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سياقات االستدالل برأي الخليل في المقتضب
الدكتور :علي نور الدين سالم كمبة.
جامعة :مصراته.
كلية  :اآلداب.
a.kamba@art.misuratau.edu.ly
 1800349190ــــ 1801088110
ملخص البحث:

يدرس البحث السياقات اليت اتبعها ادلربد يف كتابو ادلقتضب ،يف التعليق على آرائو اليت تأثر فيها برأي اخلليل،
وإشاراتو إليها من حيث قبوذلا أو ردىا أو استئناسو هبا ،ويعترب صبعا آلراء اخلليل اليت ذكرىا ادلربد وبيان رأيو يف ىذه
اآلراء.

مقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي وفق وأعان ،ومن علينا بفضلو وكرمو ضبدا يلهج بو اللسان ،وشكرا يفيض بو اجلنان ،والصالة
والسالم األسبان األكمالن على ادلبعوث من بٍت عدنان ،رضبة للبشر واحلجر وكل خملوف من هبم وبٍت اإلنسان ،اللهم
صل وسلم وبارك عليو ،وعلى آلو وأصحابو أصبعُت .وبعد
فلقد كان وال يزال كتاب ادلقتضب للمربد من كتب النحو ادلهمة ،اليت ال يستغٍت عنها باحث ،أحب النحو ،ووًف
فيو ،واشتغل بو.
وكتاب ادلقتضب يثَت يف نفسي االنتباه كل ما وجلت فيو حبثا عن التدقيق يف مسألة ما؛ وذلك دلا ديتاز بو من أسلوب
يكاد يكون فريدا يف معاجلة القضايا النحوية ،فشد انتباىي وعزمت بعد التوكل على اهلل يف أن أغوص بُت صفحاتو
باحثا ومنقبا فيو عن قضية ما؛ ألهنل من ما ذُر يف ثناياه.
ودما لفت انتباىي أسلوبو يف تقييم اآلراء اليت يتعرض ذلا بادلوافقة عليها واإلشادة هبا ،أو مستأنسا هبا ،أو رادا ذلا،
فأردت أن أحصي مواقفو من أحد العلماء الذين تأثر هبم وأخذ عنهم ،ورجع إليهم ،وأكثر من إيراد ذكرىم  ،ووقف
عند آرائهم يف كتابو ،فاخًتت ذلذا البحث اإلمام (اخلليل بن أضبد الفراىيدي) ،وومست ىذا البحث بعنوان ( سياقات
االستدالل برأي اخلليل يف ادلقتضب) فقسمت البحث إىل مقدمة أبُت فيها عن الفكرة ومنهج العمل ،وسبهيد للتعريف
باخلليل ،مث ادلربد وكتابو ادلقتضب ،وقسمت العمل إىل ثالثة مباحث وىي كاآليت:
ادلبحث األول :خصصتو لآلراء اليت وافق فيو ادلربد اخلليل.
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ادلبحث الثاين :اآلراء اليت استأنس فيها ادلربد برأي اخلليل.
ادلبحث الثالث :اآلراء اليت رد فيها ادلربد رأي اخلليل.
مث خباسبة ونتائج ،وقائمة بادلصادر.
وانتهجت يف ىذا البحث ادلنهج االستقرائي الوصفي ،من عرض القضية ،مث بيان رأي ادلربد مث نقلو لرأي
اخلليل ،مث النظر يف أسلوب إيراده لرأي اخلليل وسياق كالمو؛ لنتبُت ىل ىو موافق لو ،أو مستأنس بو ،أو ر ُّاد ذلذا
الرأي.
واهلل أسأل أن يوفق وأن يعُت وأن يزرقو القبول وأن ينفع بو طلبة العلم
واحلمد هلل رب العادلُت

التمييد ويشمل التعريف بكل من الخميل والمبرد وكتاب المقتضب.
أوال :الخميل:
األزدى بن الفراىيد بن مالك بن فهم بن عبد اهلل
اىيدى
ّ
ىو :اخلليل بن أضبد بن عبد الرضبن أبو عبد الرضبن الفر ّ
بن مالك بن نصر بن األزد بن الغوث .وقيل :ىو منسوب إىل فرىود بن شبابة بن مالك بن فهم ،وقد نسب إىل
حي من
الفراىيد على غَت ىذا الوجو؛ يقال رجل فر ّ
اىيدى ،وكان يونس يقول :الفرىودي (بضم الفاء) نسبة إىل ّ
2
1
يسم أحد بأضبد بعد رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلم قبل والد اخلليل.
األزد: ،ومل ّ
ُولد اخلليل سنة (100ىــ718 ،م) ،فكان سيد أىل األدب قاطبة يف علمو وزىده ،والغاية يف تصحيح القياس
واستخراج مسائل النحو وتعليلو.
وكان من تالميذ أيب عمرو بن العالء ،وأخذ عن أيوب السختياين ،وعاصم األحول ،والعوام بن حوشب ،وغالب
3
القطان.
وأخذ عنو سيبويو؛ وعامة احلكاية يف كتاب سيبويو عن اخلليل؛ فكلما قال سيبويو :سألتو ،أو قال :قال من غَت
أن يذكر قائلو ،فهو اخلليل بن أضبد ،وأخذ عنو أيضاً النضر بن مشيل وأبو فيد مؤرج السدوسي وعلي بن نصر
4
اجلهضمي وغَتىم.

 1انظر القفطي ،صبال الدين أبو احلسن علي بن يوسف (ت 646 :ىـ) ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،ربقيق :حممد أبو الفضل إبراىيم،
الناشر :دار الفكر العريب  -القاىرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية – بَتوت ،الطبعة :األوىل 1406 ،ىـ 1982 -م.376/1.
 2انظر الزركلي ،خَت الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الدمشقي (ت 1396ىـ) ،األعالم ،دار العلم للماليُت  ،الطبعة:
اخلامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م .314/2
 3انظر الذىيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أضبد بن عثمان بن قَ ْادياز (ت 748ىـ) ،سَت أعالم النبالء  ،دار احلديث -القاىرة،
الطبعة1427 :ىـ2006-م.97/7 .
 4انظر  :األنباري ،عبد الرضبن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو الربكات ،كمال الدين (ت 577ىـ) ،نزىة األلباء يف طبقات األدباء
ربقيق :إبراىيم السامرائي ،مكتبة ادلنار ،الزرقاء – األردن ،الطبعة :الثالثة 1405 ،ىـ  1985 -م.45/1 .
80

جملة الرتبية  -كلية الرتبية -اجلامعة األمسرية اإلسالمية  -العدد ( -)4يونيو 8102م

وللخليل من التصانيف كتاب :العُت يف اللغة  ،و معاين احلروف ،و صبلة آالت العرب ،و تفسَت حروف اللغة،
1
وكتاب العروض ،و النقط والشكل ،و النغم .
ومن أوصافو :كان شعث الرأس ،شاحب اللون ،قشف اذليئة ،متمزق الثياب ،متقطع القدمُت ،مغمورا يف الناس ال
ضر بن ُمشَْيل :ما رأى الراؤون مثل اخلليل وال رأى اخلليل مثل نفسو ،تويف رضبو اهلل سنة ( 170 -ىـ =
يعرف .قال الن ْ
 786م).2

ثانيا المبرد
ىو حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمَتة بن حسان بن سليمان بن سعد بن عبد اهلل ابن زيد بن مالك بن
احلارث بن عامر بن عبد اهلل بن بالل بن عوف بن أسلم (وىو شبالة) بن أحجن بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد
اهلل بن مالك بن نصر بن األسد بن الغوث .وعن أىب العباس يزعم أن شبالة عوف بن أسلم .ادلعروف بادلربد :إمام
العربية ببغداد يف زمنو ،وأحد أئمة األدب واألخبار .3
مولده بالبصرة كان يف يوم االثنُت يف ذي احلجة ليلة األضحى سنة عشر ومئتُت ،سنة 210 (:ىـ =  826م).
ولو من ادلؤلفات (الكامل  -ط) و (ادلذكر وادلؤنث  -خ) و (ادلقتضب  -ط) و (التعازي وادلراثي  -خ) و (شرح
الزخمشري ،و (إعراب القرآن) و (طبقات النحاة البصريُت) و (نسب عدنان وقحطان -
المية العرب  -ط) مع شرح
ّ
ط) رسالة .و (ادلقرب  -خ) 4أخذ النحو عن اجلرمي وادلازين ،5وىو من أعالم الطبقة الثامنة كما ذكر الزبيدي.6
وفاتو رضبو اهلل كانت ببغداد ،يوم االثنُت لليلتُت بقيتا من ذي احلجة سنة ست وشبانُت ومئتُت 286( .ىـ = 899
م)7.

كتابو المقتضب
ادلقتضب بضم ادليم وفتح التاء اسم أراده ادلربد لكتابو  ،ولعلو أراده لو دلعٌت يريده  ،فاالقتضاب يف الكالم ىو
ِ
ب،
ضاب الْ َك َالِمْ :ارذبالُو؛ يـُ َق ُ
شعر ُم ْقتَ َ
الكالم من غَت هتيئة وال إعداد كما قال صاحب اللسان ":واقْت ُ
ضٌ
الَ :ى َذا ٌ
 1انظر األعالم .314/2
 2ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أضبد بن حممد بن إبراىيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي (ادلتوىف681 :ىـ) ،وفيات األعيان وأنباء
أبناء الزمان ،ربقيق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر – بَتوت ،الطبعة:
اجلزء - 1 :الطبعة، 1900 ،0 :اجلزء - 2 :الطبعة ،1900 ،0 :اجلزء - 3 :الطبعة ،1900 ،0 :اجلزء - 4 :الطبعة1971 ،1 :
اجلزء - 5 :الطبعة، 1994 ،1 :اجلزء - 6 :الطبعة ،1900 ،0 :اجلزء - 7 :الطبعة.244/2 .1994 ،1 :
 3انظر إنباه الرواة على أنباه النحاة.241/3،
 4انظر األعالم اازركلي.144/7
 :5السَتايف ،احلسن بن عبد اهلل بن ادلرزبان ،أبو سعيد (ت 368 :ىـ) أخبار النحويُت البصريُت ربقيق :طو حممد الزيٍت ،وحممد عبد ادلنعم
خفاجي ،الناشر :مصطفى البايب احلليب ،الطبعة 1373 :ىـ ـ  1966م.77.
 :6الزبيدي ،حممد بن احلسن بن عبيد اهلل ابن مذحج األندلسي اإلشبيلي ،أبو بكر (ت 379ىـ) ،طبقات النحويُت واللغويُت ربقيق:
حممد أبو الفضل إبراىيم ،الطبعة :الثانية ،الناشر :دار ادلعارف.101،
 7انظر طبقات النحويُت ص .108
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هتيئة أَو إِع ٍ
احلديث والشِّعر :تَكلمت بِِو ِمن غَ َِت ٍ
ِ
داد لَوُ" .1ولعل ىذا ادلعٌت يتفق مع ما
ت
َ
ْ
ب .واقْـتَ َ
اب ُم ْقتَ َ
ْ ْ
ْ ُ
ضْب ُ
َوكتَ ٌ
ضٌ
َْ
ظهر عليو ادلقتضب مع ما توافر لدينا من صفات كان يتمتع هبا ادلربد رضبو اهلل من ذكاء وحفظ وسعة إدلام ،فقد قال
يد من العلم و َغزارة األدب،
عبد اهلل بن احلسُت بن سعد الكاتب ،وأبو بكر بن أيب األزىر :كان أبو العباس حممد بن يز َ
ِ
وكثرة احلفظ ،وحسن اإلشارة ،وفصاحة اللسان ،وبراعة البيانِ ،
وحالوة
وملُوكية اجملالسة ،وَكَرم الع ْشرة ،وبالغة ادلكاتبةَ ،
ُ
وعذوبة ادلنطق  ...على ما ليس عليو أحد دمن
الشرحُ ،
ادلخاطبةَ ،
وج ْودة اخلط ،وصحة القرحية ،وقُـ ْرب اإلفهام ،ووضوح ْ
2

تقدمو أو تأخر عنو.
ويعترب ادلقتضب من أبرز كتب النحو بعد شهرة كتاب سيبويو ،ودما زاد من قيمة ادلقتضب أن قيض اهلل لو
أحد علماء ىذه األمة ادلعاصرين ،بأن يقوم بتحقيقو وإخراجو للوجود أال وىو األستاذ الدكتور ادلرحوم حممد عبد اخلالق
عضيمة ،األستاذ جبامعة األزىر الذي أخرجو على صورتو اليت بُت أيدينا اليوم.

المبحث األول:
آراء الخميل التي استشيد فييا المبرد برأي الخميل
 .1مسألة :وزن أشياء
اختلف النحاة يف وزن أشياء ،ىل ىي على وزن (أَفْـ َعاء) ،أم على وزن )لَ ْف َعاء) ،فرأى الكوفيون أن وزن (أَ ْشيَاء)
(أفْـ َعاء) ،واألصل عندىم (أَفْعِالء) ،ووافقهم يف ذلك أبواحلسن األخفش ،ورأى بعض الكوفيُت أن وزن أشياء (أَفْـ َعال)،
ودللوا على قوذلم بأنو على أفعاء؛ ألنو صبع شيء ،وأصل شيء َشيِّيء نظَت َشي ْع ،فقالوا يف صبعو :أ ْشيِئَاء على أَفْعِ َالء،
مث حذفت اذلمزة طلبا للخفة؛ ألن األلف بُت اذلمزتُت حاجز غَت حصُت ،وألن الكلمة صبع واجلمع يستثقل فيو ماال
يستثقل يف غَته ،والذي يدل على أن الكلمة صبع عند الكوفيُت وليست دبفرد ،أن ما بعدىا من الثالثة إىل العشرة ال

يضاف إال إىل اجلمع ،كقوذلم ثالثة أثواب ،فال جيوز ثالثة ثوب.

3

ورأى البصريون أن وزن (أَ ْشيَاء)( :لَ ْف َعاء) ،واستدلوا لقوذلم بأن أصلوَ ( :شْيئَاء) على وزن (فَـ ْعالء) فاستثقلوا اجتماع
مهزتُت بينهما حاجر غَت حصُت ،فقدموا اذلمزة اليت ىي الالم على الفاء ،فتقدمت الم فعالء الذي ىو وزن األصل
على الفاء ،فصارت (لَ ْف َعاء).

4

(ى َذا بَاب َما
من اآلراء اليت استشهد ادلربد فيها برأي اخلليل فيها القول يف وزن ( أشياء) حيث أورد يف باب أمساه َ
ِ
َكا َن لَفظو مقلوبا ُّ ِ
ِ
ب إِليو) قوال يفيد سياقو أنو وافق اخلليل يف وزن أشياء،
فحق َذلك أَن يكون لَفظو َجاريا على َما قُل َ
 1انظر ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،صبال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت711ىـ) ،لسان العرب الناشر :دار
صادر– بَتوت الطبعة :الثالثة  1414 -ىـ.680/1.
 2انظر طبقات النحويُت واللغويُت ،ص.101
 3انظر األنباري ،عبد الرضبن ابن حممد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو الربكات ،كمال الدين (ت 577ىـ) ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف
بُت النحويُت :البصريُت والكوفيُت ادلكتبة العصرية ،الطبعة :األوىل 1424ىـ2003 -م.814/2 .
الشرجي اليماين( ،ت802ىـ) ،ائتالف النصرة يف اختالف رماة
 4انظر الزبيدي ،عبد اللطيف بن أيب بكر بن أضبد ،أبو عبد اهللّ ،
الكوفة والبصرة ،ربقيق د :طارق اجلنايب ،عامل الكتب  ،ومكتبة النهضة ،الطبعة األوىل 1407ىـ ـ 1987م بَتوت.85 .
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وإمنا ىي عنده (فعالء) وكان أصلها (شيئاء) فكرىوا مهزتُت بينهما ألف فقلبوا ،وبعد رده على األخفش علي رأى أن
اخلَلِيل
وزن (أشياء) ( أفعالء) قال قوال يفيد موافقتو للبصريُت ومستشهدا برأي اخلليل حيث قال " :فقد ثَبت قَول ْ

حبجة َال ِزَمة" .1
ّ

 .2مسألة ( :المَّ ْفظ بالحروف)
من اآلراء اليت استشهد ادلربد فيها برأي اخلليل ،طريقتو ورأيو يف طريقة اللفظ باحلروف حيث ذكر بابا أمساه اللفظ
اخلليل أصحابو كيف تلفظون بالباء من
باحلروف ونقل ِذكر سيبويو دلنهج اخلليل لطريقة لفظو باحلروف حيث سأل
ُ
(اضرب) والدال من (قد) وما أشبو ذلك من السواكن ،فأجابوه (بَا) (دال) فقال إمنا مسيتم باسم احلرف ومل تلفظوا
بو ،مث أوضح اخلليل ألصحابو قوال مفاده ،إذا أردت أن تنطق حبرف ساكن أن تزيد قبلو ألف الوصل تقول( :اِب)
(اِد)؛ ألنو مل يكن سبيل إىل االبتداء بالساكن ،وأما إذا أردت أن تنطق حبرف متحرك فذلك بزيادة ىاء لبيان احلركة
2
ِ
ضرب ،والضاد من :ضحى
{وَما أ َْد َر َاك َماىيَو} ،فتقول يف الباء منَ :
كما يف قولك ( :ارمو) وكما يف قولو تعاىل ) َ
(ض ْو) 3،وىذا سياق يظهر ادلوافقة التامة بل واالستشهاد بو يف تقرير ىذه القاعدة عند ادلربد.
(بَ ْو) ُ
 .3مسألة  :ما جاء عمى وزن (فَ َعمة).
استشهد ادلربد برأي اخلليل يف أن ما جاء على (فَـ َعلة) على مثال :حييت وإن مل يستعمل؛ وعلل ذلك بأنو لو كان
فعال للزمتو على بعد علة ،ورفض ىذا يف الفعل ،فيكون فَـ َعلة على مثال حياة ،ورأى أنو يبٌت ومل جير على مثال الفعل،
4
مث قال ":وىذا قول اخلليل ،إىل أن يصرح حبكمو يف آخر قولو ويقول ":وقَول ْ ِ
َحب إِلينا".
اخلَليل أ ّ
َ
 .4مسألة :إن المكسورة.
يرى ادلربد أن (إن) ادلكسورة إذا خففت ال تعمل؛ وذلك ألهنا أشبهت الفعل من ناحية اللفظ؛ فلما نقص ىذا
اللفظ بذىاب التشديد رجعت عن مستوى قوة الفعل فال تعمل ،واستشهد بقراءة اخلليل لقولو تعاىل :قَالُوا إِ ْن َى َذ ِان
لَس ِ
احَر ِان  5 على أن (إن) خمففة وىذان مبتدأ ،والالم للفرق بُت النافية وادلخففة ،وساحران خرب ،وىذه أوضح
َ
القراءات إعرابا ولفظا موافقة للرسم وادلعٌت6.

 1انظر ادلربد ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي ،أبو العباس ،ادلعروف (ت 285ىـ) ،ادلقتضب ربقيق :حممد عبد اخلالق
عظيمة ،الناشر :عامل الكتب – .بَتوت.30/1 .
 2سورة القارعة آية .10
 3انظر ادلقتضب .32/1
 4ادلرجع نفسو .151/1
 5سورة طو .63
 6انظر ادلقتضب .364/2
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 .5مسألة :أَف َْعل في الكالم.

امسا
صُروفَ ،وإِن َكا َن ْ
ومن آراء اخلليل اليت استشهد هبا ادلربد يف مقتضبو أن كل (أفعل) يف الْ َك َالم يكون نعتا فَغَت َم ْ
أفعل ،بدون صرف (أفعل)؛ ألنو جاء يف موضع نعت ،وقد وافق سيبويو ادلربد يف
انْ َ
صرف ،يف مثل قولك :ىذا رجل ُ
ىذا 1،وأيد ادلربد ىذا الرأي.2

 .6مسألة االشتراك في المعرفة والنكرة
ودما استشهد بو ادلربد من آراء اخلليل رأيو يف باب اشًتاك ادلعرفة والنكرة يف عدم جواز مثل قولك :مررت بغالم زيد
يدا من سبام اسم الغالم ،وإمنا الصواب مررت بغالم زيد العاقل،
العاقلُت تريد أن تنعت الغالم وزيد بالعاقلُت؛ ألن ز ً
ِ
ِ
اسم
ك لَو قلت َمَرْرت بِغُ َالم زيد العاقلُت تُِر ُ
حيث قال ادلربدَ ":وَك َذل َ
يد أَن تْنـ َعت الْغُ َالم وزيدا مل جيز ألَن زيدا من َسبام ْ
3
اخلَلِيل َوَال جيوز غََته".
الْغُ َالم َوَى َذا قَول ْ

المبحث الثاني:
آراء الخميل التي استأنس بيا المبرد.
 .1مسألة :ما اعتمت فيو العين والمو ىمزة.
فه ِمز يف مثل قائل وبائع ،فإذا مهزت
وبيان ذلك أنك إذا بنيت من شيء امسا على فاعل اعتل موضع العُت منوُ ،
العُت التقت ىي والالم اليت ىي مهزة ،فيلزم ىذا اذلمزة اليت ىي الم القلب إىل الياء؛ لكسرة ما قبلها؛ ألن القاعدة
تقول ال تلتقي مهزتان يف كلمة إال لزم اآلخر منها البدل ،فقولنا :جاء  ،كان أصلو جائيء وكذلك شاء وساء ،وقد
اتفق كل النحويُت على ىذا إال اخلليل ،فقد خالفهم يف ىذا واحتج بأن من دأب النحاة أهنم جينحون يف غَت ىذه
القاعدة إىل القلب فيما كان فيو مهزة واحدة استثقاال ذلا ،فيقدمون الم الفعل ويؤخرون اذلمزة اليت ىي عُت فيها ال
ٍ ِِ
الع ِْربى  ) ...على أن األصل يف (الث) الوث ،مث
يهمز فيها غَتىا ،واستشهد بقول العرب ( :الث بو األَشاءُ و ُ
حصل فيها قلب مكاين فقدمت الثاء على الواو ،مث قلبت الواو ياء ،مث حذفت الياء عندما نونت.
واستشهد أيضا بقول الشاعر

4

(فَـتَـعرفوين إِنٍت أَنا ذاكمو ٍ ...
احلََو ِادث ُم ْعلِ ُم)
شاك سالحي ِيف ْ
َ

 1انظر سيبويو ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء ،أبو بشر(،ت 180ىـ) ،الكتاب ،ربقيق :عبد السالم حممد ىارون ،الناشر:
مكتبة اخلاذمي ،القاىرة ،الطبعة :الثالثة 1408 ،ىـ  1988 -م.302/3.
 2انظر ادلقتضب .384/3
 3انظر ادلقتضب .315/4
 4البيت من الكامل ،وىو لطريف بن سبيم العنربي ،وىو من شواىد سيبويو يف كتابو .466/3
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على أن (شاك) أصلها شائك ،أي :ذو شوكة ،فقلبت اذلمزتان؛ اللتقائهما ،فاذلمزة اليت تلي األلف إمنا ىي
الم الفعل اليت مل تزل مهزة ،وادلتأخرة إمنا ىي عُت الفعل اليت كانت هتمز لالعتالل إذا كانت إىل جانب ألف ،فيقر
ادلربد ىذا اخلالف من اخلليل ،ويورده بسياق يشَت إىل رضاه بو ،ويقول  ":وكال الْ َقولَ ْ ِ
ُت حسن صبيل".
ْ

1

 .2مسألة :ما بني من ىذه األفعال اسما.
ومن القضايا اليت استأنس ادلربد فيها برأي اخلليل يف باب ( :ما بٍت من ىذه األفعال امسا) حبيث ذكر رأي اخلليل أن
اجلمع الذي تلتقي فيو علتان من باب مطايا وأداوى الذي ذبتمع فيو مهزة و وحرف علة فإن اخلليل يرى فيو القلب،
كما كان يرى يف باب ٍ
(جاء) حيث أورد ادلربد رأي اخلليل مستأنسا ومستنصرا بو يف تدعيم رأيو ،حيث كان السياق
ِ
ِِ
َداوى ال ِذي
اخلَلِيل يرى ِيف َى َذا ْ
سياق استئناس ،حيث قالَ " :وَكا َن ْ
اجلمع الذي تلتقي فيو علتان من بَاب مطايا وأ َ
ِ ِِ
القلب" ، 2مث ذكر بعد ىذا ادلوضع بقليل رأي اخلليل يف صبع خطيئة على خطايا قياسا
َْذبتَمع فيو َ
مهزة وحرف علة َ
3
على ( ِم ْدرى مدارى) وعلل رأي اخلليل بأنو للخفة .
 .3مسألة :قمب الواو ىمزة.
استأنس ادلربد برأي اخلليل يف عدم قلب الواو مهزة ،عندما يأيت عينا للكلمة اليت عيناىا أو ال ماهتا ياءات ،مثل:
شاوي والوي ،فرأي ادلربد أن الواو ال تقلب ألفا؛ ألن موضع العُت منو صحيح؛ وألن الالم معتلة العُت ،فال ذبمع على
اخلَلِيل قلب َى َذا
احلرف علتان فتقول (رجل شا ٍو) و(رجل ال ٍو) بغَت مهزة؛ ألن العُت ال علة فيها ،مث قالَ ":وَال ي ْلزم ْ
ألَنو ِدبَْن ِزلَة غَت ادلعت ّل" .4
 .4مسألة تخفيف اليمزة الثانية.
رجح ادلربد رأي اخلليل يف زبفيف اذلمزة الثانية إذا التقت اذلمزتان يف كلمتُت يف كل حال؛ ألن البدل ال يلزم إال
الثانية؛ وذلك ألن األوىل يلفظ هبا ،مث قال  ":وقول اخلليل أقيس وعليو أكثر النحويُت".

5

 .5مسألة :إدغام المثمين في الفعل.
استأنس ادلربد برأي اخلليل يف( باب ادغام ادلثلُت يف الفعل) يف تصحيح ما جاء على ( فَـ َع ٍل) رمو َ :جلَ ٍل و َشَرٍر و
ضَرٍر وكل ما كان مثلو ،وإ منا صححوا ىذا خلفة الفتحة؛ ألهنا كانت تصح فيما ال تصح فعلت منو ،مث عقب بقولو ":
َ

وىذا قول اخلليل وسيبويو".

1

 1انظر ادلقتضب .116/1
 2انظر ادلقتضب .140/1
 3ادلرجع نفسو.141 /1
 4انتظر ادلقتضب .148/1
 5ادلرجع نفسو .159/1
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 .6مسألة :مكان إن المكسورة في الكالم.
استأنس ادلربد برأي اخلليل يف أن (إن) ادلكسورة مكاهنا يف الكالم يف أحد ثالثة مواضع ،ترجع إىل موضع واحد وىو
االبتداء؛ ألن ادلوضع ال خيلص لالسم دون الفعل ،وذكر استئناس اخلليل بتقدير الالم قبل (أن) يف قولو تعاىلَ  :وأَن
3
ِ
ِ ِِ
َح ًدا 2 فيكون التقدير :وألن ادلساجد هلل.
الْ َم َساج َد للو فَ َال تَ ْد ُعوا َم َع اللو أ َ
 .7مسألة  :ما كان من األخبار بعد أم.
استأنس ادلربد برأي اخلليل :بأن كل ما كان من األخبار ومن حروف االستفهام غَت األلف فال تقع (أم) بعده إال
ِ
مستأنفة ،حيث قال ":وَكا َن ْ ِ ِ
ِ
عبارة ْاأللف َوأم
اخلَليل ُجييز :ألضربنو أذىب أم مكث ،يُِريد :ألضربنو أي ذَلك َكا َنَ ،وإمنَا َ
َ
4
ث صلحت (أي) ،صلحتاَ ،وَكا َن ُِجييز على َى َذا كل حق َذلَا مسيناه أم مل نُ َس ِّميو".
ب ـ (أي) فَ َحْي ُ
 .8مسألة :عدم إجازة صياغة التعجب مما زاد عمى الثالثة أحرف.
استأنس ادلربد برأي اخلليل ،وىو تأييده وتدليلو على أن ما جاوز الثالثة أحرف بغَت زيادة مل جيز أن يقال فيو عند
صياغة التعجب منو :ما أفعلو؛ ألنك لو فعلت الضطررت إىل حذف حرف من أصولو ،بل جيب أن تصيغ التعجب
منو بقولك يف مثل :دحرج واحرذمم :ما أشد دحرجتو ،وما أشد احرذمامو.

5

المبحث الثالث:
آراء الخميل التي ردىا المبرد عمى الخميل.
 .1مسألة :ألفات الوصل مع الم التعريف قد تنفصل.
من اآلراء اليت ردىا ادلربد على اخلليل يف سياق حديثو عن ألفات الوصل ،اعتبار األلف اليت تلحق مع الم التعريف
أهنا كلمة دبنزلة ( قد ) تنفصل بنفسها ،وأهنا يف صبيع األمساء دبنزلة (سوف) يف األفعال ،حيث أورد ادلربد يف سياق
فسها وأَهنا ِيف األ ِ
حديثو ما يظهر رفضو لرأي اخلليل فقال  ":وزعم ْ ِ
ِ ِ
ِ
َمساء ِدبَْن ِزلَة (
اخلَليل أَهنا كلمة دبَْن ِزلَة( قَ ْد ) تنفصل بنَ َ
َ

َسوف ) ِيف األَفعال".

6

 1ادلرجع نفسو .200/1
 2سورة اجلن آية .18
 3انظر ادلقتضب 347/2ـ .348
 4انظر ادلقتضب .300/3
 5انظر ادلقتضب .182/4
 6انظر ادلقتضب .83/1
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صل ْاأللف ال ِيت
غَت أن ادلربد أعاد وقرر يف مقتضبو ما رده يف ىذا ادلوضع على اخلليل حيث قالَ ":ومن ألفات الْ َو ْ
1
ِ ِ
امسا و ِ
ِ
اح ًدا ِدبَْن ِزلَة قد".
ت ْلحق َم َع الالم للتعريف َوإِمنَا زيدت على الالم ألَن الالم ُمْنـ َفصلَة دما ْبع َ
دىا فَجعلت َم َ
عها ْ َ
وأورد الرضي ىذا الرأي للمربد يف شرحو للكافية 2،ونقل عنو حمقق ادلقتضب أن ادلربد أورد يف كتاب لو امسو الشايف
أن حرف التعريف ىو اذلمزة ادلفتوحة وحدىا ،وأما الالم فزائدة عنها للفرق بينهما وبُت مهزة االستفهام 3.وىذا ما نسبو
إليو األزىري يف شرح التوضيح.4

 .2مسألة بناء اليوم من الفعل.
وم ) من الياء
ومن اآلراء اليت ردىا ادلربد على اخلليل :قولو بأن بناء قولنا (اليوم) من الفعل ادلبٍت للمجهول ( أُِو َ
ادلنقلبة عن واو ،فلما بناىا ىذا البناء جعلها مدة ،مث عقب ادلربد بعد طول شرح بأن صبيع النحويُت خالفوا رأي اخلليل
وقال بأن بناء قولك (اليوم ) من اجملهول ( أُِِّّي )؛ ألهنا أصلية واإلدغام الزم ذلا؛ وألن ادلد ليس بأصل من األصول ،مث
قال" :فهذا قول النحويُت وىو الصواب والقياس".

5

ويأيت ادلربد ليذكر يف موضع آخر رده للخليل يف ىذه ادلسألة ويقول ":وزعم ْ ِ
ت " َوَك َذا
اخلَليل أَن (يـَ ْوَم) كأَنو من " ديُْ ُ
َ
6
جيب أَن يكون لَو َكا َن فِ ْعال ألَن ذَ َوات الْ َواو إِذا َكانَت (فَـ َع ْلت) فَ ِه َي منقولة إِىل (فَـ ُع ْلت)" فعرب برأيو دبصطلح الزعم
وىو مصطلح الرد عند ادلربد.
 .3مسألة :نصب الفعل بعد أن مضمرة أو مظيرة.
من اآلراء اليت ردىا ادلربد على اخلليل ،أن اخلليل يرى أن الفعل ال ينتصب إال بعد ( أَ ْن مضمرة أو مظهرة) مث ذكر
7
ادلربد رده ذلذا القول قائال ":وَكا َن ْ ِ
ِ ِ
ال"،
س ال َق ْول َك َما قَ َ
َ
اخلَليل يـَ ُقول َال يْنتَصب فعل الْبَتةَ إال بأَن مضمرة أَو مظهرة َولَْي َ
وقد جاء ادلربد بسياق يف سياق تعليلو لرده لقول اخلليل بأن اخلليل يرى بأن (لن) يف مثل قولك  :زيدا لن أضرب ،إمنا
ىي مكونة من ( ال) و( أن) ولكنك حذفت األلف من (ال) واذلمزة من (أن) وجعلتهما حرفا واحدا ،مث عقب بقولو

 1انظر ادلقتضب .94/2
 2انظر اإلسًتاباذي ،حممد بن احلسن الرضي ،ذمم الدين (ت 686ىـ) شرح الرضي على الكافية ،طبعة جديدة مصححة ومذيلة
بتعليقات مفيدة ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر االستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات االسالمية كلية اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية ،صبيع حقوق الطبع حمفوظة  1398ه  1978 -م جامعة قاريونس.241/3 .
 3انظر ادلقتضب .94/2
اجلرجاوي ،زين الدين ادلصري (ت 905ىـ) ،شرح التصريح على التوضيح أو
 4انظر األزىري ،خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد
ّ
التصريح دبضمون التوضيح يف النحو ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت -لبنان ،الطبعة :األوىل 1421ىـ2000 -م.179/1 .
 5انظر ادلقتضب .178/1و .223/1
 6انظر ادلقتضب  .222/1ـ .156/3
 7انظر ادلقضب .6/2
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ال ْ ِ
 ":ولَيس ال َقول عِْن ِدي َكما قَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
لن)
ك قَ َ
ال َوذَل َ
اخلَليل لفسد َى َذا الْ َك َالم ألَن زيدا َكا َن يْنتَصب دبَا ِيف صلَة أَن َولَكن ( ْ
َْ َ ْ
َ
1
حرف ِدبَنْ ِزلَة أَن" .وىذا السياق واضح يف إفادة رد الرأي.
 .4مسألة :مسألة أصل ( ميما).
من اآلراء اليت ردىا ادلربد على اخلليل رأيو أن ( مهما) أصلها ( ماما) مكونة من ( ما) مكررة ،وأن (ما) الثانية
زائدة على األوىل ،وأن اذلاء مبدلة من األلف يف ماء األوىل فصارت (مهما) ،وقد عرب ادلربد عن ىذا القول بالزعم
اخلَلِيل زعم أَنـ َها َما مكررة وأبدلت من ْاأللف ا ْذلَاء َوَما الثانِيَة َزائِ َدة على َما األوىل" 2.وقد ذكر
حيث قالِ ":ألَن ْ
ىذا الرأي سيبويو للخليل حيث قال ":وسألت اخلليل عن مهما فقال :ىي ما أدخلت معها ما لغواً ،دبنزلتها مع مىت
إذا قلت مىت ما تأتٍت آتك ،ودبنزلتها مع إن إذا قلت إن ما تأتٍت آتك ،ودبنزلتها مع أين كما قال سبحانو وتعاىل:

احلُ ْس ٌَت 4 ،ولكنهم
َمسَاءُ ْ
ت 3 ودبنزلتها مع أ ٍي إذا قلت  :أَيًّا َما تَ ْد ُعوا فَـلَوُ ْاأل ْ
أَيْـنَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِرْك ُك ُم الْ َم ْو ُ
استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً فيقولوا :ماما ،فأبدلوا اذلاء من األلف اليت يف األوىل .وقد جيوز أن يكون مو كإذ ضم
إليها ما.".

5

 .5مسألة  :الفصل بين ( إما) و (أو).
من آراء اخلليل اليت مل يبد ذلا ادلربد ارتياحا رأيو يف الفصل بُت ( إما ) و (أو) يف مثل قولك :ضربت زيدا أو عمرا،
فقد مضى يف صدر كالمك أنك ضربت زيدا وأنك متيقن من ىذا ،مث حدث لك شك بـ(أو) ،وإنك إذا قلت ضربت
زيدا إما عمرو فقد بنيت كالمك على الشك وىذا ال جيوز عند ادلربد.
وذكر ادلربد أن اخلليل يزعم أن ( إما ) ىي يف األصل (إ ْن) ضمت إليها (ما) وال جيوز حذف ما منها إال يف ضرورة

الشعر؛ ألن الضرورة الشعرية ترد األشياء إىل أصوذلا ،وىذا السياق من ادلربد يدل على رفضو لرأي اخلليل.

6

 .6مسألة :إجازة الحمل عمى المعنى.
دما رده ادلربد من آراء اخلليل رأيو من إجازة احلمل على ادلعٌت بدون استغناء على اللفظ ،فمثال جيوز عند اخلليل
قولك :ما أتاين غَت زيد وعمرو جبر عمرو ،وذلك على تأويل أن غَت زيد يف موضع إال زيد ويف معناه ،فقد رد ادلربد
7
ال " :انْـتَهوا " علم أَنو يدفعهم
تأويل اخلليل لتقدير قولو تعاىل :انتَـ ُهوا َخْيـًرا لَ ُك ْم بقولو  ":وزعم ْ
اخلَلِيل أَنو دلا قَ َ
 1انظر ادلقتضب .8/2
 2ادلرجع نفسو .48/2
 3سورة النساء .78
 4سورة اإلسراء .110
 5انظر الكتاب لسيبويو .59/3
 6انظر ادلقتضب .28/3
 7سورة النساء من اآلية .171
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ال قوم :إِمنَا ُى َو على قَـ ْولو :يكن خَتا
َعن أَمر ،ويغريهم بِأ َْمر يزجرىم َعن ِخ َالفو ،فَ َكا َن التـ ْق ِدير :ائْـتُوا خَتا لكم َوقد قَ َ
لكم َوَى َذا خطأ ىف تَـ ْق ِدير الْ َعَربية" 1وىذا سياق يفي درد ادلربد لرأي اخلليل.
غَت زيد
وقد أثبت سيبويو ىذا الرأي للخليل حيث قال ":زعم اخلليل رضبو اهلل ويونس صبيعا أنو جيوز :ما أتاين ُ
وعمرو .فالوجو اجلر .وذلك أن غَت زيد يف موضع إال زي ٌد ويف معناه ،فحملوه على ادلوضع كما قال :فلسنا باجلبال وال
ديدا فلما كان يف موضع إال زي ٌد وكان معناه كمعناه ،ضبلوه على ادلوضع".
احلَ َ

2

 .7مسألة :صرف (فَ ْعالن) الذي مؤنتو (فَ ْعمى).
دما يشتم منو رائحة الرد ولكن ليس للرأي وإمنا ىو للتأويل ذلذا الرأي ،فقد اتفق ادلربد مع اخلليل على أن ما كان من
( فَـ ْعالن) الذي مؤنثو ( فَـ ْعلَى) غَت مصروف يف معرفة وال نكرة ،ولكن ادلربد بعد أن أورد رأيو وحجتو يف ادلنع من
ِ
ِ
الصرف أبدى عدم ارتياحو لتأويل ادلربد لذلك ،حيث قال ":وزعم ْ ِ
اخلَليل أَن الدليل على َذلك :أَن كل مؤنث ت ْلحقوُ
َ
ِ
ْ
حقو
ل
ت
ال
يث
ن
أ
الت
ة
الم
ع
َن
أ
ىف
ال
د
ب
َو
أ
لتأنيث
مضارعا
المة التأْنِيث بعد التذْكَِت فَإِمنَا ت ْلحقوُ على لَفظو إِال َما َكا َن
ََ
َ ْ ُ
َ َ
َع َ
ِ
ك َال ي ْدخل على َما َكا َن ِدبَْن ِزلَتِ ِو أَال ترى أَنك َال تَقول :ضبراءةَ ،وَال
على لَفظو؛ ِألَنوُ َال ي ْدخل تَأْنِيث على تَأْنِيثَ ،وَك َذل َ
3
صفراءة فَ َك َذلِك َال تَقول :غضبانةَ ،وَال سكرانةَ ،وإِمنَا تَقولَ :غضىب ،وسكرى".
 .8مسألة :دخول النداء عمى النكرة.
من اآلراء اليت ردىا ادلربد على اخلليل أن اخلليل مل يعترب ما جاء يف قول الشاعر
ِ
ِ
ِ
ولكن ِيف ُكلَْي ٍ
اض ُع)
ب تَو ُ
(أَيَا َشاعًرا َال َشاعر اليَـ ْوَم مثْـلَوُ َ ...ج ِر ٌير ْ
نداءً حبجة أنو لو اعتربه نداء لكان قد نادى منكورا ،فمنع اخلليل النداء ىنا العتباره نكره يدخل فيو كل شاعر وىو إمنا
ِ
قصد شاعرا بعينو فقال ادلربد" فَ َكا َن ْ ِ
ك أَنو لَو ناداه َكا َن قد نَ َادى
س نِ َداء من أجل الْ َم ْعٌت َوذَل َ
اخلَليل ْيزعم أَن َى َذا لَْي َ
َجابَوُ ِدمن لَوُ َى َذا ِاال ْسم فَـ ُه َو ال ِذي نَ َادى" 5وىذا سياق رد لدى ادلربد.
منكورا َوَكا َن كل من أ َ
4

 .9مسألة :اعتبار (ال) مع اسميا اسما واحدا.
ودما رده ادلربد على اخلليل وعلى سيبويو أيضا قوذلما أنو يف مثل قولك :ال غالمُت لك ،فإن (ال) مع غالمُت دبثابة
اسم واحد ،وتثبت النون كما تثبت من األلف والالم يف تثنية ماال ينصرف وصبعو ،فرد ادلربد ىذا الرأي وقال َ ":وَكا َن
ِْ
ِ
س ال َق ْول ِعْن ِدي
اخلَليل وسيبويو يزعمان أَنك إِذا قلت َال غالمُت لَك أَن غالمُت َم َع َال ْ
اسم َواحد" إىل أن يقولَ ":ولَْي َ
 1انظر ادلقتضب .283/3
 2انظر الكتاب لسيبويو .344/2
 3انظر ادلقتضب .335/3
 4البيت من الطويل ،للصلتان العبدي يفضل جريرا على الفرزدق شعرا ،ويفضل الفرزدق على جرير شرفا وفضال وىو من شواىد الكتاب
( ،)328 /1وادلقتضب ( ،)215 /3وشرح الرضي على الكافية .355/1
 5انظر ادلقتضب.215/4
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امسا و ِ
ِ
اح ًدا مل يُوجد ذَلِك َك َما مل يُوجد
َك َذلِك ِألَن ْاأل ْ
َمسَاء الْ ُمثَـناة واجملموعة بالْ َواو َوالنُّون َال تكون َم َع َما َ
قبلها ْ َ
1
الْمضاف وَال الْموصول مع ما قبلو ِدبَْن ِزلَة اسم و ِ
احد".
ُ َ َ َْ ُ َ َ َ
ْ َ

الخاتمة
بعد ىذه اجلولة يف كتاب ادلقتضب ومن خالل حمطاتو مع اخلليل نستطيع أن نلمس شيئا يكاد يكون بارزا ،وىو أن
الكم األكثر من حمطات الرجوع إىل اخلليل كانت يف القضايا الصرفية ،وما خيص بنية الكلمة ،وأن الكالم يكاد يكون
معدوما عن القضايا النحوية ونظرية العامل وادلعمول ،وىذا راجع يف تقديري إىل أن اللسان العريب يف زمن ادلقتضب
اليزال مستقيما إىل حد كبَت ،وأن السليقة العربية الفصيحة ربافظ على الكالم بدون الرجوع إىل القواعد ،وإمنا احلاجة
نظرا الختالط القبائل واختالف اللهجات ،أما النشاطات النحوية والقواعد النحوية
أكثر إىل الناحية البنيوية للكلمة ً
فربز يف مرحلة تلي ىذه ادلرحلة.
كما تربز شخصية ادلربد واضحة جلية يف اعتبار ما بدت لو صحتو وتأييده ،والرد على مامل ير صحتو ورفضو حىت
من اخلليل وسيبويو ،وىذا يدل على مكانة يف العلم مرموقة.
ومما توصل إليه البحث ما يلي:
 .0استقاللية شخصية ادلربد يف آرائو وعدم جنوحو ألحد إال بدليل.
 .8اعتماده على القياس واحلمل على ادلثال والكثَت الغالب.
 .2من النتائج ان أغلب ادلوافقات للخليل كانت يف ادلسائل الصرفية.
 .4يتضح من خالل النقول عن اخلليل أنو ادلرجع األىم للغويُت يف ادلسائل الصرفية ،ويشَت ىذا إىل:ـ
أ -أن جهوده الكبَتة يف صبع اللغة من خالل رحالتو ادلعروفة جعلتو يتصدر قائمة اللغويُت
ب -أن زمن اخلليل مل يكن زمن فصل النحو على الصرف بل كانت اللغة وحدة واحدة.
ت -أن احلاجة مل تربز بعد يف زمن اخلليل لربوز علم النحو يف استقالليتو لسالمة السليقة آنذاك.
تم البحث

واهلل أسأل أن يكتب له القبول ،وأن ينفع به ،والحمد هلل أوال وآخرا
وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه آمين

 1انظر ادلقتضب .366/4
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المصادر والمراجع
أوال :القرآن الكرِّي .
ثانيا :كتب الًتاث .
 .1السَتايف ،احلسن بن عبد اهلل بن ادلرزبان ،أبو سعيد (ت 368 :ىـ) أخبار النحويُت البصريُت ربقيق :طو حممد
الزيٍت ،وحممد عبد ادلنعم خفاجي ،الناشر :مصطفى البايب احلليب ،الطبعة 1373 :ىـ ـ  1966م.
 .2ابن خلكان ،أبو العباس مشس الدين أضبد بن حممد بن إبراىيم بن أيب بكر الربمكي اإلربلي (ادلتوىف681 :ىـ)،
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ربقيق :إحسان عباس ،الناشر :دار صادر – بَتوت ،الطبعة:
اجلزء - 1 :الطبعة، 1900 ،0 :اجلزء - 2 :الطبعة1900 ،0 :
اجلزء - 3 :الطبعة ،1900 ،0 :اجلزء - 4 :الطبعة1971 ،1 :
اجلزء - 5 :الطبعة، 1994 ،1 :اجلزء - 6 :الطبعة1900 ،0 :
اجلزء - 7 :الطبعة.1994 ،1 :
 .3ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،صبال الدين األنصاري الرويفعى اإلفريقى (ت711ىـ) ،لسان
العرب الناشر :دار صادر– بَتوت الطبعة :الثالثة  1414 -ىـ.
اجلرجاوي ،زين الدين ادلصري (ت 905ىـ) ،شرح التصريح على
 .4األزىري ،خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد
ّ
التوضيح أو التصريح دبضمون التوضيح يف النحو ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت -لبنان ،الطبعة :األوىل 1421ىـ-
2000م.
 .5اإلسًتاباذي ،حممد بن احلسن الرضي ،ذمم الدين (ت 686ىـ) شرح الرضي على الكافية ،طبعة جديدة مصححة
ومذيلة بتعليقات مفيدة ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر االستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات االسالمية كلية
اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،صبيع حقوق الطبع حمفوظة  1398ه  1978 -م جامعة قاريونس.
 .6األنباري ،عبد الرضبن ابن حممد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو الربكات ،كمال الدين (ت 577ىـ) ،اإلنصاف يف
مسائل اخلالف بُت النحويُت :البصريُت والكوفيُت ادلكتبة العصرية ،الطبعة :األوىل 1424ىـ2003 -م.
 .7األنباري ،عبد الرضبن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري ،أبو الربكات ،كمال الدين (ت 577ىـ) ،نزىة األلباء يف
طبقات األدباء ربقيق :إبراىيم السامرائي ،مكتبة ادلنار ،الزرقاء – األردن ،الطبعة :الثالثة 1405 ،ىـ  1985 -م.
 .8الذىيب ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أضبد بن عثمان بن قَ ْادياز (ت 748ىـ) ،سَت أعالم النبالء  ،دار
احلديث -القاىرة ،الطبعة1427 :ىـ2006-م.
الشرجي اليماين( ،ت802ىـ) ،الزبيدي ربقيق د :طارق
 .9الزبيدي ،عبد اللطيف بن أيب بكر بن أضبد ،أبو عبد اهللّ ،
اجلنايب ،عامل الكتب  ،ومكتبة النهضة ،الطبعة األوىل 1407ىـ ـ 1987م بَتوت.
 .10الزبيدي ،حممد بن احلسن بن عبيد اهلل ابن مذحج األندلسي اإلشبيلي ،أبو بكر (ت 379ىـ) ،طبقات النحويُت
واللغويُت ربقيق :حممد أبو الفضل إبراىيم ،الطبعة :الثانية ،الناشر :دار ادلعارف.
 .11الزركلي ،خَت الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الدمشقي (ت 1396ىـ) ،األعالم ،دار العلم للماليُت
 ،الطبعة :اخلامسة عشر  -أيار  /مايو  2002م
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 .12سيبويو ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء ،أبو بشر(،ت 180ىـ) ،الكتاب ،ربقيق :عبد السالم حممد
ىارون ،الناشر :مكتبة اخلاذمي ،القاىرة ،الطبعة :الثالثة 1408 ،ىـ  1988 -م.
 .13القفطي ،جلمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف (ت646 :ىـ) ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،ربقيق :حممد أبو
الفضل إبراىيم ،الناشر :دار الفكر العريب  -القاىرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية – بَتوت ،الطبعة :األوىل 1406 ،ىـ -
1982م.
 .14ادلربد ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي ،أبو العباس ،ادلعروف (ت 285ىـ) ،ادلقتضب ربقيق :حممد
عبد اخلالق عظيمة ،الناشر :عامل الكتب – .بَتوت.
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