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أحمد المولى أن وفق إلنجاز ىذا العمل, راجيا قبولو فمو الحمد 

 .أوال وآخرا

 عمى صبره في عبد الالوي,ثم نتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ 

 اإلشراف والتوجيو, فجزاه اهلل عنا خير الجزاء

وال يفوتنا أن نشكر أعضاء المجنة المناقشة, عمى قبول 

 .مناقشتيم ىذا الجيد المتواضع, تكرما منيم وتفضال

 كما ال ننسى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد, ولو بكممة طيبة

 .فميم الشكر جميعا, وأجزل اهلل ليم المثوبة

 .حميد وأحمد: الطالبان



 

 
 

إلى من كان لي, معمما ومؤدبا, وناصحا ومرشدا, وداعما ومؤيدا, 

إلى أبي الذي أرجو اهلل رحمتو, وأسألو رفعتو في جنتو, ومقام نعمتو 

. إلى ينبوع الحنان, وزينة الجنان, ونفيس الجمان, وقرة الخالن

إلى أمي الغالية,رفعيا اهلل الدرجات العالية, وأنزليا المنازل السامية, 

. وبوأىا المقامات الراقية في الدنيا واآلخرة

إلى األستاذين المحترمين, األستاذ المشرف عبد الالوي, واألستاذ فخري خميل 
. النجار

إلى كل المحبين من األصحاب والمقربين, واألساتذة والمعممين, وطالب العمم 
لى جميع المسممين  .والباحثينوا 

 وباألجر والثوابأن ,أىدي ىذا العمل المتواضع, راجيا من اهلل جل وعال أن يتقبل
. يتفضل إنو سميع مجيب

 

 .مقنين حميد:                                                        الطالب



 

 

 
 

 إلى والدي رحمو اهلل ,أىدي عممي ىذا إلى المصباح الذي أنار دربي

لى من سيرت ليالييا ألجمي  ومتعيا , أمي الحنون أطال اهلل بقاءىا:وا 

.  وال إحساني يرد جميميما,بالصحة والعافية فال كمماتي توفييما حقيما

ياىم في الدارين,كما ال أنسى إخواني وأحبتي في اهلل .  جمعنا اهلل وا 

 .وأستاذنا عبد الالوي فيو جدير بالشكر الجميل

 

 

 

 

عاللي أحمد : الطالب  
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لتيم وناتاإلسالمية الذين  العربيةو أح  أبرز أعالم األمة(ه175تــ) الخميل بن أحم  الفراىي ي ّد يع
 .ألبحاث المختمفةبال رس والتحميلا

الخميمبن أحمد ): فخري خميل النجار المنشورة بعنوان/  .األبحاث، ما قام بو أ أبرز ىذه ولعلّد من
نجازات لغوية فا ؛(الفراهيدي آراء وا   شيئا من بحر آرائو وطرفا من اكرافيو بيذا العمم وصفاتو وذمعرّد

إنجازاتو في مختمف العموم والفنون كالنحو والمغة والعروض و أنو كان المنظر الحقيقي والمؤسس 
الفعمي لمنحو البصري و كذلك عمم العروض الذي كا  يكون تاما كما كان أول عالم لغوي يضع 
معجما يحصر فيو التراكيب المغوية ويكون إمام المعاجم العربية من بع ه إضافة إلى ما أثرى بو 

 .وجيت ال رس المغوي من بع ه المكتبة العربية من كتب وآراء ومصطمحات

ولما كان الكتاب ذا أىمية بالغة في المكتبة العربية؛اخترناه موضوعا ل راسة نقوم بيا لنيل شيا ة 
 :الماستر في األ ب العربي تخصص لسانيات عربية؛ وسميناىا بعنوان 

 (ه175تــ )                   دراسة كتاب الخميل بن أحمد الفراهيدي 

نجازات لغوية  .                               آراء وا 

 .فخري خميل النجار/ د.أ:                            لــ

 .أح ىما ذاتيّد واآلخر موضوعيّد : واخترنا ىذا الكتاب لسببين 

   فأما السبب الذاتي ، فيتمثل في شغفنا باالطالع عمى التراث المساني العربي ومعرفة ما يزخر 
 .بو من نظريات وآراء ومواقف 

وأما السبب الثاني، فيرتبط في جانب منو بالجيو  المسانية التي ق ميا الخميل بن أحم ؛ ويرتبط في 
 .جانب آخر بالمؤلف الذي يمتمك أ وات تمكنو من معالجة تمك الجيو  وتق يميا إلى القارئ 

 :     وتي ف ىذه ال راسة إلى
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 .أ ــــــــ استكشاف معالم التراث المساني العربي

 .(ه175تـــ)بــ ـــــــ التعرف عمى جيو  الخميل بن أحم  الفراىي ي

 .ج ـــــ الوقوف عمى كيفية تمقي المعاصرين جيو  أعالم ال رس المساني العربي

:  تساؤالت اإلشكالية اآلتيـــــــــةعمىىذىتسعى إلى اإلجابة  راستنا و

 .أ ــــــمن ىو األستاذ فخري خميل النجار؟
 .؟ ه ما ىي أىم األفكار التي تضمنيا كتاببــــ ـــــو

 .وماىي القيمة العممية لمكتاب؟ج ــــــــ

وال يوج  فيما نعمم  راسة ليذا الكتاب من قبل وق  اعتم نا في  راستنا ىذه عمى الكتاب بح  
الذي زو نا بسيرتو الذاتية وبعض المعمومات عن ذاتو وعمى مراسمة مؤلفو فخري خميل عبر الواتساب

 . وغيرهكما تييأ لنا بعض المصا ر والمراجع في الصرف والعروضالكتاب 

 بمق مة ثالثة فصول،مسبوقةفي جعمناىا ؛ خطة لمعالجة التساؤالت السابقةوق  اعتم نا
 . بخاتمةةومذيل

 ومساره وظيفتوو المؤلفونسبو فق  جاء فيو ذكر اسمالمعنون بالسيرة الذاتية، فأما الفصل األول 
محاضرات ثم ذكرنا ما ألقاه من  ما ألفو من كتب وق مو من أبحاث واستعراضالعممي والعممي و

المعمومات المتعمقة  ب وافع تأليف الكتابو وختمنا الفصل؛شعره والجوائز والمكافآت التي حصل عمييا
. خارجياوصفا  والبيانات الخاصة بو ووصفو هب

ق  تضمن خطة الكتاب وعرضا لمضامينو من فصول ومباحث ؛والعرض،فعنوانووأما الفصل الثاني
 .تحميل أفكار الكتابكذا تق يم ممخص عام لمكتاب وممخص كل فصل عمى ح ة وو
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، وفيو تطرقنا إلى ذكر المنيج واألسموب المذين اعتم ىما  التقويموأما الفصل الثالث،فعنوانو
من ثم و،معمقين عمييا المصا ر والمراجعالمؤلفو بيّدنا قيمة الكتاب والتخصصات التي المسيا وأىم 

.  و ما تيسر لنا من االنتقا ات عميو والتعقيباتتسجيل أىماالست راكات

الكتاب محتوى المنيج الوصفي التحميمي، لتمخيص ل راسةتوظيف واقتضت منا إشكالية ا
.  ونق  ما تو والتعقيب عميياوتحميميا وعرض أفكاره 

لم يكن سبيل إنجاز ىذا العمل خموا من العوائق ؛ فإنّد استقراء تفاصيل السيرة الذاتيةيتعثر و
فخري خميل شكر اهلل لو ت اركنا بما ة /  . في النشر التقمي ي بمو النشر االلكتروني ، ولكن أ

. عممية أسعفتنا وأضاءت لنا السبيل

ونتوجو بالشكر الجزيل لألستاذ عب الالوي عب الرحمن عمى تفضمو باإلشراف عمى ىذه 
 .المذكرة وحسن مرافقتو لنا مصححا وموجيا ومست ركا

والشكر موصول لمسا ة أعضاء لجنة المناقشة عمى قبوليم قراءة ىذا العمل وتوجييو 
 .والحرص عمى إثرائو 

 . والشكر الجزيل لكل من ساع  من أساتذتنا وأص قائنا وزمالئنا

ن أخطأنا فمن أنفسنا  .وآخر  عوانا أن الحم  هلل رب العالمين . فإن أصبنا فمن اهلل وا 

 .                                                الطالبانحمي  و أحمــ 

 2021-07-07:                                                 مستغانم في

 .م2021ه موافق   جويمية1443                                              ذو القع ة
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:  ــ التعريف بالمؤّلف 1.2

. فخري خميل النجار شيالن محمد العبد اهلل. د.أ: ــ االسم الكامل1.1.2

 ىو األستاذ الدكتور الشاعر األردني،فخــري خميــل النجـار بن : ـــ النسب2.1.2
خميل أبو صالحة النجار شيالن محمد العبد المـــو، وأمو رحمة سالم، ولد في السادس من 

، السخنة 3 بفمسطين وأقام بالزرقاء2 بمدينة الخميل1م ببيت جبرين1944شير أكتوبر سنة 
 9042.4ب .ص

 ؛ منزل رقم 3920 سكة 5انتقل إلى مسقط عاصمة عمان وأقام في الخوير
1627.6 

أستاذ المغة العربية وآدابيا،بقسم المغة اإلنجميزية بالكمية : وظيفتو- 3.1.2
م، وقد حصل عمى عدة ترقيات وامتيازات من الكمية، لجيوده 2004العممية لمتصميم منذ 

.  المستمرة وأعمالو المثمرة في ميدان العمم والتعميم ونشر الثقافة العربية اإلسالمية

 

 

 
                                                           

بليد بني بيت ادلقدس وغّزة، وبينو وبني القدس مرحلتان، وبني غّزة أقّل من ذلك، وكانت فيو قلعة حصينة خّرهبا صالح الدين دلا : ــلغة يف جربيل1
وقد نسب إليها ، استنقذ بيت ادلقدس من اإلفرنج، وبني  بيت  جربين وعسقالن واد يزعمون أنو وادي الّنملة اليت خاطبت سليمان بن داود، عليو السالم

 . 82ص13رقم انظر ادللحق و. 519ص ، 1م، ج1995. 2 ط،دار صادر، بريوت ، معجم البلدان:ياقوت احلموي.من ذكرناه يف جربين

يَّت مدينة اخلليل هبذا االسم نسبًة إىل ،  كم35حبوايل  القدس إىل اجلنوب من الضفة الغربية تقع يف .حمافظة اخلليل ، ومركزفلسطينية مدينة :ــ اخلليل2 ُسم
 .81ص12رقم، انظر ادللحق إبراىيم اخلليل نيب اهلل

 .91ص15رقم، انظر ادللحق 2 كم60 كم، وتبلغ مساحتها حوايل 20حبوايل  عّمان تقع مشال شرق العاصمة .حمافظة الزرقاء ، ومركزأردنية مدينة  ــ3

 .72ص 4، انظر ادللحق06/10/1944 ، بتاريخ 611987: ـــــ شهادة والدة رقم4
5
، تالراقية بسلطنة عمان، وىو أحد األحياء اليت شهدت توسعاً عمرانياً سريعاً وكبرياً، كما أن بو حي السفارات وحي الوزارا مسقط اخلوير، أحد أحياءـ

 .83 ص14 رقمانظر ادللحق
 .78ص 9رقمانظر ادللحق .03/06/2021، نظر بتاريخ 01/06/2021ـــــ فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ 6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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: ــ أعمالو4.1.2

: 1 ــ الكتب1.4.1

ألف األستاذ فخري خميل عدة كتب أثرت المكتبة العربية، وساعدت الكثير من 
: الطالب والباحثين في الحصول عمى مبتغاىم،ومن ىذه المؤلفات

أ ـــ المغة العربية لغير الناطقين بيا محادثة وكتابة، دار صفاء لمطباعة والنشر 
. 2م2008، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

بـــــ ــ األسس الفنية لمكتابة والتعبير، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 
. 3م2010، 1األردن، ط

ج ــ تاريخ حضارة عمان، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
. 4م2010، 1ط

نجازات لغويـــة، دار صفاء لمطباعة والنشر  د ــ الخميل بن أحمد الفراىيدي آراء وا 
. 5م2011، 1والتوزيع، عمان، األردن،ط

ىــ المغة العربية ميارات لغوية وتذوق األدب العربي، دار صفاء لمطباعة والنشر 
.  6م2013، 1والتوزيع، عمان، األردن،ط

و  ــ تاريخ الحضارة العربية، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
.   7م2013، 1ط

 
                                                           

. (20/06/2021 )  ، نظريفhttps://www.noor-book.comــ انظر مكتبة نور االلكرتونية  ،1
 .74 ص 6رقمانظر ادللحق ، ( 03/06/2021)نظر بتاريخ ، (01/06/2021بتاريخ ) فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتسابــ2
. ــادلصدر السابق3
 . نفسوــادلصدر4
 .74 ص 6رقمانظر ادللحق  05/06/2021 نظر بتاريخ ،(01/06/2021 : فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخــ5
 ادلصدر السابق ــ6
 .74  ص6 رقمانظر ادللحق.10/06/2021 نظر بتاريخ 01/06/2021 فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ ــ7

https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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ز ــ المعاني والمباني لتراكيب المغة العربية، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، 
. 1م2014، 1عمان، األردن، ط

ح ــ تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، 
. 2م2015، 1عمان، األردن، ط

 ألقى األستاذ العديد من المحاضرات، منيا ما ىو مسموع : ــــ المحاضرات2.4.1
: ومنيا ما ىو مرئي مسموع ؛ وىي

ــ التخطيط الييكمي لمكتابة العربية، ضمن الفعاليات واألنشطة الثقافية لمعرض 
. م 2018 مارس 03 فبراير إلى 22مسقط الدولي لمكتاب في دورتو الثالثة والعشرين من 

:         محاضرات منشورة نشرا الكترونيا في قناتو الخاصة 

. 3أــ مفيوم الكتابة

. 4بـــ ــ سمات الكتابة الجيـــدة

. 5ج ــ الطباق

. 6د ــ الجناس المغـــوي

. 7(1)ه ــ االشتقاق المغــوي         

. 8(2)وــ االشتقاق المغـــوي
                                                           

 .ـــ ادلصدر السابق1
 .ــــــ ادلصدر السابق 2
 م،2017/ 15/01ه اخلاصة على اليوتيوب، تاريخ االنضمام ت فخري خليل النجار، قناـــ3

   https://www.youtube.com/channel/UCHK8syXnE0WJPLHl6h_U2hQ ، 12/06/2021:   الرابط 
 .ــادلصدر السابق4
 .ــادلصدر السابق5
 . 14/06/2021 فخري خليل النجار، قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر ــ6
 .ــادلصدر السابق7
. م15/06/2021ه اخلاصة على اليوتيوب، نظر ت فخري خليل النجار، قناــ8

https://www.youtube.com/channel/UCHK8syXnE0WJPLHl6h_U2hQ
https://www.youtube.com/channel/UCHK8syXnE0WJPLHl6h_U2hQ
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. 1(1)زــ جمع المؤنث السالم 

. 2(2)ح ــ جمع المؤنث السالم 

. 3ط ــ الجمع األول لمقرآن الكريم

. 4ك ــ الجمع الثاني لمقرآن الكريم

. 5ل ــ الجمع الثالث لمقرآن الكريم 

. 6م ــ كيف تكتب بحثا

. 7ن ــ المخطوطـــات

 8س ــ إسالم أىـــل عمــان

. 9ق ـــ األفالج في عمــان

. 10رـــ القالع والحصــون في عمــان           

. 11ش ــ أجناديـــن

 12.ت ــ صور باىــــر  القدس

                                                           
 .ــادلصدر السابق1
 .نفسوــادلصدر2
. م 20/06/2021 فخري خليل النجار، قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر ــ3
 .ــادلصدر نفسو4
 .ــادلصدر نفسو5
. م21/06/2021 فخري خليل النجار، قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر ــ6
 .ــادلصدر نفسو7
.  م22/06/2021 فخري خليل النجار، قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر ــ8
. م23/06/2021 فخري خليل النجار، قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر ــ9

 .ــادلصدر نفسو10
. م24/06/2021ــ فخري خليل النجار، قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر 11
 . م24/06/2021، وانظر قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر  م01/06/2021ـــــ فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ 12
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: 1 ـ مساره العممي3.4.1

لقد حاز األستاذ فخري خميل النجار عمى العديد من اإلجازات والشيادات العممية 
: منيا

تاريخ الحصول  البمد الجامعة الموضوع الرقم
 عمى المؤىل

الماجستير في المغة  1
 العربية

جامعة جوبا 
 الحكومية

  م2002 السودان

دراسات أدبية ونقدية : التخصص
 االشتقاق عند الخميل بن أحمد: عنوان الرسالة

 م1984 الكويت  جامعة الكويت دبموم التربية 2
 م1973 لبنان بيروت العربية بكالوريوس لغة عربية 3

وليس ىذا فحسب فقد حصل األستاذ عمى شيادة الدكتوراه، وعمى غيرىا من 
. الشيادات خالل مسيرتو العممية والعممية والتي تثبتو كفاءتو

 

: 2مساره العممي- 4.4.1

تقمد األستاذ فخري خميل العديد من المناصب، خالل مشواره الميني في مختمف 
البمدان العربية اإلسالمية،إلى أن استقر بو الحال مدرسا لمغة العربية بالكمية العممية 

لمتصميم، وال ريب أنو خالل ىذه الفترة،اكتسب خبرة واسعة وتجربة ناجحة، ونظرة عميقة في 
 :الحياة وفي المجال التعميمي والتربوي؛ومن ىذه المناصب

 

 
                                                           

 .75ص 7رقمانظر ادللحق  م  10/06/2021 نظر بتاريخ م01/06/2021فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ ــــ 1
.  نفسوادلصدرـ ـ2
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 البمد مكان العمل المدة الرقم
 الكويت وزارة التربية 1972-1990 1
 األردن كمية قرطبة لمبنات 1991-1992 2
 األردن وزارة التربية والتعميم 1992-1993 3
 سمطنة عمان وزارة التربية والتعميم 1993-2001 4
 سمطنة عمان كمية الزىراء لمبنات 2001-2004 5
 سمطنة عمان الكمية العممية لمتصميم  إلى اآلن2004 6

ويظير من الجدول تعدد المناصب واختالف البمدان، وىذا يصقل الميارة وينمي الذوق 
. والخبرة المينية لدى األستاذ، كما أن الرفعة والترقي ينال باالجتياد والصبر

: ولخميل فخري مساىمات ومشاركات مختمفة وفعالة منيا

رجب 30- 27أ ـــــ عضو المؤتمر الدولي لمغة العربية المنعقد في دبي
. 1م2016 ماي 7-4/  ه 1437

 رجب 30- 27بــــ ـــــ رئيس لجنة تحكيم في المؤتمر الدولي لمغة العربية بدبي 
. 2م2016 ماي 7-4/  ه 1437

. ج ــــ لو أعمال شعرية في مناسبات مختمفة 

. د ــــ مراجعة أبحاث عممية محكمة

. ه ـــ ـمراجعة رسائل في الماجستير والدكتوراه

 3.وــــ تدقيق لغوي لمواضيع مختمفة في بعض وسائل اإلعالم

 

                                                           
 .75 ص7 رقمانظر ادللحق م12/06/2021 نظر بتاريخ م01/06/2021فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ ـــ1
 .ــادلصدر نفسو2
. ـــادلصدر نفسو3
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: 1األبحاث والدراسات- 5.4.1

: وقد أنجز األستاذ خميل العديد من األبحاث والدراسات، نذكر منيا

 سنة اإلنجاز عنوان البحث الرقم
 . م2008مارس  التخطيط الييكمي لمكتابة العربية 1
 . م2008مارس أسس وضوابط كتابة البحث العممي 2
أىمية دراسة مجاالت التصميم لرفد أسواق  3

 العمل المحمية والخارجية بالعمالة الوطنية
 . م2008يونيو

 . م2008سبتمبر تطور المدارس النقدية في األدب العربي 4
 . م2009ديسمبر التفكير المغوي 5
 . م2013ديسمبر التعميم في سمطنة عمان الواقع والمأمول 6
 . م2016مايو الكتابة العربية بين التأسيس واإلبداع 7

والمعموم أن القيام بالبحوث والدراسات ليس باألمر اليين، فيو يتطمب بذل الكثير 
. من الجيد والوقت، وتفحص الكتب والدراسات التي سبقت

 

: 2الحوارات- 6.4.1

بقمم فضة " الجريدة" حوار فخري خميل النجار لمجريدة الكويتية الموسومة بـ
.  م25/09/2018المعيمي تحت عنوان لغتنا العربية في خطر بتاريخ 

 

 

 

                                                           
 .74  ص6رقم وانظر ادللحق. م  10/06/2021، نظر يوم01/06/2021 فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ ـــ1
. م27/06/2021،نظرم25/09/2018ـ فضة ادلعيلي، لغتنا العربية يف خطر لفخري خليل النجار، اجلريدة، الكويت، 2
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: الشعر- 7.4.1

ليس األستاذ فخري خميل مدرسا لمغة العربية فحسب، بل ىو شاعر لو القدرة 
عمى كتابة الشعر، فقد نظم عدة قصائد متنوعة األغراض، وشارك في مناسبات شعرية 

: مختمفة، ومن قصائده

:           أـــــ نفحات إيمانية،ومطمعها

بَساكَس  قّقيَسا رَس الَسئِاقُق حَس الَسمٍم         ىَسذِاي الخَس الِامٍم فِاي عَس مِالْح رِاسَسالَسةَس عَس . 1اِاحْح

: ، ومطمعها1           بــ ــــ كورونا 

مِايعُق وَسىَسذا األَسمرُق مِان قَسدَسرِا  ارَس الجَس ذرُق   حَس . 2صَسمت الكَسالَسم وفِايو الخَسوفُق وَسالحَس

: ، ومطمعها2ج ـــــ كورونا 

م باٌء تَسخَسطَّى العُقربَس وَسالعَسجَس اهللُق أَسكبرُق كَسمْح فِاي الكَسونِا مَسن عَسجَسبِا     ىَسذا وَس
3 .

:  ــ الجوائز والمكافآت التقديرية5.1.2

حصل األستاذ عمى جوائز ومكافآت تقديرية من ىيآت ومؤسسات مختمفة كفاء 
: جيوده المبذولة في سبيل خدمة المغة العربية، فقد حصل عمى

أ ــــ شيادة مشاركة من قبل وزارة التعميم العالي لمشاركتو في ندوة بمدينة مسقط 
. 4"إدارة اإلبداع والتمييز وضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي:"بعنوان

. 5بــ ــــ شيادة من قبل مكتب اإلفتاء بسمطنة عمان

                                                           
  .68 ص 1م وانظر ادللحق رقم  20/06/2021 فخري خليل النجار، قناتو اخلاصة على اليوتيوب، نظر يوم ــ1
2
 .69  ص2رقموانظرادللحق.م 10/06/2021، نظر يوم م01/06/2021فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ ـ
 .69ص3 رقموانظرادللحق.م 10/06/2021، نظر يوم م01/06/2021 فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ ـ3
،  م01/06/2021م، وانظر فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ 2005 يناير04- 03 وزارة التعليم العايل ، شهادة مشاركة بتاريخ ــ4

 .73 ص 5رقم وانظر ادللحق . م10/06/2021نظر يوم
 .73  ص5 رقم وانظر ادللحق. م15/06/2021، نظر يوم م01/06/2021فخري خليل النجار ، رسالة عرب الواتساب بتاريخ ــ 5
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م، قامت الكمية العممية لمتصميم باختياره أستاذا مميزا 2010ج ـــ في سنة 
. 1واختارتو ليكون رئيس لجنة الخريجين

د ــــ شيادتا شكر وتقدير من قبل المجمس الدولي لمغة العربية ، لمشاركتو في 
الكتابة العربية بين : "المؤتمر الدولي الخامس في دبي ،حيث شارك في بحث بعنوان

 2".الكتابة العربية: " بعنوان47وترأس ندوة رقم "التأسيس واإلبداع 

:  ــ دوافع تأليف الكتاب6.1.2

نتيجة تخصص األستاذ فخري خميل النجار في المغة العربية واطالعو عمى تاريخ 
أدبيا رأى أن أصوليا األولى كانت عند العمماء في العصر العباسي سواء البصريين أو 
الكوفيين، والخميل بن أحمد يمثل المدرسة البصرية واألصول األولى لمعرفة جوانب المغة 

سواء النحو أو الصرف وكانت عند البصريين أقوى منيا عند  الكوفيين حتى أنّق الناس من 
أصول غير عربية خاصة من بالد الفرس عندما كانوا يتوافدون لتعمم العربية كانوا يفضمون 
المدرسة البصرية والتي كان يمثل عمماءىا الخميل بن أحمد الفراىيدي وعميو فالخميل لو دور 
كبير جدا في تأسيس عموم المغة العربية فيو الذي وضع النقط وحركات الحروف كالضمة 
والفتحة والكسرة والسكون وىو واضع عمم العروض العربي فالعرب كانوا ينظمون الشعر 

سميقة منغما صحيحا دون معرفة البحور الشعرية فقام الخميل وبين ىذه البحور وبين 
تفعيالتيا كما يعد الخميل المؤسس الحقيقي لمنحو البصري ولممدرسة البصرية ولو فضل كبير 

عمى المدرسة الكوفية والحاصل أن الخميل مارس المغة العربية بجميع أبعادىا بجميع 
اتجاىاتيا في النحو في الصرف في القواعد، أيضا في الشعر قال الشعر ومارس الشعر 

ويسر الضبط والكتابة العربية وتخرج عمي يديو كبار العمماء واألدباء والمغويين ومن ىؤالء 
سيبويو واألصمعي والنضر والميث وغيرىم من الجيابذة الذين خدموا لغة القرآن والحديث 

ومن ثم كان من الواجب بيان جيود الخميل الجبارة وجياده الطويل في خدمة العربية ووضع 

                                                           
.  76 ص 8رقمادلصدر نفسو وانظر ادللحق ــ1
. 79  ص11 رقمادلصدر نفسو وانظر ادللحقــ2
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أصوليا وقواعدىا فجاء ىذا الكتاب شاكرا لمخميل ومبمغا رسالة ليذا الجيل ليواصموا كفاحيم 
 1.من أجل لغتيم ودينيم

نجازات لغوية: ــ عنوان الكتاب 2.2 . الخميل بن أحمد الفراىيدي آراء وا 

 غير موجود  : ــ المترجم أو المحقق أو المقدم3.2

. عمان. دار صفاء لمنشر والتوزيع:  ــ دار النشر وبمد النشر وسنة النشر4.2
. م2009/ىـ1430

: 2 ـ مصمم الغالف5.2

www.darfan.com 

. األولى: الطبعة- 1 ـ 6.2

. جزء واحد:عدد أجزاء الكتاب- 2.6.2

.  صفحة215: عدد صفحات الكتاب- 3.6.2

: 3فصول الكتاب- 4.6.2

الرقم  الفصل العنوان الصفحات
حياة الخميل بن أحمد  30-13ص

 الفراىيدي
 1 الفصل األول

 2 الفصل الثاني دور الخميل في النحو 97-32ص
العروض والخميل بن  126-101 ص

 أحمد
الفصل الثالث  3 

                                                           
.  ــ بتصرف ــ م08/06/2021، مفرغة بتاريخ  م08/06/2021ــ فخري خليل ، رسالة صوتية عرب الواتساب بتاريخ1

. انظر واجهة الكتاب. ىـ1430 /2009. عمان.  ، دار صفاء للنشر والتوزيع1فخري خليل، اخلليل بن أمحد الفراىيدي آراء وإجنازات لغوية، طـ2

 .5 ص  نفسوــــ ادلصدر3
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الفصل الرابع  المعجم 146-129 ص 4 
التحميل المغوي عند  205-151 ص

الخميل بن أحمد ورأي 
 اآلخرين فيو

الفصل الخامس  5 

 

. أبيض متوسط الجودة: ــــــ نوع الورق5.6.2

.  متوسط وجيد القراءة: ـــ نوع الخط 6.6. 2

.  سم24: سم  ، العرض17: ــ الطول: ــــــ أبعاد الكتاب7.6. 2

: 1 ــــ التصميــم7.2

ورقي كرتوني سميك وحسن التغميف  : ـــــ الغالف1.7.2

 أصفر فاتح وأخضر مائل إلى األزرق : ـــــ لون الغالف 2.7. 2

مجموعة من الكتب المكدسة مع صورة لغروب :  ـــــ صورة الغالف3.7. 2
. الشمس
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:  ـــ تصميم الكتاب ـ1.1.3

ىداء، كختمو بكممة  قسـ المؤّلؼ الكتاب خمسة فصكؿ بعد أف صدره بفيرس كا 
.                     أخيرة ثـ قائمة المصادر كالمراجع

حياة الخميؿ بف أحمد : فأّما عناكيف الفصكؿ، فكاف الفصؿ األكؿ بعنكاف
: دكر الخميؿ في النحك، كالفصؿ الثالث بعنكاف:، كالفصؿ الثاني بعنكاف1الفراىيدم

المعجـ، كالفصؿ الخامس فعنكنو : العركض كالخميؿ بف أحمد، كالفصؿ الرابع بعنكاف
كتحت كؿ فصؿ مف ىذه . التحميؿ المغكم عند الخميؿ بف أحمد كرأم اآلخريف فيو

الفصكؿ عناكيف فرعية، ابتدأت بنسب الخميؿ في الفصؿ األكؿ، ثـ قناعة الخميؿ كعفتو، 
ثـ خركج الخميؿ مف البصرة، ثـ عمـ الخميؿ، ثـ نياية الخميؿ، ثـ آثار الخميؿ كمؤلفاتو، ثـ 
دكر تالميذ الخميؿ في كتاب الجمؿ، ثـ الجمؿ في النحك لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم، ككذا 
العناكيف التي سقطت مف كتاب الجمؿ نتيجة التشكيؾ في نسبتيا لمخميؿ، ثـ التنقيط، ثـ 
شعر الخميؿ، كأنيى المؤلؼ ىذا الفصؿ بشيادات أىؿ العصر كالعمماء في الخميؿ، كأما 

، فنجد أكؿ مبحث النشاط النحكم في البصرة، ثـ مكانة الخميؿ بف 2عناكيف الفصؿ الثاني
أحمد النحكية،ليتبعيا ببعض الجكانب المغكية التي تناكليا الخميؿ بف أحمد، ثـ المعنى 
المغكم لالشتقاؽ، كبعدىا عدد التغيرات بيف األصؿ المشتؽ منو كالفرع المشتؽ، ثـ 

مصادر االشتقاؽ، ثـ الجكانب المغكية التي تناكليا الخميؿ في االشتقاؽ، ثـ بعد أف ذكر 
أنكاع االشتقاؽ،كأكليا االشتقاؽ الصغير، بيف فركعو كاسـ الفاعؿ، كاسـ المفعكؿ، كالصفة 

المشبية، ثـ الصيغ المحايدة السـ الفاعؿ كالمفعكؿ، ثـ صيغ المبالغة، ثـ صياغة اسـ 
التفضيؿ، كبعدىا صياغة اسمي الزماف كالمكاف مف الثالثي، ككذلؾ مف غير الثالثي، ثـ 

ذكر العالقة بيف المعنى كاإلعراب، ثـ االشتقاؽ كمنيج الخميؿ في كتاب العيف، ثـ 
االشتقاؽ كالتنمية المغكية في التكسع المجازم كاالستعارم، ثـ رأم الخميؿ في االشتقاؽ، 
ثـ استشياد ابف دريد باالشتقاؽ عند الخميؿ، ثـ أنكاع االشتقاؽ، ثـ أنكاع النحت، كأما 

                                                           
نجازات لغكية، دار صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف1  1، طػػ فخرم خميؿ النجار ، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم آراء كا 
 .13، صـ2009/ىػ1430،
 .32ػػ المصدر نفسو ص2
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، فأكال البكاعث التي دعت الخميؿ إلى التفكير في عمـ العركض، 1عناكيف الفصؿ الثالث
كثانيا الفرؽ بيف عمـ العركض كعمـك العربية، ثـ سبب تسمية العركض بيذا االسـ، ثـ 

عدد الحركؼ التي تحذؼ مف الكتابة العركضية، ثـ التفاعيؿ، ثـ أنكاع الزحاؼ، ثـ أكزاف 
بحكر الشعر، ثـ مفاتيح بحكر الشعر، ثـ المقكمات الفنية لمعركض، ثـ الحركؼ التي ال 
، 2تصمح أف تككف ركيا، ثـ عيكب القافية، ثـ دكائر العركض، كأما عناكيف الفصؿ الرابع

فنجد أكال منيج الخميؿ بف أحمد في كتاب العيف، ثـ ترتيب الحركؼ في كتاب العيف، ثـ 
الخميؿ كالمعاجـ األجنبية، ثـ المعاجـ عند األمـ التي سبقت الخميؿ، ثـ كصؼ المقدمة 
في كتاب العيف، ككذا أقساـ الحركؼ عند الخميؿ، ثـ رأم الخميؿ في حركؼ العمة، ثـ 

كصؼ المعجـ، ثـ رد عمى مف اتيـ الخميؿ في كتاب العيف مف أصحاب الفكر المحدثيف، 
، فأكليا كىف الكتاب باستيعاب نحك الخميؿ، ثـ ذكر أمثمة 3كأما عناكيف الفصؿ الخامس

عمى تعسؼ األحكاـ عمى نحك الخميؿ، ثـ النشاط المغكم لمخميؿ بف أحمد، ثـ مدل 
االستشياد بالحديث الشريؼ عند الخميؿ، ثـ تأكيؿ الشاذ، ثـ الصفات العامة لقياس 

الخميؿ، ثـ التعميؿ، ثـ مراعاة المحؿ أك المكضع عند الخميؿ، ثـ داللة الحركات عمى 
المعاني، ثـ تحميمو لمفظ الميـ، ثـ المغات عند الخميؿ بف أحمد، ثـ الشكاىد في كتاب 
العيف، ثـ الميثمفتاح تكثيؽ كتاب العيف، ثـ بعض المآخذ عمى الخميؿ ثـ العالقة بيف 

. النحك كالمعجـ

:   مضامين الكتابـــ2.1.3

نجازات لغكية، خمسة فصكؿ  تضمف كتاب الخميؿ بف أحمد الفراىيدم آراء كا 
ىداء ، كيمييا كممة كتعميؽ، ثـ المصادر كالمراجع كىذه عناكيف الفصكؿ . يسبقيا فيرس كا 

: كما اندرج تحتيا مف مباحث

 

                                                           
 .101ػػ المصدر السابؽ ص1
 .129ػػ المصدر نفسو ص2
 .151ػػ المصدر نفسو ص3
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: 1حياة الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، كيضـ:  ـــ الفصل األول1.2.1

 .أػػػػ نسب الخميؿ

. بػػ ػػأخالؽ الخميؿ كصفاتو

. ج ػػػ قناعة الخميؿ كعفتو

 .دػػػ خركج الخميؿ مف البصرة

. ىػػ ػػػ مكانة الخميؿ عند الميث بف المظفر

 .كػػػػ عمـ الخميؿ

.     زػػػ ذكاء الخميؿ

 .   ح ػػػػ نياية الخميؿ

 .ط ػػػ أساتذة الخميؿ

. م ػػػ تالمذة الخميؿ

. ؾ ػػػػ آثار الخميؿ كمؤلفاتو

. ؿ ػػػػ دكر تالميذ الخميؿ في كتاب الجمؿ

. ـ ػػػ الجمؿ في النحك لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم

ف ػػػ العناكيف التي سقطت مف كتاب الجمؿ نتيجة التشكيؾ في نسبتيا 
. لمخميؿ

. س ػػػ التنقيط

. ع ػػػػ شعر الخميؿ

                                                           
 .13ػ المصدر السابؽ، ص1
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. ؼ ػػػػ شيادات أىؿ العصر كالعمماء فيو

: 1دكر الخميؿ في النحك، كيضـ:   ـــ الفصل الثاني2.2.1

. النشاط النحكم في البصرة -أ 
. مكانة الخميؿ بف أحمد النحكية -ب 
 .بعض الجكانب المغكية التي تناكليا الخميؿ بف أحمد -ج 
. االشتقاؽ -د 
 .المعنى المغكم لالشتقاؽ -ق 
 .التغيرات بيف األصؿ المشتؽ منو كالفرع المشتؽ -ك 
. تردد الكممات بيف أصميف في االشتقاؽ -ز 
. مصادر االشتقاؽ -ح 
. الجكانب المغكية التي تناكليا الخميؿ في االشتقاؽ -ط 
 .التفسير االشتقاقي -م 
 .أنكاع االشتقاؽ -ؾ 
 .االشتقاؽ الصغير -ؿ 
 .فركع االشتقاؽ الصغير -ـ 
 .اسـ الفاعؿ -ف 
 .اسـ الفاعؿ مف غير الثالثي -س 
 .اسـ المفعكؿ -ع 
 .صيغ اسـ المفعكؿ مف الثالثي -ؼ 
. الصيغ المحايدة السـ الفاعؿ كالمفعكؿ -ص 
 .صيغ المبالغة -ؽ 
 .الصفة المشبية -ر 
 .أكزاف الصفة المشبية -ش 

                                                           
 .32ػ المصدر السابؽ ص1
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. االشتراؾ في صيغة فعيؿ_ت

 .صياغة اسـ التفضيؿ_ث

. مقارنة بيف المشتقات الخمسة_خ

 .اسـ الزماف كالمكاف_ذ

. صياغة اسـ الزماف كالمكاف_ ض

 .صياغة اسمي الزماف كالمكاف مف غير الثالثي_ظ

 .1االشتقاؽ األكبر_غ

 .تحميؿ الصيغ كالعبارات_أ.أ
 .المعاني الدقيقة عند الخميؿ_  ب.                   ب
. العالقة بيف المعنى كاإلعراب_ ج . ج
 .االشتقاؽ كمنيج الخميؿ في كتاب العيف_  د . د
 .مكانة الخميؿ بف أحمد المغكية_  ق. ق
. 2االشتقاؽ الكبار ػػػ النحت_  ك . ك
. االشتقاؽ كالتنمية المغكية في التكسع المجازم كاالستعارم_ ز. ز
 .رأم الخميؿ في االشتقاؽ_ ح . ح

 .رأم الخميؿ في حركؼ العمة_ط. ط
. آراء بعض العمماء في االشتقاؽ_ ؾ . ؾ

 .3استشياد ابف دريد باالشتقاؽ عند الخميؿ_ؿ . ؿ
 .اشتقاؽ النعت لشيء مف اسمو عند المبالغة_ ـ . ـ

                                                           
.  64ػػ المصدر السابؽ ص1
. 74ػػ المصدر نفسو ص2
لبناف، – عبد السالـ محمد ىاركف، دار الجيؿ، بيركت : ابف دريد أبك بكر محمد بف الحسف، االشتقاؽ، تح كشرحػػ 3
 .4،41،60،98،144صـ، 1991-  ىػ 1411، 1ط
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. اشتقاؽ أفعاؿ دالة عمى أصكات األشياء_ف  . ف
 .1أنكاع االشتقاؽ_ س .                  س

 (الصغير، الكبير، الكبار أك النحت)االشتقاؽ _ع  . ع
. أنكاع النحت_ؼ . ؼ

 :2العركض كالخميؿ بف أحمد كيضـ:  ـــ الفصل الثالث3.2.1

. البكاعث التي دعت الخميؿ إلى التفكير في عمـ العركض -أ 
. الفرؽ بيف عمـ العركض كعمـك العربية -ب 
 .سبب تسمية العركض بيذا االسـ  -ج 
 .الصمة بيف العركض كالمكسيقى -د 
 .الكتابة العركضية -ق 
. الحركؼ التي تزاد في الكتابة العركضية -ك 
 .الحركؼ التي تحذؼ مف الكتابة العركضية -ز 
. المقاطع العركضية -ح 
 .التفاعيؿ -ط 
 .ترتيب بحكر الشعر -م 
. الضكابط العركضية -ؾ 
. أنكاع الزحاؼ -ؿ 
. أكزاف بحكر الشعر -ـ 
. مفاتيح بحكر الشعر -ف 
. المقكمات الفنية لمعركض -س 
. الحركؼ التي ال تصمح أف تككف ركيا -ع 
. عيكب القافية -ؼ 
. دكائر العركض -ص 

                                                           
. 127ـ، ص2014-ىػ 1435ػػ أحمد الحمالكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ، دار الكعي ،1
نجازات لغكية، ص 2 . 101ػػ فخرم خميؿ النجار، الخميؿ بف أحمد آراء كا 
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: 1المعجـ كيضـ:  ـــ الفصل الرابع4.2.1

. منيج الخميؿ بف أحمد في كتاب العيف -أ 
 .ترتيب الحركؼ في كتاب العيف -ب 
 .ترتيب األبنية -ج 
. ترتيب التقاليب -د 
. الخميؿ كالمعاجـ األجنبية -ق 
. المعاجـ عند األمـ التي سبقت الخميؿ -ك 
. كصؼ المقدمة في كتاب العيف -ز 
. أقساـ الحركؼ عند الخميؿ -ح 
 .رأم الخميؿ في حركؼ العمة -ط 
. اضطراب الحركؼ عند الخميؿ -م 
. كصؼ المعجـ -ؾ 
. الرد عمى مف اتيـ الخميؿ في كتاب العيف مف أصحاب الفكر المحدثيف -ؿ 

التحميؿ المغكم عند الخميؿ بف أحمد كرأم :  ـــ الفصل الخامس5.2.1
: 2اآلخريف فيو، كيضـ

. كىف الكّتاب باستيعاب نحك الخميؿ -أ 
. أمثمة عمى تعسؼ األحكاـ عمى نحك الخميؿ -ب 
 .النشاط المغكم لمخميؿ بف أحمد -ج 
العمـك عند الخميؿ  -د 
. مدل االستشياد بالحديث الشريؼ عند الخميؿ -ق 
 .سعة سماع الخميؿ كالثقة بما ركاه -ك 
 .القياس عند الخميؿ -ز 
. تأكيؿ الشاذ -ح 

                                                           
 .129ػ المصدر السابؽ ص1
 .151 صنفسوػ المصدر2
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 .أقساـ القياس عند الخميؿ -ط 
 .قياس الشبو -م 
 .قياس االستئناس -ؾ 
 .قياس االفتراض -ؿ 
 .الصفات العامة لقياس الخميؿ -ـ 
 .اإلجماع كاستصحاب الحاؿ -ف 
 .التعميؿ -س 
 .التعميؿ قبؿ الخميؿ -ع 
 .التعميؿ عند الخميؿ -ؼ 
 .العكامؿ عند الخميؿ -ص 
. اإلعماؿ كاإللغاء -ؽ 
 .مراعاة المحؿ أك المكضع عند الخميؿ -ر 
. تعدد كجكه اإلعراب -ش 
 .داللة الحركات عمى المعاني -ت 
 .تحميؿ األدكات كالعبارات -ث 
 .تحميؿ الصيغ كالعبارات -خ 
 .تحميمو لمفظ الّميـّ  -ذ 
 .المعاني الدقيقة عند الخميؿ -ض 
. العالقة بيف المعنى كاإلعراب -غ 
 .المغات عند الخميؿ بف أحمد -ظ 
. القياس عند الخميؿ في كتاب العيف -أ أ 
. الشكاىد في كتاب العيف -ب ب 
. مفتاح تكثيؽ كتاب العيف... 1الميث -ج ج 

                                                           
فيما - ػػػ الميث بف نصر بف سّيار الخراساني المغكم النحكم، صاحب الخميؿ بف أحمد، أخذ عنو النكعيف، كأممى عميو1

 .(42/ 3)« إنباه الركاة عمى أنباه النحاة»ة ترتيب كتاب العيف في المغ- قيؿ
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 .بعض المآخذ عمى الخميؿ -د د 
 .اختالفات العمماء في نسبة كتاب العيف -ق ق 
. الرد عمى منكرم كتاب العيف لمخميؿ -ك ك 
. العالقة بيف النحك كالمعجـ -ز ز 

:  ـــ مختصر الفصول2.3

ذكر ترجمة الخميؿ بف أحمد الفراىيدم كحياتو، :  ـــ الفصل األول1.2.3
. كبياف فضمو كعممو كأخالقو، كما خمفو مف آثار عممية نافعة، كتالمذة جيابذة

بياف دكر الخميؿ في تأصيؿ الدرس النحكم :  ـــ الفصل الثاني2.2.3
.  كالمغكم، كذكر أىـ الجكانب التي عالجيا الخميؿ، كاالشتقاؽ كأنكاعو كأىميتو في المغة

 ابتكار الخميؿ لعمـ العركض،كبياف أصكلو كقكاعده، : ـــ الفصل الثالث3.2.3
. كارتباطو بعمـك أخرل

 في ذكر معجـ العيف، ككصفو، كمنيج الخميؿ فيو، : ـــ الفصل الرابع4.2.3
. كالرد عمى مف شكؾ نسبتو لمخميؿ، كادعى أف الخميؿ أخذه عف األمـ األخرل

بياف التحميؿ المغكم عند الخميؿ، كبعض آرائو :  ـــ الفصل الخامس5.2.3
. المغكية كالنحكية، كرأم العمماء في ذلؾ
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:            ــ موضوع الكتاب3.3

: ـــ ممخص الكتاب1.3.3

نجازات لغكية، لمكاتب فخرم  جاء كتاب الخميؿ بف أحمد الفراىيدم آراء كا 
صفحة،مقاس أربعة كعشركف سـ طكؿ،  (215)خميؿ النجار، في مائتيف كخمسة عشر

ق بدار 1430-ـ2009، في طبعتو األكلى سنة (17*24)كسبعة عشر سـ عرض
ىداء، كمذيمة 5، كقد قسـ إلى 1صفاء لمنشر كالتكزيع بعماف  فصكؿ مسبكقة بفيرس كا 

بكممة كتعميؽ لممؤلؼ، كالمصادر كالمراجع التي اعتمد عمييا، كالتي بمغ عددىا ستة 
نجازات في  كسبعيف مؤلفا، كقد اشتممت الفصكؿ عمى بياف ما قدمو الخميؿ مف آراء، كا 
مختمؼ عمـك المغة العربية، مف نحك كصرؼ كمعجـ كعركض، كقد بدأ المؤلؼ ىذه 

الفصكؿ بذكر ترجمة لمخميؿ، ذكر فييا نسبو كعممو كأخالقو، كأبرز المكاقؼ التي عاشيا 
في حياتو، كما خمفو مف آثار كمؤلفات نافعة، كتالمذة عمماء جيابذة، ثـ انتقؿ إلى 

الفصؿ الثاني، ليسمط الضكء عمى دكر الخميؿ في النحك، كمكانتو النحكية التي تبكأىا بيف 
عمماء عصره، كالتي تشيد بيا مؤلفاتو كآراؤه، كالتي ذكر المؤلؼ عمى رأسيا االشتقاؽ، 

كما يتعمؽ بو مف أصكؿ كفركع، كفصؿ فيو القكؿ بذكر أنكاعو، كما يندرج تحت كؿ نكع 
مف فركع،ككيؼ أنو يكسع مدار المغة، كييسر استعماؿ األلفاظ، كبعد أف ذكر دكر الخميؿ 

في تأصيؿ االشتقاؽ، تطرؽ في الفصؿ الثالث إلى عمـ جديد ابتكره الخميؿ، كىك عمـ 
العركض، كقد قاـ المؤلؼ في ىذا الفصؿ بعرض ما يتعمؽ بيذا العمـ،كاألسباب التي 

دعت الخميؿ إلى كضعو، كسبب تسميتو بالعركض، كالبحكر الشعرية كدكائرىا كتفاعيميا 
كما يعترييا مف زحافات، كذكر مقكمات العركض الفنية، كعيكب القافية التي يقع فييا 
الشعراء، كأما الفصؿ الرابع، فقد خصصو المؤلؼ لمحديث عف المعجـ، كعرض مف 

خاللو لمعجـ العيف، كالمنيج الذم اتبعو الخميؿ في تأليفو، كالترتيب الجديد لمحركؼ الذم 
أحدثو أال كىك الترتيب الصكتي، الذم يعتمد عمى مخارج الحركؼ، ككيؼ أنو استطاع أف 

يحصر المغة، كيحدث نظريات جديدة في الجانب الصكتي، كما تحدث عف أقساـ 
الحركؼ، كرأم الخميؿ في أحرؼ العمة، ثـ ختـ الفصؿ برد التيـ التي رمى المحدثكف بيا 
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الخميؿ، بشأف معجـ العيف كأكد نسبتو إليو، كفي الفصؿ الخامس كاألخير، ألقى المؤلؼ 
الضكء عمى بعض اآلراء المغكية كالنحكية عند الخميؿ، كالتعميؿ كالقياس كالعكامؿ 
كاإلعماؿ كاإللغاء كالتحميؿ المغكم، كىذه اآلراء قد نقميا تالميذ الخميؿ كسيبكيو في 

ف كاف قد أضاؼ إليو  الكتاب، كالميث الذم يعد ىذا األخير مفتاح تكثيؽ كتاب العيف، كا 
مف عممو، كلعؿ ىذه اإلضافات جعمت الباحثيف يشكككف في نسبة الكتاب إلى الخميؿ، 
كيحممكف عميو بعض المؤاخذات، كالحقيقة أنيا ال تعيب الخميؿ، فيك الطكد العظيـ، 
كالجبؿ الشامخ، كالرجؿ الراسخ، كالعالمة النحرير، كالمغكم الشيير، الذم بمغ عممو 

 .1اآلفاؽ، كجمع الفضائؿ كاألخالؽ
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:  ـــ ممخصات فصول الكتاب2.3.3

: ـــ ممخص الفصل األول1.2.3

ىك الخميؿ بف أحمد الفراىيدم نسبة إلى قرية فراىيد، في المنطقة الداخمية في 
، 1 ق175 ق، كعاش فييا ككانت كفاتو في 100سمطنة عماف، كلد في البصرة سنة 

ككاف الخميؿ تقيا كرعا عفيؼ النفس، مستغنيا عف األمراء كالممكؾ، متنزىا عف سؤاليـ، 
أقاـ الخميؿ في خص مف أخصاص البصرة، ال يقدر عمى فمسيف : قاؿ النضر بف شميؿ

، كقد كجو إليو أمير األىكاز كفارس سميماف بف حبيب الميمبي 2كأصحابو يكسبكف بعممو
، فرفض الخميؿ 3يدعكه إلى مجمسو، مع ىدايا كأعطيات طمبا لمجالستو كتأديب أكالده

دعكة األمير كىديتو راضيا بما قسـ اهلل لو، كلما ضاؽ بو الحاؿ، كاشتدت بو الفاقة، خرج 
مف البصرة مكدعا أىميا، قاصدا تمميذه كصاحبو الميث بف المظفر أمير خراساف الذم 

دعاه لزيارتو، كقد استقبؿ الميث أستاذه الخميؿ ببالغ السركر كالفرح، كأكرمو غاية اإلكراـ، 
كأبدل استعداده لالنتفاع بعمكمو، كاالستفادة منو ما بقي عنده، ككاف مما أخذه عنو كتاب 

، كالذم يدؿ عمى سعة اطالع الخميؿ عمى كالـ العرب، 4العيف أكؿ معجـ كضع في المغة
كمعرفتو بدقيؽ ألفاظيا كأقكاليا كأشعارىا، كال يخفى أف الخميؿ سيد أىؿ األدب قاطبة في 
زىده كعممو، كالغاية في تصحيح القياس، كاستخراج مسائؿ النحك كالعمؿ، كقد انتيت إليو 
اإلمامة في النحك، كىك بحؽ المؤسس الحقيقي لمدرسة البصرة النحكية، كقد كاف رحمو 

، كأداه ذلؾ إلى 5اهلل مف أذكى الناس،حتى قيؿ لـ يكف بعد الصحابة أذكى منو في العربية
كضع عمـ العركض، كأكزاف الشعر العربي، كمازاؿ العبقرم يبتكر كيخترع، حتى انتيى بو 

األمر لمتفكير في طريقة إعداد حساب، يساعد الزبكف كالبائع بعدما رأل جارية تخاصـ 
بائعا في الحساب، فبينما ىك يفكر في ذلؾ في المسجد، كبالو مشغكؿ إذ اصطدـ بعمكد 

                                                           
. 248 ص 2ـ، ج1994بيركت، ط ،–  إحساف عباس، دار صادر :ػػ ابف خمكاف، أبك العباس، كفيات األعياف، تح1
. «األمكاؿ»مع زيادة 245 ص2ػػالمصدر نفسو ج2
 .558 ص 1صيدا، ج. لبناف. ػػالسيكطي جالؿ الديف، بغية الكعاة، المكتبة العصرية 3
 1ـ، ج1998-ق1418، 1ػػالسيكطي جالؿ الديف،المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا، دار الكتب العممية، بيركت، ط4

. أكُؿ َمْف َصنَّؼ في َجْمع المَُّغِة الخميُؿ بف أحمد: 61ص
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، بعد أف أفنى حياتو في طمب العمـ، 1في المسجد، فانقمب عمى ظيره فمات رحمو اهلل
كخدمة المغة العربية كتعميـ الناس، فكاف مف ثمرة ذلؾ أف أخرج لنا ثمة مف العمماء 

كاألدباء كالمغكييف ، كسيبكيو عالمة النحك، كمؤلؼ الكتاب المشيكر، كاألصمعي األديب 
الراكية، كالنضر بف شميؿ، كعمي الجيضمي، كالمؤرج السدكسي الذم كاف يحفظ ثمثي 

. 2المغة، كالميث بف المظفر، كغيرىـ كثير

كتاب العيف ككتاب النغـ : كما ترؾ الخميؿ بعض المصنفات النافعة كمنيا
كاإليقاع، ككتاب العركض ككتاب النقط كالشكؿ،ككتاب الشكاىد كالعكامؿ، ككتاب الجمؿ، 

. 3ككتاب المعمى، ككتاب فائت العيف

ىذا كقد تعرضت ىذه الكتب لمعبث كالتغيير، كال يخفى أف تالمذة الخميؿ 
كالنساخ قد زادكا كحذفكا منيا، كما كقع في كتاب الجمؿ الذم اعتراه تغيير كثير، حتى 

شكؾ الباحثكف في نسبتو إلى الخميؿ، كقد سقطت منو عدة عناكيف، كالخفض كاإلضافة، 
كالـ جكاب القسـ، كالـ المدح، كالـ الذـ كغيرىا ، كقد كاف لمخميؿ الفضؿ في تطكير النقط 

تمامو، كالذم كضعو أبك األسكد الدؤلي نتيجة ظيكر المحف، كضعؼ السميقة  العربي كا 
العربية الختالطيـ باألعاجـ، كىذا حفظا لكتاب اهلل، كحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

. كسمـ

: ككاف لمخميؿ بف أحمد شعر جيد كمنو قكلو

كقيؿ داكل المريض الطبيب     فعاش المريض كمات الطبيب 

. 4فكف مستعػػػػدا لدار البقػػػػػاء     فػػػإف الذم ىػك آت قريػػػػػػػػػػػػػػب
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لقد أفنى الخميؿ عمره في تبميغ رسالة العمـ كاألدب،كشيد لو القريب كالبعيد 
. مف العمماء كاألدباء بفضمو كعممو كزىده

ما رأيت رجال أعمـ بالسنة بعد ابف عكف مف الخميؿ بف : كقاؿ تمميذه النضر
. 1أحمد

الخميؿ بف أحمد سيد أىؿ األدب قاطبة في عممو كزىده، : كقاؿ ابف األنبارم
. 2كالغاية في تصحيح القياس، كاستخراج مسائؿ النحك

:  ـــ ممخص الفصل الثاني2.2.3

ازدىرت البصرة في شتى العمـك كالفنكف، كخاصة في األدب كالنحك، كذلؾ 
كالمكقع الجذاب كقربيا مف بالد فارس، كككنيا ممتقى لمطرؽ . لعدة أسباب كعكامؿ

التجارية، كتكاجد سكؽ المربد بيا، فيذه كميا جعمت المدينة السباقة إلى كضع عمـ النحك 
كالذم تأثر بدكره بعمـ المنطؽ كالفمسفة، كقد برع فيو العديد مف العمماء كعبد اهلل بف أبي 
إسحاؽ الحضرمي، كأبي عمرك بف العالء، كعيسى بف عمر كغيرىـ، كيعتبر الخميؿ بف 

 كشيخ النحاة، كقد أتقف 3أحمد الفراىيدم، المؤسس الحقيقي لمدرسة البصرة النحكية
بطاليا، كمع ىذا لـ يضع كتابا في  القياس كالعمؿ كأطنب في العكامؿ كأقساميا كعمميا كا 

نما تكفؿ بيذا تمميذه سيبكيو الذم ألؼ الكتاب، كجمع فيو مسائؿ كأصكؿ  النحك، كا 
الخميؿ، كتكسع في السماع كالتحميؿ كالقياس، كتعرض لمسائؿ الصرؼ، كمف أىـ 

الجكانب المغكية التي تناكليا الخميؿ، جانب االشتقاؽ، كاالشتقاؽ في المغة لو عدة معاف، 
فيقاؿ شؽ األمر صعب، كشؽ نيرا حفره كشؽ عصا الطاعة فرؽ كممتيا كشاّؽ خالؼ 

 كاصطالحا ىك تكليد كممة أك أكثر مف كممة أخرل تمثؿ الجذر األساسي بما 4كعادل،
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، كيعني صياغة بنيات جديدة، تختمؼ عف 1يشتؽ منيا، كيسمى االشتقاؽ الصياغي
الجذر األساسي مع المحافظة عمى حركفو األصمية، كأما االسـ الجامد فال يشتؽ منو 

ثمانية كعشريف مرة بصيغ مختمفة،  (28)كاألرض، كقد كردت كممة شؽ في القرآف 
كيرجع اختالؼ الفركع عف األصكؿ في االشتقاؽ إلى زيادة أك نقص في الحركؼ أك 

تغيرا كزيادة حركة كنقصيا كزيادتيما  (15)الحركات، كقد بمغت ىذه التغيرات خمسة عشر
. إلخ  ..2معا كنقصيما

ذا ترددت الكممات بيف أصميف في االشتقاؽ، فال بد مف الترجيح كلذلؾ كجكه  كا 
األمكنية كككف أصؿ أشرؼ مف قرينو، كأصؿ أخص كأقرب مف اآلخر، كاختمؼ : كىي

 كىذا رأم الخميؿ، كلما 3العمماء في أصؿ المشتقات، فذىب البصريكف إلى أنو المصدر
تتبع الخميؿ كالـ العرب كجده محصكرا بيف النظاـ الثنائي كالخماسي، ككجد تغيير مكضع 
الحرؼ في البناء يعطي صكرا أخرل، فيعطي في البناء الثالثي ست صكر، كفي الرباعي 
أربعا كعشريف صكرة كفي الخماسي مائة كعشريف صكرة، كىذا ما يسمى بنظاـ التقاليب، 
ككاف الخميؿ لحسو المرىؼ، كذكقو الفريد، يستدؿ عمى الكممة مف أصميا، كىذا ما يسمى 

: بالتفسير االشتقاقي كلالشتقاؽ أنكاع ثالثة

كأف تأخذ أصال مف األصكؿ فتجمع بيف : االشتقاؽ الصغير -1
ف اختمفت صيغو كمبانيو، ككثير مف الصيغ التي يجكز اشتقاقيا ال  معانيو، كا 
كجكد ليا في نص مف نصكص المغة، كليس مف الضركرم أف يككف لكؿ فعؿ 
اسـ فاعؿ أك اسـ مفعكؿ، فالمتكمـ ال يحتاج إلى ذلؾ، كلذا فالمشتقات كليدة 

الحاجة، كاالشتقاؽ يكسع االستعماؿ المغكم، كىذا النكع مف االشتقاؽ، محؿ إجماع 
: العمماء قديميـ كحديثيـ؛ كلو فركع، كىي

كىك صيغة مشتقة تدؿ عمى الحدث كمف قاـ : اسـ الفاعؿ- أ .1
بو، أك تدؿ عمى الحدث المفيـك مف المصدر كمف اتصؼ بو، كيصاغ اسـ 
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فيـ فيك فاىـ، كرمى فيك راـ، كقاـ فيك :الفاعؿ مف الثالثي عمى كزف فاعؿ مثؿ
قائـ، كيصاغ مف غير الثالثي عمى صكرة المضارع بعد إبداؿ أكلو ميما مضمكمة 

، كانتصر فيك منتصر، كاستعظـ فيك  ككسر ما قبؿ آخره، مثؿ أكـر فيك مكـر
. 1مستعظـ، كلكؿ فعؿ كزف خاص بو في المضارع 

ىك صيغة مشتقة مف الداللة عمى : اسـ المفعكؿ- ب .1
الحدث، أك مف كقع عميو الحدث، كيصاغ مف الثالثي عمى كزف مفعكؿ كفيـ 
،أما غير الثالثي فيصاغ عمى كزف مضارعو المبني لممجيكؿ، مع إبداؿ  مفيـك

حرؼ المضارعة ميما مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر، كىذا فراؽ بيف اسـ المفعكؿ 
استخرج مستخرج، : كاسـ الفاعؿ، فاسـ الفاعؿ مكسكر ما قبؿ اآلخر، كمف أمثمتو

كىناؾ صيغ محايدة، كالسياؽ يدؿ عمى المراد منيا، كفاعؿ بيف اسـ الفاعؿ كفعؿ 
األمر، كتككف بيف اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ، كتككف فيما زاد عمى الثالثي حينما 
ال تظير الفتحة كالكسرة عمى ما قبؿ اآلخر، كالمضعؼ األجكؼ،كمنو ارتد مرتد 

. 2كاألجكؼ الخماسي كمنو مختار
كىي صيغ قياسية يراد بيا ما يراد باسـ : صيغ المبالغة- ج .1

الفاعؿ مف الداللة عمى الفاعمية، كيقصد بيا المبالغة في الفعؿ، ككثرة تردده 
 5 ػػ فعؿ،4 ػػ فعكؿ، 3ػػ مفعاؿ،2ػػ فعاؿ، 1: كتكراره مف صاحبو، كىي خمس صيغ

 3.ػػ فعيؿ
كيقصد بيا شبييا باسـ الفاعؿ في : الصفة المشبية- د .1

المعنى كالعمؿ، لرفعيا فاعال أك نصبيا مفعكال بو، كتعرؼ بأنيا الكصؼ المصكغ 
مف مصدر الفعؿ الالـز لمداللة عمى الثبكت، كالفرؽ بينيا كبيف اسـ الفاعؿ، أنيا 
تككف مف فعؿ الـز كتدؿ عمى الثبكت، كتصاغ مف َفِعؿ الالـز كَفُعؿ كىك الـز 
دائما،كتشترؾ الصفة المشبية مع اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كصيغ المبالغة في 
ف أريد بيا معنى  صيغة فعيؿ، فإف أريد بيا الدكاـ كالثبكت تككف صفة مشبية، كا 
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ف أريد بيا مجرد الحدث تككف  الفاعمية دكف إرادة الثبكت تككف اسـ فاعؿ، كا 
.   1مصدرا نحك عكيؿ

: اسـ التفضيؿ- ق .1
يشتؽ مف المصدر، كيدؿ عمى أف شيئيف اشتركا في صيغة كاحدة، كزاد 

أحدىما عمى اآلخر في تمؾ الصفة، كالزائد مفضؿ يأتي قبؿ الصفة، كالمفضكؿ بعدىا 
. 8يكسؼ  (إذ قالكا ليكسؼ كأخكه أحب إلى أبينا منا): قاؿ تعالى

كيككف اسـ التفضيؿ عمى صيغة أفعؿ مجردة مف التعريؼ كاإلضافة، كتككف 
معرفة كيككف أفعؿ مضافا إلى معرفة، كاإلضافة تككف إضافة نكرة إلى مضاؼ لمعرفة، 
ضافة النكرة لمقترف اؿ المضاؼ إلى نكرة، كشركط صياغة اسـ التفضيؿ أف يككف لو  كا 

، كأال يككف  فعؿ، كأف يككف ثالثيا، متصرفا، تاما، مثبتا، قابال لمتفاكت، مبنيا لممعمـك
. 2الكصؼ منو عمى كزف أفعؿ مذكر فعالء

كعميو اسـ المفعكؿ يدؿ عمى المفعكلية، كالبقية تدؿ  عمى الفاعمية كتختمؼ 
صيغو عنيا ماعدا في صيغة فعيؿ، فقد تشترؾ فييا كيتفؽ اسـ الفاعؿ مع صيغ المبالغة 

فعيؿ، فعؿ، فعكؿ، كالسياؽ ىك الفيصؿ كاسـ الفاعؿ كصيغ : كالصفة المشبية في
المبالغة كالتفضيؿ تصاغ مف الفعؿ الالـز كالمتعدم، كالصفة المشبية تصاغ مف فعؿ 
، كاسـ المفعكؿ مف المتعدم غالبا كيدؿ اسـ التفضيؿ عمى المقارنة بيف شيئيف كال  الـز

. 3يشاركو في ذلؾ غير

كىي صياغة صرفية خاصة : اسما الزماف كالمكاف- ك .1
باالسـ الذم يدؿ عمى زماف أك مكاف ما، كىما مشتقاف مف مادة الفعؿ نفسيا، 

كىما أعـ مف مدلكلي ظرفية الزماف كالمكاف، لتعدد مكاقعو اإلعرابية، كيصاغ مف 
الثالثي عمى كزف َمفَعؿ بفتح الميـ كالعيف،إذا كاف المضارع مفتكح العيف أك 

مأَكؿ أك : َمفَتح كيأكؿ:يفَتح: مضمكميا، بغض النظر عف صحتو كاعتاللو مثؿ
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مسعى، كيصاغ عمى كزف َمفِعؿ بفتح الميـ : كاف معتؿ الالـز مطمقا مثؿ يسعى
ككسر العيف، إذا كاف المضارع مكسكر العيف بغض النظر عف صحتو كاعتاللو 

مجيء،كمضارع المثاؿ إذا كاف صحيح الالـ يعد مكِعد،  كيصاغ مف : كيجيء
. 1الفعؿ غير الثالثي عمى كزف اسـ المفعكؿ مثؿ أدخؿ مدخؿ

: االشتقاؽ األكبر -2
ىك أف تأخذ أصال مف األصكؿ الثالثية، فتعقد عميو كعمى تقاليبو الستة معنى 

 كالمغة تمتاز بمرجعية الفركع إلى األصكؿ، كقد ذكره الخميؿ ككضح 2كاحدا كىك األصؿ،
كيفية االشتقاؽ، ككاف سبيمو إلى تأليؼ العيف كاكتشاؼ طرائؼ المغة، كالعيف أكؿ معجـ 

عربي اعتمد عمى ىذه الخاصية، كقد أكضح الخميؿ أف بعض ىذه التقاليب ليست 
مستخدمة في لغة العرب، كما استطاع أف يحمؿ الصيغ ك العبارات، كمف ذلؾ تحميمو 

فقد قاؿ أنو مركب مف ىاء التنبيو التي حذفت ألفيا لكثرة االستعماؿ،  (ىمـ)السـ الفعؿ 
. كلـ كىك فعؿ أمر كقد صرفو بنك تميـ كلـ يصرفو أىؿ الحجاز

كقد الحظ أف االختالؼ في المبنى يعني اختالفا في المعنى، كاإلعراب كليد 
المعنى بداللة التعبير كالمكقع، فتغير كضع كممة يعني تغير مككناتيا، كبذلؾ يتغير 

تصريفيا كحركاتيا اإلعرابية، كالكضع اإلعرابي ينشأ مف المعنى المراد، كقد تطرؽ الخميؿ 
إلى حذؼ العكامؿ كالمعمكالت كحذؼ الفعؿ كجكبا في النداء كاالختصاص، كيرل أف 

الزكائد مف الحركؼ كالحركات تحمؿ مباني جديدة، كىذا في الحركؼ ما قبؿ اآلخر في 
الكممة، كاألخير ىك حرؼ اإلعراب، كاإلعراب يفصؿ بيف المعاني المشكمة، كالخميؿ مف 

معاف نظر، أف المغة العربية تتألؼ مف  كبار عمماء البصرة الذم اكتشؼ بعد تفكير كا 
حرفا ال تخرج عنيا جميع مفردات المغة، كمف ثـ أيقف الخميؿ أف  (29)تسعة كعشريف 

حصر المغة أمر ممكف،كأنيا محصكرة بيف الثنائي كالخماسي، كأف حركؼ الزيادة ىي 
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سألتمكنييا، إذا فالخميؿ بف أحمد الفراىيدم ىك المؤسس الحقيقي لعمـ النحك،كالذم أتقف 
. 1استعماؿ القياس كالتحميؿ كتعرض لنظرية التأكيؿ كاالحتماالت

ىك انتزاع كممة مف كممة أخرل، : (النحت)االشتقاؽ الكبار  -3
بتغيير في ترتيب لبعض أحرفيا بتقديـ بعضيا عمى بعض، مع تشابو بينيما في 

النحت كىك : خذبو كيطمؽ عمى ىذا االشتقاؽ:  مثؿ2المعنى كاتفاؽ في األحرؼ،
برمائي ككيركمغناطيسي، كقديما قالت : صياغة الكممة مف كممتيف أك أكثر مثؿ

العرب عبشمي نسبة إلى عبد شمس، كقد أقر مجمع المغة العربية بالقاىرة جكاز 
بستر ككيرب كأسماء األعياف مثؿ التصحر، كقد : االشتقاؽ مف االسـ الجامد مثؿ

يككف النحت االشتقاقي نسبيا فتنحت مف طبرستاف كخكارـز طبرخزم ك ينقسـ 
 :االشتقاؽ الكبار إلى
ىك أف :كىك أف تنحت مف الجممة فعال، كالنحت الكصفي: النحت الفعمي

ىك أف تنحت مف الجممة اسما، كالنحت :تنحت مف كممة تدؿ عمى صفة، كالنحت االسمي
ىك نسبة شيء أك شخص إلى بمد، كالبف فارس اليد الطكلى في ذلؾ كقد سبقو :النسبي

الخميؿ، كاالشتقاؽ كسع مدار المغة كاستعماؿ المفردات، كأما التكسع المجازم كاالستعارم 
ىك نقؿ المفظة لمداللة عمى معاف جديدة، ككجكد عالقة شبو معينة أك فكرة دعاىا المعنى 

القمب مف الفعؿ تقمب أم تحرؾ : األصمي لمفظة ما، لمشاركتيا في ىذه المفظة مثؿ
كاضطرب، كالجرة إناء مف الفخار لو عركة يجر بيا، كالجميكر الرمؿ الكثير ثـ أطمؽ 

. 3عمى الجمع الغفير مف الناس

كيرل الخميؿ في االشتقاؽ أف الكالـ العربي مبني عمى أربعة أصناؼ ثنائية 
كثالثية كرباعية كخماسية، كقد اعتمد الخميؿ عمى النكاحي الصكتية في االشتقاؽ، كنقد 
الصيغ الرباعية كالخماسية، كبيف األصيؿ مف الدخيؿ، كأنيا يجب أف تككف مف حركؼ 

ر، ؿ، ف، ؽ، ب، ـ، فإف خمت الكممة مف أحد ىذه الحركؼ فيي : الداللة الستة كىي
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ف شذت صيغة فيجب أف يرد فييا حرؼ العيف أك القاؼ أك االثنيف معا لقكة  دخيمة، كا 
جرسيما، كقد قسـ الخميؿ الحركؼ ستة عشر مخرجا كبينيا، كذكر حركؼ العمة كىي 
. اليمزة كاأللؼ المينة كالياء كالكاك كبيف بعض صفاتيا كالقكة كالضعؼ كالنطؽ كالحذؼ

أجمع أىؿ المغة أف :  كلمعمماء آراء مختمفة في االشتقاؽ، قاؿ ابف فارس
. 1العرب تشتؽ بعض الكالـ مف بعض

قاؿ الخميؿ كسيبكيو كأبك عمرك كاألصمعي بعض الكمـ مشتؽ كبعضو غير 
مشتؽ، كعف الخميؿ كؿ الكمـ مشتؽ، كلقد اىتـ العمماء قديما باالشتقاؽ كاألصمعي 

كاألخفش كقطرب كابف دريد، كاختمفكا في أصؿ المشتقات كالبصريكف كمنيـ الخميؿ عمى 
أنو المصدر، كقد كاف لمخميؿ قدـ السبؽ في استعماؿ االشتقاؽ بأنكاعو، كبنى عميو كتابو 
العيف، كتبعو في ذلؾ المغكيكف، كابف جني كابف دريد الذم استشيد بآراء الخميؿ كأقكالو 

، كليؿ  في كتابو االشتقاؽ، كأكرد ابف دريد اشتقاؽ النعت لشيء مف اسمو، كقكليـ يـك أيـك
أليؿ، كما أف ىناؾ عالقة اشتقاقية بيف األفعاؿ كاألصكات، كتحمؿ ىذه األصكات بنية 

. األفعاؿ كطبطب الماء كزمزمت النار

االشتقاؽ الصغير، كاالشتقاؽ الكبير، : كالحاصؿ أف االشتقاؽ ثالثة أنكاع
كىي النحت الفعمي كالنحت : كاالشتقاؽ الكبار أك النحت كىذا األخير لو أربعة أنكاع

ف كاف النحت اختصارا فيك ال يخرج عف  االسمي كالنحت الكصفي كالنحت النسبي، كا 
. 2معنى االشتقاؽ

: الفصل الثالثممخص ـــ 3.2.3

يرجع الفضؿ في نشأة عمـ العركض إلى الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، يقكؿ ابف 
خمكاف عف الخميؿ أنو ىك الذم استنبط عمـ العركض كأخرجو لمناس، كيقكؿ ياقكت 
الحمكم أف الخميؿ أكؿ مف استخرج العركض كضبط المغة، فالخميؿ أكؿ مبتكر لعمـ 
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العركض كحصر كؿ أشعار العرب في البحكر، كالكاقع أف العرب كانت عمى عمـ 
. بالبحكر كاألكزاف، ككانت تنظـ عمييا طبعا كسميقة دكف معرفة أسمائيا كمصطمحاتيا

كقد تعددت اآلراء في األسباب التي جعمت الخميؿ يضع ىذا العمـ فقيؿ، أنو 
دعا عند حجو بيت اهلل الحراـ، أف يرزؽ عمما لـ يسبؽ إليو، كمنيا مركره بسكؽ 

الصفاريف، كسماعو ضربات مطارقيـ كما تحدثو مف أصكات كنغمات تشبو األكزاف، كقد 
تكصؿ الخميؿ إلى أف أم تركيب شعرم ال يعدك أف يككف مؤلفا مف مقطعيف قصير 

كطكيؿ، كمف ىنا قاؿ كؿ ما ينطؽ يكتب كما ال ينطؽ ال يكتب، كالسككف في الشعر 
سككف في المكسيقى، ألف السككف ىك الذم يفصؿ بيف كؿ مقطعيف كالفرؽ بيف عمـ 
العركض كعمـك العربية، أف عمـ العركض لما كضعو الخميؿ كاد يككف متكامال عمى 

عكس العمـك األخرل فقد استحدثت ثـ أخذت تنمك كتتطكر اتساعا كشرحا كتفسيرا كقيؿ 
أف العركض سمي بذلؾ نسبة إلى المكاف الذم أليـ فيو الخميؿ كىك مكة، كالعركض مف 

أسمائيا، كقيؿ ألف الشعر يعرض عميو ليعرؼ جيده مف رديئو، كصالحو مف فاسده، 
كىناؾ صمة كثيقة بيف عمـ العركض كعمـ المكسيقى، فالعركض ىك عمـ مكسيقى الشعر، 
كالسككف في الشعر يككف في المكسيقى، كالمكسيقى تقـك عمى تقسيـ الجمؿ إلى مقاطع 
صكتية، ككذلؾ العركض تقسـ فييا األبيات إلى كحدات صكتية كىي التفاعيؿ، كبما أف 

العركض ضرب مف المكسيقى كقد اختص بالشعر، فمو رمكز خاصة في الكتابة 
كىذه الرمكز تدؿ عمى التفاعيؿ، كىي تقـك عمى أمريف ما ينطؽ يكتب كما ال ، اإلمالئية

ينطؽ ال يكتب، كال بد مف زيادة حركؼ كحذؼ أخرل، كىذا يعتمد عمى الصكت، كقد 
: اكتشؼ الخميؿ أف الكحدات الصكتية أك التفاعيؿ، ال تخرج عف ثماني تفعيالت

".                         مفاعيمف، متفاعمف، مفاعمتف، فاعالتف، مستفعمف، فعكلف، فاعمف، مفعكالت"
كفي الكتابة العركضية تزاد حركؼ كىي فؾ الحرؼ المشدد، كيكتب أكلو ساكنا، كثانيو 
متحركا ك يكتب التنكيف نكنا كتزاد األلؼ في بعض أسماء اإلشارة كما تزاد األلؼ في 

. 1بعض األسماء كالحركؼ، مثؿ اهلل كلكف كتزاد الكاك في بعض األسماء مثؿ داكد
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كتكتب حركة القافية حرفا مجانسا لمحركة إذا أشبعت حركة الضمة لممفرد 
المذكر الغائب، ككما تزاد حركؼ تحذؼ حركؼ، كىي ىمزة الكصؿ في ماضي األفعاؿ 
الخماسية كالسداسية، كاألسماء العشرة المسمكعة، كأمر الثالثي الساكف ثاني مضارعو، 
كتحذؼ في اؿ القمرية كتحذؼ اؿ الشمسية كتحذؼ كاك عمرك رفعا كجرا، كتحذؼ الياء 
كاأللؼ مف أكاخر حركؼ الجر المعتمة عندما يمييا ساكف، كتحذؼ ياء االسـ المنقكص 

. كألؼ المقصكر غير المنكنتيف عندما يمييا ساكف

كالمقطع العركضي يتألؼ مف حرفيف عمى األقؿ، كقد يزيد إلى خمسو أحرؼ، 
كىذه المقاطع ىي السبب الخفيؼ، كالسبب الثقيؿ، كالكتد المجمكع، كالكتد المفركؽ، 

كالفاصمة الصغرل، كالفاصمة الكبرل، كعدد التفاعيؿ عشرة تفاعيؿ، كمدل التفعيمة ال يقؿ 
فاعمف، فعكلف، كثماني : عف مقطعيف، كال يزيد عف ثالث، كىي تفعيمتاف خماسيتاف

مفاعيمف، مستفعمف، مفاعمتف، متفاعمف، مفعكالت، فاع التف، : تفعيالت سباعية كىي
مستفع لف، فاعالتف، كقد رتب العركضيكف بحكر الشعر الستة عشر في مجمكعات 

:  تسمى كؿ مجمكعة دائرة عركضية، كىي

 .دائرة المختمؼ، كفييا الطكيؿ كالمديد كالبسيط - أ
 .بػػ ػػػػػ دائرة المؤتمؼ، كفييا الكامؿ كالكافر

. دائرة المجتمب، كفييا اليزج كالرجز كالرمؿ- ج

دائرة المشتبو، كفييا السريع ك المنسرح كالخفيؼ كالمضارع كالمقتضب - د
. كالمجتث

. دائرة المتفؽ، كفييا المتقارب ك المتدارؾ- ق

كقد قسـ الخميؿ البيت إلى قسميف، يعرؼ كؿ قسـ بالمصراع أك الشطر؛ كفي 
الخبف : كيعترم البيت الزحاؼ كىك عمى أنكاع. كؿ بيت يكجد العركض كالضرب كالحشك

.  كالطي كالتذييؿ كالعصب كالكسؼ كالكقؼ كالتشعيث كالقبض كاإلضمار كالكقص كالعقؿ
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الطكيؿ كالمديد كالبسيط كالكافر كالكامؿ : كالبحكر الشعرية الستة عشر، ىي
كاليزج كالرجز كالرمؿ كالسريع كالمنسرح كالخفيؼ كالمقتضب كالمجتث كالمضارع 

 1.كالمتقارب كالمتدارؾ

. كيقـك البيت عمى مجمكعة مف المقكمات الفنية كىي القافية كالركم

فالقافية، ىي المقاطع الصكتية التي تككف في آخر أبيات القصيدة الشعرية 
. 2التي يجب تكرارىا في كؿ بيت

كأما الركم، فيك الحرؼ الصحيح آخر البيت، كقد يككف ساكنا كقد يككف 
.                    متحركا، كالحركؼ التي ال تصمح أف تككف ركيا ىي حركؼ المد الثالثة، كالياء كالتنكيف

: كلمقافية عيكب قد تعترييا كىي

. كىك عدـ اتصاؿ البيت بمعناه في البيت الذم يميو: التضميف -أ 
كىك تكرار كممة الركم بمفظيا بعد بيتيف أك ثالث إلى سبعة : بػػ ػػػػ اإليطاء

. أبيات

 .كىك اختالؼ حركة الركم:     ج ػػػ اإلقكاء

كىك اختالؼ ما يراعى قبؿ الركم مف الحركؼ كالحركات :     دػػػ السناد
. 3كيقسـ إلى سناد التأسيس كسناد الردؼ

:   الفصل الرابعممخص ـــ4.2.3

 لقد فكر الخميؿ في منيج جديد يجمع شتات المعنى لمكممات العربية، 
فاكتشؼ أف العربية تتألؼ مف تسعة كعشريف حرفا، كأف الكممات محصكرة بيف النظاـ 

".                                                    سألتمكنييا"الثنائي كالخماسي، كقد تزيد عمى ذلؾ بحركؼ الزيادة، كىي 
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كىكذا بدأ الخميؿ رسـ خطة لكضع معجـ العيف، كفي األخير كصؿ إلى ترتيب جديد كىك 
الترتيب الصكتي، ككجد أف الحركؼ كميا تقع بيف الحنجرة كالشفتيف، كيختمؼ جرسيا 

ع ح ق خ غ  ؽ ؾ ج ش :كقكتيا عند النطؽ  بيا كمكقعيا مف األذف كقد رتبيا كما يمي 
. ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر ؿ ف ؼ ب ـ ك م ا ء

كجعؿ الخميؿ لكؿ حرؼ كتابا بدءا بكتاب العيف كبو سمى معجمو، كبذلؾ 
كقد رأل الخميؿ أف .يككف قد ابتكر منيجا جديدا في الترتيب، سار عميو العمماء بعده

الحرؼ ينتقؿ مف نظامو في مختمؼ األبنية، فيككف أكال أك ثانيا في النظاـ الثنائي كيأخذ 
 صكرة، كفي الخماسي 24صكرتيف، كيأخذ في البناء الثالثي ستة صكر كفي الرباعي 

 1. صكرة كبيف الميمؿ كالمستعمؿ120

كقد زعـ قـك أف الخميؿ كاف يعرؼ المغات غير العربية كقد أخذه منيا، كزعمكا 
أنو اعتمد عمى المعجمات األجنبية، كمعاجـ السريانية كالينكد كاليكناف؛ كالحقيقة أف 

المسمميف قد شيدكا ازدىارا عظيما في مختمؼ العمـك كالفنكف كتطكرا لـ يسبؽ إليو، فميس 
مف الغريب أف يصؿ الخميؿ كىك العالمة إلى ما كصؿ إليو، فمقد كاف عبقريا ذكيا ثـ إنو 
أراد حصر المغة كميا، بخالؼ تمؾ المعاجـ فيي خاصة بفف دكف فف، كما أنو لـ يصؿ 

. إلينا منيا شيء ككتاب العيف يختمؼ عنيا اختالفا كبيرا

 كقد جاء في مقدمتو تأكيد نسبتو إلى الخميؿ، مفسرة الغرض كالمنيج كترتيب 
الحركؼ، كتحتكم عمى بعض اآلراء المغكية كالنحكية التي يعتمد عمييا الكتاب، كذكر 

الثنائي كالثالثي : فييا أصكال ككضح أف كالـ العربي ال يخرج عف أربعة صيغ كىي
كالرباعي كالخماسي، كقد نقدىا كبيف األصيؿ مف الدخيؿ معتمدا عمى الناحية الصكتية، 
كما تطرؽ إلى مخارج الحركؼ كرتب الحركؼ حسب مخارجيا، كمما كرد عف الخميؿ 

رأيو في حركؼ العمة كىي أربعة أحرؼ اليمزة كاأللؼ المينة كالياء كالكاك، كقد ذكر 
. 2صفاتيا كمخارجيا كما يعترييا مف قكة كضعؼ كزيادة كحذؼ
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لقد دقؽ الخميؿ في مخارج الحركؼ كقياسيا مع بعضيا البعض؛ فكجد في 
بعضيا اضطرابا كتداخال، لقد كاف يضع الحركؼ في طبقة كنظاـ صكتي ثـ يدخمو في 
. نظاـ آخر، مما جعؿ إدراجو في النطؽ يتأرجح بيف ىذا النظاـ كغيره مف النظاـ الصكتي

 كقد كاف سيبكيو متأثرا بنظاـ الخميؿ الصكتي، ككذلؾ الميث الذم دكف الكثير 
. مف المالحظات بعد مكت الخميؿ، فيك الذم أخذ عنو معجـ العيف

 كقد بدأ الخميؿ بحرؼ العيف في كتابو العيف، ثـ بباب الثنائي الصحيح كقد 
فضؿ حرؼ العيف عمى الحركؼ لقكه جرسو كتحسينو لمكممة، التي ترد فييا ثـ استمر في 
معالجو حرؼ العيف مع بقيو الحركؼ كاألبكاب، كقد جاء في كتاب العيف أنو كضع بعض 

. األلفاظ الرباعية في أبكاب الثالثي باعتبار أحد حركفيا زائدة

ككقع شيء مف الخمط في كتاب العيف حتى شكؾ في نسبتو إلى الخميؿ، غير 
أف ىذا الخمط ال يعيب عمى الخميؿ، فيك أكؿ مف ألؼ في ىذا الفف كحصر المغة 

كألفاظيا كصيغيا، كأتى نظاـ جديد في غاية الدقة كالصعكبة، كما أف بدايات العمـك تككف 
عبارة عف أفكار متناثر كغير منظمة، كتختمؼ أساليب استعماؿ المغة كتتعدد سياقات 
الكالـ، كقد أقر الكثير مف العمماء أف عمـ الخميؿ ال يعتريو شؾ، كقد أخذ عنو العمماء 

كالمغكيكف المغة كالنحك ك الشعر كما أخذكا مف كتاب العيف، كاعتمدكا عميو كثيرا فقد فتح 
. ليـ آفاقا جديدة ك أساليب مختمفة تكجب بذلؾ أف يكبركا الخميؿ كعممو

 كمف انتقد الخميؿ لـ يتناكؿ إال بعض الجكانب اليامشية ال تقدح في عمـ 
الخميؿ كمنيجو، كال يخفى أف الصراع بيف المدرستيف البصرية كالككفية، كالتنافس بيف 
العمماء يكلد ىذا الطعف كالنقد، كما مف عالـ بصرم أك ككفي إال ك لمخميؿ عميو منة 

كفضؿ، كيرجع بعض العمماء أف الخميؿ أكقع في كتاب العيف ما ىك مف تالمذة الخميؿ 
كالكراقيف، الذيف غيركا في متف الكتاب كمنيجو، كىذا ال يعيب الخميؿ فيك قد أدل الذم 

. 1عميو مف التعميـ

                                                           
. 145ػػ المصدر السابؽ ص1



 .العرض: الفصل الثاني
 

 

  41 

:  الفصل الخامسممخص ـــ 5.2.3

يعّد الكتاب الذم ألفو سيبكيو ميراثا نحكيا عظيما، كرثو عف العمماء قبمو 
كخاصة الخميؿ غير أنو لـ يحط بجيد مؤلفو، فكيؼ يحيط بجيد الخميؿ كذكر آرائو، كمف 
المؤسؼ أف كتاب الجمؿ لمخميؿ فيو مف زيادات النساخ، ما يقطع بأنيا ليست مف عمؿ 
الخميؿ بؿ مف عمؿ غيره، كىذا ليس بغريب كال مستبعد كقد استعمؿ الخميؿ مصطمحات 
نحكية كمعجمية، صارت مف بعده تراثا لمككفييف كاستعمالو ليا كاف فيو بعد نظر، كىذا 

ألنو كثيرا ما يجيؿ بخاطره كيرل األمكر مف جية أخرل، كقد أخذ عنو تمميذه سيبكيو تمؾ 
اآلراء كلـ يستكعبيا جميعا فالخميؿ بحر زاخر، تمقى العمـ كالمغة مف أستاذيو عيسى بف 
عمر كأبي عمرك بف العالء كعف ثقات األعراب، كلـ يكتؼ بيذا بؿ شد رحمو إلى باطف 

جزيرة العرب لمشافية أعراب نجد كتيامة كالحجاز، كبعد أف استكعب حظا كافرا مف المغة 
ألؼ فييا ككاف أكؿ مف ألؼ في جمع المغة كتابا، كىك عمدة مف صنؼ بعده في المعجـ 
كىك العيف، كلـ ينحصر عممو في ىذا بؿ خرج عمماء عمى يديو في فنكف المغة المختمفة، 
فكاف بذلؾ مدرسة لغكية فذة قؿ نظيرىا ليا أصكليا كقكاعدىا، كيعتبر اإلجماع دليال لكف 
نما نادل بو ابف جني، كىك إجماع نحاة المدرستيف كاستصحاب الحاؿ  لـ يذكره الخميؿ كا 

ف كاف عنده ىك مف أضعؼ  نما ذكره ابف األنبارم كا  كذلؾ لـ يصرح بو الخميؿ، كا 
. 1األدلة

كأما العمؿ، فقيؿ إّف أّكؿ مف اتّبع أسمكب العمؿ في النحك ىك عبد اهلل بف 
إسحاؽ الحضرمي، كقد برع في ذلؾ الخميؿ حيث يرل أف العرب لـ تنطؽ ىكذا، بال 
ف لـ يصرحكا، جاعال العمؿ  راعت في ذلؾ عمال أك قامت في عقكليا عمؿ كالميـ، كا 
مجرد حدس كتخميف، ليفتح الباب لمنحاة بعده ليعممكا بما يركنو مناسبا، كقد كاف مفيـك 

العمؿ عند الخميؿ كاسعا حتى شمؿ جميع األحكاـ، ذاىبا إلى أف العرب بنكا أحكاميـ عمى 
عمؿ معتبرة كعمؿ الخميؿ متينة كمدعكمة بالقياس، كلـ تخرج عف ذكؽ العرب كمعظميا  
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: حكؿ العامؿ، كالعكامؿ عند الخميؿ انقسمت إلى قسميف

. عكامؿ لفظية كىي أفعاؿ كأسماء كحركؼ -1
. 1عكامؿ معنكية كأبرزىا االبتداء -2

كىذه العكامؿ قد تعمؿ كقد تمغى، كلـ يشر إلى ذلؾ أحد قبؿ الخميؿ كمفاده أف 
األصؿ في العكامؿ العمؿ، كلكف قد تطرأ أسباب فتزيؿ عمميا أك تبطمو، كلـ ييتـ النحاة 

: بالمكضع أك المحؿ اإلعرابي قبؿ الخميؿ كمف األمثمة عمى ىذه المسألة

: العطؼ بالرفع عمى مكضع ال النافية لمجنس مع اسميا ،يقكؿ الشاعر

ال أـ لي إف كاف ذاؾ كال أب ***** ىذا لعمرؾ ما الصغار بعينو

فأب معطكفة بالرفع عمى مكضع ال األكلى مع اسميا، كلـ تعمؿ فييا ال 
الثانية كلـ يكتؼ الخميؿ بكجو كاحد مف كجكه اإلعراب إذا كجد كجكىا أخرل ممكنة بؿ 
يعدد، كيرل أف الحركات جيء بيا ليتكصؿ إلى النطؽ بالحركؼ، كليس لمعكامؿ تأثير 

. فييا بعكس الحرؼ اإلعرابي فيك يتأثر بالعكامؿ

كيرل الخميؿ أف األدكات كجدت في األصؿ مركبة مف لفظيف، ثـ قاـ بتحميميا 
: كحمؿ الصيغ كالعبارات بحسو المغكم، كمف ذلؾ

:     أػػػػ في األدكات

ذكر أنيا مركبة مف ال النافية كأف الناصبة بعد حذؼ : ػػػػ لف1.          أ
. ىمزة أف كألؼ ال لكثرة االستعماؿ

. مركبة مف كاؼ التشبيو: ػػػ كأف2.أ

، قاؿ ىك مركب مف ىاء التنبيو التي (ىمـ) بػػػ ػػػػػػ كمف الصيغ اسـ الفعؿ 
فعؿ األمر، كاختالؼ المعاني يككف بسبب الزيادة  (لـّ )حذفت ألفيا لكثرة االستعماؿ ك
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كالنقص، فزيادة المبنى زيادة في المعنى كما أف تقديـ الكممة كتأخيرىا يغير المعنى العاـ 
. 1لمكممة كالجممة

لقد كاف الخميؿ عالما، كقد تمكف مف ناصية المغة فكاف مدرسة بحؽ، فتعرض 
لمغات العرب كذكرىا في مكاضع كثيرة، كبرع في اإلعراب كالبناء كالضبط كعمؿ كفسر 
كرسـ لمنحك خطكطا، لـ يزد عمييا مف بعده إال بالشرح كالبياف، كما اىتـ بالقياس كثيرا 
كذلؾ لسعة اطالعو كمعرفتو بالمغة، كىذه ميزة عمماء البصرة كقد استعممو الخميؿ عمى 
أساس مف االشتقاؽ، كاستخدمو لتحميؿ بعض الصيغ كاأللفاظ غير المكجكدة كالتفسير 

كاالشتقاؽ في كتاب العيف، ىك أف يستدؿ عمى الكممة مف أصميا كأف ينظر إلى الزكائد 
الطارئة في الكممة، ألف الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، كلـ يأت الخميؿ بمعنى إال 
كجاء باألدلة المدعمة لرأيو، مف قرآف كحديث كاعتنى الخميؿ بالشعر في شكاىده كىك 

الدعامة األكلى، ألنو كالـ العرب الفصيح كقد صنؼ الشعراء أربع طبقات، كاعتمد عمى 
. 2شعر الجاىمييف كالمخضرميف مطمقا

كيعتبر الميث مفتاح تكثيؽ كتاب العيف، كىك مف شرح طريقة تأليؼ العيف كىك 
مف أخرجو لمناس، كاختمؼ في ترجمتو كلكف أجمع كؿ مف ترجـ لو عمى تممذتو لمخميؿ، 

: كنسب بعض الباحثيف كتاب العيف لو كقد ذكر األزىرم رأييف لمعمماء

.  أف رسـ العيف لمخميؿ كالحشك لميث:      أػػػػػػ الرأم األكؿ

 . أف العيف عمؿ الخميؿ كأتمو الميث:      بػػػ ػػػػػػ كالرأم الثاني

كعميو، فالعمماء في نسبة كتاب العيف إلى الخميؿ منيـ المنكركف، كىـ مف 
قالكا بأف العيف ليس مف عمؿ الخميؿ كالنضر بف شميؿ كمؤرج السدكسي، كقد رأكا أف 
العيف ليس مف الخميؿ لعدة أمكر ككركد ألفاظ مكلدة، كأشعار المكلديف ككجكد اختالفات 

. 3بيف النسخ كالتصحيؼ فييا كما أىممت بعض األبنية
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كالرد عمى ىؤالء المنكريف أف الخميؿ رحؿ إلى خراساف، كأخذ عنو كتاب العيف 
الميث ثـ حدث التصحيؼ كالمحف بسبب الزيادة كالحذؼ مف النساخيف، كقد اعترؼ جمع 
مف العمماء بأف العيف لمخميؿ، كحتى المنكركف قد أخذكا كثيرا مف العيف كما فيو، ككبداية 

نما حقو اإلكبار كالتقدير . أم عمـ فإف السيك كالخطأ كارد كالخميؿ ليس بمعصـك كا 
 :ــ تحميل األفكار ـ3.4.3

نجازات شخصية ما، مف التعريؼ  ال بد ألم باحث ككاتب يريد رصد آراء كا 
كالترجمة ليا كالتحدث عف جكانب متعددة مف حياتيا، ككذلؾ فعؿ األستاذ خميؿ النجار، 
فقد بدأ بالتعريؼ بو ككصؼ الحياة التي عاشيا، كأخالقو كسيرتو كنشأتو العممية، ككيؼ 
آؿ بو األمر ليصير عالمة زمانو كفريد دىره، ككيؼ أخرج مؤلفات نافعة كتخرج عميو 

ف عرؼ  عمماء جيابذة، إذ ال يعقؿ أف يذكر عممو كرأيو كمنيجو كىك مجيكؿ ال يعرؼ، كا 
اسمو، كبذكر حياة الخميؿ يتضح لمقارئ مدل اجتياده كجياده في سبيؿ تحصيؿ العمـ، 
يصالو لمناس رغـ العكائؽ كالصعكبات كينجمي غبار الشككؾ التي تراكد الناس، بشأف  كا 
إنجازاتو كعمكمو ، كيظير لو حاؿ البيئة التي كاف الخميؿ يعيش فييا، كما كانت عميو 

األمة حينئذ مف الرفعة كالعمـ كالعز ليدرؾ أف الخميؿ عالمة بحؽ، كأف ما كصؿ إليو ال 
. ريبة فيو كال شؾ

ػػػػ ذكر المؤلؼ ضمف الفصؿ األكؿ دكر تالميذ الخميؿ في كتاب 1.3.4
ليعمـ القراء كالمشكككف في نسبة الكتاب لمخميؿ كغيره مف الكتب، أف التغيير 1الجمؿ،

كالتصحيؼ كقع بعد الخميؿ مف تالميذه كالنساخيف، بحيث أخؿ ذلؾ بمؤلفات الخميؿ حتى 
ظف الظاف أنيا ليست مف تأليفو، ثـ ختـ الفصؿ األكؿ بشيادات العمماء في الخميؿ، 
ككأنو يريد القكؿ لمقراء اقرأكا شيادات العمماء في الخميؿ كثناءىـ عميو، قبؿ أف تقرأكا 
اإلنجازات حتى تثقكا بصحة نسبتيا لمخميؿ، كتدرككا أنو أىؿ ليا، فشيادة العمماء تقكم 

. ثقتكـ بذلؾ

                                                           
. 23ػػ المصدر السابؽ ص1



 .العرض: الفصل الثاني
 

 

  45 

 ػػػػ ػشرع المؤلؼ في الفصؿ الثاني المعنكف بدكر الخميؿ في النحك، 2.3.4
بإلقاء الضكء عمى النشاط النحكم في البصرة، حتى يككف القارئ عمى دراية بالتطكر 

الحاصؿ فييا عمميا كمعرفيا، كمكانة الخميؿ فييا كبذلؾ يدرؾ أف العمـك التي ابتكرىا جزء 
. مف ذلؾ التطكر كاالزدىار

 ػػػػ ثـ اختار المؤلؼ مف الجكانب المغكية التي تناكليا الخميؿ جانب 3.3.4
االشتقاؽ، كفصؿ فيو القكؿ كىذا ألىميتو في المغة، فيك ركيزة أساسية مف ركائزىا 

كدعامة قكية مف دعائميا، بو ازدىارىا كتطكرىا كاتساع مفرداتيا كتنكع أساليبيا كتعدد 
أغراضيا، كىك سبب مف أسباب بقائيا كالحفاظ عمييا، ثـ إف الخميؿ كاف مف ركاده 

كأعالمو، لو فيو اليد الطكلى كالكممة العميا، كىك ما يقكم نسبة معجـ العيف لو؛ إذ المعجـ 
. قائـ عمى ىذا الفف

 ػػػػ العركض ىك العمـ الذم ابتكره الخميؿ كلـ يسبؽ إليو، كىذا يدؿ 4.3.4
عمى ذكائو كسعة عممو كاطالعو كسرعة بداىتو، كما يدؿ عمى التطكر الذم كصمت إليو 
األمة اإلسالمية في جميع المجاالت، كأنيا قدمت لمبشرية ما لـ تقدمو أمـ أخرل، كىذا 

االبتكار الجديد ال يشؾ أحد في نسبتو إلى الخميؿ، فيك مقدمة إلثبات ما تكصؿ إليو مف 
ابتكارات أخرل كمعجـ العيف كمنيجو الجديد، إضافة إلى ذلؾ فالخميؿ لو فضؿ بقاء نظـ 
الشعر في ىذه األمة، إذ لكال فضؿ اهلل عمينا بأف سخر لنا ىذا العالـ النحرير الذم ابتكر 

. العركض، لـ يبؽ شعر كلـ يكجد شاعر

 ػػػػ لقد تمكف الخميؿ مف كضع أكؿ معجـ في المغة كال ريب، فقد كاف 5.3.4
يحفظ نصؼ المغة كجاب بكادم جزيرة العرب يتعمـ مف أعرابيا، كليس ىذا فحسب بؿ 

استطاع أف يحصر المغة كفؽ منيج جديد، كيرتب حركؼ العربية ترتيبا صكتيا بارعا يدؿ 
. عمى عبقرية فذة كعقمية خصبة كفكر كّقاد

ىذا كقد شؾ في نسبة العيف لمخميؿ الشاككف كخاض فيو الخائضكف ، كما 
نما ىك القكؿ الضعيؼ بال بياف، كالتشكيؾ في ىذا اإلنجاز ىك  ذلؾ عف بينة كال برىاف كا 
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تشكيؾ في غيره مف اإلنجازات، كقد رد المؤلؼ عمى أصحاب الفكر المحدثيف الذيف كالكا 
. 1ىذه الفكرة كبيف أف حجتيـ أكىف مف بيت العنكبكت لك كانكا يعممكف

:  ػػػػ استيؿ األستاذ فخرم خميؿ الفصؿ الخامس مف الكتاب بعنكاف6.3.4
كىف الكتاب باستيعاب نحك الخميؿ، كىذا فيو إشارة إلى أف غالب المسائؿ كاألصكؿ التي 
قّررىا سيبكيو في الكتاب لمخميؿ، ككأف الكتاب لمخميؿ كقد نقمو عنو سيبكيو، كما أف العيف 

.  لمخميؿ كنقمو عنو الميث
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:  ـــــ المنهج1.4

اعتمد فخرم خميؿ النجار المنيج الكصفي لكصؼ اإلنجازات التي قاـ بيا 
الخميؿ، كاآلراء كالنظريات التي تكصؿ إلييا ككضعيا، كبيف العمـك التي كاف لمخميؿ فضؿ 

. في نشأتيا كتطكرىا، فقد كصؼ معجـ العيف كعمـ العركض

:  ــــــ األسمــوب2.4

نجازاتو بطريقة  أسمكب المؤلؼ في الكتاب أسمكب عممي فقد صاغ آراء الخميؿ كا 
عممية فعددىا كفصؿ في بيانيا كفسر مبيميا كشرح غريبيا كأثبت نسبتيا لمخميؿ كرد عمى 

. المنتقديف بالحجج كالبراىيف

:             ــــ قيمــة الكتاب3.4

:  ـــــ ما يستفاد من الكتاب1.3.4

  أف األمة العربية اإلسالمية أنجبت عمماء كأدباء كعباقرة في
كافة العمـك كالفنكف، كخاصة في المغة كاألدب، كمف ىؤالء الخميؿ بف أحمد 

. الفراىيدم
  أف الخميؿ بف أحمد سيد أىؿ األدب قاطبة في عممو كزىده

كأخالقو، كىك ممف أفنكا عمرىـ لتبميغ رسالة العمـ كاألدب كخدمة الديف كالمغة 
. العربية

  أف عبقرية الخميؿ كذكاءه لـ ير ليما نظير، فيك المؤسس
الحقيقي لمنحك البصرم ككاضع أكؿ معجـ في المغة، كمبتكر عمـ العركض كالترتيب 

الصكتي لمحركؼ، كغير ذلؾ مف النظريات ك اإلنجازات كاآلراء التي أثرت الفكر 
كالمكتبة العربية اإلسالمية،كىك الذم أسس مدرسة تخرج فييا ثمة مف العمماء كالعباقرة 

 1.كسيبكيو كاألصمعي كغيرىـ
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  أف االشتقاؽ لو دكر عظيـ في تنمية كتطكر المغة، كتكسيع
. استعماؿ المفردات في جميع التخصصات كالعمـك

  أف االشتقاؽ أنكاع ثالثة صغير ككبير ككبار كالصغير أىميا
. كأكثرىا استعماال في المغة

 ف كاف ظاىره اإليجاز . أف النحت نكع مف أنكاع االشتقاؽ كا 
  أف ابتكار عمـ العركض يرجع إلى الخميؿ، فكاف العركض

. بالنسبة لمشعر كالنحك بالنسبة لمغة
  ،أف عمـ العركض كاد يككف تاما عند كضعو أصكال كفركعا

بخالؼ العمـك األخرل التي استحدثت ثـ ال زالت تنمك كتتطكر، كىك يدؿ عمى امتياز 
. عقمية الخميؿ
  أف أكؿ مف صنؼ في جمع المغة كسف لمناس معجما ىك

. الخميؿ، ككاف معجمو العيف المعجـ اإلماـ كيحمؿ في طياتو عمما غزيرا كثركة لغكية
  أف الخميؿ استطاع حصر المغة مف خالؿ نظاـ التقميبات

. كالترتيب الصكتي لمحركؼ، كىك أكؿ مف جمعيا في بيت شعرم
  أف الخميؿ عمـ مف األعالـ كصرح شامخ مف صركح العمـ، ال

. ينقص مف قدره كعممو طعف الطاعنيف كال يعيبو قدح القادحيف
:  ــــالتخصصات التي المسها الكتاب2.3.4

 أفنى عمره لخدمة ،ىي تخصصات لغكية فقد عالج إنجازات كآراء عالـ لغكم
.   مف صكت كصرؼ كنحك كمعجـ،المغة كعمكميا

كمف األمكر التي كضع فييا لمستو في ترتيب :"يقكؿ الباحث المغربي محمد كريـ
كتأتى ذلؾ بأمكر كما يقكؿ ."معجـ العيف حيث حصر تراكيب  المغة في نظاـ التقميبات

:  الباحث كنقميا عف كتاب فخرم خميؿ النجار كىي
 كبعد ذلؾ ،كقد استعمميا الخميؿ لدراسة الشعر كالمكسيقى:  الحركة كالسككف.１
.    فاكتشؼ النغـ في الشعر كالنثر،المغة العربية



 .التقويم: الفصل الثالث
 

  

   50 

كذلؾ في خركج الخميؿ إلى البادية :  الطبيعة الصحراكية مخبر التجربة.２
.  كعمى أساس المخارج رتب حركؼ المعجـ،كاختباره لفصاحة كالـ العرب

 ككجد أف ،إحصاؤه كالـ العرب عمى أساس حركؼ اليجاء:  اإلحصاء كالكـ.３
.  1األبنية بيف الثنائي كالخماسي

 كىك ما نقمتو  لمياء بكزعكط ،كالخميؿ الكاضع الفعمي لمصطمحات عمـ النحك
كخالد بف عميكر في مقاؿ عف فخرم خميؿ النجار مف كتابو الخميؿ بف أحمد الفراىيدم آراء 

نجازات لغكية يعتبر الخميؿ المؤسس الحقيقي لعمـ النحك، حيث كرثو عف : " حيث قاال،كا 
أستاذية عيسى بف عمي كأبي عمرك بف العالء، كيقكؿ قبمو إذ إف كؿ عمـ مف العمـك ال يمكف 

.  2"أف يؤسس مفاىيمو دكف تككيف منظكمة مصطمحية تضبط تنظيره
:  3 ـــ التعميق عمى المصادر والمراجع4.4

ػػػػػ تعددت مصادر الكتاب كمراجعو لتعدد أفكاره كتنكع مباحثو، كىذا بسبب 1.4.4
المكضكع المعالج؛ فيك مكضكع كاسع المدل متشعب األطراؼ، كأكؿ ما اعتمد عميو المؤلؼ 

. القرآف الكريـ
 كأما المصادر كالمراجع، فقد بمغت خمسة كسبعيف، إضافة إلى القرآف فكاف 
المجمكع ستة كسبعيف بيف مصدر كمرجع، كىذا يناسب حجـ الكتاب كعدد صفحاتو التي 

. بمغت خمس عشرة كمئتي صفحة
ػػػػػ كقد شممت ىذه المصادر كالمراجع حقكال عممية مختمفة كالنحك 2.4.4

كالصرؼ كالعركض ككتب التراجـ كالمغة كفقو المغة؛ فمف مصادر النحك الكتاب لسيبكيو، 
كمف مصادر الصرؼ االشتقاؽ البف دريد، كمف مصادر أصكؿ النحك كتب ابف األنبارم 

كممع األدلة كاإلغراب في جدؿ اإلعراب، كمف مصادر العركض البارع البف القطاع كالكافي 
في العركض كالقكافي لمتبريزم، كمف كتب المعاجـ اعتمد عمى معجـ الخميؿ، ككذلؾ اعتمد 

                                                           
أسبقية الخميؿ بف أحمد الفراىيدم في بناء الدرس المغكم العربي، كرأم ابف خمدكف فيو، مجمة الكممة ػػ محمد كريـ،1

. 2021، جكاف 170الشيرية، العدد 
 لمياء بكزعكط كخالد عميكر، جيكد الخميؿ بف أحمد الفراىيدم في كضع المصطمح النحكم مف خالؿ معجـ العيف مجمة ػػ2

 .337 صـ،2020 سنة 2 ، عدد 9مجمد . إشكاالت في المغة
نجازات لغكية، ص3 . 208ػػ فخرم خميؿ النجار، الخميؿ بف أحمد آراء كا 
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عمى بعض كتب التراجـ ككفيات األعياف البف خمكاف كطبقات النحكييف كالمغكييف لمزبيدم، 
كما نجده قد اعتمد بعض المراجع الحديثة في بعض الفنكف الحديثة ككتب في المعجمية، 

ككتب في عمـ المغة كعمـ األصكات كعمـ الداللة، كما اعتمد عمى كتب لممستشرقيف ككتاب 
.  لبرككمماف

ذف فالمصادر كالمراجع كثيرة كمتنكعة،كذات قيمة عممية كمكانة بارزة في      كا 
المكتبة العربية،فبعضيا متخصص كبعضيا غير متخصص؛ فمف الكتب المتخصصة 

الكافي في العركض كالقكافي لمتبريزم، كجامع الدركس العربية لمغالييني كمف الكتب غير 
.                                 المتخصصة خزانة األدب لمبغدادم كالمزىر لمسيكطي

كمف ىذه المصادر كالمراجع ما ىك قديـ كمنيا ما ىك جديد، فقد اعتمد المؤلؼ 
عمى كتب الخميؿ كسيبكيو في القركف األكلى، كما اعتمد كتب ابف األنبارم في القرف 
السادس اليجرم، كاعتمد كتب المحدثيف كإبراىيـ أنيس كشكقي ضيؼ كغيرىما، كمف 

المصادر التي أكثر مف األخذ منيا العيف لمخميؿ كالكتاب لسيبكيو كالمزىر لمسيكطي كىذه 
. مف أمات الكتب
: ــــ االستدراك5.4

ػػػػأصؿ المشتقات عند البصرييف المصدر، كقد ذكر األستاذ خميؿ ستة 1.5.4
الماضي كالمضارع كاألمر، كاسـ الفاعؿ كاسـ : مشتقات منو، كلكف يشتؽ منو عشرة أشياء

المفعكؿ كالصفة المشبية، كاسـ التفضيؿ كاسما الزماف كالمكاف كاسـ اآللة، كيمحؽ بيا 
 1.المنسكب كالمصغر: شيئاف

فعاؿ كمفعاؿ : ػػػػ ذكر المؤلؼ في صيغ المبالغة خمس صيغ قياسية كىي2.5.4
بكسر الفاء : كفعيؿ كفعكؿ كفعؿ، كقد ُسِمعت ألفاظ لممبالغة غير تمؾ الخمسة، منيا ِفعِّيؿ

بضـ ففتح، كُيَمَزة، : بكسر فسككف كِمْعطير، كُفَعمة: كتشديد العيف مكسكرة كِسكِّير،كِمْفعيؿ

                                                           
. 130ػػػ أحمد الحمالكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ، ص 1
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بضـ الفاء كتخفيؼ العيف أك تشديدىا، كُطّكاؿ كُكّبار، : كفاركؽ، كُفعاؿ: كُلَمزة، كفاُعكؿ
 1[ .22: نكح] {َكَمَكُركا َمْكرنا ُكبَّارنا}: بالتشديد أك التخفيؼ، كبيما قرئ قكلو تعالى

ػػػػػذكر المؤلؼ أنكاع الزحاؼ كلـ يعددىا كىي تنقسـ إلى قسميف مفرد 3.5.4
. كمزدكج

اإلضمار كالكقص كالخبف كالطي كالقبض كالعقؿ كالعصب : فأما المفرد فأنكاعو
 (الطي+ اإلضمار  )، كالخزؿ (الطي+ الخبف  )الخبؿ :كالكؼ، كأما المزدكج، فأربعة أنكاع

. (الكؼ+ العصب  )،ك النقص (الكؼ+ الخبف )كالشكؿ 

كأما العمؿ، فقد أغفميا المؤلؼ كلـ يذكرىا، بؿ ذكر بعضيا ضمف الزحاؼ كىي 
؛ كعمؿ نقص كىي تسع (الخزؿ )الترفيؿ كالتذييؿ كالتسبيغ :  عمؿ زيادة كىي ثالث: قسماف

. الحذؼ كالقطؼ كالقطع كالبتر كالقصر كالحدد كالصمـ كالكقؼ كالكشؼ:عند الخميؿ

كالفرؽ بيف العمؿ كالزحافات، أف الزحاؼ يتناكؿ ثكاني األسباب، كيككف بتسكيف 
متحرؾ أك حذفو أك حذؼ ساكف، كال يمـز كركده في جزء مف أجزاء البيت أف يتكرر في 

جميعيا، بخالؼ العمة التي تدخؿ عمى األسباب كاألكتاد، كتتكرر في أبيات القصيدة كال تقع 
. 2إال في العركض كالضرب

: ػػػػػ االستشياد بالحديث الشريؼ عند الخميؿ4.5.4

ذكر المؤلؼ أف الخميؿ لـ يستشيد بالحديث الشريؼ في تأصيمو قكاعد النحك، 
كقد أكرد :  كقاؿ كلـ نجد ذلؾ في كتاب سيبكيو، ثـ فسر عدكؿ األئمة عف ىذا فقاؿ

                                                           
. 62صػػػ المصدر السابؽ، 1

 .22ػػػ مصطفى محمكد، أىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ، ص2
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إف الحديث كاف يركل بالمعنى كقد تداكؿ ركاية األحاديث الكثير مف :"السيكطي ذلؾ قائال
 1.."الناس، كمف ىؤالء المكلدكف، فرككىا بما أدت إليو عباراتيـ فزادكا كنقصكا

كلكف ىذا الزعـ نفاه جمع مف العمماء كالباحثيف، منيـ محمكد فجاؿ كخديجة 
الحديثي كغيرىما، تقكؿ الباحثة خديجة الحديثي في كتابيا مكقؼ النحاة مف االستشياد 

: بالحديث الشريؼ، عند تصنيؼ أكائؿ النحاة الذيف استشيدكا بالحديث

كمف النحاة الذيف ركم عنيـ االحتجاج بالحديث في مسائؿ النحك 
: كذلؾ في المكاضع اآلتية ( ق175تػ)كالتصريؼ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم

في  (ىػ311عثرت عمى نص في كتاب ما ينصرؼ كما ال ينصرؼ لمزجاج : أكال
لمفظ المذكر في ىذا الذم كصؼ : ما كاف مف المؤنث عمى أربعة أحرؼ، قاؿ الخميؿ: باب

ال تدخؿ الجنة إال نفس مؤمنة مسممة ص :  بالمؤنث منزلة السمعة كما جاء في الخبر
مكاضع أخرل، كقالت في المكضع األكؿ أنيا كجدت في كتاب  كذكرت ثالث(46/47)

العيف أكثر مف مكضع، احتج فيو بالحديث لتبييف بناء مف أبنية مشتقة مف مادة لغكية، 
 .2يتحدث عنيا حديثا صرفيا

ػػػػذكر المؤلؼ أف بعض الباحثيف زعـ أف الخميؿ تأثر بمعاجـ األمـ 5.5.4
األخرل، كينبغي التفطف إلى حقيقة ميمة كىي أف كتب كتراث األمـ األخرل لـ يعتف بيا 

ىػ، أيبعد كفاة الخميؿ 198المسممكف، حتى كلي المأمكف الخالفة سنة ثماف كتسعيف كمائة 
ف  بثالث كعشريف سنة، حيث بدأت حركة الترجمة فكيؼ تأثر الخميؿ بشيء غير مكجكد كا 

. كجد فبمغة غير العربية

                                                           
محمكد فجاؿ، كسمى شرحو :  االقتراح في أصكؿ النحك، تح كشرح عبد الرحمف، جالؿ الديف(ق911تػ)ػػػ السيكطي1
. 158 ـ، ص 1989/ىػ 1409، 1، دار القمـ، دمشؽ، ط(اإلصباح في شرح االقتراح)
 .46 ص1981ػػػػ خديجة الحديثي، مكقؼ النحاة مف االستشياد بالحديث الشريؼ،دار الرشيد، العراؽ،2
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ػػػػيعتبر عمماء المغة المحدثكف دراسة األصكات أكؿ خطكة في أم دراسة 6.5.4
لغكية، ألنيا تتناكؿ أصغر كحدات المغة، كنعني بيا الصكت، الذم ىك المادة الخاـ لمكالـ 

 .اإلنساني

كقد تناكؿ الخميؿ بعض المشكالت الصكتية، كاىتـ بيا في مقدمة معجمو كفي 
ثنايا المادة المغكية المجمكعة التي رتبت صكتيِّا كاتبعت نظاـ التقميبات في العيف، كتحدث 
عف مخارج الحركؼ كصفاتيا مف ىمس كجير كشدة كرخاكة كنحكىا، كعما يحدث لمصكت 

في بنية الكممة مف تغيير يفضي إلى اإلدغاـ أك الحذؼ أك اإلعالؿ أك اإلبداؿ ، فكاف 
الخميؿ أكؿ عالـ لغكم يبحث في األصكات كيبدم آراءه فييا ككاف ينبغي لممؤلؼ أف يفرد 

 .في كتابو مبحثا أك فصال يبيف فضؿ الخميؿ كدكره في تأسيس ىذا العمـ

- التي شغمت ست عشرة صفحة مف المطبكعة" -العيف"كقد تناكلت مقدمة 
 :المشكالت الصكتية اآلتية

 .أ ػػػػترتيب الحركؼ ترتيبنا صكتيِّا

ػبػػ ػػػػاعتبار الراء كالالـ كالنكف ذكات أكضاع خاصة كتسميتيا حركؼ الذالقة 
ألنيا تخرج مف ذلؽ المساف أم مف طرؼ أسمتو، كال ينطؽ طرؼ المساف إال بالراء كالالـ 

كالنكف فقط، كألحؽ الخميؿ بيذه الثالثة، الفاء كالباء كالميـ ألنيا شفكية، كسحب عمييا 
 .اسـ الذالقة كذلؾ

ج ػػػػػ تصريحو بأف حركؼ الذالقة الستة أسيؿ مف غيرىا في النطؽ، كلذا 
 .تكثر في أبنية الكالـ، كال يخمك أم بناء رباعي أك خماسي منيا أك مف بعضيا

. 1دػػػ الحديث عف مخارج األصكات تفصيالن 

 

 

                                                           
. 94  ص ـ،8،2003ط د أحمد مختار عبد الحميد، البحث المغكم عند العرب، عالـ الكتب، ػػػ1
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: ـــ التعقيب6.4

الخميؿ بف أحمد بف عمرك   »: ػػػػقاؿ ياقكت الحمكم في نسب الخميؿ1.6.4
بف تميـ الفراىيدم ، كيقاؿ الفرىكدم نسبة إلى فراىيد بف مالؾ بف فيـ بف عبد اهلل بف 

سيد األدباء في عممو : مالؾ ابف مضر األزدم البصرم، العركضي النحكم المغكم
أكؿ مف سمي في اإلسالـ أحمد أبك الخميؿ، كيكنى أبا عبد الرحمف كىك : كزىده، قيؿ

مف أعماؿ عماف مف قرية مف قراىا، كانتقؿ إلى البصرة، مات سنة خمس كسبعيف 
 1.«كمائة عف أربع كسبعيف سنة

ػػػػػػ  ترتيب الحركؼ في كتاب العيف ىك ترتيب جديد ابتكره الخميؿ 2.6.4
كسار عميو ثمة مف العمماء بعده كاألزىرم في تيذيب المغة، كالمحيط لمصاحب بف عباد، 

. كالبارع لمقالي

ػػػػػػ مف بيف البكاعث التي ذكرىا المؤلؼ في سبب كضع الخميؿ 3.6.4
لمعركض شيكع الغناء في مكة، كتردد الخميؿ عمى المغنيف يسمع منيـ، ككاف األكلى 
بالمؤلؼ أال يذكر ىذا، ألف ىذا غير ثابت كفيو مف اإلساءة لبمد اهلل الحراـ ما فيو، 

ككذلؾ ليذا العالـ الذم عرؼ بتقكاه ككرعو،ناىيؾ عف عدـ التثبت مف صحة الركايتيف 
. كذكرىما دكف العزك لمصدر مكثكؽ

 ػػػػػػ  ذكر المؤلؼ في الفصؿ الخامس مف كتابو كىف الخميؿ باستيعاب 4.6.4
، كىذا مؤكد ألف المغة كالنحك بحر ال ساحؿ لو، كقد ناؿ الخميؿ مف ذلؾ 2نحك الخميؿ

حظا كفيرا كقدرا غزيرا ال يعمـ لو نظير، فكيؼ بكتاب سيبكيو يجمع عممو كيحصر قكلو، 
. فالخميؿ بحد ذاتو مكتبة مترامية العمـك كالمعارؼ

 ػػػػػػ كذكر المؤلؼ في الفصؿ نفسو بعض المآخذ عمى الخميؿ، 5.6.4
كالحقيقة أنو ما مف عالـ في زمف مف األزماف، قد سمـ مف اليمز كالممز كالقدح كالطعف 

                                                           
. 1260، ص 3 ج،معجـ األدباءػػػ 1

نجازات لغكية،ص2  .151ػػ فخرم خميؿ النجار، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم آراء كا 
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كالنقد، كالخميؿ كاحد مف أكلئؾ، كما مف عالـ إال كلو خصـك كمنافسكف يسعكف إلسقاطو 
.  كالنيؿ منو

: نقدـــ ال7.4
ػػػػػ لـ يحك الكتاب أية فيارس كفيرس اآليات كاألعالـ، مع العمـ أف 1.7.4

المؤلؼ قد أكرد العديد مف اآليات كأسماء األعالـ، كاقتصر عمى فيرس كاحد كىك فيرس 
 . 1المكضكعات، كقد أكرده في بداية الكتاب

 . ػػػػ أرقاـ الصفحات في الفيرس تتطابؽ مع العناكيف2.7.4
 ػػػػػ نجد عناكيف األبكاب كالفصكؿ كالمباحث كالمطالب تتطابؽ مع 3.7.4    

عناكيف الفيرس العاـ، عدا عنكاف كاحد في الفصؿ الثالث، حيث ذكره في الفيرس، 
 . 2أنكاع الزحاؼ: أنكاع الزخارؼ بينما في الكتاب قاؿ:فقاؿ

 ػػػػ كما نجده في الفيرس قد ال يذكر بعض العناكيف الفرعية، كعنكاف 4.7.4
.  أساتذة الخميؿ كتالميذ الخميؿ

 ػػػػػ مما يؤاخذ عمى المؤلؼ أنو لـ يضع مقدمة عامة لمكتاب يقدـ فييا 5.7.4
.  لممكضكع كيشرح فييا منيج عممو في الكتاب

لـ يضع المؤلؼ خاتمة لكتابو، يبيف ما تكصؿ إليو كما عالج مف ػػػ 6.7.4
. مشكالت كتكصؿ إليو مف نتائج

نما حاكؿ مؤلفو جمع جيكد الخميؿ 7.7.4 ػػػػػ الكتاب لـ يأت بجديد يذكر، كا 
. المغكية التي كانت مبثكثة في بطكف الكتب كالمصنفات 

ػػػػ إف الكتاب يحمؿ قيمة عممية بالغة األىمية، فقد عالج عدة قضايا 8.7.4
كمباحث لغكية كفكائد عممية كمعرفية، ال يكاد يستغني عنيا باحث أك دارس بشكؿ 

.  مكضكعي بعيدا عف الذاتية

                                                           
 .5، ص السابؽػػ المصدر1
 .112ػػ المصدر نفسو ص2
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ػػػػ الحشك في بعض العناكيف بما ال يتناسب كالعنكاف، كذكره لمحالة 9.7.4
المعيشية لمخميؿ في النسب، ككذلؾ ذكره لقصة إحراؽ جارية الميث لمعيف ضمف عنكاف 

. عمـ الخميؿ
ػػػػػ إىمالو لإلحاالت كالتيميش عند ذكره لمتعاريؼ كأقكاؿ العمماء، 10.7.4

مثؿ ذكره لقكؿ النضر بف شميؿ أف الخميؿ أقاـ في خص مف أخصاص البصرة ال يقدر 
. عمى فمسيف

. 1 ػػػػػ كقكعو في أخطاء لغكية كنحكية كقكلو يأخذكا بدؿ يأخذكف11.7.4
كأِذف في الناس ):ػػػػػ عدـ ضبط اآلية عمى المصحؼ في قكلو تعالى12.7.4

فضبطيا ىك بقكلو ( كعمى كؿ ضامر:)فضبطيا ىك بالفتح أَذف، كقكلو تعالى (بالحج
. 2ضار،

. ػػػػػ غياب الترقيـ كقمة التنظيـ كعشكائية ترتيب العناكيف13.7.4
ػػػػػ عدـ تثبتو مف صحة بعض األقكاؿ كالركايات، كدعكاه شيكع الغناء في 14.7.4

. 3مكة في قرف مف خيرة القركف كفي مكاف مف خيرة األماكف
ػػػػ الخمط بيف الزحافات كالعمؿ، فقد ذكر بعض العمؿ تحت مسمى 15.7.4       

. الزحاؼ كالتشعيث كالتذييؿ
عدـ التفصيؿ في بعض األقكاؿ كالعناكيف، كقكلو أنكاع الزحاؼ كىك ػػػػ 16.7.4

 4.ثالثة أنكاع ثـ لـ يبيف ىذه األنكاع الثالثة كالصحيح أنيا نكعاف
: تقديـ الرأم الشخصػػػي ػػػػ 17.7.4

يعد الحديث عف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم حديثا قيما كثريا بالمعارؼ 
كالمعمكمات، فيك في حد ذاتو حديث عف جممة مف العمـك العربية، التي كاف ليذه 
الشخصية دكر كبير في تأسيسيا كتأصيميا، كبقائيا عمى مدل الحقب كاألزماف 
فيك أكؿ مف صنؼ في المغة كحصرىا، كابتكر عمـ العركض ككاف المؤسس 

                                                           
 .13ػػ المصدر السابؽ ص1
 .18ػػ المصدر نفسو ص2
 .102ػػ المصدر نفسو ص3
 33ػػ مصطفى محمكد، أىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ ص4
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الحقيقي لمنحك البصرم، كعمى يديو كانت بدايات الدرس الصكتي، كقد حاكؿ 
المؤلؼ كالكاتب فخرم خميؿ النجار جمع بعض اإلنجازات، كاآلراء ليذا العالـ 

النحرير كما قدمو ليذه األمة مف خدمة جميمة كعمـ نافع، كالحقيقة أف المؤلؼ بذؿ 
جيدا كبيرا في ىذا العمؿ، كالذم يحكم مادة عممية يفزع إلييا الطالب كالباحثكف 
غير أنو أخؿ ببعض المباحث، كأىمؿ أخرل ككاف ترتيب بعضيا في غير محمو 
كما أف طبعة الكتاب تحتاج إلى تنقيح كتصحيح كتحمية كتخمية، لما حكتو مف 

أخطاء لغكية كنحكية كصرفية كغير ذلؾ، كال ننكر أنا قد استفدنا مف ىذا الكتاب 
. جدا، فالشكر مكصكؿ لممؤلؼ فخرم خميؿ نفع اهلل بو
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: خمصت ىذه الدراسة إلى جممة من النتائج، نوردىا فيما يمي

أن الخميل بن أحمد الفراىيدي من عباقرة األمة العربية اإلسالمية، الذين : أّوال 
. أفنوا حياتيم لخدمة العمم والعربية 

أن األبحاث والدراسات حول الخميل وجيوده المغوية، وما قدمو من : ثانيا 
نجازات لغوية،  عموم ومعارف، كثيرة جدا، ويعد كتاب الخميل بن أحمد الفراىيدي آراء وا 

. لمؤلفو فخري خميل النجار من أىميا

 التي قدميا الخميل لمغة العربية ،أن ىذا الكتاب أىم اإلنجازات واآلراء: ثالثا 
 كالنحو والمغة والخط وعمم األصوات ، في مختمف العموم والفنون،واألمة اإلسالمية
. والعروض وغيرىا

نما ذكر طرفا منيا: رابعا  . أن الكتاب لم يحط بجميع آراء الخميل وا 

 ال يكاد يستغني عنيا ،أن ىذا الكتاب حوى مادة عممية ومعرفية ثرية: خامسا 
.  فالكتاب إذا مرجع ميم لذلك،باحث ودارس لشخصية الخميل

 بل رد عمى المخالفين ،أن ىذا الكتاب لم يذكر آراء الخميل فحسب:  سادسا 
.  وبّين بطالن ما ذىبوا إليو من شبيات وتمبيسات،الذين يشككون في نسبتيا إليو

 وتحيط بجوانبو ،أن ىذه الدراسة جاءت لتقرب الكتاب لمقراء والدارسين: سابعا 
 وتذكر القيمة ، وتبين صوابو وأخطاءه، وتستخرج أىم أفكاره وتنقدىا وتحمميا،المختمفة
.  وشيئا من التعقيبات واالستدراكات عمى ما قدمو المؤلف،العممية

 المغوية والنحوية والصرفية ،أن ىذا الكتاب حوى جممة من األخطاء: ثامنا 
. وأخل بشيء من المنيجية البحثية والتنظيم

 وما قّدمـــــــــو ،وال تزال البحوث والدراسات متواصمة الستطالع شخصية الخميل
من أعمال في الدرس المغوي، وحسب ىذه الدراسة المتواضعة أن حاولت استكشاف جيود 
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 وتقديميا لمقارئ وفي حسبانيا أّنيا لبنة صغيرة تضاف إلى جيود أخرى ،الخميل بن أحمد
.  وأخرى الحقة تعالج ما سيونا عنو ،سابقة
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 .(برواية ورش عن نافع  )القرآن الكريم 

 :أ ـــــ الكتب

 .م2014/ىـ 1435. دار الوعي.  شذا العرف في فن الصرف،أحمد الحمالوي .1
 .  م2003 ،8 ط ، عالم الكتب، البحث المغوي عند العربعمر،أحمد مختار .2
 دار ، لمع األدلة،( ه577تـ )(كمال الدين عبدالرحمن أبو البركات) ابن األنباري .3

 .م1957/ه1377، دمشق،1 ط ،الفكر
إبراىيم .د: ، مكتبة المنار، األردن، الزرقاء،تحنزىة األلباء في طبقات األدباء .4

 .م1985/ه1405، 3السامرائي،ط
 الييئة المصرية العامة ، الخصائص،(ه392تـ)(أبو الفتح عثمان)ابن جني .5

 . لمكتاب
 ، وفيات األعيان،(ه681تـ)( أبو العباسشمس الدين أحمد بن محمد)ابن خمكان .6

 .م1994.  بيروت، دار صادر،إحسان عباس: تح
عبد :  تح وشرح، االشتقاق،( ه933تــ )( أبو بكر محمد بن الحسن)ابن دريد .7

 .م1991/ه1،1411 ط، لبنان، بيروت، دار الجيل،السالم محمد ىارون
نجازات لغوية،فخري خميل النجار .8  دار 1 ط، الخميل بن أحمد الفراىيدي آراء وا 

 .م2009/ىـ1430 عمان،صفاء لمنشر والتوزيع
المكتبة ،  بغية الوعاة،( ه 911تــــ )(جالل الدين عبد الرحمن  )السيوطي .9

 . صيدا، لبنان،العصرية
 ،1ط، بيروت، دار الكتب العممية،المزىر في عموم المغة وأنواعيا .10

 .م1998 /ه1418
محمود :  تح وشرح،                        االقتراح في أصول النحو .11

، 1، دار القمم، دمشق، ط(اإلصباح في شرح االقتراح)فجال، وسمى شرحو 
  م1989 /ىـ 1409

  ط، مصر، دار المعارف،المدارس النحوية(:   ضيف)شوقي. د .12
 .م2،1972
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 ،1 ط ، مكتبة المعارف، أىدى سبيل إلى عممي الخميل،مصطفى محمود .13
 . م2000/ىـ 1423

 ر، دار صاد، لسان العرب،(ه711تــ)(محمد بن مكرم )ابن منظور .14
. م1994/ ىـ1414 ،3بيروت، ط

 :الدورياتبـــ ـــ 

 جيود الخميل بن أحمد الفراىيدي في وضع ،لمياء بوزعوطوخالد عميور .1
 مجمد ، مجمة إشكاالت في المغة،المصطمح النحوي من خالل معجم العين

 . م2020 ،2عدد. 9
 أسبقية الخميل بن أحمد الفراىيدي في بناء الدرس المغوي ،محمد كريم .2

 ،170 العدد ، مجمة الكممة الشيرية،العربي  ورأي ابن خمدون فيو
 . م 2021،جوان

 : ج ـــــ الصحف

لغتنا العربية في خطر لفخري خميل النجار، الجريدة، الكويت، : ـــــ فضة المعيمي1
 .م25/9/2018

: المواقعااللكترونية د ــــ 

 https://www.noor-book.comمكتبة نور االلكترونية ــــ 1        

: الرابط . فخري خميل النجار، قناتو الخاصة عمى اليوتيوبــــ 2        
https://www.youtube.com/channel/UCHK8syXnE0WJPLHl6h_U2h

Q 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHK8syXnE0WJPLHl6h_U2hQ
https://www.youtube.com/channel/UCHK8syXnE0WJPLHl6h_U2hQ
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: المراسالته ــ 

 .م 01/06/2021 بتاريخ ،مراسمة فخري خميل النجار عبر الواتسابـــــ 1         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :ـــ المالحـــــق7
 . ـــ ممحق األعمال الشعرية1.7

 . ـــ ممحق الوثائق2.7
 . ـــ ممحق الخرائط3.7
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 : ـــ ممحق األعمال الشعرية1.7
 . ـــ قصيدة نفحات إيمانية1.1.7

 (.1 ) ـــ قصيدة كورونا2.1.7

 ( .2) ـــ قصيدة كورونا3.1.7
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1الممحق

 
 (قصيدة نفحات إيمانية)
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2الممحق 

 (1قصيدة كورونا ) 
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3الممحق 

 (2قصيدة كورونا )
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 .ـــ ممحق وثائق السيرة الذاتية 2.7
 .ـــ شهادة والدة 1.2.7
 .ـــ شهادة مشاركة 2.2.7

 .ـــ المؤلفات واالبحاث والمساهمات 3.2.7
 .ـــ السيرة الذاتية 4.2.7

 . ـــ شهادات تقدير5.2.7
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5الممحق 

 
 .شيادة مشاركة
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6الممحق 

 (المؤلفات واألبحاث والمساىمات)
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7الممحق 

 (السيرة الذاتية)
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8الممحق 

 (أمر إداري)
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9الممحق 

 مشاركة بدورة التدريب عمى المراسالت
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10الممحق 

 
 (شيادات تقدير )
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11الممحق 

 (شيادة شكر وتقدير )

 



 مالحق
 

 

 80 

 

 

 

 

 

 

 : ـــ ممحــــــق الخرائــــــــــــــــــط3.7

 . ــــ منطقة بيت جبرين 1.3.7

 . ــــ منطقة الخميل 2.3.7
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12الممحق 

 (بيت جبرين_ مدينة الخميل  )
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13الممحق 
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 (الخوير)
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 (مدينة الزرقاء  ) 
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16الممحق

 (مدينة السخنة. مدينة الزرقاء )
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 :الممخص

اإلسالمية الذين  العربيةو أح  أبرز أعالم األمة(ه175تــ) الخميل بن أحم  الفراىي ي ّد يع
 .ألبحاث المختمفةبال رس والتحميللتيم اونات

الخميمبن ): فخري خميل النجار المنشورة بعنوان/  . األبحاث، ما قام بو أ أبرز ىذه ولعلّد من
نجازات لغوية فا ؛(أحمد الفراهيدي آراء وا   شيئا من بحر اكرافيو بيذا العمم وصفاتو وذمعرّد

آرائو وطرفا من إنجازاتو في مختمف العموم والفنون كالنحو والمغة والعروض و أنو كان 
المنظر الحقيقي والمؤسس الفعمي لمنحو البصري و كذلك عمم العروض الذي كا  يكون تاما 

كما كان أول عالم لغوي يضع معجما يحصر فيو التراكيب المغوية ويكون إمام المعاجم 
وجيت العربية من بع ه إضافة إلى ما أثرى بو المكتبة العربية من كتب وآراء ومصطمحات 

 .ال رس المغوي من بع ه 

 . لغوية، إنجازات، آراء، الفراىي ي،يل بن أحم  الخل:الكممات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi (mort en 175 AH) est considéré 
comme l'une des figures les plus éminentes de la nation arabe et 
islamique, qui ont été étudiées et analysées par diverses recherches. 

Peut-être la plus importante de ces recherches, ce qui a été fait par 
A. Le Dr Fakhri Khalil Al-Najjar a publié sous le titre : (Al-Khalil Ibn 
Ahmad Al-Farahidi, Linguistic Opinions and Achievements), dans 
lequel il a défini cette science et ses qualités et a mentionné 
certaines de ses opinions et certaines de ses réalisations. dans 
diverses sciences et arts tels que la grammaire, le langage et les 
présentations, et qu'il était le vrai théoricien et le véritable fondateur 
de la grammaire visuelle ainsi que la science de la prosodie qui était 
presque complète car il était le premier linguiste à créer un lexique 
dans lequel les structures linguistiques sont limitées, et être l'imam 
des dictionnaires arabes après lui, en plus de ce dont il a enrichi la 
bibliothèque arabe avec des livres, des opinions et des termes qui 
ont guidé la leçon linguistique après lui. 

Mots-clés : Al-Khalil bin Ahmed, Al-Farahidi, opinions, réalisations, 
linguistique. 

 

 



Summary: 

Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi (died 175 AH) is considered one of 
the most prominent figures of the Arab and Islamic nation, who were 
studied and analyzed by various researches. 

Perhaps the most prominent of these researches, what was done by 
A. Dr. Fakhri Khalil Al-Najjar, published under the title: (Al-Khalil Ibn 
Ahmad Al-Farahidi, Linguistic Opinions and Achievements), in which 
he defined this science and its qualities and mentioned some of his 
sea of views and some of his achievements in various sciences and 
arts such as grammar, language and presentations, and that he was 
the real theorist and the actual founder of visual grammar, as well as 
the science of prosody Which was almost complete as he was the 
first linguist to create a lexicon in which linguistic structures are 
limited, and to be the imam of Arabic dictionaries after him, in 
addition to what he enriched the Arabic library with from books, 
opinions and terms that guided the linguistic lesson after him. 

Keywords: Al-Khalil bin Ahmed, Al-Farahidi, opinions, 
achievements, linguistics. 
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