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 ُربنَا وابعث فیھم رسوال منھم یتلو ْ َ ْ ُْ ْ ِ ًِ ُ َ َِ ْ َ ْ َ َّ
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 وأمشل املصادر التراثية اليت وصلتنا
هو كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ملؤلفه العثماين التركي مصطفى بن عبد اهللا،  -

املعروف عند األتراك بكاتب جليب، وعند العرب حباجي خليفة، الذي بدأ تأليفه يف حلب الشهباء 
: م، وبيضه خبطه حىت مادة١٦٥٢/ هـ١٠٦٢تأليفه سنة م، وأمتّ ١٦٣٢/ هـ١٠٤٢سنة 

 كتاب، وأمساء حنو ١٥٠٠٠الدروس، مث اجتمع ستة رجال فأمتوا تبييضه، فشمل الكتاب أمساء 
  .  علم وفن٣٠٠ مؤلِّف، وبلغ عدد علومه وفنونه ٩٥٠٠

  ،  وحظي كشف الظنون باهتمام العلماء وعشاق الكتب قدميا وحديثاً    
،   ) م١٦٨٤/ هـ١٠٩٥ ت( اد عليه السيد احلسني العباسي النبهاين احلليب فاختصره وز -

  التذكار اجلامع لآلثار، : ومساه
   : ووضعت عليه ذيول كتب -

  . ) م١٦٨١/  هـ١٠٩٢ ت( حممد عزيت أفندي بوشنه زاده  :  أحدها 
    ) .م١٧٧٥/ هـ١١٨٩ت  ( إبراهيم الرومي العرجبي :  وثانيها
،  كتاب)  ٥٠٠٠  (الذي ضمن ذيله ) م ١٨٠٢/ هـ١٢١٧ت ( ف زاده  حني :  وثالثها

وقد أحلق فلوجل هذا الذيل بالد السادس من طبعته العربية اليت أصدرها يف ليبسيك مع ترمجة 
  . ) م١٨٥٨/ هـ١٢٧٥  (وسنة ) م ١٨٣٥/   هـ١٢٥١(بالالتينية، ما بني سنة 

 ت( صاحب املكتبة املشهورة يف املدينة املنورة  وأعد الذيل الرابع شيخ اإلسالم عارف حكمت 
   .ووصل فيه إىل حرف اجليم ) م ١٨٥٨/ هـ١٢٧٥

إيضاح :  ومسى ذيله )،  م١٩٢١/  هـ ١٣٣٩  ت  (إمساعيل باشا البغدادي  : واخلامس
  ، ، وهذا الذيل طبع يف جملدين مع كشف الظنون كتاب)  ١٩٠٠٠(، وضمنه  املكنون

هدية العارفني، الذي طبع مع كشف الظنون أيضاً يف : راجم املؤلفني هووللبغدادي كتاب يف ت
  ،  ) م١٩٤١  (طبعة جامعة إسطنبول سنة
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ومل تتوقف مسرية التذييل على كشف الظنون حيث ذيل عليه كلّ من إمساعيل صائب سنجر،  
د ، وحمم ، وعلي خريي ، وحممد بن مصطفى البكري ، وحممد الصادق النيفر ومجيل العظم

، وذيله خمطوط يف كتبة الغازي خسرو بك يف سراييفو عاصمة البوسنة  اخلاجني البوسنوي
  .واهلرسك

  ) :البيبلوغرافيا(حملة عن تطور علم الفهرسة       
 ... هو الكتاب الذي جتمع فيه الكتب...الفهرس بالكسر «:  عرف الزبيدي الفهرس بقوله

، ومجع  ابه فهرسةفهرس كت:  ا منه الفعل فقالوا وقد اشتقو...وليس بعريب حمض ولكنه معرب
  .   » الفهرس فهارس

أبرز ما توضحه  «وملا كانت الكتب هي اليت تسجل العلوم على اختالف أنواعها فإن      
 وتقسيم العلوم عرف منذ القدمي عند املصريني القدماء والبابليني  » الفهرسة هو تقسيم العلوم
، ومع تعدد العلوم وتفرع بعضها من   وطوروا هذا العلم وأضافوا إليهواليونانيني مث جاء العرب

بعض وكثرة الكتب املؤلفة فيها وحوهلا وانتشار حركة الترمجة من اللغات األخرى زادت احلاجة 
، فألفت فيه كتب عديدة  » باعتبارها مفتاح البحث والدرس والدراسة «إىل علم الفهرسة 

  :  مما وصلنا نذكر، و وصلنا بعضها وضاعت أخرى
    ) . هـ ٣٣٩  ت (كتاب إحصاء العلوم للفارايب -
    ) .هـ ٣٧٨  ت ( وكتاب مفاتيح العلوم للخوارزمي -
   . وكتاب جوامع العلوم البن فرجون -
   . ورسائل إخوان الصفاء جمهولة املؤلف -
   ) .هـ٤٢٨ ت ( ورسالة يف أقسام العلوم العقلية البن سينا -
بكتابه الفهرست الذي ألفه يف أواخر  )  هـ ٣٨٥ ت (هر هؤالء وهو ابن الندمي مث جاء أش* 

قدماً من هذه اليت سبقت بنحوه منحى جديداً يف التأليف ت القرن الرابع وهو كتاب يعترب أكثر
 غرضه إحصاء ...ربط تصنيف العلوم باألخبار اخلاصة حبياة املشتغلني بكل فرع منها«متثل يف 

املنقولة من األمم املختلفة واملؤلفة يف مجيع أنواع العلوم، يصفها ويبني مترمجيها أو الكتب العربية 
 وهذا املنهج الذي رسم  »  مؤلفيها، ويذكر طرفاً من تاريخ حيام وسريهم ويعني تاريخ وفام

  :  ، أشهرهم وحدد أكثر معامل هذا العلم هو الذي سار عليه كثري من املؤلفني يف عصور موالية
  . صاحب طبقات العلوم) ه  ٥٠٧ت( األبيوردي األديب  -
   . صاحب جامع العلوم )  هـ ٦٠٦  ت  ( وفخر الدين الرازي -
   .صاحب إخبار العلماء بأخبار احلكماء )  هـ ٦٤٦ ت  (والقفطي -
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   .صاحب طبقات األطباء )  هـ ٦٦٨ ت  (وابن أيب أصيبعة -
  . صاحب غرة التاج لغرة ديباج  ) هـ ٧١٠ ت  ( وقطب الدين الشريازي -

واستمرت كتب الفهرسة يف الظهور واستمر إثراء املكتبات ا وبرزت أكثر يف العصور     
 )  هـ ٩٦٨ ت ( طاش كربي زادة -  :  ، أشهرهم املتأخرة ملؤلفني مسلمني ومستشرقني

   .صاحب مفتاح السعادة ومصباح السيادة
 كشف الظنون يف أسامي الكتب والفنون، مع صاحب )  هـ ١٣٤٠ت (  وحاجي خليفة  -

الذي  )  هـ ١٣٤٠ ت  ( ذيله إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون إلمساعيل البغدادي
  ألف أيضاً هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني،

   ويوسف سركيس صاحب معجم املطبوعات العربية واملصرية  -
  .   وفؤاد سزكني صاحب تاريخ التراث العريب اإلسالمي .العربيةجامع التصانيف :  وكذلك -
صاحب تاريخ آداب اللغة  ) م ١٩٥٦ ت  (ومن املستشرقني نذكر األملاين كارل بروكلمان -

   .العربية
  ... واهلولندي فانديك إدوارد صاحب اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع -

   ) ١٨٦- ١٨٥/ ٣٩ارشيف ملتقى اهل احلديث 
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 ٩٤٠ / ه ٣٢٨  ت(  حممد بن بشار، أبو بكر االنباري حممد بن القاسم بنابن االنباري  وكان 

كان : من أعلم أهل زمانه باالدب واللغة، ومن أكثر الناس حفظا للشعر واالخبار، قيل:  )  م
.حيفظ ثلثمائة ألف شاهد يف القرآن
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 هجنفْ: العج ة أيهِيجنثابت احلايف من الرجالِ وفيه ع انُ بنسقَالَ ح ه وأمورهمطْعونة مشوةً يف خ

 :  
 ) ةهِيجنيف ع ا عاشمن ومن عاش... كِّدناملت هشيمن ع ظَفعلى ش (

  : علهج 
الرجل األمحق املَذر اللئيم احلَسب املُعجب بنفسه:  املُعلْهج 

  : بهر ع
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  : رقيقةُ البشرة ناصعةُ البياضِ قَالَ : وجاريةٌ عبهرةٌ ، للنرجِسِ ويقَالُ للياسمني اسم :  العبهر 
   ) ...قامت ترائيك قَواماً عبهراً  ( 

الناعم من كلِّ شيٍء:  العبهر 


  ه ٣٩٥ت ( احلسن بن عبد اهللا بن سهل   (.
اآلل والذرية ، األجر والثواب : (  من أفضل الكتب اليت تتعرض للفروق اللغوية مثل الفرق بني 

) إخل ....، األحد والواحد ، البشاشة وطالقة الوجه ، التكليم والكالم ، اليوم والنهار


 قفَر قَدو أَوبكَرِيسالَلٍ الْعاْإله نيابِ باْإلجيامِ ، فَقَال  ول ، : لْزاطالْبو قي الْحكُونُ في اماْإللْز
عمل في غَيرِه فَهو واْإلجياب الَ يستعمل إِالَّ فيما هو حق ، فَإِن است. أَلْزمته الْحق والْباطل : يقَال 

  اماْإللْز بِه ادرالْمو ، ازجم.  
 اهاْإلكْرو ارباْإلج :  

اْإلجبار واْإلكْراه هما الْحمل علَى الشيِء قَهرا ، واْإللْزام قَد يكُونُ بِالْقَهرِ وهو ما يسمى بِاْإللْزامِ 
  ) .١٨٣/ ٦املوسوعة الفقهية الكويتية (د يكُونُ بِدونِه الْحسي ، وقَ



احملكم واحمليط األعظم

ه ٤٥٨ت (  علي بن امساعيل ابن سيده (
كان باملشرق لغوي (( :  للغوي يقول عبد اهللا حممد بن احلسن بن أيب زرارة ا أيبروي عن 

، فاملشرقي أبو العالء التنوخي  وباملغرب لغوي يف عصر واحد ومل يكن هلما ثالث ومها ضريران
، أملى من صدره كتاب احملكم  باملعرة، واملغريب ابن سيده األندلسي، وابن سيده أعلم من املعري

معجم خبار وتراجم أندلسية مستخرجة من ا( .))  ثالثني جملداً، وما يف كتب اللغة أحسن منه
   ) ١/١٠٩السفر للسلفي 
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،  ، أبو الفضل حممد بن مكرم بن على)   م١٣١١ / ه ٧١١ ت (ابن منظور  :املؤلف      

ولد مبصر  ، ، صاحب  االمام اللغوى احلجة  االنصاري الرويفعى االفريقىمجال الدين ابن منظور
وعاد إىل مصر فتوىف فيها، وقد ترك .مث ويل القضاء يف طرابلس ، م يف ديوان االنشاء بالقاهرةوخد
  .حنو مخسمائة جملد، وعمي يف آخر عمره خبطه

  .كان مغرى باختصار كتب االدب املطولة: قال ابن حجر
  .ال أعرف يف كتب االدب شيئا إال وقد اختصره:  وقال الصفدى

  : أشهر كتبه 
   : ، فكاد يغين عنها مجيعا ه أمهات كتب اللغةي عشرون جملدا، مجع ف ،  ط-رب لسان الع -
   .  جزءا١٢)   ط-خمتار االغاىن   (-
   .  خ-خمتصر مفردات ابن البيطار  - 
سرور النفس مبدارك ( أدب، وهو اجلزء االول من كتابه  ، ط- نثار االزهار يف الليل والنهار  - 

فصل اخلطاب يف مدارك احلواس اخلمس (دين، هذب فيهما كتاب يف جمل)   خ-احلواس اخلمس 
  .المحد بن يوسف التيفاشى) الويل االلباب

   .  اختصر به ذخرية ابن بسام ،  خ-لطائف الذخرية  -
   .  خ-خمتصر تاريخ دمشق البن عساكر  - 

   . خ-خمتصر تاريخ بغداد للسمعاين  -
   .  خ-اختصار كتاب احليوان للجاحظ - 

   .جزآن صغريان)  ط-أخبار أىب نواس   (-
  )   خ-خمتصر أخبار املذاكرة ونشوار احملاضرة ( و 
   .  خ-املنتخب واملختار يف النوادر واالشعار   -
   ) ١٠٨/ ٧األعالم للزركلي ، ( . 










PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٣










































PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٤








































PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٥


































PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٦









كتاب العني   
   

أيب عبد الرمحن ، فراهيدي ال
اخلليل بن أمحد 

٨

 لغات القبائل الواردة يف 
  القرآن الكرمي

أبو عبيد القاسم بن سالّم 
  )هـ٢٢٤ ت(البغدادي 

  

مجهرة اللغة  
   

ابن دريد حممد بن احلسن بن دريد 
  )  ه٣٢١ ت( االزدي

  

ت  ( بن دريد  حممد بن احلسنا  االشتقاق
  ) ه ٣٢١

  

البغدادي أبو علي إمساعيل بن   األمايل يف لغة العرب
   ) هـ٣٥٦ ت( القاسم القايل 

  

 إمساعيل ابن عباد بن  ،الطالقاين   احمليط يف اللغة 
  )  ه ٣٥٨ت  ( العباس

  

تصحيفات احملدثني  
   

احلسن بن عبد اهللا بن ، العسكري 
  ) ه ٣٨٢ ت(سعيد أبو أمحد

  

 ت( عثمان بن جين املوصلي     املبهج 
  ) ه ٣٩٢

  

٣٩٥  تأبو هالل العسكري 
  هـ 

  

هـ٣٩٥ ت(  معجم مقاييس اللغة(     

 ه ٤٥٨ت  (  ابن سيده  احملكم واحمليط األعظم  (    

 بن سيدها   املخصص     

 أبو عبيد  العزيز عبد اهللا بن عبدمعجم ما استعجم من أمساء   
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)  ه ٤٨٧ ت(البكري د واملواضعالبال
درة الغواص يف أوهام اخلواص  

  
القاسم بن علي بن حممد  احلريري

  ) ه ٥١٥ت ( 
  

أساس البالغةالزخمشري         
الزخمشري     الفائق يف غريب احلديث ،  
 يف علم  نزهة األعني النواظر

  الوجوه والنظائر
  بن علي  عبد الرمحن بن اجلوزيا
  )  ه ٥٩٧ت  (

١

 النهاية يف غريب احلديث 
  واألثر

أبو السعادات املبارك  ،   اجلزري
  )  ه ٦٠٦ت ( بن حممد 



خمتار الصحاح   
    

حممد بن أيب بكر بن  ، الرازي
  ) ه ٦٦٦ت ( عبدالقادر 

١

ذيب األمساء واللغات  
  

للعالمة أىب زكريا حميي الدين بن 
   ) هـ٦٧٦ ت( ، شرف النووي

  

ت ( حممد بن مكرم  بن منظورا
  )  ه ٧١١

  

 املصباح املنري يف غريب الشرح
  للرافعي الكبري 

 أمحد بن حممد بن علي  ،  املقري
  .  )هـ٧٧٠ت(

  

ت  (علي بن حممد اجلرجاين  التعريفات 
  )  ه ٨١٦

  

ت (  حممد بن يعقوبالفريوزآبادي   القاموس احمليط
   ) ه ٨١٧



 معجم مقاليد العلوم يف احلدود
  والرسوم

أبو الفضل عبد الرمحن  السيوطي
  )  ه ٩١١ت ( جالل الدين 




  

ي قاسم بن عبد اهللا بن أمري عل
    ) هـ٩٧٨ ت (



 كتاب الكليات معجم يف 
  املصطلحات والفروق اللغوية 

 أبو البقاء أيوب بن  ، احلسيين
 ت (أبو البقاء، موسى الكفوي

  ) ه  ١٠٩٤

١
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 ٦٨

حممد عبد الرؤوف ، املناوي  التوقيف على مهمات التعاريف  
اجليم  

   
أبو عمرو إسحاق بن  ،  الشيباين

  مرار


 احلدود األنيقة والتعريفات
  الدقيقة

زكريا بن حممد بن  ، األنصاري
  زكريا أبو حيىي
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   - ب- لشعبة البحث الصفي

  : على كل طالب وحسب التسلسل الصفي دراسة كتاب من الكتب اآلتية وتقدمي ملخص بذلك
 املؤلف   الكتاب  
 حممد بن السيد حسن  الراموز على الصحاح   
 الزاهر يف غريب ألفاظ 

  الشافعي
حممد بن أمحد بن األزهر  األزهري

  اهلروي أبو منصور


أبو بكر حممد بن القاسم األنباري  الزاهر ىف معاىن كلمات الناس  
الصاغاين  العباب الزاخر   
 ذيب اللغة   

   
١٥  محد األزهريأبو منصور حممد بن أ

 دستور العلماء أو جامع 
  العلوم يف اصطالحات الفنون

القاضي عبد رب النيب بن عبد 
  رب الرسول األمحد نكري

٤  

الفروق اللغوية    
سهم األحلاظ يف وهم األلفاظ    
 سعدي أبو جيب   القاموس الفقهي   

الكرت اللغوي     
 تاج العروس من جواهر 

  القاموس
  

حممد بن حممد بن عبد  ،  الزبيدي
   )  ه ١٢٠٥ت ( الرزاق احلسيين 

  
٤٠





 املصطلح العلمي بني التأصيل 
  والتجديد

  إدريس نقوري. د

 املصطلح العلمي بني الصياغة 
  والتداول

  حممد ساخي . د 
  حممد نايت احلاج. د 



املطلع على أبواب الفقه  
   

حممد بن أيب الفتح   ، البعلي
  احلنبلي أبو عبد اهللا



 املعجم الوسيط  
  

 إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات 
ـ حامد عبد القادر ـ حممد 
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  النجار
 حممد رواس قلعجي، حامد صادق

قنييب


معجم الفرائد القرآنية     
معرفة الضاد من الظاء    
صطلح املعجم وامل  

  بني االختالف واالئتالف
  سعيد اخلالدي.د

املوسوعة العربية العاملية   
  

أول وأضخم عمل من نوعه 
وحجمه ومنهجه يف تاريخ الثقافة 

  .العربية اإلسالمية
عمل موسوعي ضخم اعتمد يف 

بعض أجزائه على النسخة الدولية 
من دائرة املعارف العاملية 

World Book 
International.   

ارك يف إجنازه أكثر من ألف عامل، ش
ومؤلف، ومترجم، وحمرر، 

ومراجع علمي ولغوي، وخمرج 
فين، ومستشار، ومؤسسة من مجيع 

  .البالد العربية



الشيخ حممد حسن  ،  بكائي   ترتيب اصالح املنطق    


 تعريفات ومصطلحات فقهية 
  يف لغة معاصرة

عبد العزيز عزت عبد اجلليل . د
  حسن

  

 حرب املصطلحات      
حصر حرف الظاء      
 العاطفة" الواو "  معاين  

بني االصطالح املعنوي 
    أمحد كروم . د
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  والتقعيد اللغوي األصويل
وليد بن راشد السعيدان    





    علي القامسي. د

 مركز نون للدراسات
  واألحباث القرآنية 

    األستاذ باسم البسومي

 القاسم بن سالم اهلروي أبو عبيد  غريب احلديث    
غريب احلديث   

   
أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن 

  ابن اجلوزي حممد 
  

اْءبِياء اَألناين أَمسعم      
 قاموس عريب (قاموس احملدث

  )إنكليزي
    

 قاموس فرنسي عريب اتكليزي      
 نزهة األعني النواظر يف علم

  الوجوه والنظائر
مجال الدين أيب الفرج عبد الرمحن 

  بن اجلوزي
  

 جنعة الرائد وشرعة الوارد يف
  املترادف واملتوارد

    إبراهيم اليازجي

 تحي أمنيحممد ف.  د  قاموس املصطلحات العسكرية     
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ا أحوال التراكيب العربية من اإلعراب والبناء وغريمها النحو هو علم بقوانني يعرف  
   

وقيل علم بأصول يعرف ا صحة الكالم وفساده
نحو علم يعرف به أحوال الكلم من حيث اإلعاللوقيل ال

















  : سعيد البصري  يقول 

  ) مل يلحن  واملرء تكرمه إذا...النحو يبسط من لسان األلكن ( 
) فأجلها عندي مقيم األلسن ...وإذا طلبت من العلوم أجلها ( 


 أربعني )  ه ١٩٤ت  ( يروى عن علي بن املبارك األمحركان مسحل :  قال أبو بكر بن األنباري
. ألف بيت شاهداً يف النحو
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وهو 

، إمام النحويني البصريني ، ومسي سيبويه ؛ ألن وجنتيه كأما تفاحتان ، وكان يف غاية اجلمال 
  .رائحة التفاح : ومعىن سيبويه 











، ))   ركبت البحر (( : أ عليه كتاب سيبويه ، يقول له كان املُبرد إذا أراد إنسانٌ أنْ يقرو

  .تعظيماً له ، واستعظاماً ملا فيه 
) أراد أنْ يعمل كتاباً كبرياً يف النحو بعد كتاب سيبويه ، فليستحي من :  وكان املازين ، يقول 

  

 كان أعلم املتقدمني واملتأخرين بالنحو، ومل يوضع : (( بقوله ذكر ابن خلكان عن سيبويه    و 
  ،  ) ٤٦٣/ ٣وفيات األعيان  )) ( فيه مثل كتابه

، ومجيع كتب الناس عليه   مثله مل يكتب الناس يف النحو كتاباً (( : وذكره اجلاحظ يوماً فقال
. ) ٤٦٣/ ٣وفيات األعيان  )) (عيال

  قال أبو الطيب 
ي وال صاحباه عن اخلليل شيئاً من اللغة ألنه مل يكن فيها مثلهم ولكن األصمعي  ومل حيك األصمع

وأخذَ النحو عن اخلليل مجاعةٌ مل يكن فيهم وال يف وكان اخلليل أسن منه قد حكى عنه حكايات 
قران  ( مساه غريهم من الناس مثلُ سيبويه وهو أعلم الناس بالنحو بعد اخلليل وألّف كتابه الذي 

 وعقد أبوابه بلفظه ولفظ اخلليل ) لنحوا
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)  م٧٩٣ / ه١٧٧  ت( عبد احلميد بن عبد ايد

وكان  مقدمي حنويي أهل البصرة  نم )  ه ١٤٩ت  ( وعيسى بن عمر الثقفي البكر
 ، )   م٧٣٥ / ه ١١٧ ت ( نحويال  ، احلضرمي الزيادي عبد اهللا بن أيب إسحاقأخذه من  

 ،  أبو عبد الرمحنأخذ اخلليل بن أمحد عيسى بن عمر الثقفيوعن . وغريه
أبو طاهر املقرئ٧٩والفهرست  ،  ٤/ ١ ، أخبار النحويني ، 




















 ويسد مسده ، ومواضع حذف ،

( صل ياملبتدأ أو تعمل فيه احلروف العاملة عمل الفعل ، وما يت ، واملبتدأ ، والداللة عليهما اخلرب
  . وأحوال املبتدأ واخلرب وما جيوز فيهما بعد هذه احلروف ) إن واخواا 
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النداء ، والندبة ، واإلختصاص :  النوع الثاين من األمساء وهو ما جاء فيه اإلعراب والبناء مثل -
 حذف ألواخرها ، أو للزوائد فيها وهو ما اجلاري جمرى النداء وما يصيب هذه األمساء من، 

   . - الترخيم -يسمى 
 ال النافية للجنس ، وما يلحقه من حبوث يف احوال إمسها وتوابعه ، او حنوها ، وما تعاورته -

  . عراب والبناء والرفع ، والنصب حالتا اإل
  .  اإلستثناء واحواله -
  . و للرفع ، أو للنصب او هلما ، وللجر اظها للرفع فقط ، اف الضمائر واحواهلا وتعني ال-
  .  الفعل املضارع وأحواله -
عليها من ختفيف او أ  احلرف والعامل منها يف الفعل واإلسم ، وهي إن وأخواا ، وما يطر-

  ، تثقيل أو إمهال ، وما كان مشتركاً بني اإلسم والفعل ، وحروف العطف والتسوية يف اإلستفهام 
فخصص لألبنية املفردة غري الداخلة يف اجلملة وما يقع فيها من تغيريات عن  :  اما اجلزء الثاين-

   . األصل ، ومادته فيها صرفية ضمنها بباب اإلدغام 
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هدى : قيق حت.   شرح أبيات سيبويه ما ينصرف وما ال ينصرف، اج  الزج -
١٩٩٤  ( ثانية القاهرة/قراعة ط

 : قيق حت) . هـ ٣٣٨ ت ( ألىب جعفر أمحد بن حممد النحاس -) املختصر(شرح أبيات سيبويه 
. ) ١٩٧٤  /هـ١٣٩٤ ( ،١ط، حلب ، املكتبة العربية ، أمحد خطاب 

عامل الكتب  زهري غازي زاهد: قيقرح أبيات سيبويه، أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس ، حتش ،
  .  )  د ت ط( ،  مكتبة النهضة العربية، بريوت-
أبو حممد ، يوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد اهللا : لسريايف ل. ) شرح أبيات سيبويه  ( -

طه عبد الرؤوف سعد ، :  هاشم ، راجعه حممد علي الريح: حتقيق ) هـ ٣٨٥: ت ( املرزبان 
.م ١٩٧٤ ، ١القاهرة دار الفكر ، مكتبة الكليات األزهرية ، ط

حممد علي /  حتقيق د ،ليوسف بن عبد اهللا بن أيب سعيد السريايف) شرح أبيات سيبويه  ( -
.م١٩٧٩، دار املأمون للتراث دمشق  سلطاين

 ت ( دي  هللا حممد بن عبد اهللا اللغوي اخلطيب البغداأبو عبد ا:  إلسكايفل ) شرح أبيات سيبويه(
.) ه  ٤٢١

 األعلم ، أبو احلجاج ، يوسف بن سليمان بن : الشنتمري
حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات ، ) هـ ٤٧٦: ت ( عيسى ، 

  

بصري املذهب يف النحو ، حيث نشأ على دراسة النحو   وكان الزخمشري
البصري ، فتعلق به وخدمه ، وألف كتابا يف شرح أبيات سيبويه ، وهو أمر ليس باهلني ، فكان 

 والسالطني لنيل مكانة تليق حباله مثلما فعل مع الزخمشري يفتخر به ، بل ويتوسل به عند الوزراء
:نظام امللك 


حممد بن علي بن حممد أبو عبد اهللا األنصاري املالقي األندلسي املعروف بالشلوبيين :  الشلوبيين -

شرح أبيات سيبويه يف .  تكميل شرح شيخه ابن عصفور على اجلزوليةله)  ه  ٦٦٠ ت(الصغري 
  .النحو

(    منها سنة ربيع بن حممد عفيف الدين الكويف له شرح أبيات سيبويه فرغ:  عفيف الكويف - 
. شرح مقصورة ابن دريد. )  ه ٦٩٦

  ة اآلدابأستاذ العلوم اللغوية املساعد بكلي دكتور عالء إمساعيل احلمزاويال كتب  -  
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   ) دراسة وصفية حتليلية يف كتاب سيبويه اجلملة الدنيا واجلملة املوسعة(  بعنوان كتاباً جامعة املنيا
 املنهج الوصفي يف ( : وكتب الدكتور نوزاد حسن امحد رسالة دكتوراه عن سيبويه بعنوان 

  . )  م ٢٠٠٦ -طبعة دار دجلة ) كتاب سيبويه 
: (  اهللا حسني دزه يي ، رسالة دكتوراه عن سيبويه بعنوان    وكتبت الدكتورة دخلوش جار

  ) .  م ٢٠٠٦ -طبعة دار دجلة ) الداليل يف كتاب سيبويه البحث 
 أبوزكرياء، املعروف   حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلميالفراء: ومن علماء النحو 

كان .النحو واللغة وفنون االدبإمام الكوفيني، وأعلمهم ب:  )   م٨٢٢ / ه ٢٠٧  ت( بالفراء
( . )) الفراء ما كانت اللغة  لوال (( : ومن كالم ثعلب ،  الفراء أمري املؤمنني يف النحو:  يقال

   .  )١٤٥/ ٨األعالم ، 


فروح ورحيان { حنو املقتضب وهو أن جيتمعا يف أصل االشتقاق ويسمى : جتنيس اإلشتقاق } {
.} وجهت وجهي } { يم فأقم وجهك للدين الق

فاعالت مفْتعلُن مرتان ، وإِنما سمي مقْتضباً ؛ الَءنه اقْتضب : املُقْتضب من الشعرِ ، وهو 
 عشر من العروضِ ،قُطع ، وهو البحر الثّالثَ: مفعوالت وهو اجلُزُء الثّالثُ من البيت ، أَي 


، ) قَضب : ج ( طَرِياً ، وهي الفصفصةُ ) ما أُكلَ من النبات املُقْتضبِ غَضاً : ( القَضبةُ ) و ( 

.بفتح فسكون 
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ه ٣٣٧ ت ( ، اسم عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي، أبو القالزجاجي  / 
  : ومن سرية الزجاجي العلمية ما يلي  ، شيخ العربية يف عصره:  )   م٩٤٩

نسبته إىل أيب ) من بالد الشام(ولد يف اوند، ونشأ يف بغداد، وسكن دمشق وتويف يف طربية 
  . إسحاق الزجاج

يف )   خ-ر الزاه (و )   ط- االيضاح يف علل النحو  (و )   ط- اجلمل الكربى (كتاب له 
 رسالة يف   )  خ-شرح خطبة أدب الكاتب  (، و )   خ-م للمازين شرح االلف والال (اللغة، و 

 (و )   ط-الالمات  (، و )  ط- االمايل  (يف القوايف، و )  املخترع (خزانة املنوين مبكناس، و 
  )  ط-االبدال واملعاقبة والنظائر  (و )  جمالس العلماء (طبع باسم )  االس
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  : الكتاب مناذج على منهج 
  : مجل األلفات 

   وهي اثنان وعشرون ألفا 
 ألف وصل وألف قطع وألف سنخ وهو أصل وألف استفهام وألف استخبار وألف التثنية يف حال 

الرفع وألف الضمري وألف اخلروج والترمن وألف تكون عوضا من النون اخلفيفة وألف النفس 
عطية وألف تكون بدال من الواو وألف التوبيخ وألف التأنيث وألف التعريف وألف اجليئة وألف ال

وألف تكون مع الالم وألف اإلقحام وألف اإلحلاق بعد الواو وتسمى ألف الوصل وألف التعجب 
  وألف التقرير وألف التحقيق واإلجياب وألف التنبيه 

  :ألف الوصل  
اهللا استودع (( و  )) استغفر اهللا: ((  يف ابتدائكها مكسورة أبدا حنو قوهلم 

  :مجل التاءات   
  :  وهي مخس عشرة 
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 وتاء خماطبة ،  وتاء خماطبة املذكر ، وتاء النفس، وتاء فعل املؤنث ، وتاء التأنيث ، تاء سنخ
وتاء تكون بدال من ، وتاء وصل ،  وهي مصروفة يف كل وجه  ،  وتاء تشبه تاء التأنيث ، املؤنث
، وتاء تكون بدال من الواو ، اء تكون بدال من الدال وت، وتاء تكون بدال من السني ، األلف 

  .  يف بعض اللغات  ، وتاء تكون بدال من الصاد، وتاء زائدة يف الفعل املستقبل ، وتاء القسم 
  :تاء السنخ  

 مثل التاء يف التمر والتني وأشباه ذلك مما ال يسقط منه
  : مجل الالمات  

    :  وهي ثالثون الماً
والم النداء ، والم االستثغاثة ، والم اجلحود ،  والم كي  ،  والم اخلرب ، والم األمر ، ة الم الصف

والم الشرط ، والم التأكيد ، والم الوعيد ، والم القسم ،  والم يف موضع إال  ، والم التعجب، 
، والم يف موضع على ، والم يف موضع عن ، والم جواب القسم ، والم الذم ، والم املدح ، 

والم جواب لوال ، والم الطرح ، والم يف موضع الفاء ، والم يف موضع أن ، والم يف موضع إىل 
والم ، والم اإلقحام ، والم التعريف ، السنخ والم ، والم جواب االستفهام ، والم االستفهام ، 

والم منقولة، والم التغليظ ، العماد 
   : مجل الواوات 
  : وهي عشرة 

واو النداء   و ، واو قسم و، واو يف معىن رب  و، واو عطف  و، واو استئناف   و ،  واو سنخ
واو يف  و، واو تتحول ياء و، واو تتحول أو  و، واو ضمري  و، واو إعراب  و، واو إقحام  و، 

واو معلولة تقع يف األمساء واألفعال و، موضع بل 
  واو اإلقحام :  
معناه يصدون والواو فيه ) كفروا ويصدون عن سبيل اهللا إن الذين ( مثل قول اهللا عز و جل  

معناه آتينا موسى وهارون الفرقان ) ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ( واو إقحام ومثله 
    . ضياء ال موضع الواو ههنا إال أا أدخلت حشواً

  :  ومنه قول امرئ القيس 
 بطن خبت ذي قفاف عقنقل  بنا...فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى         


    :تفسري مجل اهلاءات 
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، هاء الضمري  و، هاء الترقيق  و ، هاء التنبيه  و ، وهاء استراحة وتبيني، هاء سنخ :  وهي عشرة
، وهاء تتحول تاء ، وهاء تقع على املذكر واملؤنث ، وهاء التأنيث  ، التفخيم  و ، هاء املبالغة  و

   . هاء األمر  و ، وهاء الوصل ، وهاء تكون يف نعت املذكر 
  : فهاء السنخ 

 هاء الوجه وهاء الشبه والسفه ليست تتغري على كل حال





















  : ألفية ابن مالك 

ين، أبو عبد  الطائي اجلياحممد بن عبد اهللا، ابن مالك )  م١٢٧٤ / ه ٦٧٢  ت)  ( ابن مالك  (
  .أحد االئمة يف علوم العربية: اهللا، مجال الدين

  .وانتقل إىل دمشق فتويف فيها) باالندلس(ولد يف جيان 
الد )  خ-شرحه له (حنو، و )  ط-تسهيل الفوائد (يف النحو، وله )  ط- االلفية (أشهر كتبه 

  ). أوقاف٢١٣(، يف الرباط  االول منه
أرجوزة يف حنو ثالثة آالف )   ط-الكافية الشافية  (و )  عربالضرب يف معرفة لسان ال (و 

)   ط-المية االفعال  (حنو، و )   خ-سبك املنظوم وفك املختوم  (و )   ط-شرحها  (بيت، و 
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صرف، و )   خ-إجياز التعريف  (، و  ، وشرحها رسالة)   خ- عدة احلافظ وعمدة الالفظ  (و 
 فيه  )   خ- جمموع  (و )   ط-العالم مبثلث الكالم إكمال ا (و )   ط-التوضيح شواهد  (

 (و )   خ-العروض  (، و  منظومة)   ط-حتفة املودود يف املقصور واملمدود  (، و   رسائل١٠
  (، قصيدة من حبر البسيط على روي الظاء املفتوحة)   خ-االعتضاد يف الفرق بني الظاء والضاد 

   ) .٢٣٣/ ٦، األعالم ، الزركلي 
بن عبد اهللا بن حممد القرشي عبد اهللا بن عبد الرمحن )   م١٣٦٧/  ه ٧٦٩ ت (قيل ابن ع

  :  ي، اء الدين ابن عقيلمشاهلا
كان بعض أسالفه و ، مولده ووفاته يف القاهرةو  ،من نسل عقيل ابن أيب طالب  ،من أئمة النحاة

، فعرفه  ولد ا عبد اهللا، ولعلهم انتقلوا من إحدا مها إىل مصر، ف يقيمون يف مهذان أو آمد
  . البالسي مث املصري)  أو اآلمدي (مترمجوه باهلمذاين 

   ) . ٩٦/ ٤األعالم ، الزركلي ،  ( .ابن عقيلما حتت أدمي السماء أحنى من :  قال ابن حيان
   :  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  -

حممد : احملقق  ) هـ٧٦٩  ت(صري  ابن عقيل ، عبد اهللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين امل
، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة السحار   القاهرة-  دار التراث  ، حميي الدين عبد احلميد

نحة م: ، وأول جملدين ، مذيالن حباشية   م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠العشرون : الطبعة  ، وشركاه
   . اجلليل، بتحقيق شرح ابن عقيل

  وأتقن العربية ففاق ) م  /               ه- ٧٠٨ (ن هشام عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا ب -
األقران ومل يبق له نظري فيها وصنف مغىن اللبيب وهو كتاب مل يؤلف ىف بابه مثله واشتهر يف 

حياته وله تعليق على ألفية بن مالك

   : ألنصاريبن هشام ا ا-

،  ومعه كتاب عدة السالك إيل حتقيق أوضح املسالك - شرح ألفية بن مالك أوضح املسالك إيل 
 - هـ ١٤٢٠ - املكتبة العصرية صيدا بريوت - حممد حمي الدين عبد احلميد : تأليف الشيخ 

 احلمد هللا رب العاملني ،  بسم اهللا الرمحن الرحيم: ((  وجاء يف مقدمة الكتاب  . .١٩٩٩
والصالة والسالم اَألمتَّان األكْمالَن على سيدنا حممد خامت النبيني وإمام املتقني قائد الغر احملَجلني 

 ضيِناألروات ومام السالماً دائمني بدوصحبه أمجعني صالةً وسوعلى آله و  
والصالَة والسالمِ على أشرف  ومنشىء اخللق ومعدمه هد ِهللا مستحق احلمد وملُهم أما بعد مح

 أصحابهلَى آله وعه ويفصخليله وه ونبي حممد هأعظمه املنعوت بأحسن اخلُلُق ومأكْراخللق و
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وأحزابه وأحبابه فإن كتاب اخلالصة األلفية يف علم العربية نظْم اإلمام العالمة مجال الدين أيب عبد 
غري أنه إلفراط  )  كتاب صغر حجماً وغَزر علماً( - رمحه اهللا - ي اهللا حممد بن مالك الطائ

وقد أسعفت طالبيه مبختصر يدانيه وتوضيح يسايره ويباريه ، اإلجياز قد كاد يعد من مجلة األلْغاز 
موارده وأعقل به وأحلُّ به ألفاظه وأوضح معانيه وأحلِّلُ به تراكيبه وأَنقح مبانيه وأعذب به 

ى منه مسألة من شاهد أر متثيل ولارده أخوأو  ش قْدن مل آلُ رمبا أشري فيه إىل خالف أوتعليل و
أوضح املسالك إىل ألفية : ( مسيته  و، جهداً يف توضيحه وذيبه ورمبا خالفته يف تفصيله وترتيبه 

صمةَ مما يصم ال رب غريه والَ مأمول إال خيره عليه توكلت باهللا أعتصم وأسأله الع و) ابن مالك 
   ) ١٠/ ١اوضح املسالك   ( وإليه أنيب

 دار -  ألفية بن مالك ومعه شرح الشواهد للعيين ى حاشية الصبان علي شرح األمشوين عل -
    .-إحياء الكتب العربية عيسي البايب احلليب وشركاه 

قبل  (  الزمردي الشيخ مشس الدين بن الصائغ احلنفي النحويبن علي ن عبد الرمحن  حممد ب-
، وبرع يف اللغة والنحو ، كثري االستحضار،  ، واشتغل بالعلم)      م -/            ه - ٧١٦

  .، دمث األخالق فاضالً بارعاً حسن النظم والنثر، قوي البادرة
، يف غاية احلسن واجلمع "ألفية بن مالكشرح "، "شرح املشارق يف احلديث: " وله من التصانيف

 ) ١١٥/ ١بغية الوعاة يف طبقات النحاة  ( واالختصار،
 الراعي األندلسي ، النحوي أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد بن إمساعيل األندلسي النحوي -

واألصول  واشتغل يف الفقه )  ه ٨٥٣ت (ولد بغرناطة . الشهري بالراعي امللكي  ، أبو عبد اهللا
ودخل القاهرة سنة مخس وعشرين ومثامنائة ، فأقام ا يدرس العربية إىل أن انتفع به . والنحو 

ان يف أعيان بنظم العق( .وله شرح على ألفية بن مالك ، . شهر بفن اإلعراب  و. مجاعة حذاق 
   ) ١٦٦/ ١األعيان 

دين بن الوردي املصري احلليب  عمر بن مظفر بن عمر بن حممد بن أيب الفوارس اإلمام زين ال-
شرح ألفية بن :   ، وصنف كان إماماً بارعاً يف الفقه والنحو واألدب، مفنناً يف العلم ، الشافعي

   ) ١٢٧/ ٢بغية الوعاة يف طبقات النحاة ( مالك، ضوء الدرة على ألفية ابن معطي،
 الشيخ النحوي )  ه ١٠٩١ت  ( عبد الغفور بن حممد املعروف باجلوهري الشافعي النابلسي  -

املنطقي الفقيه وكان من خيار العلماء عاملاً حمدثاً فقيهاً  وشرح على ألفية بن مالك يف النحو وله 
    ) ٣٩٤/ ١سلك الدرر يف اعيان القرن الثاين عشر ( غري ذلك من تآليف وحواشي 

: شيفريدريش ديتري)   م١٩٠٣ / ه ١٣٢١ ت ( حممد فريد ديتريشي= فريد وجدي  -
Friedrich Dietrici  ، بعض  زار مصر و  ،  وفاته بربلني ، مولده و مستشرق أملاين
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و " ألفية بن مالك " ونشر  ،  للعربية يف برلنيعاد إىل وطنه فعني أستاذاً البالد الشرقية االخرى و
  .  ، ووضع له فهارس للواحدي" شرح ديوان املتنيب " 
  
  
  

   : مغين اللبيب
Mughni al- Labiyb  

غكتب النحو وأجلّها، وامسه بالكامل مغين م من أهم ين اللبيب كتاب البن هشام األنصاري، يعد
  : يروى عن ابن خلدون قوله. اللبيب عن كتب األعاريب

 بعد الكتاب أخلد من كتاب ما عرفنا بعد سيبويه أحنى من ابن هشام ، وال رأينا((
  . )) املغين

، فلم يسر على  العربية بالطريقة اخلاصة اليت اتبعها مؤلّفه يف تصنيفهميتاز مغين اللبيب بني كتب 
، وإمنا جرى على مجع  الطريقة اليت اعتادها من قبل يف تقسيم موضوعات النحو إىل أبواب

، وأورد يف كل حرف من حروف اهلجاء األدوات اليت  احلروف أو األدوات مرتبة ترتيبا هجائيا
، وما  دث عن كل أداة جامعا ما يتعلّق باألداة من قواعد وأحكام، مث حت تبدأ بذلك احلرف

  . ، فكان هذا الباب األول من أبواب الكتاب الثمانية يستشهد هلا به
، فكان احلديث فيها عن أحكام عامة تتصل باجلُمل   أما األبواب من الثاين وحىت الثامن -    

  .، ومظانّ خطأ املعربني  وحذف، وما يعرض هلا من ذكر ، وأقسامها وأشباهها
  . ، واحلديث واألشعار واألمثال  وقد ذخر الكتاب بشواهد من القرآن وقراءاته -
.ابن هشام األنصاري: انظر. ن مطبوعنيَءيوالكتاب يف جز -
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 الفراهيدي  اجلمل يف النحوه١٧٠ 
ه  ١٨٠ ت (  سيبويه   كتاب سيبويه(  





ه٣٣٧ 



 ذيب كتاب األفعال   ه ٣٦٥ت ابن القوطية   
التستري الكاتب  ابن    املذكر واملؤنث ) 

   ) ه ٣٦٠بعد  ت 






ه٣٧٠ 
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 بن جين ا   األلفاظ املهموزة وعقود اهلمز  
بن جين ا   كتاب اللمع يف العربية  
ينبن ج   سر صناعة اإلعراب  
بن جينا     علل التثنية  
هـ٣٩٥ت  ابن فارس  االتباع واملزاوجة   
ت  (  أبو عمرو الداين   النقط

  )  ه ٤٤٤


 ه ٤٥٨ ت ابن سيده   إعراب القرآن    
كتاب األفعال  

  
 علي بن جعفر السعدي 

 ٥١٥ تابن القطاع 
  هـ 



ملحة اإلعراب   
 

احلريري القاسم بن علي 
البصري



٥٤٢ 
ه



إعراب القرآن   


أبو احلسن علي بن 
احلسني الباقويل رمحه اهللا 

.  ) هـ٥٤٣ت ( 



 اإلنصاف يف مسائل اخلالف
بني النحويني البصريني 

  والكوفيني

  الربكات األنباريو أب
   )  ه٥٧٧ت (



لبلغة يف الفرق بني املذكر ا
  واملؤنث

   أبو الربكات األنباري

 إمالء ما من به الرمحن من
  وجوه اإلعراب والقراءات

 ت ( أبو البقاء العكربي
    )هـ٦١٦



 اللباب يف علل البناء 
  واإلعراب 

ت  (أبو البقاء العكربي
  )  ه ٦١٠
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ي البقاء العكربوأب   مسائل خالفية يف النحو  








املغرب يف ترتيب املعرب   

  
بن   ناصر الدين بن عبد السيد

   )  ه٦١٠ت   ( علي بن املطرز


 اخلمسة  الفرق بني احلروف   يسوطَلْيه٦٣٧ت ( للب  (   
الكافية  

  
 / ه ٦٤٦  ت(ابن احلاجب 

  )  م١٢٤٩


إعراب القرآن  
  

أبو احلسن سامل بن احلسن بن 
  .إبراهيم اخلازمى 



 االنتخاب لكشف األبيات 
  املشكلة اإلعراب

 علي بن عدالن املوصلي النحوي 
    )     ه٦٦٦ت   (



: شرح)لُّ قَطْربى ودالن 
) الصدى

)هـ ٧٦١ ت(ابن هشام 

 شرح شذور الذهب يف 
  معرفة كالم العرب

بن ا عبداهللا بن يوسف بن عبداهللا  
  هشام



 مغين اللبيب عن كتب 
  األعاريب

  ابن هشام 

 ابن هشام األنصاري  اعتراض الشرط على الشرط  
 الفصول املفيدة يف الواو 

  ةاملزيد
  

 صالح الدين  خليل بن 
  ( كيلكلدي بن عبداهللا العالئي

  )   ه ٧٦١ ت



 الكوكب الدري فيما يتخرج
على األصول النحوية من 

  )  ه ٧٧٢ت (  األسنوي 
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  الفروع الفقهية
 معاهد التنصيص على شواهد 

  التلخيص
العباسي

 رسالة يف إسم الفاعل املراد 
  إلستمرار يف مجيع األزمنةبه ا

(  أمحد بن قاسم الصباغ العبادي 
   )  ه٩٩٢ ت 



 إحتاف الفاضل بالفعل املبين
  لغري الفاعل

محمد علي بن عالن الصديقيض
١٠٥٧








األمري على نظم  شرح العالمة 
ت ( لسجاعي العالمة ا
  "السيما "  يف )  ه ١١٩٧

حممد بن حممد بن امحد االمري 
  )   ه ١٢٣٢ت ( السنباوي 



 فتح املتعال على القصيدة 
  املسماة بالمية األفعال

 محد بن حممد الرائقي الصعيدي 
  هـ١٢٥٠ املالكي



هـ١٣٩٨  ت(عباس حسن    النحو الوايف(  
التحفة  احللة الذهبية لتيسري 

  السنية
أبو سند حممد

 ابن زين  المية األفعال مع الطرة  
 االحتجاج النحوي باحلديث 

عند اإلمام بدر الدين  النبوي
  العيين

  حممد عبد القادر هنادي. د
  باحث وأستاذ جامعي يف املدينة املنورة



 لُباب اإلعراب يف تيسري علم 
  النحو لعامة الطالب

  

معجم األفعال املتعدية حبرف   
  

 موسى بن حممد بن امللياين 
  األمحدي



الدكتور عبده الراجحي   التطبيق النحوي  
 دليل السالك إىل ألفية ابن

  مالك
  عبد اهللا بن صاحل الفوزان
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 مائة قاعدة تعني على ضبط 
الشرح  النحو ومعرفة اإلعراب

   ابن مالكامليسر على ألفية

  الدكتور عبدالعزيز احلريب

فريد الدين آيدن  ألزمنة يف اللغة العربيةا  
ثامر إبراهيم حممد املصاروة   املنهج البنيوي دراسة نظرية    
النحو إىل أصول النحو    
الشيخ العالمة مصطفى الغالييين    جامع الدروس العربية    
 الدكتور علي السوسرة  غري مذكور حىت العاطفة على  
 خطاب املاردي ومنهجه يف

  النحو
  حسن موسى الشاعر/  الدكتور

الدكتور مسعد حممد زياد  قاموس اإلمالء   
 الوجوه والنظائر يف القرآن 

الكرمي
  سليمان بن صاحل القرعاوي. د
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  : صرف إىل عدة آراء ومنها اختلف يف واضع علم ال

 ولكن مل ) ه ١٧٨ت (  ذكر بعض العلماء أن واضع علم الصرف هو معاذ بن مسلم اهلراء -
   ) . ٣٩٣ ، و بغية الوعاة ١٥٥املكتبة ص  ( يعرف له كتاب مستقل يف الصرف 

  . بويه مليء باالبواب الصرفية ي كتاب س-
استفاد من )  ه ٢٤٩ ت مستقل يف الصرف وهو اول كتاب (   استفاد ابو عثمان املازين-

  . كتاب سيبويه يف وضع كتابه التصريف 
  ت( النعمان بن ثابت،، حنيفة منت املقصود وهو منسوب لإلمام أيب  ذكر بعض العلماء أن -

 وخري شرح هلذا املنت من شروحات  .يعترب أقدم كتاب يف الصرف  )   م٧٦٧ / ه ١٥٠
وقد طبع الشرح املذكور يف دار . الرمحن السعدي لك بن عبد املعاصرين شرح الشيخ عبد امل

  .األنبار يف العراق 
  :وقسم بعض العلماء مراحل البحث الصريف اىل ثالثة مراحل وهي 

  .سيس أ مرحلة الت-
  . مرحلة التفريع  -
  .  مرحلة اإلستقالل -

  : الشرح 
. نت العربية جبهود العلماء األوائل كانت يف القرن األول اهلجري ، بدراسة م:  مرحلة التاسيس -
   ) . ٢٤ ، والتصريف ص ١٥٥املكتبة ص ( 
 ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل ام ا تالمذة أيب األسود الدؤيل قـ:  مرحلة التفريع -

، وذلك بوضع أبنية األمساء واألفعال  واضع علم النحووهو )   م٦٨٨ / ه ٦٩  ت( الكناين
م بالسليم ، واملضاعف باملضاعف واملعتل باملعتل واألجوف باألجوف ، وبنات الياء واحلقوا السلي

  .بالياء ، وبنات الواو بالواو وبأغلب الكلمات العربية 
 الفيل ،  وميمون األقرن ، وعبد اهللا بن ايب اسحاق ، عنبسة بن معدان ومبثل هذا العمل قام 

   ) ١٦٣/ ٧اين غ ، واأل١٥٥كتبة ص امل. ( وعيسى بن عمر ، وايب عمرو بن العالء 
  . ومتيـــزت بتدوين هذا العلم يف مصنفات خاصة :  مرحلة اإلستقالل -
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  : أبرز كتب الصرف 
   :   من العلماء األوائل الذين برزوا يف علم الصرف 

  )  ه ١٩٤ت ( ابو احلسن علي بن املبارك األمحر  -
  . )  ه ٢٥٧ت (  ابو زكريا الفراء  -
  ) . ه ٣١٥ت ( و احلسن األخفش   اب- 
  : ومن ابرز الكتب يف علم الصرف  
   : منت املقصود   -  

    )   م٧٦٧ / ه ١٥٠  ت( النعمان بن ثابت،، وهو منسوب لإلمام أيب حنيفة 
  : املنصف  -

    ،)  هـ٣٩٢ ت (بن جين النحوي ا لإلمام أيب الفتح عثمان 
  : منهج الكتاب 

  . وشرح          هذا الكتاب منت 
 ت (لإلمام أيب عثمان بكر بن حممد بن بقية املازين فهو كتاب التصريف : أما متـــنه 

 ، والف الكتاب بعد نضوج علم الصرف وفصله عن علم النحو ، وقام بتبويب ) هـ٢٤٩
  .  تبويباً علمياً املباحث الصرفية 

   :شرح الكتاب   
هى إلينا التصريف  برمته مشروحاً يف األجزاء حيث انتمازين ، شرح فيه كتاب التصريف للفقد 

اين الصرف البحت ، واما الثالثة من كتب املنصف البن جين ، حيث يتضمن اجلزء األول والث
   ) .١٥٨املكتبة  ص . ( فيهتم بغريب اللغة ، وكان ابن جين كامل األداة الث اجلزء الث

 يب املنصف ال ، و ١٥٨املكتبة ص ( ه  و رتب كتاب املازين و بوب على منهج سيبويه يف كتاب-
   ) . ١١٠عثمان املازين 

يف اللغة ، ومفرداا ، وتصاريفها ، وقواعد التصريف وأصوله ، وعلله ،  اهتم بآراء العلماء -
 لغاا وفصيحها ، وشاذها ، وغريبها ، ونادرها ، و مقيسها ، و مع اإلهتمام مبذاهب العرب يف
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املكتبة ص ( مازين ، يف مسائل شىت و مذاهب ومناقشات  ومناظرات مطردها إىل آراء خاصة لل
   ) . ١١٢ - ١١١، املنصف ، ص ص  ، وأبو عثمان املازين ١٥٨

  . القاء الضوء على على ما يؤخذ من اللغة بالسماع  -
  .  ختليط اهل اللغة فيما سبيله القياس -
 ١/١ ، و املنصف ١٥٩املكتبة ص  (  العالئق القائمة بني التصريف واإلشتقاق والنحو واللغة-
 ( .  
 مشولية الكتاب و وفاؤه بالغرض مع جنوح إىل اإلطالة والتشعب واإلستطراد وقي بعض -

ولوال أنين أكره اإلطالة وكثرة التشعب ملا اقتصرت  : ((املواضع يشري املؤلف إىل ذلك بقوله 
ويف بعض ما أذكره ، ف هذاولوصلت بعض الكالم ببعض، فكان يكون أضعا،  على ما أوردته

    ) .٧١/ ١املنصف البن جين ، باب االمساء واالفعال  ( . )) مقنع إن شاء اهللا
  :ي شرح كتاب املازين فـ عن عمله أبو الفتح عثمان بن جينقال 

،   يف التصريف-رمحه اهللا - املازين هذا كتاب أشرح فيه كتاب أيب عثمان بكر بن حممد بن بقية 
، وال مشكلًا   حبول اهللا وقوته غامضا إال شرحته ، وال أدع فيه ، وذيب فصوله بتمكني أصوله

،  ؛ ليكون هذا الكتاب قائما بنفسه  إال أوردتهكثريا من األشباه والنظائر وال،  إال أوضحته
ذا فإ،  ، أفردت فيه بابا لتفسري ما فيه من اللغة الغريبة ، فإذا أتيت على آخره ومتقدما يف جنسه

، وتروض  فرغت من ذلك الباب أوردت فصلًا من املسائل املشكلة العويصة اليت تشحذ األفكار
، فإنه إن  ، وليس ينبغي أن يتخطى إىل النظر يف هذه املسائل من مل يحكم األصول قبلها اخلواطر

،   طائل، مل حيظ منها بكبري هجم عليها غري ناظر فيما قبلها من أصول التصريف املوطئة للفروع
، وكان حكمه يف ذلك حكم من أراد الصعود إىل قُلة جبل سامق يف  وصعبت عليه أميا صعوبة

   ) ١ابن جين ، املنصف ، املقدمة  ( . أو كجازع مفازة ال يهتدي هلا بال دليل،  غري ما سبيل
  :وصف ياقوت احلموي ابن جين بقوله 

 وصنف يف ذلك كتباً أبر ا  من أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، ((
 ، ومل يكن يف شيٍء من علومه أكمل منه يف التصريف ، وأعجز املتأخرين على املتقدمني

  ،  ))  التصريف أدق كالماً منه، ومل يتكلم أحد يف
  :وهو القائل القادر،اخلليفة  يف خالفة ومات

   فعلمي يف الورى نسيب...فإن أصبح بال نسب 
 قرومٍ سادة ...على أين أقول إىل 

  بـــــــــــــــــــــــــــجن
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  دهر يف اخلطبـــــــــ ارم ال...قياصرة إذا نطقوا 
  ى شرفاً دعاء نيبـــــ كف...أوالك دعا النيب هلم 

   ) ١/ ٢ياقوت احلموي ، معجم األدباء ، ( 
تصار ، عارياً وكتاب املازين من أنفس كتب التصريف وأسدها وأرصنها ، عريقاً يف اإلجياز واالخ

بتحقيق ) هـ١٣٧٣(طبع يف مطبعة مصطفى البايب احلليب يف مصر سنة ، من احلشو واإلكثار 
  .إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني ، يف ثالث جملدات : الشيخني 

عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو  )  م١٢٤٩ / ه ٦٤٦  ت(ابن احلاجب  -
  ،  ط  يف الصرف-فه  الشافية من تصاني الكردي  مجال الدين 

منت و  م١٢٥٧ / ه ٦٥٥   ت (  الزجناين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب اخلزرجي.-
  

   :ع يف التصريف ـ املمت -
 ت  (ي املشهور بابن عصفور  أيب احلسن علي بن مؤمن بن حممد احلضرمي اإلشبيل:      املؤلف  

  .  ) هـ٦٦٩
بسط فيه مسائل التصريف بسطاً مسهباً مدعوماً بالتعليل والتفسري واحلجج واألدلة والشواهد ،  

 شديد اإلعجاب به حىت قال :  أبو حيان النحوي  ، وكانأمثل كتب الصرف املطولةوهو من 
   :ه الذي مساه املبدع يف التصريف عنه يف خمتصر

    )) أمجعه تقسيماً وأقربه تفهيماً صه ذيباً و أحسن ماوضع يف هذا الفن ترتيباً وأخل(( 
 ١٣٩٨ (و )  هـ ١٣٩٣ (و )  هـ ١٣٩٠(طبع بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة سنة و 

  .ين ، الطبعة الثالثة من منشورات دار اآلفاق اجلديدة يف بريوت َء يف جز)  هـ
  : مراح األرواح  مصنف  -  



   مالح األلواح بشرح : ( وقد شرحه اإلمام العيين وأمساه

واعلم أن الصرف أم العلوم والنحو أبوها  (: يف أوله يقول  صاحب املنت  ) مراح األرواح
  وشرح العيين حمقق يف بغداد ومطبوع) ا ويروى يف الروايات راووها ويقْوى يف الدرايات داروه

شنوي الكردي وهو ذيب لتصريف العزي إال أنه مال إىل قوة العبارة  تصريف املال علي اال-
   ) .  ه١٣٥٠( وصعوبتها وأخذ مباحثا كثرية من الشافية وهو مطبوع يف إيران عام 
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مباحث من شروحات الشافية لشيخ :  ذلك بقوله  عن علي ياسني جاسم احمليمدوكتب  -
اإلسالم زكريا واجلابردي واالستراباذي خيتارها الشيخ لتكون مفتاحا هلم يف املطالعة ذه 

  الشروح
وهذا املنهج متبع يف كردستان العراق وإيران وتركيا كما بلغين كما أنه متبع يف العراق عامة دون 

صريف املال علي ودون املراح أيضا وميزة هذا املنهج أن كل تصريف املال علي ويف اليمن دون ت
كتاب يتضمن جل الذي قبله ويزيد عليه بعض املباحث فإذا ما وصل الطالب إىل الشافية فقد 
كرر قراءة القواعد الصرفية عدة مرات وأخالف من أراد االقتصار على الشافية ألن الدخول 

به ومعلوم أن من جهل شيئا د يكره هذا العلم بسبإليها دون مقدمات فيه عسر على الطالب ق
  .جزى اهللا كل من شارك خري اجلزاء وكتب اهللا أجرنا وأجركم مجيعا وأسألكم الدعاء .عاداه

   : ألنين مبتدأ مقصرصر قلت ملن أراد نقدي أق
   من السنني عند شرحي البنا            أجز عشرين حوال باهلناومل 

   فيه الفساد واضح كاظهر           هلجرييف قرننا اخلامس عشر ا
  ياغفليت من عليت ياحسريت            * قضيتها مجيعها يف حسريت

  ) .  ، املكتبة الشاملة ٣٤٦/ ٧٧ -٣ارشيف ملتقى أهل احلديث ( 
نفسه من املتون اجليدة يف فن الصرف، منت اجلامعة الصرفية ألمحد اخلطيب الذي كان يلقب  -

هو منت ال يكاد يعرفه أحد؛ إذ إنه ألف يف فترة مبكرة من القرن املاضي، شاعر الرسول، و
وصاحبه كان مدرسا باألزهر الشريف، وهو خامل مل يرزق شهرة بني الناس، كما أن الكتاب 

 ية، وهو ألفية، يقول يف أوله بعدعزيز جدا بني أيدي الناس اليوم، ونظمه معروف باجلامعة الصرف
   : م الصرفاملقدمة يف تعريف عل

  تخالَفَت للخلْف في املَعانِي*** الصرف جعلُ اَألصلِ ذَا مبانِي 
،  ، ومسائل التمرين ، حاو ملباحث علم الصرف، مع عناية كبرية باألمثلة وهو منت سهل العبارة

 ٣٤٦ ، ص ٧٧ ، جزء ٣ملتقى اهل احلديث جملد  ( . يق خمتصر طبع على هامشهولصاحبه تعل
 . (  

دار الكتب / صورة عن الطبعة األوىل)  ه ٦٨٦ ت (الرضي اإلستراباذي /  شرح الكافية -
  .بريوت/ العلمية 

، تصحيح وتعليق  )  هـ ٦٨٦ت (  شرح الرضي على الكافية ، رضي الدين اإلستراباذي ، -
  .يوسف حسن عمر ، مؤسسة الصادق ، طهران : 
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، منشورات جامعة  يوسف حسن عمر: قيق حت:  اذي رضي الدين االستراب ،شرح الكافية  -
  .  ) م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ( قاريونس 

، بريوت، لبنان،  ، دار الكتب العلمية:   رضي الدين اإلستراباذي : شرح كتاب الكافية
  .٧٨: ١: م١٩٨٥هـ ١٤٠٥

  ١٩٧٥بريوت /ط.  رضي الدين االستراباذي ، ـ شرح الشافية : لرضيا
  .صورة/ حممد نور احلسن ورفيقيه :  حتقيق  الدين اإلستراباذيرضي /  شرح الشافية -

أما رضي الدين األستراباذي فقد بين الفرق بني وضع املفردات املعجمية، ووضع األنواع 
  : التركيبية بقوله

وبيانه أن واضع اللغة إما أن يضع ألفاظا معينة مساعية، وتلك هي اليت حتتاج يف معرفتها إىل (( 
، وإما أن يضع قانونا يعرف به األلفاظ فهي قياسية، وذلك القانون إما أن يعرف به علم اللغة

vii [".[وإما أن يعرف به املركبات القياسية] ...[املفردات القياسية، 
newrep=do?php.newreply/vb/com.ahlalhdeeth.www://http(

7edn_546491#=p&1=noquote&ly(  
 عرفا املفردات القياسية ما ميكن تسميته بالقواعد االشتقاقية وما عناه بالقوانني اليت ت

derivational rules إىل علم -كما يذكر الرضي- لبناء الكلمة اليت حيتاج يف معرفتها 
  .  الصرف

،  التفريق بني العناصر اللغوية اليت هلا معان معجمية وضعها الرضي يف ومن التفريقات املهمة اليت
فاظ السماعية، والعناصر اللغوية اليت هلا وظائف قواعدية، تلك اليت يسميها تلك اليت يسميها األل

 بني املصرفات املعجمية Martinetويشبه هذا التفريق تفريق مارتينيه . األلفاظ القياسية
lexical morphemes فات القواعديةواملصر ،grammatical 

] ix.[morphemes
newrep=do?php.replynew/vb/com.ahlalhdeeth.www://http(

9edn_546491#=p&1=noquote&ly(  ) ٣ارشيف ملتقى اهل احلديث جملد - 
   ) . ٣٢١ ص -٧٦جزء 
    : رضي الدين االستراباذيشرح  ، عن اجلماز مجاز بن عبد الرمحن  الشيخوقال

/ ١االسفار جياز يف مجع اإل(  . شرح جليل اخلطر، حممود األثر، مجع بني الدالئل واملباين وتقريرها
٢٥٤ (   

   . ألفية يف الصرف وشرحها والكتاب   حممد خليل اخلطيب املدرس باألزهره ألف : حتفة األريب -
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وهو أشهر )  هـ١٣٥١ ت(للشيخ أمحد بن حممد احلمالوي  " شذا العرف يف فن الصرف  "  -
وكانت ) هـ١٣٩٦(ون سنة املتداولة بني الطلبة اآلن ولذا كثرت طبعاته ، طبع الطبعة العشر

  ) .هـ١٣١٢(الطبعة األوىل منه سنة 
صنفه لطالب ) هـ١٣٩٣ ت ( للشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد  ،  دروس التصريف  -

نشر املكتبة ) هـ١٤١١(كلية اللغة العربية يف اجلامع األزهر ، طبع عدة مرات من آخرها سنة 
 على شرح ابن عقيل على األلفية حبثاً عن تصريف كما أنه أحلق يف تعليقه.العصرية يف بريوت 

  
  . املعجم الوسيط يف تصريف األفعال  : له موسوعة يف علم العربية ومنها :  انطوان الدحداح -

اسم (  يبدأ فيها بالكسر يف عشرة أمساء مساعاً يف ... كيف يبدأ مزة الوصل يف األمساء ؟ / س 
ويف غري هذه األمساء ) وامين ، واثنتان ، واثنان ، وامرأة ، وامرئ ، وابنة ، وابنم ، ن واب، واست 

  .قياساً تعلم من كتب الصرف 
  : وجه العالقة بني علم الصرف وعلم اللغة 

  : املقصود بالتحليل اللغوييعترب علم الصرف جزًء من علم اللغة ، ألن 
؛  ، واملقطعية ، والداللية يع جوانبها الصوتية، واجلذريةهو دراسة الكلمة أو اجلملة من مج       

  : وذلك ألن التحليل اللغوي له مخسة مستويات، وهي
  . الصوت اللغوي، خمارج األصوات و صفاا:  املستوى الصويت- ١
  . املقطعي و فوق املقطعي للكلمة:  املستوى الفونوفوجي-٢
  .  السوابق واألواسط واللواحق للكلمةاجلذر، امليزان والوزن،:  املستوى الصريف-٣
.  اجلملة وبنيتها العميقة أو السطحية، وقواعدها التركيبية للجملة:  املستوى التركييب-٤

املركبة واملنفية واملعقدة (احلذف واإلضافة واالستبدال والنقل، أنواع اجلمل املشتقة : والتحويالت
  ...)واالستفهامية واالمر 

  .واملعىن الوظيفي للتركيب اللغوي املعىن املعجمي -تعريفه :  الداليل املستوى-٥



  :اسم اجلنس نوعان 

بقَر وبقرة ، وشجر : هو ما يفْرق بينه وبني مفرده بالتاء ، أو الياء ، حنو:  اسم جنس مجعي-١
  . وتركي ، وعرب ، وعريب وشجرة ؛ وترك
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هوما يصدق على القليل والكثري من جنس واحد ، وبلفظ واحد ، : اسم اجلنس اإلفرادي -٢
آل علي ،  الفية ابن مالك ، (  .ماء ، وذَهب ، وزيت ، وعسل : حنو 

  . تشاركهما يف املعاين واحلروفو املشتق منه واملشتق : ومن املصطلحات الصرفية 
 ، واملثال ، واألجوف ، واملنقوص ، واملقصور ، واملمدود ، والصحيح ،  واملقروناللفيف املفروق

واملهموز ، والسامل ، وارد ، واملزيد ، واملضاعف ، واإلمالة ، واإلبدال ، واإلقالب ، واإلعالل 
 ، والنسب ، ، وأوجه الفرق بينها ، ومهزة الوصل والقطع ، والوقف واإلبتداء ، والتصغري

  .  وغريها كثري واإلدغام ، 
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 منت املقصودحنيفة و أب)م٧٦٧ / ه ١٥٠  ت   (  
 ه ١٨٩ت ( الكسائي    املصادر  (  
- الوقف واالبتداء ، التصغري 

  ، اجلمع واالفراد 
  ) . ه ١٩٠ت ( ي أبو جعفر الرؤاس

 ه ٢٠٣ت (  النضر بن مشيل    املصادر  (  
 ه ٢٠٦ت (  قطرب    اإلشتقاق  (  
 م٨٦٣ / ه ٢٤٩ ت ( ملازينا  كتاب التصريف  (  
 املصادر يف القرآن ، الوقف

واإلبتداء ، اجلمع والتثنية يف 
القرآن ، املقصور واملمدود ، 

  الواو ، اإلدغام 

  )  ه ٢٠٧ت ( الفراء 

 ه ٢١٠ت ( ابو عبيدة    املصادر  (  
 املنصف وهو شرح للتصريف

.
ابن جين

 ه ٦٤٦ت ( ابن احلاجب   الشافية  (  
 ه٦٥٥   ت( الزجناين  منت العزي وهو تصريف  (    
 هـ٦٦٩ ت ( ابن عصفور     املمتع يف التصريف  (   
 ت  (. ضي الدين االستراباذيلرضي  را  شرح الشافية 

   )  هـ٦٨٦


 ه ؟٧٠٠  ت( أمحد بن مسعود  مراح األرواح  (    
 األشباه والنظائر ذكر فيه 

األشياء اليت تتشابه واليت 
تفترق ومجعه من كتب و 

لسيوطيا
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 ١٠٠

.نسبها ألهلها 
أمحد اخلطيب  منت اجلامعة الصرفية  
 حممد خليل اخلطيب   حتفة األريب  
 هـ١٣٥١ ت( احلمالوي  خ أمحدلشيا  شذا العرف يف فن الصرف (  
 ت (حممد حميي الدين عبد احلميد       دروس التصريف 

  )هـ١٣٩٣
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 ١٠١





  : كتب البالغة 
كانت البالغة لباساً من ألبسة الكالم العريب وحلية من حليه الصلية ، وقد كانت يف نظر العريب 

ان تعرف ا عمليا مقصوداً يف خطبه واشعاره ، وكانت صفات الكالم البليغ متوفرة فيه قبل امر
املكتبة . ( هم بامسائها ، وتعريفاا ، عرفها القوم بطبائعهم ، ومالت إليه نفوسهم وتناقلتها السنت

 واالدب غة على عالقة وثيقة باعجاز القرآن الكرمي وعلى صلة بالنقد واللغةوالبال ) . ١٧١ص 
 .  

  :نشأة البالغة العربية ومراحل التأليف فيها
 ١ كان القرن الثاين اهلجري أول عصر شهد نشأة آراء كثرية أصيلة ومترمجة حول البالغة-١

وعناصرها، بعد فساد امللكات، وقد أخذ العلماء يف حبث أصول بالغات العرب، ويف تدوين 
  : م ما يؤثر من ذلكوأه. آرائهم يف معىن كلمة البالغة والفصاحة

       يف البالغة  )هـ٢١٠ ت( من زعماء املعتزلة  - وصية بشر بن املعتمر  -
        وتفسري ابن املقفع للبالغة-
       وتعريف العتايب هلا-
  ، أيب متام للبحتري تدخل يف هذا الباب وصية  و-

    ))  خري الكالم ما قل ودل ومل ميل ((  ويقول البحتري
، ويقسمها الكندي فيلسوف  حتديد البالغة كما يراها حكيم اهلند (( بيان للجاحظ ويف ال - 

    . فنوع ال تعرفه العامة وال تتكلم به -:   إىل ثالثة أنواع  ) هـ ٢٦٠ت( العرب 
    .  ونوع بالعكس -
    .      ونوع تعرفه وال تتكلم به وهو أمحدها  -
البالغة إال ما روي عن عامر بن الظرب حني سئل من ال جتد يف العصر اجلاهلي كلمات من  -  

ويف العصر  "من حلى املعىن املزين باللفظ الوجيز وطبق املفصل قبل التحزيز : أبلغ الناس؟ فقال
 ، وذكر أل صحارا عنها فأجابه األموي جند ملعاوية كلمات يف البالغة ولسواه، روي أن معاوية س

إىل آخر  م ورذائلة يف كلمة مترمجة رواها صاحب املوازنةبزر مجهر حكيم الفرس فضائل الكال
  .هذه الكلمات واآلراء
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: أو اليت ألفت فيها خاصة هي ، على أن أهم الكتب اليت تناولت بعض مسائل البالغة بالبحث
  . فة تتصل بالبالغةكتاب مجهرة أشعار العرب أليب زيد القرشي، ففي مقدمته حبوث موجزة طري

  
  

  : أبرز كتب البالغة 
  . الكتابة والشعر : كتاب الصناعتني  

  ) .  ه ٣٩٥ت ( أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري :  املؤلف 
  : هدف الكتاب 

  . يف صناعة الشعر ونقده ) ت        (  تطوير وتكملة ما بدأبه قدامة بن جعفر -أ
 حد الشعر ، وامنا يتعداه غري مسبوق يف هذا الباب اىل صناعة ث االديب عندح يقف بالب أال-ب 

البالغة  ، وتاريخ ١٢٧املكتبة ص ( ن االدب ليس شعراً فحسب او النثر بصفة عامة االكتابة 
   ) . ١٩٢العربية 

  :ويبني السبب الذي محله على تاليف هذا الكتاب قوله 
، ومعرفة   بعد املعرفة باهللا جلّ ثناؤه علم البالغة ، وأوالها بالتحفّظ أنّ أحق العلوم بالتعلم((  

،  ، اهلادي إىل سبيل الرشد ، الناطق باحلق ف إعجاز كتاب اهللا تعاىلر، الذي به يع الفصاحة
،  ، وأقامت منار الدين ، اليت رفعت أعالم احلق املدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة

   )١/ ١كتاب الصناعتني ( .  ))تكت حجب الشك بيقينها، وه وأزالت شبه الكفر برباهينها
، وأخلّ مبعرفة الفصاحة مل يقع  وقد علمنا أنّ اإلنسان إذا أغفل علم البالغة((  و يضيف  - 

، وما شحنه  ، وبراعة التركيب علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه اهللا به من حسن التأليف
، مع  ، وجلّله من رونق الطّالوة ، وضمنه من احلالوة للطيف، واالختصار ا به من اإلجياز البديع

، إىل غري ذلك من حماسنه اليت عجز اخللق عنها،  ، وعذوبتها وسالستها سهولة كلمه وجزالتها
   )١/ ١كتاب الصناعتني (  . )) وحتيرت عقوهلم فيها

 ، يف حسنه وبراعته ، وقصورهم عن بلوغ غايته وإمنا يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه -
   ، وصفاء ألفاظه ، وكمال معانيه ، وسالسته ونصاعته

 ، واملتكّلم املشار إليه يف حسن مناظرته ، والقارئ املهتدي ديه  وقبيح لعمري بالفقيه املؤمتّ به -
، وبالعريب الصليب والقرشي الصريح أالّ  ، وشدة شكيمته يف حجاجه ، ومتام آلته يف جمادلته

، أو أن يستدلّ عليه مبا   إعجاز كتاب اهللا تعاىل إالّ من اجلهة اليت يعرفه منها الزجني والنبطييعرف
استدلّ به اجلاهل الغيب .  
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فينبغي من هذه اجلهة أن يقدم اقتباس هذا العلم على سائر العلوم بعد توحيد اهللا تعاىل ومعرفة 
كانت املعرفة بصحة النبوة تتلو املعرفة باهللا وعيده على ما ذكرناه، إذ  عدله والتصديق بوعده و

   )١/ ١كتاب الصناعتني (  . جل امسه
   :يف نظر العسكري أمهية علم البالغة 

، ومناقب  وهلذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة: ((      يبني العسكري أمهية هذا العلم بقوله 
، وعلقت  ، ففاتته فضيلته  يف التماسه، وفرط أنّ صاحب العربية إذا أخلّ بطلبه : ، منها معروفة

،  ، ألنه إذا مل يفرق بني كالم جيد ، وعمى سائر فضائله ، عفّى على مجيع حماسنه به رذيلة فوته
   . ، وظهر نقصه ، بان جهله ، وآخر بارد ، وشعر نادر ، وآخر قبيح وآخر ردئ، ولفظ حسن

،  لة وقد فاته هذا العلم مزج الصفو بالكدر، أو ينشئ رسا وهو أيضاً إذا أراد أن يصنع قصيدة
،  ، وختطّى هذا العلم ساء اختياره له ، أو تأليف شعر منظوم وإذا أراد أيضاً تصنيف كالم منثور

، وتأخر  ، وترك اجليد املقبول فدل على قصور فهمه ل، فأخذ الردئ املرذو وقبحت آثاره فيه
   ) ١/ ١كتاب الصناعتني  ( ،  معرفته وعلمه

ويظهر من ذلك أن امهية دراسة علم البالغة تكمن يف معرفة اعجاز القرآن الكرمي ، وبيان سره ، 
( ألدب ومعرفة الكالم اجليد من الرديء ، والغرض التعليمي له دور كبري يف ذلك يف انشاء ا

    ) . ١٧٥املكتبة ص 
ويبني ابوهالل العسكري موقف املؤلفني يف هذا املضمار ويشيد بكتاب البيان والتبيني للجاحظ 

، ووقفت على موقع هذا  فلما رأيت ختلي هؤالء األعالم فيما راموه من اختيار الكالم: (( بقوله 
، والكتب املصنفة فيه  ة إليه ماسة، ووجدت احلاج ، ومكانه من الشرف والنبل العلم من الفضل

 وكان أكربها وأشهرها كتاب البيان والتبيني أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، وهو ، قليلة
،  ، والفقر اللطيفة ، ملا اشتمل عليه من الفصول الشريفة ، جم املنافع لعمري كثري الفوائد

، وما نبه عليه من  اء اخلطباء والبلغاء، وما حواه من أمس ، واألخبار البارعة واخلطب الرائعة
، إال أنّ اإلبانة  ، ونعوته املستحسنة ، وغري ذلك من فنونه املختارة مقاديرهم يف البالغة واخلطابة

، فهي ضالّة  ، ومنتشرةٌ يف أثنائه ، وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة يف تضاعيفه عن حدود البالغة
   )١/٢كتاب الصناعتني  ( . ))  ، والتصفّح الكثري أمل الطويل، ال توجد إال بالت بني األمثلة

 فرأيت أن أعمل كتايب هذا مشتمال على مجيع ما : (( مث يبني أمهية ومنهجه يف التأليف فيقول 
 ، من غري تقصري وإخالل ، ويستعمل يف حملوله ومعقوده نثره ونظمه:  حيتاج إليه يف صنعة الكالم

  : ه عشرة أبواب مشتملة على ثالثة ومخسني فصالوأجعل. ، وإسهاب وإهذار
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يف اإلبانة عن موضوع البالغة يف أصل اللغة وما جيري معه من تصرف لفظها :   الباب األول
وذكر حدودها وشرح وجوهها وضرب األمثلة يف كل نوع منها وتفسري ما جاء عن العلماء 

  .فيها، ثالثة فصول
  . ه من رديه وحمموده من مذمومه فصالنيف متييز الكالم جيد:  الباب الثاين

  . ، فصالن يف معرفة صنعة الكالم:  الباب الثالث
  . ، فصل واحد يف البيان عن حسن السبك وجودة الرصف:  الباب الرابع

  . ، فصالن يف ذكر اإلجياز واإلطناب:  الباب اخلامس
  . ، فصالن يف حسن األخذ وقبحه وجودته ورداءته:  الباب السادس

  . ، فصالن  القول يف التشبيه :اب السابعالب
  . ، فصالن يف ذكر السجع واالزدواج:  الباب الثامن
  . ، مخسة وثالثون فصال يف شرح البديع واإلبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه:  الباب التاسع
، ثالثة  يف ذكر مقاطع الكالم ومباديه والقول يف اإلساءة يف ذلك واإلحسان فيه:  الباب العاشر

  . فصول
 وأرجو أن يعني اهللا على املراد من ذلك واملقصود فيما حنونا إليه ويقرنه بالتوفيق ويشفعه بالتسديد

   ) ١/٢كتاب الصناعتني  ( . ، إنه مسيع جميب
  : األمثلة على البالغة 

  : ويبني ابو هالل العسكري بعض جوانب أمهية علم البالغة ببيان اجليد والرديء فيقول 
 عبد امللك عن األصمعي،  )   م٨٦٩ / ه ٢٥٥  ت(  حممد بن أمحد بن عبد العزيز ى العتيبحك

أنه كان يستحسن  : )  م٨٣١ / ه ٢١٦  ت(  االصمعي، أبو سعيد بن قريب بن علي  الباهلي
  :قول الشاعر

   ك مهبوتاً من الصني...ولو أرسلت من حب 
   أو حني تصلني ح... ـــــــــــــــــلوافيتك قبل الصب

  . ، وخلوقة املعرض وقباحته ومها على ما ترامها من دناءة اللّفظ وخساسته
  :وذكر العتيب أيضاً أن قول جرير

 ا مرضها       ...إن العيونَ الَّيت يف طرفقتالن ا مثَّ مل حينيقتلْنن  
  ا وهن أضعف خلقِ اِهللا أركان...يصرعن ذا اللُّب حىت ال حراك به 

  :وقوله
   وشالً بعينِك ال يزالُ معينا...إنَّ الذين غدوا بلبك غادروا 
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   ماذا لقيت من اهلوى ولقينا...غيضن من عربان وقلن يل 
، وأنا ال أعلم معىن أجود وال  ، وليس له كبري معىن من الشعر الذي يستحسن جلودة لفظه

   )١/٢عتني كتاب الصنا(  .أحسن من معىن هذا الشعر
  : ويذكر ابوهالل العسكري من اسباب مفاضلة جرير على الفرزدق بضروب الشعر بقوله 

.  كان له يف الشعر ضروب ال يعرفها الفرزدق:  وقالوا.  وذا فضلوا جريراً على الفرزدق
  : وماتت امرأته النوار فناح عليها بشعر جرير

 لوال احلياُء هلا جنِى استعبار...ولزرت يزار واحلبيب قربك   
   )١/٩كتاب الصناعتني (

  : وتكملة القصيدة هي 
قال جرير يرثي خالدة بنت سعيد بن أوس بن معاوية بن خلف بن جباد بن معاوية بن أوس بن 

، وهي أم حزرة وكان جرير يسمي هذه القصيدة اجلوساء لذهاا يف البالد وقيل احلوساء  كليب
  : باحلاء

   ولزرت قربك واحلبيب يزار...جين استعبار لوال احلياُء هلا
 ولقدنظرة وما متتع نظرت ...احلفار حيثُ متكن يف اللحد   

   وذوو التمائمِ من بنيك صغار...وهلت نفسي إذْ علتين كربةٌ 
  عصب النجومِ كأن صوار...أرعى النجوم وقد مضت غوريةً 

مضنة علق وكنت القرين نعم ...   بليةَ األحجار وارى بنعف   
 وفارقت مكرمةَ املساك عمرت...وال إقتار ما مسها صلف   

 ضاحك بربقة فسقى صدى جدث..ودميةٌ مدرار أجش هزم   
 ببلدة إذا استحار أجش هزم...     ارفكأمنا جبوائها األ   
 زجلٌ يضيُء وميضه بطو...متراكب كالبلقِ حتت ا األمهار  
 مكرمةَ العشريِ وملْ يكن كانت...حزرةَ جار خيشى غوائلَ أم   
   ومع اجلمالِ سكينةٌ ووقار...ولقد أراك كسيت أمجلَ منظرٍ 

   والعرض ال دنس وال خوار     ...والريح طيبةٌ إذا استقبلتها 
 نورت نارك رأيت وإذا سريت...     تزينه وجهاً أغر اإلسفار  

   والصاحلونَ عليك واألبرار  ...صلى املالئكةُ الذين ختريوا 
  وعليك من صلوات ربك كلما  نصب احلجيج ملبئني وغاروا

   يف أم حزرةَ بالنمرية دار    ...يا نظرةً لك يوم هاجت عربةً 
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 ربعها فتجده حتيي الروامس...األمطار البلى ومتيته بعد   
   وحي الزبورِ ختطه األحبار    ...نَّ مرتلةً هلا جبالجلٍ وكأ

   ال يذهنب حبلمك اإلكثار...ال تكثرنَّ إذا جعلت تلومين 
   متبدلني وبالديارِ ديار.كانَ اخلليطُ هم اخلليطُ فأصبحوا 

   ليلٌ يكر عليهمِ وار      ...ال يلبثُ القرناَء أنْ يتفرقوا 
   غضب املليك عليكم اجلبار...يا فرزدق عبتم أفأم حزرةَ 

   )١٨٧/ ١منتهى الطلب من اشعار العرب ( 
   : دالئل اإلعجاز 

  ) .  ه ٤٧١( ابوبكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين : املؤلف 
  .  هو واضع أسس البالغة العربية ، وسار على جه رجال البالغة -
  :  منهج الكتاب -
  . جاين فيه نظرية علم املعاين  وضع اجلر-
 وعدت ، كان هدف الباحث يف هذا الكتاب معرفة نظرية النظم اليت بىن عليها حبوثه البالغية -

  . مأثرة من املآثر النقدية والبالغية املهمة 
 اشار اجلرجاين يف مقدمة الكتاب اىل أمهية علم البالغة ، وان سر الفصاحة هو النظم -

  : الكالم بعضه ببعض فقال واالسلوب وارتباط
وأن األلفاظَ .  ألفاظٌ جمردةٌ وال من حيثُ هي كلم مفردةٌ أنَّ األلفاظَ ال تتفاضلُ من حيث هي ((

تثُبت هلا الفضيلةُ وخالفُها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلُّق له 
ك أنك ترى الكلمةَ تروقُك وتؤنسك يف موضعٍ مث تراها بعينِها ومما يشهد لذل. بصريحِ اللفظ 

 يف موضعٍ آخر وحشكوت ١/٥٤دالئل االعجاز  )) ( تثقلُ عليك . (  اَألخدع يف بيت كلفظ
   : -  الطويل - من -احلماسة 

 ١/٥٤دالئل االعجاز  ( )أخدعا  وجِعت من اِإلصغاِء ليتاً و...تلَفَّت نحو احلَيّ حتى وجدتنِي  ( 
 . (  

  : ويضيف اجلرجاين بقوله 
هذه اللفظةُ فصيحةٌ إالَّ وهو يعترب مكانها من النظم وحسن مالئمة معناها : وهل جتد أحداً يقولُ 

بيةٌ قلقةٌ ونا:  ويف خالفه لفظةٌ متمكَّنةٌ ومقبولةٌ: ملعىن جاراتها وفضلَ مؤانستها ألخواا وهل قالوا 
ومستكرهةٌ إال وغرضهم أن يعربوا بالتمكُّن عن حسنِ االتفاقِ بني هذه وتلك من جهة معناهما 
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وأنَّ األوىل مل تلق بالثانية يف معناها وأن السابقَةَ مل تصلُح أن . وبالقلقِ والنبّو عن سوء التالؤم 
   ) . ٥٣/ ١دالئل اإلعجاز  ( تكونَ لفقاً للتالية يف مؤداها

 وينبه اجلرجاين على أن املقصود من النظم ليس اتصال األلفاظ أو ترابطها وتتاليها من حيث -
: هي حروف ، واصوات ، وإمنا هو تتايل معانيها واتساقها فيما بينها مشريا اىل الفرق بني القول 

 يعين تواليها واىل انه اليريد بالنظم نظم احلروف ، ألن هذا)) حروف منظومة وكلم منظومة (( 
   )  ١٧٧املكتبة ص ( بالنطق فقط 

أنْ ليس الغرض بنظمِ الكلم أن توالَت ألفاظُها يف النطق بل أن تناسقت : (( ويضيف اجلرجاين 
   ) ٥٦ /١دالئل اإلعجاز ( . )) داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقلُ 

  :  إليها يف كتابه فهي  اما ابرز املوضوعات اليت تطرق-
 ،التقدمي والتاخري ، ومواضعهما ، االستفهام ، النفي ، احلذف ومواضعه ، التعريف والتنكري

  القصر والفصل والوصل ، االسلوب ، الكناية ، االستعارة ، التمثيل ، ااز ، 
مياً ومنهجياً وهو وما يؤخذ على اجلرجاين ان ال يلتزم متاماً بطريقة التأليف املنسق املترابط عل

هذه مسألةٌ قد كنت عملتها قدميا وقد كتبتها هاهنا ألن هلا اتصاالً ذا : (( يشري اىل ذلك بقوله 
أي ملن كان ) إنَّ يف ذلك لَذكْرى لمن كان لَه قَلْب : ( قوله تعاىل . الذي صار بنا القولُ إليه 

فهذا . ب له من التدبرِ والتفكُّر والنظر فيما ينبغي أن ينظر فيه أعملَ قلبه فيما خلق القليجعلَ 
الذي ال يعي وال يسمع وال ينظر وال يتفكَّر كأنه قد عدم القلب من حيثُ عدم االنتفاع على أن 

 يفكر كما جعل الذي ال ينتفع ببصره ومسعه وال. به وفاته الذي هو فائدةُ القلبِ واملطلوب منه 
فيما يؤديان إليه وال حيصلُ من رؤية ما يرى وسماع ما يسمع على فائدة مبرتلة من ال سمع له وال 

رص٢٣٤/ ١دالئل اإلعجاز  ( ب(   
  
  : اسرار البالغة * 
  ) . ه ٤٧١( ابوبكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين :  ؤلف امل

  : امهية علم البيان 
  : ويقول عن امهية علم البيان  نظرية علم البيان  اجلرجاين وضع 

)) تاجاً وأنورن وِرداً وأكرم ى وأعذبنفَرعاً وأَحلى ج أصالً وأَبسق لماً هو أرسخرى عك ال تمث إن
سراجا من علمِ البيان الذي لواله مل تر لساناً حيوك الوشي ويصوغُ احلَلْي ويلفُظُ الدر وينفَثُ 

 ريكوي دهويقري الش حرمن الثَّمر الس اليانع احللو جنيكهر ويالز من بدائع . والذي لوال حتفَّيه
 وتصويره إياها لبقيت كامنةً مستورةً ولَما استبنت هلا يد الدهرِ صورةً وال بالعلومِ وعنايته ا
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إىل فوائد ال يدركُها اإلحصاُء وحماسن ال . فاُء على جملتها ستمر السّرار بأَهلَّتها واستوىل اخلَ
اال أنك لن ترى على ذلك نوعاً من العلم قد لقي من الضيم ما لَقيه ومنِي . حيصرها االستقصاُء 

 ما دخلَ عليهم فيه ناهعيف م الغلط خل على الناسِ منبه ود نِيبِما م فاحلَي إىل ف. من بقتقد س
 وخطأٌ فاحش م فيه جهلٌ عظيمهةٌ وركبدةٌ وظنونٌ رديفاس فوسهم اعتقاداترى كثرياً منهم . نت

/ ١دالئل اإلعجاز  ( ال يرى له معىن أكثر مما يرى لإلشارة بالرأس والعني وما جيده للخطَّ والعقْد
٢٣ -٢٢ (   

  : منهج الكتاب 
از ، والتشبيه ،  واالستعارة ، ومل يعرض فيه اىل الكناية ، ألنه تطرق إليها حتدث عن احلقيقة وا

كتاب آخر ، ونظر اىل ااز والتشبيه ، واإلستعارة والكناية على أا عمد اإلعجاز واركانه 
والقطاب اليت تدور تدور البالغة عليها وتطرق اىل ااز احلكمي أو ااز العقلي الذي يعده بعض 

باحثني بانه من ابتكاره ألنه اول من فطن إليه بذوقه الكالمي ، وعده ضرباً جديداً من اجلاز ال
 - ٢٤٧ ، و تاريخ البالغة العربية ١٨٠املكتبة ص ( وقال ىخرون أنه اوجد املصطلحات هلا 

٢٤٨ (   
نات  ذكر بعض املثلة يف الفنون البديعية من احملسنات اللفظية ، كالسجع واجلناس ، واحملس-

  . املعنوية 
 ويتحدث عن االستعارة واثرها النفسي يف السامع وعن االستعارة يف الفعل واجلامعبني طرفيها -
 .  
  .  ويتطرق اىل التشبيه والتمثيل والفرق بينهما -
   ) ١٨٣املكتبة ص . (  ويتحدث عن السرقات واملعاين العقلية -

  : االستعارة 
  :قول املتنيب: ل اثم

مهتثَرةًنثْربِ ندياُألح فَوق       مراهوسِ الدرفوق الع ترثكما ن  
،  ، ألن النثر يف األصل لألجسام الصغار، كالدراهم والدنانري واجلواهر واحلبوب وحنوها استعارة

ياء ألن هلا هيئةً خمصوصةً يف التفرق ال تأْتي يف األجسام الكبار، وألن القصد بالنثر أن تجمع أش
،  ، واألجسام الكبار ال يكون فيها ذلك ، مث يقع فعلٌ تتفرق معه دفْعةً واحدةً يف كف أو وِعاء

، كما يكون يف الشيء املنثور، عبر  لكنه ملّا اتفق يف احلرب تساقُطُ املنهزمني على غريترتيب ونظام
االنتثار، فالتفرق الذي هو ، إذْ كان هو سبب ذلك  عنه بالنثر، ونسب ذلك الفعل إىل املمدوح
، ويبينه أن النظم يف  ، موجود يف املستعار له بال شبهة حقيقة النثر من حيث جنس املعىن وعمومه
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األصل جلمع اجلواهر وما كان مثلها يف السلوك، مث ملّا حصل يف الشخصني من الرجال أن 
(  لك الضرب من اجلمع، عبر عنه بالنظمجيمعهما احلاذق املبدع يف الطعن يف رمحٍ واحد ذ

   ) ٣٩/ ١مرفقات 
  : اجلاحظ والبالغة 

،   من كتب تتصل ببالغات العرب نثرا وشعراكتاب البيان والتبيني للجاحظ،  أهم ماألفيعترب  
وتتعرض لتحديد البالغة مبا حوهلا من آراء كانت ذائعة يف عصر اجلاحظ، وفيه كثري من حبوث 

  ، والتقسيم،  ويشري إىل التفصيل  ،  ويتكلم على السجع ،  فهو يعرف االستعارةالبالغة،
   . واألسلوب احلكيم ، والقلب،  واالحتراس  ، واألمثال ، والكناية ، واالستطراد 

 ويرى البالغة يف النظم ال يف  اجلاحظ أول من تكلم على املذهب الكالمي يعترب  و
  .بن خلدون  وهو ماذهب إليه ا   ،املعاين

، كما يدعو يف البيان كثريا إىل ترك الوحشي والسوقي، وحيث على   واجلاحظ يشيد باإلجياز
، إىل غري ذلك من شىت  ، وعلى ترك التعمق والتهذيب يف صناعة الكالم  اإلفهام والوضوح

ل ، فهي وال يضري اجلاحظ أن كانت دراساته موجزة مفرقة كما يقول أبو هال.   مادونه يف البيان
على كل حال ذات أثر كبري يف نشأة البيان، وهي اليت أوحت إىل كثري أن يعدوا اجلاحظ الواضع 

  ومن اخلطأ التهوين بأثر اجلاحظ يف البيان كما ذهب إليه بعض الباحثني احملدثني. األول لعلم البيان
    )٧/ ١االيضاح يف علوم البالغة (  ـ

، ٣هـ تلميذ احلامتي٦٢٦طور أبو يعقوب السكاكي املتوىف عام ومن أهم هؤالء العلماء يف هذا ال
أقساما، وخص البالغة بالقسم الثالث منه، وقسمها إىل ثالثة  ، وجعله"املفتاح"الذي ألف كتابه 

  .وبذلك متيزت علوم البالغة ومباحث كل علم منها بالتفصيل.  البديع-البيان-املعاين : أقسام
 السكاكي إىل حد كبري، من حيث كان يغلب الذوق والطبع على والفلسفة واملنطق تغلب على

  .عبد القاهر
  .وبذلك تنتهي مراحل التأليف واالبتكار يف حبوث البالغة وتدوينها تدوينا كاملًا

  تلخيص املفتاح واإليضاح:  فألف يف البالغة كتابيه)    ه ٧٣٩ ت ( وجاء اخلطيب القزويين   -
كالشرح لتلخيص املفتاح ومجع فيه كثريا من آراء عبد القاهر وقد ألف اإليضاح ليكون . 

  .والسكاكي يف شيء من التنظيم والشرح
 ٢وعلى منت التلخيص كثرت الشروح واحلواشي والتقارير ويف مقدمتها األطول للعصام، واملطول

  . وهذه أهم كتب البالغة وشروحها يف هذا العهد...للسعد وشروح التلخيص وسواها
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 ) ه ٩٦٣ ت ( وللعباسي ": خمتصر تلخيص املفتاح ) هـ ٩٢٦ ت ( كريا األنصاري لز -  
  .شرح لشواهد التلخيص مساه معاهد التنصيص

يف  )  ه١٣٠٧  ( عقود الدرر يف حل أبيات املطول واملختصر، وهو مطبوع طبعة حجر عام -
   ) . ٨/ ١االيضاح يف علوم البالغة  ( .  صفحة١٦٦

  . اكيشروح املفتاح للسك -
  .  شرحه بتمامه املوىل حسام- أ

، والترمذي "مفتاح الفتاح"يف  ) هـ  ٧١٠ ت ( الشريازي:   وشرح القسم الثالث منه- ب
، والسيد   ) هـ٧٩١-٧١٢( ، والسعد  ) هـ ٧٤٥ ت ( ، واخللخايل وهو معاصر للشريازي

وله .  لدين الكاشيـ، وعماد ا)   ه  ٨٠٣( الذي ألفه عام " املصباح"يف  ) هـ  ٨١٦ت  ( 
، وطاشكربي  ، واألري سلطان شاه رسالة يف حل املتشاات اليت أوردها اخلطيب على املفتاح

،  ) ه ٧٦٩ ت ( ، والشربيين  ) هـ ٩٥١ ت ( ، وشيخ زاده  ) هـ ٩٦٢ ت( زاده 
، وله على شرحي )  ه ٨٣٤ت ( ، والفناري  ) هـ ٦٤٢  (، وقد فرغ منه عام واخلوارزمي

  .، وسواهم)   ه ٩٤٠ ت  ( ، وابن كمال باشا عد والسيد تعليقاتالس
  :  واختصر القسم الثالث منه- ـج

 يف  ) هـ٧٥٦ت ( ، واألجيي  ) هـ ٧٣٩ -٦٦٦ ( ، والقزويين ) هـ٩٩٠ ت ( املعانيجي 
ونظم " املصباح يف اختصار املفتاح"يف   ) هـ٦٨٦ ت ( ، وبدر الدين ابن مالك  الفوائد الغياثية

، واختصر هذا املختصر "ضوء املصباح على ترجيز املصباح"املراكشي، مث شرحه ومساه " املصباح"
، مث شرحه يف جملدين يف كتاب أسفار "ضوء الصباح"، ومساه  ) هـ ٧١٨ ت ( ابن النحوية 

  ".مصباح الزمان يف شرح املصباح"املصباح عن ضوء املصباح، وحملمد بن خضر 
  ( وانتهى من تأليفه عام" طول على تلخيص املفتاح للخطيب القزويينامل"هذا وقد ألف السعد 

وفرع ابن يعقوب من ..  ) هـ ٧٥٦  ( ، كما انتهى من تأليف خمتصر املطول عام ) هـ ٧٤٨
  تأليف شرحه على خمتصر

   ) . ٩/ ١االيضاح يف علوم البالغة ( 
  
  
  
  



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١١


از القرآنجم ( عبيدة و أب ) هـ٢٠٧ ت
 ه٢٨٠ ت ( لدينوري ا  الفصاحة(    
 لفضل بن نوخبتا  والتشبيه والتمثيل    
 جلاحظا  صناعة الكالم       
 جلاحظا  نظم القرآن  
جلاحظا  والتمثيل  
 ملربدا  البالغة وقواعد الشعر     
 البن املدبر  الرسالة العذراء  
البن املدبر  البالغة  
  حلراينا     البالغة  
 ثعلب  قواعد الشعر  
ملروزيا  اخلطابة  
 انسابن احلرون  املطابق وا  
 ذيب الفصاحةسعيد األصفهاينوأب  و          
 هـ٣٠٦ ت(لواسطي املعتزيل ا(   إعجاز القرآن يف نظمه وتأليفه 

(  


 هـ٣٦٨ ت( سريايف لا   صنعة البالغة (   
 ابن األخشيد  نظم القرآن  
 هـ٣١٦ ت ( ابن أيب داود   وكذلك (    
 از يف القرآنحلسن بن جعفرا   الرد على من نفى ا  
هـ ٣٧٨ ت ( ملرزباين ا  ، والفصاحة  املفصل يف البيان (    
 قوانني البالغة  

  
 ت ( عبد اللطيف البغدادي 

    ) هـ٦٢٩


 هـ٦٥١ت   (ابن الزملكاين    التبيان (    
، هـ٦٥٤ت   ( لزجناين ا  ، واملعيار (     
هـ  ٦٥٤ت ( البن أيب األصبع   نرآبديع الق 
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(  
 وشرحها  ) هـ ٧٥٦ت ( لعضد ا  الفوائد الغياثية

    ) هـ٧٨٦ ت ( الكرماين 


 ت   ( لشرف الدين الطييب   التبيان
    )هـ٧٤٣



ت ( حيىي ابن محزة العلوي    الطراز 
    ) ه٧٤٩



 ه٧٧٣ ت ( لسبكي ا  عروس األفراح (    
 السمرقندية للسمرقندي وهي رسالة

   يف االستعارات
    ) هـ ٨٨٠ ت (  السمرقندي 
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كتاب املفضل الضيبهـ ١٧٠ت  ( كتاب األمثال  (
الشيخ األصبهاينوأب  األمثال   
 لرامهرمزيا  األمثال  
هالل العسكريو أب   األمثال  
لقضاعيا  مسند الشهاب  
    
 كتاب األمثالبو عبيد القاسم بن سالم أ) 

) هـ٢٢٣ت


كتاب األمثال يت  (أبو عكرمة الضب
  ) هـ٢٥٠



هـ٤٨٧ت  (البكري   فصل املقال يف شرح كتاب األمثال (  
جممع األمثال   


) هـ٥١٨ت  (امليداين 
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لف  أن مفهوم املثل ثابت ال خيت ، إتضحمفهوم املثل يف العربية والفرنسيةمن خالل مراجعة       

   ، ال من أدب آلخرمن لغة ألخرى و
 مجلة خيالية ذائعة االستخدام  : ((  هوproverbeتشري املعاجم إىل أن املثل  : ىف الفرنسية -

  . )) ، تدل على صدق التجربة أو النصيحة أو احلكمة ، يرجع إليها املتكلم 
  )) . حكمة شعبية قصرية تتداول على األلسنة  : (( فوا املثل بأنه  عرقدمياً -
، لكن يبقى )) مجلة غالبا ما تكون قصرية ، تعرب عن حدث ذى مدلول خاص : ((  هو ثل  امل-

.على املستمع ختمينه 
 للمثل يرجعون كلمة نياملؤرخبعد املتابعة للمثل وفترة ظهورها ذكرت املصادر أن و -

proverbeاية القر ن الثاىن عشر إىل .   
  .   وكان معناها لغزا أو مقارنةproverbiumوهى مستعارة من اللغة الالتينية 

، مث ساقوا بيتا  )) ، تعرب عن حقيقة عامة مجلة هلا حمتوى: (( ويذكر املهتمون باألدب أن املثل  -
  :Voltaire شعريا للشاعر فولتري 

Qui sera bien son pays n'a pas besoin d'aieux  
  .، وعدوه مثال ) من خيدم بلده ليس حباجة إىل أجداد ( : ومعناه 

   : أمثال سليمان (و ) le livre des proverbesسفر األمثال : (  ويقولون
  )       les proverbes de Saloman(   
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 ، يتضمن جمموعة من احلكم األخالقية الىت bible ويعنون به أحد أسفار الكتاب املقدس 
  : ويتردد على اللسان كثريا عبارة .  الكتب السماوية وردت ىف

(  comme dit le proverbe )     .  
  , adage maxime:  يف الفرنسية proverbe وذكروا أن من مرادفات املثل 

diction ذكر .  وهى مصطلحات تعرب احلكمة والعربة واملوعظةوذكروا أن مثة أشخاصا ت
  .       personages proverbiaumاألمثال بأمسائهم

  : ىف العربيةتعريف املثل  
  على معىن الشبه والنظري،) م ث ل(يدل األصل الثالثى 

     )) .واملثل ىف أصل كالمهم مبعىن املثل والنظري (( :   يقول الزخمشرى
، والشيء  من املماثلة وهو الشيء املثيل لشيء يشاه : (( املثل " وذكر أحد الباحثني أن كلمة 

 mashal، ويقابله ىف العربانية  ، واألصل فيه التشبيه )) لذى يضرب لشيء مثال، فيجعل مثلها
  .  واملشاة املماثلة :  ومعنامهاparableوىف اليونانية 

هى حكمة العرب هذا كتاب األمثال و..(( :  عن أىب عبيد القاسم بن سالم قوله ىف مقدمة أمثاله
، فتبلغ ا ما حاولت من حاجاا ىف املنطق  ىف اجلاهلية واإلسالم ، وا كانت تعارض كالمها

 إجياز اللفظ وإصابة املعىن وحسن التشبيه:  بكناية غري تصريح ، فيجتمع هلا بذلك ثالث خصال
 ((.
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  : إفشائها ومن احلكم الىت احتشدت ا كتب األمثال وعدت أمثاال لذيوعها و
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  ، ) السر أمانة(
  ، ) العدة عطية(  
   )  إن الكذوب قد يصدق(
  ، ) إياك أن يضرب لسانك عنقك( ، 
. ) انصر أخاك ظاملا أو مظلوما(  







مث إىن ما رأيت حاجة الشريف اىل شيء من أدب اللسان : ((   عن كتابه قال
بعد سالمته من اللحن كحاجته إىل الشاهد واملثل والشذرة والكلمة السائرة فإن ذلك يزيد 

لقلوب اىل املنطق تفخيما ويكسبه قبوال وجيعل له قدرا يف النفوس وحالوة يف الصدور ويدعو ا
وعيه ويبعثها على حفظه ويأخذها باستعداده ألوقات املذاكرة واالستظهار به أوان ااولة يف 
ميادين اادلة واملصاولة يف حلبات املقاولة وإمنا هو يف الكالم كالتفصيل يف العقد والتنوير يف 

ا كامسه إقالل والتقصري الروض والتسهيم يف الربد فينبغى ان يستكثر من انواعه ألن اإلقالل منه
  يف التماسه قصور وما كان منه مثال سائرا فمعرفته ألزم ألن منفعته أعم واجلهل به أقبح 

 وملا عرفت العرب أن األمثال تتصرف يف أكثر وجوه الكالم وتدخل يف جل أساليب القول 
كالم وأنبله أخرجوها يف أقواها من األلفاظ ليخف استعماهلا ويسهل تداوهلا فهى من أجل ال

ألفاظها وكثرة معانيها ويسري مئونتها على املتكلم  ) ٤/ ١مجهرة االمثال  ( وأشرفه وأفضله لقلة 
  مع كبري عنايتها وجسيم عائدا 

 ومن عجائبها أا مع إجيازها تعمل عمل اإلطناب وهلا روعة اذا برزت يف أثناء اخلطاب واحلفظ 
  ىن موكل مبا راع من اللفظ وندر من املع

 واألمثال أيضا نوع من العلم منفدر بنفسه ال يقدر على التصرف فيه اال من اجتهد يف طلبه حىت 
  أحكمه وبالغ يف التماسه حىت أتقنه 

 وليس من حفظ صدرا من الغريب فقام بتفسري قصيدة وكشف أغراض رسالة او خطبة قادرا 
 عن املقاصد فيها وإمنا حيتاج الرجل يف على ان يقوم بشرح األمثال واإلبانة عن معانيها واإلخبار

معرفتها مع العلم بالغريب إىل الوقوف على أصوهلا واإلحاطة بأحاديثها ويكمل لذلك من اجتهد 
يف الرواية وتقدم يف الدراية فأما من قصر وعذر فقد قصر وتأخر وأىن يسوغ األديب لنفسه وقد 
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 أقصى غاياا وأبعد اياا كان منقوص األدب علم ان كل من مل يعن ا من األدباء عناية تبلغه
   )٥/ ١مجهرة االمثال (  غري تام اآللة فيه وال موفور احلظ منه

وملا رأيت احلاجة اليها هذه احلاجة عزمت على تقريب سبلها وتلخيص مشكلها وذكر أصوهلا 
ا على ما مل يشتمل وأخبارها ليفهمها الغيب فضال عن اللقني الذكى فعملت كتاىب هذا مشتمال منه

عليه كتاب اعرفه وضمنته إياها ملخصة ال يشينها اإلهذار وال يزرى ا اإلكثار وال يعيبها 
  التقصري واإلفالل منظومة على نسق حروف املعجم ليدنو جمتناها ويسهل مبتغاها 

ال على أفعل  وميزت ما أورد محزة األصبهاىن من األمثال املضروبة يف التناهى واملبالغة وهي األمث
من كذا فأوردت منها ما كان عربيا صحيحا ونفيت املولد السقيم ليتربأ كتاىب من العيب الذي 
لزم كتاب محزة يف اشتماله على كل غث من أمثال املولدين وحشوة احلضريني فصارت العلماء 

  تلغيه وتسقطه وتنفيه 
 أن تكون امثاال وكتبت  وجيرى يف خالل ما فسرت منها ومن غريها حكايات وأشعار تصلح

  بإزائها من احلاشية ميما لتتميز مما جياورها فتؤخذ وتستعمل يف املواضع الىت تصلح هلا 
   ) ١/٦مجهرة األمثال  (  وما توفيقنا اال باهللا عليه نتوكل وبه نستعني وهو حسبنا ونعم الوكيل
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  ) هـ ٥١٨ت ( ابو الفضل امحد بن حممد بن امحد امليداين : املؤلف  

  : منهج الكتاب 
  . بدأ باإلستقرء واجلمع 

  ، لتدوين  التزم اسلوباً علمياً يف ا-
  .  اردف مالحق تسد حاجة الدارس والطالب -
  .  قام بتحقيق امساء أيام العرب والكالم النبوي والراشدي -
  ) . املثل (  بدا امليداين كتابه بتفسري معىن املثل بذكرأقوال فيه مع حتقيق صريف عن -
آكل من السوس ،  ( مثل) أفعل ( فيما أوله مهزة ن مث ماجاء على وزن  يشرع بالباب األول -

  . وقدم دراسة مفصلة عن اسم التفضيل ) وآكل من ضرس ، وآكل من الفيل 
  :  ووضع املستشرق رودلف زهامي إحصاًء عن الكتاب مبا يلي -
  . مثالً قدمياً  ) ٣٨٣٣ ( -
  . مثالً مولداً   ) ٩٠٩ ( -
  . يوماً من ايام العرب   ) ٢١٧ ( -
  . اً مثالً نبوياً وراشدي ) ٢٢٨ ( -

   آخر عن الكتاب وكما يلي ك حصاًءإو يذطر 
  . مثالً قدمياً  ) ٣٨٤٣ ( -
  ) . أفعل ( مثالً على صيغة اسم التفضيل  ) ٩١٧ ( -
  .مثالً نبوياً وراشدياً  ) ٥٠٤ ( -
   ) . ٢١٧املكتبة ص ( 

  : سبب تأليف الكتاب 
ـَّـأل        السيد العامل ضياء الدولة  الشيخ العميد األجل الكتاب بطلب من  امليداينفــ

ته وكبامللوك أبو علي حممد بن أرسالن أدام اهللا علو رة صفيضحاسده منتخب املُلْك مشس الْح 
  : ، وذلك بتعبريه ويشرب اىل أمهية كتابه فيقول 

 على ما لَه  وملا تقدر ارحتايل عن سدته عمرها اهللا بطول مدته أشار جبمع كتاب يف األمثال مربزٍ(( 
 حمتوٍ على جاهليها وإسالميها فعدت إىل وطين ركْض مشتمل على غَثِّها وسمينهامن األمثال 

املرتع مشره الغايل مشمراً عن ساق جِدي يف امتثال أمره العايل فطالعت من كتب األئمة األعالم 
وأيب  ، وأيب زيد،  واألصمعي  ،يدوأيب عب، ما امتد يف تقصيه نفَس األيام مثل كتاب أيب عبيدة 
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 حىت لقد  ،  واملفضلُ بن سلَمةَ  ، ونظرت فيما مجعه املفضلُ بن حممد، وأيب فَيد ، عمرو 
تصفحت أَكْثَر من مخسني كتاباً ونخلْت ما فيها فصالً فصالً وباباً باباً مفتشاً عن ضوالِّها زوايا 

به الدينار يف كف ناقدالبقاع مشذِّباً عنها أُب تي القَطَّاع علماً مين أين أما بصارِمهوأجلو منه  ، ن 
  ،  ويكسبه باإلقبال عليه سناً وسناًء ، يزيده بالنظر فيه رونقاً واًء، البدر لطرف غري راقد 

وخرافات إىل هذا الكتاب إال ما ذكره من خرزات الرقَى ، ونقلت ما يف كتاب محزة بن احلسن 
  )) اَألعراب واألمثال املزدوجة الندماجها يف تضاعيف األبواب

  :مث يتحدث عن منهجه يف التاليف ، وترتيبه لكتابه فيقول 
 وجعلت الكتاب على نظام حروف املعجم يف أوائلها ليسهل طريق الطلب على متناوهلا  ((

ثَل من اللغة واإلعراب ما يفتح الغيف كل م ح وذكرتصِ واألسباب ما يوضلَق ومن القَص
  ،  والشرقي بن القُطَامي ،  وعطاء بن مصعب ، الغرض ويسيغ الشرق مما مجعه عبيد بن شرِية

مطلقاً فهو ابن سلَمة وإذا ذكرت اآلخر ذكرت اسم أبيه وأفتتح " املفضل " وغريهم فإذا قلت 
بلَ من ذلك الباب مث أمثال املولدين كل باب مبا يف كتاب أيب عيد أو غريه مث أعقبه مبا على أَفْع

 حريف التعريف وال ألف ق وال أعدسحىت آيت على األبواب الثمانية والعشرين على هذا الن
الوصل والقطع واألمر واالستفهام وال ألف املخبِرِ عن نفسه وال ما ليس من أَصلِ الكلمة حاجزاً 

أو " كاملستغيث من الرمضاء بالنار " ون قبل هذه احلروف ما يالَزم املَثَل حنو قوهلم إال أن يك
فإين أورِد األول يف الكاف والثاين والثالث يف " واحملسن معان " " املستشار مؤمتن " بعدها حنو 

يكتبان يف بايب " ة بيدين ما أوردها زائد" و " تحسبها محقاء " امليم وأثبت الباقي على ما ورد حنو 
دون الوقائع فإن فيها كتباً ، التاء والباء وجعلت الباب التاسع والعشرين يف أمساء أيام العرب 

وإمنا عنِيت بأمسائها لكثرة ما يقع فيها من التصحيف وجعلت الباب الثالثني يف نبذ . جمةَ البدائع 
  ) أمجعني  رضي اهللا تعاىل عنهم  ( ائه الراشدينمن كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم وكالم خلَفَ

  )) مما ينخرط يف سلْك املواعظ واحلكم واآلداب 
  : مث يبني سبب تسمية الكتاب مبجمع األمثال فيقول 

الحتوائه على عظيم ما ورد منها وهو ستة آالف ونيف " جممع األمثال " ومسيت الكتاب ((  
  أنفاس الناس ال يأيت عليها احلصر وال تنفَد حىت ينفَد العصر واهللا أعلم مبا بقي منها فإن 

 وأنا أعتذر إىل الناظر يف هذا الكتاب من خلَل يراه أو لفظ ال يرضاه فأنا كاملنكر لنفسه املغلوب 
على حسه وحدسه منذ حط البياض بعارِضي رحالَه وحال الزمانُ على سوادمها فأحالَه وأطار من 

رِ هامتي خدارِيه وأحنى على عود الشباب فمص رِيه وملكَت يد الضعف زمام قُواي وأسلمين وكْ
  : وكأين أنا املعين بقول الشاعر . من كان يحطب يف حبل هواي 
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   وما كان من حقِّها أن تهي...وهت عزماتك عند املشيبِ 
  فال هي أَنت وال أَنت هي    ...كَبِرت وأنكَرت نفسك ملا 

   فما تشتهي غري أن تشتهى...وإن ذكرت شهوات النفوسِ 
بل املأمولُ أن يسد خللَه ويصلح زلَله فقلما خيلو إنسان من نِسيان وقلم من طغيان 
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 ،ديوان األحوص األنصاري عادل سليمان مجال، -ت 
فخر الدين قباوة -ت    -ط - وان األخطل التغليبدي   
حتقيق د. بشرح حممد بن حبيب   ديوان جرير بن عطية /

   نعمان أمني طه


رحسني نصا/ مجع وحتقيق د  .ديوان مجيل بثينة  
،شرح أيب نصر الباهلي، رواية   ديوان ذي الرمة

عبد / أيب العباس ثعلب، حتقيق د
  القدوس أبو صاحل،



عزة حسن/ حتقيق د  .ديوان الطرماح بن حكيم الطائي  










ديوان أيب العتاهية  ،شكري فيصل/  دت
 عاتكة وهيب اخلزرجي  . ت د   ديوان العباس بن األخنف  






PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٥































PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٦








































PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٧







حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر ، وعبد السالم هارون ، : املفضل بن حممد الضيب  » املفضليات « 
ملعارف مصرالطبعة السابعة ، دار ا



أليب حممد القاسم بن حممد بن بشار األنباري الذي حققه املستشرق لَيال " شرح املفضليات" -
.اإلجنليزي

لقاسم بن حممد مد ا، مع شرحه اليب حم اليب العباس املفضل بن حممد الضيب: ديوان املفضليات -
 جملدان، ثانيهما ترمجة ١٩٢٠يف بريوت  ، طبعة كارلوس يعقوب اليل ، بن بشار االنباري

  . الكتاب إىل االجنليزية وتعليقات
  :األصمعيات 

  تعد األصمعيات ثاين جمموعة خمتارة من الشعر القدمي بعد املفضليات ، وهي جمموعة من 
بتوجيه من )  ه ٣١٦ت ( ها ابوسعيد عبد امللك األصمعي روا املقطعات والقصائد اختارها و

اخلليفة الرشيد باختيار قصائد من الشعر القدمي لتعليم األمني وتأديبه ، وكان األصمعي حيفظ اكثر 
كتاباً ، ومن ابرزها األصمعيات وعدد  ) ٤٧( من عشرة آآلف ارجوزة ، وذكر له ابن الندمي 

 ٧١( قصيدة مكررة من املفضليات ، وهي موزعة على  ) ١١( قصيدة وفيها  ) ٩٢( قصائدها 
، وجمموع جمهولون  ) ٧( اسالمياً و  ) ٦( خمضرماً   ) ١٤( منهم جاهليون و ) ٤٠(شاعراً ، ) 

   ) ٢٢٨املكتبة ص ( بيتاً ،  ) ١٤٣٩( أبيات هذه القصائد 





عبد امللك بن قريب بن عبد امللك، : األصمعي: وأما عن طبع الكتاب فهو مطبوع بعنوان 
. عبد السالم هارونأمحد شاكر، و: األصمعيات، دار املعارف، مصر، ت
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    : أصحاب املعلقات

  :   همع الطوالأصحاب السب
  .امرؤ القيس

    . وطرفة بن العبد
   .وزهري بن أيب سلمى

   . ولبيد بن ربيعة
   . وعمرو بن كلثوم
   . وعنترة بن شداد

  .   واحلارث بن حلزة اليشكري
 وأضيف على ما ذكر األعشى والنابغة وعبيد بن األبرص





  : )أحد أصحاب املعلقات ( وقال لبيد 

ولكل قوم سنة وإمامها  من معشر سنت هلم آباؤهم 
  شيخة بنت مفرج املفرج. د ، النبويه وحي من اهللا حمفوظة كالقرآن الكرميالسنه (  
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  : كتاب اإلختيارين 
  ) .  ه ٣١٥ت ( األخفش األصغر أبو احلسن علي بن سليمان بن الفضل :  املؤلف 

  : أمهية الكتاب 
ض الغريب و صمعيات وعلق عليها شرحاً يفسر بع مجع يف هذا الكتاب بني املفضليات واأل
 ١٤( من املفضليات ، و  ) ٢٣( قصيدة منها  ) ١١٦( يوضح كثرياً من املعاين ، وضم الكتاب 

  . قصيدة من غريمها  ) ٥٨( صمعيات ، والباقي من األ) 
 ) ٢٣١املكتبة ص ( وذلك بتداخل القصائد املختارة وبعدم اإلسناد : ومنهج الكتاب غري واضح 

 .  
  : ب كتاب مجهرة اشعار العر 

  )  ه ٤ق ( ابو زيد حممد بن ايب اخلطاب القرشي : املؤلف 
  . ضم الكتاب جمموعة خمتارة من قصائد اجلاهلية واإلسالم 

  : منهج الكتاب 
والشعر ) صلى اهللا عليه وسلم ( باملقدمة الواسعة عن تكوين الشعر ، وعن النيب   تتميز اجلمهرة 

ار بعض الشعراء اجلاهليني ، وتعد أقواله من اوائل ، واشعر الشعراء ، وشياطني الشعراء وأخب
   ) . ٢٣٢املكتبة ص ( اآلراء النقدية  عند العرب 

قصيدة ،  ) ٤٩: ( يعد القرشي اول من سلك ترتيباً يف تقسيم خمتاراته وجمموع القصائد يف كتابه 
  : شاعراً ، وقسمها اىل سبعة أقسام  ) ٤٩( لـ 

 . علقات امل -١
 . امهرات  -٢
 ) .جاهلية . ( نتقيات امل -٣
 . ومجيع شعرائها جاهليون وخمضرمون من األوس واخلزرج . املذهبات  -٤
 .املراثي  -٥
املشوبات ومجيع شعرائها من اجلاهليني و املخضرمني ، الذين شاب شعرهم الكفر  -٦

 .واإلسالم 
   ) . ٢٣٣املكتبة ص ( ها اسالميون من العصر األموي لحمات ومجيع شعرائامل -٧

 الذين نزل  هذا كتاب مجهرة أشعار العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،
، واختذت الشواهد يف معاين القرآن وغريب  ، واشتقت العربية من ألفاظهم القرآن بألسنتهم
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 ١٣٠

، وأسندت احلكمة واآلداب إليهم، تأليف أيب زيد حممد بن أيب اخلطاب  احلديث من أشعارهم
 أنه ملا مل يوجد أحد من الشعراء بعدهم إال مضطراً إىل االختالس من حماسن وذلك. القرشي
، وبعد فهم فحول الشعر الذين خاضوا  ، وهم إذ ذاك مكتفون عن سواهم مبعرفتهم ألفاظهم

،  ، ولوال أن الكالم مشترك ، واختذوا له ديواناً كثرت فيه الفوائد عنهم ، وبعد فيه شأوهم حبره
، غرراً هي العيون من  ، فأخذنا من أشعارهم إذ كانوا هم األصل زوه دون غريهملكانوا قد حا

 هذا ما جاءت به األخبار املنقولة، واألشعار وحنن ذاكرون يف كتابنا. ديوام، وزمام  أشعارهم
 صلى اهللا عليه وسلم( ،  ، وما روي عن رسول اهللا ، وما وافق القرآن من ألفاظهم احملفوظة عنهم

، وما وصف به كل واحد  ، وما جاء عن أصحابه والتابعني من بعدهم  الشعر والشعراء، يف) 
.، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب   ، وأول من قال الشعر، وما حفظ عن اجلن منهم

   ) ١/ ١مجهرة أشعار العرب ( 






  .. )  هـ ٢٥٥ت (حبر اجلاحظ  أليب عثمان ، عمرو بن البيان والتبيني احليوان و  - ١
: قال. )  هـ ٢٧٦ت (أبو حممد عبد اهللا بن مسلم الدينوري  البن قتيبة  عيون األخبار - ٢

 -  رضي اهللا عنه -كتب عمر بن اخلطاب : بلغين عن كثري بن هشام عن جعفر بن برقان ، قال
  .إىل أيب موسى األشعري 

.  هـ ٢٨٦ت ( للمربد ، حممد بن يزيد بن عبد األكرب الشمايل األزدي  الكامل يف األدب - ٣
  .إسناد وأورده بدون ) 
  ) .هـ   ٣٢٨  ت (البن عبد ربه أمحد بن حممد العقد الفريد  - ٤
 للنويري ، أمحد بن عبد الوهاب بن حممد بن عبد الدامي ية األرب يف فنون األدب  ا- ٥

  .ينقل عن املاوردي ) هـ    ٧٣٣ت   (القرشي التميمي 
  ) .هـ    ٦٥٥ ت  (لعبد احلميد بن أيب احلديد  شرح ج البالغة - ٦
) هـ   ٨٢١ت  ( العباس ، أمحد بن علي القلقشندي ، عشى يف صناعة اإلنشاء  صبح األ- ٧

  .ينقل عن العقد الفريد 
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  : ن كتاب احليوا 
  )  ه ٢٥٥ت ( أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ : املؤلف 

هوأوسع و)  ه ٢٣٣ت ( كتاب احليوان إىل الوزير حممد بن عبد امللك الزيات واهدى اجلاحظ 
  . كتاب عريب يبحث يف احليوان باللغة العربية ، واوسع كتب اجلاحظ 

 وموضوعه ليس احليوان باملعىن الدقيق بل هو كتاب أدب وتأريخ ، وفلسفة ،وجغرافية ، وطب ، 
واجتماع ، يزخر بنصوص هذه العلوم املختلفة ، شعراً ونثراً ، وأخباراً ، وقصصاً ، وهذا يعين أنه 

باملعىن العام لكلمة أدب ، وكتاب ثقافة بكل ما تعين هذه الكلمة من املعاين ، حىت كتاب أدب 
قد اخذت منهجا معيناً وطريقة متميزة مسيت باجلاحظية وهو وصل األمر أن تكون طريقته 

األسلوب الذي يعتمد على اإلستطراد والتوسع ، واحلوار والفكاهة واهلزل يف بعض األحيان مع 
   ) ٢٤٩املكتبة ص . ( لواسعة وجتسيد ثقافات عصره املختلفة متثيل ثقافته ا

  : ويتحدث اجلاحظ عن كتابه هذا بقوله 
وعلى أني قد عزمت واللّه املوفِّق أني أوشح هذا الكتاب وأفصلُ أبوابه بنوادر من ضروبِ (( 

من شكل إىل شكل فإني الشعر وضروبِ األحاديث ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إىل باب و
ة واألغاينَّ احلسنة واألوتاراملطْرِب متلُّ األصوات األمساع طال ذلك عليها وما  الفَصيحة إذا رأيت

وإذا كانت اَألوائلُ قد سارت يف صغارِ  ، حة اليت إذا طالت أورثت الغفلة ذلك إالَّ يف طريق الرا
ل دبريريةَ كان هذا التن ذلك كلِّه إالَّ أن الكتب هذه السوما غايتنا م ا طالَ وكثُر أصلَحم

   ) ٧/ ٣احليوان  ( . )) تستفيدوا خرياً
  : ويضيف اجلاحظ 

وهذا كتاب تستوي فيه رغبةُ اُألمم وتتشابه فيه العرب والعجم ألنه وإن كانَ عربيا أعرابياً (( 
فلسفة ومجع بني معرفة السماعِ وعلْم التجرِبة وأشرك بني وإسالميا مجاعيا فقد أخذَ من طُرف ال

علمِ الكتاب والسنة وبني وِجدان احلاسة وإحساس الغريزة ويشتهيه الفتيان كما تشتهيه الشيوخ 
 احلَزم وو اللَّهو كما يشتهيه اد ذويشتهيه الفاتك كما يشتهيه الناسك ويشتهيه الالعب ذ

    ) ١١/ ١احليوان (  .))  كما يشتهيه األريب ويشتهيه الغيب كما يشتهيه الفَطن ويشتهيه الغفْلُ
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  : البيان والتبيني 
  )  ه ٢٢٤ت ( اجلاحظ ، اهداه اىل القاضي امحد بن ايب داود : املؤلف 

  : امهية الكتاب 
  .ثار املؤلف ، وأكثرها شيوعاً آافضل  -
  من اإلفادة منه ، واألخذ عنه ، و حديث أدب قدمي أقلما خيلو كتاب  -
  .  يعترب الكتاب واحداص من أربعة أصول علم األدب -

  : ويصف ابو هالل العسكري كتاب البيان والتبيني بقوله 
فلما رأيت ختلي هؤالء األعالم فيما راموه من اختيار الكالم، ووقفت على موقع هذا العلم من (( 

ت احلاجة إليه ماسة، والكتب املصنفة فيه قليلة، وكان الفضل، ومكانه من الشرف والنبل، ووجد
 أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، وهو لعمري كثري وأشهرها كتاب البيان والتبينيأكربها 

الفوائد، جم املنافع، ملا اشتمل عليه من الفصول الشريفة، والفقر اللطيفة، واخلطب الرائعة، 
، وما نبه عليه من مقاديرهم يف البالغة  اء اخلطباء والبلغاءواألخبار البارعة، وما حواه من أمس

،  ، إال أنّ اإلبانة عن حدود البالغة ، ونعوته املستحسنة ، وغري ذلك من فنونه املختارة واخلطابة
، ال  ، فهي ضالّة بني األمثلة ، ومنتشرةٌ يف أثنائه وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة يف تضاعيفه

   ) ٢/ ١كتاب الصناعتني  ( ، والتصفّح الكثري، أمل الطويلتوجد إال بالت
  : ويصف ابن خلدون هذا الكتاب بقوله 

ومسعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي (( 
 أدب الكتاب البن قتيبة وكتاب الكامل للمربد وكتاب البيان والتبيني للجاحظ

 يب علي القايل البغدادي وما سوى هذه االريعة فتبع هلا وفروع عنهاوكتاب النوادر ال
   ) ٥٥٤/ ١تأريخ ابن خلدون  (  ))

  : موضوعات الكتاب 
جعل كتابه على نظام األبواب واحياناً بغري هذه الكلمة يورد املعلومات ، وبلغ عدد العنوانات 

  : مائة مقسمة على األبواب اآلتية 
  .  البيان والبالغة -
  .  القواعد البالغية -
  .  القول يف مذهب الوسط يف الكالم -
  .  اخلطابة -
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  .  الشعر -
  .  السجاع -
  .  مناذج من الرسائل والوصايا -
  .  عرض لبعض كالم النوكى واحلمقى ونوادرهم -
  .  ضروب من االختيارات البالغية -

    ) .٢٥٢املكتبة ص ( والطابع الغالب على هذا الكتاب البالغة 
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 البيان والتبيني هـ ٢٥٥ت ( اجلاحظ ( 
 هـ ٢٧٦ت (ابن قتيبة    عيون األخبار (   
 هـ ٢٨٦ت   (ملربد ا  الكامل يف األدب  (  
 هـ  ٣٢٨ت  (ابن عبد     العقد الفريد (   
اية األرب يف ف هـ   ٧٣٣ت   ( لنويري ا  نون األدب (  
 ج البالغة هـ ٦٥٥ت  ( بن أيب احلديدا  شرح

 (  


 هـ ٨٢١ت  (القلقشندي    صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء (  
 أبو الفرج األصفهاين  األغاين  
 ابن حجة احلموي  خزانة األدب وغاية األرب   
 ي بن بسام الشنتريينعل  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة  
 حممد بن سالم اجلمحي  طبقات فحول الشعراء    
حلصريا  زهر اآلداب     
 بن دريدا   الوشاح     
 السجة اابن عبد الرب   و      
 الكتاب املنسوب للمظفر أيب بكر حممد بن

عبد اهللا بن مسلمة املعروف بابن األفطس 
  .صاحب بطليوس

  

 حلامتيا   احملاضرة حلية   
    األصبهاين  اخلريدة    
 وصناعة الكتابة  

  
جعفر امحد بن حممد بن و أب

   النحاس


ابن قتيبة  صناعة الكتابة   
شرح ابن السكيت   شعر حامت الطائي  
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 ميمون بن جندل  شعر األعشى   
ترتيب األعلم   احلماسة حلبيب بن أوس الطائي   
 يوسف بن إبراهيم البياسي  ة احلماس  
والورقة يف أشعار اخللفاء   

  
   بكر حممد بن حيىي الصويلوأب

 يوسف بن سليمان األعلم  أشعار الستة  
 علي حسن بن رشيق و أب  كتاب العمدة يف حماسة الشعر وآدابه

  القريواين


سقط الزند من شعر املعري   
  

  شرح ابن السيد
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  : املصادر القدمية : أوالً 




   : ابن جين

  شرح كتاب التصريف أليب عثمان املازين ، املنصف            
   :ابن خلدون
   تاريخ ابن خلدون             
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   : ابن املبارك

   العرب منتهى الطلب من أشعار           



  حممد بن إسحاق أبو الفرج الندمي:   ابن الندمي
   ) . ١ (عدد األجزاء )  م ١٩٧٨ - ١٣٩٨  (وت ، بري- دار املعرفة  ،  الفهرست            







   : أبو هالل العسكري
   تني كتاب الصناع            
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  ، الكاتب العماد األصبهاين : األصبهاين

 خريدة القصر وجريدة العصر، حتقيق آذرتاس آذرنوس، نقحه وزاد عليه حممد العروسي         
   م ١٩٨٦املطوي واجليالين بن احلاج حيىي، وحممد املرزوقي، الدار التونسية للنشر، 




   الفرج األصفهاينوأب: األصفهاين 
الطبعة  ،  بريوت-دار الفكر  ، مسري جابر :  حتقيق  )٢٤ (:عدد األجزاء  ،  األغاين           

   ،الثانية








  علي بن حممد بن علي:  اجلرجاين 
: حتقيق )  ه ١٤٠٥  ( الطبعة األوىل ، ،  بريوت- دار الكتاب العريب ،  لتعريفات ا            

   ١ : عدد األجزاء  ، إبراهيم األبياري






  ياقوت  :  احلموي 

  معجم األدباء            
    : الباخرزي

  دمية القصر وعصرة أهل العصر           
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  أمحد بن املقري  : التلمساين 

   إحسان عباس:احملقق  ،  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب           
   .  لبنان- بريوت - دار صادر:الناشر 
   :الطبعة 
   ١٩٠٠ ، ٠:  الطبعة - ١ :اجلزء 
   ١٩٩٧ ، ١:  الطبعة - ٢  :اجلزء
   ١٩٩٧ ، ١:  الطبعة - ٣ :اجلزء 
   ١٩٩٧ ، ١:  الطبعة - ٤ :اجلزء 
   ١٩٩٧ ، ١:  الطبعة - ٥ :اجلزء 
   ٦ :اجلزء 

    )  ١٩٦٨(   الطبعة األوىل 






  حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ، امللقّب مبرتضى ، : الزبيدي

عدد   ، دار اهلداية ، حتقيق جمموعة من احملققني ، تاج العروس من جواهر القاموس           
   ) . ٤٠  (األجزاء








   )  هـ١٨٠ت ( أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنرب : سيبويه 

   بريوت،ار اجليل  د ، حتقيق عبد السالم حممد هارون ، كتاب سيبويه          
    ) ٤(عدد األجزاء 
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  جالل الدين  : السيوطي 
   ) . ١  (عدد األجزاء ،  بريوت- املكتبة العلمية  ،  نظم العقيان يف أعيان األعيان          

  جالل الدين  : السيوطي 
 عيسى  ، مطبعة١، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، ط.  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة 

   .   )  هـ١٣٨٤  (مصر ،. احلليب 
  جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي : لسيوطيا
  مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري           

    : السيوطي
   بريوت- دار الكتب العلمية   ،  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها           

   ) . ٢ (عدد األجزاء ، ي منصور  فؤاد عل:حتقيق ، )  م ١٩٩٨ ( الطبعة األوىل ،
  حممد بن علي :  الشوكاين 

   البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع            



   : الصفدي

  الوايف بالوفيات           
   هـ٣١٠ت  ( ،  بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربيحممد  :الطربي

 (  
   مؤسسة الرسالة ،  أمحد حممد شاكر:احملقق  ، جامع البيان يف تأويل القرآن           

    ) . ٢٤ (عدد األجزاء ،  )  م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠  ( األوىل ،:الطبعة 



   عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيديوأب :  الفراهيدي 

  ١٩٩٥لطبعة اخلامسة ،  افخر الدين قباوة. د:حتقيق  ،  كتاب اجلمل يف البحث               
   ) . ١ (عدد األجزاء 

إبراهيم .مهدي املخزومي ود.د :حتقيق ،  دار ومكتبة اهلالل  ،  كتاب العني                
    ) . ٨  (عدد األجزاء ، السامرائي

    ) هـ ٣٥٦ ت (  ، أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي : القايل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٦

 ،  بريوت،   ) م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ (  ،  دار الكتب العلمية ، األمايل يف لغة العرب        
   ) ٢*٣  ( عدد األجزاء





   : القفطي

   أخبار العلماء بأخيار احلكماء          
  ن عليأمحد ب : القلقشندي
  ١٩٨٧الطبعة األوىل ،  ،  دمشق-  دار الفكر  ،  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا             

(           الطبعة األوىل ،  ،  دمشق- دار الفكر  ) ١٤(عدد األجزاء  ، يوسف علي طويل. د:حتقيق 
  )  م ١٩٨٧

 


    : املربد
  املقتضب         







   : املرادي 

   سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر          
       أبو طاهر املقرئ  :  املقرئ 

   أخبار النحويني           
  حممد عبد الرؤوف: املناوي 

  دمشق،  بريوت - دار الفكر ،  دار الفكر املعاصر  ، تعاريف التوقيف على مهمات ال          
   ) . ١(عدد األجزاء  ، حممد رضوان الداية.  د:حتقيق ، )  ه ١٤١٠  (الطبعة األوىل ،
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  د اهللا حسني بن أمحد بن عب: آل علي 

          املدرس مبعهد تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية ،  شرح ألفية ابن مالك   
  مجاز بن عبد الرمحن لفضيلة الشيخ : اجلماز

كتاب م ١٠٠٠موسوعة حتتوي على تعريف بأكثر من  ،  اإلحبار يف مجع األسفار          
  طالب العلم

فهد بن عبد اهللا  : احلبيشي  
   ري الظمآن يف بيان القرآن             

 جامعة -أستاذ العلوم اللغوية املساعد بكلية اآلداب   ، دكتور، العالء إمساعيل  : احلمزاوي   
  املنيا

   األمثال العربية واألمثال العامية مقارنة داللية        
  سليمان بن صاحل  : اخلراشي 

  مكتبة صيد الفوائد ، ار علوم السنة د ،  نقض أصول العقالنيني            



  إحسان عباس : عباس 

  ،  دار الثقافة،  )   ١٩٦٠ (١ :الطبعة  )عصر سيادة قرطبة( تاريخ األدب األندلسي         
  بريوت
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شيخة بنت مفرج املفرج. د : املفرج

   حمفوظة كالقرآن الكرميالسنه النبويه وحي من اهللا               
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