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 ملخص البحث 

من حيث وضع  يالامس واملودل واملاكنة العلمية، مث تناول مهنجيته العلمية يف رشحه عىل أ لفية ابن معط  النييل: 

ولعل من  أ خرى، ا اترة وموجزا  ال بواب والفصول، وما تضمنهتا من قواعد وأ راء ومذاهب، موثقة ومنسوبة، مس تطرد  

جامعا   ، واس تصحاب  ل  ، وتعلي، وقياسا  ممزيات الرشح تناول ال صول النحوية: سامعا   عىل اللغات،  ، معمتدا  لل صل، وا 

واملصطلحات، مؤيدا ومعارضا، حمافظا عىل مست هذا الفن، فمل يتجاهل من س بوقوه، ومؤلفاهتم، سواء يف ذكل 

 املدارس النحوية أ و اللهجات العربية.

 الكلمات املفتاحية: 

   ال جامع  –س تصحاب الا –التعليل  -القياس  -السامع  –الرصاعات  –النييل 
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Abstract  

This research discussed the name، birth، and scholarly position of the author، 

then it highlighted his scholarly methodology in explaining Alfiat ibn Abdelmu'ty in 

terms of setting the chapters and sections and mentioning documented and quoted 

rules، opinions and schools of thought. In some places، he provided detailed 

explanations، while giving briefed ones in others. His explanation is characterized by 

examining the grammatical principles through hearing، analogy، reasoning، 

accompanying the source، and consensus. Additionally، he depended on languages 

and terminologies; whether supporting or rejecting them. Besides، the author 

preserved the features of this art، paining attention to his predecessors and to their 

writings، mainly specialists in schools of grammar and Arabic dialects، alike  

Key word: Al-Nily – Conflicts – Hearing-Measurement- Reasoning – Escaping 

- Consensus 
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 :االسم واملولد واملكانة العلمية

هو إبراهيم بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم بن ثابت الطائي، امللقب بتقي الدين، املكنى  

 يف رتبل ا أساتك  ل ا سنة لفا   يكرر ل  ييداد ل ا ششأ  ، مل(1)بأيب إسحاق، املشهور بالنييل البغدادي

، (2)"تقي الدين النييل ين علامء القرن السابع "اء يف الكناش ين قول :دإ ا يا ذرره أبو الف الرتاجم

لذرر حمقق الصفو  الصفية أش  عثر عىل رشح أللفية ابن يعط أثناء زيارت  للمكتبة السليامشية برتريا، 

لك الرشح أن شارح  قد فرغ ين تأليف  علوم اسم شارح ، لرل يا عرف  عن ذلرشح غري يلران هكا ا

لتسويده سنة ست لثامشني لستامئة للهجر ، لقد أفاد هكا الشارح ين رشح النييل عىل الدر  األلفية، 

 إى للهجر  يشريلستامئة لرصح بكلك يف يواضع عد ، للعل هكا التاريخ لهو سنة ست لثامشني 

رن الكي لجد في  النييل عىل لج  الرتجيح، باإلضافة إى أن النييل لهو أحد رشاح رافية ابن الق

، رام جاء عىل لسان (3)احلاجب، ليعلوم أن  سنة تأليف الكافية هي ثداث لثداثني لستامئة للهجر 

ول  ق شاسخ شسخة األصل ين الصفو  الصفية ،لالتي فرغ ين شسختها سنة ثامن لسبعامئة للهجر  ين

 .  (4)فكان ذلك رل  دليدا عىل أن النييل ين علامء القرن السابع اهلجري "رمحة اهلل علي  ":

ر ؛ فكان حيلل لخيتاعامل شحوي دؤلب صاحب رأي يتميز يف فكره لآرائ  لأقول: إن النييل

، لمما يدل عىل يكاشت  العلمية (5)مما يدل عىل أياشت  العلمية  "مل أقف  "ليعطي رأيا، فإذا يا لقف قال:

ر  ، ل(6)التحفة الشافية يف رشح الكافيةيؤلفات  التي توارثناها عن ، لهي:  الصفو  الصفية يف رشح الدُّ

 األلفية.

                                                           

 .1/186، ليفتاح السعاد :1/414ـ ينظر: بغية الوعا :  1

 .1/55ـ الكناش يف فن النحو لالرصف: 2

 .2/1334ـ ينظر: رشف الظنون: 3

 .11ـ1/14ـ الصفو  الصفية: 4

 .14ـ 1/8ـ ينظر: الصفو  الصفية:  5

 .1/186، ليفتاح السعاد : 1/414، لبغية الوعا : 5/368ـ ينظر: الفوائد السنية يف رشح األلفية:  6
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رش رشحا بستة ع ين الشهر  يقارشةيعطي التي شالت حظا  لالصفو  أحد الرشلح عىل ألفية ابن

توىف ملا اخلباز: شجم الدين حممد بن أيب بكر بن  عيل املوصيلالدر  األلفية  ابن رشح  غريها لهي:

 الغر  املخفية يف رشح الدر  األلفية  ابن اخلباز: أبو، ل(1)بحلب سنة إحدى لثداثني لستامئة للهجر 

وىف سنة تسع تاملرضير، النحوي الاهلل شمس الدين أمحد بن احلسني بن أمحد األربيل املوصيل،  عبد

هشام اخلرضالي: حممد بن حييى بن هشام بن عبداهلل بن أمحد ، لابن (2)ة للهجر لثداثني لستامئ

الدين  سفعص املراغي النحوي: أبو أمحد عز، ل(3)توىف سنة ست لأربعني لستامئة للهجر املاألشصاري 

، (4)امئة للهجر توىف سنة ست لستني لستاملاحلسن بن عبد املجيد بن احلسن بن بدل بن خطاب بن فهد، 

الفضل عزالدين عبد العزيز زيد بن مجعة  رشح الدر  األلفية يف علم العربية  ابن القواس: أبول

التعليقات الوفية برشح الدر  األلفية ، ل(5)توىف سنة تسع لستني لستامئة للهجر املاملوصيل النحوي، 

الوائيل  سجامنبكر مجال الدين حممد بن أمحد بن حممد بن عبداهلل بن   ابن سجامن الرشييش: أبو

حرز الفوائد ل ،(6)توىف سنة مخس لثامشني لستامئة للهجر امل نحوي،الفقي  الالبكري الرشييش املالكي، 

ة ثامن عرش توىف سنالديشقي امل لقيد األلابد  ابن النحوية: بدر الدين حممد بن يعقوب بن إلياس،

املردالي: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الويل بن ِحبَار  ، ل(3)لسبعامئة للهجر 

ضوء الدرر يف رشح ألفية ، ل(8)توىف سنة ثامن لعرشين لسبعامئة للهجر املاملقديس الصاحلي احلنبيل، 

                                                           

 .2/113، لهدية العارفني:2/83ـ ينظر: طبقات الشافعية  ابن قايض شهبة:  1

 .1/55ظر: هدية العارفني:ـ ين 2

 .146ـ5/145ـ ينظر: تراجم املؤلفني التوشسيني: 3

، املوسوعة امليرس  يف تراجم أئمة التفسري لاإلقراء لالنحو 1/125ـ ينظر: جممع اآلداب يف يعجم األلقاب: 4

 ،1/633لاللغة: 

 .2/55،لبغية الوعا :1/228ـ ينظر: جممع اآلداب يف يعجم األلقاب: 5

 .1/113: األعدام: ـ ينظر 6

 .3/143، لاألعدام: 1/232، البغية: 1/22ـ ينظر: الصفو  الصفية:  3

 .1/125، ليعجم املؤلفني: 1/222ـ ينظر: األعدام:  8
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ضوء الدر  عىل ألفية ، ل(1)سنة مخس لثداثني لسبعامئة للهجر املتوىف  ابن يعطي يف النحو للجزري

حفص زين الدين عمر بن يظفر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس ابن  يعط  ابن الوردي: أبوابن 

ر  األلفية للرعيني ، ل(2)توىف سنة تسع لأربعني لسبعامئة للهجر امل الوردي املعري الكندي، رشح الدُّ

جابر:  رشح الدر  األلفية  ابن، ل(3)بحلب سنة تسع لسبعني لسبعامئة للهجر  املتوىف الغرشاطي

ىف سنة ثامشني توامل أبوعبداهلل شمس الدين حممد بن أمحد بن عيل بن جابر األشدليس اهلواري املالكي،

، (5)عامئة للهجر توىف سنة ست لثامشني لسبامل الصدفة امللية بالدر  األلفية للبابريت، ل(4)لسبعامئة للهجر 

شعمة املعطي يف ، ل(6)تسع لثامشامئة للهجر توىف سنة املرشح الدر  األلفية  ابن خطيب املنصورية: ل

ر  األلفية يف  ، ل(3)توىف سنة ثامن لعرشين لثامشامئة للهجر امل تصحيح ألفية ابن يعطي لآلثاري الدِّ

ر  األلفية ملجهول  . (8)رشح الدُّ

 

  

                                                           

 .6/136ـ ينظر: يعجم املؤلفني: 1

 .5/63لاألعدام:  ،2/226ـ ينظر: بغية الوعا : 2

 .5/42ـ ينظر: السلوك ملعرفة دلل امللوك: 3

 . 5/328ـ ينظر: األعدام: 4

 .2/131، لهدية العارفني: 2/253ـ ينظر: طبقات املفرسين: 5

 .8/225ـ ينظر: األعدام: 6

 .1/24ـ الصفو  الصفية: 3

 .1/21ـ الصفو  الصفية: 8
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 ة الصفية"منهج النيلي يف شرحه املوسوم بـ:" الصفو

الدر   "عىل ألفية ابن يعطي املوسوية بـ: "الصفو  الصفية نه  النييل يف رشح مليدايح  هناك

 تتمثل يف النقاط اآلتية:ـ "األلفية

ـ أفصح النييل يف يقدية رتاب  ـ رعاد  أرثر املؤلفني ـ لذلك بعد البسملة لاحلمدلة لالصدا  عيل 

ر   "سيدشا حممد لعىل آل  لصحب  عن سبب رشح  ألرجوز  ابن يعط املوسوية بـ:  "ةاأللفيالدُّ

لبعد فإين رأيت األرجوز  املوسوية بالدر  األلفية  "اعتمد عليها يف رشح ، فقال: يلاملصادر الت

دقيقة املعاين لثيقة القواعد لاملباين، للقفت هلا عىل رشلح غري يرتبطة بلفظ الكتاب، ل ا يرشد إى 

عناها، ليفصح عن هن  الصواب، لالتمس يني طائفة ين طلبة هكا العلم تأليف رشح يوضح ي

يعامها، ليطابق ألفاظها، ليغري هبا حفاظها، فأجبتهم إى ذلك راجيا ين اهلل  ا ين سواه جزيل الثواب، 

إش  يرزق ين يشاء بغري حساب؛ ألن النحو ييزان اللغة العربية، لقسطاس األيثال األدبية، لاليشء 

ا رتاب اهلل املبني للحدال لاحلرام ي - ا يس -إذا مل يوزن بميزان مل يعرف رجحاش  ين شقصاش ،

لالفرلض لاألحكام، الدال عىل صفات اهلل لتوحيده، لاملعاد للعده للعيده، ل ا ريب أن العلم 

هبكه األيور ين أفضل املعارف، لأعىل رتبة لصل إليها فهم العارف، ليتوقف حتصيل رامل ذلك 

 .   (1)"و  الصفية يف رشح الدر  األلفيةلمتاي  عىل التبحر يف علم النحو لأحكاي ، لسميتها الصف

لضع النييل عنالين لألبواب النحوية لالرصفية يع إيراد أبيات النظم لرشحها، لاإلفصاح  -

عام توجزه ين قضايا شحوية لرصفية، ليا تتضمن  ين أقوال لآراء ليكاهب تؤيد أل تعارض يا 

 سيقت ألجل .

نسبتها إى ، لذلك ب، لالقبائل، لاللهجاتلاآلراء لاملكاهبـ اهتم النييل رثريا بتوثيق األقوال  

قائليها، أل إى قائليها لرتبهم يعا، فمن أيثلة شسبت  األقوال لاآلراء لاملكاهب إى قائليها يا شسب  إى 

                                                           

 .2ـ1/1ـ الصفو  الصفية:  1
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ابن لالزجاج، لاملازين، لاجلريي، لاألخفش، لالفراء، لالكسائي، ليوشس، لسيبوي ، لاخلليل، 

 متيم. ينبل، نيالكوفيل، نيالبرصيلالربعي، لابن جني، لالفاريس، لايف، السريلدرستوي ، 

ل لالصحيح يا ذرره األخفش يف املسائ "لين أيثلة شسبة األقوال إى قائليها يع رتبهم قول :

 .(1)"الكبري، لعول علي  أبو عيل يف احللبيات...

ـ أمهل النييل رثريا شسبة األقوال إى أصحاهبا، لذلك يف غري يوضع، لين ذلك قول  يف اخلداف 

ق، قيل: اسم اهلل علم ليس بمنقول ل ا يشت "ين حيث ا اشتقاق لعدي : "اهلل"يف اسم اهلل ـ تعاى ـ 

 .(2)"ىل رب العاملني املعبود باحلقعفدا يطلق إ ا 

، لتار  يوجز، ة، فتار  يبسط القولللمسائل النحوية لالرصفي ـ اختلفت طريقة النييل يف عرض 

 ين املسائل النحوية التي بسط القول فيها يا يأيت:ـللعل 

 ، (3)إعراب أم حرلف إعراب أم غري ذلك ـ اخلداف يف األلف لالياء لالوال يف التثنية لاجلمع أهي

 ،(5)عايل الرفع يف الفعل املضارعل ،(4)لأخوات  حال اإلضافة "أبوك"عراب اخلداف يف حتقيق إل

ضمري النصب املنفصل بني البساطة ل  ،(6)املضارع بعد الفاء الواقعة يف جواب النفي املحض

 ،(5)املعرفة بني البساطة لالرتريب "أل" ،(8)حكم لقوع الضمري املتصل بعد لو ال ،(3)لالرتريب

                                                           

 ليا بعدها. 2/34ـ ينظر: الصفو  الصفية: 1

 .11ـ1/5: املصدر السابق ـ 2

 .125، 128/ 1:السابقاملصدر  - 3

 142-55/ 1:املصدر السابق - 4

 .135/ 1:املصدر السابق - 5

 225-222/ 1:املصدر السابق - 6

 .624/ 1:املصدر السابق - 3

 .1/265: املصدر السابق - 8

 .635/ 1الصفو  الصفية: - 5
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لفعليتها  "حاشا"حرفية ل ،(2)املفعول ل  يعرفااخلداف يف جواز جميء ل ،(1)يف اإلجياب "ين"زياد  ل

اخلداف يف إعامل أي ل ،(4)يف شحو: ليس الطيب إ ا املسك "إ ا"توجي  رفع يا بعد ، ل(3)لالقول فيها

 .(6)لأخوات  "أمجع"اخلداف يف سبب تعريف ل ،(5)املتنازعني ألى

ة عىل ين الصفات اجلاري ـ اخلداف يف علة طرح التاء: انهييسائل رصفية  بسط القول يفرام 

اق تقين حيث ا اش "اهلل"اخلداف يف اسم اهلل ـ تعاى ـ ل ،(3)املؤشث احلقيقي يف شحو: طالق، لحائض

هل هو  "ِعلَفا "مجع "َفْعل"رأي سيبوي  لاألخفش يف ل ،(5)اإلشارية "ذا"اخلداف يف ل ،(8)لعدي 

ع ايتنال ،ئ تعىل ألزان الرباعي املجرد "ْعَللف  "اخلداف يف استدراك لزن ل ؟،(14)مجع أل اسم مجع

اخلداف يف حررة العني ين حمكلف الفاء يعتل الدام بالياء عند النسب ل ،(11)لفائ  "ف ْعَلة "اتباع عني

 .(12)إلي  شحو: ِشيَة، لِدَية

رام بسط القول يف املسائل النحوية لالرصفية لجدشا ل  ينحى آخر حيث ألجز يف بعض املسائل ل

د  خرب املبتدأ شب  اجلملة بدلن إعا وية التي ألجز القول فيها: العطف عىلاملسائل النحللعل ين 

                                                           

 .255/ 1:املصدر السابق - 1

 .521/ 1:املصدر السابق - 2

 .541/ 1:املصدر السابق - 3

 .31-34/ 2:املصدر السابق - 4

 .1/642:املصدر السابق  - 5

 .1/328:املصدر السابق - 6

 .441/ 2:املصدر السابق - 3

 .11ـ1/5: املصدر السابق - 8

 .446ـ 2/445: املصدر السابق - 5

 .1/15: املصدر السابق - 14

  .2/154،155:املصدر السابق - 11

 .2/465: املصدر السابق - 12
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 "إِن  "حكم املعطوف عىل حمل اسم ، ل(2)حلرفية لا اسمية لالقول برتريبهابني ا "إذ يا "، ل(1)اجلار

 .(3)قبل ذرر اخلرب

 "اخلداف يف إعامل، ل(4)"َفِعل "ة التي ألجز القول فيها: اخلداف يف إعامل لين املسائل الرصفي

ال "اخلداف يف إعامل، ل(5)"َفِعيل  .(6)"َفع 

 "لك قول :لين ذ يان يعاين بعض الكلامت،بب النييل رثريا   ـ لملا ران اإلعراب فرع املعنى اهتم

ين زقد إذا اقرتن باملايض أثر في  يعنيان، لمها: التوقع، لتقريب احلال، أيا تقريب احلال، فمعناه: أن 

 .(3)"لجود الفعل قريب ين احلال، لأيا التوقع فهو ا اشتظار

كثر  ا افرتاضات لالردلد عليها، لين ذلك قول  يف يعرض حديث  تتميز الصفو  الصفية ب ـ

 فإن قلت: فإذا راشت الوال يف املفعول يع  للتعدية "عن عايل النصب يف املفعول يع  لاخلداف في :

قلت: الوال يف األصل حرف عطف فدا اختصاص رتارهام يف التعدية، رلف اجلر؛  اشفهدا جرت رح

 .  (8)"هلا حتى تعمل اجلر، لين رشط العايل أن يكون خمتصا

يصيب غري خمطئ، لإن ران غري يا جاء  "لغات العرب"لملا ران الناطق عىل قياس لغٍة ين 

ا ين ، لأن املعمول علي  يف الفصيح أن تنظر حال يا اشتقل  ن لغت  إلي  لساش ، فإن ران اشتقل يب  خري 

إى لغة أخرى يثلها فصيحة لجب أن يؤخك بلغت  التي اشتقل إليها؛ رام يؤخك هبا قبل اشتقال لساش  إليها، 
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حتى رأش  إشام حرض غائب ين أهل اللغة التي صار إليها، أل شطق سارت ين أهلها، لإن راشت اللغة 

 (1)ك هبا ليؤخك باأللى، حتى رأش  مل يزل ين أهلهاالتي اشتقل لساش  إليها فاسد  مل يؤخ

املفردات يف يف بعض األبنية ل ليس يف فن النحو بل تنالل  النييل بكرر اللغات الوارد  مـ اهتام

اعلم أن يا ران عىل يثال ف ْعَلة ـ يضموم الفاء سارن العني، لهو غري  "يوضع لاحد لهو قول :

ـ ففي مجع  ثداث  ـ سواء ران يعتل الدام بالوال رخطو  أل صحيحا رغرفة  يضاعف ل ا يعتل العني 

 . (2)"لهو األصل سكوش ،لغات: ضم ثاشي  اتباعا أللل ، لفتح  ختفيفا، لترر  عىل 

 ت،اتياريف أثناء عرض  لداخ  تنوعت عبارات لمل يكن النييل جايدا يف أسلوب  أل تنالل  بل- 

، لين ذلك قول  يف يعرض حديث  عن  عايل الرفع يف الفعل تار  "الصحيح "قول :فتنالل 

لهو لقوع  بحيث لقوع ا اسم  سيبوي  ين أش  يرفوع بعايل يعنوي،لالصحيح يا قال   "املضارع:

يعرض حديث  عن ضمري تار  أخرى  لقد لرد يف  "القول املنصور "، لقول :(3)"فأشب  املبتدأ...

ده ين ليا بع ،لالقول املنصور: أن إيا اسم يضمر "النصب املنفصل بني البساطة لالرتريب:

حرلف  ،هاملمجع ،لتثنيتهام ائبة،اطب لاملخاطبة، لالغائب لالغلاملخ ،العدايات الدالة عىل املتكلم

لقد لرد يف يعرض حديث   "الراجح "قول :، ل(4)"خملصة للخطاب لغريه، جمرد  ين ا اسمية...

لقد  "تعني "قول :، ل(5)"... فبقى سيبوي  هو الراجح "عن حكم لقوع الضمري املتصل بعد لو ا :

 "قول :، ل(6)"تعريف  باإلضافة املقدر فتعني  "لأخوات  : "أمجع "لرد يف اخلداف يف سبب تعريف

ليقوي قول الزجاج يا حكاه سيبوي :  ":حكم  لصف اسم إن بعد ذرر اخلرب لقد لرد يف  "يقوي
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لقد  "القول "قول ، ل (1)"إهنم أمجعون ذاهبون، فأردلا اسم إن عىل املوضع، لالتأريد رالوصف...

لقد لرد يف قول   "بياشا حسنا "قول :، ل(2)"سيبوي لالقول يا قال   ": "َفِعيل"لرد يف حكم إعامل 

، (3)"يبوي ذهب إلي  س فافهم بياشا حسنا عىل يا "يف حكم عمل اسم الفاعل املقرتن بأل لاخلداف في  :

ك عىل ليدل "حيث ا اشتقاق لعدي :اخلداف يف اسم اهلل ـ تعاى ـ ين لقد لرد يف  "صحة "قول :ل

األلف لالدام في  عوض عن اهلمز  قوهلم: يا أهلل ـ بقطع اهلمز ؛ رام تقول: صحة يا قال  سيبوي  يف أن 

وَلة ـ بفتح الفاء لضم العني غري يعتلها ل ا  "قوي "قول :، ل(4)"يا إل ... لقد لرد يف النسب إى َفع 

وَلة "النص "قول :، ل(5)"ليكهب أيب العباس قوي يف القياس "يضاعفها:  لقد لرد يف النسب إى َفع 

 لالنص يع سيبوي  لهو قوهلم: شنئي، لهو شص "ـ بفتح الفاء لضم العني غري يعتلها ل ا يضاعفها:

 . (6)"يف حمل النزاع

                                         *** 

                     

  

                                                           

 .2/142:املصدر السابقـ 1

 .2/133:املصدر السابقـ 3

 .2/131:املصدر السابقـ  3

 .11ـ1/5: املصدر السابقـ  4

 .2/452: املصدر السابقـ  5

 .السابقاملصدر ـ  6



 

- 1211 - 
 

 مصادر النيلي يف شرحه

يا الكتب فمنها الكتب لالعلامء، أ :ين املصادرشوعني يف  الصفو  الصفيةيصادر النييل يف تتمثل 

احللبيات أليب عيل، لذلك يف يعرض حديث  عن توجي  رفع يا بعد  ين رصح باسمها لشقل عنها، لهي:

املسائل الكبري ، ل(1)"... لعول علي  أبو عيل يف احللبيات "إ ا يف شحو: ليس الطيب إ ا املسك:

الصحيح ل "يا بعد إ ا يف شحو: ليس الطيب إ ا املسك:لألخفش، يف يعرض حديث  عن توجي  رفع 

يف يعرض حديث  عن ضمري النصب  الكتاب لسيبوي ، ل(2) "يا ذرره األخفش يف املسائل الكبري

بتدأ أ ا ترى أهنم قد أخرجوا بعض الضامئر يف باب الفصل بني امل "املنفصل بني البساطة لالرتريب:

نت أشت لر ،لاخلرب إى باب احلرلف املحضة حتى إهنا  ا يوضع هلا ين اإلعراب شحو: رنت أشا القائم

التي شقل  الكتبلأيا ، (3)"ه عن  سيبوي  يف رتاب القائم... حتى إن اخلليل استعظم ذلك عىل يا حكا

 ليبثوثة يف الكتاب.عنها لمل يرصح بكررها فهي رثري  

رام  نقل عنهم،أسامئهم حني البرصح ؤ اء قد يالعلامء الكين شقل عنهم، له املصدر الثاني:

ن التوريد شوذلك يف يعرض حديث  عن اخلداف يف ادخال للخليل بن أمحد الفراهيدي: فعل يف ذرره ل

خلفيفة ليكهب سيبوي  لاخلليل أن رل يوضع تدخل في  النون ا "اخلفيفة عىل فعل التثنية لمجع املؤشث:

سيبوي :  -أيضا-، ل(4)"تدخل في  النون الشديد  إ ا يف يوضعني فعل ا اثنني، لفعل مجاعة املؤشث

وات  حال لأخ "أبوك"لقد أرثر النقل عن ، لذلك يف غري يوضع، ليثال ذلك قول  يف حتقيق إعراب 

، (5)"يكهب سيبوي  أن هكه األسامء يعربة باحلررات املقدر ؛ رام يف املنقوص لاملقصور "اإلضافة:
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 "ثنية لمجع املؤشث:لتيوشس بن حبيب الضبي: لقد شقل عن  يف إدخال شون التوريد اخلفيفة عىل فعل ال

 "عايل الرفع يف الفعل املضارع:عن  يف  الكسائي: لقد شقل، ل(1)"لأجاز الكوفيون ليوشس ذلك

الكسائي: يرتفع  بحرف املضارعة، فإذا  دخل علي  شاصب أل جازم  بطل حرف املضارعة ؛ لضعف ؛ 

الفراء: لقد شقل عن  يف ، ل(2)"مألن الطارئ علي  أقوى ين  ؛ رام أن الرشط لهو إن يبطل عمل  بل

راء: الفعل املضارع يرتفع؛ خللوه ين النواصب لقال الف "لرفع يف الفعل املضارع:عايل ا

م لاألخفش يرى أن ا اس "عايل النصب يف املفعول يع  لاخلداف في :يف األخفش: ، ل(3)"لاجلوازم

ر... حلرف؛ رام أن املستثنى بـ: غري جمرلإذا ران جمرلرا بـ: يع صار ينصوبا بعد الوال؛ لتعكر إضافة ا

اجلريي: ، ل(4)"لحكى عن  ـ أيضا ـ أش  ملا حكف: يع، لأتى بالوال يوضعها أعرب ا اسم بإعراب يع

مر ع لمل خيالف يف روش  يعرفة إ ا أبو "اخلداف يف جواز جميء املفعول ل  يعرفا:يف  لقد شقل عن 

 ليكهب "ألف الوقف يف املقصور املنون لاخلداف فيها: يف املازين، ل(5)"اجلريي فإش  يأبى تعريف 

يوضع، لين غري املربد: لقد شقل عن  النييل يف ، ل(6)"املازين أهنا يف األحوال الثداث بدل ين التنوين

 جيوز أن العباس املربد، قال:  اأبو بن يزيد فهو ا لأيا "بعد لو ا:حكم لقوع  الضمري املتصل يف ذلك 

لقد شقل عن  يف يوضعني، لين ، لالزجاج (3)"ليرى: أش  حلن لمل حيك عن الفصحاء يقال: لو اك،

ون عند لحررة يا قبل الن "ذلك قول  يف حكم فتحة آخر الفعل املؤرد بالنون اخلفيفة  أل الثقيلة:
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حديث  عن استعامل يف  ابن درستوي : ، ل(1)"سيبوي  حررة بناء، لعند الزجاج حررة التقاء السارنني

و رأي لأجاز الكوفيون استعامهلا يف الزيان له "ين يف ابتداء غاية الزيان بني البرصيني لالكوفيني:

السريايف: ، ل(2)"املربد لابن درستوي  ين البرصيني فإهنام يريان أهنا  ابتداء الغاية يف األزينة لاأليكنة

مر؛ ا فاعل لهو املصدر، فأضلالسريايف هل ":"لجريان لنا راشوا ررام "يف بيت الفرزدق "ران"شوع 

 أبو، ل(3)"لد التها علي ؛ أي: ران الكون، لإشام مل يربز الضمري الكي هو فاعلها؛ ألش  يرجع إى يكرور

ول  ين قذلك قول  يف يعرض حديث  عن الدايني املحكلفنيلين يف غري يوضع، عيل الفاريس: 

 ام اجلر ل ام التعريف لهو قول  عيل: حكفت قال أبو "لاخلداف فيهام: " اه أبوك "العرب:

ا راشوا لجريان لن "يف بيت الفرزدق: "ران"حديث  عن شوع يف  ابن جني: لقد شقل عن  ، ل(4)"سيبوي 

عيل لابن جني إى أن الوال التي يف ران أصل  أن يكون ضمريا ينفصدا توريدا  لذهب أبو ":"ررام

، فاتصل هبا، لالتقدير: لجريان لنا هم راشوا ررامللضمري املرفوع الكي يف لنا، لكن دخلت علي  ران 

الربعي: لقد شقل عن  يف حتقيق ، ل(5)"لإشام دعاهم إى هكا التأليل أن ران الزائد   ا فاعل هلا عندهم

فأيا احلررات التي قبل هكه احلرلف فاختلف فيها  "لأخوات  حال اإلضافة: "أبوك"إعراب 

مة يف الباء ين قولك: أبوك ينقولة ين الوال، ففي الرفع شقل أصحاب سيبوي ، فقال الربعي: إن الض

حررة إى احلرف الكي قبل الوال بعد إسكاش ، ليف النصب قلب لحكف حررة لفظا  ا تقديرا؛ إذ 

ل  ررس  الوال اجلر شققبلها يف األصل، فقلبت ألفا، ليف أصل : َأَبٌو، لَأَخٌو فتحررت الوال لاشفتح يا 

 .(6)إسكاش ، لقلبها ياء لسكوهنا لاشكسار يا قبلها إى يا قبلها بعد
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أيا املدارس النحوية فقد حتدث النييل عن البرصيني لالكوفيني، شأش  يف ذلك شأن غريه ين 

تنازعني اخلداف يف إعامل أي امليف يوضع، لين ذلك  غرييف  نيالبرصيالرشاح لأللفية فقد شقل عن 

، لعن الكوفيني يف (1)"البرصيني فيعملون اآلخر؛ لقرب  ين الظاهرأيا سيبوي  لأصحاب  ين  "ألى:

 ":"يا أفعل "ين صيغة التعجب  "يا"اخلداف يف شوع يف لين ذلك قول   -أيضا -غري يوضع 

 .(2)"لعند الكوفيني: يا استفهايية

 ا إ يف توجي  رفع يا بعد إ ا يف شحو: ليس الطيبأيا اللهجات العربية فقد شقل عن التميميني 

ىل يس الطيب إ ا املسك بالرفع عللبنو متيم  جيرلهنا جمرى يا فدا يعملوهنا فيقولون:  "املسك:

أي: ليس الطيب يف الدشيا إ ا املسك، لجيعل يا بعد:  ا ابتداء، لينهم ين يقول: خرب ليس حمكلف؛

شقل عنهم لمل يرصح بكرر العلامء الكين  هكا إضاقة إى يا شقل  عن، (3)"إ ا بد ا ين الطيب أل لصفا ل 

 أسامئهم، لهو رثري يف رشح  الصفو  الصفية.

                                        *** 

  

                                                           

 .1/642:املصدر السابقـ  1

 .2/145:املصدر السابقـ  2

 .2/34:السابقاملصدر ـ  3



 

- 1211 - 
 

 موقف النيلي من األصول النحوية

تنالل األصول النحوية عند أي عامل ين علامء النحو لالرصف يتطلب الوقوف عىل األدلة 

رالوقوف عىل أدلة السامع أل القياس أل غريمها ين أشواع النحوية التي يستند إليها النحوي، 

ا استد ال، لينها شتنالل السامع عند النييل، لحينام شقول السامع  ابد لنا ين الوقوف عىل استد ال  

 بآيات القرآن الكريم لقراءاهتا، لأقوال العرب شظام لشثرا.

لردام شبي  ـ صىل اهلل  ، تعاىاهلل فشمل ردام ،يا ثبت يف ردام ين يوثق بفصاحت  لسماع هو:او

ليف  ،لردام العرب قبل بعثت  ]عند ين أجاز ا استشهاد باحلديث النبوي الرشيف[، علي  لسلم ـ

 ة أشواعيسلم أل رافر، فهكه ثداث عن ، شظام لشثرا،إى أن فسدت األلسنة بكثر  املولدين ،لبعده ،زين 

 .(1) ابد يف رل ينها ين الثبوت

لغة؛ لذلك عىل إثبات القواعد لقراءات   ألل يا حيت  ب  يف ال  شك أشفدا  الكريم: أما القرآن

ستدل هبا يف يقدية املصادر التي ايضع  النييل  ى صحتها يف خمتلف العلوم العربية، لين هنا شجدليد

سة را   عىل دلاعتمد عليها يف إثبات لتوجي  القواعد، لهكا لإن دل عىل يشء فإشام يدل عىل عكوف

 يا شجده ين آيات يف ثنايا رشح ، فحينامبالقرآن الكريم  هلين شامذج استشهادالقرآن لالعناية ب ، 

لأجاز  "قال: البرصيني لالكوفيني يف ابتداء الغاية الزياشية بني "ين"تحدث عن استعامل ي

َس  }:(2)الكوفيون استعامهلا يف الزيان...، لاحتجوا بقول  تعاى ِل َيْومٍ ملََْسِجٌد أ سِّ ، {َعىَل الت ْقَوى ِيْن َأل 

 لالدليل عىل ذلك دخول احلكف عليها يف قول  "يقول :تأيت فعدا ،  "حاشا"أن ليثل  عند حديث  عن 

  رتاب اهلل يف رشح النييل لأللفية رثري.، لآيات {َحاَش هللِ ِ  }:(3)ـ تعاى ـ 

 سواء ران ،ز ا احتجاج ب  يف العربيةب  جا أيا القراءات القرآشية فهي رل يا لرد أش  قرئل

لشاذ  االقرآشية املتواتر ، لأيا عىل ا احتجاج بالقراءات  العلامءأم شاذا، لقد أطبق  ،أم آحادا ،يتواترا

                                                           

 .1/35ـ ا اقرتاح: 1

 ين سور  التوبة. 148ـ ين اآلية:  2

 ين سور  يوسف. 31ـ ين اآلية:  3
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، رف بعين بل للو خالفت  حيت  هبا يف يثل ذلك احلقياسا يعلويا، إذا مل ختالف فيحت  هبا يف العربية 

ل ا يقاس  ،رام حيت  باملجمع عىل لرلده لخمالفت  القياس يف ذلك الوارد بعين  ؛لإن مل جيز القياس علي 

.لأيثلة استشهاد (1)خداف في  بني النحا   ليأبى، لا احتجاج بالقراء  الشاذ   ا ،شحو: استحوذ  ،علي  

خففة ين ملا "إِنْ "اخلداف يف إعامل    يفقال ات القرآشية تظهر يف يوضعني، ألهلام: ياالنييل بالقراء

 قول : "الثقيلة:

داا ..........                             ....................      َشْحو: لإِْن ر 

ْم َربَُّك َأْعاَمهَل مْ  }:(2)يريد: شحو قول  ـ تعاى ـ يَن ه  داا ملَ ا َلي َوفِّ بتخفيف إن، لشصب رل عىل  {َلإِن  ر 

، لثاشيهام يف (3)"بتشديد إن لملا لبتخفيفهام، لختفيف إن لتشديد ملا، لبالعكس ئأش  اسمها...لقر

 أن  ا املشبهة بـ: ليس بغري تاء تعمل يطلقا يف احلني "لعملها لالقول فيها: " ات"حديث  عن أصل 

 علغريه، لالرفع قليل؛ للكلك قال: قد يباح، فأتى بكلمة قد التي تفيد التقليل إذ دخلت عىل املضار

 .(4)"لهي قراء  ضعيفة

بت ثين حديث   هي يا حيت  ب ردام العربأيا ا استشهاد بأقوال العرب شثرا لشظام، فامهية 

لها عىل لألفصح ين األلفاظ لأسه التقاطاأجود العرب  اقريش للعلعن الفصحاء املوثوق بعربيتهم، 

اقتدي  شقلت اللغة العربية لهبم ينسنها يسموعا لإباشة عام يف النفس، ليليها اللسان عند النطق لأح

هكيل لبعض رناشة لبعض لقيس لمتيم لأسد، رلعنهم أخك اللسان العريب ين بني ردام العرب 

 .(5)  يؤخك عن غريهم ين سائر قبائلهمالطائيني لمل

                                                           

 .1/35ـ ينظر: ا اقرتاح: 1

 ين سور  هود. 111ـ ين اآلية: 2

 .2/64ـ الصفو  الصفية 3

 . 2/44:املصدر السابقـ   4

 .43ـ ينظر: ا اقرتاح:صـ 5
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َعَراء : ا  اْلعلاَمء عىل َطبََقات َأربع، األلىقسملهكا  :شعر ،َلاْلَكدَام ال ِكي يستشهد بِِ  َشْوَعانِ  لشُّ

ابَِعة: املولدلن: اإلسداييون، لالث الِثَةل اجلاهليون، لالث اشِيَة: املخرضيون، األلليان  فالطبقتان، الر 

ِحيح  ابَِعة َفالص  ِحيح ِصَحة ا استشهاد بكدايها، َلأيا الر  ا، َلأيا الث الِثَة َفالص  يستشهد بشعرمها إمِْجَاع 

ّي؛ َأش   َا يستشهد بكدايها ي   خَمرَْشِ م َلاْختَاَره  الز  ا، َلقيل يستشهد بَِكدَام ين يوثق بِِ  ِينْه  طلق 

أيب متام لذلك يف ألائل سور  البقر ، لقد ختم األصمعي الّشْعر  حيث َاْستْشهد يف رشاف  بشعر

وا عىل َأش   َا حْيتَ  بَِكدَام املولدين لاملحدثني يِف اللَُّغة  َو آخر احْلَج ، رام َأمجع  بإبراهيم بن هرية َله 

ظر يف ش ،  لالنييل سلك يف ا استشهاد بالشعر يسلك النحويني يف ا استشهاد بالشعر، لين(1)لالعربية 

 الرشح جيد ا استشهاد يف غري يوضع ين  عىل القضايا لاملسائل لاخلدافات النحوية.

ٌة فيام أْشَكَل ين غريب رتاب اهلل  ج  ، لهو ح  قّفى َدالٌّ َعىَل يعنى  لحيث إن الشعر ردام َيْوزلٌن ي 

فقد  (2)نيتابعلحديث صحابت  لال -صىل اهلل علي  لسلم -ـ جّل ثناؤه ـ، لغريب حديث رسول اهلل 

حفل رشح النييل بكثري ين األبيات الشعرية، فإذا ران البيت املستشهد ب  في  رلامت غايضة رشحها، 

ون بضم الفاء لسك "ف ْعَلل "، يثل يا صنع يف اخلداف يف استدراك لزياد  لزناللضح املراد ينه

خدبا ـ بفتح الدال ـ، لحكى األخفش ج "العني لفتح الدام األلى عىل ألزان الرباعي املجرد:

لسيبوي  مل يثبت ، ليرلي  بضم الدال رربثن، لمحل رلاية ين رلاه ـ بفتح الدال ـ أش  خمفف ين 

 جخادب بحكف األلف لسكون اخلاء؛ رام قالوا: علبط هو خمفف عدابط، لقد شطقوا ب ، قال الشاعر:

 (3)ىَل البيوِت َقْوَط  الع دابَِطاَيا َراَعنِي إ ِا  جناح َهابَِطا    عَ                       

 .(4)"لجناح: اسم الراعي، لقوط : ينصوب بـ: هابط؛ ألشك تقول: هبط اليشء لهبطت  أشا...

                                                           

 8ـ1/5،لخزاشة األدب:58، لا اقرتاح:صـ2/822، 1/113،33ـ  ينظر: الكشاف:  1

 .212ـ211ـ ينظر: الصاحبي:صـ 2

 السابق.  المصدر(  3

 .2/334الصفو  الصفية:ـ ينظر:  4
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 فلاملداحظ أن النييل أخك يف استشهاده بالشعر صورا يتعدد  يتنوعة، فتار  يستشهد بنص

الفعل  فإن قيل: قد ارتفع "البيت، لين ذلك يا قال  يف اخلداف يف عايل الرفع يف الفعل املضارع:

بعد راد لأخواهتا شحو: راد زيد يقوم، ل ا يقال: راد زيد قائام، فدا يصح لقوع ا اسم يف خرب راد 

 فعن  جوابان:

 ؛ لوقوع  يوقع ا اسم، فحكمأحدمها: أن راد يشبه  يف العمل بـ: ران، لالفعل بعد ران يرتفع 

راد حكم ران عىل أش  قد جاء ا اسم يف خرب راد ينبها عىل األصل؛ رام جاء القود، لاستحوذ ينبها عىل 

 األصل يف قول الشاعر:

 (1) َفأ ْبت  إَِى َفْهٍم َلَيا رِْدت  آئِبَا      .......................                         

 ."يف رلاية ين رلى: ردت 

لتار  يستشهد بالبيت رايدا، لين ذلك قول  يف رفع املضارع بعد الفاء الواقعة يف جواب النفي 

 فأيا قول مجيل: "املحض:

ْبَع الَقَواَء َفَينْطِق                       ش َك اليَْوَم َبيَْداء  َسْمَلق        َأمَلْ َتْسَأِل الر  ْرِبَ   (2) َلَهْل خت 

قال سيبوي : مل جيعل األلل سببا للثاين، للكن  جعل  ينطق عىل رل حال، فقول : مل جيعل األلل 

 .(3)"سببا للثاين مما ينفي النصب، لقول : مما جعل  مما ينطق عىل رل حال مما ينفي اجلزم

 "ريب:املعرفة بني البساطة لالرت "أل"حديث  عن عند ثالثة: يستشهد بالبيتني، لين ذلك ل

ت  لاح لهل، قد، فحرف التعريف عنده: ال يثل: لاخلليل يرى أن األلف لالدام مجيعا للتعريف،

 قال الشاعر: لاحلرف الواحد  ا يوقف علي ، بجواز الوقف عليهام،

ِراَس ِيْن آِل احلدَالِ  ا ال        َينِْزَل الد   َيا َخلِييَل  َأْربَِعا َلاْستَْخرِبَ

                                                           

 ليا بعدها. 1/135ـ ينظر: الصفو  الصفية:  1

 املصدر السابق - 2

 .1/225:املصدر السابقـ  3
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ِد  اَملِ ِيثْل َسْحِق الرب   (1)َعف ى َبْعَدَك ال     َقْطر  َيْغنَاه  َلَتْأِديب  الش 

بدليل فتح ل لابتدأ بام بعدها يف املرصاع الثاين، فوقف عىل األلف لالدام يف املرصاع األلل،

                                                                                  ، لهككا.(2)"لاهلمز  يع األلف لالدام رالقاف يع الدال ين قد اهلمز  يعها،

فأيا النثر فالنييل رعاد  علامء العربية حيت  لقواعده النحوية لالرصفية بالنثر العريب، فهو ينه  

مري النسب ض يا قال  يف هكا النه  يف رشح ، ليستشهد بجملة ين أقواهلم املشهور ، لين تلك األقوال

لكن قوهلم: إياي، لإياه، ليا زاد عليهام شحو: إياشا، لإيامها فإن  "املنفصل بني البساطة لالرتريب:

لحكى اخلليل إضافت  إى الظاهر  "ـ أيضا ـ: ، لين (3)"يف غري هكه األسامء إ ا اسام...هكه مل تستعمل 

 .(4)"الشواب، لهي مجع شابة...يف قوهلم: إذا بلغ الرجل الستني فإياه لإيا الشواب، بجر 

 االستدالل العقلي عند النيلي:

ليست رل األدلة عند النحويني شقلية؛ بل العقل ل  دلره، فالقياس، لالتعليل، لالنظر إى أراء 

النحويني ين إمجاع أل خدافات، أل استصحاب لألصل ران لكل هكا دلره يف توازن التقعيد 

تأشية لرشح  عىل األلفية  ابن يعطي لجدشا أن القياس حيتل يرتبة النحوي، لالنييل بعد الدراسة امل

 أغلب لاحد ين أهم أدلة النحو لاملعول علي  يفربري  يف تقعيده للقواعد النحوية لالرصفية، فالقياس 

 :(5)قد قيل في  ليسائل ، 

ت بَْع  .....................                                 إِش اَم الن ْحو  قِيَاٌس ي 

                                                           

 املصدر السابق - 1

 .1/635ـ الصفو  الصفية:  2

 .1/624:املصدر السابقـ  3

 .1/625:املصدر السابقـ   4

 ـ هكا صدر بيت ين الريل ين عد  أبيات للكسائي، يتحدث فيها عن لصف علم النحو، لعجزه: 5

نْتََفعْ                                                                    لِّ ِعْلم ي   ...............     َلبِِ  يِف ر 

 .2/164، لبغية الوعا : 2/263إشباه الرلا :ينظر: 
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 "أشكر النحو رل ، لفي  يقول أبو الربرات األشباري: ل ا سبيل إى إشكار القياس؛ ألن ين أشكره

اعلم أن إشكار القياس يف النحو  ا يتحقق؛ ألن النحو رل  قياس؛ لهلكا قيل يف حده: النحو علم 

ة ين استقراء ردام العرب، فمن أشكر القياس فقد أشكر النحو، ل ا شعلم أحدا ين باملقاييس املستنبط

العلامء أشكره؛ لثبوت  بالد ائل القاطعة، لالرباهني الساطعة، لذلك أن أئمة السلف لاخللف أمجعوا 

 .    (1)"قاطبة عىل أش  رشط يف رتبة ا اجتهاد

ع يف الفعل عن عايل الرف حديث  ففي ا بالغا،بالقياس اهتامي النييل جيده اهتم يف رشحلالناظر 

ن راد يشبهة يف العمل بـ: ران، لالفعل بعد ران يرتفع لوقوع  يوقع ا اسم، إ ":يقول املضارع

فحكم راد حكم ران عىل أش  قد جاء ا اسم يف خرب راد ينبها عىل األصل؛ رام جاء القود لاستحوذ 

 ينبها عىل األصل يف قول الشاعر:

 .(2)"َفأ ْبت  إَِى َفْهٍم َلَيا رِْدت  آئِبَا   .....................                              

 لإذا جاز محل الفعل ":، يقولقول  يف حكم املضارع املتصل ب  شون مجاعة اإلشاثليثل  ـ 2

تفاقهام يف  ااملضارع عىل األسامء يف اإلعراب ـ لليس ين األسامء ـ فحمل املضارع عىل املايض ألى؛ 

 ، لهو أرثر ين أن حيىص يف الصفو  الصفية.(3)"الفعلية

 ـ العلة النحوية عند النييل

ـ النييل شأش  شأن النحويني يف إيراد العلل النحوية فأل اها اهتاميا بالغا، فدا يكاد خيلو يوضع 

الكي هو الفرع العلة هي أحد أرران القياس، لهبا حيمل املقيس ين رشح  إ ا لعلل ل ، لحيث إن 

الوصف الكي يكون يظنة لج  أل عىل حكم ، لحدها النحويون ب عىل املقيس علي  الكي هو األصل،

األير الكي يزعم النحويون أن العرب  احظت  حني ب احلكمة يف اختاذ احلكم، أل بعبار  ألضح:

ا يعين ا ين التعبري لالصياغة، لين هنا بدت اختارت يف ردايها ل اللت  ل النحوي يف حمالعلة تشغجه 

                                                           

 .55ـ  ملع األدلة:صـ 1

 . 1/135ـ الصفو  الصفية: 2

 .1/264: املصدر السابقـ  3
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الوصول إليها عن رل يا عداها، لتتطلب ين  رد  الفكر لإعامل النظر ير  بعد أخرى؛ حتى يطمئن 

 . (1)إى سدايتها لصحة الوثوق هبا

ئل عن العلل التي يعتلُّ هبا يف النحو فقيل ل   فيام يرلي  -لرحم اهلل شيخ العربية اخلليل الكي س 

عن العرب أخكهتا، أم اخرتعتها ين شفسك؟ فقال: إن "ضاح يف علل النحو اإلي :الزجاجي يف رتاب 

العرب شطقت عىل سجيتها لطبيعتها، لعرفت يواقع ردايها، لقام يف عقوهلا علل ، لإن مل ي نقل ذلك 

عنها، لاعتللت أشا بام عندي أش  علة ملا عللت  ين ، فإن أرن أصبت العلة فهو الكي التمست ، لإن تكن 

ا حمكمة البناء، عجيبة النظم لاألقسام، لقد هناك ع لة ل ؛ فمثيل يف ذلك يثل رجل حكيم دخل دار 

 .(2)"صحت عنده حكمة باشيها باخلرب الصادق، أل بالرباهني الواضحة، لاحلج  الدائحة

لقد اهتم النييل يف رشح  بالعلل ، (3)لاملشهور ينها أربعة عرش شوعا، ذررها السيوطي يف اقرتاح 

، ليعرفة احلكمة ين لرائها، لمما أشار أرثر ين ا اعتامد عليها؛ لتوضيح األحكام النحويةلالنحوية 

 إلي  النييل يف رشح :

لأيا األلف فلو حررت خرجت عن روهنا ألفا  "لأخوات : يا قال  يف حتقيق إعراب: أبوك،

، (4)"أن يكون باحلررات، لقد أيكن ههنا فوجب املصري إلي فتعكر حتريكها، لاألصل يف اإلعراب 

لقال  "لهو هبكا يشري إى أهنا علة أصل، ليثل  يا قال  يف اتباع احلررات لبعضها البعض يف قول :

آخرلن: إن هكه احلررات اتباعات؛ تنبيها عىل أن هكه األسامء إذا أفردت ران إعراهبا يف عيناهتا، لإن 

 ول ع بني أشواع العلل ين ثقل بقو  ، لاملتتبع للنييل جيده شَ (5)"ن اإلفراد هو األصلرد الدام عارض؛ أل

ذهب  سيبوي  إى أن هكه احلرلف حرلف إعراب، لاإلعراب  "أبوك لأخوات :: يف حتقيق إعراب

                                                           

 .5ـ أصول النحو:صـ 1

 .66،65ـ اإليضاح يف علل النحو:صـ 2

 .56ـ ا اقرتاح:صـ 3

 .1/144ـ الصفو  الصفية: 4

 .1/142ـ الصفو  الصفية :  5
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لاإلعراب يقدر عليها ؛  "، لتعكر ين قول  يف شفس املسألة:(1)"يقدر عليها؛ لثقل  يف الوال لالياء

 "عايل الرفع يف الفعل املضارع: ، لتناقض شحو قول  يف(2)"لثقل  يف الوال لالياء، لتعكره يف األلف

لالثاين: أن راد لأخواهتا أفعال يقاربة، لاليشء إذا قرب لقوع  مل يكن لاقعا يف احلال، ألن يقاربة 

ال د، لاسم الفاعل حقيقة يف احلال جماز يف ا استقبالوقوع غري الوقوع، فلو جعل اسم الفاعل خربا لكا

للزم التناقض؛ ألن راد تدل عىل أن زيان الوقوع قريب ين احلال، لاسم الفاعل يدل عىل الوقوع يف 

احلال، فيلزم أن يكون أن يكون اليشء الواحد لاقعا يف احلال غري لاقع يف احلال؛ ألن قرب الوقوع 

 "بني احلرفية لا اسمية لالقول برتريبها: "إذيا"شحو حديث  عن  ، للضع(3)"ليس هو شفس الوقوع

لهي حرف عند سيبوي  إذا جوزي هبا؛ ألهنا صارت تدل عىل خداف يا لضعت ل ؛ ألهنا يوضوعة 

حديث  عن حكم املضارع املتصل ب  شون مجاعة ، لاتفاق عند (4)"للاميض، ليف الرشط تدل عىل املستقبل

الفعل املضارع عىل األسامء يف اإلعراب لليس ين األسامء فحمل الفعل لإذا جاز محل  "اإلشاث:

     .(5)"املضارع عىل املايض يف البناء ألى؛  اتفاقهام يف الفعلية

ا، لأيا قوهلم: رضبت  هو رضب "حكم لقوع الضمري املتصل بعد لو ا:لفرق، شحو يا قال  يف  

قالوا: رضبت  هو ران تأريد، فصار إشام لقع هكا املوقع فإهنم لو قالوا: رضبت  إياه لكان بد ا، فإذا 

املعرفة بني البساطة  "أل"حديث  عن  ، لرثر  شحو قول  يف(6)"رضلر ؛ للفرق بني البدل لالتوريد

، لشب  (3)"لإشام فتحت اهلمز ؛ لكثر  استعامهلا يع الدام، لالكثر  تقتيض أخف احلررات "لالرتريب:

                                                           

 .1/144:قاملصدر السابـ  1

 .1/144:املصدر السابقـ  2

 . 1/135:املصدر السابقـ  3

 .1/154:املصدر السابقـ  4

 .1/264:املصدر السابقـ  5

 .1/232ـ الصفو  الصفية: 6

 .1/684: املصدر السابقـ  3
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ليلزم حكف اسمها؛ رام يلزم إضامر اسم ليس  "لعملها لالقول فيها: " ات"أصل  شحو يا قال  يف

راإلضامر  ( ات)إذا لقعت يف ا استثناء شحو: قام القوم ليس زيدا؛ حتقيقا للمشاهبة بينهام، فاحلكف يف 

لأيا  ":ا أفعل: يين صيغة التعجب " يا " اخلداف يف شوعليغاير  شحو يا قال  يف  ،(1)"يف ليس

 ": إن دخول الفاء يف خرب، لتدافع شحو (2)"استفهايية ففاسد؛ ألن التعجب يغاير لداستفهامجعلها 

لأيا إن فمنع سيبوي ؛ لكوهنا عايلة هلا صدر الكدام، ليعنى الرشط يف املوصول هبكه الصلة يقتيض 

ين  "اهلل"ـ  حديث  عن اخلداف يف اسم اهلل ـ تعاى شحو يا قال  يف، لتضمني (3 )"صدر الكدام فتدافعا

 . (4)"لهلي يبني؛ لتضمن  يعنى حرف اجلر لهو الدام "حيث ا اشتقاق لعدي :
 

 ـ موقف النيلي من اإلمجاع

يف إثبات يعتد ب  ردليل ين أدلة النحو ـ   ال ،(5)إمجاع شحا  البلدين: البرص  لالكوفة ليقصد ب 

ن اب أشارالقواعد لاألحكام ـ إ ا إذا اعتمد عىل سامع يقوي  ليعضده، أل قياس عىل يا سمع، لقد 

حيث ذرر أن إمجاع أهل البلدين إشام يكون حجة إذا مل خيالف املنصوص ل ا   صئهكا يف خصا إى جني

املقيس عىل املنصوص، لإ ا فدا يكون إمجاعهم حجة؛ لذلك أش  مل يرد ممن يطاع أيره يف قرآن ل ا سنة 

فكل ين فرق ل  عن علة  أهنم  ا جيتمعون عىل اخلطأ، لإشام هو علم ينتزع ين استقراء هكه اللغة،

، ا ا شسمح ل  باإلقدام عىل خمالفة اجلامعة التي قد طال بحثها لتقدم شظره ...لطريق هنجة  صحيحة

ا إ ا  بعد أن يناهض  إتقاش ا ليثابت  عرفاش ا  .(6)لتتالت ألاخر عىل ألائل لأعجاز 

                                                           

 .2/44:املصدر السابقـ  1

 .2/145:املصدر السابقـ  2

 .1/666:املصدر السابقـ  3

 .1/11:املصدر السابقـ  4

 33ـ ا اقرتاح:صـ 5

 .1/151،154ـ ينظر: اخلصائص:  6
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تمد عليها، عفقد جعل  دليدا ين أدلة النحو التي ا ررن ررني، النييل يف رشح  باإلمجاع ادلاعتد

 لقال: لو راشت لو ا جار  جلرت "حكم لقوع الضمري املتصل بعد لو ا:   يا قال  يف، لينب صل لأ

املظهر، لهكا  ا يقدح يف روهنا جار  با اتفاق، فإن يك لينك لراف التشبي  للال القسم  ا تدخل عىل 

ق ين الفعل يشتلعن الثالث: بأن  "حاشا لفعليتها:: حرفية، ليثل  يف (1)"املضمر لهي جار  باتفاق

 .  (2)"لفظها، لليست فعدا، رقوهلم: سألت  حاجة فلو ا؛ أي قال: لو ا ركا لفعلت، للو ا حرف باتفاق

 

 موقف النيلي من استصحاب احلال

، (3)إبقاء حال اللفظ عىل يا يستحق  يف األصل عند عدم دليل النقل عن األصللياهيت  هي: 

، (4)"اعلم أن استصحاب احلال ين األدلة املعترب  ":دائأحد األدلة النحوية املعترب ، قا لعده األشباري 

 ا  لهلكالاستصحاب األصل هو أضعف األدلة يقارشة بالسامع أل القياس أل التعليل أل اإلمجاع، 

لاستصحاب احلال ين  "وز التمسك ب  يا لجد هنالك دليل غريه؛ استد ا ا بقول األشباري:جي

 أ ا ترى أش   ا جيوز التمسك ب  يف إعراب ،لهلكا  ا جيوز التمسك ب  يا لجد هناك دليل ،ف األدلةأضع

فعل التمسك يف بناء ال لركلك  ا جيوز بناء ين شب  احلرف أل تضمن يعناه،ا اسم يع لجود دليل ال

 .(5)"لعىل هكا قياس يا جاء ين هكا النحو عت  ا اسم،يع لجود دليل اإلعراب ين يضار

اعتمد علي  يف رشح  هو أضعف الد ائل يف النحو إ ا أن النييل  استصحاب احلاليع أن ل

لين  يا لرد يف عايل النصب يف املفعول يع   ىل بعض القواعد لاألحكام النحوية،لداستد ال ع

يل لين رشط العا ،الوال يف األصل حرف عطف فدا اختصاص هلا حتى تعمل اجلر "لاخلداف في :

                                                           

 .1/231ـ الصفو  الصفية:  1

 . 1/542: املصدر السابقـ  2

 .1/253، لينظر: اإلشصاف: 46جدل اإلعراب: صـ اإلغراب يفـ  3

 .141ـ ملع األدلة: صـ 4

 .142ـ ملع األدلة:صـ 5
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لفائ  إذا ران  اي  ياء عند مجع  باأللف  "ف ْعَلة"عني اتباع ايتناع  ، ليثل  يف(1)"أن يكون خمتصا

اعلم أن يا ران عىل ف ْعَلة ـ يضموم الفاء سارن العني ـ لهو غري يضاعف ل ا يعتل العني  "لالتاء:

ع  ثداث لغات: ضم ثاشي  اتباعا سواء ران يعتل الدام بالوال رخطو   أل صحيحا رغرفة ففي مج

 .        (2)"لترر  عىل سكوش  لهو األصل ،لفتح  ختفيفا ،أللل 

 النيلي والصراعات النحوية:

حينام تطلق رلمة الرصاعات النحوية ينرصف الكهن يبارش  إى الكوفيني لالبرصيني لغريمها 

، لالرصاعات النحوية إى يا ينتهج  النحويون فرادى ين آراء –أيضا -ين املدارس النحوية، ل

لحماللة فرض اآلراء هي ديدن النحويني عاية، لالنييل يف رشح  تنالل هكه الرصاعات شحوية راشت 

أل رصفية، غري إش  مل يتخك طريقا حمددا يف عرضها، فتار  يبسط اخلداف يرجحا يا يراه، لتار  يرسد 

 .اختيار اخلداف دلن ترجيح أل

رف بموافقت  عبكلك يف رشح  عىل ألفية ابن يعطي تار ، لأخرى رصح ، البرصينيلالنييل لافق 

احة، رص وافق سيبوي  يف عدم جواز العطف عىل يعمويل عايلني خمتلفني، فظاهر رداي  ينهلم 

رف للو ا تقدير ح يد لاحلجر  عمرل؛ أي: ليف احلجر ،ليثال اجلر بعايل يقدر: يف الدار ز ": قولب

لهو غري  و: يف الدار،جمرلر له ، أحدمها: يعمول  يرفوع لهو زيد، لاآلخراجلر لعطف عىل عايلني

 ، لالكتاب في  الكثري ين هكه الصور .(3)"جائز عند سيبوي 

لين  ،أرثر النييل ين استعامل املصطلحات البرصية مما يدل عىل ييل  للمكهب البرصيركا 

ا لين قال: بأن فيه "لين ذلك قول :الكي استعمل  علامء هكه املدرسة،  الوصف يصطلحأيثلة ذلك 

                                                           

 .1/522ـ الصفو  الصفية : 1

 .155ـ1/154:املصدر السابقـ  2

 .1/66ـ الصفو  الصفية : 3
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صور لاجلواب عن ذلك: أن املق ،حررات يقدر  راملقصور يلزي  أهنا  ا ختتلف رام  ا خيتلف املقصور

 .(2)قابل هكا املصطلح عند الكوفيني هو:النعتيل، (1)"إذا أشكل أيره أيكن رشف  بالوصف...

لين قال: بأن فيها حررات يقدر  راملقصور يلزي   "لين ذلك قول :، التأريد: يصطلحليثل  

لاجلواب عن ذلك: أن املقصور إذا أشكل أيره أيكن رشف   ا  ا ختتلف رام  ا خيتلف املقصور،أهن

 .(4)التشديد: الكوفيني دعن  قابل، لي(3)"بالوصف أل بالتأريد...

فلو جعل اسم الفاعل خربا لكاد، لاسم الفاعل  "قول : لين ذلك، اسم الفاعل :يصطلحليثل  

 .  (6)الفعل الدائم :عند الكوفيني، ليقابل  (5)"حقيقة يف احلال جماز يف ا استقبال للزم التناقض

ذهب سيبوي  إى أن لو ا إذا لقع بعدها  "لين ذلك قول :، حرف اجلر: يصطلحيثل  ل -

عند  ، ليقابل (3)"ء لفرلعها راجلمع لالتثنية يكون حرف جرالضمري املتصل لهو: الكاف لالياء لاهلا

 .(8)حرف اإلضافة :أل ،حرف اخلفض :أل ،حرف الصفة الكوفيني:

 ليثال النفي: "لين ذلك قول :، النفي: يصطلحليثل  ـ 

 َلَيا َأِعيَب فِْعل    َفاْعِكل     ..................                         

                                                           

 .1/142:املصدر السابقـ  1

 .314ـ  ينظر: يدرسة الكوفة لينهجها يف دراسة اللغة لالنحو:صـ 2

 .1/142ـ الصفو  الصفية : 3

 .153ـ ينظر: يصطلحات النحو الكويف:صـ 4

 .1/135ـ الصفو  الصفية: 5

 .314ـ ينظر: يدرسة الكوفة:صـ 6

 .1/265الصفية: ـ الصفو   3

 .124، ليصطلحات النحو الكويف:صـ314ـ ينظر: يدرسة الكوفة:صـ 8
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 عند الكوفيني:  قابللي (1)"فعكل، لين : يا تأتينا فتحدثنا بالنصب لالرفع لاملعنى:  ا عيب

 .(2)اجلحد

أ ا ترى أهنم قد أخرجوا بعض الضامئر يف باب الفصل  "لين ذلك قول :، الفصل: يصطلحل

ليقابل هكا ، (3)"بني املبتدأ لاخلرب إى باب احلرلف املحضة حتى إهنا  ا يوضع هلا ين اإلعراب...

 .(4)العامد املصطلح عند الكوفيني:

فإذا قالوا: رضبت  هو ران تأريد، فصار إشام لقع هكا املوقع  "لين ذلك قول :، البدل: ـ يصطلح

 أل الرتمجة: ليقابل هكا املصطلح عند الكوفيني هو، (5)"للفرق بني البدل لالتأريد رضلر ؛

 لغري ذلك ين املصطلحات. 

 

 عني النيلي:الكوفيون يف 

بعد قراء  الصفو  الصفوية شجد أن النييل ران عىل طول الرشح يستشهد بالبرصيني، ليتمثل 

يل ين يوقف تقي الدين الني "ذلك يف إيايهم سيبوي  حتى إش  يف دراسة ين الدراسات التي بعنوان:

إ ا أش  راشت ل   النحوية؛مل شجده يوافق الكوفيني يف أي ين املسائل؛ عىل اعتبار اخلدافات  "سيبوي 

 توجهات روفية ين خدال املصطلحات؛ فاستعمل يصطلحاهتم يف عدد ينها، للعل أبرزها ران:

                                                           

 .1/222ـ الصفو  الصفية : 1

 .345ـ ينظر: يدرسة الكوفة:صـ 2

 .1/234ـ الصفو  الصفية:  3

 .45ـ ينظر: يصطلحات النحو الكويف:صـ 4

 .1/234ـ الصفو  الصفية: 5

 .32ليصطلحات النحو الكويف: صـ، 314ـ ينظر: يدرسة الكوفة:صـ  6
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لقيل: الضمري يرجع إى يا قبلهام بدليل قول  "لمتثل ذلك يف قول : "النعت ":يصطلح- 

فاجلملة  يس زيدا،غري شحو: يا جاءين أحد ل رام يوصف بـ: ؛ليس، ل ا يكون سيبوي : إش  يوصف بـ:

 .(1)"يرفوعة املوضع شعتا لـ: أحد؛ ألش  شكر 

حاشا عند سيبوي  حرف جر؛ فلكلك خيفض  "ليمثل ل  بقول : " اخلفض ":يصطلحلـ 

 .(2)"هبا

فإن ران سارنا لمل يؤد اإلدغام إى لبس بناء ببناء  "ليمثل ل  بقول : " اإلْدغام ":يصطلحلـ 

ى فتقول يف: ،لجب اإلدغام لإ ا ايتنع قابل هكا املصطلح عند ، لي(3)"اشفعل ين املحو: احم 

 .(4)بالتشديد " اإلّدغام "البرصيني:

أمهية ربري   يتبني لنا أن الصفو  الصفية لتقي الدين النييل متثللفيام سبق ين عرض يوجز للنييل 

األلفية،  لرشلح عىل هكهيقارشة بغريها ين الرشلح التي أقيمت عىل ألفية ابن يعطي، فهي ين أفضل ا

ليا بداخل  ين براعة يف التقسيم، لجود  يف التنظيم، لرثر  يف الرشح، ليبدل هكا جليا ين خدال 

التقسيم لالتفريع لالشواهد لالتعليدات، رل ذلك يع سهولة يف األلفاظ لاألساليب، للضوح 

 الرتاريب لخلوها ين الغموض لالتعقيد.

اشفرد هبا ، ليبدل هكا لاضحا ين خدال آرائ  لأقوال  التي ةستقليشخصية ـ رام أن ل           

عىل أسلوب اجلدل لا افرتاضات ا اعرتاضية بتصوره أن  ا يف ذلكعتمدلاستدررها عىل ابن يعط، ي

أقوال لرتب ين سبقوه، فهكا لإن دل فإشام يدل عىل هناك شخصا يسأل، ثم جييب هو علي ، يستد ا ب

 ر  يعرفت .سعة اطداع ، لرث

                                                           

 .1/538ـ الصفو  الصفية : 1

 .1/541:املصدر السابقـ  2

 ليا بعدها. 2/642ـ ينظر: الصفو  الصفية:  3

 .314ـ ينظر: يدرسة الكوفة:صـ 4
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تحيز ملكهب بعين ، فدا خيتار ل ا يرجح إ ا يا يراه صوابا يعتمدا عىل يتعصب أل غري أش   ا ي

األصول النحوية املختلفة ين السامع بأشواع ، لالقياس،  لالرباهني التي تؤيد صحة ذلك، ين األدلة

نحوية ات املسائل لالقواعد اللاإلمجاع، لاستصحاب احلال، إ ا إن اهتامي  لاعتامده عىل السامع يف إثب

ريم، يلي  بالقرآن الك لالرصفية ران أرثر، فقد احتل املرتبة األلى ين بني هكه األصول، استد ا ا

يف رشح ، فقد أرثر ين ا استعاشة هبا لا اعتامد عليها  ابارز اللعلة دلر؛ رام أن أقوال العرب شثرا لشظام

لك د الة لاضحة عىل ظهور شخصيت  لبرلزها، لشض  فكره يف تقوية رأي  لتأييد لجهة شظره، ليف ذ

 العقيل، لحرص  عىل إقناع املتلقي.

ء لاألقوال لاملكاهب إى أصحاهبا، رام أش  مل يبني لجهة شظره مهل شسبة الكثري ين اآلراغري أش  أ

أل قرتن بل املحكم عمل اسم الفاعلعد اقتناع  مما جيعل القارىء حيار يف فهم يا يريد؛ يثل يا فعل يف 

 ."لفي  شظر "عىل رأي يا بقول :
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 اخلامتة

احلمد هلل الكي بنعمت  تتم الصاحلات، لالصدا  لالسدام عىل رسول اهلل هادي البرشية ليعلم 

 األيم شبينا حممد لعىل آل  لصحب  الغر القمم.

 لبعد.....     

 الصفو  الصفية، ران ين فإش  بعد الدراسة لالتطواف حول تقي الدين النييل، ليؤل ف   

 الواجب أن أذرر أهم النتائ  التي توصلت إليها يف هكه الدراسة، لالتي جتلت فيام يأيت:

 "ـ:عىل ألفية ابن يعطي املوسوية ب "أظهرت الدراسة يدايح ينه  النييل يف رشح  الصفو  الصفية

 تتمثل يف النقاط اآلتية:ـ "الدر  األلفية

بواب النحوية لالرصفية يع إيراد أبيات النظم لرشحها، لاإلفصاح عام لضع النييل عنالين لأل -

توجزه ين قضايا شحوية لرصفية، ليا تتضمن  ين أقوال لآراء ليكاهب تؤيد أل تعارض يا سيقت 

 ألجل ، لاهتم رثريا بتوثيق األقوال لاآلراء لاملكاهب، لالقبائل، لاللهجات، 

يز  أصحاهبا، لاختلفت طريقت  يف عرض  بني بسط، لإجياز، لمتـ أمهل النييل رثريا شسبة األقوال إى

هكا الرشح باحلج  املنطقية لرثر  ا افرتاضات لالردلد عليها، رام اهتم باملعاين لبيان لجوه اإلعراب 

 املختلفة.

لملا راشت اللغات يوضع اهتامم لضعها النييل شصب عيني  لعول عليها يف ارثر ين يوضع، لشقل 

 ن التميميني، لبني متيم  .اللهجات ع

لتتمثل يصادر النييل يف الصفو  الصفية يف شوعني ين املصادر: الكتب لالعلامء، أيا الكتب فمنها ين 

رصح باسمها لشقل عنها، لهي: احللبيات أليب عيل، لاملسائل الكبري لألخفش، لالكتاب لسيبوي ؛ رام 

ه أيا العلامء فقد يرصح بأسامئهم؛ رام فعل يف ذررأن هناك رتبا رثري  شقل عنها لمل يرصح بكررها، ل

للخليل، لسيبوي ، ليوشس بن حبيب الضبي، لالكسائي، لاألخفش، لغريهم. لمتيز الكتاب 

 باملصطلحات البرصية



 

- 1211 - 
 

تنالل األصول النحوية رالسامع ين القرآن الكريم لقراءات ، لالشعر لرجزه، لأيثال، لليست رل 

لره، فالقياس، لالتعليل، لالنظر إى أراء النحويني ين إمجاع أل خدافات، أدلت  شقلية بل العقل ل  د

 أل استصحاب لألصل أل إمجاع، ران لكل هكا دلره يف توازن التقعيد النحوي

 لاهلل املوفق                                                                   
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 الفهارس الفنية 

 ـ فهرس اآليات القرآشية.1

 ـ فهرس األيثال لأقوال العرب.2

 ـ فهرس األشعار لاألرجاز. 3

 ثبت أهم املصادر لاملراجع. -4

 ـ فهرس اآليات القرآشية 1                                    

رقم    رقم اآلية     اسم السور    اآلية                      

 الصفحة

 1238 148 التوبة {مَلْسِجٌد أ ِسَس َعىَل الت ْقَوى ِيْن َأَلِل َيومٍ }

َك َأْعاَمهلَم  } دا  مَلا  َلي ِوفَِين هم َربُّ  1235 111 هود {َلإِن  ر 

 1238 31 يوسف {َحاَش هللِ ِ}

 ـ فهرس أيثال لأقوال العرب      2                                    

 رقم الصفحة املثل أل القول                             

 1242 إذا بلغ الرجل الستني فإياه  لإيا الشواب              

 1233 إهنم أمجعون ذاهبون                      

 1242 إياي لإياه                             

 1233 شنئي                             

 1236  اه أبوك                            

 1233 ليس الطيب إ ا املسك                     

 1233 هللأ يا                            
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 ـ  فهرس األشعار لاألرجاز3 

 رقم الصفحة القائل البحر القافية

 1244 جمهول القائل الرجز العدابطا

 1242 الكسائي الريل ينتفع

 1241 مجيل بثينة الطويل سملق

 1241 عبيد بن األبرص الريل احلدال ، الشامل

                                

 ـ ثبت أهم املصادر واملراجع9 

اج ، ت، د: عبد احلسني الفتيل ، يؤسسة الرسالة      ـر  ـ األصــول يف الن حو  ابن الس 

 م( .1585ـ 1445)1ببريلت،ط

 م(. 2442: دار العلم للمدايني ببريلت)  5ــ األعدام للزرريّل، ط     

 اإلغـراب يف جدل اإلعـراب أليب الربرات األشبارّي ، ت : سعيد األفغاين ،  دار الفكر. ــ     

ـ إشباه الرلا  عىل أشباه النُّحا  للقفطّي، ت: حممد أبو الفضل ، ط      هـ(.   1424)  : املكتبة العنرصية ببريلت1ـ

ــ اإلشصاف يف يسائل اخلداف بني البرصيني لالكوفيني أليب الربرات األشبارّي ، ليع  رتاب     

 ا اشتصاف ملحمد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر .

اجي، ت،د: يازن املبارك، ط         ج  هـ 1446بريلت) –: دار النفائس 5ـ اإليضاح يف علل النحو للز 

 م(. 1586-

ـ بغية الوعا  يف طبقات اللغويني لالنُّحا  لإليام السيوطّي، ت: حممد أبو الفضل، املكتبة العرصية      ـ

 بلبنان .

 م (. 1554دار الغرب اإلسدايي، بريلت  ) 2ـ تراجم املؤلفني التوشسيني ملحمد حمفوظ، ط       

عبدالسدام هارلن ، اهليئة العاية ــ خـزاشـة األدب لعبد القادر البغــدادّي ، حتقيق : الشيخ     

 م( .1535هـ=1355للكتاب)
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 م(.  1586هـ =1446اهليئة العاية للكتاب ) 3ــ اخلصائص  ابن جنّي، ت ، د: حممد النجار، ط   

ـ  السلوك ملعرفة دلل امللوك  لتقي الدين املقريزي ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار     

 م1553 -هـ 1418نان/ بريلت ، الطبعة: األلى، لب -الكتب العلمية 

ــ الصاحبي يف فقـ  اللغـة العربية لسنن العرب يف ردايها  ابن فـارس ، ت:السيد أمحد صقر،     

         م( .1533القاهر )

 ـ الصفو  الصفية يف رشح الدر  األلفية للنييل، ت: حمسن سامل العمريي. 

 –عامل الكتب 1ـ طبقات الشافعية  ابن قايض شهب ، ت، د: احلافظ عبد العليم خان، ط  

 هـ(. 1443بريلت)

القاهر ،  -طبقات املفرسين العرشين للسيوطي،  حتقيق: عيل حممد عمر،النارش: يكتبة لهبة ـ        

 الطبعة: األلى،

 هـ(.1356) 

يكتبة  1ي شمس الدين، ت: عبداهلل ريضان يوسى،طـ الفوائد السنية يف رشح األلفية للربيال   

 م(.2445هـ= 1436التوعية ا اسدايية)

دار القلم، ديشق )  1ـ ا اقرتاح يف أصول النحو لجدل  للسيوطي، ت: د. حممود فجال، ط    

 م(. 1585 -هـ 1445

نّاش يف النحو لالرصف أليب الفـــداء، ت، د: رياض اخلوام، ط: املكتبة الع ية  رصــ الك 

 . (م2444)ببريلت 

 .(م1541)ـ رشف الظنون عن أسايي الكتب لالفنون حلاجي خليفة ، ط: يكتبة املثنى      

هـ 1443دار الكتاب العريب ببريلت  )  3ــ الكشاف للزخمرشّي ، ت: يصطفى حسني أمحد، ط    

 م( .1583=

 ــ ملع األدلة يف أصول الن حو أليب الربرات األشباري ، ت : سعيد األفغاين ،  ط : دار الفكر .    
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يطبعة يصطفى  2ـ يدرسة الكوفة لينهجها  يف دراسة اللغة لالنحو للدرتور :يهدي املخزليي ،ط     

 م(.1558هـ =1333احللبي البايب  )

دار  1يدلو اهتا للدرتور: عبداهلل بن محد اخلثران،ط ـ يصطلحات النحو الكويف دراستها لحتديد  

 م(.1554هـ=1411هجر )

جممع اآلداب يف يعجم األلقاب،  ابن الفوطي الشيباين، حتقيق: حممد الكاظم، النارش: يؤسسة ــ 

 هـ(. 1416)  1لزار  الثقافة لاإلرشاد اإلسدايي، إيران  ط -الطباعة لالنرش

ين القرن األلل إى »ـــــ  املوسوعة امليرس  يف تراجم أئمة التفسري لاإلقراء لالنحو لاللغة 

، مجع لإعداد: لليد بن أمحد احلسني الزبريي، «املعارصين يع دراسة لعقائدهم ليشء ين طرائفهم

مد إياد بن عبد اللطيف القييس، يصطفى بن قحطان احلبيب، بشري بن جواد القييس، عامد بن حم

 م، 2443 -هـ  1424بريطاشيا، الطبعة: األلى،  –البغدادي، النارش: جملة احلكمة، ياششسرت 

 .بريلت، دار إحياء الرتاث العريب بريلت -يعجم املؤلفني لعمررحالة الديشق، النارش: يكتبة املثنى ـ 

ــ هـدية العـارفني لأسامء املؤلفني لآثار املصنفني إلسامعيل باشا البغدادّي ، دار إحياء الرتاث     

 العريب ببريلت .


