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 املحاضرة الثانية

 ة ـــــــــــــات العربيـــــــــــــــــاللسانينشأة 

 

مم َلممي   
 
يذممم  ر عمما علبممرل إلاسمم  ي مماط لس نيممذك لمممذنة  ممرهر منذألامممك لهنمم وي ممما  مممي يممذلغيره ،عللرمممذ  ،علمممر ذ  ، نمم وي   مم  ؤث

تنتصر ع، تكذه على مظي عليمبر ،فظظمو ،شنيمذل عب ومم ، مومذا ،ألا،ع  وتمذ  ،تمبع،ا لوسمذألا فمر،هوي ،ل مذمغي ،علتظمذور   نممذهوي   غيمبذألاف

ف عملممموتر  ذلتفمم،ملممذ ءممذل ي مماط ، ممع وممرز عملبممذألاك ، عهوممذ   فكممذألا علنممرت  ،هيممرأبذتو  ،مممذ تصممتيو ممما لفكممذط ،مممي   ،ل ممرا ،فممر،   

،إلالمممذط ه،لمممك ي ممماط عل ممم  ثمممي تر مممب  مبمممذألافغي لبمممب تر مممع علظترفمممذ  .َع  مممو ءتبمممذ ،تظممممن ع ،سمممسوذ ،هألاع مممكععتيمممَرفمممرا علممميآ علنرتنمممة َ،

َ.  ، نصبوذ طال علبوي ما ي  فبل ، رلصذألا  ميذألاة عوتلك يمتصيئ  يرألاوذ شبرل علبذلي إلاذطسك  فعلبوي ،علبوتذلَشجب 

عورط علب ا هي عورط علوهمك علبربلمك  عل م  تنعميم  نيم عوذ ممع  من،  ف مر ،لب  لهث  علبورط عمتيذألاع في علساه علبربلك ،عيذ ك هوذ لبب 

،فذءك عملموتن  علعجي ،علبرل مبذ شلى فغي علنرت  علكر ي علرس منا  وهك علبرل  ،لرلك تتص   ر،ألا ني ة علومذملذ  علبربلك  ي اط 

َ: لي ذملحذ،ال  علوهر ك  ،لى عملرتسوك  ذليآ علنرتنة ،عل    يرضحغذ فلتذ 

 .شكلوالنقط وضع ال (10

لي  كا في عليآ علنرتنة عيب تب، يو ل،ا  مر مذ  تنز فر،فو عملتيذهوك لبصغذ عا لبض  ،ال مذ  تنز هلظلك موق عبحر،ك سمتذ 

،فتحممذ ،همممرع  ف اممل  عملممموتر  ل   صممفسو علتحر ممف عيممب إلارعلتممو فمممبرع شلممى سممسوو فظذبممذ عولممو ممما عل حمما علممرس  ممبل يمتيممرس علممى 

شلمى منما عملصمذفف لبمب ل  يذمم  وذللمك مما ذلمك  علمرس هعمذ علمموف  :َ"(ه444 )عتر، علمبعنة ل ر  نرا ،في ذلك َ–َ رمئرَ- لميك 

ممذ شمذوب،ز مما لوم  عصمروي ممممم ممع إلامرهوي مما  مما علظصمذفك ،ميمذوبة لووغمذ مممم مما ...َ،عذألا ك ميو ،إلا  ألا تغذ  ،فن  ترءيوغذ شلى  مصمذألا

ممم  طسمممذعغي  ،ه ومممرا عل حممما علمممى هونممم  مممما ومممرعم عليمممذم ،عمممرعمغي  ،ممممذ ووظمممرز ممممع ممممر،ألا   مممذط فممممذه للممممي وي  ،عومممتاك للظمممذبغي  ،ههند

،توذ،ا   مذ  ما ع ه ذه ذلك ،تصذعظو فلتا   هة لبب متا ور ممم ال شك ممم في علبوي ،علظصذفك ،علظغمي ،علبألاع مك ه،  مما شمذوب،ز متما 

صذألا شلى  ع شلى منوغذ  ،   رء   شكوغذ عيب هورا عليكرك ،عبط عملبرفمك  ، تحنمق  مرلك شعمرعلعرض لو علظمذه  ،هو  عولو عل حا  لكة   

بألاك  و هلظلك  لظذظ
 
َ(1)."علكوي  ،ت

)َتصبى لغرز عملغتك ور   ذه  ا ل لو علرس يذ   رمئر ،عللذ على علبرعق  فووم ما لبة   مره علمبيلي  ما،تر،س هتم علت عث ل  

،ا  ممر ثمي ،عفمق علممى  ممر  ،عوتمذألا مبممو يذتسمذ مما  سم  عسممب علنمف  يممذعبز فممي ل  يبتم  علمى سمسا علنممرت   فذعتمرألا ل مر   ممره ل(96َ  

ومممر عمل مممحف ، مممسهذ   مممذلف لمممر  عملمممبعه فممماذع فتحممم  شمممظ   فمممذمنا ،عفمممبة فمممرق عبحمممرك  ،شذع سمممتت وذ  :َ"عملغتمممك  فلمممي يمممذ   نمممرا لمممو

فذ تبل .َفئذ ما ورز عبحريذ   يك فذمنا منوتن فذءب  علينوك شلى ءذمم عبحرك ،شذع همرعوذ فذءب  علينوك في ل ظوو  فا  لتسب  ش

ََ(2)."ف ى لهى على تورز  ذمل حف

،ألال ممم  ل  ل ممبل  ممماعرعل :َ"َ نممرَاَفلمميَ مممو نممرط،يمممذ  ل،ا نيممذك لهمممرس مبوممرط  (ََعممرعل علنممرت ش )،إلاممب  ممبى ل مممر   ممره عتوممو ومممرع 

  ،وبفمو تتكمن  عليمذم مما (يعمرعل منما )َ،لكيو شذ  في علبألام علوهرس علبربة همتلك ورع علبت  علمرس إلامذط  مو ل مر   مره َ(3)."علنرت  

َ.إلارعلة علنرت  ما ه،  ل    حيرع ، حرفرع شعرع و

جمممن لبمممض ،ألا مممي لوتلمممك ومممرع علبتممم  علمممرس إلامممذط  مممو ل مممر   مممره  نممم  لممممو لمممي  حممم  عمليمممكوك  وذ لمممذ  فلمممي  مممر   ميمممكوك لومممرى ،همممي  
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تمرلى عبججمذب  ما  ر مف ومرز عملغتمك ،يمذ  ،عللمذ علمى ،إلامب علمى علتتلنمز  من  عبحمر،ك عملتيمذهوك فمي علر مي   –،وذ ك علعجمي ممموي  -عليذم 

معلى عمل حف   رسع منا ءب بللح  عمليكوك   (ه96 )َفذمتبل لغذ مصر  ا عذ ي علولث  – رمئر  –علبرعق  ز عبحمر،ك عملتيمذهوك   تند

َ.ألاتم عبحر،ك علبربلك ترتفسذ ءب بع عرك  ذلت تفم  لظسذئةهتذ  (1)َ(.منا ي جذط )َينا ، ب  ورع عل

ي جممممذط  مممملذمك علنممممرت  علكممممر ي ممممما علتحر ممممف ،علت ممممحلف  ،فممممن  ءممممذل عب ولمممم   مممما لفتممممب منمممما يعممممرعل َ، ع ممممتوذ  منمممما،إلاممممب 

ألا (571َ  )علظرعولممبس  فمممر،ك  مممرألا ف بمم   مممبا علينمممذك عاممممذ  لهثمم  ترسممملحذ ،هاللمممك علمممى يعممرعل  ع مممتتبوذ مممما (َمنممما يعمممرعل)طمممرد

  ،،لوكممر  مذل (سمتك)عبحمرك  متل   لعلمىهن ة   ،ءبم  لوصمي ،ع،ع  م(فتحمك)فرق عبحرك  متل   مسورفكعملب  فلي ءب  لوظتح للظذ 

َ(2َ)َ. هن ة تح  عبحرك  تل  همرة  ،ءب  لوتيب ب شفيذ  هن ة  ،لوت ظلف وذل  هن ة

 .وضع النحو العربي (10

لءتع عملنيهور   ذلبألام علوهرس علبربة إلاب تذ ،فب وذ على ل   بم ،سع عليحر علبربة  رءع شلى تظال  عل حا على للميك عليذم 

َ جتذ 
 
ي للتمرل شلى علنرت  علكر ي علرس  حظى  تكذمك عذللك في مظرم عملمموتن   ،يمذ  ذلمك  توذ مك ،عربذ في ووذ ذعوي عللرملك  ثي تظذإلا

َ.علنورة عل   لفذس  علك م  ،هفب  ألاءذا علب،لك شلى عت ذذ إلارعألاع  فذ تك تصع فبع لغرز عمليكوك علوذألا ك

لتنممممم ،سمممع عليحمممر علبربمممة شلمممى ش صممملك ممممذ ل، فذهثمممك ممممذ  ،عوتوظممم  فمممي لبمممض َ،إلامممب هثممم   علر،ع مممذ  عل ممم   ممملن  فمممي هتمممم علتممم عث

َ.َل ا  فلذ  شلى فب علتصذألال  متذ ءب  لبصغي  يكروذ

علممرس ،سممع عب وممك  ،لممى لويحممر ،لمممر ل ممذ َعلر، ممذ  هبممن، نيمم ة عليحممر علبربممة شلممى عب ولظممك علممي  مما لبممة طذلممم  وممرزمبظممي  ،لكمما

هووم  :َلغمرع علبومي ممذ ألا،ى ل مر   مره إلامذا ، مبم ،سمع علمي :َ"َفمي منومك  لسمذل(َه177 ) نرا ع ا  مسمذألاس  روذ يظل  ره علبيلي  ت

شنمة ت موم  هماط عليمذم فرءبتمو إلامب :َمذ ورع  ذ لمن  عملؤمين   فنمذا:َفرءب  في  بز ألاإلابك  فنو  على لمن  عملؤمين  علي  ا لبة طذلم 

:َ)َف ألاه  ل  لسع لغي شفئذ  رءبر  شللو ،أبتتب،  عولو  ثي للنى شلي علرإلابك ،فيومذ مكتمرل(َعذءييبس  َ )فمب  ت ذلوك ورز عبحترعل 

مبئ  و  ،عبحمرك ممذ ءمذل ملبسمى 
 
لممح  ومرع عليحمر  ،لسمف :َ،إلامذا لمي(.َعلكاط يوو ع ي ،فب  ،ورك  فذال ي مذ لمس  عا عملمبى  ،علظب  مذ ل

بذور ،مصتر ،ع ي ال بذور ،ال مصتر  ،شمتمذ  تظذسم  عليمذم  مذ ل مذ   مره فلتمذ :َ تذل ثاثك،ععوي  ذ ل ذ   ره ل  َ .َشللو مذ ،إلاع شللك

،سمب   مذبة علبومف ،عليبم   ثمي  مذبة علتعجمم ،الا متظغذط  شلمى ل  ، مو  شلمى :َثمي إلامذا.َلف   ظذور ،ال مصتر  ،لألاعه  رلك الا ي عملمهوي

لمرنمة  صمي لكما شليومذ ،هيم  يوتمذ ،سمب   ذ مذ مما ل مرعل عليحمر عرسمتو عولمو  َممذ وما لكما فوتمذ عرسم وذ علمى علمي (َش  ،لورععومذ) ذل 

ََ(3َ)َ".فورلك  ب  عليحر (َمذ لفما ورع عليحر علرس إلاب محر  :َ)شلى ل  فصو  مذ فلو علكظذ ك إلاذا

علنرت  علكر ي ل، في إلارعلة بحا لفبوي في  حذهثك  مذ تنت َ  عذهة لبموغذما علر،ع ذ  عل   ال  تمع عملنذط ورز علر،ع ك ، ن وذ 

َ.َ،سع إلارععب عليحر مرعل ،علبوتذل ، بفبغي شلى ي رع  في علبذهس فلكر  ذلك  بسذ مسذشرع يمتظن  علكاط

ثي عمووق مير،  علبألاع ذ  علوهر ك عملتيرعك لبب ل  يرَّ  ل ر   ره فر ق عت  لهرس تحم  ششمرعفو مما تاملمرز علمر ا فظظم  

َ(4).، حي  ا يبتر  ذلوي  مو  عيبمك علظل   ،ملتر   إلار   ،مصر  ا عذ ي  ،عسب علرفتا  ا ورمنليذ هتم علت عث ل ت

مرع ءلا تور ما عليحمذة ،علوهمر ن  ع هومر  ،نيمو  علمى ل مبحوي عبحرهمك عليحر مك ،علوهر مك فمي علسصمرة عل م  يذمم  علمى ممذ  وؤالل يرد

َ:وؤالل سب، مرهن علسحي علبوب  علنيلا في توك علظت ة  ،ما 
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  لعومممي لومم  علسصمممرة ،لمممووغي فظمممر  عليحممر ،إلاذ مممو ،تكوممي فمممي علغتممن ف مممى "َعلمممرس يممذ  (َه557  )عسممب ب  مما لبمممة ش ممحذق

 َََ(2).،علرس يذ  ل صذ  تصبى لوظر هق فنزألاس  و ، نتنب شبرز ب ر،ءو عا إلارععب علوهك (1)".عت  فلو هتذ ذ لماز 

  (3)".لعوي عليذم  ذلنرعلع  ،علبربلك "َذ  علرس ي (َه 514  )،مموي ل ر عتر،  ا علبالَ 

  ن  وؤالل(4َ)(.يهتذا ،عبجذمع )علرس إلال  شمو  يف في عليحر هتذبة (َه 546 )،مموي ل صذ عفسلى  ا عتر ،َ.َ

،إلاممب  ممذعب علممى تنيمملا وممرز عبحرهممك علبوتلممك ،ءممره هونمم  ممما عمل ممذل  عب ذ ممك فممي  لممر  لبممض علبوتممذل ،عنبنممذه فونممذ  لوممبألام 

،هونمم ع مممذ يذمم  تنيمم  فممي وممرز عمل ممذل  ميممذبرع   (5)فممي عملمممذءب  ،مموممذ م ومم  لبمة عتممر،  مما علبممال علممرس يممذ  يبنمبز ل ممذط عبجتممع علوهمرس 

ب  لظغرألا عملبعألام عليحر ك في فت ة الفنك ر   علبألام عليحرس ،مغد
ْ
ث
 
َ.عوتلك ل

 .للنصوصالتفسير اللغوي  (10

لبممب ل  بغمممر عل حممما علمممى للممميك عليمممذم ،فممممب   ممما نغي الومممتاطغي  ذىعممذءي  مممذألا،ع  نممم  إلامممذهألا ا علممى فغمممي هونممم  مممما عليصمممرم 

علنمرت  علكمر ي  فمذم  ى  غذعلمى ألال معل م   م هة لفمرءغي شلمى مما  ظممر لغمي ومرز عليصمرم ، رضما لغمي مبذميومذ  َ، ،ومرع ممذعلب نلمك ، ه لمك  

ممك علممر ا ل،تمرع مبرفمك  ذلوهمك علبربلمك  ،شملذممذ لهر مم  لظممذظ ،ل مذللم علبمرل فمي هامغمي  ،يمذ  مما  ممن  لغمرز عملغتمك طذ ظمك مما عوتمذل َ 

وؤالل لبض عل حذ ك ،علتذلبن  ألاسرع  ب عويوي   ،إلاب ع تبذ  وؤالل  حظظ لشبذألا علبرل ،لموذلغي ،فكتغي للربظروذ في شرفغي ملذ 

َ.رةما للظذظ ،عسذألاع  عليصرم عملظم تض عويوي 

فلممي ،يممذ   ممتي ميممذفغك فممي م ممذل  علبوممي  فممي علنممر   ،ا لو جممرة ،ببع ممك علنممر  علوممذنة   ،إلاممب شممذ  وممرع علنيممذك علتظمممن َس،إلاممب 

شذع إلامرلتي شمفئذ مما َ:َ" حي عليذم على الا متبذمك  وهمك علبمرل فمي شمرب  ر مم علنمرت  علكمر ي  ، نمرا فمي ذلمكَم ب عسب ب  ا عسذم 

َ(6)".َعذطوسرز في لشبذألا علبرل فا  عليبر ه رع  علبرل  ،يذ  شذع  ئ  عا شل ل ما علنرت  لنيب فلو شبَرهتذل ب فوي هبرفرز ف

ألا،ومذ   نمرا لفمب  ،هون  ما عليحذة علر ا ءذي،ع فلتذ لبب ع تظذه،ع ما توك آلاألاعل ،عملافظذ  عليحر ك عل   إلابمغذ ع ا عسمذم ،طرَّ

يهوممم علممى علظمما ل  عوممي علبربلممك  ظر،عممو عمل توظممك يممذ  يبممرض فممي م ممذا تظمممن   ر ممم علنممرت   هتممذ يهوممم علممى علظمما ل  مممذ  :َ"علسممذفون 

للظو ل ر عتر، ، رن  ،علكمذئة ،لموذلغي ما هتم مبذنة علنرت  شمتذ هي تور ر مل ذل  ع ا عسذم ،فونذتو  مع الا تظذهة متذ ع تنسا 

َ(7)."بحذال  يعرع لك في إلارعلتو  و ع ما إلارعمن  علوهك  ،مذ فمَر

فممرك  فنمم ى لمممو[15َ:َيمم .َ]َ:َََ تظمممن ز إلاممرا ب َع مما عسممذم فتمما لمووممك علتظمممن  علوهممرس لونممرت  علكممر ي عيممب 

ََ(8). ذبحبيلك"َ ذ شنمذ "ل، "َ ذ محتب:َ"مبعل ،ميذهى ،علتنب ر

                                                 
 محمد أحمد جاد المولى  ومحمد أبو الفض، إبراهيم وعلي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحالسيوطي، -  1

 .191، ص 20، دت، ج 21محمد البجاوي، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط           
 .وما بعدها 01األدباء،  ص  أبو البركات األنباري، نزهة األلباء في طبقات: انظر-  2
 محمد أبو الفض، إبراهيم، دار الفكر، بيروت، : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحالسيوطي، -  3

 .017، ص  20، ج 7919، 20ط           
  .011، ص  20المصدر نفسه، ج -  4
 .11أبو بكر الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص: انظر-  5
، 21جيل،، بيلروت، ط محملد محلي اللدين عبلد الحميلد، دار ال: ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقلده، تلح-  6

 .12، ص27، ج 7917
 . 11، ص7919، 27محمد خير الحلواني، المفص، في تاريخ النحو العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-  7
عبلد هللا بللن عبلد المحسلن التركللي، مركلز هجلر للبحللوث : المنثللور فلي التفسلير بالمللتثور، تلحجلل، الللدين السليوطي، اللدر : انظلر-  8

 .وما بعدها 179، ص 70: ، ج0221، 27والدراسات العربية واإلسلمية، القاهرة، ط 
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َ:َمممممممذ ءممممممذل عيممممممو فممممممي تظمممممممن  إلارلممممممو  ،ممممممما تظمممممممن ع  م ذوممممممب  مممممما ء مممممم    َ َ  ََ ََ  َ َ َ

 ََ.َ[10َ:ي رعل](1)". ذ ذألا ك ما فتويذ :َورع مبعل يبس :َ"َفلي  نرَاََ

ومممرع علنيمممذك علتحوللمممي علتظممممن س فمممي م ذلممممغي عل ممم  يمممذمرع يبنمممب، وذ لتبوممملي عليمممذم ه مممموي ل،  ،إلامممب ،ع ممم  عل مممحذ ك ،علتمممذلبر  

  فلممي ييممن   ممذفم هيممف علظيممر  شلممى ل  عملظمممر ا  ،ع مم  لونممرت  علكممر ي يممذمرع يبربممر  علكونمم  ممما آلا ممذ  ومماا  لتظمممن  همماط ب 

بممممةد  مممما هبممممم 
 
  ،علممممي  مممما لبممممة طذلممممم  (ه 09  )َ  ،فر ظممممك  مممما عللتممممذ  (ه 03  )َبره   ،عسممممب ب  مممما مممممم(ه 01  )َعلتظمممممن   ،مممممموي ل

  )َ  ،م ذومب  ما ء م (ه 60  )َ  ،ألافلمع  ما مغمرع (ه 60  )َ  ،عمر،ة  ما علنبنم (ه 95  )َ  ، ألاد  ما فسمف (ه 93  )َ،عونتمك  ما إلامف  

ألاضممممممل  ب عممممممموي (َه 551  )َألابممممممذب   ،عوممممممذل  مممممما لبممممممة (ه 551  )َمممممممرلى ع مممممما عسممممممذم  ،عبحممممممما علسصممممممرَس(َه 511  )َ  ،عكرمممممممك (ه 513

َ(2).ءتلبذ

 لربممممذ ف عليحر مممك لوكوتممممذ   ل،  تحب مممب عَهبسممممىل ممم  علتظممممن ع  علوهر ممممك عملممم ثرألاة عمممما ومممؤالل  ،ع،إلامممب منوممم  هتممممم علتممم عث علكونمممم  مممما 

يذوممذ فممي آلا ممك ل،  نمم  ذلممك  ،إلاممب يمممتبتوتظمممن   لبممض عملصممو حذ   تظمممن ععوير  فممي مبممذنة  ه،ع  ،،بذ ظغممذ  ل، تحولمم  ل، ع  علكوتممذ  ،ب 

َ.عل   شذع  فلتذ لبب علوهر ك

َ

َ

َ
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 .071، ص 72: ، ج0221القرطبي، الجام  ألحكام القرآن، تح هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، د ط، -  1
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