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 امللخص

حػ  بمممػػح محػػاوره لعل ػو  ػػن دور النحػػوا ابػن النحػػاس الحعبػػي بيتصػد  ىػػاا ال
بوصػهو  عمػام مػن أ ػالـ العربيػة وأ متهػا اله ػالء فػي ال ػرف  ,ومساىمتو في إثراء الػدرس النحػوا

فهاه ال خصية  عى الرغم من امتداد آرا ها في كتب النحاة المختعهة إال أنها  ,السابع الهمرا
فلاف البح  محاولة جادة لرسم معالم فلػر ىػاه  ,لم تحظ بدراسة من قبح الباحثين والدارسين

ف الم  ن رصد آرا و اللثيرة والمتنو ة في ثنايا كتب  (عي ةالتع)ال خصية من خالؿ صد  كتابو 
 .النحاة المتأخرين

* * * * * * * 
 ,والصالة والسالـ  عى المبعوث رحمػة لععػالمين ,الحمد هلل غافر الانب وقابح التوب
 -:وبعد ,محمد و عى آلو المطهرين وصحبو المخعصين

 ,النظرية العغوية العربية المعاصػرةفإف استيعاب التراث العغوا  نصر أساس في تلوين 
ذات  ,بدؿ االرتماء في أح اف االستالب المنهمػي الػاا تسػتد يو النظريػات الغربيػة المعاصػرة

 ,ومػػن ىنػا تتػػأتى أىميػة دراسػػة التػػراث الهلػرا العغػػوا العربػػي ,المرجعيػات الهلريػػة المظنػوف بهػػا
 .وإبراز دور ال خصيات النحوية في بعورة النظرية العربية

بإ ػػػادة قػػػراءة التػػػراث  –حسػػب وجهػػػة نظرنػػػا  –ويتح ػػا اسػػػتلماؿ بنػػػاء ىػػػاه النظريػػػة 
وكػػػػالق تح يػػػػا مػػػػا تب ػػػػى مػػػػن  ,العغػػػػوا واسػػػػت را و بنظػػػػرة مسػػػػتو بة وإخػػػػراج مػػػػا فيػػػػو مػػػػن كنػػػػوز
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ف ػػالم  ػػن جمػػع ا راء  ,المخطوطػػات العغويػػة اةصػػيعة ذات ال يمػػة الهععيػػة فػػي الػػدرس العغػػوا
 .سهموا في مسيرة الدرس العغواالمتناثرة لعععماء الاين أ

الػاين امتػدت آراؤىػم وت ػعب  فػي  ,ولعح من النحاة البػارزين فػي ىػاا التػراث العغػوا
, صػاحب  (ٔ)بهاء الدين محمػد بػن ابػراىيم ابػن أبػي نصػر النحػاس الحعبػي  الموسو ات النحوية:

)حمػػػػة  فهػػػػو ,الػػػػاا تػػػػواردت كتػػػػب التػػػػراجم  عػػػػى نعتػػػػو بػػػػالنبوغ ,الم ػػػػهور (كتػػػػاب )التععي ػػػػة
, (ٗ)شيخ الديار المصرية فػي  عػم العسػاف(), و(ٖ)(شيخ العربية في الديار المصرية), و(ٕ)العرب(
, وتظهػر قيمػة ىػاه (ٙ) اّلمػة فػي النحػو والعغػة والتصػريو()وكػاف  (٘)(من أذكياء أىح زمانػو)وإنو 

 ,في مصر وال اـ اةوصاؼ إذا أحطنا  عمام بالحياة الع عية في ال رف السابع من الهمرة المباركة
 .(ٚ)والسيما في  عم النحو 

 والدتو:
كان  والدة ابن النحاس بحعب في )سعخ( جماد  ا خػرة سػنة سػبع و  ػرين وسػ  

, وق ى طهولتو وشطرام من شبابو فػي مدينػة حعػب م ػتغال (ٛ)ىػ( من الهمرة المباركة ٕٚٙمئة )
 ,ادر بغير ىاا  ن حياتو في حعػب, وال تسعهنا المص(ٜ)والخالؼ  ,وال راءات ,في  عـو اةدب
وتخػرج بػو  ,ثػم جعػل لافػادة ,وأخا  ن ب ايػا شػيوخها ,مصر لما خرج من حعب))ثم إنو دخح 

فالبعػداف كانػا يخ ػعاف  ,وكػاف انت الػو مػن ال ػاـ إلػى مصػر مسػألة طبيعيػة (ٓٔ)((جما ة من اة مة
ب المعرفػي الػاا حصػح ف ال  ػن الت ػار  ,معام لسعطة واحدة في أغعب  صر الحروب الصعيبية

في كثير من اةحيػاف  -فلاف  ,كاف الععماء يتن عوف بين بالد ال طرين معا))لالق  ,بينهما آنااؾ
وفػػي مصػػر سػػطع نممػػو, وذاع صػػيتو, فتػػولى  (ٔٔ)((يصػػعب تخصػػيل  ػػالم ب طػػر دوف سػػواه –

 فتخػػػػػرج  عػػػػػى يػػػػػده الععمػػػػػاء (ٖٔ), وال بػػػػػة المنصػػػػػورية(ٕٔ)م ػػػػػيخة التهسػػػػػير بالمػػػػػامع الطولػػػػػوني
 .واةفاضح

 زىده وأمانتو:
إال أف  , عػػػى الػػػرغم مػػػن الملانػػػة المرموقػػػة التػػػي وصػػػح إليهػػػا ابػػػن النحػػػاس فػػػي مصػػػر

 ,, ف ػػد كػػاف حسػػن الخعػػا(ٗٔ)المصػػادر اته ػػ   عػػى نعتػػو بالبعػػد  ػػن الػػدنيا والتوجػػو إلػػى ا خػػرة
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ويسعى في  ,وكاف ينهى  ن الخوض في الع ا د ,موفور المروءة ,كثير العبادة  ,بعيدام  ن التلعو
حتػى انػػو لػم يتػػزوج ولعػػح  ,ف ػػد مػػلت  عيػو حياتػػو ,وكػاف لػػو ولػع باقتنػػاء اللتػب ,حاجػات النػػاس

 :ي وؿ فيهما ,اقرب ما يصور لنا حالو, بيتاف من ال عر تناقعتهما  نو كتب التراجم
 إنػػػػػػػػػػي تركػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػاا الػػػػػػػػػػور  دنيػػػػػػػػػػػاىم
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 ,ةنػػي أحبػػو :ف ػػاؿ ,فسػػئح فػػي ذلػػق ,ومػػن طريػػو مػػا يػػرو   نػػو انػػو لػػم يأكػػح العنػػب
 .فآثرت أف يلوف نصيبي في المنة

 ,شػػهر  نػػو أنػػو إذا أنهػػرد ب ػػهادة ,والخصػػاؿ الطيبػػة ,ونتيمػػة لهػػاه الصػػهات الحميػػدة
وور و, ولعح ىاه الخالؿ الحسنة ىي التي أورثتو أمانة  ث ة بدينو ,حلم ال اضي في تعق ال  ية

معرضػام فػي  ,ىػ( ي ير الى أمانتػو الععميػةٜٔٔفالسيوطي )ت , عمية أشاد بها بعض من ترجم لو
فعند كالمو  عى أف الهروع ىي المحتاجة الى العالمػات, واةصػوؿ  ,الوق  نهسو بأحد معاصريو

قػػاؿ ال ػػيخ بهػػاء الػػدين ابػػن النحػػاس فػػي ))(٘ٔ)والنظػػا ري ػػوؿ فػػي االشػػباه  ,ال تحتػػاج إلػػى  المػػة
ثػػم قػػاؿ معع ػػا  عػػى ذلػػق  ((وجػػدت ذلػػق بخػػ  غػػالي بػػن  ثمػػاف بػػن جنػػي  ػػن أبيػػو :)التععي ػػة(

 ,كيو وجد فا دة بخ  ولد ابن جني, ن عها  ن أبيػو  ,وأنظر الى دين ال يخ بهاء الدين وأمانتو))
ا مػن غيػر  ػزو اليػو, ال كالسػارؽ الػاا أغػار فن عها  نػو ولػم يسػتمز ذكرىػ ,ولم تسطر في كتاب

وكتػػػػاب )و  (كتػػػػاب المعمػػػػزات اللبيػػػػر:)وىػػػػي , عػػػػى تصػػػػانيهي التػػػػي أقمػػػػ  فػػػػي تتبعهػػػػا سػػػػنين
وغيػػػر ذلػػػق فسػػػرقها وضػػػمها وغيرىػػػا, ممػػػا سػػػرقو مػػػن كتػػػب الخ ػػػيرا  ,(الخصػػػا ل الصػػػغر 

شػيئا  ,واوكتػب الخ ػيرا والسػخا ,ولػم يعػزا الػى كتبػي ,واد ػاه لنهسػو ,والسخاوا في ممموع
 .(ٙٔ)((وليل ىاا من أداء اةمانة في الععم ,مما ن عو منها

 شيوخو وتالمياه:
ف د قرأ  ,تتعما ابن النحاس  عى  دد من أ الـ العربية وال راءات والحدي  في  صره

, وأخا بنصيب (ٛٔ)ىػ( ثم درس ال راءات ال رآنية ٙ٘ٙ)ت (ٚٔ)ال رآف  عى أبي  بد اهلل الهاسي
 .(ٕٓ) عى يد  دد من  عماء حعب في ىاا المماؿ  (ٜٔ)ي  ال ريوطيب من  عم الحد
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ذلػق  (ىػػ ٖٗٙ)ت  (ٕٔ)ولعح بداية أخاه النحو كان   عى يد موفا الدين بن يعػي  
 .أف ابن يعي  توفي ولما يماوز ابن النحاس السادسة   رة من  مره
ن أبػو  بػد جمػاؿ الػدي:أولهمػا,تم درس كتاب سيبويو  عى اثنين مػن كبػار  عمػاء العربيػة

ذكػػره فػػي )التععي ػػة  ىػػػ( وكػػاف ابػػن النحػػاس يلثػػر مػػنٜٗٙ)ت (ٕٕ)اهلل محمػد بػػن  مػػروف الحعبػػي
  (ٖٕ) عى الم رب( ويترحم  عيو مما يدؿ  عى مد  تأثره بو 

ىػػو ال ػػيخ  عػػم الػػدين أبػػو محمػػد ال اسػػم بػػن أحمػػد بػػن الموفػػا اةندلسػػي  :وا خػػر
ىػػػ( وىػػو  ٕٚٙ)ت  (ٕ٘)عغػػة  عػػى ابػػن مالػػق وتتعمػػا فػػي النحػػو وال ىػػػ(.ٔٙٙ)ت  (ٕٗ)العػػورقي 

 .أشهر من أف يعرؼ بو
أما تالمياه فإف كتب التراجم تبهم  عينا أسماءىم, إذ تتردد فيها  بػارات مت ػابهة فػي 

تخػػػرج بػػػو جما ػػػة مػػػن اة مػػػة )و (ٕٙ)()تخرجػػػ  بػػػو الطعبػػػة وصػػػاروا أ مػػػة:مثػػػح,ألهاظهػػػا ومهداىػػػا
 .(ٕٚ)وف الء اةدب(

 (ٕٛ)أحمػػػد بػػػن  بػػػد ال ػػػادر ابػػػن ملتػػػـو  :ن وقهنػػػا  عػػػيهمومػػػن م ػػػاىير تالميػػػاه الػػػاي
كمػا تػروا    ,ىػػ(٘ٗٚىػ( ولعح أشهر تالمياه المهسػر النحػوا أبػو حيػاف االندلسػي )تٜٗٚ)ت

 ,واالي ػػاح والتلمعػػة ةبػي  عػػي, والمهصػػح ,رو  كتػػاب سػيبويو))كتػب التػػراجم أف ابػن النحػػاس 
 ,وكتػػاب الصػػحاح لعمػػوىرا ,ء المعػػراوأبػػي العػػال ,وديػػواف المتنبػػي ,والحماسػػة وديػػواف حبيػػب

ومػن تالماتػو الم ػهورين أي ػا (ٜٕ)((خػال الصػحاح ,المميع بالسماع وسمع منو جميعو أبو حياف
 ىػ(.ٛٗٚ)(ٖٓ)شمل الدين الاىبي

 حع ة الوصح بين ابن مالق و أبي حياف:
مما يعه  نظر الباحػ  أف ت ػيع بعػض الم ػوالت التػي أساسػها كتػب التػراجم ثػم تبنػى 

كي نمتحن   ,أحلاـ واستنتاجات من غير أف تحاكم ىاه الم والت بميزاف الن د ولو يسيرا  عيها
ف د ذكر الم را في  ,ومن ىاه الم والت ما ذكر من  القة أبي حياف بابن مالق ,مد  صدقها
 ,أف أبا حياف لم يأخا  ن ابن مالق  عى الرغم من انو  اصره لنحو ثالثين سنة (ٖٔ)نهح الطيب
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و عػػى )منافسػػة ال ػػباف لع ػػيوخ  (غػػرور أبػػي حيػػاف)عػػض المعاصػػرين إلػػى اللػػالـ  عػػى ممػػا دفػػع ب
 .إلى غير ذلق (ٕٖ)(واإلزراء  عيهم

ىػػ( ٗ٘ٙفالثاب  أف والدة ابػي حيػاف كانػ  سػنة ) ,والحا أف كالـ الم را ليل دقي ا
ثالثين ىػ( فالمعاصرة بينهما كان  مدة ثمانية   ر سنة وليل ٕٚٙووفاة ابن مالق كان  سنة )

أف أبا حياف كاف في بدايات أخاه  ن ال ػيوخ الععػـو المتخصصػة حينمػا تػوفي ابػن  :سنة !! أا
 .ف ال  ن بعد ال  ة بين الرجعين ,مالق

-ٕ٘ٙمغػػػػادرة ابػػػػن مالػػػػق للنػػػػدلل بػػػػين ) (ٖٖ)وح  ػػػ  الػػػػدكتورة خديمػػػػة الحػػػػديثي
ىػػػػػ( أو ٛٚٙفػػػي حػػػػين غػػػػادر أبػػػو حيػػػػاف اةنػػػدلل سػػػػنة ) ,ىػػػػ( أا قبػػػػح والدة أبػػػي حيػػػػافٖٓٙ

ال فػػي  ,و عػػى ىػػاا فعػػم يلػن الع ػػاء بينهمػػا مملننػػا ,ىػػ( أا بعػػد وفػػاة ابػػن مالػق بسػػنواتٜٚٙ)
 .اةندلل وال في الم رؽ

وتح ػػػا االتصػػػاؿ بػػػين الػػػرجعين مػػػن خػػػالؿ ابػػػن النحػػػاس الػػػاا كػػػاف حع ػػػة وصػػػح بػػػين 
ال ))وكاف  ,عو, وكاف يلبر شيخو ويم(ٖٗ)((احد تالماة ابن مالق))ف د كاف ابن النحاس  ,الرجعين

 .(ٖ٘)((ياكره إال بأحسن ذكر
وكاف أبو  ,كما أوضحنا لق ساب ا  ,أفاد منو اللثير ,وكاف أبو حياف تعمياا البن النحاس

ومػػن ىنػػا يت ػػح لنػػا أف ابػػن  ,المختعهػػة(ٖٙ)حيػػاف كثيػػر الػػاكر ل ػػيخو ابػػن النحػػاس فػػي مصػػنهاتو 
لم يلن  (نهح الطيب)الـ صاحب وأف ك ,النحاس كاف حع ة الوصح بين ىاين الععمين اللبيرين

 .دقي ام 

 مصنهاتو:
 عى الرغم من سعة ث افتو في ح وؿ المعرفة  ,لم يلن ابن النحاس ملثرا من التصنيو

 .وال بة المنصورية ,وكأنو قد اكتهى بالدروس التي كاف يع يها في المامع الطولوني ,المت عبة
 :ومع ىاا ف د ترؾ لنا طا هة من المصنهات ىي

 .(ٖٚ)ىػٖٖٔٔوقد طبع في بيروت  اـ  :شعرديواف  -ٔ
 .(ٖٛ)ومنو نسخة باالسلولاير  ,شرح ديواف امرئ ال يل -ٕ
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ةبي المحاسن إسما يح بن  عي بن ال واء الحعبػي  ,شرح قصيدة فيما ي اؿ بالياء والواو -ٖ
وتوجػػػد نسػػػخة منػػػو فػػػي ملتبػػػة كػػػوبر يعػػػي محمػػػد باشػػػا فػػػي اسػػػطنبوؿ بػػػرقم  ,ىػػػػ(ٖ٘ٙ)

 .(ٜٖ)ىػٜٜٗٔ
 ,الم ػػرب فػػي النحػػو :ىػػػ( كتابػػوٖٙٙمنػػا وضػػع ابػػن  صػػهور )ت :ى الم ػػربالتععي ػػة  عػػ -ٗ

والسػػيما  نػػد اةندلسػػيين,  ,أو مععػػا ,أو شػػارح ,ن ػػأت حولػػو دراسػػات كثيػػرة بػػين منت ػػد
 .(ٓٗ)الاين ألو اللتاب في بيئتهم 

 :وفي ال رؽ تناولو طا هة في الم ارقة بالدرس والتععيا منهم
ى تععي ػػػة  عيػػػو أود هػػػا خالصػػػة فلػػػره النحػػػوا الػػػاا أمعػػػ ,بهػػػاء الػػػدين بػػػن النحػػػاس

 وفي م دمة ىهالء: ,واجتهاداتو النحوية, فلان  مرجعا لعدارسين الاين  اصروه أو أتوا بعده
ىػػػػػ( وصػػػػالح الػػػػػدين ٔٙٚ)ت (ٕٗ)وابػػػػن ى ػػػػػاـ اةنصػػػػارا (ٔٗ)أبػػػػو حيػػػػاف اةندلسػػػػي

 .وغيره(ٗٗ)ىػ( وجالؿ الدين السيوطي ٗٙٚ)ت (ٖٗ)الصهدا
 (٘ٗ))الم ػرب فػي النحػو( :ىػ( كتابا بعنػوافٕ٘ٛليو أف لعمبرد )تومما تمدر االشارة إ

 .(ٙٗ)فالتبل اةمر  عى بعض المحدثين فظّن أف تععي ة ابن النحاس ىي م رب المبرد 
وال يهوتنا أف ن وؿ أف تععي ة ابن النحاس قد ح  ها الدكتور خيرا  بد الراضي بعنواف 

تػػاب ىػػو  صػػارة فلػػر ابػػن النحػػاس فػػي ميػػداف ولمػػا كػػاف الل (شػػرح الم ػػرب المسػػمى بالتععي ػػة)
النحو ومنو أخا واسػت ى أغعػب النحػاة مػن بعػده فسػيلوف ىػو  نوانػا لعػدخوؿ إلػى ابػرز ال  ػايا 

 .النحوية التي تطرؽ إليها ابن النحاس وبحثها

 وفاتو:
ىػػ( ٜٛٙأجمع  المصادر التي ترجمػ  البػن النحػاس  عػى أف وفاتػو كانػ  فػي سػنة )

 .(ٚٗ)نة  ن إحد  وسبعين س
 العوامح والمعموالت: -ٔ

الف كػػح مػػا يحػػدث أثػػرا إ رابيػػام فػػي اللعمػػة لهظػػام أو  ,يعػػد العامػػح أسػػاس نظريػػة النحػػو
مػػا أوجػػب كػػوف آخػػر اللعمػػة مرفو ػػام أو ))محػػالم أو م ػػدرام فهػػو ينصػػرؼ إلػػى معنػػى العامػػح بمعنػػى 



 بهاء الدين ابن النحاس وآراؤه النحوية
  د. محمد محمود سعيد الليالني 

ٔٓٓ 

 

 

ولػػو جػػرد  ,نلػػار لعنحػػو, وفػػي الح ي ػػة أف إنلػػار العامػػح ىػػو إ(ٛٗ)((منصػػوبام أو ممػػرورام أو سػػاكنام 
وال نػػاىب بعيػػدا إذا قعنػػا أف ابػػن , (ٜٗ)النحػػو مػػن  وامعػػو الضػػطرب وضػػا   م اييسػػو وأصػػولو

جػػاء بػػال شػػق  ,النحػػاس الػػاا جػػاء فػػي مرحعػػة متػػأخرة مػػن ن ػػوء ىػػاا الهيلػػح النحػػوا وتلامعػػو
ي )التععي ػة( فمح أبحاثو النحوية فػ ,محمالم بتأثيرات نظرية العامح ومداخالتها الع عية والهعسهية

 .وأثر العامح في معمولو ,وما ينتج  نو من معموالت ,قا م  عى لحظ أثر العامح
فابن النحاس يػاىب مواف ػا الممهػور  ,ولما كان  اةفعاؿ ىي سيدة العوامح بال منازع

للنو يستدرؾ  عيهم وير  أف ىاه اةصالة ال ت تصر  عػى اةفعػاؿ  ,إلى أف اةفعاؿ أصح العمح
وذلػػػػق أف  ,ها فيهػػػػا الحػػػػروؼ وتحديػػػػدا الحػػػػروؼ المختصػػػػة باةسػػػػماء أو باةفعػػػػاؿبػػػػح ت ػػػػارك

ي اؿ ِلَم  مع  ىاه الحػروؼ  )) :ف اؿ في  مح حروؼ المر ,االختصاص ىو الموجب لععمح
لم  معػ  المػر دوف غيػره   :في اؿ :الختصاصها باةسماء, وكح مختل يمب  معو :فالمواب
, (ٓ٘)((اء وجػػب أف تعمػػح العمػػح المخػػتل بهػػا وىػػو المػػر.. أنهػػا لمػػا اختصػػ  باةسػػم.والمػػواب

حريصػػام  عػػى إيػػراد مػػا اقػػره ابػػن  (اةشػػباه والنظػػا ر)ونمػػد السػػيوطي فػػي مبحػػ  العامػػح مػػن كتابػػو 
وقػاؿ ابػن )من أصالة  مح الهعح وكػالق الحػرؼ لهرادتػو وأىميتػو ف ػاؿ: ) (تععي تو)النحاس في 
مػح مػن حيػ  كػاف كػح فعػح ي ت ػي العمػح أقعػو فػي اةفعاؿ أصح في الع (:التععي ة)النحاس في 

ولعحػروؼ المختصػة أصػالة فػي العمػح مػن حيػ  كانػ  إنمػا تعمػح الختصاصػها بال بيػح  ,الها ح
الاا تعمح فيو, وإنما كاف االختصػاص موجبػا لععمػح ليظهػر أثػر االختصػاص, كمػا أف الهعػح لمػا 

عمػػح وانػػو موجػػود فػػي الحػػرؼ اخػػتل باالسػػم كػػاف  ػػامال فيػػو, فعرفنػػا أف االختصػػاص موجػػب لع
و عػى مػا يبػدو أف رأا  ,(ٔ٘)المختل فلاف الحرؼ المختل  امال بأصػالتو فػي العمػح لػالق((

ابػػن النحػػاس راجػػح مػػا داـ أف الموجػػب لععمػػح ىػػو االختصػػاص فالهعػػح مخػػتل باالسػػم فيلػػوف 
هرة النحػاة  امالم, والحرؼ إذا ما اختل بأحد ال بيعين يلوف  امالم, للن رأيو ىاا مخالٌو لمم

الاين يروف أف الحروؼ العامعة ىي  امعة حمػال  عػى اةفعػاؿ فعمعهػا فر ػي ال أصػعي, وىػاا مػا 
فاةفعاؿ ىػي اةصػوؿ فػي العمػح لغيرىػا وال سػماف ))ىػ( قا الم: ٚٙ٘نّل  عيو ابن الخ اب )ت

 .(ٕ٘)((فر اف لهما ومحموالف  عيهما وم بهاف بها (أا االسم والحرؼ)ا خراف 
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ى ابػػن النحػػاس وىػػو يوضػػح أصػػالة  مػػح اةفعػػاؿ والحػػروؼ أف يوضػػح معنػػى وال ينسػػ
ومعنػػػى اةصػػػالة: أف يعمػػػح )ي صػػػد: العامػػػح( بنهسػػػو, ال بسػػػبب ))اةصػػػالة فػػػي العمػػػح, في ػػػوؿ:

 .(ٖ٘)((غيره
انػو ين ػح آراء فػي مسػا ح العمػح النحػوا لػم  (التععي ػة)ومما يحسب البن النحاس في 

ولة, فمثال: ثمة خالؼ بين نحاة المدرستين في  امح المـز ن و  عيها في كتب الخالؼ المتدا
في جواب ال رط, إذ ير  اللوفيوف انػو ممػزـو  عػى المػوار فػي حػين تعػددت أقػواؿ البصػريين 

, وأشػػهرىا أف أداة ال ػػرط ىػػي التػػي تعمػػح جزمػػام فػػي فعػػح ال ػػرط وجػػواب ال ػػرط (ٗ٘)فػػي ذلػػق
ىػػػػػ( رأيػػػػا للخهػػػػ  ٕٜٖبػػػػن جنػػػػي )تفتمزمهمػػػػا معػػػػا إال أف صػػػػاحب )التععي ػػػػة( ين ػػػػح  ػػػػن ا

وحلى ابػن جنػي فػي كتػاب )ىػ( ي وؿ فيو: إف ال رط والمزاء يتمازماف وىاا ما نصو )ٕ٘ٔ)ت
اف فعػػح  :غيػػر الدم ػػ يات الم ػػهورة لػػو بػػين النػػاس قػػوالم  ػػن اةخهػػ  (الدم ػػ يات)لػػو يسػػمى 

فػي حػين  (٘٘)ر((ال رط وفعح المزاء يتمازماف كما قيح  ن مػاىب اللػوفيين فػي المبتػدأ والخبػ
تن ػػػػح كتػػػػب النحػػػػو أف الم ػػػػهور مػػػػن مػػػػػاىب اةخهػػػػ  أف فعػػػػح ال ػػػػرط وحػػػػده ىػػػػو المػػػػػاـز 

ةف فعػػح ال ػػرط طالػػب لعمػػواب مسػػتدع لػػو, وتبعػػو فػػي ىػػاا اةخيػػر بعػػض النحػػاة , (ٙ٘)لعمػػواب
وللػػن لث ػػة  عمػػاء النحػػو بػػابن النحػػاس فػػي  عمػػو ون عػػو ومػػنهم السػػيوطي , (ٚ٘)ومػػنهم ابػػن مالػػق
فػأورد الػنل نهسػو فػي كتػاب  ,أا اةخهػ   ػن طريػا مػا ذكػره ابػن النحػاس فيػوالاا آثر ن ػح ر 

 .(ٛ٘))التععي ة( الاا ذكرناه وضمنو كتابو اةشباه والنظا ر 
أنػو ال يميػح إلػى حػاؼ الحػروؼ  ,ومن قوا د العامح وفعسهتو التي تبناىا ابػن النحػاس

المػاـز ))الماـز وب اء  معػو وىاا ما يتوضح في قولو  ن حاؼ  ,ومن ثم ب اء  معها ,المختصة
الف  وامػػح اةفعػػػاؿ أضػػػعو مػػػن  وامػػػح  ,واضػػػعو منػػػو ,فػػي اةفعػػػاؿ نظيػػػر المػػػار فػػي اةسػػػماء

وإذا كاف حاؼ حرؼ المر واب اء  معو ضعيها, فاف ضعو حاؼ الماـز وإب اء  معو  ,اةسماء
مػا ذىػب  وىػاه ال ا ػدة فػي نظريػة العامػح سػاقها كػي يػدحض بهػا ,(ٜ٘)((كاف ذلق أولى وأحػر 

 :واب اء  معها كما في قوؿ ال ا ر (الالـ)وبعض البصريين  عى جواز حاؼ  ,اللوفيوف إليو
 محمػػػػػػػػػػػػد تهػػػػػػػػػػػػِد نهسػػػػػػػػػػػػق كػػػػػػػػػػػػّح نهػػػػػػػػػػػػل  

 
 (ٓٙ)إذا مػػػػػػػػػػػا خهػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػػػر  تبػػػػػػػػػػػاال 

 



 بهاء الدين ابن النحاس وآراؤه النحوية
  د. محمد محمود سعيد الليالني 

ٕٔٓ 

 

 

لتهػِد( للػن ابػن النحػاس لػم :)إذ رواه اللوفيوف  عى حاؼ المػاـز أا العامػح واةصػح
الصحيح أف )تهِد( فعح م ارع مرفوع  عى أنو خبػر ال و )):يرتض ذلق فخرجو تخريما آخر ف اؿ

والتخػريج  (ٔٙ)((وحاؼ الياء منو طعبا لعتخهيو ال المـز لما بينا مػن ضػعو حػاؼ المػاـز ,أمر
 .بالتخهيو أيسر من ال وؿ بحاؼ العامح وإب اء  معو واهلل ا عم

 مػػػح ن ػػػير كػػػالق ىنػػػا أف ابػػػن النحػػػاس كػػػاف  ارفػػػا بمعطيػػػات نظريػػػة العامػػػح مػػػن قػػػوة 
اةفعاؿ وتسعطها  عى معمولها وضعو  مح االسماء, ةنها باةصح معمولة ال  امعة و عيو فهو 
يػػدرؾ أف بينهمػػا تهاوتػػام فػػي العمػػح ف ػػال  ػػن اف االفعػػاؿ نهسػػها تتهػػاوت فػػي قػػوة  معهػػا حسػػب 

 الهعح إذا ت ػدـ  عػى مهعولػو كػاف فػي غايػة ال ػوة)):وقو ها  عى معمولها وىاا ما نعحظو في قولو
ضرب  لزيد, وأف تأخر حصح لو نوع من ال عو, فماز  :فال يحتاج إلى م و  فال يموز أف ن وؿ

, بخػالؼ اةسػماء العامعػة (ٕٙ)چی ی ی ىئ چ :لزيد ضرب , كما قػاؿ تعػالى :ت ويتو بالالـ فن وؿ
 مح الهعح فإنها لما كان  أضعو من الهعح في العمح جػاز دخػوؿ الػالـ  عػى معمولهػا مت دمػة  

وىػاا بػال شػق متػأت مػن ضػعو  (ٖٙ)((ولزيػد ضػارب ,ىاا ضػارب لزيػد :ت وؿ ,و متأخرةكان  أ
الف منزلتػو االسػاس منزلػة معمػوؿ, وىػو اةصػح, وكونػو  ػامالم ىػو  (اسػم الها ػح)العامح االسمي 

 .فرع, والهروع تنح   ن رتبة اةصوؿ أبدام 
يسترسػح أحيانػام فػي ونمد ابن النحاس كثيرام ما ياكر خالؼ النحاة في مسا ح العامػح و 

ذكػر مػااىبهم واسػتدالالتهم للنػو مػا ينهػق  ػن ذكػػر رأيػو ومػا يتػرجح لديػو فػي ذلػق فهػو يوافػػا 
مػاىب البصػريين بػػاف الرافػع لعها ػح ىػػو مػا اسػػند إليػو مػن فعػػح وشػبهو وذلػق واضػػح مػن خػػالؿ 

اختعػػػو النػػػاس فػػػي رافػػػع الها ػػػح فػػػاىب ))ت ػػػديم رأيهػػػم ووصػػػهو بأنػػػو مػػػاىب المح  ػػػين ف ػػػاؿ:
ولػم يػرتِض  (ٗٙ)((لمح  وف من النحاة إلى أف الرافع لػو مػا اسػند إليػو مػن الهعػح أو مػا قػاـ م امػوا

ابػػن النحػػاس مػػااىب النحػػاة اةخػػر  بأنػػو مرفػػوع بإحداثػػو الهعػػح أو أف العامػػح فػػي الها ػػح معنػػى 
 الها عية.

همػا ومما ذكره ابن النحاس آراء النحاة في  امح الظرؼ والممػرور إذا وقعػا خبػرين ةن
إذا وقعا كالق فػال بػد لهمػا مػن  امػح فػاكر أف الخػالؼ وقػع فػي ت ػدير ذلػق العامػح بػين كونػو 
فعال فيلػوف جمعػة وبػين كونػو اسػما فيلػوف مهػردام, وقػد تػرجح لػو الثػاني وىػاا صػريح مػن خػالؿ 
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مهردام  عى ما ىو اةصح في  -الاا وقع الظرؼ موقعو  -واةصح المهرد في در العامح )) :قولو
..وةف لنا موضعام يتعين فيو ت دير الظرؼ أو الممرور بالمهرد وىو إذا ما وقػع الظػرؼ أو .خبرال

وأمػػا فػػي الػػدار فزيػػٌد, فهاىنػػا يمػػب ت ػػديره  ,نحػػو أمػػا  نػػدؾ فزيػػد (فا هػػا)أمػػا( و)الممػػرور بػػين 
حالػة   .. ويترجح ىاا بأف ت ديره بالهعػح لػـز مػن.بالمهرد الف )أما وفا ها( ال تهصح بينهما بممعة

 .(٘ٙ)((كونو غير خبر, وت ديره بالمهرد لـز في حالة كونو خبرا فلاف ت ديره بالمهرد أولى

 التععيح النحوا: -ٕ
يملػػػن ال ػػػوؿ أف التععيػػػح النحػػػوا ىػػػو تهسػػػير الظػػػاىرة العغويػػػة بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع أصػػػوؿ 

لتراكيػب الصنعة من خػالؿ االسػتعانة بػالمخزوف المعرفػي المتػراكم المتػأتي مػن إمعػاف النظػر فػي ا
, وقد استعاف ابن النحاس بالتععيح في التسويغ للثير من (ٙٙ)واةساليب العربية وأصوؿ صياغتها

االستعماالت النحوية وىو بال شق امتداد أصيح لمن سب و في ال وؿ بالتععيح واالىتماـ بو ومما 
الت جععػػ  ابػػن النحػػاس كثػػرة تععيالتػػو للحلػػاـ, وىػػاه اللثػػرة مػػن التععػػي (تععي ػػة)يالحػػظ فػػي 

المتأخرين من النحاة ين عوف  نو كثيرا من ىاه الععح وفي م دمتهم جػالؿ الػدين السػيوطي  عػى 
أف التععيالت التي قدمها ابن النحاس لم يلن أبا  ارتها كعها فهو قد سبا بطا هة منها مػن قبػح 

ا  ػاش فيػو النحاة الاين تواردوا  عى الدرس النحوا منػا الخعيػح حتػى نحػاة ال ػرف السػابع الػا
 .ابن النحاس

إال أف ما يميز شخصيتو في ذلق قدرتو  عى استح ار الععح بيسر وسهولو فهػو يععػح 
.. ال تمػوز .الم ػمر والم ػار إليػو))بعدـ جواز حلاية الم مر والم ار إليو بأمن العبل في ػوؿ 

الق بوجػود و عح كػ (ٚٙ)((حلايتهما, واف كانا من جمعة المعارؼ, ةف كال منهما ال يدخعو لبل
ال يموز أف يأتي )) :العبل بعدـ جواز أف يأتي المنصوب  عى االختصاص مبهمام أا نلرة في وؿ

إنػي ىػاا افعػح كػاا, ةف المنصػوب إنمػا  :المنصوب  عى االختصاص من اةسماء المبهمػة نحػو
 ياكر لبياف ال مير, فإذا أبهم  ف د جئ  بما ىو أشلح من ال مير ولػالق ال يمػوز أف يػهتى

 .(ٛٙ)((أنا قومام نهعح كاا, ةف النلرة ال تزيح لبسام  :بو نلرة فال ي اؿ
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ويععح كالق بععة طرد الباب, فيحتج لمن أجاز ت ديم خبر )ليل(  عيها, بمواز ذلق 
 .(ٜٙ)((طردا لعباب ,ليل))فال مانع من جوازه في  ,في أخواتها في اةفعاؿ الناقصة

اةسػماء أكثػر ))أف االسػم أخػو مػن الهعػح الف إذ ي ػير إلػى  ,ويععح بلثػرة االسػتعماؿ
وبالمثػػح كػػالق  عػػح إلضػػمار  .(ٓٚ)((مػػن اةفعػػاؿ وال ػػيء إذا كثػػر اسػػتعمالو  عػػى السػػنتهم خػػو  
إنمػػا لػػـز إضػػمار الهعػػح فػػي بػػاب )):الهعػػح فػػي بػػاب التحػػاير مسػػتعينا بمػػا يػػاكره سػػيبويو اذ قػػاؿ

 .(ٔٚ)((كما ذكر سيبويو  ,التحاير للثرتو في كالمهم
ا يميز  عح ابن النحاس أحيانا تعق التععػيالت التػي يظهػر فيهػا اةسػعوب المنط ػي ومم

فنػػراه يسػػتخدـ مصػػطعحاتهم كالم دمػػة الصػػادقة وىػػاا مػػا يظهػػر فػػي تععيعػػو الختصػػاص اةسػػماء 
و عػة أخػر  فػي اختصػاص المػر باةسػماء, )):بالمر ف اؿ بعد أف أورد تععيالت النحػاة فػي ذلػق

.. .وىي أف المـز مختل بالهعح ,ة, يعـز منها اختصاص المر باةسماءوىو أف لنا م دمة صادق
وقػد  ,ةنو لػو دخػح المػر اةفعػاؿ ,ويعـز من اختصاص المـز باةفعاؿ اختصاص المر باةسماء

وىػي فػرع فػي اإل ػراب  عػى اةسػماء, للػاف الهػرع أكثػر تصػرفا  ,دخعها الرفع والنصب والمػـز
فمنػع  ,ال تزيػد  عيهػا ,أبػدا تػنح   ػن اةصػوؿ فػي التصػريووالهػروع  ,في اإل ػراب فػي اةصػح
كعادتػو يسػتدؿ بمػا ذكػره ابػن النحػاس فػي ىػاا   (ٖٚ)ونمد السػيوطي(ٕٚ)((المر من اةفعاؿ لالق
 .التععيح ةىميتو ودقتو

تععي تػو( فهػو يععػح )وال ناىب بعيدا إذا قعنا أف التععيػح  نػده مػن الظػواىر البػارزة فػي 
ويععح الشتراؾ اةسػماء واةفعػاؿ فػي  ,فهو يععح مثال لتسمية الحرؼ ,عيحللح ما يحتاج إلى تع

ومنػػػع المػػػر فػػػي  ,ويععػػػح لمنػػػع المػػػـز فػػػي اةسػػػماء ,الرفػػػع والنصػػػب, ويععػػػح لتسػػػمية الم ػػػارع
ال يهتأ  ,وىلاا في ب ية أبواب اللتاب ,ويععح لت ديم الها ح  عى غيره من المرفو ات ,اةفعاؿ

 .(ٗٚ)تععيحذكره حلمام إال ويردفو ب
 :ولعح ما يستحا التنويو بو في موضوع التععيح  نده مسألتين

 ,التععيػػػح الصػػػوتي باسػػػتث اؿ تمػػػاور صػػػوتين متمػػػاثعتين إذا قػػػح الهاصػػػح بينهمػػػا :أولهمػػػا
الف غالب حروؼ النهػي  ,إنما لم تدخح الالـ في خبر )إف( إذا كاف منهيام )):ويت ح ىاا في قولو
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وطرد الحلم يأتي في باقي حروؼ  ,فيستث ح اجتماع الالمين ,ولن( ,ولما ,كػ)ال, ولم  ,أولها الـ
 .وتععيعو سديد لعث ح الناشئ من اجتماع الالمين, والث ح ال تحباه العربية أبدام  (٘ٚ)((النهي

وأما المسألة اةخر  فتتمثح في تععيعو لعتوجيهات النحويػة للبػار النحػاة الػاين سػب وه  
قطػع اهلل يػد ورجػح مػن قالهػا(, )المبرد لعمحاوؼ من قوؿ العرب:كما لتععيعو لتوجيهي سيبويو و 

.. انو حاؼ من الثاني وىو اسهح, ةنو .فماىب سيبويو )رحمو اهلل()):فععح لتوجيو سيبويو قا ال
وليل فيو اكثر من الهصح بين الم اؼ والم اؼ إليو بغير  ,ليل فيو وضع ظاىر موضع م مر

م اؼ  (..أف )رجح.وماىب ابي العباس المبرد)):مبرد قا ال. و عح كالق لتوجيو ال(ٙٚ)((الظرؼ
ويعزمػو أف يلػوف قػد  ,أخػر  محاوفػة (مػن قالهػا)يػد( م ػاؼ إلػى )و ,المػاكورة (مػن قالهػا)إلػى 

وحسػػن ذلػػق  نػػده كػػوف اةوؿ  ,يػػد مػػن قالهػػا ورجػػح :إذ اةصػػح ,وضػػع الظػػاىر موضػػع الم ػػمر
لنحػػػاس لععػػػو كعػػػب الػػػَرجاَعين فػػػي التػػػاريخ و عيػػػو نمػػػد أف ابػػػن ا(ٚٚ)((مععومػػػا فعػػػم يسػػػتلره لػػػالق

 ,النحوا قد ساو  بين ماىبيهما بالتععيح لحلميهما تععيال حسنا م بػوال مػن جهػة صػنعة النحػو
ومػاىب )):في حػين نمػد بعػض النحػاة كالرضػي مػثال قػد غعػب مػاىب المبػرد  عػى سػيبويو قػا ال

 .(ٛٚ)((ليو في السعةالمبرد أقرب لما يعـز سيبويو من الهصح بين الم اؼ والم اؼ إ

 الزيادة: -ٖ
ىي ضم أحد حروؼ المعاني إلى بنية الممعة فػي مواضػع مخصوصػة شػريطة أف تػهدا 

واف يصػػح معنػػى الممعػػة مػػن دوف ىػػاه  ,كالتوكيػػد الػػاا يحػػدث قػػوةم فػػي المعنػػى ,وظيهػػة نحويػػة
 اةحرؼ.

مػن  وي ر ابن النحػاس بوقػوع الزيػادة فػي اللػالـ العربػي مػن جهػة صػنعة النحػو, منطع ػا
لمعنػػى الزيػػادة الم ترنػػة بػػأداء وظيهػػة نحويػػة فػػي  ,الههػػم السػػا د  نػػد النحػػاة والسػػيما المتػػأخرين

يتابع ابن  صهور في قياس زيادتها في خبر )ما( و)ليل(  وفعند كالمو  عى زيادة الباء  ,الممعة
 ويسػػتدرؾ  عيػػو زيادتهػػا فػػي خبػػر )كػػاف( ,وفا ػػح )كهػػى( وفا ػػح التعمػػب فػػي صػػيغة )افعػػح بػػو(

وفػي  ,كزيادتها في المبتدأ وفي الها ح  ,المنهية, وأما زيادتها في غير ىاه المواضع فهي سما ية
 .(ٜٚ)وفي خبر المبتدأ في اإلثبات  ,المهعوؿ
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واالسػتدالؿ  عيػو فػي اةثنػاء  ,ولم ي تصر ابن النحاس  عػى ذكػر مػا أورده ابػن  صػهور
قػاؿ بعػد ذكػر المواضػع السػاب ة: بح  مد إلػى شػرح الم ػلح مػن كالمػو, ذلػق أف ابػن  صػهور 

نحػػػو قولػػػو تعػػػالى:  ,وال تػػػزاد فيمػػػا  ػػػدا ذلػػػق اال فػػػي ضػػػرورة... أو نػػػادر كػػػالـ ال ي ػػػاس  عيػػػو))
وقػػد أثػػار كػػالـ ابػن  صػػهور ىػػاا موجػػة مػػن  (ٔٛ)(أا قػادر( (ٓٛ) چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ

 عػى  ىػػ( رفػض حمػح الػنل ال رآنػيٕٓٚالن د  عيو من لػدف ال ػدامى والمحػدثين فالمػال ي )ت
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ وأمػا فػي قولػو تعػالى: ))ال اوذ والندرة موجهام النل توجيها آخر, ف اؿ:

, فػػػػػػػاكر أبػػػػػػػو الحسػػػػػػػن بػػػػػػػن  صػػػػػػػهور (ٕٛ) چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 ,لتصػػدير اللػػالـ بػػالنهي ,االشػبيعي أف ذلػػق مػػن ال ػػاذ وفيػػو  نػػدا تسػػويغ لػػدخوؿ البػػاء الزا ػػدة

 ّعا مح  ا كتاب )الم رب( الدكتور احمد  بد الستار الموارا وقد  (ٖٛ)(والباء في تماـ فا دتو(
 ,والػػدكتور  بػػد اهلل المبػػورا  عػػى كػػالـ ابػػن  صػػهور ب ولهما:))وقولػػو: انػػو نػػادر, ال ي ػػاس  عيػػو

للػػن ابػػن النحػػاس بػػدا لػػو رأيػػا آخػػر محػػاوال تخػػريج كػػالـ ابػػن  (ٗٛ)تعسػػو وخعػػو مػػن ال ػػوؿ((
نو للالـ ابػن  صػهور, بمػا يخهػّو مػن تعسػو  بارتػو  صهور تخريما ينم  ن فهم دقيا فيما اظ

ڭ  چ  وإنما قاؿ المصنو )رحمو اهلل( فػي قولػو تعػالى:))في وصو االستعماؿ ال رآني في وؿ: 

وصػار  ,انو نادر... الف )ليل( ىناؾ بدخوؿ الهمزة  عيها لم يبا معناىا النهي (٘ٛ) چڭ  ڭ       
و عػى ىػاا يخػرج كػح مػا  ,ا: في ال ياس ال فػي االسػتعماؿأ ,: نادرام ,ويعني ب ولو ,اللالـ ت ريرام 

وىػاا الػرأا والتخػريج ن عػو  (ٙٛ)(وقػاؿ  نػو المصػنو: أنػو نػادر أو شػاذ( ,جاء في اللتاب العزيز
 .وىو تخريج يابرئ ابن  صهور من دا رة اإلتهاـ (ٚٛ) نو السيوطي في )الغي  المسمم( 

بها في كح موطن, فهي توجيهو لعلاؼ فػي وإذ ي ّر ابن النحاس بالزيادة, فانو ال يسعم 
والمعنػى  ,قػاؿ أكثػر النػاس: زا ػدة لعتوكيػد))ي ػوؿ: (ٛٛ) چٺ  ٿ        ٿ  ٺچ  قولو تعالى:
ليسػ  اللػاؼ ىنػا زا ػدة, وإنمػا ىػي  :وقاؿ جما ة مػن المح  ػين ,ليل مثعو شيء –واهلل ا عم 
ثػم  (ٜٛ)((ـز من ذلق نهي المثػح ضػرورةويع ,نهي مثح المثح :ومعنى اللالـ واهلل ا عم , عى بابها

اف )):يتسػاءؿ ابػن النحػاس  ػن السػبب فػي العػدوؿ  ػن نهػي المثػح إلػى نهػي مثػح المثػح فأجػاب
ابعػغ  ,مثعػق ال يهعػح ىػاا :بػدليح اف قولنػا ,أفخػم وابعػغ مػن نهػي المثػح ,النهي بنهػي مثػح المثػح
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فهػو ابعػغ مػن النهػي مػن غيػر  ,وةنػو نهػي ال ػيء بػاكر دليعػ ,ان  ال تهعح ىػاا :وأفخم من قولنا
 ,ىػ( ىو من المح  ين الاين قصدىم ابن النحاسٙٓٙولعح اإلماـ الرازا )ت (ٜٓ)((ذكر الدليح

, ف ال  ن ذلق أف ابن النحاس من (ٜٔ)ةنو من ال ا عين بهاا التوجيو الاا يرفض زيادة اللاؼ
الزيػػادة ))ه بوصػػو أف النحػػاة الػػاين يتمسػػلوف بأصػػوؿ ال ػػيء مػػا لػػم يلػػن ىنػػاؾ منػػزع الػػى غيػػر 

ومهمػػا أملػن, الحمػػح  عػػى  ػػدـ الزيػادة كػػاف أولػػى, وفيمػا ذكػػره النحػػاس مػػن (ٕٜ)((ليسػ  ب يػػاس
 . دـ زيادتها ىو أولى بال بوؿ واالستحساف

ونمػػد ابػػن النحػػاس أحيانػػا ينبػػو  عػػى أف مههػػـو الزيػػادة لػػيل ىػػو الػػاا دخولػػو وخروجػػو 
ال ي ػاؿ )):)من( في سياؽ التنليػر والنهػي ف ػاؿ سواء وىاا ما حرص  عى أف ي ير إليو في زيادة

بالزا ػدة, الػاا دخولػو وخروجػو  –ىنا  –ةنا ال نعني  ,فال تلوف زا دة ,)من( أفادت االستغراؽ
الف ما بعدىا فا ح, والهعح  ,أف )من( ىنا لم تععا الهعح باالسم وال أوصع  إليو :سواء بح نعني

فهػػي زا ػػدة مػػن جهػػة التععػػا, ال مػػن جهػػة  ,وال موصػػالم ال يحتػػاج فػػي وصػػولو إلػػى الها ػػح م ويػػام 
 .(ٖٜ)((المعنى

 لمعاني:احروؼ  -ٗ
اتسم  آراء ابن النحاس في تناولو لحروؼ المعػاني بػالعما والن ػج معػام, وىػو مػا نبػو 
 عيو المتأخروف من النحاة حين ين عوف آراءه معبرين  نها وىػاا مػا يملػن أف نتعمسػو فػي خػالؿ 

 :ما يأتي
 رؼ:داللة الح -

صنو  عماء العربية اللعمة وفػا ت سػيمها االسػت را ي والع عػي الػى اسػم وفعػح وحػرؼ 
, وىػاا مػا اسػت ر (ٜٗ)مصرؼ, ومههـو الحرؼ وفا إجماع النحاة ىو ما يدؿ  عى معنى في غيره

ىػػػ( فػػي شػػرح العمحػػة البدريػػة الػػت   م الػػة ابػػن النحػػاس فػػي ٔٙٚ نػػدىم, وللػػن ابػػن ى ػػاـ )ت
ىػػاا واف كػػاف م ػػهورا  نػػد النحػػويين إال أف ))ى معنػػى فػػي غيػػره ف ػػاؿ:د ػػو  داللػػة الحػػرؼ  عػػ

وتابعػػو  ,ال ػػيخ بهػػاء ابػػن النحػػاس نػػاز هم فػػي )التععي ػػة(, وز ػػم انػػو داؿ  عػػى معنػػى فػػي نهسػػو
, وال ػوؿ (ٜ٘)((وىػو موضػع يحتػاج إلػى ف ػح نظػر ,فػي شػرح التسػهيح (المهلو )يعني: أبا حياف

والحػا اف الحػرؼ لػو معنػى فػي ))النحػاس صػراحة قػا الم: بداللة الحرؼ  عى معنى نل  عيػو ابػن
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, ويبػػدو اف ا تػػراؼ ابػػن النحػػاس ومناز تػػو لعنحػػاة وجيػػو وىػػو مبنػػى فػػي أساسػػو  عػػى (ٜٙ)((نهسػػو
يعنػوف بػو: اف اللعمػة )):اللعمة لها معنى في نهسػها ف ػاؿ:مستند لغوا إذ بدأ ب رح قوؿ النحاة

ر ضػػػميمة فهػػػي المعبػػػر  نهػػػا بػػػأف معناىػػػا فػػػي اف فهػػػم تمػػػاـ معناىػػػا بممػػػرد ذكػػػر لهظهػػػا مػػػن غيػػػ
, ثػػم أكػػد ابػػن النحػػاس أف الحػػرؼ لػػو معنػػى فػػي نهسػػو, ةف المخاطػػب اذا خوطػػب (ٜٚ)((غيرىػػا

بػ)ىح( فانو سيععم أنها موضو ة لعداللة  عى االستههاـ, وكاا ب ية الحروؼ سيههمها المخاطب 
والعغويػوف كعهػم قػالوا: مػثال اف )):انطالقا من فهمو العاـ لمهردات لغتػو, وىػاا مػا صػرح بػو قػا ال
, ثػم استرسػح موضػحا اكثػر (ٜٛ)(()ىػح( لالسػتههاـ, ولػم ي يػدوا بحػاؿ التركيػب دوف حػاؿ اإلفػراد

فػػاف قيػػح: أا فػػرؽ بػػين معنػػى االسػػم والهعػػح وبػػين معنػػى الحػػرؼ  عػػى مػػا ذكػػرت  قعنػػا: ))ف ػػاؿ:
فػراد  ػين مػا يههػم منػو  نػد الهرؽ بينهما اف كػح واحػد مػن االسػم والهعػح يههػم منػو فػي حػاؿ اإل

التركيب بخالؼ الحرؼ, الف المعنى المههػـو مػن الحػرؼ فػي حػاؿ التركيػب أتػمف ممػا يههػم منػو 
, إال أف قولػو بػاف مػا يههػم (ٜٜ)(( ند اإلفراد , وظاىر كالمو  عى الحػرؼ ال يخعػو مػن سػداِد قػوؿ 

فيػو نظػر, وال أظػن أف ابػن من االسم والهعػح  نػد التركيػب ىػو  ػين مػا يههػم منهمػا  نػد اإلفػراد 
 واهلل أ عم. ,وللنو تموز في  بارتو ,النحاس كاف غافال  ن ذلق

 المحافظة  عى داللة الحرؼ: -
ال خػالؼ فػػي أف كثػرة االسػػتثناءات فػي اةحلػػاـ النحويػة ىػػي وجػو مػػن وجػوه الصػػعوبة 

ح المسػػا ح للثػػرة الخالفػػات والتهريعػػات فػػي جػػ ,والو ػػورة التػػي ت ػػاع  ػػن دراسػػة النحػػو العربػػي
للن  ,وىاا ما ي اع في ال روحات والموسو ات في كتب المتأخرين من النحاة خاصة ,النحوية

فهػو يميػح إلػػى  ,ابػن النحػاس  عػى مػا يظهػر لػيل مػن النحػاة الػاين تسػتهويهم كثػرة االسػتثناءات
 وىػاا مػا نعحظػو فػي كالمػو ,المحافظة  عى أصوؿ اةحلاـ قػدر اإلملػاف مػا داـ فػي اةمػر سػعة

الهػػاء( التػػي تهيػػد الترتيػػب والتع يػػب ف ػػد ذكػػر انػػو ا تػػرض  عػػى ىػػاا المعنػػى ) ػػن داللػػة الحػػرؼ 
ڱ  ں  ں   چ  وقولػػػو تعػػػالى:(ٓٓٔ) چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ     چ ب ولػػػو تعػػػالى: 

)الهػػاء(  , إال أف ابػػن النحػػاس لػػم يعمػػأ إلػػى االسػػتدراؾ  عػػى داللػػة اةداة(ٔٓٔ) چڻ  ڻ  
ولػػم يعمػػأ كػػالق إلػػى  ,اب وه مػػن النحػػاة بعػػد اسػػت راء واسػػع ودقيػػاتعػػق الداللػػة التػػي قػػاؿ بهػػا سػػ

, بػح سػعق طريػا اةثبػات والراسػخين مػن النحػاة (ٕٓٔ)ال وؿ ب عب المعطوؼ كمػا فعػح بع ػهم 
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فعمػأ  ,ثػم بالمحافظػة  عػى سػالمة التركيػب مػن التهليػق ثانيػا ,بالمحافظة  عى داللة اةداة أوال
رادة الهعح محاوفا ف اؿ م منام تخريمو الرد  عى فهم داود إلى تخريج ا يتين الساب تين  عى إ

چ ىػ( لظاىر النل:))وقد أورد  عى كوف الهاء لعتع يب والترتيب قولو تعالى: ٕٓٚالظاىرا )ت
 چڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ وقولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ     چ 

غ من ال راءة, وال دليح في ذلق ةف وبهاه ا ية أخا داؤد الظاىرا في كوف االستعاذة بعد الهرا 
واهلل أ عم: فإذا أردت ال راءة فاستعا بػاهلل, أمػا المػواب  ػن ا يػة اةولػى فيمػوز  ,ت دير اللالـ

أف تلػػوف اإلرادة أي ػػا محاوفػػة فيهػػا كمػػا كانػػ  محاوفػػة فػػي ا يػػة اةخػػر , وت ػػديره واهلل أ عػػم 
ڄ  چ آخػر وىػو أف معنػى قولػو تعػالى:  وكم من قرية أردنا إىالكها, وقد أجب  فيها بمواب

وىػػاا الػػنل مػػن (ٖٓٔ)أا فحلػػم البػػأس متػػأخر  ػػن االىػػالؾ, فالهػػاء  عػػى بابهػػا حينئػػا((   چڃ
, ل وتو في التخريج والتوجيو ف ال  ما في (ٗٓٔ))التععي ة( ساقو السيوطي في )الغي  المسمم(

النحاة. وكػالق فػإف مػا  إب اء اةصوؿ الداللية لعحرؼ  عى ما ىي  عيو, وذلق حسن في ميزاف
ذىب إليو من التعبير بالهعح  ن إرادتو ىو أسعوب معروؼ في االستعماؿ ال رآنػي وفػي الهصػيح 

مػن قبػح, وا تمػده أبػو حيػاف اةندلسػي  (ٙٓٔ), وكاف قد جنح إليػو ابػن جنػي(٘ٓٔ)من كالـ العرب
 .(ٚٓٔ)تعميا ابن النحاس في تهسيره سورة اة راؼ الساب ة

 في بناء الممعة: -٘
م صػود ببنػاء الممعػة ىػػو رصػو الوحػدات العغويػػة التػي تصػو مػػا فػي ذىػن المػػتلعم ال

 بطري ة مخصوصة ضمن ضواب  اإلسناد واإلفادة, و عى وفا أنماط تركيب الممعة في العربية.
وقد كاف البن النحاس طا هة من ا راء في ىاا المانب المهم من الدراسة النحوية كاف 

  :ا خر مرجحام أو متابعام وسن و ىنا  ند مسألتين في بع ها ممتهدام وفي بع ها
 مسوغات االبتداء بالنلرة: -

لمواقػػع اللعمػػات قوا ػػد تنظيميػػة فػػي أيػػة لغػػة يمػػب أف تعتػػـز فػػي ))مػػن المعػػروؼ أف 
والنظػاـ المعػروؼ فػي الممعػة  (ٛٓٔ)((السياؽ حتى ال يختح المعنى سواء في العربية أـ في غيرىا

شرط كونو معرفة فإذا كاف نلرة ف د خرج  ن أصعو, وقد يػهدا ىػاا  االسمية ىو تصدر المبتدأ
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الخػػروج إلػػى ف دانػػو موقعػػو فػػي الممعػػة مػػع االحتهػػاظ بوظيهتػػو النحويػػة, وللػػن النحػػاة لحظػػوا أف 
المبتػػدأ النلػػرة قػػد يب ػػى متصػػدرام الممعػػة محافظػػام  عػػى موقعػػو شػػرط كونػػو نلػػرة مسػػوغة وىػػاا 

لػػم يعػػوؿ )):لبػػو, ومعنويػػام فػػي اقعػػو وفػػي ىػػاا ي ػػوؿ ابػػن ى ػػاـالتسػػويغ يسػػتعـز قيػػدا لهظيػػا فػػي غا
المت دموف في ضاب  ذلق إال  عى حصػوؿ الها ػدة, ورأ  المتػأخروف انػو لػيل كػح احػد يهتػدا 

والظػاىر اف ابػن  (ٜٓٔ)((إلى مواطن الها دة, فتتبعوىا فمن م ح مخح ومن ملثر مورد مػاال يصػعح
ي ىاا الموضوع وخالصتو أنو يموز االبتداء بالنلرة النحاس كاف يرجح رأا أستاذه ابن  مروف ف

اذا كانػػ  قريبػػة مػػن المعرفػػة, ويتح ػػا ىػػاا ال ػػرب اذا كانػػ  النلػػرة مختصػػة او كانػػ  غايػػة فػػي 
واف سعلنا مسعق تعداد االماكن )):العمـو اال انو اراد الم اركة في احصاء مواطن التسويغ ف اؿ

ح ىػاا المصػنو )أا ابػن  صػهور( وجما ػة ممػن ت دمػو التي يموز فيها االبتداء بػالنلرة كمػا فعػ
االماكن التي يموز فيها االبتػداء بػالنلرة تنيػو  عػى الثالثػين واف لػم ار احػدا  :من النحاة فن وؿ

فاكر اثنين وثالثين موضعا ثػم قػاؿ  (ٓٔٔ)((من النحاة بعغ بها زا دا  ن اربعة و  رين فيها  عمتو
ا حصػػح لػػي مػػن تعػػداد االمػػاكن التػػي يمػػوز االبتػػداء فيهػػا ىػػاا مػػ)):مهتخػػرا للػػن بتواضػػع الععمػػاء

بالنلرة وال اد ي االحاطة فععح غيرا ي و  عى ما لػم اقػو  عيػو ويهتػدا الػى مػا لػم اىتػد اليػو 
 .(ٔٔٔ) ((اف شاء اهلل تعالى– ز وجح –فمن كان   نده زيادة فعي هها الى ما ذكرتو راجيا ثوابو 

غيػر ظػرؼ ())اف يت دـ خبرىػا )أا النلػرة:قولو وناكر ىنا موضعا واحدا مما ذكره وىو
. وكاف صاحب )المطالع السعيدة( قد ن ح ذلق (ٕٔٔ)((قاـ ابوه رجح .وال ممرور بح جمعة نحو

قػػػاؿ أبػػػو . نػػػو ونبػػػو إليػػػو قا الم:))وإلحػػػاؽ جمعػػػة فػػػي ذلػػػق بػػػالظرؼ والممػػػرور ذكػػػره ابػػػن مالػػػق
ابػػن النحػػاس شػيخ ابػػي حيػاف فػػي تععي تػػو واف ػو َ ْصػػرِيّوا البهػاء :قعػػ ,وال ا عػػم أحػدا واف ػػو:حيػاف

, والحا أف ىاه المسالة مرىونة بالسػماع, ويبػدو أف ابػن النحػاس قػاؿ بهػاا (ٖٔٔ)(( عى الم رب
 .مواف ة ل يخو ابن مالق

 اةصح ت ديم الها ح وتأخير المهعوؿ: -
وىاا اةصح في قوا د بناء الممعة التػي تػابع فيهػا جمهػور النحػاة, وىػاا مػا يههػم مػن 

وكػالق ,ةنو ينزؿ من الهعح منزلة المزء ,))إنما كاف اةصح في الها ح الت ديم:اىر نصو ف اؿظ
وىػػاا جعػػى  نػػد النحػػاة كػػالق, ةف الها ػػح فػػي نيػػة االتصػػاؿ والمهعػػوؿ فػػي نيػػة  (ٗٔٔ)((المهعػػوؿ
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االنهصػػاؿ الف الهعػػح قػػد يتخعػػى  ػػن المهعػػوؿ للنػػو ال يتخعػػى  ػػن الها ػػح ةنهمػػا منػػزالف منزلػػة 
للػػن الخػػروج  ػػن ىػػاا اةصػػح .الواحػػدة الحتياجهمػػا إلػػى بع ػػهما الػػبعض احتياجػػا الزمػػا اللعمػػة

جا ز مادام  الرتبة محهوظة للح منهما ب صد إرادة التوسع في اللالـ وىػاا مػا أوضػحو قػا الم: 
 (٘ٔٔ)((وإنما جاز ذلق ةنهم يحتاجوف إلػى التوسػع فػي اللػالـ ةجػح السػمع وال ػوافي والػوزف))

فػػإنهم .ضػػرب زيػػدا  بػػد اهلل:أمػػا قػػولهم)):بػػو السػػيرافي وأكػػد  عيػػو مػػن قبػػح ف ػػاؿوىػػاا مػػا صػػرح 
قػػدموا المهعػػوؿ  عػػى الها ػػح لداللػػة اإل ػػراب  عيػػو فعػػم ي ػػر مػػن جهػػة المعنػػى ت ػػديما واكتسػػبوا 
بت ديمػػو ضػػربا مػػن التوسػػع فػػي اللػػالـ, الف فػػي كالمهػػم ال ػػعر الم هػػى واللػػالـ المسػػمع وربمػػا 

 .(ٙٔٔ)((في الها ح فيهخرونواته وا أف يلوف السمع 
 

 الهروؽ الداللية بين المصطعحات: -ٙ
تل ػػػو نصػػػوص ابػػػن النحػػػاس فػػػي )التععي ػػػة(  ػػػن  نايػػػة معموسػػػة ببيػػػاف الهػػػروؽ بػػػين 

او تسػتعمح فػي مواضػع نحويػة ,المصطعحات النحويػة المت اربػة التػي تسػتعمح فػي موضػوع واحػد
لاا يتردد استعمالو في مػواطن متباينػة مت اربة وببياف داللة المصطعح النحوا الواحد الم ترؾ ا

فمػػػن  نايتػػػو بالمصػػػطعح الم ػػػترؾ مػػػا ذكػػػره مػػػن معنػػػى )المهػػػرد( إذ ذكػػػر أف  .بػػػدالالت مختعهػػػة
 :في كالـ النحاة يلوف بأحد معاف خمسة ()المهرد
 .المهرد الاا ي ابح الممعة ويستعمح ىاا في خبر المبتدأ ونواسخو :أحدىا
 .بععبق:نحو,مركبالمهرد الاا ي ابح ال :الثاني
 .المهرد الاا ي ابح الم اؼ :الثال 
  .المهرد الاا ي ابح المثنى والممع :الرابع

المهػػػػػرد الػػػػػاا ي ابػػػػػح الم ػػػػػاؼ وال ػػػػػبيو بالم ػػػػػاؼ فػػػػػي بػػػػػاب النػػػػػداء, وال النافيػػػػػة  :الخػػػػػامل
 .(ٚٔٔ)لعمثنى

  – ند العرب –التي يوصو بها ,الم تركة (وبالمثح يوضح كعمة )موضع
 .(ٛٔٔ))العصا( :ح )ىهالء( واالسم المعتح مثحاالسم المبني مث
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ويطععنا ابن النحاس في )تععي تو(  عى الهروؽ الداللية بين ثنا يػات اصػطالحية مت ابعػة 
والتػأليو,  ,فهو يتلعم مثال  عى الهػرؽ بػين )البػدؿ والعػوض ,أو متغايرة في االصطالح النحوا

غػاء والتععيػا والمصػدر واسػم المصػدر واإلل ,والمت من معنى الحرؼ وغير المت ػمن ,والتركيب
, فمػػثال  نػػد حديثػػو  ػػن الهػػرؽ بػػين المصػػدر واسػػمو يػػر  اف المصػػدر ىػػو (ٜٔٔ)والنػػوف والتنػػوين(
ىو اسم لعمعنى الصادر  :نهسو الصادر  ن اإلنساف وغيره في حين اسم المصدر (الهعح )العمح

و لػػيل العهػػظ بعينػػو بػػح )سػػبحاف( المسػػمى بػػو )التسػػبيح( فالم صػػود منػػ: ػػن اإلنسػػاف وغيػػره مثػػح
, والحا أف ىاا التهريا ىو أدؽ ما قيح (ٕٓٔ)المعنى المعبر  نو بهاه الحروؼ وىو معنى التنزيو 

 .واهلل ا عم ,في الهرؽ بين االثنين
النحاس  ن الهروؽ التعبيرية والتركيبية في طا هة  وال تهوتنا اإلشارة ىنا إلى ما قدمو ابن

فػي  (و)حبػاا وال حبػاا (المو  عى الهرؽ بين التعبير بػ )نعم وبئلمن اةساليب العربية كما في ك
و )بػئل( فػي المبالغػة فػي المػدح  (حبػاا كػػ)نعم))أسعوب المػدح والػاـ وىػاا مػا  بػر  نػو قػا الم: 

والاـ إال أف بينهما فرقا وىو أف )حباا( مػع كونهػا لعمبالغػة فػي المػدح تت ػمن ت ريػب الممػدوح 
تت ػمن بعػد المػامـو مػن ال عػب ولػيل فػي )نعػم( و)بػئل( تعػرض  من ال عب, وكػالق فػي الػاـ

انػو يمػوز فػي )حبػاا( الممػع بػين الها ػح الظػاىر والتميػز مػن  :ل يء من ذلق. وممػا افترقػا فيػو
وىػػاا كػػالـ حسػػن يػػنم  ػػن معرفػػة  اليػػة  ,(ٕٔٔ)((.. وجػػر  فػػي نعػػم وبػػئل خػػالؼ....غيػػر خػػالؼ

 .بأسرار العغة وملامنها الدفينة والغالية
 رتلاز  عى قوا د أصولية في التوجيو النحوا:اال -ٚ

إف المتأمػػح فػػي ثنايػػا )التععي ػػة( يعحػػظ جمعػػة مػػن ال وا ػػد اةصػػولية العامػػة فػػي التوجيػػو 
النحػوا مبثوثػػة فػػي خػالؿ اللػػالـ, وىػػي ليسػػ  بال ػرورة مػػن إبتػػداع ابػن النحػػاس كعهػػا, وللنهػػا  

ا ويعتمػػدىا فػػي التوجيػػو لهػػاا فلػػاف يعػػوؿ  عيهػػ ,كانػػ  مػػن مرتلػػزات الرجػػح فػػي درسػػو النحػػوا
 .الحلم أو ذاؾ ومن ىاه ال وا د التي ذكرىا

 .ما ال يهدا إلى ال رورة أولى مما يهدا إليها -

 .الحاؼ والتصرؼ بابو اةسماء -
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 .الحمح  عى اةكثر أولى -

 .الهروع أبدام تنح   ن اةصوؿ في التصرؼ -

 .التأكيد موضع تطويح وتلرار ال حاؼ واختصار -

 . معوكح مختل يمب  -

  .الهروع ىي المحتاجة الى العالمات واةصوؿ ال تحتاج إلى  المة -

 .المحاوؼ المنوا كالمعهوظ بو -

  (ٕٕٔ).الحاؼ في اةواخر أكثر منو في اةوا ح -

وقد يعمد ابن النحاس إلى شرح قا دة ما وتوضيحها ك ولهم: يموز في الثواني ما ال يمػوز  -
مػن قبػح انػو إذا  ,في الثواني ما لم يمز في اةوا ػح إنما جاز)):في اةوا ح, في وؿ في شرحها

كاف ثانيا يلوف ما قبعو قد وفى في الموضع ما ي ت يو فماز التوسع في ثاني اةمر بخالؼ 
 .(ٖٕٔ)((ما لواتينا بالتوسع من أوؿ اةمر فأنا حينئا ال نعطي الموضع شيئام مما يستح و

اسها  عى التأمح الدقيا في اةساليب قا مة  عى أس ,وثمة قوا د  امة تتصح بموضوع معين -
كمػػػػػا فػػػػػي قولػػػػػو فػػػػػي توكيػػػػػد   (التععي ػػػػػة)نمػػػػػدىا  نػػػػػد ابػػػػػن النحػػػػػاس فػػػػػي  ,العربيػػػػػة النحويػػػػػة

كػاف ال ػمير الثػاني المهكػد مػن ضػما ر الرفػع ال   ,قا ػدة ال ػمير إذا أكػد ب ػمير)):ال ما ر
ورأيػ   ,قم  انػا :ونح ,غيره سواء كاف ال مير اةوؿ المهكد مرفو ام أو منصوبام أو ممرورام 

 .(ٕٗٔ)((ومررت بو ىو ,ان 
 موقهو من ابن  صهور: -ٛ

ولعػػح  نػػواف   ,ال شػػق أف البػػن  صػػهور وكتابػػو الم ػػرب ملانػػة مميػػزة  نػػد ابػػن النحػػاس
لهػػو خيػػر دليػػح  عػػى وجػػود معنػػى التتبػػع واالسػػت راء والنظػػر والن ػػد فيمػػا حػػواه  (التععي ػػة)كتابػػو 

ال نعمػػب إذا رأينػػا ابػػن النحػػاس يمػػارس دوره الن ػػدا و  ,)الم ػػرب( بػػين دفتيػػو مػػن أحلػػاـ نحويػػة
وال ريب فابن النحاس ذو معلة لغوية ونحوية  ,ايمابام أو سعبام فيما سطره ابن  صهور من أحلاـ

 .وما ن ح  نو من آراء في متأخرا النحاة ,شهد لو بالق مترجموه
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 بارتػو أو فػي  وىلاا وجدنا ابن النحاس في ن ده البن  صهور, فتارة يهآخاه في مػتن
وىػاا مػا سػنبينو مػن  ,وتارة يستحسػن  بارتػو ويرت ػي حػده ويخعػد إليػو ,ت سيماتو أو في حدوده

 :خالؿ ما يأتي
 مآخاه  عيو: - أ
 في متن  بارتو:  -

في  بارة ابن  صهور ما ي بو التناقض فػي الحلػم النحػوا مػن  قد يعحظ ابن النحاس
وىاا ما بدا فػي قػوؿ ابػن  صػهور فػي حديثػو  ,وغير واضحة ,خالؿ  بارتو التي قد تلوف معبسة

والبػػد مػػن ذكػػر اسػػم الممػػدوح او )): ػػن أحلػػاـ الممػػدوح والمػػامـو فػػي بػػاب نعػػم وبػػئل ف ػػاؿ
وقػػػػد يمػػػػوز حػػػػاؼ ذلػػػػق كعػػػػو لههػػػػم  ,إذا كػػػػاف الها ػػػػح م ػػػػمرا ,ومػػػػن ذكػػػػر التمييػػػػز ,المػػػػامـو
وىػاا مػا أوضػحو  ,و, فظاىر اللالـ انو متناقض ما بين وجوب ذكػره أو جػواز حافػ(ٕ٘ٔ)((المعنى

وقد ) :فهاا يعطي أف ال يموز حافو أبدا وقولو ()البد من ذكره :ةنو قاؿ)) النحاس و ععو قا الم:
, و عيػػو ف ػػد لمػػأ ابػػن النحػػاس إلػػى تعػػديح  بػػارة ابػػن (ٕٙٔ) ((متنػػاقض لهػػاا (يمػػوز حػػاؼ ذلػػق

جػو ف ولػو: والصػواب حمػح كػح واحػد منهمػا  عػى و )): صهور بما يرفع  نها ذلق التنػاقض ف ػاؿ
ويمػوز حافػو( يعنػي إذا  :)وقولػو ,دليػح –إف حػاؼ  –يعني إذا لم يلن  عيػو  (وال بد من ذكره)

, وكػػالق ممػػا أخػػاه  عػػى  بارتػػو حلػػم معمػػوؿ اسػػم الها ػػح الم تػػرف بػػأؿ (ٕٚٔ)((كػػاف  عيػػو دليػػح
إال فاف اثب  النوف لػم يمػز فيػو  ,إف كاف مثنى أو جمع سالمة بالواو والنوف))ف اؿ ابن  صهور: 

والخهػػػػض إف قػػػػدرت حػػػػافها  ,وإف حػػػػافتها جػػػػاز النصػػػػب إف قػػػػدرت حػػػػافها لعطػػػػوؿ ,النصػػػػب
 ,ىػاه العبػارة ال تستحسػن)) :, وىاه العبػارة لػم تعمػب ابػن النحػاس ف ػاؿ مصػوبام (ٕٛٔ)((لاضافة

وإف قدرت حافها لاضافة وجػب المػر,  ,وجب النصب ,فأنق متى قدرت حاؼ النوف لعطوؿ
وأحسػػن مػػن ىػػاه العبػػارة أف ي ػػوؿ: وإف حػػافتها جػػاز  ,مواز يسػػت بحفػػالتعبير فػػي مثػػح ىػػاا بػػال

 .(ٜٕٔ)((والمر ويلوف الحاؼ لاضافة ,النصب ويلوف الحاؼ لعطوؿ
 في ت سيماتو: -

البن النحاس كالق مآخا  عى بعض ت سيمات ابن  صهور التي ي وبها الن ل أحيانا 
وىػي بػالنظر )):ذ قػاؿ ابػن  صػهورإ , عيهػا إلػى قسػمين ف ػ  (كػاف)ف د  اب  عيو ت ديم أخبػار 
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.. وقسػم يمػوز ت ػديم خبػره .ال يموز ت ػديم خبػره  عيػو :قسم :إلى ت ديم أخبارىا  عيها قسماف
كػاف اةحسػن أف ي ػوؿ  عػى )) :للػن ابػن النحػاس   ػب  عػى ىػاا الت سػيم قػا الم  (ٖٓٔ)((... عيػو

 ,ت ػديم خبػره باإلجمػاع يمػوز :و قسػم ,قسػم ال يمػوز ت ػديم خبػره  عيػو باإلجمػاع :ثالثة أقساـ
إذ اغهػح منهػا  ,, وكالق  اب  عيو  دـ ذكره كح معاني )من( المارة(ٖٔٔ)((مختعو فيو :وقسم

وتػػػرؾ مػػػن أقسػػػاـ )مػػػن( الم ػػػهورة التػػػي لبيػػػاف )):)ِمػػػن( التػػػي لبيػػػاف المػػػنل ف ػػػاؿ مسػػػتدركا  عيػػػو
 .(ٖٖٔ)((...(ٕٖٔ) چ    ى   ائ  ائ  ەئ  چ نحو قولو تعالى:  ,المنل

 في حدوده: -ٖ
ان  لحدود ابن  صهور النحوية نصيب من الن ػد مػن لػدف ابػن النحػاس لخعوىػا مػن ك

بعض شروط الحدود المتعػارؼ  عيهػا  نػد أىػح الحػد والمنطػا مػن كونهػا م ػتمعة  عػى المػنل 
وكونهػػػػػػػا جامعػػػػػػػة مانعػػػػػػػة, مطػػػػػػػردة منعلسػػػػػػػة إلػػػػػػػى غيرىػػػػػػػا مػػػػػػػن ال ػػػػػػػروط  ,والهصػػػػػػػح ال ػػػػػػػريبين

اس في ن ده لحدود ابن  صهور فهػو مػثال  ػاب  عيػو ,التي كاف يعتمدىا ابن النح(ٖٗٔ)المتداولة
وال يتعػرض ببنيتػو لزمػاف وال يػدخح جػزء  ,لهظ يدؿ  عى معنى في نهسػو :االسم))تعريو االسم: 

, وىاا الحد لم يت بعػو ابػن النحػاس مػن بعػض جوانبػو الشػتمالو (ٖ٘ٔ)((من أجزا و  عى جزء معناه
. وىػو (ٖٙٔ) نػد أىػح النظػر –قػاؿ ابػن ى ػاـ كما   – عى المنل البعيد ال ال ريب, وىو معيب 

وقولػو فػي حػد االسػم )لهػظ( اخػا )) :ما تعمسو ابن النحاس في حد ابن  صهور ىاا, فرده قا ال
وال يػدؿ جػزء مػن أجزا ػو إلػى  :فيو المنل البعيد, ولالق احتاج إلى زيادة فصح آخر وىػو قولػو

, وىاا أولى الف مههـو اللعمة: (ٖٚٔ)((كعمة( لما احتاج إلى ذلق)لهظ( )ولو اخا  وض  ,أخره
لهظ داؿ  عى معنى, فلاف يستغني بػ)اللعمة(  ن )العهظ( وكالق  ػاب  عيػو فػي حػده لعلػالـ 

العهػػظ ))وىػػاا معيػػب أي ػػا, ف ػػد حػػد ابػػن  صػػهور اللػػالـ قػػا الم: ,مػػن جهػػة انػػو جػػامع غيػػر مػػانع
وىػػاا الحػػد ))س قػػا الم: , فاسػػتدرؾ  عيػػو النحػػا(ٖٛٔ)((المركػػب وجػػودام أو ت ػػديرام المهيػػد بالوضػػع

فانػو لهػظ مركػب  ,غػالـ زيػد :ةنو يدخح فيو الم اؼ والم اؼ إليػو ك ولنػا ,لعلالـ ليل بمانع
والنحػاس ال يلتهػػي بػػاال تراض  (ٜٖٔ)((ولػػيل بلػالـ فػػي اصػطالح النحػػاة ,وجػودا مهيػػدا بالوضػع

ي يو فصالم آخر  يحتاج إلى أف)) :والن د واالستدراؾ ف   بح يصوب العبارة وىاا نعمسو ب ولو
, فيصػبح التعريػو  عػى مػا أقػره ابػن (ٓٗٔ)((فا دة تامة :أو ي وؿ (مست ال بالها دة) :وىو أف ي وؿ
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وىػاا أولػى دفعػا لتػداخح  ,مست ال بالها ػدة أو فا ػدة تامػة ,العهظ المهيد بالوضع :النحاس ىلاا
 .المهاىيم بع ها مع بعض

 استحسانو ودفا و  نو: - ب
فهػو بالم ابػح كػاف يحػاوؿ إال ي ػدح  ,س من ن ده البػن  صػهورب در ما أكثر ابن النحا

كمػا مػر بنػا فػي   ,و يسوغ لػو مػا يثيػر الن ػد فػي كالمػو ,بح كاف يدافع  نو أحيانام  ,فيو وال بمصنهو
وكػالق   ,مبح  اللالـ  عى الباء في خبر )ليل( المسبوقة بحرؼ استههاـ لعداللة  عى الت رير

فمػػثال ذكػػر ابػػن  ,بػػو ابػػن  صػػهور مػػن تهػػرد رأا يحسػػب لػػوكػػاف حريصػػا  عػػى إيػػراد مػػا اخػػتل 
أف ال يت ػػػدـ الخبػػػر  عػػػى اسػػػمها بظػػػرؼ وال ))لػػػيل(: ) صػػػهور فػػػي شػػػروط إ مػػػاؿ )مػػػا(  مػػػح 

وىاا شيء اختل بو )):, ف اؿ ابن النحاس ذاكرا اختصاص ابن  صهور بهاا الرأا(ٔٗٔ)((ممرور
ظرفػا  ,بر متى ت دـ مطع ا بطػح العمػحفاف الناس نصوا  عى أف الخ ,ال ا عمو لغيره ,ابن  صهور

, للن مع ىاا فاختصاص ىاا الرأا بابن  صهور ليل بػدقيا مػن (ٕٗٔ)((أو ممرورا كاف أو غيره
ابن النحاس ف ػد نسػب أبػو حيػاف جػواز ت ػديم خبرىػا  عػى اسػمها إذا كػاف ظرفػا أو ممػرورا إلػى 

 .(ٖٗٔ)اةخه  والممهور
ها  عػػى غيرىػػا مػػن النحػػاة كمػػا فػػي وقػػد يستحسػػن النحػػاس  بػػارة ابػػن  صػػهور ويه ػػع

, ف ػاؿ ابػن النحػاس: (ٗٗٔ)((باب مػا لػم يسػم فا عػو)):ته يعو لعنوانو بناء الهعح المبني لعممهوؿ
أو بػاب المهعػوؿ  ,باب الهعح ما لم يسم فا عو :وىاه الترجمة أولى وأحسن من قوؿ من ي وؿ))

والمهعوؿ وىو يتلعم فػي البػاب الاا لم يسم فا عو ةف الترجمة التي في اللتاب ت مح الهعح 
 .(٘ٗٔ)(( عيهما وكح واحدة من تينق الترجمتين تخل واحدا منهما دوف ا خر

ن ػػوؿ ىنػػا ىػػاا مػػا تػػم تحريػػره  ػػن ىػػاه ال خصػػية النحويػػة وإننػػا تماوزنػػا فػػي ختػػاـ ىػػاا 
البح  اللالـ  ن ماىب ابن النحػاس النحػوا ومصػطعحاتو ومػا أشػبو ذلػق ل نا تنػا أف الػدرس 

كػػاف قػػد اسػػت ر منػػا منتصػػو ال ػػرف الرابػػع مػػن الهمػػرة المباركػػة  عػػى المػػاىب البصػػرا   النحػػوا
طا هػػػة مػػػن آراء النحػػػاة اللػػػوفيين, وكػػػاف ذلػػػق الت ػػػمين منوطػػػا  -فػػػي بعػػػض اةحيػػػاف–م ػػػمنا 

 .باالجتهاد والترجيح
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وأخيرام أرجو مػن اهلل أف أكػوف قػد وف ػ  فػي التعريػو بععػم كبيػر مػن أ ػالـ العربيػة فػي 
ا طالما خعػ  طالبنػا بينػو وبػين أبػي جعهػر النحػاس, وبسػبب ت ػابو ل بيهمػا وانتما همػا مصر الا

 .إلى بيئة نحوية واحدة
 .والحمد هلل أوالم وآخرام 

 

 هوامش البحث: 

_____________________ 
-ٜٕٕ/ٗ, ومػػرآة المنػػاف, اليػػافعي, ٜٕٗ/ٖ( ينظػػر: فػػوات الوفيػػات, ابػػن شػػاكر اللتبػػي: ٔ)

ابػن المػزرا:  وغايػة النهايػة,ٖٔٗ/ٕوبغية الو اة, السيوطي, ونهح الطيب, الم را: ٖٕٓ
ٕ/ٗٙ. 

 . ٜٗٗ/ٖ( فوات الوفيات: ٕ)
 .ٙٗ/ٕ, وغاية النهاية: ٖٕٓ-ٜٕٕ/ٗ( مرآة المناف: ٖ)
 .ٖٔ/ٔ( بغية الو اة: ٗ)
 . ٘ٗٗ/٘( شارات الاىب, ابن العماد الحنبعي: ٘)
 .ٙٗ/ٕ( غاية النهاية: ٙ)
بػػػدوا  ( ينظػػػر: الحيػػػاة الع عيػػػة فػػػي  صػػػر الحػػػروب الصػػػعيبية بمصػػػر وال ػػػاـ, احمػػػد احمػػػدٚ)

/ٜٔٛ. 
 .ٖٔ/ٔ, وبغية الو اة:ٜٕٗ/ٖ( فوات الوفيات: ٛ)
 .ٜٕٗ/ٖ( فوات الوفيات: ٜ)
 .ٜٕٗ/ٖ( ـ. ف: ٓٔ)
  .ٗ( ينظر: الحياة الع عية في  صر الحروب الصعيبية بمصر وال اـ /ٔٔ)
, وينظػػػر فػػػي التعريػػػو بالمػػػامع الطولػػػوني: الحيػػػاة ٚٓ٘/ٕ( طب ػػات ال ػػػافعية, االسػػػنوا: ٕٔ)

 .ٛٔ-ٚٔالحروب الصعيبية بمصر وال اـ /الع عية في  صر 
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 .ٕٛٔ/ٗ( ينظر التعريو بها: خط  الم ريزا: ٖٔ)
 .ٕٚ, وطب ات ابن شيبة /ٚٓ٘/ٕ, وطب ات ال افعية: ٜٕٗ/ٖ( فوات الوفيات: ٗٔ)
 .٘ٙٔ-ٕٗٙ/ٔ(االشباه والنظا ر: ٘ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( ـ.ف:ٙٔ)
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕ , وتنظر ترجمة الهاسي في غاية النهاية:ٜٕٗ/ٖ( فوات الوفيات: ٚٔ)
 .ٙٗ/ٕ( غاية النهاية: ٛٔ)
 . ٖٔ/ٔ, وبغية الو اة:ٕٚ( طب ات ابن قاضي شهبة /ٜٔ)
 ( ـ.ف.ٕٓ)
 .ٖٔ٘/ٕ, وتنظر ترجمة ابن يعي  في بغية الو اة: ٜٕٗ/ٖ( فوات الوفيات: ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٔ, وتنظر ترجمة ابن  مروف في بغية الو اة: ٕٚ( طب ات ابن قاضي شيبة /ٕٕ)
, ٕٖٖ, ٖٙٓ,ٖٖٓ, ٖٓٓ, ٕٔٛ, ٕٙٔ/ٔبهاء الدين ابن النحاس:  ( ينظر: التععي ة,ٖٕ)

ٖٖٛ ,ٖٗٓ ,ٖ٘ٙ ,ٕ/ٜٕٙ ,ٙٙ٘ ,ٕٚٙ ,ٚٛٗ ,ٕٛٓ ,ٜٓٔ. 
 .ٕٓ٘/ٕ( تنظر ترجمة العورقي في بغية الو اة: ٕٗ)
 .ٖٓٗ/ٕ( نهح الطيب: ٕ٘)
 ٜٕٗ/ٖ, وفوات الوفيات: ٚٓ٘/ٕ( طب ات ال افعية: ٕٙ)
 .ٖٔ/ٔ( بغية الو اة: ٕٚ)
 .ٕٖٙ/ٔ( ـ. ف: ٕٛ)
 . ٙٗ/ٕ(غاية النهاية: ٜٕ)
 .ٔٚ/ٕ, وينظر ترجمة الاىبي في غاية النهاية: ٜٕٚ/ٖ( فوات الوفيات: ٖٓ)
 . ٖٔٗ/ٕ( نهح الطيب: ٖٔ)
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 .ٙٙٔ( المدرسة النحوية في مصر وال اـ,  بد العاؿ ملـر /ٕٖ)
 .ٕٖٛ, ٖٙ( ينظر: أبو حياف النحوا /ٖٖ)
 .ٖٓٗ/ٕ( نهح الطيب: ٖٗ)
 .ٖٖٗ/ٕ( ـ. ف:ٖ٘)
 .ٜٚ٘,ٕٓٓ/ٕٕ,وٕٛ٘, ٖٔٗ, ٜٖٖ, ٖٗٔ/ٔثال: ارت اؼ ال رب: ( ينظر مٖٙ)
 .ٜٕٚ/٘( تاريخ اةدب العربي, كارؿ بروكماف:ٖٚ)
 ( ـ.ف.ٖٛ)
 .ٖٖ٘/ٗ( ينظر: ـ.ف, وأ الـ النبالء بتاريخ حعب ال هباء, ابن الطباخ:ٜٖ)
 .ٖٕٛ-ٕٕٛ/٘( ينظر: نهح الطيب: ٓٗ)
 .ٜٚ٘,ٕٓٓ/ٕ, ٕٛ٘, ٖٔٗ,ٖٖٔ, ٖٗٔ/ٔ( ينظر مثال: ارت اؼ ال رب: ٔٗ)
 .ٗٚ/ٕ, ومغني العبيب: ٕٖٖ/ٔ, ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔ( ينظر مثال: شرح العمحة البدرية: ٕٗ)
, ٕ٘ٔ,ٓٔ/ٕ, ٖٕ٘,ٕٙٔ,ٖٓٔ, ٔٔٔ, ٛٛ/ٔ( ينظػػػػػػػر مػػػػػػػثال: الغيػػػػػػػ  المسػػػػػػػمم: ٖٗ)

ٜٜٔ. 
, ٛٙ/ٖ, ٕٗ,ٛٗ,ٕٔٚ, ٕٕ/ٔ( موضػعام, وىمػع الهوامػع: ٜٛ( اةشباه والنظا ر: فػي )ٗٗ)

, والمطػالع ٕٚٙ, ٕ٘٘, ٗٗٔ/ٔاإلمػاـ احمػد:  و  ود الزبرجد  عى مسػند ٔٙٗ/ٜٜ
 . ٕٙٙ, ٜٔٔ, ٓٗٔ/ٔالسعيدة: 

 .٘ٓٛٔ/ٕ( ك و الظنوف, حاجي خعيهة: ٘ٗ)
 .ٕٙٔ( الحياة الع عية في  صر الحروب الصعيبية بمصر وال اـ /ٙٗ)
 .ٕٛ, وطب ات ابن قاضي شيبة /ٜٕ٘/ٖ( ينظر مثال: فوات الوفيات: ٚٗ)
 .ٖٚي أصوؿ  عم العربية, خالد اةزىرا: /( شرح العوامح المئة النحوية فٛٗ)
 .ٖٛٔ( ينظر: تاريخ النحو وأصولو,  بد الحميد السيد طعب /ٜٗ)
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 .ٕٙٙ/ٔ( التععي ة:ٓ٘)
 .ٕٕٗ/ٔ( اةشباه والنظا ر:ٔ٘)
, وينظر: نظرية العامح في النحو العربي  رضا ون دا, وليد ٙٔٔ( المرتمح, ابن الخ اب /ٕ٘)

 .ٜ٘اةنصارا: 
 .ٕٚٙ/ٔ( التععي ة:ٖ٘)
 .ٕٛٔوا تالؼ النصرة / ٖٛٔ/ٕ: ٗٛ( ينظر: اإلنصاؼ )ـ( ٗ٘)
 .ٖٕ٘/ٔ, وينظر االشباه والنظا ر: ٜٓٓ/ٕ( التععي ة: ٘٘)
 .ٔٙٗ/ٕ( ينظر: ىمع الهوامع: ٙ٘)
 .ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٖ( ينظر: شرح التسهيح: ٚ٘)
 .ٕٕٗ/  ٔ( ينظر: االشباه والنظا ر: ٛ٘)
 . ٚٛٛ/ٕ( التععي ة:ٜ٘)
 .ٕٖٔ/ٕالم ت ب: , و ٛ/ٖ( ينظر: اللتاب: ٓٙ)
 .ٕٗ٘/ٕ(:ٕٚوينظر: االنصاؼ ) ٛٛٛ-ٚٛٛ/ٕ( التععي ة: ٔٙ)
 .ٖٗ( يوسو: ٕٙ)
 .ٜٙٗ-ٛٙٗ/ٔ( التععي ة: ٖٙ)
 .ٓٛٔ/ٕ,, وينظر: ارت اؼ ال رب: ٔٙٔ/ٔ/ٔ( ـ.ف: ٗٙ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( التععي ة: ٘ٙ)
 .ٖٔ( ينظر: أصوؿ النحو العربي, د.محمد خير الحعواني /ٙٙ)
 .ٕٕٛ/ٔاةشباه والنظا ر:  , وينظر٘٘ٓٔ/ٕٔ( التععي ة: ٚٙ)
 .ٕٓٛ/ٔ, وينظر: ـ.ف: ٚ٘ٓٔ/ٕ( ـ.ف:ٛٙ)
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 .ٖٖٕ/ٔ, وينظر: ـ.ف:٘ٓٗ/ٔ( ـ.ف: ٜٙ)
 .ٕٓٚ/ٔ, وينظر: ـ.ف: ٛ٘/ٔ( ـ.ف: ٓٚ)
 .ٕ٘ٚ, واللتاب: ٕ٘ٚ/ٔ, وينظر:ـ.ف: ٕٓ٘/ٔ( ـ.ف: ٔٚ)
 .ٖٛٔ/ٔ( التععي ة: ٕٚ)
 .ٕٛٚ/ٕ( ينظر االشباه والنظا ر: ٖٚ)
 .ٕٕٗ, ٚ٘ٔ,ٜٖٔ,ٖٛٔ, ٖٚٔ, ٕٓٔ/ٔ( ينظر التععي ة: ٗٚ)
 .ٕٓ/ٔ, وينظر االشباه والنظا ر: ٚٗٗ-ٙٗٗ/ٔ( ـ.ف: ٘ٚ)
 .ٜٚٔ/ٔ, وينظر: اللتاب: ٜٛٙ/ٕ( التععي ة: ٙٚ)
 .ٕٕٛ/ٗوينظر: الم ت ب:  ٜٓٙ/ٕ( التععي ة: ٚٚ)
 .ٖٜٕ/ٔ( شرح كافية ابن الحاجب: ٛٚ)
الغيػػػػػػ  , ورأا النحػػػػػػاس فػػػػػػي ٖٕٓ/ٔ, والم ػػػػػػرب: ٔ٘ٙ-ٓ٘ٙ/ٔ( ينظػػػػػػر: التععي ػػػػػػة: ٜٚ)

 .ٔٔٔ/ٔالمسمم: 
 .ٔٛ( يل: ٓٛ)
 .ٖٕٓ/ٔ( الم رب: ٔٛ)
 .ٖٖ( اةح اؼ: ٕٛ)
 .ٕٕٛ-ٕٕٚ( رصو المباني /ٖٛ)
 (.ٖىام  ) ٖٕٓ/ٔ( الم رب: ٗٛ)
ويعحظ أف ابن النحاس لػم يػاكر ا يػة نهسػها التػي ذكرىػا ابػن  صػهور وىػي  ٓٗ( ال يامة: ٘ٛ)

 د.من سورة يل( الف موطن ال اىد في ا يتين واح ٔٛا ية )
 .ٖ٘ٙ/ٔ( التععي ة: ٙٛ)
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 .ٔٔٔ/ٔ( ينظر: الغي  المسمم: ٚٛ)
 .ٔٔ( ال ور : ٛٛ)
 .ٜٛ-ٛٛ/  ٔ, وينظر: الغي  المسمم: ٙٗٙ/ٔ( التععي ة: ٜٛ)
 .ٜٓ/ ٔ, وينظر: ـ.ف: ٙٗٙ/ٔ( ـ.ف: ٜٓ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٚ( ينظر: التهسير اللبير: ٜٔ)
 .ٜٓٔ/ٕ( شرح جمح الزجاجي, ابن  صهور: ٕٜ)
 .ٖٗٙ/ٔ( التععي ة: ٖٜ)
 .ٔ٘ينظر: شرح الحدود النحوية, الهاكهي / (ٜٗ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( شرح العمحة البدرية: ٜ٘)
 .ٖٕٔ/ٓٔ( التععي ة: ٜٙ)
 .ٕٔٔ/ٔ( ـ.ف: ٜٚ)
 .ٕٗٔ/ٔ( ـ.ف: ٜٛ)
 .ٖ/ٖ, وينظر: اةشباه والنظا ر: ٕٗٔ/ٔ( ـ.ف: ٜٜ)
 .ٗ( اة راؼ: ٓٓٔ)
 .ٜٛ( النحح: ٔٓٔ)
 .ٕٜٕ/ٖ( البرىاف في  عـو ال رآف, الزرك ي: ٕٓٔ)
 .ٖٗٚ-ٖٖٚ/ٕعي ة: ( التعٖٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٔ( ينظر الغي  المسمم: ٗٓٔ)
 .ٓٓ٘ - ٜٜٗ/ ٕ( مغني العبيب: ٘ٓٔ)
 .ٖٚٔ/ٖ( الخصا ل: ٙٓٔ)
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 .ٕٛٙ/ٗ( البحر المحي : ٚٓٔ)
( طػػرؽ التعبيػػر  ػػن المعػػاني النحويػػة والصػػرفية, آمنػػة بنػػ  مالػػق, ممعػػة ا داب, جامعػػة ٛٓٔ)

 .ٕٕ/  ٜٜٙٔقسنطية, العدد الثال , سنة 
 .ٕٓ٘/ٕ( مغني العبيب: ٜٓٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ( التععي ة: ٓٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( ـ.ف: ٔٔٔ)
 .ٕ٘-ٔ٘/ ٕ, وينظر: االشباه والنظا ر: ٜٖٓ/ٔ( ـ.ف: ٕٔٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ( المطالع السعيدة: ٖٔٔ)
 .ٖٙٔ/ٔ( التععي ة: ٗٔٔ)
 .ٗٙٔ/ٔ( ـ.ف: ٘ٔٔ)
 .ٕٕٚ/ٕ( شرح أبيات سيبويو: ٙٔٔ)
 .ٕٕ-ٕٔ/ٕ, وينظر: اةشباه والنظا ر: ٖٛ٘/ٔ( التععي ة: ٚٔٔ)
 .ٕٜٔ- ٜٔٔ/ٔ, وينظر: المطالع السعيدة: ٖٔٓٔ/ٕ( ـ.ف: ٛٔٔ)
, ٕٜ, ٜٔ/ٔ, واةشباه والنظا ر: ٙٚٗ, ٓٔٔ, ٕٔٔ/ ٔ, ٓٛٚ/ٕ( ينظر: التععي ة: ٜٔٔ)

ٕٔٓ ,ٕ/ٖٔٛ ,ٔٛ٘ ,ٕٔٛ. 
 ٓٔٔ/ٔ( ينظر: التععي ة: ٕٓٔ)
 .ٕٗٓ/ٕ, وينظر: اةشباه والنظا ر: ٕٗٗ/ٔ( ـ.ف: ٕٔٔ)
, ٙٔٓٔ/ٕ, ٖٗٔ, ٕٙٙ, ٖٓٙ, ٖٛٔ, ٚٔٔ, ٜٗٙ, ٖٖٙ/ٔ( ينظػػر: التععي ػػة: ٕٕٔ)

ٖٔٓٚ . 
 .ٕٖٛ/ ٔ, وينظر: االشباه والنظا ر: ٚٔٔ/ٔ( ـ.ف: ٖٕٔ)
 .ٜٗ, وينظر: ـ.ف: ـ/ٙٚٚ/ٕ( ـ.ف: ٕٗٔ)
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 .ٙٙ/ٔ( الم رب: ٕ٘ٔ)
 .ٖٕٛ/ٔ( التععي ة: ٕٙٔ)
 .ٖٕٛ/ٔ( ـ.ف: ٕٚٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( الم رب: ٕٛٔ)
 . ٜٛٗ/ٔ( التععي ة: ٜٕٔ)
 .ٜ٘/ٔ( الم رب: ٖٓٔ)
 .ٗٓٗ/ٔ( التععي ة: ٖٔٔ)
 .ٖٓحج, ا ية: ( سورة الٕٖٔ)
 .ٖٚٙ/ٔ( ـ.ف: ٖٖٔ)
( ينظػػػػر, ضػػػػواب  المعرفػػػػة وأصػػػػوؿ االسػػػػتدالؿ والمنػػػػاظرة,  بػػػػد الػػػػرحمن حسػػػػن حبنلػػػػة ٖٗٔ)

 .ٛٙ-ٜ٘الميداني /
 .٘ٗ/ٔ( الم رب: ٖ٘ٔ)
 .ٕٔ( شرح قطر الند  وبح الصد  /ٖٙٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ( التععي ة: ٖٚٔ)
 .٘ٗ/ٔ( الم رب: ٖٛٔ)
 .ٗٔٔ/ٔ( التععي ة: ٜٖٔ)
 .ٗٔٔ/ٔ( ـ.ف:ٓٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٔم رب: ( الٔٗٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( التععي ة: ٕٗٔ)
 .ٗٓٔ/ٕ( ينظر: ارت اؼ ال رب: ٖٗٔ)
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 .ٜٚ/ٔ( الم رب: ٗٗٔ)
 .ٜٕٙ/ٔ( التععي ة: ٘ٗٔ)
 

 املصادر واملراجع

ىػػ(, ٕٓٛا تالؼ النصرة في اختالؼ نحاة اللوفة والبصرة,  بػد العطيػو ال ػرجي )ت -ٔ
 .ـٜٚٛٔ, ملتبة النه ة العربية, بيروت, ٔتح يا: د.طارؽ المنابي, ط

-ٖ٘ٛٔ, مطبعػػػػة النه ػػػػة, بغػػػػداد, ٔأبػػػػو حيػػػػاف النحػػػػوا, د. خديمػػػػة الحػػػػديثي, ط -ٕ
 ـ.ٜٙٙٔ

ىػػ(, تح يػا: مصػطهى ٘ٗٚارت اؼ ال رب من لساف العرب, أبو حيػاف االندلسػي )ت -ٖ
 ـ.ٜٛٚٔ-ىػ ٛٓٗٔ, مطبعة المدني, ال اىرة, ٔالنماس, ط

عػػة دا ػػرة , مطبٕىػػػ(, طٜٔٔاةشػػباه والنظػػا ر فػػي النحػػو, جػػالؿ الػػدين السػػيوطي )ت -ٗ
 المعارؼ العثمانية.

 ـ.ٜٜٚٔ, دار ال رؽ, حعب, ٔأصوؿ النحو العربي, د. محمد خير الحعواني, ط -٘
, المطبعػػػػة الععميػػػػة, حعػػػػب, ٔأ ػػػػالـ النػػػػبالء بتػػػػاريخ حعػػػػب ال ػػػػهباء, ابػػػػن الطبػػػػاخ, ط -ٙ

 ـ.ٕٜ٘ٔ
ىػػ(, تح يػا: محمػد ٚٚ٘اإلنصاؼ في مسا ح الخػالؼ, أبػو البركػات ابػن االنبػارا )ت -ٚ

 ـ.ٜٔٙٔ-ىػٖٓٛٔ, دار إحياء التراث العربي, مصر, ٗن  بد الحميد, طمحيي الدي
, مطبعػػػػة السػػػػعادة, مصػػػػر, ٔىػػػػػ(, ط٘ٗٚالبحػػػػر المحػػػػي , أبػػػػو حيػػػػاف االندلسػػػػي )ت -ٛ

 ـ.ٕٖٛٔ
ىػػ(, تح يػا: محمػد ٜٗٚالبرىاف في  عـو ال ػراف, بػدر الػدين بػن  بػداهلل الزرك ػي )ت -ٜ

 ن ر, بيروت., دار المعرفة لعطبا ة والٕابو اله ح ابراىيم, ط
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ىػػ(, تح يػا: ٜٔٔبغية الو اة في طب ات العغػويين والنحػاة, جػالؿ الػدين السػيوطي )ت -ٓٔ

 محمد أبو اله ح إبراىيم, المطبعة العصرية, بيروت.
, دار ٕتػػػػاريخ اةدب العربػػػػي, كػػػػارؿ بروكعمػػػػاف, تعريػػػػب: د.  بػػػػد الحعػػػػيم النمػػػػار, ط -ٔٔ

 .ٜٛٙٔالمعارؼ, مصر, 
ىػ(, تح يا: خيػرا  بػد الراضػي  بػد ٜٛٙس الحعبي )تالتععي ة, بهاء الدين بن النحا -ٕٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ, دار الزماف, المدينة المنورة, ٔالعطيو, ط
 , دار اللتب الععمية, طهراف.ٕىػ(, طٙٓٙالتهسير اللبير, فخر الدين الرازا )ت -ٖٔ
الحيػاة الع عيػػة فػػي  صػر الحػػروب الصػػعيبية بمصػر وال ػػاـ, أحمػػد أحمػد بػػدوا, مطبعػػة  -ٗٔ

 ة.نه ة مصر, ال اىر 
ىػػ(, تح يػا: محمػد  عػي النمػار, دار ٕٜٖالخصا ل, أبػو الهػتح  ثمػاف بػن جنػي )ت -٘ٔ

 ـ.ٜٚ٘ٔاللتب المصرية, بيروت, 
ىػػػ(, ٕٓٚرصػػو المبػػاني فػػي شػػرح حػػروؼ المعاني,أحمػػد بػػن  بػػد النػػور المػػال ي )ت -ٙٔ

 ـ.ٕٕٓٓ, دار الععم, دم ا, ٖتح يا: احمد محمد الخراط, ط
ىػػػ(, ٜٛٓٔالحػػي بػػن العمػػاد الحنبعػػي )تشػػارات الػػاىب فػػي أخبػػار مػػن ذىػػب,  بػػد  -ٚٔ

 ـ.ٜٜٚٔ, دار الميسرة, بيروت, ٕط
شرح أبيات سيبويو, أبو سعيد السيرافي, تح يا: محمد  عي سعطاني, مطبعة الحماز,  -ٛٔ

 دم ا.
, ٔشرح التسهيح, ابن مالق, تح يا: محمد  بد ال ػادر  طػا, طػارؽ فتحػي السػيد, ط -ٜٔ

 ـ.ٕٕٓٓدار اللتب الععمية, بيروت, 
ىػ(, تح يا: د. صاحب أبو ٜٙٙمح الزجاجي, أبو الحسن  عي بن  صهور)تشرح ج -ٕٓ

 ـ.ٕٜٛٔجناح, دار اللتب لعطبا ة والن ر, جامعة الموصح, 
ىػػ(, تح يػا: د. زكػي فهمػي ٕٜٚشرح الحدود النحوية,  بد اهلل بػن  عػي الهػاكهي )ت -ٕٔ
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 ـ.ٜٛٛٔااللوسي, دار اللتب لعطبا ة والن ر, جامعة الموصح, 

ىػ(, ٜ٘ٓالمئة النحوية في أصوؿ  عم العربية, خالد بن  بداهلل اةزىرا ) شرح العوامح -ٕٕ
 ـ.ٖٜٛٔتح يا: البدراوا زىراف, دار المعارؼ, ال اىرة, 

ىػػػ(, تح يػػػا: ٙٔٚشػػرح قطػػر النػػد  وبػػح الصػػد , جمػػاؿ الػػدين  بػػداهلل بػػن ى ػػاـ ) -ٖٕ
 ـ.ٖٜٙٔ, مطبعة السعادة, ال اىرة, ٔمحمد محي الدين  بد الحميد, ط

ىػػػػ(, دار اللتػػػب الععميػػػة, ٛٛٙافيػػػة ابػػػن الحاجػػػب, الرضػػػي االسػػػترابادا )تشػػػرح ك -ٕٗ
 ىػ.ٜٜٖٔبيروت, 

ىػ(, تح يا: ٙٔٚشرح العمحة البدرية في  عم العربية, جماؿ الدين  بداهلل بن ى اـ ) -ٕ٘
 ـ.ٜٚٚٔ-ىػٜٖٚٔد. ىادا نهر, مطبعة المامعة بغداد,

ح يػػػػا:  بػػػػد اهلل ىػػػػػ(, تٕٚٚطب ػػػػات ال ػػػػافعية,  بػػػػدالرحيم بػػػػن حسػػػػن اةسػػػػنوا )ت -ٕٙ
 ىػ.ٜٖٔٔالمبورا, بغداد, 

طب ػػات النحػػاة والعغػػويين, ابػػن قاضػػي شػػهبة اةسػػدا, تح يػػا: محسػػن غيػػاض, مطبعػػة  -ٕٚ
 النعماف, النمو.

ضػػواب  المعرفػػة وأصػػوؿ االسػػتدالؿ والمنػػاظرة,  بػػد الػػرحمن حسػػن حبنلػػة الميػػداني,  -ٕٛ
 ـ.ٜٕٓٓ-ىػٖٓٗٔ, دار ال عم, دم ا, ٓٔط

ىػ(, دار اللتب ٜٔٔإلماـ أحمد, جالؿ الدين السيوطي )ت  ود الزبرجد  عى مسند ا -ٜٕ
 ـ.ٜٚٛٔالععمية, بيروت, 

ىػػػػ(, ٖٛٛغايػػػة النهايػػػة فػػػي طب ػػػات ال ػػػراء, شػػػمل الػػػدين بػػػن محمػػػد بػػػن المػػػزرا )ت -ٖٓ
 تح يا: برجستراسر, ملتبة الخانمي, مصر.

ىػػ(, دار ٗٚٙالغي  المسمم في شرح المية العمم, صالح الدين خعيح الصهدا )ت -ٖٔ
 ـ.ٜ٘ٚٔالععمية, بيروت, اللتب 

 فوات الوفيات, ابن شاكر اللتبي, تح يا: د. احساف  باس, دار الث افة, بيروت. -ٕٖ
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ىػ(, تح يا:  بػد السػالـ ىػاروف,  ػالم ٓٛٔكتاب سيبويو,  مر بن  ثماف بن قنبر )ت -ٖٖ

 اللتب بيروت.
ىػ(, ملتبة المثنى, ٛٙٓٔك و الظنوف  ن اسامي اللتب والهنوف, حاجي خعيهة )ت -ٖٗ

 داد.بغ
, ط -ٖ٘ , دار ال ػػػروؽ, ٔالمدرسػػػة النحويػػػة فػػػي مصػػػر وال ػػػاـ, د.  بػػػد العػػػاؿ سػػػالم ملػػػـر

 ـ.ٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔبيروت, 
 ـ.ٜٓٚٔ-ىػٜٖٓٔ, مهسسة اال عمي, بيروت, ٕمرآة المناف, اليافعي, ط -ٖٙ
-ىػػػػػٕٜٖٔالمرتمػػػػح, ابػػػػن الخ ػػػػاب, تح يػػػػا,  عػػػػي حيػػػػدر, دار الحلمػػػػة, دم ػػػػا,  -ٖٚ

 ـ.ٕٜٚٔ
يػدة, جػػالؿ الػدين السػيوطي, تح يػا: د. نبهػاف ياسػػين, المطػالع السػعيدة فػي شػرح الهر  -ٖٛ

 دار الرسالة, بغداد. 
 ـ.ٜٜ٘ٔ-ىػٜٖٚٔمعمم المهلهين,  مر رضا كحالة, مطبعة الترقي, دم ا,  -ٜٖ
ىػػػ(, تح يػػا: محمػػد  بػػد الخػػالا   ػػيمة, ٕ٘ٛالم ت ػب, محمػػد بػػن يزيػػد المبػػرد )ت -ٓٗ

  الم اللتب, بيروت.
, دار اللتب ٔاـ, تح يا: د. حسن حمد, طمغني العبيب  ن كتب اال اريب, ابن ى  -ٔٗ

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔالععمية, بيروت, 
الم ػرب, ابػػن  صػهور, تح يػػا: د. أحمػد  بػػد السػتار المػػوارا, د.  بػد اهلل المبػػورا,  -ٕٗ

 ـ.ٕٜٚٔ-ىػٕٜٖٔ, مطبعة العاني, بغداد.ٔط
ب , دار اللتػإنظرية العامح في النحو العربي  رضا ون ػدا, وليػد  ػاطو اةنصػارا, ط -ٖٗ

 ـ.ٕٙٓٓالث افي, االردف, 
نهح الطيب من غصن االندلل الرطيب, احمػد بػن محمػد الم ػوا التعمسػاني, تح يػا:  -ٗٗ

 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ, دار الهلر, بيروت, ٔيوسو الب ا ي, ط
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ىػػػ(, تح يػػا: ٜٔٔىمػػع الهوامػػع فػػي شػػرح جمػػع الموامػػع, جػػالؿ الػػدين السػػيوطي)ت -٘ٗ

 ـ.ٜٜٛٔ-ىػٛٔٗٔوي , , دار اللتب الععمية, اللٔأحمد شمل الدين, ط
ىػػػ(, تح يػػا: ىعمػػوت رتيػػر, ٗٚٙالػػوافي بالوفيػػات, صػػالح الػػدين خعيػػح الصػػهدا )ت -ٙٗ

 .ٜٔٙٔ, فرانزاشتايو, ٕط
 الدوريات  -

طرؽ التعبير  ن المعاني النحوية والصرفية, د. آمنػة بنػ  مالػق, ممعػة ا داب, جامعػة  -ٚٗ
 ـ.ٜٜٙٔقسطنطينة, العدد الثال , 

 
 
 
 

ABSTRACT 

The research, within all its axes, attempts to find the 

grammatical role of Ibn Al-Nahhas and his contribution to enrich 

the grammatical study as he is considered one of Arab scholars and 

Imams in the 7th century A.D. Despite the extensive studies of this 

scholar in the various grammatical references, this scholar has not 

studied by the researchers and learners. So, the study is a serious 

attempt to study the aspects of his thoughts via studying his book 

(Al-Ta'leeqa) as well as his many and various views within the 

books of other grammarians. 

 


