -الكوااب الدرية في األحكاك ال حويدة  -3
344
وهدو اتداب . 

ويبدو عليد  ،م  أبواب ال حو( يمائية عشر باباع ) مفتصر في ال حو يتضم  ما يقارب 

(مددت  األجروميددة)واقترابدد  مدد  ،المدد لج التعليمددي 
332
وقلددة ، وب  المفتصددر فددي أسددل 

ففيدد  مدد  القددرآك الكددريك آيتدداك ، اددواهده ال حويددة القرآئيددة والشددعرية 
338
فقددد ، ومدد   

الشعر اطراك ال اطر م  بي  دوك أْك ي سبلا  لدى أحدد
334
ابتعدد فيد  المؤلد  عد  . 

وقدد ئعد  باليسدر والسدلولة ، واالبتعداد عد  التعقيدد ،واآلرا  المتزاحمة ، التفصييت 

ال حو السااد في اتب
333
وال أتفي مع صاحب هذا الدرأي ،    ْ يدرى فدي مدادة الكتداب . 

ِضدع لفادة مطلعدة علدى ال حدو عارفدة بأصدول  ،ترااك المادة ال حويدة ، وتددا للا وأئَّد  و 

لك دك ال تسددتطيع التمييدز بددي  ، فحدي  تطلدع علددى الكتداب تعدد فيدد  ي سدراع بدداد  األمدر ،

وهدذا ، حددة  ْك لدك تكد  علدى معرفدة سدابقة بلدا القواعد التفصيلية للمسألة ال حويدة الوا

، الرأي ال يشكل طع اع بالكتاب ، بل يعد م  الكتب العيدة التي رسم  ل ا أهمية ال حدو 

 .وأر   لمرحلة ملمة م  مراحل 

                                                 
327

-ادر ال عد  األ -مؤسسدة اااد  ال طدا  -ئترات وتدأميت -الشين علي  :ااا  ال طا  - 

4224.  

فدي الدرد  اع الشين محمد جواد العزاادري قدد ألد  اتابد ومما يذار في هذا الباب أكَّ  /ميحتة ملمة 

طبدع فدي  (ئقد االقتراحات المصرية فدي تيسدير علدوك العربيدة )حات المصرية ع وائ  على المقتر

وسيفرد البحث دراسة تفصيلية ع  هدذا الموضدوع فدي البداب الودائي .8418ار  عاك ال ع  األ

(.وما بعدها   421ص  م    

-
328
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 .دراسة الصوت :القسم الثالث 

للشدين -(الفرت بي  الضاد والتدا :)اتاب ملك في الصوت هو( آل ااا  ال طا )ولـ  

مد رضا ااا  ال طا  مح
332
، وأدا  األعضدا  الصدوتية. ت اول في  ماهيدة الصدوت -

ولدك يقتصدر .  والفرت بي  الضاد المصرية  ، والشامية والضاد الحعازية  ، والعراقية

بدل توجدد مؤلفدات أ درى ،بحث هذه األسرة العلمي على هذه الكتب أادار  ليلدا البحدث

يحيل عليلا الباحث 
331
. 

بحث  لى جلود هذه األسرة الحوزيدة بكوئلدا موداالع عد  رجدال الحدوزة وقد أاار ال     

وال تع ددي هددذه ا،اددارة ، ومدا قد متدد  فددي دراسددة ال حدو ، العلميدة فددي ال عدد  األاددر  

بددل يوجددد تدددريا لقواعددد ، همددال دور األجددي  واألعدديك مدد  رجددال الحددوزة الفالدددة 

بددل اددل تقريددرات ،فحسددبلدديا هددذا ، وأصددول الل ددة بكوئلددا مقددررات أسدداس ،ال حددو 

فأهتمدددد  بمسدددداال االاددددتقات ، ،تضددددم   مباحددددث ل ويددددة اويددددرة، علمددددا  األصددددول 

 .وَيرها م  األبواب ال حوية المؤيرة في القاعدة الشرعية،واألمر وال لي،واالستو ا 

ومدددى ، وأيددر بعدد  علماادد ،وأاتفددي ه ددا با،اددارة  لددى أهميددة علددك األصددول          

ة ال حدو بلدك هألكَّ الحدديث عد  هدذا العلدك وأصدول  ، وعيقتد  وعيقد،عيقتلك بدال حو 

 .ئكتفي بما أارئا  لي  ، بمادة بحو ا واسعة ال يحدها مبحث واحد 
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ـــــ                   المبح

 الثال 

حو               في الن صوليين  رر األ أ

  َعلمائ 
 

 

لكدوك األصدول ، احتيداا أصدول الفقد   لدى علدك ال حدو  اليففى على أحد أمدر           

والقدرآك . والسص ة ال بوية معداال ع ، وميددائاع فدي اسدت باط األحكداك ،تت اول القرآك الكريك 

دد ة عربيدداك  ددر بالل ددة العربيددة ئحوهددا وصددرفلا ، والسص ، ويحتدداا دارسددلا  لددى التبصص

ت بددي  ا، ليعددر  مكدداك الفاعددل مدد  المفعددول بدد   وبددي  ، لمو ددى والعمددع وأئواعدد  ويفددر 

قدال أميدر المدؤم ي  ، بلدذا ( عليلك السديك)وقد أوصى أامت ا الكراك ...الحال وصاحب  

وال عدوك لمعرفدة ، والطدب ل بدداك ، الفق  ل دياك :العلوك أربعة :)) علي  السيك)علي 

((وال حددو للسدداك، الزمدداك 
330
، دراسددة ال حددو، والصددر  )) ويحتدداا األصددولي  لددى . 

والبيَدددة ، والمعدددائي ، والبيددداك مددد  أجدددل معرفدددة قواعدددد الل دددة العربيدددة وأصدددوللا 

أسددماالا وأفعاللددا ، والحددرو  ، والمعددائي الحقيقيددة ، ،ومفرداتلددا وجمللددا،و عرابلددا
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الك ايدة وأقسداملا  لدى َيدر  لدك ، وا،ئشا    االستعارة وأقساملا الفبر م ،والمعازية 

رع فددي اتابدد  المعيددد حي مددا يبددي  حكمدداع أو يحددرك اللددا مدد  أجددل معرفددة مقصددود المشدد

فدي ( ص ) مد  قدول الرسدول الكدريك . وم  أجل أْك يعر  المقصدود الدواقعي ، عميع 

في أحاديولك والصحابة الم تعبدي  فدي أقدواللك وئقللدك ( ع ) بيائ  واألامة المعصومي  

))
337
العربيدة وا،لمداك  والمتصدي لدراسدت  تعلدك الل دة، للذا صار الزماع على الفقي  . 

أئدى ))فدـ. وليا القول مقصوداع علدى طلبدة الفقد  العدرب بدل حتدى األجائدب مد لك، بلا 

فذكَّ علي  أْك يتعلك الل ة العربية التي ئزل  بلا الشدريعة ، اائ  ل ة طالب العلك الدي ي 

دد ة ع وتأريفدداع وحضددارة ع ددرا  اتابدداع وسص عددائي بددذلك يكددوك الطالددب أاوددر قربدداع  لددى م، ال َّ

((الشددريعة واسددتعابة ،ادداراتلا 
331
ويتوقدد  تحقيددي َددرض علددك األصددول علددى .  

((علك الكيك وعلوك العربية واألحكاك الشدرعية ))ا،لماك بمباد  بع  العلوك هي 
334
 

ال يستطيع األصولي تحقيي َرضد  مد  علدك األصدول  ال  بعدد ا،لمداك بمبداد  )) ألئَّ  

((هذه العلدوك
322
ا الفقد  ا،سديمي فدي تطدوره وقدد رافدي ال حدو ال.  عربدي مسديرة تددرص

علدك أصددول )حتدى صدار للفقدد  علدك مفصدا بدد  يمودل القيمدة العليددا لم طدي الفقد  هددو 

لكوئد  مد  العلدوك ، وأصبم هذا العلك يست د اما أاار البحث  لى ال حو العربدي (. الفق 

فددي م لعدد  ، ولمددا ادداك ال حددو سددابقاع األصددول . التددي يسددت د  ليلددا فددي تحديددد مسددارات 

وأسددلوب  فيب دددَّ  أْك يتددأير فيدد  األصددولي ، حي مددا يتفاعددل مددع قوائي دد  التددي هددي قددوائي  

ع موضدوعاتلا  األصول ئفسلا ، بل تقابل أصول  ال حو ، ما ل صول فدي أدلتلدا وت دوص

. 

أصدول ال حدو أدلدة ال حدو : )) ئقل السيوطي في االقتدراح عد  ابد  األئبداري قولد       

عد  ع لدا التي تفرَّ  ع  م لا فروع  وفصول  ، اما أكَّ أصول الفق  أدلة الفقد  التدي ت وَّ

جملت  وتفصيل  ، وفاادت  التعويل  في  يبات الحكك على الحعدة  والتعليدل ، واالرتفداع 
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َفلَّدد  لدى التقليدد  ال يعدر   ع  حضي  التقليد الى يَفَاعَ االطيع على الدليل ، فذكَّ الم 

دك  واالرتيداب وج  الفطأ م  الص (( واب ، وال ي فكص في أاور األمر ع  عوارض الشَّ

328
 . 

فال حو واألصول  جدوالك يصباك في ئلر واحد، م  حيث الوضدع ، ومد  حيدث       

د ة ال بويدة  فدال حو يحفد  . األدلة والفروع ، فكيهما  وضع حماية للقرآك الكدريك  والسص

ْبعدها ع  اللح  ، وأصول الفق  تحفد  التشدريعات الل ة ، وي عد ل اعوجاا األلس ة ، وي  

دد ة المقدسددة ـددـ محدددد  بقددوائي   مددأ و ة فددي أساسددلا مدد  الم بددع ـددـ الكتدداب المعيددد والسص

فالتقددارب ابيددر . األحكدداك ومفصددي ع حتددى ال يتيدد  المددر  باحودداع عدد  الحكددك والدددليل 

حدو معقدول مد  م قدول ، امدا بي لما م  الم اسبة ما ال  فا  ب  ألكَّ ال )) وواضم ألئَّ  

(( أكَّ الفق  معقول  م  م قول 
324
 . 

وم   يل  تتبعي المسديرة العلميدة ألصدول الفقد  ـدـ فدي حددود مصدادر البحدث ـدـ       

ددلَّ اهتمدداك علمددا  األصددول بدراسددة  مباحددث  األلفدداظ ، والدددليل اللفتددي   وجدددت  ، أكَّ ج 

مد   لدك مدويع فدي . ، بموضدوع التشدريع والمع وي  ، ما يتعلي ب   م  األمر  وال لي 

األوامر الدواردة فدي القدرآك الكدريك وايفيدة ا،فدادة فيلدا جدا  فدي الوصدول   لدى افايدة  

م لا الطلب  اما ي قال أَمَره  بكدذا ، : أئَّ  قد  ار للف  األمر معاك ف متعددة : )) األصول 

َوَمدا أْمدر  : ))  ما في قول  تعدالى وم لا الشأك اما ي قال َا ل  أْمرث اذا ، وم لا الفصل ا

((فِْرَعْوَك بَرِاْيدف 
323

ئَا )) ، وم لا الفعل الععيب اما في قول  تعالى  ا َجاَ  أْمر  ((فَلمَّ
322
 

...((رأْي   اليَْوَك أْمراع َعِعْيباع : ، وم لا الشي  اما تقول 
321
أك  )) وجدا  فدي الكفايدة  .  

الطلدب ، مودل األمدر بمادتد  وصدي ت  ، َيدر  ال لي  بمادت  وصي ت   في الداللدة  علدى

أكَّ متعلي  الطلب  في أحدهما الوجود ، وفي اآل ر العددك  ، فيعتبدر فيد  مدا آسدتتلرئا 

 كَّ متعلدي  الطلدب  :  اعتباره في  بي تفاوت أصيع ، ئعك يفتا ال لدي بفدي  ، وهدو 

اهر هدو الودائي ، وتدوهَّك  والتد. في   هل هو الك ص  ،  أو معدرد  التدر  وأْك ال يفعدل ؟ 
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 ارا ع  تح   اال تيار،  في يصدبم  أْك يتعلدي بد  ( أْك ال تفعل ) أكَّ التر  ومعرد 

ا اداك الفعدل  مقددوراع  ا ، و الَّ لمَّ البعث والطلب ، فاسد ،  فذكَّ التر  أيضاع يكوك مقدورع

ال يوجدب أْك يكدوك  وصادراع با،رادة واال تيار ، واوك  العدك  األزلي  ال باال تيدار،

... ((بحسددب  البقددا   واالسددتمرار   الددذي يكددوك بحسددب  محدديع للتكليدد  
320

ويفددرد .  

األصددوليوك أبوابدداع لدراسددة هددذه المباحددث ، معللددي  لعيقددة الكلمددة بتقسدديملا وبصددورة 

موضدوع األصدول  لديا مودل )) لفتلا ومع اها ، وال يتعمي  لدى  مدا دوك  لدك ه ألكَّ 

(( بل هو الع دواك الواحدد المقيَّدد وهدو الددليل فدي الفقد  ... اباع موضوع ال حو مر
327
  ،

ْستَ  ي ع  ال حدو ، فلدو ي ددرا  فدي مباحود  لدذا  يلدزك )) وليا األصولي أو الفقي  بالم 

 دراا  مباحث  الل ة ، وال حو والصر  أيضداع التدي ربمدا يحتداا  ليلدا األصدولي فدي 

(( تحريددر مسدداال  
321
هددو أول العلددوك التددي )) اجددة فددذكَّ علددك ال حددو وئتددراع للددذه الح.  

يدرسلا طالدب العلدوك الدي يدة ، وال َ دى  لد  ع د  ه ألكَّ مد  أهدك مددار  الفقد  الكتداب 

العزيز والسص ة ال بوية المقدسة ، والب دَّ م  معرفة جمللا  وا،حاطة بما فيلا م  المبتددأ 

الحدال ، والتمييدز وَيدر  لدك ،  ادتمل  عليد  مد ٱوالفبر، والفاعل ، والمفعول ، ومدا 

وممددا ال ريددب فيدد  أكَّ الطالددب   ا لددك تكدد  لدد  درايددة بلددذه الصدد اعة فذئَّدد  ال يسددتطيع 

است باط الحكك الشرعي ، وال يشترط التفصا ،  والتمرس فدي هدذا العلدك وا،حاطدة 

((بعميع اؤوئ  وعلل  ، بل يكفي معرفة  عراب مفردات العمل
324
. 

حي مددا درسددوا مباحددث األلفدداظ ، أفددادوا  مدد   لددك معرفددة الحقيقددة واألصددوليوك         

الشرعية  في وضع اللف  لمع ى يَتَواَ ك مع هذه الحقيقة التي يريدوئلا ، ويتوصدل  لدى 

هذه الحقيقة بوساطة  رسك حقااي أ رى هي حقيقدة ل ويدة وأ درى عرفيد  وادرعية ، 

ر مدد   يللددا مفلددوك الحقيقددة ،  ا البال ددة األهميددة التددي يت اوللددا ومدد  القضدداي)) ليتصددوَّ

دموا الحقيقدة  األصوليوك في مباحولك ، قضية الحقيقة الشدرعية ومددى يبوتلدا ، وقدد قسَّ

وال  دي  بيد لك  فدي يبدوت الل ويدة . ل ويدة ، وعرفيدة ، وادرعية :  لى يييدة أقسداك 
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((والعرفية 
312
يرة والحديث الملك هو ما ترا  األصوليوك  م  لمسة أيدرْت فدي مسد.  

ال حو العربي ، فععل  للذا العلدك  يدارات تدد ل فدي علدك الفقد  اسدتعمللا ال حداة أاودر 

وهذا الفلد  بي  ال حو وأصدول الفقد  ، مدا هدو  ال  ئدوع . مما هي م  علك  ال حو ئفس  

. بل فتم آفاقاع  جديدة في المسديرة العلميدة لل حدو العربدي . م  التعديد في قواعد ال حو 

ومددا الصددورة التددي .  ير الفقلددي بالعددالِك ال حددوي أوال ع أو بددالعلك ئفسدد  ؟ أو ادداك التددأي

 .يتضم بلا هذا التأيير ؟ 

تضدم تددأير علمدا  ال حددو بمدا ئسددعوه فدي اتددبلك  علدى م ددوال الفقلدا  ، فلددذا ابدد  ٱ      

: على ئمد ف ي سعك مدع أصدول الفقد  ( الفصااا) ج ي الذي يحدد موضوعات اتاب  

ع واضعاع ئصدب ))  عي يد  تطبيدي مسداال ال حدو وقواعدده  علدى أصدول الفقد  ومدا تفدرَّ

((ع   
318
وهدو اتداب يتسداهك  وو : ))  ، وقد وص   لك ب فس  في الفصااا فقال  

ال تر م  المتكلمي  ، والفقلا  ، والمتفلسفي  ، وال حاة ، والكت داب ، والمتدأدبي  التأمدل 

...((ل  ، والبحث ع  مستودع  
314
 . 

ر اب  الحاجب اويراع بطريقة العدل الفقلي ،    ْ ي َعل ل على طريقدة  المتكلمدي  وتأي      

م  هذا االئعذاب ئحدو معالعدة مسداال ال حدو ، بأسدلوب الفقلدا  األصدوليي  )) ، فكاك 

))
313
( هدـ  177ت ) وم  المتأيري  بم لج األصوليي  أيضاع أبو البراات األئبداري .  

) للذا الم لج العدلي ، هما اتاب في أصول ال حو هدو  الذي وضع اتابيي  متشابلي . 

( ا،َددراب فددي جدددل ا،عددراب ) واآل ددر ( ل َمددع األدلددة 
312
ومدد  المتددأيري  أيضدداع . 

دراا فدي  بالم لج األصولي في عملية  الطرح واالست باط ، واستفراا الحكك ، اب  السَّ

 .  األصول هذه  اارة لتأير ال حاة بعلما( . األصول في ال حو ) اتاب  

أما ع  تأير ال حو باألصول ، فلو اويدر سيشدير البحدث الدى بعضد  ،  ْ  عدر          

علك ال حو  يدرس العملة م  حيدث ترايبلدا  ووظيفدة ادل : )) األصولي  ال حو بقول   

                                                 
350
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/832 .  
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352

. 07/ 8الفصااا   -اب  ج ي  -   
353

. 421/اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت  -   
354

. 422/ اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت /ي تر  -   



المددة فددي الترايددب  ، أو هددو العلددك الددذي يبحددث فددي قواعددد ترايددب العملددة ووظدداا  

((ع اصرها 
311
  . 

اسدكث ، : ل األصوليوك ئقاالك في ال اي  ، ففي تقسيك الكلمدة المعدرو   لدى أد      

أرجع الفعدل فدي هيأتد   يوفعلث ، وحر ث ، وهذا ما ييح  على محمد باقر الصدر الذ

المدادة فدي : ))  لى االسك ، لكوك الفعدل موضدوعاع لمع دى  معدي  ، ويعلدل  لدك بدالقول 

مادتلدا االادتعال وهدذا ( تشدتعل )سدما  فكلمدة الفعل فلي ال تفتل  ع  أي آسك م  األ

ل  مدلول اسمي ، ولك   الفعل ال يساوي مدلول مادت  بل يزيد عليلدا بددليل عددك جدواز 

( (( تشدتعل )موضع  المة ( ااتعال ) وضع المة 
310
ويقدول فدي موضدع آ در  بدأكَّ . 

قدول بدأكَّ سك وهيات  حر  وم  ه ا صمَّ الٱالفعل مراب م  اسك ، وحر   فمادت  )) 

((األسما  والحرو  : الل ة ت قسك على قسمي  
317
وفي األلفداظ التدي يشدكل درسدلا .  

ع دد األصدوليي  أمدراع ملمدداع، حدي  يفدردوك للدا مباحددث  مسدتقلة فدي أصدوللك ، تددراهك 

ال : ))قدال  الدرازي . يعللوك فيلا وفي ترايبلدا ، عددد حروفلدا ، ومعائسدتلا المع دى  

ى  لف  ، ألكَّ المعائي التي يمك  أْك تفعل ال تت داهى ، واأللفداظ يعب أْك يكوك لكل مع 

مت اهية ، ألئَّلدا مرابدة مد  الحدرو  ، والحدرو  مت اهيدة  ، والمرادب مد  المت داهي 

...(( مت داهف ، والمت دداهي ال يضددبد مددا ال يت دداهى ، و ال  لددزك ت دداهي المدددلوالت
311
لددذا .  

  تراايدب  العربيدة ، فكائد  للدك وقفدة مدع ئعد ت وعداع واضدحاع فدي آرا  األصدوليي  مد

ددموها جملددة ئاقصددة ، وأ ددرى تامددة  ٱالعملددة أيضدداع ، فدد عت وا بلددا ع ايددة ع فااقددة ع، وقسَّ

بحسب ترايبلا ، ي كَّ  قسَّموها جملة اسمية ، وجملة فعليدة  بحسدب أراائلدا االسد ادية ، 

هداو لى جملدة  بريدة وجملدة  ئشدااية بدالعودة  لدى أسداليبلا وموارد
314
) واهتمدوا بدـ .  

وهدو . فأئكروا زماك الصي ة ، وَعد وا زماك الفعل مدلوال ع ئحوياع ، ال صرفياع ( الفعل  

 .ع د األصوليي  داللة ئسبية 
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قدد اادتلر فدي ألسد ة ال حداة داللدة الفعدل علدى الزمداك حتدى : )) جا  في الكفايدة        

ورة عددك داللدة األمدر وال لدي عليد  ضر، وهو ااتباه ، أ ذوا االقتراك بلا في تعريف  

ئعك ال يبعد أْك يكوك لكل م  الماضي والمضارع ـدـ بحسدب المع دى ـدـ  صوصدية ... 

وفي الحدال ، أ رى موجبة الداللة على وقوع ال سبة في الزماك الماضي في الماضي 

...((فيمددا ادداك الفاعددل مدد  الزمائيددات ، أو االسددتقبال فددي المضددارع 
302
امددا يددرى . 

اليمك  دعوى العموك فدي األفعدال ه ألكَّ :))ي عدك داللة األفعال على العموك قالال زال

في يعوز أْك ي ْحَمل على ال وج  يمك  أْك يقدع عليد  ، الفعل ال يقع  الَّ على وج  معي 

والعمدوك مدا يتسداوى بال سدبة  لدى ،ه ألكَّ ساار الوجوه متساوية بال سبة  لى محتميتلدا 

((داللددة اللفدد  عليدد 
308
علددك )ْهددتكَّ األصددوليوك قبددل َيددرهك بمددا يسددمى اليددوك بددـ ٱوقددد . 

ألئَّلددك ت دداولوا  داللددة اللفدد  علددى ،دوك أْك يقصدددوه بمفلومدد  ال ربددي الحددديث ( الداللددة

 كَّ : ))قدال محمدد بداقر الصددر ، فععلدوا لدذلك مددلوال ع ل ويداع وآ در تصدديقياع ، المع ى

ر المع دىداللة اللف  على المع ى هي أْك يؤدي ت ر اللف   لى تصدوص ويسدمى اللفد  ، صوص

ره ع د سماع اللف  مدلوال ع  وهدذه الداللدة الل ويدة، وئقصدد ، داال ع، والمع ى الذي ئتصو 

بذلك أيَّلا ت شأ ع  طريي وضع اللفد  للمع دى هألكَّ الوضدع ي وِجدد عيقدة السدببية بدي  

ر المع ددى  ر اللفدد  للمع ددى وتصددوص لعيقددة ت شددأ تلددك الداللددة وعلددى أسدداس هددذه ا،تصددوص

((الل وية ومدلوللا هو المع ى الل وي للفد 
304
وقدد حصدر ال زالدي داللدة اللفد  علدى . 

فذكَّ لف  البيد  يددل علدى ، المطابقة والتضمص  وااللتزاك )) :المع ى في ييية أوج  هي

ويددل علدى السدق  وحدده بطريدي التضدمص  هألكَّ البيد  ، مع ى البي  بطريي المطابقدة

...((يتضدددمَّ  السدددق 
303

وعليددد  فعلمدددا  ، ، وااللتدددزاك هدددو يبدددات اللفددد  علدددى المع دددى 

 كَّ علمدا  األصدول : )) لذا قيل ،األصول وضعوا لب ة علك الداللة في تعامللك مع الل ة

قدَّموا ئما ا متقدَّمة جداع في تعدامللك مدع الل دة ام تومدة مد  العيقدات اللسدائية الدالدة 

وساهموا . بية  لى ئواميا متحكمة في أدا  وظاافلا الداللية تفضع في حراتلا الفطا
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وما أضدفى علدى ئتداجلك المعرفدي ،م ذ أول اآلماد المبكرة في معالعة مشكيت ل وية 

سددت باط أحكدداملك طددابع الدقددة والموضددوعية ، هددو اتفددا هك القددرآك الكددريك م طلقدداع  

((لدر  صوصدياتلا الداللدة الفقلية العامة باالسدت اد علدى األحكداك الل ويدة مد  أظ
302
 .

اما درس علما  األصول العملة دراسة متأئية حتى أصبم للك مفلدوك لد   صوصديت  

يتحددث األصددوليوك عد  مفلددوك ))لددذا ، يفتلد  عد  مفلددوك ال حداة فددي أَلدب األحيداك 

فمدا يفلدك مد  العملدة ع دد ، ويريدوك بد  المع دى الدذي يتحقدي ورا  الم طدوت، العملة 

فللعملدة ( المفلدوك ) وما يفلك م  ورا  الم طوت ي سدمَّى ( الم طوت ) سمَّى التلف  بلا ي  

وهددذا مددا الحتدد  علمددا  األصددول دوك ، األولددى الم طددوت والوائيددة المفلددوك ،وجلتدداك 

((َيرهك
301
. 

وقد ظلر لعلما  األصول في ال ع  األار  دورث ابيرث فدي تيسدير ال حدو العربدي      

د جواد الشين أحمدد العزاادري علدى مقترحدات لع دة وزارة تعسَّد في َرد  الشين محم، 

(8431)المعددار  المصددرية عدداك 
300
واددذلك رد الشددين علددي ااادد  ال طددا  علددى .  

المقترحددات أيضدداع 
307
ومدد  أهددك آرا  الشددين علددي ااادد  ال طددا  ال قديددة فددي أمددور . 

لا الباحث باسك  يري  ضير وهي  :لفصَّ

لتماسددك األقطددار ، فددة األقطددار العربيددة وجددوب استاصددال الل ددة العاميددة فددي اا -8))

 .العربية فأكَّ ا تي  الللعات سبب في تفككلا 

يعب أْك ت تفب المعاجك العربية ألفاظاع رقيقدة بعيددة عد  الوحشدية فدي ادتى أئدواع  -4

 .المسميات المستفدمة في الحياة اليومية 

 :تتمول أهك أسباب ضع  الطالب في الل ة العربية في رأي الشين -3

 ... كَّ الطالب ال يعد لل ة العربية تلك األهمية اباقي العلوك : أوالع 

 .ضع  الم لج في تدريا قواعد الل ة العربية قلة التطبيي : يائياع 
                                                 

364
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365
. 828/تطور دراسة العملة العربية بي  ال حويي  واألصوليي  - التالمي -   

366
  ال ع -ئقد االقتراحات المصرية في تيسير علوك العربية -محمد جواد  : العزااري /ي تر  - 

م  البداب الودائي مد   لثوسيفرد البحث دراسة وافية ع   في الفصل الوا .8418- 8ط -ار  األ

.421ص  البحث  
367

الدراسدددات ال حويدددة آلل اااددد  )اشدددف  عددد   لدددك دراسدددة السددديد باسدددك  يدددري  ضدددير  - 

.بعدها وما 821/ي تر(/ال طا   



تأسدديا ئددواد فعامددة تلقددى فيلددا الفطددب والمحاضددرات فددي الل ددة العربيددة الفصددحى  -2

))
301
. 

، قاع جديدة في دراستلك الل ة العربيدة فتحوا آفا، و يصة القول  كَّ علما  األصول     

أارت   لى بعضلا بمدا يسدمم ، فأضافوا  ليلا أموراع جديدة لك ي تب   ليلا ال حاة م  قبل 

 .ب  معال البحث 
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.820/الدراسات ال حوية ع د آل ااا  ال طا  -باسك  :  ضير  -   



 

 

ـــــور                            تط

 النحو

                        

 

بعددد عددرض مددوجز ألساسدديات ال حددو العربددي ، مدد  حيددث ئشددأت  ، وعلمدداؤه ،          

واألسباب الموجبة لتلوره ، ومدى ارتباط ال حو العربي بعلدوك الددي  ، يصدل البحدث 

دفعدة وهدذا التطدور لدك يدأِت . يي رقي  ال حدو العربدي ، أو تطدوره لى ئقطة أهك في طر

واحدددة ع بددل سددار بفطددوات متأئيددة تددارة ع ، ومسددرعة ع أ ددرى ، حتددى وصددل  لددى أرقددى 

((ال حددو متطددورث أبددداع )) ألك   هالمسددتويات 
304
ره آبتدددأ مددع أوتطددوره امددا       .  تصددو 

ظلور الفيفات بشأك مسداال معي دة فدي ال حدو ،    تعدد اآلرا  ال حوية واألقيسة ، ي ك  

ذاهب ئحويددة ــددـ  أو مدددارس ــددـ  امددا يسددميلا بعدد  ال حدداة وأئتعدد  هددذه الفيفددات مدد

المحديي  ، مول الداتور المفزومي والداتور اوقي ضي  وَيرهك
372
. 

ر ال حدو لدك يتوقد  بدل ظدل  مسدتمراع  لدى يوم دا هدذا ، فمدا زالد  الدراسدات وص طَ وتَ       

عدد آ در مد  ال حوية ، والبحوث في ال حدو العربدي ، ومحداوالت تيسديره تدزداد يومداع ب

 يل العامعات ، والمعامع العلمية ، وفي هذا البحث جائدب ملدك ، هدو دراسدة ال حدو 

في صميم  مع ا،اارة  لى المسداال الترايبيدة للعملدة مد   عدراب الفعدل ، والفاعدل ، 

دوك التعمدي فيلدا ، وقدد ع  دي البحدث بمدا جدا ت بد  المعدامع  مد  والمبتددأ ، والفبدر ،

ـدـ  التيسير والتعديد ـــ  سيعرض للا البحث في الفصدول القادمدة ـالعلمية ، ومحاوالت 

وال ي سى البحدث ، مدا قد مد  . ، وحذ  بعضلا اآل رم  مقررات بزيادة بع  األمور

ل دا ، ل عدر  طريدي ا،بحدار فيد  ، والسديما  وتلياتد الرواد الذي  حاولوا تيسير ال حو 

ملدي المفزومدي ، والدداتور ابدراهيك الداتور أحمد عبد الستار العواري ، والداتور 

                                                 
369

.84/ في ال حو العربي ئقد وتوجي    -المفزومي  -   
370

.م  هذا الفصل 884سيت اول البحث هذا األمر في ص   -   

 



متفذي  أسدلوباع واضدحاع ( تطور ال حو )البحث هذا الفصل بـ السامرااي ، وللذا ع وك 

 . في عرض مادت  ، دفعاع لتوه ك بع  القاالي  بعمود ال حو العربي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبح                        

 األَل



 نحوية مسائل الخالف ال                 

 

 :تعريف الخ ف في الاغة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْلد  ا،بدل : )) جا  في العي              والِحدديا مد  . َحددا يَْحدد و َحدْدَواع ،   ا تبدع اديااع :  ع

((يباريدد  وي ازعدد  ال لبددة : التحدددي ، يقددال يتحدددى فيئدداع أي 
378
ِ ددي  )) وأيضدداع . 

 ةفَدالِ  َ وَ    ثالِ َ د مفالفتد  فدي القدرآك ، ورجدلث ( وسدل ك  وآلد  علي صلى هللا ) رسول هللا 

(( تيفة ع واحدة ع ٱ تلف  ٱ، و    فَ لَ ، و َ ي  ف،  و  ِ     فالِ ي  : ، أي ُث 
374
 . 

ادتعروا ٱأي فيمدا وقدع مد  اال دتي  فدي الفصدومات حتدى : )) وقال الزجداجي      

((تشددابكوا : وتشداجروا، أي 
373

تي  فددي المدذاهب واال ددتي  والفدرت بددي  اال د. )) 

اال ددتي  فددي المددذاهب هددو  هدداب أحددد الفصددمي   لددى  ددي  مددا  فددي األج دداس ، أكَّ 

مت دداع أحددد الشددياي  مدد  أْك يسددد  مسددد ٱ:  هددب  ليدد  اآل ددر ، واال ددتي  فددي األج دداس 

((اآل ر
372
. 

 :تعريفه في االصط ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ف  الشري  العر      م ازعة تعدري بدي  المتعارضدي  لتحقيدي حدي  : ))   جائي بأئَّ عر 

((أو ،بطدددال باطدددل 
371
 دددتي  أامدددة ال حدددو ٱهدددو : والفدددي  فدددي مسددداال ال حدددو . 

البصريي  ، وأامة ال حو الكوفيي  في الم لج المتبع ، لتحديدد قواعدد ال حدو ، فت دازعوا 

، بشددأك مسدداال ئحويددة ال حتددى دار بيدد لك جدددالث وم اقشددات، وت دداظروا فددي هددذه المسددا

 . عتد  برأي  ، وتمس ك ب  ، فصار لكل  فريي أئصاره ود عات  ٱاويرة ، وال  م لك 

دددد    الفدددوض فدددي دراسدددة الفدددي  بدددي  علمدددا  ال حدددو مددد  األمدددور المحفوفدددة )) وي ع 

بالمفاطر     ك  الددارس للدذا العائدب يصدعب عليد  تلمدا الحقيقدة وسدد هدذا التدراث 
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( . ل  ) مادة  3/474العي    -الفليل   -   
372

. 401/ 2المصدرئفس      -   
373

.8/444تاا العروس  -الَزبيدي / ، وي تر 340/ 2لساك العرب  -اب  م تور  -   
374

.31/ الفروت الل وية   -أبو هيل   :العسكري  -   
375

.42/ التعريفات  -العرجائي  -   



عتبار أك دارس الفي  ال بد   ل   م    دراسة  جميدع ٱالغ التعقيد ، بال حوي الكوير الب

((تسع وت ل ل في جميع األبواب ال حوية ٱأبواب ال حو ، ألك  الفي  
370
. 

وليا  افياع على دارسي علوك الل ة ، موضوع الفي  ال حوي بي  البصدريي          

حدو العربدي ، بالتفصديل أحيائداع امدا والكوفيي  ،    ت اولت  جميع الكتب التدي أر د  لل 

ا،ئصددا  فددي مسدداال )تابدد  فددي ا( هددـ  177ت )  ياألئبددار ابدد  فعددل أبددو البراددات

، وبا،اارة أ رى ، ألك  الفي  ال حوي ، بات يشكل جز اع ملماع في تدأرين (الفي 

لـ  ك على مرحلدة دقيقدة مد  مراحدل تطدور ال حدو ، فكيد  دار  ال حو العربي ، لكوئ  يد 

معدال البحددث فيدد  ؟ ، ومددا الددذي أفدداده القداالوك بددالفي  مدد   يفدداتلك ؟ ، ومددا ئتيعددة 

 .وجدت ؟ في  ؟، وما أهمية هذه ال تيعة  كْ ال

 أسالة اويرة تطرح ئفسلا ، وللا  جابات واضحة دا لة في صميك  لك الزم  الدذي    

ل حدو ، وتأريفد  يعدد فكدل  ملدتكف بأصدول ا. في  الفي  ، بي  المذهبي  الكبيري   ظلر

  وافيدة عتبدي   عهذه المفاهيك مرسومة أمام  ، فيرى باطيع  على مساال الفي  ،  جابدة

الفددي  ظدداهرة ميزمددة لل حددو : )) ، ألك  ( أهميددة الفددي  ) أمددوراع اويددرة ع والسدديما 

((العربي اليمك  تع ب  أو استبعاده 
377
ومعال البحث في الفي  ال حوي ابيدر جدداع . 

سدتعراض ٱ  يشكل مرحلة ملمة ،  ات وقع واضم في ئفوس دارسي ال حدو ، هوئَّ ، أل

، أو المقارئة بي  تلك المسألة وَيرها مما للا صدلة بلدا ، أو لمساال الفي  في ال حو

ال تددر فددي رأي البصددريي  وئقيضدد  ع ددد الكددوفيي  ، ومدد لك َمددْ  وقدد  أو ت دداول هددذه 

فيأ دذ م د  مدا . وصوالع  لى الدرأي الصدااب فيلدا  المساال أو تلك بالمقارئة والتحليل ،

يريدد ،يبددات رأيد  ، ودعددك فكرتدد  ، ومد لك ــددـ أي الدارسدي  ــددـ َمددْ  يت داول طرفدداع مدد  

الفددي  ال حددوي اا،اددارة مددويع  لددى موضددوع القيدداس فددي ال حددو ، وايدد  ت اولدد  

)) ألك  ه سد  الفريقاك وَير  لك ؟ ، وهذه األمور فرضدتلا طبيعدة الفدي  ال حدوي ئف

((دراسة الفي  بي  علما  ال حو م  األمور المحفوفدة بالمفداطر 
371
وعلدى الدرَك . 
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مساال الفي  ال حوية بي  علما  مدرسة البصرة حتى ئلاية القرك  -اريك سلماك : الحمد   - 

.8412/80  -جامعة القاهرة   -الية دار العلوك   -رسالة ماجستير مفطوطة   -الوالث اللعري   
377

.408/  المصدر ئفســـ  -   
378

.80/ مساال الفي  ال حوية  -اريك سلماك : الحمد  -   



، لك ي ْعَ  أحد م  الدارسي  بتعريف  ، وتعليل ظاهرت  ، التي تبدو أمدراع طبيعيداع  م  هذا

 .ومرتبطاع أرتباطاع متي اع بتطور ال حو العربي 

 كتب الخ ف النحوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 بصريي  والكوفيي  ،هو الذي وضدع  أبدوم  أقدك الكتب التي ت اول   ي  ال       

(هدـ  444ت ) الحس  ب  ايسداك 
374
( هدـ  177ت )ري ي دك  جدا  أبدو البرادات األئبدا. 

(هدـ 080ت ) ، ي دك  العكبدري (ا،ئصا  فدي مسداال الفدي  )  في اتاب  الشلير
312
  ،

(هددـ124ت )لشددرجي الزبيدددي ابدد  أبددي بكر  للطيعبدددا وبعددده
318

، ي ددك  السدديوطي فددي 

 (.األاباه وال تاار ) اتاب  

أمددا المحددديوك فقددد تعرضددوا للددذه التدداهرة الملمددة فددي تددأرين ال حددو العربددي فددي    

 تلدد  فيلددا ٱمؤلفدداتلك ، فددأفردوا للددا فصددوالع فددي اتددبلك ، تحددديوا فددي مسدداال ملمددة 

رسدددة الكوفدددة للدددداتور المفزومدددي ، اتددداب مد ،مدددويع  لددداالبصدددريوك والكوفيدددوك ، م 

 تصد  ٱي ك  ظلرت دراسات . ومدرسة البصرة للداتور عبد الرحم  السيد ، وَيرها 

مساال الفدي  ) بمساال الفي  م لا دراسة األستا  اريك سلماك الحمد الموسومة بـ 

، 8412عداك ( ال حوية بي  علما  مدرسة البصدرة حتدى ئلايدة القدرك الوالدث اللعدري 

الفددي  ال حددوي بددي  ) بددـ  ةضدداع دراسددة الددداتور ملدددي صددالم سددلطاك الموسددوموأي

(الكوفيي  
314

الفي  ال حدوي ) ، ودراسة األستا  هااك محمد مصطفى  الموسومة بـ 

(في معائي األدوات واألساليب في ضو  اتاب االئصدا  
313

، وأيضداع دراسدة آ درى 
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المسداال علدى مدذهب ال حدويي  فيمدا )  ار ابد  ال دديك اتابد  . 842/ الفلرس  : اب  ال دك   - 

(.ا تل  في  الكوفيوك والبصريوك   
380

محمددددد  -تحقيددددي   -مسدددداال  يفيددددة فددددي ال حددددو   -( هددددـ 080ت) أبوالبقددددا  : العكبددددري  - 

.  ب ت  -بيروت  -دار الشلبا    - يرالحلوائ ي  
381

آادتي  ال  ْصدرة فدي آ دتي    -(  124ت ) عبد اللطي  ب  أبدي بكدر الشدرجي : الزبيدي  - 

.8417بيروت   -طارت الع ابي . د  -تحقيي  -ئحاة الكوفة والبصرة   
382

  -مفطوطدة  -أطروحدة داتدوراه  -الفي  ال حوي بي  الكوفيي   -ملدي صالم : سلطاك  - 

.8441 -جامعة ب داد   
383

الفي  ال حوي في معائي األدوات واألسداليب فدي ضدو  اتداب   -هااك محمد : مصطفى  - 

.8441  -جامعة ب داد   -رسالة ماجستير مفطوطة   -االئصا    



لفدي  المدأيورة بدي  البصدريي  مسداال ا) ئال فيلا الباحث درجة الماجستير ع وائلدا 

(والكوفيي  
312
. 

 نشــــــأة الخـــ ف

 ــــــــــــــــــــــــــ

لك بلا        يكوك الفي  في ال حو العربي أمراع طبيعياع ، ومؤادر  أكْ  م  األمور المس 

ئعكاسف صحي  لتطور ال حو العربي ، الذي بدأ بصرياع في طوره األول ، طور ال شدأة ٱ

ي ضدج ويكتمدل بلدذا  وطبيعي جدداع أكْ ، ي  ، ي ك  ئَما وآئتشر بي  البصرة والكوفة والتكو

االئتشار ، وتبددأ معد  مرحلدة جديددة مد  ال قدا  والم داظرات بدي  علمدا  المصدري  ، 

حتى وصل هذا ال قا  أوج 
311

، فكداك ( الفدي  ) ، وأصبم يعر  ع د ال حويي  بدـ 

فليدل وسديبوي  ، حو على يدد زعمدا  ال حدو ، الهذا التطور الزم ي ، واورة دارسي ال 

، صدار ادي  مد  ت دوع القضدايا وتشدع ب المسداال ، وحي ادذف (  هـ814ت ) والكسااي 

يلتقددي العلمددا  فددي بعدد  المعددالا فددي  وقددد يحصددل أكْ . ا ددتي  فددي وجلددات ال تددر 

دل  رأيداع مفتلفداع  ، لتصدبم المسعد أو في معالا األمرا  أحيائاع ، فتوار مسدألة فيعطدي ا 

دل  رأيد  أصدم  مد  اآل در ،  مدعاة للعددل ادأك ت قدرأ آيدة بقدرا تي  مفتلفتدي  ، ويدرى ا 

مد  هدذه الم داظرات  اع فيحتدك الصراع والعدل بشأئلا ، وقد حفت  ل دا المصدادر اويدر

ـــ سيأتي  ارها الحقاع ـــ  وقدد أجمعد  الروايدات أك  الفدي  بددأ بدي  أبدي عمدرو بد  

(هددـ  887ت ) ، وعبددد هللا بدد  أبددي اسددحات الحضددرمي ( هددـ  812ت ) العددي  
310
  .

ت ) ويددرى الددداتور محمددد حسدد ي أك  الفددي  بدددأ بددي  الفليددل البصددري والرواسددي 

الكوفي( هـ  817
317
. 

  بشددكلف أو بتدددأ مددع أول تلميددذ أ ددذ ال حددو عدد  الفليددل ، ألئَّددٱالفددي   أكَّ  وأرى       

ليا ع ، وصداحب الدرأي الب دبآ ر صار ل  رأي  ث مفال ث أستا ه جزاي لد  مد  دفداع  دَّ اع أو ا 
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 لددى جامعددة الملددك فلددد عدداك (  الددد بدد  عبددد الددرحم  بدد  ابددراهيك الععيمددي ) قددد ملا السدديد   - 

لددك يفلددم الباحددث فددي االطدديع عليلددا لكوئلددا مفطوطددة فددي تلددك العامعددة فددي العربيددة ، و8442

.السعودية  
385

ددك الط طدداوي تددارين  47/ ئشددأة ال حددو  -الط طدداوي / ي تددر   -  أطددوار ال حددو العربددي ،    قس 

. ال حو أربعة أطوار  
386

  -مدد هداروك عبد السيك مح  -تحقيي   -معالا العلما   -( هـ322ت) الزجاجي / ي تر   - 

.428،424/ ب ت   -الكوي    
387

.10/ المدرسة الب دادية   -محمود. د: حس ي /  ي تر  -   



ع  رأي  ، فيكوك العدل واال تي  ، وبعد ظلدور علمدا  مد  الكوفدة أصدبم الفدي  

مشدكلة الفدي  مد  أبدرز مشداال )) يأ ذ جائباع آ ر، هو جائدب الم افسدة ، وصدارت 

فكائد   حددةبعدد أك تعدددت اآلرا  وتشدابك  وا تلفد  فدي المسدألة الوا  يال حو العربد

((أحكاملك مفتلفة 
311
. 

 طريقة عرض المسائل الخ فية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممددا يعددب ا،اددارة  ليدد  أك  مسدداال الفددي  جمعدد  بطريقددة وأسددلوب الفقلددا        

سددألوئي أك أ لَفددا للددك اتابدداع لطيفدداع ، : )) األئبدداري بقولدد   ابدد  ي  ،  اددر  لددكمالمسددل

ى مشدداهير المسدداال الفيفيددة بددي  ئحددويي  البصددرة والكوفددة ، علددى ترتيددب يشددتمل علدد

((المساال الفيفية بي  الشافعي وأبي ح يفة 
314
. 

 دواعي الخــــــ ف وأســـبابــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدددرس  ك  الفددي  فددي مسدداال ال حددو لددك يددأِت عفويدداع ، بددل فرضددت  طبيعددة ا          

جتمع  عوامل متعددة أدت  لى بروز هذه التاهرة الحس ة ، علدى الدرَك ٱال حوي ، و

م  أك  مساال الفدي  موجدودة فدي ئحدو المدذهبي  البصدري ، والكدوفي بوضدوح مد  

أ ذوا ع  البصريي  و الفوهك فيما أ دذوا عد لك ))  يل م لج الطرفي  ، فالكوفيوك 

لدا ترجدع  لدى  يفلدك فدي المد لج الدذي آتبعد  ادل  ، والذي ي تر وجوه الفي  يعد أئ  

((م لك 
342
والبصريوك يقيسوك صحة ما يذهبوك  لي  بدق ة وتََمعص  في اديك العدرب ، . 

أمددا الكوفيددوك فعكددا هددذا تمامدداع ،    . مددا ادداك مشددلوراع واددااعاع ليكددوك الحكددك قويدداع 

تفقدددوا علدددى أك  ٱ: )) يأ دددذوك بدددالرأي الواحدددد فدددي معتدددك األحيددداك ، قدددال السددديوطي 

علددى الشددا  ،  كالبصددريي  أصددم  قياسدداع ألئلددك اليلتفتددوك  لددى اددل  مسددموع ، وال يقيسددو

                                                 
388

.84/ مساال الفي  ال حوية  -اريك سلماك : الحمد -   
389

وقال بذلك عبد اللطي  ب  أبي بكر الشرجي الزبيدي . 8/0ا،ئصا   -اب  األئباري /ي تر  - 

قصدددي أك أ اددر فيدد  ، ا ددتي  ال حددويي  ، الكددوفيي  : ))  قددال  ،42/ فددي اتابدد  آاددتي  ال  ْصددرة

والبصددريي ، سدديبوي  وأاددياع  ، والكسددااي وأتباعدد  ، وجعلتدد  ئتيددر مددا صدد ف   الفقلددا  الوقدداة فددي 

((.الفي  بي  الشافعي وأبي ح يفة   
390

 8 ط -بيدددروت  -دار الصدددادت   -ال حدددو العربدددي ئقدددد وب دددا    - بدددراهيك . د: السدددامرااي   - 

8401/30.  



((والكوفيوك أوسدع روايدة 
348
ئحد  : ))للدذا آفتفرالبصدريوك علدى الكدوفيي  بقدوللك . 

ة م  َحَرَاة الضدباب ، وأَالدة اليرابيدع ، وأئدتك تأ دذوئلا عد  أَالدة الشدوازيز ل ال ئأ ذ

((مين وباعة الكدوا
344
فيصدر    ادل  طدر ف علدى رأيد  وم لعد  ، فيصدبم لكدل  مدذهبف . 

أئصاره الذي  يددعوك  ليد  ، ويسديروك برأيد ، ولدك يكد  اال دتي  فدي األمدور الوابتدة 

 ك  )) ،    فددي القيدداس ، والسددماع ، وا،جمدداع  تلفددوا فددي مدد لعلك المتبددعٱالقواعددد بددل 

بصدرة والكوفدة يبدرز  ديل موقفلمدا مد  ال: ا تي  المدرستي  ال حدويتي  الكبيدرتي  

 لى ا دتي   أدى القياس والسماع وا،جماع ، وتشد   دهما أو تساهللما في هذه األمور

...((في المصطلم وال رض 
343
أك  الحديث ع  أسدباب الفدي  )) وعلى الرَك م  . 

ابكة أمر بدالغ التعقيدد محفدو  بمفداطر االئدزالت ورا  األفكدار الكويدرة واآلرا  المتشد

التددي دارت حولدد  عبددر قددروك اويددرة ، وقدددم  أسددباب مت وعددة لتعليددل اال ددتي  بددي  

((ال حاة م ذ ئشأت  
342
. 

راه ميامدداع مدد  أبمددا  ي، مددع تعزيددز فكرتدد ض ل سددباب برأيدديعر ددي سددأ ال  أئ            

رى أك  أمددوراع َمل دددت لتلددور الفيفددات ال حويددة وجعلتلددا مشددلورة بلددذا أمصددادر ، فدد

، ت علددي بوضددوح مدد   دديل الم دداظرات التددي جددرت بددي  ئحددويي  المددذهبي  ، الشددكل 

(هـ  872) ولعل لا ظلرت عاك 
341

، على أير الم اظرة الشليرة بي  سيبوي  والكسدااي 

ورد سيبوي  ب داد على يحيدى البرمكدي ))يروى أئ       ْ . ئبورية المعروفة بالمسألة الز  

ْ د   أظ د     أك  الَعْقدَرَب : اي  تقول : قال ل  ، ففعمع بي   وبي  الكسااي للم اظرة،  قَْد ا 

ئبور هفذ ا هو هي ، أو هو  ي اها ؟   . أَاد    لسعةع م  الز 

أ طددأَت ، : ال صددب ، فقددال الكسددااي   زفددذ ا هددو هددي ، وال يعددو: فقددال سدديبوي          

زيددث قدااكث  رج  فدذ ا : العرب ترفع  لك وت صب  ه وجعل يورد علي  أمولة ، م   لك 

                                                 
391

.882/ االقتراح  -السيوطي   -   
392

الصدددحاح  -العدددوهري / ي تدددر / َصدددي ادوها : حرادددة الضدددباب   -882/المصددددر ئفسددد   - 

جمدع اديراز وهدو اللدي  : والشدواريز. يقصدد بلدك البددو: ، وأالة اليرابيدع (حر )مادة  3/8222

ابدد  /، وهددو ئددوع مدد  ااِلداك جمددع الكددامن وهددو ئددوع مدد  المفلدديت المشددلية : الكددومين . الرااددب

(.مادة ارز )  3/24لساك العرب   -م تور   
393

.81/ اب  الحاجب ال حوي  -الع ابي طارت  -   
394

.48/مساال الفي  ال حوية  -اريك سلماك : الحمد  -   
395

.8/87الكتاب  -سيبوي   -   



قد آ تلفتما وأئتما رايسا بلدديكما ، فمدْ  : أو قااماع ، وسيبوي  يم ع ال صب ه فقال يحيى 

 .يحكك بي كما ؟ 

. هذه العرب ببابك قد وفددوا عليدك ه وهدك فصدحا  ال داس ، فآسدأللك : قال الكسااي      

ك سديبوي  ، وقدال أئصفَ  ، وأ حِضروا فس الوا ، فآتبعوا الكسااي ، فآسدتكا: فقال يحيى 

أي لا الوزير ، سألتك  الَّ مدا أمدرتلك أْك ي طقدوا بدذلك ، فدذك  ألسد تلك ال تعدري عليد  ، : 

أصددلم هللا : فقددال الكسددااي  ليحيددى : الصددواب مددا قالدد  هددذا الشددين : واددائوا  ئمددا قددالوا 

ه  ااباع  !الوزير يع ، فذْك رأيَ  أال  ترد  فدأمر لد  بعشدرة  !،  ئ   قد وفد  ليك م  بلده مؤم 

((آال  درهك 
340
ِعَك أك  سيبوي  أ في فيلا ، والحقيقة َيدر  لدك .  هذه الم اظرة التي ز 

 . ااك   فاقاع مفتعيع على ما يبدو م  ظاهر القصة     ْ

  ك يمك  َعد    هذه الم اظرة تأريفاع ئشأ في  الفدي  ال حدوي بدي  المدذهبي  ، أي       

ولدك تكد  هدي الم داظرة الوحيددة بدي  ئحداة المدذهبي  ، بدل ( . هدـ  872)في حدود عاك 

يوجد الكوير م لا ، فقد ضدك  اتداب معدالا العلمدا  ، أمولدة اويدرة مد  الم داظرات بدي  

، وهذه الم داظرات تؤادر مددى الدوعي الحقيقدي لمسداال ال حدو بدل ت عدد     ما ال حاة القد

 :  ملمة في تحديد تأرين تطور ال حو ، م  هذه الم اظرات

الكسددااي( هددـ 813ت )م دداظرة يددوئا بدد  حبيددب          
347

) ، وم دداظرة األصددمعي 

الكسااي( هـ480ت
341

د يعلباع ا، وم  اداك : ))    قال السيرافي( هـ 448ت ) ظرة المبر 

((بي   وبي  يعلب م  الم افرة ما ال  فا  بد  
344
ويشدير البحدث  لدى تلدك الم داظرات . 

جتمعد  عوامدل متعدددة تشدكل ٱعة ، ومع هذا ال   دوك الفوض في َمارها  تماماع للح

 : يعمللا البحث باآلتي في معموعلا أسباباع للذه الفيفات

 العـــامـل الســـياسي: األول 

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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ل الفدي  ا،ئصدا  فدي مسداا -ابد  األئبداري /، وي تدر  4/432ب ية الوعداة  -السيوطي  - 

.3/81األاباه وال تاار  -، والسيوطي 44المسألة  -4/724  
397

.48/ معالا العلما   -الزجاجي  -   
398

. 18/ األمالي  -الزجاجي / ، وي تر  44/ المصدر ئفس   -   
399

.824/ أ بار ال حويي  البصريي   -السيرافي  -   



يددرجم بعدد  البدداحوي  العامددل السياسددي سددبباع ملمدداع مدد  أسددباب قيدداك الفيفددات         

ويددة ، آلتعدداه الكددوفيي  وتقددربلك  لددى الفلفددا  واألمددرا  ، ويددذهب  لددى هددذا الددرأي ال ح

الط طاوي
222
، وعبد الرحم  السديد 

228
الحدوادث المتيحقدة فدي المصدري  ،   كَّ  ،    ْ  

جعل  ال لبة باد  األمر للكوفة على البصرة لكوئلا مقراع للفيفدة ، وتحملد  البصدرة 

ب دي  ا، ف صدرت البصدرة لم اصدرتلدولة األمدويي جا ت حرب العمل المعروفة ، ي ك  

ب  أمية ، و ل   الكوفة ، ي ك  ت ي رت الحدال لصدالم الكوفدة بعدد معدي  العباسديي  ، وقدر 

 .الرايد  ولدي الفلفا  اوير م  علما  ال حو لتأديب أوالدهك مول تأديب الكسااي

 العـــامـل الدينّي : الثاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
هتماك بالدي  في  ي ك الوقد  اداك اليبتعد هذا العامل ع  سابق  اويراع ، لكوك ا         

أمراع أقرب  لى السياسة م    لى الدي  ه ألك  ا،سيك ما زال فتي اع ، فأير  هذا في المد لج 

 . والتواتر تبع  علما  الفريقي  ،    أ ذ الكوفيوك بالقرا ات القرآئية ، وال قلٱالذي 

ا  والمحدد   دل  اهتمداملك ، وهدو يفتلد  اويدراع ييوهذا متدأير بأسدلوب القدر    ،    اد ل ج 

ولديا مع داه أئ لدك اليلتمدوك بالددي  ا،سديمي والقدرآك الكدريك . ع  مد لج البصدريي  

عتمدداد ٱ،لكد لك ـددـ أي البصدريي  ـددـ يأ ددذوك جدذور مسددااللك علددى الدرأي المعقددول، أي 

ألصددحاب الم طددي الفقلددي ، مددع أك  القددرا ات أقددرب  لددى الدراسددات المدد لج العقلددي 

 .الصوتية الحديوة م لا  لى ال حو 

 العـــامـل النفسي   :الثالث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ك  االتعاه البصري فدي دراسدة ال حدو قدديماع ،    وضدعوا ال حدو بذادارة مد              

وا اللب دة ( علي  السيك )  أمير المؤم ي  علي   ــ اما تقدم  ا،اارة  لى  لك ـدـ  ورسدف 

. األولى للذا العلك الفالد ، بما في  م  أصول ، وأساليب مستفلصدة مد  اديك العدرب 

ي ك  جا  الكوفيوك في م تص  القرك الوائي اللعري فأ ذوا ال حو عد  البصدريي  بكدل  

  فدش سدعيد بد  لالفصك األول للبصريي  دفدع  ،حتى أك  الكسااي  . ل  ، ودقااق  أ صو

                                                 
400

.820/ ئشأة ال حو  -الط طاوي / ي تر  -   
401

. 410/ مدرسة البصرة ال حوية  -عبد الرحم   :السيد / ي تر  -   



مسددعدة ، ماددة دي ددارف، ليقددرأ عليدد  اتدداب سدديبوي  البصددري 
224
ِجددَد .   ا  و  واددذلك الفددر 

الكتدداب ـددـ اتدداب سدديبوي  ـددـ  تحدد  وسددادت  بعددد موتدد  
223
وهددذا األمددر يدددلل علددى أك  . 

بأسددتا ه ،  وأمددر طبيعدي تددأير التلميددذ. الكدوفيي  ، آسددتقوا م ددابع علملدك مدد  البصددريي  

علدى التحدددي المد عكا علددى أيدر ئفسددي فدي دا ددل  اع مب ي دد اع فأ دذ هددذا التدأيير جائبدداع آ در

ت العلمي ع دد ئحداة البصدرة االفليدل ، وسديبوي  ، والتدرد د  ئفسية الكوفي  ، ئتيعة التفو 

عتددرى الكسددااي فععلدد  مضددطرباع مدد  م دداظرة سدديبوي  حتددى يحتددال فددي سددبيل ٱالددذي 

االئتصار علي 
222
. 

 عـــامـل األنانية والحســــد  : لرابع ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئبوريدة ــدـ المشدار  ليلدا يمك  القول بلذا الدرأي آسدت تاجاع مد  قصدة المسدألة الز          

مددتي  ٱسددابقاع ــددـ    دفددع الحسددد العلمددي ، واألئائيددة الفرديددة فددي االسددتاوار المددادي ، و

ب مد  األمدرا  ، فلدذا الكسددااي  يتلدر حسدده وأئائيتد  ، قددال الم رتبدة األولدى فدي التقددر 

بيدي  ا ورد سيبوي   لى العرات اي  أمره على الكسااي  فأتى جعفر بد   الدد : )) الز  لم 

ك لي دذِهب : ب  برمك ، والفضدل بد  يحيدى قدال  أئدا وليكمدا وصداحبكما ، وهدذا  ئ مدا تقدد 

((سك فذئ ا س عمع بي كما حتل ل فٱف: محلي ، قال 
221
واألمر واضدم بعدي  مد  هدذه .  

ولك يك  الحسدد العلمدي واألئائيدة مقصدوراع علدى ال حدويي  ، بدل هدو موجدود . الرواية 

 . ع د الشعرا  والل ويي  أيضاع 

فم  حسد الشعرا  بعضلك بعضاع ، ما تروي  الكتب ع  حسد اوير م  الشدعرا          

وة تددلمددا ادداك لدد  مدد  الحِ ( هددـ  312ت ) بدد  الحسددي  المت بددي  للشدداعر أحمددد   واألدبددا

فشي  هذا على م  بحضرت  م  العلما  واألدبا  ))  والعاه ع د سي  الدولة الحمدائي  

.... ((والشعرا  وصاروا يحسددوك الشداعر علدى مكائد  مد  األميدر ويكيددوك لد  
220

 ،

لد  الفيدر  دلدى المت بدي وال يريدوقد أوقع بالمت بي في ب داد ، فبلغ األمدر رجديع يحقدد ع

                                                 
402

. 22/ أ بار ال حويي  البصريي   -السيرافي  /ي تر   -   
403  - 

بيدي / ي تر  .73/ طبقات ال حويي   -الز 
 

404
.وما بعدها 01/ المصدر ئفس  / ي تر  -   

405
.04 -01/ المصدر ئفس   -   

406
 3ط   -ال ع  األار    -عة ال عماك مطب  -في األدب العباسي  -محمد ملدي . د: البصير  - 

8472 /334.  



أبداع ،  ئ   أبو الحس  ب  لك ك في البصدرة
227
واداك حاسدداع : ))  ةقدال صداحب اليتيمد.  

 : ل  ، طاع اع علي  ، هاجياع  ي اه زاعماع أك  أباه ااك سق ا ع بالكوفة ، فشم  ب  وقال 

اْ       اك ف ال َ يت َللك ْوالع ألْهل ِ َزمَ قَ      ِد ِم  َجْللف بلك َوَعم واضل وا َعِ  الر 

ْ يَتِِ          تَ َبي   فَْوَت  م  ـــك              أْعطَْيتَك الم  لــــاتــَك  وه  بَِرَــكف  أ  مَّ ج   فََزو 

ق اِ   تَْزَدحــِك     لَ ْيث  َساا َلا          لَك   بَْ داَد َجــاَد ا ((ف عــال لك في  قَفا  الس 
221
. 

 : بي  ال  أك قال في حاسدي  فما ااك م  المت 

ك  ــ  ألَك  ))   ْرح ف ـــ   ا أْرَضاا  َاك  ما قاَل َحاِسد ئا               فَما لِع    ْك ااَك َسرَّ

(( ك  الَمَعاِرَ  في أْهِل ال صلى ِ َمك           وبَْي َ ا ، لَْو َرَعْيت ك َ اَ ، َمْعِرفَة ث     
224
  

 : ئفس  ول  قصيدة أ رى في األمر

ا))  س  َدا    ِد َع  ي بِكْبتِِلْك          أِزْل َحَسَد الح  س  ((فأْئَ  الذي َصي ْرتَل ْك لَِي ح 
282
. 

حسدددد أبدددي حددداتك بعضدددلك فم ددد  مدددا ورد فدددي المزهدددرم  أمدددا حسدددد الل دددويي         

الفليددل بدد  أحمددد ، وئفيدد  اددوك العددي  لدد  ، وزعددك أك  فددي ( هددـ  411ت ) السعسددتائي 

ا ايااع مد  ال حدو : )) ليع قال  والعي   طأ   ك  في  م  الفطأ  ما ال يذهب على م  اد 

((أو طددالع بابدداع مدد  االاددتقات والتصددري  
288

، وأيضدداع مددا جددا  عدد  الددداتور عبددد هللا 

ادداك ( تلددذيب الل ددة )  صدداحب اتدداب  (هددـ  372ت ) درويددش ، مدد  أك  األزهددري 

ت ) سدم  ، ومولد  ابد  دريدد ٱحد  يتع  ب  ادر الفليدل حتدى ال يتعدرض لدذار العدي  ت

قدد  العلمددي وعلددى اتابدد   ( هددـ  348 (العددي  ) ، لكوئلمددا يحسدددائ  علددى تفو 
284
فددي .  

فتعددال ٱَرابددة   ك فددي حسددد الكسددااي  الكددوفي  وأئصدداره ، سدديبوي  والبصددريي  ، ومددا 

هزيمة سيبوي   ال  دليل واضم على ما  هب  لي  الباحث م  حسدد هدؤال   ي داه ، و لدك 

                                                 
407

محمدد   -تحقيدي   -يتيمة الدهر في محاس  أهل العصدر  -( هـ  244ت ) الوعالبي / ي تر   - 

.837/ 8  8410القاهرة    -مطبعة السعادة   - 4ط   -محيي الدي  عبد الحميد   
408

.837/ 8المصدر ئفس   -   
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 333/ ب ت  -بيدروت  -دار صدادر  -الدديواك  -لمت بدي ا/ وي تدر. 8/421المصدرئفسد    - 

:وقبل  قول    

ْك ِمْ  أمِرئا أَمك                ْك بِتَكِرَمةف              لَْو أك  أْمَرا  .ما ااَك أْ لَقَ ا ِمْ ك   
410

.374/ الديواك  -المت بي   -   
411

.8/10المزهر  -السيوطي   -   
412

.10/ 8410-القاهرة  -مطبعة الرسالة  -عاجك العربية الم -عبد هللا .د: درويش /ي تر -   



ق  العلمي وسعة يقافت  لت وحتى اليقبل علي  دارسو العلدك فدي ب دداد ، ويشدتلر فيلدا . فو 

)) ااتلاراع أاور وأوسع ، فيذهب بمكائة الكسااي  وأصحاب  ألك مكائدة سديبوي  العلميدة 

((لك ترت لبع   صوم  أو حاسدي  مم  عاصروه أو جدا وا بعدده 
283

، فددفعلك  لدك 

 . تبع   لى مفالفت  في الم لج الذي ي

 

 العـــامـل االقتصادي:الخامم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
 

   يرى بعد  البداحوي  ، أك سدبب الفدي  دفداع عد  أسدباب العديش ، وهدو            

أمر قريب  لى الصحة اويراع ، وبداع  لك م  قصة الكسدااي  مدع سديبوي  أيضداع ، ولمودل 

عيد األف دائيهذا الرأي  هب األستا  س
282
حد  السديد ادريك سدلماك الحمدد بقولد .  : ورج 

ب مد  الحكداك م دافع أ درى ))  فمد  ، الرَبة في تحسدي  ظدرو  معيشدتلك اداك للتقدر 

((حتي بالرضا ي ال ال عمة ويبتعد ع  الفاقة ويحيا حياة مترفة هائاة 
281

، وما رحيدل 

احوي  المحددديي  ، ومدد لك سدديبوي   لددى ب ددداد  ال  طلبدداع للعدداه والمددال فددي رأي أَلددب البدد

الدداتور المفزومددي
280
ئعددد سدديبوي  يشددفا : )) والسدديد ادريك سددلماك    قددال األ يدر 

 لى ب داد طلباع للم صب والمال فقد ااك يرى ئفس  أحي    م  َيدره ممد  ي عمدوك بتلدك 

((الحياة الرَيدة 
287
 . 

والحصدول علدى أك  لكل   ئساكف طموحاع في الوصدول  لدى أعلدى الرتدب ، أئفي  وال     

ه ا ، وهو يقة سيبوي  ب فس  وبدالعلك الدذي   ارهالوروة والعاه ، لك   عاميع ملماع يعب 

ة ، وايي ال فا ، وأعلك أهل زمائ  يحمل  ، ألئ   عالي اللم 
281

، وصاحب طمدوح ابيدر 

ت سيبوي  العلمي ، ولعدك يقت  ب فس  ، لذا فكر في ا الحتيال ، أما الكسااي فقد  ا  تفو 

                                                 
413

-ب دددداد   -دار الحريدددة للطباعدددة  -مددد  أعددديك البصدددرة سددديبوي   -صددداحب . د: أبدددو ج ددداح - 

8472/17.  
414

.877،  870/ 8402  -دمشي   - 3ط  -في أصول ال حو   -سعيد : األف ائي  -   
415

.12/مساال الفي  ال حوية  -اريك سلماك : الحمد  -   
416

ب دداد    -الموسدوعة الصد يرة  -أعيك فدي ال حدو العربدي   -ملدي . د: المفزومي / ي تر  - 

8412/41.  
417

12/مساال الفي  ال حوية  -اريك سلماك: الحمد -   
418

.441/ 1ئفم الطيب  -المقري / ي تر  -   



وهدذا واضدم مد  القصدة ـدـ  ولديا ممك داع م اقشدة هدذه فلا م   صدم  القدوي ـدـ للت

 .، بقدر ما يلم ا وجود الفي  ال حوي بي  العالميِ   القصة بتفصييتلا

وقد توصل باحووك آ دروك  لدى أسدباب أ در يروئلدا أولدى باالهتمداك ، مد   لدك مدا    

المادة المدروسدة ، وأ درى تتعلدي وعزاها  لى أسباب تتعلي ب ،أيبت  السيد اريك سلماك

، ويالوة تتعلي باألسلوب ، ورابعة  اتيةبالبياة
284
 . 

ئعلدد  مدد   دديل التدددقيي فددي ٱ التدديالفددروت الواضددحة بددي  المددذهبي  ، ومدد         

مساال
242
 :  الفي  هي  

يؤاددد البصددريوك فددي أصددوللك وم اقشدداتلك علددى األسددلوب الم طقددي فددي معالعددة   .8

أمددا . بالفقلددا  فددي  اددراالك العقددل والم طددي ، ،يبددات آراالددك  الدد ا الل ددوي متددأيري 

الكوفيوك فيبتعدوك ع   لدك اويدراع ، فيأ دذوك بالروايدة وال قدل آعتمداداع علدى أسدلوبلك 

ا    .في القرا ات ألك  معتملك م  القر 

، عددد لضددبد الل ددة علددى وفددي ئتدداك دقيددييقددوك مدد لج البصددريي  علددى وضددع قوا .4

لعامدة مبتعددي  عد  الشدذو   ال  مدا ئددر، ولديا األمدر ادذلك مدع فدأاوروا مد  القواعدد ا

، مد   لدك ك يعبدؤوا بالشدا  المطدردالكوفيي  ، الذي  تسامحوا في وضدع قواعددهك ، ولد

مدد  الصددر  ( جددوارف ) ع ددايتلك باآلحدداد مدد  األ بددار مددا  هددب  ليدد  الكسددااي  فددي م ددع 

ها بالفتحة ، ودليل  قول الفرزدت   : فيعر 

 لَْو ااَك َعْبد  هللاِ َمْولَى هََعْوت              َولِك   َعْبَد هللا َمْولَى َمَوالِيافَ          

م قدوص ( جدوار ف ) ، وهدذا مفدال  ل صدول البصدرية ، فدـ ( مواليا ) الشاهد ه ا 

ها اذلكاوالكسااي  ال ير
248
 . 

لسدد ة ، دوك اليحددتج البصددريوك  ال  بالشددواهد المعروفددة والمتداولددة اويددراع علددى األ. 3 

أما الكوفيوك فيأ ذوك بكل  ما يقدع بدي  أيدديلك دوك . ال تر في الشواهد معلولة القاال 

 .تدقيي أو ئتر أو عودة  لى رأي العرب المشلور 

                                                 
419

ة حتى ئلاية مساال الفي  ال حوية بي  علما  مدرسة البصر  -الحمد /لمعرفة المزيد ي تر - 

.10ـــ 48/ الوالث اللعري القرك   
420

.ا،ئصا  في مساال الفي  لتلما هذه الفروت بوضوح   -اب  األئباري / ي تر  -   
421

 زائدة األدب  -الب ددادي / د، وي ترالشداه8/11ادرح  علدى الكافيدة  -األسدتربادي / ي تر - 

.في ديواك الشاعرولك أق  على البي  . 3/383الكتاب  -سيبوي / ، وي تر8/431  



ئحاة البصرة يعتمدوك على الدرأي والعقدل ، لتدأيرهك بمد لج الفقلدا  والفيسدفة فدي  .2

ا الكوفيددوك فأصددحاب روايددة أمدد. العدددل والوصددول  لددى الحقيقددة عدد  طريددي العقددل 

ا  بسيسددل دمعتمد ي  علددى ال قددل ، ومدد  أمولددة اهتمدداك الكددوفيي  بالروايددة ، اهتمدداك الفددر 

وقد حدي ي أبدو : )) هتماماع ابيراع حتى  ئ لا ا ل  حي زاع ابيراع في اتاب     قال ٱا،س اد 

داِلَْ  عد  ق  ْك )) ولد  معاوية الضرير ع  هشاك ب  عروة عد  أبيد  عد  عااشدة أئلدا س 

((هَذاِك لََساِحراِك 
244
((يدا بد  أ دي هدذا اداك  طدأ مد  الكاتدب : فقالد  .....  

243
وال . 

الباحث هذه الرواية ألك  ايك هللا محفوظ ع دد عزيدز جليدل ، وأيضداع محفدوظ فدي  ديؤي

 .صدور الوقاة 

اعتمدداد الكددوفيي  علددى القددرا ات فددي تأصدديل مدد لعلك ، وتسددعيل أفكددارهك ، وهددذا -1

فدي ( اللدا  ) جديد لكوئ  يعتمد على التقسيك الصوتي ، م   لك حذ  الكسدااي   م لج 

((ْقتَِدْه ٱفَبِل َداه ك  ))وق  ع د قرا ت  قول  تعالى الوصل و يبات   ي اها في ال
242
، وقرأها  

اب  عامر بكسر اللا  مشدبعة وَيدره بالسدكوك
241
لي داع .   أمدا البصدريوك فدي يعتمددوك ا 

 .على القرا ات 

وبعدد هددذا العددرض المددوجز للفددرت بددي  المدذهبي  الكبيددري  بددرزت فوااددد مدد   دديل    

، التي أدت  لى تطور ال حو ، وهدي ملمدة لكوئلدا تشدكل مرحلدة  أيضاع  مساال الفي 

 :واضحة في طريي تطور ال حو العربي ، وم  هذه الفوااد 

 قل  لى محديد جديدد ئقل  الفيفات ال حو العربي م  محيد اآلرا  ، والرواية وال  -8

يقوك على الم اقشدة والعددل ، ورد هدذا الدرأي بدرأي آ در َيدره ، وهدذا يشدكل عيمدة 

 ئ  دا ئعدد فدي هدذه : )) قال الدداتور فتحدي الددج ي . واضحة م  عيمات تطور ال حو 

                                                 
422

.03/ م  اآلية   -ط   -   
423

ا    -  القداهرة   -محمد علي ال عار وآ ري  . د  -تحقيي   -معائي القرآك   -( هـ427ت )الفر 

8412  8 /820.  
424

.42/ م  اآلية   -األئعاك   -   
425

 - أحمد مكي.  د: واألئصاري . 2/338معمع البياك في تفسير القرآك  -الطبرسي / ي تر   - 

.884/ هـ  8221 8ط   -ئترية ال حو القرآئي    



ئتقالد  مد  ٱالداارة ــ يقصد داارة الفي  ـدـ  دلدييع جديدداع علدى تطدور ال حدو العربدي و

((ية وال قل  لى باب الم اقشة و بدا  الرأي باب الروا
240
 . 

أ رج  مساال الفي  ال حو العربي م  االتفات على م لج ياب  فدي األ دذ عد    -4

الم قدول،  وم اقشة هدذا. المشلور م  ايك العرب  لى األ ذ بالقليل ال ادر م  ايملك 

  لدى ئقدا  ، ومقابلدةئتقل ال حو م   يل  لك  لى أساس جديد جعدل التفكيدر يتحدول ٱف

 .الرأي ب قيض  في سبيل  يبات الصااب م لا لصياَة قاعدة ئحوية صحيحة 

 لقد اسب  العربية م  ورا   لك الحعاا وال قدا : )) قال الداتور مصطفى السقا  -3

ئتفددع بلددا المؤلفددوك فددي اتددبلك لتبددي   الفددروت بددي  ٱحتعاجددات لطيفددة ودراسددات حفيددة ٱ

((المذهبي  
247
يؤيد هذا الرأي ،    اسب  العربية ــ فعيع ـدـ دراسدات حفيدة  والباحث. 

 .بي، وقيمة أر   لمرحلة ملمة م  مراحل تطور ال حو العر

أفاد الفي  بي  المدذهبي  الدراسدات الحديودة اويدراع ، وال سديما فدي معدال تيسدير   -2

 ع  آرا بدددأ بعدد  البدداحوي  ممدد  صدد فوا فددي ال حددو حددديواع ، األ ددذ بددب)) ال حددو ،    

الكددوفيي  فددي بعدد  المسدداال تيسدديراع لل حددو ، وتفليصدداع لدد  مدد  التقددديرات والتددأوييت 

((واآلرا  التي ال طاال تحتلا 
241
  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
426

الكويددد   -8ط  -ظددداهرة الشدددذو  فدددي ال حدددو العربدددي  -فتحدددي عبدددد الفتددداح . د: الددددج ي   - 

8472/833 .  
427

.أي ا  تقديم  للكتاب  0/ في ال حو العربي ئقد وتوجي    -المفزومي  -   
428

ي اتاب  االئصا  في مساال الفي  بي  اب  األئباري ف  -محيي الدي  توفيي . د:  براهيك   - 

.8474/447  -الموصل  -البصريي  والكوفيي    



 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ                     المبح

 الثاني
ظهــــور المــ اَــــــ                  

 النحــويــة

 
تعريفد  ، وئشدأت  ، ) مدة مد  حيدث بعدما عرض البحدث لل حدو مد  جوائبد  المل        

مصطلحات أي ا  البحث ، االمذاهب ال حويدة ، والمدذهب   يواجلت( ألن .... وعلماؤه 

لذا صدار ...  البصري ، والمذهب الكوفي ، والمدرسة البصرية ، أو المدرسة الكوفية 

 عطي أهميدة لتعدر     هدذه المصدطلحات مد   ديل تتبدع مدا ورد عد أ، أك يَّ الزماع عل

أقدك المصادر ، التي ترجم  ، أو أر د  لل حدو وال حداة ، يدك  المعاصدر مد  المراجدع 

 .التي ت اول  هذا األمر

 مذهب أ  مدرسة ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أك أاوددرهك يقددول  ت  مدد   دديل متابعددة جلددي  األمددر ع ددد مددؤر ي العربيددة ، وجددد       

أو يذار فضل أهل البلدد فدي القِدَدك ، . ة أو الوالدة ب سبة هذا العالك أو  ا   لى بلد ال شأ

وادداك : ))  فلددذا ابدد  سدديك العمحددي يعطددي القدددك بمعرفددة ال حددو ألهددل البصددرة ، قددال 

((ألهل البصرة في العربية قِدمة وبال حو ول ات العرب وال ريب ع اية 
244
ولدك يقدل . 

                                                 
429

.8/84طبقات فحول الشعرا   -العمحي  -   



ومولد  أبدو ( . البصدرة  ألهدل: )  ئما ئسدب  لدى البلدد فقدال ( مذهب أو مدرسة ) بكلمة 

والدذي ئقدل الل دة : )) ، ااك ي سدب ألهدل البصدرة قدال ( هـ  312ت ) ئصر الفارابي 

واللساك العربي ع  هؤال  وأيبتلا في اتاب فصيرها علماع وص اعة هدك أهدل البصدرة 

))....
232
ويع ي الفارابي ، أك  أهدل البصدرة أ دذوا الل دة عد  األعدراب فدي الباديدة ، . 

ي دك  جدا  . وهو ي سدب هدذا العمدل للبلدد أيضداع . لماع وص اعة ويقصد ال حو وصيروها عِ 

 ئمدا ئسدب ( مدذهب أو مدرسدة ) ولك يصرح بكلمدة ( هـ  318ت ) أبو الطيب الل وي 

:  لى البصرة ، والى الكوفة مبتدااع بالبصريي  لكوك ال حو ئشأ أوالع في البصدرة ، قدال 

و ئما أهل الكوفدة ..... فرؤوسا  علما  معتموك وأما م   ارئا م  علما  البصرة )) 

......((يكدابروك 
238
أ بددار ال حددويي  البصددريي  ) فدي اتابدد  أمددا أبددو سددعيد السدديرافي . 

)
234
امدا ( البصدرة )  ، ئاسدباع  ي داهك  لدى البلددد جعل  ع  ئحاة البصدرة دوك َيدرهكفق 

االتعداه ئفسد  فدي فدي طبقاتد  فدي ( هدـ 374ت )و هب الدز   بيددي  .  يتضم م  الع واك

( مدذهب ) بتددأ طبقاتد  بالبصدريي  ،  ال أئد  قدال بكلمدة ٱئسبة ال حاة  لى بلدد ال شدأة ، و

(هددـ  321ت ) فددي ترجمتدد  ألبددي موسددى الحددام  
233
ادداك بارعدداع فددي : )) ،  ْ  قددال  

((الل ة وال حو علدى مدذهب الكدوفيي  
232
دك ابد  ال دديك .   ال حدويي  ( هدـ 312ت ) وقس 

ح بكلمدة  ،ية ف وك والل ويي  يي ( مدذهب ) مبتدااع بأهل البصرة ، ي ك  الكوفة ، وقد صر 

خ في الفد  الوالدث مد  المقالدة الوائيدة  أسدما  وأ بدار جماعدة مد  علمدا  : ))  حي ما أر 

((ال حويي  والل ويي  مم   لطوا المذهبي  
231
 ئمدا قدد م ا : )) وقال في موضع آ ر . 

بيددة عدد لك أ ددذ ، وألك  البصددرة أقدددك ب ددا ع مدد  الكوفددة البصددريي  أوالع ، ألك  علددك العر

))
230
فكاك بادي  األمر ي  سدب العلمدا   لدى بلددائلك التدي ولددوا فيلدا ، أو ئشدأوا ، ي دك  . 

                                                 
430

دار   -معلة رسدالة ا،سديك  -صريم الرأي في ال حو العربي   -عباس : حس  / ئقيع ع    - 

.  348/  8417  -رابع العدد ال  -الس ة التاسعة   -القاهرة   -التقريب ا،سيمي   
431

.40/ مراتب ال حويي   -أبوالطيب الل وي   -   
432

.  87أاار  لي  البحث في هوامش   ص   -   
433

م  أصحاب يعلب ، أ ذ ال حدو عد  البصدريي  لد  . أبو موسى سليماك ب  محمد الحام    - 

.840/الفلرس   -اب  ال ديك /ي تر . اتاب مفتصر في ال حو ، ويوص  بحس  المذهب   
434

بيدي  -  .872/طبقات ال حويي  والل ويي    -الز   
435

.843/الفلرس   -اب  ال ديك   -   
436

824/ المصدر ئفس   -   



حتدى تصدبم لفتدة تدوازي .  عرضاع ، وليا تأايد القدول بلدا(  مذهب) ظلرت تسمية 

فدي االئصدا   يبرادات األئبدا رلك   أبا ال. َيرها ، االتيم  بالمذاهب ا،سيمية مويع 

حاع بلذا المصطلم على َدرار المدذاهب الفقليدة المعروفدة ٱ،  : ))   ْ  قدال . ئطلي م صر 

عتَمْدت  في ال صرة علدى ٱعتَمَد علي  أهل التحقيي ، وٱو ارت  م  مذهب ال  فريي ما 

 ما أ هب  لي  مد  مدذهب أهدل الكوفدة أو البصدرة علدى سدبيل االئصدا  ، ال التعصدب

.... ((وا،سرا  
237
ومما تقد ك يتضم أك  مدؤر ي ال حدو العربدي ، وات داب الطبقدات . 

بدادي  ( مدذهب ) اائوا في بدايدة األمدر ي سدبوك ال حدويي   لدى البلدد ، وظلدرت المدة 

 .األمر ع د الز   بيدي ــ اما مرت ا،اارة  لي  ـــ ي ك  اب  ال ديك ، عرضاع 

الفقليددة ( مددذهب ) ا  ، فععللددا لفتددة تددوازي لفتددة فددي االئصدد يأمددا األئبددا ر        

وقد تدبعلك مد  المحدديي  الدداتور ... المعروفة ، االمذهب المالكي ، والمذهب الح في 

(المددذاهب ال حويددة ) عبددده الراجحددي فددي اتابدد  
231
 ْ  أسددا الموازئددة بددي  المددذاهب  

درسدة ال حويدة أو الم) حتى جا  أ يراع مصطلم . ال حوية على َرار المذاهب الفقلية 

قددد ( رحمدد  هللا ) وأَلددب الت دد   أك الددداتور ملدددي المفزومددي ( . المدددارس ال حويددة 

ولعددل  : ))   ديعددة الحددديوي  ةتب ددى هددذه التسددمية فددي أطروحتدد  ، امددا تقددول الددداتور

ة مدرسدة الكوفد) الداتور ملدي المفزومي أول م  تب ى هذه التسمية فَسم ى أحد اتبد  

( ((سددة الل ددة وال حددووم لعلددا فددي درا
234
ئطلقدد  الددداتورة الحددديوي فددي الددرأي ٱوقددد  

ع دد ايمد  علدى الكسدااي ،  ْ  ( مدرسدة ) عتماداع على قول الداتور المفزومي بلفد  ٱ

الكسددااي بم لعدد  وأسدداليب دراسددت  مدرسددة للددا  صااصددلا ومميزاتلددا ،   كَّ : )) قددال 

وقدد اجتمعدوا علدى تحقيدي َدرض  فليس  المدرسة  ال أسدتا ا مدؤيراع وتيميدذ متدأيري 

((واحد وئلعوا للوصول  لي  م لعاع واحداع 
222
ي ك  توال  بعده األقوال بلذا المصدطلم . 

وا اتدبلك بآسدك  فلدذا الدداتور ادوقي ضدي  ( . مدرسدة أو مددارس ) فكويروك َمدْ  سدم 

                                                 
437

.8/1ا،ئصا   -األئباري  -   
438

.8412  -القاهرة   -المذاهب ال حوية  -عبده . د: الراجحي   -   
439

.81/ 8418  -ب داد   -المدارس ال حوية   - ديعة . د: الحديوي   -   
440

القددداهرة  -مدرسدددة الكوفدددة وم لعلدددا فدددي دراسدددة الل دددة وال حدددو -ملددددي . د: المفزومدددي  - 

8411/844.  



(المدددارس ال حويددة ) سددم ى أحددد اتبدد  
228
، والددداتور عبددد الددرحم  السدديد فددي اتابدد   

رها سة البصرة ال حويةمدر) ( ئشأتلا وتطو 
224

، والداتور عبد المتعال سالك مكرك في 

ال حويددة فددي مصددر والشدداك فددي القددرئي  السددابع والوددام  مدد  اللعددرة  المدرسددة)اتابدد  

)
223

(المدارس ال حوية ) ، والداتورة  ديعة الحديوي في اتابلا 
222
، ي ك  جا  الدداتور  

(درسدة الب داديدة الم) محمود حس ي في اتابد  الموسدوك 
221
صد  الدداتورة ستقٱوقدد . 

حتدى أوفد  ( مدرسة ) تأرين ظلور مصطلم ( المدارس ال حوية )الحديوي في اتابلا 

الموضوع حق   ، وأابعت  دراسة وتعمقاع 
220
. 

مقدددابيع لدددـ ( المدددذهب ال حدددوي )  القدددول بمصدددطلم ب دددا لدددىاألوْ  أرىو                    

يععل التسمية أاور هيبدة ، وأادد قدوة ، لكدوك ( مذهب ) ـ ، والقول ب(المذهب الفقلي )

، يأ ددذوك ال حددو يدددك ال حدداةالمددذهب هددو الطريقددة المتبعددة فددي القددول والعمددل ، وهددذا د

قل داع الم لج ئفس  ، وقد يفال  في الرأي بع  المسداال أحيائداع ، أو  واحداع ع  اآل ر م 

يأتي بعديد، أو  يراد حعة قاامة 
227
. 

معموعدة ال حداة الدذي  اوئدوا درسداع ئحويداع فدي )) فيع دي ( مدرسدة ) لم أما مصدط     

موحددد  دداص بلددك لدد  أسسدد  وأصددول  وقواعددده  بياددة معي ددة ، سددوا  أضددملك مدد لج

َمْ  سبقلك  ال  أئلك اسدتقروا فدي بيادة أ درى  المعروفة المستقلة أك ااك مب ياع على م لج

((وتددأيروا بتددرو  البياددة العديدددة بعدد  التددأيير 
221
ويوجددب وجددود هددذه التسددمية  .  

ممارسة معموعة م  األفكار والمفاهيك المتفي عليلا ، فيأ ذها طيب العلك على وفدي 

 .قوائي  يابتة وم لج معي  

 عــدد المدارس النحوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

441
. 8401مصر   -طبعة دار المعار    -   

442
. 8401مصر   -طبعة دار المعار    -   

443
. 8412 8ط   -القاهرة   -طبعة دار الشروت   -   

444
.8418طبعة ب داد  -   

445
. 47ش  ص أاار  لي  البحث في هوام -   

446
. 32ــ 81/المدارس ال حوية   -الحديوي / ي تر -   

447
يددورد )) بأئدد  ( المددذهب الكيمددي ) ورد تعريدد  . 813/ التعريفددات  -العرجددائي / ي تددر - 

.....((.الحعة للمطلوب  
448

.80، 81/ المدارس ال حوية   -الحديوي  -   



تاِك ، ومد لك ا تل  الباحووك في عدد هذه المدارس فم لك م  قدال ،  ئلدا مدرسد        

 .م  قال  ئ لا ييث مدارس ، وم لك م  قال  ئ لا  مسة مدارس ئحوية 

البصددرية والكوفيددة )    أيبدد  الددداتور المفزومددي وجددود مدرسددتي  ئحددويتي  همددا   

)
224

وقدد : )) ، أما اارل بروالماك فقد أاار  لى وجود ييث مدارس ئحوية حي  قدال 

ددك علمددا  العربيددة مددذاهب ال حدداة  لدد البصددريوك والكوفيددوك ومدد  : ى يدديث مدددارس قس 

((مزجوا بي  المذهبي  م  علما  ب داد 
212
وقد جعللا الداتور ادوقي ضدي   مدا .  

   قس ك اتاب  ييية أقساك األول  دا المدرسدة ( المدارس ال حوية ) مدارس في اتاب  

مددارس ب دداد  البصرية ، والوائي ت اول المدرسة الكوفية ، أما القسك الوالث فت اول في 

، واألئدددلا ، ومصددر
218
والعدددل بشددأك هددذا  ، الددد ول فددي عدددد المدددارس أود  وال .  

     . األمر بقدر ما يلك البحث ، ئشوؤها وأهمية  لك في  يبات تطور ال حو العربي 

 نبذة عن المدارس النحوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكوئلمدا أاودر ( البصدرة والكوفدة ) المدذاهب ال حويدة سيق  البحث ع دد أهدك            

المذاهب الرة ، ويعود للما الفضل في تأسيا أصدول ال حدو العربدي ، ي دك  يشدير  لدى 

كوئد  ائبودي عد  ال حدو لال حو فدي ب دداد ، ومصدر ، واألئددلا ، مد  دوك التعمدي فيد  

هددداتي  دورارس أو مدددؤرخ تعاهدددل ، أو تفطدددي    ال يسدددتطيع د. البصدددري والكدددوفي 

مد  الععيدب فدي أمدر البصدرة ))ي هدذا األمدر ألئَّد  سديراك معداع فدتاهما تالمدي تي  ، فكل

تلدك هدي مدي دة ...  ئلا ما تكاد تذار حتى تذار  لى جائبلا مدي ة تكاد تكدوك توأمداع للدا 

((الكوفة 
214
 . للذا سيعطي البحث أهمية ل حو هاتي  المدي تي  .  

 

 النحو البصري
                                                 

449
 -الدرس ال حوي في ب دداد  - ، والمفزومي 42ــ 14/ مدرسة الكوفة  -المفزومي / ي تر - 

. 1/  8472  -ب داد   - 8ط -  
450

 -مصر -دار المعار   -عبد الحليك ال عار . د  -ترجمة  -تارين األدب العربي  -بروالماك  - 

8408  4 /842 .  
3

. 347،  411،  421،  818، 4/ المدارس ال حوية  -ضي  / ي تر  -  

 
452

  -ت ال حوية والل وية في البصرة وم لعلا التعليمدي الدراسا  -جاسك محس  . د :السعيدي  - 

.81/ 8473 –ب داد   



  ــــــــــــــــــــــــ

 

ئشأ ال حو بصرياع ألسباب َايتلا تقويك اللساك العربي ، الدذي أفسدده اال دتيط           

لك يك  الفطر ابيراع في أي ة بياة  سيمية جديددة ، امدا ))    . العربي باألقواك األ رى 

وه ود ، وحيث صراع الل دات  ،وععك ، ااك في البصرة حيث السواد م  سكائلا ئبد

((ي  بلا ، حيث تكاد تكوك لكل قبيلة عربية للعة  اصة ع 
213
فأدى هذا االمتدزاا .  

ألمددر حميددد ، جعددل العددرب ي تبلددوك  لددى ل ددتلك ويحرصددوك عليلددا ، فكدداك ال حددو أداة 

ل فدي مددة وجيدزة  لدى مدادة علميدة  لتقويك اللسداك أول ظلدوره ، ي دك  مدا لبدث حتدى تحدو 

فدي هدذه الفتدرة : )) ل الداتور  براهيك السدامرااي قا. دقيقة تقوك على القياس والتعليل 

القصيرة ائتقل ال حو م  مادة ااك ال رض م لا تقويك اللساك والقلك  لى علدك آ در يفيدد 

((مدد  القيدداس ويسددتعمل التعليددل 
212
وهددذا التطددور فددي ال حددو لددك يددأِت مدد  جمددود بددل . 

ميت  بعد عصر أبدي توااب على ترسيف  ، وتأصيل قواعده رجال آم وا بلذا العلك وأه

ااك أستا اع في القدرا ة : )) (هـ  14ت ) األسود الدؤلي م لك ، ئصر ب  عاصك الليوي 

((وال حدو 
211

ري  بعدد  ملمدة ت، ي دك جدا ( هدـ  822ت ) ، وع بسدة بد  معدداك  الم طَدو 

، وراادده عبدد هللا بد  أبدي  سدحات فقد برز صاحب القياس. تيميذهك  هؤال  ال فبة م 

أول مدد  بعددج ال حددو وَمددد  : )) ، الددذي قددال فيدد  ابدد  سددي ك ( هددـ  887ت ) الحضددرمي 

... ((اددرح العلددل عبددد هللا بدد  أبددي  سددحاتالقيدداس و
210
، ومدد  قياسدد  اعتراضدد  علددى  

 : في البي  ( معل   ) المة ( هـ 882ت ) رفع الفرزدت 

 

 وَع َّ َزَماكف يا بَ  َمْرواَك لَْك يََدْع  ))         

َعلَّ                                                         ْسَحتاع أْو م  ((ِمَ  الَماِل  ال  م 
217
  

                                                 
453

دار    -الحياة األدبية في البصدرة  لدى ئلايدة القدرك الودائي اللعدري  -أحمد امال . د: زاي  - 

.804/  8478 –مصر  –المعر    
454

. 80/ ال حو العربي ئقد وب ا   -السامرااي   -   
455

.383/ 4ب ية الوعاة  -السيوطي  -   
456

. 82/ 8طبقات فحول الشعرا   -العمحي  -   
457

 –القاهرة   -عبد هللا  سماعيل الصاوي   -جمع وتعليي   -ارح ديواك الفرزدت : الفرزدت  - 

8430 – 4/40  .  



ه المة  لا  ِرير  ) واذلك على جر   : في البي  ( م فَّ

لِ ا  ))        على َعمااِِم ا ي ْلقى ، َوأْرح 

لا ِريِر   على َزَواِحَ  ت ْزَجى م                                                    ((ف 
211
  

على أئ لا ( ِرير  ) والقياس الذي يراه الحضرمي م  ميحتة ايك العرب ، رفع المة 

 بر لمبتدأ قبللا
214
َعل   ) وتعليل  الرفع في المة .  بأئ  أراد المع دى دوك اللفد ( م 

202
 

ت )، وأبددوعمرو بدد  العددي  (هددـ 824ت ) ومدد  علماالددا أيضدداع عيسددى بدد  عمددر . 

... ((فات َمْ  قبل  ولك يدرا  أحد بعده )) الفليل ب  أحمد الذي  ي ك  ( هـ812
208

، وأ دذ 

ددقلا فددي اتابدد   ال حددو ع دد  سدديبوي  ، الددذي جمددع علددوك ادديو   وآراالددك ال حويددة ، وئس 

المعرو  ، وزاد فيلا آرا ه ، مقتفياع أير السابقي  ل  في األصول ، واوير م  المسداال 

ال حوية 
204
  . 

أك  سلسلة ال حاة مرتبطة مع بعضلا يأ ذ بعضدلا عد  بعضدلا اآل در م  ه ا يبدو      

 .، حتى صار للا م لج واضم ، ومعرو  يشار  لي  

ز ال حدو فدي البصدرة بميدزات ئابعدة مد  مراحدل التددرا التدي َمدر  بلدا ، يَّ وقد تم        

صديل م   يل م لج ال حاة البصريي  ، الدذي  بدذلوا جلدوداع ابيدرة فدي تأ برزت التي 

 : ل حو البصري في ضو  ما يأتي ال حو ، وتقعيده ، فآتضح   صااا ا

اعتمدادهك علدى السددماع ، فقدد تفدائى علمددا  ال حدو والل دة األوااددل فدي سدبيل سددماع  .8

دد  لدك بدالفروا  لدى الباديدة فدي تلامدة  ايك العرب ، وتدوي  مدا يسدمعوك ، وقدد تعس 

ا الم اطي اآلهلة بالعرب ، أو القباال والحعاز ، والم اطي المعاورة للبصرة ، والسيم

ئحد  ئأ دذ الل دة عد  : )) وللدذا آفتفدر البصدريوك    قدالوا . العربية المعروفة بل تلدا 

َرَاة الضدباب ، وأالدة اليرابيدع ، وهدؤال ، أ دذوا الل دة عد  أهدل السدواد .... ((ح 
203

 ،

                                                 
458

. 8/483المصدر ئفس   -   
459

بيدي  40/أ بار ال حويي  البصريي   -السيرافي /ي تر  -  يي  طبقات ال حويي  والل و -، والز 

. 01/ المدارس ال حوية  -، و الحديوي  38/   
460

. 04/ المدارس ال حوية  -، والحديوي  8/84طبقات فحول الشعرا   -ي تر العمحي  -   
461

.881/ االقتراح  -السيوطي  -   
462

.وما بعدها  12/ م لج أبي سعيد السيرافي في ارح اتاب سيبوي   -البكا  /  ي تر -   
463

. 882/ االقتدددراح  -السددديوطي / ، وي تدددر 42/ ل حدددويي  البصدددريي  أ بدددار ا  -السددديرافي  - 

.م  هذا الفصل  41ا ِرح  معائي  في ص   



في طلب  وتدوي د  وقد ااك السماع لكيك العرب ، وتقصي  ديدك أواال ال حاة ، فرحلوا 

ا رواة الل دة ااك السعي  لى االسدتدالل بكديك العدرب هدو الدداعي الدذي دعد)) ، وللذا 

، ويقولوك  ك  االستماع  لدى العدرب الوافددي  علدى الحاضدرة قدد للرحلة  لى الصحرا 

بدأ في وق  مبكر ع  بد  الرحلة  لدى الصدحرا  ، وي سدبوك قومداع  لدى هدذا االسدتماع 

ت ) وعيسى ب  عمدر ( .... هـ 887ت ) ، والحضرمي ( هـ  821ت  )م لك الشعبي 

((وسدداار متقدددمي الددرواة ( هددـ812ت ) ، وأبددوعمرو بدد  العددي  ( هددـ  824
202
وأك  . 

ل  ما ع  دي بد  البصدريوك فدي األ دذ عد)) األعدراب فدي الحواضدر أو حدي  رحلدوا   ج 

... ((ة   ليلك في بواديلك ااك الل دة ، واسدتعمال الكلمدة وداللدة الكلمد
201

، وادذلك فعدل 

. المسموع الكورة حتى يستحي االهتماك وا،جيل  في اتراط البصريي ٱ فكاك.الفليل 

ئوع مؤتلد  :  ك  ايك العرب ئوعاك : قالوا )) فيأ ذوك ، ويست دوك في أحكاملك  لي  

دداع فدي مفرداتد  ، وتراايبد  ،  متشاب  بي لك في معتدك قبدااللك يعدري علدى ألسد تلك موح 

اضددك أول المضددارع الربدداعي ، ورفددع الفاعددل ، وجددر  : واسددتعماالت  ، وهددو اويددر 

ددال للمبال ددة ، وب ددا  َمْفَعددل للزمدداك أو المكدداك ، وصددوغ  المضددا   ليدد  ، وصددوغ فَع 

المشدتقات وَيرهدا ، واحاجدة الفعدل  لدى فاعدل ، والمبتددأ  لدى  بدر ،  يالمصدر وبداق

صط اع أسلوب  اص فدي التععدب ٱي ، واوال اسن  لى معمولي  ، والتر   لى متعل

 ... أو .... ، وآ ر في المدح ، أو الذك ، أو التفضيل ، أو االستو ا  ، أو االست اية ، أو

معد  ، بدل يفدرا عليد  فدي ئاحيدة أو   وئوع آ ر قليل يفال  مدا سدبي ، وال يدأتل     

ه ، أو فددي أاودر مدد  ال ددواحي السددابقة ، اددأك يحالفدد  فددي صددوغ مفددرده ، أو ضددبد آ ددر

فذ ا ااك ال وع األول يضك فاتحة المضدارع ... تكوي  ترايب  ، أو في طريقة استعمال  

للتفضديل ، فدذك  ( أئَ  أْعَدل  ال  اِس : ) ، ويب ي َمْفَعيع للزماك والمكاك ، ويصط ع ئحو 

 لآللددة ،  وي ْفددِرا  (  َمْفَعدديع ) ال ددوع الوددائي قددد يفالفدد  فيكسددر أول المضددارع ويععددل 

 .التفضيل ع  ميداك التفضيل ( أْفَعل)

                                                 
464

.824/ األصول  -حساك  -   
465

.43/ 8471  -ب داد   -العربية بي  أمسلا وحاضرها  - براهيك . د: السامرااي  -   



تفددات ال حدداة ، والوددائي ٱواألول ع دددهك هددو الددذي تعددوز محاااتدد  ، واتبدداع طرااقدد  ب 

((التعوز في رأي الكوير م لك 
200
. 

ستقصدى ال حداة ٱاعتمادهك على القياس على ما سمعوه م  اديك العدرب ، بعدد أك   -4

) فضديع عد  اديك هللا المسدموع مد  رسدول  والل ويوك ما سمعوه م  الكيك العربي ، 

الدذي ي َعدد  فدي القدوة والرصدائة ممدا ال يدائيد  َيدره ، فلدو ( صلى هللا علي  وآل  وسدلك 

بَْي ف )) الذي ئزل  ((بِلَِساكف َعَربي  م 
207
، وايك العرب الذي دوئوه ع  طريدي السدماع  

دلوها ، لدذلك قيدل وصار ع دهك األساس األول في قياسلك للقواعد ال حوية ا.  : لتي أص 

(( ئ ما ال حو قياس يتبع ))
201
ووضعوا القواعد والقوائي  التدي ال دروا ع لدا ، التدي . 

 . وصلوا  ليلا ع  طريي القياس 

قددال ابدد  . فددال حو أساسدد  القيدداس ، وربطددوا  يبددات ال حددو بوبددات القيدداس وبقاادد       

ل د  قيداس ، وللدذا اعلك أك   ئكدار القيداس فدي ال حدو ال: )) األئباري  يتحقدي ألك ال حدو ا 

ه ، ال حو علدك بالمقداييا المسدت بطة مد   سدتقرا  اديك العدرب ، فَمدْ  أئكدر ٱقيل في حد 

.....((القياس فقد أئكر ال حو 
204
 . 

وقد اعتقد ال حويوك أك  قوة القياس ، ربما ااك َمقيساع علدى اديك العدرب ، قدال ابد      

لقيدداس ع دددهك اعتقدداد ال حددويي  أك  مددا قدديا علددى ادديك علددك أك  مدد  قددوة اٱو: )) ج ددي 

ايد  تب دي ِمدْ  َضدَرَب : العرب ، فلو ع دهك م  اديك العدرب ، ئحدو قولدك فدي قولد  

.... ((مول َجْعفَدَر ، َضدْريِب مد  اديك العدرب 
272
هدو حمدل َيدر الم قدول ))والقيداس . 

((علددى الم قددول   ا ادداك فددي مع دداه 
278
ويععددل البصددريوك القيدداس را دداع ملمدداع فددي . 

وم  أادلر البصدريي  فدي القيداس عبدد هللا بد  أبدي . استفراا أحكاملك ، وب ا  علللك 

                                                 
466

 -معلة رسالة ا،سيك   -( داؤه ودواؤه ) صريم الرأي في ال حو العربي   -عباس  : حس   - 

. 472/  8411  -الس ة العاارة   -العدد الوالث    
467

.841/ اآلية  -الشعرا  -   
468

.14/ االقتراح  -السيوطي  -   
469

.14/ االقتراح  -السيوطي   -   
470

.8/881الفصااا   -اب  ج ي  -    
471

. 14/ االقتراح  -االسيوطي  -   



 سحات الحضرمي ، والفليل وم  تبعلك وسار على م لعلك ، ادأبي العبداس المبدرد ، 

وأبي الفتم اب  ج ي الذي أابع هذا الموضوع ع اية وتفصييع 
274
  . 

( أي  )ورد م  القياس والتعليل ع د سيبوي  في اتباع  ايك العرب فدي معدي   ومما    

اْضددِرْب أيصلددك أفضددل  علددى أئلددك : وأرى قددوللك : ))  مب يددي  ، قددال (  مسددة عشددر ) و

جعلوا هذه الضدمة بم زلدة الفتحدة فدي  مسدة عشدر ، وبم زلدة الفتحدة فدي اآلك ، حتدى 

((قالوا م  اآلك  لى َدف 
273
اعلدك أك  العدرب تددع  مسدة : ))وضدع آ در ، وقدال فدي م 

اْضدِرب أيصلدك أْفَضدل  ، : عشر في ا،ضافة واألل  واليك على حدال واحددة امدا تقدول 

((وااآلك ، و لك لكورتلا في الكيك وأئ لا ئكرة في تت ير 
272
. 

العازمدة فدي ( لدك ) وم  القيداس مدا رواه ابد  ح دي مد  فدتم آ در المضدارع بعدد       

 :رقول الشاع

((أيَْوَك لك ي ْقَدَر أْك يَْوَك ق ِدْر         ِمْ  أي  يَْوَميَّ ِمَ  الَمْوِت أفِر  ْ        ))       
271
 

وقد رف  اب  ج ي رأي البصريي  الذي  يقولوك بضرورة الفتم لم اسبة ئوك التوايدد 

  فدي الففيفة ، أما اب  ج ي فيرى أك  الفتحة جا ت ه ا و ظلرت بسدبب معداورة الدرا

(أك ) لللمددزة فددي ( يقدددر ) 
270
أيضدداع مدد  فددتم آ ددر ( هددـ481ت ) وروى أبددو زيددد . 

 :في قول الشاعر( هـ  411ت )  المضارع بعد العزك في رأي أبي حاتك السعستائي

ِه الر   ْمَم وال ت لالَْ      ))         َوْيلاع فَِدا ع لََك يا ف َضالَْ                  أِجر 

((مفتوح اليك ، وقد أراد ال وك الففيفة فحذفلا ( تلال  ) ع    جا  المضار
277
    . 

 النحو الكوفي 

 ـــــــــــــــــــــ

                                                 
472

.وه ا  صفحات أ   ر . 800،  8/21الفصااا  -اب  ج ي / ي تر -   
473

. 4/222الكتاب  -سيبوي   -   
474

.4/222المصدر ئفس   -   
475

محمدد . د -تحقيدي -ال دوادر فدي الل دة  -( هدـ481ت)أبي زيد : األئصاري / ورد البي  في  - 

ع ) ، وقيل  ك  البي  ألميدر المدؤم ي  علدي802/ 8418بيروت  -دار الشروت  -عبد القادر أحمد 

. 2/114 زائة األدب  -ي الب داد/ في(   
476

سددر صدد اعة ا،عددراب  -، وابدد  ج ددي 3/40الفصددااا -ابدد  ج ددي / ي ترالتفصددييت فددي - 

8/11 .  
477

/ 8سر ص اعة ا،عراب   -اب  ج ي / ، وي تر803،802/ ال وادر في الل ة  -األئصاري  - 

44.  



ستقر ال حدو بأراائد  الوابتدة ، وأقيسدت  الواسدعة ، اودر طيبد  ، ودارسدوه ٱبعد أك       

لكوئدد  يمددا  صددلب حيدداتلك ، ويددد ل فددي جددوهر ديدد لك ، للددذا ائتشددر فددي الحواضددر 

مية ، وأ  ولددى هددذه الحواضددر تلقفدداع  ي دداه الكوفددة ، التددي َعَرفتدد  م تصدد  القددرك ا،سددي

الوائي اللعري بذجماع المصادر العربية 
271
 . 

وم   يل حياة أامة ال حو الكدوفي أئفسدلك ، يعدد المتتبدع ال حدو الكدوفي متدأ راع        

الداتور المفزومدي قال . ع  ال حو البصري اويراع بل أك ال حو وفد  ليلا م  البصرة 

فددال حو    ك لددك ي شددأ فددي الكوفددة ،  ئمددا وفددد عليلددا مدد  البصددرة ، وئشددره فيلددا : )) 

سدتوط وها ، والكوفيدوك رجعدوا مد  البصدرة بعددما ٱالبصريوك جا وا  لى الكوفدة ، و

....((تتلمذوا لشيو لا لي شروا بي  الدارسي  ما تعلموه ه ا  
274
ويقدال  ك  أبدا جعفدر . 

أ ددذ ال حددو عدد  البصددريي  وئقلدد   لددى الكوفددة ( هددـ  817 ت) الرواسددي 
212
وقددال .  

وممدد  أ ددذ عدد  أبددي عمددرو أبددو جعفددر الرواسددي عددالك أهددل الكوفددة ولددك )) السدديوطي 

((ي  اظر هؤال  الذي   ارئدا وال قريبداع مد لك 
218
ه  .  فتتلمدذ علدى يدده الكسدااي الدذي يَِعدد 

  البصددريي أصددحاب المدددارس ال حويددة مؤسددا ال حددو الكددوفي المفددال
214
وتعزيددزاع . 

 :رى ضرورة ا،اارة  لى حياة بع  ئحاة الكوفة وم لك ألموق  البحث ، 

(هـ  6 5ت ) الكســـــــــــائي : أوال  
  6
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  الكوفددة ، والملتمددي  بعلددوك         هددو أبددو الحسدد  علددي بدد  حمددزة الكسددااي ، مدد  قددر 

عتددداده بددالقرا ات م طلقدداع ٱاائدد  ع ايددة الكسددااي بددالقرآك ، و)) قددرآك الكددريك الل ددة وال

لددآلرا  التددي صدددرت ع دد  مفالفدداع البصددريي  الددذي  أرجعددوا القددرا ات  لددى ال حددو ، 

((وحك موا قواعدهك الموضوعة فيلا 
212
أ ذ علمد  عد  الرواسدي ، وحضدر معدالا . 

                                                 
478

/ مدرسدة الكوفدة  -أطدوار ئشدأة ال حدو ، والمفزومدي  47/ ئشأة ال حو  -الط طاوي / ي تر - 

34.  
479

. 11، 17/ مدرسة الكوفة  -المفزومي  -   
480

بيدي /ي تر -  . 824/الفلرس  -، واب  ال ديك  831/ طبقات ال حويي  والل ويي    -الز   
481

. 4/222المزهر  -السيوطي  -   
482

، والحددديوي  12/المدددارس ال حويددة -،و ضددي  41/مدرسددة الكوفددة  -المفزومددي / ي تددر - 

. 80/ الدرس ال حوي في ب داد  -، والمفزومي  818/  حوية المدارس ال  
483

.823/ الفلرس  -، واب  ال ديك 72/مراتب ال حويي  -أبوالطيب الل وي / ترجمت  في    
484

. 81/ الدرس ال حوي في ب داد  -المفزومي  -   



واهدتك (. هدـ  877ت ) األ فدش الدرس في البصرة ع دد الفليدل ، وقدرأ الكتداب علدى 

بدي   الكسااي بتتبع الل ة م  األعراب ، فرحل  لدى الباديدة فدي ئعدد والحعداز ، ومكدث

، ويدوك ما يسمع م لك ، حتى حف  ع لك الكويرأب االا يسمع م لك ويشافللك
211
  . 

بتكددر الكسددااي م لعدداع  ددال  بدد  مدد لج البصددريي  ، اعتمددد فيدد  علددى  يحا اتدد  مدد  ٱ    

ك العقدل والم طدي فدي  يدراد الحكدك امدا القرا  ات المست دة للرواية ، والمبتعدة ع  تحكص

 .يفعل البصريوك 

ا  (هـ  842ت ) أ ذ ال حو ع   علي ب  المبار  األحمر       (. هدـ 427ت ) ، والفدر 

دمي فيمدا بعدد بالددرس  دِر  عليد  أول مدرة س  دا ع  فأصبم لل حو مد لج جديدد يفتلد  عم 

، مدا بدرز أي دا  المسدألة في ـدـ ، وأادلر مفالفاتد  البصدريي لمذهب الكوالكوفي ــ أي ا

ئبورية الشليرة بي   وبي  سيبوي  البصري ، وما جرى بعدها الز  
210
. 

وَمدا : )) امدا فدي قولد  تعدالى (   ا ) ال افيدة زااددة بعدد ( ال ) وم  آراا  معي          

اك أئ لا   ا جداَ ْت ال ي ْؤِم  دْوَك  ((ي ْشِعر 
217
ه دا زااددة والمع دى ( ال ))  ) قدال الكسدااي . 

((وما يشعراك أئلا   ا جا ت يؤم وك 
211
 .ع د البصريي  ال تكوك زاادة ( ال ) و 

 ال  في  البصريي  ،    أجداز اعمالد   ْك ( اسك الفاعل ) وللكسااي رأي في  عمال    

((دث ِ َراَعْيدِ  بالَوِصدْيد َوَاْلدب ل ْك بَاِسد: )) ستدل بقول  تعالى ٱااك بمع ى الماضي ، و
214
 

ستقبال ، وما معيا  ه دا  ال  علدى ، والبصريوك يقولوك بذعمال    ا َدل  على الحال وا 

حكاية الحال 
242
 . وهذا أاور قبوالع م  رأي الكسااي . 

(هـ  517ت ) الفــــــــــــّراء : ثانيا  
 65

     

 ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
485

.وما بعدها  80/ المصدر ئفس   -   
486

بيدي / ي تر -  أادار البحدث للمسدألة الزئبوريدة .  04،  01/  طبقات ال حويي  والل ويي  -الز 

.44في ص   
487

. 824/م  اآلية  -األئعاك    -   
488

مكددة  -الشددين محمددد علددي الصددابوئي   -تحقيددي  -معددائي القددرآك  -(هددـ  331ت ) ال حدداس  - 

.  273/ 4 8411المكرمة   
489

.81/م  اآلية  -الكل  -   
490

. 441ـــ  440/  ارح قطر ال دى وبل الصدى  -اب  هشاك / ي تر  -   
491

،  821/الفلرسددد   -، وابددد  ال دددديك  4/333ب يدددة الوعددداة   -السددديوطي / ي ترترجمتددد    - 

بيدي  .823/طبقات ال حويي  والل ويي   -والز   



ا  يحيى بد  زيداد بد  عبدد هللا ، أ دذ ال حدو عد  الكسدااي ،             هو أبو زاريا الفر 

، لكوئد  ( هدـ  814ت )    اتصدل بيدوئا بد  حبيدب . اما أ ذه عد  البصدريي  أيضداع 

ا  ليعلددل مددا ادداك الدارسددوك )) يعلددك أك  ال حددو أساسدد  البصددريوك ،  ولددك يكدد  الفددر 

في الكوفة والبصدرة ، واداك فيد  مدا فدي الدارسدي  ال دابلي  مد  طمدوح يفوضوك في  

واتصددل ...  لددى الوقددو  علددى مددا ادداك فددي البصددرة واأل ددذ عدد  أعدديك الدددرس فيلددا 

.... ((بيوئا ب  حبيب وأ ذ ع د  
244
وعلدى الدرَك مد  هدذا ، فقدد  دال  البصدريي  . 

. قدرا ات فدي دراسدة ال حدوفي م لعلك متبعاع ايف  الكسااي ، معتمداع على الروايدة وال

وعلددى الددرَك مدد  مفالفتدد  مدد لج البصددريي   ال أك أيددرهك ادداك واضددحاع فيدد  أاوددر ممددا 

ترا  الكسااي في  ، وقد أاار الداتور األئصاري  لى  لك في دراست  ع د  ، ي دك  جعلد  

مؤسساع لمذهب جديد في ال حو
243
الذي توااب علدى ( معائي القرآك ) وم  أهك آياره . 

وتحقيق  ئفبة  يرة م  المحققي  ، ألهمية الكتاب وَزارة مادت  دراست 
242
. 

ك رياسدة ال حدو بعدد الكسدااي ، وأصدبح  لد  م زلدة ملمدة بدي  ال حداة ،         وقد تزع 

ا  : )) وقيل  ((وما ئحو الكوفيي   ال  ئحو الفر 
241
) أ دذ ع د  ال حدو َسدلَمة بد  عاصدك . 

ادداك يعتمددد علددى (. هدـ 448ت ) يعلددب  اس أحمدد بدد  يحيددى، وأبددو العبدد( هدـ  472ت 

فدي قولد  ( ادتروا ٱ) ل ات العرب في تفسير بع  المعائي م   لك مدويع ، فدي مع دى 

وا ب  أْئف َسل ْك ٱبِْاَسَما : )) تعالى  ((ْاتَر 
240

ا  وا ٱوللعرب في َادَروا و: )) ، قال الفر  ْادتَر 

وا  ْبتَداع وا ، وربمدا جعلوهمدا ٱ: ادتروا ٱبداعوا و: مذهباك ، فاألاور م لما أك يكوك َار 

بِْع   الو ْوَب ، على مع ى أْ َرْجت    مد  يددي : ، يقال لك البيعجميعاع في مع ى باعوا واذ

... ((ْاتََرْيت    وهذه الل ة في تميك وربيعة ٱ: وبِْعت    
247
. 

                                                 
492

. 40/ الدرس ال حوي في ب داد  -المفزومي  -   
493

ا   -أحمد مكي . د: األئصاري  /ي تر  -  .8402/374 -القاهرة  -أبو زاريا الفر   
494

ا  / ي تر  -  محمدد علدي ال عدار ومحمدد . د  -تحقيدي   -يييدة أجدزا    -معائي القدرآك   -الفر 

. 8412 –القاهرة   -يوس  ئعاتي وعبد الفتاح  سماعيل  وعلي ال عدي   
495

. 442/المدارس ال حوية  -الحديوي  -   
496

. 42/ اآلية   -سورة البقرة  -   
497

ا   -  . 10/ 8معائي القرآك   -الفر   



أما في ال حو فيرى  يبدات ئدوك ال سدوة فدي الفعدل الم صدوب أو المعدزوك لتتضدم       

(( ال  أْك يَْعف وَك )) و ئما قال : )) ت  على التأئيث ، قال دالل
241

بال وك ألئ   فعدل ال سدوة 

ه َ  يَْضِرْبَ  ، ولك يَْضدِرْبَ  ، ولد  يَْضدِرْبَ  : ، وفعل ال سوة بال وك في ا ل  حال ، يقال 

..((، ألئك لو أسقط  ال وك م ل  لل صب أو العزك لك يستب  لل  تأئيث 
244
         . 

(هـ  565ت ) ثعاب : لثا  ثا
111

     

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يمودل طدرازاع اوفيداع )) هدو أحمدد بد  يحيدى بد  زيدد أبدو العبداس الملقدب بوعلدب          

...((أصييع ، بآعتمداده علدى الروايدة 
128
لسدماع عد  العدرب ، دأبد   لدى ااويدر الميدل . 

آمتداز بمعالسد  التدي .    د  َيدر مي دال  لدى التفلسد  والعددل دأب ال حاة اآل دري  ، لك

ِرف  بـ  (معالا يعلب )  ع 
124
ا  )) ، وااك فيلا   يميدل  لدى ... اوير الروايدة عد  الفدر 

ا  َالباع  ((رأي الفر 
123
د .  وقد عاصر يعلب ئحوي اع بصري اع ابيراع هدو أبدو العبداس المبدر 

، ول  م اظرات مع 
122
 . 

م  آراا  مدا و( . هـ  321ت ) بو موسى سليماك ب  محمد الحام  م  تيميذه أ      

حدر  ال فعدل( عسى ) القول بأك  ( : هـ  708ت ) ئسب   لي  اب  هشاك 
121
وقدد تدابع . 

((العامل في المفعول ال صب الفعل والفاعل : )) يعلب الكسااي في أك  
120

، واحتعداا 

فعددل وفاعددل بدداللف  أو التقدددير ، لكددوك الكددوفيي  بأئ دد  ال يكددوك المفعددول  ال    ا تقد مدد  

الفعل والفاعل بم زلة الشي  الواحد ، فأوجبوا  عماللما في 
127
                     . 
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502

ط  -عبد السيك محمد هداروك  -تحقيي  -معالا يعلب   -( هـ448ت) أبي العباس : يعلب  - 
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503

.810/ المصدر ئفس   -   
504

.347و  04/ 8ب ية الوعاة   -السيوطي /، وي تر 8/822أئباه الرواة  -القفطي   -   
505

. 8/818م  ي اللبيب  -اب  هشاك  / ي تر  -   
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. 32/ ْصرة آاتي  ال    -الزبيدي  -   
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.32/ آاتي  ال  ْصرة -الزبيدي  / ي تر  -   



ددِرَ  و       ضددم   جوائددب مفتلفددة مدد  علددوك العربيددة ،  أئ لددا ( معددالا يعلددب)  عدد ع 

م لدا علدى ل وية ، وئحوية ، وأدبية ، اما تضم    مساال ئحوية على مذهب الكدوفيي  

ل  : )) قال أبو العباس في قول  تعالى . ))  سبيل الموال  ((قاَل فَداْلَحيَّ َواْلَحدي    أْقدو 
121
 .

أراد فددأقول  الحدديَّ َحق دداع ، ومدد  َرفَددَع قددال فأئَددا الحددي    والحددي    قددولي ، وأقددول  فددي صددلة 

ُِ والحددي    يمددي  ، ومدد  قددال   ُ  وأقددول الحدديَّ   قددال فأئددا الحددي  ( فددألحي    والحدديَّ ) الحددي 

))
124
ا  فيلا اويراع فم لك َمْ  رفع ،ٱوقد .  وم لك َمدْ  ئصدب ، قدال الطبدري    تل  القر 

ا  فددي قددرا ة قولدد  تعددالى ٱ( : )) هددـ  382ت )  قَدداَل فَددالَحي  َ َوالَحددي       ))  تلدد  القددر 

ل   صدب األول ، وئ( الحدي ) فقرأه بع  أهل الحعداز وعامدة الكدوفيي  برفدع ((... أقو 

أحددهما رفعد  بضدمير ه الحدي    ، أو : الوائي ، وفي رفع األول   ا ق رْي اذلك وجلاك 

فيكددوك مع ددى ( ألمدد َك :  ) أئدا الحددي    وأقددول الحديَّ ، والوددائي ه مرفوعدداع بتأويددل قولد  

.... ((فالحي    أك  أم  جل ك م ك : الكيك حي اذ 
182
  . 

فددي ال حددو ، اددذلك الكوفيددوك ادداك ل حددوهك  وامددا تميددز البصددريوك بمدد لج  دداص       

 : م لج ابتعد ع  الم لج البصري و الف  في اآلتي 

، ال لددك يأ ددذوك بالقيدداس لكدد لكف، يفتلدد  الكوفيددوك فددي أقيسددتلك عدد  البصددريي    -أ 

يتشددوك في  بدل يقيسدوك حتدى علدى المودال الواحدد ، مد   لدك مدا أجدازه الكسدااي فدي 

 : يك اعتماداع على قول الشاعر تقديك المستو ى في أول الك

و ِسَواَ  و ئ ما   ))   ـــْعبَةع  م  ِعيالِكا       َ ي هللا  ال أْرج  ((أِعد    ِعيَالِي ا 
188

    

                                         

يعتمدد الكوفيددوك  علددى القدرا ات القرآئيددة وال سدديما الشددا ة فدي اويددر مدد  آراالددك   -ب 

ا  ، وهذا  ي  البصريي  ، الذي  لك يعتمددوا اويدراع ملكوك معتال حوية ،  لك م  القر 

ال حوية ، وم  أمولة اهتمداملك بدالقرا ات مدا  كعلى القرا ات الشا ة في وضع قواعده
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. 7/380القسك األول   -المعالا  -يعلب   -   

510
صددقي   -ضدبد وتوييدي   -جامع البيداك عد  تأويدل آي القدرآك   - (هـ  382ت ) الطبري  - 

الحعدة  -اب   الويد  / عدها ، وي تروماب444/ 44 8441  -بيروت  -دار الفكر  -جميل العطار 

. 327/ في القرا ات السبع   
511

 -تحقيددي  -حااددية الصددب اك  -الصددب اك / ، وي تددر30مسددألة  473/ 8ا،ئصددا   -األئبدداري  - 

. 844/ ال حوية سالمدار -،و الحديوي  472/ 4  4224القاهرة  - 8ط  -محمود ب   العميل  



ا  ، فدي تفسدير قولد  تعدالى  ْك : )) جا  في معائي القرآك للفدر  ئَّك  َُ َُ َُ ((َوال يَْعدِرَك
184

 ،

ْك ) ألعمدش    قرأها يحيى ب  وي داب وا بضدك اليدا  ، وقدد قرأهدا آ دروك ( وال ي ْعدِرَم َّك 

بفتم اليا 
183
والكتاب يز ر بالكوير م  القرا ات التي تدل على اهتمداك الكدوفيي  بلدا . 

. 

، أير بددالم طي ، وقواعددد علددك الكدديكميددل البصددريي   لددى التأويددل والتعليددل المتدد -جددـ 

اعلددك أك  علددل ال حددويي  ـددـ وأع ددي بددذلك  : ))فحك مددوا المقدداييا العقليددة قددال ابدد  ج ددي 

اقلك المتق ي  ، ال ألفافلك المستضعفي  ــ أقرب  لى علل المتكلمدي  ، م لدا  لدى علدل  حذ 

المتفقلي  ، و لك أئلك  ئما يحيلدوك علدى الحدا ، ويحتعدوك فيد  بوقدل الحدال أو  فتلدا 

((على ال فا 
182

ودلدييع ، د حعدةع والشدواه ،الروايدة علدى عتمددواٱقدد ، أما الكوفيوك ف

توسددعلك فددي الروايددة والشددواهد ))لددذا ازداد  ، علددى  يبددات آراالددك دوك تقي ددد بالزمدداك

والسماع زمائاع ومكائاع فلك يحددوا لشواهدهك زمائاع معي اع يق  ع ده فعاوزوا بد  عصدر 

ا  وأجازوا االحتعاا بالل دة والشدعر مد  أيدة بيادة اداك المتكلمدوك بلمدا  الكسااي والفر 

((تحديد لحواضر أو بوادف  بي
181
  . 

 

 المناطق األخرى  يالنحو ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظلر في ب داد مذهب يالدث علدى رأي ابد  ال دديك  لدد بدي  المدذهبي  البصدري         

والكوفي
180
، وعلدى (( المدرسدة الب داديدة )) الذي اصطلم علي  بع  البداحوي  بدـ .  

دل في أمر وجود مدرسة ب دداد ال حويدة ، بدي  رافد ف وجودهدا، ومؤيددف الرَك م  الع

رى أك  الواقددع الموجددود الددذي بددرز فددي ئحددو هددذا المددذهب العديددد ممدد   لددد  ددي أ ال  أئ  

سددلوب المددذهبي  مددع أك  ئحاتدد    باِسددلوبف مبتكددر يبتعددد فيدد  عدد  أالمددذهبي  ،  ئمددا جددا

د البصددري ، ويعلددب الكددوفي ، تتلمددذوا علددى يددد ئحدداة البصددرة والكوفددة معدداع ،  اددالمبر 
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 472ت ) ، وابد  قتيبدة الددي وري ( هدـ  481ت ) وأالر الب داديي  األ فش األوسد 

ه اددوقي ضددي  أول أامددة المدرسددة ( هددـ  444ت ) ، وابدد  ايسدداك ( هددـ  ددد  الددذي يَع 

الب داديددة
187

وقددد جمددع هددؤال  . ، وابدد  ج ددي وَيددرهك ( هددـ  327ت )، والزجدداجي 

تفذوا مذهباع وسطاع بي لمدا ، فدي تدرى تميدزاع فدي ل دات ٱيزات المذهبي  ، وال حاة بي  م

العددرب  ال  بقدددر الفصدداحة فيلددا ، وأ ددذوا يقيسددوك علددى القليددل ، والكويددر بمددا يطددابي 

رأيلك ، وما يذهبوك  لي 
181
. 

ي ددك  ائطلددي ال حددو ليصددل  لددى مصددر ، فيلقددى مدد  الحفدداوة بقدددر مددا ادداك فددي            

ومدد  . فأ ددذ يتلقفدد  الدارسددوك الددذي  قدددك مدد لك للعددرات . كوفددة ، وب ددداد البصددرة وال

دداس  صدداحب ( هددـ  488ت ) ، والسدديوطي ( هددـ  331ت ) علماالددا أبددو جعفددر ال ح 

ي ددك  الم ددرب ، واألئدددلا ، حيددث لقددي ال حددو . المؤلفددات الكويددرة ، والزا ددرة ب وادرهددا 

، وابد  عصدفور ( هـ  144ت ) ي وم  أالر ئحات  اب  مضا  القرطبرواجاع ابيراع ، 

 . ، واب  مالك وَيرهك ( هـ  004ت ) االابيلي 

وهدذا . على أئ   لك يق  ع د هذا الحدد  بدل ادمل بقداع الحواضدر ا،سديمية جميعلدا     

راع واضدحاع علدى تطدور ال حدو وتدرجد  فدي  االمتداد في الدرس ال حوي ، يعطدي تصدو 

 .الرقي 

ث بالمدذهبي  البصدري ، والكدوفي ، وااتفدى با،ادارة  لدى وأك اائ  ع اية البحد       

ال حددو فددي ب ددداد ، ومصددر ، واألئدددلا وَيرهددا ، لكددوك ال حددو العربددي أي مددا  هددب ، 

وتمرادددز يبقدددى بصدددري اع أو اوفي ددداع ، ألك  هدددذي  المدددذهبي  همدددا أسددداس ائطيقدددة ال حدددو 

عموعددة مدد  يرهددا موااددتر  فددي تط)) ئضدداجلا     و  العربددي، وتوبيدد  مصددطلحا تدد

جددددا  الكوفيددددوك ي ددددكَّ ،  ددددا ال حددددويي  علددددى مددددر  العصددددور ، فالبصددددريوك أاددددادوا الب
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...((ليضيفوا
184
ئحداة )) ك مد  و لي  م  قواعدهك وأساليبلك ، وتبعلك بعدد  لدك اآل در 

((ملوا الب ا ب داد واألئدلا ومصر والشاك ليك
142

    . 

وضدع  المحدديوك مد  ابدار  الدذي آتفدي علدى( مدرسة ) القول بمصطلم  أؤيد  وال      

( المدرسدة ) أقوى أيراع م    ( المذهب ال حوي ) ؤم  بأك   ي أ  أساتذة هذا العلك ،  ال  أئ  

 .رتباط  التسمية بالمذاهب ا،سيمية التي تعطي األمر هيبة وقوة  

، ذاهبدد  المفتلفددة البصددري ، والكدددوفيأك  ال حددو العربددي بم    دراددأوبعددد هددذا        

  :ما يأتي دي ، أو المصري ، أو األئدلسي ، قد آئطوى علىوالب دا

وجود هذه المذاهب ال حوية ، أعطدى ال حدو أهميدة ابيدرة ، بكوئد  علمداع يسدعى  . أ

روك فيد  ، َدايتلك األولدى  دمدة ل دة القدرآك ،   لي  الدارسوك ، ي عددوك ويطدو 

 .واألمة ا،سيمية 

جددا  الددبيد ، أيبدد  قدرتدد  علددى  ك  ال حددو العربددي بلددذا االئتشددار الواسددع فددي أر . ب

 تتلدرسدتيعاب  آرا  العلمدا  العديددة التدي اائد  ٱالتطور والتعددد ، مد   ديل 

 .   بي  الحي  واآل ر

 ك  تعدددد المددذاهب ال حويددة دليددل علددى سددمو ال حددو ، ورفعددة قدددره بددي  العلددوك  . ت

 .األ رى

د  عد لك مد  آرا  سدديدة علد . ث ى سدعة تدل اورة الدارسي  هدذا العلدك ، ومدا تمف 

ال حو لكل  ل ة العدرب ، وايملدك بمدا فيلدا مد  للعدات ، ليقد  أمداك التحدديات 

 . التي تواج  ل ة القرآك ، اامفاع وقوياع 
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 341ت)المصطلم ال حوي ع د أبي بكدر بد  األئبداري  -صبيح  حس  طعيا : لزوبعي ا  - 

. 2/  4223  -جامعة ب داد   -الية التربية للب ات   -رسالة ماجستير   -( هـ   
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. 2/ المصدر ئفس   -   



 

 

الفصــــــــــل        

 الرابــع

 

 

أنمـاط التأليـف          

 النحــــوي
 

 

 

 

 

 

 

المبحث                 

 األول
بداية                     

 لتأليفا

 

 كَّ التألي  في ال حو العربي ميداك ث واسعث ، سعت  سدعة ال حدو العربدي ئفسد ، 

ومد  . والوقو  على أئماط هذا التألي  ، يتصل بالبياة التي ئشأ فيلا ال حدو مباادرة 

 .تفذها ٱالمفيد بياك أهمية هذا التألي  ، واألئماط التي 



اامددداع علدددى العمدددع ، والترتيدددب َيدددر تفدددذ التدددألي  بدايدددة األمدددر طدددوراع قٱلقدددد       

   قددد يعمددع الكتدداب الواحددد معموعددة . المتفصددا والدددقيي فددي مادتدد  المعموعددة 

أو قددد يعمددع بددي  ال حددو . موضددوعات بددي  دفتيدد  ، اددال حو ، والصددر  ، والبيَددة 

تميَّزت المرحلة األولى في اتب الل ة )) وقد يفلد بي  الل ة وال حو فقد . والصر  

.... ((صدور ادتَّى  بالعمع في
148
فتلدرت أمولدة متعدددة للتدألي  ال حدوي ، فكائد  . 

اتداب ))البداية وبحسب تقدير معتك البداحوي  فدي القدرك الودائي اللعدري ، مد   لدك 

((سدديبوي  مدد  القددرك الوددائي اللعددري الددذي يموددل أول اتددابف وصددل  لي ددا 
144

، الددذي 

ميَّددزاع أئَّدد  ظلددر فددي عصددر ادداك مسددتعداع  سددتيعاب هددذه التدداهرة  يععددل ظلددوره م 

تفا  الكتب المؤلفدة مد  م داهج ٱويمتاز القرك الوائي بتاهرة التألي  ، وب))  العديدة 

(( اصة م تمدة ، مد   لدك اتداب سديبوي  فدي ال حدو 
143
وي َعدد    اتداب سديبوي  أول . 

اتابف في ال حو العربي ، وصل  لى أيددي الدارسدي  ، جمدع فيد  مؤلفد  آرا  اديو   

يوئا ب  حبيدب ، وضدمَّ   آرا ه فدي اويدر مد  المسداال ، وهدو القمدة فدي الفليل ، و

أعتك ما يص ع عدالك لموضدوع  ،    آتداه َحقَّد   )) الدراسات التي وصل   لي ا ، فلو 

وجلددد مددا أسددعف  العلددد الكبيددر . سددتيعاب ، ومدد  الدددرس وال قددد مدد  التقصددي ، وا 

ستحي اتاب  في ال حدو ٱعات حتى والعقل المست ير لتحرير المساال وترتيب الموضو

( ا،مدداك ) سددتحي هددو أْك يكددوك فددي ال حددويي  ٱ، و( الكتدداب ) والصددر  أْك يكددوك 

))
142
 . 

ستداللي ، علمدي ، ٱم  الكتب التي سار في  مؤلف  على وفي م لج ( الكتاب ) و      

ل فيلدا ، واسع ،  ْ  لك يتر  سيبوي  معاالع في مسألة ئحويدة  ال  و ادره م اقشداع األقدوا

يددذار المسددألة العلميددة ، ويعددرض )) وموازئدداع ي ددكَّ حاامدداع ب تيعددة األمددر ب فسدد  فلددو 

األقوال فيلدا ، وأدلدة تلكدك األقدوال ي دكَّ يدوازك وي داقش ويحدااك وي تلدي بعدد  لدك  لدى 
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((ال تيعة ، ويتمول هذا بوضوح في اتاب سيبوي 
141
وقد جعدل سديبوي  مد لج اتابد  . 

قدد يعدود معدي  اتداب ))  ال حو ، فيكوك أساس علك ال حو للذا واسعاع ليشمل مساال 

ستلد  م د  تددوي  علدك ال حدو تددوي اع ادمولياع ٱسيبوي  على هذا الشكل  لى أكَّ مؤلف  

ولكددي يددأتي الب ددا  للفكددر ال حددوي متكامددل . يسددتوعب الفكددرة ال حويددة رأيدداع وبرهائدداع 

لسديبوي  هدذا فدي حددود مدا اداك  الوحدات والع اصر في التأسيا وا،ئشداد ، وقدد تَدكَّ 

((متوفراع للعلما  آئذا  م  وساال ومعدات ومواد ب ا  
140
وقد وضع سديبوي  اتابد  . 

: )) علددى مددا يبدددو لفاددة معي ددة و الَّ لمددا اوددرت اددروح   ، تقددول الددداتورة الحددديوي 

والكتدداب موضددوع للعلمددا  ومدد  أجددل  لددك ادداك مددوجزاع حتددى اددأكَّ اددل ئقطددة فيدد  

حتدداا ال دداس  لددى وضددع اددروح عليدد  لفددك معائيدد  ٱى واسددع بحيددث وضددع  لمع دد

((وبسطلا 
147
فصدار اتداب سديبوي  سدبييع لكويدر مد  ال حداة يشدرحوئ  ، ويعلقدوك .  

قتصدر علدى ادرح ٱعلي  ، فم لك م  ارح  اما هو بما في  م  مسداال ، ومد لك مد  

معتدك مسداال وبقدي األسدلوب المتبدع فدي . اواهده الشعرية ، أو  عرابلا وَير  لك 

رتباط هذه الشدروح ال حو ، ووعورة المسلك المؤدي  لى الوه  ع  تأدية ال اية ،  

فزادت يمرة هذا العددل ، أو . بالعدل الم طقي الذي أقحك اوير م  ال حاة أئفسلك في  

. الفدي  فدي ئصددوص ال حدو تعقيددداع ، ومشدقةع علددى طديب العربيددة وال حدو بالددذات 

أئماطلددا ، وصددعب التفريددي بددي  القاعدددة األسدداس ، ومددادة فطالدد  الكتددب وتوسددع  

العدل في القاعدة ، فأاار بع  المتقدولي  بكدوك ال حدو صدعب المدراس ، وقدد اداك 

حددي  أضددافوا هددذا العدددل  لددى ال صددوص ال حويددة اددق وا علددى أئفسددلك وعلددى )) هددذا 

ا بددي  ولددك يسددتطع أْك يفرقددو..... طدديب ال حددو مدد  بعدددهك فطالدد  بددذلك اتددب ال حددو 

((القاعدددة والعدددل حددول القاعدددة 
141

، وهددذا األمددر يعددود فددي اويددر مدد  األحيدداك  لددى 

اويددراع مد لك بدرزوا فددي ))  تدأيير العدالك ال حددوي بوقافتد  ومدا يمتلكدد  مد  علدوك ه ألكَّ 

دروك ،  ا  ، ومد لك المحدد يوك ، ومد لك المفس  علوك أ رى ــ َير ال حو ـدـ فمد لك الق درَّ
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. 1/ فلرس  الكتب ال حوية المطبوعة   -عبد اللادي : الفضلي  -   
526
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ومد لك الفقلدا  ، وهدك فدي تدآليفلك  ئَّمدا يفضدعوك بقصدد فأو ب يدر  وم لك المتكلمدوك ،

((قصددد لتددأيير هددذه العلددوك فددي عبدداراتلك ومصددطلحاتلك وجدددللك وئقااددلك 
144
وهددذا  

التأيير واضم ع د اب  الحاجدب الدذي اائد  يقافتد   ليطداع مد  العلدوك الدي يدة وعلدوك 

العربيددة
132
ا  بددالقرا ات والت.   معددائي ) فسددير فددي اتابدد  وهددو واضددم مدد  تددأير الفددرَّ

 (.  القرآك 

دا  اويدر ف مدد  األمدور التدي تععددل         وعلدى دارس مسدتويات التدألي  ال حددوي تلم 

قال عبد السيك محمد هداروك ، المراجع ال حوية يعوزها التتبع الدقيي لمساال ال حو 

لمسداال  كَّ الدراسة ال حوية في مفتل  المراجع ال حوية يعوزها ضرورة تتبع ا: )) 

ر فدي ادل مرجدع ، ال حوية  ا ، واي  ت صوَّ ويعوزهدا ادذلك التتبدع التداريفي والتددرص

((الحكمي لكل مسألة م  تلك المساال 
138

وبعد هذا ئعد أكَّ أئماطاع مد  التدألي  فدي ، 

 كَّ بعضلا اداك تعليميداع وضدع للمتعلمدي  )) ال حو العربي وِضع  ل ايات مفتلفة  ْ  

طي الوقافددة ، أو المتقدددمي  فيلددا وادداك بعضددلا اآل ددر يفاطددب المبتددداي  ، أو متوسدد

((فدددي علدددوك الل دددة   العلمدددا  والمتفقلدددي
134
ومددد  األئمددداط المفصصدددة بالعلمدددا  . 

قددال . بدد  السدراا وَيرهمدا اتداب سدديبوي  ، واتداب األصدول  ، والمتفقلدي  بالل دة 

ب علدى حتع   لى أْك ٱ، هذا الكتاب للعالك دوك المتعل ك )) اب  السراا  أ ادر مدا ي قدر 

((المددتعل ك 
133

متددازت باال تصددار الشددديد للمددادة مددع ٱأمددا األئمدداط األ ددرى ، التددي ، 

ف لب  سمة اال تصار حتى علدى أسدما  ، السعة في ال القواعد ال حوية المطروحة 

اتداب مفتصدر ال حدو ) اوير م  المؤلفات ، التي م لا ما وصل ا أسدماؤها فقدد مودل 

(الكسدددااي 
132
((هدددـ  441ت )مفتصدددر ئحدددو المتعلمدددي  للعرمدددي  )، و  

131
) ، و 
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((هدـ 438ت )بد  سدعداك المفتصر فدي ال حدو  
130

مفتصدر فدي ال حدو لوعلدب )، و

)
137

(اتدداب مفتصددر ال حددو ألبددي موسددى الحددام  )، و 
131
اتدداب المددوجز ) ، و  

(ب    السراا الص ير  
134
((هدـ  387ت ) بد  ادقير مفتصر ال حدو  ) ، و  

122
 ،

((هـ  312ت )ال حو للرمائي   ا،يعاز في) و 
128
. 

رت في القدرئي  السدادس ، وقد ازدادت حراة التألي  في ال حو العربي          وتطوَّ

ال شاط الدااب ))والسابع اللعريي  في مصر وبيد الشاك ، فقد تميَّز هذاك القرئاك بـ 

السدابقة  في تألي  المص فات الل وية وال حوية  ضافة  لى ما اائ  علي  فدي القدروك

ُِ  ال حويددوك والل ويددوك اويددراع مدد  المصدد فات ، عليلمددا  ففددي هددذي  القددرئي  َصدد َّ

((بدد  م تددور ولسدداك العددرب  ، بدد  يعدديش الملمددة م لددا اددرح المفصددل  
124
وقددد . 

، زديدداد حراددة التددألي  ٱوالمع ددوي مدد  السدديطي  واألمددرا  ب، أسددلك الدددعك المددادي 

أيدرت فدي ، اك فدي التدألي  فيد  مد  األيدوبيي  الرعاية لدراسة ال حو وا،سدل)) وهذه 

اورة دارسي  واائوا في ع ايتلك بالعربية يحكموك أسديفلك السديجقة الدذي  أظلدروا 

((ع ايدة فااقددة فدي الحفدداظ علدى العربيددة وعلوملدا 
123
لددذا ظلدرت أئمدداط جديددة مدد   

والشدروح  ،والمقددمات ، لك تك  مألوفة االمتوك ال وريدة ، التألي  في ال حو العربي 

 .والم تومات الشعرية 

 كَّ وضدع ))وت َعد    المقدمات ال حوية م  أقدك أئماط التألي  في ال حو ئوراع                

قدك التألي  في ال حو  مد   لدك المقدمدة الم سدوبة  لدى ، المقدمات في ال حو ااك قديماع 

....((( هددـ  441ت ) ومقدمددة ابدد  العرمددي ( هددـ  812ت )  لدد  األحمددر 
122
وقددد . 

ل مدا : ))أ ل ف  هذه المقدمات للمتعلمي  المبتداي  في دراسة ال حو لذا قال  لد  األحمدر 
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رأي  ال حويي  وأصحاب العربية أجمعي  قد استعملوا التطويل واورة العلدل، وأَفلدوا 

ما يحتاا  لي  المتعل ك المتبلغ في ال حو م  المفتصر، والطدرت العربيدة والمأ دذ الدذي 

فدي  رفأمع   ال تر والفكد، ف ص على المبتد  حفت  ويعمل في عقل  ويحيد ب  فلم  ي

اتاب أولف  وأجمع في  األصول واألدوات والعوامل على أصول المبتداي  ليست  ي بد  

((المتعل ك ع  التطويل فعمل  هذه األورات 
121
. 

اد  لى م تومة الفليل بد  وأَعد    الم تومات ال حوية أقدك م  المقدمات باالست           

أحمددد فددي ال حددو 
120

وقددد  ارهددا  لدد  األحمددر فددي مقدمتدد  ، 
127
قددال الددداتور أحمددد . 

مدد  الم تومددات التددي لددك تأ ددذ حتلددا مدد  التلددور، تلددك الم تومددة  التددي : )) عفيفددي 

اتبلا الفليل ب  أحمد، والتي اتب   في القدرك الودائي اللعدري ه أي فدي تلدك المرحلدة 

((ن ال حو العربي  المبكرة م  تاري
121
محمدد بد   ))وم  الم تومات أيضاع م تومدة .  

( هددـ  180ت ) يددك جددا  الحريددري ، يحيدى القلفدداطي مدد  ئحدداة القددرك اللعدري الوالددث 

..((وادرحلا ( ملحمدة ا،عدراب )وئتك م تومت  المعروفة  بدـ 
124
وادذلك م تومدة ،  

مالددك وم تومددة ابدد ،( هددـ 041ت ) ابدد  معددد يحيددى الددزواوي الم ربددي 
112
اليتددي . 

اح زم اع طوييع  رَّ  .واهتماك الدارسي  حتى وقت ا هذا ، حتي  بع اية الدارسي  والشص

 المبحث الثاني                         
من أنماط التأليف              

 النحوي 

 

متازت حراة التألي  في ال حو بتلوره أئماط متعددة م  التألي  سيذار البحدث ٱ      

واائد  ع ايدة هللا محيطدة ( والم تومدات ، والحواادي ، والشدروح ، المقدمات )  م لا
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وسيشير البحث  لى أمدور ملمدة تشدكل ب دا  هدذه األئمداط  ، ستقصا  هذا األمر ٱب ا في 

مدد  حيددث سددبب التددألي  والمدد لج المعتمددد دوك توسددع فددي  لددك لمحدوديددة ، األسدداس 

 . موضعلا 

 :المقدمات  - أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  

تمول المقدمات في رأي اوير م  الباحوي  أقدك أئماط التألي   لكدوك مقدمدة               

أولددى هددذه المؤلفددات التددي وصددل   لي ددا ئلايددة القددرك ( هددـ 812ت )  لدد  األحمددر 

الوائي
118
وقد  ار حاجي  ليفدة فدي اشد  الت دوك مدا يقدارب األربدع  عشدرة مقدمدة . 

 :في ال حو ئذار م لا 

( هددـ  441ت ) أبددو عمددر صددالم بدد   سددحات العرمددي البصددري : مقدمددة العرمددي  -أ

وهي في ال حو ، ارحلا أبو الحس  محمد ب  عبد هللا المعرو  بدآب  الدورات ال حدوي  

(هـ 318ت ) 
114
.
 

(هـ  107ت ) ارحلا اب  الفشاب : مقدمة اب  هبيرة في علك العربية  -ب
113

    . 

 

ت )الشددين  الددد بدد  عبددد هللا األزهددري : علددك العربيددة المقدمددة األزهريددة فددي  -جددـ 

(هـ421
112
. 

 :وم  هذه المقدمات      

 مقدمة في النحو -5   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ   

 مؤلفها       

 ـــــــــــ     

أبددو الحسدد   لدد  ابدد  حيدداك المعددرو  بفلدد  األحمددر             
111
عددالك ث بالشددعر .

((  أحدددث السددماع بالبصددرة وهددو أول مدد))، والل ددة
110
ددِر  ع دد  اوددرة الروايددة   ، ع 
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 - (ـهددد421ت ) الدددد : األزهدددري / وي تدددر .8747/ 4اشددد  الت دددوك  -حددداجي :  ليفدددة  - 

.هـ 8322القاهرة  - األزهرية  



لشعر عصر ما قبدل ا،سديك حتدى أجمدع علدى صددق  فدي روايدة الشدعر وفراسدت  فيد  

، اجتمع أصحاب ا أئَّ  ااك أفدرس ال داس ببيد  ادعر)) قال اب  سيك ، اوير م  العلما  

شدددئا ادعراع أْك ال ئسدمع  مدد  وا  َّدا ال ئبددالي   ا أ دذئا ع د   بدراع أو أئ، وأصددت لسدائاع 

((صاحب  
117
(هـ  812) توفي  ل  األحمر س ة .  

111
ع ِر  ع   حضدور معلدا ،  

أبي عمرو ب  العي  وأبي عبيدة في البصرة
114
 . 

 سبب التأليف      

 ـــــــــــــــــــــــــ    

ح  لدد  األحمددر عدد  سددبب تأليفدد  هددذه المقدمددة                      زداد ٱ فبعددد أكْ ، صددرَّ

وأ دذوا ي شد لوك بالعلدل ، ولدك يفكدروا فدي تيسدير ال حدو للدك ،  َفال ال حاة للمتعل مي  

لمدا رأيد  : ))    قدال .أصبم الزماع علي    راا هدذه المقدمدة فدي ال حدو. والمطوالت 

وأَفلدوا ، واودرة العلدل ، وأصحاب العربية أجمعي  قدد اسدتعملوا التطويدل ، ال حويي  

((المتعل ك المتبل غ في ال حو م  المفتصر والطرت  ما يحتاا  لي 
102
. 

مع د  ال تدر والفكدر ٱف: ))    قدال ، َوي َعد    تأليف  هذا ل رض تعليمدي بالدرجدة األولدى 

وأجمددع فيدد  األصددول واألدوات والعوامددل علددى أصددول المبتددداي  ، فددي اتدداب أ ول فدد  

((ورات ليست  ي ب  المتعلك ع  التطويل فَعِمْل   هذه األ
108
 . 

 أهمية المقدمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

: جا  في مقدمة المحقي ئقي عع  األستا  محمدد محيدي الددي  عبدد الحميدد قولد           

(( كَّ هذه المقدمة ال حوية ال ادرة لِمْ  أسلل ما ص   ااألجرومية للمبتداي  )) 
104
 . 

لكوئلا م  أقدك ما اثل   في ال حو العربي ئودراع  وأرى أكَّ للذه المقدمة أهمية ابيرة      

وتمول ااهداع حي اع لتفكير ال حاة القدما  بذبعاد التعقيد والصعوبة عد  ال حدو العربدي ، ، 

                                                                                                                                            
555

 -والقفطدي ،13/ ئزهة االلبدا  -واب  األئباري ، 71/ الفلرس   -اب  ال ديك  /ي تر ترجمت  - 

.344/ 4أئباه الرواة   
556

.  13/ئزهة االلبا   -اب  األئباري   -   
557

. 13 /ئزهة االلبا    -اب  األئباري / وي تر.48/ طبقات فحول الشعرا   -العمحي   -   
558

  13/ ئزهة االلبا   -اب  األئباري   - 
559

. 471/ 4المزهر  -السيوطي  /ي تر  -   
560

. 32/ دمة في ال حو قم  -األحمر -   
561

. 32/ ئفس  المصدر  -   
562

. 0/ئفس   المصدر -   



وتسداعده علدى فلدك ، وهي م  السلولة والي ْسدر مدا يعطدي المبتدد  قددرة علدى حفتلدا 

 .ال حو بوضوح وسرعة 

مفتصددر جمددع فيدد   لدد  األحمددر ال حددو بشددكل  أمددا وصددفلا ، فلددي اتدداب صدد ير     

كَّو  دوك تكل  مبتعداع ع  فلسفة العصر وم طقت    .م 

 منهج المقدمة

 ـــــــــــــــــــ

تميزت مقدمة ال حو هذه بم لج مفتصر عدالج فيد  المؤلد  أبدواب ال حدو                 

وهدذا واضدم ، للمبتدداي   لكوئ  وضع هذه المقدمدة. بي ْسرف وسلولةف لك يسبق  َيره فيلا 

 .م  سبب تأليفلا 

مقدمددة عددرض فيلددا المؤلدد  أسددباب التددألي  واددي  عدد  العربيددة :  وتضددمَّ  م لعلددا 

وهدي ع دده يييدة ويييدوك بابداع بضدم لا ، يك بددأ بوضدع أبدواب ال حدو ، وأقساك الكيك 

 :ييية أبواب في الصر  وم  هذه األبواب 

  بدل ، وال يقصد بلا التأيير في َيرهدا ، عدها سك بٱباب الحرو  التي ترفع ال

وهدل ، واأئَّمدا ،  ئَّمدا : ))عتبار أكَّ االسك الذي بعدها جا  مرفوعاع وم لا ٱعلى 

...((و ْك ، وبل ، 
103
. 

  ا ، لك : )) وهي ، باب حرو  العزك ا،وألَْك ، ولمَّ ...((وألمَّ
102
 . 

  اداك ،وت صدب األ بدار، ترفع األسما  وال عوت : ))  باب ااك وأ واتلا وهي

...((ومددازال، وزال ، وبددات ، وظددل ، وأصددبم ، وأمسددى ، 
101
وَيرهددا مدد   

 .األبواب ال حوية المذاورة في المقدمة 

 : أما األبواب الصرفية فلي ييية 

  ِعْمراك : باب ما ااك على وزك فِْعيك مول....
100
. 

  يقصددد ...(( تيم و َمفَددا،  َمَصددابيم  : )) بدداب مددا ادداك علددى وزك َمفَاِعيددل موددل

صي ة م تلى العموع 
107
. 

                                                 
563

. 37، 30/ مقدمة في ال حو  -األحمر  / ي تر  -   
564

.وما بعدها  21/ ي تر المصدر ئفس   -   
565

. 02/ ئفس   المصدر  /ي تر -   
566

. 14/ المصدر ئفس   -   



   و َصْفرا  ،  َحْمرا   :  باب ما ااك على وزك فَْعي   مول
101

.... 

وجمع ددا لددك ،  تصددرئا األبددواب وبيَّ ددا العلددل و األسددباب ٱفقددد )) ي ددكَّ  تملددا بقولدد  

ُْ علي  ٱاألصول اللا في هذا الكتاب ف ((ستعمل  وقَْا
104
. 

دمة فقد أاودر  لد  األحمدر مد  الشدواهد القرآئيدة مد  وبالرَك م  ق صر المق       

 .   بل   اآليات المستشلد بلا ييياع و يييي  آية ع م  دوك تكرار ، دوك َيرها 

ومد  أمولدة ادواهده ، أما الشعر العربي  فبلغ عدد األبيات أربعة عشر بيتداع          

 :ما يأتي  

 دْول  َحْتدى يَق دْوَل الرَّ : )) ستشلد بقول  تعدالى ٱ ((س 
172
حدر  ( حتدى ) علدى أكَّ . 

ئصب تد ل على الفعل المضارع فت صب  
178
. 

 ْقلِِعدديٱ    َويَددا َسددْما، ْبلَِعددي َمدداَ ِ  ٱَوقِْيددَل يَددا أْرض  : )) ستشددلد بقولدد  تعددالى ٱ ،

ْيَ  الَما    َِ ((َو
174
على رفع االسدك المفدرد فدي محدل ئصدب بعدد أداة ال ددا  ،  

173
. 


: ستشلد بقول حساك ب  ياب ٱ 

 

 ه َِد ر    ِعَصابَةف ئَا َدْمت ل ْك                 ))   

َماك ِاألْول                                                 .يَْوماع بِِعلََّي في الزَّ
 

ا ااك اسك مكاك ( جلَّي ) ب صب            ((لمَّ
 172

. 

 : ي ومما يمك  أْك يؤ ذ على هذه المقدمة ال حوية م  أمور اآلت

ممدا ي ْشدِكل  فدي بعد  األحيداك علدى ( حدرو  ا،ادارة ) تسمية أسما  ا،ادارة بدـ  -8

حروفاع (  ل  )    يعدها ع د آ ري   أسما ، وع د ، المتعل ك 
171
 . 

                                                                                                                                            
567

. 14/  ئفس  المصدر / ي تر -   
568

. 48/ ئفس  المصدر / ي تر -   
569

. 822/ ئفس   المصدر  -   
570

.482/ م  اآلية  -سورة البقرة  -   
571

..باب الحرو  التي ت صب األفعال .  78/ مقدمة في ال حو  -األحمر   /ي تر  -   
572

. 22 /م  اآلية  -هود  -   
573

. باب ال دا  المفرد.  72/ مقدمة في ال حو  -األحمر  /ي تر  -   
574

 -تحقيدي سديد ح فدي  -ديواك الد -حسداك : بد  يابد / وي تدر،43/ مقدمة فدي ال حدو -األحمر - 

لَّي .) والبي  يمدح في  ال ساس ة قبل ا،سيك  843/  8472القاهرة  اسك لمكاك يقدع فدي الشداك ( ج 

(  .دمشي )   



 

جعل الضماار في باب ا،اارة ، وهي ليس  اذلك -4
170
  . 

3-
(الحدرو  التدي ت صدب ادل ادي أتدى بعددها) تحد  بداب ( تا  الفاعل )  ار   

 177
 

علددى الددرَك مدد  أئَّدد  ( تددا  الفاعددل ) ك أْك يشددير  لددى تددأيير الفعددل المرتبطددة بدد  دو

.  دوك تحديد اوئلا متعدية ، أحصى األفعال المتعدية في هذا الباب 
 

فدي بداب الحدرو  التدي ، وهمدا فعديك للمددح والدذك جامدداك ( وباا ، ئعك )  ار  -2

(سك بعدها ٱترفع ال 
171
. 

تعلَّك ع  المسار الدقيي الدذي تسدير عليد  اتدب ال حداةوهذه األمور قد تحِر         ، الم 

وعلدى الدرَك  مد  هدذا اال تصدار الددقيي للمدادة ال حويدة ، وما تقول  القواعد ال حويدة 

تبقى هذه المقدمدة  يدر مدا يمودل عصدر ، الذي قد يكوك ساادا في عصر  ل  األحمر 

عقيدد والعلدل الكويدرة ع دد ئحداة ئتبد  للتٱوأكَّ المؤلد  ، المؤل  م  أفكدار وصدل   لي دا 

 . فحاول تيسير قواعدهك ليسلل تعلصملا ، عصره 

 المقدمة الُمْحِسبة  -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، يعطددي الطالددب فلمدداع للعلددك ، متدداز بطابعدد  التعليمددي المتعمددي ٱوهددي اتدداب             

ددي فددي المسدداال  ، اتدداب تعليمددي ، اددرح المقدمددة )) لددا يقددول محقق، وقدددرة علددى التعمص

في ال حو والصر  والفد عرضداع واضدحاع بدي  يعداز ، يعرض قواعد الل ة العربية  

حتددى يكددوك بعددد فلمدد  قددادراع علددى فلددك الل ددة العربيددة ومسددتعداع ، م فددل  أو  طالددةف مملددةف 

((للفوض في اتب الشروح المطولة المملو ة بالفيفات والفروع 
174
 . 

 

  

 فها مؤل 

 ـــــــــــــــ 

                                                                                                                                            
575

. 01/ مقدمة في ال حو  -األحمر  /ي تر -   
576

. 01/ مقدمة في ال حو   -األحمر / ي تر -   
577

. 28/ ئفس   المصدر / ي تر -   
578

.  34/ المصدر ئفس   /ي تر -   
579

. 21/ 8ارح المقدمة المحسبة   -اب  بابشا   -   



هدـ  204ت ) هو  ماك ال حاة أبو الحس  طاهر ب  أحمد بابشدا  المصدري العدوهري   

)
112
 . 

 سبب التأليف 

 ـــــــــــــــــــــــ 

 ْ  جعللدا مدد يع ، كَّ هذه المقدمة هي  يصة ال حو العربي حتدى زمد  المؤلد         

مد  تأليفلدا تيسدير القواعدد وتسدليللا قدال  أساساع في معرفة القواعد ال حوية ، وَرض 

فذكَّ ال رض بلذه المقدمة التسليل والتوطاة لما عسى أْك ي قدرأ بعددها ه : )) اب  بابشا  

 ألكَّ فيلا جميع ملفصة

وللدذا َوَسدملا ، وربمدا َافَدْ  فدي المطلدوب ، تعي  على المقصدود ، وألفاظلا معردة ، 

ْحِسددبة .... بعدد  أهددل العلددك  ((بالم 
118
   قصددد مدد  تأليفدد  هددذه المقدمددة تسددليل األمددر . 

وهدو : )) قدال ، على الدارسي  ، بما حسدب  مد  تحصديل أمدور ال حدو وتفسدير مسداال  

وتقدديك األهدك ، تفسير ال حو وال رض ب  والطريي  لى تحصيل  يكدوك بذحكداك أصدول  

((وما في  يل  لك مما يتعلي ب  ، فاألهك م  فصول  
114
 . 

  منهج الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــ 

َميَّز لكوئد  يسدير علدى مد لج وضدع ، تميز اتاب ارح المقدمة المحسبة         بم لج م 

ال حدو علدك مسدت بد : )) وقدد بددأ أوالع بتعريد  ال حدو فقدال ،لكتاب محدد فلدو مقيَّدد بد  

((سددتقرا  مدد  اتدداب هللا سددبحائ  والكدديك الفصدديم بالقيدداس وا 
113
ددر ال   حددو ، ويفس 

((مسددت بد بالقيدداس )) بددأمري  ل ددوي  يع ددي القصددد ، وصدد اعي 
112

لتددزك المؤلدد  ٱ،  ْ  

ئتلى م   جا  ب يدره علدى ٱفذ ا ، بذيراد ئا م  المقدمة ي كَّ يبدأ بشرح  والتعليي علي  

الم وال ئفس  م  الشرح والتفصيل 
111
: )) م   لك تقسيك األفعال على سدبيل المودال . 

وهددو ، ومسددتقبل فوال مدداض وال مسددتقبل ، مدداضف : ألفعددال يييددة وقسددمة ا: وأمددا قول ددا 

                                                 
580

اب  و 87/ 4وعاة ب ية ال -السيوطي و،  308/ ئزهة االلبا    -اب  األئباري /ترجمت  ي تر - 

. 880/ 84البداية وال لاية  -اوير   
581

. 274/ 4ارح المقدمة المحسبة    -اب  بابشا   -   
582

.  278/ 4 المصدر ئفس   -   
583

. 11/ 8المصدر ئفس   -   
584

. 14،  11/ 8المصدر ئفس   -   
585

. 21/ 8 ارح المقدمة المحسبة -اب  بابشا   /ي تر  -   



((الحال 
110

فدذكَّ الددليل علدى اوئلدا : )) أما ارح  علي  فلدو ، هذا ئا م  المقدمة ، 

لَد   َمدا بَدْيَ  أْيدِدْي َا َوَمدا َ ْلفَ َدا َوَمدا بَدْيَ  )) فالسماع  قول  تعالى ، ييية السماع، والقياس 

((َ لَِك 
117

( لد  )  ، ( ال  ) ئ ا وجدئا في ايملدك حرفداع ل فدي المسدتقبل مودل ، والقياس أ

ا ) وحرفاع ل في الماضي مول  فددَّل علدى أكَّ ( مدا )وحرفداع ل فدي الحدال مودل ( لدك ) و( لم 

..((األفعال ييية 
111
   وضدع ادرح  للدا ، بلذه الطريقة يقوك المؤل  بشرح مقدمت  . 

العزك ، العر ، ال صب ، الرفع، الحر  ، ل الفع، سك ا )) بعشرة فصول رايسة هي 

الفد وأد دل تحد  ادل فصدل مد  هدذه الفصدول أهدك القواعدد التدي ، التابع ، العامل ، 

((يحتاا  ليلا طالب ال حو 
114
 . 

ويمك  تقسديك الشدواهد الدواردة فدي ادرح المقدمدة المحسدبة يييدة أقسداك األول          

، فقد استشلد ابد  بابشدا  فدي ادرح مقدمتد  ، رار ستو ا  التكٱاستشلد بماة وستي  آيةع ب

ولكدوك القدرآك ي َعدد    مدادة أساسداع فدي توبيد  ، بآيات القدرآك الكدريك متابعداع ال حداة بدذلك 

اسدتفدك سدتي  )) وقد  ار المحقي الداتور  الد عبد الكريك أكَّ المؤلد  ، قواعد ال حو 

اآليددات علددى قددرا ة العملورددـ أي  وأاوددر هددذه، سددتو ي ا اآليددات المكددررةٱوماددة آيددة   ا 

وقددد تموددل المؤلدد  بلددذه اآليددات فددي مواضددع اويددرة لتوضدديم ، علددى قددرا ة األاوريةددـ 

.....((قواعده وتوبي  أحكام  
142
والوائي م  الشواهد الحديث ال بوي الشري  ، فقدد .  

فددي  فقددد  ورد  ،  وهددو مددا ادداك مدد  أيددر ال حدداة المتقدددمي   ، ادداك استشددلاده  بدد   قلددييع 

ارح  المقدمة  ييية أحاديث فقد 
148
وال وع الوالث م  الشدواهد هدو الشدعر العربدي . 

   استشلد بالشعر العربي ،يبات قواعده حال  حال سابقي  م  ال حاة الذي  أاوروا مد  

لك َّ  ال يعير أهمية  لقاادل الشدعر أحيائداع مد  ، فلو يكور م   لك ، الشعر في اروحلك 

 : عر قال الشا: )) لك 

                                                 
586

.  842/ 8ئفس  المصدر  -   
587

.  02/ م  اآلية  -مريك  -   
588

. 842/ 8ارح المقدمة المحسبة   -اب  بابشا    -   
589

. 41/ 8ئفس   المصدر  -   
590

. 8/12المصدر ئفس   -   
591

.17/ 8 ارح المقدمة المحسبة -اب  بابشا    -   



ْوئَا َوتَْشت َم َا        فَ       ((ْ هَْب فََما بَِك َواألياَّك  ِمْ  َعَعب ِٱفَاليَْوَك قَْد بِ َّ تَْلع 
144
 

 .فلو لك يذار اسك الشاعر 

هتك بالقرا ات القرآئية اويراع في ارح     اداك يدذارها بدي  الحدي  واآل در مد  ٱ       

ا قرا ة م  قرأ : ))  لك موي  وا  ))فأمَّ ((فَبَِذلَِك فَْلتَْفَرح 
143
بالتدا  فأئَّد  اسدتعمل األصدل  

((المتددرو  ، ألكَّ األصددل فددي المواجلددة أَ دد  عدد  تددا  المفاطبددة
142

، جددا    لددك فددي 

: قدال ، وأئَّلا تدأتي مدع يدا  المضدارعة ،فادتلدا ال اادب ، مح  حديو  ع  الك األمر 

وال يكوك  ال  مع فعل ال ااب فدي ال الدب  ،مول لِيَق ْك ف يكث : ومع ى الك األمر لل ااب )) 

دا ، ( ْ هَدْب ٱ، ق دْك ) مودل ، ولدك يدد ل عليد  الك ، ألئَّ    ا ااك للمفاطب ااك مب ياع ،  فأمَّ

.((أعيه ...... قرا ة م  قرأ 
141
. 

فكاك بصدرياع فدي ، هتك بالفيفات ال حوية بي  المذهبي  البصري والكوفي ٱوقد         

دد بدـ ، ل عرض  بع  المساا وَردَّ على الكوفيي  أقواللك وضعفلا م   لدك مدويع ال يؤاَّ

 كَّ : )) قدال ابد  بابشدا  ، ي دي  ، وفعدل جماعدة ال سدا فعدل ا ( ئوك التوايد الففيفدة ) 

لداي يعمدع بدي  سداا ي   ألكَّ ، تأايد الففيفة ال يقع في تو ية والمع ئوك جماعة ال سدا  

اليعدوز اسدرها ، واذلك ئوك جماعة ال سا  سداا ة ، اا ة أل  التو ية ساا ة وال وك س

ألكَّ ئددوك التأايددد الففيفددة ال ت حددرَّ  بحددال  يفدداع للت ددوي  الددذي فددي ، لتقددا  السدداا ي   

ا قرا ة اب  عامر ، األسما   ((ْستَقِْيَما َوال تَتَّبَِعاك   ٱفَ ))  فأمَّ
140
بتففي  ال دوك السداا ة    

....((د فليسدد  ال ددوك ئددوك تأايدد،  
147
وقددد وافددي البصددريي  فددي رأيدد  هددذا و ددال  . 

وأجاز الكوفيوك  لدك ، فالبصريوك قالوا بعدك د وللا في هذي  الموضعي  ، الكوفيي  

واستدلوا بقرا ة اب  عامر ، 
141
. 

                                                 
592

.8/02 المصدر ئفس  -   
593

((.وا ح  رَ فْ ليَ فَ لك َذَ بِ فَ ) والصحيم في المصح   11/ م  اآلية  -يوئا  -   
594

  .422/  8ارح المقدمة المحسبة   -اب  بابشا    -
595

.422/ 8المصدر  ئفس   -   
596

ا،ق اع في القرا ات  -(هـ212ت )اب   ل  : األئصاري / ي تر  - 14/ م  اآلية  -يوئا  - 

. 221/  8444-بيروت  -دار الكتب العلمية  -تحقيي الشين أحمد فريد المزيدي  -السبع   
597

.  424/ 8ارح المقدمة المحسبة  -شا  اب  باب -   
598

ا،ق دداع فددي  -األئصدداري  /وي تددر  42المسددالة  012/  4ا،ئصددا    -األئبدداري / ي تددر  -

  .221/ القرا ات السبع 



سدملا مطلقداع   ا ٱوم  اواهده القرآئية أيضداع مدا جدا  بشدأك تقدديك  بدر  كَّ علدى         

اليعوز أْك يتقدك اي  بحال عليلا في أئفسدلا : )) قال ، و ظرفاع ااك جاراع ومعروراع أ

ددا علددى اسددملا فددي يعددو،   كَّ :  الَّ فددي التددر  والعددار والمعددرور موددال التددر  زفأمَّ

 كَّ فِْيلَدا قَْومداع َجبَّداِرْيَ  )) و ،  كَّ في الددار زيدداع : وموال العار والمعرور، ع د  زيداع 

))
144
تسداعلك فدي التدرو  اصة في التر  والعار والمعدرور  و ئَّما جاز هذا  ،  

((وما ئزل م زلتلا ، 
022
 . 

ا الشعر فقد         :ستدَّل بقول الشاعر ٱأمَّ
 

   ا َما لَقِْيَ  بَ ِي َمالِك ف                   

 فََسل ْك َعلى أيصل ْك أْفَضل                                                          

وحدذ  صددر ، على الضك   ا اائ  موصولة مضافة ( أيَّل ْك ) متابعاع سيبوي  في ب ا   

صلتلا
028
ي دكَّ لَ َْ دِزَع َّ ِمدْ  )) وعلي  قولد  سدبحائ  وتعدالى ع دد سديبوي  )) وم   أيضاع . 

ْحَمِ  ِعتِي اع  ((ا ل  ِاْيَعةف أيصل ْك أَاد    على الرَّ
024

))
023
 . 

 : ى هذه المقدمة ما يأتي ومما يؤ ذ عل             

الدذي هدو التسدليل علدى المبتدداي  ، بتعادها ع  ال رض األسداس  مد  تأليفلدا ٱ - أ

ويوافدي ، وقدد بدرز  لدك مد   ديل تتبعد  آرا  ال حداة المفتلفدة ، في دراسة ال حدو 

. فيما  هب  لي  في صعوبة فلك األسدلوب المتبدع فدي المقدمدة  يالباحث رأي المحق

 .والقرا ات وَيرها ، الفي  هتمام  بمساال ٱو

 . َرتََّب اب  بابشا  اتاب  بحسب ئترية العامل وتأييرها  - ب

لك ي ْعَ   المؤل  بال حو وحده بل مزج  مدع الصدر  فتدرى  لدك واضدحاع فدي  -جـ 

 .عرض  موضوعات مقدمت  

                                                 
599

  . 44/  م  اآلية  -الماادة  -
600

. 484/  8ارح المقدمة المحسبة   -اب  بابشا   -   
601

و اب  ،  347/  8الكتاب  -وسيبوي  ،  874/ 8 سبة ارح المقدمة المح -اب  بابشا  / ي تر  -

  .  804/  8ارح اب  عقيل  -عقيل 
602

. 04/اآلية  –مريك  -   
603

.  8/812ارح المقدمة المحسبة  -اب  بابشا    -   



لددك يكدد  ابدد  بابشددا  حياديدداع فددي  اددر مسدداال ال حددو بددل ادداك مي دداالع  لددى مذهبدد   -د 

 .دوك سواه  البصري

وللددا ، والمقدمددة المحسددبة تموددل مرحلددة ملمددة مدد  مراحددل التددألي  ال حددوي          

ولقدد ظلدرت بعد  الفدروت بي لدا وبدي  مقدمدة  لد  األحمدر ، أهميتلا ع د الدارسي  

 :ال حوية أجمللا البحث باالتي 

ك علددى ت َعددد    مقدمددة  لدد  األحمددر ال حويددة مدد  القِددَدك مددا يعطيلددا الفضددل فددي  لدد -أ

 .المقدمة المحسبة 

علدى حدي  وضدع ،وضع  ل  األحمدر قواعدده فدي ظدل الروايدة  ، والسدماع  -ب 

 .اب  بابشا  مقدمت  بوجود مادة ل وية معموعة ومعروضة أمام  

، تمول مقدمة  ل  األحمر السلولة واليسر أاودر مدا تمولد   المقدمدة المحسدبة  -جـ 

 .ساس للا بتعادها في عرض المادة ع  ال رض األ 

علدى ، تميَّزت المقدمة المحسبة بالسعة والشمول لكويدر مد  اآلرا  والم اقشدات -د 

 .حي  ال يوجد  لك في مقدمة  ل  األحمر 

اح والدارسددي  أاوددر مدد  مقدمددة  لدد   -هددـ  ددرَّ حتيدد  المقدمددة المحسددبة بع ايددة الش 

 .األحمر 

 الشروح  - ب

   

وأاورها التي وصدل   لي دا ، م  أهك المؤلفات  ت َعد    الشروح  في ال حو العربي         

 :وم  هذه الشروح ما يأتي، ومتعددة العوائب ، لكوئلا واسعة ، 

(331ت )عفر أحمد ب  محمد ال حاس ألبي ج -ارح أبيات سيبوي  -أ 
022
. 

(هـ 301ت ) ألبي سعيد السيرافي  -ارح اتاب سيبوي   -ب 
021
. 

ت ) بد  علدي بد  عمدر بد  العبَّداك ألبدي م صدور محمدد  -جـ ـ ارح فصيم يعلب 

(هـ 281
020
. 

                                                 
604

. 8472ال ع  األار    -زهير َازي زاهد / بتحقيي  -مطبوع  -   
605

  . 32/ بي سعيد السيرافي  أم لج  -البكا    -
606

.810/  8414 -أقدك المفطوطات العربية في مكتبات العالك  -اورايا : عواد  -   



 724ت ) للمدرادي  -ارح توضيم المقاصد والمسالك بشرح ألفيدة ابد  مالدك  -د 

(هـ 
027
. 

لبلا  الدي  عبد هللا ب  عبد الرحم  اب   -ارح اب  عقيل على ألفية اب  مالك  -هـ 

(هـ 704ت ) عقيل 
021
 . 

ددا اائدد  الشددروح اويددرة         اائدد  ل ددا وقفددة مددع اددرحي  ، األزمدداك ومتعددددة ، ولمَّ

 :ملمي  هما 

  تحصيل عين الذهب من معد  جوهر األدب في عام مجازات العرب -أ

       

لا            هو اتاب ألـَّف  صاحب  في تقصي أبيدات سديبوي  الشدعرية ، وادرحلا وضدمَّ

 .في اتاب م فصل 

 المؤلف

 ـــــــــــــ 

ت )سدليماك بد  عيسدى المعدرو  بداألعلك الشد تمري هو أبو الحعاا يوس  بد         

(هـ  240
024
. 

 سبب التأليف 

 ــــــــــــــــــــــ 

هددذا اتدداب أمددر : )) امددا قددال ، ألَّدد  األعلددك اتابدد  هددذا بطلددب مدد  المعتضددد بدداه      

ع ايدة م د  ... بتأليف  وتلفيص  وتلذيب  وتفليصد  المعتضدد بداه الم صدور بفضدل هللا 

اع بعلك لسداك العدرب عليد  ، ييع  لي  باألدب وم م  سدتفراا ٱب.. أمدر أداك هللا ِعدَزه  .. وتَلَم 

وجمعلدا فدي ، اواهد اتاب سيبوي  أبي بشر عمرو ب  عوماك ب  ق بر وتفليصلا م د  

لا  ...((اتاب يفصص
082
. 

                                                 
607

. 8477القاهرة   -عبد الرحم  سليماك / بتحقيي  -مطبوع  -   
608

ولدد  طبعددات اويددرة .  8472بيددروت  -محمددد محددي الدددي  عبددد الحميددد / بتحقيددي  -مطبددوع - 

.أ رى   
609

/ 4ب يدة الوعداة  -والسديوطي ،  121/ ل ويي  طبقات ال حاة وال -اب  ابلة / ي ترترجمت   - 

.71/  2ئفم الطيب  -، والمقري  310  
610

تحصيل عي  الذهب مد  معددك جدوهر األدب فدي علدك  -(  هـ 240ت )األعلك : الش تمري  - 

/  8442-بيروت  -مؤسسة الرسالة  -4ط  -تحقيي زهير عبد المحس  سلطاك  -معازات العرب 

17 .  



، تلفدديا معائيلددا وتقريددب مراميلددا: )) وفاادددة هددذا الشددرح امددا  اددر مؤلفدد         

....((وجددي  مددا َمدد  م لددا ، طالعلددا ومراقبتلددا وتسددليل م
088
فالكتدداب تلفدديا . 

و بددراز معائيلددا الواضددحة بعيددداع عدد  ، وتسددليل مطالعلددا ، لمعددائي اددواهد الكتدداب 

 .ال موض 

 منهج الكتاب 

 ــــــــــــــــــ 

 : تميز الكتاب باآلتي 

دلل، بدأ أوالع بعمع الشدواهد الشدعرية التدي وردت فدي الكتداب  - أ ا فدي فصدل وفصَّ

دلل: ))وقد أاار  لى هذا في مقدمت  ، مستقل  دلا وي فص   اوجمعلا في اتاب يفصص

))
084
. 

وموضددع  ، ويددذار صدداحب  ، يددذار الشدداهد فددي البيدد  الددذي ورد ع ددد سدديبوي   - ب

هذا باب الفاعل الدذي يتعدداه فعلد   لدى : وأئشد سيبوي  في باب ترجمت  )) مول 

مفعول لساعدة ب  جؤب ة اللذلي 
083
: 

 لَْدكث يَل ز    الَك َّ يَْعِسل  َمْت                       

((فِْيِ  َاَما َعَسَل الطَِّرْيي الوَّْعلَب                                                
082
. 

وقددد يعددرب الشدداهد مفصدديع حتددى وجددوه الفددي  الددواردة ع ددد ال حددويي  ممدد       

 . ال  سيبوي  

اقددول )) ، ويسددتفيد م لددا فددي توضدديم مددا يريددد مدد  أفكددار يلددتك باألئسدداب  -جددـ 

 :الفرزدت 

 تَْرفَع  لي ِ ْ ِد ث َوهللا يَْرفَع  لي         

 ئَاراع   ا َ َمَدْت ئِْيَرائ ل ْك تَقِِد                                                      

                                                 
611

.17/ المصدر ئفس   -   
612

. 17/ تحصيل عي  الذهب  -الش تمري  -   
613

وهدو لسداعدة بد  جؤب دة اداعر مفضدرك مد  ب دي  8/80البي  م  اواهد سيبوي  ، الكتاب  - 

وي أول  807/ ال وادر في الل ة   -األئصاري / وفي. هذيل  ( .لدك بلز ) ، وقد ر   
614

. 78/ تحصيل عي  الذهب    -الش تمري  -   



و  دد  ، ال دار المتوقددة ترفع لي قبيلتي م  الشر  ما هو في الشدلرة ا:    فَسَّر 

بد  اِليداس فلدذلك ٱوتميك مد  ولدد طابفدة ، ب ي اِلياس ب  مضر ٱأك مدراة وطابفة 

((ففر بف د  على قيا َييك ب  مضر 
081
 . 

ستقصا  األعلك الشواهد مرتبداع بحسدب أبدواب اتداب سديبوي  التدي وردت ٱااك  -د 

وربمددا أضددا   لددى ، فكدداك يشددرح هددذه الشددواهد فددي البدداب ادداهداع ادداهداع )) فيدد  

اواهد سيبوي  في بع  األبواب اواهد أ رى  ارها َيدره مد  قددامى ال حدويي  

)) .....
080
. 

وبحسددب المعددائي التددي يراهددا ، وقددد تميَّددز الشددرح بكويددر مدد  الشددواهد القرآئيددة      

 .ميامة في الموضع المراد ارح  

 :م   اواهده القرآئية ما جا  في ارح  قول الشاعر  

 َساْلتَائي الطَّيَت أْك َرأتا َما )  )    

 لي قَلِْييع قَْد ِجْات َمائِي بِ  ْكِر                                                    

ْ  لَ   ئََشبث ي حـْ             َوْيَكأْك َمْ  يَك 

ر   بَْب َوَمْ  يَْفتَقِْر يَِعْش َعيْ                                            ((َش ص 
087
 

 

أو يكددوك ، أْبددِدل فيدد  اللمددزة ألفدداَ ضددرورة ( َسددالتائي : ) وقولدد  : )) قددال الشدد تمري

َسدداَل َسددايلث بَِعددذابف :))وعليلددا قددرا ة مدد  قددرأ... اسددتعمل ل ددة مدد  يقددول ِسددْلت    أَسددال    

((َواقِددددع ف
081
 ))

084
 َوأْرَسددددْل َاَ  لل َّدددداسِ : ))ستشددددلد الشدددد تمري بقولدددد  تعددددالى ٱامددددا .  

((َرس ْوال ع 
042
على معي  الحال مؤاَّدة  

048
الشاهد في قول  : )) وقال الش تمري أيضاع .

) ومع اهدا الت بد  مدع ( َوْي ) وهدي ع دد الفليدل وسديبوي  مرابدة مد  ( َوْيَكأْك : ) قول  

                                                 
615

. 8/480، وديواك الشاعر  8/232الكتاب  -سيبوي  /، وي تر 221/ المصدر ئفس   -   
616

.الدراسة : القسك األول  37/ تحصيل عي  الذهب  -الش تمري   -   
617

. 440/ المصدر ئفس -   
618

، وابدد   314/ الحعددة فددي القددرا ات السددبع  -ابدد   الويدد  / ، وي تددر  8/اآليددة   -المعددارا  - 

.4228/183بيروت   -سعيد صالم . د  -تحقيي  - ات التذارة في القرا -( هـ344ت)َلبوك   
619

. 440/ تحصيل عي  الذهب   -الش تمري  -   
620

. 74/ م  اآلية   -ال سا   -   
621

.77/ تحصيل عي  الذهب  -الش تمري / ي تر  -   



((ألَددْك تَددَر ))ومع اهددا مع ددى ، التددي للتشددبي  ( اددأك 
044
 ))

043
: )) ومولدد  قددال سدديبوي .  

((َوْيَكأئَّد   ال ي ْفلِدم  : )) تعالى ع  قولد  سأل  الفليل رحم  هللا
042
َوْي  ) فدزعك أئ لدا ...  

(..((اأكَّ )مفصولة  م   (  
041
 . 

 :ستشلاده بقول ع ترة ب  اداد ٱأما الشعر فأاور م   أيضاع م   لك      

ْقَملَا            قِْيل  الفََواِرس َِوْيك َعْ تَ ))   ك ِٱَر َولَقَْد َافَى ئَْفِسي َوأْبَرأ س  ((ْقد 
040
 

 :في أي ا  ارح  ااهد سيبوي  

..َوْيكأكَّ َمْ  يَك ْ  ل  ئشب        
047
.. 

ْعلَدْك ٱبمع ى َوْيلَدَك ( َوْيكاك : ) وزعك بع  ال حويي  أكَّ قوللك : )) قال الش تمري 

ِذفَْ  اليك م   دِذ  (( ْقِدك ٱَوْيك َعْ ترة )) اما قال ع ترة ( َوْيلَك)أكَّ ، فح  ْعلَدْك ٱ )وح 

وهددذا قددول مددردود لمددا يقددع فيدد  مدد  اوددرة ، لِِعْلددِك المفاطددب مددع اوددرة االسددتعمال ( 

((الت يير 
041
 . 

لك يَْعت ِ الش تمري بالتددقيي فدي المسداال ال حويدة اويدراع بقددر مدا يلمد  ادرح        

فلددو اليتوسددع فددي اآلرا  ال حويددة اويددراع بددل يأ ددذ م لددا مددا يفيددد ، األبيددات الشددعرية 

 . ارح 

 

 . بن الناظمٱل – شرح ألفية ابن مالك -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤلفه

 ـــــــــــــ

 

                                                 
622

.8/ م  اآلية  -الفيل  -   
623

. 440/ تحصيل عي  الذهب   -الش تمري  -   
624

. 14/م  اآلية   -القصا  -   
625

.وما بعدها  4/812الكتاب   -سيبوي   -   
626

.484/ 8472  -دمشي   -محمد سعيد مولولي   -تحقيي  -الديواك  -ع ترة  -   
627

. 4/812الكتاب   -سيبوي  / ي تر -   
628

. 440/ تحصيل عي  الذهب  -الش تمري  -   



أبو عبدد هللا محمدد بد  محمدد بد  عبدد هللا بد  مالدك بددر الددي  الشدافعي الطدااي     

(هـ  010ت ) المعرو  بآب  ال اظك 
044
 . 

ئعد أكَّ ادرح ابد  )) داتور محمد علي حمزة هذا الشرح بقول  وقد وص  ال       

... ((وأصدفى سدبكاع ، وأرادي أسدلوباع ، ال اظك أسلل عبارة ع 
032
، ومد   لدك مدويع .  

أمدا : )) سدك فدي  لدك ،    قدال و ئَّد  يشداب  ا ، حديو  ع   عراب الفعل المضارع 

ييددة أئددواع مدد  سددك فكدداك لدد  يالفعددل المضددارع فمحمددول فددي ا،عددراب علددى ا 

فأْعِرب بالرفع وال صب   ا لدك يم دع م لمدا مدائع ولدك يعدرب ، سك ا،عراب اما لٱل

بالعر ألئَّ  ال يكوك  الَّ لإلضافة واألفعال ال تقبللا ألكَّ ا،ضدافة   بدار فدي المع دى 

دا لدك يعدرب بدالعر َعدوَّض ع د  العدزك ، والفعل ال يصم أْك يفبر ع د  أصديع  ، فلمَّ

، ( لدد  أهدداَب زيددداع ) وال صددب بالفتحددة ئحددو ، (َزيدددث يَق ددْوك  )لضددمة ئحددو فددالرفع با

لدددك يَق دددْك زيددددث ) والعدددزك بسدددكوك ئحدددو ، ( َمدددَرْرت  بزيددددف ) والعدددر بكسدددرة ئحدددو 

)).....)
038
. 

 تأليف الكتاب 

 ـــــــــــــــــــــــ

يَِحدلص : ))     ار اب  ال اظك في مقدمت  ارح  أ  ْرجدوزة والدده ال حويدة أئَّد           

ْشِكل  وا،ط داب ،ويفتم م  أبوابلا ال مقفدل  جائبد  فيلدا ا،يعداز الم فدل  ، م لا الم 

ِمددددل   والحصددددول علددددى جملددددة ، حرصدددداع علددددى التقريددددب لفلددددك مقاصدددددها ، الم 

...((فواادها
034
. 

 منهجه 

 ــــــــــــــ

: طيح،    قدالبتدأ اب  ال اظك ارح  ، بتعري   ال حو في الل دة وفدي االصدٱ       

عبارة ع  العلك بأحكداك مسدت بطة : صطيح ا ٱال حو في الل ة هو القَْصد ، وفي )) 

                                                 
629

ال لايددة البدايددة و -،وابدد  اويددر 7/373ال عددوك الزاهددرة   -أبددي المحاسدد  /ي تددر ترجمتدد   - 

83/301 .  
630

. 14/ اب  ال اظك ال حوي  -محمد علي حمزة  : سعيد  -   
631

  -بيددروت   -دار  حيددا  التددراث العربددي  -اددرح ألفيددة ابدد  مالددك -( هددـ010ت)بدد  ال دداظك ٱ - 

4223  /83 .  
632

. 1/ارح األلفية  –اب  ال اظك  -   



((م  استقرا   ايك العرب 
033
ي دكَّ . متقصياع ادل جوائبد  ليععلد  واضدحاع مفلومداع . 

 كَّ هدذه األلفيدة مدع أئَّلدا : )) قدال . أ ذ يتحدث ع  األلفيدة مبي داع أهميتلدا وميزاتلدا 

ب حاوية ا لمقصد األعتك م  علك ال حو لما في  م  المزية على ئتاارها ، أئَّلا تقر 

 لى ا،فلاك المعائي البعيدة ، بسبب وجازة اللف  ، و صدابة المع دى وت قديم العبدارة 

... ((وتبس د البذل 
032
  . 

عتمد فدي أبدواب الشدرح تمامداع علدى أبدواب األلفيدة  اتلدا ، فلدو يشدرحلا ٱوقد       

 : وقد تميَّز ارح  بما يأتي . ما فيلا بالترتيب ئفس  الذي  ط  والده  مفصيع 

 .ستقصى ب  ما سبي م  اروح على األلفية ٱ - أ

 .تميَّز بالسعة والشمول في استقصا  الشواهد ، ومتابعة آرا  ال حاة  - ب

ا  ، ٱ -جدددـ  عتمددداده علدددى آرا  ال حددداة األواادددل مددد لك سددديبوي  ، الكسدددااي ، والفدددرَّ

 .واب  ايساك وَيرهك ولك   لك قليل  والسيرافي ،

ز ارح  بالكوير م لما  -د   .اواهده مقسمة بي  القرآك والشعر ، فلو يعز 

يتابع وجدوه الفدي  ال حدوي فدي اويدر مد  المسداال ال حويدة ، دوك ميدل  لدى  -هـ 

زيددداع َمددا َمددَرْرت  بِأَحدددف  الَّ َزْيددداع ،  وَمددا أتددائي أحدددث  الَّ : )) طددر  معددي  مدد   لددك 

وا،تباع في هذا ال وع على ا،بدال ع د البصريي  ، وعلى  العطد  ع دد الكدوفيي  

)) ...
031
  

وقدد  ادر الفعيدل : )) ستدر  على أبي  أوزائاع لدك يدذارها  فدي الد تك ، قدال ٱ))  -ز

((في السير وئحوه ولك ي ب  على  لك قالوا َ َمل َ ِمْييع ، وَوَجَ  َوِجْيفاع 
030

))
037
. 

ااك اب  ال اظك فدي هدذا الشدرح ، سدلل العبدارة ، قريدب الفااددة والمأ دذ  وقد       

ورايي األسلوب ، وحس  السبك ، وقد أعط  هدذه المزي دة الشدرح الَحسد  واودرة 

 .الفاادة 

                                                 
633

.1/المصدر ئفس   -   
634

. 0/المصدر ئفس   -   
635

.880/ ارح األلفية  –اب  ال اظك  -   
636

راادب البعيدر يوِضدع ، وراادب الفدرس : سرعة السير ، وأوجفلدا راابلدا ، يقدال : الوج   - 

( .وج  ) مادة   842/ 0العي   -الفليل / يوِج  ، ي تر   
637

. 02/ اب  ال اظك ال حوي  -محمد علي حمزة  : سعيد  -   



 :  أمثاة من مسائاه وشواهده عايها

ة تفيدد االسدتو ا  المتصدل   ا د لد  فدي حكدك داللد(  لك َّ ) يرى اب  ال اظك أكَّ      

ْك َولَِكددْ  : )) سددتدل بقولدد  تعددالى ٱالم طددوت ، و دددث أبَددا أَحدددف ِمددْ  ِرَجددالِك  َحمَّ َمددا  َادداَك م 

((َرس ْوَل هللا ِ 
031
ال يسمى في اصطيح ال حويي  استو ا  بدل يفدتا : )) ،    قال  

ا د ل تعميك االستو ا  المفرد والعملة ، وقدولي فدي : ستدرا  ، وقولي  سك  ا ٱب لم 

سددتو ا   المتصددل فذئَّدد    ددراا لِمددا  فددي حكددك داللددة ة المفلددوك مفددرا لٱلحكددك داللدد

((الم طوت 
034
بمع دى  (   ال   : )  قدال السديرافي : )) وقد تابع السديرافي فدي  لدك  

((ألكَّ ما بعدها مفال  لِما قبللا (  لك  ) 
022
 . 

في ، هتك اب  ال اظك في ارح  بمساال الفي  بي  المذهبي  البصدري والكدوٱو    

مدد   لددك ، مددا  اددره حددول  جددازة  الكددوفيي   لتوايددد ال كددرة المحدددودة  ،  وَمْ ددع  

 :البصريي   لك في قول الشاعر 

ِت الْبْكَرة  يَْوماع أْجَمَعا   ))        رَّ (( ئَّا   ا  طَّافــ  ا تـَقـَعـْقََعا          قَْد ص 
028
 

ذاير  بأجمعي   ، وال يعوز  لدك     أجاز الكوفيوك في القياس توايد المو ى في الت

ع د البصريي  
024
. 

 

 الحواشي -جـ 

 ــــــــــــــــــــــ

الحوااي هي األ رى ئمدث ملكث م  أئماط  التألي  التي  اور الحديث ع لا فدي      

ديع  عدددها الداتورعبدد اللدادي الفضدلي فدي  دراسات المحديي  ، وقدد  ارهدا م فص 

 :  م لا ( وية المطبوعة فلرس  الكتب ال ح) اتاب  

 .ب  هشاك األئصاري    -حااية اب  هشاك على الم  ي   -8)) 

                                                 
638

. 22/ م  اآلية   -األحزاب  -   
639

. 883/ رح ألفية اب  مالك ا  -اب  ال اظك  -   
640

. 882/ المصدرئفس    -   
641

 -األئباري / ، وي تر 4/317 زائة األدب  -الب دادي / الشاهد معلول القاال ورد في - 

. 4/212ا،ئصا  في مساال الفي    
642

. 841،  842/ ارح ألفية اب  مالك   -اب  ال اظك / ي تر -   



الشدري  العرجدائي  -حااية الشري  العرجائي على ارح الرضي للكافية  -4        

 (.هـ  180ت )

لمحمددد بدد  مصددطفى الفضددري  -حااددية الفضددري علددى اددرح ابدد  عقيددل  -3  

(هـ  8417ت)
023
 ))

022
. 

 :ث لحاايتي  هما وقد عرض البح

 

 

       حاشىىىىىىية الصىىىىىىبا   عاىىىىىىل شىىىىىىرح األشىىىىىىموني عاىىىىىىل ألفيىىىىىىة بىىىىىىن مالىىىىىىك -أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المؤلف
 ــــــــــــ 

(هـ  8420ت ) محمد ب  علي الصباك أبو العرفاك 
021
  

 بب التأليفس
 ـــــــــــــــــــــــــ 

هددذه حددوا  فاددريفة ف، وتقريددرات جليلددة م يفددة ، وتحقيقددات : )) قددال الصددبَّاك       

أبي الحس  علي ب     دم  بلا  ارح العيمة ئور الدي.  فااقة ، وتدقيقات رااعة 

((محمد األاموئي 
020
 . 

 :متازت الحااية بمميزات  هي ٱوقد  

قوا علدى ادرح األادموئي م بلداع  لمدا وقدع  االهتماك بآرا  -8 َُ السدابقي  الدذي  َعدلَّ

للك م   بلداك ، وهفدوات فدي طريقدة الشدرح  ، واالعتمداد علدى الددليل  ، مد لك  

الشين  المداب ي ، والبليدي ، ويوس  الح في  اما أاار للك في مقدمة حااديت  

027
. 

                                                 
643

ي  اافعي ، عالك بالعربية ، ولد في دمياط بمصر محمد ب  مصطفى ب  حس  الفضري ، فق - 

. 7/822األعيك  -الزرالي / ي تر ترجمت  (. هـ  8471ت )   
644

. 18،  12،  71/ فلرس  الكتب ال حوية  -عبد اللادي  : الفضلي   -   
645

. 8/47حااية الصب اك  -الصب اك /  ي تر  -   
646

. 44/ 8المصدر ئفس   -   
647

. 414،  418/ 8المصدر ئفس  / ي تر  -   



زاع تددابع الصددب اك أسدديف  مدد  ال حدداة  فددي ا،اوددار مدد  الشددواه  -4 د القرآئيددة ، معددز 

تسدع مادة ) اروح  في الحااية بلا ،    وصل عدد اآليدات المستشدلد بلدا  لدى 

آيددةع ،  مددا الحددديث ال بددوي الشددري  ، فكدداك ئصدديب  قلددييع  ( ي تددي  وعشددري  ٱو

حديواع ، وااك الشعر لد  ( السبعة واألربعي  ) ع ده ، فعدد األحاديث لك يتعاوز 

ورة في الحااية ، فقدد وصدل عددد األبيدات المستشدلد بلدا الدرجة الوائية م  الك

 .بيتاع ( ماتي  وتسعة ف ويمائي  )  لى 

يذار الصبَّاك آرا  ابار ال حداة السدابقي  ، مشديراع  لديلك  و لدى اتدبلك  مد  مودل  -3

((سددمية ٱقددال ابدد  هشدداك وال يحفدد  وصددللا بعملددة ))
 021

( مددا)فددي حديودد  عدد   

 . تدل على حدث معي سمية التي المصدرية موصولة ا 

 ئَّما سقد الت دوي  مدع الك التعريد  ألئَّد   يلدزك :  قال الرضي )) وفي موضع آ ر 

جتماع حر  التعري  وحدر  يكدوك فدي بعد  المواضدع عيمدة الت كيدر ، ٱعلي  

((وفي  لك قبم ال يففى وال وك ال  تكوك للت كيدر  أصديع  فلدذلك يبد  معلدا 
024
   .

 .بادي  في ارح الكافية يقصد ه ا  الرضي االستر

((قال في الم  ي : )) سك المؤل  مول ٱأو يذار الكتاب م  َير  ار
012
 . 

سدددعة الحاادددية وادددموللا ، دليدددل  علدددى قددددرة مؤلفلدددا الوقافيدددة  ، واسدددتيعاب     -2

 .مؤلفات السابقي  والمعاصري   ي اه 

أعطد  حااددية الصددب اك اددرح األاددموئي أهميدة ابيددرة بمددا  اشددفت  مدد  أسددرار  -1

ددل فددي الشددرح ويزيددد ، ل  ويددة ، وئحويددة فددي دا ددل هددذا الشددرح ، لكوئدد  يفص 

الموصولة ،    تحدَّث ع لا ااافاع ال مدا يحديد ( أي  ) وموال  لك ه حديو  ع  

أي  الموصدولة : )) بلا م  أمور على عكا األاموئي في ارح  قال الصدب اك 

 ال   لددى ئكددرة، وأمددا  التددي الكدديك فيلددا أمددا الواقعددة ئعتدداع أو حدداالع فددي تضددا 

الشرطية واآلستفلامية فيضافاك  لى ال كرة واذا  لى المعرفة الدالة على متعدد 

أي  ) أو المفدردة المقددر قبللدا دال علدى متعددد ئحدو ( أيص الرجال أفضل ) ئحو 

                                                 
648

. 3/71الصباك   -   
649

. 8/808المصدر ئفس   -   
650

.ويقصد اب  هشاك في م  ي اللبيب . 2/74المصدر ئفس   -   



( ....((زيددد أحسدد  
018
ومددا يتصددل بلددا ، ي ددكَّ ( أي ) فالصددب اك ي عدددد اددل أئددواع  

 ْك قِيدل الموصدولة معرفدة بصدلت  فيلدزك آجتمداع : )) ولة يعود يعدر   بالموصد

معرفي  علدى أي ، أجيدب بدأك  أي داع لوضدعلا علدى ا،بلداك محتاجدة  لدى تعريد  

جدد ا مددا وقعدد  عليدد  والددى تعريدد  عي دد  ، فدداألول بالمضددا   ليدد  ، والوددائي 

.. ((بالصلة 
014

 

بددع داللددة تعمددي المؤلدد  فددي تفصدديل المددادة ، وتفددريج أسددائيدها مدد   دديل تت  -0

ممددا وازك ( ي دديَث ) الكلمددة وأيرهددا فددي العملددة ، موددال  لددك ، متابعتدد  المددة 

ألكَّ الصفة لما  هب   لفتلا العلمية ، وما ئقل  عد  أبدي علدي : )) قال ( َمْو ى )

ع  األ فش وأبي العباس وَيلما ، وعبارت  ، وقال األ فش في المعائي وأبدو 

سدماع فلديا ٱئصدر  ألئ د    ا اداك ٱو أحدد أ واتد   ئَّ  لو سمي بَمْو ى أ: العباس 

ي ي  وييية ييية وأربعة أربعة فليا فيد   ال  التعريد   اصدة ٱي ي  ٱفي مع ى 

..((رتضاه اب  عصفورٱ، وتبعلما على  لك الفارسي و
013
  . 

ْوَك فددي : ))  ستشددلاده بقولدد  تعددالى ٱومدد  أمولددة اددواهده ،   ُ يَددَود   ْوا لَددْو أئَّل ددْك بَدداد 

((ألْعَراِب ا
012
في اآلية وقع  مصدرية بعدها أْك وصلتلا( لو ) على أك   

011
. 

 

  حاشية السجاعي عال شرح ابن هشا  قطر  الندى  وبل الصدى-ب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  المؤلف
 ــــــــــــ

هو أحمد ب  أحمد ب  محمد السباعي البدراوي ، فقيد  ادافعي مصدري ئسدبت   لدى      

(هـ  8847ت )م  َربية مصر  ( السعاعية ) مدي ة 
010
 . 
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. 42/ م  اآلية   -األحزاب  -   
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. 414/ 8حااية الصباك   -اك الصب  / ي تر  -   
656

السباعي ، )ميحتة . 8/328 تحا  أعيك ال اس  -علي ب  زيداك : الحس ي / ترجمت  في - 

( .هو السعاعي ئفس    



 سبب التأليف  

 ــــــــــــــــــــ

دم مدا أبلدك علدى الددارس فدي اتداب ابد  هشداك األئصداري ،           وهي حاادية توض 

هددذه : )) ى  ، قصدد مؤلفلدا ئفدع المسددلمي  عمومداع بلدا ، قدال قطدر ال ددى وبدل الصددد

تعليي  لطي  على ارح القطر لمؤلف  العيمة اب  هشاك ئفع ي بد  والمسدلمي  المل دك 

((العي ك 
017
. 

 منهج الحاشية 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 :تميز م لج السعاعي بمميزات  هي ااآلتي   

ة ، فدأاور مد  مقارئدة آراالدك بمدا فدي  قطدر ال ددى اهتمام  بآرا  السابقي  م  ال حا -8

: )) م  مساال ، فلو يعتمد علدى أقدوال الزمفشدري مد   لدك قولد  فدي بداب الصدفة 

((ِمددْ   َوَراِ  ِحَعددابف )) قددال صدداحب الكشددا   كَّ 
011
متعل ددي بمضددمر والتقدددير  ال   

((موصدياع أو مكل مدداع مد  ورا  حعدداب  
014
لدد  فدي بدداب وآرا  ابد  الحاجددب مودل قو.  

وجرى على هذا اب  الحاجب فقال في اافيت  الحال ما يبي   هيادة الفاعدل :  )) الحال 

...((أو المفعول  
002
ب ، والسيوطي وَيرهك    . ، واب  عصفور في المقرَّ

ع  ددي بمسدداال  الفددي   ال حويددة  بددي  المددذهبي  ، فأاددار  لددى  ئقدداط الفددي  فددي  -4

أك  ال حاة ئصبوا على أكَّ التدر  (: )) حيث ) ره بع  المساال م   لك مويع ع د  ا

علددى ( حيددث ) مت ددع ئصددب ٱالددذي يتوسددع فيدد  اليكددوك  ال  متصددرفاع ، و  ا ادداك اددذلك 

عترض  بعضلك بأئَّ  يقتضي أئ   أئفذ فدي المكداك دوك ٱو.... المفعول ب  ال على السعة 

ر  هدذا المفلدوك لقيداك مفلدوك التدر  فيتد( حيدث ) َيره ، وأجيدب بدأكَّ  ئَّمدا جدا  مد  

((الدليل على  يف  
008
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بلامش محمد  -حااية السعاعي على ارح اب  هشاك قطر ال دى وبل الصدى  -السعاعي   - 

.4 / 8421 -القاهرة   - ةمطبعة االستقام  -األئبابي   
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. 13/ م  اآلية   -األحزاب  -   
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. 32/ حااية السعاعي  -السعاعي   -   
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. 882/المصدر ئفس    -   
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. 820/ حاايت  : السعاعي  -   



أاوددر مدد  الشددواهد القرآئيددة والشددعرية ، فتددراه يعددرب اآليددة بعدد  األحيدداك ،  أو  -3

ستشدلاده بآيداتف متعدددة علدى معدي  ٱيعرب البي  الشعري أو الشاهد في  ، م   لك 

((َوال تَْمشِ  في األْرضِ  َمِرحاع : )) الحال وصفاع ئحو قول  تعالى 
004

 ئَّدَك )) وقول  ، 

َت األْرَض  ((لَددْ  تَْفددر 
003
أي توقبلددا حتددى آ رهددا بالكبريددا  والزيدد  

002
)) ، وقولدد    

((َولَْ  تَْبلََغ الِعبَاَل ط ْوالع 
001
أي ال تبلغ هذا المبلغ فكي  تفتال 

000
. 

واذلك يشرح ادواهد القطدر ، مشديراع  لدى البحدر الدذي م د  البيد  ،ويدذار موضدع     

 :بقي  في  م   لك ارح  قول الشاعرالشاهد ، ورأي السا

ْوِحشاع  طَلَل                 يَل ْوح   َاأئَّ    َ لَل     ))            ((لَِميَّةَ  م 
007
 

مددرأة ، ٱسددك ٱبفددتم المدديك وتشددديد البا ( قَْولِددِ  لَِمي ددة : )) فقددد اددرح  السددعاعي بقولدد     

وهو بفتحتدي  مدا ظلدر مد  ( طَلَل   قَْولِ ِ ) والعار والمعرور متعل ي بمحذو   بر ع  

: آيار الديار ويلوح أي يت أل ، والفلل بكسر الفا  المععمية جمع  لة قال العدوهري 

ْوِحشداع مدد  طَلَدِل ) أفداد قولد  . الفلدة بالكسدر واحددة  لدل السدديو    ئَّمدا يدأتي علددى ( فَم 

((جواز معي  الحال م  المبتدأ 
001
 . 

التدي تدرد فدي حااديت  ، وأسدما  مؤلفيلدا مد   لدك ،   هتكَّ السعاعي بذار المصادرٱ -2

عتمد على آراا  فدي اويدر ٱ ار الزمفشري واتاب  الكش ا  في القرا ات والتفسير ، و

وقددال صدداحب : )) مدد  المسدداال وال سدديما فددي  تفسددير اآليددات القرآئيددة ، فتددراه يقددول 

ددا   ... ((الكش 
004
ه السدديوطي فددي و اددر))، ويددذار السدديوطي اويددراع ويعتمددد أقوالدد   

... ((المزهر 
072
 . 
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هتكَّ السدعاعي بدالقرا ات القرآئيدة فدي بعد  األحيداك ، يعدرض للدا مد   لدك فدي ٱ -1

((َويَْسداَل ْوئََك  َمداَ ا ي ْ فِق دْوَك ق دْل الَعْفدَو : )) العواب ع  قول  تعالى 
078
: )) ئعدده يقدول  

((ق ِريَ  في السبع برفع العفو وئصب  
074
  .يع ي القرا ات السبع  

 

 المنظومات   -د 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

ا هذا ال مد فقد اور في العربية ع د متأ ري ال حاة ،     ظلرت معموعدة         أم 

 :م تومات م لا 

م تومددة الفليددل ال حويددة  التددي ت َعددد    مدد  أقدددك الم تومددات فددي ال حددو العربددي،   - أ

 .وسيعرضلا البحث ااهداع 

(ملحمة ا،عراب) المعروفة بـ (  هـ  180 ت) م تومة الحريري   - ب
073
 . 

(هـ  041ت ) ألفية ب  معد ف  -جـ
072
. 

سددتفادة ٱألفيددة  ابدد  مالددك ، وهددي مشددلورة  جددداع ، واددلرتلا بكوددرة اددروحلا ، و-د 

 :وم  الم تومات   -سيت اوللا البحث ااهداع   -الدارسي   م لا 

 

  منظومة الخايل النحوية -األولل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   ت َعد   هذه الم تومة م  أقدك الم تومات ال حوية  ، ئتملا الفليدل بد  أحمدد             

تَفَدداِعل ْ  ) الفراهيدددي ، علددى البحددر الكامددل  تَفَدداِعل ْ  م  تَفَدداِعل ْ  م  فددي ماتددي  ويييددة ( م 

وتسعي  بيتاع 
071

/ اتور أحمد عفيفي األستا  بكلية دار العلوك ، اما  ار  لك محققلا الد
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. 484/ اآلية   -سورة البقرة  -   
672
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673
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674

. 8/818اش  الت وك  -حاجي  :  ليفة  -   
675

.وما بعدها  31/ الم تومة  -الفليل / ي تر  -   



جامعة القاهرة / 
070
وقد  را  المحقدي بعددة ئتدااج مد   ديل تحقيقد  هدذه الم تومدة . 

 :ال حوية  ، ئذارها ئصاع اما هي 

هددذه الم تومددة اشدد  جديددد لعمددل مدد  أعمددال الفليددل ، وهددو َمددْ  هددو فددي حقددل  -8)) 

 .وعروضاع الدراسات الل وية ئحواع وصرفاع وأصواتاع 

الم تومددة مدد لج جدداد  ث لتعلدديك ال حددو بشددكل أاوددر ي سددراع علددى الطدديب حتددى ولددو  -4

 . احتاا األمر  لى معلك يكش  ع   باياها وئتاملا 

التأايددد علددى أكَّ الفليددل مؤسددا المدرسددة البصددرية ومؤصددل قضدداياها ال حويددة  -3

يديد  أمدا مباادرة مودل  والمؤير األول في ال حو الكوفي ، ألكَّ الكدوفيي  تتلمدذوا علدى

الكسااي الذي وافي الفليل في اوير م  آراا  أو م   يل اتاب سيبوي  الذي يحمدل 

 .فكر الفليل أيضاع 

الكشدد  عدد  صددورة افصددية الفليددل حكمددة وتددديص اع وعدد  بعدد  جوائددب حياتدد  -2

((االجتماعية 
 077

  . 

 :بيتاع أوللا ( ستة وعشري  )بدأت  الم تومة بمقدمة تتأل  م  

 ْبتََدأْت َوأْوَجب  ٱالَحْمد  هِ الَحِمْيِد بَِم  ِ                   أْولَى وأْفَضل  ما ))  

بَل  ي ِرْضَوائَ               َوبِ  أِصْير   لى ال َّعاِة وأقَرب     ((َحْمداع يَك ْوك  م 
071
 

 :ي كَّ ي بي   َايت  م  ئتك هذه القصيدة بقول  

ِوئيث َوتَأدصب   ئ ي ئَتَْم   ))   قَِصْيَدةع َحبَّْرت لا                 فِْيلا َايكث م 

ب   قول َِولَْك أا ْ                     الَّ  لى أْموَالِلك أتقرَّ ْوَؤِة والع  ر  ((لَِذِوي الم 
074
 

أي أئَّ  ئتملا ئتماع أئيقاع  ، وبأدبف رفيع مفاطباع بلا أصدحاب العقدول  الواعيدة مد  

األمددة ، لي ددبللك علددى أهميددة العربيددة ، وئحوهددا ، فمدد  يددتعلك ال حددو تعلصمدداع أب ددا   
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مداك حي مدا عمدل أسدتا اع بعامعدة  ار المحقي فدي مقد -  متد  أئ د  وجدد الم تومدة فدي سدلط ة ع 

وئ ِشرت علدى األئترئد  قبدل أْك ت شدر فدي .  83،  84/ م تومة الفليل / ي تر . السلطاك قابوس 

)اتاب على الموقع  (Islam on line .net. 
677
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صحيحاع ال يستطيع أحد أْك يعيب فصداحت  ، فال داس أعددا  بعلللدك وابتعدادهك عد  

 :العلك ، يتضم لك هذا في قول 

ْطَوة عَوْيقَر  ))  ْير  َاك  فاعلََمْ          ِمَما ي ِزْيد َ     ََ  ب   كَّ الفََصاَحة  

((َوال َّاس  أَعدا ث لَِما لَْك يَْعلم وا                فَتََراه ك  ِمْ  ا ل  فَج  ي ْعلَب   
012
  

دل  فَدج  : )) ستشلد باآليدة  ٱوقد  ((ِمدْ  ا 
018

، يريدد أكَّ ال داس  يتوافددوك  لدى روافدد 

فدي أبياتلدا  ي كَّ يص  هذه  القصيدة  بالعربية  الفالية م  العيوب. العلك م  ال فج  

، وتزهو بلا العربية الفصحى   ا أئشدت ، تععب ال سامع يطدرت م  صدتعا  ليلدا ، 

 :قال 

 

 َعَربِية عالَعْيَب  في أْبيَاتِلا               ِمْوَل القَ اِة أ  قِْيَك فيلا األْاع ب  ))   

ْعباع وي ْطِرت      حا   ِعْ َد ئَِشْيِدها        ع  تأِدب   تَْزه ْو بلا الف صع ((ِعْ َدها الم 
014
 

والفليل يشير  لى مواضع الفلدل فدي اللسداك العربدي التدي أساسدلا اللحد  ، الدذي  

 :ويحذر المتكل ك م  الوقوع في  . هو السبب الرايا في ئشأة علك ال حو 

ْعرِ ))  ائَة ع            فَيَتَل   يَْسَفر  ِمْ  َايِمَك م  ْ  لَحَّ ((ب  فذ ا ئَطَْقَ   فَي تَك 
013
  

ي كَّ يتحدث ع  حراة الكيك ، واي  يسير م  رفع  لى جر  لى ئصب مشيراع   لدى 

 :الحراات في العربية بقول  

((ال َّْحو  َرْفعث في الَكيِك وبَْعض         َ ْف ث َوبع ث في التكلصك ي ْ َصب  )) 
012
  

ـدددـ بلدددذه الحرادددات الرفدددع بالضدددمة ، وال صدددب بالفتحدددة  كفدددال حو قددداا      ، والعر 

الففد  ـدـ بالكسددرة ، ولديا مدد  السدلولة معرفدة علددك ال حدو ، لكوئدد  بحدراع عميقدداع 

 :اليدر  أسراره  ال  م  قصد ا،بحار في  ، فلو ي لذ ب اللساك ، قال 

ب  ))     ي ْوب   التَْ ض  ه         َوْعر  السَّبيل ِ ع   ال َّحو  بَْحرث لَْيا ي ْدَر  قَْعر 
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. 840/ المصدر ئفس   -   
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. 47/ م  اآلية   -الحج  -   
682

/ وي تدر .الكعدب هدو العتدك ال داتي  مد  السدات ( اعدب) مدادة . 840/ الم تومدة  -الفليل  - 

8/427العي    -الفليل   
683

. 844/ الم تومة  -الفليل  -   
684

. 844/ المصدر ئفس   -   



ْد  ٱف     ْمَ  في ْقص   ي ِ           فالقَْصد  أْبلَغ  في األموِر وأْ َرب  ٱ ا ما ع 
011
 

ِ  الذي َعِمْلَ  ال يَتََشذ ب  ٱو   ((ْستَْ ِ  أْئَ  ببَْعِضِ  ع  بَعض         َوص 
010
 

دددر عدددذبف ،       يَسَّ عدددالج الفليدددل فدددي م تومتددد  أمدددوراع ئحويدددة ملمدددة ، بأسدددلوب م 

ة، التدي اسدتطاع فَزاَدْت ي الم تومة  ععاباع فو ت  ععاب  بقدرة الفليل وعبقريت  الفذ 

بلددا أْك ي ددتج موددل هددذه القصدديدة ، التددي تشددير  لددى أقدددك الم تومددات ال حويددة، وقددد ك 

هي أول م تومة في ال حدو العربدي ))بل أكَّ هذه الم تومة . الشعر التعليمي أيضاع 

((، بل هي أول عمل يأتي مفطوطداع دوك تشدوي 
017
الفليدل سدليع  وقدد اداك مد لج 

دددراع بعيدددد اع عددد  التعقيدددد ، اسدددتطاع أك يملدددد للدددد ول فدددي القصددديدة بأسدددلوب  يَسَّ م 

بددارع ف
011
، وقددد جددا  فددي م تومتدد  أجددزا  مدد  آيددات القددرآك الكددريك علددى سددبيل   

 : ستشلاد م   لك مويع قول  ا 

((فَج  يعلب   وال َّاس  أْعدا ث لما لك يَْعلموا              فَتََراه ك  ِمْ  ا ل  ))  
014
   

دددل  فَدددج  ))    استشدددلد بقولددد  تعدددالى    ((ِمدددْ  ا 
042
 كَّ )) ، وادددذلك قولددد  تعدددالى  

ية ((الصَّ
048

 :  قال ( أي ) في باب 

ية مع العماعة أْطيَب  ))   يةَ َجَماَعةع          كَّ الصَّ ((فأِجْب والتََدْع الصَّ
044
   

) ال ايدة فدي بداب ( حتدى ) يرة م لا  فادة وقد طرح الفليل في م تومت  مساال او      

 :في قول  ( حتى   ا اائ  َاية 

ايَةع             ف))     ََ وا َعلَْيَك َوأْلب وا ٱو  ا أتَْ  َحتى َوَاائَْ    ْ فِْ  و ْك َاور 

لَّل ْك            حتى أِ ْيَك ألكَّ قَْوَمك أْ ئَب: فتَق ْول        واقَْد َ اَصْم   قَْوَمَك ا 

ْوَ  يَل ْوَم ي َوي َؤ ئ ب        ْوَت حتى َرأِسِ                َحتى أ   ((َولَقَْد أَاْل   الح 
043
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686
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688

. 18/الم تومة  -الفليل / ي تر -   
689

. 840/ المصدر ئفس     -   
690

.م  البحث  804وقد ورد هذا البي  في ص .  47/ م  اآلية   -الحج  -   
691

((.أكَّ الصية اائ  على المؤِم ِْيَ  ِاتاباع َمْوق ْوتاع )) وتكملة اآلية   823/ م  اآلية   -ال سا   -   
692

. 440/ الم تومة  -الفليل  -   
693

442/ المصدر ئفس   -   



وقدد ورد  لدك فدي ( احدذر ) جعدل ال صدب بفعدل مقددَّر بدـ ( التحدذير ) واذلك في باب 

 : قول  

لص                ال َّاَر ف))   (( كَّ يَْوَمَك يَْقَرب  حذْر ٱَوَاذلَك التَّْحِذْير  ئَْصب  ث ا 
042
  

ا ع  وجود الم تومة ، فقد أاار المحقي ،  لى وجود عشدر ئسدن ، م لدا يمائيدة       أم 

مدداك ، وئسددفتاك فددي  فددي دار المفطوطددات فددي وزارة الوقافددة والتددراث فددي سددلط ة ع 

مكتبددات افصددية
041
ولزيددادة الفاادددة أ اددر  معموعددة مدد  أبيددات الم تومددة وأبوابلددا .  

 :ااآلتي 

 :  جا  في باب رفع اآلي ي  

ْفع  في ))  ب  ( ااِلي ي )َوالرَّ بَو   باألل  التي             بَي  تلا لَك في الكتاِب م 

يِك ِأْو أَ َواك ِف       ْعلَك أئ                 االِفْفِ  ئصب لما معاع يا حْواب  ٱَرج 

((ْمِع تَْ ِصب  تارة ع وت قَلَّب  وال  ْوك  في االي ي  َ ْف ث والتي           في الع    
040
 

 .... :وفي باب األمر وال لي بال وك 

 ْعلََمْ          وال َّلي  أْصَعب  في الكيِك وأعَزب  ٱواألْمر  بال  ْوِك الففيفِة ف))   

((التَْشَربَْ  َ ْمراع فَبِْاَا الَمْشَرب         ْطل ْب َعْفَوه       ٱالتْعِصيَ َّ هللا و     
047
 

( ال)ــ أو العط  ــ وعدد حدرو  العطد  وَعددَّ م لدا ( ال سي ) و ار الفليل في باب 

 :ال افية َير العاملة الزاادة لفاادة العط  ، قال 

ل              وبِيَ َوي كَّ وأْو، فَلَْيسْ  تَْصع ب  ٱف))      ئسْي َوِصْل بالواِو قَْولََك ا 

((ئا              َوَسبِْيل لا َرْحب  الَمَذاِهِب َمْشَعب  والفا  ئاِسقة ث َاَذلَِك ِعْ دَ     
041
 

وأرى أكَّ م تومددة الفليددل أاوددر سددلولة ، ووضددوحاع مدد  َيرهددا مدد  الم تومددات       

 .التي أت  بعدها 
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.وما بعدها  811/ المصدر ئفس  / ي تر  -   
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. 47/ 3العي    
697

. 484/ الم تومة  -الفليل  -   
698

.442/المصدر ئفس   -   



 

 

 

 

 ألفية ابن مالك   -الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مؤلفها 

مالك العيائي ال حويهو ا،ماك اب       ــــــــــ 
044
 . 

 تسميتها
 ـــــــــــــ

 كَّ تسمية األلفية ألئَّلا أل  بي  م  الرجز 
722

 :، ومأ و ة م  قول  

 َوأْستَِعْي   هللا في أْلفِيَّْ               َمقاِصد  ال َّْحِو بِلَا َمْحِوي ْ             

 : وتسم ى أيضاع الفيصة

َِ َى بِي َ َصاَص ْ  أْحَصى ِمَ  الَكافِْيةِ         يَصْ        اما أ  ْقتََضى   الف 

 أهميتها 

 ـــــــــ

تِدَب للدا ادلرة لدك تكتدب ل يرهدا ،   ت َعد   هذه األلفية م  أهك الم تومات ال حوية ، وقدد ا 

تعلوا  ليلدا بالشدرح ، فَكو درت ادروحلا ، والحواادي عليلدا، ٱألكَّ اويراع م  الدارسي  

 تصارها ال  أبدواب ال حدو العربدي ٱور طيب العلك لسلولتلا ، ووأقبل على حفتلا أا

. 

 شروحها 

 ــــــــــــــ

 :ا ِرح  ألفية اب  مالك اروحاع اويرة م لا على سبيل الموال    

ب  هشاك األئصاري   -أوضم المسالك  لى ألفية اب  مالك  -8
728
. 
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البلعددة  -السدديوطي / ئقددل ئددا الم تومددة مدد  ) ميحتددة   -ترجمتدد  فددي الفصددل األول  - 

(. ب ت    -ب داد   -يحيى سلوك العباسي   -بفد   -المرضية ، وألفية اب  مالك   
700

. 818/ 8اش  الت وك  -ي حاج:  ليفة / ي تر  -   
701

. 8402القاهرة   -عبد المتعال الصعيدي   -حقق   -   



ارح اب  عقيل المشلور -4
724
دل  وهو ارح ل  أهميت  في الدراسات ال .  حوية ، جمع ا 

مددا يحدديد بمسدداال ال حددو ، فيدد  اددواهد قرآئيددة ، واددعرية اويددرة ال ايددة م لددا توضدديم 

 .المساال ال حوية وتعليللا 

لعيل الدي  السيوطي  -البلعة المرضية في ارح األلفية  -3
723

، ارح ميسر أللفيدة 

 . لولة بتعد في  السيوطي ع  التعمي والتعقيد ليكوك أاور ي ْسراع وسٱاب  مالك ، 

 مكانتها بين المنظومات النحوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أللفية اب  مالك مكائة ملمة بي  الم تومدات ال حويدة ، لوضدوح أسدلوبلا، ودق دة         

(هددـ 041ت )التعبيددر فيلددا ، وجددا ت هددذه األلفيددة تقليددداع أللفيددة  ابدد  معددد 
722

قددال ، 

((هدددي م تومدددة تعليميدددة لل حدددو قلَّدددد فيلدددا ابددد  معددددف  : )) بروالمددداك
721

، وهدددي أاودددر 

 .حتوت أهك أبواب ال حو والصر  ٱا  2هتماماع ٱالم تومات ال حوية ارحاع و

 منهج األلفية

 ـــــــــــــــــــ

ورد في األلفية يمائية وسبعوك بابداع مد  أبدواب ال حدو والصدر  ، فلدي تمو دل قمدة      

ال حددو العربددي ،    ق ِصددَد م لددا تسددليل الحفدد  علددى الدددارس ،  التددألي  الشددعري فددي

 :ويتضم هذا في قول  

 

ْ َعزِ                 ْوَجزف            َوتَْبس د  البَْذَل بَِوْعدف م  ب  األْقَصى بِلَْف ف م   ئ قَر 

صدلى هللا عليد  ) وقد بدأها بمقدمة حمدد فيلدا هللا تعدالى ، وصدلى علدى رسدول  الكدريك 

 : م لا قول  ( آل  وسلَّك و

دث ه َو              َحمَّ  ْب   َمالِِك                أْحَمد  َرب ي هللا َ ْيَر مالِكِ ٱقَاَل م 

                                                 
702

.  8402مصر  -محمد محيي الدي  عبد الحميد   -حقق   -   
703

/ وي تدر للمزيدد حدول ادروح األلفيدة   -مصطفى الحسدي ي الدادتي / علي علي    -مطبوع  - 

، 87ـددـ  8/88حااددية الصددباك  -اك ، الصددب  303ـددـ  8/314تددارين األدب العربددي  -بروالمدداك  

.811ــ  8/818اش  الت وك  -حاجي : و ليفة   
704

ترجمت  في / هو الشين زي  الدي  أبو الحس  يحيى ب  عبد المعطي ب  عبد ال ور الزواوي  - 

.0/471ال عوك فالزاهرة  -أبي المحاس  /   
705

،    238/ 4ئفدم الطيدب  -المقدري / امدا ي تدر. 8/314تارين األدب العربدي  -بروالماك  - 

عقد المقري التلمسائي موازئة بي  ألفيتي اب  مالك واب  معدف ، المعدال لدذارها ه دا ، لعددك تعل دي 

.بالموازئة بي لما ، وقد  ارها البحث مشيراع ألهميتلا  الموضوع المطروح  



ْستَْكِمليَ  الشَّرفا             َصل ياع على ال  بي  المصطفى           َوآلِِ  الم   م 

كَّ ألفيتد  أاودر تفوقداع مد  ألفيدة ابد  معددف ي ك  يذار م  سبق  في هذا ال وع م  الد تك ، وأ

 :سابق  ، لك   يعتر  ل  بالعميل والعرفاك بقول  

ْعدِ ٱوتَْقتَضي ِرضاع بَ ْيِر س ْفِد             فَااِقَةع ألفِية                  بِ  م 

ْستوِجبث يَ ااي ا               لَعمييَ َوْهَو بَِسْبيف َحااِزث تَْفِضييع               م 

 :ي كَّ ي تقل بعد هذه المقدمة مفصيع في أبواب ال حو ، وأوللا الكيك وتقسيمات  ، ا  قال

فِْيدث              ْستَقِْك           َوآْسكث ، وفِْعلث ، ي كَّ َحْر ث الَكلِكْ ٱا: َايم  ا لَْف ث م 

ددمة أبوابلددا ، فتقرأهددا واأئددك تطددالع اتابدداع مقسددماع  بدقددة وسددبكف أبوابدداع  والم تومددة مقسَّ

 :فمويع يذار باب األفعال بقول  . وفصوالع 

 ْفَعلي                 وئ وِك أْقبَلََ  فِْعلث ي َعلِيْ ٱبِتا فََعْلَ  وأتَْ  َويا              

وقد  لد اب  مالك في األلفية بي  ال حو والصر  ، فت داول أحدر  ا،بددال وا،عديل 

 :وَيرها في قول  

أِت م وِطياع            فذْبَدال اللَْمَزِة ِم  َواوف َويا               أْحر    ا،بدال هَد 

 :وفي ا،عيل قول  

 ْستََحْي        َصَحم أْول،وَعْكاث قَْد ي َحيْ ٱَو ْك لَِحْرفَيِ  َ ا ا،ْعيَل          

 :وفي مع ى التصري  قول  

رِ           بَِرْي       َوَما ِسَواه ما بِتَصرْي ف َحِريْ َحْر ث وِاْبل   ِم  الصَّ

صددلى هللا عليدد  وآلدد  ) بتدددأها بالحمددد ه ، والصددية علددى رسددول  ٱي ددكَّ يفددتك ألفيتدد  امددا 

 :الذي  ص   بلذه الموهبة قال ( وسلك 

دف َ ْيِر ئَبي  أ  ْرِسي                 َحمَّ َصلياع على              م       فَأْحَمد  هللاَ م 

ْ تََفبِْيَ  الِفيََرهْ                  ر  الِكراِك البََرَرْه           وَصْحبِِ  الم   َوآلِِ  ال  

العدرب  رستشلاد بآي  م  الدذار وأادعاوللم تومة م لج ئحوي متكامل ،    حفل  با 

 : ستشلاده بالقرآك الكريك قول  ٱ، فم  

ْفِسداع )) في ئَْحوِ         َوَعاِمل  الَحاِل بلا قَْد أِاد         ((التَْعَث في األرِض م 
720
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. 171/ 8ارح اب  عقيل  -اب  عقيل  -   



ْفِسِدْيَ  )) وهو قول  تعالى  ((وال تَْعو وا في األْرِض م 
727
 . 

 

 : أما الشعر ففي قول  يستشلد لموضوع المفعول ل  

وب أْل وأْئَشد وا            د         والَعْكا  في َمْصح  َعرَّ  َوقَلَّ أْك يَْصَحبَلا الم 

َمر  األْعدا ِ             ُْ   تََوالَْ   ز  َُ َعِ  اللَْيَعاِ               َولَْو ْبَ  د  الع  ال أْقع 
721
  

: فدي قولد  ( طدي ) هتكَّ اب  مالك بل ات العرب ، فدذار بعضدلا فدي ألفيتد  وم لدا ٱاما 

724
 

 ا لْر   َوَمْ  ، َوما ، َوأْل ت َساِوي ما   ِار     َوهَكذا   ْو ع َد طَي              

: اما  ار الفي  بي  المذهبي  في الت ازع في قول  
782
 

ه ْك  ا أْيَسرهْ ٱوالو اِك أْولَى ِعْ َد أْهِل البَْصَرْه        و         ْير  ََ تاَر َعْكساع  ُْ  ْخ

 

بلذا تكوك ألفية اب  مالك ااملة أبواب ال حدو ، ول دات العدرب ، لدذا أَحبَّلدا طلبدة العلدك 

تلا واددموليتلا ، مدد   دديل هددذا العددرض المددوجز ألئمدداط  التددألي  وحفتوهددا لسددلول

ددا وصددل مرحلددة زم يددة ، وجددد أ  ئاسدداع  ال حددوي ، يعددد الباحددث أكَّ ال حددو العربددي  الم 

يحاولوك بحرصف وجد  اَِ ا  مسيرت  ئحو الرقي والصمود بوج  اللح  ، والد يل مد  

حلة ع راقية ع ، وسدامية مد  مراحدل والتألي  في ال حو عبر مراحل  ، يمول مر. الل ات 

ددا فيد  مد  هفدوات ال يعيددب اوئد  ترايداع  الدداع ، يرفددد  ر ال حدوي، علدى الدرَك مم  التطدوص

و ئَّما يعيب المد لج الدذي وضدع عليد  الكتداب ، فتبقدى . حضارة األمة ، ويسمو بل تلا 

ترفددد  اتددب ال حدداة بمطوالتلددا ومفتصددراتلا رافددداع ت بددع م دد  عبقريددة العربددي، التددي

ك لتطوير الدرس ال حوي بشكل متواصل   .األجيال ، وتعزز مسيرة ا،بداع والتقدص
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ــــث                   المبح

 الثالث
هفــوات التــأليف                        

 النحوي 

 

 حددو العربددي ، الحدد  اويددر مدد  البدداحوي  الددذي  ت دداولوا موضددوع التددألي  فددي ال         

ومراحددل تطددوره ، الحتددوا وسددعلوا هفددوات متعددددة علددى هددذه األئمدداط التأليفيددة علددى 

ية مؤلفيلا ، وأصالة أفكارها  الَّ أئَّلك أاَّروا بع  السدلبيات ، ولدك أَفدل  الرَك م  جد 



العائددب االيعددابي فددي أئمدداط التددألي  ، فقددد أاددرت  مزيددات التددألي  ضددم ياع ، لكوئلددا 

 :وم  هذه اللفوات . ميع وواضحة م   يل ِسْير أعيك ال حو أئفسلك معروفة للع

زداد ميل اوير م  دارسدي العربيدة الكبدار  لدى اال تصدار فدي العلدوك ، التدي أ لَّد  ٱ -8

فيما بعد بالمادة العلمية المطروحة ، ع  طريي ا تصدار اويدر مد  المسداال ، ادذلك 

وقد  هب اوير م  المتدأ ري  : )) ة قال حاجي  ليف. ب  مالك ٱفعل اب  الحاجب ، و

 لى ا تصار الطريي في العلوك ، ويدوئوك م لا مفتصراع فدي ادل عداك يشدتمل علدى 

 تصار في األلفاظ وحشوا لقليل م لا بالمعائي الكويرة مد  ٱحصر مساال  وأدلتلا ، ب

ُع بالبيَددة وعسدديراع علددى الفلددك وربمددا عمدددوا  لددى   ُ  ُ  ُ ِفددي    لددك الفدد  ، فصددار م 

 تصروها تقريباع للحف  اما فعدل ابد  الحاجدب فدي أصدول  وابد  ٱتب المطولة ، فالك

((مالك فدي العربيدة وفيد    ديل بالتحصديل 
788
امدا عداب ابد   لددوك أيضداع علدى . 

وقد اادت هذه الص اعة تؤ ك بالذهاب لما رأي دا مد  : ))  تصاراتلك، بقول  ٱهؤال  

...((الدد قا فددي سدداار العلددوك 
784
  ا،يعدداز واال تصددار الشددديد وادداك قصدددهك مدد. 

: التسددليل علدددى الدارسدددي  وتمكيددد لك مددد  الحفددد  واالسدددتيعاب، يقدددول ابددد   لددددوك 

 تصروا اويدراع مد   لدك الطدول مدع ٱوجا  المتأ روك بمذاهبلك في اال تصار ، ف))

قتصددارهك علددى ٱاسددتيعابلك لعميددع مددا ئقددل امددا فعددل فددي اتدداب التسددليل وأموالدد  و

دل وابد  الحاجدب فدي المقدمدة لد  المباد  للمتعلمي  ام ا فعدل الزمفشدري فدي المفص 

))...
783
 تصدداراتلك هددذه قصدددوا مدد  ورا  تأليفلددا التسددليل  الَّ ٱوعلددى الددرَك مدد  . 

ل مفتصراتلك  لى طيسك يتعذر حلَّلا   الَّ بعدد الفدزع  لدى ))  أئَّلك لك يفط وا  لى تحوص

 بعدد الرجدوع  لدى الشدروح ويتعسر على هؤال  الكش  ع  َوامضلا  الَّ . المشاين 

((والحوااي 
782
. 

مددزا علددك ال حددو بددبع  العلددوك التددي العيقددة للددا بمددادة ال حددو ، امزجلددا بالعدددل  -4

الم طقددي الفلسددفي ، فععلدد  هددذه التدداهرة ال حدداة يتوسددعوك فددي ئتريددات التعطددي 
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.8/78اش  الت وك  -حاجي  :  ليفة   -   
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. 8404/31روتبي  -م شورات المكتبة األهلية  -ئترات في الل ة وال حو  -ط  : الراوي  -   



قدد اليتصدل بدالتواهر ال حويدة )) الدرس ال حوي فاادة بل ت رقد  فدي ال مدوض و 

م  األحياك ال م  قريب وال م  بعيد وهذا ما ج م  لي  الكويدر مد  ال حداة  في اوير

اح هذه الشروح  ((المتأ ري  وواضعي الشروح ، وا ر 
781
 . 

عدك تفصصا بع  المؤلفات بمساال ال حو  اتلدا أو م فدردة وحددها ، بدل مزجدوا  -3

ى ال حدو فمدا معلا الصر  ، والبيَة أحيائاع ، و  ا ق ل ا  كَّ الصر  هو األقرب  لد

 لدك واضدم . بال المؤل  يععل البيَة هدي األ درى مشداراة ال حدو فدي اتابد  ؟ 

بد  هشداك فدي ٱ كَّ : ))  قدال الط طداوي . بد  هشداك األئصداري في اتاب الم  دي  

الم  ي لك يق  ع دد المسداال ال حويدة ، فت داول بعد  المسداال البيَيدة ، ال لتقليدد 

..... ((السابقي  مد  ال حداة 
780

ولدك أ ادر بعد   لدك فدي : )) ، لدذا قدال ابد  هشداك 

اتابي جرياع على عادتلك بل ألئي وضع  الكتاب ،فادة متعاطي التفسير والعربيدة 

((جميعاع 
787
ب  مالك أيضاع في م تومت  المفتصرة ، فقدد ضدم  لا بابداع ٱوهذا ع د . 

 : في الصر  مازجاع  لك مع مساال ال حو في قول  

ْر  َواِ ))     َُ ر  بَِرْي      وَماِسَواه ما بتَْصِرْي ف َحري َح (( ْبلَ   م  الصَّ
781
 

لا بشدأك هفدوات بعد  التدألي  فدي ال حدو ، و ئَّمدا ت  ولك تك  هذه ال قاط التي سعل       

توجددد دراسددات اويددرة ، م لددا دراسددة العيمددة طدد  الددراوي عقددد فيلددا ألسددباب ضددع  

  وصل   لي دا أاودر اتدبلك ، وأ  عتمدد عليلدا التألي  ال حوي ع د متأ ري ال حاة ، الذي

 ت  ، وقدد أورد ( ئترات في الل ة وال حو ) في الدراسات ال حوية ،    ت اول في اتاب  

هذه ال قاط ، بشي  م  اال تصار للفاادة، وهي اما وردت في اتاب ئترات في الل دة 

 : وال حو 

سديما فددي المتدوك التدي وضددعلا ا،يعداز الشدديد  لدى حددد  ا، ديل بالمقصدود وال -8)) 

 .   ستشلد بما اتب  اب  الحاجب واب  مالك ٱالمتأ روك ، وقد 
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. 430/ئشأة ال حو  -الط طاوي  -   
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. 012/ 4م  ي اللبيب  -اب  هشاك   -   
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. 471/البلعة المرضية   -السيوطي / ئقيع ع   -   



ا في ترتيب المساال ووصد  القواعدد ال حويدة ، وأ دذ موداالع علدى  لدك  -4 عدك التدرص

 .     ارح المقدمة األجرومية 

، وقدد  الفلد بي  مساال هدذا العلدك ومسداال مد  علدوك أ درى التمدا الحاجدة  ليلدا -3

 . أاار  لى ارح األزهري على األجرومية دلييع لما  هب  لي  م  رأي 

 .  عدك الموازئة بي  مقدرة الطالب وما حشد م  مساال عويصلا وسلللا  -2

 .حشد القيود الكويرة والرموز العديدة في العبارة القصيرة والسيما التعاري   -1

 . جوهر العلك بفاادة  الم اقشة على األلفاظ  مما اليعود  لى  -0

التوسددع فددي ال تريددات التددي اليعت ددي الطالددب مدد  وراالددا فاادددة علميددة ، االت ددازع  -7

 .... على  عراب جمع المذار السالك 

... ((االعتماد على األمولة العافة المكررة ، و همال الملك م  الشواهد  -1
784
   

أي في بع  األصول الل ويدة ر) واذلك األمر مع األستا  عباس حس  في اتاب        

ه  مد  ( وال حوية  ، فلو يرى أك  ه دا  ادوااب علقد  فدي آرا  بعد  العلمدا ، فشدوَّ

جمالية الروح في اتبلك ال فسدية ، وجعلد  طريدي ا،صديح فدي هدذا المعدال طدوييع ، 

 :ويرى أكَّ هذا يرجع لتأيير طاافتي  مفتلفتي  وهما بحسب رأي  

لتددي أحبدد  الل ددة ، وأسددرف  فددي ا، دديص للددا ، فقصددرت هددي ا: الطاافددة األولددى )) 

دك بالقدديك . تفا  الوسداال لصديائتلا ٱجلدها في  لك لدا ضدلَّ  الطريدي ، فزعمد  التمسص

م والعمددود عليدد  فددي َيددر ميي ددة ، والوقددو  ع ددده فددي َيددر تصددر   فددي َيددر تسددمص

..... ((جتلاد ٱو
742
زمد  فدي قواعدد ال حدو وهذا أمر ليا باللي   فيمدا يبددو ، ألكَّ الت.  

وعدك المروئة في الرأي العديد ، و ْك ااك صواباع ي صع ب م  المادة ويزيددها تعقيدداع ، 

ويعطددي مدددلوالع عكسددياع بددأكَّ ال حددو مددادة جامدددة اليمكدد  تطويرهددا ، وهددو رأي مددردود 

 : اما قال األستا  عباس حس  . وأقول بضيلت  

عاراع ، وعلددك الكدديك والم طددي العدددلي طريقدداع ، جعلدد  الفلسددفة ادد: الطاافددة الوائيددة )) 

فلقدي هدذا األمدر رواجداع فدي ال فدوس ، . ستفدم   لك في اويدر مد  بحويلدا الل ويدة ٱو
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.0، 1/ 8418القاهرة   -رأي في بع  األصول الل وية وال حوية  -عباس : حس   -   



زدادت المؤلفات التي أاورت م  مزج  مع ال حدو ، فبدال وا فدي أحكداملك وأسداليبلك ٱو

.... ((التي أضدعف  حقدااقلك 
748
فلسدفة األ درى وهدذا العددل الم طقدي ، وأسداليب ال.  

ئعكدا أيرهدا علدى ٱالتي  الد ال حو بعض  ، أدى  لى ئتااج َير حميدة بع  الشدي  

لادد  بلددذا األسددلوب ، فَصددع ب فلملددا ، و ئحدددر ٱمؤلفددات المتددأ ري  ال حويددة ، التددي م 

 . مستواها الموضوعي 

وم  هذه الدراسات أيضداع ، دراسدة األسدتا  ادريك حسدي  ئاصدم ، التدي حددد فيلدا      

 :جملة م  السمات البارزة في اتب ال حاة وهي ااآلتي 

سد  األسدلوب وراداقة العبدارة ويمكد  ميحتدة  لدك فدي  -8))  الدقة في التعبير مع ح 

 .اتب اب  مالك واب  هشاك 

 .ميزمة ال حاة لعبارة والمات تكور في ألفاظلك ، وتتكرر في أحاديولك  -4

 ْك ادا  هللا تعدالى ) رك  لك عادة بقدوللك اورة الوعد بشرح مسألة أو موضوع ويق -3

اا مدويع ، وادذلك التدذاير بمدا سدبي أْك ادرحوه فدي (  ويكور  لك في أسلوب ابد  السدر 

 .فصول سابقة 

ا،حالة  لى اتب أ رى سوا  للمؤل  ئفس  أك لمؤلفي  آ ري  وئرى  لك بوضوح  -2

((ألبي البراات ب  األئباري ( أسرار العربية ) في 
744
. 

ئتاب  مؤلفات متدأ ري ال حداة، يل دي ٱوليس   اارة البحث  لى هذه اللفوات التي      

ت بلدا حضدارة األمدة ،  أهمية هذه المؤلفات ، وفاادتلا التاريفية ، بل  ئ لدا مرحلدة مدرَّ

دددت م لدددا طدددرت العصدددر ئفسددد  ، بتدددأيير عوامدددل ملمدددة ، قدددد تكدددوك بيايدددة ، أو  وتعسَّ

أمدددا البيايدددة فددد كَّ البيادددة المحيطدددة بعلمدددا  الل دددة .  اجتماعيدددة أو ماديدددة ، أو تعليميدددة

متازت بمت يدرات ٱ، وما تيها ، ( الفاما والسادس والسابع ) المتأ ري  في القروك 

 تيط الحضداري الكبيدر الدذي اويرة متدئية تارة ، وجيدة أ رى ،    تأيرت الل ة بدا 

وقواعدددها ال حويددة عدد  أوااددل  هتمدداملك بكتابددة الل ددة ،ٱزداد ٱأدى  لددى فسدداد الل ددة ، فدد

 .ال حاة والل ويي  حتى عصر االستشلاد الل وي 
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. 347/م اهج التألي  ال حوي  -اريك حسي  : ئاصم   -   



أمددا االجتماعيددة ، فلددي عددزو  طلبددة العلددك فددي معتددك األحيدداك عدد  دراسددة         

المطددوالت مدد  اتددب األقدددمي  ، ألكَّ مؤلفدداتلك اائدد  طويلددة ، ومتعمقددة فددي المسدداال ، 

دفة ع و ئَّمددا ادداك لتدددئي الحالددة المعااددية ، والعلددل ال حويددة ، وهددذا األمددر لددك يددأِت مصددا

 تصار هذه المطوالت تسلييع للدؤال  وَيدرهك ٱقت ا  الكتاب ، صار الزماع ٱوصعوبة 

. 

أما التعليمية ، فكائ  َاية أاور المتأ ري  التسليل علدى الطلبدة ، وتدأمي  حفتلدك      

ا المتدأ ري  ،    ئعددهك المادة المفتصرة ، وئلح  هذا في اويدر مد  المؤلفدات لعلماا د

فددذكَّ : )) يشديروك  لددى  لدك فددي مقددمات مؤلفدداتلك مد  مددا أادار  ليدد  ابد  بابشددا  قداايع 

.... ((ال رض م  هذه المقدمة التسليل والتوطاة 
743
 . 

وبعد هذا فذكَّ هذه المؤلفات الفالدة في تراي دا ال حدوي ، ت َعدد    يدروة هاالدة اليمكد        

ت  ا  ع لا ، ألئَّلدا ترسدك حقيقدة ال حدو العربدي فدي مرحلدة ملمدة مد   َفاللا ، أو االس

 .عمره ، م ذ ال شأة وصوالع  لى زم  تألي  ال  اتاب 

وقد بذل علماؤئا األِجيَّ  جلوداع مض ية ، ومضياة في سدبيل  ظلدار هدذه المؤلفدات     

، ولسدد ا ، وبيدداك ميزاتلددا وتسددليل مقاصدددها ، وفددي عصددور متواليددة جددييع بعددد جيددل 

مم  أف وا لذيدذ حيداتلك  دمدة للعربيدة وعلوملدا ، فدأ  ؤلادك   بأفضل م  علماا ا األجي

األماجد م  علما  األمة أعطدوا العربيدة جلدداع مضداعفاع ، وزرعدوا جدذوره  فدي رِحدك 

األمددة ، فأي عدد  يمدداره  أجيدداالع مدد  العلمددا  ، أئددارت طريددي عطددا  أؤلاددك األفددذا  ، 

فسدد  ، وفددي ا،صدديح ، والتعديددد ، والتطددوير فددي ل ددة القددرآك سددتمروا فددي الدد لج ئٱف

مددد  أمودددال الشدددين محمدددد الط طددداوي، ومحمدددد محيدددي الددددي  عبدددد الحميدددد ، . الكدددريك 

و بددراهيك مصددطفى ، وعبدداس حسدد  ، والددداتور مصددطفى جددواد ، والددداتور ملدددي 

رااي ، المفزومدي ، والدداتور أحمدد عبدد السدتار العدواري ، والدداتور  بدراهيك السدام

عبد العبدار  د ديعة الحديوي ، والداتور محم ةوالشين حسي  علي محفوظ ، والداتور

المعيبد ، والداتور محمد علي حمزة سعيد ، والداتور فا ر الياسدري  ، وَيدرهك ، ال 

 .أ لى هللا ساحات العلك م لك ، وم  أمواللك
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. 274/ 4ارح المقدمة المحسبة   -اب  بابشا    -   



 

 

البــــاب                

 الثاني

اإلصالح َالتجديد                

 في النحو

 

 :ويتضمن 

دعوات اإلصالح :  ـــل األَلالفصـــــــ

 .َالتيسير في النحو

التجـــديد في : الفصـــل الثاني 

 . النحــــو

َاقـع الدراسات : الفصـــل الثال  

 .النحوية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                

  الفصــــــــــل األَل

 

دعوات اإلصالح َالتيسير             

 في النحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دعوات اإلصالح َالتيسير                   

 في النحو

 

        

، ليا أمر صعوبة ال حو العربدي بعديدد ، بدل ي عِمدع اويدر مد  ال حداة المحدديي          

 ِكَّ ال حددو عسددير َيددر : )) ال ي سددر لددذا قددالوا و، كَّ ال حددو عسددير ال سددلولة فيدد  أعلددى 

َملد ، يسير ولك  لك يتفاوتوك في ايفية معالعة هذه الصعوبة أو الوعدورة ، ووعرَير م 

فالمحافتوك م لك والمشت لوك في الحقل التربوي يروك أك  التيسديرهو الدذي يضدم  ، 

ددتعل ك ((ل ددا ئحددواع سددلي ع تفدد  مؤوئتدد  علددى الم 
742
 فددي رأيدديو العربددي وصددعوبة ال حدد. 

 :تكم  في معموعة أمور م لا

فترى الل دة ، التطويل في اتب ال حو التي تشك ل سبباع ابيراع في جمود ال حو العربي  -أ

ل عدفيلا مزدحمدة باألفكدار والمعدائي و األصدول ال حويدة مليادة بالعلدل والتعقيدد  لدى ج

، المض وطة المزدوجة بالددالالت الل ة )) وت ْشِعر القار  بالعمود ألكَّ ، فلملا صعباع 

((زدحاماع قد يبلغ حد التفمة ٱوا،اارات واألحكاك ال حوية 
741
. 

ا،سدرا  :))فالصعوبات التي  ملِا  بلا اتب ال حداة مد  الطدول والتعقيدد تكمد  فدي    

فددددي الطددددول ، وَمددددوض األسددددلوب وعدددددك مراعدددداة مسددددتوى الدارسددددي  ي ددددكَّ أ يددددراع 

((ضطراب ا 
740
 . 

ومدد  : )) وقلددة األمولددة والشددواهد التددي توضددحلا ، فددي ضددبد القواعددد العفددا   -ب

وئع ي ب  االاتفدا  بالقواعدد مدع عددد مكدرر مد  ، العفا  ، عيوب اتب ال حو القديمة 

وال تسدمم لد  بمحااداة الكديك البليدغ ،األمولة والشواهد ال تفسم للددارس معدال التدذوت 

((وال سج على م وال 
747
. 

                                                 

1  -ب ددداد -حددو وتيسدديره فددي العصددر الحددديث فددي حراددة تعديددد ال  -ئعمددة رحدديك .د: العددزاوي  -

8441/843.  
725

.8400/481مصر  -دار المعار   -الل ة وال حو بي   القديك والحديث  -عباس :حس   -  
726

.   8411/31مصر  -في  صيح ال حو العربي   -عبد الوارث محمود .د: سعيد  -   
727

. 87/  في حراة تعديد ال حو وتيسيره في العصر الحديث -العزاوي    -   



الم طدي والفلسدفة ممدا زاد فدي  بأسدا ، األحيداكَلدب  حوية فدي أمزا القواعد ال -جـ 

الكلمددة   لددىال حدداة ئتدروا  ك   ال  ألومدا  لددك : ))  و دراادد تعقيدد ال حددو وصدعوبة فلمدد  

وقدد  ،ويدزاد عليد   األصدليلحدي  لدك (  َعدَرض )و ( أصدل )و أ ( جدوهر )أئ لدا على 

ليطددرد للددك هددذا  وا،دَدداك ، دالوا،بدد ، ا،عدديلوضددع قددوائي    لددىاهددك هددذا ال تددر أدَّ 

((الفلسفي  األصل
741
فدي حرادة  )وقد عقد الدداتور ئعمدة رحديك العدزاوي فدي اتابد   .

 . فيلا وأفاضللذه المسألة ( تعديد ال حو وتيسيره في العصر الحديث 

ومتددوك جعدل ال داس يتددذمروك مد  صددعوبة  ،حتوتدد  مد  مطدوالت ٱوالعربيدة بمدا       

هددذا ال حددو تيسددير   لددىالحاجددة  ُ   جددل  لددك تمددا  ومدد  أ: ))   وتعقيددد مسدداال ،ئحوهددا 

الدارسدي  حتدى تصدبم عمليدة التعلديك العداك  أفكدارفلداك وربدد وتسليل  وتقريبد  مد  األ

((ال َير وعر وال عسيرقريب الم  أمراع 
744
. 

 ما معتك ال حداة القدد لك َّ  ،وتقليا قواعد ال حو  ،والتيسير ال يع ي اال تصار         

ل علدى ي سدل   األمدر لك أكَّ ظد َّ  ، تصارث ٱئ   أعلى  األمر افَِلم و قرك الرابع وما بعدهفي ال

بدأ وضع المفتصرات في ال حو والصدر  للمبتدداي  ))  : ك لذاالدارسي  الحف  والتعلص 

دالواضدم وبسدد المدادة ال حويدة دوك تَ  ا،يعدازوي لب على هذه المفتصرات  ع فدي وسص

((محضاع  اللد  م لا تعليماع  وااك ،العلل والعوامل 
732
. 

فععلددوا  ، واوددرة العلددل والعوامددل فيدد  ،آمدد  جيددل مدد  ال عدداة بصددعوبة ال حددو        

قددد  ،رات فدي ال حددومفتصددمد  ال أئمدداطفتلدرت  ،يفتصدروك الكتددب ويدوجزوك فيلددا 

دد   لددىحات ددا ئبرى ئ  ٱفدد .  م لددا الفصددول ممددا ال يحتاجدد  المددتكلك مدد  العلددل والعوامددلذِ ح 

وعدرض المدادة ال حويدة دوك  ، الواضدم ا،يعدازفتصرات التي َلب عليلا وضع الم

 ، محضداع  اع يوالتوسع في طرحلا وااك اللد  م لا تعليم ،الفوض في علللا وعوامللا 

ارتفع  مع ئلاية القرك الودائي ))   ال حو المتعددة  أبوابك قدرة على فلك يعطي المتعل  

وتعليقدات  ، فدي صدور آرا  أحيائداع تتلدر   دذتأأصوات تطالدب بتيسدير ال حدو  تقريباع 

                                                 
728

.43/ المصدر ئفس   -   
729

.3/ ئحو التيسير  -العواري   -   
730

  -رسدالة ماجسدتير  -محاوالت حديوة في تيسير ال حو العربي   -قاسك عبد الرضا : ااصد  - 

. 310/ 8412جامعة البصر ة      -الية اآلداب   



كل ولكدد  الدددعوات تعدداوزت هددذه اآلرا  وظلددرت بشدد ...لددبع  علمددا  الل ددة وال حددو

حددول ا تصددار القواعددد ال حويددة  معتملدداويددور  ،عملدي فددي اتددب التددراجك والطبقددات

((سددرةف مي   سددللةف  وتقددديملا فددي صددورف 
738
مقدمددة فددي ال حددو لفلدد  ) ومدد  هددذه الكتددب . 

(راألحم
734
(مفتصر في ال حو للكسااي)و ،

733
مفتصر ئحدو المتعلمدي  للعرمدي )و،  

(هـ441ت
732
د  بدال حدو  المدوجز فدي  )و،  (رااالس 

731
بد  ال حداس ت التفاحدة  )، و

(هـ337
730

(العمل للزجاجي)و، 
737

 با،يضداحمدا يسدمى  أو (في ال حو ا،يضاح )و، 

علي الفارسي ألبيالعضدي 
731
(ب  ج يلمع في العربية  الص )و، 

734
لى جائدب هدذه وا .

ك آ ر في التألي  م  أجل تسليل عملية الحف  والتعلص  أسلوبظلر  ،الكتب المفتصرة 

يدك  ، أقددملا حمدد م تومدة الفليدل بد  أ   د  َعدوهو الم تومات التي ت   أالَ .على طلبة العلك 

(هـ180ت)م تومة الحريري
722

 ظاهرة المفتصدرات  ك   (ا،عرابملحة ) المسماة بـ

في تطويدل وتضدفيك  ا،سرا امحاولة لعيا ظاهرة )) :مات ال حوية تبقىوالم تو ،

عتبارهدا محداوالت ذئ د  يصدعب آالمؤلفات ال حوية واورة الشدروح التدي قامد  عليلدا ف

لقددد أ طددأت هددذه المتددوك الطريددي  ،التددي تسددتحي التقددويك  مدد  هددذه العلددة  ا،صدديح

اللدذي   ا،يعدازل ة في التكويد  و م  مبا  لي ئزلق  ٱبما  ا،صيح أوالصحيم للعيا 

بسددبب مددا فرضددت  قيددود الددوزك  ،بل ددا حددد ال مددوض والتعقيددد  اصددة فددي الم تومددات 

((والقافية
728
د ها آ دروك محداوالت تيسدير مد لك الدداتور ادوقي ضدي  الدذي وقد َعد .

التيسدير ال يكدوك بتصدفية  المفتصرات م  بدي  محداوالت التيسدير ألك  )) أك  ااك يرى 

                                                 

1 .24/مصر ب ت -دار المعرفة -العربية وعلك الل ة الب يوي -حلمي :  ليل  -  

2 .عز الدي  الت و ي -بتحقيي -مقدمة في ال حو  -األحمر  -  

3 .4/802ب ية الوعاة  -السيوطي  -  

4 .14/الفلرس   -اب  ال ديك  -  

5 .8401-بيروت -مصطفى الشويمي -تحقيي -الموجز في ال حو -اب  السراا  -  

6 .8401 ب داد -اورايا عواد  -تحقيي -التفاحة في ال حو  -( هـ337ت)اب  ال حاس -  

7 .8412علي توفيي الحمد دار األمل -تحقيي  -العمل  -أبو القاسك : الزجاجي  -  

8   -القداهرة  -حس  اا لي.د -ـ تحقيي -ا،يضاح العضدي  -(  هـ 377ت)أبو علي : الفارسي  -

.، وسمي العضيدي ألئ  ص   م  أجل عضد الدولة العباسي  8404  

9 .8414ب داد -حامد المؤم  -تحقيي -ع في العربية اللم -أبو الفتم عوماك : اب  ج ي  -  

10 .وما بعدها  802الوالث م  الرسالة ص  لالفص/ ي تر -  
741

. 23/ في  صيح ال حو العربي   -عبد الوارث . د: سعيد -   



(( تقطيعلاالقواعد و
724
فكدروا  ،واضعي هذه المتوك والمفتصرات  ذك  ومع هذا ال  ف 

 ،ال حدداة اددعروا بصددعوبة ال حددو ألك  ه أو تحسددي  مددادة ال حددو للدارسددي   صدديحفددي 

فدي القدرك الفداما اللعدري  األهك بدأت فعيع  ا،صيحلك  مرحلة .  ووعورة مساال 

 ،مد  ا،يعداز و اال تصدار  بددالع  يحوا،صدبدأ التفكير يأ ذ جائدب ال قدد    ،وما بعده 

ومعاصدره ،  (هدـ144ت)اب  مضدا  القرطبدي ،ل هذه المرحلة العديدة وأفضل َمْ  موَّ 

 (.هـ141)اب  راد

 ،عربدي و صديحلاو ر الحديث عد  تيسدير م داهج ال حدو الوفي العصر الحالي اَ         

اوالت جددادة ومحدد،وبددرزت فددي سددبيل  لددك دعددوات ،وتيسددير قواعددده علددى الدارسددي  

وأ رى َير جادة متأيرة بما في الل ات األ درى مد  سدلولة  ،َايتلا الب ا  والتطوير 

فددأئزل اتابدد   ،هللا  حباهددا ددة التددي لددا اللص وأئَّ ،سددر مت اسددي   صددااا الل ددة العربيددةوي  

 .هللا بذ كوسيوضم البحث  لك ،ت هذه الل ة ع  َيرها م  الل اترْ وفَ  ،العزيز بلا

سدا لا تقدوك علدى أأئَّ ،على دعوات التيسير والمحاوالت قديملا وحديولا  والميح     

وقدد أجمدل الدداتور ئعمدة رحديك العدزاوي هدذه  ،مشتراة تلتقي ع دها هدذه المحداوالت

ولزيدادة  ،(في حراة تعديد ال حو وتيسيره في العصدر الحدديث ) المشتراات في اتاب 

الفاادة ئلفصلا باآلتي
723
: 

 . ل ا  العامل-8))

 .تحديد موضوع ال حو -4

 .االعتماد على القرآك في رسك صورة ال حو -3

 .التفسير الف ي للعملة -2

 .االستفادة م  الموروث ال حوي -1

 .االعتماد على الم لج الوصفي -0

 .تحليل ئتك العملة -7 

 .ال حو أبوابت سيي   عادة -1
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87/  8410مصر   -تيسير ال حو التعليمي قديماع وحديواع   -اوقي . د: ضي   -   
743

.وما بعدها  847/ ال حو وتيسيره في العصر الحديث في حراة تعديد  -العزاوي  -   



 .لصحة ال طي ا،عراب -4

 ((. حذ  زوااد وعقد اويرة -82

  لددى والتيسددير مشدديراع  ا،صدديحموضددوع ،يدددرس البحددث فددي هددذا الفصددل  و         

 يتطلدب وقتداع  األمدرهدذا  ألكَّ ،دوك ال دوص فدي مضدائ لا  وأصدحابلامحاوالت التيسدير 

د دْ رِ ْسدألك  يألئ   هأعتذرف ،وربما اليسع معال البحث للحديث ع    ،ُع  طويي وجلداع   لَّ ا 

الدذي ،لموقد  البحدث  تعزيدزاع  أساسديات بدبع   ت اولد  و ئما ،ما يتعلي بباب التيسير 

 .تطور ال حو العربي في مراحل  المفتلفة  يبات  لىيسعى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ                      المبح

 األَل
  اءمن دعوات القدم                   

ــاء )                 ــن مض ــد   َاب ــن رش اب

 (القرطبي 

 

   اددعروا ،ال حددويي  بأقددل ح كددة أو درايددة مدد  محدددييلك لدديا القدددما  مدد               

لكوئدد  عسدديراع علددى ، بحاجددة ال حددو العربددي  لددى  صدديح وتسددليل فددي بعدد  أبوابدد  

الدارسدي  لمددا فيدد  مدد  تطويدل وتدددا ل فددي موضددوعات  أو مدع موضددوعات مدد  علددوك 

اأفضدل مدا ، بد  مضدا ٱلدذا بدرزت محاولتدا ابد  رادد و، أ رى االم طي ، والفلسدفة 



وسد بدأ بمحاولدة ابد  . يمول مرحلة ال قد وا،صيح العديدة على ال حاة في عصريلما 

وال الدب علدى التد  أك  ابد  رادد قدد سدبي : ))راد ألكَّ مكتش  اتاب اب  راد يقول 

هذا فضي ععد  أك  اتابد  يتعداوز اتداب ،اب  مضا  القرطبي  لى طرح هذا الموضوع 

قتصر على الدعوة  لدى  ل دا  ئتريدة العامدل فدي ٱ ب  مضا  الذي (الرد على ال حاة )

بي ما ئشر فيلسدو  قرطبدة صدياَة جديددة تمامداع لب يدة ال حدو العربدي اعتمددت ، ال حو 

...((الترتيب الم طقي
722
. 

محاولة ابن رشد -أ 
7 1
 

علددى اتدداب ( 4228)تَددكَّ العوددور فددي موريتائيددا فددي بدديد الم ددرب العربددي عدداك       

وئشدره علدى ،ااتشف  الداتور محمد عابد العابري،ب  راد   (الضروري في ال حو )

(األئترئدد  ) علددى اددبكة المعلومددات (  4223) اددكل مقدداالت عدداك 
720
والكتدداب امددا . 

   عدادة ب دا  ال حدو العربدي بحيدث يصدبم امدا قدال ـدـ ابد: )) يقول العابري عبارة ع 

تعليمداع وأادد تحصدييع وأسدلل ( الطريقة العلميدة) األمر الص اعي  أقرب  لى: راد ــ 

((للمعدائي
727
وقددد اعتمددد ابدد  راددد فددي ئترتد  ترتيبدداع جديددداع لب يددة ال حددو مسددت داع  لددى . 

وقسدك ، ابتدأ م  تقسديك الكديك وصدوالع  لدى مسداال ال حدو األ درى ، الترتيب الم طقي 

دِر  مد  تقسديك للكديك  لدى اسدك وفعدل وحدر   دا ع     ،الكيك تقسديماع يفتلد  تمامداع عم 

صياَة جديدة تماماع لب ية ))   لى د مِ م  مفرداع ومراباع يقول العابري  ك  اب  راد عَ قس  

بحيث يكوك م لج التألي  في ال حو العربدي ، عتمدت الترتيب الم طقي ٱال حو العربي 

م طلقداع مد  تقسديك الكديك  لدى مفدرد  (مشتر  لعميع األلس ة)مساوياع للترتيب الذي هو 

((امدا اداك عليد  الحدال م دذ سديبوي  ، سدك وفعدل وحدر  ٱوليا  لدى ، ومراب 
721
  ،

                                                 
744

مقا ل علدى  4223  -اب  راد ومشروع الت يير  -محمد عابد . د: العابري  –( أئترئي  )  - 

)الموقع  www .aljacri abad . net  . )  
745

سير أعيك  -الذهبي / ترجمت  في  -هو أبو الوليد محمد ب  أحمد ب  راد القرطبي المالكي  - 

  -هدية العارفي  في أسدما  المدؤلفي  والمصد في    - سماعيل بااا : ، والب دادي  84/128ال بي  

. 4/11  8411  -بيروت   
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هدد  ابد  : )) وي تقل العابري محددداع هدد  ابد  رادد مد  تدألي  هدذا الكتداب فيقدول 

( قد استوفي ) فال حو العربي في ئتره ، راد ليا تدار  مسألة م  المساال ال حوية 

 ما عيب  هدو أك  موضدوعات و ئ  ، جميع مساال  في معال في  للزيادة على هذا المستوى 

رعدى فيلدا الطريقدة التدي تععدل مد  ، وجميع جزايات  ت عدرض بصدورة ال ت ومساال  ،

((علمداع يسدتحي هدذا الوصد ، ايفمدا اداك ميددائلا ، معموعة م  المعار  
724
وابد  . 

ويسير على وفي أساس م لعدي فيبددأ امدا ، راد يريد لل حو أْك يساير العلوك األ رى 

((سدديد مدد  اددل اددي  قبددل المراددبالب))بددـ :يقددول
712
فاالبتدددا  باأللفدداظ المفددردة يددك . 

المرابة ــ يع ي بلا العمل ــ هذا هو المبدأ العلمي الذي أست د  لي  ، وقد ص َّ  قوائي  

واأل در ، ِصْ   يفا األلفداظ المفدردة التدي تترادب م لدا العمدل ، ا،عراب ص في  

العمل ئفسلا ايف
718
. 

 :  ا،عراب بالشكل اآلتيوقد صاغ اب  راد قوائي

 :قوائي  القول الفبري البسيد َير المقيد  -8)) 

سدك يكدوك  بدراع أو م فبِدراع ع د  مد  َيدر أْك يدد ل علدى العملدة الفعدل والحدر  ٱال 

ْتلَر،عامل  قَّدر وال م  ) وئاادب الفاعدل ، والفاعدل، المبتددأ والفبدر : فلو مرفدوع ، ال م 

 (.لما بالفعل عتبار الفاعل وئااب  مفبر ع ٱب

 :قوائي  القول الفبري المقيد باألفعال وهي  مسة  -4

 .بتدا  و بر د ل عليلا ااك وأ واتلاٱال جملة م   -8

أو أ واتلدا مدد  أفعددال ( أْعلَْمدد   ) أو ( ظَ َْ دد   ) ادل جملددة  بريدة د ددل عليلددا لفد   -4

ة الفبرية ئصدب  المبتددأ فأكَّ هذه األفعال   ا تقدَّم  في ترتيب الكيك في العمل، ال فا

فددذْك توسددط  بددي  المبتدددأ والفبددر وتددأ رت ع لمددا جدداز ( ظَ َْ دد   زيددداع قاامدداع ) والفبددر

 .وزيداع ظَ َْ ت    م طلقاع ، زيد ظَ َْ    م طلي ث: تقول : والرفع  بال ص
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فذْك ااك فيد  األلد  والديك فلدو مرفدوع ، ( باا أو ئعك ) ال اسك ج ا د ل علي   -3

واآل در أئَّد  ،أئَّد  مبتددأ و بدر: وللك في رفع  مدذهباك أحددهما ، ْعَك الرجل  زيدث ئِ : مول 

و ْك ااك االسك الذي قيد ب عك أو باا ئكرة فلو م صوب والمفصا لد  .  بر المبتدأ 

 .وال يقيد بلذي  الفعلي   ال  أسما  األج اس  . ئعك رجيع زيدث : مرفوع 

وال ، ئحو َحبَّدذا زيددث فلدو مرفدوعث (  ا ) بـ ( موصوال ع  َحبَّ ) سك أ   بر ع   بـ ٱال  -2

أحددها . مدذاهب  ةولل حاة في  يييد. يقع هذا االسك أبداع في ايملك  ال  مؤ راع ع  َحبَّذا 

 .والوالث على أئَّ  فاعل يرفع َحبَّذا ،والوائي على أئَّ   بر ، على أئَّ  مبتدأ 

 

ومددا أاددب   لددك مدد  األفعددال فذئَّدد  ( قددارب   عسددى أو ادداد أو) سددك د ددل عليدد  ٱاددل  -1

ئحدو (أكَّ )والفبر في هذا القول   ا ااك فعيع مع عسى فداألجود أْك تكدوك مدع ، مرفوع 

وقدد .اداد زيددث يدد ل المدي دة :وأما ااد فاألجود أْك تكوك ب يدر أك ،عسى زيدث أْك ي عم 

 .ير أيؤساع عسى ال و:سماع في مول قوللك ٱعسى يقع الفبر مع 

 :قوائي  الفبر المقيَّد بالحرو  وهي أربعة  -3

، ال قول مؤل  م  ابتدا ف و بر د ل علي   كَّ وأ واتلا فذكَّ المبتددأ يعدود م صدوباع  -8

 ... كَّ زيداع م طليث : ويبقى الفبر على حال  مرفوعاع ئحو 

لدد  فددذكَّ المبتدددأ يبقددى علددى حا، ال افيددة ( مددا ) اددل جملددة  بريددة د ددل عليلددا حددر   -4

مدا ) وي تصب الفبر على ل ة أهل الحعداز  ال  أْك يدد ل علدى ( ما زيدث قااكث ) مرفوعاع 

 (... الَّ ) حر  ( 

سدك جد ا ٱفذْك اائ  دا لة على ، ال افية ( ال ) ال جملة  برية د ل عليلا حر   -3

: ولدك سك فواحد وتب ي  على الفتم اقٱواالسك ا( ال ) وأردئا است رات ال في فذئَّك تععل 

 ...ال رجَل في الدار

التي للتععدب فذئَّلدا ت صدب االسدك المتععدب الواقدع ( ما ) ال جملة  برية ق ي َدت بـ  -2

، ما أْحَس   زيدداع : فيقول في التععب ، تمييزاع بي  هذا الشكل واكل ال في ، في العملة 

زيدددف ؟   مددا أْحَسدد َ :  وتقددول فددي االسددتفلاك ،( لددك ي ْحِسددْ  ) زيدددث  مددا أْحَسدد َ : فددي وفددي ال 



امدا ، وفعل التععب هذا اليب ى ع دهك م  الفعل الرباعي  ال  بأادد أو أاودر . فت فف  

 ...وأاورهك أدباع وأادهك بياضاع : والشااع أكَّ تقول،اليب ى م  الفلي واأللواك  الَّ اا اع 

قي د باالسك  -2  ( .يقصد األلقاب . ) قوائي  الفبر الم 

،   التدي هدي ألقداب ،  قيدود األفعدالقيدود األسدما:  بمع دى أقسداك ـ  ـ بداسوهي ييية أق

 : سما  التي هي تعمل عمل الفعل قيود ا 

 

 :سما  قيود ا  -8

والمضددا  يعددرب ، سددك تقييددد ا،ضددافة فالمضددا   ليدد  مففددوض ٱسددك ق ي ددد بٱاددل  -8

وم  هدذه األسدما  مدا ، ضاربو زيدف ، َيماع زيدف ،َيك  زيدف :بذعراب  الذي يفص  ئحو

 .اوير م  الترو  و، اب  ، مول : الي فك م  ا،ضافة ئحو 

سك على جلة ال ع  فذئَّ  تابع في  عراب  للموصو    ا اائ  الصدفة ٱال اسك ق ي د ب -4

فددذْك اائدد  الصددفة ئكددرة  والموصددو  معرفددة . والموصددو  ايهمددا ئكددرة أو معرفددة 

 ...جا ئي زيدث رااباع . الع اي سمَّى حَ ئتصب  الصفة ائتصاب الم صوب الذي ٱ

سك ج ا م  أج داس العددد ق ي دد بمعددوده مد  الحدادي والعشدري   لدى التسدعي  ٱال  -3

ومدا وقدع ، فذكَّ  لدك االسدك م صدوب ، وقع معمي عفي القول الفبري م َفصَّا ب وع  

سدك ٱ در بسك واحدد مد  ج سد  واآلٱاألول ي ميَّز ب،م  الويية  لى العشرة فلو مففوض 

 ...اقولك هذه عشروك درهماع ، وهذه  مسة دراهك، جمع 

دا بمادتد  ٱال  -2 فذئَّد  ، أع دي بمحل د ، سك ئوع وقع  براع فدي العملدة الفبريدة م َفصَّ

والففدد  علددى ،يعددوز فيدد  ال صددب علددى التشددبي  بددالتمييز الواقددع فددي جدد ا الكميددة 

،  عدوت مرفوعداع  فال عد  مرفدوع  أع دي  ْك اداك الم، وا،تباع على ال ع  ، ا،ضافة 

علدى ، هدذا  داتكث حديدداع : و ْك اداك مففوضداع فمففدوض ، و ْك ااك م صدوباع فم صدوب

[ يييدة المعدائي ] حتمدل ٱألئَّد  ، وحديددث علدى الصدفة، وحديدد فعلدى ا،ضدافة ، التمييز 

))
714
( ي  هدذا ال حدو الصد اع) اب  راد بالتأايد مرة أ رى علدى أكَّ  :  )) وقد  تك . 

دز فيد  علدى ا،عدراب هدو أئفدع وأيسدر فدي تعلديك  الذي قدَّك بد  مسداال ال حدو والدذي راَّ
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((وئح  ئرى أئَّ  أئفع للكبار أيضاع ، األوالد 
713
وبلذا يكوك ابد  رادد قدد حداول  يعداد  

طريقددة جديدددة لترتيددب مسدداال ال حددو العربددي دوك التعمددي فددي مسدداال  الكويددرة و دداَّ 

 .ي ا،عراب الرا  األصعب ف

محاولة ابن مضاء القرطبي -ب
71 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تمول محاولة اب  مضا  القرطبدي يدورة فدي التيسدير ال حدوي فدي رفضد  طريقدة        

وااتشدا  ، سداعياع  لدى التعديدد، ال حاة التقليدية  في سرد القواعد ، فكاك متمدرداع يدااراع 

((ال يوقل ئفس  وفكره بتقليد آرا  َيره))  :فلو، المعلول 
711
: )) وت َعدص هذه المحاولة  

قدد اسدتوحى ئتريتد  ا،صديحية ، أ طر محاولة  صديحية فدي تدارين ال حدو العربدي 

متدددت  لددى جميددع العقددد ٱوادداك فيلددا اددمول وتكامددل بحيددث ، مدد  مذهبدد  التدداهري 

((فت اولتلددا بالَحددل  والتيسددير، والصددعوبات فددي ال حددو
710

وقددد ادد َّ القرطبددي فددي اتابدد  

، أول مددرة 8427الددذي حققدد  الددداتور اددوقي ضددي  وئشددره عدداك (الددرد علددى ال حدداة)

بعرأة لدك يسدبق   ليَّلدا أحدد مد  ،  ما يورة عارمة اعترض فيلا على أسلوب ال حاة القد

قاك بلا أبدو الفدتم عومداك بد  ج دي فدي الفصدااا ، فدي بداب  ةقبل  الَّ محاوالت يسير

(لل العربية أ ايمية هي أك فقلية ؟  ار ع)
717
ة ع دد بأكَّ هدذه اآلرا  المقتضدأرى و.  

هتدى م   يل  اب  مضا  مع ما يمتلك مد  ٱاب  ج ي ، هي التي ملَّدت الطريي الذي 

وال يأ دذ  ال  بتداهر القدرآك ،الذي يبتعد عد  التأويدل والتعليدل ،أسا مذهب  التاهري 

 .  الكريك والسص َّة 
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وهدو ، م  ئتر في اتداب ابد  مضدا  ئعدده يشدير  لدى قصدده مد  تدألي  الكتدابو      

وي بد  علدى  جمداع ال حداة علدى . التففي  ع  ااهدل ال حدوي بحدذ  مدا يسدت  ي ع د  

الفطأ
711
  . 

الذي  وضعوا ال حو حفتاع لكيك العدرب ، والقرطبي ال ي كر فضل ال حاة األواال       

ال حويي  رحمة هللا علديلك قدد وضدعوا صد اعة ال حدو  و ئ ي رأْي   : )) م  الفطأ فيقول

دوا  لحف  ايك العرب م  اللح  وصيائت  ع  الت يير فبل وا م   لك  لى ال اية التدي أمَّ

وتعداوزوا فيلددا ، لتزمدوا مدا ال يلددزملك ٱ ال  أئَّلددك ، بت دوا ٱوائتلدوا  لدى المطلددوب الدذي 

ئحط  عد  رتبدة ٱووه   مبائيلا و، لافتوعرت مسالك، القدر الكافي فيما أرادوه م لا 

((علاعا،ق اع ح
714
ولمحاولة القرطبي أهمية ابيرة في تفلديا ال حدو ممدا علدي بد  . 

والتأويددل الددذي ضددمت  المطددوالت ال حويددة بمسددااللا ، مدد  اددوااب التعليددل والتقدددير

ملد ابد  مضدا  لتفلديا ال حدو مد  صدعاب  وتعقيداتد  : )) العويصة والعسيرة وعلي  

وا آ ائلدك عدد  دعوتد  َيدر أ وظلَّددوا ، كَّ مفالفيد  مدد  ال حداة فدي زم دد  وبعدد زم دد  صدمص

يؤلفدددوك مطدددوالتلك الضدددفمة حاملدددة مدددا ال يحصدددى مددد  مسددداال  العويصدددة وعقدددده 

((رةيالعس
702
ألسدباب تتعلدي بقيمدة ، ولك تلَي هدذه الددعوة العديددة قبدوال عفدي عصدره . 

يبددو أكَّ ا،همدال الدذي : )) احترامد     وتشد   د الكوير في  جيل  و، الموروث ال حوي

وفكريدة لدك  ، واجلت  يورة اب  مضا  ااك بسبب العصر الذي سدادت  ظدرو  سياسدية

واجتدرار المدوروث ، قدر ما اائ  تشعع علدى العمدود ، تشعع على القياك با،صيح 

))
708
،  وااك تعلي ال اس بسيبوي  ، واتاب  ل  أيره على يورة اب  مضا   لدك الوقد . 

رأي ابد  مضدا  لدك يقددَّر لد  ال عداح : )) ألكَّ  ه فلك يح َ  رأيد  بدالقبول واالستحسداك

فلددك يسددتطع ابدد  مضددا  أو َيددره أْك يو دديلك ، فقددد ادداك ال دداس مشدد وفي  ب حددو سدديبوي  

((ع  
704
ومع هذا فقدد لقيد  محاولدة ابد  مضدا  فدي العصدر الحدديث رواجداع ابيدراع .  

فدي تدرى بحوداع ،   والمملدة لعلما  ال حو المحديي، ريي وقي  للا أْك تكوك فاتحة الط
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القرطبدي فدي يورتد  علدى ال حداة و. ر ويتفطى عمدل القرطبدي العليدل ي تر في التيسي

 :يب ي رأي  على ييية أرااك هي

 . ل ا  ئترية العامل - أ

  ل ا  القياس - ب

ر وضددم لا دعوتدد   لددى  ل ددا  التمري ددات َيدد، ل ددا  التمري ددات والتطبيقددات -جددـ 

(اذا موال اذا    ْ مِ  اب  ِ) العملية ئحو
703
. 

 إلغاء نظرية العامل-5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه أ          ذ القرطبدي يددعو  لدى حدذ  مدا يمكد  االسدت  ا  ع د  وي بد   لدى مدا َعدد 

فأسا دعوت  على مبدأ  ل ا  مدا يعدر  فدي ال حدو ،  جماعاع م  ال حاة على الفطأ 

والعامل  هو المسدبب فدي الموقدع ا،عرابدي للكلمدات مد  ( . ئترية العامل )  سكٱب

ال حداة  كَّ رفدع الفبدر سدبب  وجدود : والعدزك اقدول ، وال صدب ، حيث عمل الرفع 

وزاد ، أمددا رفددع الفاعددل وئصددب المفعددول فالسددبب وجددود الفعددل وهكددذا ، المبتدددأ 

لمفعدول هدو الفعدل والفاعدل الكوفيوك على هدذا القدول  كَّ الدذي عمدل ال صدب فدي ا

معددا
702
يبدددأ بذل ددا  مددا يترتددب عليلددا مدد  ،وحي مددا يل ددي القرطبددي فكددرة العامددل. 

وهدددو ي كدددر بدددأكَّ الل دددة وردت عددد  العدددرب بشدددكللا ، تقدددديرات لفتيدددة وحرايدددة 

عترض علدى تقددير اويدر مد  ٱفد. ستعمل  ب  حيث ئ طي ايم اٱو، المعرو  هذا 

 :وهو يحدد المحذوفات بويية أقساك ، ستترة االضماار الم، العوامل المحذوفة 

دِذ  لعلدك المفاطدب بد  ، ما ال يدتك الكديك  ال  بد   -أ  مودل قولدك لمد  َرأْيتَد   . وقدد ح 

فحذف  أوجز وأبلغ، أْي أعِد زيداع ( زيدا ع: ) ي ْعِطي الحاجةَ ال اس 
701
. 

: ) باع اقولدك و ْك ظلر ااك عي، محذو  ال حاجة للقول  لي  بل هو تاك بدوئ   -ب 

وهذا تقدير الحاجة م  ، والتقدير أْضِرْب َزْيداع ( أزيداع َضَرْبتَ   ؟ 
700
. 

                                                 
763

. 831/الرد على ال حاة   -القرطبي  /ي تر  -   
764

. 18/ المصدر ئفس    -   
765

. 14/ المصدر ئفس  / ي تر -   
766

. 14/ المصدر ئفس   -   



 (عبدددهللايا)اقولددك ، عمددا ادداك قبددل ظلددوره  محددذو    ا أظلددر ت يددر الكدديك -جددـ 

ئاصباع هو أئادي أو أدعو( يا عبد هللا ) فيقدر ال حاة فعيع في 
707

... 

 

 إلغاء القياس و العال األخرى -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القياس  الذي دعا  لى  ل اا  هو قياس الم طي الذي يعتمد على أسا عقلية ))  كَّ       

متصورة ولك يلغِ القيداس ال حدوي المعتمدد علدى ال صدوص   ا مدا وافدي الد ا مقبدول 

((وما عارض  لك مرفوض
701
 . 

َُ مضاداع لموق   اب  ج دي )) ك القرطبي أما العلل فقد اا         ، يَقِ   م  العلة موقفاع

((تفيدد َيدر التعقيددال فلو الذي ئبَّ  على وجوب اِطدراح العلدل ال حويدة التدي 
704
لكد  . 

فأيب  العلدل األ َول التدي بلدا ي ْعدَر  ال طدي بكديك العدرب ، اب  مضا  لك يلغف ِال العلل 

وممددا يعددب أْك يسددقد مدد  ال حددو العلددل : )) قددول فتدددر  أكَّ هددذا الفاعددل مرفددوع فلددو ي

فِدع ؟ ( قَاَك زيدث ث : ) و لك مول سؤال الساال ع  زيدف م  قول ا ، الووائي و الووالث   لَِك ر 

ولِدَك رفدع الفاعدل ؟ فالصدواب أْك يقدال : فيقدول ، ألئ   فاعل وال فاعل مرفدوع : فيقال 

 يب   لك باالستقرا  ، اذا ئطق  ب  العرب : ل 

((مدد  الكدديك المتددواتر
772

، وبلددذه الصددورة يكددوك ابدد  مضددا  قددد جدددَّد فددي ب ددا  ال حددو 

العديددد الددذي قدَّمدد  ابدد  مضددا  هددو تشفيصدد  للعلددل   كَّ يمكدد  القددول : )) العربددي    

الكام ة ورا  صعوبة ال حو مما لف  أئتار الباحوي   لى ضرورة تيسير ال حو العربي 

((قاع وال يفدك الل ة في اي واالست  ا  ع  ال ما ال يفيد ئاط
778
. 

 

 إلغاء التمرينات -3

                                                 
767

. 14/ الرد على ال حاة   -القرطبي  -   
768

. 42/ ربي محاوالت حديوة في تيسير ال حو الع -قاسك عبد الرضا : ااصد   -   
769

جامعة   -الية اآلداب   -العلل التعليمية وتطبيقلا على ا،ئصا    -باسك حسي  : أحمد  - 

.  4224 -مؤتة  
770

. 802/ الرد على ال حاة  -القرطبي   -   
771

. 43/ محاوالت حديوة في تيسير ال حو العربي  -قاسك عبد الرضا: ااصد   -   



 ـــــــــــــــــــــــــــ   

 

   دعا القرطبي  لى  ل ا   التمري ات َير العملية وم لا  بدال حر  علدة محدل         

(ادذا مودال ادذا   ْ ِمدُِ  اب )  حر  آ ر ئحو
774
وي َعدد    ابد  مضدا  مي داالع فدي أسدلوب  . 

على الرَك م  أئَّد  اداك يأ دذ بدرأي البصدريي  ، ي في اوير م  آراا   لى ال حو الكوف

في بع  األحياك
773
يَس ري  األواال في ال حدو العربدي .  وبلذا يكوك اب  مضا  م  الم 

وائطلددي المحددديوك ، ئفددرا أمددر ال حددو العربدديٱوبفضددللما ، مددع معاصددره ابدد  راددد ، 

لدا تفلديا ال حدو ممدا علدي بد  مد  َايت، مقتدي  بما فعدل السدابقوك مد  أعمدال جليلدة 

فكائد  االئطيقدة الحقيقيدة ع دد ابد  مضدا  .اوااب الم طي الفلسفي المست د  لى العقدل

بدل التدي يبد  مد  ، تمول البذرة األولى في طريي تطور الددرس ال حدوي ، واب  راد 

دددِرد مددد  عوالقددد  الم طقيدددة وَيرهدددا يمك ددد  أْك يصدددبم أاودددر   يللدددا ، أكَّ ال حدددو   ا ج 

  .طاوعة عومروئة عم

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

                                                 
772

. 828/ الرد على ال حاة  -القرطبي  -   
773

. 887/ المصدر ئفس  / ي تر  -   



ــ                        المبح

 ثانيال

  المحدرين دعوات                        

 

رَب أصدحابلا ، َاو َرْت الدعوات والمحاوالت التي ظلرت في العصر الحديث        

تعمال جدز  مد  وحاولوا فيلا  براز العائب المع وي فدي اسد، في تيسير ال حو العربي 

وأرادوا فددي ، دوك َيددره يَضددكص مددا يشدداب  م لددا بعضددلا  لددى بعضددلا اآل ددر، العربيددة 

وال حاجدة  ليد  ، أو حذ  ما يمكد  االسدت  ا  ع د  ،بع  دعواتلك تقليل المصطلحات

:  كوهددذاك االتعاهددا، وللددذا سددارت جلددود الميسددري  فددي اتعدداهي  ، فددي فلددك الكدديك 

ويعمدد ، األول عملي يراعي الواقدع ،  لما يلتقياك في ال اية يفتلفاك في الوساال ولك))

و لدك عد  طريدي ،  لى أسرع الوساال وأيسرها لتذليل العقبدات أمداك دارسدي العربيدة 

عرقدل طريدي  يعاد الكتاب السلل الفالي بقدر ا،مكاك م  العيوب والصعوبات التدي ت

يق دع بالتيسدير  الُف  ف تدري متدأك، أما الودائي ،ك م لا أو ت فره، العربية أماك الدارسي 

و ئَّمدا يب دي الوصدول  لدى جدذور المشدكيت وم بدع الصدعوبات ، التاهري والمحدود 

لي تلدي بدذلك  لدى التيسدير الحدي  المب دي ، والقضا  على الدا  م  أصل ، ب ية عيجلا 

((على أساس متي  
772
. 

ل ددددة  ، يقلددددا لكوئلددددا والعربيددددة   ل ددددة ثتعددددي   الباحددددَث علددددى العمددددل فددددي طر          

رت علوملددا سددريعاع ، ومطاوعددة ث،  فلددي مرئددة ث، المطاوعددة ِوالقبددول ِ وهددي ، للددذا تطددوَّ

ِر وال ترفضدد   لددذا ظلددرت محدداوالت ودعددوات تدددعو  لددى تيسددير ال حددو ، قابلدة ث للتطددوص

 :هما  أرىئقسك أصحابلا قسمي  اما ٱف، العربي 

 

 

 

                                                 
774

. 10/في  صيح ال حو العربي  -عبد الوارث. د: سعيد   -   



 القسم األَل  -أ

ــداف                           ــوات تات أَ دع

 ةَبِناءَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
 

متلكلدا دعداة التعديدد ٱ، م طلقات فكريدة واعددة  أسفرت ع لا كَّ أمام ا حاالت           

عطاؤهددا سددمة و ، َددايتلك تعديددد الل ددة العددذري، والتيسددير فددي م دداهج ال حددو العربددي 

ر الفكري  ومعالعة ما يصعب مد  العربيدة بطراادي علميدة تعتمدد علدى ، مواابة التطوص

يسددتفيد م لددا لتسدليل م اهعدد  علددى ، فتأ ددذ مد  روحدد  مددادة ع جديددةع ، المدوروث القددديك 

 .المتعلمي 

فدددي هدددذا المعدددال محددداوالت جيددددة َايتلدددا ب دددا  ال حدددو العربدددي  ظلدددرتوقدددد           

، وأ ددرى بالعماعيددة، بالفرديددة مددرة  سددم  هددذه المحدداوالت والدددعواتاِتَّ ، وتطددويره

فَكو ددَرْت . اددالمؤتمرات ، أو المعددامع العلميددة ، أو يالوددة عدد  طريددي الكتددب والمؤلفددات 

يدعوئا  لدى االهتمداك بلدا ، بعد  وحرص المحاوالت التي حاول القااموك بلا ب ا  ال حو

دل القدول فدي أَادلرها فدي تحددئا لذا سيسعة البحث لك  ، جميعاع  ذارها البحث ي دكَّ يفص 

 براهيك مصطفى ، وملددي  )وهي محاوالت زعما  التيسير الويية  ،العصر الحديث 

 .(  المفزومي ، وأحمد عبد الستار العواري

تحدث أول وسدأ، ا،ادارة  ليلدا دوك تعمدي فيلداي  دفوأما المحداوالت األ درى فيك      

، القرك التاسع عشر وصدوالع  لدى الومائي دات مد  هدذا العصدر  األمر ع  التيسير بداية

رات في التسعي ات وَيرها سريعاع اما يأتي   :ي كَّ ما حدث م  تطو 

التحفددة )ك  الددذي ألدد  اتدداب 8173فددي مصددر  محاولىىة رفاعىىة رافىىع الطهطىىاوي -8

(المكتبية لتقريب العربية 
771
: تضم رأي الطلطاوي في التعديد م   ديل ٱوقد  . 

د اآلرا  وطرت التعليل في َسْوت القواعدد ت))  ((حااي الفيفات ال حوية وتعدص
770
 .

                                                 
775

. 02/ في  صيح ال حو العربي  -عبد الوارث . د: سعيد / ي تر  -   
776

. 02/ في  صيح ال حو العربي  -عبد الوارث . د: سعيد  -   



، لكوئد  درس فدي بداريا ، وااك الطلطاوي متأيراع بطراادي تعلديك الل دة الفرئسدية

ستضا  اما يرى الداتور اوقي ضي  بمتوك ال حو العربيٱوقد 
777
. 

سديت اوللا البحدث . ك فدي اتابد   حيدا  ال حدو  8437عاك  محاولة إبراهيم مصطفل -4

 .الحقاع 

 .ك  8431عاك  محاولة وزارة المعارف المصرية -3

حي مددا اددكل  ،تعاهدداع رسددمياع ٱتَّعدد  التيسددير وا،صدديح ٱوفددي هددذه المحاولددة       

لع دددة ت تدددر فدددي تيسدددير قواعدددد ال حدددو ، ك 8431وزارة المعدددار  المصدددرية عددداك 

تا  أحمد أمي  ، واألسدتا  تألَّف  م  الداتور ط  حسي  ، واألس، والصر  والبيَة 

ومحمدددد أبدددي بكدددر  بدددراهيك ، وعبدددد المعيدددد ،  بدددراهيك مصدددطفى ، وعلدددي العدددارك 

الشددافعي
771
وملمددة هدددفلا ، قتراحددات متعددددة ٱوقددد تمفدد  تقريددر اللع ددة عدد  . 

عدرابي  االست  ا  عد  ا : )) وااك م  أهك اقتراحاتلا ، األساس تيسير قواعد ال حو

ل لدا حسدب مواضدعلا ، وأْك المحلي والتقدديري واعتبدا ر حرادات ا،عدراب أصدلية ا 

ددل  حراددة لقددب واحددد فددي ا،عددراب والب ددا  وأْك يكتفددي بألقدداب الب ددا   امددا ، يكددوك لك 

اقترح  تسمية المس د  لي  بالموضوع والمسد د بدالمحمول وهدي تسدمية مدأ و ة مد  

أْك يددددرس و، وارتدددأت  ل دددا  الضدددمير المسدددتتر جدددوازاع أو وجوبددداع ، علدددك الم طدددي 

، موضوع التععب والتحذير وا،َرا  على أئَّلدا تمودل بعد  أسداليب الل دة العربيدة 

علددى أْك ،امددا اقترحدد  أْك تتددر  مواضدديع الصددر  لمددا فيدد  مدد   رهددات للمبتددداي  

((يدرسلا م  يريد التفق  في الل ة العربية 
774
. 

فدي الفصدل  سديت اوللا البحدث. ك 8421فدي القداهرة  محاولة مجمىع الاغىة العربيىة -2

ير ال حو  .القادك في موضوع المعامع العلمية ودورها في تطو 

عدداك ( ال حدو العديدد) فددي اتابد  الموسدوك  محاولىة األسىتاذ عبىد المتعىال الصىعيدي -1

 .ك 8427

                                                 
777

. 30/ واع تيسير ال حو التعليمي قديماع وحدي -ضي  / ي تر  -   
778

 -آرا  فدي العربيدة   -عدامر راديد :  ، والسامرااي  12/ ال حو العديد  -الصعيدي / ي تر  - 

.وما بعدها  821/  8401ب داد   -مطبعة الرااد   
779

. 824/ آرا  في العربية  -السامرااي   -   



أجدرأ محاولدة علدى : )) د    بع  الملتمي  بأمور الل ة  محاولدة الصدعيدي ويَع         

((الموير مددد  االقتراحددداتال حدددو العربدددي ومددد  ي دددكَّ أحفللدددا بددد
712
وأَلدددب التددد   أكَّ . 

فوضددع ئصددب عي يدد  مددا وقددع بدد  ، السددابقة لدد   تسددتفاد مدد  المحدداوالٱالصددعيدي 

 :فكائ  مباحو  في ، السابقوك م  اطحات 

ت يدر أوا در الكلمدات : )) فلو ال يرى ا،عراب ، حراات  وأهميت  ، ا،عراب  - أ

تصددر  أهددل ))بددل يددراه ((  تقددديراع لفتدداع أو   ددتي  العوامددل الدا لددة عليلددا 

العربيددة فددي آ ددر أسددماالا وأفعاللددا وحروفلددا بددي  رفددع وئصددب وجددر وجددزك 

))
718
. 

جعددل الم ددادى المفددرد العلددك م صددوباع بالضددمة بدددال عمدد  الفتحددة أو مددا ي ددوب   - ب

ع لا
714
. 

   (  أفعدداالع سددماعية ع )وجعللددا  ويددرى أئ لددا (سددما  األفعددال ٱ) تددر  تسددمية  -ـ جدد

فعددال سددماعية ال تعددري علددى قيدداس األفعددال المشددلورة ألئَّلددا تدددل علددى أ: ))يقددول

في هدذا ورود بعضدلا علدى حدرفي   حوال يقد، الحدث والزماك بصي تلا البمادتلا 

وال عددك ، وال مفالفة بعضدلا ألوزاك األفعدال ، وال عدك لحوت ئوك البارزة بلا ، 

بآ رهدا ألئَّلدا أفعدال سدماعية وال لحدوت الت دوي  ، لحوت ئوك التوايد الطلبدي فيلدا 

((التعري على قياس األفعال المشلورة
713
. 

 

 

 .ك 8417في مصر عاك  محاولة مؤتمر المفتشين -0

ك  8417عقد في مصر مؤتمر لمفتشي الل ة العربية في المرحلة ا،عدادية عاك           

بحددث فددي ، فمعتملددا بمحدداوالت التيسددير السددابقةوقددد ق ددِدم  فيدد  بحددوث متعددددة ع  ددي ، 

 :الموضوعات اآلتية 

                                                 
780

. 427/ في  صيح ال حو العربي  -عبد الوارث . د: سعيد   -   
781
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712
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 )تأير الداتور اوقي ضدي  بأسدلوب ابد  مضدا  القرطبدي الدذي حقدي اتابد        

   أير هذا الكتداب فدي ئفدا ادوقي ضدي  وأيدار . ك  8427عاك (الرد على ال حاة 

فدأئتج اتدابي  دعدا فيلمدا  لدى . فيلا ئوازع اويرة ئَْحَو التيسير وتتبع قواعد العربيدة 

(تعديد ال حو: )تيسير ال حو العربي هما 
711
تيسير ال حو التعليمي قديماع وحدديواع )و 

(مع ئلج تعديده
710
فمد  ، الداتور ضي  على اوير م  األمور الملمدة  وقد راَّز. 

والمفاعيدل ، يفيد م    لى أدوات االستفلاك والشدرط  وتر  ما ال، قضايا ا،عراب 

والتمييز وَيرها، 
717
. 

 . محاولة الدكتور مصطفل جواد -7

ألئَّد  يدراه أيسدر أسدلوباع ،دعا الداتور مصطفى جواد  لى تب ي ال حو الكدوفي    

وفدي الحدي  أكَّ فدي ال حدو الكدوفي : )) م  ال حو البصري فلو يقول وأقرب فلماع ، 
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ددل آرا  البصددريي  تباعلددا ٱوي ب ددي لل ددة العصددر االئتفدداع بلددا ب، آرا ث اويددرة ث تَْفض 

((وئشددرها فددي العددالك العربددي العصددري
711
ويعلددل الددداتور جددواد بددأكَّ أسددباب . 

د البصريي  في م اهعلك واورة تدأ  كَّ ا تيدار : )) وييتلك الصعوبة جا ت م  تشدص

ستصعاب الدراسة ال حويدة ٱالمذهب البصري في ال حو والصر  ااك م  أسباب 

د هدذا ، والدراسة الصرفية وم  البواعث على ال فور م  الل ة العربية  و لدك لتشددص

((المذهب وميل   لى ا،اكال واورة التأويدل والتعليدل 
714
ومد  آرااد  التدي وافدي . 

، ال مفعوالع لتد َّ ( حالث ) الوائي في أئَّ ( ظع  ع ) لى قوللك في مفعولفيلا الكوفيي  ع

(  ظ َّددوا الرجددل  اافدداع  : )فددي قددوللك (  اافدداع ) فعلددى قددول الكددوفيي  يكددوك  : ))قددال

... ((حدداال عمدد  الرجددل
742
وقددد اددارا  هددذا الددرأي الددداتور  بددراهيك السددامرااي  

أيضا
748
ئشدرها فدي ، بداب تيسدير ال حدو وللداتور مصطفى جواد آرا  اويرة في.  

وادذلك علدى ادكل ( قل والتقل )و...( المباحث الل وية في العرات)اتب مستقلة اـ 

 .ودوريات المعامع العلمية ، مقاالت في المعيت والصح 
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الدذي (ال حدو العربدي ئقدد وب دا ) السامرااي فدي اتابد  الموسدوك  رت اول الداتو     

 :ك  مقترحات اويرة لتيسير ال حو العربي م لا8401ئشر عاك  

ئحدواع  فدذ ا أردئدا أْك ئد لج ئلعداع جديدداع ف كتدب:  )) قال . األ ذ بالم لج الوصفي  -8

ئوجل  للدارسي  في عصرئا هذا فعلي ا أْك ئأ ذ بالم لج الوصدفي  لدك أكَّ ال حدو 

وص  لل ة المكتوبة والم طوت بلا وصفاع يت داول الكلمدة . في الدراسات الحديوة 
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790

ب داد   -معلة المعلك العديد   -في تيسير قواعد الل ة العربية وفاادت    يال حو الكوف -جواد   - 

. 480/ 8412 -( 83) العدد   -  
791

. 42/ ال حو العربي ئقد وب ا   -السامرااي /  ي تر  -   



وصددورتلا والضددوابد التددي تتلددر فددي آ رهددا وعلددى هددذا فددذكَّ مددا ئدددعوه مددويع 

ك ، ادي ث باطدلث ألئَّد  بعيدد عد  المد لج با،عراب التقديري في ئحوئا اما هدو اآل

((الوصفي
744
. 

ه الددداتور  بددراهيك السددامرااي  -4 ر : )) تددر  التعليددل الددذي يَِعدددص  َددرات فددي التصددوَّ

واالفتعددال أبعددَد ال حددو عدد  طبيعتدد  األصددلية وهددي وصدد  الكدديك مدد  ئاحيددة ب ددا  

( الل دة )لل ويدة  لدك أكَّ  لى الحقيقة ا ي كَّ  كَّ هذا التعليل يسي ...وب ا  العملة ةالكلم

ددددملا ويصدددد  فلا فيَْحِمدددد تصددددبم ادددديااع وضددددع  عقددددلث مفكددددرث  ل علددددى أراد أْك يقس 

وما أبعد علك الل ة ع  هدذا ، اي  فويفحا متطلباتلا ويعطي ال ص   ما يطلب  

((ال مد م  التفكير
743
 . 

 لدى ئحدوف   كَّ حاجت دا: )) قدال السدامرااي ، الدعوة  لى تعديد أبواب ال حدو وت سديقلا  -3

ك  لددى الشددداة المتعلمددي  فددي المددرحلتي  الدراسدديتي  االبتداايددة  جديددد ففددي العربيددة يقددد 

يراهدا الدارسدوك فدي العربيدة  والوائوية ضرورية ، وهو بعيد ع  تلك المواد التدي ال

((الحديوددة 
742
ت دداول مددا جددا  فددي اددل المحدداوالت لضدديي معددال الحددديث يسددع ي وال 

كوك مددار البحدث فدي أادلر يديث محداوالت أيدرت فدي ع لا في فصل واحد لذا سدي

دداالع  ر ال حددو العربددي تددأييراع فعَّ علددى ا،اددارة بشددي  مدد     وقددد حرصدد، معددرى تطددوص

، التفصيل  لى تلك المحاوالت لزعما  حراة التيسير وا،صيح في الوط  العربدي 

سددوا حيدداتلك للتعديددد فيدد  وهددك، الددذي  أعطددوا ال حددو أهميددة ابيددرة  )  ي رأيدديفدد وارَّ

والدداتور ملددي ، العدوارياألستا   براهيك مصطفى ، والدداتور أحمدد عبدد السدتار 

هذا الفريي الذي ااك هدف   عادة ال حو  لى الل ة وأصوللا  مبتعدي  ب  . (المفزومي

،  عدادة ال تدر فدي دراسدة ال حدو: )) ع  الفلسفة ، وعلك الكيك، والم طي ، وأرادوا 
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ال  أير فيلا للفلسفة والم طدي ، لِتدـ  َق ى ، اسة على أسا ل وية وتو ي  قامة هذه الدر

((وتكوك مقبولة ساا ة، ا م  اوااب هذه المادة م  اوير مما علي بل
741
. 

   فتحد  ، المحاوالت الويث للا أيرها في الحراة الل وية الحديودة هذهأكَّ  أعتقدو     

بحرية مت اهية بعيدة ع  القيدود ، ، يدة،بدا  آراالك السد، المعال أماك دارسي العربية 

 تيسددير العربيددة ال: ))وتقددديا أصددالتلا ألكَّ ، يفيددةبشددرط احتددراك مكائددة العربيددة التار

ألكَّ الصددعوبة ال تكمدد  فددي هددذا ، والكتددابي ، يع ددي ت ييددر ئتاملددا ال حددوي والل ددوي

((وم لج بحدولك فيد ، و ئَّما تكم  في طريقة ت اول القدما  ل  ، ال تاك 
740
وسديت اول .  

دل  ليلدا  البحث هذه األمولة الويث بدبع  التفصديل مشديراع  لدى أهدك  ال تدااج التدي توصَّ

دي الشدديد فيلدا أو مدا أ  يِْيدَر حوللدا مد  جددل  لفااددة البحدث ، زعما  التيسير دوك التعمص

 :وهذه المحاوالت ااآلتي. واَِ اا  بشذرات هؤال  األفذا 

 مصطفلمحاولة األستاذ إبراهيم   - أ

 

فدي الوسدد ، يحمدل معد  اتابداع ، أحددث ضدعة َيدر عاديدة  8437أطلَّ عاك        

يمو ددل ، ،بددراهيك مصددطفى(  حيددا  ال حددو )    صددار اتدداب ، الوقددافي فددي مصددر

أطمدم أْك أَيَّدر مد لج البحدث : ))  فقد قال طموحاع عالياع في ب ا  مادة ئحوية جديدة

وأبدددللك م دد  ،   المتعلمددي   صددر هددذا ال حددووأْك أرفددع عدد، ال حددوي لل ددة العربيددة 

بلك مد  العربيدة وتلدديلك  لدى  دد الفقد  بأسداليبلا  ((أصدوال سدللة يسديرة تقدر 
747
 .

فيرى أكَّ الطريي ، راَّز األستا   براهيك مصطفى جلوده على ا،عراب وحراات  

 وأكْ ، ئددرس عيمدات ا،عدراب علدى أئَّلدا دوال علدى معداك ف: )) الصحيم هو أْك 

ا تشير  لي  ادل عيمدة م لدا  ((ئبحث في ي ايا الكيك عم 
741
، وع دده أكَّ الحرادات  

الضددمة علددك ا،سدد اد والدددليل أكَّ : )) تميزهددا فلددو يددرى  سددمةا،عرابيددة لكددل م لددا 

، والكسددرة علددك ا،ضددافة ، يددراد أْك يسدد د  ليلددا ويتحدددث ع لددا ، الكلمددة مرفوعددة 
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بأداة أو ب ير أداة وال يفرا ال م لما ع  هدذا  و اارة  لى ارتباط الكلمة بما قبللا

وليسددتا أيددراع ،  ال  أْك تكددوك فددي ب ددا  أو  تبدداع، ولإلعددراب الضددمة والكسددرة فقددد 

بل هما م  عمل المتكلك ليدل بلما على مع دى فدي تدألي  العملدة ، لعامل م  اللف  

))
744
لدددك فليسدد  بع، ال تدددل علددى مع ددى االضددمة والكسددرة )) وع ددده الفتحددة  . 

و ئَّما هي الحراة الففيفة المستحبة ع د العرب التي يحبوك أْك يشكل بلدا ،  عراب

فدي ل ت دا  كآ ر ال المة في الوصل ودرا الكيك ، فلي في العربية ئتيدر السدكو

((العامية 
122
يحذ  م د  ، ويحاول األستا   براهيك مصطفى  عادة تبويب ال حو .  

وئاادب ،والفاعل  ،فقد جعل المبتدأ، آل رويدمج بعضلا ببعضلا ا، بع  األبواب 

  ا تتبع دا أحكداك هدذه األبدواب : )) الفاعل لتعلقلا بموضدوع الرفدع فدي بداب واحدد 

((وجدئا فيلا م  االتفات والتمايل ما يوجب أْك تكوك باباع واحداع 
128
. 

الرَك م  أكَّ دعوة  براهيك مصطفى جادة في سبيل  عادة ال تر في ال حدو بو      

فذئَّ  بال لاية أبقى على العائب التعليمي وحدده وقدد قددَّك ، ربي ، ودرس العربية الع

في محاولت  هذه ايااع ملماع في تيسير ال حدو فيد  بعد  التعددييت اليسديرة وادذلك  

دعدوة  بدراهيك مصدطفى  لدى ت قيدة : ))مضا  في  ل دا  ئتريدة العامدلب  ٱموافقت  

ب  مضا   لى  ل ا  فكرة العامل و بطال آيارها ال حو م  آيار الفلسفة تشب  دعوة ا

((التي جرتلا على ال حو مد  تقدديرات وتدأوييت
اداك مد  ئتدااج : )) وأيضداع ، 124

تسع  داارة البحث حتى امل  طريقة تألي  الكديك ومدا يعدب أْك ٱهذا الم لج أْك 

ي العبددارة ويمكدد  أْك تددؤدي تكددوك عليدد  الكلمددة فددي العملددة مددع العمددل حتددى تتسدد

وابتعددد المدد لج عدد  اآليددار الفلسددفية التددي رافقدد  ال حددو، واتعدد  ئحددو ... ع اهددام

وتوييدي هدذه المسداال بمدا ورد ، سدتفيص مسداال ال حدو م لداالقرا ات القرآئية  
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ا   ((ع  األامة القر 
123
، وم  أهك المساال الملمة التي ت اوللدا  بدراهيك مصدطفى  

 : يأتي اعلى سبيل الفاادة م

َعيَّ  أو المعرَّ  ي ْم َدع مد  الت دوي  : )) قال: دى رأي  في الم ا - أ فدذ ا ، الم ادى الم 

ادتب  بالمضدا   لدى يدا  المدتكل ك ٱسك بعد حذ  الت وي  حكم  وهو ال صب بقي لٱل

ألئَّلا ت قلَب في باب ال دا  ألفاع ، وقد تحذ  وتبقدى الحرادة القصديرة مشديرة  ليلدا ، 

العدر  لدى الضدك حيدث ال ادبلة بيدا  المدتكلك ففروا في هذا الباب مد  ال صدب  لدى 

))
122

فَلَدْك : )) ، وهذا الرأي موافي ما  هدب  ليد  الكوفيدوك    قدالوا فدي علدة رفعد  

فرفع داه ب يدر ، ئففض  لاي ي شبَّ  بالمضدا  ولدك ئ صدب  لداي ي ْشدبِ  مدا ال ي صدر 

((ت وي  ليكوك بي   وبي  ما هو مرفوع برافع صحيم فرت 
121
. 

 (. كَّ ) اسك  - ب

يعددب أْك يكددوك مرفوعدداع بدددل معيادد  (  كَّ ) يددرى  بددراهيك مصددطفى أكَّ اسددك       

فلذا المسلك م  العربية يفسر ل ا ما تراه في اسدتعمال العدرب : )) م صوباع    قال 

((اسك  كَّ م صوباع وما ئعده م  أيدر الرفدع فيد  
120
ْسدتََدل علدى رأيد  بقدول هللا ٱو.  

َساِحَراك ِ  ْك هَذاِك لَ : )) تعالى  
127

مرفوعداع وللدذا (  ْك ) بعدد ( هَدذاك ) فععل ، (( 

 كَّ محاولددة األسددتا   بددراهيك مصددطفى تعليددل ئصددب اسددك  كَّ هددذا : )) حدديَّ القددول

((التعليل ، ضاع  ألصل  
121
تباع التأويل على األصدل ي َعدد    بال سدبة  لدى هدذِه ٱف 

 كَّ : )) سدك  كَّ مسد د  ليد  فيقدولٱو، القاعدة اذو اع ع   قدراره الرفدع علدك ا،سد اد 

دددلك الل دددوي  لدددى أْك يصدددلوا بي لمدددا ،  لاألداة   ا د لددد  علدددى الضدددمير مدددا حسص

فيستبدلوك بضمير الرفع ضمير ال صب ألكَّ ضدمير الرفدع ال يوصدل  ال  بالفعدل ، 

((ستعماالع م  الم فصل ٱوألكَّ الضمير المتصل أاور في لسائلك وهو أحب 
124
 . 

                                                 
803

.  8418/824ب داد   -دار الرايد  -ة في العرات الدراسات الل وي -عبد العبار . د: القزاز -   
804

. 04/ حيا  ال حو   - براهيك : مصطفى  -   
805

( . 21) المسألة  8/343ا،ئصا  في مساال الفي    -اب  األئباري  -   
806

. 72/  حيا  ال حو  - براهيك : مصطفى   -   
807

. 03/اآلية   -سورة ط   -   
808

. 12/ الت حديوة في تيسير ال حو العربي محاو -قاسك عبد الرضا : ااصد   -   
809

. 04/ حيا  ال حو   - براهيك : مصطفى  -   



حاولة األستا   براهيك جديرة ث بالتقدير واالحتراك واعت د  بمواضديع اويدرة  ك م        

و ئما أاار  لى بع  مساال  تقريدراع ، في ال حو العربي ال يسع البحث رصدها جميعاع 

بما فعل في ال حو، فقد أراد م   يل محاولت  هذِه وضدع ال حدو فدي قالدب جديدد مب دي 

 .صرئا م  استيعاب  وفلم  على السلولة ، فيتمك  العربي في ع

وقد فتحد  هدذه المحاولدة الحقيقيدة بداب التيسدير أمداك الدارسدي ، مدا َحددا بتلميدذه        

ئفددرد ٱالددداتور ملدددي المفزومددي  لددى  تمدداك مددا بدددأ بدد  أسددتا ه  بددراهيك مصددطفى لك دد  

بم لع  ع  أستا ه
182
وسيشير البحث  لى محاولت  في موضع آ ر مد  هدذا المبحدث . 

. 

 لة الدكتور أحمد عبد الستار الجواري محاو - ت

  

ع  ي الداتور العواري بال حو العربي ، وضدرورة تعديدده ، وتيسديره م دذ وقد ف        

فطرح أول محاوالتد  متدأيراع بأسدتا ه  بدراهيك مصدطفى ومدا . مبكرف م  حيات  العلمية  

ي تيسدير ال حدو ، فقد طدرح العدواري آرا ه فد(  حيا  ال حو ) طرح   األ ير في اتاب  

وَضددم   هددذِه . ومع دداه ، وا،عددراب، والعوامددل ، م لدداا ال حددو، وعيمددات ا،عددراب 

(ئحددو التيسددير) اآلرا  اتابَدد   الموسددوك 
188
ي ددكَّ ألَّدد  عدداك . ك  8404الددذي ألددـ ف  عدداك  

(ئحدو الفعدل ( : ك اتابي  آ ري  همدا 8472
184
(ئحدو القدرآك ) و 

183
ئحدو ) ي دكَّ اتابد   

(المعائي 
182
وقد تضمَّ   هذه الكتب اويراع مد  مقترحاتد  ِ، وئشدر . ك  8417      عاك 

أ ددرى فددي بحددوث ومقدداالت فددي المعدديت والدددوريات والتددي يصدددر معتملددا عدد  

ئصددب  مقترحددات العددواري فددي جوائددب ملمددة فددي ٱوقددد . المعددامع العلميددة والل ويددة 

 :تيسير ال حو العربي م لا 

                                                 
810

ومدا  832/ محداوالت حديودة فدي تيسدير ال حدو العربدي  -قاسك عبد الرضا : ااصد / ي تر  - 

.بعدها   
811

. 8404ب داد   -مطبوعات جمعية ئشر العلوك والوقافة  –ئحو التيسير   -العواري  -   
812

. 8472  -8ب داد  ط   -مطبعة المعمع العلمي العراقي   -ئحو الفعل  -اري العو -   
813

8472  -8ب داد  ط   -مطبعة المعمع العلمي العراقي  -ئحو القرآك  -العواري  -   
814

. 8417  -8ب داد  ط   -مطبعة المعمع العلمي العراقي  -ئحو المعائي  -العواري  -   



ألولى دراسدة واعيدة عميقدة ال ت فدل عد  ال ايدة في صورت  ا: )) أْك ي ْدَرس ال حو  -8

وال تتعاهل أسباب االئحرا  ع لا ، يك تعر  ما ا دتلد بلدا مد  أمدور بعيددة عد  

طبيعتلددا حتددى جعلتلددا أ يطدداع معمعددة ملفقددة ال تحقددي َرضددلا وال تبلددغ َايتلددا 

))
181
.
   

سدللف لوبف أسد: ))عدد ال حدو لِمدا فيد  مد  االعتماد على القرآك الكريك في وضع قوا -4

سلاف متسلسلف بالغ َاية القوة والبراعة واالئسعاك ، ولو أئَّلك فعلوا  لك لكائ  صورة 

((ال حو َير هذِه الصورة ، ولكاك أقرب  لى األ هداك
180
: ولكدوك القدرآك الكدريك قدد.  

ألتق  روافد العربية اللا في هذا ال لر الفالد وآئسا بد  للعدات العربيدة وطرااقلدا )) 

فدي هدذا التيدار، فكائد  ل دة القدرآك وأسدلوب القدرآك أمودل صدورة مد  صدور  المتعددة

ولد  البيائيددة  ((التعبيدر العربدي وأروع موددال مد  م 
187
ومد  أمولدة  لددك ع دده ، تفسدديره  ،

أسدددلوب  ددداص فدددي ( اليدددا  ) مقترئددداع بدددـ ( لددديا ) العاملدددة عمدددل( مدددا ) لمعدددئ  بدددر 

، سدماع وت صدب  بدراع ٱلدا ترفدع بعددها أئَّ ، وليا اما يدرى ال حداة ، االستعمال القرآئي 

وقدد ورد فدي القدرآك الكدريك ، هو األصل في هدذا التعبيدر ( اليا  ) بل اقترك  برها بـ 

((َمددا هَددذا بََشددَراع : )) قولدد  تعددالى : فددي موضددعي  همددا ( اليددا  ) معددرداع مدد  
181
وقولدد   

هَاتَلَْك : )) تعالى َُ  ُ  ُ ((َما ه  َّ أصك 
184
ولعل ا لدو أردئدا أْك ئعداود : )) لذا قال العواري.  

ال افية يقع معدروراع بالبدا  فدي أَلدب ( ما ) ئتلي ا  لى أكَّ  بر ال تر في هذه القاعدة  

وال سديما ، ويقع م صوباع اأك أ بار ال واسن بقلة ، أحوال  وال سيما حي  يكوك مشتقاع 

...((حي  يكوك جامداع َير مشتي
142
. 

ي  الفق  والم طدي التدي تفدرا بدال حو عد  طبيعتد  االبتعاد ع    ضاع ال حو لقوائ -3

والحقيقة أكَّ   ضاع ال حدو للم طدي أمدر يفدرا : )) وتبعده ع  الطريي الذي رسك ل  

                                                 
815

. 3/ ئحو التيسير  -العواري  -   
816

. 2/ ئحو التيسير  -العواري  -   
817

. 1/ المصدر  ئفس   -   
818

. 38/ اآلية   -يوس   -   
819

. 4/ اآلية   -المعادلة  -   
820

. 44/ ئحو القرآك   -العواري  -   



 لك أكَّ الم طي صدورة معدردة اليحكدك ، ويبعد ب  ع  واقع حال  ، بال حو ع  طبيعت  

((فيلا  الَّ الفكر المعرد
148
. 

يكداد ال حداة جميعداع يتفقدوك )) العملة أسداس ال حدو ،     دراسة العملة ألئَّ  يرى أكَّ  -2

...((على أكَّ الكيك هو اللف  المراَّب المفيد فاادة يحس  السكوت عليلا
144
وهدو بلدذا . 

تابع عبد القاهر العرجائي الذي جعل ال تك هو ترايدب الكديك
143
: )) قدال العدواري . 

ادد  بعضددلا مددع بعضددلا اآل ددر، وب دداؤه وترتيددب أجزا، المددراد بددال تك ترايددب الكدديك 

فالترايب ليا مح  رص  ل لفاظ  على الصدورة المعلدودة فدي العربيدة بفاصدة ، 

ي معدائي بدوليا ترتيب األلفاظ وحده هو ال تك ، و ئَّما ال تك اما يقول ع د القدادر تدو  

((ال حو
142
 ي ب ي أْك تكوك دراسة العملة وطبيعتلا أول مدا يتوجد : ))   فيقرر بلذا أئَّ  

((ي  االهتماك وت صر   لي  الع اية ل
141
. 

ال  صيح لم لج الددرس )) ألكَّ  ، االهتماك باألسلوب ال فسي المؤير في الدارس  -1

ال حوي وال تيسير يراد للذا ال حو الب دَّ أْك يستلدي باألسدلوب ال فسدي فدي الل دة وفدي 

تقددوك بددي  األلفدداظ واألسددلوب ال فسددي ي ع ددى قبددل اددل اددي  بالعيقددات التددي ، تدريسددلا 

((المفردة حي  يتأل  م لا الكيك 
140
 . 

: الع اية با،عراب والكش  ع  معائي  وأحوال  م  رفع ، وئصب ، وجر، وجدزك  -0

فذكَّ  لك يععل معائي ال حو مايلدة فدي أ هداك الدارسدي  ويعيددها  لدى موضدعلا مد  )) 

((الدددرس والفلددك 
147
ع ددد أوااددل أهددل  لعددل فددي مع ددى ا،عددراب: ))  ويقددول أيضدداع . 

ب ل دا ال ايدة ويلددي ا  لدى الوسديلة   لدك أكَّ أصدل  فدي الل دة ا،يضداح ، العربية مدا يقدر 

مصددر )) وهدو(( ا،بائة عد  المعدائي باأللفداظ : )) والبياك ، وهو اما يقول اب  ج ي 

                                                 
821

. 17/ ئحو التيسير  -العواري   -   
822

. 883/ المصدر ئفس   -   
823
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824
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825

. 882/ ئحو التيسير  -العواري  -   
826

. 882/ المصدر ئفس   -   
827

. 0/ ئحو المعائي  -العواري   -   



مددا فددي ئفسدد  أي مبددي   لدد  ، أْعَرْبددَ  عدد  الشددي    ا أوضددح  ع دد   ْعددِربث عَّ وفدديكث م 

(ضم ع   ومو
141
)

144
. 

 :وم  مساال  التي ئتَّر فيلا 

وهدو مفدال  ، قبل الفعل الماضي فدي جملدة الحدال ( قد ) عدك ااتراط معي   -8

وقدد دلَّدل علدى ، لعملدة الفعدل الماضدي الحاليدة ( قدد ) ال حاة الذي  قدالوا بسدبي 

دل ْك ْسدتَْيقَ َ ٱَوَجَحدد وا بِلَدا وَ : ))  لك م  آْي القرآك الكريك في قول  تعدالى  ْتلَا أَئف س 

ا  ل و ع ا َوع  ((ظ ْلمع
132
(قد ) لك تسبي بـ ( ستيق تلا ٱو) والشاهد ه ا 

138
. 

وهو يرد علدى ، الوص  بالمصدر اوير في آي القرآك الكريك )) دلَّل على أكَّ   -4

ويأتي وصدفاع للفعدل أو بيائداع لد  فدي مواضدع ، اما أئَّ  يأتي  براع ، سبيل ال ع  

((اويرة 
134
 ِكَّ ))   :قولد  تعدالى ورود المصدر ئعتاع : ك بآيات م لاوقد مول لذل 

(( ُ   هَددَذا لَل ددَو اْلقََصددا  اْلَحددي  
133
وا َعلَددى قَدد)) وقولدد  تعددالى   ِصِ  بِددَدكف ِميْ ـَ َوَجددآؤ 

(( َاددِذبف 
132
الَّدددِذيَ   : )) ، ومددد  وروده وصددفاع للفعدددل أو بيائدداع لددد  قولدد  تعدددالى 

وْ  ا يَددْذا ر  ددودع ددا َوق ع  َ قِيَامع (( بِِلْك َوَعلَددَى ج   ددوْ َك هللا 
131
، ومدد  وقوعدد   بددراع قولدد   

َمات  قَِصاصث الشَّْلر  اْلَحَراك ِ : ))تعالى ر  ْلِر اْلَحَراِك َواْلح  ((بِالشَّ
130
. 

والميحدد  علددى هددذه المحاولددة تعمقلددا الكبيددر فددي القددرآك الكددريك، واوددرة        

أئَّلددا  أعتقدد  يلدة وال اجحدة، التدي وأئَّلدا ت َعدد    مد  المحداوالت العل، االستشدلاد بآياتد  

علدى . الفطوة التي ملدَّت لب ا  ال حو م  جديد مع الحفاظ علدى أصدالت  وجدوهره 

الرَك م  وجود محاوالت أ درى سدبقتلا ،  الَّ أكَّ العدواري طبَّدي ايمد  ال تدري 

ولك تتوق  جلوده فدي سدبيل تيسدير ال حدو بدل واصدل عطدا ه ، عملياع في التدريا 

                                                 
828

.31ــ  8/33الفصااا  -اب  ج ي  -   
829
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830
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831

.وما بعدها  40/ ئحو القرآك  -العواري / ي تر  -   
832

  -( الوصد  بالمصددر ) ئتدرة أ درى فدي قضدايا ال حدو  -أحمد عبد الستار . د: العواري  - 

.82/  8412  -اائوك الوائي  –العز  األول   - 31معلد   -معلة المعمع العلمي العراقي   
833

. 04/ اآلية   -آل عمراك  -   
834

. 81/ اآلية   -يوس   -   
835

. 848/ اآلية   -آل عمراك  -   
836

. 842/اآلية   -لبقرة سورة ا -   



وأظ صد  وصدل  لدى مدا ، لعلَّ  يصل  لى اللد  الذي رسدم  ل فسد  ، ر عمره  لى آ 

 .يريد بما ص ع م  مآير جليلة أفاد بلا العربية 

 

 محاولة الدكتور مهدي المخزومي -جـ

 

التيسدديرية وال قديددة لل حددو العربددي فددي  ظلددرت آرا  الددداتور ملدددي المفزومددي        

(ي  في ال حو العربي ئقد وتوج) اتابي  
137
فدي ال حدو العربدي قواعدد وتطبيدي وفدي )و 

(الم لج العلمي الحديث
131
 :ه التيسيرية في ما يأتيؤوقد تعسَّدت آرا.  

 : عادة ترتيب الدراسات ال حوية بحسب التسلسل اآلتي -8

الدراسة الصوتية هي الدراسة الل وية األولى التدي ي ع دى :  )) يرى المفزومي أكَّ  -أ  

تددرس فدي اتدب  يلا يعر  الدارس اويراع مد  التدواهر الل ويدة التدوب، بلا الل ويوك 

أع ي أئَّ  يت اول الصوت مد  حيدث مفرجد  .. ...و دَاك  ، و عيل ، م   بدال، ال حو

((متزاج  ب يره م  األصواتٱم  حيث و، وم  حيث صفت  ، 
134
. 

:  ))  قدال. واادتقاقلا، دراسة الصدر  وت داول الكلمدة المفدردة مد  حيدث ترايبلدا -ب

وهو يبحث فيلدا مد  حيدث ب يتلدا ومد  ، موضوع الدرس الصرفي هو الكلمة المفردة 

 لدى َيدر  لدك ممدا ، وم  حيث تعردهدا وزيادتلدا ، وم  حيث ااتقاقلا ، حيث زئتلا 

((يتعلي بالكلمة 
122
. 

وموضدوع :   ))ترايز الدراسة ال حوية في بحث العملة العربية وما يطرأ عليلدا -جـ 

وتددرس العملدة فيد  مد  ، أو هدو العملدة،وي هو الكلمة مؤلفة مد  َيرهدا الدرس ال ح

أو  اددر وحددذ  أو ، ومدد  حيددث مددا يطددرأ ألراائلددا مدد  تقددديك وتددأ ير، حيددث ئوعلددا 

ادل هدذا . أو توايدد ، وم  حيث ما يطرأ عليلدا مد  اسدتفلاك أو ئفدي ،  ضمار و ظلار

                                                 
837

آيدار   -بيدروت  -م شورات المكتبة العصرية  -في ال حو العربي ئقد وتوجي   -المفزومي  - 

8402.  
838

مطبعددة  -قواعددد وتطبيددي وفددي المدد لج العلمددي الحددديث  يفددي ال حددو العربدد -المفزومددي  - 

.ك  8400آيار   -مصر  -مصطفى البابي الحلبي وأوالده   
839

. 41ــ  47/ في ال حو العربي ئقد وتوجي   -المفزومي   -   
840

. 41/ المصدر ئفس   -   



قداع ال يصدم  َفالد  أو  همالد  مما يرتبد ارتباطداع بموضدوع الددرس ال حدو ارتباطداع ويي

))
128
. 

القياس الذي يعب أْك يتبدع فدي : ))قال.عتماد على القياس القااك على المشابلة ا  -4

ومحاادداة المسددموع . دراسددة الل ددة وال حددو هددو القيدداس القددااك علددى أسدداس المشددابلة

((والمعرو  م  ايك العرب وأساليبلك  
124
. 

مقترحددات ، ليددة واالسددمية موافقدداع فيدد  ومشددارااع عتمدداد علددى  تعريدد  للعملددة الفعا  -3

العملددة الفعليددة هددي العملددة التددي يدددل فيلددا :  )) فيددرى المفزومددي أكَّ ، العددواري فيدد  

د  داع ، المسدد د علددى التعدددص ، أو التددي يتصدد   فيلددا المسدد د  ليدد  بالمسدد د اتصددافاع متعددد 

د أئَّمددا وبعبددارة أوضددم ، هددي التددي يكددوك فيلددا المسدد د فعدديع ، ألكَّ ا لداللددة علددى  التعدددص

((تستمد م  األفعدال وحددها
123
ويشدار  البيَيدي  وال سديما عبدد القداهر العرجدائي . 

د : )) قال العرجائي. أيضاع في هذا األمر ا الفعدل فموضدوع  علدى أْك يقتضدي تعددص وأمَّ

فقددد أيبدد  االئطدديت ، زيدددث م طلدديث : قلدد  : المع ددى الموبدد  بدد  ادديااع بعددد اددي  فددذ ا 

....((فعي ع
122

  . 

أو التدي ،فلي التي يددل فيلدا المسد د علدى الددواك والوبدوت:  )) أما العملة االسمية      

((سماع ٱيتص  فيلا المس د 
121

ويقتضي االسك يبوت الصدفة : ))، أما العرجائي فيقول 

وحصددوللا مدد  َيددر أْك يكددوك ه ددا  مزاولددة وتزجيددة فعددل ومع ددى يحدددث ادديااع فشدديااع  

))
120
 :ب ى الداتور المفزومي م لع  على راااز ملمة م لا ، وقد  

أكَّ ال حددو لدديا مدد  وظيفتدد  أْك يفددرض علددى المتكلمددي  قاعدددة أو يفطددي  للددك  -8)) 

 .أسلوباع 

 .وأكَّ ال حو دراسة وصفية تطبيقية  -4

ر -3  .وال حو عارضة ل وية تفضع لما تفضع ل  الل ة في الحياة والتطوص

                                                 
841

. 41/ المصدر ئفس   -   
842

. 44/ في ال حو العربي ئقد وتوجي   -المفزومي  -   
843

. 28/ المصدر ئفس   -   
844

. 833/ دالال ا،ععاز  -العرجائي  -   
845

. 24/ ال حو العربي ئقد وتوجي   -المفزومي  -   
846

. 832/ دالال ا،ععاز  -العرجائي  -   



((س  أو يب ي على حكك م  أحكاك العقل  وليا لل حو أْك يفل -2
127
 . 

 :ويرى أكَّ هذه األفكار ال تَت ك   الَّ بفطوتي  هما   

أْك ئفل ددا : )) تفلدديا ال حددو مدد  الشددوااب الفلسددفية والعوامددل والعلددل لددذا قددال -8

ها علي  م لج د يل هو مد لج الفلسدفة ، الدرس ال حوي مما علي ب  م  اوااب جرَّ

(  ((العامل )هذا الدرس فكرة الذي حمل مع   لى 
121
 . 

د موضدوع الددرس :  )) تحديد ئقطة للبد  م لا مع تحديد موضوع الددرس  -4 أْك ئ حدد 

وئعي   ئقطة البد  ب  ، ليكدوك الدارسدوك علدى هددى مد  أمدر مدا يبحودوك ، الل وي 

((في  
124
أصبح  الحاجة ماسَّة  لى ئحدوف جديددف يفلدو ممدا علدي بد  )) ، وللذا ال   

مبدرأ مد  ، اريف  الطويل م  اوااب ليس  م   ، ودروس وفي م لج ييامد  في ت

...((هدذه التعلدييت الفلسدفية التدي اصدط علا القدوك
112
ومد  المسداال التدي ت اوللدا . 

المفزومي مسألة الم صوبات    يرى الداتور ملددي المفزومدي الم صدوبات فدي 

 :العربية ئوعي  هما 

وَيرهدا ، والحدال ، ادالمفعوالت،  ي ا  العملة ئوع يؤدي وظيفة  عرابية في -8))

ْادتََعَل ٱوَ  :  )) وقولد  تعدالى. ْبدَي رااضداع تَاداهَْدت  ال: ئحدو ، م  متعلقات العملة 

ْأس  َاْيبعا (( الرَّ
118
. 

 .فعل ماضف : ااتعَل 

 .فاعل مرفوع ألئَّ  مس د  لي  في جملة فعلية:  الرأس  

ألئَّد   بوهدو م صدو( اتعال الرأس ٱ) وهو،  تمييز يوضم مع ى مبلماع قبل : ايباع 

 .لك يد ل في  س ادف وال  ضافة ف

ولك د  مفتدوح اآل در ألئَّد  ال سدبيل  لدى تحريدك ، وئوع ال يؤدي ايااع م   لك   -4

آ دره ب يدر الفتحدة ، وألكَّ الفتحددة هدي الحرادة الففيفدة التددي يسدتريم  ليلدا العددرب 

وال تحمدل ، ي ئطدات  سد ادف وال  ضدافةف حي  يريدوك تحريك آ در المدة ال تدد ل فد

                                                 
847

. 42، 84/ ال حو العربي ئقد وتوجي   -المفزومي  -   
848

. 81/ المصدر ئفس   -   
849

. 80/ المصدر ئفس   -   
850

. 47/ المصدر ئفس   -   
851

. 2/ اآلية   -مريك  -   



اتبدع م لعداع :  )) الوصدفي فلديا ، و لك االم اديات الم صوبة، أي  مع ى  عرابي 

...((وصددفياع اسددتقرااياع يعتمددد وصدد  الحقددااي وال يتددد ل فددي فددرض القواعددد
114
 .

ال حدو العربدي )ومحاولة المفزومي هذه مب يدة علدى جدائبي  ئتدري تضدم   اتابد  

ال حو العربي قواعد وتطبيي وفي الم لج العلمدي ) وتطبيقي في اتاب (   ئقد وتوجي

فأعطى ال حو بمحاولت  أصوالع عامة لل حو الدوظيفي الدذي العوامدل فيد  ( الحديث 

وال علددل
113
، والمفزومددي يددرى ضددالت  باالسددتعائة بمددا تراتدد  مدرسددة الكوفددة  

أرى أْك : )) قددال الفطددوة الصددحيحة فددي طريددي ا،صدديح والتيسددير   ، ال حويددة 

ل  ليد  أسداتيذها  ي ع ى الدارسوك بكل ما  لَّفت  مدرسة الكوفة وأْك ي ستعاك بما توصَّ

ففيمددا توصددلوا  ليدد  مددا ي يسددر ل ددا تحقيددي هددذه الدددعوة بوجليلددا مدد  ... وادديو لا 

 صددديح جدددذري م شدددود ، ومددد  تيسدددير الَ دددى ع ددد    ا أردئدددا صدددالم الدارسدددي  

((ال اااي 
112
:  ادى م  متعلقدات العملدة وليا الم، س اد وال  ضافة في الم ادى  .

وحدي  أريددد ، أو ادبيلاع بدالمفعول ،مفعدوالع ( عبدد هللا) فلديا .َعْبدَد هللا أقبدْل يا))ئحدو 

((...سبيل  لى تحريك  ب ير الفتحةتحريك  في وصل الكيك ئصب ألئَّ  ال 
111
. 

تدوفَّر فيلدا مد  ال ضدج ، تمول دعوة الداتور المفزومي قمة الدعوات السابقة     

ييادك متطلبدات ، ففيلا  عادة واضحة لب ا  ال حو العربدي . ما لك يتوفَّر في َيرها، 

وعلى الرَك مد  أكَّ الددعوات السدابقة أجلددت ئفسدلا ، الحياة العديدة في المعتمع 

 لكد َّ المفزومدي وجدد أكَّ . في هدذا األمدر  الَّ أئَّلدا لدك تدأِت ببدديل عد  ال حدو القدديك 

 ال حو التطبيقي هو البديل ضم  العمل بفطوات الم لج 
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852

. 418/ محاوالت حديوة في تيسير ال حو العربي  -قاسك عبد الرضا : ااصد  -   
853

. 404/ فس  المصدر ئ/ ي تر  -   
854

 81معلدد   -معلة المعلك العديد   -دعوة جادة في  صيح العربية   -ملدي . د: المفزومي  - 

. 44/  8411اائوك األول    0جز    
855

. 78،  72/ في ال حو العربي قواعد وتطبيي  -المفزومي   -   



َملَّددف         وأصدبم ال داس ، بعد أْك اسدتقر فدي األ هداك أكَّ ال حدو عسديرث َيدر م 

م  التذليل لصدعوبة ال حدو هدذه فصار ع دهك التيسير ضرباع ، يفضلوك السلل م   

األول جاد  يحاول ب ا  ال حدو علدى طريقدة ، ئقسك الدارسوك في التيسير قسمي  ٱف، 

فريدديث : )) وهددذا األ يددر، أظلددر حقددده الدددفي  : واآل ددر ، تفدددك العربيددة وأب ا هددا 

 و زهدات، وبَْرك ال اس ب  سبييع  لى ال يل م  الل ة ، وجد في صعوبة ال حو، حاقدث 

((ليتحقددي لدد  مدداععزت القددروك المتطاولددة عدد  تحقيقدد  ، حقااقلددا 
110
واددععلك .  

على  لك تقبل ال اس للسلل اليسير وابتعادهك عد  الصدعب الدذي يحتداا  لدى تأمدل 

مازال ال اس يفضلوك السلل ويتتبعوك اليسدير حتدى أصدبم  لدك ع ددهك ))وفكر فـ 

دت ئفوسلك وع، عادة اليقدروك على مفالفتلا  قوللك وأجساملك حدبَّ التيسدير وتعوَّ

بَّ التيسير م  األمور المعااية ، ووسداال  حتى أصبم  لك مرضاع تعاوز ع دهك ح 

((الحياة المادية  لى مدا اليعدوز التلداوك فيد  مد  أمدور العقدل، ومسداال العلدك 
117
 .

بَّ ال اس السدلل  ا ااك ح  فقدد ادعع هدذا األمدر ، وت اضديلك عد  أمدور اويدرة ، ولم 

للددذه الل ددة التددي ، تعددر  ئوايدداهك  الَّ الحقددد والحسدددالددذي  ال،   البدداحوي فريقدداع مدد

وظلَّدد  محافتددة علددى هويتلددا . صددمدت دهددوراع طويلددة بوجدد  التيددارات المتعاقبددة 

أو أصداب . التي أبداد الددهر أاورهدا ، حتى ا تلف  ع  الل ات األ رى ، األصيلة 

رمدى مد  دعوتد  : )) حقااي ألئَّد بعضلا الت يير، فكائ  محاولة هذا الفريي قلب ال

وادداك اددافع   لددى  لددك مددا ، وابتددداع ئتدداك ل ددوي جديددد ،  لددى مسددن هددذه الحقددااي 

((وعسدير القواعدد المورويدة ، زعموه مد  صدعوبة ال تداك الل دوي
111
وقدد تدوهَّك . 

كددوئلك جعلددوا التيسددير ت ييددراع ادداميع ل تدداك للتددبا علدديلك أمددر التيسددير ٱهددؤال  و

ال يع دددي ت ييدددر ئتاملدددا ال حدددوي الل دددوي : ))  يا ادددذلك ألئَّددد وهدددو لددد، العربيدددة 

..((والكتابي
114
 :وم  هذه الدعوات اآلتي. 
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857
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.8/  4223جامعة ب داد   -الية اآلداب   -مفطوط   -طروحة داتوراه ٱ  
858

. 822/ م  قضايا تعليك الل ة العربية  -العزاوي  -   
859

. 821/ المصدر  ئفس   -   



فدي معلدة (( العربيدة وتسدليل قواعددها: )) فقد ئشر المقدسي مقاالع ع وائد  

8422المقتضددب عدداك 
102
م طلقدداع مدد  ا،عددراب الددذي ، الددذي هدداجك فيدد  العربيددة . 

: )) قددال .وأكَّ التعقيددد الددذي يتلددر علددى ال حددو م دد ، ى أكَّ الصددعوبة تكمدد  فيدد  يددر

اسددتفداك الحراددات فددي أماا لددا ي َعددد   عقبددة فددي درس العربيددة ألكَّ قواعدددها تقضددي  

والفطيدب  والقدار وهذا هدك  ث يديزك الكاتدب ، بوضع عيمات على آ ر المعربات

ر عيمدات  عدراب ال حاة بذلك بل ي يوال يكتف، مدى الحياة طالبوك الددارس بتصدوص

((للكلمات المب ية األوا در 
108
وقدد حددَّد جدرجا  الفدوري صدعوبة العربيدة فدي . 

 :طريقي 

فيقتصدر فدي ضدبد األلفداظ علدى ، األول أْك تحسب الكلمات الَّلدا مب يدة األوا در )) 

وفي  عرابلا علدى معرفدة ئسدبتلا فدي العمدل بعضدلا  لدى ،السماع وقواعد الصر  

 :والوائي دعا في   لى...بع 

 . ل ا  باب المم وع م  الصر  -8

 .في ال األحوال ( أي )  عراب  -4

 .رفع االسك والفبر دااماع حتى مع ال واسن  -3

 .ئصب الم ادى المعرب مطلقاع  -2

 . ل ا  أحكاك العدد  -1

((جعل ضمير جمع المؤئث والمذار واحدة مقارئة مع الل ات األ رى -0
104
. 

متددأيراع بالل ددات األوربيددة بشددكل جعلدد  ي سددى أكَّ  وادداك صدداحب هددذه الدددعوة  

طراادي ولكل ل ة  صااصلا )) للعربية  صااا يابتة ت فرد بلا ع  َيرها ألكَّ  

((ئتملا
103
. 

 .   565دعوة القم حنا رحماني عا   -5

                                                 
860

فدي حرادة  -، والعدزاوي  14/ لعربدي فدي  صديح ال حدو ا -عبد الوارث . د: سعيد / ي تر - 

. 14/ تعديد ال حو وتيسيره   
861

. 14/ في  صيح ال حو العربي  -عبد الوارث . د: سعيد  -   
862

فدي حرادة  -العدزاوي / ، وي تدر 14/ في  صيح ال حو العربدي   -عبد الوارث . د: سعيد  - 

. 14/ تعديد ال حو وتيسيره   
863

. 13/ و وتيسيره في حراة تعديد ال ح -العزاوي  -   



الل دة العربيدة و )ئشر القدا ح دا رحمدائي مقداال عفدي جريددة العدرات بع دواك    

اول في  بع  المقترحدات التدي يراهدا متعلقدة بتيسدير ال حدو ، وقد ت ( وساال ترقي لا 

ال يدرى مد  ، فذ ا هو يد ق م قواعدد الل دة بدروح المتفدرا مد  قمدة عاليدة ، والصر  

العمي  ال  أطرا  أصابع قدم 
102
 :قترح لت قيم العربية اآلتي ٱوقد . 

ما يعب حذف :  )) .... قال رحمائي . حذ  المو ى م  العربية  -8 ى رأيدي هدو عل،وم 

((المو ى
101
قت دع بلدا أو حداول ٱوللقا رحمائي في حذ  المو ى م  العربيدة أسدباب . 

ا لص ل ةف متى بل   درجة م  الرقي است    بكل سدلولة : )) االقت اع بلا م لا اما قال 

وأكَّ أ تَدددي العربيدددة أي ... وعاملددد  فدددي قواعددددها االي دددي  االوييدددة ، عددد  المو دددى 

وأ يراع أكَّ الفك ييقي ... ئية أبطلتا المو ى و ْك ااك قديماع يابتاع ع دهك السريائية والعبرا

أحيائاع بل َالباع مد  الصدعوبة فدي الدتلف   بدالمو ى واأل ك فدي سدمع  مدا يععدل األْولدى 

راواك ِهددذا فضدديع عدد  الصددعوبة َعددذ، فَتَيدداك ِ، َعَصددَواك ِ: لددك موددال  . العدددول ع دد  

في ئفا قواعد صوَ  مد  الكلمدات المقصدورة والممددودة  الكبرى الحقيقية الموجودة

))
100
وقد دعا القا رحمائي أيضاع فدي المقدال ئفسد   لدى حدذ  الحرادات ا،عرابيدة . 

: فعوضاع م  أْك ئقدرأ ، وتسكي  األوا ر لفتاع و طاع ))م  أوا ر الكلمات حذفاع ااميع 

امدا هدي الحدال فدي الل دات األوربيدة . ت اوْل الولدْد الطعداْك : يقال ، ت اوَل الولد  الطعاَك 

)) ...
107
سددت دت هددذه الدددعوة  لددى مددا هددو موجددود فددي الل ددات األ ددرى التددي ال ٱوقددد . 

بتعدد اويدراع عد  ٱ، رى أكَّ صداحب هدذا الدرأي أو، تقترب في  صااصلا م  العربيدة 

لل ددة مت اسددياع عتمددة هددذه ا، ولددك يددَر  الَّ أطرافدداع ، العمددي الل ددوي لل ددة القددرآك الكددريك 

أكَّ هددذه الدددعوة تشددكل  جحافدداع بحددي  العربيددة أعتقددد  و. واددموليتلا لكددل دقددااي الحيدداة 

فدي تشداب  بدي  ، وأكَّ صاحبلا يتفبد في عشوا  بل يريد  لدد األورات ، وتع ياع عليلا

ي دكَّ أكَّ الدداتور مصدطفى جدواد َردَّ علدى . ل ت ا والل ات األ رى  الَّ في بع  السمات

هددذا : )) بمقددال ئشددرت  معلددة ل ددة العددرب م دد  ، لدددعوة القددا رحمددائي صدداحب هددذه ا

                                                 
864
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.88ــ  4/ 8442حزيراك   
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. 810/المصدر ئفس   -   
866
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. 817/ الدراسات الل وية في العرات  -عبد العبار . د: القزاز -   



فمدد   صدديح  المزعددوك  همددال المو ددى أو ، ا تددراع ل ددة تفليطيددة ال ا تددراع  صدديح 

... ((استوا  المذار والمؤئث في فعول وفعيل وليا هذا م  ا،صيح 
101
. 

 دعوة قاسم أمين -6

ُع وتأتي هذه الدعوة متأير         يددعو فيلدا ،األوربيدة مد   صدااا  بما في الل دات ةع

امدا هدو موجدود ، وجعل الكلمات ساا ة في العملة دوك تحريك ،  لى  ل ا  ا،عراب 

هو أْك تبقى أوا ر الكلمدات سداا ة ال تتحدر  : )) فقال.  في الل ات األوربية والتراية

((بددأي  عامددل ف مدد  العوامددل 
104
ددل  )) أكَّ هددذه الدددعوات ال يددؤم  أصددحابلا بددأكَّ .   لك 

((ل ة ف صااصلا وطرااي ئتملا 
172

أكَّ التيسدير الدذي )) وفاتلك أمرث ملكث أيضداع هدو ، 

ددر قواعددد العربيددة بحيددث تتددل محتفتددة بمقوماتلددا األساسددية ال أْك  ئرجددوه هددو أْك ت يَسَّ

((ئمسفلا  لى ب ا  قوام  الضرورات والفلتات
178
. 

 الدعوة إلل العامية - 

ئطددووا ٱالددذي  ، دد َيددر قليددل مدد  العددرب المصددريي  وقددد تب ددى هددذه الدددعوة عدد      

، وأحبصوا ل ت  وحياتد  مت اسدي  أصدالة تدرايلك ، ل س  الشديد ، تح  لوا  األج بي 

، وقاسك أمدي  ، وأحمد لطفي السيد ، سيمة موسى : )) وم  هؤال  . وقدسية ل تلك 

ولدويا  ،وأئديا فريحدة ، وسدعيد عقدل، ومحمدود تيمدور، ك َص  والفوري مارو

((وَيرهك .... عوض 
174
دروا   ، ولقد ئسي هؤال  جمالية هدذه الل دة العتيمدة ، وت كَّ

ولكدد َّلك علددى مددا يبدددوا ، وجللددوا أو حدداولوا تعاهددل  لددك ،ئددزول القددرآك الكددريك بلددا

تلك: )) يلدفوك  لى اي  آ ر قد يكدوك  ومعددهك  عدزل المسدلمي  عد  مصدادر عدزَّ
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870

. 13/في حراة تعديد ال حو وتيسيره  -العزاوي   -   
871

. 822/ في  صيح ال حو العربي  -رث  عبد الوا. د: سعيد   -   
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((وفصددللك عدد  ديدد لك وتددرايلك
173
يل محاربددة العربيددة لعددل األج بددي ي تددر مدد   دد. 

 .بعي  الرضا ع لك 

  511دعوة شريف الشوباشي وكيل وزارة الثقافة المصرية عا   -1

ويسدقد ... لتحيدا الل دة العربيدة ) أصدر األسدتا  ادري  الشوباادي اتابداع ع وائد        

،  مدد  أوسدداط برلمائيددة، وقددد أيددار هددذا الكتدداب ضددعة ابددرى حالمددا صدددر( . سدديبوي  

فآت ِلَك مؤلف  باللعوك على الل دة العربيدة بفطداب المسدتعمر مد  قبدل ، وعلمية واعبية 

وقددد ئشددر محمددد القاسددك ، البرلمدداك المصددري ، وطالبدد  بسددحب الكتدداب مدد  السددوت 

مقاال ععلى األئترئ  لفَّا وئقد في  الكتاب المدذاور
172
 ادر صداحب المقدال واصدفاع . 

عدد  علددى صددفحة ( وتسددعي  ماددة و مددا )الكتدداب بأئَّدد  يقددع فددي  متوسددطة الحعددك توزَّ

 :ي في مقدمة اتاب  وهي  ار األسباب التي حدَّدها الشوبااو.مقدمة وعشرة فصول

وهدي مطبوعدة سد وية تحمدل المعلومدات األساسدية ( األلم ا  ) موق  مطبوعة  -8))

قاامددة  لددك تَِعددْد تعتبددر الل ددة العربيددة، فددي اافددة المعدداالت وآ ددر ا،حصدداايات العالميددة 

أمدا الل دة العربيدة ، فل ة التفاهك هي الللعات المصدرية والسدورية والم ربيدة ، بذاتلا 

 . فصارت ــ ع دها ــ ل ة لقرا ة الكتب والمراجع فقد 

تدريا بع  العامعات ومعاهد الل ات في أوربدا وَيرهدا الللعدات عوضداع عد   -4 

لبلدداك العربيدة الشدي  ئفسد  مدع فضدي ععد  اعتمداد مراادز تعلديك الل دة فدي ا، العربية 

 .األجائب المبتداي  في تعلصك ل ت ا 

بع  المحاوالت العادة لتعقيد الللعات العربية حتدى تصدير بموابدة ل دات ااملدة  -3

((األرااك للا قواعد ال حو والصر  الفاصة بلا
171
. 

ربيددة أكَّ حالددة ا،همددال التددي أصدديب  بلددا الل ددة الع. يددك يقددرر اددري  الشوبااددي      

فالللعدات اائد  موجددودة )) اليدوك ، هدي ليسد  وليدددة الحاضدر بدل هدي حالددة قديمدة 

والل دة الفصدحى التدي ئرمدز  ليلدا أحيائدا بل دة سديبوي  لدك تكد  فدي يدوك مد  ... دااماع 
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وفدي رقعدة ج رافيدة ، األياك ل ة تفداهك أو تعامدل يدومي ، الللدك  الَّ فدي فتدرة قصديرة 

((محدددودة بددالعزيرة العربيددة 
170
سددتعد حتددى ٱمددا الددذي : ))ويتسددا ل الشوبااددي . 

((قتحاك الللعات لَحي ز التعامل الل وي بدي  العدرب ؟ ٱئ زعج اليوك م  
177
، ويوجد   

دعدوة لمتعلمددي الل دة العربيددة الدذي  يعدددوك صدعوبة فددي تعلصملدا أكَّ العيددب فدي الل ددة 

ا  تعلصك الل ة: ))وليا فيلك فيقول جادتد  ٱأو يشعر بعقدة لعددك  لك ل  َمْ  يتعذب ِمْ  جر 

دد ة ، فالعيددب لدديا فدديكك .... العربيددة ال تقلقددوا  ولك َّدد  فددي الل ددة التددي لددك تشددمللا سص

ر ((التطددوص
171
، ويرجددع الشوبااددي تفلصدد  العددرب  لددى تمسددكلك بلددذه الل ددة الصددعبة  

ددر ،ع اصددر تفلصدد  العددالك العربددي أئددا أعتبددر أكَّ الل ددة هددي أحددد: )) فيقددول وأكَّ تحعص

((لبع  في ت اول قضية الل ة م  أسباب عملية  جلاض ال لضة ا
174
. 

، و ئَّلا ليس  ل ة عالمية بل هي قليلدة االئتشدار، وآتلك الكاتب الل ة بالمحدودية       

ي دكَّ يدأتي فدي . بسبب سلولة االئكليزية وعدك تعقيدد قواعددها ، على عكا االئكليزية 

وي فددي طددابع ، ى عدددك قدسددية الل ددة العربيددة ليدلددـ ل علدد، الفصددل الرابددع مدد  الكتدداب 

ملددا هللا تعددالى بدد   ويععددل ، مدد   دديل ئددزول القددرآك الكددريك بلددا ، ا،جدديل الددذي ارَّ

وال يرى العربية فقد مقدَّسة ع دد ، الل ة سبباع في جمودها وتح يطلا ال تر في قدسية

، طدة مد  السددما  بدل  كَّ الفراع دة اددائوا ي تدروك  لدى ل دتلك علددى أئَّلدا هاب، العدرب 

تت دداق   مددع جددوهر ا،سدديك الددذي يقددوك  ، ويددرى الشوبااددي أكَّ فكددرة قدسددية الل ددة 

وأ يدراع يدتَّلك الشوباادي العربيدة بأئَّلدا ، على أساس م  المساواة بي  أب ا  ا،ئسدائية 

فالل ددة العربيددة هددي السددبب فددي جعددل العقليددة ))  :سددبب جمددود العقددل العربددي فيقددول 

د عد  وتميل  لدى المبال دات والكديك البعيد، ز على الشكل وتتر  العوهرالعربية ترا  

وأئَّلدا ئشدرت ، و ئَّلا السبب في ئشدر يقافدة األ ك والتدأير بالشدااعات ، الواقع والعمل

((لتوا  في المعتمع بواسطة بيَتلافلسفة اللَّ  والدوراك وا 
112
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دد    ويدددعو  لددى ، عربيددة لدارس اا الشوبااددي الصددعوبات التددي تواجدد  وقددد لفَّ

 :وهي  التففي  م لا

 .وليا م  موقعلا م  العملة، أكَّ الكلمة تأ ذ مع اها م  التشكيل  -8))

 .ال قا ال ريب في حرو  العلة -4

 .الوجوه الكويرة ل طي الكلمة -3

 . تي  المعدود م  حيث التذاير والتأئيث ٱ تي  صورها بٱاألرقاك و -2

 .المفعول ب  -1

 .ع  ست  ا ا يعب ( الذي ال وجود ل  في أيَّة ل ة م  ل ات العالك ) المو ى  -0      

 .جمع المؤئث وتصري  الفعل ال اتج ع   -7

 .اورة المترادفات في الل ة العربية -1

د المفرط لمعائي اللف  الواحد-4 ((التعدص
118
. 

التفكيددر المفلددا فددي الددذي يددرى أكَّ ( رجددا  ال قددا  ) وقددد َردَّ اويددروك مدد لك            

( تعديدد ال حدو )ول في اتاب اوقي ضدي  و عادة الحيوية  ليلا تم، تعديد اباب الل ة 

وأكَّ دعدددوة الشوباادددي مشدددوهة لواقدددع الل دددة العربيدددة، 
114
أكَّ هعدددوك  رأيدددي فددديأمدددا . 

أفضدل  وأكَّ ، رة بل دة المسدتعمر الحاقدد ومتدأي،  ةالشوبااي متأتف م  ئترة َير عربيد

 كَّ مد  السدلل جدداع تعلصدك : )) شوبااي ما قال  العيمة الفرئسي وليك مارسي  َرد  على ال

ة هددي قياسددية ، أصددول الل ددة العربيددة  فقواعدددها الصددرفية التددي تتلددر معقدددة ألول مددرَّ

حتددى أكَّ صدداحب الددذه  المتوسددد يسددتطيع ، ومضددبوطة بشددكل ععيددب اليكدداد يصدددَّت

الفعل العربي هو لعبة أطفال   ا قديا بالفعدل   كَّ ، تحصيللا بأالر قليلة وبعلدف معتدل ف 

أمدا ال حدو فبسديد ال ، فلديا ه دا  صدعوبة فدي االادتقات ، اليوئائي أو الفعل الفرئسي 

((تعقيد في  مطلقاع 
113

هدذه ادلادة عد  الل دة العربيدة عد  عدالك َربدي َيدر مدتلك ))و، 
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ب ل ددا  يكفصدوا عدد  ترديددد وئرجددو مد  ب ددي قوم ددا العدرب أْك يراجعددوا أئفسددلك و، بدالتحزص

((آرا  تقليدية ع  قصور ل ةف وسع  اتاب هللا لفتا عوَاية 
112
. 

واليمكد  حصدرها فدي ، الت وي   لى أكَّ دعوات التيسير ومحاوالت  اويرة  ي مويل      

لاأ   ي الَّ أئَّ ، هذا الفصل   .حاول  جمال أهمَّ
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. 422/ المصدر ئفس   -   



 

 

 

 

 

 تمــهــيد              

الـداعين معنى التجديد َأَائـل )              

 ( للي 

 

 

 :لتجديد لغة ا

 ـــــــــــــــــــ

) علدى  وزك (  دَ دَّ َجد) م  الفعل (  ليْ عِ فْ تَ ) مصدر على وزك : التعديد في الل ة         

 .ة دَّ وهو م  العِ (  لَ عَّ فَ 

 د  دَ والَعدد. ُِ  ضاألرْ ب مدد  ر  ة ال لددر أي مددا قَدددَّ ِجدد: ة دَّ الِعدد: )) جددا  فددي العددي         

((  لار  وال َّ  ل  ـيْ ـَّ الل: اك ِ دَ يْ دِ والعَ ... ُِ  األْرض    جْ وَ :  د  يْ دِ والعَ 
111
: )) وقال العدوهري .  

د دَ دَّ َعدوتَ . ي لِـ َ ا ، وهدو ئقدي  الفددع ْيددِ صدار جَ : ة دَّ بالكسدر ِجدُ   د  عِ يَ  ي   الشَّ  دَّ جَ  :  ي   الشَّ

(( اع ي دلِ وبَ  داع ْيددِ جَ   ه  رَ يَّ ه ، أي َصددَ دَّ وَجد ه  دَّ عَ تَ ْسد، وآ ه  دَّ َجدأ، و داع ْيددِ صار جَ 
110
: ))  وأيضداع  

وهدو   دي  القدديك ،  ، دث ْيددِ جَ بالكسدر فلدو ُ   د  ِعديَ  ي   الشَّ  دَّ البالي ، وجَ     يْ قِ ئَ :  د  يْ دِ عَ ال

((وهو  ي  القديك  دث يْ دِ فلو جَ  أْحَديَ   ،   ا:  ه  دَّ عَ تَ سْ آواألمر فيك   دَ دَّ وجَ 
117
 . 

 : التجديد في االصط ح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفكدددر  بأصدددحافددد  د فيددد  ، فعرَّ دَّ َعدددك الم  ْلدددللعِ  مفتلفدددة ، تبعددداع  لتعديدددد تعريفدددات ل      

  ضددافة ددذ الصددالم المفيددد مددع أو واألفكددار اآلرا ئتيعددة لدراسددة : ))  بأئَّدد  ا،سدديمي

((فددي مسدديرتلا  مددةتستراددد بدد  األ رث ئي دد عليلددا فيتولددد مدد   لددك فكددرث  أ ددرىرؤى 
111

 ،

تلمدا التدواهر العديددة  أوالتعديدد   لدىالسدعي : ))  أكَّ  ، األدبديال قد  أصحابويرى 

فالتعديدد امدا يددل المع دى الل دوي .  أوالع  األدبيتستلد  ال وع  (ئقلة ) يقتضي وجود 

(( وتأسدددياوالتعديدددد ت ييدددر ... ئبودددات ادددي  م ددداير للقدددديك آيقتضدددي 
114
ويضدددرب ،  

 والمسدرحية الشدعرية  تعديدداع  جديدداع الشعر المسدرحي مدوي ع : )) الداتور سمير الفليل 

ئعلددده فددي  أو ئألفدد لددك  ئمطدداع  أو المعددرو  ئوعدداع  األدبدديح ضددم  العدد ا طددرَ ت   ألئَّلددا

((القصيدة العربية بمواصفات  الساادة 
142
ُْ     ،ومول هدذا يقدال فدي ال حدو  العربدي  . 

 ابد التدي جدا  بلدا  األفكدار،  اومدا تبعلدئتريدة العامدل  بذل دا تعديديدة  ةحدي  في  ئقلد

 ،يربدفدي ال حدو العوالتعديدد الدذي ئريدده . ئحاة اليوك  بع  مضا  القرطبي ، وتب اها

 دَّ ادداك ال اقددد الددداتور الفليددل َعدد و  ا.  أصددالت يبتعددد عدد  روح ال حددو ، وال يمددا  أال  

فلدي تفدرا عد  الشدعر العربدي فدي الدوزك والقافيدة ،  ، المسرحية الشعرية  ، تعديدداع 

حمددد اددوقي فددي مسددرحية مع ددوك ليلددى ، بددالوزك الواحددد ، أ لتددزاك الشدداعرآودليل ددا 

مدا  ع عددك ابتعداد هدذا ال دوع مد  الشدعر وأيضداع . طع الواحد في المق والقافية الواحدة 

ي قِ بْ ي   كْ أالتعديد يعب  كَّ أ،  أرىلذلك  . يسمي  ال قاد الوحدة العضوية للقصيدة العربية 

مد  رواد التعديدد م د  ، ومدا قدَّ  أصدالة  ليأ دذد فيد  ، دَّ عَ م  روح  العلك  الم   على اي ف 

   صديح  لدى، لذا قال المفزومي ع  دعوتد    لي ، م  هذا المشار في العصر الحديث

، حتدى تطلدب  القلقدري  لدىليس  هذه الدعوة محافتة تريدد الرجدوع ب دا : )) العربية 

، ولك لددا تددؤم   وأسدداليبلكتلك فددي حيدداتلك ، ومعااددلك ، ول دد أسدديف ائشددر   أك   لي ددا

فدي التوفيدي بدي    مضدي اع  الذي  يبذلوك جلداع  األجيال، وتحرص على سيمة  تطور بال
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وبدي    ،، وبي  الحاجتي  م  الفروت ما بدي  القدديك والحدديث وحياتلك اليوك األمال ة  

((التقليد والتعديد 
148
 . 

العديدة في ئدواحي الحيداة  ، الفكريدة والعلميدة ،  األساليبوالتعديد ئزعة تدرس        

ب دا    عادةهو :  رأييفي والتعديد في ال حو العربي . التي تبرز في المعتمع  الحديث 

تددوا ك مددع حدايددة ي بذطددار، ك عليدد  العلددد ، وصددياَة قواعدددهدال حددو العربددي الددذي تقددا

ويتلدر . للقدديك ال ت ييدر لد    حيدا هدو  .دوك ت ييدر روح ال حدومد  ده العصر ، وتعددَّ 

 لك م   يل العلود المتراامة بطريقة يتواصل فيلا جلد اليحقدي  بعلدد السدابقي  ، 

بتعدد عد  عصدر االبتكدار آ، لعصدر  ئافعداع   ج ع   لك  ئسيج جديد  ، يعطدي  يمدراع في ت

المعدرو  ، الدذي درجد   ا،طدارجديد َيدر   طار  لىوالتعديد ي قل  العربية .  األول

 . أ رىمرحلة   لى  ائتقال م  مرحلة  ئَّ ، للذا يمك  القول   األقدمي علي  اتب 

التراييدة التدي دامد  ( ايد  ) ل بالعربية م  مرحلدة فاالئتقا: )) قال حس  عباس       

(   ئسدائي -ل دوى ) ئَّمدا هدو مكسدب الحديودة ، ( لمدا ا ) مرحلدة   لدى  ، عاك وئي د أل 

س لدد  جيددل اامددل مدد  يكدرَّ  أكْ   يسددتحي ئَّددأو( عربددي  -ل دوي ) بمقددار مددا هددو مكسددب 

(( فقلددا  العربيددة وعلماالددا 
144
: )) وئلا فتلدددرت مصددطلحات متقاربددة فددي مضدددم .

م دذ العقدد الوالدث مد   أ  طلق لا  مصطلحات ال     ك.  وا،صيحالتعديد ، والتيسير ، 

((هددذا القددرك 
143
 وا،صدديححراددة  التيسددير  أصددحابمعتددك جلددود )) وائصددب   .

يفكدر واحدد  كْ ائصب  على العائب التعليمي العملي دوك العائب الم لعي ال تري ، فلَد

قديك ب مو ا جديدد يقدوك علدى اسدتقرا  جديدد لل دة  العربيدة  م لك في استبدال ال مو ا ال

((المعاصرة موي ع 
142
علدى   ، مب دي  جديدد ف  ئحدوي  فكدر ف  آئبوق  جلدود حاولد   يعدادِ و.  

 أصدولالدذي فرضدت   ومبتعدد عد  الدد يل  ، ك الكريكآ، قااك بل ة القر عربي  ُف  أساس

حراددة  أمدد  بددد  أول،   القرطبدديامضدد ابدد   كَّ للددذا  يمكدد  القددول . الم طددي  والفلسددفة 

تفلديا هدذه   لدىدعوة جرياة ،  )) في وقت  ، فدعوت   في العربية وا،صيحالتعديد 
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((ب والعمود دوتطليرها مما علي بلا م  ع اصر الع أسرهاالدراسة م  
141
وهدذا .  

  حيددا والتيسددير ، الددذي  حرصددوا علددى  وا،صدديحي طبددي علددى رواد حراددة التعديددد 

 د فددي  قواعددد العربيددة وم اهعلددا ، تعديددداع دَّ َجدد  ْ َمدد أوااددل، وهددك  ياع بيددة جددد  الل ددة العر

 والتيسديررواد التعديدد  أهدكومد  .  سدبييع   ليد  لدك  بمدا اسدتطاع   لدىودعدا .  واضحاع 

، الدددذي  ترادددوا بصدددمات  حقيقيدددة،  وقادتددد  فدددي ال حدددو العربدددي فدددي العصدددر الحدددديث

  :هك  يرأيوواضحة في مسيرة ال حو العربي في 

 .ال حو   حيا مصطفى في اتاب    براهيك األستا  -8

،  وئحدو العقدل ،ئحدو التيسدير) بد  فدي ات. أحمد عبد السدتار العدواري الداتور  -4

وبحوي  المت وعة الم شدورة  فدي  ، وفي مقاالت ( وئحو المعائي  ، كوئحو القرآ

 .المعيت المحلية والعربية 

، وفدي ي ال حدو العربدي ئقدد وتوجيد فد) يد  الداتور  ملددي المفزومدي فدي اتاب -3

وبحويد  الم شدورة  فدي المعديت  وفي مقاالتد  ( ال حو العربي قواعد وتطبيي 

 .المحلية والعربية 

التدد  اومق( ال حددو العربددي ئقددد وب ددا  ) السددامرااي  فددي اتابدد    بددراهيكالددداتور  -2

حولية  الم شور في( في التعريب التربوي وتيسير العربية ) الم شورة السيما  

 .بعامعة قطر  ا،ئسائياتالية 

 تعديد ال حو ، وتيسير ال حدو التعليمدي قدديماع ) الداتور اوقي ضي  في اتابي   -1

  لددى  دعدا َمدوددر مِ ه دا  بداحوي  ا   كَّ أ لسد   ئاسددياع و( . ئلددج تعديدده مدع  وحدديواع 

هددؤال    لددى با،اددارة ياتفدأ  دديوتيسدديره ، لك َّ  و صديح تعديدد ال حددو العربددي 

مد  الدداتور مصدطفى مدا قدَّ  ئداَ أ، ولدك  األدا الذي  يمولدوك القمدة فدي   عيكا،

واألسدددتا  عبدددد والدددداتور اددداار العدددودي ،  ،مدددة طددد  الدددراوي والعي   ، جدددواد

اادتراوا  فلدؤال   جميعداع . عبداس حسد  وَيدرهك  واألسدتا ، المتعال الصعيدي

 عتدذر  أمسيرتلا ، ول جديدالعربية وب ا  طريي   حيا في مسيرة واحدة ، هدفلا 

 .  اآلكع  السلو في  ار الرواد الموجدي  على الساحة 
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  لمبح  األَلا              
ــي          ــا ف ــة َدَرَ ــامع العلمي المج

 تجديد النحو

  

فددي تطددور  الل ددة   وملدكث  بددارزث ، دورث  (الل ويددة )  اك لتلددور المعددامع العلميدةاد        

)  األربعدةوتشتر  المعداميع العلميدة . اعدها  ،  بل حتى حمايتلا العربية ، وتيسير قو

معي ددة ، يقتددرب بعضددلا  بفصددااا ( واألردك  ، والعراقددي ، والسددوري ، المصددري

 والمعامع متعاوئة فيمدا بي لدا اويدراع . في مضموئلا  وطريقة  عمللا  اآل ربعضلا   م

 األ درالمعدامع   لدى وأرسدل ال   في معمع الل ة العربية فدي القداهرة  رأي، في يطرح 

سعل معموعة م  الفصااا ، تكاد تعمع ما بي  المعامع العربية أه ا  و . للمشورة 

 : ، وهي 

العربيددة ، وجعللددا تتسددع لمطالددب الف ددوك ، والعلددوك   ةالل ددالحفدداظ علددى سدديمة  - أ

 .التطور والحداية  عملية، وتوااب  األ رى

 .وطبعلا وئشرها  ، وال فسية ، االعتماد على  المفطوطات  القديمة  - ب

 .ل ة الكتاب العربي   صيح -جـ 



 .ي  الحديث واعد العربية لتياك   ه ية ال اار قيتيس -د 

 .التي تلتك بعلوك الل ة العربية وئشر ترايلا  المحاضرات  لقا  -هـ 

ت تدديك ال دددوات ، وعقددد المددؤتمرات الدوريددة لل لددوض بواقددع الل ددة العربيددة ،   - و

 .قضاياها القديمة والحديوة  ودراسة 

 .الحديوة  واألدبية ، جمع الكتب العلمية -ز

القيدداك بوضددع مععمددات علميددة  ، ل ويددة  ، وتاريفيددة توااددب حراددة التطددور  -ح 

 .الحديث 

دراسة الللعات العربية الحديوة ، دراسة علمية ومعرفة مدى ارتباطلدا بالل دة  -ط 

 .  األك   

،  األربعددةالمعددامع  ألعضددا المعمعيددة ،  باألبحدداثتك ئشددر المعدديت التددي تلدد -  

والمشتراي  فيلا م  الباحوي 
140
 . 

دورهددا  وبعددد  ، وال تددزال تمددارس ،  (الل ويددة )  المعددامع العلميددة تأسدديافم ددذ         

واداك ال حدو ، وراتد  طوت ،َ ا  الل ة العربية بما يتوا ك ومتطلبات العصرال في اِ الفعَّ 

هتمداك بلدا زت المعامع العلمية اآلديده وتيسيره م  العلوك التي راَّ وطرت تع ، العربي

ئعد في معامع ا العربيدة )) لذا ، هذه المعامع قدرة على حماية الل ة العربية  وأيبت . 

العامددي  بتعميدد هدذه  للعللدة يدأ كلد   تعديددياع  وب دداد روحداع  ، ودمشدي، في القاهرة 

((وتعطيددل ئشدداطلا الل ددة الكريمددة 
147
دور ، معتمعددة  أووللمعددامع العلميددة متفرقددة .  

وبيداك قددرتلا ، أوالع ل ت ا بالعديدد   يرا م لا على  ملك في تعديد روح العربية حرصاع 

قدرتلا علدى وعدك ، والرد على المتقولي  بضع  الل ة ،  على البقا  واالستمرار يائياع 

فدي جائدب  ،عدامع العلميدة ابيدراع لذا ااك اهتماك الم،  ومتطلبات  يالواع ، العصر  استيعاب

بدراسة هذا العائدب الملدك مد  الل دة  تفآبتدأ.  والصر في ال حو  وا،صيحالتيسير 
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ولو تتبع ا مشاريع المعامع العربية لدراسدة ال حدو ، حتى يوم ا هذا ، بمراحل زم ية ، 

ا ال يمك  دددا تقصددي  لدددك فددي هدددذا موتيسدددير قواعددده ، صدديحلماوسدددبل . والصددر  

 : يأتيتلك الدراسات والقرارات المعمعية وبما  .ث لضيق  ع  استيعابالمبح

  عقددد المعمددع ُْ    .  8421محاولددة معمددع الل ددة العربيددة فددي القدداهرة عدداك ُع  وال أ

صددر قراراتد  علدى أو،  دة وزارة المعدار  المصدرية علدراسة مقترحات ل مؤتمراع 

 : هما  أساسي 

 .والمراجعة صالحة للم اقشة  تالمقترحاتلك  كَّ أ))  - أ

العامدة ال ي تدر فيد   وأوضداعلات يير في جدوهر الل دة   لىيؤدي  رأي ل  ا   أكَّ   - ب

))
141
 :رأي  صدر المعمع أيك . 

 وا،َددرا فددي ال حددو االتععددب  األسدداليبوافددي اللع ددة علددى فددتم بدداب  -8

 .والتحذير 

 .المحلي والتقديري  ا،عرابفي االست  ا  ع   اللع ةوافي  -4

وزاد فيلددا عدددك تقدددير  ووجوبدداع  مسددتترة جددوازاع عدددك تقدددير الضددماار ال -3

 .االسك الموصول   لىالعااد 

 ا،عراب ألقاباالقتصار على  -2
144
. 

   آئددذا  ،ي الدددي  رادديا المعمددع العراقددي  يددك الددداتور عبددد الددرزات محقدددَّ :  يائيدداع 

ت دداول فيددد   بحودداع ،  8473لمددؤتمر المعددامع العلميددة الدددذي عقددد فددي العزااددر عددداك 

صدعوبة  كَّ أوقدد وجدد الباحدث ، التي يكوك عليلا التيسدير والكيفية ،  صعوبات ال حو

مد  تلدك  يتحمدل جدز اع  ألئَّد  يضداع أبدل مد  المدتكلك ، ال حو ليس  م  القواعدد وحددها 

المفدردة ع ددما  آ رهداتلحدي  كْ أوالتاهرة الصدوتية التدي يعدب : )) قال ، الصعوبة 

بعدد تدوفر   ال  ث وليا لعلك ال حو تحد  الم    درا   لى باألساسوك في جملة مواولة كت

الرمز الدذي يعدب  أوث والكاتب بالصوت تحد  الم  وملمة علك ال حو تذاير ،  ا،درا 

لدك يددر   ذكْ هدو قبدل  لدك وظيفدة الكلمدة فد أدر الكلمة متدى مدا  آ ريضع  على  كْ أ
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يدذار  أكْ قواعدده  أحكمد ث ملمدة الكلمدة فدي العملدة ال يسدتطيع ال حدو ملمدا تحد  الم  

((الكلمة في العملة  آ ريوضع على  أكْ بالصوت الذي يعب 
422
يب  الدداتور أوقد . 

  :لا ليتحقي التيسير في ال حو هي ب األ ذيعب  أسساع ي الدي  يعبد الرزات مح

الكلمددة ع ددد وقوعلددا فددي  أوا ددرتمددا التدداهرة الصددوتية التددي تلحددي  أالَّ  يعددب))  - أ

واددل مددا ، الحراددات  أوبددالحرو   ب عددراومدد  ،   عددراب أو ، العملددة مدد  ب ددا 

 اصدة  األمدوركك لفت،  تأ يراع  أو تقديماع ،  حذفاع  أو،   اراع ، التعبير  بأساليبيتصل 

دالعربية ال تكدوك عربيدة بددوئلا وهدي ليسد  مد  صد يع ال حدويي  وال مِ  د لدوه أا م 

((فتراض م لا آب
428
. 

وحداف  ، لدك ال حدولع وكاألولدال حاة  أقام الليكل الت تيمي الذي )) المحافتة على  - ب

((جا  بعدهك م  علما  ال حو المتأ ري    ْ مَ  على ايائ  سليماع 
424
. 

 األحدوالَلدب أها في  سماأوال ، يات م  هيكل العملة العربية تما المسم   ال))  -جـ 

 والتوضديم ،ابر الع اية  بالتيسيرأة م  هذا الليكل فتوليلا  األجزا  الرايس تأتي و ئ ما

ددمِ والتعريددد  ، الليكددل  أجددزا  دديل عمددل ال حدداة الطويددل مدد  زوااددد َشددي   ا لحقلددام 

((ت تر في توزيع مادة ال حو على مراحل التعليك المفتلفة  كَّ روح  ي   وأعش 
423
. 

وتحديد محدل المفدردة فيلدا بوسداطة ، عي  على فلك مع ى العملة  تر فيلا يال))   -هـ 

الدربد بدي  محدل الكلمدة والصدوت  أحكداك بوسداطة كَّ ي د،  األدبديوالذوت  ا،درا ت مية 

((كوددرة المددراك علددى القددرا ة المعربددةب آ رهدداالددذي يعلددي علددى 
422

قددر مددؤتمر أو، 

 . العزاار بضرورة تيسير قواعد ال حو العربي 

  في دورتد  السادسدة والفمسدي  فدي  عقد معمع الل ة العربية بالقاهرة مؤتمراع  -: يالواع

التدي ترادزت فدي مسداال  أعماللدا ألصدولاوفيد  عرضد  لع دة  8442،اباط عداك 

 :ا هي م 
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/14 .  
901

.10/ المصدر ئفس   -   
902

. 10/ المصدر ئفس   -   
903

10/  المصدر ئفس  -   
904

.10/   41معلة المعمع العلمي العراقي معـ  -عبد الرزات. د: محيي الدي   -   



))    (( سدت  ي عد  الفبدر التعليمدي لل ااداةالم المبتددأقاعددة   ل دا : ))  األولىالمسالة  

) مودل المطدرد  األساسديوهدو ، قسك ل   بدر : قسمي    لى المبتدأ المتأ روكك ال حاة قس  

 أحاضدرث ) وهو الوص  مودل  ،فبرئااب فاعل ي  ي ع  ال أووقسك ل  فاعل (  ااتبث  زيدث 

ليسد  لد  ادواهد ، القسك الوائي هو المست  ي ع  الفبدر  كَّ أ... اللع ة  ورأت( . أ و  ؟

 أبيدات بأربعدةواستشدلد ال حداة ،  وا،سديميفي الشعر العاهلي  وال، ك الكريك آفي القر

((قاعدة ئحوية  أساسلالذلك ال تصلم لكي توضع على ، معلولة القاالي  
421
. 

((ب ع  المضا   لي الفصل بي  المضا  والمضا  : )) المسالة الوائية 
420
. 

اللع دة  رأت.... ل أجواز المطابقة وعدملا في اسك التفضيل المقترك ب))  :المسالة الوالوة  

، تلبيدة لحاجدة االسدتعمال المعاصدر ، المطابقدة وعددملا   جدازةبقرار المعمع فدي  األ ذ

: فاصة ع د استعمال اسك التفضيل م  اللفي  المقدروك ف قدول وب، وتيسير لقواعد الل ة 

وائتلد  اللع دة ...  األقدوىوالدول ،  األقوىوالدولتاك  والمرأة األقوى، ، األقوى اللد   

((ل أوالمطابقة في استعمال اسك التفضيل المحلى ب ا،فراديعوز .. القرار   لى
427
. 

((مددا يشددتي م لددا و(    َ ْلددعَ فَ ) زيددادة ال ددوك فددي : ))  المسدالة الرابعددة  
421

، فددي دراسددة 

ورأت اللع دة قبدول مدا يشديع  . ي َعْلِمدَ  ، وي َعْضدِوك:  اللع ة الشااع على األلسد ة ، ئحدو

....َك ، وَعضو َ َعلم:  على ألس ة الموقفي  ، ئحو 
424
 

يعدوز ... لدى العملدة االسدمية واالسدك المفدردع( ما بَّ ر  ) د ول ))  -:المسالة الفامسة  

امدا  تأويدل ،ب يدر ( فدي البيد   زيددث مدا ب  ر  ) علدى العملدة االسدمية مودل ( ما ب  ر  ) ول د 

 اع تدتكدوك لف كْ أعلدى ، يعوز د وللا على االسك المفرد فيما ااع فدي الل دة المعاصدرة 

((للواقع  ما تسليماع ب  ئعاهل الموق  ر  )للداللة على االحتمال مول  معترضاع 
482
. 
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910

. 881/ المصدر ئفس    -   



بزيددادة عدددد السدداعات فددي تدددريا قواعددد  )) وأوصددى. ال المددؤتمر هددذه المسددا قددرَّ أ   

وتيسددير القواعددد علددى  ، العربيددة مددع الع ايددة فددي ال صددوص بالضددبد والشددكل الكامددل

..((ال اادداة 
488
عمددل المعددامع العلميددة مسددتمر مددا داك العددرب  أكَّ  لدديا هددذا فقددد بددل .

رت فيدد  ئت ددو  ال  ، فيمددا يفددا العربيددة  أو واردة فلددي لددك تتددر  ادداردة،  والعربيددة

َيدره  أوتعريدب  أوادرح ادرحت    لدى أوحت  حتصدحيم صد  لدىحتداا ا ذكْ ودرست  فد

اداك   و ئ ما، َزير  يسير م  في ف  َي ث  ت   وما ت اول، ما ي اسب   دمة للعربية  أقرت

مدا عقددت عليد   آ در أما، الزم   ةسيرملما قدمت  المعامع العلمية عبر  ، ائتقا  يعمل

عدداك الل ددة العربيددة ( ك4227 ) جعددل عدداك األردئدديالل ددة قددرار معمددع ، العددزك 
484
  ،

  . م   لك  أاوروالل ة تستحي 

 

ـــــــ                 المبح

 الثاني 
يد              في تجد َا  مة َدَر الترج

 النحو

  

، ئتيعدة توسدع  جميعداع  األرض أرجا م  االئتشار في  ابيراع  بل   العربية مبل اع         

ئتشدار الل دة وعلوملدا فدي الدبيد آعلدى  وهذا التوسع ائعكا ايعابياع  ، ا،سيميةالدولة 

ومد  .  ف افسد  ل دات تلدك الدبيد وللعاتلدا . ك الكدريك آل دة  الددي  والقدر ألئَّلدااللا ، 

، وليعرفدوا ايفيدة  أوالع ديد لك  أمدورهذه البيد العربية ، ليفلمدوا  أهليتعلك  كْ أالطبيعي 

واسدعة حراة فكريدة ، ويقافيدة  فتلرت ئتيعة هذا االحتكا  .  التعامل مع العرب يائياع 

والعربيدة  .  العربي ياالزدهار الحضارعصر  .العباسي ، بل     روتلا  في العصر 

 وأقددوى، ، بسدددأو أَ ددى ،))   ئ لدداوسددللة التراايددب ،  ل ددة َ يددة  بمفرداتلددا ومعائيلددا 

                                                 
911

. 842/ ئفس  المصدر   -   
912

)  م شورعلى األئترئ  موقع معمع الل ة العربية األردئي  -  www.majma.org           )

                



فلي ا ز يز در بالمفدات    ، ةمروئة وروع  ا،ئسائيةالللعات وأاور  ، مت أو ، رتأو

ب العوائدب راادع التصدوير لدذَّ ويفي  بسحر الفيال وععيب المعاز رقيي الحاادية م  

))
483
فكدداك هددذا  ، الل ددات  َيرهددا مدديدد  مددع  لددى التكللددذا احتاجدد  الل ددة العربيددة .  

والتعريدب يع دي  و ليلدا األ درىوالترجمة م  الل ات  ، مدعاة لتلور حراة التعريب

((فدي َيدر ل تلدا الموضوعة لمعاك ف األلفاظتعملت  العرب م  ما اس: ))
482
والتعريدب  

أو الل دة العربيدة بت ييدر   لدى أج بيدةهو ئقل الكلمدة مد  ل دة :  )) الراوي رأي ط  في 

((  أيضدداع  ا،عددراب، ويسددمى ب يددره
481
هددو  الكلمددات التددي ئقلدد  مدد  : )) ب والمعددرَّ  

لدك يقدع ، وربمدا ت اولتد   أو  وقدع فيلدا ت ييدر الل دة العربيدة ، سدوا  لى األج بيةالل ات 

((باالاتقات 
480
 . 

مد  مفدردات  أعطد عمل رااع   دك العربية بما   األ رىفلي  الترجمة  أما           

 تيدار آالل ويدة التدي تفدتا ب األعمدالالترجمة م  ُ   د  عَ ت  )) ع  ل ت ا لذا  بعيدةاائ  

 ائتيعة هدذواائ  م  .  أ رىم  ل ات   لي ادة العربية  للمعائي العديدة الوار  األلفاظ

 وأدتالعربية الفصحى مد  قبدل  تألفلاجديدة لك  بأساليبل ت ا الحديوة  تأيرت أكْ العمل 

ل دة الصدح  اليوميدة   لى األج بيةد ول طرااي التعبير   لىالترجمة الحرفية الحديوة 

(( األدبيددةالمقالدة   لددىيدك تعاوزتلددا 
487
: ))  ُْ     العربيددة اويددراع  الترجمددة أفدادتوقددد  .

يل الل دة العربيدة وتسدييرها لفدي تدذ األعلدىقاربد  المودل    ئ لدايقدال  أكْ لدو  ليا م  ال

((العلك على ا تيفلا  ألواكلقبول 
481
الترجمدة قددرة العربيدة علدى  أهميدةوزاد مد    . 

ترجمددة   أك  مشددتقاع  أكمتشددابلا  أكامددا هددو  يددأتيهددذا العديددد  أادداك، سددوا  ل العديدددتقبصدد

الل ة العربية قادرة على استيعاب العلوك ومتاهر الحضارة العديدة بمدا )) فـ  ،حرفية 
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((، واالزدهار والتقدك ،فيلا م  طاقات ووساال تساعد على ال مو
484
وحرادة الل دة .   

 ، التملددل األعمددال وال تحتمددلال ت تتددر التددوائي وحراددة ))  :العربيددة ومسدديرة تقدددملا 

ئتفذ مد  وسداال ا العلميدة والعمليدة مدا  أكْ ك الحز  ْ فمِ  آيارهاوئلما  هذه حقيقة ئشلدها

((معلددا  ويددأتل يياملددا 
442
فددي العلددوك  أيددرهيتددر  عامددل الترجمددة  أكْ وال َرابددة .  

. ، وئقدد وبيَة  ، ، وعلوك الل ة م  ئحو ، صر ، وفلسفة م  طب ، وه دسة جميعاع 

 .بي وتعديده  ير الترجمة في تطور ال حو العرأ تلما  وه ا أ

فددرس واألمريكيدة،  ، األوربيدةدرس في العامعدات   ْ مَ وئتيعة لتلور العيل مِ         

جائدددب ال يلددتك بتعديددد الضددوابد  الترايبيددة للوحددددات  ، .  آ ددرالعربيددة مدد  جائددب 

التعلدييت الم طقيدة   سدقاطالشدكل التداهري  أسداسبل يعتمد على  ، الوحدات ال حوية

ويقدد  هددؤال  فددي دراسددتلك ل صددوص ال حددو والل ددة ع ددد . ال حددو  والفلسددفية مدد  مددادة

للتفسددديرات والتعلدددييت    ضددداع فيددد  دوك  فيصدددفوئ  علدددى مدددا  ،الشدددكل والتددداهر

األ ددرى
448
مدد  بتوليددد ال حددو آ،  آ ددرومدد  ئتيعددة الترجمددة واال ددتيط ، ظلددر جيددل  . 

ئعوك جومسدكي  )  يكياألمرالتوليدي ، التي قادها العالك  التحويليب ترية ال حو  متأيراع 

عددداك ( الب دددى ال حويدددة  وأ الب دددى الترايبيدددة) سدددماه أ اتابددداع  ألددد الدددذي (  يأو تشومسددك

عداك ( وجدوه مد  ئتريدة ال حدو ) سدماه أ آ درئفسلا بكتداب  باألفكار، يك تبع   ك8417

8401
444
هددذا العددالك علددى جيددل ابيددر مدد  البدداحوي  العددرب الددذي   أفكددار أيددرتفقددد  . 

 حددو العربددي فددي ضددو  ئتريددة ال حددو التحددويلي التوليدددي ، فأصددبم حدداولوا دراسددة ال

 ـددـتتلددر اددل مكوئددات  العملددة فددي ترايبلددا  السددطحي  أكْ  لدديا ضددرورياع ))  ع دددهك 

 الترايب السدطحي للعملدة ال كَّ أدليل على    ال  وليا هذا   ــاالضماار  المستترة موي 
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قبدل جريداك قواعدد  األساسديةيمول ما هو علي  ترايبلا العميدي الدذي يحتدوي مكوئاتلدا 

((ل علي  التحوص 
443
 . فما هي ئترية ال حو التحويلي التوليدي ؟ .  

دراسدة القابليدة الل ويدة  محاولدة)) ب ى علدى  كَّ ئترية ال حو التحويلي التوليدي ت       

  لدىتوسدع الددرس الل دوي فشدمل    ا  ال    لدك لدى   ال يمك  الوصول ئ  أو ا،ئساكلدى 

التراايب السدطحية الل ويدة ، التراايدب العميقدة والتحدوالت  أوجائب التواهر الل وية 

((تصدددبم ظددداهرة  كْ أعلدددى هدددذه التراايدددب  قبدددل  تطدددرأالتدددي 
442
تدددرتبد هدددذه     ك .  

مكدوك مد   أئ لاي لالل ة م  م ط))  ، وئتاج  العقلي  اصة ، فتعالج  با،ئساكال ترية 

والدالليدة لمعموعدة َيدر ، والترايبيدة ، كوئات العقل يفصا الفصااا الصوتية م

((مت اهيددة مدد  العمددل المحتملددة 
441
قددوائي  ))  تتضددم  القاعدددة ال حويددةأك  وع دددهك  . 

فدي الل دة ، وتتضدم  مفدردات مععميدة  ،  األساسديةد الترايبدات ال حويدة ، تول  محدودة

،  الرجددل   جددا َ : والع اصددر ال حويددة  ، لددوجي للددذه المفددرداتولف زيددادة علددى التمويددل ا

(( األصدل  هدي يومد  جلدة ئتدر التحدويلي(  جا َ  الرجل  )  ـف.  جا َ  الرجل  
440
والدذي  

ببساطة  ئتاك م  القوائي  التي تعطي بشدكل : ))ده جومسكي م  توليد القواعد هو يري

مدتكلك ل دة قدد ملدك زمداك  ادلَّ   كَّ أللعمل ، وم  الواضم  ب يوية أوصافاع واضم ومحدد 

تعيدي  مدا ذكَّ القواعدد التوليديدة تحداول فد...  اقواعد توليدية تعسد معرفت  بل ت  و واتلد

((يعرف  المتكلك ، وليا  ما يقول  م  معرفتد  تلدك 
447
التدي  األفكدارهدذه  أيدرتوقدد .  

ك ومد   ديل دارسدي  عدرب درسدوا علدومل ، عد  طريدي الترجمدةالعرب   لىد ل  

فددي واضددحة علددى اويددر مدد لك ، فععلددتلك يعيدددوك ال تددر  آيدداراع رب ، فترادد   ددع ددد ال

ا تي  مسدتوياتلا توجدب  ىالتراايب الل وية عل: ))  كَّ أل ه ال حوية القديمة  األصول

ترتيبلدا   عدادةئعيد ال تر في اوير م  المسدلمات ال حويدة القديمدة ، محداولي   كْ أعلي ا 

اتابت دا  أوة والوضوح الذي  ئتو اهما في وصف ا الل دة   الدقَّ حتى تعريفلا مستلدفي آو

                                                 
923

. 821 /معلة الية اآلداب  -ال حو  ئترات في   -مرتضى جواد : باقر   -   
924

. 827/ معلة الية اآلداب  -ئترات في ال حو -مرتضى جواد : باقر -   
925

. 10 /علك الل ة المعاصر -يحيى . د: عباي     -   
926

. 00 /ئفس  المصدر   -   
927

مطبعددة   -مرتضددى جددواد بدداقر  -ترجمددة  -جوائددب مدد  ئتريددة ال حددو  -ئعددوك : جومسددكي  - 

. 34،  38 / 8411صل جامعة المو  



((ل حددو الل ددة 
441
علددى ئحات ددا  َريبدداع  أمددراع والعائددب الددوظيفي لوحدددات الل ددة لدديا  ،

بدداي  بعضددلا عدد  الددبع  تة وحدددات يالعملددة تتكددوك مدد  عددد   أكَّ  رأوا: ))العددرب بددل 

((الليددة وهددي َيددر المعددائي الد ، ل ويددةبمددا يؤديدد  مدد  معدداك ف اآل ددر
444
ومتابعددة   ،

  عدادة)) لدى  ياع الل ويدة التدي تؤديلدا التراايدب الل ويدة  فدي ال حدو تددعوئا  جدد  الوظيفة 

فددي درسدد ا  اتابددة ال حددو العربددي متفددذي  مدد  ئتريددة ال حددو التوليدددي التحددويلي م لعدداع 

((طويلة م  الزماك   ذ بلا قروئاع أومعيدي  دراسة  تلك المسلمات التي 
432
  .  

ئتريددة الحالددة ) جومسددكي  آلرا ظلددرت بعددد زمدد  ئتريتدداك همددا ائعكدداس  كَّ ي دد        

(ال حويدددة ،  وئتريدددة  العيقدددات ال حويدددة 
438
علدددى ال حددداة العدددرب  أيدددراع وتدددر  هدددذا  

ئتريددة الحالددة )) كَّ ورأوا بددأالعربيددة   لددىهددذه ال تريددات   د ددالالمحددديي  ، وحدداولوا 

 ،ز بوجود ئلايدات للكلمدات فيلدا تتميَّ  ألئ لا ال حوية تصلم للتطبيي على الل ة العربية ،

 ا،عدرابد الوظداا  ال حويدة للدا ، وهدو مفلدوك يفتلد  عد  هي ع اصر ل ويدة  تحدد  

ا،عرابيدة ر الحرادات ت يصد كَّ أاالموقعية ، امدا  أ رىالذي يشتر  في تحديده ع اصر 

،  زيدداع  ، وجدا َ  زيددث  جدا َ : قل دا ... ر الوظداا  ال حويدة يصقد ال يدل بالضرورة  على ت 

حاملدة لمع دى   (ُف  ، وزيدد   وزيدداع   ، زيددث   ) اك ، وسيبقى سيَّ  األمر، فكاك زيد ف  وجا َ 

((الفاعلية 
434
 لدك  ك  أل، دقيي ف َير   ايك ثوهو )) ة ، ومول هذا الكيك بعيد ع  الدق  ،   

 مد الل دوي ال يتددا ل مدع معيدار القبدول الل دوي ، فدال و ئمداال يتعلي بالداللة حسب ، 

ال يعددوز  االسددتا اس بدد  للتدددليل علددى  كَّ ، ومدد  ي دد صددحيحاع  يكدد  لددك   ايمكدد  تحليلدد  ، 

((ئترية ئحوية 
433
هذا التدا ل يبتعد ع  روح ال حدو العربدي ، وقوائي د  أعتقد أك  و.  

المتواريدة ، بددل يععددل القدداري  لمودل هددذه العملددة يبتعددد عد  مسددار الحقيقددة الل ويددة  ، 

لتدي تتعلدي ا األ درىال تريدة  أمدا. فدي الحعدة  الموقعيدة  أوالرتبة المكائيدة  التي تم م

المفعدول َيدر المباادر  أوالمفعدول بد  ،  أو  ليد د المس د حد  فلي ت  : ))بالعيقة ال حوية 
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وتستفدك هذا التسلسل والترتيب فدي سدبيل  ، م  حيث التسلسل والترتيب دا ل العملة

((أرادداك العملددةفيمددا يسددمى ع ددد التحددويليي  راسددك تحديددد المرااددز التددي تحتللددا 
432
  .

هذه ال ترية تقوك على تحديد العيقة بي  العملة المب ية للمعلوك ، والعملدة  كَّ أوالمع ى 

والعربية فدي هدذا تفتلد  تمداك اال دتي  عد  َيرهدا مد  الل دات ، . المب ية للمعلول 

ع د   محل  المفعول ب  ليصبم ئااباع  الفاعل في العملة المب ية للمعلول يحذ  ليحل كَّ أل

الفاعدل ضدروري الوجدود فدي جملدة  ذكَّ والسديما االئكليزيدة فد األ درفي الل دات   أما، 

فدي ظلدور هدذه ال تريدات ، وطريقدة د وللدا فدي  أراهوالملك الدذي . المب ي للمعلول 

ديدد مد  ال حدو العربدي بالع َ ا   الواقع الل وي العربي ، دليل على مكائة الترجمة في

بعدد  هددذه ال تريددات ، اليرقددى بالمسددتوى المطلددوب  كَّ أ، وعلددى الددرَك مدد   األفكددار

 تعطي دا فكدرة واضدحة  أئَّلدا  ال  ،  ر  ع  ال حو العربي  اصة ، ول ت ا عموماع الذي ع  

ر مدع ادل مدا ي تعد  العقدل البشدري د والتطوص ل ت ا للا القدرة  على التعدص  الك تفيد أكَّ المع

ئتداا   ال  التعديد  والتيسير في ال حو العربدي   لىالداعية  األفكار أماديدة ، ج أفكارم  

فمد لك  ، تيسدير العربيدة لدى  تددعو  بأفكدارفكوير م  الباحوي  الذي  ظلدروا . الترجمة 

بالفرئسدددية  المتدددأير، ومددد لك   وأسددداليبالترايدددة مددد  قواعدددد  ةالل دددبمدددا فدددي  تدددأيرمددد  

واالئكليزيددددة وَيرهددددا
431
عديددددد مدددد  َ ددددا  العربيددددة بال ة دور ملددددك فددددي فللترجمدددد  .

 ، دذ ئصديب  الدوافر م لدا أم  العربيدة  اع ال حو لكوئ  جز و. المصطلحات وال تريات 

ال حدو وترتيبلدا مد  جديدد  أبواب صياَةحي  جعل  ال حاة العرب يعيدوك التفكير في 

 ألصدليةا، والبحث ع  ئقاط الصعوبة في  ليذللوها ويحرصدوا علدى بقدا  روح  ال حدو 

عصدر الحدديث بدالم لج الوصدفي ، عدد َير قليل م  ئحاة ال تأيرفصار . دوك مساس 

لقددد بددرز فددي الددوط  : )) عتمددادهك علددى الم طددي والفلسددفة آل األوااددلمددوا ال حدداة وال

وه المد لج الصدحيم لدراسدة بالم لج الوصفي وعد   تأيرواالعربي عدد م  ال حاة الذي  

عتمدداده علددى الم طددي والفلسددفة آل امددة علددى ال حددو المددوروث بالي أئحددوا كَّ العربيددة ، ي دد

))
430
 وأمريكدا ، أوروبدا ،ل ئتر ال حاة  مد  المد لج الوصدفي الدذي بدرز فدي تحو   كَّ ي   .

                                                 
934

. 840/ئفس   المصدر   -   
935

. وما بعدها 482 ص / تر الفصل السابي م  البحث ي -   
936

. 30 /4222 -ب داد  -فصول في الل ة وال قد  -ئعمة رحيك . د  : العزاوي -   



الب يدة العميقدة للكديك ويحداول )) يعر  بالم لج التحويلي الذي يلتك بـ   آ رم لج   لى

 أوترايددب ل ددوي ملفددوظ  ية أي  مدد  ب يددة سددطح  ليدد يددربد بي لددا وبددي  مددا تتحددول  كْ أ

((مكتوب 
437
. 

ابيرة فدي ديمومدة التواصدل بدي  محديد  أهميةللترجمة   كَّ و يصة القول ،             

على روادها االطيع على العديد في معاالت  ليكوك سليع  ، الل ة الدا لي والفارجي

  .علوملا 

 

 

 المبح  الثال               
 النحــوية الجديدة االختالفات            

 

رتباطد  بالدراسدات ال حويدة ،  آل طبيعيداع  أمدراع ئشو  اال تيفات ال حويدة ُ   د  عَ ي          

 ، ر الدرس ال حوي الحديث ، مرهدوك بقددرة البداحوي  علدى االسدت باطالحديوة ، وتطوص 

يرة ليسدعلدى الميحتدات ا مب يداع   ئموه تددريعياع  أفعلك ال حو بد .والتقصي ورا  العديد 

دأالتي  واال تيفدات ه دا ال ئع دي بلدا . رها علمدا  ال حدو عبدر مسديرة زم يدة  طويلدة اَّ

ت عدد  المتعددار   عليدد  مدد  مددادة و ددتي  وفددرآبقدددر مددا هددي   ،  يفددات فددي مع اهددا

وهدذه اال تيفدات تمفضد  ع لدا طبيعدة  . ال حو العربي ، التي درسلا ال حداة وب وهدا

، ليسعلوا ما يدروك  أحفادهكتراوا ي رات ي فذ م لا  ما ة القدال حا كَّ ألال حو العربي ، 

دقت  ورجاحت  بوصفلا مادة ئحوية ، لذا سعل ال حاة المحديوك بفكرهك وقددرتلك علدى 

 ما ا اداك مد  ال حداة القددتقصي مساال ال حو ، فكائ  مسااللك هذه جديدة وتفتل  عم  

ال حو العربدي ، التدي تفدرز فدي ادل  على مسيرة ليا َريباع  األمروهذا  .  والمتأ ري 

يبد  أ، ف األواالة والقواعد التي سار عليلا سقيجديدة مب ية على األ آرا ع مرحلة زم ية 

ال تيفدددات ئتيعدددة حتميدددة ، لددددعوات التعديدددد وظلدددور هدددذه ا. فدددي وقتددد    رأيددد ادددل 

  لدىث البح راألمر  ، سيشيهذا  ألهمية وئتراع . ومحاوالت  التيسير في ال حو العربي 
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فيمدا  علدى حدي   وأصدحابلاهذه المساال صدواب ،  كَّ أأرى و. اال تيفات  ههذعدد م  

 :وم  هذه اال تيفات العديدة .    لي  هبوا 

   االفعددل المضددارع  د  حمددد عبددد السددتار العددواري  ، فددي  َعددجددا  بدد  الددداتور أ مددا -أ

، امدا يدرى  ال مبي داع  ، معرباع  والففيفة أو ئوئي التوايد الوقيلةاتصل  ب   ئوك ال سوة ، 

فمددردود علددى  ، ب ددوئي التوايددد الففيفددة والوقيلددةاتصددال الفعددل المضددارع   أمددا.   حدداةال

واو  أو ، اي دي  ألد   لدى)) سد د أ   االفعدل  كَّ أل ه العدواري رأيال حاة ، اما يفلك مد  

ة يمددة علَّدد  معددرب ، ولدديا ئَّددأيددا  مفاطبددة متفددي  علددى  أو،   ئدداثئددوك  أو ، العماعددة

((مفدرد   لدىللتفريدي بدي  هدذا وبدي  الفعدل المسد د  ئقديع  أو، ظداهرة مقبولدة عقدي ع
431
. 

 آتصدداالالددداتور العددواري هددذا مب ددي علددى حالددة اتصددال الفعددل ب ددوك التوايددد  ورأي

  ليلددا أاددارأي يفصددل بي لددا وبددي  الفعددل فاصددل ، هددو الضددماار التددي  ،َيددر مبااددرف ُع 

اداك المضدارع    ا))  يكدوك معربداع  حي اذ ف. ي ي  وَيرها اال األ الداتور العواري ، 

فدي محدل  يكدوك مب يداع  كْ أجدازك وجدب  أوال دوئي  وسدبق  ئاصدب  بذحدىتصال  آل مبي اع 

((...فدي المحدل فد  ، معربداع لفدي ال   يكدوك مب يداع ئ دأجدزك أي  أوئصب 
434
والدذي دفدع  .

اداك قبدل    امؤادد بدال وك الفعدل المضدارع ال بدذعراب: )) العواري للدذا قدول ال حداة 

، فلما اتصل  بد     ااك قبل اتصال  بال وك مب ياع ئ  أ لك (  اك   َ بْ ت  كْ يَ ) ئوك   لى  لك مس داع 

(( ا،عرابد ل   ـــ على حد ما يزعموك  ــال وك ، وهي موجبة للب ا  
422
  . 

 راتوا،ادداالضددماار  ،موددل ) ، وا ايددة  وأداة ، وفعددل ، اسددك  لددىتقسدديك الكدديك  -ب

وهددذا . ع ددد الددداتور ملدددي المفزومددي ( االسددتفلاك وَيرهددا  وأسددما والموصددوالت 

جدا  فدي الكتداب   ع  تقسيك ال حاة ،  التقسيك يفتل  تماماع  :  أقسداكالكلمدة يييدة : )) ُْ

((وحر  جا  بالمع ى  ، وفعل،  اسك
428
قال بذلك ال ال حداة مدا عددا الكدوفيي  حدي   ،

 : هي  أربعة أقساماع ك الداتور المفزومي الكلمة قسَّ وقد (  أداة) وا الحر  د  عَ 

 .ل ج  س ، رَ رَ اب ، فَ تَ اِ : ئحو : االسك  -8)) 
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 .، يكتب  ، يقوك   ، اتبَ  قاكَ : ئحو  ، الفعل -4   
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،  الموصددولة األسددما  ،الضددماار) فددي العربيددة ، موددل   ا،اددارات أوالك ايددات ،  -2  

((االستفلاك  أسما 
424
. 

ئاادب  ،فدرادمساواة ئااب الفاعل بالفاعل ، بال تر لطبيعة الترايب ، وال داعدي   -جـ 

التسدوية   لدىفدذهاب ا : )) ما قال ب  الدداتور المفزومدي  ، وهو الفاعل في باب مستقل

ي دا ئتلآو... م  فلدك لطبيعدة الترايدب  أساسبي  الفاعل وال ااب ع  الفاعل مب ي على 

 علدى حدد   ـدـللمعلدوك  الفعل مب ياع  أااك سوا اع  في العملة يسمى فاعيع   لي المس د  أكَّ   لى

بداب مسدتقل لمدا يسدموئ  ال اادب عد    فدرادللمعلول ، تفلص ا مد   مب ياع  أك ــتعبيرهك 

الفعدل بدل   أيضا ، وهو فاعل لك يصدر عفاعل  رأي االفاعل ، فال ااب ع  الفاعل في 

يترتدب عليد  ادل مدا يترتدب علدى الفاعدل مد  اوئد   اع ، وهدو فاعدل ل وي د لبسداع تلبا ب  ت

، وهدو فاعدل  اداك مؤئوداع    االفعدل  تأئيدث، واوئ  يقتضي  واوئ  مرفوعاع   لي  ، مس داع 

في تعري  الفاعل ، هو فاعل قاك بالفعل وتلدبا بد    لي  أااروام  ال وع  الوائي الذي 

((ولك يفعل  
423
دا قدرره ال حداة ، وهذا الدرأي يفت . أفدردوا ل اادب الفاعدل بابداع    ْ لد  عم 

 همفعدول   لدىفعلد   هدذا بداب الفاعدل الدذي لدك يتعددَ : )) قدد جدا  فدي الكتداب مستقيع ، ف

، فالفاعددل  آ در مفعدول  لدىفعدل فاعدل ، وال تعددى فعلد    ليد  والمفعدول الدذي لدك يتعددَ 

لدك تشد ل الفعدل  ألئ دكالفاعدل ، والمفعول في هدذا سدوا   ، يرتفدع المفعدول امدا يرتفدع 

((ب يره ، وفرَت  ل  ، اما فعل   لك بالفاعل 
422
.  

فدي  مبتددأال يعرب ُْ     ، السامرااي بتقديك الفاعل على فعل   براهيكقول الداتور   -د 

ـدـ يقصدد ال حداة ـدـ و ئَّ ا ئعر  ع  قوللك : )) ،   ْ  قال  ك  على فعل تقدَّ  بل فاعيع  رأي 

م  الفعل وضميره المستتر ، بدل ئقدول ( قاك ) زيدث مبتدأ و بره جملة ( قاَك  زيدث : ) أك  

ولدديا فددي التقددديك ( قدداك زيدددث ) وهددو ئتيددر قول ددا ( قدداك ) فاعددل للفعددل ( زيددد )  كَّ : 
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. 20 /في ال حو العربي ئقد وتوجي   -المفزومي   -   
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 -، وآب  ال داظك  8/10األصول في ال حو   -اب  السراا / ، وي تر 8/82الكتاب  - سيبوي  - 

فقدد أفدردوا ل اادب الفاعدل .  422/ ادرح قطدر ال ددى  -، واب  هشاك  14/  -ارح ألفية اب  مالك 

.باباع مستقيع   



والتددأ ير مسددألة ئحويددة ،  لددك أكَّ هددذا يتصددل باألسدداليب ومعائيلددا مدد  حيددث اآلهتمدداك 

((بالمقدك فعيع ااك أك اسماع 
421
. 

رف  الداتور  براهيك السامرااي بداب الت دازع ، وبداب االادت ال ، ويددلل علدى   -هـ 

قعدددَد : ) ومددد  العبدددث أْك ئقدددول ببددداب الت دددازع امدددا فدددي قدددوللك : ))  رفضددد  بدددالقول 

ه البصددريوك للفعددل األول ( وقدداك َأ ددوَ   والفاعددل مت ددازع عليدد  مدد  الفعلددي  فقددد َعدددَّ

ه الكوفيوك ل لفعل الوائي لقرب  ، وقال ادل مد لك يحتمدل الفعدل الدذي لديا ألوليت  ، وَعدَّ

 .االسك التاهر فآحيل  ضميراع هو فاعيع 

هذا م  العبث الكبيدر ولدو افترضد ا أك  موداالع وقدع فدي ل دة ال داس علدى هدذا   ك  : أقول 

ال حو لكاك الفاعل لكليلما في رأي ا العديدد مدويع ، وعلدى أْك ئدرف  بداب الت دازع امدا 

ْبَز أَاْلتد  ، وقدالوا :   باب االات ال في قوللك ئرف الفبدَز ئ ِصدب علدى االادت ال : الف 

ك ف صب  ، الللك  هذا م    كَّ ألئ   مش ول ع   أي أك  الفعل قد ا ل بضمير الفبز المتقد 

((المتأ ر العبث الكبير ، فالفبز مفعول ب  للفعل 
420
 . 

والمتددأ ري  ،  ما   عدد  مسدداال ال حدداة القددد  مدد  مسدداال آ تلفددتددـ  أكَّ مددا قد م          

لسدد   ظلددرت ئتيعددة م طقيددة لعمددل المعددددي  ، والميسددري  مدد  ئحدداة عصددرئا هددذا ، و

 ياتفدألوا التعديدد والتيسدير ،  ئمدا والتقليل مد  ادأك ئحات دا األفاضدل الدذي  حداقاصداع 

يتصدل يدر قليدل مد  او))  : ببع  اال تيفات للتدليل على تعديد ال حدو العربدي وهدو 

ليسد  مد  ال حدو ، وبمدا اتدب فدي أسدلوب قدااك علدى مدواد  بمادة ال حو ، وبما أيقل م 

((ع اصر ليس  ل وية، هي أقدرب  لدى أهدل الم طدي المتفلسدفي  
427
عد   عتدذر  ألدذا .  

ا  أئتعت  عقول الباحوي  اويدر وَزيدر ،  ددموا بد  عدك  اواره م  تلك اآل تيفات ، فم 

م طدي العقدل لقربلدا مد  . وافي رأي القاالي  بلذه المساال أو .ال حو العربي ومسيرت  

والفلك ، وألئلا تععل دارس علك ال حو أاور قدرة علدى اآلئسدعاك مدع الددرس ال حدوي 

أكَّ جلد هؤال  األعيك م  ال حاة لدك يدأِت مد  فدراغ ، أعتقد و. ، وأاور تقبيع ل  العديد 
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الكبير ، وما ظلروا ب  مد  عطدا  اداك  عميقة للموروث ال حويبل جا  ئتيعة دراسة 

حصيلة آستفيص تلك العلود العبارة التدي بدذلوها فدي سدبيل تدذليل الصدعوبات أمداك 

وليا هؤال  ال حاة فقد الذي  جدا وا بالعديدد ، بدل . دارسي هذا العلك الملك والرصي  

      . ه ا  آ روك َيرهك 

   

   

 

          

الفصــــــــــــل ا 

 لثـــالـ 

 

َاقع الدراســات              

 النحوية

 

 

 

 

                   



َاقع الدراسات                          

 النحوية

 

                            

 عداك  ألد أاودر مد  ــفي الزم  البعيد  و ي ال لسعة الدرس ال حوي ،  بال تر           

فددي معددال  ومت وعددة،  دراسددات اويددرة  الزم يددة الطويلددة  الحقبددةهددذه  أفددرزتفقددد  ــددـ 

مدع  أحيائداع هدذه الدراسدات  أبدوابوتعائس  . ال حو العربي ، م لا ال ث وم لا السمي  

 وتراد . لفقد  ، والم طدي والفلسدفة بعيدة عد  ال حدو ، اا األصل، هي في  أ  َ رعلوك 

  أ درى رَسدوالي   ،حة على ال حو العربي ، فد ل  العسدر تدارة ع هذه العلوك بصمات واض

  ظلدار أصحابلارت الحياة ، وبرزت دراسات حديوة في هذا العلك ، حاول ما تطوَّ ول  . 

دد  ْ  يَددفع  . بددي ووضددع الحلددول الميامددة للددا مشددكيت ال حددو العر  ل  هددذه الدراسددات بك 

سدر    ما في  مد  ع  ، وبيَّ  وأصول  اب بأبو والمتأ رامل  القديك ،    جوائب  ال حو ، 

، دت مواضددع الفلددل ، التددي تراتلددا علددوك الفلسددفة والم طددي عليدد  وصددعوبة، وحدددَّ 

مد   أئدواعفتلدرت يييدة . ال حو  أصالةفي ُف  وحاول  وضع حلول لذلك دوك مساس

. لا فدي يييدة مباحدث ت  الملك وحاول  عيج  ، وقد وضع األمرهذا  الدراسات ت اول ْ 

 أيداراع  هأراسدعل فيد  مدا أ كْ أ    ، حاولد رابعداع  مبحواع     ، يك وضع أهملا لى فيلا  ت  رأا

 . يها ف ية في تقديردَّ عَ 

 

 

 

 

 

 

ــــ                    المبح

 األَل 



دراســات تــدعو لءبقــاء علــى                  

 القديم

  

ك آسددملا القددررة وقدسددية ليَّددلدارسددي  الل ددة العربيددة ، بصددورة بيددرى اويددر مدد  ا       

وهددا بعلوملددا المفتلفددة  ، ووضددعوا حوللددا جل  أف.  ووقدداراع زادهددا هيبددة ع   ْ  .الكددريك للددا 

 وا المسداس بقوائي لدا ئوعداع بتفطي  ، وعدص  ألحدف يسمحوك  قدس ،  التم   ال م يعاع  سوراع 

حي مددا وضددعوا هددذه  األوااددلال حدداة  أكَّ  اوأفددي هددذا العائددب ، ور وا،لحددادمدد  الكفددر 

العدرب :  وأادعارهكعميدي ودرايدة فدي اديك العدرب ، ، وضدعوها عد  علدك ف  ولاألص

فدي المعمدورة  اللدا ،  لإلسديكفرزه االئتشدار الواسدع أباال تيط الذي  المتأيري َير 

ة لَدداَ أة الضددباب ، وَاددرَ حَ : ))   ددذوا الل ددة عدد  أ بددأئَّلكللددذا ئعددد البصددريي  يفتفددروك 

... (( اليرابيدددع 
421
، السدددماع : )) ي قواعددددهك هددد لتأسددديا أصدددولواعتمددددوا علدددى  ،

((والقيددداس  وا،جمددداع،
424
 األواادددله ال حددداة قدددرَّ أال حددداة فدددي عصدددرئا مدددا  قدددرَّ أوقدددد . 

 كَّ أالمعمددع الل ددوي فددي القدداهرة بدد قددرَّ ُْ أ   . ديددد عصددر االستشددلاد والمتددأ روك ، بتح

للعدري ،  ئلايدة القدرك الودائي ا  لدى األمصدارعرب : )) هك ايك العرب المويوت بلك 

((القرك الرابع  آ ر  لىالبدو م  جزيرة العرب  وأهل
412
ستمر الحفاظ علدى مدا آلذا . 

هدذا   فأفداض اصدة ، تاريفيداع  رمزاع  عبر العصور ، لكوئ  يمول األواالجا  ب  ال حاة 

 .لما جا وا ب  م  مادة ئحوية   كَّ ، ي   وتقديساع   جيالع على علماالا 

في العصدر الحدديث ، وبدرزت عوامدل جديددة  حضارة ا،ئسائيةرت الما تطوَّ ولَّ         

زداد اال ددتيط بددي  ال ددرب والشددرت ، صددار حتمدداع علددى الل ددة مواابددة ٱ، وفددي الحيدداة 

 ، التعديدد  لدىظلدور دراسدات تددعو   لدىر دى هذا التطو  أف .مسيرة الحياة وتطو   رها 

فيد  ،  التدألي ، وطدرت  مد   ديل التعديدد فدي م اهعد . في ال حو العربي  وا،صيح

،  أاودرة دقَّد  لدىيحتاا  تبع  ال حاة قديماع ٱك التص ي  الذي أل.  أبواب ال تر في  و عادة

لسد ا فدي   : ))في ال حو العربي  ، قال الداتور اوقي ضدي  واضحة ع  فشكل صعوبة ع 
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 او ئَّمددمدد  حيددث هددو ،  ال حددو العربددي لدديا صددعباع  كَّ أ  وئعيددد فددي يبدددئ   أكْ   لددىحاجددة 

 و ئَّمددابعي دد  ، فددي مكدداك عالحالددة الواحدددة  ال تعدددها  ذكَّ الصددعب فيدد  طريقددة تصدد يف  فدد

((متفرقة  أمك ةعدها مبعورة في ئ
418
علدى   ل  روجداع العديدة تموَّد اآلرا فكائ  هذه .  

المحدافتي  ، الدذي  رفضدوا التعديدد والتطدوير  يأرعلدى مبادالدا فدي  الل ة  ، و طراع 

  لدىالرجدوع  جداها  ئفعاع أو ا،صيحطرت  أسلل كَّ أ: ))  ورأوا في القواعد ال حوية ،

اتاب سديبوي  ومؤلفدات   لى ، ف رجع بال حو مويع  األقدمي م  اتب   األصلية األصول

...((بي علي أبي الفتم الموصلي وايف  أ
414
ار الحفاظ على القديك جماعدة تيك فتزعَّ   .

عد  القدديك ،  حمدد حسدي  ، مددافعاع م الشري  في مصر ، وم لك الداتور محمد األزهر

موددل مرحلددة ال ضددوا يمددا جددا  عدد  العددرب  كَّ أوال يرَددب فددي المسدداس بقدسدديت  ، و

بلدذا المعدال  ألدـَّف  فدي اتدابف آرا ه   فضدمَّ . الفكري والحضداري 
413
هدذه  أكَّ  ورأى.  

، بدل م دوا بقدسدية الل دة ومكائتلدا آ ألئَّلكالدعوات العديدة ال تفاطب العيل الحاضر ، 

موك مد  هدذا التكدرار أوهك ال يسد: )) ، فيقول  بأفكارهك يأ ذ، قد  آ ريفاطبوك جيي 

، وقدد الذي سمعلك م  قبدل  َير  جديداع مرة جيي ع  ل  يفاطبوك في ا   أئَّلكيعرفوك  ألئَّلك

 زمداع ال ك فرضداع لدذلك  ادا...   ع   حيللك م  قبدل بع  م  ضاق  َوا ي عحوك  في 

د الدرَّ  أ اع  قدد ئَّد لدى أ د علديلك راوئداع مد  تكدرار الدرَّ  ملَّ الي كْ أبحيللك عار   ل  على ا  

((مدد  قبددل 
412
دد : )) أكَّ ويددرى ،   ر ئفسدد  التطددو   مبدددأالفطددر هددو فددي قبددول  ل  الفطددر ا 

))
411
  بدراهيك األسدتا لمدا جدا  بد   رفضاع حمد حسي  ، مالداتور محمد   أرا وتمول   .

وقد تبع   في رف  دعوة التعديدد فدي ال حدو مد  ( . ال حو   حيا ) مصطفى في اتاب  

َـّ  ة الذيالشين محمد عرف،  أيضاع  األزهريي  ال حدو وال حداة بدي   )ع وئد  بدـ  اتاباع  ألـ 

(والعامعدة األزهر
410
 مصدطفى ، وم تصدراع   بدراهيكرفد  العديدد الدذي جدا  بد      .

علددى  كدداك قاسدياع مصدطفى ف  بددراهيك ل سدتا ال حدو   حيددا  ددرا اتداب : ))للقدديك فقدال 
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روا ال حدو علدى بعد  صَ قَ  أئَّلك وأباكهاجملك في َير مواربة  ال حاة المتقدمي  جميعاع 

ولدك يكشدفوا عد  سدر مدا اقتصدروا عليد  مد   لدك  أعمارهك وأئفقوا ا،عرابم   وهو 

 أكْ  األزهدرعلدى  فكداك حقداع . مد  العربيدة   األ درىع  تقصيرهك فدي ال دواحي فضي ع 

((فددي هددذا الحددديث  أيدد رل دداس ل  بددي  ي  
417
فددي ئتريددة العامددل   ةويقددول الشددين عرفدد .

  اليكددوك هددو التعديددد المطلددوب فددي ذئَّددموددل هددذا ال جديددد فيدد  ف: ))  ا،عددرابومعددائي 

القدديك  بدالرأيتكدوك  أكْ اليمك  بالرأي العديد ، وتكوك   ئَّمامحاولة التعديد  كَّ ال حو أل

((يدد  التعديددد ف  حددداثهددو الددذي يددراد  ألئَّدد ، 
411
عبددد المتعددال   األسددتا وقددد وافددي .  

ويعدب  َالبداع  بلدا ، لكدوك التدراث العربدي القدديك  وأاداد آرا ه ةالصعيدي الشدين عرفد

المحافتة علي  
414
تحد  )اتابد   ألَّد مصدطفى صدادت الرافعدي الدذي  األستا وبرز .  

(ك آراية القر
402
فكدرة   سدقاطى ئعمدل علد  ئَّمدافي هدذا الكتداب   ئَّ ا: )) قال في  ُْ    .  

...  الئعرفد    ْ فدي َمد هي قامد  اليدوك بفديك الدذي ئعرفد  فقدد تكدوك َدداع  و  ا طرة ، 

  ال  هدك ال يضدلوك  ْ   أئفسلكليا في جدال م  ئعادللك عاادة على  كْ أوئح  مستيق وك 

، فمدا بد   يضلَّ  كْ أال ليم ع الملتدي ا االذي يص  الرجل الضَّ ولك   ...  ة بعلك وعلى بي  

((بددل عتددة الوددائي  األولجددر ز
408
دداهددذا فددي مصددر ، .   فددي العددرات فكدداك للحددوزة  أمَّ

تمول هذا الدور بشدفا وقد .،في الل ة العربية في رف  التعديد  واضمث  العلمية دورث 

، علدى مقترحدات اللع دة المصدرية ُ   يدرد   ئبدرىآالشين محمد العواد العزاادري الدذي 

 أمي  ،حمد ، وأ ط  حسي : ))  األساتذةم   8431وزارة المصرية عاك الفتلا ـَّ لأالتي 

وعبدد المعيدد الشدافعي   براهيك ،بكر  أبيومحمد ،  ازكعوعلي ال ، مصطفى و براهيك

))
404
تطلدب  ـ  الشدين العزاادري  لدى اتابداع  آئدذا فوجل  وزارة المعدار  العراقيدة  .

  التددي ئبرى الشددين محمددد العددواد يسددعل ميحتاتددٱفدد ـددـ  فددي هددذه المقترحددات رأيدد 

ات المصدرية فدي تيسدير العلدوك ئقدد المقترحد: )ت في اتاب جمع  طيب  ع وائ  صدر
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((العربية 
403
جميدع مدا  رافضاع ، فت اول الشين العزااري المقترحات المصرية بال قد  .

 .لا ، وال سيما ما يلك  بحو ا ال حو العربي جا  في

: المحلدي فقدال والتقدديري  عدرابا،االست  ا  ع  فقد ردَّ على رأي اللع ة في          

يعلدددب علدددى التلميدددذ المحلدددي وا،عدددراب التقدددديري  ا،عدددراباالسدددت  ا  عددد    كَّ )) 

(( ال حدو  أصولبي   أصلويوجب زيادة ...  مضاعفاع ع ا  ع 
402
: )) ا،ل دا  هدذا  كَّ وأ .

 الكلمات  أئواعفي ال حو يكفل بياك  جديداع  أصيع  تأسا كْ يلزملا أ

وهذا مزيد ع دا  ، المفتصة بلا  أحكاملاوبياك  ، يزها ع  َيرهايوتم ابلا عرر دَّ قَ الم  

((ك علددى المعلددك والمددتعل  
401
 أصددلية ا،عددراب))حراددات  د  اللع ددة فددي َعدد رأي دَّ وَعدد .

معددودة  أبدوابوت وب ع  الحراة في  فرعية فت وب الحرو  ع  الحرااتوبعضلا 

))
400
يكتفددي  كْ أو، والب ددا   ،عددراباحراددة لقددب واحددد فددي  يكددوك لكددل   كْ أفددرف  . 

الب ا   بألقاب
407
 ـدـ  للعملدة يتسمية العز ي  األساسد أيضاع  ورف  الشين العزااري. 

 تددأتي كْ أه ددا : ))  رتددأتآاللع ددة  كَّ بالموضددوع والمحمددول ألـددـ   ليدد المسدد د والمسدد د 

م اطقدة اصطيح البل دا  ال ال  تباعللا  األولىااك ، تعاه اصطيح ال حاة جديد ف   ف بشي

ووحدددة  ، ا تصاصددلما بل ددة العددرب ال حددو والبيَددة مدد  ئدداحيتي  للقددرب بددي  ف ددي  ، 

((موضددوعيلما المفتلفددي  بالحيويددات 
401
العملددة   لددىئترئددا  و  ا: ))  أيضدداع وقولدد   .

( ومسدد د   ليدد مسدد د ) اصددطيح ال حدداة وعلمددا  البيَددة العدداري علددى   لددىو ، الفعليددة

فتفضديل اللع دة ....  تأويدل ألي  الفعلية مد  دوك تفكيدر  للعملة اصطيحلك ااميع  رأي ا
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بعيددة عد  حسداب التفضديل فدي صد اعة   ياليدة على ميدولصطيح الم طقيي  جار ف  

((ل ددة العددرب 
404
الشددين العزااددري علددى  األسددتا  ال قدددي الددي ع ردَّ  األسددلوببلددذا  . 

 وأواادلسديبوي  اتداب فدي  األولدىجذور ال حدو   لىالعودة  فضيع م  ، مقترحات التعديد 

: ))   ُْ  ئَّدد   . السديد محمددد ادرد علددي  يضدداع أتعصددبوا للقدديك   ْ َمدومِ .  اآل ددري ال حداة 

العصدور  ألهلولو حل  بالطيت والعتات ،   بالب رداصاب ي  ساِ د على العديد ويكاد 

ودهدا علدى مدا وردت عليد  معتمدة الل دة ع دده هدو فدي ج وسدر  . الزاهرة في العربيدة 

))
472
أي  أئَّ  يريد بقا  العربيدة امدا عرفلدا وقدرأ ع لدا فدي مصدادرها دوك ت ي در أو ،  

  لدى طدوة : ))  بأئَّد التعريدب ُ   د  ِعدمحمد رضا الشدبيبي الدذي يَ  األستا واذلك .تعديد 

((ر معكوس وتطو  ، الورا  
478
 يضداع أهدذا االتعداه   لدىالي  يَّدواقع العربية وم  المَ في  

ل ت ددا   كَّ : )) الددذي قددال فيدد  ( ئحددو وعددي ل ددوي ) اتابدد   الددداتور مددازك المبددار  فددي

اسدتبدال َيرهدا  أو، للتفاهك بي  ال اس يسلل االست  ا  ع لدا  أداةالعربية ليس  معرد 

((بلا 
474
. 

هتمددوا بدراسددة القددديك المددوروث مدد  تراي ددا آ  ْ َمددمِ ، هددذه الدراسددات وَيرهددا   كَّ        

علدى  ، الدراسات الملمة في تارين ال حو العربدي تشكل حلقة في سلسلة  ئَّما. ال حوي 

. فيد    دوك تحريدك اديم  ،  أصول ال حو على   بقا الرَك م  ئترتلا الم فردة في 

ر يتطدوَّ  ال حدو علدكث  أكَّ ت فدي فكدرة ُْ     . فيما يتعلي بتلك الدراساتمر في  ئتر أهذا و

هددذه  كَّ أأرى و، فيلددا  بددل تددرف  معددرد ال تددر. مدد  روح الل ددة  د اوئدد  جددز اع ويتعدددَّ 

  الَّ ، عليد   وا،بقدا فدي تقدديا التدراث الدراسات على الرَك مما فيلا م  قيمدة عاليدة 

العلددوك  كَّ أل ، فددي مسدديرة ديمومددة الحيدداة للددذا العلددك الملددك واضددحاع  تشددكل قصددوراع  أئَّلددا

رار أسدوديمومدة ال حدو العربدي وتعددده تكمد  فدي ،  در مسدتمر وتعددص في تطدوص  األ  َ ر

د، ك الكريك القرآ . وقدديملا   ، دقدااي هدذا العلدك جديددها ل  وما فيد  مد  ت طيدة اداملة لك 
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تعديدد الحيداة لل حدو وَيدره   لدى يلددي ودقيقداع  اع جلي د ك الكريك ئتدراع آفال تر لما في القر

 .م  العلوك 

 

 

ــــــ                  المبح

         الثاني 
م     في قدي يد  لى التجد تدعو ل سات    درا

 َلصالح 

   

 ملمداع عدامي ع، حمل  الفيفات ال حوية التدي دارت بدي  البصدريي  والكدوفيي            

 ،الصدعب فدي ال حدو الدرأيجائدب االعتدراض علدى  لتأسيا األولىيراه الباحث اللب ة 

 .السلل دوك المساس بعوهر المادة ال حوية  الرأيوطرح ، م اقشت   و مكائية

    . فدي الل دة العربيدة وا،صديحيوك فيد  بعد  عوامدل التيسدير وما ترا  الكوف      

م د  ، طبيعدة الل دة وعلوملدا   لدىقرب أسلل وأ، ااك م لعلك في ت اول المادة الل وية 

الكدوفيي  الكويدر مد  عوامدل التيسدير  آرا حملد  : )) المفتلد بالفلسدفة والم طدي   لى

وال صدوص العربيدة الفصديحة ، اية حيث اعتمد مذهبلك على الرو ، في الل ة وعلوملا

قيسدة عتمدادهك علدى األاِ مد   أاودرك والشعر والرواية ع  العرب ومشدافلتلك آم  القر

((ال ترية الم طقية 
473
،  اويدر مد  البداحوي  فدي العصدر الحدديث األمدروقد دفدع هدذا .

وتحميلد  مدا  ، التفكير في تفليا ال حو مما علي ب  م  ادوااب الم طدي والفلسدفة  لى

علددى  أفكددارهكفددي بعدد   أصددحابلاعتمددد  آفتلددرت دراسددات اويددرة  .م لددا  يطيددي ال

 ذ م لا ما في  فااددة أ َربية ف بأفكارف  آرا هومزا بعضلك ، القدما  م  ال حويي   أفكار

والتعديدد تلدد   ا،صديحفكائ  دعوات .  وأصالت جوهره  اوال يم، ال حو العربي 

لج طدرح  مد  صديحمد   ديل  جديدداع  ربدي ب دا اع ب دا  ال حدو الع  لدى األساسبالدرجة 

دراسدددة : ))   كَّ قدددال الدددداتور المفزومدددي . فيلدددا  التدددألي مددد لج  أو، المدددادة ال حويدددة 
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 ا، رااوال ، جذري ال يكفي  ت سيي الموضوعات القديمة   صيح  لىالعربية تحتاا 

ة امددا ت اوللددا الطرااددي التربويددة التددي تت دداول الموضددوعات القديمدد  حددداثالعميددل وال 

. ((..ويعالعلددا معالعددة سددطحية ،  األولددوكالدارسددوك 
472
ظلددور  ضددرورياع  فأصددبم. 

تلتك بتعديدد ال حدو العربدي ، و عدادة  صديح  بمعدايير تدتيَ ك مدع المدوروث  دراسات

اويدرة فدي العصدر الحددديث  فتلدرت ئتيعدة  لدك دراسددات . العريدي للدذا العلدك الفالددد 

(( ا،صديح  لدىتسدليل وبعضدلا يلدد  التيسير وال  لى: )) تلد  
471
علدى الدرَك ،  

 طدر أمد   هددفاع : )) بدل تشدكل  السدلي ع ليس  هدفاع  وا،صيح ، ملمة التعديد كَّ أم  

التعلدديك وفددي وسدداال    أسدداليبفددي ئلضددت ا الفكريددة حتددى ئتع ددب التفددبد فددي  األهدددا 

))
470
و اصددة ال حددو  ددة ال تددر فددي قواعددد الل  عددادة: ))   لددىفددال حو العربددي يحتدداا . 

 تيسديراع ، القدروك   تلطد  بلدا علدى مدر  آالتدي ، وااب ال ربيدة وتفليصلا مد  تلدك الشد

اسددتقرا  الكدديك   عددادة كَّ وئحدد  وايقددوك مدد  أ، مدد  وتعليمدد  لتعلص  للددذا ال حددو وتسددلييع 

ودراسدة  وأقدواللك ، ، العدرب وأادعار، ك الكدريك والحدديث الشدري  آالعربي في القر

، و طيدرة  ، ئتدااج ملمدة  لدىتعاهاتلك ومذاهبلك ستؤدي ب ا آي  ملما تك  ال حوي آرا 

((والسدليمة  ، والضوابد الصحيحةوضع القواعد   لىوتوصل ا 
477
الددرس  فذصديح. 

 العريادةالفطدوة ُ   د  َعدي  ، جديددة  أساوترتيبلا على وفي  أبواب تعديد  و عادةال حوي 

َيددر  وهددذا العمددل يتطلددب جلددوداع  . فددي طريددي تعديددد ال حددو وتيسددير تعليمدد  األولددى

 كَّ أوال ريددب : )) ي بقولدد  رالددداتور العددوا أاددارليدد  اِ عتياديددة مدد  ال حدداة المحددديي  واِ 

، فدي متضدافرة معتمعدةتتصددى لد  جلدود  أكْ ي ب دي   ئَّمدامول هذا العمل  ضفماع  عميع 

 غ لددد  متفصصدددوك ، ضدددربوا فدددي الوقافدددة  القديمدددةمعاهدددد البحدددث العلمدددي ، ويتفدددرَّ 

 ؟ ،وايد  تطدور،  أ ؟هذا العلك وفروع  ، واي  ئشد أصولوعرفوا ع   ، وافرف بسلك ف 

(( ؟ حدال  لدىل م  حال واي  تحوَّ 
471
لكدوك  أو  تي مد  فدراغيدأ ال   ك فا،صديح  .
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م  القدديك  يأ ذ أكْ علي    ئَّما،  أمورهبع  ال حو ، وعر   أطرا هذا الباحث درس 

 تلدد  فيدد  ال حدداة مدد  حقددااي ، آ، وي تددر فيمدا  مددراأل، فيعددر  دقددااي  األوفددرالعائدب 

فدي  ا،بحداريضدم  يقتد  بقدرتد  علدى  كْ أيريد م  بحث ، بعدد  ما  لىيتع   كَّ ومساال ي  

ي ددامر بددالقول ،  أكْ اددفا  ألي  ولدديا .  باألسددرارمحدديد ال حددو العربددي ، الزا ددر 

فدي العصدر  لدذا فقدد ظلدرت. ية مد  المعرفدة تلدك تلدك ال اصدلدك يم   ا الرأي عرضو

بعضدلا فدي دعدوات التيسدير فدي فصدل   لدىالبحدث  أادار ، الحديث ، دراسات متعددة

يقدول  قاال ف  بَّ ور     ليلافالدراسات التي يسعللا البحث ه ا ممايلة لتلك المشار . سابي 

 .؟  فلما ا تقع تح  هذا الباب م  القول. ر ال حو العربي يهذه محاوالت لتيس

ومسداال ئحويدة جديددة ،  آرا  ،مول هذه الدراسات قدد تمفد  ع لدا   كَّ  :ئقول         

 عربدي  فكدر ف ، فلي يمار   أمرهافيلا الكوير م  العمي في التراث على الرَك م  حداية 

. التعديدد ، للدذا وقفد  هدذا الموقد  الفالدد   لدىبحاجتد   وأحسد ال حو ،  أحي .   فذ   

مسدااللا ، مسدت دة  عدرض، وطريقدة  يمدار عمللدا دراسدات جديددة فدي مادتلدا فأعط 

هددذه الدراسددات يددروك  وأصددحاب. المددوروث القددديك ، وَيددر بعيدددة عدد  جددوهره   لددى

 أصددددول   لددددىيمددددا ال حددددو فددددي صددددورت  القديمددددة ، وال يمتددددد   ال: )) عمللددددك هددددذا 

 األبدددوابترتيدددب  و عدددادةيقتصدددر علدددى الحدددذ  واال تصدددار  و ئَّمددداومصدددطلحات  ،  

(( عد  مت داول الطالدب  ئدأىعر فيلا ، وتقريب ما يد ما توَّ تمل كَّ والموضوعات ، ي  
474
 

التعديد فدي الدراسدات الحديودة ئدابع مد  ضدرورات العصدر الدذي ئعيشد  ، لكدوك   كَّ . 

ميددداك   ل  ظددمفتلفددة ، وطبيعددة مفتلفددة ، وفددي  اددائوا يعيشددوك ظروفدداع  األوااددلال حدداة 

بضدوابد الددي   محددداع  آئدذا رة المعداو األمكقد ، اوك اال تيط مع عَّ اجتماعي َير م  

 كتمدا اداك م سدعماع  األقددمي فصد يع ))  ـدـ ا،سديميةالدولدة ـدـ وسياسة الدولة الواحددة 

(( االئسعاك مع الترو  التي صادفتلك 
412
.  األمداوقد ا تلف  ظرو  اليوك عد  .  

 األمدةفدي الطدامعوك  د وتعددَّ . واحدة في ئتاملدا وقواملدا  لك تعدْ  ا،سيميةالدولة  كَّ أل

،  وييقداع  ، ارتباطداع   ا،سديميالل ة العربية مرتبطدة بالددي   كَّ أوبما . ودي لا  ا،سيمية

                                                 
979

. 843/في حراة تعديد ال حو وتيسيره في العصر الحديث  -العزاوي  -   
980

. 823/األصول   -حساك: تماك  -   



مد  الحيداة  جديدث ض على ئحاة اليوك ئمد ث رِ وبسبب  ف  . با،سيكفقد اور محاربوها ئكاية 

 اع اائد  محددودة سدابق كْ أ، واورتلا بعد  األ رىقتراب م  الل ات زدياد اآلالل وية ، آل

واليوك اويدرة هدي الل دات . ، واليوئائية ، والل دية ، والسريائية بعدة ل ات ه االفارسية

وادذلك البعودات الدراسدية . التي تحتدك بالل دة العربيدة ، ئتيعدة االسدتعمار ومدا فرضد  

ا دتيط جديدد مد  ئوعد  ، ا دتيط   لدىدعدا  األمدروهدذا .  ارا المحديد العربدي   لى

ف تعد  دراسدات اويدرة ابتعدد بعضدلا . على الل ة العربية  فرض تطورات َير عادية

مدد  الل ددات  أ ددذت وأ ددرى.  الحددديث ع لددا الحقدداع  سدديأتيعدد  جددوهر الل ددة وواقعلددا 

ر ل ت ددا العربيددة ، بمددا ي سددعك وطبيعددة التددرو  ومسددتعدات  مددي ويطددو  مددا ي   األ ددرى

حمددد حسدد  أ تا األسدد بدديَّ  وقددد . وأصددالتلاهددذا جددوهر الل ددة  يمددا   كْ أالعصددر ، دوك 

عمدل  ألئَّلدا مد الل دة ئاقصدة ،  : )) قدال  كْ أالزيات ع  حاجة الل دة للدذه الدراسدات بد

  وموضددع للزيددادة والتعديددد وال دداقا عرضددة للفسدداد والعمددود والتفلصدد.. . ا،ئسدداك

تحتم  الضرورة وتقتضدي  الطبيعدة  أمراع والتطور لذا ااك االجتلاد في الل ة وعلوملا  

))
418
وقد اودرت الدراسدات . ك علي ا هذا التعديد حتِ وطبيعة الحياة ت    ،ضرورةال   ك.  

ادل محداوالت التيسدير  أكَّ رى أ، و و صيح التعديد في القديك   لىال حوية التي تدعو 

والدراسدات فددي هددذا . ه ددا  األمددراك، لددذا يتيقدى  و صدديح، هددي تعديدد  وحددديواع  قدديماع 

 :هي. جل تعزيز البحث أبعضلا م    لى با،اارة العائب اويرة أاتفي 

مدد   دص َعددت     ( ال حددو   حيددا )  لا اتابدد  مصددطفى التددي ضددمَّ   بددراهيك األسددتا دراسددة  -أ 

قدال الدداتور . في العصدر الحدديث  وأوللاالدراسات الملمة في تعديد ال حو العربي ، 

ت المحدداوال أهددكمصددطفى مدد   ،بددراهيك( ال حددو   حيددا ) اتدداب : ))  حمددد مطلددوب أ

((الحديوة في تعديد ال حو 
414
 . 

ال حدو  مد لج   صديح لا مقاالت  فدي دراسات الداتور مصطفى جواد ، التي ضمَّ   -ب

 : العربي وتعديده ، ئذار م لا 

                                                 
981

. 82/ 8412القاهرة  -8ط -عوامل ت مية الل ة العربية  -توفيي محمد . د  : ااهي  -   
982

ب ددداد  -م شددورات المعمددع العلمددي العراقددي  -فصددول فددي العربيددة  -احمددد . د  : مطلددوب - 

4223 /243 .  



((ال حو الكوفي وفاادت  في تيسير القواعد العربية ))   -8
413
 . 

(( المباحث الل وية في العرات ومشكلة العربية العصرية ))  -4
412
. 

((لة الل ة العربية وحللا مشك))  -3
411
. 

((تقل  قل وال))  -2
410
 فقدلْ ))  :م لا قولد  ةومما جا  في  م  مساال ملمة اوير،  

 .في البياك هذا يكفي في البياك واا  ف: 

 . للبياك ِ، وال اا  فيكفي للبياك ِ:  وال تقلْ  

 .  تبي  تبقى الشي  فلو م  :  وال تقلْ .  ي  تبق  الشي  فلو  م   ي   تبقَّ :  قلْ 

(( تبقي باليا  هذا الم   ى م  المال والدئائير ، وال تقلْ تبقَّ هذا الم   وقلْ 
417

 

 أسددلوباع ظلدر فددي دراسددات  أعبدد السددتار العددواري  حددي   دالددداتور أحمدددراسددات  -جدـ 

، وتفليص  مما علدي فيد  مد  وتعديد م لج ال حو العربي   صيح  لىيدعو في   جديداع 

ئحدو التيسدير عداك  -8: ))فدي دراسدات   ظلدر هدذا جليداع  اوااب الم طي والفلسفة ، وقدد

8404 . 

 . 8472ل عاك فعئحو ال -4

 . 8472عاك  كآئحو القر -3

((  8417ئحو المعائي عاك  -2
411
وقوف  ع دد العملدة االسدمية  أمولة تطبيق وم   .

ك الكدريك مد  آوالدذي يكودر فدي القدر ، ر المحذو حد را يلا ، ولك يقدَّ أ  ذِ التي ح  

(( لدكَ لي وَ   فيْ ة عَ رَّ ق    كَ وْ عَ رْ فِ  ة   أرَ مْ آ  ْ الَ قَ وَ : )) قول  تعالى  مول
414
قدال العدواري  

، تكدوك مشدحوئة بدالمع ى  ا،سد ادبلدا فدي حالدة  ىالتي يدؤت األسما بع    كَّ : )) 

، وهدذه اللدا طدرت فدي   ليلداسد د ي   أومدا يوضدحلا   لى، بحيث ال تحتاا  وا،يحا 

دمَ ليلا تَ ى ع َ التعبير الف ي جَ   وتأويدلالعملدة وال سديما طرفاهدا ،  بدأجزا ك ال حداة سص
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/ 8412 -السد ة الوالودة عشدرة  -العدز  الوالدث  -معلة المعلدك العديدد  -مصطفى . د: جواد  - 

34 -24 .  
984

. 8401ب داد  - 4ط -المباحث الل وية في العرات  -مصطفى . د : جواد -   
985

. 820/  8422 -المعلد الفاما  -معلة المعلك العديد  -مصطفى . د: جواد  -   
986

. 8472ب داد  - 4ط-قل وال تقل -مصطفى . د  : جواد -   
987

. 808/ 4ئفس  المصدر   -   
988

. 420 ص  أاار  ليلا البحث في هوامش   -   
989

. 4/اآلية  -القصا -   



((فدي الد فا  أيدرهالكيك بحيدث تدذهب روعتد  ، ويضدمحل 
442
تقددير  ك  يدرى أو،  

 القرآئي األسلوبتضييع لعمالية هدر للمع ى و  المحذو
448
.  

للتعديدددد فدددي  حقيقيددداع  بعددداع م لمفزومدددي ،  التدددي أراهدددا دراسدددات الدددداتور  ملددددي ا -د

 :دراسات ال حوية الحديوة وهي ال

مدرسة الكوفدة وم لعلدا فدي دراسدة الل دة : ))  لا  بحو  للداتوراه التي ضمَّ  آراؤه -8

((وال حو 
444
 . 8413عاك  

((العربية   صيحدعوة جادة في ))  -4
443
 . 

 . 8402عاك (( في ال حو العربي ئقد وتوجي  ))  -3

 8400عداك   ( (الم لج العلمي الحديث  تطبيي على في ال حو العربي قواعد و)  ) -2

. 

أاور مد  االسدتو ا  ، ( للت زي  ) ستعماللا آيكور (  حااا )  أكَّ يرى  والمفزومي        

،  أادب بالت زيد  وهدو ليا م  االستو ا  في ادي  ، ))    ئَّ ( حااا ) قال ع  الفعل  فقد

ها فددي عدددص ك سدديبوي  يَ لك اددافددي االسددتو ا  قليددل ، ولددذ( حااددا ) اسددتعمال  كَّ أوالواقددع 

((االسدتعماالت  أاودر، ولذلك يفف  ما بعددها فدي   ا،ضافةحرو  
442
وقدد اسدتبدل  

(( راع شَ ذا بَ ا هَ مَ  هِ  ا َ حَ : )) بقول  تعالى 
441
 . 

ابد  مضدا  القرطبدي  بأسلوب متأيراع دراسات الداتور اوقي ضي  ، التي ب اها   -هـ 

فدي  وأسدلم بعود  ئتريدة  ابد  مضدا  )) ُْ    ال حدو العربدي   صيح، وم لع  في 

((ت ذية محاوالت التعديد والتيسير والتي قام  استعابة لدروح  العصدر 
440
واتضدم  .

فتلددرت للدداتور ضددي  ( الدرد علددى ال حداة) اتدداب القرطبدي  بعددد تحقيقد  التدأييرهدذا 

 : لا اتابي  التعديد في ال حو العربي ضمَّ   لىدراسات تدعو 

 . 8414عاك (( تعديد ال حو)) -8
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994
. 4/324الكتاب  -سيبوي / ، وي تر 424/ في ال حو العربي قواعد وتطبيي  -المفزومي  -   

995
.32 /م  اآلية  - يوس  -   

996
. 22 /في حراة تعديد ال حو وتيسيره في العصر الحديث  -العزاوي   -   



 . 8410عاك (( مع ئلج تعديده  وحديواع  تيسير ال حو التعليمي قديماع ))  -4

 ـدـ  ي داهتقسيك ال حداة  وأل ىوقد جا  اوقي ضي   بتقسيك جديد للعمل في العربية       

واداك  ـدـ ا،عدرابوالعمل  التي ال محدل للدا مد   ا،عراب ،العمل التي للا محل م  

 :  يااآلتتقسيك ضي  للعملة 

  :وهي  -جملة مستقلة  -أ )) 

  .المستأئفة العملة  -8

 .العملة الحوارية  -4

 .العملة المعترضة  -3

  .  رةالعملة المفس   -2

  .العمل السابقة   حدىالمعطوفة على العملة  -1

 : وهي  -جملة  اضعة َير مستقلة  -ب

 .جملة الفبر  -8

  . جملة الفاعل وئااب  -4

 .جملة المفعول ب   -3

 . ة الواقعة حاال عالعمل -2

 . بدال ع أو  عطفاع  أو ئعتاع : العملة التابعة  -1

 .جملة الصلة  -0 

  . ليلا العملة المضا   -7

 .جملة جواب الشرط  -1

 . جملة جواب القسك  -4

((.  العملة السابقة   حدىالعملة المعطوفة على   -82
447
. 

ابدد  مضددا   رأي اه موافقدداع التعديدددي الددذي ب دد األسددلوبوالددداتور ضددي  بلددذا         

عليد  مد  روحد   أسدبغ  م  تسدميات ، لك َّد ما ما جا  ب  ال حاة القد  ل ا القرطبي في 

 .اهتمام  الكبير بلذا العلك العليل   لىالعصرية ما يوحى 
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. 847- 842 / وحديواع  تيسير ال حو التعليمي قديماع  -العواري   /ي تر  -   



لددديا هدددذا فحسدددب بدددل توجدددد دراسدددات اويدددرة فدددي معدددال تعديدددد ال حدددو العربدددي  –د 

عبددداس حسددد  ، واتابدددات  األسدددتا  وأرا ي ، السدددامراا الدددداتور  بدددراهيك ادراسدددات 

وال يمك  تعاهل مدا . حمد مطلوب وَيرهك والداتور أ ، رحيك العزاوي ةالداتور ئعم

مددا عقدددت مددؤتمرات هدددفلا تعديددد  التددي اويددراع  (الل ويددة )  قامدد  بدد  المعددامع العلميددة

 . ال حو وتيسيره

علددى تلددك  ره  َصددالبحددث قَ  أكَّ   الَّ الحددديث طويددل عدد  هددذا الموضددوع  كَّ أوالواقددع       

تعديدد  ال حدو دوك   لدىمعال الدراسات ال حوية الداعيدة  كَّ لموقف  ، أل تعزيزاع  ا،اارة

رجددال  األمددةابيددر ، والبحددث العلمددي مسددتمر مددا داك  فددي  وأصددالت المسدداس بعددوهره 

و فايدا  أسدرارك الكريك ، وما يحمل  مد  آدها القر، التي  لَّ  العربيةم وا برسالة الل ة آ

جديددد  وأسددلوبيمكدد  االعتمدداد عليلددا فددي أي مدد لج  لا تعطددي يمدداراع ميم، هددي فددي  صدد

الل ة ، سوى الشدا  وال دادر ،  أحكاكم    لي ااتمل على ال المحتاا : )) ك القرآ كَّ أل،

حتدى  ئشأت ال حو م ذ  كَّ أوالدليل على  لك ئعك وزيادة . تقتضي  الحاجة وزيادة  وما ال

(( األسلوبيةوالتراايب  األحكاكم   ك آما تمول في القر ب ال  لك يستوع اآلك
441
 . 

ر العربيددة قابلددة للتطددوص  كَّ ، أل األفدديتعديددد ال حددو العربددي يلددوح فددي  أمددر لوال يددزا     

يتحدول  أكْ هدو  ،بالمطاوعدة  قصدد  أعلدى المطاوعدة ، و أسداليبلاد ، بدليل قابلية والتعدص 

: )) بطدرت م لدا   الَّ الزك وال يدتك  لدك   لدىوالمتعددي  متعد ،  لىالفعل الوييي اليزك 

ك : وبتضدعي  عي د  ئحدو أْئدَزَل ، وأْادَرَك ،  :زيادة اللمزة قبل  فاا   ئحو  َعتَّدك ، وَادرَّ

))
444

تضدمي  الفعدل المتعددي ))  : ، أما الفعل المتعدي فيتحول  لى الزك بطرت ف م لدا 

((ي تِديَ رْ ي    ي فِدلِد مْ لِ صْ آفَ )) قول  تعالى : مع ى فعل الزك ئحو
8222
، (  ارِ بَد) بمع دى   

 كَ وْ ر  ب ددعْ ا تَ يَددؤْ ك للرص ت  ْ ددا    كْ )) عدد  المعمددول ئحددو   والتددأ ير... 
8228

))
8224
وقددد يقددول .  
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متعلدي بالصدر  ، ف قدول الريدب فدي  لدك لكدوك الصدر  قسديك  األمدرهدذا   كَّ : قاال 

 .ال حو ، وهو  ير دليل على مطاوعة العربية وعدك جمودها 

 

ـــــــ                 المبح

 الثال          
دراســات تــدعو للــى التغييــر         

 َالتجديد

 

  

 أكَّ مدد   دَّ ب دد ، وصددار البذيعددازبعددما ئترئددا  فددي ئددوعي  مدد  الدراسدات ال حويددة         

الت ييددر والتعديددد   لددىوهددذا ال ددوع يتموددل بدددعوة ادداملة . ئددوع يالددث م لددا  أمدداكئقدد  

مد  آ،  وقد حمل رايدة هدذه الددعوة فريقداع . ال حو العربي  بمآير لتزاكالعذري ، دوك اآل

العربيدة  كَّ أ: )) ال داس فوجدد  أ هداكسدتقرار عسدرت  فدي آبصعوبة  ال حدو العربدي ، و

طويلددة ، ففالفدد  بددذلك َيرهددا مدد  ل ددات  هددوراع د األصددليةظلدد  محتفتددة  بسددماتلا 

ع مدددا بدددي  مدددا ضددديلا ئقطآالت ييدددر بعضدددلا ، فددد وأصددداب،  أاورهددداالتدددي  بددداد  األرض

فدي  العربيدة يدد الت ييدر والتبدديل ، متسدتراع   لدى يمدَّ  كَّ أوحاضرها ، فحاول هذا الفريي 

((عمل  هذا بردا  التيسير والتحديث
8223
ت ييدر حقدااي   لدىوهك بلدذا المع دى يددعوك . 

(( أئقاضدد ئتدداك ل ددوي جديددد علددى   قامددة))و ال حددو العربددي 
8222
هددذه   أصددحاب  كَّ و .

طوال هدذه  القدروك مد   حاقدي  على الل ة العربية ، وسا هك   بقاؤها  الَّ ا الرؤيا ليسو

دعددوات تحمددل فددي )) وحقااقلددا فكائدد  للددك  أصددوللاتت يددر وتتبدددل  أكَّ  الددزم  دوك 

 والفد العربدي ، ، والصر ،  العربية الحصي ة م  ال حو ألسوارمعاول هدك  ااتلطي  

(( على العربية  ع  الصراط المسدتقيك   ت حر  فيما يسمى بالحرص الشديد أ ذت   
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8221
التراث ال حوي   لىهذه الدراسات لك ت تر   كَّ    .  ه ا  لي   تالذي يعب االلتفا ،

د ةف ودق دُف  بذمعاك  دذوا يصديدوك أالقديمدة ، بدل  ال حدو فدي الكتدب ل  ، ولدك تطلدع علدى ا 

وتلك هددذه ، دعدد ،قامددةيحتعددوك بدد   مواضددع الصددعوبة والعسددرة ،   ليععلوهددا سددبباع 

تعديد الدراسة ال حويدة   لك يك  هم  : ))  التعديد  والت يير فعي ع  لىوالفريي الذي دعا 

الحقدااي  مسدن هدذه  لدىرمى مد  دعوتد   و ئمافلك جديد لحقااي الل ة ،   لىال فا   أو، 

 لك ما زعموه م  صعوبة ال تاك الل وي   لى، وااك اافع   وابتداع ئتاك ل وي جديد

((القواعد  الموروية وعسر 
8220
تعديدد   لدىئقسم  هذه الدراسات في دعوتلدا آوقد .  

ت ييدر الحدرو  العربيدة  أرادتعداه آهدات متعدددة اتعآ  لدىال تاك الل دوي فدي العربيدة  

فدي المعتمدع   اداعتلامد  العاميدة مشداراة الفصدحى ، بدل  أراد، وياك ف  أج بية بأ رى

. والحديث الشري  ، والشعر العربي العريدي  ، كك الكريآم  ل ة القر بدالع  واستعماللا

 أفكددار و حدديلبتدددعوه ، آتدد  مددع علماادد  الددذي  التددراث ال حددوي برمَّ أراد دفدد  ويالددث 

هددذه   أصددحابع ددد بعدد    ل سددبباع شددك  قددد ت   أمددوراع  وأرى . َيددره  أ ددرى توئتريددا

 :لك يك  اللك ، هي   كْ  الدراسات

 .في السلو  والعمل  ل ج بيالتبعية  -8

 .والفرئسية  األج بية وال سيما االئكليزية الشديد بالل ات  التأير -4

 ،ودي يدددة ،سياسدددية  ألسدددبابالحقدددد الددددفي  علدددى الل دددة العربيدددة وعلوملدددا ،  -3

 .واجتماعية 

 أمداكللرضدوخ  أصدحابلاوقد يكوك ورا  هذه الددعوات عوامدل ماديدة ، دفعد   -2

 .وق اعة   يماك،لكسب دوك جل اأ، فكتبوا ما اتبوا م   و َراا المال 
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ل القول في واحدة ، وئفص   با،اارة األمولةولمعرفة هذه الدراسات ئسوت بع  

 البحث سابقاع   ليلالك  يتطرت 
8227
البحث م    لي لما  هب  ، زيادة في الفاادة وتعزيزاع  

  : رأيم  

((ائسددتاس الكرملددي  لدد ب -الل ددة العربيددة   صدديح))  -أ 
8221
   لددىالددذي دعددا فيدد   

قواعددد الل ددة وزيددادة حددرو    صدديحيعددب : ))  قواعددد الل ددة العربيددة  قدداايع   صدديح

((واتفددا  حراددات جديدددة زيددادة علددى مددا ع دددئا  األصددليةجديدددة علددى حروفلددا  
8224
. 

سار على ئلج الكرملدي فدي   ْ مَ ومِ . استبدال حرو  العربية بالحرو  اليتي ية  وأراد

العلبدي الموصدلي  داودالدداتور  مد  العربيدة  دعوت  استعمال الحرو  اليتي يدة بددال ع

قترح استبدال الحرو  اليتي ية  مد  الحدرو  العربيدة آم   أولا   : ))  الذي قال  

فددي لددزوك تبددديل  رأيدديعلددى  أزالمددا ا دد  وال ر  حددروفلك ، ول  ل الت ددبدددَّ  أكْ بعددد   ...

((حروف ا 
8282
ر  العربدي ، ئشدر دراسدات تلدتك بت ييدر الحد  لدىدعدا   ْ َمدوَيرهك مِ  .

ُِ الحددر  الددذي يَدد مت اسددي   وصددعوبتلافددي ئقددل العربيددة  سددبباع  رأيلددكبحسددب     ئَددوْ ُ   د  ع 

 . األ رى صااا ل ت ا العميلة  ، وطرااي ئتملا التي ت فرد بلا ع  الل ات 

هددذه الدراسددات  وم ددزى. العاميددة  وتوبيدد الفصددحى   ل ددا   لددىدراسددات تدددعو  -ب 

  ليلدداوتب ددى هددذه الدراسددات والدددعوة . ل ددة الفصدحى الللعددات العاميددة محددل ال   حديل

  وأحبدواالشدديد ،  ل سد  األج بديَبدات سدتلوتلك رآقليل مد  العدرب الدذي  َير  عدد

سيمة موسدى ، : )) وم  هؤال  . ترايلك وقدسية ل تلك  أصالةل ت  وحيات  ، مت اسي  

.... تيمدور  دمدوومح، والفدوري مداروك َصد  ،   أمي حمد لطفي السيد ،  وقاسك  أو

 ))
8288
.  
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))  فدي اتابد   4222دعوة اري  الشوبااي ، وايل وزارة الوقافة المصرية عاك  -جـ 

((تحيا الل ة العربية ويسقد سيبوي  
8284
. 

القواعددد العديدددة فددي  أو ةاألحرفيدد)) فددي اتابدد    (يوسدد  السددودا)  األسددتا دراسددة   -د

((العربية 
8283
 .ال وع م  الدراساتللذا  وسيكوك هذا الكتاب مواال ع   

اددل مددا جددا  بدد  ال حدداة  ىئقيبيددة علددآيددورة  (يوسدد  السددودا ) دراسددة  تموددل         

دهذه الدراسة َيَّ  كَّ أل وأصولم  قواعد  والمتأ روك األقدموك  القواعدد ت ييدراع  لَّ رت ا 

ويددعو المؤلد  .  األولدى وأسسدلا، دوك االحتفاظ بشي  م  روح الل دة اامي ع  جذرياع 

 أب دا   لدى: )) العربيدة بقولد   أب دا بدذلك  وجديدد مفاطبداع  ، ت يير جدذري  لى اب ات في

 بأئَّلدا آمدلجديددة  أسداعلدى  يَ  ِدهذا الكتاب في قواعد الل دة العربيدة وقدد ب   أقدكالضاد 

...((ا هي علي  م  مِ ال ع اقرب م أتععل القواعد 
8282
فدي  أفكدارهالمؤلد  يطدرح  ومضى .

ك قسدمي  قسَّ م  القطع الوسد  م  (  ي و مسي  وماتي صفحة يمائ ) وك م الكتاب المكَّ 

 :هما 

متضدم ة فقدرات وضدع ( اي تي  ويمائي  صفحة ) م   وتتأل المقدمة .  األولالقسك  -أ

 :التي ية ، ولكل فقرة ما يقابللا باالئكليزية وهي   أرقاماع للا 

 .ئترة جمالية  -8

 .المصطلحة العديدة   -4

 .محذوفة  وأبواب قواعد عامة جديدة -3

 .معدلة  أبواب  -2

 .الفيصة  -1

زدهددار الل ددة قبددل ظلددور عدد  اِ  مددوجزاع    ي ايددا تلددك الفقددرات ، عرضدداع وقددد ضددمَّ       

 كْ أوال صددعوبة فيلددا قبددل  ،العربيددة اائدد  سددللة  كَّ أالمؤلدد  يددرى  كَّ قواعددد ال حددو ، أل

ومدا ، ال حداة  وتدأوييتواحددة لة الأيك ت اول ا تي  الروايات فدي المسد. ب ال حو تَ كْ ي  

 ا  يَّد) عمدل  أو( اسك الفاعل ) ، م   لك اال تي  في عمل  سوه م  قواعد معقدة أس
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معدددرد بلبلدددة  تدددأوييتلك كَّ أو( ال ) عمدددل  أو(  
8281
 كَّ أتسدددميات ال حددداة ، و أو طَّددد.  

 عمللدك علدى والمتدأ ري وييية ماة عداك ، وعداب علدى المتقددمي   أل القواعد تاه  

الرَك  مما بذلوه م  جلود في سبيل ب ا  قواعد ال حدو العربدي
8280
ال حداة  كَّ أويدرى .  

ددل اآلكلددو عرفددوا حددال العربيددة  ما القددد  األامددةوك يددلددو قدداك ال: )) رهك هددذا فيقددول مددا س 

،  ال يزالدوك ع دد القواعدد التدي وضدعلا القدرك الودائي  المتدأ ري  أكَّ   ورأوا األقدموك

ال تدر   عدادة  لىستفزوهك آفشري ، واب  مالك على ئحاة  اليوك وتب سيبوي  والزمعَ لَ 

، وئشددرها بددي   أب االددالتددذييعلا بددي    ياع ععلددى الل ددة وسدد حرصدداع ، القديمددة  األسددافددي 

.. (( األمك
8287
: )) برئامع  يياك المرحلة التي هو فيلدا فيقدول  كَّ آ( السودا ) ويرى  ،

قواعدد يحفتلدا التلميدذ فدي بضدع .  8414ئضدع قواعدد لسد ة  كَّ أ  8414يعوزئا سد ة 

ولكد  : قيدل لدي . ج دب َيرهدا مد  الل دات والعلدوك    لدى أالرساعات ، طيلة بضعة 

  ال   ديص الل ددة  لدك يكدد ْ    االودورة  لددتك ْ : قلد  . يدورة فدي الل ددة  مع دداه األسدامدا 

((ةورودب
8281
دومِ  .     ْموضدوع المصدطلم العديدد ،  كهدذا القسد ا اسدتعمل  المؤلد  فديم 

 :وهي اما وردت  ،وضع في   مصطلحات  اصة تقابل مصطلحات ال حو

- تصدري  وصدر  -0-متلر -1-تميك   -2-فعيل   -3-أحرفية -4-مصطلحة  -8))

((  تيعر بيا  -1-أفعال مساعدة  -7
8284
حة بددالع مد  مصطل):  في العربية ويقابللا،  

 )و( فاعدل ) مد   بددالع فعيدل و، (أجروميدة ) وأحرفية بدالع م   ،( مصطلحات ) القول 

الم صوبات  ـ المفعول ب  ، والحال ، والمفعول المطلدي ) تميك بدالع م  و،( ئااب فاعل

(...   ( اداك وأ واتلدا) مساعدة بدالع مد  أفعال ، و( تميك) ومتلر تشتر  مع ــ 
8242
 .

فعدل فعل معلوك تدل علدى مد    ليلاس د أ   االمة فعيل  كَّ أ: القاعدة العديدة )) فتصبم 

((  َ وْ ر  الَفدد حدداك  اللَّ  مَ بَدد َ : الفعددل 
8248
، مدد  المددات مفعددول بدد  تمدديك بدددال ع: )) والمددة . 
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((حدال ، مفعدول مطلدي ،  ألجلد مفعدول ،مفعدول معد  ، مفعول في   
8244
ومودال  لدك . 

وهدو ، ( مفعدول بد  ) مد   ع ده تميك بدالع ( الل ا ) فـ  (( اَ الل  ُ   دي   ْ الع   لَ تَ قَ )) قول  

 أجدددولددك : )) قددال ، العلددك ع ددده ال حدددود لدد   كَّ أل،  األج بدديعدد   األ ددذبمكتددرث  َيددر

العلدك ال وطد  لد  وال عصدبية فيد   أكَّ عتبدار آب،  األج بيدةالل ات   لىفي اللعو   يراع ض

))...
8243
. 

مفصصدة ( مادة و مدا وسدبعي  صدفحة ع) هدذا القسدك مد   يتدأل : القسك الودائي  -ب 

د   ، في المقدمة  د للابالقواعد العديدة التي ملَّ  م لمدا  األول: ك المسداال فيد  قسدمي  قسَّ

: ال حدو  بأئتمدةوالودائي ، وبعد  المسداال ال حويدة الممزوجدة معد  ، ع ي بالصدر  

يتعلي بصدميك الل دة وجوهرهدا  : األولالقسك : المساال في العربية قسماك   كَّ : )) قال 

ل االسك المم دوع مد  الصدر  مشاا، في الفعل الوييي  المضارعحراة عي   أموال، 

 وتأئيددثتددذاير المؤئددث  .ي صددر  فددي الشددعر وعدددك العددواز فددي ال وددر جددواز مددا ال ، 

  الفعدل الوييدي بدي  اسدك ال دوع مد المشدتياالضدطراب الواقدع فدي ، المذار في العدد 

ال ال افيددة ) وبددي  ، عموللددا مو( لدديا )  بددـ  لةالمشددب( ال ) والبلبلددة بددي  . واسددك المددرة 

(   كَّ ) والفتحدة فدي  ، ومشدكيت الكسدرة ، ومعموللا مشدكيت اتابدة اللمدزة(  ا للع

، وترايبلدا ، وصياَتلا ، ما ه ا  م  مواضيع تتعرض لل ة في اتابتلا  آ ر  لى.... 

بالقواعد التي آرتأها ال حاة يتعلي  : والقسك الوائي. وجر ، وئصب ، لوفلا م  رفع أوم

وجعلدوا للدا ،  أسدما  األئتمدةعلى تلدك  وأطلقوا،  طارها الل ة في ، أئتمة ووضعوا 

((تحديدات 
8242
 : وم  المساال التي عرضلا . 

دد -8  رامدداطيقي ال ا،عددراب: )) ئددوعي  همددا  ا،عددرابك قسَّ
8241
هددو تفكيددك العملددة . 

بعمدل ))ويقصدد   (( ا،عدرابلمعرفة ئدوع ادل المدة وعمللدا ومحللدا مد   المة ع المة ع 

(( متلدر  أو، تمديك  أو، هدي فعيدل    االكلمدة  كَّ أيدذار ،  رابا،عدالكلمة ومحللا مد  
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8240
مفعدول  أو، مفعول ب   أئَّلا أو، ع  الفاعل  ئااباع  أو اائ  الكلمة فاعيع    ابمع ى . 

 . اما يرى  لك المؤل  ، حاال ع أو، في  

 أ دذيبدل ، الكلمدة بمفردهدا  يأ دذال  ـدـالم طقدي  ا،عدراب: )) الوائي هو   وا،عراب  

بحسدب المع دى وحسدب عيقدة ادل  أئدواعع ى بتقسيك العمل على  في    ــ العملة بكامللا

(( بأ تلاجملة 
8247
. 

 أسددما ،  ا،اددارةاسددك ، االسددك الموصددول ، الضددماار )  : سددما ا المؤلدد   دَّ َعدد -4

ضدماار ، امدا تعتبرهدا  عتبرئدا األئدواع األربعدةٱ: )) ضدماار ، فقدال  لالَّ ا  ( االستفلاك 

  التددل علدى ادي األربعدةوالضدماار ، ب فس    يدل على اي الل ات ، ألكَّ االسك ال 

)) ر ع لدا بدـ وقدد عبَّد((   دي عد  تكدراره محدل االسدك وت  ُ   تحل   ب فسلا بل هي جميعاع 

((ضددمير االسددتفلاك ،  ا،اددارةضددمير ، الضددمير الموصددول ، الضددمير الددذاتي 
8241
. 

الواضدم ع دد المؤلد  بمدا فدي  التدأير  ت  وم   ديل االطديع علدى مدادة الكتداب وجدد

ال ، القواعد التي رسملا المؤل  علدى وفدي قواعدد تلدك الل دات  كَّ أو،  األج بيةالل ات 

التددراث  أصددالةلكوئلددا تموددل  ، والقواعددد ال حويددة العربيددة، ت سددعك مددع الددذوت العربددي 

ا السددامية فبقيدد  محافتددة علددى روحلدد، َربددي  وأبشددرقي  تتددأيرلددك  وألئَّلددا، وعراقتدد  

مدد  َيددر ُ   صددي  تمددر   سددحابة المؤلدد  هددذا لدديا سددوى أدا  كَّ أ أعتقددد  و،  وأصدالتلا

ل دة  ألئَّلدا، للا  بدئاع  أو ف اع ج تلزَّ  كْ أت هذه الدعوة على العربية م  َير رَّ لذا مَ ،  تأيير

 . دة متيامة مع ما في العصر مد  جديدد يائيداع ومتعدَّ ، ُع  أوالراسفة في عمي التارين 

، ومد لك فقد ت اول  آ روك بال قد والتحليل ،( األحرفية ) اتاب  س   الوحيد في ئقديول

الصددرفي فددي الدراسددات  البحددث ) فددي بحولددا الموسددوك  (ئسددري  العلددوائي )  باحوددةال

(الل ويددة العربيددة الحديوددة 
8244

المؤلدد  وطروحاتدد  ،  ، فلددي تسددت رب مدد  أسددلوب 

والميحد  علدى اديك الباحدث ))قالد  . ر؟ واي  أئ   سيواج  طيبد  بمودل هدذه األفكدا

ددر لطيبد  قولدد  تعددالى هدذا أئَّدد  يحداول أْك يسددلن عد  العربيددة روحلددا ،  : )) فكيد  يفس 
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  َ ((فَلََعلََّك تَاِر ث بَْعَ  َما ي وَحى  لْيَك َوَضااِيث بِِ  َصْدر 
8232

  ت، واي  ي ْفِلك الطالب ل 

واي  تكوك ل  ملكدة   ى أو داللة ؟ ،م  َير مع ة  العربية الموحية المعبرة العميلتل 

د ل وية مع وية يعبر فيلا بأساليب العربية البيَية الرااعدة ؟ ، د اداك األولدى بد  أْك يؤا 

بفروعلددا المفتلفددة ، وهددي دة م لددا فددي درس العربيددة أهميددة دراسددة المعددائي واآلسددتزا

((طريقددة ئاجحددة ومعربددة فددي قاعددات الدددرس 
8238
ددأ، و مددرؤيددد هددذا األأو.   علددى د ؤا 

أهمية الوقو  ع د دراسة المع دى ال حدوي ، والعدودة بدال حو  لدى جدذوره األولدى قبدل 

 .د ول الفلسفة وما اابللا علي  

 أصددولي يددروا  أكْ  أصددحابلا  أرادهددذه الدراسددات التددي   كَّ و يصددة القددول           

 ابيدرث  كث ْهدما وهدذا وَ  ويمك  االعتماد علي  يوماع  ،   جديدئَّ أم وا آ  ف بشي ويأتوا، ربية الع

مدد  العقددول المسددت يرة بعمددي الماضددي م يددع ف ة بسددورف فددالعربيددة محفو كَّ أل ، وقعددوا فيدد 

وهددو محفددوظ مدد  ، ك الكددريك الددذي ئددزل بلددذه الل ددة العريقددة آح القددرووبددر، العريددي 

(( ك َ وْ ت  افِ َحدلَ  لد    َو ئَّدا رَ اْ ا الدذ   َدلْ زَّ ئَ ئَْحد     ئَّدا: )) ي  والفلل بقددرة هللا تعدالى الزَّ 
8234
  . 

عدد   لعددات  أصددحابلار بلددا ليسدد  سددوى  ددواطر عبَّدد الدراسدداتموددل هددذه  ذكَّ لددذا فدد

وك والشدكوى مد  قدوة م  اللَّد بدالع ، روا يبتكروا ويطوص  كْ أوعلى دعاة التعديد . ئفوسلك 

يبحودوا عد   كْ أو.  اليصدفوا هدذه القدوة جمدوداع  كْ أبل عليلك ، ال تاك ال حوي الموروث 

واقدع   لدىوليا القفز ، ااد م  القواعد الحراة في الرَّ ُ   تزيد هذه القوة وتبث   ع اصر

 هدؤال  موقفداع يقد   كْ أ،  أرىومد  ه دا  . جديد بعيدد عد  هدذا المدوروث القدوي بتعديدد

 .لتراث العربية   ئصا في   آ ر
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 :َتتضمن 
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 مقترحات الباح  -ب 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 الخــــــــــــــاتمـة

 

العمدل ، الدذي رسدم ا مد   يلد  صدورة حاول دا فيلدا الحمد ه الدذي هددائا للدذا         

ر أبدداع مدا دامد  الحيداة العمود ع  ال حو العربي ، وايبدا بعاد  ت حيويتد  ، وأئ د  متطدو 

ر ،  دة داامداع بتطو  ، ألئ لدا بم زلدة لكوئ  متصديع بل دة القدرآك الكدريك ، تلدك الل دة المتعدد 

ر بشدكل طبيعدي ، وبمدا أك  ال حدو جدز  مد   الكاا  الحي  ، والكداا  الحدي  ي مدو ويتطدو 

رها ، ويكسد ب ر بتطو   .كسادها هذه الل ة الكريمة ، فلو يتطو 



ر ، و ال جمددود فيدد  أو : لددذلك ئقددول        د ، والتطددو   ك  ال حددو العربددي ِعلددكث قابددلث للتعدددص

سددر عَ ع  سددر فددي الم  تَّبددع فددي طددرح ، و ئ مددا العمددود ، والع  س ، والمدد لج الم  ل ددك أو المدددر 

  .قواعد ال حو 

مد  ئتدااج ( فيد   والتيسدير ال حدو العربدي وقضدية التعديدد) وما أظلره بحو ا هدذا       

واضددم علددى قابليددة ال حددو العربددي علددى التعديددد ، ألك  دراسددت ا ت اولدد  ال حددو دليددل 

 .البحث  األولى وصوالع ــ قدر ا،مكاك ــ  لى زم  اتابةالعربي م ذ ئشأت  

 

 النتائج

 ـــــــــــ

 والتقصي ع  ئتااج اويرة وملمة يمكد  تلمسدلا فدي وقد تمفضَّ  رحلت ا في البحث   

 : صفحات البحث جميعاع ئذار م لا اآلتي 

  عليد  )ال حو األول هو ا،مداك علدي بد  أبدي طالدب أيب  البحث أكَّ مؤسا علك

 .األسود  تماك الملمة  ا، وأئ   أجاز أب (السيك 

  أكَّ ال حددو العربددي أيددر رااددع مدد  ئتدداا العقددل العربددي ، وَيددر متددأير ب حددو ل ددةف

 .أ رى 

 

  لفراهيدي ، مدرسة علميدة فدي ادفا واحدد ، فلدو أول الفليل ب  أحمد ايمول

 .المععك الصوتي ، وي َعدص مؤسا مذهب البصرة ال حوي  م  ابتدع

   اتاب سديبوي  بمدا تضدم   مد  مدادة علميدة ، واستشدلاد يمودل وحدده ظداهرة   ك

 .فريدة في التألي  ال حوي 

  يفددات والفأ ددرا عبددد القدداهر العرجددائي ال حددو العربددي مدد   طددار الشددكلية

العامدة ، ي كَّ أ ضع  لفكدرة الد تك ، وعداد بدال حو  لدى علدك المعدائي ، ألك  علدك 

 .المعائي يمول قمة علك ال حو 

   تر  اب  مالك بصمة واضدحة للدا تأييرهدا فدي حيداة الل دة العربيدة ، بمدا تراد

م  علك ، وما حقق  م  مساال ل وية وئحوية ، وتمودل آراؤه دلدييع واضدحاع فدي 

 .عرفة ال حو العربي طريي م



  َّسدد  ك عليدد  ألسدد ة العددرب ، وتطبعدد  بدد   علددك ال حددو العربددي ، هددو فدد   ث تمرَّ

ئفوسدددلك ، فصدددار علمددداع لددد  قواعدددده ، وأصدددول  التدددي تددددرس تراايدددب الكددديك 

 .وأساليب  

  أيبدد  البحددث أسددبقية علددك ال حددو العربددي علددى علددك األصددول ، والدددليل وجددود

سدديبوي  ، ومقدمددة  لدد   -للفليددل ، واتدداب  -العمددل ) موددل  مؤلفددات ئحويددة

 .قبل المؤلفات األصولية  ( األحمر 

 ولديا بي ، أول َمْ  أل  في علك األصدولأيب  البحث أكَّ هشاك ب  الحكك الكل ،

 .الشافعي 

   ت َعدص دراسة األصوليي  ال حو  عادة لحيوية ال حو ، م   يل  ضدافتلك  ليد  مد

  .طرااقلك فلك معددوك في  

 ا البحدث دور الحدوزة العلميدة الواضدم فدي تعديدد حيويدة ال حدو ، والسديما لم

 .آل ااا  ال طا  وجلودهك في التيسير  الشين محمد جواد العزااري و دور

    َّفي وجدود الفدي  ال حدوي بدي  علمدا  البصدرة  للعامل ال فسي أيراع ابيراع   ك

ت البصريي  ع ليلك ، ومفاد هدذا عددك والكوفة ، و لك لتفوص  الكوفيوك م  تفو 

 . يقتلك بقدراتلك العلمية 

   ر الفدي وجد البحث أكَّ الحسد العلمي ، واألئائية عاملث ملكث م  عوامل تطدو 

 .بي  ال حويي  

 ذاهب ال حويدة ، يعطدي ال حدو أهميدة ابيدرة ، بكوئد  علمداع يسدتحي  كَّ وجود الم

   .الدراسة ، ويسعى  لي  الدارسوك 

 وتقبلد  اضحاع على عدك جمود ال حو العربديذاهب ال حوية دلييع وي َعدص تعدد الم ،

 .الرأي العديد 

  ظلددر مدد   دديل البحددث أكَّ م تومددة الفليددل بدد  أحمددد ، هددي مدد  أقدددك أئمدداط

 .التألي  في ال حو العربي 

  عرض البحث أول مرة مقارئة بدي  مقدمدة  لد  األحمدر ، والمقدمدة المحسدبة

  . ب  بابشا  



   (اتددداب سددديبوي  ) ل واالتسددداع مودددل أئمددداط التدددألي  بالشدددموتميدددزت بعددد ،

 .وم تومة اب  مالك 

   ظلر م   يل البحث أكَّ اب  راد أسبي مد  ابد  مضدا  القرطبدي فدي دعوتد

 .لتيسير ال حو العربي 

  هدددك   لددىالدددعوة  لددى العاميددة وَيرهددا مدد  الدددعوات  ات الميددول الراميددة  ك

 .التيسير في اي   لل حو العربي ، ليس  م  باب الب ا  التاريفي

 وافددد اَ ددا  الل ددة العربددي بالعديدددتموددل المعددامع العلميددة رافددداع ملمدداع مدد  ر ،

 .ومتابعة م اهعلا وتصحيم مسيرتلا 

  ظلور ئتريات َربية جديددة يمكد  توظيفلدا بشدكل علمدي ، وبمدا يفددك ال حدو

الة ال حوية ، وئتريدة العيقدات العربي دوك التأيير على أصالت  ، ا ترية الح

  .ال حوية لعومسكي 

  كَّ للترجمدددة أهميدددة ابيدددرة فدددي ديمومدددة التواصدددل بدددي  محددديد الل دددة الددددا لي 

 .والفارجي ، ليسلل على روادها االطيع والقدرة على التعديد 

   الميسروك العرب م   يعاد ا تيفات ئحوية جديدة تمك  . 

  َّل ، بددال تر لطبيعددة الترايددب ، ووضددع  مددع مسدداواة ئااددب الفاعددل بالفاعدد ك

، رأي َايدة الصدواب  الفاعل في باب واحد اما  هب  لي  الدداتور المفزومدي

. 

  رف  الداتور  براهيك السامرااي لباب الت ازع ، وباب االادت ال ظداهرة يمول

 .جديدة ، أظلرت حيوية ال حو العربي 

  صدد يف  ، وطريقددة عددرض لدديا صددعباع ، بددل الصددعوبة فددي ت كَّ ال حددو العربددي

سي   َدر   .م اهع  ، وأسلوب م 

  على األسلوب القديك ، بدل تعدداه  لدى العمدل مد  أجدل لك يتوق  العلد الحوزي

  .تيسير قواعده 

  ال يموددل  صدديح ال حددو العربددي هدددفاع سددليع ، بددل هددو مدد  أ طددر األهدددا  فددي

 .وفي وساال   ئلضت ا الفكرية ، حتى ئستطيع تع ب التفبد في أساليب التعليك



  َّات العصددر الددذي ئعيشدد ، التعديددد فددي الدراسددات الحديوددة ئددابع مدد  ضددرور ك

لكددوك ال حدداة القدددما  اددائوا يعيشددوك ظروفدداع مفتلفددة ، وطبيعيددة مفتلفددة ، وفددي 

 .َير معقد  ظل ميداك اجتماعي

 

 

 

   األسددلوب التعديدددي الددذي ب دداه الددداتور اددوقي ضددي  بموافقتدد  رأي ابدد    ك

 .ما جا  ب  ال حاة م  تسميات ، مب ي بأسلوب عصري يسير  ا  مضا  في  ل

  أيبتدد  اويددر مدد  الدراسددات ، أكَّ االعتمدداد علددى القددرآك الكددريك فددي الدراسددات

ال حويددة ي   ددي هددذه الدراسددات اويددراع ، لكوئدد  يموددل القمددة فددي استقصددا  معددائي 

 .ال حو ، وم لا دراسات الداتور العواري 

 دمدج ال حدو العربدي بعلدك المعدائي ، لكوئد  يشدكل  عمل  بع  الدراسات علدى

 ( .  ئحو المعائي) ملماع م   ، مول دراسة الداتور العواري في اتاب  جز اع 

  الدددداتور العدددواري ، ) أسسددد  حرادددة التيسدددير التدددي بددددأها الدددرواد األواادددل

ال ددواة األولدى لحرادة التعديددد وا،صديح فدي ال حددو ( والمفزومدي ، وَيدرهك 

     .العربي 

  كَّ ظلددور دراسددات التيسددير يعطددي ائطباعدداع ملمدداع يفيددد بعدددك صددعوبة ال حددو 

ر والتعدد   .العربي ، وجموده ، وأئ   قابل للتطو 

  افص   الدراسات ال حوية الحديوة مواط  الضع  والقدوة فدي ال حدو العربدي

سبل العيا ال داجم لضدع  ال حدو ، فدرأت ضدرورة التعديدد فدي  ، وأوضح 

 .  عادة ترتيب أبواب  وفي الم اهج التربوية الحديوةم اهع  ، و

الشداقة فدي مسديرت ا هدذه ، التدي  وفي الفتاك ئحمدد هللا الدذي أعائ دا علدى  تمداك الملمدة 

توصل ا م   يللا للذا االئعاز الذي ئرجو هللا تعالى أْك يععل  ئافعاع بمادت  طلبة العلك 

 .، ومحبي العربية 

 



 

 

 المقترحات

 ـــــــــــــــــ

أيبتدد  الل ددة العربيددة قدددرتلا علددى التعدددد ، والبقددا  ه ألكَّ أب االددا يحرصددوك داامدداع      

ال ريدب ، بمدا يقددموه مد  دراسدات وجلدود فدي  على أَ االا ، وحمايتلدا مد  الطدار 

 :لذا ئقترح لَمْ  يرفع اعار  دمة الل ة العربية وعلوملا ما يأتي . سبيل  لك 

 ععدددك ئحدددوي ادددامل يضدددك المصدددطلحات ا،عرابيدددة ، القيددداك علدددى ائعددداز م

 . واألساليب

  مرحلدة جديددة فدي دراسدة ال حدو ال االهتماك بال حو ع دد األصدوليي  ألئ د  يمودل

  .سيما علما  الحوزة العلمية في ال ع  األار  

  م لدددا ، وتطبيقددد  علدددى م اهع دددا دراسدددة م ددداهج التيسدددير ، وا تيدددار األصدددلم

 . الدراسية في الوق  الحاضر

   األ ددذ بددرأي الددداتور مصددطفى جددواد فددي االهتمدداك بددال حو الكددوفي لقربدد  مدد

م دداهج التيسددير الحديوددة ، ودراسددة هددذا الددرأي جيددداع بمددا يفدددك مسدديرة ال حددو 

 .العربي 

   المتصلة بالل ة العربية ( عليلك السيك ) ئشر علوك آل البي. 

 مك  الطالددب مدد  ئشددر المؤلفددات القديمددة بطبعددات جديدددة ، وبددوم  معقددول ليددت

 .اراالا 

  تشعيع دارسي الل ة العربيدة مد   ديل ئشدر الصدح  ، والمعديت ، وبأيمداك

 .م اسبة 

 .هذا وأسأل هللا تعالى لكك وللمؤم ي  والمؤم ات التوفيي والسداد 

 

 

 



 

 

 المصــــــــــادر 

 ـــعوالمراجـــ

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .القرآك الكريك   : أوال  

  ً  المـخـطــــــوطـات: ثانيا 

  اليدة اآلداب  - ا،ئصدا العلل التعليمية وتطبيقلا على   -باسك حسي  : أحمد- 

 .ك  4224-األردك  -جامعة مؤتة 



  ي  علما  مدرسة البصرة حتى مساال الفي  ال حوية ب -اريك سلماك : الحمد

 جامعددة -اليددة دار العلددوك -رسددالة ماجسددتير  -ئلايددة القددرك الوالددث اللعددري 

 .ك  8412 -القاهرة 

  رسددالة  -الدراسددات ال حويددة ع ددد آل ااادد  ال طددا    -باسددك  يددري :  ضددير

 .ك  4220 -جامعة القادسية -الية اآلداب  -ماجستير

  طلم ال حدوي ع دد أبدي بكدر االئبداري المص  -صبيحة حس  طعيا : الزوبعي

 .ك  4223 -جامعة ب داد  -الية التربية للب ات  -رسالة ماجستير -

   رسددالة داتددوراه  -ي  ال حددوي بددي  الكددوفيي فددال  -ملدددي صددالم : سددلطاك-

 .ك  8441 -جامعة ب داد  -الية اآلداب 

  العربيددة  البحددث الصددرفي فددي الدراسددات الل ويددة  -ئسددري  عبدددهللا : العلددوائي

 .ك  4223 -جامعة ب داد  -الية اآلداب  -رسالة داتوراه  -الحديوة 

  رسدالة  - محاوالت حديوة في تيسير ال حو العربدي  -قاسك عبد الرضا : ااصد

 .ك  8412 -جامعة البصرة  -الية اآلداب  -ماجستير 

  الفي  ال حوي فدي معدائي األدوات واألسداليب فدي   -هااك محمد : مصطفى

 ب دداد جامعدة -الية التربية للب دات   -رسالة ماجستير  - ا،ئصا   اتاب ضو

 .ك  8441 -

  م دداهج التددألي  ال حويددة مدد  سدديبوي   لددى ابدد  هشدداك   -اددريك حسددي  : ئاصددم- 

 .ك  8410 -جامعة ب داد  -الية اآلداب  -رسالة ماجستير 

 

 

 المـطـبــــــوعــات  : ثالثا  

  فدي  ا،ئصدا اب  األئبا ري فدي اتابد    -دي  توفيي الداتور محيي ال:  براهيك

 .ك  8474 –الموصل  – 8ط  –مساال الفي  بي  البصريي  والكوفيي  

   اددرح المقدمددة المحسددبة   -( هددـ  204ت ) طدداهر بدد  الحسددي  : ابدد  بابشددا– 

 ك  8470 –الكوي   – 8ط  – الد عبد الكريك  –تحقيي 



  ال عدددوك   -( هدددـ  172ت ) ل الددددي  أبدددو المحاسددد   جمدددا :ابددد  ت دددري بدددردي

 .ك  8403 –مصر  – 8ط  –الزاهرة في ملو  مصر والقاهرة 

  محمدد  –تحقيدي  –الفصدااا   -( هدـ  344ت ) أبو الفدتم عومداك : اب  ج ي

 .ك  8442 –ب داد  –دار الشؤوك الوقافية العامة  –علي ال عار 

  حس  ه دداوي  –حقيي ت –سر ص اعة ا،عراب   -أبو الفتم عوماك : اب  ج ي

 .ك  8411 –دمشي  – 8ط  –

  حامدد المدؤم   –تحقيدي  –اللمدع فدي العربيدة   -أبو الفدتم عومداك : اب  ج ي– 

 .ك  8412 –ب داد  – 8ط

 مصدر  –مؤسسدة قرطبدة  –مسد د أحمدد   -( هـ  428ت ) أحمد : ب  ح بل ا– 

 .ب ت 

   الدداتور  –تحقيدي  –الحعة في القدرا ات السدبع   -( هـ  372ت ) اب   الوي

 . ك  4222 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  - 8ط  –عبد المتعال الصعيدي 

  تحقيددي  –مقدمددة ابدد   لدددوك   -( هددـ  121ت ) عبددد الددرحم  : ابدد   لدددوك– 

 .ك  8411 –بيروت  –حعر عاصي 

   سددليل  –تحقيددي  –اتدداب الطبقددات   -( هددـ   272ت  ) أبددو عمددر :  يدداط ابدد

ار   .ك  8400 –دمشي  –زا 

  ب ت  –بيروت  –دار صادر  –جملرة الل ة   -( هـ  348ت ) اب  دريد. 

  اا ددر   –تحقيددي  –األصددول فددي ال حددو   -( هددـ  380ت ) أبددو بكددر : ابدد  الس 

 .ك  8473 –ال ع  األار   – 8ط  –الداتور عبد الحسي  الفتلي 

  اا  –ي مصدطفى الشدويم –تحقيدي  –المدوجز فدي ال حدو   -أبو بكر : اب  الس ر 

 .ك  8401 –بيروت 

 طبقددات ال حدداة والل ددويي    -( هددـ  118ت ) القاضددي  الشددافعي : ةلبابدد  ادد– 

 –ال عدد  األادددر   –مطبعددة ال عمددداك  –الددداتور محسددد  َيدداض  –تحقيددي 

8472 



  معالك الددي    -( هـ  8288ت ) الشين حس  ب  زي  الدي  : اب  الشليد الوائي

 .هـ  8383 – يراك / قك  –لع ة التحقيي  –ومي  المعتلدي  

  محمددد  –تحقيددي  –اددرح ابدد  عقيددل   -( هددـ  704ت : ) ابدد  عقيددل اللمددذائي

 .ك  8402-مصر  -المكتبة التعارية  -محيي الدي  عبد الحميد 

 التدذارة فدي   -( هدـ  344ت )  أبو الحسد  طداهر بد  عبدد المد عك:  اب  َلبوك

 .ك  4228 -تبيرو –الداتور سعيد صالم  -تحقيي  -القرا ات 

  84ب ت العز  -بيروت  -( هـ772ت)  سماعيلأبو الفدا  : اب  اوير. 

 ( هدـ  074ت  ) العيدائي  أبو عبدهللا جمال الدي  محمدد بد  عبددهللا :اب  مالك-  

الدداتور عبدد الدرحم  السديد والدداتور محمدد بددوي  –تحقيي  –ارح التسليل 

 .ك  8442 – 8ط  –المفتوك 

 محمدد اامدل برادات  –تسليل الفوااد وتكميل المقاصدد   - العيائي: اب  مالك– 

 .ك  8407 –القاهرة  –دار الكاتب العربي  – 8ط 

  عددئاك عبدد  –تحقيي  –ارح عمدة الحاف  وعدة اليف    -العيائي : اب  مالك

 .ك 8477 –ب داد  –مطبعة العائي  – 8ط  –الرحم  الدوري 

  ب ت  –ب داد  –يحيى سلوك العباسي  – بفد –األلفية   -العيائي  :اب  مالك. 

 دار  حيددا   –لسدداك العددرب   -( هددـ  788ت )  محمددد بدد  مكددرك: ابدد  م تددور

 ..ك  8411 –بيروت  –التراث العربي 

 ادرح ألفيدة ابد  مالدك   -( هدـ  010ت )   أبو عبدهللا بدر الددي :  اب  ال اظك– 

 .ك  4223 –بيروت  –دار  حيا  التراث العربي 

 الدداتور  –تحقيدي  –الفلرس   –( هـ  312ت ) محمد ب  اسحات :  ديك اب  ال

 .ك  4224 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –يوس  علي الطويل 

  دار  – 8ط  –مددد  أعددديك البصدددرة سددديبوي    -الدددداتور صددداحب : أبدددو ج ددداح

 .ك  8472 –ب داد  –الحرية للطباعة وال شر 

   ب ت  – يراك  – 4ط  –ت في ا،مامة م اظرا  -الشين عبد هللا : أبو الحس. 



  مراتب ال حويي    -( هـ  318ت ) عبد الواحد ب  علي : أبو الطيب الل وي– 

 .ك  8411 –مصر  –محمد أبو الفضل  براهيك  –تحقيي 

  األصددول فددي الل ددة  –الددداتور سددميم ، ومصددطفى محمددد الفددار : أبددو م لددى

اك –دار القدس  – 8ط  –العربية وآدابلا   .ك  8442 –األردك /  عم 

  عدز  –تحقيدي  –مقدمدة فدي ال حدو  –( هدـ  812ت )  ل  بد  حي داك : األحمر

 .ك  8408 –دمشي  8ط  –الدي  الت و ي 

   مؤسسددة آل  –افايددة األصددول   -( قدددس ) محمددد ادداظك الفراسددائي  :اآل وئددد

 .طبعة مصورة هــ  8344 –بيروت  –البي  ،حيا  التراث 

  هـ  8322 –القاهرة  –األزهرية   -( هـ  421ت  ) الد : األزهري. 

  حسد  عمدر  –تحقيدي  –ارح الكافية  –( هـ  010ت ) الرضي : االستربادي

 .ك  8471 –طلراك  –مؤسسة الصادت  –

  دار الكتدددب  –محمدددد ئدددور الحسددد  وآ دددروك  –ادددرح الشدددافية   -االسددتربادي

 .ك  8471 –بيروت  –العلمية 

  ب  –( هـ  004ت ) اب  عصفور : االابيلي الدداتور أحمدد  –تحقيدي  –المقدر 

 .ك   8473 –ب داد  –عبد الستار العواري ، والداتور عبد هللا العبوري 

  ك  8402 –دمشي  – 3ط  –في أصول ال حو   -سعيد : األف ائي. 

  االئصددا  فددي مسدداال الفددي   –( هددـ  177ت ) امددال الدددي  : األئبدداري– 

 –دار  حيا  التدراث العربدي  – 2ط  –بد الحميد محمد محيي الدي  ع –تحقيي 

 . ك 8408 –مصر 

  الدداتور  –تحقيدي  –ئزهة األلبا  في طبقدات األدبدا    -امال الدي  : األئباري

 . .ك 8411 –األردك  -مطبعة الم ار – 3ط  – براهيك السامرااي  –

  ا  ومذهبد  فدي ال حد  -الداتور أحمد مكي : األئصاري و والل دة أبو زاريا الفر 

 .ك  8402 –القاهرة  – 8ط  –

  ب ددداد  – 8ط  –ئتريددة ال حددو القرآئددي   -الددداتور أحمددد مكددي : األئصدداري– 

8412 . 



  تحقيدي  –ا،ق اع في القرا ات السبع   -( هـ  122ت ) اب   ل  : األئصاري

 .ك  8444 –بيروت  –دار الكتب العلمية  –الشين أحمد فريد المزيدي  –

  أوضم المسالك  لدى ادرح ألفيدة ابد    -( هـ  708ت ) ب  هشاك ا: األئصاري

مطبعدة محمدد علدي صدبيم  – 8ط  –عبدد المتعدال الصدعيدي  –تحقيي  –مالك 

 .ك  8402 –القاهرة  –وأوالده 

  تحقيدي  –ادذور الدذهب فدي معرفدة اديك العدرب   -ابد  هشداك : األئصاري– 

 .ك  8401 –القاهرة  – 8ط  –محمد محيي الدي  عبد الحميد 

  محمدد محيددي  –تحقيدي  –قطددر ال ددى وبدل الصدددى   -ابد  هشداك : األئصداري

 .    ك  8412 –القاهرة  –مطبعة السعادة  – 1ط  –الدي  عبد الحميد 

  محمدد  –تحقيدي  –م  ي اللبيب ع  اتاب األعاريدب   -اب  هشاك : األئصاري

 .هـ  8221 –القاهرة  –مطبعة المدئي  –محيي الدي  عبد الحميد 

  ال ددوادر فددي الل ددة  -( هددـ 481ت ) أبددو زيددد سددعيد بدد  يابدد  : األئصدداري– 

 –بيددروت  –دار المشددرت  –8ط  –الددداتور محمددد عبددد القادرأحمددد  –تحقيددي 

 .   ك 8418

  الددداتور عبددد الحلدديك  –ترجمددة  –تددارين األدب العربددي   -اددارل : بروالمدداك

 .األول العز   ك  8408 –مصر  –دار المعار   –ال عار 

  ك  8414 –القاهرة  – 3ط  –ال حو الم لعي   -محمد أحمد : برائي. 

  مشداهير علمدا  األمصدار وأعديك فقلدا    -( هدـ  312ت ) أبدو حداتك : البستي

 .هـ  8288 –دار الوفا   – 8ط  –مرزوت علي  براهيك  –تحقيي  –األقطار 

  القدداهرة  –ب دار َريدد –دراسددات فددي علددك الل ددة   -الددداتور امددال : بشددر– 

 .ك  8441

  مطبعة ال عماك  – 3ط  –في األدب العباسي   -الداتور محمد ملدي : البصير

 .ك  8472 –ال ع  األار   –

  هدية العارفي  في اسما  المؤلفي  وآيار المص في    - سماعيل بااا : الب دادي

 .ك  8411 –بيروت  –



   سددعيد السدديرافي فددي اددرح مدد لج أبددي   -الددداتور محمددد عبددد المطلددب : البكددا

 .ك  8442 –ب داد  – 8ط  –اتاب سيبوي  

   8ط  –م لج اتاب سيبوي  فدي التقدويك ال حدوي   -الداتور محمد ااظك : البكا 

 .ك  8414 –ب داد  –دار الشؤوك الوقافية العامة  –

  بيدروت  – 8ط  –ئصوص في ال حو العربي   -الداتور السيد يعقوب : بكر– 

 .ك  8478

   داك  :اب  يب داك بد  يابد    -حس   –سديد ح فدي حسد ي   –تحقيدي  –ديدواك حس 

 .ك  8472 –القاهرة 

  معلددد  – 8ط  –التعريددب ومسددتقبل الل ددة العربيددة   -عبددد العزيددز : ب عبددد هللا

 .ك  8471 –البحوث والدراسات العربية 

  اشددا  اصددطيح الف ددوك   -( هددـ  8811ت ) محمددد بدد  علددي : التلددائوي– 

 .المعلد الوائي –ب ت  –الكت   – 8ط  –محمد وجي  وآ روك  –تصحيم 

  تحقيدي  -المقابسدات   -(  هدـ282ت)علدي بد  محمدد أبو حي داك : التوحيدي-

 .ك  8472 -ب داد  - راادا،مطبعة  - 8ط  -محمد توفيي حس  

  يتيمددة الدددهر فددي   -( هددـ  244ت ) أبددو م صددور محمددد بدد  أحمددد: الوعددالبي

 – 4ط  –محمددد محيددي الدددي  عبددد الحميددد  –تحقيددي  –محاسدد  أهددل العصددر 

 ك 8410 –القاهرة  –مطبعة السعادة 

  تحقيدي  –معالا يعلدب   -( هـ  448ت )  أحمد ب  يحيى أبو العباس: يعلب

 .ك  8402 –مصر  –دار المعار   – 4ط  –عبد السيك محمد هاروك  –

   ك والتبيددي  البيددا  -( هددـ  411ت ) أبددو عومدداك عمددرو بدد  بحددر : العدداح– 

 .ك  8401 –القاهرة  –عبد السيك محمد هاروك  –تحقيي 

  بحددوث فددي المععميددة العربيددة ــددـ المععدددك   -الددداتور عبددد هللا : العبددوري

 .ك  4222 –ب داد  –الل وي ــ  م شورات المعمع العلمي العراقي 

  تصدحيم  –التعريفات   -( هـ  180ت ) الشري  علي ب  محمد : العرجائي

 .ك  8431 –القاهرة  – 8ط  –أحمد سعد علي  –



  تددر ير. هددـ  -أسددرار البيَددة   -( هددـ  278ت ) عبددد القدداهر : العرجددائي– 

 .ك  8412 -است ابول

  محمدد  –تحقيدي  –دالال ا،ععداز فدي علدك المعدائي   -عبد القاهر : العرجائي

 8402 –القاهرة  –دار الكتب  –الشين محمد عبده  –بتصحيم  –رايد رضا 

  تحقيددي الددداتور عبددد الحميددد  –دالاددل ا،ععدداز  -عبددد القدداهر : العرجددائي

 .ك  4228 –بيروت  – 8ط  –ه داوي 

  تحقيددي  –اتدداب المقتصددد فددي اددرح ا،يضدداح   -عبددد القدداهر : العرجددائي– 

 .ك  8414 –ب داد  –دار الرايد  –ااظك بحر المرجاك 

  ئقد االقتراحدات المصدرية   -الشين محمد العواد آل الشين أحمد : العزااري

 .ك  8418 –ال ع  األار   – 8ط  –في تيسير العلوك العربية 

  تحقيدي  –طبقات فحول الشعرا   –( هـ  438ت ) محمد ب  سي ك : العمحي

 .ك  8414 –القاهرة  –محمود محمد ااار  –

   8ط  –البحث ال حوي ع دد األصدوليي    -الداتور مصطفى : جمال الدي – 

 .ك  8412 –ب داد  –رايد دار ال

  ب دداد  -حراة الترجمة فدي المشدرت ا،سديمي   -الداتور رايد : العميلي- 

 .ك  8410

  ك  8472ب داد  – 4ط  –قل وال تقل   -الداتور مصطفى : جواد. 

  المباحددث الل ويددة فددي العددرات ومشددكلة العربيددة   -الددداتور مصددطفى : جددواد

 .ك  8401 –ب داد  4ط  –العصرية 

 جمعيدة ئشدر  – 8ط  –ئحدو التيسدير   -الداتور أحمد عبد السدتار : لعواري ا

 .ك  8404 –ب داد  –العلوك الوقافية 

  مطبعدة المعمدع  – 8ط  –ئحو الفعل   -الداتور أحمد عبد الستار : العواري

 .ك  8472 –ب داد  –العلمي العراقي 

  مطبعدددة  – 8ط  –ئحدددو القدددرآك   -الدددداتور أحمدددد عبدددد السدددتار : العدددواري

 .ك  8472 –ب داد  –المعمع العلمي العرات 



  مطبعدددة  – 8ط  –ئحددو المعددائي   -الددداتور أحمددد عبدددد السددتار : العددواري

 .ك  8417 –ب داد  –المعمع العلمي العراقي 

  ب م  الكيك األععمي على حرو  المععدك  -( هـ 122ت )العواليقي المعر 

 .ك  8404 –مصر  –لكتب دار ا – 4ط  –أحمد محمد ااار  -تحقيي  -

  مرتضددى جددواد  –ترجمددة  –جوائددب مدد  ئتريددة ال حددو   -ئعددوك : جومسددكي

 .ك  8411 –الموصل  –مطبعة جامعة الموصل  –باقر 

 تاا الل ة وصحاح العربيدة   -( هـ  343ت )  اسماعبل ب  حماد:  العوهري

 .ب ت  –بيروت  – 2ط  –أحمد عبد ال فور عطار  –تحقيي  –

  لددزاك ال اصددب فددي  يبددات   -( هددـ  8333ت ) الشددين علددي اليددزدي : الحددااري 

 .ب ت  – يراك / قك  – 8ط  –السيد علي عااور  –حعة ال ااب 

  ب دداد  – 8ط  –سيبوي  حياتد  واتابد    -الداتورة  ديعة عبد الرزات : الحديوي

 .ك  8471

  ك 8418 –ب داد  –المدارس ال حوية   -الداتورة  ديعة : الحديوي. 

  موقد  ال حداة مد  االحتعداا بالحدديث الشدري    -الداتورة  ديعة : الحديوي– 

 ك  8418 –ب داد  – 8ط 

 تحقيدي  –الفصول الملمدة فدي أصدول األامدة  -( هـ  8822ت ) العاملي  رالح

 .هـ  8281 – يراك / قك  –محمد ب  محمد حسي  القااي ي  –

   جك العلمددا  واألدبددا  معددار  الرجددال فددي تددرا  -الشددين محمددد : حددرز الدددي– 

 .ك  8401-ال ع  األار   –مطبعة اآلداب 

  دراسددة اسددتيمولوجية للفكددر الل ددوي ع ددد : األصددول   -الددداتور تمدداك : حسدداك

 .ك  8411 –ب داد  –( ال حو ، الفق  ، الل ة ، البيَة ) العرب 

  كتدب عدالك ال  - 2ط  –الل دة العربيدة مع اهدا ومب اهدا   -الداتور تماك : حساك– 

 .ك  4222 –القاهرة 

   السياسددي والدددي ي والوقددافي ) تددارين ا،سدديك   -الددداتور حسدد   بددراهيك : حسدد

 .ك  8402 –مصر  – 7ط  –( واالجتماعي 



   ك8418 –القاهرة  –رأي في بع  األصول الل وية وال حوية  -عباس :حس . 

   المعددار   دار – 8ط  –الل دة العربيددة بددي  القدديك والحددديث   -عبدداس : حسد– 

 .ك  8400 –مصر 

   ب ت  – يراك  –ئاصر  سرو  – 0ط  –ال حو الوافي   -عباس : حس  . 

  مكتبددة الرسددالة  – 8ط  –ال حويددوك والقددرآك   -الددداتور  ليددل ب يدداك : الحسددوك

اك  –الحديوة   .ب ت  –األردك / عم 

   الكويد - 1ط  -حصدوئ ا ملدددة مد  الددا ل   -الداتور محمد محمد : حسي  - 

 .ك  8471

  ك  8410 -المدرسة الب دادية   -الداتور محمود : حس ي. 

    علك الل ة التوحيدي بي  ال تريدة والتطبيدي   -الداتور محمد علي : الحسي ي- 

 .ك  8447 – يراك  – 8ط 

  تحقيدي   -تلذيب الوصول  لى علدك األصدول   -أبو القاسك ئعك الدي  : الحلي-

 .ك  4221  - يراك   - 8ط  -محمد باقر ال اصري 

   ال عد  األادر   – 8ط  –ا،ماك الصدادت والمدذاهب األربعدة   -أسد : حيدر

 .ك  8411 –

  ال عد  األادر   –المطبعدة الحيدريدة  –ادعرا  ال دري   -علدي : الفاقائي– 

 .ك  8411

  دار  حيددا  التددراث   –اشدد  الت ددوك   -( هددـ  8207ت ) حدداجي :  ليفددة

 . ب ت –بيروت  –العربي 

  مصدر  –دار المعرفة  –العربية وعلك الل ة الب يوي   -الداتور حلمي :  ليل

 .ب ت  –

  السديد محمدد  –تحقيي  –تحريرات في األصول   -السيد مصطفى : الفمي ي

ادي   .هـ  8227 – يراك  –وزارة الوقافة وا،رااد ا،سيمي  – 8ط  –السع 

  مععدددك رجدددال الحدددديث   -( هدددـ  8283ت ) السددديد أبدددو القاسدددك : الفدددواي

 .ك 8441 – 1ط  –وتفصيل طبقات الرواة 



  8ط  –م اهج تعديد في ال حدو والبيَدة والتفسدير واألدب   -أمي  : الفولي 

 .ك  8408 –مصر  –

  ط  –ظاهرة الشدذو  فدي ال حدو العربدي   -الداتور فتحي عبد الفتاح :الدج ي

 .ك  8472 –الكوي   – 8

  مطبعدددة الرسدددالة  – 8ط  –المععدددك العربيدددة   -الدددداتور عبدددد هللا : درويددش– 

 .ك  8410 –القاهرة 

  دار المشددرت  – 8ط  –مصددادر التددراث العربددي  -الددداتور عمددر : الدددقات– 

 .ب ت  –بيروت 

  ك  8470 –لب اك  –تعديد ال حو العربي   -الداتور عفي  : دمشقية. 

  ي  والترجمددة  لع ددة التددأل –ترجمددة  –تددارين الفلسددفة فددي ا،سدديك   -دي بددور

 .ك  8421 –ب داد  -وال شر

  أعدديك الدددي  فددي صددفات   -الشددين العليددل الحسدد  بدد  أبددي الحسدد  : الددديلمي

 .ك  8411 –بيروت  –مؤسسة آل البي  ،حيا  التراث  – 4ط  –المؤم ي  

  سدير أعديك   -( هـ  721ت ) اما الدي  محمد ب  أحمد  ب  عوماك : الذهبي

مؤسسة الرسدالة  –يب األرئؤوط ومحمد ئعيك الفرقوسي اع –تحقيي  –ال بي  

 .ك 8443  -بيروت  –

  ك  8412 –القاهرة  –المذاهب ال حوية   -الداتور عبده : الراجحي. 

  الزي ة فدي الكلمدات ا،سديمية   -( هـ  344ت ) أبو حاتك ب  حمداك : الرازي

 .ك   8402 – 8ط  –حسي  في  هللا  –تحقيي  –العربية 

 المعدددالك فدددي علدددك   -( هدددـ  020ت )  محمدددد بددد  عمدددر ففدددر الددددي : ي الدددراز

 – 4ط  –الشين عادل أحمد والشدين علدي محمدد معدوض  –تحقيي  –األصول 

 .ك  4222 –القاهرة  –مؤسسة المفتار 

  ك  8472 –مصر  – 7ط   -تح  راية القرآك   -مصطفى صادت : الرافعي. 

  ك  8424 –ب داد   –ة تارين علوك الل ة العربي  -ط  : الراوي. 



  بيدروت  –م شورات المكتبة األهلية  -ئترات في الل ة وال حو  -ط  : الراوي

 .ك 8404-

     طبقدات ال حدويي  والل دويي    -(هدـ  374ت ) محمدد بد  الحسدي  : الز   بيدي-  

 .ب ت  –القاهرة  -محمد أبو الفضل  براهيك   –تحقيي 

  بيدددي تدداا   -( هددـ  8421 ت)    محمددد مرتضددىأبددو الفددي  محددب الدددي:  الزَّ

 -بيدروت  - 8ط  -مصطفى حعدازي  -تحقيي  -العروس م  جواهر القاموس 

 .ك  8411

   آاددتي  ال  ْصددرة فددي   -( هددـ  124ت ) عبددد اللطيدد  بدد  أبددي بكددر :الددز   بيدددي

بيدروت  –الدداتور طدارت الع دابي  –تحقيدي  –ا تي  ئحاة الكوفة والبصدرة 

 .ك  8417 –

  مل   -( هـ  337ت )  أبو القاسك : جاجي الز علدي توفيدي الحمدد  –تحقيي  –الع 

 .ك  8412 –دار األمل  –

    عبد السيك محمدد هداروك  –تحقيي  –معالا العلما    -أبو القاسك : الزجاجي

 .ب ت  –الكوي   –

   عبددد السدديك محمددد هدداروك  –تحقيددي  –األمددالي   -أبددو القاسددك : الزجدداجي– 

 .ك  8404 –القاهرة 

  أسدداس البيَدددة   -( هددـ  131ت )  جددارهللا محمددود بددد  عمددر: الزمفشددري– 

 –بيددروت  –دار الكتددب العلميددة  – 8ط  –محمددد باسددل عيددوك الملددا  –تحقيددي 

 .ك  8441

   الحياة األدبية في البصرة  لى ئلايدة القدرك الودائي   -الداتور أحمد امال : زاي

 .ك  8478 –مصر  –دار المعار    -اللعري 

    م لج البحث الل وي بي  التراث وعلك الل دة الحدديث   -الداتور علي : زوي– 

 .ك  8410 –ب داد  – 8ط 

   ك  8417 –القاهرة  – 8ط  –تارين آداب الل ة العربية   -جرجي : زيداك. 



    دار التوزيدع  – 8ط –الوجيز فدي أصدول الفقد    -الداتور عبد الكريك : زيداك

 .ك  8444 –القاهرة  –ية وال شر ا،سيم

    مطبعددة الرسددالة  – 3ط  –تددارين األدب العربددي   -أحمددد حسدد  : الزيددات– 

 .ب ت  –القاهرة 

    دار العلدك للمييدي   – 8ط  –فق  الل ة المقارك   -الداتور  براهيك : السامرااي

 .ك  8401 –بيروت  –

   سلسدلة الموسدوعة  –مقدمدة فدي تدارين العربيدة   -الداتور  براهيك : السامرااي

 .ك  8474 –ب داد  –الص يرة 

    دار الصدادت  -8ط  –ال حو العربدي ئقدد وب دا    -الداتور  براهيك : السامرااي

 .ك  8401 –بيروت  –

   ب دداد  – 8ط  –العربية بدي  أمسدلا وحاضدرها  –الداتور  براهيك : السامرااي

 .ك  8471 –

    الدراسات ال حوية والل وية ع دد الزمفشدري   -الداتور فاضل : السامرااي– 

 .ك  8478 –ب داد  – 8ط 

   ك  8401 –ب داد  -مطبعة الرااد  -آرا  في العربية  - رايدعامر :السامرااي 

  حااية السعاعي على ارح ابد    -( هـ  8847ت ) أحمد ب  محمد : السعاعي

 –القدداهرة  –أحمددد سددعد علددي  –يم حتصدد –قطددر ال دددى وبددل الصدددى هشدداك 

 .ك  8434

  الضددو  اليمددع ألهددل القددرك التاسددع   -( هددـ424ت )اددما الدددي  : السددفاوي-  

 .88العز   .ك  4224  - 8ط  -بيروت   -دار الكتب العلمية 

   م شددورات   -مععددك المطبوعددات العربيددة والمعربددة   -يوسدد  اليدداك : سددرايا

 . هـ  8282 – يراك / قك  –ة المرعشي ال عفي مكتب

   مصدر  –فدي  صديح ال حدو العربدي   -الداتور عبد الدوارث مبدرو  : سعيد– 

 .ك  8411



  ب ددداد   -8ط  -ابدد  ال دداظك ال حددوي  -الددداتور محمددد علددي حمددزة : سددعيد- 

أستشلد في ئيسداك علدى يدد ا،رهدابيي  التكفيدريي  فدي ب دداد عداك )  .ك  8477

 .(ك 4227

  تددارين الدددعوة  لددى العاميددة فددي مصددر  –الددداتورة ئف وسدد  زاريددا : سددعيد– 

 .ب ت  –القاهرة 

  الدراسددات ال حويددة والل ويددة فددي البصددرة  –الددداتور جاسددك محسدد  : السدعيدي

 .ك  8473 –ب داد  –وم لعلا التعليمي 

  ط  –أير القرآك الكريك في تطور ال قد العربي  –الداتور محمد زَلول : سي ك

 .ك  8408 –مصر  –دار المعار   – 4

   عبدد السديك  –تحقيدي  –الكتداب   -( هدـ  812ت ) عمرو ب  عومداك : سيبوي

 .ك  8400 –مصر  – 1ط  –محمد هاروك 

  ( ئشدأتلا وتطورهدا ) مدرسة البصدرة ال حويدة   -الداتور عبد الرحم  : السيد

 .ك  8401–مصر  –دار المعار   – 8ط  –

  تحقيدي  –أ بار ال حويي  البصريي    -( هـ  301ت ) بو سعيد أ: السيرافي– 

 .ك  8411-القاهرة  –محمد عبد الم عك  فاجي 

  بيددروت  -8ط  –األحروفيددة أو قواعددد العديدددة فددي العربيددة  –يوسدد  : السددودا

 .ك  8414

  سددعا  المبطددأ برجددال الموطددأ  -( هددـ  488ت ) جدديل الدددي  : السدديوطي – 

 .ك  8442 –بيروت  –دار اللعرة  – 8ط  –ي جبر موفي ئور –تحقيي 

  عبددد العددال مكددرك  –تحقيددي  –األاددباه وال تدداار   -جدديل الدددي  : السدديوطي– 

 .ك  8411 –بيروت 

  محمدد  –تحقيدي  –االقتدراح فدي علدك أصدول ال حدو   -جديل الددي  : السيوطي

 .ك 8441 –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 8ط  -حس   سماعيل الشافعي

  تحقيدي  –ب ية الوعاة في طبقات الل ويي  وال حاة   -جيل الدي  : السيوطي– 

 .ك8402 –القاهرة  –مطبعة عيسى البابي الحلبي  –محمد أبو الفضل  براهيك 



  تحقيدي   –البلعة المرضدية علدى ألفيدة ابد  مالدك   -جيل الدي  : السيوطي– 

 .ب ت  – يراك / قك  –مصطفى الحسي ي 

  وضع  –حس  المحاضرة في أ بار مصر والقاهرة   -جيل الدي   :السيوطي

 .ك  8447 –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 8ط  - ليل الم صور –حوااي  

  محمدد  –تحقيدي  –لباب اللباب فدي تحريدر األئسداب   -جيل الدي  : السيوطي

 .ك  8448 –بيروت  – 8ط  –وأار  أحمد عبد العزيز 

  محمدد  –تحقيدي  –المزهر في علوك الل دة وأئواعلدا   -  جيل الدي: السيوطي

 . هـ 8414 –القاهرة  –دار  حيا  الكتب العربية  –أحمد جاد المولى وآ روك 

  تحقيدي  –همع اللوا مدع فدي ادرح جمدع العوامدع   -جيل الدي  : السيوطي– 

دار البحددوث  – 4ط  –عبددد السدديك محمددد هدداروك و عبددد العددال سددالك مكددرك 

 .ك  8471 –الكوي   –ة العلمي

  دار الفكدر  – 4ط  –اتداب األك   -( هدـ  422ت ) محمد ب   دريا : الشافعي

 .ك  8413 –بيروت  –

  محمددود محمددد ادداار  –تحقيددي  –الرسددالة   -محمددد بدد   دريددا : الشددافعي– 

 .ب ت  –بيروت  –المكتبة العلمية 

   القداهرة  -8ط  –بيدة عوامدل ت ميدة الل دة العر  -الداتور توفيي محمدد : ااهي

 .ك  8412 –

  محمدد أبدو  –تحقيدي  –أمدالي المرتضدى   -( هـ  230ت ) الشري  المرتضى

 .ك  8412 –بيروت  –دار  حيا  الكتب  – 8ط  –الفضل  براهيك 

   مؤسسددة ال شددر ا،سدديمي التابعددة لعماعددة  –االئتصددار  -الشددري  المرتضددى

 .ك  8441 – يراك / قك  –المدرسي  

   ك  8414 –بيروت  –دار األضوا   –ت زي  األئبيا    -المرتضى الشري. 

   8ط  –محمد علدي الحكديك  –تحقيي  –المق ع في ال يبة   -الشري  المرتضى 

 .ك  8441 – يراك / قك  –مؤسسة آل البي  ،حيا  التراث  –

  ك  8447 – يراك  -مطبعة اللدى  -مساال ال اصريات  -الشري  المرتضى. 



 السدديد ملدددي رجددااي  –تحقيددي  –رسدداال المرتضددى   -لمرتضددى الشددري  ا– 

 .هـ  8221 – يراك / قك  –دار القرآك الكريك 

  تحصديل عدي  الدذهب مد  معددك جدوهر   -( هدـ  240ت ) األعلك : الش تمري

 4ط  –زهير عبد المحس  سدلطاك  –تحقيي  –األدب في علك معازات العرب 

 .ك  8442 –بيروت  –مؤسسة الرسالة 

  المصطلحات العلمية في الل ة العربية في القدديك   -األمير مصطفى  : الشلابي

 .ك  8441 –بيروت  –دار صادر  – 3ط  –والحديث 

  8ط   -مددد ل  لددى علددك الفقدد    -محمددد علددي  السدديد الددداتور: الشلرسددتائي – 

 .ك  8440 –بيروت 

  القاهرة ب ت - 8ط -الملل وال حل -( هـ 131ت ) عبد الكريك :الشلرستائي . 

  3ط  –الوصول  لدى افايدة األصدول   -العيمة محمد الحسي ي : الشيرازي – 

 .ب ت  – يراك 

   هـ 8284  - يراك    - 8ط  -األصول   -محمد : الشيرازي. 

  ك 8404 –بيروت  4ط  –دراسات في فق  الل ة   -الداتور صبحي : الصالم. 

  تحقيددي  –حااددية الصددب اك   -( هددـ  8420ت ) محمددد بدد  علددي : الصددب اك– 

 .ك  4224 –القاهرة  – 8ط  –محمود ب  العميل 

  ادراة ال شدر  -8ط  -لعلدوك ا،سديك تأسديا الشديعة  -السيد حسد  : الصدر

 .ب ت  -العراقية 

  دار الكتدب اللب ائيدة  –دروس في علك األصول   -السيد محمد باقر : الصدر– 

 .هـ  8220 –بيروت 

   سلسلة الموسوعة الص يرة  –ئترية ال تك  -تك صالم الداتور حا: الضام– 

 .ك  8474 –ب داد 

   ك 8414 –مصر  –دار المعار    -تعديد ال حو   -الداتور اوقي : ضي. 

   تيسير ال حو التعليمي قديماع وحدديواع مدع ئلدج تعديدده   -الداتور اوقي : ضي

 .ك 8410 –مصر  –دار المعر   –



   مصدر  –دار المعدار   -8ط  –مددارس ال حويدة ال  -الداتور ادوقي : ضي

 .ك  8401 –

  معمدددددع البيددددداك فدددددي   - (هدددددـ  114ت ) محمدددددد بددددد  الحسددددد  : الطبرسدددددي

 -بيدددروت -الحدداا السددديد باسدددك الرسددولي المحيتدددي  –تحقيدددي  –تفسدديرالقرآك

 هـ  8374

  جامع البياك ع  تأويدل آي القدرآك  -( هـ  382ت ) محمد ب  جرير : الطبري

 .ك  8441 –بيروت  –دار الفكر  –صدقي جميل العطار  –يي ضبد وتوي –

  ك 8401 –دمشي  –عزة حس   –تحقيي  –ديواك الطرماح : الطرماح. 

  عبددد  –تعليددي  –( وتددارين أاددلر ال حدداة ) ئشددأة ال حددو   -محمددد : الط طدداوي

 .ك  8404 –القاهرة  – 4ط  –العتيك الش اوي وأحمد عبد الرحم  

   تطددور دراسددة العملددة العربيددة بددي  ال حددويي    -صددالم  الددداتور: التددالمي

 .ك  4221 –ال ع  األار   – 4ط  –واألصوليي  

  ب دداد  –مت  األجروميدة ودروس فدي ال حدو   -الشين أحمد قصير : العاملي– 

 .ك  8411

    دار الكتاب  –علك الل ة المعاصر مقدمات وتطبيقات   -الداتور يحيى : عباي

 .ك  4221 –األردك  –

  المفتدار مد  صدحاح   -محمد محيي الددي  و محمدد عبدد اللطيد  : عبد الحميد

 .ك  8432 –القاهرة  – 8ط –الل ة 

  التحفة السد ية بشدرح المقدمدة األجروميدة   -محمد محيي الدي  : عبد الحميد– 

 .هـ  8313 –القاهرة  –مطبعة االستقامة 

  دمشدي  –تحاد الكتداب العدرب م شورات ا –علك الداللة   -م قور : عبد العليل

 .ك 4228 –

  في حراة تعديد ال حو وتيسديره فدي العصدر   -الداتور ئعمة رحيك :  العزاوي

 .ك  8441 –ب داد  – 8ط  –الحديث 



 المكتبددة  – 8ط  –فصددول فددي الل ددة وال قددد   -الددداتور ئعمددة رحدديك :  العددزاوي

 .ك  4222 –ب داد  –العصرية 

  ( رؤية جديددة ) م  قضايا تعليك الل ة العربية  -يك الداتور ئعمة رح: العزاوي

 .ك 8411 –ب داد  –

  الدددرر الكام ددة فددي أعيدداك المااددة   -( هددـ  114ت ) ابدد  حعددر : العسددقيئي

القداهرة  –دار الكتب الحديودة  -8ط  –محمد سيد جاد الحي  –تحقيي  –الوام ة 

 .ك  8400 –

  الددار المصدرية اللب ائيدة   -فليدل للم تومة ال حوية   -الداتور أحمد : عفيفة-  

 .ك  8441  -القاهرة 

  تحقيدي  –مسداال  يفيدة فدي ال حدو   -( هدـ  080ت ) أبدو البقدا  : العكبري– 

 .ب ت  –حلب  –دار الشلبا   –محمد  يري الحلوائي 

  ب ددداد  –أقدددك المفطوطددات العربيددة فددي مكتبددات العددالك   -اددورايا : عددواد– 

 .ك  8414

  ب ددداد  – 8ط  –ابدد  الحاجددب ال حددوي آيدداره ومذهبدد    -ت عبددد طددار: عددوك– 

 .ك  8472

  عددالك  -0ط  –أصددول ال حددو العربددي فددي ئتددر ال حدداة   -الددداتور محمددد : عيددد

 .ك  8447 –القاهرة  –الكتب 

  بيدروت  –الداتور أحساك عباس  –تحقيي  –ديواك اوير عزة   -اوير :عزة– 

 .ك  8478

  دمشددي  -محمددد سددعيد –تحقيددي  –ديددواك ع تددرة   -ع تددرة بدد  اددداد : ع تددرة– 

 .ك  8472

  المستصدددفى مددد  علدددوك األصدددول   -( هدددـ  121ت ) أبدددو حامدددد : ال زالدددي– 

 –بيدددروت  –دار الكتدددب العلميدددة  –محمدددد عبدددد السددديك الشدددافي  –تصدددحيم 

 .هـ8287



  الدداتور  –تحقيدي  –ا،يضاح العضددي   -( هـ  377ت ) أبو علي : الفارسي

 .ك 8404 –مصر  –دار التألي   – 8ط –لي فرهود حس  اا 

   ا الدداتور محمدد  –تحقيدي  –معائي القرآك   -(هـ  427ت ) أبو زاريا : الفر 

 .ك  8410 –القاهرة  –  يعلي ال عار وآ ر

  تحقيدي  –العمدل فدي ال حدو   -( هدـ  871ت ) الفليل ب  أحمد :  الفراهيدي– 

 .ك  8412 –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –ففر الدي  قباوة 

  الددداتور رمضدداك عبددد  –تحقيددي  –الحددرو    -الفليددل بدد  أحمددد : الفراهيدددي

 .ك  8404 –القاهرة  – 8ط  –التواب 

  الدددداتور ملددددي  -تحقيدددي  -مععدددك العدددي   -الفليدددل بددد  أحمدددد : الفراهيددددي

 .ك  8414-ب داد  - 4ط  -المفزومي و الداتور  براهيك السامرااي 

  جمددع  –اددرح ديددواك الفددرزدت   -( هددـ  882ت ) بدد  َالددب همدداك : الفددرزدت

 .ك  8430 –القاهرة  –عبد هللا  سماعيل الصاوي  –وتعليي 

  بيدروت  –دار الوقافدة  – 8ط –ئحوعربيدة ميسدرة   -الداتور أئيا : فريحة– 

 .ك  8411

  ك  8473 –بيروت  – 8ط –ئترات في الل ة   -الداتور أئيا : فريحة. 

  8ط  –فلرسدد  الكتددب ال حددو المطبوعددة   -تور عبددد اللددادي الدددا:  الفضددلي- 

 .ك 84410 –دار الم ار األردك 

  مطبعدة اآلداب  – 8ط –مدوجز التصدري    -الداتور عبد اللادي : الفضلي– 

 .ك 8474 –ال ع  األار  

  ط  –الفقد  ا،سديمي تأسيسد  وأصدالة مداراد    -الشين باقر اري  : القراي

 . هـ  8242 – يراك / قك – 8

  دار  – 8ط  –الدراسددات الل ويددة فددي العددرات   -الددداتور عبددد العبددار: القددزاز

 .ك  8418 –ب داد  –الرايد 

  ائباه الرواة على ائبدا    -( هـ  020ت )  علي ب  يوس  جمال الدي : القفطي

 .ك  8412 –القاهرة  – 8ط –محمد أبو الفضل  براهيك  –تحقيي  –ال حاة 



  وزارة  – 4ط  –صددبم األعشددى   - أحمددد بدد  علددي العبدداس أبددو: القلقشدد دي

 .ك  8403 –مصر  –الوقافة وا،رااد القومي 

  ي دابيع المدودة لدذوي   -( هدـ  8442ت ) الشين سليماك ب   براهيك : الق دوزي

 –دار األسددوة  -8ط  –سدديد علددي جمددال أاددر  الحسددي ي  –تحقيددي  –القربددى 

 .هـ  8280

   مؤسسدة اااد  ال طدا   –الفااقة في ال حدو   -س الشين عبا: ااا  ال طا– 

 .ك  8442 –ال ع  األار  

   مؤسسدة  –الكوااب الدرية في األحكاك ال حويدة   -الشين علي : ااا  ال طا

 .ك 8441 –ال ع  األار   –ااا  ال طا  

   ئلددج الصددواب فددي حددل مشددكيت ا،عددراب   -الشددين علددي : ااادد  ال طددا– 

 .ك 8440 –ل ع  االار  ا –مؤسسة ااا  ال طا  

   ال عد   –مؤسسدة اااد  ال طدا   –ئترات وتأميت   -علي : ااا  ال طا

 .ك  4224 –األار  

   الصدوت وماهيتد  فدي اتداب الفدرت بدي    -الشين محمدد رضدا : ااا  ال طا

مؤسسدة اااد  ال طدا   – ليل  بدراهيك المشدايفي  –تحقيي  –الضاد والضا  

 .ك  4224 –ال ع  األار   –

   مؤسسددة  –ئقددد المقترحددات المصددرية   -الشددين محمددد رضددا : ااادد  ال طددا

 .ك 84442 –ال ع  األار   –ااا  ال طا  

   مؤسسدة اااد   –بل ة ال حاة في ارح الفااقدة   -الشين هادي : ااا  ال طا

 .ك 4224 –ال ع  األار   –ال طا  

  مطبعددة  – 8ط –مواقددع حدداالت ا،عددراب   -الشددين محمددد جعفددر: الكرباسددي

 .ك  8443 –ب داد  –العاح  

  علدي  –تحقيدي  –الكدافي   -( هدـ  344ت ) الشين محمدد بد  يعقدوب : الكلي ي

 .هـ  8311 –طلراك  –دار الكتب ا،سيمية  – 3ط  –أابر َفاري 



   مطبعة جامعدة البصدرة  – 8ط  -فق  الل ة  –الداتور عبد الحسي  : المبار– 

 .ك  8410 –البصرة 

   ك  8474 –بيروت  –ئحو وعي ل وي   -الداتور مازك : المبار. 

  8ط –حسد  حمدد  –تحقيي  –المقتضب   -( هـ 411ت ) أبو العباس : المبرد 

 .ك  8444 –بيروت  –

  دارصدادر -ديدواك المت بدي -(هدـ 312ت )أحمدد بد  الحسدي   أبوالطيب:المت بي -                 

 .ت ب -بيروت

  ب ددداد  – 8ط –الدددرس ال حددوي فددي ب ددداد   - الددداتور ملدددي: المفزومددي– 

 .ك  8472

  المكتبدة  -8ط  –في ال حدو العربدي ئقدد وتوجيد    -الداتور ملدي : المفزومي

 .ك  8402 –المصرية 

  8ط  –فدددي ال حدددو العربدددي  ئقدددد وتطبيدددي   -الدددداتور ملددددي : المفزومدددي – 

 .ك  8400 –مصر  –مطبعة مصطفى بابي الحلبي 

  ب دداد  -4ط –الفراهيددي عبقدري مد  البصدرة   -اتور ملددي الدد: المفزومي

 . ك  8414

  مدرسددة الكوفددة وم لعلددا فددي دراسددة الل دددة   -الددداتور ملدددي : المفزومددي

 .ك 8411 –القاهرة  – 4ط  –وال حو 

  سلسدلة الموسدوعة  –مد  أعديك ال حدو العربدي   -الدداتور ملددي : المفزومي

 .ك  8412 –ب داد  –الص يرة 

 ارح توضديم المقاصدد والمسدالك   -( هـ  724ت ) اب  أك القاسك:  يالمراد

 –رة القددداه –عبدددد الدددرحم  سدددليماك  –تحقيدددي  –بشدددرح ألفيدددة ابددد  مالدددك 

 .ك 8477

   يدراك / قدك   -تلفديا التشدريع ا،سديمي   -السيد محمد تقي : المدرسي - 

 .ك 4222

    ك  8414 -القاهرة  - حيا  ال حو   - براهيك : مصطفى. 



   مؤسسدة الفلديج  –حراة التعريب فدي العدرات   -الداتور أحمد : مطلوب– 

 .ك  8413 –ب داد 

   م شورات المعمدع العلمدي   -فصول في العربية   -الداتور أحمد : مطلوب

 .ك  4223 -ب داد  -العراقي 

 ط  –حسد  علدي اللاادمي  –ترجمدة  –األصدول الفقد    -مرتضى : مطلري

 .ك  4228 – يراك  –مي دار الكتاب ا،سي – 8

  ال عدد  األاددر   -3ط  –أصددول الفقدد    -الشددين محمددد رضددا :  المتفددر-

 .ك 8478

   الفصدول المفتدارة   -( هدـ  283ت ) محمد ب  محمد ب  ال عمداك : المفيد- 

 .ك  8443 -بيروت -دار المفيد  -4ط  -السيد مير علي اريفي  -تحقيي 

    ئفددم الطيددب مدد  َصدد  األئدددلا   -( هددـ  8228ت ) المقددري التلمسددائي

-بيدددروت  - 8ط  -محمددد محيدددي الدددي  عبددد الحميددد  -تحقيددي  -الرطيددب 

 .ك  8424

  المدرسدة ال حويدة فدي مصدر والشداك فدي   -الداتور عبدد العدال سدالك : مكرك

 -القدددداهرة  -دار الشددددروت  -8ط -القددددرئيي  السددددابع والوددددام  اللعددددريي  

 .ك 8412

   أبدددو علدددي الفارسدددي وجلدددوده فدددي   -جدددابر الدددداتور علدددي : الم صدددوري

 .ك  8417 -ب داد  - 8ط  -الدراسات الل وية والصوتية 

  8ط –الداللة الزم ية في العملدة العربيدة   -الداتور علي جابر: الم صوري 

 .ك 8412 -ب داد  -مطبعة جامعة ب داد  -

  الك ددوز الذهبيددة فددي اددرح و عددراب اددواهد سدديبوي    -محمددد علددي : الملدددي

 .ك  8472-ال ع  األار   -مطبعة اآلداب  - 8ط -لشعرية ا

  8ط  -تلدذيب الوصدول  لدى علدك األصدول   -الشين محمدد بداقر : ال اصري -

 .ك  4221 - يراك 

   ك  8413 -مصر  -سيبوي   ماك ال حاة   -الداتور علي ال عدي : ئاصي. 



  فدي أصدول  بحدوث تمليديدة) مرقداة األصدول   -الشين بشدير ال عفدي : ال عفي

 . هـ 8241 -دار الفق  للطباعة وال شر  -4ط  -( الفق  

  السدديد  –تحقيددي  -رجددال ال عااددي   -( هددـ  212ت ) أبددو العبدداس : ال عااددي

 .هـ  8280 –  يراك – 1ط -موسى الشبيري الزئعائي 

  ادرح أبيدات سديبوي    -( هدـ  311ت ) أبو جعفدر أحمدد بد  محمدد : ال حاس- 

 .ك  8472 -ال ع  األار  -ي زاهر زهير َاز -تحقيي 

  الشدين محمدد  –تحقيدي  –معدائي القدرآك   -أبو جعفر أحمد ب  محمدد : ال حاس

 .ك 8411 -مكة المكرمة  -علي الصابوئي 

  الدراسات الللعية والصوتية ع د اب  ج ي   -الداتور حساك  سعيد : ال عيمي- 

 .ك  8412 -ب داد  - 8ط

  ك  8442-ب داد  -علك الفق    -أحمد الداتور عبد الم عك : ئمر. 

  مطبعدة  -األساليب ا،ئشدااية فدي ال حدو العربدي    -عبد السيك محمد : هاروك

 .ك  8414 -مصر  -الس ة المحمدية 

  ئسدددفة مصدددورة عددد    -أسدددطورة األدب الرفيدددع   -الدددداتور علدددي : الدددوردي

 . ب ت  -  يراك/قك  -األصل

   (. األنترنيت)يات وشبكة المعاومات  ت والدورالصحف و المج: رابعا 

  م شددور علددى  -الددداتور محمددد عابددد العددابري  -ابدد  راددد ومشددروع الت ييددر

 .ك4223عاك (  www. aljabri abad.net) الموقع 

  الدداتور محمدد عابدد  - عادة ترتيب مساال ال حو وصدياَة قدوائي  ا،عدراب

 . على الموقع السابي . ك  4223عاك  -العابري

  م شددور علددى الموقدددع  4222/ 0/ 47 عدددد يددوك األحددد   -األهددراك جريدددة

 ( .www. Islam online.net) االلكتروئي 

  العدددد العااددر  -حوليددة اليددة ا،ئسددائيات والعلددوك االجتماعيددة بعامعددة قطددر-

 .ك  8417



  االتحددداد الددددولي / بذادددرا   -اتددداب الشدددعب  -داادددرة المعدددار  ا،سددديمية

 .ك  8404 -القاهرة  -مطبعة الشعب  -8ط  -للمعامع العلمية 

  السدد ة التاسددعة  -القدداهرة  -دار التقريددب ا،سدديمي  -معلددة رسددالة ا،سدديك-

 .ك 8417العدد الرابع 

  العدددد الوالددث  -القدداهرة   -دار التقريددب ا،سدديمي  -معلددة رسددالة ا،سدديك-

 .ك 8411

   ( ع  )تصددددر عددد  المعمدددع العلمدددي ألهدددل البيددد   –معلدددة رسدددالة الوقليدددي

 .ك  8441 -الس ة الوالوة  -( 88)العدد

  العملوريددة  -تصدددر عدد  اللياددة العليددا للع ايددة بالل ددة العربيددة  -معلدة الضدداد

 .ك  8414 -العز  الوائي  -العراقية 

  العملوريددة  -تصدددر عدد  اللياددة العليددا للع ايددة بالل ددة العربيددة  -معلدة الضدداد

 .ك  8414 -العز  الوالث  -العراقية 

 (  3) العدددز  -(  42) المعلدددد  -دمشدددي  -المعمدددع العلمدددي العدددرب  معلدددة- 

 .ك 8424

  ك 8441 –تشري  األول  -عدد  اص  -دمشي  -معلة معمع الل ة العربية. 

  ك 8442 -(  82) الس ة (  34) العدد  -معلة معمع الل ة العربية األردئي 

  ادائوك الودائي  -العدز  األول (  31) المعلدد  -معلة المعمع العلمي العراقي

 .ك 8412 -

  ك  8412ب داد  -(  83) المعلد  -معلة المعلك العديد. 

 ك8411 -اائوك األول  -(  0) العز   -(  81) المعلد  -معلة المعلك العديد. 

  ك  8438 -(  4) العز   -(  4) المعلد  -معلة ل ة العرب. 

  (  88) دد العدددد -السدددد ة التاسددددعة  -جامعددددة البصددددرة / معلددددة اليددددة اآلداب-  

 .ك8470




