OPEN ACCESSS
Journal of Arabic Research (AIOU)

jar.aiou.edu.pk
iri.aiou.edu.pk

ابن طاهر وجهوده الصرفية
Ibn Tahir and his contributions in Morphology
۞الدكتور مـحمد إسـماعيل

 إسالم آابد، اجلامعة الوطنية للغات احلديثة،أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآداهبا

۞۞الدكتورأبو بكر هبته

 إسالم آابد، اجلامعة الوطنية للغات احلديثة،أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية وآداهبا

ABSTRACT
Praise be to Allah, and prayer be upon the holiest Prophet and messenger of Allah.This is a research
article entitled as the Ibn Tahir and his contributions in Morphology. Abu- Bakr Muhammad bin
Ahmad bin Tahir known as khidab is one of the most notable grammarians in Undlus. He had a good
knowledge of Grammar and a deep understanding of Sibawaghi’s Book; (Al-Kitab) however, he was
not so well known at that time.
He was exalted to high place because of his great work and services for Arabic Language
and Literature. So it is decided to explore his work and personality to the Arabic language learners
and researchers and pave away for more intension of researchers.
His valuable contributions to Morphology and Grammar are vast. His pupil’s (Ibn Karoof) book
entitled Tanqeeh al – Albaab fi Sharh Gawaamidh Al- Kitaab ((Purification of the Minds in the
Explanation of the Mysteries of the Book)), has some of his Views.
Firstly; the study falls into an Introduction of Ibn Tahir.
Secondly; it dealt with his views in morphology. It is focused on his grammar contributions.
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احلمد هلل رب العالـمني والصالة والسالم على سيدان حممد أشرف الـمرسلني وعلى آله وصحبه
! وبعد.ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين
 هــو عصــر واخــر ابلنشــا،إ ّن العصــر املوحــدك نــان مــن أورــى عصــور اميــدلل العلميــة وال ريــة
 أرـر نبـري،ونان للمزااي الشخصـية للخال ـة املوحديـة.ال رك والعلمي وميثل قمة يضوج ال ر اميدلسي
و يما خيــل اللغ ـة.يف أن حي ــل العصــر احلــارر احليــاة العقليــة النال ـ ة يف ش ـ ــا ت العلــم واملعر ــة
 وأل ـوا ال تـا الـيت، قد ظهر يف عصر املوحدين اللغوييون والنحاة الذين نان هلم مقام نبـري،والنحو
.تزال تعرف بعلو قدررم
 ورــي علــى أصـ امقـوال ســنة، مــن ســنة و دتــه،شــهدت احلقبــة الــيت عاشــها ابــن طــارر ابتــداه
524  علـى يـد مهسسـها املهـدك بـن تـومرت (ت، وقيـام دولـة املوحـدين،رـ) هنايـة دولـة املـراب ني512(
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ر ــ) ،واســتمر ح مهــا مــن ســنة ( 524ح ـ 668ر ــ) ،قضــى ابــن طــارر س ـ حياتــه البالغــة ( اييــة
وســتني) عامـا ،يف نن هــا ،ونايــح مــدة ح مهــم الــيت تزيــد علــى قــرن مــن الزمــان ،حا لــة بعحلــا م احلـواد
والت ورات السياسية سواه ،يف املغرب أو اميدلل.جعلح مولوع حبثنـا ابـن طـاهر وجهـوده الصـرفية
ني يتعرف عنـه ،وقسـمنا البحـىل إىل مباحـىل :ليـةم الــمبحىل امول تحـدرنا يـه عـن حيـاة ابـن طـارر
ـه.أما ال ــمبحىل
مــن حيــىل اوــه ،وننيتــه ،ولقبــه ،و دتــه ويشــخته ،وأسـرته ،أخالقــه ورقا تــه ورحلتــه ،وو اتـ ّ
الثاين خصصناه للحديىل عن جهوده الصر ية.
الـمبحث األول :حياته وآاثره
امسه وكنيته ولقبه
نل املصادر ونتا السـري والـجاجم الـيت راجعتهـا علـى رـذا
رو حممد بن أمحد بن طارر ،ات قح ّ
1
ا سم ومل أجد يه خال ـا ،،ومل يـرد اسـم رابـى علـى اسـم (طـارر) ورـو يمـا يبـدو اسـم الشـهرة لديـه .و ّأمـا
ننيتـه هــي أبـو ب ــر ،ننـاه هبــا معحلـم الــذين ترجـوا لــه ،ومل أجـد يهــا خال ـا ،2 ،إ عنــد ايقـوت احلمــوك
(ت 626ر ــ) الــذك ذنــر لــه ننيــة أخــره يف حمضــر ترجتــه لتلميــذه امخــل ابــن خــروف (ت 609ر ــ)
قــالم أخــذ النحــو عــن امســتاذ أط احلســن بــن طــارر  ،3واحلــا ب بــن ح ــر العســقالين (ت 852ر ــ)
الذك نناه أبو عبد هللا بن طارر.4واملهند أ ّن ابن طـارر ابت ـاأ أصـحاب نتـا امعـالم والسـري مل يتـزوج
ومل يعقا أو دا ،،ولذا إن رذه ال ىن السابقة اليت ُعرف هبا غري حقيقية ،وأما ألقابه هيم
اإلشبيلي
–1
ّ
5
يلقا ابإلشبيلي  ،يسبة إىل مدينة إشبيلية اليت يشخ يها وترعرع ،قال السمعاين (ت 562رـ)م
اإلشبيلي ب سـر املـو وسـ ون الشـني املع مـة ونسـر البـاه املوحـدة وسـ ون اليـاه املنقوطـة ابرنتـني مـن
حتتها ويف آخررا الالم ،رذه النسبة إىل بلـدة مـن بـالد اميـدلل مـن املغـرب يقـال هلـا إشـبيلية ،ورـي مـن
أمــات البلــدان ابميــدلل.6و يهـا قــال ايقــوتم مدينــة نبــرية يف اميــدلل ،ولــيل ابميـدلل اليــوم أعحلــم
منها وتسمى ممحل أيضا.7 ،
األقصريي
–2
ّ
اي ــرد ال ــريوو آابدك (ت817رــ) بــذنر لقــا آخــر ،ورــو امقصــريك ،8ومل أجـ مد مدينــة أو عا لــة
ابميدلل هبذا ا سم ،ول وجدت (امقصر) ورو جى قلة لقصر اسم مدينة على شاطئ شرقي النيل
ابلصـعيد امعلـى ورــي أوليـة قدميــة ذات قصـور ،9هــل تلقـا هبـذا اللقــا بعـد قيامــه ابلرحلـة إىل املشــرأ
ووايرته مصر؟.
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 – 3األنصاري
ب ت املو وس ون النون و ت الصاد املهملة ويف آخررا الراه ،رذه النسبة إىل اميصـار ،ورـم
جاعة من أرل املدينة من الصحابة ،من أو د اموس واخلزرج قيل هلم اميصار ،لنصرهتم رسول هللا ،
10

َرذ وا﴾ ،11وقــال عــز مــن قا ــلم لَقَذ وتَذذَ َوالهَّذذَوىَهَذذبوال وَاذمُووَالرِنَذذَ ا اَ َو
قــال هللا تعــاىلم وَالَّذينَ َوَوَواووَص ذَ
وَالرأَصررََراوالَّينَ َواتَََّعوهوفنموسََىَةنوالرعسذ َ ن﴾ ...12و ـيهم نثـرة وشـهرة علـى اخـتالف ب ـوهنم وأ خـاذرم ومـن
أو درم إىل الساعة جاعة ينسبون إليهم.13
ب
 – 4اخلِ َد ُّ
(ب ســر اخلــاه و ــت الــدال وتشــديد البــاه) ،رــو أشــهر ألقابــه قــال ابــن منحلــور (ت 711ر ــ) يف
م
م
دب العحليم قال الشاعرم
ب الشيخ واخل ّ
معناهم واخل َد ّ
ج ُعنه نخمنا
مخ َد ُّ
يضيق َّ
ب ُ
ميَُد ذراعيه يف ال ول مات ُ
الس مر ُ
ورجـل مخـدب مثـال ر ــو أك لـخم ،وجاريـة مخ َدبــة ،ويف صـ ة عمـر مخـ َـدب مـن الرجـال نخيـه
ـداب ملبــدا) أك أيــه لــخم
راعــي غنم.واخلــدب العحلــيم اجلــايف ،ويف شــعر محيــد بــن رــور (وبــني يســعيه خـ ّ
غليب ،واخلدب الضـخم مـن النعـام وقيـل مـن نـل شـيه وامخـدب ال ويـل.14ولقـا اخلـدب مت ـق عليـه
مــن املــهرخني ،ل ـ مل اســتدل مــن نالمهــم رــل رــي ص ـ ة خلقيــة يف جســم ابــن طــارر ،أنــان طــويال،
ولخما ،بني الرجال ،لحقه رذا اللقا ،أم رو لقا عا لته؟
والدته ونشأته
مل يهــتم املهرخــون بــذنر ســنة و دة ابــن طــارر ،شــخيه يف ذلـ شــخن ال ثــري مـن العلمــاه الــذين مل
يسـ ل التــاريخ سـ و دهتــم ،ول ــن بعــد أن اشــتهروا ابلعلــوم وملــى مهــم ،ســارع أصــحاب ال ـجاجم إىل
أتريــخ مس ـ و يــاهتم.ل ن احلــا ب ابــن ح ــر ذنــر الســنة الصــحيحة ،أو القريبــة إىل الصــحة م ـن الناحيــة
املن قية لو دة ابن طارر ،قالم ولد سنة ارنيت عشرة ومخـل ما ـة  ،15ويبـدو رـذا من قيـا ،إذ علمنـا أيـه
تويف سنة ايني ومخسما ة – على أص امقوال -وبذل ي ون عمره ايية وستني عاما.،
وخلـ ال ــريوو آابدك بــني و دتـه وو اتــه ،وو دة وو ــاة ابـن طــارر ا ــد  ،بعـد أن عـ ّـرف اببــن
طارر النحوك ،ذنر و دة وو اة ا د قالم إن و دته سنة 449ر ـ وو اتـه سـنة 542ر ـ  ،16ورـا:ن
مهـا ســنتا و دة وو ــاة الشــبيه.و ّأما يشـخته ،قــد يشــخ وترعــرع يف مدينـة إشــبيلية يف اميـدلل ،وتلقــى العلــم
ملى مه بدأ التنقل بني املدن.17
على شيوخ عصره آيذاك ،وبعد أن َ
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أسرته

لــنّح املصــادر الــيت ترجــح حليــاة ابــن طــارر ،إذ مل تســق لنــا شــي ا ،ذا اب ٍل  ،مي ــن اعويتــه
إلقاه حزمة من الضوه على أسرته.واي رد صاحا لسان امليزان ،بذنر رواية ع ن أخيه ذانرا ،يها
أيــه أك –ابــن طــارر  -نــان حيــجف الت ــارة ،وميل ـ قــدرا ،جيــدا ،مــن الــذرا ،ســرقه أخــوه منــه،
اختل عقله.18
وغــا املهرخــون ال ــرف عــن أسـرته ،لــم يــرو أحــد مــنهم عــن ابــن طــارر أيــه تــزوج وأعقــا م ـن
وواجه ،ويبدو أ ّن التدريل والت ارة والتنقل بني املدن ،شغله عن ذل  ،قال املرانشي (ت 703رـ)عنهم
ويقال أيه مل يتخرل ق .19
أخالقه
اختلــو املهرخــون يف وصــو أخــالأ ابــن طــارر ،قــال الق ــي (ت 646رــ) عنــهم نــان يــه نـ
ومشم وجبه.20
ووص ه ابن عبد املل املرانشي بشراسة اخلُلق ،قالم نـان شـرس اخللـق  ،عسـر اللقـاه ،مثب ـا،
على طلبة العلم ،يما يشجطه عليهم ُجعال ،على إقرا ه إايرم  ،21ل ن اإلمام السيوطي خالو الق ي
واملرانشــي وصـ ه ابلنبــل ،ونويــه أجــل مــن أخــذ عنــه ابــن خــروف ،ومصــعا اخلشـ  ،وأطنبـوا يف الثنــاه
عليه.22
ويقل رلا عبد اجلليل ال يار قصة أخره يروك يها ج اه خلقه ،ملخصها أن اشتد ظهور ابن
رشــام علــى ابــن طــارر يف املنــاظرة الــيت جــرت بينهمــا ،ايصــرف ابــن طـارر واجـا ،مغضــبا ،،وملــا اســتقر يف
منزله ،بعىل إليه ابن رشام بضيا ة برا ،به ،وقياما ،حبقـه ،ردرـا أبـو ب ـر عليـه ،ومل يقبلهـاُ ،عـ ّد ذلـ مـن
ج اه خلق ابن طارر.23
ثقافته وأقوال العلماء فيه
أجـى الــذين ترجـوا بـن طــارر القــول يــه نـان مــن املـ وين واحلـذاأ ،ورــذا يصـ عليـه،
ميــه آرــر الرجــوع إىل املنبــى امول ،ــارتم ب تــاب ســيبويه بصــورة خاصــة ،وأ عتــىن بــه نث ـريا ،،قــال
الق يم ويقال إن نتاب سيبويه نان علـى لسـايه  ،وذنـر أيضـا ،املنـاظرة ا لـيت جـرت بينـه وبـني
ـرت مســخ لة ســرد
أط الــيمن ال نــدك (ت 613ر ــ) قــالم ح ــى ال نــدك ،قــالم ننــح إذا ذنـ ُ
ال ال م عليها من نتاب سيبويه ،تحققح أيه أح ب الناس لل تـاب ( ، )24ضـال ،علـى ارتمامـه
اعــاين القــرآن لل ـراه ،وأصــول ابــن الس ـراج ،وإيضــان ال ارســي ،ونــان يــره أن مــا عــدارا م ّــرن
مي ن التعريج عليه.25
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ونان تنقله يف البالد للتدريل وطلا العلم ،را دا ،له يف امتالك أدوات صنعته ،وصـ ه أمحـد بـن
الزبري (ت 708رـ) بقولهم حنوك مشهور ،حا ب ابرع ،أشتهر بتدريل ال تاب .26
قال عنه ابن عبد املل املرانشي يف أرناه تعري ه اببن خروفم نان وقح طلا العلم ،خمتصا،
خبدمــة شــيخه ،ر ــيل النحــاة ابــن طــارر  ،27ووصــو يــه نــان ر ــيل النحــويني ابملغــرب يف ومايــه بــال
مدا ع ــة ،وأ همه ــم أغـ ـراح س ــيبويه ،وأحس ــنهم قيامـ ـا ،عل ــى نتاب ــه ،وأي ــبلهم إش ــارة إىل م ــا تض ــمنه م ــن
28
ال وا د .قال عنه الص دك (ت 764رـ)م ساد أرل ومايه يف العربية ،ودرس يف بالد خمتل ة ونان قاميا،
على نتاب سيبويه  ،29وقال يه السيوطيم نان يرحل إليه يف العربية موصو ا ،ابحلذأ والنبل ،صاحا
اختيارات وآراه ،من حذاأ النحويني وأ مة املتخخرين .30
احرتافه التجارة واخلياطة
امــتهن ابــن طــارر الت ــارة واخلياطــة ،ض ـال ،علــى احجا ــه وارتمامــه ابلعربيــة والنح ـو والتــدريل،
وأشار مججو سريته إىل أيه نان يزاول اخلياطة والت ارة ،ويتخـذ اخلـاانت سـ نا ،،ل ثـرة تنقلـه مـن مدينـة
إىل أخره حب م مهنتـه.31قـال ال ـريوو آابدكم نـان يقـرط ال لبـة ،وحيـجف ابخلياطـة ،ويسـ ن اخلـاانت
للت ارة ،ل ثرة ايتقاله مل يقرر الس ن يف بيح معني ،بل آرر الس ن يف اخلاانت للت ارة .32ومما يعزو ما
ذربح إليه من مسخلة اخلل بني ابن طارر وابن خروف ،أ ّن امخري امتهن الت ارة أيضا ،،ونـان يت ـول
بني البلدان ،يُدير بضاعة له ،أنثررا أواين اخلشا املخروطة.33
رحلته إىل املشرق
حرص العلماه اميدلسيون علـى الـذراب إىل املشـرأ ،ونـان رـد هم امول حـج بيـح هللا
احلـرام ،ولقــاهرم العلمــاه ،وايتقــاه ال تــا ومحلهــا إىل اميــدلل .واب ـ ن طــارر واحــد مــنهم ،شــدهُ
املشــرأ إليــه ،ارحتــل يريــد احل ــج ،وأق ـرأ اصــر وحلــا ،وأقس ــم أن يقــرط ابلبص ـ رة ،حيــىل ول ــى
سيبويه نتابه ،متحراي ،املولى من اجلامى ،الذك نان يهخذ يـه عـن سـيبويه  ،خعايـ ه هللا علـى بـرم
ّ
قســمه واقـراهه رنــاك ، 34قــال الق ــيم وحــج اخلــدب وعــاد .35و يمــا يبــدو أهن ـ ا رحلــة واحــدة مل
تت ــرر إىل املشــرأ ،وعلــى الغالــا نايــح رــذه الرحلــة يف س ـ حياتــه املتــخخرة  ،قــال احلــا ب بــن
ح رم ودخل مصر سنة ارنتني وسبعني ،مدن السل ان صـالن الـدين ،ونـان مـاررا ،يف ا لنحـو
هما ،،قرأ نتاب سيبويه ،وله عليه حواش مبوبة .36
شيوخه
تتلمذ ابن طارر على شيوخ العربية والنحو يف وقته ،ونان لشيوخه وون نبري يف السـاحة العلميـة
آيذاك.
الرماك) مثلما أختل ابن خروف به.
ويبدو أيه اختل بـ(أط القاسم بن ّ
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وقد تتبعح شيوخ ابن طارر لم أقو إ على ي ٍر قليل منهم ورمم
 – 1أبو احلسن بن األخضر (ت 514هـ)
رـو علــي بـن عبــد الــرمحن بـن مهـ دك التنـوخي ،ي ــىن أاب احلســن ،ويعـرف اببـ ن امخضـر،
مــن أرــل إشــبيلية ،ومقــدم النحــاة يها.أخــذ عنــه النــاس قــدميا ،وحــديثا ،،وو عـوا منــه نتــا امدب
ولب ورا عليه ،نان من أرل املعر ة ابللغة وامدب ،حا حلا ،هلما مقدما ،يف معر ت هما واتقاهنما،
روه ذل ـ ع ــن أط احل ــاج يوس ــو ب ــن عيس ــى امعل ــم الش ــنتمرك (ت 476ر ــ) وعلي ــه ع ـ ّول،
وأخذ عن احلا ب أط علي الغساين.37
قــال عنــه الســيوطيم ديّنـا ،ذنيـا،م رقــة ربتـا ،،أخــذ مــن امعلــم وأخــذت عنــه جاعــة مـنهم القالــي
عيـاح وأورده القالـي مــن شـيوخه ،وتـويف رمحــه هللا إبشـبيلية ليلـة اخلمــيل التاسـى مـن رجــا سـنة أربــى
عشرة ومخسما ة.38
 – 2أبو احلسن بن مسلم
رــو علــي بــن حممــد بــن مســلم أبــو احلســن ،مــوىل حممــد بــن عبّــاد اللخمــي امشــبيلي ،أخــذ علــم
وجلتهم،
العربية عن أط عبد هللا بن أط العا ية ،و ومه طويال ،،وقعد لتدريسها ،ونان من نبار النحويني ُ
درس النحو نثريا ،،وعلّم به ،وشهر جبوده إلقا ه وإ اب التالميذ.
39
أخذ عنه أبو ب ر بن طارر اخلدب ،وأبو احلسـن بـة الـرعي  ،ويبـدو أن ابـن طـارر قـرأ عليـه
بع ــا نت ــا النح ــو املختص ــرة ،قب ــل أن اخ ــذ وخي ــتل ط القاس ــم ب ــن الرم ــا  ،ور ــذا يتض ـ م ــن ق ـول
املرانشــيم روه عــن أط القاســم بــن الرمــاك ،وعنــه أخــذ نتــاب ســيبويه ومل اخــذه ع ـن غــريه يمــا قــال
تلمي ــذه أب ــو احلس ــن ب ــن خ ــروف ،ون ــان ق ــد ق ـرأ قب ــل بع ــا نت ــا النح ــو الص ــغار عل ــى أط احلس ــن ب ــن
مسلم .40
الرماك (ت 541هـ)
 -3أبو القاسم بن ّ
رــو عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن عيســى أبــو القاســم اممــوك اإلش ـبيلي النحــوك
الرماك.نــان أســتاذا ،يف العربيــة  ،مــدققا ،قيم ـا ،ب تــاب ســيبويه ،أخــذ مــن ابــن ال ـراوة (ت
املعــروف اببــن ّ
41
528رـ) وابـن امخضـر ،ومـات نهـال ،سـنة أحـده وأربعـني ومخسـما ة  .قيـه حنـوك لغـوك مشـهور ،اقـرأ
النحو وامدب يف إشبيلية ونان مقدما ،يهما.42اخـتل ابـن طـارر بـه ويبـدو أيّـه ومـه ومنـا ،طـويال ،،قـال
الرمــاك ،وعنــه أخــذ نتــاب ســيبويه ومل اخــذه عــن
املرانشــي عــن ابــن طــاررم روه عــن أط القاســم بــن ّ
غريه .43
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الرم ـ اك يف إحــده حلقــا ت الــدرس عــن ( مأم ) يف
ويــروه أن ابــن طــارر ســخل شــيخه ابــن ّ
قوله تعاىلم أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِنيٌ وَال يَكَادُ يُبِنيُ﴾ ،44قـالم م
((ملَ جعلهـا سـيبويه

منق عة وقـ ّد ررا تقـدير املتصـلة ،هـال نايـح متصـلة ووا قـه يف ذلـ لـم حيـر جـوااب ،،مـى ابـن
الرمــاك نتبــه يف وعا هــا وايصــرف عــن ا لــل غالــبا ،وبقــي جعــة مل يقــرط أح ـدا ،ح ـ اســتع ه
ّ
رجى إىل إقرا ه)).45
تالميذه
على الرغم من أ ّن ابن طارر قعد للتدريل مدة طويلة ،إ أيّه ححلى بن ر قليل من التالميذ،
يتناســا وايصـرا ه إىل التــدريل رــذه املــدة.ومل تســعنا نتــا الـجاجم ،ولــنّح علينـا يف ذنـر اوــاه تالميــذ
ابن طارر وأحياان ،تراجهم ،ومنهم من ملى اوه يف واه العلم بعد ذل ورمم
 – 1عبد احلق السكوين (ت  580هـ)
رــو عبــد احلــق بــن خليــل بــن اواعيــل بــن خلــو السـ وين ،مــن أرــل لبلــة ،ي ــىن أاب حممــد ،مــن
وعمــه أط حممــد عبــد الغ ــور ،وعــن ش ـري  ،وابــن
بيــح علــم وديــن ،روه عــن أبيــه أط احلســني خليــلّ ،
العرط ،وعياح وجاعة .أخذ علم العربيـة عـن أط ب ـر بـن طـارر ،ونـان عاملـا ،عـامال ،،ولـه أخبـار دينيّـة،
ـدل علــى ضــله ،وورعــه ،وعملــه اــا علــم ،رمحــه هللا وتــويف يف حــدود ( ــايني ومخســما ة
وحماســن إمياييــة ،تُـ ّ
ر رية).46ذنـره املرانشـي مـن تالميـذ ابـن طـارر ،وممـن ر وه عنـه ،قـالم ((روه عنـه أبـو ب ـر بـن رـود
 ...وأبــو حممــد عبــد احلــق بــن خليــل الس ـ وين)).47وذنــره الســيوطي يف ارنــاه ترجتــه بــن طــارر ،قــالم
((أجل من أخذ عنـه ابـن خـروف ،ومصـعا اخلشـ  ،وعبـد احلـق بـن خليـل السـ وين ،وأطنبـوا يف الثنـاه
ّ
عليه)).48
49
الصدَّيين (ت 600هـ)
 – 2علي ّ
الص ّد ي  ،من أرل اس ،يُ ىن أاب احلسن ،أخذ نتاب س يبويه عن أط
رو علي بن حسن ّ
دب  ،وروه عن أط عبد هللا بن الرمامة وغريه.قرأ عليهم ووـى ،ونـان صـاحا
ب ر بن طارر اخلَ ّ
روايــة ودرايــة ،وا قضــاه غرانطــة ،وأقـرأ هبــا العربيــة وامصــول وغــري ذلـ  ،ونــان ابرعـا ،يف معار ـه
جليال ،يف علومه.ذنره القالـي أبـو عبـد هللا امودك يف بران ـه ،وحـ ّد عنـ ه ،ونايـ ح و اتـه سـنة
ستما ة ر رية.
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 – 3ابن خروف (ت 609هـ)
رــو علــي بــن حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن علــي بــن حممــد احلضــرمي ،أبــو احلســن بــن خــروف
اإلشبيلي ،ولعل رذا رو أشهر تالميذ ابن طارر ،وأنثـررم لصـاقا ،بـه ،وذنرمهـا مرتب ـا ،دا مـا ،،قلّمـا يـرد
اسم ابن خروف دون أن يسبقه اسم ابن طارر.
نـان الـال ،يف علــم العربيـة ،مشــهورا ،يف بـالده ،مـذنورا ،ابلعلــم وال هـم ،أخــذ النحـو عــن
امســتاذ ابــن طــارر اخلــدب ،وأخــتل بــه ،وأتقــن عليــه نتــاب ســيبويه ،وعنــه ل ّقـ ن أغرالــه ،ونــان
حمققا ،مدققا ،،مشارنا ،يف امصول ،اقرأ النحو بعدة مدن ،وأقام حبلا م ّد ة ،وله مناظرات مهمة
مــى الســهيلي ،ونــان مقــر  ،ــودا ،حا حل ـا ،للق ـراهات .أخــذ العربيــة وا داب ع ـ ن أط ا ســحاأ بــن
مل ون ،وقرأ على أط حممـد قاسـم بـن حممـد الزقـاأ وعلـي بـن طـاف. 51قـال املرانشـيم ((ونـان
وقح ال لا ،خمتصا ،خب دمة شيخه ر يل النحاة أط ب ر بن طارر ،يذنر أيه أغـار علـى بعـا
نتبه ،ومها حين ذ ب اس ،س ن من أجل ذل  ،ومل يزل القالي أبو حممد بن عمر ،يتل و يف
أمره ،ح سرن وأوال ما حد بسبا ذل من الوحشة بينه ،وبني شيخه ابن طارر ،وعا د إىل
خدمته ،والقراهة عليه ،نما نان)).52
له من املصن ات واملهل اتم
 -1شــرحه ل تــاب ســيبويه الــذك وــاه (تنقــي املبــاب يف شــرن غ ـواما ال تــاب) أودعــه طــرر ابــن
طــارر ،وبس ـ ها ،وألــاف إليه ــا شــرن امبي ــات ،ور ــو م بــوع ،حقق ــه خلي ــة ب ــديرك يف رس ــالته
للماجستري.53
 -2شرن اجلمل( ،خم و ) ا تبة علي بن :ش ني ارانش.54
 -3املقنى يف ال را ا (خم و )م
تويف على أنثر الرواايت شبيلية سنة (تسى وستما ة) ،وأصابه قبل موته خدر واختال عقل،
أده ذل إىل أن ُح ر عليه مات ،55وقال السيوطيم إيه وقى يف جا ليال ،مات.56
 – 4علي بن هشام الشريشي (ت 616هـ)
الصعا اللخمي الشريشي ،أبو احلسن اإلشبيلي.
رو علي بن رشام بن عمر بن ح ّ اج بن ّ
نان حا حلا ،للقرآن ،ودا ،حلرو ه ،عاملا ،برواايته ونتبه ،ذانرا ،اختالف قراهته ،متقنا ،هلا ،جياريه
وعرف به ،وله رواية ابميدلل واملشرأ.57
أحد يف ذل و يداييه قد شهر بذل ُ ،
ومــن شــيوخهم أبــو ب ــر حممــد بــن أمحــد بــن طــارر اميصــارك املعــروف ابخلــدب أجــاو لــه
رواايته وما جعه(.) 58قرأ القرآن ابلقراهات السبى ،مث جى ا رنيت عشرة قراهة يف ختمة واحدة،
ووا خ اب ــة بل ــدة (شـ ـريش) ،حـ ـ ّد عن ــه جاع ــة ،وت ــويف يف ربي ــى ا خ ــر يف س ــنة س ــح عش ــرة
50
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وستما ة. 59وقد ذنره املرانشي ممن روه عن ابن طارر ،وقرأ عليه قالم روه ع نه أبو ب ر بن
رود وابن رشام الشريشي .60
61
اخلشين (ت 604هـ)
ذر
ّ
 – 5أبو ّ
رو مصعا بن حممد بن مسعود اخلُش ّ اميدلسي اجليّاين النحوك بن ال نحوك ،ي ىن أاب
ذر ،ويُعرف اببن أط الرنا .نان أحد ام مة املتقنني ،وأحد املعتمدين يف ال قه وامدب ،إماما،
يف العربية ،جال اميدلل يف طلا العلم.أخذ عن أبيه امستاذ أط ب ر بن مسـعود علـم العربيـة
م
دب وابن مل ون علم النحو .وا قضاه بلده ،ومل
وا داب واللغات ،وعن أط ب ر بن طارر اخل ّ
ي ن يف وقته أمتَّ وقارا ،و أحسن وتا ،منه ،وات ق الشيوخ على أيّه مل ي ن يف وقتـه ألـب منـه،
و أتقن يف جيى علومه ،ح حلا ،وقلما ،،ونان يقادا ،للشعر ،م لق العنان يف معر ة أخبار العرب،
وأاي مه ـ ـ ــا وأش ـ ـ ــعاررا ولغا هت ـ ـ ــا ،متق ـ ـ ــدما ،يف ن ـ ـ ــل ر ـ ـ ــذا ،ويف إقـ ـ ـ ـراه ال ت ـ ـ ــاب ،ومعر ـ ـ ــة أغرال ـ ـ ــه
ّ
62
درسه حيّاته نلها ،ورحل الناس
وغوامضه .ونان ر يسا ،يف صناعة النحو ،عاملا ،به ،قا ما ،عليهّ ،
ب من قرح الشعر ،ومن آتلي هم
إليه يه ،مى امخذ حب ٍّ
 -1اإلماله على سرية ابن رشام طبى بتحقيق وليل برويله القاررة .1911
 -2شرن اإليضان (م قود).
 -3شرن اجلمل (م قود).
63
وتويف ادينة اس سنة (604رـ) ومولده سنة مخل وقيل رال ورالرني ومخسما ة .
معاصروه
إ ّن أبرو معاصريه من النحويني ،ومن املشتغلني ابلعربية ،رمم
64
 – 1أبو اسحاق بن ملكون (ت 581هـ)
رو ابراريم بن حممد بن منذر بن أمحد بن مل ون احلضرمي اإلشبيلي ،أستاذ حنـوك ،جليـل مـن
الرمــاك وابــن ح ّ ــاج ،وعنهمــا أخــذ علــم العربيــة وا داب ـرأس
أرــل إشــبيلية ،وــى عــن أط القاســم بــن ّ
يهما ،ومهر يف صناعتهما.
ومن مهل اتهم
 -1شرن اجلمل للزجاجي.
 -2شرن احلماسة.
 -3نتاب على نتاب التبصرة للصيمرك.
ومل يصلنا شيه منها.
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أخــذ عنــه جاعــة مــن اجلُلــة ،مــنهم ابــن خــروف والشـلوبني ،وتــويف إبشــبيلية ،سـنة إحــده و ــايني
ومخسما ة ،وح ى الشلوبني أيّه تويف سنة ايني ود ن بداره .
65
 – 2أبو احلسن جنبة الرعيين (ت 591هـ)
رو بة بن حيىي بن خلو بن بة بن يوسو الرعي  ،من أرل إشبيلية يُ ـىن أاب احلسـن ،روه
الرمــاك ،وابــن العــرط ،ونــان حنــواي ،مقــدما ،حمققـا ،ومقــر  ،بعيــد
عــن أط احلســن بــن مســلم ،وأط القاســم بــن ّ
الصــيح عحلــيم اجلــاه ،ونــان لــه صــيح عحلــيم يف وقتــه ،ووجارــة عنــد امللــوك ،تــويف ســنة إحــده وتســعني
ومخســما ة ،والــذك يبــدو ا أن بــة الــرعي  ،التقــى اببــن طــارر يف أايم التلمــذة ،مــى ا تقــاران إىل الــنل
الــذك يهنــد رــذا ،ل ــن ا رنــني تتلمــذا يف صــغرمها علــى ابــن مســلم ،ونــاان يف مدين ـة واحــدة ،ــال بــد أن
ي وان قد التقيا.
 – 3أبو القاسم السهيلي (ت 581هـ):66
عبد الرمحن بن عبـد هللا بـن أمحـد بـن احلسـن اخلثعمـي السـهيلي املـالقي ،أبـو القاسـم ،إمـام اللغـة
والنحو ،وصاحا ا خجاعات وا ستنباطات.
له آتليو جليلة ومنهام
67
 -1امعالم اا أهبم يف القرآن من امعالم م م بوع ا بعة اميوار يف القاررة . 1938
 -2أماا السهيلي م م بوع حققه د .حممد إبراريم البنا.68
 -3الروح اميو يف شرن السرية النبويةم طبى عدة مرات وحققه ضل حتقيقاته عبد الرمحن الونيل.
 -4يتا ج ال ر يف النحوم م بوع  ،وحققه د .حممد إبراريم البنا.69
نان لريرا ،،تلقى العلم على عدد من أبرو علماه عصـره يف مالقـه وقرطبـة وإشـبيلية ،ومـنهم ابـن
ال راوة وابن العرط وابن الرماك ،تويف ارانش سنة ارنتني و ايني ومخسما ة.
آاثره ووفاته
نـان ابــن طــارر مــن طـراو العلمــاه الــذين أ نـوا عمــررم يف التـدريل ،و ـريج ال لبــة ،وآرــروا ذلـ
على التخليو؛ و ي اد عصر من عصور الثقا ة اإلسالمية خيلو من رذا النوع من العلماه ،الذين شهد
هلم تالميذرم ابل اية ،وأرنوا عليهم رناه ،ع را ،،إ أن رذا يع أن ابن طارر مل يصنو نتبا ،وحواشي
حنويـة ،ل نهـا لـاعح يمـا لـاع مـن الـجا العــرط اإلسـالمي .وقـد أشـار تلميـذه ابـن خـروف يف نتابــه
(تنقي املباب يف شرن غواما ال تاب إىل عدد منها وريم
 .1نتاب امبنية ،قال ابن خروفم ولألستاذ أط ب ر يف نتاب امبنية ،ع ا ا مـن تبيـني مشـ له،
وحتقيق املسـتدرك منهـا ،وشـرن امل ـاه ا هولـة يهـا ،وتعليـل مـا مل يصـ اسـتدرانه ،والتنبيـه عليـه،
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وغري ذل مما اي رد به رمحه هللا ،واجتمى يف رذا ال تاب ،من ذل الع ا الع ـاب ،ومـا أظنـ
اي حنوك جتده موعا ،ملخصا ،رـذا اجلمـى والتلخـيل يف نتـاب ،ميـى حسـنام يـه منـه رمحـه هللا
غري أهنا غري م هومة يف تعاليقه ،أع ابن طارر .70
 .2اإلق ـراه الثــاين ،قــال ابــن خــروفم ومنــى امســتاذ أبــو ب ــر ــت أ ّن يف اإلقــرار الثــاين  ،71وقــال يف
(نل رجل له دررم) ،إذا أراد املبالغة يف الرجوليـة
مولى آخر من نتابهم وأجاو امستاذ أبو ب ر ّ
قام ذل مقام ال عل الذك يوصو به  ،مث منعه يف اإلقراه الثاين .72
 .3التعليــق امخــري ،قــال ابــن خــروفم قــال امســتاذ يف تعليقــه امخــريم اجليــد عنــدك ر ــى املولــى
حبــذف البــاه يقــولم مــن حــذف اجلــر وخ ــا أن ،الل ــب علــى احل ايــة ،واملولــى مر ـوع ،نقــوهلمم
ليل بقرشيا ،،ودعنا من متر:ن ،الل ب خمالو للمولى يهما .73
 . 4ال رر ،قال ابن خروفم قال امستاذ أبو ب ر يف طرر نتابه امخري  ،74وقـد نـررت نتـا
ال ـجاجم وامع ــالم ،إش ــارهتا إىل تعليق ــه أو حاش ــيته أو نتاب ــه املس ــمى (ال ــرر) علـ ـى نت ــاب
سيبويه خمتل ة يف نويه نتااب ،أو حاشية ،وذنرت بعضها تعليقاته ،على م عاين ال قرآن لل ـراه
وأصــول ابــن السـراج وإيضــان ال ارســي ،ووصــو طــرر ابــن طــارر ،يــه مل يســبق إ ىل مثلــه،75
ورذه (ال رر) بس ها تلميذه ابن خروف يف شرحه لل تاب وإايرا اعتمـد وع ليهـا عـ ّول،76
وأما نتا معاين القرآن لل راه واإليضان لل ارسي وامصول بن السراج عليها نـان معولـه
وهبا نان اعتناؤه ،ونان يره أن مـا عـدارا يف ال ريقـة ،م ـرن مي ـن ا لتعـريج ع ليـه ،وقـال
اب ــن خ ــروف يف مول ــى آخ ــر م ــن نتاب ــهم ووق ــى يف نت ــاب امس ــتاذ إ يف ر ــذا املول ــى مل ـا
ذنــرت ل ـ يف ال ـ ّد عاه وأبدلــه مــن رــذا املولــى. 77 ...وروك أن مط ب ــر بــن رــود ،أحــد
تالميذ ابن طارر حواشي على نتاب ابن طارر أو تعليقـه (ال ـرر).78وذنـر حـاجي خلي ـة
ابــن طــارر أحــد شـران نتــاب اإليضــان يف النحــو لل ارســي ،قــالم ومــن شـران ا ل تــاب أبــو
مـ
ب اميصــارك ت 580ر ـ .79وأمــا و ــاة ابـ ن طــارر قــد
ب ــر حممــد بــن أمحــد املعــروف ابخل َد ّ
ذنــرت أغلــا املصــادر أي ـ ه تــويف ســنة ( ــايني ومخســما ة ر ريــة).80إ أن الــووير الق ــي
ذنر أيّه تويف نمـا قـالم يمـا بلغـ يف حـدود سـنة سـبعني ومخسـما ة .81وذنـر العسـقالين
سببا ،آخرا ،ختالل عقلـه ورـو قريـا مـن السـبا الـذك ذنـره الق ـي ،روه أ ّن ابـن طـارر
نان حيجف الت ارة ،ويعد قـدرا ،جيـدا ،مـن الـذرا سـرقه أخـوه منـه ،اختـ ل عقلـه .82وأمـا
م ان و اته قد اختلو يه روك أيه اسـتقر يف (جبايـة) ووا تـه املنيـة هبـا ،83وقيـل أيـه تـويف
يف خباره( ، )84وقيل ب اس.85
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جهود ابن طاهر الصرفية
الـمبحث الثاين:
ُ
قلح آراؤه الصر ية ونايح الصوتية أقل
نان ابن طارر حنواي ،أنثر منه صر يا ،أو صوتيا ،،ولذل
م
منها ،ول نه مى ذل ترك لنا بعا ا راه الصر ية ،وقد تووعح رذه ا راه على عدة مولوعاتم
امليزان الصريف
86
الصرف تعري هم رو علم صول تُعرف هبا أحوال أبنية ال لم اليت ليسح إبعراب  ،وما
حلرو ها من أصالة ووايدة ،وصحة وإعالل وشبه ذل  ،و يتعلق إ ابمواه املتم نة وام عال.87
قال سيبويهم ((رذا ابب ما بنح العرب من امواه ،والص ات وام عال غري املعتّلة واملعتلة وما
قيل من املعتل الذك يت لمون به ومل جييه يف نالمهم من غري اببه ورو الذك يسميه النحويون
التصريو وال معل)).88مل يتحد ابن طارر عن الوون وامليزان نثريا ،،ول نّه شرن بعا امل ردات وأوواهنا،
ونايح يف الغالا من املختلو يه عند العلماه وريم
 – 1وزن ماْيُن
اختلو العلماه يف ماميُن (املخصوص ابلقسم ووويه) أرو م رد ومهزته مهزة وصل أم جى ميني
وعم رو مغري؟.
ومهزته مهزة ق ى َّ
عند اخلليل ويويل (ت 182رـ) وسيبويهم ماميُن اسم م رد ،مشتق من اليُمن ،وليل جى ميني،
ومهزته مهزة وصل ،مهزة ق ى.89
قال سيبويهم ((ومثلها من أل ات الوصل املو اليت يف مأْي و ماميُن ملا نايح يف اسم يتم ن
مت ُ ن امواه اليت يها ألو الوصل حنو ابن واسم وامر ٍك ...والدليل على ّأهنا موصولة قوهلم ليمن هللام
ُ
ولي ُم هللا قال الشاعرم
م
90
م
م
يـَ َع مم و ريق ليُمن هللا ما يدرك
يشدهتــم
ما
ل
القوم
يق
ر
وقال
ُ
ُ
91
 ...قصة مأْي قصة املو والالم هذا قول اخلليل)) .
ويف مولى آخر من نتابه قالم ((ووعم يويل أن ألو ماْيُ موصولة ،ونذل ت عل هبا
العرب و تحوا املو نما تحوا املو اليت يف الرجل ونذل ا مميُن)).92ووا ق امل د مشايخ
البصريني رأيهم يف (ا مميُن) ،وذرا إىل ما ذربوا إليهّ ،ن مهزهتا مهزة وصل ،وري م رد جى
عندرم.قالم ((ونذل ألو ا مميُن اليت تدخل للقسم م توحة ميه اسم غري متم ن ...ويدل
ألو وصل سقوطها يف اإلدراج))(.)93وقال يف مولى آخرم ((وألو ماْيُ اليت
على أ ّهن ا ُ
()94
للقسم ،وا مميُن انزلة ألو الالم ،م ّهن ا م توحة وري ألو وصل)) .وامين جى ميني عند ابن
ح مهزُهت ا،
وح ذ م
ج  ،قالم ((و ماْي حمذو ة من ماميُن ،مهنا نثرت يف القسم ،وعُرف مولعهاُ ،
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وري جى ميني)).95قال أبو الن مم ي ك هلا من ماميُن وامشُل( . )96همزُهت ا عنده مهزة ق ى ،مهنا
جى ميني ،ي ون بذل خمال ا ،م مة البصريني ،وي ون موا قا ،لل و يني ،والبيح الشعرك السابق
مط الن م ،رو لمن استشهادات ال و يني ا يه مهزة امين للق ى.وحتري ابن ج يف وون ماميُن
الصريف ،قالم (( خيلو أن ي ون أ عال أو ـَ مع لُنا أو أي ُ ال أو ـُ يمـ عُال ،ي وو رذا نله)).97وروه
أبو حيان واملرادك أ ّن ابن طارر ،قالم ((رو مغري عند سيبويه من ميني))( ، )98ومل أعثر يف نتاب
سيبويه على ٍ
يل هبذا القول والذك ي هم من قوله أيه :بى سيبويه يف رأيه.و:بى البصريني رلي
الدين ا سجاابذك(99ت  686رـ) وابن رشام اميصارك(100ت  761رـ) ،أما ال و يون قد
ذربوا إىل أ ّن اميُن جى ميني ورو على وون ا مـ عُل ،ورو وون خيتل به اجلمى ،و ي ون يف امل رد،
ومهزته مهزة ق ى ميّه جى ،إ ّ أ ّهن ا وصلح ل ثرة ا ستعمال ،101واستشهدوا بقول ورريم
102
ت مى ماميُـن منــا ومن ــم
اقسمة متور هبا الدماهُ
وقول أط الن مم ي ك هلا من ماميُن وأمشُمل .و:بعهم الزجاج103وابن ج .
 – 2وزن ذو
اختلو النحاة يف وويه  ،أرو ( َـ َعل) بتحري العني ،أم رو ( َـ معل) بس ويه ،ورا ري آراؤرم م
مذرا اخلليل أيّه ( َـ معل) ابلتس ني ،ووا قه الزجاج ،وح ة اخلليل أن احلرنة غري حم وم هبا إ
بثبح ومل يقم الدليل على أن العني متحرنة.104ويره سيبويه أن وون ذو ( عل) بتحري العني ،قالم
((ولو ّويح رجال بذو لقلح رذا َذوا ،،م ّن أصله َـعل ،أ تره أيّ تقول را:ن ذواٍ :
مال هذا دليل
َ
على أ ّن ذُو ( َـ َعل)  ،نما أ ّن أبوان دليل أ ّن أابَ ،ـ َعل)).105ووا ق امل د سيبويه يف رأيه ،قالم ((ولو ّوينا
رجال (ذو) لقلنام رذا ذوا ،قد جاه؛ ميّه ي ون اسم على حر ني أحدمها حرف لني ،م ّن التنوين
يذربه يبقى على حرف ،إّمنا رددت ما ذرا ،وأصله ( َعل) ،يدل على ذل

َن﴾(، )106
ذواتَوأف و

ط ﴾. 108 107وعند ابن نيسان(ت 299رـ)حيتمل الوويني وون اخلليل ووون
و ذَواتب وأكل وخَِ و
سيبويه.109وأما ابن طارر قد نان يُغلمّا قول سيبويه ،ورّاا غلّا قول اخلليل ،ونالمها قياس عنده،
قال ابن خروفم ((ونان امستاذ أبو ب ر رمحه هللا يُغلا قول سيبويه وراا غلا قول اخلليل ،ونالمها
قياس)).110
111
 – 3وزن غَ موغاء
اختلو العلماه يف ووهنا بدها ،من سيبويه وابن ج ّ  ،أري على وون ( عالل) أ مم ( عاله)؟ ونايح رذه
حصيلة ا راهم
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قال سيبويهم ((و ّأما غوغاه من العرب من جيعلها انزلة َع موراه ،يهيىل و يصرف ،ومنهم من
جيعلها انزلة قضقاح يذنر ويصرف ،وجيعل الغني والواو مضاع تني ،انزلة القاف والضاد و جييه
على رذا البناه إ ما نان مرددا ،والواحدة غوغاه)).112أك ّأما أ من ت ون على وون ( َعاله) (مهيثة غري
مصرو ة) أو على وون ( عالل) مذنر مصروف .وقال أبو عثمان املاوين (ت 249رـ) م (( و ّأما َغ موغاه
ىل بعضهم ومل
قد اختلو يها العرب ،ذنر بعضهم وصرف  ،وجعله م ّررا ،نـ(القمقام) وحنوه وأيّ َ
(ع موراه) )).113وامل مّد مل خيتلو يف رأيه نثريا ،عن سيبويه واملاوين ،قالم ((ونذل
يصرف وجعلها نـ َ
ُ
ذنر صرف ،ورو عنده انزلة القضقاح واخلضخاح  ...ومن أيىل وجعلها نعوراه مل
َغوغاه من ّ
يصرف)).114
خم ا غوغاه يختلو يها ،منهم من جيعلها
و:بعهم ابن السراج (ت 316رـ) قا ال،م (( ّ
()115
ص ل ابن ج قا ال،م
نخضخاح يصرف ومنهم من جيعلها انزلة عوراه ال يصرف)) .و ّ
((إذا جعلتها عال  ،محلتها على ابب (قلقلح وولزلح) من امل رر الرابعي ،وإذا ج علتها عاله
ح
محلتها على ابب سلل وقلق مما اؤه و مه من مولى واحد ،ورذا أقلّ من ابب (قلقل ُ
وولزلح) حملها على امنثر أوىل  ...ومن ذرا إىل أ ّن غوغاه  .عاله على لع ه جعلها
()116
رج أن ت ون غوغاه على وون
انزلة (ال ّد مهاه) ومها حشو الناس وخشاررم))  .ابن ج ّ
( ـَ مع الل)  ،ووصو وون عاله ابلضعو.
ّأم ا ابن طارر قد ت رد برأ ٍك قريا بعا الشيه من رأك ابن ج  ،قال أبو حيان يهام
(( وون املمنوع من الصرف عاله واملصروف عالل حرو ه نلها أصول ،خال ا ،بن طارر إذ
وعم أيه ملحق بقلقال هو عنده رالري امصل)). 117ول ن ابن طارر تراجى عن رذا الرأك ،
قال أبو حيانم ((وقد رجى عن رذا وقال يلحق ابملضاعو شيه)).118
 – 4وزن يد
اختلو النحاة البصريون وال و يون يف ووهنا م
جعل سيبويه ووهنا ( ـَ مع ل) ابلس ون ،قالم ((وقوهلم أيم ٍد وإمنا ري أ عُل وأ مـ عُل جاع
119
((أم ا ما نان أصله َـ مع ال إيه إذا ُن ّس ر على بناه أدىن العدد
َـ مع ٍل )) .وقال يف مولى آخرم ّ
نس ر على أ مـ ع ٍل وذل حنو ٍ
يد وأيم ٍد )).120و:بى امل د سيبويه يف رأيه قا ال،م ((و ّأم ا يد تقديررا
ُ
ّ
121
.أم ا ابن طارر قد خالو
ـَ مع ل سانن العني ،مي تقولم أيمد يف اجلمى ورذا جى ( ـَ مع ل))) ّ
إمامي البصريني وذرا إىل ت الدال من(يد) ، 122ي ون بذل قد :بى ال و يني ،وح تهم
وح ته يف ذل قول الشاعرم
123
تضاموتضهدا
يديـان بيضـاوان عنـد ُحملـ ٍم
قد متنعاي أ من َ
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بتحري الدال من (يد) .
وحيتمل أن ابن ج مال إىل ت الدال من يد ،هي م توحة العني عنده قالم ((وتراه قال
م
مهنا قد جرت متحرنة قبل الرد ،وحيتمل عندك أيضا ،وجها ،اثييا ،،ورو أن
الردّ ،
حرنها عند ّ
يداين ّ
رده بقى احلرنة يف العني على ح ّد قوله يداين
رد ا ذوف يف اجلورر احلد  ،لما ّ
ي ون ّ
124
بيضاوان)) .
تصغري األمساء املبهمة (ذا وشية)
 – 1تصغري ذا
خيل مولوع تصغري ذا قد ت رقنا له ،م ّن مولوع إمالتها نان يستدعي ذنر مولوع تصغريرا .
يما ّ
ورذه إعادة موجزة ملولوع تصغريه  ،بدها ،أ ّن (ذا) اسم مبهم مب على حر ني ي جح أن
يدخله التصغري ول من ملا نان له شبه ابلحلارر من حيىل نان يثىن وجيمى ويوصو ويوصو به،
والتصغري وصو يف املعىن دخله التصغري نما دخله الوصو.125
وملا نان ذا خمال ا ،لألواه املتم نة ،خال وا بني تصغريه وتصغري املتم نة إذا اردت تصغري
املبهم ،ترنح ّأوله على حاله وودت يه ايه التصغري على ح ّمد وايدهتا يف املتم ن ،مهنا عالمة ال يُعره
املصغر منها إذ لو عُرك منها ي ون على تصغريه دليل ،ويلحق يف آخره ألو نالعوح من لم ّأوله،
تدل على ما نايح تدل عليه الضمة ،تقول يف ذا ذَ ّاي.126
وذا على حر ني ،لما صغرورا احتاجوا إىل حرف اثلىل ،ختوا بياه أخره لتمام بناه التصغري،
ول ن يلحب أن ايه التصغري ويدت اثيية ،واحلق أن تزاد اثلثة ،،ول نها يف امصل أحلقح اثلثة من (ذَ ّاي)
أصلها (ذيّيا) اجتمعح رال ايهات وذل مستثقل ،حذ وا إحده الياهات صارت ايه التصغري
اثيية.127قال سيبويهم (( ما ابل ايه التصغري اثيية يف ذا حني ح ّقرت قال ري يف امصل اثلثة ول نهم
حذ وا الياه حني اجتمعح الياهات وإمنا حذ ورا من ذييّا)).128وقال يها ابن طاررم ((وأمالتها العرب
ذاي حمذو ة
ذاي ا ذو ة خم ن يف التسمية هبا ذاك ،وقد ذنر يف تصغري املبهمة أ ّن ّ
طالبة ،لياه ّ
العني)).129
 -2تصغري ِشيَة
م
الش ية ب سر الشني و ت الياه مثل عدة مصدر وشى الثوب يشيه وشيا وشية ،مثل وعد
يعد وعدا وعم دة ،إذا حسنّه ومنقه وجعله ألواان.130وشية من امواه امل عتّلة وحصل إعتالهلا
ُ
حبذف مولى ال اه يها مثل عَدة ووية وشية إذا صغرت ،رددت ا ذوف ،قلحم وشيّة
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ووعيدة وي ون ووهنا على ( ـُ عَ يمل) مهنا على رالرة أحرف.131قال سيبويهم ((نما أيّ لو
ٍ
بشيه ليل منه وتدع
حقرت مش ية ،وعم َد ة ،مل تُلحقه ببناه ا قر الذك أصل بنا ه على رالرة أحرف
ما رو يه وذل قول رذا و ٍع نما تره  ...نما تقول ُوعيدة ووشية و تقول عُ ّد ية و شيية
ميّ تدع ما رو منه وتلحق به ما ليل منه)). 132قال السريايفم (( ونل ما اعتلّ من امواه
احتيج إىل حرف يزاد يه خوىل أن يعاد إليه الساق منه)). 133و:بى ابن طارر املتقدمني يقولم
(( ونذل لو ح ّق رت شية لقلح وشيّة)).134

النتائج








توصل البحىل إىل يتا ج مهمة ري م
ألقى البحىل الضوه على شخصية أط ب ر حممد بن أمحد بن طارر (ت580رـ) وسريته ،الذك
يعد واحدا ،من العلماه املغمورين ،الذين مل حيحلوا ابرتمام الدارسني ورعايتهم ،وبيان آرا ه الصوتية
والصر ية والنحوية ودراستها.
عول نثريا ،يف اتباعه على آراه النحاة واللغويني املتقدمني من البصريني
أابن البحىل أ ّن ابن طارر ّ
وال و يني أمثال عيسى بن عمر (ت 149رـ) وأط عمرو بن العاله (ت 156رـ) واخلليل بن
أمحد ال راريدك (ت 175رـ) وسيبويه (ت 180رـ) وعلي بن محزة ال سا ي (ت 189رـ) وأط
ونراي ال راه (ت 207رـ) وامخ ش اموس (ت 215رـ) وأط ويد اميصارك (ت 215رـ) وأط
عثمان املاوين (ت 249رـ) وامل د (ت 285رـ) ونايح آراه البصريني مولى عناية ورعاية ابن
طارر قد لقيح منه قبو  ،حسنا.
عرح ابن طارر ل ثري من املسا ل النحوية ،واملالحب أيه مل ي ن رد متابى مقوال العلماه ،وإمنا
نان يواون ويرد أحياان ،،ويوا ق أحياان ،أخره.
استشهد ابن طارر يف املباحىل النحوية ابلقرآن ال رْي متبعا ،يف ذل سنة من سبقوه من النحاة
واللغويني يف استشهادرم آبايت الذنر احل يم.
استشهد ابن طارر ابلشعر بش ل مست يا مستعينا ،بشعر يف استشهاداته.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني  ،وصلى هللا على سيدان حممد وآله ال يبني ال اررين.
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اهلوامش واملصادر
-1

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي( ،ت 659رـ) ،طبى
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ
ادينة ري ا بعة روخل1886 ،م ،249/1 ،وإيباه الرواة على أيباه النحاة ،أبو احلسني الق ي جال
الدين علي بن يوسو( ،املتوىف 577رـ) حتقيقم حممد أبو ال ضل ابراريم ،م بعة دار ال تا املصرية،
ال بعة ،1القاررة1952 ،م 188/4 ،و  ،189ترجته برقم (.)973

-2

الوايف ابلو يات ،صالن الدين خليل بن أيب بن عبد هللا الص دك (املتوىف 764رـ) ،ا ققم أمحد
امرانؤو وترني مص ى ،دار إحياه الجا بريوت ،عام النشرم 2000م ،عدد امجزاهم ،113/2 ،29
وردية العار ني أواه املهل ني وآاثر املصن ني ،البغدادك اواعيل ابشا (املتوىف 1339رـ) ،طبى بعناية ونالة
املعارف اجلليلة يف م بعتها البهية ،استايبول1951 ،م100/2 ،

-3

مع م امدابه املعروف إبرشاد امديا إىل معر ة امديا ،أبو عبد هللا شهاب الدين ايقوت بن عبد هللا
احلموك (املتوىف 626رـ) ،اعتىن بنسخه د .س ،مرجليو  ،م بعة رندية ،دار املشرأ ،بريوت.75/15 ،

-4

لسان امليزان ،أمحد بن علي بن ح ر أبو ال ضل العسقالين الشا عي ،الناشرم مهسسة امعلمي للم بوعات
بريوت ،ال بعة الثالثة ،1986 ،حتقيقم دا رة املعرف النحلامية – اهلند ،عدد امجزاهم . 48/5 ، 7

-5

طبقات النحاة واللغويني ،ابن شهبة تقي الدين ابن قالي امسدك الشا عي( ،املتوىف 851رـ) ،حتقيقم د.
حمسن غياح ،م بعة النعمان ،الن و امشرف1974 ،م ،ص40/

-6

اميساب ،أبو سعد السمعاين عبد ال رْي بن حممد بن منصور التميمي( ،املتوىف 562رـ) اعتىن بتصحيحه
والتعليق عليهم الشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين ،ال بعة ،1م بعة لل دا رة املعارف العثمايية،
1962م 256/1 ،رقم الججة (.)166

-7

مع م البلدان ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموك (املتوىفم 626رـ) ،الناشرم دار
صادر ،بريوت ،ال بعةم الثايية1995 ،م ،عدد امجزاهم .195/1 ،7

-8

البلغة يف :ريخ أ مة اللغة ،د الدين حممد بن يعقوب ال ريوو آابدك( ،املتوىف 817رـ) حتقيقم حممد
املصرك ،منشورات ووارة الثقا ة ،ال بعة اموىل ،دمشق1974 ،م ،ص.206/

-9

مع م البلدان ،شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموك.237/1 ،

-10

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي.249/1 ،
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-11

سورة امي ال 72/8

-12

سورةالتوبة 117/9
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-13

اميساب ،أبو سعد السمعاين عبد ال رْي بن حممد بن منصور التميمي 368/1 ،والججة برقم (.)259

-14

لسان العرب ،أبو ال ضل ،حممد بن م رم ،ابن منحلور اإل ريقى (املتوىفم 711رـ) ،الناشرم دار صادر
بريوت ،ال بعةم الثالثة 1414 -رـ ،عدد امجزاهم  ،334/1 ،15مادة (خ د ب): ،ج العروس من
الزبيدك (املتوىف 1205رـ) ،ا ققم
الرواأ ،أبو ال يا ،املل ّقا ارتضى َّ
حممد بن عبد ّ
جوارر القاموسّ ،
موعة من ا ققني ،الناشرم دار اهلداية ،337-336/2 ،مادة (خ د ب).

-15

لسان امليزان ،أمحد بن علي بن ح ر أبو ال ضل العسقالين الشا عي.48/5 ،

-16

البلغة يف :ريخ أ مة اللغة ،د الدين حممد بن يعقوب ال ريوو آابدك ،ص.206/

-17

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي ،249/1 ،وطبقات
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ
النحاة واللغويني ،ص.40/

-18

لسان امليزان ،أمحد بن علي بن ح ر أبو ال ضل العسقالين الشا عي. 49/5 ،

-19

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي (املتوىف 703ه)،
حتقيقم د .إحسان عباس ،يشر وتوويى دار الثقا ة ،بريوت.649/5 ،

-20

إيباه الرواة على أيباه النحاة ،أبو احلسني الق ي جال الدين علي بن يوسو.188/4 ،

-21

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي.649/5 ،

-22

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أط ب ر ،جالل الدين السيوطي (املتوىفم 911رـ)،
ا ققم حممد أبو ال ضل إبراريم ،الناشرم امل تبة العصرية  -لبنان  /صيدا ،عدد امجزاهم .28/1 ،2

-23

الدراسات اللغوية يف اميدلل (من م لى القرن السادس اهل رك ح منتصو القرن السابى اهل رك)
(عصر املراب ني واملوحدين) ،رلا عبد اجلليل ال يار ،منشورات ووارة الثقا ة واإلعالم ،دار الرشيد بغداد،
سلسلة دراسات (1980 ،)227م ،ص.46/

-24

إيباه الرواة على أيباه النحاة ،أبو احلسني الق ي جال الدين علي بن يوسو. 189/4 ،

-25

طبقات النحاة واللغويني ،ابن شهبة تقي الدين ابن قالي امسدك الشا عي ،ص.40/

-26

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أط ب ر ،جالل الدين السيوطي. 28/1 ،

-27

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي. 320/5 ،

-28

املصدر ي سه . 648/5

-29

الوايف ابلو يات ،صالن الدين خليل بن أيب بن عبد هللا الص دك. 113/2 ،
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-30

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أط ب ر ،جالل الدين السيوطي.28/1 ،

-31

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي249/1 ،
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-32

البلغة يف :ريخ أ مة اللغة ،د الدين حممد بن يعقوب ال ريوو آابدك ،ص.206/

-33

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي. 321/5 ،

-34

الوايف ابلو يات ،صالن الدين خليل بن أيب بن عبد هللا الص دك. 113/2 ،

-35

إيباه الرواة على أيباه النحاة ،أبو احلسني الق ي جال الدين علي بن يوسو.188/4 ،

-36

لسان امليزان ،أمحد بن علي بن ح ر أبو ال ضل العسقالين الشا عي.49/5 ،

-37

الصلة يف :ريخ أ مة اميد لل وعلما هم وحمدريهم ،أبو القاسم ابن بش وال خلو بن عبد املل ( ،املتوىف
578رـ) ع بنشره عزت الع ار احلسي 1955 ،م 404/2 ،برقم (.)913

-38

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أط ب ر ،جالل الدين السيوطي. 174/2 ،

-39

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي 664/2 ،برقم ()1848
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-40

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي. 648/5 ،

-41

امل رب من أشعار أرل املغرب ،أبو اخل اب بن دحية (ذك النسبني) عمر بن حسن( ،املتوىف 633رـ)
حتقيقم ابراريم امبيارك ود.حامد عبد احلميد ود .أمحد أمحد بدوك ،امل بعة اممريية ،القاررة1954 ،م،
ص ،200/وبغية الوعاة . 86/2

-42

أبو احلسني بن ال راوة وأرره يف النحو ،د .حممد ابراريم البنا ،دار بوسالمة لل باعة ،ال بعة ا وىل ،تويل1980 ،م،
ص.27/

-43

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي. 648/5 ،

-44

سورة الزخرف52 – 51 / 43

-45

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن ( ،املتوىف 180رـ) وهبامشه تقريرات ووبد من شرن أط
سعيد السريايف ،امل بعة ال ه اممريية ببو أ ،ال بعة اموىل1316 ،رـ.484/1 ،

-46

صلة الصلة ،رو ذيل للصلة البش والية يف تراجم أعالم اميدلل ،ابن الزبري أبو جع ر أمحد( ،املتوىف 087رـ)،
م تبة خيّا  ،بريوت ،ص 4/برقم (. )8

-47

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي. 648/5 ،

-48

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أط ب ر ،جالل الدين السيوطي. 28/1 ،
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-49

صلة الصلة ،ابن الزبري أبو جع ر أمحد ،ص 149 – 148/برقم (.)298

-50

و يات امعيان وأيباه أبناه الزمان ،أبو العباس مشل الدين أمحد بن حممد بن إبراريم بن أط ب ر ابن خل ان
ال م ي (املتوىفم 681رـ) ،ا ققم إحسان عباس ،الناشرم دار صادر – بريوت ،عدد امجزاهم ،7
 ، 335/3والذيل والت ملة .319/5

-51

البلغة يف :ريخ أ مة اللغة ،د الدين حممد بن يعقوب ال ريوو آابدك ،ص.164/

-52

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي . 320/5

-53

تنقي املباب يف شرن غواما ال تاب ،ابن خروف أبو احلسن علي بن حممد اإلشبيلي( ،املتوىف 609رـ)
دراسة وحتقيقم خلي ة حممد خلي ة ،ال بعة ،1منشورات نلية الدعوة اإلسالمية وجلنة احل اه على الجا
اإلسالمي ،طرابلل 1995م ،ص.5/

-54

املصدر ي سهم ص.57/

-55

أرر نتاب سيبويه يف حناة اميدلل وجهودرم يف شرحه ،أطروحة دنتوراه ،إعدادم حممد خلي ة الدانع،
إشرافم د .عبد هللا درويش1977 ،م ،ص.615/

-56

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أط ب ر ،جالل الدين السيوطي. 203/2 ،

-57

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي ،678/2 ،ترجته (.)1891
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-58

برانمج شيوخ الرعي  ،أبو احلسن علي بن حممد بن علي الرعي اإلشبيلي( ،املتوىف 666رـ ) حققهم إبراريم
شبون ،امل بعة اهلامشية ،دمشق1962 ،م ،ص.25/

-59

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي.678/2 ،
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-60

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل املرانشي . 648/5

-61

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي 702 ، 700/2 ،برقم
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ
(.)1785

-62

خزاية امدب ولا لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادك (املتوىفم 1093رـ) ،حتقيق وشرنم عبد
السالم حممد رارون ،الناشرم م تبة اخلا ي ،القاررة ،ال بعةم الرابعة1997 ،م ،عدد امجزاهم . 77/4 ،13

-63

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي.700-702/2 ،
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-64

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،عبد الرمحن بن أط ب ر ،جالل الدين السيوطي.431/1 ،

-65

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي 758/2 ،برقم ()1879
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ
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-66

البلغة يف :ريخ أ مة اللغة ،د الدين حممد بن يعقوب ال ريوو آابدك ،ص 122/برقم ()198

-67

نتاب الدراسات اللغوية يف ا يدلل ،رلا عبد اجلليل ال يار ،ص.211/

- 68

نتاب أبو احلسني بن ال راوة وأرره يف النحو ،حممد إبراريم البنا ،دار بو سالمة لل باعة والنشر والتوويى،
1980م ،ص.103/

-69

املصدر ي سهم ص.102/

-70

تنقي املباب يف شرن غواما ال تاب ،أبو احلسن ابن خروف علي بن حممد اإلشبيلي ،ص.61/

-71

املصدر ي سه م ص. 142/

-72

املصدر ي سه م ص 232 ، 214 ، 203/منه .

-73

املصدر ي سه م ص. 169/

-74

املصدر ي سه م ص. 239/

-75

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي249/1 ،
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-76

تنقي املباب يف شرن غواما ال تاب ،أبو احلسن ابن خروف علي بن حممد اإلشبيلي ،ص.12/

-77

املصدر ي سه م ص. 259/

-78

البلغة يف :ريخ أ مة اللغة ،د الدين حممد بن يعقوب ال ريوو آابدك ،ص. 75/

-79

نشو الحلنون عن أسامي ال تا وال نون ،حاجي خلي ة مص ى بن عبد هللا( ،املتوىف 1067رـ) طبى
بعناية ونالة املعارف اجلليلة ،ترنيا 1941،م.213/1 ،

-80

امابر أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا القضاعي البلنسي.249/1 ،
الت ملة ل تاب الصلة ،ابن ّ

-81

إيباه الرواة على أيباه النحاة ،أبو احلسني الق ي جال الدين علي بن يوسو. 189/4 ،

-82

لسان امليزان ،أمحد بن علي بن ح ر أبو ال ضل العسقالين الشا عي. 49/5 ،

-83

الذيل والت ملة ل تاط املوصول والصلة ،أبو عبد هللا ،حممد بن حممد ابن عبد املل
والوايف ابلو يات . 113/2

-84

البلغة يف :ريخ أ مة اللغة ،د الدين حممد بن يعقوب ال ريوو آابدك ،ص.206/

-85

يشخة النحو و:ريخ أشهر النحاة ،حممد ال ن اوك ،تعليق عبد العحليم الشناوك ،وحممد عبد الرمحن،
ال بعة1969 ،2م ،ص.197/
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-86

شرن شا ية ابن احلاجا ،امسجاابذك رلي الدين( ،املتوىف 688رـ) حتقيقم حممد يور احلسن وحممد
الز زاف وحممد حميي الدين عبد احلميد ،م بعة ح اوك ،القاررة.7 ، 1/1 ،

-87

شرن ابن عقيل على أل ية ابن مال  ،ابن عقيل هباه الدين عبد هللا العقيلي اهلمداين( ،املتوىف 769رـ)،
حتقيقم حممد حميي الدين عبد احلميد ،ال بعة الرابعة عشرة ،م بعة السعادة ،مصر 1964م.529/2 ،

-88

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن . 315/2 ،

-89

اإليصاف يف مسا ل اخلالف بني النحويني البصريني وال و يني ،أبو ال نات اميبارك نمال الدين عبد
الرمحن بن حممد( ،املتوىف 577رـ) ،حتقيقم حممد حميي الدين عبد احلميد ،م بعة ح اوك ،ال بعة،2
القاررة1953 ،م ،مسخلة ()59م ص.246/

-90

املقتضا ،أبو العباس حممد بن يزيد امل د( ،املتوىف 285رـ) حتقيقم حممد عبد اخلالق عحليمة ،القاررة
1386رـ.90/2 ،228/1 ،

-91

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن .273/2 ،

-92

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن .147/2 ،

-93

املقتضا ،أبو العباس حممد بن يزيد امل د ، 90/2 ،وينحلر  330/2منه .

-94

املصدر ي سه  ، 164/1وينحلر  228/1و  253منه .

-95

املنصو شرن ابن ج أبو ال ت عثمان النحوك (املتوىف 392رـ) ل تاب التصريو للماوين (أبو عثمان
النحوك البصرك (املتوىف 249رـ) ،حتقيقم إبراريم مص ى وعبد هللا أمني ،م بعة مص ى الباط ،ال بعة
اموىل1960 ،م.61/1 ،

-96

اإليصاف يف مسا ل اخلالف بني النحويني البصريني وال و يني ،أبو ال نات اميبارك نمال الدين،
ص.247/

-97

اخلصا ل ،أبو ال ت عثمان بن ج  ،الناشرم عامل ال تا بريوت ،حتقيقم حممد علي الن ار ،عدد
امجزاهم .68/3 ،3

-98

ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان حممد بن يوسو بن علي بن حيان أرري الدين اميدلسي
(املتوىف  745رـ) ،حتقيقم رجا عثمان حممد ،مراجعةم رمضان عبد التواب ،م تبة اخلا ي ابلقاررة،
ال بعةم1998 ،1م ،عدد امجزاهم .482/2 ،5

-99

شرن ال ا ية الشا ية ،أبو عبد هللا ابن مال جال الدين حممد بن مال ال ا ي( ،املتوىف 672رـ) حتقيقم علي حممد
معوح ،وعادل أمحد عبد املوجود ،منشورات حممد علي بيضون ،1 ،بريوت2000 ،م313/2 ،
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-100

مغ اللبيا عن نتا امعا ريا ،عبد هللا بن يوسو بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسو ،أبو حممد ،جال
الدين ،ابن رشام (املتوىفم 761رـ) ،ا ققم د .ماون املبارك  /حممد علي محد هللا ،دار ال ر دمشق،
ال بعةم السادسة.195/1 ،1985 ،

-101

موعة الشا ية من علمي الصرف واخل بشرن اجلاربردك (ت746رـ) وحاشية ابن جاعة ،عامل ال تا
بريوت153 -152/1 ،

-102

شرن ديوان ورري بن أط سلمى ،صنعه رعلا أمحد بن حيىي( ،ت 291رـ) دار ال تا املصرية ،القاررة،
1944م ،ص.78/

-103

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن . 273 ، 147/2 ،

-104

املصدر ي سه .33/2

-105

املصدر ي سه . 33/2

-106

سورة الرمحن .48/55

-107

سورة سبخ 16/ 34

-108

املقتضا ،أبو العباس حممد بن يزيد امل د. 234/1 ،

-109

ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان أرري الدين اميدلسي. 418/1 ،

-110

تنقي املباب يف شرن غواما ال تاب ،أبو احلسن ابن خروف علي بن حممد اإلشبيلي ،ص.345/

-111

الغوغاهم ال ّداب وري صغار اجلراه وشبه هبا سو ُاد الناس ،العقد ال ريد ،أبو عمر ،شهاب الدين أمحد بن حممد
بن عبد ربه ابن حبيا ابن حدير بن سامل املعروف اببن عبد ربه اميدلسي (املتوىفم 328رـ) ،الناشرم دار
ال تا العلمية – بريوت ،ال بعةم اموىل 1404 ،رـ ،عدد امجزاهم . 294/2 ،8

-112

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن . 10/2 ،

-113

املنصو شرن ابن ج أبو ال ت عثمان النحوك ل تاب التصريو للماوين (أبو عثمان النحوك البصرك.176/ 2 ،

-114

املقتضا ،أبو العباس حممد بن يزيد امل د. 268/2 ،

-115

امصول يف النحو ،أبو ب ر ابن السراج حممد بن سهيل البغدادك( ،ت316رـ) حتقيقم د .عبد احلسني
ال تلي ،م بعة سلمان امعحلمي ،بغداد1973 ،م. 88/2 ،

-116

املنصو شرن ابن ج أبو ال ت عثمان النحوك ل تاب التصريو للماوين (أبو عثمان النحوك البصرك،
.177 -176/2
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-117

ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان أرري الدين اميدلسي.113/1 ،

-118

ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان أرري الدين اميدلسي.114/1 ،

-119

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن . 80/2 ،

-120

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن . 190/2 ،

-121

املقتضا ،أبو العباس حممد بن يزيد امل د 232/1 ،و. 152/3

-122

شرن التصري على التولي على أل ية ابن مال اموررك خالد بن عبد هللا (ت 905رـ) وهبامشه حاشية
العالمة ايسني بن وين الدين العليمي ،م بعة عيسى الباط احلليب. 74/1 ،

-123

املنصو شرن ابن ج أبو ال ت عثمان النحوك ل تاب التصريو للماوين (أبو عثمان النحوك البصرك،
القا ل رو معروف بن عبد الرمحن ،أو ابن الرومي.148/2 ،64/1 ،

-124

املنصو شرن ابن ج أبو ال ت عثمان النحوك ل تاب التصريو للماوين (أبو عثمان النحوك البصرك2 ،
.149 -148/

-125

شرن امل صل ابن يعيش مو ق الدين يعيش بن علي بن يعيش احلليب( ،ت643رـ) عنيح ب بعه إدارة امل بعة
املنريية .139/5

-126

املقتضا ،أبو العباس حممد بن يزيد امل د 287/2 ،بتصرف .

-127

اإليصاف يف مسا ل اخلالف بني النحويني البصريني وال و يني ،أبو ال نات اميبارك نمال الدين.394/ 2 ،

-128

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن . 139/2 ،

-129

تنقي املباب يف شرن غواما ال تاب ،أبو احلسن ابن خروف علي بن حممد اإلشبيلي ،ص.361/

-130

شرن شا ية ابن احلاجا ،امسجاابذك رلي الدين( ،املتوىف 688رـ) حتقيقم حممد يور احلسن وحممد
الز زاف وحممد حميي الدين عبد احلميد ،م بعة ح اوك ،القاررة. 42/2 .

-131

حمالرات يف علم الصرف ،د .علي جابر املنصورك وعاله الدين راشم اخل اجي ،بيح احل مة بريوت ،ص.124/

-132

ال تاب ،سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن . 61/2 ،

-133

ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان أرري الدين اميدلسي.175/1 ،

-134

تنقي املباب يف شرن غواما ال تاب ،أبو احلسن ابن خروف علي بن حممد اإلشبيلي ،ص.364/
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