
    جامعة النيلين

كلية الدراسات العليا 

          كلية الاداب

قسم اللغة العربية

رّدسرس الَّنيوحوي ُّوسر ال وَدروسره في تط رّراء رو الف
ادراسة وصفية تحليلية تأريخية 

بحث تكميلي لنيل ادرجة الماجستير  في النحو  و الصرف

إعدااد الطالب
علي مدني الخير

إشراف الدكتور

1



فاروق أحمد أبو كساوي

 م2011 هـ الموافق 1432

2



 

3



الستهل ل

           ِر(ي ْد ِلي َص  )25(َرّب اْشَرْح 
ِر(ي َأْمـــ ِلـــي              َيّســـْر   )26(و

ِني ــــا ِلَس ــــن   ًة ّم َد ــــ ُعْق ــــْل  ُل ْالح  َو
ِلي ) 27( ْو ُوا ق َيْفقه  )28( 

  
صدق الله العظيم    
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28-25سورة طه اليات

من مأثورات الكلم

        

ُتـــُب ْك َي َل  ّنـــُه  ْيـــُت إ ّنـــي َرأ  ِإ
َقــاَل ّل  ِإ ِه  ْوِم َي ِفي  ًا  َتاب ِك ْنساٌن   ِإ
َذا لكــاَن ــَر هــ ّي ُغ ْو  َل َغـده:   ِفي 
َد كــذا لكــاَن ِزيــ ْو  َلــ َو  َألْحَســَن ، 
َاَن ــ َذا ك َه ّدَم  ُق ْو  َل  ُيستْحَسُن ، و
َكــاَن َل َذا  َهــ ُتــرَك  ْو  َلــ َو ْفَضــُل ،   َأ
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ِم َظـــ ْع َذا مـــْن أ َهـــ َو  َأْجَمـــُل ، 
َلـــي َع ْليـــٌل  َاد َو  ُهـــ َو َبـــر  ، ِع  ال
ِة َلـــ َلـــي ُجْم َع ّنْقُص  ِءال ْيل َت  اْســـ

ِر�. َبَش ال

  
العمااد ا لصبهاني

                                       

الـهــــــداء
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 ُأْهد(ي ثمرة جهد(ي المتواضع هذا إلى جميع
 المة      السلمية في كافة أنحاء المعمورة ،

وإهداء في غاية الخصوصية إلى :

                   جميع أفرااد السرة�.   لكم واد(ي�.         

         إلى: الستاذة الجلء بجامعة النيلين – كلية الاداب

                    قـــسم اللغة العربية �.  لكم جزيل امتناني�.

 إلى: رفقايئي وزمليئي’بكم تعلمُت معاني الصداقة والوفاء
�.لكم تقدير(ي�.

ًا�.         إلى: كل من ألحب لغة الضااد وهام بها عشق

ًا كانت هذه العانة         إلى: كل من أعانني أي
صغيرة أم كبيرة �.

ُاهد(ي هذا الجهد على ًا                       إليكم جميع
تواضعه �.
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الشكر والتقدير

        وافر شــكر(ي وتقـدير(ي  ،وعظيــم امتنـاني إلـى صـالحب المعــالي
 أستاذ(ي وُمشرفي الــدكتور :فــاروق ألحمــد أبوكســاو(ي  ، ريئيــس قســم
ًا في إفاادتي وتوجيهي بصــبر وكــرم ّدرخر وسع  اللغة العربية  ، الذ(ي لم ي
 وسعة صدر  ، تنّم عن علم غزير وأادب جّم  ،مّما كان له أبلغ الثــر فــي
ًل ل تهمــه  تذليل كل مشكلت هذه الرسالة  ، فالله أســأل أن يظــّل جب

العواصف  ، ول تزيله القواصف �.

          كما أتقدم بوافر الشكر والتقدير إالى الرخوة الساتذة :أبــوبكر
ّلــوا و لــم يّملــوا فــي ِك ّلذين لــم ي ّيل  ،ألحمد مرزوق  ،وآادم مرزوق  ،ا  ُجم
ًا ــ  رخدمتي وتقديم  العون لي  طوال مشوار(ي العلمي �.إلى هؤلء جميع

أتقدم بكّل ما أملك من عبارات الشكر والتقدير �.

       والشكر موصول إلى أسرة المكتبة المركزية  ،والدراســات العليــا
ــة ّدولي للغ ــ ــوم ال ــد الخرط ــن  ،ومعه ــة النيلي ــة الاداب بجامع   ، ومكتب
 العربية  ،والى الرخوة الــزملء البــالحثين وزملء المهنــة ،وشــكر(ي ممتــد
ًء �. ْيَما ِإ وبل لحدواد إلى كل من ساعدني أو نصحني في هذا العمل ولو 
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ملخص الدراسة

             

ّّدرس الن  حــو(ي) جاء هذا البحث بعنوان (الفــّراء وادوره فــي تطــور الــ
ــواته ّنحو  ،ومجه  ويهدف إلى ادراسة لحياة الفراء وعصره  ، وأثره في ال

ًا وادراسة �. اللغوية عرض

ــاريخي ,الوصــفي ّتبــع البــالحث فــي هــذه الدراســة المنهــج الت               وا
 والتحليلي في جميع البيانات  ،ثم واعتمــد فيــه علــى المصــاادر الوليــة

والثانوية �.

 اشتملت هــذه الدراســة علــى مقدمــة وثلثــة فصــول  ورخاتمــة محتواهــا
 الحــديث عــن التعريــف بــالفراء, أثــره فــي تطــور الــدرس النحــو(ي,
ومنهجه في اللغة, بالضافة الي الفهارس التي رختمت هذه الدراسة�.

 - في الفصل الول : تناول البالحث التعريف بــالفراء  ،لحيــاته وســيرته ،
 اســمه ونســبه  ،لقبــه وكنيتــه ،نســبته إلــى القبايئــل والقــاليم  ، مولــده
 ونشأته  ، صلته بالخلفاء والمــراء  ،أســاتذته وشــيورخه  ،مؤلفــاته  ،نبــذة

عن كتابه ((المعاني))  ،وفاته  ،عصره وجوانب الفراء العلمية �.

ــراء ــث  ،   لراء الف ــه البالحــ ــد رخصص ــاني : فق ــل الث ــي الفص          - وف
النحوية  ،وأثره في تيسير النحووالمصطلحات النحوية عند الفراء  �.

        -  وفــي الفصــل الثــالث : تنــاول منهــج الفــراء فــي اللغــة  ، ونزعتــه
 البصرية واســتقلله اللغــو(ي  ،جهــواده اللغويــة  ، وثروتــه اللغــويه الــتي

رواها �.

        - وفي الخاتمــة : توصــل البــالحث إلــى نتايئــج الدراســة واقــترح بعــض
التوصيات �.
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ــالحث       -  استخدم البالحث المنهج التاريخي الوصفي والتحليلي   ،ورختم الب
 رسالته بفهرسة عامة تشتمل اليــات والشــعار  ، العلم  ،ثــم مراجــع

ًا فهرس الموضوعات�. الدراسة وأرخير

   

                                                      

  

Abstract

The title of this research is: 

Elferra and the  Development of grammar 

study 

Object to the life study Elfrea its time effect in 
grammar and effort grammatical wide study and the 
search following history syllabus and descript and 
independent to the first and second resource  include this 
study to the introduction and three section and conclusion 
and introduction take search object, important and the 
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reason of he topic choice limited goals syllabus following 
in search resource volume and previous study and 
addition to search study plan.

In the first class: The search take introduction about 
Elfrea life, biography, his name, his relative, surname to 
his tribe and province, birth and his development and 
relationship  with princes and his teachers and his novels 
and introduction about (Meanie book) and his death and 

his believe .

In second class: Make especially search in important 
Elfrea grammar the significant between Al bassara and Al 

Kuofa .

Measure introduction and suggestion grammatical impact 
in terminology and development study.

In third class: The Elfrea syllabus in language take 
Albassara independent language effort language and 
wealth language novels .

In conclusion: Searcher reach to the result study some 
proposal  recommendation the searcher used historical 
syllabus  description and conclusion the search with 
message contain include Al Iyat discussion signing 
advertisement and volume of the study he end object 

contain  .
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مقدمة
 الحمد لله العلي الكرم  ،الذ(ي علم بالقلم ، والصلة والسلم

على أفصح من نطق بالضااد ، وعلى آله وصحبه أجمعين�.
وبعد�.

ِفــي َقــاَل  ّل  ِإ ِه  ْوِم َيــ ِفــي  ًا  َتابــ ِك ْنســاٌن  ِإ ُتُب  ْك َي َل  ّنُه  ْيُت إ ّني َرأ  ِإ
ْو ــ َل ــُن ، و ُيستْحَس َد كذا لكاَن  ِزي ْو  َل َو َألْحَسَن ،  َذا لكاَن  ّيَر ه ُغ ْو  َل  َغـده: 
ِم َظــ ْع َذا مــْن أ َهــ َو َأْجَمُل ،  َكاَن  َل َذا  َه ُترَك  ْو  َل َو ْفَضُل ،  َأ َاَن  َذا ك َه ّدَم   ُق

ِر�. َبَش ِة ال َل َلي ُجْم َع ْقُص  ّن ِء ال ْيل َت َلي اْس َع ْليٌل  َاد َو  ُه َو َبر  ، ِع ال
ًا لحفــظ بــه كتــابه العزيــز مــن ًا عظيم  سخر الله بحكمته علم
 اللحن ، تم الحفظ بعلم النحو الذ(ي اجتهد فيه علمــاء النحــو منهــم

الخليل وسيبويه ولكسايئي والفراء وغيرهم�.
 إن لغة كل قوم هي أرفع مقدساتهم فهم يحفظون بها  تراثهم ،
 ويشمرون الساعد لحمايتهــا ،واللغــة العربيــة هــي أســمى اللغــات
ًا  لرتباطها بالفرقان العظيــم ،وعلــم النحــو مــن أهــم العلــوم قــدر

ًا�. َا ونكتب صحيح ًا ، به ننطق سليم وأنفعها أثر
 في هذا السياق جاء هذا البحث تحت عنوان (الفّراء وادوره في

تطّور الدرس النحو(ي) �.
ًل أن أكون قــدمُت  والله أسال التوفيق والسدااد فيما كتبته ، وآم
ًل ذا قيمة علمية ادفعة لتطور اللغة العربية وعلومهــا المختلفــة  عم

ًا النحو�. ورخصوص

عناصر خطة البحث
أسباب اختبار الموضوع:

 أما ادوافع البحث فإّن النحو العربي ومنذ زمن سحيق
 يوصف بالصعوبات لدى الكثيرين ولزال هذا النعت يلزمه في

 عصرنا هذا ، لذا يأمل البالحث علي تتبع الصعوبة وكيفية تيسيرها
ّطور  من رخلل الوقوف على الثار التي انتهجها الفراء في ت

وإصلح الدرس النحو(ي�.
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أـهمية البحث:
ــة البحــث فــي تعرضــه لبعــض مظــاهر الفــراء  تظهــر أهمي
 المتمثلة في ثروته اللغوية الضــخمة الــتي رواهــا ،وعرضــه لبعــض
 آثاره التي اتبعها في تيسير النحو وتطوره ، أما مشكلته تتمثل في
 المللحظــة علــي كــثرة الشــكوى مــن صــعوبة النحــو الــذ(ي جعــل
 الكثيرين يفرون منــه ممــا أاد(ي إلــى ظهــور ادعــوات عملــت علــي

تجديده وتيسيره�.
أـهداف البحث:

 الهدف من البحث أرااد البــالحث أن يــؤاد(ي بعــض الحــق نحــو
 رجل عالم لجلء شخصيته والتعرف علي مكانته العلمية من رخلل
 آرايئه النحوية ، ويتطلع البالحث من وراء ذلك للكشف عن رخصايئص

المدرسة الكوفية المتمثلة في شخصية الفراء�.
حدود البحث:

ًل فــي  الحتوت هذه الدراسة على عصر الفــراء ولحيــاته متنــاو
ذلك أثره في النحو ، ورختمتها بجهواده في الميدان اللغو(ي�.

الدراسات السابقة:
 قد عــثر البــالحث علــى بعــض الدراســات الــتي تنــاولت هــذا

الموضوع ، ولكن بطرق مختلفة ، وهي:
 م قدمت البالحثة سهير ســيد الخليــل يوســف2002في عام .1

ــتى العصــر  رسالة ماجستير بعنوان "الدعوة لتجديد النحو لح
 الحــديث" بجامعــة النيليــن ، إشــراف  محمــد مهــد(ي ألحمــد ،
 تنــاولت منهــج التيســير عنــد القــدماء أمثــال: "أبــو الســواد

الدؤلي وتلميذه ، والخليل بن ألحمد وسيبويه"�. 
ــالة1996في عام .2  م قدمت البالحثة زهور لحسن الماهل رس

ــة ــن النظري ــي بي ــو العرب ــير النح ــوان "تيس ــتير بعن  ماجس
 والتطبيق" بمعهد الخرطوم الــدولي للغــة العربيــة ، إشــراف
 محمــد الطيــب عبــد اللــه ، تنــاولت فيــه منهــج التيســير عنــد
 القــدماء أمثــال: "رخلــف اللحمــر ، ألكســايئي ، الزجــاجي ، ابــن
 هشام" وقد تنـاولت نمـاذج الكتـب الـتي ادعـت إلـى تيسـير
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ًا مثــل: "اللمــع لبــن جنــي" ،"الــراد علــي ًا ولحــديث  النحو قــديم
 النحاة لبــن مضــاء القرطــبي" "النّحــو الواضــح فــي قواعــد
 اللغة العربية بالمدارس النحوية ، لعلي الجارم" ، "أبــو زكريــا
ــدكتور ألحمــد مكــي  الفــراء ومــذهبه فــي النحــو واللغــة ، لل

النصار(ي" وغيرها من الكتب�.
منهج البحث:

 اتبع البالحُث فــي هــذه الرســالة المنهــج التــاريخي الوصــفي
ًا علــى آثــار المــترجمين للفــراء  والتحليلي مع تتبع الفكــرة اعتمــااد
 وتتبع الثار بالطرق المنهجية المختلفــة فــي  اســتخراج رخصايئصــه

التفكيرية والتعبيرية �.

ـهيكل البحث
 قسم البالحث رخطة بحثه إلى فصول والفصول إلى مبالحث وهى

على النحو التالي:
الفصل الول: التعريف بالفراء

ويحتو(ي على ثلثة مبالحث وهى على النحو التالي:
: الفراء ولحياته�.المبحث الول

 عصر الفراءالمبحث الثاني:
 جوانب الفراء العلميةالمبحث الثالث:

الفصل الثاني: أثره في تطور الدرس النحوي
وبحنو(ي علي مبحثين على النحو التالي:

 آراء الفراء وأثرها في تيسير النحوالمبحث الول:
المصطلحات النحوية عند الفراءالمبحث الثاني: 

 الفصل الثالث: منهجه في اللغة
وبحنو(ي علي مبحثين على النحو التالي:

: النزعة البصرية واستقلله اللغو(يالمبحث الول
: جهواده الغويةالمبحث الثاني

الخاتمة: 
وهى تشتمل على :

((التلخيص  ,   النتايئج والتوصيات))�.
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الفهارس:
وهى تشتمل على التالي:

�. فهرس اليات القرآنية�.1
�.فهرس البيات الشعرية�.2
�.فهرس العلم�.3
�.فهرس المصاادر والمراجع�.4
�.فهرس الموضوعات�.5

المصاادر  والمراجع:
 من أهم المصــاادر والمراجــع الــتي اعتمــد عليهــا البــالحث علــى

النحو التالي:
أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة- للنصار(ي�.-1
تاريخ بغدااد- للخطيب البغدااد(ي�.-2
إنباه الرواة- للقفطي�.-3
وفيات العيان- لبن رخلكان�.-4
لسان العرب-لبن منظور�.-5
معاني القران- للفراء�.-6
معجم الادباء-لياقوت الحمو(ي�.-7
المدارس النحوية- شوقي ضيف�.-8
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الفصل الول
التعريف بالفراء

ويحتو(ي على ثلثة مبالحث وهى على النحو التالي:
: الفراء ولحياته�.المبحث الول

 عصر الفراءالمبحث الثاني:
 جوانب الفراء العلميةالمبحث الثالث:
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الفصــل الول
التعريف بالفراء

المبحث الول: الفراء وحياته 
المطلب الول: حياته ونسبه:

 هو أبو زكريا يحيا بن زيااد عبد الله بن منظــوراسمه ونسبه:"
َلِمي الكــوفي مــولى بنــي أســد ، ْي ّد  السلمي المعــروف بــالفراء الــ

َقر�.( ْن )1وقيل: مولى بني ِم
ّلكــان (ت  ــن رَخ ــة المــؤرخ المحقــق ب ــ-681هــذه هــي رواي  هـ

ّنســب1282 ّنهــا أ  م) ارخترتها من بين عداد مــن الروايــات أعتقــد بأ
ــده ــر ج ــى ذك ــا إل ــان أشــار فيه ــن رخلك ًا ؛ لّن اب ــات صــواب  الرواي
َلم" وهو مولى "بنــي منقــر" ؛ ْي ّد  "السلمي" ومنطقته الفارسية "ال

لكن معظم الرواة قد ل يثبت هذه الفاادات في نسب الفراء�.
ًة تقــف عنـد الجــد ًا ، فتــار  معظم الروايات تتفق أو تختلف ألحيانــ
 الول وأرخــرى تصــل الثــالث مــن الجــدااد ؛ ومــا يلــي بيــاّن بعــض
 الروايات التي اتفقت أو ارختلفت  في السماء أو ما يتعلق بها من

ُكنى وألقاب:
  هـــ) جعــل الجــد الثــاني للفــراء463الخطيب البغدااد(ي (ت .1

ــك ــي ذل ًل من "منصور" بالصااد ، وتبعة ف ًا) بالظاء بد  (منظور
 كثيرون ، فيقول:(( هو يحي بن زيااد بن عبد الله بن منظــور ،

)�.2أبو زكريا الفراء مولى بني أسد من أهل الكوفة ))(
 أما ياقوت الحمو(ي فقد صرح باســم الجــد الثـالث (مــروان).2

ــروان  فقال: ((هو يحي بن زيااد بن عبد الله بن منظور بن م
 السلمي الديلمي الكوفي مولى بني أسد المعروف بــالفراء

)3أبو زكريا))�.(
ُأســقط اســم جــده.3  وفي كتاب معاني القرآن للفــراء نفســه 

 ) ، وقيل: هو "أبو زكريا يحي بن عبد اللــه بــنالثالث (مروان
)4منظور الديلمي�.(

  - ادار الثقافة – بيروت – ص6))- ابن رخلكان- وفيات العيان- تحقيق إلحسان عباس – م ج 1
176

.149-ص14  البغدادى – تاريخ بغداد- المكتبة السلفية- مج 2
 –5 م – ادار الكتب العلمية – م1991 هـ - 1411- 1)ياقوت الحمو(ي – معجم الادباء – ط - (3

619بيروت – ص 
 م –1980)الفراء – معاني القرآن – تحقيق ألحمد يوسف نجاتي – الهيئة المصرية للكتاب – -(4

7 – ص 1ج 
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ــال:هــو624القفطي (ت .4 َأسقط الجد الثالث للفراء وق   هـ) 
 (يحي بن زيااد بــن عبــد اللــه بــن منظــور الــديلّمي ،أبوزكريــا

)1الفراء�.(
ّنــه.5    هناك رواية فريدة ذكرها ألحمد مكي النصار(ي قال: (( إ

ًا فــي ثنايـا ّنباهـ الرواة) ذكرها القفطي عرض  عثر عليها في(إ
ــة  الحديث وهي تختلف كثيرا عن الروايات المألوفة المتداول
ّنهــا تختلــف عــن الروايــة الــتي أورادهــا  بين المترجمين ،كما أ
ــه  القفطــي نفســه فــي صــدر ترجمــة الفــراء كمــا ســبق ب
ّنه ،وقد أسندها إلــى بــن النــديم لحيــث قــال: (( وذكــر بــن  بيا
 إســحاق النــديم فــي كتــابه الفهرســت ( يحيــا بــن زيــااد بــن
ّنصــار(ي:(إّن هــذه ُيحــب بــن اداؤاد بــن كــوذ يــار ،وقــال ال  َفّرا
ًا ًا وموضوع  الرواية أهميتها متركزة في ذكر جد أعجمي لفظ
ّنها أضافت اسم جــد لــم نعــثر عليــه فيمــا  هو "كوذيار" كما أ
)2سبق من الروايات المتضافرة أو المتنافرة وهو"اداواد" ))�.(

المطلب الثاني:لقبه وكنيته:
َفّراء)بفتح الفاء وتشـديد الـراء وبعـدهالقبه ّقب (بال ُيل  :أبوزكريا 

ّنمـا  ألف ممدوادة وغيره كثيرون يلقب بهذا اللقب أوبابن الفـراء ، إ
ِفَراء أوالفرو"�.( )3قيل له: "ال

ّنــواع فمنهــا الزرق  يعنــي "الفــروة"كســهم ســهام وهــو علــى أ
ّنـات تـدبغ  والقاقون والسنجاب والنافه والقرسق وهي جلـواد لحيوا
 )4فتخيط ويلبس بها الثياب فيلبسونها اتقاء البراد ،وقــال الزبيــد(ي:(

ًا جمع فرا لحمــار  ثل ث "أفر" فإذا كثرت فهي "الفراء ،والفراء أيض
 الولحش و"الفــروة"(جلــدة الــرأس) بمــا عليــه مــن الشــعر يكــون

ّنسان وغيره ،قال الراعي:  لل
ّنباها ّنبْت جا َة رأسِه   **    غرسْت فأ  ادنُس الثياِب كان فرو

ًل( )5فلف

 ()- القفطي – إنباه الرواة – تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- المكتبة العصرية – صيدا –1
 7– ص 4بيروت – ج

22()-  ألحمد مكي النصار(ي – أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص 2
23()- المصدر نفسه – ص 3
  -378 – ماادة( فر(ي ) بالياء – ص 10()- الزبيد(ي – تاج العروس -  ادار صاادر بيروت – م 4

379
 379- ص10- م ج البيت للراعي-أنظر: الزبيد(ي – تاج العروس 5
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 والشاهد فيه قوله "فروة" والفروة (الرض البيضاء) اليابسة
ليس بها نبات 

ًا (العين والماء ،التاج ،رخمار المرأة ، وغير ذلك)�. ومن معانيها ايض
)1(

 قال بن سيدة: المتقنون من أيئمة اللغة يقولــون:فــر(ي للفســااد
)2وأفرى للصلح ومعناهما الشق�.(

 لم يكن الفراء ول ألحد من آبــايئه فــي شــيء مــن بيــع "الفــراء"
ّنه كان يفر(ي الكلم أ(ي يُحســن ُأطلق عليه هذا اللقب ل ّنه:  فقيل أ
ْفــر(ي صــيغة مبالغــة وقــال ــال مــن ال  تقطيعــه وتفصــيله ،فهــو فّع

ّنه كان يفر(ي الكلم)�. القفطي:( لقب بالفراء ؛ ل
ّنه كان يحسن نظم المسايئل ّنما سمي الفراء ل ًا :((أ  ويقول أيض
 فشبه بالخارز الذ(ي يخرز الاديم ،و ماعرف ببيع الفــراء ول شــرايئها
ّنمــا ســمي فــراء لقطعــه الخصــوم بالمســايئل  قط ،وقال بعضهم: إ

)�.3التي يعنت بها ،من قولهم:قد فر(ي إذا قطع))(
 قال زهير:

ُلق  ثم ل ْقَت وبع      **       ُض  القوم يَخ َل ْفر(ي ما رَخ َت ّنَت   ول
ِر(ي( )4يف

ــا ــرز م ــا تخ ــر(ي" معناه ــر(ي"و "يف ــوله : "تف ــه ق ــاهد في   الش
)5قدرت ،والخلق:التقدير�.(

ّنــه لحيــن ّلراجــح أ ُأطلق عليه هــذا اللقــب ؛لكــن ا ُيعرف متى   ول 
ًا بالكلم�. َفري اكتمل ونضج وأصبح يغلب منافسيه 

واشتهر كثيرون بهذا اللقب أذكر منهم على سبيل المثال:
ًل  : من اشتهر بلقب (الفراء) أبو ألحمد محمد بــن أبــي رخالــدأو

  هـ) ،وأبو القاسم نوح بن صــالح206بن يزيد بن صالح الفراء (ت 
هـــ)250 هـ) ،أبوأيوب سليمان بن زيااد الفراء (ت 229الفراء (ت 

)6.�(
ًا ًا فمنهــم أبــوثاني ُكــثر أيضــ  :أما من اشتهر (بابن الفــراء) فهــم 

ــابن ــرف ب ــبي يع ــي القرط ــاتب الندلس ــد الك ــن محم ــد ب  الولي
 379 – 378– ص 10انظر الزبيد(ي- تاج العروس- مج  1
379 - 378– ص 10-المصدر نفسه- مج 2
7– ص 4- القفطي – إنباه الرواة – مج 3
 - والديوان379- مادة ( فري) –ص 10- البيت لزهير-  أنظر الزبيدي- تاج العروس - مج 379- -ص- 4 المصدر نفسه - مج 4

45ص
8 - 7  - ص 1- الفراء – معاني القرآن – ج5
30 - المصدر نفسه- ص 6
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 الفراء ،وأبو يعلى محمد بن الحسين بن رخلف بن ألحمد بـن الفــراء
 430 هـ) و أبو لحازم محمد بـن الحسـين بـن الفـراء (ت458(ت

ًا( )�.1هـ) ،وغيرهم كثيٌر جد
ّنى الفراء بأبي زكريا ،ومعظم المراجع الــتي تعرضــتكنيته ُيك  : 

ــلفُت  لترجمة الفراء تكااد تجمع على أّن كنيته (أبو زكريا) وكما أس
َنــى ًا هناك نفٌر كــثير تك ُلقبوا بالفراء أو بابن الفراء ،أيض  أّن كثيرين 

بهذه الكنية (أبو زكريا) ول يسع المجال لذكرهم�.
 : ينسب الفراء إلــى (الــديلم)نسبته إلى الاقاليم والقبائل

 وهو إقليــم فــي البلاد الفارســية ويقـال للجيــل الـذ(ي يســكن هــذا
ًا أبــاه لحضــر الحــرب مــع الحســين بــن ًا ،ويذكر أّن زيااد  القليم أيض
 على رضي الله عنهما ؛ وقطعت يــده فــي هــذه الحــرب ومــن ثــم
 لقب (القطع)ويقول بن رخلكان (وهذا فيه عند(ي نظر ؛ لّن الفــراء
ًا وستين سنة ؛ ولادته سـنة أربـع وأربعيـن ومايئـة ،ولحـرب  عاش ثلث
 الحسين كانت سنة إلحدى وستين للهجــرة ، فــبين لحــرب الحســين
ــوه؟ فــأّن كــان ّنون سنة ، فكم قد عاش أب  وولادة الفراء أربع وثما

)2القطع جده فيمكن ،والله أعلم�.(
ــديلم ــا ال ــي الســلم لول ادرخوله ــت ف ُيرجــح أّن أســرته ادرخل  و
 والفرس في السلم  ، كما يدل عليه أسماء آبايئه العربية ،وينســب
ّنهم مــوال لمنقــر مــن  الفراء وآباؤه إلى قبايئل (منقر أو أسلم) بــأ

)�.3تميم أو لسلم من أسد ، وهناك رخلف في ذلك(
َقر):فهو بكسر الميم وســكون النــون وفتــح القــاف ْن  وأما (بنو ِم
 وبعدها راء ،ومنقر بن زيد مناة بن تميم بن ُمّر وهــي قبيلــة كــبيرة
ــم ــه عليه ــواّن الل ــحابة رض ــن الص ــثير م ــق ك ــا رخل ــب إليه  ينس
ــيبة  وغيرهم ،ومنها رخالد بن صفواّن وشبيب بن شيبة ،وصفواّن وش
ًا  ابنا عبد الله بن عمرو بــن الهتــم المنقــر(ي ،وهمــا – أعنــي رخالــد
ــد ــة ، ولخال ــة والخطاب ــالحة والبلغ ــهوراّن بالفص ًا – المش ــبيب  وش
ــر المــؤمنين الســفاح ، ولشــبيب مــع ــع أمي  مجــالس مشــهورة م

)4المنصور والمهد(ي وغيرهما�.(

  30 - 29- النصار(ي - أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص 1
 7 –  ص 1- الفراء - معاني القران – ج2
 182  المصدر نفسه-ص3
 182 – ص 6- ابن رخلكان - وفيات العيان – م ج41
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ّنصــار(ي (فــأّن رواة نســب الفــراء  "أما بنو أسد فيقول  ألحمد ال
ــدون  يقولون: (مولى بني أسد) وليزيدون ،فأ(ي أسد يريدون؟ أيري
ّنية ، أم يريدون أسد بن  أسد بن شريك بطن من الزاد من القحطا
ّنية ، أم يقصدون أسد بن الحــار ث فخــذ مــن  ربيعة بطن من العدنا
ّنهم يريدون أسد بن رخزيمة بن مدركة؟ �. ّنية ،أم أ الزاد من القحطا
ــذين ّنهم هــم ال ّنهم يريدون أسد بن رخزيمة ل ُيرجح أ ّنصار(ي     ال
 تفرقــوا مــن بلاد الحجــاز علــى القطــار فنزلــوا العــراق وســكنوا

 588 هـ ،وملكــوا ؛ الحلــة وجهاتهــا لحــتى ســنة 19الكوفة منذ سنة 
ّنمــا ســكنوا الكوفــة فــي لحــي  هـ ،ولم يكن لهم رخطــة بالبصــرة ؛ وإ
ًا مــن ســكانها ووجــدت منهــم ًا كبير  رخاص بهم وكانوا يؤلفون جزء
َنى الكوفــة ْك  فرق في جيش على والحسين ، فنزولهم العراق ؛ وُس
ّنهم هــم  بالذات وقتالهم في جيش على والحسين كل ذلك يرجح أ

)1الذين ينتسب إليهم أبوزكريا الفراء العراقي الكوفى�.(
:المطلب الثالث:مولده ونشأته

ــي144 كانت ولادة الفراء بالكوفة سنة مولده: ــد أب  هـ في عه
ّين  جعفر ونشأ بها وتربى على شيورخها ، وكانت الكوفة ألحد المصر
ّقر العلم ومربى العلماء ،والِمصرالرخر البصرة ،وكانت  اللذين كانا م

)2الكوفة لحافلة بالشيوخ في فروع المعرفة في ذلك العصر�.(
ًا عن زيــااد والــد الفــراء ســوى أّنأسرته  : لم يذكر التاريخ شيئ

ًا أباهـ لحضر الحرب مع الحسين بــن علــى رضــي اللــه عنهمــا  زيااد
ــدته  فقطعت يدهـ في هذه الحرب ،ومن ثم لقب (القطع) ،أمــا وال

)�.3فلم يشر إليها بشيء ،وكذلك زوجه(
 أما ولده فقد أشار إليه ألحمد النصار(ي بعبارة عابرة لحيــن قــال
ّلفه لبن له شاطر صالحب سكاكين) فلــم ًل رخ  عن الفراء: (جمع ما

)4يكن صالحب علم كوالده العظيم�.(
ّنه- أ(ي الفراء-ابن رخالــة محمــد بــن  ومما يذكر من أسرته أيضا أ

)5الحسن صالحب أبي لحنيفة�.(
 : ولادة الفـراء كمـا أسـلفت كـانت بالكوفـة ،وهـذا ادليـلنشأته

ــرت ــتى ظه ــا لح ــث به ــى ومك ــأته الول ــا نش ــأ به ــه نش ّن ــى أ  عل
39- النصار(ي - أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص 1
 182  – ص 6- ابن رخلكان – وفيات العيان – م ج 2
 7- ص1 الفراء – عانى القران-ج 3
 49- النصار(ي – أبوزكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة– ص 4
 7– ص 1- الفراء - معاني القرآن – ج5
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ًا  مواهبه ،وادليل ذلك أّن شيورخه في بداية لحياته العلمية كانوا جميع
 من أهل الكوفة كما ســيأتي الكلم عــن ذلــك ، ولمــا نضــج وشــّب
ًل لــه: ّنتقل إلى بغدااد وذلك لحينما اســتحثه شــيخه الرؤاســي قــايئ  أ

ّنت أميز منه ))( )�.1(( قد رخرج ألكسايئي إلى بغدااد وأ
 وكــان أكــثر مقــامه فــي بغــدااد ،وكــان شــديد طلــب المعــاش ل
 يستريح في بيته ،وكان يجمع طــول السـنة ، فـإذا كــان فــي آرخرهـا
ــا ًا في أهله يفرق عليهم م  رخرج إلى الكوفة ، فأقام بها أربعين يوم

)�.2جمعه ويبرهم(
 : بعدما نشأ الفراء في الكوفة وشــب عــواده بــدأ يتنقــلرحلته

ــا يوضــح ّنه رلحل إلى البصرة وم  في بعض البلداّن ، فمن أسفاره أ
ّنه أرخذ العلم عن يونس بــن لحــبيب البصــر(ي فاســتكثر منــه ،  ذلك أ

والبصريون ينكرون ذلك 
ًا فــي  أما رلحلته إلى مكة والمدينة فيدلنا عليهــا انــه يــروى كــثير
 كتابه المعاني عن قراء مكة والمدينــة  ، وبرهــان آرخــر وفــاته فــي

)�.3 هـ)(207طريق عوادته من مكة سنة( 
 : كان للفراء اتصال وثيق مــع بعــضصلته بالخلفاء والمراء

ّيهــم مــن ذلــك كتــاب ّلف للمير بعض كتبــه لبن  الخلفاء والمراء ، وأ
ّلفه للمير عبد الله بن طاهر ، ولحكى أبو  (المذكر والمؤنث) الذ(ي ا
ّد(ي أبو زكريا يحي بن زيااد  العباس ثعلب عن نجدة قال:  ((لّما تص
 الفراء للتصال بالمأمون كان يتراداد إلى الباب ،فلما كان ذات يــوم

ُثمامة بن الشرس(  ) المتكلم المشــهور قــال: فرأيــت4بالباب جاء 
ّبهــة أادب فجلســت إليــه و فاتشــتُه(  )عــن اللغــة5صــورة أاديــب وأ

ًا ،وعــن النحــو فشــاهدته نســيج ولحــده ،وعــن الفقــه  فوجــدته بحــر
ًا ،وبــالطب ًا بارختلف القوم ، وفي النجوم مــاهر ًا عارف  فوجدته فقيه
ًا فقلت له:من تكون؟ ًا وبأيام العرب وأرخبارها وأشعارها لحاذق  رخبير
ّنـا هـو ،قـال فـدرخلت فـأعلمت أميـر  وما أظنك إل الفـراء فقـال: أ

)6المؤمنين بمكانته فاستحضره وكان سبب اتصاله به))�.(
50- النصار(ي - أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص1
181 - 180– ص 6- ابن رخلكان - وفيات العيان – مج 2
 10– ص 1- الفراء - معاني القرآن – ج3
 �. هو ثمامة بــن أشــرس الحــد المعتزلــة البصــريين  ،10- ص1- انظر الفراء- معانى القران- ج4

ــدل  وراد بغدااد واتصل بالرشيد وكذلك اتصل بالمأمون  ، وله لحكايات ونواادر في الكلم والجدل ت
 145على وفور عقله وسدااد رأيه  ، فمن ارااد معرفتها فليراجع تاريخ بغدااد – 

�.10- ص1- فاتشته: سألته واستقصيت معه في السؤال –انظر: الفراء- معانى القران- ج55
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ُبريــدة الوضــالحي: (( أمــر أميــر المــؤمنين المــأمون  وقــال أبــو 
 الفراء أّن  يؤلف ما يجمع به أصول النحو ومــا ســمع مــن العــرب
ًا  فأمر أّن تفراد له لحجرة من لحجر الدار ووكــل بتــا جــوار(ي ورخــدم
 للقيام بما يحتاج إليه لحتى ل يتعلق قلبــه ول تتشــّوف نفســه إلــى

ّنهــم كــانوا يؤذنــونه(  ) بأوقــات الصــلة ، وصــير لــه1شــيء ، لحــتى أ
 الوراقين وألزمه المناء والمنفقين ، فكان الوراقون يكتبــون لحــتى
 صنف كتاب الحدواد ، وأمر المــأمون بكــتيه فــي الخزايئــن وبعــد أّن
ُيملي كتــاب المعــاني ، وكــان  فرغ من ذلك رخرج إلى الناس وابتدأ 

)2وراقيه سلمة بن عاصم وأبو نصر بن الجهم))�.(
ــاب  قال أبو بريدة: فأرادنا أّن نعد الناس الذين اجتمعوا لملء كت
 المعاني فلم نضبط عدادهم ، ولما فرغ من إمليئه رخزنــه الوراقــون
 عن النــاس ليتكّســبوا بــه وقــال: ل نخرجــه للحــد إل لمــن أرااد أّن
 ننسخه له علــى أّن يكــون عــن كــل رخمســة أوراق ادرهــم ، فشــكا
 الناس إلى الفراء فدعا الوراقين وكلمهم في ذلــك وقــال: قــاربوا
ــاس))  الناس تنفعوا وتنتفعوا! فأبوا عليه فقال: سأريكم ، وقال للن
ًل مــن الــذ(ي ًا وأبســط قــو ّني أريد أن أملي كتاب معاّن أتّم شرلح  أ
ًل ، وجلس يملــي فــأملى فــي الحمــد مايئــة ورقــة ، فجــاء  أمليت قب
 الوراقون إليه وقالوا: نحن نبلــغ النــاس مــا يحبــون ، فنســخوا كــل
 عشرة أوراق بــدرهم ، فكتــاب معــاني القــرآن أربعــة أجــزاء ألفــه

)3لعمر بن بكير ، والبهي ألفه للمير عبد الله بن طاهر))�.(
 وقــال ُقطــرب:(( ادرخــل الفــراء علــى الرشــيد بكلم لحــن فيــه
 مرات ، فقال جعفر بن يحي البرمكي: لقـد لحـن أميــر المـؤمنين ،
 فقال الرشيد للفراء: أتلحن؟ فقال الفــراء: أّن طبــايئع أهــل البــدو
 العراب ، وطباع أهل الحضر اللحن ، فإذا تحفظت لــم ألحــن ، وإذا

)�.4رجعت إلى الطبع لحنت ، فاستحسن الرشيد قوله))(
 وتوثقت الصلة بين المأمون والفراء لحتى بلغــت ذروتهــا عنــدما
ًا أرااد الفــراء أّن ينهــض  وكل إليه تلقين ابنيه النحو ، فلما كان يومــ
ّنه لــه ، فتنازعــا أيهمــا  إلى لحوايئجه ، فابتدرا إلى نعل الفــراء يقــدما
ًا فقــدماها ،  يقدمه ، فاصطلحا على أن يقدم كل والحــد منهمــا فــراد

619- ص5- أ(ي يعلمونه – انظر  الحمو(ي – معجم الادباء – مج 11
620 - 619- المصدر نفسه– ص 2
 621 - 620 - ص 5- الحمو(ي - معجم الادباء –م3
620-  ص5 الحموي- معجم الدباء-مج 4
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 وكان المأمون له على كل شيء صالحب رخــبر ، فرفــع ذلــك الخــبر
 إليه ، فوجه إلى الفراء فاستدعاه فلما ادرخل عليــه قــال: مــن أعــز
 الناس؟ قال:(( ما أعرف أعز من أمير المؤمنين ، قــال: بلــى مــن
 إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين لحــتى رضــي
ًا ، قــال: يــا أميــر المــؤمنين لقــد أرادت  كل والحد أن يقدم لــه فــراد
 منعهما من ذلك ؛ ولكن رخشيت أن أادفعهما عن مكرمة سبقا إليهــا
ًا عليهمــا ، وقــد روى عــن بــن  أو أكسر نفوسهما عن شريعة لحرص
 عباس أنه أمســك للحســن والحسـين رضــي اللـه عنهــم أجمعيــن
 ركابيهما لحين رخرجا من عنده ، فقال له بعض من لحضــر: أتمســك
 لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ فقــال لــه: أســكت يــا
 جاهل ، ل يعرف الفضــل لهــل الفضــل إل ذوو الفضــل ، فقــال لــه
ًا ، ًا وألزمتــك ذنبــ ًا وعتبــ  المأمون: لو منعتهما من ذلك لوجعتك لوم
 وما وضع ما فعله من شرفهما ، بل رفــع مــن قــدرهما وبيــن عــن
 جوهرهما ، ولقد ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهمــا فليــس يكــبر
ًا عـن ثل ث: عـن تواضـعه لســلطانه ووالــده  الرجل وإن كان كـبير
 ومعلمه العلم ، وقد عوضتهما بما فعله عشرين ألــف ادينــار ، ولــك

)1عشرة آلف ادرهم على لحسن أادبك لهما))�.(
 هذه هي الصلة بين أبي زكريا الفراء بالخلفاء والمراء ، وما هي
ًل للتأاديب والتلقين والتعليم�. إل صلة إعزاز وتقدير ، بل كانت اتصا

 : قال  النصار(ي:(( كان الفراء فــي رخلقــه كمــا يشــتهيأخلاقه
ًا بــأهله وعشــيرته ، ًا ، بار ًا ورع  كل عالم فاضل أن يكون ، كان متدين
ًا إلــى ًا محببــ ًا بأصــحابه ، عــف اللســان ، ســمح ًا لشــيارخه لحفيــ  وفيــ
ًا لحين ينبغي الحزم ، له صدر رلحــب ًا صارم  النفوس ، كما كان لحازم
 وقلب كبير يتحرى الصدق فـي المـوادة والعـداوة ، ويصـون نفسـه
 من التبذل ويعــرف لحقهــا فــي الحيـاة الكريمـة الحــرة ، كمـا كــان
يتحلى بأرخلق العلماء في الرجوع إلى الحق مهما صغر مصدره))

)2.�(
ــورع ًا) ، رضع لبان ال ًا ورع  يقول النصار(ي في ورعه: (كان متدين
 في بـواكير لحيـاته العلميـة مـن شـيورخه العـدادين وفـي مقـدمتهم
ّد ث (الخبر الفاضــل الصــدوق) منــدل بــن علــي ، ذلــك  شيخه المح

179 – 178–  ص 6- ابن رخلكان - وفيات العيان – مج 1
57 النصارى- ابو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة –ص 2
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 الذ(ي يقول فيــه الخطيــب البغــدااد(ي: (قــال إســماعيل بــن عمــرو
ًا أروع مـن  البجلي عن معاذ العنبر(ي: ادرخلــت الكوفــة فلــم أر ألحــد
 مندل بن علي) وأما تدينه فدليل ذلك ما لحــد ث عــن والــده زيــاادة
ًا مع الحسن بن على ، فقطعــت يــده فــي  القطع لحين رخرج محارب
 تلك الحرب ، فربما هــذه الحاادثـة تشــير إلــى تــدين هــذه الســرة ،
 وتعلقها بآل البيت الوليــن مــن أســرة الرســول صــلي اللــه عليــه

)1وسلم))�.(
 أما وفاءه لشيارخه وعارفيه فيتمثل فــي الثنــاء عليهــم والعــتراف
 بفضلهم ، ومن ذلــك مــا رواه ســلمة بــن عاصــم أّن الفــراء لحينمــا
 ســئل عــن شــيخه الرؤاســي: (أثنــى عليــه�.�.�. ثــم قــال لــه: كــان

ًا)�.( ًل صالح )2الرؤاسي رج
ّنــي لعجــب مــن الفــراء كيــف كــان  وقال سلمة بن عاصم: (( إ

)�.3يعظم الكسايئي وهو أعلم منه))(
ًا إلــى النفــوس ، يقــول بــن  ومما يشير إلى أّن الفراء كان محببــ

ًا بحقه وعلمه( ):4الجهم في قصيدة طويلة يرثي بها أستاذه وفاء
َتمّس ِعلَم ما  ِو ال ّنح َطالَب ال ُء في     **   يا  َفّرا ّلفُه أل        أ
ِه َنحو

إلى أن يقول:
ِرار في َ يحَي     **         مع الب َنا ِه على َشيخ  فرلحمـــُة الل

ِه ّو ُعل
ّنا كما أروى           **         الّصدى بالّسيِب ُه الرلحُمن ع  َكافأ

ِه( ّنو )5من 
ًا إلــى نفــوس طلبــه مــا رواه بــن ّنه كان محببــ  ومما يدل على أ
ــه  رخلكان وغيره من المؤررخين من تسابق تلميذيه على تقديم نعلي

)6.� (
 أما ما يدل على لحزمه ، عندما سأله جماعة من أصحابه أن يمل
 عليهم أبواب النحو ، قال الفراء: (( ســألوني القعــواد فلمــا قعــدت

58 – 57- المصدر نفسه –  ص 1
60-المصدر نفسه –  ص2
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 تأرخروا ، والله لملّن النحو ما اجتمع اثنان ، فأمّل ذلك ست عشــرة
)�.1سنة ، ولم ير في يده كتاب إل مرة والحدة))(

:المطلب الرابع: أساتذته، شيوخه ومؤلفاته
  بعض العلماء الذين أرخذ منهم العلم علــىأساتذته وشيوخه:

النحو التالى: 
 شيخه الرؤاسي: قال بن رخلكان: (ان سلمة بن عاصــم قــال.1

 ان الفراء لحينما سئل عن شـيخه الرواســي:(( اثنــي عليــه�.�.�.
ًا))( ًل صالح )�.2ثم قال له: كان الرؤاسي رج

 ابو الحسن الكسايئي : قال ياقوت الحمو(ي: (إّن الفــراء أرخــذ.2
)�.3العلم عن أبي الحسن الكسايئي)(

 قيس بن الربيع�..3
مندل بن علي�..4
 يونس بن لحبيب البصر(ي  ,   قال الحمــو(ي:( ان الفــراء روى.5

ًا عــن ابــن لحــبيب البصــر(ي  عن قيس و بن منــدل وأرخــذ ايضــ
)4فاستكثر منه العلم)�.(

 ): (لحدثنا ثابت الخطيــب ان الفــراء نــزل بغــدااد5وقال القفطي(
 واملى بها كتبه فى معاني القــرآن وعلــومه ولحــد ث عــن أســاتذته

وشيورخه أادناهم:
 لحازم بن الحسين البصر(ي.6
علي بن لحمزة الكسايئي�..7
وأبي اللحوص سلم بن سليم �..8
أبي بكر بن عياش�..9
ُعيينة)�..10  وسفيان بن 

مؤلفاته وتصانيفه:
 له العديد من التصانيف والكتب منها على النحو التالى:

 كتاب( ارختلف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصالحف).1
)6.�(

620- ص5 المصدر نفسه- مج 1
181-ص6 -بن خلكان-  وفيات العيان- مج 2
619 – ص 5 الحمو(ي - معجم الادباء – م  -3
619- المصدر نفسه- ص4
15– ص4- القفطي – إنباه الرواة – مج5
15-ص4 - القفطى- انباه الرواه- مج6
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)�. 2( معاني القرآن) أربعة أجزاء ألفه لعمر بن بكير(.2
 ) وكتــاب3(البهاء أو البهي) ألفه للمير عبــد اللــه بــن طــاهر(.3

 (البهي) وهو صغير الحجم قال بــن رخلكــان: إنــه وقــف عليــه
)4بعد أن كتب كتابه (وفيات العيان)�.(

 (آلة الكتاب ، اليام والليالي) ، ومنه نسخة في ادار الكتب في.4
  أادب ش) ، وأرخرى في مكتبــة ل لــه لــي13المجموعة رقم (

)894) وثالثة في سليم الغا باستانبول برقم (1903برقم (
)5.�(

ــدة (.5  )1/100 (لحروف المعجم) نقل عنه بن رشيق في العم
)�. 6في مبحث القافية(

 (الفارخر في المثال) من نسخة ضــمن مجموعــة لغويــة فــي.6
ــب  مكتبة مصطفي الزرعي في بيروت وأرخرى في مكتبة لحل

)�. 7)(1345برقم( 
ــه فــي.7 ــدو أن ــبير)�. ويب  (المشــكل الصــغير) و( المشــكل الك

)�.8مشكل القرآن كمشكل بن قتيبة(
 ( المقصور والممدواد) منه نسخة في مكتبة بروسه بتركيا و(.8

)�.9النواادر) و(الوقف والبتداء)(
ــع.9 ــرآن)   ,   (الجم ــي الق ــاادر ف ــات) و(المص ــاب اللغ    ( كت

والتثنية في القرآن)  ,   
)�. 10( آلة الكتاب)(

 (كتاب الحدواد) وترجمة كتاب (الحدواد) على ما نقله العلماء.10
11من رخط سلمة بن عاصم على هذا الترتيب:((

لحد العراب في أصول العربية�..1
 لحد النصب المتولد من الفعل�..2
 لحد المعرفة والنكرة�..3
 لحد من وُرّب�..4

15 - المصدر نفسه-ص 2
15- المصدر نفسه- ص3
621– ص 5- الحمو(ي - معجم الادباء – م 4
181- ص6  بن خلكان –وفيات العيان- مج 5
10-ص1 -الفراء- معانى القرآن- ج 6
10 المصدر نفسه- ص7
10  المصدر نفسه- ص8
11-ص1 الفراء- معانى القران –ج9

22-ص4 القفطى-انباه الرواه-ج10
23 المصدر نفسه-ص11
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 لحد العد�..5
 لحد ملزمة ادرخل�..6
 لحد العمااد�..7
لحد الفعل الواقع�..8
 لحد إّن وأرخواتها�..9
 لحد كي وكي ل�..10
لحد لحتى.11
 لحد الغراء.12
 لحد الدعاء�..13
 لحد النونين: الشديدة والخفيفة�..14
 لحد الستفهام.15
 لحد الجزاء�..16
لحد الجواب�..17
 لحد الذ(ي ومن وما�..18
 لحد رب وكم�..19
 لحد القسم�..20
 لحد التنزيه والتمني�..21
 لحد النداء�..22
 لحد مالم يسم فاعله�..23
لحد لو تركت وراءك�..24
لحد الحكاية�..25
 لحد التصغير�..26
 لحد النسبة�..27
 لحد الهجاء�..28
 لحد راجع الذكر�..29
 لحد الفعل الرباعي�..30
لحد الفعل الثلثي�..31
 لحد المعرب من مكاني�..32
 لحد الادغام�..33
 لحد الهمز�..34
 لحد البنية�..35
 لحد الجمع�..36
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 لحد المقصور والممدواد�..37
 لحد المذكر والمؤنث�..38
 لحد فعل وأفع�..39
 لحد النهي�..40
لحد البتداء والتقطيع�..41
لحد ما يجر(ي وما ل يجر(ي.42
 )( رأيت له بحلب كتاب (الواو) في مجلد1وقال ابن رخلكان:(.43

 عنــد رجــل يعــرف بالضــياء بــن المغربــي الوكيــل فــي مجلــس
)�.2القضاء ، ثم تطلبته بعد موته فما ظفرت به)(

ًا ، لم يأرخذ   وقال سلمة بن عاصم: (أملى الفراء كتبه كلها لحفظ
 بيده نسخة إل في كتــابين: كتــاب (ملزم) وكتــاب (يــافع ويفعــة) ،
 قال أبو بكير النبار(ي: ومقـدار الكتـابين رخمسـون ورقـة ، ومقـدار

)�.3كتب الفراء ثلثة آلف ورقة)(
 كتاب (معاني القرآن):

ــى  كان هذا التركيب يعني به ما يشكل في القرآن ويحتاج إل
 بعض العناء في فهمه ، وكان بإزاء معاني الثــار ، ومعــاني الشــعر ،
 أو أبيات المعــاني ، ويقــول الطحــاو(ي فــي مقدمــة كتــاب (معــاني
ّنــه ســأله بعــض أصــحابه  الثار) – على ما في كشف الظنون – ( أ
ًا في الثار المأثورة عن رسول الله صــلي اللــه عليــه وســلم  تأليف
 في اللحكام الــتي يتــوهم فيهــا أهــل اللحــااد والزندقــة أن بعضــها

ًا لقلة علمهم بناسخها ومنسورخها)( )�.4ينقض بعض
 وقد كتب في معاني الشعر ثعلب ، وأبو الحسن الرخفش ســعيد
 بـن مســعدة ، والشــنانداني ، وكــذا بـن قتيبـة فــي كتــاب المعــاني
ًا أبوعبيــد القاســم بــن ســلم ، ومــن قبــل  الكبير ، وكتب فيهــا أيضــ

)�.5معاني القرآن ، ومجاز القرآن لبي عبيدة(
 وقد كتب في معاني القرآن كثير من الفحــول ، يقــول الخطيــب
 في تاريخ بغدااد في صداد الحديث عن معاني القــرآن لبــي عبيــد ،
ّنه الحتذى فيه من ســبقه: ( وكــذلك كتــابه فــي معــاني القــرآن ،  وأ
ــل ــن أه  وذلك أّن أول من صنف في ذلك – أ(ي معاني القرآن – م

181– ص 6ابن رخلكان - وفيات العيان – م 1
181 المصدر نفسه- ص2
642-ص5- الحموى- معجم الادباء-مج3
181 - ص6 -المصدر نفسه-  مح4
181 المصدر نفسه- ص 5
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 اللغة أبو عبيدة معمر بن المثنــي ، ثــم قطــرب بــن المســتنير ، ثــم
 الرخفش ، وصنف من الكوفيين الكســايئي ، ثــم الفــراء ، فجمــع أبــو
 عبيدة من كتبهم وجاء فيــه بالثــار وأســانيدها ، وتفاســير الصــحابة

)1والتابعين والفقهاء)�.(
 : ومعاني القرآن للفراء له قصــة ، ففــي فهرســةسبب تأليفه

 بن النديم ، قال أبو العباس ثعلب: (كــان الســبب فــي إملء كتــاب
 الفراء في المعــاني أّن عمــر بــن بكيــر كــان مــن أصــحابه ، وكــان
ًا إلى الحسن بن سهل فكتب الفراء: أّن المير الحسن بن  متقطع
 سهل ربما سألني عن شيء من القرآن ، فل يحضرني فيه جواب ،
ًا أرجــع إليــه ًل أو تجعل في ذلــك كتابــ  فإن رأيت أن تجمع لي أصو
ًا فــي ــ  فعلت ، فقال الفراء لصحابه: اجتمعوا لحتى أمّل عليكم كتاب
ًا فلمــا لحضــروا رخــرج إليهــم وكــان فــي  القــرآن ، وجعــل لهــم يومــ
 المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلة فالتفت إليه الفــراء ،

ــه ،2فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب ، ففسرها ، ثم توفى( ــاب كل  ) الكت
ــه ،  يقرأ الرجل ويفسر الفراء ، فقال أبو العباس: لم يعمل ألحد قبل

)3ول ألحسب أّن ألحد يزيد عليه)�.(
 وفي تاريخ بغدااد عن أبي بديل الوضالحي: (فأرادنا أن نعد الناس
ُيضــبط ، وقــال: فعــدادنا  الذين اجتمعوا لملء كتــاب المعــاني فلــم 
ًا) ، ولم نقف على أمــر عمــر بــن بكيــر  القضاة فكانوا ثمانين قاضي

)4الذ(ي صنع الكتاب لجله)�.(
ِكتاب محمــد بــن الجهــمروايته َتاب على أّن راو(ي ال ُك  : اتفق ال

 السمر(ي وكــان الفــراء يملــي فــي المجلــس ويكتــب الحاضــرون ،
ًا  ويبدو أّن الســمر(ي كــان لــه مزيــد عنايــة بالكتابــة ، وكــان ملزمــ
 للمجلس ، فكــان يــدون ونســبت روايــة الكتــاب إليــه ، وعســى أن
 يكون الفراء يطلع على ما يدون ويقّره ، وكان الكتــاب ينســخ فــي
 لحياة الفراء فهي نسخة السمر(ي فيما يظهر على أّن هناك نسخة
 أرخرى لم تشتهر ، ففي تاريخ بغدااد عن محمــد بــن الجهــم: ((كــان
 الفراء يخرج إلينا وقد لبس ثيـابه فــي المسـجد الـذ(ي فـي رخنـدق
 عبويه ، وعلــى رأســه قلنســوة كــبيرة ، فيجلــس فيقــرأ أبــو طلحــة

155 - 154- ص 14- البغدااد(ي – تاريخ بغدااد –مج 1
- أ(ي استوفاه  ، وفي بن رخلكان: (مّر في)2
  155 - 154-  المصدر  نفسه – ص 3
155 - 154– ص 14- البغدااد(ي – تاريخ بغدااد –مج 4
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ًا من القرآن ، ثم يقول له: أمسك ، فيملي من لحفظة  الناقط عشر
 المسجد ، ثم يجيء سلمة – يريد سلمة بن عاصم من جلة تلمــذة
 الفراء – بعد أن ننصرف ، فيأرخذ كتاب بعضــنا فيقــرأ عليــه ، ويغيــر

)1ويزيد وينقص ، فمن هنا وقع الرختلف بين (النسختين))�.(
 يقول السمر(ي في صدر الكتاب: (هذا كتاب في معاني القرآن ،
 أمله علينا أبو زكريا يحــي بــن زيــااد الفــراء – يرلحمــه اللــه – عــن
ــاوات  لحفظه من غير نسخة ، في مجالس أول النهار من أيام الثلث
 والجمع في شهر رمضان وما بعده من ســنة اثنيــن ، وفــي شــهور
ــل أن ــد أمله إذن قب  سنة ثل ث وشهور من سنة أربع ومايئتين) فق
 يــراد المــأمون بغــدااد مــن رخراســان ، إذ كــان ادرخــوله بغــدااد ســنة

ّلف (الحدواد) والمأمون فــي بغــدااد فــإن204  هـ ، وإذا كان الفراء أ
 (المعاني) يكون تأليفه قبل تأليف الحــدواد ، وفــي تأريــخ بغــدااد مــا
 يقضي بخلف هذا ، ففيه في الكلم على الحــدواد: (فبعــد أن فــرغ
 مــن ذلــك – أ(ي الحــدواد – رخــرج إلــى النــاس وابتــدأ يملــي كتــاب

)2(المعاني) ، ويبدو أّن هذا الكلم غير ادقيق�.(
:الّسّمري راوي الكتاب

 وهنا يحسن أن نعرض لحياة السمر(ي ، فهو عبد الله محمــد بــن
 الجهم بن هارون الكـاتب ، والسـمر(ي نسـبة إلـى ّسـمر: بلــد بيــن

 هـــ) ، فكــانت188البصرة وواسط ، وقد ولد السمر(ي فــي لحــدواد (
هـ) وله تسع وثمانون سنة�.277وفاته (

 وغاية النهاية في طبقات الفراء لبــن الجــزر(ي أّن وفــاته كــانت
 سنة ثمان ومايئتين ، ويبــدو أّن هــذا ســهو مــن الكــاتب ، أو أّن فــي

ًا ، والصل: سنة ثمان وسبعون ومايئتين�. الكلم سقط
ًا ، فقــد مــات  وقد أرخذ الســمر(ي عــن الفــراء وهــو ل يــزال لحــدث

هـ�.207الفراء وله تسع عشرة سنه ، إذ كانت وفاة الفراء سنة 
 ونرى في صدر الكتاب السند التــي: (لحــدثنا أبــو منصــور نصــر
 مولى ألحمد بن رسته ، قال: لحدثنا أبو الفضل يعقــوب بــن يوســف

)�.3بن معقل النيسابور(ي سنة إلحدى وسبعين ومايئتين)(
ــي ــذ أب  ول يعرف راو(ي هذا السنااد القايئل: لحدثنا ، وهو من تلمي
 منصور ، فأما أبو منصور فلــم نقــف لــه علــى ترجمــة ، وفــي (تــاج

155 - 154- ص 14- البغداادى –تاريخ بغدااد- مج 1
14-13-12-11 – ص 1- معاني القرآن – ج2
15 – 14 – ص 1معاني القرآن – ج  3
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 العروس) تحد ث عن موله فقال: (أبو لحامد ألحمد بــن محمــد بــن
 رسته الصوفي الصبهاني ، يعرف بالجمــال ، روى عنــه أبــوبكر بــن
 مرادويه) ، وأبو الفضل يعقوب بن يوسف بن معقل ذكره الخطيب

  وقال فيه: (وراد بغدااد) ولحــد ث بهــا عــن14/286في تاريخ بغدااد 
)1إسحاق بن راهويه)�.(

 ما سبق بيانه أسماء بعض آثار الفــراء مــن المؤلفــات والكتــب ،
 فهو قد ترك ثروة ضخمة من المصنفات التي استفااد منهــا طــالبو
 العلم منذ ذلك الزمن ولحتى الن تعتبر هذه التصانيف بمثابة موراد
ّثرت مصنفاته فــي تطــوير ونضــوج  مهم للغة العربية وادراستها ، وأ
 الدرس النحو(ي بصورة جلية في كثير من البيئات الــتي تنهــل مـن
ًا ، ومنزلـة جليــة�. فــي ًا سامي  علمه وأساليبه ، مما جعله يحتل مركز
 نفوس العلماء وغيرهم ، ولحتى أشتهر بلقب (أميــر المــؤمنين فــي
 النحو) ، بل كان شــيخ النحــاة وإمــام العربيــة ، وأعلــم أهــل زمــانه

بالنحو واللغة وفنون الادب �.
ــدرس ــرت فــي تطــوير ونضــوج ال ــة أث  معظــم مؤلفــاته اللغوي
ــذ(ي أمــره  النحو(ي ؛ وأبرزها – على سبيل المثال (كتاب الحدواد) ال
 المأمون أن يجمع فيه أصول النحو وما سمع مــن العــرب ، فهــو –
 أ(ي الحدواد – قد جمع وُرتب على نســق لحــوى العديــد مــن أبــواب
ًا ببــاب ًا بباب (لحد العراب في أصــول العربيــة) ، ورختمــ  النحو ، بدء

)�.2(ما يجر(ي وما ل يجر(ي)(
 وبفضل تصانيف الفراء والكسايئي وغيرهما ارتفع النحو الكوفي
 وتطور إلى منزلة النحو البصر(ي ، وهذا أثر واضح في نضوج النحو
 وتطوره ، والجدير بالذكر أّن النحــو الكــوفي لــم يظهــر إل بعــد أن
 نضج النحــو البصــر(ي ووضــحت منــاهجه ومســالكه وتشــعبت فيــه

أقوال البصريين�.
 وأضافت آثار ومؤلفات الفــراء فــى تطــوير اللغــة عامــة ، وفــي
 النحو بصفة رخاصة ؛ لّن صالحبنا – أعنــي الفــراء – هــو بحــر رِخِضــّم
ّنه رخلصها وضبطها - ولحــديثي  في اللغة ، ولوله لما كانت عربية ؛ ل
 هذا - يمكن أن أوضحه بقول سلمة بن عاصــم: (أّن الفــراء أملــى

15 – 14 – ص 1-المصدر نفسه – ج1
15-ص 1 معانى القران- الفراء- ج 2
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ــان ًا ، لم يأرخذ بيده نسخة إل في كتابين – ســيأتي بي  كل كتبه لحفظ
)�.1ذلك تحت مطلب مكانة الفراء وآراء العلماء فيه)(

ــى  يتمتع الفراء بذكاء رخارق ، وغزارة معرفية جّمة ، فهذا يدل عل
أّن مصنفاته لها الثر الكبير في تطور الدرس النحو(ي ونضوجه�.

تلميذه، مكانته ووفاته:
ّنه تتلمذ علــى يــد الفــراء الكــثير مــن طلب العلــم  من المؤكد أ
 الذين ل أكااد ألحصيهم ، بل أّن رواة التاريــخ والمــترجمين أنفســهم
 يعجزون عن لحصرهم ، وهذا من البــدهي أّن كــل عــالم ينهــل مــن
ًل مــن طلب العلــم ، فمــا ظنــك بعــالم عــارف بفــك ًا هايئ  علمه كم
 اسرار ما رخفى من العلم؟! بل عالم فطن مثل الفراء الذ(ي يتمتع

بأفق رفيع من الادراك العلمى!�.
 وبهذا أشير إلى بعض تلميذه الذين وقفت على أسمايئهم ، وهم

على النحو التالي: 
 محمد بن الجهم وسلمة بن عاصم ؛ كانــا ملزميــن الفــراء.1

)�.2لحين الملء ورخاصة في إمليئه (كتاب المعاني)(
  يعقوب بــن إســحاق بــن الســكيت قــد أقبــل علــى تعلــم.2

)�.3النحو(
 عبد اللـه الطـّوال قـد جمـع الجـانبين (النحـو(ي واللغـو(ي).3

ًا بالعربية( )�.4على السواء ، فقد كان الطوال لحاذق
  هارون بن عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك ، فهما قد.4

)�.5أرخذا جانب القراءات(
ًا أبو جعفر بــن قــاادم ، وعمــر بــن بكيــر ،.5  ومن  تلميذه أيض

ــد القاســم ، ــن عثمــان ، وأبوعبي ــن ســعدان ، وجــواد(ي ب  وب
 ومحمـــد بـــن لحـــبيب ، وإســـحاق الموصـــلي المغنـــي

) ، وغير هؤلء كثير�.6المشهور(
: مكانة الفراء وآراء العلماء فيه

ــون ــم يثن ّله  عرف القدماء مكانته وكذلك المحدثون  ,   فكان ج
ًا فــي ذكــايئه وغــزارة معرفتــه ، فمــن  عليه بالتقدير والعجاب مدلح

 15 المصدر نفسه- ص1
642 – ص5 الحمو(ي - معجم الادباء – م  -2
141- النصار(ي - أبو زكريا ومذهبه في النحو واللغة – ص 3
114 - المصدر نفسه –ص4
141 - المصدر نفسه- ص5
181-176-ص6- ابن رخلكان-  وفيات العيان- مج 6
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ــوفيين ــرع الك ــراء أب ــان الف ــدلحته: (ك ــتي امت ــوص ال ــض النص  بع
 وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب ، بل كان شــيخ النحــاة وإمــام
ّنـه قــال: لــول الفــراء لمــا  العربية ، لحكى عن أبي العبــاس ثعلــب أ
ــة ؛ ّلصها وضبطها ، ولول الفراء لسقطت العربي ّنه رخ  كانت عربية ؛ ل
ّنها تتنازع ويدعيها كل من أرااد ، ويتكلم الناس فيها علــى مقــاادير  ل
 عقولهم وقرايئحهم فتذهب ، وقال سلمة بن عاصــم: أملــى الفــراء
ًا ، لم يأرخذ بيده نسخة إل في كتابين: كتاب (ملزم)  كتبه كلها لحفظ

 ) ، قال أبو بكر النبـار(ي: لـو لـم يكـن لهـل بغـدااد1و(يافع ويفعة)(
 والكوفة من علماء العربية إل الكســايئي والفــراء لكــان لهــم بهمــا
 الفتخار على جميع الناس إذ انتهــت العلــوم إليهمــا ، وكــان يقــال:

)�.2الفراء أمير المؤمنين في النحو))(
ــيني(): (3وقال القفطي(   أنبأني محمد النقيب بن النحو(ي الحس

ــن  الحّراني أرخبرنا عبد السلم بن مختار اللغو(ي المصر(ي ، أرخبرنا ب
ــدثنا ــرو(ي ، لح ــهل اله ــن س ــد ب ــدثنا محم ــعيد(ي ، لح ــات الس  البرك

 )من كتابه قال: يقول أهل الكوفــة: لنــا ثلثــة فقهــاء فــي4اليمني(
 نسق ، لم ير الناس مثلهم: أبو لحنيفــة ، وأبــو يوســف ، ومحمــد بــن
 الحسن ، ولنا ثلثة نحويون كذلك: علي بن لحمــزة الكســايئي ، وأبــو
زكريا يحي بن زيااد الفراء ، وأبو العباس ألحمــد بــن يحــي ثعلــب ))

)5.�(
ًل: (( لحدثنا يعقوب الزقومي قــال ســمعت6وذكر البغدااد(ي(  ) قايئ

ًا يقول: كان محمد بن الحسن الفقيه بن  عبد الله بن الوليد صعواد
ًا عنده ، فقال الفراء قّل رجل ًا جالس  رخالة الفراء ، وكان الفراء يوم
 أمعن النظر في باب من العلم فأرااد غيره إل ســهل عليــه ، فقــال
 له محمد: يا أبا زكريا فأنت أمعنت النظــر فــي العربيــة ، فنســألك
ــا تقــول  عن باب الفقه؟ فقال هات على بركة الله تعالى ، قال: م
 في رجل صلى فسجد سجدتي السهو فسهى فيهما؟ ففكر الفراء
 ســاعة ثــم قــال ل شــيء عليــه ، قــال لــه محمــد ولــم؟ قــال: لّن

181 – 176– ص6- ابن رخلكان -وفيات العيان – مج 1
621– ص 6- المصدر نفسه – مج 2
11– ص 4- القفطي -إنباه الرواة –مج 3
 - هو محمد بن الحسن اليمني ، صالحب كتاب أرخبار النحاة وطبقاتهم - أنظر القفطى- انباه4

�.11- ص4الرواه-مج 
11– ص 4- إنباه الرواة – مج5
152– ص 14- البغدااد(ي -تاريخ بغدااد – مج6
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ّنما السجدتان إتمـام الصــلة فليــس  التصغير عندنا ل تصغير له ، وإ
ًا يلــد مثلــك)�. للتمام تمام ، فقال محمد بن الحسن: ما ظننت آادمي

)1(
 قال العباس ألحمد بن يحي لحــدثنا ســلمة ، قــال: ((رخرجــت مــن
ًا على بابي ، فقــال لــي يــا أبــا  منزلي فرأيت أبا عمر الُجرمي واقف
 محمد امض بي إلى فرايئكم هــذا ، فقلــت لــه امــض ، فانتهينــا إلــى
ًا من أصحابه في النحو ،  الفراء ، وهو جالس على بابه يخاطب قوم
ــالحب  فلما عزم على النهوض قلت له: يا أبا زكريا هذا أبو عمر ص
 البصــريين يحــب أن تكلمــه فــي شــيء ، فقــال: نعــم ! مــا يقــول
 أصحابك في كذا وكذا وقــال كــذا وكــذا ، قــال يلزمهــم كــذا وكــذا ،
 ويفسد هذا من جهة كذا وكذا ، قال فــألقى عليــه مســايئل وعرفــه
 اللزامات فيها ، فنهض وهو يقول: يا أبا محمــد مــا هــذا الرجــل إل

ًا))�.( )2شيطان – يكرر ذلك مرتين أو ثلث
  هذا ما كان من تقدير الوايئل وإعجابهم بأمير العربية يحي بــن

ّنها3زيااد الفراء ، أما أقوال المحدثين فمنها ما أورادها  النصار(ي   ، فإ
تتمثل فيما يأتي:

ــاب.1 ــالحب كت ــك) ص ــان ف ــاني (يوه ــرق اللم  إّن المستش
 العربية ، يقدر الفراء لحق قــدره ، فينعتــه فــي كتــابه القيــم

ّنه (الفراء العظيم)�. بأ
َكــاله) يقــدره ويكــبره ويــرى فيــه.2  وكذلك المستشرق (ب-

(النحو(ي الكوفي الضليع)�.
 أما بالحثوا الشــرق فــتراهم ل يقلــون عــن بــالحثي الغــرب.3

ــايئلهم: ًا لفطنته الفذة ، لحيث يقول ق ًا بالفراء  وإكبار  إعجاب
ًا وســعة  (وعند(ي أّن الفراء أشبه بالخليل بن ألحمد�.�.�.�. لحذق
 إطلع ، واستفااد من الثقافــات الجنبيــة الــتي عرفــت فــي

البيئة الدراسية)�.
ــا.4  وهذا هو  طه لحسين يبد(ي لنا مدى إعجابه بالفراء ، في ثناي

 لحديثه العذب في مقدمة (إلحياء النحو) للستاذ إبراهيم مصــطفي
ّنــي  لحين شبه الفراء في مجال التقــدير والتمجيــد لحيــث قــال: (وأ
 لعجب أشد العجاب بهـذا الصـبر الطويـل ، وهـذا الجلـد الـذ(ي ل

152 –  ص 14- البغداادى- تاريخ بغدااد- مج 1
152 – ص 14- المصدر نفسه – مج2
164 – 163- النصار(ي - أبو زكريا الفراء مذهبه في النحو واللغة – ص 3
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ًا أن ًا في هذا الجيل الذ(ي نعيش فيه ، فليس يســير  أعرف له نظير
ًل عن أن تنفق لحياتــك كلهــا  تعاشر النحويين فتطيل عشرتهم ، فض
 فــي مصــالحبتهم ، والتحــد ث إليهــم والتحــد ث عنهــم ، والنــاس بعــد
 يضيقون بــالنحو ، ويتــبرمون بحــديثه ، فمــا بالــك برجــل قــد أصــبح
 يضيق بكل شيء ل يتصــل بــالنحو ، ويتــبرم بكــل لحــديث ل يمــس

)1النحو من قريب أو بعيد ، لحتى سميناه فيما بيننا بالفراء)�.(
 هذا ما جرى في مدح شخصــية الفــراء وتقــديرها والثنــاء عليهــا
ّنــه مــبرأ مــن  مــن قبــل العلمــاء وغيرهــم ، وبجــانب هــذا ل أظــن أ
 العيوب ؛ لّن النسان بطبعه ليس بمعصوم عن الخطــأ ؛ لكنــي لــم
 أقف فــي ذلــك الجــانب مــن عيــوبه أو ذمــه مــن قبــل العلمــاء أو
ــك ؛ لن الفــراء  منافسيه ، وتناولت فقط ثناء ومدح العلماء له ، وذل
 شخصية قوية معتبرة في جــبين التاريــخ ألحبهــا قــوم فبــالغوا فــي
 ثنايئها كما سبق من النصوص ، ومــازال هــو أميــر النحــاة أو (أميــر

ُنعَت بذلك�. المؤمنين في النحو) كما 
 : رلحم اللــه أبــا زكريــا الفــراء ، وقــد ارختلــف الــرواة فــيوفاته

ًا ، أما ارختلفهم في الزمــان  فكــان علــى النحــو ًا ومكان  الوفاة زمان
التالى:

)2هـ) على ما جاء في وفيات العيان�.(207توفي سنة ()1
)3هـ)�.(209وفي كتاب المعاني توفي( )2
)4هـ) على ما جاء في كتاب النصار(ي�.(187توفي سنة( )3
)5هـ) كما جاء في معجم الادباء�.(204توفي سنة ()4
 هـ) كما جاء في هامش طبقات270توفي بعد سنة ()5

ًل عن كتاب  القراء لبن الجزر(ي ، أوراده  النحويين للزبيد(ي نق
)6النصار(ي�.(

 هـ) وهــو عليــه معظــم المــؤررخين ،والراجــح أّن207أما تاريخ ( 
 وفــاته كــانت فــي ذلــك ، رغــم ارختلف الروايــات أعله فــي تاريــخ

 هـــ) هــو أنســب الروايــات ادقــة207وفاته ؛ لكنني أرجح أّن ســنة( 
ًا فــي  للصــواب ؛ لّن معظــم المــؤررخين تنــاولوا هــذا التاريــخ إثباتــ

�.146- النصارى-ابو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة- ص1
181– ص 6- ابن رخلكان - وفيات العيان – مج 2
10– ص 1- الفراء - معاني القرآن –  ج3
147- النصار(ي -أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص 4
147- النصار(ي -أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص 5
147-المصدر نفسه– ص 6
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 تصنيفاتهم ، ففي هذا التفــاق أرى أّن أمــة العلمــاء ل تتفــق علــى
رخطأ�.

 هذا هو ارختلف الرواة في تاريخ الوفاة ، أما ارختلفهم في مكان
 الوفاة ، فلقد ارختلفوا فيه رأيين ، فقال البغدااد(ي في إلحدى روايتيه:

ّنه توفي ببغدااد( ّنه توفي في طريق مكــة1أ  ) أما الرأ(ي الرخر ذكر أ
 ) وكذلك جاء فــي المعــاني للفــراء ، وتــابعه2كما جاء في الوفيات(

السمعاني وغيره ممن قال كذلك�. 
ــوفي ّنه ت  وإشارة إلى الرأ(ي الرخير نجد أن من الرواة من أبان أ
 بطريق مكة ، لكنه لم يوضح ما إذا كــانت الوفــاة فــي الــذهاب أم
 العوادة ؛ لكنــي وجــدت فــي كتــابه المعــاني أّن وفــاته فــي طريــق

ــد النصــار(ي(3عــوادته مــن مكــة( ــر  ألحم ًل مــن بحــث4) ، وذك  ) نق
 ) نحــو)9101مخطوط ليحي الخشاب بكلية آاداب القاهرة (رقم (

ّنه توفي في طريقه إليها�. أ
 والراجح أّن وفاة الفراء كانت في طريق عوادته مــن مكــة ؛ لّن
 ألحمــد يوســف نجــاتي ، ومحمــد علــى النجــار وهمــا محققــا كتــاب
 المعاني للفراء قد نصا على أّن وفاته في طريقه في عــوادته مــن

هـ) ، والله أعلم�.207مكة سنة( 

181 – ص 14- البغدااد(ي - تاريخ بغدااد –مج1
181- المصدر نفسه – ص 2
10–  ص 1-  الفراء - معاني القرآن – ج 3
152- النصار(ي -أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص 4
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المبحث الثاني

عصر الفراء

 ادرج البــالحثون أن يقــدموا فــي بدايــة بحــوثهم العصــر الــذ(ي
ًا  عاش فيه من يترجمون له ، والهتمــام بمجريــاته و ألحــواله تورخيــ
 لادراك العوامل المكونة لشخصــية الاديــب عــن طريــق الظــروف
 المحيطة بــه ، لكننــي رخــالفت هــذا النمــط المــألوف و ادونــت هــذا
 العصر في المبحث الثاني من الفصل الول لنني أر(ي أّن التعرف
ًا�.�.�.الــخ" هــو النســب ًا و نســب ًا ومولد  على ترجمة الشخصية "اسم
ًا بالبدء به ومن ثــم الخــوض فــي ألحــوال لحيــاته الرخــرى ، لّن  ترتيب
ًل ، ثــم ًا إلــى معرفــة اســم الشــخص أو  النفس النسانية تتوق ادايئم

الذ(ي يليه من أرخبار�.
 قد أوجزت الحديث في هــذا المبحــث ، لّن الهــدف منــه هــو
 إلقاء الضواء على عصر الفراء ، وهـذا المبحـث ليـس فيـه مجـال
ّنه يعتمد على كتب التاريــخ العامــة آنــذاك ،  للضافة أو البداع ، إذ أ
 وهي قد ل تختلف في سرادها من كتاب إلى كتاب ، لــذا ارختصــرت

ًا على بعض اللمحات�. مركز
:المطلب الول:الحياة السياسية

 عاش الفراء في العصر الذهبي للدولة العباسية ،فقــد ولــد فــي
 رخلفة أبي جعفر المنصور ، وتوفي في رخلفة المأمون ، لحيث تمثل
ِقيســت بِحقــب  تلك الحقبة الزمنية فــترة اســتقرار نســبي إذا مــا 

مضت�.
 اتخذ العباسيون العراق قاعــدة لملكهــم ومدينــة بغــدااد عاصــمة

 ) التي بناها أبــوجعفر المنصــور علــى نهــر1لدولتهم ، تلك العاصمة(
ــ) وســماها ادار الســلم ، وكــانت ادولــة بنــي145ادجلــة ، ســنة (  هـ

 العباس في باادئ أمرهــا قايئمــة بالكوفــة ثــم انتقــل رخلفاؤهــا بعــد
المنصور إلى بغدااد�.

 بغدااد أقرب في موقعها إلى الكوفة منها إلى البصرة ، ولهذا
 كان للكوفة أثر كبير على الحياة والفكـر والادب فــي بغـدااد�. وقـد
 آثر رخلفـاء العباسـيين ثقافـة الكوفـة علـى ثقافـة البصـرة ،فغلبـوا
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 علماء الكوفة على علماء البصــرة فــي قصــورهم وفضــلوهم فــي
 تربية أبنايئهم ، واشتهر من علماء الكوفة ببغــدااد جماعــة مــن رواة
ــة ــم الخليف ــبي ومعل ــل الض ــال المفض ــة أمث ــاء اللغ  الادب وعلم
 المهــد(ي ، والكســايئي معلــم الميــن ومــؤادبه ، والفــراء معلــم أبنــاء
 الخليفة المـأمون كــذلك اشــتهر فيهــا مـن الكـوفيين أبـو العبـاس

)�.1ثعلب(
ــدت مظــاهر ــدااد العنصــر الفارســي وب ــى بغ ــب عل ــد غل  ق
ــش والادارة ،  الحضارة الفارسية في وضوح و رخاصة في نظم العي
 وفي اللباس وعــاادات النــاس ، فغلبــت القلنســوة الفارســية علــى

العمامة العربية�.
 مدينة بغدااد كان بها الكــثير مــن الــترف والنعيــم و الجمــال ،
 مما لحدا الخطيب البغدااد(ي أن يقول عنها:(( لـم تكـن لبغـدااد فــي
 الدولــة نظيــر مـن جللـة قــدرها وفخامـة أمرهــا ، وكــثرة علمايئهـا
 وأعلمها و تميز رخواصها بعوامها وعظم أقطارها وسعة أطرافها و
 أسواقها وأزقتها ، ومساجدها ، ولحماماتهــا ، وطيــب هوايئهــا ، وصــحة
 ربيعها و ظللها وأفيايئها واعتدال صيفها وشتايئها ، وصــحة ربيعهــا و

)�.2رخريفها))(
 عندما عزم المنصور على بناء بغدااد ألحضر لها المهندســين وأهــل
 المعرفة بالبناء ، ولم يبتدئ في البنــاء لحــتى تكامــل بحضــرته مــن
ّطهـا وجعلهـا مـدورة ،  أهل المهن والصناعات ألوف كثيرة ، ثـم ارخت
 وأمر ببنايئها ثم رجع إلى الكوفة وبعد البناء نزلها مع جنده وسماها

)�.3مدينة السلم(
 فــي هــذه الدولــة العباســية كــانت اللحــوال الدارخليــة تتســم
ًا ُأرخمــدت ســريع  بالهدوء ، وأرخرى بــالفتن ، وبعــض الحــوااد ث الــتي 
ًا  كحوااد ث العلويين والخوارج وكان المناخ السياســي يتســم ألحيانــ
 بالمكايد والضطرابات ، فالصراعات بيــن العــرب والفــرس تشــتد
ــية ًل ، وعلى الرغم من أّن الدولة العباس  كلما وجدت إلى ذلك سبي
 قامت على أكتاف الفرس إل أّن الخلفاء العباسيين كانوا يلحظون
ًل كما لحد ث  نزعة السيطرة من جانب الفرس فينقضون عليهم قت
 مــع أبــي مسـلم الخراسـاني وأبـي سـملة الخلل والبرامكـة ومـا

13 محمد زغلول سلم- دراسات في الدب العربي- ص1
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 الحــرب بيــن المــأمون والميــن إل صــورة مــن صــور النــزاع بيــن
 العرب وبين الفرس ، فكان العرب وراء المين بينما الفــرس وراء
 المأمون ن ولقد راح ضحيتها المين ،"وثورة نصر بن شــيث" ضــد

المأمون رخير نموذج وادليل على ذلك�.
 وقد تنبه الفرس لهــذه الحروبــات وقــاتلوا الدولــة العباســية
ــك ــورة باب ًا لوجه ، كما لحد ث في ث  فيما بعد ، ولحاربوا المأمون وجه

 هـــ ، لحيــث انتصــروا علــى المــأمون فــي بعــض204الخرمي سنة 
 المواقع ، ولم يتمكن المأمون من القضــاء علــى هــذه الثــورة ، بــل
ًا لرخيه المعتصم وأوصـاه بـالحزم والصــرامة فـي تعقــب  تركها إرث

أتباع بابك�.
 ولم تستقر اللحوال إل في زمن المهد(ي والهــااد(ي والرشــيد ،

وهي الفترة التي امتدت لحياة الفراء فيها�.
 ومن الفتن التي عكرت صفو المأمون فتنة أهل بغدااد ضــده
 بقياادة عمه إبراهيم بن المهد(ي ، وانتصار المــأمون عليــه ، وادرخــوله

ًا سنة( )1هـ)�.(204بغدااد فاتح
ًا ـــرلح ـــامعين ومس ًا للط ـــ ـــية نهب ـــة العباس ـــبحت الدول  أص
ّنها تحد ث بين أمراء القاليم في  للصراع ،فكثرت الحروب لدرجة أ
 توسيع النفوذ و بينهم و بيــن مــن يطمــع فــي ملكهــم مــن القــاادة

القوياء�.
 ذكر عبد الستار محمد ضيف ،((إّن الحرب كانت تحــد ث بيــن
 الرخوة لحين يختلفون في تقسيم مــا ورثـوه مـن ملــك أو إمــارة و
ًا على السلطة والســياادة)) كانت تنشب بين الديلم والترك تحاسد

)2.�(
 بالرغم من هذه الضطرابات الــتي تنتــاب هــذه الــدول مــن
 لحين إلــى آرخــر ، إل أّن عصــر المــأمون مــن أزهــي عصــور الدولــة
ــد ًا بالمعرفة ، ولم يك  العباسية ، فقد كان المأمون لحر الفكر شغوف
 يستقر في بغدااد لحتى جعل من مجلسه ندوة علمية كبيرة يتحاور
 فيهــا و يتنــاظر الفقهــاء ، والمتكلمــون و العلمــاء مــن كــل صــنف ،
 وجعل اتصــاله بعلمــاء الكلم وفــي مقــدمتهم ثمامــة بــن أشــرس

ًل2008 هـــ -1429-  جميل عبد الله عويضة – الفراء وأثره في المدرسة الكوفية -1   م – نق
عبر النترنت بتصرف
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 النمر(ي ، وبشر بن غيا ث المريسي ، يعني بالفلسفة وعلوم الوايئل
)1لحتى مهر فيها�.(

 مما تقدم نخلــص إلــى أّن اللحــوال السياســية كــانت تتســم
ــي ــداء ف ــة الع ــن مواجه ــعف ع ــدارخل ، وبالض ــي ال ــراع ف  بالص
 الخارج ،لّن الدولــة تمزقــت إلــى ادويلت يحكمهــا ولة لعبــت بهــم

المطامع وأغراهم ضعف السلطة المركزية في بغدااد�.

:المطلب الثاني: الحياة التجتماعية
 أما الحياة الجتماعيــة فــي العصــر العباســي فقــد امــتزجت
 لحضارتها بالحضارة الجنبية ، وكان أبرزها الحضــارة الفارســية بمــا
 فيها من ترف وإسراف وزينة ومباهج ، واستمتاع بالحياة على نحو

ما كان عليه أبناء الفرس�.
 وتبدو هذه الحضارة واضحة فــي بنــاء بغــدااد الــتي بناهــا المنصــور
ــدايئن ، ــة باســم الم ــى شــاكلة طيســيفون المعروف  مســتديرة عل
 لحاضرة الساسانيين ، واقام فيها قصــره المعــروف بقصــر الــذهب

على طراز قصورهم ذات الواوين الفخمة�.
 أعان العباسيون على هذه الحضارة مــا صــالحب هــذا العصــر مــن
 الثراء والررخاء بوجه عام ، نتيجة الفتولحات التي اتسعت بهــا البلاد ،
 إضافة إلى ذلك صورة البزخ في بناء الــدور والقصــور ، فقــد كــان
 يصل بين الدار والقصر وبين الشــارع أو الــدرب ادهليــز مســقوف
ــاثر  يفضي إلى فناء واسع يسلم إلى القاعة الكبرى أو اليوان وتتن
ــة ،  في الدهليز والفناء غرف متجاورات للسكنى والمرافق المنزلي
 وتصل باليوان بعض الغرف الصغيرة بمـا فيهـا مـن أفنيـة تعلوهـا
 القباب ومجار تحت الرض وبساتين ومــا إلــى ذلــك مــن زرخــارف

ًا( )�.2وتحف ثمينة وأواني مرصعة بالجواهر وهلم جر
 وكانت رخزايئن الدولة يا لها من معين غدق! هي الــتي هيــأت لكــل
 هذا الترف فقد كانت تحمل إليها كميات من الذهب والفضــة مــن
 أطراف الرض ، لحتى أّن المنصور لحين تــوفي رخلــف أربعــة عشــر

ًا من الدنانير وستمايئة مليون من الدراهم�.( )3مليون
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 كما إّن الحياة الجتماعية من لحيث الزواج والمصاهرة قد تغيــرت
 مقاليدها عن السابق ، فتلشت النعرة الجهوية  ، والتعصب القبلــي
 الذ(ي كان يدفع إلــى الــترفع عــن مصــاهرة غيــر العــرب ، فالعصــر
 العباسي لحطــم كــل الحــواجز و الفواصــل فــامتزج الــدم العربــي

بالدم الفارسي وغيره من الشعوب الرخرى�.
ًا من الفسااد والصلح ، مع  أما النالحية الرخلقية ، فكانت مزيج
 وجواد إلحااد وزندقة مسرفة ، وزهــااده مســرفة أيضــا ، وهنــاك ورع
 ناادر كما كان عند إبراهيــم بـن أادهــم ، ورابعــة العدويــة ، ومعــروف
 الكررخي ، وبجانب آرخر  كان مجون فاجر مثلما كان من أبي نواس

)1و أستاذه والبة بن الحباب�.(
 يرى البــالحث أن المجتمــع العباســي ور ث معظــم الحضــارة
ّنق  الفارسية ، وتمثل ذلك في أادوات اللهو ، المجون ، الــترف ، والتــأ
 في الملبس والثيــاب الفارســية ، إضــافة إلــى غنــاء الجــوار(ي فــي
 مجالس الخمر والراجح أّن كل هذا الخضم من الفوضــى العارمــة
ــل ــن قب  في هذا المجتمع ،ربما ساعد على ذلك الحرية المطلقة م

الدولة العباسية ، وعدم تعاملها بالحزم والصرامة�.
 ليس يعنى ما قدمت من لحديث عن الزندقة والمجون يعني
ًل  قد أسلم نفسه لللحااد و ًا منح  أّن المجتمع العباسي كان مجتمع
ّنما شاعا في طبقــة محــدادة  الشهوات – كل – فاللحااد و الزندقة إ
 كان أغلبها من الفرس ، وموجة المجون لم تكسي العامة بــالرغم
ّدتها ، بل كانت رخاصة بالمترفين وبعض الشعراء والمغنيين�. من لح

المطلب الثالث: الحياة العقلية الثقافية:
 كانت الدولة العباسية تمتد من لحدواد الصين وأواســط الهنــد
ــد(ي ــط الهن ــن المحي ًا ، وم ــ ــي غرب ــط الطلس ــى المحي ًا إل ــرق  ش
ًا ، وبــذلك كــانت ًا إلى بلاد الــترك والصــقالبة شــرق  والسوادان جنوب
 تضم بجانبيها بلاد السند ورخراسان ومــا وراء النهــر منهــا العــراق ،
 وهي أوطان كثيرة ، وكان يعيش فيها منــذ القــدم شــعوب متباينــة
 في الجنس واللغة والثقافـة ، وهـذه الشـعوب المختلفـة امـتزجت
ًا بالعنصر العربي لحتى غدت كأنها جنــس والحــد ، فهــذا ًا قوي  امتزاج
 المزيج شكل رابطة تشبه رابطــة الــدم و اللغــة لحــتى أّن العربيــة
 ملكــت ألســنة النــاس وقلــوبهم فــي جميــع النــوالحي ، وقــد أقبــل
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ًل منقطع النظير ، فقــد اكبــوا علــى تعلــم  الفرس على التعّرب إقبا
ــولهم ــبير عــن عق ــا واتخــذوها وســيلة للتع ــتى أتقنوه ــة لح  العربي
ّتاب و الشــعراء منهــم و  ووجدانهم لحتى أصبح جمهور العلماء والك
 أقبلوا – أ(ي الفرس – على ادرس الشريعة السلمية ، ويمثــل هــذا
 الجانب أبو لحنيفة وتلمذته ، واقبلوا على تــدوين العربيــة وأصــولها
 النحوية ،على نحو ما هـو معـروف عـن ســيبويه ، والفـراء ، فــأغلب
ــة ــا الهندي ــة  وأبرزه ــى العربي ــولت إل ــد تح ــدة ق ــات الواف  الثقاف
 والفارسية واليونانية ، وكانت الثقافة الفارسية الشعبية أبعد تــأثيرا
 في هذا العصر ،فقد ادرخـل جمهـور الفـرس فــي الســلم واقتبـس

ًا من صور لحياتهم الحضارية ( )�.1العرب كثير
 أما الحركة العلمية في هذا العصر فقد نهض التعليم نهضة واسعة
ّلم النشء يبدأ بالكتــاتيب يتعلــم مبــاادئ القــراءة والكتابــة  فكان تع
ــن ــا م ــروض وغيره ــو والع ــم والنح ــرآن الكري ــور الق ــض س  وبع

)�.2العلوم(
 وأما من كان يعلم أبناء الخلفاء والوزراء والبيت العباسي ، والقوااد
 والسراة فقد كانت تعرض لهم رواتب كبيرة نذكر منهم الكســايئي
 معلــم الرشــيد وابنيــه الميــن والمــأمون وقطــرب مـؤادب الميــن

ًا�.( )3والفراء معلم ابني المأمون أيض
 في ذلك العصر ، وتلك البيئات ذات الشعوب المتباينة ولــد الفــراء
ــر الــذ(ي  ومات وقد رأينا مدى تأثيره في هذه الجواء بعلمــه الغزي
ًا تطور الــدرس النحــو(ي وتيســيره  أادهش به الجميع ، لحتى بان جلي

لدرجة أّن الصغار كانوا يفهمون نحوه�.

 وكانت الحركة العلمية في ذلك العصر في تقدم ورقـي ، والراجـح
 أّن السبب الساسي في تقدمها هو الهتمام الشديد بالعلماء مــن
ــأاديب أولادهــم و ــونهم لت  قبل الخلفاء والمراء ؛ لّن معظمهم يجلب

تعليمهم�.

 89ة عشر – ص 4شوقي ضيف – تاريخ الادب العربي-  ط  1
90-ص14 المصدر نفسه- ط2
14-المصدر نفسه- ص3

43



المبحث الثالث
تجوانب الفراء العلمية

:المطلب الول:عقيدته
 ذهب بعض المؤررخين إلى أّن الفراء من أهــل الســنة ، ورأى
ــه ّن ــالث أ ًل إلى العتزال ، في لحين رأى فريق ث ّيا ّنه كان م  آرخرون أ
ًل عن الزهر(ي ، على أّن الفــراء  من الشيعة ، فقد قال النصار(ي نق
 من أهل الســنة ، وقــوله: (وكــان مــن أهــل الســنة ، ومــذاهبه فــي

)�.1التفسير لحسنة) (
 أما أصحاب الــرأ(ي الثــاني وهــم الجمــع الغفيــر ، فــبررت أّن

ًل إلى العتزال ، ومنهم القفطــي( ّيا  ) ، يقــول: (وكــان2الفراء كان م
ًل إلى العتزال) وكــذلك قــال صــالحب معجــم الادبــاء أو  الفراء ميا
ًا يميــل إلــى العــتزال ، وكــان يتفلســف فــي  كــان الفــراء متكلمــ

 ) "و أشــار ســلمة بــن3تصانيفه ويستعمل فيهــا ألفــاظ الفلســفة(
ًل:4عاصم وهو من تلميذ الفراء وألحد رواته في مقدمة كتابه(  ) قايئ

)�.5(إّن الفراء يميل إلى العتزال)(
 أما الفريـق الثـالث فقـد قـال  النصـار(ي:(لــم يتعـرض ألحـدا مـن
 المترجمين القــدماء لتشــيع الفــراء ، وأول مـن أشــار إلــى تشــيعه
 "الشيخ أغا بزرك الطهراني" صالحب كتاب "الزريعة إلى تصــانيف

ًا العاملي في أعيان الشيعة" وكلهما متأرخر( ))�.6الشيعة" وأيض
 تضاربت أقوال المؤررخين من قدامي ومحدثين لحول عقيــدة
ّننــا  الفراء ، وكل هذه الراء السابقة يرجع أن  تكون صايئبة بــدليل أ
ــاه ، "نســيج ولحــده" كمــا جــاء ذلــك  علــى لســان المتكلــم  عرفن
 المشــهور ثمامــة بــن الشــرس ، تحــت مطلــب "صــلته بالخلفــاء
 والمراء" وهو أ(ي– الفراء – بورعه المتدين وعقليته المتزنة قد ل
ــذه  يتقيد بمذهب ادون الرخر ، لذا فقد يدين بمذهب العتدال بين ه
ّنه قد يتخير ألحسن ما في المذاهب ما يليئــم  العقايئد الثل ث وأرى أ

طبيعته المتدينة الورعة�.

70- النصار(ي - أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة – ص 1
13 – ص4 - القفطي - إنباه الرواة – ج 2
620 – ص 5- الحمو(ي- معجم الادباء – م 3
7 – ص 1- الفراء- معاني القران –ج 4
70 -النصارى-ابوزكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة- ص 5
620- ص5 الحموى- معجم الدباء- مج6
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 أكثر الراء المرجحة عند(ي وأميل إليهــا رأ(ي مــن يقــول "إّن
ًا يميــل إلــى العــتزال ، وكــان يتفلســف فــي  الفــراء كــان متكلمــ
 تصانيفه ويستعمل فيــه ألفــاظ الفلســفة ، ادليــل ميلــي وترجيحــي
ّنه نص وأشار إليه "سلمة بن عاصم ، وهــو مــن أكــثر  لهذا الرأ(ي ل

ًا بالفراء ، بل من أشهر رواته وأقرب تلميذه�. الناس لصوق
 وأوضح ادليل يبين ميل الفراء إلى المعتزلة فيمــا يرويــه أبــو

َلــى): "في قول اللــه تعــالى: 1العباس ثعلب فيقول( ِإ َوى  َت  ُثــّم اْســ
َواٍت�.�.�.) ــَما َع َس ْب ــ ُهّن َس ّوا ــ َفَس ِء  ــَما ــال الفــراء: "وأصــحابنا)2الّس  ق

 يقولون أقبل عليها و آرخرون يقولون" استولى ، فكأّن الفــراء كــان
ًا في هذا لحيث يقول وأصحابنا يقولون اقبل عل ــليمعتزلي  ها ، والقايئ

بالقبال هم المعتزلة"�.

:المطلب الثاني: عقليته
 أما عقليته فقد منحــه اللــه ذاكــرة علميــة ذات ســعة كــبيرة
 جمعت علم الكوفيين وعلم البصـريين ، وفـوق هـذا فهـو ذو عقـل
ًا لم يأرخذ بيده نســخة  كبير ، كان قو(ي الحفظ أملى كتبه كلها لحفظ

)�.3والحدة ، إل في كتابين وهذا اللم قاله اكثر العلماء فيه(
 ويتضح اثر هذه العقلية الحافظة في تأسيس مــذهبه وآراءه

ًل�. المبتكرة ، سيأتي الحديث عن ذلك مفص
 كان الفراء قــو(ي الحفــظ ، ل يكتــب مـا يتلقــاه عــن الشـيوخ
ّوف معنــا ًء بحفظه ،ويقول ابن الّســر(ي: ((كــان الفــراء يطــ  استغنا
 على الشيوخ ، فما رأينا أثبت سواداء في بيضاء قط  ؛ لكنــه إذا مــر
ــال ــة ق  له لحديث فيه شيء من التفسير أو متعلق بشيء من اللغ

ّنه كان يحفظ ما يحتاج إليه))�.( )4للشيخ ، أعده علي ، وظننا أ
 وبقيت له قوة الحفظ طــوال لحيــاته ، و قــد بلــغ الفــراء فــي
ــوفيين  العلم المكانة السامية والغاية التي ل بعدها ، وكان إمام الك
 بعــد الكســايئي ، ويــبين مبلــغ عقليتــه فــي العلــم قصــة ثمامــة بــن
 الشرس المعتزلي عندما كان الفــراء يــتراداد علــى بــاب المــأمون

ّبهة أاديب�.�.))( ُأ )�.5لحتى لقيه ثمامة فقال عن الفراء: ((فرأيت 
25- ص -1- الفراء- معاني القران – ج 1
29- سورة البقرة – الية 2
9 –ص1 الفراء-معانى القران –ج3
9- ص 1- الفراء- معاني القرآن – ج 4
9 المصدر نفسه-ص5
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ّنه يجــر(ي  وللفراء مع الرشيد قصة ، إذ لحن أمامه واعتــذر بــأ
)1على أساليب العامة ، ولهجة الحديث ، ول يتكلف العراب�.(

ــا  وفي صحة رايه في كثير من المسايئل ، ورجالحة عقله ، رأين
 أّن الخليفــة المــأمون أمــره بجمــع أصــول النحــو ومــا ُســمع عــن

العرب�. 

: المطلب الثالث: ثقافته
 كانت بغدااد في ذاك الزمان مليئة بالعلم والعلماء بل كــانت
ًا لكل طالب علــم مثــل الفــراء الــذ(ي كــان يتنقــل مـن ًا رخصب  مرتع
ًا عــن علــوم المعرفــة ، والتقــى بعــداد مــن  مكــان إلــى مكــان بحثــ

الشيوخ والساتذة ، وقد أرخذ عن كثيرين منهم�.
 كان الفراء واســع الثقافــة ، متعــداد جــوانب المعرفــة ، وذلــك
ًا  بفضــل عقليتــه الذكيــة وبهــذه الثقافــة العاليــة كــان الفــراء ملمــ
ــن  بمعظم جوانب العلم والمعرفة ، ويظهر ذلك من كلم ثمامــة اب
 الشرس لحيث قال: (( جلست إليه ، ففاتشته في اللغــة ، فوجــدته
ــدت ًا وفاتشته في النحو فوجدته نسيج ولحده ،وعن الفقه فوج  بحر
ًا ، ًا ، وبالطب رخــبير ًا بارختلف القوم ، وبالنجوم ماهر ًا عارف ًل فقيه  رج

ًا�.�.�.))( )�.2وبأيام العرب وأشعارها لحاذق
 مــن كلم ثمامــة أعله ، يبــدو أّن طــابع التخصــص فــي ذلــك
ّنــه  العهد لم يكن له شأّن كما هو اليوم ، فأرجح من هذا المنطلق أ
 ربما كانوا يحبذون الشخص الذ(ي كان يلــّم بكــل فنــون المعرفــة ،
 والفراء كان قــد أجمــع كــل هــذه الثقافــات بكــل تخصصــاتها مــن
 فارسية وعربية وغيرهما ،لحتى ظهــر لــه ذكــاء متفــراد وســع شــتى

ادروب العلم المختلفة�.
 وأشهر مواراد هذه الثقافة لدى الفراء هــي: القــرآن الكريــم
ّلف في ذلك كتابه "معاني القرآن" وأيضا الحــديث الشــريف  وقد أ
 والشعر العربي ، وغير ذلك مــن المنــابع العلميــة الســايئدة آنــذاك ،
 وشأنه شأن معاصريه في ذلك المنحى ، لكنه يتميــز عنهــم بطــابع

رخاص هو ذكايئه الذ(ي جمع معظم الثقافات في ذلك الحين�.

620- ص5-الحموي- معجم الدباء-مج-  1
 19 – ص4- القفطي- إنباه الرواة – ج 2
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المطلب الرابع: شعره:
 ): ((ولــم يــؤثر مــن1(0يقــول القفطــي فــي ترجمــة الفــراء

 شعره غير هذه البيات ، رواها أبــو لحنيفــة الــدينور(ي عــن الطــوال
ًل ))( ):2قايئ

ًا جريِب من الرِض     **    له  تسعٌة   من   الُحّجاِب( )3يا أمير
ُيحجُب فيِه   **    ماسمعنا بحاجٍب  في ًا في الِخراِب   جالس

رخراِب
ّاد ُيطيق ر ِني لَك العيوُن بباٍب      **     ليس مثلي   لن ترا

الِحَجاِب

 13 – ص4-  المصدر نفسه – ج 1
 243- هو محمد بن عبد الله الطوال  ، من أهل الكوفة والحد أصحاب الكسايئي – توفي سنة 2

13-ص 1هـ -انظر المعانى للفراء- ج
- ص14- والبغدادى تاريخ بغداد- مج 13-ص1-  الفراء- معانى القرآن- ج4 - البيات  للفراء- انظر القفطى- انباه الرواة- ج3

155.
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الفصل الثاني
أثره في تطور الدرس النحوي

وبحنو(ي علي مبحثين على النحو التالي:
 آراء الفراء وأثرها في تيسير النحوالمبحث الول:

المصطلحات النحوية عند الفراءالمبحث الثاني: 
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المبحث الول
آراء الفراء و أثرـها في تيسير النحو

:المطلب الول: آراؤه النحوية
 الفراء شخصية متفرادة فى العلم فعندما اطلعت على كتابه
ّنــه ًا مــع أ  "معاني القرآن" رأيت أّن معظم ما فيه يكااد يكــون نحــو
 كتاب مخصص للتفسير وهـذا  فيـه ادليـل علـى أّن لـه آراء كـثيرة
ــض  تخص النحو متفرقة في بطون الكتب ، وما وقفت عليه من بع

آرايئه على النحو التالي:
 من الراء التي نسبت إليــه صــراحة، مــا تجــاء فــي بــاب

النداء.
  المنــاادى المعــرف المفــراد مــبيني(( إّن الســم: قال الفراء

 على الضم وليس بفاعل ول مفعول فتمسك بأن قــال: (( الصــل
 ) ، وكذلك تناول الحديث في رافــع1في النداء أن يقال: "يا زيداه"(

 ) والقــول2الفعــل المضــارع وهــو التجــراد مــن الناصــب والجــازم(
ــس( ــدأ3باســمية "نعــم وبئ ــاب الســماء الســتة ، والمبت  )" ، و(( وب

ّنــه أادلــى برأيــه فــي الحــروف الــتي  والخبر ، وكان و أرخواتها ، ثــم إ
 تشبه ليس  في عملها مثل " إّن ولت " وشرح باب إّن وأرخواتهــا
 و تنــاول جزيئياتهــا وبــاب الفاعــل ، ونــايئب الفاعــل ، و الشــتغال و
ــاب ًا فل تنازع ، وب ّنه فاعل الثنين مع  التنازع ، وفّض هذا الشكال بأ
 المفعول وجعل القول فيه ينصب المفعــول المفــراد وتحــد ث عــن
ــه  تعد(ي الفعل ولزومه ، و أبان أّن اللم قد تدرخل على المفعــول ب
ِادفكم" "ورادف لكم " و نقدتها مايئة ، و نقدت لهـا مايئـة ،  فنقول " ر
 وشكرته ، وشكرت له ، كمــا تنــاول " الحــال" و الضــافة ولحــروف
 الجر ، والتوابع: مثل النعت والتوكيد و البدل" ويســمى الترجمــة "
 والعطف ، إلى غير ذلك مـن قبيـل الدراسـات النحويـة كلـه مثـل:

)�.4الستثناء والتررخيم والممنوع من الصرف))(

 1 - عبده الراجحي – ادروس في المذاهب النحوية– ادار النهضة العربية للطباعة والنشر – ط1
�.136 م – ص 1979 نوفمبر 2 هـ - تشرين 1400م –بيروت قرة محرم 1980

 �. 221- المصدر نفسه – ص 2
  – ادار2 - ابن عقيل – شرح بن عقيل علي الفية  ابن مالك – تحقيق – ح: الفارخور(ي – ج 3

 �.171 م – ص 1977 هـ -1417- 5الجيل بيروت – ط
 417- النصار(ي - ابوزكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص4
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ـــانه هـــو الحـــديث عـــن بعـــض أراء الفـــراء  مـــا ســـبق بي
ًا  النحويـة ،وكتــابه( معــاني القــرآن) يكـااد يكـون جـل مـا فيــه نحــو

 ") 1(وتوجيهات إعرابية ،ومـن قبيــل الدراسـات النحويـة بـوجه عـام
ًا ببعـض الراء فـإّن  لـه ًا في النحو ومتفراد  ومثلما كان الفراء بارع
ًا بــالنحو ،  أيضا أسهم وافرة في علــم الصــرف الــذ(ي كــان ممتزجــ
ًا (( ومن صــرفياته الحــديث فــي صــيغة "  ومن ثم تفراد عنه مؤرخر
َفعل " ، و"فيعل" ، و "فعفع "و" فنعــّل " ، و "فعلــل " ،  َفعلل" و" م
ــل المضــعف وأســماء ــن الفع ــة "و الحــديث ع ــل"  ، "وفعل  "وُفع

)�.2الصوات و تدارخل اللغات))(
ــراء  بهذه الشارات النحوية والصرفية السابقة أقول: إّن الف
 قد ترك لنا ثروة علمية ضخمة تعتبر بمثابة تيسير وتسهيل وتطور

ًا�. فى إصلح الدرس النحو(ي و اللغو(ي مع
: المطلب الثاني: أثره في تيسير النحو

ّنــه كــان  التيسير من سجية الفراء في نحوه ورُخلقــه ورأينــا أ
ًا إلى النفوس ، مما جعل ابن الجهم يقول في رثاءه�. محبب

ّلفُه   الفراء   في ِو التمْس علَم ما     **       أ  يا طالَب النح
ِه( )3نحو

 وقد للحظ جماعة هذا التيسير في مجلسه عندما كان يملي
ّهل النحــو  كتابه "المعاني" لعمر بن بكير ، و قد ُشــوهد الفــراء يســ
 للدارسين لحتى ليكااد يفهمه الصغار ،قال ابن النديم: "وعندما كـان
 في المجلس الثــالث عنــد إملءه للمعــاني ، قــال بعضــهم لبعــض:

ّلم النحو الصبيان))( ُع )�.4((إن ادام هذا على هذا 
 وكما رأينا أّن التيسير صفة من صفاته و ســجيته فــي النحــو
ّنــه الرجــل الول الــذ(ي ألهــم ابــن مضــاء  فقد أثبت له النصــار(ي أ
 القرطبي ليجااد نظرية العامل التي ادعا اليها إلى إصــلح النحــو و
 تيسيره ، وقال النصار(ي)) وما ابن مضاء إل صورة مــن الفــراء ، و
ّنه أرخذ آرايئه ونسبها إلى نفسه ادون أن يشير إلى صالحب الفضل  إ

) ، ومن هذه الراء ما يلي:5فيها(((

417 - المصدر نفسه – ص1
 �. 418 -417 - المصدر نفسه – ص 2
 1- والمعــانى للفــراء- ج180-ص6 -البيت لبن الجهم – أنظر: بن رخلكان- وفيات العيان-مج3

14–ص
105 هـ -طباعة الحاج مصطفي محمد – ص 377 - ابن النديم – الفهرست – شعبان 4
  425 - النصار(ي- أبو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص5
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 - أّن ابن مضاء يرى ما رآه الفراء في باب الشــتغال مــن جعــل1
ًا أكرمتــه"  الســم المتقــدم المنصــوب فــي مثــل قولــك: " محمــد
ًل بـه للفعـل نفسـه ادون لحاجـة إلـى تقـدير عامـل محـذوف  مفعو
ــا ًا ، يفسره المذكور ، وفي هذا المسلك تيسير علينا ورالحة لن  وجوب
 من فكرة العوامل المحذوفة كمــا يقــول  شــوقي: (( وليــس هــذا
 كل ما يريحنا منه ابن مضاء في إلغــاء فكــرة العوامــل المحذوفــة
ــل ــة العوام ــاة لدراس ــا النح ــثيرة فتحه ــرى ك ــواب أرخ ــاك أب  فهن
المحذوفة ، يريحنا منها ابن مضاء ، وعلى رأســها بــاب الشــتغال))

)1.�(
 يقول النصار(ي (( ومن هنا يتبين لنا أّن الفــراء ســبق ابــن مضــاء

)2إلى إلغاء نظرية العامل بعدة قرون))�.(
 - من إلغاء نظرية العامل رأ(ي الفراء في متعلق الظرف والجــار2

 والمجــرور فقــد ألغــي هــذه المتعلقــات وأعطــي الظــرف والجــار
 والمجرور نفس الوظيفة التي تؤاديها المتعلقات ، وابن مضاء أرخــذ
ّاد  هذا الرأ(ي ادون أن يشير إلى صــالحب الفضــل فيــه بــل تبنــاه و ر
 على البصريين ، وكأنه من مبتكراته فقال في تقريــر نظريتــه فــي
 أّن الظرف والجار و المجرور يفيدان نفــس المعنــي الــذ(ي يفيــده
 المتعلق:"ولشك إن هذا كله كلم تام مركــب مـن اسـمين اداليــن
 علي معنيين بينهما نسبة ، وتلك النسبة ادلت عليها"في(( ول لحاجة

) �. 3بنا إلى غير ذلك))(
 وتناول شوقي ضيف كلم بــن مضــاء فوضــحه رخيــر توضــيح
 لحيث قال: (( أما الجانب الثــاني ، (الــذ(ي يريحنــا فــي النحــو) وهــو
 لحذف العوامل فقد ناقشه ابن مضاء في متعلقات المجـرورات إذ
 للحظ أّن زعــم النحــاة فــي مثــل: (( زيــد فــي الــدار )) أّن الجــار
 والمجرور متعلق بمحذوف تقديره مستقر أو اســتقر وهــو الخــبر ،
 زعم ل اداعي له ، إذ يكفي أّن نقول أّن الجــار والمجــرور رخــبر ، ول
 اداعي لهذا التمحل ، وهذا نفسه ينبغي أّن نطبقه على الظــرف فل
 نعلقه بمحذوف كما يصنع النحاة ، بل نعطيــه هــذه الوظيفــة الــتي
 يؤاديها فمثل (( زيد عندك ، ليس عنــدك معلقــة بمحــذوف تقــديره

 425 -المصدر نفسه-ص1
425- المصدر نفسه-ص2
 - ابن مضاء – الراد علي النحاة– تحقيق محمد لحسن محمد –ادار الكتــب العلميــة – أسســها1 3

23 م – بيروت –لبنان – ص 1971محمد علي بيضون سنة 
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 مســتقر وهــو الخــبر ، بــل هــي نفســها الخــبر ول لحاجــة بمحــذوف
ًا  تقديره مستقر وهو الخبر بل هي نفسها الخــبر ول لحاجــة مطلقــ

ًل في الجملة تدل عليه))( )�.1لن نحد ث تأوي
  - يقرر الفراء إمكان العطف فيجوز جزم الفعل الثاني إذا جعلنا3

 الحرف للعطف ، فيتبعه ابــن مضــاء ، يقــول الفــراء: ((ويجــوز فيــه
ّنه نسق في اللفــظ(  ) )) ثــم يجيــء ابــن مضــاء فيجــوزه2التباع ،ل

ًا ، لحيث يقول(( وهذه المواضع التي ينصب فيها مــا بعــد الفــاء  أيض
ًا فيؤذيه ))  منها مايحوز فيه العطف ، مثل ذلك(( ليشتم عمرو زيد
 إن نصــب كــان المعنــى وان جــزم (يــؤذيه) وعطــف علــى قــوله:
 (( يشتم)) كــان المعنــى فــإّن " الشــتم يــؤذيه" أ(ي مــن شــأنه أن
ــارة  يفعل ذلك " وقد لخص شوقي ضيف كلم ابن مضــاء فــي عب
 مركزة لحيث قال على لسانه: (( ومــن الممكــن أن نجــزم الفعــل

)�.3الثاني إذا جعلنا الفاء للعطف ))(
 والفراء في جانب إلغاء نظرية العامل شرح مبدأ " الصــرف
ًل يقــول: (( فــإن  أو الخلف" ، والصــرف يعنــي بــه النصــب متســايئ
 قلت" ما الصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفــة علــى كلم فــي
 أوله لحاادثة ل تســتقيم إعاادتهـا علــى مـا عطــف عليهــا ، فــإذا كــان

كذلك فهو الصرف ، كقول الشاعر: 
ْأتَي مثلُه   **    عاٌر عليَك إذا فعلَت عظيُم( )4ل تنَه عْن رُخلٍق و ت

ّنه ليجوز إعاادة " ل" فــي " تــأتي مثلــه" فــذلك ســميت   أل ترى أ
ًا ولم يستقم أن يعااد الحااد ث الــذ(ي قبلــه )) ًا ، إذ كان معطوف صرف

)5.�(
 وفي موضــع آرخــر يقــول الفــراء: (( و الصــرف أّن يجتمــع الفعلن
 بالواو"�. أو " ثم" أو " الفاء" أو " أو" ، وفي أوله جحد أو استفهام ،
ُيكــّر فــي العطــف ، ًا أن   ثم ترى ذلــك الجحــد أو الســتفهام ممتنعــ

)�.6فذلك الصرف))(
 بكل هذه الراء السالفة قــال النصــار(ي :(( إّن الفــراء كــان
ًا تمام الادراك لهذه النظرية التي أتي بها ابن مضاء فيما بعد  مدرك

 �.  426- النصار(ي- أبو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص1
 �. 235 –ص 1- الفراء- معاني القرآن –ج 2
  428- النصار(ي- أبو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص3
.429- النصارى ومذهبه في النحو واللغة –ص 33- ص1 - البيت قائله محهول- انظر : الفراء- معاني القرآن –ج4
 33 –ص 1- الفراء- معاني القرآن – ج 5
 33 – ص 1- المصدر نفسه- ج6
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ًا للتيسير ًا واسع  ادون أن يشير إلى صالحبها الول وقد وجد فيها باب
)�.1يمكن استغلله في كثير من أبواب النحو))(

:يالمطلب الثالث: دوره في تطور الدرس النحو
ًد في ادراستهم و   ًا جدي ّتبع نحاة بغدااد بصفة عامة نهج ا

 مضنفاتها النحوية    ويقوم  هذا   النهج   على  النتقاء من آراء   
المدرستين ،  البصرية  و الكوفية 
ًا ، و كان من أهم ماهيأ لهذا التجاه الجديد ، أّن أوايئــل النحــاة  جميع
 تتلمذوا علــى يــد المــبراد وثعلــب ،لحيــث إّن المــبراد مــن المدرســة
 البصرية " وكان وقتها ببغدااد يحاضر الطلب فــي النحــو واللغــة" ،
 وسرعان ما اصطدم بثعلب زعيم مدرسة الكوفة لعصره ، وكثرت
ًا على صالحبه لقــدرته ُكتب له فيها التفوق ادايئم  بينهما المناظرات و
ًا مــن  على الجدل وإلحكامه للحجة ولحســن بيــانه ، ممــا جعــل كــثير

)�.2تلميذ ثعلب يأتون إلى  لحلقته(
ْين " المــبراد و ثعلــب" نشــأ جيــل جديــد مــن ّي ِو  وبهذين النحــ
ــالتعمق فــي مصــنفات ــي ب  النحــاة يحمــل آراء مدرســتيهما و يعن
ــالتعمق فــي ــي ب  أصــحابهما ،والنفــوذ مــن رخلل مدرســيتهما ويعن
 مصنفات أصــحابها ، يحمــل آراء مدرســتيهما ويعنــي بــالتعمق فــي
 مصنفات أصحابها ، و النفـوذ مـن رخلل ذلـك إلــى كـثير مـن الراء
ُأطلــق علــى هــذا الجيــل اســم المدرســة  النحويــة الجديــدة وقــد 

البغداادية�.
ــى آراء ــل إل ــه المي ــب علي ــل مــن يغل  وكــان مــن هــذا الجي

 ) ، وكــان الفــراء3البصريين ، مثل الزجاجي ، ثم أبــوعلى الفارســي(
ــه ، وقــد  يختار لنفسه من آراء البصريين والكوفيين  ما يوافق عقل
ًا - رخاصــة ًا بايئنــ  بدأ يأتي بآراء تختلف عــن أراء المدرســتين ارختلفــ
 المدرسة البصرية – عندما رخالفها في أصول أربع مسايئل أساسية

):4وهي(
 -عدم تفرقته بين ألقاب العراب والبناء ، والبصرة فصلت بينهما1

ًا لللقاب التي يتبعها التنوين�. تمييز

33-  ص1 المصدر نفسه- ج1
 �.124 -123- شوقي ضيف- المدارس النحوية – ص2
 - الظاهرة النحوية عند الزمخشــر(ي مــن رخلل كتابــة (الكشــاف ) – ماجســتير للطالبــة الريــل3

 م– مكتبــة الدراســات العليــا – جامعــة2003بابكر عثمان – إشـراف  عبــد النـبي محمـد علـي -
�.37النيلين– ص 

 �.43- شوقي ضيف- المدارس النحوية –ص4
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ّنــه أصــل فيهــا كالســماء ل2  - قال الفراء في إعراب الفعال ، و أ
ّنه أصل في السماء فرع في الفعال�. أ

 - الفعــال وأقســامها ، البصــريون يقســمون الفعــل القســمة3
 المعروفة إلــى مــاض و مضــارع وأمــر والفــراء ،وتبعــه الكوفيــون ،
 فقسمه إلــى مــاض و مضــارع وادايئــم ، وهــو ل يريــد بالــدايئم فعــل

ّنما يريد اسم الفاعل�. المر ، وإ
 بهذه الراء وغيرها من المصنفات التي ألفها الفــراء بغــرض
 العلم و التطور فــي الـدرس النحـو(ي والتوسـع فيـه ،إســتمر يـأتي
 بآراء تختلف عن سالفيه لحتى تفراد عنهم فــي منهجــه علــى تغييــر
ــذه ــيبويه ، وه ــل وس ــعها الخلي ــتي وض ــة ال ــطلحات النحوي  المص
ّادت إلى وضــع  المصطلحات والراء بمثابة اجتهااداته الخاصة التي أ
 النحو الكوفي في صــورته النهايئيــة الــتي تقــوم علــى الخلف مــع
 نحاة البصرة ،هذا يعتبر تطــور واضــح فــي إصــلح النحــو وتيســيره
 بإضافة آراء جديدة ويبقي ادافع القراءات بجانب القياس والسماع
ّنـه ألـف  والتفلسف الساس في تطوير الـدرس النحـو(ي ، بـدليل أ
ًا وتوجيهــات  كتابه (المعاني) الذ(ي يكــااد يكــون معظــم مــافيه نحــو

إعرابية�.
ــطلحات ،  وسلك الفراء مسلك البتكار والتغيير في كثير من المص
 لحيث تنبه ، إلى أقسام الكلم ليســت محصــورة فــي الثلثــة الــتي
 افترضها المناطقة على النحــو العربــي فــأتى بقســم رابــع ســماه

ًا سماه الفعل الدايئم�. (رخالفة) كما أادرخل نوعا جديد
ــراءات والتوســع ًا تطور الدرس النحو(ي بالقياس والق ًا رويد  ورويد
ًا ولحضــرا ــدو في رواية الشعار ، وعبارات اللغة عن جميع العرب ب
 ً ،وهذا ادأب المدرسة الكوفيــة فــي التوســع فــي كــل شــئ ،وتبعهــا
 الفــراء فــي ذلــك ،وهكــذا تطــور الــدرس النحــو(ي إلــى أن تكــون
 المذهب البغدااد(ي الذ(ي نشأ على الترجيح بيــن المــذهب البصــر(ي
ــم تقــف جهــواد الفــراء فــي تطــور النحــو  والمــذهب الكــوفي ول
ــمعها أو ًا له نصيب وافر من الروايات التي س  فحسب ،بل لغة ايض
 رواها بنفسه – ســنتناول الحــديث عــن ذلــك فــي الفصــل الثــالث
 (منهجه في اللغة) – وبهذا يعتبر أّن الفـراء قـد اسـهم فـى تطـور

ًا�. النحو واللغة مع
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المبحث الثاني
المصطلحات النحوية عند الفراء

    المصطلحات النحوية التي استخدمها الفــراء يمكــن أن نصــنفها
إلى ثلثة أنواع:

نوع استعمله كما هو عند البصريين�..1
ًا غير الذ(ي كان عند البصريين�..2 ًا جديد  ونوع وضع له اصطللح
 ونوع ابتكر له الفراء اسم المصطلح كمــا ابتكــر مســماه ،إذ.3

 إّن البصريين ليعرفون أو يعترفون بهذا النوع الجديد ، وهذه
المصطلحات على النحو التالي: 

ــب الول ــن الفــراء:المطل   المصــطلحات المشــتركة بي
:وغيره
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 التنوين أو النون:اصطللحان لشيء والحد ،اســتعملها ســيبويه.1
)�.1في كتابه كما استعملها الفراء في معانيه(

 الهاء يريد بها تاء التأنيث:استعملها الفراء في كتابه المعــاني.2
)2 .�(

 الماضي والمستقبل: يعبر الفراء عـن الفعـل الماضـي تـارة.3
ّنه اتفق مع البصريين في َفعل) ونللحظ أ  (بالماضي) وتارة (ب
 الماضي ، أما المضارع فقد ارختار له لفــظ (المســتقبل ) ،أمــا
 المر فقد اســتعمله فــي معنــاه اللغــو(ي العــام ،أمــا المعنــى
ّنــه يعتــبر فعــل المــر جــزء  الصطللحي فل يكااد يعترف به ل

من المضارع�.
 التصغير أو التحقير: اصطللحان متساويان استعملهما الفراء.4

في معانيه
ُهنيدة) (.5 )�. 3 ،فقال: (إذا لحقرتها وصغرتها قلت 

 اصـــطلحات ابتكرـهـــا الفـــراء تخـــالف اصـــطلحات
البصريين:

  ، يســتعمل الفــراءالعمــاد=ضــميري الشــأن والفصــل.1
  بمنزلة الفعل فيقــول عــن كلمــةح انهاصطلح (العمااد) ويوض

 ) ،إن)4إن كان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك(هو) من قوله تعالى
ًا بمنزلة الفعل نصبت الحق( )) 5جعلتها عمااد

  ، يقول الفراء: (ُوضعت بلى لكل إقرار فــيالجحد=النفي.2
 (أ(ي نفي)ووضعت نعم للستفهام الذ(ي لجحد فيــه ، جحدأوله

ّنها لتكون إل لما في أوله جحد ، قال  (فبلى) بمنزلة (نعم) إل أ
َعـْمتعالى  َن ُلوا  ًا قـا ّقـ ُكــْم لَح ّب َد َر َع َو ُتْم َما  ْد َوَج َهل  َف  ) 6"فبلـى "( 

ُكْملتصلح في هذا الموضع ،أمــا الجحــد فقــوله تعــالى  ِت َيــأ  ألــم 
ِذيٌر َنــ َا  َنــ َء ْد َجا َقــ َلــَي  َب ُلوا  َقــا  ) ولتصــلح هــا هنــا "نعــم")7نــذيٌر 

 أاداة ،وذلك أّن الستفهام يحتاج إلى جواب بـ"نعــم" و" ل " مــا

 �. 43- ص1- الفراء-معانى القرءان-ج1
 �.129- المصدر نفسه -2
 �.439-النصار(ي-  أبو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص3
 �. 200- شوقي ضيف- المدارس النحوية – ص4
 �.200- المصدر نفسه – ص 5
 �.44 - سورة العراف – الية 6
 �.9-8- سورة الملك – اليتان 7
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 لم يكن فيه جحد ، فإذا ادرخل الجحد في الستفهام لــم يســتقم
ٌّقر بالجحــد وبالفعــل الــذ(ي  أن تقول فيه "نعم" فتكون كأنك م

))�.1بعده(
  ،يقــول الفــراء تعليقــا علــىالتبرئة= ل النافية للجنــس.3

َداَل�.�.�.(قوله تعالى  َلجــ َو َق  ُفُســو َل َو َفــَث  َل َر   فــالفراء علــى)2َف
ــث والفســوق ّنه رفع الرف  نصب ذلك كله بالتبريئة إل مجاهد فإ

)�. 3ونصب الجدال ،وكل ذلك جايئز(
  ، يقـول الفـراء فــي المعــاني عنــدالصفة = حروف الجر.4

َعــاتفسير قوله تعــالى  َتراَج َي َهِمــا أن  َنــاَح علي َل ُج  ) يريــد: فل)4َف
 جنــاح عليهمــا فــي أن يتراجعــا و(أن ) فــي موضــع نصــب إذا
 نزعت الصفة ،قال وكان الكسايئي يقول:موضــعه رخفــض ، قــال

ّنه يقصد بالصفة لحرف الجر5الفراء ل اعرف ذلك(  )�. وأضاف أ
)6(في)(

ــراء ليســتعملالفعــل الوااقــع = الفعــل المتعــدي.5   ،الف
 ) يصــطلح علــى7اصطلح (المتعد(ي) ولقــد رأيتــه فــي معــانيه(

ًل: (أوقعــت عليــه الفعــل أو يقـول:  (الفعل الواقع ) فيقــول مث
 (ان توقع الضرب على البعوضة ) و ذلك في قول اللــه تعــالى

.�.�.�.َها� َق ْو َف َفَما  ُعوَضًة  َب ًل ّما  َيْضرَب َمث َيْستَِحي أن  )  )8إّن الله ل
ُيَســّم فــاعله = الفعــل المبنــي.6  الفعــل الــذي لــم 

ِر ،يقول الفراء في قــول اللــه تعــالى: للمجهول ْغيــ ِل ِهــّل  ُأ  َوَما
ِه�.�.�.�. ِب )  (ما) في موضع رفع بما لم يسّم فاعله�.)9الله 

  ،قال الفراء في تفسير قـولالمكني والكناية = الضمير.7
ِه�.�.�.�.الله تعالى: ِثلــ ُتوا بُسوَرة ّمن  ِْم ْأ  ) (الهــاء)  كنايــة عــن)10 ف

القرآن�.

 �.52 – ص 1 - الفراء- معاني القران-ج1
 �.197- سورة البقرة –الية 2
 �.148 – ص 1- الفراء- معاني القران-ج3
 �. 230- سورة البقرة –الية 4
  230- سورة البقرة- الية5
 �. 200- شوقي ضيف - المدارس النحوية –ص 6
  �. 41 – ص 1- الفراء - معاني القران-ج7
 �.26- سورة البقرة –الية 8
�.  3- سورة المايئدة – الية9

 �.23-  سورة البقرة –الية 10
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ــراءالحشو واللغو والصلة = حروف الزيادة.8   ،ارختار الف
ــو ) مصطلح الصلة على لحين ارختار البصريون مصطلح (الحش

ًا لحتى الن�. غير أّن مصطلح الفراء قد تغلب وأصبح باقي
 ، يقول الفراء تعليقا على قوله تعــالى:المفّسر= التمييز.9

ًا َهب َذ َلْرِض  ُء ا ِهْم ِمْل ِد َألَح َبَل ِمْن  ْق ُي َلْن  ــه)1َف ّن ــذهب ل  ) نصبت ال
)2مفسر لياتي مثله ال نكرة�.(

  ،قال  شوقي ضيف (وســميالتفسير= المفعول لتجله.10
ــا ًا ،يقول تعليق  الفراء المفعول لجله في بعض المواضع تفسير

َواِعِقعلى الية الكريمة: ــ ِهْم ِمْن الّص َذأن ِفي آ ُهْم  َع ِب َأَصا ُلوَن  َع  َيْج
ْوِت) ْلَمــ َذَر ا   فنصــب (لحــذَر) علــى غيــر وقــوع مــن الفعــل)3لَحــ

ًا ّنمــا هــو كقولــك: أعطيتــك رخوفــ ًا ،إ  عليه ،لم يراد يجعلونها لحذر
ّنمــا تعطيــه مــن أجــل ًا فــأنت لتعطيــه الخــوف ، وإ  وفرقــ
ًل  الخوف ،فنصبه على التفسير ليس بالفعــل (أ(ي ليــس مفعــو

)�.4به)(

 التكريــر والتــبيين والتفســير والترتجمــة =  البــدل،.11
 قال  شوقي ضيف في كتابه المدارس النحوية:إّن الفراء أكثر
ــأنه بكــل ًا وترجمة ، وك ًا وتفسير  من تسمية البدل تكريرا وتبيين
ًا  ذلك كان يريد أن يشرح معناه ويســتخدم كلمــة التبــاع كــثير
 للدللة على أّن الكلمة من التوابع ومثلها كلمة الــراد وهــو أول
 من اصطلح على تســمية العطــف بــالحروف: الــواو وأرخواتهــا
 باسم عطف النسف ، وكذلك هو أول من اصطلح على تسمية

)�.5النعت باسمه ،وكان سيبويه والبصريون يسمونه الصفة(

ًل مثل( ًا إصطللحات ارخرى لنقف عندها طوي ):6وهناك ايض

التشديد =التوكيد�..12

السم الثابت =السم الجامد�..13

الاداة=لحروف المعاني�..14
 �.91- سورة آل عمران –الية 1
 �. 225 – ص 1- الفراء - معاني القران-ج2
 �. 19- سورة البقرة –الية 3
225-ص1 - الفراء-  معانى القران- ج4
 �.202 -201- المدارس النحوية –ص 5
 ومابعدها�.443 - ابوزكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص6
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المحل = الظرف�..15

الموّقت = السم الخاص = العلم�..16

ًل ، وإذا كــان غيــر.17  الفعل الدايئم = اسم الفاعل إذا كــان عــام
عامل يدرخله في باب السماء ويطلق عليه (السم) فقط�.

اللف  = همزة الوصل�..18

اللف الخفيفة = همزة الوصل�..19

 القطع = الحال�..20
 الهـاء = تـاء التــأنيث وهـو تعـبير غيـر ادقيــق وقـد اســتعمله.21

 سيبويه من قبله في كتابه فقال (( واعلم أّن ناسا من العــرب
ُيثبــت ــن  ــُض م ــْل ،وبع ْقب َأ َلَمُة  ــ ــون:ياَس ــاء فيقول ــون اله  يثبت

َأقبْل))( َلمَة  )�.1يقول:ياَس
 واعلــم أّن العــرب الــذين يحــذفون فــي الوصــل إذا وقفــوا قــالوا
ّنمـا ألحقـوا هـذه الهـاء ليــبينوا لحركـة الميـم َلَحْه  ؛ وإ َط  ياَسلَمه ويا

والحاء ،وصارت هذه الهاء لزمة لها في الوقف�.
 واعلم أّن الشعراء إذا اضطروا لحذفوا هذه الهاء في الوقف ،وذلك
ًل منهــا ،فــي ذلــك قــال َة التي تلحق القوافي بد ّنهم يجعلون المد  ل

)):2الشاعر (بن الخرع(

َاادْت َارا(َك َفَز ُة أولى  َار َفَز َلى  َفأو َنا    **       ِ ب َقي َ تْش ُة َار َفَز  3(
ًا  والشاهد فيه تررخيم(فزارة) فى آرخر البيت والوقـف عليهـا عوضـ

  لنهم إذا ررخموا ما فيه الهــاء ثــم وقفــوا عليــه رادوهــاعن اللف; 
ًا مــن  للعطف فلما لم يكن الشــاعر راد الهــاء جعــل بــاللف عوضــ

الهاء�.

:المطلب الثاني: مصطلحات بغدادية

ــ -1408 3– ت وشرح – عبد السلم محمد هارون – ط 2- سيبويه –الكتاب – ج 1   م1988 هـ
 242الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة – ص 

 - وهو عون ابن عطية بن الخرع – بوزن كتف الــتيمي- نســبة الـي  تيــم بـن عبــد منـاة شــاعر2
�.443جاهلي-أنظر : النصار(ي ومذهبه في النحو واللغة-ص

- والمعــانى للفــراء- ج443 - البيت لبن الخرع- انظر: النصار(ي ومذهبه فى النحو واللغة-ص3
�.82- ص1
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ًا ومــع ذلــك ًا جديــد  هذه المصطلحات وضع لهــا الفــراء اســم
 ظل يســتعمل الســم البصــر(ي القــديم ،ولهــذا أســماها  النصــار(ي
ّنها تمثل مذهبه البغدااد(ي فــي التــأثير  (المصطلحات البغداادية) إذ إ

):1بالمذهب البصر(ي ،من ذلك(
  يجر(ي ول يجر(ي = ينصرف ول ينصرف ،قال الفراء في المعـاني.22

 (وأسماء البلدان لتنصرف رخفت أوثقلت ،أما أسماء النســاء إذا
  جرى إذا كان على ثلثة ألحرف وأوسطها ساكنرخف منها شئ

ْند) ِه ٌد و ْع َاد ّنهــامثل:( ِإذا ســمي بهــا النســاء  ؛ل ّنمــا انصــرفت    وإ
 )�. 2 تراداد وتكثر بها التسمية فتخفف لكثرتها)(

 مرادواد أونسق = معطوف أوعطــف ، قــال  النصــار(ي:إّن الفــراء.23
 استعمل اصــطلح البصــريين (العطــف ومشــتقاته)إلــى جــانب
ّنه يزاوج بينهما في  الصطلح الجديد وهو (مرادواد) أو(نسق) فإ
ــــر أّن كلمــــة  الســــتعمال وكلهمــــا اصــــطلح موفــــق غي
 (معطوف)أجمل في موسيقاها من كلمة (مرادواد) ،أمــا (نســق)
 فإنها تمتــاز عنهمــا بــالجمع بيــن الجــرس واليحــاء ،إلــى جــانب

)3الوظيفة الصطللحية))(
المطلب الثالث: مصطلحات مبتكرة،ومسماـها مبتكر:

 ليــس عنــد البصــريين مــا يقابــل المصــطلحات التيــة  ؛ لن
 الفــراء كــان قــد انــتزع موضــوعاتها مــن النحــو وابتكــر لهــا هــذه

): 4المصطلحات ، وهي (
 يطلقــه الفــراء علــى كــل مــا يجتمــع فيــه صــفة مــنالخالفة: .1

 الفعال وصفة من السماء مثل (كل) و(اسم الفعل) فكلمــة( كل)
ــذه الصــيغة( ــي ه ــل)يشــتركان ف ــد5و (اســم الفع ــة عن  ) والخالف

 البصريين تسمي(باسم الفعل)وهى كلمة بيــن الســماء والفعــال
�.)6توجد علمات (اسم الفعل) فيها(

  كــان الفــراء يقــول بهــذا المصــطلح الجديــد الــذ(ي لالتقريب:.2
 يعرفه البصريون ،والتقريــب عنــده هــو إعمــال (أســماء الشــارة )
عمل (كان وأرخواتها)  فتحتاج الى مرفـوع ومنصـوب بعـدها ،مثـل:

�.452- النصار(ي- ابو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص1
�. 43 -42 – ص 1- الفراء- معاني القران- ج2
 �.453 - النصار(ي- ابوزكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص3
 �.454 – 453 -المصدر نفسه – ص 4
420 - النصار(ي- ابوزكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة- ص5
 �.461 المصدر نفسه – ص -6
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ــه أن يصــح فــي الكلم إبقــاء الشــارة ًا)وعلمت ــور  (هــذا القمــر ن
ًا اللــف  ولحذفها ، ويشترط فيما بعد اســم الشــارة إذا كــان معرفــ
ــه مثــل: ــر ل ًا لنظي  واللم أن يكــون اســم جنــس أو يكــون والحــد

)�.1الشمس والقمر(
  مصطللحات ثلثة تلتقي عندالخلف أو الصرف أو الخروج:.3

 نقطة والحدة وهي مخالفة اللفظ لما قبله مطلق مخالفة ،وميدانها
)2الفعال والسماء على السواء�.(

ًا أن يضــع  علــى هــذه الشــاكلة كــان الفــراء يحــاول مجتهــد
ًا ًا لبعض الكلمات والادوات ، وأنه كــان يحــاول جاهــد  تفسيرا جديد
ًا في ذلك كله بعقله  أن يصنع في النحو مصطلحات جديدة ،مستعين
 المتفلســف الخصــب لحــتى اســتطاع أن يكــون للكوفــة مدرســة
 مستقلة فــي النحــو ،إن لــم تكــن مســتقلة كــل الســتقلل ،ولكنهــا
 تحاول التميز والتفراد والستقللية ، وقــد أتيــح لهــا ذلــك علــى  يــد
 الفــراء الــذ(ي لحلــل بعــض الادوات والكلمــات وجلــب مصــطلحات
ًا  مبتكرة بجــانب آرايئــه النحويــة فــي مــده للقيــاس والســماع لحينــ
ًا آرخــر ، وبــذلك كلــه اســتوت للنحــو الكــوفي صــورة  وقبضهما لحينــ

ًا�. ًا بايئن مختلفة عن صورة النحو البصر(ي ارختلف

 �.420-المصدر نفسه – ص 1
 �.450 - المصدر نفسه– ص 2
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الفصل الثالث
منهجه في اللغة

وبحنو(ي علي مبحثين على النحو التالي:
: النزعة البصرية واستقلله اللغو(يالمبحث الول
: جهواده الغويةالمبحث الثاني
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الفصــل الثالث
منهجه في اللغة
المبحث الول

النزعة البصرية واستقلله اللغوي

:المطلب الول:النزعة البصرية
ّنه  مــن المدرســة الكوفيــة ،ولكــن ًا بأ   الفراء كما علمنا سلف
 هذا النتماء لم يبعــده كليــا عــن المدرســة البصــرية ،فهــو يتوســط
ًا ينتهج ذات المنهج الوسطي في منهجــه  مذهب العتدال وهنا أيض
 اللغو(ي كما كان نهجه في النحـو ،فقــد بـرزت لـديه بعـض مظـاهر

النزعة البصرية في منهجه اللغو(ي نورادها فيما يلي:
 : قال الفراء في المعاني: (وربمــا غلطــتتخطيئ العرب-1

 العــرب فــي الحــرف إذا ضــارعه آرخــر مــن الهمــز فيهمــزون غيــر
 المهمــوز ، ســمعت امــرأة مــن طيــء تقــول:((رثــأُت زوجــي
ِويق فيغلطــون ؛ لّن لحلت  بأبيات ،ويقولون:لبأت بالحج ولحلت الَس

َأ( ّلب  ) الذ(ي1قد يقال في ادفع العطاش من البل ،ولبأت ذهب إلى ال
ِثيئــة اللبــن ،وذلــك إذا لحلبــت الحليــب  يؤكل ،ورثأت زوجي ذهبــت ر
 على الرايئب)) رأينا الفراء يخطيء العرب في لغتهـم ،وتلــك صـفة
 المدرسة البصرية ،أما الكوفية فليس عاادتها فــي ذلــك ،بــل تحــترم

)�.2كل ماجاء عن العرب(
 :معلــوم أّن المدرســة البصــرية تعتمــدالقيــاس فــي اللغــة-2

 القياس ،والفراء تأثر بها في منهجه ،ومن قياسه فــي اللغــة قــوله:
 ((أبابيل ل والحد لها مثــل:الشــماطيط والعبااديــد والشــعارير - كــل
ًا  هذا ليفراد له والحد _ فلو قال قايئل:والحد البابيل إيبالة كان صواب
 كما قالوا:ادينار وادنانير)) فهو يقيس مفراد أبابيل على مفراد ادنانير
 ادون سماع للول وتلــك نزعــة بصــرية ،لّن الكــوفيين يقفــون عنــد

 ) ولهــذه النزعــة أثــر لحســن فــي3المسموع من اللغة وليزيــدون(
 إثراء اللغة عن طريق القياس ،من ذلك قوله في اليام والليــالي:(
 ويقال استأجرته مياومـة ،أ(ي كـل يـوم بكـذا ،ومجامعـة كــل جمعــة

�.459-ص1- هو اول اللبن عند الولادة- انظر المعاني- ج1
 �.459 – ص 1- الفراء- معاني القران – ج 2
 458 - النصار(ي- ابو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة – ص3
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 بكذا ، فــي هــذين الوقــتين رخاصــة ، كمــا قــالوا:اســتأجرته مســانهة
ومساناة�.

   ويجيء على هذا المثال أن تقــول:مســاعاة ،أ(ي فــي كــل ســاعة
ــاس�. بكذا ، ومواقتة ومليلة ،كل ليلة بكذا ،ومشاهرة ،على ذلك القي

)1(
 : علمنا ان الفــراء كــان يتفلســف فــيالتفلسف في اللغة-3

ّنــه كــان يســبق  تصــانيفه فهــو متــأثر بالفلســفة اللغويــة لدرجــة أ
ــو  البصريين ألحيانا في التفلسف ،وإن رخالفهم في بعض مناهجه ،فه
 يخــالف الخليــل وســيبويه فــي تفســيرهما وتحليلهمــا لكــثير مــن

ّنهــا2اللفاظ والادوات ،فمن ذلك:(اللهم (  )) إذ كــان الخليــل يــرى أ
ًا عــن ( يــا) الــتي كــان ينبغــي أن  لزمتهــا الميــم المشــدادة عوضــ
ّنها ارختزال مــن كلمــة  تتقدمها ،وذلك لتجتمعان وذهب الفراء إلى أ

ُأ ّمنا بخير)�. (يا الله 
 كما سبق الخليل في تفلسفه فــي ظــاهرة الــتركيب ، ســبق
ًا في ظاهرة النحت ،لحينما تعرض لقولهم( لكن) ،ذهــب  سيبويه أيض
ّنها بسيطة ،وهو قول سيبويه ،وذهب الفراء إلى أن  البصريون إلى أ
 أصـــلها (أن) زيـــدت عليهـــا (لم وكـــاف) وطرلحـــت الهمـــزة
ــبحت  للتخفيف ،كما زيدت عليها اللم والهاء في بعض اللغات ،فأص

ّنَك)�. ِه َل )

 وكما سبق الخليل وسيبويه معا سبقا البصــريين جميعــا فــي
ّنها بسيطة( )�.3القول بتركيب (كم) على أّن البصريين يقولون أ

ّنمــا هــو كــوفي ، بــل إّن   ليس الفراء بصــريا بهــذه النزعــة ، إ
ّكلها إل بـه وبـآرايئه ومقاييسـه ومـا  المدرسة الكوفية لــم يتـم تشــ
 اعتمده  من تفســير  لبعــض الظــواهر اللغويــة ،ممــا جعلــه المــام

ًا سبقه فيها أستاذه ألكسايئي�. الحقيقي لهذه المدرسة ولحق
 ولعل رغبة الفراء الشديدة في التحر(ي والتثبت جعلته يتجرأ
 في تخطيء كلم العرب في لغتهم ومن هنا ل أوافق الفــراء فــي
 هذا الرأ(ي لّن العرب قديما كانوا أهل بيــان وفصــالحة ،ومعلــوم أّن
 القرآن الكريم نزل بلغتهم وقد جاء بفصيح كلمهم فعليــه ليمكــن

 458- المصدر نفسه – ص 1
 - تأليف محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد– جــار1- النبار(ي– النصاف في مسايئل الخلف– ج 2

�. 291الطليئع– ص
 203-202- شوقي ضيف- المدارس النحوية – ص 3
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 للفراء  أوغيره مــن العلمــاء المتــارخرين مهمــا بلــغ مــن الفصــالحة
ّلــط العــرب  فــي لغتهــا آنــذاك ،ومنهــا صــفوة مــن  والبيــاّن أن يغ
 الصحابة أهل لسان وفصالحة ،بل وكــان أفصــحهم الرســول صــلى

الله عليه وسلم�.

المطلب الثاني: استقلله اللغوي: 

  بعــض مظــاهر اســتقلله فــي مــذهبه اللغــو(ي علــى النحــو
التالي:

ًا بيــن الكــوفيين والبصــريين فــي رفــع.1 ًا وسط  اتخذ الفراء موقف
ًا والوفيــون  المعطوف على اسم (إن) فالبصريون يمنعــونه مطلقــ
ًا(( فلم يمنع ًا وسط ًا  ,   اما الفراء فانه يقف موقف  يجيزونه مطلق
ًا بل فصل وفال إن رخفي اعراب  رفع المعطوف ولم يجوزه مطلق
ًا يقدر العراب جاز الحمل على المحل ًا او معرب  السم لكونه مبني

)�. 1وال فل))(
 ارختلف الفراء مع اللغويين مــن المدرســتين فــى مصــدر اللغــة.2

 فهو ير(ي أّن المصــدر الول للغــة النموذجيــة فــي القــرآن الكريــم
 وهم يرونــه فــي لغــة البااديــة, ومــن هنــا رأينــا أّن الفــراء يلتمــس
ًا في ذلك انه تزل بلغــة قريــش  العجاز اللغو(ي في القرآن مستند
 التى رخلــت مــن اللفــاظ الغامضــة واللهجــات المســتقبحة وادللــة
 الستقلل اللغوى في هذا الجانب يتمثل فى تأليفه لكتــابه معــاني

)�.2القرآن(
 يشـــرح الظـــواهر اللغويـــة علـــى وجـــه يخـــالف الخليـــل.3

 وسيبويهوالفراء يعني في ذلك التجديد في تفسير الــواهر اللغويــة
 )  ،كمــا رخــالف البصــريين3كلها على وجه يخالف البصرة والكوفــة(

)�.4في أصول أربع مسايئل أساسية(
ــاليبه ــتين بأس ــن المدرس ــراد ع ــه تف ّن ــبين أ ــره يت ــدم ذك ــا تق  مم
 الخاصة ،وأبرز فيها اتخاذه القرآن المصدر العلى للغة النموذجيــة
ًا استشــهااده بالحــديث النبــو(ي ممــا يـدل علــى  إضــافة لــذلك أيضــ

470- ص1-الفراء- معانى القران-ج1
462 النصارى- ابوزكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة-ص2
463 المصدر نفسه- ص3
 196- شوقي ضيف- المدارس النحوية – ص4
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ًا من المدرستين ، وهذا يرجــح  استقلله اللغو(ي عن اللغويين جميع
مدى التحقيق  والتحر(ي الشديد لصول اللغة لدى الفراء�.
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المبحث الثاني
تجهوده اللغوية

 وضــع الزبيــد(ي الفــراء فــي "كتــابه الطبقــات "علــى طليعــة
ّنه كــان بالمكــان أن يــذكره1الطبقة الثالثة من النحويين(  ) وأرى أ

ــة ضــخة  ؛ ّنه كما رأيناه ترك ثروة لغوي ًا في طبقة اللغويين ؛ ل  أيض
ُيذكر في طبقة اللغــويين  ؛ ولكــن ربمــا شــهرته بــالنحو  فجدير أن 

طغت على اللغة ، ومن مجهواداته اللغوية التصنيف التي: 
:المطلب الول القوانين الصوتية

  ربما كان هناك علماء أســبق مــن الفــراء فــي مجــال الدراســات
الصوتية  ؛ لكنه شاركهم في الجانب بالجزيئية التالية:

 تناول ظاهرة الادغام في مواطن عدة  من ذلــك إادغــام الــذال.1
ُكمفي التاء  ّب َوَر َبربي  ُعّت   ّني   ) ،وإادغام الطاء والدال في التاء)2وإ

ِبه ُتِحْط  َلْم  ِبَما  )�.4ِ) وإلى غير ذلك من أنواع الادغام()3َألَحطُت 
ــاء.2 ــاء بالت ــدل الف ــرب تب ــراء: (والع ــول الف ــدال ،يق ــانون الب   ق

ُفور ّشــر ٍر ، وعــا ٌثور ّشــ َدٌف ،ووقعــوا فــي  عــا َد ٌث وَجــ فيقولــون:َجــ
ًا من بني أســد يســمي (المغــافير  ٍ ،والثاثّي والثافّي ،وسمعت كثير

))�. 5المغاثير(

:اليجاز وتقليل الكثير
 رأيت الفراء في معانيه يشير إلى كثرة الســتعمال ويجعلهــا

ًل من عوامل تطوير اللغة ومن ذلك ما يلي: عام
ّتاب.1 ُك  لحذف بعض لحروف الكلمة ،قال:" فأول ذلك اجتماع القراء و

ِمالمصالحف على لحذف اللف في قوله  ِه الّرلْحَمــِن الّرلِحيــ ِم الل  ِبْس
6 وفي فواتيح الكتب ،واثباتهم اللـف فــي قـولهّبـَك ِم َر ِباْسـ ّبْح   َفَسـ

ِظيم َع ْل ّنما لحذفوها من )7ِا ِه الّرلْحَمــِن الّرلِحيــم) ؛ وإ ِم الل   لّن مــنِبْس
 هـــ -1373 – ت محمد أبـو الفضـل إبراهيـم 1 -الزبيد(ي – طبقات النحويين واللغويين – ط 11

 143 م وقف علي طبعه ونشره محمد سامي أمين الخانجي الكتبي بمصر– ص 1954
 20- سورة الدرخان – الية 2
 22 -سورة النمل -الية 3
172 – ص  1- معاني القران – ج 4
 41-  المصدر نفسه– ص 5
 30 –وسورة النمل –الية 1 - سورة الفاتحة –الية 6
52 – وآرخر سورة  الحاقة  -الية 74 - سورة الواقعة – الية 7
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ُأثبتــت فــي  شأن العرب اليجاز وتقليــل الكــثير إذا عــرف معنــاه ،و
ّبـَكقوله:  ِم َر ِباْســ ّبْح  ّنهـا ل تلـزم هــذا الســم وتكـثر معهـاَفَسـ   ؛ ل

ّنك تقول:  ِم اللهككثرتها مع الله تبارك وتعالى ،أل ترى ل أ   عنــدِبْس
 ابتداء كل فعــل تأرخــذ فيــه:مــن مأكــل أومشــرب أو ذبيحــة ،فخــف

)�.1عليهم الحذف لمعرفتهم بت(
ّنهم يلجأون إلى ًا في كلمها فإ  وكما أّن العرب تحذف الهمزة كثير
 لحذف الحرف الوالحد من الكلم ،ومن ذلــك يقــول الفــراء:" وممــا
ــٍش ْي ــولهم:أ ــثر مــن ذا ق ــه أك ــثر فــي كلم العــرب فحــذفوا من  ك
 عندك ،فحذفوا إعــراب (أ(ي) وإلحــدى يـاءيه ، ولحــذفت الهمــزة مــن
ُكسرت الشين وكانت مفتولحــة فــي كــثير مــن الكلم ل  (شيء) ،و 

)2ألحصيه�.(
 �. يقول الفراء إّن كثرة الستعمال تجعل الكلمــتين كالكلمــة2 

ــي  ــدال ف ــض ال ــك    رخف ــن ذل ــدة وم ِه َرّبالوالح ــ ّل ِل ِد  ــ ْلَحْم  ا
َلِميَن َعا ْل ّدال ،غيــر أّن)3ا  ) مع أّن الحمد مبتدأ وكان لحقــه رفــع الــ

 كسرها ،وكثر ادورانها على ألسن العــرب لحــتى صــارت كالســم
 الوالحد ،فثقل عليهم أن يجتمع في اسم والحد من كلمهم ضــمة

)�.4بعدها كسرة(
ــال.3 ــرف م ــى ص ــؤاد(ي إل ــتعمال ت ــثرة الس ــراء أّن ك ــر(ي الف  ي

 ينصرف ،وذلــك فــي قــوله (وأســماء البلــدان ل تنصــرف رخفــت أو
 ) إذا كـان ثل ث5ثقلت ،وأسماء النساء إذا رخــف منهـا شــيء جــرى(

ّنمــا انصــرفت إذا ٍد وُجْمل وإ ْن ٍد وه ْع َاد  ألحرف وأوسطها ساكن مثل 
ــف ــمية فتخف ــا التس ــثر به ــراداد وتك ــا ت ّنه ــاء  ؛ ل ــا النس ــمي به  س
ــذكر والكلم) ــي ال لكثرتها ،وأسماء البلدان لتكااد تعواد أ(ي تتكرر ف

)6(
:عناية الفراء بتحليل الظواـهر اللغوية: المطلب الثاني

 2 – 1 –ص  1- الفراء- معاني القران – ج 1
 2- المصدر نفسه –ص 2
 3- المصدر نفسه –ص 3
  - ا(ي(انصرف) ونون  ،وهذا اصطلح الكوفيين  ، فالجار(ي عندهم المنصرف  ،وغير الجار(ي هو46

ًا بالمجرى وغير المجرى  ، من الجــراء-انظــر- الفــراء-معــانى  المنوع من الصرف  ،ويعبرون ايض
 �.3-ص1القران-ج

 �.43 -42 – ص 1- الفراء- معاني القران – ج 5
 �.202- شوقي ضيف- المدارس النحوية – ص 6
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والادوات  اللفاظ  من  الكثير  وتفسير  بتحليل  الفراء   اهتم 
ّياك)و(لــن)و(لكــّن) و(كــم)7اللغوية ،فمن ذلك(  ):(اللهم)و(هلّم) و(إ

 و(أنت) و(وهو) و(ويحك وويلك) و(مذ ومنذ) ،وقــد تنــاول الحــديث
ــك  عن الكثير من مثل هذه اللفاظ والادوات ومن شواهد ذلك إلي

بعض النماذج: 
ّنهــا.1 ّل) أاداة الســتثناء ،قــال الفــراء:إ ِإ  فلســفته اللغويــة فــي الاداة (

ــا  مركبة ،بينما البصريون يرونها لحرف بسيط ل تركيب فيه وتحليله
ّنهــا مركبــة مــن(أّن) و(ل) ،ثــم رخفضــت وأادغمــت فــي(ل)  عنــده إ
ًا بأن ، وعطفوا بها في النفي اعتبارا  فنصبوا بها في اليجاب اعتبار

ــه2بل( ــال في  ) ، وذلك مثال والحد في التفلسف وأمثاله�. كثير مما ق
ّلــم) و(مــذ ومنــذ)  بالتركيب والخلف بينه وبيــن البصــريين فــي (ه

)�.3وغيرها(
 الروح العربية عند الفراء: تتجلى الروح العربية عنــده فــي تحليــل.2

َكْم) فتراه يتحسس روح اللغة في تركيبها ،بينما ذهب البصــريون ) 
ّنهــا بســيطة موضــوعة للعــداد ،أّمــا الفــراء بحّســه (اللغــو(ي)  إلــى أ
ـــي كلم ـــثرت ف ـــا ) ،وك ـــاف وم ـــن (الك ـــة م ـــا مركب ّنه ـــال:إ  ق

ًا وُسكنت الميم( )�.4العرب ،فحذفت اللف تخفيف
ّنــه ًا ؛ل  فيما سبق يرجح أّن الفراء كان هدفه روح العربية لحقــ
 كما للحظناه في تفسير (كم) يعتمد علــى الســاليب العربيــة فــي
ّنما اســتلهم روح العربيــة فـي الكــثير  التحليل ،وليس (كم) فقط ،فإ
ًا  من الظواهر اللغوية من ذلك (هو)و(هي) و(ويحك وويلك) وإيثــار
لليجاز عليك بكتاب النصاف للنبار(ي أوالمدارس لشوقي ضيف�.

 المزج بين التفلسف والروح العربية:ورخير مثال لــذلك المســلكين.3
ّنها ارختزال مــن كلمــة (يــا اللــه أّمنــا ُهّم) يرى أ ّل  رأ(ي الفراء في (ال
ّنهــا كــانت كلمــة ّضــم إليهــا  بخيــر – وقدســبق بيــان ذلــك يقـول: إ
 (أّم) ،تريد: يا الله أّمنا بخير ، فكثرت في الكلم فارختلطت ،فالرفعة

ُأّم لما تركت انتقلت إلى ما قبلها( )�.5التي في الهاء من همزة 

 �. 202- المصدر  نفسه – ص 7
 �. 203 -202- المصدر  نفسه –ص 2
 �.202- المصدر  نفسه – ص 3
 �.203- شوقي ضيف- المدارس النحوية- –ص 4
 �.203 –ص  1- الفراء- معاني القران – ج 5
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 بمبدأ التفلسف وإرجاع الصــيغ اللغويــة إلــى نشــأتها الولــى ،تميــز
ُأرجــح إبــداعه فــي الميــدان اللغــو(ي  الفراء عن المدرستين وبهذا 

ورخير شاهد تفراده واستقلله في منهجه اللغو(ي�.
:المطلب الثالث:ثروته اللغوية

بنفسه من  لغوية ضخمة رواها أو سمعها  ثروة   ترك الفراء 
ًا علــى  العــرب ،تكــااد تعتمــد أشــهر المعــاجم اللغويــة اعتمــاادا جليــ
 رواياته ،من ذلك على سبيل المثال ل الحصر معجــم اللســان ،روى

صالحبه لغويات كثيرة عنه ، منها على الوجه التالي:
ــن.1 ــل وب ــه ل آتي ــْل والل َب ــرب ((  ــول الع ــراء تق ــال الف ــْل" ق  "ب

ًا ، وهــي لغــة بنــي ســعد ولغــة بنــي  والله ،يجعلون اللم فيهــا نونــ
)�.1كلب ،قال:وسمعت الباهليين يقولون:ل بن بمعني ل بل))(

ّبل" قال الشاعر طفيل في تشديد الباء:.2   "أ
ُينا لم َأساَف ولول َسع ّطب بعدَما    **      ّبل واْستررَخى به الَخ  َفأ

ّبل( )2ُيؤ
ِإبلُه ، قال:وهــذا هــو ّبل ) في البيت بمعنى كثرت  َأ  قال الفراء:إّن (
 الصحيح ،وأساف هنا:قّل مــاله ،وقــوله:اســتررخي بــه الخطــب أ(ي

)�.3لُحسنت لحاله(
ّلــة و.3 ًل ،والســم الّز َل ِللــت ، بالكســر ،تــزل ز ْلَت) قــال الفــراء:ز َل  (َز

ًل( ــو ُل ًل و ُز ِلي ًل و ز ــن َز ــي ،       وَزّل فــي الطي ّليل ّلز ــات4ا  ) ورواي
 متفرقة في اللسان رواها ابن منظور عن الفراء ل أكااد ألحصيها ،

منها أيضا بإيجاز قوله عن:
ْهل)(.4 َك ْطِحل) و(ال ِف َيِقيل) و( َكحيل) و( ) 5.�(
َقــة.5 ِو ْف َأ َقــًة ،والصــل:  ْفي َأ َواق  ُفــ ُفــواق ) قــال الفــراء: يجمــع ال  (ال

َقلْت كسرة الواو لمــا قبلهــا فقلبــت يــاء لنكســار ماقبلهــا( ِن َُف ، ً6( 
ًل  ؛ أنشدني المفّضل  وغير ذلك فقد نسب له صالحب اللسان قايئ

ببيت الفرزادق:

�.70 ماادة "بلل" – ادار صاادر بيروت لبنان – ص 11- ابن منظور- لسان العرب- مج1
.45- والديوان –ص70-مادة (بلل)- ص11 - البيت لطفيل انظر: لسان العرب-مج2
  �.3-  ص 11- المصدر نفسه– لحرف اللم–مج3
�.306-  ص 11- المصدر نفسه – ماادة"زلل"-مج4
 �.600 -528 -578 -584– أنظر: الصفحات-11- المصدر نفسه – مج 5
   3488 – ت: نخبة من العالمين بدار المعارف– ص 5- المصدر نفسه– ماادة"فوق" – مج 6

70



َادٌم َادى  ْد أو َق َف ُقُه    **     عليَك  ُفو َوَن  ْه َأ ْهَم  ْدّت الّس َوَج ِكْن  َل  َو
ُبْه( َطال ّنَت  )7أ

فجاء بكلمة (فوق) مذكرة مضافة إلى ضمير السهم ثم قال: 
ّيــاك وهــؤلء الــذين ِإ  ((قال الفراء: هكذا أنشدنيه المفضل ،وقــال: 

)�.2يرونه فوقة بالتاء))(

ّلرآفــة َأفــُة وا ّلر ًل ا  وتناول الفراء الحديث عــن (الرأفــة): قــايئ
َهــان ،3مثــل الكأبــة والكآبــة( ِر ِرْجــس ، ّل ّلرتــق ،ا ّلرتــع ،ا  ) ،وروى عــن ا

َدف( ّلس )�.4القْصف الّزيئِجيل ، وا
 وفي الصحاح وفي المختار روايات كثيرة عن الفراء ،ما رواه
ٌّد" قـــال الجـــوهر(ي: قـــال ُلبـــ ًل ،قـــوله:عـــن "ا  فـــي الصـــحاح مث

ــترق( ــد ،أ(ي مف ِادي َبا َي ــد و ِادي َبا ــاطيٌر أ ــراء:ي َاداء5الف َأ ــ َلث ــي ا ــال ف  ) وق
َناء:لمكان لحروف الحلق ًا قال الفراء فــي قــول عبــد6والّسَح   وأيض

الرلحمن بن لحّسان:
ُيرضيكما منها َسناٌم ِ إنه   **    َس ِد ْل َاالِج َنج َوا عنها  ْنُج  َفقلُت ا

ُبْه( )7وغار
ــى َلنَجا إلى الجلد لّن العرب تضيف الشيء إل  قال الفراء:أضاف ا

ّق اليقين ،واداُر الرخرة( )�.8نفسه إذا ارختلف اللفظان كقولهم:لَح
ّلـراز(ي ،قـال الفـراء  ومـن لغويـاته الـتى فــي المختـار ،قـال ا

َثر) متاعه وبعثره ،أ(ي ّفرقه وقلب بعضــه علــي بعــض(  ) وقــال9(بح
َواِميم) فليس  في:(آل لّحم) سور في القرآن ،أما قول العامة: (الَح

)�.10من كلم العرب(

.60 – والديوان –ص3490- ص 11   البيت للفرزدق – انظر : لسان العرب- مج7
 �.3490 – ص 11-ابن منظور-  لسان العرب- مج2
1535 – ماادة" رأف" – ص 3– مج 11- المصدر نفسه- مج 3
 1758 –"مــاادة رجــس" -1590– " مــاادة رتــع "  ،"مــاادة رتــق " – 11- المصدر نفســه- مــج42

  "مـاادة سـدف "- أنظـر1974 – باب " الـزا(ي" – 1799 – "ماادة روح " 1566"ماادة رهن " – 
 1577الصفحات -

445– "ماادة براد" – ص 2- الجوهر(ي – الصحاح – تاج اللغة وصحاح العربية – مج 5
450- "ماادة ثأاد " - ص2- المصدر نفسه – مج 6
.75- والديوان- ص2502-مادة(نجا)- ص6 - البيت لعبدالرحمن بن حسان- انظر: لسان العرب-مج 7
2502 – "ماادة نجا" – ص6- المصدر نفسه– مج 8
 17- الراز(ي –مختار الصحاح– "ماادة بحثر " – ص 9

�. 66- المصدر نفسه– "ماادة لحملق" - ص 10
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 ولم ينحصر أمر اللغويات علي المعجم فقط ،بل العديد مــن
 كتب اللغــة نهلــت مــن معيــن الفــراء ،مــن ذلــك كتــاب معجــم مــا

ــتي أورادت2) ورخزانة الادب(1استعجم(  )إلى غير ذلك من الكتــب ال
له روايات يعجز المرء عن لحصرها�.

 تلــك بعــض مجهــوادات الفــراء اللغويــة وهــي ثــروة ضــخمة
ــارة  يصعب لحصرها ،وما تقدم ذكرها ما هي إل إشارة رخاطفــة ،وعب
 عن شواهد بعض لغوياته ،وألحسب أّن معظم المعاجم وكتب اللغة
 العربية استقت من منهلــه المعيــن ،بــل تكــااد جــّل الروايــات الــتي
ًا َأّن المعاجم تعتمد اعتمااد  استقتها تكون من منابعه اللغوية بدليل 
ــي أرّجحــه فــي ًل – ممــا يجعلن ــاته– كاللســان مث ــي رواي ًا عل ــ  بايئن
 المقدمة الولى من اللغــويين ،ولــول رخشــية الطالــة لورادُت أكــثر

من ذلك�.

 –ت مصطفي السقا –القاهرة2- البكر(ي – معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع –ج18
  502 – 432(ي– ص 1 م ط 1947 هـ -1366

  –ت17 – ص4 – و ج 375 – ص3 -  البغدااد(ي – رخزانة الادب ولب لباب لســان العــرب – ج2
م – الناشر مكتبة الخانجي بمصر �.1981 هـ  -1402- 2عبد السلم محمد  هارون – ط
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فهرس اليات القرآنية

الراق
م

 راقمالية
الية

الصف
حة

سورة الفاتحة
1ِِم ْي ِه الّرلحَْمِن الّرلِح ّل ِم ال 165 بْس

سورة البقرة
2َواِعِق ِهْم ِمــْن الّصــ ِن َذا ِفي آ ُهْم  َع ِب َأَصا ُلوَن  َع  َيْج

ْوِت ْلَم َذَر ا لَح

1955

3ـــا ًل َم َث ِرَب َم ـــ َيْض َأْن  ِيي  َتْح ـــ َيْس ـــَه ل  ّل  ِإّن ال
َها َق ْو َف َفَما  ُعوَضًة  َب

2655

4َع ْب ــ ُهّن َس ّوا ــ َفَس ِء  ــَما ــى الّس َل ِإ َوى  َت ــ ــّم اْس  ُث
َواٍت َسَما

2955

5ِه ِل ْث ٍة ِمْن ِم ِبُسوَر ُتوا  ْأ 23055َف
سورة آل عمران

6ًا َهب َذ َلْرِض  ُء ا ِهْم ِمْل ِد َألَح َبَل ِمْن  ْق ُي َلْن  9155َف
سورة المايئدة

7ِه ِب ِه  ّل ِر ال ْي َغ ِل ِهّل  ُأ 355َوَما 
سورة العراف

8َعْم َن ُلوا  َقا ًا  ّق ُكْم لَح ّب َد َر َع َو ُتْم َما  ْد َوَج َهْل  4454َف
سورة النمل

9ِه ِب ُتِحْط  َلْم  ِبَما  2264َألَحطُت 
سورة الدرخان

10ُكْم ّب َوَر ّبي  ِبَر ْذُت  ُع ّني  ِإ 2064َو
سورة الواقعة

11ِم ِظي َع ْل ّبَك ا ِم َر ِباْس ّبْح  9665َفَس
سورة الملك

12ِذيٌر َن ُكْم  ِت ْأ َي َلْم  854َأ
13ِذيٌر َن َنا  َء ْد َجا َق َلى  َب ُلوا  954َقا
سورة الحآقة14
15ِم ِظي َع ْل ّبَك ا ِم َر ِباْس ّبْح  5265َفَس
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فهرس البيات الشعرية

راق
م

الصفالبحرالقائل        بيت الشعر
حة

اقافية الهمزة

ِه   1 َة رأس ّنبْت  ** ادنُس الثياِب كان فرو    غرسْت فأ
ًل ّنباها فلف جأ

9الطويلالراعي

َاادْت2 ُةَك َار َفَز َلى  َفأو َنا          **      ِ ب َقي َ تْش ُة َار َفَز   
َارا َفَز أولى  

57الطويلالخرع

اقافية الباء

ًا جريِب من الرِض      **        له تسعٌة من3  يا أمير
الُحّجاِب

44الخفيفالفراء

ُيطيق4 ِني لَك العيوُن  بباٍب   **     ليس مثلي   لن ترا
ّاد الِحَجاِب ر

44الخفيفالفراء

ُيحجُب فيِه **    ما سمعنا5 ًا في الِخراِب   جالس
بحاجٍب  في رخراِب

44الخفيفالفراء

اقافية الل�م

َأساَف ولول6 ّطب بعدَما **    ّبل واْستررَخى به الَخ  َفأ
ّبل ُيؤ ُينا لم  َسع

17الطويلطفيل

اقافية الهاء

َ يحَي     **          مع7 َنا ِه على َشيخ  فرلحمُة الل
ِه ّو ُعل ِرار في  الب

 ابن
الجهم

17السريع

ّنا كما أروى    **        لّصدى8 ُه الرلحُمن ع  َكافأ
ِه ّنو بالّسيِب من 

 ابن
الجهم

17السريع

ّلفُه9 َتمّس ِعلَم ما    **          أ ِو ال ّنح َطالَب ال  يا 
ِه َنحو ُء في  َفّرا أل

 ابن
الجهم

17السريع

َادى1 ْد أو َق َف ُقُه **  عليَك  ُفو َوَن  ْه َأ ْهَم  ْدّت الّس َوَج ِكْن  َل  َو
ُبْه َطال ّنَت  َادٌم أ

الفرزاد
ق

68الطويل

ُيرضيكما منها1 ِ إنه  ** َس ِد ْل َ الِج َنجا َوا عنها  ْنُج  َفقلُت ا
ُبْه َسناٌم وغار

 ابن
لحسان

69الطويل

ءاقافية اليا
ُلق1 ْقَت وبع  **    ُض  القوم يَخ َل ْفر(ي ما رَخ َت ّنَت    ول

ِر(ي ثم ل يف
9الكاملزهير
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فهرس العلم

الصفحاتاسم العالمالراقم

  ،13 ، 10 ، 9 ، 8النصار(ي (ألحمد مكي النصار(ي)�.1
16، 27 ، 29 ، 30 ، 31،  

38 ، 41 ، 46 ، 47 ، 48،  
49 ، 53 ، 56،  58 ,59, 

60, 
61النبارى(محمد محي الدين عبد الحميد)2
12الخليفة(أبو جعفر المنصور)3
13المير(عبد الله بن طاهر)4
70 البغدااد(ي (عبد القاادر بن عمر البغدااد(ي)5
 البكر(ي(الوزير الفقيه: أبي عبيد عبد اللــه بــن6

عبد العزيز البكر(ي الندلسي)
70

69 الجوهر(ي (إسماعيل بن لحمااد)7
 الخطيب البغدااد(ي (أبي بكــر ألحمــد بــن علــي8

الخطيب)
7 ، 17 ، 23 ، 24، 28،  

31، 34 ,35
34 , 33زغلول(محمد زغلول سلم)9

36عبد الستار(عبد الستار محمد ضيف)10
ــن11 ــر ب  الراز(ي (الشيخ المام محمد بن أبي بك

عبد القاادر)
69

64 ، 9 ،الزبيد(ي (أبو بكر محمد بن الحسن) 12    
 القفطي (الوزير جمــال الــدين أبــي  الحســن13

علي بن يوسف)
8 ، 9 ، 18، 19 ، 28،  

41، 44
45عبده(عبده ألراجحي)14
ّنديم (أبو الفرج محمـد بـن إسـحاق بـن15  ابن ال

محمد بن إسحاق)
47
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ــدين محمــد16  ابن رّخلكان (أبو العباس شمس ال
بن أبي بكر)

7 ، 11  ، 12 ، 13 ، 15،  
17 ، 19 ، 22 ، 27، 28, 

29,30 , 46
 ابن سلمه (أبو طالب المفضل بن ســلمه بــن17

عاصم) 
31

 ابن عقيل (قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله18
بن عقيل العقلي  الهمداني المصر(ي) 

45

 ابن مضاء القرطبي (أبي عباس الحمد بن عبد19
الرلحمن بن محمد)

48

  ابــن منظــور (أبــو الفضــل جمــال الــدين بــن20
منظور محمد بن مكرم النصار(ي)

68 ,69

 أبو زكريا الفراء (أبي زكريا يحي بن زيــااد بــن21
عبد الله بن منظور)

8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13،  
19 ، 24 ، 25 ، 26 ، 30،  
31 ، 41 ، 42 ، 43 ، 48،  
49 ، 53 ، 54 ، 55 ، 58،  
60 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65،  

66, 67
18أبو الحسن(أبو الحسن ألكسايئي)22
18أبو اللحوص(أبو اللحوص سلم بن سليم)23
18أبو بكر(أبو بكر بن عياش)24

57سيبويه (أبي بشر عمرو بن عثمان قنبر)25
27سلمة(سلمة بن عاصم)26
 ,54, 50, 39, 37, 36شوقي(شوقي ضيف)27

55 ,56 , 61 ,63, 
66 ,67

17شيخه(شيخه الريئاسي)28
18على بن لحمزة(على بن لحمزة ألكسايئي)29
 عبد الله بن الجهــم(عبــد اللــه بــن محمــد بــن30

الجهم ألسمر(ي)
24

18قيس(قيس بن الربيع)31
18متدل(متدل بن على)32
27محمد بن مالك(محمد بن عبد الله بن مالك)33
27محمد (محمد بن لحبيب)34
27هارون(هارون بن عبد الله)35
 ياقوت الحمو(ي   (أبــي عبــد اللــه يــاقوت بــن36

عبد الله الرومي)
8 ، 14 ، 15 ، 17 ، 18،  

19  ، 22، 27،  41, 43
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18يونس(يونس بن لحبيب البصر(ي)37
 يعقوب بن الســكيت(يعقــوب بــن اســحق بــن38

السكيت)
27
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فهرس  المصاادر والمراجع
�.القرآن الكريم.1
ــا الفــراء ومذهبــة فــي النحــو واللغــة�..2 ــو زكري  النصــار(ي�. أب

 المجلس العلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الجتماعية�.
نشر الرسايئل الجامعية�.

 النبارى�. النصاف في مسايئل الخلف�. تــأليف محمــد محــي.3
الدين عبد الحميد�.ادار الطليئع�.

 البغدااد(ي�. رخزانة الادب ولب لباب لسان العــرب�. ط الثانيــة.4
 م�. تحقيــق عبــد الســلم محمــد هــارون�.1981هــــ -1402

الناشر مكتبة الخانجي مصر�.
ــن أســماء البلاد487البكر(ي�. (ت .5   هـ) معجم ما استعجم م

 م�.1947 هــــ 1366والمواضـــيع�. ط الولـــى القـــاهرة�. 
مصطفي السقا�.

 الجوهر(ي�. الصحاح�. تاج اللغة وصحاح العربية�. تحقيق ألحمد.6
عبد الغفور عطار�.

ــعاادة�.463الخطيب البغدااد(ي�. (ت .7   هـ) تاريخ بغدااد�. ط الس
المكتبة السلفية�. المدينة المنورة�.

 م1988الراز(ي�. مختار الصحاح�. ط مكتبة لبنان�. .8
الزبيد(ي�. تاج العروس�. ادار صاادر بيروت�..9
ــويين �.(ت .10 ــات النحــويين واللغ ــد(ي�. طبق ــ) ط379الزبي   هـ

ــى�.  ــ -1373الول ــل1954 هـ ــو الفاض ــد أب ــق لحم  م�. تحقي
إبراهيم�.

 ابن النديم�. كتاب الفهرست�. طباعة الحاج مصــطفي محمــد.11
 هـ377

  هـ)�. وفيـات العيـان وأنبـاء الزمـان�.681ابن الخلكان�. (ت .12
�. تحقيق إلحسان عباس�. ادار الثقافة�. بيروت

 ابن سـليمة�. كتـاب الفـارخر�. تحقيـق عبـد العليــم الطحـاو(ي�..13
 م�.1960 هـ - 138مراجعة محمد علي النجار�. 

 ابــن عقيــل�. شــرح ابــن عقيــل علــي اللفيــة�. ط الخامســة.14
  م�. تحقيـــق ح�. الفـــارخور(ي�. ادار  الجيـــل1997 هــــ�. 1417

بيروت�.
  هـ)�. الراد على النحاة�. تحقيق592ابن مضاء القرطبي�. (ت .15

محمد لحسن إسماعيل�. ادار الكتب العلمية�.
ــة مــن.16   ابــن منظــور�. لســان العــرب�. طبعــة ومراجعــة نخب

الساتذة المتخصصين�. ادار الحديث�. القاهرة�.
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  هـ) معاني القرآن�. تحقيق ألحمــد207أبو زكريا الفراء�. (ت .17
 م�.1980يوسف نجاتي�. الهيئة المصرية للكتاب�. 

  هـ)�. القتراح في علم أصول النحو(ي�.911السيوطي�. (ت .18
 م�. تحقيق  محمد لحســن محمــد2006 هـ -1427ط الثانية 

لحسن �.
ــو624القفطــي�.(ت .19 ــرواة�. تحقيــق محمــد أب ــاه ال ــ) إنب   هـ

الفاضل إبراهيم�. المكتبة المصرية�. صيدا�. بيروت�.
 لحســن عــون تطــوير الــدرس النحــو(ي�. قســم البحــو ث.20

والدراسات الادبية�.
 سعيد جاسم الزبيد(ي�. القياس في العربية نشأته وتطــوره�..21

 م�. عمان ادار الشروق�. 1997ط الولى 
 م�. تحقيق عبد1998هـ - 1408سيبويه�. الكتاب�. ط الثالثة .22

السلم محمد هارون�. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة�.
ــي الول�..23  شوقي ضيف�. تاريخ الادب العربي�. العصر العباس

ط الثانية�. ادار المعرف�.
 شــوقي ضــيف�. المــدارس النحويــة�. ادار المعــارف بمصــر�..24

م�.1968القاهرة أول يناير 
ــي�..25  عبد الستار محمد ضيف�. شعر الزهد في العصر العباس

 م�. مؤسســة المختــار للنشــر2005 هـــ - 1426ط الولــى 
والتوزيع�.

 عبد الفتاح الحموز�. الكوفيون في النحو والصــرف والمنهــج.26
الوصفي المعاصر�. ادار البيارق�. عمان�.

 عبده ألراجحي�. ادروس فــي المــذاهب النحويــة�. ط الولــي.27
ــرم 1980 ــرة مح ــروت�. غ ــاني1400م�. بي ــ تشــرين الث  هـ
م�.1980

 محمد زغلول ســلم�. ادراســات فــي الادب العربــي�. العصــر.28
 العباسي�. ادار النشر�. منشــاة المعــارف�. الســكندرية�. جلل

لحربى وشراءه
  هـــ)�. معجــم الادبــاء�. ط الولــي626يــاقوت الحمــو(ي�. (ت .29

م�. ادار الكتب العلمية�. بيروت�.1991 هـ - 1411
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فهرس الموضوعات

الر
اقم

 راقمالبيــــان
الصفحة

أالبسملة1
بالستهلل 2
جالهداء 4
اد الشكر والتقدير 5
هـملخص الدراسة 6
7Abstractو
1المقدمة 9

3-2عناصر رخطة البحث
6-4هيكل البحث

الفصل الول: التعريف بالفراء10
7الفصل الول: التعريف  بالفراء 11
7المبحث الول: الفراء ولحياته 12
7المطلب الول: لحياته ونسبه13
7اسمه ونسبه 14
8المطلب الثاني: لقبه وكنيته15
10-8 لقبه16
10كنيته17
12-10نسبته إلى القاليم والقبايئل 18
12المطلب الثالث:مولده ونشأته19
12مولده20
12أسرته 21
12نشأته 22
13رلحلته 23
16-13صلته بالخلفاء والمراء 24
17-16أرخلقه25
17المطلب الرابع: أساتذته ،شيورخه ومؤلفاته 26
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18-17أساتذته ،شيورخه27
22-18مؤلفاته وتصانيفه28
23-22كتابه (معاني القرآن)29
23سبب تأليفه 30
24-23روايته31
26-24السمر(ي روا(ي الكتاب 32
27-26تلميذه ،مكانته ووفاته 33
30-27مكانة الفراء وآراء العلماء فيه34
33-30وفاته35
33المبحث الثاني: عصر الفراء 36
36-33المطلب الول:الحياة السياسية 37
38-37المطلب الثاني:الحياة الجتماعية 38
40-38المطلب الثالث:الحياة العقلية الثقافية 39
41المبحث الثالث: جوانب الفراء العلمية40
42-41المطلب الول:عقيدته 41
43-42المطلب الثاني:عقليته 42
44-43المطلب الثالث:ثقافته43
44المطلب الرابع: شعره 44
الفصل الثاني: أثره فى تطور الدرس النحو(ي45
 المبحث الول: آراء الفراء وأثرها في تيسير50

النحو 
45

49-46المطلب الول: آراؤه النحوية 51
52-49المطلب الثاني: أثره في تيسير النحو 52
 المطلب الثالث: ادوره في تطور الدرس53

النحو(ي 
52-53

 المبحث الثاني:المصطلحات النحوية عند54
الفراء 

53

 المطلب الول: المصطلحات المشتركة بين55
الفراء وغيره 

55-56

 اصطللحات ابتكرها الفراء تخالف اصطللحات56
البصريين 

57-58

58المطلب الثاني: مصطلحات بغداادية 57
 المطلب الثالث: مصطلحات مبتكرة ،ومسماها58

مبتكر 
58-59
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