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 انموذج�"#صول�&ي�النحو"كـتاب�:�روف�الجّر�منهج�ابن�الّسراج�&ي�دراسة�ح
  

  عبدهللا�عبدالرزاق�أولووتوّين

  جامعة��نسانية،�و�ية�قدح�ألوستار،�مال$¡يا�دراسات�عليا،طالب�

  

  ا�قدمة

�ف �وحديث،�إّن �قرآن، �من �العربية �يدرس�علوم �من �لكّل �النحو�ضروري علم
وفقه،�وتفس$�،�وصرف،�وب[غة...إلخ؛�Åّنه���يستطيع�أحد�أن�يدرك�اPقصود�

�اللغة �هذه �تس$��عل¸�ا VWال� �القواعد �معرفة �دون �نص�لغوي �من �هذا�، ومن
ا�ذمتخ�منهج�ابن�الّسراج��ي�دراسة�حروف�الجّر اPنطلق،�يدرس�هذا�البحث�

�النحو"�هكتاب ��ي �بناء��،انموذج�"_صول ��ي �لبنة �أهداف�البحث�وضع ومن
� �بدأها �Wعاني�الPزال�معي�ءعلماالحروف�ا� �موجود½_وائل�وما ���ينضب�ا �.ا

�الدراسة� �هذه ��ي �والتحليdي �الوصفي ̄ستقرائي � �اPنهج �عdى �البحث واعتمد
�دراسة�حروف�الجر�ßبراز� ��ي �الّسراج �ابن �منهج �النحو�هكتاب�ي �،_صول��ي

�وي �دراساتشمل �القر �ذلك �و يات �الشعر �من �موقفه�آشواهد �لفهم نية
 ومنهجه�من�دراسة�حروف�الجّر.�

  حياته�وآثاره�:ابن�الّسراج�ا�بحث�#ول:

�١(بكر�بن�سهل هو�أبو رّي�اPعروف�بابن�الّسراج،�النحوي ) كان�أحد�العلماء�اPذكورين��البغدادي،�،بن�السَّ
هذه�النسبة�إvى�عمل��بفتح�الس$ن�اPهملة�والراء�اPشددة�وبعد�_لف�جيم،�والّسّراج:،�لم�العربيةباÅدب�وع
��د،�حيث�قرأ�عليه�كتاب�سيبويه،)٢(السروجPوإليه�ان±�ت�)٣(نشأ��ي�بغداد�وأخذ�النحو�عن�أبي�العباس�ا�،

��دPن�الثقافة�العربية�الخالصة�وب$ن�ثقافة�متعدد�حيث�تمزج�ب$�اوكان�ذ�،)٤(الرئاسة��ي�النحو�بعد�موت�ا
�ذلك� �يتجdى �عdى�الفكر�العربي�آنذاك؛ �واPنطق�والقراءات�تهدارس�ي�الثقافات�الوافدة �)٥(اPوسيقى ل ع، �وَّ

�مسائل�_خفش�والكوفي$ن ��،عdى �كث$�ة، �مسائل ��ي �البصري$ن �تركوخالف�أصول �وقد �الّسراج��هذا، ابن
�شاعر و �،مصنفات �أديبا �أبياتكان �رويت�له �التفك$��ا �طابع �تصوير��يغلب�عل¸�ا �ف¸�ا شاعرية�و حيث�يوجد

�بي½�م��.وموهبة�تدل�عdى�مقدرة�وتمكن�من�التصرف�بصيغ�الك[م�واللغة�وثقافة�عامة اختلف�النحاة�فيما
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�ف¸�ا�،د�وقت�موتهيعن�تحد �ترجمت��بن�السراج�،والراجح VWال� �مات��؛أجمعت�معظم�اPراجع ذي���يأنه
ال�VW)�٢(بن�السراج�ثروة��ي�معظم�التصانيفخلف�ا.�،�ببغداد��ي�خ[فة�اPقتدر�با°)١(هــــ٣١٦الِحجة�سنة�

��ي�جميع�الفنون�ال�VWبرز�ف¸�ا �ما�فقد�استوعب�معظم�علوم�عصره�إ��القليل،�صنف�ف�.أودعها�علمه ¸�ا
اء�من�بعده�العلم�اومن�مصنفاته�اPشهورة�ال�VWع����Vj.ا�ضاع�أك¿�هاينيف�عdى�الخمسة�عشر�كتابا�ومصنف

وهو�من�أجود�الكتب�اPصنفة��ي�هذا�الشأن،�وإليه�اPرجع�عند��،(_صول) بالشرح�والتفس$��كتاب�اوتعهدوه
̄شتقاق)،�وكتاب�كتاب،�و (اPوجز)�وكتاب�،(جمل�_صول)�اضطراب�النقل�واخت[فه،�وكتاب (شرح�كتاب��(

�وكتاب�وكتاب سيبويه)، �القراء)، �وكتاب��وكتاب�والشعراء)،�(الشعر�(احتجاج �والنار)، �والهواء (الرياح
وهو�من�ت[ميذ�ابن�السراج،�كتاب�_صول��ي�النحو،��النحوي �شرح�الرماني�وكتاب�(اPواص[ت).�،(الجمل)

  .)٣(ه)�الذي�نقل�عنه��ي�كتابه�_شباه�والنظائر٩١١(وبقي�هذا�الشرح�إvى�زمن�السيوطي�اPتو�ى�سنة�

ابن�السراج��ي�بغداد�بعد�ان±�اء�طبقات�النحاة�البصري$ن�والكوفي$ن،��نشأ�:)٤(مذهب�ابن�السراج�النحوي 
��د(ت�اآخر�طبقات�البصري$ن�أب�وكانPعروف�و �هــ)،٢٨٥العباس�اPبن�أحمد�ا��ýآخر�طبقات�الكوفي$ن�هو�يح

�هــ)٢٩١(ت�بـثعلب ،dويعتمد�ع� �يقول�بآرا�èم، �أنه �بصرّي؛ �بصريومذهبه �ويعد�نفسه ا،�ى�_سس�البصرية،
�بغداديةوي �ليست �السراج �ابن �يستعملها VWال� �الخ[فية �واPسائل �مصطلحا«�م، �ستعمل �كالنحاة�، فهو

�الفصيحة، �العربية �القبائل �عdى �الذين��البصري$ن�يعتمد �القليل�أو�النادر�بخ[ف�الكوفي$ن و��يقيس�عdى
�اأيض�ودليل�ذلك�.ايضبل�الشاهد�الواحد�أ�ويقيسون�عdى�النادر�والقليل،�أخذوا�عن�أعراب��نت�فصاح±�م،

�النعت،� �اPجرورات، �العطف،�الجر، �الظرف، �اPمنوع�من�الصرف، استخدامه�مصطلحات�البصري$ن�نحو:
  البدل،�ألقاب��عراب،�البناء،�الضم$�،�ضم$��الفصل،�اPتعدي،�ال[زم.

  وأهميته�"#صول�&ي�النحو"ا�بحث�الثاني:�كتاب�

ي�نفوس�النحاة،�و�ي�تاريخ�النحو�العربي؛�فهذا�العمل�البارع�الذي�مå¡لة�خاصة���"_صول��ي�النحو"لكتاب�
ا�من�ه�أبواب�النحو�والصرف�لقي�إقبا��وإعجابقام�به�أبو�بكر�بن�السراج��ي�القرن�الثالث�الهجري،�فجمع�في

ي�ولهذا�قال�الزبيدي���.أحسن�الكتب�وأحس½�ا�وأك��ها"�_صول��ي�النحو�"،�وكتاب�)٥(معظم�دار���Vالعربية
فإنه�جمع�فيه�أصول�،�)٦(طبقاته:�هو�غاية��ي�الشرف�والفائدة،�وهو�من�أجود�الكتب�اPصنفة��ي�هذا�الشأن

�وكان�ثقة �أحسن�ترتيب، �ورت�éا �وأخذ�مسائل�سيبويه �العربية، �أصول�العربية،�)٧(علم �اختصر�فيه �فقد ،
ن�وخالف�أصول�البصري$ن��ي�وجمع�مقاييسها،�ونظر��ي�دقائق�سيبويه،�وعول�عdى�مسائل�_خفش�والكوفي$

�كث �النحو�مجنونمسائل �زال �ما �قيل: �Wح� �بأصوله$�ة �السراج �ابن �عقله �Wح� �كث$��من��.)٨(ا �نسب ولقد
به�يعرف�أن�ابن�السراج�والذي�يقرأ��كتا.�أصول�العربية��يالباحث$ن�إvى�ابن�السراج�أنه�أّول�من�وضع�كتابا�
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�منهجي �حكان �كتابه �عرض�مادة ��ي �النظرة �قويم �ا �عdى�نّ إيث Vjمب� �كتابه �النحو��ي �مدار�علم �أن �أدرك ه
� ��ي �بالدقة �¯ل§¡ام �مع �النحوية �_صول �جمي[ استخراج �تبويبا �كتابه �بّوب �وقد �موضوع، �تبويب��كّل مثل

ب�كتابه��،"الكتاب"لكن�موضوعات�أصول�ابن�السراج�غ$��متداخلة�كموضوعات��.سيبويهل�"كتاب"ال
ّ
ورت

ثم�إvى�التوابع�وغ$��ذلك،�وزاد�باب��ثم�اPنصوبات�واPجرورات،�بمرفوعات�_سماء،عdى�اPنهج�الحاضر،�فبدأ�
ولقد�استشهد�أبو�بكر�).�١(وباب��خبار�بالذي�وباÅلف�وال[م،�وانت¬��إvى�مسائل�الصرف�التقديم�والتأخ$�،

� �عdى �فهم �أو�أنه �العرب �عن �ثبت �بما �عديدة �أماكن �بالشعر��ي �كتاب�_صول ��ي �السراج غ$��وجهته�بن
�مقدرة� �كانت�له �بل �للدارس$ن، �ويقدمها �يجمع� راء �أو�جامع �ناقل �السراج�مجرد �ولم�يكن�ابن الصحيح،

،�ويرى�الباحث�أن�كتاب�_صول��ي�النحو�مdىء�بفوائد�متعددة�وببيان�أصول�)٢(فائقة��ي�التعليل�وال§�جيح
�و  �من�البصري$ن �القدماء �النحاة �مع�تفصيل�وتصويب�آراء �ال�VWالعربية �اPسائل�الخ[فية الكوفي$ن�وتحليل

  دارت�ب$ن�النحاة�السابق$ن.

 دراسة�حروف�الجر�عند�ابن�الّسراج�ومنهجه�فÈ]ا�ا�بحث�الثالث:

̄سم�با�سِم�والفعَل��،"تصل�ما�قبلها�بما�بعدهابقوله:�إّ�ا�حروف�عّرف�ابن�الّسراج�حروف�الجر� فتصل�
�_ �،با�سم �مثو��يدخل�حرف�الجر�إ��عdى �با�سم:اسماء"، ̄سم � �إيصال �"الدار�لعمرو"�ل �وصلها�، وأما

�فقولك: ��).٣("مررت�بزيد"�الفعل�با�سم، �أّن�حرف�ال[م �الجملة�)الدار�لعمرو (�هأوصلهو�ي[حظ�هنا �و�ي ،
� �الثانية �اPرور�بزيدنجد �أوصلت VWال� �×ي ��،الباء �السراج �ابن �ويرى �أّن خفض�بمع��jالجر�و المصطلحات

  �نقسم�إvى�قسم$ن:تيرى�أن�حروف�الجّر�و �،)٤(واحد

وهو��قسم�_ّول:الوأما�،�ا�وغ$��حرفستعملته�العرب�حرفاالثاني:�ما�،�ا�فقطا�استعمله�العرب�حرفم�_ّول:
�غ$��[ م�فالضرب�_ول�م½�ا:�عdى�ضرب$ن:�هو ا�فاستعملته�حرفالذي�الحرف� زم�عمل�الجر،�والضرب�الثاني:

�لعمل�الجر �م[زم �الحر ، �وح�W،�فأّما ، �وُربَّ �وال[م، �والباء، �و�ي، �وإvى، �(ِمْن، �و×ي: ، �الجِرّ �لعمِل وف�اP[زمة
  .)٥(والواو،�والتاء،�والكاف)

�ابتداء�الغاية،�وسيبويه�يذهب�إvى�أ�ا�تكون��بتداء�الغاية��ي�_ماكن�وتكون�للتعبيض،��)ِمْن وأّما( -  فمعناها:
��نحو: ا

ً
�من�الثوب"،�خ[ف �الزمان�ونكوفي$ن�الذين�ير لل"هذا ��ي �تكون�ل[بتداء وقال�أبو�العباس��،أن�(ِمْن)

��د�(ِمْن)�تكون�عdى�ث[ثة�أضرب:Pى�البصرة"��بتداء�الغاية،�كقول:�-�١اvللتبعيض،�- ٢،�"خرجت�ِمَن�الكوفة�إ�
��:نحو �ماله"، �من �تعاvى:{�- ٣"أخذت �كقوله �أحيانا، �_سماء �إvى �_نواع �ßضافة ْمُر�وَ ويكون

َ
خ
ْ
�ال َما ْيِسُر�ِإنَّ

َ ْ
Pا

اِن 
َ
ْيط ُم�ِرْجٌس�ِمْن�َعَمِل�الشَّ

َ
ْز�

َ ْ
ْنَصاُب�َو_

َ ْ
 ).٦(}َو_

وجائز�أن���اية�ف¬�Vتقع�عdى�أول�الحد،�(إvى)�جائز�أن�تكون�بلغ±�ا�ولم�تدخلها�Åّن �،)٧(ف¬�Vللمنت¬��)إ¦ىأّما( - 
 .)٨(Åّن�ال½�اية�غاية�ولكن�تـمتنع�من�مجاوزته،�تتوغل��ي�اPكان،
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�نحو:)معنا&يو( -  �الوعاء، �أي:�ها: �الجملة، �التوضيح�لهذه �البيت" �قال�سيبويه:�،أن�البيت�قد�حواه�"ف[ن��ي
 .)١("وإن�اتسعت��ي�الك[م�فإنما�تكون�كاPثل�يجاُء�به�يقارب�ال¤�Vء�وليس�مثله"

�الباءو( -  ��د��ي�اPقتضب)معناه��لصاق،Pجل�ذلك�قال�اÅو� �فمعناه��لصاق�بال¤�Vء": �الباء �وقال�)٢("وأما ،
�وجائر�عكس�ذلك، �دليل�الذي�معه�استعانة�نحو:�ابن�السراج�فجائز�أن�يكون�معه�استعانة، "كتبت��وأّما

أي�إنما�هو�كفى��{وكفى�با°�شهيًدا}�وقوله�تعاvى�}،كتبَت�بالقلم{�:�ي�قولك�بالقلم"،�والذي���استعانة�معُه،
̄ستعانة�حيث�تويرى�الباحث�أّن�الباء�،�هللا تب�باستعانة�القلم�و��يمكن�له�أن�يكتب�بأصابعه�أو�ه�كنّ إفيد�

وأما�د�لة�الباء��ي��،بدون�القلم�أو�غ$�ه�من�آلة�الكتابة�اPعروفة�اPشهورة؛�عندئٍذ���بد�له�من�الكتابة�بالقلم
 فقد�جاءت�زائدة�للتوكيد. ية�

̄ستحقاق،:�قال�سيبويه��م��ضافة،�)الNمو( -  ُم�لك"،�يرى�الباحث��ي�هذا�اPثال�"الغ[ �نحو:�معناها�اPلك�و
̄ستحقاق�تأن�ال[م� �اPلك�و �لفيد �يملك، �أي�Pا �أنه�مستحق�لهذا ��م�و لد�لة�عdى ��د:Pقال�أبو�العباس�ا

  .)٣(�ضافة�تجعل�_ول��صًقا�بالثاني

  موقف�ابن�الّسراج�&ي�قضّية�نيابة�حرف�الجّر�بعضها�عن�بعض

ا�عdى�حروف�الجزم،�وأحرف�النصب،�فإ�ا�ينوب�بعضها�عن�بعض�قياسالجر����البصريون�يرون�أن�حروف
ْم�ِ�ي�{�يقلبه�اللفظ�كما�قيل:�إما�مؤول�تأوي[ �وما�أوهم�ذلك�عندهم:�.×ي�_خرى���يجوز�ف¸�ا�ذلك

ُ
ك َبنَّ ِ

ّ
َصل

ُ َ
Åَو

ِل 
ْ
خ �النَّ وِع

ُ
�)٤(}ُجذ �ليست�بمع�j:(عdى)�ّن إ، �(�ي) حال��ي�ال¤�Vء،�ولكن�شبه�اPصلوب�لتمكنه�من�الجذع�بال،

سيبويه�يكرر��ونرى وإما�عdى�إنابة�كلمة�عن�أخرى،�،�وإما�عdى�تضمن�الفعل�مع��jفعل�يتعدى�بذلك�الحرف
أي�أن�العرب�تتسع�ف¸�ا�فتقيم�بعضها�مقام�بعض�إذا��،�ي�باب�حروف�الجر�عبارة:�فهذا�أصله�وإن�اتسعت

ُه�{�أو�كما�قال�هللا�تعاvى:�،)٥("ف[ن�بمكة�و�ي�مكة"�تقاربت�اPعاني،�فمن�ذلك�(الباء)�نحو:
َّ
ُم�الل

ُ
َصَرك

َ
َقْد�ن

َ
َول

�التقارب،�)٦(}ِبَبْدرٍ  �تقارب�الحرفان�فإن�هذا �البدر،�فإذا �أي��ي ،�ود�لة�هذه� ية�أن�الباء�تGئ�بمع��j(�ي)
  لمعاقبة،�وإذا�تباين�معناهما،�لم�يجز،�فم��Wلم�يتقارب�اPع�j،�لم�يجز،�كقول�طرفة:ليصلح�

تِق 
ْ
ريِم�الــُمصمد�وإْن�َيل

َ
�الَجميُع�ت[ق�Vj***�إvى�ِذْرَوِة�الَبيت�الك   )٧(الَ�يُّ

(�ي)�و��يجوز�أن�يدخل�حرف�من�هذه�ال�VWذكرت��(إvى)�بمع��jويرى�ابن�السراج��ي�د�لة�هذه�البيت�أي:�إنَّ 
�عdى(إvى)،�(ِمْن)،ف[�يجوز�أن�تدخل�الباء�عdى(إvى)،و��ال[م�عdى�عdى�حرف�م½�ا، ا�م½�ا�عdى�و��شيئ�و�(�ي)

  .)٨(آخر
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،�أي�لم�)١(له�إvى�اPجرور�كأخواته،�ومعناه�التقليل�كان�حقه�أن�يكون�بعد�الفعل�موص[ حرف�جر،�و �:ُربَّ 
( �ي�الخ�����تعمل�إ��فيما��(كم)�وإنما�ذكر�أن�،تفيد�التكث$��أو�التقليل�ينص�سيبويه�صراحة�عdى�أن�(ُربَّ

)�Åن�اPع��jواحد   .تعمل�فيه�(ُربَّ

)�وأكّد�ابن�الّسراج��ي�بيانه�عن وأما�،�أي�حرف�قد�خولف�به�أخواته�واضطرب�النحويون��ي�الك[م�فيه�(ُربَّ
�لغات:�،)٢(رب�وضعت�عdى�التقليل�الكوفيون�ومن�ذهب�مذه�éم�فيقولون: )،�و�ي�ُربَّ )�(ُربَّ يا�هذا،�ومن��و(ُربُّ

�يقوُل: �من �(ُرْبَت)�النحوي$ن �جاَز: �لو�سكنت �ابن، ��ي�ومذهب )�الّسراج �ث[ثة��(ُربَّ �عdى �تستعمُل ذكر�أ�ا
̄سم�الظاهر�النكرة؛�الوجه�_ول:�:)٣(وجوه وعملها�فيه�و�ي�صفته�الجر،�وهذا�ما�نص�عليه��دخولها�عdى�

̄سم�الذي��دخولها�عdى�اPضمر�عdى�شريطة�التفس$�،�الوجه�الثاني:�.سيبويه�وابن�السراج من�حيث�ينصب�
"�نحو:�اPضمر،�يذكرونه�للتفس$��بعد

ً
ه�رج[ �زيد"�نحو:�(نعم)�هنا�شبه�اPضمر��يها�واPضمر��"ُربَّ

ً
�"نعم�رج[

)�"نعم"�إ��أن�اPضمر��ي )�مجرور،�وإنما�جاز��ي�مرفوع�Åنه�ضم$��الفاعل،�وهو�مع�(ُربَّ و×ي���تدخل�إ���(ُربَّ
�وليس�هو�ضم$��مذكور�وحق��  �نكرة، �تؤول�إvى �jعPمن�أجل�أن�ا� �نكرة .�ضمار�أن�يكون�بعد�مذكور عdى

عدها�الفعل�وإذا�وقع�ب�.أن�تصلها�فتستأنف�ما�بعدها�وتكفها�عن�العمل،�وإنما�تأتي�Pا�م���ùالثالث:�الوجه
�فيهكان�حقه�أن�يكون�ماضي �فثم�إضمار�كان�أي�موجودة �رأيت�الفعل�اPضارع�بعدها، �إذا �أّما �ا، لقوله�،

َفرُ {�تعاvى:
َ
ِذيَن�ك

َّ
�ال اُنوا�ُمْسِلِم$َن ُرَبَما�َيَودُّ

َ
ْو�ك

َ
  ).٤(}وا�ل

�يرى�ابن�السراج�والواو الواو�من�حروف�الجر�وهو�ما�كان�غ$��م[زم�للجر،�فواو�للقسم�و×ي�بدل�من��أّن :
�والواو�ال�VWتكون�للقسم�بمå¡لة�الباء،�نحو:�،الباء،�وأبدلت��Åا�من�الشفة�مثلها �وÅجل�ذلك�قال�سيبويه:

  "وهللا�أفعل".

ل��ي�القسم��ي�هللا�تعاvى،�و×ي�بدل�من�الواو،�والتاء�قد�تبدل�من�الواِو��ي�مواضع�س§�اها�وقد�:�تستعموالتاء
  .)٥(خصوا�القسَم�بأشياء،�وجعل�لها�بابا�خاص�لóسماء�اPخفوضة��ي�القسم

�تقع�عdى�ضرب$نح·© �إ��أ�ا �بمå¡لة�(إvى) ��بتداء�الغاية �منت¬� :)٦(� �أن�يكون�مأ. �جزءحدهما: �بعدها �مماا �ا
̄سم�بعد�(ح�W)�إ��من�جماعة،�كا�ستثناء،�وإنما�يذكر� �وينت¬�V_مر�به؛�أي�فإنه���يجوز�أن�يكون� قبلها

ي[حظ�هنا�أن�زيد�من�القوم�الذي�انت¬���"ضربُت�القوَم�ح��Wزيٍد"،�نحو:�لتحق$��أو�تعظيم�أو�قوة�أو�ضعف،
،�ولك½�ا�قد�تكون�عاطفة�وتل¸�ا�_فعال�،هأن�ينت¬�V_مر�عند�ثان¸�ما:،�الضرب�به،�فهو�مضروب�أي�مفعول 

"ضربُت��و�ي�هذا�يوجد�اPجرور�بـح�W،�وهذا�الضرب���يجوز�فيه�إ��الجر،�Åن�مع��jالعطف�قد�زال،�نحو:
�زيٍد" �Wح� �القوَم �القسم. �أدوات �ف¸�ا �وعرض �القسم ��ي �اPخفوضة �لóسماء �بابا �الّسراج �و×يذكر�ابن ،�

��:)٧(خمس �والتاء �نحو:الواو�والباء �محلوف، �يدخ[ن�عdى �وهما �الباء �الواو�ثم �فأك¿�ها �ومن، "وِهللا��وال[م
ي[حظ��ي�تركيب�هذه�الجملة�فقد�أضمرَت،�أي:�أحلف�وأقسم،�وما�أش�éه،�مما����.Åفعلن"،�و"با°Å�ِفعلن"

وهللا�"وسكت�أو�"�ء�به�للتوكيد�وهو�وحده���مع��jله،�لو�قلت:اجيُ يتعدى�إ��بحرٍف،�والقسم��ي�الك[م�إنما�
  ."با°�"ح��Wتقسم�عdى�أمر�من�_مور 
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��د�معناها�مع��jمثل،�التشبيه،�(الزائدة):الكافPى�أ�ا�حرف�"أنت�كزيٍد"،�نحو:�يرى�اv١(وسيبويه�يذهب�إ(،�
�حرف�بقولك: �أنه �البصريون�عdى �عز�وجل:�ويستدل �ولقوله �الذي�كزيٍد"، Vْءٌ {�"جاءني

َ
�Þ� ِلِه

ْ
ِمث

َ
�ك ْيَس

َ
،�)٢(}ل

�واPع��jليس�مثله�V�Þء�كاف�زائدة�Åنه�لم�يثبت�له�مثٌل فال يشبه�هذا�استعمال�و ،�تبارك�وتعاvى�عن�ذلك،
ل"،�و 

ْ
�بمع��j"ِمث �موضعها"الكاف"

ً
�موقع�مثل�موضوعة

ً
رقط�ل و ق،�كقد�جائت��ي�الشعر�واقعة

َ
:)٣(ُحَمْيد�_

           
َ
 ُ� $ِّ صُ ف

ْ
َعْصٍف�َمأ

َ
َل�ك

ْ
وْل وا�ِمث

ُ
  ك

  نتائج�البحث

�أكّد  ��_ّول: �النحو، �أع[م �من �علم �الّسراج �ابن �وشهد�و البحث�أن �نصف�قرن�من�الزمان عاش�أك¿��من
  حضارة�العرب�الزاهرة��ي�القرن$ن�الثالث�والرابع.

  الثاني:�أكدْت�الدراسة�أنه�واحد�من�أولئك�العلماء�الذين�أعطوا�العربية�الكث$��وعنوا�باPحافظة�عل¸�ا.

�ّ�د�وموت�الزجاج،�وأصبح�أستاذلنحو�ان±�ت�إليه�بعد�موت�أبي�العباس�االثالث:�بّينْت�الدراسة�أن�رئاسة�اPا�
ُيرحل�إليه�وُيؤخذ�منه؛�ويرى�كث$��من�الباحث$ن�أن�علم�Vالنحو�والصرف�ان±�يا�إليه�بعد�موت�الزجاج�ووقفا�

  عنده.

ف�قبله�وبعده��ي��الرابع:
ّ
أكّد�البحث�أن�كتاب�_صول��ي�النحو�كتاب�أصيل�وله�فضل�عظيم�عdى�ك¿�ة�ما�أل

  النحو��ي�مضماره.

الخامس:�بينت�الدراسة�أن�القدماء�أثنوا�عdى�كتاب�_صول��ي�النحو�ووصفوه�بأجل�_وصاف�مثل:�قولهم:�
  أصبح�اPرجع�إليه�عند�اضطراب�النقل�واخت[فه.

�كتابه�_صول�يختلف�عن�كتب�اPتأخرين�بسبب�اخت[ط��أكّد �السادس: البحث�أن�منهج�ابن�السراج��ي
  البحوث�النحوية�مع�الصرفية�وتشتبك�بغ$�ها�من�موضوعات�تتعلق�باللهجة�العربية،�والقراءات�اPختلفة.

ترتيب،��يه�أحسنّن�ابن�السراج�أّول�مْن�عقَل�علم�النحو�بأصوله،�وأّول�مْن�رتب�أبواب�كتاب�سيبو إ�السابع:
  ا.�وهذب�مسائلها�وبح��ا�بحثا�علمي

  ا�من�أركان�حضارة�_مة.غوي�الذي�يمثل�ركنالثامن:�أبرزت�الدراسة�أهمية�دراسة�ال§�اث�العربي�الل

�Vعلم� ��ي �مثار�جدل �×ي VWوال� �كث$��من�اPسائل�اPغلقة، ��ي �ابن�السراج�منبثة �آراء �البحث�أّن �أكّد التاسع:
  النحو�والصرف.

  صادر�وا�راجعا�

  القرآن�الكريم .١

ــــ/١٤٠٥الَزرقاء:�مكتبة�اPنار،�الطبعة�الثالثة��-،�_ُردننزَهة�_لباء��ي�طبقات�_دباء�ابن�_نباري، .٢   م.١٩٨٥هـ

٣. � �الّسراج، �الّنحوابن ��ي �للطباعة��،_صول �الرسالة �مؤسسة �لبنان، �ب$�وت: �الفتdي، �عبدالحس$ن �الدكتور تحقيق:
  م.١٩٩٩هــــ/١٤٢٠الطبعة�الّرابعة��والنشر�والتوزيع،

  م.١٩٩٢هـــ/١٤١٣مكتبة�الخانGي�بالقاهرة،�الطبعة�_وvى��،أماvي،�ابن�الشجري  .٤
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كان�ابن .٥
ّ
ل
َ
  ب$�وت:�دار�صادر�(د.ط)�و(د.ت).�وفيات�_عيان�وأنباء�أبناء�الزمان،،�خ

٦.  ّV�Íي�بالقاهرة�،�الضرب�من�لسان�العرب�ارتشاف،�أبو�حيان�_ندلGى�مكتبة�الخانvم.١٩٩٨هــــ/١٤١٨،�الطبعة�_و  
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