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 محمد فرج أبوستةأ .                     
 كمية الدراسات اإلسالمية سبياــ  الجامعة األسمرية

 

يتناول ىذا البحث اعتراضات أبي جعفر الّنحاس في كتابو:   
)إعراب القرآن( عمى نحاة البصرة من الطبقات األولى في توجيياتيم لبعض 

بصري المذىب؛ فإّن ىذا لم  آيات الذكر الحكيم، ومع أّن أبا جعفر الّنحاس
يمنعو من االعتراض عمى أعالم ىذا المذىب ومناقشة آرائيم، فالكتاب 

المذىبين البصري، والكوفي، إاّل مميء باالعتراضات عمى كثير من نحاة 
ّننا سنكتفي بذكر اعتراضاتو عمى كل من: الخميل بن أحمد، وسيبويو، أ

عترض عمييم ااقي النحاة الذين التطرق لذكر ب أماًل في واألخفش األوسط،
 في بحوث أخرى.

  :التعريف بابن النحاس 
 .اسمو وكنيتو ولقبو ونشأتو

 سماعيل بن يونس المرادي النحاسىو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إ
 .(1)النحوي، وعرف بابن النحاس وعرف بالصف ار المصري

                                                 
نزىة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات األنباري: ت: إبراىيم السامرائي، مكتبة   ينظر: (1)

سعد  ، والبمغة في تراجم أئمة المغة لمفيروز آبادي، دار217 :1985 2المنار، األردن، ط:
 .329م: 2000، 1الدين لمطباعة والنشر، ط: 
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 :تومولده ونشأ
مو األولى في النحو، ولد في مصر، ونشأ فييا، وترعرع، وتمقى عمو 
صحاب المبرد، وعن أوَكَتَب الحديث فييا، ثم خرج إلى بغداد فأخذ عن 

األخفش األصغر عمي بن سميمان، ونفطويو، والزجاج، وغيرىم من أئمة 
 .(1)النحو

 وفـاتـو:
توفي بمصر يوم السبت لخمس َخَمْوَن من ذي الحجة سنة ثمان 

 .(2)بع وثالثينوثالثين وثالثمائة ىجرية، وقيل: سنة س
  :مذىبو النحوي

نشأ أبو جعفر النحاس بمصر، ثم ارتحل إلى بغداد، فأخذ عن 
عممائيا، وليذا نجد ثقافتو الواسعة قد مكنتو من الجمع بين المذىبين 
الّنحوي ْين البصري والكوفي مع أن  أبا جعفر تظير عميو النزعة البصرية في 

ن ألفاظ ما أننا نجد عنده كثيرًا مكثير من المواطن واألصول النحوية، ك
بمضارعتو االسم،  مثال تعميميم لرفع المضارعأالبصريين ومصطمحاتيم من 

، ومع عندىم (إن  )س بيا، ألنيا مضارعة لـ النافية لمجن (ال)ونصب اسم 
                                                 

 ، دارالمعارف:2، ط: محمد أبو الفضل، ت: مزبيديل طبقات النحويين والمغويينانظر:  (1)
نباه الرواة عمى أنباه النحاةو  1/220 عربي دار الفكر الالقفطي،  جمال الدين أبو الحسن ا 

  .1/136 م:1982، 2ط: ،القاىرة
 :3وت، ط ، بير : البن خمكان، ت: إحسان عباس، الناشر: دار صادروفيات األعيان  (2)

1/99 . 
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 وآخر، ومذىبىذا نراه يحكي كل قول وقع لو دون َتْمييٍز بين عالم 
 . (1)يراه البصريون دائماومذىب، وال يتقيد باختيار ما 

 :االعتراض في المغة

 كثيرة أىميا:  المُّغوية بمعانٍ  المعاجم في االعتراض لفظ ورد لقد
 .(2)أّنو يرجع إلى العرض الذي يخالف الطولــ 
ّن الطريَق إذا اْعَتَرَض فيو ِبناٌء، أو غيُره أ"الَمْنُع، واألصُل فيو  ِتراُض:واالعْ ــ 

  .(3)من ُسموِكو"َمَنَع الساِبَمَة 
اعترض "أّنو يأتي بمعنى َحاَل، ويأتي بمعنى عدم االستقامة، فيقال: ــ 

الشيء دون الشيء، أي: حال دونو، واعترض الفرس في َرَسِنو لم يستقم 
لقائده، واعترضت البعير ركبتو وىو صعب ... واعترضت الشير إذا ابتدأتو 

 يشتمو ويؤذيو. (4)يو"وقع ف ير أولو، واعترض فالن فالنًا أي:من غ
اني مادة )عرض( تدور ويتبين مما ذكره أصحاب معاجم المغة أن مع

 والحيمولة وعدم االستقامة. حول المنع
                                                 

، ومعجم األدباء لياقوت 1/208م: 2002، 15يين، ط:عالم لمزركمي، دار العمم لممالاأل (1)
وبغية  224: 4م: 1993، 1الحموي، ت إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط:

 .  1/362الوعاة لمسيوطي، ت: محمد أبو الفضل، المكتبة العصرية لبنان: 
م 1999  :بيروت الجبل دار ىارون، عبدالسالم:ت فارس، البن ،المغة مقاييس معجم (2)

269/4: 
 .4/833بيروت:  لمفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة ،القاموس المحيط (3)
 العمم دار. عطار الغفور عبد أحمد ت: العربية لمجوىري، وصحاح المغة تاج الصحاح (4)

 .3/1084 م:1990 ،4ط: بيروت لمماليين
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 االعتراض اصطالحًا:
لم أجد من عّرف ىذا المصطمح أو تكّمم عن المقصود بو عند النحاة 

عقبوا مع أّن كثيًرا من النحاة ت -فيما اطمعت عميو من كتبيم -القدامى
العمماء السابقين، واعترضوا عمييم  في كثيٍر من المسائل النحوية، وصنفوا 
في ىذا االعتراض كتبا تبين ما وقعوا فيو من خطأ، أو ما خالف مذىبيم، 

، ووضعوا ليا حدا، بوصفيا صيغًة أنيم اىتموا بالجممة االعتراضية غير
عض التعريفات يجوز الفصل بيا بين متالزمات الجممة، ولكّننا نجد ب

الحديثة لو، فُعرٍّفو ناصر آل قميشان بأنو: "عمٌل عمميٌّ رصيٌن يقوم عمى 
مقابمة األدلة والحجج، وال ييدف إلى التتبع المقصود لألخطاء، والَيَنات، بل 

وُعّرف أيًضا بأنو رد  (1)ييدف إلى بيان المعنى والحقيقة عمى وجو الصواب"
أو ىو حجة  ،(2)بعدم االستقامة لعمة ماالحكم النحوي أو منعو، أو وصفو 

 .(3)أو دليل يراد بو بيان خطأ أو قصور مذىب أو رأي ما
 :العتراض في النحو العربي وأسبابومراحل ظيور ا

عمماء المدرسة  -أحياناً  -نشأ االعتراض من اختالف العمماء، فنجد
اَلء، تناظر أبي عمرو بن اْلعَ الواحدة يختمفون مع بعضيم بعًضا، من ذلك 

                                                 
 .9ينظر: اجتيادات ابن مالك واعتراضاتو عمى العمماء العرب، ابن الريف البار، ص (1)
 عمي محمد حّسان(. ماجستير رسالة) الكافية شرح في النحاة عمى الرضي اعتراضات: انظر (2)

 .29ص م،2011 نوقشت غزة، اإلسالمية الجامعة تايو،
، )رسالة ماجستير( غريب بن ياسين، جامعة أم ات األزىري النحوية عمى ابن ىشاماعتراض (3)

 .25ىـ. ص 1427القرى السعودية، 
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اعتراضات المبرد عمى سيبويو، أو ما  وعبد ا بن أبي ِإْسَحاق، ومنو أيًضا
التي رأى المبرد أّن سيبويو غمط فييا، فجمعيا ابن  (1)الغمط ُيعرف بـالمسائل

واّلد في كتابو الموسوم بـ)االنتصار لسيبويو عمى المبرد(، "فالمبرد تتبع كتاب 
، ثم قام (2)من أولو إلى آخره مسّجاًل المسائل التي غمط فييا سيبويو" سيبويو

 ابن واّلد باإلنصاف بينيما. 
مسائل، ومن ذلك ما من ال ويختمف عمماء المدارس المختمفة في كثير

سيبويو، والكسائي في المناظرة التي دارت بينيما في المسألة  وقع بين
 . (3)الشييرة بالزنبورية

ويدّل ىذا عمى أّن االعتراضاِت والدراساِت النقدية بدأت تظير 
عند عمماء الطبقة الثانية من المدرسة البصرية؛  -بشكل كبير–مالمحيا 

ذاعتو بين عامة الناس، ألّن الطبقة األولى كان ىمُّ  يا نشَر عمم النحو، وا 
إضافة إلى أّن النحو في ىذه الطبقة "كان شبو الرواية لممسموع، فمم تنبت 
بينيم فكرة القياس، ولم ينيض ما حدث في عيدىم من أخطاء إلى إحداث 

فضاًل عن قمتو  ،(4)ثغرة خالف بينيم، لقرب عيد القوم بسالمة السميقة"
                                                 

 .1/288لينا ، ولكن أشار إليو ابن جني في الخصائص ، ىذا الكتاب لم يصل إ (1)
، ت: زىير عبدالمحسن، مؤسسة البن محمد بن والد التميمي االنتصار لسيبويو عمى المبرد، (2)

 .21م: 1996، 1، ط: الرسالة
: البصريين والكوفيين، لألنباري، ت:محمد بين النحويين لخالفينظر: اإلنصاف في مسائل ا (3)

 .2/702م: 1961 4محيى الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية القاىرة، ط:
 نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة، ت: عبد الرحمن بن محمد، مكتبة إحياء التراث اإلسالمي  (4)

 .20، صىـ1426 -م2005األولى  :الطبعة
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اء بالعموم الشرعية والقراءات وغيرىا من العموم ذات الصمة واىتمام العمم
 بالقرآن الكريم.

ويالحظ أّن تشجيع الخمفاء واألمراء والوزراء لعب دورًا كبيرًا في إقامة 
المناظرات العممية وازدىارىا، وكانت مجالسيم حاضنة ليا، مّما أسيم في 

 نضج الصناعة النحوية، وتماسك قواعدىا وأصوليا.
 :راضات ابن النحاس اعتراضو عمى الخميل بن أحمداعت

)ت  (1)الخميل بن أحمد الفراىيدي األزدي، عالم بالعربية، بصري
  .ىـ(175أو  170
 تمييد

يرى أبوجعفر النحاس أّن الخميل بن أحمد ىو المرجع، والفيصل في 
كل ما يعرضو من مسائل، فنراه يستشيد بو في كثير من أقوالو، وفي 

يذكر الخميل وسيبويو معًا، وفي ىذا داللة عمى أّن ما يذكره ىو  الغالب ما
ل وسيبويو، ، فمثال ذلك قولو: وأجودىا عند الخمينقٌل عن كتاب سيبويو

، وغيره (2)وذلك بعيد عند الخميل وسيبويو، وىذا خطٌأ عند الخميل وسيبويو
ذا ُذكر،  كثير في كتابو، أّما اعتراضو عميو، فيو نادٌر، وال يكاد ُيذكر، وا 

ثل: وقال سيبويو، فيو من وراء حجاب، أي: أّنو يذكره عمى لسان غيره، م
 .أو وقال المبرد

                                                 
نباه الرواة 43انظر: طبقات الزبيدي  (1)  .341/ 1، وا 
 . وىو كثير.1/46، 1/44، 1/43، 1/27انظر:  (2)
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 (المسألة األولى: )إّياك
، وُيْسَتْعمل مقدمًا كاف الخطابباإلضافِة إلى  ضمير ُخص  ي اَك: إِ 

ي اَك َأْسَأُل؛ وال ُيْسَتْعَمُل مؤخرًا إاّل منفصاًل؛ ف ُيقال، ما عمى الفعل، فيقال: وا 
 عنيُت إال  ِإي اَك.

واْخَتَمُفوا فيو: َىْل ىو ِمْن َقِبيل األسماِء الظاىرة أو المضمرة؟ 
 .(1): عمى أنو ُمْضَمرٌ فالجميورُ 

اُج:   ُيضاف إلى ( اسم لمُمْضَمر المنصوب ِإال أنوُ و)ِإي اوقال الز ج 
إّيا( تكون ضمير نصب ورّده أبوحيان بقولو: و) ،(2)المَضَمراتِ  َساِئر

والَقاِئُمون بَأن ُو ضميٌر اْخَتَمُفوا فيو عمى   .(3)؛ ال اسمًا ظاىرًا أضيفمنفصال
 :أرَبعِة أقوالٍ 

 ا: أّنو كمو َضِميٍر.حُدىأ
راُد بو ِإي ا( َوْحَدُه َضِميٌر، وما َبْعَدُه اسٌم ُمَضاٌف إليو يبّين ما يُ والثاني: َأن  )

 .من تكّمم وغيبة وخطاب
                                                 

عبد الرحمن بن  ،ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين (1)
، المكتبة العصرية، ىـ(577)المتوفى: محمد بن عبيد ا  أبو البركات، كمال الدين األنباري 

 .2/57م، 2003األولى ط: 
عرابو إبراىيم بن السري ب معاني القرآن  (2) ىـ(، 311ن سيل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: وا 

 .1/48م،  1988 -ىـ  1408ت: عبد الجميل  شمبي، عالم الكتب، بيروت، ط: األولى 
ير الدين ينظر البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان أث  (3)

 .1/40 ه،ـ  1420ىـ( ت: صدقي محمد جميل،  دار الفكر بيروت، ط: 745)المتوفى: 
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ِإي ا( وحده ضميٌر، وما بعده ُحُروٌف تبين ما ُيراُد بو من تكمم وثَاِلُثيا: َأن  )
 وغيبة وخطاب.
ي ا( عماٌد وما بعده ىو الضميُر، وشّذت إضافتو إلى الظاِىِر ورابُعيا: َأن  ) إ
ي اتٍّيَن، فإياه إذا بمغ الر ُجُل السٍّ "ِيم: كما في قولِ  إي ا( ِبإَضاَفِة ) "الش واب وا 
 .  (1)إلى)الشواب(

ي اَك َنْسَتِعيُن﴾ ]سورة الفاتحةِإي اَك ﴿:وقال ابن النحاس   [5: اآلية:َنْعُبُد َواِ 
إّيا(، والكاف موضع خفض، وعند م من إّياك عند الخميل وسيبويو )س"واال 

الكوفيين إّياك اسم بكماليا، وزعم الخميل رحمو ا أنو اسم مضمر. قال أبو 
كّل( أضيف إلى  يضاف المضمر، ولكنو مبيم مثل )ىذا خطأ ال (2)العباس:
مواحق التي )إيا( ضمير منفصل لممنصوب، وال"الزمخشري:  . قال(3)"ما بعده

ياي، لبيان الخطاب تمحقو من  ياه، وا  الكاف والياء والياء في قولك: إياك، وا 
محل ليا من اإلعراب، كما ال محل لمكاف في أرأيتك، والغيبة والتكمم، وال 

ما حكاه  وليست بأسماء مضمرة، وىو مذىب األخفش وعميو المحققون، وأما
يا الشوابالرجل الست إذا بمغ)الخميل عن بعض العرب:  فشيء  (ين فإياه وا 

              .(4)"شاذ ال يعّول عميو

                                                 
 2/570ينظر االنصاف في مسائل الخالف:  (1)
 .محمد بن يزيد المبرد (2)
 .1/20: إعراب القرآن لمنحاس (3)
 .1/13ىـ،  1407، 3 :، طدار الكتاب العربي بيروت ،الكشاف لمزمخشري (4)
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 :وتركيبيا تياالمسألة الثانية: )لن( بساط
اختمف النحاة في ) لن ( ىل ىي مركبة أم بسيطة، فذىب الخميل إلى 
أّنيا مركبة، وأصميا )ال أن( فحذفوا األلف واليمزة لكثرة االستعمال، فصارتا 

فرّده النحاس   ينتصب فعل إاّل بأن مضمرة أو مظيرة.، وال(1)حرًفا واحًدا
َر الم ُو َنْفًسا ِإَذا َجاَء  عمى لسان سيبويو عند إعرابو لقولو تعالى: ﴿ َوَلْن ُيَؤخٍّ

َر الم ُو َنْفسًا ِإذا  [. قال ابن النحاس:11المنافقون: َأَجُمَيا﴾ ]سورة "َوَلْن ُيَؤخٍّ
يو، وعند الخميل األصل )ال أن(، وحكي جاَء َأَجُميا نصب )بمن( عند سيبو 

ذلك بأنو  (2)عنو ال ينتصب فعل إاّل بأن مضمرة أو مظيرة، ورّد سيبويو
يجوز: زيدا لن أضرب، وال يجوز: زيدا يعجبني أن تضرب، ألنو داخل في 

   .(3)"الصمة فال يتقّدم
مثل ىذا القول  (لن)وقد حكى ىشام عن الكسائي في قال الزجاج: "

 .(4)ن الخميل. ولم يأخذ بو سيبويو، وال أصحابو"الشاذ ع
حيان أّنو حرٌف بسيط غير مركب قال: "َلْن: َحْرُف َنْفٍي  ويرى أبو

 .(5)ِخاَلًفا ِلْمَخِميِل ِفي َأَحِد َقْوَلْيِو"ال إن( ثَُناِئيُّ اْلَوْضِع َبِسيٌط، اَل ُمَرك ٌب ِمْن )
 فعل بعدىا يا تنصب اليا حرف بسيط غير مركب، وأنّ ـويرى الباحث أنّ 

                                                 
 .1/172نصاف في مسائل الخالف: اإل :انظر (1)
 .3/5: انظر: كتاب سيبويو (2)
 .4/289إعراب القران لمنحاس:  (3)
عرابو معاني القرآن (4)  .1/161: مزجاجل وا 
 .1/165: البحر المحيط (5)
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 (.كما يجزم الفعل بـ)لم
  :اعتراضو عمى سيبويو

سيبويو: عمرو بن قنبر، رأس مدرسة البصرة في النحو، وصاحب 
 .(1)ىـ(180)ت: الكتاب 

جعفر النحاس بسيبويو تأّثرًا واضحًا، وظير ذلك جمّيًا في  تأّثر أبو
الثناء عميو، واتخاده طّيات كتابو، من خالل استشياده بأقوالو، وشواىده، و 

فقول سيبويو: إنو إّنما ُبِني لما زادوا في قولو: " مرجعًا، إليو يرد القول، كما
فيو، وألّنو مضارع لمماضي، والماضي مبنّي، فُبِني كما ُيْبَنى الماضي، ومّثل 

بأن األفعال أعربت ألنيا مضارعة لألسماء، والفعل بالفعل  (2)ىذا سيبويو
وفي موضع  ،(3)السم، وىذا مما يستحسن من قول سيبويو"أولى من الفعل با

بين الرفع والنصب  (4)"وقد فّرق سيبويوآخر يثني فيو عمى سيبويو بقولو: 
وبّين أّن الرفع االختيار، فقال: ألنيم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذارا مستأنفا 

عذرة، من أمر ليمسوا عميو، ولكنيم قيل ليم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا م
ليك من كذا وكذا يريد اعتذارا لنصب.  ولو قال رجل لرجل: معذرة إلى ا وا 

 .(5)"فيياال يمحق وىذا من دقائق سيبويو رحمو ا ولطائفو التي 

                                                 
 .66انظر: طبقات الزبيدي  (1)
 .2/361: كتاب سيبويو :انظر (2)
 .1/118إعراب القرآن البن النحاس:  :انظر (3)
 .1/320: كتاب سيبويو (4)
 .2/77إعراب القرآن البن النحاس:  (5)
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َوَلْواَل َدْفُع الم ِو الن اَس َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض وكذلك في إعرابو لكممة )دفاع( ﴿
اُع الم ِو( [، قرأ نافع ويعقوب: )َوَلْواَل ِدفَ 251: آيةَسَدِت اأْلَْرُض﴾ ]سورة البقرةَلفَ 

 .(1)وقرأ الباقون: )َدْفُع الم ِو( بغير ألف ،باأللف
واختار أبو عبيد )َوَلْوال َدْفُع الم ِو الن اَس(، وأنكر )دفاع(، وقال: ألّن ا 

والن: تعالى ال يغالبو أحد. قال أبو جعفر: القراءة بدفاع حسنة جيدة وفييا ق
دافع ودفع واحد يذىب إلى أنو مثل طارقت النعل، وأجود من ىذا،  :األول

وىو مذىب سيبويو؛ ألّن سيبويو قال: وعمى ذلك دفعت الناس بعضيم 
. قال (2)ببعض، ثم قال: ومثل ذلك: ولوال دفاع ا الناس بعضيم ببعض

أن يكون )دفاع(  أبو جعفر: ىكذا قرأت عمى أبي إسحاق في كتاب سيبويو
مصدر دفع، كما تقول: حسبت الشيء حسابا، ولقيتو لقاء، وىذا أحسن، 

يمنعو من توجيو النقد ّن ىذا لم أ، إاّل (3)فيكون دفاع ودفع مصدرين لدفع
ن   منيا:  كان في مواضع معدودة، وقميمة جداً إليو، واعتراضو، وا 

 :في رفع والسارق والسارقة ونصبيا :المسألة األولى
﴿ َوالس اِرُق َوالس اِرَقُة َفاْقَطُعوا  فمن ذلك ما جاء في قولو تعالى:

[ 38]سورة المائدة: ِو َوالم ُو َعِزيٌز﴾ِمَن الم   َأْيِدَيُيَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل 
)َوالس اِرُق َوالس اِرَقُة( رفع باالبتداء، والخبر )َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُيما( وعند سيبويو 
الخبر محذوف والتقدير عنده: وفيما فرض عميكم السارق والسارقة فاقطعوا 

                                                 
 .2/230النشر في القراءات العشر البن الجزري:  :نظرا (1)
 .1/153كتاب سيبوبو:  :انظر (2)
 .1/124راب القرآن البن النحاس: عإ :انظر (3)
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الس اِرُق أيدييما، والرفع عند الكوفيين بالعائد، وقرأ عيسى بن عمر )وَ 
إال أن العامة أبت إاّل  . قال:(2)وىو اختيار سيبويو ،نصبا  (1)َوالس اِرَقُة(

نما اختار  الرفع، ونصبو بإضمار فعل أي: اقطعوا السارق والسارقة وا 
فزعم الفراء: أن  ،النصب ألن األمر بالفعل أولى. وقد خولف سيبويو في ىذا

نما المعنى كّل  ،بعينو فنصبالرفع أولى ألنو ليس يقصد بو إلى سارق  وا 
. وىذا قول حسن غير مدفوع، وىنا نرى أّن ابن (3)من سرق فاقطعوا يده

ن كان ىذا نادرًا ما ا  الفراء راّدًا ما قالو سيبويو، و النحاس يؤيد ما ذىب إليو 
 فقط.  و يدّل عمى أّن ابن النحاس ناقد ال ناقليحدث؛ إاّل أنّ 

 :الخالصة
)السارق( منزلة  رى سيبويو قد أنزل لفظذا العرض نمن خالل ى

الشخص المعين، بينما أنزليا غيره منزلة الجماعة، وىو القول األقرب 
 (4)لمصواب، تؤيده القراءة والتفسير، أّما القراءة؛ فقراءة الرفع، وتؤيدىا قراءة

أن  اليمنى. يدىم أي: ،ُقات َفاْقَطُعوا َأْيَماِنِيْم(َوالس اِرُقون َوالس ارِ ابن مسعود: )
                                                 

القرآنية، أحمد عمر مختار وآخرون،  معجم القراءات :وىي قراءة ابن أبي عبمة أيضا. انظر (1)
والجامع ألحكام القرآن، أبو عبد ا  208/ 2 م،1988، 2مطبوعات: جامعة الكويت، ط: 

لدين القرطبي، ت: ىشام  البخاري،  دار عالم الكتب، الرياض، ط: محمد بن أحمد  شمس ا
 .489/ 3، والبحر المحيط 6/116 ىـ، 1423

 .1/143الكتاب:  :انظر (2)
 .1/242: لمفراء معاني القرآن :نظرا (3)
 ،عبد السالم عبد الشافي ت: البن عطية، ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز نظر:ا (4)

 .2/188ىـ،  1422 - 1: طممية بيروت، دار الكتب الع
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يكون )والسارق والسارقة( رفعا باالبتداء؛ ألن القصد ليس إلى واحد بعينو، 
، (1)من سرق فاقطع يده :زيدا فاضربو، إنما ىو كقولك :فميس ىو مثل قولك

)َوالس اِرُق  :خَتاُر أن يكونأقال المبرد: المختار.  قال الزجاج وىذا القول ىو
بعينو. فميس ىو مثل َء، ألن القصد ليس ِإلى واحٍد َوالس اِرَقُة( رفعًا باالبتدا

 .(2)ضربو، ِإنما ىو كقولك: من سرق فاقطع يدهاقولك زيدًا ف
 :ع المذكر السالم إلي ياء المتكممإضافة جمالمسألة الثانية: 

لجمعيا بين فقد جاء في رّد ابن النحاس قراءة )مطمعون( بكسر النون 
في  )ُمْطِمِعّي( أي: بقمب الواو ياءياس عنده والق ،(3)نون الجمع وياء المتكمم

[ قال النحاس: 54﴾ ]سورة الصافات:: ﴿َقاَل َىْل َأْنُتْم ُمْطِمُعونِ قولو تعالى
وىي لحن ال يجوز؛ ألنو جمع  (4)"وقد حكي: َىْل َأْنُتْم ُمط ِمُعوَن بكسر النون

ن  كان بين النون واإلضافة، ولو كان مضافا لكان ىل أنتم مطمعّي، وا 
 سيبويو والفراء حكيا مثمو، وأنشدا: ]الطويل[ 

 (5)إذا ما خشوا من محدث األمر معظما     ىم القائمون الخير واآلمرونو 
نشاد الفراء   وأنشد سيبويو وحده: ]الطويل[  (والفاعمونو)وا 

                                                 
 .2/188: القرآنية معجم القراءات :انظر (1)
عرابو معاني القرآن :نظرا (2)  2/172: لمزجاج وا 
باس، وابن محيصن، ينظر: مختصر في شواذ القرآن البن خالويو: ىي قراءة الجعفي، وابن ع (3)

 .128ص: 
  .9/103ألبي حيان:  البحر المحيطىي قراءة أبي البرىسم، وعمار بن أبي عمار،  ينظر  (4)
 .2/125: وشرح المفصل 4/266وخزانة األدب:  1/247: كتاب سيبويو فيالبيت بال نسبة  (5)
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 (1)جميعا وأيدي المعتفين رواىقو    لم يرتفق والّناس محتضرونو  و 
 لوافر[ وأنشد الفراء وحده: ]ا

 (2)أمسممني إلى قومي شراح      وما أدري وظّني كّل ظنّ 
ثم يواصل نقده لمقراءة ورّدىا ورّد ما جاء بو سيبويو والفراء من شواىد 
فيقول: "أّما البيتان المذان أنشدىما سيبويو وشركو الفراء في أحدىما فال 

نا شاذين يعرف من قاليما، وال تثبت بيما حّجة، ولو عرف من قاليما لكا
وما كان ىكذا لم يحتّج بو في كتاب ا جّل  ،خارجين عن كالم العرب

 . (3)وعّز، وال يدخل في الفصيح"
وقد قيل في توجييو إّنو أجري اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع 

 وأنشد: (4)لقربو منو، فجرى )مطمعون( مجرى )يطمعون(، ذكره ابن جني
 اًل ويمبس البرودامرج        داأرأيت إن جئت بو أممو            
 (5)قائاًل أحضروا الشيوداأ                       

 فأجرى أقائاًل مجرى أتقولن.
والحقيقة أّن ما ذكره ابن النحاس ليس دقيقًا، فسيبويو ذكر البيتين ال 

ضافة، بل قال يما عمى صحة الجمع بين النون واإلعمى سبيل االستشياد ب
                                                 

 .3/84وشرح التسييل البن مالك:  1/188: كتاب سيبويو فيالبيت بال نسبة  (1)
 .2/386: لمفراء قرآنمعاني ال :نظراالبيت بال نسبة،  (2)
 .3/285إعراب القرآن البن النحاس:  (3)
 . 1/137، 4 :، طالبن جني، الييئة المصرية العامة لمكتابالخصائص،  :نظرا (4)
 .1/290لممرادي:  المقاصد بشرح ألفية ابن مالك العجاج، ينظر توضيحبن لرؤبة  (5)
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ن ُيزَعم أّنيما ة في الضمير المتصل ال يجتمعان، والبيتاإّن النون واإلضاف
مع عالمة المضمَر  واعمم أن  حذَف النون والتنويِن الزمٌ مصنوعان، قال: "

ألّنو ال ُيتكّمم بو مفَردًا حّتى يكون مّتِصال بفعٍل قبمو، أو  ؛غيِر المنفصل
يما ال يكونان إال  باسم فيو ضمير، فصار كأّنو النوُن والتنويُن في االسم، ألن  

ن كان يعاِقُب النُّوَن  ،كوناِن إاّل في َأواخر الحُروفَزواَئد وال ي والمظَيُر وا 
، بو ْبَتَدأُ والتنويَن فِإن و ليس كعالمة المضَمِر المت صِل؛ ألنو اسٌم َينفِصل ويُ 

إلييا  لمفظ كالنون والتنوين، فيي َأقربألنيا في ا وليس كعالمة اإِلضمار؛
وقد جاء في الش عر، وزعموا أّنو  ظيَر، اجَتمع فييا ىذا والمعاقبُة.من الم
 ]الطويل[ مصنوع:

 إذا ما َخُشوا من ُمحدِث األْمِر ُمْعَظَما   ُىُم القائموَن الخيَر واآلِمرونو  
 وقال:

 .(1)"جــــميـــعًا وَأْيــــِدي المـعتقـيــن رواىقــــو   ولم َيْرِتفْق والناس ُمْحَتِضروُنو  
قاَل َىْل َأنتم ُمْطِمُعوِن  ﴿: أّما الفراء فقال: وقد قرأ بعُض القراء

فكسر النون. وىو شاذٌّ؛ ألن العرب ال تختار َعَمى اإلضافة ِإَذا  ﴾َفُأْطِمعَ 
فمن َذِلَك أن يقولوا: أسندوا فاعاًل مجموًعا أو موحدًّا إلى اسم مكّنى َعْنُو. 

وال  ،ضاربيأنتم تما ضارباي، ولمجميع: ويقولون لالثنين: أن ،أنت ضاربي
ّنما تكون َىِذه  نيقولو  لالثنين: أنتما ضاربانني وال لمجميع: ضاربوَنني. وا 

 ط ــــني( . وربما غمـــــي ويضربني وضربــــــالنون ِفي فعل ويفعل، مثل: )ضربون
                                                 

 .1/187الكتاب:  (1)
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م َأن ُو أراد: َىل ـــيتوى ني،ـقول: أنَت ضاربُ ـنى، فيـالمع ب إلىـالشاعر فيذى
ةتضرب  َقاَل الشاعر: ،ني فيكون َذِلَك َعَمى غير صح 

 (1)وَلم ا تََقس ْمني النٍَّباُر الكواِنُس      َىِل ا من َسْرو اْلَعاَلِة ُمِريحِني 
 النٍّْبر: دابة تشبو اْلُقَراد. وقال آخر:
 شراح أمسممني إلى قوم       وما أدري وظنٍّي كلُّ ظنّ 

 وىو وجو الكالم. وقال آخر: ،يريد: شراحيل ولم يقل: أمسمميّ 
 ِإَذا ما َخُشوا من محدث األمر ُمْعَظما     والفاعموَنو ىم القائموَن الخيَر 

  .(2)وىو وجو الكالم" ،ولم يقل: الفاعموه
 :األوسط اعتراضو عمى األخفش

لو من أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، أخذ عن سيبويو، و 
والمقاييس، واالشتقاق، وغير  ،ومعاني القرآن ،األوسط الكتب المصنفة كتاب

 .(3)ذلك
نرى ابن النحاس في كتابو )إعراب القرآن( ينقل كثيرا عن األخفش، و 

ويستشيد بأقوالو ورواياتو، ويستحسن أقوالو، ويثني عميو. ففي قولو تعالى: 
[ 51]سورة آل عمران: آية  ﴾ُدوُه ىذا ِصراٌط ُمْسَتِقيمٌ ِإن  الم َو َربٍّي َوَربُُّكْم َفاْعبُ ﴿

ّن رواية أبي حاتم عن األخفش بشأن تعميمو لفتح ىمزة أيرى ابن النحاس 
األخفش: )أّن( بالفتح عمى )إّن(، غير صحيحة. قال:  وحكى أبو حاتم عن 

                                                 
 .2/386ني القرآن لمفراء: نظر: معااالبيت بال نسبة،  (1)
 .2/386معاني القرآن لمفراء:  (2)
 .2/380ووفيات األعيان:  343طبقات الزبيدي:  :انظر (3)
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ِبآَيٍة  َوِجْئُتُكمْ في اآلية السابقة من قولو: ﴿ البدل من )آية( أي: من لفظ )آية(
[  ثم يقول: "ورّده أبو حاتم، 50ِمْن َربٍُّكْم َفات ُقوا الم َو َوَأِطيُعوِن﴾] آل عمران: 

وزعم أنو ال وجو لو قال: ألّن اآلية العالمة التي لم يكونوا رأوىا فكيف يكون 
قوال. قال أبو جعفر: ليس ىكذا روى من يضبط عن األخفش وال كذا في 

: وحكى بعضيم )أّن ا( بفتح )أن( عمى حة أنو قالالصحي يةوالرواكتبو، 
وما حكاه ابن  ،(1)"معنى: وجئتكم بأن ا رّبي ورّبكم، وىذا قول حسن

( عمى االبتداءالنحاس، حكاه األخفش سعيد: قال: " (  ،)إن  وقال بعُضيم )َأن 
 .(2)"فنصب عمى "َوِجْئُتُكم بَأن  اَ َربٍّي وَربُُّكم" ىذا معناه

ما َأصاَبَك ِمْن ﴿يؤيد رأي األخفش في موضع آخر في قولو تعالى: و 
يقول ابن النحاس: "قال  ﴾َحَسَنٍة َفِمَن الم ِو َوما َأصاَبَك ِمْن َسيٍَّئٍة َفِمْن َنْفِسكَ 

ألنو قول األخفش والصواب  ،: )ما( بمعنى الذي، وقيل: ىو شرطاألخفش
معاصي في شيء ولو كان ىذا من ال من الجدب وليسنزل في شيء بعينو 

 .(3)"منيا لكان وما أصبت من سيئة
 :األولى: زيادة من المسألة

بل عارضو، ونقده في لم يكن ابن النحاس موافقًا لكل آراء األخفش، 
َفاْدُع َلنا َرب َك ُيْخِرْج َلنا ِمم ا تُْنِبُت ﴿ :كما في قولو تعالى مسائل عديدة،

مما )[ قال ابن النحاس في إعرابو: 61البقرة: ] سورة اأْلَْرُض ِمْن َبْقِميا﴾
                                                 

 .1/161إعراب القرآن لمنحاس:  (1)
 .1/221:لألخفش معاني القرآن (2)
 .1/227إعراب القرآن البن النحاس:  (3)
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،قال أبو جعفر ىذا خطأ عمى (1)زائدة (من)خفش: "، قال األ(تنبت األرض
نٍّما دعا األخفش إلى  ألن  )من( ؛(2)قول سيبويو ال تزاد عنده في الواجب وا 

واألولى أن  ( فأراد أن يجعل )ما( مفعواًل،ليخرجىذا أنو لم يجد مفعواًل )
: يخرج لنا مما تنبت ل محذوفًا دل  عميو سائر الكالم، والتقديرلمفعو يكون ا

  .(3)األرض مأكوالً 
وىذا الذي ذكره ابن النحاس، ىو موضع خالف في التقدير، وقول 
سيبويو: إّنو ال تكون زائدة إاّل في المنفي ال دليل عميو؛ ألّن المسألة فييا 

ا ما رأيت سيبويو، التقدير فييتقدير، فقولك: ما رأيت من أحد، كما اشترط 
 َفاْدُع َلنا َرب َك ُيْخِرْج َلنا ِمم ا تُْنِبُت اأْلَْرُض ِمْن َبْقِميا﴾أحدًا، وقولو تعالى: ﴿

إذا قدرنا في ىذه اآلية حذف حرف الجر، فإّن المعنى غير بعيد مماّ ذىب 
لمعنى: يخرج إليو سيبويو بتقديره لممفعول بأّنو محذوٌف تقديره: )مأكواًل( إذ ا

قالو العكبري، قال:  ،لنا الذي تنبتو األرض، وىذا الذي ذىب إليو األخفش
وىذا يدّل عمى . (4)مما تنبت األرض، و)ما( بمعنى )الذي( أو نكرة موصوفة

 أّن الذي ذىب إليو األخفش لو ما يسوغو.
                                                 

 .1/105معاني القرآن لألخفش األوسط:  :نظرا (1)
  .1/73الكتاب:  :نظرا (2)
  .1/57إعراب القرآن البن النحاس:  :ظرنا (3)
: عمي البجاوي، الناشر: عيسى البابي تبو البقاء العكبري التبيان في إعراب القرآن، أ :نظرا (4)

 .1/39الحمبي: 
 
 



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 نَ ييٍّ رِ صْ عمى البَ  اسِ ح  الن   نِ ابْ  اعتراُض   
 

 
-378- 

 :المسألة الثانية: الجر عمى الجوار
اَلِة َفاْغِسُموا  َياَأيَُّيا ال ِذينَ ﴿في قولو تعالى  آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الص 

]سورة  ﴾ْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْينِ ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَ 
، وحفص  قراءتان مشيورتان،[ 6المائدة: آية قرأ نافٌع، وابن عامٍر، والكسائيُّ

وىي َقَراءة اْبُن  ُكْم( َنْصبًا، وباقي السبعة )َوأْرُجِمُكْم( َجرًّا.عن عاصم )أْرُجمَ 
ففي توجيو قراءة الجّر، يرى  ،(1)َكِثيٍر َوَأُبو َعْمٍرو َوَحْمَزُة َوَأُبو َبْكر

: أّنو مجرور عمى الجوار، فاعترض ابن النحاس عمى ذلك (2)األخفش
الخفض عمى الجوار  .. يذىب إلى أنّ . األخفشإال أّن وأنكره. بقولو: "
: ومثمو: )ىذا جحر ضب خرب( وىذا القول األخفشقال  ،والمعنى لمغسل

نما ىو غمط،  غمط عظيم؛ ألن الجوار ال يجوز في الكالم أن يقاس عميو وا 
إّن المسح والغسل واجبان جميعا  :ونظيره اإلقواء. ومن أحسن ما قيل

جب عمى قراءة من قرأ والغسل وا ،والمسح واجب عمى قراءة من قرأ بالخفض
بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين، وفي اآلية تقديم وتأخير عمى قول بعضيم 
قال: التقدير: إذا قمتم إلى الصالة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو المستم 
 النساء فاغسموا وجوىكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برءوسكم وأرجمكم إلى

  .(3)الكعبين"

                                                 
 1/326ومعاني القراءات ألزىري:  242: السبعة في القراءات البن مجاىد :انظر (1)
 1/277: لألخفش معاني القرآن :انظر (2)
 2/322إعراب القرآن البن النحاس:  (3)
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 :الخالصة
قضى بعض النحاة بجواز الجر عمى الجوار، وأنكره بعضيم، ثم إّن 
كثرة الشواىد تؤيده، والتأثر بالتجاور موجود في العربية من خالل النقل 

 والقمب، فقد تنقل حركة الحرف إلى الحرف الذي قبمو أو بعده وىكذا.
وقد ُخّرجت كثير من اآليات القرآنية، واألبيات الشعرية عميو، نذكر 

يا عمى سبيل الذكر ال الحصر ما جاء في توجيو قراءة الجر في قولو من
[  فخفض اْلمِجيد ِباْلقرِب والجوار، 15﴿ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيِد﴾ ]البروج: تعالى: 
ز اُق ُذو اْلُقو ِة اْلَمِتيُن﴾ ]سورة جاء في توجيو قولو تعالى: ﴿وما  ِإن  الم َو ُىَو الر 

مجاورة لــ )القوة( وىو صفة  (المتين)بجر  :(1)عمشقرأ األ[ 5الذاريات: 
أحدىما أن يكون وصفا لمقوة،  )الرزاق(. قال أبو الفتح: يحتمل أمرين:لـ

واآلخر أن يكون أراد الرفع  ... فذكره عمى معنى الحبل، ويريد: قوى الحبل
وصفا لمرزاق، إال أنو جاء عمى لفظ القوة لجوارىا إياه، عمى قوليم: ىذا 

َوجاُؤ َعمى َقِميِصِو ِبَدٍم َكِذٍب﴾ َوَقاَل ا جّل َوعز﴿ ،(2)ضب خرب حجر
خفض كذبا عمى اْلقرب والجوار في بعض ، [18: آية ]سورة يوسف

 . (4)َقِميصو ِبَدم ومجازه كذبا عمى معنى: وجاؤوا كذبا عمى ،(3)توجيياتو
                                                 

  .9/562نظر: البحر المحيط ألبي حيان: ا (1)
 .4/213الدر المصون لمسمين الحمبي:  :نظرا (2)
 .6/250البحر المحيط ألبي حيان:  :نظرا (3)
 .196م: 1995، 5، ت:  فخر الدين قباوة ، ط: لمخميل بن أحمد الجمل في النحو نظر:ا (4)
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وىو  ،(1)[ عمى قراءة من َجر  22]الواقعة:  ﴾َوُحوٌر ِعينٌ ﴿وقال تعالى: 
[ وىو مختمف المعنى؛ 18]الواقعة:  ﴾ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريقَ ﴿معطوف عمى قولو: 

 إذ ليس المعنى يطوف عمييم ولدان ُمَخم دون بحور عين.
[ ، واليوم ليس 84]ىود:  ﴾طٍ َعَذاَب َيْوٍم مُِّحي﴿ومنيا قولو تعالى: 

ن ما المحيط ىو العذاُب، فُجّر عمى الجوار.  بمحيٍط، وا 
[ ، وعاصف 18]إبراىيم:  ﴾ِفي َيْوٍم َعاِصفٍ ﴿ ومثمو قولو تعالى: 

 .(2)اليوم بل من صفة الريح، فجّرت بالمجاورةليس من صفة 
 الن اِبَغُة: ]البسيط[قول  ومن الشعر:

 (3)أْو ُموثٍق في ِحَباِل اْلَقْوم َمْجُنوبِ      َغْيُر ُمْنَفِمتٍ  َلْم َيْبَق إال  أسيرٌ 
 قول الشاعر: ]البسيط[ -أيضًا  -، ومنو (4)والقوافي مجرورة

 (5)ُقْطنًا ِبُمْسَتْحِصِد األْوتَاِر َمْحُموج     كأن َما َضَرَبْت ُقد اَم أْعُيِنَيا 
                                                 

 .10/80البحر المحيط ألبي حيان:  :نظرا (1)
 ت: البن عادل ،المباب في عموم الكتابو  1/224: التبيان في إعراب القرآن لمعكبري :انظر (2)

 م،1،1989، ط:/ لبناندار الكتب العممية، بيروت الموجود وآخرون،عادل أحمد عبد 
كتب العممية بيروت، وروح المعاني لأللوسي، ت: عمي عبد الباري عطية، دار ال 7/225

 .3/248: 1415، 1ط: 
 لم بيق غير طريد غير منفمت ... وموثق في حال القد مسموب       في ديوان النابغة: (3)

: 1996، 3نابغة: لعباس عبد الساتر، دار الكتب العممية بيروت، ط: نظر: ديوان الا    
 .37ص

 .4/212: نظر: الدر المصونا (4)
 .6/288سان العرب ول ،995البيت لذي الرمة في ديوانو ص  (5)
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 وقول اآلخر: ]الوافر[
 (1)َىُموِز الن اِب َلْيَس َلُكْم ِبِسيٍّ     طِن َواٍد فإي اُكْم َوَحي َة ب
 وقول اآلخر: ]الطويل[

 (2)َكِبيُر أَناٍس في ِبَجاٍد ُمَزم لِ      َكأن  ثَِبيرًا ِفي َعَراِنيِن َوْبِمِو 
 وقول اآلخر: ]الرجز[

 .(3)َكأن  َنْسَج الُعْنَكُبوِت الُمْرَملِ 
بجر )َمْحُموج( وىو صفة لـ )قطنًا( المنصوب وبجر )ىموز( وىو صفة 
لـ)حية( المنصوب، وبجر )الُمَزمٍّل( وىو صفة )كبير(؛ ألن و بمعنى الُمْمَتف، 

نما جرت ىذه ألجل الُمَجاورة.  وبجر )الُمْرَمل( وىو صفة )نسج(، وا 
 ومن المنثور:

اْرجْعَن مأُزوَراٍت ): وِف إلى بعض كقولو عميو السالمقمب بعض الُحرُ 
وقد أجازه   ، واألصل: َمْوُزورات، ولكن أريد الت َواخي.(4)(َغْيَر مأُجوَراتٍ 

األخفش والخميل وسيبويو وأبوحاتم السجستاني والفراء وأبوعبيد القاسم وابن 
 . (5)جني وأبوالبقاء

                                                 
 .1310؛ وجميرة المغة ص139البيت من الوافر، وىو لمحطيئة في ديوانو ص (1)
؛ وخزانة األدب 346، 308؛ وتذكرة النحاة ص25صفي ديوانو البيت ألمريء القيس  (2)

5/98 ،99. 
 )رمل(؛ وتاج العروس )باب الالم(. 295/ 11 بال نسبة في لسان العرب  (3)
، 3/456(: 6299مصنف عبد الرزاق الصنعاني، باب منع النساء اتباع الجنائز، ) :نظرا  (4)

 .6/262لأللباني:  وضعفو األلباني في سمسمة األحاديث الضعيفة
 تاب ـــــــــــــــــوالك 196يل: ص ـــــــــــمل في النحو لمخمــــــوالج ،1/277: لألخفش معاني القرآن :انظر (5)
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 نتائج البحث
مناقشة آراء البحث أّن النحاس كونو بصري المذىب لم يمنعو من  ثبت. أ1

 أئمة ىذا المذىب واالعتراض عمييم.
أن ابن النحاس أحيانًا يرّد بعض الشواىد ويغّمطيا رغم كثرتيا،  ثبت. أ2

 وتخريج كبار النحاة ليا، كما في رّده الجر عمى الجوار.
. أتبث البحث أّن الجّر عمى الجوار جائٌز تؤيده الشواىد وقول أئمة النحاة 3
 بو.
ذىب إليو ابن النحاس من أّن سيبويو والفّراء أجازا الجمع  أّن ما ثبت. أ4

بين النون واإلضافة قول غير صحيح، فسيبويو منعو، وذكر أّن البيتين 
المستشيد بيما مصنوعان، أّما الفراء فأنكر ذلك، ووصف قراءة )مطمعون( 
 بكسر النون بالشذوذ، والبيت بأّنو وْىٌم من الشاعر. وآخر دعوانا أن الحمد

 . 
 
 
 

                                                                                                              

البن  والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ،2/74مفراء: ل لقرآنمعاني او  1/67لسيبويو: =
 .1/224والتبيان في إعراب القرآن لمعكبري:  ،2/289جني: 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.ــ 
 ،العمماء العرب، ابن الريف البار اجتيادات ابن مالك واعتراضاتو عمىــ 

 د.ت.
 حّسان(. ماجستير رسالة) الكافية شرح في النحاة عمى الرضي اعتراضاتــ 

 .م2011 نوقشت غزة، اإلسالمية الجامعة تايو، عمي محمد
أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي ، إعراب القرآن ابن النحاســ 

 ،عبد المنعم خميل إبراىيموضع حواشيو:  ىـ(338النحوي )المتوفى: 
 ىـ.1،1421ر الكتب العممية، بيروت، الطبعة:دا منشورات

دار الفكر القفطي،  جمال الدين أبو الحسن إنباه الرواة عمى أنباه النحاةــ 
 م. 1982: 2ط:  ،بي القاىرةالعر 
البصريين والكوفيين. أبو  بين النحويين اإلنصاف في مسائل الخالفــ 

 ، تحقيق:مد بن عبيد ا األنباريالبركات، كمال الدين عبد الرحمن بن مح
 م.1961 ،4ط الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية القاىرة، يمحمد محي

ن حيان البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف بن عمي بن يوسف بــ 
 ه.1420جميل، دار الفكر بيروت، ط: ت: صدقي محمد  ،األندلسي

ين بن عبد ا التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد ا بن الحســ 
بي : عمي محمد البجاوي، الناشر: عيسى البات ىـ(616العكبري )المتوفى:
 الحمبي وشركاه.

  س الدين القرطبيد  شمـد بن أحمــــــالجامع ألحكام القرآن، أبو عبد ا محمــ 
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 .ه 1423ت: ىشام سمير البخاري،  دار عالم الكتب، الرياض، ط:   
، أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد الفراىيدي )المتوفى: الجمل في النحوــ 

 م.1995، 5ط: ت: د. فخر الدين قباوة ،  ىـ(170
ىـ( الييئة 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )المتوفى: الخصائص، ــ 

 ، د، ت.4 :ط المصرية العامة لمكتاب
شياب الدين،  عموم الكتاب المكنون، أبو العباسالمصون في  الدرــ 

ىـ( ت:  أحمد محمد الخراط، 756المعروف بالسمين الحمبي )المتوفى: 
 .ت.د دار القمم، دمشق،

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شياب الدين محمود ــ 
ىـ( ت: عمي عبد الباري 1270بن عبد ا الحسيني األلوسي )المتوفى: 
 .1415، 1عطية، دار الكتب العممية  بيروت، ط: 

 تحقيق ،الجوىري حماد بن إسماعيل، العربية وصحاح المغة تاج الصحاحــ 
 .م1990 ،4 .ط بيروت لمماليين العمم دار ،ارعط الغفور عبد أحمد

محمد ، ت:  الزبيدي األندلسي اإلشبيميمحمد  طبقات النحويين والمغويينــ 
 ، د. ت.2، دار المعارف، ط: أبو الفضل

، مؤسسة ىـ(817) محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيطــ 
 ، د. ت.بيروت ،الرسالة

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الممقب الكتاب، ــ 
مكتبة الخانجي،  ،رونىـ(، ت:عبد السالم محمد ىا180سيبويو )المتوفى: 

 .م1988، 3 :ط ،القاىرة
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أبو القاسم محمود بن عمرو بن  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلــ 
 ىـ.1407، 3 :ط، دار الكتاب العربي بيروت ،أحمد، الزمخشري

أبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل  ،المباب في عموم الكتابــ 
دار  مد عبد الموجود وآخرون،خ عادل أحت: الشي ىـ(775)المتوفى: 

 م.1،1989العممية، بيروت لبنان، ط:الكتب 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا، أبو الفتح عثمان ــ 

ىـ( النــــاشر: وزارة األوقــــاف المــجمس 392بن جني المـــوصمي )المــتوفى: 
 .م1999األعـــمى لمشــــؤون اإلسالمية، ط: 

أبو محمد عبد الحق بن غالب  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ــ
( ىـ542بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )المتوفى: 

 ىـ.1422، 1في، دار الكتب العممية بيروت، ط:ت: عبد السالم عبد الشا
، ثمركز البحو  ،حمد بن األزىريمعاني القراءات لألزىري، محمد بن أــ 

 م.1،1991جامعة الممك سعود السعودية، ط:
ىـ( 215)المتوفى:  ،لحسن سعيد بن مسعدةلألخفش، أبو ا معاني القرآنــ 

 م.1990 ،1، طلخانجي، القاىرةىدى محمود، مكتبة ا ت:
معاني القرآن أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد ا  الفراء )المتوفى: ــ 

الدار المصرية لمتأليف والترجمة، ط:   ،آخرونأحمد يوسف و  ت: ىـ(207
 .د. ت.1
عرابو إبراىيم بن السري معاني القرآنــ  ، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: وا 

 ىـ.1408، 1يل شمبي، عالم الكتب، بيروت، ط:ىـ(، ت: عبد الجم311
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القرآنية، أحمد عمر مختار وآخرون، مطبوعات: جامعة  معجم القراءاتــ 
 م.1988، 2الكويت، ط: 

ىـ( 395ا )رس من زكريأبو الحسين أحمد بن فا ،معجم مقاييس المغةــ 
 م.1999، تحقيق عبدالسالم ىارون، دار الجبل بيروت

 ا عبد أبو الدين شمس ،واألعصار طبقاتال عمى الكبار القراء معرفةــ 
 العممية، الكتب دار ،(ىـ748: المتوفى) ذىبيال عثمان بن أحمد بن محمد

 م.1997 ،1: ط
مكتبة إحياء ، نشأة النحو وتاريخ أشير النحاة، ت: عبد الرحمن بن محمدــ 

 .ه1426 :1 الطبعة التراث اإلسالمي
 ابن بكر أبي بن إبراىيم بن محمد بن أحمد الدين شمس: األعيان وفياتــ 

 د. ت. ،3ط بيروت، صادر، دار عباس، البرمكي، ت: إحسان خمكان
 
 
 

     
 


