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ردود أبً جعفر الٌحاس يف كتابه إعراب القرآى على ابً عبيد
القاسن بي سالم يف القراءات

فاضل عبد احمد
مدرس مساعد
جامعة كركوك  /كمية التربية
املقدهة

الحمد هلل دالصالة عمى رسدث اهلل ،دبعد

فا ا اااح ما ا اادار ىا ا ااذا البحا ا ااث ىا ا ااي رددد ا با ا ااي جعفا ا اار النحا ا اااس عما ا ااى ابا ا ااي عبيا ا ااد
القاسااج بااح سااالج ،دكالىمااا عمماااح مااح اعااالج الم ا  ،ابااد عبيااد كاااح ينتمااي الااى المااذىب
الك اادفي ،داب ا اد جعف اار النح اااس مم ااح م ااط ب اايح الم ااذىبيح ،دلكن ااو ك اااح ل ااديد النزعا ا ال ااى
المذىب البصرر.

دقااد رد النحاااس فااي كتابااو اعاراب القارآح عمااى ابااي عبيااد فااي الك ياار مااح المسااا ث

الم ديا دالنحديا دالقاراءات القرآنيا  ،حيااث انااي دجاادت اك اار مااح ساابعيح ردا ياارد فييااا عمااى

اباي عبيد ،دقد تركازت الارددد فاي ىاذا البحاث عماى القاراءات القرآنيا فقاط ،الناو يجماب بايح
القارآح الكاريج بعمدمااو الم تمفا مااح جيا دباايح الم ا العربيا بعمدميااا مااح جيا أ اارذ ،دقااد
قسمت ىيكث البحث عمى تمييد د قسميح :
تضاامح التمييااد معنااى الاارد ل ا  ،داىااج اساابابو ،دتعريااب باب ااي عبيااد دابااي جعفاار
النحاس ،دمدقب النحاس مح ابي عبيد.

اما القسج االدث :تم ث في التدجيو الم در لمقراءات القرآني .
دكاح القسج ال اني :في التدجيو النحدر لمقراءات القرآني .
ج انييت البحث ب اتم ادجزت فييا النتا ج التي تدصمت الييا.
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المجمد ()47

العدد ():

آب ()500:

دبعد ،فما كاح مح صداب في ىاذا العماث فياد ماح اهلل تعاالى ،دماا كااح ماح ماث
فيد مح نفسي.

دآ ر دعدانا اح الحمد هلل رب العالميح.
التوهيد

معنى الرد

الارد :الااراء دالاداث أصااث داحاد منقاااس عمياو ،دىااد فاي الم ا بمعناى الرجاب ،تقاادث:

رد ََدت الليء أرده رداز))( ،)4درد عميو الليء إذا لج يقبمو ،دكذلت اذا طأه))(.)5
َ
أىم أسبابو

ار
يبدد أح ال تالب القراءات القرآني  ،دالتأديث النحدر في القرآح الكريج دتفسايره أ از

بال ا ا ا ا ا ا از ف ا ا ا ا ااي ال ا ا ا ا ااالب دال ا ا ا ا اارددد النحديا ا ا ا ا ا ( ،)6فعم ا ا ا ا ااى س ا ا ا ا اابيث الم ا ا ا ا اااث ك ا ا ا ا اااح اب ا ا ا ا ااد

عماارد بااح العااالء (ت  487ىا ا) يقا ا أر م اب عيسااى بااح عماار (ت< 47خ) قدلااو تعااالى (يااا
جباااث ِّأدبااي معااو دالطياار)أ ساابأ ،]40/دي تمفاااح فااي التأديااث ،كاااح عيسااى با اح عماار يقاادث:
عمى النداء ،كقدلت (ياا زياد دالحاارث) ،دكااح أباد عماارد اباح العاالء يقادث :ل اد كانات عماى

النداء لكانت رفعاا ،دلكنياا عماى إضامار (دسا رنا الطياار) كقدلاو عماى ا ار ذلات (دلساميماح

الريح) أسبأ ،] 45/أر س رنا الريح.

()7

دقااد ا تمااب عمم اااء العربي ا آزاء االستل ااياد بااالقراءات القرآنيا ا فحااادث البصا اريدح
ا ضاعيا الصدليج داقيستيج (فما دافة منيا أصدليج ،دلد بالتأدياث قبماده ،دماا ابااه رفضادا

االحتجاج بو)(.)8

إمااا الكدفياادح فقااد دسااعدا دا ارة القياااس فحظياات الق اراءات القرآني ا عناادىج بمنزلا ا

عالي اال اح ىذا ال يعني انيج يسممدح لمقراءات تسميما مطمقا ،فقاد انكار الفاراء قاراءة حمازة

(داتقدا اهلل الذر تساءلدح بو داألرحاج) بكسر الميج دنعتيا بالقبح(.)9

بعضو)أ التحريج ]6/رداز لانيعاز دىاذه
كما رد أبد عبيد قراءة لي و الكسا ي (عر َ
ب َ
القراءة معردف ق أر بيا األعلى عح ابي بكر عح عاصج(.):
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ديباادد أح عما ا ال ااالب ف ااي ماادذ االستل ااياد بااالقراءة تكم ااح فااي المنيجيا ا التا ااي

اتبعتيا كاث مدرس دمدقب كث مح الفريقيح مح مدضدع الرداي دالقياس(;).
تعريف بابي عبيد وأبي جعفر النحاس
أوال :أبو عبيد القاسم بن سالم (ت  224ىـ)

() 9

ىااد القاسااج بااح سااالج ،دكنيتااو أبااد عبيااد ،تمقااى العمااج مااح لاايدخ اجااالء كاااح مااح

اليرىج ابد الحسح عمي بح حمزة الكسا ي (ت <;4ىا) ،دعماي باح المباارت (ت 4<7ى ا)،
داباد زكريا يحيى باح زيااد الفاراء (ت 50:ىاا) داباد عبيادة معمار باح الم ناى (540ى ا) داباد

زيااد االنصااارر سااعيد بااح ادس (ت 547ى اا) ،دأبااد سااعيد عبااد المماات ب ااح قريااب االصمع ااي

(ت549ىا)

إل ااب أب ااد عبي ااد كت ااب ع اادة ،م ااح ال اايرىا :كت اااب االم اااث السا ا ارة ( ،)40دغ ا اريب

الح ااديث ( ،)44دال ري ااب المص اانب ( ،)45دفض ااا ث الق ا ارآح

()46

دالناس اال دالمنس اادخ( .)47ام ااا

كتابو فاي القاراءات فقاد ذكار اباح درساتديو اح لاو ((فاي القاراءات كتاباا جيادا لايس الحاد ماح

الكدفييح قبمو م مو))

()48

اال اح الكتاااب قااد عاادذ عميااو الع ادادر ،فط اداه الاازمح فيمااا ط اداه مااح ذ ااا ر فمااج

يصااث الينااا منااو اال الناازر اليسااير ،نقمااو العمماااء فااي مصاانفاتيج فكاااح الكتاااب مصااد ار مااح
مصادر كتبيج (.)49

ثانيا  :ابو جعفرالنحاس (ت 338ىـ).

ىااد ابااد جعفاار احمااد بااح محمااد بااح اسااماعيث بااح ياادنس الم ارادر ( ،)4:دالنحاااس

((كمم تطمة عمى الذر يعمث االداني النحاسي ))

(;)4

كما عرب بالصفار ايضا (<.)4

تمقااى العمااج عااح لاايدخ ك اار ( ،)50كاااح الاايرىج :اب ااد الحسااح محمااد بااح احمااد بااح

كيساااح (ت <<5ىاا) دابااد اسااحاة اباراىيج ابااح الساارر (ت 640ىاا) ،دابااد الحسااح عمااي بااح

سميماح اال فش الص ير (ت 648ىا دقيث  649ىا).
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آب ()500:

العدد ():

ال ااب ابا ااد جعف اار النح اااس ف ااي م تم ااب العم اادج فج اااءت مؤلفات ااو فا ااي عم اادج القا ارآح
دالحااديث دالم ا دالنحااد داللااعر دمااح الااير كتبااو المطبدع ا

()54

دالتفاح ( ،)56دلرح ابيات سيبديو ( ،)57دالقطب داال تناب(.)58

كتاااب اع اراب الق اراح(،)55

موقف ابي جعفر النحاس من ابي عبيد
اك ر ابد جعفر النحااس ماح النقاث عاح كتااب القاراءات الباي عبياد ،دقاد صارح باو

في الث مرات ( ،)59ددصفو بانو ((اصث مح االصدث))( ،)5:دمب اك ار اباي جعفار النقاث
مح كتاب ابي عبيد اال أنو لج يكح يأ اذ بكث اقدالو ،بث كاح ياارد عمياو ك يا ار ماح آ ار ااو فااي

القا اراءات د اصا ا المس ااا ث النحديا ا الت ااي ك اااح متض اامعا فيي ااا ،دق ااد دص ااب اب ااا عبي ااد بان ااو

((ضية ما ىاد داسب في الم ))(;.)5

دىذه بعض العبارات التي است دميا مب ابي عبيد دمداضعيا في اعراب القرآح.

قاث اباد جعفر :أنا أنكر ىذا اال تيار عمى اباي عبيد دما عممت فاي ا تيااره لاي ا
ابعد مح ىذا الحرب ،598/4ىاذا عناد اىاث الم ا غماط عمياو ،879/4ىاذا ماح اقابح ال ماط

 ،957/4ال ااذر ذكا اره اب ااد عبي ااد ال يج اادز عن ااد النح اادييح البصا ارييح  ،9;6/4دى ااذا الك ااالج
مسااتعظج داح كاااح ابااد عبيااد رحم او اهلل معمدمااا منااو أنااو لااج يقصااد اال الااى ال ياار ،9;9/4

الذر قالاو اباد عبياد رحماو اهلل ...كاالج مارددد  ،<:/5ىاذا تضايية فاي الم ا  ،<:/5الاذر
قال ااو اب ااد عبي ااد عن ااد ح ااذاة اىا ااث العربيا ا ال يج اادز  ،4<</5ى ااذا ابع اادىا دال اادىا تعس اافا
 ،574/5دىاذا قاادث ماارددد عميااو اليعرفااو احااد مااح اىااث الم ا  ،65: /5فامااا احتجاااج ابااي
عبيااد ...فماارددد  ،748/5دىااذا الكااالج مااح ابااي عبيااد غياار مرضااي  ،769/5دىااذا غمااط
 ،:98/5دىذا غمااط دطعاح عماى ماا ردتااو الجماعا  ،767/6دىاذا ال يمازج  ،7<9/6فياذا

غمااط  ،:0:/6دغيرىااا (< ،)5اال اح ىااذا اليعنااي اح النحاااس رد كااث مااا جاااء بااو ابااد عبيااد،
فقد دصب بعض اقدالو داحتجاجتو بانيا حسن (.)60

دال لاات اح رددد ابااي جعفاار عمااى ابااي عبيااد كاااح سااببيا االساااس تدجييااات داراء

نحدي دل دي البي عبيد لج يرتضيا اباد جعفر ،كذلت ميمو اللديد لمبصرييح ،ديتضاح ذلات

فاي اىتمامو بآراء سيبديو داقدالو دترجيحو آلراء البصرييح عمى غيرىج(.)64
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ديباادد اح مااح اسااباب رددده ايضااا تضااعيب ابا اي عبيااد لعاادد مااح القاراءات القرآني ا

ال ابت دردىا (.)65

القسن االول

التىجيه اللغىي

 -4قراءة (اال أح ي افا) أالبقرة.]55</

ا تمااب الق اراء فااي ق اراءة (ي افااا) فااي قدلااو تعااالى ،فق ا أر حم ازة مااح الساابع (ي افااا)

بضج الياء ،دق أر الباقدح (ي افا) بفتح الياء(.)66

دقااد ا تااارابد عبيااد قاراءة (ي افااا) بالضااج عمااى البناااء لممجياادث ،لقدلااو (فاااح فااتج)

فجعااث ال اادب ل يرىمااا( ،)67دلااج يقااث (فاااح افااا) دفااي ىااذه حج ا لمااح جعااث ال مااب عمااى

السمطاح(.)68

دقااد رد عميااو ابااد جعفاار النحاااس قااا ال(( :أنااا انكاار ىااذا اال تي اار عمااى اب اي عبيااد
دم ااا عمماات فااي ا تياااره لااي ا ابعااد مااح ىااذا الحاارب النااو ال يدجااب االع اراب دال المفااظ دال

المعناى مااا ا تاااره ،فامااا االعاراب فانااو يحااتج لااو باااح عباد اهلل بااح مسااعدد قا أر (ال اح ت ااافدا

اح ال يقيما حددد اهلل)( ،)69فيذه فاي العربي اذا رد الاى مالج يسج فاعماو قياث (اال اح ي ااب
أح ال يقاايج حااددد اهلل) ،دامااا المفااظ فاااح كاااح عمااى لفااظ (ي افااا) دج اب اح يقاااث :فاااح يااب،
داح كاااح عمااى لفااظ فاااح فااتج دجااب اح يقاااث  :اال اح ت ااافدا ،دأمااا المعنااى ،فانااو يبعااد أح
يقاااث ال يحااث لكااج أح تا ااذدا ممااا آتيتماادىح لااي ا اال أح ي افااا غيااركج دلااج يقا اث تعااالى فااال
جناااح عماايكج أح تأ ااذدا لااو منيااا فدي ا فيكاادح ال مااب ال ااى الساامطاح ،دقااد صااح عااح عماار
دع ماح دابح عمر انيج أجازدا ال مب ب ير السمطاح))(.)6:

دقااد انتصاار ابا اد حياااح ليااذه الق اراءة قااا ال(( :دقااد طعااح فا اي ىااذه الق اراءة مااح ال

يحسااح تدجيااو كااالج العاارب(; ،)6دىااي ق اراءة صااحيح مسااتقيم ف ااي المفااظ دالمعن اى ديؤياادىا
قدلااو بعااد (فاااح فااتج) فاادث عمااى اح ال اادب المتدقااب ىااد مااح غياار االزداج دق اد ا تااار ىااذه

القاراءة اب اد عبيااد)) (< ،)6ااج رد اب اد حياااح عمااى النحاااس لاارده عمااى ابااي عبيااد قاااث فيااو :مااا
ذكره ال يمازج دتدجيو قراءة الضج ظاىر النو لما قااث دال يحاث لكاج ،دجاب عماى الحااكج مناب
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أراد أح يأ ااذ لااي ا مااح ذلاات ااج قاااث ( :اال اح ي افااا) فالضاامير لماازدجيح دال ااا ب محااذدب
دىاج الادالة دالحكاج ،دالتقدير (اال اح ي اب االدلياء الزدجيح أح ال يقيماا حاددد اهلل ،فيج ادز

االفتداء ،دتقادج تفسير ال دب ىنا ،دأما قدلو فدجب أح يقااث (فاأح يفاا)( ،)70فاال يمازج الح
ىاذا مح باب االلتفات دىد في القرآح ك ير ،دىد مح محاساح العربيا  ،ديمازج ماح فاتح اليااء
أيضا عمى قادث الصفار

()74

ارءتيح عماى االلتفاات،...
اح يق أر (فاح افا) ،دانماا ىاد فاي الق ا

دأماا قدلاو يبعاد ماح جيا المعناى فقاد تقادج الجاداب عناو دىاد أح ليماا المناب ماح ذلات فمتااى
ظن ادا أد أيقناادا تاارت اقام ا حااددد اهلل فماايس ليااج المنااب مااح ذلاات دقااد ا تااار ابااد عبيااد ق اراءة

الضج لقدلو تعالى( :فاح فاتج) ،فجعاث ال ادب ل يار الازدجيح ،دلاد اراد الازدجيح لقااث فااح
افا ،دقاد قياث اح قدلاو (دال يحاث لكاج) الاى ا اره جمما معترضا بايح قدلاو (الطاالة مرتااح

فامسات بمعردب اد تسريح باحساح) ،دبيح قدلو (فاح طمقيا فال تحاث لاو ماح بعاده)( ،فااح
فا ااتج) الضا اامير لالدليا اااء اد السا اامطاح ،فا اااح لا ااج يك ا اادندا فمصا اامحاء المسا اامميح دقيا ااث عما ااى

المجمدع مح قاج بو أج أز (.)75

ديب اادد ل ااي اح النح اااس ق ااد تحام ااث عم ااى اب ااي عبي ااد داح م ااا قال ااو اب ااد حي اااح اب اايح

لمصداب.
 -2قراءة (فنادتو المال ئكة) [ آل عمران.]39/

ق ا أر ابااح ك ياار دنااافب دعاصااج دابااد عماارد دابااح عااامر (فنادتااو) بالتاااء دق ا أر حم ازة

دالكسا ي (فناداه) بامال الداث(.)76

دا تااار ابااد عبيااد ق اراءة (فناااداه المال ك ا ) ،دقاااث ((:انااا ا تااار ذلاات الفااا عمااى

الملركيح النيج قالدا المال ك بنات اهلل))( ،)77دقد رد عميو ابد جعفر النحاس قاا ال(( :ىاذا
احتجاااج ال يحصااث منااو لاايء الح العاارب تقاادث (قالاات الرجاااث دقاااث الرجاااث) دكااذا النساااء
دكي ااب يحااتج عمااييج بااالقرآح دلااد جاااز اح يحااتج عمااييج بي ااذا لجاااز اح يحتج ادا بقدلااو (داذ

قالاات المال كا ا ) أ آث عم اراح ،...]75/دامااا فناااداه فيااد جااا ز عمااى تااذكير الجميااب دنادتااو
عمى تانيث الجماع ))

()78

8:
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ددجااو ابااد عمااي الفارسااي ق اراءة (فنادتااو) قااا ال :مااح ق ا أر (فنادتااو) بالتاااء فممدضااب
الجماعا  ،دالجماعا ممااح يعقااث فااي جمااب التكسااير يجاارر مجاارذ مااا ال يعقااث أال تاارذ اناات
تقادث :ىاي الرجاث ،كما تقدث ىي الجذدع ،دىاي الجماث ،فعمى ىذا انث كماا جااء ( :قالات

االعاراب) أ الحج ارات  ،]47/دمااح زعااج اح التانيااث يك اره ىاىنااا الح في ااو التحقيااة لمااا كاااندا
يدعدنو فاي المال ك لج يكح ىذا بحج عمى مح قا أر بالتااء ،اال تارذ اناو قاد جااء (اذا قالات
المال كا )أ آث عم اراح ،]78/فمااد كاااح فااي تانيااث ىااذا حج ا لمااا كاااندا يدعدنااو فااي المال ك ا
لكاااح فااي تااذكير نحااد قدلااو(دالمال ك ا باسااطدا اياادييج) أاالنعاااج ،]<6/د(المال ك ا يااد مدح

عمييج) أالرعد ]56/حج عمييج ،دلكاح في نحد قدلو (داذ قالات المال كا ) حجا لياج فمايس
ىا ا ااذا بل ا اايء ،دم ا ااح ق ا ا ا أر (فن ا اااداه المال كا ا ا ) في ا ااد كقدل ا ااو ( دق ا اااث نس ا اادة ف ا ااي المدينا ا ا ) أ

يدسب.]60/

()79

دذكر ابد حياح اح (المال ك جماب تكساير فيجادز اح يمحاة العالما داح ال يمحاة
تقاادث :قاااج الرجاااث دقاماات الرجاااث دالحاااة العالما قيااث احسااح أال تاارذ (اذ قالاات المال كا )

أآث عما ا اراح ]78/د(لم ا ااا ج ا اااءت رس ا اامنا)أى ا اادد ]::/دمحس ا ااح الح ا ااذب ىن ا ااا ى ا ااد الفص ا ااث

بالمفعدث))(.)7:

دقيااث فااي تفسااير االي ا (الماراد ىنااا جبريااث دالتعبياار بمفااظ الجمااب عااح الداحااد جااا ز

فاي العربي  ،دمنو (الاذيح قااث لياج النااس) أآث عماراح]4:6/

(;)7

دانماا قياث المال كا عمااى

قدليج فالح يركب ال يث (< ،)7دقياث( :نااداه جمياب المال كا دىاد الظااىر ماح اساناد الفعاث
في الجمب دالمعنى الحقيقي مقدج فال يصار الى المجاز لقرين .

()80

 -3قراءة (فأتبع سببا) [الكيف]85/

ا تمااب الق اراء ف ااي ق اراءة (فااأتبب سااببا) ،فق ا أر ابااح ك ياار دنااافب داب ااد عماارد (فاااتبب

سا ااببا) بتلا ااديد التا اااء مدصا اادل  ،دقرأعاصا ااج دابا ااح عا ااامر دحم ا ازة دالكسا ااا ي (فا ااأتبب سا ااببا)

بالت فيب دقطب اليمزة (.)84

;8
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المجمد ()47

آب ()500:

العدد ():

دا تا ااار ابا ااد عبيا ااد ق ا اراءة الت فيا ااب دقطا ااب اليمزة(النيا ااا ما ااح السا ااير ،دحكا ااى ىا ااد
داالصاامعي انااو يقاااث تبعااو دأتبعااو اذا سااار دلااج يمحقااو دأتبعااو اذا لحقتااو ،قاااث ابااد عبيااد :

دم مو (فأتبعدىج ملرقيح) أاللعراء]90/

()85

دقد رد النحاس عميو قا ال(( :دىاذا التفرياة ،داح كااح االصامعي قاد حكااه ال يقباث
اال بعما اد دليااث ،دقدلاو عااز دجاث (فااأتبعدىج ملارقيح) لاايس فاي الحااديث اناو لحقاادىج دانمااا
الح ااديث لم ااا اارج مدس ااى (ص اامى اهلل عمي ااو دس اامج) داص ااحابو م ااح البحا اار دحص ااث فرع اادح
داصحابو انطبة عمييج البحر ،دالحة في ىذا اح تبب داتبب داتبب ل اات بمعناى داحاد ،دىاي

بمعنى السير ،فقد يجدز اح يكدح معو لحاة داح ال يكدح))(.)86

دقااد جاااء عااح ياادنس بااح حبيااب دابااي زيااد اح أتبااب بقطااب االلااب ىااي عبااارة عااح

المجد المسرع الح يث الطمب د(اتبب) انما يتضمح معنى االقتفاء ددح ىذه الق ار ح

()87

دقاث ابد زيد(( :رأيت القدج فأتبعيج اتباعاا ،اذا سابقدا فأسارعت نحادىج دماردا عماي

فاتبعتيج اتباعا ،اذا ذىبت معيج دلج يستتبعدت دتبعتيج دأتبعيج تبعا م ث ذلت))(.)88

دذكاار الف اراء اح (أتبااب احسااح مااح اتبااب ،الح اتبعاات الرجااث اذا كاااح يسااير داناات

تسير دراءه داذا قمت أتبعتو بقطب االلب فكانت قفدتو)

()89

اما ابح الدي فقد بيح دجو القراءتيح قا ال(( :فالحجا لماح ق أرىاا باالب الدصاث :

اح دزنو (افتعث) داصامو (اتتباب) فادغمات التااء فاي التااء دالحجا لماح ق أرىاا باالب القطاب :
انو جعمو مح أفعث يفعث ،اتباب يتباب دقااث بعاض الم ادييح معناى اتبعاو باالب الدصاث سارت

في ا ره ،دمعنى أتبعتو بالب القطاب الحقتاو ،ددلياث ذلات قدلاو تعاالى (فأتبعاو لاياب اقاب)أ
الصافات]40/

()8:

ديبادد لااي اح النحاااس قاد تحامااث عمااى اباي عبيااد دالساايما اح القادث الااذر قالااو ابااد

عبيااد قااد صاارح بااو كبااار الم اادييح ام اااث ياادنس بااح حبيااب دابااد زيااد االنصااارر داالصاامعي،

داما قدث النحاس بانو اليقبث اال بعم اد دليث ،فيكفي لنا اح نذكر قادث اباح عطيا (دساتق أر
ىاذا القا اث ىااذه المقالا مااح القارآح كقدلااو عاز دجااث (فأتبعاو لااياب اقاب) أالصااافات،]40/
دكقدلا ا ااو (فا ا ااأتبعج فرعدح)أيا ا اادنس ،]<0/أطا ا ااو ،]:;/دكقدلا ا ااو تعا ا ااالى (فأتبعا ا ااو اللا ا اايطاح)
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أاالع اراب ،]4:8/دىااذا قاادث حكاااه النقاااش عااح ياادنس بااح حبيااب ،داذا تامماات (اتبااب) بلااد
التاء لج تربط لت ىذا المعنى دال بد)(;.)8

 -4قراءة (فما اسطاعوا)[الكيف] 97/

ا تماب القاراء فاي قاراءة (فماا اسااطاعدا) ،فقرأحمازة (اسااطاعدا) بتلاديد الطاااء ،دقا أر

الباقدح (فما اسطاعدا) بت فيب الطاء (<.)8

دقااد حكااى ابااد عبيااد ق اراءة حم ازة درد النح ااس عميااو قااا ال  :دىااذا ال اذر حكاااه ابااد

عبيد ال يقدر احد اح ينطة بو ،الح السيح ساكن دالطاء المدغم ساكن  ،قااث سايبديو ىاذا
محاث ادغاج التاء فيما بعدىا دال يجدز تحريت السيح النيا مبني عمى السكدح.

()90

دذكر الزجاج اح النحدييح كال ميث ديدنس دسيبديو دجمياب ماح قااث بقادليج زعمادا

حسح م طئ دحجاتيج فااي ذلات
اح مح ادغج السيح في الطاء في قراءة (فما اسطاعدا) فال
س
()94
اح السيح ساكن فاذا ادغمت التاء صارت طاء ساكن دال يجمب بيح ساكنيح.
دعضااد ىااذا القاادث ابااد عمااي النحاادر اذ قاااث :دىااذا غياار جااا ز النااو قااد جمااب باايح

السيح دىي ساكن دالتاء الدغم دىي ساكن .

()95

امااا ابااح الديااو فقااد رد مااا عيااب عمااى قاراءة حمازة قااا ال (( :دلاايس فااي ذلاات عميااو

عييااب الح الق اراء قااد ق ا أردا بالتلاايد قدلااو (ال تعااددا فااي الساابت) أالنساااء  ،]487/د (أمااح ال
ييادر) أيادنس ،]68/د(نعمااا يعظكاج) أالنساااء ،]8;/داضااب قا ااال  :فااح قيااث االصاث فااي
الحارب االدث الاذر ذكرتاو الحاارك دانماا الساكدح عاارض ،فقاث  :اح العارب تلابو السااكح
بالس اااك ح التفاقيم ااا فا ااي المف ااظ دال اادليث عم ااى ذل اات اح االم اار لممداجيا ا مبن ااي عما ااى الدق ااب
دالنيااي مجاازدج بااال دالمفااظ بيمااا سااياح فماايس فااي(اسااتطاعدا) ساااكن كااالج التعريااب ،دمااح

العاارب الفصااحاء مااح يحركيااا فيقاادث المبك ا داالحماار ،فجااادز فااي تلاابيو الساايح بيااذا الااالج،
داياضا فانيج يتدىمدح الحرك فاي الساكح دالسكدح فاي التحارت ،كقادث عباد القايس( :آساث)
فيااد مدح الااب الدصااث عمااى متحاارت تدىم ااا لسااكدنو)) ،دقاااث أيضااا (( :دىااذه الحج ا داح

كاناات قااد أياادت ق اراءة حمازة  ،فاااح اال تيااار مااا ق ا أر الباااقدح (فمااا اسااطاعدا) بت فيااب الطاااء
أراد (استطاعدا) ايضاا فحاذفدا التااء ا تصاا ار كراىيا االدغااج دالجماب بايح حارفيح متقااربي
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العدد ():

المجمد ()47

آب ()500:

الم ا اارج دالع ا اارب تق ا اادث (ط ا اااع يط ا اادع ،دط ا اادع يط ا اادع) ما ا ااح قدل ا ااو (فطدع ا اات ل ا ااو نفس ا ااو)
أالما دة ]60/أر تابعتو دسدلت لو.

()96

اما الداني فقد قاث ...((:فأدغاج التاء في الطاء ،دجمب بايح سااكنيح فااي الدصاث،

دالجمب بينيما فااي م اث ذلات جاا ز مسامدع دمماا يقادر ذلات ديسادغو اح السااكح ال ااني لماا
كاح المساح عنده يرتفب عنو دعاح المادغج ارتفاعا داحادة صاار بمنزلا حارب متحارت فكااح

الساكح االدث قد دلي متحركا))(.)97

 -5قراءة (سبأ) في قولو عز وجل (وجئتك من سبأ بنبأ يقين)[ النمل ،]22/وقولـو (لقـد
كان لسبأ في مساكنيم)[سبأ.]55/

ا تمب القراء في صرب (سبأ) فقراءىا اباح ك يار داباد عمارد غيار مصاردف بفاتح

اليمزة في المدضعيح ( ،)98دقراء الباقدح (مح سبأ) د (لسبأ) بالتنديح (.)99

ا تار ابد عبيد قراءة (سبأ) ب ير صرب دحجتاو فاي االدلاى الح سابأ اساج مؤناث

الماراة اد قبيم ا  ،دلاايس ب فيااب فيجارذ ل فتااو ،دالااذر يجريااو يااذىب بااو الااى انااو اسااج رجااث،
دمح يذىب ىذا لزمو اح يجرر مدد فاي كث القرآح فاناو داح كااح اليادج اساج قبيما فاناو فاي

االصث اسج رجث دكذلت سبأ ،فاح قيث :اح مادد اك ار فااي العادد ماح سابأ بحارب اد م ماو،
انما الزيادة في مدد داد ساكن (.)9:

دقاد رد النحاااس عمااى ىااذا القاادث ،ددصااب كالماو بانااو ك ياار الت ماايط ،قاااث(( :دقااد

تكمج ابد عبيد القاسج بح ساالج فاي ىاذا بكاالج ك يار الت مايط ،دنممياو عماى ناص ماا قااث ،اذ
كاح كتابو اصال ماح االصادث ،ليدقاب عماى ناص ماا قااث ،ديعماج مدضاب ال ماط مناو)) ،اج

قاااث  ...((:قاااث اب ااد جعفاار :دقدلااو ،الح ساابأ اس اج مؤنااث الم ارأة اد قبيم ا  ،يدجااب انااو تاارت
صرفو الحاد ىاذيح االماريح داحادىما ال يلابو صاحاابو الح اساج المارأة تأنياث حقيقااي داساج

القبيم ا تأنيااث غ ااير حقيقااي ،داال تيااار عنااد ساايبديو فااي اسااماء القبا ااث اذ كاااح ال يسااتعمث
فييا (بند) الصرب ،نحد ( مدد) ،دقدلو لايس ب فياب فيجارذ ل فتاو ،لايس بحجا عماى ماح
صرفو النو لج يقث احد عممناه صرفتو النو فيب ،دقدلو  :دالذر يجريو يذىب بو الااى اناو
اسج رجث ليس ىذا حج مح اجراه انماا حجتاو اناو اساج لمحاي داح كااح اصامو عماى الحقيقا
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انااو اسااج رجااث ردذ فااردة بااح مساايت دعبااد اهلل بااح عباااس عااح النبااي صاامى اهلل عميااو دساامج،
دىد معردب في النسب (سبأ بح يلجب بح يعارب اباح قحطااح ،داح كااح اباد اساحاة

(;)9

قد زعج انو مح صارفو جعماو اساما لمبماد ،دقدلاو فااح قياث اح مادد اك ار فاي العادد ماح سابأ،
قيث :اح الحركتيح المتيح في الباء داليمزة قد زادتا فاي قماو اك ار ماح ذلات الحارب اد م ماو،
فيذا مدضب الت ميط الح الحرك التي فاي الباء داليمزة فاي مادد ،دسابأ ،بالحركا ال معناى
لو النيما جميعا متحركاح ،قااث اباد جعفار  :دالقادث فاي سابأ ماا جااء التدقياب فياو اناو اساج

رجااث فااي االصااث ،فاااح صاارفتو فالنااو قااد صااار اسااما لمحااي ،داح لااج تصاارفو جعمتااو اسااما

لمقبيما م ااث ماادد ،اال اح اال تيااار عنااد سايبديو الصارب دحجتااو فااي ذلاات قاطعا الح ىااذا
االسج لما كاح يقب لمتذكير دالتأنيث كاح التذكير ادلى النو االصث داال ب(<.)9

اما حجتو في القراءة ال اني لمنب صرب سبأ ،فانو جعمو اسج لمقبيما داساتدث عمااى

انو اسج لمقبيم الح بعده (في مسااكنيج) ،فارد النحااس عمياو قاا ال :دلاد كااح كماا قاااث لكااح

(فاي مساكنيا)(.):0

دالحقيق اح في م ث ىذه االسماء التي تجرر عمى القبا اث داالحيااء فقاد ذكرىاا لناا

ابد عمي النحدر دقسميا قا ال :

():4

(ىذه االسماء التي تجرر عماى القبا اث داالحيااء عماى

أضرب ،أحدىما  :اح يكدح اسما لمحي اد لالب ،داال ر  :اح يكدح اساما لمقبيما  ،دال الاث
اح يك اادح ال ال ااب عمي ااو االب ،اد الح ااي اد القبيما ا  ،دال ارب ااب  :اح يس ااتدر ذل اات ف ااي االس ااج،
فيجئ عمى دحييح دال يكدح ألحد الدجييح مزي عمى اآل ر في الك ير ،فما جاء عماى اناو

اسج لمحي قدليج ( قيب ،دقريش) دكث ما ال يقاث فياو بناد فاالح ،دأماا ماا جااء اساما لمقبيما
فنحااد تماايج ،قااالدا تماايج بااح م ارة ،قاااث ساايبديو :دساامعناىج يقدلاادح :قاايس ابن ا عاايالح ،دتماايج

صاحب ذلت ،دقالدا :ت مب ابن دا ث قاث:

نزل العدو عميك كل مكان

لوال فوارس تغمب بنة وائل

داما ما غمب اسما لمحاي اد القبيما  ،فقاد قاالدا :باىما باح أعصار ،دقاالدا :يعصار،
دباىم ا اسااج ام ارأة ،قاااث ساايبديو:دلكنو جعااث اسااج القبيم ا دتماايج أك اارىج يجعمااو اسااج القبيم ا
دماانيج مااح يجعمااو اسااج االب دامااا مااا اسااتدذ فيااو اح يكاادح اسااما لمقبيم ا داح يكاادح اسااما
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لمحااي ،فقاااث ساايبديو  :ماادد دساابأ ىمااا م ارة لمقبيمتاايح ،دم ارة لمحياايح ،دك رتيمااا س اداء ،قاااث:
(دعاادا د مااددا) أالفرقاااح ،]6;/دقاااث( :اال اح ماددا كفااردا ربيج)أىاادد ،]9;/دقاااث( :دءاتينااا
ماادد الناق ا ) أاالس اراء  ،]8</فاااذا اسااتدذ فااي ماادد اح يكاادح م ارة لمقبيم ا  ،دم ارة لمحااي دلااج

يكح يحممو عمى احد الدجييح مزيا فاي الك ارة فماح صارب فاي جمياب المداضاب كااح حسانا
دمح لج يصرب في جميب المداضب فكذلت)).
القسن الثاًً

التىجيه الٌحىي

 -5قراءة (وزلزلوا حتى يقول الرسول)[البقرة.]254/

ا تمب القراء فاي قراءة (حتاى يقادث) ،فق أرىاا مجاىااد دناافب باالرفب ،دق أرىاا الباقاادح

بالنصب(.):5

دقد ا تار اباد عبيد قراءة النصب ،دلو في ذلت حجتاح :احدىما عح اباي عمارد،

قاث( :زلزلدا) فعث ماض ،د(يقدث) فعث مستقبث فمماا ا تمفاا كااح النصاب ،دالحجا اال ارذ
حكاىا عح الكسا ي ،قاث:اذا تطادث الفعث الماضي صار بمنزل المستقبث.

():6

دقااد رد النحاااس عمااى ابااي عبيااد ق اا ال (( :امااا الحج ا االدلااى باااح زلزل ادا ماااض

ديقدث مستقبث فليء ليس فيو عم الرفاب دال النصاب ،الح حتاى لايس ماح حاردب العطاب
فااي االفعاااث دال ىااي البت ا مااح عدامااث االفعاااث ،دكااذا قاااث ال ميااث دساايبديو فااي نصاابيج مااا

بعاادىا عمااى اضاامار (اح) ،انمااا حااذفدا (اح) النيااج قااد عمم ادا اح حتااى مااح عدامااث االسااماء
ىذا معنى قدليما ،دكأح ىاذه الحجا غماط ،دانماا تاتكمج بياا فاي بااب الفااء ،دحجا الكساا ي
باح الفعث اذا تطادث صار بمنزل المستقبث كال حج  ،النو لج يذكر العم فاي النصاب دلاد

كاااح االدث مسااتقبال لكاااح السا اؤاث بحالااو))( ،):7دذكاار بعااد ذلاات مااذىب ساايبديو فااي نصااب
الفعث بعدىا مح حيتيح درفعو مح حيتيح ايضا ،اماا النصاب ،تقادث( :سارت حتاى اد مياا)

عمى اح الساير دالد دث جميعا قد مضيا أر سرت الى اح اد ميا ،دىاذه غايا دعمياو قاراءة
مح ق أر بالنصب ،دالدجاو اآل ار فاي النصاب فاي غيار اآليا (سارت حتاى اد مياا) ،أر كاي

اد مياا ،أماا الرفاب تقادث (:سارت حتاى اد مياا) ،أر سارت فاد مياا ،دقااد مضايا جميعااا ،أر
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كناات س اارت فااد مت ،دال تعمااث حت ااى ىااا ىنااا باضااار اح الح بعاادىا جم اام  ،):8( ...دالدجااو
اال اار ف ااي الرف ااب ف ااي غي اار االيا ا (س اارت حتااى اد مي ااا) عم ااى اح يك اادح الس ااير ق ااد مض ااى

دالد دث االح.

():9

ديبدد لاي اح حج النحاس في رده عمى حج ابي عبيد االدلى اقارب لمصاداب اذ
اح حتااى تجاايء عاطف ا  ،داذا جاااءت عاطف ا فانيااا تعطااب االسااج عمااى االسااج فق ااط دتكاادح

بمعن ااى الا اداد( ،)::ام ااا رده عما ااى الحجا ا ال انيا ا  -أر اح الفع ااث اذا تط ااادث ص ااار بمنزلا ا

المس ااتقبث  -فا اافيو ل اايء م ااح التحام ااث اذ ان ااو ال ينتص ااب الفع ااث بعا ااد (حت ااى) اال اذا ك اااح
مساتقبال فاااح كاااح اسااتقبالو بااالنظر الااى زمااح الااتكمج فالنصااب داجااب نحااد قدلااو تعااالى( :لااح

نباارح عميااو عاااكفيح حتااى يرجااب الينااا مدسااى) أط ااو ،]<4/داح كاااح بالنسااب الااى م اا قبميااا
اص فالدجياح ،نحاد (دزلزلدا حتى يقدث الرسدث) فاح قدليج  :انما ىد مستقبث باالنظر

الى الزلزاث ال بالنظر الى زمح قص ذلت عمينا.

(;):

 -2قراءة (وال تحسبن الذين كفروا سبقوا أنيم ال يعجزون) [االنفال.]59/

ق أر ابح عامر دحده (أنيج) بفتح االلاب دكسارىا البااقدح(< ،):دقاد اساتبعد اباد عبياد

ق اراءة ابااح عااامر ،قاااث انمااا تجاادز عمااى اح يكاادح المعنااى(دال تحساابح الااذيح كفااردا انيااج ال

يعجزدح)(.);0

دقا ااد رد النحا اااس عميا ااو قا ااا ال(( :الا ااذر ذك ا اره ابا ااد عبيا ااد ال يجا اادز عنا ااد النحا اادييح

البصرييح ،ال يجدز (حسبت زيدا انو ارج) اال بكسر(اح) ،دانما لاج يجاز الناو فاي مدضاب
المبت اادأ كم ااا تق اادث (حس اابت زي اادا اب ااده ااارج) ،دل ااد فتح اات لص ااار المعن ااى (حس اابت زي اادا
ردجااو) ،دى ااذا محاااث دفيااو ايضااا مااح البعااد انااو ال دجااو لمااا قالااو يصااح بااو معنااى اال اح

تجعث (اال) از دة ،دال دجاو لتدجياو حاذب فاي كتااب اهلل جاث دعاز الاى التطدياث ب يار حجا
يجب التسميج ليا دالقراءة جيدة عمى اح يكدح المعنى النيج ال يعجزدح))(.);4

دذك اار اب ااد عم ااي النح اادر ع ااح اب ااي عبي اادة اح (س اابقدا) معناى ااا  :ف اااتدا( ،داني ااج ال

يعجزدح) ،ال يفدتدح( ،);5داضاب ابد عمي النحدر))دم ث ما فساره ابااد عبيادة بفااتدا قدلاو:

(اج حسااب الااذيح يعمماادح السااي ات اح يساابقدنا) أالعنكباادت ،]7/دكمااا اح مااا بعااد ىااذه االيا ا
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مااح قدل ااو (س اااء مااا يحكماادح) منقطع ا مااح الجمم ا التااي قبميااا كااذلت يكاادح مااا بعااد ى ااذه،

فتكدح اح مكسدرة عمى انيا است ناب كالج ،كما كاح (ساء ما يحكمدح) كذلت(.);6

اما قراءة ابح عامر فانو جعماو متعمقاا بالجمما االدلاى ،فيكادح التقادير ال يحسابنيج

النيج ال يفدتدح ،فيج يجردح عمى كفرىج (.);7

داغب الظح اح ابا عبيد قد دىج في استبعاده لقراءة ابح عامر الح القاراءة سابعي ،
دال استبعاد فييا ،دالدليث ما الار الزم لرر اذ قاااث(( :كاث داحادة ماح المكسادرة دالمفتدحا
تعميث اال اح المكسدرة عمى طريق االست ناب دالمفتدح تعميث صريح))(.);8

 -3قراءة (والقمر قدرناه) [يس.]39/

ا تمااب القاراء فااي قاراءة (القماار) ،فقا أر نااافب دابااح ك ياار دابااد عماارد برفااب (القماار)،

دق أر الباقدح (القمر) نصبا.

();9

قاث االزىرر (:مح نصب فالمعنى  :دقدرنا القمر منازث ،دمح رفاب فعماى معناى :
();:

دآي ليج القمر قدرناه ،ديجدز اح يكدح مرفدعا عمى االبتداء د (دقدرناه) ب ار

دق ااد ا تااار اب ااد عبيااد ق اراءة النصااب ق اااث (:ال نقبمااو فعااال دبعااده فعااال م مااو قبمااو،

دبعده قدرناه)(;;) ،فارد النحاس عميو قا اال( :اىث العربي فيماا عممات عماى االب ماا قااث،
منيج الفراء قااث  :الرفاب اعجاب الاي دانماا كااح الرفاب عنادىما ادلاى الناو معطادب عماى ماا

قبمو فمعناه (دايا القمار) دالاذر قالاو ماح اح قبماو (نسامل) فقبماو ماا ىاد اقارب الياو مناو دىاد
(يجرر) ،دقبمو اللمس بالرفب ،دالذر ذكار بعده دىد (قدرناه) قد عمث في اليااء ددجاو ااح
في الرفب يكدح مرفدعا باالبتداء (<;).

دقاااث اب ااد حاااتج السجسااتاني :اح ال اارفب ادلااى الناات ل ا مت الفعااث عنااو بالضاامير

فرفعتو باالبتداء(.)<0

ديبد اح في رد النحااس لاي ا ماح التحاماث د اصا بعاد اح جادز سايبديو النصاب،

دقااث عنو انو عربي دحمماو عماى (زيادا ضاربتو)( ،)<4دذكار اباد عماي النحادر الدجاو اال ار
مح جداز نصبو دىد اح نحممو عمى(نسمل) الذر ىد بر المبتدأ عمى ماا اجاازه فاي قادليج
 :زيااد ض اربتو دعماارد اكرمتااو دعم ا ار اكرمتااو ،عمااى اح نحممااو مرةعمااى االبتااداء دما ارة عمااى
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ال باار الااذر ى ااد جمم ا مااح فعااث دفاعااث ،دىي(تجاارر) مااح قدلااو ساابحانو (داللاامس تجاارر

لمستقر ليا)أيس ،]6;/د(القمر قدرناه)أيس.)<5(]6</

 -4قراءة ((اهلل ربكم ورب آبائكم االولين))[الصافات.]26/

ا تمب القراء في قاراءة ىاذه االيا فقا أر الحساح داباح اباي اساحاة ديحياى باح د ااب

داالعمش دحمزة دالكسا ي بالنصب ،دق أر ابح ك ير دابد عمارد دعاصاج داباد اجعفار دلايب
دنافب (اهلل ربكج) رفعا كمو(.)<6

فحج ا مااح قرءىااا بالنص ااب انااو ب اادال مااح (احسااح)( ،)<7اد عطااب بياااح اح كاناات

اضاافتو التفضاايث محضا ( ،)<8دمااح قراءىااا بااالرفب فياد عمااى االساات ناب كانااو قاااث (ىااد اهلل
ربكااج)

()<9

اد يكاادح اساات نافا مبتاادأ دربكااج باره( ،)<:دحكااى عااح اال فااش انااو قاااث (اح الرفااب

ادلا ااى داحسا ااح)(;<) ،دردر عا ااح حم ا ازة انا ااو اذا دصا ااث نصا ااب داذا دقا ااب رفا ااب(<<) ،دقا اااث
االنبااارر :مااح رفااب اد نصااب ل ااج يقااب عم ااى (احسااح ال ااالقيح) عمااى جي ا التماااج الح اهلل
متاارجج ع ااح احسااح ال ااالقيح عمااى الاادجيتيح جميعااا دالمعن ااى انااو ااالقكج د ااالة مااح ق ابمكج

فيد الذر تحة لو العبادة(.)400

دلقااد ا تااار ابااد عبيااد قاراءة النصااب (دحكااى انيااا عمااى النعاات)( ،)404فاارد النحاااس

عميو قا ال (( :دىذا غمط دانما ىد البدث دال يجدز النعت ىينا النو ليس بتحمي ))(.)405
ديبدد لي اح الصداب ما ذىب اليو النحاس.
 -5قراءة (ان وعد اهلل حق والساعة ال ريب فييا) [الجاثية.]32/
ق أر حمزة (الساع )بالنصب( ،)406دقرأىا الباقدح بالرفب

()407

فق اراءة مااح قا ا ار بالنصااب عطفااو عمااى قدلااو (اح دعااد اهلل حااة داح الساااع )(،)408

دمدضااب قدلااو (ال ريااب فييااا) رفااب بانااو فااي مدضااب باار (اح) ،دقااد عاااد الااذكر الااى االسااج

مكانو قااث  :دالساع حة ،النو قدلو (ال ريب فييا)في معنى (الحة)(.)409
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العدد ():

دمااح قا أر الرفااب فااي (الساااع ) مااح دجياايح احاادىما :اح تقطعااو مااح االدث ،فتعطفااو
جم اام  ،داآل اار اح يكاادح المعطاادب محم ادال عمااى مدضااب اح دمااا عمماات فيااو ،دمدضااعيا

الرفب (.)40:

دقااد ذكاار ابااد عمااي النحاادر ق ادال الب ااي الحسااح قاااث فيااو( :الرفااب اجاادد فااي المعنااى

دفي كاالج العرب داك ار اذا جااء بعاد بار اح اساج معطادب اد صاف اح يرفاب)(; ،)40دقااث
اد عمااي النحاادر :ديقاادر مااا ذىااب اليااو ابااد الحسااح قدلااو (اح االرض هلل يدر يااا مااح يلاااء

مح عباده دالعاقاب لممتقيح) أاالعراب ،];;/دالعاقب لج تق أر فيما عممت اال مرفدع (<.)40

دزعج ابد عبيد انو يمزج مح ق أر بالرفب قدلاو (السااع ال رياب فيياا) اح يقا أر (دكتبناا

عمييج فييا اح النفس بالنفس دالعيح بالعيح)

()440

أالما دة.] 78/

ديبااد اح ابااا عبيااد قااد استلاايد ليااذه القاراءة بالحااديث المااردر عااح النبااي (صاامى اهلل

عميو دسمج) انو ق أر (دالعيح بالعيح) ،كما ذكر اح م مو (دالبحر يمده)()444ألقماح.] 5:/

ف اارد النح اااس عميا ااو ق ااا ال (( :دف ااي ىا ااذا طع ااح عم ااى جماعا ا الحجا ا م اانيج ن ااافب

دعاصج قرآ (دالساع ال ريب فيياا) ،دقارآ(دالعيح باالعيح)بالنصاب ،كاذا ماا بعاده دفياو طعاح
عمااى عبااداهلل بااح ك ياار ،دابااي عماارد بااح العااالء ،دابااي جعفاار القااارر ،دعبااداهلل بااح عااامر،

النيااج قاارؤدا (دالساااع ال ريااب فييااا) ،د قاارؤدا (العاايح بااالعيح) بالنصااب ،دكااذا مااا بعااده اال

(دالجردح قصاص)(.)445

دقاد ذكار النحاااس اح الحاديث المااردر عاح النبااي (صامى اهلل عميااو دسامج) مطعاادح

في اسناده ،دما ذكره ابااد عبياد فااي قدلاو اح م ماو (دالبحار يماده) ،رد النحااس عمياو قا ااال:
((التلاابيو بينيمااا بعيااد الح (دالعاايح بااالعيح) ال يجاادز اح يكاادح فااي مدضااب الحاااث ...دى ااد
م ااالب لااو الح البحاار أدلااى االلااياء بااو عنااد النحاادييح اح يكاادح فااي مدضااب الحاااث دابعااد

االلياء في (الساع ال ريب فييا) اح يكدح في مدضب الحاث))(.)446
اخلامتة

دف ااي تا ا اج البح ااث ارج ااد اح اك اادح ق ااد دفق اات ف ااي ابا اراز ص اادرة داض ااح لمدق ااب
النحااس مااح تدجييااات ابااي عبيااد النحديا دالم ديا لمقاراءات القرآنيا  ،ديباادد لااي اح النحاااس
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قااد تحامااث عمااى ابااي عبيااد فااي الك ياار مااح تدجيياتااو ،كمااا يمكااح القاادث اح كتاااب الق اراءات
البي عبيد كاح مح المصادر االساسي التي ات ذىا النحاس فاي بيااح القاراءات القرآنيا فاي

كتابو اعراب القرآح.

دأ ي ا ار اقتاارح اح تكاادح ىنااات د ارس ا مستفيض ا باايح ابااي عبيااد دالنحاااس ،د ارس ا
ل ديا نحديا تلاامث رددد النحاااس دمدافقاتااو لااو ،أد جمااب الراء ابااي عبيااد فااي الم ا دالنحااد
دالقا اراءات ،تجم ااب م ااح كت ااب النح اااس ،دكت اااب االيض اااح ف ااي القا اراءات لالن اادرابي دكت ااب
القراءات اال رذ.

 -4معجج مقاييس الم

دمح اهلل التدفية

اهلىاهش

:احمد بح فارس 6;9./5

 -5الصحاح لمجدىرر7:6./5:

 -6ليس مح السيث تحديد اسباب ال الب ،دذلت لصعدب حصارىا دا اتالب البااح يح فاي
تقييميااا ،دالق اراءات القرآني ا داح لااج تكااح سااببا مبال ا ار مااح اسااباب ال ااالب النحاادر باايح
النحاة اال انيا كانت مح الردافد الميم التي غذت ال الفاات النحديا دعاززت دجياات
نظر النحدييح في احتجاجاتيج فيماا ذىبادا الياو ماح آراء فاي ا تالفااتيج النحديا  ،لمزياد

مااح االطااالع ينظاار :الاادرس النجاادر فااي ب ااداد ،مياادر الم زدمااي ،48-< ،دنلااأت
ال الب في النحد :مصطفى السقا406.-<4 ،
 -7ينظر طبقات فحدث اللعراء :البح سالج 4<.:
 -8مدرس الكدف :ميدر الم زدمي 66:.:
 -9معاني القرآح :لمفراء585./4 :

 -:ينظاار فااي ال اارد :اع اراب الق ارآح لمنح اااس ،794/6 :دقااد رد النحاااس عم ااى ابااي عبي ااد،
ينظر في القراءة :معاني القراءات القرآني لالزىرر7<8.:

;9

مجم جامع تكريت لمعمدج اإلنساني
المجمد ()47

العدد ():

آب ()500:

; -ابد منصدر الجداليقي دا اره في الم  :عبد المنعج التكريتي ،654:لاج يقتصار ال االب
عمااى ىاااتيح المدرسااتيح بااث كاناات ىنااات الفااات فردي ا باايح عمماااء المدرس ا الداحاادة

ام اث ماا ساطره سايبديو فاي كتاباو ماح رددده عماى لاي و ال مياث(.ينظر  :الكتااب/4 ،
694.
< -ينظاار ف ااي ترجمتااو:طبقات النح اادييح دالم اادييح << ،4تاااريل ب ا اداد  ،407/45دنزىا ا
االلب اااء  ،469انب اااه ال اارداة  ،45/6ددفي ااات االعي اااح .90/7دل ااذرات ال ااذىب،87/5:
دغاي النياي 4;/5

 -40حققو الدكتدر عبد المجيد قطامش بعنداح (كتاب االم اث) بدملة سن  4<;0ج.
 -44نلره محمد عبد المعيد اح باليند سن 4<97ج.

 -45حققااو الاادكتدر رمضاااح عبااد الت اداب دنلاار الجاازء االدث منااو بالقاااىرة ساان <;<4ج،
كماحققو صفداح عدناح داددر دطبب في بيردت سن 5008ج.
 -46حققو محماد تجااني جادىرر دنااث فياو رساال الماجساتير فاي كميا اللاريع دالد ارساات
االسالمي بمك المكرم سن 46<6خ.-

 -47نلره فؤاد سزكيح سن 4<;8ج في تركيا.

 -48تاااريل ب ااداد ،708/45دانباااه الاارداة  .48/6دنقااث االناادرابي احمااد بااح ابااي عماار فااي
كتاب ااو االيض اااح ف ااي القا اراءات دى ااد كت اااب م ط اادط ردايم اات اب ااي عبي ااد لمقا اراءات ف ااي

م تمب االمصار ،لمزيد مح االطالع ينظر (جيدد ابي عبيد الم دي .)<4:

 -49ينظر في ا ر الكتاب فيمح جاء بعده (جيدد ابي عبيد الم دي .)40;-40:
 -4:ينظاار ترجمتااو فااي طبقااات النحاادييح الم اادييح < ،56دانباااه الاارداة  ،404/4دلااذرات
الذىب  ،679/5دابد جعفر النحاس 8<.-48

; -4ابد جعفر النحاس 48.:
< -4البم

في تاريل أ م الم

 :لمفيردز آبادر65.:

 -50أحصى الدكتدر احمد طاب العمر ليدخ ابي جعفر النحاس مح كتاب التاراجج دماح
متدح كتبو فكاح عددىج اك ر مح ستيح لي ا (ينظر ابد جعفر النحاس.)5;-56 :

 -54ينظر في مؤلفاتو (ابد جعفر النحاس.)70-64:
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 -55حققااو الاادكتدر زىياار غااازر ازىااد ،طبااب مرتاااح االدلااى طبع ا االدقاااب العراقيا ب ال ا
اجزاء سن 4<::ج ،دال اني طبع بيردت ب مس اجزاء سن 4<;8ج ،كما حققاو عباد
الما اانعج ميا ااث اب ا اراىيج سا اان  .5004دقا ااد درس الا اادكتدر احما ااد طا اااب ما اانيج الكتا اااب
داالسااس التااي اتبعيااا النحاااس فااي بنا ااو ذلاات الكتاااب ،ينظاار ابااد جعفاار النحاااس -<9
444.
 -56دىد في النحد حققو الدكتدر كدركيس عداد دنلره المجماب العمماي الع ارقاي فاي مجما
المجمب سن 4<98ج.

 -57حققو الدكتدر احمد طاب دطبب في حمب سن 4<:7ج.
 -58حققو الدكتدر احمد طاب دطبب في مطبع د ازرة االدقاب سن ;4<:ج.
 -59ينظر :اعراب القرآح :;4/5د  967د848
 -5:المصدر نفسو848./5:
; -5نفسو4<;./5:

< -5ينظاار عمااى ساابيث الم اااث ال الحصاار اع اراب الف ارآح،958 ،89< ،849 ،597/4 ،
;،;6/6 ،:98 ،:54 ،864 ،849 ،5<0 ،55: ،47: ،459/5 ، 9;9 ،99
7<9. ،668 ،470 ،449

.484 ،9/6 ،800 ،649 ،606 ،4;7 ،498/5 ،5<7/4 -60

 -64ينظر 668. ،586/6 ،849 ،5<8 ،449 ،<:/5 ،9;6 ،5;0 ،588/4:
 -65ينظ اار الص اافح

 5م ااح ى ااذا البح ااث دينظ اار اعا اراب القا ارآح،87/5 ،99; ،849/4

;<.4

 -66الحج ا ا  ،775/4:دق ا ا أر بيا ااا يعقا اادب دابا ااد جعفا اار يزيا ااد با ااح القعقا اااع ،ينظا اار معا اااني
القراءات < ،55داعراب القرآح 597./4

 -67أر ل ير الزدجيح.

 -68اعراب القرآح597./4:
 -69ينظر في القراءة  :معاني القرآح :لمفراء.478/4:
 -6:اعراب القرآح597./4 :

:0

مجم جامع تكريت لمعمدج اإلنساني
المجمد ()47

العدد ():

آب ()500:

; -6طعااح فااي ىااذه الق اراءة الف اراء قااا ال :دامااا مااا ق ا أر بااو حم ازة (اال اح ي افااا) فانااو اعتباار
قا اراءة عب ااد اهلل الت ااي ردي اات ل ااو (اال اح ي ااافدا) ق اااث دل ااج يص ااب حما ازة داهلل اعم ااج الح

ال اادب انمااا دقااب عمااى اح دحاادىا اذقاااث (اال اح ت ااافدا اح ال تقيمادا) ،دحمازة فااد ادقااب
ال دب عمى الرجث دالمرأة دعمى (أح)أال ترذ اح اسميا في ال دب مرفدع بماا لاج يساج
فاعمو )...ينظر :معاني القرآح  ،47:-479/4:دمعاني القراءت:9.:
< -6البحر المحيط 4<;./5 :
 -70قاث ابد عمي النحدر :فاح قاث قا اث :لاد كااح ي افاا كماا قا أر لكااح ينب اي اح يكادح :
فاح يفا ،قيث ال يمزمو السؤاث لماح الفاو فاي قراءتاو ،النياج قارؤدا (اال اح ي افاا) دلاج
يقدلدا فاح افا فيذا ال يمزماو لياؤالء ،دلايس يمازج الجمياب ىاذا الساؤاث ألماريح :احادىما

اح يكدح انصرب مح ال ياب الاى ال طااب كماا قااث (الحماد هلل) اج قااث (ااياات نعباد)،
دقا اااث (دما ااا آتيا ااتج ما ااح زكا اااة تريا ااددح دجا ااو اهلل فاؤل ا اات ىا ااج المضا ااعفدح) أالا ااردج]6</
دى ااذالنحد ك ي اار ف ااي التنزي ااث دغي اار داال اار اح يك اادح ال ط اااب ف ااي قدل ااو تع ااالى (ف اااح
فتج) مصردفا الى الدالة دالفقياء الذيح يقدمدح بامدر الكاف دجاز اح يكادح ال طااب

لك ارة فاايمح جعمااو انصارافا مااح ال يبا اث ال طاااب الح ضاامير اال ناايح مااح ي افااا لاايس
يا اراد ب ااو م صدص اااح انم ااا يا اراد ب ااو اح ك ااث م ااح ك اااح ى ااذا ل ااانو في ااذا حكم ااو) الحجا ا

775./4:

 -74الصفار ىد ابد جعفر النحاس.
 -75البحر المجيط.4<;/5:
 -76الحجا  ،4;/5:دىااي قاراءة ابااح عباااس دابااح مسااعدد.ينظاار البحاار المحاايط،597/5:
داع ارب القرآح ،65:/4:دالفتح القدير 748./4:

 -77اعراب القرآح65:./4:
-78المصدر نفسو65:/4:
-79الحج 4;./5:
 -7:البحر المحيط597./5:
;-7الفتح القدير748./4:

:4
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<-7الكلاب4:0./6:
-80الفتح القدير748./4:

 -84ينظا اار :معا اااني الق ا ارآح داع ارب ا ااو لمزجا اااج ،585/6:دمعا اااتي الق ا اراءات ،5:7:حجاا ا
القراءات،75;:
 -85ينظر:اعراب القراح607./5:
:86المصدر نفسو608./5:
-87البحر المحيط ،4<;/9:المحرر الدجيز86<./6:
-88الحج  ،400:دينظر حج القراءات75;.:

-89معاني القرآح لمفراء ،48;/5:دينظر معاني القراءات5:7.:

-8:الحج  ،469:داعراب القراءات السبب تابح الديو745./4:
;-8المحرر الدجيز86<./6:
< -8ينظر:اعاراب القارآح ،60;/ 5 :دجاامب البيااح  ،940دمعااني القاراءات; ،5:دحجا
ابح الديو ; ،46دالتذكرة<67

-90اعراب القرآح60;./5:

-94معاني القرآح داعرابو588./ 6 :
-95حج الفارسي.40:/6 :

 -96الحج ; ،46داعراب القراءات السبب .755-754/5
-97جامب البياح940.:
-98زعاج الفاراء اح الرؤاساي سااأث اباا عماارد باح العااالء رحماو اهلل عااح سابأ ،فقاااث مااا أدرر
مااا ىااد ،دتأديااث الف اراء عمااى ابااي عماارد انااو منعااو مااح الصاارب النااو مجياادث دانااو لااج

يعرب الليء لج ينصرب.

-99ينظر:مع ا ا اااني الفا ا ا اراءات  ،687داعا ا ا اراب القا ا ا ارآح ،996/5 ،849-847/5دالحجا ا ا ا
 ،566/6دالمحرر الدجيز ،746/7دالبحر المحيط59<./:
-9:اعراب القرآح 849./5

:5

مجم جامع تكريت لمعمدج اإلنساني
المجمد ()47

العدد ():

آب ()500:

;-9قاااث ابااد اسااحاة:داما الااذيح قااالدا اح (سبأ)اسااج رجااث ف مااط الح سبأاسااج مدين ا  ،تعاارب
بمااأرب مااح الاايمح دبينيااا دباايح صاانعاء مساايرة ال ا اياااج .ينظاار معاااني القارآح داع اربااو

لمزجاج  ،4;:/7معاني القراءات 687.

<-9اع اراب الق ارآح  ،84:-849/5:دينظاار فااي كااالج ساايبديو الكتاااب  ،5;-58/5دفااي
ح ا ا ااديث رس ا ا اادث اهلل ص ا ا اامى اهلل عمي ا ا ااو دس ا ا اامج ص ا ا ااحيح الترم ا ا ااذر  ،4</45دمع ا ا اااني
القراءات688.:
-:0اعراب القرآح996./5:

-:4الحج ا  ،70:-709/5:دقاث:دكااذلت اح صاارب فااي مدضااب دلااج يصاارب فااي مدضااب
آ اار ،اال انااو ال ينب ااي اح ي اارج عمااا ق ارأت بااو الق اراء الح القاارءة ساان فااال ينب ااي اح
تحمث عمى ما تجدزه العربي حتى ينضج الى اال ر مح قراءة القراء.

-:5معاااني القاراءات  ،:8دالحجا ; ،75داعاراب القارآح ،588/4دالفااتح القاادير ،5;7/4
دق أر

االعماش (دزلزلادا ديقادث الرساادث) باالداد بادث حتااى ،دفاي مصاحب ابااح مساعدد (دزلزلادا ااج
زلزلدا ديقدث الرسدث) ينظر :المحرر الدجيز 5;;./4

 -:6اعراب القرآح 588./4:
 -:7المصدر نفسو 588/4

 -:8رجح النحاس ىذه القراءة دقاث  :ىي ابيح داصاح معناى ...الح القادث انماا كااح عاح
الزلزلا غياار منقطااب منيااا ،دالنصااب عمااى ال ايا لاايس فيااو ىااذا المعنااى .اعاراب الق ارآح
588/4

 -:9المصدر نفسو 588/4
 -::ينظر :مدسدع النحد دالصرب داالعراب 676.
; -:ينظر م ني المبيب 580./4

< -:ينظر:الحج ا ا  ،609/5:معنا ااي الق ا اراءات ،504:داع ا اراب الق ا ارآح  ،9;6/4:دالبحا اار
المحيط ،808/7:دالفتح القدير670./5:

 -;0اعراب القرآح9;6./4:

:6
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-;4المصدر نفسو9;6./4:
-;5الحج  ،609/5:دذكر ابد حياح في تفسير (ال تحسبنيج فاا تيح الناو ال يعجازدح) أر
ال يق ااب من اات حس ااباح لف اادتيج الني ااج ال يعج اازدح أر ال يفدت اادح .ينظ اار البح اار المح اايط

808./7:
- ;6الحج 609./5:
-;7المصدر نفسو60:.-609/5:
 -;8الكلاب70;./40:

 -;9ينظر :معاني القراءات ،704:داعراب القارآح ،:54/5:دالكلامب ،;<8/56:دالبحار
المحيط ،655/::دالفتح القدير68:./7:

-;:معاني القراءات704.:

;;-اعراب القرآح:54./5:
<;-المصدر نفسو:54./5:
-<0الفتح القدير68:./7:

-<4الحج 60:./6:

-<5المصدر نفسو60:/5:
 -<6اعا اراب القا ارآح :دينظ اار :الحجا ا  ،654/6:دمع اااني القا اراءات ،744:دالبح اار المح اايط
 ،68</::دالفتح القدير6<8./7:

 -<7ينظر :الحج  ،654/6:دمعاني القراءات ،744:دالكلاب<46./56:
-<8ينظر البحر المحيط ،68</::دالفتح القدير6<8./7:
-<9معاني القراءات ،744:دالحج 654./6:
-<:البحر المحيط68<./::
;<-الفتح القدير6<8./7:

<< -البحر المحيط  ،68</::دالكلاب<46./56:
 -400الفتح القدير6<8./7:

-404اعراب القرآح ،:98/5:دالفتح القدير6<8./7:

:7

مجم جامع تكريت لمعمدج اإلنساني
المجمد ()47

العدد ():

آب ()500:

-405اعراب القرآح:98./5:
 -406الحجا  ،6<8/6:دمعاااني القاراءات  ،779دىااي مرديا عااح االعمااش دابااي عماارد
دعيسى دابي حيدة ،ينظر :البحر المحيط ;84./

-407الحج  ،6<8/6:دمعاني القراءات 779.
 -408معاني القراءات  ،779داعراب القرآح 470./6 :
 -409الحج 6<9./6:
 -40:ينظر :الحج  ،6<8/6دالبحر المحيط ;84./
; -40الحج 6<8./6:

< -40المصدر نفسو6<8./6 :
 -440اعراب القرآح 470./6

-444المصر نفسو 470./6
 -445نفسو .470/6
 -446نفسو 470/6

قائوة املصادر

 -4اب ااد جعف اار النحاس:احم ااد ط اااب العم اار ،سمس اام نداب اار الفك اار العرب ااي ،د ازرة ال قافا ا
داالعالج دار اللؤدح ال قافي -ب داد -ط4<;; ،4ج.

-5ابا ااد منصا اادر الج ا اداليقي دا ا اااره فا ااي الم ا ا :عبا ااد الما اانعج احما ااد التكريتا ااي ،دار الرسا ااال
لمطباع  ،ب داد < 4<:ج
 -6اعراب القراءات السبب دعمميا :البح الديو ،تحقية عبد الرحمح باح ساميماح الع يمايح،
النالر مكتب ال انجي بالقاىرة ،ط4سن 4<<5ج.

-7اعا اراب القا ارآح :الب ااي جعف اار النح اااس ،دض ااب حدال اايو دعم ااة عمي ااو عب ااد الم اانعج مي ااث
اب اراىيج ،منلاادرات محمااد عمااي بيضاادح ،دار الكتااب العممي ا بيااردت لبناااح ،ط 4ساان
5004ج.
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-8االم اث:البي عبيد القاسج باح ساالج ،تحقياة عباد المجياد قطاامش ،دار الماأمدح لمتاراث،
دملة ،بيردت ،ط 4<;0 ،4ج.

-9انب اااه ال اارداة عم ااى انب اااه النحاة:جم اااث ال ااديح اب ااي الحس ااح القفط ااي ،تحقي ااة اب ااد الفض ااث
ابراىيج ،مطبع دار الكتب المصري  ،القاىرة ط 4<88 ،4ج.
-:االيضاح في القراءات :البي عبد اهلل احمد باح اباي عمارد االنادرابي (م طادط) ،مكتبا
جامع استانبدث رقج( ،)4680مصدرة معيد الم طدطات العربي بالقاىرة.
;-البحاار المحيط:البااي حياااح االندلسااي ،تحقيااة عبااد الاارزاة المياادر ،دار احياااء الت اراث
العربي -بيردت لبناح ط 5سن 4<<4ج.

<-البم ا ا ف ااي ت اااريل أ ما ا الم ا ا :لمفيردزآب ااادر ،تحقي ااة محم ااد المص اارر ،مطبعا ا جامعا ا
دملة4<:5 ،ج.

-40تاريل ب داد:لم طيب الب دادر النالر دار الكتاب العربي بيردت  -لبناح.
-44التااذكرة فااي القراءات:البااي الحسااح طاااىر بااح عبااد الماانعج بااح غمياادح ،تحقيااة سااعيد

صالح زعيم  ،منلادرات محماد عماي بيضادح ،دار الكتاب العمميا  ،بياردت لبنااح ،ط4

سن 5004ج.

-45التفاح :ابد جعفر النحاس ،تحقية كدركيس عداد ،مجم المجمب العممي العراقي
-46جاامب البيااح فااي القاراءات السابب الملاايدرة:البي عمارد الاداني ،تحقيااة محماد صااددة

الج از ا اارر ،منل ا اادرات محم ا ااد عم ا ااي بيض ا اادح ،دار الكت ا ااب العمميا ا ا  ،بي ا ااردت لبنا ا ااح،

ط4سن 5008ج.
- 47جياادد ابااي عبيااد الم دي ا :فاضااث عبااد احمااد (رسااال ماجسااتير) قسااج الم ا العربي ا -
كمي التربي جامع تكريت5000. ،

-48الحج فاي عماث القاراءات السابب :اباد عماي الحساح باح احماد الفارساي ،دضاب حدالايو
دعم ااة عمي ااو كام ااث مص ااطفى الين اادادر ،منل اادرات محم ااد عم ااي بيض اادح ،دار الكت ااب

العممي  ،بيردت لبناح ،ط4سن 5004ج.
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-49الحجا فااي القاراءات الساابب :البااح الديااو ،تحقيااة احمااد مزيااد المزياادر ،قاادج لااو لحمااد
حجااازر منلاادرات محمااد عمااي بيضاادح ،دار الكتااب العممي ا بيااردت ،لبناااح ،ط4ساان

<<<4ج.

-4:حج القراءات :البي زرعا عباد الارحمح باح زنجما  ،تحقياة ساعيد االف ااني ،مؤسسا
الرسال  ،بيردت لبناح ،ط8سن 5004ج.
;-4الدرس النحدر في ب داد:ميدر الم زدمي ،ب داد4<:8 ،ج.
< -4سنح الترمذر :محمد بح عيسى الترمذر ،المكتب السمفي بالمدين .

- 50لاذرات الااذىب فااي ا باار مااح ذىااب:البح العماااد الحنبماي ،المكتبا التجاريا لمطباعا
دالنلر دالتدزيب ،بيردت لبناح.

-54لرح ابيات سيبديو:البي جعفار النحااس ،تحقياة احماد طااب العمار ،مطاابب المكتبا
العربي  ،حمب ط4<:7 ،4ج.
-55الصحاح تاج الم

دصحاح العربي  ،لمجدىرر ،تحقية احمد عباد ال فادر عطاار ،دار

الكتاب العربي ،بمصر.

-56طبقااات فحاادث اللااعراء :البااح سااالج الجمحااي ،تحقيااة محماادد محمااد لاااكر ،مطبع ا
المدني ،القاىرة4<:7 ،ج.

-57طبقا ااات النحا اادييح دالم ا اادييح:البي بكا اار الزبيا اادر ،تحقيا ااة ابا ااد الفضا ااث اب ا اراىيج  ،دار
المعارب بمصر 4<:6ج.

 -58غاي النياي في طبقات القراء :للامس الاديح اباي ال يار باح الجازرر ،عناي بنلاره:ج
برجستراسر ،مكتب ال انجي بمصر 4<66ج.

 -59غريا ااب الحا ااديث :البا ااي عبيا ااد القاسا ااج با ااح سا ااالج ،تحقيا ااة محما ااد عبا ااد الميا ااد ا اااح،
مطبدعات دار المعارب الع ماني  ،حيدر آباد الدكح ،اليند ط4<99 4ج.

-5:ال ري ااب المص اانب:البي عبي ااد القاس ااج ب ااح س ااالج ،تحقي ااة ص اافداح ع اادناح داددر ،دار
الفيحاء ،دملة ط4سن 5008ج.
; -5الفااتح القاادير :لمحمااد ب ااح عمااي اللاادكاني ،تحقيااة عب ااد الاارحمح عمي ارة ،دار الدف اااء
لمطباع دالنلر دالتدزيب ،ط4<<7 4ج.
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فاضث عبد احمد

< -5القط ااب داال تن اااب:البي جعف اار النح اااس ،تحقي ااة احم ااد ط اااب العم اار ،طبعا ا د ازرة
االدقاب ،ب داد 4<:;.

-60الكتاب :سيبديو ،تحقية عبد السالج ىاردح ،القاىرة 4<::ج.
 -64الكلااب عااح حقااا ة التنزيااث دعياادح االقادياث فااي دجااده التأديااث:البي القاسااج جااار اهلل
الزم لرر ،اعتنى بو د رج احادي و ،ميث ماأمدح لايما ،دار المعرفا  ،بياردت لبنااح،
ط 4سن 5005ج.
 -65المحرر الدجيزفي تفسير الكتاب العزيز :البي محمد عبد الحسايح باح عطيا  ،تحقياة

عبااد السااالج عبااد اللااافي محمااد ،منلاادرات محمااد عمااي بيضاادح ،دار الكتاااب العممي ا ،

بيردت لبناح ط 4سن 5004ج.

 -66مدرس الكدف دمنيجيا في دراس الم

دالنحد :ميدر الم زدمي ،مطبعا مصاطفى

البابي الحمبي ،مصر القاىرة ،ط4<8; 5ج.
 -67معاني القراءات :ابد منصدر محماد االزىارر ،تحقياة احماد فرياد المزيادر ،منلادرات
محمد عمي بيضدح ،دار الكتب العممي  ،بيردت لبناح ط4<<< 4ج.

-68معااني القارآح :البااي زكرياا يحيااى بااح زيااد الفاراء ،تحقيااة احماد يدسااب نجاااتي ،محمااد
عمي النجار ،دار السردر.

-69معجاج مقاااييس الم ا :احمااد بااح فااارس ،تحقياة عبااد السااالج ىاااردح ،مطبعا مصااطفى
البابي الحمبي دادالده ،مصر ط4<:4 5ج.

-6:م ناي المبياب عاح كتاب االعارياب:البح ىلاااج االنصاارر ،قادج لاو حساح حماد ،الاارب
عميااو اميااث بااديب يعقاادب ،منلاادرات محمااد عمااي بيضاادح ،دار الكتااب العممي ا بيااردت

لبناح ،ط4<<; 4ج

; -6مدسدع النحد دالصرب داالعراب :اميث بديب يعقدب ،النالر استقالث ،طيراح.

<-6نزى ا االلباااء فااي طبقااات االدباااء :البااي البركااات االنبااارر ،تحقيااة محمااد ابااد الفضااث
ابراىيج ،دار النيض مصر لمطباع دالنلر ،الفجال مطبع المدني ،القاىرة.
 -70نلااأة ال ااالب فااي النح ااد باايح البص ارييح دالكاادفييح :مص ااطفى السااقا ،مجم ا مجمااب
الم

العربي  ،المجمد العالر ;4<8ج.
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 -74دفيات االعياح دانباء ابناء الزماح :البي العبااس باح مكااح ،تحقياة احسااح عبااس،
دار صادر بيردت 4<::ج.
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