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 مستخلص البحث
ذي ازداد يوم بعد أيام بن أمحد الفراهيدي، العلى اخلليل من القلق ه الدراسة نطلق هذت

من خالل  تهومسامه تهفكر  كانت  هذا العصر، سواء نسيانه عند مهتمي اللغة العربية يف
 أمر تأليفهتذكر حفر عرب التاريخ من خالل حتليل ومراجعة  تأليفاته الرائعة. والسعي يف

إسهام ومعرفة كشف   إىل : هذه الدراسة .هتدفيل القادماجل اهينس الحبيث  ،ضروري
اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف علوم اللغة العربية. ومعرفة منهج اخلليل بن أمحد الفراهيدي 

هو هذه الدراسة منهج  يف تأسيس علم النحو وتعليمه من خالل تأليفه اجلمل يف النحو.
اخلليل  باكتلخالل أسلوب حتليل احملتوى من  الدراسة املكتبيةشكل  علىاملنهج النوعي 

ليل اخلمجع كل الوثائق والكتب اليت كتبها عن طريق لبيانات )اجلمل يف النحو(. ويتم مجع ا
وتتعلق باملوضوع تتضمن أو املؤلفات اجلماعية األخرى اليت ، نفسه بن أمحد الفراهيدي

بن أمحد اخلليل  جهود ، أنىلو : األالنتائج التاليةإىل الدراسة لقد توصلت هذه  .املبحوث
علم ، بداية من علم األصوات، و مجيع جماالهتاتويل سي علوم اللغةيف  إسهامهو  الفراهيدي
أن مؤلفات اخلليل بن أمحد هلا دور الثانية،  .غريهاو النحو، وعلم الداللة، علم الصرف، و 

ديدا ملعاجلة مسلكا ج يسلك الفراهيدي اخلليل بن أمحدهام يف تأسيس علم النحو، أن 
ستند اخلليل يف ترتيب القواعد نب ذلك ااية يف كتابه اجلمل يف النحو، وجبقضايا النحو ال

النحوية يف كتاب اجلمل يف النحو على ثالثة أساليب، وهي االستماع والتعليل والقياس. 
حو.اخلليل بن أمحد الفراهيدي، القواعد النحوية، كتاب اجلمل يف الن الكلمات اإلشارية :
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  مقدمة
فإن العلمآء يف أوائل القرون، سعوا جاهدين إىل خدمة األصلني، ومها القرآن الكرمي 

علم التفسري، وعلم احلديث وأية علوم شىت. على مر األيام  ماوالسنة النبوية، حىت نشأ منه
والعصور والدهور، تطورت العلوم اإلسالمية تطورا عظيما ال يغيب عنها اللغة العربية، 

 علومها وكيفية تعليمها. و 
ومع دخول األمم يف اإلسالم أفواجا، ومع انتشار الفتوحات اإلسالمية، زادت 
الرغبة يف فهم القرآن الكرمي وتعاليم اإلسالم احلنيف، مما كان له دور بارز يف إقبال الناس 

-والناس  بعد أن مت نشر اإلسالم وعلومه يف أحناء بلدان العامل،على تعلم اللغة العربية. 
الذين يعرفون بعد إسالمهم علو وعظيم اإلسالم ولغته، فأخذوا  -أقصد هنا العجميني

معهم اللغة العربية لغة أساسية، شرعوا يتلعلموهنا خبلفياهتم وهلجاهتم املختلفة. بتلك اخللفية 
ي إىل واللهجة، ملا يتعلمون وينطقون العربية غالبا حيدث النطق الناقص من مفرداهتا اليت تؤد

  1االرتباك وهو اللحن.
عالوة على ذلك، جعل خرباء اللغويني جيمعون مفردات العربية الفصحى جبهدهم 
العالية، مثل أولئك الذين يذهبون إىل البداوة الذي سلم منهم اختالط اللغة وخطأها، مث 

نشأة علم ا ويعلموهنا إىل اخآخرين وإىل أجياهلم. ومن تلك اجلهود ههور هنيكتبوهنا ويتدرسو 
  قال بن خلدون : النحو.

وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد تلك امللكة  يأيت القلق العميق خلرباء اللغة،"
رأسًا ويطول العهد هبا، فينغلق القرآن واحلديث على املفهوم، فاستنبطوا من 
جماري كالمهم قوانني لتلك امللكة مطردة، شبه الكليات والقواعد، يقيسون 

نواع الكالم. مثل أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب، واملبتدأ عليها سائر أ
مرفوع. مث رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على 
تسميته إعراباً، وتسمية املوجب لذلك التغري عاماًل وأمثال ذلك. وصارت كلها 

                                                           
   هو ما حيدث يف النصوص اللغوية من أخطاء نتيجة لعدم ضبط رواتبها وكتابتها.1
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 اصطالحات خاصة هبم، فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة هلم خمصوصة،
   0"واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو.

وأول من اخرتع ووضع علم  ،فمنهم العليم واخلبري املشهور، أول خمرتع معجم عريب
أبو مطور لعلم قواعد اللغة العربية، ومن أوائل من وضع الشكل والتنقيط اجلديد  3،العروض

ديب واملشجع واملعلم املؤهل، يف القرآن الكرمي بعد أيب األسود الدؤيل. هو اخلبري اجلليل واأل
ي" الذي كانت فكرته وجهوده وسهامته تسري محد الفراهيدأاخلليل بن الثقفي، املؤرخ "

وتدوم حىت يومنا هذا. استولد منه العلمآء والنبالء املشهورة واملؤثر يف العامل اإلسالمي، 
واسع العلم، قال عنه كان الفراهيدي زاهدًا متقشفًا ورعًا والكسائي وغريهم. منهم سيبويه

 اخلليلسفيان بن عيينة " من أحّب أن ينظر إىل رجل ُخلق من الذهب واملسك فلينظر إىل 
 بن أمحد."

العربية  واخلليل كان واحدا من أوائل العلمآء الذين كانت هلم جهود عظيمة يف اللغة
تعليمها وعلومها، ويف إرساء قواعد النحو العريب خاصة، والذي كان له األثر الواضح يف  
كتاب تلميذه سيبويه، فضال عن الدور الكبري لسيبويه الذي أراد من تأليف كتابه إحياء 

 علم اخلليل شيخه.
فمن ، علمه مثل اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف ؤثراملو شخص املتكمن واملتأهل ال
من  كمو  أال وهي النحو. اللغة العربيةقواعد  يف جمالخاصة  دراسة عنه، ديراجلو  املناسب

ليس  اخلليل بن أمحد الفراهيدي، شخصيةوتبحث وتكشف  درست اليت العلميةالبحوث 
، دراستهاالئقة يف بل من غري العرب. شخصية اخلليل ، العرب أنفسهممن فقط 

ال جيوز وقال انه  يف النحو، وال سيما اعد اللغة العربية،قو  يف أفكارهآراءه و الستكشاف 
اخلرباء يف اللغة  من جيل من األجيال املتعاقبة ولدوا يف، وكثري منهم املسار العادي النظر يف

.660-664 ، ص. 0ج، ار الفكر، دون السنة.(، )لبنان: د مقدمة ابن خلدونعبد الرمحن بن خلدون، 0
يعرف علم العروض اصطالحا بأنه علم بأصول وقواعد يعرف هبا صحيح أوزان الشعر العريب من فاسدها أو 3

)عمان: دار املسرية،  أساليب تدريس اللغة العربيةانظر راتب قاسم عاشور، هو علم ميزان أوزان الشعر العريب. 
.012م(، ص. 0111

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13820
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13820


6

ومل يرتك  .جمال األدب خاصة يف، شيء صعب هوتعلم اللغة العربية، دراسة و  .العربية
 كان مضرب املثل يف علمه وإبداعه وزهده وورعه، العلمآء ثناء إال خصوا به اخلليل، حىت

 فهو رجل خلق من الذهب واملسك.
الذي قام بتحقيقه الدكتور فخر  "اجلمل يف النحو"وللخليل تصنيف عظيم وهو 

الدين قباوة املصري. وكان هذا الكتاب معروفا لدى اخلرياء، خاصة ملن يريد أن يعمق فن 
ملصطلحات النحوية. وكان موقف هذا الكتاب شيئا النحو. وكيف ال، هو الذي أسس فيه ا

هاما لدى دارسي ومعمقي اللغة العربية، خاصة بني النحاة. وإنه كتاب صغري احلجم، 
، يريد ومن خالل هذا البحث املتواضعخفيف الظل، ولكنه شامل يف مسائل حنوية. 

دي، اليت كانت العالمة العبقري، اخلليل بن أمحد الفراهيالباحث تقدمي عن كشف منهج 
شهرته وعلمه تنور الدنيا، ومصنفاته واخرتاعه للعلم تأثر وتعاجل حىت يومنا هذا، وكذا عن 

ه الوافر يف كتاب اجلمل جهوده خصيحة يف اللغة العربية ال سيما يف النحو الذي بسط رأي
  يف النحو.

 سيرة الخليل بن أحمد الفراهيدي
عمرو بن متيم الَفرَاِهيديُّ األزدي اليحمدي  هو أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن

 101هـ يف ُعمان وعاش يف البصرة، وتويف سنة  111ولد عام  البصري، ويقال: الُفْرهوِدي.
منذ صغاره، كان اخلليل اتبع كثريا يف الدراسات العلمية هـ يف اليصرة  على القول الراجح.

ويرغب أيضا يف دراسة العلوم األخرى . واحلديث والفقه وما أشبه ذلك ابتداءا من اللغة
خارج العرب، خاصة الرياضيات. وكان صديقا ومعجبا البن املقفع. يقرأ اخلليل مجيع 
تأليفاته، مبا يف ذلك علم إيقاع املوسيقى الذي جاء من اليونان. وقد أتقن اخلليل هذا 

 العلم، حىت اعتمد عليه إسحاق املوصلي كثريا يف تأليفه عن ذاك العلم.
أما ذكاؤه وعلمه فقد كان مصدر شهرته إذ قيل عنه : )مل يكن بعد الصحابة أذكى 

ال يدرس علما إال وفهم  ،اخلليل عبقري اإلنسان يف زمانه. من اخلليل وال أمجع لعلم العرب(
متاما ودقيقا وفتح ما مل يعرفه. لصح ما قاله ابن املقفع عقله وعبقره أكثر من علمه. هو 

فمن الواضح، أنه يرغب يف الرحلة من قرية  باعتبارها كنزا ال يقدر بثمن. الذي جعل فكرته
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إىل قرية أخرى اليت كانت مسافتها بعيدة عن بعضها بعضا إال ألخذ الرواية من أهل القرى 
من أجل فهم معىن الكلمة. عديد من نظرياته اليت تشكلت من نتائج البحوث العلمية يف 

 .ل تطوير اللغة العربيةامليدان. استنفد حياته من أج
تلقى اخلليل العلم على يد كبار العلماء يف عصره، إذ كانت البصرة حينئذ حمط 

. الشعر والعلم والثقافة العربية، فروى احلروف عن عاصم بن ايب النجود، وعبد  اهلل بن كثري
يف ويف النحو أخذ عن عيسى بن عمر وعن أيب عمرو ابن العالء، وابن إسحاق احلضرمي. و 

ُعيينة بن و سيبويه، واستولد منه تالميذه النبالء منهم القراءات عن عبد اهلل بن كثري وعاصم. 
 وغريهم. ،النضر بن مشيل، عبد الرمحن املهليب

رجال صاحلا، وقورا كامال، مفرط الذكاء، وأكثر ما كان من صفاته بعد  كان اخلليل
عاش ، و ه، إذ كان متقلال من الدنيا جداسيادته يف العلم وانقطاعه له ما كان من زهده وورع

)العروض(، )العني(، وكتاب ومن تأليفاته  يف شبابه فقريا حمروما وصابرا من كل شيء. 
 .(، وغريهايف النحو و)الشواهد(، و)النقط والشكل(، و)النغم(، و)اجلمل

نة فقد أثىن كثري من علماء املسلمني على اخلليل بن أمحد الفراهيدي، وأنزلوه املكا
الالئقة به، حىت قال عنه محزة بن احلسن األصبهاين: "وبعد، فإن دولة اإلسالم مل خترج 

وقال عنه سفيان بن ُعيَـْينة . أبدع للعلوم اليت مل تكن هلا أصول عند علماء العرب من اخلليل
 .رمحه اهلل: "من أحبَّ أن ينظر إىل رجل خِلق من الذهب واملسك، فلينظر إىل اخلليل

للهجرية على  16ليل يف البصرة وتلقى هبا، وكانت مدينة البصرة بنيت سنة عاش اخل
بعد سيطرة  أرض العراق الذي قام  هبا جيش  أصح الروايات يف خالفة عمر بن  اخلطاب،

عندما تقوم الدولة العباسية هـ.  436اإلسالم بقيادة الصحايب سعد بن أيب وقاص سنة 
مركزا جتاريا حتولت إىل املركز الثقايف والفكر اإلسالمي. ببغداد، فالبصرة اليت كانت أوهلا 

أصبحت املدينة مركزا لدراسة اللغة العربية، لذلك مسيت البصرة خزانة العرب. وذكر تقدم 
وحضارة البصرة يف جمال التجارة واللغة واألدب والعلوم مث احلضارة اإلسالمية يف القصص 

ة. ففي هذه املدينة أيضا اجتمع كثري من اخلرباء القصرية الشهرية باسم ألف الليل والليل
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يأتون للتجارة ويأخدون العلم من رجال الدين لتلك املدينة. مما جيعل البصرة شهرية عند 
  العلماء واملسلمني.

من قبل، بكتاهبم املقدس املعروف بـ  Zoroasterيعتنق سكان البصرة دين الزرادشتية
فدخول اإلسالم يف هذا البالد وفقا ألرجح التاريخ،  ،Avista Sandinistaأفستا زندافست 

عندما انتشرت اخلالفة اإلسالمية. تعليما ألهل البصرة عن اإلسالم، أرسل أمري املؤمنني 
عمر بن اخلطاب الصحابة من املدينة املنورة إىل تلك املدينة، منهم أبو موسى األشعري. 

صبحت البصرة واحدة من املراكز التعليمية منذ ذلك احلني حىت عهد األمويني والعباسيني، أ
 يف العامل اإلسالمي. يتدفق جميء الطالب إىل تلك املدينة للتعلم والتلقي. 

عاش اخلليل يف عصر بلغت فيه دولة املسلمني قوة جماهدها يف الثروة واحلضارة 
ومن مميزات العصر  ،م(760-061هـ/030-130والسيادة وهو العصر العباسي األول )

عباسي إطالق الفكر من قيود التقليد إال ما ميس دولة اخلالفة, واألفكار من حيث الدين ال
مطلقة احلرية يف عصره واإلنقالب إن السياسي واإلجتماعي قد أحدثا انقالبا يف األفكار 

.والعقول
كان هناك عامالن أساسيان يف ازدهار احلياة الثقافية يف البصرة ومها املسجد اجلامع 

املربد، فقد كان املسجد يشهد الكثري من حلقات العلماء واحملدثني ورواة األخبار   والسوق
 كمجلس احلسن البصري وواصل بن عطاء ومحاد بن سلمة وأيب علي االسواري وغريهم.
واملربد الذي كان أصال سوقا جتارية يفدها األعراب للتبادل التجاري مع سكان البصرة مث 

يا وأدبيا باإلضافة اىل أمهيته التجارية وكان أهل البصرة يقصدون أصبح فيما بعد منتدى ثقاف
املربد للكسب املادي والثقايف. بني هذين املركزين الثقافيني ولد أبو عبد الرمحن اخلليل بن 

أمحد الفراهيدي. 
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 لمحة عامة عن كتاب الجمل في النحو
  أوال: مؤلف الكتاب

زدي البصري، ولد سنة مائة للهجرة، وتويف سنة هو اخلليل بن أمحد الفراهيدي األ
مخس وسبعني ومائة على القول الراجح.

  ثانيا: محقق الكتاب
، أحد كبار النحاة يف العامل العريب واإلسالمي. ولد يف املصري هو فخر الدين قباوة

ة الدبلوم اخلاصة يف اإلدارة والتفتيش الرتبوي من كلية الرتبيعلى نال . م1233حلب عام 
جبامعة دمشق، وشهادة املرحلة التمهيدية للدراسات العليا من كلية اخآداب جبامعة القاهرة 

م، مث أوفد إىل جامعة األزهر بالقاهرة، فحصل يف األدب القدمي على درجة 1241سنة 
م. ويعدُّ أول من أوجد اإلعراب الصريف يف 1244م والدكتوراه سنة 1246املاجستري سنة 
من مؤلفاته وحتقيقاته: ابن عصفور والتصريف، أبواب ومسائل من كتايب و  الوطن العريب.

اخلصائص واإلنصاف، واجلمل يف النحو للخليل بن أمحد الفراهيدي الذي بني أيدنا اخآن، 
 وما أشبه ذلك.

 ثالثا: تاريخ الكتاب   
م نشره مؤسسة 1271قام فخر الدين قباوة بتحقيق الكتاب اجلمل يف النحو سنة 

الة ببريوت، إنه كتاب صغري احلجم، وخفيف الظل، ولكنه يشمل على موضوعات الرس
مهمة يف النحو. فهو حيمل بني دفتيه ألوانا من العلم متميزة، وحملات من الفكر قدمية 
مستجدة، ومناذج من النظرات النحوية واللغوية والبيانية، يقدم فيه اخلليل عددا وافرا من 

لصرف واألدوات، بعضه غريب كل الغرابة ال جتد له صدى يف املصطلحات، يف اإلعراب وا
مبا ذكره احملقق فخر الدين قباوة، أنه وجد نسخة  000الكتب القدمية واملتأخرة. ويف عام 

ثانية من الكتاب، حتت العنوان )وجوه النصب( منسوبة إىل اخلليل بن أمحد. وكانت هذه 
، تولد نسخة 706القاهرة.واملعاصرة. ويف عام النسخة حمفوهة اخآن يف دار الكتب املصرية ب

 ثالثة من الكتاب، عنواهنا )مجل اإلعراب(، وتنسب إىل اإلمام أيب عبد اهلل اخلليل بن أمحد.
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  رابعا: أسلوب تأليف الكتاب
مسلكا جديدا ملعاجلة قضايا النحو، وهو وإن كان موافقا  مليسلك اخلليل يف اجل

. استأنف اخلليل يف إال أنه ميتاز عنهم كثريا يف سوق اخآراءألسالفه يف عرض املعلومات، 
القسم األول، بيان وجوه النصب ألهنا أكثر اإلعراب طرقا ووجوها، وذكر أهنا واحد 
ومخسون وجها عرضها جمملة مث فصلها. مث انتقل إىل بيان وجوه الرفع وذكر أهنا اثنان 

فع. مث ذكر وجوه الرفع منفصلة، مث وعشرين وجها، وعرضها جمملة، مث ذكر عالمات الر 
انتقل إىل بيان وتفسري وجوه اخلفض فذكر أهنا تسعة وجوه عرضها جمملة، مث ذكر وجوه 
اخلفض بتفصيل، مث انتقل إىل بيان وتفسري إعراب مجل اجلزم، فبيني أن للجزم اثين عشر 

 وجها، وذكر عالمات اجلزم، مث ذكر وجوه اجلزم مفصلة.
 ل المؤثرة في تأليف الكتابخامسا : العوام

النحو أساس ضروري لكل دراسة للحياة العربية، يف الفقه، والتفسري، واألدب، 
والفلسفة، والتاريخ وغريها من العلوم، ألننا ال نستطيع أن ندرك املقصود من نص لغوي 

عوامل تأليف هذا الكتاب فيما دون معرفة بالنظام الذي تسري عليه هذه اللغة. وتتمثل 
 :يلي

 تقليل األخطاء الشائعة•
التقدم العلمي واالنفجار املعريف •
  احتياجات اجملتمع•

آراء الخليل بن أحمد الفراهيدي وجهوده في تأسيس القواعد النحوية من خالل كتاب 
الجمل في النحو

 جهود وإسهام الخليل بن أحمد في علم األصوات  
صنيف عالمات الصوت على شكل ومبا يف ذلك إسهامه يف هذا اجملال نظريته يف ت

الكتابة. عّرف استخدام عالمة الشكل والتنقيط، كما أيضا طبقه يف تنقيط وتشكيل القرآن 
استوحى اخلليل دراسة األصوات من القراءات  الكرمي بعد ما بدأه أبو األسود الدؤيل.
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ي كان القرآنية، حيث رتبها على أساس جديد يغاير ما عرف من ترتيب أجبدي أو ألفبائ
 معهودا من قبل.

 جهود وإسهام الخليل بن أحمد في علم الصرف •
ارتباطا هبذا الفن، أسس اخلليل مفهوم تقسيم اجلملة إىل اجملردة واملزيدة. وذكر أن 
اجملردة ال تزيد حروفها األصلية من مخسة أحرف وال تقل من ثالثة. ووضع األوزان لثالثة 

الالم )فعل(، مث يزيد الالم يف األخري للرباعي، الذي أحرف )الثالثي( بالفاء، والعني، و 
يتكون من أربعة أحرف أصلي )فعلل( والالمني للخماسي )فعلل(. ورأى اخلليل أن حروف 
الزيادة عشرة، وهي: )س، أ، ل، ت، م، و، ن، ي، ه، ا( جيمعها بقوله )سألتمونيها(. 

 تفّعل، استفعل، وغريها.وجيعل أيضا الوزن لكل مزيدة، على سبيل املثال: أفعل، 
  جهود وإسهام الخليل بن أحمد في علم النحو•

هو الذي وضع مصطلحات النحو والصرف وأبواهبما، من مثل املبتدأ، واخلرب، وكان 
وأخواهتا، وإن وأخواهتا، والفاعل، واحلال، والتوابع، والنداء، والندبة، واالستغاثة، والرتخيم، 

وهو الذي مسى عالمات . ، واملعرب واملبين وما إىل ذلكواملضمرات، واملذكر، واملؤنث
اإلعراب يف األمساء باسم الرفع والنصب واخلفض، ومسى حركات املبنيات باسم الضم 

وباإلضافة إىل ذلك، هناك نوعان من النظريات . والفتح والكسر. أما سكوهنا فسماه الوقف
ملعموالت، وأساس يف القواعد النحوية اهلامة اليت وضعها اخلليل يف النحو، وهي العوامل وا

وهو السماع، والتعليل، والقياس. 
  جهود وإسهام الخليل بن أحمد في المعجم•

مما تقدم ذكره عند الباحث، أّلف اخلليل كتابا جيمع فيه املرتادفات العربية، وهو 
 يعد أول معجم من نوعه الضبط اللغة، وحصر كلماهتا، وبيانالعني أول معجم عريب. 

املستعمل واملهمل منها. وقد حرص على ترتيب الكلمات حبسب خمارج احلروف مبتدئا 
وقد حبرف العني الذي هو أعمق حروف احللق، ومن هنا مسى معجمه )معجم العني(. 

بسط اخلليل يف العني الكالم يف هذه احلروف وخمارجها، فعدَّها تسعة وعشرين حرفًا، جعل 
 ا هلا أحياز ومدارج، كما جعل منها أربعة هوائية.منها مخسة وعشرين حرفًا صحاحً 
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 جهود وإسهام الخليل بن أحمد في علم العروض والقافية  
واخلليل بن أمحد اشتهر بواضع علمي العروض والقوايف، مل يسبقه ومل يبحثه فيه أحد 

، من العلمآء. فإليه يرجع الفضل يف وضع علم العروض الذي حدد فيه أوزان الشعر العريب
وال شك أن وضع هذا العلم يدل على أن اخلليل كان ذا عقل نري، وإحساس  ومساها حبورا.

مرهف، وموهبة رياضية، وخربة بفنون اإليقاع، ومصداق ذلك قول ياقوت يف كتابه معجم 
 األدباء "إن معرفة اخلليل بإليقاء هي اليت أعانته على اخرتاع العروض.

  لفراهيدي في كتاب الجمل في النحومنهجية وآراء الخليل بن أحمد ا
وقد وجد الباحث خالل هذه املقولة يف منهج كتابه )اجلمل يف النحو(، إذ بدأه 
بوجوه النصب، ألهنا كثرية مث وجوه الرفع، ووجوه اخلفض، مث تفسري إعراب مجل اجلزم ومجل 

اختالف )ما( يف األلفات، والالمات، واهلاءات، والتاءات، والواوات، وتفسري مجل الالم، و 
معانيه، والفاءات، والنونات، والباءات والياءات، مث ختم الكتاب يف )ُرَويد(، والفرق بني 

  )أم(، و)أو(.
ثالثة على النحو يف اجلمل كتاب يف النحوية القواعد ترتيب يف اخلليل استند

 إىل يستمع حيث السماع، األول واألسلوب .والقياس والتعليل االستماع وهي أساليب،
 اجلمل ويف التعليل، الثاين واألسلوب .بالغتهم تثق بادية وسكان مباشرة، القراء قول

 الثالث واألسلوب .ال أم القاعدة تناسب اليت املسائل يف إما كثريا، اخلليل به يستخدم
 هذه ومن .أخرى حاالت يف ويطبقها العرب أقوال من قاعدة اخلليل جيعل حيث القياس،
  .تناسبها ال اليت ألقوال اذاش تظهر النظرية،

ويف تأليفه هذا )اجلمل يف النحو(، قد يستخدم اخلليل منهج استنتاجيا أو استنباطيا 
وهو يعين تقدمي النظريات واملفاهم مقدما ويليها تقدمي األمثلة.، وقد يستخدم املنهج الثاين 

ا النظريات واملفاهيم، وهو االستقرائي، حيث بدأ أوال لكل املباحث بتقدمي األمثلة، ويليه
لكن معظمها، استخدم اخلليل  املنهج الثاين، كما يف األمثلة التالية :
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والرفع خبرب )إّن(، قوهلم : إن زيدا قائم، إن عبد اهلل خارج. ويقولون : إن عبد اهلل •
الظريف خارج. نصبت "عبد اهلل" بـــ "إّن"، ونصبت "الظريف" ألنه من نعته، 

  نه خربه.ورفعت "خارجا" أل
واخلفض باإلضافة، قوهلم : دار زيد، وغالم عمرو. خفضَت "زيدا"، بإضافة "دار" •

  إليه.
ومثال املنهج األّول وهو األقل، على النحو التايل : والرفع بـــ "مذ". ومذ ترفع ما  •

بعدها، ما كان ماضيا، وختفض ما مل ميض. تقول: ما رأيته مذ يومان، ومذ سنتان، 
  ال، ومذ سنة، ومذ شهر، ومذ ساعة.ومذ ثالث لي

وقد عىن املؤلف بيان معاين بعض املفردات أو بذكر اشتقاقها وحكمها من مد 
وقصر فيما يسوق من آيات وأبيات وعبارات ومن ذلك قوله : "رفع النقرس ألنه أراد: أنا 

  النقرس. وهو : العامل. ويقال رجل نقريس نطيس".
نحوية اليت تسود الكتاب علل قريبة املأخذ، ومن وقد شرح اخلليل أيضا العلل ال

(تعليل نصب خرب كان بأن اخلرب يشبه املفعول به الذي تقدم فاعله. 1مناذجها ما يلي : )
فيقول : "وقوهلم: "كان زيد قائما وهو يف التمثال مبنزلة املفعول به الذي تقدم فاعله مثل 

ورفع خربها بتشبيه إن وأخواهتا  (تعليل نصب اسم إن0”. )قوهلم ضرب عبد اهلل زيدا
بالفعل الذي يتعدى إىل املفعول. فيقول : "قوهلم إن زيدا يف الدار شبهوه بالفعل الذي 

   يتعدى إىل مفعول كقوهلم ضرب زيدا عمرو، وأخرج عمرا صاحل".
وقد ورد يف هذا الكتاب أعالم بعض النحويني واللغويني، ومن هؤالء : يونس بن 

والفرّاء، وابن دريد، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عباس،  وعائشة، كما  حبيب، وسيبويه،
وردت الكلمات اخآتية: "النحوييون"، "الكوفيون"، "البصريون"، "املفسرون"، "بعض أهل 
املعرفة". ومثال ذلك : قال اخلليل : "زعم يونس النحوي أن نصب هذا احلرف على املدح 

ِقْيِمنْيَ ا
ُ
[، ﴿َوالصَّاِبرِْيَن يف السَّرَّاِء 140لصَّاَلَة﴾]سورة النساء: يف سورة النساء ﴿َوامل
[، والواو حشو على ما ذكر سيبويه النحوي".100َوالضَّرَّاِء﴾]سورة البقرة: 
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خاتمة
جهود اخلليل وإسهامه يف علوم اللغة يشتويل مجيع جماالهتا، بداية من علم أن 

اللة، إىل غريها من العلوم اليت لديها صلة األصوات، وعلم الصرف، وعلم النحو، وعلم الد
إىل اللغة العربية. ففي العروض هو الذي حدد فيه أوزان الشعر العريب، ومساها حبورا، الذي 
يبلغ عددها ستة عشر حبرا، وال شك أن وضع هذا العلم يدل على أن اخلليل كان عبقريا. 

يعد أول معجم عريب. وكان  ويف املعجم هو الذي وضع أساسه، ومساه معجم العني الذي
يف تناوله هلذه الكلمات مثال الدقة املتناهية، واليقظة التامة، مما يدل على ما حباه اهلل به 
من حس لغوي دقيق، وذكاء. وقد حرص على ترتيب الكلمات حسب خمارج احلروف، 
 مبتدئا حبرف العني. ويف النحو، هو الذي أرسى قواعده، وعمق أصوله، ورسم منهجه،
وأعلى بنيانه، وأسس مصطلحاته. وما بسط مباحثه مثل مباحث العامل، والسماع، 

ويف الصرف، هو الذي أسس أبوابه، وأفاض يف توضيح مسائله على حنو  والقياس، والتعليل.
ما نرى يف حديثه عن بنية الكلمة، وحروفها األصلية والزائدة، وامليزان الصريف، والقلب 

 بدال. املكاين، واإلعالل واإل
أن مؤلفات اخلليل بن أمحد هلا دور هام يف تأسيس علم النحو، ال سيما كتاب 
العني الذي قد ضم ثروة حنوية ضخمة متثلت حبديثه عن الكثري من املسائل النحوية، 
واستعمل فيه مصطلحات متعددة، ما زلنا حىت اليوم نستعملها، وكتاب اجلمل يف النحو. 

لنحوية يف العني أكثر وأمشل بالنسبة لكتاب "اجلمل يف النحو"، بل كانت البحوث والنظرية ا
إىل أن يف كتاب "اجلمل يف النحو" مرتب وموبب حىت يسهل على قارئه فهمه، وكذا أيضا 
"الكتاب" لتلميذه سيبويه، ألن سيبويه يأخذ كثريا بل دائما حيتج برواية شيخه اخلليل بن 

ويف تأليفه لك مسلكا جديدا ملعاجلة قضايا النحو، اخلليل بن أمحد الفراهيدي يسأمحد. أن 
بدأ بوجوه النصب، ألهنا كثرية مث وجوه الرفع، ووجوه اخلفض، مث هذا )اجلمل يف النحو(، 

تفسري إعراب مجل اجلزم ومجل األلفات، والالمات، واهلاءات، والتاءات، والواوات، وتفسري 
والنونات، والباءات والياءات، مث ختم  مجل الالم، واختالف )ما( يف معانيه، والفاءات،

الكتاب يف )ُرَويد(، والفرق بني )أم(، و)أو(. وانتهج منهجني، مها منهج استنتاجي 
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أما استنتاجي هو يعين تقدمي النظريات واملفاهم مقدما ويليها تقدمي األمثلة. واستقرائي.  
ت واملفاهم أخريا. ويف تأليفه هذا وأما استقرائي هو تقدمي األمثلة مقدما ويليها تقدمي النظريا

)اجلمل يف النحو(، قد يستخدم اخلليل نوع املنهج األول، وقد يستخدم املنهج الثاين، لكن 
  .معظمها، استخدم اخلليل  املنهج الثاين

  قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي

وت: دار ابن  . بري الجامع الصحيح المختصر .البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل
 .م1270كثري، 

الجامع الصحيح المسمى صحيح  .أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،النيسابوري
 . بريوت: دار اجليل، دون السنة.مسلم

األردن: مكتبة  نزهة األلباء في طبقات األدباء.ابن األنباري، وعبد الرمحن بن حممد. 
م.1276املنار، 

 .بريوت: عامل الكتب، دون السنة .لخصائصا .أيب الفتح عثمان بن جين،ا
. م1226بريوت: دار الفكر، . لسان العرب .أبو الفضل مجال الدين ابن منظور،

بريوت: دار  نهاية اآلرب في معرفة أنساب العرب. أمحد القلقشندي، أيب العباس.
م.1271الكتاب اللبناين، 

 م.0110لفكر للطباعة والتوزيع، عمان: دار ا .تدريس اللغة العربية . أمحد جابر، وليد
المرجع في مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  .علي وآخرون ،أمحد مدكور

م0111القاهرة: دار الفكر العريب، . أخرى
.م1272عمان: دار املنهج،  .اللغة العربية بين المنهج والتطبيق .عمر األسعد،
 .م1226دار املعرفة اجلامعية،  .طرق تدريس اللغة العربية زكريا. إمساعيل،

بريوت: دار الكتب  على ألفية بن مالك. شية الصباناشرح األشموني بحاألمشوين، 
م.0116العلمية، 
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دمشق: مطبوعات اجملمع العلمي العريب، دون  أسرار العربية.األنباري، حممد بن أيب سعيد. 
 السنة.

.م0111تبة الشروق الدولية، مصر: مك .المعجم الوسيط .إبراهيم وأصحابه ،أنيس
.م1243القاهرة: دار النهضة العربية،  .مناهج البحث العلمي .عبد الرمحن بدوي،
.م0116بريوت: أكادمييا، . قاموس أكسفورد المحيط .حممد بدوي،

.م1224بريوت: مكتبة لبنان،  .البستان معجم لغوي مطّول .البستاين، عبد اهلل
 .م0116دمشق: دار يعرب، . مة بن خلدونمقد. بن خلدون، عبد الرمحن

 وفيات األعيان وأنباء .بن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر
.بريوت: دار صادر، دون السنة. أبناء الزمان

م.1273بريوت: دار الكتب العلمية،  جمهرة أنساب العرب.بن سعيد بن حزم، أمحد. 
الرياض:  إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين.الباقي. بن عبد اجمليد اليماين، عبد 

 م.1274مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 
بريوت: دار الكتب العليمة،  .غاية النهاية في طبقات القراء .حممد بن علي ابن اجلزري،

 .م0114
.ومطبعتها، دون السنةالقاهرة: مكتبة هنضة مصر  .يينو مراتب النح .عبد الواحد، بن علي

بريوت: دار . مقامات بديع الزمان الهمذاني .بن حيىي، أيب الفضل أمحد بن احلسني
 . م0114الكتب العلمية، 

بريوت: . ة. تاريخ حضارات العالم، الشرق واليونان القديمجانني، إميار، أندريه
 .منشورات عويدات، دون السنة

بريوت: دار الكتاب العريب، دون  .لتعريفاتكتاب ا .علي بن حممد بن علي اجلرجاين،
.السنة
مصر: مطبعة الرسالة، دون السنة.. اللغة العربية بين حماتها وخصوصها .اجلندي، أنوار

م.0113عمان: دار املشرق،  .الطرائق التعليمية في تدريس اللغة .حسني الديلمي، علي
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 .م1223الفكر العريب، بريوت: دار . موسوعة عباقرة اإلسالم.خضر عكاوي، رحاب 
القاهرة: املكتبة التوفيقية، دون السنة.. إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء .حممد اخلضري بك،

بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة  .المفصل في تاريخ النحو العربي .خري احللواين، حممد
 م.1220والنشر والتوزيع، 

بريوت: مؤسسة الرسالة،  .بالءسير أعالم الن، مشس الدين حممد بن عثمان. الذهيب
م.1224

م.0110عمان: دار املسرية،  .التطبيق النحوي .عبده الراجحي،
بريوت: دار الفكر، دون السنة.. المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها .رضا، علي
م.1202بريوت: دار النفائس،  .اإليضاح في علل النحو ، أبو القاسم.الزجاجي

  م.1211القاهرة: دار اهلالل، . خ التمدن اإلسالميتاري .زيدان، جرجي
األردن: دار األمل للنشر  .مسائل خالفية بين الخليل وسيبويه .سليمان قدارة، فخر صاحل

 .م1221والتوزيع، 
المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية  .مصطفي عبد العزيز السنجرجي،

جدة: الفيصلية، دون السنة. .الحديثة
 .م1277القاهرة: مكتبة اخلاجني،  الكتاب .عمر بن عثمان بن قنرب احلارسي سيبويه،

القاهرة:  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.السيوطي، عبد الرمحن جالل الدين. 
م.1246مطبعة عيسى البايب احلليب،

 لبنان: دار الفكر، دون السنة.. تاريخ الخلفاء .جالل الدينعبد الرمحن  السيوطي،
القاهرة: دار املعارف، دون السنة.. المدارس النحوية .شوقي ضيف،

 .م1220مصر: دار املعارف،  .نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة .الطنطاوي، حممد
. اإلسكندرية: تاريخ الكتابة والمكتبات واوعية المعلوماتعبد الرحيم إبراهيم، هامن. 
 م.0114للكتاب، مركز اإلسكندرية 

م.0110. عمان: دار الفضيلة، اللغة العربية لغة الحضارةملحس، ثريا.  عبد الفتاح
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. طبقات النحويين واللغويين .حممد بن احلسن بن، عبيد اهلل بن مذحج الزبيدي األندلسي
 قاهرة: دار املعارف، دون السنة.

عمان: دار املناهج للنشر . مهارات االتصال اللغوي وتعليمها ي.حمسن عل عطية،
.م0117ع، والتوزي

 .م1273القاهرة: دار املعارف،  .التوجيه في تدريس اللغة العربية .علي السمان، حممود
عمان: دار . تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية .علي عطية، حمسن
.م0110املناهج، 

 .م0116بريوت: املكتبة العصرية،  .جامع الدروس العربية .مصطفى الغالييين،
 .حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حمّمد صابر احلنفي التهانوي ،الفاروقي

بريوت: مكتبة لبنان ناشرون،  .موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم
.م0111

 .م0113بريوت: دار الكتب العلمية،  .كتاب العين .الفراهيدي، اخلليل بن أمحد
 .م1203العريب،  بريوت: دار الكتاب. نظريات في اللغة .فرحية، أنيس

بريوت: مؤسسة الرسالة،  .اللغة العربية التحديات والمواجهة .سامل مبارك الفلق،
 م.0117

الرياض: دار املسلم،  .المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها .أمحد فؤاد عليان،
.م1220

 احلليب القاهرة: مطبعة مصطفى البايب .القاموس المحيط .حممد بن يعقوب الفريوز آبادي،
.م1260وأوالده، 

القاهرة: دار الفكر العريب،  إنباه الرواة على أنباء النحاة.القفطي، علي بن يوسف. 
 م.1274

املصرية  دار الكتب: . القاهرةاإلنشاء األعشى في صناعة صبح أمحد. القلقشندي،
م.1200للطباعة والنشر، 
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بلغات أخرى، أسسه ومداخله وطرق تعليم اللغة العربية للناطقين  .حممود كامل الناقة،
 م.1271مكة: جامعة أم القرى، . تدريسه

مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف  .مرعي بن يوسف بن أىب بكر بن أمحد الكرمى،
 م.1221الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، . العلم على شرف النسب

 م.1206القاهرة: املطبعة الرمحانية،  زهر اآلدب.مبارك، زكي. 
غرر الخصائص الواضحة وعرر  .أبو إسحاق برهان الدين مد بن إبراهيم بن حيىي،حم

 .م0117بريوت: دار الكتب العلمية،  .النقائض الفاضحة
جاكرتا: جامعة اإلمام حممد بن  .مذكرة علم اللغة العام .حممد الطيب حممد حسني،

 .ه1631سعود اإلسالمي، 
بريوت: دار . تاج العروس من جواهر القاموس .دينحممد مرتضى الزبيدي، اإلمام حمب ال

 . م1226الفكر، 
 .م0114القاهرة: دار احلديث،  .معجم تراجم الشعراء .مراد، حيىي

 .م0111مصر: مكتبة الشروق الدولية، . المعجم الوسيط .إبراهيم مصطفى واخآخرون،
ان: عامل لبن .أهدى السبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية .حممود مصطفى،

 .م1224الكتب، 
 م.0110بريوت: دار الكتب العلمية، . األساسية للغة العربية القواعد أمحد. اهلامشي،
رمبانج: املكتبة األنوارية، دون  .موسوعة النحو والصرف واإلعراب .أميل بديع يعقوب،

 .السنة
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