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 سند الرواية في النحو والصرف 

 عبدالعزيز بن ناصر الخريف 
بجامعة اإلمام محمد   العربيةقسم النحو والصرف وفقه اللغة في كلية اللغة  

 بن سعود اإلسالمية 

 الملخص:  
مدى عناية علماء النحو والصةةةةةةرف بذكر سةةةةةةند بدراسةةةةةةة  يعنى هذا البحث 

الرواية في النحو والصةةرفب باتسةةة ادا مما اسةةةقر في علم الحدرثب وعر  
وتنوع المؤثرات في ذكره أو عدم   ما ردل على عناية المةقدمين بذكر السةةةةةةةةةندب

ا في الةقعيةةد النحو   ذكره بحسةةةةةةةةةةةةةةةةع بوع المنقولب مغ بيةةاف عةةدم ذكره نةةالبةة 
. وقد عر  البحث سةةةةةةةةةةةمات تعامم النحواين مغ سةةةةةةةةةةةند الروايةب والصةةةةةةةةةةةرفي

 والقيمة العلمية للسند من خالل تةبغ ما في كةبهم من شواهد تؤكد قيمة السند 
بين العلماءب وصةةةةحة بسةةةةبة الفةع لمؤل يهاب   الم اضةةةةلةفي وأوجه اإلفادا منه  

فوائد تةحقق من دراسةةةةةةةةة والحكم بصةةةةةةةةحة المرواة من عدمهاب وبحو ذل  من 
 أسابيد الرواية النحواة والصرفية. 

سةةةةةةةةةةةةةند الرواية النحواة والصةةةةةةةةةةةةةرفية  اإلسةةةةةةةةةةةةةناد في الرواية  كلمات مفتاحية:  
 . الم اضلة بين األسابيد 
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The Ascription of Reports in Grammar and 

Morphology 

Abdulaziz Nasir alKharayif 

Dept. of Arabic Grammar College of Arabic Al-Imam 

Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract 

This paper studies the extent to which scholars of grammar 

and morphology devoted their attention to the ascription of 

reports, making use of the system developed in the science 

of Prophetic Hadith.  It also presents evidence for early 

scholars’ care to mention the ascription of the reports they 

cited along with the factors influencing whether or not they 

mentioned it according to the nature of the report.  It is seen 

that ascription is usually not mentioned when formulating 

rules in grammar and morphology.  Attention is given to 

the manner in which grammarians dealt with the ascription 

of a report and the scientific value of ascriptions by 

following the quotations given as textual evidence in their 

books that serve to emphasize the value of  the ascription 

and the ways in which it can be used when comparing 

scholars and in ascertaining whether certain books were 

indeed composed by the authors to whom they are 

attributed as well as in judging the veracity or otherwise of 

narratives, in addition to other advantages to be derived 

from the study of the ascriptions of grammatical and 

morphological reports. 

Keywords: ascription of grammatical and morphological 

reports/chain of narrators in a report/comparison of chains 

of narrators. 
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 مقدمة 
لصالة  والالالةع علأ رفالرف اينبياا والمرساللين  الحمد هلل رب العالمين وا

 وعلأ آله وصحبه رجمعين  رما بعد

فالن  عل  النحو نأالالالالالالالالالالم االالالالالالالالالمن العلوع التي عنيال  بحف  ال رآ  ال ري   
والحديث الأالالريف واراسالالة منالالامينقما  و د عني العلماا والباحيو   ديم ا  

نقالا بمالا يخالدع  وحدييال ا باففاا  من جمي  العلوع العرييالة وافسالالالالالالالالالةميالة  يمالا بي
 إيناح العل  ومناهجه للباحث والمتعل .

و د لحظ  عناية من يبحث في رصالالوا النحو بعرت ثم ر رصالالوا النحو  
بمصالوا الف ه  وييا  روجه التأالابه بينقما  في حين ل  رر ميت ثلا العناية 

. في التراث النحوا   م  علوع الحالديالث النبوا الأالالالالالالالالالريف  يمالا و فال  علياله
ومن    ف د رري  من المناسالالأ ر  راتار مواالالون  سالالند الرواية في النحو 
والصرف(؛ ليكو  مجاال  للبحث  وعرت مدى عناية علماا النحو والصرف  

 .والقيمة العلمية المتصلة بذلابذكر الالند 

ا  ومجاا اراسالالة ايسالالانيد مجاا عريس  اسالالتنفد من علماا الحديث جقد 
ا و  ا للروا  وثحلية  لزمن كالت راوو وحالالاله ومالدى  وو تال ا وسالالالالالالالالالحاال  وثرجيحال  ثتبعال 

عدالته واالالب،ه  وصالالوال  إلأ التو ي  رو التجريه  وهو جقد ر مر عن عدا 
من ال تأ في عل  الحديث ثحصالالالالت  لا  وثعرت رسالالالالالالالالاله و واعد  وآاابه   
ورارى في عل  الجرح والتعديت وكتأ ال،ب ات وسالالالةسالالالت الروا  ونحو  لا.  

 رياا  في هذا العل  علأ غيره . ف ا  لعلماا الحديث  

لذلا يتناوا هذا البحث بيا  مدى عناية علماا النحو والصالالرف في  كر 
والقيمة العلمية التي يمكن اسالالالالتنبا قا الالالالالالند  يما يروونه عمن سالالالالب ق    



 
 سند الرواية يف النحو والصرف

884 

 فن  رهميته ثنب  مما يمثي: ومن    ؛ من  لا

 جد  المواون  والبحث في مجاا ي ت البحث  يه. (1

في    عل  الحديثوالصالالالالالالرف من النحو  يعلم  فاا اسالالالالالالتبيا  مدى  (2
 .العناية بايسانيد وث ويمقا

بيا  روجه اففاا  من اراسالالة الالالالند في الدرن النحوا والصالالرفي   (3
 في عدا من المجاالت.

 ويقدف هذا البحث إلأ ثح ي  ما يمثي: 

اراسالالالالالة مدى عناية علماا النحو والتصالالالالالريف بذكر الالالالالالالند من  ▪
 عدمه.

 . في الرواية النحوية والصر يةالقيمة العلمية للالند  ▪

ولتح ي  رهداف البحث سالالالالالالالالوف رارن المواالالالالالالالالون وف  الخ،ة  
 اآلثية: 

ا.  التمقيد  ويتنمن التعريف بالالند لغة واص،ةح 

 .في النحو والصرف يليه المبحث ايوا: العناية بذكر سند الرواية

في       للالالالالالالالالالالنالالالد  العلميالالالة  القيمالالالة  اليالالالاني:  النحويالالالة المبحالالالث  الروايالالالة 
 .والتصريفية

    الخاثمة  وفيقا ربرز النتائج

  إلأولتح ي  رهداف البحث سالالالالالالوف رراج  المصالالالالالالاار النحوية ايصالالالالالاليلة 
ال ر  الراب  القجرا الذا يميت مرحلة الننالالالالالالالالالج في الدراسالالالالالالالالالات النحوية؛ 
لدراسالالالة ما فيقا مما يخدع مواالالالون البحث سالالالواا ركا   كرا للالالالالند رو عدع 
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  بما يظقر القيمة العلمية  وكذلا روجه اففاا  من اراسالالالالالة الالالالالالالند كر له  
 .لالند الرواية في النحو والصرف

 وهللا ثعالأ رسما ر  يوف ني لما  يه الخير والالداا.
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  التمهيد: السند لغة

 
 ا واصطالح

 الالند في اللغة: 

. وهو مالا (1 علأ معالا و لغويالة  منقالا مالا ارثف  من ايرتالالالالالالالالالالالنالد  ي،ل   
. وكت فالاليا رسالالندت إليه فالاليوا  فقو  (2  ابلا من الجبت  وعة عن الالالالفه

نواا ورسالند: َر وَي وصالعد(3 مالالند . وفةٌ  سالنٌد (4 . وسالند في الجبت يالالن د سال 
 .  (5 را: معتمدٌ 

والعة ة بين الالالالند لغة واصالال،ةحا إما من ر  الالالالند هو ما ارثف  وعة 
فعه إلأ  ائله  وإما من  ولق : فة  سالند؛ عن سالفه الجبت؛ ي  المالالند ير 

مروي افابار عن  ري  المتن مالالالالالالالالالالندا العتماا الن اا في   را معتمد  فالالالالالالالالالال 
 . (6 الصحة والنعف عليه

 الالند في االص،ةح: 

  ويلف  آار:  (7 الالالالالالالالند هو اةف المتن  وهو افابار عن  ري  المتن

 

 ة سند. 220 3( لساف العرب: 1)
 ة سند.  370ب القاموس المحيط: 220 3ب لساف العرب: 489 2الصحاح: ( 2)
 ة سند. 220 3لساف العرب: ( 3)
 ة سند. 370ب القاموس المحيط: 221 3لساف العرب: ( 4)
 ة سند. 370ب القاموس المحيط: 221 3ب لساف العرب: 489 2الصحاح: ( 5)
منهم الرو  في مخةصةةةر علوم  ال. وابظر: 405 1( النفت على مقدمة ابن الصةةةالح: 6)

 .70 1ب تدراع الراو  في شرح تقراع النواو : 30-29الحدرث النبو : 
تدراع الراو  في شةرح تقراع  ب29المنهم الرو  في مخةصةر علوم الحدرث النبو :  ( 7)

 .70 1النواو : 
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 . (2 . وافسناا هو رف  الحديث إلأ  ائله(1 حكاية  ري  المتن

ويالالالالالالتعمت علماا الحديث مصالالالالال،له الالالالالالالند وافسالالالالالناا والمالالالالالالند بمعنأ  
   إال ر  المفقوع مختلف  يما بينق   علأ ر واا ربرزها: (3 واحد

.  ( 4 ايوا: هو ما اثصالالالت إسالالالناا  من راويه إلأ من رسالالالند عنه  منتقا (
دو من رواثه سالالمعه ممن فو ه  حتأ واثصالالاا افسالالناا  يه ر  يكو  كت واح

 . (5 ينتقي  لا إلأ آار 

فو  إلأ النبي صالالالالالالاللأ هللا عليه وسالالالالالالالل  ااصالالالالالالالة  و د يكو   الياني: ما ر 
. ولعت هذا التعريف للتفر ة بين مصالالالالال،لحي  (6 متصالالالالالة  و د يكو  من ،ع ا

 . (7 المالند والمتصت؛ لوة يكو  معناهما مترااف ا

 
 .23 1فةح المغيث بشرح ألفية الحدرث: ( 1)
ب تدراع الراو  في شةرح تقراع 30الحدرث النبو :  المنهم الرو  في مخةصةر علوم  ( 2)

 .70 1النواو : 
تدراع الراو  في شةرح    ب30المنهم الرو  في مخةصةر علوم الحدرث النبو :  ( ابظر:  3)

 .70 1تقراع النواو : 
ب  190مقدمة ابن الصةةةةةةةةةةةالح:  . وابظر:  96( الف اية في معرفة أصةةةةةةةةةةةول علم الرواية:  4)

ب تدراع الراو  في شةةةةةةةةرح تقراع النواو :  405 1:  النفت على مقدمة ابن الصةةةةةةةةالح
1 114 . 

 . 96( الف اية في معرفة أصول علم الرواية: 5)
مقةةدمةةة ابن  . وابظر:  23-21 1( الةمهيةةد لمةةا في المونةةل من المعةةابي واألسةةةةةةةةةةةةةةةابيةةد:  6)

 . 405 1ب النفت على مقدمة ابن الصالح: 190الصالح: 
 .407 1 ( ابظر: النفت على مقدمة ابن الصالح:7)
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 . (1 اليالث: ما اثصت إسناا  إلأ رسوا هللا صلأ هللا عليه وسل 

والتعريف ايوا من هذ  التعريفات هو اينالالالالالالأ لمواالالالالالون البحث؛ ينه  
سالالل  إ ا روا بالالالند  يدات  يه ما يروى عن غير الرسالالوا صالاللأ هللا عليه و 

 متصت. 

وعلأ  لا فالالند في هذا البحث هو: حكاية  ري  المتن وافابار عنه  
بذكر  ري  من يروا الراوية إلأ من يروا عنه. ويتنالالالالالالالمن  لا عند  كر  
 رسماا سلاللة الروا  رلفاظ التحمت وايااا التي ين ت بقا الراوا عمن  بله.  

 
ب  17. بقال عن الحاكم في كةابه معرفة علوم الحدرث: 191مقدمة ابن الصةةةةةةةةةةةةةةالح:  ( 1)

وبص تعراف الحاكم: )أف ررواه المحديِّث عن شةي  يظهر سةماعه منه لسةنيح يحةملهب 
وكذل  سماع شيخه من شيخه إلى أف يصم اإلسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم(. 
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 يف النحو والصرف  رواية املبحث األول: العناية بذكر سند ال
والتمصاليت كما مواالون سالند الرواية في النحو والصالرف بالبحث ل  يح  

ع ني سالالالالالالند الحديث النبوا؛ لذلا فعند البحث في كتأ النحو والصالالالالالالرف ال 
ثتصالت بذكر  ث اا ثقف علأ  واعد م نَّنة للرواية وافسالناا فيقا  وال ثفاصاليت  

 الالند رو عدع  كر .  

عدع وجوا عناية بالالالالند في النحو الباحيين إلأ ثمكيد  بعساثجه  لذلا  
النحو ل  يجعت      موازنة بما في عل  الحديث  إ  وعل  ااص به والصالالالالرف  

ا ل،رم اياذ والتحمت  وللالالالالالالالند والرجاا  وال   لروا  الأالالالالالالواهد علم ا ااصالالالالالال 
للتو ي  والتجريه. وإنما ب ي  النصالالوص المواالالوعة ثح  رحمة وااالالعقا  

اها  وإال ث بلقا النان وو  وها إ ا اعترف ب   .(1  (( واعقا ف د حدَّ

ول ن  لالالا ليع علأ إ ة الاله  وف  ل  يكن  مالالة عل  االالاص في النحو 
فن  العناية بايسالالالالالالانيد والتح   من الرواية متوافر   وال يلزع ما والصالالالالالالرف  

ر  الباحث من سالالالريا  النصالالالوص المواالالالوعة في علوع النحو والصالالالرف    رَّ
ي العلماا بال أالالف عنقا  والتنبيه علأ المواالالون والمصالالنون واللغة  بت ع ن

 منقا. 
في   كر سالالالالالالند الرواية في النحو والصالالالالالالرف فنني  ما يتصالالالالالالت بمدى   ورما
نقالاية ال ر   حتأكتالأ النحو والصالالالالالالالالالرف  من جم  ماا  هذا البحالث   مرحلالة

الراب  القجرا ثوصالل  إلأ رنه  د يذكر العال  سالند الرواية رحيان ا  وال ثصالت  
ف بعس من يكتالأ عناله من ثلالا ايسالالالالالالالالالانيالد إلينالا بالالالالالالالالالالنالد   راالذ ا من ثخفر 

 
 .47ظر: منهج النحاا العرب: اب( 1)
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 يغرات االاتصار ونحو  لا من عوامت مح ر   ويحكد  لا ما يمثي: 

 كيير ا  وا يعنو  نمن ر  علماا اللغة كاهالالالالالالالال(  911ما  كر  الاليو ي  ت:    -1
 لا . فداَّ إمةا اللغة  بذكر ايسالالالالانيد     ثو ف  عند إمةئق  ما يروونه

        علأ عنالاية المت الدمين بذكر الالالالالالالالالالالنالد  ور  ثركه جاا بعالده    اا: 
   يه غريأ يحتاج إلأ يورا المملي بنسناا  كةم ا عن العرب والفصحاا

ر   ويورا من رفالالالالعار   العرب وغيرها بمسالالالالانيد   ومن  التفالالالالالير     يفالالالالالرو
في الصالالالدر  و د كا  هذا يختار . الفوائد اللغوية بنسالالالناا وغير إسالالالناا ما

. (1  ((  ايوا فافالي ا     ماث  الحفاظ  وان ،  إمةا اللغة عن اهر مديد
ويلح  هنا ثمكيد  علأ وجوا سالالالالالند الرواية في كةع العرب والفصالالالالالحاا  

ناا واو  إسالناا. فداَّ  لا علأ وجوا وفي الأالعر. ورما الفوائد فقي بنسال
بحياله   عنالد  الالالالالالالالالالاليو ي  ركالد و الد  المت الدمين. الروايالة عنالد بالالالالالالالالالالنالد العنالايالة

علأ ر  علماا النحو والصالالالالالالالالالرف ن لوا كةع العرب عن النحو  رصالالالالالالالالالوا
 ري  "االعتماا علأ ما روا  الي ات عنق  بايسالالالالانيد المعتبر  من نيره  

 .(2 ونظمق "

ربي جعفر وجوا نصالالالالالوص ثدا علأ إراا  االاتصالالالالالار  من نحو  وا    -2
ولوال كراهة اف الة لذكرنا  لا بمسالانيد       هالالالالالالالالالالال(:  338النحان  ت: 

. ويلح  من (3  (( وإ  كان  ليالالالالال  ميت ايسالالالالانيد ايولأ في الصالالالالحة 
ا ثمييز ايسالالانيد وث ويمقا والمفااالاللة بينقا.  وثجد في  هذا النص رينالال 

 
 .314 2المزهر في علوم اللغة وأبواعها: ( 1)
 .164ابظر: اتقةراح في أصول النحو وجدله: ( 2)
 .372 3إعراب القرآف: ( 3)
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 كر المتن  دا علأ اجتزاا الالالالالالالالند واالكتفاا منه بمن  كتأ النحو ما ي
ا في إسالالالالناا له عن يحيأ      من  لا  وا ربي علي:  و اا  علأ رينالالالال 

فننه بالعوا  إلأ مجالع  علأ ثجد الالالالالند كامة  .(1  ((  بن ربي كيير..
حدَّ نا عبدهللا بن فالالالبيأ  اا: حد ني زيير  اا: حد ني       :  علأ  ب وا

 .(2  ((  اا.. يحيأ بن ربي كييرالحزاميُّ  اا: حد ني 

معرفالة النحويين بالاآلحالاا والمتواثر من ايسالالالالالالالالالالانيالد  فالداَّ علأ راالذه     -3
وكالالذا ركير ال رااات      الروايالالة بالالالالالالالالالالنالالدهالالا   الالاا ربو جعفر النحالالان:  

و ع  في ايسالالالانيد الصالالالحاح  إال رنقا من الخارجة عن الجماعة  وإ  
فيتنالالمن  لا ما يدا علأ ر  ثلا ال رااات وصالالل   .(3  ((  جقة اآلحاا

االسالالتغناا عن  كر الالالالند بمسالالانيدها إلأ علماا النحو والصالالرف  ور  
 و   بعد  لا.

يات ثدا علأ ر  علماا الحديث ال يحفلو  بايسالالالالالانيد التي اوروا رو   -4
  ف الد روا ر  ربالا عبيالد ال الاسالالالالالالالالال  بن سالالالالالالالالالةع  ت: يالذكرهالا علمالاا اللغالة

معين:  بن  ف اا له يحيأ       حنبت يعوا    بن علأ رحمد اات  هالال(224
 هالاثو    ف الاا:  ا رر علينالا كتالابالا الالذا عملتاله للمالممو  "غريالأ الحالديالث".

فجالاووا بالال تالاب  فالماالذ  ربو عبيالد  فجعالت يبالدر ي رر ايسالالالالالالالالالالانيالد  ويالدن 
: يا ربا عبيد  اعنا من ايسالانيد؛ نحن رحذم ف يت له..  ثفالالير الغريأ.

 
 .274المسائم البصراات: ( 1)
 .141مجالس ثعلع: ( 2)
 .14 5إعراب القرآف: ( 3)
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ذكر بعلماا العريية    ث ليت عنايةفلعت  لا رسالالالق  في   .(1  ((  بقا منا..
 ايسانيد في كتبق ؛ راذ ا بم  علماا الحديث رعرف بقا منق . 

ر  لالا؛ فالننال ه اسالالالالالالالالالتفالاا  علمالاا النحو  وإ ا ث رَّ ه في الو ال  نفالالالالالالالالالاله ررجرو
عل      ؛  لا ر  ع افسالالالالالالالناا وعلومهوالصالالالالالالالرف من عل  الحديث في رسالالالالالالال

رميالالت إلأ ررا ا. وال    .(2 ((  الحالالديالالث واللغالالة راوا   يجريالالا  من وااو واحالالد
ناصالالالالالر الدين ايسالالالالالد الذا ارن افسالالالالالناا في الرواية ايابية  ورفالالالالالار إلأ 

النبوا    الحالالديالالثروا   من  هالالأ إلأ ر  روا  اياب ثالالم روا بمخالالالفتالاله ررا  
ا يخالالف مالا  هبوا إلياله  فنحن  ول ننالا م   لالا         :ف الاا ن الاا نالذهالأ مالذ بال 

نرى  يمالا يبالدو لنالا ر  الروايالة ايابيالة رصالالالالالالالالالت  الائ  بالذاثاله  و الد وجالدت عنالد  
.. بينمالا كالانال  روايالة الحالديالث رمر ا  رر علأ العرب بعالد  العرب منالذ الجالاهليالة

افسالالالالالالالةع  فن  ل  ث ن رواية الحديث من حيث ال،ور الزمني متم ر  برواية  
ا منقالا؛ فالالروايتالا  رصالالالالالالالالالة  انبي الا عن الحالاجالة الملحالة انبيالا ال ا  اياب وفرعال  

 .(3  ((   بيعي ا

ثلت ي م  الرواية في النحو والصالالالالالالالالرف راذ ا من ويما ر  الرواية ايابية  
في الت عيالد والتوجياله   العلمالااروايالة الأالالالالالالالالالعر وكةع العرب الالذا يفيالد مناله  

إ  ل  ثتب  الرواية ايميت في  لا التوسط في الررا  النحوا والصرفي  فن   
مالا يتنالالالالالالالالالمناله عل   ايابيالة روايالة الحالديالث ثبعيالة ثالامالة  وفي الو ال  نفالالالالالالالالالاله

الصالحيه من المواالون والعناية بايسالانيد ال ث اا ثجد ما الحديث في ثمييز  

 
 .14 5إعراب القرآف: ( 1)
 .312 2علوم اللغة وأبواعها: المزهر في ( 2)
 .256-255مصادر الشعر الجاهلي وقيمةها الةاراخية: ( 3)
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   وكذلا الرواية في النحو والصرف. (1 ينارعه في الرواية ايابية

ر   ول ن      ولعت  لا ما اعا ا. ناصر الدين ايسد ليعوا مر  رارى  وي ررو
 لالالا ال يمنعنالالا من ر  ن وا: إ  المتالالمارين الالالذين كتبوا في علوع اللغالالة 

الف اله   واياب  الد احتالذوا منالاهج المحالدرو ين والف قالاا  و لالَّدوا علوع الحالديالث و 
و لا بعد ر  ننالالالالالالالج  علوع الحديث والف ه.. و  هوأ في التح ي  والتد ي   

  .(2  ((  مذاهأ بعيد  –في الالند والمتن  –

ا   ا. محموا ال،نالاحي  ه في الرراو الد االالفال "ر  جالامعي الأالالالالالالالالالعر  الد محكالد 
لقا علماا الحديث  من حيث  رفااوا من ثلا  النالالالالوابط الصالالالالارمة التي رصالالالالَّ

وإ  كالالالا    –ال بوا والرا  والت ويالالالة والتنالالالالالالالالالعيف  واعتبالالالار رحواا الروا   
كما   –الدكتور ناصالالر الدين ايسالالد يرى ر  الرواية ايابية رصالالٌت  ائ  بذاثه  

ت افسالالالالناا    –ثم ر ا بعلوع الحديث   –ر  رواية الأالالالالعر  د انالالالالع    لتالالالالاللالالالالال 
 .(3 أ اياب ايولأ"وكذلا كت

في  يتبين التفاوت  في كتأ علماا النحو والصالالالالرف المت دمة  وعند النظر 
العناية بذكر الالالند عند الرواية  والساليما ر  عل  النحو والصالرف ال يأالتر   
 يه  كر الالالالند ميت رواية الحديث  الذا يتعين  يه  كر الالالالند عند روايته  
لمن يريالد ثعلماله وحفظاله وروايتاله؛ لمالا اسالالالالالالالالالت ر في عل  الحالديالث من رهميالة  

 
 .230-229ابظر: الخبر في األدب العربي: ( 1)
. وللةوسةةةغ في في مناقشةةةة رأ  د.  257مصةةةادر الشةةةعر الجاهلي وقيمةها الةاراخية: ( 2)

سةةةةةةةةةةات اللغواة  باصةةةةةةةةةةر الدرن األسةةةةةةةةةةد ابظر: الحدرث النبو  الشةةةةةةةةةةراف وأثره في الدرا
 .208-200والنحواة: 

 .14( الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعرابب مقدمة المحقق: 3)
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الياب     لا  واور  في معرفة الصالالحيه من الحالالالن من النالالعيف  ومعرفة
من المواالالالالون  والحك  علأ الحديث من اةا الالالالالالند ومعرفة حاا الروا    
ا ف قيالة ورمور الالدين   ونحو  لالا. ويخالاصالالالالالالالالالة ر  الحالديالث يتنالالالالالالالالالمن رحكالامال 

 والع يد ؛ مما ينبغي التح   من صحة نالبته إلأ مصدر التأري . 

ا في الت عيالالد النحوا   وفي النحو والصالالالالالالالالالرف ال يرا  كر الالالالالالالالالالالنالالد غالالالبالال 
وهذا رمر متو    إ  إ  العناية ثتجه إلأ  كر ما اسالالالالالالالت ر من    والصالالالالالالالرفي 

 واعد ثرثبط بالبناا وافعراب واينوان والحاالت ونحو  لا من رمور  يتعذر  
ا؛ ي  الغرت من ثلا المحلفات بيا  ال واعد  فيقا  كر الالند  وال يلزع رين 

الحديث   وايسالع التي ينبغي االلتزاع بقا. وهذا يما ت ما في كتأ مصال،له
التي ال ثالذكر افسالالالالالالالالالنالاا لالذكر  الاعالد  رو االالالالالالالالالالابط رو ثعريف إال في حالالالة 
ا في كتالأ  ا عن سالالالالالالالالالنالد . و الد الحظال   لالا م،را  االاتةف بالذكر الررا مجرا 

 النحو والصرف المعنية بذلا. 

في حين رنه في النصالالالالوص المن ولة يختلف ايمر  و د يرا  كر الالالالالالند  
 الموصت للنص المن وا. 

ففي ال رااات ال رآنية ولعله الفالالالالالالتقار ال رااات ال رآنية  رو عدع الر بة 
في  كر اسالالالالالالالالال  ال الار  الالذا  رر بخةف ال واعالد فالنناله  الد ال يالذكر الالالالالالالالالالالنالد  

وكذلا في ال رااات الأالالالالا      الموصالالالالت إلأ ال راا  رو اسالالالال  ال ار  رحيان ا 
 والسالالالالالالالالاليمالالالا عنالالالدمالالالا يكو  إيراا ال راا  في سالالالالالالالالاليالالالام الت عيالالالد النحوا رو 
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  إال إ ا كا  المراا رواية ررا نحوار بأالالالالم  ثلا ال راا  رو رنقا (1 الصالالالالرفي
مو  عن العرب  فعندئذو  د يذكر الالالالالند لدى   راا  مخالفة لل واعد رو لما سالالال 

 . (2  من ن له عن فيواه رو كتبق

وفي الحديث الأالالالريف  ول لة اعتماا النحويين علأ الحديث في الت عيد؛  
في كتبق   ومن يورا  للتوجياله رو لمالا  ياله من معنأ  الد     فالنناله ي الت وروا

  رو (4   و د ال يذكر (3 يذكر الالالند الموصالت إلأ النبي صاللأ هللا عليه وسالل 
  التي ثأالالالالالالالالالير إلأ الرواية (5 يعبر بتعبيرات علماا الحديث من نحو: يرفعه

 
ب  252ب  238ب  181ب 123 1ب المقةضةةةةةةةةةةةةةةةع:  158ابظر مثال: النوادر في اللغةةة:  (  1)

ب  111ب 105 4ب  306ب  281ب  266ب 11 3ب  364ب  339ب  185ب 134ب  22 2
ب  184 2ب  271ب  264ب  235 1ب األصةةةةةةةول في النحو: 359ب  263ب  248ب  247
ب  558-557ب  460ب  459ب  424 1ب المذكر والمؤبث ألبي بكر األببار :  134 3
 .468ب 222ب المسائم البصراات: 211 2

ب  285 1المةذكر والمؤبةث ألبي بكر األببةار :  ب  231 3ابظر: معةابي القرآف لل راء: ( 2)
ب الحجة للقراء 308ب المسةةةةةةةةةةةةائم البصةةةةةةةةةةةةراات:  260ب  259ب  227 2ب  336ب  298

 . 388ب 194 2السبعة: 
. وقةةةد يكة ي بةةةذكر 314-313ب  202ب  201 2ابظر: الحجةةةةة للقراء السةةةةةةةةةةةةةةبعةةةةة:  (  3)

السةةةبعة:   الصةةةحابي الذ  روى عن النبي صةةةلى هللا عليه وسةةةلم. ابظر: الحجة للقراء
 .406 4ب 258ب 220 2

ب  189ب 70ب  14 2ب  343ب  342ب  263ب  171 1ابظر: الحجةة للقراء السةةةةةةةةةةةةةةبعةة: ( 4)
ب  148ب  100ب  34 4ب  358ب  216ب  202ب  190 3ب  357ب  324ب  203ب  197
. اإلن ةةال:  335 6ب  353ب  298ب  246ب  242ب  189ب  92ب  73 5ب  262ب  229
 .187ب 156 2ب 314ب 309ب 111 1

ال5) ابظر:  لل راء:  84 2فةةةةةةاب:  (  القرآف  معةةةةةابي  وهعرابةةةةةه:  225 3ب  القرآف  ب معةةةةةابي 
 .125ب أخبار أبي القاسم الزجاجي: 268 4ب 334 1
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عن راوو بالالالند ال يذكر  النا ت  ل نه مرفون إلأ النبي صالاللأ هللا عليه وسالالل   
 رو رحد صحابته راي هللا عنق . 

؛ مما يأالعر رنه ال  (1  كر سالند الحديث وعدمه في ال تاب الواحد  يراو د  
و  اعد  بين النحويين في  لا  وإنما حالالالالالالالالالالأ ما يذكر  العال  عند كتابته ر

 إمةئه  لا الحديث في مواعه.

وثحكالد بعس الن وا عن علمالاا النحو والصالالالالالالالالالرف معرفتق  بالمسالالالالالالالالالالانيالد 
 الحديث  ويحكد  لا ما يمثي: 

والنبي صالالالاللأ هللا   النحوا رنه  د يرا  كر سالالالالند الحديث متصالالالالة  بين    -1
في الحديث   وجاا       وا ربي علي الفارسالالالالالالي:عليه وسالالالالالالل   من  لا 

 يمالا حالدَّ نالا ابن   َرين ببغالداا في ارب الحالالالالالالالالالالن بن زيالد   الاا: حالدَّ نالا 
إبرا ي  بن مرزوم بمصالالر في سالالنة  ما  وسالالتين ومائتين  اا: حد نا 
ربو عاصالالال  عن فالالالبيأ عن رنع بن مالا  اا: لعن رسالالالوا هللا صالالاللأ  

 .(2 ((  هللا عليه وسل  في الخمر عأر ...

سالالالالانيد ايحاايث و يمتقا و وثقا واالالالالعفقا  العال  النحوا يعرف رر     -2
ر  من رهت الن ت من االعَّف إسالناا      بالالالالالالالالالالال الحديثَ  النحواُّ  د يرا  إ  

 .(4 ((  وي ذكر ر  في إسناا الحديث فيو ا      ونحو: (3 ((  الحديث

 

ابظر ما أوردته من مراجغ فيها ذكر لسةةةةةند الحدرث وعدم ذكر لهب إذ رةحقق ذل  في  ( 1)
 الفةاب الواحد. 

 .314-313 2( الحجة للقراء السبعة: 2)
 .92 2سبعة: ( الحجة للقراء ال3)
 .217 2( الحجة للقراء السبعة: 4)
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ر  بعس علمالاا النحو ثالم ر بمصالالالالالالالالال،لحالات عل  الحالديالث المعبر  عن   -3
الالالالالالالند  فماالالالالالحأ ي،ل  عبار  "يرفعه" علأ ما يختصالالالالالر  من الالالالالالالند  
الموصالالالالالالت إلأ ما يروى عند رحد علماا النحو واللغة في ال ر  الياني 

رابرنا بعس رصالالالالالالالالالحابنا يرفعه      القجرا وما بعد . ك وا ربي الفته:  
فداَّ  لا علأ معرفة علماا النحو والصالالرف    .(1 ((  بنسالالناا  إلأ  ،رب

بالاسالالالالالالالالالتعمالاالت  لالا في روايالة الحالديالث النبوا  وث،بي قالا علأ مالا يروى 
يعبر عن  لالا بلف  وإ  كالا  بعس علمالاا النحو  من غير ايحالاايالث.  

عمن ابر      :   ي وايتخفف من الالالالند بحذف ايسالالماا  آار  عندما  
 .(2 ((  من فيواه

وفي ال تأ المعنية بذكر ثراج  النحويين وراباره   يغلأ  كر الالالالالالند في  
  رو رحد صالالالالالحابته  (3 حالة رواية حديث عن النبي صالالالالاللأ هللا عليه وسالالالالالل 

 . (4 ال راع  راوا  هللا عليق 
ويكير  كر الالالالند عند إيراا رابار النحويين وم والثق  وث وي  علمق  رو 

  مالا ل  يكن (5 علمالاا بالذكر الالالالالالالالالالالنالد في  لالامعرفتق  بكةع العرب   يعنأ ال

 
ب سةةةةر 310 3. وابظر أمثلة أخرى في: الخصةةةةائص:  160( سةةةةر صةةةةناعة اإلعراب:  1)

 .540ب 514ب 477ب 424ب 379ب 269ب 235ب 213ب 163صناعة اإلعراب: 
 .38( أخبار أبي القاسم الزجاجي: 2)
ب  219ب  208-207ب  195ب  187ب  173( ابظر مثال: أخبار أبي القاسةةةةةةةم الزجاجي:  3)

 . 15-14ب نبقات النحواين واللغواين: 36. مراتع النحواين: 225ب 224
 .16ب 14-12( ابظر: نبقات النحواين واللغواين: 4)
ب  44ب  36-33ب  31ب مراتةةةع النحواين:  54-15( ابظر: أخبةةةار النحواين المقر :  5)

- 149ب 142ب  140ب 139ب 126ب  120ب 111ب  94ب  91ب  90ب 76ب  74ب  45
ب  52ب  48ب  42ب  26-22ب نبقةةات النحواين واللغواين:  157-156ب  151ب  150
 .149ب 129ب 97ب 94ب 76ب 75ب 68ب 63ب 60ب 56-57
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الغرت الترجمالة لق  والتعريف بمحلفالاثق  وعلمق   فعنالدئالذ ال يالذكر. وهو مالا 
 سارت عليه كتأ ثراج  النحويين. 

إ  ثتجلأ العنالالايالالة بالالذكر الالالالالالالالالالالنالالد عنالالد موا ف ث وي  العلمالالاا في النحو 
ا ا رو إيجالابال   ي  الن الت في    راالذ ا من رهميالة ثو (1 ومعرفالة كةع العرب سالالالالالالالالاللبال 

 لا؛ ليحظأ بال بوا لدى من ي رر  لا. وهو بذلا فالالالالالالبيه بالجرح والتعديت  
 في الحديث. 

ويعالالالد ر  انتأالالالر التالالالمليف ا تصالالالر العلمالالالاا علالالالأ  كالالالر مالالالن روى الخبالالالر 
رو الالالالالررا او  الالالالالالند الموصالالالالت إليالالالاله  فتجالالالالد بالالالالين مالالالالا يالالالالذكر  العالالالالال  فالالالالي 

. ويظقالالالر ر   لالالالا (2 كتابالالاله والمن الالالوا عنالالاله زمالالالن ال ثتح الالال   يالالاله المة الالالا 
بالالالالبأ انتأالالالار التالالالمليف والن الالالت مالالالن ال تالالالأ  رو الر بالالالة فالالالي االاتصالالالار  
 ويحكالالالالد  لالالالالا ر  يالالالالروا العالالالالال  نفالالالالاله الخبالالالالر بالالالالالند يوصالالالالله إلالالالالأ  ائلالالالاله  

 

  

 

ب  117ب  116ب  82ب  77ب  76-75ب  67ب  55ب  52ب  48( ابظر: مراتةةع النحواين:  1)
الة143ب  137ب  123ب  120 نةبةقةةةةةةةات  والةلةغةواةيةن:  ب  ب  74ب  39-38ب  37نةحةواةيةن 
101. 

ب  35ب  28( ابظر مثال: النقةةم عن روبس بن حبيةةع في نبقةةات النحواين واللغواين:  2)
. وهةةذا  53ب  52ب  31ب والنقةةم عن ابن سةةةةةةةةةةةةةةالم في نبقةةات النحواين واللغواين:  52

 كثيرب إذ يكة ى باإلشارا إلى رأ  العالم أو قوله دوف السند الموصم إليه. 
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 .(1 وآار  يه ان ،ان

وما روراثه من ثفصالالالالالالالالاليت عن ااتةف العناية بذكر الالالالالالالالالالالند بالنظر إلأ  
ااتةف مواالون ال تاب  ونون المحلَّف  يتناله في كتاب رابار ربي ال اسال  

هالالالالالال(  إ  يعنأ بذكر الالند في سرا  ل ابار والمجالع  340الزجاجي  ت 
    راذ ا من ر(2 فن ا جاات مالالائت نحوية رو ثصالريفية يوراها او  رسالانيد

  الت عيد ال يذكر  يه الالند.

ال تالأ التي وصالالالالالالالالاللال  مخ،و الاثقالا   كيير منو مالة رمر يكالاا يت رر في  
. إ  ع ني العلماا (3 كاملة  وهو  كر الالالالالالالالالالند الموصالالالالالالالالت إلأ محلف ال تاب

 كر  ربو ال،يالأ   ميالت مالابالالنص علأ  راا  ال تالاب علأ محلفاله واياالذ مناله  
إلأ كتابه    متصتهالالالالالال( عن ربي عمرو الأيباني بذكر سند  351اللغوا  ت 

 فالممالا النواار ف الد  ر  علياله  وراالذنالا  روايالة  عناله. رابرنالا باله ربو    النواار:  
  عمرو  لالالأ عن عمرو بن ربيعبالالدالواحالالد  الالاا: رابرنالالا  ع  عمر محمالالد بن

 
.  37ب  31ات النحواين واللغواين:  ( ابظر مثال: مةا رو  عن ابن أبي عقرب في نبقةة1)

وما رو  عن أبي زاد في الحجة للقراء السةةةةةبعة:    ف ي األول منهما ورد السةةةةةند كامال.
؛ ف ي األول منهما بص على أبه من نراق أبي بكر محمد 438 5ب  308-309 4

بن السةةر  السةةرايب في حين لم رذكر ذل  عند إرراد النص مرا أخرى. ومنه أيضةةا ما 
. ف ي األول منهما ورد  298 3ب  361-360 1خليم في الخصةةةةةةةةةةةةائص:  رو  عن ال

 السند كامال. 
ب  107ب  32-31ب  26-25( ابظر المسةةةةةةائم الواردا في أخبار أبي القاسةةةةةةم الزجاجي:  2)

 .137-136ب 134-131ب 131-129ب 108
 .4-3ب مجالس ثعلع: 14-10( ابظر: أخبار النحواين للمقر : 3)
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 .(1 ((  الأيباني عن ربيه

من صالالالالالالن  هو وعلأ  لا فن   كر الالالالالالالالند الموصالالالالالالت إلأ محلف ال تاب 
ثةميذ  الذين راذوا ال تاب متالالالالالالالاللالالالالالالالاللين إلأ محلفه  في ذكر  لا في روله  

ا علأ سالالالالالالند الرواية  واثصالالالالالالالق  بمحلفه. و  بعس ذلا يتنالالالالالاله ثوه   يثمكيد 
ورنه في حالة عدع  كر  يةع الباحيين ر  سالالالند ال تاب في روله من محلفه   

هالالالالالالالالالال ف د صنَّف  207الفراا المتوفأ عاع  رما    : إ   ااالمحلف علأ  لا   
ا لنا في كتابه ثالالالاللالالالالت الالالالالند  بت ل   كتابه "المن وص والممدوا"  ول  يحدرو

ا في كتابه  ف د افتته كتابه ب وله : " اا ربو زكرياا يحيأ  يذكر الالالند م،ل  
ولعالالت الالالذا  الالاا  إلأ   .(2 ((  بن زيالالاا الفراا هالالذا كتالالاب المن وص والممالالدوا

ر   كر  وعدع التنبه إلأ   لا الوه  إراا  االسالت صالاا  التي رات إلأ الالالقو 
سالالالالالالالالند رواية ال تاب ليع للفراا به عة ة  بت ثةميذ   ورنه ال يلزع وروا  

 في جمي  ال تأ. 

التي و ف  عليقا في بحث مدى عناية علماا ولعت من ربرز الالالالالالالالالالمات 
  في كتأ النحو والصالالالرف حتأ نقاية ال ر  النحو والصالالالرف بالالالالند الرواية

 : الراب  ما يمكن إجماله  يما يمثي

 كر الالند في كتأ النحو والصرف ل اعد  م،را   ف د يذكر ال يخن   .1
العال  الالالالالند في مواالالالعه ويقمله في مواالالال ؛ مما يأالالالير إلأ ر   كر 

 الالند غير مح ر في الرواية  الما صدرت من عال    ة. 

بنفالاله  العال   بنيراا الالالند  يما روا  يعنأ بعس علماا النحو والصالرف   .2
 

 .145( مراتع النحواين: 1)
 .97( مصطلح الحدرث وأثره على الدرس اللغو  عند العرب: 2)
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كالذا يحدث به عن فالاليخه  فتجد  يذكر سالالند  لا لتو ي  روايته  رما 
مالا راالذ  من غير  ف الد يورا  او   كر سالالالالالالالالالنالد راالذ ا من رناله متوافر في  
مصالالالالاار رارى  وليالالالالال  عقد  ن له عليه. من  لا مية ر  ابن  تيبة  
في كتالالابالاله المعالالارف عنالالد ثعريفالاله بروا  الأالالالالالالالالالعر ورصالالالالالالالالالحالالاب الغريالالأ 

  في حين يورا ما عدا (2 د  يما ن له عن فاليواه  رورا الالالن(1 والنحو
  (3  لا او  إسالالالالناا. وكذلا ابن جني مية في "باب في رغة  العرب"

رورا الالالالالالالالند  يما روا  عمن راذ عنه  (4 و"باب في سالالالالالال ،ات العلماا"
   ورغفله عن غيره . (5 مأافقة

قة  مأالالالاف   في هذ  الحالة عند راذ العال  عند فالالاليخهولعت  كر الالالالالند 
من يماذ عن ال تأ او  ال راا  علأ محلفقا رو ي ابت ن ده   وم ابلة   

علأ عالال   بلاله. ولالذلالا  الد ي رر العالال  علأ غير  ممن ث الدماله  ويالماالذ  
. و الد كالا   (6 عنالاله  وإ  كالا  المتالالمار رعل  من المت الالدع رو رحف  منالاله

الالالاب و  يحرصالو  علأ ال راا    يالالملو  العال  عمن ي ررو  عليه  
علأ من ن رر بعدك؟  اا:    (:  215سالالالوت ربو زيد اينصالالالارا  ت ف د  

 
 .549-540( المعارف: 1)
 .546ب والرااشي في: 542ب وابن هابئ في: 547ب 544ب 541( كلبي حاتم في: 2)
 .282-273 3ابظر: الخصائص: ( 3)
 .309-282 3ابظر: الخصائص: ( 4)
 ب .305ب 302ب 300ب 299ب 298ب 283ب 280 3ابظر: الخصائص: ( 5)
 . 370 2ابظر: إبباه الرواا على أبباه النحاا: ( 6)
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 .(1 (( علأ سقت بن محمد؛ يعني ربا حاث 

؛ إ  يتبيَّن من  كر  سالالالند روايته عن  مكانة العال  من كر الالالالالند   ي علوي .3
مصالالاار  االلت اا بالعلماا واياذ منق . ويهمية اياذ عن  فالاليواه ر  

العلمالاا والروا  ايوائالت ثجالد في بعس كتالأ التراج  م والت ثظقر نالدع 
عالالال  عن عالالدع سالالالالالالالالالمالالاعالاله مرويالالات رو كتالالاب من محلفالاله رو من روى 

. ولالذلالا فالن  مالا روا عن بعس العلمالاا رناله حف  كتالأ عالال   (2 عناله
وإ  ااَّ علأ حف    -  فقو (3 ا علياله بلاله  وإ  ل  يجالالالالالالالالالالالاله رو ي ررهال

يتنالالالالمن إفالالالالار  إلأ عدع ال راا  علأ من سالالالالب ه؛ فيح ر  لا   -العال   
في منزلته. لذلا ينت د من يروا عن ال تأ من غير ر  يكو  "سالالمعه 

 .(4 من لفظه"

يعنأ بعس العلماا عند  كره  سالالالالالالالالند الرواية بما يدا علأ عنايته به   .4
 ولتلا العناية مظاهر  منقا: وحفظه للمن وا بذلا الالند  

ر  ينص النالا الت علأ مالا ل  يالالالالالالالالالالمعاله ممن يروا عناله عالاا   من  -ر
الزجالاج  الاا: رابرنالا المبرا عن    رابرنالا     لالا مالا ن لاله الزجالاجي:  

المازني   اا: حد ني رجت عن ايصالالالالالالمعي  ول  رسالالالالالالمعه رنا منه  

 
 .95( نبقات النحواين واللغواين: 1)
ابظر مثال بدم ثعلع على عدم سةةةةةةةةةماعه ما رواه أبو مسةةةةةةةةةحم األعرابي عن علي بن ( 2)

. وبةةةدم األببةةةار  على عةةةدم  135المبةةةارأل األحمر في: نبقةةةات النحواين واللغواين:  
 .  137اء من ثعلع في: نبقات النحواين واللغواين: سماعه معابي ال ر 

 .147ب 97( ابظر: نبقات النحواين واللغواين: 3)
 . 133( ابظر: مراتع النحواين: 4)
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. ويلح  هنا رنه ن ت عن "رجت"  وهو مجقوا؛ إال ر  (1 ((   اا...
. وميلاله  (2  لالا ي بلاله بعس العلمالاا في روايالة اللغالة؛   الة بالالنالا الت

وهذا ال وا ح  وي ر  ربا إسالحام  اله      وا ربي علي الفارسالي: 
. (3 (( ول  رسالالالالالالالالالمعاله مناله إال رني رريال   بعس من راالذ عناله يحكياله

بعس رصالالحابنا  ررا  عن ربي وحكأ لي    وكذلا  وا ابن جني: 
 .(4 ((  علير ول  رسمعه منه

عنالايالة العالال  بالمااا مالا ين لاله بالنسالالالالالالالالالنالاا   والنص علأ مالا ل  يالذكر   - ب
  ك وا ربي ال الالاسالالالالالالالالال   يبيرون ر  مالالا بعالالد  ررا لالالهالعالالال  المت الالدع؛ ل

رابرنالا ربو الحالارث بأالالالالالالالالالر بن مروا  بن الحك  بن    الزجالاجي:  
ينة الالالةع يوع الخميع يري   بأالر بن ربي عمرو بن العةا بالمد

عأر  ليلة ب ي  من فقر رمنا  سنة ا نتي عأر  و ة موة في  
 اا ربو ال اسال : ل  يمت علينا   منزا ربي الحالالين بن ربي عباا...

هذا الرجت فالالالاليو ا من غريأ هذا الخبر وال سالالالالملنا  عنه. ورحالالالالالأ 
اب ي ولو  ر  ربا عمرو ل  يع أ  وهللا رعل   ا ر  النالالالَّ كيف رينالال 

كالا   لالا  ول نالا ن وا  يمالا ثنالالالالالالالالالمناله هالذا الخبر بحالالالالالالالالالالالأ مالا 
فننه ن ت مروية بنسالنااها إلأ ربي الحارث بأالر بن   . (5 ((  علمنا 

مروا      رواالالالالالالاله رنه ل  يذكر فالالالالالالاليو ا من الغريأ فيقا  وهو ما 
 

 .112( أخبار أبي القاسم الزجاجي: 1)
 .156-155ب اتقةراح في أصول النحو وجدله: 92-90( ابظر: لمغ األدلة: 2)
 .362 1( اإلن ال: 3)
 .231 1صف: ( المن4)
 .197ب 195( أخبار أبي القاسم الزجاجي: 5)
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ا إلأ انتالالالاب المملي إلأ ربي  سالاليواالالحه ربو ال اسالال . ونبَّه رينالال 
عمرو بن العةا والأالالالالالالالا  يه. و لا يحكد العناية بالالالالالالالالند الرواية 

 .  ورجالقا

بحيالث ينصر علأ    من فالالالالالالالالاليوااله التفر الة بين مالا ن لاله كالت واحالد   - ت
حكأ     ك وا الفارسالالي:   اثصالالاا الالالالند بالعال  المت دع من عدمه

ربو بكر عن ربي العبان عن ربي الحالالالن اياف   وربو إسالالحام  
عن ربي العبالالان غير منالالالالالالالالالالوب إلأ اياف  رنالاله اسالالالالالالالالال  مفرا  

 اله ربو عبيد   يما حكا  رحمد بن   ف د   . و وله:  (1 ((منالالالالالالالالمر
 .(2 ((يحيأ  وحكا  محمد بن الالرا غير منالوب إلأ ربي عبيد 

ر  المرويالالة جالالااثالاله من عالالدا من الروا   كالالم  ي الالاا:   النص علأ - ث
درو الال  من غير وجالاله    حالالد نالالا من غير وجالاله       ونحو:  (3 (( حالال 

 .(4 (( بملفاظ من ،عة ومعا  متف ة ويعنقا يزيد علأ بعس

رناله عنالد الن الت من ركير من عالال  في المواالالالالالالالالالون الواحالد يراعي  -ج 
النالا الت الفصالالالالالالالالالت بين ر والق  رو يعبر بمالا يالدا علأ ثالدااالت كةمق  

اات     معا  الما المواالالون واحدا  كم  ي وا بعد إيراا ايسالالماا:  
ثالامه في   . وهذا وإ  كا  في ظاهر (5 ((  كةع بعنق  في بعس

 
 .313وابظر: سر صناعة اإلعراب:  .76 1( اإلن ال: 1)
 .550( الشعر: 2)
 .72. وابظر: ب سه: 34( أخبار أبي القاسم الزجاجي: 3)
 .183( أخبار أبي القاسم الزجاجي: 4)
وردت هذه العبارا أيضةةا في:  . وفي الموضةةوع ب سةةه 72( أخبار أبي القاسةةم الزجاجي:  5)
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التصالريه   نصَّ علأ  إال رنه في مجاا ن ت عن   ات  و د  الرواية
بتداات كةمق  في عرت المواالالون الواحد؛ مما يدا علأ مراعا   

 النا ت للالند  ورنه ينبروه إلأ ااتةف رلفاظق . 

   الاا الزجالاجي:  (1 النص علأ المكالا  الالذا سالالالالالالالالالم   ياله مالا يروياله -ح 
ا  اا: رابرنا رابرنا ربو جعفر رحمد بن محمد بن رسالالالت  ال،بر     

. فالالذكر  (2 ((  المالالازني  الالاا: كنالال  عنالالد اياف  ومعنالالا الريالالافالالالالالالالالالي
المكا  وهو مجلع اياف   و كر من كا  يحنالالالالالالالر  معه. فذكر  
من ين ت عن الأالي  ومن يحنالر مجلالاله يحكد ا ة الن ت المروا 

رابرنا محمد بن     بقذا افسالالالالالالناا  و د جاا في مراثأ النحويين:  
بن يزيد  اا: حد نا إسالماعيت بن إسالحام يحيأ  اا: رابرنا محمد  

 اا: كا  الخليت يجلع في مالالالالالالالالالالجد بني الج لندى   يجيوه حماا 
.  ( 3 ((  بن زيد وجرير بن حازع وعبَّاا بن عبَّاا  وحمَّاا بن سالالالالالاللمة

رابرنا ربو حاث  عن ايصالالمعي  اا: كن  في حل ة ربي     وميله:  
 .(4 ((  عمرو فجاا ...

رابرنالالالا     من  لالالالا  الالالاا الزجالالالاجي:    النص علأ زمن المرويالالالة  -خ 

 
 .468ب 331ب 74ب 70 3ب 54 2ب 212 1نراع الحدرث: 

ب  151ب  123ب ومراتع النحواين: 219ب  170( ابظر: أخبار أبي القاسةةةةةةةةةم الزجاجي: 1)
153. 

 .170( أخبار أبي القاسم الزجاجي: 2)
 .107( مراتع النحواين: 3)
 .45( مراتع النحواين: 4)
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اياف   اا: رابرنا المبرا  اا: اال  في حدا تي انا وصالالالالالالالالالدي   
. و الالد يجتم   كر  (1 ((  لي من رهالالت اياب إلأ بعس الالالديالالارات..

   و لا رام. (2 الزما  والمكا 

ال يأعر بعس علماا النحو والصرف بم  للالند  يمته التي عليقا في   .5
ل  يكن يعنأ بالذكر الالالالالالالالالالالنالد ااتيالار ا  حتأ  يمالا    لالذلالاالحالديالث النبوا؛  

يحالالالالالالالالن ر  يذكر  فيقا  فمن  لا ما روا  ربو سالالالالالالالعيد الالالالالالالالاليرافي  ت 
سالالالالالالالمع     (:  285هالالالالالالالالالالالالالالالال( في ثرجمته يبي العبان المبرا  ت385

. (3 ((نف،ويالاله ي وا: مالالا رريالال  رحف  ل ابالالار بغير رسالالالالالالالالالالانيالالد منالاله...
ويالعوا  إلأ كتأ المبرا يتنالالاله ر  هذ  الصالالالفة عامة  يه  ففي كتبه  
إسالالالالالالناا متصالالالالالالت حين ا  ومن ،  حين ا آار  وكذلا  يه حذف ل سالالالالالالناا 

  وهما  (4 ونص علأ حذفه. ويتح    لا في كتابيه ال امت والفااالالالالالالالالالت
 من كتأ اياب. 

 
 .177القاسم الزجاجي: ( أخبار أبي 1)
 . 56ب نبقات النحواين واللغواين: 195( ابظر: أخبار أبي القاسم الزجاجي: 2)
 .165بزهة األلباء في نبقات األدباء: . وابظر: 109( أخبار النحواين البصراين: 3)
ب مصةةةةةطلح الحدرث وأثره على الدرس  278-277( ابظر: مصةةةةةادر الشةةةةةعر الجاهلي:  4)

 .99ب 52 اللغو  عند العرب:
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   يف النحو والصرف املبحث الثاني: القيمة العلمية لسند الرواية 

مح ر   فميلما ر  لذكر علمية  للالالالالالالالالالند في كتأ النحو والصالالالالالالالالرف  يمة  
الالالالالالند والروا  ثم ير في الحك  علأ صالالالالحة الحديث من عدمه  وارجته في  
الصالالالالحة  ف ذلا فن  للالالالالالند في النحو والصالالالالرف  يمته  إال ر  ثلا القيمة  
وايهميالة في علوع اللغالة العرييالة ثختلف عنقالا في عل  الحالديالث. ويالالنظر 

تعرف علأ اور الالالالالالالالالند إلأ ما ورا في كتأ النحو والصالالالالالالالرف  ومحاولة ال
 فيقا  يمكن الوصوا إلأ ما يمثي: 

إعةا  يمة الالالالالالالند في الرواية النحوية والصالالالالالر ية  وث وي  علماا  (1
بناا علأ رسالالالانيده  بين المتعاصالالالرين النحو والصالالالرف والمفااالالاللة 

ومالالدى راالالذه  من علمالالاا  و رااثق  ال تالالأ علأ من  بلق . ومن  
 فواهد  لا: 

مدى ثمكن العال  من علمه  إ  إ   لروايةثبين العناية بالالالالند في ا -ر
من ال يجيد معرفة ايسالالالالانيد وثالالالالاللالالالالالت الروا   ال يعد من العلماا 

هالالالالالالالالال(:  351المعدواين في علمق . لذلا  اا ربو ال،يأ اللغوا  ت
ول الد بلغني عن بعس من يختص بقالذا العل  ويروياله  ويزع  رناله     

عن المازني"؛ فظن يت نه ويدريه رنه رسالالند فالاليو ا ف اا: "عن الفراا  
عالالن  يالالروا  كالالالالالا   اياالالفالال   بالالالالالنزاا  هالالو  كالالالالالا   الالالالالالذا  الالالفالالراا  ر  

عدَّ الفارسالي من ال يد رو  في ايسالانيد وحاا لذلا . و (1 ((  ! المازني

 
هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب األخ   207وسةةةةةنوات وفاا أولع  العلماء هي: ال راء   .21( مراتع النحواين: 1)

هةةةةةةةة. وابظر أيضا ما يماثله في ال فرا ما ذكره ابن مسعر في  248هةةةةةةةةب المازبي 215
 .19تارا  العلماء النحواين: 
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ا     الروا  من ايغرار   اا:   إ  الذا يحكي هذ  الحكايات .. مت ور
  كذَّاب  ومتخرروص رفراك ال يأالالالالالالالا في  لا رحد له رانأ ثنبره وثي ر .
ول  يصالالالالالالالل إلأ ال بوا منه  واالفالالالالالالالتغاا به  إال ايغمار وايغفاا  
الذين ال معرفة لق  بالروا  ورواياثق   وثمييز صاا ق  من كا بق   

زه  في الرواية  .(1 (( وااب،ق  من مجازفق  ومتجور

  إ  (2 الينالاا علأ العالال  بالمناله راالذ العل  والمرويالات عمن  بلاله روايالة - ب
عمن يماذ العل  من ال تأ او   راا  رو رواية.  من يتب   لا  يزيد  

و د بلغ  عنايتق  بالرواية وثتب  ايسالالالالالانيد ر  يورا بعس العلماا 
ا لنون مالا روا  عالال  مالا عمن  بلاله  ف الد ث  النص مية علأ   ثحالديالد 

  يحا ايصالالالمعي وال صالالالاحبا  عن الخليت فالالاليوا من اللغة؛  ل    رنه  
ينه ل  يكن فيقالا ميلق   ول ن ايصالالالالالالالالالمعي  د حكأ عناله حكالايات  

. وكذلا ال يروا المازني عن ايصمعي  (3 ((  وكا  الخليت رسنَّ منه
فداَّ  لا علأ ثتب  من والت  . (4 النحو  بت المعاني واللغة والأالالالالالعر

 رنوان ما ين له كت عال .  كت عال  عن غير   وثمييز

يتب   لا الموازنة بين العلماا بت دي  من يروا ما سالمعه علأ من   - ت
  من  لالا (5 يروا من ال تالأ لعالدع الي الة بصالالالالالالالالالحالة  رااثاله لمالا فيقالا

 
 .357 10وابظر: خزابة األدب:  .117( بقض الهاذور: 1)
 .137ب نبقات النحواين واللغواين: 80ب 70( ابظر: مراتع النحواين: 2)
. وصةةةةةةةةةةاحباه هما أبو زاد وأبو عبيدا. ابظر مراتع النحواين: 100( مراتع النحواين: 3)

85. 
 .124( ابظر: مراتع النحواين: 4)
 .142لغواين: ب نبقات النحواين وال148( ابظر: مراتع النحواين: 5)
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ي      ثعليالت ث الدع المبرا علأ  علالأ في العل  بكتالاب سالالالالالالالالاليبوياله:  
يحيأ  رر    ورحمالالالد بن  العلمالالالاا   يزيالالالد  رر  علأ  علأ محمالالالد بن 

ولذلا فن  رواية رحمد بن محمد الخارزنجي الب أالالالالتير  .  (1 ((  نفالالالالاله
ل  ي بلقا ربو منصور ايزهرا؛ ينه راذ من كتأ  هالالالالالالالالال(  348 ت: 

  غير  او  سالالالالالمان رو  راا  علأ غير   فامت ت كتبه بالتصالالالالالحيف
 . (2 وايا،اا

اليناا علأ العال  بارثفان سالالالالالالالند روايته عل  النحو وكتبه  من  لا  - ث
ل  سالالالالاليبويه عن اياف  عن سالالالالاليبويه عمرو       وروى ربو حاث  عو

 .(3 ((  بن عيما 

النص علأ ال تأ التي ل  ثرو رو ل  ث رر علأ صالالالالالاحبقا  من  لا  -ج 
ورما كتاب     مية ما  يت عن كتاب "الجي " يبي عمرو الأالالاليباني:  

"الجي " فة روايالة لاله؛ ي  ربالا عمرو بخالت باله علأ النالان  فل  ي رر  
. ولوال رهمية سند ال راا  والالمان لما ع نوي العلماا (4 ((  حدعليه ر

 بالنص علأ  لا. 

 
 .180 1ب إبباه الرواا على أبباه النحاا: 142( نبقات النحواين واللغواين: 1)
- 142 1ب وعنةةه: إببةةاه الرواا على أببةةاه النحةةاا:  40-33 1( ابظر: تهةةذرةةع اللغةةة:  2)

154. 
. وابظر مةةةا ذكر عن المبرد في: نبقةةةات النحواين 94( نبقةةةات النحواين واللغواين:  3)

 .114ب 101واللغواين: 
وابظر مثال اعةذار أبي زاد ألبي ال ضةةةةةةةم الرااشةةةةةةةي عن أف    .145( مراتع النحواين: 4)

ب  74مراتع النحواين: يقرأ عليه أبو ال ضةةةةةةةةم كةابه في النبات )الشةةةةةةةةجر والف ( في:  
 .312 3الخصائص: 
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النص علأ ر  بعس العلماا ل  يروو عن معاصالالالالالالر   مما يدا علأ   -ح 
ثتب  العلمالاا مالا روا  كالت عالاع عن غير   ف الد ث  النص مية علأ 

  (1 ((  اياف  رسالالنر من سالاليبويه  ول ن ل  يماذ عن الخليت    ر  
يكاا ي عرف صالالدم ربي الحالالالن االالرور    و لا    و د  يت في  لا: 

ارناله كالا  م  الخليالت في بلالد و  ا واحالد  .  (2 ((احالد  فل  يحالاو عناله حرفال 
راالذ عل  البصالالالالالالالالالريين     والنص علأ ر  محمالد بن زيالاا ايعرابي  

. والنص علأ (3 ((  وعل  ربي زيد ااصالالالة من غير ر  يالالالالمعه منه
راذ عن ربي عمرو والفراا  وكا  يحكي      ر  يع وب بن الالالالكي  

سالم     عن ايصالمعي وربي عبيد  وربي زيد من غير سالمان إال ممن
. فالذلالا يحالدا  يمالة مرويالاثق   ورنقالا إ  ورات عن هحالا  (4 ((  منق 

 فمن غير  ري  الالمان؛ فيلزع التح   من صحتقا.

انت الاا العالال  الالذا ال يالماالذ عن   الات  فمن  لالا مالا  كر  ربو ال،يالأ  -خ 
ر  ابن  تيبة الَّط عليه بحكايات عن  إال    اللغوا عن ابن  تيبة:  

ال وفيين ل  يكن راذها عن   اتو  وكا  يتالالالرَّن في رفالالياا ال ي وع  
االالالالالاله لتمليف كتابه في النحو... وكذلا ن د ما  .(5 ((  بقا  نحو ثعرُّ

و   في كتالالاب العين لعالالدع الن الالت ب،ري  الروايالالة  بالالت الن الالت من  

 

 .111( مراتع النحواين: 1)
 .311 3الخصائص: ( 2)
 .147( مراتع النحواين: 3)
 .152نحواين: ( مراتع ال4)
 .137-136( مراتع النحواين: 5)
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 د حأالالالالا ال تاب رينالالالالا و     ال تأ   اا ربو ال،يأ ن ة عن  علأ: 
بن الالالت   د  يحاالالالذ منق  روايالالالة  وإنمالالالا و جالالالو ل   رنق   إال   وع علمالالالاا  

. فقالذا ن الد ال ينالالالالالالالالالعف  (1 ((  الورَّا ين  فالااتالت ال تالاب لقالذ  الجقالة
ما  يه من    صالحة  بت فحالالأ لخليتصالحة ما في كتاب العين عن ا

؛ راالذا من رنقالا ل  ثن الت بالالالالالالالالالالنالد  آارينن والت رارى عن علمالاا  
 ورواية.صحيه 

ا  فع روف بذلا  من   -ا اثخذ بعس العلماا رواية العل  والمرويات منقج 
فمما ال،وسالي والالالكرا فننقما راويا   وليالالا إمامين  و د       لا:  

رويالا عن ربي حالاث  والريالافالالالالالالالالالي وغيرهمالا من علمالاا البصالالالالالالالالالريين 
 .(2 ((  وال وفيين

 مدى صحة نالبة ال تاب لمحلفه. يكأف سند الرواية  (2

االسالتدالا علأ مدى صالحة نالالبة كتاب لمحلفه من عدمقا من إ  يمكن 
اةا ايسالالالانيد سالالالواا الالالالالند الموصالالالت إلأ ال تاب  رو ايسالالالانيد في ااات 

 ومن رميلة  لا: ال تاب التي ثدا علأ المحلف وفيواه. 

اسالالالالالالالالتدا ايسالالالالالالالالتا  رحمد راثأ النفاخ ر  كتاب إعراب ال رآ   -ر
المنالالالوب للزجاج ليع له بما ثنالالمنته رسالالانيد  من ر  فيقا  
"ن وال  عن رعةع ثالالمارت وفالالاثق  عن وفالالا  الزجالالاج..  ون وال  

؛ (3 عن الزجاج نفالالاله  ثالالالتوا م  الن وا المعزو  إلأ غير "

 
 .57( مراتع النحواين: 1)
 .146( مراتع النحواين: 2)
ابظر: كةاب إعراب القرآف المنسوب إلى الزجاي تحقيق بسبةه واسمه وتعرا ه بمؤل ه: (  3)

842. 
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ليع  فاسالالالالالالالالتداَّ بالالالالالالالالالالند االالالالالالالالمن رالة عد  علأ ر  ال تاب
 للزجاج.  

اسالتدا ا إسالماعيت عماير  بم  وروا مالالائت او   كر الالالند  - ب
والمصالالالالالاار ثخالف منقج ربي علي الفارسالالالالالي  متوصالالالالالة  من  
اةا  لا االالالالالمن عدا من ايالة إلأ نفي نالالالالالالبة المالالالالالالائت  

إلأ ربي علي   (1 الوارا   يما نأالالالالالالر باسالالالالالال  "ر الالالالالالالاع ايابار"
. فداَّ  لا علأ ر  اراسالة (2 الفارسالي ما عدا المالالملة ايولأ

منقج النحوا وعنايته بايسالانيد ي وا إلأ معرفة مدى صالحة 
 نالبة كتاب له من عدمه. 

ال يحاذ بذلا علأ إ ة ه؛ إ  إ  كتاب المالالالائت علأ رنه  
من  كر ايسالالالالانيد غالب ا؛ المنيور  يبي علي الفارسالالالالي يخلو 

هي من  ولعلاله ممالا علَّ اله ثةميالذ ربي علي ممالا يأالالالالالالالالالرحاله  إ   
روايالة ثلميالذ  ربي ال،يالأ ال صالالالالالالالالالرا  ويراا فيقالا كيير ا " الاا  

 . (3 فيخنا ربو علي"

كتالاب إعراب ال رااات بالم   ا. عبالدالرحمن العييمين  اسالالالالالالالالالتالدا   - ت
الالالب  وعللقا يبي عبدهللا الحالالين بن رحمد بن االويه  ت: 

يتنمن في معظ  صفحاثه  كر ا لأيوخ ابن   ؛ ينههالالالالالالالال(370

 

 .220-201ابظر: أقسام األخبارب مجلة الموردب ص( 1)
ب  39( ابظر: أقسةام األخبار ألبي علي ال ارسةي بظرا في تحدرد مادته وتحقيق بسةبةه: 2)

41. 
 .10( ابظر: المسائم المنثوراب مقدمة المحقق: 3)
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ثواف   ري ة ابن االويه في اففالالار    االويه االالمن رسالالانيد 
إ  كت ما في هذا ال تاب من        إلأ فيواه في كتبه ايارى 

 .(1  ((  معلومات ورابار ورسالالالانيد يأالالالقد بصالالالحة هذ  النالالالالبة
نالالالالالالالالبته إلأ ابن نفأ ا. نوفت الراوا بناا علأ  لا ومن    

 . (2 هال(603االويه ايصبقاني  ت: 

معيبالالد ر  يكو  كتالالاب "الم صالالالالالالالالالور النفأ ا. محمالالد جبالالار   - ث
راذ ا من ر  ربا هالالالالالالالال(  345والممدوا" يبي عمر الزاهد  ت: 

يعتمد  علب ا والمبرا وغيرهما من فالالالالالالالاليواه في      عمر الزاهد  
في اللغة وغريبقا. والرسالالالالالالالالالالة هذ  االية   مروياثه ومن والثه

ثمام ا من را ن ت مبافالالالالالالر رو غير مبافالالالالالالر عن فالالالالالالي  من  
  وهذ  ليالالالالالالال  ال،ري ة التي ينقجقا ربو عمر..  الأالالالالالاليوخ..
 .(3  ((  الن ت وإسناا  إلأ رصحابه منفةبد إ   

علأ ر  نفي نالالالالبة ال تاب لصالالالاحبه بدراسالالالة ايسالالالانيد وما في  
منقالالا  وعالالدع اياالالذ بمالالا  التح   والتالالمكالالد    المرويالالات يت،لالالأ مراعالالا 

  ف د روى ربو ال،يأ يروى في ال تأ علأ رنه حقي ة مالالالالالالالالالالل  بقا
رابرنا علي بن محمد الخدافالالالالالالالي  اا: رابرنا محمد بن      اللغوا:  

 
 .103( إعراب القراءات السبغ وعللهاب مقدمة المحقق: 1)
( ابظر: كةةةةاب إعراب القراءات السةةةةةةةةةةةةةةبغ وعللهةةةا المنسةةةةةةةةةةةةةةوب خطةةةل إلى ابن خةةةالواةةةه 2)

وهي مقالة في بقد هذا الفةاب   .14بيب دراسةةةة في تصةةةحيح بسةةةبة الفةاب: األصةةةبها
بةحقيق أبي محمد األسةةةةةةةةةةيونيب الذ  عزا الفةاب إلى أبي جع ر محمد بن أحمد بن 

 هة(. 603بصر بن خالواه األصبهابي )ت: 
 .20( المقصور والممدود المنسوب إلى أبي عمر الزاهدب مقدمة المحقق: 3)



 
 سند الرواية يف النحو والصرف

914 

الحالالالالالالالن ايزاا  اا: عمت محمد بن عبدالغفار الخزاعي هذا كتاب  
ريالالالالديق في  فقو  عبيالالالالد    ربي  إلأ  النالالالالان  فعزا   إلأ "الخيالالالالت"     

. إال رنالاله بالالالعوا  إلأ كتالالاب الخيالالت يبي عبيالالد  رجالالد لالاله  (1 ((  اليوع
ا متصالة به  إ  في روله:  ربو يوسالف ايصالبقاني  اا:    حد نا    سالند 

حد نا ربو حاث  سالالالالقت بن محمد المعروف بابن الالالالالالجالالالالالتاني  اا:  
مولأ  ثيال   ري   التاليالمالي  الماليالنالأ  بن  معالمالر  عباليالالالالالد   ربو  حالالالالالد نالالالالالا 

 .(2 ((  لق 

 .ثصحيه بعس المعلومات في كتأ التراج  (3

العالال  رو إ   د يرا في بعس كتالأ التراج  معلومات من نحو ثاري  وفا  
اه رو ثةميذ    يفيد معرفة رسانيد الرواية في ثصحيه بعس رو فيو عمر  

هال  180عاع  ساليبويه ثوفي   ما  د يرا في ثلا ال تأ. فمن  لا مية ورا ر 
ل نه من اةا ايسالالالالالالانيد الوارا  في  . (3  في الية ين من عمر وهو فالالالالالالاب 

  (5  ؛ جعت ابن مالالالالالالالالالالعر(4 م  عيالالالالالالالالالالأ بن عمر حدَّ هكتابه  وثصالالالالالالالالالريحه ب
ركير من امالالالالالالالالالالين عام ا؛ إ  ثوفي  يذ بالا  إلأ رنه ثوفي وعمر    (6 ويا وت

 
 .138ن: ( مراتع النحواي1)
 . 2( كةاب الخيم: 2)
النحواين واللغواين:  3) ب معجم األدبةةةاء: 104 14ب تةةةارا  بغةةةداد:  72( ابظر: نبقةةةات 

ب تارا  اإلسةةةةةةةةةةةةالم  352 8ب سةةةةةةةةةةةةير أعالم النبالء:  464 3ب وفيات األعياف:  2123
 . 157 11ووفيات المشاهير واألعالم: 

 .159 4ب 545ب 343 3ب 392ب 319 2ب 271 1( ابظر: الفةاب: 4)
 .112-110( ابظر: تارا  العلماء النحواين: 5)
 . 2123( ابظر: معجم األدباء: 6)



 

 العدد التاسع والثالثون -جملة كلية اللغة العربية بالقاهرة  

915 

فن ا كا  راذ سالاليبويه عنه وعمر  ثالالالعة  هالالالالالالالالالالالال   149عيالالالأ بن عمر عاع  
هالالالالالالالالالالالال امالالالالين عام ا 180عأالالالر عام ا ث ريب ا  يكو  عمر  عند وفاثه سالالالنة  

 ث ريب ا. 

ايصالالالالالالالالالبقالاني   الد ورا في بعس كتالأ التراج  ر  وفالا  ربي الفرج وكالذلالا ف
  في حين ورا في كتابه "راب الغرياا" مروية بنسناا  إلأ (1 هالالالالالال356سنة  

صالالالالدي  له  فيقا رنه  رر علأ  صالالالالر معز الدولة بالأالالالالماسالالالالية ما يدا علأ 
ثغير حالالاله من إ بالاا الالدنيالا علأ معز الالدولالة إلأ ر  عالاا لاله في سالالالالالالالالالنالة  

.  يفاا من  لا ر  (2 ايايأهال  فررى ما يعتبر به اللبيأ  ويتف َّر  يه  362
هالالالالال كما في بعس كتأ  356هالالالالال  وليع عاع  362وفا  ربي الفرج بعد عاع 

 التراج .  

 الحك  بصحة المروية من عدمقا.  (4

إ  من اةا اراسالالة الالالالند وثالالاللالالالت الروا  يتنالاله للعال  المتمكن مدى 
صالالالالحة الرواية من عدمقا  فمية اسالالالالت رَّ لدى علماا النحو ر  اياف  ل  

ر  اياف  روى عن الخليالت   فالن ا جالاات مرويالة فيقالا   (3 االذ عن الخليالتيالم
 اا ربو علي الفارسالالالي في  لا:  ؛ فننه ال يحاذ بقا. فالالاليو ا ب،ري  الالالالالمان

ا من فاليوانا الذين راركناه     روى حكاية واحد   فنالة  ..وما علم  رحد 
. بالت رريال  رجة روى حكالايالة واحالد  ..عن اياف  عن الخليالت  عن حكالايالةو 

 
 .1707ب معجم األدباء: 253 2ابظر: إبباه الرواا على أبباه النحاا: ( 1)
 . 1707. وأورد ذل : معجم األدباء: 88ابظر: أدب الغرباء: ( 2)
 .311 3ب الخصائص: 111( ابظر: مراتع النحواين: 3)
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  ول  يكن هذا (1 رسالالالالندها إلأ اياف  عن الخليت في فالالالاليا من العروت
ا روى  الرجت مو و  ا به في ابر   وال مالالكون ا إلأ حكايته... فل  نالالم  رحد 
فالالاليو ا من  لا  وإنما عمت هذا افسالالالناا هذا ال ذَّاب ايفَّاك. ومما يداُّ علأ 

ا ل  نجد ربا الحالالن يالالند إلأ الخليت فاليو ا إال علأ جقة  غر  هذا افسالناا رنَّ 
افرسالالالالالالالالالالاا   ي وا:  الاا الخليالت  رو علأ جقالة الحكالايالة عن غير    ي وا:  
زعموا ر  الخليالت كالا  ي وا. ول  نعلماله  الاا: سالالالالالالالالالمعال  الخليالت رو حالد ني  

. فيتنالالالالالالالاله من هذا النص ر  ما اسالالالالالالالالت رَّ لدى العلماا من (2 ((... الخليت
ايسالالالانيد رفاا في ثمييز صالالالحة ما روا عن الخليت من  ري   اةا معرفة  

وهالذا ال يتح   إال بعالد اسالالالالالالالالالت راا مالا في كتالأ النحويين ومعرفالة  اياف .  
 رسانيد اياذ والتل ي عمن  بلق . 

وف  مالا  كر ربو  عن الخليالت  ين الت اياف  في كتالاباله ال وافي  و الد وجالدت
عن الخليالالت. فيتبين    يالالة لالالهروا    ورمالالا كتالالابالاله معالالاني ال رآ  فل  رجالالد(3 علي

ر  ربو علي   سالالالالالالالوى نص رورا   رري  يما   عليه  وال يأالالالالالالالكتصالالالالالالالحة ما  رَّ
 ولق  صالالالالالالالالالرر بمعنأ صالالالالالالالالالرخ  حكالا  اياف  عن    المرااا  ونصالالالالالالالالالاله:  

صالالالالالرر رهملو   و اا اياف     . وكذلا الفيروزآبااا  ونصالالالالاله:  (4 ((الخليت

 
لعله رومئ إلى ما رواه األخ   عن الخليم في اإلك اء؛ فإف في أسةةةةةلوبه ما روهم أبه  ( 1)

حاوره )أبشةةةةةةةةدته.. فعابه(ب إت إذا ح مِّم على أبه يقصةةةةةةةةد محاورا بعض من بقم عنهم 
 .43أبه اخةالف الحروف. ابظر: القوافي ل خ  : 

 . 358-357 10بقال عن: خزابة األدب:  .118-117( بقض الهاذور: 2)
القوافي ل خ  :  3) ابظر:  ب  65ب  63ب  58ب  38ب  35ب  34ب  15ب  14ب  9ب  7ب  6( 

 .100ب 92ب 83ب 82ب 68
 .579 2( شرح األلفية: 4)
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. إال رنه في  (1 (( عن الخليت: ومن غريأ ما ربدلو   الوا في صالالالالرخ: صالالالالرر
ااا علأ ر  اياف   لف هذين النصالالالالالالين وهما في كتابين متمارين ل  يرا 

 رراا سمان  لا من الخليت.

 اففاا  من معرفة الالند في  راا  المخ،و ات وال تأ المح  ة.  (5

يالالق  في إجاا   راا  ال تأ إ  إ  التمرن بدراسالة ايسالانيد والخبر  بقا 
را،الاا نالالالالالالالالالالاخ المخ،و الات من  بعس المخ،و الة والمح  الة  وثصالالالالالالالالالحيه 

ايوائالالت رو المح  ين من المتالالمارين   لالالا ر  ل الالت عالالال   ري تالاله في  كر  
الالالالالالالالند وفالالالالالاليواه الذين راذ عنق   ومن اةا  لا ث تأالالالالالالف ايا،اا إ  

 و ع . ومن نما ج  لا: 
: يا ريه رنأالالالد محمد بن الحالالالالن عن ربي زيد    اا ربو علي:  -ر

ينا ه و ون  فننه بد  .(2 (( بينونة ال ثذمو راسالة رسالانيد ربي علي ررجرو
ا،الم في كتالابالة هالذا النص؛ إ  ليع "عن ربي زيالد" بالت "بن اريالد". 
ا مما ة يروا  يه عن  و لا ينه ل  يرا في كتأ ربي علي سالالند 

؛ ي  ربالا زيالد  (3 ابن اريالد عن ربي زيالد إال بوسالالالالالالالالالالا الة ربي حالاث 
  هالالالالالال  فل  يلتقيا.321هالالالالالال  وابن اريد ثوفي عاع  215ثوفي عاع  

ا   (4  رنه ورات الرواية نفالالالالالالالالقا عند ابن سالالالالالالاليد  ويزيد  لا ثمكيد 

 
 ة صرأ. 57( القاموس المحيط: 1)
ة بين.   70 13ة ص ر.    461 4. والرجز في لساف العرب: 241-240 1( اإلن ال:  2)

 ولم أقف عليه في النوادر ألبي زادب وت في جمهرا اللغة تبن دراد. 
 .327 1( ابظر: اإلن ال: 3)
 .63 2( ابظر: المخصص: 4)
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 بلف  "ما رنأد  ربو بكر محمد بن الحالن بن اريد". 

 ]كذا[ رنأالالدنا محمد بن الالالالرا عن محمد بن زيد   ورا رينالالا:  - ب
فننه بدراسالالالالالالالة ايسالالالالالالالانيد يتبين ر   .(1 (( ل يير في ابن الحنفية

بي  الصواب "محمد بن يزيد"  وهو المبرا؛ إ  إنه يت رر إسناا  ي 
عن محمد بن يزيد المبرا في    الالالالالالالالالالراج  محمد بن الالالالالالالالالالرا بكر  
 . (2 كتبه

 ثو ي  ما راذ  التلميذ عن فيخه.  (6

يمكن من اةا ثتب  ايسانيد التي يكتبقا العال  معرفة ما راذ  عمن  إ 
سالالالالالالالب ه. ويفيد  لا في ثو ي  راذ  العل  عمن  بله  وثحديد نون ما يماذ  

ين اليالث  عن كت عال . وعليه فن  اراسالالالالالالالالالة را عال  ويخاصالالالالالالالالالة في ال رن
ما ومعرفة فيواه  ومن    معرفة   ث تني اراسة رسانيد  ينالراب  القجريو 

ويعالد من النمالا ج الفريالد  في ثو ي  اياالذ عن العلمالاا رفالاا  من كالترو منق . 
نه ربو منصالور ايزهرا  ت:  في م دمة معجمة  هالالالالالالالالالال(  370الالالاب ين ما اوَّ

رسالالماا  عن ايئمة الذين اعتمد عليق  في معجمه "ثقذيأ اللغة"  ف د رورا 
 .(3 ال تأ والمأاي  الذين راذ عنق   ورريه في ثلا المصاار

الوصالالالالالالالوا إلأ ثرثيأ ث ريبي ل تأ العال  ومعرفة المت دع منقا من  (7
 المتمار.

إ  يمكن من اةا موازنة رسالالالالالانيد العال  بعنالالالالالقا ببعس معرفة المت دع 
ثوافرت عوامت رارى كتعدا الأالالالالاليوخ رو اففالالالالالار  من كتبه من المتمار  إ ا 

 
 . 296( المسائم الحلبيات: 1)
 . 203ب 61 1ب اإلن ال: 128( ابظر مثال: المسائم الحلبيات: 2)
 . 41-8 1( ابظر: تهذرع اللغة: 3)
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معاصالريه ونحو    رو ثرحمه علأ بعس فاليواه رو إلأ زمن اياذ رو مكانه
. وال يعتمد علأ الالالالالالالالالند وحد  في ثحديد  لا  بت يحتاج إلأ ثنالالالالالالالافر   لا

ثنمن كتبه بعس عوامت رارى االة سواا من إحاالت علأ كتأ ساب ة رو 
 المعلومات الدالة علأ ثمار التمليف رو ث دمه. 

وعلأ الرغ  مما روراثه في بيا   يمة سالند الرواية في النحو والصالرف   
مرثبالة مرويالات اللغويين   ثعالدمالا يرا  البالاحيو  في علوع الحالديالث  وف   فالنناله  

؛ إ  إ  ثرثيبقالا علأ النحو (1 وايابالاا في آار مراثالأ ايحالاايالث والمرويالات
 اآلثي: 

رحالاايالث نبويالة بمراثبقالا: ع يالد   رحكالاع  حالدوا وجنالايالات  معالامةت    -1
 راةم وفنائت. 

الالير  النبوية. منقا ما يحاذ منه حك  فرعي  في لح  بايوا  ومنقا    -2
 ما ال يحاذ منه حك    يعامت معاملة رارى. 

 آ ار الصحابة.  -3
 آ ار التابعين.  -4
 روايات ثاريخية.  -5
كمة والفنائت.  مرويات الاللف -6  في الحو
 مرويات اللغويين واياباا.  -7

ا   مرثبةويذلا  ثتنالالالالالالالاله   الرواية اللغوية وايابية وميلقا النحوية  ياسالالالالالالالال 
إلأ ارثبالالا  المراثالالأ    يعواروايالالة ايحالالاايالالث النبويالالة ومالالا ثةهالالا. ولعالالت  لالالا  ب

ارى. فيتمكد العناية بالالالالالند  ايولأ بالع يد  والعبااات  بخةف المرويات اي
 في المرويات ايولأ ركير من غيرها. 
 

 . 509-508( ابظر: فانمة بنت النبي صلى هللا عليه وسلم: 1)
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 خلامتة ا
  ر سالالالالند الرواية في النحو والصالالالالرف  بحمد هللا ثعالأ  ثبين من اراسالالالالة 

ور  علماا النحو والصالالرف  ايصالالت في اراسالالة الالالالند ورسالالالالاله عل  الحديث  
الرغ  من   في العناية بالالالالالالالالند ومنحه  يمته العلمية. وعلأ  هرفااوا كيير ا من

ما ورا في  عدع ثخصالالاليص عل  للالالالالند في الرواية النحوية والصالالالر ية؛ فن  
  وإفااثق  منه  ومفااالالالالالالاللتق  بين  بهكتأ العلماا المت دمين يحكد عنايتق   
 قا. وإث انق  لالعلماا والروا  بناا علأ رسانيده  

سالالالالالالالالالند الرواية في التراث  و د و ف البحث علأ نتائج عد   ثحكد رهمية  
كانوا يذكرو  سالالالالالالند ما يروونه  النحوا والصالالالالالالرفي  ور  العلماا المت دمين  
رنه ر بة في االاتصالالالار رحيان ا ال عن العرب وعن العلماا الالالالالاب ين لق   و 

غالب ا  يذكر الالالالالند لدى من يماذ عنق . م  التمكيد علأ ر  الالالالالند ال يذكر  
في الت عيد النحوا والصالالالالرفي؛ لذا ثخلو منه معظ  ال تأ المعنية بالت عيد  

في ثراج  في ثوجيالاله ال رااات ال رآنيالالة مية رو  بخةف ال تالالأ التي ثبحالالث  
النحويين وراباره   كما  د يرا الالالالالالالالالالند في روائت بعس ال تأ للداللة علأ 

 ن لقا بمسانيد عن محلفيقا. 
مة العلمية لالالالالالالالالالند الرواية  ورنقا ثالالالالالالالالالق  في ث وي  و د بيَّن البحث القي

علماا النحو والصالالالالالالالرف والمفااالالالالالالاللة بينق  بناا علأ رسالالالالالالالانيده   وكذلا 
كأالف مدى صالحة نالالبة بعس ال تأ إلأ من رلفقا  وثصالحيه  افسالقاع في  

بعس مالا يرا من معلومالات في كتالأ التراج   م  ثمكين البالاحالث من الحك   
ونحو  لا مما يعلي  اراسالة رسالانيدها.  بصالحة المروية من عدمقا من اةا

 من  يمة سند الرواية في النحو والصرف. 

البحث  ولحظته في مصالاار   يمكن التوصالية    فيوراذ ا مما و ف  عليه 



 

 العدد التاسع والثالثون -جملة كلية اللغة العربية بالقاهرة  

921 

 بما يمثي: 

ر  يعنأ متعل  العريية بدراسالالالالة ما يفيد  فيقا من عل  الحديث  ك ااب  .1
واراسالالالة ايسالالالانيد؛ و لا لةسالالالتفاا  منقا في الدرن المحدروث  العال (   

ثلا الدرية في   النحوا والصالالالالرفي والموازنة بين المرويات  واففاا  من
إ راا البحث بمعلومات مالالالالالالالت ا  من اراسالالالالالالة رسالالالالالالانيد الرواية النحوية 

 . لصر يةوا

ر  يعنأ بدراسالة ايسالانيد في كتأ النحو والصالرف  وثد ي قا  ومراجعة   .2
ا ة رسالالالالالالالماا العلماا فيقا  ف يير ا ما  اا  لا إلأ معرفة مدى صالالالالالالالحة 
الن ت رو ثصالالحيه ثصالالحيف في اسالال  راوو االالمن الالالالند  رو معرفة زمن  
المروية رو ثمليف ال تاب؛  ي وا  لا إلأ حالالالن الترجيه ومعرفة الررا  

 متمار من المت دع عند العال  الواحد.  ال

بالعوا  إلأ المصالالالالاار ايصالالالاليلة في عل  النحو والصالالالالرف يتبين ارثبا   .3
هذا العل  بعلوع ال رآ  ال ري  والحديث الأالريف  ويحالالن بدارن النحو 
والصالالالالالالالالالرف ر  يالدرن مالا في ثلالا العلوع ايارى من ارثبالا  بالدرسالالالالالالالالاله  

الفصالالالالالالالالالت بين ثلالا العلوع راى كالال رااات ال رآنيالة وعل  الحالديالث. إ  إ   
فق  مالا في العلوع ايارى  فيرجه البالاحالث رريال ا علأ آار  االالالالالالالالالعفإلأ  

او  اسالالالالالتناا علأ ما في ثلا العلوع من رسالالالالالع و واعد  ابتة  ينبغي  
 االلتزاع بقا. 

 وهللا ثعالأ رسما للجمي  التوفي  والالداا.
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.الالالالالالال بيروت: عال  ال تأ ومكتبة النقنة  .الالالالالالال ال،بعة اليالية زاهد

 ع. 1989  هال1409ة  العريي

افغفاا  يبي علي الفارسالالالي؛ ثح ي  ا. عبدهللا بن عمر الحاج   .7
 ع.2003  هال1424إبرا ي  .ال ربو ظبي: المجم  الي افي  

جةا الالدين عبالد الرحمن  لاال تراح في رصالالالالالالالالالوا النحو وجالدلاله    .8
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.الال ربقا: م،بعة   .الال ال،بعة ايولأ الاليو ي؛ ثح ي  محموا فجاا
 ع.1989  هال1409اليغر  

ر الالالالالالالالالالاع ايابالار  يبي علي الفالارسالالالالالالالالالي؛ ثح ي  ا. علي جالابر  .9
ع   1978  3  ن7المنصالالالالالالورا .الالالالالالالالالالالالالالال بغداا: مجلة المورا  مج

 .220-201ص

ر الاع ايابار يبي علي الفارسي نظر  في ثحديد مااثه وثح ي    .10
نالالالبته  ا. إسالالماعيت رحمد عماير  .الالالالالالالالالالالال ايرا : مجلة اراسالالات  

ع.  1979   1  ن6يالالة  مجالعلوع افنالالالالالالالالالالالانيالالة  الجالالامعالالة ايران
 . 42-29ص

إنبا  الروا  علأ رنبا  النحا   يبي الحالالالالالالالالن علي بن يوسالالالالالالالف   .11
.ال   .الالالالالالالالالالالالال ال،بعة ايولأ ال ف،ي؛ ثح ي  محمد ربوالفنالالالت إبرا ي 

 ع.1986  هال1406ال اهر : اار الف ر العريي  

بي عبدهللا محمد  يثاري  افسالالالالةع وو يات المأالالالالاهير وايعةع   .12
بن رحمد بن عيما  الذهبي؛ ثح ي  عمر التدمرا .الالالالالالالالالالالالال ال،بعة 

 ع. 1993  هال1413اليانية .ال بيروت: اار ال تاب العريي  

الخ،يالالالأ  .13 بن  الالالابالالال   بكر رحمالالالد بن علي  بغالالالداا  يبي  ثالالالاري  
البغدااا؛ ثح ي  ا. بأالالار عواا معروف .الالالالالالالالالالالال ال،بعة ايولأ .ال  

 ع.2002هال  1422بيروت: اار الغرب افسةمي  

وال وفيين وغيره    .14 البصالالالالالالالالالريين  من  النحويين  العلمالالالاا  ثالالالاري  
.ال ال،بعة  لمفنت بن محمد بن مالعر؛ ثح يال  عبدالفتاح الحلول

 ع.1992  هال1412.ال ال اهر : م،بعة هجر   اليانية
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ثدريأ الراوا في فالالالرح ث ريأ النواوا  لعبدالرحمن بن ربي بكر  .15
الاليو ي؛ بعناية ماز  بن محمد الالرساوا .الال ال،بعة ايولأ .ال  

 هال. 1431الدماع: اار ابن الجوزا   

التمقيد لما في المو م من المعاني وايسالانيد  يبي عمر يوسف   .16
بالدهللا بن محمالد بن عبالدالبر النمرا  ثح ي  مجموعالة من بن ع

: مصالالال،فأ العلوا ومحمد البكرا .الالالالالالالالالالالال المغرب: 1المح  ين  ج
 ع. 1967  هال1387وزار  ايو اف والأحو  افسةمية  

ثقالالذيالالأ اللغالالة  يبي منصالالالالالالالالالور ايزهرا؛ ثح ي  عبالالدالالالالالالالالالالالةع   .17
 .الالالالال ال اهر : المحسالة المصرية العامة  .الالالالال ال،بعة ايولأ هارو  

هالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال  1384للتالمليف واينبالاا والنأالالالالالالالالالر  ومكتبالة الخالانجي   
 ع.1976ع ال 1964هال  1396

جمقر  اللغة  يبي بكر محمد بن الحالالالالالالالالالالن بن اريد؛ ثح ي  ا.   .18
.الالالال بيروت: اار العل  للمةيين   رمزا البعلبكي .الالالال ال،بعة ايولأ

 ع.1987

الحجة لل راا الالالالالالالالبعة  يبي علي الفارسالالالالالالي؛ ثح ي  بدر الدين   .19
ويأير جويجاثي .الالالالالال ال،بعة ايولأ .الالالالالال امأ  وييروت:    قوجي

 ع.1984هال  1404اار المممو   

الحديث النبوا الأالالالالالالريف ور ر  في الدراسالالالالالالات اللغوية والنحوية   .20
ا.محمد االالارا حمااا .الالالالالالالالالالالال ال،بعة ايولأ .الالالالالالالالالالالال بغداا: اللجنة  
القجرا    عأالالالالالالالالالر  الخالالالالامع  ال ر   بم،ل   لةحتفالالالالاا  الو نيالالالالة 

 ع.1982  هال1402
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اياب العريي: اراسالالالالة في الالالالالالراية العريية  ا. محمد    الخبر في .21
ال ااالي .الالالالالالالالالال ال،بعة ايولأ .الالالالالالالالالال بيروت: اار الغرب افسالةمي   

 ع.1998هال  1419ثونع: كلية اآلااب بمنوية  

عبالد ال الاار بن عمر لازانالة اياب ولالأ لبالاب لالالالالالالالالالالالا  العرب     .22
 :  .الال ال اهر  .الال ال،بعة اليالية البغدااا؛ ثح ي  عبدالالةع هارو  

 ع.1989  هال1409مكتبة الخانجي  

.ال   عيمالالا  بن جني؛ ثح ي  محمالالد علي النجالالارلالخصالالالالالالالالالالائص    .23
. الالالالالالالالالالالالال مصالالالور  عن  بعة اار ال تأ   بيروت: اار ال تاب العريي

 المصرية.
ال،بعة ايولأ .ال    الخيت  يبي عبيد  معمر بن المينأ التيمي .الالالالال .24

 هال. 1358حيدر آباا: اائر  المعارف العيمانية  

عيما  بن جني؛ ثح ي  ا. حالالالالالالالالالن لسالالالالالالالالر صالالالالالالالالناعة افعراب    .25
 ع.1985  هال1405.ال امأ : اار ال ل    هنداوا 

بي عبدهللا محمد بن رحمد بن عيما  بن يسالالالالالير رعةع النبةا    .26
  .ال   ايماز الذهبي؛ ثح ي  مجموعة بنفالالالالالالراف فالالالالالالعيأ ايرناوو 

 ع.  1985   هال1405ال،بعة اليالية .ال بيروت: محسالة الرسالة   

فالالرح ايلفية البن مالا  للحالالالن بن  اسالال  المرااا؛ ثح ي  ا.    .27
فخر الدين  باو  .الالالالالالالالالالالالالال ال،بعة ايولأ .الالالالالالالالالالالالالال بيروت: اار مكتبة  

 ع.2007  هال1428المعارف؛ 

الأالالعر رو فالالرح ايبيات المأالالكلة افعراب  يبي علي الفارسالالي؛  .28
.الالالالال ال اهر : مكتبة   .الالالالال ال،بعة ايولأ ا. محموا ال،ناحيثح ي   
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 .  ع1988  هال1408الخانجي  

سالالالالالالالماعيت الجوهرا؛  فالصالالالالالالالحاح ثاج اللغة وصالالالالالالالحاح العريية   .29
.الالالالالالالالالالالال بيروت: اار العل    .الالالالالالالالالالالال ال،بعة اليالية ثح ي  رحمد ع،ار

 .  ع1984  هال1404للمةيين  

ي  محمد ربو  ب ات النحويين واللغويين  يبي بكر الزييدا؛ ثح  .30
 .ال ال اهر : اار المعارف.  .ال ال،بعة اليانية الفنت إبرا ي 

غريأ الحديث  يبي عبيد ال اسالال  بن سالالةع القروا؛ ثح ي  ا.   .31
محمد عبدالمعين اا  .الالالالالال ال،بعة ايولأ .الالالالالال حيدر آباا: م،بعة  

 ع.1964  هال1384اائر  المعارف العيمانية  
سالالالاليرثقا  فنالالالالائلقا   فا مة بن  النبي صالالالاللأ هللا عليه وسالالالالل : .32

مالالالالالالالندها  اراسالالالالالالة حدييية ثاريخية مواالالالالالالوعية  ا. إبرا ي  بن 
عبدهللا المديق  .ال ال،بعة ايولأ .ال الريات: اار اآلا والصحأ  

 هال. 1440الو فية  

فته المغيالالث بأالالالالالالالالالرح رلفيالالة الحالالديالالث  لمحمالالد بن عبالالدالرحمن   .33
الالالالالخاوا؛ ثح ي  ا. عبدال ري  الخنالالالير وا. محمد آا فقيد .ال  

 هال. 1426عة ايولأ .ال الريات: مكتبة اار المنقاج  ال،ب

.الالالالالالال بيروت:   .الالالالالالال ال،بعة اليانية لفيروزآبااالال امون المحيط    .34
 ع. 1987  هال1407محسالة الرسالة واار الريا   

ال وافي  يبي الحالالن سالعيد بن مالالعد  اياف ؛ ثح ي  ا. عز    .35
ا حالالن .الالالالالالالالالالال ا. . .الالالالالالالالالالال امأال : وزار  الي افة والالالياحة وافرفالا

 ع.1970  هال1390ال ومي  
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.ال   .الال ال،بعة اليالية اليبويه؛ ثح ي  عبدالالةع هارو  لال تاب    .36
 .  ع1983  هال1403بيروت: عال  ال تأ  

كتاب إعراب ال رااات الالالالالالالالالالب  وعللقا المنالالالالالالالالالوب ا،م إلأ ابن   .37
ايصالالبقاني  اراسالالة في ثصالالحيه نالالالبة ال تاب  ا. نوفت   االويه

علي الراوا .الالالالالالالال الموصت: مجلة آااب الرافدين  كلية اآلااب في  
 ع. 2014  69جامعة الموصت  ن

كتاب إعراب ال رآ  المنالالالوب إلأ الزجاج ثح ي  نالالالبته واسالالمه   .38
وثعريفاله بمحلفاله واسالالالالالالالالالت مالاا لتح ي  بعس ربواباله  يحمالد راثالأ 

   4- 3  ج48مجلة مجم  اللغة العريية  مج   النفاخ .الالال امأ :
 ع. 1973ايالمبر 

ال فاية في معرفة رصالالالالالوا عل  الرواية  يبي بكر رحمد بن علي  .39
المعروف بالخ،يأ البغدااا؛ ثح ي  إبرا ي  الدميا ي .ال ال،بعة 

 ع. 2003  هال1423ايولأ .ال ال اهر : اار القدى   

.الال بيروت: اار  ال،بعة ايولأ .الال محمد بن منظورللالا  العرب   .40
 . ع1990  هال1410صاار  

.ال   لم  ايالة  يبي البركات اينبارا؛ ثح يالالالالالالالالالالالال  سالالعيد ايفغاني .41
   هالالالال1377.الالالال امأ : م،بعة الجامعة الالورية   ال،بعة ايولأ

 . ع1957

مجالالالالع  علالالالأ  يبي العبالالالان رحمالالالد بن يحيأ  علالالالأ؛ ثح ي    .42
الالالال ال اهر : اار المعارف  . .الالالال ال،بعة الخامالة عبدالالةع هارو  

 ا.ت. 
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.الالالالالالالالالالال ال اهر : اار إحياا التراث العريي.  المخصالالص  البن سالاليد  .43
 ا.ت.

المذكر والمحنث  يبي بكر محمد بن ال اس  اينبارا؛ ثح يالالالالالالالالال    .44
.الالالالالالالالالالالالالال بيروت: اار الرائد   .الالالالالالالالالالالالالال ال،بعة اليانية  ارم الجنابي ا.

 .  ع1986  هال1406   العريي

للغوا؛ ثح ي  محمد ربو الفنالالالالت مراثأ النحويين  يبي ال،يأ ا .45
 .ال ا. . .ال ال اهر : اار الف ر العريي  ا.ت.  إبرا ي 

لاليو ي؛ ثح يالال   لجةا الدين االمزهر في علوع اللغة ورنواعقا   .46
وعلي محمد   محمد رحمد جاا المولأ ومحمد ربو الفنالالالت إبرا ي 

 . ع1987-1986بيروت: المكتبة العصرية  .ال البجاوا  

ات  يبي علي الفارسالالالالالالالي؛ ثح ي  ا. محمد  المالالالالالالالالائت البصالالالالالالالري .47
.الالالالالالالالالالال ال اهر : م،بعة المدني   .الالالالالالالالالالال ال،بعة ايولأ الأالا ر رحمد

 ع. 1985  هال1405

المالالالالالالالالالائت الحلبيات  يبي علي الفارسالالالالالالالالي؛ ثح ي  ا. حالالالالالالالالالن  .48
.الالالالال بيروت: اار  .الالالالال امأ : اار ال ل  .الالالالال ال،بعة ايولأ هنداوا 
 ع. 1987  هال1407المنار    

المالالالالالالالالالالائت المنيور   يبي علي الفارسالالالالالالالالالي؛ ثح ي  مصالالالالالالالالال،فأ  .49
 .ال امأ : مجم  اللغة العريية.  .ال ال،بعة ايولأ الحدرا 

مصالالالاار الأالالالعر الجاهلي  ا. ناصالالالر الدين ايسالالالد .الالالالالالالالالالالالال ال،بعة  .50
 ع. 1988الالابعة .ال ال اهر : اار المعارف  

مصال،له الحديث ور ر  علأ الدرن اللغوا عند العرب  ا. فالرف   .51
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علي الراجحي .الال ال،بعة ايولأ .الال بيروت: اار النقنة  الدين بن
 ع.1983العريية  

المعالارف  يبي محمالد عبالدهللا بن مالالالالالالالالالالل  بن  تيبالة؛ ثح ي  ا.   .52
 روت عكافالالة .الالالالالالالالالالالال ال،بعة الرابعة .الالالالالالالالالالالال ال اهر : اار المعارف  

 ع.1981

اياف ؛ ثح ي    معاني ال رآ   يبي الحالالالن سالالعيد بن مالالالعد  .53
ال اهر : مكتبة  .الالالالالالالالالالالالال  ال،بعة ايولأ.الالالالالالالالالالالالال هدى محموا  راعة ا.

 ع.1990  هال1411  الخانجي
معاني ال رآ   يبي زكريا الفراا؛ ثح يالالالالالالالالالالالالالالال  محمد علي النجار   .54

.الالالالال بيروت: عال  ال تأ    .الالالالال ال،بعة اليالية ورحمد يوسف نجاثي
 ع. 1983  هال1403

ثح ي  ا.   .55 الزجالالالاج؛  ال رآ  وإعرابالالاله  يبي إسالالالالالالالالالحالالالام  معالالالاني 
.الالال بيروت: عال  ال تأ    الالال ال،بعة ايولأ. عبدالجليت عبد  فلبي

 ع.1988  هال1408

يا وت بن لمعج  اياباا رو إرفاا ايريأ إلأ معرفة ايايالالالالالالالالالالأ   .56
ايولأ .ال    .الالالالالالالالال ال،بعة ؛ ثح ي  ا. إحالا  عبانعبدهللا الحموا 

 ع. 1993هال  1414بيروت: اار الغرب افسةمي  

نيالالالالالالالالالالابورا؛  محمالد بن عبالدهللا الحالاك  اللمعرفالة علوع الحالديالث     .57
ثح ي  ر.ا. الاليد معظ  حالين .الالالال ال،بعة اليانية.الالالال بيروت: اار 

 ع. 1977  هال1397ال تأ العلمية  

الم تنالالالالالالالالالالالأ  يبي العبالالان المبرا؛ ثح ي  محمالالد عبالالدالخالالال   .58
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 .ال بيروت: عال  ال تأ. عنيمة

الصالالالالالالالالالةح   .59 بن  الالالالدين عيمالالالا   لت ي  الصالالالالالالالالالةح   ابن  م الالالدمالالالة 
ن "بن  الأالالالالا ـ" .ال  الأالالالالقرزورا؛ ثح ي  ا. عائأالالالالة عبدالرحم

 ع. 1989  هال1409ال اهر : اار المعارف  

الم صالالالالالالالور والممدوا المنالالالالالالالالوب إلأ ربي عمر الزاهد محمد بن  .60
عبدالواحد  ثح ي  ا. محمد جبار المعيبد .الالالالالالالالالالالالالالالالال ال اهر : مجلة 

 ع.  1974  عدا نوفمبر  2  ج20معقد المخ،و ات العريية  مج

؛   عيما  بن جنيلالمنصالالالف فالالالرح ابن جني ل تاب التصالالالريف    .61
. الالالالالالالالالالالالالالالال ال اهر : م،بعة   ثح ي  إبرا ي  مصالالالالالال،فأ وعبدهللا رمين

.الالالال مصور    ع1954   هالالالال1373مص،فأ البابي الحلبي وروالا   
 عن  بعة وزار  المعارف العمومية.

منقج النحا  العرب  ا. ثماع حالا  .الالالالالالال ال اهر : مجلة كلية اار  .62
 ع.1970  2معة ال اهر   نالعلوع  جا

المنقالت الروا في مختصالالالالالالالالالر علوع الحالديالث النبوا  لمحمالد بن  .63
إبرا ي  بن جماعة؛ ثح ي  ا. محيي الدين عبدالرحمن رمنا .ال 

 ع. 1986ال،بعة اليانية .ال اار الف ر  

نزهالالة ايلبالالاا في  ب الالات ايابالالاا  يبي البركالالات كمالالاا الالالدين   .64
 ي  ا. إبرا ي  الالامرائي.ال عبدالرحمن بن محمد بن اينبارا؛ ثح
 ع.1985  هال1405ايرا : مكتبة المنار  ال،بعة اليالية  

ن س القا ور  يبي علي الفارسالالالالالي؛ ثعريف وجم  ا. مأالالالالالعا   .65
  18بن نازا الحريي .الالالال الريات: مجلة الدراسات اللغوية  مج  ا
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هالالالالالالال  يناير الالالالالالال مارن 1437 ريي  اآلار الالالالالالال جمااى اآلار   2ن
 ع(.2016

الن   علأ م دمة ابن الصالالالالالةح  يبي عبدهللا محمد بن عبدهللا  .66
بن بقاار الزركأالالالالي؛ ثح ي  ا. زين العابدين بن محمد بةفريج 

   هالالال1419.الالالال ال،بعة ايولأ .الالالال الريات: مكتبة راواا الاللف   
 ع. 1998

ثح ي  ا. محمالالالد  .67 اللغالالالة  يبي زيالالالد اينصالالالالالالالالالالالالارا؛  النواار في 
.الالالالالالالالالالالالال بيروت وال اهر : اار  لأ.الالالالالالالالالالالالال ال،بعة ايو  عبدال اار رحمد

 ع.1981  هال1401الأروم  

و يات ايعيا  ورنباا ربناا الزما   يبي العبان فالالالالالمع الدين   .68
إحالالالالالالالالالالالا    رحمالالد بن محمالالد بن ربي بكر بن ال الالا ؛ ثح ي  ا.

 عبان .ال ال،بعة ايولأ .ال بيروت: اار صاار.
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