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 البناء النحوي عند السهيلي من خالل كتابه " نتائج الفكر يف النحو"
 د. أمحد بوصبيعات

 اجلزائر -جامعة زاين عاشور ابجللفــة 

 
 م27/04/2019م  اتريخ القبول: 20/04/2019م  اتريخ التحكيم:  25/03/2019اتريخ اإليداع: 

 :ملخص
رتاث ة يف اللكتب النحويكتاب نتائج الفكر يف النحو لإلمام أيب القاسم السهيلي من أجل ا          

 ورتب أبوابه اجي.األندلسي. كتاب صغر حجما وعظم علما، ألفه صاحبه على هنج كتاب اجلمل للزج
قة كما لطرياثل هذه ىل معلى أبواب كتاب اجلمل. وأخذ طريقته يف شرح املسائل وبسطها. مليول الناسإ

ة ية حنوية عاملجيد شخصم. و يقول. لكن القارئ هلذا الكتاب يلمس متيزا يف بنائه النحوي على وجه العمو 
وية ويف ئل النحملسامتميزة شقت طريقها يف فن النحو كما فعلت يف فن السرية. ظهرت يف مناقشة ا

كذا ظم والنثر. و من الن عربم الاالستشهادات سواء ابلقرآن الكرمي وقراءاته أو ابحلديث الشريف أو بكال
لردود الكثري من ا لب عليهجما  يف الرد على السابقني من أئمة النحاة يف كثري من املسائل واألبواب. وهذا

 ب؟ا الكتاا هذوالتعقيبات... فكيف كان هذا البناء عنده؟ وما أهم اخلصائص اليت ميتاز هب
 اج.الحتجانتائج الفكر، كتاب اجلمل، الكلمات املفتاحية: البناء النحوي ، السهيلي، 

 

 Abstract: 

 Book” results of thought in grammar” by Alsuhaili is one of the greatest 

grammatical books in the Andalusian heritage. It is a small size and a great 

in science. The author of this book followed the approach of “sentences” 

book of Alzodjadji, and he arranged the chapters of his book as the same 

way with the chapters of “sentences” book. And he also took its way to 

explain the issues and made them easy, but the reader of this book touched 

distinguish in its grammatical structure in general. How was this structure? 

And what is the most important characteristics that characterize this book. 

Keywords: grammatical structure, Alsuhaili, results of thought, sentences 

book, protest. 
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سهيلي ) ن عبد هللا البلرمحن بد اكتاب " نتائج الفكر يف النحو " لإلمام العالمة أيب القاسم وأيب زيد ع    
الناس  تهر عندا اشمه( من أجلِّ الكتب النحوية يف الرتاث األندلسي. اشتهر صاحبه أكثر  581ت 

 ال يعرف غري رفه أنه يعبكتاب " الروض األنف " يف سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ويظن من ال
لم العربية. عومنها  ثريةكب بسهمه يف علوم  فن السرية، ولكن الرجل مل يكن مقتصرا على فن واحد بل ضر 

لرواية ا، جامعا بني يف ذلك رعاابورد يف ترمجته يف بغية الوعاة أنه كان عاملا ابلعربية واللغة والقراءات 
الكالم  ، عارفا بعلماألنسابو جال والدراية، حنواي متقدما، أديبا عاملا ابلتفسري وصناعة احلديث، حافظا للر 

 ات.)السيوطي،استنباطات و ا للتاريخ واسع املعرفة غزير العلم نبيها ذكيا صاحب اخرتاعواألصول، حافظ
ائج الفكر يف ه " نتكتاب  ( وهذه العلوم اليت نبغ فيها جيدها املتأمل مبثوثة يف أثناء81ص 2، ج1979

القيم  يف   بنإلمام اند اعالنحو " وكان هلا األثر الكبري يف أتليفه. وكل ذلك ماثل أيضا بشكل واضح 
 اداته.انتقكتابه " بدائع الفوائد " الذي نقل فيه الكثري من آراء السهيلي وأفكاره و 

لى منهج  علسهيلي اناه بوهذا الكتاب " نتائج الفكر يف النحو " صغر حجما وعظم علما كما يقال.    
زم يل : وقد عيفهأتل قال يف سبب –وقيل إن للسهيلي شرحا عليه مل يتم  –كتاب " اجلمل " للزجاجي 

ال نيم اخلاطر فة مرض تزمانبعد طول مطالبة من الزمان، وجماذبة أليدي احلداثن، وأمراض مهة ال تغب، و 
لطيفة، لنحو اللل ايهب على مجع نبذ من نتائج الفكر، اقتنيتها يف خلس من الدهر، معظمها من ع

هم اس إليه وقصر لوب النقيل تاب اجلمل ملوأسرار هذه اللغة الشريفة ... ومقصدان أن نرتبها على أبواب ك
 (. 27، 26، ص 1992اهلمم عليه.)السهيلي، 

افتتح كتابه مبسألة طال فيها احلديث واجلدل حىت زعم اإلمام أبو حامد أهنا طويلة الذيل قليلة النيل      
السهيلي: " كما يقول أال وهي مسألة االسم واملسمى وما يتعلق بذلك من املسائل. يف حني قال عنها 

وليس األمر عندي كما ذكر، بل نيلها كثري ملن نظر واستبصر، وذلك أهنا مسألة إذا انفتح ما استغلق 
منها انفتح بذلك على الناظر كثري من املشكالت يف كتاب هللا عز وجل، ويف حديث رسول هللا صلى هللا 

وعن رسوله صلى هللا عيه وسلم  عليه وسلم، وكالم العرب الذين بفهم كالمهم نفهم عن هللا عز وجل
(. مث سار إىل أبواب ستة بدأها 30، 29، ص 1992ونتوصل إىل فهم الكتاب وأتويله." )السهيلي، 

مبا ُعهد البدء به وهو ابب أقسام الكالم مث ابب اإلعراب مث ابب األفعال مث ابب النعت مث ابب العطف 
فروع ومسائل شرحها السهيلي، ال مير من مسألة  وختم بباب االبتداء. وحتت كل ابب من هذه األبواب

إىل أخرى حىت أييت على مجيع ما قيل فيها، وحىت على ما ميكن أن يقال فيها على طريقة الزجاجي يف 
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وخيتلط يف شرح هذه املسائل عنده  التعليالت حيث يكثر من قوله " فإن قيل ...قلنا أو فاجلواب..."
... ولذلك فالكثري منها حيتاج من القارئ زادا ميكنه من استيعاهبا النحو ابملنطق واجلدل والفلسفة 

 وفهمها.
 ىل السابقني إد موجه ن نقعوأكثر ما جاء يف هذا الكتاب ويف شرح هذه األبواب واملسائل كان عبارة    

م ألك ... صرح بذبطليوسيد المن النحاة من أمثال الزجاجي وأيب علي الفارسي وسيبويه واملبد وابن السي
د كان هو وة " فقلطراامل يصرح. ومرجع ذلك كما يقول أبو حيان كان لتأثره بشيخه يف النحو " ابن 

وة لف ابن الطراأي. فقد فارساآلخر كثري النقد واخلالف جللة النحويني ممن سبقه وعلى رأسهم أبو علي ال
 علي. يبيضاح أل" رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء من اخلطأ يف اإليضاح " ينتقد كتاب اإل

لنحاة قرره مجيع ا رج عماان خيورغم منزلة السهيلي يف العربية وقيمة كتابه هذا إال أنه يف بعض األحي   
سألة عليل هذه املتيون يف لنحو اغري مباٍل، بل وينتقدهم يف بعض تعليالهتم. من ذلك قوله:" واملح ما قاله 

قول كذلك:" ( وي92، ص 1992")السهيلي، جتد طبعك يعافه، ومسعك ميجه، وعقلك ال يستسيغه
نت لك جهالة ، استباصدرفإذا أتملت ما ذكرانه ونظرت يف آخر الفصل ما نذكره من ما الواقعة على امل

نحو لافال لصناعة  نيناها،ء وبالقائلني من النحويني أن ما مع الفعل بتأويل املصدر، وأن املعىن: والسما
( 141، ص 1992هيلي، )السوأكثروا احلز وأخطئوا املفصل وما طبقوا" وفقوا، وال لفهم التأويل رزقوا،

ه رد عليه ويصفلنحاة يعض اوأمثال هذا كثري عنده يف كتاب " نتائج الفكر " ويف غريه . وهذا ما جعل ب
ء فوع عن ذكادم وإن كان غري بشذوذ املنزع. قال أبو حيان:" ... وهذا الرجل كان شاذ املنازع يف النحو،

ابن و إال عنه. و خذ النح أية ومعرفة. وإمنا سرى إليه ذلك من شيخه أيب احلسن بن الطراوة، فإنه ملوفطن
يبويه وعلى سرد على  اليفالطراوة كما علمه النحاة كثري اخلالف ملا عليه النحويون. وقد صنف كتااب 
(. 24ص  5ج ،1985الفارسي وعلى الزجاجي. ورد الناس عليه ورموه عن قوس واحدة")السيوطي، 
 يلي... واحتجال السهإيني وقال املالقي:" ... فالنون يف مجيع هذا عالمة إعراب، حرف عند مجيع النحو 

بية مقاييس العر  هبا عن خرج لذلك أبشياء ال تطرد على أصول النحويني ... وله يف الكتاب املذكور أشياء
 (.403، ص 2002أداه نظره إىل ذكرها".)املالقي، 

ا يلي أهم ما مييز البناء النحوي على وجه العموم عند السهيلي مقتصرين على كتابه نتائج وسنذكر فيم
الفكر يف النحو. للوقوف على أهم ما مييز حنو الرجل. وأول ذلك احلديث عن شواهده اليت اعتمدها 

أو من  واحتج هبا يف مسائل الكتاب. ومعلوم أن هذه الشواهد ال ختلو من أن تكون من القرآن الكرمي
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احلديث الشريف أو من كالم العرب شعرا ونثرا. وهو اجملموع يف مفهوم السماع كما ذكر ذلك السيوطي 
يف تعريفه من أنه ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته فشمل كالم هللا تعاىل وهو القرآن وكالم نبيه صلى 

األلسنة بكثرة املولدين نظما ونثرا  هللا عليه وسلم وكالم العرب قبل بعثته ويف زمنه وبعده إىل أن فسدت
(.وهو اجملموع كذلك يف ما عب عنه ابن األنباري 48، ص 1976عن مسلم أو كافر.) )السيوطي، 

ابلنقل يف مقابل السماع حني قال: هو الكالُم العريبُّ الفصيُح املنقوُل النقَل الصحيح اخلارُج عن حد القلة 
 (.88، ص 2018إىل حد الكثرة )األنباري، 

ن ني، نبع ذلك مندلسيند األ: واالستشهاد ابلقرآن الكرمي سنة متبعة عاالستشهاد ابلقرآن الكرمي -1
ي د والتمثيل آبالستشهاامن  اهتمامهم الكبري ابلقرآن الكرمي وقراءاته. والسهيلي يف نتائج الفكر يكثر

اآليتني يذكر اآلية و و ها إال اقشليت ينالذكر احلكيم إكثارا منقطع النظري. فال تكاد متر مسألة من مسائله ا
ما. يقول ءات عمو لقراوالثالث ما وجد إىل ذلك سبيال. لكنه مع ذلك ال يظهر موقفه بشكل جلي من ا
فسألت يونس  لعاملني ايف مسألة قطع النعت:" ... كما قال سيبويه مسعت العرب تقول: احلمد هلل رب  

فما  أيخذ ابلقراءات كي (.غري أنه يف غري هذا الكتاب185 ، ص1992عنها فزعم أهنا عربية")السهيلي، 
صريني، اصة البخحاة كانت دون رد أو طعن يف أصحاهبا كما جند ذلك الطعن والرد عند كثري من الن

 أصحاهبا يفيطعنون هم و حيث حيكمون قواعدهم وأقيستهم يف القراءات القرآنية فريدون ما خالف قواعد
(.فالسهيلي 33، ص 1957ين، انفع رمحه هللا إنه مل يدر ما العربية )األفغا أحياان كما قيل عن اإلمام

ن ض األحيان. ما يف بعأيض جيعل النص القرآين فوق كل اعتبار، وجيعله فوق أقيسة النحاة، بل وحيتج له
 ذلك ما قاله عند بيت حسان:

 زبدابل ما البحر حني هتب الريح شامية     فيغطئل ويرمي العب               
ف كنه مهز األللسواّد. ثل يقال السهيلي:" وأصل هذه الكلمة من الغيطلة وهي الظلمة، وأصلها يغطالُّ م
ني" : "وال الضالِّ وتعاىل باركلئال جيتمع ساكنان، وإن كان اجتماعهما يف مثل هذا املوضوع حسنا، كقوله ت

ن أيب متيمة بأ أيوب د قر رب. ومع هذا فقولكنهما يف الشعر ال جيتمعان إال يف عروض واحدة من املتقا
اهيم، بنا حممد إبر أن" )الال جالسختياين: "وال الضألني" هبمزة مفتوحة. وقرأ عمرو بن عبيد "إنس قبلهم و 

اعيل" م وإمسبراهيإ(. وجنده كذلك يستشهد ابلقراءة الشاذة "نعبد إهلك وإله أبيك 250، ص 1985
 ذكره بعد قول الشاعر محاس بن قيس:ومن احتجاجه للنص القرآين كذلك ما 

 إذا فر صفوان ويف عكرمه     وابو يزيد قائم كاملومته               
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 اهلمزة ألفا يث أبدلحورش لقال السهيلي: "وقوله: وابو يزيد بقلب اهلمزة من أبو ألفا ساكنة فيه حجة 
، ص 1985 براهيم،مد إساكنة وهي متحركة. وإمنا قياسها عند النحويني أن تكون بني بني")البنا حم

251 .) 
س عليه غريه  لذي يقااصل بل األواعتماد السهيلي على القراءات وجعله للنص القرآين فوق أقيسة النحاة 

بنا حممد نها )الرغ مكان من أجل أن له أصوال مهمة يف احلكم على أسلوب القرآن الكرمي كان قد ف
 ( وهي:249، ص 1985إبراهيم، 

يء املستقبل واز جمجثه عن : من ذلك ما جنده من حديال ختلو كلمة يف القرآن الكرمي من احلكمة -1
ضي ما ها بلفظ املاقبل بعدملستاملاضي فيقول: " وقد أجازوا يف إن النافية من وقوع بعد إن النافية بلفظ ا

َحٍد ِمْن بـَْعِدِه" فاطر ُهَما ِمْن أَ ْمَسكَ أَ ْن أجازوه يف إن اليت للشرط. قال هللا سبحانه وتعاىل: "َولَِئْن َزالََتا إِ 
فية صل للناأية ا ألن الشرطولو جعلت مكان إن ههنا غريها من حروف النفي مل حيسن فيه هذ 41

   (116، ص 1992)السهيلي، 
فحرف "ال"  بري بـ "لن":" والتعـ "ال: قال يف أثناء حديثه عن التفريق بني التعبري ببراعة النظم القرآين -2

 عناها. و"لن"ممتداد ابظها الم بعدها ألف ميتد هبا الصوت ما مل يقطعه تضييق النفس. فإذ ا امتداد لف
لفائق اع نظمه لبديفتأمله فإنه معىن لطيف وغرض شريف. أال ترى كيف جاء يف القرآن ا بعكس ذلك

رق بني ذكر ( ويقول يف معرض حديثه عن الف101، ص 1992على كل العلوم علمه. )السهيلي، 
َن زُُقُكْم مِ ْن يـَرْ ْل مَ السموات واألرض وذكر السماء واألرض:" فإن قيل: فلم قال يف سورة سبإ: "قُ 

يف  وهل 31"يونس اأَلْرضِ ِمَن الس َماِء وَ  ويف سورة يونس " ُقْل َمْن يـَْرُزُقُكمْ  24س َمَواِت َواأَلْرِض"سبإ ال
ا عال من معن كل  بارةعالنظم املعجز ما يقتضي فرقا بني املوضعني؟ قلنا نعم. قد يرد لفظ السماء 

ة اللفظة بصيغ . فيكونوبيةاملختصة ابلرب السموات فما فوقها إىل العرش وغري ذلك من املعاين العلوية
 لسماء الدنيارة عن اعبا اإلفراد كالوصف املعب به عن املوصوف كما تقدم قبل هذا. وقد يكون السماء

اليت يف يونس  أعين – آليةاعرفا، ويكون عبارة عن السحاب الذي ينزل منه املاء. وكان املخاطبون هبذه 
آلية:"  آخر ايفقد قال و  –أعين الرزق احملسوس كالغيث وحنوه  –سماء مقرين بنزول الرزق من هذه ال –

اآلية  ردة... خبالفسماء مفر الفسيقولون هللا" فلما انتظم هذا الكالم مبا قبله مل يصلح يف النظم إال ذك
 (.124، ص 1992األخرى فإنه مل ينتظم هبا ذكر إقرارهم مبا ينزل من الرزق..." )السهيلي، 
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ال ترى أن أتلف، خمملسألة : ومن ذلك قوله:" واملعىن يف هذه ايف القرآن الكرمي فلحكمةما قدم  -3
َا خَيَْشى هللَا ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَماُء" ف ليس كقولك: إمنا خيشى العلماء هللا. ألنك  28اطرمعىن قوله تعاىل:" إمن 

 سبحانه هللاق بغري تعلخلشية أن تإذا أخرت نفيت اخلشية من غري العلماء، وإذا قدمت الفاعل نفيت ا
يضا مما يثبت ذلك:" ( وقال أ135، ص 1992وتعاىل. وهذا واضح ال خفاء به عند التأمل )السهيلي، 

. هاب إىل غريهعن الذ لوهمواملفعول إمنا يتقدم على فعله قصدا إىل تعيينه وحرصا على تبيينه وصرفا ل
ارد يف معرض لكالم و " واىل:" إايك نعبد وإايك نستعنيولذلك مل جيز أن يتأخر عن الفعل يف قوله تعا

، ص 1992اإلخالص وحتقيق الوحدانية ونفي عوارض األوهام عن اخللوص التام)السهيلي، 
تعاىل  اب هللا كت(ويقول كذلك:" ... واجلواب أن هذا أصل جيب االعتناء به لعظم منفعته يف157

القرآن  قدم يف  مان الوقوف على احلكمة يف تقدميوحديث رسوله صلى هللا عليه وسلم. إذ ال بد م
نقدم بني بري. وساخل وأتخري ما أخر... وليس شيء من ذلك خيلو عن فائدة وحكمة ألنه كالم احلكيم
نقول: ألوضح فاريق يدي اخلوض يف هذا الغرض أصال يقف بك على األصح ويرشدك بعون هللا إىل الط

 (209، ص 1992ي، سهيلن على حسب تقدم املعاين يف اجلنان)الما تقدم من الكالم فتقدميه يف اللسا
النحاة.  بري بنيكجدل   : واالستشهاد ابحلديث الشريف مما اثر حولهاالستشهاد ابحلديث الشريف -2

اء شرحه يف أثن قال فكان منهم الرافض لالستشهاد به كما هو احلال عند أيب حيان األندلسي الذي
 قواعد الكليةثبات اللى إكثر املصنف من االستدالل مبا وقع يف األحاديث عللتسهيل البن مالك:" قد أ

عني ضعلى أن الوا ريه.غيف لسان العرب. وما رأيت أحدا من املتقدمني واملتأخرين سلك هذه الطريقة 
عمر  عيسى بنو لعالء كأيب عمرو بن ا  –األولني لعلم النحو، املستقرئني لألحكام من لسان العرب 

 ضرير من أئمةهشام الو محر وسيبويه من أئمة البصريني، والكسائي والفراء وعلي بن املبارك األواخلليل 
كابن مالك وابن   ( وكان منهم اجمليز10ص 1، ج1997مل يفعلوا ذلك... )البغدادي،  –الكوفيني 

هد به  ستشما ال يو ريف هشام... وكان منهم من وقف موقفا وسطا وبني  ما يستشهد به من احلديث الش
 وما بعدها(. 401ص  3، ج2007كاإلمام الشاطيب رمحه هللا تعاىل )الشاطيب، 

 –واإلمام السهيلي مثل كثري من األندلسيني كان يكثر من االستشهاد ابحلديث الشريف. ويف كتابه هذا 
له أكثر من أربعني حديثا استشهد هبا يف أبواب عدة. ومن تلك األحاديث قو  –نتائج الفكر يف النحو 

( وقوله كذلك:" 103، ص 1992صلى هللا عليه وسلم:" إنكم ترون ربكم عياان يوم القيامة")السهيلي، 
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ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني" وقوله:" ال يكون املؤمن لعاان" وقوله كذلك:" ال جيين جان إال على 
 (113، ص 1992نفسه" )السهيلي، 

تد به أصال ثرا ويعا ون: يكثر السهيلي من االستشهاد بكالم العرب نظماالستشهاد بكالم العرب -3
 حىت وإن كان الغاية بلغ من األصول املعتمد عليها. وجيعل من أييت بشاهد من النثر أو من النظم فقد

ع لنص أقطالكن و القياس على عكسه. والنص عنده أقوى من القياس كما يقول: وهذا قياس صحيح، 
( ومن 150، ص 1992فع للشك وااللتباس. والنص يف ذلك للعرب... )السهيلي، من القياس، وأر 

 ملفعول، وبينموضع ا  يفذلك قوله بعد أن ذكر رأاي لسيبويه يف "أي" وذهب سيبويه إىل أهنا اسم مبين
" لنصبت مث ـــ "هوحت بملخالفته نظائره حيث مل يوصل جبملة، والتقدير عنده: أيهم هو أشد. فلو صر 

 د عليه بشاهدو استشهره لعن. فلما اختزلت بنيت "أي" ملخالفته النظائر كما تقدم. وهذا الذي ذكبننز 
. ريه عليه طوالأينا لغال ر من نظم أو نثر أو وجدانه بعده يف كالم فصيح شاهدا له مل نعدل به قوال، و 

يف أثناء حديثه عن لك ( ويقول كذ154، ص 1992ولكننا مل جند ما بين ملخالفته غريه... )السهيلي، 
كثري   مز هبا إليهاين والر ملعاا"حنن": ويشهد جلميع ما قلناه يف هذا الباب من داللة احلروف املقطعة على 

 ( 176، ص 1992 من منظوم الكالم ومنثوره... وكقوهلم: م هللا يريدون أمين هللا )السهيلي،
 ج الفكر فاقتاب نتائ كتيفوما كثرية جدا هذا والشواهد الشعرية اليت يستشهد هبا كغريه من النحاة عم

رزدق وجرير ري والفوكث السبعني شاهدا. وأكثرها لشعراء معروفني مشهورين كلبيد واألعشى وذي الرمة
ي قد استشهد السهيل ا أنوالنابغة... وهؤالء ممن وقع اإلمجاع على االستشهاد بشعرهم. وما يالحظ هن

ال من يء احلجمه عن كتابه هذا. األول منهما كان عند حديثبشيء من شعر أيب متام يف موضعني من  
 (:" ومنه قول حبيب:246، ص 1992املضاف إليه قال يف ذلك )السهيلي، 

 شهبة الوالعلم يف شهب األرماح المعة     بني اخلميسني ال ابلسبع               
(:" ... وقال 264، ص 1992والثاين منهما كان عند حديثه عن إعمال إن وأخواهتا )السهيلي، 

 حبيب:
 ا عسى وطن يدنو هبم ولعلما     وإن نعتب األايم إليهم مرحب               

يف ابب األلفاظ بل يقرت ذلك  –وأبو متام منهم  –وما عليه جلة النحويني أنه ال يستشهد بكالم املولدين 
( 24ص  1، ج1952 )ابن جين، على املعاين كما قرر ابن جين حني استشهد بقول أيب الطيب املتنيب
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وإمنا استشهد السهيلي بشعر أيب متام لعلمه وإلمجاع أهل العربية على أنه مل يلحن كما فعل ذلك الزخمشري 
 وغريه. 

 باري:" محل غريبن األناقول ي: القياس دليل من أقوى األدلة عند النحاة. وهو كما القياس عند السهيلي
تخذه دليال ويعتد به عند ي( والسهيلي 45، ص 1971يف معناه")األنباري، املنقول على املنقول إذا كان 

ا قلنا ذلك :" وإمنمثال عدم وجود دليل من السماع أو النقل. وعادة ما يذكره مقرتان ابلسماع فيقول
لة والتعليل ( ويذكر مصطلحاته وبعض أركانه كالع195، ص 1992للقياس والسماع )السهيلي، 

، ص 9921يلي، )السه قوله:" فلما حصل فيه مجع السالمة ابلقياس الصحيح"واحلكم... من ذلك 
سهيلي، حيح )الاس ص( وقوله:" والضمري عند النحويني هي الياء وحدها والنون زائدة وهذا قي120

 تعاىل ه هللاني رمح( وقوله أيضا:" هذا منتهى قول النحويني، وكان شيخنا أبو احلس150، ص 1992
ا إذا ة واحلال منهاملعرف  نعتابلقياس والسماع. أما القياس فكما جاز أن خيتلف املعىن يفيريد هذا القول 

 اختالف نمفما املانع  راه،تقلت: جاءين زيد الكاتب وجاءين زيد كاتبا وبينهما من الفرق يف املعىن ما 
ا من احلال إذ البدك فكذل  املعىن كذلك يف النكرة إذا قلت: مررت برجل كاتب أو برجل كاتبا. وإذا كان

 (182، ص 1992احتيج إليها )السهيلي، 
: وأول ذلك اعتناؤه ابلعلل الثواين والثوالث. وقد جعل الزجاجي العلل ثالاث تعليمية التعليل عند السهيلي

( وهو ما يسمى ابألوائل والثواين والثوالث. وهذا على 64، ص 1979وقياسية وجدلية )الزجاجي، 
ن مضاء القرطيب الذي دعا إىل إلغاء العلل الثواين والثوالث واالكتفاء ابألوائل أو عكس ما جنده عند اب

التعليمية فقط. ويظهر ذلك جليا عند السهيلي يف كثرة تعليالته على طريقة الزجاجي، واإلكثار من 
د ختطر على األسئلة اليت أغلبها من ابب العلل الثواين والثوالث. فعادة ما يذكر املسألة ويعقب أبسئلة ق

ابب القارئ، فنجد عبارات مكررة دائما من مثل: فإن قيل... فاجلواب. من ذلك قوله يف ابب عالمات 
اإلعراب:" فإن قيل فلم كان إعراهبا ابحلروف دون احلركات؟ ومل أعلت ابحلذف دون القلب خالفا 

وقال يف أثناء حديثه عن (77، ص 1992لنظائرها مما علته كعلتها وهي األمساء املقصورة؟ )السهيلي، 
أحرف املضارعة:" فإن قيل فهال اكتفي بزائدة واحدة من هذه األربع؟ وإن كان ذلك للفرق بني خماطب 
وغائب فهال كانت الياء مكان التاء أو اهلمزة؟ وما احلكمة يف اختصاص كل واحدة منها مبا اختصت 

فلم مل يبنوا النكرة فيقولون: مررت  (وقال عند حديثه عن أّي:" فيقال91، ص 1992به؟)السهيلي، 
برجل أخوك أو رأيت رجال أبوك؟ ومَل خص أّي هبذا دون سائر األمساء أن حيذف من صلته مث يبىن 
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للحذف؟ ومىت وجدان شيئا من اجلملة حيذف مث يبىن املوصوف ابجلملة من أجل ذلك احلذف؟... 
يسأل ههنا عن عالمة الرفع يف  ( وقال كذلك يف مسألة اإلعراب:"154، ص 1992)السهيلي، 

الفاعل الذي هو " قومي" فيقال: أمعرب هو أم مبين؟... وإذا كان معراب فأين حرف اإلعراب؟ أهو الياء 
، ص 1992أم امليم؟ ... وإذا كان كذلك فأين عالمة اإلعراب يف حال الرفع والنصب؟ )السهيلي، 

190) 
المها أو عت من كا وضن يعلل ويكشف حكمة العرب فيممث إن السهيلي يف هذا حياول أكثر ما حياول أ

 فيما تركت أو فيما أمهلت...
 : ومن عباراته اليت توضح ذلك:التعليل ملا وضعته العرب -1
هو عارض  ، وإمناالزمبوالعلة يف ذلك أن ذات وإن كانت ألفها منقلبة عن واو فإن انقالهبا ليس  -

م ال... مث ردوا ل اخلفض حايفوا يف حال الرفع غري منقلبة وايء لدخول التأنيث. ولوال التأنيث لكانت وا
 (81ص  ،1992الفعل ألهنم لو مل يردوها لقالوا ذوات مال يف حال الرفع )السهيلي، 

 (82، ص 1992فدل ذلك على أهنم أرادوا معىن الفعل )السهيلي،  -
 عل )السهيلي،يف الف سترتابلضمري املفلما أرادوا الفرق كانت اهلمزة بفعل املتكلم أوىل إلشعارها  -

 (92، ص 1992
اة ا مراعهبنصب يوقد فعلت ذلك طائفة من العرب فجزمت هبا حني حلظت هذا األسلوب وأكثرهم  -

 (100، ص 1992ألن املركبة منها مع ال )السهيلي، 
ه يكون فتقول لسن وان أمظن على أين أقول: إن العرب مع هذا إمنا تنفي بلن ما كان ممكنا عند اخلطاب -

 ( 103، ص 1992لن يكون ملا ميكن أن يكون... )السهيلي، 
، 1992، السهيلي)... فاجلواب أهنم أجازوه على قبحه ألن فيه طرفا من معىن املضي وحصول الفعل -

 (114ص 
 يف راب قد ثبتان اإلعيث كحوأما األكثر منهم فإهنم كرهوا أن جيعلوه كاالسم املبين أو املقصور من  -

رين. تمسكوا ابألمفية هلا لتثنالواحد، والتثنية طارئة على اإلفراد. وكرهوا أيضا زوال األلف الستحقاق ا
ركوا النصب تحة، وشالف فجعلوا الياء اليت هي من الكسرة عالمة اخلفض، وأبقوا من األلف بعضها وهي

 (118، ص 1992مع اخلفض للعلل اليت ذكرها النحويون )السهيلي، 
 : ومن ذلك قوله:تعليل ملا تركته العربال -2
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، ص 1992، السهيلي)سة؟ فإن قيل فلم مل يثبتوا هذه النون يف حال النصب واجلزم من األمثلة اخلم -
85) 

ع يضا واقع موضألنه أ علونفإن قيل فهال عوضوا من حركة اإلعراب يف حال رفعه نوان كما فعلوا يف يف -
 (87، ص 1992االسم )السهيلي، 

بق النون فلم ي يها ويفلمتكلم فملشاركته ل –أعين اهلمزة  –ومل خيصوا ابلداللة عليه ما هو يف أول لفظه  -
 (.92، ص 1992لي، لسهيمن لفظ الضمري إال التاء فجعلوها يف أول الفعل علما عليه وإمياء إليه )ا

مجع  ومل جيمعوها ا إموانعهمج وخرج من هذا الباب أمة ألن هلا مذكرا وإن مل يكن على لفظها فقالوا يف -
 (.120، ص 1992سنني كيال يظن أن مجع املذكر إذ كان له مجع مذكر يف معناه... )السهيلي، 

ان على وزن هو ما كو م، ومن الصفات املشتقة من األفعال ما ال جيمع مجع السالمة يف مستعمل الكال -
، 1992يلي، ه )السهكسرو ا التباسه بفعول و فعل مضاعفا حنو: رجل بر وثط وفظ وما أشبهه. كأهنم كرهو 

 (.125ص 
فعال، ولعدم وف واألل احلر : ومن ذلك على سبيل التمثيل تعليله لعمتعليل العمل وتعليل اإلمهال -3

 غريه، معىن يف على عمل بعض احلروف مع أن األصل فيها أن تعمل. فبعد أن عرف احلرف أبنه ما دل
لفاظ اتبعة ألن األ فيه ئذ أن يكون احلرف عامال فيما دل على معىنوهذا الغري هو األمساء فوجب حين

ول بعد عمل. يقو الهللمعاين. فكما تشبث احلرف مبا دخل عليه معىن وجب أن يتشبث به لفظا وذلك 
عل أما الفو أل. هذا:" فأصل كل حرف أن يكون عامال. فإذا وجدت حرفا غري عامل فسبيلك أن تس

لنا: قة ال تعمل؟ روف كثري ل حاالسم ملا بني يف املسألة قبل هذا. فإن قيل ما اب فالبد أن يكون عامال يف
تداء وحنوه مل االبعيها ال جند حرفا ال يعمل إال حرفا دخل على مجلة قد عمل بعضها يف بعض وسبق إل

و رف وههذا احل ابق قبلالس وكان احلرف داخال ملعىن يف اجلملة ال ملعىن يف اسم مفرد، فاكتفى ابلعامل
حداث معىن إل( وميثل حبروف االستفهام اليت تدخل 59، ص 1992االبتداء وحنوه )السهيلي، 

 االستفهام على اجلملة ال على املفرد هلذا فهي ال تعمل.
أخرى ما هي  بعبارة ؟ أوولنا أن نسأل بعد هذا عن هذه العلل اليت يعتل هبا السهيلي من أين له ذلك

يلي ه )السها عندولإلجابه عن هذا السؤال سنذكر أهم مسالك العلة وأشهرهمسالك العلة عنده؟ 
 ومذهبه(
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 :مسالك العلة عند السهيلي
اهلا وعملها د استعم حتد: وداللة الكلمات أو األلفاظ يف كثري من األحيان هي اليتداللة الكلمة -1

لفعل وعدم ايثه عن حد  أثناءوموقعها يف الكالم وتقتضي ذلك ضرورة. ومثال ذلك ما ذكره السهيلي يف
وقتل فال.  أما ضربو تل، تعريفه فيقول:" واللفظ الذي يدل على احلدث ابملطابقة إمنا هو الضرب والق

شيء من بن يعرف ال أو وإذا ثبت أنه ال يدل على معىن يف نفسه ابملطابقة فمن مث وجب أن ال يضاف 
جب أن ال من مث و و ريه. بلفظ يدل على معىن يف غآالت التعريف، إذ التعريف يتعلق ابلشيء بعينه ال 

 ارعته هلا منروف ملضاحل يثىن وال جيمع كما ال يثىن احلرف وال جيمع. ومن مث وجب أن يبىن كما تبىن
ا دل حلرف ملاأن  حيث دل على معىن يف غريه كاحلرف. ومن مث وجب أن يكون عامال يف االسم كما

، 1992، السهيلي)ناه ثر يف لفظ ذلك الغري كما له أثر يف مععلى معىن يف غريه وجب أن يكون له أ
 (.55ص 

ا خرج عن صة فيماة، خا: وهو من أكثر مسالك العلة دوراان يف تعليالت النحاحلمل على املعىن -2
ا ذكره من ذالك مظه. القياس من األبنية والرتاكيب. وهو أن يعامل الشيء حبسب معناه ال حبسب لف

الفعل مىت  لباب أنذا اهحديثه عن دخول اتء التأنيث على الفعل قال:" واألصل يف  السهيلي يف أثناء
قة ث الفاعل حقيان أتنيذا كإاتصل بفاعله ومل حيجز بينهما حاجز حلقت التاء عالمة للتأنيث. وال يباىل 

خر آمعىن اسم يف  املؤنث السمأم جمازا. تقول: طالت النخلة كما تقول جاءت املرأة. اللهم إال أن يكون ا
 مذكر كاحلوادث واحلداثن واألرض مع املكان. فقد جاء:

 فإن احلوادث أودى هبا
 وال أرض أبقل أبقاهلا

محل احلوادث على احلداثن، ومحل األرض على املوضع  واملكان، مع أنه شعر والشعر موضع ضرورة 
مثل قالت  (. وقال كذلك بعد هذا يف نفس السياق متحداث عن130، ص 1992)السهيلي، 

األعراب:" ثبوت التاء إمنا كان مراعاة ملعىن اجلماعة... وأما حذف التاء من "قال نسوة" فألنه اسم مجع 
مبنزلة رهط ونفر. ولوال أن فيه هاء التأنيث لقبحت التاء يف فعله، ولكنه قد جيوز أن يقال: قالت نسوة  

الذي ذكره من احلمل على املعىن   (. وهذا131، ص 1992كما تقول قال فتية وصبية" )السهيلي، 
كثري جدا يف كالم العرب تعمد إليه وتستعمله وكأنه قاعدة مطردة. وهذا ما يثبته حني يقول:"... فكثريا 
ما تفعل العرب ذلك، تدع حكم اللفظ الواجب له يف القياس إذا كان يف معىن الكلمة ما ليس له ذلك 
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ن وأمجله يف معىن هو أحسن فىت وأمجله. ونظائر هذا كثرية. احلكم. أال تراهم يقولون: هو أحسن الفتيا
فإذا حسن احلمل على املعىن فيما كان القياس أن ال جيوز فما ظنك به حيث جيوزه القياس واالستعمال" 

 (.133، ص 1992)السهيلي، 
د ا عنجع إليهها ير : هناك أصول أمجع عليها النحاة أو هكذا كانت يف أصل وضعمراعاة األصل -3

ل آخر عليه  خول عاما لدالتعليل وهي مبثابة املسلمات. من ذلك قوله:" وحق العامل أن ال يكون مهيئ
صله من أة وعلى لصور كيال يفضي األمر إىل التسلسل املستحيل عقال وأصال. والفعل املاضي هبذه ا

وجوه يف هذه العاين (. وقال كذلك:" وإمنا حكمنا ابختالف امل110، ص 1992البناء..." )السهيلي، 
 حيكم ابحتاد ىن، والف معالثالثة من حيث اختلف اللفظ فيها، ألن األصل أال خيتلف لفظان إال الختال

 (. 167، ص 1992املعىن مع اختالف اللفظ إال بدليل" )السهيلي، 
ك " ... وذلبن جين:قول اي: وهو أيضا من املسالك كثرية الدوران يف كالم العرب وهلذا طلب اخلفة -4

المهم ما ك  يف. وذلك ليقل أهنم إمنا حييلون على احلس وحيتجون فيه بثقل احلال أو خفتها على النفس..
طلب اخلفة مما (. و 49، 48ص  1، ج1952يستثقلون، ويكثر يف كالمهم ما يستخفون" )ابن جين، 

ايل ه مستثقل لتو نه فيلكو ائز جعلل به السهيلي كثريا من املسائل. ومن ذلك قوله:" قلنا مجع السالمة فيه 
عنه إىل  فعدلوا يمونالكسرات مع الياء إذا قلت رحيمني، واخلروج من الكسر إىل الضم إذا قلت رح

ذف  النطق مث ح(. وقال كذلك:" ألن املضمر هنا قد لفظ به يف126، ص 1992فعالء" )السهيلي، 
يب األلفاظ كان ترت  (. وقال كذلك يف ابب العطف:" ورمبا127، ص 1992ختفيفا" )السهيلي، 

لفضل، ن جهة اىل محبسب اخلفة والثقل ال حبسب املعىن كقوله: ربيعة ومضر. وكان تقدمي مضر أو 
ليها عرت وقف ا أخولكنهم آثروا اخلفة ألنك لو قدمت مضر يف اللفظ كثرت احلركات وتوالت. فلم

 (.209، ص 1992ابلسكون" )السهيلي، 
كثريا من املباحث تعليال يعتمد فيه اجلانب الصويت من خمارج   : والسهيلي يعللالتناسب الصويت -5

احلروف وصفاهتا وتشاكلها وجتانسها... من ذلك ما يفسر به الفرق بني "ال" و"مل" فيقول عن "ال":" 
لعمري إن يف لفظها إشارة إىل هذا املعىن، حيث كان بعد الالم فيها صوت مديد ينقطع يف أقصى احللق، 

ارج احلروف. خبالف مل فإهنا مشاركة لال يف الالم املفتوحة كما هي مشاركة هلا يف راجع إىل خلف خم
، ص 1992)السهيلي،  النفي. مث فيها امليم وصوهتا بني يدي الفم، ليكون هواء الكلمة إىل ما بعدها...

(. ويف الفرق بني "ال" و"لن" جنده يقول:" فحرف ال الم بعدها ألف ميتد هبا الصوت ما مل يقطعه 109
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(. 101، ص 1992تضييق النفس. فإذ ا امتداد لفظها ابمتداد معناها ولن بعكس ذلك" )السهيلي، 
":" إن املتكلم ملا استغىن عن الظاهر يف وقال كذلك مبينا ملَ استعملوا ضمري املتكلم على هذه الصورة "أان

حال اإلخبار لداللة املشاهدة عليه جعل مكانه لفظا يومئ به إليه. وذلك اللفظ مؤلف من مهزة ونون. 
أما اهلمزة فألن خمرجها من الصدر وهو أقرب مواضع الصوت إىل املتكلم ... واهلمزة أحق ابملتكلم لقوهتا 

(. وقال كذلك:" فجعلوا التاء مكان الواو لقرهبا من 171، ص 1992ابجلهر والشدة. )السهيلي، 
(. وغري هذا كثري جدا يف  173، ص 1992خمرجها وألهنا قد تبدل منها يف كثري من الكالم. )السهيلي، 

 كتاب نتائج الفكر.
 فعاللتوهم ود لك رفعاعل ذ: وكثري من املسائل يعللها السهيلي برفع التوهم. أي أنه فُ رفع التوهم -6

هنم ألالفعل  م" مث ردوا الوله:قلاللتباس. ولوال ذلك ألدى األمر إىل االلتباس وتوهم غري املراد. من ذلك 
ت عن ذا أخب تا إلو مل يردوها لقالوا ذوات مال يف حال الرفع، فيلتبس ابلفعل حنو رمتا وقض

يث حصنت س ح(. وقال كذلك:" ... مع ما أمنوا من اللب81، ص 1992امرأتني".)السهيلي، 
ال جيمع مجع  (. وقال يف ما113، ص 1992حروف اجملازاة املعىن وقطعت اإلشكال")السهيلي، 

هو ما كان و لكالم، اعمل السالمة:" ومن الصفات املشتقة من األفعال ما ال جيمع مجع السالمة يف مست
 وه )السهيلي،ول وكسر فعب على وزن فعل مضاعفا حنو: رجل بر وثط وفظ وما أشبهه. كأهنم كرهوا التباسه

ام متا من هم أهن(. وقال كذلك:" ومنهم من يزيد فصل االسم عن العالمة كيال يتو 125، ص 1992
  حتمل لفظ التوهم(. وغري هذا من العبارات اليت152، ص 1992االسم أو عالمة اجلمع")السهيلي، 

 أو اللبس كثري يف كالم السهيلي.
يني هو عند البصر  نها ماموية. ذكر السهيلي الكثري من العوامل املعن: يالعوامل املعنوية عند السهيلي

 ك:ومنها ما هو عند الكوفيني ومنها ما يستعمله هو أو بعض النحاة فقط ومن ذل
:عامل معنوي خيتص عنده ابلنصب ويكرر اإلشارة إليه كثريا. من ذلك قوله:" وضرب ال القصد إليه -1

إىل اختالف أحوال احلدث، بل حيتاج إىل ذكره خاصة على اإلطالق  حيتاج إىل اإلخبار عن فاعله وال
مضافا إىل ما بعده حنو: سبحان هللا. فإن سبحان اسم ينبين عن العظمة والتنزيه، فوقع القصد إيل ذكره 
جمردا من التقييدات ابلزمان أو ابألحوال. ولذلك وجب نصبه كما جيب نصب كل مقصود إليه ابلذكر 

ويل زيد ووحيه، ومها أيضا مصدران مل يشتق منهما فعل حيث مل حيتج إىل اإلخبار عن  حنو إايك وحنو
 فاعلهما وال احتيج إىل ختصيصهما بزمن. فحكمهما حكم سبحان هللا ونصبهما كنصبه ألنه مقصود إليه.
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(. وقال أيضا يف املنادى خمالفا رأي النحاة يف الناصب له:" وأما حروف 57، ص 1992)السهيلي، 
النداء فعاملة يف املنادى عند بعضهم. والذي يظهر يل اآلن أن "اي" تصويت ابملنادى حنو جوت وها وحنو 
ذلك. واملنادى منصوب ابلقصد إليه وإىل ذكره كما تقدم من قولنا يف كل مقصود إىل ذكره جمردا عن 

ومن ابب اشتغال (. وقال يف ابب االشتغال:" 61، ص 1992اإلخبار عنه إنه منصوب... )السهيلي، 
الفعل عن املفعول بضمريه ربطوا يف هذا الباب اختيار النصب على الرفع ابألمر والنهي واالستفهام 
واجلحد واجلزاء. وليس مقصورا على هذه املواضع، بل كل موضع يكون القصد فيه إىل الفعل والفائدة يف 

 (.336، ص 1992ذكره أقوى كان النصب فيه هو الوجه".)السهيلي، 
كونه   السم املبتدألرافع لالك:" ذ: ذكره عند حديثه عن املبتدأ وبه يرفع املبتدأ عنده. قال يف اإلخبار -2

م أوىل لفاظ والكالوائل األن أألخمبا عنه، ألن كل خمب عنه مقدم يف الرتبة، فاستحق من احلركات أثقلها، 
 (.312، ص 1992ابلثقل وأمحل له" )السهيلي، 

ثل هذا زيد . ففي ملنحاةاوبه يفسر النصب يف احلال ال معىن اإلشارة كما يقول بعض  :معىن النظر -3
و إلشارة ليس هان معىن دي أقائما يقول بعد أن ذكر تفسري النحاة ملعىن اإلشارة:" وأصح من هذا كله عن

جلاز أن ة اإلشار  مساءأالعامل. إذ االسم الذي هو هذا ليس مبشتق من أشار يشري، ولو جاز أن تعمل 
يره "انظر" ضمر تقدعل متعمل عالمات اإلضمار ألهنا أيضا إمياء وإشارة إىل مذكور. وإمنا العامل ف

 "انظر" ال معىنحلافأعملوا يف  هبا.وُأضمر لداللة احلال عليه من التوجه واللفظ. وقالوا ملن الدار مفتوحا اب
لة الجتماع  الداليفقوى أعلي شيخا. وهذا ودل عليه التوجه إىل املتكلم بوجهة حنوها. فكذلك: وهذا ب

 (.179، ص 1992اللفظ مع التوجه. )السهيلي، 
لفكر يف انتائج  تابهويف اخلتام ميكن أن جنمل أهم خصائص البناء النحوي عند السهيلي من خالل ك

 النحو يف النقاط التالية:
 يان.عض األح بيفجاج هلا االستشهاد ابلقرآن الكرمي وقراءاته وعدم الطعن فيها، بل واالحت -
 بعده.و ة قبله لنحااالستشهاد ابحلديث الشريف واإلكثار منه على عكس ما جنده عند كثري من ا -
جه و ن وعلى ولدياالستشهاد بكالم العرب خاصة الشعر. واإلكثار منه. واالستشهاد بشعر امل -

 اخلصوص شعر أيب متام.
ث الشريف أم  م احلديمي أابل النص سواء كان القرآن الكر االعتماد على القياس وعدم اعتباره يف مق -

 كالم العرب.
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 كثرة التعليالت واألسئلة على طريقة الزجاجي يف اإليضاح.  -
كثري . مما جعل الب احلالو ابالرد على النحاة يف كثري من املسائل النحوية كما ذكران يف ابب النداء أ-

 و ما ذكر أبو حيان...من النحاة يرميه ابلشذوذ يف آرائه على حن
 لنظر.معىن ا عاملو التفرد ببعض اآلراء والتعليالت النحوية كما رأينا يف عامل القصد إليه  -
ضااي ملسائل. والقري من ا كثاالعتماد على التفسريات الصوتية والصرفية ومراعاة اخلفة ورفع التوهم يف -

 النحوية.
 :املصادر واملراجع

 ية. دمشق. سوراي..  مطبعة اجلامعة السور 2. طيف أصول النحو(.  1957األفغاين، سعيد، )  -
 لفكر. بريوت. لبنان.ا.  دار 2. طاإلغراب يف جدل اإلعراب(.  1971األنباري، أبو البكات، )  -
.  1ط محد عبد الباسط.. حتقيق أملع األدلة يف اصول النحو(.  2018األنباري، أبو البكات، )  -

 دار السالم. القاهرة. مصر.
. حتقيق عبد لعرباخزانة األدب ولب لباب لسان (.  1997البغدادي، عبد القادر بن عمر، )  -

 .  مكتبة اخلاجني. القاهرة. مصر.4السالم حممد هارون. ط
ريب. الع.  دار البيان 1ط. أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي(.  1985البنا، حممد إبراهيم، )  -

 جدة. السعودية.
لمية. . دط.  املكتبة الع. حتقيق حممد علي النجاراخلصائص(.  1952ابن جين، أبو الفتح عثمان، )  -

 القاهرة. مصر.
 .  دار3ملبارك. ط. حتقيق مازن ااإليضاح يف علل النحو(.  1979الزجاجي، أبو القاسم، )  -

 النفائس. بريوت. لبنان. 
مد د املوجود وعلي حم. عادل أمحد عبنتائج الفكر يف النحو(.  1992سم، ) السهيلي، أبو القا -

 .  دار الكتب العلمية. بريوت. لبنان .1معوض. ط
كرم. بد العال سامل م. حتقيق عاألشباه والنظائر يف النحو(.  1985السيوطي، جالل الدين، )  -
 .  مؤسسة الرسالة. بريوت. لبنان .1ط
 



 م2019 ماي 25 / 09العدد  02لد دراسات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية اجمل  

180 

 

.  1ط محد حممد قاسم.أ. حتقيق االقرتاح يف علم أصول النحو(.  1976ن، ) السيوطي، جالل الدي -
 مطبعة السعادة. القاهرة. مصر.

أبو  . حتقيق حممدحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والن(.  1979السيوطي، جالل الدين، )  -
 .  دار الفكر. بريوت. لبنان .2الفضل إبراهيم. ط

د د بن عي. حتقيق عيافيةاملقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكا(.  0720الشاطيب، أبو إسحاق، )  -
 ودية.قرى. السع.  معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي. جامعة أم ال1الثبييت. ط

مد . حتقيق أمحد حمعاينرصف املباين يف شرح حروف امل(.  2002املالقي، أمحد بن عبد النور، )  -
 قلم. دمشق. سوراي..  دار ال3اخلراط. ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




