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 اخلامتة
 

 اجي , لي أن  مل الزج  بعد هذه الجولة في شرحي ابن خروف , وابن الفخار لج     
 أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها على النحو اآلتي :

كان هدف ابن خروف من تأليف كتابه بيان مقدمات تحصر كثيرًا من أصول  -
من  األهم  العربية على سبيل اإليجاز , لذا جاء شرحه مقتصرًا على بيان 

يأخذ طابعًا تعليميًا  , في حين أراد ابن الفخار من كتابه أن   اجيكالم الزج  
صرفًا , ي عين المبتدئين في دراسة النحو العربي , ففص ل القول بآراء , وأقوال 

اجي , ودعمها بآراء النحاة على اختالف مذاهبهم , وعصورهم , وحاول الزج  
 . بسط جميع تلك المسائل في شرحه

مل ( من ناحية ترتيب كان ابن الفخار أكثر التزامًا بمنهج صاحب ) الج   -
ف في ترتيب صن  الموضوعات , وعنواناتها , إذ حرص على اقتفاء أثر الم  

  أبواب كتابه . 

مل ( ت عد  أكثر تنظيمًا وترتيبًا من ريقة ابن الفخار في شرح متن ) الج  طإن   -
  فخار الطريقة المألوفة في شرح المتن طريقة ابن خروف , إذ اتبع ابن ال

مل ( إلى أذهان المتعلمين بأوضح صورة , من محاواًل إيصال مادة ) الج  
مل ( , على العكس من طريقة ابن خروف إلى ) الج  دون الحاجة إلى الرجوع 

مل ( في مقابل الشرح حتى يستطيع الدارس التي تتطلب وضع كتاب ) الج  
 شرحه . أبوابفهم قصده في أغلب 

  ابن خروف في سهولة التعبير  أسلوبابن الفخار في شرحه  أسلوبفاق  -
 منهما ا وافق الغرض من تأليف كل  ووضوح اللفظ , وجالء المعنى , مم  

 . لكتابه

تباين اهتمام الشارحين بالمصادر التي ذكراها في شرحيهما , فجاءت مصادر  -
 , تلتها مصادر  علماء البصرة في المرتبة األولى عند ابن خروف



م  مصادر علماء األندلس , في حين جاءت مصادر علماء ث  ,علماء الكوفة  
 م  ث       تلتها مصادر علماء البصرة , األندلس في المرتبة األولى عند ابن الفخار
 مصادر علماء الكوفة في المرتبة الثالثة .

في االستشهاد القرآن الكريم من أهم المصادر التي اعتمد عليها الشارحان  -
 للمسائل النحوية , واللغوي ة .

ا دلياًل , ولم يرد  ًة و سل م الشارحان بالقراءات القرآنية جميعًا , وأخذا بها , حج -
قراءة من القراءات التي أورداها في شرحيهما , سواء أكانت هذه القراءة 

 أم شاذة . ,متواترة

ابن خروف من أبرز النحاة الذين جو زوا االستشهاد باألحاديث النبوية الشريفة  -
فها في استدالالته على بها في شرحه , ووظ   االستشهادمن  أكثرمطلقًا , لذا 

الفخار  من المسائل النحوية واللغوية في شرحه , في حين لم يطلق ابن قسم  
 .يفةر الش القول بجواز االستشهاد ألحاديث النبوية

ت عدُّ الشواهد الشعرية من أكبر المظان التي اعتمد عليها الشارحان لتثبت  -
 األحكام والقواعد النحوية في شرحيهما بعد القرآن الكريم .

احتوى الشرحان على لهجات عربية متعددة , وكانت لهجتا تميم , والحجاز  -
القبائل  ة من دون سائر لهجاتمن أكثرها ذكرًا في الشرحين , وأقواها حج  

 العربية األخرى .

 

 تهم .حا أدل  تابع الشارحان البصريين في أغلب المسائل النحوية , ووض   -

في حين  ,وافق ابن خروف الكوفيين في قسم من المسائل الخالفية في شرحه  -
ن    فيها .تهم قويت حج   أبدى ابن الفخار معارضة قوية آلراء الكوفيين , وا 

من المصطلحات الكوفية في شرحيهما , دليل على ين لقسم إن  إيراد الشارح   -
لف منذ القدم وهو ما يدعو أ   أن  المزج بين المصطلحات البصرية والكوفية

  التفرقة بين المصطلحات البصرية والكوفية هو أمٌر نظري  إلى االعتقاد بأن  
 . -إال نادرًا  –ال يؤخذ به في واقع اللغة العملي 



اجي ة ش راح ) الج  ن عن مواقف بقي  لم يختلف موقفا الشارحي - مل ( من الزج 
     ثانية فاعترضا عليه في مواضع من شرحيهما , واعتذرا عنه في مواضع

 ووضحا قصده في مواضع ثالثة .

ا بها في مواضع كثيرة من اعتد  الشارحان بأصول النحو األربعة,واحتج   -
  وية. نحشرحيهما,واستندا إليها في تثبيت كثير من األحكام ال

  

               
 


