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مصادر كتب نزهة الطرف في علم الصرف
أ.م.د .أنسام خضير خليل
غفران عبد هللا طاهر
جامعة بغداد  -كلية التربية للبنات
الخالصة
ُ
الحمد ُ هلل الي لل باللل لل انإساا ما ل ععل االلةاُ االالةاَ لل ييد ال ُمريلي  الل آله اأصحابه ام
اتبعه بالهدى .
عهدف هيا البحث إل إقامة دراية صرفية حول ملادر كتب سزهة الطرف في لل اللرف اععد ايتللاء
الملادر التي أخي منها أصحاب كتب سزهة الطرف مادته اللرفية ايتللا ًء دقيلا ً عتطلب انإحاطة التامة .
اهيا األمر في غاعة اللعوبة ألسه كاسوا ال ععنو بانإشارُ إل الملادر التي سللوا لنها ليلك كا م اللعب
معرفة المؤلف الي ذكر فيه اللول هيا م ساحية ام ساحية أخرى اجدساه ال عنكرا فضل م يبله م للماء
العربية اهيا دليل لل األماسة العلمية لدعه االخلق الرفيع الي عتحلو به فنجده تارُ عيكرا آراءه مع ذكر أيمائه
اتارُ عيكرا كتبه اأيماءه اعمك تلاي الملادر التي التمداا لليها في جميع المعلومات في درايته اللرفية إل
األلةاَ االكتب مرتبة ترتيبا ً زمنيا ً بحاب افياته .

RESOURCES BOOKS OF NZHAH ALTRF IN MORPHOLOGY
D.Ansam Khudair Khalil
Ghafran Abdill Tair
Baghdad Univ. - College of Education for Woman
Abstract
This research aims to establish a morphological study of the sources wrote picnic
party in Morphology The sources from which he took the owners wrote their material (Nzhah
Altarf) morphological accurate survey requires full briefing survey.
This is very difficult, because they were not mean with reference to the sources, who
transferred them, so it was difficult to know the author, who mentioned it to say that on one
hand, and on the other hand, find them do not deny preferred their predecessors of Arab
scholars, and this is evidence of scientific integrity they have and high character they have,
Sometimes we find that thay me htioh their opihios with their hames cite their views with
anonymity, and sometimes their books and remember their names, and can be divided into the
sources relied upon in all the information in their study to the morphological flags, books in
chronological order according to their deaths.
توطئة
للد كا أصحاب كتب سزهة الطرف في لل اللرف ععتمدا بالتأليف لل جمع المعلومات م كتب األيةاف
ااعجازها في قوالد مختلرُ إال أ الغالب لليه أسه كاسوا ال ععنوا بانإشارُ إل الملادر التي سللوا لنها بلدر لناعته
باعجاز المعلومات بعد ايتللائها م تلك الملادر امع ذلك ترد في كتبه اشارات إل الملادر التي التمداها في سلل
المعلومات اهي باللياس إل ما أارداه م غير لز ٍا قليلة جدا ً اعمك تلاي الملادر التي التمداا لليها في كتبه
الل النحو اآلتي:
أولا :األعالم
 – 3األعالم الذين أخذ عنهم الميداني
للد ايتل أصحاب كتب سزهة الطرف في لل اللرف مادُ كتبه م جملة م العلماء للد ايتل الميداسي مادُ
كتابه بانإضافة إل ما لدعه م معرفة م موارد متعددُ اختلفت باختةاف منابعها فلد ذكر الميداسي في كتابه (سزهة
الطرف في لل اللرف) العلماء الي أخي لنه آرائه اتعليةاته اه عمثلو موردا ً هاما ً في كتابه إال أسه في بعض
المواضع عيكر األلةاَ دا التلرعح بمؤلفاته التي أخي لنها؛ ليلك كا م اللعب معرفة المؤللف الي ذُ ِكر فيه اللول
هيا م ساحية ام ساحية أخرى كا الميداسي كثيرا ً ما عيكر أقواالً اال عنابها إل قائلها مما عجعل صعوبة في معرفة
اصرح بأيمائه .
صاحب اللول .فكا م األلةاَ اليع أخي لنه
ّ
 - 3الليث (ت 313هـ)
الو ِلل لغة في
إ
...
الليث
أارد
اقد
((
:
قال
إذ
األيماء
أبنية
باب
في
ااحد
موضع
في
الميداسي
اقد ذكره
ُ
الو ِلل))(.)1
2132

المجلد 9102 )9( 92

مجلة كلية التربية للبنات

اقد ذكر هيا اللول الخليل ب أحمد الفراهيد (ت 571هـ) في كتاب العي إذ قال(( :قال الليث علالُ :ا ِلل بض
الواا اكار العي م غير أ ل عكو ذلك مطرداً؛ ألسه ل عبق ففي كةامه  :فُ ِعل ايما ً إالل دُئل اهو شاذ))(.)2
فنلحظ هنا أ الميداسي سلل قول الليث م كتاب العي للخليل ب احمد الفراهيد اكا النلل بتلرف م
الميداسي.
 - 2أبو عمرو (ت 351هـ)
ذكره الميداسي في موضع ااحد اذلك في باب أبنية األفعال في كةامه ل كلمة (رك ع ْرك ) إذ قال(( :فأما "رك
ع ْرك ُ " كما رااه أبو لمرا فإسه م اللغة المتداخلة بعنوا أ "رك ع ْرك ُ " ا "ر ِك ع ْرك " لغتا ث أخياا الماضي م
إحداهما االماتلبل م األخرى فلالوا" :رك ع ْرك ُ "(.)3
 - 1الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 375هـ)
اقد ذكره في موضع ااحد اذلك في باب حل العلد إذ قال" :إذا بنيت المفعول مما لينه ااا سحو (ملُ ْول) ا(منُوطٍ )
نواط) مثل( :ملتول) ا(منلور) سللت الضمة م الواا إل اللاف كما سللتها م (علول) فالتلت
ااألصلْ ََ( :ق ُوال) ا(م ُ
()4
الوااا ياكني فالطت ااا المفعول لند الخليل" .
 - 4سيبويه (ت381هـ)
اقد ذكره الميداسي في موضع ااحد اذلك في معرض حدعثه في باب حل العلد إذ قال" :إذا بنيت المفعول مما لينه
ااا سحو( :ملُ ْول) ا(منُوطٍ ) ااألصل ( ُم ْل ُوال) ا(منُواط) مثل ( ُم ْلتول) ا( ُم ْنلور) سللت الضمة م الواا إل اللاف كما
سللتها م علول فالتفت الوااا ياكنتي فالط لند الخليل اييبوعه فبل (ملول) اازسه مفعل" (. )5
 - 5الفراء (ت217هـ)
()6
م ذلك ما ارد في باب (م أمثلة الفالل ااألمر) إذ قال" :قال الفراء فيهما لغتا
اقد ارد ذكره في موضعي
(ح ُمق اح ِمق) ا(خ ُرق اخ ِرق) ا(ي ُمر ي ِمر) ا(ل ُجب ال ِجب) " (.)7
الند الرجوع إل كتُب الفراء ل سجد اللغتي اقد ذكرهما ييبوعه إذ قال" :ربما جاء ال ِفعل لل فعُل ع ْفعُ ُل اذلك
احمق اأحمق"(.)8
قولك :أدَِ عأد َُ أدْمة ...اقالواِ :
فنلحظ م ذلك أ الميداسي ساب اللغتا للفراء اهي للاحب الكتاب إذ يبق ييبوعه الفراء في ذكر هاتي اللغتي .
 - 6األخفش (ت235هـ)
اقد ذكره الميداسي في أربعة مواضع ( )9م ذلك حدعثه في باب االيتفعال إذ قال " :قال األخفش (ايتحي) بياء
ااحدُ لغة تمي ابياءع لغة أهل الحجاز اهو األصل اإسما حيفوا الياء؛ لكثرُ ايتعماله هيه الكلمة" (.)10
فلد سلل الميداسي قول األخفش بتلرف بايط إذ النص كما ارد في كتاب األخفش " فـ(عاْتحْ ي) لغة أهل الحجاز
ْتحي)"(.)11
بـ(عائي ) ابنو تمي علولو (عا ِ
 - 7األصمعي (ت236هـ)
اقد ذكره في موضع ااحد في باب " في أمثلة الفالل ااألمر" إذ قال" :اهيا باب عختص به هيا اللياس في النعت
ْ
ااألرل ااأليْمر
ااألخرق .ااالدَْ
إالل يتة أحرف في باب (فعُل عفعُ ُل) اقد جاء النعت منه لل (أ ْفعل) اهي األحْ مق
ْ
ااأللْجف ازاد األصمعي األلج " (.)12
اقد ذكر األصمعي لفظ (األلج ) في كتابه األبل لند ايتشهاده ببيت اب ملبل إذ قال " :قال اب ملبل (:)13
()14
عتتتتتتتتت َم لَقاع تتتتتتتتتنَ لقَاحتتتتتتتتتا ا َ
َطافَت ع
تتتتتتتل بتتتتتتتته العجع تتتتتتتتم حَتتتتتتتتت َبتتتتتتتتد ناه َ
ستتتتتتتتتر"
ضتتتتتتتتهَا
عتتتتتتتتتر م عبت َ َ
غي َ
( *)

 - 8ابن األعرابي (ت213هـ)
ً
هو م األلةاَ اليع ذكره الميداسي دا أ عرا لنه شيئا اقد ذكره في موضع ااحد اذلك في اقوفه لل الواا
التي تبدل م الياء ( )15في قول ذ الرمة (:)16
فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أَر النَيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َم إل ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمها
إل طرقتنتتتتتتتتتتتتتتتتا ميتتتتتتتتتتتتتتتتة بنتتتتتتتتتتتتتتتتة َمنتتتتتتتتتتتتتتتتذر
إذ قال " :اهكيا أسشده اب األلرابي" (. )17

2131

المجلد 9102 )9( 92

مجلة كلية التربية للبنات
(**)

دمحم بن السري (ت136هـ)
اقد ذكره الميداسي في موضع ااحد في باب (الللب اانإبدال) إذ قال" :قال دمحم ب الار  :فُعُول إذا كا جمعا ً فحلهُ
الللب اإذا كا ملدرا ً فحلهُ التلحيح؛ أل الجمع لنده أثلل م الواحد" (. )18
اقد سلل الميداسي قول اب الاراج هيا دا أ عتلرف به مع إضافة بايطة إذ النص كما ارد في كتاب اب
ْ
كاست جمعا ً فحلها الللبُ سحو :لا ٍ
ي ِ اإذا كا ملدرا ً فحلهُ التلحيح أل ل الجمع أثل ُل لنده
الاراج هو "فُعُول إذا
ت ا ِلت ّ
م الواح ِد" (.)19
(***)
:
 - 1سعيد بن مسعود
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اذلك في تلرعحه ل يبب تأليفه للكتاب إذ قال" :اجعلته تحفة لمجلس الكياء
العميد الايد أبي يعيد ب ماعود" (.)20
 – 2األعالم الذين أخذ عنهم ابن هشام :
أما اب هشاَ فهو أعضا ً قد يل مادُ كتابه م للماء لدُ فضةاً ل ما لرف به م لل امعرفة فنجده قد أشار
في كتابه (سزهة الطرف في لل اللرف) إل األلةاَ اليع أخي لنه آراءه اه بيلك عمثلو موردا ً هاما ً في كتابه إالل
أسه في بعض المواضع عيكر األلةاَ م دا التلرعح بمؤلفاته التي أخي منها؛ ليلك كا م اللعب معرفة المؤلف الي
عيكر أقوالً ال عنابها إل قائلها فكا أعضا ً
ذكر فيه قول هيا العال  .هيا م ساحية ام ساحية أخرى فإ اب هشاَ كثيرا ً ما
ُ
م اللعب معرفة اللائل ارد اللول إليه.
اهيا ما أكده محلق الكتاب الدكتور أحمد لبد المجيد هرعد إذ قال" :قلد اب هشاَ في كتابه أ علدَ متنا ً
مختلرا ً موجزا ً في التلرعف اليلك ال سجد فيه إشارُ إل أيماء مؤلفات أما ما جاء به م ذكر ألقوال لألخفش االفراء
االمازسي اأبي للي فإسه في هيه المواضع التي جاء بها قد سلل آراءه ل ملادر اييطة.
ااب هشاَ ألف كتابه هيا ينة (747هـ) المره آسياك خماة اثةاثو لاما ً اهو م مؤلفاته المبكرُ اليلك ال
سجد فيه أثرا ً بارزا ً لشخليته العلمية امناقشته آلراء الاابلي " (.)21
فم العلماء اليع أخي لنه :
 - 3الفراء (ت217هـ)
()22
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اذلك في باب الحيف في حيف الهمزُ م لفظة بُراء إذ قال" :الفراء :بُراءُ"
الوارد ذكرها في قول الحارث ب حلزُ اليشكر (****):
()23
ع
ع
متتتتتتتتتتتتتتتن قتتتتتتتتتتتتتتتبلهم لبتتتتتتتتتتتتتتتراَء
درع فَإنتتتتتتتتتتتتتتتا
تتتتتتتتتتن يَ عتتتتتتتتتتتـ
أَ عم َجنَايَتتتتتتتتتتتا يبَنتتتتتتتتتتتي عَتيتتتتتتتتتتت فَ َمت
إذ أصل لفظة (براء) لند الفراء (برآء) كظرفآء اشركآء ث حيف الهمزُ التي هي الَ الكلمة للتخفيف (. )24
 - 2األخفش (ت235هـ):
()25
األال في باب الحيف اذلك في حيف الهمزُ في أشياء إذ قال" :األخفش :أشياء
اقد ذكره في موضعي
كأصدقاء" (.)26
اإذا تتبعنا اللول سجد أ اب هشاَ سلله ل اب جني في كتابه التلرعف الملوكي إذ قال " :قال أبو الحا في
أشياء :أصلها  :شيئاء -كأصدقاء حيفت الهمزُ التي هي الَ تخفيفا ً" (.)27
()28
إذ أجاز األخفش حيف
أما الموضع الثاسي فهو في باب الحيف أعضا ً إذ قال" :اعا غةاَ في إجازُ لألخفش"
األلف م عا غةاما ً اهيا ما ذكره في كتابه معاسي اللرآ إذ قال" :عا صاح امنه م علول عا أمي اعا أبي لل اليع قالوا
عا غةامي" ( )29إذ حيفت األلف اأ كاست أخف أل أصلها عاء (.)30
( *****)
 - 1المازني (ت248هـ)
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اذلك في معرض حدعثه في باب (الحيف) االييما في حيف األلف في كلمة (أبتا) إذ
قال " :ﰊ )31(في توجه المازسي"(.)32
فكلمة (ﰊ) لند المازسي محيافة األلف إذ أ أصلها (عا أبتا)(.)33
االحليلة التي عجب أ تلال :إ اب هشاَ ل عنلل كةاَ المازسي م كتابه مباشرُ؛ أل كتاب المازسي مفلود اقد
جاءت آراءه مبعثرُ في كتب (اب جني) االييما في كتابه المنلف االتلرعف الملوكي (.)34
اهيا ما أكده محلق الكتاب الدكتور أحمد لبد المجيد هرعد في بداعة الكتاب اكما أشرسا إل ذلك يالفا ً م أ
"اب هشاَ قلد في كتابه أ علدَ متنا ً مختلرا ً موجزا ً في التلرعف اليلك ال سجد فيه إشارُ إل أيماء مؤلفات أما ما
جاء به م ذكر ألقوال األخفش االفراء االمازسي اأبي للي فإسه في هيه المواضع التي جاء بها قد سلل آراءه م ملادر
اييطة" (.)35
 - 4أبو علي الفارسي (ت177هـ)
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اذلك في حدعثه ل كلمة (أالق) في باب التمثيل إذ قال " :اقال أبو للي في مثال ما
شاء هللا م أالق :ما ألق األلق االةاق ااأللق" (. )36
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اقد ذكر أبو للي الفاريي قوله هيا في كتابه التكملة إذ قال" :فأما ْأالق فيتحمل ضرب ْي م الوز أحداهما :أ
فول ْ
أفعل) م الق ع ُ
ةا م أ ِلق فالهمزُ فاء الو يميْت به رجةاً لل هيا الوصف ال سلرف .اعجوز أ عكو ( ْ
ُلق إذا
عكو ْ
()38
()37
.
امنه قوله تعال   :ﮟ ﮠ ﮡ
أيرع"
فنجد أ اب هشاَ سلل النص ل أبي الفاريي بتلرف .
( ******)
 - 5أحمد بن نقيب الانفي (ت836هـ)
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اهو م األلةاَ الي ذكره اب هشاَ دا أ عرا لنه شيئا ً اقد ذكره اب هشاَ
بعد االستهاء م الكتاب إذ قال " :تمت الملدمة الماماُ سزهة الطرف في لل اللرف لللها لنفاه ث لم شاء هللا م بعده
– العبد الفلير إل رحمة ربه اللرعب المجيب -أحمد ب للي ب للي ب النليب الحنفي" (.)39
امما تلدَّ عتضح أ اب هشاَ قد سلل موارد مادُ كتابه م العلماء بلورُ مباشرُ م خةال مؤلفاته ابالطرعلة
غير المباشرُ م ملادر اييطة .
 – 1األعالم الذين أخذ عنهم الجاللي:
أما دمحم التلي الحايني الجةالي فهو أعضا ً يل مادُ كتابه م العلماء اليع أخي لنه اهو ال عختلف ل اب هشاَ
في إشارته إل األلةاَ.
فم األلةاَ اليع أخي لنه :
 - 3اإلمام علي (( )ت41هـ)
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اذلك في حدعثه ل تلاي الكلمة إذ قال" :سلل ل أمير المؤمني  :الكةاَ كلمة
ثةاثة أشياء اي افعل احرف" (.)40
اقد سلل الجةالي قول انإماَ للي  هيا بتلرف م ملادر يبلته تناالت تلاي الكلمة إل (اي افعل
احرف) اهي كثيرُ (. )41
 - 2سيبويه (ت381هـ)
ذكره الجةالي في موضع ااحد اذلك في حدعثه ل باب (ألل اأرى) املحلاتها إذ قال " :سبأ ألحله ييبوعه" ( )42أ
ألحلها إل هيا الباب إذ لد ييبوعه (سبأ) م ملحلات (ألل اأرى) إذ قال في باب المفعول الي عتعداه فعله إل مفعولي :
"اليس لك أ تلتلر لل أحداهما دا اآلخر اذلك قولك :سبِّبْتُ زعداً أبا فةا ٍ  .لما كا عتعدلى إل ثةاث ٍة تعدى المفعول إل
اثني اسلول :أرى لبد هللا أبا فةا ألسلك لو دخلت في هيا الفعل الفالل ابنيْته له لتعدلاه فعله إل ثةاث ٍة مفعولي األل أ ل
لت إل جميع ما تعدلى إليه الفعل االي ال عتعدلى المفعول اذلك قولك أبا فةا تنبيئا ً
األفعال إذا استهت ههنا فل تجا ِا ْز تعد ْ
حانا ً" (. )43
( *******)
 - 1أبو سعيد السيرافي (ت168هـ)
اقد ذكره الجةالي في موضع ااحد اذلك في باب (ألل اأرى) املحلاتها إذ أشار الجةالي إل أ الايرافي جعل (خبر
اأخبر احدث) م هيا الباب في تعدعها إل ثةاثة مفاليل كألل اأرى (. )44
 - 4أبو علي الفارسي (ت177هـ)
اقد ذكره في موضع ااحد اذلك في حدعثه في باب (ألل اأرى) املحلاتها إذ ألحق اسبأ بـ(ألل اأرى) إذ قال" :أسبأ
– الحله أبو للي" (.)45
()46
أ الخبر اقالوا منه :سبأته اأسبأته  ﰊ ﰊ ﰊ
فلد ذكر أبو للي الفاريي أ " النبأ .الخبر  ﭔ ﭕ ﭖ
ﰊ )47(أ أخبره ل ضيفه لما كا النبأ م الخبر كا أسبأته ل كيا عميز له :أخبرته لنه اسبأته لنه مثل اخبرته.
اسبأته به مثل خبرته اهيا مما علح ما ذهب إليه ييبوعه ( )48م أ معن سبئت زعدا ً :سبئت ل زعد فحيف حرف
الجر ألسه سبأت قد ثبت أ أصله أخبرت مما حيف حرف الجر اصل الفعل إل المفعول الثاسي" (. )49
 – 4األعالم الذين أخذ عنهم البيضاني:
للد ايتل البيضاسي مادُ كتابه بما سلله م آراء العلماء اليع لرفوا بعلمه امعرفته فكاسوا عمثلو مورداً هاما ً
في كتاب ِه فم هؤالء األلةاَ:
(********)
 - 3ابن األثير (ت616هـ)
اقد ذكره في موضع ااحد اذلك في اقوفه لل قوالد الزعادُ التي منها أ كل زعادُ غير أصلية تحدث في
الموزا تحدث في الميزا ماتشهدا ً لل ذلك بكلمة (ماهر) التي تكو لل از  :فالل .فلد بي البيضاسي معن هيه
الكلمة بالرجوع إل قول اب األثير في إعضاح معناها إذ قال في الهامش "...ماهر قال اب األثير في النهاعة ...الي ع ْهتد
ألخرات المفازُ اهي ُ
ْ
ت انإبرُ م الطرعق" (.)50
ط ُرقُها الخفيلة امضاعلُها اقيل إسه عهتد لمثل خ ْز ِ
(*********)
 - 2ابن الااجب (ت646هـ)
اقد ارد ذكره في موضعي ( )51األال في حدعثه ل أبواب الفعل الثةاثي المجرد باب (فعل عفعُ ُل) ماتشهداً
بلول اب الحاجب في خراج بعض األفعال ل هيا الباب كلفظة (قل ) ع ْل ِلي بكار لي المضارع إذ ايتشهد البيضاسي
بلول اب الحاجب في بيا إ (قلي ع ْل ِلي) لغة إذ قال" :قال اب الحاجب في الشافية قل علل لغة لامرعة ارك عرك م
التداخل :أ تداخل اللهجات" (. )52
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اقد سلل البيضاسي قول اب الحاجب هيا حرفيا ً م الشافية (.)53
أما الموضع اآلخر فلد ذكره في حدعثه ل تلا االي إل المجرد االمزعد اتعرعفه للمجرد بأسه" :ما خلت
احبْر ا ِلنب اإبل" .ث
أصوله م أحرف الزعادُ اهو ثةاثة أضرب إما مجرد ثةاثي سحو فلس ابطل ا ِكتْف الضُد ِ
ذكر أسه "قد عرد في بعضها اجها اخلوصا ً مما ثاسيه :حرف حلق كـ :ف ْخي .تلول ف ِخي اهكيا كتِف ا ِكتْف الضُد
ار كما
ف لل رأ لمجيءُ :
لنُق ا ُ
ضد ا ُ
ار اعُ ُ
ل ُ
ل ْنق اسحو :إبل ابِ ِلز عجوز فيهما إبْل ابلز اكيا  :قُ ْفل عجوز فيه قُ ُ
ال ِ
ذكر اب الحاجب في مت الشافية" (.)54
إذ قال " :اقد عرد بعض إل بعض ففعل مما ثاسيه حرف حلق كفخي عجوز فيه ف ْخي افِ ْخي افِخد اكيا الفعل ك ِش ِهد
سحو :كتِفٍ اعجوز فيه كتْف ا ِكتْف اسحو إبل ابلز عجوز إبْل ابْلز اال ثالث لهما اسحو قُ ْف ٍل عجوز فيه قُفُل لل رأ
لمجيء لار اعار" (. )55
فنجد أ البيضاسي قد سلل هيا النص ل اب الحاجب بتلرف بايط كما أاضحناه .
( **********)
 - 1ابن مالك (ت672هـ)
()56
م ذلك حدعثه ل العةامات التي اختص بها االي االمجمولة في قول اب
اقد ذكره في خماة مواضع
مالك :
()57
َ
ع
ع
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالجَر والتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوين والنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عدا َوأ ع
ستتتتتتتتتتتتتتنَد لال ع
َوم ع
صتتتتتتتتتتتتتت عل
ستتتتتتتتتتتتتتم تَمع عيتتتتتتتتتتتتتتز َح َ
اكيلك ايتشهاده بلول اب مالك في بيا لةامات الفعل إذ قال" :اععرف الفعل بعةامات عتميز بها ل غيره م
األيماء االحراف اقد جمعها اب مالك في الخةاصة بلوله (:)58
ع
ونتتتتتتتتتتتتتتتتتتون اعقتتتتتتتتتتتتتتتتتتبلَن ف ععتتتتتتتتتتتتتتتتتتل بَ عنجَلتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتتل ويتتتتتتتتتتتتتا اعفعلتتتتتتتتتتتتتي
بنتتتتتتتتتتتتتا فَعَ علتتتتتتتتتتتتتل وأتَت
 - 4ابن منظور (ت733هـ)
اقد ذكره البيضاسي في ثةاثة مواضع ( )59اذلك في بيا معا الكلمات الغامضة التي ارد ذكرها في المت ام
ذلك بياسه لمعن كلمة (خ ْنيى) إذ قال" :قال في لاا العرب ...خ ْنيى اخ ْنظ اح ْنظ ال ْنظ إذا خرج إل البياءُ
ايةاطة اللاا " (. )60
ام ذلك أعضا ً تفايره للفظة (تج ْعب ) إذ قال" :قال اب منظور في اللاا  ...تج لعب اتج ْعب اا ْسجعب اجع ْبتُهُ أ
صر ْلتُه" (. )61
فنجد البيضاسي سلل النلوص سلةاً حرفيا ً م اللاا دا تغيير .
 - 5ابن هشام (ت763هـ)
ذكره البيضاسي في موضع ااحد اذلك في حدعثه ل ملدر الهيئة إذ قال" :قال اب هشاَ اال تبن م غير
الثةاثي ملدر للهيئة إال ما عشي م قوله ْ :
اختمرت ِخ ْمرُ اا ْس ِتّلب ْ
ت سِ ْلبة اتعم ِل لمة اتلمص قِ لملة" (.)62
(***********)
 - 6سعيد األف اني (ت 3437هـ)
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اذلك في حدعثه ل قالدُ النابة إذ ذكر له سلا ً سلله م كتاب الموجز في اللغة
العربية قال فيه " :األصل أ تكار آخر االي الي ترعد النابة إليه ث تلحله عاء مشددُ م غير تغيير فيه مثل :لل للمي
اجرا ً" (.)63
طربلس طرابلاي خلق خللي اهل ّ ّ
امما تلدَ عتضح أ أصحاب كتب سزهة الطرف في لل اللرف كاسوا في األغلب علرحو بأيماء العلماء
اليع عأخيا لنه مادُ كتبه إال ما سدر.
ثانيا ا  :الكتب :
ل تك إشارات أصحاب كتب (سزهة الطرف في لل اللرف) إل الكتب التي سللوا لنها كثيرُ فمنه م كا
علرح بها اكا م اللعب معرفة قائل اللول امكا اللول.
علرح بأيماء الكتب التي عنلل لنها امنه م ل
ّ
ّ
اإذا قلبنا صفحات كتاب (سزهة الطرف في لل اللرف) للميداسي اجدساه عخلو م انإشارُ إل ذكر الكتب
علرح بها؛ ليلك كا م اللعب معرفة
اهيا ال ععني أ ل الميداسي ل عأخي م الكتب التي يبلته اإ لسما أخي منها إالل أسله ل
ّ
الكتب التي سلل منها.
اإذا ما استللنا إل اب هشاَ سجده أعضا ً ل عشر إل الكتب التي التمد لليها كما أسه في بعض األحيا عنلل م
ملادر اييطة كما أشرسا يالفا ً (.)64
أما الجةالي فالي علحظ في كتابه أسه قليةاً ما عشير إل الكتب التي أخي منها مادُ كتابه اهي في األغلب أما كتب
غير صرفية أا م مؤلفاته التي ألفها قبل كتابه (سزهة الطرف في لل اللرف).
االحليلة التي عجب أ تلال :هي أ كتب سزهة الطرف في لل اللرف التي جاءت بعد كتاب الميداسي ااب
هشاَ كاست لياالً لليهما إالل أ ل الشيء الي تميزت به هو أيلوبها التعليمي في لرض المادُ اللرفية بشكل عكو أكثر
يهولة اعار فم الكتب التي أشار الجةالي إليها:
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 - 3مؤلفو الشيعة في صدر اإلسالم :لإلمام عبد الاسين شرف الدين (ت177هـ):
اقد ذكره الجةالي في موضعي ( .)65األال إشارُ إليه في تلا الكةاَ إذ سلل قوالً لإلماَ للي ( )بي فيه أقااَ
الكةاَ إذ قال" :سلل ل أمير المؤمني  :الكةاَ ثةاثة أشياء اي افعل احرف" (.)66
أما الموضع اآلخر فلد سلل لنه ااضع لل اللرف اهو معاذ مال الكوفي(.)67
 - 2جواهر األدب في المبني والمعرب :وهو من مؤلفات الجاللي ،كما أشرنا سالفا ا .
اقد ذكره الجةالي في موضعي ( .)68األال في بياسه لموضوع لل اللرف بأسه" :الكلمات العربية لدا الحراف
ااأليماء المبنية"( )69مبينا ً في الهامش أسه قد شرح المبنيات في كتابه جواهر األدب في المبني االمعرب (.)70
أما الموضع اآلخر فهو أعضا ً في حدعثه ل األيماء المبنية في بياسه أ كل اي أقل م ثةاثة أحرف فهو مبني (. )71
معجم األسماء المبنية وعله بناءها وهو أيضا ا من مؤلفات الجاللي ،كما أشرنا سالفا ا.
ذكره الجةالي في موضع ااحد في اقوفه لل األيماء المبنية اهو أعضا ً م كتبه التي اختلت بالحدعث ل
األيماء المبنية (.)72
 - 1البداءة في علمي الناو والصرف :وهو أيضا ا من مؤلفات الجاللي ،كما أشرنا سالفا ا.
اقد ذكره الجةالي في ثةاثة مواضع ( )73م ذلك ما ذكره في الملدمة في معرض حدعثه ل موضوع لل اللرف
فلد أشار إل أسه شرح المبنيات في كتابه البداءُ (.)74
اإذ تتبعنا كتاب البداءُ في للمي النحو االلرف اجدساه عتحدث ل المبنيات مشير إل األيماء المبنية لل الض
االكار االاكو ايبب بناء االي (. )75
امنه أعضا ً حدعثه في باب (الفعل المضارع) االييما حراف االيتلبال إذ أشار في الهامش إل أسه فلل اللول في
حراف االيتلبال في كتابه البداءُ (.)76
امما تلدَ عتضح أ الغالب لل الجةالي أسه ال عشير إل الكتب التي أخي منها مادُ كتابه مكتفيا ً فلط بانإشارُ إل
بعض كتبه التي فلل فيها اللول ل الموضولات التي تطرق إليها في كتابه.
أما البيضاسي فنجد م خةال اطةالنا لل كتابه أسه قليل انإشارُ إل الملادر التي التمد لليها في لرض مادُ
كتابه اهيا راجع إل أمرع :
()77
األال :تلرعحه بأسه شرح كتاب مت بناء األفعال للدسلز بطرعلة ميارُ خالية م النلول التي قد عملها البعض .
الثاسي :إ كتاب سزهة الطرف شرح بناء األفعال في لل اللرف هو في الحليلة كاست محاضرات أللاها البيضاسي
لل طلبة العل اكا طةاب العل علومو بتداعنها فكا م الطبيعي أ عخلو م الملادر االمراجع .
إالل أ ل ذلك ل عمنع م اجود بعض الملادر التي ت الوقوف لليها في ساخة خطية مطبولة للكتاب ت الحلول
لليها خالية م المعلومات التي توضح لنا الغامض ل هيا الكتاب االييما تلرعح المؤلف في ملدمة الكتاب أ كتابه
هو "زبدُ ميارُ م أكثر م خماي مرجعا ً في لل التلرعف" (. )78
فم الملادر التي ذكرها ات الوقوف لليها :
 - 3النهاية في غريب الاديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات ابن األثير (ت616هـ):
اقد ذكره البيضاسي في موضع ااحد اذلك في إشارته إل معن لفظة (ماهر)( )79اقد مـر ذكره يالفا ً.
 - 2مختار الصااح :أبو بكر الرازي (ت 666هـ):
بالحمل سهض به ُمثلةاً ابابه قال اساء به
اقد ارد ذكره في موضع ااحد اذلك في بيا لمعن كلمة (ساء) إذ قال " :ساء ِ
الحمل أثلله" (.)80
ِ
 - 1شرح شافية ابن الااجب :رضي الدين السترباذي (ت 686هـ):
اقد ذكره في موضعي ( )81اذلك في معرض حدعثه ل كلمة (قل ع ْل ِل ) بأسها لغة لامرعة الفظة (رك ) ( )82احدعثه
ل تلاي االي إل مجرد االمزعد( )83اقد أشرسا إل ذلك يالفا ً.
 - 4لسان العرب  :ابن منظور (ت 733هـ):
اقد ارد ذكره في ثةاثة مواضع ( )84اذلك في معرض بياسه لمعن لفظ معي م ذلك بياسه لمعن الكلمات
(خ ْنيى)( )85ا(ت ْو ْ
بل)( )86ا(تج ْعب)( )87اقد ذكرسا ذلك آسفا ً .
 - 5توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك :للمرادي (ت 741هـ)
اقد ذكره البيضاسي في موضع ااحد اذلك في معرض حدعثه في باب الوقف في االي االفعل الي عنتهي بتاء التأسيث
غير المربوطة إذ عوقف بالاكو دا تغير م ذلك قوله  " :جاءت أخت اأخوات فالفعل جاءت آخره ياك اأخت
اأخوات آخرهما ياك للوقف اعجوز الوقف بالهاء سحو :أخوات سلول أخواه" (.)88
ماتشهدا ً لل ذلك بما ارد في كتاب (توضيح الملاصد االماالك) بجواز الوقف بالهاء في كلمة األخوه ااألخواه
إذ قال " :علال امثله اكيف باألخوه ااألخواه" اكيا كلمة (هيهات اأاالت) فهيهاه اأااله فإسه عوقف لليها بالتاء كثيراً
ابالهاء قليةاً" (.)89
 - 6أوضح المسالك عل ألفية ابن مالك :لبن هشام األنصاري (ت 763هـ)
اقد ذكره في موضع ااحد اذلك في اقوفه لل ملدر الهيئة اكيفية صياغته إذ قال" :قال :اب هشاَ في أاضحه
اال عبن م غير الثةاثي ملدر للهيئة إال ما شي م قوله  :اختمرت خمرُ ااستلبت سلبة اتعم لمة اتلمص قملة" (.)90
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 - 7همع الهوامع شرح جمع الجوامع :جال الدين السيوطي (ت 133هـ).
اقد أشار إليه البيضاسي في موضع ااحد اذلك في اقوفه في باب (الوقف) لل األيماء المنتهية بالتاء اجواز
الوقوف لليها بالهاء سحو :انإخوه ااألخواه (.)91
الند الرجوع إل ك تاب همع الهوامع سجد الايوطي قد أشار إل ذلك في باب إبدال تاء التأسيث هاء إذ قال:
"اعجوز إبدالها هاء يمع ...ا(كيف انإخوه ااألخواه)"(.)92
 - 8الموجز في الل ة العربية :سعيد األف اني (ت 3437هـ):
معجم األسماء المبنية وعله بناءها وهو أيضا ا من مؤلفات الجاللي ،كما أشرنا سالفا.ا
ذكره الجةالي في موضع ااحد في اقوفه لل األيماء المبنية اهو أعضا ً م كتبه التي اختلت بالحدعث ل
األيماء المبنية (.)93
الخاتمة
الحمد هلل لل توفيله اهداعته إل اسجاز هيا البحث إذ توصل البحث في ملادر كتب سزهة الطرف في لل
اللرف إل ما عأتي :
علرحو بأيماء العلماء اليع أُخياا لنه
ال
األغلب
في
كاسوا
اللرف
لل
في
الطرف
سزهة
كتب
 - 5إ أصحاب
ّ
مادُ كتبه إال ما سدر .
 - 2تفاات أصحاب كتب سزهة الطرف في لل اللرف في الكتب التي أشاراا إليها فنجد أ الميداسي ااب هشاَ ل
علرحوا بالكتب التي أخياا لنها في حي أ الجةالي قليل انإشارُ إل الكتب التي سلل لنها اكيلك البيضاسي.
ّ
الهوامش
( )1سزهة الطرف في لل اللرف أحمد ب دمحم الميداسي (ت155هـ) تحليق :دمحم لبد المللود دراعش الطبعة الثاسية
دار مند الزساتي طنطا (5421هـ.58-51 :)َ2005-
()2العي الخليل ب احمد الفراهيد (ت 571هـ) تحليق :مهد المخزامي اابراهي الاامرائي دار امكتبة الهةال
للنشر (د .ت) (د.ط) 210-241 :اعنظر :لاا العرب أبو الفضل جمال الدع دمحم ب مكرَ ب منظور (ت755هـ)
الطبعة الثاسية دار صادر بيرات (5454هـ).775/55 :
( )3سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي 501-504 :اعنظر :الخلائص أبو الفتح لثما ب جني (ت 712هـ)
تحليق :دمحم للي النجار دار الكتب الملرعة المكتبة العلمية (د .ت) (د .ط) 778/5 :االمفتاح في اللرف أبو بكر
لبد اللاهر الجرجاسي (ت 475هـ) تحليق :للي توفيق الحمد الطبعة األال مؤياة الريالة بيرات لبنا
(5407هـ 77 :)َ5157 -اشرح المفلل موفق الدع ب ععيش ب للي ب ععيش (ت 847هـ) تحليق :اميل بدعع
ععلوب الطبعة األال بيرات لبنا (5422هـ.517/7 :)َ2000 -
( )4سزهةةة الطةةرف فةةي لل ة اللةةرف :للميةةداسي 275 :اعنظةةر :الكتةةاب يةةيبوعه أبةةو بشةةر لمةةرا ب ة لثمةةا ب ة قنبةةر (ت
550هةةـ) تحليةةق :لبةةد الاةةةاَ هةةارا الطبعةةة األالة دار الجيةةل بيةةرات (د .ت) 745/4 :االمنلةةف أبةةو الفةةتح
لثما اب جني (ت 712هـ) تحليق :ابراهي ملطف لبد هللا امي الطبعةة األالة دار احيةاء التةراث اللةدع ازارُ
المعارف اللاهرُ (5777هـ.257/5 :)َ5114 -
( )5سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي 275 :اعنظر :الكتاب .745/4 :
()6
اه .517 557 :
عنظر :الملد ُر سف ُ
( )7الملدر سفاه .517 :
( )8الكتاب .21 55/4 :
( )9عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي.771 275 11 51 :
( )10الملدر سفاه .771 :
( )11معاسي اللرآ ألبو الحا األخفش يعيد ب ماعدُ األايط (ت 251هـ) تحليق هدى محمود قرالة مكتبة الخاسجي
اللاهرُ (د .ت) (د .ط).15/5 :
( )12سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي.517 :
( )13عنظر :كتاب األبل ألبي يعيد لبد الملك ب قرعب األصمعي (ت 258هـ) تحليق :حات الضام دار البشائر
للطبالة (د .ت) (د .ط).44 :
( )14عنظةةر :دعةةوا اب ة ملبةةل تمةةي ب ة ملبةةل تحليةةق :لةةزُ حا ة الطبعةةة األال ة دار الشةةراق العربةةي بيةةرات لبنةةا
س).
5458هـ 55 :َ5111 -افي الدعوا (طافت ب ِه الفُ ْر ُ
ً
(*) هو أبو لبد هللا دمحم ب زعاد المعراف باب األلرابي م أهل الكوفة صاحب اللغة كا لالما ثلة اكا أحفظ الناس في
اللغات ااألعاَ ااألسااب .عنظر :سزهة األلباء.520-551/5 :
( )15عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي.278-271 :
( )16دعوا ذ الرمة غيةا بة للبةة العةدا تلةحيح اتنلةيح كارليةل هنةر هةيس مكةارتني مطبعةة الكليةة (5227هةـ-
( )َ5151د .ط).575 :
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( )17سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي .277 :
(**) هو أبو بكر ب الار ب يهل النحو المعراف باب الاراج أحد األئمة المشهورع م ملنفاته األصول .عنظر:
سزهة األلباء.558/5 :
( )18سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي .275 :
( )19األصول في النحو :أبو بكر دمحم ب الاراج البغداد (ت 758هـ) تحليق :لبد الحاي الفتلةي الطبعةة الثالثةة مؤياةة
الريالة بيرات لبنا (د .ط.ت).281/7 :
(***) ل ألثر لل ترجمة له .
( )20سزهة الطرف في لل اللرف :للميداسي.87 82 :
( )21سزهة الطرف في لل اللرف :لبدهللا ب عويف ب هشاَ األسلار (ت785هـ) تحليق :أحمةد لبةد المجيةد هرعةد
مكتبة الزهراء اللاهرُ (5450هـ.47 :)َ5110 -
( )22سزهة الطرف في لل اللرف.575 :
(****) هو حارث ب حلزُ ب مكراه ب لبد هللا ب عشةكر مة شةعراء الطبلةة الااديةة مة فحةول الشةعراء  .عنظةر :طبلةات
فحول الشعراء دمحم ب يةاَ ب لبد هللا الجمحي (ت 272هـ) تحليق :محمود دمحم شاكر دار المدسي جدُ (د .ت) (د.
ط).515/5 :
( )23دعوا الحارث ب حلزُ جمعه احلله الدكتور أميل ععلوب الناشر دار الكتاب العربي (د .ت) (د .ط) .57 :
( )24عنظةةر :معةةاسي اللةةرآ أبةةو زكرعةةا عحي ة ب ة زعةةاد الفةةراء (ت 207هةةـ) الطبعةةة الثالثةةة دار لةةال الكتةةب (5407هةةـ-
.541/7 :)َ5157
(*****) ذكرت له ترجمة آسفا ً.
( )25عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :الب هشاَ.572-575 :
( )26الملدر سفاه .575 :
( )27التلرعف الملوكي أبو الفتح لثما ب لبد هللا النحو (ت 712هـ) الطبعة األال مطبعة شركة التمد ملةر (د.
ت).71 :
( )28سزهة الطرف في لل اللرف :الب هشاَ .572:
( )29معاسي اللرآ  :لألخفش.50/5 :
( )30عنظر :مغني اللبيب ل كتب األلارعب الب هشاَ االسلار (ت 785هـ) تحليق ماز مبارك ادمحم للةي حمةد هللا
دار الفكر دمشق (د .ط).57/2 :
(******) هو أبو لثما المازسي بكر ب دمحم ب بلية اقيل :بكر ب دمحم م أئمة اللغة اللمائها (ت245هـ) .عنظر :سزهة
األلباء.540/5 :
( )31يورُ اللافات.520 :
( )32سزهة الطرف في لل اللرف :الب هشاَ .575 :
( )33عنظر :التلرعف الملوكي.40 :
( )34عنظر :لل اللرف الميار محمود لكاشة دار األكادعمية الحدعث للكتاب الجامعي (د.ت) (د .ط).55 :
( )35سزهة الطرف في لل اللرف :الب هشاَ .47 :
( )36سزهة الطرف في لل اللرف :الب هشاَ .550 :
( )37التكملة ألبي للي الحا لبد الغفار النحو الفاريي (ت 777هـ) تحليق  :كاظ بحر المرجا الطبعة الثاسية لةال
الكتب بيرات لبنا (5451هـ.114 :)َ5111 -
( )38يورُ النور.51 :
(*******) هو أحمد ب للي ب دمحم ب ضوء الشهاب الملديي الحنفي اععرف باب النليب الد ينة (715هـ) اكا محدثا ً
ايمع منه الفضةاء تلدَ في فله الحنفية .عنظر :الضوء الةامع ألهل اللر التايع شمس الدع أبو الخير دمحم ب لبد
الرحم ب لثما الاخاا (ت 102هـ) منشورات دار مكتبة الحياُ بيرات (د .ت) (د .ط) .47-48/2
( )39سزهة الطرف في لل اللرف :الب هشاَ .550 :
( )40سزهةةة الطةةرف فةةي للة اللةةرف دمحم التلةةي الحاةةيني الجةالةةي (ت5402هةةـ) الطبعةةة الثالثةةة مطبعةةة اللضةةاء النجةةف
االشرف (5711هـ.50 :)َ5171-
( )41عنظر :الكتاب 52/5 :االملتضب أبو العباس دمحم ب عزعد المبرد (ت 251هـ) تحليق :دمحم لبد الخالق لضةيمة لةال
الكتب بيرات (د .ت) (د .ط) 7/5 :ااألصول 78/5 :اشرح المفلةل 55/5 :االملةرب :البة للةفور41/5 :
ا مؤلفوا الشيعة في صدر االيةاَ الاةيد لبةد الحاةي شةرف الةدع تلةدع ااشةراف أحمةد الحاةيني مطبعةة النعمةا
النجف األشرف (د .ت) (د .ط) 28 :اغيرها.
( )42سزهة الطرف في لل اللرف :للجةالي.555 :
( )43الكتاب .47/5 :
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(********) هو أبو يعيد الحا ب لبد هللا المرزبا الايرافي النحو المعراف بعلمه بالنحو .الد في ييراف .قاَ بشرح
كتاب ييبوعه الد (254هـ) .عنظر :سزهة األلباء.227/5 :
( )44عنظةر :سزهةةة الطةةرف فةةي للة اللةةرف :للجةالةةي 555 :ا شةةرح كتةةاب يةيبوعه ألبةةي يةةعيد الاةةيرافي (ت 785هةةـ)
تحليق :رمضا لبد التواب الطبعة الثاسية دار الكتب االوثائق اللومية اللاهرُ (5421هـ .751/2 :)َ2005
( )45سزهة الطرف في لل اللرف :للجةالي.555 :
( )46يورُ النبأ.2 :
( )47يورُ الحجر.15 :
( )48عنظر :الكتاب .47/5 :
( )49الحجة لللراء الابعة :أبو للي الحا ب لبد الغفار الفاريي (ت777هـ) تحليةق :بةدر الةدع قبةااُ الطبعةة االالة
دار المأمو للتراث (5404هـ.7/2 :)َ5154-
(*********) هو مجد الدع أبو الاعادات المبارك ب دمحم ب لبد الكرع اب األثير .كا م مشاهير العلماء اأكابر النبةاء
اأحد الفضةاء اله م الملنفات النهاعة في غرعب الحدعث .اجامع األصول في أحادعث الريول االبدعع في النحو.
عنظر :بغية الولاُ في طبلات اللغوعي االنحاُ جةال الدع الايوطي (ت155هـ) تحليق دمحم أبو الفضل إبراهي
الطبعة الثالثة المكتبة العلرعة لبنا (5211هـ.274/2 :)َ5171 -
( )50سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي .51 :سلةاً ل النهاعة في غرعب الحدعث ااألثر لةاماَ مجةد الةدع المبةارك
ب دمحم الجزر المعراف باب األثير (ت 808هـ) تحليق أحمةد بة دمحم الخةراط الطبعةة األالة دار ابة الجةزر :
.51/2
(**********) هو دمحم ب الحا الرضي األيترباذ سج الدع كا لالما ً بالعربية م أهل ايترباد ااشتهر بكتاب الوافية
في شرح الكافية اشرح ملدمة اب الحاجب ايماه الشافية في لل اللرف .عنظر :األلةاَ قاموس التراج خير الدع
الزركلي (ت 5718هـ) الطبعة الخاماة لشر دار العل للمةاعي (د .ت) .58/8 :
( )51عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.588-74 :
( )52سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.74 :
( )53عنظر :شرح شافية اب الحاجب دمحم ب حا الرضي االيتراباذى سجة الةدع (ت858هةـ) تحليةق اضةبط اشةرح دمحم
سور الحا دمحم الزفزاف ادمحم محي الدع لبد الحميد دار الكتب العلمية بيرات (د .ت) (د .ط).554/5 :
( )54سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي 588 :هامش رق ()5
( )55شرح الشافية اب الحاجب.71/5 :
(***********) هو لبد هللا ب دمحم ب مالك األسدلاي الحياسي شيخ النحاُ كا إماما ً في اللغة عنظر :الفةاكة االمفلكو أحمد
ب للي الدلجي دار امطبعة الشعب (5722هـ) (د .ط).84 :
( )56عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.575 75 27 51 54 :
( )57عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي 54 :ا ألفية اب مالك دمحم ب لبد هللا ب مالك الطائي (ت 872هةـ)
دار المعارف (د .ط) (د .ت).1/5 :
( )58سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي 51 :اعنظر :الخةاصة في النحو دمحم ب لبةد هللا ابة مالةك طبعةة بةارعس
( 5577د.ط) 7 :األفية اب مالك.1/5 :
( )59عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف.558 15 51 :
( )60الملدر سفاه  51 :اعنظر :لاا العرب.451/7 :
( )61سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي 558 :اعنظر :لاا العرب.287/5 :
( )62سزهة الطرف في للة اللةرف :للبيضةاسي 515 :اعنظةر :أاضةح الماةالك للة ألفيةة ابة مالةك لبةد هللا بة عويةف
جمال الدع ب هشاَ األسلار (ت 785هـ) تحليق عويف دمحم البلالي (د .ط) (د .ت).201/7 :
(**********) هو يعيد ب دمحم ب أحمد األفغاسي كا ععمل تدرعاا ً في جامعة دمشق درس النحو االلرف .عنظر :ملدمة
الموجز في قوالد اللغة العربية :يعيد األفغاسي .
( )63سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي 207 :اعنظر :الموجز في قوالد اللغة.580 :
( )64عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :الب هشاَ.47 :
( )65عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف.50-5 :
( )66عنظةةر :مؤلفةةو الشةةيعة فةةي صةةدر انإيةةةاَ 28 :اقةةد ذكرسةةا هةةيا الموضةةع فةةي األلةةةاَ .عنظةةر :سزهةةة الطةةرف فةةي لل ة
اللرف :للجةالي.50 :
( )67عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للجةالي 5 :امؤلفو الشيعة في صدر انإيةاَ.44 :
( )68عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للجةالي.44-5 :
( )69الملدر سفاه .5 :
( )70عنظر :الملدر االمكةا أسفاةهما اجةواهر األدب فةي المبنةي االمعةرب دمحم التلةي الحاةيني الجةالةي (ت5402هةـ)
الطبعة األال (5711هـ.55-5 :)َ5171 -
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اللرف :للجةالي 44 :اجواهر األدب في المبني االمعرب.572 570 :
اللرف :للجةالي 44 :امعج األيماء المبنية اللة بناءها دمحم التلي الحاةيني الجةالةي
مطبعة الغرب الحدعثة النجف األشرف (5400هـ.87 :)َ5150 -
اللرف :للجةالي.44 22 5 :

عنظر :سزهة الطرف في لل
عنظر :سزهة الطرف في لل
(ت5402هـ) الطبعة األال
عنظر :سزهة الطرف في لل
عنظر :الملدر سفاه .5 :
عنظر :البداءُ في للمي النحو االلرف دمحم التلي الحاةيني الجةالةي (ت 5402هةـ) الطبعةة الثالثةة مطبعةة النعمةا
النجف األشرف (5717هـ.18 :)َ5177 -
عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للجةالي 22 :االبداءُ في للمي النحو االلرف.240-271 :
عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.1 :
الملدر سفاه .8 :
عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي 51 :االنهاعة في غرعب الحةدعث ااألثةر لةامةاَ مجةد الةدع المبةارك
ب دمحم الجزر المعراف باب األثير (ت 808هةـ) تحليةق أحمةد بة دمحم الخةراط الطبعةة األالة دار ابة الجةزر :
.51/2
مختةار اللةحاح زعة الةةدع أبةو لبةد هللا بة أبةي بكةر لبةةد اللةادر الحنفةي الةةراز (ت 888هةـ) تحليةق :الشةةيخ دمحم
الطبعةة الخاماةةة المكتبةةة العلةةرعة صةةيدا بيةةرات (5420هةةـ 725/5 :)َ5111 -اعنظةةر :سزهةةة الطةةرف فةةي للة
اللرف25 :
عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف.588 74 :
عنظر :شرح الشافية :اب الحاجب :اب الحاجب 551-554/5 :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.74 :
عنظر :شرح الشافية 71/5 :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.588 :
عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف.558 15 51 :
عنظر :لاا العرب 451/7 :سزهة الطرف في لل اللرف.51 :
عنظر :لاا العرب 78/55 :سزهة الطرف في لل اللرف.15 :
عنظر :لاا العرب 287/5 :سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.558 :
سزهة الطرف في لل اللرف :للبيضاسي.221 :
توضيح الملاصد االماالك اب مالك للمراد المعراف باب أَ قاي (ت741هـ) تحليق :لبد الرحم للةي يةلما
الطبعة األال دار الفكر العربي (.5457/7 :)َ2005 -5424
أاضح الماالك  201/7 :اعنظر :سزهة الطرف في لل اللرف.515 :
عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف .221 :
همع الهوامع شرح جمع الجوامع جةال الدع الاةيوطي (ت 155هةـ) تحليةق أحمةد شةمس الةدع دار الكتةب العلميةة
بيرات لبنا (5455هـ( )َ5115 -د .ط).717/7 :
عنظر :سزهة الطرف في لل اللرف :للجةالي 44 :امعج األيماء المبنية اللة بناءها دمحم التلي الحاةيني الجةالةي
(ت5402هـ) الطبعة األال مطبعة الغرب الحدعثة النجف األشرف (5400هـ.87 :)َ5150 -
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