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مع الزسلشري يف آرائو النحوية
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Abstrak

*

Makalah ini menjelaskan kehidupan ilmiah seorang
intelektual muslim yang cukup terkenal pada akhir
abad kelima sampai awal abad keenam hijriah yaitu alZamakhshary.Beliau adalah ilmuan yang menguasai
beberapa disiplin ilmu ,dia sebagai linguis, sastrawan,
penyair, mufassir,filosof dan penulis produktif. Makalah
ini memuat juga secara detail pendapat-pendapat beliau
dalam bidang linguistic Arab.

الزسلشري ىوعامل لغوي  ،وأديب ببلغي  ،وشاعرموحي  ،ومفسربياين  ،و
كبلمي معتزيل  ،ومؤلف إبدائي  .وىو غٍت عن التعريف  ،إذ كاف عادلا موسوعيا ترؾ
لنا عشرات من مؤلفاتو ادلختلفة اليت حتمل يف طيات صفحاهتا علوما متنوعة  ،ولذلك
قاؿ احلويف ( : ) 4-3 :0981ومن حق الزسلشري أف خيص بدراسة مفصلة متكاملة
 ،تكشف عن عصره وحياتو وأساتذتو وتبلميذه ومؤلفاتو  ،وتفوقو وابتدائو  .فقد كاف
يف الصدارة بُت علماء عصره  ،وكاف إماما يف أفانُت من ادلعرفة  ،وخلف يف كل منها
آاثرا بقي منها كثَت  ،واحتجب منها كثَت  ،ولعلو يسفر بعد طواؿ احتجاب  ،وإف ما
بقي من آاثره لكفيل بتقديره  ،والتنويو بو  ،واإلحتفاء بذكراه  .وعلى الرغم من ذلك
فليس اذلدؼ من ىذه ادلقالة استخراج مجيع جواىره الثمينة من حبار علومو العميقة ،
وعرض أفكاره القيمة من آفاقو الواسعة  ،ولكن اذلدؼ األساسي منها يكوف زلدودا
يف احلديث عن بعض آرائو والنحوية .
وامسو ىو زلمود بن عمربن أمحد  .وكنيتو أبو القاسم  ،وغلبت عليو النسبة إىل
بلده الذي ولد بو ونشأ فيو  .ولقب نفسو بػ " جار هللا " بعد أف جاور دبكة زمنا
طويبل  ،حىت صار ىذااللقب علما عليو  .وقد اتفق ادلؤرخوف على أنو ولد َبزسلشر ىف
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السابع والعشرين من رجب سنة  476ىػ (0174ـ ) ،وتويف سنة  538ىػ بعد أف
عاش  70سنة (احلويف  . )35 :0981وكاف مولده يف عهد السلطاف ملكشاه
السلجوقي  ،ووزيره نظاـ ادللك  ،وىو من أزىى الفًتات اليت هنضت فيها اآلداب
والعلوـ  ،ولذلك نشأ فيو الزسلشري مكبا يف طلب العلم  ،مث ارحتل إىل خبارى
ليواصل مسَتتو العلمية يف مطلع حياتو  ،ألهنا كانت منذ زمن طويل دبثابة اجملد ،
وكعبة ادللك  ،ورلمع أفراد الزماف  ،ومطلع صلوـ أدابء األرض  ،وموسم فضبلء الدىر.
وبعد أف تلقى علومو يف خبارى سافر إىل بغداد لينضم إىل حلقات علمائها الناهبُت  ،مث
جاور مكة ادلكرمة حقبة طويلة بُت الدراسة والتأليف  ،وفيها يؤلف كتابو ادلوسوعي "
الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل "  .مث عاد إىل
موطنو  ،ومآلت اآلفاؽ شهرتو  ،ووفد الطبلب عليو من كل صوب وحدب أيخذوف
منو معجبُت مكربين .
ثقػػافتو
كاف الزسلشرى ذكيا ومشغوفا ابلثقافة  ،تبشر سلايلو دبستقبل واعد  ،حىت لقد
أعجب أستاذه أبومضر بذكائو وجده  ،فتعهده برعايتو وتوجيهو  ،وساعده دبالو مؤمبل
أف خيلفو  .وتلقى العلوـ من ينابيع كثَتة  ،وأخذ ادلعارؼ من علماء عصرىم  ،كما هنل
من مؤلفات سابقيهم  .وفيما يلي نذكر بعض امساء أساتذهتم الذين استقى منهم ،
وىؤالء ىم :
 -0أبو مضر زلمود بن جرير الضيب األصفهاين ( 517ىػ)  ،وىذا ترؾ أثرا كبَتا
يف نفسو حيث درس عليو النحو واألدب  ،إذ كاف يلقب بفريد العصر ،
ووحيد الدىر يف علم اللغة واألدب .
 -2شيخ اإلسبلـ أبو منصور نصر احلارثي  ،سػمع منو الزسلشري احلديث النبوي
.
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 -3أبو سػعد الشػقاين  ،درس منو احلديث النبوي .
 -4أبو اخلطاب بن أيب البطر  ،وىو كذلك من أساتذه الذين أخذ منهم احلديث
.
 -5أبو علي احلسن بن ادلظفر النيسابوري  ،أخذ منو الزسلشري علوـ األدب .
 -6الفقيو احلنفي قاضي القضاة أبو عبد هللا دمحم بن علي الدامغاين  ،تلقى منو
الزسلشري علوـ الفقو يف بغػداد .
 -7العامل النحوي ىبة هللا بن علي أبو السعادات  ،ادلشهور اببن الشجري  ،أخذ
منو الزسلشري علم النحو .
 -8أبو منصورموىوب بن أيب طاىرأمحد اجلواليقي  ،قرأ عليو الزسلشري كتب اللغة
.
 -9عبد هللا بن طلحة اليابري  ،وعليو قرأ الزسلشري كتاب سػيبويو حينما مكث
يف مكة ادلكرمة.
وشلا يدؿ على سػعة أفقو العلمي كثرة تبلميذه الذين أخذوا منو علوما متنوعة
 ،ونشروىا يف بقاع العامل  ،وذكر القفطي (احلويف  )52 :0981أنو ما دخل بلػدا إال
اجتمع الناس عليو  ،وتلمذوا لو  ،واسػتفادوا منو  .من بُت تبلميذه ادلشهورين أبو
عمرو عامر بن احلسن السمارمن زسلشر  ،وأبو احملاسن إمساعيل بن عبد هللا الطويلي
من طربستاف  ،وأبو احملاسن عبد الرحيم بن عبد هللا البزارمن أبيورد  ،وأبو سعد أمحد
بن زلمودالشايت من مسرقند  ،وأبو طاىر سػاماف بن عبد ادللك الفقيو  ،وادلوفق بن
الع َمػراين من خوارزـ  ،وأبو احلسن األديب ادللقب
أمحد بن أيب سعيد وعلي بن دمحم َ
حبجة األفاضل وفخر ادلشايخ  ،ودمحم بن أيب القاسم من أكووؾ  ،وأبو الفضل اليقايل
النحوي األديب من خوارزـ  ،وأبو يوسف يعقوب بن علي بن دمحم بن جعفر النحوي
ألديب من بلخ  ،وعلي بن عيسى بن محزة بن وىاس  ،وزينب بنت الشعري  ،وكثَت
من ىؤالء مل نذكرىم  ،وبقي أف نعيد القوؿ الذي قاؿ عنو احلويف (55-54 :0981
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) وليس من شك يف أف تبلميذ كتبو كانوا كثرة  ،وأف قراء مؤلفاتو كانوا يقدروف علمو ،
ألنو كاف يف عصره عبلمة األدب  ،ونسابة العرب  ،وكاف أعلم فضبلء العجم ابلعربية
يف زمانو  ،وأكثرىم أنسا واطبلعا على كتبها  ،وبو ختم فضبلؤىم .

مؤلفػػاتو

وكاف الزسلشرى منذ نعومة أظفاره مشغوفا ابلدرس والبحث  ،متنقبل بُت
زسلشر وخوارزـ من أجل استقاء العلوـ من ينابيع كثَتة من علماء عصره  ،وقد امتزج
ابلعلوـ العربية واالسبلمية امتزاجا شػغل قلبو  ،وامتلك نفسػو  ،وكاف أعزب  ،التصرفو
عن التأليف شواغل اآلابء ابألسرة واألبناء  .وذلذا كلو فرغ للعلم  ،فاهنمرت عليو
سحائب العلم  ،ومنح الثقافة جهده  ،فجادت عليو الثقافة أبوفر نصيب  ،وحبس
وخ َل ََد كثَت منها إىل اليوـ (احلويف
على التأليف نشاطو  ،فكثرت مؤلفاتو وتنوعت َ ،

.)57 :0981
وتشمل مؤلفاتو اللغة والنحو والعروض واألدب والببلغة والتفسَت والقراءات
واحلديث والفقو وعلم الكبلـ وادلنطق  ،وذلذا اعتزبدراساتو ومؤلفاتو  ،وافتخرهبا يف قولو
-:
ترانػي يف ع ػلم ادلتزؿ ع ػادلا  +ومػا أان يف عػلم األحاديث راسػفا
يف منػػاجػح  +ويبػغي كت ػاب هللا مٍت ادلعػارفا
فللس ػنة البيض ػاء ّ
وما أان من علم الدايانت عاطبل  +فأحس ػن حػلى مل يػزؿ يل شػ ػانفا
وما للغػات العػرب مثلي ِّ
مقوـ  +أىب كػل ندب متػقن أف خيػالفا
ويب يستفيد النحو من أف يسوسو  +هنػ ًى مل كوػدىا الذائق ػوف حصائفا
وعلمػا ادلعػاين والبيػاف كػبلمها  +أزؼ إىل اخلطػاب منػو وصػايفا
وعلم القوايف واألعاريض شاىد  +بفسػحة خػطوى فيو إذ كنت زاحفا
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أقػرت يب اآلداب أصبل ذلا ومن  +رأى مشػرفيات جحػ ْدف ادلشػارفا
وديػواف منظ ػومي يريك بدائعػا  +وديػواف منثػوري يريك ط ػرائفا

(احلويف )66 : 0981
وعدد مؤلفاتو يتكوف من سبعة وأربعُت مؤلفا  ،وىي كما يلي -:
 -0الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل
 -2رؤوس ادلسائل (ىف الفقو )
 -3معجم احلدود (يف الفقو )
 -4ادلنهاج ( يف األصوؿ )
 -5ضالة الناشد والرائض يف علم الفرائض
 -6سلتصر ادلوافقة بُت أىل البيت والصحابة
 -7شقائق النعماف يف حقائق النعماف
 -8شػايف العي
 -9رسالة يف حكمة الشهادة
 -01أساس الببلغة
 -00الفائق يف غريب احلديث
 -02اجلباؿ واألمكنة وادلياه
 -03أعجب العجب يف شرح المية العرب
 -04شرح مقامات الزسلشري
 -05ادلستقصى يف أمثاؿ العرب
 -06جواىراللغة
 -07متشابو أسامي الرواة
 -08صميم العربية
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-09
-21
-20
-22
-23
-24
-25
-26

معجم عريب فارسي
ادلفصل
األمنوذج
شرح أبيات كتاب سػيبويو
احملاجاة ابدلسائل النحوية ( األحاجي النحوية )
مقدمة األدب
نكت األعراب يف غريب اإلعراب
األمايل يف النحو

-27
-28
-29
-31
-30
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-41
-40

ادلفرد وادلركب
شرح بعض مشكبلت ادلفصل
القسطاس (يف العروض)
نوابغ الكلم
مقامات الزسلشري
أطواؽ الذىب
ديواف الزسلشري
القضيدة البعوضية
ربيع األبرار ونصوص األخيار
النصائح الصغار والبوالغ الكبار
نزىة ادلستأنس
ديواف الرسائل
ديواف خطب
ديواف التمثيل
تسلية الضرير
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 -42رسالة األسرار
 -43الرسالة الناصحة
 -44سوائر األمثاؿ
 -45رسالة ادلسأمة
 -46عقل الكل
 -47كتاب األجناس
وىي كلها خَت شاىد ابلصدؽ على أنو كاف متنوع الثقافة  ،وأنو وىب الدين
والعلم واللغة واألدب جهوده وحياتو  ،وكاف إىل ذكائو وسعة اطبلعو قواي ىف احلجة ،
حرا ىف الفكر ،ابرعا يف اجلدؿ  ،شجاعا ىف اإلستنباط  ،مبتكرا يف اآلراء.
أراؤه النحوية
ذكران أف للزسلشري كتبا ىف النحو  ،وكاف كلفا ابلنحو  ،بصَتا بدقائقو  ،وذلذا
ليس من الغريب إذا تعرض كثَتا يف تفسَته لئلعراب  ،فأعرب كلمات  ،وأورد آراء
النحاة يف إعراب كلمات  ،وانقش األعاريب  ،واختار ما رآه أصح وأصوب  ،وكثَتا ما
كاف يستشهد ابألشعار .
وإذا تتبعنا منهجو النحوي ونتعقب آراءه وجدانه ميثل الطراز البغدادي عند
الفارسي وابن جٍت ىف التعبَت عن البصريُت ابسم أصحابو  ،و لذلك الحظناه يف أغلب
أرائو كاف متفقا مع أراء النحاة البصريُت  ،واضعا كتاب سػيبويو نصب عينيو  ،وعلى
الرغم من ذلك فإف ىذا ادلوقف ال مينع من األخذ آبراء الكوفيُت من حُت إىل حُت ،
إال أنو قد ينفرد أبراء مستقلة مل يسبقو أحد من النحويُت.
ومن اآلراء النحوية البصرية اليت يتبعها الزسلشري مايلي -:
 -0العامل يف التنازع ىو الفعل الثاين (ابن يعيش )77/0
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 -2وكلمة " زيد " يف قولك  :ىل زيد قاـ ؟  ،فاعل لفعل زلذوؼ يفسره الفعل
ادلذكورال مبتدأ (ابن يعيش )80/0
 -3االسم الواقع بعد " إف الشرطية " يف مثل قولو تعاىل (وإف أحد من ادلشركُت
استجارؾ فأجره) يعرب فاعبل لفعل زلذوؼ يفسره الفعل ادلذكور(اين يعيش
)82/0
 -4االسم ادلتلو لػ " لوال " يف مثل قوذلم  :لوال دمحم لضربت  ،يف زلل رفع مبتدأ ،
وخربه زلذوؼ (اين يعيش )95/0
 -5وخرب" إف وأخواهتا " مرفوع هبا  ،وليس مرتفعا بو فبل أف تدخل " إف" (ابن
يعيش )010/0
 -6والناصب للمنادى ىو الفعل الذي ينوب عنو حرؼ النداء  ،مثل أدعو ،
وأريد (ابن يعيش )027/0
ومن آراء الشخصيات البارزة من البصريُت اليت رجحها الزسلشري ما يلي -:
 -0ترجيحو لرأي اخلليل الذي يرى أف الفاعل أصل ادلرفوعات  ،وادلبتدأ زلموؿ
عليو  ،خبلفا دلا ذىب إليو سػيبويو الذي يرى عكس ذلك (اين يعيش
 ، 70/0اذلمع )93/0
 -2ترجيحو لرأي األخفش يف كثرة رليئ " الكاؼ " ىف النثرمرادفة لػ " مثل " ،
فتعرب إعراهبا  ،وخترج عن حرفيتها  ،مثل قوذلم  :زيد كاألسد  ،فالكاؼ يف
زلل رفع خرب لػ " زيد "  ،وىو مضاؼ إىل " األسد " ( اين يعيش )42/8
 -3ترجيحو لرأي ادلربد يف أف كلمة " اآلف " مبٍت  ،ألهنا استعملت من أوؿ
وضعها ابأللف والبلـ  ،وال تستعمل نكرة (ابن يعيش )013/4
أكرـ بزيد  ،أمرا على
 -4ترجيحو لرأي الزجاج يف اعتبار فعل " أك ِرْـ " يف قوذلم ْ :
حقيقتو  ،لكل أحد أف يصف زيدا ابلكرـ  ،والباء زائدة (ابن يعيش
)047/7

Tahun ke 4, Nomor1, Pebruari 2006

8

اندي األدب

Najmuddin H. Abd Safa

ومن آراء الكوفييُت اليت اختارىا الزسلشري ما يلي -:
 -0اعتبار فعل " حػ ّدث " من األفعاؿ ادلتعدية إىل ثبلثة مفاعيل بدليل قوؿ
احلارث بن حلِّزة اليشكري :
إف منعتم ما تُسػألوف فمن ُح ػ ّ +دثتموه لػو عليػنا الع ػػبلءُ (ابن يعيش )65/7
 -2عدـ وجوب التطابق بُت البدؿ وادلبدؿ منو ىف التعريف والتنكَت  ،بدليل قولو
تعاىل يف سورة الشورى  ( 52-50لتهدي إىل صراط مستقيم  ،صراط هللا )
وقولو عز وجل قي سورة العلق  ( 06-05لنسفعا ابلناصية  ،انصية كاذبة
خاطئة )(ابن يعيش  ،68/3اذلمع )020/2
 -3كوف مجلة البسملة متعلقة بفعل رلذوؼ تقديره " أقرأ " (ضيف :0979
)285
 -4وقوع " أف وما بعدىا " يف مثل قوذلم  :لو أنك جئت  ،فاعل لفعل زلذوؼ
تقديره " ثبت "  ،ألف " لػو " حتتاج إىل فعل متلو بعدىا (ابن يعيش 80/0
 ،اذلمع )038/0
وآراء أيب على الفارسي اليت وافقها الزسلشري كاآليت -:
 -0أف " ما " يف مثل قوذلم  :نعمػّا زلمػد  ،تقع نكرة اتمة منصوبة على
التمييز(ابن يعيش  ،036/7اذلمع  ،251/0ضيف )285 :0979
 -2تقسيم اجلملة إىل أربعة أقساـ  ،وىي اإلمسية والفعلية والشرطية والظرفية ،
ولكن ابن يعيش اعًتض على ىذا التقسيم بدليل أف الشرطية والظرفية من
اجلمل الفعلية  ،وألف الشرطية تتكوف من فعل الشرط وفعل اجلواب  .وكذلك
الظرفية  ،ألهنا تتعلق بفعل مقدر(ابن يعيش )88/0
 -3قوذلم إمنا تزاد " الباء " مع " ما احلجازية العاملة "  ،وال تزاد مع " ما التميمية
ادلهملة " كما يف :ما دمحم بقائم (ضيف )285 :0979
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وأما آراء ابن جٍت اليت وافقها الزسلشري فمنها -:
 -0رليئ " أف " ظرفية على غرار " ما " الزمانية  ،كما يف قوذلم  :جئتك أف
خرج الزسلشري على ىذا
تصلى العصر ،أي زمن صبلة العصر ،وعلى ىذا ّ
ادلعٌت قولو تعاىل(أف آاته هللا ادللك ) أي وقت أف آاته (السيوطي ، 82/0
ضيف )285 :0979
 -2وقوع اجلملة بدال من ادلفرد بدليل ورودىا ىف الشعر العريب -:
إىل هللا أشػكو ابدلدينة حاجػةً  +وابلشاـ أخرى كيف يلتقياف (ضيف
286 :0979السيوطي )028/2

وبعد العرض آلراء النحاة اليت وافقها الزسلشري أو اختارىا  ،نعرض أراءه اليت انفرد هبا
عن غَته  ،ومل يسبقها أحد يف اإلستنباط من النصوص العربية  ،سواء كانت من
اآلايت القرآنية أواألشعاروكبلـ العرب ،كما يلي:
 -0وقوع " إ ْذ " مبتدأ مستدال على قراءة بعضهم آية آؿ عمراف (064لقد من
هللا على ادلؤمنُت إذ بعث فيهم رسوال ) بػ " لَ ِم ْن َم ِّػن هللا على ادلؤمنُت إذ بعث
وقت بعثو رسوال (ابن ىشاـ  ، 80/0ضيف :0979
فيهم رسوال " أي ُ
)286
 -2رليئ " ّأمػا " يف مثل قوذلم  :أما زيد فذاىب  ،معٌت التوكيد  ،حيث قاؿ عنو
 :فائدة " أما " يف الكبلـ أف تعطيو فضل توكيد  ،تقوؿ  :زيد ذاىب  .فإذا
قصدت توكيد ذلك  ،وأنو ال زلالة ذاىب  ،وأنو بصدد الذىاب  ،وأنو منو
عزمية قلت ّ :أما زيد فذاىب (ابن ىشاـ  ، 57/0ضيف )286 :0979
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 -3أف " الواو " أتيت دبعٌت اإلابحة يف مثل قوىم  :جالس احلسن وابن سَتين
(ابن ىشاـ ،364/6442/0ضيف )286 :0979
 -4والرافع للخرب ىو اإلبتداء فقط  ،خبلفا دلا ذىب إليو ابن جٍت حيث يرى أف
رافع اخلرب ىو اإلبتداء وادلبتدأ معا (ابن يعيش  ، 83/0الرضي )87/0
 -5جواز توسط " إال " بُت النعت ومنعوتو  ،سواء كاف النعت مفردا  ،مثل  :ما
مرررت برجل إال شجاع  ،أومجلة  ،مثل  :ما مررت أبحد إال زيد خَت منو
(ابن يعيش  ، 92/2السيوطي  . )231/0وعلى ىذا جعل اجلملة بعد "
إال " يف مثل قولو تعاىل ( وما أىلكنا من قرية إال وذلا كتاب معلوـ ) صفة لػ
" قرية "  ،ألف الواو تفيد لصوؽ الصفة ( ضيف )286 :0979
 -6الفرؽ بُت التعدية ابذلمزة والتضعيف  ،فالتضعيف يفيد التعدية ومعٌت التكرار
 ،كما يف " نَّػزَؿ "  ،خببلؼ اذلمزة يف " أنػزؿ " فبل تفيد إال التعدية فقط
(السيوطي )82/2
 -7جواز وقوع اجلملة فاعبل  ،بدليل استخراجو يف قولو تعاىل يف سورة السجدة :
 ( 26أومل يهد ذلم كم أىلكنا قبلهم من القروف ) حيث جعل مجلة " كم "
وما بعدىا فاعل الفعل اجملزوـ " يهد " (ضيف )286 :0979
 " -8لن " تفيد أتكيد النفي وأتبيده  ،مثل  :لن أجػنب (ابن يعيش )000/8
 -9جوازنصب االسم بعد " ال " الثانية يف قوذلم  :ال حوؿ وال قوة إال ابهلل ،
على أنو مفعوؿ لفعل مقدر تقديره " وال أرى قوة " (ابن يعيش ، 010/2
الصفا )021 :0986
-01إف البدؿ مستقل بنفسو  ،وأنو ليس من تتمة األوؿ كالنعت بكونو يف حكم
تكرير العامل  ،إال أنو حذؼ لداللة األوؿ عليو (الصفا )031 :0986
 -00اعتبارالربط ابلضمَتوحده شاذا ىف اجلملة االمسية الواقعة حاال (الصفا
)616 :0986
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 -02جواز دخوؿ " رّدبا " على اجلملة االمسية والفعلية على السواء  ،مثل  :ردبا
قاـ زيد  ،وردبا زيد يف الدار (الصفا )696 :0986
 -03وجوب قلب ألف " لدى " و " على " ايء إذا أضيفتا إىل ايء ادلتكلم أوإىل
الضمَت (الصفا )823 :0986
اخلبلصة
الزسلشري عامل موسوعي  ،متفنن يف علومو  ،متبحر يف معارفو  ،حر ىف
التفكَت ،قوي ىف احلجة  ،ابرع ىف اجلدؿ  .وىومؤلف نشيط يقضي مجيع
أوقاتو يف البحث والتأليف حىت ترؾ لنا ولؤلجياؿ البلحقة مثرات عقلو اجلنية
 ،وخبلصة أفكاره النَتة .

ادلراجع
احلويف  ،أمحد دمحم  . 0981 ،الزسلشري  .الطبعة الثانية  .القاىرة  :اذليئة ادلصرية
العامة للكتاب .
السيوطي  ،اإلماـ جبلؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،دوف اتريخ  .مهع اذلوامع
شرح مجع اجلوامع يف علم العربية  .اجلزء األوؿ  .بيزوت  :دار ادلعرفة
للطباعة .
 ، -------اإلماـ جبلؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،دوف اتريخ  .مهعاذلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية  .اجلزء الثاين  .بيزوت  :دار
ادلعرفة للطباعة .
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الصفا  ،صلم الدين احلاج عبد  .0986 ،تنبيهات األمشوين ىف اجلزء الثاين من
شرحو أللفية لنب مالك (دراسة وحتقيق)  .رسالة ماجستَت مقدمة إىل
كلية اللغة العربية جامعة األزىر ابلقاىرة .
ضيف  ،شػػوقي  ،ادلدارس النحوية  .الطبعة الرابعة  .القاىرة  :دار ادلعارؼ
ابن ىشاـ  ،اإلماـ أيب دمحم عبد هللا مجاؿ الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا
األنصاري  ،دوف اتريخ  .مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب  .اجلزء
األوؿ  .دوف ادلكاف والطبع .
 ، -------اإلماـ أيب دمحم عبد هللا مجاؿ الدين بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا األنصاري  ،دوف اتريخ  .مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب  .اجلزء
الثاين  .دوف ادلكاف والطبع .
ابن يعيش ،الشيخ العامل العبلمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن علي النحوي
 .شرح ادلفصل .اجلزء األوؿ  .بَتوت  :عامل الكتب .
، --------الشيخ العامل العبلمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن عليالنحوي  .شرح ادلفصل .اجلزء الثاين  .بَتوت  :عامل الكتب .
، --------الشيخ العامل العبلمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن عليالنحوي  .شرح ادلفصل .اجلزء الثالث  .بَتوت  :عامل الكتب .
، --------الشيخ العامل العبلمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن عليالنحوي  .شرح ادلفصل .اجلزء الرابع  .بَتوت  :عامل الكتب .
، --------الشيخ العامل العبلمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن عليالنحوي  .شرح ادلفصل .اجلزء السابع  .بَتوت  :عامل الكتب .
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، --------الشيخ العامل العبلمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش بن عليالنحوي  .شرح ادلفصل .اجلزء الثامن  .بَتوت  :عامل الكتب .
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