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 ثره على النحو والنحاةأنافسُ وـالت
 للدكتور محمود حسني محمود

 ردنية()الجامعة الأ

التنافس بين علمائه لكي يتطور وينمو إلى  أيُّ علم من العلوم يكون في حاجة
 ، وينماو نماو ا  حثيثاا   ماا يمكان أن يراير رايرا   نحو النضج والكمال. وال أظن أن ِعْلماا  

دة متوهجة، كلٌّ يزاحم اآلخر علاى ة بين علمائه مت اقلمنافرلم تكن روح اإذا  ،متزايدا  
احتالل مكان بارز، وكلٌّ ينافس اآلخر ليثبت أناه أتاى بماا لام يراتط  أحاد أن يا تي 

لنابعة الشريفة ا بين منافرة ومنافرة: فالمنافرة وشارعا   به؛ ولكن  الفرق يكون كبيرا  
تغلبات اههاوا  إذا  ة الرائحة، أمااال بثمار يانعة طيبمن الحرص والصدق لن ت تي إ

ال برااالبيات كثيااارة يكاااون لألاااا أبعاااد اهثااار ادمت المصاااالل فلااان تااا تي المنافراااة إوتصااا
 وأخطره.

، وكانات مان تلاا العلاوم التاي تطاورت ونضاجت راريعا   وعلم النحو كاان واحادا  
فيه الخير كله لعلام النحاو، ولكنألاا  ق ومنافرة؛ بدأت هادئة هدو ا  اراحته مجال رب

خل ااات نتاااائج عكراااية، وتااارا ثغااارات  اضاااطرمت فجااا ة، فتصاااادمت العلماااا  تصاااادما  
 .ةعديد

حااااين كاناااات مدررااااة البصاااارة النحويااااة  –لاااام يكاااان علمااااا  النحااااو فااااي البدايااااة 
منشاااااغلين بشااااي ،  يااااار تطااااوير النحاااااو وتثبياااات دعائماااااه،  –وحاااادها فاااااي المياااادان 

وفاااااااره رااااااايطرته علاااااااى مجااااااااالت أنشاااااااطته، وبخاصاااااااة مجاااااااال الشاااااااعر، حيااااااا  
 –رااااااحاق إتصااااااادم بااااااين النحاااااااة والشااااااعرا ، كااااااذلا الااااااذي كااااااان بااااااين أبااااااي  حااااااد 

حينماااااااا ت ت ب ااااااا   -أكثااااااار الشاااااااعرا  عنفاااااااا   –وباااااااين الفااااااارزدق  – أكثااااااار النحااااااااة تشاااااااددا  
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فاااااي أكثااااار مااااان موضااااا ، اهمااااار الاااااذي اراااااتفز  (1)هاهول الثااااااني فاااااي شاااااعره وخط ااااا 
 ضااااجره، وجعلااااه يقااااول هحااااد النحاااااة، بعااااد أن راااا له عاااان  ااااامه فاااايأالفاااارزدق و 

 "علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا".(2)عراب: شعره من ناحية اإل
 و اياااة تطاااوير النحاااو عناااد أوائااال النحااااة جعلاااتألم يتنافراااون فاااي هااادو  وأماناااة

ذا ماا أحارز الرابق أحادهم، أكباره اآلخارون وقادروه حاق قادره: أتاى عيراى إواتزان؛ فا
: يااا أبااا (3)هااا( وقااال لااه154أبااي عماارو باان العااال  )ت إلااى  هااا(141باان عماار )ت 

ل: بلغنااي أنااا تجيااز: "لاايس عمااروم مااا شااي  بلغنااي أنااا تجياازه؟ قااال: مااا هااو؟ قااا
باا عمار )كنياة عيراى بان أال المراا" باالرف . فقاال لاه أباو عمارو: ِنْمات  ياا الطي ب إ

ره ال وهاااو ينصاااب، وال فاااي اهره حجاااازي إعمااار( وأ دلاااج النااااس؛ لااايس فاااي اه
 حجااازيين وأعرابااا   تلميااذين يراا الن أعرابااا  ال وهااو يرفاا . ثاام أرراال أبااو عماار إتميمااي 

لياااه إعاااراب بماااا قاااال أباااو عمااارو، فلماااا رااام  عيراااى ماااا وصااال تميمياااين، فنطاااق اه
: "لااا (4)عااراب، أخاارت خاتمااه ماان يااده، ثاام قااال هبااي عمااروالتلميااذان ماان أقااوال اه

مان عيرااى  كباارا  س". فلام تكاان نتيجاة هاذه المناااظرة إال إالخااتم؛ بألاذا واللاه فقاات الناا
 .جالال  ا  هبي عمرو، و 

لايألم مان البصارة فرقون في المعاملة بين نحاوي أتاى إولم يكن النحاة آنذاا ي
ليألم من الكوفة ليرتفيد من علمألم ويرتنير باه. فلام يجاد الكراائي إأو نحوي أتى 

البصااارة مااان بغاااداد، لدراراااة النحاااو فيألاااا، أي عنااات أو مجافااااة؛ درس إلاااى  القاااادم

                                                 

. وخزاناة اهدب: 12، 11وانظار: الموشال: ص)المقدماة(.  33( انظار: الشاعر والشاعرا ، ص1)
 .1/232ت

 )المقدمة(. 33( الشعر والشعرا : ص2)
 .31 -33. طبقات النحويين واللغويين: ص1( مجالس العلما : مجلس 3)
 .31-33. طبقات النحويين واللغويين: ص1( مجالس العلما : مجلس 4)
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حمااد، ثاام درس علااى يااونس باان حبيااب الااذي شااجعه باان أ (5)النحااو علااى الخلياال
فاااي موضاااعه"؛ وقاااد قاااال لاااه مااارة بعاااد إجاباااة مااان  "صااادره (2)علياااه، ثااام (6)وأثناااى

: "أشااألد أن الااذين رأرااوا رأرااوا بارااتحقاق". ولاام يااا عنااد يااونس أو (3)جاباتااهإ
ذ لم ياا فاي إالخليل تلا الروح التنافرية التي تو لت في نفوس النحاة فيما بعد؛ 

فاادة، و يار ر باة التطااوير فاي علام النحاو ونشاره؛ وهاذا مااا رادة اإلإ يار  نفرايألما
  يار التقادير واالحتارام، فا ثنى علاى جعل الكرائي ال يحمل لألماا فاي نفراه شايئا  

: "مات والله الفألام ياوم ماات (1)أمام الفرا  حين ر له عنه، قال الخليل ثنا  عطرا  
 ". ثاام قااال: "واللااه مااا تمثلاات فاايالخلياال، لااو رأيتااه لاام يعظاام فااي عينااا بشاار بعااده

مان أصال ا ترراه، أو  ال وجدت ذلا فرعاا  صدري جاللة أدب من وجه وال علم إ
د اعترضه باب من علم ف خال به ثقاة يعتما من باب افتتحه، وما رأيت أحدا   رببا  

 ال والخليل صاحب قصته".عليه، أو مثال حرن يرتمد منه، إ

بقيت منغررة  -يت، والتقدير المتبادلروح التنافس النظ –وليت هذه الروح 
في نفوس النحاة وواصلت ريرها؛ فالمتتب  لألمر، المرتقصي شعابه المتعددة، يجد 

حياة الروح داخلألا شي  من الغثاثة وشي  من مخلفات التعلق بمغريات الهذه أن 
عطت مرار النحو في بعه محطاته، وانحنى على حراب النحو وحقائقه، فان

، ورجلت على دربه ا وهناا، جعلته يرير في اتجاه  ير رليم تماما  انحنا ات هن
 نتو ات بارزة، ورلبيات كثيرة.

                                                 

 .2/253، إنباه الرواة: ت51( نزهة اهلبا : ص5)
 .2/265، وانظر: إنباه الرواة ت114، مجلس 11ر: مجالس العلما : مجلس ( انظ6)
 .51( نزهة اهلبا : ص2)
 .2/265( إنباه الرواة: ت3)
 .253، ص22( مجالس العلما : مجلس 1)
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بما حمله في جعبته من علم نحاة البصرة،  مثقال   –بغداد إلى  عاد الكرائي
وبدأت شألرته تتزايد، فقد واتاه الحظ  وبدأ يعلو ذكره، –ومما جمعه من لغة البادية 

مر من "الرواا"، ف عجب المألدي اه ي لير له عن فعلالمألد (11)حينما دعاه
فيما بعد لألمين بن الرشيد.  مؤدبا   (11)ثم صار بإجابته، وألحقه ليؤدب ابنه الرشيد.

 (12)؛ فقد خلفهله وللكوفيين جميعا   وكان نجاح الكرائي في هذا المجال نجاحا  
للمعتز قبل  ؤدبا  قادم الكوفي م (13)حمر الكوفي على ت ديب اهمين. وصار ابناه

بن  (15)لطاهر بن محمد، ولعبدالله ثعلب مؤدبا   (14)أن يصير خليفة. وصار
المعتز. وهذا دليل على أن الكوفيين كانوا مقربين عند الخلفا  واهمرا  والوزرا  
والقادة في بغداد، يؤدبون أوالدهم ويعلمونألم النحو على طريقة المذهب الكوفي. 

. فكان الكرائي عند الرشيد ، وثرا  طائال  بارزا   اجتماعيا   زا  فحققوا من ورا  ذلا مرك
في مكانة ال تقل عن مكانة أبي يورت القاضي. وقد ارتثارت هذه المكانة أبا 

من  نما يحرن شيئا  : "أي شي  يحرن؟ إ(16)يورت الذي كان يقول عن الكرائي
 ،، و لب عليا": "هذا الكوفي قد ارتفر ا(12)كالم العرب". وكان قال للرشيد عنه

نه لي تيني ب شيا  يشتمل عليألا قلبي". وكان اهحمر ث ري ا  إفقال له: "يا أبا يورت، 
لكثرة المكافآت التي كانت تنألال عليه؛ فقد روي عنه أنه قال: "قعدت م  اهمين 

لي فيألا ثالثمائة ألت درهم، فانصرفت وقد ارتغنيت". ولم إراعة من نألار فوصل 

                                                 

 .61( نزهة اهلبا : ص11)
 .61( المصدر نفره: ص11)
 .11( المصدر نفره: ص12)
 .3/153( إنباه الرواة: ت13)
 .1/142ت ( المصدر نفره14)
 .2/213( ضحى اإلرالم ت15)
 .62( نزهة اهلبا : ص16)
 .133( طبقات النحويين واللغويين: ص12)
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وعشرين ألت  "أحدا   (13)ن اهحمر في الثرا ، فقد خلت بعد موته:يكن ثعلب ب قل م
دينار، ودكاكين بباب الشام قيمتألا يومئذ ثالثة آالت دينار". وكان  يدرهم، وألف

عليه في كل شألر ألت درهم، وعلى  (11)محمد بن عبدالله بن طاهر قد أجرى
 خليفته خمرمائة درهم، وعلى ختنه ثالثمائة درهم.

 لعااريه، وهااذا الثاارا  الواراا  الااذي حققااه الكوفيااون، دفاا  البصااريينهااذا الجاااه ا
. فاا حس الكوفيااون باا ن مااا أن ترنااو أبصااارهم نحااو بغااداد، فباادأوا يتعاااقبون تباعااا  إلاى 

لام يكوناوا أكفياا  فاي الحفااظ علياه. ورأوا أن اهمار إذا  حق قوه معار ه لالنادثار فعاال  
للمدررااااة الكوفيااااة  راااايكون فشااااال   يتعلااااق بحياااااة ومرااااتقبل، وأن فشاااال أحااااد الكوفيااااون

للمدررة البصرية نفرألا؛ فال بد  ون انتصارا  ألا، وأن انتصار أحد البصريين ريكنفر
 أقويا  في المجابألة، وال بد أن يتخذوا كل وريلة ويلج وا أن يت هبوا، ويكونوا صالبا  

ذا عاادتألم مان حيا  أتاوا. ومان هاذا المنطلاق، ومان هاا  رد  البصريين و كل حيلة لإلى 
؛ ولكنه بدأ أعنت وأشد حين كان يتجلى فاي قصار المناخ النفري بدأ التنافس عنيفا  

ار التناااافس باااين النحااااة، خليفاااة، أو باااين يااادي أميااار أو وزيااار؛ فقاااد أشاااعل هاااؤال  نااا
، فكااانوا يعقاادون المناااظرات بياانألم، وال يتاارددون فااي دعااوة نحااوي راما  طضااوزادوهااا ا
كوفي، أو من أجل البت  في مر لة نحوية  بغداد من أجل مناظرة نحويإلى  بصري

 دار الخالت عليألا.
ولعل أبرز هذه المناظرات تلا التي دارت بين ريبويه والكوفيين، وعلى رأرألم 

فيألاا. وقاد حقاق باآرائألم أدلاوا  (21)ومحادثين (21)الكرائي، والتي ارتوقفت نحااة قادما 
                                                 

 .1/143( إنباه الرواة: ت13)
 .1/141( المصدر نفره ت11)
 .126 -121. ومغني اللبيب: ص231-1/221( انظر" أمالي ابن الشجري: ت21)
. القواعاد النحوياة: 41-32حاو: ص. نشا ة الن113 -113( انظر: ريبويه إمام النحاة: ص21)

، 51 -41. مااااان تاااااااري  النحااااااو: ص132 -131. فاااااي أصااااااول النحااااااو ص12 -15ص
 .65 -61المدررة البغدادية في تاري  النحو: ص
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ن في القصاور كماا كاان ، وصاروا يؤدبو واضحا   البصريون في هذه المناظرات تفوقا  
فااي مرا لة ارتعصاات علااى  الكوفياون يؤدبااون، وصااروا َيْراات دع ون مان البصاارة للبات  

يااؤدب الماا مون باان الرشاايد كمااا كااان الكرااائي يااؤدب أخاااه  (22)اليزياادي الحاال؛ فألااذا
، تلمياااذ رااايبويه، يعلااام ولاااد أباااي دلااات القارااام بااان عيراااى (23)اهماااين، وهاااذا قطااارب

بألم ابنه الحرن بن قطرب فيما بعاد؛ ثام هاذا الماازني العجلي صاحب الكرخ، ثم يؤد
بغااداد، ثاام يجااالس إلااى  عااراب بياات ماان الشااعر ماان البصاارةلبيااان إ (24)ياادعوه الواثااق

 فيما بعد. (25)المتوكل
العالقات بين نحاة المدررتين، ودف  إلى  وقد أرا  التنافَس في المناظرات

خرى، ومحاولة االنتقاص اه الطعن على نحاة المدررةإلى  نحاة المدررة الواحدة
تبادل التألم. وكان إلى  من علمألم ومكانتألم في قروة وت جنٍّ شديدين، وأدى بألم

"لم  (26)البصريون في هذا المجال أقرى وأشد؛ فمن جانبألم كان أبو حاتم يقول:
يكن لجمي  الكوفيين عالم بالقرآن وال كالم العرب؛ ولوال أن الكرائي دنا من الخلفا  

وال علل إال حكايات عن وِعلَمه مختلط بال حجج  ،من ذكره لم يكن شيئا   فرفعوا
"قدم الكرائي البصرة، ف خذ عن أبي  (22)عراب مطروحة". وكان أبو زيد يقول:اه

بغداد، فق ِدم إلى  ثم خرت ،صحيحا   كثيرا   عمرو ويونس وعيرى بن عمر علما  
بذاا ف فرده". وكان المبرد ، فخلط هذا فاردا   أعراب الحطمة، ف خذ عنألم شيئا  

                                                                                                                        

 
( كان اليزيدي والكرائي يتقارضان لت ديبألما ابناي الرشايد )انظار: أخباار النحاويين البصاريين 22)

كرائي اهمين، وكان االثنان يجلراان فاي أياام الرشايد ( إذ كان اليزيدي يؤدب الم مون، وال41ص
 (.14/142ببغداد معا  في مرجد واحد يقرئان القرآن )انظر: تاري  بغداد ت

 .2/221( إنباه الرواة: ت23)
 .1/241( إنباه الرواة: ت24)
 .1/251( إنباه الرواة: ت25)
 .24( مراتب النحويين: ص26)
 .56( أخبار النحويين البصريين: ص22)
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في  : "ما عرت الرؤاري بالبصرة؛ وقد زعم بعه الناس أنه صن ت كتابا  (23)يقول
ليه، ولم يجرر على ليعرضه على أصحابنا، فما التفت إ النحو، فدخل البصرة

رماعألم لما رم  كالمألم". أما من جانب الكوفيين فكان أبو مورى الحامه يقول 
عن  كان أ لت اللران عيي ا   –يعني ريبويه  –كبر ه: "صاحبكم ا(21)للزجات

نذكر فال عليألما: "أما نحن  البيان". وكان ثعلب يؤازره في قوله، فيقول الزجات ردا  
 (31)هن خط ه فيألا أكثر من أن َيع د". وقد عمل الزجات على رد "حدود" الفرا ،

رئم ثعلب "الفصيل"  أنإلى ألا اهلرن بالكثير من ألفاظ "الفصيل" لثعلب، ولألجت 
 وأنكر أن يكون له.

نماااا تفشااات العااادوى ا  ولااام تكااان الاااتألم متبادلاااة باااين نحااااة المدرراااتين فحراااب، و 
(31)مالتراع نطااق التناافس، ف ر ار ت باين نحااة المدرراة الواحادة؛ فكاان اهحمار يازع

  
حماار هااذا لاام أن الكرااائي لاام يكاان يبصاار التصااريت، وياازعم أنااه علمااه. ماا  أن اه

ال بعاد أن وعاده ب ناه يلقناه ن الرشايد إعره الكرائي عليه ت ديب اهمين با (32)يقبل
كاال يااوم مراا لتين فااي النحااو، وثنتااين فااي معاااني الشااعر قباال أن ي تيااه. وكااان الفاارا  

ْئس" و"أن" المفتوحة، ولم يكان مات الكرائي وهو ال يحرن حد "ِنْعم" و"بِ ": (33)يقول
حد "التعجب"". م  أن الفرا  هذا كان يثني  الخليل يحرن "الندا "، وال ريبويه يدري

إلااى  : "ماادحني رجاال ماان النحااويين فقااال لااي: مااا اختالفااا(34)علااى الكرااائي ويقااول
الكراائي وأنات مثلااه فاي النحاو؟ فاا عجبتني نفراي، ف تيتاه، فناظرتااه منااظرة اهكفااا ، 

                                                 

 .4/112( إنباه الرواة: ت23)
 .3/141( المصدر نفره: ت21)
 .3/142( إنباه الرواة ت31)
 .21/121( مجالس العلما : مجلس 31)
 .13/6( معجم اهدبا : ت32)
 .2/163( بغية الوعاة: ت33)
 .13/112( معجم اهدبا : ت34)
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اار د  يغاار  فكاا ني كناات طااائرا   أن لااى إ طعاان الفاارا  يعااود ت ماان البحاار بمنقاااره". ولعاال م 
ن الكراائي ، ولاذلا فاإعلى زعامة المدررة الكوفية (35)الكرائي كان يرى فيه منافرا  

إلاى  حمر الكوفي على ت ديب ابن الرشيد، ولم يخل ت الفرا ؛ مماا أدىخل ت بعده اه
فبينماا كاان التالمياذ يا تون اهحمار ليلقااهم  :فارق كبير فاي نماط الحيااة باين االثناين

قاااد اشاااتمل  لااايألم معبرااا  إ (36)ون الفااارا  ليخاارتن، كااانوا يااا تشاار حرااابوجااه منطلاااق وبِ 
 بكرائه، وليجلس لألم على باب بيته، ويجلرون هم في التراب بين يديه.

وعلى  رار ما كان بين الفرا  والكراائي، وباين الكراائي واهحمار، كاان اهمار 
ورااااط، رااااعيد باااان خفاااا  اهبصااااريين؛ فكااااان أبااااو حاااااتم يقااااول فااااي أرااااتاذه اهلبااااين ا
إلااى  : "لاام يكاان بالحاااذق فااي النحااو"، ماا  أن اهخفاا  عاارت أنااه الطريااق(32)عدةمراا

: "أنات أعلام النااس (31)كتاب ريبويه، وكان الجاحظ يعترت بفضله وعلمه ويقول له
: (31)نماا هامإفي النحو". وكاان ابان جناى ياداف  عناه ويارى أن الاذين يطعناون علياه 

دراكاه أقادامألم". ، وتا خرت عان إئق هاذا العلام حظاوظألم"أقوام نزرت مان معرفاة حقاا
حتاى الفاارا  الااذي عاارت بااالغرور، واالعتاداد بااالنفس، كااان يعتاارت بفضاال اهخفاا ؛ 

: "قاد جاا كم رايد أهال اللغاة (41)فقاال راعيد ،فقد روى أنه دخل على رعيد بن رلمة
وريد أهال العربياة". فقاال الفارا : "أماا ماا دام اهخفا  يعاي  فاال". وكاان أباو هاالل 

: "ولااه نحااو كثياار، ولاايس كثياار ماان النحااويين ماان (41)يقااول فااي اهخفاا العرااكري 
 ينظر في النحو، يدرس كثرة علمه".

                                                 

 .13/6( المصدر نفره: ت35)
 .13/1( معجم اهدبا  : ت36)
 .146 : ص( نزهة اهلبا32)
 .1/11( الحيوان: ت33)
 .1/2( الخصائص: ت31)
 .2/61. مرآة الجنان ت2/122( وفيات اهعيان: ت41)
 .111( المصون: ص41)
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انطااوا  كاال مدررااة نحويااة علااى نفرااألا، وانزوائألااا إلااى  وقااد أدى التنااافس أيضااا  
لااى آرا  نحاااة المدررااة عاان اهخاارى، وبالتااالي عاادم اطااالع نحاااة المدررااة الواحاادة ع

 رب فااي الاانفس.  ياار أن المدررااة البصاارية كاناات فااي هااذا خفيااة أو لماا اهخاارى إال  
مدررااة الكوفااة؛ فلاام إلااى  فااي نظرتألااا ، وأكثاار تشااددا  أكثاار تحفظااا   -أيضااا   –المجااال 

(42)ي خااذ أحااد ماان علمائألااا عاان أحااد ماان علمااا  الكوفااة إال
نااه روى عاان إف ،أبااا زيااد(31)

(34)درجة أنألم نفواإلى  المفضل الضبي. وقد بلغ التشدد بالبصريين
أن يكون الفرا   (32 

قاااد اراااتكثر فاااي دراراااته علاااى ياااونس بااان حبياااب البصاااري. أماااا مااان ناحياااة مدرراااة 
يخرجااان  نوهااذا –الكوفااة، فماا  أن الكرااائي درس علااى الخلياال ويااونس باان حبيااب 
ال أنااه حااين أراد إ –ماان دائاارة التنااافس، هنألمااا راابقا مرحلااة الصاادام بااين المدررااتين 

(44)قاارأه –ه ياا تي فااي لااب  الصاادام وراايبوي –أن ياادرس كتاااب راايبويه 
علااى اهخفاا  (33 

(45)، ووهباااهاهوراااط رااارا  
أن يعلااام  . لقاااد كاااان الكراااائي يخشاااى فعاااال  رااابعين ديناااارا   (34 

البصريون قرا ته هذه فيعيروا الكوفيين بذلا. وكان يخشى أن يعلم اهمارا  والاوزرا  
ى رايبويه فاي المنااظرة ويعتد ، والذين حكموا لاه بالغلباة علا مالذين كان يفاخر أمامأل

: فقااد عاارت عنااه أنااه كااان يقاارأ المشااألورة بينألمااا. ومثاال الكرااائي كااان الفاارا  أيضااا  
(46)، ويضعهكتاب ريبويه ررا  

(42)تحت ورادته؛ ما  أناه كاان (35 
"زائاد العصابية علاى  (36 

(43)ريبويه"، فكان الجاحظ يقول
ن الفارا  لام ينتفا  باالنظر فاي هاذا الكتااب كبيار إ: "(32 

ليه العلم مان جألتاه ر ناصل لنفره، وال شاكر لمن وصل إهنه لم ينظر فيه نظ نف 
                                                 

 .52أخبار النحويين البصريين: ص ( 3142)
 .36 مراتب النحويين: ص( 3243)
 .11/221 ( معجم اهدبا : ت3344)
 .11/224 ( المصدر نفره: ت3445)
 .4/3 اة: تنباه الرو إ( 3546)
 .2/333 بغية الوعاة ت( 3642)
 . 4/1 نباه الرواة تإ( 3243)
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نه جنب نفره التألم فاي هاذا اهمار، فلام إوال معترت بالحق فيه". أما ثعلب الكوفي ف
نماا حصار نفراه فاي الماذهب الكاوفي؛ فادرس كتاب ا  يطل  على مذهب البصاريين، و 

(41)ليألااإاظراته م  البصريين ويلج  أقوالألا في منإلى  الكرائي والفرا ، وكان يعود
 33) ،

 .. لااام يفااارق فاااي النظااار". ولااام ياااا ثعلاااب مكتفياااا   ذا رااائل عااان الحجاااة والحقيقاااة" فاااإ
نمااا كااان يحاااول أن يطبقااه علااى تالميااذه؛ فكااان يعاتااب ق ذلااا علااى نفرااه، وا  بتطبياا

ختنااه أبااا علااي الاادينوري هنااه كااان يتركااه ليقاارأ كتاااب راايبويه علااى المباارد، ويقاااول 
(51)له

 هذا الرجل وتقرأ عليه يقولون ماذا؟".إلى  ذا رآا الناس تمضي: "إ(31 

ما  لبه نحوي آخر إذا  وكان النحوي يشعر بالحرت الشديد والخجل من نفره
في مناظرة بين يدي خليفة أو وزير: فألذا ابن الركيت يلوم المازني النتصاره عليه 

(51)في مناظرة بين يدي الخليفة الواثق، ويقول له
: "ما حملا على هذا وبيني (41 

وبينا من المودة الخالصة؟" فيقول المازني: "والله ما قصدي تخطئتا، ولم أظن 
إذا  أنه يعزب عنا ذلا". وكان النحوي يتعصب لنحوي آخر من مدررته، ويثور

(52)ما  لبه نحوي آخر من المدررة اهخرى: فألذا ابن قادم يقول
: "قدم أبو عمر (41 

الحرن بن رألل، فقال لي الفرا : بلغني أن أبا عمر الجرمي قدم، الجرمي على 
 ني أجم  بينكما. ف تيت أبا عمر ف خبرته، ف جابإوأنا أحب أن ألقاه. فقلت له: ف

الجرمي قد  لب الفرا  وأفحمه، ندمت إلى  ذلا. وجمعت بينألما. فلما نظرتإلى 
مي علم الفرا ، فلما رأيته ولم ندمت؟ قال: هن عل :على ذلا. فقال ثعلب البن قادم

 ق ل  في عيني، ونقص علمه عندي. مقألورا  

                                                 

 .155طبقات النحويين واللغويين: ص ( 3341)
 .156( المصدر نفره ص 3151)
 .14طبقات النحويين واللغويين: ص ( 4151)
 .2/31 نباه الرواة: تإ( 4152)
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التحايااال علاااى اإلعاااراب إلاااى  فس يااادف  النحاااوي فاااي بعاااه اهحيااااناوكاااان التنااا
مااان أجااال  خاطئاااا   فصااااح بااارأي  يااار الاااذي يقتنااا  باااه، وال بااا س أن يصاااور رأياااا  واإل
(53)نحوية: فقد ارتقدمفي مر لة  رضا  خليفة أو أمير، أو وزير أو قائد اجتألد رأيا  إ

 

(54)ن فاي قولاه تعاالىاالخليفة المتوكال المبارد مان البصارة ليعارت رأياه فاي همازة  (42
 43) :

جااا ت( هاال هااي مكرااورة أو مفتوحااة؛ وكااان المتوكاال قرأهااا إذا  )ومااا يشااعركم أنألااا
فحاد  خاالت بينألماا علاى ذلاا. قاال  ،ووزيره الفتل بن خاقان قرأها بالكرار ،بالفتل

فقاال: ياا  ى، فَ دِخْلات علاى الفاتل بان خاقاان،ي بنفره: فوردت َرر  مان رأالمبرد يرو 
جاااا ت ال يؤمناااون( "انألاااا" إذا  ، كيااات تقااارأ هاااذا الحااارت، )وماااا يشاااعركم أنألاااايبصااار 

الفتل؟ فقلت: بالكرر، هاذا المختاار وذلاا أن أول ببالكرر أو الفتل، قل بالكرر أو 
نماا اآلياات عناد إبألاا، قال  نن  م آية ليؤمم لئن جا تألألاآلية: "وأقرموا بالله جألد أيمان

جااا ت ال يؤمنااون( بارااتيفا  جااواب إذا  نألاااإاللااه ومااا يشااعركم( ثاام قااال: يااا محمااد )
دار أمير المؤمنين فعر فه بقدومي، وطالباه إلى  الكالم المتقدم، قال: صدقت. وركب

ل علاي حضااري. فلماا وقعات عاين المتوكاإبدف  ماا تعاقادا علياه وتبايعاا فياه. فا مر ب
بالكراار، أو  (جااا تإذا  قااال: يااا بصااري كياات تقاارأ هااذه اآليااة: )ومااا يشااعركم أنألااا

فضااحا، وضاارب  ،بااالفتل؟ فقلاات: يااا أمياار المااؤمنين، أكثاار الناااس يقرأونألااا بااالفتل
نه قال لي خالت فتل المال. فقال: والله يا ريدي إبرجله اليررى. وقال: احضر يا 

الموضا  إلاى  ر المال. وأخرجت. فلم أصالفقال: دعني من هذا، احض ،ما قال لا
الذي كنت أنزلته حتى أتتني ررل الفتل، ف تبته، فقال لي: يا بصري أول ما ابتدأتنا 
بااه الكااذب، فقلاات: مااا كااذبت. فقااال: كياات وقااد قلاات همياار المااؤمنين الصااواب )ومااا 

أكثار نماا قلات: إجاا ت( باالفتل. فقلات: أيألاا الاوزيرم لام أقال هكاذا، إذا  يشعركم أنألا

                                                 

 .232( طبقات النحويين واللغويين: ص 4253)
 .111ة رورة اهنعام: آي( 4354)
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نماا تخلصات مان الالئماة، وهاو أميار ألا بالفتل، وأكثرهم علاى الخطا ، وا  الناس يقرأون
 المؤمنين. فقال لي: أحرنت.

ال ك ه يعقاوب باان الراكيت، وب رالوب فياه الكاذب علاى النحااو  ال ك ه المبارد ر  وماا ر 
(55)واضاااال، والتلفيااااق بااااي ن؛ وذلااااا حينمااااا ارااااتدعي

للفصاااال بااااين قااااولي محمااااد باااان  (44 
عااراب )رجاال( إالزيااات ، وزياار المعتصاام، وأحمااد باان أبااي دؤاد فااي توجيااه عباادالملا 

 في قول الشاعر:

 أهادى الراالم ت حياة  َظلامَ        ن مصابكام رجااال  اأَظليام 

وكااان محمااد قااال بالنصااب، وأحمااد بااالرف ؛ فحكاام يعقااوب هحمااد. قااال ثعلااب: 
جاا ني رراول    عاذري:، فقاال لاي: ارامممضاا   لقيت يعقوب فعاتبته فاي هاذا عتاباا  

بناي ورفعناي، وأخفاى فاي المرا لة ابن أبي دؤاد فمضيت إ ليه، فلما رآني ب   باي وقر 
 خباري، ثام قاال لاي: ياا أباا يورات، ماالي أرى الكراوة ناقصاة؟ ياا  االم، دراتا  اعن 
ثم قال: كيس فياه مائتاا ديناار. فَ حِضار؛ ثام قاال  حِضر.من كروتي، قال: ف َ  كامال  

ت؟ قلاااات: ال باااال راجاااال؛ فقااااال: حماااااري الفالنااااي براااارجه ولجامااااه، لااااي: أراكااااب أناااا
ل م الجمي   الم أبي يورت؛ فشكرت له ذلا، ثم قاال لاي: ياا إلى  فَ حِضر، قال: َير 

 أبا يورت، أنشدت هذا البيت:

 أظليم أن مصابكم رجل
قلاات.  القااول مااا " بالنصااب، وقااد تراضااينا. فقلاات:نمااا هااو "رجااال  إفقااال الااوزير: 

ذا ررول محمد بن عبدالملا، فقال: أجب الاوزير، فلماا دخلات فخرجت من عنده، فإ
 بدرني وأنا واقت، فقال: يا يعقوب، أليس الرواية:

 أظليم ان مصابكم رجاال

                                                 

 .31-21مراتب النحويين: ص ( 4455)
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فقلااات: ال بااال "رجااال". فقاااال: ا ااارب. قاااال يعقاااوب: فكيااات كنااات تااارى لاااي أن 
 أقول؟م

(56)عااالج -أراالوب ابااان الرااكيت –وبألااذا اهراالوب 
راااتاذ أابااان قااادم الكااوفي،  (45 

رحاق المصعبي. قال ابن إبراهيم، كاتب لب، مر لة نحوية عرضت لميمون بن إثع
قربات مان مجلراه  ف حضارني، فلام أدر ماا الرابب، فلماا راحق يوماا  إلي ه إقادم: وج

لأللا  والجازع، فقاال براهيم، كاتبه على الررائل، وهو علاى  اياة اتلقاني ميمون بن إ
مجلاس إلاى  رحاق؛ وم ر   يار متلبا  وال متوقات حتاى رجا إنه إ لي بصوت خفي:

رحق. فراعني ذلا، فلما مثلات باين يدياه، قاال لاي: كيات يقاال: "وهاذا الماال ماال" إ
"؟ فعلمااات ماااا أراد ميماااون فقلااات لاااه: الوجاااه "وهاااذا الماااال ماااال" أو "وهاااذا الماااال مااااال  

وفظاظاة، ثام قاال: الازم  راحق علاى ميماون بغلظاة، ف قبل إ"ويجوز "وهذا المال ماال  
الوجه في كتبا، ودعنا من يجاوز ويجاوز، ورماى بكتااب كاان فاي ياده. فرا لت عان 

 راحاق، وذكار مااال  إالما مون وهاو بابالد الاروم عان إلاى  ذا ميماون قاد كتابإالخبر ف
". فخط الم مون على الموض  من الكتاب، ووق  ليه، فكتب "وهذا المال ماال  إحمله 

راحق، فكاان ميماون بعاد إاطبني بلحن"؟ فقامت القياماة علاى بخطه في حاشيته "تخ
قاال ثعلاب:  ،ذلا يقول: ماا أدري كيات أشاكر ابان قاادم، أبقاى علاى روحاي ونعمتاي

 " ليس بشي ، ولكن أحرن ابن قادم في الت تي لخالص ميمون."وهذا المال ماال  
لام ذا إ با ي جاواب ياِرد علاى لراانه ولم يكن النحوي يتورع عان الاتلفظ أحياناا  

يؤياد جواباه، وذلاا مان أجال  يحضر ذهنه الجواب الصحيل، وعن أن يلف اق شاعرا  
(52)علااى راامعته، وحتااى ال تتزعاازع الثقااة بااه، فقااد ورد أن يبقااى محافظااا  

المباارد  (46 
عيرى بن ماهان؛ وأول ما دخال، قاال لاه: أيألاا الشاي ، ماا  النحوي الدينوري زائرا  

                                                 

 . 153-3/152 نباه الرواة تإ( 4556)
 .1/43 نباه الرواة تإ( 4652)
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الله عليه ورلم عن أكل لحمألا؟ فقاال: هاي  الشاة المجث مة التي نألى النبي صلى
 فقال: هل من شاهد؟ فقال: نعم، قول الراجز: ،الشاة القليلة اللبن مثل اللْجب ة

اهْ   ال َعنا يٌز ل ْجب اٌة مجث مااهْ إ        لم يبق من آل الجعياد ن ر م 

ذا بالحاجاااب يرااات ذن هباااي حنيفاااة الااادينوري، فااا ذن لاااه؛ فلماااا دخااال قاااال لاااه ا  و 
ى: ما الشاة المجث مة التي نألى النبي، صلى الله عليه ورلم، عن أكلألا؟ فقال: عير

فقاال عيراى: كيات تقاول، وهاذا  ،هي التاي جثمات علاى ركباتألاا، ونحارت مان قفاهاا
هاي مثال اللْجب اة، وهاي القليلاة اللابن؛  يقاول: -يعني أبا العباس المبارد -شي  العراق

ن كان هذا الشي  رام  البيعة تلزم أبا حنيفة إ ة: أيمانوأنشد البيتين. فقال أبو حنيف
ال لراااعتألما هااذه. فقااال أبااو العباااس المباارد: صاادق إن كااان البيتااان ا  هااذا التفرااير، و 

الشااي  أبااو حنيفااة، أ ِنْفااَت أن أرد عليااا ماان العااراق، وذكااري مااا قااد شاااع، فاا ول مااا 
 تر لني عنه ال أعرفه.

تجلاى فياه وبارز، فتنافراوا فيألاا،  خصابا   وقد وجد تنافس النحاة في العلة ميادانا  
ال أوجاادوا لااه علااة فااي النحااو يمكاان أن يعل اال إ وتو لااوا فااي شااعابألا، ولاام يتركااوا شاايئا  
(53)مألماا كانات واهياة مأللأللااة، فعللاوا ثقال

(51)الفعال وخفااة االرام، وامتنااع (42 
رااما  اه (43 

(61)مااان الجااازم، واهفعاااال
(61)مااان الخفاااه. وعللاااوا راااكون (41 

(62)ريااات، وعااادمالم التع (51 
 51) 

(63)ل التعرياات ماا  التنااوين، وعاادم الجماا اجتماااع أ
ضااافة. ل التعرياات واإل، وعاادم أ(52 

                                                 

 .111اإليضاح: ص ( 4253)
 .112اإليضاح: ص ( 4351)
 .112المصدر نفره: ص ( 4161)
 .11الالمات: ص ( 5161)
 .31 المصدر نفره: ص( 5162)
 .21المصدر نفره: ص ( 5263)
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(64) وعللااوا بنااا
(65)الفعاال الماضااي علااى الفااتل، وبنااا  (53 

فعاال اهماار علااى الراااكون.  (54 
لياه ثعلاب حاين را له شاي : لام أجااز الفارا  قاولألم إومن هذه العلل الواهياة ماا ذهاب 

؟" أي لاام أجاااز تقااديم خباار كااان ضااربت زياادا   الزياادون" ولاام يجااز "قائمااا  "قااائمين كااان 
(66)عليألا ولم يجز تقديم الحال على العامل فيألا؛ فقال له

نماا جااز "قاائمين كاان إ: "(55 
 " لايس خبارا  ن "قائما  " هضربت زيدا   الزيدون" هن قائمين خبر لكان، ولم يجز "قائما  

ير أراس صحيل وال يخاطب الاذهن الصاافي؛ "لضربت"". وهذا تعليل ينطلق من  
من واقا  الجملاة ماوطن التعليال، ال مان  منطلقا   وكان المفروه فيه أن يعلل تعليال  

واقااا  جملاااة أخااارى ال عالقاااة لألاااا بألاااا؛ فالفعااال اهول فعااال نااااقص دخااال علاااى مبتااادأ 
وخبر فقدم الخبر، بينماا الفعال الثااني فعال تاام دخال علاى ارام ذات، وعلاى وصات 

ماان أن الجملااة الثانيااة ليراات كالجملااة اهولااى،  الوصاات. وتعليلااه كااان منطلقااا   فقاادم
لصلة جواز التقديم ومنعه. وهذا  فامتن  التقديم فيألا فاتخذ من الخالت بينألما أرارا  

(62)هاااابذمنطلااااق  ياااار صااااحيل. وماااان هااااذه العلاااال مااااا 
علااااى  ليااااه البصااااريون ردا  إ (56 

ن كااالكااوفيين ماان أن فعاال التعجااب "أفعاال"، و  ال أنااه فعاال، وعل ااتألم ان ال يتصاارت إا 
أنألاام أجمعااوا علااى أن عرااى ولاايس فعااالن ماا  أنألمااا ال يتصاارفان. وعلااة البصااريين 

لمراائل أخارى وحجاة لألام فاي ماا  جماعألم على مر لة مقيارا  إذ اتخذوا من إواهية، 
(63)ولاايس دلاايال  علااى صااواب النحاااة جماااع لاايس حجااة أباادا  ليااه؛ واإلهبون إيااذ

هن  ،(52 
 الت مل والطبا  الإلى  نما يردا ويرج  با فيهحد منألم، كما قال ابن جني: "إل واك

(61)التبعياااة". ومااان عللألااام أن فعااال اهمااار بناااي علاااى الوقااات، هنإلاااى 
اهصااال فاااي  (53 

                                                 

 .315ية: ص أررار العرب( 5364)
 .312المصدر نفره: ص ( 5465)
 .31مر لة  1/251 ت اإلنصات وانظر علة تقديم الحال: 2/52 نباه الرواة تإ( 5566)
 . 115 ( أررار العربية: ص5662)
 .2/326 الخصائص: ت( 5263)
 .312أررار العربية: ص ( 5361)
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صاال فااي البنااا  أن يكااون علااى الوقاات؛ فبنااي فعاال اهماار علااى اهفعااال البنااا ، واه
، فلاام لاام َيااْبن  الفعاال طلقألااا رااليما  ن كااان منإالوقاات هن الوقاات أصاال. وهااذه العلااة، 

فاي  الماضي على الوقت وبني على الفتل، م  أن البنا  أصل فيه وهو مبني دائماا  
جميا  النحااة البصاريين والكاوفيين، بينماا  (21)باتفااق شتى اهحوال، وهو مبني أيضا  

 فعااال اهمااار مختلااات فياااه باااين النحااااة؛ فبينماااا قاااال البصاااريون ببنائاااه، قاااال الكوفياااون
 عرابه.إب

لقاااد ابتعاااد النحااااة بتمااااديألم فاااي مجاااال العلااال عااان جاااوهر النحاااو، وأو لاااوا بألاااذا 
نماا أتاي بألاا إاهرلوب في التمحل والتكلت، مما جعل القادامى يارون أن هاذه العلال 

ل ت" في قول الشاِعر: للالحتيا  والتمويه. فقد قال ابن قتيبة في توجيه النحاة "لمج 

 ال مرحتاا  أو مجل تَ إمن المال       يدع زماٍن يا بن مروان لم وعه  

(21)قاااال
عاااراب فاااي طلاااب العلاااة،   آخااار البيااات ضااارورة، وأتعاااب أهااال اإل: "فرفااا(51 

فيه بشي  يرضاي؛ ومان ذا يخفاى علياه مان أهال النظار أن  افقالوا وأكثروا، ولم ي تو 
كاال مااا أتااوا بااه ماان العلاال احتيااال وتمويااه. ولياات النحاااة راالكوا مراالا يااونس حااين 

(22)رئل
هكاذا خلقات. ومرالا  :: لم صارت "حتى" تنصاب اهفعاال المراتقبلة؟ فقاال(61 

(23)الكرااائي حااين راائل
"أي"  : لاام ال يقااال: أي ألااام، فااي: هضااربن أيُّألاام يقااوم. فقاااال:(61 

 هكذا خلقت.

ال لاب، إبانتألاا  المبارد وثع وم  أن المدررتين، البصرية والكوفية، انتألتاا تقريباا  
، فياااه شاااي  مااان فردياااا   اة اراااتمر بعااادهما، ولكناااه عااااد تنافراااا  أن التناااافس باااين النحااا

. وأبارز معاا   وماذهبيا   فردياا   الحرد وحاب الادنيا، بعاد أن كاان زمان المدرراتين تنافراا  

                                                 

 .1/46 وام  تهم  الأل 1/3 ، حاشية الصبان ت35-1/34 انظر: شرح ابن عقيل: ت( 5121)
 .33الشعر والشعرا : ص ( 6121)
 .133طبقات النحويين واللغويين: ص ( 6122)
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رافي والزجاااجي؛ فقااد اتألاام يهااذا التنااافس ذلااا الااذي كااان بااين الفاررااي والرماااني والراا
(42)مختلفة، منألا اتألامه تألما   الفارري هؤال  جميعا  

مان  الرماني ب نه ال يحمل شيئا   (62 
وقاااااد علااااال اهراااااتاذ راااااعيد اهفغااااااني تعاااااره الفارراااااي للرااااايرافي والرمااااااني  ،النحااااو
(25)بقولاااه

... ماااتألم علاااى الرمااااني كماااا هاااو ماااتألم علاااى الرااايرافي، هن  : "والفارراااي(63
الثالثة أشرقوا في عصر واحد، وكان لألخيرين من التوفير في أعين الناس ما ليس 

". والمنافرااة ل. وهماار ماا أولاا  الفارراي باا ن يانص علااى تلماذة الرماااني لاه حينااا  لاألو 
يضاااح"، وتخاوت منألاا فااي تقديماه كتاباه "اإل النابعاة مان الحرااد صارح بألاا الزجاااجي

 هفألو يتوق  أن الخصوم ريتعرضون عليه ويغالطونه بعاد صادور الكتااب، ويارى أنا
، يشااترط أن تكااون أمااام علمااا  ماان ةياانال مناااظرة علْفصاال بينااه وبياانألم حينئااذ إلاان ي  

(26)يقاااول ؛ذوي الفألااام الااادقيق والنظااار الصاااائب
: "ومااان مالااات باااه عناااه عصااابيته أو (64 

تتباا  مااا إلااى  حميتااه فعنااه يصاارت حظااه، وعنااا ترااقط كلفتااه؛ وماان راامت بااه نفرااه
ياااه، ورااميناه فياه، وفحصااه والكشاات عان حقائقااه، فحقيااق علياه أن ماار بااه أودعنااه إ

ثير قريحته ويحرا خاطره، ليقت على ما لعله قاد انراتر عناه، وال أن يراج  فكره وي
ن فعاال ذلااا وتاادبره، ولاام يااره ينقاااد فااي إوهلااة بخااروت عاان الحااق؛ فاا ليحكاام ماان أو 

 –ال فاااي  ياااره، كانااات حلباااة التنااااظر ، أو رأى أناااه ال حاااق إطريقاااة القيااااس مراااتمرا  
ة بينناا وبيناه، حتاى فاصل –باجتماع ذوي الفألم والنظر والفحص والجدال معنا فيألا 

 الصواب".إلى  بحق النظر نصير معا  

فاااي مصااار بااين أباااي العبااااس بااان والد  – وَعاارت التناااافس زمااان الفاررااي أيضاااا  
(22)ها(: فقد جم 312ها( وأبي جعفر بن النحاس )ت 332)ت

بعه ملوا مصر  (65 

                                                 

 .1/111 ، أوضل المرالا ت3/212 الخصائص ت( 6223)
 .14/24 معجم اهدبا  ت( 6324)
 )المقدمة(. 13عراب: ص ملغزة اإل( 6425)
 )المقدمة(.  12-11( ص6526)
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ن" من بينألما، وأمرهما بالمناظرة. قال ابن النحاس البن والد: كيت تبني مثل "أفعلو 
" وال ت. فخط ه ابن النحاس وقال: ليس في كالم العارب "أفعلاونيرميت؟ فقال: أرمي

 نما ر لتني أن أمثل لا بنا  ففعلت."أفعليت". فقال ابن والد: إ

(23)وهاذه المناااظرة فيألااا مغالطااة وتعمااد التخطئاة ماان اباان النحاااس؛ وقااد صااوب
 66) 

هخفا  اهوراط راعيد بان راعدة لياه با ن ادعام ماا ذهاب إجابة ابان والد، و الزبيدي إ
 ن لم يكن ذلا في كالم العرب.ا  كان يبني من اهمثلة ما رئل أن يبني عليه، و 

في نألاية هذا البح  أرجو أن َيفألم أنني حاولت أن أجلو ما ناتج عان التناافس 
أال يفألاام ماان خااالل هااذا  ماان آثااار راالبية علااى النحااو، وأرااجله. ولكننااي أرجااو أيضااا  

ب، وأن مظااهر الحيااة الخادعاة قاد عن جاادة الصاوا نحرفوا تماما  البح  أن النحاة ا
ن كنت قاد بينات أنألاا أو  –ضلتألم الطريق كلألا أ  -فاي أحاوال عارضاة ضال تألم فعاال  ا 

وعلى خط ريره  فقد َعرت عنألم العفة والنزاهة واهمانة في الحفاظ على علم النحو.
قيمتاه ليرتفا  شاا ن  الصاحيل، وكا ن كال شااي ، فاي أحياان كثياارة، كاان يتضاا ل فااي

(21)؛ فألااذا المااازنيالنحااو عاليااا  
يقصااده بعااه أهاال الذمااة ليقاارأ عليااه كتاااب راايبويه،  (62 

ياااه، فياارفه؛ فيقااول لااه المباارد: جعلاات إويعااره عليااه مائااة دينااار مقاباال تدريرااه 
ن هااذا الكتاااب يشااتمل إفاادا ا، أتاارد هااذه النفقااة ماا  فاقتااا وشاادة اضاااقتا؟م فيقااول: 

 آياة، مان كتااب اللاه عاز وجال، ولرات أرى أن أمك ان منألاا ذمياا   على ثالثمائاة وكاذا
 على كتاب الله تعالى، وحمية له. ة ير 

                                                 

 .231-233طبقات النحويين واللغويين: ص( 6622)
 .31المصدر نفره: ص ( 6223)
 .1/43درة الغواص: ت( 21)
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(31)، فيقااول لااهوهااذا الكرااائي ي تيااه الفاارا ، فيااراه باكيااا  
: هااذا : مااا يبكيااا؟ فيقااول(63 

ن أبطا ت فااي إلاي فيحضاارني، فيرا لني عان شااي ، فاالملاا يحياى بان خالااد، يوجاه إ
: ياا أباا ن بادرت لم آمن الزلل؛ فيقول لاه الفارا  ممتحناا  تب، وا  منه ع الجواب لحقني

رائي ي خذ لرانه ذا بالكا  الحرن، من يعتره عليا؟ قل ما شئت، ف نت الكرائي. و 
 نا قلت ماال أعلممأإذا  الله بيده ويقول: قطعه

(31)وهذا المبرد يقول
ذا  لطاوا فرجعاوا فكا ن : "النااس يلحقألام الراألو والغلاط، فاإ(61 

 كاذبين". ذا أقاموا على الغلط بعد أن يتبين لألم الصواب، كانوا جألاال  ا  يغلطوا، و لم 

 الدكتور محمود حسني

                                                 

 .2/266 نباه الرواة: تإ( 6331)
 .41اإليضاح: ص ( 6131)
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 م.1161الثانية عشرة، 

 بيروت. -دار الثقافة -ابن قتيبة -الشعر والشعرا  -12

الطبعاة الرادراة،  -مكتباة النألضاة المصارية -حمد أمينأ –الم رضحى اإل -13
 م.1161

مطبعاة  -تحقيق الدكتور محمد  يااه -ردياه –طبقات النحاة واللغويين  -11
 م.1123النجت،  -النعمان

الطبعاة  -باراهيمإتحقياق أباو الفضال  -الزبيادي –طبقات النحويين واللغويين  -21
 م.1124ولى اه

الطبعاة الثالثاة،  -مطبعاة جامعاة دمشاق -انيفغارعيد اه -في أصول النحو -21
 م.1164

 القرآن الكريم. -22

 م.1146القاهرة،  مطبعة العلوم، -عبدالحميد حرن –القواعد النحوية  -23
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دمشاق،  -طبعاة الألاشاميةمتحقياق د. ماازن مباارا. ال -الزجااجي –الالمات  -24
 م.1161

 .م1162الكويت،  -تحقيق عبدالرالم هارون -الزجاجي –مجالس العلما   -25

حماااود، د. محماااود حراااني م –المدرراااة البغدادياااة فاااي تااااري  النحاااو العرباااي  -26
 مخطوطة. ررالة دكتوراه

 ها.1333مطبعة دار المعارت النظامية،  -اليافعي –مرآة الجنان  -22

مطبعااة  -باراهيمإأباو الطيااب اللغاوي، تحقيااق أباو الفضاال  –مراتاب النحااويين  -23
 م.1155نألضة مصر، 

 ،الكوياااات -تحقيااااق عبدالرااااالم هااااارون -أبااااو أحمااااد العرااااكري –المصااااون  -21
 م.1161

ة قاااالطب –مكتباااة عيراااى الحلباااي بمصااار  -يااااقوت الحماااوي -دباااا معجااام اه -31
 خيرة.اه

تحقيااق د. مااازن مبااارا، محمااد علااي حمداللااه  -اباان هشااام –مغنااي اللبيااب  -31
 م.1122 –الطبعة الثالثة  -دار الفكر -فغانيمراجعة رعيد اه

مطبعاااااة الجامعاااااة  –فغااااااني راااااعيد اه تحقياااااق -الرمااااااني –ملغااااازة االعاااااراب  -32
 م.1153الرورية، 

 دار الفكر.  -فغانيرعيد اه –من تاري  النحو  -33

 ها.1335القاهرة  –الطبعة الثانية  -المطبعة الرلفية -المرزباني –الموشل  -34

 -الطبعة الثانية –براهيم الرامرائي تحقيق د. إ -ابن اهنباري –لبا  نزهة اه -35
 م.1121
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القاااااهرة  -دار الصاااااوي للطباااا  والنشاااار –حمااااد الطنطاااااوي م –نشاااا ة النحااااو  -36
 م.1133

 م.1125 -الكويت ،تحقيق عبدالرالم هارون -الريوطي–هم  الألوام   -32

 –تحقيااق محماااد محيااي الااادين عبدالحمياااد  –اباان خلكاااان  –عياااان وفيااات اه -33
 م.1143النألضة المصرية، مكتبة 

*  *  * 

 


