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 ممخص
ثىٍعمىبو آراء تناكلت ىذه الدراسة  ًريًر كى  إرتشاؼيو كتاب في أبك حيافالتي أكردىا  ًىشىاـو الضَّ

 . كتكضيحيا كدراستيا دراسة كصفية تحميمية ،السالؾ الضرب كمنيج
ًريًر كتناكلت الباحثة في التمييد حياة  كؿ مف  ،كقد جاءت الدراسة في تمييد كفصميف ًىشىاـو الضَّ

ثىٍعمىبو  ثىٍعمىبآراءي الفصؿ األكؿ فقد اشتمؿ عمى  أما ،كأبي حياف كى ًريًر كى ٍرًفٌيةي  ًىشىاـً الضَّ النَّحًكٌيةي كالصَّ
ٍنيىًج السَّاًلؾً  إرتشاؼ بىيً اتى ي كً فً  مى رىًب كى يَّافى  ؼي قً كٍ مى كاشتمؿ الفصؿ الثاني عمى  ،الضَّ  ٍيوً ابً تى ي كً فً  أىًبي حى

ٍنيىًج  إرتشاؼ مى رىًب كى  السَّاًلًؾ مف آراء ىشاـ الضرير كثعمب .الضَّ
ثىٍعمىبو آراء ستعراض ىذه الدراسة ال تىدفك  ًريًر كى في المسائؿ النحكية كالصرفية التي  ًىشىاـو الضَّ

آلراء  أبي حيافتكضيح مدل مكافقة  ك ،الضرب كمنيج السالؾ إرتشاؼيو كتاب في أبك حيافذكرىا 
ثىٍعمىبو  ًريًر كى ق( مف ىشاـ 291بياف مكقؼ ثعمب )تباإلضافة ل  ،امكمدل مخالفتو لي ًىشىاـو الضَّ

 ق( الذم جاء متأخران عنو .209الضرير )ت
 .اإلحصائي  المنيج الكصفي التحميمي افي دراستي ةسمؾ الباحثتاقتضت طبيعة الدراسة أف  ك

 نتائجال ثة إلى بعضكتكصمت الباح: 
 كاف عمى عمـ جٍـّ  ،كبار عمماء القرف السابع اليجرماألندلسي الغرناطي مف  أبك حياف

 ،كشعران. ككاف فكؽ ذلؾ صاحب يد طكلى في التفسير ،كصرفان  ،كنحكان  ،بالعربية؛ لغة
  .كالقراءات القرآنية ،كتراجـ الرجاؿ ،كالحديث

  كلكننا ال  ،كرأم سيبكيو ،إلى رأم البصرييفكاف أبك حياف ينحاز في أكثر المسائؿ
 نممس تعصبا أك اعتراضا غير مكضكعي .

 ف أئمة النحك في م ىشاـيعد ك  ،العالماف ىشاـ الضرير كثعمب ينتمياف لممذىب الككفي
ؿ النسب الرجؿ ال يزاؿ مجيك لكف  ،في النَّحك المدرسة الككفية الطبقة الثالثة مف
كثالث ثبلثة قامت عمى  ،إماـ الككفييف في عيدهأما ثعمب فيعد   ،كالميبلد كالنشأة

 . النحكية مدرسة الككفة أعماليـ
 :أىـ تكصيات الدراسة 

  ائيا بآراء النحاة في شتى العصكر .اإلقباؿ عمى كتب أبي حياف لثر 
  إيبلء كؿ مف ىشاـ الضرير كثعمب حظان أكثر بالبحث كالدراسة في شخصيتيما

 كآرائيما النحكية  . ،العممية
  النحاة بحاجة إلى دراسة مكازنة في معطيات عمـ النحك المذاىب النحكية  كآراء

 الحديث .
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Abstract 

This study discussed the opinions of Hisham Al-Dareer and Tha’lab, which was 

mentioned by Abu Hayyan in his books "Irtishaaf Al-Dharb” and “Manhaj Al-Salek". 

The study analyzed these opinions in a descriptive and analytical presentation. 

The study included a preface and two chapters. In the preface, the study briefly 

presented the biographies of Hisham al-Dareer, Tha’lab, and Abu Hayyan. The first 

chapter discussed the opinions of Hisham al-Dareer and Tha’lab in the fields of Nahw, 

Arabic grammar, and Sarf, Arabic word structure, in the books of "Irtishaaf Al-Dharb” 

and “Manhaj Al-Salek”. This chapter also presented the stance of Abu Hayyan in his 

books "Irtishaaf Al-Dharb” and “Manhaj Al-Salek" against the opinions of Hisham al-

Dareer and Tha’lab. 

This study aimed to review the opinions of Hisham Al-Dareer and Tha’lab in the 

grammatical and morphological issues mentioned by Abu Hayyan in his books 

"Irtishaaf Al-Dharb” and “Manhaj Al-Salek” This study also aimed to clarify the level 

of agreement and disagreement between them, in addition to clarifying the stance of 

Tha’lab (died 291 AH) against Hisham Al-Dareer (died 209 AH), who were among his 

successors. 

The nature of the study required the adoption of the descriptive, analytical, and 

statistical approach. 

The study reached some results as follows: 

 Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Ghernati is a prominent scholar of the seventh Hijri 

century. He was characterized with an in-depth knowledge of Arabic language in 

terms of Nahw, Sarf, and poetry. In addition, he had a distinguished knowledge in 

Tafseer, interpretation, hadith, narrators’ biographies, and reading methods of the 

Noble Quran. 

 Abu Hayyan was inclined in most of the issues to the opinion of the Basri scholars, 

in addition to the opinions of Sebaweih. However, this was not due to any bias or 

lack of subjectivity. 

 The two scholars Hisham Al-Dareer and Tha’lab are members of the Kufi school. 

Hisham is one of the imams of Arabic grammar in the third rank of the Kufi school. 

However, his kinship, birth details, and early life are still unknown. As for Tha’lab, 

he is the Imam of the Kufis in his time, and number three among three scholars 

whose achievements were the basis of the Kufi school in Nahw. 

Main recommendations of the study were as follows: 

 To focus on the books of Abu Hayyan due to their enrichment with the opinions of 

Arabic grammar scholars from different ages. 

 To pay more attention to the scientific methodology and grammatical views of both 

Hisham Al-Dareer and Tha’lab. 

 The schools of Nahw and opinions of the scholars of Nahw need a further balanced 

study that considers the modern Nahw context. 
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ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئ ُّ 
َّمحجحمجحجمثهتمت  
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 اإِلىَداءُ 
 ،إلى الذيف رسمكا بدمائيـ الزكية لكحة الفجر المبيف في سماء فمسطيف إلشراقة غد قادـ كمجد منير

 كعمى رأسيـ الشييد مازف فقياء . 

 الميداف.أسكد  ،رىباف الميؿ كفرساف النيار ،إلى حماة الثغكر

إلى  ،إلى النبراس الذم أنار دربي إلى مف عممني األدب كالتكاضع ،إلى القمر الذم أضاء حياتي
 مف غرس في حب العمـ كعممني الصبر في طمب العمـ ...

 كفي الميمة الظمماء يفتقد البدر . :كأقكؿ لوإلى ركح كالدم المربي كالمعمـ 

إلى رمز الحب  ،إلى مف حاكت سعادتي بخيكط منسكجة مف قمبيا ،إلى الينبكع الذم ال يمؿ العطاء
 كالدتي الغالية . ،كالحناف

إلى قرة عيني كرفيؽ دربي الذم تحمؿ معي آماؿ  ،كأكفى الناس كأحب الناس ،إلى أقرب الناس
إلى زكجي الغالي أبك أسامة . لعمني بيذا أرد بعض فضؿ  ،المشقة كالتعب كشاركني ،المستقبؿ

 عمى أسطكرة الكفاء كالحب كالعطاء .

إلى الركح األبية التي تناثرت كتطايرت مف فكؽ نيراف غطرسة العدك إلى ركح الشييدة الحاجة أـ 
 كأمي الثانية . ،صالح البطش أـ زكجي الحبيبة

 حناني أبنائي األعزاء ) أسامة كعبادة كعماد كلياف ( .إلى أممي في الحياة كفيض 

إلى أخكتي ك  ،إلى سندم كقكتي كمبلذم ،إلى مف حبيـ يجرم في عركقي ك يميج بذكرىـ فؤادم
 إلى عائمتي الكريمة ... ،أخكاتي

. آماؿ أ :كعمى رأسيـ مديرة المدرسة الرائعة ،أ"دريسية في مدرسة نسيبة بنت كعب "إلى الييئة الت
 البيارم. 
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 شكٌر وتقديرٌ 
 

ضحى بما لديو مف أجؿ نجاح طبلبو  كمربيان  أقؼ حائرة أماـ الكممات التي تناسب أستاذان 
 كتميزىـ .

 محمود محمد العامودي :األستاذ الدكتكر

كآثر إال أف يصنع منا أمبل قادما  ،الذم حرص عمى إضاءة مسارنا العممي بخبراتو كعممو
 في سماء الكطف .

كبالغ الكداد كالكفاء إلى مشرفي الفاضؿ األستاذ  ،ككافر التقدير ،ي أتقدـ بجزيؿ الشكرنً فإنَّ  لذا
أستاذ النحك كالصرؼ في الجامعة اإلسبلمية  ،الكبير قامة كقيمة ،الدكتكر محمكد محمد العامكدم

ف لو بالغ الذم كا ،كصاحب المؤلفات الحافمة في عمكـ العربية ،كعميد كمية اآلداب سابقا ،بغزة
 كساعدني لمكصكؿ إلى ىذه المحظة الرائعة. ،كبصمة جمية في إنجاز البحث ،ككثير األثر ،النفع

  
 معمٌػػػػػػػػػػػػػػـ أبنػػػػػػػػػػػػػػاء البػػػػػػػػػػػػػػبلد طبيبيػػػػػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػػػػداكم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاـ الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كالجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقـ    سى

   
 كمػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػك إاٌل كككػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػي سمائيػػػػػػػػػػػػػػػـ

 بػػػػػػػػػو ييتػػػػػػػػػدم السػػػػػػػػػارم إلػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػنيـ  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ   المعمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تىبخسى

 ػػػػػػػػػػػػػػو عظيػػػػػػػػػػػػػـ كحػػػػػػػػػػػػػٌؽ الكالػػػػػػػػػػػػديف كأعظػػػػػػػػػػػػـنَّ إ  

   
 

   
 .كجزاؾ اهلل خير الجزاء ،فحفظؾ اهلل أييا الشيخ الجميؿ
 

 حسينالباحثة: سوزان 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 خ

 

 شكر وعرفان

ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئ ُّ  ٹ ٹ
  [19]النمؿ :  َّمت

ك أصمي ك أسمـ عمى أشرؼ المرسميف  ،يـ سمطانوكعظأحمد اهلل حمدان كثيران يميؽ بمقاـ كجيو 
 ،محمد بف عبد اهلل القائؿ: "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس " كبعد

 الشكر.فمو الحمد كلو  ،كآالئو الجسيمة ،فإنًَّني أشكر اهلل تبارؾ كتعالى عمى نعمو العظيمة

محمد رمضاف  :األستاذ الدكتكر :كتقديرم كاعتزازم إلى مناقشي الكريميف ،كأعطؼ شكرم كامتناني
كاالطبلع عمى  ،المذيف تفضبل بالمكافقة عمى مناقشة رسالتي ،حسيف أبك جزر :كالدكتكر ،البع

كالتكجييات التي تكمؿ البحث كتزيده إشراقا كنكرا  النصائحلتقديـ  ،كمناقشتيا ،محتكل ىذه الرسالة
  لئلفادة مف عمميما .أف أككف أىبل –عز كجؿ  -راجيا اهلل  ،بإذف اهلل تعالى

المناعمة نائب الرئيس لمبحث العممي  الرؤكؼكما أتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ الدكتكر عبد 
لى عميد كمية اآلداب األستاذ الدكتكر عبد الخالؽ العؼ ،كالدراسات العميا لى رئيس قسـ المغة  ،كا  كا 

 العربية الدكتكر إبراىيـ بخيت .

األستاذ الدكتكر  :كأخص بالذكر ،العرفاف إلى مف درست عمى أيدييـكما أتقدـ بجزيؿ الشكر ك 
كاألستاذ الدكتكر يكسؼ  ،كاألستاذ الدكتكر أحمد الجدبة ،كاألستاذ الدكتكر كماؿ غنيـ ،يكسؼ رزقو

كاألستاذ الدكتكر محمد  ،كاألستاذ الدكتكر نبيؿ أبك عمي ،كاألستاذ الدكتكر فكزم فياض ،الكحمكت
 ،كؿ باسمو كلقبو ،كالشكر مكصكؿ إلى كمية اآلداب جمعا ،ذ الدكتكر نعماف عمكافعمكاف  كاألستا

 عرؼ قيمة العمـ كأدبو . ،شكرا ال يحيد عنو طالب عمـ
 

 حسين الباحثة / سوزان 
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 المقدمة

مػػؿء السػػمكات كاألرض كمػػا بينيمػػا  ،حمػػدا كثيػػرا طيبػػا مباركػػا فيػػو ،الحمػػد هلل رب العػػالميف
صػػمى اهلل  –كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى سػػيدنا األنػػاـ محمػػد  ،حمػػدا يميػػؽ بجػػبلؿ كجيػػو كعظػػيـ سػػمطانو

 . -رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف  –كعمى آلو كصحبو األطيار  –عميو كسمـ 

  :كبعد

فيػك أكال كقبػؿ كػؿ شػيء كثيػؽ الصػمة بػالقرآف الكػريـ  ،عمـ النحك مف أىـ العمـك كأجميػا فإفَّ 
تكريمػػػا    ،كقػػػد أنزلػػػو اهلل سػػػبحانو كتعػػػالى بالمغػػػة العربيػػػة ،الػػػذم أنزلػػػو اهلل عمػػػى نبيػػػو كحبيبػػػو محمػػػد

لػػػذلؾ اىػػتـ عممػػاء المغػػػة بيػػذا العمػػـ كاسػػػتنبطكا قكاعػػده مػػف القػػػرآف  ،كتشػػريفا ليػػا عمػػػى سػػائر المغػػات
ب شعرا كنثرا . كتسابؽ عمماء النحك في إقامػة صػرحو كتشػيد أركانػو كما صح مف كبلـ العر  ،الكريـ

كمف ىؤالء العمماء  اإلمػاـ الفقيػو أبػك حيػاف محمػد بػف  ،حتى كصؿ إلينا عمى أكمؿ كجو كأتـ صكرة
كقػد  ،ىػ( مف أعبلـ الفقػو العػدكؿ المشػيكريف745يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف األندلسي )ت

 نيجو كطريقة فكره .أندلسيان في مكاف صكفيان 

ي الكػػبلـ عمػػى ألفيػػة ابػػف مػػنيج السػػالؾ فػػ :كمػػف الكتػػب النحكيػػة التػػي تركيػػا اإلمػػاـ األندلسػػي
رتشاؼك  ،مالؾ الضػرب مكسكعػػة نىٍحًكيَّػػةن جمػػع فييػا  إرتشاؼكيعد كتػاب  ،الضرب مف لساف العرب ا 

كلػـ يقػدـ  ،بػيف النحػاة فػي تػأليؼ كتابػو فريدان  بحيث سمؾ فيو منيجان  ،أبك حياف مسائؿ النحك كركافده
ككػذلؾ كتػاب مػنيج السػالؾ  ،اء النحػاة المتقػدميف كالمتػأخريفلنا ىذا الكتاب إال بعد أف اطمع عمى آر 

 زاخر بعمـك المغة كالنحك . ،فيك كتاب قيـ ،ال يقؿ أىمية عف سابقو

كمػف  ،ىػاتيـ الخاصػةكقد احتكل الكتاباف العظيماف عمى آراء النحاة بمختمؼ مذاىبيـ كاتجا
ػًريًر )ت ثىٍعمىػبو )ت209ىنا بدأت فكرة جمػع كدراسػة آراء ًىشىػاـو الضَّ ق( النحكيػة كالصػرفية 291ق( كى

ق( ؛ لمكانػػة أبػػي حيػػاف 745الضػػرب كمػػنيج السػػالؾ ألبػػي حيػػاف األندلسػػي )ت إرتشػػاؼفػػي كتػػابي 
 العظيمة في خدمة النحك العربي أمبل في إبراز النحك الككفي  .
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 سبب اختيار البحث: :َأوَّالً 
كما يعد كتابا أبي حياف  ،إبراز المكانة العظيمة التي يتمتع بيا أبك حياف بيف أعبلـ النحاة -1

 الضرب كمنيج السالؾ مكسكعة نحكية جمعت آراء النحاة السابقيف . إرتشاؼ
مسائؿ النحكية مف أىـ ما كرد في ىذه المكسكعة النحكية كثير مف آراء عمماء النحك في ال -2

ًريًر  ،المتعددة كىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة التي تتناكؿ آراء عالمي الككفة ًىشىاـً الضَّ
ثىٍعمىب الكاردة في ىذه المكسكعة  كستقـك الباحثة بتخريجيا مف مظانيا النحكية . ،كى

ثىٍعمىبو التي أكردىا أبك حياف في كتابيو  -3 ًريًر كى الضرب  شاؼإرتحصر آراء ًىشىاـو الضَّ
 كمنيج السالؾ ليسيؿى تناكليا كاالطبلع عمييا .

ثىٍعمىب -4 ًريًر كى كذلؾ لما  ،كمدل مكافقة كمخالفة أبي حياف ليما ،تحميؿ آراء ًىشىاـو الضَّ
ثىٍعمىبو المذككرة في الكتابيف . ًريًر كى  الحظتو مف كثرة آراء ًىشىاـو الضَّ

ثىٍعمىبو  -5 ًريًر كى  في أبي حياف األندلسي . بياف أثر ًىشىاـو الضَّ
 .اف مكقؼ أبي حياف مف نحاة الككفةبي -6
 

 :أىمية البحث :ثانياً 
 :تكمف أىمية البحث في النقاط اآلتية

ثىٍعمىبو التي أكردىا أبك حياف في كتابيو  –1 ًريًر كى الضرب  إرتشاؼإحصاء آراء ًىشىاـو الضَّ
 . كتكضيحيا كدراستيا دراسة كصفية تحميمية ،كمنيج السالؾ

ثىٍعمىبو مف حيث مكافقاتو ليا كاعتراضاتو  –2 ًريًر كى بياف مكقؼ أبي حياف مف آراء ًىشىاـو الضَّ
 عمييا .

 

 :أىداف البحث :ثالثاً 
 :ييدؼ ىذا البحث إلثبات ما يأتي

ثىٍعمىبو في المسائؿ النحكي –1 ًريًر كى ة كالصرفية التي ذكرىا أبك حياف في استعراض آراء ًىشىاـو الضَّ
 الضرب كمنيج السالؾ . إرتشاؼكتابيو 

ثىٍعمىبو كمدل مخالفتو ليما . –2 ًريًر كى  تكضيح مدل مكافقة أبي حياف آلراء ًىشىاـو الضَّ
 ق( الذم جاء متأخران عنو .209ق( مف ىشاـ الضرير )ت291بياف مكقؼ ثعمب )ت –3
ثىٍعمىب .إبراز مدل تأثر أبي حياف بآر  –4 ًريًر كى  اء نحاة الككفة كعمى رأسيـ ًىشىاـو الضَّ
 إثراء المكتبة العربية بإضاءة بحثية قيمة  . –5
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 :منيج دراسة البحث :رابعاً 

لقد اقتضت طبيعة البحث أف تسمؾ الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي التحميمي 
فالكصؼ كالتحميؿ منيج عمماء العربية  ،اإلحصائي؛ كذلؾ لمناسبة ىذا المنيج لمثؿ ىذه البحكث

 األكائؿ في تناكؿ مسائؿ المغة .

 إرتشاؼبرصد كاستخراج آراء ىشاـ الضرير كثعمب مف كتابي  –بإذف اهلل تعالى  -كسأقـك 
كالقياـ بتحميؿ تمؾ  ،ثـ تجميع تمؾ اآلراء كتبكيبيا حسب أبكاب األلفية ،الضرب كمنيج السالؾ

 كبياف مكقؼ أبي حياف مف نحاة الككفة . ،كبياف مدل مكافقة كمخالفة أم حياف ليما ،اآلراء
 :خامسًا: الدراسات السابقة

 –رسالة ماجستير  –لمطالب جميكر كريـ الخماس  ،أبك العباس ثعمب كجيكده في النحك –1
 ـ .1985–ق1405البصرة 

لمطالب معتز حسف يكسؼ الحاج  ،ميةدراسة تحمي –آراء نحاة األندلس في كتاب ىمع اليكامع  –2
–ق1427غزة  –الجامعة اإلسبلمية  -إشراؼ أ.د. محمكد محمد العامكدم  –رسالة ماجستير  –

 ـ .2006

لمطالب أحمد  ،دراسة كصفية تحميمية –المسائؿ النحكية كالصرفية في كتاب مجالس ثعمب  –3
 ـ .2010–ق1430إشراؼ أ.د. كـر زرندح  –محمد محمكد الجكراني 

أحمد  لمطالب خالد مكسى بف ،-جمع كدراسة  –اآلراء النحكية ليشاـ بف معاكية الضرير  –4
 . 2008المنكفية  –رسالة ماجستير  –مكسى 
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 :خطة البحث
ْرِفّيُة ِفي ِكتَاِبيِ  ِريِر َوَثْعَمب النَّحِوّيُة والصَّ  آراُء ِىَشاِم الضَّ

َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلكِ  إرتشاف  الضَّ
 ِدراَسٌة َوْصفيٌَّة َتْحميميَّةٌ  -أَلِبي َحيَّاَن 

ٍت طبيعةي الدراسًة أٍف تنقسـى إلى مقدمةو كتمييدو كفصميًف كخاتمةو كقائمةو بالمصادًر  اقتضى
 كالمراجًع  .

   .كالدراساتي السابقةكفييا سببي اختياًر الدراسًة كأىميتييا كأىدافييا كمنيجي البحًث  :المقدمة
 :كفيوً  :التمييد

 ق( .209ترجمة ىشاـ الضرير )ت -
 ق( .291ترجمة  ثعمب )ت -
 الضرب كمنيج السالؾ" . إرتشاؼككتابيو " ،ىػ(745ترجمة أبي حياف األندلسي )ت -
 
 

 الفصل األول
ْرِفّيُة ِفي ِكتَاَبيِ  ِريِر َوَثْعَمب النَّحِوّيُة والصَّ  آراُء ِىَشاِم الضَّ

َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلكِ  إرتشاف   الضَّ
ٍرًفٌيةي ًفي ًكتىابىي  ثىٍعمىب النَّحًكٌيةي كالصَّ ًريًر كى  إرتشاؼكفيو تدرس المسائؿ التي كردىٍت لًيشىاـً الضَّ

ٍنيىًج السَّاًلًؾ حسبى ترتيب ألفية ابف مالؾ . مى رىًب كى  الضَّ
 :كقد تضمفى المبحثيف اآلتييف

الضرب كمنيج  إرتشاؼىشاـو الضرير النحكية كالصرفية في كتابىي آراء  :المبحث األول
 :كفيو المطالب اآلتية ،السالؾ

 مسائؿ في مقدمات النحك كالمرفكعات . :المطمب األول
 مسائؿ في المنصكبات . :المطمب الثـــاني
 مسائؿ في المجركرات كتكابع النحك . :المطمب الثالث
 مسائؿ في الصرؼ . :المطمب الـــرابع
 ،الضرب كمنيج السالؾ إرتشاؼآراء ثعمبو النحكية كالصرفية في كتابىي  :المبحث الثاني

 :كفيو المطالب اآلتية
 مسائؿ في مقدمات النحك كالمرفكعات . :المطمب األول
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 مسائؿ في المنصكبات . :المطمب الثـــاني
 مسائؿ في المجركرات كتكابع النحك . :المطمب الثالث
 مسائؿ في الصرؼ . :المطمب الـــرابع

 الفصل الثاني
َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلِك من آراِء ىشاٍم الضرير وثعمبٍ  إرتشافَمْوِقُف َأِبي َحيَّاَن ِفي ِكتَاِبْيِو   الضَّ
 :كفيو المباحث اآلتية

ًريًر  . :المبحث األول  مكافقات كاعتراضات أبي حياف آلراء ًىشىاـو الضَّ
 ثىٍعمىب .آلراء  مكافقات كاعتراضات أبي حياف :انيالمبحث الث

ثىٍعمىب االتفاؽ كاالختبلؼ بيف رأيي :المبحث الثالث ًريًر كى  ًىشىاـو الضَّ
 

 كفييا نتائج البحث كتكصياتو  . :الخاتمة
 كالفيارس الفنية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


