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 :المقدمة
َمَ ن َدَهيَ سَ َ،ينَ لهَسَ رَ المَ وَ َاءَهي َبهَنَ الَ َفَهرَ شَ ىَأَ ل َعَ َالمَ السَ وَ َالةَ الصَ وَ َ،ينَ مَهل َاالعَ َبَ رَ َللَهَدَ مَ الحَ  َدَ مَ حَ ا

ل ىَآلهههَالط ي بهينَ َ،ينَهمَهالَ َقَهادَهالصَ  َإَهسَ حَ إهَبهََهَ عَ بهَت ََنَ مَ وَ َ،ينَ امَهيَ المَ َرَ الغَ َهَهتَهابَ حَ صَ وَ َو ع  َ.ينَهالدَ َمَهوَ ىَيَ لَ ان 
َ:دَ عَ اَبَ مَ أَ 

ه(َأحدَأهم666َاإلشبيليَ)تَبنَمؤمنَالمعروفَبابنَعصفورَأبوَالحسنَعليَي ع دَ 
أخذَالنحوَوالدبَعنَأبيَالحسنَالدّباج،َوأبيَعليَالشلوبين،َوكانََ،أعالمَالمدرسةَالندلسية

رَأكثرَمنَعشرينَمؤلًفاَفيَوقدَألفَابنَعصفَوَبارًعاَفيَالنحو،َسريعَالحفظ،َفصيحَاللسان،
النحوَوالصرفَوالدبَمماَيدلَعلىَثقافتهَالعميقةَواطالعهَالواسعَفيَهذهَالعلوم،َومنَأهمَ
َالمحتسب،َ َمختصر َالتصريف، َفي َالممتع َالزجاجي، َجمل َشرح َالنحو، َالمقّربَفي مؤلفاته:

َضرائرَالشعر.َ

َالمغ َإلى َهاجر َالندلسَثم َديار َفي َيتنقل َعصفور َابن َفيَوكان َعلمه َونشر رب،
َ َأبو َمنهم: َعصره، َفي َالطلبة َمن َكثير َله َفتتلمذ َبها، َحّل َالتي َالمالقالماكن َالل َيعبد

وأبوَالحسنَعليَبنَموسىَبنَسعيدَ،َ،َوأبوَزكرياَيحيىَاليفرينيالمعروفَبالشلوبينَالصغر
ن،َومنهاَماَيؤيدَبهاَماَيؤيدَبهاَالبصرييَراءَكثيرةَتناولتهاَكتبَالنحاة،َمنهاوكانتَلهَآالعنسي،َ

َالكوفيين،َومنهاَماَيستقلَبه.

،َكتابَ)موّصلَالنيلَإلىَنحوَومنَالكتبَالتيَتناولتَآراءَابنَصفورَوغيرهَمنَالنحاة
نَمالكَ)تسهيلَابكتابَوهذاَالكتابَعبارةَعنَشرحَلَه(609التسهيل(َللشيخَخالدَالزهريَ)ت

ََوا َوتكميلَالمقاصد( ََجمعَالزهريَفيلفوائد َسابقيههذا َفيَكتابهَالشرحَشروحَوآراء َواعتمد ،
َََََََََََََََََََََ.التبسيطَوالتسهيلَاإليضاح،َوتوسعَفيَاالستشهادَوالتعليلَوالمناقشة

َالنحويةَوالصرفيةَفيَآراءَابنَعصفورَ-إنَشاءَالل-وسيتناولَالباحثَ منََالقضايا
َثمَتوثيقهاَإلىَشرحَالتسهيل(َمعَالتعليقَعلَخاللَكتابَ)موّصلَالنبيل يهاَودراستهاَوتحليلها

َمنَكتبَابنَعصفور.َ
َ
 :همية الدراسة: أوًل أ

َ:هي،ََوتكمنَأهميةَالدراسةَفيَعدةَأمور
إّنَهذهَالدراسةَتجمعَبينَعلمينَمهّمينَمنَأعالمَالنحوَالذينَكاانَلهامَأثارَعظايمََ–1

َفيَتاريخَالنحوَالعربي،َوهما:َابنَعصفور،َوالشيخَخالدَالزهري.
نَكتااابَوموّصاالَالنبياالَإلااىَنحااوَالتسااهيلوَماانَأعظاامَشااروحَكتااابَالتسااهيلَنظااًراَإَ–2

ََلتضمنهَآراءَوشروحَالعلماءَالسابقين.
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حصرَآراءَابنَعصفورَالتيَأوردهاَالشايخَخالادَالزهاريَفايَكتاباهَوموّصالَالنبيالََ-3
َإلىَنحوَالتسهيلوَليسهلَتناولها،َواالطالعَعليها.َ

َالزهري،َومدىَموافقتهاَومخالفتهاَآلراءَابنَعصفور.َتحليلَآراءَالشيخَخالدَ-4
َ

 :بب اختيار الدراسة: سثانًيا
الوقوفَعلىَآراءَعلمينَمنَأعالمَالنحوَفيَالعصرَالوسيط،َوهما:َابانَعصافور،ََ–1

َ.والشيخَخالدَالزهري
َإّنَكتابَوموّصلَالنبيلَإلىَنحوَالتسهيلوَمحطةَمهمةَفيَتاريخَالنحوَالعربي.َ-2
هاذاَالكتااابَيحتااويَعلااىَكثيارَماانَآراءَعلماااءَاللغااةَوالنحاوَفاايَالمسااائلَاللغويااةََإنََّ–3

َوالنحويةَوالصرفيةَالمختلفة.
َ

 أهداف الدراسة:: ثالثًا
َتهدفَالدراسةَإلثباتَماَيأتي:

َدراسةَحياةَابنَعصفور،َوالشيخَخالدَالزهري. -1
رهااَالشايخَخالادَاستعراضَآراءَابنَعصفورَفيَالمساائلَالنحوياةَوالصارفيةَالتايَذك -2

 ابهَوموّصلَالنبيلَإلىَنحوَالتسهيل.َتفيَكَالزهري
 َآراءَابنَعصفورَفيَكتابَالزهري.َثرأبيانَ -3
 .وهادفةَإثراءَالمكتبةَالعربيةَبإضاءةَبحثيةَقيمةَ–4

 
 :راسات السابقة: الدرابًعا
َدراساةَوصافية-النحويةَفيَكتابيهَالمقاربَوشارحَالجمالََاإلشبيليَآراءَابنَعصفور -1

 م.2002-ه1626للطالبَبلخيرَشنين،َرسالةَماجستير،َالجزائر،ََ-مقارنة
الدلةَالنحويةَاإلجماليةَفيَشرحَابنَعصافورَالكبيارَعلاىَجمالَالزجااجي،َللطالابَ -2

-ه1426حسنَبنَمحمدَحسنَمفرق،َرسالةَماجستير،َالمملكةَالعربيةَالسعودية،َ
َم.2002

لاااواني،َرساااالةَماجساااتير،ََهَالنحوياااة،َللطالباااةدَوجهاااالشااايخَخالااادَالزهاااريََو -3 أماااانيَح 
 .م1624-ه1404المملكةَالعربيةَالسعودية،َ

َ
 :نهج الدراسة: مخامًسا
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لقاادَاقتضااتَطبيعااةَالدراسااةَأنَيساالكَالباحااثَفاايَدراسااتهَالماانه َالوصاافيَالتحليلاايَ
َالذيَيتناسبَمعَموضوعَهذهَالدراسة.

َ

 :طة البحثخ :ادًساس
 رَفيَالنحوَوالصرفَتحتَعنوان:لنيلَدرجةَالماجستيَهذهَخطةَبحثَمقترحة

ِل النَِّبيِل ِإَلى َنحْ  ْرِفيَُّة ِفي ِكتَاِب ُمَوص  ِو التَّْسِهيِل ِللشَّيِخ َخاِلد  آرَاُء اْبِن ُعْصُفور  النَّْحِويَُّة َوالصَّ
 َوْصِفيَّة  َتْحِليِليَّة   ِدرَاَسة   - اَلْزَهِري  

هيادَوفصالينَوخاتماةَوقائماةَبالمصاادرَاقتضاتَطبيعاةَالدراساةَأنَتنقسامَإلاىَمقدماةَوتم
 َوالمراجع.

 وفيهاَأهميةَالدراسةَوسببَاختيارهاَوأهدافهاَوالدراساتَالسابقةَومنه َالبحث.ََ:ةُ مَ د  قَ المُ 
 :فيهَوَ:يدُ هِ مْ التَّ 
 .َ(ه666ت)َترجمةَابنَعصفورَ-
 .(609)تَترجمةَالشيخَخالدَالزهريَ-

َلُ وَّ الَ  لُ صْ الفَ 
ِل النَِّبيلِ  ْرِفيَُّة ِفي ِكتَاِب ُمَوص   آرَاُء اْبِن ُعْصُفور  النَّْحِويَُّة َوالصَّ

 ِو التَّْسِهيِل ِللشَّيِخ َخاِلد  اَلْزَهِري  ِإَلى َنحْ  
وفيهَذكرَالمسائلَالنحويةَوالصرفيةَالتايَوردتَالبانَعصافورَفايَكتاابَموصالَالنبيالَ

َحسبَترتيبَألفيةَابنَمالك.ََإلىَنحوَالتسهيلَللشيخَخالدَالزهري
َ:وقدَتضمنَالمباحثَاآلتية

ََفيَمقدماتَالنحو.َهمسائلَ: لُ وَّ الَ  ثُ حَ بْ المَ 
ََفيَالمرفوعات.َهمسائلَ: يانِ لثَّ ا ثُ حَ بْ المَ 
َفيَالمنصوبات.َهمسائلَ: ثُ الِ الثَّ  ثُ حَ بْ المَ 
َ.فيَالمجروراتَهمسائل:ََعُ ابِ الرَّ  ثُ حَ بْ المَ 

َفيَتوابعَالنحو.َهمسائلَ:الَمْبَحُث الَخاِمُس 
َفيَالصرف.َهمسائلَالَمْبَحُث السَّاِدُس:

 يانِ الثَّ  لُ صْ الفَ 
 ِمْن اْبِن ُعْصُفور   الشَّْيِخ َخاِلد  اَلْزَهِري   فُ قِ وْ مَ 
 وفيهَالمباحثَاآلتية:

ََوافقاتَالشيخَخالدَالزهريَآلراءَابنَعصفور.مَ: لُ وَّ الَ  ثُ حَ بْ المَ 
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 اعتراضاتَالشيخَخالدَالزهريَعلىَآراءَابنَعصفور.َ: يانِ ثَّ ال ثُ حَ بْ المَ 
َلشيخَخالدَالزهري.اأثرَآراءَابنَعصفورَفيََ:ثُ الِ ثَّ ال ثُ حَ بْ المَ 
َوفيهاَنتائ َالبحثَوتوصياته.: ةُ مَ اتِ الخَ 
َ

َ:صادر البحث ومراجعه: مسابًعا
َ-رجااابَعثماااانَمحمااادَ،َت:َالندلسااايَأبااايَحياااان،َرتشاااافَالضاااربَمااانَلساااانَالعاااربا .1

 م(.1662َ،مكتبةَالخانجي)القاهرة،1ََ،َطرمضانَعبدَالتواب
)القاهرة،َمكتبةَالثقافةَالدينية،1ََالصولَفيَالنحو،َابنَالسراج،َت:َمحمدَعثمان،َط .2

َم(2006
 م(.2002)بيروت،َدارَالعلمَللماليين،19ََالعالم،َخيرَالدينَالزركلي،َط .3
فيَالنحوَوالتصريف،َابنَمالك،َت:َساليمانَبانَعبادَالعزيازَالعياوني،َأالفيةَابنَمالكَ .4

 د.طَ)الرياض،َمكتبةَدارَالمنهاجَللنشرَوالتوزيع(.
)دمشاااااق،َدار2َاالقتااااراحَفااااايَأصاااااولَالنحااااو،َالسااااايوطي،َت:َعبااااادَالحكاااايمَعطياااااة،َط .9

 م(.2006َالبيروتي،َ
نبااااري،َت:َاالنصاااافَفااايَمساااائلَالخاااالفَباااينَالنحاااويين:َالبصاااريين،َوالكاااوفيين،َال .6

 محمدَمحيَالدينَعبدَالحميد،َد.ط،َدارَالفكر.
أوضحَالمسالكَإلىَألفيةَابنَمالك،َابنَهشامَالنصاري،َت:َمحمادَمحايَالادينَعبادَ .7

 الحميد،َد.طَ)بيروت،َالمكتبةَالعصرية(َ
 م.1َ،1666اإليضاحَالعضدي،َأبيَعليَالفارسي،َت:َحسنَشاذليَفرهود،َط .2
صااااد،َاباااانَمالااااك،َت:َمحماااادَبركااااات،َد.طَ)مصاااار،َدارَتسااااهيلَالفوائاااادَوتكمياااالَالمقا .6

 م(1667الكتابَالعربيَللطباعةَوالنشر،َ
تفسااايرَالكشاااافَعااانَحقاااائقَالتنزيااالَوعياااونَالقاويااالَفااايَوجاااوهَالتأويااال،َأبااايَالقاسااامَ .10

 م(.2006)بيروت،َدارَالمعرفة،3ََالزمخشري،َت:َخليلَمأمونَشيحا،َط
بانَمالاكَومعاهَشارحَالشاواهد،َمحمادَحاشيةَالصابانَعلاىَشارحَالشامونيَعلاىَألفياةَا .11

 بنَعليَالصبان،َت:َطهَعبدَالرؤفَسعد،َد.ط،َالمكتبةَالتوفيقية.
دمشاق،َبياروت،َدارَالقلام،َ)2َحسانَهناداوي،َطَ:سرَصناعةَالعراب،َابنَجناي،َت .12

 .م(1663
شارحَالشامونيَعلاىَألفياةَابانَمالاك،َالشاموني،َت:َمحمادَمحايَالادينَعبادَالحميااد،ََ .13

 .ةَمصطفىَالحلبيَوأوالده()مصر،َمطبع2َط
1َمحماااادَباااادويَالمختااااون،َطَ-شاااارحَالتسااااهيل،َاباااانَمالااااك،َت:َعباااادَالاااارحمنَالساااايدَ .14

 م(.1660)مصر،َهجرَللطباعةَوالنشر،َ
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)المنصااورة،َمكتبااةَاإليمااان،1ََشاارحَالتسااهيل،َالماارادي،َت:َمحماادَعباادَالنباايَعبيااد،َط .19
 م(.2006

)بياااروت،َدارَالكتاااب1ََطَشااارحَجمااالَالزجااااجي،َابااانَعصااافور،َتقاااديم:َفاااوازَالشاااعار، .16
 م(.1662العلمية،َ

شرحَالرضيَلكافيةَابنَالحاجاب،َالرضايَاإلساترباذي،َت:َحسانَبانَمحمادَالحفظاي،َ .17
 م(.1663)المملكةَالعربيةَالسعودية،َجامعةَاإلمامَمحمدَبنَسعودَاإلسالمية،1ََط

)بيااروت،َدارَالكتاابَالعلميااة،1ََشاارحَالمفصاال،َاباانَيعاايي،َت:َإمياالَبااديعَيعقااوب،َط .12
 م(.2001

1َعليَسيدَعلي،َطَ-شرحَكتابَسيبويه،َأبيَسعيدَالسيرافي،َت:َأحمدَحسنَمهدلي .16
 م(2002)بيروت،َدارَالكتبَالعلمية،َ

شاافاءَالعلياالَفاايَإيضاااحَالتسااهيل،َمحماادَباانَعيسااىَالسلساايلي،َت:َالشااريفَعباادَاللَ .20
 م(.1626)مكةَالمكرمة،َمكتبةَالفيصلية،1ََالبركاتي،َط

)دارَالنااادلسَللطباعاااة1ََالسااايدَإباااراهيمَمحماااد،َطَ:،َتورضااارائرَالشاااعر،َابااانَعصاااف .21
 .م(1620والنشرَوالتوزيع،َ

َعنوانَالدرايةَفيمنَع رهفَمنَالعلماءَفيَالمائةَالسابعةَببجاية،َأبيَالعبااسَالغبريناي، .22
 م(.1676)بيروت،َدارَالفاقَالجديدة،2ََت:َعادلَنويهض،َط

 م(.1622قاهرة،َمكتبةَالخانجي،َ)ال3َعبدَالسالمَهارون،َطَ:تسيبويه،َالكتاب،َ .23
المساعدَعلىَتساهيلَالفوائاد،َابانَعقيال،َت:َمحمادَبركاات،َد.طَ)دمشاق،َدارَالفكار،َ .24

 م(.1620
 م(.1623)بيروت،َعالمَالكتب،3ََمعانيَالقرآن،َأبيَزكرياَالفراء،َط .29
محماادََ–مغناايَاللبياابَعاانَكتاابَالعاريااب،َاباانَهشااامَالنصاااري،َت:َمااازنَالمباااركَ .26
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