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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف ، والصالة والسالـ على أبي القاسـ محمد الذي قػاؿ لػ  

، وعلػػى هلػػ  الطيبػػيف  )لِتَكُووَ م نِوولم ُلْذِرِووَِ*ِبلم س اٍِِعمووب ي  مُماِوو   نِوو ِ      رب العػػزة   

 الطاهريف وصحب  المنتجبيف . 
وضػػوع رسػػالت  لػػـ ي ػػف منػػذ ندػػوا الدراسػػات العليػػا التيػػار طالػػب الماجسػػتير لم

أف لػػػيس  ػػػؿ موضػػػوع يلتػػػارض الطالػػػب يػػػن ض إلػػػى مسػػػتو   السػػػيماو بػػػا مر اليسػػػير ، 
رسالة يتقدـ ب ا لنيؿ درجة علمية ، ف اف البد مػف القػرااة واالستدػارة وه ػذا  ػاف  فقػد 
أدػػار علينػػا ا سػػتاذ الػػد تور محمػػد عبػػد ال ػػريـ الردينػػي أسػػتاذ الل ػػة فػػي  ليػػة ا داب 

صر في الجماهيريػة الليبيػة بدراسػة اللػالؼ النحػوي عنػد ابػف السػراج والعلـو جامعة نا
فػػػي  تابػػػ  ا صػػػوؿ ، وابػػػف والد فػػػي  تابػػػ  االنتصػػػار ، ومػػػا أف قػػػرأت ال تػػػابيف حتػػػى 

السيما أن  يعد مػف أهػـ مصػادر الل ػة و وجدت ما يددني إلى  تاب ا صوؿ ومؤلف  ، 
تػػراجـ مػػف أهميتػػ  فػػي الػػدرس مػػا ذ رتػػ   تػػب الفضػػال عبعػػد  تػػابي سػػيبوي  والمبػػرد ، 

دادت ـ بمؤلف  ، فقد قاؿ عن  ياقوت الحموي   ))ما زاؿ النحػو مجنونػا حتػى  النحوي وا 
عقل  ابف السراج بأصول (( ، وعف  تاب ا صوؿ قاؿ ابف لل ػاف   ))وهػو مػف أجػود 
ال تب المصنفة في هذا الدأف والي  المرجع عند اضطراب النقؿ والتالف (( ، فعزمت 

د التو ػػػؿ علػػػى اهلل ػ دراسػػػة المسػػػا ؿ التػػػي لػػػالؼ في ػػػا ابػػػف السػػػراج البصػػػرييف ػػػػ بعػػػ
فػػػي دراسػػػة مسػػػتقلة وسػػػمت ا بػػػػ)ابف السػػػراج ولالفػػػ  النحػػػوي مػػػع البصػػػرييف وال ػػػوفييف ،

وال ػػػػوفييف (،وقػػػػد ينصػػػػرؼ ذهػػػػف القػػػػار ا إلػػػػى أف عبػػػػارة )اللػػػػالؼ النحػػػػوي(يلتص 
ا للمف ػػـو الحػػديث للمصػػطل  بمسػػا ؿ اللػػالؼ فػػي تر يػػب الجملػػة مػػف دوف سػػواها وفقػػ

 دراسػػػة الل ػػػة بمسػػػتويات ا لػػػد  القػػػدامى وبضػػػمن ـ ابػػػف السراج،علػػػى حػػػيف أن ػػػا تعنػػػي 
ول ػػوف المسػػتو  الػػداللي يػػأتي مضػػمنا ،المتعػػددة  الصػػوت والصػػرؼ والنحػػو والداللػػة 

للتواصػػؿ مػػف دون ػػا ،لػػـ نفػػرد ل ػػا مبح ػػا  ت ػػوف معػػدة فػػي المسػػتويات ا لػػر  ل ن ػػا ال
 ة .في الرسال

ػ أما المسػتو  الصػوتي ،ف ػاف اللػالؼ فيػ  قلػيال ،والقترانػ  بالمسػتو  الصػرفي 
 أدللناض ضمف المبحث الصرفي . عند القدامىػ



ومػػا أف دػػرعت بجمػػع المػػادة العلميػػة  مػػف اهلل علينػػا بػػالعودة إلػػى أرض الػػوطف 
بعػػد ايػػاب طويػػؿ ، وهنػػا وجػػدت مػػف سػػبقني فػػي دراسػػة المسػػا ؿ اللالفيػػة فػػي  تػػاب 

صػػوؿ ، وهػػو الػػد تور محمػػد أمػػيف ب ػػري ال بيسػػي ، وعنػػد قرااتػػي لرسػػالت  وجػػدت ا ا 
تلتلػػؼ عمػػػا وضػػػعت  مػػػف لطػػػة لسػػػير عملػػػي ، فا سػػػتاذ الفاضػػػؿ جمػػػع  ػػػؿ المسػػػا ؿ 
اللالفية بيف النحاة في  تػاب ا صػوؿ ، و ػاف تقسػيم ا علػى أبػواب النحػو المألوفػة ، 

ؽ ب ػػػا مػػػف مباحػػػث النحػػػو ، فرأيػػػت المرفوعػػػات والمنصػػػوبات والمجػػػرورات ، ومػػػا يتعلػػػ
جعلػػت دراسػػتي حصػػرا و لزامػػا علػػي االطػػالع علي ػػا وعلػػى مادت ػػا العلميػػة الرصػػينة ، 

بالمسػػا ؿ اللالفيػػة التػػي قػػاؿ ب ػػا ابػػف السػػراج ، ولػػالؼ ب ػػا نحػػاة المػػدارس النحويػػة ، 
مػػػػع بعػػػػض  بعضػػػػ ا ومػػػػف  ػػػػـ دراسػػػػة هػػػػذض ا راا وفرزهػػػػا وتقسػػػػيم ا بحسػػػػب عالقات ػػػػا

مباحػػػث الػػػدرس النحػػػوي الملتلفػػػة ، وبعػػػد ج ػػػد ومدػػػقة انت يػػػت مػػػف تقسػػػيـ وارتباط ػػػا ب
 ة فصوؿ   تم يد و ال الرسالة ، وبحسب ما تجمع لدي مف مادة علمية إلى 

وقػػد تناولػػت فػػي التم يػػد مف ػػـو اللػػالؼ فػػي الل ػػة واالصػػطالح، وعرضػػت فيػػ  
 وي.ندأة اللالؼ وتطورض وأسباب ، ومف  ـ التعريؼ بأهـ  تب اللالؼ النح

   ػػػاف عنوانػػػ  المسػػػا ؿ التػػػي لػػػالؼ في ػػػا ابػػػف السػػػراج علمػػػاا  وؿ االفصػػػؿ و 
 النحو البصري ، وقد تضمف الفصؿ  ال ة مباحث ر يسة   

 ا وؿ   لالف  في مسا ؿ ا صوؿ النحوية . 
 وال اني   لالف  في مسا ؿ الفروع النحوية . 
 وال الث   لالف  في مسا ؿ النظاـ الصرفي . 

  فقػػػد تناولػػػت فيػػػ  المسػػػا ؿ التػػػي لػػػالؼ في ػػػا ابػػػف السػػػراج  ال ػػػاني أمػػػا الفصػػػؿ
 علماا النحو ال وفي ، وجاا الفصؿ في  ال ة مباحث ر يسة أيضا   

 ا وؿ   لالف  في مسا ؿ ا صوؿ النحوية . 
 وال اني   لالف  في مسا ؿ الفروع النحوية . 

 الصرفي .  النظاـ وال الث   لالف  في مسا ؿ
الػػرد والمتابعػػة  فػػيف ػػاف بعنػػواف   هراا ابػػف السػػراج النحويػػة  ال الػػثأمػػا الفصػػؿ 

تناولتػػ  فػػي هػػذا الفصػػؿ يقتصػػر علػػى الػػردود والمتابعػػة والتعليػػؿ الػػواردة  ومػػاوالتعليػػؿ ، 
يدػػ ؿ مسػػألة نحويػػة   ف الػػرد ال فػػي  تػػاب ا صػػوؿ فػػي النحػػو البػػف السػػراج وذلػػؾ ل



ل اني وال الث فضال عف أف ابف السػراج مف ناحية الحجـ وا همية ، ما في الفصليف ا
 .لـ يوؿ هذض الردود عناية توازي المسا ؿ التي حصرناها في الفصليف المذ وريف 

أمػػا مػػا يلػػص المتابعػػة ،فمػػف المعلػػـو أف النحػػاة لػػـ يتفقػػوا فػػي ا الػػب ا عػػـ 
علػػػى رأي واحػػػد ،ومتابعػػػة أحػػػد تلػػػؾ ا راا يعػػػد ملالفػػػة ضػػػمنية لمػػػا سػػػواض مػػػف ا راا 

فػػي الفصػػليف المعروضػػة المسػػا ؿ  مػػعر  ،وهػػو مػػا ال يتفػػؽ مػػف ناحيػػة ا سػػلوب ا لػػ
  اف اللالؼ في ما صريحا ال ضمنيا. ،إذالسابقيف

ويػػػأتي التعليػػػؿ هليػػػة مػػػف هليػػػات التوجيػػػ  النحػػػوي عنػػػد ابػػػف السػػػراج فػػػي تأصػػػيؿ 
 جملة مف هراا نحوية وصرفية ينفرد في ا عمف سواض .

 ا   جاا الفصؿ في  ال ة مباحث أيضف
 ا وؿ   ردود ابف السراج على النحاة . 

 وال اني   متابعة ابف السراج  راا النحاة . 
 وال الث   هراا ابف السراج في ضوا التعليؿ الل وي . 

وقد أردفت هػذض الفصػوؿ بػأهـ النتػا ت التػي تملضػت عػف هػذض الدراسػة ، ومػف 
 وع البحث .  ـ قا مة بالمصادر والمراجع والرسا ؿ ذات العالقة بموض

وأهػػػـ المالحػػػظ المن جيػػػة التػػػي التزمت ػػػا فػػػي دراسػػػتي هػػػي   ذ ػػػر اسػػػـ ال تػػػاب 
ومؤلف  حيث ورد أوؿ مرة ، واال تفاا بذ ر اسـ المصدر والجزا والصفحة في المػرات 
الالحقػػػة ، إال إذا تدػػػػاب ت عنوانػػػات المصػػػػدر أصػػػف ا باسػػػػـ المصػػػنؼ ، ولػػػػـ أعػػػػرؼ 

لدػػ رت ـ عنػػد الدارسػػيف ، واعتمػػدت ديػػواف  ،ثبػػأعالـ النحػػو العربػػي فػػي هػػوامش البحػػ
الدػػاعر فػػي تو يػػؽ ا بيػػات الدػػعرية مػػا أم ػػف ، ل ػػف هػػذا لػػـ يمنعنػػي مػػف تو يقػػ  مػػف 

وسػػػيجد  . للت بػػػت مػػػف روايػػػة الػػػديواف والروايػػػات ا لػػػر   تػػػب الل ػػػة والنحػػػو ا لػػػر 
التػي  القارئ في مواضع قليلة ػ مف البحث ػ دي ا مف االستطراد فػي النصػوص العلميػة

تدعـ ف ػرة البحػث ، وذلػؾ اضػطرارا السػت ماؿ جميػع عناصػر القػوؿ المنقػوؿ واسػتيفاا 
  ف رت  عند العالـ النحوي . 

في عالـ ابف السراج وهرا   ، وفي م ػؿ هػذض الظػروؼ الصػعبة  نظروبعد هذا ال
التػػي نعيدػػ ا قػػدمت هػػذض الرسػػالة ، وقػػد حاولػػت في ػػا ج ػػدي وطػػاقتي ، ومػػا تيسػػر لػػي 

ر  نت أج د فػي سػبيؿ الحصػوؿ علي ػا ، وقػد حرصػت أف ت ػوف مصػادري مف مصاد



للليػػػؿ ، ا المنسػػػوب إلػػػى أوال مػػػف التػػػراث الل ػػػوي والنحػػػوي القػػػديـ وأصػػػول  ،  الجمػػػؿ
لفش ، والمقتضب للمبػرد لألوال تاب لسيبوي  ، ومعاني القرهف للفراا ، ومعاني القرهف 

وسػر صػناعة ارعػراب البػف جنػي ، والب داديات  بي علي الفارسي ، واللصػا ص ، 
نػدرة  يسػوغ ، والمفصؿ للزملدري ، ودرح المفصػؿ البػف يعػيش ، وايرهػا ، وهػذا مػا 

 اف البحث .  ظالمراجع المحد ة في م
وفػػػي اللتػػػاـ ال يسػػػعني إال أف أتقػػػدـ بلػػػالص الدػػػ ر واالمتنػػػاف إلػػػى أسػػػتاذتي 

 ػػد وعنػػاا فػػي متابعػػة الػػد تورة ن ػػاد فلػػي  حسػػف المدػػرفة علػػى البحػػث لمػػا بذلتػػ  مػػف ج
لراج  على هذا الد ؿ فجزاها اهلل عني لير جزاا المحسنيف .   هذا البحث وا 

 مػػا أتقػػدـ بالدػػ ر واالمتنػػاف إلػػى  ػػؿ مػػف مػػد لػػي يػػد المسػػاعدة أو أعػػانني فػػي 
 ا ماؿ هذا البحث فل ـ لالص الد ر وجزيؿ االمتناف .   

 ونعم الوكيل والحمد هلل رب العالمين هو حسبنا                 
 


