
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أبو بكر الزبيدي اإلشبيلي رائد تيسير العربية
  

بيــدي  )1(هو أبو بكر محمد بــن الحســن بــن عبــداهللا بــن مــذحج الزبيــدي مــن أهــل اشــبيلية، والزُّ

ويشير الصــفدي إلــى  )2( نسبة إلى ُزبيد بن صعب بن سعد العشيرة، رهط عمرو بن معدي كرب.

وقــد تفــرد  )3(أن يقــدِّم لنســبه بعبــارة "الزبيــدي المغربــي النحــوي" أن أصــله مــن حمــص الشــام، بعــد

  الصفدي بهذه الرواية، وربما كانت لنزعته الشآمية أثر في ذلك.

واختــاره المستنصــر بــاهللا، صــاحب األنــدلس لتأديــب ولــده، ولــي عهــده هشــام المؤيــد بــاهللا. 

ه ابن الَفرضي بأنه ســمع مــن سكن الزبيدي قرطبة، فنال جاهًا عظيمًا ورياسة. ويحدثنا معاصر 

قاســـم بـــن أصـــبغ وســـعيد بـــن فحلـــون وأحمـــد بـــن ســـعيد، وقيَّـــد اللغـــة واألشـــعار عـــن أبـــي علـــي 

البغـــدادي، وكـــان واحـــد عصـــره فـــي علـــم النحـــو، وحفـــظ اللغـــة، وتـــوفي بإشـــبيلية يـــوم الخمـــيس 

  )4( ُمْسَتَهلَّ جمادى اآلخرة، سنة تسٍع وسبعين وثالثمئة.

ين أيــدينا أنــه كــان واحــد عصــره فــي علــم النحــو وحفــظ اللغــة، ولــم وتجمــع الروايــات التــي بــ

يكن باألندلس في فنه مثله في زمانه، وله كتب تدل على وفور علمــه، منهــا: "مختصــر كتــاب 

العين"، وكتاب "طبقات النحويين واللغويين بالمشرق والقيروان واألندلس، من زمن أبــي األســود 

 )5(لنحوي الرَّباحي"، وكتاب لحن العامة، وكتــاب "الواضــح"الدؤلي إلى زمن شيخه أبي عبداهللا ا

في العربية، وقد وصفه ابن خلكان بقوله: وهــو مفيــد جــدًا. ويصــف الثعــالبي كتابــه "األبنيــة فــي 

النحــو" بقولــه: لــيس ألحــٍد مثلــه، ولــه كتــاب الــرد علــى ابــن مســرة وأهــل مقالتــه، ســماه: " هتــك 

عر، ولــه شــعر مصــنوع ومطبــوع، وٕان كــان الشــعر أقــل ســتورالملحدين". وكــان شــاعرًا كثيــر الشــ

  )6( أدواته.
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وقــد حرصــنا أن يصــدر مشــكًال شــكًال تامــًا، فوقعــت بعــض األخطــاء المطبعيــة. وقــد فرغنــا مــن أعــداده فــي 
  طبعة جديدة، ستظهر قريبا إن شاء اهللا.
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فالروايــات التــي وصــلتنا تجمــع، كمــا أشــرنا ســابقًا، علــى أن الزبيــدي كــان مــن األئمــة فــي 

اللغة والنحو، وأنه قد اختصر كتاب "العين" للخليل بن أحمد اختصارًا حسنًا. ويــذهب صــاحب 

ين" للخليــل معــدوم النظيــر والمثيــل. وربمــا كــان مــن مطمح األنفس إلى القول: إنَّ اختصار "الع

المفيد أن نتوقف عنــد مــا أثيــر حــول: "الغلــط الــذي وقــع فــي كتــاب العــين"، ومــا قصــده الزبيــدي 

في مختصــره، إذ اعتبــر مجــرد االعتــراض علــى الخليــل بــن أحمــد تهمــة شــنعاء توجــه إليــه، ولــم 

لعــين، إنَّمــا يعتــرض علــى الخليــل بــن يــدر فــي خلــده أنــه فــي اســتدراك الغلــط الواقــع فــي كتــاب ا

أحمــــد أو يخطئــــه. فهــــذا الزبيــــدي يخاطــــب بعــــض إخوانــــه برســــالة يوردهــــا القفطــــي فــــي قائمــــة 

، ومنها مــا أورده الســيوطي: "قــال أبــو بكــر محمــد )1(مؤلفاته، بعنوان: رسالة "االنتصار للخليل"

الغلــط الواقــع فــي  اســتدراك-بــن حســن الزبيــدي اللغــوي، مؤلــف مختصــر العــين فــي أول كتابــه 

  وهو مجلَّد لطيف، يخاطب بعض أخوانه: -كتاب العين

"وصـــل إلينـــا أيَّـــدك اهللا كتاُبـــك، تـــذكر فيـــه مـــا أولـــع بـــه قـــوٌم مـــن َضـــَعَفة أهـــل النظـــر مـــن 

التحامل علينا، والتسرع بالقول فينا، بما نســبوه إلينــا مــن االعتــراض علــى الخليــل بــن أحمــد فــي 

مــن ُفُصــوله، وقلــت: إنهــم قــد اســتمالوا جماعــة مــن الحشــوية إلــى  كتابه، والتخطئــة لــه فــي كثيــر

مذهبهم، وعدلوا بهم إلى مقالتهم بما لبَُّسوا بــه، وشــنَّعوا القــول فيــه"... إلــى أن يقــول: " أَو لــيس 

مــن العجــب العجيــب، والنــادر الغريــب أن يتــوهَّم علينــا َمــْن بــه ُمْســَكة مــن َنَظــر، أو َرَمــق مــن 

ل فـــي شـــيء مـــن نظـــره، واالعتـــراض عليـــه فيمـــا َدقَّ أو َجـــّل مـــن مذهبـــه، َفْهـــم، تخطئـــة الخليـــ

والخليل بن أحمد أوَحُد العصــر، وقريــُع الــدهر، وجهبــذ األمــة وأســتاذ أهــل الفطنــة، الــذي لــم ُيــَر 

ــدَّ أطنابــه، وســبَّب ِعَللــه،َوَفَتَق  ــدنيا عديلــه، وهــو الــذي بســط النحــَو، وَم نظيــره، وال ُعــِرف فــي ال

الحجاج فيه، حتى بلغ أقصــى حــدوده، وانتهــى إلــى أبعــد غاياتــه، ثــم لــم يــرَض  معانيه، وأوضح

أن يؤّلف فيه حرفًا أو َيْرُسَم منه رسمًا، نزاهة بنفسه، َوَترفُّعــًا بقــدره، إذ كــان قــد تقــدَّم إلــى القــول 

تفــى فــي عليه والتأليف فيه، فكره أن يكون لمن تقدَّمــه تاليــًا، وعلــى نظــر َمــْن َســَبَقُه محتــذيًا، واك

ذلــك بمــا أوحــى إلــى ســيبويه مــن علمــه، ولقَّنــه مــن دقــائق نظــره، ونتــائج فكــره ولطــائف حكمتــه، 

فحمل سيبويه ذلك عنــه وتقلَّــده، وألَّــف فيــه الكتــاب الــذي أعجــز مــن تقــدَّم فيــه، كمــا امتنــع علــى 

  )2( َمْن تأخَّر بعده...."
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لخليـــل وٕالـــى " الكتـــاب" ونحـــن فـــي هـــذه اإلشـــارة إلـــى موقـــف الزبيـــدي مـــن كتـــاب "العـــين" ل

لســيبويه، نريــد أن نبــين إلــى أن العــالم الكبيــر واإلمــام فــي اللغــة والنحــو والشــاعر واألديــب هــو 

ــداة، ومــن هــم قريبــون مــنهم فــي  الــذي انبــرى إلــى تيســير العربيــة، لجعلهــا ســائغة ســهلة أمــام الشُّ

اه "الواضــح"، ووضــع كتابــًا الحياة العامة، لحاجتهم إلــى تثقيــف القلــم واللســان، فوضــع كتابــًا ســمَّ 

آخر حرص فيه على سالمة العربية في األندلس نطقــًا وداللــة وســماه "لحــن العامــة". لقــد اتجــه 

الزبيــدي إلـــى معالجــة قضـــايا العربيــة التـــي تهــمُّ عامـــة النــاس وجمـــاهير المثقفــين، وقـــد اختلـــف 

ة، لغًة ونحــوًا وبــين مــا منهجه تبعًا الختالف الهدف. فقد ميَّز بين ما هو ضروري للحياة العام

  هو خاص بالعلماء والمتخصصين.

فقد أدرك أئمة النحاة، ال سيما في القرن الرابع الهجري، في المشرق العربــي كمــا هــو فــي 

المغـــرب العربـــي واألنـــدلس، أن هنـــاك اختالفـــًا جوهريـــًا بـــين مـــنهج يهـــدف إلـــى دراســـة جزئيـــات 

تعلــيم اللغــة للناشــئين والــراغبين فــي تعلمهــا.  النحو ودقائق اللغة، وبين منهج يهدف إلــى تيســير

ونحــن نلمــس، مــثًال، هــذا الفــرق واضــحًا، بــين مــنهج كتــاب " الِّلَمــع" البــن جنــّي، حيــث يقتصــر 

علــى عــرض األبــواب النحويــة وقضــاياه الظــاهرة والمعروفــة، وبــين كتابــه "الخصــائص"، حيــث 

حــــال فيمــــا يتعلــــق بمــــنهج كتــــاب يعــــرض آراءه النحويــــة، ومــــا يقــــوده إليــــه االجتهــــاد. وكــــذلك ال

"الواضح" للزبيدي وبين المنهج الذي اتبعــه فــي كتابــه "األبنيــة" وكتابــه مختصــر "العــين" للخليــل 

  بن أحمد.

لقد تميز القرن الرابع الهجري في المشرق العربي كما هو في المغــرب واألنــدلس، بظهــور 

ــــ ــــة نحــــوًا ولغــــًة، كمــــا تميَّ ــــيم العربي ز فــــي الوقــــت نفســــه بظهــــور المصــــنفات الموجهــــة إلــــى تعل

  المصنفات العلمية التي تبحث في دقائق النحو ووجوه اللغة..

فاإلمـــام أبـــو محمـــد بـــن حـــزم مـــثًال فـــي أوائـــل القـــرن الخـــامس الهجـــري، يحـــلُّ اللغـــة مكانـــة 

ســامية فــي حيــاة األمــة، إذ يقــول: "ُيفيــد لغــة األمــة وعلوَمهــا وأخباَرهــا، قــوُة دولتهــا ونشــاُط أهلهــا 

ـــراغُ  ـــذلِّ وَف ـــيهم عـــدوُّهم، واشـــتغلوا بـــالخوف والحاجـــة وال ـــُتهم، وغلـــب عل ـــْت دول ـــْن َتلَف هم. وأمـــا َم

وخدمــة أعــدائهم، فمضــمون مــنهم مــوُت الخــواطر، وربمــا كــان ذلــك ســببًا لــذهاب لغــتهم ونســيان 

  )1( أنسابهم وأخبارهم وبيور علمهم.
                                                 

  .32ص 1انظر: ابن حزم، األحكام، ج)  1(
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الفقهاء. يقــول: "ففــرض ويخّص ابن حزم أيضًا "النحو" مكانة مهمة في تكوين األئمة من 

صــلى اهللا -وعن النبــي   -عز وجل-على الفقيه أن يكون عالمًا بلسان العرب، ليفهم عن اهللا 

، ويكون عالمًا بالنحو الذي هو: ترتيب العرب لكالمهــم الــذي نــزل بــه القــرآن، وبــه –عليه وسلم

  )1( يفهم معاني الكالم التي يعبَّر عنها باختالف الحركات وبناء األلفاظ.

لقــد كــان التمييــز واضــحًا، منــذ القــرن الرابــع الهجــري بــين النحــو مــن حيــث هــو علــم ووجــه 

فاضــل مــن أبــواب المعرفــة، وبــين النحــو مــن حيــث هــو ضــرورة لتقــويم القلــم واللســان، ووســيلة 

لقــراءة الكتــب المجموعــة فــي العلــوم وفهمهــا. فهــذا اإلمــام ابــن حــزم أيضــًا يقــول: "واللغــة هــي 

ها عن المعــاني، فيقتضــي مــن علــم النحــو كــلُّ مــا يتصــرف فــي مخاطبــات النــاس، ألفاظ يعبَّر ب

وأقــلُّ مــا ُيجــزئ مــن النحــو … وكتبهم المؤلفــة، ويقتضــي مــن اللغــة المســتعمُل، الكثيــر التصــرف

وأما الغرض من هذا العلم فهي المخاطبة، وما بــالمرء حاجــة إليــه …. كتاب "الواضح" للزبيدي

فــي العلــوم فقــط. فمــن يزيــُد فــي هــذا العلــم إلــى أحكــام كتــاب ســيبويه  في قراءة الكتب المجموعة

  .  )2(…"فحسن

ونحــن نـــولي رأي اإلمـــام ابـــن حــزم، فـــي كتـــاب "الواضـــح" أهميــة خاصـــة. فقـــد ُوِلـــد اإلمـــام 

الفقيــه صــاحب المحلَّـــى والِفَصــل واألحكـــام، واألديــُب صــاحب طـــوق الحمامــة، وكتاب:"مـــداواة 

ـــَد  فـــي قرطبـــة ســـنة النفـــوس" والشـــاعر الملهـــم، أه هــــ، أي بعـــد وفـــاة 384ميـــة خاصـــة، فقـــد ُوِل

الزبيــدي بخمــس ســنوات. وأشــاد بكتــاب "الواضــح" للزبيــدي وبقيمتــه التَّعليميــة ومــا يقتضــيه كثــرة 

  االستعمال للتعبير عن حاجات الحياة العامة. 

" وقــراءة اتجه الزبيدي في كتابه "الواضح" اتجاها عمليًا لكل ما يفيد في "مخاطبات النــاس

"كتــبهم المؤلفــة"، فاســتعان لتوضــيح القواعــد النحويــة بــإيراد األمثلــة الســهلة الشــائعة االســتعمال، 

القريبـــة مـــن الحيـــاة اليوميـــة، وبيئـــة المـــتعلم، مثـــال ذلـــك: "كـــان زيـــد عنـــدنا، وأمســـى أبـــوك فـــي 

حــظ أنــه قــد الــخ.  ونال…المسجد، وما أظرَف القوَم. وما أجمــَل الــرجلين، مــا أحســَن إســراَج زيــدٍ 

تجنــب فــي كتابــه هــذا االستشــهاد بالشــعر وبــالقرآن الكــريم وفصــيح الكــالم، واقتصــر علــى إيــراد 

بعــض الشــواهد الشــعرية فــي "بــاب وجــوه القــوافي فــي اإلنشــاد والحــداء" هــذا مــع العلــم أن هــذا 

البــــاب ال يخــــصُّ قواعــــد النحــــو وٕانمــــا يخــــصُّ الشــــعر وأوزانــــه. وقــــد خــــرج الزبيــــدي فــــي كتابــــه 

                                                 
  .193ص 2ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، ج)  1(
  .64انظر: ابن حزم، مراتب العلوم (رسائل ابن حزم المجموعة األولى) ص)  2(
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اضح"، من حيــث االستشــهاد، علــى نهــج النحــاة الســابقين مثــل: إبــن جنــي فــي كتابــه "الّلمــع" "الو 

  والزجاجي في كتابه "الجمل".

وربما كان من الضروري من أجل فهم مــنهج الزبيــدي التعليمــي فــي كتابــه "الواضــح"، أن  

 ننظــــر فــــي موقفــــه مــــن االستشــــهاد فــــي كتابــــه "لحــــن العامــــة". فقــــد عنــــي فــــي "لحــــن العامــــة"

باالستشهاد باآليات القرآنية، فأورد منهــا حــوالي ســت عشــرة آيــة، وباالستشــهاد بالحــديث النبــوي 

واألثــر فــي حــوالي أربعــة وثالثــين موضــعًا، واستشــهد بحــوالي اثنــي عشــر مــثًال، وبحــوالي مئــة 

وثمانين بيتًا مــن الشــعر، وبحــوالي خمســة وأربعينــًا بيتــًا مــن الرجــز. وكــان مجمــوع أقــوال العامــة 

لتي تناولها الزبيدي فــي كتابــه هــذا، حــوالي أربــع مئــة واثنــين وســتين قــوًال، رتبــت حســب أوائلهــا ا

  )1(…"دون تمييز بين األصلي والمزيد

فالزبيدي في هذين الكتابين: "الواضح" و "لحــن العامــة" يتبــع، عــن قصــٍد ورويــة، منهجــين 

وســيلته لتيســير قواعــد النحــو مختلفــين بــاختالف األهــداف التــي ينبغــي تحقيقهــا. إنــه يميــز بــين 

وتســهيل تعلــم العربيــة، بتقريبهــا مــن بيئــة المــتعلم وشــؤون حياتــه اليوميــة، فــي كتابــه "الواضــح"، 

وبين حرصه على سالمة العربية، لفظًا ونقاًء فــي كتابــه "لحــن العامــة"، حيــث يستشــهد بفصــيح 

يثبــت صــحة قولــه. فاللغــة، الكالم من القرآن الكريم والحديث الشريف وأشــعار العــرب وأمثــالهم ل

  وأية لغة، هي نطقها ونظمها وٕاالَّ أصبحت لغة أخرى.

وممــا لــه داللتــه، أن الزبيــدي، لــم يلتــزم فــي كتابــه "الواضــح" مدرســة نحويــة معينــة، وهــو 
الذي ألف كتابًا في طبقات اللغويين والنحويين، وعلى الرغم من أنه ُعنــي أشــد العنايــة بـــ"كتاب 

يوخه مــن يعتبــر حجــًة فــي نحــو البصــريين، فقــد كــان يتبــع الــرأي الــذي ســيبويه"، وكــان مــن شــ
يجــده أقــرب إلــى تحقيــق أهدافــه لتيســير العربيــة وتســهيلها. فكــان يتبــع آراء البصــريين أحيانــًا، 
وأحيانًا أخرى يتبع رأي الكــوفيين، وقــد يجتهــد فــي التــرجيح، فيشــير بــين الفينــة واألخــرى إلــى مــا 

" إليــه. وقــد يكــون مــا يعتبــره "أحــبَّ إليــه" مخالفــًا لمــا يراه "قبيحًا" فــي االســتعم ال، ومــا هــو "أحــبُّ
  عليه جمهور البصريين.

أقـــام الزبيـــدي منهجـــه فـــي كتابـــه "الواضـــح" علـــى وحـــدة اللغـــة بنحوهـــا وصـــرفها ونطقهـــا،  
األســـس التـــي تشـــكِّل ثوابـــت اللغـــة، إذ إنَّ اإلخـــالل بـــأي منهـــا يـــؤدي إلـــى الخـــروج عـــن جـــوهر 

يرورة إلــى لغــٍة أخــرى. فقــد عــرض قواعــد النحــو مــن حيــث ارتباطهــا بــالمعنى، ومــن اللغــة، والســ

                                                 
  .1981لحن العامة، تحقيق الدكتور عبدالعزيز مطر، القاهرة،  انظر: الزبيدي،)  1(
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، وأوالهــا اهتمامــًا كبيــرًا، )1(حيــث عــدم الفصــل بينهــا وبــين اللغــة. وعــرض موضــوعات الصــرف
وُعنــي بصــوتيات اللغــة. ففــي بــاب تخفيــف الهمــزة مــثًال يقــول: "واعلــم أن مــن العــرب مــن يقلــب 

وأْخطيُت". ثم يعقب عليه بعبارة "وذلك قليل ال يقاس عليه". وتحــدَّث  الهمزة ياًء، فيقول: قِريتُ 
عن إدغام الحروف بعضها في بعض، واعتمد في ذلك ما جــاء فــي كتــاب ســيبويه. فــأوجز مــا 
أورد مــن مخــارج الحــروف وصــفاتها مــن الجهــر والهمــس والشــدة والرخــاء.. الــخ وعــالج أيضــًا 

حــدَّث عــن الــروي والوصــل والــردف والنفــاذ، متبعــًا فــي وت… وجــوه القــوافي فــي اإلنشــاد والحــداء
وممـــا تجـــدر مالحظتـــه أنـــه ســـاق عشـــرة شـــواهد مـــن الشـــواهد … ذلـــك مـــنهج الخليـــل بـــن أحمـــد

الشــعرية، علــى مســائل عروضــية تتعلــق بالقافيــة ونطــق العــرب بهــا فــي مختلــف لهجــاتهم، فــي 
  )2( حين أنه لم يورد سوى شاهٍد شعري واحد على بعض مسائل النحو.

ويــذهب الزبيــدي فــي منهجــه بعيــدًا فــي تبســيط القواعــد المعقــدة، واألمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، 

فقــد اعتبــر مــثًال "حبــذا" كلمــة واحــدة، وَأنَّ " ذا " جــزء مــن الكلمــة، بــل بمثابــة حــرف "البــاء" مــن 

كلمــــة "ضــــرب". فيقــــول فــــي إعــــراب "حبــــذا": "وأمــــا حبَّــــذا، فمعناهــــا المــــدُح، وأصــــلها: َحــــبَّ ذا 

: فعــٌل مــاٍض. وذا: اســم الُمَشــاُر إليــه. ثــم كثــر اســتعمالها حتــى صــار َحــبَّ وذا ال شــيُء. فحــبَّ

كلمة واحدة، وصارت "ذا" كالباء من "َضَرب"، فارتفع ما بعــدها مــن األســماء بهــا. تقــول: َحبَّــذا 

ـــذا الـــرَّجالن. وحبـــذا المـــرأُة. وزعـــم قـــوم  ـــذا. وكـــذلك: َحبَّ ـــٌع بحبَّ أن عبـــداهللا عبـــُداهللا. فعبـــداهللا: رف

  )3(ابتداء، وحّبذا خبره. والذي قدمُت أحبُّ إلي." 

وهــــذا شــــأن الزبيــــدي فــــي واضــــحه، فــــي التيســــير وتســــهيل المعقــــد، وقــــد يشــــير إلــــى رأي 

  اآلخرين، وكثيرًا ما يختم بعبارة "والذي قدمُت أحبُّ إلي".

ا جــاء وقد يذهب بعيدًا في تحدي ما اصطلح عليه في بعض قواعد النحو، مثال ذلــك، مــ

  في "باب الحروف التي ترفع ما بعدها من األسماء واألخبار"،

وهي: "إنَّما وكأنَّما ولعلَّما وليتما َوَبْيَنما وَبْينــا وٕاْذ وٕاذا وكيــف ومتــى وأيــن وهــل وبــل وحيــُث 

وكأْن ولكِن الخفيفة النــون". فهــذه الحــروف يرتفــع مــا بعــدها مــن األســماء باالبتــداء. تقــول: إنَّمــا 

                                                 
الصـــرف ميـــزان العربيــــة، وقـــد يؤخــــذ جـــزء كبيـــر مــــن اللغـــة بالقيــــاس، وال يوصـــل إلـــى ذلــــك إال عـــن طريــــق )  1(

التصــــريف، وأنــــه ال يوصــــل إلــــى معرفــــة االشــــتقاق إال بــــه. انظــــر: ابــــن ُعصــــفور اإلشــــبيلي، "الممتــــع فــــي 
  .33-27ص 1ور فخر الدين قباوة، بيروت/ جالتصريف"، تحقيق الدكت

-هـــ 1407انظــر: عبدالقــدوس األنصــاري، مــع كتــاب الواضــح ألبــي بكــر الزبيــدي اإلشــبيلي النحــوي، بريــدة، ) 2(
   .41م / ص1987
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لـــٌق. إنَّمـــا تأكيـــد َوِصـــَلٌة للكـــالم، وزيـــٌد ابتـــداٌء، ومنطلـــٌق خبـــر االبتـــداء. وكـــذلك: "إنمـــا زيـــٌد منط

  أخواك أخوانًا. أخواك ابتداء، وأخوانا خبٌر االبتداء.

ولعلَّمـــا حـــرف توقـــع، وليتمـــا حـــرف تمـــٍن، ومـــا بعـــدها مرفـــوع … وكأنمـــا حـــرف تشـــبيه….

… و "ليتمــا" حـــرف… و "لعّلمــا" حـــرف …فيشـــير إلــى أن "كأنمـــا" حــرف )1( باالبتــداء والخبــر.

مخالفــًا فــي ذلــك مــا ذهــب إليــه جمهــور النحــاة.  ويســتعمل الزبيــدي مصــطلح "الجمــع" وأحيانــًا 

"الجميــع" بمعنــى واحــٍد، ويســّمى جمعــي المــذكر الســالم والمؤنــث الســالم، باســم "جمــع الســالمة"، 

ــالمة هــو الــذي َيْســَلم فيــه بنــاء الواحــد، فت كــون حروفــه فــي الجمــع علــى مــا فيقــول: "وجمــُع السَّ

كانت عليه في الواحد، في حركاتها وسكونها، كقولك في الجمــع الــذي علــى حــدِّ التثنيــة: مســلم 

… ومســلمون، وصــالح وصــالحون، إال مــا فــي األســماء مــن زيــادة الــواو والنــون بعــد تمــام االســم

ولـــــك: ُمْســـــلمة ونظيـــــر هـــــذا الجمـــــع جمـــــع المؤنـــــث الـــــذي يكـــــون بـــــاأللف والتـــــاء الزَّائـــــدتين، كق

ومســلمات، وقائمــة، وقائمــات.. واعلــم أن هــذا الجمــع رفعــه بضــمِّ التــاء َوخْفُضــُه ونصــبه بكســر 

  )2(…"التاء

ويســهِّل الزبيــدي تعريــف قواعــد النحــو، ويقربهــا إلــى أذهــان الناشــئة. فاألفعــاُل عنــده علــى 

ـــت، وهــي مفتوحـــة األوا خــر أبـــدًا، ثالثــة أضــرب: ضـــرٌب منهــا أفعـــال ماضــية قـــد ذهبــت وتقضَّ

ــــلَ  ــــَرَج وَدَخ ــــك: َخ ــــك: يخــــرج … كقول ــــع بعــــد، كقول ــــم تق ــــاني مســــتقبلة، منتظــــرة، ل والضــــرب الث

والضرب الثالث أفعال واقعة في الوقت الذي أنت فيــه، لــم تَــنَقض وال انقطعــت بعــُد، … ويدخل

ن وهذه األفعــال تســمى الدائمــة. وال تخلــو هــذه الدائمــة وال المســتقبلة مــ… كقولك: يصلِّى ويأكلُ 

  )3( وهي مرفوعة األواخر أبدًا، ما لم يعمل فيها عامٌل بنصٍب أو جزم.…. الزوائد األربع

ويطلــق علــى مــا يســميه النحويــون "نائــب الفاعــل"، أنــه مفعــول بــه مرفــوع، لفعــل لــم يــذكر 

فاعله، فقولنا: "ُضِرب زيد". ُضِرَب فعٌل ماٍض. وزيٌد" مرفــوع ألنــه مفعــول لــم ُيســمَّ فاعلــه. فقــام 

ولنقــل مثــل … وقــام مقــام الفاعــل… م الفاعــل، إذ مــن الواضــح أنَّ "الضــرب" قــد وقــع عليــهمقــا

ذلك في :ُكِســر الزجــاج". فالزجــاج قــد وقــع عليــه فعــل الكســر، وهــو مرفــوع ألنــه مفعــول لــم ُيَســمَّ 

ـــه ـــمَّ … فاعل ـــم ُيَس ـــٌد مفعـــول ل ـــُيْكَرم: فعـــل مســـتقَبٌل. وزي ـــُيْكَرُم زيـــد. َس ـــة "َس ويعـــرب الزبيـــدي جمل

                                                 
   .65انظر: الزبيدي، الواضح، ص) 1(
  .87الزبيدي، الواضح، س)  2(
  .39الزبيدي، الواضح، ص)  3(
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فإنه يعتبر أيضًا "َسُيكرم" كلمة واحدة، وال يتحــدث عــن الســين وال عــن أثرهــا فــي زمــن … علهفا

  إلخ… الفعل

ويســتعمل مصــطلح …. ويســتعمل الزبيــدي مصــطلح "الخفــض" بــدًال مــن مصــطلح "الجــر"

  )1(…"الكناية" و "األسماء المكنيات" بدًال من مصطلح "الضمير والضمائر"

حـــــاة "التوكيـــــد"، فـــــي بـــــابي "نعـــــوت اإلحاطـــــة" و "نعـــــوت ويجعـــــل الزبيـــــدي مـــــا يســـــميه الن

، ويعـــرِّف األفعـــال الماضـــية أنهـــا مفتوحـــة األواخـــر، غيـــر معربـــة، كقولـــك: َمـــرَّ )2(التخصـــيص"

فاألفعــال فــي نظــره، أفعــال ُمْعَربــة وغيــر معربــه، بــدًال مــن تســميتها: "أفعــال  )3(…وخــرج وانطلــق

"التمييــز" مصــطلح "التفســير"، وهــو فــي ذلــك ويســمي مــا يطلــق عليــه النحــاة … ُمعربــة ومبنيــة"

كلــه يهــدف إلــى تقريــب معــاني هــذه المصــطلحات النحويــة إلــى أذهــان المتعلمــين، مثــال ذلــك، 

قولـــــه : "ألنـــــك حـــــين ُقْلـــــت: هـــــؤالء أَحـــــَد َعَشـــــَر. لـــــم ُيْعـــــرف مـــــا هـــــذا المعـــــدود، حتـــــى ُقلـــــت: 

" بــــدًال مــــن مصــــطلح . وُيــــْؤثر الزبيــــدي اســــتعمال مصــــطلح "الخفــــض)4(رجًال.ففســــرت المعــــدود

ــــع المرحــــوم الشــــيخ عبدالقــــدوس األنصــــاري.… "الجــــر" ــــه مــــع  )5( ويتتب ــــدي فــــي كتاب آراء الزبي

  "الواضح" تقريظًا ونقدًا وتحليًال.

بأســلوب الزبيــدي ووضــوحه فــي التعريــف بالقواعــد النحويــة  -ويشيد األنصاري، رحمه، اهللا

األســماء المبهمــة"، فيقــول: "فهــذا  في كثير من أبــواب "الواضــح"، إذ يتحــدث عــن "بــاب تصــغير

البحث الذي ال يخلو من تعقيــد، بســطه المؤلــف بجمــال بيانــه وقدرتــه فــي اللغــة العربيــة، بحيــث 

                                                 
  .51، ص46انظر: الزبيدي، الواضح، ص)  1(
  ,55، ص54انظر: الزبيدي. الواضح، ص)  2(
  .67انظر الزبيدي، الواضح، ص)  3(
  .144، 143، 100انظر الزبيدي، ص)  4(
وٕان الواجب يقضي بأن أنوِّه بالعمل اللغوي الذي كتبه العالمة الفقيه اإلمام اللغــوي المرحــوم الشــيخ عبــد )  5(

األنصـــاري، أحـــد أبنـــاء المدينـــة المنـــورة، احتفـــاًء بنشـــر كتـــاب : "الواضـــح" ألبـــي بكـــر الزبيـــدي  القـــدوس

اإلشـــبيلي. فقـــدم بحثـــًا لغويـــًا قيمـــًا، جمـــع فيـــه مالحظاتـــه وتعليقاتـــه وعقَّـــب عليهـــا وشـــرحها، وتركهـــا فـــي 

عودية، مخطوطــة صــغيرة، قــام بنشــرها نــادي القصــيم األدبــي فــي بريــدة، مشــاركة مــع مجلــة المنهــل الســ

  م، إحياء لذكراه، تحت عنوان:1987 -هـ1407
عـــرض ونقـــد وتحليـــل بقلـــم عبدالقـــدوس …..مـــع كتـــاب "الواضـــح" ألبـــي بكـــر الزبيـــدي اإلشـــبيلي النحـــوي،

األنصــاري. وصـــدَّره رئـــيس نـــادي القصــيم بكلمـــة. وقـــدَّم لـــه العالمـــة المحقــق األســـتاذ أحمـــد عبـــد الغفـــور 
ــًاَ◌ علــى التعليــق"  األســتاذ الــدكتور عبــداهللا درويــش عميــد كليــة العلــوم فــي جامعــة عطــار، وكتــب "تعليق

  القاهرة سابقًا.
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فـــاق كـــلَّ مـــا كتبـــه وخطـــط لـــه وتوخـــاه العلمـــاء المحـــدثون مـــن تبســـيط القواعـــد للناشـــئين وشـــداة 

  )1(…النحو

، فيقــول: "عقــد المؤلــف أحــد علــى "بــاب الصــفات" مــثالً  -رحمــه اهللا –ويعلِّــق األنصــاري 

األبواب الواسعة في تبيان الصفات مما كان على وزن: َفاِعــل أو ُمْفِعــل، وممــا كــان علــى وزن 

َفُعــول بمعنــى َفاِعــل أو َمْفُعــول. وممــا كــان علــى وزن ِمْفِعيــل أو ِمْفَعــال، وممــا كــان علــى وزن 

ممتــازًا بالشــمول وغايــة اإليضــاح، فــي  َفِعيــل بمعنــى َمْفُعــول. وقــد قــدَّم لطالبــه وقرائــه (مفصــًال)

األحكام التي أعطاها لكل واحــدة مــن هــذه الصــفات، مبينــًا وشــارحًا شــرحًا يــدخل إلــى األذهــان، 

بـــدون اســـتئذان، فـــي األســـباب والبواعـــث اللغويـــة التـــي أعطـــت كـــل وزن بـــأي معنـــى مـــن تلـــك 

 -رحمــه اهللا –األنصــاري وكثيــرًا مــا يــدعم …". المعاني حكمه في إلحاق هاء التأنيــث بــه أو ال

  أحكامه بإيراد نصوص كاملة من كتاب "الواضح"، إذ يقول مثًال، معلقًا على هذا الباب:

"ونحــن لجمــال أســلوبه وشــفوفه نــورد لــك نصــوص ذلــك البــاب، لتحــيط علمــًا بمــدى عمــق 

علم الزبيدي في اللغة العربية، ومدى قــوة بيانــه مــع بســاطته وســطوع تحليالتــه وشــمول شــروحه 

الــخ." ويــورد مــن "بــاب التــذكير …دقــة آرائــه وٕاحاطتــه بــتعلم النحــو ومشــاكله ومشــكالته وُعَقــِدهو 

والتأنيــث"، مــا أشــار إليــه الزبيــدي تحــت عنــوان "بــاب منــه آخــر:" اعلــم أن كــل اســم كــان علــى 

  )2(…."َفاِعل أو ُمْفِعل، مما ينفرد به المؤنَّث، فإنه يكون بغير هاء، نحو: امرأة َحاِمل وَطاِهر

ويعّقب األنصاري على هذا النّص بقوله: "وبعد، فقد لمست مما قرأته أيضــًا، كيــف يكــون 

قدرة المتبحِّر في العلــم الــذي أوتــي قســطًا كبيــرًا مــن القــدرة البيانيــة علــى تبســيط القواعــد، وجعــل 

معقــدها واضــحًا، وتقريبهــا علــى طــرف التمــام، كمــا يقولــون،  لمــن يطلبــون معرفتهــا، مــن أيســر 

  . )3( ل وأوضح التعبيرات..."السب

وخالصة القــول: فقــد نظــر الزبيــدي فــي كتابــه "الواضــح" إلــى أن اللغــة وحــدة واحــدة، وأنهــا 

ال يمكن أن تفصل عن النحو والصــرف واالشــتقاق وصــوتيات اللغــة وتجويــد نطقهــا بــل وفقههــا 

ر، فــي جميــع أيضًا. فوضع كتابه هذا لغايــات تعليميــة، وســلك بــه ســبيل الســهولة واليســر. ونظــ

األحوال، إلى قواعد العربية من حيث ارتباطها بالمعنى، فلم يلتزم بمدرســة نحويــة بعينهــا، وهــو 

العالم النحوي صاحب "طبقات النحويين... "والمختصر" للخليل ، فعني بإيراد األمثلــة الشــائعة 
                                                 

  .82األنصاري، مع الواضح، ص)  1(
   .225-224انظر: الزبيدي، الواضح، ص) 2(
  .85انظر: األنصاري، مع الواضح، ص)  3(
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وجعلهــا ســهلًة  االســتعمال، لتوضــيح قواعــد العربيــة وتقريبهــا مــن أفهــام الشــداة وعامــة المثقفــين،

  سائغًة بين أيدي الدارسين...

إنَّ ألــف عــام تقريبــًا تفصــل بيننــا وبــين الزبيــدي اإلشــبيلي صــاحب كتــاب "الواضــح"، ومــا  

زلنــا نجــد أصــداء تقــويم اإلمــام الفقيــه ابــن حــزم األندلســي لكتــاب "الواضــح" فــي القــرن الخــامس 

ين فــي الوقــت الحاضــر، فــي القــرن الهجــري، تتجــاوب وآراء كثيــٍر مــن البــاحثين وأعــالم اللغــوي

  الخامس عشر للهجرة... 

إن نظرة شاملة على التآليف النحوية التي وصلت إلينا عبر هذه القرون، تبين لنــا أن جميــع 

هــذه المصــنفات يمكــن أن تصــنف فــي مســربين رئيســيين: يمثــل أحــدهما المصــنفات المتعمقــة فــي 

آلخــر، المؤلفــات التــي وضــعها أئمــة النحــو، دقــائق النحــو وفــي فقهــه وفلســفته، ويمثــل المســرب ا

  تجاوبًا مع األهداف األساسية، التي من أجلها وضع هذا العلم في مجال تقويم القلم واللسان... 

ــــرين فــــي نحوهــــا وصــــرفها ولســــانياتها، هــــم  ونخلــــص إلــــى القــــول: إنَّ أئمــــة اللغــــة والمتبحِّ

فــــي النحــــو فــــي القــــرن الثــــاني القــــادرون وحــــدهم علــــى تيســــيرها. لقــــد وضــــع ســــيبويه "الكتــــاب" 

الهجـــري، مســـتوعبًا آراء شـــيخه "الخليـــل بـــن أحمـــد". وأجمـــع القـــدماء والمحـــدثون علـــى اعتبـــار 

"الكتــــاب" إمــــام النحــــو، وبقــــي المصــــدر األســــاس لنحــــو العربيــــة عبــــر القــــرون، حتــــى العصــــر 

الحاضـــر. وظهــــر علمــــاء أفــــذاذ وقفــــوا حيــــاتهم علـــى البحــــث فــــي دقائقــــه... وٕالــــى جانــــب هــــذا 

لمسار، نجد أنفسنا في القرن الرابع الهجري، عصر االزدهار العلمي في جميع مجاالتــه، فــي ا

المشــرق كمــا هــو فــي المغــرب واألنــدلس، أمــام مســاٍر يأخــذ علــى عاتقــه تيســير النحــو وتســهيل 

هـــ) كتــاب "الجمــل 379تعلمه، ومن أهمهــا إلــى جانــب كتــاب "الواضــح" للزبيــدي (المتــوفى ســنة 

هـــ) وكـــذلك 340القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزّجــاجي  (المتــوفى ســنة فــي النحــو" ألبــي 

  هـ).392كتاب "الّلمع في العربية" ألبي الفتح عثمان بـن جني (المتوفى سنة 

وال شــك أن آخــرين غيــرهم قــد ســلكوا هــذا المســار فــي القــرن الثالــث الهجــري وبدايــة القــرن 

، الــذي تــذكر )1( بشــار األنبــاري النحــوي الرابــع الهجــري، مثــل أبــي بكــر محمــد بــن القاســم بــن

ــح فــي النحــو"، وأثنــى عليــه النــديم فــي كتــاب  الروايات فــي قائمــة كتبــه التــي ألفهــا كتــاب "الموضَّ

                                                 
ره النــديم صــاحب كتــاب هـــ، ذكــ328أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار األنباري من أهل األنبــار تــوفي ســنة   )1(

هـ) وأثنى عيه. وأورد قائمة من كتبه، ومنها كتاب "الواضــح فــي النحــو" انظــر: 380الفهرست (المتوفى سنة 
. وقــد عــده الزبيــدي مــن أعــالم الطبقــة السادســة مــن النحــويين الكــوفيين 82-81النــديم، كتــاب الفهرســت، ص

    .172-171ن، صأصحاب ثعلب، انظر: الزبيدي، طبقات النحويين واللغويي
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، وأن مؤلفــه أبــا بكــر يضــرب بــه المثــل فــي )1(الفهرست، قائًال "كتــاب الواضــح فــي النحــو كبيــر"

أن أئمــــة اللغــــة والنحــــو واألدب حضــــور البديهــــة. وممــــا تجــــدر مالحظتــــه كمــــا أشــــرنا ســــابقًا، 

والتفسير، هــم الــذين يتصــدون لتيســير النحــو وتقريبــه مــن إفهــام الناشــئة ومــن هــم قريبــون مــنهم. 

ــح فــي النحــو" أو "الواضــح فــي النحــو"  فأبو بكــر ابــن األنبــاري البغــدادي صــاحب كتــاب "الموضَّ

اب األضــداد فــي هــو نفســه صــاحب "كتــاب المشــكل فــي معــاني القــرآن"  الــذي لــم يتمــه، "وكتــ

النحــو"... و"كتــاب الكــافي فــي النحــو" و"كتــاب المقصــور والممــدود" و"كتــاب غريــب الحــديث" 

  .)2(الذي لم يتمه... إلى جانب عمله عدة دواوين من أشعار العرب الفحول

إن هــذا التــراث اللغــوي الخصــب، الــذي لــم يصــلنا إال أقلــه، يشــكل مصــدرًا مهمــًا ومنطلقــًا 

ســير العربيــة، وجعلهــا ســهلة ســائغة ذائعــة االنتشــار، تواكــب العصــر وتســتوعب علميــًا قويمــًا لتي

جميــع العلــوم واآلداب والفنــون وحصــيلة مــا وصــلت إليــه الحضــارة اإلنســانية، فــي خضــم هــذه 

الثــورة المعرفيــة المتســارعة التــي تجتــاح العــالم مــن حولنــا. فالعربيــة شــأنها شــأن جميــع اللغــات 

وضــوع دراســات لغويــة وعلميــة ونفســية واجتماعيــة ولســانية، تــوفِّر الحية، تحتاج إلى أن تكون م

لهــا أســباب النمــاء واالزدهــار. فالجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي مــدعوة للقيــام بهــذا الواجــب 

العلمـــي واللغـــوي والقـــومي، بتـــوفير المختبـــرات اللغويـــة واألجهـــزة الحاســـوبية والبـــاحثين اللغـــويين 

  ما تفعله األمم المتقدمة. والعلميين المتخصصين على غرار

فالعربية تعاني من مشكالت ذاتيــة فــي "الرســم" و"النحــو" والشَّــكل واســتيعاب المصــطلحات 
فــي جميـــع مجــاالت العلـــوم والفنــون والتقنيـــات الحديثـــة، وٕان التجديــد والتيســـر فــي إطـــار النمـــو 

ورة حتميــة مــن الذاتي الذي ال يمس ثوابت اللغة، في قواعد نظمها وصرفها ونطقها، بات ضــر 
)، والهــاتف تأجــل االنتقــال إلــى مرحلــة بنــاء األجهــزة الحاســوبية وشــبكة االتصــاالت (االنترنيــ

المحمــول، والتقنيـــات الحديثـــة فـــي خضـــم الثـــورة المعرفيــة التـــي تجتـــاح العـــالم منـــذ نهايـــة القـــرن 
غــة العشــرين وأوائــل القــرن الحــادي والعشــرين، وذلــك أن تبنــى هــذه األجهــزة وفــق خصــائص الل

العربية، بدًال من تطويعها َوَليِّ عنقهــا، كمــا هــو الحــال فــي الوقــت الحاضــر، لــتالئم االســتعمال 

                                                 
ــح فــي   )1( جــاء فــي الروايــة التــي بــين أيــدينا، فــي كتــاب الفهرســت للنــديم،  ذكــر كتــاب األنبــاري بعنــوان: "الموضَّ

النحو" وكذلك بعنوان: "الواضح في النحو" وربما أن الزبيدي األندلسي الذي عدَّ أبا بكر األنبــاري مــن أعــالم 
اب ثعلــب، قــد تــأثر بكتابــه "الواضــح فــي النحــو"، هــذا مــع العلــم الطبقة السادسة من النحــويين الكــوفيين أصــح

  أن كتاب األنباري لم يصل إلينا.
  .82-81انظر: النديم، كتاب الفهرست، ص )2(
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فـــي هـــذه األجهـــزة والتقنيـــات الحديثـــة التـــي بنيـــت مـــن حيـــث األســـاس، وفـــق خصـــائص لغـــات 
  أخرى. 

م، 2008إن مجمعنــا الدمشــقي، رائــد العربيـــة، قــد اســتوحي موضــوع مــؤتمره الســنوي لعــام 
: "التجديد اللغوي"، من أجواء التحــديات الذاتيــة التــي تواجههــا العربيــة نحــوًا وٕامــالء تحت عنوان

وبالغة ومعجمية، وما يتصل بمناهج التعليم وأســاليبه ومــا يتعلــق بالتقنيــات والترجمــة وصــناعة 
المصطلح". وٕان هذا كله وغيره من المعطيات، يضع األمة العربيــة فــي جميــع أقطارهــا ودولهــا 

السياســـية، أمـــام مســـؤوليتها التاريخيـــة، بـــااللتزام بسياســـة لغويـــة عربيـــة، تكـــون مركـــز  وكياناتهـــا
عنايــة المؤسســات الرســمية فــي أعلــى مســتوياتها التشــريعية والقضــائية والتنفيذيــة، وتجــد طريقهــا 
للتنفيــــذ الحاســــم فــــي المؤسســــات التعليميــــة والجامعيــــة ومراكــــز البحــــث العلمــــي ، وكــــذلك فــــي 

عيــة والثقافيــة واالقتصـــادية واإلعالميــة. إنهــا سياســـة لغويــة عربيــة، توجـــب المؤسســات االجتما
احتــرام لغــة األمــة وتحبيبهــا إلــى نفــوس أبنائهــا، وتنميــة االعتــزاز بهــا وذلــك بــالحرص، بمختلــف 
الوسائل، على سالمتها وحسن استعمالها وسعة ذيوعها وانتشارها. فالعربية الفصيحة هــي فكــر 

يتهــا، تتقــدم وتزدهــر بازدهــار األمــة، وتتراجــع بتراجعهــا، وٕان قـــوانين األمــة العربيــة وجــوهر هو 
تقــــدم األمــــم ونــــواميس الحيــــاة تقضــــي بأنــــه ال إبــــداع وال مشــــاركة أصــــيلة فــــي بنــــاء الحضــــارة 
العالميــة، وال ســيادة وال اســتقالل إال مــن خــالل العربيــة الفصــيحة (الســليمة)، لغــة األمــة علــى 

فهي لغة عالمية حيَّة منذ حوالي أربعة عشــر قرنــًا، وهــي لغــة  االمتداد الجغرافي وعبر القرون.
  خالدة بخلود القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وأسأله تعالى العون والتوفيق. 

  رئيس مجمع اللغة العربية األردني

  األستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة     
  هـ 1424رمضان سنة  20عمان في 
  م.2008أيلول سنة  20الموافـق 
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  المصادر والمراجع

  

أبـــو نصـــر الفـــتح بـــن محمـــد بـــن عبيـــداهللا بـــن خاقـــان بـــن عبـــداهللا القيســـي  –ابـــن خاقـــان  )1

م)، مطمـــح األنفـــس ومســـرح التـــأنس فـــي ملـــح أهـــل 1135 -هــــ529اإلشـــبيلي (ت ســـنة 

  م.1983 -هـ 1403األندلس، تحقيق محمد علي شوابكة بيروت ، 

محمــد بــن يوســف بــن نصــير األزدي (ت: ســنة أبــو الوليــد عبــداهللا بــن  –ابــن الفرضــي  )2

ـــرواة للعلـــم باألنـــدلس)، تحقيـــق د. 403 ـــاريخ علمـــاء األنـــدلس (تـــاريخ العلمـــاء وال هــــ)، ت

 م.1997 -هـ 1417روحية عبدالرحمن السويفي، بيروت، 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلســي، األحكــام فــي أصــول األحكــام،  –ابن حزم  )3

 ، القاهرة.، إشراف أحمد شاكر2-1ج

أبو محمد علي بن أحمــد بــن ســعيد األندلســي، التقريــب لحــد المنطــق، تحقيــق  -ابن حزم )4

 م.1959إحسان عباس، بيروت، 

أبـــو العبــــاس شـــمس الـــدين أحمــــد بـــن محمـــد بـــن أبــــي بكـــر بـــن خلكــــان          –ابـــن خلكـــان  )5

ر ، تحقيـــق الـــدكتو 8-1هــــ) ، وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، ج681 -هــــ 608(

 م.1977-هـ1397إحسان عباس، بيروت، 

هــــ)، الممتـــع فـــي التصـــريف، 669 -هــــ 597ابـــن عصـــفور اإلشـــبيلي ( –ابـــن عصـــفور  )6

 ، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، الطبعة الثالثة.2-1ج

عبدالقدوس، مع كتاب الواضح ألبــي بكــر الزبيــدي اإلشــبيلي المتــوفى ســنة  –األنصاري  )7

 -هــــ 1407كريم خليفـــة، عـــرض ونقـــد وتحليـــل، بريـــدة، هــــ، تحقيـــق الـــدكتور عبـــدال379

 م.1987

ـــــن محمـــــد بـــــن اســـــماعيل الثعـــــالبي النيســـــابوري           –الثعـــــالبي  )8 ـــــدالملك ب أبـــــو منصـــــور عب

 م.1979، بيروت،  4-1هـ)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ج429(ت: 

ي األندلســي  (ت: أبو محمد بن أبي َنْصر فتــوح بــن عبــداهللا األزدي الحميــد –الحميدي  )9

هــــ)، جـــذوة المقتـــبس فـــي ذكـــر والة األنـــدلس، تحقيـــق د. روحيـــة عبـــدالرحمن 488ســـنة 

 م.1997 -هـ 1417السويفي، بيروت، 
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عبــدالكريم، تيســير العربيــة بــين القــديم والحــديث، منشــورات مجمــع اللغــة العربيــة  -خليفــة )10

 م.1986 -هـ 1407األردني، عمان، 

هـ) ، كتاب الواضــح، تحقيــق عبــدالكريم 379إلشبيلي (ت: أبو بكر الزبيدي ا –الزبيدي  )11

 م.1976 -هـ1396خليفة، منشورات الجامعة األردنية، عمان، 

هـــ)، طبقــات النحــويين واللغــويين، 379أبــو بكــر محمــد بــن الحســن (ت: ســنة  –الزبيدي  )12

 م.1954 -هـ1373تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة، 

ن الحســن، طبقــات النحــويين واللغــويين، تحقيــق محمــد أبــو أبــو بكــر محمــد بــ –الزبيــدي  )13

 م.1954 -هـ 1373الفضل ابراهيم، الطبعة األولى، القاهرة، 

)، لحـــن العامـــة، تحقيـــق الـــدكتور 379أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن (ت ســـنة  -الزبيـــدي )14

 م.1981عبدالعزيز مطر، القاهرة، 

، تحقيــق وشــرح 5-1ه، جأبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، كتــاب ســيبوي –ســيبويه  )15

 م.1977عبدالسالم محمد هارون، الطبعة الثانية، مصر، 

-1عبدالرحمن جالل الــدين الســيوطي، المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، ج -السيوطي )16

ــــــق حواشــــــيه، محمــــــد أحمــــــد 2 ، شــــــرحه وضــــــبطه وصــــــححه وعنــــــون موضــــــوعاته وعل

 لقاهرة.جادالمولى، علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل ابراهيم، ا

، 2-1جــــالل الــــدين عبــــدالرحمن الســــيوطي، طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة، ج –الســــيوطي  )17

 لبنان. –تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، بيروت 

صــالح الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفدي، الــوافي بالوفيــات، الطبعــة الثانيــة،  –الصــفدي  )18

 م.1981 -هـ 1401فيسبادن، 

هـــ)، بغيــة الملــتمس فــي تــاريخ 599ْيــرة (ت: أحمــد بــن يحــي بــن أحمــد بــن ُعمَ  –الضبي  )19

 -هـــــ1417رجــــال أهــــل األنــــدلس، تحقيــــق د. روحيــــة عبــــدالرحمن الســــويفي، بيــــروت، 

 م.1997

جمـــال الـــدين أبـــو الحســـن علـــي بـــن يوســـف القفطـــي، إنبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه  –القفطـــي  )20

 -هـــــ 1406، تحقيــــق محمــــد أبــــو الفضــــل ابــــراهيم، القــــاهرة ، بيــــروت،  4-1النحــــاة، ج

 م.1986
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م)، 1250 -هــــــ 647أبـــــو محمـــــد عبدالواحـــــد بـــــن علـــــي المراكشـــــي (ت:  –المراكشـــــي  )21

الُمْعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرحه واعتنى به الــدكتور صــالح الــدين الهــواري، 

 م.2006 -هـ 1426صيدا، بيروت ، 

أبــو الفــرج محمــد بــن أبــي يعقــوب اســحق المعــروف بــالوراق، كتــاب الفهرســت،  –النــديم  )22

  .1971 -هـ 1391تجدَّد، طهران،  –يق رضا تحق

  

  

  

 


