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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 باتنة                                       نيابة العمادة لما بعد التدرج-جامعة الحاج لخضر 
 والبحث العلمي          كلية العلـو االنسانية واالجتماعية والعلـو اإلسالمية          

 والعالقات الخارجية                   قسم  العلـو اإلسالمية                           

 
 منهج االحتجاج لمقراءات القرآنية

 عند أبي عمي الفارسي
 من خالل كتابه "الحجة لمقراء السبعة"

 بحث مقدـ لنيل شهادة الدكتوراه في علم القراءات
 

 إشراؼ األستاذ:                                          إعداد الطالب:                     
 عبد الرحمن معاشي                                                           أ.د/ منصور كافي

 أعضاء لجنػة المناقػشة
 

 الصفة الجامعة األصلية الرتبة االسم واللقب

 أ.د/ ػجذ انحهٛى ثٕصٚذ

 أ.د/ يُصٕس كبفٙ

 انغؼٛذ ثٕخبنفخد. 

 د. يحًذ ثٕسكبة

 د. ػجذ انكشٚى ثٕغضانخ

 د. كًبل قذح

أعزبر انزؼهٛى 

 انؼبنٙ

أعزبر انزؼهٛى 

 انؼبنٙ

 أعزبر يحبظش

 أعزبر يحبظش

 أعزبر يحبظش

 أعزبر يحبظش

كهٛخ انؼهٕو االَغبَٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔاإلعاليٛخ 

 ثبرُخ-

كهٛخ انؼهٕو االَغبَٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔاإلعاليٛخ 

 ثبرُخ–

كهٛخ انؼهٕو االَغبَٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔاإلعاليٛخ 

 ثبرُخ–

 قغُطُٛخ-جبيؼخ اٞيٛش ػجذ انقبدس 

 انٕاد٘–انًشكض انجبيؼٙ 

 انٕاد٘-انًشكض انجبيؼٙ 

 سئٛغب  

سا    يقشِّ

 ػعٕا  

 ػعٕا  

 ػعٕا  

 ػعٕا  
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 إهداء
 

ٔإنٗ يٍ شًهُٙ ، إنٗ يٍ غًشرُٙ ثؼطفٓب ٔٔعؼزُٙ ثحُبَٓب ٔسػبٚزٓب

 ثحشصّ ٔرٕجّٛٓٓ

يب ثصشَٙ ثذسٔة انحٛبح ٔأَبس أيبيٙ يؼبنى انطشٚق ٔيٓذ نٙ عجٛم 

 انكشًٍٚٛ حفظًٓب هللا انزٕفٛق ٔانذ٘

ٔإنٗ يٍ قبعًزُٙ حالٔح انحٛبح ٔيشاسرٓب ٔشبسكزُٙ آيبنٙ ٔآاليٙ 

 ٔكبَذ ثؼذ هللا َؼى انغَُّذ ٔانًؼزًذ صٔجزٙ انًجبسكخ

غٛشح عُذط ٔإنٗ  ٔإنٗ انٕسدح انًزفزِّحخ ٔانٕسدح انًجزغًخ ثَُّٛزٙ انصَّ

 أخزٙ انفبظهخ انجصٛشح حٕسَّٚخ...

 ْزا انجٓذ انًزٕاظغ. ثًشح  ؼبئهخ أْذ٘إنٗ كمِّ ْؤالء ٔكمِّ ان

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
أٛتد اهلل ريب تعاىل على سابغ فضلو كنعمو اليت تًتل كأشكره على ٘تاـ فضلو كما 

 أسدل، ككفقٍت إل٘تاـ ىذا البحث كإ٧تازه.
كال يسعٍت بعد ٛتده تعاىل كشكره إال أف أسجّْل بالغ شكرم كامتناٍل ألستاذم 

دكتور: منصور كاُب؛ ١تا غمرٍل بو من اىتماـ كمساعدة، فهو الذم الفاضل األستاذ ال
تكرَّـ عليَّ بقبولو اإلشراؼ على ْتثي ُب ا١تاجستَت، كىا ىو مرَّة أخرل  يرافقٍت ُب ىذا 
البحث بعد أف كافقٍت عليو ألكَّؿ كىلة عرضت عليو اإلشكاليَّة، كأكالٍل بتشجيعو كصربه 

و ككقتو كجهده كتوجيهاتو العلمية بالرُّغم من التزاماتو كسعة صدره، كمل يضنَّ علي بعلم
 الكثَتة، فجزاه اهلل على كل ما قدَّـ خَتان.
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كما ال يفوتٍت أف أشكر ٚتيع أساتذٌب ُب ىذه الكلية، كأخص بالذّْكر: الدكتور: 
السعيد بوخالفة أستاذم ُب مرحلة التدرج، ككلٍّ من: الدكتور "بن نربم" كاألستاذ الدكتور 

أسدكه يل من أيادم سابغة من عبد الكرَل حامدم" كاألستاذ: عمر حيدكسي؛ عرفانا ١تا "
العوف كا١تساعدة كالتشجيع؛ ٦تا ذٌؿ الكثَت من الصعاب، كرفع ا١تعنويات، ما ساعد على 

 إ٘تاـ ىذا البحث.
كما أتوجو بالشكر إىل عميد الكلية األستاذ الدكتور "سعيد فكرة"، ككل عماؿ 

 ارة كأساتذة.اٞتامعة إد
كيسعٍت أيضا أف أشكر أساتذٌب أعضاء ٞتنة ا١تناقشة، الذين ٖتمَّلوا جهدان مشكوران 

 ُب قراءة ىذا البحث كإبداء آرائهم كمبلحظاهتم القيّْمة.
كأشكر كل من ساعدٍل من قريب أك من بعيد، بالكثَت أك بالقليل، ماديا أك 

كاألستاذ:  األستاذ: بوشوشة،ُت بوركبة، ك معنويِّا، كأخص بالذّْكر: األستاذ: ٤تمد األم
 عيسى قركرم، كاألخ: عبد اٟتفيظ جبارم...

 كاهلل نسأؿ من قبل كمن بعد                                                       
 التوفيق كالسداد                                                               
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هلل الذم عٌلم بالقلم، عٌلم اإلنساف ما مل يعلم، كالصبلة كالسبلـ األ٘تاَّف األكمبلف  اٟتمد

 على البشَت النذير سٌيد األكلُت كاآلخرين ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت إىل يـو الدين.
 كبعد:

تبلكةن  -جل كعبل-فإف أفضل ما صرفت فيو األكقات، كقضيت فيو األعمار، كبلـ اهلل 
كتعليمان، كدراسة كٌل ما يعُت على فهمو كتدبٌره، فحرمّّ أف تنفق فيو األكقات كتصرؼ فيو كتعٌلمان 
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اٞتهود كالطاقات، فإف القرآف ينبوع العلم كمنشؤىا، كمعدف ا١تعارؼ كمبدؤىا، كمبٌت قواعد الشرع 
كليائو كأساسو كأصل كٌل علم كرأسو، من عمل ٔتا فيو ألبسو اهلل اٟتلل كأسكنو الظلل كجعلو من أ

ا١تتقُت، كحشره ُب زمرة النبيُت كالصديقُت كالشهداء كالصاٟتُت، كىو من أجٌل الطاعات كأفضل 
القربات إىل كيلّْ اٟتسنات كالدعوات ا١تستجابات، فكلما ازداد ا١ترء فيو تبلكة ازداد طهارة، ككلما 

يغيض ماؤىا كال ٬تٌف حرثها، بل ازداد فيو تعٌمقا ازداد تعلُّقان كمعرفةن، إنو الواحة ا٠تضراء اليت ال 
 تزداد نضارةن كّٔاءن كلما ازداد ركادىا.

ك١تٌا كانت العلـو تشرؼ ٔتوضوعاهتا، فإف الدراسات القرآنية عامة، كعلم القراءات خاصة 
 .أجٌل ىذه العلـو كأشرفها، لتعٌلقها ا١تباشر بكتاب اهلل 

إىل يـو النَّاس ىذا؛ إذ  لدٍف زمن النيٌب كلقد أضحت القراءات القرآنٌية ٤تٌل عناية بالغة من 
مل ٮتلي عصر من األعصار إاٌل كقٌيض اهلل ٟتفظ كتابو من الناس قائمُت يقرؤكف القرآف ك٭تفظونو 

ڳ  ڳ  ڳ  چ  :كيتقنوف حركفو كركاياتو ككجوىو، يتعهدكنو كيقرئونو ١تن بعدىم، ٖتقيقان ١توعوده 

 [.٩]انحجش:   چڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

على ىذا اٟتٌد، بل تعٌدت إىل التصنيف ُب شىت ٣تاالتو  كمل تتوقف العناية بكتاب اهلل 
كعلومو ا١تتعٌلقة بو، فكاف التصنيف ُب علـو القرآف عموما كُب علم القراءات خصوصان بارزان بشكل 

م العلمٌي ا٢تائل ملفت لبلنتباه؛ األمر الذم يدعو إىل الدّْراسة ا١تتأنٌية كالتأمُّل ا١تستوعب ٢تذا الزخ
 الذم خلَّفو رجاالتي ىذا العلم كمفاخريه.

كلقد كاف كتاب "اٟتجة للقراء السبع" أليب علي الفارسي من بُت الكتب ا١تهمة اليت أخذت 
مكاهنا كٍسط تلك ا١تصٌنفات، كمن بُت تلك اليت حازت قصب السبق كالريادة ُب ىذا العلم؛ ذلك 

ؼ العلمي كالفكرٌم، كىو من أبرز الشخصيات ُب علم ىػ(؛ عص4أف ا١تصنّْفى عاش ُب )ؽ  ر الًتَّ
إىل االىتماـ ّٔذين  -فعبل–القراءات كالنحو أداءن كتدريسان كأستاذيٌةن كتأليفان ؛ األمر الذم يدعو 

الشخصيَّة ا١تهمة كدراستها كتتبُّع منهجها ُب كتابيها كمسلكها ُب عرض مسائل القراءات كبسطها 
 ا.كتوجيهها كاختيارى

كقد اخًتت أف يكوف ْتثي ىذا دراسةن ١تنهج ىذا العلىم ُب االحتجاج للقراءات القرآنية من 
 خبلؿ كتابو ىذا، فكاف موسومان بػ:

 "يُهح االحتجبج نهقراءاد انقرآَيخ  عُد أثي عهي انفبرصي

 يٍ خالل كتبثه "انحجخ نهقراء انضجع"

 أىمية الموضوع:  -أ
 خبلؿ ٚتلة أمور:يكتسي ىذا البحث أ٫تيتو من 
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، كال أشرؼ من كتاب اهلل  -1 ، ففضلو على معلـو أف شرؼ العلم من شرؼ ا١تعلـو
 سائر الكتب كفضل اهلل على خلقو.

مكانة علم القراءات القرآنية كمرتبتو السامقة ُب الساحة العلمية كأثره ُب فهم ا٠تطاب  -2
 القرآٍل، كل ذلك يعطي ىذا البحث جدكاه كأ٫تيتو.

ركرة الكشف عن حياة أكلئك األئمة العلماء الذين كاف ٢تم الفضل ُب ظهور ىذا ض  -3
العلم كتطٌوره كإيفائهم حقَّهم كرفًع ذكرىم بالدراسة، كمن بينهم أكلئك الذين عينوا بالتأليف 

 كالتصنيف ُب ىذا الفٌن كأخرجوه من دائرة السَّماع كا١تشافهة إىل دائرة القراءة كالتلقُت.
فى ما لوضوح ا١تنهج من أ٫تية كربل ُب تذليل السُّبل للوصوؿ إىل اٟتقائق ال ٮت  -4

العلمية، كلذلك فإف معرفة منهًج مصنّْف معُتَّ كمسلًكو ُب كتابو يسعف الباحث كالقارئ على 
 اكتساب األسس كا١تبادئ ا١توضوعية الضركرية لبلنطبلؽ منها للوصوؿ إىل ا٢تدؼ كالنتيجة.

ى منهج ا١تؤلّْف ُب كتابو يعطي القارئ تصٌورا مسبقان على ىذا كما أف التعرؼ عل  -5
الكتاب، كيزيل الغموض الذم قد يعًتض أفكاره أك مصطلحاتو، كييٌسر فهمو كالتعامل معو كمع 

 نظائره.
 اإلشكالية:  -ب

يتمحور ْتثي ىذا على دراسة منهج االحتجاج كتوجيو القراءات القرآنية عند أيب علي 
ؿ كتابو "اٟتجة للقراء السبع". كعليو فبعد التعرؼ على أ٫تية ا١توضوع، ٯتكن بعدىا الفارسي من خبل

 صياغة إشكاليتو، كا١تتمثّْلة ُب التساؤؿ الرئيس اآلٌب:
ما ىي أبرز مبلمح كٝتات ا١تنهج الذم سلكو الفارسي ُب كتابيها عموما، كفيما يتعلق 

 بتوجيو القراءات خصوصا؟
 ـ عدة تساؤالت كإشكاالت فرعيَّة، أ٫تُّها:تنشأ عن ىذا التساؤؿ العا

 من ىو اإلماـ أبو علي الفارسي؟ -
 كيف كانت القراءات قبلو، ككيف أضحت معو؟  -
ما ىو كتاب "اٟتجة للقراء السبع"؟ كما مدل ٘تٌيزه عن غَته من الكتب كا١تصنَّفات ُب  -

 ىذا الفن؟ 
ف ُب كتابو؛ ٓتصوص عرضو ١تسائل كما ىي أبرز مبلمح كٝتات ا١تنهج الذم سلكو ا١تؤلّْ  -

 القراءات، كتوجيهها كاختيارىا؟
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كما مدل التزاـ ا١تؤلّْف ٔتنهجو ُب ٚتع كتابو؟ كما ىي ا١تبلحظات اليت ٯتكن تسجيلها  -
 كإيرادىا على منهجو كآرائو ُب كتابو؟

 أسباب ودوافع اختيار ىذا البحث:  -ج
 إف من أبرز دكافع اختيارم ىذا البحث ما يأٌب:

ْتفظ كتابو،  مكانة القرآف الكرَل ُب سويداء قليب منذ صبام؛ إذ بعد أف أكرمٍت اهلل  -1
لفت انتباىي اختبلؼ ا١تصاحف ذات الركايات ا١تختلفة، كمن ٍبَّ شغفت بتعهُّده كقراءتو بتلك 

 علم القراءات.-الركايات كصرت أنزع إىل مزيد ا١تعرفة ّٔذا العلم 
، حيث إنو يتناكؿ ألفاظو ككيفية كمتانة صلتو بكتاب اهلل  قٌوة عبلقة ىذا العلم -2

.قراءاهتا؛ األمر الذم أرجو فيو ا١تزيد من األجر من اهلل   ، كشرؼ العلم بشرؼ ا١تعلـو
كل من يقرأ عن اإلماـ أيب علٌي الفارسي يستوقفو ذلك السّْجاؿ العلمي اٟتاٌد بينو كبُت   -3

؛ األمر -صاحب اٟتجة ُب القراءات السبع–ىػ(370)تغَته، خصوصان منافسو كمعاصره ابن خالويو 
 الذم يدعو إىل الكشف عن أسباب ذلك كإىل مزيد ا١تعرفة عنهما.

ا١توضوع ١تنزلة الفارسي رٛتو اهلل كرسوخ قدمو ُب ىذا العلم؛ كما كقع اختيارم على ىذا   -4
 يدٌؿ ذلك تأثَته ُب كثَت ٦تن جاء من بعده.

ما تضمَّنو الكتاب من بياف معامل منهجية ا١تؤلفُت ُب القراءات ُب ذلك العصر كما قبلو،  -6
 كمعرفة أسلوب عرض القراءات.

للغة العربية، من أصوات كصرؼ ك٨تو كببلغة، ٘تكُّن اإلماـ أيب علي رٛتو اهلل من علـو ا -7
 كظهور آثار ىذه العلـو عند توجيو القراءات كاختيارىا.

 
 
 
 أىداف البحث:  -د

 يصبو ىذا ا١توضوع إىل ٖتقيق األىداؼ اآلتية:
 إثراء مكتبة علم القراءات، كاليت ىي أحوج ما تكوف إىل كتب كدراسات علمية جاٌدة.-1
شيء من ذلك الكنز الدَّفُت من كتب القراءات لكي تكوف ُب اإلسهاـ ُب إظهار  -2

 متناكؿ ا١تتخصصُت كالباحثُت.
 إبراز إسهاـ اإلماـ الفارسي كبصماتو ُب خدمة كإثراء علم القراءات. -3
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 إنصاؼ اإلماـ كإبراؤه من بعض األقواؿ غَت ا١تسئولة. -4
 زامو بو.الكشف عن ا١تنهج الذم سلكو ا١تؤٌلف ُب كتابو كمدل الت -5
التعرؼ على موقفو من بعض ا١تسائل العلمية ا١تتعلقة بتوجيو القراءات كاختيارىا، ككذا  -6

 مذىبو النحوم كمقارنتو بغَته من أىل األداء كا١تصنّْفُت.

 المنيج المعتمد في البحث:  -ىـ
 لقد أسلمٍت ٖتقيق ىذه األىداؼ إىل استخداـ عدَّة قواعد منهجيَّة، كىي:

 ء واالستنباط:االستقرا -2
ك٫تا القاعدتاف ا١تهيمنتاف على البحث؛ كذلك بتتبُّع ٚتيع ثنايا الكتاب كاستقراء أىمّْ ا١تسائل 
فيو، كاستنباط معامل ك٦تيزات منهج ا١تؤلّْف كطريقتو ُب تناكؿ مسائل القراءات كاالحتجاج ٢تا، كمن ٍب 

 قمت بتنظيمها كترتيبها كٖتليلها.
 المقارنة والتحليل: -3
ا١تقارنة؛ ألنٍت ُب كلّْ مرَّة أتعرَّض فيها ١تسألة من مسائل االحتجاج أستعرض فيها رأم ف

 اإلماـ الفارسي مقارنان بآراء غَته من النحاة كالقرَّاء، كقد أناقش كأرجّْح بينها إف تطلَّب ا١توقف ذلك.
 أقـو بكلّْ ذلك مع التحليل ُب كلّْ مرَّة ١تا استقريتو كاستنبطتو كقارنتو.

 الدراسات السابقة وجديد البحث:  -و
بالرغم ٦تا ألف ُب علم القراءات من كتب كمصنفات كدراسات علمية كأكادٯتية معتربة، 

 كلكنها ال تزاؿ غَت كافية ٖتتاج إىل إسهامات ككتابات أخرل جادة.
على كتابات أك دراسات  -ُب حدكد اطبلعي–كأما ٓتصوص ىذا ا١توضوع فإٍل مل أقف 

ا كتاب اٟتجة أليب علٌي الفارسي، الذم كضع حواشيو كعلَّق عليو الباحث: كامل بشأنو، عد
ـ. كىي 2001 -ىػ1421، سنة: 1بَتكت، لبناف، ط–مصطفى ا٢تنداكم، دار الكتب العلمية 

النسخة اليت اعتمدهتا ُب ىذا البحث، كما استعنت ُب بعض األحياف بتحقيق اٞتزء األكؿ من 
: علي النجدم ناصف، كعبد اٟتليم النجَّار كعبد الفتَّاح شليب. كما الكتاب لكلٍّ من الباحثُت

اطَّلعت على مقاؿ بعنواف: أثر أيب علي الفارسي ُب جهود ابن سيده النحوية للباحثة: نادية 
أبو حسكور، كبعض ا١تقتطفات عن كتاب للباحث عبد الفتَّاح إٝتاعيل شليب مل أعثر عليو بعنواف: 

 .القراءات ك النحو و ، آثاره ُب: حيات يعلى الفارس
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كأمَّا اٞتديد الذم جاءت بو ىذه الدّْراسة فهو الكشف على منهج أيب علٌي كتتبُّعو ُب طريقة 
–االحتجاج، كاالستشهاد، كاالختيار، كالنَّقد، كا١تناقشة كغَتىا من ا١تسائل اليت مل ييتطىرَّؽ إليها 

 رٛتو اهلل أك تناكؿ بعض توجيهاتو.من كتب على أيب علي الفارسي   -حسب اطّْبلعي
 
 مصادر ومراجع البحث األولية: -ح

 يفرض ىذا النوع من الدراسات تنوعا ُب ا١تصادر كا١تراجع، أ٫تها:
أكال: مصادر كمراجع تتعلَّق بعلـو القرآف كالتفسَت عموما كعلم القراءات كالتوجيو على كجو 

 ا٠تصوص، كذلك ٨تو:
 ـ.1951جبلؿ الدين السيوطي، دار الندكة، بَتكت، د.ط، اإلتقاف ُب علـو القرآف،  -
الربىاف ُب علـو القرآف، ٤تمد بن ّٔادر بن عبد اهلل، أبو عبد اهلل الزركشي، ت: ٤تمد أبو  -

 ىػ.1391الفضل إبراىيم، دار ا١تعرفة، بَتكت، د.ط، 
عتٌت بو: عبد التبياف لبعض ا١تباحث ا١تتعلقة بالقرآف للشيخ طاىر اٞتزائرم الدمشقي، ا -

 ىػ.1412: 3الفتاح أبو غٌدة، مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية ْتلب، سورية، ط
 التيسَت ُب القراءات السبع، عثماف بن سعيد أبو عمرك الداٍل، د.ط.ت.

اٟتجة ُب القراءات السبع، اٟتسُت بن أٛتد أبو عبد اهلل بن خالويو، ت: عبد العاؿ  -
، دار الشركؽ، بَتكت، ط  ـ.1979 -ىػ1399: 3سامل مكـر

 -ىػ1422، 1معجم القراءات، عبد اللطيف ا٠تطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط -
 ـ.2002

النشر ُب القراءات العشر، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرٌم، أبو ا٠تَت، تقدَل: علي ٤تمد  -
: 2لبناف، ط -الضٌباع، ٗتريج اآليات: زكريا عمَتات، دار الكتب العلمية، بَتكت

 ـ.2002 -ىػ1422
 انيا: مصادر كمراجع تتعلق باللغة كإعراب القرآف الكرَل، ٨تو:ث

األصوؿ ُب النحو، أبو بكر ٤تمد بن سهل بن السراج، ت: عبد اٟتسُت الفتلي،  -
 ـ.1988 -ىػ1408: 3بَتكت، ط –مؤسسة الرسالة 

اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ بُت النحويُت: البصريُت كالكوفيينن أبو الربكات األنبارم،  -
 مد ٤تي الدين عبد اٟتميد، دار الفكر، د.ط.ت: ٤ت
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 -إ٬تاز التعريف ُب علم التصريف، ابن مالك، ت: مهدم عبد اٟتي، دار عمار سامل -
 ـ.2002 -ىػ1422السعودية، د.ط، 

الببلغة العربية: أسسها، كعلومها، كفنوهنا، عبد الرٛتن حسن حبٌنكة اللميداٍل، دار  -
 ـ.1996 -ىػ1416: 1بَتكت، ط-الدار الشامية، دمشق –القلم 

التبياف ُب إعراب القرآف، عبد اهلل بن اٟتسُت بن عبد اهلل أبو البقاء العكربم، ا١تكتبة  -
 التوقيفٌية، د.ط.ت. 

 ثالثا: كتب ُب التاريخ الًتاجم، إضافة إىل ا١تعاجم اللغوية كا١توسوعات، كىي كثَتة جدا.
 ضت البحث:الصعوبات التي اعتر   -ز

ال ٮتلو ْتث علمٌي من صعوبات، كقد كاجهتٍت ُب إ٧تاز ىذا ا١توضوع صعوبات عديدة 
 شأٍل ُب ذلك شأف أٌم باحث، كمنها ما يأٌب:

سعة ىذا البحث؛ كذلك لتشٌعب أطراؼ ا١توضوع كتداعيها كتداخلها مع بعضها  -1
رآف كالقراءات، كُب علـو بعضا؛ إذ ال بدَّ لدارس مثل ىذه الكتب أف يكوف ضليعا ُب علـو الق

 العربية بشىت أنواعها.

ال أدَّعي كفاء ا١توضوع حقَّو حينما عانيت بعض الصُّعوبات ا١تعرفيَّة فيما يتعلَّق  -2
ٔتسائل اللغة العربيَّة؛ فقد أسلمتٍت طبيعة البحث لبحر اللغة بعيد الغور ال أملك إالَّ بعض مفاٖتو بيلو 

 ، اليت تعصف ٔتن بضاعتو مزجاة ُب ىذا الفنّْ مثلي.أف أسبح ُب أعماقو كأركب أمواجو

قٌلة ا١تصادر كا١تراجع ا١تؤصّْلة لقواعد ىذا العلم الشريف با١تقارنة مع غَته من العلـو  -3
 كالفنوف.

كاف لتأليف الكتاب ُب زمن مبكّْر أثره البالغ على ندرة ا١تصادر اليت تتضمَّن تلك    -4
كتاب اٟتجة، فا١تصادر اليت ألٌفت قبلو ُب فنّْو قليلة   ارسيعلٌي الفا١تعلومات اليت ضمَّنها أبو 

ك٤تدكدة، كليست متداكلة بُت كثَت من ا١تتخصّْصُت، بل إف معظمها ال يزاؿ يرقد على أرفف خزائن 
 ا١تخطوطات، كرٔتا حيقّْق بعضها فلم ينشر بعد لبلستفادة منو.

كٖتريرىا ٔتا يوافق مقتضيات عانيت بعض الصعوبات ُب ٚتع ا١تادَّة العلمية كتنسيقها  -5
 ا١تنهجية العلمية.

كمع كلّْ ىذا فقد بذلت غاية جهدم ُب ٤تاكلة إ٧تاز ْتث كاؼو ْتقّْ ا١توضوع علمٌيان 
 كمنهجٌيان.
 المسلك الذي اعتمدتو في كتابة ىذا البحث:  -ح
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 احملافظة على كتابة اآليات القرآنية كما ىي ُب ا١تصحف الشريف على ركاية حفص عن -1
عاصم بن أيب النُّجود، ككتابتها بُت قوسُت مزخرفُت متميّْزين مع توثيقها بذكر السورة كرقم اآلية ُب 

 منت البحث، حىت ال أثقل ا٢توامش.
العمل على توثيق األحاديث الشريفة كاآلثار بذكر ٗتر٬تاهتا من مصادرىا األصلٌية مع  -2 

 كضعها بُت قوسُت كبَتين.
ا كأصو٢تا قدر ا١تستطاع.العمل على توثيق  -3  األبيات الشَّواىد من مظاهنّْ
٤تاكلة ذكر ترٚتة كافية ألكثر األعبلـ الوارد ذكرىم ُب ا١تنت استنادان إىل ٚتلة من ا١تصادر  -4

ككتب الًتاجم؛ حيث مل أترجم للصحابة، كترٚتت ٞتميع األعبلـ غَت أصحاب ا١تصٌنفات كالكتب 
عض ىؤالء إذا كاف مهٌمان ُب البحث، أك بدا يل أنَّو من غَت ا١تطبوعة منهم، كرٔتا ترٚتت لب

 ا١تشهورين.
مل أذكر ُب فهرس األعبلـ ٚتيع الصفحات اليت مرَّ ّٔا ذكر بعض األعبلـ كابن   -5 

٣تاىد، كابن خالويو، كابن جٍت كغَتىم ٦تن كثر ذكرىم ُب منت البحث، كإ٪تا اكتفيت بإحالة القارئ 
 إىل بعض الصَّفحات.

اعتمدت ُب دراسة ىذا الكتاب "اٟتجة للقرَّاء السَّبعة أئمَّة األمصار باٟتجاز كالعراؽ  -6
كالشَّاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد" أليب علي الفارسي، كضع حواشيو كعلَّق عليو: كامل مصطفى 

-بَتكت–ا٢تنداكم، منشورات ٤تمد علي بيضوف لنشر كتب السنَّة كاٞتماعة، دار الكتب العلمية 
 ـ.2001 -ىػ1421، 1بناف، طل

مل أترجم للقرَّاء السَّبعة إال حُت خصصتهم باٟتديث، كقد أصنع كذلك مع غَتىم  -7
 فأؤخر ترٚتة بعضهم إىل أف أفرده باٟتديث.

اٟترص على توثيق كٌل النصوص اليت اخًتهتا لدعم ٥تتلف أفكار ا١توضوع، مع كضعها  -8
 مصادرىا، كذلك ١تا تقتضيو ك٘تليو األمانة العلمٌية ُب البحث.بُت شولتُت كاإلشارة ُب ا٢تامش إىل 

التعرُّض لشرح بعض ا١تصطلحات كاأللفاظ الغامضة الواردة ُب منت البحث، كتوثيقها ُب  -9
 ا٢تامش باعتماد مصادرىا.

أحلت القارئ إىل مواضع األمثلة ُب بعض أبواب الكتاب كمسائلو حىت يتبُتَّ منهج  -10
 ل التزامو بو، دكف سرد ٚتيع األمثلة خشية اإلطالة.ا١تؤلّْف كمد
جعلت لكلّْ فصل توطئة مناسبة أدخل ّٔا ا١توضوع، كخبلصة ٥تتصرة تلخّْص  -11

 مضموف كلّْ فصل.
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ختمت البحث ٔتلحق يتضٌمن عدَّة فهارس فنيَّة؛ فهرس لآليات كالقراءات القرآنيَّة  -12
يَّة، كفهرس للشَّواىد كاألبيات الشعرية، كفهرس مرتَّبة حسب السور، كفهرس لؤلحاديث النبو 

لؤلعبلـ، كفهرس لؤلماكن كاألنساب، إضافة إىل فهرس للمصادر كا١تراجع كفهرس للموضوعات 
 تساعد كشف مضامُت البحث بسهولة كيسر.

اعتمدت ترتيب سور القرآف ُب ا١تصحف الشريف ُب فهرسة القراءات القرآنية، كأما  -13
اآلثار، كذكر األبيات كالشواىد، كاألعبلـ، كاألماكن كاألنساب كضبط قائمة فهرس األحاديث ك 

 ا١تصادر كا١تراجع فقد اعتمدت الًتتيب األلفبائي.
  
 ِخطَّة البحث:

 لقد بذلت جهدم للمّْ شتات ىذا ا١توضوع، فانتظم ُب ا٠ًتطٌة اآلتية: 
 كخا٘تة. كأربعة أبواب قسمت البحث إىل مقٌدمة

ذا ا١توضوع كصغت اإلشكاؿ الذم يطرحو، خصصت الباب األكؿ بعد أف كطٌأت ٢ت
للتعريف بكل من اإلماـ أيب علي الفارسي ككتابو اٟتجة للقراء السبعة، كذلك ُب ثبلثة فصوؿ؛ 
يتناكؿ األٌكؿ حياة اإلماـ كالثاٍل التعريف بكتاب اٟتجة كمقارنتو بغَته من الكتب ا١تصنفة ُب علم 

 القراءات كاالحتجاج.
لفصل األكؿ من ىذا الباب كشفت عن اسم اإلماـ كمولده كنشأتو ُب ا١تبحث األكؿ ُب ا

كعن مذىبو العقدم كالنحوم كالقراءات ككذا مكانتو العلمية ككفاتو ُب ا١تبحث الثاٍل. أما الفصل 
الثاٍل من ىذا الباب فتناكؿ التعريف بالكتاب ُب ا١تبحث األكؿ كمقارنتو ببعض كتب القراءات 

و ُب ا١تبحث الثاٍل. كأما الفصل الثالث فيكشف لنا عن جوانب تأثر اإلماـ ٔتن قبلو ُب كالتوجي
 مبحث أكؿ كجوانب تأثَته ُب من بعده ُب مبحث ثاف.

يكشف الباب الثاٍل من البحث عن أىم ا١تبلمح ا١تنهجية ُب كتاب اٟتجة ُب فصلُت؛ 
حيث اعتماديه ا١تصادر كمنهجيو ُب جعلت األكؿ ١تنهج اإلماـ ُب عرض القراءات كتوثيقها، من 

عرض القراءات ككذا منهجيو ُب عرض مصطلحات التجويد كالقراءات، كجعلت الفصل الثاٍل 
لدراسة منهج الفارسي ُب إيراد الشواىد من القرآف كالسنة كالكبلـ، كتناكؿ ا١تسائل اللغوية 

 كمناقشتها.
للقراءات، كألجل ذلك قسمتو إىل  عيًٍت الباب الثالث ببياف منهج الفارسي ُب االحتجاج

 أربعة فصوؿ.
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تناكؿ الفصل األكؿ مفهـو علم االحتجاج كمسلك الفارسي فيو، كعيٍت الثاٍل بالكشف عن 
ا١تستول النحوم ُب االحتجاج للقراءات من خبلؿ التمثيل للمرفوعات كا١تنصوبات كآّركرات ُب 

ستول الصرُب ُب االحتجاج، من خبلؿ التمثيل ثبلثة مباحث متتالية، كٖتدَّث الفصل الثاٍل عن ا١ت
لبعض الصيغ ُب األفعاؿ ُب ا١تبحث األكؿ ككذا األٝتاء كاٞتموع كا١تصادر ُب ا١تبحث الثاٍل. يعقب 
ىذا فصل ثالث خصصتو للكبلـ عن كل من التوجيهات الصوتية ، كاللغوية كالبيانية ُب الكتاب 

 كذلك ُب مبحثُت. 
ضمَّنتو منهج اإلماـ الفارسي ُب اختيار القراءات كنقدىا، حيث  ختمت الدراسة بباب رابع

 قسمت ىذا الباب إىل فصلُت رئيسُت كما يأٌب:
٬تيبنا الفصل األكؿ عن منهج الفارسي ُب اختيار القراءات كنقدىا ُب مبحثُت متتاليُت، 

حظات كا١تآخذ كيعرض الفصل الثاٍل ١تزايا الكتاب ا١تعرفية كا١تنهجية ُب مبحث أكؿ كبعض ا١تبل
.  ا١تعرفية كا١تنهجية ُب مبحث ثافو

كقد أهنيت ا١توضوع ٓتا٘تة أبرزت فيها أىمَّ النتائج اليت توصَّلت إليها من خبلؿ رحليت مع 
 ىذا البحث كبعض التوصيات.

كُب األخَت ال يسعٍت إال اإلقرار بأف اٞتهد البشرمَّ مهما بلغ فإنو معرض للصواب كا٠تطأ، 
من صواب فمن اهلل تعاىل كحده، كما كاف فيو من خطأ أك زلل أك سهو فمن نفسي فما كاف فيو 

كمن الشيطاف، كإٍل أسأؿ اهلل العظيم رب العرش الكرَل أف يتقٌبل جهدم، كأف ينفع بو ا١تسلمُت، 
 كأف ٭تسن مقاصدنا كنٌياتنا إنو كيٌل ذلك كالقادر عليو.
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 انجبة األول

 وكتبثه انحجخاإليبو أثى عهي انفبرصي 

 ٔفّٛ ثالثخ فصٕل:

 حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ انفبسعٙ انفصم األول;

انزؼشٚف ثكزبة انحجخ ٔيقبسَزّ ثجؼط  انفصم انثبَي;

 كزت انقشاءاد ٔاالحزجبج

رؤثش اإليبو انفبسعٙ ثًٍ قجهّ ٔرؤثٛشِ  انفصم انثبنث;

 فًٍٛ ثؼذِ
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 انفصم األول

 حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ انفبسعٙ

 تىطئـــــخ

عؤرُبٔل فٙ ْزا انفصم اٞٔل حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ 

انفبسعٙ ثصفخ ػبيخ؛ ٔرنك يٍ خالل انٕقٕف ػهٗ اعًّ 

انكبيم كًب فٙ كزت انزشاجى، ٔيٕنذِ، َٔشؤرّ ٔانظشٔف 

انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔانثقبفٛخ انًحٛطخ ثّ، يجشصا  كزنك 

جب  ػهٗ ػقٛذرّ ٔيزْجّ فٙ انقشاءاد ٔانُحٕ ٔانفقّ، يؼشِّ 

 يكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ .

 ٔرشرٛجب نزنك عٛزعًٍ ْزا انفصم يجحثٍٛ.

 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ انًجحث األول;

 ػقٛذح انفبسعٙ ٔيكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ انًجحث انثبَي;
 

 
 

 

 انًجحث األول
 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ

 ٔفّٛ ثالثخ يطبنت:

 انظشٔف انغٛبعٛخ ٔانؼهًٛخ انغبئذح انًطهت األول;
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 اعى اإليبو ٔيٕنذِ انًطهت انثبَي;

 َشؤح اإليبو انًطهت انثبنث;

 

 

 

 

 
 السائدة    العامةالمطلب األول: الظروف  

يبُتّْ ىذا ا١تطلب الظركؼ السياسية كاالجتماعية، ككذا العلمية كالثقافية السائدة ُب عصر 
 اإلماـ أيب علي الفارسي، كذلك ُب فرعُت: 

 الفرع األوؿ: الحالة السياسية واالجتماعية
لقد ىاف شأف خلفاء بٍت العباس، كضعفت شوكتهم، كأصبح ا٠تلفاء أداة طٌيعة بيد قادة 

، ككاف باستطاعة ىؤالء القادة عزؿ ا٠تليفة كخلع السلطاف عنو، كاستبدالو 1ًتؾ كالديلماٞتيوش من ال
؛ بغَته ُب أم كقت شاءكا، كقد كانوا يتجرؤكف على قتل ا٠تليفة كاالنتقاـ منو إذا مل يسعد ٔتوافقتهم

آالؼ،  قتاؿ بُت الديلم ككانوا تسعة عشر ألفان كبُت الًتؾ، ككانوا ثبلثة ػى376فقد كقع سنة: 
 .2فاهنزمت الدَّيلم، كقتل منهم ٨تو ثبلثة آالؼ

                                                 
1
 األثر أىل بعض قوؿ ُب بأرضهم ٝتوا ، كأىلو جيلبُت الرحاب كاٞتباؿ كا١تفازة كخراسافىو إقليم بالعراؽ، كالديلم  يقع  الديلم:  

بَتكت، -معجم البلداف، ياقوت بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اٟتموم، دار الفكر  .عبس لبٍت ماءو  كقيل: اسم. ٢تم ألب باسم كليس
 معركؼ كبزُّه اآلفاؽ، إىل ٖتمل كفواكو حذاؽ، صناع بو كالصوؼ القز . ككصفو ا١تقدسي بقولو: "إقليم2/293د.ط، د.ت،  

 الفقو ُب كرباء. الضعيف كيرٛتوف الشريف، ٬تلوف. لطيف عمل ك٢تم ظريف، مصر. األسعار مستقيم األمطار، كثَت. كالعراؽ ٔتصر
القتاؿ...". أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم، ٤تمد بن أٛتد ا١تقدسي البشارم، ت: غازم طليمات،  ُب رجاؿ اٟتديث ُب كأجلة

 .240، 92ـ، ص1980دمشق، د.ط، –كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي 
2
ضي، دار الكتب الكامل ُب التاريخ، ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الواحد الشيباٍل ا١تعركؼ بابن األثَت، ت: أبو الفداء عبد اهلل القا  

كما بعدىا كالعرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز  427/ 7ـ، 1995 -ىػ1415، 2بَتكت، ط–العلمية 
 .3/03ـ، 1948مصورة، – 2الكويت، ط–الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة حكومة الكويت 
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الفساد  طغىك ، العصبية الزائدة كٖتزب الناس، ظهرت فيها فتنة عظيمةكقد مرَّت بغداد ب
فنهبت األمواؿ كقتل الرجاؿ  النَّاس أصناؼه ٥تتلفة من الطائفية، د بُتتولَّ ، ك أمواؿ الناس تكأخذ

 .1كأحرقت الدكر
كقد صاحب ىذا االضطراب السياسي ُب بغداد عاصمة الدكلة اإلسبلمية اضطرابات أخرل 
ُب شرؽ الدكلة كغرّٔا كانت أكرب كقعان كأعظم خطران على ا٠تبلفة، حيث أدت إىل ٕتزئة الدكلة 

فقامت )دكلة بٍت ٛتداف( ُب الشاـ، ك )دكلة بٍت بويو( ُب الشرؽ ، 2الواحدة إىل عدة دكيبلت متفرقة
 )الدكلة اإلخشيدية( ُب مصر.  ك

 مراكبو، فاحًتقت الرـك لغزك العدَّة أعدَّ  قد مصر صاحب العزيز كاف كُب خضمّْ ىذه الظركؼ
 كدخلوا للعزيز بتقادـ القدس ساحل إىل البحر ُب الرُّـك رسل كصلت ذلك بعد ٍب أناسان، ّٔا فاهتم
 أنو ٭تلفوف أهنم منها: كلَّها، ّٔا التزموا شديدة شركطا كاشًتط العزيز فأجأّم الصلح، يطلبوف مصر

 ٭تمل كأف ٚتعة، كل قسطنطينية جامع ُب للعزيز ٮتطب كأف أطلقوه أسَت إال ٦تلكتهم ُب يبقى ال
 .3سنُت سبع ا٢تدنة بعقد ردىم ٍب عليهم، افًتضو ما كل الرـك أمتعة من إليو

القضاة كأعياف الدكلة  ٣تلس ْتضرة ا٠تليفة فيوببغداد عقد  ىػ377من سنة:  ُب صفرك 
عن العراؽ مظامل   كالذم رفع، ككاف يوما مشهودا 5كبُت شرؼ الدكلة 4كجددت البيعة بُت الطائع

 .1على الناسا جدِّ  اشتدَّ ك  ككاف الغبلء ببغداد فوؽ الوصف 6، كردَّ على النَّاس أمبلكهمكثَتة

                                                 
1
 .330/ 7ا١تصدر السابق،   

2
ُب أخبار من ذىب، عبد اٟتي بن أٛتد العكرم الدمشقي، دار الكتب كشذرات الذىب  428 -427/ 7ا١تصدر نفسو،   

 .2/88،  بَتكت، د.ط، د.ت–العلمية 
3
ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية للتأليف النجـو الزاىرة   

 .51/ 4، كالنشر، مصر، د.ط.تكالطباعة 
4
لقبو نصر الدكلة، كاف قويا ُب ، ا٠تليفة أبو بكر عبد الكرَل بن ا١تطيع هلل الفضل بن ا١تقتدر جعفر بن ا١تعتضد العباسيىو:   

ا٠تبلفة  ٓتلع نفسو كأنو سلم يوأشهد علك  ، لكنو عيزؿ ُب آخر أياـ إمارتو،كانت دكلتو ٙتاٍل عشرة سنة، خلف كالده ا١تطيع،  بدنو
مشس الدين الذىيب، ت: ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 393كبقي بعد عزلو أعواما إىل أف مات ، إىل القادر باهلل كشهد الكرباء بذلك

 .126- 15/118ىػ، 1413: 9شعيب األرناؤكط، ك ٤تمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط
5
 ،٘تلك كظفر بأخيو صمصاـ الدكلو فسجنو، عضد الدكلة بن بويو الديلميبن ا١تلك  صاحب العراؽ شرؼ الدكلة شَتكيو ىو:  

 ة،خوه ّٔاء الدكلأك٘تلك بعده  ،مل يبلغ الثبلثُتىػ ك 379مات  ة أشهر.سنتُت كٙتاني ويامأكانت   ،ككاف فيو خَت كأزاؿ ا١تصادرات
م نفسو إىل كسلَّ  قبل شرؼ الدكلة ٟتربو فذؿَّ أعواـ ٍب أبيهم عضد الدكلة ثبلثة أخو٫تا الصمصاـ ىو الذم ٘تلك العراؽ بعد أككاف 

 .385 -384/ 16. ا١تصدر نفسو، ف ماتأخيو فغدر بو كحبسو بشَتاز إىل أ
6
. من ذلك أنو رد على الشريف أيب اٟتسن ٤تمد بن عمر ٚتيع أمبلكو ككاف مغلها ُب العاـ ألفي ألف كٜتسمائة ألف درىم  

 .2/88شذرات الذىب، 
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 الفرع الثاني: الحالة العلمية والثقافية 
ابلتها حركة علمية ا١تشحوف باألزمات، كمع ىذا الوضع غَت ا١تستقر ق اٞتوّْ  من ذلك بالرُّغم

قد كاف أمراء الدكيبلت اإلسبلمية يتنافسوف فيما بينهم على اجتذاب العلماء نشيطة كمزدىرة، فل
كاألدباء، ككانت ٣تالسهم عامرة با١تناقشات العلمية ككانوا يغدقوف األمواؿ الطائلة عليهم، ك٬تهزكهنم 

، ككاف ٢تذا التشجيع كبَت األثر ُب 2كل ما ٭تتاجونو من كتب كمكتبات كمدارس علمية متخصصةب
إنعاش الساحة العلمية كالثقافية آنذاؾ؛ فتعددت حواضر العلم كا١تعرفة، كنبغ عصرئذ علماء برعوا ُب 

 كدٌرس كألَّف.، كتعلَّم، كنبغ، 3الفارسي كُب ىذا العصر نشأ أبو علي شىت ا١تيادين كالتخصصات.
 مل :لو فقاؿ ،5الدكلة عضد يساير 4شَتاز ميداف ُب يوما كاف أنوعن أيب عليٍّ  ٭تكى٦تا ك 
 ،تقديره كيف :لو فقاؿ ،رمقدَّ  بفعل :الشيخ فقاؿ ؟زيدا إال القـو قاـ :قولنا ُب ا١تستثٌت انتصب

 كقاؿ الشيخ فانقطع ،زيد امتنع الفعل رتكقدَّ  رفعتو ىبلَّ  :الدكلة عضد لو فقاؿ ،زيدان  أستثٍت :فقاؿ
 .فاستحسنو إليو كٛتلو حسنان  كبلمان  ذلك ُب كضع منزلو إىل رجع ١تا وإنَّ  ٍبَّ  ،ميداٍل اٞتواب ىذا :لو

 .6(إالَّ ) بتقوية ـا١تتقدّْ  بالفعل انتصب أنو اإليضاح كتاب ُب كذكر

                                                                                                                                               
1
 ..11/202 بَتكت، د.ط، د.ت،–إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء،  ابن كثَت الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ كالنهاية،  البداية  

2
 ا١تصدر السابق.  

3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
 الراء قبل الياء كجعل شراريز كٚتعو شراز، أصلو أف إىل النحويُت بعض فارس. ذىب ببلد قصبة مشهور، كىو عظيم بلد شَتاز  

 على ٚتعو كقراط. كمن كدكاف، كدنار، دباج، عندىم أصلو فإف كقَتاط؛ كديواف كدينار، بديباج، كشبهو التضعيف، حرؼ من بدال
 ابن عقيل، أيب بن القاسم بن ٤تمد عمارهتا توىل من أكؿ قيل كاختطاطها. عمارهتا استجد ٦تا كىي شورز عندىم أصلو فإف شواريز

/ 3فرسخا. أنظر: معجم البلداف، ياقوت اٟتموم،  كعشركف مائتاف نيسابور كبُت بينها فارس ببلد كسط ُب كىي اٟتجاج؛ عم
 كما بعدىا. 378

5
٘تلك بفارس  ،السلطاف عضد الدكلة أبو شجاع فناخسرك صاحب العراؽ كفارس ابن ركن  الدكلة حسن بن بويو الديلمي ىو:  

ككاف  األمم،العراؽ كالتقى ابن عمو عز  الدكلة كقتلو ك٘تلك كدانت لو صد ق ،ببلده كاتسعت ٦تالكو كثرتبعد عمو عماد الدكلة ٍب  
اىل: نو ١تا احتضر ما انطلق لسانو إال بقولو تعأنقل  ،ككاف يقوؿ الشعر، شجاعا مهيبا ٨تويا أديبا عا١تا جبارا عسوفا شديد الوطأة

 كبٍتعلي  اإلماـنو قرب أظهر بالنجف قربا زعم أ ،جلداككاف شيعيا  ،كمات بعلة الصرع (،غٌت عٍت ماليو ىلك عٍت سلطانيوأما )
انظر: األعبلـ، األعبلـ، خَت الدين بن ببغداد. ىػ 372: مات سنة. شعار الرفض كمأًب عاشوراء كاالعتزاؿ كأقاـعليو ا١تشهد 

/ 16عبلـ النببلء: ، سَت أ5/156ـ، 2002، ٤15تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للمبليُت، ط
 .54-51/ 4كفيات األعياف: ك  251 -249

 -ىػ1411، 1بَتكت، ط–ركضات اٞتنات ُب أحواؿ العلماء كالسادات، ٤تمد باقر ا١توسوم األصبهاٍل، الدرر اإلسبلمية  6
 .73 -72/ 3ـ، 1991
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 فإفَّ  عرالشّْ  قوؿ على ألغبطكم إٍل :فقاؿ ،عليٍّ  أيب ْتضرة عرالشّْ  ذكر جرلكما ركم أنَّو 
 شيئان  قطُّ  قلت فما :رجل لو فقاؿ ،هموادّْ  من ىي اليت العلـو ٖتقيقي مع قولو على يوافقٍت ال خاطرم

 :قويل كىي ،يبالشٌ  ُب أبيات ثبلثةي  إال شعران  يل أفَّ  أعلم ما :قاؿ .منو
 يعابا أف أكىل الشيبً  كخضب     عيبان  افػك ١تا الشيب خضبت

 عتابا كال تػخشي عيبا كال     خل ىجر ٥تافة بػأخض كمل
 .1عقابا وػل ابػا٠تض رتػ   ػفصيَّ  ذميمان  بدا ا١تشيب كلكن

 
 المطلب الثاني: اسم اإلمام ومولده  

يشتمل ىذا ا١تطلب على اسم اإلماـ الكامل كنسبو ُب الفرع األكؿ، ٍب مولده كنشأتو كأسرتو ُب 
 الفرع الثاٍل، كما يأٌب:

 اسمو ونسبو الفرع األوؿ:
فهو أبو علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف  اسموأما عن 

 .3، أبوه فارسي، كأمو عربية من سدكس شيباف2الفارسي النحوم
زيادة كنقصا؛ فذكر ٚتيع  لقد اختلف ا١تًتٚتوف ُب نسب أيب علي الفارسيف أبيو وجدهاسم كأما عن 

، كىو الذم كجد ٓتطو: ككتب شذَّ أف اسم أبيو أٛتد، كاسم جدّْه عبد الغفارمن ترجم لو إال من 
  .اٟتسن بن أٛتد

. 4كُب معجم األدباء: ىو اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف اىػ
 .5كمثلو ُب تاريخ ابن خلكاف

                                                 
بَتكت، –إحساف عباس، دار الثقافة كفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن خلكاف، ت:  1

 .81 -80/ 2ـ، 1968د.ط، 
–انظر: معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ياقوت اٟتموم الٌركمي، ت: إحساف عبَّاس، دار الغرب اإلسبلمي  2

٤تمد بن خلكاف، ت: ككفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن  2/811ـ، 1993، 1بَتكت، لبناف، ط
 . 82 -2/80ـ، 1968بَتكت، د.ط، –إحساف عباس، دار الثقافة 

3
 بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن ذىل بن شيباف بن -بفتح السُت– ىي قبيلة عربية ترجع أصو٢تا إىل سدكس  

أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، ربيعة. تاريخ بغداد،  بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ىنب بن قاسط بن كائل
 . كىذا ٦تا يثَت الشك ُب اٞتـز بفارسيتو.84/ 13دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت، 

4
 .2/811معجم األدباء،   

5
 .82 -80/ 2كفيات األعياف،   
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من ترجم لو إىل أف  ، فقد ذىب أكثر1عريب منصرؼ ه البعيد "أباف"كعلى الرغم من أف جدَّ 
أباه فارسي األصل. كقد يكوف األمر أف جدَّه ىذا عريب األصل استوطن ببلد فارس أثناء الفتوحات 

كما يقوؿ الباحث عبد –اإلسبلمية، أك لعلو فارسي أسلم آباؤه فسموه باسم عريب، كلقب الفارسي 
عض ا١تشهورين من العرب بألقاب ال ينهض دليبل على فارسيتو؛ إذ كثَتا ما تىلقَّب ب -الفتاح شليب

 .2فارسية
 . 3: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفارُب الكاملكقاؿ 

 .4كُب تاريخ بغداد: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن سليماف
 .5كُب مرآة اٞتناف: اٟتسن بن أٛتد الفارسي

أبو علي اٟتسن  :قاؿ ،6كُب اليتيمة ُب ترٚتة ابن أختو أبو اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت الفارسي
 .7بن أٛتد الفارسي
 . 8: اٟتسن بن أٛتداالعتداؿكُب ميزاف 

 . 9ه عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أبافكُب لساف ا١تيزاف: اسم جدٌ 
 . 1كُب بغية الوعاة: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف

                                                 
1
، دار صادر، بَتكت، طانظر:     .16/134، مادة: )أبن(، د.ت: 1لساف العرب، ابن منظور ٤تمد بن مكـر

2
كذلك مثل: أيب إسحاؽ الشَتازم، كالفَتكزآبادم، كالًتمذم صاحب السنن، كاألصبهاٍل صاحب األغاٍل كغَتىم. أبو علي   

حياتو كمكانتو بُت أئمة العربية،كآثارهي ُب القراءات كالنحو، عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، مكتبة هنضة مصر كمطبعتها، الفارسي، 
 .46ىػ، ص 1377مصر، د.ط، –جالة الف
 3

 .429/ 7الكامل،   
4
 .275/ 7 أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت،تاريخ بغداد،   

5
، عبد اهلل بن أسعد أبو عبد اهلل اليافعي اليمٍت، كضع حواشيو: الزماف ما يعترب من حوادث معرفة ُب اليقظاف كعربة مرآة اٞتناف  

 .305/ 2ـ، 1997 -ىػ1417، 1لبناف، ط –بَتكت –خليل ا١تنصور، دار الكتب العلمية 
6
 بعد النحو ُب اليـو اإلماـ كىو الفضل، كأعبلـ العلم، كأعياف الدىر، أفراد النحوم، أحد اٟتسُت الفارسي بن ٤تمد اٟتسُت أبو  
 على أكفده علي أبو ككاف مكانو، كاستحق علمو، استغرؽ حىت درس، كعليو أخذ، كمنو الفارسي، أٛتد بن اٟتسن أيب الوخ

انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر، عبد ا١تلك أبو منصور الثعاليب  .٣تلسو كقرب مثواه، كأكـر فارتضاه، الصاحب
 .6/2523كمعجم األدباء،  2/109د.ت، دمشق، د.ط، –النيسابورم، ا١تطبعة اٟتنفية 

7
 . 109/ 2ا١تصدر نفسو،    

8
-يركت–ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف أبو عبد اهلل الذىيب، ت: علي ٤تمد البجاكم، دار ا١تعرفة   

 . 480/ 1لبناف، د.ط، د.ت، 
9
–اعتٌت بو: عبد الفتاح أبو غدَّة، دار البشائر اإلسبلمية : العسقبلٍل، ت الفضل أبو حجر بن علي بن أٛتد لساف ا١تيزاف،  

 .26/ 3ـ، 2002 -ىػ1422، 1لبناف، ط-بَتكت
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  .2الغفاركُب فهرست ابن الندَل: الفارسي أبو علي بن أٛتد بن عبد 
 

 . 3كُب ركضات اٞتنات: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار
من  أف يكوفكٯتكن  4صاحب شذرات الذىب فقاؿ: اٟتسن بن ٤تمد بن عبد الغفار كشذَّ 

 سهو النساخ.
 أبو علي عند اٞتميع من غَت خبلؼ كقد اشتهر بكنيتو.ف كنيتو كأما عن

 .5سدكسية من سدكس شيباف من ربيعة الفرس اىػ أموو 
قبح زيّْو،  6كصفو ا١تؤرخوف بأنو كاف قومَّ البنية، نظيفا ُب مظهره ك٢تذا فقد أزرل على ا١تتنيب

 .7كما أخذ بو نفسو من الكرب
 .8كما كصف بأنو كاف صادقا ُب نفسو، مًتفعا عن الكذب، رفيقا بذكم القرىب

–نرل ذلك كاضحان  كقد كاف ذا موضوعية ُب تقرير اٟتقائق العلمية كاللغوية كالنحوية، كسوؼ
 أثناء اٟتديث عن آرائو. -إف شاء اهلل

 الفرع الثاني: مولده ورحالتو 
من أرض فارس، كىي مدينة كاسعة األبنية، فسيحة الشوارع،  9ٔتدينة فسا ىػ288سنة  ولد

 ذات حصن كخندؽ كربض.
                                                                                                                                               

1
، 2بيغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، جبلؿ الدين السيوطي، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، د.ف، ط  

 .496/ 1ـ، 1979 -ىػ1399
2
 .95/ 1ـ، 1978-ىػ1398بَتكت، د.ط، –د بن إسحاؽ أبو الفرج الندَل، دار ا١تعرفة الفهرست، ٤تم  

3
 .72/ 3ركضات اٞتنات،   

4
 ..88/ 2شذرات الذىب ُب تاريخ من ذىب،    

5
 .811/ 2معجم األدباء إرشاد األريب ُب معرفة األديب،   

6
اشتغل  ،العرب كليس ُب العامل أشعر منو أبدا كأما مثلو فقليل قاؿ ُب. أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت بن اٟتسن اٞتعفي الكوُب ىو:  

 ،كٝتي  ا١تتنيب ألنو ادعى النبوة ،اعتٌت العلماء بديوانو فشرحوه أكثر من أربعُت شرحا ،ُب فنوف األدب كمهر فيها كتضلع من علم
عباد لفخر الدكلة ٩تبة من أمثاؿ ا١تتنيب لو ديواف شعر مطبوع كمشركح شركحا كافية،. كقد ٚتع الصاحب ابن ىػ. 354سنة قتل 

ككفيات  15 -13/ 2شذرات الذىب،  ،115/ 1كحكمو، كتبارل الكتاب قدٯتا كحديثا ُب الكتابة عنو. انظر: األعبلـ، 
 .123 -120/ 1األعياف، 

7
 .92د.ت، ص، د.ف، 3، ت: مصطفى السقا كغَته، دار ا١تعارؼ، طالبديعي يوسف ا١تتنيب، حيثية عن الصبح ا١تنيب  

8
 .2536/ 6معجم األدباء،   

9
 مدينة الرياح، كىي الشماؿ من كبلمهم: ُب كأصلها ّٔا، يتلفظوف كذا بالباء؛ بسا كعندىم عجمية، كلمة كالقصر بالفتح فسا   

 أبنية، كأكسع شَتاز من ىواء أصح كىي شَتاز، الكرب ُب تقارب الشوارع كاسعة البناء مفًتشة مدينة كىي ّٔا، مدينة أنزه بفارس
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لطلب العلم فيها، كما رحل إىل غَتىا من  1ىػ307فقد رحل إىل بغداد سنة رحالتو؛ كأما عن 
مدف العراؽ، كفيها ذاعت شهرتو، كتنقل ُب شعابو، ٭تاضر كيؤلف كيسأؿ، فكانت لو مؤلفات 

 ٝتيت بأٝتاء ا١تدف العراقية، كالبصريات كالبغداديات كغَتىا.
الشاـ،  كانتقل اإلماـ إىل ا١توصل، كفيها التقى بتلميذه ابن جٍت حيث بقي زمنا ٍب سافر إىل

فأكـر كفادتو، كتنقل ُب ببلد الشاـ، فمضى  2فزار حلب كالتحق بببلط األمَت سيف الدكلة اٟتمداٍل
، كاتصل برجا٢تا كأىل العلم فيها، كأقاـ ْتلب فظفرت منو با١تسائل 3إىل طرابلس كمعرة النعماف

آثرىم عنده. كلذا مل ، ككاف من خلصاء سيف الدكلة ك 4اٟتلبية، كقد امتحن فيها ٓتصومة ابن خالويو
  تطب اإلقامة أليب علي ىناؾ.

، فلبث فيها عشرين عاما منقطعا إىل عضد الدكلة بن بويو. ٍب عاد إىل ىػ348ككرد شَتاز سنة 
بغداد بعدما استوىل عليها عضد الدكلة كاستقر لو األمر فيها، فصنف لو كتايب اإليضاح كالتكملة، 

 . 5ة: "أنا غبلـ أيب علي ُب النحو"كعلمو النحو حىت قاؿ فيو عضد الدكل
كاستقر أبو علي بفداء ببغداد إىل أف أدركتو منيتو ُب ربيع اآلخر كقيل ُب ربيع األكؿ سنة 

  .1، فدفن ىناؾ باٞتانب الغريب منهاىػ377
                                                                                                                                               

 متقاربة، داراّترد مدف كباقي ذلك، كغَت كاألترج كاٞتوز كالرطب البلح من كاٞترـك الصركد، ُب يكوف ما فيها ٬تتمع مدينة كىي
 -260/ 4الفارسي. معجم البلداف،  الفسوم جواف بن سفياف بن يعقوب يوسف كأبو الفسوم الفارسي علي أبو ينسب كإليها
261. 

1
 .131طبقات الزبيدم،   

2
 اٞتهاد. كاف لواء اٞتود كحامل ككعبة الوفود، مقصد حلب صاحب ٛتداف  بن اهلل عبد بن علي  اٟتسن أبو الدكلة  ىو: سيف  

 فرائض من الشعراء عطاء يقوؿ ككاف ببابو، اجتمع ما الشعراء من ملك بباب اجتمع ما تشيع، كيقاؿ فيو النظم مليح أديبا
 ىػ، كانت356 سنة صفر ُب ا١تثل. مات بشجاعتو يضرب ككاف غَته، ١تلك اتفق ما غزك كلو ىػ،331 سنة ُب كلده=األمراء، 

، 189 -16/187سنة. سَت أعبلـ النببلء،  كعشرين ٜتسا حلب كالية ُب الدكلة سعد ابنو بعده كبقي سنة كعشرين نيفا دكلتو
 .406 -401/ 3كفيات األعياف، 

3
 كا١تعرة الدية، كا١تعرة آّرة، دكف السماء ُب كوكب كا١تعرة الشدة، ا١تعرة األعرايب: ابن قاؿ الراء. كتشديد كثانيو أكلو بفتح معرة  

 كلد ّٔا لو فمات ّٔا اجتاز صحايب بشَت بن األمَت كقيل غَت ذلك. كأما النعماف فقيل: نسبة إىل النعماف إذف دكف اٞتيش قتاؿ
 بن بريح بن عمرك بن غطفاف بن عدم ابن بالساطع نسبة إىل ا١تلقب بالنعماف مسماة يل أهنابو، كق فسميت عليو كأقاـ فدفنو
 أٛتد العبلء أبو كاف كمنها كالتُت، الكثَت الزيتوف كعندىم اآلبار من ماؤىم قدٯتة، كبَتة مدينة -النعماف–كىي  اهلل؛ تيم بن خزٯتة

 كما بعدىا. 155/ 5أنظر: معجم البلداف،  قرية من قرل الشاـ.ا١تعرم. كمعرة النعماف ىي  سليماف بن اهلل عبد بن
4
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ت: أٛتد أمُت ك أٛتد الزين، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، د.ط، د.ت،   
احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو ، النجـو الزاىرة 1/131

 .15/ 4، للتأليف كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط.ت
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ده على كال نعلم شيئا عن دراستو األكىل، كا١تراحل اليت اجتازىا ُب ىذه الفًتة، إال أف تردَّ 
يوخ ا١تشهورين ُب بغداد بعدما استقر فيها يوحي بأنو قد تردد على شيوخ ببلده قبل حلقات الش

 ٣تيئو إىل بغداد، كأخذ عنهم شىت علـو ا١تعرفة كخاصة علـو العربية.
 

، كٝتع معاٍل 3اجعلى أيب بكر بن السرَّ  2مُت فقرأ كتاب سيبويولع على كتب ا١تتقدّْ كقد اطَّ 
 .7منو 6كٝتع معاٍل القرآف للزجاج ٣5تاىد من أيب بكر بن 4القرآف للفراء

 
 
 
 

                                                                                                                                               
1
القاىرة، مؤسسة الكتب –إنباه الركاة على أنباء النحاة، علي بن يوسف القفطي، ت: ٤تمد الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب   

 .80/ 2كفيات األعياف، . 7/275اريخ بغداد: . ت1/308ـ، 1986 -ىػ1406، 1بَتكت، ط–الثقافية 
2
 أعلم كاف اٟتارثي زياد بن الربيع آؿ كقيل كعب بن اٟتارث بٍت موىل بسيبويو، ا١تلقب قنرب بن بشر أبو عثماف ىو: عمرك بن  

كغَته، اختلف ُب سنة  األكرب باألخفش ا١تعركؼ ا٠تطاب أيب عن اللغة كتابو، أخذ مثل فيو يوضع كمل بالنحو كا١تتأخرين ا١تتقدمُت
غَت ذلك. سَت  كقيل ىػ161 سنة كقيل ،177 سنة "كىو أصحها"، كقيل . قاؿ الذىيب ُب السَت:180 سنة كفاتو فقيل: توُب

 .464 -463كفيات األعياف،  ،352 -351/ 8أعبلـ النببلء، 
3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
كاف أبرع الكوفيُت كأعلمهم   ،منظور األسلمي ا١تعركؼ بالفراء الديلمي الكوُب أبو زكريا الفراء ٭تِت بن زياد بن عبد اهلل بنىو:   

ألنو خلصها كضبطها. أخذ النحو  ؛لوال الفراء ١تا كانت عربية :حكي عن أيب العباس ثعلب أنو قاؿ .بالنحو كاللغة كفنوف األدب
كلد الفراء بالكوفة كانتقل إىل بغداد كجعل كأخذ عنو سلمة بن عاصم، ك٤تمد بن اٞتهم السُّمَّرم كغَت٫تا.  عن أيب اٟتسن الكسائي

كىو صغَت  ؛ككتاب البهي ،ككتاباف ُب ا١تشكل أحد٫تا أكرب من اآلخر ،كا١تعاٍل ،اٟتدكد :كلو من التصانيف، أكثر مقامو ّٔا
ىا. توُب ستة ككتاب الوقف كاالبتداء كغَت  ،ككتاب اٞتمع كالتثنية ُب القرآف ،قرآفككتاب ا١تصادر ُب ال ،كلو كتاب اللغات ،اٟتجم
، تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، 121 -118/ 10كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  08/ 4ىػ. إنباه الركاة على أنباء النحاة، 207

/ 2ىػ، 1410، 1الرياض، ط–ماف اٟتمد، دار العاصمة ٤تمد بن عبد اهلل بن أٛتد، ابن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سلي
نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، أبو الربكات كماؿ الدين عبد الرٛتن األنبارم، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر ، 460
 .179.54 -176/ 6، كفيات األعياف، 90، صـ1998 -ىػ1418القاىرة، د.ط، –العريب 

5
ق: احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: علي النجدم انظر: مقدمة ٖتقي  

. كستأٌب ترٚتة اإلماـ ابن ٣تاىد 36ـ، ص 1994 -ىػ1415القاىرة، د.ط، -ناصف كغَته، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية 
 ُب الفصل الثاٍل من ىذا الباب.

6
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

7
 .1/36احملتسب،   
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 المطلب الثالث: نشأة اإلمام

كتتمثل نشأتو العلمية ُب احتكاكو بالشيوخ كتلقيو عنهم، كمزاملتو لبعض الشخصيات العلمية، 
 كثقافتو ككذا إنتاجو كٗتر٬تو ٞتملة من التبلميذ الذين أخذكا عن اإلماـ كاىتموا بآثاره فيما بعد.

 األوؿ: شيوخوالفرع 
 عن ٚتلة من الشيوخ كاألئمة: كاف أليب علي احتكاؾ كثَت مع شيوخ ُب العراؽ؛ فأخذ

 كاف   ،1السرَّاج بابن ا١تعركؼ النحوم سهل بن السرم بن ٤تمد بكر فركل عن أيب  -1
 األدب أخذ كاآلداب، النحو ُب قدره كجبللة كنبلو فضلو على آّمع ا١تشاىَت األئمة أحد
 بن كعلي 3السَتاُب سعيد أبو منهم األعياف من ٚتاعة عنو أخذ ،2ا١تربّْد العباس أيب عن

 كلو عديدة، مواضع ُب الصحاح كتاب ُب اٞتوىرم عنو كنقل كغَت٫تا، 4الرماٍل عيسى
 ُب ا١تصنفة الكتب أجود من كىو األصوؿ" "كتاب منها: النحو ُب ا١تشهورة التصانيف

 ك"كتاب األصوؿ"، ٚتل ك"كتاب كاختبلفو، النقل اضطراب عند ا١ترجع كإليو الشأف، ىذا
 ،5القراء" احتجاج ك"كتاب سيبويو"، كتاب ك"شرح االشتقاؽ"، ك"كتاب ا١توجز"،
 غينا، فيجعلها الراء ُب يلثغ كغَتىا. كاف ا١تواصبلت" ك"كتاب كالشعراء"، الشعر ك"كتاب

 يريد بالعاء؛ ال بالغاء ال فقاؿ: بالغُت، عنو فكتبوىا بالراء لفظة فيو كبلما يوما فأملى
 .6الصورة، توُب سنة ستة عشرة كثبلٙتائة، رٛتو اهلل تعاىل ىذه على يكررىا كجعل بالراء

 النحوم، الزجاج  سهل بن السرم بن ٤تمد بن الزجاج؛ إبراىيم كركل عن أيب إسحاؽ  -2
 األمايل كتاب القرآف، لو معاٍل ُب كتابا كصنف كالدين باألدب العلم أىل من كاف

 ككاف تعاىل، اهلل رٛتهما كثعلب ا١تربد عن األدب أخذ ا١تنطق، جامع من فسر ما ككتاب
                                                 

1
 .1/29مقدمة اٟتجة للقراء السبعة، اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي،   

2
ا١تعركؼ با١تربد  ،األزدم البصرم بن حساف بن سليماف بن سعد عبد اهلل أبو العباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمَت  

كا١تقتضب  ،ككتاب الركضة ،كتاب الكامل  :منها ،النحوم نزؿ بغداد ككاف إماما ُب النحو كاللغة كلو التواليف النافعة ُب األدب
ىػ 285، كقيل: 286، كُب تسميتو با١تربّْد حكاية. توُب سنة: أخذ األدب عن أيب عثماف ا١تازٍل كأيب حاًب السجستاٍل .كغَت ذلك

 .319 -313/ 4د. كفيات األعياف، ببغدا
3
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

4
 .16ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
كمل  -كما يقوؿ الفارسي–لعل كتاب "احتجاج القراء"ىذا، ىو الكتاب الذم شرع فيو كارتفع منو تبييض ُب سورة البقرة   

 يكملو.
6
 .340 -339/ 4، ككفيات األعياف 259/ 1، كشذرات الذىب، 220انظر: نزىة األلباء، ص  
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 بن أٛتد عن ا٠تطايب سليماف أبو ركل إليو. فنسب باألدب كاشتغل تركو ٍب الزجاج ٮترط
 إف فيقوؿ: اآلذف ٮترج كاستأذنوا اجتمعوا إذا ا١تربد أصحاب كاف قاؿ: الفرائضي اٟتسُت

انصرفوا، توُب ُب ٚتادل اآلخرة سنة إحدل عشرة  كإال إسحاؽ الزجاج  أبو  فيكم كاف
 .1كثبلٙتائة

 األزدم دريد بن عتاىية أبو بكر بن بن اٟتسن ؛ ٤تمد2دريد بن بكر كركل عن أيب -3
 ذلك. كغَت كاألمايل كاٞتمهرة اللغة ُب ا١تفيدة التصانيف صاحب بغداد، نزيل البصرم

 عنو اهلل رضي الشافعي ّٔا ٯتدح طنانة قصيدة كلو العرب كأشعار اللغة ُب رأسا كاف
 سنة مولده فيو، تكلموا الدارقطٍت: قاؿ الشافعي. مناقب ُب اهلل عبد أبو اٟتاكم أنشدىا
 .3كثبلٙتائة كعشرين إحدل سنة شعباف ُب كتوُب كمائتُت كعشرين ثبلث

الفضل،  سليماف بن بن علي األخفش؛ أبو اٟتسن -كقيل أيب احملاسن– اٟتسنأيب  كعن -4
 كركل كغَت٫تا، كثعلب ا١تربد عن ركل عا١تا، كاف النحوم. الصغَت 4باألخفش ا١تعركؼ

 حدث عنو البخارم كغَته. كافثقة،  ككاف كغَت٫تا اٞتريرم ا١تعاَب الفرج كأبو ا١ترزباٍل عنو

                                                 
1
، كالبلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة، ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، ت: ٤تمد ا١تصرم، ٚتعية إحياء 16/ 7انظر: الكامل،   

،كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل الشهَت 186/ 1ىػ، 1407، 1الكويت، ط–الًتاث اإلسبلمي 
ك نزىة األلباء،  308/ 3كالنجـو الزاىرة،  448/ 4لبناف، د.ط، د.ت، -بَتكت–ء الًتاث العريب ْتاجي خليفة، دار إحيا

 كما بعدىا.  225ص
 

 -ىػ1405، 1القاىرة، ط–ا١تسائل البصريات، أبو علي الفارسي، ت: ٤تمد الشاطر أٛتد ٤تمد أٛتد، مطبعة ا١تدٍل  2
 51/ 1ـ، 1985

3
 .226 -225، نزىة األلباء، ص91/ 1فهرست، ، ال116/ 2انظر: طبقات الشافعية،   
اٟتسن، سعيد بن مسعدة آّاشعٌي بالوالء، النحوٌم البلخٌي، ا١تعركؼ باألخفش  أبوعلى أف ىناؾ أخفشُت آخرين، ٫تا:  4 

الطريق األكسط، أحد ٨تاة البصرة. أخذ النحو عن سيبويو كعمن أخذ عنو سيبويو، ككاف أعلم من أخذ عنو ككاف أكرب منو. كىو 
إىل سيبويو، فإنو ١تا توُب قيرئ الكتاب على أيب اٟتسن األخفش، ككاف ٦تن قرأه عليو أبو عمر اٞترمي كأبو عثماف ا١تازٌٍل. كزاد ُب 
العركض "ْتر ا٠تىبىب"، كلو كتاب "معاٍل القرآف"، ك"األكسط ُب النحو"، ككتاب "االشتقاؽ"، ككتاب "العركض"، ككتاب "ا١تسائل 

"ا١تسائل الصغَت"، ك "معاٍل الشعر"، ك "ا١تقاييس" ك "التصريف" كغَتىا ٦تا عدت عليها العوادم كطوتو فيما طوت من   الكبَت"، ك
، كفيات األعياف: 77/ 1، الفهرست: 120، نزىة األلباء، ص36/ 1ىػ. شذرات الذىب، 221كقيل  225كنوز. توُب سنة 

2 /380. 

من أىل ىجر من مواليهم، كاف  آّيد، عبد بن اٟتميد عبد اٝتو يقاؿ البصرم ا٠تطاب أبو العربية =أما األكرب أك الكبَت: فهو شيخ
 معمر عبيدة كأبو النحوم، عمر بن عيسى أيضا عنو أخذ اشتهر. ١تا سيبويو لوال النحو عنو كٛتل سيبويو بو ٗترج ُب دكلة الرشيد.

/ 14، سَت أعبلـ النببلء، 219/ 3العرب، كىو ٣تهوؿ الوفاة. النجـو الزاىرة،  عن بنقلها ينفرد غريبة أشياء كلو كغَت٫تا، ا١تثٌت بن
 .36/ 1ك شذرات الذىب:  480
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 كتاب الكتب من لؤلخبار، لو حافظا ككاف النحو من شيء عن سئل إذا كثَتا يضجر
 . 1مئة كثبلث عشرة ٜتسة اٞتراد. توُب سنة ككتاب كاٞتمع التثنية كتاب األنواء

الفسوم،  الفارسي معداف بن اٟتسُت بن علي اٟتسن معداف؛ أيب الشيخ ابن  عن كركل -5
  أبو النحو شيخ حريث، ركل عنو بن اٟتسُت عمار كأيب راىويو بن إسحاؽ عن حدث

 ربيع شهر األصبهاٍل. توُب ُب أٛتد بن ٤تمد بكر كأبو الفارسي أٛتد علي اٟتسن بن
 .2 مئة كثبلث عشرة تسع األكؿ سنة

ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد ؛ ٣3تاىد بن بكر كما ركل عن أيب -6
ا١تقرلء، كاف كاحد عصره غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو بالقراءات 
كعلـو القرآف، ركل اإلماـ قراءات كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب "القراءات الكبَت"،  

ءات"، كتاب "قراءة أيب عمرك"، كتاب "القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تا
كتاب "قراءة ابن كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"، كتاب "قراءة ٛتزة"،  

"، كتوُب رٛتو اهلل  كتاب "قراءة الكسائي"، كتاب "قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب 
  .4ُب ٤تبسو لليلة بقيت من شعباف سنة أربع كعشرين كثبلٙتائة

ىؤالء من الشيوخ كثَت؛ األمر الذم بوَّأ أبا علٌي أحد أئمة العربية كأغزرىم علما كأكسعهم كغَت 
 اطبلعا، كأف تكوف كتبو أجل الكتب كأجدرىا قراءة كتدريسا.

 
 
 

 الفرع الثاني: زمالؤه
 كاف أليب علي زمبلء أخذكا معو عن شيوخو، منهم:

                                                 
1
 .301/ 3ككفيات األعياف،   123/ 1، الفهرست، 219، نزىة األلباء، ص219/ 3النجـو الزاىرة،   

2
 .520/ 14كسَت أعبلـ النببلء،  275/ 7تاريخ بغداد،   

3
ـ، 1988، 1بَتكت، ط–اريخ حلب، كماؿ الدين عمر بن أٛتد بن أيب جرادة، ت: سهيل زكار، دار الفكر بغية الطلب ُب ت  
5 /2265. 

4
كما بعدىا.، طبقات الشافعية الكربل، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب أبو نصر  5/144انظر ترٚتتو: تاريخ بغداد:   

كما بعدىا،  3/57ـ، 1992 ،2ر كالتوزيع كاإلعبلف، اٞتيزة، طكالنشالسبكي، ت: عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو ك ىجر للطباعة 
على الطبقات كاألعصار، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىيب، ت: بشار عواد معركؼ كغَته، مؤسسة  معرفة القراء الكبار

 .1/47 ، الفهرست، البن الندَل، 272-1/269 ،ىػ1404، 1بَتكت، ط-الرسالة 
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، كاف إماما ُب النحو كالفقو أبو سعيد السَتاُب ا١ترزباف اٟتسن بن عبد اهلل بن -1
 بكر أيب كعلى السراج ابن على النحو قرأ بغداد، قضاء كيل كالشعر كالقرآف كالفرائض كاٟتديث،

 فيو كأحسن سيبويو كتاب شرح منها تآليف كلو ،1دريد كابن ٣تاىد بن بكر أيب على كاللغة مربماف،
 .2ىػ368 سنة مات

 ابن عن ركل اٟتليب، ا٢تمذاٍل النحوم اهللعبد  أبو بن خالويو أٛتد بن اٟتسُت   -2
 الدريدية ا١تقصورة شرح منها كثَتة كنفطويو، لو تصانيف دريد كابن ٣تاىد بن بكر كأيب األنبارم
 سنة ْتلب مات نواس أيب شعر كشرح القراءات ُب البديع كحواشي الكرَل القرآف ُب كالبديع
 .3ىػ370

خالويو على أشدّْىا؛ فقد كتب أبو علي كتابو"اإلغفاؿ"، ككانت ا١تنافسة بُت أيب علي كابن 
عقب فيو عما أغفلو شيخو أبو إسحاؽ الزجاج ُب "معاٍل القرآف" كنقده، غَت أف ذلك مل يرض ابن 

" كبسط الكبلـ فيو كل 4بو فيما كتب، كرد أبو علي على تعقيبو لو ُب "نقض ا٢تاذكرخالويو فتعقَّ 
"خزانتو" طائفة من ا١تسائل اليت كانت موضع نقاش بُت أيب علي كابن البسط. كقد أكرد البغدادم ُب 

خالويو، أذكر منها على سبيل ا١تثاؿ قوؿ ابن خالويو: "إف الواك إذا كانت ُب أكائل القصائد ٨تو: 
 كقاًب األعماؽ... فإهنا تدؿ على رب فقط، كال تكوف للعطف، ألنو مل يتقدـ ما يعطف عليو بالواك.

ُب "نقض ا٢تاذكر": "ىذا شيء مل نعلم أحدا ٦تَّن حكينا قولو ذىب إليو، كال  كقاؿ الفارسي
 .5قاؿ بو"

(: إنو اجتمع ىو كأبو علي الفارسي فجرل بينهما كبلـ، ءكقاؿ ابن األنبارم ُب )نزىة األلبا
 فقاؿ أليب علي: نتكلم ُب كبلـ سيبويو، فقاؿ لو أبو علي: بل نتكلم ُب الفصيح.

يب علي: كم للسيف اٝتا؟ قاؿ: اسم كاحد، فقاؿ لو ابن خالويو: بل أٝتاء  كيركل أنو قاؿ أل
 .1كثَتة، كأخذ يعدّْدىا ٨تو: اٟتيساـ، ا١تخذـ كالقضيب ... فقاؿ أبو علي: ىذه كلها صفات

                                                 
1
. انظر ا١تزيد: طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن قاضي شهبة، ت: اٟتافظ عبد  14تقدمت ترٚتتو آنفان، ص  

 كما بعدىا. 323/ 4. كفيات األعياف، 91/ 1، الفهرست، 116/ 2ىػ، 1407، 1بَتكت، ط–العليم خاف، عامل الكتب 
2
 .2444/ 5الطلب ُب تاريخ حلب،  . بغية1/86البلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة،   

3
 .2265/ 2. بغية الطلب، 90/ 1البلغة،   

4
، ٥تتار 5/259ا٢تاذكر من ا٢تذر، كمعناه ا٢تذياف، ككذا سقط الكبلـ الذم ال يعبأ بو. انظر: لساف العرب، مادة )ىػ ذ ر(،    

 ؿ العلمي الشديد بُت اإلمامُت.. كاسم الكتاب يدؿُّ ٔتا ال ٮتفى على السجا289/ 1الصحاح، مادة )ىػ ذ ر(، 
5
القاىرة، –، عبد القادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي كلب لباب لساف العرب،  خزانة األدب  
 .80/ 1، ـ1997 -ىػ1418، 4ط
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كمل تكن منافسة ابن خالويو أليب علي إال صدنل ١تنافسة أستاذه أيب سعيد السَتاُب أليب علي، 
"متقدان بالغيظ على أيب سعيد كباٟتسد لو،   -كما يقوؿ أبو حياف التوحيدم– فقد كاف رٛتو اهلل

كيف ًبَّ لو تفسَت كتاب سيبويو من أكَّلو إىل آخره، بغريبو، كأمثالو، كشواىده كأبياتو، ذلك فضل اهلل 
، مع 2 تىويويؤتيو من يشاء، ألف ىذا شيء ما ًبَّ للمربد، كال للزجاج، كال البن السَّرَّاج كال البن دىرىس

 .3م كفيض كبلمهم"سعة علمه
ك١تنزلة أيب سعيد السَتاُب ُب نفس تلميذه ابن خالويو أرسل إىل سيف الدكلة لييعًلمو تطاكؿ 

ا١تنطقي  4الفارسي على السَتاُب، كىو تطاكؿ غَت ٤تمود، فمكانة السَتاُب خصوصا بعد ىزٯتة )مىٌت(
سوغ أليب علي أك غَته أف ينتقص من ىذه جديرة بأف تكسو ثوب ا١تهابة كاإلجبلؿ، كال ي

 الشخصية العلمية الفذة.
ك١تا علم الفارسي با٠ترب أرسل إىل سيف الدكلة رسالة ينفي فيها عن نفسو التهمة، ك٦تا قاؿ 

ىو قولو: لو يبقى  -يعٍت ابن خالويو–فيها: "من ذلك بعض ما يدؿ على قلة ٖتفظ ىذا الرجل 
يقرأ على السَتاُب مع علمو بأف السَتاُب يقرأ عليو الصبياف أف  -أبو علي–عمر نوح ما صلح 

كمعلموىم، أفبل أصلح أف أقرأ على من يقرأ عليو الصبياف؟ ىذا ٦تا ال خفاء فيو، كيف كقد خلط 
فيما حكاه عٍت؟ كأٍل قلت: إف السَتاُب قد قرأ عليَّ. كمل أقل ىذا، إ٪تا قلت: تعلَّم مٍت، أك أخذ مٍت 

ينظر اليـو ُب شيء من ىذا. كليس قوؿ القائل: تعلَّم مٍتّْ مثل قرأ عليَّ، ألنو يقرأ ىو أك غَته ٦تن 
م منو، كقد يتعلم منو من ال يقرأ عليو. كتعلُّم ابن ّٔراذ السَتاُب مٍتّْ ُب أياـ ٤تمد بن عليو من ال يتعلَّ 

ن أٛتد بن يونس، كمن  ب اؽ، ك٤تمدالسرم كبعدىه ال ٮتفى على من كاف يعرفٍت كيعرفو كعلي بن الورَّ 

                                                                                                                                               
1
السيوطي، ت،  الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد كأنواعها، اللغة علـو ُب كا١تزىر 271نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، ص  

 .318/ 1ـ، 1998 -ىػ1418 ،1بَتكت، ط – العلمية الكتب منصور، دار علي فؤاد
  

2
ىو: عبد اهلل بن جعفر أبو ٤تمد بن دىرىستىويو الفارسي النحوم، أحد النحاة كاألدباء ا١تشهورين، أخذ عن ا١تربد كابن قتيبة، كاف   

و. ألف كتبا منها: كتاب اإلرشاد، كشرح كتاب اٞترمي، ككتابو ُب ا٢تجاء كىو أحسنها. أخذ عنو فسويا، كأقاـ ببغداد إىل حُت كفات
، كفيات 248 -247ُب خبلفة ا١تطيع. أنظر: نزىة األلباء، ص 347ىػ، كتوُب سنة 258عبيد اهلل ا١ترزباٍل كغَته. كلد سنة: 

 .44/ 3األعياف، 
3
 .131اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ص  

4
 من القانوف ا١تسماة اآللة أف اإلشارة، ك٭تكى لطيف تآليفو ُب العبارة حسن ىو: مىٌت بن يونس اٟتكيم، كاف يعلم ا١تنطق، ككاف  

 كل الدكلة سيف عليو مسكن.أجرل كال مكسب بأمر ٭تتفل ال الدنيا ُب الناس أزىد الًتكيب، ككاف ىذا ركبها من أكؿ كىو كضعو
ىػ. شذرات الذىب، 339 سنة ُب توُب أف إىل ذلك على يزؿ كمل لقناعتو، عليها اقتصر الذم كىو دراىم أربعة ا١تاؿ بيت من يـو
 .153/ 5، كفيات األعياف، 352/ 1
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كاف يطلب ىذا الشأف من بٍت األزرؽ الكٌتاب كغَتىم. ككذلك كثَت من الفرس الذين كانوا يركنو 
( كعبد اهلل بن جعفر بن درستويو النحوم، ألنو كاف جارم بٍيتى بيتى قبل 1شونيزيغشاٍل ُب )صف 

 .2درب الزعفراٍل" أف ٯتوت اٟتسن بن جعفر أخوه، فينتقل إىل داره اليت كرثها عنو ُب

 عن كا١تنطق. أخذ كالنحو اللغة ُب إماـ النحوم، الرماٍل اٟتسن أبو عيسى بن علي -3
 اٟتدكد، ككتاب ٣تلدا، سبعُت ُب سيبويو كتاب شرح منها كثَتة كتبا صنف دريد، كابن السراج ابن

 الفارسي: علي أبو قاؿ السرَّاج. ابن أصوؿ كشرح السراج البن ا١توجز كشرح اٟتركؼ، معاٍل ككتاب
 شيء. منو معو فليس نقولو ما النحو كاف كإف شيء، منو معو فليس الرُّمَّاٍل يقولو ما النحو كاف إف

 .3ىػ384 سنة توُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: ثقافتو وتالمذتو 
 أوال: ثقافتو 

 تثقف أبو علي بعلـو عصره، فكاف موسوعة ثقافية عديدة اٞتوانب، فقد درس كتاب سيبويو
كابن  3(ىػ216كاألصمعي ) 2(ىػ215، كأيب زيد )1ػ(ق210، كركل كتب أيب عبيدة )4(ىػ180)

                                                 
 مل أقف على ترٚتتو. 1

2
 .820/ 2معجم األدباء،   

3
 .1/154البلغة،   

4
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  
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كاطلع على شوارد اللغة كشواذىا، كخَت دليل على ثقافتو اللغوية مؤلفاتو اليت بُت  4(ىػ231األعرايب )
 تو.أيدينا، فهي مستودع فاخر تتجلى فيو سعة اطبلع أيب علي، كعمق ثقاف

كضوحا اعتماد ا١تتأخرين عليها، سواء كانوا من أصحاب ا١تعجمات، أـ كانوا ك٦تا يزيد ذلك 
 من أصحاب ا١تؤلفات األخرل اليت احتوت أطرافا من اللغة.

ىذا، دكف أف نغض الطرؼ عن مسائلو كآرائو ا١تنثورة ُب بطوف كتب ا١تتأخرين كابن سيده، 
 كابن األنبارم، كابن ىشاـ كالبغدادم.

ـ القرآف كالقراءات كاٟتديث، فتبدك كاضحة العياف ُب كتابيو: اٟتجة، أما ثقافتو ُب علو 
كاإلغفاؿ، كُب استشهاداتو كاعتماده على القرآف ُب تفسَت القرآف بالقرآف، كالظواىر النحوية، 
كاللغوية، كالصرفية، كالفقهية كا١تنطقية، حىت إف ا١ترء ٭تس كىو يقرأ مصنفات أيب علي كأنو أماـ سيل 

اآليات ا١تًتادفة اليت يصرفها كيفما يشاء، فهو يؤيد القرآف بالقرآف، كيعلل القرآف  منحدر من
 بالقرآف، ك٭تتج للقرآف بالقرآف، كيؤكؿ القرآف بالقرآف ُب كثَت من األحياف. 

ضخما ٝتاه: )اٟتجة ُب  ان ، كألف فيها كتاب5أما عن القراءات؛ فقد ركل عن ابن ٣تاىد
و الكثَتكف من ا١تفسرين، كأصحاب القراءات كالز٥تشرم ُب الكشاؼ، القراءات السبع( اعتمد علي

كُب اٟتديث كاف أبو علي من السابقُت إىل استعماؿ اٟتديث ُب  كالطربسي ُب معجم البياف كغَت٫تا.
  ٣تاؿ اللغة كالنحو، كاستشهد بنصوص كثَتة من اٟتديث.

                                                                                                                                               
1
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  

2
 .95، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

3
 كإماما ك٨تو لغة الباىلي، كاف صاحب باألصمعي أصمع ا١تعركؼ بن علي بن ا١تلك عبد بن قريب بن ا١تلك عبد سعيد ىو: أبو  

 أخيو ابن عبدالرٛتن عنو كركل كغَتىم. كداـ بن كمسعر كاٟتمادين، اٟتجاج، بن شعبة ٝتع كالغرائب. كا١تلح كالنوادر، األخبار، ُب
 من البصرة. كلؤلصمعي أىل من كىو كغَتىم، الرياشي الفضل كأبو حاًب السجستاٍل، كأبو سبلـ، بن القاسم عبيد كأبو اهلل، عبد

 ككتاب الفرؽ، ككتاب كا١تمدكد، ا١تقصور ككتاب ا٢تمز، ككتاب األنواء، ككتاب األجناس، ككتاب اإلنساف، خلق كتاب التصانيف
ىػ. كفيات 216االشتقاؽ كغَتىا. توُب سنة  ككتاب كاإلبداؿ، القلب ككتاب الكبلـ، أصوؿ ككتاب النوادر، ككتاب الصفات،
 .177 -170/ 3األعياف، 

4
 بن العباس موىل فإنو ىاشم بٍت موايل من كىو اللغة صاحب الكوُب، األعرايب  بابن ا١تعركؼ زياد بن ٤تمد اهلل عبد ىو: أبو  

 منو، كناقش البصريُت بركاية أشبو الكوفيُت ُب يكن مل عنو، يقاؿ اهلل رضي ا١تطلب عبد بن العباس ابن اهلل، عبد بن علي بن ٤تمد
 األنواء، ككتاب النوادر، كتاب تصانيفو العرب. كمن كبلـ ُب رأسا ككاف اللغة، نقلة من كثَتا كخطأ عليهم، كاستدرؾ العلماء
 توُب كثَتة. كأماليو كنوادره كأخباره كغَت ذلك. األلفاظ ككتاب تفسَتاألمثاؿ، ككتاب الشعر، معاٍل ككتاب القبائل، تاريخ ككتاب
 .308 -306/ 4كاألكؿ. كفيات األعياف،  كمائتُت ثبلثُت سنة كمائتُت، كقيل كثبلثُت إحدل

5
 .55، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  
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لعركض، السيما ُب مسائلو أما ثقافتو العركضية فتتجلى ُب الظواىر اليت دٌكهنا عن ا
علـو اللغة األخرل، من ذلك  ؿالشَتازيات، كُب حٌدة ذكائو الذم نزع إىل معرفة العركض من خبل

إجابتو حينما سئل عن خـر )متفاعلن(، ركل ذلك اٟتصرم قائبل: "ك٦تا يشهد بصفاء ذىنو، 
كانتزع اٞتواب فيو من كخلوص فهمو أنو سئل قبل أف ينظر ُب العركض عن خـر )متفاعلن(، فتفكر 

النحو فقاؿ: ال ٬توز؛ ألف متفاعلن ينقل إىل )متفعلن( إذا أضمر، فلو خـر لتعرض لبلبتداء 
 .1بالساكن..."

 ثانيا: تالمذتو

 حوؿ أيب علي عدد غَت قليل من التبلميذ أصبحوا أئمة ُب العربية، أشهرىم: التفَّ 
 .2ىػ392أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١تتوَب سنة  -1

، أخذ عن أيب علي، كشرح  3ىػ406طالب أٛتد بن بكر العبدم ا١تتوَب سنة  أبو -2
 .4كتاب )اإليضاح(

 صاحب الصحاح. 5ىػ398أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ا١تتوَب سنة  -3

 .6ىػ420أبو اٟتسن علي بن عيسى الربعي ا١تتوَب سنة  -4

 

 
 
 

 المطلب األول: عقيدة الفـارسي ومذىبو
كمذىبو الفقهي كمكانتو العلمية كأىٌم أقواؿ  عليٌ يتناكؿ ىذا ا١تطلب عقيدة اإلماـ أيب 

 العلماء فيو ٍب أىم آثاره ا١تعركفة عنو ككفاتو رٛتو اهلل، كذلك فيما يأٌب:
 الفرع األكؿ: عقيدتو 

                                                 
1
 .236 -235/ 7معجم األدباء،   

2
 .21، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

3
 .239 -236/ 2معجم األدباء،   

4
 .387/ 2إنباه الركاة،   

5
 كما بعدىا. 229/ 1انظر: إنباه الركاة،   

6
 .295انظر: نزىة األلباء، ص  
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لعل أكؿ خرب ٯتكن الركوف إليو ُب ٖتديد إتاه خاص لعقيدة الفارسي ىو ما ذكره ا٠تطيب 
. ككاضح من ىذا ا٠ترب عدـ اٞتـز باعتزاليتو؛ إذ ىناؾ فرؽ بُت 1هما باالعتزاؿالبغدادم أنو كاف متَّ 

صريح باعتزاليتو كبُت اهتامو ّٔا. كالدليل على ذلك أف صاحب الكامل ُب التاريخ أكىن ىذه التَّ 
 .2االتهمة، كمل يذكر ُب عقيدة أيب علي أكثر من قولو: قيل كاف معتزليِّ 

يكوف ىذاف النصَّاف أكثق ما كرد ُب ٖتديد عقيدة أيب علي كبياف ٨تلتو، لقدـ مصدريهما، قد 
 م كالدقة.كقوة ما عرؼ عن ىذين ا١تصدرين من التحرّْ 

 ا٠تصائص ُب جٍت ابني  ىذا، إذا استثنينا صاحب ا١تزىر الذم صرَّح باعتزاليتو، ُب قولو: "كقاؿ
 .3اصطبلح" أـ ىي إ٢تاـ اللغة، أصل على القوؿ باب: زًلًيػٍَُّت ميٍعتى  الفارسي عليٌ  أبو كشيخو ىو ككاف

شكيك د بُت التَّ ُب كصف مًتدّْ  4ركف ٟتياة أيب علي اهتامو باالعتزاؿكقد توارث ا١تًتٚتوف ا١تتأخّْ 
 .5جيحشكيك كالًتَّ التَّ 

كما كرد ذكر ١تصنفات أيب علي الفارسي ُب كتاب: الذريعة إىل تصانيف الشيعة حملمد بن 
٤تسن الرازم، كلكن مصنف ىذا الكتاب من متأخرم الشيعة، على أنو مل يرد ذكر أليب علي كال 

، ككتابو ىػ588لكتبو ُب كتاب "معامل العلماء" لرشيد الدين أيب جعفر ٤تمد السركم ا١تتوَب سنة: 
ا فهرست لكتب كأٝتاء ا١تصنفُت من الشيعة قدٯتا كحديثا، كال ُب غَته من كتب الفهرست ىذ

 عندىم.

                                                 
1
 .7/275تاريخ بغداد،   

2
 .7/429الكامل ُب التاريخ،   

3
 .14/ 1ا١تزىر ُب علـو اللغة كأنواعها، جبلؿ الدين السيوطي،  

4
 .216كبغية الوعاة،  309/ 1، كإنباه الركاة للقفطي، 2/82انظر: كفيات األعياف،   

5
ك٦تا يقوم اهتاـ أيب علي باالعتزاؿ إشاعتو ُب "اٟتجة" من كصف اهلل تعاىل بالقدَل؛ كالقدـ أخصُّ كصف للذات اإل٢تية عند   

بَتكت، د.ط، –٤تمد بن عبد الكرَل بن أيب بكر الشهرستاٍل، ت: ٤تمد سيد كيبلٍل، دار ا١تعرفة ا١تعتزلة. أنظر: ا١تلل كالنحل، 
كما يقوؿ –. كما أكرد مصطلحي التحسُت كالتقبيح العقليُت ُب غَت اٟتجة؛ كمعلـو أف ىذين ا١تصطلحُت 44/ 1ىػ، 1404

كالتفكَت كاالستدالؿ على اٟتسن كالقبح بإعماؿ العقل. يدعوف إىل النظر  -ا١تعتزلة–الشهرستاٍل ٕتب معرفتهما بالعقل، كىم 
العراؽ، د.ط،  -ا١توصل–انظر: كتاب التكملة، أبو علي اٟتسن بن أٛتد الفارسي، ت: كاظم ْتر ا١ترجاف، مطبعة دار الكتب 

 يسموف زلة. كما أشاع ُب كتابو أيضان من ذكر أصلي التوحيد كالعدؿ، كمعلـو أف ا١تعت298، 294، 293، 227ـ، ص1980
. كقد جـز بعض النحاة كابن سيده كغَته باعتزاليتو؛ 43/ 1كالعدلية. ا١تلل كالنحل،  بالقدرية كيلقبوف كالتوحيد العدؿ بأصحاب

 ا١تعتزلة لفظ على كبلمو يشتمل فلذلك معتزيل، كىو علي، أيب ٗتر٬تات فبعد أف نقل توجيهان لو ُب سورة آؿ عمراف، قاؿ: "انتهت
/ 3العدؿ". إعراب القرآف من البحر احمليط أليب حياف، ابن سيده النحوم، مكتبة ا١تشكاة اإلسبلمية، د.ط، د.ت، ك  التوحيد من
25. 
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كما كرد من نسبتو إىل االعتزاؿ أك التشيع إف أظهر أبو علي من ذلك شيئا، فلعلو يعود إىل 
جلدا،  ؛ فقد سبق ُب ترٚتة ىذا األخَت أنو كاف شيعيا٣1تاملة األمَت عضد الدكلة بقصد التقرب إليو

أقاـ شعار الرفض كاالعتزاؿ. كأبو علي رٛتو اهلل مل يظهر ُب كتبو خصوصا "اٟتجة" ما يدؿ على كل 
ذلك، كلو كاف كذلك أك أبدل من ذلك شيئا الشتهر أمره، كفضحو أعداؤه كمنافسوه ُب كقت  

فيو ذكر  ل لكتاب اٟتجة ٬تدكانت تعدُّ فيو ا٢تفوات، بل على العكس من ذلك ٘تاما فإف ا١تتأمّْ 
الصحابة كترضيو عنهم عموما، كأيب بكر كعائشة كعمر خصوصا رضي اهلل عنهم أٚتعُت؛ فقد ذكر 
أبا بكر ُب كتابو ثبلث مرات، استأنس بركايتو كنعتو ُب األكىل كالثانية بلقبو الصديق، فقاؿ: "كنحو 

. كأما عمر رضي اهلل 3. كأما ُب الثالثة فقد ترضى عنو2 ما ركم عن أيب بكر الصديق أنو قاؿ..."
، كُب الثاٍل ترحَّم 4عنو فقد ذكره ىو اآلخر ُب ثبلثة مواضع؛ ُب ا١توضع األكؿ استدؿ بركاية عنو

ُب اٗتاذ مقاـ إبراىيم عليو السبلـ مصلى كُب الثالث ترحَّم عليو مرة  6كذكر موافقتو للقرآف 5عليو
َـّ ا١تؤمنُت. كذ 7أخرل كاستدؿ بقولتو تدعم توجيهو لبعض أحرؼ ا٠تبلؼ رضي  كر السيدة عائشة أ

 ، مستدال بركايتها كاليت تدعم أيضا مذىبو.8ُب موضع كاحد اهلل عنها

                                                 
1
يقوؿ فيو ابن حجر:  -على سبيل ا١تثاؿ–شأنو ُب ذلك شأف من ٭تب أف يناؿ قربا عند السلطاف. فابن خالويو أحد معاصريو   

 سيف الدكلة اٟتمداٍل". انظر: مقدمة كتاب إعراب ثبلثُت سورة، أبو عبد اهلل "كاف صاحب سنة ُب الظاىر فقط ليتقرب إىل
 ـ. 1985لبناف، د.ط،  -بَتكت–اٟتسُت بن أٛتد ا١تعركؼ بابن خالويو، دار مكتبة ا٢تبلؿ 

2
 .361، 357/ 1اٟتجة، الفارسي،   

3
 .458/ 1ا١تصدر نفسو،   

4
 .358/ 1ا١تصدر نفسو،   

5
 .380/ 1ا١تصدر نفسو،   

6
 إبراىيم مقاـ من اٗتذنا "لو اهلل: رسوؿ يا فقلت: ثبلث ُب ريب كافقت عمر: قاؿ أنس ركل البخارم كمسلم كغَت٫تا عن  

 يكلمهنَّ  فإنو ٭تتجنب أف نساءؾ أمرت لو اهلل: رسوؿ يا قلت اٟتجاب، كآية مصلى(، إبراىيم مقاـ من )كاٗتذكا فنزلت: مصلى"
 خَتا أزكاجا يبدلو أف طلقكن إف ربو عسى ٢تن: فقلت عليو، الغَتة ُب  النيب نساء كاجتمع اٟتجاب آية فنزلت كالفاجر، الرب

اليمامة، بَتكت، -، ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثَتاآلية. صحيح البخارم،  ىذه فنزلت منكن
القبلة، برقم:  فصلى سها من على اإلعادة يرل ال كمن القبلة ُب جاء ما بلة، باب)كتاب أبواب الق ـ،1987 -ىػ1407، 3ط

مسلم بن اٟتجاج النيسابورم، ت: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ، صحيح مسلم، 157/ 1(، 393
 .4/1865(، 2399)كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي اهلل عنو، برقم:  د.ت.ط،

7
 .445/ 1اٟتجة،   

8
 .368/ 1ا١تصدر نفسو،   
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كأما مذىبو ُب علي رضي اهلل عنو فمعتدؿ؛ فقد ذكره ىو اآلخر ُب ثبلثة مواضع، استدؿ 
مرة بأمَت ا١تؤمنُت ، ككصفو 1بركايتو ُب األكىل، فقاؿ: "كيركل أف علٌيان عليو السبلـ، ١تا قاؿ لو..."

: إف أباؾ ال يبايل أكقع 2كسلم عليو، فقاؿ: "كما يركل أف أمَت ا١تؤمنُت عليو السبلـ قاؿ للحسن
، كترضَّى عنو مرَّة أخرل شأنو ُب ذلك شأف غَته من الصحابة، 3على ا١توت، أك كقع ا١توت عليو"

 .4هلل عنو"قائبل: "كزعموا أف ىذه القراءة ركيت عن علي بن أيب طالب رضي ا
ىذا، كٯتكن االستئناس بقرينة قد تدفع عنو التشيُّع كالقوؿ بو؛ مفادىا ما جاء عنو ُب توجيهو 

 چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤچ من قولو تعاىل:    چ ڤ چلقراءة 

 :[ٔا١تائدة: ]
نصبان كحفص عن عاصم.     چڤ چ  "كقراءة النصب ىي قراءة نافع، كابن عامر، كالكسائي

 .5خفضان"    چ ىْ هِك  ج  سْ ٔأ   چكقرأ ابن كثَت، كأبو عمرك كٛتزة 
قاؿ أبو علي بعدىا: "كجو من نصب فقاؿ: أنو ٛتل ذلك على الغىسل دكف ا١تسح؛ ألف 

رأل قومان، كقد    يبػح، كركم أف النػل دكف ا١تسػالعمل من فقهاء األمصار فيما علمت على الغس
كأعقأّم تلوح، فقاؿ عليو السبلـ: )كيل للعراقيب من النار(، كىذا أجدر أف يكوف ُب  توضؤكا،

 .6ضة ا١تاء ال يكاد يكوف غَت عاـ للعضو"اا١تسح منو ُب الغسل؛ ألف إف
                                                 

1
 .172/ 1ا١تصدر نفسو،   

2
 أبو ا١تؤمنُت أمَت كر٭تانتو اهلل رسوؿ سبط ا٢تامشي مناؼ عبد بن ىاشم  بن ا١تطلب عبد بن طالب أيب بن علي بن ىو: اٟتسن  

 ،50 سنة مات ا١تدائٍت كقاؿ ىػ،49 سنة مات الواقدم األربعة. قاؿ السنن ُب منها عنو حفظها أحاديث النيب عن ركل. ٤تمد
اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة، أٛتد بن علي مسمومان. انظر ترٚتتو ُب:  مات إنو كيقاؿ ىػ.49 سنة مات منده كقاؿ ابن 51 سنة كقيل

/ 2كاألعبلـ،  2/73، ـ1992 -ىػ1412: 1ت: علي ٤تمد البجاكم، دار اٞتيل، بَتكت، طبن حجر أبو الفضل العسقبلٍل، 
199- 200. 

3
 .251/ 3اٟتجة،   

4
 .72/ 3ا١تصدر نفسو،   
ىػ، 1400، 2القاىرة،  ط–ُب القراءات، أبو بكر أٛتد بن موسى ابن ٣تاىد، ت: شوقي ضيف، عن دار ا١تعارؼ السبعة  5

، مؤسسة الرسالة 224ص –، كانظر أيضا: اٟتجة ُب القراءات السبع، اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر
عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب  ، كالكشف129ـ، ص1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط

، كالتيسَت ُب 407 -406، ـ1997 -ىػ1418، 5كت، ططالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة الرسالة، بَت 
 74بَتكت، د.ط، د.ت، ص–القراءات السبع، الداٍل، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل، تصحيح: ارتويرتزؿ، دار الكتاب العريب 

–ر الكتب العلمية كالنشر ُب القراءات العشر، ٤تمد بن ٤تمد أبو ا٠تَت الدمشقي، ابن اٞتزرم، قدـ لو: علي ٤تمد الضباع، دا
 .254/ 2ـ، 2002 -ىػ1423، 2لبناف، ط-بَتكت

6
 .113/ 2اٟتجة،   
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يبلحظ ُب ىذا التوجيو أف اإلماـ أبا علٌي يركن إىل الرأم الفقهي القائل بوجوب غسل الرجلُت 
مع أف ىذا التوجيو ُب قراءة اٞتر ٮتالف رأيو ُب اٟتمل على العامل -ا١تسح ُب الوضوء كيقدّْمو على 

كىذا الذم تعلمو من فقهاء األمصار، كال ٮتفى أف ىذا الرأم ٮتالف ما عليو الشيعة  -1األقرب
الذين يركف أف الواجب ُب األرجل ا١تسح كليس الغسل؛ فقد جاء ُب ا١توسوعة الشيعية: "اعلم أف 

ندنا ُب الوضوء ىو ا١تسح دكف الغسل، كمن غسل فلم يؤدّْ الفرض، كقد كافقنا على فرض الرجلُت ع
 .2ذلك ٚتاعة من الصحابة كالتابعُت كابن عباس"

ال ٯتكن أف ٧تـز بأم إتاه عقدم أليب علي طا١تا أف ا١تصادر  -كبعد ىذا العرض–كعلى كلٍّ 
 مل تنقل إلينا ذلك صراحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني: مذىبو 
 أوال: مذىبو في القراءات

                                                 
1
 سأكرد ُب فصل آراء الفارسي كاختياراتو ٪تاذج من ذلك إف شاء اهلل.  

2
 http/ www. Shialinks.netراجع موقع ا١توسوعة الشيعية. منتدل اٟتوار:   
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 بن ا١تلك عبد عرضان  عنو القراءة كركل ٣تاىد، بن بكر أيب عن عرضان  أبو علٌي القراءة ركل
 كتاب عنو كأخذ السرم بن بكر أيب عن ٍب الزجاج إسحاؽ أيب عن النحو كأخذ 1النهركاٍل بكراف
 .2النحو علم رياسة إليو كانتهت سيبويو

عن مذىبو ُب القراءات فاألقرب أنو كاف يقرأ بقراءة أيب عمرك بن العبلء البصرم، كيؤيد أما 
ح لقراءة أيب عمرك ذلك أنو كاف ٭تتج ُب مواطن ٥تتلفة لقراءتو كيرجحها، ففي كتاب اإلغفاؿ يرجّْ 

ا١تشهورة . فضبل على أنو مل يقم ُب اٟتجاز 3بالتخفيف، كيراه أحق باإليثار من التحقيق (ٕٚيٌُٕ)
بقراءٌب اٟترميُت؛ نافع كابن كثَت، كبعيد أف يقرأ بقراءة ابن عامر، حيث مل يقم طويبل ُب الشاـ، 
ككونو بصريا ٬تعل قراءات الكوفيُت؛ عاصم كٛتزة كالكسائي بعيدة أف يقرأ ّٔا، فلم تبق إال قراءة أيب 

 عمرك.
 ثانيا: مذىبو في النحو

ر أبو علي البن جٍت أنو كقع حريق ٔتدينة السبلـ، فذىب كاف أبو علي من ٨تاة البصرة؛ فيذك
   .4و ٓتطي، كقرأتو على أصحابنابو ٚتيع علم البصريُت، ككنت قد كتبت ذلك كلَّ 

، كال 5بقليل األصوؿ اليت كاف يأخذ ّٔا ُب درس النحو تشهد ببصريتو؛ فهو ال يعتدُّ  ٍب إفَّ 
  .7جو ُب القياسستعماؿ كال ا١تتَّ ، كال يقبل ما ليس با١تتسع ُب اال6يقيس على شاذ

آلراء ا١تدرسة الكوفية، ينظر  ب، بل كاف مستوعبان ز كالتعصُّ ة أيب علي مل تدفعو إىل التحيُّ كبصريَّ 
كمل يكن يلوؾ كبلـ األئمَّة، كيتقبَّل آراءىم على عبلهتا، متابعة ة علمية، ُب ا١تسائل كيناقش ٔتنهجيَّ 

                                                 
1
 بكر كأيب الكوُب علي بن زيد على قرأ ا١تقارلء، شيوخ جلة من القطاف، ا١تقرلء اٍلالنهرك   الفرج أبو بكراف،  بن ا١تلك ىو: عبد  

 عبد بن علي بن كاٟتسن ا١تالكي ٤تمد بن اٟتسن عليو قرأ القراءات ُب مصنف كلو. كغَتىم مقسم كابن جعفر بن اهلل كىبة النقاش
سَت  ىػ.404 سنة رمضاف ُب توُب كقاؿ ا٠تطيب كثقة. كآخركف ا٢تراس غبلـ علي كأبو الفارسي العزيز عبد بن كنصر العطار اهلل

، غاية النهاية ُب طبقات القراء، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد ابن اٞتزرم، عناية: ج. براجسًتاسر، 209/ 1أعبلـ النببلء، 
 .1/417ـ، 2006-ىػ1427، 1لبناف، ط-بَتكت–دار الكتب العلمية 

2
 .189/ 1غاية النهاية ،   

3
 تفسَت. 875، ٥تطوط برقم 60اإلغفاؿ، ص   

4
 .819/ 2معجم األدباء،   

5
 . كسيأٌب مزيد ذلك ُب معايَت أيب علي ُب التوجيو كاالختيار.1/93انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة،   

6
بغداد، –اا١تسائل ا١تشكلة ا١تعركفة بالبغداديات، أبو علي الفارسي النحوم، ت: صبلح الدين عبد اهلل السيكاكم، مطبعة العاٍل   

 .83/ 1د.ط، د.ت، 
7
  . كسيأٌب مزيد ذلك ُب معايَت أيب علي ُب التوجيو كاالختيار.104/ 1انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة،   
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اقش ا١تسائل، كينظر ُب أدلَّتها حىت يتبُتَّ لو كجو الرَّأم، فيأخذ بو أيِّا  ٢تم أك عصبيَّة، كلكنَّو كاف ين
 كاف موقعو. 

ُب مسألة اشتقاؽ اٟتركات  1ُت؛ فقد خالف ا٠تليلليل على ذلك ٥تالفتو لغَته من البصريّْ كالدَّ 
 .5دكخالف ُب اإلغفاؿ آراء الزجاج كا١ترب  4، كغٌلط سيبويو ُب غَت مسألة3كغَتىا 2من اٟتركؼ

ككافق الكوفيُت ُب بعض آرائهم، فدعم رأم أستاذه ابن السراج ُب ٗتطئة سيبويو ُب )فنعلوؿ( 
ُب القياس إىل أقصى اٟتدكد  ، إضافة إىل كونو متوسعان 8بأهنا جيدة 7، كيصف ركاية ثعلب6كىو اسم

 اٟتدكد كرحب األفق ُب النظر كاالستدالؿ.
آراءىم، ٍب يرجح ما يراه أكىل بالًتجيح؛ كإذا اختلف ٨تاة البصرة رأيتو يعرض حججهم كيفند 

ُب صرؼ )أٍفعل( من قولك: ىذا رجل أىفعل، كغلط سيبويو، إذ  9فعندما عارض أبو عثماف سيبويو
، كقاؿ أبو العباس ا١تربد: مل يصنع أبو عثماف شيئا، فسَّر أبو علي مراد أيب العباس، 10يرل صرفو

 .11سيبويو إذان صحيح" جاج بقولو: "فقوؿككضح قوؿ سيبويو، كختم اٟتً 
 ذىبو في الفقومثالثا: 

                                                 
1
 ،كاف إماما ُب علم النحو  ،الفرىودم األزدم اليحمدم كيقاؿ ،بن ٘تيم الفراىيدم ا٠تليل بن أٛتد بن عمركالرٛتن  أبو عبدىو:   

، كاف من تبلميذ أيب عمرك بن العبلء، لو معرفة باإليقاع كالنغمك كىو الذم استنبط علم العركض كأخرجو إىل الوجود كحصر أقسامو 
ٍيل، كأبو كالعواـ بن حوشب كغالب القطاف ،كعاصم األحوؿ ،حدث عن أيوب السختياٍل . أخذ عنو سيبويو كثَتا، كالنضر بن مشي

كى عليو من العلم كالزىد أشهر من أف يينشر، كأظهر من أف  فػىٍيد مؤرٌج الَّدكسٌي كغَتىم. من أشهر تصانيفو كتاب العٍُت. كما ٭تي
ككفيات  51 -49، نزىة األلباء، ص275/ 1النهاية: ، غاية 431 -429/ 7ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 160يذكر. توُب سنة: 

 كما بعدىا. 244/ 2األعياف، 
2
 .37مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص 101/ 4انظر: كتاب سيبويو،   

3
 .1/205التعليقة، انظر مثبل:   

4
 .41انظر: مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص  

5
 .75/ 1ىػ، 1327، 1القاىرة، ط–ي، مطبعة السعادة انظر مثبل: ٫تع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع، جبلؿ الدين السيوط  

6
 . 230/ 4الكتاب،   

7
ىو: أبو العباس ثعلب أٛتد بن ٭تِت بن زيد بن يسار الشيباٍل النحوم ا١تعركؼ بثعلب، إماـ الكوفيُت ُب النحو اللغة ُب زمانو.   

، كسلمة بن عاصم ك  غَتىم. كأخذ عنو أبو اٟتسن األخفش الصغَت، كابن أخذ عن ٤تمد بن زياد األعرايب، كعلي بن ا١تغَتة األثـر
ىػ. 291ىػ كتوُب سنة 200عرفة ا١تعركؼ بنفطويو، كابن األنبارم كغَتىم. لو كتاب الفصيح كغَته من التصانيف، كاف مولده سنة 

 كما بعدىا. 1/102ككفيات األعياف،  07 -05/ 14، سَت أعبلـ النببلء، 205 -202نزىة األلباء، ص 
8
 .39مة ٖتقيق التعليقة، صمقد  

9
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو ُب الفصل الثالث من ىذا الباب.  

10
 .202/ 3الكتاب،   

11
 .40مقدمة التعليقة،   
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على ذكر ا١تدرسة الفقهية اليت ينتمي إليها أبو  -اجملعت عليو من كتب الًتُّ فيما اطَّ –مل أقف 
عن ذلك، كمل يأت فيو ما يدؿ على مذىبو الفقهي، كلعل  علي، كما أف كتاب اٟتجة جاء ًخلوان 

 بالفقو، كليس ىناؾ ما يدعو إىل معرفة ذلك.صل السبب ُب ذلك أف موضوع الكتاب ال يتَّ 
 ُب–ف ػيقف على إشارات كقرائن تسعل عباراتو تأمّْ ا١تك غَت أف ا١تتتبع لتضاعيف أجزاء الكتاب 

على  كالذم يدؿُّ  .1إىل حدٍّ ما تصنيف فقو أيب علي كإٟتاقو ٔتدرسة أيب حنيفة النعماف -تقديرم
 ذلك ما يأٌب:

ب كلو أربع مرات، كُب كلٍّ يسوؽ فيها أبو علي رٛتو اهلل قوؿ تكرُّر ذكر اإلماـ ُب الكتا - أ
 إماـ ا١تذىب، من ذلك:

ما جاء ُب معرض حديثو عن االتساع ُب كلمة )القوؿ( كاستعما٢تا ُب غَت اللفظ، حيث  -
رل االعتقاد كا١تذىب ُب ٨تو: ىذا قوؿ أىل العدؿ، كىذا قوؿ  يقوؿ: "كقد أجرم القوؿ ٣تي

 .2لك رأيهم كاعتقاداهتم، ليس اللفظ"أيب حنيفة، يعنوف بذ

كُب موضع آخر ٖتدَّث عن بعض مشتقَّات مادة )أخذ(، منها )مؤخذ(، يقوؿ: "كقاؿ أبو  -
 .5"4عن امرأتو: يؤجَّل كما يؤٌجل العٌنُت 3حنيفة ُب الرجل ا١تؤخَّذ

أما ا١توضعاف اآلخراف اللذاف جاء فيهما ذكر أيب حنيفة؛ فاألكؿ ٖتدث فيو عن كفارة  -
 .7، كالثاٍل نقل فيو قوؿ اإلماـ ُب حظر االلتذاذ بالنظر إىل ا٠تمر كا١تيسر6ليمُتا

مرة كاحدة ُب الكتاب، صاحب أيب حنيفة  1كمن القرائن أيضا ذكر أيب يوسف - ب
: )ال ييقتل مسلم بكافر، كال ذك عهد حيث ساؽ قولو ُب معرض شرح حديث النيب 

                                                 
1
ىػ. صاحب ا١تذىب 150ىػ، كأٚتعوا على أنو مات سنة: 60ىو اإلماـ األعظم أبو حنيفة النعماف بن ثابت كلد سنة:   

ا١تشهورة. قاؿ أبو يوسف: ما رأيت أعلم بتفسَت اٟتديث من أيب حنيفة. أنظر: اٞتواىر ا١تضية ُب اٟتنفي، أحد ا١تذاىب األربعة 
 كما بعدىا. 26/ 1طبقات اٟتنفية، ابن أيب الوفاء، منشورات مَت ٤تمد كتب خانو، كراشي، د.ط، د.ت، 

2
 .217/ 1اٟتجة للقراء السبعة، الفارسي،   

3
 أيٍخذىةه  لفبلنة يقاؿ السحر من نوع كذلك غَتىا ًٚتاع من زكًجها منعً  ُب ْتيىل ا١ترأىةي  ٖتتاؿى  أىف يذي كالتٍأخً ا١تؤخَّذ ٔتعٌت ا١تسحور،   

ٍتو كقد النساء عن الرجاؿ ّٔا تػيٍؤخّْذي   .470/ 3تأىخيذان. لساف العرب، )مادة: أخذ(،  الساحرة أىخَّذى
4
ي  يريدىن كال النساء يٍأٌب ال الذم كالًعنُّْتي لغتاف،  اٟتٍبس ك٫تا كالتػٍَّعًنُت كيػىعينُّ  يىًعنُّ      إذا امرأىتو عن كعينّْنى  كالًعنّْينيَّة كالًعنّْينة العىنىانة بػىُتّْ

النساء. لساف العرب،  عن ٭تىًٍبسيو ما اعًتضو كأىنو تقدـ ٦تا كىو العينَّة منو كاالسم بالسحر عنها مينعى  أىك بذلك عليو القاضي حكم
 .290/ 13)مادة: عنن(، 

5
 .297/ 1اٟتجة للقراء السبعة،   

6
 .334/ 1اٟتجة،   

7
 .430/ 3ا١تصدر نفسو،   
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ا١تعٌت: ال يقتل مؤمن بو، كاف: كال ذم  ، فقاؿ: "قاؿ أبو يوسف: كلو كاف2ُب عهده(
 .3عهد ُب عهده"

كمل ييثبت أبو علي اسم أحد من الفقهاء كأصحاب ا١تذاىب ُب ٚتيع أجزاء كثنايا  - ت
 الكتاب كلو ١ترة كاحدة؛ ٦تا يدؿ على عدـ اىتمامو بغَت فقو أيب حنيفة النعماف.

كبل٫تا يشيع فيو   ٍب إف ىناؾ مشأّة كاضحة بُت ٨تو أيب علي كفقو أيب حنيفة، - ث
 القياس.

، كمل يبق منها إال نصف كتاب الطبلؽ عن 4كما يرككف عن كتب أيب علي أهنا احًتقت - ج
 .٤5تمد بن اٟتسن

أف لو  إف صحَّ –كبعد إيراد ىذه القرائن كالشواىد ٯتكننا القوؿ بأف أبا علي رٛتو اهلل 
 فإف مذىب أيب حنيفة لو مذىب. -مذىبا

 الفـارسي العلميةالمطلب الثاني: مكانة  
لقي تبوأ أبو علي مكانة سامية ُب ٥تتلف العلـو العربية، فقد كاف موسوعة علمية ُب عصره، 

 فذاع صيتو كاشتهر ذكره ُب اآلفاؽ، كتتجلى مكانتو العلمية ُب عدة نواحي:

 الفرع األوؿ : توثيق العلماء لو وثناؤىم عليو
 العلماء لو كثناؤيىم عليو، من ذلك:ك٦تا أكسب أبا علي شهرتو كعلوَّ شأنو تزكيةي 

                                                                                                                                               
1
األنصارم الكوُب البغدادم، صاحب أيب حنيفة كتلميذه، كأكؿ من نشر مذىبو،  بو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيبىو أ  

ليو الرأم كأخذ الفقو عن ٤تمد بن عبد ككاف من أصحاب اٟتديث ٍب غلب عىػ، 282: كمات ببغداد سنة ىػ113 :سنةكلد 
، كيل القضاء أياـ ا١تهدم كا٢تادم كالرشيد، كمات ُب خبلفتو ببغداد كىو على القضاء، أكؿ من الرٛتن أيب ليلى ٍب عن أيب حنيفة

، 193/ 8ألعبلـ، . ا220/ 1دعي بقاضي القضاة. من كتبو "ا٠تراج"، "النوادر" كغَت٫تا. أنظر: اٞتواىر ا١تضية، ابن أيب الوفاء، 
 .107/ 2النجـو الزاىرة، 

2
، 2888، رقم: باب فكاؾ األسَتأخرجو البخارم ُب صحيحو دكف قولو: )كال ذك عهد ُب عهده(، كتاب اٞتهاد،   
، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخُت 2623. كصحَّح النيسابورم ىذه الزيادة ُب مستدركو: كتاب قسم الفيء، رقم: 3/1110

٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم النيسابورم أبو عبد اهلل، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار كمل ٮترّْجاه". ا١تستدرؾ على الصحيحُت، 
 .2/153، ـ1990 -ىػ1411: 1طالكتب العلمية، بَتكت، 

3
 .46/ 1اٟتجة،   

4
 .819/ 2معجم األدباء،   

5
صحب أبا حنيفة كأخذ عنو الفقو ٍب عن أيب  ،اإلماـ صاحب اإلماـ ،٤تمد بن اٟتسن بن فرقد بن أبو عبد اهلل الشيباٍلىو:   

ركل عنو اإلماـ الشافعي ، يوسف كصنف الكتب كنشر علم أيب حنيفة كيركم اٟتديث عن مالك كدكف ا١توطأ كحدث بو عن مالك
كما  4/184كما بعدىا ككفيات األعياف،  172/ 1ىػ. طبقات اٟتنفية، 122ىػ، كقيل: 126. توُب سنة: كالزمو كانتفع بو

 دىا.بع
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ُب )نشوار احملاضرة( حيث قاؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت عضد  1ما ذكره أبو القاسم التنوخي
 .2الدكلة يقوؿ: أنا غبلـ أيب علي النحوم ُب النحو

ككصف ا٠تطيب البغدادم كتبو بأهنا عجيبة حسنة مل يسبق إىل مثلها، كتكلم كثَتا عن فضلو 
 .4الفارسي"  يقولو ما "النحو السيوطي: كقاؿ عنو .3آلفاؽكشهرتو ُب ا

كقاؿ عنو أبو الربكات األنبارم ُب نزىة األلباء: فضلو كثَت من النحويُت على أيب العباس ا١تربٌد، 
 .5علي أيب من بالنحو أبصر أحد سيبويو، كبُت علي أيب بُت يكن كقاؿ أبو طالب العبدم: مل

 .6بقولو: "إنو رجل ٯتت بكتابو ُب )القرآف( ا١تعركؼ بكتاب اٟتجة"كامتدحو أبو العبلء ا١تعرم 

 .6اٟتجة"

ره العلماء حق قدره؛ فأثنوا عليو كشيغلوا بو يتدارسونو كٮتتصركنو كالسيما أىل كما قدَّ 
 األندلس، كمن أقوا٢تم فيو:

 
ما جاء ُب طبقات النحاة كالغويُت: "كتاب اٟتجة ُب ٗتريج القراءات السبعة من أحسن  -

 .7كأعظمها"الكتب 

 

ذكرة ككتاب اٟتجة شرح سبعة ابن ٣تاىد فأجاد اء: "كأٌلف كتاب التَّ كجاء ُب طبقات القرَّ  -
 .8"كاإليضاح كالتكملة كغَت ذلك كأفاد

                                                 
1
أبو القاسم علي بن  ٤تمد بن أيب الفهم داكد بن إبراىيم بن ٘تيم التنوخي األنطاكي، كاف عا١تا بأصوؿ ا١تعتزلة كالنجـو قاؿ ىو:   

عارض أبا بكر ابن دريد ُب مقصورتو كذكر منها  . كأفراد الكـر كحسن الشيم ،ىو من أعياف أىل العلم كاألدب :الثعاليب ُب حقو
سنة توُب بالبصرة . ككاف معتزليا ،كٝتع اٟتديث ،فيها تنوخ كقومو من قضاعة، كتفقو على مذىب اإلماـ أيب حنيفةأبياتا كمدح 

 .368-3/366ىػ. كفيات األعياف، 342
2
ـ، 1972بَتكت، د.ط، –أنظر: نشوار احملاضرة كأخبار ا١تذاكرة، القاضي أبو علي التنوخي، ت: عبود الشاٞتي، دار صادر   
4 /43-44. 
3
 .275/ 7تاريخ بغداد،   

4
، صديق بن حسن القنوجي، ت: عبد اٞتبار زكار، دار الكتب العلمية    بَتكت، –أّتد العلـو الوشي ا١ترقـو ُب بياف أحواؿ العلـو

 .47/ 3ـ، 1978د.ط، 
5
 .812/ 2، معجم األدباء، ياقوت اٟتموم، 274/ 1أنظر: نزىة األلباء،   

6
 .154ـ، ص1969، مصر، 5ء ا١تعرم، ت: بنت الشاطي )عائشة عبد الرٛتن(، دار ا١تعارؼ، طرسالة الغفراف، أبو العبل  

7
 .295، ص1974النجف، د.ط، –طبقات النحاة كاللغويُت، ابن قاضي شهبة، ت: ٤تسن غياض، مطبعة النعماف   

8
 .189/ 1غاية النهاية ُب طبقات القراء،   
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فضلو... كالفارسي ال حاجة  يذكر أف من أشهر فهو كُب كفيات األعياف قولو: "كباٞتملة -
 .1لضبطو لشهرتو"

ُب كتاب ٝتاه )منتخب اٟتجة  ىػ437ا١تتوَب سنة  2ٛتُّوشكقد اختصره مكي بن أيب طالب 
. كاختصره كذلك أبو طاىر إٝتاعيل بن خلف األندلسي 3ُب القراءات( كجعلو ُب ثبلثُت جزءان 

 . 6ىػ476ا١تتوَب سنة  5ك٤تمد بن شريح الرعيٍت 4ىػ455األندلسي ا١تتوَب سنة 
 الفرع الثاني: مؤلفاتو

عجاب كاستحساف الكثَت من العلماء، تعد من لقد ترؾ أبو علي ٚتلة من الكتب نالت إ
نفائس الًتاث، كلكن يد الدىر قد عبثت ببعضها، فبل ٧تد ٢تا أثرا ُب خزائن الكتب، فعدت من 

 الكتب ا١تفقودة.
كبقيت بعض كتبو متناثرة ُب مكتبات العامل، كقد انربل لتحقيق بعضها ٚتاعة من األساتذة. 

 نفُت:كٯتكن أف نصنف ىذه ا١تؤلفات إىل ص
 أوال: المؤلفات التي وصلت إلينا

فيما أغفلو الزجاج من ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف الكرَل، حققو ٤تمد حسن  7اإلغفاؿ -1
 حسن إٝتاعيل، رسالة ماجستَت ُب كلية اآلداب، عُت مشس.

                                                 
1
 .82/ 1كفيات األعياف،   

2
 خَتا كثَتة، كاف ٚتاعة عليو طالب، أبو ٤تمد القيسي، القَتكاٍل ٍب األندلسي القرطيب، إماـ القراء كآٌّودين، قرأمكي بن أيب   

 (. كلوىػ437-355القرطيب ) الكناٍل مطرؼ بن أٛتد بن ٤تمد عليو قرأ فممن الدعاء، بإجابة مشهورا متدينا متواضعا فاضبل
 أليب اٟتجة كمنتخب جزءا، سبعوف كىو علومو كأنواع كتفسَته الكرَل القرآف معاٍل ُب النهاية بلوغ إىل ا٢تداية مشهورة، منها تواليف

، معرفة 2/309أنظر ترٚتتو: غاية النهاية:  القراءات، ككتاب اإلبانة كغَتىا. ُب القراءات، كا١توجز ُب التبصرة ككتاب الفارسي، علي
 .275 -5/274ت األعياف، ككفيا 17/591، سَت أعبلـ النببلء، 1/394القراء، 

3
 .1448/ 2ك كشف الظنوف،  297بغية الوعاة، ص  

4
 القراءات، ُب العنواف ا١تقرلء، مصنف ا١تصرم ٍب األندلسي األنصارم الطاىر أبو عمراف، بن سعيد بن خلف بن ىو: إٝتاعيل  

 اٟتجة كتاب اختصر ذلك. ُب رأسا ككاف العربية، كلتعليم زمانا لئلقراء كتصدر الطرسوسي أٛتد بن اٞتبار عبد عن القراءات أخذ
سنة:  توُب  كغَتىم. إٝتاعيل بن جعفر ككلده ا٠تشاب، اٟتسُت كأبو الفقيو، الرٛتن عبد بن ٚتاىر عنو أخذ الفارسي. علي أليب

 .424 -1/423كمعرفة القراء الكبار،  1448/ 2ىػ. كشف الظنوف، 455
5
التذكَت،  ككتاب الكاُب كتاب مصنف األستاذ ا١تقرلء اإلشبيلي اهلل عبد أبو الرعيٍت شريح بن ٤تمد بن أٛتد بن شريح بن ٤تمد  

كنفح  1379/ 2، كشف الظنوف، 434/ 1ىػ. أنظر: معرفة القراء الكبار، 476سنة  األندلس، توُب قراء جلة التذكَت، من
 .611/ 2الطيب، 

6
 .215الصلة، ابن بشكواؿ، ص  

7
 .95/ 1ك الفهرست:  814/ 2ابن السراج. معجم األدباء،  ا١تسائل ا١تصلحة من كتابكيسمى ب  
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اإليضاح النحوم )العضدم( ألفو لعضد الدكلة البويهي، حققو الدكتور حسن  -2
 ُب القاىرة. ـ1969شاذيل فرىود، كطبع سنة 

التعليقة على كتاب سيبويو، حققو الدكتور عوض بن ٛتد القورم، كطبع ٔتطبعة  -3
 ـ.1990 -ىػ1410القاىرة،الطبعة األكىل، سنة –األمانة 

التكملة: حققو الدكتور كاظم ْتر ا١ترجاف )رسالة ماجستَت( كىو مطبوع على اآللة  -4
 -ىػ1419بيوت، سنة –، كأعيد طبعو ثانية بدار عامل الكتب ـ1972الكاتبة، جامعة القاىرة 

 ـ.1999

 ـ،1965اٟتجة ُب علل القراءات السبع: طبع اٞتزء األكؿ من ىذا الكتاب سنة  -5
بتحقيق الدكتور علي النجدم ناصف كالدكتور عبد اٟتليم النجار كالدكتور عبد الفتاح شليب. كمل 

طيبعت ٚتيع أجزائو كحيقّْقت من طرؼ الدكتور: كامل أقف على ٖتقيق كطبع بقية األجزاء. كما 
بَتكت. كىي –بدار الكتب العلمية  ـ،2001 -ىػ1421مصطفى ا٢تنداكم ُب أربعة أجزاء، سنة 
 الطبعة اليت اعتمدهتا غالبان ُب ىذا البحث.

أنو توجد نسخة من ىذا  1ا١تسائل البصريات: ذكر ٤تقق كتاب ا١تسائل البغداديات -6
 .2516/2تبة شهيد علي ا١تلحقة با١تكتبة السليمانية باسطنبوؿ، ٖتت رقم/ الكتاب ُب مك

ا١تسائل البغداديات: كىو كتاب ا١تسائل ا١تشكىلة نفسيو، حققو األستاذ صبلح  -7
 بغداد.–الدين عبد اهلل السيكاكم، مطبعة العاٍل 

 .2ا١تسائل اٟتلبيات ُب اللغة كالنحو -8

حققو الدكتور علي جابر ا١تنصورم سنة ا١تسائل الشَتازيات ُب اللغة كالنحو:  -9
 )رسالة دكتوراه( كىو مطبوع على اآللة الكاتبة. ـ1976

 .3ا١تسائل ا١تنثورة -10

: درسو كحققو الدكتور علي جابر ا١تنصور 4ا١تسائل العسكريات ُب النحو العريب -11
 ـ.2002سنة 

                                                 
1
 .26، ص24ا١تسائل ا١تشكلة ا١تعركفة بالبغداديات، ص  

2
 .814/ 2معجم األدباء،   

3
 ـ.1986نشر بتحقيق مصطفى اٟتدرم، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، سنة   

4
، كتوجد منو نسخة ُب مكتبة شهيد . كقد ذكر ٤تقق البغداديات أف الك814/ 2معجم األدباء،    تاب نسبة إىل عسكر ميكـر

ك مقدمة ٖتقيق  27. مقدمة ٖتقيق ا١تسائل البغدادية، ص4/ 2516علي ا١تلحقة با١تكتبة السليمانية باسطنبوؿ، ٖتت رقم: 
 .27اٟتجة، ت: عبد الفتاح شليب كغَته، ص
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 . 1شرح أبيات اإليضاح -12

 ثانيا: المؤلفات التي لم تصل إلينا
 .2أبيات اإلعراب -1

 .3أبيات ا١تعاٍل -2

 .4اإليضاح الشعرم -3

 .6ُب التفسَت 5كتاب التتبع لكبلـ أيب علي اٞتبائي -4

التذكرة: يقوؿ صاحب كفيات األعياف ُب كصفو: "كمن تصانيفو كتاب التذكرة كىو   -5
 .8أهنا تقع ُب عشرين ٣تلدا، كتعاِب اللغة العربية بعضهم، كذكر 7كبَت"

 .9الًتٚتة، كمل يصفو أحد بشيء -6

 .10أبيات اإلعرابشرح  -7

 [.٦]ا١تائدة:  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  چ  :قولو تعاىل 11كتاب تفسَت -8

 .٥12تتصر عوامل اإلعراب -9

 .13ا١تسائل الدمشقية، كمل نعرؼ عنها شيئا -10

                                                 
1
 .95الفهرست، ص  

2
ـ، كُب مكتبة جامعة القاىرة نسخة منو 1869أنو طيبع جزء من ىذا الكتاب سنة  . كقد ذكر ٤تقق اٟتجة،95/ 1الفهرست،   

 .25. مقدمة اٟتجة، ت: عبد الفتاح شليب كغَته، ص675برقم 
3
 .814/ 2معجم األدباء،   

4
 ا١تصدر نفسو.   

5
 يعقوب عن أخذ. كالكبلـ الفلسفة ُب رأسا كاف. ا١تعتزلة شيخ البصرم اٞتبائي أبوعلي سبلـ، بن الوىاب عبد بن ىو: ٤تمد  

 األشعرم أعرض ٍب األشعرم اٟتسن أبو كالشيخ ىاشم أبو أبو عنو أخذ. كتفسَت كتصانيف مشهورة مقاالت كلو البصرم، الشحاـ
طبقات ا١تفسرين، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: علي ٤تمد  .ىػ303 سنة ُب اٞتبائي  مات. منو كتاب االعتزاؿ طريق عن

 .102/ 1ىػ، 1396، 1القاىرة، ط–عمر، مكتبة كىبة 
6
 ا١تصدر السابق.  

7
 .81/ 2كفيات األعياف،   

8
 .814/ 2، معجم األدباء، 95الفهرست،   

9
 ا١تصدر نفسو.  

10
 .95/ 1كىي ا١تعركفة بشرح أبيات اإليضاح. الفهرست،    

11
 ا١تصدر نفسو.  

12
 .95/ 1ك الفهرست،  814/ 2معجم األدباء،   

13
 .814/ 2معجم األدباء،   
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 .1ا١تسائل الكرمانية -11

 .2ا١تسائل آّلسيات -12

 .3ا١تسائل القصريات أك القصرية -13

 .4ا١تقصور كا١تمدكد  -14

 على ابن خالويو فيما اهتمو من الوىم. ؛ كىو ُب الرد5نقض ا٢تاذكر  -15

 .6العوامل ا١تائة -16

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث: وفـاة اإلمام الفـارسي
، 7ىػ370مل يتفق ا١تؤرخوف ُب ٖتديد سنة كفاة أيب علي؛ فيذكر ابن الندَل أنو توُب قبل سنة 

، كيذكر آخركف على أنو توُب سنة 8ػق376كابن األثَت كأبو الفداء يذىباف إىل أنو توُب سنة 

                                                 
1
 .814/ 2. معجم األدباء، 309/ 1إنباه الركاة القفطي،   

2
 .81/ 2كفيات األعياف،   

3
ابن ىبَتة. انظر:  شابا. كقيل: إهنا ألفت ُب قصر  كمات بو فسميت القصرم، طوس بن ٤تمد الطيب أىب تلميذه على أمبلىا  

 .2543-6/2542كمعجم األدباء،  1670/ 2كشف الظنوف، 
4
 .81/ 2، كفيات األعياف، 2/814معجم األدباء،   

5
 ا١تصدر السابق.  

6
 .81/ 2كفيات األعياف،   

7
 .95الفهرست، ص  

8
بَتكت، – الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ . كالبداية كالنهاية، إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء ، ابن كثَت429/ 7الكامل، ابن األثَت،   

 .306/ 11د.ط، د.ت، 
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، ككاف أبو 2ىػ375. كالرأم األكؿ بعيد؛ ألف التنوخي كاف يركم اٟتديث عن أيب علي سنة 1ىػ377
، 3ىػ396علي ككيل عضد الدكلة ُب عقد زكاج ا٠تليفة الطائع هلل على ابنة عضد الدكلة سنة 

، فإذا كانت كفاة أيب ىػ322سنة أك  321كصحب ابن جٍت أبا علي أربعُت سنة، ككاف مولده سنة 
كاف معٌت ذلك أف صحبة ابن جٍت لشيخو قد بدأت كىو صيب دكف العاشرة،   ىػ370علي قبل سنة 

 .4ىػ، أم كابن جٍت ُب ا٠تامسة عشرة من سنو337كىي إ٪تا بدأت سنة 
فاة أقرب، كال خبلؼ على أف الو  ىػ376كأما اتفاؽ ابن األثَت كأيب الفداء على أنو توُب سنة 

كانت يـو األحد لسبع عشرة خلت من ربيع، فا٠تطيب كابن األنبارم يذكراف أنو ربيع األكؿ، كابن 
 خلكاف يذكر أنو ربيع اآلخر، كالفرؽ بُت ىذا كذاؾ أىوف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب األول: اسم الكتاب وتوثيقو وتاريخو  

                                                 
1
 ..2274/ 5، بلغة الطلب، 275/ 7تاريخ بغداد،   

2
 .2269/ 5بغية الطلب ُب تاريخ حلب،   

3
 .135/ 4النجـو الزاىرة،   

4
 .10/ 9بَتكت، د.ط، د.ت، –ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، عامل الكتب   
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ُب إثبات، كتوثيق اٝتو،  يتناكؿ ىذا ا١تطلب اسم الكتاب ٤تٌل ىذه الدراسة كنصوص ا١تصادر
 ككذا مدل نسبة ىذا الكتاب إىل مؤلّْفو أيب علي رٛتو اهلل.

 الفرع األوؿ: اسم الكتاب

ذكر ا١تًتٚتوف أليب علي الفارسي كتاب اٟتجة بعبارات ٥تتلفة، كإف كانت مشًتكة ُب كلمة 
 الكل. )اٟتجة( ٤تور التسمية؛ كل ذلك بداعي االختصار كاالجتزاء بالبعض ا١تفهم عن

 3كابن اٞتزرم ُب الطبقات 2كياقوت ُب معجم األدباء 1فاكتفى كل من ابن الندَل ُب الفهرست
بتسميتو )اٟتجة(. ُب حُت ٝتاه ا٠تطيب البغدادم )اٟتجة ُب علل  4كالذىيب ُب معرفة القراء الكبار

 8الزاىرة كابن تغرم بردم ُب النجـو 7كصاحب الشذرات 6، كابن خلكاف ُب الوفيات5القراءات(
كلمة )السبع( على علل   9أطلقوا عليو )اٟتجة ُب القراءات(، كزاد ابن األنبارم ُب نزىة األلٌباء

 .10القراءات، كجاء ُب طبقات النحاة كاللغويُت تسميتو بػ )اٟتجة ُب ٗتريج القراءات السبعة(
ألكىل كتبت سنة كلعل ذلك يعود إىل اختبلؼ العناكين ا١تثبتة على نسخيت )اٟتجة(؛ فالنسخة ا

، كتتألف ىذه النسخة من سبعة أجزاء ع3570، كىي ُب مكتبة بلدية اإلسكندرية برقم ىػ390
ز كتاب  ، كبيلغ الفراغ منو ُب الحجة للقراءينقصها اٞتزء ا٠تامس، كتب ُب آخر اٞتزء السابع: "٧تي

احملققوف ىذه النسخة يـو ا٠تميس لسبع بقُت من ذم القعدة سنة تسعُت كثبلٙتائة". كقد جعل 
 .11األصل

كاضح من ىذا النص تسميتو بكتاب اٟتجة للقراء، كيبدك أف التسمية إ٪تا ىي على سبيل 
 االختصار كاالجتزاء، كالدليل على ذلك ما ثبت ُب أكؿ النسخة الثانية.

                                                 
1
 .95/ 1الفهرست، ابن الندَل،   

2
 .814/ 2معجم األدباء،   

3
 .189/ 1غاية النهاية ُب طبقات القراء،   

4
 .424/ 1معرفة القراء الكبار،   
 .275/ 7تاريخ بغداد،  5 
 .81/ 2كفيات األعياف،  6 

7
 .89/ 2شذرات الذىب،   
 .151/ 4النجـو الزاىرة،  8 

9
 .274نزىة األلٌباء، ابن األنبارم، ص  

10
 .295طبقات النحاة كاللغويُت، ص  

11
 .35 -33اٟتجة ُب علل القراءات السبع، ص  
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 ، كتقع ُب أربعة أجزاء، كتبت1ىػ399كأما النسخة الثانية فبخط طاىر بن غلبوف ا١تتوَب سنة 
، كىي ُب مكتبة مراد ميبلَّ باستانبوؿ، كعلى ىػ428، كالرابع سنة 427الثبلثة األكىل منها سنة 

أليب علي الفارسي أربعة  الحجةالصفحة األكىل من اٞتزء األكؿ من ىذه النسخة: ىذا الكتاب كىو 
 أجزاء ٓتط طاىر بن غلبوف ا١تصرم النحوم.

 ة كتب رأسيا ُب ثبلثة أسطر:كعلى اٞتانب األٯتن من ىذه األسطر الثبلث
 رٛتو اهلل. 2ىذا خط علي بن جعفر بن اٟتسُت بن البويٍت النحوم

 كيلي ثبلثة األسطر األفقية السابقة عنواف الكتاب ُب ستة أسطر ىكذا:
 اٞتزء األكؿ من كتاب اٟتجة.

 للقرأة السبعة قراء األمصار.
 باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين.

 ٣تاىد.ذكرىم أبو بكر بن 
 .3تصنيف أيب علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار الفارسي رٛتو اهلل كرضي عنو

كُب ىذا النص األخَت جاء التصريح بعنواف الكتاب كامبل، كىو: كتاب اٟتجة للقرأة السبعة 
 قراء األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كما عداه إ٪تا ىو اجتزاء أك اختصار.

من طرؼ كل من: علي  ـ1965 -ىػ1385لى أف التحقيق األكؿ للحجة أليب علي سنة ع
أثبتوا تسميتو بػ: )اٟتجة ُب علل  -٤تققي –النجدم ناصف كعبد اٟتليم النجار كعبد الفتاح شليب 

 القراءات السبع(، دكف أف يربركا كجو ىذه التسمية.
تسميتو بػ: )اٟتجة  -لى الكتابا١تعلق ع–ُب حُت رجح الباحث: كامل مصطفى ا٢تنداكم 

للقراء السبعة أئمة األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد(؛ كعزا ذلك إىل ما ثبت 
 .4على غبلؼ األجزاء الثبلثة األخَتة من نسخة مراد مبل ا١تنسوخة ٓتط طاىر بن غلبوف

                                                 
1
يقوؿ األماـ الٌداٌٍل فيو: "مل يػيرى ىو أبو اٟتسن، طاىر بن عبد ا١تنعم بن عبيد اهلل بن غلبوف بن ا١تبارؾ، ا١تقرئ اٟتليب، ٍب ا١تصرم،   

معرفة القراء الكبار، الذىيب: ىػ. 399فهمو كعلمو، مع فضلو كصدؽ ٢تجتو، كتبنا عنو كثَتان"، توُب سنة  يػيرى ُب كقتو مثلو ُب
كالنشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،  1/307، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 3/388، طبقات الشافعية الكربل، 1/369
1/62. 
2
 مل أقف على ترٚتتو.  

3
 .36 -35السبع، ص اٟتجة ُب علل القراءات  

4
 .21مقدمة اٟتجة للقراء السبعة، كامل مصطفى ا٢تنداكم، ص  
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ليس ىناؾ كبَت فرؽ بُت ما ىو ثابت على غبلؼ النسخة الثانية كبُت ما اختاره  كعلى كلٍّ 
الباحث مصطفى كامل ا٢تنداكم؛ ٦تا ٬تعل الركوف إىل التسمية الثانية أقرب لثبوهتا، كيبدك أهنا 
األنسب للكتاب، كال مربر للعدكؿ عنها إىل غَتىا. مع األخذ بعُت االعتبار احتماؿ كوف التسمية 

ة من عمل ا١تتأخرين؛ فلعلها جاءت متأخرة عن تأليف الكتاب، يدؿ على ذلك أف أبا علي باٟتج
رٛتو اهلل مل يقدـ كتابو لعضد الدكلة باسم اٟتجة، كإ٪تا قدمو ّٔذه العبارة: "فإف ىذا كتاب نذكر فيو 

 .1اىد"كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣ت
كابن خالويو رٛتو اهلل مل يصرح ُب مقدمة كتابو إىل تسمية "اٟتجة"، كإف أشار إىل أف كتابو ُب 
االحتجاج. يقوؿ: "فإٍل تدبرت قراءة األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة 

ذىب ُب إعراب ما  النقل، كإتقاف اٟتفظ، ا١تأمونُت على تأدية الركاية كاللفظ، فرأيت كبل منهم قد
انفرد بو من حرفو مذىبا من مذاىب العربية ال يدفع... إىل أف قاؿ: كأنا بعوف اهلل ذاكر ُب كتايب 

 .2ىذا ما احتج بو أىل صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم"

 الفرع الثاني: توثيقو
أيب علي الفارسي  بلغ "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" حٌد اإلٚتاع، ْتيث ال يعًتم نسبتو لئلماـ

اللغة كٖتدث عنها صنَّف ىذا الكتاب ُب  رٛتو اهلل أدٌل شٌك، فكٌل من ترجم لكتب القراءات أك
 فن القراءات كنسبو إىل اإلماـ أيب اٟتسن.

ىذا النقل ا١تتواتر لنسبة الكتاب جعل اسم الكتاب كمؤلفو مرتبطُت ببعضهما البعض، فإذا 
رٛتو اهلل ذكر معو اسم كتاب اٟتجة ، كإذا ذكر اسم كتاب  ذكر اسم اإلماـ أيب علي الفارسي

  اٟتجة ذكر معو اسم اإلماـ أيب علي رٛتو اهلل.
  كمن أمثلة ذلك:

قاؿ األستاذ أبو علي الفارسي ُب كتاب اٟتجة قوؿ اإلماـ ابن اٞتزرم ُب النشر: " -1
البلـ فهذا ألف تفاعل كإسقاط العُت ك  ُب قوؿ ابن ٣تاىد: ىذا إف كاف يريد با١تدّْ 

 .3"اٟتذؼ غَت مستقيم

ٱ  چ     ُب توجيو قوؿ اهلل تعاىل: 1كبا١تقارنة مع النصّْ الذم معنا ٧تد الكبلـ نفسو

 [.ُٔ]الشعراء:  چڦ  ڦ 
                                                 

1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
، مؤسسة الرسالة    ـ، 1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط–اٟتجة ُب القراءات السبع، ابن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر

61- 62. 
3
 .370/ 1النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   
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ص: ] چٱ  ڦ  ڦ  ڦچ  :تعاىل قولو ُب اٟتجة: كأما الفارسي قاؿكقاؿ ُب الربىاف: " -2
 كقولو: )ألمؤلف( كجوابو )كاٟتق(، ٔتنزلة قسم فاألكؿ أقوؿ": كاٟتق فاٟتق [ْٖ

 . 2للقسم..." توكيد أقوؿ( )كاٟتق

 .3كيتطابق ىذا ٘تاما مع النص الذم معنا ُب )كتاب اٟتجة(
 كأبو كشيبة كاألعرج ذكواف كابن عامر كابن نافع كقاؿ اآللوسي ُب تفسَته: "كقرأ -3

 عن اٟتلواٍل كحكى مفتوحة، كتاء ساكنة ياء بعدىا ا٢تاء بكسر (ٛذ  ِْ ) جعفر
  ُب الفارسي  علي أليب تبعان  اٍلالدَّ  ذلك كتعقب ٫تز، وأنَّ  إال كذلك قرأ أنو ىشاـ

 . 4اٟتجة"

(: "كأما ما ركاه اٟتلواٍل ْئذة(؛ إذ يقوؿ ُب خلف )كاٟتديث نفسو ٧تده ُب )اٟتجَّ 
 .5( مهموزا بفتح التاء، فهو يشبو أف يكوف ك٫تا من الراكم..."ْئذ  عن ىشاـ )

 الثالث: تاريخو الفرع
مها أبو علي لعضد الدكلة الذم كاف يعترب نفسو فات اليت قدَّ ىذا ا١تصنَّف كاحد من ا١تصنَّ 
، كنص مقدمة الكتاب اليت صدرىا باإلجبلؿ كالدعاء تدؿ على 6غبلما ُب النحو أليب علي الفسوم

-كما تقدـ–ا١تصنَّف لعضد الدكلة؛ ألف ىذا صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء  ذلك؛ إذ يقوؿ: "
؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل بقاء موالنا ا١تلك السيد 7كاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي لو

األجل ا١تنصور، كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة كالسلطاف، كأيٌدىه 
 .8بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت"

                                                                                                                                               
1
 .222/ 3اٟتجة للقراء السبعة،   

2
بَتكت، –الربىاف ُب علـو القرآف، ٤تمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعرفة   

 .45/ 3ىػ، 1391د.ط، 
3
 .337 -336/ 3بعة، اٟتجة للقراء الس  

4
بَتكت، د.ط.ت، –ركح ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاٍل، ٤تمود اآللوسي أبو الفضل، دار إحياء الًتاث العريب   

12 /212. 
5
 .444/ 2اٟتجة للقراء السبعة،   

6
 .80/ 2ككفيات األعياف،  812/ 2معجم األدباء،   

7
ككفيات  249/ 16لي لعضد الدكلة كتايب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء، كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو ع  

 .51/ 4األعياف، 
8
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   
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؛ كىي السنة اليت 1ىػ367أف أبا علي إ٪تا ألف ىذا الكتاب بعد سنة  كاضح من ىذا النصّْ ك 
 ؛ كىي السنة اليت توُب فيها عضد الدكلة.2ىػ372ليقب فيها عضد الدكلة بتاج ا١تلة كقبل سنة 

كقد كاف شائعا ُب عصر أيب علي ٗتصيص العلماء بتآليف للملوؾ كاٟتكاـ، ككانت أكـر 
ة أيضا ٦تا ىؤالء العلماء ما ينتجونو من عصارة قرائحهم كأفكارىم، ككاف كتاب اٟتجَّ ىدية يقدمها 

كأجاز لو أف يركيو عنو؛ إذ جاء ُب معجم األدباء ما نصو:  3أىداه أبو علي للصاحب بن عباد
"قرأت ٓتط سبلمة بن عياض النحوم ما صورتو: كقفت على نسخة من كتاب اٟتجة أليب علي ُب 

ُت كعشرين كٜتسمائة بالٌرٌم ُب دار كتبها اليت كقفها الصاحب بن عباد رٛتو اهلل، صفر سنة اثنت
كعلى ظهرىا ٓتط أيب علي ما حكايتو ىذه: أطاؿ اهلل بقاء سيدنا الصاحب اٞتليل، أداـ اهلل عزه 
كنصره كتأييده ك٘تكينو. كتاب ُب قراء األمصار الذين بٌينت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن 

ى ا١تعركؼ بكتاب السبعة، فما تضمن من أثر كقراءة كلغة، فهو عن ا١تشايخ الذين أخذت موس
 -أداـ اهلل عزه كنصره كتأييده ك٘تكينو–ذلك عنهم، كأسندتو إليهم، فمىت أثر سيدنا الصاحب اٞتليل 

 .4و"حكاية شيء منو عنهم أك عٍت ٢تذه ا١تكاتبة فعل. ككتب اٟتسن بن أٛتد الفارسي ٓتطّْ 
دراسة قرآنية جليلة الشأف، يراد ّٔا توثيق  -كما سيأٌب قريبا–حتجاج للقراءات القرآنية كاال

 القراءات، كنفي الشبو عنها كدفع الشك ُب سبلمتها.
ككتاب اٟتجة إىل جانب كونو مصدرا جليبل من مصادر تراثنا الثر ُب اللغة، كالنحو، كالصرؼ، 

يعد ُب موضوعو طورا  -إىل جانب ذلك–كمسائل ا٠تبلؼ، كالشواىد، كاألصوات كمسائل ا٠تبلؼ 
 زكيا من أطوار االحتجاج لقراءات األئمة السبعة.

 
 
 

                                                 
1
 .452/ 8الكامل، ابن األثَت،   

2
 -ىػ1371، 1مصر، ط–ت: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، مطبعة السعادة  تاريخ ا٠تلفاء، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي،  

 .409/ 1ـ، 1952 -ىػ1371
3
 أخذ ككرمو. كمكارمو فضائلو ُب العصر كأعجوبة الدىر نادرة كاف العباس،  بن عباد اٟتسن أيب بن إٝتاعيل القاسم ىو: أبو  

 أرضاىا عبارة ٖتضرٍل ليست حقو: ُب اليتيمة كتابو ُب الثعاليب منصور أبو اللغوم. قاؿ فارس بن أٛتد اٟتسُت أيب عن األدب
، كىو اٞتود ُب شأنو كجبللة كاألدب، العلم ُب ٤تلو علوّْ  عن لئلفصاح  كتوُب سنة الوزراء، من بالصاحب لقب من أكؿ كالكـر
 . 169/ 4، كالنجـو الزاىرة، 225/ 3أصبهاف. انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر،  إىل نقل ٍب بالرم ىػ385

4
 .813/ 2معجم األدباء،   
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 ومضامينولمطلب الثاني: موضوع الكتاب  ا

يتضمَّن ىذا ا١تطلب حديثان عن موضوع الكتاب كأفكاره األساسية ا١تتضمنة فيو، كذلك ُب 
 فرعُت.

 الفرع األوؿ: موضوع الكتاب
يعترب كتاب "اٟتجة للقراء السبعة" أجٌل آثار اإلماـ أيب علٌي، بل ىي أجٌل الكتب ا١تؤلفة ُب 

سيبويو ُب بابو؛ من حيث اشتما٢تيما على أصوؿ باب االحتجاج للقراءات، كىي ُب بأّا ككتاب 
عٍلًمهما كجيلّْ مادتو، كغزارةي النَّقل عنهما ُب كتب من بعد٫تا، كاعتدادي الناس ٔتذاىب صاحبهما، 
كحركةي التصنيف اليت قامت على كلٍّ منهما، حىت قيل: اٟتجة كتاب ليس لو نظَت ُب جبلؿ قدرو 

 .1كاشتهاًر ذكرو 
وع االحتجاج للقراءات السبعة كتوجيهها، كال ٮتفى أف شرؼ العلم يتناكؿ اإلماـ موض

بشرؼ موضوعو، كعلم القراءات من أجلّْ العلـو كأشرًفها؛ إذ ييعٌت موضوعي علم القراءات بكلمات 
القرآف من حيث كيفيةي أدائها، كمدل اتفاقها كاختبلفها معزٌكة لقائليها، فحاز بنسبتو إىل القرآف 

يعترب فنِّا جليبلن بو تيعرؼ  -كما سيأٌب–رؼ كأعظم ا١تنزلة. كما أف علم التوجيو الكرَل أٝتى الش
، كىو أيضا أداة مهمة، كعدة أساسية للمفسر كا١تتصدّْر لئلقراء؛ فا١تفسّْر 2كجزالتها" ظجبللة األلفا

كجوه  ، كالقارئ ٭تتاج إليو ١تعرفة3٭تتاج إليو ُب استنباط األحكاـ، كترجيح بعض الوجوه على بعض
 الوقف كاالبتداء اٞتائزة منها كا١تمتنعة كغَت ذلك.

                                                 
1
 .183ىػ، ص1334ذيل ٕتارب األمم،، أبو شجاع، مطبعة شركة التمدُّف الٌصناعيَّة، د.ط،   

2
ـ، 1951السيوطي، دار الندكة، بَتكت، د.ط،  . اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين1/339الربىاف ُب علـو القرآف،   
1/109. 
3
 .227-1/226اإلتقاف ُب علـو القرآف،   
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يذكر فيو كجوه قراءات القراء  -كما ىو كاضح من عنوانو –ككتاب اٟتجة للفارسي 
الذين ثبتت قراءاهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل )السبعة ُب 

راء السبعة كتوجيهها؛ فقد عمد أبو علي إىل حشد القراءات(، فموضوعو إذف تعليل قراءات الق
قراءات السبعة الذين اجتباىم ابن ٣تاىد، كاحتجَّ ٢تا، ككثٌقها، كاستشهد ٟتركفها، كأثبت كجاىتها 
كصحتها، ككجَّهها كفق عيار العربية إف على ا١تستول اللغوم ا١تعجمي أك الصرُب أك الصوٌب أك 

، كالتمس ٢تا األدلة، كعٌللها علبل خفية -نو إف شاء اهللكما سيتضح ُب حي–الداليل الببلغي 
: القراءات، كاالحتجاجي ٢تا،  بعيدة الغٍور، كاجتلب ٢تا النظائر، حىت جاءت ْتران تزَّاحم فيو العلـو
كاللغةي، كالتفسَتي، كإعراب القرآف، كالنَّحو، كالعركض، كالببلغة، كاألصوات، كفقو اللغة، كمعاٍل 

كغَتىا. كُب غضوف ذلك تتواىل مسائل العربية اليت أفاض أبو علٌي القوؿ فيها، الشعر، كالفقو 
 كأسلمتو من موضوع إىل آخر. 

 
 
 
 

على  2كأقنع الوزير ابن مقلة 1كمعلـو أف ابن ٣تاىد رٛتو اهلل ىو أكؿ من سبع القراءات
. 3على سبعة أحرؼ()أنزؿ القرآف : تثبيت قراءات السبعة كمنع ما عداىا؛ تيمُّنا بقوؿ النيب 

 بدراسات شىت تدكر عليو أك تتصل بو. -قبل أيب علي كبعده-فأكحى كتابو ىذا إىل العلماء 

                                                 
1
إبراز ا١تعاٍل من حرز األماٍل ُب القراءات السبع لئلماـ الشاطيب، عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم أبو شامة ا١تقدسي، ت:   

 .1448/ 2، كشف الظنوف، 05د.ط، د.ت، ص لبناف،-بَتكت–إبراىيم عىطوة عوض، دار الكتب العلمية 
2
 إىل أحوالو كتنقلت فارس، أعماؿ بعض يتوىل أمره أكؿ ُب كاف ا١تشهور، الكاتب مقلة بن اٟتسُت بن علي ٤تمد بن علي ىو:  

أيضا. ابتلي باٟتبس  استوزره الراضي كيل ك١تا عليو، كخلع باهلل القاىر اإلماـ استوزره عليو، ٍب كخلع باهلل ا١تقتدر استوزره اإلماـ أف
 تقطع أيدم كما تقطع دفعتُت الكرَل القرآف ّٔا ككتبت ا٠تلفاء ّٔا خدمت كيقوؿ كيبكي يده على كقطع ٯتناه، ككاف ينوح

ىػ 272سنة  كالدتو كانت أيضا. لسانو بقطع أمر رائق ابن إىل ا١تنتمُت من ككاف بغداد من الًتكي ّتكم قدـ اللصوص، ك١تا
 .117 -113/ 5تعاىل. كفيات األعياف،  اهلل رٛتو ىػ326كتوُب سنة ببغداد، 

3
. كمسلم 1909/ 4، 4706أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب فضائل القرآف، باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، رقم:   

 .1/560، 818ُب صحيحو، باب بياف أف القرآف على سبعة أحرؼ كبياف معناه، رقم: 
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ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو  ىػ616فشرع أبو بكر ٤تمد بن السٌرم ا١تتوَب سنة  - أ
للقراءات الواردة ُب كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة الفاٖتة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب 

 .1أمسك

 .2االنتصار ٟتمزة أكتابػ ى649ار ا١تتوَب سنة كألف أبو طاىر عبد الواحد البزَّ  - ب

كتاب السبعة بعللها   ىػ651كألف ٤تمد بن اٟتسن األنصارم ا١تتوَب سنة  - ت
 .3الكبَت

: كتاب ىػ663كألف أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن ًمقسم العطار ا١تتوَب سنة   - ث
بَت، كتاب السبعة األكسط ككتاب احتجاج القراءات، كتاب السبعة بعللها الك

 .4السبعة األصغر

، فيوحي إليو  ىػ693ك٬تيء بعد أيب علي الفارسي تلميذه ابن جٍت ا١تتوَب سنة  - ج
 كتاب اٟتجة باالحتجاج للقراءات الشاذة.

اإلماـ مكي بن أيب طالب القيسي ا١تتوَب  فيجيءٍب توالت بعد ذلك التأليفات  - ح
 عن كجوه القراءات كعللها كحججها.، ليؤلف كتابو الكشف ىػ467سنة 

ز بو كتاب اٟتجة للفارسي ُب خضم حلقة ىذه التآليف الكثَتة ُب  غَت أف الذم يتميَّ 
كوف اإلماـ يغوص فيو إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع أف يتابعو، 

–التعليبلت قد ٖتوؿ كال يستطيع أف يصل إىل اٞتوىر ا١تنشود؛ فكثرة االستطرادات كضخامة 
 بينو كبُت ما يريد. -أحيانا

ال يفهمو إال القلة، كال هتضمو إال فئة خاصة تسلحت  كمن ىنا كاف كتاب اٟتجة كتابان 
 ٔتا تسلح بو أبو علي من عقلية منطقية، تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة.

، كأبو علي من كيكفينا ُب ىذا ا١تقاـ شهادة تلميذه ابن جٍت؛ كىي شهادة على النفس
 ابن جٍت ٔتثابة الركح من اٞتسد.

                                                 
1
 .29/ 1انظر: خطبة اٟتجة للفارسي،   

2
 .48الفهرست، ص  

3
 .50ا١تصدر نفسو، ص  

4
 .49، صالسابقا١تصدر   
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يقوؿ ابن جٍت ُب كتاب )احملتسب( ما نصو: "فإف أبا علي رٛتو اهلل عمل كتاب اٟتجة 
 .1ُب القراءات فتجاكز فيو قدر حاجة القراء إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء"

قراءة السبعة، كُب موضع آخر يقوؿ: "كقد كاف شيخنا أبو علي عمل كتاب اٟتجة ُب 
 .2اء، كأجفاىم عنو"عن القرَّ  عي العربية، فضبلن ٦تن يدَّ  فأغمضو كأطالو حىت منع كثَتان 
 الذين ذكرىم ابن ٣تاىد كعمل أبو علٌي على االحتجاج لقراءاهتم كىؤالء القراء السبعة

 ىم:
كخارجة بن  7ككرش 6، كقالوف5، كا١تسييب4ُب ركاية إٝتاعيل بن جعفر 3قراءة نافع ا١تدٍل - أ

 .8مصعب

                                                 
1
 انظر: مقدمة احملتسب من مطبوعات آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية.  

2
 ا١ترجع نفسو.  

3
ريكَل. أحد القراء األعبلـ. أخذ القراءة عن ٚتاعة  ىو: أبو عبد الرٛتن نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نعيم الليثي بالوالء، ككنيتو أبو  

من تابعي أىل ا١تدينة. كركل عنو القراءة إٝتاعيل بن جعفر كقالوف ككرش، كخلق كثَت. أقرأ الناس دىران طويبل يزيد عن سبعُت سنة 
 .289 -288/ 2ىػ. غاية النهاية، 169كانتهت إليو رئاسة القراءة با١تدينة. توُب سنة: 

4
إٝتاعيل بن جعفر بن أيب كثَت األنصارم موالىم، قرأ على شيبة بن نصاح ٍب على نافع كعيسى بن كرداف، ركل عنو القراءة ىو:   

، كالدكرم كغَتىم. توُب سنة:  / 1. معرفة القراء: 163/ 1ىػ. غاية النهاية: 180عرضا كٝتاعا الكسائٌي، كالقاسم بن سبلـٌ
107. 

5
لرٛتن أبو ٤تمد ا١تسيَّيب ا١تخزكمي ا١تدٌٍل. إماـ قيم ُب قراءة نافع، ضابط ٤تقق فقيو. ألخذ ىو: إسحاؽ بن ٤تمد بن عبد ا  

. معرفة 158 -157/ 1ىػ. غاية النهاية: 206القراءة عنو كلده ٤تمد كخلف بن ىشاـ ك٤تمد بن سعداف كغَتىم. توُب سنة: 
 .143/ 1القراء، 

6
رئ ا١تدينة ك٨تويها. يقاؿ إنو ربيب نافع، كىو الذم لقبو "قالوف" كتعٍت ُب الركمية ىو: عيسى بن مينا الزرقي موىل بٍت زىرة، قا  

"جيّْدان" ٞتودتو ُب القراءة. أخذ عنو القراءة عرضان. كعرض على عيسى بن كرداف. ركل القراءة عنو مصعب بن إبراىيم كغَته. توُب 
 .155/ 1. معرفة القراء، 542/ 1. غاية النهاية، 220سنة: 

 7
ىػ. قرأ القرآف 110ىو: أبو سعيد عثماف بن سعيد كرش ا١تصرم ا١تقرئ، كقيل: أبو عمرك، كقيل: أبو القاسم. كلد سنة:   

ىػ. لٌقبو نافع بورش؛ لشدَّة بياضو، كالورش: شيء يصنع من اللنب، كيقاؿ لٌقبو 155كجٌوده على نافع عدَّة ختمات ُب حدكد سنة  
يعجبو ذلك. انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالٌديار ا١تصريٌة ُب زمانو، كإليو تنسب ركاية كرش. قرأ عليو  بالورشاف: الطائر ا١تعركؼ، ككاف

أٛتد بن صاّب اٟتافظ، كداكد بن أيب طيبة، كأبو يعقوب األزرؽ، كغَتىم. كٝتع منو عبد اهلل بن كىب كإسحاؽ بن حجَّاج كغَت٫تا. 
/ 1. غاية النهاية: 296 -295/ 9. سَت أعبلـ النببلء: 155 -153/ 1الكبار:  ىػ ٔتصر. انظر: معرفة القرَّاء197توُب سنة: 

446- 447. 
8
 عليو يتابع مل عنهما كثَت شذكذ كلو عمرك أيب ك نافع عن القراءة أخذ السرخسي، الضبعي اٟتجاج أبو مصعب بن خارجةىو:   

غاية  .ىػ168 سنة توُب بديل، بن كمغيث النحوم معاذ كأبو الفضل بن العباس عنو القراءة ركل حركفان، ٛتزة عن أيضان  كركل عليو
 .265/ 1، شذرات الذىب، 243/ 1النهاية، 
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 .3كالبزّْم 2ُب ركاية قنبل 1قراءة  ابن كثَت - ب
 .6كىشاـ 5ُب ركاية ابن ذكواف 4كابن عامر - ت

ك٭تِت  2من طريػق األعشى 1، كأيب بكر9، كحفص8ُب ركاية ا١تفضل الضيب 7كعاصم - ث
 عنو. 3ك٭تِت بن آدـ

                                                 
1
ىو: عبد اهلل بن كثَت أبو معبد الدارم العطار الفارسي األصل، إماـ أىل مكة ُب القراءة كأحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا   

جبَت. ركل القراءة عنو إٝتاعيل القسط كا٠تليل بن أٛتد كغَت٫تا. كاف فصيحا عن عبد اهلل بن السائب كعرض على ٣تاىد بن 
 .86/ 1. معرفة القراء، 398/ 1ىػ. غاية النهاية، 120بليغا. توُب سنة: 

2
بن  ىو: ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي بالوالء، أبو عمر ا١تٌكي ا١تلٌقب بقنبل، شيخ القراء باٟتجاز. أخذ القراءة عرضا عن أٛتد  

ىػ. 291بن ٤تمد النباؿ كخلفو بالقياـ ّٔا ٔتكة. كرل القراءة عن البٌزم. ركل القراءة عنو ابن ٣تاىد كابن شنبوذ كٚتاعة. توُب سنة: 
 .230/ 1. معرفة القراء، 147 -146/ 2غاية النهاية، 

جد اٟتراـ. قرأ على أبيو كعلى عبد اهلل ىو: أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل أبو اٟتسن البزم الفارسي األصل، مقرئ مكة كمؤذف ا١تس  3
 -1/109ىػ. غاية النهاية، 250اهلل بن زياد كعكرمة بن سليماف كغَتىم. ركل عنو القراءة قنبل. كقرأ عليو ٚتاعة. توُب سنة: 

 .173/ 1. معرفة القراء، 110
4
على ا١تغَتة بن  -ُب أصح األقواؿ–عة. قرأ ىو: عبد اهلل بن عامر اليحصيب، إليو انتهت مشيخة اإلقراء بالشاـ كأحد القراء السب  

أيب شهاب ا١تخزكمي. ركل عنو القراءة عرضا أخوه عبد الرٛتن بن عامر، ك ٭تِت بن اٟتارث الزمارم كغَت٫تا. توىل إمامة اٞتامع 
 .82/ 1كمعرفة القراء،  380/ 1ىػ. غاية النهاية، 118بدمشق كائتم بو ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز.توُب سنة: 

5
ىو: أبو عمر عبد اهلل بن أٛتد الفهرم الدمشقي، شيخ اإلقراء بالشاـ كإماـ جامع دمشق. أخذ القراءة عن أيوب بن ٘تيم، كقرأ   

كقرأ على الكسائي، كرل اٟتركؼ ٝتاعا عن إسحاؽ بن ا١تسييب عن نافع. أخذ القراءة عنو ىاركف األخفش كغَته. توُب سنة: 
 .  365/ 1رفة القراء، كمع 404/ 1ىػ. غاية النهاية: 245

6
ىو: ىشاـ بن عٌمار أبو الوليد السُّلمي الدمشقي. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن ٘تيم، كعراؾ بن خالد كغَت٫تا. ركل القراءة   

                                ىػ.          245عنو أبو عيد القاسم، كأٛتد بن يزيد اٟتلواٍل كغَتىم. ارٖتل الناس إليو ُب القراءات كاٟتديث. توُب سنة: 
 .195/ 1كمعرفة القراء،  309 -308/ 2غاية النهاية، 

7
ىو: أبو بكر عاصم بن أيب النجود بن ّٔدلة اٟتناط الكوُب موىل بٍت أسد، أحد القراء السبعة، شيخ اإلقراء بالكوفة. أحسن   

ن السلمي كغَت٫تا. ركل القراءة عنو أباف بن تغلب، كحفص بن الناس صوتا بالقرآف. أخذ القراءة عن زر بن حبيش كأيب عبد الرٛت
سليماف، كشعبة بن عياش، كا١تفضل الضيب كغَتىم. ركل عنو أبو عمرك بن العبلء، كا٠تليل بن أٛتد كٛتزة الزيات. توُب سنة: 

 .88/ 1كمعرفة القراء،  316 -315/ 1ىػ. غاية النهاية، 129
8
الضيب الكوُب إماـ مقرئ ٨توم. أخذ القراءة عن عاصم كاألعمش. ركل القراءة عنو علي بن ىو: ا١تفضل بن ٤تمد أبو ٤تمد   

 .131/ 1ىػ. معرفة القراء، 168ٛتزة الكسائٌي كجبلة بن مالك. توُب سنة: 
9
زار بغداد ىو: حفص بن سليماف أبو عمر األسدم الكوُب البزار. أخذ القراءة عرضا كتلقينا عن عاصم ككاف ربيبو كابن زكجتو،   

بغداد فأقرأ ّٔا، كجاكر ٔتكة فأقرأ ّٔا. ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا عمرك بن الصباح، عبيد بن الصباح كغَت٫تا. توُب سنة: 
 .140/ 1كمعرفة القراء،  230 -229/ 1ىػ. غاية النهاية، 180
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 عنو. 7عن اليزيدم 6كأيب شعيب السوسيٌ  5ُب ركاية عبد الوارث التنورم 4أبو عمرك -ىػ
 .1عن سليم 10كأيب ىشاـ 9ُب ركاية خلف 8ٛتزة -ك

                                                                                                                                               
1
على عاصم ثبلث مرات. عرض عليو أبو ىو: شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر الكوُب اإلماـ ا١تعلم راكم عاصم. عرض القرآف   

 -1/134كمعرفة القراء،  260 -259/ 1ىػ. غاية النهاية، 193يوسف يعقوب األعشى ك٭تِت بن آدـ كغَت٫تا. توُب سنة: 
135. 

2
ىو: يعقوب بن ٤تمد بن خليفة أبو يوسف األعشى التميمي الكوُب. أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن عياش. ركل القراءة   

 .159/ 1كمعرفة القراء،  390/ 2ىػ. غاية النهاية، 200و عرضا كٝتاعا ٤تمد بن حبيب الشموٍل كغَته. توُب سنة: عن
3
ىو: ٭تِت بن آدـ بن زكريا الصلحي. ركل القراءة عن أيب بكر بن عياش ٝتاعا ركل القراءة عنو اإلماـ أٛتد بن حنبل، كخلف   

 .166/ 1كمعرفة القراء،  239/ 2ػ. غاية النهاية، ى203بن ىشاـ البزار كغَت٫تا. توُب سنة: 
4
ىو: زبٌاف بن العبلء أبو عمرك التميمي ا١تازٍل البصرم أحد القراء السبعة، كأحد أئمة اللغة كاألدب. ليس ُب القراء السبعة أكثر   

َت كغَتىم. ركل القراءة عنو شيوخا منو، ٝتع أنسا بن مالك، كقرأ على اٟتسن البصرم كٛتيد األعرج، ك٣تاىد كعاصم كابن كث
 263 -262/ 1ىػ. غاية النهاية، 155عرضا كٝتاعا ٭تِت بن ا١تبارؾ اليزيدم، كينس بن حبيب كسيبويو كغَتىم. توُب سنة: 

 .100/ 1كمعرفة القراء، 
5
 سنة كلد زيد، بن ٛتاد بعد البصرة ك٤تدث البصرم، مقرئ كحافظ التنورم العنربم موالىم عبيدة أبو سعيد بن الوارث ىو: عبد  

ىػ. تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، ٤تمد بن عبد اهلل 180بالبصرة سنة:  احملـر توُب ُب كا١تدائٍت ا١تثٌت كابن الواقدم كمائة. قاؿ اثنتُت
/ 1. شذرات الذىب، 407/ 1ىػ، 1410، 1بن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف اٟتمد، دار العاصمة، الرياض، ط

. العرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 293
 .276/ 1ـ، 1948، 2ط
6
ىو: صاّب بن زياد أبو شعيب الرٌقي مقرئ ضابط. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا على اليزيدم. ركل القراءة عنو أبو اٟتارث ٤تمد   

 .193/ 1كمعرفة القراء،  302/ 1ىػ. غاية النهاية، 261ه. توُب سنة: بن أٛتد الرقي كغَت 
7
ىو: ٭تِت بن ا١تبارؾ بن ا١تغَتة أبو ٤تمد العدكم البصرم، ٨توم مقرئ. أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرك بن العبلء كخلفو بالقياـ   

ىػ 202ىم، كالسوسي كالدكرم كغَت٫تا. توُب سنة: ّٔا، كأخذ عن ٛتزة. ركل القراءة عنو أكالده: ٤تمد كعبد اهلل كإبراىيم كغَت 
 .151/ 1كمعرفة القراء،  375/ 2ٔترك. غاية النهاية، 

8
ىو: ٛتزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن سليماف األعمش كٛتراف بن أعُت ك٤تمد بن أيب   

د عاصم كاألعمش ُب الكوفة. قرأ عليو الكسائي كسليم بن عيس كٚتاعة. توُب سنة: ليلى كغَتىم. انتهت إليو اإلمامة ُب القراءة بع
 .111/ 1كمعرفة القراء،  236/ 1ىػ. غاية النهاية، 156

9
 .17سقت ترٚتتو، ص   

10
 اٟتركؼ كٝتع سليم على ا١تشهورين، قرأ العلماء أحد القاضي الكوُب الرفاعي ىشاـ أبو رفاعة العجلي بن يزيد بن ىو: ٤تمد  

 كلو الداٍل عمرك   أبو  عياش، قاؿ بن بكر أيب عن حركفا كضبط كالكسائي األعشى يوسف كأيب آدـ بن ك٭تِت اٞتعفي حسُت من
 كعلي القاضي إسحاؽ بن موسى القراءة عنو ركل   القراءات ُب جامع كتاب كلو أصحابو سائر فيو فارؽ كثَت شذكذ ىؤالء عن
 فضيل كابن زياد بن كا١تطلب غياث بن كحفص عياش بن بكر أيب عن كما ركل ا١تركزم، سعيد بن كأٛتد القطيعى اٟتسن بن

ىػ. معرفة القراء 248 سنة عليها قاضيا ككاف ببغداد شعباف من يـو آخر ُب مات ضعفو. على ٣تمعُت رأيتهم البخارم كطائفة. قاؿ
 .153/ 12كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  224/ 1الكبار، 
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 .6كقتيبة 5، كنصَت4، كأيب اٟتارث3ُب ركاية أيب عيمر الدُّكرم 2الكسائي -ز

 الفرع الثاني: مضامينو
ٯتكن القوؿ أف "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" لئلماـ أيب علي الفارسي رٛتو اهلل قد 

 خا٘تة.اشتمل على مقدمة عقبتها الدراسة، ٍب 
 ثبلثة أفكار: -بعد اٟتمدلة كالصبلة-أما ا١تقٌدمة فقد تضمنت   -1

كما –للسلطاف عضد الدكلة؛ ألف ىذا ا١تصنَّف صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء   األولى:
؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل بقاء موالنا ا١تلك 7كاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي لو-تقدـ

                                                                                                                                               
1
الكوُب ا١تقرلء صاحب ٛتزة الزيات ابن عامر بن غالب أبو عيسى كيقاؿ أبو ٤تمد اٟتنفي موالىم  سليم بن عيسى بن سليم  

قرأ عليو خلف بن ىشاـ البزار ، كأخص تبلمذتو بو كأحذقهم بالقراءة كأقومهم باٟترؼ كىو الذم خلف ٛتزة ُب اإلقراء بالكوفة
ىػ. 130كلد سنة كطائفة،  كرم ك٤تمد بن يزيد كالطيب بن إٝتاعيل كعلي بن كيسة ا١تصرمكخبلد بن خالد الصَتُب كأبو عمر الد
ٝتع منو أٛتد بن ٛتيد كضرار بن صرد   كقاؿ ٭تِت بن سليماف اٞتعفي حدثنا ٭تِت بن  ،ٝتع اٟتديث من ٛتزة كسفياف الثورم

 188قاؿ كتوُب سنة  .زة ٖتفظوا كتثبتوا قد جاء  سليما١تبارؾ قاؿ كنا نقرأ على ٛتزة ك٨تن شباب فإذا جاء  سليم   قاؿ لنا ٛت
 كما بعدىا. 138/ 1ىػ. معرفة القراء الكبار، 189كقيل سنة 

2
ىو: علي بن ٛتزة األسدم، أحد القراء السبعة كالذم انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد ٛتزة، أخذ القراءة عن ٛتزة كعليو   

ن إٝتاعيل بن جعفر كعن ا١تفضل الضيب. أخذ القراءة عنو حفص الدكرٌم كقتيبة كخلف بن اعتماده كعن أيب بكر بن عياش كع
 .120/ 1كما بعدىا كمعرفة القراء،  474/ 1ىػ. غاية النهاية: 189ىشاـ كغَتىم. توُب سنة:   

3
 بسائر النحوم، قرأ البغدادم األزدم الدكرم عمر أبو صهباف، بن عدم بن صهباف بن العزيز عبد بن عمر بن حفصىو:   

 بن يعقوب أخيو كعلى عليو، أيضان  كقرأ نافع، عن جعفر بن إٝتاعيل  على قرأ كثَتان. شيئان  ذلك من كٝتع كبالشواذ، السبعة اٟتركؼ
 أٛتد عنو القراءة لنفسو. ركل الكسائي كعلى ٛتزة عن سعداف بن ك٤تمد ٛتزة، عن كسليماف جعفر، أيب عن ٚتاز ابن عن جعفر

 .232 -230/ 1غاية النهاية،  .ىػ246 سنة شواؿ ُب فرج. توُب بن كأٛتد ا١تطوعي، شيخ حرب بن
4
ىو: الليث بن خالد البغدادم. عرض القراءة على الكسائي، كىو من جلة أصحابو. كركل اٟتركؼ عن ٛتزة بن القاسم   

كمعرفة  33/ 2كغَتىم. غاية النهاية،  األحوؿ، كعن اليزيدم. ركل عنو القراءة عرضا كٝتاعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء
 .211/ 1القراء: 

5
ىو: نصَت بن يوسف أبو ا١تنذر الرازم ٍب البغدادم النحوم. أخذ القراءة عرضا عن الكسائي كىو من جلة أصحابو كلو عنو   

ا. مات ُب حدكد نسخة كأيب ٤تمد اليزيدم. ركل عنو القراءة ٤تمد بن عيسى األصبهاٍل كعلي بن أيب نصر النحوم كغَت٫ت
 .213/ 1كمعرفة القراء،  297/ 2ىػ. غاية النهاية، 240

6
ىو: قتيبة بن مهراف أبو عبد الرٛتن األزاذاٍل قرية من أصبهاف. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن الكسائي كإٝتاعيل بن جعفر.   

. معرفة القراء، 25 -24/ 2ية النهاية، ىػ. غا200ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا أبو بشر يونس بن حبيب كغَته. توُب بعد 
1/212. 

7
. كفيات 249/ 16كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو علي لعضد الدكلة كتايب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء،   

 .51/ 4األعياف، 



60 

 

نصور، كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة كالسلطاف، كأيٌدىه السيد األجل ا١ت
 .1بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت "

فقد أكضح فيها ا١تصنّْف موضوع كتابو، كا١تتمثل ُب ذكر أكجو االحتجاج والفكرة الثانية: 
كتعليل القراءات ا١تختلفة للقراء السبعة ُب ٥تتلف األمصار الذين أثبتهم أبو بكر بن ٣تاىد ُب 

كىذا األمر ُب غاية األ٫تية يصٌدر بو أىل "سبعتو"، كل ذلك على الصحيح الذم ثبتت ركايتو عنو، 
هم ك٭ترصوف عليو؛ ذلك أف مدار أخذ القراءة على ا١تشافهة، كالعرض على الشيوخ، القراءات كتب

؛ األمر الذم كالسماع منهم، كال ٮتفى أف أىمَّ أركاف القراءة الصحيحة صحة السند إىل النيب 
جعل اإلماـ أبا علي رٛتو اهلل حريصا ُب ىذا الفن على ذكره كغَته من القراء؛ فيقوؿ: "فإف ىذا  

نذكر فيو كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن كناب 
العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل ا١تًتجم ٔتعرفة قراءات أىل األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، بعد أف نقدـ 

 .2ذكر كل حرؼ من ذلك على حسب ما ركاه، كأخذنا عنو"
لسرم ا١تعركؼ بابن السَّرَّاج عمل أيب بكر ٤تمد بن ا فقد أشار إىل أما الفكرة الثالثة:

١تا شرع ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو للقراءات الواردة ُب  ( قبلو، إذ سبقو إىل ىذا العمل ىػ616ت)
كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة الفاٖتة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب أمسك، كأما عمل أيب علي فهو 

،  كالذم يقرأ كتاب اٟتجة ٬تد أبا علي 3ف اإلسناد من الديناإلفادة منو مع اإلسناد إليو؛ أل
يستشهد بو كثَتا، كُب كل مرة يذكر: قاؿ أبو بكر بن ٤تمد بن السرم. يدؿ على ىذه الفكرة قوؿ 
أيب علي رٛتو اهلل: "كقد كاف أبو بكر بن ٤تمد بن السرم شرع ُب تفسَت صدر من ذلك ُب كتاب  

منو تبييض ما ُب سورة البقرة من كجوه االختبلؼ عنهم، كأنا أسند إليو ما كاف ابتدأ بإمبلئو، كارتفع 
فسر من ذلك ُب كتايب ىذا، كإىل اهلل أرغب ُب تيسَت ما قصدتو، كا١تعونة عليو، كىو حسبنا كنعم 

 .4الوكيل"

                                                 
1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
 خطبة اٟتجة.  

3
ا١تبارؾ ا١تشهورة: " اإلسناد من الدين، كلوال اإلسناد لقاؿ من شاء ما شاء". انظر: التعديل كالتجريح،  من قولة عبد اهلل بن  

/ 1ـ، 1986 -ىػ1406، 1الرياض، ط–سليماف بن خالف، أبو الوليد الباجي، ت: أبو لبابة حسُت، دار اللواء للنشر كالتوزيع 
، الرياض،  1ٟتفاظ، ٤تمد بن طاىر بن القيسراٍل، ت: ٛتدم عبد آّيد إٝتاعيل السلفي، دار الصميعي، طكتذكرة ا 291

 .1054/ 3ىػ، 1415
4
 .29/ 1انظر: خطبة اٟتجة للفارسي،   
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كبعد تلك ا١تقٌدمة ا١توجزة شرع ا١تصنف رٛتو اهلل مباشرة ُب موضوع الدراسة،  -3
؛ كذلك ُب أربعة أجزاء، بدأ فيها بسورة الفاٖتة كانتهى إىل سورة 1فرش اٟتركؼكا١تتمثل ُب عرض 

 الناس. 
 ]عٕسح انجقشح[.من أكاخر  [346]اٜٚخ: إىل  ]عٕسح انفبرحخ[ ففي اٞتزء األكؿ بدأ بػ

 ُب اٞتزء الثاٍل.]عٕسح ٕٚعف[ إىل آخر  ]عٕسح آل ػًشاٌ[كمن أكؿ 
]عٕسح من  [67]اٜٚخ:  إىل]عٕسح انشػذ[ بلؼ ُب كأما اٞتزء الثالث فعرض فيو أحرؼ ا٠ت

 انطٕس[.
  ]عٕسح انُبط[.إىل آخر  ]عٕسح انُجى[كختم كتابو ُب اٞتزء الرابع من  
كبعد الرحلة الطويلة كالدراسة العميقة اليت خاضها أبو علي ُب "اٟتجة"، اكتفى أبو  -6

 .2ى نبيّْو ٤تمد كعلى أىلو كسبلمو"علي ٓتتاـ كتابو بقولو: "كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلواتو عل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
ها من السور القراء يسٌموف ما قٌل دكره ُب القرآف من حركؼ القراءات ا١تختلف فيها "فرشان"؛ ألهنا ١تا كانت مذكورة ُب أماكن  

فهي كا١تفركش ٓتبلؼ األصوؿ؛ ألف األصل الواحد منها ينطوم على اٞتميع. كٝتى بعضهم الفرش فركعان مقابلة =لؤلصوؿ. سراج 
 .184القارئ ا١تبتدئ كتذكار ا١تقرئ ا١تنتهي، علٌي بن عثماف بن اٟتسن القاصح البغدادم، دار الفكر، بَتكت، د.ط.ت، ص

2
 .161/ 4اٟتجة،   
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 المطلب الثالث: أىمية الكتاب ومنزلتو
ال ٗتفى قيمة كتاب "اٟتجة" بُت سلسلة ا١تصنفات العظيمة ُب علم القراءات عموما، كُب فن 
 توجيو القراءات كتعليلها خصوصا؛ ذلك أف ظهور ىذا الكتاب ييعدُّ فتحان كبَتان ُب ٣تاؿ القراءات
كفن االحتجاج ٢تا. فمؤلّْفو شخصية من أبرز الشخصيات ُب علم القراءات أداءن كتدريسان كأستاذيٌةن 
كتأليفان، كمؤلَّفو "اٟتجة" طبقت شهرتو اآلفاؽ كانتفع بو القرٌاء كالنحويوف كا١تؤٌلفوف؛ ١تا يتمٌيز بو من 

 سبلمة ُب ا١تنهج كاستيعاب لؤلحكاـ. كتتجلى مظاىرىا ُب:

نو من أكائل ا١تصنفات اليت شرحت كتاب "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك من شأنو أف كو   أوال:
يسبغ عليو ثوب ا١تهابة كالتقدير؛ إذ من ا١تعلـو الذم ال ٮتفى أف ابن ٣تاىد كاف صاحب الفضل 

 كالسبق ُب انتخابو لقراء األمصار كتسبيع قراءاهتم، فحاز كتاب "اٟتجة" شرؼ النسبة.

العلمية الزاخرة بألواف ا١تعارؼ ا١تختلفة، من علـو العربية كعلـو القرآف إف الثركة  ثانيا:
كالقراءات كغَتىا ُب الكتاب لىتدؿُّ على قمَّة النضج العلمي ١تؤلّْفو كعصره، كما تدؿ على الشخصية 

 العلمية ا١توسوعية الفذة اليت اتسم ّٔا.  

القراءات السبع بالتفصيل، فهو إف أبرز ما ٯتيز كتاب "اٟتجة" أنو عرض لتوجيو  ثالثا:
يغوص ُب اإلعراب كالتعليل كتوضيح ا١تعٌت ا١تًتتّْب على القراءة، كال يدع حرؼ ا٠تبلؼ إال بعد أف 

–يسوؽ لو من الشواىد كاألدلة الكثَتة ما ٬تليو كيرفع اللَّبس عنو، كإف أدَّت كثرة االستطرادات 
 رة اليت يظفر ّٔا من يصرب عليو كثَتة كنفيسة.إىل إغماضو ك٣تافاتو، فإف الدرر الغزي -أحيانا

كما يتميز الكتاب باستخداـ القياس؛ فهو يعج بالكثَت من التعليبلت كالقياسات   رابعاً:
 كبَتا، ؛ فقد كاف شيخا1ا١تنطقية، كلعل أبا علي درس ا١تنطق كالتقى ببغداد ميىتَّ بن يونس اٟتكيم

 ا١تئوف يـو كل حلقتو ُب ك٬تتمع كافية كشهرة عظيم صيت ذاؾ إذ كلو ا١تنطق، فن عليو الناس يقرأ
. كال شك 2شرحو تبلمذتو على كٯتلي ا١تنطق ُب أرسطاطاليس كتاب يقرأ كىو با١تنطق ا١تشتغلُت من

                                                 
1
 .16دمت ترٚتتو، صتق  

2
 .153/ 5كفيات األعياف،   
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أف استخداـ القياس كالعلل ٬تعل صاحبو يتمتع بشخصية منطقية متزنة، كٕتعل مؤلَّفو ُب مصاؼّْ 
 الكتب.

فقدَّركه حق ق، فقد حظي كتاب "اٟتجة" بإجازة العلماء لو؛ إضافة إىل ما سب خامساً:
، زيادة على ذلك ما جاء 1قدره، كأثنوا عليو كشيغلوا بو يتدارسونو كٮتتصركنو كالسيما أىل األندلس

ُب ذيل ٕتارب األمم: "صينّْف ُب أياـ عصر الدكلة ا١تصنفات الرائعة ُب أجناس العلـو ا١تتفرقة، فمنها  
. كذكر 2القراءات السبع، كىو كتاب ليس لو نظَت ُب جبللة قدر كاشتهار ذكر" كتاب اٟتجة ُب

الدكتور شليب أنو قد جاء ُب صحيفة األىراـ: "ألقى الدكتور بشر فارس ُب قاعة آّمع العلمي 
ا١تصرم ٤تاضرة ضمنها نصا عربيا قدٯتا ُب كتاب ٥تطوط ألفو أبو علي الفارسي من أئمة العربية 

 القرف الرابع ا٢تجرم، خصصو لبحث مسألة التصوير ُب اإلسبلـ، مصرحا بأنو جائز كا١تسلمُت ُب
بإٚتاع ال يقًتح فيو اعًتاض اآلحاد، كاٟتظر فيو مقصور على تصوير اهلل عز كجل تصوير األجساـ، 
فأما غَت ذلك من التصاكير لؤلحياء فليس ٤تظورا، كقد طلب كثَت من األدباء ا١تستمعُت طبع ىذه 

اضرة إذاعة لذلك النص الفريد ا١تفيد، كتعزيزا للنهضة الفنية ُب الشرؽ اٟتديث، فوعدكا بإجابة احمل
. كقد علق الدكتور شليب على ىذا النص قائبل: "كقد يكوف الباعث على ذلك، توجيو 3طلبهم"

 .4الناس إىل نص من نصوص أيب علي ْتسم ا٠تبلؼ ُب جواز التصوير"

اعتٌت ابن اٞتزرٌم رٛتو اهلل ّٔذا الكتاب فجعلو أصبلن من أصوؿ كتابو العظيم  سادساً:
"النشر ُب القراءات العشر"، يعزك إليو من حُت آلخر. كما تأثر بو ابن جٍت، كأكحى إليو كتابو 
 "اٟتجة" بتصنيف "احملتسب"؛ فنقل عنو كركل ٦تا أنشده إياه من شواىد، كما أخذه عنو من أصوؿ.

 
 
 
 
 

                                                 
1
 من ىذا البحث. 29انظر: ص  

2
ذيل ٕتارب األمم، نقبل عن: أيب علي الفارسي، حياتو كمكانتو بُت أئمة التفسَت كالعربية كآثاره ُب القراءات كالنحو، عبد الفتاح   

 .252ـ، ص1989، 3إٝتاعيل شليب، دار ا١تطبوعات اٟتديثة، السعودية، ط
3
 .354 -353ا١ترجع السابق، ص  

4
 .254ا١ترجع نفسو، ص  
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 لمطلب األول: مقـارنة كتاب الحجة بكتاب السبعة البن مجاىدا

ال ٮتفى أف كتايب "السبعة" البن ٣تاىد ك "اٟتجة" أليب علي ٥تتلفاف ُب موضوع الدراسة، 
على –كال تتأتى ا١تقارنة بُت كتابُت ٥تتلفُت ُب ا١توضوع. غَت أف العبلقة الوطيدة بينهما تفرض 

عامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي مادتو العلمية كشرحو لكتاب اإلشارة إىل ا١تبلمح ال -األقل
 "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك بعد التعريف با١تصنّْف. 

 الفرع األكؿ: التعريف ٔتؤلّْف كتاب السبعة
شيخ العصر أبو بكر البغدادٌم  1ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس؛ ابن ٣تاىد

العطشٌي ا١تقرلء، كاف كاحد عصره غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو بالقراءات 
كعلـو القرآف حسىنى األدب رقيق ا٠تلق كثَت ا١تداعبة ثاقب الفطنة جوادا، آخر من انتهت إليو الرياسة 

  كمائتُت. ٔتدينة السبلـ ُب عصره. كمولده سنة ٜتس كأربعُت
أيب الزعراء بن عبدكس كقنبل ا١تكٌي، كما أكٌب على طلب العلـو اللغوية  قرأ القرآف على

كالشرعية منذ نعومة أظفاره، كأقبل على أساتذة النحو الكوفيُت يأخذ ما عندىم. كُب كتابو "السبعة" 
معرفة اآلثار، بعض اصطبلحات النحو الكوُب. كما أنو مل يأؿ جهدا ُب طلب اٟتديث النبوم ك 

كأكٌب إكبابان منقطع النظَت على قراءات القرآف كتفسَته كمعانيو كإعرابو كركايات حركفو كطرقها، كقد 
ٝتع القراءات من طائفة كبَتة مذكورين ُب صدر كتابو، أسعفو ُب ذلك حافظة كاعية ال يرتسم فيها 

فىر فيها حفران، كما ساعده ذكاء كقٌا د كمعرفة كاعية بالركاة كالقرٌاء على مٌر شيء إال يثبت ككأ٪تا ٭تي
 إىل زمانو. األياـ من زمن رسوؿ اهلل 

كتصدَّر لئلقراء كازدحم عليو أىل األداء كرجل إليو من األقطار كبعيد صيتيو، كظلَّ قبل كفاتو 
صى تتحلَّق من حولو، كتأخذ عن لفظو كتاب اهلل.  بنحو أربعُت عاما كخبلئقي ال تكاد ٖتي

أبو طاىر عبد الواحد بن أيب ىاشم كصاّب بن إدريس كأبو عيسى بكَّار بن أٛتد  :قرأ عليو
 كأبو بكر الشذائٌي كأبو الفرج الشنبوذٌم كأبو اٟتسُت عبيد اهلل كغَتىم كثَت.

قاؿ أبو عمرك الداٍلّْ: "فاؽ ابن ٣تاىد ُب عصره سائر نظائره من أىل صناعتو مع اتساع 
كظهور نسكو تصدر لئلقراء ُب حياة ٤تمد بن ٭تِت الكسائيّْ علمو كبراعة فهمو كصدؽ ٢تجتو 

كقاؿ عبد الواحد بن أيب ىشاـ: "سأؿ رجل ابن ٣تاىد مل ال ٮتتار الشيخ لنفسو حرفا  الصغَت"،
                                                 

1
كما بعدىا،  5/144، كتاريخ بغداد، 272 -1/269، كمعرفة القراء الكبار، 130-128/ 1انظر ترٚتتو: غاية النهاية،   

 .1/47كما بعدىا كالفهرست، البن الندَل،  3/57كطبقات الشافعية الكربل، 
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٭تمل عنو فقاؿ ٨تن أحوج إىل أف نعمل أنفسنا ُب حفظ ما مضى عليو أئمتنا أحوج منا إىل اختيار 
 حرؼ يقرأ بو من بعدنا".

ُب ٤تبسو بدار السلطات يـو األربعاء لليلة بقيت من شعباف سنة أربع  ي رحمو اهللوتوف
كعشرين كثبلٙتائة، كدفن ُب تربة ُب حرَل داره بسوؽ العطش ثاٍل يـو موتو، بعد أف كاف الوزير أبو 
 علٌي بن مقلة ضربو أسواطان، فدعا عليو بقطع اليد فاتفق أف قطعت يده، كىذا من عجيب االتفاؽ.

كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب "القراءات الكبَت"، كتاب   روى اإلماـ قراءات
"القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تاءات"، كتاب "قراءة أيب عمرك"، كتاب "قراءة ابن  
كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"، كتاب "قراءة ٛتزة"، كتاب "قراءة الكسائي"،  

 ".   قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب كتاب "
قاؿ: "من قرأ ألىب عمرك ك٘تذىب للشافعي كإتر ُب البٌز كركل شعر  ومن كالمو وفوائده  

 ابن ا١تعتز فقد كمل ظرفو".
 الفرع الثاٍل: التعريف بكتاب السبعة

د التميمي كتاب "السبعة ُب القراءات" لئلماـ أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاى
البغدادم، ا١تتوَب سنة أربعة كعشرين كثبلٙتائة للهجرة، كبو اشتهر اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل، كىو 

 أكؿ كأصٌح كتاب ييصنَّف ُب القراءات السبعة.
 -منقحة–كقد طيبع كتاب السبعة ُب كتاب بتحقيق الدكتور: شوقي ضيف ُب طبعتو الثانية 

، كىي الطبعة الوحيدة اليت ىػ1400ُب أكؿ شواؿ عاـ  -كورنيش النيل بالقاىرة–عن دار ا١تعارؼ 
 صفحة. 759كقفت عليها كاعتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب حوايل 

 كقد قسَّم احملقق دراستو إىل قسمُت:
كتناكؿ فيو دراسة موجزة ٟتياة ا١تصنف اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل ٍب تناكؿ  قسم دراسي: -أ

 دراسة كتابو السبعة كأ٫تيتو كمنهجو فيو.
اعتمد الباحث فيو على النسخة األصلية الًتكية احملفوظة ٔتكتبة  قسم للتحقيق: -ب

 -مصورة عن األصلية–ية . ككاف يقابلها بالنسخة التونس69الفاتح، كقف إبراىيم ُب إستانبوؿ برقم:
، ككذا بالنسخة العتيقة ا١تتضىمَّنة ُب كتاب "اٟتجة" أليب علي الفارسي؛ معتمدا ُب ذلك على اٞتزء 
األكؿ ا١تطبوع من كتاب "اٟتجة"، كعلى مصورة مكتبة جامعة القاىرة حىت سورة الزخرؼ، كعلى 

 كندرية حىت هناية الكتاب.مصورة دار الكتب ا١تصرية ا١تأخوذة عن نسخة مكتبة بلدية اإلس
 الفرع الثالث: المالمح العامة لمنهج كتاب "السبعة"
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تظهر ا١تبلمح العامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي مادتو العلمية كشرحو لكتاب 
 "السبعة" البن ٣تاىد كمنهجو فيو ُب اآلٌب:

اءات، مصدّْران : لقد قدَّـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل نبذة ٥تتصرة عن اختبلؼ القر المقدمة - أ
ذلك ٔتقدمة يبُت فيها موضوع الكتاب كعملو فيو، قائبل: "اختلف الناس ُب القراءة،  
كما اختلفوا ُب األحكاـ، كركيت اآلثار باالختبلؼ عن الصحابة كالتابعُت توسعة 
كرٛتة للمسلمُت، كبعض ذلك قريب من بعض. كٛتلة القرآف متفاضلوف ُب ٛتلو، 

 نقل حركفو، كأنا ذاكر مناز٢تم، كداؿ على األئمة منهم، كلنقلة اٟتركؼ منازؿ ُب
ك٥ترب عن القراءة اليت عليها الناس باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، كشارح مذاىب أىل 

 .1القراءة كمبُت اختبلفهم كاتفاقهم إف شاء اهلل، كإياه أسأؿ التوفيق ٔتنّْو"
ر لئلقراء، مشَتان إىل ٍب بُت صفات القارئ الثقة كما ينبغي أف يتحلى بو من يتصد - ب

توقيفية القراءة كعدـ توفيقيتها؛ إذ القراءة سنة متبعة ال يسوغ فيها االجتهاد 
 كاالبتداع.

 من حيث التعريُف باألئّمة القراء وذكر األسانيد والطرؽ: - ت
كما اىتم ابن ٣تاىد بذكر أئمة القراء كأنسأّم كأساتذهتم كتبلميذىم؛ فكاف قبل 

، كيقف ملٌيان عند أساتذتو كأىم تبلمذتو، 2ء يذكر نسب ا١تقرئذكر الركاة عن القرا
ذاكرا أسانيدىم كطرقهم للركاية، مرتبا إياىم على حسب األمصار اليت أقرؤكا فيها. 

، حيث صرٌح ابن ٣تاىد بذلك فكاف البدء بقراءة "نافع"؛ تربُّكا ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 ر من قاـ بالقراءة ٔتدينة رسوؿ اهلل قائبل: "فأٌكؿ من أبتدئ بذكره من أئمة األمصا

كمعدف األكابر من  كإ٪تا بدأت بذكر أىل ا١تدينة؛ ألهنا ميهاجىر رسوؿ اهلل 
ـى الذم قاـ بالقراءة  -نافع–صحابتو، كّٔا حيفظ عنو اآلخر من أمره. فكاف  اإلما

 .3بعد التابعُت" ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 وفرش:من حيث منهجيُة تقسيم الكتاب إلى أصوؿ  - ث

                                                 
 .45السبعة ُب القراءات، ص 1
ىناؾ فرؽ بُت مصطلح )ا١تقرئ( ك )القارئ(؛ أما ا١تقرئ: فهو: مىن عًلم القراءات أداءن كركاىا مشافهة، كأما القارئ: فهو ا١تتلٌقي  2

للقراءة، كىو إٌما مبتدئ أك متوٌسط أك منتو. فا١تبتدئ من أفرد إىل ثبلث ركايات، كا١تتوسط من أفرد إىل أربع أك ٜتس، كا١تنتهي من 
راءات أكثرىا كأشهرىا. إٖتاؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربع عشر، أٛتد بن ٤تمد البنا الدمياطي، تصحيح عرؼ من الق

 .5كتعليق: علي ٤تمد الٌضباع، مكتبة كمطبعة ا١تشهد اٟتسيٍت، القاىرة، د.ط.ت، ص
 .53ا١تصدر السابق، ص 3
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 ٍب ركز اٟتديث عن ا٠تبلؼ بُت القراء؛ كذلك ُب قسمُت رئيسُت:
   قسم األصوؿ: -

. أك ىي: اٟتكم 1تعرؼ األصوؿ بأهنا: انسحاب حكم اٟترؼ الواحد على ٚتيع القرآف
الكلي اٞتارم ُب كٌل ما ٖتقق فيو شرط ذلك اٟتكم كا١تٌد كالقصر كاإلظهار كاإلدغاـ كالفتح كاإلمالة 

 .ك٨تو ذلك
 ٚ ْؤِيٍكمعٌت ذلك أف القارئ يقرأ الكلمة بطريقة معينة مطٌردة ُب القرآف، ٨تو كلمة: 

ٌ  كتصريفاهتا، مثل:  ٌ    ٔٚ ْؤِيُٕ  ْؤِيُٕ  إذا كاف من –فالقارئ يبدؿ ٫تز ىذه الكلمات  ي 
 ُب القرآف كٌلو. -مذىبو اإلبداؿ

القراء، كاليت تطَّرًد ٖتت قاعدة معينة، أك: ىو القسم الذم يشمل اٟتركؼ ا١تختلف فيها بُت 
 كٯتكن إجراء القياس عليها، كاإلدغاـ كاإلمالة كا١تد كغَت ذلك ٦تا ىو معهود عند األئمة القراء.

  قسم الفرش: -
كيقصد بو كما سبق أيضان: اٟتكم ا١تنفرد غَت ا١تطٌرد، كىو ما يذكر ُب السور من كيفية قراءة  

تلف فيه ا بُت القراء، مع عٍزك كل قراءة إىل صاحبها، كٝتاه بعضهم بالفركع مقابلة كل كلمة قرآنية ٮتي
 لؤلصوؿ.

فهذا القسم إذف يشمل اٟتركؼ اليت يقٌل دكرىا ُب القرآف الكرَل، كال ٯتكن إجراء القياس 
 عليها.

كىذه ا١تنهجية قد سار عليها معظم من ألَّف ُب القراءات منذ عصر األئمة األكائل إىل يـو 
 .2س ىذاالنا

كقد علق ٤تقق "السبعة" على ىذا العمل قائبل: "كأهنم يقسموف مباحث القراءات قسمُت: 
قسما ُب أصو٢تا الكلية، كقسما ُب مفرداهتا، فقواعد اإلدغاـ، كتسهيل ا٢تمز كاإلمالة تندرج ُب 

اءاتو ا١تختلفة اليت الكليات، كبقية الكتاب تندرج ّتميع جزئياهتا ُب الفرش كدقائقو القرآنية النَتة، كقر 
 .3لقنها أئمة القراء السبعة"

 من حيث توجيُو القراءات: - ج

                                                 
 .257د العاـ ٞتماعة القراء، القاىرة. د.ط.ت، صكنز ا١تعاٍل، ٤تمد بن أٛتد ا١توصلي ا١تعركؼ بػ شيعلة، االٖتا 1
مثبل: التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، ت: عبد الفتاح ْتَتل إبراىيم، مطبعة الزىراء لئلعبلـ العريب  انظر 2
 .155/ 2العشر، ، النشر ُب القراءات 73، التيسَت ُب القراءات السبع، ص309/ 2ـ، 1990 -ىػ1410، 1القاىرة، ط–
 .38السبعة ُب القراءات، ص 3
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من توجيو القراءات كتعليلها إال ما ذكره ُب  -كلٌيان –يبلحظ أفَّ كتاب ابن ٣تاىد يكاد ٮتلو 
سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: 

ككرىت أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن  -انفبرحخيعٍت –العلل بعد ىذه السورة  استطلت ذكر
 .1ذلك"

كلعلَّ ىذا الفراغ حفَّزى أبا علي رٛتو اهلل ألف ينربم لشرح الكتاب كأف يعمل على توجيو ما 
فيو من قراءات قراء األمصار الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كيتأكَّد ىذا العمل بعد أف ٛتَّسو شيخو أبو 

 بكر ٤تمد بن السرٌم، ١تا شرع ُب تفسَته لكنو أمسك كمل يكملو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقـارنة كتاب الحجة بكتاب "الحجة" البن خالويوالمطلب الثاني:  
يتناكؿ ىذا ا١تطلب أبا عبد اهلل اٟتسُت بن خالويو أحدى زمبلء كمنافسي أيب علٌي، كمؤلَّفىو 

ارنة بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. "اٟتجَّة ُب القراءات السبع" كأكجو ا١تق
 كذلك ُب ثبلثة فركع.

 الفرع األوؿ: التعريف بأبي عبد اهلل ابن خالويو

                                                 
 .112ا١تصدر نفسو، ص 1
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 دخل كلكنو ٫تذاف، من أصلو اللغوم النحوم خالويو بن أٛتد بن اٟتسُت اهلل عبد أبو ىو
 ياء كبعدىا أيضا مفتوحة ككاك مفتوحة، الـ األلف كبعد ا١توحَّدة، ا٠تاء بفتح بغداد، كخىالىوىٍيو

 ساكنة. ىاء ٍب ساكنة ٖتتها من مثناة
 كابن 1الزاىد عمر كأيب ا١تقرلء ٣تاىد كابن األنبارم ابن بكر أيب مثل ّٔا، العلماء ًجلَّة أدرؾ
 الدىر أفراد أحد ّٔا كصار ان حلب كاستوطن الشاـ إىل السَتاُب. انتقل سعيد أيب على كقرأ دريد،

 كيدرسوف يكرمونو ٛتداف كآؿ اآلفاؽ من الرحلة إليو ككانت األدب، أقساـ من قسم كل ُب
 بُت مثلت فلما ٛتداف، بن الدكلة سيف على يوما "دخلت القائل: كىو منو، كيقتبسوف عليو
 أسرار على بلعوكاطّْ  األدب بأىداب اعتبلقو بذلك فتبينت اجلس، يقل كمل يل: اقعد قاؿ يديو

 اقعد للقائم يقاؿ أف األدب أىل عند ا١تختار ألفَّ  ،ىذا خالويو  ابن قاؿ كإ٪تا العرب"، كبلـ
 يدؿ كىو ليس"، "كتاب ٝتاه األدب ُب كبَت كتاب خالويو كالبن اجلس، اجدالسَّ  أك ائمكللنَّ 
 كذا العرب كبلـ ُب ليس أنو على آخره إىل لوأكَّ  من الكتاب مبٌت فإفَّ  ،عظيم بلعاطّْ  على

 كعشرين ٜتسة إىل ينقسم اآلؿ أف أكلو ُب كذكر "اآلؿ"، ٝتاه لطيف كتاب كلو كذا، كليس
 ك"كتاب النحو"، ُب اٞتمل ك"كتاب االشتقاؽ"، "كتاب فيو، كلو أقصر كما قسما

 كا١تمدكد"، ك"كتاب ا١تقصور العزيز"، الكتاب من سورة ثبلثُت إعراب القراءات"، ك"كتاب
 ك"كتاب دريد"، البن ا١تقصورة شرح ك"كتاب لفات"،األ ك"كتاب كا١تؤنث"، ا١تذكر ك"كتاب

 نواس" أيب شعر ك"شرح القراءات"، ُب البديع ك"حواشي الكرَل"، القرآف ُب األسد"، ك"البديع
 كلو ،3الدكلة سيف عند كمباحث ٣تالس 2ا١تتنيب الطيب أيب مع خالويو  كالبن  ذلك. كغَت
  من ذلك: حسن. شعر

 آّالس صدرتو فيمن خَت فبل       سيد آّالس صدر يكن مل إذا 
 فارس أنك أجل من لو فقلت      راجبل  رأيتك يل ما قائل كمك 

                                                 
 ،ا١تعركؼ بغبلـ ثعلب ،الزاىدا١تطرز اإلماـ العبلمة اللغوم احملدث أبو عمر ٤تمد بن عبد الواحد بن أيب ىاشم البغدادم  ىو: 1

حدث عنو أبو  ،كغَتىمبن يونس الكدٯتي ك٤تمد  ،كأٛتد بن عبيد اهلل النرسي ،ٝتع من موسى بن سهل الوشاء ىػ.361كلد سنة 
كالقاضي ٤تمد بن أٛتد ابن احملاملي كخلق   ،كالقاضي أبو القاسم ابن ا١تنذر ،كأبو عبد اهلل اٟتاكم ه،كابن مند ،اٟتسن بن رزقويو

ككتاب يـو  ،ككتاب الساعات ،ككتاب ا١توضح ،كتاب الياقوتة  :كلو "فائت الفصيح"استدرؾ على الفصيح لثعلب كراسا ٝتاه . كثَت
ىػ. 345كغَتىا. مات ُب ذم القعدة سنة: ككتاب تفسَت أٝتاء الشعراء  ،ككتاب البيوع ،الشورل ككتاب، ككتاب ا١تستحسن،كليلة

 كما بعدىا. 329/ 4كما بعدىا، كفيات األعياف،  508/ 15سَت أعبلـ النببلء، 
 .09سبقت ترٚتتو، ص 2
كابن خالويو ليلة   كيتناظركف كل ليلة فوقع بُت ا١تتنيب ،كاف العلماء ٭تضركف ٣تلس سيف الدكلةو مرة  كمن نوادر تلك آّالس أن 3

 .2/14. انظر: شذرات الذىب، كبلـ فوثب ابن خالويو على ا١تتنيب فضرب كجهو ٔتفتاح فشجو فخرج كدمو يسيل على كجهو
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 . 1تعاىل اهلل رٛتو ْتلب ةكثبلٙتائ سبعُت سنة ُب خالويو ابن كفاة ككانت

 الفرع الثاني: التعريف بكتاب الحجة في القراءات السبع
 أوال: وصف كتاب الحجة

القراءات السبع" لئلماـ أيب عبد اهلل اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو ا٢تمذاٍل كتاب "اٟتجة ُب 
البغدادم، ا١تتوَب سنة اثنتُت كسبعُت كثبلٙتائة للهجرة. جاء ُب الصفحة األكىل منو: "كتاب 
اٟتجة ُب قراءات األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة النقل، كإتقاف 

بن  2الركاية للعبلمة احملقق إماـ النحو كاللغة أيب عبد اهلل اٟتسُت بن خالد اٟتفظ، ا١تأمونُت ُب
. من أجلّْ كتب اإلماـ كأصحّْها عنو، بٍيد أنو مل 3خالويو رٛتو اهلل، كحباه من ا٠تَت ما يتواىل"

يشتهر عنو على غرار أخريات الكتب، ٨تو: "كتاب إعراب ثبلثُت سورة"، ك"كتاب البديع 
 شواذ القرآف" كغَتىا.  ك"كتاب ٥تتصر

إىل أف الكتاب ُب القراءات فاستيغًٍت  -كما يقوؿ ٤تقق الكتاب–كلعل السبب ُب ذلك راجع 
بذكره عن كلمة "اٟتجة" أك أف حجة أيب علي الفارسي غطَّت شهرهتا على حجة ابن خالويو، 

 ،4راءات البن خالويوفاحتيًفظ للفارسي ّٔذه النسبة إلٯتاهنم بأقيستو كعللها، كاكتفوا بذكر الق
 .5إضافة إىل ما ذكرناه عن تسمية اٟتجة بأهنا من عمل ا١تتأخرين

كقد طبع كتاب اٟتجة ُب كتاب بتحقيق كشرح الدكتور: عبد العاؿ سامل مكـر ُب عدة 
بَتكت، ُب سنة: –عن مؤسسة الرسالة  -منقحة–طبعات، كبُت يدم الطبعة السادسة منو 

                                                 
اهتم، عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد الكتاٍل، ت: عبد اهلل أٛتد . ذيل تاريخ مولد العلماء ككفي179 -178/ 2كفيات األعياف،  1

 . 73 -72/ 2كشذرات الذىب،  106/ 1ىػ، 1409، 1الرياض، ط–سليماف اٟتمد، دار العاصمة 

أغلب الًتاجم اليت كقفت عليها، ككذا أغلب كتبو ا١تطبوعة كالطارقية كإعراب ثبلثُت سورة، ك٥تتصر ُب شواذ القرآف، ككتاب  2
ريح، ككتاب ليس ُب كبلـ العرب كغَتىا  تثبت أنو اٟتسُت بن أٛتد كليس ابنى خالد كما ىو ثابت ُب ٥تطوطو "اٟتجة"، كمل ينبو ال

ذيل ، 297/ 11، البداية كالنهاية، 2/131احملققاف إىل ىذا األمر، ككنيتو أبو عبد اهلل باتفاؽ. أنظر مثبل: األعبلـ، الزركلي، 
، كفيات 362/ 2، العرب ُب خرب من غرب، 341/ 16، سَت أعبلـ النببلء، 2/71شذرات الذىب،  ،106/ 1مولد العلماء، 

ُب نزىتو بػ عبد اهلل، فقاؿ: "كأما عبد اهلل بن  -كحده–، أما األنبارم فقد أٝتاه 215/ 1، غاية النهاية، 178/ 2األعياف، 
عن التنبيو إليو، أك أنو خطأ من  -٤تمد أبو الفضل إبراىيم–خطأ؛ إما من ا١تصنّْف كغفل احملقق  -الشك–خالويو..."، كىو 

 .170/ 2احملقق. انظر: نزىة األلباء، 
 .31مقدمة اٟتجة، ابن خالويو،  ص 3
 .21، صا١تصدر السابق 4
 من ىذا البحث. 39انظر: ص  5



71 

 

 416اليت كقفت عليها كاعتمدهتا ُب ْتثي، كىي تقع ُب  ، كىي الطبعةـ1996ىػ/ 1417
صفحة. كما انربل لتحقيقو مرة أخرل الدكتور أٛتد فريد ا١تزيدم، قدَّـ لو الدكتور فتحي 
حجازم ّتامعة األزىر، كصدر عن منشورات ٤تمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، 

 صفحة. 253، كتقع ىذه الطبعة ُب ـ1999-ىػ1420لبناف، الطبعة األكىل، سنة  -بَتكت
، تناكؿ فيو ا١تصنّْف توجيو حركؼ ا٠تبلؼ بُت القراء السبعة من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس

عن حياة ا١تصنّْف االجتماعية كالعلمية  -باختصار–صدَّره احملقق ٔتقدمة عامة ٖتدَّث فيها 
 و ُب عصرنا اٟتاضر.عموما، كعن نسبة الكتاب إليو كتوثيقو، كمنهجو فيو كقيمت

 ثانيا: منهج ابن خالويو في الحجة
 ٯتكن تلخيص منهجو ُب النقاط اآلتية:

اعتمد ُب حجتو على القراءات ا١تشهورة، دكف الركايات الشاذة ا١تًتككة؛ يقوؿ: "...  -1
 .1معتًمد فيو على ذكر القراءة ا١تشهورة، كمنكّْب عن الركايات الشاذة ا١تنكورة"

ر؛ فالكتاب بعيد عن االستطراد ا١تمٌل كاالختصار ا١تخٌل، كذلك اإل٬تاز كاالختصا -2
كاضح من مقدمتو ُب الكتاب: "كأنا بعوف اهلل ذاكر ُب كتايب ىذا ما احتج بو أىل 
صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم ... كقاصد قصد اإلبانة ُب اقتصار من غَت 

 .2إطالة كال إكثار"

؛ كذلك ألف 3صحأّا، كال يعزك إال ُب القليل النادريعرض القراءات من غَت عزك ٢تا أل -3
 ىدفو اإل٬تاز كعدـ اإلكثار.

دعاه اٟترص على اإل٬تاز إىل عدـ تىكرار تعليل كتوجيو بعض اٟتركؼ اليت تقدَّـ ٖترير  -4
، كما سيأٌب الحقان ينبو إىل 4ا٠تيلف فيها، فيكتفي إحالة القارئ إىل مواطنها األكىل

 . 5رصده ُب موضعو

 :قولو تعاىلن منهجو أنو يقدّْـ لغة أىل اٟتجاز كينتصر ٢تا؛ يظهر ذلك ُب توجيهو لكم -5
بكسر القاؼ  أقرى يي قاؿ: " [،ّٓ]اإلسراء:  چ   ىىى  ى  ې  ې      ې  ې    چ 

 . 1"ك٫تا لغتاف فصيحتاف كالضم أكثر ألنو لغة أىل اٟتجاز ،هاكضمّْ 

                                                 
 .62، صا١تصدر السابق 1
 .62اٟتجة، ص 2
 245، 244، 302مثبل: ص ا١تصدر نفسو،  3
 . 318، 369، 294مثبل:  فسو،ا١تصدر ن 4
 .281، 143، 70مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 5
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 .2منها عرضان  ال يهتمُّ بالتفسَت كأسباب النزكؿ إال ما جاء -6

يسوؽ الشواىد ُب أغلب األحياف ك٭تتجُّ ّٔا، لكنو ال ٭تفىل بإعرأّا إال ُب القليل  -7
 النادر؛ كذلك ٨تو:

 يا ربَّ سارو بات لن ييوسَّدا      ٖتت ذراع العٍنًس أك كفّْ اليدا
 .3ُب ىذا البيت تعرض إلعراب مواضع منو، مفسرا بعض كلماتو

 .4ا١تصحف كيأخذ بوابن خالويو ٭تتجُّ برسم  -8

ة مواضع من  عبد اهلل أف يستشهد باألحاديث النبوية ُب عدَّ  ال يفوت اإلماـ أبا -9
 .5كتابو

 

 

يتميز بشخصية متزنة معتدلة، متحرر النزعة، غَت متعصب للبصريُت كال للكوفيُت،  -10
، أك  -كىو األغلب- 6كقد يعرض آراء ا١تدرستُت كحجة كل منهما من غَت ترجيح

 .8، كقد ينفرد بآراء خاصة7يرجح بدليل

كلعل ىذا ا١تلمح ا١تتميز ُب اإلماـ جلب انتباه ا١تستشرؽ برجسًتاسر، كالذم يقوؿ 
عنو: "ُب حلب أخذ ابن خالويو يدرس النحو كعلم اللغة، كهنج فيها منهجا جديدا، 
ألنو مل يتبع طريقة الكوفيُت، كال طريقة البصريُت، كلكنو اختار من كليهما ما كاف 

 .9لى كأحسن"أح

                                                                                                                                               
 .217ص ا١تصدر نفسو، 1
 .320، 278، 277، 237، 87مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 2
 .205-204ص ا١تصدر نفسو، 3
 .243، 77، 72ص  ا١تصدر نفسو، 4
 .118، 64، 57، 53، صا١تصدر السابق 5
 .294، 279، 249، 144، 140، 133، 118، 84، 80ا١تصدر نفسو، ص 6
 .96ا١تصدر نفسو، ص 7
 .342، 315 -314ا١تصدر نفسو، ص 8
 .7القاىرة، د.ط، د.ت، ص-٥تتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع، مكتبة ا١تتنيب  9
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 .1االستدالؿ كاالستئناس بالقراءات الشاذة، خصوصا قراءٌب أيب كعبد اهلل بن مسعود -11

 .1مسعود
 الفرع الثالث: أوجو المقارنة بين الحجتين

من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا 
 ُب ٚتلة منها أيضان.

 أوال: أوجو االتفاؽ
 من األكجو اليت اتفقا فيها ما يأٌب:

 من حيث التسمية والموضوع: - أ
يتحد الكتاباف ُب موضوع البحث كىو توجيو القراءات السبع كاالحتجاح ٢تا، 
كيتفقاف إىل حدٍّ كبَت ُب تسمية كتابيهما، خصوصا إذا راعينا ا٠تبلؼ ُب تسمية 

 .2حجة أيب علي
 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - ب

مُت اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب ٧تد أف اإلما
 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.

 :من حيث استخداـ العلة والقياس - ت

اليت تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة؛ كىذا عائد  3يشًتؾ الكتاباف ُب اللغة ا١تنطقية
ُب عصر مناسب  -4كما أشرنا سابقا–إىل التكوين العلمي لئلمامُت، فقد كانا 

كبيئة خصبة لدراسة ا١تنطق األرسطي، كاستخداـ أساليب اٞتدؿ كاحملاججة العقلية 
 كأدكات القياس كالتعليل. 

 :من حيث االختيار والترجيح - ث

                                                 
 .271، 238، 218، 217، 147ص ا١تصدر السابق، 1
 من ىذا البحث. 37نظر: ص ا 2
تظهر ىذه اللغة كالتعليل ا١تنطقيُت ُب  ى أسلوب الفنقلة. ف قيل... يقاؿ لو، أك قلنا"؛ كييسمَّ يستخدـ اإلماماف كثَتا عبارة "فإ 3

 كتاب أيب علي أكثر، كىذا راجع إىل توسع ا١تصنف كإطالتو فيو. 
 من ىذا البحث. 52: ص لنظر 4
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ال يكتفي اإلماماف بتحرير ا٠تيلف بُت القراء كاالحتجاج لو، بل يعمىداف إىل اختيار 
، كإف اختلفا ُب األساس ا١تعتمد ٢تذا االختيار 1بعض األكجو ُب حركؼ ا٠تبلؼ

 كالًتجيح. . 

 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: - ج

 .إف ا١تتصفّْح للكتابُت ٬تد خلو٫َّتا من خا٘تة موجزة
 ثانيا: أوجو االختالؼ

 ، من ذلك:تبلؼ ا١تنهجُت كتباين الطريقتُتكأما عن أكجو الفرؽ بُت الكتابُت فظاىرة ُب اخ
 لكتابين إلى اآلخر:من حيث نسبة ا - أ

٬تدر التنبيو إىل أف كتاب اٟتجة ا١تنسوب البن خالويو ال ٯتثل أحد ا١تختصرات 
 ابن خالويو مل تيذكر ُب ترٚتتو أف لو كتابى  عي أفَّ ؛ فهناؾ من يدَّ 2ٟتجة أيب علي

 .3اٟتجة، كما ىذا األخَت إال ١تؤلّْف ٣تهوؿ حاكؿ اختصار حجة أيب علي
 
 
 

 وعدُمو:من حيث اإليجاُز  - ب

كما يقوؿ –فيو  4كثَت االستطراد، حىت ٕتاكز  -على أ٫تيتو–إف أبا علي ُب حجتو 
كالقراء، كىو مع ىذا يغوص  5قدر اٟتاجة إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء -تلميذه

إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع متابعتو كالصرب عليو 
فكثرة االستطرادات كزخم التعليبلت قد ٖتوؿ بينو كبُت  للوصوؿ إىل ا٢تدؼ ا١تنشود،

على حدّْ قوؿ تلميذه –ما يريد، كىذا ا١تنهج الذم سلكو أبو علي  ٭تيل ُب تقديرم 

                                                 
 يبدك أف االختيار كالًتجيح عند الفارسي أكثر استعماال ٔتقارنتو بابن خالويو. 1
ا١تتأمل ٬تد البوف شاسعا، إف ُب منهج الكتابُت عموما، أك ُب منهجهما عن ا١تقدمتُت، أك طريقة التحليل كاستخداـ األلفاظ  2

 كاألفكار كغَت ذلك ٦تا سأشَت إليو.
 كما بعدىا. 52تفصيل ذلك ُب مقدمة ٖتقيق اٟتجة البن خالويو، ص انظر 3
 صفحة. 416الويو ُب جزء كاحد ال يتعدل الكتاب يقع ُب أربعة أجزاء. أما حجة ابن خ 4
 .34مقدمة احملتسب البن جٍت، ص 5
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 2،  كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن قلبو1إىل خلوّْ سربو، كسركح فكره، كفركده -عنو
 كصفاء ذىنو.

القلة اليت تسلحت بأدكات القياس  كمن ىنا كاف كتاب اٟتجة للفارسي ال تنالو إال
كالتعليل ا١تنطقيُت؛ كلذلك مل يلق التقدير البلئق للجهد ا١تبذكؿ فيو، حىت قاؿ فيو 
تلميذه ما قاؿ من إجفائو كٕتاكز قدر اٟتاجة فيو، كأضاؼ ُب موضع آخر: "كقد  
كاف شيخنا أبو علي عمل ُب كتاب اٟتجة ُب قراءة السبعة فأغمضو كأطالو، حىت 

 .3كثَتا ٦تن يدعي العربية، فضبل عن القراء كأجفاىم عنو"  منع
يقـو على الركاية كالسماع؛ إذ  آخر، هنجان  كأما ابن خالويو فقد هنج ُب كتابو هنجان 

كما كاف يفعل أبو   4اللغة ليست ُب تقديره تؤخذ من ا١تنطق، أك تقـو على األقيسة
 علي.

ُب كتاب أيب علي، فنحا ٨تو كلعل ابن خالويو أحس بذلك اإلغماض كالتعقيد 
االختصار ُب أسلوب سهل جزؿ، ينتفع بو الناس كيفيدكف منو؛ كىذا كاضح ُب 

ذلك  قصد اإلبانة ُب اختصار من غَت إطالة كال إكثار... جامعان  ان متو: "قاصدمقدّْ 
 . 5بلفظ جزؿ، كمقاؿ كاضح سهل، ليقرب على مريده، كليسهل على مستفيده"

 
 إلى أصحابها: من حيث عزو القراءة - ت

سبق كأف رأينا عدـ اىتماـ ابن خالويو بنسبة القراءة كعزكىا إىل الناقلة إال ُب القليل 
ة عن مسلكو ُب عزك القراءة إىل أصحأّا،  رَّ ١تف كلو النادر، أما أبو علي فلم يتخلَّ 

 كلما مر على حرؼ من حركؼ ا٠تبلؼ.

 :6من حيث تسميُة بعض السور - ث

                                                 
 أم تفرُّده كانفراده، فأبو علي مل يكن لو أىل كمل ينشغل بالولد. 1
 ا١تصدر نفسو. 2
 .236/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .30البن خالويو، ص ةمقدمة اٟتج 4
 .62ا١تصدر السابق، ص 5
ن ٣تاىد ُب الكثَت من أٝتاء السور، مثل سورة سليماف عليو السبلـ، كسورة ا١تبلئكة، كسورة كافق أبو علي رٛتو اهلل شيخو اب 6

 ا١تؤمن كغَتىا.
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بعضها تسمى بأٝتاء عٌدة، كىذا معلـو لدل ا١تطًَّلع على   ٓتصوص أٝتاء السور فإف
 كتب القراءات القدامى احملققُت كعلى كتب التفسَت كعلـو القرآف.

ُب تسمية بعض السور كاختلفا ُب بعض؛ ك٦تا اختلفا ُب  1كلقد اتفق اإلماماف
 تسميتها مثل:

كيسميها ابن  ،2"عهًٛبٌ ػهّٛ انغالوسورة " أبو علي"، كيسميها انًُّمسورة "
"، كسورة انًٝئكخ" يسميها أبو علي سورة "فبغش، كسورة "3خالويو باٝتها

هذ"، كسورة "انًؤيٍ" يسمياهنا سورة "غبفش" " يسمياهنا أيضا سورة فصِّ
كيسميها أبو  4"انغبئم" يسميها ابن خالويو سورة " انًؼبسج"، كسورة "انّغجذح"

إرا انشًظ ا أبو علي سورة "" يسميهانزكٕٚش، كسورة "5"عبئم عؤلأبو علي "

إرا انغًبء " يسميها أبو علي سورة "االَفطبس، كسورة "6"انشًظ كٕسد

 إىل غَت ذلك من اختبلفهما ُب أٝتاء السور. 7"اَفطشد
 

 مقـارنة كتاب الحجة بكتاب "المحتسب" البن جنيالمطلب الثالث:  
فىو "احملتسب" كأكجو ا١تقارنة يتناكؿ ىذا ا١تطلب أبا الفتح بن جٍت أحدى تبلمذة أيب علٌي، كمؤلَّ 

 بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. كذلك ُب ثبلثة فركع.
 الفرع األوؿ: التعريف بأبي الفتح بن جني

، كاف أبوه جٍت ٦تلوكا ركميا النحوم ا١تشهوراألزدم بالوالء  أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصليىو 
األزدم ا١توصلي كزير شرؼ الدكلة قراكش ملك العرب كصاحب يونانيا لسليماف بن فهد بن أٛتد 

  ا١توصل.

                                                 
اتفقا ُب تسمية سورة اإلسراء بسورة "بٍت إسرائيل"، كفصلت بسورة "السجدة"، كغافر بسورة "ا١تؤمن"، "كالشورل" بػ "عسق"،  1

 كالنبأ بسورة "عٌم يتساءلوف".
 .228/ 3ارسي، اٟتجة، الف 2
 .269اٟتجة، ابن خالويو، ص 3
 .352ا١تصدر نفسو، ص 4
 .61/ 4اٟتجة، الفارسي،  5
 .61/ 4ا١تصدر نفسو،  6
 .102/ 4ا١تصدر نفسو،  7



77 

 

، كليس منسوبان. كمعناه ُب العربية: فاضل، كرَل، نبيل، بكسر اٞتيم كتشديد النوف كبعدىا ياء كجٍتّْ 
   .1جيد التفكَت، عبقرم ك٥تلص

ٍب  عد لئلقراء با١توصلقرأ األدب على الشيخ أيب علي الفارسي كفارقو كق. كاف إماما ُب علم العربية
 .رحىت ٘تهَّ  ُب السفر كاٟتضر ترؾ حلقتو كتبعو كالزمو

  ، كفيها نشأ، كإليها يينسب.با١توصل ىػ330كانت كالدة ابن جٍت  قبل 
كيبدك أف أبا الفتح كاف يعاٍل مع أسرتو من ٫تـو اٟتياة كتصاريفها. قاؿ ُب خطبة احملتسب بعد ذكره 

ي "من خلو سربو، كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن قلبو" قاؿ: "كلعل ا٠تطرة ١تا كاف عليو شيخيو أبو عل
الواحدة ٗترؽ بفكرم أقصى اٟتجب ا١تًتاخية عٍت ُب ٚتيع الشتات من أمرم، كدىٍمل العوارض 

 .2اٞتائحة ألحوايل، كأشكر اهلل كال أشكوه، كأسألو توفيقا ١تا يرضيو"
 ،النحو ُب كالتلقُت ،كسر الصناعة ،ا٠تصائص :كالبن جٍت من التصانيف ا١تفيدة ُب النحو كتاب

كالتماـ ُب شرح  ،كا١تقصور كا١تمدكد ،كا١تذكر كا١تؤنث ،كالكاُب ُب شرح القواُب لؤلخفش ،كالتعاقب
 ،ك٥تتصر ُب القواُب ،ك٥تتصر ُب العركض ،شعراء اٟتماسة أٝتاءكا١تنهج ُب اشتقاؽ  ،3شعر ا٢تذليُت

كا١تقتضب ُب  ،ك٥تتار تذكرة أيب علي الفارسي كهتذيبها ،كالتذكرة األصبهانية ،كا١تسائل ا٠تاطريات
 .كغَت ذلك ،كاللمع ،ا١تعتل العُت

  .4ببغداد رٛتو اهلل تعاىل ىػ392: سنةأبو الفتح يـو اٞتمعة توُب 
 الفرع الثاني: التعريف بكتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات

 جوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها" لئلماـ أيب الفتح عثماف بن جٍتكتاب "احملتسب ُب تبيُت ك 
، ألفو أبو الفتح كقد علت بو السن كأشرؼ على هناية العمر، قاؿ الشريف ىػ392ا١تتوَب سنة 

الرضي: "كاف شيخنا أبو الفتح النحوم عمل ُب آخر عمره كتابا يشمل على االحتجاج بقراءة 
مقدمة احملتسب: "كإف قصرت أفعالنا عن مفركضاتك كصلتها برأفتك  . كقاؿ أبو الفتح ُب5الشواذ"

                                                 
أساس الببلغة، الز٥تشرم، مادة )ج ف م(. كجٌت النبات إذا كثر كالتف،  .اٞتناة طيبة شجرة كىذه جناؾ، من جناةيقاؿ: ىات  1

 .153/ 14. كما يطلق اٞتٌت على الذىب. لساف العرب، مادة: )جٍت(، 100/ 13لساف العرب، كالنخلة ٣تنونة إذا طالت. 
 .34احملتسب، ص 2
ـ. أنظر مقدمة 1962ىػ/ 1381ُب بغداد، سنة كتاب التماـ ُب تفسَت أشعار ىذيل ٦تا أغفلو أبو سعيد السكرم ًب نشره  3

 .07/ 1احملتسب، 
، كفيات األعياف، 141 -140/ 2كما بعدىا، شذرات الذىب،  17/ 17سَت أعبلـ النببلء، ، 331/ 11البداية كالنهاية،  4
3 /246- 248. 
 .231/ 5حقائق التأكيل،  5
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بنا، كتبلفيتنا من سيئات أنفسنا ما امتدت أسباب اٟتياة لنا، فإذا انقضت عبلئق مددنا، كاستيوُب ما 
ُب الصحف احملفوظة لديك من عدّْ أنفاسنا، كاستؤنفت أحواؿ الدار اآلخرة بنا فاقلبنا إىل كنز 

 .1لق إال ١تن كسع ظلُّ رٛتتك"جنتك اليت مل ٗتي 
كىذا كبلـ قلَّما يقولو إال امرؤ غلب عليو التفكر ُب اآلخرة، يشعر بدنٌو ساعتو ك٭تب أف يتزكَّد ٢تا. 

باٝتو على الغرض الذم يريده بو، ال 2كلعل ذلك ما يفسّْر تسمية كتابو باحملتسب؛ فاختار أف يدؿ 
 على ا١توضوع الذم يريده عليو.

، كىو شرح 3كشف الظنوف أف كتاب ابن جٍت ىذا عنوانو: احملتسب ُب إعراب الشواذجاء ُب  
لكتاب السبعة ُب القراءات البن ٣تاىد، ك٢تذا األخَت كتاب احملتسب ُب شرح الشواذ، كابن جٍت 

 من مصادر كتابو. 4نفسو ذكره كاعتمده كمصدر
جدم ناصف، كعبد اٟتليم كقد طيبع كتاب احملتسب ُب كتاب بتحقيق الباحثُت: علي النٌ 

، كىي ـ1415 -ىػ1415القاىرة، عاـ –الٌنجار كعبد الفتاح إٝتاعيل شليب ّتمهورية مصر العربية 
الطبعة الوحيدة اليت كقفت عليها كاعتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب جزأين ٭توم اٞتزء األكؿ 

 ة.حصف 544صفحة كاٞتزء الثاٍل  392
"اٟتجة" بدا لو أف يؤلف كتابا مثلو ٭تتج فيو للقراءات الشاذة، يقوؿ بعد أف ألف الفارسي كتابو 

تلميذه ابن جٍت ُب ذلك: "قد كاف كقتا حدَّث نفسو بعملو، كىمَّ أف يضع يده فيو كيبدأ بو، 
 فاعًتضت خواِب ىذا الدىر دكنو، كحالت كبواتو بينو كبينو".

اذة ينوب عن شيخو ُب االحتجاج ٢تا، د ابن جٍت لذلك كانربل للقراءات الشمن أجل ذلك ٕترَّ 
الزمة لو؛ إذ على الرُّغم من خركجو  م حقها عليو، كقد كانت قبل ذلك داعية االحتجاج للشاذّْ كيؤدّْ 

عن القراء السبعة فهو نازع بالثقة إىل قرائو، مساك ُب قوة الفصاحة للمجتمىع عليو، يقوؿ:  -الشاذ–
ة الركاية ًّتًرانو، ا، كأنو ضارب ُب صحَّ ى اآلف شاذِّ ما يسمَّ "... لكن غرضينا منو أف نيرم كجو قوة 

                                                 
 .31/ 1مقدمة احملتسب،  1
 .33/ 1ا١تصدر نفسو،  2
 .1612/ 2نوف، حاجي خليفة، كشف الظ 3
 سيأٌب اٟتديث عن مصادره ا١تكتوبة كا١تسموعة قريبا. 4
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 .2منو أك هتمة لو" أف العدكؿ عنو إ٪تا ىو غضّّ  1آخذ من ٝتت العربية مهلة ميدانو، لئبل ييرل ميرلن 

كيقوؿ ُب موضع آخر يبُت رأيو ُب الشاذ كمكانو عند اهلل: "... إال أننا كإف مل نقرأ ُب التبلكة بو 
ى ة ىذا ا١تسمَّ ا نعتقد قوَّ جائز ركاية كدراية، فإنَّ  االنتشار فيو، كنتابع من يتبع ُب القراءة كلّّ ٥تافة 

و، كأراد منا العمل ٔتوجبو، كأنو حبيب إليو، كمرضي من القوؿ لبُّ ا، كأنو ٦تا أمر اهلل تعاىل بتقشاذِّ 
 .3لديو"

ـ لبلحتجاج لو من أصحابو مل يتقدَّ  أحدان  ك٦تا زاد من ٛتاسة أيب الفتح كرغبتو ُب االحتجاج لو أفَّ 
حو الذم يريد. قاؿ: "فإذا كانت ىذه حالو عند اهلل ... ككاف من مىضى من أصحابنا مل على النَّ 

ما، ٣تموعا أك فيو، كال أٍكلىوه طرفا من القوؿ عليو، كإ٪تا ذكركه مركيا مسلَّ  يضعوا للحجاج كتابان 
عليو ... فبل  مقصوران  ا أف يفردكا لو كتابان فقالوا القوؿ ا١تقًنع فيو. فأمَّ متفرّْقان، كرٔتا اعتزموا اٟترؼ منو 

 .5، بل كجب التوجُّو إليو، كالتشاغل بعملو، كبسط القوؿ على غامضو كمشكىلو"4حسين-نعلمو 

، غَت أنو مل يستوعب  تناكؿ ا١تصنّْف ُب ٤تتسبو كجوه شواذ القراءات من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس
القراءات الشاذة عن السبعة؛ إذ ليس موضوعا لذلك، كإ٪تا "الغرض منو إبانة ما لطفت صفتو،  كافة

وىل جهة االشتغاؿ بو" دكأيغرًبت طريقتيو... كغيًمض عن ظاىر الصنعة، كىو ا١تعتم
ي
يعوَّؿ عليو، ا١ت

 .6ا١ت

االجتماعية كالعلمية عموما، عن حياة ا١تصنّْف  -باختصار–صدَّره احملققوف ٔتقدمة عامة ٖتدَّثوا فيها 
كحملة موجزة عن االحتجاج للقراءات، ٍب دلفوا إىل تقدَل كتاب احملتسب، فأشاركا إىل منهجو 

 كمصادره فيو كختموا بذكر النسختُت ا١تعتمدتُت ُب التوثيق كالتحقيق.

 الفرع الثالث: أوجو المقارنة بين كتاب الحجة والمحتسب
كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت 

 ُب ٚتلة منها أيضان.
 أوال: أوجو االتفاؽ

                                                 
 لئبل ٯتًتم ظاف أك شاؾ. 1
 .33 -32مقدمة احملتسب،  2
 .33نفسو، صا١تصدر  3
: فإذا كانت ىذه حالو عند اهلل )السابق(. 4  جواب الشرط غَت اٞتاـز
 .34ا١تصدر السابق، ص 5
 .35ا١تصدر نفسو، ص 6
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كىي كثَتة؛ فمنهج احملتسب كمنهج اٟتجة، ال يكاد ٮتالفو إال بقدر ما تتطلبو طبيعة 
 ا١توضوع، كٯتكن عدُّ بعضها ُب اآلٌب:

 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - أ
اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب  ٧تد أف اإلمامُت

 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.
 من حيث العزو واإلسناد: - أ

كما يفعل   مل يتخلف أبو الفتح رٛتو اهلل ُب عزك القراءة كإسنادىا إىل أصحأّا بعد عرضها، ٘تامان 
 شيخو أبو علي رٛتو اهلل.

 :من حيث االستشهاُد وطريقتُو فيو -ب

فكبل٫تا يرجع ُب أمر  ؛ة االحتجاج للقراءةُب منهجيَّ  كبَتان   لنا الكتابُت كجدنا بينهما توافقان إذا تأمَّ 
ىا إليها فيقيسها عليو، أك ٢تجة فَتدُّ  فَتكيو، أك نظَتان  حرؼ ا٠تبلؼ إىل اللغة، كيلتمس ٢تا شاىدان 

 فيعرضو ُب قصد كإٚتاؿ أك غَت ذلك. ان أك توجيه ها ّٔا، أك تأكيبلن كيؤنسي 
 
 
 
 

 من حيث االختيار والترجيح وإيراد اآلراء : -ت

يزخر الكتاباف باختيار بعض الوجوه كترجيحها على غَتىا، كما حفل اإلماماف بتسجيل آرائهما 
 كاليت تدؿ على غزارة العلم ك٘تكنو. 2ك٥تالفتهما لغَت٫تا 1اللغوية كالنحوية كالداللية كالصوتية

 من حيث استخداـ القياس واالستنباط:  -ث

سبقت اإلشارة إىل كلع أيب علي بالقياس كإٯتانو بالعلة، كىاىو تلميذه أبو الفتح يسَت على خطاه 
كيتبع هنجو، فيستخدـ أساليب القياس شأنو ُب ذلك شأف أستاذه، كما ٯتتاز برباعة االستنباط 

ليس ىذا بكثَت على أيب الفتح، كال ىو ٦تا يتعاظمو، فذلك دأبو ُب كتبو، ٍب ىو بعد ىذا كصحتو؛ ك 

                                                 
كغَتىا. أما عن آراء الفارسي  6-5، 4/ 2كى  290، 270، 265، 83، 81، 80، 71، 68/ 1مثبل: احملتسب،  ظران 1

 كْتوثو فستأٌب إف شاء اهلل ُب حينها.
، 1/293ا١تصدر نفسو، ، كللفراء:266، 130، 125/ 1 احملتسب،٥تالفتو: البن ٣تاىد:  -على سبيل ا١تثاؿ–نظر ا 2

 كغَتىا. 299، 1/110ا١تصدر نفسو، كلسيبويو: 
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قد ألف احملتسب ُب آخر حياتو كما سبق، حُت استفاضت ٕتاربو كنضجت معارفو كاستحصدت 
 .1ملكاتو

 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: -ث

 .ال يقف ا١تتصفّْح للكتابُت على خا٘تة موجزة
 االختالؼثانيا: أوجو 

 ىناؾ بعض أكجو الفرؽ بُت الكتابُت، من ذلك:
 من حيث الموضوع: - أ

ُب موضوع البحث، فكتاب اٟتجة أليب علي  -كما ىو كاضح–ٮتتلف الكتاباف 
ُب توجيو القراءات السبعة، كأما كتاب أيب الفتح فهو توجيو القراءات ا٠تارجة عن 

فىُت يشكبلف تكامبل معرفيا مهٌمان ُب السبعة الشاذة كاإليضاح عنها. كاٟتقيقة أف ا١تؤلٌ 
 -بعد ذلك–توجيو القراءات كاالحتجاج ٢تا، خصوصا أف أبا علي ىمَّ ٔتا قاـ بو 

 اـ. تلميذه أبو الفتح لوال صركؼ الدىر كخواِب األيَّ 
 
 
 
 

 من حيث اإليجاُز وعدُمو: - ب

ُب  كاإلمعاف 2إف أكثر ما ٯتيز كتاب احملتسب عزكفو عن اإلسهاب ُب االستشهاد
ُب الشواذ على   3االستطراد، فنراه ُب مقدّْمة كتابو يفضل كتاب أيب حاًب السجستاٍل

                                                 
 كغَتىا. 304، 302، 270، 268، 267، 80، 69/ 1، ا١تصدر نفسو 1
على أف أبا الفتح رٛتو اهلل مل يلتـز االقتصاد ُب االستشهاد ُب كل مقاـ، كالسيما حُت تكوف القراءة غريبة، يدعو ظاىرىا إىل  2

، بعشرة شواىد، كاحتج لقراءة 43 -41/ 1مستقيما" احملتسب، التناكر ٢تا كالتعجب منها. فقد استشهد ُب قراءة "اىدنا صراطا 
 .312 -309/ 1"كال أدرأتكم بو" فأطاؿ، ٍب ختمو بقولو: "كىذا كإف طالت الصنعة فيو أمثل من أف تيعطى اليد بفساده. 

على يعقوب اٟتضرمي كغَته قرأ القرآف بن يزيد، إماـ البصرة ُب اللغة كالنحو كالقراءة كالعركض.  سهل بن ٤تمد بن عثمافىو:  3
. يقوؿ ابن اٞتزرم: "كأحسبو أكؿ من صنف ُب القراءات". توُب صنف التصانيف، كأخذ العربية عن أيب عبيدة كأيب زيد كاألصمعي

 220 -219/ 1، كمعرفة القراء الكبار، الذىيب، 289/ 1ىػ. غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 250ىػ، كيقاؿ سنة: 255ستة 
 . 87الندَل، ص كالفهرست، ابن
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مقصوران على ذكر القراءات، عاريا  2، "من حيث كاف كتاب أيب حاًب1كتاب قطرب
فيها كتناىى إىل متباعد  3من اإلسهاب ُب التعليل كاالستشهادات اليت ا٨تطَّ قطرب

–فقد يصدؽ عليو ُب حجتو  -كما رأينا–. بعكس اٟتاؿ عند أيب علي 4غاياهتا"
 ما يصدؽ على كتاب قطرب من االستطراد كالتعمُّق. -على حدّْ كصف ابن جٍت

 من حيث إيراد األحاديث النبوية  واألمثاؿ العربية - ت

عًمد كلّّ من أيب علي كأيب الفتح رٛتهما اهلل إىل إيراد األحاديث الشريفة كاألمثاؿ 
العربية ككبلـ البلغاء كاالستئناس ّٔا، كلكن نسبة إيرادىا عند أيب الفتح أقل مقارنة بأيب 

 علي.
 من حيث ذكُر مصادر الكتاب وعدُمو: - ث

لعٌل من أىم نقاط الفرؽ بُت ا١تصنَّفُت تصريح أيب الفتح رٛتو اهلل ُب مقدمة "احملتسب" 
لديو األخذ ّٔا.  ركايات صحَّ ٔتصادره فيو، كىي كما يقوؿ نوعاف: كتب يأخذ منها، ك 

 فأما الكتب فهي:
لذم كضعو لذكر الشواذ من القراءة، كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن ٣تاىد ا

كتاب أيب علي ٤تمد بن ، ك كتاب أيب حاًب سهل بن ٤تمد بن عثماف السجستاٍلك 
 .5كتاب ا١تعاٍل للفراءك  كتاب ا١تعاٍل للزجاج، ك ا١تستنَت قطرب

األخذ بو ٦تا يركيو عن غَته، فيقوؿ عنو: "ال نألو فيو ما نقتضيو  كأما ما صح عنده
 .6حاؿ مثلو من تأدية أمانتو، كٖترّْم الصحة ُب ركايتو"

                                                 
أخذ األدب عن سيبويو  ،بن أٛتد النحوم اللغوم البصرم موىل سامل بن زياد ا١تعركؼ بقطرب أبو علي ٤تمد بن ا١تستنَتىو:  1

، كاف يبلـز سيبويو كيبكر إليو، فإذا خرج صباحا كجده على بابو. فقاؿ لو مرة: ما أنت إال قطرب كعن ٚتاعة من العلماء البصريُت
ككتاب  ،ككتاب النوادر ،ككتاب القواُب ،ككتاب اإلشتقاؽ ،كلو من التصانف كتاب معاٍل القرآفكيبة دائبة السعي. ليل كىو د

ىػ. 206كغَتىا. مات سنة  ككتاب األضداد ،ككتاب العلل ُب النحو ،ككتاب الصفات ،ككتاب األصوات ،ككتاب الفرؽ ،األزمنة
 ا بعدىا.كم 312/ 4، كفيات األعياف، 104بغية الوعاة، 

 .87/ 1أليب حاًب تصانيف كثَتة، كلعل الكتاب ا١تقصود ىنا كتاب القراءات أليب حاًب. الفهرست، ابن الندَل،  2
 .78/ 1أعتقد أف كتاب قطرب ا١تقصود ىنا، ىو كتاب إعراب القرآف. الفهرست،  3
 .36/ 1مقدمة احملتسب،  4
 .35/ 1مقدمة احملتسب،  5
 ا١تصدر نفسو. 6
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بشواىدىم؛ مثل الكسائي، كابن  من العلماء كركاة اللغة كاستشهد نقل عن طائفة كقد
 .٣1تاىد، كسيويو، كأيب علي كغَتىم

األئمة كأعبلـ النحو كالقراءة، كاستشهد أما أبو علي كإف تعرض ضمنا لبعض 
اليت  2بشواىدىم، كاستأنس بأقوا٢تم كخالف بعضهم فإنو مل ٭تفل بذكر ا١تصادر

 اعتمدىا ُب "حجتو".

 

 
 
 
 
 
 
 

 المطلب األول: مظاىر تأثر الفـارسي باألخفش األوسط وأسبابو
كاحده من ىؤالء الذين تأثٌركا ٔتن ال ٮتفى تأثر البلحق بالسابق كإفادتو منو، كأبو علي رٛتو اهلل 

  ُب اآلٌب: عنو سبقو، كمن ىؤالء شيخو األخفش األكسط. كىذا ما سأتكلم

 الفرع األوؿ: مظاىر تأثر الفارسي بأبي الحسن األخفش 
أحد أئمة النحو الذين أخذ عنهم أبو علي  -األخفش األكسط-  يعترب أبو اٟتسن األخفش

 كأعجب بشخصيتهم كتأثر بآرائهم.
كيبدك ىذا التأثر كاضحان جلٌيان من خبلؿ تصفحنا لكتاب "اٟتجة"؛ إذ كثير فيو ذكريه أليب اٟتسن 

 كنقليو ألقوالو كآرائو ُب كثَت من ا١تواضع. 

 اآلتية:كٯتكن إبراز مدل ىذا التأثر ُب ا٠تصائص 

                                                 
 .36 -35/ 1نفسو، ا١تصدر  1
عمل ٤تمد بن أيب بكر السرم، كأنو مل يتم ما ألـز بو نفسو، كمل يذكر  -كما سبق بيانو–ذكر أبو علي فقط ُب مقدمة مصنفو  2

 غَته إال ما جاء ُب ثنايا حجتو ضمنا.
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 أوال: الرواية عنو
 سبقت اإلشارة ُب ترٚتة أيب علي إىل أنو أخذ عن األخفش األكسط كركل عنو.

كىذه ا٠تصيصة تكفي ُب صقل شخصية أيب علي كتكوينها بشكل كبَت؛ ذلك أنو من 
بل ا١تعلـو أف الركاية ٖتتاج إىل الٌصحبة الدائمة كاالختبلؼ ا١تتواصل إىل الراكم كاألخذ من أدبو ق

  [ّ]البقرة:   چٹ  چ  علمو. من ذلك قولو ُب معرض توجيو كإعراب
 .2، كاستثبت أبا اٟتسن ُب ذلك فأثبتو كصٌححو"1"... ىذا لفظ أٛتد بن ٭تِت

كأبو علي يركم كتاب  كىذا يدؿ على لزـك أيب علي أليب اٟتسن كاختبلفو إليو ُب كل مرة.
، 5عن األخفش 4اليزيدم عبيد اهللعن عٌمو  3اليزيدماألخفش "معاٍل القرآف" عن أيب عبد اهلل 

، بل ىو مشارؾ ُب التأليف فيو، ككتابو اإلغفاؿ ُب إصبلح ما 6كيركم معاٍل الزجاج عن ابن ٣تاىد
أغفلو أبو إسحاؽ ُب كتاب معاٍل القرآف غَت بعيد منو. ككتابنا "اٟتجة" فيما عرض لو من أعاريب 

 لقرآف ٯتكن أف يػيعىٌد ُب كتب معاٍل القرآف كأعاريبو.كما نٌبو عليو من دقائق معاٍل ا
كما أف اإلٚتاع منعقد على أف األخفش ىو الطريق إىل كتاب سيبويو، ككاف يقوؿ: ما كضع 
سيبويو ُب كتابو شيئا إال كعرضو عليَّ. كمل يقرأ الكتاب على سيبويو أحده، كمل يقرأه سيبويو على 

، كمن طريقهما ذاع الكتاب 1كا١تازٍلٌ  7د موت سيبويو اٞترميٌ أحد، كمن ٍب قرأه على أيب اٟتسن بع
 .2ُب الناس

                                                 
 .26تقدمت ترٚتتو صىو اإلماـ النحوم ثعلب ا١تشهور،  1
 .160/ 1اٟتجة،  2
كنقل  ،األدبالقراءات، ك ك  ،٤تمد اليزيدم النحوم، كاف إماما ُب النحو ٤تمد بن العباس بن ٤تمد بن أيبأبو عبد اهلل  ىو:  3

. أخذ عن عمو عيبيد اهلل كعن أيب العباس ثعلب كأيب الفضل الرياشي. كركل عنو أبو بكر الصويل، كأبو عبيد النوادر ككبلـ العرب
ككتاب أخبار اليزييدين كلو  ،ككتاب مناقب بٍت العباس ،كتاب ا٠تيل  منها:ف لو تصانياهلل العسكرٌم، كعمر بن سيف كغَتىم. 

 .338 -337/ 4، كفيات األعياف، 75/ 1، الفهرست، 215ىػ. أنظر: نزىة األلباء، ص310. توُب سنة: ٥تتصر ُب النحو
 عن القراءة ركل مشهور، شيخ البغدادم العدكم اليزيدم ابن ،القاسم أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت ٤تمد أيب بن ٤تمد بن اهلل عبيدىو:  4

 بن كأٛتد ،٣تاىد بن بكر كأبو ،ا١تنادل بن جعفر بن أٛتد عنو القراءة ركل .٤تمد بن أٛتد أخيو ، كعن٤تمد أيب بن إبراىيم عمو
 .1/438غاية النهاية،  .ىػ284سنة:  توُب غَتىم.ك  ا١تعدؿ يعقوب بن ك٤تمد اآلدمي، ٭تِت بن عثماف

 .35/ 1 نظر: اٟتجة،ا 5
اإلغفاؿ: ا١تسائل ا١تصلحة من كتاب "معاٍل القرآف كإعرابو" أليب إسحاؽ الزجاج، أبو علي الفارسي، ت: ٤تمود ٤تمد نظر: ا 6

 .38/ 1ـ، 1992، 1القاىرة، ط–الطنَّاحي، مكتبة ا٠تا٧تي 
قدـ بغداد كأخذ  .كىو من البصرة ،كاف فقيها عا١تا بالنحو كاللغة  ،النحوم -بفتح اٞتيم–أبو عمر صاّب بن إسحاؽ اٞترمي ىو:  7

كاألصمعي  ،كأيب زيد األنصارم ،كأخذ اللغة عن أيب عبيدة ،كلقي يونس بن حبيب كمل يلق سيبويو ،النحو عن األخفش كغَته
ككاف عا١تا باللغة حافظا ٢تا ، الفراء كناظر ببغداد ،فرخ كتاب سيبويو :معناه "؛الفرخػ "كتاب جيد يعرؼ ب  :لو ُب النحو. كطبقتهم
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ركايتو ١تعاٍل األخفش إىل أيب عبد اهلل اليزيدم عن  -ـكما تقدَّ –ىذا، كقد أسند أبو علي 
، كصرَّح باسم كتابو مرتُت ُب "اٟتجة": مرة كصفو بكتاب 4عن األخفش 3عمّْو أيب جعفر اليزيدم

 .6كمرة أٝتاه كتاب أيب اٟتسن ُب ا١تعاٍل 5القرآفأيب اٟتسن ُب 
 ثانيا: اإلفادة الكثيرة من أقوالو

بالرُّغم ٦تا ٘تتاز بو "اٟتجة" أليب علي من مادة علمية مهمة، إال أف كبَت الفضل ُب ذلك 
يعود لشيخو أيب اٟتسن؛ ذلك أف ا١تتصفح لكتاب "اٟتجة" ٬تد اسم أيب اٟتسن يًتدد فيو بشكل 

نتباه كال يكاد يغيب، كىذا إف دؿَّ على شيء فإ٪تا يدؿُّ على توثيق أيب علي لو، إذ ال يفتأ ملفت لبل
 يذكر اٝتو كيستشهد ١تذىبو كيقويو عند كل مسألة يناقشها.  كمن ذلك ما يأٌب ٘تثيبل ال حصران:

ُب الصفحات األكىل من الكتاب ٧تد أبا علي ُب االحتجاج لقولو تعاىل: ملك  - أ
بو علي ]اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار رضي اهلل عنو[ قاؿ أبو اٟتسن األخفش فيما يقوؿ: "قاؿ أ

لك، ا١تيم مضمومة..."
ي
 .7ركل ٤تمد بن العباس عن عمو عنو: يقاؿ: مًلك بُتّْ ا١ت

كُب موضع آخر ُب االحتجاج لقولو تعاىل شواظ من نار. قاؿ أبو علي: "الشّْواظ  - ب
 .8ٟتسن: أىل مكة يكسركف الشواظ"كالشُّواظ لغتاف زعموا. قاؿ أبو ا

                                                                                                                                               

كانت   .ك٥تتصر ُب النحو ككتاب غريب سيبويو ،ككتاب العركض ،ككتاب األبنية ،لو كتاب ُب السَت عجيب. كلو كتب انفرد ّٔا
 .486 -485/ 2، كفيات األعياف، 1/57، شذرات الذىب، 313/ 9ىػ. تاريخ بغداد، 225كفاتو سنة 

٤تمد بن عثماف كقيل  بقية ا١تازٍل البصرم النحوم كاف إماـ عصره ُب النحو كاألدب أخذ األدب عن أبو عثماف بكر بن ىو:  1
أيب عبيدة كاألصمعي كأيب زيد األنصارم كغَتىم كأخذ عنهم عنو أبو العباس ا١تربد كبو انتفع كلو عنو ركايات كثَتة كلو من 

ككتاب التصريف ككتاب العركض ككتاب القواُب ككتاب الديباج على التصانيف كتاب ما تلحن فيو العامة ككتاب األلف كالبلـ 
/ 1، كفيات األعياف، 282 -281/ 1ىػ بالبصرة. إنباه الركاة، 248، كقيل: سنة: 249. توُب سنة خبلؼ كتاب أيب عبيدة

283- 286. 
 .1374/ 3كمعجم األدباء،  590/ 1، بغية الوعاة، 39/ 2نظر: إنباه الركاة، ا 2
 لغوم، ٨توم شهَت ضابط كيكٌت أيضان بأيب جعفر، البغدادم اليزيدم ٤تمد أيب بن إسحاؽ أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت بن إبراىيمىو:   3

 ما كتاب" :منها ،كثَتة مؤلفات لو ٣تاىد، ابن شيخ ٤تمد بن اهلل كعبيد ٤تمد بن العباس أخيو ابنا عنو القراءة كركل أبيو، على قرأ
 .209/ 6كتاريخ بغداد،  1/32غاية النهاية،  .تكميلو قبل مات"، ك"كتاب  مصادر القرآف" معناه كاختلف لفظو اتفق

 .35/ 1اٟتجة،  4
 .225/ 1، السابقا١تصدر  5
 .228/ 1ا١تصدر نفسو،  6
 .35/ 1، ا١تصدر نفسو 7
 .16/ 4، ا١تصدر نفسو 8
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ككثرة إيراده ألقوالو توحي ُب بعض األحياف أف اإلماـ أبا علي ينقل عنو فقط كال ٬تاكزه إىل  
، حىت بلغت نقولو عن ُب معاٍل القرآف زيىاء مائة كٜتسُت موضعا؛ كىي نقوؿ ثرٌة ُب العربية 1غَته

. كىذا يدؿ 2النقوؿ إليو كسكت عن عزك بعضهاكاألعاريب كاللغات كاإلنشاد، صرٌح بعزك جٌل ىذه 
يدؿ على إعظاـ أيب لكتاب األخفش كإجبللو إياه، كمن لطيف ما يدؿ على ذلك: قولو البن جٍت 

 . 3: "مايل صديق إال كأشتهي أف يكوف كتاب أيب اٟتسن ُب معاٍل القرآف عنده"ىػ346ْتلب سنة 
القرآف كحفظو لو، حىت أنو افتتح   كىذا النقل ا١تتكرر يدؿ على ٘تٌكن أيب علي من معاٍل

 ]الناس: چڌ  ڎ  چ: ُب "ملك" من قولو 4كبلمو ُب اٟتجة ٔتا اختتم بو أبو اٟتسن معانيو، ناقبل كبلمو
ريا لو على قولو [، ِ ]الناس: : " من قولوْذ٘كأنو نقل كبلمو ُب " [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ : ك٣تي

كأضاؼ إليو ما  [، ِالبقرة: ] چ  ٹ   ٹچ كأجراه على قولو:  [،ّْاألعراؼ: ] چ      ى  ى  ىچ 
 .5حكاه أبو اٟتسن ُب آية البقرة من أٌف من العرب من يؤنثوف ا٢تدل

ففي كل ىذا كغَته ترل أبا علٌي ال يكاد يًندُّ عنو شيء من كتاب أيب اٟتسن ٦تا يتصل 
 با١تقاـ الذم ىو فيو.

 غالباثالثا: تبني أقوالو والدفاع عنها 
ال يكتفي الفارسي بإيراد أقواؿ األخفش ُب ا١تسائل النحوية كالتوجيهات اللغوية، بل يتبناىا 
ُب كثَت من األحياف كال يعقب عليها إال ُب النادر القليل، بل ٭تملو األمر ُب الغالب األعمّْ إىل 

 الدفاع عنها كتقوية اختياراتو كاالستشهاد ٢تا. من ذلك:
ما كاف من ٨تو ىذا  اأبو اٟتسن: األحسن ُب كبلـ العرب أف يضيفو  قاؿ أبو علي: "قاؿ -1

. قاؿ: ك  ، كثوبي خزّْ كثَتة كليست باٞتيدة ُب  [ُٔسبأ: ] چچ  چچ مثل: دار آجرٍّ
 اىػ.6العربية"

 
                                                 

، 41، 38، 31، 22، 20/ 2كى ، 508، 498، 491، 478، 477، 474، 473، 228/ 1ظر مزيد ذلك مثبل: ان 1
 كغَتىا. 112، 67، 52، 51، 43، 21، 16، 15/ 4ك  282، 174، 145 91، 51

كغَتىا، ك بُت معاٍل القرآف، أبو اٟتسن سعيد بن  58 -557/ 3، 254، 232/ 2بُت: اٟتجة،  -على التوايل–قارف مثبل  2
، 333، 320/ 1ـ، 1990 -ىػ1411، 1القاىرة، ط–مسعدة األخفش األكسط، ت: ىدل ٤تمود قراعة، مكتبة ا٠تا٧تي 

 كغَتىا. 423 -422/ 2

 .44صأبو الفتح بن جٍت، ت: ٤تمد أٛتد الٌدايل، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق، د.ط، د.ت، بقية ا٠تاطريات،  3 
 .590/ 2معاٍل القرآف،  4
 .325/ 1، 28/ 1، معاٍل القرآف، األخفش، 131 -129/ 1اٟتجة،  5
 .294/ 3، ا١تصدر السابق 6
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نبلحظ أبا علي رٛتو اهلل ُب ىذا ا١توضع ١تا ساؽ اختيار أيب اٟتسن رٛتو اهلل مل يعقب 
اكتفى بو كتبناه؛ إذ لو عنَّ لو اعًتاض أك بياف ألفصح، كال ٬توز  كمل يزد على كبلمو، بل

 .2، كاألمثلة على ذلك كثَتة1كقت اٟتاجةعن تأخَت البياف 
 ُب توجيو "البلـ" من قولو تعاىل: كأبو علي ينافح عن مذىب شيخو كيدافع عنو، قائبلن  -2

 معًتض، كاعًتض 3[ٓالفيل: ] چۀ  ہ     ہچ : "فقاؿ أبو اٟتسن: [ُقريش: ] چٱ  ڦچ 
عىلوا كذلك لتأتلف قريش، كليس ىذا  فقاؿ: إ٪تا جيعلوا كعصف مأكوؿ لبيعدىم، كمل ٬تي
االعًتاض بشيء ألنو ٬توز أف يكوف ا١تعٌت: أىلكوا لكفرىم، ك١تا أدل إىبلكهم إىل أف 

كىم مل يلتقطوه  [ٖالقصص: ] چچ   چ  چ  چڇچ تألف قريش، جاز ذلك، كقولو: 
 .4"لذلك

 .چڱ  چكُب موضع آخر يذكر أبو علي اختبلؼ النحويُت ُب ٗتفيف ا٢تمزة ُب   -3

كىو مذىب ا٠تليل.  ،ٚغزٓضٌٔٔ: ٕتعلها إذا خففتها بُت بُت، فتقوؿ: 5فقاؿ سيبويو
 .7إىل قلب ا٢تمزة قلبا صحيحا 6ا٠تليل. كيذىب أبو اٟتسن األخفش

أه، ١تذىب إمامو، يطيل النفس ُب بيانو كالرٌد على من خطَّ  كمضى أبو علي منتصران 
: من زعم أف ا٢تمزة ا١تضمومة ال تتبع 8موضحا: "كقاؿ أبو اٟتسن ُب كتابو ُب القرآف

، كىؤالء قارًكيكف، كيتستهزًكيكف، قاؿ:  الكسرة إذا خيففت دخل عليو أف يقوؿ: ىذا قارًكه

                                                 
/ 1ىػ، 1403، 1بَتكت، ط–نظر: ا١تعتمد، أبو اٟتسن ٤تمد بن علي الطيب البصرم، ت: خليل ا١تيس، دار الكتب العلمية ا 1

بَتكت، –، ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطيب، ت: عبد اهلل دراز، دار ا١تعرفة 257
كى قواطع األدلة ُب األصوؿ، أبو ا١تظفر منصور بن ٤تمد السمعاٍل، ت: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل  344 /3د.ط، د.ت، 

 .199/ 1ـ، 1997، 1الشافعي دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
 كغَتىا. 125/ 4، 265، 186/ 3، 282، 52/ 2 انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة، 2
(". أىلىفى ) من ألهنا كىالصٍَّيفً  الشّْتىآءً  رًٍحلىةى  ًإيبلىًفًهمٍ  :فقاؿ أبدؿ ٍب ،لتأٌلف قػيرىٍيشو  إليبلؼ ذًلكى  فػىعىلى : أمقاؿ أبو اٟتسن: " 3

 . 585/ 2معاٍل القرآف، األخفش، 
 .149 -148/ 4اٟتجة،  4
 541/ 3كتاب سيبويو، ىذا باب ا٢تمز،  5
 .49/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  6
 223/ 1اٟتجة،  7
 . 50 -49/ 1 مذىبو فيو:ظر انيقصد كتابو معاٍل القرآف.  8
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بو علي: كجو دخوؿ ىذا عليو كلزكمو كليس ىذا من كبلـ من خفف من العرب. قاؿ أ
لو عنده أف ا٢تمزة إذا كانت مفتوحة ككاف ما قبلها مفتوحان جاز ٗتفيفها، فكذلك إذا  
كانت مكسورة كما قبلها مفتوح ..."، كراح أبو علي يفصّْل ُب ا١تسألة، يفًتض ك٬تيب 

ىذه ا١تسألة  ُب ستّْ صفحات كاملة، إىل أف قاؿ: "... كأما ما ذكره ٤تمد بن يزيد ُب
ُب كتاب ا١تًتجىم بالشرح من قولو: كاألخفش ال يقوؿ إال كما يقوؿ النحويوف: ىذا عبد 
يًًبلك، كلكن ٮتالف ُب يستهزئوف؛ فهذا اإلطبلؽ يوىم أنو ال يفصل بُت ا١تتَّصل 
كا١تنفصل، كقد فصل أبو اٟتسن... فينبغي إذا كاف كذلك أال تيرسل اٟتكاية عنو حىت 

 .1تيقيَّد..."
كلعل دفاع أيب علي ا١تستميت على آراء أيب اٟتسن ٛتل ابن جٍت على كصفو بأنو كاد 

، كمن يعود إىل نقولو عنو ُب معاٍل القرآف كالقواُب كغَت٫تا ٦تا عٌوؿ 2يعبد أبا اٟتسن
 عليها ُب تراثو يوشك أف ٬تارم ابن جٍت ُب مقالتو ىذه.

 رابعا: مخالفتو وردُّ أقوالو
تقصي ٥تالفات أيب علٌي لشيخو أيب اٟتسن فإننا ال نقف إال على أمثلة قليلة إذا أردنا أف نس

منحسرة، كمع ذلك فإف أبا علٌي يفرض شخصيَّتو كيعربّْ عن آرائو اليت انتهى إليها اجتهاده، غَت أف 
نَّ لو أف الذم ٯتيّْزه ىو أسلوبو ا١تتأدّْب كمسلكو ا١تتواضع اللذاف غلبا على مناقشتو ك٥تالفتو لو، فإذا ع

 يردَّ شيئا من كبلـ أيب اٟتسن ردَّه على استحياء دكف أف يسمّْيو، من ذلك قولو: 
يعٍت ٖتريك الواك بالضٌم ُب ٨تو –"كليس قوؿ من قاؿ: إف ىذه الواك إ٪تا حركت بالضم 

، رأةاماللتقاء الساكنُت فيو كحركة اإلعراب ٔتستقيم. أال ترل أف الياء ُب اخشًي القـو يا  -اشًتكيا
 .3فاعلة ُب ا١تعٌت، كاتفقوا على ٖتريكها ُب الكسر!"

 
عليو قولو: "كحركت الواك بالضم؛ ألنك لو قلت  يشبو أف يكوف أبو علٌي يعٍت األخفش كيردُّ 

"اشًتا الضبللة"، فألقيت الواك، مل تعرؼ أنو ٚتع. كإ٪تا حركتها بالضم؛ ألف اٟترؼ الذم ذىب من 
، فصار يقـو مق  .4امو"الكلمة مضمـو

                                                 
 228 -223/ 1اٟتجة،  1
 .45: بقية ا٠تاطريات، صانظر 2
 .232/ 1، ا١تصدر السابق 3
 .51 -50/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  4
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 .1اهبل كرٔتا آثر قولو ُب مسألة على قوؿ سيبويو كقوَّ 
كمع ىذا فإف اقتدار أيب علي كاضح ال يينكر، كشخصيتو قوية غَت خفية؛ تظهر ُب كيفية 
التعامل مع ىذه النُّقوؿ الكثَتة كٖتليلها كاالحتجاج ٢تا كاالعتداد ّٔا أك ردّْىا، حسب ما يقتضيو 

 ا١تقاـ.
 باب تأثر الفارسي باألخفشالفرع الثاني: أس

 بعض أسباب تأثر أيب علي االستثنائي باألخفش ُب اآلٌب: ٯتكن التماسي 
 أوال: العقيدة

؛ كيدؿ على 2جاء ُب عقيدة أيب اٟتسن أنو معتزيل، يتعاطى الكبلـ كاٞتدؿ كيقوؿ بالعدؿ
م ٭تىٍكيمحيث قاؿ: " [،ِٕٓالبقرة: ] چڦ  پ  پ  پ  پٹ   چ  ذلك تفسَته لقولو تعاىل:  ،كذاؾ بأهنَّ

 كمل ،الًكٍتبىةً  من فيبلفي  أىٍخرىجىًٍت : كتقوؿ. قط فيو تكن كمل ،األمر ذا من اهلل  مأىٍخرىجك قىدٍ : تقوؿ كما
. كمعلـو أف ا١تعتزلة يقولوف بأف أفعاؿ العبد 3"فيها كال أىلها من ٬تعىٍلٍت ملىٍ : أم. قط فيها تكن

، كىذا ما يصرح بو ىذا النص، زد على ذلك أف مصطلح 4منسوبة إليو ال يصح إسنادىا إىل اهلل
ُب الكتاب ما  . كأبو علي إف مل ٧تـز باعتزاليتو فإفَّ 5العدؿ كالتوحيد ٦تا يطلقو ا١تعتزلة على أنفسهم

عند  6شاع فيو من كصف اهلل تعاىل بػ "القدَل"، كالقدـ أخٌص كصف ذاتوأيشَت إىل ذلك؛ إذ 
 ا١تعتزلة.

 
 

 بكتاب سيبويوثانيا: تفردىما 
رفونو إال من ركايتو، كقد عيلّْق عمن أقرأ الكتاب، كالناس ال ي ؿي أكَّ  -كما سبق–فأبو اٟتسن 

على حدّْ كصف - م عليو. كأبو علٌي ُب مدارسة الكتابقرئ الكتاب كيتكلَّ شعار كىو يي أعنو أشياء ك 

                                                 
 28، 24، 111 -110 /1كغَتىا. كانظر: معاٍل القرآف، األخفش، على التوايل:   143، 134، 109/ 1أنظر اٟتجة،  1

 كغَتىا.
 .590/ 1، كبغية الوعاة، 39/ 2إنباه الركاة،  2
 .196/ 1معاٍل القرآف،  3
 .45/ 1ا١تلل كالنحل،  4
 .43/ 1ا١تصدر السابق،  5
 .44/ 1ا١تصدر نفسو،  6
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الكبلـ ُب مسائل أجاد فيها، كمل أطراؼ من و أشدُّ تفرُّدا بالكتاب كانكبابان عليو، كل -أيب حيَّاف
 ، كلو عليو تعليقة.1يٍأتًل، كلكنو قعىد على الكتاب على النظم ا١تعركؼ

 ثالثا: بعد النظر واإلمعاف في القياس
ٯتتاز اإلماماف ببعد النظر ُب ا١تسائل كتقدٯتهما للقياس؛ األمر الذم جعلهما أحيانا، يفتياف 

عنو ُب  2الزيادم ؽأك أكثر. فقد حكى أبو علي عن أيب إسحاُب ا١تسألة الواحدة بقولُت ٥تتلفُت 
ـ صفة؟ فقاؿ: ما أبايل أيهما أأبدؿه ىو  -أم أبا اٟتسن–قو٢تم: زيد ذىب عمرك أخوه، كقد سألو 

قلت... كقاؿ ُب ىذه ا١تسألة ُب بعض كتبو: "إف جعلتى قولىك أخوه بدال مل ٬تز، كإف جعلتو صفة 
 .3جاز"

آخذا بو، غَت ٤تتًشم منو، كأكثري كبلمو  4ا اٟتسن كاف رٌكابان ٢تذا الثَّبجكذكر ابن جٍت أنا أب
 .5ُب عاٌمة كتبو عليو، كركل ابن جٍت عن أيب علٌي: مذاىب أيب اٟتسن كثَتة

 
كأبو علٌي قرين أيب اٟتسن ُب ىذا الثبج، كىو يعرؼ ىذا من نفسو؛ فقد ركل عنو ابن جٍت  

فيت مرة بكوهنا اٝتان ٝتيّْي بو الفعل؛ كصو كمٍو، كأيفيت مرة أخرل أنو كاف يقوؿ ُب )ىيهات(: "أنا أ
 .6بكوهنا ظرفان، على قٍدر ما ٭تضرٍل ُب اٟتاؿ"

ك٨تو ذلك من ًخبلج ا٠تاطر كتعادم ا١تناظر كثَت، حىت قاؿ أبو علي عن نفسو: "أنا 
 .7أعجب من ىذا ا٠تاطر ُب حضوره تارة كمغيبو أخرل"

 رابعا: الغموض
                                                 

 .1/96اإلمتاع كا١تؤانسة،  1

راكية، كاف ييشبو باألصمعي ُب معرفتو للشعر ، من أحفاد زياد بن أبيو، أديب، الزيادمىو: إبراىيم بن سفياف أبو إسحاؽ  2
كمعانيو. لو شعر، كلو من الكتب "النقط كالشكل"، "األمثاؿ"، "تنميق األخبار"، "شرح نكت كتاب سيبويو"، "أٝتاء السحاب 

 .08، بغية الوعاة، ص40/ 1ىػ. األعبلـ، 249كالرياح كاألمطار" كغَتىا. توُب سنة: 
 .109/ 1اٟتجة،  3
. لساف كثبوج، أثباج :كاٞتمع .ككسطو كأعبله ،معظمو ؛ أمشيء كلّْ ٔتعٌت عيبابىو ككسطو. جاء ُب ا١تعاجم: يقاؿ: ثبجي  الثبج:  4

 . 35/ 1، ٥تتار الصحاح، اٞتوىرم، 222 -219/ 2العرب، 
ر: صحيح نظامتفق عليو  (يركبوف ثبج ىذا البحر) ، كفيو :أـ حراـ معأنس بن مالك أنو ٝتع حديث النيب  حديثكُب 

 . كسطو كمعظمو: أم  .1027/ 3، 2636، رقم: باب الدعاء باٞتهاد كالشهادة للرجاؿ كالنساءالبخارم، كتاب اٞتهاد كالسَت، 
 -1/205، د.ط، د.ت، ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، ا١تكتبة العلمية، دار الكتب ا١تصرية 5

206. 
 .206/ 1،  ا١تصدر السابق 6
 .207/ 1، ا١تصدر نفسو 7
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معلـو من أفَّ مسائل النحو ُب أغلبها عبارة عن قواعد كقوانُت ال ٖتتاج إىل إغماض أك ٨توه، 
إالَّ أنَّو بالرُّغم من ذلك فإفَّ غموضان كبَتان يكتنف الدرس النحوم عند أيب علٌي، كلعلَّ السّْرَّ ُب ذلك 

علم الناس بالنحو، فلم ال "قلت أليب اٟتسن: أنت أيتَّضح ُب ٤تاكرة اٞتاحظ أبا اٟتسن، قائبلن: 
ٕتعل كتبك مفهومة كلَّها، كما بالنا نفهم بعضها، كال نفهم أكثرىىا، كما بالك تيقدّْـ بعض العويص 
؟ قاؿ: أنا رجل مل أضىٍع كتيب ىذه هلل، كليست ىي من كتب الدين، كلو  كتؤخر بعض ا١تفهـو

فيها، كإ٪تا كانت غاييت ا١تنالةى، فأنا أضعي  عتيها ىذا الوضع الذم تدعوٍل إليو، قلٍَّت حاجتيهم إيلَّ ضك 
 .1بعضها ىذا الوضع ا١تفهوـى لتدعوىىم حبلكةي ما فهموا إىل التماس فهم ما مل يفهموا"

كأما أبو علي فقد تواترت األخبار اليت تصف أسلوبو باإلغماض كالقبلقة، منها ما ركاه 
خ من النحويُت، فمنهم من ال نفهم من  األنبارم عن بعض أىل األدب: "كنا ٨تضر عند ثبلثة مشاي

كبلمو شيئا، كمنهم من نفهم بعضى كبلمو كمنهم من نفهم ٚتيع كبلمو. فأما من ال نفهم شيئا فأبو 
اٟتسن الرُّمَّاٍل، كأما من نفهم بعض كبلمو دكف البعض فأبو علي الفارسٌي كأما من نفهم ٚتيع  

 .2كبلمو فأبو سعيد السَتاُب"
 

فأخذ يتطلَّب لو  3أبا علٌي عن بيت عدمٌ  بعض توجيهاتو: "سألنا يومان  كقاؿ ابن جٍت ُب
 .4كجها كيتعسَّف فيو ... فأطاؿ الطريق كأٍعور ا١تذىب"

: "كقد ألغز أبو علٌي ُب كبلمو ىذا ... فاعرؼ ما ذكرتيو ُب ىذا الفصل؛ 5كقاؿ ابن الشٍَّجرمٌ 
 .1الفصل؛ فإنَّو ُب كبلـ أيب علٌي أغمض منو ُب كبلـ سيبويو"

                                                 
 .92 -91/ 1 ـ،1965القاىرة، د.ط، –اٞتاحظ، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة البايب اٟتليب   اٟتيواف، 1
 .277 -276نزىة األلباء، ص 2
كىو  ،شعراءال جاىلي من فحوؿيكٌت أبا عمرك.  ،العبادم التميمي النصراٍلبن زيد بن أيوب ابن ا٠تمار  ،عدم بن زيدىو:  3

، لو أربع قصائد غرر ركائع مربَّزات، كلو كعلقمة بن عبدة ،كعبيد بن األبرص ،كطرفة بن العبد ،ىو :أحد الفحوؿ األربعة الذين ىم
، طبقات فحوؿ الشعراء، ٤تمد بن سبلـ اٞتمحي، ت: ٤تمود ٤تمد 111 -110/ 5بعدىن شعر حسن. سَت أعبلـ النببلء، 

 .140 -137/ 1د.ط، د.ت، جدة، –شاكر، دار ا١تدٍل 
ـ، 1997 -ىػ1418، 4القاىرة، ط–خزانة األدب، عبد القادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي  4
 .236، 34/ 1كاحملتسب،  510/ 8
من أىل  لبغدادمبن علي بن ٤تمد بن ٛتزة اٟتسٍت ا١تعركؼ بابن الشجرم ا أبو السعادات ىبة اهلل ابن الشجرم الشريفىو:  5

كاف إماما ُب النحو كاللغة كأشعار العرب كأيامها كأحوا٢تا صنف عدة تصانيف فمن ذلك كتاب األمايل كىو أكرب تواليفو   الكرخ.
ما اتفق لفظو  ، منها:ضاىى بو ٛتاسة أيب ٘تاـ الطائي، كلو ُب النحو عدة تصانيف ،كٚتع أيضا كتابا ٝتاه اٟتماسة ،كأكثرىا إفادة

ىػ. نزىة األلباء، 542ىػ، كتوُب سنة: 450، كغَتىا. كلد سنة: كشرح التصريف ا١تلوكي ،كشرح اللمع البن جٍت ،ف معناهكاختل
 .50 -45/ 6، كفيات األعياف، 348ص
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 المطلب الثاني: مظاىر تأثر الفـارسي بابن مجاىد وابن السراج والفراء

 الفرع األوؿ: تأثر الفارسي باإلماـ ابن مجاىد
بُت ٚتلة األئمة، الذين برَّزكا اإلماـ أبا علي كصقلوا  ٦تيزان  يشكّْل اإلماـ أبو بكر بن ٣تاىد ركنان 

 شخصيتو ُب الساحة العلمية؛ يظهر ذلك ُب اآلٌب:

 أوال: مورده وروايتو عنو

"السبعة ُب القراءات"  ومعلـو أف أبا علي الـز ابن ٣تاىد كأخذ عنو القراءات، كأكحى إليو كتاب
ة ابن ٣تاىد كتوجيو حركؼ ا٠تبلؼ فيها إىل تأليف "اٟتجة ُب القراءات السبع" لشرح سبع

كتعليلها، كإف مل يكن عليو من الفضل إال ىذا لكفاه، زد على ذلك عناية أيب علي ُب حجتو 
 .2بالركاية عن شيخو؛ إذ ال يفتأ يقوؿ: "حدثنا ابن ٣تاىد..."

 ثانيا: اتباع منهجو
التوافق، خصوصا ما يتعلق أف مصنَّفي اإلمامُت يتقاطعاف ُب كثَت من نقاط  -3قٍببلن –ذكرت 

من  -كلٌيان –با١تنهج العاـ، كيكاد ينحصر الفرؽ بينهما ُب كوف كتاب ابن ٣تاىد يوشك أف ٮتلو 
توجيو القراءات كتعليلها إال ما ذكره ُب سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، 

ككرىت  -يعٍت الفاٖتة–د ىذه السورة كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: استطلت ذكر العلل بع
. غَت أف الذم ٧تـز بو ىو أف أبا علي اطلع على الكتاب؛ 4أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن ذلك"

                                                                                                                                               
، 1القاىرة، ط–أمايل ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن ٤تمد اٟتسٍت العلوم، ت: ٤تمود ٤تمد الطناحي، مكتبة ا٠تا٧تي  1

 .59 -57/ 2ـ، 1992 -ىػ1413
 كغَتىا. 46، 37/ 2، 205/ 1نظر على سبيل ا١تثاؿ: اا١تصدر نفسو.  2
 ا١تقارنة بُت حجة أيب علي كسبعة ابن ٣تاىد. انظر 3
 .112السبعة البن ٣تاىد، ص 4
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 إذ ىو موضوع الدراسة، فاستوعبو كٕتاكزه بعمق الطرح ككثَت الدراسة كالتحليل كا١تناقشة.
 الفرع الثاني: تأثر الفارسي باإلماـ السَّرَّاج

بالسراج، أحد أئمة األدب كالعربية الشارحُت لكتاب  بكر ٤تمد بن السرّْم ا١تلقب يعترب أبو
 سيويو، كأبو علي كاحد من ا١تتأثرين بشخصيتو. كمن مظاىر ذلك التأثر ما يأٌب:

 
 

 أوال: الرواية عنو

تفيد كتب الًتاجم أف أبا علي أخذ عن ابن السراج كركل عنو، بل يذكر ىو نفسو ُب "اٟتجة" 
سبقو إىل ىذا العمل إال أنو مل يكملو، فلم يكن عمل أيب علي بعد ىذا غَتى كحي استوحاه أنو 

و شيخو قبلو، كال ٮتفى يمن شيخو أيب بكر، كلو عليو من الفضل ما مكنو أف ٭تقق ما طمح إل
أثر اٞتلوس بُت يدم الشيخ كالسماع منو كالركاية عنو من تأثَت كاضح ُب نفس الراكم كا١تتلقي، 

 .1كدليل ذلك أنا أبا علي قاؿ ُب "حجتو": "كأنا أسند إليو ما فسر من ذلك ُب كتايب ىذا"

 ثانيا: نقل أقوالو واإلفادة منها

بإسناد اجتهادات أيب بكر كأقوالو إليو من بداية  -مةكما ذكر ُب ا١تقدّْ –اعتٌت أبو علي رٛتو اهلل 
ُب توجيهاتو كاختياراتو  ، كأفاد منها كثَتان 2قرةسورة الفاٖتة إىل هناية اآلية الثانية من سورة الب

 النحوية؛ من ذلك:
  [:ٕالفاٖتة: ] چڦ  ڦ  ڦ   چ قولو ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل: 

: إهنم قالوا ينخفض على ضربُت: على البدؿ من الذين، كيستقيم "قاؿ أبو بكر ُب اٟتجة ُب اٞترّْ 
أف يكوف صفة للنكرة... قاؿ: ك٬توز عندم النصب أيضا على أعٍت ... قاؿ: كاالختيار الذم ال 

"... قاؿ أبو بكر: كالذم خفاء بو الكسر". يستأنف أبو علي ُب نقل كبلـ شيخو ٚتيعا كبيانو: 
وضع مع ما أضيفت إليو معرفة، كىذا شيء فيو نظر كلبس. فليفهم ُب ىذا ا١ت چڦ  چ عندم أفَّ 

                                                 
 .31مقدمة اٟتجة، ص 1
 [.02]البقرة:  ْذٖ نهًزقٍٛكىي قولو تعاىل:  2
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لو، إىل قولو: "كمن جعل غَت بدال فقد استغٌت عن ىذا  بلن عٍت ما أقوؿ: ..." فساؽ كبلما مفصَّ 
 .1النكرة قد تبدؿ من ا١تعرفة. انتهت اٟتكاية عن أيب بكر" االحتجاج؛ ألفَّ 

 ثالثا: التماسو ودفاعو عنو

بس عن قوؿ أيب ا١تشيخة أف يرفع اللَّ  رٛتو اهلل ْتسن العرض كالتأكيل، كيدفعو حقُّ  ٯتتاز أبو علي
 جبكر السرم ك٬تلي اٟتقيقة؛ إذ ٧تده ُب أكثر من موضع يفعل ىذا. فحينما تعرض لبلحتجا 

ُب –، قاؿ: "قاؿ أبو بكر [ِالبقرة: ] چٹ   ٹ  پپچ لقراءة أيب عمرك بن العبلء لقولو تعاىل: 
: ىذا ٤تاؿ، ال ٯتكن اإلدغاـ مع شيء -ركل عن أيب عمرك كغَته أنو كاف يشم كيدغمركاية من 

من ىذا، كذلك أنو ال فصل بُت اٟترفُت إذا أدغما ْتاؿ من األحواؿ، ال بقطع كال حركة كال 
ضرب من الضركب، كإ٪تا يصَتاف كاٟترؼ الواحد للزـك اللساف ١توضع كاحد... انتهت اٟتكاية 

مرَّة  ات كاملة من العرض كا١تناقشة يعود أبو علي إىل شيخوحكبعد عشر صف. 2عن أيب بكر"
 لو:  ران لقولو كمربّْ  ملتمسان  أخرل

"كلعلَّ أبا بكر ظن أف القراء ليس يعنوف باإلمشاـ ما يىعٍت بو النحويوف ُب أنو هتيئة العضو للصوت 
ذلك حكايتو عن أيب حاًب أنو كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللفظ. كالذم أحسب أنو من أجلو ظنَّ 

أراد أبو عمرك كنافع اإلخفاء، فلذلك أمشا الضم كالكسر، كاإلمشاـ يكوف عند النحويُت ُب 
 .3الضم، فأما الكسر فبل إمشاـ فيو..."

 رابعا: مخالفتو وانتقاده

أيب علي كالدفاع عن مذىب شيخو الرُّكوفى لكلّْ ما يقولو، ك٣تاراتو فيما ٮتتار،  ال يعٍت التماسي 
كذكباف شخصيتو ككقوعو رىينةى من ينقل عنهم، بل على العكس فإف أبا علي يتسم بشخصية 
علمية قوية، كىو أربأي بنفسو أف يفعل ذلك أك أف يهتك سًت األمانة العلمية؛ لذلك ٧تده ُب 

قاؿ: "قاؿ أبو بكر ٤تمد بن  [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ  قولو تعاىل:معرض اٟتديث عن 
هِِك ٕٚو انذٍٚچ السرم: االختيار عندم:  ٍلك ٬تمعهما معٌت چ ي 

ي
، كاٟتجة ُب ذلك: أف ا١تًٍلك كا١ت

كاحد، كيرجعاف إىل أصل؛ كىو الربط كالشدُّ..."، كبعد ثبلث صفحات من الدراسة كاالستشهاد 
أف "ما حكاه أبو بكر عن بعض من اختار القراءة ٔتىًلك، من أف اهلل سبحانو قد قٌرر أبو علي 

                                                 
 .107 -106/ 1اٟتجة،  1
 .127 -126/ 1نفسو، ا١تصدر  2
 .146/ 1ا١تصدر نفسو،  3
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فبل فائدة ُب تكرير ذكر ما قد مضى؛  چة انؼبنًٍٛرچ :كصف نفسو بأنو مالك كل شيء بقولو
 .1اء على ىذه الصورة..."ي؛ ألف ُب التنزيل أش  چڤچعلى  چ يهِكچفإنو ال يرجَّح قراءة 

 

 باإلماـ الفرَّاء الفرع الثالث: تأثره
اللغة كاألدب كأبرعهم فيهما، كما ٯتثل مدرسة الكوفة ُب  أحد أئمة 2يعدُّ أبو زكريا الفرَّاء

من أىم الشخصيات اليت أفاد منها أبو علي الفارسي على غرار إفادتو من ا٠تليل بن أٛتد  كاحدان 
م كبشواىدىم كنافح على ، ككل ىؤالء كثر ذكرىم ُب "اٟتجة" كاستدؿ بأقوا٢ت4كثعلب 3كسيبويو

آرائهم كمذاىبهم. غَت أف األمر ا١تلفت لبلنتباه موقف أيب علي مع الفراء ُب "اٟتجة" ككيفية تعاطي 
 أقوالو كتعاملو معها. كال أىدؿَّ على كلّْ ذلك من اآلٌب:

 أوال: العناية بإيراد أقوالو

هلل؛ فلم يظفر منو ْتظ الصحبة معلـو أف أبا علي رٛتو اهلل مل يلتق أبا زكريا الفراء رٛتو ا
كالركاية، كلكن ىذا مل ٯتنعو من االطبلع على تراثو كاإلفادة منو؛ فقد ركل عنو كتاب "معاٍل القرآف" 

 ، كمن أمثلة ذلك:5عن طريق أيب بكر بن ٣تاىد
الياء - [ِِإبراىيم: ] چٓ  ے  ےۓ  چ   قوؿ أيب علي ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل:

، ك٭تِت 6ُب كتابو التصريف: ىو قراءة األعمش الفراء: "قاؿ أبو علي: قاؿ -الثانية ٤تركة إىل الكسر
 . 7بن كثاب

                                                 
 .37/ 1اٟتجة،  1
 .11سبقت ترٚتتو، ص 2
 .11تقدمت ترٚتتو، ص 3
 .26سبقت ترٚتتو، ص 4
 .36مقدمة ٖتقيق احملتسب البن جٍت، علي النجدم ناصف كغَته، ص  5
رأل أنسا رضي  ، الكوُب أصلو من أعماؿ الرمسليماف بن مهراف األعمش اإلماـ العلم أبو ٤تمد األسدم الكاىلي موالىم ىو:  6

قرأ القرآف  .جبَت كخلق=كسعيد بن   ،كإبراىيم النخعي ،كزيد بن كىب ،كأيب كائل ،بن أيب أكَب اهلل اهلل عنو يصلي كركل عن عبد
الزيات كغَته ككاف  قرأ عليو ٛتزة .كعرض القرآف على أيب العالية الرياحي ك٣تاىد كعاصم بن ّٔدلةكغَته،  على ٭تِت  بن كثاب

ىػ. 148. توُب سنة كأحفظهم للحديث كأعلمهم بالفرائض ،كاف األعمش أقرأىم لكتاب اهلل  :قاؿ ابن عيينة  ىػ.61مولده سنة 
 .94/ 1كمعرفة القراء الكبار،  1/286غاية النهاية، 

لو خرب =ىو: ٭تِت بن كثاب األسدم بالوالء الكوُب، إماـ أىل الكوفة ُب القرآف، تابعي ثقة، قليل اٟتديث، من أكابر القراء.  7
طريف من اٟتجاج: كاف ٭تِت يـؤ قومو ُب الصبلة، كأمر اٟتجاج أف ال يـؤ بالكوفة إال عريب. فقيل لو: اعتزؿ، فبلغ اٟتجاج، فقاؿ: 
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أنو لغة ُب بٍت  2أنو صواب، قاؿ: ككاف ثقة بصَتان، كزعم قيطرب 1قاؿ: كزعم القاسم بن معن
 يربوع، يزيدكف على ياء اإلضافة ياء، كأنشد:

 ١تًضيّْ ماض إذا ما ىمَّ با
 قاؿ ٢تا ىل لًك يا تاُبّْ 

 .3ذلك أيضان" الفراءكقد أنشد 
؛ ٦تا يدؿ على 4فالشاىد ىنا أنو استدؿَّ بقولو، بل زاد على ذلك أنو ذكر كتابو التصريف

 اطبلع أيب علي عليو كنقلو عنو.
 ثانيا: مخالفة مذىبو ومناقشتو

 -كلّْ موضع يوردىا فيو-كاف أشدَّ عناية ُب عيٍت أبو علي بإيراد أقواؿ أيب زكريا الفراء كآرائو، ك 
دـ االستقامة، حىت لكأنو ييظىنُّ أنو إ٪تا يأٌب بقولو كصفها بعٔتناقشتها كالرَّدّْ عليها، بل كبإبطا٢تا ك 

 .5ليخالفو فيو
يذكر فيها مذىبو فيعمىد إىل  -عدا ا١توضع اآلنف ذكره– 6كلقد الحظنا ذلك ُب ٜتسة مواضع

 أكتفي بسٍوؽ ٪توذج كاحد يثبت ذلك، كىو:نقضو ك٥تالفتو، 

                                                                                                                                               

فصلى ّٔم يوما، ٍب قالوا: اطلبوا إماما غَتم إٍل أردت أف ال تستذلوٍل فإذا صار األمر إيل فبل أؤمكم.  ليس عن مثل ىذا هنيت،
 .1/252كالنجـو الزاىرة،  331/ 2ىػ. غاية النهاية، 103: مات سنة

بالعربية  عاملىو: القاسم بن معن بن عبد الرٛتن ا١تسعودم ا٢تذيل الكوُب، أبو عبد اهلل، قاضي الكوفة، من حفاظ اٟتديث.  1
كاألخبار كاألنساب كاألدب، كمن أركل الناس للحديث كالشعر، يقاؿ لو: شعيب زمانو، ككاف سخيا، كىو من أحفاد الصحايب عبد 

 -3/30ىػ. إنباه الركاة، 175. توُب سنة: لغة"، ك "غريب ا١تصنف" كغَت٫تاكتاب "النوادر ُب الاهلل بن مسعود كإليو نسبتو. لو  
اٞتواىر ا١تضيئة ُب طبقات اٟتنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء ٤تمد بن أيب الوفاء القرشي، مَت ٤تمد   ك 381، بغية الوعاة، ص31

 .412/ 1كراتشي، د.ط، د.ت، –كتب خانو 
 .73، صتقدمت ترٚتتو 2
 .16/ 3اٟتجة،  3
على عنواف ىذا الكتاب كنسبتو أليب زكريا الفراء، كىذا يدؿ على أحد أمرين:  -ُب حدكد اطبلعي ُب كتب الًتاجم–مل أقف  4

أك٢تما أف كتب الًتاجم مل تذكر ىذا الكتاب، كمعلـو أهنا مل ٖتصر ٚتيع ا١تصنفات كعزكىا إىل أصحأّا، كما رأينا مع مصنفات  
أليب علي مل تذكرىا كتب الًتاجم، كلعل كتاب التصريف للفراء كاحد من تلك. كإما أف أبا علي يعٍت بكتاب التصريف ىذا   كثَتة

 .99/ 1كتاب اٞتمع كالتثنية، أك كتاب ا١تذكر كا١تؤنث أك كليهما معا؛ كقد ذكر٫تا للفراء صاحبي الفهرست كغَتيه. الفهرست: 
إالَّ أنَّو ال =اختبلفهما ا١تذىيب؛ فالفراء من أعبلـ الكوفة كأبو علي بالرغم من انفراداتو كاجتهاداتو كيبدك أفَّ سبب ذلك عائد إىل   5

 ٮترج ُب العمـو عن طوؽ مذىب أىل البصرة.
 445، 364 -363، 1/232نظر اٟتجة: اذكر أبو علي أبا زكريا الفراء ُب ستة مواضع من كتابو؛ كلها ينقده فيها كٮتالفو،  6

  .16/ 3. عدا موضع كاحد فقط، فإنو أشار فيو إىل قوؿ لو من كتابو التصريف: 65/ 2كى 
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 چ     ى  ى  ى  ىچ  قوؿ أيب علي: "كأما ما حكاه أٛتد بن ٭تِت عن الفرَّاء ُب أف قولو:

إ٪تا حرٌكها باٟتركة اليت كانت ٕتب لبلـ الفعل من الضمة، فإنو ذىب ُب ذلك إىل أف  [ُٔالبقرة: ]
كأصحابو. كىذا الذم ذىب إليو  1اٟتركة فيها ليست اللتقاء الساكنُت، كما يذىب إليو سيبويو

الفرَّاء ال يستقيم من غَت جهة: منها أف اشًتل كاصطفى كما أشبو ذلك إ٪تا انقلبت البلـ فيو ألفا 
، كراح يعٌدد أكجو فساد 2لتقدير اٟتركة فيها... كٯتتنع ذلك من كجو آخر... ككجو آخر... "

مذىبو إىل أف قاؿ: "فإذا كاف األمر ُب ذلك على ما كصفنا كمل ٧تد ُب ىذه األصوؿ شيئا على 
 .3ما ادَّعاه ثبت فساد ما ذىب إليو؛ لدفع األصوؿ لو كتعرّْيو من داللة تدؿُّ عليو"

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
رؾ فيو اٟترؼ الذم يليو احملذكؼ ألنو ال يلتقي ساكناف، كتاب سيبويونظر:  ا 1  .263/ 2، ىذا باب ٭تي
 .232/ 1اٟتجة، 2
 .233/ 1ا١تصدر نفسو،  3
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 انجبة األول

 اإليبو أثى عهي انفبرصي وكتبثه انحجخ

 ٔفّٛ ثالثخ فصٕل:

 حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ انفبسعٙ انفصم األول;

انزؼشٚف ثكزبة انحجخ ٔيقبسَزّ ثجؼط  انفصم انثبَي;

 كزت انقشاءاد ٔاالحزجبج

رؤثش اإليبو انفبسعٙ ثًٍ قجهّ ٔرؤثٛشِ  انفصم انثبنث;

 فًٍٛ ثؼذِ
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 انفصم األول

 حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ انفبسعٙ

 تىطئـــــخ

عؤرُبٔل فٙ ْزا انفصم اٞٔل حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ 

انفبسعٙ ثصفخ ػبيخ؛ ٔرنك يٍ خالل انٕقٕف ػهٗ اعًّ 

انكبيم كًب فٙ كزت انزشاجى، ٔيٕنذِ، َٔشؤرّ ٔانظشٔف 

انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔانثقبفٛخ انًحٛطخ ثّ، يجشصا  كزنك 

جب  ػهٗ ػقٛذر ّ ٔيزْجّ فٙ انقشاءاد ٔانُحٕ ٔانفقّ، يؼشِّ

 يكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ .

 ٔرشرٛجب نزنك عٛزعًٍ ْزا انفصم يجحثٍٛ.

 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ انًجحث األول;

 ػقٛذح انفبسعٙ ٔيكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ انًجحث انثبَي;
 

 
 

 

 انًجحث األول
 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ

 يطبنت:ٔفّٛ ثالثخ 

 انظشٔف انغٛبعٛخ ٔانؼهًٛخ انغبئذح انًطهت األول;
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 اعى اإليبو ٔيٕنذِ انًطهت انثبَي;

 َشؤح اإليبو انًطهت انثبنث;

 

 

 

 

 
 السائدة    العامةالمطلب األول: الظروف  

يبُتّْ ىذا ا١تطلب الظركؼ السياسية كاالجتماعية، ككذا العلمية كالثقافية السائدة ُب عصر 
 الفارسي، كذلك ُب فرعُت: اإلماـ أيب علي 

 الفرع األوؿ: الحالة السياسية واالجتماعية
لقد ىاف شأف خلفاء بٍت العباس، كضعفت شوكتهم، كأصبح ا٠تلفاء أداة طٌيعة بيد قادة 

، ككاف باستطاعة ىؤالء القادة عزؿ ا٠تليفة كخلع السلطاف عنو، كاستبدالو 1اٞتيوش من الًتؾ كالديلم
؛ شاءكا، كقد كانوا يتجرؤكف على قتل ا٠تليفة كاالنتقاـ منو إذا مل يسعد ٔتوافقتهمبغَته ُب أم كقت 

قتاؿ بُت الديلم ككانوا تسعة عشر ألفان كبُت الًتؾ، ككانوا ثبلثة آالؼ،  ػى376فقد كقع سنة: 
 .2فاهنزمت الدَّيلم، كقتل منهم ٨تو ثبلثة آالؼ

                                                 
1
 األثر أىل بعض قوؿ ُب بأرضهم ٝتوا ، كأىلو جيلاب كاٞتباؿ كا١تفازة كخراسافبُت الرحىو إقليم بالعراؽ، كالديلم  يقع  الديلم:  

بَتكت، -معجم البلداف، ياقوت بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اٟتموم، دار الفكر  .عبس لبٍت ماءو  كقيل: اسم. ٢تم ألب باسم كليس
 معركؼ كبزُّه اآلفاؽ، إىل ٖتمل كفواكو حذاؽ، صناع بو كالصوؼ القز . ككصفو ا١تقدسي بقولو: "إقليم2/293د.ط، د.ت،  

 الفقو ُب كرباء. الضعيف كيرٛتوف الشريف، ٬تلوف. لطيف عمل ك٢تم ظريف، مصر. األسعار مستقيم األمطار، كثَت. كالعراؽ ٔتصر
القتاؿ...". أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم، ٤تمد بن أٛتد ا١تقدسي البشارم، ت: غازم طليمات،  ُب رجاؿ اٟتديث ُب كأجلة

 .240، 92ـ، ص1980دمشق، د.ط، –كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي 
2
ضي، دار الكتب الكامل ُب التاريخ، ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الواحد الشيباٍل ا١تعركؼ بابن األثَت، ت: أبو الفداء عبد اهلل القا  

كما بعدىا كالعرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز  427/ 7ـ، 1995 -ىػ1415، 2بَتكت، ط–العلمية 
 .3/03ـ، 1948مصورة، – 2الكويت، ط–الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة حكومة الكويت 
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الفساد  طغىك ، ة الزائدة كٖتزب الناسالعصبي، ظهرت فيها فتنة عظيمةكقد مرَّت بغداد ب
فنهبت األمواؿ كقتل الرجاؿ  النَّاس أصناؼه ٥تتلفة من الطائفية، د بُتتولَّ ، ك أمواؿ الناس تكأخذ

 .1كأحرقت الدكر
كقد صاحب ىذا االضطراب السياسي ُب بغداد عاصمة الدكلة اإلسبلمية اضطرابات أخرل 
ُب شرؽ الدكلة كغرّٔا كانت أكرب كقعان كأعظم خطران على ا٠تبلفة، حيث أدت إىل ٕتزئة الدكلة 

فقامت )دكلة بٍت ٛتداف( ُب الشاـ، ك )دكلة بٍت بويو( ُب الشرؽ ، 2الواحدة إىل عدة دكيبلت متفرقة
 )الدكلة اإلخشيدية( ُب مصر.  ك

 مراكبو، فاحًتقت الرـك لغزك العدَّة أعدَّ  قد مصر صاحب العزيز كاف كُب خضمّْ ىذه الظركؼ
 كدخلوا للعزيز بتقادـ القدس ساحل إىل البحر ُب الرُّـك رسل كصلت ذلك بعد ٍب أناسان، ّٔا فاهتم
 أنو ٭تلفوف أهنم منها: كلَّها، ّٔا التزموا شديدة شركطا كاشًتط العزيز فأجأّم الصلح، يطلبوف مصر

 ٭تمل كأف ٚتعة، كل قسطنطينية جامع ُب للعزيز ٮتطب كأف أطلقوه أسَت إال ٦تلكتهم ُب يبقى ال
 .3سنُت سبع ا٢تدنة بعقد ردىم ٍب عليهم، افًتضو ما كل الرـك أمتعة من إليو

القضاة كأعياف الدكلة  ٣تلس ْتضرة ا٠تليفة فيوببغداد عقد  ىػ377من سنة:  ُب صفرك 
عن العراؽ مظامل   كالذم رفع، ككاف يوما مشهودا 5كبُت شرؼ الدكلة 4كجددت البيعة بُت الطائع

 .1على الناسا جدِّ  اشتدَّ ك  ككاف الغبلء ببغداد فوؽ الوصف 6، كردَّ على النَّاس أمبلكهمكثَتة

                                                 
1
 .330/ 7ا١تصدر السابق،   

2
ُب أخبار من ذىب، عبد اٟتي بن أٛتد العكرم الدمشقي، دار الكتب كشذرات الذىب  428 -427/ 7ا١تصدر نفسو،   

 .2/88،  بَتكت، د.ط، د.ت–العلمية 
3
ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية للتأليف النجـو الزاىرة   

 .51/ 4، كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط.ت
4
لقبو نصر الدكلة، كاف قويا ُب ، ا٠تليفة أبو بكر عبد الكرَل بن ا١تطيع هلل الفضل بن ا١تقتدر جعفر بن ا١تعتضد العباسيىو:   

ٓتلع نفسو كأنو سلم ا٠تبلفة  يوأشهد علك  ، لكنو عيزؿ ُب آخر أياـ إمارتو،كانت دكلتو ٙتاٍل عشرة سنة، خلف كالده ا١تطيع،  بدنو
مشس الدين الذىيب، ت: ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 393كبقي بعد عزلو أعواما إىل أف مات ، كشهد الكرباء بذلكإىل القادر باهلل 

 .126- 15/118ىػ، 1413: 9شعيب األرناؤكط، ك ٤تمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط
5
 ،٘تلك كظفر بأخيو صمصاـ الدكلو فسجنو، بن ا١تلك عضد الدكلة بن بويو الديلمي صاحب العراؽ شرؼ الدكلة شَتكيو ىو:  

 ة،خوه ّٔاء الدكلأك٘تلك بعده  ،مل يبلغ الثبلثُتىػ ك 379مات  ة أشهر.سنتُت كٙتاني ويامأكانت   ،ككاف فيو خَت كأزاؿ ا١تصادرات
م نفسو إىل كسلَّ  ذؿَّ قبل شرؼ الدكلة ٟتربو فأعواـ ٍب أبيهم عضد الدكلة ثبلثة أخو٫تا الصمصاـ ىو الذم ٘تلك العراؽ بعد أككاف 

 .385 -384/ 16. ا١تصدر نفسو، ف ماتأخيو فغدر بو كحبسو بشَتاز إىل أ
6
. من ذلك أنو رد على الشريف أيب اٟتسن ٤تمد بن عمر ٚتيع أمبلكو ككاف مغلها ُب العاـ ألفي ألف كٜتسمائة ألف درىم  

 .2/88شذرات الذىب، 
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 الفرع الثاني: الحالة العلمية والثقافية 
ابلتها حركة علمية ا١تشحوف باألزمات، كمع ىذا الوضع غَت ا١تستقر ق اٞتوّْ  من ذلك بالرُّغم

قد كاف أمراء الدكيبلت اإلسبلمية يتنافسوف فيما بينهم على اجتذاب العلماء نشيطة كمزدىرة، فل
كاألدباء، ككانت ٣تالسهم عامرة با١تناقشات العلمية ككانوا يغدقوف األمواؿ الطائلة عليهم، ك٬تهزكهنم 

، ككاف ٢تذا التشجيع كبَت األثر ُب 2كل ما ٭تتاجونو من كتب كمكتبات كمدارس علمية متخصصةب
إنعاش الساحة العلمية كالثقافية آنذاؾ؛ فتعددت حواضر العلم كا١تعرفة، كنبغ عصرئذ علماء برعوا ُب 

 س كألَّف.، كتعلَّم، كنبغ، كدرٌ 3الفارسي كُب ىذا العصر نشأ أبو علي شىت ا١تيادين كالتخصصات.
 مل :لو فقاؿ ،5الدكلة عضد يساير 4شَتاز ميداف ُب يوما كاف أنوعن أيب عليٍّ  ٭تكى٦تا ك 
 ،تقديره كيف :لو فقاؿ ،رمقدَّ  بفعل :الشيخ فقاؿ ؟زيدا إال القـو قاـ :قولنا ُب ا١تستثٌت انتصب

 كقاؿ الشيخ فانقطع ،زيد امتنع الفعل رتكقدَّ  رفعتو ىبلَّ  :الدكلة عضد لو فقاؿ ،زيدان  أستثٍت :فقاؿ
 .فاستحسنو إليو كٛتلو حسنان  كبلمان  ذلك ُب كضع منزلو إىل رجع ١تا وإنَّ  ٍبَّ  ،ميداٍل اٞتواب ىذا :لو

 .6(إالَّ ) بتقوية ـا١تتقدّْ  بالفعل انتصب أنو اإليضاح كتاب ُب كذكر

                                                                                                                                               
1
 ..11/202 بَتكت، د.ط، د.ت،–لفداء،  ابن كثَت الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ إٝتاعيل بن عمر أبو االبداية كالنهاية،   

2
 ا١تصدر السابق.  

3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
 الراء قبل الياء كجعل شراريز كٚتعو شراز، أصلو أف إىل النحويُت بعض فارس. ذىب ببلد قصبة مشهور، كىو عظيم بلد شَتاز  

 على ٚتعو كقراط. كمن كدكاف، كدنار، دباج، عندىم أصلو فإف كقَتاط؛ كديواف كدينار، بديباج، كشبهو التضعيف، حرؼ من بدال
 ابن عقيل، أيب بن القاسم بن ٤تمد عمارهتا توىل من أكؿ قيل كاختطاطها. عمارهتا استجد ٦تا كىي شورز عندىم أصلو فإف شواريز

/ 3فرسخا. أنظر: معجم البلداف، ياقوت اٟتموم،  كعشركف مائتاف نيسابور كبُت بينها فارس ببلد كسط ُب كىي اٟتجاج؛ عم
 كما بعدىا. 378

5
٘تلك بفارس  ،السلطاف عضد الدكلة أبو شجاع فناخسرك صاحب العراؽ كفارس ابن ركن  الدكلة حسن بن بويو الديلمي ىو:  

ككاف  األمم،العراؽ كالتقى ابن عمو عز  الدكلة كقتلو ك٘تلك كدانت لو قصد  ،ببلده كاتسعت ٦تالكو كثرتبعد عمو عماد الدكلة ٍب  
اىل: نو ١تا احتضر ما انطلق لسانو إال بقولو تعأنقل  ،ككاف يقوؿ الشعر، شجاعا مهيبا ٨تويا أديبا عا١تا جبارا عسوفا شديد الوطأة

 كبٍتعلي  اإلماـنو قرب أظهر بالنجف قربا زعم أ ،اجلدككاف شيعيا  ،كمات بعلة الصرع (،غٌت عٍت ماليو ىلك عٍت سلطانيوأما )
انظر: األعبلـ، األعبلـ، خَت الدين بن ببغداد. ىػ 372: مات سنة. شعار الرفض كمأًب عاشوراء كاالعتزاؿ كأقاـعليو ا١تشهد 

/ 16ـ النببلء: ، سَت أعبل5/156ـ، 2002، ٤15تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للمبليُت، ط
 .54-51/ 4كفيات األعياف: ك  251 -249

 -ىػ1411، 1بَتكت، ط–ركضات اٞتنات ُب أحواؿ العلماء كالسادات، ٤تمد باقر ا١توسوم األصبهاٍل، الدرر اإلسبلمية  6
 .73 -72/ 3ـ، 1991
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 فإفَّ  عرالشّْ  قوؿ على ألغبطكم إٍل :فقاؿ ،عليٍّ  أيب ْتضرة عرالشّْ  ذكر جرلكما ركم أنَّو 
 شيئان  قطُّ  قلت فما :رجل لو فقاؿ ،هموادّْ  من ىي اليت العلـو ٖتقيقي مع قولو على يوافقٍت ال خاطرم

 :قويل كىي ،يبالشٌ  ُب أبيات ثبلثةي  إال شعران  يل أفَّ  أعلم ما :قاؿ .منو
 يعابا أف أكىل الشيبً  كخضب     عيبان  افػك ١تا الشيب خضبت

 عتابا كال تػخشي عيبا كال     خل ىجر ٥تافة بػأخض كمل
 .1عقابا وػل ابػا٠تض رتػ   ػفصيَّ  ذميمان  بدا ا١تشيب كلكن

 
 المطلب الثاني: اسم اإلمام ومولده  

يشتمل ىذا ا١تطلب على اسم اإلماـ الكامل كنسبو ُب الفرع األكؿ، ٍب مولده كنشأتو كأسرتو ُب 
 الفرع الثاٍل، كما يأٌب:

 ونسبوالفرع األوؿ: اسمو 
فهو أبو علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف  اسموأما عن 

 .3، أبوه فارسي، كأمو عربية من سدكس شيباف2الفارسي النحوم
زيادة كنقصا؛ فذكر ٚتيع  لقد اختلف ا١تًتٚتوف ُب نسب أيب علي الفارسيف أبيو وجدهاسم كأما عن 

، كىو الذم كجد ٓتطو: ككتب سم أبيو أٛتد، كاسم جدّْه عبد الغفارمن ترجم لو إال من شذَّ أف ا
  .اٟتسن بن أٛتد

. 4كُب معجم األدباء: ىو اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف اىػ
 .5كمثلو ُب تاريخ ابن خلكاف

                                                 
بَتكت، –كفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن خلكاف، ت: إحساف عباس، دار الثقافة  1

 .81 -80/ 2ـ، 1968د.ط، 
–انظر: معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ياقوت اٟتموم الٌركمي، ت: إحساف عبَّاس، دار الغرب اإلسبلمي  2

ككفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن خلكاف، ت:  2/811ـ، 1993، 1طبَتكت، لبناف، 
 . 82 -2/80ـ، 1968بَتكت، د.ط، –إحساف عباس، دار الثقافة 

3
 بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن ذىل بن شيباف بن -بفتح السُت– ىي قبيلة عربية ترجع أصو٢تا إىل سدكس  

أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، ربيعة. تاريخ بغداد،  بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ىنب بن قاسط بن كائل
 . كىذا ٦تا يثَت الشك ُب اٞتـز بفارسيتو.84/ 13دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت، 

4
 .2/811معجم األدباء،   

5
 .82 -80/ 2كفيات األعياف،   
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، فقد ذىب أكثر من ترجم لو إىل أف 1عريب منصرؼ ه البعيد "أباف"كعلى الرغم من أف جدَّ 
أباه فارسي األصل. كقد يكوف األمر أف جدَّه ىذا عريب األصل استوطن ببلد فارس أثناء الفتوحات 

كما يقوؿ الباحث عبد –اإلسبلمية، أك لعلو فارسي أسلم آباؤه فسموه باسم عريب، كلقب الفارسي 
ا ما تىلقَّب بعض ا١تشهورين من العرب بألقاب ال ينهض دليبل على فارسيتو؛ إذ كثَت  -الفتاح شليب

 .2فارسية
 . 3: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفارُب الكاملكقاؿ 

 .4كُب تاريخ بغداد: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن سليماف
 .5كُب مرآة اٞتناف: اٟتسن بن أٛتد الفارسي

أبو علي اٟتسن  :قاؿ ،6ارسيكُب اليتيمة ُب ترٚتة ابن أختو أبو اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت الف
 .7بن أٛتد الفارسي
 . 8: اٟتسن بن أٛتداالعتداؿكُب ميزاف 

 . 9ه عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أبافكُب لساف ا١تيزاف: اسم جدٌ 
 . 1كُب بغية الوعاة: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف

                                                 
1
، دار صادر، بَتكت، طانظر:     .16/134، مادة: )أبن(، : د.ت1لساف العرب، ابن منظور ٤تمد بن مكـر

2
كذلك مثل: أيب إسحاؽ الشَتازم، كالفَتكزآبادم، كالًتمذم صاحب السنن، كاألصبهاٍل صاحب األغاٍل كغَتىم. أبو علي   

حو، عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، مكتبة هنضة مصر كمطبعتها، حياتو كمكانتو بُت أئمة العربية،كآثارهي ُب القراءات كالنالفارسي، 
 .46ىػ، ص 1377مصر، د.ط، –الفجالة 

 3
 .429/ 7الكامل،   
4
 .275/ 7 أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت،تاريخ بغداد،   

5
، عبد اهلل بن أسعد أبو عبد اهلل اليافعي اليمٍت، كضع حواشيو: الزماف ما يعترب من حوادث معرفة ُب اليقظاف كعربة مرآة اٞتناف  

 .305/ 2ـ، 1997 -ىػ1417، 1لبناف، ط –بَتكت –خليل ا١تنصور، دار الكتب العلمية 
6
 بعد النحو ُب اليـو اإلماـ كىو الفضل، كأعبلـ العلم، كأعياف الدىر، أفراد النحوم، أحد اٟتسُت الفارسي بن ٤تمد اٟتسُت أبو  

 على أكفده علي أبو ككاف مكانو، كاستحق علمو، استغرؽ حىت درس، كعليو أخذ، كمنو الفارسي، أٛتد بن اٟتسن أيب خالو
انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر، عبد ا١تلك أبو منصور الثعاليب  .٣تلسو كقرب مثواه، كأكـر فارتضاه، الصاحب

 .6/2523كمعجم األدباء،  2/109شق، د.ط، د.ت، دم–النيسابورم، ا١تطبعة اٟتنفية 
7
 . 109/ 2ا١تصدر نفسو،    

8
-يركت–ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف أبو عبد اهلل الذىيب، ت: علي ٤تمد البجاكم، دار ا١تعرفة   

 . 480/ 1لبناف، د.ط، د.ت، 
9
–اعتٌت بو: عبد الفتاح أبو غدَّة، دار البشائر اإلسبلمية : العسقبلٍل، ت الفضل أبو حجر بن علي بن أٛتد لساف ا١تيزاف،  

 .26/ 3ـ، 2002 -ىػ1422، 1لبناف، ط-بَتكت



105 

 

  .2ٛتد بن عبد الغفاركُب فهرست ابن الندَل: الفارسي أبو علي بن أ
 . 3كُب ركضات اٞتنات: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار

من  أف يكوفكٯتكن  4صاحب شذرات الذىب فقاؿ: اٟتسن بن ٤تمد بن عبد الغفار كشذَّ 
 سهو النساخ.
 أبو علي عند اٞتميع من غَت خبلؼ كقد اشتهر بكنيتو.ف كنيتو كأما عن

 .5الفرس اىػسدكسية من سدكس شيباف من ربيعة  أموو 
قبح زيّْو،  6كصفو ا١تؤرخوف بأنو كاف قومَّ البنية، نظيفا ُب مظهره ك٢تذا فقد أزرل على ا١تتنيب

 .7كما أخذ بو نفسو من الكرب
 .8كما كصف بأنو كاف صادقا ُب نفسو، مًتفعا عن الكذب، رفيقا بذكم القرىب

–حوية، كسوؼ نرل ذلك كاضحان كقد كاف ذا موضوعية ُب تقرير اٟتقائق العلمية كاللغوية كالن
 أثناء اٟتديث عن آرائو. -إف شاء اهلل

 الفرع الثاني: مولده ورحالتو 
من أرض فارس، كىي مدينة كاسعة األبنية، فسيحة الشوارع،  9ٔتدينة فسا ىػ288سنة  ولد

 ذات حصن كخندؽ كربض.

                                                                                                                                               
1
، 2بيغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، جبلؿ الدين السيوطي، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، د.ف، ط  

 .496/ 1ـ، 1979 -ىػ1399
2
 .95/ 1ـ، 1978-ىػ1398بَتكت، د.ط، –د بن إسحاؽ أبو الفرج الندَل، دار ا١تعرفة الفهرست، ٤تم  

3
 .72/ 3ركضات اٞتنات،   

4
 ..88/ 2شذرات الذىب ُب تاريخ من ذىب،    

5
 .811/ 2معجم األدباء إرشاد األريب ُب معرفة األديب،   

6
اشتغل  ،العرب كليس ُب العامل أشعر منو أبدا كأما مثلو فقليل قاؿ ُب. أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت بن اٟتسن اٞتعفي الكوُب ىو:  

 ،كٝتي  ا١تتنيب ألنو ادعى النبوة ،اعتٌت العلماء بديوانو فشرحوه أكثر من أربعُت شرحا ،ُب فنوف األدب كمهر فيها كتضلع من علم
د لفخر الدكلة ٩تبة من أمثاؿ ا١تتنيب لو ديواف شعر مطبوع كمشركح شركحا كافية،. كقد ٚتع الصاحب ابن عباىػ. 354سنة قتل 

ككفيات  15 -13/ 2شذرات الذىب،  ،115/ 1كحكمو، كتبارل الكتاب قدٯتا كحديثا ُب الكتابة عنو. انظر: األعبلـ، 
 .123 -120/ 1األعياف، 

7
 .92د.ت، ص، د.ف، 3، ت: مصطفى السقا كغَته، دار ا١تعارؼ، طالبديعي يوسف ا١تتنيب، حيثية عن الصبح ا١تنيب  

8
 .2536/ 6معجم األدباء،   

9
 مدينة الرياح، كىي الشماؿ من كبلمهم: ُب كأصلها ّٔا، يتلفظوف كذا بالباء؛ بسا كعندىم عجمية، كلمة كالقصر بالفتح فسا   

 أبنية، كأكسع شَتاز من ىواء أصح كىي شَتاز، الكرب ُب تقارب الشوارع كاسعة البناء مفًتشة مدينة كىي ّٔا، مدينة أنزه بفارس
 متقاربة، داراّترد مدف كباقي ذلك، كغَت كاألترج كاٞتوز كالرطب البلح من كاٞترـك الصركد، ُب يكوف ما فيها ٬تتمع مدينة كىي
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لطلب العلم فيها، كما رحل إىل غَتىا من  1ىػ307فقد رحل إىل بغداد سنة رحالتو؛ كأما عن 
مدف العراؽ، كفيها ذاعت شهرتو، كتنقل ُب شعابو، ٭تاضر كيؤلف كيسأؿ، فكانت لو مؤلفات 

 ٝتيت بأٝتاء ا١تدف العراقية، كالبصريات كالبغداديات كغَتىا.
الشاـ،  كانتقل اإلماـ إىل ا١توصل، كفيها التقى بتلميذه ابن جٍت حيث بقي زمنا ٍب سافر إىل

فأكـر كفادتو، كتنقل ُب ببلد الشاـ، فمضى  2فزار حلب كالتحق بببلط األمَت سيف الدكلة اٟتمداٍل
، كاتصل برجا٢تا كأىل العلم فيها، كأقاـ ْتلب فظفرت منو با١تسائل 3إىل طرابلس كمعرة النعماف

آثرىم عنده. كلذا مل ، ككاف من خلصاء سيف الدكلة ك 4اٟتلبية، كقد امتحن فيها ٓتصومة ابن خالويو
  تطب اإلقامة أليب علي ىناؾ.

، فلبث فيها عشرين عاما منقطعا إىل عضد الدكلة بن بويو. ٍب عاد إىل ىػ348ككرد شَتاز سنة 
بغداد بعدما استوىل عليها عضد الدكلة كاستقر لو األمر فيها، فصنف لو كتايب اإليضاح كالتكملة، 

 . 5ة: "أنا غبلـ أيب علي ُب النحو"كعلمو النحو حىت قاؿ فيو عضد الدكل
كاستقر أبو علي بفداء ببغداد إىل أف أدركتو منيتو ُب ربيع اآلخر كقيل ُب ربيع األكؿ سنة 

  .1، فدفن ىناؾ باٞتانب الغريب منهاىػ377

                                                                                                                                               

 -260/ 4الفارسي. معجم البلداف،  الفسوم جواف بن سفياف بن يعقوب يوسف كأبو الفسوم الفارسي علي أبو ينسب كإليها
261. 

1
 .131طبقات الزبيدم،   

2
 اٞتهاد. كاف لواء اٞتود كحامل ككعبة الوفود، مقصد حلب صاحب ٛتداف  بن اهلل عبد بن علي  اٟتسن أبو الدكلة  ىو: سيف  

 فرائض من الشعراء عطاء يقوؿ ككاف ببابو، اجتمع ما الشعراء من ملك بباب اجتمع ما تشيع، كيقاؿ فيو النظم مليح أديبا
 ىػ، كانت356 سنة صفر ُب ا١تثل. مات بشجاعتو يضرب ككاف غَته، ١تلك اتفق ما غزك كلو ىػ،331 سنة ُب كلده=األمراء، 

، 189 -16/187سنة. سَت أعبلـ النببلء،  كعشرين ٜتسا حلب كالية ُب الدكلة سعد ابنو بعده كبقي سنة كعشرين نيفا دكلتو
 .406 -401/ 3كفيات األعياف، 

3
 كا١تعرة الدية، كا١تعرة آّرة، دكف السماء ُب كوكب كا١تعرة الشدة، ا١تعرة األعرايب: ابن قاؿ الراء. كتشديد كثانيو أكلو بفتح معرة  

 كلد ّٔا لو فمات ّٔا اجتاز صحايب بشَت بن األمَت كقيل غَت ذلك. كأما النعماف فقيل: نسبة إىل النعماف إذف دكف اٞتيش قتاؿ
 بن بريح بن عمرك بن غطفاف بن عدم ابن بالساطع نسبة إىل ا١تلقب بالنعماف مسماة كقيل أهنابو،  فسميت عليو كأقاـ فدفنو
 أٛتد العبلء أبو كاف كمنها كالتُت، الكثَت الزيتوف كعندىم اآلبار من ماؤىم قدٯتة، كبَتة مدينة -النعماف–كىي  اهلل؛ تيم بن خزٯتة

 كما بعدىا. 155/ 5أنظر: معجم البلداف،  قرية من قرل الشاـ.ا١تعرم. كمعرة النعماف ىي  سليماف بن اهلل عبد بن
4
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ت: أٛتد أمُت ك أٛتد الزين، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، د.ط، د.ت،   
احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو ، النجـو الزاىرة 1/131

 .15/ 4، للتأليف كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط.ت
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ده على كال نعلم شيئا عن دراستو األكىل، كا١تراحل اليت اجتازىا ُب ىذه الفًتة، إال أف تردَّ 
يوخ ا١تشهورين ُب بغداد بعدما استقر فيها يوحي بأنو قد تردد على شيوخ ببلده قبل حلقات الش

 ٣تيئو إىل بغداد، كأخذ عنهم شىت علـو ا١تعرفة كخاصة علـو العربية.
 
 
 
 
 
 

، كٝتع معاٍل 3اجعلى أيب بكر بن السرَّ  2مُت فقرأ كتاب سيبويولع على كتب ا١تتقدّْ كقد اطَّ 
 .1منو 6كٝتع معاٍل القرآف للزجاج 5كر بن ٣تاىدمن أيب ب 4القرآف للفراء

                                                                                                                                               
1
القاىرة، مؤسسة الكتب –إنباه الركاة على أنباء النحاة، علي بن يوسف القفطي، ت: ٤تمد الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب   

 .80/ 2كفيات األعياف، . 7/275اريخ بغداد: . ت1/308ـ، 1986 -ىػ1406، 1بَتكت، ط–الثقافية 
2
 أعلم كاف اٟتارثي زياد بن الربيع آؿ كقيل كعب بن اٟتارث بٍت موىل بسيبويو، ا١تلقب قنرب بن بشر أبو عثماف ىو: عمرك بن  

كغَته، اختلف ُب سنة  األكرب باألخفش ا١تعركؼ ا٠تطاب أيب عن اللغة كتابو، أخذ مثل فيو يوضع كمل بالنحو كا١تتأخرين ا١تتقدمُت
غَت ذلك. سَت  كقيل ىػ161 سنة كقيل ،177 سنة "كىو أصحها"، كقيل . قاؿ الذىيب ُب السَت:180 سنة كفاتو فقيل: توُب

 .464 -463كفيات األعياف،  ،352 -351/ 8أعبلـ النببلء، 
3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
كاف أبرع الكوفيُت كأعلمهم   ،منظور األسلمي ا١تعركؼ بالفراء الديلمي الكوُب أبو زكريا الفراء ٭تِت بن زياد بن عبد اهلل بنىو:   

ألنو خلصها كضبطها. أخذ النحو  ؛لوال الفراء ١تا كانت عربية :حكي عن أيب العباس ثعلب أنو قاؿ .بالنحو كاللغة كفنوف األدب
كلد الفراء بالكوفة كانتقل إىل بغداد كجعل رم كغَت٫تا. كأخذ عنو سلمة بن عاصم، ك٤تمد بن اٞتهم السُّمَّ  عن أيب اٟتسن الكسائي

كىو صغَت  ؛ككتاب البهي ،ككتاباف ُب ا١تشكل أحد٫تا أكرب من اآلخر ،كا١تعاٍل ،اٟتدكد :كلو من التصانيف، أكثر مقامو ّٔا
ىا. توُب ستة قف كاالبتداء كغَت ككتاب الو  ،ككتاب اٞتمع كالتثنية ُب القرآف ،ككتاب ا١تصادر ُب القرآف ،كلو كتاب اللغات ،اٟتجم
، تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، 121 -118/ 10كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  08/ 4ىػ. إنباه الركاة على أنباء النحاة، 207

/ 2ىػ، 1410، 1الرياض، ط–٤تمد بن عبد اهلل بن أٛتد، ابن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف اٟتمد، دار العاصمة 
نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، أبو الربكات كماؿ الدين عبد الرٛتن األنبارم، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر ، 460
 .179.54 -176/ 6، كفيات األعياف، 90، صـ1998 -ىػ1418القاىرة، د.ط، –العريب 

5
عنها، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: علي النجدم  انظر: مقدمة ٖتقيق: احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح  

. كستأٌب ترٚتة اإلماـ ابن ٣تاىد 36ـ، ص 1994 -ىػ1415القاىرة، د.ط، -ناصف كغَته، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية 
 ُب الفصل الثاٍل من ىذا الباب.

6
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  
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 المطلب الثالث: نشأة اإلمام
كتتمثل نشأتو العلمية ُب احتكاكو بالشيوخ كتلقيو عنهم، كمزاملتو لبعض الشخصيات العلمية، 

 كثقافتو ككذا إنتاجو كٗتر٬تو ٞتملة من التبلميذ الذين أخذكا عن اإلماـ كاىتموا بآثاره فيما بعد.
 األوؿ: شيوخوالفرع 

 عن ٚتلة من الشيوخ كاألئمة: كاف أليب علي احتكاؾ كثَت مع شيوخ ُب العراؽ؛ فأخذ

 كاف   ،2السرَّاج بابن ا١تعركؼ النحوم سهل بن السرم بن ٤تمد بكر فركل عن أيب  -7
 األدب أخذ كاآلداب، النحو ُب قدره كجبللة كنبلو فضلو على آّمع ا١تشاىَت األئمة أحد
 بن كعلي 4السَتاُب سعيد أبو منهم األعياف من ٚتاعة عنو أخذ ،3ا١تربّْد العباس أيب عن

 كلو عديدة، مواضع ُب الصحاح كتاب ُب اٞتوىرم عنو كنقل كغَت٫تا، 5الرماٍل عيسى
 ُب ا١تصنفة الكتب أجود من كىو األصوؿ" "كتاب منها: النحو ُب ا١تشهورة التصانيف

 ك"كتاب األصوؿ"، ٚتل ك"كتاب كاختبلفو، النقل اضطراب عند ا١ترجع كإليو الشأف، ىذا
 ،6القراء" احتجاج ك"كتاب سيبويو"، كتاب ك"شرح االشتقاؽ"، ك"كتاب ا١توجز"،
 غينا، فيجعلها الراء ُب يلثغ كغَتىا. كاف ا١تواصبلت" ك"كتاب كالشعراء"، الشعر ك"كتاب

 يريد بالعاء؛ ال بالغاء ال فقاؿ: بالغُت، عنو فكتبوىا بالراء لفظة فيو كبلما يوما فأملى
 .7الصورة، توُب سنة ستة عشرة كثبلٙتائة، رٛتو اهلل تعاىل ىذه على يكررىا كجعل بالراء

 النحوم، الزجاج  سهل بن السرم بن ٤تمد بن الزجاج؛ إبراىيم كركل عن أيب إسحاؽ  -8
 األمايل كتاب القرآف، لو معاٍل ُب كتابا كصنف كالدين باألدب العلم أىل من كاف

 ككاف تعاىل، اهلل رٛتهما كثعلب ا١تربد عن األدب أخذ ا١تنطق، جامع من فسر ما ككتاب

                                                                                                                                               
1
 .1/36احملتسب،   

2
 .1/29اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي،  مقدمة اٟتجة للقراء السبعة،  

3
ا١تعركؼ با١تربد  ،األزدم البصرم بن حساف بن سليماف بن سعد عبد اهلل أبو العباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمَت  

كا١تقتضب  ،ككتاب الركضة ،كتاب الكامل  :منها ،النحوم نزؿ بغداد ككاف إماما ُب النحو كاللغة كلو التواليف النافعة ُب األدب
ىػ 285، كقيل: 286، كُب تسميتو با١تربّْد حكاية. توُب سنة: أخذ األدب عن أيب عثماف ا١تازٍل كأيب حاًب السجستاٍل .كغَت ذلك

 .319 -313/ 4ببغداد. كفيات األعياف، 
4
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
 .16ستأٌب ترٚتتو، ص  

6
كمل  -كما يقوؿ الفارسي–الكتاب الذم شرع فيو كارتفع منو تبييض ُب سورة البقرة لعل كتاب "احتجاج القراء"ىذا، ىو   

 يكملو.
7
 .340 -339/ 4ككفيات األعياف،  259/ 1، كشذرات الذىب، 220انظر: نزىة األلباء، ص  
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 بن أٛتد عن ا٠تطايب سليماف أبو ركل إليو. فنسب باألدب كاشتغل تركو ٍب الزجاج ٮترط
 إف فيقوؿ: اآلذف ٮترج كاستأذنوا اجتمعوا إذا ا١تربد أصحاب كاف قاؿ: الفرائضي اٟتسُت

انصرفوا، توُب ُب ٚتادل اآلخرة سنة إحدل عشرة  كإال إسحاؽ الزجاج  أبو  فيكم كاف
 .1كثبلٙتائة

 األزدم دريد بن عتاىية أبو بكر بن بن اٟتسن ؛ ٤تمد2دريد بن بكر كركل عن أيب -9
 ذلك. كغَت كاألمايل كاٞتمهرة اللغة ُب ا١تفيدة التصانيف صاحب بغداد، نزيل البصرم

 عنو اهلل رضي الشافعي ّٔا ٯتدح طنانة قصيدة كلو العرب كأشعار اللغة ُب رأسا كاف
 سنة مولده فيو، تكلموا الدارقطٍت: قاؿ الشافعي. مناقب ُب اهلل عبد أبو اٟتاكم أنشدىا
 .3كثبلٙتائة كعشرين إحدل سنة شعباف ُب كتوُب كمائتُت كعشرين ثبلث

 سليماف بن بن علي األخفش؛ أبو اٟتسن -كقيل أيب احملاسن– اٟتسنأيب  كعن -10
 كغَت٫تا، كثعلب ا١تربد عن ركل عا١تا، كاف النحوم. الصغَت 4باألخفش الفضل، ا١تعركؼ

حدث عنو البخارم كغَته.  ثقة،  ككاف كغَت٫تا اٞتريرم ا١تعاَب الفرج كأبو ا١ترزباٍل عنو كركل

                                                 
1
ا١تصرم، ٚتعية إحياء  ، كالبلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة، ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، ت: ٤تمد16/ 7انظر: الكامل،   

،كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل الشهَت 186/ 1ىػ، 1407، 1الكويت، ط–الًتاث اإلسبلمي 
ك نزىة األلباء،  308/ 3كالنجـو الزاىرة،  448/ 4لبناف، د.ط، د.ت، -بَتكت–ْتاجي خليفة، دار إحياء الًتاث العريب 

 كما بعدىا.  225ص
 

 -ىػ1405، 1القاىرة، ط–سائل البصريات، أبو علي الفارسي، ت: ٤تمد الشاطر أٛتد ٤تمد أٛتد، مطبعة ا١تدٍل ا١ت 2
 51/ 1ـ، 1985

3
 .226 -225، نزىة األلباء، ص91/ 1، الفهرست، 116/ 2انظر: طبقات الشافعية،   
بالوالء، النحوٌم البلخٌي، ا١تعركؼ باألخفش اٟتسن، سعيد بن مسعدة آّاشعٌي  أبوعلى أف ىناؾ أخفشُت آخرين، ٫تا:  4 

األكسط، أحد ٨تاة البصرة. أخذ النحو عن سيبويو كعمن أخذ عنو سيبويو، ككاف أعلم من أخذ عنو ككاف أكرب منو. كىو الطريق 
ماف ا١تازٌٍل. كزاد ُب إىل سيبويو، فإنو ١تا توُب قيرئ الكتاب على أيب اٟتسن األخفش، ككاف ٦تن قرأه عليو أبو عمر اٞترمي كأبو عث

العركض "ْتر ا٠تىبىب"، كلو كتاب "معاٍل القرآف"، ك"األكسط ُب النحو"، ككتاب "االشتقاؽ"، ككتاب "العركض"، ككتاب "ا١تسائل 
الكبَت"، ك "ا١تسائل الصغَت"، ك "معاٍل الشعر"، ك "ا١تقاييس" ك "التصريف" كغَتىا ٦تا عدت عليها العوادم كطوتو فيما طوت من  

، كفيات األعياف: 77/ 1، الفهرست: 120، نزىة األلباء، ص36/ 1ىػ. شذرات الذىب، 221كقيل  225كنوز. توُب سنة 
2 /380. 

من أىل ىجر من مواليهم، كاف  آّيد، عبد بن اٟتميد عبد اٝتو يقاؿ البصرم ا٠تطاب أبو العربية =أما األكرب أك الكبَت: فهو شيخ
 معمر عبيدة كأبو النحوم، عمر بن عيسى أيضا عنو أخذ اشتهر. ١تا سيبويو لوال النحو عنو كٛتل بويوسي بو ٗترج ُب دكلة الرشيد.

/ 14، سَت أعبلـ النببلء، 219/ 3العرب، كىو ٣تهوؿ الوفاة. النجـو الزاىرة،  عن بنقلها ينفرد غريبة أشياء كلو كغَت٫تا، ا١تثٌت بن
 .36/ 1ك شذرات الذىب:  480
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 الكتب من لؤلخبار، لو حافظا ككاف النحو من شيء عن سئل إذا كثَتا يضجر كاف
 . 1مئة كثبلث عشرة ٜتسة اٞتراد. توُب سنة ككتاب كاٞتمع التثنية كتاب األنواء كتاب

 الفارسي معداف بن اٟتسُت بن علي اٟتسن معداف؛ أيب الشيخ ابن  عن كركل -11
 شيخ حريث، ركل عنو بن اٟتسُت عمار كأيب راىويو بن إسحاؽ عن الفسوم، حدث

 األصبهاٍل. توُب ُب أٛتد بن ٤تمد بكر كأبو الفارسي أٛتد علي اٟتسن بن  أبو النحو
 .2 مئة كثبلث عشرة تسع األكؿ سنة ربيع شهر

ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ؛ ٣3تاىد بن بكر كما ركل عن أيب -12
٣تاىد ا١تقرلء، كاف كاحد عصره غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو 
بالقراءات كعلـو القرآف، ركل اإلماـ قراءات كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب 

ءات"، كتاب "القراءات الكبَت"، كتاب "القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تا
"قراءة أيب عمرك"، كتاب "قراءة ابن كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"،  
كتاب "قراءة ٛتزة"، كتاب "قراءة الكسائي"، كتاب "قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب 

 4"، كتوُب رٛتو اهلل ُب ٤تبسو لليلة بقيت من شعباف سنة أربع كعشرين كثبلٙتائة.  

ىؤالء من الشيوخ كثَت؛ األمر الذم بوَّأ أبا علٌي أحد أئمة العربية كأغزرىم علما كأكسعهم كغَت 
 اطبلعا، كأف تكوف كتبو أجل الكتب كأجدرىا قراءة كتدريسا.

 
 
 
 

 الفرع الثاني: زمالؤه
                                                 

1
 .301/ 3ككفيات األعياف،   123/ 1، الفهرست، 219، نزىة األلباء، ص219/ 3النجـو الزاىرة،   

2
 .520/ 14كسَت أعبلـ النببلء،  275/ 7تاريخ بغداد،   

3
ـ، 1988، 1بَتكت، ط–بغية الطلب ُب تاريخ حلب، كماؿ الدين عمر بن أٛتد بن أيب جرادة، ت: سهيل زكار، دار الفكر   
5 /2265. 

4
كما بعدىا.، طبقات الشافعية الكربل، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب أبو نصر  5/144انظر ترٚتتو: تاريخ بغداد:   

كما بعدىا،  3/57ـ، 1992 ،2ر كالتوزيع كاإلعبلف، اٞتيزة، طالسبكي، ت: عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو ك ىجر للطباعة كالنش
، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىيب، ت: بشار عواد معركؼ كغَته، مؤسسة على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبار

 .1/47 ، الفهرست، البن الندَل، 272-1/269 ،ىػ1404، 1بَتكت، ط-الرسالة 
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 كاف أليب علي زمبلء أخذكا معو عن شيوخو، منهم:
ُب، كاف إماما ُب النحو كالفقو أبو سعيد السَتا ا١ترزباف اٟتسن بن عبد اهلل بن -4

 بكر أيب كعلى السراج ابن على النحو قرأ بغداد، قضاء كيل كالشعر كالقرآف كالفرائض كاٟتديث،
 فيو كأحسن سيبويو كتاب شرح منها تآليف كلو ،1دريد كابن ٣تاىد بن بكر أيب على كاللغة مربماف،

 .2ىػ368 سنة مات

 ابن عن ركل اٟتليب، ا٢تمذاٍل النحوم اهلل عبد أبو بن خالويو أٛتد بن اٟتسُت   -5
 الدريدية ا١تقصورة شرح منها كثَتة كنفطويو، لو تصانيف دريد كابن ٣تاىد بن بكر كأيب األنبارم
 سنة ْتلب مات نواس أيب شعر كشرح القراءات ُب البديع كحواشي الكرَل القرآف ُب كالبديع
 .3ىػ370

خالويو على أشدّْىا؛ فقد كتب أبو علي كتابو"اإلغفاؿ"، ككانت ا١تنافسة بُت أيب علي كابن 
عقب فيو عما أغفلو شيخو أبو إسحاؽ الزجاج ُب "معاٍل القرآف" كنقده، غَت أف ذلك مل يرض ابن 

" كبسط الكبلـ فيو كل 4بو فيما كتب، كرد أبو علي على تعقيبو لو ُب "نقض ا٢تاذكرخالويو فتعقَّ 
"خزانتو" طائفة من ا١تسائل اليت كانت موضع نقاش بُت أيب علي كابن البسط. كقد أكرد البغدادم ُب 

خالويو، أذكر منها على سبيل ا١تثاؿ قوؿ ابن خالويو: "إف الواك إذا كانت ُب أكائل القصائد ٨تو: 
 كقاًب األعماؽ... فإهنا تدؿ على رب فقط، كال تكوف للعطف، ألنو مل يتقدـ ما يعطف عليو بالواك.

ُب "نقض ا٢تاذكر": "ىذا شيء مل نعلم أحدا ٦تَّن حكينا قولو ذىب إليو، كال  كقاؿ الفارسي
 .5قاؿ بو"

(: إنو اجتمع ىو كأبو علي الفارسي فجرل بينهما كبلـ، ءكقاؿ ابن األنبارم ُب )نزىة األلبا
 فقاؿ أليب علي: نتكلم ُب كبلـ سيبويو، فقاؿ لو أبو علي: بل نتكلم ُب الفصيح.

                                                 
1
. انظر ا١تزيد: طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن قاضي شهبة، ت: اٟتافظ عبد  14تقدمت ترٚتتو آنفان، ص  

 كما بعدىا. 323/ 4. كفيات األعياف، 91/ 1، الفهرست، 116/ 2ىػ، 1407، 1بَتكت، ط–العليم خاف، عامل الكتب 
2
 .2444/ 5الطلب ُب تاريخ حلب،  . بغية1/86البلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة،   

3
 .2265/ 2. بغية الطلب، 90/ 1البلغة،   

4
، ٥تتار 5/259ا٢تاذكر من ا٢تذر، كمعناه ا٢تذياف، ككذا سقط الكبلـ الذم ال يعبأ بو. انظر: لساف العرب، مادة )ىػ ذ ر(،    

 ؿ العلمي الشديد بُت اإلمامُت.. كاسم الكتاب يدؿُّ ٔتا ال ٮتفى على السجا289/ 1الصحاح، مادة )ىػ ذ ر(، 
5
القاىرة، –، عبد القادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي كلب لباب لساف العرب،  خزانة األدب  
 .80/ 1، ـ1997 -ىػ1418، 4ط
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أليب علي: كم للسيف اٝتا؟ قاؿ: اسم كاحد، فقاؿ لو ابن خالويو: بل أٝتاء  كيركل أنو قاؿ 
 .1كثَتة، كأخذ يعدّْدىا ٨تو: اٟتيساـ، ا١تخذـ كالقضيب ... فقاؿ أبو علي: ىذه كلها صفات

كمل تكن منافسة ابن خالويو أليب علي إال صدنل ١تنافسة أستاذه أيب سعيد السَتاُب أليب علي، 
"متقدان بالغيظ على أيب سعيد كباٟتسد لو،   -كما يقوؿ أبو حياف التوحيدم– فقد كاف رٛتو اهلل

كيف ًبَّ لو تفسَت كتاب سيبويو من أكَّلو إىل آخره، بغريبو، كأمثالو، كشواىده كأبياتو، ذلك فضل اهلل 
، مع 2 ستىويويؤتيو من يشاء، ألف ىذا شيء ما ًبَّ للمربد، كال للزجاج، كال البن السَّرَّاج كال البن دىرى 

 .3م كفيض كبلمهم"سعة علمه
ك١تنزلة أيب سعيد السَتاُب ُب نفس تلميذه ابن خالويو أرسل إىل سيف الدكلة لييعًلمو تطاكؿ 

ا١تنطقي  4الفارسي على السَتاُب، كىو تطاكؿ غَت ٤تمود، فمكانة السَتاُب خصوصا بعد ىزٯتة )مىٌت(
يسوغ أليب علي أك غَته أف ينتقص من ىذه جديرة بأف تكسو ثوب ا١تهابة كاإلجبلؿ، كال 

 الشخصية العلمية الفذة.
ك١تا علم الفارسي با٠ترب أرسل إىل سيف الدكلة رسالة ينفي فيها عن نفسو التهمة، ك٦تا قاؿ 

ىو قولو: لو يبقى  -يعٍت ابن خالويو–فيها: "من ذلك بعض ما يدؿ على قلة ٖتفظ ىذا الرجل 
يقرأ على السَتاُب مع علمو بأف السَتاُب يقرأ عليو الصبياف  أف -أبو علي–عمر نوح ما صلح 

كمعلموىم، أفبل أصلح أف أقرأ على من يقرأ عليو الصبياف؟ ىذا ٦تا ال خفاء فيو، كيف كقد خلط 
فيما حكاه عٍت؟ كأٍل قلت: إف السَتاُب قد قرأ عليَّ. كمل أقل ىذا، إ٪تا قلت: تعلَّم مٍت، أك أخذ مٍت 

ينظر اليـو ُب شيء من ىذا. كليس قوؿ القائل: تعلَّم مٍتّْ مثل قرأ عليَّ، ألنو يقرأ  ىو أك غَته ٦تن

                                                 
1
السيوطي، ت،  الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد كأنواعها، اللغة علـو ُب كا١تزىر 271نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، ص  

 .318/ 1ـ، 1998 -ىػ1418 ،1بَتكت، ط – العلمية الكتب منصور، دار علي فؤاد
  

2
ىو: عبد اهلل بن جعفر أبو ٤تمد بن دىرىستىويو الفارسي النحوم، أحد النحاة كاألدباء ا١تشهورين، أخذ عن ا١تربد كابن قتيبة، كاف   

و. ألف كتبا منها: كتاب اإلرشاد، كشرح كتاب اٞترمي، ككتابو ُب ا٢تجاء كىو أحسنها. أخذ عنو فسويا، كأقاـ ببغداد إىل حُت كفات
، كفيات 248 -247ُب خبلفة ا١تطيع. أنظر: نزىة األلباء، ص 347ىػ، كتوُب سنة 258عبيد اهلل ا١ترزباٍل كغَته. كلد سنة: 

 .44/ 3األعياف، 
3
 .131اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ص  

4
 من القانوف ا١تسماة اآللة أف اإلشارة، ك٭تكى لطيف تآليفو ُب العبارة حسن ىو: مىٌت بن يونس اٟتكيم، كاف يعلم ا١تنطق، ككاف  

 كل الدكلة سيف عليو مسكن.أجرل كال مكسب بأمر ٭تتفل ال الدنيا ُب الناس أزىد الًتكيب، ككاف ىذا ركبها من أكؿ كىو كضعو
ىػ. شذرات الذىب، 339 سنة ُب توُب أف إىل ذلك على يزؿ كمل لقناعتو، عليها اقتصر الذم كىو دراىم أربعة ا١تاؿ بيت من يـو
 .153/ 5، كفيات األعياف، 352/ 1
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م منو، كقد يتعلم منو من ال يقرأ عليو. كتعلُّم ابن ّٔراذ السَتاُب مٍتّْ ُب أياـ ٤تمد بن عليو من ال يتعلَّ 
بن أٛتد بن يونس، كمن   اؽ، ك٤تمدالسرم كبعدىه ال ٮتفى على من كاف يعرفٍت كيعرفو كعلي بن الورَّ 

كاف يطلب ىذا الشأف من بٍت األزرؽ الكٌتاب كغَتىم. ككذلك كثَت من الفرس الذين كانوا يركنو 
( كعبد اهلل بن جعفر بن درستويو النحوم، ألنو كاف جارم بٍيتى بيتى قبل 1شونيزيغشاٍل ُب )صف 

 .2 درب الزعفراٍل"أف ٯتوت اٟتسن بن جعفر أخوه، فينتقل إىل داره اليت كرثها عنو ُب

 عن كا١تنطق. أخذ كالنحو اللغة ُب إماـ النحوم، الرماٍل اٟتسن أبو عيسى بن علي -6
 اٟتدكد، ككتاب ٣تلدا، سبعُت ُب سيبويو كتاب شرح منها كثَتة كتبا صنف دريد، كابن السراج ابن

 الفارسي: علي أبو قاؿ السرَّاج. ابن أصوؿ كشرح السراج البن ا١توجز كشرح اٟتركؼ، معاٍل ككتاب
 شيء. منو معو فليس نقولو ما النحو كاف كإف شيء، منو معو فليس الرُّمَّاٍل يقولو ما النحو كاف إف

 .3ىػ384 سنة توُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: ثقافتو وتالمذتو 
 أوال: ثقافتو 

                                                 
 مل أقف على ترٚتتو. 1

2
 .820/ 2معجم األدباء،   

3
 .1/154البلغة،   
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سيبويو تثقف أبو علي بعلـو عصره، فكاف موسوعة ثقافية عديدة اٞتوانب، فقد درس كتاب 
كابن  4(ىػ216كاألصمعي ) 3(ىػ215، كأيب زيد )2ػ(ق210، كركل كتب أيب عبيدة )1(ىػ180)

كاطلع على شوارد اللغة كشواذىا، كخَت دليل على ثقافتو اللغوية مؤلفاتو اليت بُت  5(ىػ231األعرايب )
 تو.أيدينا، فهي مستودع فاخر تتجلى فيو سعة اطبلع أيب علي، كعمق ثقاف

يزيد ذلك كضوحا اعتماد ا١تتأخرين عليها، سواء كانوا من أصحاب ا١تعجمات، أـ كانوا ك٦تا 
 من أصحاب ا١تؤلفات األخرل اليت احتوت أطرافا من اللغة.

ىذا، دكف أف نغض الطرؼ عن مسائلو كآرائو ا١تنثورة ُب بطوف كتب ا١تتأخرين كابن سيده، 
 كابن األنبارم، كابن ىشاـ كالبغدادم.

تو ُب علـو القرآف كالقراءات كاٟتديث، فتبدك كاضحة العياف ُب كتابيو: اٟتجة، أما ثقاف
كاإلغفاؿ، كُب استشهاداتو كاعتماده على القرآف ُب تفسَت القرآف بالقرآف، كالظواىر النحوية، 
 كاللغوية، كالصرفية، كالفقهية كا١تنطقية، حىت إف ا١ترء ٭تس كىو يقرأ مصنفات أيب علي كأنو أماـ سيل
منحدر من اآليات ا١تًتادفة اليت يصرفها كيفما يشاء، فهو يؤيد القرآف بالقرآف، كيعلل القرآف 

 بالقرآف، ك٭تتج للقرآف بالقرآف، كيؤكؿ القرآف بالقرآف ُب كثَت من األحياف. 
ضخما ٝتاه: )اٟتجة ُب  ان ، كألف فيها كتاب6أما عن القراءات؛ فقد ركل عن ابن ٣تاىد

اعتمد عليو الكثَتكف من ا١تفسرين، كأصحاب القراءات كالز٥تشرم ُب الكشاؼ، القراءات السبع( 

                                                 
1
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  

2
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  

3
 .95، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

4
 كإماما ك٨تو لغة الباىلي، كاف صاحب باألصمعي أصمع ا١تعركؼ بن علي بن ا١تلك عبد بن قريب بن ا١تلك عبد سعيد ىو: أبو  

 أخيو ابن عبدالرٛتن عنو كركل كغَتىم. كداـ بن كمسعر كاٟتمادين، اٟتجاج، بن شعبة ٝتع كالغرائب. كا١تلح كالنوادر، األخبار، ُب
 من البصرة. كلؤلصمعي أىل من كىو كغَتىم، الرياشي الفضل كأبو حاًب السجستاٍل، كأبو سبلـ، بن القاسم عبيد كأبو اهلل، عبد

 ككتاب الفرؽ، ككتاب كا١تمدكد، ا١تقصور ككتاب ا٢تمز، ككتاب األنواء، ككتاب األجناس، ككتاب اإلنساف، خلق كتاب التصانيف
ىػ. كفيات 216االشتقاؽ كغَتىا. توُب سنة  ككتاب كاإلبداؿ، القلب ككتاب الكبلـ، أصوؿ ككتاب النوادر، ككتاب الصفات،
 .177 -170/ 3األعياف، 

5
 بن العباس موىل فإنو ىاشم بٍت موايل من كىو اللغة صاحب الكوُب، األعرايب  بابن ا١تعركؼ زياد بن ٤تمد اهلل عبد ىو: أبو  

 منو، كناقش البصريُت بركاية أشبو الكوفيُت ُب يكن مل عنو، يقاؿ اهلل رضي ا١تطلب عبد بن العباس ابن اهلل، عبد بن علي بن ٤تمد
 األنواء، ككتاب النوادر، كتاب تصانيفو العرب. كمن كبلـ ُب رأسا ككاف اللغة، نقلة من كثَتا كخطأ عليهم، كاستدرؾ العلماء
 توُب كثَتة. كأماليو كنوادره كأخباره كغَت ذلك. األلفاظ ككتاب تفسَتاألمثاؿ، ككتاب الشعر، معاٍل ككتاب القبائل، تاريخ ككتاب
 .308 -306/ 4كاألكؿ. كفيات األعياف،  كمائتُت ثبلثُت سنة كمائتُت، كقيل كثبلثُت إحدل

6
 .55، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  
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كُب اٟتديث كاف أبو علي من السابقُت إىل استعماؿ اٟتديث ُب  كالطربسي ُب معجم البياف كغَت٫تا.
  ٣تاؿ اللغة كالنحو، كاستشهد بنصوص كثَتة من اٟتديث.

هنا عن العركض، السيما ُب مسائلو أما ثقافتو العركضية فتتجلى ُب الظواىر اليت دكٌ 
علـو اللغة األخرل، من ذلك  ؿالشَتازيات، كُب حٌدة ذكائو الذم نزع إىل معرفة العركض من خبل

إجابتو حينما سئل عن خـر )متفاعلن(، ركل ذلك اٟتصرم قائبل: "ك٦تا يشهد بصفاء ذىنو، 
(، فتفكر كانتزع اٞتواب فيو من كخلوص فهمو أنو سئل قبل أف ينظر ُب العركض عن خـر )متفاعلن

النحو فقاؿ: ال ٬توز؛ ألف متفاعلن ينقل إىل )متفعلن( إذا أضمر، فلو خـر لتعرض لبلبتداء 
 .1بالساكن..."

 ثانيا: تالمذتو

 حوؿ أيب علي عدد غَت قليل من التبلميذ أصبحوا أئمة ُب العربية، أشهرىم: التفَّ 
 .2ىػ392أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١تتوَب سنة  -5

، أخذ عن أيب علي، كشرح  3ىػ406أبو طالب أٛتد بن بكر العبدم ا١تتوَب سنة  -6
 .4كتاب )اإليضاح(

 صاحب الصحاح. 5ىػ398أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ا١تتوَب سنة  -7

 .6ىػ420أبو اٟتسن علي بن عيسى الربعي ا١تتوَب سنة  -8

 

 
 
 

 المطلب الثالث: وفـاة اإلمام الفـارسي

                                                 
1
 .236 -235/ 7معجم األدباء،   

2
 .21، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

3
 .239 -236/ 2معجم األدباء،   

4
 .387/ 2إنباه الركاة،   

5
 كما بعدىا. 229/ 1انظر: إنباه الركاة،   

6
 .295انظر: نزىة األلباء، ص  



116 

 

، 1ىػ370مل يتفق ا١تؤرخوف ُب ٖتديد سنة كفاة أيب علي؛ فيذكر ابن الندَل أنو توُب قبل سنة 
، كيذكر آخركف على أنو توُب سنة 2ػق376كابن األثَت كأبو الفداء يذىباف إىل أنو توُب سنة 

و ، ككاف أب4ىػ375. كالرأم األكؿ بعيد؛ ألف التنوخي كاف يركم اٟتديث عن أيب علي سنة 3ىػ377
، 5ىػ396علي ككيل عضد الدكلة ُب عقد زكاج ا٠تليفة الطائع هلل على ابنة عضد الدكلة سنة 

، فإذا كانت كفاة أيب ىػ322أك سنة  321كصحب ابن جٍت أبا علي أربعُت سنة، ككاف مولده سنة 
كاف معٌت ذلك أف صحبة ابن جٍت لشيخو قد بدأت كىو صيب دكف العاشرة،   ىػ370علي قبل سنة 

 .6ىػ، أم كابن جٍت ُب ا٠تامسة عشرة من سنو337إ٪تا بدأت سنة كىي 
أقرب، كال خبلؼ على أف الوفاة  ىػ376كأما اتفاؽ ابن األثَت كأيب الفداء على أنو توُب سنة 

كانت يـو األحد لسبع عشرة خلت من ربيع، فا٠تطيب كابن األنبارم يذكراف أنو ربيع األكؿ، كابن 
 ر، كالفرؽ بُت ىذا كذاؾ أىوف.خلكاف يذكر أنو ربيع اآلخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب األول: اسم الكتاب وتوثيقو وتاريخو  

                                                 
1
 .95الفهرست، ص  

2
، بَتكت–. كالبداية كالنهاية، إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء ، ابن كثَت الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ 429/ 7الكامل، ابن األثَت،   

 .306/ 11د.ط، د.ت، 
3
 ..2274/ 5، بلغة الطلب، 275/ 7تاريخ بغداد،   

4
 .2269/ 5بغية الطلب ُب تاريخ حلب،   

5
 .135/ 4النجـو الزاىرة،   

6
 .10/ 9بَتكت، د.ط، د.ت، –ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، عامل الكتب   
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ٚزُبٔل ْزا انًطهت اعى انكزبة يحّم ْزِ انذساعخ َٔصٕص انًصبدس فٙ 

 إثجبد، ٔرٕثٛق اعًّ، ٔكزا يذٖ َغجخ ْزا انكزبة إنٗ يؤنِّفّ أثٙ ػهٙ سحًّ هللا.

 انفرع األول; اصى انكتبة
ا١تًتٚتوف أليب علي الفارسي كتاب اٟتجة بعبارات ٥تتلفة، كإف كانت مشًتكة ُب كلمة ذكر 

 )اٟتجة( ٤تور التسمية؛ كل ذلك بداعي االختصار كاالجتزاء بالبعض ا١تفهم عن الكل.
 3كابن اٞتزرم ُب الطبقات 2كياقوت ُب معجم األدباء 1فاكتفى كل من ابن الندَل ُب الفهرست

بتسميتو )اٟتجة(. ُب حُت ٝتاه ا٠تطيب البغدادم )اٟتجة ُب علل  4القراء الكباركالذىيب ُب معرفة 
 8كابن تغرم بردم ُب النجـو الزاىرة 7كصاحب الشذرات 6، كابن خلكاف ُب الوفيات5القراءات(

كلمة )السبع( على علل   9أطلقوا عليو )اٟتجة ُب القراءات(، كزاد ابن األنبارم ُب نزىة األلٌباء
 .10، كجاء ُب طبقات النحاة كاللغويُت تسميتو بػ )اٟتجة ُب ٗتريج القراءات السبعة(القراءات

كلعل ذلك يعود إىل اختبلؼ العناكين ا١تثبتة على نسخيت )اٟتجة(؛ فالنسخة األكىل كتبت سنة 
، كتتألف ىذه النسخة من سبعة أجزاء ع3570، كىي ُب مكتبة بلدية اإلسكندرية برقم ىػ390

ز كتاب  ينقصها اٞتزء ، كبيلغ الفراغ منو ُب الحجة للقراءا٠تامس، كتب ُب آخر اٞتزء السابع: "٧تي
يـو ا٠تميس لسبع بقُت من ذم القعدة سنة تسعُت كثبلٙتائة". كقد جعل احملققوف ىذه النسخة 

 .11األصل
كاضح من ىذا النص تسميتو بكتاب اٟتجة للقراء، كيبدك أف التسمية إ٪تا ىي على سبيل 

 ر كاالجتزاء، كالدليل على ذلك ما ثبت ُب أكؿ النسخة الثانية.االختصا

                                                 
1
 .95/ 1الفهرست، ابن الندَل،   

2
 .814/ 2معجم األدباء،   

3
 .189/ 1غاية النهاية ُب طبقات القراء،   

4
 .424/ 1معرفة القراء الكبار،   
 .275/ 7تاريخ بغداد،  5 
 .81/ 2كفيات األعياف،  6 

7
 .89/ 2شذرات الذىب،   
 .151/ 4النجـو الزاىرة،  8 

9
 .274نزىة األلٌباء، ابن األنبارم، ص  

10
 .295طبقات النحاة كاللغويُت، ص  

11
 .35 -33اٟتجة ُب علل القراءات السبع، ص  
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، كتقع ُب أربعة أجزاء، كتبت 1ىػ399كأما النسخة الثانية فبخط طاىر بن غلبوف ا١تتوَب سنة 
، كىي ُب مكتبة مراد ميبلَّ باستانبوؿ، كعلى ىػ428، كالرابع سنة 427الثبلثة األكىل منها سنة 

أليب علي الفارسي أربعة  الحجةالصفحة األكىل من اٞتزء األكؿ من ىذه النسخة: ىذا الكتاب كىو 
 أجزاء ٓتط طاىر بن غلبوف ا١تصرم النحوم.

 كعلى اٞتانب األٯتن من ىذه األسطر الثبلثة كتب رأسيا ُب ثبلثة أسطر:
 رٛتو اهلل. 2بن اٟتسُت بن البويٍت النحومىذا خط علي بن جعفر 

 كيلي ثبلثة األسطر األفقية السابقة عنواف الكتاب ُب ستة أسطر ىكذا:
 اٞتزء األكؿ من كتاب اٟتجة.

 للقرأة السبعة قراء األمصار.
 باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين.

 ذكرىم أبو بكر بن ٣تاىد.
 .3الفارسي رٛتو اهلل كرضي عنوتصنيف أيب علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار 

كُب ىذا النص األخَت جاء التصريح بعنواف الكتاب كامبل، كىو: كتاب اٟتجة للقرأة السبعة 
 قراء األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كما عداه إ٪تا ىو اجتزاء أك اختصار.

من طرؼ كل من: علي  ـ1965 -ىػ1385على أف التحقيق األكؿ للحجة أليب علي سنة 
أثبتوا تسميتو بػ: )اٟتجة ُب علل  -٤تققي –النجدم ناصف كعبد اٟتليم النجار كعبد الفتاح شليب 

 القراءات السبع(، دكف أف يربركا كجو ىذه التسمية.
تسميتو بػ: )اٟتجة  -ا١تعلق على الكتاب–ُب حُت رجح الباحث: كامل مصطفى ا٢تنداكم 

ألمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد(؛ كعزا ذلك إىل ما ثبت للقراء السبعة أئمة ا
 .4على غبلؼ األجزاء الثبلثة األخَتة من نسخة مراد مبل ا١تنسوخة ٓتط طاىر بن غلبوف

                                                 
1
يقوؿ األماـ الٌداٌٍل فيو: "مل يػيرى ىو أبو اٟتسن، طاىر بن عبد ا١تنعم بن عبيد اهلل بن غلبوف بن ا١تبارؾ، ا١تقرئ اٟتليب، ٍب ا١تصرم،   

معرفة القراء الكبار، الذىيب: ىػ. 399عنو كثَتان"، توُب سنة  يػيرى ُب كقتو مثلو ُب فهمو كعلمو، مع فضلو كصدؽ ٢تجتو، كتبنا
كالنشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،  1/307، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 3/388، طبقات الشافعية الكربل، 1/369
1/62. 
2
 مل أقف على ترٚتتو.  

3
 .36 -35اٟتجة ُب علل القراءات السبع، ص  

4
 .21مقدمة اٟتجة للقراء السبعة، كامل مصطفى ا٢تنداكم، ص  
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ليس ىناؾ كبَت فرؽ بُت ما ىو ثابت على غبلؼ النسخة الثانية كبُت ما اختاره  كعلى كلٍّ 
نداكم؛ ٦تا ٬تعل الركوف إىل التسمية الثانية أقرب لثبوهتا، كيبدك أهنا الباحث مصطفى كامل ا٢ت

األنسب للكتاب، كال مربر للعدكؿ عنها إىل غَتىا. مع األخذ بعُت االعتبار احتماؿ كوف التسمية 
باٟتجة من عمل ا١تتأخرين؛ فلعلها جاءت متأخرة عن تأليف الكتاب، يدؿ على ذلك أف أبا علي 

دـ كتابو لعضد الدكلة باسم اٟتجة، كإ٪تا قدمو ّٔذه العبارة: "فإف ىذا كتاب نذكر فيو رٛتو اهلل مل يق
 .1كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد"

ُب كابن خالويو رٛتو اهلل مل يصرح ُب مقدمة كتابو إىل تسمية "اٟتجة"، كإف أشار إىل أف كتابو 
االحتجاج. يقوؿ: "فإٍل تدبرت قراءة األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة 
النقل، كإتقاف اٟتفظ، ا١تأمونُت على تأدية الركاية كاللفظ، فرأيت كبل منهم قد ذىب ُب إعراب ما 

ذاكر ُب كتايب  انفرد بو من حرفو مذىبا من مذاىب العربية ال يدفع... إىل أف قاؿ: كأنا بعوف اهلل
 .2ىذا ما احتج بو أىل صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم"

 الفرع الثاني: توثيقو
بلغ "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" حٌد اإلٚتاع، ْتيث ال يعًتم نسبتو لئلماـ أيب علي الفارسي 

الكتاب ُب اللغة كٖتدث عنها صنَّف ىذا  رٛتو اهلل أدٌل شٌك، فكٌل من ترجم لكتب القراءات أك
 فن القراءات كنسبو إىل اإلماـ أيب اٟتسن.

ىذا النقل ا١تتواتر لنسبة الكتاب جعل اسم الكتاب كمؤلفو مرتبطُت ببعضهما البعض، فإذا 
ذكر اسم اإلماـ أيب علي الفارسي رٛتو اهلل ذكر معو اسم كتاب اٟتجة ، كإذا ذكر اسم كتاب 

  .اٟتجة ذكر معو اسم اإلماـ أيب علي رٛتو اهلل
  كمن أمثلة ذلك:

قاؿ األستاذ أبو علي الفارسي ُب كتاب اٟتجة قوؿ اإلماـ ابن اٞتزرم ُب النشر: " -4
ألف تفاعل كإسقاط العُت كالبلـ فهذا  ُب قوؿ ابن ٣تاىد: ىذا إف كاف يريد با١تدّْ 

 .3"اٟتذؼ غَت مستقيم

ٱ  چ     ُب توجيو قوؿ اهلل تعاىل: 1كبا١تقارنة مع النصّْ الذم معنا ٧تد الكبلـ نفسو

 [.ُٔ]الشعراء:  چڦ  ڦ 
                                                 

1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
، مؤسسة الرسالة    ـ، 1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط–اٟتجة ُب القراءات السبع، ابن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر

61- 62. 
3
 .370/ 1ر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم، النش  
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ص: ] چٱ  ڦ  ڦ  ڦچ  :تعاىل قولو ُب اٟتجة: كأما الفارسي قاؿكقاؿ ُب الربىاف: " -5
 كقولو: )ألمؤلف( كجوابو )كاٟتق(، ٔتنزلة قسم فاألكؿ أقوؿ": كاٟتق فاٟتق [ْٖ

 . 2للقسم..." توكيد أقوؿ( )كاٟتق

 .3النص الذم معنا ُب )كتاب اٟتجة( كيتطابق ىذا ٘تاما مع
 كأبو كشيبة كاألعرج ذكواف كابن عامر كابن نافع كقاؿ اآللوسي ُب تفسَته: "كقرأ -6

 عن اٟتلواٍل كحكى مفتوحة، كتاء ساكنة ياء بعدىا ا٢تاء بكسر (ٛذ  ِْ ) جعفر
  ُب الفارسي  علي أليب تبعان  اٍلالدَّ  ذلك كتعقب ٫تز، وأنَّ  إال كذلك قرأ أنو ىشاـ

 . 4اٟتجة"

(: "كأما ما ركاه اٟتلواٍل ْئذة(؛ إذ يقوؿ ُب خلف )كاٟتديث نفسو ٧تده ُب )اٟتجَّ 
 .5( مهموزا بفتح التاء، فهو يشبو أف يكوف ك٫تا من الراكم..."ْئذ  عن ىشاـ )
 الفرع الثالث: تاريخو

كاف يعترب نفسو مها أبو علي لعضد الدكلة الذم  فات اليت قدَّ ىذا ا١تصنَّف كاحد من ا١تصنَّ 
، كنص مقدمة الكتاب اليت صدرىا باإلجبلؿ كالدعاء تدؿ على 6غبلما ُب النحو أليب علي الفسوم

-كما تقدـ–لعضد الدكلة؛ ألف ىذا ا١تصنَّف صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء  ذلك؛ إذ يقوؿ: "
 بقاء موالنا ا١تلك السيد ؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل7كاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي لو

األجل ا١تنصور، كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة كالسلطاف، كأيٌدىه 
 .8بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت"

                                                                                                                                               
1
 .222/ 3اٟتجة للقراء السبعة،   

2
بَتكت، –الربىاف ُب علـو القرآف، ٤تمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعرفة   

 .45/ 3ىػ، 1391د.ط، 
3
 .337 -336/ 3اٟتجة للقراء السبعة،   

4
بَتكت، د.ط.ت، –كح ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاٍل، ٤تمود اآللوسي أبو الفضل، دار إحياء الًتاث العريب ر   

12 /212. 
5
 .444/ 2اٟتجة للقراء السبعة،   

6
 .80/ 2ككفيات األعياف،  812/ 2معجم األدباء،   

7
ككفيات  249/ 16كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو علي لعضد الدكلة كتايب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء،   

 .51/ 4األعياف، 
8
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   
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؛ كىي السنة اليت 1ىػ367أف أبا علي إ٪تا ألف ىذا الكتاب بعد سنة  ككاضح من ىذا النصّْ 
 ؛ كىي السنة اليت توُب فيها عضد الدكلة.2ىػ372فيها عضد الدكلة بتاج ا١تلة كقبل سنة ليقب 

كقد كاف شائعا ُب عصر أيب علي ٗتصيص العلماء بتآليف للملوؾ كاٟتكاـ، ككانت أكـر 
ة أيضا ٦تا ىدية يقدمها ىؤالء العلماء ما ينتجونو من عصارة قرائحهم كأفكارىم، ككاف كتاب اٟتجَّ 

كأجاز لو أف يركيو عنو؛ إذ جاء ُب معجم األدباء ما نصو:  3بو علي للصاحب بن عبادأىداه أ
"قرأت ٓتط سبلمة بن عياض النحوم ما صورتو: كقفت على نسخة من كتاب اٟتجة أليب علي ُب 
صفر سنة اثنتُت كعشرين كٜتسمائة بالٌرٌم ُب دار كتبها اليت كقفها الصاحب بن عباد رٛتو اهلل، 

ا ٓتط أيب علي ما حكايتو ىذه: أطاؿ اهلل بقاء سيدنا الصاحب اٞتليل، أداـ اهلل عزه كعلى ظهرى
كنصره كتأييده ك٘تكينو. كتاب ُب قراء األمصار الذين بٌينت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن 
موسى ا١تعركؼ بكتاب السبعة، فما تضمن من أثر كقراءة كلغة، فهو عن ا١تشايخ الذين أخذت 

 -أداـ اهلل عزه كنصره كتأييده ك٘تكينو–م، كأسندتو إليهم، فمىت أثر سيدنا الصاحب اٞتليل ذلك عنه
 .4و"حكاية شيء منو عنهم أك عٍت ٢تذه ا١تكاتبة فعل. ككتب اٟتسن بن أٛتد الفارسي ٓتطّْ 

دراسة قرآنية جليلة الشأف، يراد ّٔا توثيق  -كما سيأٌب قريبا–كاالحتجاج للقراءات القرآنية 
 قراءات، كنفي الشبو عنها كدفع الشك ُب سبلمتها.ال

ككتاب اٟتجة إىل جانب كونو مصدرا جليبل من مصادر تراثنا الثر ُب اللغة، كالنحو، كالصرؼ، 
يعد ُب موضوعو طورا  -إىل جانب ذلك–كمسائل ا٠تبلؼ، كالشواىد، كاألصوات كمسائل ا٠تبلؼ 

 السبعة.زكيا من أطوار االحتجاج لقراءات األئمة 
 
 
 

                                                 
1
 .452/ 8الكامل، ابن األثَت،   

2
 -ىػ1371، 1مصر، ط–عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، مطبعة السعادة تاريخ ا٠تلفاء،   

 .409/ 1ـ، 1952 -ىػ1371
3
 أخذ ككرمو. كمكارمو فضائلو ُب العصر كأعجوبة الدىر نادرة كاف العباس،  بن عباد اٟتسن أيب بن إٝتاعيل القاسم ىو: أبو  

 أرضاىا عبارة ٖتضرٍل ليست حقو: ُب اليتيمة كتابو ُب الثعاليب منصور أبو اللغوم. قاؿ فارس بن أٛتد اٟتسُت أيب عن األدب
، كىو اٞتود ُب شأنو كجبللة كاألدب، العلم ُب ٤تلو علوّْ  عن لئلفصاح  كتوُب سنة الوزراء، من بالصاحب لقب من أكؿ كالكـر
 . 169/ 4، كالنجـو الزاىرة، 225/ 3أصبهاف. انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر،  إىل نقل ٍب بالرم ىػ385

4
 .813/ 2معجم األدباء،   
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 المطلب الثاني: موضوع الكتاب ومضامينو

 ًَّ ٍ ْزا انًطهت حذٚثب  ػٍ يٕظٕع انكزبة ٔأفكبسِ اٞعبعٛخ انًزعًُخ ٚزع

 فّٛ، ٔرنك فٙ فشػٍٛ.

 انفرع األول; يىضىع انكتبة

يعترب كتاب "اٟتجة للقراء السبعة" أجٌل آثار اإلماـ أيب علٌي، بل ىي أجٌل الكتب ا١تؤلفة ُب 
االحتجاج للقراءات، كىي ُب بأّا ككتاب سيبويو ُب بابو؛ من حيث اشتما٢تيما على أصوؿ باب 

عٍلًمهما كجيلّْ مادتو، كغزارةي النَّقل عنهما ُب كتب من بعد٫تا، كاعتدادي الناس ٔتذاىب صاحبهما، 
قدرو كحركةي التصنيف اليت قامت على كلٍّ منهما، حىت قيل: اٟتجة كتاب ليس لو نظَت ُب جبلؿ 

 .1كاشتهاًر ذكرو 
يتناكؿ اإلماـ موضوع االحتجاج للقراءات السبعة كتوجيهها، كال ٮتفى أف شرؼ العلم 
بشرؼ موضوعو، كعلم القراءات من أجلّْ العلـو كأشرًفها؛ إذ ييعٌت موضوعي علم القراءات بكلمات 

فحاز بنسبتو إىل القرآف القرآف من حيث كيفيةي أدائها، كمدل اتفاقها كاختبلفها معزٌكة لقائليها، 
يعترب فنِّا جليبلن بو تيعرؼ  -كما سيأٌب–الكرَل أٝتى الشرؼ كأعظم ا١تنزلة. كما أف علم التوجيو 

، كىو أيضا أداة مهمة، كعدة أساسية للمفسر كا١تتصدّْر لئلقراء؛ فا١تفسّْر 2كجزالتها" ظجبللة األلفا
، كالقارئ ٭تتاج إليو ١تعرفة كجوه 3الوجوه على بعض٭تتاج إليو ُب استنباط األحكاـ، كترجيح بعض 
 الوقف كاالبتداء اٞتائزة منها كا١تمتنعة كغَت ذلك.

يذكر فيو كجوه قراءات القراء  -كما ىو كاضح من عنوانو –ككتاب اٟتجة للفارسي 
ُب الذين ثبتت قراءاهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل )السبعة 

القراءات(، فموضوعو إذف تعليل قراءات القراء السبعة كتوجيهها؛ فقد عمد أبو علي إىل حشد 
قراءات السبعة الذين اجتباىم ابن ٣تاىد، كاحتجَّ ٢تا، ككثٌقها، كاستشهد ٟتركفها، كأثبت كجاىتها 

الصوٌب أك كصحتها، ككجَّهها كفق عيار العربية إف على ا١تستول اللغوم ا١تعجمي أك الصرُب أك 

                                                 
1
 .183ىػ، ص1334ذيل ٕتارب األمم،، أبو شجاع، مطبعة شركة التمدُّف الٌصناعيَّة، د.ط،   

2
ـ، 1951السيوطي، دار الندكة، بَتكت، د.ط،  . اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين1/339الربىاف ُب علـو القرآف،   
1/109. 
3
 .227-1/226اإلتقاف ُب علـو القرآف،   
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، كالتمس ٢تا األدلة، كعٌللها علبل خفية -كما سيتضح ُب حينو إف شاء اهلل–الداليل الببلغي 
: القراءات، كاالحتجاجي ٢تا،  بعيدة الغٍور، كاجتلب ٢تا النظائر، حىت جاءت ْتران تزَّاحم فيو العلـو

األصوات، كفقو اللغة، كمعاٍل كاللغةي، كالتفسَتي، كإعراب القرآف، كالنَّحو، كالعركض، كالببلغة، ك 
الشعر، كالفقو كغَتىا. كُب غضوف ذلك تتواىل مسائل العربية اليت أفاض أبو علٌي القوؿ فيها، 

 كأسلمتو من موضوع إىل آخر. 
على  2كأقنع الوزير ابن مقلة 1كمعلـو أف ابن ٣تاىد رٛتو اهلل ىو أكؿ من سبع القراءات

. 3)أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ(: ؛ تيمُّنا بقوؿ النيب تثبيت قراءات السبعة كمنع ما عداىا
 بدراسات شىت تدكر عليو أك تتصل بو. -قبل أيب علي كبعده-فأكحى كتابو ىذا إىل العلماء 

ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو  ىػ616فشرع أبو بكر ٤تمد بن السٌرم ا١تتوَب سنة  - خ
ة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب للقراءات الواردة ُب كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة الفاٖت

 .4أمسك

 .5االنتصار ٟتمزة أكتابػ ى649ار ا١تتوَب سنة كألف أبو طاىر عبد الواحد البزَّ  - د

كتاب السبعة بعللها   ىػ651كألف ٤تمد بن اٟتسن األنصارم ا١تتوَب سنة  - ذ
 .6الكبَت

                                                 
1
إبراز ا١تعاٍل من حرز األماٍل ُب القراءات السبع لئلماـ الشاطيب، عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم أبو شامة ا١تقدسي، ت:   

 .1448/ 2، كشف الظنوف، 05د.ط، د.ت، ص لبناف،-بَتكت–إبراىيم عىطوة عوض، دار الكتب العلمية 
2
 إىل أحوالو كتنقلت فارس، أعماؿ بعض يتوىل أمره أكؿ ُب كاف ا١تشهور، الكاتب مقلة بن اٟتسُت بن علي ٤تمد بن علي ىو:  

أيضا. ابتلي باٟتبس  استوزره الراضي كيل ك١تا عليو، كخلع باهلل القاىر اإلماـ استوزره عليو، ٍب كخلع باهلل ا١تقتدر استوزره اإلماـ أف
 تقطع أيدم كما تقطع دفعتُت الكرَل القرآف ّٔا ككتبت ا٠تلفاء ّٔا خدمت كيقوؿ كيبكي يده على كقطع ٯتناه، ككاف ينوح

ىػ 272سنة  كالدتو كانت أيضا. لسانو بقطع أمر رائق ابن إىل ا١تنتمُت من ككاف بغداد من الًتكي ّتكم قدـ اللصوص، ك١تا
 .117 -113/ 5تعاىل. كفيات األعياف،  اهلل رٛتو ىػ326كتوُب سنة ببغداد، 

3
. كمسلم 1909/ 4، 4706أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب فضائل القرآف، باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، رقم:   

 .1/560، 818ُب صحيحو، باب بياف أف القرآف على سبعة أحرؼ كبياف معناه، رقم: 
4
 .29/ 1للفارسي،  انظر: خطبة اٟتجة  

5
 .48الفهرست، ص  

6
 .50ا١تصدر نفسو، ص  
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: كتاب ىػ663كألف أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن ًمقسم العطار ا١تتوَب سنة   - ر
احتجاج القراءات، كتاب السبعة بعللها الكبَت، كتاب السبعة األكسط ككتاب 

 .1السبعة األصغر

، فيوحي إليو  ىػ693ك٬تيء بعد أيب علي الفارسي تلميذه ابن جٍت ا١تتوَب سنة  - ز
 كتاب اٟتجة باالحتجاج للقراءات الشاذة.

ا١تتوَب  اإلماـ مكي بن أيب طالب القيسي فيجيءٍب توالت بعد ذلك التأليفات  - س
 ، ليؤلف كتابو الكشف عن كجوه القراءات كعللها كحججها.ىػ467سنة 

ز بو كتاب اٟتجة للفارسي ُب خضم حلقة ىذه التآليف الكثَتة ُب  غَت أف الذم يتميَّ 
كوف اإلماـ يغوص فيو إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع أف يتابعو، 

–كال يستطيع أف يصل إىل اٞتوىر ا١تنشود؛ فكثرة االستطرادات كضخامة التعليبلت قد ٖتوؿ 
 بينو كبُت ما يريد. -أحيانا

ال يفهمو إال القلة، كال هتضمو إال فئة خاصة تسلحت  ىنا كاف كتاب اٟتجة كتابان كمن 
 ٔتا تسلح بو أبو علي من عقلية منطقية، تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة.

كيكفينا ُب ىذا ا١تقاـ شهادة تلميذه ابن جٍت؛ كىي شهادة على النفس، كأبو علي من 
 ابن جٍت ٔتثابة الركح من اٞتسد.

ابن جٍت ُب كتاب )احملتسب( ما نصو: "فإف أبا علي رٛتو اهلل عمل كتاب اٟتجة يقوؿ 
 .2ُب القراءات فتجاكز فيو قدر حاجة القراء إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء"

كُب موضع آخر يقوؿ: "كقد كاف شيخنا أبو علي عمل كتاب اٟتجة ُب قراءة السبعة، 
 .3اء، كأجفاىم عنو"عن القرَّ  عي العربية، فضبلن ٦تن يدَّ  فأغمضو كأطالو حىت منع كثَتان 
 الذين ذكرىم ابن ٣تاىد كعمل أبو علٌي على االحتجاج لقراءاهتم كىؤالء القراء السبعة

 ىم:

                                                 
1
 .49، صالسابقا١تصدر   

2
 انظر: مقدمة احملتسب من مطبوعات آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية.  

3
 ا١ترجع نفسو.  
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كخارجة بن  5ككرش 4، كقالوف3، كا١تسييب2ُب ركاية إٝتاعيل بن جعفر 1قراءة نافع ا١تدٍل - ج
 .6مصعب

 .9كالبزّْم 8ُب ركاية قنبل 7قراءة  ابن كثَت - ح

                                                 
1
القراء األعبلـ. أخذ القراءة عن ٚتاعة ىو: أبو عبد الرٛتن نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نعيم الليثي بالوالء، ككنيتو أبو ريكَل. أحد   

من تابعي أىل ا١تدينة. كركل عنو القراءة إٝتاعيل بن جعفر كقالوف ككرش، كخلق كثَت. أقرأ الناس دىران طويبل يزيد عن سبعُت سنة 
 .289 -288/ 2ىػ. غاية النهاية، 169كانتهت إليو رئاسة القراءة با١تدينة. توُب سنة: 

2
جعفر بن أيب كثَت األنصارم موالىم، قرأ على شيبة بن نصاح ٍب على نافع كعيسى بن كرداف، ركل عنو القراءة ىو: إٝتاعيل بن   

، كالدكرم كغَتىم. توُب سنة:  / 1. معرفة القراء: 163/ 1ىػ. غاية النهاية: 180عرضا كٝتاعا الكسائٌي، كالقاسم بن سبلـٌ
107. 

3
مد ا١تسيَّيب ا١تخزكمي ا١تدٌٍل. إماـ قيم ُب قراءة نافع، ضابط ٤تقق فقيو. ألخذ ىو: إسحاؽ بن ٤تمد بن عبد الرٛتن أبو ٤ت  

. معرفة 158 -157/ 1ىػ. غاية النهاية: 206القراءة عنو كلده ٤تمد كخلف بن ىشاـ ك٤تمد بن سعداف كغَتىم. توُب سنة: 
 .143/ 1القراء، 

4
ك٨تويها. يقاؿ إنو ربيب نافع، كىو الذم لقبو "قالوف" كتعٍت ُب الركمية ىو: عيسى بن مينا الزرقي موىل بٍت زىرة، قارئ ا١تدينة   

"جيّْدان" ٞتودتو ُب القراءة. أخذ عنو القراءة عرضان. كعرض على عيسى بن كرداف. ركل القراءة عنو مصعب بن إبراىيم كغَته. توُب 
 .155/ 1. معرفة القراء، 542/ 1. غاية النهاية، 220سنة: 

 5
ىػ. قرأ القرآف 110يد عثماف بن سعيد كرش ا١تصرم ا١تقرئ، كقيل: أبو عمرك، كقيل: أبو القاسم. كلد سنة: ىو: أبو سع  

ىػ. لٌقبو نافع بورش؛ لشدَّة بياضو، كالورش: شيء يصنع من اللنب، كيقاؿ لٌقبو 155كجٌوده على نافع عدَّة ختمات ُب حدكد سنة  
انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالٌديار ا١تصريٌة ُب زمانو، كإليو تنسب ركاية كرش. قرأ عليو  بالورشاف: الطائر ا١تعركؼ، ككاف يعجبو ذلك.

أٛتد بن صاّب اٟتافظ، كداكد بن أيب طيبة، كأبو يعقوب األزرؽ، كغَتىم. كٝتع منو عبد اهلل بن كىب كإسحاؽ بن حجَّاج كغَت٫تا. 
/ 1. غاية النهاية: 296 -295/ 9. سَت أعبلـ النببلء: 155 -153 /1ىػ ٔتصر. انظر: معرفة القرَّاء الكبار: 197توُب سنة: 

446- 447. 
6
 عليو يتابع مل عنهما كثَت شذكذ كلو عمرك أيب ك نافع عن القراءة أخذ السرخسي، الضبعي اٟتجاج أبو مصعب بن خارجةىو:   

غاية  .ىػ168 سنة توُب بديل، بن كمغيث النحوم معاذ كأبو الفضل بن العباس عنو القراءة ركل حركفان، ٛتزة عن أيضان  كركل
 .265/ 1، شذرات الذىب، 243/ 1النهاية، 

7
ىو: عبد اهلل بن كثَت أبو معبد الدارم العطار الفارسي األصل، إماـ أىل مكة ُب القراءة كأحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا   

قراءة عنو إٝتاعيل القسط كا٠تليل بن أٛتد كغَت٫تا. كاف عرضا عن عبد اهلل بن السائب كعرض على ٣تاىد بن جبَت. ركل ال
 .86/ 1. معرفة القراء، 398/ 1ىػ. غاية النهاية، 120فصيحا بليغا. توُب سنة: 

8
ىو: ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي بالوالء، أبو عمر ا١تٌكي ا١تلٌقب بقنبل، شيخ القراء باٟتجاز. أخذ القراءة عرضا عن أٛتد بن   

ىػ. 291النباؿ كخلفو بالقياـ ّٔا ٔتكة. كرل القراءة عن البٌزم. ركل القراءة عنو ابن ٣تاىد كابن شنبوذ كٚتاعة. توُب سنة: بن ٤تمد 
 .230/ 1. معرفة القراء، 147 -146/ 2غاية النهاية، 

. قرأ على أبيو كعلى عبد اهلل ىو: أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل أبو اٟتسن البزم الفارسي األصل، مقرئ مكة كمؤذف ا١تسجد اٟتراـ  9
 -1/109ىػ. غاية النهاية، 250اهلل بن زياد كعكرمة بن سليماف كغَتىم. ركل عنو القراءة قنبل. كقرأ عليو ٚتاعة. توُب سنة: 

 .173/ 1. معرفة القراء، 110
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 .3كىشاـ 2ُب ركاية ابن ذكواف 1كابن عامر - خ

 9ك٭تِت بن آدـ 8من طريػق األعشى 7، كأيب بكر6، كحفص5ُب ركاية ا١تفضل الضيب 4كعاصم - د
 عنو. 9آدـ

 
 
 

                                                 
1
على ا١تغَتة بن  -ُب أصح األقواؿ–ىو: عبد اهلل بن عامر اليحصيب، إليو انتهت مشيخة اإلقراء بالشاـ كأحد القراء السبعة. قرأ   

أيب شهاب ا١تخزكمي. ركل عنو القراءة عرضا أخوه عبد الرٛتن بن عامر، ك ٭تِت بن اٟتارث الزمارم كغَت٫تا. توىل إمامة اٞتامع 
 .82/ 1كمعرفة القراء،  380/ 1ىػ. غاية النهاية، 118بدمشق كائتم بو ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز.توُب سنة: 

2
أبو عمر عبد اهلل بن أٛتد الفهرم الدمشقي، شيخ اإلقراء بالشاـ كإماـ جامع دمشق. أخذ القراءة عن أيوب بن ٘تيم، كقرأ ىو:   

كقرأ على الكسائي، كرل اٟتركؼ ٝتاعا عن إسحاؽ بن ا١تسييب عن نافع. أخذ القراءة عنو ىاركف األخفش كغَته. توُب سنة: 
 .  365/ 1ء، كمعرفة القرا 404/ 1ىػ. غاية النهاية: 245

3
ىو: ىشاـ بن عٌمار أبو الوليد السُّلمي الدمشقي. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن ٘تيم، كعراؾ بن خالد كغَت٫تا. ركل القراءة   

                       ىػ.                   245عنو أبو عيد القاسم، كأٛتد بن يزيد اٟتلواٍل كغَتىم. ارٖتل الناس إليو ُب القراءات كاٟتديث. توُب سنة: 
 .195/ 1كمعرفة القراء،  309 -308/ 2غاية النهاية، 

4
ىو: أبو بكر عاصم بن أيب النجود بن ّٔدلة اٟتناط الكوُب موىل بٍت أسد، أحد القراء السبعة، شيخ اإلقراء بالكوفة. أحسن   

كغَت٫تا. ركل القراءة عنو أباف بن تغلب، كحفص بن  الناس صوتا بالقرآف. أخذ القراءة عن زر بن حبيش كأيب عبد الرٛتن السلمي
سليماف، كشعبة بن عياش، كا١تفضل الضيب كغَتىم. ركل عنو أبو عمرك بن العبلء، كا٠تليل بن أٛتد كٛتزة الزيات. توُب سنة: 

 .88/ 1كمعرفة القراء،  316 -315/ 1ىػ. غاية النهاية، 129
5
وُب إماـ مقرئ ٨توم. أخذ القراءة عن عاصم كاألعمش. ركل القراءة عنو علي بن ىو: ا١تفضل بن ٤تمد أبو ٤تمد الضيب الك  

 .131/ 1ىػ. معرفة القراء، 168ٛتزة الكسائٌي كجبلة بن مالك. توُب سنة: 
6
 ىو: حفص بن سليماف أبو عمر األسدم الكوُب البزار. أخذ القراءة عرضا كتلقينا عن عاصم ككاف ربيبو كابن زكجتو، زار بغداد  

فأقرأ ّٔا، كجاكر ٔتكة فأقرأ ّٔا. ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا عمرك بن الصباح، عبيد بن الصباح كغَت٫تا. توُب سنة:  بغداد
 .140/ 1كمعرفة القراء،  230 -229/ 1ىػ. غاية النهاية، 180

7
ثبلث مرات. عرض عليو أبو ىو: شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر الكوُب اإلماـ ا١تعلم راكم عاصم. عرض القرآف على عاصم   

 -1/134كمعرفة القراء،  260 -259/ 1ىػ. غاية النهاية، 193أبو يوسف يعقوب األعشى ك٭تِت بن آدـ كغَت٫تا. توُب سنة: 
135. 

8
ىو: يعقوب بن ٤تمد بن خليفة أبو يوسف األعشى التميمي الكوُب. أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن عياش. ركل القراءة   

 .159/ 1كمعرفة القراء،  390/ 2ىػ. غاية النهاية، 200اعا ٤تمد بن حبيب الشموٍل كغَته. توُب سنة: عنو عرضا كٝت
9
ىو: ٭تِت بن آدـ بن زكريا الصلحي. ركل القراءة عن أيب بكر بن عياش ٝتاعا ركل القراءة عنو اإلماـ أٛتد بن حنبل، كخلف   

 .166/ 1كمعرفة القراء،  239/ 2لنهاية، ىػ. غاية ا203بن ىشاـ البزار كغَت٫تا. توُب سنة: 
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 عنو. 4عن اليزيدم 3كأيب شعيب السوسيٌ  2ُب ركاية عبد الوارث التنورم 1أبو عمرك -ىػ
 .8يمعن سل 7كأيب ىشاـ 6ُب ركاية خلف 5ٛتزة -ك

                                                 
1
ىو: زبٌاف بن العبلء أبو عمرك التميمي ا١تازٍل البصرم أحد القراء السبعة، كأحد أئمة اللغة كاألدب. ليس ُب القراء السبعة أكثر   

. ركل القراءة عنو شيوخا منو، ٝتع أنسا بن مالك، كقرأ على اٟتسن البصرم كٛتيد األعرج، ك٣تاىد كعاصم كابن كثَت كغَتىم
 263 -262/ 1ىػ. غاية النهاية، 155عرضا كٝتاعا ٭تِت بن ا١تبارؾ اليزيدم، كينس بن حبيب كسيبويو كغَتىم. توُب سنة: 

 .100/ 1كمعرفة القراء، 
2
 سنة كلد زيد، بن ٛتاد بعد البصرة ك٤تدث البصرم، مقرئ كحافظ التنورم العنربم موالىم عبيدة أبو سعيد بن الوارث ىو: عبد  

ىػ. تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، ٤تمد بن عبد 180بالبصرة سنة:  احملـر توُب ُب كا١تدائٍت ا١تثٌت كابن الواقدم كمائة. قاؿ اثنتُت سنة
/ 1. شذرات الذىب، 407/ 1ىػ، 1410، 1اهلل بن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف اٟتمد، دار العاصمة، الرياض، ط

ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، . العرب 293
 .276/ 1ـ، 1948، 2ط
3
ىو: صاّب بن زياد أبو شعيب الرٌقي مقرئ ضابط. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا على اليزيدم. ركل القراءة عنو أبو اٟتارث ٤تمد   

 .193/ 1كمعرفة القراء،  302/ 1ىػ. غاية النهاية، 261سنة: بن أٛتد الرقي كغَته. توُب 
4
ىو: ٭تِت بن ا١تبارؾ بن ا١تغَتة أبو ٤تمد العدكم البصرم، ٨توم مقرئ. أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرك بن العبلء كخلفو بالقياـ   

سوسي كالدكرم كغَت٫تا. توُب سنة: بالقياـ ّٔا، كأخذ عن ٛتزة. ركل القراءة عنو أكالده: ٤تمد كعبد اهلل كإبراىيم كغَتىم، كال
 .151/ 1كمعرفة القراء،  375/ 2ىػ ٔترك. غاية النهاية، 202

5
ىو: ٛتزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن سليماف األعمش كٛتراف بن أعُت ك٤تمد بن أيب   

األعمش ُب الكوفة. قرأ عليو الكسائي كسليم بن عيس كٚتاعة. توُب سنة: ليلى كغَتىم. انتهت إليو اإلمامة ُب القراءة بعد عاصم ك 
 .111/ 1كمعرفة القراء،  236/ 1ىػ. غاية النهاية، 156

6
 .17سقت ترٚتتو، ص   

7
 من اٟتركؼ كٝتع سليم على ا١تشهورين، قرأ العلماء أحد القاضي الكوُب الرفاعي ىشاـ أبو رفاعة العجلي بن يزيد بن ىو: ٤تمد  

 كلو الداٍل عمرك   أبو  عياش، قاؿ بن بكر أيب عن حركفا كضبط كالكسائي األعشى يوسف كأيب آدـ بن ك٭تِت اٞتعفي حسُت من
 كعلي القاضي إسحاؽ بن موسى القراءة عنو ركل   القراءات ُب جامع كتاب كلو أصحابو سائر فيو فارؽ كثَت شذكذ ىؤالء عن
 فضيل كابن زياد بن كا١تطلب غياث بن كحفص عياش بن بكر أيب عن كما ركل ا١تركزم، سعيد بن كأٛتد القطيعى اٟتسن بن

ىػ. معرفة القراء 248 سنة عليها قاضيا ككاف ببغداد شعباف من يـو آخر ُب مات ضعفو. على ٣تمعُت رأيتهم البخارم كطائفة. قاؿ
 .153/ 12كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  224/ 1الكبار، 

ابن عامر بن غالب أبو عيسى كيقاؿ أبو ٤تمد اٟتنفي موالىم  عيسى بن سليمسليم بن   8
الكوُب ا١تقرلء صاحب ٛتزة الزيات كأخص تبلمذتو بو كأحذقهم بالقراءة كأقومهم باٟترؼ 

قرأ عليو خلف بن ىشاـ البزار كخبلد بن خالد ، كىو الذم خلف ٛتزة ُب اإلقراء بالكوفة
كطائفة،  د بن يزيد كالطيب بن إٝتاعيل كعلي بن كيسة ا١تصرمالصَتُب كأبو عمر الدكرم ك٤تم

ٝتع منو أٛتد بن ٛتيد كضرار بن  ،ٝتع اٟتديث من ٛتزة كسفياف الثورمىػ. 130كلد سنة 
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 .5كقتيبة 4، كنصَت3، كأيب اٟتارث2ُب ركاية أيب عيمر الدُّكرم 1الكسائي -ز

 الفرع الثاني: مضامينو
ٯتكن القوؿ أف "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" لئلماـ أيب علي الفارسي رٛتو اهلل قد 

 اشتمل على مقدمة عقبتها الدراسة، ٍب خا٘تة.
 ثبلثة أفكار: -بعد اٟتمدلة كالصبلة-أما ا١تقٌدمة فقد تضمنت   -4

كما –للسلطاف عضد الدكلة؛ ألف ىذا ا١تصنَّف صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء   األولى:
؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل بقاء موالنا ا١تلك 6كاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي لو-تقدـ

                                                                                                                                               

صرد   كقاؿ ٭تِت بن سليماف اٞتعفي حدثنا ٭تِت بن ا١تبارؾ قاؿ كنا نقرأ على ٛتزة ك٨تن 
 188قاؿ كتوُب سنة  .وا كتثبتوا قد جاء  سليمشباب فإذا جاء  سليم   قاؿ لنا ٛتزة ٖتفظ

 كما بعدىا. 138/ 1ىػ. معرفة القراء الكبار، 189كقيل سنة 
1
ىو: علي بن ٛتزة األسدم، أحد القراء السبعة كالذم انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد ٛتزة، أخذ القراءة عن ٛتزة كعليو   

إٝتاعيل بن جعفر كعن ا١تفضل الضيب. أخذ القراءة عنو حفص الدكرٌم كقتيبة كخلف بن اعتماده كعن أيب بكر بن عياش كعن 
 .120/ 1كما بعدىا كمعرفة القراء،  474/ 1ىػ. غاية النهاية: 189ىشاـ كغَتىم. توُب سنة:   

2
 بسائر وم، قرأالنح البغدادم األزدم الدكرم عمر أبو صهباف، بن عدم بن صهباف بن العزيز عبد بن عمر بن حفصىو:   

 بن يعقوب أخيو كعلى عليو، أيضان  كقرأ نافع، عن جعفر بن إٝتاعيل  على قرأ كثَتان. شيئان  ذلك من كٝتع كبالشواذ، السبعة اٟتركؼ
 أٛتد عنو القراءة لنفسو. ركل الكسائي كعلى ٛتزة عن سعداف بن ك٤تمد ٛتزة، عن كسليماف جعفر، أيب عن ٚتاز ابن عن جعفر

 .232 -230/ 1غاية النهاية،  .ىػ246 سنة شواؿ ُب فرج. توُب بن كأٛتد ا١تطوعي، شيخ حرب بن
3
ىو: الليث بن خالد البغدادم. عرض القراءة على الكسائي، كىو من جلة أصحابو. كركل اٟتركؼ عن ٛتزة بن القاسم   

كمعرفة  33/ 2كغَتىم. غاية النهاية، األحوؿ، كعن اليزيدم. ركل عنو القراءة عرضا كٝتاعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء 
 .211/ 1القراء: 

4
ىو: نصَت بن يوسف أبو ا١تنذر الرازم ٍب البغدادم النحوم. أخذ القراءة عرضا عن الكسائي كىو من جلة أصحابو كلو عنو   

. مات ُب حدكد نسخة كأيب ٤تمد اليزيدم. ركل عنو القراءة ٤تمد بن عيسى األصبهاٍل كعلي بن أيب نصر النحوم كغَت٫تا
 .213/ 1كمعرفة القراء،  297/ 2ىػ. غاية النهاية، 240

5
ىو: قتيبة بن مهراف أبو عبد الرٛتن األزاذاٍل قرية من أصبهاف. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن الكسائي كإٝتاعيل بن جعفر.   

. معرفة القراء، 25 -24/ 2ة النهاية، ىػ. غاي200ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا أبو بشر يونس بن حبيب كغَته. توُب بعد 
1/212. 

6
. كفيات 249/ 16كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو علي لعضد الدكلة كتايب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء،   

 .51/ 4األعياف، 
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كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة كالسلطاف، كأيٌدىه السيد األجل ا١تنصور، 
 .1بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت "

فقد أكضح فيها ا١تصنّْف موضوع كتابو، كا١تتمثل ُب ذكر أكجو االحتجاج والفكرة الثانية: 
كتعليل القراءات ا١تختلفة للقراء السبعة ُب ٥تتلف األمصار الذين أثبتهم أبو بكر بن ٣تاىد ُب 

كىذا األمر ُب غاية األ٫تية يصٌدر بو أىل "سبعتو"، كل ذلك على الصحيح الذم ثبتت ركايتو عنو، 
هم ك٭ترصوف عليو؛ ذلك أف مدار أخذ القراءة على ا١تشافهة، كالعرض على الشيوخ، القراءات كتب

؛ األمر الذم كالسماع منهم، كال ٮتفى أف أىمَّ أركاف القراءة الصحيحة صحة السند إىل النيب 
جعل اإلماـ أبا علي رٛتو اهلل حريصا ُب ىذا الفن على ذكره كغَته من القراء؛ فيقوؿ: "فإف ىذا  

نذكر فيو كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن كناب 
العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل ا١تًتجم ٔتعرفة قراءات أىل األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، بعد أف نقدـ 

 .2ذكر كل حرؼ من ذلك على حسب ما ركاه، كأخذنا عنو"
لسرم ا١تعركؼ بابن السَّرَّاج عمل أيب بكر ٤تمد بن ا فقد أشار إىل أما الفكرة الثالثة:

١تا شرع ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو للقراءات الواردة ُب  ( قبلو، إذ سبقو إىل ىذا العمل ىػ616ت)
كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة الفاٖتة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب أمسك، كأما عمل أيب علي فهو 

،  كالذم يقرأ كتاب اٟتجة ٬تد أبا علي 3ف اإلسناد من الديناإلفادة منو مع اإلسناد إليو؛ أل
يستشهد بو كثَتا، كُب كل مرة يذكر: قاؿ أبو بكر بن ٤تمد بن السرم. يدؿ على ىذه الفكرة قوؿ 
أيب علي رٛتو اهلل: "كقد كاف أبو بكر بن ٤تمد بن السرم شرع ُب تفسَت صدر من ذلك ُب كتاب  

نو تبييض ما ُب سورة البقرة من كجوه االختبلؼ عنهم، كأنا أسند إليو ما كاف ابتدأ بإمبلئو، كارتفع م
فسر من ذلك ُب كتايب ىذا، كإىل اهلل أرغب ُب تيسَت ما قصدتو، كا١تعونة عليو، كىو حسبنا كنعم 

 .4الوكيل"

                                                 
1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
 طبة اٟتجة.خ  

3
ا١تبارؾ ا١تشهورة: " اإلسناد من الدين، كلوال اإلسناد لقاؿ من شاء ما شاء". انظر: التعديل كالتجريح،  من قولة عبد اهلل بن  

/ 1ـ، 1986 -ىػ1406، 1الرياض، ط–سليماف بن خالف، أبو الوليد الباجي، ت: أبو لبابة حسُت، دار اللواء للنشر كالتوزيع 
، الرياض،  1فاظ، ٤تمد بن طاىر بن القيسراٍل، ت: ٛتدم عبد آّيد إٝتاعيل السلفي، دار الصميعي، طكتذكرة اٟت 291

 .1054/ 3ىػ، 1415
4
 .29/ 1انظر: خطبة اٟتجة للفارسي،   
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كبعد تلك ا١تقٌدمة ا١توجزة شرع ا١تصنف رٛتو اهلل مباشرة ُب موضوع الدراسة،  -5
؛ كذلك ُب أربعة أجزاء، بدأ فيها بسورة الفاٖتة كانتهى إىل سورة 1رش اٟتركؼكا١تتمثل ُب عرض ف

 الناس. 
 ]عٕسح انجقشح[.من أكاخر  [346]اٜٚخ: إىل  ]عٕسح انفبرحخ[ ففي اٞتزء األكؿ بدأ بػ

 ُب اٞتزء الثاٍل.]عٕسح ٕٚعف[ إىل آخر  ]عٕسح آل ػًشاٌ[كمن أكؿ 
]عٕسح من  [67]اٜٚخ:  إىل]عٕسح انشػذ[ كأما اٞتزء الثالث فعرض فيو أحرؼ ا٠تبلؼ ُب 

 انطٕس[.
  ]عٕسح انُبط[.إىل آخر  ]عٕسح انُجى[كختم كتابو ُب اٞتزء الرابع من  
كبعد الرحلة الطويلة كالدراسة العميقة اليت خاضها أبو علي ُب "اٟتجة"، اكتفى أبو  -6

 .2"كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلواتو على نبيّْو ٤تمد كعلى أىلو كسبلمو"علي ٓتتاـ كتابو بقولو: 

 

 المطلب الثالث: أىمية الكتاب ومنزلتو
ال ٗتفى قيمة كتاب "اٟتجة" بُت سلسلة ا١تصنفات العظيمة ُب علم القراءات عموما، كُب فن 

كبَتان ُب ٣تاؿ القراءات توجيو القراءات كتعليلها خصوصا؛ ذلك أف ظهور ىذا الكتاب ييعدُّ فتحان  
كفن االحتجاج ٢تا. فمؤلّْفو شخصية من أبرز الشخصيات ُب علم القراءات أداءن كتدريسان كأستاذيٌةن 
كتأليفان، كمؤلَّفو "اٟتجة" طبقت شهرتو اآلفاؽ كانتفع بو القرٌاء كالنحويوف كا١تؤٌلفوف؛ ١تا يتمٌيز بو من 

 لى مظاىرىا ُب:سبلمة ُب ا١تنهج كاستيعاب لؤلحكاـ. كتتج

كونو من أكائل ا١تصنفات اليت شرحت كتاب "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك من شأنو أف   أوال:
يسبغ عليو ثوب ا١تهابة كالتقدير؛ إذ من ا١تعلـو الذم ال ٮتفى أف ابن ٣تاىد كاف صاحب الفضل 

 نسبة.كالسبق ُب انتخابو لقراء األمصار كتسبيع قراءاهتم، فحاز كتاب "اٟتجة" شرؼ ال

                                                 
1
من السور  القراء يسٌموف ما قٌل دكره ُب القرآف من حركؼ القراءات ا١تختلف فيها "فرشان"؛ ألهنا ١تا كانت مذكورة ُب أماكنها  

فهي كا١تفركش ٓتبلؼ األصوؿ؛ ألف األصل الواحد منها ينطوم على اٞتميع. كٝتى بعضهم الفرش فركعان مقابلة =لؤلصوؿ. سراج 
 .184القارئ ا١تبتدئ كتذكار ا١تقرئ ا١تنتهي، علٌي بن عثماف بن اٟتسن القاصح البغدادم، دار الفكر، بَتكت، د.ط.ت، ص

2
 .161/ 4اٟتجة،   
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إف الثركة العلمية الزاخرة بألواف ا١تعارؼ ا١تختلفة، من علـو العربية كعلـو القرآف  ثانيا:
كالقراءات كغَتىا ُب الكتاب لىتدؿُّ على قمَّة النضج العلمي ١تؤلّْفو كعصره، كما تدؿ على الشخصية 

 العلمية ا١توسوعية الفذة اليت اتسم ّٔا.  

إف أبرز ما ٯتيز كتاب "اٟتجة" أنو عرض لتوجيو القراءات السبع بالتفصيل، فهو  ثالثا:
يغوص ُب اإلعراب كالتعليل كتوضيح ا١تعٌت ا١تًتتّْب على القراءة، كال يدع حرؼ ا٠تبلؼ إال بعد أف 

–يسوؽ لو من الشواىد كاألدلة الكثَتة ما ٬تليو كيرفع اللَّبس عنو، كإف أدَّت كثرة االستطرادات 
 إىل إغماضو ك٣تافاتو، فإف الدرر الغزيرة اليت يظفر ّٔا من يصرب عليو كثَتة كنفيسة. -أحيانا

كما يتميز الكتاب باستخداـ القياس؛ فهو يعج بالكثَت من التعليبلت كالقياسات   رابعاً:
 بَتا،ك ؛ فقد كاف شيخا1ا١تنطقية، كلعل أبا علي درس ا١تنطق كالتقى ببغداد ميىتَّ بن يونس اٟتكيم

 ا١تئوف يـو كل حلقتو ُب ك٬تتمع كافية كشهرة عظيم صيت ذاؾ إذ كلو ا١تنطق، فن عليو الناس يقرأ
. كال شك 2شرحو تبلمذتو على كٯتلي ا١تنطق ُب أرسطاطاليس كتاب يقرأ كىو با١تنطق ا١تشتغلُت من

مؤلَّفو ُب مصاؼّْ أف استخداـ القياس كالعلل ٬تعل صاحبو يتمتع بشخصية منطقية متزنة، كٕتعل 
 الكتب.

فقدَّركه حق إضافة إىل ما سبق، فقد حظي كتاب "اٟتجة" بإجازة العلماء لو؛  خامساً:
، زيادة على ذلك ما جاء 3قدره، كأثنوا عليو كشيغلوا بو يتدارسونو كٮتتصركنو كالسيما أىل األندلس

عة ُب أجناس العلـو ا١تتفرقة، فمنها  ُب ذيل ٕتارب األمم: "صينّْف ُب أياـ عصر الدكلة ا١تصنفات الرائ
. كذكر 4كتاب اٟتجة ُب القراءات السبع، كىو كتاب ليس لو نظَت ُب جبللة قدر كاشتهار ذكر"

الدكتور شليب أنو قد جاء ُب صحيفة األىراـ: "ألقى الدكتور بشر فارس ُب قاعة آّمع العلمي 
ألفو أبو علي الفارسي من أئمة العربية ا١تصرم ٤تاضرة ضمنها نصا عربيا قدٯتا ُب كتاب ٥تطوط 

كا١تسلمُت ُب القرف الرابع ا٢تجرم، خصصو لبحث مسألة التصوير ُب اإلسبلـ، مصرحا بأنو جائز 
بإٚتاع ال يقًتح فيو اعًتاض اآلحاد، كاٟتظر فيو مقصور على تصوير اهلل عز كجل تصوير األجساـ، 

، كقد طلب كثَت من األدباء ا١تستمعُت طبع ىذه فأما غَت ذلك من التصاكير لؤلحياء فليس ٤تظورا
                                                 

1
 .16ت ترٚتتو، صتقدم  

2
 .153/ 5كفيات األعياف،   

3
 من ىذا البحث. 29انظر: ص  

4
ذيل ٕتارب األمم، نقبل عن: أيب علي الفارسي، حياتو كمكانتو بُت أئمة التفسَت كالعربية كآثاره ُب القراءات كالنحو، عبد الفتاح   

 .252ـ، ص1989، 3إٝتاعيل شليب، دار ا١تطبوعات اٟتديثة، السعودية، ط
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احملاضرة إذاعة لذلك النص الفريد ا١تفيد، كتعزيزا للنهضة الفنية ُب الشرؽ اٟتديث، فوعدكا بإجابة 
. كقد علق الدكتور شليب على ىذا النص قائبل: "كقد يكوف الباعث على ذلك، توجيو 1طلبهم"

 .2بلؼ ُب جواز التصوير"الناس إىل نص من نصوص أيب علي ْتسم ا٠ت

اعتٌت ابن اٞتزرٌم رٛتو اهلل ّٔذا الكتاب فجعلو أصبلن من أصوؿ كتابو العظيم  سادساً:
"النشر ُب القراءات العشر"، يعزك إليو من حُت آلخر. كما تأثر بو ابن جٍت، كأكحى إليو كتابو 
 "اٟتجة" بتصنيف "احملتسب"؛ فنقل عنو كركل ٦تا أنشده إياه من شواىد، كما أخذه عنو من أصوؿ.

 
 
 
 
 
 
 لمطلب األول: مقـارنة كتاب الحجة بكتاب السبعة البن مجاىدا

ال ٮتفى أف كتايب "السبعة" البن ٣تاىد ك "اٟتجة" أليب علي ٥تتلفاف ُب موضوع الدراسة، 
على –كال تتأتى ا١تقارنة بُت كتابُت ٥تتلفُت ُب ا١توضوع. غَت أف العبلقة الوطيدة بينهما تفرض 

عامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي مادتو العلمية كشرحو لكتاب اإلشارة إىل ا١تبلمح ال -األقل
 "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك بعد التعريف با١تصنّْف. 

 الفرع األكؿ: التعريف ٔتؤلّْف كتاب السبعة
شيخ العصر أبو بكر البغدادٌم  1ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس؛ ابن ٣تاىد

غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو بالقراءات  العطشٌي ا١تقرلء، كاف كاحد عصره
كعلـو القرآف حسىنى األدب رقيق ا٠تلق كثَت ا١تداعبة ثاقب الفطنة جوادا، آخر من انتهت إليو الرياسة 

 ٔتدينة السبلـ ُب عصره. كمولده سنة ٜتس كأربعُت كمائتُت. 

                                                 
1
 .354 -353ا١ترجع السابق، ص  

2
 .254ا١ترجع نفسو، ص  

1
كما بعدىا،  5/144، كتاريخ بغداد، 272 -1/269، كمعرفة القراء الكبار، 130-128/ 1انظر ترٚتتو: غاية النهاية،   

 .1/47كما بعدىا كالفهرست، البن الندَل،  3/57كطبقات الشافعية الكربل، 
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، كما أكٌب على طلب العلـو اللغوية أيب الزعراء بن عبدكس كقنبل ا١تكيٌ  قرأ القرآف على
كالشرعية منذ نعومة أظفاره، كأقبل على أساتذة النحو الكوفيُت يأخذ ما عندىم. كُب كتابو "السبعة" 
بعض اصطبلحات النحو الكوُب. كما أنو مل يأؿ جهدا ُب طلب اٟتديث النبوم كمعرفة اآلثار، 

كتفسَته كمعانيو كإعرابو كركايات حركفو كطرقها، كقد كأكٌب إكبابان منقطع النظَت على قراءات القرآف 
ٝتع القراءات من طائفة كبَتة مذكورين ُب صدر كتابو، أسعفو ُب ذلك حافظة كاعية ال يرتسم فيها 
فىر فيها حفران، كما ساعده ذكاء كقٌاد كمعرفة كاعية بالركاة كالقرٌاء على مٌر  شيء إال يثبت ككأ٪تا ٭تي

 إىل زمانو. اهلل األياـ من زمن رسوؿ 
كتصدَّر لئلقراء كازدحم عليو أىل األداء كرجل إليو من األقطار كبعيد صيتيو، كظلَّ قبل كفاتو 

صى تتحلَّق من حولو، كتأخذ عن لفظو كتاب اهلل.  بنحو أربعُت عاما كخبلئقي ال تكاد ٖتي
بكَّار بن أٛتد : أبو طاىر عبد الواحد بن أيب ىاشم كصاّب بن إدريس كأبو عيسى قرأ عليو

 كأبو بكر الشذائٌي كأبو الفرج الشنبوذٌم كأبو اٟتسُت عبيد اهلل كغَتىم كثَت.
قاؿ أبو عمرك الداٍلّْ: "فاؽ ابن ٣تاىد ُب عصره سائر نظائره من أىل صناعتو مع اتساع 
علمو كبراعة فهمو كصدؽ ٢تجتو كظهور نسكو تصدر لئلقراء ُب حياة ٤تمد بن ٭تِت الكسائيّْ 

كقاؿ عبد الواحد بن أيب ىشاـ: "سأؿ رجل ابن ٣تاىد مل ال ٮتتار الشيخ لنفسو حرفا  غَت"،الص
٭تمل عنو فقاؿ ٨تن أحوج إىل أف نعمل أنفسنا ُب حفظ ما مضى عليو أئمتنا أحوج منا إىل اختيار 

 حرؼ يقرأ بو من بعدنا".
من شعباف سنة أربع ُب ٤تبسو بدار السلطات يـو األربعاء لليلة بقيت  وتوفي رحمو اهلل

كعشرين كثبلٙتائة، كدفن ُب تربة ُب حرَل داره بسوؽ العطش ثاٍل يـو موتو، بعد أف كاف الوزير أبو 
 علٌي بن مقلة ضربو أسواطان، فدعا عليو بقطع اليد فاتفق أف قطعت يده، كىذا من عجيب االتفاؽ.

ت الكبَت"، كتاب كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب "القراءا  روى اإلماـ قراءات
"القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تاءات"، كتاب "قراءة أيب عمرك"، كتاب "قراءة ابن  
كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"، كتاب "قراءة ٛتزة"، كتاب "قراءة الكسائي"،  

 ".   كتاب "قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب 
قاؿ: "من قرأ ألىب عمرك ك٘تذىب للشافعي كإتر ُب البٌز كركل شعر  ومن كالمو وفوائده  

 ابن ا١تعتز فقد كمل ظرفو".
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 الفرع الثاٍل: التعريف بكتاب السبعة
كتاب "السبعة ُب القراءات" لئلماـ أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد التميمي 

ين كثبلٙتائة للهجرة، كبو اشتهر اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل، كىو البغدادم، ا١تتوَب سنة أربعة كعشر 
 أكؿ كأصٌح كتاب ييصنَّف ُب القراءات السبعة.

 -منقحة–كقد طيبع كتاب السبعة ُب كتاب بتحقيق الدكتور: شوقي ضيف ُب طبعتو الثانية 
عة الوحيدة اليت ، كىي الطبىػ1400ُب أكؿ شواؿ عاـ  -كورنيش النيل بالقاىرة–عن دار ا١تعارؼ 

 صفحة. 759كقفت عليها كاعتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب حوايل 
 كقد قسَّم احملقق دراستو إىل قسمُت:

كتناكؿ فيو دراسة موجزة ٟتياة ا١تصنف اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل ٍب تناكؿ  قسم دراسي: -أ
 دراسة كتابو السبعة كأ٫تيتو كمنهجو فيو.

مد الباحث فيو على النسخة األصلية الًتكية احملفوظة ٔتكتبة اعت قسم للتحقيق: -ب
 -مصورة عن األصلية–. ككاف يقابلها بالنسخة التونسية 69الفاتح، كقف إبراىيم ُب إستانبوؿ برقم:

، ككذا بالنسخة العتيقة ا١تتضىمَّنة ُب كتاب "اٟتجة" أليب علي الفارسي؛ معتمدا ُب ذلك على اٞتزء 
كتاب "اٟتجة"، كعلى مصورة مكتبة جامعة القاىرة حىت سورة الزخرؼ، كعلى   األكؿ ا١تطبوع من

 مصورة دار الكتب ا١تصرية ا١تأخوذة عن نسخة مكتبة بلدية اإلسكندرية حىت هناية الكتاب.
 الفرع الثالث: المالمح العامة لمنهج كتاب "السبعة"

العلمية كشرحو لكتاب تظهر ا١تبلمح العامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي مادتو 
 "السبعة" البن ٣تاىد كمنهجو فيو ُب اآلٌب:

: لقد قدَّـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل نبذة ٥تتصرة عن اختبلؼ القراءات، مصدّْران المقدمة - ح
ذلك ٔتقدمة يبُت فيها موضوع الكتاب كعملو فيو، قائبل: "اختلف الناس ُب القراءة،  

االختبلؼ عن الصحابة كالتابعُت توسعة كما اختلفوا ُب األحكاـ، كركيت اآلثار ب
كرٛتة للمسلمُت، كبعض ذلك قريب من بعض. كٛتلة القرآف متفاضلوف ُب ٛتلو، 
كلنقلة اٟتركؼ منازؿ ُب نقل حركفو، كأنا ذاكر مناز٢تم، كداؿ على األئمة منهم، 
ك٥ترب عن القراءة اليت عليها الناس باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، كشارح مذاىب أىل 

 .1قراءة كمبُت اختبلفهم كاتفاقهم إف شاء اهلل، كإياه أسأؿ التوفيق ٔتنّْو"ال
ٍب بُت صفات القارئ الثقة كما ينبغي أف يتحلى بو من يتصدر لئلقراء، مشَتان إىل  - خ

                                                 
 .45السبعة ُب القراءات، ص 1
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توقيفية القراءة كعدـ توفيقيتها؛ إذ القراءة سنة متبعة ال يسوغ فيها االجتهاد 
 كاالبتداع.

 ة القراء وذكر األسانيد والطرؽ:من حيث التعريُف باألئمّ  - د
كما اىتم ابن ٣تاىد بذكر أئمة القراء كأنسأّم كأساتذهتم كتبلميذىم؛ فكاف قبل 

، كيقف ملٌيان عند أساتذتو كأىم تبلمذتو، 1ذكر الركاة عن القراء يذكر نسب ا١تقرئ
يها. ذاكرا أسانيدىم كطرقهم للركاية، مرتبا إياىم على حسب األمصار اليت أقرؤكا ف

، حيث صرٌح ابن ٣تاىد بذلك فكاف البدء بقراءة "نافع"؛ تربُّكا ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 قائبل: "فأٌكؿ من أبتدئ بذكره من أئمة األمصار من قاـ بالقراءة ٔتدينة رسوؿ اهلل 

كمعدف األكابر من  كإ٪تا بدأت بذكر أىل ا١تدينة؛ ألهنا ميهاجىر رسوؿ اهلل 
ـى الذم قاـ بالقراءة  -نافع–اآلخر من أمره. فكاف  صحابتو، كّٔا حيفظ عنو اإلما

 .2بعد التابعُت" ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 من حيث منهجيُة تقسيم الكتاب إلى أصوؿ وفرش: - ذ

 ٍب ركز اٟتديث عن ا٠تبلؼ بُت القراء؛ كذلك ُب قسمُت رئيسُت:
   قسم األصوؿ: -

. أك ىي: اٟتكم 3ع القرآفتعرؼ األصوؿ بأهنا: انسحاب حكم اٟترؼ الواحد على ٚتي
الكلي اٞتارم ُب كٌل ما ٖتقق فيو شرط ذلك اٟتكم كا١تٌد كالقصر كاإلظهار كاإلدغاـ كالفتح كاإلمالة 

 ك٨تو ذلك.
 ٚ ْؤِيٍكمعٌت ذلك أف القارئ يقرأ الكلمة بطريقة معينة مطٌردة ُب القرآف، ٨تو كلمة: 

ٌ  كتصريفاهتا، مثل:  ٌ    ٔٚ ْؤِيُٕ  ْؤِيُٕ  إذا كاف من –فالقارئ يبدؿ ٫تز ىذه الكلمات  ي 
 ُب القرآف كٌلو. -مذىبو اإلبداؿ

أك: ىو القسم الذم يشمل اٟتركؼ ا١تختلف فيها بُت القراء، كاليت تطَّرًد ٖتت قاعدة معينة، 
 كٯتكن إجراء القياس عليها، كاإلدغاـ كاإلمالة كا١تد كغَت ذلك ٦تا ىو معهود عند األئمة القراء.

                                                 
ناؾ فرؽ بُت مصطلح )ا١تقرئ( ك )القارئ(؛ أما ا١تقرئ: فهو: مىن عًلم القراءات أداءن كركاىا مشافهة، كأما القارئ: فهو ا١تتلٌقي ى 1

للقراءة، كىو إٌما مبتدئ أك متوٌسط أك منتو. فا١تبتدئ من أفرد إىل ثبلث ركايات، كا١تتوسط من أفرد إىل أربع أك ٜتس، كا١تنتهي من 
ءات أكثرىا كأشهرىا. إٖتاؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربع عشر، أٛتد بن ٤تمد البنا الدمياطي، تصحيح عرؼ من القرا

 .5كتعليق: علي ٤تمد الٌضباع، مكتبة كمطبعة ا١تشهد اٟتسيٍت، القاىرة، د.ط.ت، ص
 .53ا١تصدر السابق، ص 2
 .257العاـ ٞتماعة القراء، القاىرة. د.ط.ت، صكنز ا١تعاٍل، ٤تمد بن أٛتد ا١توصلي ا١تعركؼ بػ شيعلة، االٖتاد  3
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  الفرش: قسم -
كيقصد بو كما سبق أيضان: اٟتكم ا١تنفرد غَت ا١تطٌرد، كىو ما يذكر ُب السور من كيفية قراءة  
تلف فيها بُت القراء، مع عٍزك كل قراءة إىل صاحبها، كٝتاه بعضهم بالفركع مقابلة  كل كلمة قرآنية ٮتي

 لؤلصوؿ.
َل، كال ٯتكن إجراء القياس فهذا القسم إذف يشمل اٟتركؼ اليت يقٌل دكرىا ُب القرآف الكر 

 عليها.
كىذه ا١تنهجية قد سار عليها معظم من ألَّف ُب القراءات منذ عصر األئمة األكائل إىل يـو 

 .1الناس ىذا
كقد علق ٤تقق "السبعة" على ىذا العمل قائبل: "كأهنم يقسموف مباحث القراءات قسمُت: 

اإلدغاـ، كتسهيل ا٢تمز كاإلمالة تندرج ُب  قسما ُب أصو٢تا الكلية، كقسما ُب مفرداهتا، فقواعد
الكليات، كبقية الكتاب تندرج ّتميع جزئياهتا ُب الفرش كدقائقو القرآنية النَتة، كقراءاتو ا١تختلفة اليت 

 .2لقنها أئمة القراء السبعة"
 من حيث توجيُو القراءات: - ر

كتعليلها إال ما ذكره ُب من توجيو القراءات  -كلٌيان –يبلحظ أفَّ كتاب ابن ٣تاىد يكاد ٮتلو 
سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: 

ككرىت أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن  -انفبرحخيعٍت –استطلت ذكر العلل بعد ىذه السورة 
 .3ذلك"

الكتاب كأف يعمل على توجيو ما كلعلَّ ىذا الفراغ حفَّزى أبا علي رٛتو اهلل ألف ينربم لشرح 
فيو من قراءات قراء األمصار الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كيتأكَّد ىذا العمل بعد أف ٛتَّسو شيخو أبو 

 بكر ٤تمد بن السرٌم، ١تا شرع ُب تفسَته لكنو أمسك كمل يكملو.
 
 
 

                                                 
مثبل: التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، ت: عبد الفتاح ْتَتل إبراىيم، مطبعة الزىراء لئلعبلـ العريب  انظر 1
 .155/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 73، التيسَت ُب القراءات السبع، ص309/ 2ـ، 1990 -ىػ1410، 1القاىرة، ط–
 .38السبعة ُب القراءات، ص 2
 .112ا١تصدر نفسو، ص 3
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 مقـارنة كتاب الحجة بكتاب "الحجة" البن خالويوالمطلب الثاني:  
ا ا١تطلب أبا عبد اهلل اٟتسُت بن خالويو أحدى زمبلء كمنافسي أيب علٌي، كمؤلَّفىو يتناكؿ ىذ

"اٟتجَّة ُب القراءات السبع" كأكجو ا١تقارنة بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. 
 كذلك ُب ثبلثة فركع.

 الفرع األوؿ: التعريف بأبي عبد اهلل ابن خالويو
 دخل كلكنو ٫تذاف، من أصلو اللغوم النحوم خالويو بن أٛتد بن اٟتسُت اهلل عبد أبو ىو

 ياء كبعدىا أيضا مفتوحة ككاك مفتوحة، الـ األلف كبعد ا١توحَّدة، ا٠تاء بفتح بغداد، كخىالىوىٍيو
 ساكنة. ىاء ٍب ساكنة ٖتتها من مثناة
 كابن 1الزاىد عمر كأيب ا١تقرلء ٣تاىد كابن األنبارم ابن بكر أيب مثل ّٔا، العلماء ًجلَّة أدرؾ
 الدىر أفراد أحد ّٔا كصار ان حلب كاستوطن الشاـ إىل السَتاُب. انتقل سعيد أيب على كقرأ دريد،

 كيدرسوف يكرمونو ٛتداف كآؿ اآلفاؽ من الرحلة إليو ككانت األدب، أقساـ من قسم كل ُب
 بُت مثلت فلما ٛتداف، بن الدكلة سيف على يوما "دخلت القائل: كىو منو، كيقتبسوف عليو
 أسرار على بلعوكاطّْ  األدب بأىداب اعتبلقو بذلك فتبينت اجلس، يقل كمل يل: اقعد قاؿ يديو

 اقعد للقائم يقاؿ أف األدب أىل عند ا١تختار ألفَّ  ،ىذا خالويو  ابن قاؿ كإ٪تا العرب"، كبلـ
 يدؿ كىو ليس"، "كتاب ٝتاه األدب ُب كبَت كتاب خالويو كالبن اجلس، اجدالسَّ  أك ائمكللنَّ 
 كذا العرب كبلـ ُب ليس أنو على آخره إىل لوأكَّ  من الكتاب مبٌت فإفَّ  ،عظيم بلعاطّْ  على

 كعشرين ٜتسة إىل ينقسم اآلؿ أف أكلو ُب كذكر "اآلؿ"، ٝتاه لطيف كتاب كلو كذا، كليس
 ك"كتاب النحو"، ُب اٞتمل ك"كتاب االشتقاؽ"، "كتاب فيو، كلو أقصر كما قسما

                                                 
 ،غبلـ ثعلبا١تعركؼ ب ،الزاىدا١تطرز اإلماـ العبلمة اللغوم احملدث أبو عمر ٤تمد بن عبد الواحد بن أيب ىاشم البغدادم  ىو: 1

حدث عنو أبو  ،كغَتىمك٤تمد بن يونس الكدٯتي  ،كأٛتد بن عبيد اهلل النرسي ،ٝتع من موسى بن سهل الوشاء ىػ.361كلد سنة 
كالقاضي ٤تمد بن أٛتد ابن احملاملي كخلق   ،كالقاضي أبو القاسم ابن ا١تنذر ،كأبو عبد اهلل اٟتاكم ه،كابن مند ،اٟتسن بن رزقويو

ككتاب يـو  ،ككتاب الساعات ،ككتاب ا١توضح ،كتاب الياقوتة  :كلو "فائت الفصيح"لى الفصيح لثعلب كراسا ٝتاه استدرؾ ع. كثَت
ىػ. 345كغَتىا. مات ُب ذم القعدة سنة: ككتاب تفسَت أٝتاء الشعراء  ،ككتاب البيوع ،الشورل ككتاب، ككتاب ا١تستحسن،كليلة

 كما بعدىا. 329/ 4األعياف،  كما بعدىا، كفيات 508/ 15سَت أعبلـ النببلء، 
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 كا١تمدكد"، ك"كتاب ا١تقصور العزيز"، الكتاب من سورة ثبلثُت إعراب القراءات"، ك"كتاب
 ك"كتاب دريد"، البن ا١تقصورة شرح ك"كتاب األلفات"، ك"كتاب كا١تؤنث"، ا١تذكر ك"كتاب

 نواس" أيب شعر ك"شرح القراءات"، ُب البديع ك"حواشي الكرَل"، القرآف ُب األسد"، ك"البديع
 كلو ،2الدكلة سيف عند كمباحث ٣تالس 1ا١تتنيب الطيب أيب مع خالويو  كالبن  ذلك. كغَت
  من ذلك: حسن. شعر

 آّالس صدرتو فيمن خَت فبل       سيد آّالس صدر يكن مل إذا 
 فارس أنك أجل من لو فقلت      راجبل  رأيتك يل ما قائل كمك 

 . 3تعاىل اهلل رٛتو ْتلب ةكثبلٙتائ سبعُت سنة ُب خالويو ابن كفاة ككانت

 الفرع الثاني: التعريف بكتاب الحجة في القراءات السبع
 أوال: وصف كتاب الحجة

كتاب "اٟتجة ُب القراءات السبع" لئلماـ أيب عبد اهلل اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو ا٢تمذاٍل 
الصفحة األكىل منو: "كتاب البغدادم، ا١تتوَب سنة اثنتُت كسبعُت كثبلٙتائة للهجرة. جاء ُب 

اٟتجة ُب قراءات األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة النقل، كإتقاف 
بن  4اٟتفظ، ا١تأمونُت ُب الركاية للعبلمة احملقق إماـ النحو كاللغة أيب عبد اهلل اٟتسُت بن خالد

ب اإلماـ كأصحّْها عنو، بٍيد أنو مل . من أجلّْ كت5خالويو رٛتو اهلل، كحباه من ا٠تَت ما يتواىل"

                                                 
 .09سبقت ترٚتتو، ص 1
كابن خالويو ليلة   كيتناظركف كل ليلة فوقع بُت ا١تتنيب ،كاف العلماء ٭تضركف ٣تلس سيف الدكلةكمن نوادر تلك آّالس أنو مرة   2

 .2/14رات الذىب، . انظر: شذكبلـ فوثب ابن خالويو على ا١تتنيب فضرب كجهو ٔتفتاح فشجو فخرج كدمو يسيل على كجهو
. ذيل تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد الكتاٍل، ت: عبد اهلل أٛتد 179 -178/ 2كفيات األعياف،  3

 . 73 -72/ 2كشذرات الذىب،  106/ 1ىػ، 1409، 1الرياض، ط–سليماف اٟتمد، دار العاصمة 

تبو ا١تطبوعة كالطارقية كإعراب ثبلثُت سورة، ك٥تتصر ُب شواذ القرآف، ككتاب أغلب الًتاجم اليت كقفت عليها، ككذا أغلب ك 4
الريح، ككتاب ليس ُب كبلـ العرب كغَتىا  تثبت أنو اٟتسُت بن أٛتد كليس ابنى خالد كما ىو ثابت ُب ٥تطوطو "اٟتجة"، كمل ينبو 

ذيل ، 297/ 11، البداية كالنهاية، 2/131عبلـ، الزركلي، احملققاف إىل ىذا األمر، ككنيتو أبو عبد اهلل باتفاؽ. أنظر مثبل: األ
، كفيات 362/ 2، العرب ُب خرب من غرب، 341/ 16، سَت أعبلـ النببلء، 2/71، شذرات الذىب، 106/ 1مولد العلماء، 

أما عبد اهلل بن ُب نزىتو بػ عبد اهلل، فقاؿ: "ك  -كحده–، أما األنبارم فقد أٝتاه 215/ 1، غاية النهاية، 178/ 2األعياف، 
عن التنبيو إليو، أك أنو خطأ من  -٤تمد أبو الفضل إبراىيم–خطأ؛ إما من ا١تصنّْف كغفل احملقق  -الشك–خالويو..."، كىو 

 .170/ 2احملقق. انظر: نزىة األلباء، 
 .31مقدمة اٟتجة، ابن خالويو،  ص 5
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يشتهر عنو على غرار أخريات الكتب، ٨تو: "كتاب إعراب ثبلثُت سورة"، ك"كتاب البديع 
 ك"كتاب ٥تتصر شواذ القرآف" كغَتىا. 

إىل أف الكتاب ُب القراءات فاستيغًٍت  -كما يقوؿ ٤تقق الكتاب–كلعل السبب ُب ذلك راجع 
ف حجة أيب علي الفارسي غطَّت شهرهتا على حجة ابن خالويو، بذكره عن كلمة "اٟتجة" أك أ

 ،1فاحتيًفظ للفارسي ّٔذه النسبة إلٯتاهنم بأقيستو كعللها، كاكتفوا بذكر القراءات البن خالويو
 .2إضافة إىل ما ذكرناه عن تسمية اٟتجة بأهنا من عمل ا١تتأخرين

العاؿ سامل مكـر ُب عدة  كقد طبع كتاب اٟتجة ُب كتاب بتحقيق كشرح الدكتور: عبد
بَتكت، ُب سنة: –عن مؤسسة الرسالة  -منقحة–طبعات، كبُت يدم الطبعة السادسة منو 

 416، كىي الطبعة اليت كقفت عليها كاعتمدهتا ُب ْتثي، كىي تقع ُب ـ1996ىػ/ 1417
ي صفحة. كما انربل لتحقيقو مرة أخرل الدكتور أٛتد فريد ا١تزيدم، قدَّـ لو الدكتور فتح

حجازم ّتامعة األزىر، كصدر عن منشورات ٤تمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، 
 صفحة. 253، كتقع ىذه الطبعة ُب ـ1999-ىػ1420لبناف، الطبعة األكىل، سنة  -بَتكت

، تناكؿ فيو ا١تصنّْف توجيو حركؼ ا٠تبلؼ بُت القراء السبعة من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس
عن حياة ا١تصنّْف االجتماعية كالعلمية  -باختصار–صدَّره احملقق ٔتقدمة عامة ٖتدَّث فيها 

 عموما، كعن نسبة الكتاب إليو كتوثيقو، كمنهجو فيو كقيمتو ُب عصرنا اٟتاضر.
 ثانيا: منهج ابن خالويو في الحجة

 ٯتكن تلخيص منهجو ُب النقاط اآلتية:
شهورة، دكف الركايات الشاذة ا١تًتككة؛ يقوؿ: "... اعتمد ُب حجتو على القراءات ا١ت -12

 .3معتًمد فيو على ذكر القراءة ا١تشهورة، كمنكّْب عن الركايات الشاذة ا١تنكورة"

اإل٬تاز كاالختصار؛ فالكتاب بعيد عن االستطراد ا١تمٌل كاالختصار ا١تخٌل، كذلك  -13
ذا ما احتج بو أىل كاضح من مقدمتو ُب الكتاب: "كأنا بعوف اهلل ذاكر ُب كتايب ى

صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم ... كقاصد قصد اإلبانة ُب اقتصار من غَت 
 .4إطالة كال إكثار"

                                                 
 .21، صا١تصدر السابق 1
 من ىذا البحث. 39انظر: ص  2
 .62، صلسابقا١تصدر ا 3
 .62اٟتجة، ص 4
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؛ كذلك ألف 1يعرض القراءات من غَت عزك ٢تا ألصحأّا، كال يعزك إال ُب القليل النادر -14
 ىدفو اإل٬تاز كعدـ اإلكثار.

عليل كتوجيو بعض اٟتركؼ اليت تقدَّـ ٖترير دعاه اٟترص على اإل٬تاز إىل عدـ تىكرار ت -15
، كما سيأٌب الحقان ينبو إىل 2ا٠تيلف فيها، فيكتفي إحالة القارئ إىل مواطنها األكىل

 . 3رصده ُب موضعو

 :قولو تعاىلكمن منهجو أنو يقدّْـ لغة أىل اٟتجاز كينتصر ٢تا؛ يظهر ذلك ُب توجيهو ل -16
بكسر القاؼ  أقرى يي قاؿ: " [،ّٓ]اإلسراء:  چ   ىىى  ى  ې  ې      ې  ې    چ 

 . 4"ك٫تا لغتاف فصيحتاف كالضم أكثر ألنو لغة أىل اٟتجاز ،هاكضمّْ 

 .5ال يهتمُّ بالتفسَت كأسباب النزكؿ إال ما جاء منها عرضان  -17

يسوؽ الشواىد ُب أغلب األحياف ك٭تتجُّ ّٔا، لكنو ال ٭تفىل بإعرأّا إال ُب القليل  -18
 النادر؛ كذلك ٨تو:

 يا ربَّ سارو بات لن ييوسَّدا      ٖتت ذراع العٍنًس أك كفّْ اليدا
 .6ُب ىذا البيت تعرض إلعراب مواضع منو، مفسرا بعض كلماتو

 .7ابن خالويو ٭تتجُّ برسم ا١تصحف كيأخذ بو -19

ة مواضع من  عبد اهلل أف يستشهد باألحاديث النبوية ُب عدَّ  ال يفوت اإلماـ أبا -20
 .8كتابو

متزنة معتدلة، متحرر النزعة، غَت متعصب للبصريُت كال للكوفيُت، يتميز بشخصية  -21
، أك  -كىو األغلب- 9كقد يعرض آراء ا١تدرستُت كحجة كل منهما من غَت ترجيح

 .1، كقد ينفرد بآراء خاصة10يرجح بدليل

                                                 
 245، 244، 302مثبل: ص ا١تصدر نفسو،  1
 . 318، 369، 294مثبل:  ا١تصدر نفسو، 2
 .281، 143، 70مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 3
 .217ص ا١تصدر نفسو، 4
 .320، 278، 277، 237، 87مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 5
 .205-204ص ا١تصدر نفسو، 6
 .243، 77، 72ص  ا١تصدر نفسو، 7
 .118، 64، 57، 53، صا١تصدر السابق 8
 .294، 279، 249، 144، 140، 133، 118، 84، 80ا١تصدر نفسو، ص 9

 .96ا١تصدر نفسو، ص 10
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كلعل ىذا ا١تلمح ا١تتميز ُب اإلماـ جلب انتباه ا١تستشرؽ برجسًتاسر، كالذم يقوؿ 
أخذ ابن خالويو يدرس النحو كعلم اللغة، كهنج فيها منهجا جديدا، عنو: "ُب حلب 

ألنو مل يتبع طريقة الكوفيُت، كال طريقة البصريُت، كلكنو اختار من كليهما ما كاف 
 .2أحلى كأحسن"

 .3االستدالؿ كاالستئناس بالقراءات الشاذة، خصوصا قراءٌب أيب كعبد اهلل بن مسعود -22

 ة بين الحجتينالفرع الثالث: أوجو المقارن
من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا 

 ُب ٚتلة منها أيضان.
 أوال: أوجو االتفاؽ

 من األكجو اليت اتفقا فيها ما يأٌب:
 من حيث التسمية والموضوع: - ح

كاالحتجاح ٢تا، يتحد الكتاباف ُب موضوع البحث كىو توجيو القراءات السبع 
كيتفقاف إىل حدٍّ كبَت ُب تسمية كتابيهما، خصوصا إذا راعينا ا٠تبلؼ ُب تسمية 

 .4حجة أيب علي
 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - خ

٧تد أف اإلمامُت اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب 
 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.

 :من حيث استخداـ العلة والقياس - د

اليت تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة؛ كىذا عائد  5يشًتؾ الكتاباف ُب اللغة ا١تنطقية
ُب عصر مناسب  -6كما أشرنا سابقا–إىل التكوين العلمي لئلمامُت، فقد كانا 

                                                                                                                                               
 .342، 315 -314ا١تصدر نفسو، ص 1
 .7القاىرة، د.ط، د.ت، ص-٥تتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع، مكتبة ا١تتنيب  2
 .271، 238، 218، 217، 147ص ا١تصدر السابق، 3
 من ىذا البحث. 37نظر: ص ا 4
تظهر ىذه اللغة كالتعليل ا١تنطقيُت ُب  ى أسلوب الفنقلة. يستخدـ اإلماماف كثَتا عبارة "فإف قيل... يقاؿ لو، أك قلنا"؛ كييسمَّ  5

 كتاب أيب علي أكثر، كىذا راجع إىل توسع ا١تصنف كإطالتو فيو. 
 لبحث.من ىذا ا 52: ص لنظر 6
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كبيئة خصبة لدراسة ا١تنطق األرسطي، كاستخداـ أساليب اٞتدؿ كاحملاججة العقلية 
 كأدكات القياس كالتعليل. 

 :ث االختيار والترجيحمن حي - ذ

ال يكتفي اإلماماف بتحرير ا٠تيلف بُت القراء كاالحتجاج لو، بل يعمىداف إىل اختيار 
، كإف اختلفا ُب األساس ا١تعتمد ٢تذا االختيار 1بعض األكجو ُب حركؼ ا٠تبلؼ

 كالًتجيح. . 

 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: - ر

 .موجزة إف ا١تتصفّْح للكتابُت ٬تد خلو٫َّتا من خا٘تة
 ثانيا: أوجو االختالؼ

 ، من ذلك:تبلؼ ا١تنهجُت كتباين الطريقتُتكأما عن أكجو الفرؽ بُت الكتابُت فظاىرة ُب اخ
 من حيث نسبة الكتابين إلى اآلخر: - ج

٬تدر التنبيو إىل أف كتاب اٟتجة ا١تنسوب البن خالويو ال ٯتثل أحد ا١تختصرات 
 ابن خالويو مل تيذكر ُب ترٚتتو أف لو كتابى  عي أفَّ ؛ فهناؾ من يدَّ 2ٟتجة أيب علي

 .3اٟتجة، كما ىذا األخَت إال ١تؤلّْف ٣تهوؿ حاكؿ اختصار حجة أيب علي

 من حيث اإليجاُز وعدُمو: - ح

كما يقوؿ –فيو  4كثَت االستطراد، حىت ٕتاكز  -على أ٫تيتو–إف أبا علي ُب حجتو 
كالقراء، كىو مع ىذا يغوص  5قدر اٟتاجة إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء -تلميذه

يغوص إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع متابعتو كالصرب 
عليو للوصوؿ إىل ا٢تدؼ ا١تنشود، فكثرة االستطرادات كزخم التعليبلت قد ٖتوؿ بينو 

على حدّْ قوؿ –كبُت ما يريد، كىذا ا١تنهج الذم سلكو أبو علي  ٭تيل ُب تقديرم 

                                                 
 يبدك أف االختيار كالًتجيح عند الفارسي أكثر استعماال ٔتقارنتو بابن خالويو. 1
ا١تتأمل ٬تد البوف شاسعا، إف ُب منهج الكتابُت عموما، أك ُب منهجهما عن ا١تقدمتُت، أك طريقة التحليل كاستخداـ األلفاظ  2

 كاألفكار كغَت ذلك ٦تا سأشَت إليو.
 كما بعدىا. 52ة ٖتقيق اٟتجة البن خالويو، صتفصيل ذلك ُب مقدم انظر 3
 صفحة. 416الكتاب يقع ُب أربعة أجزاء. أما حجة ابن خالويو ُب جزء كاحد ال يتعدل  4
 .34مقدمة احملتسب البن جٍت، ص 5
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،  كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن 1إىل خلوّْ سربو، كسركح فكره، كفركده -تلميذه عنو
 كصفاء ذىنو. 2قلبو

كمن ىنا كاف كتاب اٟتجة للفارسي ال تنالو إال القلة اليت تسلحت بأدكات القياس 
كالتعليل ا١تنطقيُت؛ كلذلك مل يلق التقدير البلئق للجهد ا١تبذكؿ فيو، حىت قاؿ فيو 

ائو كٕتاكز قدر اٟتاجة فيو، كأضاؼ ُب موضع آخر: "كقد  تلميذه ما قاؿ من إجف
كاف شيخنا أبو علي عمل ُب كتاب اٟتجة ُب قراءة السبعة فأغمضو كأطالو، حىت 

 .3منع كثَتا ٦تن يدعي العربية، فضبل عن القراء كأجفاىم عنو"
إذ يقـو على الركاية كالسماع؛  آخر، هنجان  كأما ابن خالويو فقد هنج ُب كتابو هنجان 

كما كاف يفعل أبو   4اللغة ليست ُب تقديره تؤخذ من ا١تنطق، أك تقـو على األقيسة
 علي.

كلعل ابن خالويو أحس بذلك اإلغماض كالتعقيد ُب كتاب أيب علي، فنحا ٨تو 
االختصار ُب أسلوب سهل جزؿ، ينتفع بو الناس كيفيدكف منو؛ كىذا كاضح ُب 

ذلك  ار من غَت إطالة كال إكثار... جامعان قصد اإلبانة ُب اختص ان متو: "قاصدمقدّْ 
 . 5بلفظ جزؿ، كمقاؿ كاضح سهل، ليقرب على مريده، كليسهل على مستفيده"

 من حيث عزو القراءة إلى أصحابها: - خ

سبق كأف رأينا عدـ اىتماـ ابن خالويو بنسبة القراءة كعزكىا إىل الناقلة إال ُب القليل 
ة عن مسلكو ُب عزك القراءة إىل أصحأّا،  رَّ ١ت ف كلوالنادر، أما أبو علي فلم يتخلَّ 

 كلما مر على حرؼ من حركؼ ا٠تبلؼ.

 :6من حيث تسميُة بعض السور - د

ٓتصوص أٝتاء السور فإف بعضها تسمى بأٝتاء عٌدة، كىذا معلـو لدل ا١تطًَّلع على  
 كتب القراءات القدامى احملققُت كعلى كتب التفسَت كعلـو القرآف.

                                                 
 أم تفرُّده كانفراده، فأبو علي مل يكن لو أىل كمل ينشغل بالولد. 1
 ا١تصدر نفسو. 2
 .236/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .30البن خالويو، ص ةمقدمة اٟتج 4
 .62ا١تصدر السابق، ص 5
كافق أبو علي رٛتو اهلل شيخو ابن ٣تاىد ُب الكثَت من أٝتاء السور، مثل سورة سليماف عليو السبلـ، كسورة ا١تبلئكة، كسورة  6

 ا١تؤمن كغَتىا.
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ُب تسمية بعض السور كاختلفا ُب بعض؛ ك٦تا اختلفا ُب  1اإلمامافكلقد اتفق 
 تسميتها مثل:

، كيسميها ابن 2"عهًٛبٌ ػهّٛ انغالوسورة " أبو علي"، كيسميها انًُّمسورة "
"، كسورة انًٝئكخ" يسميها أبو علي سورة "فبغش، كسورة "3خالويو باٝتها

هذ"، كسورة "انًؤيٍ" يسمياهنا سورة "غبفش" يسمياهنا أيضا سورة  "فصِّ
كيسميها أبو  4"انغبئم" يسميها ابن خالويو سورة " انًؼبسج"، كسورة "انّغجذح"

إرا انشًظ " يسميها أبو علي سورة "انزكٕٚش، كسورة "5"عبئم عؤلأبو علي "

إرا انغًبء " يسميها أبو علي سورة "االَفطبس، كسورة "6"انشًظ كٕسد

 السور. إىل غَت ذلك من اختبلفهما ُب أٝتاء 7"اَفطشد
 

 مقـارنة كتاب الحجة بكتاب "المحتسب" البن جنيالمطلب الثالث:  
يتناكؿ ىذا ا١تطلب أبا الفتح بن جٍت أحدى تبلمذة أيب علٌي، كمؤلَّفىو "احملتسب" كأكجو ا١تقارنة 

 بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. كذلك ُب ثبلثة فركع.
 الفتح بن جنيالفرع األوؿ: التعريف بأبي 

، كاف أبوه جٍت ٦تلوكا ركميا النحوم ا١تشهوراألزدم بالوالء  أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصليىو 
يونانيا لسليماف بن فهد بن أٛتد األزدم ا١توصلي كزير شرؼ الدكلة قراكش ملك العرب كصاحب 

  ا١توصل.

                                                 
كغافر بسورة "ا١تؤمن"، "كالشورل" بػ "عسق"،  اتفقا ُب تسمية سورة اإلسراء بسورة "بٍت إسرائيل"، كفصلت بسورة "السجدة"، 1

 كالنبأ بسورة "عٌم يتساءلوف".
 .228/ 3اٟتجة، الفارسي،  2
 .269اٟتجة، ابن خالويو، ص 3
 .352ا١تصدر نفسو، ص 4
 .61/ 4اٟتجة، الفارسي،  5
 .61/ 4ا١تصدر نفسو،  6
 .102/ 4ا١تصدر نفسو،  7
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عناه ُب العربية: فاضل، كرَل، نبيل، ، كليس منسوبان. كمبكسر اٞتيم كتشديد النوف كبعدىا ياء كجٍتّْ 
   .1جيد التفكَت، عبقرم ك٥تلص

ٍب  قرأ األدب على الشيخ أيب علي الفارسي كفارقو كقعد لئلقراء با١توصل. كاف إماما ُب علم العربية
 .رحىت ٘تهَّ  ُب السفر كاٟتضر ترؾ حلقتو كتبعو كالزمو

  ، كإليها يينسب.، كفيها نشأبا١توصل ىػ330كانت كالدة ابن جٍت  قبل 
كيبدك أف أبا الفتح كاف يعاٍل مع أسرتو من ٫تـو اٟتياة كتصاريفها. قاؿ ُب خطبة احملتسب بعد ذكره 
١تا كاف عليو شيخيو أبو علي "من خلو سربو، كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن قلبو" قاؿ: "كلعل ا٠تطرة 

الشتات من أمرم، كدىٍمل العوارض الواحدة ٗترؽ بفكرم أقصى اٟتجب ا١تًتاخية عٍت ُب ٚتيع 
 .2اٞتائحة ألحوايل، كأشكر اهلل كال أشكوه، كأسألو توفيقا ١تا يرضيو"

 ،النحو ُب كالتلقُت ،كسر الصناعة ،ا٠تصائص :كالبن جٍت من التصانيف ا١تفيدة ُب النحو كتاب
كالتماـ ُب شرح  ،كدكا١تقصور كا١تمد ،كا١تذكر كا١تؤنث ،كالكاُب ُب شرح القواُب لؤلخفش ،كالتعاقب

 ،ك٥تتصر ُب القواُب ،ك٥تتصر ُب العركض ،شعراء اٟتماسة أٝتاءكا١تنهج ُب اشتقاؽ  ،3شعر ا٢تذليُت
كا١تقتضب ُب  ،ك٥تتار تذكرة أيب علي الفارسي كهتذيبها ،كالتذكرة األصبهانية ،كا١تسائل ا٠تاطريات

 .كغَت ذلك ،كاللمع ،ا١تعتل العُت
  .4ببغداد رٛتو اهلل تعاىل ىػ392: سنةأبو الفتح يـو اٞتمعة توُب 

 الفرع الثاني: التعريف بكتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات
 كتاب "احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها" لئلماـ أيب الفتح عثماف بن جٍت

السن كأشرؼ على هناية العمر، قاؿ الشريف ، ألفو أبو الفتح كقد علت بو ىػ392ا١تتوَب سنة 
الرضي: "كاف شيخنا أبو الفتح النحوم عمل ُب آخر عمره كتابا يشمل على االحتجاج بقراءة 

. كقاؿ أبو الفتح ُب مقدمة احملتسب: "كإف قصرت أفعالنا عن مفركضاتك كصلتها برأفتك 5الشواذ"

                                                 
أساس الببلغة، الز٥تشرم، مادة )ج ف م(. كجٌت النبات إذا كثر كالتف،  .اٞتناة طيبة شجرة كىذه جناؾ، من جناةيقاؿ: ىات  1

 .153/ 14. كما يطلق اٞتٌت على الذىب. لساف العرب، مادة: )جٍت(، 100/ 13لساف العرب، كالنخلة ٣تنونة إذا طالت. 
 .34احملتسب، ص 2
ـ. أنظر مقدمة 1962ىػ/ 1381ًب نشره ُب بغداد، سنة كتاب التماـ ُب تفسَت أشعار ىذيل ٦تا أغفلو أبو سعيد السكرم  3

 .07/ 1احملتسب، 
، كفيات األعياف، 141 -140/ 2كما بعدىا، شذرات الذىب،  17/ 17سَت أعبلـ النببلء، ، 331/ 11البداية كالنهاية،  4
3 /246- 248. 
 .231/ 5حقائق التأكيل،  5
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ياة لنا، فإذا انقضت عبلئق مددنا، كاستيوُب ما بنا، كتبلفيتنا من سيئات أنفسنا ما امتدت أسباب اٟت
ُب الصحف احملفوظة لديك من عدّْ أنفاسنا، كاستؤنفت أحواؿ الدار اآلخرة بنا فاقلبنا إىل كنز 

لق إال ١تن كسع ظلُّ رٛتتك"  .1جنتك اليت مل ٗتي
٭تب أف يتزكَّد ٢تا. كىذا كبلـ قلَّما يقولو إال امرؤ غلب عليو التفكر ُب اآلخرة، يشعر بدنٌو ساعتو ك 

باٝتو على الغرض الذم يريده بو، ال 2كلعل ذلك ما يفسّْر تسمية كتابو باحملتسب؛ فاختار أف يدؿ 
 على ا١توضوع الذم يريده عليو.

، كىو شرح 3جاء ُب كشف الظنوف أف كتاب ابن جٍت ىذا عنوانو: احملتسب ُب إعراب الشواذ
ك٢تذا األخَت كتاب احملتسب ُب شرح الشواذ، كابن جٍت لكتاب السبعة ُب القراءات البن ٣تاىد، 

 من مصادر كتابو. 4نفسو ذكره كاعتمده كمصدر
كقد طيبع كتاب احملتسب ُب كتاب بتحقيق الباحثُت: علي الٌنجدم ناصف، كعبد اٟتليم 

، كىي ـ1415 -ىػ1415القاىرة، عاـ –الٌنجار كعبد الفتاح إٝتاعيل شليب ّتمهورية مصر العربية 
لطبعة الوحيدة اليت كقفت عليها كاعتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب جزأين ٭توم اٞتزء األكؿ ا

 ة.حصف 544صفحة كاٞتزء الثاٍل  392
بعد أف ألف الفارسي كتابو "اٟتجة" بدا لو أف يؤلف كتابا مثلو ٭تتج فيو للقراءات الشاذة، يقوؿ 

بعملو، كىمَّ أف يضع يده فيو كيبدأ بو،  تلميذه ابن جٍت ُب ذلك: "قد كاف كقتا حدَّث نفسو
 فاعًتضت خواِب ىذا الدىر دكنو، كحالت كبواتو بينو كبينو".

د ابن جٍت لذلك كانربل للقراءات الشاذة ينوب عن شيخو ُب االحتجاج ٢تا، من أجل ذلك ٕترَّ 
الزمة لو؛ إذ على الرُّغم من خركجو  م حقها عليو، كقد كانت قبل ذلك داعية االحتجاج للشاذّْ كيؤدّْ 

عن القراء السبعة فهو نازع بالثقة إىل قرائو، مساك ُب قوة الفصاحة للمجتمىع عليو، يقوؿ:  -الشاذ–
ة الركاية ًّتًرانو، ا، كأنو ضارب ُب صحَّ ى اآلف شاذِّ "... لكن غرضينا منو أف نيرم كجو قوة ما يسمَّ 

                                                 
 .31/ 1مقدمة احملتسب،  1
 .33/ 1ا١تصدر نفسو،  2
 .1612/ 2كشف الظنوف، حاجي خليفة،  3
 سيأٌب اٟتديث عن مصادره ا١تكتوبة كا١تسموعة قريبا. 4
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 .2منو أك هتمة لو" أف العدكؿ عنو إ٪تا ىو غضّّ  1لئبل ييرل ميرلن آخذ من ٝتت العربية مهلة ميدانو، 

كيقوؿ ُب موضع آخر يبُت رأيو ُب الشاذ كمكانو عند اهلل: "... إال أننا كإف مل نقرأ ُب التبلكة بو 
ى ة ىذا ا١تسمَّ ا نعتقد قوَّ جائز ركاية كدراية، فإنَّ  ٥تافة االنتشار فيو، كنتابع من يتبع ُب القراءة كلّّ 

و، كأراد منا العمل ٔتوجبو، كأنو حبيب إليو، كمرضي من القوؿ لبُّ ا، كأنو ٦تا أمر اهلل تعاىل بتقشاذِّ 
 .3لديو"

ـ لبلحتجاج لو من أصحابو مل يتقدَّ  أحدان  ك٦تا زاد من ٛتاسة أيب الفتح كرغبتو ُب االحتجاج لو أفَّ 
 ... ككاف من مىضى من أصحابنا مل حو الذم يريد. قاؿ: "فإذا كانت ىذه حالو عند اهللعلى النَّ 

ما، ٣تموعا أك فيو، كال أٍكلىوه طرفا من القوؿ عليو، كإ٪تا ذكركه مركيا مسلَّ  يضعوا للحجاج كتابان 
عليو ... فبل  مقصوران  ا أف يفردكا لو كتابان متفرّْقان، كرٔتا اعتزموا اٟترؼ منو فقالوا القوؿ ا١تقًنع فيو. فأمَّ 

 .5التوجُّو إليو، كالتشاغل بعملو، كبسط القوؿ على غامضو كمشكىلو" ، بل كجب4حسين-نعلمو 

، غَت أنو مل يستوعب  تناكؿ ا١تصنّْف ُب ٤تتسبو كجوه شواذ القراءات من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس
كافة القراءات الشاذة عن السبعة؛ إذ ليس موضوعا لذلك، كإ٪تا "الغرض منو إبانة ما لطفت صفتو، 

وىل جهة االشتغاؿ بو" دطريقتيو... كغيًمض عن ظاىر الصنعة، كىو ا١تعتمكأيغرًبت 
ي
يعوَّؿ عليو، ا١ت

 .6ا١ت

عن حياة ا١تصنّْف االجتماعية كالعلمية عموما،  -باختصار–صدَّره احملققوف ٔتقدمة عامة ٖتدَّثوا فيها 
فأشاركا إىل منهجو كحملة موجزة عن االحتجاج للقراءات، ٍب دلفوا إىل تقدَل كتاب احملتسب، 

 كمصادره فيو كختموا بذكر النسختُت ا١تعتمدتُت ُب التوثيق كالتحقيق.

 الفرع الثالث: أوجو المقارنة بين كتاب الحجة والمحتسب
من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا 

 ُب ٚتلة منها أيضان.
 التفاؽأوال: أوجو ا

                                                 
 لئبل ٯتًتم ظاف أك شاؾ. 1
 .33 -32مقدمة احملتسب،  2
 .33نفسو، صا١تصدر  3
: فإذا كانت ىذه حالو عند اهلل )السابق(. 4  جواب الشرط غَت اٞتاـز
 .34ا١تصدر السابق، ص 5
 .35صا١تصدر نفسو،  6
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كىي كثَتة؛ فمنهج احملتسب كمنهج اٟتجة، ال يكاد ٮتالفو إال بقدر ما تتطلبو طبيعة 
 ا١توضوع، كٯتكن عدُّ بعضها ُب اآلٌب:

 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - ب
٧تد أف اإلمامُت اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب 

 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.
 زو واإلسناد:من حيث الع - ب

كما يفعل   مل يتخلف أبو الفتح رٛتو اهلل ُب عزك القراءة كإسنادىا إىل أصحأّا بعد عرضها، ٘تامان 
 شيخو أبو علي رٛتو اهلل.

 من حيث االستشهاُد وطريقتُو فيو: -ب

فكبل٫تا يرجع ُب أمر  ؛ة االحتجاج للقراءةُب منهجيَّ  كبَتان   لنا الكتابُت كجدنا بينهما توافقان إذا تأمَّ 
ىا إليها فيقيسها عليو، أك ٢تجة فَتدُّ  فَتكيو، أك نظَتان  حرؼ ا٠تبلؼ إىل اللغة، كيلتمس ٢تا شاىدان 

 فيعرضو ُب قصد كإٚتاؿ أك غَت ذلك. ان أك توجيه ها ّٔا، أك تأكيبلن كيؤنسي 
 من حيث االختيار والترجيح وإيراد اآلراء : -ت

لوجوه كترجيحها على غَتىا، كما حفل اإلماماف بتسجيل آرائهما يزخر الكتاباف باختيار بعض ا
 كاليت تدؿ على غزارة العلم ك٘تكنو. 2ك٥تالفتهما لغَت٫تا 1اللغوية كالنحوية كالداللية كالصوتية

 من حيث استخداـ القياس واالستنباط:  -ث

الفتح يسَت على خطاه  سبقت اإلشارة إىل كلع أيب علي بالقياس كإٯتانو بالعلة، كىاىو تلميذه أبو
كيتبع هنجو، فيستخدـ أساليب القياس شأنو ُب ذلك شأف أستاذه، كما ٯتتاز برباعة االستنباط 
كصحتو؛ كليس ىذا بكثَت على أيب الفتح، كال ىو ٦تا يتعاظمو، فذلك دأبو ُب كتبو، ٍب ىو بعد ىذا 

ت معارفو كاستحصدت قد ألف احملتسب ُب آخر حياتو كما سبق، حُت استفاضت ٕتاربو كنضج
 .3ملكاتو

 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: -ث

 .ال يقف ا١تتصفّْح للكتابُت على خا٘تة موجزة
                                                 

كغَتىا. أما عن آراء الفارسي  6-5، 4/ 2كى  290، 270، 265، 83، 81، 80، 71، 68/ 1مثبل: احملتسب،  انظر 1
 كْتوثو فستأٌب إف شاء اهلل ُب حينها.

، 1/293ا١تصدر نفسو، ، كللفراء:266، 130، 125/ 1 احملتسب،٥تالفتو: البن ٣تاىد:  -على سبيل ا١تثاؿ–نظر ا 2
 كغَتىا. 299، 1/110در نفسو، ا١تصكلسيبويو: 

 كغَتىا. 304، 302، 270، 268، 267، 80، 69/ 1، ا١تصدر نفسو 3
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 ثانيا: أوجو االختالؼ
 ىناؾ بعض أكجو الفرؽ بُت الكتابُت، من ذلك:

 من حيث الموضوع: - ج
ُب موضوع البحث، فكتاب اٟتجة أليب علي  -كما ىو كاضح–ٮتتلف الكتاباف 

ُب توجيو القراءات السبعة، كأما كتاب أيب الفتح فهو توجيو القراءات ا٠تارجة عن 
السبعة الشاذة كاإليضاح عنها. كاٟتقيقة أف ا١تؤٌلفىُت يشكبلف تكامبل معرفيا مهٌمان ُب 

 -بعد ذلك–ىمَّ ٔتا قاـ بو توجيو القراءات كاالحتجاج ٢تا، خصوصا أف أبا علي 
 اـ. تلميذه أبو الفتح لوال صركؼ الدىر كخواِب األيَّ 

 من حيث اإليجاُز وعدُمو: - ح

كاإلمعاف ُب  1إف أكثر ما ٯتيز كتاب احملتسب عزكفو عن اإلسهاب ُب االستشهاد
ُب الشواذ على   2االستطراد، فنراه ُب مقدّْمة كتابو يفضل كتاب أيب حاًب السجستاٍل

مقصوران على ذكر القراءات، عاريا  4، "من حيث كاف كتاب أيب حاًب3قطربكتاب 
فيها كتناىى إىل متباعد  5من اإلسهاب ُب التعليل كاالستشهادات اليت ا٨تطَّ قطرب

–فقد يصدؽ عليو ُب حجتو  -كما رأينا–. بعكس اٟتاؿ عند أيب علي 6غاياهتا"
 من االستطراد كالتعمُّق.ما يصدؽ على كتاب قطرب  -على حدّْ كصف ابن جٍت

                                                 
على أف أبا الفتح رٛتو اهلل مل يلتـز االقتصاد ُب االستشهاد ُب كل مقاـ، كالسيما حُت تكوف القراءة غريبة، يدعو ظاىرىا إىل  1

، بعشرة شواىد، كاحتج لقراءة 43 -41/ 1"اىدنا صراطا مستقيما" احملتسب، التناكر ٢تا كالتعجب منها. فقد استشهد ُب قراءة 
 .312 -309/ 1"كال أدرأتكم بو" فأطاؿ، ٍب ختمو بقولو: "كىذا كإف طالت الصنعة فيو أمثل من أف تيعطى اليد بفساده. 

قرأ القرآف على يعقوب اٟتضرمي كغَته . بن يزيد، إماـ البصرة ُب اللغة كالنحو كالقراءة كالعركض سهل بن ٤تمد بن عثمافىو:  2
. يقوؿ ابن اٞتزرم: "كأحسبو أكؿ من صنف ُب القراءات". توُب صنف التصانيف، كأخذ العربية عن أيب عبيدة كأيب زيد كاألصمعي

 220 -219/ 1، كمعرفة القراء الكبار، الذىيب، 289/ 1ىػ. غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 250ىػ، كيقاؿ سنة: 255ستة 
 . 87كالفهرست، ابن الندَل، ص

أخذ األدب عن سيبويو  ،بن أٛتد النحوم اللغوم البصرم موىل سامل بن زياد ا١تعركؼ بقطرب أبو علي ٤تمد بن ا١تستنَتىو:  3
طرب ، كاف يبلـز سيبويو كيبكر إليو، فإذا خرج صباحا كجده على بابو. فقاؿ لو مرة: ما أنت إال قكعن ٚتاعة من العلماء البصريُت

ككتاب  ،ككتاب النوادر ،ككتاب القواُب ،ككتاب اإلشتقاؽ ،كلو من التصانف كتاب معاٍل القرآفليل كىو دكيبة دائبة السعي. 
ىػ. 206كغَتىا. مات سنة  ككتاب األضداد ،ككتاب العلل ُب النحو ،ككتاب الصفات ،ككتاب األصوات ،ككتاب الفرؽ ،األزمنة

 كما بعدىا. 312/ 4اف، ، كفيات األعي104بغية الوعاة، 
 .87/ 1أليب حاًب تصانيف كثَتة، كلعل الكتاب ا١تقصود ىنا كتاب القراءات أليب حاًب. الفهرست، ابن الندَل،  4
 .78/ 1أعتقد أف كتاب قطرب ا١تقصود ىنا، ىو كتاب إعراب القرآف. الفهرست،  5
 .36/ 1مقدمة احملتسب،  6
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 من حيث إيراد األحاديث النبوية  واألمثاؿ العربية - خ

عًمد كلّّ من أيب علي كأيب الفتح رٛتهما اهلل إىل إيراد األحاديث الشريفة كاألمثاؿ 
العربية ككبلـ البلغاء كاالستئناس ّٔا، كلكن نسبة إيرادىا عند أيب الفتح أقل مقارنة بأيب 

 علي.
 صادر الكتاب وعدُمو:من حيث ذكُر م - د

لعٌل من أىم نقاط الفرؽ بُت ا١تصنَّفُت تصريح أيب الفتح رٛتو اهلل ُب مقدمة "احملتسب" 
لديو األخذ ّٔا.  ٔتصادره فيو، كىي كما يقوؿ نوعاف: كتب يأخذ منها، كركايات صحَّ 

 فأما الكتب فهي:
القراءة، لذم كضعو لذكر الشواذ من كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن ٣تاىد ا

كتاب أيب علي ٤تمد بن ، ك كتاب أيب حاًب سهل بن ٤تمد بن عثماف السجستاٍلك 
 .1كتاب ا١تعاٍل للفراءك  كتاب ا١تعاٍل للزجاج، ك ا١تستنَت قطرب

كأما ما صح عنده األخذ بو ٦تا يركيو عن غَته، فيقوؿ عنو: "ال نألو فيو ما نقتضيو 
 .2ُب ركايتو"حاؿ مثلو من تأدية أمانتو، كٖترّْم الصحة 

بشواىدىم؛ مثل الكسائي، كابن  من العلماء كركاة اللغة كاستشهد نقل عن طائفة كقد
 .٣3تاىد، كسيويو، كأيب علي كغَتىم

أما أبو علي كإف تعرض ضمنا لبعض األئمة كأعبلـ النحو كالقراءة، كاستشهد 
اليت  4بشواىدىم، كاستأنس بأقوا٢تم كخالف بعضهم فإنو مل ٭تفل بذكر ا١تصادر

 اعتمدىا ُب "حجتو".

 

 
 

                                                 
 .35/ 1مقدمة احملتسب،  1
 سو.ا١تصدر نف 2
 .36 -35/ 1ا١تصدر نفسو،  3
عمل ٤تمد بن أيب بكر السرم، كأنو مل يتم ما ألـز بو نفسو، كمل يذكر  -كما سبق بيانو–ذكر أبو علي فقط ُب مقدمة مصنفو  4

 غَته إال ما جاء ُب ثنايا حجتو ضمنا.
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 المطلب األول: مظاىر تأثر الفـارسي باألخفش األوسط وأسبابو

ال ٮتفى تأثر البلحق بالسابق كإفادتو منو، كأبو علي رٛتو اهلل كاحده من ىؤالء الذين تأثٌركا ٔتن 
  ُب اآلٌب: عنو سبقو، كمن ىؤالء شيخو األخفش األكسط. كىذا ما سأتكلم

 الفرع األوؿ: مظاىر تأثر الفارسي بأبي الحسن األخفش 
أحد أئمة النحو الذين أخذ عنهم أبو علي  -األخفش األكسط-  يعترب أبو اٟتسن األخفش

 كأعجب بشخصيتهم كتأثر بآرائهم.
كيبدك ىذا التأثر كاضحان جلٌيان من خبلؿ تصفحنا لكتاب "اٟتجة"؛ إذ كثير فيو ذكريه أليب اٟتسن 

 ألقوالو كآرائو ُب كثَت من ا١تواضع. كنقليو 

 كٯتكن إبراز مدل ىذا التأثر ُب ا٠تصائص اآلتية:

 أوال: الرواية عنو
 سبقت اإلشارة ُب ترٚتة أيب علي إىل أنو أخذ عن األخفش األكسط كركل عنو.

كىذه ا٠تصيصة تكفي ُب صقل شخصية أيب علي كتكوينها بشكل كبَت؛ ذلك أنو من 
ة ٖتتاج إىل الٌصحبة الدائمة كاالختبلؼ ا١تتواصل إىل الراكم كاألخذ من أدبو قبل ا١تعلـو أف الركاي

  [ّ]البقرة:   چٹ  چ  علمو. من ذلك قولو ُب معرض توجيو كإعراب
 .2، كاستثبت أبا اٟتسن ُب ذلك فأثبتو كصٌححو"1"... ىذا لفظ أٛتد بن ٭تِت

كأبو علي يركم كتاب  إليو ُب كل مرة.كىذا يدؿ على لزـك أيب علي أليب اٟتسن كاختبلفو 
، 1عن األخفش 4اليزيدم عبيد اهللعن عٌمو  3األخفش "معاٍل القرآف" عن أيب عبد اهلل اليزيدم

                                                 
 .26تقدمت ترٚتتو صىو اإلماـ النحوم ثعلب ا١تشهور،  1
 .160/ 1اٟتجة،  2
كنقل  ،األدبالقراءات، ك ك  ،٤تمد اليزيدم النحوم، كاف إماما ُب النحو أبو عبد اهلل  ٤تمد بن العباس بن ٤تمد بن أيبىو:  3

. أخذ عن عمو عيبيد اهلل كعن أيب العباس ثعلب كأيب الفضل الرياشي. كركل عنو أبو بكر الصويل، كأبو عبيد النوادر ككبلـ العرب
ككتاب أخبار اليزييدين كلو  ،ككتاب مناقب بٍت العباس ،كتاب ا٠تيل  منها:لو تصانيف َتىم. اهلل العسكرٌم، كعمر بن سيف كغ

 .338 -337/ 4، كفيات األعياف، 75/ 1، الفهرست، 215ىػ. أنظر: نزىة األلباء، ص310. توُب سنة: ٥تتصر ُب النحو
 عن القراءة ركل مشهور، شيخ البغدادم العدكم اليزيدم ابن ،القاسم أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت ٤تمد أيب بن ٤تمد بن اهلل عبيدىو:  4

 بن كأٛتد ،٣تاىد بن بكر كأبو ،ا١تنادل بن جعفر بن أٛتد عنو القراءة ركل .٤تمد بن أٛتد أخيو ، كعن٤تمد أيب بن إبراىيم عمو
 .1/438غاية النهاية،  .ىػ284سنة:  توُب غَتىم.ك  ا١تعدؿ يعقوب بن ك٤تمد اآلدمي، ٭تِت بن عثماف
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، بل ىو مشارؾ ُب التأليف فيو، ككتابو اإلغفاؿ ُب إصبلح ما 2كيركم معاٍل الزجاج عن ابن ٣تاىد
منو. ككتابنا "اٟتجة" فيما عرض لو من أعاريب أغفلو أبو إسحاؽ ُب كتاب معاٍل القرآف غَت بعيد 

 كما نٌبو عليو من دقائق معاٍل القرآف ٯتكن أف يػيعىٌد ُب كتب معاٍل القرآف كأعاريبو.
كما أف اإلٚتاع منعقد على أف األخفش ىو الطريق إىل كتاب سيبويو، ككاف يقوؿ: ما كضع 

الكتاب على سيبويو أحده، كمل يقرأه سيبويو على سيبويو ُب كتابو شيئا إال كعرضو عليَّ. كمل يقرأ 
، كمن طريقهما ذاع الكتاب 4كا١تازٍلٌ  3أحد، كمن ٍب قرأه على أيب اٟتسن بعد موت سيبويو اٞترميٌ 

 .5ُب الناس
ركايتو ١تعاٍل األخفش إىل أيب عبد اهلل اليزيدم عن  -ـكما تقدَّ –ىذا، كقد أسند أبو علي 

، كصرَّح باسم كتابو مرتُت ُب "اٟتجة": مرة كصفو بكتاب 7األخفش عن 6عمّْو أيب جعفر اليزيدم
 .9كمرة أٝتاه كتاب أيب اٟتسن ُب ا١تعاٍل 8أيب اٟتسن ُب القرآف

 ثانيا: اإلفادة الكثيرة من أقوالو

                                                                                                                                               
 .35/ 1نظر: اٟتجة، ا 1
اإلغفاؿ: ا١تسائل ا١تصلحة من كتاب "معاٍل القرآف كإعرابو" أليب إسحاؽ الزجاج، أبو علي الفارسي، ت: ٤تمود ٤تمد نظر: ا 2

 .38/ 1ـ، 1992، 1القاىرة، ط–الطنَّاحي، مكتبة ا٠تا٧تي 
قدـ بغداد كأخذ  .كىو من البصرة ،كاف فقيها عا١تا بالنحو كاللغة  ،النحوم -بفتح اٞتيم–أبو عمر صاّب بن إسحاؽ اٞترمي ىو:  3

كاألصمعي  ،كأيب زيد األنصارم ،كأخذ اللغة عن أيب عبيدة ،كلقي يونس بن حبيب كمل يلق سيبويو ،النحو عن األخفش كغَته
ككاف عا١تا باللغة حافظا ٢تا ، الفراء كناظر ببغداد ،فرخ كتاب سيبويو :معناه "؛الفرخػ "كتاب جيد يعرؼ ب  :لو ُب النحو. كطبقتهم

كانت   .ك٥تتصر ُب النحو ككتاب غريب سيبويو ،ككتاب العركض ،ككتاب األبنية ،لو كتاب ُب السَت عجيب. كلو كتب انفرد ّٔا
 .486 -485/ 2، كفيات األعياف، 1/57، شذرات الذىب، 313/ 9ىػ. تاريخ بغداد، 225كفاتو سنة 

٤تمد بن عثماف كقيل  بقية ا١تازٍل البصرم النحوم كاف إماـ عصره ُب النحو كاألدب أخذ األدب عن أبو عثماف بكر بن ىو:  4
أيب عبيدة كاألصمعي كأيب زيد األنصارم كغَتىم كأخذ عنهم عنو أبو العباس ا١تربد كبو انتفع كلو عنو ركايات كثَتة كلو من 

ككتاب التصريف ككتاب العركض ككتاب القواُب ككتاب الديباج على التصانيف كتاب ما تلحن فيو العامة ككتاب األلف كالبلـ 
/ 1، كفيات األعياف، 282 -281/ 1ىػ بالبصرة. إنباه الركاة، 248، كقيل: سنة: 249. توُب سنة خبلؼ كتاب أيب عبيدة

283- 286. 
 .1374/ 3كمعجم األدباء،  590/ 1، بغية الوعاة، 39/ 2نظر: إنباه الركاة، ا 5
 لغوم، ٨توم شهَت ضابط كيكٌت أيضان بأيب جعفر، البغدادم اليزيدم ٤تمد أيب بن إسحاؽ أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت بن إبراىيمىو:   6

 ما كتاب" :منها ،كثَتة مؤلفات لو ٣تاىد، ابن شيخ ٤تمد بن اهلل كعبيد ٤تمد بن العباس أخيو ابنا عنو القراءة كركل أبيو، على قرأ
 .209/ 6كتاريخ بغداد،  1/32غاية النهاية،  .تكميلو قبل مات"، ك"كتاب  مصادر القرآف" معناه كاختلف لفظو اتفق

 .35/ 1اٟتجة،  7
 .225/ 1، السابقا١تصدر  8
 .228/ 1ا١تصدر نفسو،  9
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بالرُّغم ٦تا ٘تتاز بو "اٟتجة" أليب علي من مادة علمية مهمة، إال أف كبَت الفضل ُب ذلك 
اٟتسن؛ ذلك أف ا١تتصفح لكتاب "اٟتجة" ٬تد اسم أيب اٟتسن يًتدد فيو بشكل يعود لشيخو أيب 

ملفت لبلنتباه كال يكاد يغيب، كىذا إف دؿَّ على شيء فإ٪تا يدؿُّ على توثيق أيب علي لو، إذ ال يفتأ 
 يذكر اٝتو كيستشهد ١تذىبو كيقويو عند كل مسألة يناقشها.  كمن ذلك ما يأٌب ٘تثيبل ال حصران:

لصفحات األكىل من الكتاب ٧تد أبا علي ُب االحتجاج لقولو تعاىل: ملك ُب ا - ت
يقوؿ: "قاؿ أبو علي ]اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار رضي اهلل عنو[ قاؿ أبو اٟتسن األخفش فيما 

لك، ا١تيم مضمومة..."
ي
 .1ركل ٤تمد بن العباس عن عمو عنو: يقاؿ: مًلك بُتّْ ا١ت

لو تعاىل شواظ من نار. قاؿ أبو علي: "الشّْواظ كُب موضع آخر ُب االحتجاج لقو  - ث
 .2كالشُّواظ لغتاف زعموا. قاؿ أبو اٟتسن: أىل مكة يكسركف الشواظ"

ككثرة إيراده ألقوالو توحي ُب بعض األحياف أف اإلماـ أبا علي ينقل عنو فقط كال ٬تاكزه إىل  
وضعا؛ كىي نقوؿ ثرٌة ُب العربية ، حىت بلغت نقولو عن ُب معاٍل القرآف زيىاء مائة كٜتسُت م3غَته

. كىذا يدؿ 4كاألعاريب كاللغات كاإلنشاد، صرٌح بعزك جٌل ىذه النقوؿ إليو كسكت عن عزك بعضها
يدؿ على إعظاـ أيب لكتاب األخفش كإجبللو إياه، كمن لطيف ما يدؿ على ذلك: قولو البن جٍت 

 . 5سن ُب معاٍل القرآف عنده": "مايل صديق إال كأشتهي أف يكوف كتاب أيب اٟتىػ346ْتلب سنة 
كىذا النقل ا١تتكرر يدؿ على ٘تٌكن أيب علي من معاٍل القرآف كحفظو لو، حىت أنو افتتح  

 ]الناس: چڌ  ڎ  چ: ُب "ملك" من قولو 6كبلمو ُب اٟتجة ٔتا اختتم بو أبو اٟتسن معانيو، ناقبل كبلمو
ريا لو على قولو [، ِ ]الناس: : " من قولوْذ٘كأنو نقل كبلمو ُب " [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ : ك٣تي

كأضاؼ إليو ما  [، ِالبقرة: ] چ  ٹ   ٹچ كأجراه على قولو:  [،ّْاألعراؼ: ] چ      ى  ى  ىچ 
 .7حكاه أبو اٟتسن ُب آية البقرة من أٌف من العرب من يؤنثوف ا٢تدل

                                                 
 .35/ 1، ا١تصدر نفسو 1
 .16/ 4، ا١تصدر نفسو 2
، 41، 38، 31، 22، 20/ 2كى ، 508، 498، 491، 478، 477، 474، 473، 228/ 1ظر مزيد ذلك مثبل: ان 3

 كغَتىا. 112، 67، 52، 51، 43، 21، 16، 15/ 4ك  282، 174، 145 91، 51
كغَتىا، ك بُت معاٍل القرآف، أبو اٟتسن سعيد بن  58 -557/ 3، 254، 232/ 2بُت: اٟتجة،  -على التوايل–قارف مثبل  4

، 333، 320/ 1ـ، 1990 -ىػ1411، 1القاىرة، ط–مسعدة األخفش األكسط، ت: ىدل ٤تمود قراعة، مكتبة ا٠تا٧تي 
 كغَتىا. 423 -422/ 2

 .44صأبو الفتح بن جٍت، ت: ٤تمد أٛتد الٌدايل، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق، د.ط، د.ت، بقية ا٠تاطريات،  5 
 .590/ 2معاٍل القرآف،  6
 .325/ 1، 28/ 1، معاٍل القرآف، األخفش، 131 -129/ 1اٟتجة،  7
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اٟتسن ٦تا يتصل ففي كل ىذا كغَته ترل أبا علٌي ال يكاد يًندُّ عنو شيء من كتاب أيب 
 با١تقاـ الذم ىو فيو.

 ثالثا: تبني أقوالو والدفاع عنها غالبا
ال يكتفي الفارسي بإيراد أقواؿ األخفش ُب ا١تسائل النحوية كالتوجيهات اللغوية، بل يتبناىا 
ُب كثَت من األحياف كال يعقب عليها إال ُب النادر القليل، بل ٭تملو األمر ُب الغالب األعمّْ إىل 

 الدفاع عنها كتقوية اختياراتو كاالستشهاد ٢تا. من ذلك:
ما كاف من ٨تو ىذا  اقاؿ أبو علي: "قاؿ أبو اٟتسن: األحسن ُب كبلـ العرب أف يضيفو  -4

. قاؿ: ك  ، كثوبي خزّْ كثَتة كليست باٞتيدة ُب  [ُٔسبأ: ] چچ  چچ مثل: دار آجرٍّ
 اىػ.1العربية"

 
 
 

١توضع ١تا ساؽ اختيار أيب اٟتسن رٛتو اهلل مل يعقب نبلحظ أبا علي رٛتو اهلل ُب ىذا ا
كمل يزد على كبلمو، بل اكتفى بو كتبناه؛ إذ لو عنَّ لو اعًتاض أك بياف ألفصح، كال ٬توز 

 .3، كاألمثلة على ذلك كثَتة2كقت اٟتاجةعن تأخَت البياف 
 ُب توجيو "البلـ" من قولو تعاىل: كأبو علي ينافح عن مذىب شيخو كيدافع عنو، قائبلن  -5

 معًتض، كاعًتض 4[ٓالفيل: ] چۀ  ہ     ہچ : "فقاؿ أبو اٟتسن: [ُقريش: ] چٱ  ڦچ 
عىلوا كذلك لتأتلف قريش، كليس ىذا  فقاؿ: إ٪تا جيعلوا كعصف مأكوؿ لبيعدىم، كمل ٬تي
االعًتاض بشيء ألنو ٬توز أف يكوف ا١تعٌت: أىلكوا لكفرىم، ك١تا أدل إىبلكهم إىل أف 

                                                 
 .294/ 3، ا١تصدر السابق 1
/ 1ىػ، 1403، 1بَتكت، ط–نظر: ا١تعتمد، أبو اٟتسن ٤تمد بن علي الطيب البصرم، ت: خليل ا١تيس، دار الكتب العلمية ا 2

بَتكت، –، ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطيب، ت: عبد اهلل دراز، دار ا١تعرفة 257
كى قواطع األدلة ُب األصوؿ، أبو ا١تظفر منصور بن ٤تمد السمعاٍل، ت: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل  344 /3د.ط، د.ت، 

 .199/ 1ـ، 1997، 1الشافعي دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
 كغَتىا. 125/ 4، 265، 186/ 3، 282، 52/ 2 انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة، 3
(". أىلىفى ) من ألهنا كىالصٍَّيفً  الشّْتىآءً  رًٍحلىةى  ًإيبلىًفًهمٍ  :فقاؿ أبدؿ ٍب ،لتأٌلف قػيرىٍيشو  إليبلؼ ذًلكى  فػىعىلى : أمقاؿ أبو اٟتسن: " 4

 . 585/ 2معاٍل القرآف، األخفش، 
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كىم مل يلتقطوه  [ٖالقصص: ] چچ   چ  چ  چڇچ تألف قريش، جاز ذلك، كقولو: 
 .1"لذلك

 .چڱ  چكُب موضع آخر يذكر أبو علي اختبلؼ النحويُت ُب ٗتفيف ا٢تمزة ُب   -6

كىو مذىب ا٠تليل.  ،ٚغزٓضٌٔٔ: ٕتعلها إذا خففتها بُت بُت، فتقوؿ: 2فقاؿ سيبويو
 .4إىل قلب ا٢تمزة قلبا صحيحا 3كيذىب أبو اٟتسن األخفش

أه، ١تذىب إمامو، يطيل النفس ُب بيانو كالرٌد على من خطَّ  كمضى أبو علي منتصران 
: من زعم أف ا٢تمزة ا١تضمومة ال تتبع 5موضحا: "كقاؿ أبو اٟتسن ُب كتابو ُب القرآف

، كىؤالء قارًكيكف، كيتستهزًكيكف، قاؿ:  الكسرة إذا خيففت دخل عليو أف يقوؿ: ىذا قارًكه
بو علي: كجو دخوؿ ىذا عليو كلزكمو كليس ىذا من كبلـ من خفف من العرب. قاؿ أ

لو عنده أف ا٢تمزة إذا كانت مفتوحة ككاف ما قبلها مفتوحان جاز ٗتفيفها، فكذلك إذا  
كانت مكسورة كما قبلها مفتوح ..."، كراح أبو علي يفصّْل ُب ا١تسألة، يفًتض ك٬تيب 

ىذه ا١تسألة  ُب ستّْ صفحات كاملة، إىل أف قاؿ: "... كأما ما ذكره ٤تمد بن يزيد ُب
ُب كتاب ا١تًتجىم بالشرح من قولو: كاألخفش ال يقوؿ إال كما يقوؿ النحويوف: ىذا عبد 
يًًبلك، كلكن ٮتالف ُب يستهزئوف؛ فهذا اإلطبلؽ يوىم أنو ال يفصل بُت ا١تتَّصل 
كا١تنفصل، كقد فصل أبو اٟتسن... فينبغي إذا كاف كذلك أال تيرسل اٟتكاية عنو حىت 

 .6تيقيَّد..."
كلعل دفاع أيب علي ا١تستميت على آراء أيب اٟتسن ٛتل ابن جٍت على كصفو بأنو كاد 

، كمن يعود إىل نقولو عنو ُب معاٍل القرآف كالقواُب كغَت٫تا ٦تا عٌوؿ 7يعبد أبا اٟتسن
 عليها ُب تراثو يوشك أف ٬تارم ابن جٍت ُب مقالتو ىذه.

 رابعا: مخالفتو وردُّ أقوالو

                                                 
 .149 -148/ 4اٟتجة،  1
 541/ 3كتاب سيبويو، ىذا باب ا٢تمز،  2
 .49/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  3
 223/ 1اٟتجة،  4
 . 50 -49/ 1 مذىبو فيو:ظر انيقصد كتابو معاٍل القرآف.  5
 228 -223/ 1اٟتجة،  6
 .45: بقية ا٠تاطريات، صانظر 7
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تقصي ٥تالفات أيب علٌي لشيخو أيب اٟتسن فإننا ال نقف إال على أمثلة قليلة إذا أردنا أف نس
منحسرة، كمع ذلك فإف أبا علٌي يفرض شخصيَّتو كيعربّْ عن آرائو اليت انتهى إليها اجتهاده، غَت أف 

نَّ لو أف الذم ٯتيّْزه ىو أسلوبو ا١تتأدّْب كمسلكو ا١تتواضع اللذاف غلبا على مناقشتو ك٥تالفتو لو، فإذا ع
 يردَّ شيئا من كبلـ أيب اٟتسن ردَّه على استحياء دكف أف يسمّْيو، من ذلك قولو: 

يعٍت ٖتريك الواك بالضٌم ُب ٨تو –"كليس قوؿ من قاؿ: إف ىذه الواك إ٪تا حركت بالضم 
، رأةاماللتقاء الساكنُت فيو كحركة اإلعراب ٔتستقيم. أال ترل أف الياء ُب اخشًي القـو يا  -اشًتكيا

 .1فاعلة ُب ا١تعٌت، كاتفقوا على ٖتريكها ُب الكسر!"
 

عليو قولو: "كحركت الواك بالضم؛ ألنك لو قلت  يشبو أف يكوف أبو علٌي يعٍت األخفش كيردُّ 
"اشًتا الضبللة"، فألقيت الواك، مل تعرؼ أنو ٚتع. كإ٪تا حركتها بالضم؛ ألف اٟترؼ الذم ذىب من 

، فصار يقـو مق  .2امو"الكلمة مضمـو
 .3اهبل كرٔتا آثر قولو ُب مسألة على قوؿ سيبويو كقوَّ 

كمع ىذا فإف اقتدار أيب علي كاضح ال يينكر، كشخصيتو قوية غَت خفية؛ تظهر ُب كيفية 
التعامل مع ىذه النُّقوؿ الكثَتة كٖتليلها كاالحتجاج ٢تا كاالعتداد ّٔا أك ردّْىا، حسب ما يقتضيو 

 ا١تقاـ.
 باب تأثر الفارسي باألخفشالفرع الثاني: أس

 بعض أسباب تأثر أيب علي االستثنائي باألخفش ُب اآلٌب: ٯتكن التماسي 
 أوال: العقيدة

؛ كيدؿ على 4جاء ُب عقيدة أيب اٟتسن أنو معتزيل، يتعاطى الكبلـ كاٞتدؿ كيقوؿ بالعدؿ
م ٭تىٍكيمحيث قاؿ: " [،ِٕٓالبقرة: ] چڦ  پ  پ  پ  پٹ   چ  ذلك تفسَته لقولو تعاىل:  ،كذاؾ بأهنَّ

 كمل ،الًكٍتبىةً  من فيبلفي  أىٍخرىجىًٍت : كتقوؿ. قط فيو تكن كمل ،األمر ذا من اهلل  مأىٍخرىجك قىدٍ : تقوؿ كما
. كمعلـو أف ا١تعتزلة يقولوف بأف أفعاؿ العبد 5"فيها كال أىلها من ٬تعىٍلٍت ملىٍ : أم. قط فيها تكن

                                                 
 .232/ 1، ا١تصدر السابق 1
 .51 -50/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  2
 28، 24، 111 -110 /1كغَتىا. كانظر: معاٍل القرآف، األخفش، على التوايل:   143، 134، 109/ 1أنظر اٟتجة،  3

 كغَتىا.
 .590/ 1، كبغية الوعاة، 39/ 2إنباه الركاة،  4
 .196/ 1معاٍل القرآف،  5
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، كىذا ما يصرح بو ىذا النص، زد على ذلك أف مصطلح 1منسوبة إليو ال يصح إسنادىا إىل اهلل
ُب الكتاب ما  . كأبو علي إف مل ٧تـز باعتزاليتو فإفَّ 2العدؿ كالتوحيد ٦تا يطلقو ا١تعتزلة على أنفسهم

عند  3شاع فيو من كصف اهلل تعاىل بػ "القدَل"، كالقدـ أخٌص كصف ذاتوأيشَت إىل ذلك؛ إذ 
 ا١تعتزلة.

 
 

 بكتاب سيبويوثانيا: تفردىما 
رفونو إال من ركايتو، كقد عيلّْق عمن أقرأ الكتاب، كالناس ال ي ؿي أكَّ  -كما سبق–فأبو اٟتسن 

على حدّْ كصف - م عليو. كأبو علٌي ُب مدارسة الكتابقرئ الكتاب كيتكلَّ شعار كىو يي أعنو أشياء ك 
الكبلـ ُب مسائل أجاد فيها، كمل أطراؼ من و أشدُّ تفرُّدا بالكتاب كانكبابان عليو، كل -أيب حيَّاف

 ، كلو عليو تعليقة.4يٍأتًل، كلكنو قعىد على الكتاب على النظم ا١تعركؼ

 ثالثا: بعد النظر واإلمعاف في القياس
ٯتتاز اإلماماف ببعد النظر ُب ا١تسائل كتقدٯتهما للقياس؛ األمر الذم جعلهما أحيانا، يفتياف 

عنو ُب  5الزيادم ؽأك أكثر. فقد حكى أبو علي عن أيب إسحاُب ا١تسألة الواحدة بقولُت ٥تتلفُت 
ـ صفة؟ فقاؿ: ما أبايل أيهما أأبدؿه ىو  -أم أبا اٟتسن–قو٢تم: زيد ذىب عمرك أخوه، كقد سألو 

قلت... كقاؿ ُب ىذه ا١تسألة ُب بعض كتبو: "إف جعلتى قولىك أخوه بدال مل ٬تز، كإف جعلتو صفة 
 .6جاز"

آخذا بو، غَت ٤تتًشم منو، كأكثري كبلمو  7أبا اٟتسن كاف رٌكابان ٢تذا الثَّبجكذكر ابن جٍت أنا 
 .1ُب عاٌمة كتبو عليو، كركل ابن جٍت عن أيب علٌي: مذاىب أيب اٟتسن كثَتة

                                                 
 .45/ 1ا١تلل كالنحل،  1
 .43/ 1ا١تصدر السابق،  2
 .44/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .1/96اإلمتاع كا١تؤانسة،  4

راكية، كاف ييشبو باألصمعي ُب معرفتو للشعر ، من أحفاد زياد بن أبيو، أديب، الزيادمىو: إبراىيم بن سفياف أبو إسحاؽ  5
كمعانيو. لو شعر، كلو من الكتب "النقط كالشكل"، "األمثاؿ"، "تنميق األخبار"، "شرح نكت كتاب سيبويو"، "أٝتاء السحاب 

 .08، بغية الوعاة، ص40/ 1ىػ. األعبلـ، 249كالرياح كاألمطار" كغَتىا. توُب سنة: 
 .109/ 1اٟتجة،  6
. لساف كثبوج، أثباج :كاٞتمع .ككسطو كأعبله ،معظمو ؛ أمشيء كلّْ ٔتعٌت عيبابىو ككسطو. جاء ُب ا١تعاجم: يقاؿ: ثبجي  الثبج:  7

 . 35/ 1، ٥تتار الصحاح، اٞتوىرم، 222 -219/ 2العرب، 
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كأبو علٌي قرين أيب اٟتسن ُب ىذا الثبج، كىو يعرؼ ىذا من نفسو؛ فقد ركل عنو ابن جٍت  

أفيت مرة بكوهنا اٝتان ٝتيّْي بو الفعل؛ كصو كمٍو، كأيفيت مرة أخرل  أنو كاف يقوؿ ُب )ىيهات(: "أنا
 .2بكوهنا ظرفان، على قٍدر ما ٭تضرٍل ُب اٟتاؿ"

ك٨تو ذلك من ًخبلج ا٠تاطر كتعادم ا١تناظر كثَت، حىت قاؿ أبو علي عن نفسو: "أنا 
 .3أعجب من ىذا ا٠تاطر ُب حضوره تارة كمغيبو أخرل"

 رابعا: الغموض
معلـو من أفَّ مسائل النحو ُب أغلبها عبارة عن قواعد كقوانُت ال ٖتتاج إىل إغماض أك ٨توه، 
إالَّ أنَّو بالرُّغم من ذلك فإفَّ غموضان كبَتان يكتنف الدرس النحوم عند أيب علٌي، كلعلَّ السّْرَّ ُب ذلك 

علم الناس بالنحو، فلم ال "قلت أليب اٟتسن: أنت أيتَّضح ُب ٤تاكرة اٞتاحظ أبا اٟتسن، قائبلن: 
ٕتعل كتبك مفهومة كلَّها، كما بالنا نفهم بعضها، كال نفهم أكثرىىا، كما بالك تيقدّْـ بعض العويص 
؟ قاؿ: أنا رجل مل أضىٍع كتيب ىذه هلل، كليست ىي من كتب الدين، كلو  كتؤخر بعض ا١تفهـو

فيها، كإ٪تا كانت غاييت ا١تنالةى، فأنا أضعي  عتيها ىذا الوضع الذم تدعوٍل إليو، قلٍَّت حاجتيهم إيلَّ ضك 
 .4بعضها ىذا الوضع ا١تفهوـى لتدعوىىم حبلكةي ما فهموا إىل التماس فهم ما مل يفهموا"

كأما أبو علي فقد تواترت األخبار اليت تصف أسلوبو باإلغماض كالقبلقة، منها ما ركاه 
خ من النحويُت، فمنهم من ال نفهم من  األنبارم عن بعض أىل األدب: "كنا ٨تضر عند ثبلثة مشاي

كبلمو شيئا، كمنهم من نفهم بعضى كبلمو كمنهم من نفهم ٚتيع كبلمو. فأما من ال نفهم شيئا فأبو 
اٟتسن الرُّمَّاٍل، كأما من نفهم بعض كبلمو دكف البعض فأبو علي الفارسٌي كأما من نفهم ٚتيع  

 .5كبلمو فأبو سعيد السَتاُب"
 

                                                                                                                                               

نظر: صحيح امتفق عليو  (يركبوف ثبج ىذا البحر) ، كفيو :أـ حراـ معأنس بن مالك أنو ٝتع حديث النيب  حديثكُب 
 . كسطو كمعظمو: أم  .1027/ 3، 2636، رقم: باب الدعاء باٞتهاد كالشهادة للرجاؿ كالنساءالبخارم، كتاب اٞتهاد كالسَت، 

 -1/205، د.ط، د.ت، ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، ا١تكتبة العلمية، دار الكتب ا١تصرية 1
206. 

 .206/ 1،  ا١تصدر السابق 2
 .207/ 1، ا١تصدر نفسو 3
 .92 -91/ 1 ـ،1965القاىرة، د.ط، –اٞتاحظ، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة البايب اٟتليب   اٟتيواف، 4
 .277 -276نزىة األلباء، ص 5
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فأخذ يتطلَّب لو  1أبا علٌي عن بيت عدمٌ  ُب بعض توجيهاتو: "سألنا يومان كقاؿ ابن جٍت 
 .2كجها كيتعسَّف فيو ... فأطاؿ الطريق كأٍعور ا١تذىب"

: "كقد ألغز أبو علٌي ُب كبلمو ىذا ... فاعرؼ ما ذكرتيو ُب ىذا الفصل؛ 3كقاؿ ابن الشٍَّجرمٌ 
 .4فإنَّو ُب كبلـ أيب علٌي أغمض منو ُب كبلـ سيبويو"

 
 المطلب الثاني: مظاىر تأثر الفـارسي بابن مجاىد وابن السراج والفراء

 الفرع األوؿ: تأثر الفارسي باإلماـ ابن مجاىد
بُت ٚتلة األئمة، الذين برَّزكا اإلماـ أبا علي كصقلوا  ٦تيزان  يشكّْل اإلماـ أبو بكر بن ٣تاىد ركنان 

 شخصيتو ُب الساحة العلمية؛ يظهر ذلك ُب اآلٌب:

 أوال: مورده وروايتو عنو

"السبعة ُب القراءات"  ومعلـو أف أبا علي الـز ابن ٣تاىد كأخذ عنو القراءات، كأكحى إليو كتاب
إىل تأليف "اٟتجة ُب القراءات السبع" لشرح سبعة ابن ٣تاىد كتوجيو حركؼ ا٠تبلؼ فيها 

                                                 
كىو  ،الشعراء جاىلي من فحوؿيكٌت أبا عمرك.  ،العبادم التميمي النصراٍلبن زيد بن أيوب ابن ا٠تمار  ،عدم بن زيدىو:  1

، لو أربع قصائد غرر ركائع مربَّزات، كلو كعلقمة بن عبدة ،كعبيد بن األبرص ،كطرفة بن العبد ،ىو :أحد الفحوؿ األربعة الذين ىم
، طبقات فحوؿ الشعراء، ٤تمد بن سبلـ اٞتمحي، ت: ٤تمود ٤تمد 111 -110/ 5بعدىن شعر حسن. سَت أعبلـ النببلء، 

 .140 -137/ 1.ت، جدة، د.ط، د–شاكر، دار ا١تدٍل 
ـ، 1997 -ىػ1418، 4القاىرة، ط–خزانة األدب، عبد القادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي  2
 .236، 34/ 1كاحملتسب،  510/ 8
من أىل  مبن علي بن ٤تمد بن ٛتزة اٟتسٍت ا١تعركؼ بابن الشجرم البغداد أبو السعادات ىبة اهلل ابن الشجرم الشريفىو:  3

كاف إماما ُب النحو كاللغة كأشعار العرب كأيامها كأحوا٢تا صنف عدة تصانيف فمن ذلك كتاب األمايل كىو أكرب تواليفو   الكرخ.
ما اتفق لفظو  ، منها:ضاىى بو ٛتاسة أيب ٘تاـ الطائي، كلو ُب النحو عدة تصانيف ،كٚتع أيضا كتابا ٝتاه اٟتماسة ،كأكثرىا إفادة
ىػ. نزىة األلباء، 542ىػ، كتوُب سنة: 450، كغَتىا. كلد سنة: كشرح التصريف ا١تلوكي ،كشرح اللمع البن جٍت ،هكاختلف معنا

 .50 -45/ 6، كفيات األعياف، 348ص
، 1القاىرة، ط–أمايل ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن ٤تمد اٟتسٍت العلوم، ت: ٤تمود ٤تمد الطناحي، مكتبة ا٠تا٧تي  4

 .59 -57/ 2ـ، 1992 -ىػ1413
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اية أيب علي ُب حجتو كتعليلها، كإف مل يكن عليو من الفضل إال ىذا لكفاه، زد على ذلك عن
 .1بالركاية عن شيخو؛ إذ ال يفتأ يقوؿ: "حدثنا ابن ٣تاىد..."

 
 

 ثانيا: اتباع منهجو
أف مصنَّفي اإلمامُت يتقاطعاف ُب كثَت من نقاط التوافق، خصوصا ما يتعلق  -2قٍببلن –ذكرت 

من  -كلٌيان –و با١تنهج العاـ، كيكاد ينحصر الفرؽ بينهما ُب كوف كتاب ابن ٣تاىد يوشك أف ٮتل
توجيو القراءات كتعليلها إال ما ذكره ُب سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، 

ككرىت  -يعٍت الفاٖتة–كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: استطلت ذكر العلل بعد ىذه السورة 
علي اطلع على الكتاب؛ . غَت أف الذم ٧تـز بو ىو أف أبا 3أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن ذلك"

 إذ ىو موضوع الدراسة، فاستوعبو كٕتاكزه بعمق الطرح ككثَت الدراسة كالتحليل كا١تناقشة.
 الفرع الثاني: تأثر الفارسي باإلماـ السَّرَّاج

بالسراج، أحد أئمة األدب كالعربية الشارحُت لكتاب  بكر ٤تمد بن السرّْم ا١تلقب يعترب أبو
 من ا١تتأثرين بشخصيتو. كمن مظاىر ذلك التأثر ما يأٌب:سيويو، كأبو علي كاحد 

 أوال: الرواية عنو

تفيد كتب الًتاجم أف أبا علي أخذ عن ابن السراج كركل عنو، بل يذكر ىو نفسو ُب "اٟتجة" 
أنو سبقو إىل ىذا العمل إال أنو مل يكملو، فلم يكن عمل أيب علي بعد ىذا غَتى كحي استوحاه 

و شيخو قبلو، كال ٮتفى يكلو عليو من الفضل ما مكنو أف ٭تقق ما طمح إلمن شيخو أيب بكر، 
أثر اٞتلوس بُت يدم الشيخ كالسماع منو كالركاية عنو من تأثَت كاضح ُب نفس الراكم كا١تتلقي، 

 .4كدليل ذلك أنا أبا علي قاؿ ُب "حجتو": "كأنا أسند إليو ما فسر من ذلك ُب كتايب ىذا"

 اإلفادة منهاثانيا: نقل أقوالو و 

                                                 
 كغَتىا. 46، 37/ 2، 205/ 1نظر على سبيل ا١تثاؿ: اا١تصدر نفسو.  1
 ا١تقارنة بُت حجة أيب علي كسبعة ابن ٣تاىد. انظر 2
 .112السبعة البن ٣تاىد، ص 3
 .31مقدمة اٟتجة، ص 4
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بإسناد اجتهادات أيب بكر كأقوالو إليو من بداية  -مةكما ذكر ُب ا١تقدّْ –اعتٌت أبو علي رٛتو اهلل 
ُب توجيهاتو كاختياراتو  ، كأفاد منها كثَتان 1سورة الفاٖتة إىل هناية اآلية الثانية من سورة البقرة

 النحوية؛ من ذلك:
  [:ٕالفاٖتة: ] چڦ  ڦ  ڦ   چ قولو ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل: 

: إهنم قالوا ينخفض على ضربُت: على البدؿ من الذين، كيستقيم "قاؿ أبو بكر ُب اٟتجة ُب اٞترّْ 
أف يكوف صفة للنكرة... قاؿ: ك٬توز عندم النصب أيضا على أعٍت ... قاؿ: كاالختيار الذم ال 

"... قاؿ أبو بكر: كالذم بيانو: خفاء بو الكسر". يستأنف أبو علي ُب نقل كبلـ شيخو ٚتيعا ك 
ُب ىذا ا١توضع مع ما أضيفت إليو معرفة، كىذا شيء فيو نظر كلبس. فليفهم  چڦ  چ عندم أفَّ 

لو، إىل قولو: "كمن جعل غَت بدال فقد استغٌت عن ىذا  بلن عٍت ما أقوؿ: ..." فساؽ كبلما مفصَّ 
 .2كاية عن أيب بكر"النكرة قد تبدؿ من ا١تعرفة. انتهت اٟت االحتجاج؛ ألفَّ 

 ثالثا: التماسو ودفاعو عنو

بس عن قوؿ أيب ا١تشيخة أف يرفع اللَّ  ٯتتاز أبو علي رٛتو اهلل ْتسن العرض كالتأكيل، كيدفعو حقُّ 
 جبكر السرم ك٬تلي اٟتقيقة؛ إذ ٧تده ُب أكثر من موضع يفعل ىذا. فحينما تعرض لبلحتجا 

ُب –، قاؿ: "قاؿ أبو بكر [ِالبقرة: ] چٹ   ٹ  پپچ لقراءة أيب عمرك بن العبلء لقولو تعاىل: 
: ىذا ٤تاؿ، ال ٯتكن اإلدغاـ مع شيء -ركاية من ركل عن أيب عمرك كغَته أنو كاف يشم كيدغم

من ىذا، كذلك أنو ال فصل بُت اٟترفُت إذا أدغما ْتاؿ من األحواؿ، ال بقطع كال حركة كال 
الواحد للزـك اللساف ١توضع كاحد... انتهت اٟتكاية ضرب من الضركب، كإ٪تا يصَتاف كاٟترؼ 

مرَّة  ات كاملة من العرض كا١تناقشة يعود أبو علي إىل شيخوح. كبعد عشر صف3عن أيب بكر"
 لو:  ران لقولو كمربّْ  ملتمسان  أخرل

ت "كلعلَّ أبا بكر ظن أف القراء ليس يعنوف باإلمشاـ ما يىعٍت بو النحويوف ُب أنو هتيئة العضو للصو 
كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللفظ. كالذم أحسب أنو من أجلو ظنَّ ذلك حكايتو عن أيب حاًب أنو 

                                                 
 [.02]البقرة:  ْذٖ نهًزقٍٛكىي قولو تعاىل:  1
 .107 -106/ 1اٟتجة،  2
 .127 -126/ 1ا١تصدر نفسو،  3
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أراد أبو عمرك كنافع اإلخفاء، فلذلك أمشا الضم كالكسر، كاإلمشاـ يكوف عند النحويُت ُب 
 .1الضم، فأما الكسر فبل إمشاـ فيو..."

 رابعا: مخالفتو وانتقاده

كالدفاع عن مذىب شيخو الرُّكوفى لكلّْ ما يقولو، ك٣تاراتو فيما ٮتتار،  أيب علي ال يعٍت التماسي 
كذكباف شخصيتو ككقوعو رىينةى من ينقل عنهم، بل على العكس فإف أبا علي يتسم بشخصية 
علمية قوية، كىو أربأي بنفسو أف يفعل ذلك أك أف يهتك سًت األمانة العلمية؛ لذلك ٧تده ُب 

قاؿ: "قاؿ أبو بكر ٤تمد بن  [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ  ىل:معرض اٟتديث عن قولو تعا
هِِك ٕٚو انذٍٚچ السرم: االختيار عندم:  ٍلك ٬تمعهما معٌت چ ي 

ي
، كاٟتجة ُب ذلك: أف ا١تًٍلك كا١ت

كاحد، كيرجعاف إىل أصل؛ كىو الربط كالشدُّ..."، كبعد ثبلث صفحات من الدراسة كاالستشهاد 
حكاه أبو بكر عن بعض من اختار القراءة ٔتىًلك، من أف اهلل سبحانو قد قٌرر أبو علي أف "ما 

فبل فائدة ُب تكرير ذكر ما قد مضى؛  چة انؼبنًٍٛرچ :كصف نفسو بأنو مالك كل شيء بقولو
 .2اء على ىذه الصورة..."ي؛ ألف ُب التنزيل أش  چڤچعلى  چ يهِكچفإنو ال يرجَّح قراءة 

 الفرَّاء الفرع الثالث: تأثره باإلماـ
اللغة كاألدب كأبرعهم فيهما، كما ٯتثل مدرسة الكوفة ُب  أحد أئمة 3يعدُّ أبو زكريا الفرَّاء

من أىم الشخصيات اليت أفاد منها أبو علي الفارسي على غرار إفادتو من ا٠تليل بن أٛتد  كاحدان 
دىم كنافح على ، ككل ىؤالء كثر ذكرىم ُب "اٟتجة" كاستدؿ بأقوا٢تم كبشواى5كثعلب 4كسيبويو

آرائهم كمذاىبهم. غَت أف األمر ا١تلفت لبلنتباه موقف أيب علي مع الفراء ُب "اٟتجة" ككيفية تعاطي 
 أقوالو كتعاملو معها. كال أىدؿَّ على كلّْ ذلك من اآلٌب:

 أوال: العناية بإيراد أقوالو

يظفر منو ْتظ الصحبة  معلـو أف أبا علي رٛتو اهلل مل يلتق أبا زكريا الفراء رٛتو اهلل؛ فلم
كالركاية، كلكن ىذا مل ٯتنعو من االطبلع على تراثو كاإلفادة منو؛ فقد ركل عنو كتاب "معاٍل القرآف" 

                                                 
 .146/ 1ا١تصدر نفسو،  1
 .37/ 1اٟتجة،  2
 .11سبقت ترٚتتو، ص 3
 .11تقدمت ترٚتتو، ص 4
 .26سبقت ترٚتتو، ص 5
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 ، كمن أمثلة ذلك:1عن طريق أيب بكر بن ٣تاىد
الياء - [ِِإبراىيم: ] چٓ  ے  ےۓ  چ   قوؿ أيب علي ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل:

، ك٭تِت 2ُب كتابو التصريف: ىو قراءة األعمش الفراء: "قاؿ أبو علي: قاؿ -الثانية ٤تركة إىل الكسر
 . 3بن كثاب

أنو لغة ُب بٍت  5أنو صواب، قاؿ: ككاف ثقة بصَتان، كزعم قيطرب 4قاؿ: كزعم القاسم بن معن
 بٍت يربوع، يزيدكف على ياء اإلضافة ياء، كأنشد:

 ١تًضيّْ ماض إذا ما ىمَّ با
 قاؿ ٢تا ىل لًك يا تاُبّْ 

 .6ذلك أيضان" الفراءكقد أنشد 
؛ ٦تا يدؿ على 7فالشاىد ىنا أنو استدؿَّ بقولو، بل زاد على ذلك أنو ذكر كتابو التصريف

                                                 
 .36مقدمة ٖتقيق احملتسب البن جٍت، علي النجدم ناصف كغَته، ص  1
رأل أنسا رضي  ، أصلو من أعماؿ الرمسليماف بن مهراف األعمش اإلماـ العلم أبو ٤تمد األسدم الكاىلي موالىم الكوُب ىو:  2

قرأ القرآف  .جبَت كخلق=كسعيد بن   ،كإبراىيم النخعي ،كزيد بن كىب ،كأيب كائل ،بن أيب أكَب اهلل اهلل عنو يصلي كركل عن عبد
كغَته ككاف  قرأ عليو ٛتزة الزيات .كعرض القرآف على أيب العالية الرياحي ك٣تاىد كعاصم بن ّٔدلةكغَته،  على ٭تِت  بن كثاب

ىػ. 148. توُب سنة كأحفظهم للحديث كأعلمهم بالفرائض ،كاف األعمش أقرأىم لكتاب اهلل  :قاؿ ابن عيينة  ىػ.61مولده سنة 
 .94/ 1كمعرفة القراء الكبار،  1/286غاية النهاية، 

لو خرب =اٟتديث، من أكابر القراء.  ىو: ٭تِت بن كثاب األسدم بالوالء الكوُب، إماـ أىل الكوفة ُب القرآف، تابعي ثقة، قليل 3
طريف من اٟتجاج: كاف ٭تِت يـؤ قومو ُب الصبلة، كأمر اٟتجاج أف ال يـؤ بالكوفة إال عريب. فقيل لو: اعتزؿ، فبلغ اٟتجاج، فقاؿ: 

إيل فبل أؤمكم.  ليس عن مثل ىذا هنيت، فصلى ّٔم يوما، ٍب قالوا: اطلبوا إماما غَتم إٍل أردت أف ال تستذلوٍل فإذا صار األمر
 .1/252كالنجـو الزاىرة،  331/ 2ىػ. غاية النهاية، 103: مات سنة

بالعربية  عاملىو: القاسم بن معن بن عبد الرٛتن ا١تسعودم ا٢تذيل الكوُب، أبو عبد اهلل، قاضي الكوفة، من حفاظ اٟتديث.  4
كاألخبار كاألنساب كاألدب، كمن أركل الناس للحديث كالشعر، يقاؿ لو: شعيب زمانو، ككاف سخيا، كىو من أحفاد الصحايب عبد 

 -3/30ىػ. إنباه الركاة، 175. توُب سنة: لغة"، ك "غريب ا١تصنف" كغَت٫تااهلل بن مسعود كإليو نسبتو. لو كتاب "النوادر ُب ال
اٞتواىر ا١تضيئة ُب طبقات اٟتنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء ٤تمد بن أيب الوفاء القرشي، مَت ٤تمد   ك 381ص ، بغية الوعاة،31

 .412/ 1كراتشي، د.ط، د.ت، –كتب خانو 
 .73، صتقدمت ترٚتتو 5
 .16/ 3اٟتجة،  6
الفراء، كىذا يدؿ على أحد أمرين: على عنواف ىذا الكتاب كنسبتو أليب زكريا  -ُب حدكد اطبلعي ُب كتب الًتاجم–مل أقف  7

أك٢تما أف كتب الًتاجم مل تذكر ىذا الكتاب، كمعلـو أهنا مل ٖتصر ٚتيع ا١تصنفات كعزكىا إىل أصحأّا، كما رأينا مع مصنفات  
يف ىذا  كثَتة أليب علي مل تذكرىا كتب الًتاجم، كلعل كتاب التصريف للفراء كاحد من تلك. كإما أف أبا علي يعٍت بكتاب التصر 

 .99/ 1كتاب اٞتمع كالتثنية، أك كتاب ا١تذكر كا١تؤنث أك كليهما معا؛ كقد ذكر٫تا للفراء صاحبي الفهرست كغَتيه. الفهرست: 
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 اطبلع أيب علي عليو كنقلو عنو.
 ثانيا: مخالفة مذىبو ومناقشتو

 -كلّْ موضع يوردىا فيو-ككاف أشدَّ عناية ُب عيٍت أبو علي بإيراد أقواؿ أيب زكريا الفراء كآرائو، 
دـ االستقامة، حىت لكأنو ييظىنُّ أنو إ٪تا يأٌب بقولو كصفها بعٔتناقشتها كالرَّدّْ عليها، بل كبإبطا٢تا ك 

 .1ليخالفو فيو
يذكر فيها مذىبو فيعمىد إىل  -عدا ا١توضع اآلنف ذكره– 2كلقد الحظنا ذلك ُب ٜتسة مواضع

 كتفي بسٍوؽ ٪توذج كاحد يثبت ذلك، كىو:نقضو ك٥تالفتو، أ
 چ     ى  ى  ى  ىچ  قوؿ أيب علي: "كأما ما حكاه أٛتد بن ٭تِت عن الفرَّاء ُب أف قولو:

إ٪تا حرٌكها باٟتركة اليت كانت ٕتب لبلـ الفعل من الضمة، فإنو ذىب ُب ذلك إىل أف  [ُٔالبقرة: ]
كأصحابو. كىذا الذم ذىب إليو  3اٟتركة فيها ليست اللتقاء الساكنُت، كما يذىب إليو سيبويو

الفرَّاء ال يستقيم من غَت جهة: منها أف اشًتل كاصطفى كما أشبو ذلك إ٪تا انقلبت البلـ فيو ألفا 
، كراح يعٌدد أكجو فساد 4لتقدير اٟتركة فيها... كٯتتنع ذلك من كجو آخر... ككجو آخر... "

مذىبو إىل أف قاؿ: "فإذا كاف األمر ُب ذلك على ما كصفنا كمل ٧تد ُب ىذه األصوؿ شيئا على 
 .5ما ادَّعاه ثبت فساد ما ذىب إليو؛ لدفع األصوؿ لو كتعرّْيو من داللة تدؿُّ عليو"

 
 
 
 
 

                                                 
إالَّ أنَّو ال =كيبدك أفَّ سبب ذلك عائد إىل اختبلفهما ا١تذىيب؛ فالفراء من أعبلـ الكوفة كأبو علي بالرغم من انفراداتو كاجتهاداتو   1

 ُب العمـو عن طوؽ مذىب أىل البصرة. ٮترج
 445، 364 -363، 1/232نظر اٟتجة: اذكر أبو علي أبا زكريا الفراء ُب ستة مواضع من كتابو؛ كلها ينقده فيها كٮتالفو،  2

  .16/ 3. عدا موضع كاحد فقط، فإنو أشار فيو إىل قوؿ لو من كتابو التصريف: 65/ 2كى 
رؾ فيو اٟترؼ الذم يليو احملذكؼ ألنو ال يلتقي ساكناف، ، ىذا باب كتاب سيبويونظر:  ا 3  .263/ 2٭تي
 .232/ 1اٟتجة، 4
 .233/ 1ا١تصدر نفسو،  5
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 المطلب األول: مظاىر تأثير الفـارسي في ابن جني
صر، فكم أخذ  إف أثر أيب علي رٛتو اهلل فيمن بعده ال يينكر كإفادات غَته منو ال تكاد ٖتي
اآلخر عن األكؿ. أٌما ٓتصوص كتابو "اٟتجة"؛ فإف أثره يبدك جلٌيان ُب ٪تاذج كثَتة ك٥تتلفة أيضا، 

الذم كاف من ٚتلة من تأثركا باإلماـ أيب علي كأفادكا منو كثَتا كمن  ىػ(392)منهم اإلماـ ابن جٍت 
 كتبو خصوصا كتابو "اٟتجة"، كيظهر ذلك فيما يأٌب:

 الفرع األوؿ: اإلفادة منو
 كمن مظاىر ىذه اإلفادة ما يأٌب:

 أوال: حسن الصحبة والرواية
شٌكلت الركاية أحد أىٌم ركافد كإفادات اإلماـ ابن جٌٍت عن شيخو أيب علي؛ ذلك أف جذكر 

لة صرفية أعبلقة علمية، سببها مس -كما ذكر أبو الربكات األنبارم–العبلقة بُت الشيخ كالتلميذ 
(؛ فقد: "أخذ عن أيب علي الفارسي، كصحبو أربعُت سنة. ككاف سبب صحبتو ىي )قلب الواك ألفان 
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إياه، أف أبا علي الفارسي كاف قد سافر إىل ا١توصل، فدخل إىل اٞتامع فوجد أبا الفتح عثماف بن 
مو ُب قلب الواك ألفا، قاـ كقاؿ، جٍت ييقرئ النحو كىو شاب، ككاف بُت يديو متعلّْم كىو يكلّْ 

"، ٍب  قاـ أبو علي كمل فاعًتض عليو أبو علي فوجده مقصّْران، فقاؿ لو أبو علي: "زبَّبت قبل أف ٖتصـر
يعرفو ابن جٍت، كسأؿ عنو فقيل لو: ىو أبو علي الفارسي النحوم، فأخذ ُب طلبو، فوجده ينزؿ إىل 

يقصد بغداد، فنزؿ معو ُب اٟتاؿ، كلزمو كصاحبو من حينئذ إىل أف مات أبو علي كخلفو  1السمَتية
لتصريف؛ ألف السبب ُب ابن جٍت، كدرس النحو ببغداد كأخذ عنو، ككاف تبحر ابن جٍت ُب علم ا

ر كالتدقيق بو عن كطنو، كمفارقة أىلو مسألة تصريفية، فحملو ذلك على التبحُّ صحبتو أبو علي، كتغرُّ 
 .2فيو"

كاضح ٦تا سبق أف سبب نبوغ ابن جٍت ك٘تهُّره كبلوغو من أمره ما بلغ إ٪تا كاف بسبب شيخو 
ُب عنايتو ّٔا كإكثاره من  ألفا كاف سببان خطأه أماـ أستاذه ُب مسألة قلب الواك  ككأفَّ  ،أيب علي

 .القوؿ فيها
ُب  3ُب ببلط سيف الدكلة اٟتمداٍل ة سنُت، فأقاما معان كلقد طالت العبلقة بُت اإلمامُت عدَّ 

ُب شَتاز زمنا آخر ، كىذه الصحبة الطويلة تدؿ على  4، كُب ببلط عضد الدكلة البويهيحلب زمنان 
ؤكنو العلمية فضبل عن الشؤكف األخرل، حىت قيل: "إف ابن جٍت  أف كبل منهما ٤تتاج لآلخر ُب ش

كاف ُب حاجة إىل العيش اللُت الذم كاف أبو علي يتمتع بو ُب رحاب ا١تلوؾ كاألمراء، كُب حاجة 
إىل علم شيخو الغزير كعلوّْ قدره، كأبو علي ُب حاجة إىل خدمة تلميذه لتذليل متاعب اٟتياة كتوفَت 

رس كالبحث، كإىل االستئناس برأم ابن جٍت فيما يعرض لو من عويص ا١تسائل؛ كقتو الثمُت ُب الد
 .5فقد كاف ابن جٍت عنده كمخبار ٯتتحن بو ٕتاربو"
ُب آخر النهار، "فحُت رآٍل  ان لياعلى أيب علي خ من ذلك ما ذكره ابن جٍت أنو دخل يومان 

قاؿ يل: أين أنت؟ أنا أطلبك. قلت: كما ذاؾ؟ قاؿ: ما تقوؿ فيما جاء عنهم من حىٍوريت؟ فخضنا 

                                                 
 .228/ 7: تاريخ بغداد، انظرموضع بأرض ببغداد.  1
 .288نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، ص 2
 .09سبقت ترٚتتو، ص 3
 .06سبقت ترٚتتو، ص 4
اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: مصطفى السقا، إبراىيم مصطفى كغَت٫تا، مطبعة البايب ٤تققي سر صناعة مقدمة  5

 .33/ 1ـ، 1954 -ىػ1374، 1اٟتليب مصر، ط
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، فبل ينكر أف ٬تيء 1بٍت نزارامعان فيو، فلم ٨تل بطائل منو، فقاؿ: ىو من لغة اليمن ك٥تالف للغة 
 .٥2تالفا ألمثلتهم"

عكر صفاء بينهما طيلة ىذه السنوات، كاعتزاز كل منهما ل سوء تفاىم أك على أنو مل يسجَّ 
باآلخر كإجبلؿ بعضهما حفلت بو الكتب؛ فقد كانا متحابُت كما يظهر جليا ُب كتب ابن جٍت 
نفسو، الذم كاف يثٍت على شيخو ُب موضوعات كثَتة من كتبو، فنراه يصفو بالعلم كالنباىة عند 

ية، بقولو: "ألف أبا علي مع جبللة قدره ُب العلم، كنباىة ٤تلو، ارتضائو قصيدة أيب الطيب ا١تتنيب ا١تيم
 .3كاقتدائو بسنة أىل الفضل مل يكن ليطلق ىذا القوؿ عليو إال كىو مستحق لو عنده"

قراءة على أيب علي، جاء ُب ا١تنصف: "قاؿ أبو  4ىذا، كلقد أخذ أبو الفتح تصريف ا١تازٍل
علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار الفارسي النحوم قراءة  الفتح عثماف بن جٍت: أخربٍل الشيخ أبو

مٍت عليو ْتلب، عن أيب بكر بن ٤تمد بن السرٌم السرٌاج، عن أيب العباس ٤تمد بن يزيد ا١تربَّد، عن 
 .5أيب عثماف بكر بن ٤تمد بن بقيَّة ا١تازٌٍل، رٛتهم اهلل أٚتعُت"

، 7أليب زيد 6اب ا٢تمز ككتاب النوادر كبل٫تاكما قرأ عليو كتبا كثَتة، ٨تو: كتاب سيبويو، ككت
 .8، كالقلب كاإلبداؿ ليعقوب ككتاب التصريف لؤلخفش7زيد

                                                 
 عمود على منهم أربعة الولد من لو كاف عدناف، بن معد بن نزار بنو كىم عدناف، من بطن :نزار بنوالصحيح )لغة بٍت( ك  1

كٌتَّ ٢تم بقسمة كل كاحد منهم، كأحا٢تم على  الوفاة نزار حضرت ك١تا ٪تار،أك  كربيعة أياد النسب :عمود عن كخارج ،مضر :النسب
 .139/ 1العرب، القلقشندم،  أنساب معرفة ُب األرب هنايةانظر: . ملك ٧تراف األفعى اٞتر٫تي ليخربىم بوصية أبيهم عنده

 .207/ 3، 387/ 1ا٠تصائص،  2
بغداد، –الفسر، أك شرح ابن جٍت لديواف ا١تتنيب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: صفاء خلوصي، طبع دار الشؤكف الثقافية العامة  3
 .26/ 1ـ،  1988، 1ط
 .78تقدمت ترٚتتو، ص 4
م مصطفى كعبد ا١تنصف شرح اإلماـ أيب الفتح عثماف ابن جٍت لكتاب التصريف لئلماـ أيب عثماف ا١تازٍل النحوم، ت: إبراىي 5

 .6/ 1ـ، 1954 -ىػ1373، 1مصر، ط–اهلل أمُت، مطبعة اٟتليب 
 .57/ 3، ا١تصدر نفسو 6
 ،٠تزرج األنصارمابن ثعلبة بن كعب بن  بن زيد بن النعماف بن مالك بن ثابت بن زيد بن قيس بو زيد سعيد بن أكسىو: أ 7

 ،كتاب القوس  :منها ،كغلب عليو اللغات كالنوادر كالغريب. لو ُب اآلداب مصنفات مفيدة ،كاف من أئمة األدب  .اللغوم البصرم
 ،ككتاب اٞتمع كالتثنية ،ككتاب النوادر ،ككتاب اللغات ،ككتاب ا١تياه ،ككتاب ا١تطر ،ككتاب خلق اإلنساف ،ككتاب اإلبل ،كالًتس

 -378/ 2، كفيات األعياف، 81/ 1، الفهرست، 7/27ىػ. الطبقات الكربل، 216كقيل: ، 215. توُب سنة كغَت ذلك
380. 

أرجوزة أيب نواس ُب تقريظ الفضل بن الربيع، أبو الفتح عثماف بن جٍت،  ، تفسَت546/ 2، 72/ 1ظر: سر صناعة اإلعراب، ان 8
 .80ـ، ص1966 -ىػ1386دمشق، د.ط، –جٍت، ت: ٤تمد ّٔجة األثرم، ا١تطبعة ا٢تامشية 
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عن طريق  -كىي أكثر ركايتو ُب كتبو منها–أما ركايتو ٢تذه الكتب فكانت ركاية النوادر 
عن أيب العباس عن أيب الفضل  2؛ إذ يقوؿ: "كقرأت عليو عن أيب اٟتسن علي بن سليماف1الرياشي

 .3لرياشي ُب نوادر أيب زيد"ا
عن الرياشي "أخربٍل أبو علي عن أيب بكر عن أيب سعيد السكرم  4كعن أيب سعيد السكرم

السكرم عن أيب الفضل الرياشي قاؿ: أنشد أبو زيد"، كعن طريق أيب عثماف ا١تازٍل "أخربنا أبو علي 
كرم عن أيب زيد: كعن أيب سعيد الس 5عن أيب بكر عن أيب العباس عن أيب عثماف عن أيب زيد"

 .6"أخربٍل أبو علي عن أيب بكر عن أيب سعيد عن أيب زيد ُب كتاب النوادر"
أما كتاب ا٢تمز أليب زيد فقد ركاه عن طريق أيب العباس قراءة على أيب علي عن أيب اٟتسن 

 .7علي بن سليماف عن أيب العباس عن أيب زيد ُب كتاب ا٢تمز"
فقد قرأه أيضا على أيب علي بقولو: "ككذلك قرأت ىذه أما كتاب القلب كاإلبداؿ ليعقوب 

 .8اللفظة على أيب علي ُب كتاب القلب كاإلبداؿ عن يعقوب"
كأخَتا كتاب التصريف لؤلخفش فكانت قراءتو على أيب علي بقولو: "ىذا الذم حكيتو لك 

أيضا ُب عن أيب اٟتسن موجود ُب نسخ كتابو ُب التصريف، كىكذا قرأتو على أيب علي ككجدتو 
 .9نسخة أخرل مقركءة عليو كُب نسخة أخرل كاف يستجيدىا كيصف صحتها"

                                                 
كثَت االطبلع ركل عن   ،كاف عا١تا راكية ثقة عارفا بأياـ العرب  ،أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوم اللغوم البصرم 1

 قتل بالبصرة أياـ العلوم البصرم  .كابن أيب الدنيا كغَت٫تا ،كركل عنو إبراىيم اٟتريب ،ا١تثٌت كغَت٫تا كأيب عبيدة معمر بن ،األصمعي
 .28 -27/ 3، ككفيات األعياف، 373 -372/ 12، سَت أعبلـ النببلء، 138/ 12: تاريخ بغداد، رانظىػ. 257سنة 

 .13، صىو: األخفش الصغَت، تقدمت ترٚتتو 2
 .17/ 3ا١تنصف،  3
شيخ األدب أبو سعيد اٟتسن بن اٟتسُت بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن العبلء بن أيب صفرة بن األمَت ا١تهلب األزدم ىو:  4
كالرياشي  ،السجستاٍل=كأخذ العربية عن أيب حاًب  ،ٝتع من ٭تِت بن معُت ٚتاعة .صاحب التصانيف ،١تهليب السكرم النحوما

لو كتاب  ؛صنف التصانيف .سهل بن زياد ك٤تمد بن عبد ا١تلك التارٮتي كأبو ،ركل عنو ٤تمد بن أٛتد اٟتكيمي، ةيبكعمر بن  ش
، 127 -126/ 13ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 275. توُب سنة: معرفة أشعار العرب النبات ككاف عجبا ُب ككتاب ،الوحوش

 .187، نزىة األلباء، ص117/ 1الفهرست، 
 .14/ 2ا٠تصائص،  5
 .63/ 1، كاحملتسب، 10/ 3ا١تنصف،  6
 .11/ 3ا١تنصف،  7
 .239/ 1سر صناعة اإلعراب،  8
 .752 -751/ 2ا١تصدر نفسو،  9
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ىذا، كمل يدخر أبو الفتح كسعا ُب توثيق أستاذه؛ فوصفو باألمانة ُب ركايتو "دائم االستظهار 
 .2، كذكر "نػيٍبل قدره كنباكة ٤تلّْو"1إليراد ما يركيو"

 ثانيا: نقل علمو واإلفادة من أصولو
ة إىل أف ابن جٍت من التبلمذة األكفياء أليب علي؛ إذ عيٍت بعلمو أٯتا عناية، سبقت اإلشار 

فهو ال يفتأ ينقل أقوالو كآراءه ُب ا١تسائل ا١تختلفة، كيثبتها ُب كتبو كينتصر ٢تا، كما حرص على 
كغَتىا، كقد رأينا أف سبب تأليفو لكتاب احملتسب ىو اىتماـ شيخو  3تلخيص بعض كتبو كالتذكرة

أليف ُب القراءات الشواذ؛ فقد حدَّث نفسو بوضع كتاب فيها على شاكلة اٟتجة، لوال صركؼ بالت
 الدىر اليت حالت دكف ذلك.

كمن ٙتة أصبح ابن جٍت مستودع علم شيخو كموطن ثقتو؛ إذ توثقت الصلة بينهما بأكثق 
و كيرجع فضل ذلك كينتفع بو كيطرم على عمل 4األسباب كأمنت العرل، فالتلميذ يتقبَّل رأم الشيخ

إىل شيخو كيفتخر باالنتساب إليو ُب أسباب علمو، كيوثق آراءه ُب كتبو منسوبة إىل أستاذه حصيلة 
مبلزمة طويلة، بل "مل ٬تد خَتا من مبلزمة ىذا اإلماـ الفذ متنقبل معو ُب رحبلتو، شغوفا بآرائو، 

طبوعة كالسيما ا٠تصائص ٭تس أف مادة مبهورا بفطنتو كدقة أقيستو كتعليبلتو، كمن يقرأه ُب كتبو ا١ت
علمو مستمدة من أستاذه، ككأنو كاف قلما ُب يده يسجل كل خواطره كلفتاتو النحوية كالصرفية، 
كىي لفتات كخواطر اندفع ينميها كيضيف إليها من عقلو ا٠تصب النادر ما جعلو يتقن ظواىر 

 .5علو يرث إمامة أستاذه"التصريف كالنحو علمان كفقهان كتأكيبلن كٖتليبلن، بل ما ج
كنقلو مل ٮتتص ٔتكاف معُت، بل ُب عدة أماكن ُب الشاـ،  أيب عليكعناية أيب الفتح بعٍلم 

)ْتلب( سنة ست  -رٛتو اهلل–كحلب، كبغداد كا١توصل، جاء ُب ا٠تصائص: "قاؿ يل أبو علي 
. 1..."8ن ُب دار ا١تلكك٨ت -رٛتو اهلل–، " كأنشدنيو 7، "كقاؿ يل أبو علي بالشاـ..."6كأربعُت..."

 . كغَت ىذا التقييد كثَت مبثوث ُب كتب أيب الفتح.1..."8ا١تلك
                                                 

 .313/ 3ا١تصدر نفسو،  1
 .208/ 1ا١تصدر نفسو،  2
 .308/ 1: إنباه الركاة، انظرعثماف بن جٍت ٠تص كتابو التذكرة أليب علي الفارسي.  3
إال ُب القليل  -خاصة ا٠تصائص–يوافق ابن جٍت رأم أستاذه ُب أكثر األحياف كينتصر ١تذىبو كيدعمو، كمل أره ٮتالفو ُب كتبو  4

 كغَتىا. 95، 80، 76، 1/73احملتسب،كغَتىا ك  40، 31/ 2مثبل: ا٠تصائص،  انظرالنادر. 
 .33/ 1مقدمة ٤تققي سر صناعة اإلعراب،  5
 .113، 83/ 1. كُب احملتسب، ت: ىنداكم، 88/ 2ا٠تصائص،  6
 .121/ 1ا١تصدر نفسو،  7
 يعٍت: دار السلطاف عضد الدكلة فناخسرك ببغداد أك شَتاز. 8
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 كما ال ٮتفى أف أغلب كتب ابن جٍت من إمبلء أيب علي؛ إذ أف التلميذ يسأؿ كاألستاذ
، أك من ا١تسائل، أك يذكر لو تعليبلن  فكاف أبو علي يعرض عليو قسمان يوجّْو كرٔتا يصحح لو التلميذ، 

يسأؿ عن تعليل ككاف يطلبو إذا غاب، كابن جٍت يوافقو كيدعم رأيو بربىاف أك ٮتالفو كيرل رأيان آخر، 
 رأيو أحيانان. علىكمل يكن أبو علي يضيق ّٔذه ا١تخالفة بل كاف ينزؿ 

بل ٧تده أحيانان يفيد بعض مسائل كمباحث اللغة من ُب أستاذه دكف غَته، فيقوؿ ُب باب 
، كىو ُب ذلك اشٌد 2"ىذا موضع مل أٝتع فيو ألحد شيئا إال أليب علٌي رٛتو اهلل" تبلقي اللغة:

عن رٌد سيبويو كثَتا من أحكاـ التحقَت إىل  -رٛتو اهلل–إعجابان بو؛ يقوؿ: "كسألت مرة أبا علٌي 
أحكاـ التكسَت كٛتلو إياىا عليها..."، فأجاب الشيخ كدٌلل، يضيف ابن جٍت معلقا: "... ىذا 

 . 3دي معناه، كما أحسنو كما أعبله!"معقً 
كبلغ تأثَت أيب علي ُب شخصية تلميذه العلمية مبلغا كبَتان ٛتلو على أف يعتمد أصوؿ إمامو؛ 
يقوؿ شوقي ضيف: "كلعلنا ال نغلو إذا قلنا إف أكثر األصوؿ اليت اعتمدىا ابن جٍت ُب كتابو 

. كما ٛتلو على أف يتمذىب 4حظاتو"ا٠تصائص إ٪تا استمدىا من إمبلءات أيب علي أستاذه كمبل
ٔتذىب أىل البصرة مذىًب إمامو، ككاف "يعرض ما يكتبو على أستاذه أيب علي فيقرُّه عليو، كيزداد 
إعجابو بو، كيشجعو على ا١تضي ُب ٘تهيد ىذه الطريق الوعرة اليت ٖتاماىا كثَت من الدارسُت على ما 

 .5وم كالنحوم"٢تم من بعد ا٢تمة كطوؿ الباع ُب الدرس اللغ
 الفرع الثاني: ثناؤه عليو وتوثيقو

 أوال: ثناؤه عليو 
إف عبارات الثناء كاإلطراء اليت يلوكها أبو الفتح كلما ذكر شيخو أبا علي، كترٛتُّىو عليو ليدؿ 
على رفعة مقاـ اإلماـ، كىيبتو كعلو شأنو ُب نفس تلميذه؛ فنجده يًسمو بالشيخ الفاضل كاألستاذ 

بقولو: "فهذه أحكاـ تصريف ىذه اللفظة، كلست أعرؼ أحدا من أصحابنا خاض فيها إىل ا١تبجَّل 

                                                                                                                                               
 .270/ 3ا١تصدر نفسو،  1
 .321/ 1ا٠تصائص،  2
 .354/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .259ا١تدارس النحوية، ص 4
بغداد، –(، منشورات دار اٞتاحظ كدار اٟترية للطباعة 60أعبلـ ُب النحو العريب، مهدم ا١تخزكمي،  ا١توسوعة الصغَتة ) 5

 .98ـ، ص1980
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فيها شيئا من القوؿ يسَتان مل  1ىهنا، كال قارب ىذا ا١توضع أيضان، بل رأيت أبا علي كقد نشَّم
يستوًؼ اٟتاؿ فيو، كال طار ّٔذه اٞتهة، كإف كاف ْتمد اهلل كاالعًتاؼ لو الشيخ الفاضل كاألستاذ 

ْتمد –ل، كلو مل يتضمن ىذا الكتاب من الكبلـ على الدقيق أكثر من ىذه ا١تسألة لكانت ا١تبجَّ 
 .2ٚتاالن لو ك٤تسنةن حالو" -اهلل

كمن كلمات الًتضي كالًتحُّم اليت كاف أبو الفتح يسكبها على ركح أستاذه، قولو: "سألت 
يذىب إىل استحساف  -رٛتو اهلل-"رأيت أبا علي ، ك3عن ذلك" -رضي اهلل عنو–غَت مرة أبا علي 
رٛتو –، ك"كقلت مرة أليب علي 5عن ألف )يا(" -رٛتو اهلل–"سألٍت أبو علي ، ك4مذىب الكسائي"

كتب إيٌل من حلب كأنا   -رٛتو اهلل–، ك"كقد كاف أبو علي 6قد حضرٍل شيء" -رٛتو اهلل
–، ك"كافقنا أبو علي 8"-رٛتو اهلل–، كأحيانا يستخدـ اٞتمع، فيقوؿ: "كنبهنا أبو علي 7با١توصل"

 كغَت ما ذكر كثَت. 9على ىذا ا١توضع" -رٛتو اهلل–
كاد يكوف فريد دىره   كما يشيد ابن جٍت بعلم شيخو الذم أخذ ّتوانبو، كتوصل إليو توصبلن 

و خلق ٢تذا العلم؛ فيقوؿ: "كهلل ىو كعليو رٛتتو، فما كاف أقول قياسو، كأشدُّ ّٔذا العلم حىت لكأنَّ 
لطريقة الو، ككيف ال يكوف كذلك، كقد أقاـ على ىذه  أنسو. فكأنو إ٪تا كاف ٥تلوقان  اللطيف الشريف

مع ًجلَّة أصحأّا، كأعياف شيوخها سبعُت سنة، زائحة علليو، ساقطة عنو كيلىفيو، كجعلو ٫تَّو 
إال  ، كال ٮتدـ بو رئيسان ، كال يعارضو فيو متجر، كال يسـو بو مطلبان 11، ال يعتاقو عنو كلد10كسدىمىو

                                                 
كمل يوغل فيو، كمنو قو٢تم: نشَّم الناس ُب عثمافى؛ أم نالوا منو إذا ابتدأ فيو  ؛م فيوُب األمر كنشَّ  نشبنشَّم من النَّشىم. يقاؿ:  1

للشجر الذم يتخذ منو القسي  ألنو من آالت النشوب ُب  :النشم كالنشب  :كمنو قالوا ،ا١تيم الباءىهنا عاقبت  كقد كطعنوا عليو.
 .576 -12/574. لساف العرب، 430/ 3الفائق، : انظر. ذىب ُب التصرؼأألنو كالباء األصل فيو؛  ء؛الشي

 .664 -663/ 2سر صناعة اإلعراب، ت: حسن ىنداكم،  2
 .243/ 1ا٠تصائص،  3
 .52/ 1احملتسب،  4
 .276/ 1ا١تصدر السابق،  5
 .365/ 1ا١تصدر نفسو،  6
 .38/ 3ا١تصدر نفسو،  7
 .168/ 2ا١تصدر نفسو،  8
 .266/ 2ا١تصدر نفسو،  9

 .12/283. لساف العرب، مادة )س د ـ(، فهو سىدماف؛ ٔتعٌت ا٢تٌم، كاٟتزف، كالغيظ كالندـ -بالكسر–السدـ: من سًدـ  10
 أم: ال يشغلو عن علمو أىل كال كلد؛ فيتحرر كيتفرغ إليهم، كقد تقدمت اإلشارة إىل تفرغ أيب علي كعدـ ارتباطو بأىل. 11
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، كيقر باغًتافو من علمو كفيضو عليو كيعًتؼ 2كقد حطَّ من أثقالو كألقى عصا تىرحالو" 1بأىخىرىةو 
، كيقوؿ ُب موضع 3كعنو أخذتو لفظان كمراجعة كْتثان" -رٛتو اهلل–: "كىو رأم أيب علي بفضلو، قائبلن 

....، كىو كما  من أجرل غَت البلـز ٣ترل البلـز فقاؿ: -رٛتو اهلل–موضع آخر: "كسألت أبا علي 
 .4ذكر"

كقد عقل اإلماـ مكانتىو ُب نفس تلميذه، فبادلو ىو اآلخر باٟتب كاالعتزاز؛ كيتجلى ىذا 
ها، كمن حرصو على مصاحبتو لو ُب قصور ا١تلوؾ كاألمراء ُب اٟتل كاضحان من "استجادتو كتبو كلّْ 

 .5كالًتحاؿ ٨تو أربعُت سنة، كمل يفًتقا بعدىا إال با١توت"
–ف بعضها كيعتزُّ ّٔا، قاؿ ابن جٍت: "كقلت مرة أليب علي نراه ٭تًـت رأم تلميذه كيدكّْ كما 

: قد حضرٍل شيء ُب علَّة اإلٍتباع ُب )نًقيًذ(  كإف عرل أف تكوف عينو حلقية، كىو قرب -رٛتو اهلل
أف  القاؼ من ا٠تاء كالغُت، فكما جاء عنهم )النخَت كالرغيف(، كذلك جاء عنهم )النقيذ( فجاز

تيشبَّو القاؼ لقربو من حركؼ اٟتلق ّٔا، كما شبَّو من أخفى النوف عند ا٠تاء كالغُت إيا٫تا ْتركؼ 
نًغل فيمن أخفى النوف؛ فرضيىو كتقبَّلو. ٍب رأيتو كقد أثبتو فيما بعد 

ي
ٍنخيل كا١ت

ي
الفم، فالنقيذ ُب اإلتباع كا١ت

 .6ٓتطّْو ُب تذكرتو"
 ثانيا: تقويمو

ة ظاىرة عندىم؛ كابن جٍت كاحد نعة كىو سنَّ ض للتقوَل بُت أىل الصَّ عرَّ مي  إف النتاج العلمي 
من الذين استوعبوا تراث شيوخهم كانربكا لتقوٯتو كتصحيحو؛ إذ ٧تده ُب أغلب كتبو ينتصر لرأم 

يردُّ عليو  -كىو قليل– أستاذه، كيأخذ بو، كيستند إليو ُب كثَت من ا١تسائل اللغوية كلكن أحيانان 
 لغَته، من ذلك: كينتصر

انتصاره أليب اٟتسن األخفش الصغَت ُب معرض حديثو عن موضوع الفاء كالبلـ،  -1
حيث يقوؿ: "فقد دخل أبو اٟتسن معي ُب أف أعًتؼ بأف الفاء كالبلـ كاكاف إذ مل ٬تد بٌدان من 

                                                 
: ٥تتار الصحاح، انظر. أم أخَتان  -بفتح ا٠تاء- ةو رى خى كعرفو بأى أم بنسيئة،  -بفتح ا٢تمزة ككسر ا٠تاء ا١تعجمة–يقاؿ باعو بأىًخرىةو  1

ال يقدّْـ على علمو رئيسان كال غَته، كإذا كاف ال بٌد لو من ذلك  -كىو ا١تقصود–.  فهو ّٔذا ا١تعٌت األخَت 1/04مادة )أخ ر(، 
 فعل أخَتان. 

 .277 -276/ 1، السابقا١تصدر  2
 .120/ 1ا٠تصائص،  3
 .68/ 1احملتسب،  4
 .24مقدمة ٖتقيق سر صناعة اإلعراب، ت: ىنداكم، ص 5
 .366 -365/ 1ا٠تصائص،  6
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ُب حرؼ من  شيئا ال نظَت لو االعًتاؼ بذلك، كما مل أجده أنا، ٍب إنو زاد على ما ذىبنا إليو ٚتيعان 
 .1الكبلـ البتة"

–كُب موضع آخر ٮتالف شيخو كيستأثر برأم يراه؛ يقوؿ: "كسألت يوما أبا علي  -2
: أتاؤه لئلٟتاؽ بباب قرطاس؟ فقاؿ: نعم، كاحتٌج ُب ذلك ٔتا انضاؼ إليها 2عن ًٕتٍفاؼو  -رٛتو اهلل

كأظفور ملحقا بباب  3ودو من زيادة األلف معها. فعلى ىذا ٬توز أف يكوف ما جاء عنهم من باب أيٍملي 
كخنزير. كيبعد ىذا  8ملحقا بباب ًشنظَت 7كإسليح 6، كأف يكوف ًإطريح5، كدملوج4عيًسلوج

 .9عندم..."

 

 المطلب الثاني: مظاىر تأثير الفـارسي في الجرجاني
 يعترب اإلماـ اٞترجاٍل أيضا من ٚتلة األئمة الذين هنلوا من علم الفارسي، كسأبُت ذلك ُب اآلٌب:

 الفرع األوؿ: التعريف باإلماـ الجرجاني
، إماـ النحو كالببلغة، 10ىو: اإلماـ ا١تشهور أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن اٞترجاٍل

 كا١تتكلم األشعرم، كالفقيو الشافعي، ذك الدين ا١تتُت كالورع كالسكوف.
خذ ٚتيع ما كجد لفي من دخوؿ لص عليو كىو ُب الصبلة، فأكمن كرعو كقناعتو ما ركاه السَّ 

 كاإلماـ ينظر إليو كمل يقطع صبلتو.
 
 

                                                 
 .599/ 2ا١تصدر السابق،  1
 .30/ 9نظر: لساف العرب، مادة: )جفف(، اما يوضع على ا٠تيل من اٟتديد كغَته ُب اٟترب؛ ليقيها اٞتراح.  2
. ا١تصدر نفسو، 3  .410/ 3مادة: )ملد(،  يقاؿ: غصن أملود؛ ٔتعٌت لُتّْ
 .324/ 2ىو ما اخضر كالف من القضباف.  لساف العرب، مادة: )عسلج(،  4
 .276/ 2ما يلبسو العضد من اٟتلٌي. ا١تصدر نفسو، مادة: )دملج(،  5
 .529/ 2يقاؿ: سناـ إطريح؛ إذا طاؿ ٍب ماؿ ُب أحد شقيو. ا١تصدر نفسو، مادة: )طرح(،  6
 .2/487: ا١تصدر نفسو، مادة: )سلح(، انظركتغزير عليها.  -من العذرة–اإلبل فتيسٌلحيها  شجرة، أك حشيشة  ترعاىا 7
 .431/ 4الشنظَت: الٌسيء ا٠تلق كالسخيف العقل. ا١تصدر نفسو، مادة: )شنظر(،  8
 .231/ 1ا٠تصائص،  9

كما بعدىا، كشذرات الذىب،  24الوعاة، صبغية ك كما بعدىا،  127البلغة، صك كما بعدىا،  188/ 2ظر: إنباه الركاة، ان 10
، ككشف 1/230كما بعدىا، كطبقات ا١تفسرين، الداكدم،  244/ 3كما بعدىا، كطبقات الشافعية، السبكي،  340/ 3

 كغَتىا. 434، كنزىة األلباء، ص101/ 3، كمرآة اٞتناف، 2/1793الظنوف، 
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ا١تولد، أخذ النحو عن أيب اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن  1كاٞترجاٍل فارسي األصل، جرجاٍل
ككاف ٭تكي عنو   3، ابن أخت أيب علي الفارسي، الذم طرأ عليو ُب جرجاف2عبد الوارث الفارسي

كثَتا كمل يأخذ عن غَته، ألف عبد القاىر مل يلق شيخا ُب العربية غَته، كألنو أيضا مل ٮترج عن 
جرجاف. كقد قرأ كنظر ُب تصانيف النحاة كاألدباء فتصدر ّترجاف، كحثت إليو الرحاؿ، كصار 

و كاألدب كتبا مفيدة. اإلماـ ا١تشهور ا١تقصود، لو تصانيف كثَتة جيدة كجليلة؛ فقد صنف ُب النح
كقد علق عنو السلفي، حىت قيل فيو: "ما مقلت عيٍت لغويا مثلو، كأما ُب النحو فعبد القاىر"، كما 
أنو من كبار أئمة العربية كاللغة كالبياف، كأكؿ من دكف علم ا١تعاٍل، ككبلمو فيو كُب البياف يدؿ على 

 جبللتو كٖتقيقو كدبانتو كتوفيقو.
النحو ُب زمانو، كاتفقت على إمامتو األلسنة، كأثٌت عليو طيب العناصر  انتهت إليو رئاسة
 كثنيت بو عقود ا٠تناصر.

الذم أخذ عنو كتابو "ا١تقتصد"  4أخذ عنو ٚتلة من التبلمذة، منهم: أٛتد بن ٤تمد الشجرم
 "ا١تقتصد" ُب النحو.

ا١تغٍت ُب شرح لو مؤلفات كثَتة ُب ميادين شىت، منها: العوامل ا١تائة، كتاب اٞتمل، اإل٬تاز، 
اإليضاح، ا١تقتصد ُب شرح اإليضاح، ا١تقتصد ُب شرح التكملة، العمدة ُب التصريف، إعجاز 

 القرآف، أسرار الببلغة، دالئل اإلعجاز كغَتىا من الكتب.
، كقيل: 471كمل يزؿ مقيما ّترجاف يفيد الراحلُت إليو كالوافدين عليو، إىل أف توُب سنة 

 .ىػ474
 
 

 جوانب تأثير الفارسي في الجرجانيالفرع الثاني: 
                                                 

يقاؿ إ٪تا ٝتي جرجاف جرجانا ألنو بناىا جرجاف بن الكذ بن ساـ بن نوح عليو السبلـ كفتح جرجاف ُب أياـ أمَت ا١تؤمنُت عمر  1
ا١تعيد خاف، عامل الكتب ٛتزة بن يوسف أبو القاسم اٞترجاٍل، ت: ٤تمد عبد  نظر: تاريخ جرجاف،ا. بن ا٠تطاب بعد فتح هناكند

 .44/ 1 ـ،1981 -ىػ1401، 3بَتكت، ط–
، شذرات 432/ 18سَت أعبلـ النببلء، مل أقف على ترٚتتو كاملة، كمن ذكره مل يزد على كونو ابن أخت أيب علي الفارم.  2

 .340/ 2الذىب، 
 ؛ككاف لو أخواف فارس كاجفاس ،ألنو بناىا جرجاف بن الكذ بن ساـ بن نوح عليو السبلـت بذلك، يقاؿ إ٪تا ٝتيإهقليم ُب فارس،  3

. تاريخ جرجاف، كفتح جرجاف ُب أياـ أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب بعد فتح هناكند ،كيقاؿ جرجيج بن كالد قاؿفارس  ؛كاجفاس
1 /43. 
 مل أقف على ترٚتتو.  4
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من الذين تأثركا باإلماـ أيب علي الفارسي، كارتسمت معامل ذلك ُب  يعترب اٞترجاٍل كاحدان 
 ى ُب اآلٌب:ر يتجلَّ أبرز مظاىر ذلك التأثُّ  تكوينو كشخصيتو، كلعلَّ 

، ابن أخت 1يو النحو عن أيب اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن عبد الوارث الفارسيتلقّْ  -1
أيب علي الفارسي بعد أف طرأ عليو، كمل يتلقَّو عن غَته؛ كلعل ىذه الصلة أسهمت بشكل أك بآخر 

كفاء ألستاذه كحفاظا على –ُب ظهور أثر أيب علي رٛتو اهلل ُب أيب بكر اٞترجاٍل؛ األمر الذم دفعو 
 أف يهتم بًتاث أيب علي. -امتداد مدرستو

؛ كتلخيصان  كتوضيحان  على ذلك من عناية أيب بكر بًتاث أيب علي شرحان  كال أدؿَّ  -2
ُب النحو أليب علي ُب كتاب أٝتاه "ا١تغٍت ُب شرح اإليضاح"؛ كىو  2فقد شرح كتاب "اإليضاح"

، كأشار أبو بكر ُب كتابو "ا١تقتصد" إىل ىذا 3شرح طويل، قيل أنو كضعو ُب ٨تو ثبلثُت ٣تلدان 
أم ُب –ما عملت فيو  صفو ُب مقدمة ا١تقتصد قائبل: "... كذكرًب أفَّ كك  4الكتاب عدة مرات

م ذركتو؛ الشتمالو من الكتاب ا١توسـو با١تغٍت ال يطوؿ باع كل أحد لبلوغ رتبتو كتسنَّ  -اإليضاح
ة، إذ كاف أكثر الغموض فيو أف أحصن ما بذلت لو كقيت من كثبة ة كفصوؿ ٦تتدَّ على مسائل ٚتَّ 

ٚتيع ما يدخل ُب ٚتلة اإلنساف يألف للفناء كالزكاؿ كمعرض ٟتبالة  األحواؿ، ألفَّ ؼ األياـ، كتصرُّ 
 .5ماف"الزَّ 

، صدَّره 6ُب شرح اإليضاح"؛ كىو شرح متوسط ا١تقتصد"ٝتاه أصو ُب ٣تلد ٍب ٠تَّ  -3
ا ركايتو فقد جاء فيها: "قاؿ الشيخ أبو بكر عبد أمَّ  .7على نعمو..." ٛتد اهلل عزت قدرتو"أ بقولو:

لقاىر بن عبد الرٛتن، أخربنا الشيخ أبو اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن عبد الوارث قاؿ: ا
 .8أخربنا الشيخ أبو علي اٟتسن أٛتد بن عبد الغفار رٛتو اهلل، فقاؿ: ..."

                                                 
 .08سبقت ترٚتتو، ص 1

 سبقت اإلشارة إىل أف أبا علي ألف اإليضاح لعضد الدكلة، كتعليم أبناء أخيو. 2
 . كا١تغٍت من الكتب ا١تفقودة.314، نزىة األلباء، 133/ 2طبقات ا١تفسرين، ، 252/ 2: طبقات الشافعية، انظر 3
ـ، 1982مقدمة ا١تقتصد، أبو بكر عبد القاىر اٞترجاٍل، ت: كاظم ْتر مرجاف، دار الرشيد للنشر، اٞتمهورية العراقية، سنة:  4

 .67ص
 .ا١تصدر نفسو 5
 ـ.1982ر مرجاف، كطبع سنة: طبع كتاب ا١تقتصد ُب جزأين بتحقيق: الدكتور: كاظم ْت 6
 .67ا١تصدر نفسو، ص  7
 ا١تصدر نفسو. 8
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اٟتمد هلل الذم " :أكلو"؛ جاء ُب ٬تازاإلُب كتاب أٝتاه "اإليضاح  ختصرٍب ا -4
 من الكتب ا١تفقودة. ، كىو1آالؤه..."تظاىرت علينا 

ُب كتاب  2كما التفت إىل كتاب "التكملة" أليب علي، فلم تقصر ٫تتو على شرحو -5
 أٝتاه "ا١تقتصد ُب شرح التكملة"؛ عيٍت فيو ٔتعاٞتة ا١توضوعات اللغوية كالصرفية.

لقد كاف تأثر أيب بكر بأيب علي إ٬تابيا؛ ٔتعٌت أنو كقف من آرائو موقف ا١تتلقي  -6
يد، كمل يقف منها موقف الناقد إال نادرا، فتضاءلت مواقف نقده أماـ الكثرة الغالبة من ا١تستفيد ا١تؤ 

 مواقف التأييد كا١توافقة.

 

 المطلب الثالث: مظاىر تأثير الفـارسي في شراحو ونقـاده
؛ فازدىرت حركة التأليف ُب ٥تتلف العلـو  زان ا متميّْ شهد القرف السادس ا٢تجرم نشاطا علميِّ 

لغة كالقراءات، كحظيت كتب أيب علي بالدراسة كالشرح كالتقوَل كامتٌد تأثَتىا إىل ا١تشارقة حو الكالنَّ 
احة العلمية يومها، كفيما يأٌب ٪تاذج تثبت ىذا كا١تغاربة؛ كذلك ١تا ٢تا من صدل كبَت على السَّ 

 التأثَت:
 الفارسي في شراحو الفرع األوؿ: تأثير

العلماء، كأعجبوا بشخصيتو كٔتنهجو. أذكر من  لقد انربل لشرح تراث أيب علي ٚتلة من
 :ىؤالء ٘تثيبل ال حصران 

 : 3أوال: اإلماـ أبو علي الحسن بن عبد اهلل القيسي
 كتتلخص بعض مظاىر التأثَت ُب اآلٌب:

ف ُب من شراح اإليضاح كالتكملة أليب علي، كألَّ  يعترب أبو اٟتسن القيسي كاحدان  - أ
أف يشرح األبيات اليت  -قان موفَّ –؛ فقد حاكؿ اإلماـ 1يضاح"ذلك كتاب أٝتاه "إيضاح شواىد اإل

                                                 
 .212/ 1كشف الظنوف،  1
 ا١تصدر نفسو. 2
أبو اٟتسن القيسي: مل أقف على ترٚتتو، إال ما جاء ُب كشف الظنوف أف القيسي صنف ُب شرح اإليضاح للفارسي، يقوؿ:  3

كٝتاه اإليضاح أيضا أكلو اٟتمد هلل  ىػ567ا١تتوَب سنة  ،األديب القرطيب لقيسيبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن ميموف العبقرم ا"... أ
عاش ُب القرف السادس ا٢تجرم، ُب ظل دكلة  -كما قاؿ احملقق–. كيبدك أنو 212/ 1". العظيم السلطاف القدَل اإلحساف

أديب فقيو قارئ، كما غٌلب احملقق جعلىو أبا ا١ترابطُت، كقد رجح الدكتور إحساف عباس أف القيسي ىو ا٠تراز نزيل تلمساف، ٨توم 
نظر: مقدمة إيضاح شواىد اإليضاح، ا.  199/ 1علي اٟتسن بن عبد اهلل السعدم، كقد ترجم لو صاحب غاية النهاية، 

 . 21 -13ص
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اىد، كيأخذ ُب عرض على موطن الشَّ  استشهد ّٔا أبو علي، كيتناك٢تا بالدراسة كالتحليل، يدؿُّ 
ٮتتم حديثو  ة كأخَتان حاة فيها كيستفيض ُب شرح بعض ا١تسائل ا٠تبلفيَّ ة، كيذكر آراء النُّ ا١تسألة النحويَّ 

  ة، كىذا ال ٭تتاج إىل دليل طا١تا أفَّ احية الصرفيَّ بإعراب ما أشكل عنو. كما اعتٌت بالنَّ اىد عن الشَّ 
 رؼ.كتاب التكملة ُب الصَّ 

اعتمد أبو علي القيسي ُب شرحو ىذا ٚتلة من كتب أيب علي الفارسي؛ منها:  - ب
 كغَتىا. 5يات، كاٟتلب4، كالبصريات3، كالتذكرة2اإليضاح كالتكملة؛ ك٫تا موضوعا البحث، كاألمايل

ضى، يها بالقبوؿ كالرّْ ره بالفارسي موافقتو ُب أغلب آرائو كتلقّْ أيضا على تأثُّ  ك٦تا يدؿُّ  - ت
على الفارسي  6ٯتنعو من تسجيل بعض ا١تبلحظات ىذا مل بل كدفاعو عنها إف اقتضى األمر. غَت أفَّ 

 ُب ٚتلة من آرائو. 7ك٥تالفتو

  كتتجلى بعض جوانب التأثَت ُب اآلٌب:: 8ثانيا: اإلماـ أبو محمد عبد اهلل بن بري
حظي إيضاح الفارسي ٔتباركة الكثَت، فهذا اإلماـ أبو ٤تمد عبد اهلل، ابن برم  - أ

؛ أكرد ابن برم ُب شرحو 9اعتٌت بو كشرح أبياتو ىو اآلخر ُب كتاب أٝتاه "شرح شواىد اإليضاح"
، كزاد عليها كاحدان  ر شاىدان ا١تكرَّ أربعة كعشرين كثبلٙتائة شاىدا عن أيب علي، مع احتساب الشاىد 

                                                                                                                                               
 -ىػ1408=، 1بَتكت، ط–طبع ىذا الكتاب ُب جزأين، بتحقيق: الباحث ٤تمد بن ٛتود الدعجاٍل، دار الغرب الئلسبلمي  1

 ـ.1987
 كغَتىا. 80/ 1إيضاح شواىد اإليضاح،  2
 كغَت٫تا. 120، 113/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 كغَتىا.119/ 1ا١تصدر نفسو،  4
 كغَتىا. 200/ 1ا١تصدر نفسو،  5
كذلك ٨تو استشهاد أيب علي ُب بعض األبواب ببيت تكٌلف فيو؛ إرضاء لعضد الدكلة، ككاف األكىل أف يسوؽ شاىد الكتاب  6

 .144/ 1لسيبويو. ا١تصدر نفسو، 
 كغَتىا. 136، 135، 134، 121/ 1ا١تصدر نفسو: مثبل:  7
كالركاية  ،كاللغة ،ا١تشهور ُب علم النحو ،أبو ٤تمد عبد اهلل بن أيب الوحش بن عبد اٞتبار بن برم ا١تقدسي األصل ا١تصرم اإلماـ 8

كأيب طالب عبد اٞتبار بن ٤تمد ا١تعافرم القرطيب  ،ك الشنًتيٍت النحومكالدراية. أخذ علم العربية عن أيب بكر ٤تمد بن عبد ا١تل
لو على كتاب الصحاح للجوىرم حواش. أخذ عنو أبو موسى اٞتزكيل. كاف عارفا بكتاب  .كغَت٫تا. كاطلع على أكثر كبلـ العرب

 ،من ملوؾ النواحي إال بعد أف يتصفحوككاف إليو التصفح ُب ديواف اإلنشاء ال يصدر كتاب عن الدكلة إىل ملك  ،سيبويو كعللو
، الكامل ُب 137 -136/ 21، سَت أعبلـ النببلء، 111 -110/ 2ىػ. إنباه الركاة، 582. توُب سنة: ما خفي منوكيصلح 

 .109 -3/108، كفيات األعياف، 42/ 10اريخ، الت
 -ىػ1405القاىرة، د.ط، سنة: –طبع الكتاب ُب ٣تلد، بتحقيق: عبيد مصطفى دركيش، ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية  9

 ـ.1985
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واىد ا١تذكورة ُب الكتاب من عصر االحتجاج ُب أثناء شرحو ٢تا. كٚتيع الشَّ  م ٨تو مائة شاىدو ابن برّْ 
م عن أيب علي، كعدَّه ابن برم مثاال أكرده ابن برّْ  2كاحدان  ، إال بيتان 1الذم ينتهي بإبراىيم بن ىىٍرمة

 للمسألة النحوية ا١تثارة كليس شاىدا عليها. 

ر ٔتصادر عديدة، منها: اإليضاح العضدم، بلع فتأثَّ كاف ابن برم كاسع االطّْ  - ب
ة ُب كالتكملة، كشرح اإليضاح كثبلثتها أليب علي الفارسي، كىذه الكتب ىي مصادره األصليَّ 

إليضاح، كتنتشر آراء أيب علي ُب كتب ابن برم األخرل سواء أكانت تصنيف كتابو شرح شواىد ا
 من ىذه الكتب أـ من غَتىا.

ا؛ ٔتعٌت أنو كقف من آرائو موقف إ٬تابيِّ  ران ر ابن برم بأيب علي تأثُّ كقد كاف تأثُّ   - ت
ماـ الكثرة ، فتضاءلت مواقف نقده أ3اقد إال نادران ا١تتلٌقي ا١تستفيد ا١تؤيّْد، كمل يقف منها موقف النَّ 

 أييد كا١توافقة.الغالبة من مواقف التَّ 

 4ثالثا: اإلماـ ابن الباذش
تأثر ابن الباذش األندلسي باإليضاح أليب علٌي، فكاف ىو اآلخر أحد شرَّاحو، كبلغ تأثُّره 

 :5كإعجابو بو أف قاؿ فيو شعران؛ يدلك فعبل على عنايتو بو كاىتمامو بو، فقاؿ
 اإليضاًح       كصل الغدك لفهمػو بركاحأضىًع الكػرل لتحػفًُّظ 

 ىو بغيػة ا١تتعلمػُت كمن بغػى       ٛتل الكتاب يلجػو با١تفتاح
 ألبػي علي ُب الكتػاب إمامػة       شهد الركاة ٢تا بفػوز قداح

                                                 
أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن سلمة بن عامر الفهرم ا١تدٍل، إبراىيم بن ىرمة، شاعر زمانو أحد البلغاء من شعراء ىو:  1

ىػ. سَت 176. توُب سنة: لعلوية، قاؿ الدارقطٍت ىو مقدـ ُب شعراء احملدثُت قدمو بعضهم على بشارالدكلتُت، ككاف منقطعا إىل ا
 .227/ 1، الفهرست، 207/ 6أعبلـ النببلء، 

 .54من شواىد الكتاب. مقدمة ٖتقيق شرح شواىد اإليضاح، ابن برم، ص 18ىذا البيت من شعر أيب ٘تاـ رقم:  2
كغَتىا. كأحيانا ال يسٌلم لو؛ كذلك ُب ٨تو قوؿ ابن برم:  142، 98، 90تو ُب ا١تواضع اآلتية: صعلى سبيل ا١تثاؿ ٥تالف انظر 3

كغَتىا. كأحيانا يعًتض على استشهاده؛ كذلك ُب ٨تو استشهاده ببيت  126برم: "كىذا الذم منعو أبو علي فيو نظر". ص
س ْتجة، كلكنو مثَّل بو اٟتديث الذم قبلو كأنو مسألة" ٟتبيب ُب باب العوامل الداخلة على ا١تبتدأ كا٠ترب: قاؿ ابن برم: "كلي

 كغَتىا. 112ص
قرأ على . ٛتد بن علي بن أٛتد بن خلف األنصارم عرؼ بابن  الباذش اٞتياٍل الغرناطي  إماـ ٨توم مسند مقرلء نقادىو: أ 4

 ،حدث عنو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ا.كأيب علي الصدُب كغَت٫ت ،ا١تقرم بغرناطة أيب القاسم نعمة ا٠تلف األنصارم
كعلى   ،ألف ُب النحو كتبا منها على كتاب سيبويو. يب زمنُت كغَتىمأاهلل بن  القاضي أبو خالد عبدك  ،كالقاضي أبو ٤تمد بن عطية

 -205/ 1ىػ. الديباج ا١تذىب، 528توُب سنة:  كغَتىا. كشرح كتاب اإليضاح ،كعلى األصوؿ البن السراج ،كتاب ا١تقتضب
 .1/79كغاية النهاية،  206

  .228/ 2، إنباه الركاة 5
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 يفضػي على أسػراره بنوافػذ        من علمو ّٔرت قول األمداح
 ميشػًكليو بومضػة كاحفيخاطػب ا١تتعلميػن بلفػظو         ك٭تل 

 مضػت العصور ككل ٨تو ظلمة        كأتى فكاف النحو ضوء صباح
 أكصى ذكم اإلعراب أف يتذاكركا       ْتركفو ُب الصحف كاأللػواح

 فإذا ىم ٝتعوا النصيػحة أ٧تحػوا       إف النصيحػة غٌبها لنجػاح
 الفرع الثاني: تأثيره في مقوِّميو ونقَّاده

قوَل من ظر كالتَّ موضوعا للنَّ  -ُب مقابل التأثَت اإل٬تايب–شكَّلت مصنفات أيب علي الفارسي أيضا 
 قُت؛ فاستدرؾ عليو من استدرؾ كنقدىا من نقد، من ىؤالء:طرؼ ٚتلة من العلماء كاحملقّْ 

 1أوال: اإلماـ أبو الحسن الباقولي
بشخصية أيب علي الفارسي، كأيعجبوا بنباىتو ركا يعترب اإلماـ الباقويل كاحدان من الذين تأثَّ 

ـ كانتقد، كٯتكن ص كقوَّ كدقة آرائو؛ فأثٌت عليو كمدحو، كدرس كتبو كأمعن فيها النظر فشرح ك٠تَّ 
 تسجيل بعض نقاط التأثر ُب اآلٌب:

 ثناء الباقولي على أبي علي:  -2

ُب ٚتلة من كتبو؛ ارتسمت عبارات الثناء كاإلجبلؿ لفارس النحو أيب علي الفارسي كسجلها 
فالرجل متأثر بأيب علي، شديد االعتداد بو، يعشق آثاره، كيكٌب عليها ك٭تسن فهمها. كمن 

 تلك العبارات: 
 .2كصفو بػ: "فارس الصناعة كفارسهم الفارس"

 
 .1كُب شرح اللمع يقوؿ فيو: "كلوال ىو ١تا فهم كتاب سيبويو كال مشكبلتو"

                                                 
" أك اٞتامع.  ييعدُّ من جلَّة  1 ىو: أبو اٟتسن علٌي بن اٟتسُت بن علٌي األصبهاٌٍل الباقويٌل اٟتنفٌي الضرير، يلٌقب بػ "جامع العلـو

ا آلثار أيب علي كابن جٍت. لو آثار طيبة كمن نظر ، شديد اإلكباب على كتاب سيبويو عاشقأىل العربية كالقراءات كالتفسَت أعياف
فقد صنف ُب علـو العربية كالقرآف. منها: اإلبانة ُب  ،"الحق سبق السابقُت" -كما قاؿ البيهقي ُب الوشاح–فيها عرؼ أنو 

البياف ُب شواىد  تفصيل ماءات القرآف كٗتر٬تها على الوجوه اليت ذكرىا أرباب الصناعة، االختبلؼ، االستدراؾ على أيب علي،
القرآف، التتمة، جواىر القرآف كنتائج الصنعة، ا٠تبلؼ بُت النحاة، شرح األبيات، شرح اللمع، كشف ا١تشكبلت كإيضاح 

اء، معجم األدب، 249 -247/ 2نظر: إنباه الركاة، اىػ. 543 سنة: ويلتوُب جامع العلـو أبو اٟتسن الباق ا١تعضبلت، كغَتىا.
 .1737 -1736/ 4ياقوت اٟتموم، 

ٞتنة نشر  هاٍل الباقويل، ت: ٤تمد أٛتد الدايل، فنظر: االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة، أبو اٟتسن علي بن اٟتسُت األصا 2
 .18/ 2، .28 -14،  ـ2007 -ىػ1428، 1الكويت، ط– الًتاث



180 

 

 .2لو ال يولد من بعدي"كُب الكشف يرفع شأنو قائبل: "كمث
، "رٛتو اهلل كيف تعمَّق كجاء بالكبلـ الذم ىو أدؽُّ من 3كيضيف أيضا: "كىو بعيد الغٍور"

 .4الشعر كأحدُّ من السيف..."
 عنايتو بتراثو واىتمامو بو:  -3

اىتم اإلماـ أبو اٟتسن بًتاث أيب علي عموما كأكىل كتاب "اٟتجة" الرعاية ا٠تاصة، كتظهر 
 ُب األعماؿ اآلتية: ىذه العناية

لقد أشاد الباقويل بآثار أيب علي رٛتو اهلل كافتخر ّٔا، إشادتو بتراثو ومدحو لو:  - أ
تو، فقاؿ ُب بعض ا١تناسبات: "فافهمو عن أيب علٌي كمل يهتد إليو ب لنباىتو فيها كدقَّ كتعجَّ 

الكتاب ... كالفارس دىؼ رر: "فهذه ديرر أخرجها فارسهم من صي . ككصفها ُب موضع بالدُّ 5غَتيه..."
. كقاؿ: فإذا أىشكل عليك شيء من كبلـ الفارس فإنو 6فرَّؽ فيها الكبلـ ُب مواضع، كىذا ٣تموعو"

، " 8. كقاؿ أيضا: "ككلُّو مبسوط كبلـ فارسهم"7ال يفتحو لك إال ىذه األجزاء اليت أمللناىا عليك"
 .9كما حول كبلمنا إال شرح كبلـ أيب علي"

 

فقد عيٍت اإلماـ أبو اٟتسن الباقويل باٟتجة؛ فصنف ُب خدمتو لتراثو واىتمامو بو:  - ب
كتاب اٟتجة، ككشف عن مغمضاهتا   -كما يبدك–، الذم ىٌذب فيو 10شرحها "كشف اٟتجة"

 . 11ك١تلمة متفرٌقها

                                                                                                                                               
 -ىػ٤1411تمد بن سعود اإلسبلمية، د.ط، أبو اٟتسن الباقويل األصبهاٍل، ت: إبراىيم أبو عباة، جامعة اإلماـ  شرح اللمع، 1

 .496ص ـ، 1990
-لغة العربية ت: ٤تمد أٛتد الدايل، مطبوعات ٣تمع ال ،هاٍل الباقويلفأبو اٟتسن علي بن اٟتسُت األصكشف ا١تشكبلت،  2

 .922، ص1995 -ىػ1415دمشق، 
 .296ا١تصدر السابق،  3
 .565، ص 11االستدراؾ، مسألة  4
 .630صكشف ا١تشكبلت،  5
 . 629ا١تصدر نفسو،  6
 .727ا١تصدر نفسو، ص 7
 .726ا١تصدر نفسو، ص 8
 .١416تصدر نفسو، صا 9

 .72مل يذكره من ترجم لو، كذكره ا١تؤلف ُب كشف ا١تشكبلت، ص 10
 .25مقدمة االستدراؾ، ص 11
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كصنف "كشف ا١تشكبلت كإيضاح ا١تعضبلت"؛ كىو ُب ٚتلتو ٚتع ١تا تفرؽ من كبلـ أيب 
 ، كالكشف مطبوع ك٤تقق ُب رسالة علمية.1ة كُب غَته من الكتبعلي ُب اٟتج

 .3، كيسميو أحيانا بكتاب األشعار2كما صنف ُب شرح األبيات اليت أنشدىا أبو علي فيو
 .3األشعار

، 4كصنف االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة كُب غَته. ىذا الكتاب أحيانا يسميو ا١تستدرؾ
 .5علي، كأحيانا يسميو ا١تسائل ا١تأخوذة على أيب 4ا١تستدرؾ
 نقد تراثو وتقويمو:  -4

ل مبلحظات على  مل يفت أبا اٟتسن الباقويل كىو يقرأ تراث أيب علي كيفيد منو أف يسجّْ 
بعلـو العربية  عامل بصَت بآثار أيب علٌي، متضلّْعو  ة، قراءة، بعد أف أكفاه قراءة نقديَّ و "اٟتجة"كتاب

تصنيف كتاب أٝتاه "االستدراؾ على أيب  كالقراءات كالتفسَت؛ فاستوت تلك القراءة كا١تبلحظات ُب
 . 6علي ُب اٟتجة"

ة  يكتف اٞتامع ُب "مستدركو" بالوقوؼ على كبلـ أيب علٌي ُب نسخة من اٟتجة مرًضيَّ و ملل
أيب  عنده، بل راجع ا١توضع من كبلمو ُب نسخ اٟتجة اليت كقف عليها، كمنها نسخة عليو خطُّ 

 .7علي، كنسخ بعض تبلمذتو
كمن كتابو "اٟتجة" على  أفاد اإلماـ أبو اٟتسن الباقويل من تراث أيب علي عمومان نعم لقد 

ط مسألة، كأكرد عقبها مسائل غلى  87فعة األكىل دَّة ا١تسائل ا١تأخوذة عليو ُب الدُّ كجو ا٠تصوص. كعً 
ُب فيها أبو إسحاؽ الزجاج ُب معاٍل القرآف، كفاتت أبا علي ُب إصبلح غلط أيب إسحاؽ 

مأخوذتاف على أيب علي ال على  96ك  94على أف ا١تسألتُت  97 -88ؿ" ، كىي ا١تسائل "اإلغفا
أيب إسحاؽ. ٍب رجع أبو اٟتسن اٞتامع إىل اٟتجة، فأكرد مسائل فاتتو ُب الدفعة األكىل، كىي 

 -123، ٍب أكرد مسائل غفل فيها ابن جٍت ُب ا٠تصائص كاحملتسب، كىي ا١تسائل 22 -98ا١تسائل 

                                                 
 .55مقدمة ٖتقيق كشف ا١تشكبلت، ص 1
 .15نظر مقدمة ٖتقيق االستدراؾ، صا 2
 نفسو. 3
 .565ّٔذا االسم ُب: كشف ا١تشكبلت، صذكره  4
 كغَت٫تا. 1128، 1037ا١تصدر نفسو، ص 5
اٟتٌجة  اإلغفاؿ، كعلى أيب علٌي ُب غَت استدرؾ جامع العلـو فيو على أيب علي ُب اٟتجة، كعلى الزَّجَّاج ٦تا فات أبا علٌي ُب 6

 صفحة. 815قع ُب كعلى ابن جٌٍت ُب ا٠تصائص كاحملتسب، كطبع الكتاب كحقق ُب جزء كاحد ي
 مقدمة االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة. 7
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أكال٫تا ٦تا  ؛133ك  132رجع إىل أيب علي فأكرد مسألتُت مأخوذتُت عليو، ك٫تا ا١تسألتاف ٍب  ،131
أخذه عليو ُب اإلغفاؿ، كالثانية مسألة خالف فيها أبو علي شيخو أبا إسحاؽ الزجاج، كفاتو ذكرىا 

 ُب اإلغفاؿ.
وعة، ٯتكن كىذه ا١تسائل اليت استدرؾ فيها اٞتامع على أيب علٌي ُب مواضع من اٟتجة متن

 ُب اآلٌب: -بإ٬تاز–تصنيفها 
 من اإلعراب كاٞتامع يراىا غَت جائزة، أك كجوىان  مواضع أجاز فيها أبو علي كجوىان  -

 .1اختارىا أبو علي كا١تختار عند اٞتامع غَتىا زىا أبو علي كىي عند اٞتامع جائزة، أك كجوىان مل ٬تي 

كتبو، فأجاز فيها ما كاف   كمواضع اضطرب فيها كبلـ أيب علي ُب اٟتجة كغَته من -
 .2قد منعو ُب غَتىا، أك منع فيها ما كاف قد أجازه ُب غَتىا

 .4ر ُب شرحها، أك قصَّ 3ر أبو علي ُب ذكر الوجوه النحويٌة اٞتائزة فيوكمواضع قصَّ   -

 .4شرحها

ذكره، كال يقـو ّٔا  كمواضع استشهد فيها أبو علي ببعض اآلم على شيءو  -
 .5من اآلماالستشهاد، كالشاىد غَت ما ذكر 

على  ، أك ينشد أبياتان 6لو ينسب بعض اآلراء إىل سيبويو، كليست مذىبان  كأحيانان   -
 .8، أك ينسبها إىل غَت أصحأّا أك ال ينسبها أصبلن 7غَت كجهها

أك يتابع ابن ٣تاىد ُب  10، أك يقع فيو غلط9أخرل يسهو ُب بعض كبلمو كأحيانان   -
 .11غلطو ىبعة علالسَّ 

                                                 
، 98كغَتىا من الدفعة األكىل ك  82، 63، 50، 38، 35، 18، 11، 10، 1بعض ىذه ا١تسائل ُب االستدراؾ: ـ انظر 1

 كغَتىا من الدفعة الثانية. 120، 110
 كغَتىا. 118، 97، 96، 2مثبل ا١تسائل:  انظر 2
 .15: ا١تسألة انظر 3
 .4: ا١تسألة انظر 4
 كغَتىا. 113، 56، 20مثبل: ـ  انظر 5
 .60ك 6، 3كذلك ُب: ـ  6
 كغَتىا. 51، 41، 30، 16، 5كذلك ٨تو: ـ  7
 كغَتىا. 61، 42، 22، 13مثبل: ـ  انظر 8
 كغَتىا. 108، 74، 42،  6، ٨7تو: ـ  9

 .26، 25، ٨21تو: ـ  10
 .115كذلك ُب ا١تسألة:  11
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أنو يستدرؾ عليو من كبلمو ىو  تيعاب تراث أيب علي كحسن فهمو لوك على مدل اسكيدلُّ 
، كُب شرح اللمع: "فبك 1نفسو، كما قاؿ: "فاعلم أنا أخذنا بو عليو، كىكذا ريكّْب ىذا الكيتيب"

 .2نأخذ عليك"
 شدتو عليو ومؤاخذتو:  -5

علي كعلمو، رأينا آنفا عبارات الشكر كاالمتناف كاٟتب اليت ساقها الباقويل ُب شخص أيب 
غَت أف ذلك اإلجبلؿ كاإلكبار سرعاف ما يغيب ٧تمو ك٭تلُّ ٤ًتلَّو بعضي الكلمات الشديدة، ١تا 
ٮتوض أبو اٟتسن ُب النقد كاالستدراؾ، حىت لَتتاب ا١ترتاب ُب مدحو كيظنُّ الظافُّ أنو إ٪تا امتدحو 

 لينتقده، من ذلك:
 .3لنظر ُب التبلكة"قولو: "كقد نبهناؾ غَت مرة على أف الفارس يسيء ا

 .4كقولو: "كقع لفارسهم ىنا أيضا سوء التأٌمل ُب التبلكة على ما ىو عادتو"
 . 5كتغليطو: "كاستدالؿ أيب علي...  استدالؿ فاسد كمغالطة منو"

 .6كتغفيلو: "انظر أبا علي ما أغفلو عن الفصل بُت الصلة كا١توصوؿ"
–لكبار الذين ٝتعوا عليو ىذا الكتاب كاستصغاره: "كليس العجب منو، إ٪تا العجب من ا

، حىت يبلغ بو اٟتٌد أف يقوؿ: "فبل أدرم ىل ختم بركاية 7كمل يسألوا ما مرادؾ ّٔذا" -يقصد اٟتجة
اس كيذكر أيضا أف "مثل ىذا من أيب علي ُب كتبو إغراب كتنفَت للنَّ  8حفص على أحد ختمة أـ ال"

الرجل كادعائو على الناس كالتكربُّ  9كانةاس من كبلمو، كليس ىو من الفصاحة، بل ىو من خنز للنَّ 
 .10عليهم، كليس من العلم ُب شيء، فكأنو يشبو ألغاز الصبياف ُب ا١تكاتب"

                                                 
 .546، ص116 االستدراؾ، مسألة: 1
 .497شرح اللمع، ص 2
 . 472، ص99االستدراؾ، ـ  3
 .996 -995كشف ا١تشكبلت، ص 4
 .414، ص94االستدراؾ، ـ  5
 .221، ص50ا١تصدر نفسو، ـ  6
 .178، ص38ا١تصدر نفسو، ـ  7
 .500، ص105ا١تصدر نفسو، ـ  8
 .347/ 5العرب، . لساف الكرب ٔتعٌت كا٠تنزكانة كا٠تنزكانية كا٠تنزكاف ،ا٠تنزكة 9

 .43 -42، ص8، ـ االستدراؾ 10
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اليت استدركها على أيب علي، فإف  1اإلماـ الباقويل كإف كيفّْق ُب كثَت من ا١تسائل كأعتقد أفَّ 
الشديد النايب ال يصلح ُب ذلك ال ٭تملو على ا٠توض فيما خاض؛ ألف تعاطي مثل ىذا الكبلـ 

مثل ىذه احملاٌؿ، كال يليق ّتبلؿ العلماء كبقدرىم، كإف ُب التماس األعذار ٢تم أثناء بياف اٟتق 
 عن اهتامهم كاالنتقاص من مكانتهم. مندكحةن 

 2ثانيا: اإلماـ ابن الطراوة
ضى بالكرامة كالرّْ اد الذين مل ٭تظ أبو علي الفارسي عندىم قَّ كٯتكن أف نضيف إىل ٚتلة النػُّ 

ـي ابنى   معاصرم ابن الباذش؛ فقد: الطراكة، أحدى  اإلما
ألف ُب ذلك رسالة أٝتاىا بػ "اإلفصاح ببعض ما جاء من ا٠تطأ ُب كتاب   -
 .5ابن الصائغ 4ىذه الرسالة، كقد ردَّ على 3اإليضاح"

 كما نلقاه ٭تمل على كتب أيب علي كتلميذه ابن جٍت، قائبل: "كغنًبى رأيىو من -
عدؿ عن التواليف ا١تسندة، كالقوانُت ا١تقيدة، كاٞتمل كالكاُب، ككتاب سيويو الشاُب، كفرغ 
لئليضاح، كالشَتازيات، كا٠تصائص كاٟتلبيات، ترٚتة تركؽ ببل معٌت، كاسم يهوؿ ببل جسم، إال 

قان بالكتب، كإحالة على الصحف، كإف ىذا ٢تو ا٠تسراف ا١تبُت"  .6تشدُّ
 
 
 
 
 
 

                                                 
كٕتدر اإلشارة ىنا أفَّ ٤تقق كتاب االستدراؾ: الباحث ٤تمد أٛتد الدَّايل، تابعو على كثَت من مبلحظاتو كاستدراكاتو على اإلماـ  1

 اإلماـ الفارسي، كأكىنها، كبُتَّ غفلتو ُب ذلك كصوَّب آراء أيب علي.
كأيب بكر  ،أبو اٟتسُت بن الطراكة. أخذ النحو عن أيب اٟتجاج األعلم ا١تالقي،النحوم  سليماف بن ٤تمد ين عبد اهللىو:  2

اإلفصاح على اإليضاح  :لو مصنفات منها ،علم أىل عصره باألدب كالعربيةأكاف . الشرشائي األديب كأيب مركاف بن سراج
، 228/ 2ىػ. اإلنباه، 528توُب ٔتالقة سنة  .طيبكتلمذ لو السهيلي كابن ٝتحوف القر  .سيبويو كالًتشيح كا١تقدمات على كتاب

 .332/ 4ك نفح الطيب،  108/ 1البلغة، 
 .212/ 1كشف الظنوف،  3
 ا١تصدر نفسو. 4
 .212/ 1ىػ. كشف الظنوف، 680الصائغ، توُب سنة  ىو: علي بن ٤تمد  الكناٍل ا١تعركؼ بابن 5
 .15مقدمة إيضاح شواىد اإليضاح للقيسي، ص 6
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 مسلك الفـارسي في إيراد مصطلحات التجويد والقراءات المطلب األول: 
"اٟتجة" بذكر القراءات ككاف أشدَّ عنايةن بتوجيو  وعيٍت  اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل ُب كتاب

أحرؼ ا٠تبلؼ، كىذا مل ٯتنعو أف يدلف إىل مصطلحات علم التجويد كالقراءات، ككذا الوقف 
، كٚتلة أخرل غَت متداكلة  ائعة عند أىل األداء عمومان كاالبتداء ليورد منها ٚتلةن من ا١تصطلحات الشَّ 

 ؛ كذلك كما يأٌب:كثَتان 
لو:  هم  صطلحات  لحي  الجويد  الفرع األ

 لوالقراءا  اليج الولة

كأعٍت ّٔا تلك ا١تصطلحات ا١تتداكلة كا١تشتهرة بُت أىل الفنّْ كاألداء اليت استخدمها ُب  
 كتابو، ك٦تٌا ذكر:
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 :1مصطلحات مخارج الحروؼ وصفاتها وما تعّلق بها -2

 –التفخيم  –االستعبلء   -االستطالة  –اإلطباؽ  -الفم  –اللساف  –ا٠تياشيم  –اٟتلق 
 التكرير كالتكرر. -الرخاكة  –الصفَت  –التفشي  -اللُت –اٞتهر  -ا٢تمس

 :2مصطلحات النوف الساكنة والتنوين -3

 الغنة. –اإلدغاـ  -اإلخفاء  –اإلظهار كالبياف –النوف الساكنة  –التنوين 
 مصطلحات المّد: -4

 القصر. –ُت الل –البدؿ  -اإلشباع  –ا١تٌد 

 :3مصطلحات الوقف وتوابعو -5

 –الوقف بالنقل  –القطع  –الرٍَّكـ  –اإلمشاـ  -الوقيفة  –الوقف  –الوصل  –السكت 
 االبتداء. -اإلدراج كالدَّرج  –اإلسكاف  –الصلة  –اإلشارة  -الوقف بالبدؿ 

  4مصطلحات الحركة -6
  –إشباع اٟتركة  -إمشاـ اٟتركة  -الشٌد  –التثقيل  –ٗتفيف اٟتركة  –اختبلس اٟتركة 

إمشاـ الفتح  -الضم  –الكسر   –الفتح  –اإلسكاف  –الكسر  -الرٌفعة  –الضم  -حذؼ اٟتركة 
 اٟتركة ا١تشبعة ا١تمططة.  -إمشاـ الضمة  –

 :5مصطلحات الهمزة وما يلحقها -7

حذؼ  –سقاط ا٢تمز إ –نقل حركة ا٢تمزة  –نرب ا٢تمزة  -اإللقاء  –التحقيق  -ا٢تمز 
  بُت ا٢تمزة كاأللف. –ذكؽ ا٢تمز –اإلبداؿ  –انقبلب اٟتركة  –قلب ا٢تمزة  -ا٢تمزة 

 :6مصطلحات الفتح واإلمالة -7

إشباع إمالة  -إمالة غَت إفراط  -بُت الكسر كالفتح  –بُت الفتح كاإلمالة  –اإلمالة  -الفتح 
 انتحاء. -بطح –إجناح  –إضجاع –

 :1التالوة والتجويد مصطلحات طرؽ -9

                                                 
1
، 313/ 3، 07/ 3،  99/ 2،  298، 246، 145/ 1ىذه ا١تصطلحات مبثوثة ُب تضاعيف الكتاب. انظر من ذلك:   
 كغَتىا. 104/ 4
2
 كغَتىا. 313، 304/ 3، 433/ 2، 145/ 1انظر من ذلك:   

3
 كغَتىا. 104، 79/ 4، 304، 73/ 3، 433، 432/ 2، 186/ 1انظر من ذلك:   

4
 كغَتىا. 306، 73/ 3، 433، 364/ 2، 302، 299، 145/ 1من ذلك:   

5
 كغَتىا. 308/ 3، 160، 85/ 2، 186/ 1 ا١تصدر السابق،  

6
 كغَتىا. 104/ 4، 304/ 3، 246/ 1 ا١تصدر نفسو،  
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 التحقيق. –الدرج  –اإلدراج  -التبلكة 

الفرع الثتن   هم  صطلحات  لحي  الجويد  

 لوالقراءا  قحيحة الج الو:

كأعٍت بذلك بعض مصطلحات التجويد كالقراءات اليت يقٌل تداك٢تا بُت ا١تصٌنفُت؛ أم أهنا 
اىا با١تصطلحات األكىل، أكقد يكوف تسمية داكؿ نفًسها إذا ما قارنَّ ليست ُب درجة االستعماؿ كالتَّ 

 فُت دكف سواىم، كمن ذلك ما ذكره أبو علي ُب كتابو:بعضها خاٌصان ببعض ا١تصنّْ 
 مصطلح الوقيفةأوال: 

رٛتو اهلل مصطلح "الوقيفة" ُب مواضع قليلة من كتابو، من ذلك  علياستخدـ اإلماـ أبو 
 قولو ُب معرض شرح قوؿ ابن ٣تاىد ُب ترٚتة سكت ٛتزة على الساكن قبل ا٢تمزة:

"كاف ٛتزة يسكت على الياء من شٍيء قبل ا٢تمزة سكتة خفيفة، ٍب يهمز فيقوؿ: شيء 
 [ُّالبقرة: ] چچچ ك[ ِِالبقرة: ] چّ چك  [ْٗ]البقرة:  چپچ قدير، ككذلك يسكت على البلـ من 

اء يصل الياء من شيء با٢تمز كالبلـ من األرض كأخواهتا با٢تمز كما أشبو ذلك كغَته من ىؤالء الفرَّ 
 .  فعلَّق على كبلـ ابن ٣تاىد موضّْحان: 2ببل سكتة"

ا٢تمزة كتبيينها، "قاؿ أبو علي: اٟتجة ٟتمزة ُب ذلك أنو أراد ّٔذه الويقػىٍيفة اليت كقفها ٖتقيق 
فجعل ا٢تمزة ّٔذه الوقيفة اليت كقفها قبلها على صورة ال ٬توز فيها معها إال التحقيق، ألف ا٢تمزة قد 
صارت بالوقيفة معارضة للمبتدأ ّٔا، كا١تبتدأي ّٔا ال ٬توز ٗتفيفها، أال ترل أف أىل التخفيف ال 

ف من وافقتها ّٔا صورة ما ال ٮتفَّ ٮتفّْفوهنا مبتدأة، فكذلك ىذه الوقيفة آذنت بتخفيفها ١ت
 .3ا٢تمزات"

يبلحىظي كيف عدؿ اإلماـ عن مصطلح "السكتة" كىو ا١تشهور، كاختار لنفسو مصطلح 
"الوقيفة" كالتـز بو ُب ٚتيع ا١تواضع اليت كرد فيها الكبلـ عن السكت. بل ٧تده ُب بعض ا١تواضع 

 چ ڦ    ڦچ  چ چ ا٠تلف ُب قولو تعاىل:  يًتجم للسكت بقولو: "يقف ٍب يبتدئ"؛ من ذلك ٖتريره

كمل يقطعها غَته،  چچ     چيقف على )من( كيبتدئ:   چڦچ  چ   چ : "حفص كقنبل: [ِٕالقيامة: ]
 .4ككأنو ُب ذلك يصل"

                                                                                                                                               
1
 .99/ 3، 432، 160/ 2، 186/ 1ا١تصدر نفسو،   

2
 .148. السبعة، ابن ٣تاىد، ص242 -241/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .242/ 1ا١تصدر السابق،   

4
 .104/ 4كانظر مثلو:  79/ 4ا١تصدر نفسو،   
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مشهور عند علماء القراءات؛ من ذلك ما ٧تده عند اإلماـ أيب  1هكمصطلح "الوقيفة" ك٨توي 
١تَّا عربَّ بقولو: "كاف ٛتزة  -صاحب الكاُب ُب القراءات السبع–عبد اهلل ابن شريح الرعيٍت األندلسي

 چّ چ  :كعلى الـ التعريف إذا كانت بعدىا ٫تزة، ٨تو كغَتىا[ َِالبقرة: ] چڳ  چ  يقف على ياء 

 .2ٍب يصل" وقيفة [كغَتىا ْٗ]البقرة:  چپچ  ك[ كغَتىا ِِالبقرة: ]
كت على الساكن الذم بعده كا١تراد بباب كقف ٛتزة على الساكن الذم بعده ٫تزة: السَّ 

٫تزة، كىذه الوقفة اليسَتة أك ا٠تفيفة مل يشتهر استعما٢تا بُت علماء الفنّْ، كإ٪تا شاع بينهم استعماؿ 
 :-مثبل-٧تدهمصطلح "السكت". كىذا ما 

على ما ينقل  يسكت: "كاف ٛتزة -مبّْينا–عند ابن الباذش ُب "باب سكت ٛتزة"؛ يقوؿ  
من  سكتة خفيفةكرش فيو اٟتركة، كذلك كل ساكن بعده ٫تزة من كلمة أخرل، كليس ْترؼ مد، 

ألف ذلك ُب حكم ما كاف من   (ٔاٜخشح، اٞ ْسض)غَت قٍطع لنػىفىسو...ككذلك الـ التعريف ٨تو 
  .3كلمتُت..."

عند عدد  عبَت مستعمله كىو ا١تراد بكلٍّ من: "كقفة خفيفة، كقفة يسَتة، كقيفة..."، كىذا التَّ 
 من  العلماء كػ: ابن غلبوف كابن بٌليمة كغَت٫تا.

 .4كأكىل منو التعبَت بالسكت لوضوحو، كعدـ اللَّبس فيو، كىو ما عليو عامَّة أىل الفنّْ 
 ثانيا: مصطلح ذوؽ الهمز

مصطلح "ذكؽ ا٢تمز" من ا١تصطلحات اليت يقلُّ تداك٢تا عند ا١تصنفُت ُب علم القراءات، كمل 
ُب معرض على غَت ابن ٣تاىد الذم استخدمو، كنقلو عنو أبو علٌي  -ُب حدكد اطّْبلعي–أقف 

(كقرأ نافع قائبل: "ٖترير ا٠تلف ُب أرأيتكم،  ْٚذ  ا ْى( ٔ )أ س  ْٚز ك  ا ْٚز ْى(، ٔ)أ س  ا القرآف  لف ُب كلّْ بأ )أ س 
 . 5من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز"

                                                 
1
 مثل: الوقفة اليسَتة، الوقفة ا٠تفيفة، يقف ٍب يبتدئ، سكتة خفيفة كغَتىا من التعبَتات اليت يستخدمها أىل األداء.  
ٖتقيق: سامل بن غـر اهلل بن ٤تمد الزىراٍل، سي، الكاُب ُب القراءات السبع، أبو عبد اهلل ٤تمد بن شريح، الرعيٍت اإلشبيلي األندل 2 

 .1/287ىػ، 1419، سنة: ىػ1419أـ القرل، 
3
اإلقناع ُب القراءات السبع، أبو جعفر أٛتد بن علي األنصارم، ابن الباذش، ٖتقيق: ٚتاؿ الدين ٤تمد شرؼ، دار الصحابة   

 .237للًتاث، طنطا، القاىرة، د.ت.ط، ص
4
، كتقريب النشر ُب القراءات العشر، 1/325 ،، كابن اٞتزرم ُب كل من: النشر62ص ،الداٍل ُب التيسَتكىو ما عليو أيضا:   

. 115ـ، ص2004 -ىػ1425، ت: إبراىيم عىطوة عوض، دار اٟتديث، القاىرة، د.ط، أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم
، 1بن أٛتد العطار، ت: أشرؼ ٤تمد فؤاد طلعت، جدة، ط غاية االختصار ُب قراءات العشرة أئمة األمصار، أبو العبلء اٟتسن

 .1/264ىػ، 1414سنة: 
5
 .160/ 2كاٟتجة،   257لسبعة ُب القراءات،  صا  
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 : كبعد أف أكرده عنو أبو علٌي راح يشرحو بأسلوبو، قائبلن 
"قرأ نافع بألف ُب كلّْ القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف ٬تعل 

عل بٍُت بُت، أم بُت  ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على ا٢تمزة بٍُت بُت، كقياسها إذا خيفّْفت أف ٕتي
 . 1قياس التحقيق"

 كذكؽ ا٢تمزة كما ىو كاضح يعٍت ّٔا تسهيلها بٍُت بُت. 
كيعرب أبو علي أحيانا عن ىذا التخفيف أك التسهيل باللُت كبٍُت كبُت، ككلها تفيد ذات 

 ا١تعٌت؛ فيقوؿ ُب  معرض االحتجاج لبعض اٟتركؼ:
َُِّك ىْ چ "قاؿ أبو علي: أبو عمرك يريد چ أٚ 

 .3ٍب يلُت ا٢تمزة األخَتة فتصَت بٍُت بُت" 2 
يستخدموف عادة مصطلح التخفيف بدؿ التسهيل  4على أف القدامى من النحاة كحىت القراء

أك ذكؽ ا٢تمز. يقوؿ سيبويو: "اعلم أف ا٢تمزة تكوف فيها ثبلثة أشياء: التحقيق، كالتخفيف، كالبدؿ. 
ـى، كبٍئس كأشباه ذلك. كأما التخفيف فتصَت ا٢تمزةي فيو  ، كسأىؿ، كلؤي فالتحقيق قولك: قرٍأت، كرٍأسه

 . 5بُت بٍُت كتيبدىؿ كٖتذؼ"
 موضعو  َتاُب ُب شرحو لقوؿ سيبويو: "كمعٌت قولنا بُت بٍُت ُب ىذا ا١توضع كُب كلٍّ قوؿ السّْ ي

يرد بعده من ا٢تمز أف ٕتعلها من ٥ترج ا٢تمزة ك٥ترج اٟترؼ الذم منو حركة ا٢تمزة. فإذا كانت 
قولك  الفتحة من األلف، كذلك ُب إخراجها بُت ا٢تمزة كاأللف؛ ألفَّ  طةن مفتوحة جعلناىا متوسّْ 

)ساؿ( إذا خففنا )سأؿ(، كقرا يا فىت إذا خففنا )قرأ(. كإذا كانت مضمومة فجعلناىا بُت بٍُت 
(. كإذا كانت مكسورة جعلناىا بُت  ( ٗتفيف )لـؤ أخرجناىا متوسطة بُت ا٢تمزة كالواك، كقولنا: )لـو

 . 6الياء كا٢تمزة
األكىل كٮتفف اآلخرة، من ٭تقق  -أم من العرب–كيقوؿ سيبويو ُب موضع آخر: "كمنهم 

 .7"ب(ََّ ء  اِ آَّٚ شِ ك  ب ص  ب(، ٔ)ٚ  ٓ  اغ  ش  اشْ  ء  آج   ذْ ق  ف  )ٝتعنا ذلك من العرب، كىو قولك: 
 

                                                 
1
 ا١تصدر نفسو.  

2
 .55سورة النمل، اآلية:   

3
 .242/ 3ا١تصدر السابق،   

4
 .77/ 1الكشف عن كجوه القراءات السبع، مكي بن أيب طالب، انظر مثبل:   

5
 .541/ 3، كتاب سيبويو  

6
 .03، هتميش رقم: 541/ 3كتاب سيبويو،   

7
 .549/ 3، ا١تصدر نفسو  
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 المطلب الثاني: مسلك الفـارسي في التعريف بالمصطلحات
ة بعلمي التجويد مل يوؿ اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل عناية بتعريف ا١تصطلحات ا٠تاصَّ 

اإلماـ منشغل ٔتا ىو فيو من  غم من طوؿ نفسو ُب الكتاب كسربه األغوار، كيبدك أفَّ كالقراءات، بالرُّ 
جو عليها القراءات القرآنية ا١تختلفة كا١تعاٍل اليت غوية اليت تتَّ ع ا١تسائل اللُّ فصيل ُب تتبُّ اإلغراؽ كالتَّ 

 ان.لوان عن ىذه التعريفات إال ما جاء عرضب عليها، فجاء كتابو كما ترل خً تًتتَّ 
 كفيما يأٌب بياف كتفصيل للقسمُت:
 أكال: ا١تصطلحات اليت ذكر تعريفها

لجملة من  لم يخُل كتاُب "الحجة في القراءات السبع" من تعريف  

 مصطلحات التجويد والقراءات، غير أن ميزتها االختصار وعدم اإلطناب.

عنها اإلماـ ُب ثنايا ج عريفات مل تكن مقصودة كمباشرة، كإ٪تا عرَّ أغلب ىذه التَّ  ٍب إفَّ 
 اٟتديث كجاء اٟتديث عنها عرضان، كبياف ذلك ُب اآلٌب:

 :المصطلحات التي ذكر لها تعريفا مباشراً  -1
 -كىي قليلة–ا أبو علي ّٔ ؼاستقرائي ١تصطلحات األداء كالتجويد اليت عرَّ  يبدك من خبلؿ 

و قٍصدان؛ فيذكر ُب بعض ثنايا "اٟتجة" د إىل تعريفو كبياناإلمشاـ ىو ا١تصطلح الوحيد الذم تقصَّ  أفَّ 
 :أفَّ 

ـى  ُت ليس بصوت فيفًصلى بُت ا١تدغىم كا١تدغىم فيو، كإ٪تا ىو هتيئة العضو حويّْ عند النَّ  "اإلمشا
. ٍب ينبّْو إىل قضية ُب غاية 1إلخراج الصوت الذم ىو الضَّم ليدؿَّ عليو، كليس ٓتارج إىل اللفظ"

وف ُب أنو هتيئة القرَّاء ليس يىعنوف باإلمشاـ ما يعٍت بو النحويُّ  بكر ظنَّ أفَّ أبا  : "كلعلَّ ة قائبلن األ٫تيَّ 
ُت ُب : "كاإلمشاـ إ٪تا يكوف عند النحويّْ فظ". ٍب يبُتّْ وت كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللَّ العضو للصَّ 
فتُت يراه البصَت دكف األعمى، اإلمشاـ إ٪تا ىو ٖتريك الشَّ  ا الكسر فبل إمشاـ فيو؛ كذلك أفَّ الضٌَّم؛ فأمَّ 

، كليس ىذا ُب الكسر؛ ألنو ال فائدة لبصَت كال فيستدؿُّ لذلك على إرادة الفاعل لذلك الضمّْ 
 .2ائي"ألعمى من حيث ال يظهر للرَّ 

مرة يتعرَّض فيها إىل ٤تالّْو يعرّْفو كيزيد ُب توضيحو؛ من ذلك  و جعل ُب كلّْ ب كبعد أف عرَّؼ
: "فمن قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ واضع ُب سياؽ اٟتديث عن ا٠تلف ُب ُب بعض ا١تما ذكره 
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كليس ذلك  چېچحيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب 
بصوت خارج إىل اللفظ، إ٪تا هتيئة العضو إلخراج ذلك الصوت بو، لييعلم بالتهيئة أنو يريد ذلك 

يتهيَّأ لو..."
 . 1ا١ت

 2: "كركل خلف بن ىشاـ كأبو ىشاـ الرفاعي عن سيليم بن عيسى اٟتنفيكُب آخر قائبلن 
عن ٛتزة أنو كاف يشٌم الراء األكىل من قولو: ذاًت قرارو، كاألشراًر، كما كاف مثل ذلك الكسر من غَت 

 .3إشباع"
ذا كجو اإلدغاـ، كاإلشارة : "...فه4كُب ٤تلٍّ آخر يسميو بتسمية جديدة؛ كىي اإلشارة

 . 5بالضم إىل اٟترؼ ا١تدغم"

 المصطلحات التي ذكر تعريفها عرضاً: -3
جاءت بقية التعريفات ا١تذكورة ُب "اٟتجة" عرضان كُب سياقات ٥تتلفة، غَت مقصودة كال 

 مباشرة، كىي:

: ذكر اإلماـ أبو علي مصطلح االختبلس ُب معرض ذكر ا٠تلف ُب قولو االختالس - أ
كذلك بعد تفصيل طويل ُب جوانب ٥تتلفة ١تسألة إشباع اٟتركات [، َٖآؿ عمراف: ] چڑ  ڑ  چتعاىل: 

 كٗتفيفها، ٍب يقوؿ:

ا الفتحة فليس فيها إال ة كالكسرة، فأمَّ مَّ خفيف إ٪تا يكوف ُب الضَّ "كىذا االختبلس كالتَّ 
فَّف الفتحة باالختبلس، كما مل ٗتفَّ  ... كىذا اإلشباع كمل ٗتي ، كجىبىلو ف باٟتذؼ ُب ٨تو: ٚتىلو

مطيط كأخفى، فإف اٟترؼ ا١تختلىس حركتيو بزنة وت فيو أضعفى من التَّ االختبلس كإف كاف الصَّ 
 ، فيقوؿ: االختبلس ُب مقابل اإلسكاف كليس إسكانان  ح أفَّ . ٍب يوضّْ 6ؾ"ا١تتحرّْ 
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فلعلَّو ٝتعو  -[ْٓالبقرة: ] چڳ   ڱ  چ –"فمن ركل عن أيب عمرك اإلسكاف ُب ىذا النحو 
 . 1ٮتتلسي فحسبو لضىعف الصوت بو كا٠تفاء إسكانان"

كُب بعض ا١تواضع مل ٧تده يصرح ٔتصطلح االختبلس، إ٪تا ذكر بدلو مصطلح اإلخفاء، غَت 
 بعد إغراؽ طويل ُب اٟتديث عن ا٠تلف ُب حرؼياؽ الذم جاء بو يفيد أنو يريده؛ إذ يذكر أف السّْ 

 كاالستشهاد لو قائبل:ن  [ ُِالتوبة: ] چۓچ 

"... أك يعٍت بو إخفاء اٟتركة، كمل ٬تز كاحد من الوجهُت األكلُت؛ ثبت إنو إخفاء اٟتركة، 
كاإلخفاء تضعيف الصوت باٟتركة، فهو يضارع السكوف من جهة اإلخفاء، كإف كاف ا١تخًفيُّ ُب كزف 

 . ١2تتحرؾ"ا

ـ ُب معرض الفرؽ بينو كبُت اإلمشاـ، أثناء تعرضو كٍ أشار اإلماـ إىل الرَّ  ـ:و  الرَّ  - ب
 : قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ للخلف ُب 

"كلو راـ اٟتركة فيها مل ٬تز مع اإلدغاـ، كما جاز اإلمشاـ مع اإلدغاـ ألف رـك اٟتركة حركة، 
قالوا: إف رـك اٟتركة ييفضل بو بُت ا١تذكر كا١تؤنث،  كإف كاف الصوت قد أضعف ّٔا، أال ترل أهنم

 .٨3تو: رأيتيًك كرأيتيك"
 ، كعرب عنو باإلخفاء كاالختبلس كاعتربه كجهان چې چ ـ ُب قراءة كٍ كذكر بعد ذلك كجو الرَّ 

 :ة، قائبلن آخر سائغان ُب العربيَّ 
كلكنك ٗتفي اٟتركة، ة؛ كىو أف تيبُتّْ كال تدغم، "كقد ٬توز ُب ذلك كجو آخر ُب العربيَّ 

 . 4"مطيط، كلكنك ٗتتلسها اختبلسان كإخفاؤىا ىو أف ال تشبعو بالتَّ 

تعبَت  حدّْ  ـ إذف غَت اإلمشاـ؛ كىو صوت ضعيف تذىب فيو معظم اٟتركة، أك علىكٍ فالرَّ 
 . 5اإلماـ: "كلو كاف مكاف اإلمشاـ رـك اٟتركة المتنع الرـك مع اإلدغاـ؛ ألنو صوت ٭تجز"

ضمنان، كمل يقصد  -التخفيف–تعرض أبو علي لتعريف التسهيل  الهمز:تسهيل  - ت
إليو قصدان، كذلك أثناء شرحو ١تصطلح "ذكؽ ا٢تمز" الذم ذكره أبو بكر بن ٣تاىد رٛتو اهلل ُب 
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ك٨توىا؛  [ْٔاألنعاـ:] چٹچ، ك [َْاألنعاـ:] چڻچ ُب معرض اٟتديث عن ا٠تلف ُب  1"سبعتو"
 حو:يوضّْ  فيسوؽ قولو ٍبَّ 

القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ  بألف ُب كلّْ  (ْٚذ  اس  ى، ٔأ  ك  ز  اْٚ س  ى، ٔأ  ز  اْٚ س  )أ  "كقرأ نافع 
 ا٢تمز". 

"كقولو: قرأ نافع بألف ُب كٌل القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف 
 .2قياس التحقيق"٬تعل ا٢تمزة بٍُت بُت أم بُت ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على 

ح فيها بتعريف اإلمالة: جاء ذكر اإلمالة ُب عٌدة مواضع من كتاب "اٟتجة" مل يصرّْ  - ث
اإلمالتُت يقصد الصغرل أـ الكربل، غَت أنو ييفهىم من حديثو عنها أنو ُب كلّْ  مباشر ٢تا أك يبُت أمَّ 

 رج عليو القدامى. ؛ كىذا الذم د3مرة يذكرىا مطلقة غَت مقيدة انصرفت إىل اإلمالة الكربل

 يها أحيانان أبا علي يطلق على اإلمالة اصطبلحات ٥تتلفة؛ فيسمّْ  كا١تلفت لبلنتباه أفَّ 
اء، بفتح ا١تيم ككسر الرَّ  [ ُْىود: ] چگ  چ : "الكسر"؛ كذلك ُب قولو: "كقرأ ٛتزة كالكسائي

ِِ )يج  ككذلك حفص عن عاصم:  بفتح ا١تيم، ككسر الراء من غَت إضافة. قاؿ: كليس يكسر  ٚٓب(ْش
 .4ُب ٣ترًاىا" اءى ُب القرآف غَت ىذا اٟترؼ، يعٍت الرَّ 

يردفها ُب ا١توضع الواحد بعدة اصطبلحات كلُّها تصبُّ ُب ذات ا١تعٌت، كػ "اإلجناح،  كأحيانان 
ديدة" كغَتىا؛ كما ُب قولو: "كقوؿ أٛتد ُب حكايتو عن نافع: ال ٯتيل كاإلضجاع، كاإلمالة الشَّ 

ال ٯتيل الفتحة ٨تو الكسرة إمالة شديدة  -إف شاء اهلل–األلف اليت تأٌب بعدىا راء مكسورة، يريد بو 
فتميل األلف ٨تو الياء كثَتان، كلكن ال يشبع إمالة الفتحة ٨تو الكسرة فيخف لذلك إجناح األلف 

 .5"كإضجاعها
مل يعرؼ أبو علي مصطلح التقليل كمل يذكره ّٔذا اللفظ، بل اكتفى  التقليل: - ج

 ة إطبلقات؛ فهو:ىو اآلخر بعدَّ  -عرضان –بالتعبَت عنو 
"بُت الفتح كالكسر"؛ كما ُب قولو: "قاؿ أٛتد بن موسى: كاف نافع ال ٯتيل األلف اليت تأٌب 

ك  اٞثصبسك  داس انجٕاسك  اٞششاسك  شاساٞثك  قشاسك من  انُبسبعده راء مكسورة، مثل من 
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و بُت الفتح كالكسر، كىو إىل الفتح بل كاف ُب ذلك كلّْ  آثبسْىك على  دٚبسْىك  ثذُٚبسك  ثقُطبس
 .1أقرب"

أك يصفو بأنو "بُت الكسر كالتفخيم"؛ كذلك صريح ُب أثناء تعرضو للخلف ُب قولو تعاىل: 
 . 4"3كالتفخيم 2قاؿ: " ككاف نافع كعاصم ُب ركاية أيب بكر يقرآهنا بُت الكسر [، ُْىود: ] چگچ 

كأحيانا يسميو "بُت اإلمالة كالتفخيم"؛ كما ُب قولو: " ككاف أبو عمرك ال ٯتيل من ذلك إال 
فإنو كاف يلفظ ّٔذه  ٔأحٛ ب أيبدما كاف ُب رؤكس اآلم إذا كانت السورة أكاخر آياهتا الياء، مثل: 

 . 5كؼ ُب ىذه ا١تواضع بُت اإلمالة كالتفخيم"اٟتر 
أك يصطلح عنو بػ "اإل٨تاء ٨تو الياء"؛ يقوؿ ُب ىذا الصدد: "فكما غيَتّْ موضع الوقف ّٔذا 

يى ّٔا ٨تو الياء..." ت األلف بأف ٨تًي  .6النحو من التغيَت، كذلك غيَتّْ
حديثو عن خلف بعض ككجدناه مرٌةن عربَّ عنو بػ "إمشاـ اإلضجاع"؛ كذلك ُب معرض 

كقرأ نافع  ،()اٞششاساء أبو عمرك كابن عامر كالكسائي من اٟتركؼ، قاؿ ُب ذلك: "كأماؿ الرَّ 
 .7بإمشاـ الراء األكىل: اإلضجاع، ككذلك ٛتزة يشمُّ، كفتحها ابن كثَت كعاصم"

: أشار أبو علٌي إىل تعريف اإلدغاـ ُب معرض االحتجاج لقراءة ا١تضارعة اإلدغاـ  - ح
فقد نقل بعض اٟتجج اليت  ،[ٔالفاٖتة: ] چٹ   ٹ  ٹچإلمشاـ بُت الصاد كالزام ُب قولو تعاؿ: أك ا

 .8توىن من ىذه القراءة، كمنها أفَّ ا١تضارعة تشبو اإلدغاـ ُب "أنَّو تقريب اٟترؼ األكَّؿ من الثَّاٍل"

كإ٪تا ىو بياف لوظيفة شبيو ليس تعريفان ُب اٟتقيقة لئلدغاـ، كالنَّص كاضح ُب أفَّ ىذا التَّ 
 اإلدغاـ ككذا ا١تضارعة النَّإتة عن تقريب اٟترفُت كتناسب أحد٫تا إىل األخر.

 بتعريفات غيره من األئمة: عليمقارنة تعريفات أبي   -4
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مع –كإذا عقدنا مقارنة بسيطة بُت بعض التعريفات اليت ذكرىا اإلماـ أبو علي رٛتو اهلل 
األئمة ٧تدىا متطابقة ُب الغالب، كحىت كإف مل تتطابق ُب ا١تبٌت فهي بتعريفات غَته من  -تهاقلَّ 

 متطابقة ُب ا١تعٌت.
 مقارنة تعريفو للرٍَّكـ كاإلمشاـ بتعريفات غَته: - أ

  :من ىؤالء:تعريفات بعض اللغويين 

 تعريف سيبويو: -
فع ألف الرَّ  ا اإلمشاـ ، فليس إليو سبيل، كإ٪تا كاف ُبقائبل: "كأمَّ  اإلشماـكصف اإلماـ سيبويو 

الضمَّة من الواك، فأنت تقدّْر أف تضع لسانك ُب أٌم موضع من اٟتركؼ شئتى ٍبَّ تضمَّ شفتيك؛ 
 .1ألف ضمَّك شفتيك كتحريكك بعضى جسدؾ، كإمشامك ُب الرفع للرؤية كليس بصوتو لؤلذيف"

اٟترصي على أف قولو: "كأما الذين راموا اٟتركة فإهنم دعاىم إىل ذلك ـ و  الرَّ كجاء عنو ُب 
رجوىا من حاؿ ما لزمو إسكافه على كلّْ حاؿ، كأف ييعًلموا أف حا٢تا عندىم ليس كحاؿ ما سكىن  ٮتي

. قاؿ اٞتوىرم: "رٍكـ اٟتركة الذم 2على كلّْ حاؿ. كذلك أراد الذين أمشُّوا؛ إال أف ىؤالء أشدُّ توكيدان"
ي أكثر من اإلمشاـ ألهنا تيسمع، خفيف، كىالذم ذكره سيبويو حركة ٥تتلسة ٥تتفاة لضرب من التَّ 
 .3كىي بزنة اٟتركة كإف كانت ٥تتلسة، مثل ٫تزة بٍُت بُت"

سيبويو عرضان ُب باب )اإلشباع ـ مصطلح االختبلس؛ فقد تعرَّض إليو كٍ كقريب من معٌت الرَّ 
كً ُب اٞتٌر كالرفع( قائبل: "فأمَّ  و لك ما الذين ييشبعوف فيمطّْطوف، كعبلمتو كاك كياءه، كىذا ٖتي

ا كمن مأمًنك، ييسرعوف ا١تشافهة... كأمَّ  ا الذين ال ييشبعوف فيختلسوف اختبلسان، كذلك قولك: يضرّٔي
إنٗ ثبِسئِكىاللَّفظ. كمن ٍبىَّ قاؿ أبو عمرك: 

4"...5. 
 تعريف ابن جٍت: -

"ىي كاإلىابة بالساكن ٨تو اٟتركة، كىو  –أم تقريب اٟتركة  –قريب ـ على جهة التَّ كٍ "كالرَّ 
 .6و للعُت ال لؤلذف"لذلك ضرب من ا١تضارعة، كأخفى منها اإلمشاـ؛ ألنَّ 

                                                 
1
 .171/ 4الكتاب سيبويو،   

2
 .168/ 4الكتاب،   

3
   ،)  .258/ 12لساف العرب، مادة )رـك

4
 ة.، من سورة البقر 45اآلية:   

5
 .202/ 4الكتاب، سيويو،   

6
 .2/145ا١تصدر نفسو،   
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ـك ىو اختبلس اٟتركة أم عدـ نطقها  أف الرَّ  -كما سيأٌب–كمن ا١تعلـو عند علماء القراءات 
ة ك تنطق ضمَّ فتُت كأنَّ لشَّ ا اإلمشاـ فهو للعُت ُب الضم خاصة: تضم اكاملة كاضحة كىو لؤلذف، كأمَّ 

 ة. كلكن من دكف إحداث صوت الضمَّ 
قريب الذم ٬ترم ٣ترل اإلدغاـ: "٦تا قرب فيو الصوت من كقد نبَّو ابن جٍت إىل مواضع التَّ 

 الصوت"، كلكنو ليس إدغامان تاٌمان، كاستخدـ لو مصطلح )التقريب(. 
ـ ُب باب )الساكن كا١تتحرؾ( كٍ اـ كالرَّ ابن جٌٍت قد ذكر مصطلحي اإلمش كٕتدر اإلشارة إىل أفَّ 

ىذه ا١تصطلحات تعريفان  -كغَته–وتية، كلكنو مل يعرؼ الذم أكرد فيو بعض ا١تصطلحات الصَّ 
أصوات اٟتركؼ أك اٟتركات  –شافيان، بل كاف يذكرىا كيبُت ما ٭تدث فيها من تقريب ُب األصوات 

–  : و للعُت دكف األذف، لكن رـك ا اإلمشاـ فإنَّ "فأمَّ  كما ُب قولو ُب بياف الفرؽ بُت اإلمشاـ كالرـك
ث ُب قولك ُب الوقف أنتى ر كا١تؤنَّ اٟتركة يكاد اٟترؼ يكوف بو متحركان، أال تراؾ تفصل بو بُت ا١تذكَّ 

 .1كأنًت، فلوال أف ىناؾ صوتان ١تا كجدت فصبلن"
  :أذكر منهم:تعريف بعض أىل األداء  

 :انيِّ تعريف الدَّ  -
ـك فهو تضعيفك الصوت باٟتركة حىت يذىب ا حقيقة الرَّ : "فأمَّ  -رٛتو اهلل-عمرك يقوؿ أبو 

ا حقيقة اإلمشاـ فهو فتسمع ٢تا صوتا خفٌيان يدركو األعمى ْتاسَّة ٝتعو. كأمَّ  ،بذلك معظم صوهتا
، كال يدرؾ معرفة ذلك األعمى ألنو لرؤية العُت ال غَت، إذ ضمُّك شفتيك بعد سكوف اٟترؼ أصبلن 

 .4إٯتاء بالعضو إىل اٟتركة" ىو
 عينّي:تعريف الرُّ  -

وت باٟتركة حىت يذىب أكثرىا، كىو يكوف ُب ـ إضعاؼ الصَّ كٍ يقوؿ أبو عبد اهلل: "كالرَّ 
 . 2"ةن فتُت من غَت صوت يسمع، كىو يكوف ُب ا١ترفوع خاصَّ الشَّ  ا١ترفوع كا١تخفوض. كاإلمشاـ ضمُّ 

 تعريف مكّي بن أبي طالب القيسي: -

                                                 
1
التعريفات، علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاٍل، ت: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب اإلمشاـ: .كانظر ُب تعريف 2/328ا٠تصائص،   

، ص، كُب تعريف الرَّ 44، صىػ1405، 1بَتكت، ط–العريب   .151ـك
4
 .59التيسَت، ص - 

2
 .283القراءات السبع، ص الكاُب ُب   
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ـ إتيانك ُب الوقف ْتركة ضعيفة غَت كاملة، يسمعها كٍ : "فالرَّ -رٛتو اهلل–يقوؿ أبو ٤تمد 
أم شفتيك ال غَت من غَت صوت، كال يفهمو األعمى ْتٌسو، ألنو لرى  األعمى. كاإلمشاـ إتيانك بضمّْ 

 . 1العُت"
 تعريف اإلماـ الشاطبّي: -

 :-رٛتو اهلل-ـك كاإلمشاـ قاؿ القاسم كُب الرَّ 
 كركمك إٝتاع احملرؾ كاقػف   بصػوت خفػي كل داف تنوَّال

 2كاإلمشاـ إطباؽ الشفاه بعيدما    يسكن ال صوت ىناؾ فيٍصحبل
–، أك دكراهنا -رٛتو اهلل–ما سبق مطابقة ىذه التعاريف لتعاريف أيب علٌي  ككاضح من كلّْ 

 ُب فلىك كاحدو. -على األقلٌ 
 َته:مقارنة تعريفو لئلمالة بتعريفات غ -ب
  :كمنهم:تعريف أىل اللغة 

 ابن جني: -

اإلمالة اليت كقعت ُب الكبلـ لتقريب الصوت من الصوت، ٨تو  حيث يقوؿ ُب تعريفها: "
كلمة: )عامل( اليت قريبٍت فتحة العُت من )عامل( إىل كسرة البلـ منو، بأف ٨توت بالفتحة ٨تو 

 .3الكسرة، فأمىٍلت األلف إىل الياء"
  من ىؤالء: القراءات:تعريف بعض أىل 
 تعريف ابن غلبوف: -

ذكر أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف اإلمالة ُب معرض اٟتديث عن "مذىب ٛتزة كىشاـ ُب 
أم –الوقف على ا٢تمزة"، كتعٌرض إىل بياف معناىا، فقاؿ: "يعٍت أنو كاف إذا كقف على ىذه ا٢تمزة 

ي ْتر  -ٛتزة كتها ٨تو الكسرة، فلذلك ٬تعلها بُت ا٢تمزة خٌفف ٫تزهتا، ألهنا متوسطة، كىي ٦تالة قد ٨تًي
 . 4كالياء الساكنة

 ابن اٞتزرم: -
                                                 

1
الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة   

 .1/122ـ، 1997 -ىػ1418، 5الرسالة، بَتكت، ط
2
الرعيٍت الشاطيب، ضبط كمراجعة: ٤تمد ٘تيم منت الشاطبية ا١تسمى حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع، القاسم بن فٌَتة   

 .30ـ، ص2004 -ىػ1425، 4الزعيب، دار ا٢تدل، ا١تدينة ا١تنورة، ط
3
 .141/ 2ا٠تصائص،   

4
 .1/220التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف،   
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كاإلمالة أف تنحو بالفتحة ٨تو يعرّْؼ ٤تقّْق الفٌن ابن اٞتزرم اإلمالة كيفصّْل فيها كما يأٌب: "
لو ل يالكسرة كباأللف ٨تو الياء )كثَتان( كىو احملض. كيقاؿ لو: اإلضجاع، كيقاؿ لو: البطح، كرٔتا ق

ؿ لو أيضان التقليل كالتلطيف كبُت بُت؛ فخي ّٔذا االكسر أيضان )كقليبلن( كىو بُت اللفظُت كيق
االعتبار تنقسم أيضان إىل قسمُت إمالة شديدة كإمالة متوسطة ككبل٫تا جائز ُب القراءة جار ُب لغة 

 .1"العرب
تعريفات غَته من  كيتضح ٦تا سبق أف تعريف ا١تصطلحات اليت ذكرىا أبو علي ال ٗتتلف عن

 أىل اللغة كاألداء.

 
 

 ثانيا: ا١تصطلحات اليت مل يعرؼ ّٔا
ة" جاء مركّْزان على موضوع توجيو القراءات كاالحتجاج سبق كأف أشرت إىل أف "كتاب اٟتجَّ 

كثَتان بتعريف مصطلحات علمي التجويد   -رٛتو اهلل–٢تا؛ لذلك مل ييعنى فيو اإلماـ أبو علٌي 
  كأكرد أكثر ا١تصطلحات دكف تعريف.كالقراءات، 
 رج كاإلدراج:الدَّ  -1

استخدـ اإلماـ أبو علي ُب اٟتجة ىذين ا١تصطلحُت ُب أكثر من موضع، دكف أف يعرّْفهما 
 أك يشَت إىل ذلك.

 كمن أمثلة استخدامو ١تصطلح الدَّرٍج قولو:
دكف الدَّرٍج. كلو  إ٪تا ىو عند االستئناؼ 2(آأَزسرٓى)"كما ريكم عن أيب عمرك من قولو: 

لوجب ُب قياس قوؿ أيب عمرك الذم حكاه عنو سيبويو  (ىٓ  ر  سْ ى أأَز  ِٓ ْٛ ه  ػ   ء  إٓ  ع  )أدرج القراءة فقاؿ: 
 .3أف ٭تذؼ ا٢تمزة األكىل..."

 كمن األمثلة اليت استخدـ فيها مصطلح اإلدراج قولو: 
أبا زيد قولو ُب ذلك خبلؼ ما ذىب إليو سيبويو، كذلك أنو قاؿ:  "قاؿ أبو علي: اعلم أفَّ 

قاؿ أبو أدىم الكبليب" لىو )ريٌب ال أقوؿ( فتىح البلـ ككسر ا٢تاء ُب اإلدراج، قاؿ أبو زيد: كمعناه: 
 .1كاهلل ريب ال أقوؿ"

                                                 
1
 .24/ 2النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   

2
 .06سورة البقرة، اآلية:   

3
 ، 468/ 1. كانظر مثلو: 186/ 1اٟتجة،   
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قاؿ: "...كجهو: أف اٟترؼ   [،ُُيوسف: ] چې  چ كُب موضع آخر ٭تتج فيو للحرؼ 
ٔتنزلة اٟترؼ ا١توقوؼ عليو من حيث ٚتىعىها السكوف، فمن حيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو ا١تدغم 

 .2إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب تأمنا..."
رج أك اإلدراج أف اإلماـ يعٍت ّٔما ذات كييفهم من ٣تموع ا١تواقع اليت كرد فيها مصطلحي الدَّ 

قولو ُب معرض حديثو  -ا سبقعمَّ  فضبلن –ا١تعٌت؛ كا١تراد ّٔما الوصل ُب مقابل الوقف؛ يفسّْري ذلك 
"فقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي: لكن ىو اهلل ريب  [:ّٖالكهف: ] چچچ عن 

 .3"بإسقاط األلف ُب الوصل كإثباهتا ُب الوقف...
ر اإلدراج الذم عناه فيما تبله بعد ذلك من تفصيل؛ قائبل: كىذا الوصل الذم ذكره يفسّْ 

ُب أهنا تثبت ُب الوقف كتسقط ُب اإلدراج، األلف ُب  -يقصد ألف لكنا–"... كمثل ىذه األلف 
حىيػَّهىبل..."

4. 
 نوعه  -ُب تقديرم–اإلماـ تعوزه  عيًلم أفَّ  -اىركىو الظَّ –كإذا تقرَّر ىذا ا١تعٌت عند أيب علٌي 

قٌة ُب ىذا األمر؛ ذلك أفَّ  مصطلح اإلدراج ال يعٍت الوصل ُب علم األداء، كإف جاز إطبلقو  من الدّْ
 ، بل يعٍت اإلسراع ُب القراءة.5عليو لغة

ال كما فهمو  ،حقيقالتَّ  كىو ضدَّ  ،كا١تقصود باإلدراج ىو اإلسراعيقوؿ ابن اٞتزرم رٛتو اهلل: "
 .6"الوقف معناه الوصل الذم ىو ضدَّ  ال فهم لو من أفَّ من 

 مطيط:التَّ اإلشباع ك  -2
مطيط ُب مواضع ٥تتلفة من كتابو، يعطف بأحد٫تا على ذكر أبو علي كبلِّ من اإلشباع كالتَّ 

 .7اآلخر ُب أغلبها، غَت أنو مل يقف عند تعريفهما
 كمن أمثلة ذلك قولو:

                                                                                                                                               
1
 .421/ 2نفسو، ا١تصدر   

2
 .302، 87، 86/ 3، كانظر مثلو: 432/ 2نفسو، ا١تصدر   

3
 .86/ 3نفسو، ا١تصدر   

4
 .87/ 3، ا١تصدر السابق  

5
لساف العرب، مادة  ميتػىوىصَّله بو إًلػيو.كىذا األىمر مىٍدرجىةه ٢تذا أىم يقاؿ: استمٌر فبلف أدراجو؛ إذا ذىب كمضى فيها.كيقاؿ:   

 .267 -266/ 2)درج(، 
6
 .304/ 2النشر ُب القراءات العشر،   

7
 كغَتىا. 433/ 2، 303، 302، 299/ 1انظر اٟتجة ُب ا١تواضع اآلتية:   
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لبناء كاإلعراب يستعملوف ُب الضمَّة كالكسرة منهما ضربُت، اٟتركات اليت تكوف ل "كاعلم أفَّ 
: ياؽ قائبلن . ٍب يضيف ُب ذات السّْ 1خفيف"مطيط، كاآلخر: االختبلس كالتَّ أحد٫تا: اإلشباع كالتَّ 

"ككما مل ييبدًؿ األكثري من التنوين كال الواك ُب اٞتر كالرفع كما أبدلوا األلف ُب النصب، كىذا 
 .2مطيط"لصوت فيو أضعف من التَّ  االختبلس، كإف كاف

اإلماـ يطلق  أفَّ  -من خبلؿ استقراء ٚتيع ىذه ا١تواضع–كاضح من ىذا ا١تثاؿ كغَته 
 منقوصات كال ٥تتلسات، على حدّْ  ا١تصطلحُت على ذات ا١تعٌت؛ كىو اإلتياف باٟتركات كوامل غَتى 

عبارة عن إ٘تاـ اٟتكم  -شباعأم اإل–تعريف اإلماـ ابن اٞتزرٌم لو؛ كالذم يقوؿ ُب ذلك: "فهو 
، كيراد بو اٟتركات الكوامل غَت منقوصات يغة ١تن لو ذلك كيستعمل أيضان ا١تطلوب من تضعيف الصّْ 

 .3كال ٥تتلسات"
لُّ  على أنو ينبغي اإلشارة إىل أف التمطيط ينبغي أف ييقيَّد؛ إذ قد ينصرؼ أحيانان إىل معٌتن ٮتي

ها، خصوصان إذا تعلق األمر بباب ا١تٌد، فغالبا ما يراد بو ٘تكُت بالقراءة كٮترجها عن حدّْىا كفصاحت
 ا١تٌد ٘تكينا تاٌمان زائدان عن ا١تٌد الطبيعي يتجاكز مقدار األلفُت إىل الثبلثة عند كرش كٛتزة.

ُب  -الٌتمطيط-كمن ذلك ما جاء عن اإلماـ طاىر بن غلبوف الذم ذكر ىذا ا١تصطلح 
، كالذم اعتربه من اإلسراؼ الذم -عند كرش خاصة–إشباع ا١تٌد فاضل ُب معرض اٟتديث عن التَّ 

ٮترج القراءة عن حٌدىا كفصاحتها كسهولتها؛ فيقوؿ: "كىذا اإلشباع ُب ا١تٌد الذم عٌرفتك أهنم 
قرأ  يتفاضلوف فيو، إ٪تا ىو على الٌتقريب من غَت ٘تطيط كال إسراؼ. كما ركم عن ٛتزة: أف رجبلن 

كما كاف  5، فهو قطط4ما كاف فوؽ اٞتعودة و ٛتزة: ال تفعل، أما علمت أفَّ عليو فجعل ٯتٌد، فقاؿ ل
كاف فوؽ البياض فهو برص، كما كاف فوؽ القراءة فليس بقراءة. ككما ركم عن نافع أنو قاؿ: قراءتنا 

                                                 
1
 .302/ 1اٟتجة،   

2
 .303/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
، 1بو ا٠تَت، ت: علي حسُت البواب، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، طالتمهيد ُب علم التجويد، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم، أ  

 .55ـ، ص 1985 -ىػ1405
4
كيقاؿ: رجل جعد؛ ًإذا كاف قصَتان مًتٌدد ا٠تلق، كما يقاؿ أيضا: رجل  ,اٞتعد من الشعر: خبلؼ السبط، كقػيل ىو القصَت؛   

 .122-3/121 ،جعد؛ ًإذا كاف ٓتيبلن لئيمان ال يىًبضُّ حىجىره. لساف العرب
5
، كشعر قىطّّ كقطىطه: جىٍعد قصَت،ك    القىطىطي: الشديدي يقاؿ: رجل قىطىطه كشعر قىطىطه كامرأىة  قىطىطه، كاٞتمع قىطىطيوفى ك قىطىطاته

 .7/380 ،يل: اٟتسىني اٞتعيودًة. لساف العرباٞتعيودًة، كق
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كال ننتهر، نسهل، كال  1ال ٪تضغ، كال نلوؾ، ننرب ، جزؿه سهله  قراءة أكابر أصحاب رسوؿ اهلل 
 .2على أفصح اللغات كأمضاىا"نشدّْد، نقرأ 

ان مشبعان من غَت كف مدٌ كاألعشى كقتيبة ٯتدُّ كيذكر ابن اٞتزرم عن مدّْ بعض القرَّاء قائبل: "...
 .3"ككذلك ذكر أشياخنا ،٘تطيط كال إفراط كاف

 ألخَت ال يريده اإلماـ أبو علٌي.ككاضح ٦تا سبق عرضيو أف ىذا ا١تعٌت ا
 
 
 

 انجبة األول

 عهي انفبرصي وكتبثه انحجخاإليبو أثى 

 ٔفّٛ ثالثخ فصٕل:

 حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ انفبسعٙ انفصم األول;

انزؼشٚف ثكزبة انحجخ ٔيقبسَزّ ثجؼط  انفصم انثبَي;

 كزت انقشاءاد ٔاالحزجبج

رؤثش اإليبو انفبسعٙ ثًٍ قجهّ ٔرؤثٛشِ  انفصم انثبنث;

 فًٍٛ ثؼذِ
  

 

 

 

                                                 
1
: ا٢تىٍمز. قاؿ: ككلُّ شيء رفع شيئان، فقد    ري بالكبلـً : مصدر نػىبػىرى  اٟتىٍرؼى يػىٍنربي النَّبػٍ  .5/189هي نػىرٍبان ٫تىىزىه. لساف العرب، نػىبػىرىه. كالنبػٍري

2
 .149 -148/ 1، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، التذكرة ُب القراءات الثماف  

3
 .259/ 2النشر،   
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 انفصم األول 

 انفبسعٙحٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ 

 تىطئـــــخ

عؤرُبٔل فٙ ْزا انفصم اٞٔل حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ 

انفبسعٙ ثصفخ ػبيخ؛ ٔرنك يٍ خالل انٕقٕف ػهٗ اعًّ 

انكبيم كًب فٙ كزت انزشاجى، ٔيٕنذِ، َٔشؤرّ ٔانظشٔف 

انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔانثقبفٛخ انًحٛطخ ثّ، يجشصا  كزنك 

جب  ػهٗ ػقٛذرّ ٔيزْجّ فٙ انقشاءاد ٔانُحٕ  ٔانفقّ، يؼشِّ

 يكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ .

  ٔرشرٛجب نزنك عٛزعًٍ ْزا انفصم يجحثٍٛ. 

 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ  انًجحث األول;

 ػقٛذح انفبسعٙ ٔيكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ انًجحث انثبَي;
 

  
 

 

 انًجحث األول
 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ 

 ٔفّٛ ثالثخ يطبنت:

 انظشٔف انغٛبعٛخ ٔانؼهًٛخ انغبئذح انًطهت األول;
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 اعى اإليبو ٔيٕنذِ انًطهت انثبَي;

 َشؤح اإليبو  انًطهت انثبنث;

 

 

 

 

 
 السائدة    العامةالمطلب األول: الظروف  

يبُتّْ ىذا ا١تطلب الظركؼ السياسية كاالجتماعية، ككذا العلمية كالثقافية السائدة ُب عصر 
 اإلماـ أيب علي الفارسي، كذلك ُب فرعُت: 

 الفرع األوؿ: الحالة السياسية واالجتماعية
لقد ىاف شأف خلفاء بٍت العباس، كضعفت شوكتهم، كأصبح ا٠تلفاء أداة طٌيعة بيد قادة 

، ككاف باستطاعة ىؤالء القادة عزؿ ا٠تليفة كخلع السلطاف عنو، كاستبدالو 1ًتؾ كالديلماٞتيوش من ال
؛ بغَته ُب أم كقت شاءكا، كقد كانوا يتجرؤكف على قتل ا٠تليفة كاالنتقاـ منو إذا مل يسعد ٔتوافقتهم

آالؼ،  قتاؿ بُت الديلم ككانوا تسعة عشر ألفان كبُت الًتؾ، ككانوا ثبلثة ػى376فقد كقع سنة: 
 .2فاهنزمت الدَّيلم، كقتل منهم ٨تو ثبلثة آالؼ

                                                 
1
 األثر أىل بعض قوؿ ُب بأرضهم ٝتوا كأىلو جيل، بُت الرحاب كاٞتباؿ كا١تفازة كخراسافىو إقليم بالعراؽ، كالديلم  يقع  الديلم:  

بَتكت، -معجم البلداف، ياقوت بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اٟتموم، دار الفكر  .عبس لبٍت ماءو  كقيل: اسم. ٢تم ألب باسم كليس
 معركؼ كبزُّه اآلفاؽ، إىل ٖتمل كفواكو حذاؽ، صناع بو كالصوؼ القز . ككصفو ا١تقدسي بقولو: "إقليم2/293د.ط، د.ت،  

 الفقو ُب كرباء. الضعيف كيرٛتوف الشريف، ٬تلوف. لطيف عمل ك٢تم ظريف، مصر. األسعار مستقيم األمطار، كثَت. كالعراؽ ٔتصر
القتاؿ...". أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم، ٤تمد بن أٛتد ا١تقدسي البشارم، ت: غازم طليمات،  ُب رجاؿ اٟتديث ُب كأجلة

 .240، 92ـ، ص1980دمشق، د.ط، –كاإلرشاد القومي كزارة الثقافة 
2
الكامل ُب التاريخ، ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الواحد الشيباٍل ا١تعركؼ بابن األثَت، ت: أبو الفداء عبد اهلل القاضي، دار الكتب   

كما بعدىا كالعرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز  427/ 7ـ، 1995 -ىػ1415، 2بَتكت، ط–العلمية 
 .3/03ـ، 1948مصورة، – 2الكويت، ط–الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة حكومة الكويت 



204 

 

الفساد  طغىك ، العصبية الزائدة كٖتزب الناس، ظهرت فيها فتنة عظيمةكقد مرَّت بغداد ب
فنهبت األمواؿ كقتل الرجاؿ  النَّاس أصناؼه ٥تتلفة من الطائفية، د بُتتولَّ ، ك أمواؿ الناس تكأخذ

 .1كأحرقت الدكر
كقد صاحب ىذا االضطراب السياسي ُب بغداد عاصمة الدكلة اإلسبلمية اضطرابات أخرل 
ُب شرؽ الدكلة كغرّٔا كانت أكرب كقعان كأعظم خطران على ا٠تبلفة، حيث أدت إىل ٕتزئة الدكلة 

فقامت )دكلة بٍت ٛتداف( ُب الشاـ، ك )دكلة بٍت بويو( ُب الشرؽ ، 2الواحدة إىل عدة دكيبلت متفرقة
 )الدكلة اإلخشيدية( ُب مصر.  ك

 مراكبو، فاحًتقت الرـك لغزك العدَّة أعدَّ  قد مصر صاحب العزيز كاف كُب خضمّْ ىذه الظركؼ
 كدخلوا للعزيز بتقادـ القدس ساحل إىل البحر ُب الرُّـك رسل كصلت ذلك بعد ٍب أناسان، ّٔا فاهتم
 أنو ٭تلفوف أهنم منها: كلَّها، ّٔا التزموا شديدة شركطا كاشًتط العزيز فأجأّم الصلح، يطلبوف مصر

 ٭تمل كأف ٚتعة، كل قسطنطينية جامع ُب للعزيز ٮتطب كأف أطلقوه أسَت إال ٦تلكتهم ُب يبقى ال
 .3سنُت سبع ا٢تدنة بعقد ردىم ٍب عليهم، افًتضو ما كل الرـك أمتعة من إليو

القضاة كأعياف الدكلة  ٣تلس ْتضرة ا٠تليفة فيوببغداد عقد  ىػ377من سنة:  ُب صفرك 
عن العراؽ مظامل   كالذم رفع، ككاف يوما مشهودا 5كبُت شرؼ الدكلة 4كجددت البيعة بُت الطائع

 .1على الناسا جدِّ  اشتدَّ ك  ككاف الغبلء ببغداد فوؽ الوصف 6، كردَّ على النَّاس أمبلكهمكثَتة

                                                 
1
 .330/ 7ا١تصدر السابق،   

2
ن ذىب، عبد اٟتي بن أٛتد العكرم الدمشقي، دار الكتب ُب أخبار مكشذرات الذىب  428 -427/ 7ا١تصدر نفسو،   

 .2/88،  بَتكت، د.ط، د.ت–العلمية 
3
ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية للتأليف النجـو الزاىرة   

 .51/ 4، كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط.ت
4
لقبو نصر الدكلة، كاف قويا ُب ، عبد الكرَل بن ا١تطيع هلل الفضل بن ا١تقتدر جعفر بن ا١تعتضد العباسي ا٠تليفة أبو بكرىو:   

ٓتلع نفسو كأنو سلم ا٠تبلفة  يوأشهد علك  ، لكنو عيزؿ ُب آخر أياـ إمارتو،كانت دكلتو ٙتاٍل عشرة سنة، خلف كالده ا١تطيع،  بدنو
مشس الدين الذىيب، ت: ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 393بعد عزلو أعواما إىل أف مات  كبقي، إىل القادر باهلل كشهد الكرباء بذلك

 .126- 15/118ىػ، 1413: 9شعيب األرناؤكط، ك ٤تمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط
5
 ،الدكلو فسجنو ٘تلك كظفر بأخيو صمصاـ، بن ا١تلك عضد الدكلة بن بويو الديلمي صاحب العراؽ شرؼ الدكلة شَتكيو ىو:  

 ة،خوه ّٔاء الدكلأك٘تلك بعده  ،مل يبلغ الثبلثُتىػ ك 379مات  ة أشهر.سنتُت كٙتاني ويامأكانت   ،ككاف فيو خَت كأزاؿ ا١تصادرات
م نفسو إىل كسلَّ  قبل شرؼ الدكلة ٟتربو فذؿَّ أعواـ ٍب أبيهم عضد الدكلة ثبلثة أخو٫تا الصمصاـ ىو الذم ٘تلك العراؽ بعد أككاف 

 .385 -384/ 16. ا١تصدر نفسو، ف ماتأخيو فغدر بو كحبسو بشَتاز إىل أ
6
. من ذلك أنو رد على الشريف أيب اٟتسن ٤تمد بن عمر ٚتيع أمبلكو ككاف مغلها ُب العاـ ألفي ألف كٜتسمائة ألف درىم  

 .2/88شذرات الذىب، 
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 الفرع الثاني: الحالة العلمية والثقافية 
ابلتها حركة علمية ا١تشحوف باألزمات، كمع ىذا الوضع غَت ا١تستقر ق اٞتوّْ  من ذلك بالرُّغم

قد كاف أمراء الدكيبلت اإلسبلمية يتنافسوف فيما بينهم على اجتذاب العلماء نشيطة كمزدىرة، فل
كاألدباء، ككانت ٣تالسهم عامرة با١تناقشات العلمية ككانوا يغدقوف األمواؿ الطائلة عليهم، ك٬تهزكهنم 

، ككاف ٢تذا التشجيع كبَت األثر ُب 2كل ما ٭تتاجونو من كتب كمكتبات كمدارس علمية متخصصةب
إنعاش الساحة العلمية كالثقافية آنذاؾ؛ فتعددت حواضر العلم كا١تعرفة، كنبغ عصرئذ علماء برعوا ُب 

 كدٌرس كألَّف.، كتعلَّم، كنبغ، 3الفارسي كُب ىذا العصر نشأ أبو علي شىت ا١تيادين كالتخصصات.
 مل :لو فقاؿ ،5الدكلة عضد يساير 4شَتاز ميداف ُب يوما كاف أنوعن أيب عليٍّ  ٭تكى٦تا ك 
 ،تقديره كيف :لو فقاؿ ،رمقدَّ  بفعل :الشيخ فقاؿ ؟زيدا إال القـو قاـ :قولنا ُب ا١تستثٌت انتصب

 كقاؿ الشيخ فانقطع ،زيد امتنع الفعل رتكقدَّ  رفعتو ىبلَّ  :الدكلة عضد لو فقاؿ ،زيدان  أستثٍت :فقاؿ
 .فاستحسنو إليو كٛتلو حسنان  كبلمان  ذلك ُب كضع منزلو إىل رجع ١تا وإنَّ  ٍبَّ  ،ميداٍل اٞتواب ىذا :لو

 .6(إالَّ ) بتقوية ـا١تتقدّْ  بالفعل انتصب أنو اإليضاح كتاب ُب كذكر

                                                                                                                                               
1
 ..11/202 بَتكت، د.ط، د.ت،–قي، مكتبة ا١تعارؼ إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء،  ابن كثَت الدمشالبداية كالنهاية،   

2
 ا١تصدر السابق.  

3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
 الراء قبل الياء كجعل شراريز كٚتعو شراز، أصلو أف إىل النحويُت بعض فارس. ذىب ببلد قصبة مشهور، كىو عظيم بلد شَتاز  

 على ٚتعو كقراط. كمن كدكاف، كدنار، دباج، عندىم أصلو فإف كقَتاط؛ كديواف كدينار، بديباج، كشبهو التضعيف، حرؼ من بدال
 ابن عقيل، أيب بن القاسم بن ٤تمد عمارهتا توىل من أكؿ قيل كاختطاطها. عمارهتا استجد ٦تا كىي شورز عندىم أصلو فإف شواريز

/ 3معجم البلداف، ياقوت اٟتموم،  فرسخا. أنظر: كعشركف مائتاف نيسابور كبُت بينها فارس ببلد كسط ُب كىي اٟتجاج؛ عم
 كما بعدىا. 378

5
٘تلك بفارس  ،السلطاف عضد الدكلة أبو شجاع فناخسرك صاحب العراؽ كفارس ابن ركن  الدكلة حسن بن بويو الديلمي ىو:  

ككاف  األمم،العراؽ كالتقى ابن عمو عز  الدكلة كقتلو ك٘تلك كدانت لو قصد  ،ببلده كاتسعت ٦تالكو كثرتبعد عمو عماد الدكلة ٍب  
اىل: نو ١تا احتضر ما انطلق لسانو إال بقولو تعأنقل  ،ككاف يقوؿ الشعر، شجاعا مهيبا ٨تويا أديبا عا١تا جبارا عسوفا شديد الوطأة

 كبٍتعلي  اإلماـنو قرب أظهر بالنجف قربا زعم أ ،اجلدككاف شيعيا  ،كمات بعلة الصرع (،غٌت عٍت ماليو ىلك عٍت سلطانيوأما )
انظر: األعبلـ، األعبلـ، خَت الدين بن ببغداد. ىػ 372: مات سنة. شعار الرفض كمأًب عاشوراء كاالعتزاؿ كأقاـعليو ا١تشهد 

/ 16ـ النببلء: ، سَت أعبل5/156ـ، 2002، ٤15تمود بن ٤تمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للمبليُت، ط
 .54-51/ 4كفيات األعياف: ك  251 -249

 -ىػ1411، 1بَتكت، ط–ركضات اٞتنات ُب أحواؿ العلماء كالسادات، ٤تمد باقر ا١توسوم األصبهاٍل، الدرر اإلسبلمية  6
 .73 -72/ 3ـ، 1991
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 فإفَّ  عرالشّْ  قوؿ على ألغبطكم إٍل :فقاؿ ،عليٍّ  أيب ْتضرة عرالشّْ  ذكر جرلكما ركم أنَّو 
 شيئان  قطُّ  قلت فما :رجل لو فقاؿ ،هموادّْ  من ىي اليت العلـو ٖتقيقي مع قولو على يوافقٍت ال خاطرم

 :قويل كىي ،يبالشٌ  ُب أبيات ثبلثةي  إال شعران  يل أفَّ  أعلم ما :قاؿ .منو
 يعابا أف أكىل الشيبً  كخضب     عيبان  افػك ١تا الشيب خضبت

 عتابا كال تػخشي عيبا كال     خل ىجر ٥تافة بػأخض كمل
 .1عقابا وػل ابػا٠تض رتػ   ػفصيَّ  ذميمان  بدا ا١تشيب كلكن

 
 المطلب الثاني: اسم اإلمام ومولده  

يشتمل ىذا ا١تطلب على اسم اإلماـ الكامل كنسبو ُب الفرع األكؿ، ٍب مولده كنشأتو كأسرتو ُب 
 الفرع الثاٍل، كما يأٌب:

 اسمو ونسبو الفرع األوؿ:
فهو أبو علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف  اسموأما عن 

 .3، أبوه فارسي، كأمو عربية من سدكس شيباف2الفارسي النحوم
زيادة كنقصا؛ فذكر ٚتيع  لقد اختلف ا١تًتٚتوف ُب نسب أيب علي الفارسيف أبيو وجدهاسم كأما عن 

، كىو الذم كجد ٓتطو: ككتب شذَّ أف اسم أبيو أٛتد، كاسم جدّْه عبد الغفارمن ترجم لو إال من 
  .اٟتسن بن أٛتد

. 4كُب معجم األدباء: ىو اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف اىػ
 .5كمثلو ُب تاريخ ابن خلكاف

                                                 
بَتكت، –اف عباس، دار الثقافة كفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن خلكاف، ت: إحس 1

 .81 -80/ 2ـ، 1968د.ط، 
–انظر: معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ياقوت اٟتموم الٌركمي، ت: إحساف عبَّاس، دار الغرب اإلسبلمي  2

ككفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن خلكاف، ت:  2/811ـ، 1993، 1بَتكت، لبناف، ط
 . 82 -2/80ـ، 1968بَتكت، د.ط، –إحساف عباس، دار الثقافة 

3
 بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن ذىل بن شيباف بن -بفتح السُت– ىي قبيلة عربية ترجع أصو٢تا إىل سدكس  

أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، ربيعة. تاريخ بغداد،  بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ىنب بن قاسط بن كائل
 . كىذا ٦تا يثَت الشك ُب اٞتـز بفارسيتو.84/ 13دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت، 

4
 .2/811معجم األدباء،   

5
 .82 -80/ 2كفيات األعياف،   
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، فقد ذىب أكثر من ترجم لو إىل أف 1عريب منصرؼ ه البعيد "أباف"كعلى الرغم من أف جدَّ 
أباه فارسي األصل. كقد يكوف األمر أف جدَّه ىذا عريب األصل استوطن ببلد فارس أثناء الفتوحات 

كما يقوؿ الباحث عبد –اإلسبلمية، أك لعلو فارسي أسلم آباؤه فسموه باسم عريب، كلقب الفارسي 
ا ما تىلقَّب بعض ا١تشهورين من العرب بألقاب ال ينهض دليبل على فارسيتو؛ إذ كثَت  -الفتاح شليب

 .2فارسية
 . 3: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفارُب الكاملكقاؿ 

 .4كُب تاريخ بغداد: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن سليماف
 .5كُب مرآة اٞتناف: اٟتسن بن أٛتد الفارسي

أبو علي اٟتسن  :قاؿ ،6الفارسيكُب اليتيمة ُب ترٚتة ابن أختو أبو اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت 
 .7بن أٛتد الفارسي
 . 8: اٟتسن بن أٛتداالعتداؿكُب ميزاف 

 . 9ه عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أبافكُب لساف ا١تيزاف: اسم جدٌ 
 . 1كُب بغية الوعاة: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف

                                                 
1
، دار صادر، بَتكت، طانظر:     .16/134، مادة: )أبن(، : د.ت1لساف العرب، ابن منظور ٤تمد بن مكـر

2
كذلك مثل: أيب إسحاؽ الشَتازم، كالفَتكزآبادم، كالًتمذم صاحب السنن، كاألصبهاٍل صاحب األغاٍل كغَتىم. أبو علي   

حياتو كمكانتو بُت أئمة العربية،كآثارهي ُب القراءات كالنحو، عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، مكتبة هنضة مصر كمطبعتها، الفارسي، 
 .46ىػ، ص 1377مصر، د.ط، –الفجالة 

 3
 .429/ 7الكامل،   
4
 .275/ 7 أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت،تاريخ بغداد،   

5
، عبد اهلل بن أسعد أبو عبد اهلل اليافعي اليمٍت، كضع حواشيو: الزماف ما يعترب من حوادث معرفة ُب اليقظاف كعربة مرآة اٞتناف  

 .305/ 2ـ، 1997 -ىػ1417، 1لبناف، ط –بَتكت –خليل ا١تنصور، دار الكتب العلمية 
6
 بعد النحو ُب اليـو اإلماـ كىو الفضل، كأعبلـ العلم، كأعياف الدىر، أفراد النحوم، أحد اٟتسُت الفارسي بن ٤تمد اٟتسُت أبو  

 على أكفده علي أبو ككاف مكانو، كاستحق علمو، استغرؽ حىت درس، كعليو أخذ، كمنو الفارسي، أٛتد بن اٟتسن أيب خالو
انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر، عبد ا١تلك أبو منصور الثعاليب  .٣تلسو كقرب مثواه، كأكـر فارتضاه، الصاحب

 .6/2523كمعجم األدباء،  2/109دمشق، د.ط، د.ت، –النيسابورم، ا١تطبعة اٟتنفية 
7
 . 109/ 2ا١تصدر نفسو،    

8
-يركت–البجاكم، دار ا١تعرفة ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف أبو عبد اهلل الذىيب، ت: علي ٤تمد   

 . 480/ 1لبناف، د.ط، د.ت، 
9
–اعتٌت بو: عبد الفتاح أبو غدَّة، دار البشائر اإلسبلمية : العسقبلٍل، ت الفضل أبو حجر بن علي بن أٛتد لساف ا١تيزاف،  

 .26/ 3ـ، 2002 -ىػ1422، 1لبناف، ط-بَتكت
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  .2ن أٛتد بن عبد الغفاركُب فهرست ابن الندَل: الفارسي أبو علي ب
 . 3كُب ركضات اٞتنات: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار

من  أف يكوفكٯتكن  4صاحب شذرات الذىب فقاؿ: اٟتسن بن ٤تمد بن عبد الغفار كشذَّ 
 سهو النساخ.
 أبو علي عند اٞتميع من غَت خبلؼ كقد اشتهر بكنيتو.ف كنيتو كأما عن

 .5ربيعة الفرس اىػسدكسية من سدكس شيباف من  أموو 
قبح زيّْو،  6كصفو ا١تؤرخوف بأنو كاف قومَّ البنية، نظيفا ُب مظهره ك٢تذا فقد أزرل على ا١تتنيب

 .7كما أخذ بو نفسو من الكرب
 .8كما كصف بأنو كاف صادقا ُب نفسو، مًتفعا عن الكذب، رفيقا بذكم القرىب

–ة كالنحوية، كسوؼ نرل ذلك كاضحان كقد كاف ذا موضوعية ُب تقرير اٟتقائق العلمية كاللغوي
 أثناء اٟتديث عن آرائو. -إف شاء اهلل

 الفرع الثاني: مولده ورحالتو 
من أرض فارس، كىي مدينة كاسعة األبنية، فسيحة الشوارع،  9ٔتدينة فسا ىػ288سنة  ولد

 ذات حصن كخندؽ كربض.

                                                                                                                                               
1
، 2بيغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، جبلؿ الدين السيوطي، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، د.ف، ط  

 .496/ 1ـ، 1979 -ىػ1399
2
 .95/ 1ـ، 1978-ىػ1398بَتكت، د.ط، –الفهرست، ٤تمد بن إسحاؽ أبو الفرج الندَل، دار ا١تعرفة   

3
 .72/ 3ركضات اٞتنات،   

4
 ..88/ 2لذىب ُب تاريخ من ذىب، شذرات ا   

5
 .811/ 2معجم األدباء إرشاد األريب ُب معرفة األديب،   

6
اشتغل  ،قاؿ ُب العرب كليس ُب العامل أشعر منو أبدا كأما مثلو فقليل. أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت بن اٟتسن اٞتعفي الكوُب ىو:  

 ،كٝتي  ا١تتنيب ألنو ادعى النبوة ،اعتٌت العلماء بديوانو فشرحوه أكثر من أربعُت شرحا ،ُب فنوف األدب كمهر فيها كتضلع من علم
لو ديواف شعر مطبوع كمشركح شركحا كافية،. كقد ٚتع الصاحب ابن عباد لفخر الدكلة ٩تبة من أمثاؿ ا١تتنيب ىػ. 354سنة قتل 

ككفيات  15 -13/ 2شذرات الذىب،  ،115/ 1بلـ، كحكمو، كتبارل الكتاب قدٯتا كحديثا ُب الكتابة عنو. انظر: األع
 .123 -120/ 1األعياف، 

7
 .92، د.ف، د.ت، ص3، ت: مصطفى السقا كغَته، دار ا١تعارؼ، طالبديعي يوسف ا١تتنيب، حيثية عن الصبح ا١تنيب  

8
 .2536/ 6معجم األدباء،   

9
 مدينة الرياح، كىي الشماؿ من كبلمهم: ُب كأصلها ّٔا، يتلفظوف كذا بالباء؛ بسا كعندىم عجمية، كلمة كالقصر بالفتح فسا   

 أبنية، كأكسع شَتاز من ىواء أصح كىي شَتاز، الكرب ُب تقارب الشوارع كاسعة البناء مفًتشة مدينة كىي ّٔا، مدينة أنزه بفارس
 متقاربة، داراّترد مدف كباقي ذلك، كغَت كاألترج كاٞتوز كالرطب البلح من كاٞترـك الصركد، ُب يكوف ما فيها ٬تتمع مدينة كىي
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لطلب العلم فيها، كما رحل إىل غَتىا من  1ىػ307فقد رحل إىل بغداد سنة رحالتو؛ كأما عن 
مدف العراؽ، كفيها ذاعت شهرتو، كتنقل ُب شعابو، ٭تاضر كيؤلف كيسأؿ، فكانت لو مؤلفات 

 ٝتيت بأٝتاء ا١تدف العراقية، كالبصريات كالبغداديات كغَتىا.
الشاـ،  كانتقل اإلماـ إىل ا١توصل، كفيها التقى بتلميذه ابن جٍت حيث بقي زمنا ٍب سافر إىل

فأكـر كفادتو، كتنقل ُب ببلد الشاـ، فمضى  2فزار حلب كالتحق بببلط األمَت سيف الدكلة اٟتمداٍل
، كاتصل برجا٢تا كأىل العلم فيها، كأقاـ ْتلب فظفرت منو با١تسائل 3إىل طرابلس كمعرة النعماف

آثرىم عنده. كلذا مل ، ككاف من خلصاء سيف الدكلة ك 4اٟتلبية، كقد امتحن فيها ٓتصومة ابن خالويو
  تطب اإلقامة أليب علي ىناؾ.

، فلبث فيها عشرين عاما منقطعا إىل عضد الدكلة بن بويو. ٍب عاد إىل ىػ348ككرد شَتاز سنة 
بغداد بعدما استوىل عليها عضد الدكلة كاستقر لو األمر فيها، فصنف لو كتايب اإليضاح كالتكملة، 

 . 5ة: "أنا غبلـ أيب علي ُب النحو"كعلمو النحو حىت قاؿ فيو عضد الدكل
كاستقر أبو علي بفداء ببغداد إىل أف أدركتو منيتو ُب ربيع اآلخر كقيل ُب ربيع األكؿ سنة 

  .1، فدفن ىناؾ باٞتانب الغريب منهاىػ377

                                                                                                                                               

 -260/ 4الفارسي. معجم البلداف،  الفسوم جواف بن سفياف بن يعقوب يوسف كأبو الفسوم الفارسي علي أبو ينسب كإليها
261. 

1
 .131طبقات الزبيدم،   

2
 اٞتهاد. كاف لواء اٞتود كحامل ككعبة الوفود، مقصد حلب صاحب ٛتداف  بن اهلل عبد بن علي  اٟتسن أبو الدكلة  ىو: سيف  

 فرائض من الشعراء عطاء يقوؿ ككاف ببابو، اجتمع ما الشعراء من ملك بباب اجتمع ما تشيع، كيقاؿ فيو النظم مليح أديبا
 ىػ، كانت356 سنة صفر ُب ا١تثل. مات بشجاعتو يضرب ككاف غَته، ١تلك اتفق ما غزك كلو ىػ،331 سنة ُب =األمراء، كلده

، 189 -16/187سنة. سَت أعبلـ النببلء،  كعشرين ٜتسا حلب كالية ُب الدكلة سعد ابنو بعده كبقي سنة كعشرين نيفا دكلتو
 .406 -401/ 3كفيات األعياف، 

3
 كا١تعرة الدية، كا١تعرة آّرة، دكف السماء ُب كوكب كا١تعرة الشدة، ا١تعرة األعرايب: ابن قاؿ الراء. كتشديد كثانيو أكلو بفتح معرة  

 كلد ّٔا لو فمات ّٔا اجتاز صحايب بشَت بن األمَت كقيل غَت ذلك. كأما النعماف فقيل: نسبة إىل النعماف إذف دكف اٞتيش قتاؿ
 بن بريح بن عمرك بن غطفاف بن عدم ابن بالساطع نسبة إىل ا١تلقب بالنعماف مسماة بو، كقيل أهنا فسميت عليو كأقاـ فدفنو
 أٛتد العبلء أبو كاف كمنها كالتُت، الكثَت الزيتوف كعندىم اآلبار من ماؤىم قدٯتة، كبَتة مدينة -النعماف–كىي  اهلل؛ تيم بن خزٯتة

 كما بعدىا. 155/ 5أنظر: معجم البلداف،  ا١تعرم. كمعرة النعماف ىي قرية من قرل الشاـ. سليماف بن اهلل عبد بن
4
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ت: أٛتد أمُت ك أٛتد الزين، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، د.ط، د.ت،   
ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية ، النجـو الزاىرة 1/131

 .15/ 4، .تللتأليف كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط
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ده على كال نعلم شيئا عن دراستو األكىل، كا١تراحل اليت اجتازىا ُب ىذه الفًتة، إال أف تردَّ 
يوخ ا١تشهورين ُب بغداد بعدما استقر فيها يوحي بأنو قد تردد على شيوخ ببلده قبل حلقات الش

 ٣تيئو إىل بغداد، كأخذ عنهم شىت علـو ا١تعرفة كخاصة علـو العربية.
 
 
 
 
 
 

، كٝتع معاٍل 3اجعلى أيب بكر بن السرَّ  2مُت فقرأ كتاب سيبويولع على كتب ا١تتقدّْ كقد اطَّ 
 .1منو 6كٝتع معاٍل القرآف للزجاج 5من أيب بكر بن ٣تاىد 4القرآف للفراء

                                                                                                                                               
1
القاىرة، مؤسسة الكتب –إنباه الركاة على أنباء النحاة، علي بن يوسف القفطي، ت: ٤تمد الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب   

 .80/ 2كفيات األعياف، . 7/275. تاريخ بغداد: 1/308ـ، 1986 -ىػ1406، 1بَتكت، ط–الثقافية 
2
 أعلم كاف اٟتارثي زياد بن الربيع آؿ كقيل كعب بن اٟتارث بٍت موىل بسيبويو، ا١تلقب قنرب بن بشر أبو عثماف ىو: عمرك بن  

كغَته، اختلف ُب سنة  األكرب باألخفش ا١تعركؼ ا٠تطاب أيب عن اللغة كتابو، أخذ مثل فيو يوضع كمل بالنحو كا١تتأخرين ا١تتقدمُت
غَت ذلك. سَت  كقيل ىػ161 سنة كقيل ،177 سنة "كىو أصحها"، كقيل . قاؿ الذىيب ُب السَت:180 سنة كفاتو فقيل: توُب

 .464 -463كفيات األعياف،  ،352 -351/ 8أعبلـ النببلء، 
3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
كاف أبرع الكوفيُت كأعلمهم   ،أبو زكريا الفراء ٭تِت بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسلمي ا١تعركؼ بالفراء الديلمي الكوُبىو:   

ألنو خلصها كضبطها. أخذ النحو  ؛لوال الفراء ١تا كانت عربية :حكي عن أيب العباس ثعلب أنو قاؿ .بالنحو كاللغة كفنوف األدب
د كجعل كلد الفراء بالكوفة كانتقل إىل بغداكأخذ عنو سلمة بن عاصم، ك٤تمد بن اٞتهم السُّمَّرم كغَت٫تا.  عن أيب اٟتسن الكسائي

كىو صغَت  ؛ككتاب البهي ،ككتاباف ُب ا١تشكل أحد٫تا أكرب من اآلخر ،كا١تعاٍل ،اٟتدكد :كلو من التصانيف، أكثر مقامو ّٔا
ىا. توُب ستة ككتاب الوقف كاالبتداء كغَت  ،ككتاب اٞتمع كالتثنية ُب القرآف ،ككتاب ا١تصادر ُب القرآف ،كلو كتاب اللغات ،اٟتجم
، تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، 121 -118/ 10كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  08/ 4كاة على أنباء النحاة، ىػ. إنباه الر 207

/ 2ىػ، 1410، 1الرياض، ط–٤تمد بن عبد اهلل بن أٛتد، ابن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف اٟتمد، دار العاصمة 
ت كماؿ الدين عبد الرٛتن األنبارم، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، أبو الربكا، 460
 .179.54 -176/ 6، كفيات األعياف، 90، صـ1998 -ىػ1418القاىرة، د.ط، –العريب 

5
انظر: مقدمة ٖتقيق: احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: علي النجدم   
. كستأٌب ترٚتة اإلماـ ابن ٣تاىد 36ـ، ص 1994 -ىػ1415القاىرة، د.ط، -اصف كغَته، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ن

 ُب الفصل الثاٍل من ىذا الباب.
6
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  
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 المطلب الثالث: نشأة اإلمام
كتتمثل نشأتو العلمية ُب احتكاكو بالشيوخ كتلقيو عنهم، كمزاملتو لبعض الشخصيات العلمية، 

 بعد.كثقافتو ككذا إنتاجو كٗتر٬تو ٞتملة من التبلميذ الذين أخذكا عن اإلماـ كاىتموا بآثاره فيما 
 الفرع األوؿ: شيوخو

 عن ٚتلة من الشيوخ كاألئمة: كاف أليب علي احتكاؾ كثَت مع شيوخ ُب العراؽ؛ فأخذ

   ،2السرَّاج بابن ا١تعركؼ النحوم سهل بن السرم بن ٤تمد بكر فركل عن أيب  -13
 أخذ كاآلداب، النحو ُب قدره كجبللة كنبلو فضلو على آّمع ا١تشاىَت األئمة أحد كاف

 4السَتاُب سعيد أبو منهم األعياف من ٚتاعة عنو أخذ ،3ا١تربّْد العباس أيب عن األدب
 مواضع ُب الصحاح كتاب ُب اٞتوىرم عنو كنقل كغَت٫تا، 5الرماٍل عيسى بن كعلي

 الكتب أجود من كىو األصوؿ" "كتاب منها: النحو ُب ا١تشهورة التصانيف كلو عديدة،
 ٚتل ك"كتاب كاختبلفو، النقل اضطراب عند ا١ترجع كإليو الشأف، ىذا ُب ا١تصنفة

 ك"كتاب سيبويو"، كتاب ك"شرح االشتقاؽ"، ك"كتاب ا١توجز"، ك"كتاب األصوؿ"،
 ُب يلثغ كغَتىا. كاف ا١تواصبلت" ك"كتاب كالشعراء"، الشعر ك"كتاب ،6القراء" احتجاج

 بالغاء ال فقاؿ: بالغُت، عنو فكتبوىا بالراء لفظة فيو كبلما يوما فأملى غينا، فيجعلها الراء
الصورة، توُب سنة ستة عشرة كثبلٙتائة، رٛتو  ىذه على يكررىا كجعل بالراء يريد بالعاء؛ ال

 .7اهلل تعاىل

 الزجاج  سهل بن السرم بن ٤تمد بن الزجاج؛ إبراىيم كركل عن أيب إسحاؽ  -14
 كتاب القرآف، لو معاٍل ُب كتابا كصنف كالدين باألدب العلم أىل من كاف النحوم،

                                                                                                                                               
1
 .1/36احملتسب،   

2
 .1/29مقدمة اٟتجة للقراء السبعة، اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي،   

3
ا١تعركؼ با١تربد  ،األزدم البصرم بن حساف بن سليماف بن سعد عبد اهلل لعباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمَتأبو ا  

كا١تقتضب  ،ككتاب الركضة ،كتاب الكامل  :منها ،النحوم نزؿ بغداد ككاف إماما ُب النحو كاللغة كلو التواليف النافعة ُب األدب
ىػ 285، كقيل: 286، كُب تسميتو با١تربّْد حكاية. توُب سنة: أخذ األدب عن أيب عثماف ا١تازٍل كأيب حاًب السجستاٍل .كغَت ذلك

 .319 -313/ 4ببغداد. كفيات األعياف، 
4
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
 .16ستأٌب ترٚتتو، ص  

6
كمل  -كما يقوؿ الفارسي–ييض ُب سورة البقرة لعل كتاب "احتجاج القراء"ىذا، ىو الكتاب الذم شرع فيو كارتفع منو تب  

 يكملو.
7
 .340 -339/ 4ككفيات األعياف،  259/ 1، كشذرات الذىب، 220انظر: نزىة األلباء، ص  
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 تعاىل، اهلل رٛتهما كثعلب ا١تربد عن األدب أخذ ا١تنطق، جامع من فسر ما ككتاب األمايل
 عن ا٠تطايب سليماف أبو ركل إليو. فنسب باألدب كاشتغل تركو ٍب الزجاج ٮترط ككاف
 اآلذف ٮترج كاستأذنوا اجتمعوا إذا ا١تربد أصحاب كاف قاؿ: الفرائضي اٟتسُت بن أٛتد

انصرفوا، توُب ُب ٚتادل اآلخرة سنة  كإال إسحاؽ الزجاج  أبو  فيكم كاف إف فيقوؿ:
 .1إحدل عشرة كثبلٙتائة

 األزدم دريد بن عتاىية أبو بكر بن بن اٟتسن ؛ ٤تمد2دريد بن بكر كركل عن أيب -15
 ذلك. كغَت كاألمايل كاٞتمهرة اللغة ُب ا١تفيدة التصانيف صاحب بغداد، نزيل البصرم

 عنو اهلل رضي الشافعي ّٔا ٯتدح طنانة قصيدة كلو العرب كأشعار اللغة ُب رأسا كاف
 سنة مولده فيو، تكلموا الدارقطٍت: قاؿ الشافعي. مناقب ُب اهلل عبد أبو اٟتاكم أنشدىا
 .3كثبلٙتائة كعشرين إحدل سنة شعباف ُب كتوُب كمائتُت كعشرين ثبلث

 سليماف بن بن علي األخفش؛ أبو اٟتسن -كقيل أيب احملاسن– اٟتسنأيب  كعن -16
 كغَت٫تا، كثعلب ا١تربد عن ركل عا١تا، كاف النحوم. الصغَت 4باألخفش الفضل، ا١تعركؼ

حدث عنو البخارم كغَته.  ثقة،  ككاف كغَت٫تا اٞتريرم ا١تعاَب الفرج كأبو ا١ترزباٍل عنو كركل
                                                 

1
، كالبلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة، ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، ت: ٤تمد ا١تصرم، ٚتعية إحياء 16/ 7انظر: الكامل،   

،كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل الشهَت 186/ 1ىػ، 1407، 1الكويت، ط–مي الًتاث اإلسبل
ك نزىة األلباء،  308/ 3كالنجـو الزاىرة،  448/ 4لبناف، د.ط، د.ت، -بَتكت–ْتاجي خليفة، دار إحياء الًتاث العريب 

 كما بعدىا.  225ص
 

 -ىػ1405، 1القاىرة، ط–: ٤تمد الشاطر أٛتد ٤تمد أٛتد، مطبعة ا١تدٍل ا١تسائل البصريات، أبو علي الفارسي، ت 2
 51/ 1ـ، 1985

3
 .226 -225، نزىة األلباء، ص91/ 1، الفهرست، 116/ 2انظر: طبقات الشافعية،   
باألخفش اٟتسن، سعيد بن مسعدة آّاشعٌي بالوالء، النحوٌم البلخٌي، ا١تعركؼ  أبوعلى أف ىناؾ أخفشُت آخرين، ٫تا:  4 

األكسط، أحد ٨تاة البصرة. أخذ النحو عن سيبويو كعمن أخذ عنو سيبويو، ككاف أعلم من أخذ عنو ككاف أكرب منو. كىو الطريق 
إىل سيبويو، فإنو ١تا توُب قيرئ الكتاب على أيب اٟتسن األخفش، ككاف ٦تن قرأه عليو أبو عمر اٞترمي كأبو عثماف ا١تازٌٍل. كزاد ُب 

ا٠تىبىب"، كلو كتاب "معاٍل القرآف"، ك"األكسط ُب النحو"، ككتاب "االشتقاؽ"، ككتاب "العركض"، ككتاب "ا١تسائل العركض "ْتر 
الكبَت"، ك "ا١تسائل الصغَت"، ك "معاٍل الشعر"، ك "ا١تقاييس" ك "التصريف" كغَتىا ٦تا عدت عليها العوادم كطوتو فيما طوت من  

، كفيات األعياف: 77/ 1، الفهرست: 120، نزىة األلباء، ص36/ 1ات الذىب، ىػ. شذر 221كقيل  225كنوز. توُب سنة 
2 /380. 

من أىل ىجر من مواليهم، كاف  آّيد، عبد بن اٟتميد عبد اٝتو يقاؿ البصرم ا٠تطاب أبو العربية =أما األكرب أك الكبَت: فهو شيخ
 معمر عبيدة كأبو النحوم، عمر بن عيسى أيضا عنو أخذ اشتهر. ا١ت سيبويو لوال النحو عنو كٛتل سيبويو بو ٗترج ُب دكلة الرشيد.

/ 14، سَت أعبلـ النببلء، 219/ 3العرب، كىو ٣تهوؿ الوفاة. النجـو الزاىرة،  عن بنقلها ينفرد غريبة أشياء كلو كغَت٫تا، ا١تثٌت بن
 .36/ 1ك شذرات الذىب:  480
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 الكتب من لؤلخبار، لو حافظا ككاف النحو من شيء عن سئل إذا كثَتا يضجر كاف
 . 1مئة كثبلث عشرة ٜتسة اٞتراد. توُب سنة ككتاب كاٞتمع التثنية كتاب األنواء كتاب

 الفارسي معداف بن اٟتسُت بن علي اٟتسن معداف؛ أيب الشيخ ابن  عن كركل -17
 شيخ حريث، ركل عنو بن اٟتسُت عمار كأيب راىويو بن إسحاؽ عن الفسوم، حدث

 األصبهاٍل. توُب ُب أٛتد بن ٤تمد بكر كأبو الفارسي أٛتد بن علي اٟتسن  أبو النحو
 .2 مئة كثبلث عشرة تسع األكؿ سنة ربيع شهر

ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ؛ ٣3تاىد بن بكر كما ركل عن أيب -18
٣تاىد ا١تقرلء، كاف كاحد عصره غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو 
بالقراءات كعلـو القرآف، ركل اإلماـ قراءات كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب 

ءات"، كتاب "القراءات الكبَت"، كتاب "القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تا
"قراءة أيب عمرك"، كتاب "قراءة ابن كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"،  
كتاب "قراءة ٛتزة"، كتاب "قراءة الكسائي"، كتاب "قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب 

 4"، كتوُب رٛتو اهلل ُب ٤تبسو لليلة بقيت من شعباف سنة أربع كعشرين كثبلٙتائة.  

ىؤالء من الشيوخ كثَت؛ األمر الذم بوَّأ أبا علٌي أحد أئمة العربية كأغزرىم علما كأكسعهم كغَت 
 اطبلعا، كأف تكوف كتبو أجل الكتب كأجدرىا قراءة كتدريسا.

 
 
 
 

 الفرع الثاني: زمالؤه
                                                 

1
 .301/ 3ككفيات األعياف،   123/ 1، الفهرست، 219، نزىة األلباء، ص219/ 3النجـو الزاىرة،   

2
 .520/ 14كسَت أعبلـ النببلء،  275/ 7تاريخ بغداد،   

3
ـ، 1988، 1بَتكت، ط–بغية الطلب ُب تاريخ حلب، كماؿ الدين عمر بن أٛتد بن أيب جرادة، ت: سهيل زكار، دار الفكر   
5 /2265. 

4
كما بعدىا.، طبقات الشافعية الكربل، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب أبو نصر  5/144انظر ترٚتتو: تاريخ بغداد:   

كما بعدىا،  3/57ـ، 1992 ،2ر كالتوزيع كاإلعبلف، اٞتيزة، طالسبكي، ت: عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو ك ىجر للطباعة كالنش
، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىيب، ت: بشار عواد معركؼ كغَته، مؤسسة على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبار

 .1/47 ، الفهرست، البن الندَل، 272-1/269 ،ىػ1404، 1بَتكت، ط-الرسالة 
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 كاف أليب علي زمبلء أخذكا معو عن شيوخو، منهم:
السَتاُب، كاف إماما ُب النحو كالفقو أبو سعيد  ا١ترزباف اٟتسن بن عبد اهلل بن -7

 بكر أيب كعلى السراج ابن على النحو قرأ بغداد، قضاء كيل كالشعر كالقرآف كالفرائض كاٟتديث،
 فيو كأحسن سيبويو كتاب شرح منها تآليف كلو ،1دريد كابن ٣تاىد بن بكر أيب على كاللغة مربماف،

 .2ىػ368 سنة مات

 ابن عن ركل اٟتليب، ا٢تمذاٍل النحوم عبد اهلل أبو بن خالويو أٛتد بن اٟتسُت   -8
 الدريدية ا١تقصورة شرح منها كثَتة كنفطويو، لو تصانيف دريد كابن ٣تاىد بن بكر كأيب األنبارم
 سنة ْتلب مات نواس أيب شعر كشرح القراءات ُب البديع كحواشي الكرَل القرآف ُب كالبديع
 .3ىػ370

كابن خالويو على أشدّْىا؛ فقد كتب أبو علي كتابو"اإلغفاؿ"، ككانت ا١تنافسة بُت أيب علي 
عقب فيو عما أغفلو شيخو أبو إسحاؽ الزجاج ُب "معاٍل القرآف" كنقده، غَت أف ذلك مل يرض ابن 

" كبسط الكبلـ فيو كل 4بو فيما كتب، كرد أبو علي على تعقيبو لو ُب "نقض ا٢تاذكرخالويو فتعقَّ 
البغدادم ُب "خزانتو" طائفة من ا١تسائل اليت كانت موضع نقاش بُت أيب علي كابن البسط. كقد أكرد 

خالويو، أذكر منها على سبيل ا١تثاؿ قوؿ ابن خالويو: "إف الواك إذا كانت ُب أكائل القصائد ٨تو: 
 كقاًب األعماؽ... فإهنا تدؿ على رب فقط، كال تكوف للعطف، ألنو مل يتقدـ ما يعطف عليو بالواك.

كقاؿ الفارسي ُب "نقض ا٢تاذكر": "ىذا شيء مل نعلم أحدا ٦تَّن حكينا قولو ذىب إليو، كال 
 .5قاؿ بو"

(: إنو اجتمع ىو كأبو علي الفارسي فجرل بينهما كبلـ، ءكقاؿ ابن األنبارم ُب )نزىة األلبا
 فقاؿ أليب علي: نتكلم ُب كبلـ سيبويو، فقاؿ لو أبو علي: بل نتكلم ُب الفصيح.

                                                 
1
. انظر ا١تزيد: طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن قاضي شهبة، ت: اٟتافظ عبد  14تقدمت ترٚتتو آنفان، ص  

 كما بعدىا. 323/ 4. كفيات األعياف، 91/ 1، الفهرست، 116/ 2ىػ، 1407، 1بَتكت، ط–العليم خاف، عامل الكتب 
2
 .2444/ 5الطلب ُب تاريخ حلب،  . بغية1/86البلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة،   

3
 .2265/ 2. بغية الطلب، 90/ 1البلغة،   

4
، ٥تتار 5/259ا٢تاذكر من ا٢تذر، كمعناه ا٢تذياف، ككذا سقط الكبلـ الذم ال يعبأ بو. انظر: لساف العرب، مادة )ىػ ذ ر(،    

 . كاسم الكتاب يدؿُّ ٔتا ال ٮتفى على السجاؿ العلمي الشديد بُت اإلمامُت.289/ 1الصحاح، مادة )ىػ ذ ر(، 
5
القاىرة، –القادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي  ، عبدكلب لباب لساف العرب،  خزانة األدب  
 .80/ 1، ـ1997 -ىػ1418، 4ط
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كل أنو قاؿ أليب علي: كم للسيف اٝتا؟ قاؿ: اسم كاحد، فقاؿ لو ابن خالويو: بل أٝتاء  كير 
 .1كثَتة، كأخذ يعدّْدىا ٨تو: اٟتيساـ، ا١تخذـ كالقضيب ... فقاؿ أبو علي: ىذه كلها صفات

كمل تكن منافسة ابن خالويو أليب علي إال صدنل ١تنافسة أستاذه أيب سعيد السَتاُب أليب علي، 
"متقدان بالغيظ على أيب سعيد كباٟتسد لو،   -كما يقوؿ أبو حياف التوحيدم–اف رٛتو اهلل فقد ك

كيف ًبَّ لو تفسَت كتاب سيبويو من أكَّلو إىل آخره، بغريبو، كأمثالو، كشواىده كأبياتو، ذلك فضل اهلل 
، مع 2  البن دىرىستىويويؤتيو من يشاء، ألف ىذا شيء ما ًبَّ للمربد، كال للزجاج، كال البن السَّرَّاج كال

 .3م كفيض كبلمهم"سعة علمه
ك١تنزلة أيب سعيد السَتاُب ُب نفس تلميذه ابن خالويو أرسل إىل سيف الدكلة لييعًلمو تطاكؿ 

ا١تنطقي  4الفارسي على السَتاُب، كىو تطاكؿ غَت ٤تمود، فمكانة السَتاُب خصوصا بعد ىزٯتة )مىٌت(
جبلؿ، كال يسوغ أليب علي أك غَته أف ينتقص من ىذه جديرة بأف تكسو ثوب ا١تهابة كاإل

 الشخصية العلمية الفذة.
ك١تا علم الفارسي با٠ترب أرسل إىل سيف الدكلة رسالة ينفي فيها عن نفسو التهمة، ك٦تا قاؿ 

ىو قولو: لو يبقى  -يعٍت ابن خالويو–فيها: "من ذلك بعض ما يدؿ على قلة ٖتفظ ىذا الرجل 
أف يقرأ على السَتاُب مع علمو بأف السَتاُب يقرأ عليو الصبياف  -أبو علي–عمر نوح ما صلح 

كمعلموىم، أفبل أصلح أف أقرأ على من يقرأ عليو الصبياف؟ ىذا ٦تا ال خفاء فيو، كيف كقد خلط 
فيما حكاه عٍت؟ كأٍل قلت: إف السَتاُب قد قرأ عليَّ. كمل أقل ىذا، إ٪تا قلت: تعلَّم مٍت، أك أخذ مٍت 

أك غَته ٦تن ينظر اليـو ُب شيء من ىذا. كليس قوؿ القائل: تعلَّم مٍتّْ مثل قرأ عليَّ، ألنو يقرأ ىو 

                                                 
1
السيوطي، ت،  الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد كأنواعها، اللغة علـو ُب كا١تزىر 271نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، ص  

 .318/ 1ـ، 1998 -ىػ1418 ،1طبَتكت،  – العلمية الكتب منصور، دار علي فؤاد
  

2
ىو: عبد اهلل بن جعفر أبو ٤تمد بن دىرىستىويو الفارسي النحوم، أحد النحاة كاألدباء ا١تشهورين، أخذ عن ا١تربد كابن قتيبة، كاف   

أحسنها. أخذ عنو فسويا، كأقاـ ببغداد إىل حُت كفاتو. ألف كتبا منها: كتاب اإلرشاد، كشرح كتاب اٞترمي، ككتابو ُب ا٢تجاء كىو 
، كفيات 248 -247ُب خبلفة ا١تطيع. أنظر: نزىة األلباء، ص 347ىػ، كتوُب سنة 258عبيد اهلل ا١ترزباٍل كغَته. كلد سنة: 

 .44/ 3األعياف، 
3
 .131اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ص  

4
 من القانوف ا١تسماة اآللة أف اإلشارة، ك٭تكى لطيف آليفوت ُب العبارة حسن ىو: مىٌت بن يونس اٟتكيم، كاف يعلم ا١تنطق، ككاف  

 كل الدكلة سيف عليو مسكن.أجرل كال مكسب بأمر ٭تتفل ال الدنيا ُب الناس أزىد الًتكيب، ككاف ىذا ركبها من أكؿ كىو كضعو
ىػ. شذرات الذىب، 339 سنة ُب توُب أف إىل ذلك على يزؿ كمل لقناعتو، عليها اقتصر الذم كىو دراىم أربعة ا١تاؿ بيت من يـو
 .153/ 5، كفيات األعياف، 352/ 1
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م منو، كقد يتعلم منو من ال يقرأ عليو. كتعلُّم ابن ّٔراذ السَتاُب مٍتّْ ُب أياـ ٤تمد بن عليو من ال يتعلَّ 
بن أٛتد بن يونس، كمن   اؽ، ك٤تمدالسرم كبعدىه ال ٮتفى على من كاف يعرفٍت كيعرفو كعلي بن الورَّ 

كاف يطلب ىذا الشأف من بٍت األزرؽ الكٌتاب كغَتىم. ككذلك كثَت من الفرس الذين كانوا يركنو 
( كعبد اهلل بن جعفر بن درستويو النحوم، ألنو كاف جارم بٍيتى بيتى قبل 1شونيزيغشاٍل ُب )صف 

 .2كرثها عنو ُب درب الزعفراٍل"أف ٯتوت اٟتسن بن جعفر أخوه، فينتقل إىل داره اليت 

 عن كا١تنطق. أخذ كالنحو اللغة ُب إماـ النحوم، الرماٍل اٟتسن أبو عيسى بن علي -9
 اٟتدكد، ككتاب ٣تلدا، سبعُت ُب سيبويو كتاب شرح منها كثَتة كتبا صنف دريد، كابن السراج ابن

 الفارسي: علي أبو قاؿ السرَّاج. ابن أصوؿ كشرح السراج البن ا١توجز كشرح اٟتركؼ، معاٍل ككتاب
 شيء. منو معو فليس نقولو ما النحو كاف كإف شيء، منو معو فليس الرُّمَّاٍل يقولو ما النحو كاف إف

 .3ىػ384 سنة توُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: ثقافتو وتالمذتو 
 أوال: ثقافتو 

                                                 
 مل أقف على ترٚتتو. 1

2
 .820/ 2معجم األدباء،   

3
 .1/154البلغة،   
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فقد درس كتاب سيبويو تثقف أبو علي بعلـو عصره، فكاف موسوعة ثقافية عديدة اٞتوانب، 
كابن  4(ىػ216كاألصمعي ) 3(ىػ215، كأيب زيد )2ػ(ق210، كركل كتب أيب عبيدة )1(ىػ180)

كاطلع على شوارد اللغة كشواذىا، كخَت دليل على ثقافتو اللغوية مؤلفاتو اليت بُت  5(ىػ231األعرايب )
 تو.فأيدينا، فهي مستودع فاخر تتجلى فيو سعة اطبلع أيب علي، كعمق ثقا

ك٦تا يزيد ذلك كضوحا اعتماد ا١تتأخرين عليها، سواء كانوا من أصحاب ا١تعجمات، أـ كانوا 
 من أصحاب ا١تؤلفات األخرل اليت احتوت أطرافا من اللغة.

ىذا، دكف أف نغض الطرؼ عن مسائلو كآرائو ا١تنثورة ُب بطوف كتب ا١تتأخرين كابن سيده، 
 .كابن األنبارم، كابن ىشاـ كالبغدادم

أما ثقافتو ُب علـو القرآف كالقراءات كاٟتديث، فتبدك كاضحة العياف ُب كتابيو: اٟتجة، 
كاإلغفاؿ، كُب استشهاداتو كاعتماده على القرآف ُب تفسَت القرآف بالقرآف، كالظواىر النحوية، 

و أماـ سيل كاللغوية، كالصرفية، كالفقهية كا١تنطقية، حىت إف ا١ترء ٭تس كىو يقرأ مصنفات أيب علي كأن
منحدر من اآليات ا١تًتادفة اليت يصرفها كيفما يشاء، فهو يؤيد القرآف بالقرآف، كيعلل القرآف 

 بالقرآف، ك٭تتج للقرآف بالقرآف، كيؤكؿ القرآف بالقرآف ُب كثَت من األحياف. 
ضخما ٝتاه: )اٟتجة ُب  ان ، كألف فيها كتاب6أما عن القراءات؛ فقد ركل عن ابن ٣تاىد

ات السبع( اعتمد عليو الكثَتكف من ا١تفسرين، كأصحاب القراءات كالز٥تشرم ُب الكشاؼ، القراء

                                                 
1
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  

2
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  

3
 .95، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

4
 كإماما ك٨تو لغة الباىلي، كاف صاحب باألصمعي أصمع ا١تعركؼ بن علي بن ا١تلك عبد بن قريب بن ا١تلك عبد سعيد ىو: أبو  

 أخيو ابن عبدالرٛتن عنو كركل كغَتىم. كداـ بن كمسعر كاٟتمادين، اٟتجاج، بن شعبة ٝتع كالغرائب. كا١تلح كالنوادر، األخبار، ُب
 من البصرة. كلؤلصمعي أىل من كىو كغَتىم، الرياشي الفضل كأبو حاًب السجستاٍل، كأبو سبلـ، بن القاسم عبيد كأبو اهلل، عبد

 ككتاب الفرؽ، ككتاب كا١تمدكد، ا١تقصور ككتاب ا٢تمز، ككتاب األنواء، ككتاب األجناس، ككتاب اإلنساف، خلق كتاب التصانيف
كفيات ىػ. 216االشتقاؽ كغَتىا. توُب سنة  ككتاب كاإلبداؿ، القلب ككتاب الكبلـ، أصوؿ ككتاب النوادر، ككتاب الصفات،
 .177 -170/ 3األعياف، 

5
 بن العباس موىل فإنو ىاشم بٍت موايل من كىو اللغة صاحب الكوُب، األعرايب  بابن ا١تعركؼ زياد بن ٤تمد اهلل عبد ىو: أبو  

 منو، كناقش البصريُت بركاية أشبو الكوفيُت ُب يكن مل عنو، يقاؿ اهلل رضي ا١تطلب عبد بن العباس ابن اهلل، عبد بن علي بن ٤تمد
 األنواء، ككتاب النوادر، كتاب تصانيفو العرب. كمن كبلـ ُب رأسا ككاف اللغة، نقلة من كثَتا كخطأ عليهم، كاستدرؾ العلماء
 توُب كثَتة. كأماليو كنوادره كأخباره كغَت ذلك. األلفاظ ككتاب تفسَتاألمثاؿ، ككتاب الشعر، معاٍل ككتاب القبائل، تاريخ ككتاب
 .308 -306/ 4كاألكؿ. كفيات األعياف،  كمائتُت ثبلثُت سنة كمائتُت، كقيل كثبلثُت إحدل

6
 .55، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  
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كُب اٟتديث كاف أبو علي من السابقُت إىل استعماؿ اٟتديث ُب  كالطربسي ُب معجم البياف كغَت٫تا.
  ٣تاؿ اللغة كالنحو، كاستشهد بنصوص كثَتة من اٟتديث.

ىر اليت دٌكهنا عن العركض، السيما ُب مسائلو أما ثقافتو العركضية فتتجلى ُب الظوا
علـو اللغة األخرل، من ذلك  ؿالشَتازيات، كُب حٌدة ذكائو الذم نزع إىل معرفة العركض من خبل

إجابتو حينما سئل عن خـر )متفاعلن(، ركل ذلك اٟتصرم قائبل: "ك٦تا يشهد بصفاء ذىنو، 
ـ )متفاعلن(، فتفكر كانتزع اٞتواب فيو من كخلوص فهمو أنو سئل قبل أف ينظر ُب العركض عن خر 

النحو فقاؿ: ال ٬توز؛ ألف متفاعلن ينقل إىل )متفعلن( إذا أضمر، فلو خـر لتعرض لبلبتداء 
 .1بالساكن..."

 ثانيا: تالمذتو

 حوؿ أيب علي عدد غَت قليل من التبلميذ أصبحوا أئمة ُب العربية، أشهرىم: التفَّ 
 .2ىػ392ا١تتوَب سنة أبو الفتح عثماف بن جٍت  -9

، أخذ عن أيب علي، كشرح  3ىػ406أبو طالب أٛتد بن بكر العبدم ا١تتوَب سنة  -10
 .4كتاب )اإليضاح(

 صاحب الصحاح. 5ىػ398أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ا١تتوَب سنة  -11

 .6ىػ420أبو اٟتسن علي بن عيسى الربعي ا١تتوَب سنة  -12

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 .236 -235/ 7معجم األدباء،   

2
 .21، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

3
 .239 -236/ 2معجم األدباء،   

4
 .387/ 2إنباه الركاة،   

5
 كما بعدىا. 229/ 1انظر: إنباه الركاة،   

6
 .295انظر: نزىة األلباء، ص  
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 ومذىبوالمطلب األول: عقيدة الفـارسي  
كمذىبو الفقهي كمكانتو العلمية كأىٌم أقواؿ  عليٌ يتناكؿ ىذا ا١تطلب عقيدة اإلماـ أيب 

 العلماء فيو ٍب أىم آثاره ا١تعركفة عنو ككفاتو رٛتو اهلل، كذلك فيما يأٌب:
 الفرع األكؿ: عقيدتو 

ا٠تطيب لعل أكؿ خرب ٯتكن الركوف إليو ُب ٖتديد إتاه خاص لعقيدة الفارسي ىو ما ذكره 
. ككاضح من ىذا ا٠ترب عدـ اٞتـز باعتزاليتو؛ إذ ىناؾ فرؽ بُت 1هما باالعتزاؿالبغدادم أنو كاف متَّ 

صريح باعتزاليتو كبُت اهتامو ّٔا. كالدليل على ذلك أف صاحب الكامل ُب التاريخ أكىن ىذه التَّ 
 .2االتهمة، كمل يذكر ُب عقيدة أيب علي أكثر من قولو: قيل كاف معتزليِّ 

قد يكوف ىذاف النصَّاف أكثق ما كرد ُب ٖتديد عقيدة أيب علي كبياف ٨تلتو، لقدـ مصدريهما، 
 م كالدقة.كقوة ما عرؼ عن ىذين ا١تصدرين من التحرّْ 

 ا٠تصائص ُب جٍت ابني  ىذا، إذا استثنينا صاحب ا١تزىر الذم صرَّح باعتزاليتو، ُب قولو: "كقاؿ
 .3اصطبلح" أـ ىي إ٢تاـ اللغة، أصل على القوؿ باب: ٍعتىزًلًيػٍَُّت مي  الفارسي عليٌ  أبو كشيخو ىو ككاف

شكيك د بُت التَّ ُب كصف مًتدّْ  4ركف ٟتياة أيب علي اهتامو باالعتزاؿكقد توارث ا١تًتٚتوف ا١تتأخّْ 
 .5جيحشكيك كالًتَّ التَّ 

كما كرد ذكر ١تصنفات أيب علي الفارسي ُب كتاب: الذريعة إىل تصانيف الشيعة حملمد بن 
٤تسن الرازم، كلكن مصنف ىذا الكتاب من متأخرم الشيعة، على أنو مل يرد ذكر أليب علي كال 

                                                 
1
 .7/275تاريخ بغداد،   

2
 .7/429الكامل ُب التاريخ،   

3
 .14/ 1ا١تزىر ُب علـو اللغة كأنواعها، جبلؿ الدين السيوطي،  

4
 .216كبغية الوعاة،  309/ 1، كإنباه الركاة للقفطي، 2/82انظر: كفيات األعياف،   

5
ك٦تا يقوم اهتاـ أيب علي باالعتزاؿ إشاعتو ُب "اٟتجة" من كصف اهلل تعاىل بالقدَل؛ كالقدـ أخصُّ كصف للذات اإل٢تية عند   

بَتكت، د.ط، –٤تمد بن عبد الكرَل بن أيب بكر الشهرستاٍل، ت: ٤تمد سيد كيبلٍل، دار ا١تعرفة ا١تعتزلة. أنظر: ا١تلل كالنحل، 
كما يقوؿ –. كما أكرد مصطلحي التحسُت كالتقبيح العقليُت ُب غَت اٟتجة؛ كمعلـو أف ىذين ا١تصطلحُت 44/ 1ىػ، 1404

كالتفكَت كاالستدالؿ على اٟتسن كالقبح بإعماؿ العقل. يدعوف إىل النظر  -ا١تعتزلة–الشهرستاٍل ٕتب معرفتهما بالعقل، كىم 
العراؽ، د.ط،  -ا١توصل–انظر: كتاب التكملة، أبو علي اٟتسن بن أٛتد الفارسي، ت: كاظم ْتر ا١ترجاف، مطبعة دار الكتب 

 يسموف زلة. كما أشاع ُب كتابو أيضان من ذكر أصلي التوحيد كالعدؿ، كمعلـو أف ا١تعت298، 294، 293، 227ـ، ص1980
. كقد جـز بعض النحاة كابن سيده كغَته باعتزاليتو؛ 43/ 1كالعدلية. ا١تلل كالنحل،  بالقدرية كيلقبوف كالتوحيد العدؿ بأصحاب

 ا١تعتزلة لفظ على كبلمو يشتمل فلذلك معتزيل، كىو علي، أيب ٗتر٬تات فبعد أف نقل توجيهان لو ُب سورة آؿ عمراف، قاؿ: "انتهت
/ 3العدؿ". إعراب القرآف من البحر احمليط أليب حياف، ابن سيده النحوم، مكتبة ا١تشكاة اإلسبلمية، د.ط، د.ت، ك  التوحيد من
25. 
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، ككتابو ىػ588لكتبو ُب كتاب "معامل العلماء" لرشيد الدين أيب جعفر ٤تمد السركم ا١تتوَب سنة: 
ا فهرست لكتب كأٝتاء ا١تصنفُت من الشيعة قدٯتا كحديثا، كال ُب غَته من كتب الفهرست ىذ

 عندىم.
كما كرد من نسبتو إىل االعتزاؿ أك التشيع إف أظهر أبو علي من ذلك شيئا، فلعلو يعود إىل 

جلدا،  ؛ فقد سبق ُب ترٚتة ىذا األخَت أنو كاف شيعيا٣1تاملة األمَت عضد الدكلة بقصد التقرب إليو
أقاـ شعار الرفض كاالعتزاؿ. كأبو علي رٛتو اهلل مل يظهر ُب كتبو خصوصا "اٟتجة" ما يدؿ على كل 
ذلك، كلو كاف كذلك أك أبدل من ذلك شيئا الشتهر أمره، كفضحو أعداؤه كمنافسوه ُب كقت  

فيو ذكر  ل لكتاب اٟتجة ٬تدكانت تعدُّ فيو ا٢تفوات، بل على العكس من ذلك ٘تاما فإف ا١تتأمّْ 
الصحابة كترضيو عنهم عموما، كأيب بكر كعائشة كعمر خصوصا رضي اهلل عنهم أٚتعُت؛ فقد ذكر 
أبا بكر ُب كتابو ثبلث مرات، استأنس بركايتو كنعتو ُب األكىل كالثانية بلقبو الصديق، فقاؿ: "كنحو 

. كأما عمر رضي اهلل 3. كأما ُب الثالثة فقد ترضى عنو2 ما ركم عن أيب بكر الصديق أنو قاؿ..."
، كُب الثاٍل ترحَّم 4عنو فقد ذكره ىو اآلخر ُب ثبلثة مواضع؛ ُب ا١توضع األكؿ استدؿ بركاية عنو

ُب اٗتاذ مقاـ إبراىيم عليو السبلـ مصلى كُب الثالث ترحَّم عليو مرة  6كذكر موافقتو للقرآف 5عليو

                                                 
1
يقوؿ فيو ابن حجر:  -على سبيل ا١تثاؿ–شأنو ُب ذلك شأف من ٭تب أف يناؿ قربا عند السلطاف. فابن خالويو أحد معاصريو   

 سيف الدكلة اٟتمداٍل". انظر: مقدمة كتاب إعراب ثبلثُت سورة، أبو عبد اهلل "كاف صاحب سنة ُب الظاىر فقط ليتقرب إىل
 ـ. 1985لبناف، د.ط،  -بَتكت–اٟتسُت بن أٛتد ا١تعركؼ بابن خالويو، دار مكتبة ا٢تبلؿ 

2
 .361، 357/ 1اٟتجة، الفارسي،   

3
 .458/ 1ا١تصدر نفسو،   

4
 .358/ 1ا١تصدر نفسو،   

5
 .380/ 1ا١تصدر نفسو،   

6
 إبراىيم مقاـ من اٗتذنا "لو اهلل: رسوؿ يا فقلت: ثبلث ُب ريب كافقت عمر: قاؿ أنس ركل البخارم كمسلم كغَت٫تا عن  

 يكلمهنَّ  فإنو ٭تتجنب أف نساءؾ أمرت لو اهلل: رسوؿ يا قلت اٟتجاب، كآية مصلى(، إبراىيم مقاـ من )كاٗتذكا فنزلت: مصلى"
 خَتا أزكاجا يبدلو أف طلقكن إف ربو عسى ٢تن: فقلت عليو، الغَتة ُب  النيب نساء كاجتمع اٟتجاب آية فنزلت كالفاجر، الرب

اليمامة، بَتكت، -، ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثَتاآلية. صحيح البخارم،  ىذه فنزلت منكن
القبلة، برقم:  فصلى سها من على اإلعادة يرل ال كمن القبلة ُب جاء ما بلة، باب)كتاب أبواب الق ـ،1987 -ىػ1407، 3ط

مسلم بن اٟتجاج النيسابورم، ت: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ، صحيح مسلم، 157/ 1(، 393
 .4/1865(، 2399)كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي اهلل عنو، برقم:  د.ت.ط،
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َـّ ا١تؤمنُت. كذ 1أخرل كاستدؿ بقولتو تدعم توجيهو لبعض أحرؼ ا٠تبلؼ رضي  كر السيدة عائشة أ
 ، مستدال بركايتها كاليت تدعم أيضا مذىبو.2ُب موضع كاحد اهلل عنها

كأما مذىبو ُب علي رضي اهلل عنو فمعتدؿ؛ فقد ذكره ىو اآلخر ُب ثبلثة مواضع، استدؿ 
مرة بأمَت ا١تؤمنُت ، ككصفو 3بركايتو ُب األكىل، فقاؿ: "كيركل أف علٌيان عليو السبلـ، ١تا قاؿ لو..."

: إف أباؾ ال يبايل أكقع 4كسلم عليو، فقاؿ: "كما يركل أف أمَت ا١تؤمنُت عليو السبلـ قاؿ للحسن
، كترضَّى عنو مرَّة أخرل شأنو ُب ذلك شأف غَته من الصحابة، 5على ا١توت، أك كقع ا١توت عليو"

 .6هلل عنو"قائبل: "كزعموا أف ىذه القراءة ركيت عن علي بن أيب طالب رضي ا
ىذا، كٯتكن االستئناس بقرينة قد تدفع عنو التشيُّع كالقوؿ بو؛ مفادىا ما جاء عنو ُب توجيهو 

 چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤچ من قولو تعاىل:    چ ڤ چلقراءة 

 :[ٔا١تائدة: ]
نصبان كحفص عن عاصم.     چڤ چ  "كقراءة النصب ىي قراءة نافع، كابن عامر، كالكسائي

 .7خفضان"    چ ىْ هِك  ج  سْ ٔأ   چكقرأ ابن كثَت، كأبو عمرك كٛتزة 

                                                 
1
 .445/ 1اٟتجة،   

2
 .368/ 1ا١تصدر نفسو،   

3
 .172/ 1ا١تصدر نفسو،   

4
 أبو ا١تؤمنُت أمَت كر٭تانتو اهلل رسوؿ سبط ا٢تامشي مناؼ عبد بن ىاشم  بن ا١تطلب عبد بن طالب أيب بن علي بن ىو: اٟتسن  

 ،50 سنة مات ا١تدائٍت كقاؿ ىػ،49 سنة مات الواقدم األربعة. قاؿ السنن ُب منها عنو حفظها أحاديث النيب عن ركل. ٤تمد
اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة، أٛتد بن علي مسمومان. انظر ترٚتتو ُب:  مات إنو كيقاؿ ىػ.49 سنة مات منده كقاؿ ابن 51 سنة كقيل

/ 2كاألعبلـ،  2/73، ـ1992 -ىػ1412: 1ت: علي ٤تمد البجاكم، دار اٞتيل، بَتكت، طبن حجر أبو الفضل العسقبلٍل، 
199- 200. 

5
 .251/ 3اٟتجة،   

6
 .72/ 3ا١تصدر نفسو،   
ىػ، 1400، 2القاىرة،  ط–ُب القراءات، أبو بكر أٛتد بن موسى ابن ٣تاىد، ت: شوقي ضيف، عن دار ا١تعارؼ السبعة  7

، مؤسسة الرسالة 224ص –، كانظر أيضا: اٟتجة ُب القراءات السبع، اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر
عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب  ، كالكشف129ـ، ص1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط

، كالتيسَت ُب 407 -406، ـ1997 -ىػ1418، 5كت، ططالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة الرسالة، بَت 
 74بَتكت، د.ط، د.ت، ص–القراءات السبع، الداٍل، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل، تصحيح: ارتويرتزؿ، دار الكتاب العريب 

–ر الكتب العلمية كالنشر ُب القراءات العشر، ٤تمد بن ٤تمد أبو ا٠تَت الدمشقي، ابن اٞتزرم، قدـ لو: علي ٤تمد الضباع، دا
 .254/ 2ـ، 2002 -ىػ1423، 2لبناف، ط-بَتكت



222 

 

قاؿ أبو علي بعدىا: "كجو من نصب فقاؿ: أنو ٛتل ذلك على الغىسل دكف ا١تسح؛ ألف 
رأل قومان، كقد    يبػح، كركم أف النػل دكف ا١تسػالعمل من فقهاء األمصار فيما علمت على الغس

كأعقأّم تلوح، فقاؿ عليو السبلـ: )كيل للعراقيب من النار(، كىذا أجدر أف يكوف ُب  توضؤكا،
 .1ضة ا١تاء ال يكاد يكوف غَت عاـ للعضو"اا١تسح منو ُب الغسل؛ ألف إف

يبلحظ ُب ىذا التوجيو أف اإلماـ أبا علٌي يركن إىل الرأم الفقهي القائل بوجوب غسل الرجلُت 
مع أف ىذا التوجيو ُب قراءة اٞتر ٮتالف رأيو ُب اٟتمل على العامل -ا١تسح ُب الوضوء كيقدّْمو على 

كىذا الذم تعلمو من فقهاء األمصار، كال ٮتفى أف ىذا الرأم ٮتالف ما عليو الشيعة  -2األقرب
الذين يركف أف الواجب ُب األرجل ا١تسح كليس الغسل؛ فقد جاء ُب ا١توسوعة الشيعية: "اعلم أف 

ندنا ُب الوضوء ىو ا١تسح دكف الغسل، كمن غسل فلم يؤدّْ الفرض، كقد كافقنا على فرض الرجلُت ع
 .3ذلك ٚتاعة من الصحابة كالتابعُت كابن عباس"

ال ٯتكن أف ٧تـز بأم إتاه عقدم أليب علي طا١تا أف ا١تصادر  -كبعد ىذا العرض–كعلى كلٍّ 
 مل تنقل إلينا ذلك صراحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .113/ 2اٟتجة،   

2
 سأكرد ُب فصل آراء الفارسي كاختياراتو ٪تاذج من ذلك إف شاء اهلل.  

3
 http/ www. Shialinks.netراجع موقع ا١توسوعة الشيعية. منتدل اٟتوار:   



223 

 

 الفرع الثاني: مذىبو 
 أوال: مذىبو في القراءات

 بن ا١تلك عبد عرضان  عنو القراءة كركل ٣تاىد، بن بكر أيب عن عرضان  أبو علٌي القراءة ركل
 كتاب عنو كأخذ السرم بن بكر أيب عن ٍب الزجاج إسحاؽ أيب عن النحو كأخذ 1النهركاٍل بكراف
 .2النحو علم رياسة إليو كانتهت سيبويو

عن مذىبو ُب القراءات فاألقرب أنو كاف يقرأ بقراءة أيب عمرك بن العبلء البصرم، كيؤيد أما 
ح لقراءة أيب عمرك ذلك أنو كاف ٭تتج ُب مواطن ٥تتلفة لقراءتو كيرجحها، ففي كتاب اإلغفاؿ يرجّْ 

ا١تشهورة . فضبل على أنو مل يقم ُب اٟتجاز 3بالتخفيف، كيراه أحق باإليثار من التحقيق (ٕٚيٌُٕ)
بقراءٌب اٟترميُت؛ نافع كابن كثَت، كبعيد أف يقرأ بقراءة ابن عامر، حيث مل يقم طويبل ُب الشاـ، 
ككونو بصريا ٬تعل قراءات الكوفيُت؛ عاصم كٛتزة كالكسائي بعيدة أف يقرأ ّٔا، فلم تبق إال قراءة أيب 

 عمرك.
 ثانيا: مذىبو في النحو

ر أبو علي البن جٍت أنو كقع حريق ٔتدينة السبلـ، فذىب كاف أبو علي من ٨تاة البصرة؛ فيذك
   .4و ٓتطي، كقرأتو على أصحابنابو ٚتيع علم البصريُت، ككنت قد كتبت ذلك كلَّ 

، كال 5بقليل األصوؿ اليت كاف يأخذ ّٔا ُب درس النحو تشهد ببصريتو؛ فهو ال يعتدُّ  ٍب إفَّ 
  .7جو ُب القياسستعماؿ كال ا١تتَّ ، كال يقبل ما ليس با١تتسع ُب اال6يقيس على شاذ

                                                 
1
 بكر كأيب الكوُب علي بن زيد على قرأ ا١تقارلء، شيوخ جلة من القطاف، ا١تقرلء اٍلالنهرك   الفرج أبو بكراف،  بن ا١تلك ىو: عبد  

 عبد بن علي بن كاٟتسن ا١تالكي ٤تمد بن اٟتسن عليو قرأ القراءات ُب مصنف كلو. كغَتىم مقسم كابن جعفر بن اهلل كىبة النقاش
سَت  ىػ.404 سنة رمضاف ُب توُب كقاؿ ا٠تطيب كثقة. كآخركف ا٢تراس غبلـ علي كأبو الفارسي العزيز عبد بن كنصر العطار اهلل

، غاية النهاية ُب طبقات القراء، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد ابن اٞتزرم، عناية: ج. براجسًتاسر، 209/ 1أعبلـ النببلء، 
 .1/417ـ، 2006-ىػ1427، 1لبناف، ط-بَتكت–دار الكتب العلمية 

2
 .189/ 1غاية النهاية ،   

3
 تفسَت. 875، ٥تطوط برقم 60اإلغفاؿ، ص   

4
 .819/ 2معجم األدباء،   

5
 . كسيأٌب مزيد ذلك ُب معايَت أيب علي ُب التوجيو كاالختيار.1/93انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة،   

6
بغداد، –اكم، مطبعة العاٍل اا١تسائل ا١تشكلة ا١تعركفة بالبغداديات، أبو علي الفارسي النحوم، ت: صبلح الدين عبد اهلل السيك  

 .83/ 1د.ط، د.ت، 
7
  . كسيأٌب مزيد ذلك ُب معايَت أيب علي ُب التوجيو كاالختيار.104/ 1انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة،   
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آلراء ا١تدرسة الكوفية، ينظر  ب، بل كاف مستوعبان ز كالتعصُّ ة أيب علي مل تدفعو إىل التحيُّ كبصريَّ 
كمل يكن يلوؾ كبلـ األئمَّة، كيتقبَّل آراءىم على عبلهتا، متابعة ة علمية، ُب ا١تسائل كيناقش ٔتنهجيَّ 

اقش ا١تسائل، كينظر ُب أدلَّتها حىت يتبُتَّ لو كجو الرَّأم، فيأخذ بو أيِّا  ٢تم أك عصبيَّة، كلكنَّو كاف ين
 كاف موقعو. 

ُب مسألة اشتقاؽ اٟتركات  1ُت؛ فقد خالف ا٠تليلليل على ذلك ٥تالفتو لغَته من البصريّْ كالدَّ 
 .5دكخالف ُب اإلغفاؿ آراء الزجاج كا١ترب  4، كغٌلط سيبويو ُب غَت مسألة3كغَتىا 2من اٟتركؼ

ككافق الكوفيُت ُب بعض آرائهم، فدعم رأم أستاذه ابن السراج ُب ٗتطئة سيبويو ُب )فنعلوؿ( 
ُب القياس إىل أقصى اٟتدكد  ، إضافة إىل كونو متوسعان 8بأهنا جيدة 7، كيصف ركاية ثعلب6كىو اسم

 اٟتدكد كرحب األفق ُب النظر كاالستدالؿ.
آراءىم، ٍب يرجح ما يراه أكىل بالًتجيح؛ كإذا اختلف ٨تاة البصرة رأيتو يعرض حججهم كيفند 

ُب صرؼ )أٍفعل( من قولك: ىذا رجل أىفعل، كغلط سيبويو، إذ  9فعندما عارض أبو عثماف سيبويو

                                                 
1
 ،كاف إماما ُب علم النحو  ،الفرىودم األزدم اليحمدم كيقاؿ ،بن ٘تيم الفراىيدم الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك أبو عبدىو:   

، كاف من تبلميذ أيب عمرك بن العبلء، لو معرفة باإليقاع كالنغمك كىو الذم استنبط علم العركض كأخرجو إىل الوجود كحصر أقسامو 
ٍيل، كأبو كالعواـ بن حوشب كغالب القطاف ،كعاصم األحوؿ ،حدث عن أيوب السختياٍل . أخذ عنو سيبويو كثَتا، كالنضر بن مشي

كى عليو من العلم كالزىد أشهر من أف يينشر، كأظهر من أف فػى  ٍيد مؤرٌج الَّدكسٌي كغَتىم. من أشهر تصانيفو كتاب العٍُت. كما ٭تي
ككفيات  51 -49، نزىة األلباء، ص275/ 1، غاية النهاية: 431 -429/ 7ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 160يذكر. توُب سنة: 

 كما بعدىا. 244/ 2األعياف، 
2
 .37مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص 101/ 4نظر: كتاب سيبويو، ا  

3
 .1/205التعليقة، انظر مثبل:   

4
 .41انظر: مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص  

5
 .75/ 1ىػ، 1327، 1القاىرة، ط–انظر مثبل: ٫تع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع، جبلؿ الدين السيوطي، مطبعة السعادة   

6
 . 230/ 4الكتاب،   

7
العباس ثعلب أٛتد بن ٭تِت بن زيد بن يسار الشيباٍل النحوم ا١تعركؼ بثعلب، إماـ الكوفيُت ُب النحو اللغة ُب زمانو. ىو: أبو   

، كسلمة بن عاصم كغَتىم. كأخذ عنو أبو اٟتسن األخفش الصغَت، كابن  أخذ عن ٤تمد بن زياد األعرايب، كعلي بن ا١تغَتة األثـر
ىػ. 291ىػ كتوُب سنة 200بارم كغَتىم. لو كتاب الفصيح كغَته من التصانيف، كاف مولده سنة عرفة ا١تعركؼ بنفطويو، كابن األن

 كما بعدىا. 1/102ككفيات األعياف،  07 -05/ 14، سَت أعبلـ النببلء، 205 -202نزىة األلباء، ص 
8
 .39مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص  

9
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو ُب الفصل الثالث من ىذا الباب.  
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، كقاؿ أبو العباس ا١تربد: مل يصنع أبو عثماف شيئا، فسَّر أبو علي مراد أيب العباس، 1يرل صرفو
 .2سيبويو إذان صحيح" جاج بقولو: "فقوؿككضح قوؿ سيبويو، كختم اٟتً 

 ذىبو في الفقومثالثا: 

على ذكر ا١تدرسة الفقهية اليت ينتمي إليها أبو  -اجملعت عليو من كتب الًتُّ فيما اطَّ –مل أقف 
عن ذلك، كمل يأت فيو ما يدؿ على مذىبو الفقهي، كلعل  علي، كما أف كتاب اٟتجة جاء ًخلوان 

 بالفقو، كليس ىناؾ ما يدعو إىل معرفة ذلك.صل السبب ُب ذلك أف موضوع الكتاب ال يتَّ 
 ُب–ف ػيقف على إشارات كقرائن تسعل عباراتو تأمّْ ا١تك غَت أف ا١تتتبع لتضاعيف أجزاء الكتاب 

على  كالذم يدؿُّ  .3إىل حدٍّ ما تصنيف فقو أيب علي كإٟتاقو ٔتدرسة أيب حنيفة النعماف -تقديرم
 ذلك ما يأٌب:

ب كلو أربع مرات، كُب كلٍّ يسوؽ فيها أبو علي رٛتو اهلل قوؿ تكرُّر ذكر اإلماـ ُب الكتا - ح
 إماـ ا١تذىب، من ذلك:

ما جاء ُب معرض حديثو عن االتساع ُب كلمة )القوؿ( كاستعما٢تا ُب غَت اللفظ، حيث  -
رل االعتقاد كا١تذىب ُب ٨تو: ىذا قوؿ أىل العدؿ، كىذا قوؿ  يقوؿ: "كقد أجرم القوؿ ٣تي

 .4لك رأيهم كاعتقاداهتم، ليس اللفظ"أيب حنيفة، يعنوف بذ

كُب موضع آخر ٖتدَّث عن بعض مشتقَّات مادة )أخذ(، منها )مؤخذ(، يقوؿ: "كقاؿ أبو  -
 .7"6عن امرأتو: يؤجَّل كما يؤٌجل العٌنُت 5حنيفة ُب الرجل ا١تؤخَّذ

                                                 
1
 .202/ 3الكتاب،   

2
 .40مقدمة التعليقة،   

3
ىػ. صاحب ا١تذىب 150ىػ، كأٚتعوا على أنو مات سنة: 60ىو اإلماـ األعظم أبو حنيفة النعماف بن ثابت كلد سنة:   

ا١تضية ُب اٟتنفي، أحد ا١تذاىب األربعة ا١تشهورة. قاؿ أبو يوسف: ما رأيت أعلم بتفسَت اٟتديث من أيب حنيفة. أنظر: اٞتواىر 
 كما بعدىا. 26/ 1طبقات اٟتنفية، ابن أيب الوفاء، منشورات مَت ٤تمد كتب خانو، كراشي، د.ط، د.ت، 

4
 .217/ 1اٟتجة للقراء السبعة، الفارسي،   

5
 أيٍخذىةه  لفبلنة يقاؿ السحر من نوع كذلك غَتىا ًٚتاع من زكًجها منعً  ُب ْتيىل ا١ترأىةي  ٖتتاؿى  أىف كالتٍأًخيذي ا١تؤخَّذ ٔتعٌت ا١تسحور،   

ٍتو كقد النساء عن الرجاؿ ّٔا تػيٍؤخّْذي   .470/ 3تأىخيذان. لساف العرب، )مادة: أخذ(،  الساحرة أىخَّذى
6
ي  يريدىن كال النساء يٍأٌب ال الذم لغتاف، كالًعنُّْتي  اٟتٍبس ك٫تا كالتػٍَّعًنُت كيػىعينُّ  يىًعنُّ      إذا امرأىتو عن كعينّْنى  كالًعنّْينيَّة كالًعنّْينة العىنىانة بػىُتّْ

النساء. لساف العرب،  عن ٭تىًٍبسيو ما اعًتضو كأىنو تقدـ ٦تا كىو العينَّة منو كاالسم بالسحر عنها مينعى  أىك بذلك عليو القاضي حكم
 .290/ 13)مادة: عنن(، 

7
 .297/ 1اٟتجة للقراء السبعة،   
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أما ا١توضعاف اآلخراف اللذاف جاء فيهما ذكر أيب حنيفة؛ فاألكؿ ٖتدث فيو عن كفارة  -
 .2، كالثاٍل نقل فيو قوؿ اإلماـ ُب حظر االلتذاذ بالنظر إىل ا٠تمر كا١تيسر1ليمُتا

مرة كاحدة ُب الكتاب، حيث صاحب أيب حنيفة  3كمن القرائن أيضا ذكر أيب يوسف - خ
: )ال ييقتل مسلم بكافر، كال ذك عهد ُب ساؽ قولو ُب معرض شرح حديث النيب 

ا١تعٌت: ال يقتل مؤمن بو، كاف: كال ذم عهد  ، فقاؿ: "قاؿ أبو يوسف: كلو كاف4عهده(
 .5ُب عهده"

كمل ييثبت أبو علي اسم أحد من الفقهاء كأصحاب ا١تذاىب ُب ٚتيع أجزاء كثنايا الكتاب  - د
 كلو ١ترة كاحدة؛ ٦تا يدؿ على عدـ اىتمامو بغَت فقو أيب حنيفة النعماف.

 كبل٫تا يشيع فيو القياس.  ٍب إف ىناؾ مشأّة كاضحة بُت ٨تو أيب علي كفقو أيب حنيفة، - ذ

، كمل يبق منها إال نصف كتاب الطبلؽ عن 6كما يرككف عن كتب أيب علي أهنا احًتقت - ر
 .٤7تمد بن اٟتسن

أف لو  إف صحَّ –كبعد إيراد ىذه القرائن كالشواىد ٯتكننا القوؿ بأف أبا علي رٛتو اهلل 
 فإف مذىب أيب حنيفة لو مذىب. -مذىبا

                                                 
1
 .334/ 1اٟتجة،   

2
 .430/ 3ا١تصدر نفسو،   

3
األنصارم الكوُب البغدادم، صاحب أيب حنيفة كتلميذه، كأكؿ من نشر مذىبو،  بو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيبىو أ  

ككاف من أصحاب اٟتديث ٍب غلب عليو الرأم كأخذ الفقو عن ٤تمد بن عبد ىػ، 282: كمات ببغداد سنة ىػ113 :سنةكلد 
، كيل القضاء أياـ ا١تهدم كا٢تادم كالرشيد، كمات ُب خبلفتو ببغداد كىو على القضاء، أكؿ من أيب حنيفة الرٛتن أيب ليلى ٍب عن

، 193/ 8. األعبلـ، 220/ 1دعي بقاضي القضاة. من كتبو "ا٠تراج"، "النوادر" كغَت٫تا. أنظر: اٞتواىر ا١تضية، ابن أيب الوفاء، 
 .107/ 2النجـو الزاىرة، 

4
، 2888، رقم: باب فكاؾ األسَتُب صحيحو دكف قولو: )كال ذك عهد ُب عهده(، كتاب اٞتهاد، أخرجو البخارم   
، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخُت 2623. كصحَّح النيسابورم ىذه الزيادة ُب مستدركو: كتاب قسم الفيء، رقم: 3/1110

النيسابورم أبو عبد اهلل، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار ٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم كمل ٮترّْجاه". ا١تستدرؾ على الصحيحُت، 
 .2/153، ـ1990 -ىػ1411: 1الكتب العلمية، بَتكت، ط

5
 .46/ 1اٟتجة،   

6
 .819/ 2معجم األدباء،   

7
 صحب أبا حنيفة كأخذ عنو الفقو ٍب عن أيب ،اإلماـ صاحب اإلماـ ،٤تمد بن اٟتسن بن فرقد بن أبو عبد اهلل الشيباٍلىو:   

ركل عنو اإلماـ الشافعي ، يوسف كصنف الكتب كنشر علم أيب حنيفة كيركم اٟتديث عن مالك كدكف ا١توطأ كحدث بو عن مالك
كما  4/184كما بعدىا ككفيات األعياف،  172/ 1ىػ. طبقات اٟتنفية، 122ىػ، كقيل: 126. توُب سنة: كالزمو كانتفع بو

 بعدىا.
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 فـارسي العلميةالمطلب الثاني: مكانة ال
لقي تبوأ أبو علي مكانة سامية ُب ٥تتلف العلـو العربية، فقد كاف موسوعة علمية ُب عصره، 

 فذاع صيتو كاشتهر ذكره ُب اآلفاؽ، كتتجلى مكانتو العلمية ُب عدة نواحي:

 الفرع األوؿ : توثيق العلماء لو وثناؤىم عليو
 العلماء لو كثناؤيىم عليو، من ذلك:ك٦تا أكسب أبا علي شهرتو كعلوَّ شأنو تزكيةي 

ُب )نشوار احملاضرة( حيث قاؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت عضد  1ما ذكره أبو القاسم التنوخي
 .2الدكلة يقوؿ: أنا غبلـ أيب علي النحوم ُب النحو

ككصف ا٠تطيب البغدادم كتبو بأهنا عجيبة حسنة مل يسبق إىل مثلها، كتكلم كثَتا عن فضلو 
 .4الفارسي"  يقولو ما "النحو السيوطي: كقاؿ عنو .3آلفاؽكشهرتو ُب ا

كقاؿ عنو أبو الربكات األنبارم ُب نزىة األلباء: فضلو كثَت من النحويُت على أيب العباس ا١تربٌد، 
 .5علي أيب من بالنحو أبصر أحد سيبويو، كبُت علي أيب بُت يكن كقاؿ أبو طالب العبدم: مل

 .6بقولو: "إنو رجل ٯتت بكتابو ُب )القرآف( ا١تعركؼ بكتاب اٟتجة"كامتدحو أبو العبلء ا١تعرم 

 .6اٟتجة"

ره العلماء حق قدره؛ فأثنوا عليو كشيغلوا بو يتدارسونو كٮتتصركنو كالسيما أىل كما قدَّ 
 األندلس، كمن أقوا٢تم فيو:

 
ما جاء ُب طبقات النحاة كالغويُت: "كتاب اٟتجة ُب ٗتريج القراءات السبعة من أحسن  -

 .1كأعظمها"الكتب 

                                                 
1
أيب الفهم داكد بن إبراىيم بن ٘تيم التنوخي األنطاكي، كاف عا١تا بأصوؿ ا١تعتزلة كالنجـو قاؿ  أبو القاسم علي بن  ٤تمد بنىو:   

عارض أبا بكر ابن دريد ُب مقصورتو كذكر منها  . كأفراد الكـر كحسن الشيم ،ىو من أعياف أىل العلم كاألدب :الثعاليب ُب حقو
سنة توُب بالبصرة . ككاف معتزليا ،كٝتع اٟتديث ،ىب اإلماـ أيب حنيفةأبياتا كمدح فيها تنوخ كقومو من قضاعة، كتفقو على مذ

 .368-3/366ىػ. كفيات األعياف، 342
2
ـ، 1972بَتكت، د.ط، –أنظر: نشوار احملاضرة كأخبار ا١تذاكرة، القاضي أبو علي التنوخي، ت: عبود الشاٞتي، دار صادر   
4 /43-44. 
3
 .275/ 7تاريخ بغداد،   

4
، صديق بن حسن القنوجي، ت: عبد اٞتبار زكار، دار الكتب العلمية أّتد العلو    بَتكت، –ـ الوشي ا١ترقـو ُب بياف أحواؿ العلـو

 .47/ 3ـ، 1978بَتكت، د.ط، 
5
 .812/ 2، معجم األدباء، ياقوت اٟتموم، 274/ 1أنظر: نزىة األلباء،   

6
 .154ـ، ص1969، مصر، 5ٛتن(، دار ا١تعارؼ، طرسالة الغفراف، أبو العبلء ا١تعرم، ت: بنت الشاطي )عائشة عبد الر   
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ذكرة ككتاب اٟتجة شرح سبعة ابن ٣تاىد فأجاد اء: "كأٌلف كتاب التَّ كجاء ُب طبقات القرَّ  -
 .2"كاإليضاح كالتكملة كغَت ذلك كأفاد

فضلو... كالفارسي ال حاجة  يذكر أف من أشهر فهو كُب كفيات األعياف قولو: "كباٞتملة -
 .3لضبطو لشهرتو"

ُب كتاب ٝتاه )منتخب اٟتجة  ىػ437ا١تتوَب سنة  4ٛتُّوشكقد اختصره مكي بن أيب طالب 
. كاختصره كذلك أبو طاىر إٝتاعيل بن خلف األندلسي 5ُب القراءات( كجعلو ُب ثبلثُت جزءان 

 . 8ىػ476ا١تتوَب سنة  7ك٤تمد بن شريح الرعيٍت 6ىػ455ا١تتوَب سنة 
 الفرع الثاني: مؤلفاتو

عجاب كاستحساف الكثَت من العلماء، تعد من لقد ترؾ أبو علي ٚتلة من الكتب نالت إ
نفائس الًتاث، كلكن يد الدىر قد عبثت ببعضها، فبل ٧تد ٢تا أثرا ُب خزائن الكتب، فعدت من 

 الكتب ا١تفقودة.
كبقيت بعض كتبو متناثرة ُب مكتبات العامل، كقد انربل لتحقيق بعضها ٚتاعة من األساتذة. 

 نفُت:كٯتكن أف نصنف ىذه ا١تؤلفات إىل ص
                                                                                                                                               

1
 .295، ص1974النجف، د.ط، –طبقات النحاة كاللغويُت، ابن قاضي شهبة، ت: ٤تسن غياض، مطبعة النعماف   

2
 .189/ 1غاية النهاية ُب طبقات القراء،   

3
 .82/ 1كفيات األعياف،   

4
 خَتا كثَتة، كاف ٚتاعة عليو األندلسي القرطيب، إماـ القراء كآٌّودين، قرأمكي بن أيب طالب، أبو ٤تمد القيسي، القَتكاٍل ٍب   

 (. كلوىػ437-355القرطيب ) الكناٍل مطرؼ بن أٛتد بن ٤تمد عليو قرأ فممن الدعاء، بإجابة مشهورا متدينا متواضعا فاضبل
 أليب اٟتجة كمنتخب جزءا، سبعوف كىو علومو كأنواع كتفسَته الكرَل القرآف معاٍل ُب النهاية بلوغ إىل ا٢تداية مشهورة، منها تواليف

، معرفة 2/309أنظر ترٚتتو: غاية النهاية:  القراءات، ككتاب اإلبانة كغَتىا. ُب القراءات، كا١توجز ُب التبصرة ككتاب الفارسي، علي
 .275 -5/274ككفيات األعياف،  17/591، سَت أعبلـ النببلء، 1/394القراء، 

5
 .1448/ 2ك كشف الظنوف،  297لوعاة، صبغية ا  

6
 القراءات، ُب العنواف ا١تقرلء، مصنف ا١تصرم ٍب األندلسي األنصارم الطاىر أبو عمراف، بن سعيد بن خلف بن ىو: إٝتاعيل  

 اٟتجة كتاب اختصر ذلك. ُب رأسا ككاف العربية، كلتعليم زمانا لئلقراء كتصدر الطرسوسي أٛتد بن اٞتبار عبد عن القراءات أخذ
سنة:  توُب  كغَتىم. إٝتاعيل بن جعفر ككلده ا٠تشاب، اٟتسُت كأبو الفقيو، الرٛتن عبد بن ٚتاىر عنو أخذ الفارسي. علي أليب

 .424 -1/423كمعرفة القراء الكبار،  1448/ 2ىػ. كشف الظنوف، 455
7
التذكَت،  ككتاب الكاُب كتاب مصنف األستاذ ا١تقرلء اإلشبيلي اهلل عبد أبو الرعيٍت شريح بن ٤تمد بن أٛتد بن شريح بن ٤تمد  

/ 2كنفح الطيب،  1379/ 2، كشف الظنوف، 434/ 1ىػ. أنظر: معرفة القراء الكبار، 476سنة  األندلس، توُب قراء جلة من
611. 

8
 .215الصلة، ابن بشكواؿ، ص  



229 

 

 أوال: المؤلفات التي وصلت إلينا
فيما أغفلو الزجاج من ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف الكرَل، حققو ٤تمد حسن  1اإلغفاؿ -13

 إٝتاعيل، رسالة ماجستَت ُب كلية اآلداب، عُت مشس.
اإليضاح النحوم )العضدم( ألفو لعضد الدكلة البويهي، حققو الدكتور حسن  -14

 ُب القاىرة. ـ1969شاذيل فرىود، كطبع سنة 

التعليقة على كتاب سيبويو، حققو الدكتور عوض بن ٛتد القورم، كطبع ٔتطبعة  -15
 ـ.1990 -ىػ1410القاىرة،الطبعة األكىل، سنة –األمانة 

التكملة: حققو الدكتور كاظم ْتر ا١ترجاف )رسالة ماجستَت( كىو مطبوع على اآللة  -16
 -ىػ1419بيوت، سنة –، كأعيد طبعو ثانية بدار عامل الكتب ـ1972الكاتبة، جامعة القاىرة 

 ـ.1999

 ـ،1965اٟتجة ُب علل القراءات السبع: طبع اٞتزء األكؿ من ىذا الكتاب سنة  -17
بتحقيق الدكتور علي النجدم ناصف كالدكتور عبد اٟتليم النجار كالدكتور عبد الفتاح شليب. كمل 

طيبعت ٚتيع أجزائو كحيقّْقت من طرؼ الدكتور: كامل أقف على ٖتقيق كطبع بقية األجزاء. كما 
بَتكت. كىي –بدار الكتب العلمية  ـ،2001 -ىػ1421مصطفى ا٢تنداكم ُب أربعة أجزاء، سنة 
 الطبعة اليت اعتمدهتا غالبان ُب ىذا البحث.

أنو توجد نسخة من ىذا  2ا١تسائل البصريات: ذكر ٤تقق كتاب ا١تسائل البغداديات -18
 .2516/2تبة شهيد علي ا١تلحقة با١تكتبة السليمانية باسطنبوؿ، ٖتت رقم/ ىذا الكتاب ُب مك

ا١تسائل البغداديات: كىو كتاب ا١تسائل ا١تشكىلة نفسيو، حققو األستاذ صبلح  -19
 بغداد.–الدين عبد اهلل السيكاكم، مطبعة العاٍل 

 .3ا١تسائل اٟتلبيات ُب اللغة كالنحو -20

حققو الدكتور علي جابر ا١تنصورم سنة ا١تسائل الشَتازيات ُب اللغة كالنحو:  -21
 )رسالة دكتوراه( كىو مطبوع على اآللة الكاتبة. ـ1976

 .4ا١تسائل ا١تنثورة -22

                                                 
1
 .95/ 1ك الفهرست:  814/ 2ا١تسائل ا١تصلحة من كتاب ابن السراج. معجم األدباء، كيسمى ب  

2
 .26، ص24ا١تسائل ا١تشكلة ا١تعركفة بالبغداديات، ص  

3
 .814/ 2معجم األدباء،   

4
 ـ.1986نشر بتحقيق مصطفى اٟتدرم، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، سنة   



230 

 

: درسو كحققو الدكتور علي جابر ا١تنصور 1ا١تسائل العسكريات ُب النحو العريب -23
 ـ.2002سنة 

 . 2شرح أبيات اإليضاح -24

 ثانيا: المؤلفات التي لم تصل إلينا
 .3أبيات اإلعراب -17

 .4أبيات ا١تعاٍل -18

 .5اإليضاح الشعرم -19

 .7ُب التفسَت 6كتاب التتبع لكبلـ أيب علي اٞتبائي -20

التذكرة: يقوؿ صاحب كفيات األعياف ُب كصفو: "كمن تصانيفو كتاب التذكرة كىو   -21
 .9أهنا تقع ُب عشرين ٣تلدا، كتعاِب اللغة العربية بعضهم، كذكر 8كبَت"

 .10الًتٚتة، كمل يصفو أحد بشيء -22

 .11أبيات اإلعرابشرح  -23

 [.٦]ا١تائدة:  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  چ  :قولو تعاىل 12كتاب تفسَت -24

                                                 
1
، كتوجد منو814/ 2معجم األدباء،    نسخة ُب مكتبة شهيد  . كقد ذكر ٤تقق البغداديات أف الكتاب نسبة إىل عسكر ميكـر

ك مقدمة ٖتقيق  27. مقدمة ٖتقيق ا١تسائل البغدادية، ص4/ 2516علي ا١تلحقة با١تكتبة السليمانية باسطنبوؿ، ٖتت رقم: 
 .27اٟتجة، ت: عبد الفتاح شليب كغَته، ص

2
 .95الفهرست، ص  

3
ـ، كُب مكتبة جامعة القاىرة نسخة منو 1869. كقد ذكر ٤تقق اٟتجة، أنو طيبع جزء من ىذا الكتاب سنة 95/ 1الفهرست،   

 .25. مقدمة اٟتجة، ت: عبد الفتاح شليب كغَته، ص675برقم 
4
 .814/ 2معجم األدباء،   

5
 ا١تصدر نفسو.   

6
 يعقوب عن أخذ. كالكبلـ الفلسفة ُب رأسا كاف. ا١تعتزلة شيخ البصرم اٞتبائي أبوعلي سبلـ، بن الوىاب عبد بن ىو: ٤تمد  

 األشعرم أعرض ٍب األشعرم اٟتسن أبو كالشيخ ىاشم أبو أبو عنو أخذ. كتفسَت كتصانيف مشهورة مقاالت كلو البصرم، الشحاـ
طبقات ا١تفسرين، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: علي ٤تمد  .ىػ303 سنة ُب اٞتبائي  مات. منو كتاب االعتزاؿ طريق عن

 .102/ 1ىػ، 1396، 1القاىرة، ط–عمر، مكتبة كىبة 
7
 ا١تصدر السابق.  

8
 .81/ 2كفيات األعياف،   

9
 .814/ 2، معجم األدباء، 95الفهرست،   

10
 ا١تصدر نفسو.  

11
 .95/ 1كىي ا١تعركفة بشرح أبيات اإليضاح. الفهرست،    

12
 ا١تصدر نفسو.  
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 .٥1تتصر عوامل اإلعراب -25

 .2ا١تسائل الدمشقية، كمل نعرؼ عنها شيئا -26

 .3ا١تسائل الكرمانية -27

 .4ا١تسائل آّلسيات -28

 .5ا١تسائل القصريات أك القصرية -29

 .6ا١تقصور كا١تمدكد  -30

 على ابن خالويو فيما اهتمو من الوىم. ؛ كىو ُب الرد7نقض ا٢تاذكر  -31

 .8العوامل ا١تائة -32

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث: وفـاة اإلمام الفـارسي

                                                 
1
 .95/ 1ك الفهرست،  814/ 2معجم األدباء،   

2
 .814/ 2معجم األدباء،   

3
 .814/ 2. معجم األدباء، 309/ 1إنباه الركاة القفطي،   

4
 .81/ 2كفيات األعياف،   

5
شابا. كقيل: إهنا ألفت ُب قصر ابن ىبَتة. انظر:   كمات بو فسميت القصرم، طوس بن ٤تمد الطيب أىب تلميذه على أمبلىا  

 .2543-6/2542كمعجم األدباء،  1670/ 2كشف الظنوف، 
6
 .81/ 2، كفيات األعياف، 2/814معجم األدباء،   

7
 ا١تصدر السابق.  

8
 .81/ 2كفيات األعياف،   
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، 1ىػ370مل يتفق ا١تؤرخوف ُب ٖتديد سنة كفاة أيب علي؛ فيذكر ابن الندَل أنو توُب قبل سنة 
، كيذكر آخركف على أنو توُب سنة 2ػق376كابن األثَت كأبو الفداء يذىباف إىل أنو توُب سنة 

، ككاف أبو 4ىػ375. كالرأم األكؿ بعيد؛ ألف التنوخي كاف يركم اٟتديث عن أيب علي سنة 3ىػ377
، 5ىػ396أبو علي ككيل عضد الدكلة ُب عقد زكاج ا٠تليفة الطائع هلل على ابنة عضد الدكلة سنة 

، فإذا كانت كفاة أيب ىػ322سنة أك  321كصحب ابن جٍت أبا علي أربعُت سنة، ككاف مولده سنة 
كاف معٌت ذلك أف صحبة ابن جٍت لشيخو قد بدأت كىو صيب دكف العاشرة،   ىػ370علي قبل سنة 

 .6ىػ، أم كابن جٍت ُب ا٠تامسة عشرة من سنو337كىي إ٪تا بدأت سنة 
فاة أقرب، كال خبلؼ على أف الو  ىػ376كأما اتفاؽ ابن األثَت كأيب الفداء على أنو توُب سنة 

كانت يـو األحد لسبع عشرة خلت من ربيع، فا٠تطيب كابن األنبارم يذكراف أنو ربيع األكؿ، كابن 
 خلكاف يذكر أنو ربيع اآلخر، كالفرؽ بُت ىذا كذاؾ أىوف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب األول: اسم الكتاب وتوثيقو وتاريخو  

                                                 
1
 .95الفهرست، ص  

2
بَتكت، –. كالبداية كالنهاية، إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء ، ابن كثَت الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ 429/ 7الكامل، ابن األثَت،   

 .306/ 11د.ط، د.ت، 
3
 ..2274/ 5، بلغة الطلب، 275/ 7 تاريخ بغداد،  

4
 .2269/ 5بغية الطلب ُب تاريخ حلب،   

5
 .135/ 4النجـو الزاىرة،   

6
 .10/ 9بَتكت، د.ط، د.ت، –ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، عامل الكتب   
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فٙ  ٚزُبٔل ْزا انًطهت اعى انكزبة يحّم ْزِ انذساعخ َٔصٕص انًصبدس

 إثجبد، ٔرٕثٛق اعًّ، ٔكزا يذٖ َغجخ ْزا انكزبة إنٗ يؤنِّفّ أثٙ ػهٙ سحًّ هللا.

 انفرع األول; اصى انكتبة
ذكر ا١تًتٚتوف أليب علي الفارسي كتاب اٟتجة بعبارات ٥تتلفة، كإف كانت مشًتكة ُب كلمة 

 الكل. )اٟتجة( ٤تور التسمية؛ كل ذلك بداعي االختصار كاالجتزاء بالبعض ا١تفهم عن
 3كابن اٞتزرم ُب الطبقات 2كياقوت ُب معجم األدباء 1فاكتفى كل من ابن الندَل ُب الفهرست

بتسميتو )اٟتجة(. ُب حُت ٝتاه ا٠تطيب البغدادم )اٟتجة ُب علل  4كالذىيب ُب معرفة القراء الكبار
 8الزاىرة كابن تغرم بردم ُب النجـو 7كصاحب الشذرات 6، كابن خلكاف ُب الوفيات5القراءات(

كلمة )السبع( على علل   9أطلقوا عليو )اٟتجة ُب القراءات(، كزاد ابن األنبارم ُب نزىة األلٌباء
 .10القراءات، كجاء ُب طبقات النحاة كاللغويُت تسميتو بػ )اٟتجة ُب ٗتريج القراءات السبعة(

ألكىل كتبت سنة كلعل ذلك يعود إىل اختبلؼ العناكين ا١تثبتة على نسخيت )اٟتجة(؛ فالنسخة ا
، كتتألف ىذه النسخة من سبعة أجزاء ع3570، كىي ُب مكتبة بلدية اإلسكندرية برقم ىػ390

ز كتاب  ، كبيلغ الفراغ منو ُب الحجة للقراءينقصها اٞتزء ا٠تامس، كتب ُب آخر اٞتزء السابع: "٧تي
قوف ىذه النسخة يـو ا٠تميس لسبع بقُت من ذم القعدة سنة تسعُت كثبلٙتائة". كقد جعل احملق

 .11األصل
كاضح من ىذا النص تسميتو بكتاب اٟتجة للقراء، كيبدك أف التسمية إ٪تا ىي على سبيل 

 االختصار كاالجتزاء، كالدليل على ذلك ما ثبت ُب أكؿ النسخة الثانية.

                                                 
1
 .95/ 1الفهرست، ابن الندَل،   

2
 .814/ 2معجم األدباء،   

3
 .189/ 1غاية النهاية ُب طبقات القراء،   

4
 .424/ 1معرفة القراء الكبار،   
 .275/ 7تاريخ بغداد،  5 
 .81/ 2كفيات األعياف،  6 

7
 .89/ 2شذرات الذىب،   
 .151/ 4النجـو الزاىرة،  8 

9
 .274نزىة األلٌباء، ابن األنبارم، ص  

10
 .295طبقات النحاة كاللغويُت، ص  

11
 .35 -33اٟتجة ُب علل القراءات السبع، ص  
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، كتقع ُب أربعة أجزاء، كتبت 1ىػ399كأما النسخة الثانية فبخط طاىر بن غلبوف ا١تتوَب سنة 
، كىي ُب مكتبة مراد ميبلَّ باستانبوؿ، كعلى ىػ428، كالرابع سنة 427ثة األكىل منها سنة الثبل

أليب علي الفارسي أربعة  الحجةالصفحة األكىل من اٞتزء األكؿ من ىذه النسخة: ىذا الكتاب كىو 
 أجزاء ٓتط طاىر بن غلبوف ا١تصرم النحوم.

 رأسيا ُب ثبلثة أسطر: كعلى اٞتانب األٯتن من ىذه األسطر الثبلثة كتب
 رٛتو اهلل. 2ىذا خط علي بن جعفر بن اٟتسُت بن البويٍت النحوم

 كيلي ثبلثة األسطر األفقية السابقة عنواف الكتاب ُب ستة أسطر ىكذا:
 اٞتزء األكؿ من كتاب اٟتجة.

 للقرأة السبعة قراء األمصار.
 باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين.

 ذكرىم أبو بكر بن ٣تاىد.
 .3تصنيف أيب علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار الفارسي رٛتو اهلل كرضي عنو

كُب ىذا النص األخَت جاء التصريح بعنواف الكتاب كامبل، كىو: كتاب اٟتجة للقرأة السبعة 
 قراء األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كما عداه إ٪تا ىو اجتزاء أك اختصار.

من طرؼ كل من: علي  ـ1965 -ىػ1385لتحقيق األكؿ للحجة أليب علي سنة على أف ا
أثبتوا تسميتو بػ: )اٟتجة ُب علل  -٤تققي –النجدم ناصف كعبد اٟتليم النجار كعبد الفتاح شليب 

 القراءات السبع(، دكف أف يربركا كجو ىذه التسمية.
تسميتو بػ: )اٟتجة  -ابا١تعلق على الكت–ُب حُت رجح الباحث: كامل مصطفى ا٢تنداكم 

للقراء السبعة أئمة األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد(؛ كعزا ذلك إىل ما ثبت 
 .4على غبلؼ األجزاء الثبلثة األخَتة من نسخة مراد مبل ا١تنسوخة ٓتط طاىر بن غلبوف

                                                 
1
يقوؿ األماـ الٌداٌٍل فيو: "مل يػيرى ىو أبو اٟتسن، طاىر بن عبد ا١تنعم بن عبيد اهلل بن غلبوف بن ا١تبارؾ، ا١تقرئ اٟتليب، ٍب ا١تصرم،   

فة القراء الكبار، الذىيب: معر ىػ. 399يػيرى ُب كقتو مثلو ُب فهمو كعلمو، مع فضلو كصدؽ ٢تجتو، كتبنا عنو كثَتان"، توُب سنة 
كالنشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،  1/307، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 3/388، طبقات الشافعية الكربل، 1/369
1/62. 
2
 مل أقف على ترٚتتو.  

3
 .36 -35اٟتجة ُب علل القراءات السبع، ص  

4
 .21مقدمة اٟتجة للقراء السبعة، كامل مصطفى ا٢تنداكم، ص  
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ثانية كبُت ما اختاره ليس ىناؾ كبَت فرؽ بُت ما ىو ثابت على غبلؼ النسخة ال كعلى كلٍّ 
الباحث مصطفى كامل ا٢تنداكم؛ ٦تا ٬تعل الركوف إىل التسمية الثانية أقرب لثبوهتا، كيبدك أهنا 
األنسب للكتاب، كال مربر للعدكؿ عنها إىل غَتىا. مع األخذ بعُت االعتبار احتماؿ كوف التسمية 

اب، يدؿ على ذلك أف أبا علي باٟتجة من عمل ا١تتأخرين؛ فلعلها جاءت متأخرة عن تأليف الكت
رٛتو اهلل مل يقدـ كتابو لعضد الدكلة باسم اٟتجة، كإ٪تا قدمو ّٔذه العبارة: "فإف ىذا كتاب نذكر فيو 

 .1كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد"
إىل تسمية "اٟتجة"، كإف أشار إىل أف كتابو ُب  كابن خالويو رٛتو اهلل مل يصرح ُب مقدمة كتابو

االحتجاج. يقوؿ: "فإٍل تدبرت قراءة األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة 
النقل، كإتقاف اٟتفظ، ا١تأمونُت على تأدية الركاية كاللفظ، فرأيت كبل منهم قد ذىب ُب إعراب ما 

ربية ال يدفع... إىل أف قاؿ: كأنا بعوف اهلل ذاكر ُب كتايب انفرد بو من حرفو مذىبا من مذاىب الع
 .2ىذا ما احتج بو أىل صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم"

 الفرع الثاني: توثيقو
بلغ "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" حٌد اإلٚتاع، ْتيث ال يعًتم نسبتو لئلماـ أيب علي الفارسي 

اللغة كٖتدث عنها صنَّف ىذا الكتاب ُب  تب القراءات أكرٛتو اهلل أدٌل شٌك، فكٌل من ترجم لك
 فن القراءات كنسبو إىل اإلماـ أيب اٟتسن.

ىذا النقل ا١تتواتر لنسبة الكتاب جعل اسم الكتاب كمؤلفو مرتبطُت ببعضهما البعض، فإذا 
كتاب ذكر اسم اإلماـ أيب علي الفارسي رٛتو اهلل ذكر معو اسم كتاب اٟتجة ، كإذا ذكر اسم  

  اٟتجة ذكر معو اسم اإلماـ أيب علي رٛتو اهلل.
  كمن أمثلة ذلك:

قاؿ األستاذ أبو علي الفارسي ُب كتاب اٟتجة قوؿ اإلماـ ابن اٞتزرم ُب النشر: " -7
ألف تفاعل كإسقاط العُت كالبلـ فهذا  ُب قوؿ ابن ٣تاىد: ىذا إف كاف يريد با١تدّْ 

 .3"اٟتذؼ غَت مستقيم

ٱ  چ     ُب توجيو قوؿ اهلل تعاىل: 1الذم معنا ٧تد الكبلـ نفسو كبا١تقارنة مع النصّْ 

 [.ُٔ]الشعراء:  چڦ  ڦ 
                                                 

1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
، مؤسسة الرسالة    ـ، 1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط–اٟتجة ُب القراءات السبع، ابن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر

61- 62. 
3
 .370/ 1النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   
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ص: ] چٱ  ڦ  ڦ  ڦچ  :تعاىل قولو ُب اٟتجة: كأما الفارسي قاؿكقاؿ ُب الربىاف: " -8
 كقولو: )ألمؤلف( كجوابو )كاٟتق(، ٔتنزلة قسم فاألكؿ أقوؿ": كاٟتق فاٟتق [ْٖ

 . 2للقسم..." توكيد أقوؿ( )كاٟتق

 .3كيتطابق ىذا ٘تاما مع النص الذم معنا ُب )كتاب اٟتجة(
 كأبو كشيبة كاألعرج ذكواف كابن عامر كابن نافع كقاؿ اآللوسي ُب تفسَته: "كقرأ -9

 عن اٟتلواٍل كحكى مفتوحة، كتاء ساكنة ياء بعدىا ا٢تاء بكسر (ٛذ  ِْ ) جعفر
  ُب الفارسي  علي أليب تبعان  اٍلالدَّ  ذلك كتعقب ٫تز، وأنَّ  إال كذلك قرأ أنو ىشاـ

 . 4اٟتجة"

(: "كأما ما ركاه اٟتلواٍل ْئذة(؛ إذ يقوؿ ُب خلف )كاٟتديث نفسو ٧تده ُب )اٟتجَّ 
 .5( مهموزا بفتح التاء، فهو يشبو أف يكوف ك٫تا من الراكم..."ْئذ  عن ىشاـ )
 الفرع الثالث: تاريخو

مها أبو علي لعضد الدكلة الذم كاف يعترب نفسو فات اليت قدَّ ىذا ا١تصنَّف كاحد من ا١تصنَّ 
، كنص مقدمة الكتاب اليت صدرىا باإلجبلؿ كالدعاء تدؿ على 6غبلما ُب النحو أليب علي الفسوم

-كما تقدـ–لعضد الدكلة؛ ألف ىذا ا١تصنَّف صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء  ذلك؛ إذ يقوؿ: "
؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل بقاء موالنا ا١تلك السيد 7لوكاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي 

األجل ا١تنصور، كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة كالسلطاف، كأيٌدىه 
 .8بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت"

                                                                                                                                               
1
 .222/ 3اٟتجة للقراء السبعة،   

2
بَتكت، –الربىاف ُب علـو القرآف، ٤تمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعرفة   

 .45/ 3ىػ، 1391د.ط، 
3
 .337 -336/ 3اٟتجة للقراء السبعة،   

4
بَتكت، د.ط.ت، –ثاٍل، ٤تمود اآللوسي أبو الفضل، دار إحياء الًتاث العريب ركح ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١ت  

12 /212. 
5
 .444/ 2اٟتجة للقراء السبعة،   

6
 .80/ 2ككفيات األعياف،  812/ 2معجم األدباء،   

7
ككفيات  249/ 16كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو علي لعضد الدكلة كتايب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء،   

 .51/ 4األعياف، 
8
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   
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؛ كىي السنة اليت 1ىػ367نة أف أبا علي إ٪تا ألف ىذا الكتاب بعد س ككاضح من ىذا النصّْ 
 ؛ كىي السنة اليت توُب فيها عضد الدكلة.2ىػ372ليقب فيها عضد الدكلة بتاج ا١تلة كقبل سنة 

كقد كاف شائعا ُب عصر أيب علي ٗتصيص العلماء بتآليف للملوؾ كاٟتكاـ، ككانت أكـر 
ة أيضا ٦تا ف كتاب اٟتجَّ ىدية يقدمها ىؤالء العلماء ما ينتجونو من عصارة قرائحهم كأفكارىم، ككا

كأجاز لو أف يركيو عنو؛ إذ جاء ُب معجم األدباء ما نصو:  3أىداه أبو علي للصاحب بن عباد
"قرأت ٓتط سبلمة بن عياض النحوم ما صورتو: كقفت على نسخة من كتاب اٟتجة أليب علي ُب 

حب بن عباد رٛتو اهلل، صفر سنة اثنتُت كعشرين كٜتسمائة بالٌرٌم ُب دار كتبها اليت كقفها الصا
كعلى ظهرىا ٓتط أيب علي ما حكايتو ىذه: أطاؿ اهلل بقاء سيدنا الصاحب اٞتليل، أداـ اهلل عزه 
كنصره كتأييده ك٘تكينو. كتاب ُب قراء األمصار الذين بٌينت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن 

و عن ا١تشايخ الذين أخذت موسى ا١تعركؼ بكتاب السبعة، فما تضمن من أثر كقراءة كلغة، فه
 -أداـ اهلل عزه كنصره كتأييده ك٘تكينو–ذلك عنهم، كأسندتو إليهم، فمىت أثر سيدنا الصاحب اٞتليل 

 .4و"حكاية شيء منو عنهم أك عٍت ٢تذه ا١تكاتبة فعل. ككتب اٟتسن بن أٛتد الفارسي ٓتطّْ 
جليلة الشأف، يراد ّٔا توثيق  دراسة قرآنية -كما سيأٌب قريبا–كاالحتجاج للقراءات القرآنية 

 القراءات، كنفي الشبو عنها كدفع الشك ُب سبلمتها.
ككتاب اٟتجة إىل جانب كونو مصدرا جليبل من مصادر تراثنا الثر ُب اللغة، كالنحو، كالصرؼ، 

يعد ُب موضوعو طورا  -إىل جانب ذلك–كمسائل ا٠تبلؼ، كالشواىد، كاألصوات كمسائل ا٠تبلؼ 
 ر االحتجاج لقراءات األئمة السبعة.زكيا من أطوا

 
 
 

                                                 
1
 .452/ 8الكامل، ابن األثَت،   

2
 -ىػ1371، 1مصر، ط–تاريخ ا٠تلفاء، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، مطبعة السعادة   

 .409/ 1ـ، 1952 -ىػ1371
3
 أخذ ككرمو. كمكارمو فضائلو ُب العصر كأعجوبة الدىر نادرة كاف العباس،  بن عباد اٟتسن أيب بن إٝتاعيل القاسم ىو: أبو  

 أرضاىا عبارة ٖتضرٍل ليست حقو: ُب اليتيمة كتابو ُب الثعاليب منصور أبو اللغوم. قاؿ فارس بن أٛتد اٟتسُت أيب عن األدب
، كىو اٞتود ُب شأنو كجبللة كاألدب، العلم ُب ٤تلو علوّْ  عن لئلفصاح  كتوُب سنة الوزراء، من بالصاحب لقب من أكؿ كالكـر
 . 169/ 4، كالنجـو الزاىرة، 225/ 3أصبهاف. انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر،  إىل نقل ٍب بالرم ىػ385

4
 .813/ 2معجم األدباء،   
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 المطلب الثاني: موضوع الكتاب ومضامينو

 ًَّ ٍ ْزا انًطهت حذٚثب  ػٍ يٕظٕع انكزبة ٔأفكبسِ اٞعبعٛخ انًزعًُخ ٚزع

 فّٛ، ٔرنك فٙ فشػٍٛ.

 انفرع األول; يىضىع انكتبة

يعترب كتاب "اٟتجة للقراء السبعة" أجٌل آثار اإلماـ أيب علٌي، بل ىي أجٌل الكتب ا١تؤلفة ُب 
باب االحتجاج للقراءات، كىي ُب بأّا ككتاب سيبويو ُب بابو؛ من حيث اشتما٢تيما على أصوؿ 

ب صاحبهما، عٍلًمهما كجيلّْ مادتو، كغزارةي النَّقل عنهما ُب كتب من بعد٫تا، كاعتدادي الناس ٔتذاى
كحركةي التصنيف اليت قامت على كلٍّ منهما، حىت قيل: اٟتجة كتاب ليس لو نظَت ُب جبلؿ قدرو 

 .1كاشتهاًر ذكرو 
يتناكؿ اإلماـ موضوع االحتجاج للقراءات السبعة كتوجيهها، كال ٮتفى أف شرؼ العلم 

عي علم القراءات بكلمات بشرؼ موضوعو، كعلم القراءات من أجلّْ العلـو كأشرًفها؛ إذ ييعٌت موضو 
القرآف من حيث كيفيةي أدائها، كمدل اتفاقها كاختبلفها معزٌكة لقائليها، فحاز بنسبتو إىل القرآف 

يعترب فنِّا جليبلن بو تيعرؼ  -كما سيأٌب–الكرَل أٝتى الشرؼ كأعظم ا١تنزلة. كما أف علم التوجيو 
ة أساسية للمفسر كا١تتصدّْر لئلقراء؛ فا١تفسّْر ، كىو أيضا أداة مهمة، كعد2كجزالتها" ظجبللة األلفا

، كالقارئ ٭تتاج إليو ١تعرفة كجوه 3٭تتاج إليو ُب استنباط األحكاـ، كترجيح بعض الوجوه على بعض
 الوقف كاالبتداء اٞتائزة منها كا١تمتنعة كغَت ذلك.

يذكر فيو كجوه قراءات القراء  -كما ىو كاضح من عنوانو –ككتاب اٟتجة للفارسي 
الذين ثبتت قراءاهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل )السبعة ُب 
القراءات(، فموضوعو إذف تعليل قراءات القراء السبعة كتوجيهها؛ فقد عمد أبو علي إىل حشد 

٣تاىد، كاحتجَّ ٢تا، ككثٌقها، كاستشهد ٟتركفها، كأثبت كجاىتها  قراءات السبعة الذين اجتباىم ابن
كصحتها، ككجَّهها كفق عيار العربية إف على ا١تستول اللغوم ا١تعجمي أك الصرُب أك الصوٌب أك 

                                                 
1
 .183ىػ، ص1334ذيل ٕتارب األمم،، أبو شجاع، مطبعة شركة التمدُّف الٌصناعيَّة، د.ط،   

2
ـ، 1951. اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي، دار الندكة، بَتكت، د.ط، 1/339الربىاف ُب علـو القرآف،   
1/109. 
3
 .227-1/226اإلتقاف ُب علـو القرآف،   
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، كالتمس ٢تا األدلة، كعٌللها علبل خفية -كما سيتضح ُب حينو إف شاء اهلل–الداليل الببلغي 
: القراءات، كاالحتجاجي ٢تا، بعيدة الغٍور، كاجتلب ٢ت ا النظائر، حىت جاءت ْتران تزَّاحم فيو العلـو

كاللغةي، كالتفسَتي، كإعراب القرآف، كالنَّحو، كالعركض، كالببلغة، كاألصوات، كفقو اللغة، كمعاٍل 
الشعر، كالفقو كغَتىا. كُب غضوف ذلك تتواىل مسائل العربية اليت أفاض أبو علٌي القوؿ فيها، 

 لمتو من موضوع إىل آخر. كأس
على  2كأقنع الوزير ابن مقلة 1كمعلـو أف ابن ٣تاىد رٛتو اهلل ىو أكؿ من سبع القراءات

. 3)أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ(: تثبيت قراءات السبعة كمنع ما عداىا؛ تيمُّنا بقوؿ النيب 
 عليو أك تتصل بو. بدراسات شىت تدكر -قبل أيب علي كبعده-فأكحى كتابو ىذا إىل العلماء 

ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو  ىػ616فشرع أبو بكر ٤تمد بن السٌرم ا١تتوَب سنة  - ش
للقراءات الواردة ُب كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة الفاٖتة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب 

 .4أمسك

 .5االنتصار ٟتمزة أكتابػ ى649ار ا١تتوَب سنة كألف أبو طاىر عبد الواحد البزَّ  - ص

كتاب السبعة بعللها   ىػ651مد بن اٟتسن األنصارم ا١تتوَب سنة كألف ٤ت - ض
 .6الكبَت

                                                 
1
رز األماٍل ُب القراءات السبع لئلماـ الشاطيب، عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم أبو شامة ا١تقدسي، ت: إبراز ا١تعاٍل من ح  

 .1448/ 2، كشف الظنوف، 05لبناف، د.ط، د.ت، ص-بَتكت–إبراىيم عىطوة عوض، دار الكتب العلمية 
2
 إىل أحوالو كتنقلت فارس، أعماؿ بعض يتوىل أمره أكؿ ُب كاف ا١تشهور، الكاتب مقلة بن اٟتسُت بن علي ٤تمد بن علي ىو:  

أيضا. ابتلي باٟتبس  استوزره الراضي كيل ك١تا عليو، كخلع باهلل القاىر اإلماـ استوزره عليو، ٍب كخلع باهلل ا١تقتدر استوزره اإلماـ أف
 تقطع أيدم كما تقطع دفعتُت الكرَل القرآف ّٔا ككتبت ا٠تلفاء ّٔا خدمت كيقوؿ كيبكي يده على كقطع ٯتناه، ككاف ينوح

ىػ 272سنة  كالدتو كانت أيضا. لسانو بقطع أمر رائق ابن إىل ا١تنتمُت من ككاف بغداد من الًتكي ّتكم قدـ اللصوص، ك١تا
 .117 -113/ 5تعاىل. كفيات األعياف،  اهلل رٛتو ىػ326ببغداد، كتوُب سنة 

3
. كمسلم 1909/ 4، 4706أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، رقم: أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب فضائل القرآف، باب   

 .1/560، 818ُب صحيحو، باب بياف أف القرآف على سبعة أحرؼ كبياف معناه، رقم: 
4
 .29/ 1انظر: خطبة اٟتجة للفارسي،   

5
 .48الفهرست، ص  

6
 .50ا١تصدر نفسو، ص  
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: كتاب ىػ663كألف أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن ًمقسم العطار ا١تتوَب سنة   - ط
احتجاج القراءات، كتاب السبعة بعللها الكبَت، كتاب السبعة األكسط ككتاب 

 .1السبعة األصغر

، فيوحي إليو  ىػ693ك٬تيء بعد أيب علي الفارسي تلميذه ابن جٍت ا١تتوَب سنة  - ظ
 كتاب اٟتجة باالحتجاج للقراءات الشاذة.

اإلماـ مكي بن أيب طالب القيسي ا١تتوَب  فيجيءٍب توالت بعد ذلك التأليفات  - ع
 ، ليؤلف كتابو الكشف عن كجوه القراءات كعللها كحججها.ىػ467سنة 

ز بو كتاب اٟتجة للفارسي ُب خضم حلقة ىذه التآليف الكثَتة ُب  يَّ غَت أف الذم يتم
كوف اإلماـ يغوص فيو إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع أف يتابعو، 

–كال يستطيع أف يصل إىل اٞتوىر ا١تنشود؛ فكثرة االستطرادات كضخامة التعليبلت قد ٖتوؿ 
 بينو كبُت ما يريد. -أحيانا

ال يفهمو إال القلة، كال هتضمو إال فئة خاصة تسلحت  من ىنا كاف كتاب اٟتجة كتابان ك 
 ٔتا تسلح بو أبو علي من عقلية منطقية، تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة.

كيكفينا ُب ىذا ا١تقاـ شهادة تلميذه ابن جٍت؛ كىي شهادة على النفس، كأبو علي من 
 ابن جٍت ٔتثابة الركح من اٞتسد.

وؿ ابن جٍت ُب كتاب )احملتسب( ما نصو: "فإف أبا علي رٛتو اهلل عمل كتاب اٟتجة يق
 .2ُب القراءات فتجاكز فيو قدر حاجة القراء إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء"

كُب موضع آخر يقوؿ: "كقد كاف شيخنا أبو علي عمل كتاب اٟتجة ُب قراءة السبعة، 
 .3اء، كأجفاىم عنو"عن القرَّ  عي العربية، فضبلن يدَّ ٦تن  فأغمضو كأطالو حىت منع كثَتان 
 الذين ذكرىم ابن ٣تاىد كعمل أبو علٌي على االحتجاج لقراءاهتم كىؤالء القراء السبعة

 ىم:

                                                 
1
 .49، صالسابقا١تصدر   

2
 انظر: مقدمة احملتسب من مطبوعات آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية.  

3
 ا١ترجع نفسو.  
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كخارجة بن  5ككرش 4، كقالوف3، كا١تسييب2ُب ركاية إٝتاعيل بن جعفر 1قراءة نافع ا١تدٍل - ذ
 .6مصعب

 .9كالبزّْم 8ُب ركاية قنبل 7قراءة  ابن كثَت - ر

                                                 
1
ىو: أبو عبد الرٛتن نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نعيم الليثي بالوالء، ككنيتو أبو ريكَل. أحد القراء األعبلـ. أخذ القراءة عن ٚتاعة   

ن جعفر كقالوف ككرش، كخلق كثَت. أقرأ الناس دىران طويبل يزيد عن سبعُت سنة من تابعي أىل ا١تدينة. كركل عنو القراءة إٝتاعيل ب
 .289 -288/ 2ىػ. غاية النهاية، 169كانتهت إليو رئاسة القراءة با١تدينة. توُب سنة: 

2
عنو القراءة  ىو: إٝتاعيل بن جعفر بن أيب كثَت األنصارم موالىم، قرأ على شيبة بن نصاح ٍب على نافع كعيسى بن كرداف، ركل  

، كالدكرم كغَتىم. توُب سنة:  / 1. معرفة القراء: 163/ 1ىػ. غاية النهاية: 180عرضا كٝتاعا الكسائٌي، كالقاسم بن سبلـٌ
107. 

3
ىو: إسحاؽ بن ٤تمد بن عبد الرٛتن أبو ٤تمد ا١تسيَّيب ا١تخزكمي ا١تدٌٍل. إماـ قيم ُب قراءة نافع، ضابط ٤تقق فقيو. ألخذ   

. معرفة 158 -157/ 1ىػ. غاية النهاية: 206نو كلده ٤تمد كخلف بن ىشاـ ك٤تمد بن سعداف كغَتىم. توُب سنة: القراءة ع
 .143/ 1القراء، 

4
ىو: عيسى بن مينا الزرقي موىل بٍت زىرة، قارئ ا١تدينة ك٨تويها. يقاؿ إنو ربيب نافع، كىو الذم لقبو "قالوف" كتعٍت ُب الركمية   

 القراءة. أخذ عنو القراءة عرضان. كعرض على عيسى بن كرداف. ركل القراءة عنو مصعب بن إبراىيم كغَته. توُب "جيّْدان" ٞتودتو ُب
 .155/ 1. معرفة القراء، 542/ 1. غاية النهاية، 220سنة: 

 5
قرأ القرآف ىػ. 110ىو: أبو سعيد عثماف بن سعيد كرش ا١تصرم ا١تقرئ، كقيل: أبو عمرك، كقيل: أبو القاسم. كلد سنة:   

ىػ. لٌقبو نافع بورش؛ لشدَّة بياضو، كالورش: شيء يصنع من اللنب، كيقاؿ لٌقبو 155كجٌوده على نافع عدَّة ختمات ُب حدكد سنة  
 بالورشاف: الطائر ا١تعركؼ، ككاف يعجبو ذلك. انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالٌديار ا١تصريٌة ُب زمانو، كإليو تنسب ركاية كرش. قرأ عليو

ٛتد بن صاّب اٟتافظ، كداكد بن أيب طيبة، كأبو يعقوب األزرؽ، كغَتىم. كٝتع منو عبد اهلل بن كىب كإسحاؽ بن حجَّاج كغَت٫تا. أ
/ 1. غاية النهاية: 296 -295/ 9. سَت أعبلـ النببلء: 155 -153/ 1ىػ ٔتصر. انظر: معرفة القرَّاء الكبار: 197توُب سنة: 

446- 447. 
6
 عليو يتابع مل عنهما كثَت شذكذ كلو عمرك أيب ك نافع عن القراءة أخذ السرخسي، الضبعي اٟتجاج أبو مصعب بن خارجةىو:   

غاية  .ىػ168 سنة توُب بديل، بن كمغيث النحوم معاذ كأبو الفضل بن العباس عنو القراءة ركل حركفان، ٛتزة عن أيضان  كركل
 .265/ 1، شذرات الذىب، 243/ 1النهاية، 

7
عبد اهلل بن كثَت أبو معبد الدارم العطار الفارسي األصل، إماـ أىل مكة ُب القراءة كأحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا ىو:   

عرضا عن عبد اهلل بن السائب كعرض على ٣تاىد بن جبَت. ركل القراءة عنو إٝتاعيل القسط كا٠تليل بن أٛتد كغَت٫تا. كاف 
 .86/ 1. معرفة القراء، 398/ 1النهاية، ىػ. غاية 120فصيحا بليغا. توُب سنة: 

8
ىو: ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي بالوالء، أبو عمر ا١تٌكي ا١تلٌقب بقنبل، شيخ القراء باٟتجاز. أخذ القراءة عرضا عن أٛتد بن   

ىػ. 291كٚتاعة. توُب سنة: بن ٤تمد النباؿ كخلفو بالقياـ ّٔا ٔتكة. كرل القراءة عن البٌزم. ركل القراءة عنو ابن ٣تاىد كابن شنبوذ 
 .230/ 1. معرفة القراء، 147 -146/ 2غاية النهاية، 

ىو: أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل أبو اٟتسن البزم الفارسي األصل، مقرئ مكة كمؤذف ا١تسجد اٟتراـ. قرأ على أبيو كعلى عبد اهلل   9
 -1/109ىػ. غاية النهاية، 250يو ٚتاعة. توُب سنة: اهلل بن زياد كعكرمة بن سليماف كغَتىم. ركل عنو القراءة قنبل. كقرأ عل

 .173/ 1. معرفة القراء، 110
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 .3كىشاـ 2ُب ركاية ابن ذكواف 1كابن عامر - ز

ك٭تِت  8من طريػق األعشى 7، كأيب بكر6، كحفص5ُب ركاية ا١تفضل الضيب 4كعاصم - س
 عنو. 9ك٭تِت بن آدـ

 
 
 

                                                 
1
على ا١تغَتة بن  -ُب أصح األقواؿ–ىو: عبد اهلل بن عامر اليحصيب، إليو انتهت مشيخة اإلقراء بالشاـ كأحد القراء السبعة. قرأ   

امر، ك ٭تِت بن اٟتارث الزمارم كغَت٫تا. توىل إمامة اٞتامع أيب شهاب ا١تخزكمي. ركل عنو القراءة عرضا أخوه عبد الرٛتن بن ع
 .82/ 1كمعرفة القراء،  380/ 1ىػ. غاية النهاية، 118بدمشق كائتم بو ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز.توُب سنة: 

2
أيوب بن ٘تيم، كقرأ  ىو: أبو عمر عبد اهلل بن أٛتد الفهرم الدمشقي، شيخ اإلقراء بالشاـ كإماـ جامع دمشق. أخذ القراءة عن  

كقرأ على الكسائي، كرل اٟتركؼ ٝتاعا عن إسحاؽ بن ا١تسييب عن نافع. أخذ القراءة عنو ىاركف األخفش كغَته. توُب سنة: 
 .  365/ 1كمعرفة القراء،  404/ 1ىػ. غاية النهاية: 245

3
٘تيم، كعراؾ بن خالد كغَت٫تا. ركل القراءة ىو: ىشاـ بن عٌمار أبو الوليد السُّلمي الدمشقي. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن   

ىػ.                                          245عنو أبو عيد القاسم، كأٛتد بن يزيد اٟتلواٍل كغَتىم. ارٖتل الناس إليو ُب القراءات كاٟتديث. توُب سنة: 
 .195/ 1كمعرفة القراء،  309 -308/ 2غاية النهاية، 

4
بن أيب النجود بن ّٔدلة اٟتناط الكوُب موىل بٍت أسد، أحد القراء السبعة، شيخ اإلقراء بالكوفة. أحسن  ىو: أبو بكر عاصم  

الناس صوتا بالقرآف. أخذ القراءة عن زر بن حبيش كأيب عبد الرٛتن السلمي كغَت٫تا. ركل القراءة عنو أباف بن تغلب، كحفص بن 
. ركل عنو أبو عمرك بن العبلء، كا٠تليل بن أٛتد كٛتزة الزيات. توُب سنة: سليماف، كشعبة بن عياش، كا١تفضل الضيب كغَتىم

 .88/ 1كمعرفة القراء،  316 -315/ 1ىػ. غاية النهاية، 129
5
ىو: ا١تفضل بن ٤تمد أبو ٤تمد الضيب الكوُب إماـ مقرئ ٨توم. أخذ القراءة عن عاصم كاألعمش. ركل القراءة عنو علي بن   

 .131/ 1ىػ. معرفة القراء، 168بن مالك. توُب سنة:  ٛتزة الكسائٌي كجبلة
6
ىو: حفص بن سليماف أبو عمر األسدم الكوُب البزار. أخذ القراءة عرضا كتلقينا عن عاصم ككاف ربيبو كابن زكجتو، زار بغداد   

ح كغَت٫تا. توُب سنة: بغداد فأقرأ ّٔا، كجاكر ٔتكة فأقرأ ّٔا. ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا عمرك بن الصباح، عبيد بن الصبا 
 .140/ 1كمعرفة القراء،  230 -229/ 1ىػ. غاية النهاية، 180

7
ىو: شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر الكوُب اإلماـ ا١تعلم راكم عاصم. عرض القرآف على عاصم ثبلث مرات. عرض عليو أبو   

 -1/134كمعرفة القراء،  260 -259/ 1ية، ىػ. غاية النها193أبو يوسف يعقوب األعشى ك٭تِت بن آدـ كغَت٫تا. توُب سنة: 
135. 

8
ىو: يعقوب بن ٤تمد بن خليفة أبو يوسف األعشى التميمي الكوُب. أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن عياش. ركل القراءة   

 .159/ 1كمعرفة القراء،  390/ 2ىػ. غاية النهاية، 200عنو عرضا كٝتاعا ٤تمد بن حبيب الشموٍل كغَته. توُب سنة: 
9
ىو: ٭تِت بن آدـ بن زكريا الصلحي. ركل القراءة عن أيب بكر بن عياش ٝتاعا ركل القراءة عنو اإلماـ أٛتد بن حنبل، كخلف   

 .166/ 1كمعرفة القراء،  239/ 2ىػ. غاية النهاية، 203بن ىشاـ البزار كغَت٫تا. توُب سنة: 
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 عنو. 4عن اليزيدم 3كأيب شعيب السوسيٌ  2ُب ركاية عبد الوارث التنورم 1أبو عمرك -ىػ
 .8عن سليم 7كأيب ىشاـ 6ُب ركاية خلف 5ٛتزة -ك

                                                 
1
م أحد القراء السبعة، كأحد أئمة اللغة كاألدب. ليس ُب القراء السبعة أكثر ىو: زبٌاف بن العبلء أبو عمرك التميمي ا١تازٍل البصر   

شيوخا منو، ٝتع أنسا بن مالك، كقرأ على اٟتسن البصرم كٛتيد األعرج، ك٣تاىد كعاصم كابن كثَت كغَتىم. ركل القراءة عنو 
 263 -262/ 1ىػ. غاية النهاية، 155ة: عرضا كٝتاعا ٭تِت بن ا١تبارؾ اليزيدم، كينس بن حبيب كسيبويو كغَتىم. توُب سن

 .100/ 1كمعرفة القراء، 
2
 سنة كلد زيد، بن ٛتاد بعد البصرة ك٤تدث البصرم، مقرئ كحافظ التنورم العنربم موالىم عبيدة أبو سعيد بن الوارث ىو: عبد  

ىػ. تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، ٤تمد بن عبد 180بالبصرة سنة:  احملـر توُب ُب كا١تدائٍت ا١تثٌت كابن الواقدم كمائة. قاؿ اثنتُت سنة
/ 1. شذرات الذىب، 407/ 1ىػ، 1410، 1اهلل بن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف اٟتمد، دار العاصمة، الرياض، ط

كويت، . العرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة حكومة الكويت، ال293
 .276/ 1ـ، 1948، 2ط
3
ىو: صاّب بن زياد أبو شعيب الرٌقي مقرئ ضابط. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا على اليزيدم. ركل القراءة عنو أبو اٟتارث ٤تمد   

 .193/ 1كمعرفة القراء،  302/ 1ىػ. غاية النهاية، 261بن أٛتد الرقي كغَته. توُب سنة: 
4
أبو ٤تمد العدكم البصرم، ٨توم مقرئ. أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرك بن العبلء كخلفو بالقياـ  ىو: ٭تِت بن ا١تبارؾ بن ا١تغَتة  

بالقياـ ّٔا، كأخذ عن ٛتزة. ركل القراءة عنو أكالده: ٤تمد كعبد اهلل كإبراىيم كغَتىم، كالسوسي كالدكرم كغَت٫تا. توُب سنة: 
 .151/ 1كمعرفة القراء،  375/ 2ىػ ٔترك. غاية النهاية، 202

5
ىو: ٛتزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن سليماف األعمش كٛتراف بن أعُت ك٤تمد بن أيب   

ليلى كغَتىم. انتهت إليو اإلمامة ُب القراءة بعد عاصم كاألعمش ُب الكوفة. قرأ عليو الكسائي كسليم بن عيس كٚتاعة. توُب سنة: 
 .111/ 1كمعرفة القراء،  236 /1ىػ. غاية النهاية، 156

6
 .17سقت ترٚتتو، ص   

7
 من اٟتركؼ كٝتع سليم على ا١تشهورين، قرأ العلماء أحد القاضي الكوُب الرفاعي ىشاـ أبو رفاعة العجلي بن يزيد بن ىو: ٤تمد  

 كلو الداٍل عمرك   أبو  عياش، قاؿ بن بكر أيب عن حركفا كضبط كالكسائي األعشى يوسف كأيب آدـ بن ك٭تِت اٞتعفي حسُت من
 كعلي القاضي إسحاؽ بن موسى القراءة عنو ركل   القراءات ُب جامع كتاب كلو أصحابو سائر فيو فارؽ كثَت شذكذ ىؤالء عن
 فضيل كابن زياد بن كا١تطلب غياث بن كحفص عياش بن بكر أيب عن كما ركل ا١تركزم، سعيد بن كأٛتد القطيعى اٟتسن بن

ىػ. معرفة القراء 248 سنة عليها قاضيا ككاف ببغداد شعباف من يـو آخر ُب مات ضعفو. على ٣تمعُت رأيتهم البخارم كطائفة. قاؿ
 .153/ 12كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  224/ 1الكبار، 

ابن عامر بن غالب أبو عيسى كيقاؿ أبو ٤تمد اٟتنفي موالىم  سليم بن عيسى بن سليم  8
ٛتزة الزيات كأخص تبلمذتو بو كأحذقهم بالقراءة كأقومهم باٟترؼ  الكوُب ا١تقرلء صاحب

قرأ عليو خلف بن ىشاـ البزار كخبلد بن خالد ، كىو الذم خلف ٛتزة ُب اإلقراء بالكوفة
كطائفة،  الصَتُب كأبو عمر الدكرم ك٤تمد بن يزيد كالطيب بن إٝتاعيل كعلي بن كيسة ا١تصرم

ٝتع منو أٛتد بن ٛتيد كضرار بن  ،زة كسفياف الثورمٝتع اٟتديث من ٛتىػ. 130كلد سنة 
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 .5كقتيبة 4، كنصَت3، كأيب اٟتارث2ُب ركاية أيب عيمر الدُّكرم 1الكسائي -ز

 الفرع الثاني: مضامينو
ٯتكن القوؿ أف "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" لئلماـ أيب علي الفارسي رٛتو اهلل قد 

 اشتمل على مقدمة عقبتها الدراسة، ٍب خا٘تة.
 ثبلثة أفكار: -مدلة كالصبلةبعد اٟت-أما ا١تقٌدمة فقد تضمنت   -7

كما –للسلطاف عضد الدكلة؛ ألف ىذا ا١تصنَّف صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء   األولى:
؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل بقاء موالنا ا١تلك 6كاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي لو-تقدـ

                                                                                                                                               

صرد   كقاؿ ٭تِت بن سليماف اٞتعفي حدثنا ٭تِت بن ا١تبارؾ قاؿ كنا نقرأ على ٛتزة ك٨تن 
 188قاؿ كتوُب سنة  .شباب فإذا جاء  سليم   قاؿ لنا ٛتزة ٖتفظوا كتثبتوا قد جاء  سليم

 كما بعدىا. 138/ 1ىػ. معرفة القراء الكبار، 189كقيل سنة 
1
ىو: علي بن ٛتزة األسدم، أحد القراء السبعة كالذم انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد ٛتزة، أخذ القراءة عن ٛتزة كعليو   

اعتماده كعن أيب بكر بن عياش كعن إٝتاعيل بن جعفر كعن ا١تفضل الضيب. أخذ القراءة عنو حفص الدكرٌم كقتيبة كخلف بن 
 .120/ 1كما بعدىا كمعرفة القراء،  474/ 1ىػ. غاية النهاية: 189 سنة:   ىشاـ كغَتىم. توُب

2
 بسائر النحوم، قرأ البغدادم األزدم الدكرم عمر أبو صهباف، بن عدم بن صهباف بن العزيز عبد بن عمر بن حفصىو:   

 بن يعقوب أخيو كعلى عليو، أيضان  كقرأ نافع، عن جعفر بن إٝتاعيل  على قرأ كثَتان. شيئان  ذلك من كٝتع كبالشواذ، السبعة اٟتركؼ
 أٛتد عنو القراءة لنفسو. ركل الكسائي كعلى ٛتزة عن سعداف بن ك٤تمد ٛتزة، عن كسليماف جعفر، أيب عن ٚتاز ابن عن جعفر

 .232 -230/ 1غاية النهاية،  .ىػ246 سنة شواؿ ُب فرج. توُب بن كأٛتد ا١تطوعي، شيخ حرب بن
3
خالد البغدادم. عرض القراءة على الكسائي، كىو من جلة أصحابو. كركل اٟتركؼ عن ٛتزة بن القاسم ىو: الليث بن   

كمعرفة  33/ 2األحوؿ، كعن اليزيدم. ركل عنو القراءة عرضا كٝتاعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء كغَتىم. غاية النهاية، 
 .211/ 1القراء: 

4
لبغدادم النحوم. أخذ القراءة عرضا عن الكسائي كىو من جلة أصحابو كلو عنو ىو: نصَت بن يوسف أبو ا١تنذر الرازم ٍب ا  

نسخة كأيب ٤تمد اليزيدم. ركل عنو القراءة ٤تمد بن عيسى األصبهاٍل كعلي بن أيب نصر النحوم كغَت٫تا. مات ُب حدكد 
 .213/ 1كمعرفة القراء،  297/ 2ىػ. غاية النهاية، 240

5
د الرٛتن األزاذاٍل قرية من أصبهاف. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن الكسائي كإٝتاعيل بن جعفر. ىو: قتيبة بن مهراف أبو عب  

. معرفة القراء، 25 -24/ 2ىػ. غاية النهاية، 200ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا أبو بشر يونس بن حبيب كغَته. توُب بعد 
1/212. 

6
. كفيات 249/ 16يب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء، كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو علي لعضد الدكلة كتا  

 .51/ 4األعياف، 
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ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة كالسلطاف، كأيٌدىه السيد األجل ا١تنصور، كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج 
 .1بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت "

فقد أكضح فيها ا١تصنّْف موضوع كتابو، كا١تتمثل ُب ذكر أكجو االحتجاج والفكرة الثانية: 
بكر بن ٣تاىد ُب كتعليل القراءات ا١تختلفة للقراء السبعة ُب ٥تتلف األمصار الذين أثبتهم أبو 

كىذا األمر ُب غاية األ٫تية يصٌدر بو أىل "سبعتو"، كل ذلك على الصحيح الذم ثبتت ركايتو عنو، 
القراءات كتبهم ك٭ترصوف عليو؛ ذلك أف مدار أخذ القراءة على ا١تشافهة، كالعرض على الشيوخ، 

؛ األمر الذم ىل النيب كالسماع منهم، كال ٮتفى أف أىمَّ أركاف القراءة الصحيحة صحة السند إ
جعل اإلماـ أبا علي رٛتو اهلل حريصا ُب ىذا الفن على ذكره كغَته من القراء؛ فيقوؿ: "فإف ىذا  

نذكر فيو كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن كناب 
باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، بعد أف نقدـ العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل ا١تًتجم ٔتعرفة قراءات أىل األمصار 

 .2ذكر كل حرؼ من ذلك على حسب ما ركاه، كأخذنا عنو"
لسرم ا١تعركؼ بابن السَّرَّاج فقد أشار إىل عمل أيب بكر ٤تمد بن ا أما الفكرة الثالثة:

١تا شرع ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو للقراءات الواردة ُب  ( قبلو، إذ سبقو إىل ىذا العمل ىػ616ت)
كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة الفاٖتة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب أمسك، كأما عمل أيب علي فهو 

،  كالذم يقرأ كتاب اٟتجة ٬تد أبا علي 3اإلفادة منو مع اإلسناد إليو؛ ألف اإلسناد من الدين
قوؿ  يستشهد بو كثَتا، كُب كل مرة يذكر: قاؿ أبو بكر بن ٤تمد بن السرم. يدؿ على ىذه الفكرة

أيب علي رٛتو اهلل: "كقد كاف أبو بكر بن ٤تمد بن السرم شرع ُب تفسَت صدر من ذلك ُب كتاب  
كاف ابتدأ بإمبلئو، كارتفع منو تبييض ما ُب سورة البقرة من كجوه االختبلؼ عنهم، كأنا أسند إليو ما 

و، كىو حسبنا كنعم فسر من ذلك ُب كتايب ىذا، كإىل اهلل أرغب ُب تيسَت ما قصدتو، كا١تعونة علي
 .4الوكيل"

                                                 
1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
 خطبة اٟتجة.  

3
شاء ما شاء". انظر: التعديل كالتجريح،  ا١تبارؾ ا١تشهورة: " اإلسناد من الدين، كلوال اإلسناد لقاؿ من من قولة عبد اهلل بن  

/ 1ـ، 1986 -ىػ1406، 1الرياض، ط–سليماف بن خالف، أبو الوليد الباجي، ت: أبو لبابة حسُت، دار اللواء للنشر كالتوزيع 
، الرياض،  1كتذكرة اٟتفاظ، ٤تمد بن طاىر بن القيسراٍل، ت: ٛتدم عبد آّيد إٝتاعيل السلفي، دار الصميعي، ط 291

 .1054/ 3ىػ، 1415
4
 .29/ 1انظر: خطبة اٟتجة للفارسي،   
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كبعد تلك ا١تقٌدمة ا١توجزة شرع ا١تصنف رٛتو اهلل مباشرة ُب موضوع الدراسة،  -8
؛ كذلك ُب أربعة أجزاء، بدأ فيها بسورة الفاٖتة كانتهى إىل سورة 1كا١تتمثل ُب عرض فرش اٟتركؼ

 الناس. 
 ]عٕسح انجقشح[.من أكاخر  [346]اٜٚخ: إىل  ]عٕسح انفبرحخ[ ففي اٞتزء األكؿ بدأ بػ

 ُب اٞتزء الثاٍل.]عٕسح ٕٚعف[ إىل آخر  ]عٕسح آل ػًشاٌ[كمن أكؿ 
]عٕسح من  [67]اٜٚخ:  إىل]عٕسح انشػذ[ كأما اٞتزء الثالث فعرض فيو أحرؼ ا٠تبلؼ ُب 

 انطٕس[.
  ]عٕسح انُبط[.إىل آخر  ]عٕسح انُجى[كختم كتابو ُب اٞتزء الرابع من  
الطويلة كالدراسة العميقة اليت خاضها أبو علي ُب "اٟتجة"، اكتفى أبو كبعد الرحلة  -9

 .2علي ٓتتاـ كتابو بقولو: "كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلواتو على نبيّْو ٤تمد كعلى أىلو كسبلمو"

 

 المطلب الثالث: أىمية الكتاب ومنزلتو
لقراءات عموما، كُب فن ال ٗتفى قيمة كتاب "اٟتجة" بُت سلسلة ا١تصنفات العظيمة ُب علم ا

توجيو القراءات كتعليلها خصوصا؛ ذلك أف ظهور ىذا الكتاب ييعدُّ فتحان كبَتان ُب ٣تاؿ القراءات 
كفن االحتجاج ٢تا. فمؤلّْفو شخصية من أبرز الشخصيات ُب علم القراءات أداءن كتدريسان كأستاذيٌةن 

بو القرٌاء كالنحويوف كا١تؤٌلفوف؛ ١تا يتمٌيز بو من  كتأليفان، كمؤلَّفو "اٟتجة" طبقت شهرتو اآلفاؽ كانتفع
 سبلمة ُب ا١تنهج كاستيعاب لؤلحكاـ. كتتجلى مظاىرىا ُب:

كونو من أكائل ا١تصنفات اليت شرحت كتاب "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك من شأنو أف   أوال:
كاف صاحب الفضل   يسبغ عليو ثوب ا١تهابة كالتقدير؛ إذ من ا١تعلـو الذم ال ٮتفى أف ابن ٣تاىد

 كالسبق ُب انتخابو لقراء األمصار كتسبيع قراءاهتم، فحاز كتاب "اٟتجة" شرؼ النسبة.

                                                 
1
القراء يسٌموف ما قٌل دكره ُب القرآف من حركؼ القراءات ا١تختلف فيها "فرشان"؛ ألهنا ١تا كانت مذكورة ُب أماكنها من السور   

فركعان مقابلة =لؤلصوؿ. سراج  فهي كا١تفركش ٓتبلؼ األصوؿ؛ ألف األصل الواحد منها ينطوم على اٞتميع. كٝتى بعضهم الفرش
 .184القارئ ا١تبتدئ كتذكار ا١تقرئ ا١تنتهي، علٌي بن عثماف بن اٟتسن القاصح البغدادم، دار الفكر، بَتكت، د.ط.ت، ص

2
 .161/ 4اٟتجة،   
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إف الثركة العلمية الزاخرة بألواف ا١تعارؼ ا١تختلفة، من علـو العربية كعلـو القرآف  ثانيا:
كما تدؿ على الشخصية كالقراءات كغَتىا ُب الكتاب لىتدؿُّ على قمَّة النضج العلمي ١تؤلّْفو كعصره،  

 العلمية ا١توسوعية الفذة اليت اتسم ّٔا.  

إف أبرز ما ٯتيز كتاب "اٟتجة" أنو عرض لتوجيو القراءات السبع بالتفصيل، فهو  ثالثا:
يغوص ُب اإلعراب كالتعليل كتوضيح ا١تعٌت ا١تًتتّْب على القراءة، كال يدع حرؼ ا٠تبلؼ إال بعد أف 

–دلة الكثَتة ما ٬تليو كيرفع اللَّبس عنو، كإف أدَّت كثرة االستطرادات يسوؽ لو من الشواىد كاأل
 إىل إغماضو ك٣تافاتو، فإف الدرر الغزيرة اليت يظفر ّٔا من يصرب عليو كثَتة كنفيسة. -أحيانا

كما يتميز الكتاب باستخداـ القياس؛ فهو يعج بالكثَت من التعليبلت كالقياسات   رابعاً:
 كبَتا، ؛ فقد كاف شيخا1علي درس ا١تنطق كالتقى ببغداد ميىتَّ بن يونس اٟتكيما١تنطقية، كلعل أبا 

 ا١تئوف يـو كل حلقتو ُب ك٬تتمع كافية كشهرة عظيم صيت ذاؾ إذ كلو ا١تنطق، فن عليو الناس يقرأ
. كال شك 2شرحو تبلمذتو على كٯتلي ا١تنطق ُب أرسطاطاليس كتاب يقرأ كىو با١تنطق ا١تشتغلُت من
استخداـ القياس كالعلل ٬تعل صاحبو يتمتع بشخصية منطقية متزنة، كٕتعل مؤلَّفو ُب مصاؼّْ أف 

 الكتب.

فقدَّركه حق إضافة إىل ما سبق، فقد حظي كتاب "اٟتجة" بإجازة العلماء لو؛  خامساً:
جاء  ، زيادة على ذلك ما3قدره، كأثنوا عليو كشيغلوا بو يتدارسونو كٮتتصركنو كالسيما أىل األندلس

ُب ذيل ٕتارب األمم: "صينّْف ُب أياـ عصر الدكلة ا١تصنفات الرائعة ُب أجناس العلـو ا١تتفرقة، فمنها  
. كذكر 4كتاب اٟتجة ُب القراءات السبع، كىو كتاب ليس لو نظَت ُب جبللة قدر كاشتهار ذكر"

ة آّمع العلمي الدكتور شليب أنو قد جاء ُب صحيفة األىراـ: "ألقى الدكتور بشر فارس ُب قاع
ا١تصرم ٤تاضرة ضمنها نصا عربيا قدٯتا ُب كتاب ٥تطوط ألفو أبو علي الفارسي من أئمة العربية 
كا١تسلمُت ُب القرف الرابع ا٢تجرم، خصصو لبحث مسألة التصوير ُب اإلسبلـ، مصرحا بأنو جائز 

عز كجل تصوير األجساـ، بإٚتاع ال يقًتح فيو اعًتاض اآلحاد، كاٟتظر فيو مقصور على تصوير اهلل 
فأما غَت ذلك من التصاكير لؤلحياء فليس ٤تظورا، كقد طلب كثَت من األدباء ا١تستمعُت طبع ىذه 

                                                 
1
 .16تقدمت ترٚتتو، ص  

2
 .153/ 5كفيات األعياف،   

3
 من ىذا البحث. 29انظر: ص  

4
عن: أيب علي الفارسي، حياتو كمكانتو بُت أئمة التفسَت كالعربية كآثاره ُب القراءات كالنحو، عبد الفتاح ذيل ٕتارب األمم، نقبل   

 .252ـ، ص1989، 3إٝتاعيل شليب، دار ا١تطبوعات اٟتديثة، السعودية، ط
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احملاضرة إذاعة لذلك النص الفريد ا١تفيد، كتعزيزا للنهضة الفنية ُب الشرؽ اٟتديث، فوعدكا بإجابة 
د يكوف الباعث على ذلك، توجيو . كقد علق الدكتور شليب على ىذا النص قائبل: "كق1طلبهم"

 .2الناس إىل نص من نصوص أيب علي ْتسم ا٠تبلؼ ُب جواز التصوير"

اعتٌت ابن اٞتزرٌم رٛتو اهلل ّٔذا الكتاب فجعلو أصبلن من أصوؿ كتابو العظيم  سادساً:
و "النشر ُب القراءات العشر"، يعزك إليو من حُت آلخر. كما تأثر بو ابن جٍت، كأكحى إليو كتاب
 "اٟتجة" بتصنيف "احملتسب"؛ فنقل عنو كركل ٦تا أنشده إياه من شواىد، كما أخذه عنو من أصوؿ.

 
 
 
 
 
 

 المطلب األول: مقـارنة كتاب الحجة بكتاب السبعة البن مجاىد
ال ٮتفى أف كتايب "السبعة" البن ٣تاىد ك "اٟتجة" أليب علي ٥تتلفاف ُب موضوع الدراسة، 

على –كال تتأتى ا١تقارنة بُت كتابُت ٥تتلفُت ُب ا١توضوع. غَت أف العبلقة الوطيدة بينهما تفرض 
لكتاب اإلشارة إىل ا١تبلمح العامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي مادتو العلمية كشرحو  -األقل

 "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك بعد التعريف با١تصنّْف. 
 الفرع األكؿ: التعريف ٔتؤلّْف كتاب السبعة

شيخ العصر أبو بكر البغدادٌم  1ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس؛ ابن ٣تاىد
العطشٌي ا١تقرلء، كاف كاحد عصره غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو بالقراءات 
كعلـو القرآف حسىنى األدب رقيق ا٠تلق كثَت ا١تداعبة ثاقب الفطنة جوادا، آخر من انتهت إليو الرياسة 

  كمائتُت. ٔتدينة السبلـ ُب عصره. كمولده سنة ٜتس كأربعُت

                                                 
1
 .354 -353ا١ترجع السابق، ص  

2
 .254ا١ترجع نفسو، ص  

1
كما بعدىا،  5/144، كتاريخ بغداد، 272 -1/269، كمعرفة القراء الكبار، 130-128/ 1انظر ترٚتتو: غاية النهاية،   

 .1/47كما بعدىا كالفهرست، البن الندَل،  3/57كطبقات الشافعية الكربل، 
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أيب الزعراء بن عبدكس كقنبل ا١تكٌي، كما أكٌب على طلب العلـو اللغوية  قرأ القرآف على
كالشرعية منذ نعومة أظفاره، كأقبل على أساتذة النحو الكوفيُت يأخذ ما عندىم. كُب كتابو "السبعة" 

معرفة اآلثار، بعض اصطبلحات النحو الكوُب. كما أنو مل يأؿ جهدا ُب طلب اٟتديث النبوم ك 
كأكٌب إكبابان منقطع النظَت على قراءات القرآف كتفسَته كمعانيو كإعرابو كركايات حركفو كطرقها، كقد 
ٝتع القراءات من طائفة كبَتة مذكورين ُب صدر كتابو، أسعفو ُب ذلك حافظة كاعية ال يرتسم فيها 

فىر فيها حفران، كما ساعده ذكاء كقٌا د كمعرفة كاعية بالركاة كالقرٌاء على مٌر شيء إال يثبت ككأ٪تا ٭تي
 إىل زمانو. األياـ من زمن رسوؿ اهلل 

كتصدَّر لئلقراء كازدحم عليو أىل األداء كرجل إليو من األقطار كبعيد صيتيو، كظلَّ قبل كفاتو 
صى تتحلَّق من حولو، كتأخذ عن لفظو كتاب اهلل.  بنحو أربعُت عاما كخبلئقي ال تكاد ٖتي

أبو طاىر عبد الواحد بن أيب ىاشم كصاّب بن إدريس كأبو عيسى بكَّار بن أٛتد  :قرأ عليو
 كأبو بكر الشذائٌي كأبو الفرج الشنبوذٌم كأبو اٟتسُت عبيد اهلل كغَتىم كثَت.

قاؿ أبو عمرك الداٍلّْ: "فاؽ ابن ٣تاىد ُب عصره سائر نظائره من أىل صناعتو مع اتساع 
كظهور نسكو تصدر لئلقراء ُب حياة ٤تمد بن ٭تِت الكسائيّْ علمو كبراعة فهمو كصدؽ ٢تجتو 

كقاؿ عبد الواحد بن أيب ىشاـ: "سأؿ رجل ابن ٣تاىد مل ال ٮتتار الشيخ لنفسو حرفا  الصغَت"،
٭تمل عنو فقاؿ ٨تن أحوج إىل أف نعمل أنفسنا ُب حفظ ما مضى عليو أئمتنا أحوج منا إىل اختيار 

 حرؼ يقرأ بو من بعدنا".
ُب ٤تبسو بدار السلطات يـو األربعاء لليلة بقيت من شعباف سنة أربع  ي رحمو اهللوتوف

كعشرين كثبلٙتائة، كدفن ُب تربة ُب حرَل داره بسوؽ العطش ثاٍل يـو موتو، بعد أف كاف الوزير أبو 
 علٌي بن مقلة ضربو أسواطان، فدعا عليو بقطع اليد فاتفق أف قطعت يده، كىذا من عجيب االتفاؽ.

كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب "القراءات الكبَت"، كتاب   روى اإلماـ قراءات
"القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تاءات"، كتاب "قراءة أيب عمرك"، كتاب "قراءة ابن  
كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"، كتاب "قراءة ٛتزة"، كتاب "قراءة الكسائي"،  

 ".   قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب كتاب "
قاؿ: "من قرأ ألىب عمرك ك٘تذىب للشافعي كإتر ُب البٌز كركل شعر  ومن كالمو وفوائده  

 ابن ا١تعتز فقد كمل ظرفو".
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 الفرع الثاٍل: التعريف بكتاب السبعة
د التميمي كتاب "السبعة ُب القراءات" لئلماـ أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاى

البغدادم، ا١تتوَب سنة أربعة كعشرين كثبلٙتائة للهجرة، كبو اشتهر اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل، كىو 
 أكؿ كأصٌح كتاب ييصنَّف ُب القراءات السبعة.

 -منقحة–كقد طيبع كتاب السبعة ُب كتاب بتحقيق الدكتور: شوقي ضيف ُب طبعتو الثانية 
، كىي الطبعة الوحيدة اليت ىػ1400ُب أكؿ شواؿ عاـ  -بالقاىرةكورنيش النيل –عن دار ا١تعارؼ 

 صفحة. 759كقفت عليها كاعتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب حوايل 
 كقد قسَّم احملقق دراستو إىل قسمُت:

كتناكؿ فيو دراسة موجزة ٟتياة ا١تصنف اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل ٍب تناكؿ  قسم دراسي: -أ
 دراسة كتابو السبعة كأ٫تيتو كمنهجو فيو.

اعتمد الباحث فيو على النسخة األصلية الًتكية احملفوظة ٔتكتبة  قسم للتحقيق: -ب
 -مصورة عن األصلية–. ككاف يقابلها بالنسخة التونسية 69الفاتح، كقف إبراىيم ُب إستانبوؿ برقم:

، ككذا بالنسخة العتيقة ا١تتضىمَّنة ُب كتاب "اٟتجة" أليب علي الفارسي؛ معتمدا ُب ذلك على اٞتزء 
ع من كتاب "اٟتجة"، كعلى مصورة مكتبة جامعة القاىرة حىت سورة الزخرؼ، كعلى األكؿ ا١تطبو 

 مصورة دار الكتب ا١تصرية ا١تأخوذة عن نسخة مكتبة بلدية اإلسكندرية حىت هناية الكتاب.
 الفرع الثالث: المالمح العامة لمنهج كتاب "السبعة"

تو العلمية كشرحو لكتاب تظهر ا١تبلمح العامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي ماد
 "السبعة" البن ٣تاىد كمنهجو فيو ُب اآلٌب:

: لقد قدَّـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل نبذة ٥تتصرة عن اختبلؼ القراءات، مصدّْران المقدمة - ز
ذلك ٔتقدمة يبُت فيها موضوع الكتاب كعملو فيو، قائبل: "اختلف الناس ُب القراءة،  

ر باالختبلؼ عن الصحابة كالتابعُت توسعة كما اختلفوا ُب األحكاـ، كركيت اآلثا
كرٛتة للمسلمُت، كبعض ذلك قريب من بعض. كٛتلة القرآف متفاضلوف ُب ٛتلو، 
كلنقلة اٟتركؼ منازؿ ُب نقل حركفو، كأنا ذاكر مناز٢تم، كداؿ على األئمة منهم، 
 ك٥ترب عن القراءة اليت عليها الناس باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، كشارح مذاىب أىل

 .1القراءة كمبُت اختبلفهم كاتفاقهم إف شاء اهلل، كإياه أسأؿ التوفيق ٔتنّْو"
ٍب بُت صفات القارئ الثقة كما ينبغي أف يتحلى بو من يتصدر لئلقراء، مشَتان إىل  - س

                                                 
 .45السبعة ُب القراءات، ص 1
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توقيفية القراءة كعدـ توفيقيتها؛ إذ القراءة سنة متبعة ال يسوغ فيها االجتهاد 
 كاالبتداع.

 ئّمة القراء وذكر األسانيد والطرؽ:من حيث التعريُف باأل - ش
كما اىتم ابن ٣تاىد بذكر أئمة القراء كأنسأّم كأساتذهتم كتبلميذىم؛ فكاف قبل 

، كيقف ملٌيان عند أساتذتو كأىم تبلمذتو، 1ذكر الركاة عن القراء يذكر نسب ا١تقرئ
ا فيها. ذاكرا أسانيدىم كطرقهم للركاية، مرتبا إياىم على حسب األمصار اليت أقرؤك 

، حيث صرٌح ابن ٣تاىد بذلك فكاف البدء بقراءة "نافع"؛ تربُّكا ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 قائبل: "فأٌكؿ من أبتدئ بذكره من أئمة األمصار من قاـ بالقراءة ٔتدينة رسوؿ اهلل 

كمعدف األكابر من  كإ٪تا بدأت بذكر أىل ا١تدينة؛ ألهنا ميهاجىر رسوؿ اهلل 
ـى الذم قاـ بالقراءة  -نافع–عنو اآلخر من أمره. فكاف صحابتو، كّٔا حيفظ  اإلما

 .2بعد التابعُت" ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 من حيث منهجيُة تقسيم الكتاب إلى أصوؿ وفرش: - ص

 ٍب ركز اٟتديث عن ا٠تبلؼ بُت القراء؛ كذلك ُب قسمُت رئيسُت:
   قسم األصوؿ: -

. أك ىي: اٟتكم 3ٚتيع القرآفتعرؼ األصوؿ بأهنا: انسحاب حكم اٟترؼ الواحد على 
الكلي اٞتارم ُب كٌل ما ٖتقق فيو شرط ذلك اٟتكم كا١تٌد كالقصر كاإلظهار كاإلدغاـ كالفتح كاإلمالة 

 ك٨تو ذلك.
 ٚ ْؤِيٍكمعٌت ذلك أف القارئ يقرأ الكلمة بطريقة معينة مطٌردة ُب القرآف، ٨تو كلمة: 

ٌ  كتصريفاهتا، مثل:  ٌ    ٔٚ ْؤِيُٕ  ْؤِيُٕ  إذا كاف من –فالقارئ يبدؿ ٫تز ىذه الكلمات  ي 
 ُب القرآف كٌلو. -مذىبو اإلبداؿ

أك: ىو القسم الذم يشمل اٟتركؼ ا١تختلف فيها بُت القراء، كاليت تطَّرًد ٖتت قاعدة معينة، 
 قراء.كٯتكن إجراء القياس عليها، كاإلدغاـ كاإلمالة كا١تد كغَت ذلك ٦تا ىو معهود عند األئمة ال

                                                 
فهو: مىن عًلم القراءات أداءن كركاىا مشافهة، كأما القارئ: فهو ا١تتلٌقي ىناؾ فرؽ بُت مصطلح )ا١تقرئ( ك )القارئ(؛ أما ا١تقرئ:  1

للقراءة، كىو إٌما مبتدئ أك متوٌسط أك منتو. فا١تبتدئ من أفرد إىل ثبلث ركايات، كا١تتوسط من أفرد إىل أربع أك ٜتس، كا١تنتهي من 
ألربع عشر، أٛتد بن ٤تمد البنا الدمياطي، تصحيح عرؼ من القراءات أكثرىا كأشهرىا. إٖتاؼ فضبلء البشر ُب القراءات ا

 .5كتعليق: علي ٤تمد الٌضباع، مكتبة كمطبعة ا١تشهد اٟتسيٍت، القاىرة، د.ط.ت، ص
 .53ا١تصدر السابق، ص 2
 .257كنز ا١تعاٍل، ٤تمد بن أٛتد ا١توصلي ا١تعركؼ بػ شيعلة، االٖتاد العاـ ٞتماعة القراء، القاىرة. د.ط.ت، ص 3
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  قسم الفرش: -
كيقصد بو كما سبق أيضان: اٟتكم ا١تنفرد غَت ا١تطٌرد، كىو ما يذكر ُب السور من كيفية قراءة  
تلف فيها بُت القراء، مع عٍزك كل قراءة إىل صاحبها، كٝتاه بعضهم بالفركع مقابلة  كل كلمة قرآنية ٮتي

 لؤلصوؿ.
القرآف الكرَل، كال ٯتكن إجراء القياس فهذا القسم إذف يشمل اٟتركؼ اليت يقٌل دكرىا ُب 

 عليها.
كىذه ا١تنهجية قد سار عليها معظم من ألَّف ُب القراءات منذ عصر األئمة األكائل إىل يـو 

 .1الناس ىذا
كقد علق ٤تقق "السبعة" على ىذا العمل قائبل: "كأهنم يقسموف مباحث القراءات قسمُت: 

هتا، فقواعد اإلدغاـ، كتسهيل ا٢تمز كاإلمالة تندرج ُب قسما ُب أصو٢تا الكلية، كقسما ُب مفردا
الكليات، كبقية الكتاب تندرج ّتميع جزئياهتا ُب الفرش كدقائقو القرآنية النَتة، كقراءاتو ا١تختلفة اليت 

 .2لقنها أئمة القراء السبعة"
 من حيث توجيُو القراءات: - ض

و القراءات كتعليلها إال ما ذكره ُب من توجي -كلٌيان –يبلحظ أفَّ كتاب ابن ٣تاىد يكاد ٮتلو 
سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: 

ككرىت أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن  -انفبرحخيعٍت –استطلت ذكر العلل بعد ىذه السورة 
 .3ذلك"

ينربم لشرح الكتاب كأف يعمل على توجيو ما كلعلَّ ىذا الفراغ حفَّزى أبا علي رٛتو اهلل ألف 
فيو من قراءات قراء األمصار الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كيتأكَّد ىذا العمل بعد أف ٛتَّسو شيخو أبو 

 بكر ٤تمد بن السرٌم، ١تا شرع ُب تفسَته لكنو أمسك كمل يكملو.
 
 
 

                                                 
ثبل: التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، ت: عبد الفتاح ْتَتل إبراىيم، مطبعة الزىراء لئلعبلـ العريب م انظر 1
 .155/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 73، التيسَت ُب القراءات السبع، ص309/ 2ـ، 1990 -ىػ1410، 1القاىرة، ط–
 .38السبعة ُب القراءات، ص 2
 .112سو، صا١تصدر نف 3
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 خالويومقـارنة كتاب الحجة بكتاب "الحجة" البن  المطلب الثاني:  
يتناكؿ ىذا ا١تطلب أبا عبد اهلل اٟتسُت بن خالويو أحدى زمبلء كمنافسي أيب علٌي، كمؤلَّفىو 
"اٟتجَّة ُب القراءات السبع" كأكجو ا١تقارنة بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. 

 كذلك ُب ثبلثة فركع.
 الفرع األوؿ: التعريف بأبي عبد اهلل ابن خالويو

 دخل كلكنو ٫تذاف، من أصلو اللغوم النحوم خالويو بن أٛتد بن اٟتسُت اهلل عبد أبو ىو
 ياء كبعدىا أيضا مفتوحة ككاك مفتوحة، الـ األلف كبعد ا١توحَّدة، ا٠تاء بفتح بغداد، كخىالىوىٍيو

 ساكنة. ىاء ٍب ساكنة ٖتتها من مثناة
 كابن 1الزاىد عمر كأيب ا١تقرلء ٣تاىد كابن األنبارم ابن بكر أيب مثل ّٔا، العلماء ًجلَّة أدرؾ
 الدىر أفراد أحد ّٔا كصار ان حلب كاستوطن الشاـ إىل السَتاُب. انتقل سعيد أيب على كقرأ دريد،

 كيدرسوف يكرمونو ٛتداف كآؿ اآلفاؽ من الرحلة إليو ككانت األدب، أقساـ من قسم كل ُب
 بُت مثلت فلما ٛتداف، بن الدكلة سيف على يوما "دخلت القائل: كىو منو، كيقتبسوف عليو
 أسرار على بلعوكاطّْ  األدب بأىداب اعتبلقو بذلك فتبينت اجلس، يقل كمل يل: اقعد قاؿ يديو

 اقعد للقائم يقاؿ أف األدب أىل عند ا١تختار ألفَّ  ،ىذا خالويو  ابن قاؿ كإ٪تا العرب"، كبلـ
 يدؿ كىو ليس"، "كتاب ٝتاه األدب ُب كبَت كتاب خالويو كالبن اجلس، اجدالسَّ  أك ائمكللنَّ 
 كذا العرب كبلـ ُب ليس أنو على آخره إىل لوأكَّ  من الكتاب مبٌت فإفَّ  ،عظيم بلعاطّْ  على

 كعشرين ٜتسة إىل ينقسم اآلؿ أف أكلو ُب كذكر "اآلؿ"، ٝتاه لطيف كتاب كلو كذا، كليس
 ك"كتاب النحو"، ُب اٞتمل ك"كتاب االشتقاؽ"، "كتاب فيو، كلو أقصر كما قسما

                                                 
 ،ا١تعركؼ بغبلـ ثعلب ،الزاىدا١تطرز اإلماـ العبلمة اللغوم احملدث أبو عمر ٤تمد بن عبد الواحد بن أيب ىاشم البغدادم  ىو: 1

حدث عنو أبو  ،كغَتىمك٤تمد بن يونس الكدٯتي  ،كأٛتد بن عبيد اهلل النرسي ،ٝتع من موسى بن سهل الوشاء ىػ.361كلد سنة 
كالقاضي ٤تمد بن أٛتد ابن احملاملي كخلق   ،كالقاضي أبو القاسم ابن ا١تنذر ،كأبو عبد اهلل اٟتاكم ه،كابن مند ،اٟتسن بن رزقويو

ككتاب يـو  ،ككتاب الساعات ،ككتاب ا١توضح ،كتاب الياقوتة  :كلو "فائت الفصيح"استدرؾ على الفصيح لثعلب كراسا ٝتاه . كثَت
ىػ. 345كغَتىا. مات ُب ذم القعدة سنة: ككتاب تفسَت أٝتاء الشعراء  ،ككتاب البيوع ،الشورل ككتاب، ككتاب ا١تستحسن،كليلة

 كما بعدىا. 329/ 4كما بعدىا، كفيات األعياف،  508/ 15سَت أعبلـ النببلء، 
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 كا١تمدكد"، ك"كتاب ا١تقصور العزيز"، الكتاب من سورة ثبلثُت إعراب القراءات"، ك"كتاب
 ك"كتاب دريد"، البن ا١تقصورة شرح ك"كتاب األلفات"، ك"كتاب كا١تؤنث"، ا١تذكر ك"كتاب

 نواس" أيب شعر ك"شرح القراءات"، ُب البديع ك"حواشي الكرَل"، القرآف ُب األسد"، ك"البديع
 كلو ،2الدكلة سيف عند كمباحث ٣تالس 1ا١تتنيب الطيب أيب مع خالويو  كالبن  ذلك. كغَت
  من ذلك: حسن. شعر

 آّالس صدرتو فيمن خَت فبل       سيد آّالس صدر يكن مل إذا 
 فارس أنك أجل من لو فقلت      راجبل  رأيتك يل ما قائل كمك 

 . 3تعاىل اهلل رٛتو ْتلب ةكثبلٙتائ سبعُت سنة ُب خالويو ابن كفاة ككانت

 الفرع الثاني: التعريف بكتاب الحجة في القراءات السبع
 أوال: وصف كتاب الحجة

كتاب "اٟتجة ُب القراءات السبع" لئلماـ أيب عبد اهلل اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو ا٢تمذاٍل 
البغدادم، ا١تتوَب سنة اثنتُت كسبعُت كثبلٙتائة للهجرة. جاء ُب الصفحة األكىل منو: "كتاب 
اٟتجة ُب قراءات األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة النقل، كإتقاف 

بن  4ظ، ا١تأمونُت ُب الركاية للعبلمة احملقق إماـ النحو كاللغة أيب عبد اهلل اٟتسُت بن خالداٟتف
. من أجلّْ كتب اإلماـ كأصحّْها عنو، بٍيد أنو مل 5خالويو رٛتو اهلل، كحباه من ا٠تَت ما يتواىل"

                                                 
 .09سبقت ترٚتتو، ص 1
كابن خالويو ليلة   وقع بُت ا١تتنيبكيتناظركف كل ليلة ف ،كاف العلماء ٭تضركف ٣تلس سيف الدكلةكمن نوادر تلك آّالس أنو مرة   2

 .2/14. انظر: شذرات الذىب، كبلـ فوثب ابن خالويو على ا١تتنيب فضرب كجهو ٔتفتاح فشجو فخرج كدمو يسيل على كجهو
. ذيل تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد الكتاٍل، ت: عبد اهلل أٛتد 179 -178/ 2كفيات األعياف،  3

 . 73 -72/ 2كشذرات الذىب،  106/ 1ىػ، 1409، 1الرياض، ط–يماف اٟتمد، دار العاصمة سل

أغلب الًتاجم اليت كقفت عليها، ككذا أغلب كتبو ا١تطبوعة كالطارقية كإعراب ثبلثُت سورة، ك٥تتصر ُب شواذ القرآف، ككتاب  4
كليس ابنى خالد كما ىو ثابت ُب ٥تطوطو "اٟتجة"، كمل ينبو الريح، ككتاب ليس ُب كبلـ العرب كغَتىا  تثبت أنو اٟتسُت بن أٛتد 

ذيل ، 297/ 11، البداية كالنهاية، 2/131احملققاف إىل ىذا األمر، ككنيتو أبو عبد اهلل باتفاؽ. أنظر مثبل: األعبلـ، الزركلي، 
، كفيات 362/ 2من غرب، ، العرب ُب خرب 341/ 16، سَت أعبلـ النببلء، 2/71، شذرات الذىب، 106/ 1مولد العلماء، 

ُب نزىتو بػ عبد اهلل، فقاؿ: "كأما عبد اهلل بن  -كحده–، أما األنبارم فقد أٝتاه 215/ 1، غاية النهاية، 178/ 2األعياف، 
عن التنبيو إليو، أك أنو خطأ من  -٤تمد أبو الفضل إبراىيم–خطأ؛ إما من ا١تصنّْف كغفل احملقق  -الشك–خالويو..."، كىو 

 .170/ 2انظر: نزىة األلباء،  احملقق.
 .31مقدمة اٟتجة، ابن خالويو،  ص 5
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يع يشتهر عنو على غرار أخريات الكتب، ٨تو: "كتاب إعراب ثبلثُت سورة"، ك"كتاب البد
 ك"كتاب ٥تتصر شواذ القرآف" كغَتىا. 

إىل أف الكتاب ُب القراءات فاستيغًٍت  -كما يقوؿ ٤تقق الكتاب–كلعل السبب ُب ذلك راجع 
بذكره عن كلمة "اٟتجة" أك أف حجة أيب علي الفارسي غطَّت شهرهتا على حجة ابن خالويو، 

 ،1اكتفوا بذكر القراءات البن خالويوفاحتيًفظ للفارسي ّٔذه النسبة إلٯتاهنم بأقيستو كعللها، ك 
 .2إضافة إىل ما ذكرناه عن تسمية اٟتجة بأهنا من عمل ا١تتأخرين

كقد طبع كتاب اٟتجة ُب كتاب بتحقيق كشرح الدكتور: عبد العاؿ سامل مكـر ُب عدة 
بَتكت، ُب سنة: –عن مؤسسة الرسالة  -منقحة–طبعات، كبُت يدم الطبعة السادسة منو 

 416، كىي الطبعة اليت كقفت عليها كاعتمدهتا ُب ْتثي، كىي تقع ُب ـ1996ىػ/ 1417
صفحة. كما انربل لتحقيقو مرة أخرل الدكتور أٛتد فريد ا١تزيدم، قدَّـ لو الدكتور فتحي 
حجازم ّتامعة األزىر، كصدر عن منشورات ٤تمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، 

 صفحة. 253، كتقع ىذه الطبعة ُب ـ1999-ىػ1420لبناف، الطبعة األكىل، سنة  -بَتكت
، تناكؿ فيو ا١تصنّْف توجيو حركؼ ا٠تبلؼ بُت القراء السبعة من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس

عن حياة ا١تصنّْف االجتماعية كالعلمية  -باختصار–صدَّره احملقق ٔتقدمة عامة ٖتدَّث فيها 
 فيو كقيمتو ُب عصرنا اٟتاضر.عموما، كعن نسبة الكتاب إليو كتوثيقو، كمنهجو 

 ثانيا: منهج ابن خالويو في الحجة
 ٯتكن تلخيص منهجو ُب النقاط اآلتية:

اعتمد ُب حجتو على القراءات ا١تشهورة، دكف الركايات الشاذة ا١تًتككة؛ يقوؿ: "...  -23
 .3معتًمد فيو على ذكر القراءة ا١تشهورة، كمنكّْب عن الركايات الشاذة ا١تنكورة"

كاالختصار؛ فالكتاب بعيد عن االستطراد ا١تمٌل كاالختصار ا١تخٌل، كذلك  اإل٬تاز -24
كاضح من مقدمتو ُب الكتاب: "كأنا بعوف اهلل ذاكر ُب كتايب ىذا ما احتج بو أىل 
صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم ... كقاصد قصد اإلبانة ُب اقتصار من غَت 

 .4إطالة كال إكثار"

                                                 
 .21، صا١تصدر السابق 1
 من ىذا البحث. 39انظر: ص  2
 .62، صا١تصدر السابق 3
 .62اٟتجة، ص 4
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؛ كذلك ألف 1عزك ٢تا ألصحأّا، كال يعزك إال ُب القليل النادريعرض القراءات من غَت  -25
 ىدفو اإل٬تاز كعدـ اإلكثار.

دعاه اٟترص على اإل٬تاز إىل عدـ تىكرار تعليل كتوجيو بعض اٟتركؼ اليت تقدَّـ ٖترير  -26
، كما سيأٌب الحقان ينبو إىل 2ا٠تيلف فيها، فيكتفي إحالة القارئ إىل مواطنها األكىل

 . 3ضعورصده ُب مو 

 :قولو تعاىلكمن منهجو أنو يقدّْـ لغة أىل اٟتجاز كينتصر ٢تا؛ يظهر ذلك ُب توجيهو ل -27
بكسر القاؼ  أقرى يي قاؿ: " [،ّٓ]اإلسراء:  چ   ىىى  ى  ې  ې      ې  ې    چ 

 . 4"ك٫تا لغتاف فصيحتاف كالضم أكثر ألنو لغة أىل اٟتجاز ،هاكضمّْ 

 .5إال ما جاء منها عرضان ال يهتمُّ بالتفسَت كأسباب النزكؿ  -28

يسوؽ الشواىد ُب أغلب األحياف ك٭تتجُّ ّٔا، لكنو ال ٭تفىل بإعرأّا إال ُب القليل  -29
 النادر؛ كذلك ٨تو:

 يا ربَّ سارو بات لن ييوسَّدا      ٖتت ذراع العٍنًس أك كفّْ اليدا
 .6ُب ىذا البيت تعرض إلعراب مواضع منو، مفسرا بعض كلماتو

 .7برسم ا١تصحف كيأخذ بو ابن خالويو ٭تتجُّ  -30

ة مواضع من  عبد اهلل أف يستشهد باألحاديث النبوية ُب عدَّ  ال يفوت اإلماـ أبا -31
 .8كتابو

يتميز بشخصية متزنة معتدلة، متحرر النزعة، غَت متعصب للبصريُت كال للكوفيُت،  -32
، أك  -كىو األغلب- 9كقد يعرض آراء ا١تدرستُت كحجة كل منهما من غَت ترجيح

 .1، كقد ينفرد بآراء خاصة10بدليل يرجح

                                                 
 245، 244، 302مثبل: ص ا١تصدر نفسو،  1
 . 318، 369، 294مثبل:  ا١تصدر نفسو، 2
 .281، 143، 70مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 3
 .217ص ا١تصدر نفسو، 4
 .320، 278، 277، 237، 87مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 5
 .205-204ص ا١تصدر نفسو، 6
 .243، 77، 72ص  ا١تصدر نفسو، 7
 .118، 64، 57، 53، صا١تصدر السابق 8
 .294، 279، 249، 144، 140، 133، 118، 84، 80ا١تصدر نفسو، ص 9

 .96ا١تصدر نفسو، ص 10
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كلعل ىذا ا١تلمح ا١تتميز ُب اإلماـ جلب انتباه ا١تستشرؽ برجسًتاسر، كالذم يقوؿ 
عنو: "ُب حلب أخذ ابن خالويو يدرس النحو كعلم اللغة، كهنج فيها منهجا جديدا، 

كاف ألنو مل يتبع طريقة الكوفيُت، كال طريقة البصريُت، كلكنو اختار من كليهما ما  
 .2أحلى كأحسن"

 .3االستدالؿ كاالستئناس بالقراءات الشاذة، خصوصا قراءٌب أيب كعبد اهلل بن مسعود -33

 الفرع الثالث: أوجو المقارنة بين الحجتين
من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا 

 ُب ٚتلة منها أيضان.
 االتفاؽأوال: أوجو 

 من األكجو اليت اتفقا فيها ما يأٌب:
 من حيث التسمية والموضوع: - ز

يتحد الكتاباف ُب موضوع البحث كىو توجيو القراءات السبع كاالحتجاح ٢تا، 
كيتفقاف إىل حدٍّ كبَت ُب تسمية كتابيهما، خصوصا إذا راعينا ا٠تبلؼ ُب تسمية 

 .4حجة أيب علي
 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - س

أف اإلمامُت اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب ٧تد 
 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.

 :من حيث استخداـ العلة والقياس - ش

اليت تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة؛ كىذا عائد  5يشًتؾ الكتاباف ُب اللغة ا١تنطقية
ُب عصر مناسب  -6بقاكما أشرنا سا–إىل التكوين العلمي لئلمامُت، فقد كانا 

                                                                                                                                               
 .342، 315 -314صا١تصدر نفسو،  1
 .7القاىرة، د.ط، د.ت، ص-٥تتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع، مكتبة ا١تتنيب  2
 .271، 238، 218، 217، 147ص ا١تصدر السابق، 3
 من ىذا البحث. 37نظر: ص ا 4
اللغة كالتعليل ا١تنطقيُت ُب   تظهر ىذهى أسلوب الفنقلة. يستخدـ اإلماماف كثَتا عبارة "فإف قيل... يقاؿ لو، أك قلنا"؛ كييسمَّ  5

 كتاب أيب علي أكثر، كىذا راجع إىل توسع ا١تصنف كإطالتو فيو. 
 من ىذا البحث. 52: ص لنظر 6
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كبيئة خصبة لدراسة ا١تنطق األرسطي، كاستخداـ أساليب اٞتدؿ كاحملاججة العقلية 
 كأدكات القياس كالتعليل. 

 :من حيث االختيار والترجيح - ص

ال يكتفي اإلماماف بتحرير ا٠تيلف بُت القراء كاالحتجاج لو، بل يعمىداف إىل اختيار 
ختلفا ُب األساس ا١تعتمد ٢تذا االختيار ، كإف ا1بعض األكجو ُب حركؼ ا٠تبلؼ

 كالًتجيح. . 

 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: - ض

 .إف ا١تتصفّْح للكتابُت ٬تد خلو٫َّتا من خا٘تة موجزة
 ثانيا: أوجو االختالؼ

 ، من ذلك:تبلؼ ا١تنهجُت كتباين الطريقتُتكأما عن أكجو الفرؽ بُت الكتابُت فظاىرة ُب اخ
 إلى اآلخر: من حيث نسبة الكتابين - ذ

٬تدر التنبيو إىل أف كتاب اٟتجة ا١تنسوب البن خالويو ال ٯتثل أحد ا١تختصرات 
 ابن خالويو مل تيذكر ُب ترٚتتو أف لو كتابى  عي أفَّ ؛ فهناؾ من يدَّ 2ٟتجة أيب علي

 .3اٟتجة، كما ىذا األخَت إال ١تؤلّْف ٣تهوؿ حاكؿ اختصار حجة أيب علي

 من حيث اإليجاُز وعدُمو: - ر

كما يقوؿ –فيو  4كثَت االستطراد، حىت ٕتاكز  -على أ٫تيتو–أبا علي ُب حجتو إف 
كالقراء، كىو مع ىذا يغوص  5قدر اٟتاجة إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء -تلميذه

يغوص إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع متابعتو كالصرب 
عليو للوصوؿ إىل ا٢تدؼ ا١تنشود، فكثرة االستطرادات كزخم التعليبلت قد ٖتوؿ بينو 

على حدّْ قوؿ –كبُت ما يريد، كىذا ا١تنهج الذم سلكو أبو علي  ٭تيل ُب تقديرم 

                                                 
 يبدك أف االختيار كالًتجيح عند الفارسي أكثر استعماال ٔتقارنتو بابن خالويو. 1
ما عن ا١تقدمتُت، أك طريقة التحليل كاستخداـ األلفاظ ا١تتأمل ٬تد البوف شاسعا، إف ُب منهج الكتابُت عموما، أك ُب منهجه 2

 كاألفكار كغَت ذلك ٦تا سأشَت إليو.
 كما بعدىا. 52تفصيل ذلك ُب مقدمة ٖتقيق اٟتجة البن خالويو، ص انظر 3
 صفحة. 416الكتاب يقع ُب أربعة أجزاء. أما حجة ابن خالويو ُب جزء كاحد ال يتعدل  4
 .34صمقدمة احملتسب البن جٍت،  5
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،  كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن 1إىل خلوّْ سربو، كسركح فكره، كفركده -تلميذه عنو
 كصفاء ذىنو. 2قلبو

كمن ىنا كاف كتاب اٟتجة للفارسي ال تنالو إال القلة اليت تسلحت بأدكات القياس 
كالتعليل ا١تنطقيُت؛ كلذلك مل يلق التقدير البلئق للجهد ا١تبذكؿ فيو، حىت قاؿ فيو 

ئو كٕتاكز قدر اٟتاجة فيو، كأضاؼ ُب موضع آخر: "كقد  تلميذه ما قاؿ من إجفا
كاف شيخنا أبو علي عمل ُب كتاب اٟتجة ُب قراءة السبعة فأغمضو كأطالو، حىت 

 .3منع كثَتا ٦تن يدعي العربية، فضبل عن القراء كأجفاىم عنو"
ذ يقـو على الركاية كالسماع؛ إ آخر، هنجان  كأما ابن خالويو فقد هنج ُب كتابو هنجان 

كما كاف يفعل أبو   4اللغة ليست ُب تقديره تؤخذ من ا١تنطق، أك تقـو على األقيسة
 علي.

كلعل ابن خالويو أحس بذلك اإلغماض كالتعقيد ُب كتاب أيب علي، فنحا ٨تو 
االختصار ُب أسلوب سهل جزؿ، ينتفع بو الناس كيفيدكف منو؛ كىذا كاضح ُب 

ذلك  ر من غَت إطالة كال إكثار... جامعان قصد اإلبانة ُب اختصا ان متو: "قاصدمقدّْ 
 . 5بلفظ جزؿ، كمقاؿ كاضح سهل، ليقرب على مريده، كليسهل على مستفيده"

 من حيث عزو القراءة إلى أصحابها: - ز

سبق كأف رأينا عدـ اىتماـ ابن خالويو بنسبة القراءة كعزكىا إىل الناقلة إال ُب القليل 
ة عن مسلكو ُب عزك القراءة إىل أصحأّا،  رَّ ١تف كلو النادر، أما أبو علي فلم يتخلَّ 

 كلما مر على حرؼ من حركؼ ا٠تبلؼ.

 :6من حيث تسميُة بعض السور - س

ٓتصوص أٝتاء السور فإف بعضها تسمى بأٝتاء عٌدة، كىذا معلـو لدل ا١تطًَّلع على  
 كتب القراءات القدامى احملققُت كعلى كتب التفسَت كعلـو القرآف.

                                                 
 أم تفرُّده كانفراده، فأبو علي مل يكن لو أىل كمل ينشغل بالولد. 1
 ا١تصدر نفسو. 2
 .236/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .30البن خالويو، ص ةمقدمة اٟتج 4
 .62ا١تصدر السابق، ص 5
كسورة ا١تبلئكة، كسورة كافق أبو علي رٛتو اهلل شيخو ابن ٣تاىد ُب الكثَت من أٝتاء السور، مثل سورة سليماف عليو السبلـ،  6

 ا١تؤمن كغَتىا.
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ُب تسمية بعض السور كاختلفا ُب بعض؛ ك٦تا اختلفا ُب  1كلقد اتفق اإلماماف
 تسميتها مثل:

، كيسميها ابن 2"عهًٛبٌ ػهّٛ انغالوسورة " أبو علي"، كيسميها انًُّمسورة "
"، كسورة انًٝئكخ" يسميها أبو علي سورة "فبغش، كسورة "3خالويو باٝتها

هذ"، كسورة "انًؤيٍ" يسمياهنا سورة "غبفش" ا أيضا سورة " يسمياهنفصِّ
كيسميها أبو  4"انغبئم" يسميها ابن خالويو سورة " انًؼبسج"، كسورة "انّغجذح"

إرا انشًظ " يسميها أبو علي سورة "انزكٕٚش، كسورة "5"عبئم عؤلأبو علي "

إرا انغًبء " يسميها أبو علي سورة "االَفطبس، كسورة "6"انشًظ كٕسد

 إىل غَت ذلك من اختبلفهما ُب أٝتاء السور. 7"اَفطشد
 

 مقـارنة كتاب الحجة بكتاب "المحتسب" البن جنيالمطلب الثالث:  
يتناكؿ ىذا ا١تطلب أبا الفتح بن جٍت أحدى تبلمذة أيب علٌي، كمؤلَّفىو "احملتسب" كأكجو ا١تقارنة 

 بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. كذلك ُب ثبلثة فركع.
 الفرع األوؿ: التعريف بأبي الفتح بن جني

، كاف أبوه جٍت ٦تلوكا ركميا النحوم ا١تشهوراألزدم بالوالء  أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصليىو 
يونانيا لسليماف بن فهد بن أٛتد األزدم ا١توصلي كزير شرؼ الدكلة قراكش ملك العرب كصاحب 

  ا١توصل.

                                                 
اتفقا ُب تسمية سورة اإلسراء بسورة "بٍت إسرائيل"، كفصلت بسورة "السجدة"، كغافر بسورة "ا١تؤمن"، "كالشورل" بػ "عسق"،  1

 كالنبأ بسورة "عٌم يتساءلوف".
 .228/ 3اٟتجة، الفارسي،  2
 .269اٟتجة، ابن خالويو، ص 3
 .352ا١تصدر نفسو، ص 4
 .61/ 4اٟتجة، الفارسي،  5
 .61/ 4ا١تصدر نفسو،  6
 .102/ 4ا١تصدر نفسو،  7
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بية: فاضل، كرَل، نبيل، ، كليس منسوبان. كمعناه ُب العر بكسر اٞتيم كتشديد النوف كبعدىا ياء كجٍتّْ 
   .1جيد التفكَت، عبقرم ك٥تلص

ٍب  قرأ األدب على الشيخ أيب علي الفارسي كفارقو كقعد لئلقراء با١توصل. كاف إماما ُب علم العربية
 .رحىت ٘تهَّ  ُب السفر كاٟتضر ترؾ حلقتو كتبعو كالزمو

  سب.، كفيها نشأ، كإليها يينبا١توصل ىػ330كانت كالدة ابن جٍت  قبل 
كيبدك أف أبا الفتح كاف يعاٍل مع أسرتو من ٫تـو اٟتياة كتصاريفها. قاؿ ُب خطبة احملتسب بعد ذكره 
١تا كاف عليو شيخيو أبو علي "من خلو سربو، كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن قلبو" قاؿ: "كلعل ا٠تطرة 

كدىٍمل العوارض الواحدة ٗترؽ بفكرم أقصى اٟتجب ا١تًتاخية عٍت ُب ٚتيع الشتات من أمرم، 
 .2اٞتائحة ألحوايل، كأشكر اهلل كال أشكوه، كأسألو توفيقا ١تا يرضيو"

 ،النحو ُب كالتلقُت ،كسر الصناعة ،ا٠تصائص :كالبن جٍت من التصانيف ا١تفيدة ُب النحو كتاب
رح كالتماـ ُب ش ،كا١تقصور كا١تمدكد ،كا١تذكر كا١تؤنث ،كالكاُب ُب شرح القواُب لؤلخفش ،كالتعاقب

 ،ك٥تتصر ُب القواُب ،ك٥تتصر ُب العركض ،شعراء اٟتماسة أٝتاءكا١تنهج ُب اشتقاؽ  ،3شعر ا٢تذليُت
كا١تقتضب ُب  ،ك٥تتار تذكرة أيب علي الفارسي كهتذيبها ،كالتذكرة األصبهانية ،كا١تسائل ا٠تاطريات

 .كغَت ذلك ،كاللمع ،ا١تعتل العُت
  .4بغداد رٛتو اهلل تعاىلب ىػ392: سنةأبو الفتح يـو اٞتمعة توُب 

 الفرع الثاني: التعريف بكتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات
 كتاب "احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها" لئلماـ أيب الفتح عثماف بن جٍت

الشريف ، ألفو أبو الفتح كقد علت بو السن كأشرؼ على هناية العمر، قاؿ ىػ392ا١تتوَب سنة 
الرضي: "كاف شيخنا أبو الفتح النحوم عمل ُب آخر عمره كتابا يشمل على االحتجاج بقراءة 

. كقاؿ أبو الفتح ُب مقدمة احملتسب: "كإف قصرت أفعالنا عن مفركضاتك كصلتها برأفتك 5الشواذ"

                                                 
أساس الببلغة، الز٥تشرم، مادة )ج ف م(. كجٌت النبات إذا كثر كالتف،  .اٞتناة طيبة شجرة كىذه جناؾ، من جناةيقاؿ: ىات  1

 .153/ 14لساف العرب، مادة: )جٍت(، . كما يطلق اٞتٌت على الذىب. 100/ 13لساف العرب، كالنخلة ٣تنونة إذا طالت. 
 .34احملتسب، ص 2
ـ. أنظر مقدمة 1962ىػ/ 1381كتاب التماـ ُب تفسَت أشعار ىذيل ٦تا أغفلو أبو سعيد السكرم ًب نشره ُب بغداد، سنة  3

 .07/ 1احملتسب، 
، كفيات األعياف، 141 -140/ 2كما بعدىا، شذرات الذىب،  17/ 17سَت أعبلـ النببلء، ، 331/ 11البداية كالنهاية،  4
3 /246- 248. 
 .231/ 5حقائق التأكيل،  5
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، كاستيوُب ما بنا، كتبلفيتنا من سيئات أنفسنا ما امتدت أسباب اٟتياة لنا، فإذا انقضت عبلئق مددنا
ُب الصحف احملفوظة لديك من عدّْ أنفاسنا، كاستؤنفت أحواؿ الدار اآلخرة بنا فاقلبنا إىل كنز 

لق إال ١تن كسع ظلُّ رٛتتك"  .1جنتك اليت مل ٗتي
كىذا كبلـ قلَّما يقولو إال امرؤ غلب عليو التفكر ُب اآلخرة، يشعر بدنٌو ساعتو ك٭تب أف يتزكَّد ٢تا. 

باٝتو على الغرض الذم يريده بو، ال 2يفسّْر تسمية كتابو باحملتسب؛ فاختار أف يدؿ كلعل ذلك ما 
 على ا١توضوع الذم يريده عليو.

، كىو شرح 3جاء ُب كشف الظنوف أف كتاب ابن جٍت ىذا عنوانو: احملتسب ُب إعراب الشواذ
الشواذ، كابن جٍت  لكتاب السبعة ُب القراءات البن ٣تاىد، ك٢تذا األخَت كتاب احملتسب ُب شرح

 من مصادر كتابو. 4نفسو ذكره كاعتمده كمصدر
كقد طيبع كتاب احملتسب ُب كتاب بتحقيق الباحثُت: علي الٌنجدم ناصف، كعبد اٟتليم 

، كىي ـ1415 -ىػ1415القاىرة، عاـ –الٌنجار كعبد الفتاح إٝتاعيل شليب ّتمهورية مصر العربية 
عتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب جزأين ٭توم اٞتزء األكؿ الطبعة الوحيدة اليت كقفت عليها كا

 ة.حصف 544صفحة كاٞتزء الثاٍل  392
بعد أف ألف الفارسي كتابو "اٟتجة" بدا لو أف يؤلف كتابا مثلو ٭تتج فيو للقراءات الشاذة، يقوؿ 

دأ بو، تلميذه ابن جٍت ُب ذلك: "قد كاف كقتا حدَّث نفسو بعملو، كىمَّ أف يضع يده فيو كيب
 فاعًتضت خواِب ىذا الدىر دكنو، كحالت كبواتو بينو كبينو".

د ابن جٍت لذلك كانربل للقراءات الشاذة ينوب عن شيخو ُب االحتجاج ٢تا، من أجل ذلك ٕترَّ 
الزمة لو؛ إذ على الرُّغم من خركجو  م حقها عليو، كقد كانت قبل ذلك داعية االحتجاج للشاذّْ كيؤدّْ 

القراء السبعة فهو نازع بالثقة إىل قرائو، مساك ُب قوة الفصاحة للمجتمىع عليو، يقوؿ: عن  -الشاذ–
ة الركاية ًّتًرانو، ا، كأنو ضارب ُب صحَّ ى اآلف شاذِّ "... لكن غرضينا منو أف نيرم كجو قوة ما يسمَّ 

                                                 
 .31/ 1مقدمة احملتسب،  1
 .33/ 1ا١تصدر نفسو،  2
 .1612/ 2كشف الظنوف، حاجي خليفة،  3
 سيأٌب اٟتديث عن مصادره ا١تكتوبة كا١تسموعة قريبا. 4
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 .2و أك هتمة لو"من أف العدكؿ عنو إ٪تا ىو غضّّ  1آخذ من ٝتت العربية مهلة ميدانو، لئبل ييرل ميرلن 

كيقوؿ ُب موضع آخر يبُت رأيو ُب الشاذ كمكانو عند اهلل: "... إال أننا كإف مل نقرأ ُب التبلكة بو 
ى ة ىذا ا١تسمَّ ا نعتقد قوَّ جائز ركاية كدراية، فإنَّ  ٥تافة االنتشار فيو، كنتابع من يتبع ُب القراءة كلّّ 

كأراد منا العمل ٔتوجبو، كأنو حبيب إليو، كمرضي من القوؿ و، لبُّ ا، كأنو ٦تا أمر اهلل تعاىل بتقشاذِّ 
 .3لديو"

ـ لبلحتجاج لو من أصحابو مل يتقدَّ  أحدان  ك٦تا زاد من ٛتاسة أيب الفتح كرغبتو ُب االحتجاج لو أفَّ 
حو الذم يريد. قاؿ: "فإذا كانت ىذه حالو عند اهلل ... ككاف من مىضى من أصحابنا مل على النَّ 

ما، ٣تموعا أك فيو، كال أٍكلىوه طرفا من القوؿ عليو، كإ٪تا ذكركه مركيا مسلَّ  ج كتابان يضعوا للحجا 
عليو ... فبل  مقصوران  ا أف يفردكا لو كتابان متفرّْقان، كرٔتا اعتزموا اٟترؼ منو فقالوا القوؿ ا١تقًنع فيو. فأمَّ 

 .5لى غامضو كمشكىلو"، بل كجب التوجُّو إليو، كالتشاغل بعملو، كبسط القوؿ ع4حسين-نعلمو 

، غَت أنو مل يستوعب  تناكؿ ا١تصنّْف ُب ٤تتسبو كجوه شواذ القراءات من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس
كافة القراءات الشاذة عن السبعة؛ إذ ليس موضوعا لذلك، كإ٪تا "الغرض منو إبانة ما لطفت صفتو، 

وىل جهة االشتغاؿ بو" دكأيغرًبت طريقتيو... كغيًمض عن ظاىر الصنعة، كىو ا١تعتم
ي
يعوَّؿ عليو، ا١ت

 .6ا١ت

عن حياة ا١تصنّْف االجتماعية كالعلمية عموما،  -باختصار–صدَّره احملققوف ٔتقدمة عامة ٖتدَّثوا فيها 
كحملة موجزة عن االحتجاج للقراءات، ٍب دلفوا إىل تقدَل كتاب احملتسب، فأشاركا إىل منهجو 

 النسختُت ا١تعتمدتُت ُب التوثيق كالتحقيق.كمصادره فيو كختموا بذكر 

 الفرع الثالث: أوجو المقارنة بين كتاب الحجة والمحتسب
من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا 

 ُب ٚتلة منها أيضان.
 أوال: أوجو االتفاؽ

                                                 
 لئبل ٯتًتم ظاف أك شاؾ. 1
 .33 -32مقدمة احملتسب،  2
 .33نفسو، صا١تصدر  3
: فإذا كانت ىذه حالو عند اهلل )السابق(. 4  جواب الشرط غَت اٞتاـز
 .34ا١تصدر السابق، ص 5
 .35ا١تصدر نفسو، ص 6



264 

 

ة، ال يكاد ٮتالفو إال بقدر ما تتطلبو طبيعة كىي كثَتة؛ فمنهج احملتسب كمنهج اٟتج
 ا١توضوع، كٯتكن عدُّ بعضها ُب اآلٌب:

 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - ت
٧تد أف اإلمامُت اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب 

 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.
 من حيث العزو واإلسناد: - ت

كما يفعل   ُب عزك القراءة كإسنادىا إىل أصحأّا بعد عرضها، ٘تامان مل يتخلف أبو الفتح رٛتو اهلل 
 شيخو أبو علي رٛتو اهلل.

 من حيث االستشهاُد وطريقتُو فيو: -ب

فكبل٫تا يرجع ُب أمر  ؛ة االحتجاج للقراءةُب منهجيَّ  كبَتان   لنا الكتابُت كجدنا بينهما توافقان إذا تأمَّ 
ىا إليها فيقيسها عليو، أك ٢تجة فَتدُّ  فَتكيو، أك نظَتان  حرؼ ا٠تبلؼ إىل اللغة، كيلتمس ٢تا شاىدان 

 فيعرضو ُب قصد كإٚتاؿ أك غَت ذلك. ان أك توجيه ها ّٔا، أك تأكيبلن كيؤنسي 
 من حيث االختيار والترجيح وإيراد اآلراء : -ت

لوجوه كترجيحها على غَتىا، كما حفل اإلماماف بتسجيل آرائهما يزخر الكتاباف باختيار بعض ا
 كاليت تدؿ على غزارة العلم ك٘تكنو. 2ك٥تالفتهما لغَت٫تا 1اللغوية كالنحوية كالداللية كالصوتية

 من حيث استخداـ القياس واالستنباط:  -ث

الفتح يسَت على خطاه  سبقت اإلشارة إىل كلع أيب علي بالقياس كإٯتانو بالعلة، كىاىو تلميذه أبو
كيتبع هنجو، فيستخدـ أساليب القياس شأنو ُب ذلك شأف أستاذه، كما ٯتتاز برباعة االستنباط 
كصحتو؛ كليس ىذا بكثَت على أيب الفتح، كال ىو ٦تا يتعاظمو، فذلك دأبو ُب كتبو، ٍب ىو بعد ىذا 

ت معارفو كاستحصدت قد ألف احملتسب ُب آخر حياتو كما سبق، حُت استفاضت ٕتاربو كنضج
 .3ملكاتو

 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: -ث

 .ال يقف ا١تتصفّْح للكتابُت على خا٘تة موجزة
                                                 

كغَتىا. أما عن آراء الفارسي  6-5، 4/ 2كى  290، 270، 265، 83، 81، 80، 71، 68/ 1مثبل: احملتسب،  انظر 1
 كْتوثو فستأٌب إف شاء اهلل ُب حينها.

، 1/293ا١تصدر نفسو، ، كللفراء:266، 130، 125/ 1 احملتسب،٥تالفتو: البن ٣تاىد:  -على سبيل ا١تثاؿ–ظر نا 2
 كغَتىا. 299، 1/110ا١تصدر نفسو، كلسيبويو: 

 كغَتىا. 304، 302، 270، 268، 267، 80، 69/ 1، ا١تصدر نفسو 3
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 ثانيا: أوجو االختالؼ
 ىناؾ بعض أكجو الفرؽ بُت الكتابُت، من ذلك:

 من حيث الموضوع: - ذ
ُب موضوع البحث، فكتاب اٟتجة أليب علي  -كما ىو كاضح–ٮتتلف الكتاباف 

ُب توجيو القراءات السبعة، كأما كتاب أيب الفتح فهو توجيو القراءات ا٠تارجة عن 
السبعة الشاذة كاإليضاح عنها. كاٟتقيقة أف ا١تؤٌلفىُت يشكبلف تكامبل معرفيا مهٌمان ُب 

 -بعد ذلك–ىمَّ ٔتا قاـ بو توجيو القراءات كاالحتجاج ٢تا، خصوصا أف أبا علي 
 اـ. تلميذه أبو الفتح لوال صركؼ الدىر كخواِب األيَّ 

 من حيث اإليجاُز وعدُمو: - ر

كاإلمعاف ُب  1إف أكثر ما ٯتيز كتاب احملتسب عزكفو عن اإلسهاب ُب االستشهاد
ُب الشواذ على   2االستطراد، فنراه ُب مقدّْمة كتابو يفضل كتاب أيب حاًب السجستاٍل

مقصوران على ذكر القراءات، عاريا  4، "من حيث كاف كتاب أيب حاًب3قطربكتاب 
فيها كتناىى إىل متباعد  5من اإلسهاب ُب التعليل كاالستشهادات اليت ا٨تطَّ قطرب

–فقد يصدؽ عليو ُب حجتو  -كما رأينا–. بعكس اٟتاؿ عند أيب علي 6غاياهتا"
 من االستطراد كالتعمُّق.ما يصدؽ على كتاب قطرب  -على حدّْ كصف ابن جٍت

                                                 
ُب كل مقاـ، كالسيما حُت تكوف القراءة غريبة، يدعو ظاىرىا إىل  على أف أبا الفتح رٛتو اهلل مل يلتـز االقتصاد ُب االستشهاد 1

، بعشرة شواىد، كاحتج لقراءة 43 -41/ 1التناكر ٢تا كالتعجب منها. فقد استشهد ُب قراءة "اىدنا صراطا مستقيما" احملتسب، 
 .312 -309/ 1اليد بفساده.  "كال أدرأتكم بو" فأطاؿ، ٍب ختمو بقولو: "كىذا كإف طالت الصنعة فيو أمثل من أف تيعطى

قرأ القرآف على يعقوب اٟتضرمي كغَته بن يزيد، إماـ البصرة ُب اللغة كالنحو كالقراءة كالعركض.  سهل بن ٤تمد بن عثمافىو:  2
 . يقوؿ ابن اٞتزرم: "كأحسبو أكؿ من صنف ُب القراءات". توُبصنف التصانيف، كأخذ العربية عن أيب عبيدة كأيب زيد كاألصمعي

 220 -219/ 1، كمعرفة القراء الكبار، الذىيب، 289/ 1ىػ. غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 250ىػ، كيقاؿ سنة: 255ستة 
 . 87كالفهرست، ابن الندَل، ص

أخذ األدب عن سيبويو  ،بن أٛتد النحوم اللغوم البصرم موىل سامل بن زياد ا١تعركؼ بقطرب أبو علي ٤تمد بن ا١تستنَتىو:  3
، كاف يبلـز سيبويو كيبكر إليو، فإذا خرج صباحا كجده على بابو. فقاؿ لو مرة: ما أنت إال قطرب ة من العلماء البصريُتكعن ٚتاع

ككتاب  ،ككتاب النوادر ،ككتاب القواُب ،ككتاب اإلشتقاؽ ،كلو من التصانف كتاب معاٍل القرآفليل كىو دكيبة دائبة السعي. 
ىػ. 206كغَتىا. مات سنة  ككتاب األضداد ،ككتاب العلل ُب النحو ،ككتاب الصفات ،واتككتاب األص ،ككتاب الفرؽ ،األزمنة

 كما بعدىا. 312/ 4، كفيات األعياف، 104بغية الوعاة، 
 .87/ 1أليب حاًب تصانيف كثَتة، كلعل الكتاب ا١تقصود ىنا كتاب القراءات أليب حاًب. الفهرست، ابن الندَل،  4
 .78/ 1قصود ىنا، ىو كتاب إعراب القرآف. الفهرست، أعتقد أف كتاب قطرب ا١ت 5
 .36/ 1مقدمة احملتسب،  6
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 من حيث إيراد األحاديث النبوية  واألمثاؿ العربية - ز

عًمد كلّّ من أيب علي كأيب الفتح رٛتهما اهلل إىل إيراد األحاديث الشريفة كاألمثاؿ 
العربية ككبلـ البلغاء كاالستئناس ّٔا، كلكن نسبة إيرادىا عند أيب الفتح أقل مقارنة بأيب 

 علي.
 صادر الكتاب وعدُمو:من حيث ذكُر م - س

لعٌل من أىم نقاط الفرؽ بُت ا١تصنَّفُت تصريح أيب الفتح رٛتو اهلل ُب مقدمة "احملتسب" 
لديو األخذ ّٔا.  ٔتصادره فيو، كىي كما يقوؿ نوعاف: كتب يأخذ منها، كركايات صحَّ 

 فأما الكتب فهي:
القراءة، لذم كضعو لذكر الشواذ من كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن ٣تاىد ا

كتاب أيب علي ٤تمد بن ، ك كتاب أيب حاًب سهل بن ٤تمد بن عثماف السجستاٍلك 
 .1كتاب ا١تعاٍل للفراءك  كتاب ا١تعاٍل للزجاج، ك ا١تستنَت قطرب

كأما ما صح عنده األخذ بو ٦تا يركيو عن غَته، فيقوؿ عنو: "ال نألو فيو ما نقتضيو 
 .2ُب ركايتو"حاؿ مثلو من تأدية أمانتو، كٖترّْم الصحة 

بشواىدىم؛ مثل الكسائي، كابن  من العلماء كركاة اللغة كاستشهد نقل عن طائفة كقد
 .٣3تاىد، كسيويو، كأيب علي كغَتىم

أما أبو علي كإف تعرض ضمنا لبعض األئمة كأعبلـ النحو كالقراءة، كاستشهد 
اليت  4بشواىدىم، كاستأنس بأقوا٢تم كخالف بعضهم فإنو مل ٭تفل بذكر ا١تصادر

 اعتمدىا ُب "حجتو".

 

 
 

                                                 
 .35/ 1مقدمة احملتسب،  1
 ا١تصدر نفسو. 2
 .36 -35/ 1ا١تصدر نفسو،  3
عمل ٤تمد بن أيب بكر السرم، كأنو مل يتم ما ألـز بو نفسو، كمل يذكر  -كما سبق بيانو–ذكر أبو علي فقط ُب مقدمة مصنفو  4

 إال ما جاء ُب ثنايا حجتو ضمنا.غَته 
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 المطلب األول: مظاىر تأثر الفـارسي باألخفش األوسط وأسبابو

ال ٮتفى تأثر البلحق بالسابق كإفادتو منو، كأبو علي رٛتو اهلل كاحده من ىؤالء الذين تأثٌركا ٔتن 
  ُب اآلٌب: عنو سبقو، كمن ىؤالء شيخو األخفش األكسط. كىذا ما سأتكلم

 الفرع األوؿ: مظاىر تأثر الفارسي بأبي الحسن األخفش 
أحد أئمة النحو الذين أخذ عنهم أبو علي  -األخفش األكسط-  يعترب أبو اٟتسن األخفش

 كأعجب بشخصيتهم كتأثر بآرائهم.
كيبدك ىذا التأثر كاضحان جلٌيان من خبلؿ تصفحنا لكتاب "اٟتجة"؛ إذ كثير فيو ذكريه أليب اٟتسن 

 ألقوالو كآرائو ُب كثَت من ا١تواضع. كنقليو 

 كٯتكن إبراز مدل ىذا التأثر ُب ا٠تصائص اآلتية:

 أوال: الرواية عنو
 سبقت اإلشارة ُب ترٚتة أيب علي إىل أنو أخذ عن األخفش األكسط كركل عنو.

كىذه ا٠تصيصة تكفي ُب صقل شخصية أيب علي كتكوينها بشكل كبَت؛ ذلك أنو من 
ة ٖتتاج إىل الٌصحبة الدائمة كاالختبلؼ ا١تتواصل إىل الراكم كاألخذ من أدبو قبل ا١تعلـو أف الركاي

  [ّ]البقرة:   چٹ  چ  علمو. من ذلك قولو ُب معرض توجيو كإعراب
 .2، كاستثبت أبا اٟتسن ُب ذلك فأثبتو كصٌححو"1"... ىذا لفظ أٛتد بن ٭تِت

كأبو علي يركم كتاب  إليو ُب كل مرة.كىذا يدؿ على لزـك أيب علي أليب اٟتسن كاختبلفو 
، 1عن األخفش 4اليزيدم عبيد اهللعن عٌمو  3األخفش "معاٍل القرآف" عن أيب عبد اهلل اليزيدم

                                                 
 .26تقدمت ترٚتتو صىو اإلماـ النحوم ثعلب ا١تشهور،  1
 .160/ 1اٟتجة،  2
كنقل  ،األدبالقراءات، ك ك  ،٤تمد اليزيدم النحوم، كاف إماما ُب النحو أبو عبد اهلل  ٤تمد بن العباس بن ٤تمد بن أيبىو:  3

. أخذ عن عمو عيبيد اهلل كعن أيب العباس ثعلب كأيب الفضل الرياشي. كركل عنو أبو بكر الصويل، كأبو عبيد النوادر ككبلـ العرب
ككتاب أخبار اليزييدين كلو  ،ككتاب مناقب بٍت العباس ،كتاب ا٠تيل  منها:لو تصانيف اهلل العسكرٌم، كعمر بن سيف كغَتىم. 

 .338 -337/ 4، كفيات األعياف، 75/ 1، الفهرست، 215األلباء، صىػ. أنظر: نزىة 310. توُب سنة: ٥تتصر ُب النحو
 عن القراءة ركل مشهور، شيخ البغدادم العدكم اليزيدم ابن ،القاسم أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت ٤تمد أيب بن ٤تمد بن اهلل عبيدىو:  4

 بن كأٛتد ،٣تاىد بن بكر كأبو ،ا١تنادل بن جعفر بن أٛتد عنو القراءة ركل .٤تمد بن أٛتد أخيو ، كعن٤تمد أيب بن إبراىيم عمو
 .1/438غاية النهاية،  .ىػ284سنة:  توُب غَتىم.ك  ا١تعدؿ يعقوب بن ك٤تمد اآلدمي، ٭تِت بن عثماف
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، بل ىو مشارؾ ُب التأليف فيو، ككتابو اإلغفاؿ ُب إصبلح ما 2كيركم معاٍل الزجاج عن ابن ٣تاىد
منو. ككتابنا "اٟتجة" فيما عرض لو من أعاريب أغفلو أبو إسحاؽ ُب كتاب معاٍل القرآف غَت بعيد 

 كما نٌبو عليو من دقائق معاٍل القرآف ٯتكن أف يػيعىٌد ُب كتب معاٍل القرآف كأعاريبو.
كما أف اإلٚتاع منعقد على أف األخفش ىو الطريق إىل كتاب سيبويو، ككاف يقوؿ: ما كضع 

ب على سيبويو أحده، كمل يقرأه سيبويو على سيبويو ُب كتابو شيئا إال كعرضو عليَّ. كمل يقرأ الكتا
، كمن طريقهما ذاع الكتاب 4كا١تازٍلٌ  3أحد، كمن ٍب قرأه على أيب اٟتسن بعد موت سيبويو اٞترميٌ 

 .5ُب الناس
ركايتو ١تعاٍل األخفش إىل أيب عبد اهلل اليزيدم عن  -ـكما تقدَّ –ىذا، كقد أسند أبو علي 

، كصرَّح باسم كتابو مرتُت ُب "اٟتجة": مرة كصفو بكتاب 7فشعن األخ 6عمّْو أيب جعفر اليزيدم
 .9كمرة أٝتاه كتاب أيب اٟتسن ُب ا١تعاٍل 8أيب اٟتسن ُب القرآف

 ثانيا: اإلفادة الكثيرة من أقوالو

                                                                                                                                               
 .35/ 1نظر: اٟتجة، ا 1
اإلغفاؿ: ا١تسائل ا١تصلحة من كتاب "معاٍل القرآف كإعرابو" أليب إسحاؽ الزجاج، أبو علي الفارسي، ت: ٤تمود ٤تمد نظر: ا 2

 .38/ 1ـ، 1992، 1القاىرة، ط–الطنَّاحي، مكتبة ا٠تا٧تي 
قدـ بغداد كأخذ  .صرةكىو من الب ،كاف فقيها عا١تا بالنحو كاللغة  ،النحوم -بفتح اٞتيم–أبو عمر صاّب بن إسحاؽ اٞترمي ىو:  3

كاألصمعي  ،كأيب زيد األنصارم ،كأخذ اللغة عن أيب عبيدة ،كلقي يونس بن حبيب كمل يلق سيبويو ،النحو عن األخفش كغَته
ككاف عا١تا باللغة حافظا ٢تا ، كناظر ببغداد الفراء ،فرخ كتاب سيبويو :معناه "؛الفرخػ "كتاب جيد يعرؼ ب  :لو ُب النحو. كطبقتهم

كانت   .ك٥تتصر ُب النحو ككتاب غريب سيبويو ،ككتاب العركض ،ككتاب األبنية ،لو كتاب ُب السَت عجيب. تب انفرد ّٔاكلو ك
 .486 -485/ 2، كفيات األعياف، 1/57، شذرات الذىب، 313/ 9ىػ. تاريخ بغداد، 225كفاتو سنة 

النحوم كاف إماـ عصره ُب النحو كاألدب أخذ األدب عن أبو عثماف بكر بن ٤تمد بن عثماف كقيل  بقية ا١تازٍل البصرم ىو:  4
أيب عبيدة كاألصمعي كأيب زيد األنصارم كغَتىم كأخذ عنهم عنو أبو العباس ا١تربد كبو انتفع كلو عنو ركايات كثَتة كلو من 

ككتاب الديباج على  التصانيف كتاب ما تلحن فيو العامة ككتاب األلف كالبلـ ككتاب التصريف ككتاب العركض ككتاب القواُب
/ 1، كفيات األعياف، 282 -281/ 1ىػ بالبصرة. إنباه الركاة، 248، كقيل: سنة: 249. توُب سنة خبلؼ كتاب أيب عبيدة

283- 286. 
 .1374/ 3كمعجم األدباء،  590/ 1، بغية الوعاة، 39/ 2نظر: إنباه الركاة، ا 5
 لغوم، ٨توم شهَت ضابط كيكٌت أيضان بأيب جعفر، البغدادم اليزيدم ٤تمد يبأ بن إسحاؽ أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت بن إبراىيمىو:   6

 ما كتاب" :منها ،كثَتة مؤلفات لو ٣تاىد، ابن شيخ ٤تمد بن اهلل كعبيد ٤تمد بن العباس أخيو ابنا عنو القراءة كركل أبيو، على قرأ
 .209/ 6كتاريخ بغداد،  1/32غاية النهاية،  .تكميلو قبل مات"، ك"كتاب  مصادر القرآف" معناه كاختلف لفظو اتفق

 .35/ 1اٟتجة،  7
 .225/ 1، السابقا١تصدر  8
 .228/ 1ا١تصدر نفسو،  9
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بالرُّغم ٦تا ٘تتاز بو "اٟتجة" أليب علي من مادة علمية مهمة، إال أف كبَت الفضل ُب ذلك 
يعود لشيخو أيب اٟتسن؛ ذلك أف ا١تتصفح لكتاب "اٟتجة" ٬تد اسم أيب اٟتسن يًتدد فيو بشكل 

 يفتأ ملفت لبلنتباه كال يكاد يغيب، كىذا إف دؿَّ على شيء فإ٪تا يدؿُّ على توثيق أيب علي لو، إذ ال
 يذكر اٝتو كيستشهد ١تذىبو كيقويو عند كل مسألة يناقشها.  كمن ذلك ما يأٌب ٘تثيبل ال حصران:

ُب الصفحات األكىل من الكتاب ٧تد أبا علي ُب االحتجاج لقولو تعاىل: ملك  - ج
يقوؿ: "قاؿ أبو علي ]اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار رضي اهلل عنو[ قاؿ أبو اٟتسن األخفش فيما 

لك، ا١تيم مضمومة..."ركل 
ي
 .٤1تمد بن العباس عن عمو عنو: يقاؿ: مًلك بُتّْ ا١ت

كُب موضع آخر ُب االحتجاج لقولو تعاىل شواظ من نار. قاؿ أبو علي: "الشّْواظ  - ح
 .2كالشُّواظ لغتاف زعموا. قاؿ أبو اٟتسن: أىل مكة يكسركف الشواظ"

ككثرة إيراده ألقوالو توحي ُب بعض األحياف أف اإلماـ أبا علي ينقل عنو فقط كال ٬تاكزه إىل  
، حىت بلغت نقولو عن ُب معاٍل القرآف زيىاء مائة كٜتسُت موضعا؛ كىي نقوؿ ثرٌة ُب العربية 3غَته

كىذا يدؿ  .4كاألعاريب كاللغات كاإلنشاد، صرٌح بعزك جٌل ىذه النقوؿ إليو كسكت عن عزك بعضها
يدؿ على إعظاـ أيب لكتاب األخفش كإجبللو إياه، كمن لطيف ما يدؿ على ذلك: قولو البن جٍت 

 . 5: "مايل صديق إال كأشتهي أف يكوف كتاب أيب اٟتسن ُب معاٍل القرآف عنده"ىػ346ْتلب سنة 
  كىذا النقل ا١تتكرر يدؿ على ٘تٌكن أيب علي من معاٍل القرآف كحفظو لو، حىت أنو افتتح

 ]الناس: چڌ  ڎ  چ: ُب "ملك" من قولو 6كبلمو ُب اٟتجة ٔتا اختتم بو أبو اٟتسن معانيو، ناقبل كبلمو
ريا لو على قولو [، ِ ]الناس: : " من قولوْذ٘كأنو نقل كبلمو ُب " [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ : ك٣تي

كأضاؼ إليو ما  [، ِالبقرة: ] چ  ٹ   ٹچ كأجراه على قولو:  [،ّْاألعراؼ: ] چ      ى  ى  ىچ 
 .7حكاه أبو اٟتسن ُب آية البقرة من أٌف من العرب من يؤنثوف ا٢تدل

                                                 
 .35/ 1، ا١تصدر نفسو 1
 .16/ 4، ا١تصدر نفسو 2
، 41، 38، 31، 22، 20/ 2، كى 508، 498، 491، 478، 477، 474، 473، 228/ 1ظر مزيد ذلك مثبل: ان 3

 كغَتىا. 112، 67، 52، 51، 43، 21، 16، 15/ 4ك  282، 174، 145 91، 51
كغَتىا، ك بُت معاٍل القرآف، أبو اٟتسن سعيد بن  58 -557/ 3، 254، 232/ 2بُت: اٟتجة،  -على التوايل–قارف مثبل  4

، 333، 320/ 1ـ، 1990 -ىػ1411، 1القاىرة، ط–مسعدة األخفش األكسط، ت: ىدل ٤تمود قراعة، مكتبة ا٠تا٧تي 
 كغَتىا. 423 -422/ 2

 .44صأبو الفتح بن جٍت، ت: ٤تمد أٛتد الٌدايل، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق، د.ط، د.ت، بقية ا٠تاطريات،  5 
 .590/ 2معاٍل القرآف،  6
 .325/ 1، 28/ 1، معاٍل القرآف، األخفش، 131 -129/ 1اٟتجة،  7
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ففي كل ىذا كغَته ترل أبا علٌي ال يكاد يًندُّ عنو شيء من كتاب أيب اٟتسن ٦تا يتصل 
 با١تقاـ الذم ىو فيو.

 ثالثا: تبني أقوالو والدفاع عنها غالبا
ا١تسائل النحوية كالتوجيهات اللغوية، بل يتبناىا  ال يكتفي الفارسي بإيراد أقواؿ األخفش ُب

ُب كثَت من األحياف كال يعقب عليها إال ُب النادر القليل، بل ٭تملو األمر ُب الغالب األعمّْ إىل 
 الدفاع عنها كتقوية اختياراتو كاالستشهاد ٢تا. من ذلك:

كاف من ٨تو ىذا   ما اقاؿ أبو علي: "قاؿ أبو اٟتسن: األحسن ُب كبلـ العرب أف يضيفو  -7
. قاؿ: ك  ، كثوبي خزّْ كثَتة كليست باٞتيدة ُب  [ُٔسبأ: ] چچ  چچ مثل: دار آجرٍّ

 اىػ.1العربية"

 
 
 

نبلحظ أبا علي رٛتو اهلل ُب ىذا ا١توضع ١تا ساؽ اختيار أيب اٟتسن رٛتو اهلل مل يعقب 
ف ألفصح، كال ٬توز كمل يزد على كبلمو، بل اكتفى بو كتبناه؛ إذ لو عنَّ لو اعًتاض أك بيا

 .3، كاألمثلة على ذلك كثَتة2كقت اٟتاجةعن تأخَت البياف 
 ُب توجيو "البلـ" من قولو تعاىل: كأبو علي ينافح عن مذىب شيخو كيدافع عنو، قائبلن  -8

 معًتض، كاعًتض 4[ٓالفيل: ] چۀ  ہ     ہچ : "فقاؿ أبو اٟتسن: [ُقريش: ] چٱ  ڦچ 
عىلوا كذلك لتأتلف قريش، كليس ىذا  فقاؿ: إ٪تا جيعلوا كعصف مأكوؿ لبيعدىم، كمل ٬تي
االعًتاض بشيء ألنو ٬توز أف يكوف ا١تعٌت: أىلكوا لكفرىم، ك١تا أدل إىبلكهم إىل أف 

                                                 
 .294/ 3، ا١تصدر السابق 1
/ 1ىػ، 1403، 1بَتكت، ط–اٟتسن ٤تمد بن علي الطيب البصرم، ت: خليل ا١تيس، دار الكتب العلمية  نظر: ا١تعتمد، أبوا 2

بَتكت، –، ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطيب، ت: عبد اهلل دراز، دار ا١تعرفة 257
منصور بن ٤تمد السمعاٍل، ت: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل كى قواطع األدلة ُب األصوؿ، أبو ا١تظفر  344/ 3د.ط، د.ت، 

 .199/ 1ـ، 1997، 1الشافعي دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
 كغَتىا. 125/ 4، 265، 186/ 3، 282، 52/ 2 انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة، 3
(". أىلىفى ) من ألهنا كىالصٍَّيفً  الشّْتىآءً  رًٍحلىةى  ًإيبلىًفًهمٍ  :فقاؿ أبدؿ ٍب ،لتأٌلف قػيرىٍيشو  إليبلؼ ذًلكى  فػىعىلى : أمقاؿ أبو اٟتسن: " 4

 . 585/ 2معاٍل القرآف، األخفش، 
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كىم مل يلتقطوه  [ٖالقصص: ] چچ   چ  چ  چڇچ تألف قريش، جاز ذلك، كقولو: 
 .1"لذلك

 .چڱ  چكُب موضع آخر يذكر أبو علي اختبلؼ النحويُت ُب ٗتفيف ا٢تمزة ُب   -9

كىو مذىب ا٠تليل.  ،ٚغزٓضٌٔٔ: ٕتعلها إذا خففتها بُت بُت، فتقوؿ: 2فقاؿ سيبويو
 .4إىل قلب ا٢تمزة قلبا صحيحا 3كيذىب أبو اٟتسن األخفش

أه، ١تذىب إمامو، يطيل النفس ُب بيانو كالرٌد على من خطَّ  كمضى أبو علي منتصران 
: من زعم أف ا٢تمزة ا١تضمومة ال تتبع 5موضحا: "كقاؿ أبو اٟتسن ُب كتابو ُب القرآف

، كىؤالء قارًكيكف، كيتستهزًكيكف، قاؿ:  الكسرة إذا خيففت دخل عليو أف يقوؿ: ىذا قارًكه
بو علي: كجو دخوؿ ىذا عليو كلزكمو كليس ىذا من كبلـ من خفف من العرب. قاؿ أ

لو عنده أف ا٢تمزة إذا كانت مفتوحة ككاف ما قبلها مفتوحان جاز ٗتفيفها، فكذلك إذا  
كانت مكسورة كما قبلها مفتوح ..."، كراح أبو علي يفصّْل ُب ا١تسألة، يفًتض ك٬تيب 

ىذه ا١تسألة  ُب ستّْ صفحات كاملة، إىل أف قاؿ: "... كأما ما ذكره ٤تمد بن يزيد ُب
ُب كتاب ا١تًتجىم بالشرح من قولو: كاألخفش ال يقوؿ إال كما يقوؿ النحويوف: ىذا عبد 
يًًبلك، كلكن ٮتالف ُب يستهزئوف؛ فهذا اإلطبلؽ يوىم أنو ال يفصل بُت ا١تتَّصل 
كا١تنفصل، كقد فصل أبو اٟتسن... فينبغي إذا كاف كذلك أال تيرسل اٟتكاية عنو حىت 

 .6تيقيَّد..."
كلعل دفاع أيب علي ا١تستميت على آراء أيب اٟتسن ٛتل ابن جٍت على كصفو بأنو كاد 

، كمن يعود إىل نقولو عنو ُب معاٍل القرآف كالقواُب كغَت٫تا ٦تا عٌوؿ 7يعبد أبا اٟتسن
 عليها ُب تراثو يوشك أف ٬تارم ابن جٍت ُب مقالتو ىذه.

 رابعا: مخالفتو وردُّ أقوالو

                                                 
 .149 -148/ 4اٟتجة،  1
 541/ 3كتاب سيبويو، ىذا باب ا٢تمز،  2
 .49/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  3
 223/ 1اٟتجة،  4
 . 50 -49/ 1 مذىبو فيو:ظر انيقصد كتابو معاٍل القرآف.  5
 228 -223/ 1اٟتجة،  6
 .45: بقية ا٠تاطريات، صانظر 7
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تقصي ٥تالفات أيب علٌي لشيخو أيب اٟتسن فإننا ال نقف إال على أمثلة قليلة إذا أردنا أف نس
منحسرة، كمع ذلك فإف أبا علٌي يفرض شخصيَّتو كيعربّْ عن آرائو اليت انتهى إليها اجتهاده، غَت أف 

نَّ لو أف الذم ٯتيّْزه ىو أسلوبو ا١تتأدّْب كمسلكو ا١تتواضع اللذاف غلبا على مناقشتو ك٥تالفتو لو، فإذا ع
 يردَّ شيئا من كبلـ أيب اٟتسن ردَّه على استحياء دكف أف يسمّْيو، من ذلك قولو: 

يعٍت ٖتريك الواك بالضٌم ُب ٨تو –"كليس قوؿ من قاؿ: إف ىذه الواك إ٪تا حركت بالضم 
، رأةاماللتقاء الساكنُت فيو كحركة اإلعراب ٔتستقيم. أال ترل أف الياء ُب اخشًي القـو يا  -اشًتكيا

 .1فاعلة ُب ا١تعٌت، كاتفقوا على ٖتريكها ُب الكسر!"
 

عليو قولو: "كحركت الواك بالضم؛ ألنك لو قلت  يشبو أف يكوف أبو علٌي يعٍت األخفش كيردُّ 
"اشًتا الضبللة"، فألقيت الواك، مل تعرؼ أنو ٚتع. كإ٪تا حركتها بالضم؛ ألف اٟترؼ الذم ذىب من 

، فصار يقـو مقامو"  .2الكلمة مضمـو
 .3اهبل كرٔتا آثر قولو ُب مسألة على قوؿ سيبويو كقوَّ 

نكر، كشخصيتو قوية غَت خفية؛ تظهر ُب كيفية كمع ىذا فإف اقتدار أيب علي كاضح ال يي 
التعامل مع ىذه النُّقوؿ الكثَتة كٖتليلها كاالحتجاج ٢تا كاالعتداد ّٔا أك ردّْىا، حسب ما يقتضيو 

 ا١تقاـ.
 الفرع الثاني: أسباب تأثر الفارسي باألخفش

 بعض أسباب تأثر أيب علي االستثنائي باألخفش ُب اآلٌب: ٯتكن التماسي 
 العقيدةأوال: 

؛ كيدؿ على 4جاء ُب عقيدة أيب اٟتسن أنو معتزيل، يتعاطى الكبلـ كاٞتدؿ كيقوؿ بالعدؿ
م ٭تىٍكيمحيث قاؿ: " [،ِٕٓالبقرة: ] چڦ  پ  پ  پ  پٹ   چ  ذلك تفسَته لقولو تعاىل:  ،كذاؾ بأهنَّ

 كمل ،الًكٍتبىةً  من فيبلفي  أىٍخرىجىًٍت : كتقوؿ. قط فيو تكن كمل ،األمر ذا من اهلل  مأىٍخرىجك قىدٍ : تقوؿ كما
. كمعلـو أف ا١تعتزلة يقولوف بأف أفعاؿ العبد 5"فيها كال أىلها من ٬تعىٍلٍت ملىٍ : أم. قط فيها تكن

                                                 
 .232/ 1، ا١تصدر السابق 1
 .51 -50/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  2
 28، 24، 111 -110 /1كغَتىا. كانظر: معاٍل القرآف، األخفش، على التوايل:   143، 134، 109/ 1أنظر اٟتجة،  3

 كغَتىا.
 .590/ 1كبغية الوعاة، ، 39/ 2إنباه الركاة،  4
 .196/ 1معاٍل القرآف،  5
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، كىذا ما يصرح بو ىذا النص، زد على ذلك أف مصطلح 1منسوبة إليو ال يصح إسنادىا إىل اهلل
ُب الكتاب ما  . كأبو علي إف مل ٧تـز باعتزاليتو فإفَّ 2أنفسهمالعدؿ كالتوحيد ٦تا يطلقو ا١تعتزلة على 

عند  3شاع فيو من كصف اهلل تعاىل بػ "القدَل"، كالقدـ أخٌص كصف ذاتوأيشَت إىل ذلك؛ إذ 
 ا١تعتزلة.

 
 

 ثانيا: تفردىما بكتاب سيبويو
و، كقد عيلّْق رفونو إال من ركايتعمن أقرأ الكتاب، كالناس ال ي ؿي أكَّ  -كما سبق–فأبو اٟتسن 

على حدّْ كصف - م عليو. كأبو علٌي ُب مدارسة الكتابقرئ الكتاب كيتكلَّ شعار كىو يي أعنو أشياء ك 
أطراؼ من الكبلـ ُب مسائل أجاد فيها، كمل و أشدُّ تفرُّدا بالكتاب كانكبابان عليو، كل -أيب حيَّاف

 تعليقة. ، كلو عليو4يٍأتًل، كلكنو قعىد على الكتاب على النظم ا١تعركؼ

 ثالثا: بعد النظر واإلمعاف في القياس
ٯتتاز اإلماماف ببعد النظر ُب ا١تسائل كتقدٯتهما للقياس؛ األمر الذم جعلهما أحيانا، يفتياف 

عنو ُب  5الزيادم ؽُب ا١تسألة الواحدة بقولُت ٥تتلفُت أك أكثر. فقد حكى أبو علي عن أيب إسحا
ـ صفة؟ فقاؿ: ما أبايل أيهما أأبدؿه ىو  -أم أبا اٟتسن–قو٢تم: زيد ذىب عمرك أخوه، كقد سألو 

قلت... كقاؿ ُب ىذه ا١تسألة ُب بعض كتبو: "إف جعلتى قولىك أخوه بدال مل ٬تز، كإف جعلتو صفة 
 .6جاز"

آخذا بو، غَت ٤تتًشم منو، كأكثري كبلمو  7كذكر ابن جٍت أنا أبا اٟتسن كاف رٌكابان ٢تذا الثَّبج
 .1و، كركل ابن جٍت عن أيب علٌي: مذاىب أيب اٟتسن كثَتةُب عاٌمة كتبو علي

                                                 
 .45/ 1ا١تلل كالنحل،  1
 .43/ 1ا١تصدر السابق،  2
 .44/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .1/96اإلمتاع كا١تؤانسة،  4

، من أحفاد زياد بن أبيو، أديب، راكية، كاف ييشبو باألصمعي ُب معرفتو للشعر الزيادمىو: إبراىيم بن سفياف أبو إسحاؽ  5
كمعانيو. لو شعر، كلو من الكتب "النقط كالشكل"، "األمثاؿ"، "تنميق األخبار"، "شرح نكت كتاب سيبويو"، "أٝتاء السحاب 

 .08، بغية الوعاة، ص40/ 1ىػ. األعبلـ، 249كالرياح كاألمطار" كغَتىا. توُب سنة: 
 .109/ 1اٟتجة،  6
. لساف كثبوج، أثباج :كاٞتمع .ككسطو كأعبله ،معظمو ؛ أمشيء كلّْ ثبجي   الثبج: ٔتعٌت عيبابىو ككسطو. جاء ُب ا١تعاجم: يقاؿ: 7

 . 35/ 1، ٥تتار الصحاح، اٞتوىرم، 222 -219/ 2العرب، 
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كأبو علٌي قرين أيب اٟتسن ُب ىذا الثبج، كىو يعرؼ ىذا من نفسو؛ فقد ركل عنو ابن جٍت  

أنو كاف يقوؿ ُب )ىيهات(: "أنا أفيت مرة بكوهنا اٝتان ٝتيّْي بو الفعل؛ كصو كمٍو، كأيفيت مرة أخرل 
 .2٭تضرٍل ُب اٟتاؿ" بكوهنا ظرفان، على قٍدر ما

ك٨تو ذلك من ًخبلج ا٠تاطر كتعادم ا١تناظر كثَت، حىت قاؿ أبو علي عن نفسو: "أنا 
 .3أعجب من ىذا ا٠تاطر ُب حضوره تارة كمغيبو أخرل"

 رابعا: الغموض
معلـو من أفَّ مسائل النحو ُب أغلبها عبارة عن قواعد كقوانُت ال ٖتتاج إىل إغماض أك ٨توه، 
إالَّ أنَّو بالرُّغم من ذلك فإفَّ غموضان كبَتان يكتنف الدرس النحوم عند أيب علٌي، كلعلَّ السّْرَّ ُب ذلك 

علم الناس بالنحو، فلم ال "قلت أليب اٟتسن: أنت أيتَّضح ُب ٤تاكرة اٞتاحظ أبا اٟتسن، قائبلن: 
ٕتعل كتبك مفهومة كلَّها، كما بالنا نفهم بعضها، كال نفهم أكثرىىا، كما بالك تيقدّْـ بعض العويص 
؟ قاؿ: أنا رجل مل أضىٍع كتيب ىذه هلل، كليست ىي من كتب الدين، كلو  كتؤخر بعض ا١تفهـو

فيها، كإ٪تا كانت غاييت ا١تنالةى، فأنا أضعي  عتيها ىذا الوضع الذم تدعوٍل إليو، قلٍَّت حاجتيهم إيلَّ ضك 
 .4بعضها ىذا الوضع ا١تفهوـى لتدعوىىم حبلكةي ما فهموا إىل التماس فهم ما مل يفهموا"

كأما أبو علي فقد تواترت األخبار اليت تصف أسلوبو باإلغماض كالقبلقة، منها ما ركاه 
خ من النحويُت، فمنهم من ال نفهم من  األنبارم عن بعض أىل األدب: "كنا ٨تضر عند ثبلثة مشاي

كبلمو شيئا، كمنهم من نفهم بعضى كبلمو كمنهم من نفهم ٚتيع كبلمو. فأما من ال نفهم شيئا فأبو 
اٟتسن الرُّمَّاٍل، كأما من نفهم بعض كبلمو دكف البعض فأبو علي الفارسٌي كأما من نفهم ٚتيع  

 .5كبلمو فأبو سعيد السَتاُب"
 

                                                                                                                                               

نظر: صحيح امتفق عليو  (يركبوف ثبج ىذا البحر) ، كفيو :أـ حراـ معأنس بن مالك أنو ٝتع حديث النيب  حديثكُب 
 . كسطو كمعظمو: أم  .1027/ 3، 2636، رقم: الدعاء باٞتهاد كالشهادة للرجاؿ كالنساءباب البخارم، كتاب اٞتهاد كالسَت، 

 -1/205، د.ط، د.ت، ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، ا١تكتبة العلمية، دار الكتب ا١تصرية 1
206. 

 .206/ 1،  ا١تصدر السابق 2
 .207/ 1، ا١تصدر نفسو 3
 .92 -91/ 1 ـ،1965القاىرة، د.ط، –اٞتاحظ، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة البايب اٟتليب   اٟتيواف، 4
 .277 -276نزىة األلباء، ص 5
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فأخذ يتطلَّب لو  1أبا علٌي عن بيت عدمٌ  ُب بعض توجيهاتو: "سألنا يومان كقاؿ ابن جٍت 
 .2كجها كيتعسَّف فيو ... فأطاؿ الطريق كأٍعور ا١تذىب"

: "كقد ألغز أبو علٌي ُب كبلمو ىذا ... فاعرؼ ما ذكرتيو ُب ىذا الفصل؛ 3كقاؿ ابن الشٍَّجرمٌ 
 .4فإنَّو ُب كبلـ أيب علٌي أغمض منو ُب كبلـ سيبويو"

 
 المطلب الثاني: مظاىر تأثر الفـارسي بابن مجاىد وابن السراج والفراء

 الفرع األوؿ: تأثر الفارسي باإلماـ ابن مجاىد
بُت ٚتلة األئمة، الذين برَّزكا اإلماـ أبا علي كصقلوا  ٦تيزان  يشكّْل اإلماـ أبو بكر بن ٣تاىد ركنان 

 شخصيتو ُب الساحة العلمية؛ يظهر ذلك ُب اآلٌب:

 أوال: مورده وروايتو عنو

"السبعة ُب القراءات"  ومعلـو أف أبا علي الـز ابن ٣تاىد كأخذ عنو القراءات، كأكحى إليو كتاب
إىل تأليف "اٟتجة ُب القراءات السبع" لشرح سبعة ابن ٣تاىد كتوجيو حركؼ ا٠تبلؼ فيها 

                                                 
كىو  ،الشعراء جاىلي من فحوؿيكٌت أبا عمرك.  ،العبادم التميمي النصراٍلبن زيد بن أيوب ابن ا٠تمار  ،عدم بن زيدىو:  1

، لو أربع قصائد غرر ركائع مربَّزات، كلو كعلقمة بن عبدة ،كعبيد بن األبرص ،كطرفة بن العبد ،ىو :أحد الفحوؿ األربعة الذين ىم
، طبقات فحوؿ الشعراء، ٤تمد بن سبلـ اٞتمحي، ت: ٤تمود ٤تمد 111 -110/ 5بعدىن شعر حسن. سَت أعبلـ النببلء، 

 .140 -137/ 1جدة، د.ط، د.ت، –شاكر، دار ا١تدٍل 
ـ، 1997 -ىػ1418، 4القاىرة، ط–لقادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي خزانة األدب، عبد ا 2
 .236، 34/ 1كاحملتسب،  510/ 8
من أىل  بن علي بن ٤تمد بن ٛتزة اٟتسٍت ا١تعركؼ بابن الشجرم البغدادم أبو السعادات ىبة اهلل ابن الشجرم الشريفىو:  3

للغة كأشعار العرب كأيامها كأحوا٢تا صنف عدة تصانيف فمن ذلك كتاب األمايل كىو أكرب تواليفو كاف إماما ُب النحو كا  الكرخ.
ما اتفق لفظو  ، منها:ضاىى بو ٛتاسة أيب ٘تاـ الطائي، كلو ُب النحو عدة تصانيف ،كٚتع أيضا كتابا ٝتاه اٟتماسة ،كأكثرىا إفادة

ىػ. نزىة األلباء، 542ىػ، كتوُب سنة: 450، كغَتىا. كلد سنة: ا١تلوكيكشرح التصريف  ،كشرح اللمع البن جٍت ،كاختلف معناه
 .50 -45/ 6، كفيات األعياف، 348ص

، 1القاىرة، ط–أمايل ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن ٤تمد اٟتسٍت العلوم، ت: ٤تمود ٤تمد الطناحي، مكتبة ا٠تا٧تي  4
 .59 -57/ 2ـ، 1992 -ىػ1413
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اية أيب علي ُب حجتو كتعليلها، كإف مل يكن عليو من الفضل إال ىذا لكفاه، زد على ذلك عن
 .1بالركاية عن شيخو؛ إذ ال يفتأ يقوؿ: "حدثنا ابن ٣تاىد..."

 
 

 ثانيا: اتباع منهجو
أف مصنَّفي اإلمامُت يتقاطعاف ُب كثَت من نقاط التوافق، خصوصا ما يتعلق  -2قٍببلن –ذكرت 

من  -كلٌيان –و با١تنهج العاـ، كيكاد ينحصر الفرؽ بينهما ُب كوف كتاب ابن ٣تاىد يوشك أف ٮتل
توجيو القراءات كتعليلها إال ما ذكره ُب سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، 

ككرىت  -يعٍت الفاٖتة–كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: استطلت ذكر العلل بعد ىذه السورة 
علي اطلع على الكتاب؛ . غَت أف الذم ٧تـز بو ىو أف أبا 3أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن ذلك"

 إذ ىو موضوع الدراسة، فاستوعبو كٕتاكزه بعمق الطرح ككثَت الدراسة كالتحليل كا١تناقشة.
 الفرع الثاني: تأثر الفارسي باإلماـ السَّرَّاج

بالسراج، أحد أئمة األدب كالعربية الشارحُت لكتاب  بكر ٤تمد بن السرّْم ا١تلقب يعترب أبو
 من ا١تتأثرين بشخصيتو. كمن مظاىر ذلك التأثر ما يأٌب:سيويو، كأبو علي كاحد 

 أوال: الرواية عنو

تفيد كتب الًتاجم أف أبا علي أخذ عن ابن السراج كركل عنو، بل يذكر ىو نفسو ُب "اٟتجة" 
أنو سبقو إىل ىذا العمل إال أنو مل يكملو، فلم يكن عمل أيب علي بعد ىذا غَتى كحي استوحاه 

و شيخو قبلو، كال ٮتفى يكلو عليو من الفضل ما مكنو أف ٭تقق ما طمح إلمن شيخو أيب بكر، 
أثر اٞتلوس بُت يدم الشيخ كالسماع منو كالركاية عنو من تأثَت كاضح ُب نفس الراكم كا١تتلقي، 

 .4كدليل ذلك أنا أبا علي قاؿ ُب "حجتو": "كأنا أسند إليو ما فسر من ذلك ُب كتايب ىذا"

 اإلفادة منهاثانيا: نقل أقوالو و 

                                                 
 كغَتىا. 46، 37/ 2، 205/ 1سبيل ا١تثاؿ:  نظر علىاا١تصدر نفسو.  1
 ا١تقارنة بُت حجة أيب علي كسبعة ابن ٣تاىد. انظر 2
 .112السبعة البن ٣تاىد، ص 3
 .31مقدمة اٟتجة، ص 4



277 

 

بإسناد اجتهادات أيب بكر كأقوالو إليو من بداية  -مةكما ذكر ُب ا١تقدّْ –اعتٌت أبو علي رٛتو اهلل 
ُب توجيهاتو كاختياراتو  ، كأفاد منها كثَتان 1سورة الفاٖتة إىل هناية اآلية الثانية من سورة البقرة

 النحوية؛ من ذلك:
  [:ٕالفاٖتة: ] چڦ  ڦ  ڦ   چ قولو ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل: 

: إهنم قالوا ينخفض على ضربُت: على البدؿ من الذين، كيستقيم "قاؿ أبو بكر ُب اٟتجة ُب اٞترّْ 
أف يكوف صفة للنكرة... قاؿ: ك٬توز عندم النصب أيضا على أعٍت ... قاؿ: كاالختيار الذم ال 

"... قاؿ أبو بكر: كالذم بيانو: خفاء بو الكسر". يستأنف أبو علي ُب نقل كبلـ شيخو ٚتيعا ك 
ُب ىذا ا١توضع مع ما أضيفت إليو معرفة، كىذا شيء فيو نظر كلبس. فليفهم  چڦ  چ عندم أفَّ 

لو، إىل قولو: "كمن جعل غَت بدال فقد استغٌت عن ىذا  بلن عٍت ما أقوؿ: ..." فساؽ كبلما مفصَّ 
 .2كاية عن أيب بكر"النكرة قد تبدؿ من ا١تعرفة. انتهت اٟت االحتجاج؛ ألفَّ 

 ثالثا: التماسو ودفاعو عنو

بس عن قوؿ أيب ا١تشيخة أف يرفع اللَّ  ٯتتاز أبو علي رٛتو اهلل ْتسن العرض كالتأكيل، كيدفعو حقُّ 
 جبكر السرم ك٬تلي اٟتقيقة؛ إذ ٧تده ُب أكثر من موضع يفعل ىذا. فحينما تعرض لبلحتجا 

ُب –، قاؿ: "قاؿ أبو بكر [ِالبقرة: ] چٹ   ٹ  پپچ لقراءة أيب عمرك بن العبلء لقولو تعاىل: 
: ىذا ٤تاؿ، ال ٯتكن اإلدغاـ مع شيء -ركاية من ركل عن أيب عمرك كغَته أنو كاف يشم كيدغم

من ىذا، كذلك أنو ال فصل بُت اٟترفُت إذا أدغما ْتاؿ من األحواؿ، ال بقطع كال حركة كال 
الواحد للزـك اللساف ١توضع كاحد... انتهت اٟتكاية ضرب من الضركب، كإ٪تا يصَتاف كاٟترؼ 

مرَّة  ات كاملة من العرض كا١تناقشة يعود أبو علي إىل شيخوح. كبعد عشر صف3عن أيب بكر"
 لو:  ران لقولو كمربّْ  ملتمسان  أخرل

ت "كلعلَّ أبا بكر ظن أف القراء ليس يعنوف باإلمشاـ ما يىعٍت بو النحويوف ُب أنو هتيئة العضو للصو 
كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللفظ. كالذم أحسب أنو من أجلو ظنَّ ذلك حكايتو عن أيب حاًب أنو 

                                                 
 [.02]البقرة:  ْذٖ نهًزقٍٛكىي قولو تعاىل:  1
 .107 -106/ 1اٟتجة،  2
 .127 -126/ 1ا١تصدر نفسو،  3
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أراد أبو عمرك كنافع اإلخفاء، فلذلك أمشا الضم كالكسر، كاإلمشاـ يكوف عند النحويُت ُب 
 .1الضم، فأما الكسر فبل إمشاـ فيو..."

 رابعا: مخالفتو وانتقاده

كالدفاع عن مذىب شيخو الرُّكوفى لكلّْ ما يقولو، ك٣تاراتو فيما ٮتتار،  أيب علي ال يعٍت التماسي 
كذكباف شخصيتو ككقوعو رىينةى من ينقل عنهم، بل على العكس فإف أبا علي يتسم بشخصية 
علمية قوية، كىو أربأي بنفسو أف يفعل ذلك أك أف يهتك سًت األمانة العلمية؛ لذلك ٧تده ُب 

قاؿ: "قاؿ أبو بكر ٤تمد بن  [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ  ىل:معرض اٟتديث عن قولو تعا
هِِك ٕٚو انذٍٚچ السرم: االختيار عندم:  ٍلك ٬تمعهما معٌت چ ي 

ي
، كاٟتجة ُب ذلك: أف ا١تًٍلك كا١ت

كاحد، كيرجعاف إىل أصل؛ كىو الربط كالشدُّ..."، كبعد ثبلث صفحات من الدراسة كاالستشهاد 
حكاه أبو بكر عن بعض من اختار القراءة ٔتىًلك، من أف اهلل سبحانو قد قٌرر أبو علي أف "ما 

فبل فائدة ُب تكرير ذكر ما قد مضى؛  چة انؼبنًٍٛرچ :كصف نفسو بأنو مالك كل شيء بقولو
 .2اء على ىذه الصورة..."ي؛ ألف ُب التنزيل أش  چڤچعلى  چ يهِكچفإنو ال يرجَّح قراءة 

 الفرَّاء الفرع الثالث: تأثره باإلماـ
اللغة كاألدب كأبرعهم فيهما، كما ٯتثل مدرسة الكوفة ُب  أحد أئمة 3يعدُّ أبو زكريا الفرَّاء

من أىم الشخصيات اليت أفاد منها أبو علي الفارسي على غرار إفادتو من ا٠تليل بن أٛتد  كاحدان 
كبشواىدىم كنافح على ، ككل ىؤالء كثر ذكرىم ُب "اٟتجة" كاستدؿ بأقوا٢تم 5كثعلب 4كسيبويو

آرائهم كمذاىبهم. غَت أف األمر ا١تلفت لبلنتباه موقف أيب علي مع الفراء ُب "اٟتجة" ككيفية تعاطي 
 أقوالو كتعاملو معها. كال أىدؿَّ على كلّْ ذلك من اآلٌب:

 أوال: العناية بإيراد أقوالو

؛ فلم يظفر منو ْتظ الصحبة معلـو أف أبا علي رٛتو اهلل مل يلتق أبا زكريا الفراء رٛتو اهلل
كالركاية، كلكن ىذا مل ٯتنعو من االطبلع على تراثو كاإلفادة منو؛ فقد ركل عنو كتاب "معاٍل القرآف" 

                                                 
 .146/ 1ا١تصدر نفسو،  1
 .37/ 1اٟتجة،  2
 .11سبقت ترٚتتو، ص 3
 .11تقدمت ترٚتتو، ص 4
 .26سبقت ترٚتتو، ص 5
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 ، كمن أمثلة ذلك:1عن طريق أيب بكر بن ٣تاىد
الياء - [ِِإبراىيم: ] چٓ  ے  ےۓ  چ   قوؿ أيب علي ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل:

، ك٭تِت 2ُب كتابو التصريف: ىو قراءة األعمش الفراء: "قاؿ أبو علي: قاؿ -الثانية ٤تركة إىل الكسر
 . 3بن كثاب

أنو لغة ُب بٍت  5أنو صواب، قاؿ: ككاف ثقة بصَتان، كزعم قيطرب 4قاؿ: كزعم القاسم بن معن
 بٍت يربوع، يزيدكف على ياء اإلضافة ياء، كأنشد:

 ١تًضيّْ ماض إذا ما ىمَّ با
 قاؿ ٢تا ىل لًك يا تاُبّْ 

 .6ذلك أيضان" الفراءكقد أنشد 
؛ ٦تا يدؿ على 7فالشاىد ىنا أنو استدؿَّ بقولو، بل زاد على ذلك أنو ذكر كتابو التصريف

                                                 
 .36مقدمة ٖتقيق احملتسب البن جٍت، علي النجدم ناصف كغَته، ص  1
رأل أنسا رضي  ، سليماف بن مهراف األعمش اإلماـ العلم أبو ٤تمد األسدم الكاىلي موالىم الكوُب أصلو من أعماؿ الرمىو:  2

قرأ القرآف  .جبَت كخلق=كسعيد بن   ،كإبراىيم النخعي ،كزيد بن كىب ،كأيب كائل ،بن أيب أكَب اهلل اهلل عنو يصلي كركل عن عبد
قرأ عليو ٛتزة الزيات كغَته ككاف  .كعرض القرآف على أيب العالية الرياحي ك٣تاىد كعاصم بن ّٔدلةكغَته،  على ٭تِت  بن كثاب

ىػ. 148. توُب سنة كأحفظهم للحديث كأعلمهم بالفرائض ،كاف األعمش أقرأىم لكتاب اهلل  :قاؿ ابن عيينة  ىػ.61ة مولده سن
 .94/ 1كمعرفة القراء الكبار،  1/286غاية النهاية، 

لو خرب =قراء. ىو: ٭تِت بن كثاب األسدم بالوالء الكوُب، إماـ أىل الكوفة ُب القرآف، تابعي ثقة، قليل اٟتديث، من أكابر ال 3
طريف من اٟتجاج: كاف ٭تِت يـؤ قومو ُب الصبلة، كأمر اٟتجاج أف ال يـؤ بالكوفة إال عريب. فقيل لو: اعتزؿ، فبلغ اٟتجاج، فقاؿ: 

ليس عن مثل ىذا هنيت، فصلى ّٔم يوما، ٍب قالوا: اطلبوا إماما غَتم إٍل أردت أف ال تستذلوٍل فإذا صار األمر إيل فبل أؤمكم. 
 .1/252كالنجـو الزاىرة،  331/ 2ىػ. غاية النهاية، 103: سنةمات 

بالعربية  عاملىو: القاسم بن معن بن عبد الرٛتن ا١تسعودم ا٢تذيل الكوُب، أبو عبد اهلل، قاضي الكوفة، من حفاظ اٟتديث.  4
كاألخبار كاألنساب كاألدب، كمن أركل الناس للحديث كالشعر، يقاؿ لو: شعيب زمانو، ككاف سخيا، كىو من أحفاد الصحايب عبد 

 -3/30ىػ. إنباه الركاة، 175. توُب سنة: لغة"، ك "غريب ا١تصنف" كغَت٫تااهلل بن مسعود كإليو نسبتو. لو كتاب "النوادر ُب ال
اٞتواىر ا١تضيئة ُب طبقات اٟتنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء ٤تمد بن أيب الوفاء القرشي، مَت ٤تمد   ك 381ص ، بغية الوعاة،31

 .412/ 1كراتشي، د.ط، د.ت، –كتب خانو 
 .73، صتقدمت ترٚتتو 5
 .16/ 3اٟتجة،  6
الفراء، كىذا يدؿ على أحد أمرين: على عنواف ىذا الكتاب كنسبتو أليب زكريا  -ُب حدكد اطبلعي ُب كتب الًتاجم–مل أقف  7

أك٢تما أف كتب الًتاجم مل تذكر ىذا الكتاب، كمعلـو أهنا مل ٖتصر ٚتيع ا١تصنفات كعزكىا إىل أصحأّا، كما رأينا مع مصنفات  
يف ىذا  كثَتة أليب علي مل تذكرىا كتب الًتاجم، كلعل كتاب التصريف للفراء كاحد من تلك. كإما أف أبا علي يعٍت بكتاب التصر 

 .99/ 1كتاب اٞتمع كالتثنية، أك كتاب ا١تذكر كا١تؤنث أك كليهما معا؛ كقد ذكر٫تا للفراء صاحبي الفهرست كغَتيه. الفهرست: 
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 اطبلع أيب علي عليو كنقلو عنو.
 ثانيا: مخالفة مذىبو ومناقشتو

 -كلّْ موضع يوردىا فيو-ككاف أشدَّ عناية ُب عيٍت أبو علي بإيراد أقواؿ أيب زكريا الفراء كآرائو، 
دـ االستقامة، حىت لكأنو ييظىنُّ أنو إ٪تا يأٌب بقولو كصفها بعٔتناقشتها كالرَّدّْ عليها، بل كبإبطا٢تا ك 

 .1ليخالفو فيو
يذكر فيها مذىبو فيعمىد إىل  -عدا ا١توضع اآلنف ذكره– 2كلقد الحظنا ذلك ُب ٜتسة مواضع

 كتفي بسٍوؽ ٪توذج كاحد يثبت ذلك، كىو:نقضو ك٥تالفتو، أ
 چ     ى  ى  ى  ىچ  قوؿ أيب علي: "كأما ما حكاه أٛتد بن ٭تِت عن الفرَّاء ُب أف قولو:

إ٪تا حرٌكها باٟتركة اليت كانت ٕتب لبلـ الفعل من الضمة، فإنو ذىب ُب ذلك إىل أف  [ُٔالبقرة: ]
كأصحابو. كىذا الذم ذىب إليو  3اٟتركة فيها ليست اللتقاء الساكنُت، كما يذىب إليو سيبويو

الفرَّاء ال يستقيم من غَت جهة: منها أف اشًتل كاصطفى كما أشبو ذلك إ٪تا انقلبت البلـ فيو ألفا 
، كراح يعٌدد أكجو فساد 4لتقدير اٟتركة فيها... كٯتتنع ذلك من كجو آخر... ككجو آخر... "

مذىبو إىل أف قاؿ: "فإذا كاف األمر ُب ذلك على ما كصفنا كمل ٧تد ُب ىذه األصوؿ شيئا على 
 .5ما ادَّعاه ثبت فساد ما ذىب إليو؛ لدفع األصوؿ لو كتعرّْيو من داللة تدؿُّ عليو"

 
 
 
 
 

                                                 
إالَّ أنَّو ال =كيبدك أفَّ سبب ذلك عائد إىل اختبلفهما ا١تذىيب؛ فالفراء من أعبلـ الكوفة كأبو علي بالرغم من انفراداتو كاجتهاداتو   1

 ُب العمـو عن طوؽ مذىب أىل البصرة. ٮترج
 445، 364 -363، 1/232نظر اٟتجة: اذكر أبو علي أبا زكريا الفراء ُب ستة مواضع من كتابو؛ كلها ينقده فيها كٮتالفو،  2

  .16/ 3. عدا موضع كاحد فقط، فإنو أشار فيو إىل قوؿ لو من كتابو التصريف: 65/ 2كى 
رؾ فيو اٟترؼ الذم يليو احملذكؼ ألنو ال يلتقي ساكناف، ، ىذا باب كتاب سيبويونظر:  ا 3  .263/ 2٭تي
 .232/ 1اٟتجة، 4
 .233/ 1ا١تصدر نفسو،  5



281 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب األول: مظاىر تأثير الفـارسي في ابن جني
صر، فكم أخذ  إف أثر أيب علي رٛتو اهلل فيمن بعده ال يينكر كإفادات غَته منو ال تكاد ٖتي
اآلخر عن األكؿ. أٌما ٓتصوص كتابو "اٟتجة"؛ فإف أثره يبدك جلٌيان ُب ٪تاذج كثَتة ك٥تتلفة أيضا، 

الذم كاف من ٚتلة من تأثركا باإلماـ أيب علي كأفادكا منو كثَتا كمن  ىػ(392)منهم اإلماـ ابن جٍت 
 كتبو خصوصا كتابو "اٟتجة"، كيظهر ذلك فيما يأٌب:

 الفرع األوؿ: اإلفادة منو
 كمن مظاىر ىذه اإلفادة ما يأٌب:

 أوال: حسن الصحبة والرواية
شٌكلت الركاية أحد أىٌم ركافد كإفادات اإلماـ ابن جٌٍت عن شيخو أيب علي؛ ذلك أف جذكر 

لة صرفية أعبلقة علمية، سببها مس -كما ذكر أبو الربكات األنبارم–العبلقة بُت الشيخ كالتلميذ 
(؛ فقد: "أخذ عن أيب علي الفارسي، كصحبو أربعُت سنة. ككاف سبب صحبتو ىي )قلب الواك ألفان 
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إياه، أف أبا علي الفارسي كاف قد سافر إىل ا١توصل، فدخل إىل اٞتامع فوجد أبا الفتح عثماف بن 
مو ُب قلب الواك ألفا، قاـ كقاؿ، جٍت ييقرئ النحو كىو شاب، ككاف بُت يديو متعلّْم كىو يكلّْ 

"، ٍب  قاـ أبو علي كمل فاعًتض عليو أبو علي فوجده مقصّْران، فقاؿ لو أبو علي: "زبَّبت قبل أف ٖتصـر
يعرفو ابن جٍت، كسأؿ عنو فقيل لو: ىو أبو علي الفارسي النحوم، فأخذ ُب طلبو، فوجده ينزؿ إىل 

يقصد بغداد، فنزؿ معو ُب اٟتاؿ، كلزمو كصاحبو من حينئذ إىل أف مات أبو علي كخلفو  1السمَتية
لتصريف؛ ألف السبب ُب ابن جٍت، كدرس النحو ببغداد كأخذ عنو، ككاف تبحر ابن جٍت ُب علم ا

ر كالتدقيق بو عن كطنو، كمفارقة أىلو مسألة تصريفية، فحملو ذلك على التبحُّ صحبتو أبو علي، كتغرُّ 
 .2فيو"

كاضح ٦تا سبق أف سبب نبوغ ابن جٍت ك٘تهُّره كبلوغو من أمره ما بلغ إ٪تا كاف بسبب شيخو 
ُب عنايتو ّٔا كإكثاره من  ألفا كاف سببان خطأه أماـ أستاذه ُب مسألة قلب الواك  ككأفَّ  ،أيب علي

 .القوؿ فيها
ُب  3ُب ببلط سيف الدكلة اٟتمداٍل ة سنُت، فأقاما معان كلقد طالت العبلقة بُت اإلمامُت عدَّ 

ُب شَتاز زمنا آخر ، كىذه الصحبة الطويلة تدؿ على  4، كُب ببلط عضد الدكلة البويهيحلب زمنان 
ؤكنو العلمية فضبل عن الشؤكف األخرل، حىت قيل: "إف ابن جٍت  أف كبل منهما ٤تتاج لآلخر ُب ش

كاف ُب حاجة إىل العيش اللُت الذم كاف أبو علي يتمتع بو ُب رحاب ا١تلوؾ كاألمراء، كُب حاجة 
إىل علم شيخو الغزير كعلوّْ قدره، كأبو علي ُب حاجة إىل خدمة تلميذه لتذليل متاعب اٟتياة كتوفَت 

رس كالبحث، كإىل االستئناس برأم ابن جٍت فيما يعرض لو من عويص ا١تسائل؛ كقتو الثمُت ُب الد
 .5فقد كاف ابن جٍت عنده كمخبار ٯتتحن بو ٕتاربو"
ُب آخر النهار، "فحُت رآٍل  ان لياعلى أيب علي خ من ذلك ما ذكره ابن جٍت أنو دخل يومان 

قاؿ يل: أين أنت؟ أنا أطلبك. قلت: كما ذاؾ؟ قاؿ: ما تقوؿ فيما جاء عنهم من حىٍوريت؟ فخضنا 

                                                 
 .228/ 7: تاريخ بغداد، انظرموضع بأرض ببغداد.  1
 .288نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، ص 2
 .09سبقت ترٚتتو، ص 3
 .06سبقت ترٚتتو، ص 4
اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: مصطفى السقا، إبراىيم مصطفى كغَت٫تا، مطبعة البايب ٤تققي سر صناعة مقدمة  5

 .33/ 1ـ، 1954 -ىػ1374، 1اٟتليب مصر، ط
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، فبل ينكر أف ٬تيء 1بٍت نزارامعان فيو، فلم ٨تل بطائل منو، فقاؿ: ىو من لغة اليمن ك٥تالف للغة 
 .٥2تالفا ألمثلتهم"

عكر صفاء بينهما طيلة ىذه السنوات، كاعتزاز كل منهما ل سوء تفاىم أك على أنو مل يسجَّ 
باآلخر كإجبلؿ بعضهما حفلت بو الكتب؛ فقد كانا متحابُت كما يظهر جليا ُب كتب ابن جٍت 
نفسو، الذم كاف يثٍت على شيخو ُب موضوعات كثَتة من كتبو، فنراه يصفو بالعلم كالنباىة عند 

ية، بقولو: "ألف أبا علي مع جبللة قدره ُب العلم، كنباىة ٤تلو، ارتضائو قصيدة أيب الطيب ا١تتنيب ا١تيم
 .3كاقتدائو بسنة أىل الفضل مل يكن ليطلق ىذا القوؿ عليو إال كىو مستحق لو عنده"

قراءة على أيب علي، جاء ُب ا١تنصف: "قاؿ أبو  4ىذا، كلقد أخذ أبو الفتح تصريف ا١تازٍل
علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار الفارسي النحوم قراءة  الفتح عثماف بن جٍت: أخربٍل الشيخ أبو

مٍت عليو ْتلب، عن أيب بكر بن ٤تمد بن السرٌم السرٌاج، عن أيب العباس ٤تمد بن يزيد ا١تربَّد، عن 
 .5أيب عثماف بكر بن ٤تمد بن بقيَّة ا١تازٌٍل، رٛتهم اهلل أٚتعُت"

، 7أليب زيد 6اب ا٢تمز ككتاب النوادر كبل٫تاكما قرأ عليو كتبا كثَتة، ٨تو: كتاب سيبويو، ككت
 .8، كالقلب كاإلبداؿ ليعقوب ككتاب التصريف لؤلخفش7زيد

                                                 
 عمود على منهم أربعة الولد من لو كاف عدناف، بن معد بن نزار بنو كىم عدناف، من بطن :نزار بنوالصحيح )لغة بٍت( ك  1

كٌتَّ ٢تم بقسمة كل كاحد منهم، كأحا٢تم على  الوفاة نزار حضرت ك١تا ٪تار،أك  كربيعة أياد النسب :عمود عن كخارج ،مضر :النسب
 .139/ 1العرب، القلقشندم،  أنساب معرفة ُب األرب هنايةانظر: . ملك ٧تراف األفعى اٞتر٫تي ليخربىم بوصية أبيهم عنده

 .207/ 3، 387/ 1ا٠تصائص،  2
بغداد، –الفسر، أك شرح ابن جٍت لديواف ا١تتنيب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: صفاء خلوصي، طبع دار الشؤكف الثقافية العامة  3
 .26/ 1ـ،  1988، 1ط
 .78تقدمت ترٚتتو، ص 4
ا١تنصف شرح اإلماـ أيب الفتح عثماف ابن جٍت لكتاب التصريف لئلماـ أيب عثماف ا١تازٍل النحوم، ت: إبراىيم مصطفى كعبد  5

 .6/ 1ـ، 1954 -ىػ1373، 1مصر، ط–اهلل أمُت، مطبعة اٟتليب 
 .57/ 3، ا١تصدر نفسو 6
 ،٠تزرج األنصارمابن ثعلبة بن كعب بن  مالك بن زيد بن النعماف بن بن ثابت بن زيد بن قيس بو زيد سعيد بن أكسىو: أ 7

 ،كتاب القوس  :منها ،كغلب عليو اللغات كالنوادر كالغريب. لو ُب اآلداب مصنفات مفيدة ،كاف من أئمة األدب  .اللغوم البصرم
 ،ب اٞتمع كالتثنيةككتا ،ككتاب النوادر ،ككتاب اللغات ،ككتاب ا١تياه ،ككتاب ا١تطر ،ككتاب خلق اإلنساف ،ككتاب اإلبل ،كالًتس

 -378/ 2، كفيات األعياف، 81/ 1، الفهرست، 7/27ىػ. الطبقات الكربل، 216كقيل: ، 215. توُب سنة كغَت ذلك
380. 

أرجوزة أيب نواس ُب تقريظ الفضل بن الربيع، أبو الفتح عثماف بن جٍت،  ، تفسَت546/ 2، 72/ 1ظر: سر صناعة اإلعراب، ان 8
 .80ـ، ص1966 -ىػ1386دمشق، د.ط، –جٍت، ت: ٤تمد ّٔجة األثرم، ا١تطبعة ا٢تامشية 
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عن طريق  -كىي أكثر ركايتو ُب كتبو منها–أما ركايتو ٢تذه الكتب فكانت ركاية النوادر 
عن أيب العباس عن أيب الفضل  2؛ إذ يقوؿ: "كقرأت عليو عن أيب اٟتسن علي بن سليماف1الرياشي

 .3لرياشي ُب نوادر أيب زيد"ا
عن الرياشي "أخربٍل أبو علي عن أيب بكر عن أيب سعيد السكرم  4كعن أيب سعيد السكرم

السكرم عن أيب الفضل الرياشي قاؿ: أنشد أبو زيد"، كعن طريق أيب عثماف ا١تازٍل "أخربنا أبو علي 
كعن أيب سعيد السكرم عن أيب زيد:  5عن أيب بكر عن أيب العباس عن أيب عثماف عن أيب زيد"

 .6"أخربٍل أبو علي عن أيب بكر عن أيب سعيد عن أيب زيد ُب كتاب النوادر"
أما كتاب ا٢تمز أليب زيد فقد ركاه عن طريق أيب العباس قراءة على أيب علي عن أيب اٟتسن 

 .7علي بن سليماف عن أيب العباس عن أيب زيد ُب كتاب ا٢تمز"
كاإلبداؿ ليعقوب فقد قرأه أيضا على أيب علي بقولو: "ككذلك قرأت ىذه أما كتاب القلب 

 .8اللفظة على أيب علي ُب كتاب القلب كاإلبداؿ عن يعقوب"
كأخَتا كتاب التصريف لؤلخفش فكانت قراءتو على أيب علي بقولو: "ىذا الذم حكيتو لك 

أيب علي ككجدتو أيضا ُب  عن أيب اٟتسن موجود ُب نسخ كتابو ُب التصريف، كىكذا قرأتو على
 .9نسخة أخرل مقركءة عليو كُب نسخة أخرل كاف يستجيدىا كيصف صحتها"

                                                 
كثَت االطبلع ركل عن   ،كاف عا١تا راكية ثقة عارفا بأياـ العرب  ،أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوم اللغوم البصرم 1

 قتل بالبصرة أياـ العلوم البصرم  .كابن أيب الدنيا كغَت٫تا ،كركل عنو إبراىيم اٟتريب ،ا١تثٌت كغَت٫تا كأيب عبيدة معمر بن ،صمعياأل
 .28 -27/ 3، ككفيات األعياف، 373 -372/ 12، سَت أعبلـ النببلء، 138/ 12: تاريخ بغداد، انظرىػ. 257سنة 

 .13، صىو: األخفش الصغَت، تقدمت ترٚتتو 2
 .17/ 3ا١تنصف،  3
شيخ األدب أبو سعيد اٟتسن بن اٟتسُت بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن العبلء بن أيب صفرة بن األمَت ا١تهلب األزدم ىو:  4

كالرياشي  ،السجستاٍل=كأخذ العربية عن أيب حاًب  ،ٝتع من ٭تِت بن معُت ٚتاعة .صاحب التصانيف ،ا١تهليب السكرم النحوم
لو كتاب  ؛صنف التصانيف .سهل بن زياد ك٤تمد بن عبد ا١تلك التارٮتي كأبو ،ركل عنو ٤تمد بن أٛتد اٟتكيمي، ةيبكعمر بن  ش

، 127 -126/ 13ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 275. توُب سنة: النبات ككاف عجبا ُب معرفة أشعار العرب ككتاب ،الوحوش
 .187ص ، نزىة األلباء،117/ 1الفهرست، 

 .14/ 2ا٠تصائص،  5
 .63/ 1، كاحملتسب، 10/ 3ا١تنصف،  6
 .11/ 3ا١تنصف،  7
 .239/ 1سر صناعة اإلعراب،  8
 .752 -751/ 2ا١تصدر نفسو،  9
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ىذا، كمل يدخر أبو الفتح كسعا ُب توثيق أستاذه؛ فوصفو باألمانة ُب ركايتو "دائم االستظهار 
 .2، كذكر "نػيٍبل قدره كنباكة ٤تلّْو"1إليراد ما يركيو"

 صولوثانيا: نقل علمو واإلفادة من أ
سبقت اإلشارة إىل أف ابن جٍت من التبلمذة األكفياء أليب علي؛ إذ عيٍت بعلمو أٯتا عناية، 
فهو ال يفتأ ينقل أقوالو كآراءه ُب ا١تسائل ا١تختلفة، كيثبتها ُب كتبو كينتصر ٢تا، كما حرص على 

اىتماـ شيخو كغَتىا، كقد رأينا أف سبب تأليفو لكتاب احملتسب ىو  3تلخيص بعض كتبو كالتذكرة
بالتأليف ُب القراءات الشواذ؛ فقد حدَّث نفسو بوضع كتاب فيها على شاكلة اٟتجة، لوال صركؼ 

 الدىر اليت حالت دكف ذلك.
كمن ٙتة أصبح ابن جٍت مستودع علم شيخو كموطن ثقتو؛ إذ توثقت الصلة بينهما بأكثق 

بو كيطرم على عملو كيرجع فضل ذلك كينتفع  4األسباب كأمنت العرل، فالتلميذ يتقبَّل رأم الشيخ
إىل شيخو كيفتخر باالنتساب إليو ُب أسباب علمو، كيوثق آراءه ُب كتبو منسوبة إىل أستاذه حصيلة 
مبلزمة طويلة، بل "مل ٬تد خَتا من مبلزمة ىذا اإلماـ الفذ متنقبل معو ُب رحبلتو، شغوفا بآرائو، 

قرأه ُب كتبو ا١تطبوعة كالسيما ا٠تصائص ٭تس أف مادة مبهورا بفطنتو كدقة أقيستو كتعليبلتو، كمن ي
علمو مستمدة من أستاذه، ككأنو كاف قلما ُب يده يسجل كل خواطره كلفتاتو النحوية كالصرفية، 
كىي لفتات كخواطر اندفع ينميها كيضيف إليها من عقلو ا٠تصب النادر ما جعلو يتقن ظواىر 

 .5ٖتليبلن، بل ما جعلو يرث إمامة أستاذه"التصريف كالنحو علمان كفقهان كتأكيبلن ك 
كنقلو مل ٮتتص ٔتكاف معُت، بل ُب عدة أماكن ُب الشاـ،  أيب عليكعناية أيب الفتح بعٍلم 

)ْتلب( سنة ست  -رٛتو اهلل–كحلب، كبغداد كا١توصل، جاء ُب ا٠تصائص: "قاؿ يل أبو علي 
. 1..."8ك٨تن ُب دار ا١تلك -رٛتو اهلل–و ، " كأنشدني7، "كقاؿ يل أبو علي بالشاـ..."6كأربعُت..."

 . كغَت ىذا التقييد كثَت مبثوث ُب كتب أيب الفتح.1..."8ا١تلك
                                                 

 .313/ 3ا١تصدر نفسو،  1
 .208/ 1ا١تصدر نفسو،  2
 .308/ 1: إنباه الركاة، انظرعثماف بن جٍت ٠تص كتابو التذكرة أليب علي الفارسي.  3
إال ُب القليل  -خاصة ا٠تصائص–يوافق ابن جٍت رأم أستاذه ُب أكثر األحياف كينتصر ١تذىبو كيدعمو، كمل أره ٮتالفو ُب كتبو  4

 كغَتىا. 95، 80، 76، 1/73احملتسب،كغَتىا ك  40، 31/ 2مثبل: ا٠تصائص،  انظرالنادر. 
 .33/ 1مقدمة ٤تققي سر صناعة اإلعراب،  5
 .113، 83/ 1ُب احملتسب، ت: ىنداكم، . ك 88/ 2ا٠تصائص،  6
 .121/ 1ا١تصدر نفسو،  7
 يعٍت: دار السلطاف عضد الدكلة فناخسرك ببغداد أك شَتاز. 8
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 كما ال ٮتفى أف أغلب كتب ابن جٍت من إمبلء أيب علي؛ إذ أف التلميذ يسأؿ كاألستاذ
، أك من ا١تسائل، أك يذكر لو تعليبلن  فكاف أبو علي يعرض عليو قسمان يوجّْو كرٔتا يصحح لو التلميذ، 

يسأؿ عن تعليل ككاف يطلبو إذا غاب، كابن جٍت يوافقو كيدعم رأيو بربىاف أك ٮتالفو كيرل رأيان آخر، 
 رأيو أحيانان. علىكمل يكن أبو علي يضيق ّٔذه ا١تخالفة بل كاف ينزؿ 

بل ٧تده أحيانان يفيد بعض مسائل كمباحث اللغة من ُب أستاذه دكف غَته، فيقوؿ ُب باب 
، كىو ُب ذلك اشٌد 2"ىذا موضع مل أٝتع فيو ألحد شيئا إال أليب علٌي رٛتو اهلل" تبلقي اللغة:

عن رٌد سيبويو كثَتا من أحكاـ التحقَت إىل  -رٛتو اهلل–إعجابان بو؛ يقوؿ: "كسألت مرة أبا علٌي 
أحكاـ التكسَت كٛتلو إياىا عليها..."، فأجاب الشيخ كدٌلل، يضيف ابن جٍت معلقا: "... ىذا 

 . 3دي معناه، كما أحسنو كما أعبله!"معقً 
كبلغ تأثَت أيب علي ُب شخصية تلميذه العلمية مبلغا كبَتان ٛتلو على أف يعتمد أصوؿ إمامو؛ 
يقوؿ شوقي ضيف: "كلعلنا ال نغلو إذا قلنا إف أكثر األصوؿ اليت اعتمدىا ابن جٍت ُب كتابو 

. كما ٛتلو على أف يتمذىب 4حظاتو"ا٠تصائص إ٪تا استمدىا من إمبلءات أيب علي أستاذه كمبل
ٔتذىب أىل البصرة مذىًب إمامو، ككاف "يعرض ما يكتبو على أستاذه أيب علي فيقرُّه عليو، كيزداد 
إعجابو بو، كيشجعو على ا١تضي ُب ٘تهيد ىذه الطريق الوعرة اليت ٖتاماىا كثَت من الدارسُت على ما 

 .5وم كالنحوم"٢تم من بعد ا٢تمة كطوؿ الباع ُب الدرس اللغ
 الفرع الثاني: ثناؤه عليو وتوثيقو

 أوال: ثناؤه عليو 
إف عبارات الثناء كاإلطراء اليت يلوكها أبو الفتح كلما ذكر شيخو أبا علي، كترٛتُّىو عليو ليدؿ 
على رفعة مقاـ اإلماـ، كىيبتو كعلو شأنو ُب نفس تلميذه؛ فنجده يًسمو بالشيخ الفاضل كاألستاذ 

ولو: "فهذه أحكاـ تصريف ىذه اللفظة، كلست أعرؼ أحدا من أصحابنا خاض فيها إىل ا١تبجَّل بق

                                                                                                                                               
 .270/ 3ا١تصدر نفسو،  1
 .321/ 1ا٠تصائص،  2
 .354/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .259ا١تدارس النحوية، ص 4
بغداد، –(، منشورات دار اٞتاحظ كدار اٟترية للطباعة 60أعبلـ ُب النحو العريب، مهدم ا١تخزكمي،  ا١توسوعة الصغَتة ) 5

 .98ـ، ص1980
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فيها شيئا من القوؿ يسَتان مل  1ىهنا، كال قارب ىذا ا١توضع أيضان، بل رأيت أبا علي كقد نشَّم
يستوًؼ اٟتاؿ فيو، كال طار ّٔذه اٞتهة، كإف كاف ْتمد اهلل كاالعًتاؼ لو الشيخ الفاضل كاألستاذ 

ْتمد –ل، كلو مل يتضمن ىذا الكتاب من الكبلـ على الدقيق أكثر من ىذه ا١تسألة لكانت بجَّ ا١ت
 .2ٚتاالن لو ك٤تسنةن حالو" -اهلل

كمن كلمات الًتضي كالًتحُّم اليت كاف أبو الفتح يسكبها على ركح أستاذه، قولو: "سألت 
يذىب إىل استحساف  -ٛتو اهللر -"رأيت أبا علي ، ك3عن ذلك" -رضي اهلل عنو–غَت مرة أبا علي 
رٛتو –، ك"كقلت مرة أليب علي 5عن ألف )يا(" -رٛتو اهلل–"سألٍت أبو علي ، ك4مذىب الكسائي"

كتب إيٌل من حلب كأنا   -رٛتو اهلل–، ك"كقد كاف أبو علي 6قد حضرٍل شيء" -رٛتو اهلل
–، ك"كافقنا أبو علي 8"-رٛتو اهلل–، كأحيانا يستخدـ اٞتمع، فيقوؿ: "كنبهنا أبو علي 7با١توصل"

 كغَت ما ذكر كثَت. 9على ىذا ا١توضع" -رٛتو اهلل–
كاد يكوف فريد دىره   كما يشيد ابن جٍت بعلم شيخو الذم أخذ ّتوانبو، كتوصل إليو توصبلن 

و خلق ٢تذا العلم؛ فيقوؿ: "كهلل ىو كعليو رٛتتو، فما كاف أقول قياسو، كأشدُّ ّٔذا العلم حىت لكأنَّ 
لطريقة الو، ككيف ال يكوف كذلك، كقد أقاـ على ىذه  أنسو. فكأنو إ٪تا كاف ٥تلوقان  اللطيف الشريف

مع ًجلَّة أصحأّا، كأعياف شيوخها سبعُت سنة، زائحة علليو، ساقطة عنو كيلىفيو، كجعلو ٫تَّو 
إال  ، كال ٮتدـ بو رئيسان ، كال يعارضو فيو متجر، كال يسـو بو مطلبان 11، ال يعتاقو عنو كلد10كسدىمىو

                                                 
كمل يوغل فيو، كمنو قو٢تم: نشَّم الناس ُب عثمافى؛ أم نالوا منو إذا ابتدأ فيو  ؛م فيوُب األمر كنشَّ  نشبنشَّم من النَّشىم. يقاؿ:  1

للشجر الذم يتخذ منو القسي  ألنو من آالت النشوب ُب  :النشم كالنشب  :كمنو قالوا ،ا١تيم الباءىهنا عاقبت  كقد عليو.كطعنوا 
 .576 -12/574. لساف العرب، 430/ 3الفائق، : انظر. ذىب ُب التصرؼأألنو كالباء األصل فيو؛  ء؛الشي

 .664 -663/ 2سر صناعة اإلعراب، ت: حسن ىنداكم،  2
 .243/ 1ا٠تصائص،  3
 .52/ 1احملتسب،  4
 .276/ 1ا١تصدر السابق،  5
 .365/ 1ا١تصدر نفسو،  6
 .38/ 3ا١تصدر نفسو،  7
 .168/ 2ا١تصدر نفسو،  8
 .266/ 2ا١تصدر نفسو،  9

 .12/283. لساف العرب، مادة )س د ـ(، فهو سىدماف؛ ٔتعٌت ا٢تٌم، كاٟتزف، كالغيظ كالندـ -بالكسر–السدـ: من سًدـ  10
 أم: ال يشغلو عن علمو أىل كال كلد؛ فيتحرر كيتفرغ إليهم، كقد تقدمت اإلشارة إىل تفرغ أيب علي كعدـ ارتباطو بأىل. 11
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، كيقر باغًتافو من علمو كفيضو عليو كيعًتؼ 2كقد حطَّ من أثقالو كألقى عصا تىرحالو" 1بأىخىرىةو 
، كيقوؿ ُب موضع 3كعنو أخذتو لفظان كمراجعة كْتثان" -رٛتو اهلل–: "كىو رأم أيب علي بفضلو، قائبلن 

....، كىو كما  من أجرل غَت البلـز ٣ترل البلـز فقاؿ: -رٛتو اهلل–موضع آخر: "كسألت أبا علي 
 .4ذكر"

كقد عقل اإلماـ مكانتىو ُب نفس تلميذه، فبادلو ىو اآلخر باٟتب كاالعتزاز؛ كيتجلى ىذا 
ها، كمن حرصو على مصاحبتو لو ُب قصور ا١تلوؾ كاألمراء ُب اٟتل كاضحان من "استجادتو كتبو كلّْ 

 .5كالًتحاؿ ٨تو أربعُت سنة، كمل يفًتقا بعدىا إال با١توت"
–ف بعضها كيعتزُّ ّٔا، قاؿ ابن جٍت: "كقلت مرة أليب علي نراه ٭تًـت رأم تلميذه كيدكّْ كما 

: قد حضرٍل شيء ُب علَّة اإلٍتباع ُب )نًقيًذ(  كإف عرل أف تكوف عينو حلقية، كىو قرب -رٛتو اهلل
أف  القاؼ من ا٠تاء كالغُت، فكما جاء عنهم )النخَت كالرغيف(، كذلك جاء عنهم )النقيذ( فجاز

تيشبَّو القاؼ لقربو من حركؼ اٟتلق ّٔا، كما شبَّو من أخفى النوف عند ا٠تاء كالغُت إيا٫تا ْتركؼ 
نًغل فيمن أخفى النوف؛ فرضيىو كتقبَّلو. ٍب رأيتو كقد أثبتو فيما بعد 

ي
ٍنخيل كا١ت

ي
الفم، فالنقيذ ُب اإلتباع كا١ت

 .6ٓتطّْو ُب تذكرتو"
 ثانيا: تقويمو

ة ظاىرة عندىم؛ كابن جٍت كاحد نعة كىو سنَّ ض للتقوَل بُت أىل الصَّ عرَّ مي  إف النتاج العلمي 
من الذين استوعبوا تراث شيوخهم كانربكا لتقوٯتو كتصحيحو؛ إذ ٧تده ُب أغلب كتبو ينتصر لرأم 

يردُّ عليو  -كىو قليل– أستاذه، كيأخذ بو، كيستند إليو ُب كثَت من ا١تسائل اللغوية كلكن أحيانان 
 لغَته، من ذلك: كينتصر

انتصاره أليب اٟتسن األخفش الصغَت ُب معرض حديثو عن موضوع الفاء كالبلـ،  -3
حيث يقوؿ: "فقد دخل أبو اٟتسن معي ُب أف أعًتؼ بأف الفاء كالبلـ كاكاف إذ مل ٬تد بٌدان من 

                                                 
: ٥تتار الصحاح، انظر. أم أخَتان  -بفتح ا٠تاء- ةو رى خى كعرفو بأى أم بنسيئة،  -بفتح ا٢تمزة ككسر ا٠تاء ا١تعجمة–يقاؿ باعو بأىًخرىةو  1

ال يقدّْـ على علمو رئيسان كال غَته، كإذا كاف ال بٌد لو من ذلك  -كىو ا١تقصود–.  فهو ّٔذا ا١تعٌت األخَت 1/04مادة )أخ ر(، 
 فعل أخَتان. 

 .277 -276/ 1، السابقا١تصدر  2
 .120/ 1ا٠تصائص،  3
 .68/ 1احملتسب،  4
 .24، صمقدمة ٖتقيق سر صناعة اإلعراب، ت: ىنداكم 5
 .366 -365/ 1ا٠تصائص،  6
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ُب حرؼ من  شيئا ال نظَت لو االعًتاؼ بذلك، كما مل أجده أنا، ٍب إنو زاد على ما ذىبنا إليو ٚتيعان 
 .1الكبلـ البتة"

–كُب موضع آخر ٮتالف شيخو كيستأثر برأم يراه؛ يقوؿ: "كسألت يوما أبا علي  -4
: أتاؤه لئلٟتاؽ بباب قرطاس؟ فقاؿ: نعم، كاحتٌج ُب ذلك ٔتا انضاؼ إليها 2عن ًٕتٍفاؼو  -رٛتو اهلل

كأظفور ملحقا بباب  3ودو من زيادة األلف معها. فعلى ىذا ٬توز أف يكوف ما جاء عنهم من باب أيٍملي 
كخنزير. كيبعد ىذا  8ملحقا بباب ًشنظَت 7كإسليح 6، كأف يكوف ًإطريح5، كدملوج4عيًسلوج

 .9عندم..."

 

 المطلب الثاني: مظاىر تأثير الفـارسي في الجرجاني
 يعترب اإلماـ اٞترجاٍل أيضا من ٚتلة األئمة الذين هنلوا من علم الفارسي، كسأبُت ذلك ُب اآلٌب:

 الفرع األوؿ: التعريف باإلماـ الجرجاني
، إماـ النحو كالببلغة، 10ىو: اإلماـ ا١تشهور أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن اٞترجاٍل

 كا١تتكلم األشعرم، كالفقيو الشافعي، ذك الدين ا١تتُت كالورع كالسكوف.
خذ ٚتيع ما كجد لفي من دخوؿ لص عليو كىو ُب الصبلة، فأكمن كرعو كقناعتو ما ركاه السَّ 

 كاإلماـ ينظر إليو كمل يقطع صبلتو.
 
 

                                                 
 .599/ 2ا١تصدر السابق،  1
 .30/ 9نظر: لساف العرب، مادة: )جفف(، اما يوضع على ا٠تيل من اٟتديد كغَته ُب اٟترب؛ ليقيها اٞتراح.  2
. ا١تصدر نفسو، مادة: )ملد(،  3  .410/ 3يقاؿ: غصن أملود؛ ٔتعٌت لُتّْ
 .324/ 2العرب، مادة: )عسلج(،  ىو ما اخضر كالف من القضباف.  لساف 4
 .276/ 2ما يلبسو العضد من اٟتلٌي. ا١تصدر نفسو، مادة: )دملج(،  5
 .529/ 2يقاؿ: سناـ إطريح؛ إذا طاؿ ٍب ماؿ ُب أحد شقيو. ا١تصدر نفسو، مادة: )طرح(،  6
 .2/487نفسو، مادة: )سلح(، : ا١تصدر انظركتغزير عليها.  -من العذرة–شجرة، أك حشيشة  ترعاىا اإلبل فتيسٌلحيها  7
 .431/ 4الشنظَت: الٌسيء ا٠تلق كالسخيف العقل. ا١تصدر نفسو، مادة: )شنظر(،  8
 .231/ 1ا٠تصائص،  9

كما بعدىا، كشذرات الذىب،  24الوعاة، صبغية ك كما بعدىا،  127البلغة، صك كما بعدىا،  188/ 2ظر: إنباه الركاة، ان 10
، ككشف 1/230كما بعدىا، كطبقات ا١تفسرين، الداكدم،  244/ 3فعية، السبكي، كما بعدىا، كطبقات الشا 340/ 3

 كغَتىا. 434، كنزىة األلباء، ص101/ 3، كمرآة اٞتناف، 2/1793الظنوف، 
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ا١تولد، أخذ النحو عن أيب اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن  1كاٞترجاٍل فارسي األصل، جرجاٍل
ككاف ٭تكي عنو   3، ابن أخت أيب علي الفارسي، الذم طرأ عليو ُب جرجاف2عبد الوارث الفارسي

كثَتا كمل يأخذ عن غَته، ألف عبد القاىر مل يلق شيخا ُب العربية غَته، كألنو أيضا مل ٮترج عن 
جرجاف. كقد قرأ كنظر ُب تصانيف النحاة كاألدباء فتصدر ّترجاف، كحثت إليو الرحاؿ، كصار 

و كاألدب كتبا مفيدة. اإلماـ ا١تشهور ا١تقصود، لو تصانيف كثَتة جيدة كجليلة؛ فقد صنف ُب النح
كقد علق عنو السلفي، حىت قيل فيو: "ما مقلت عيٍت لغويا مثلو، كأما ُب النحو فعبد القاىر"، كما 
أنو من كبار أئمة العربية كاللغة كالبياف، كأكؿ من دكف علم ا١تعاٍل، ككبلمو فيو كُب البياف يدؿ على 

 جبللتو كٖتقيقو كدبانتو كتوفيقو.
النحو ُب زمانو، كاتفقت على إمامتو األلسنة، كأثٌت عليو طيب العناصر  انتهت إليو رئاسة
 كثنيت بو عقود ا٠تناصر.

الذم أخذ عنو كتابو "ا١تقتصد"  4أخذ عنو ٚتلة من التبلمذة، منهم: أٛتد بن ٤تمد الشجرم
 "ا١تقتصد" ُب النحو.

ا١تغٍت ُب شرح لو مؤلفات كثَتة ُب ميادين شىت، منها: العوامل ا١تائة، كتاب اٞتمل، اإل٬تاز، 
اإليضاح، ا١تقتصد ُب شرح اإليضاح، ا١تقتصد ُب شرح التكملة، العمدة ُب التصريف، إعجاز 

 القرآف، أسرار الببلغة، دالئل اإلعجاز كغَتىا من الكتب.
، كقيل: 471كمل يزؿ مقيما ّترجاف يفيد الراحلُت إليو كالوافدين عليو، إىل أف توُب سنة 

 .ىػ474
 
 

 جوانب تأثير الفارسي في الجرجانيالفرع الثاني: 
                                                 

يقاؿ إ٪تا ٝتي جرجاف جرجانا ألنو بناىا جرجاف بن الكذ بن ساـ بن نوح عليو السبلـ كفتح جرجاف ُب أياـ أمَت ا١تؤمنُت عمر  1
ا١تعيد خاف، عامل الكتب ٛتزة بن يوسف أبو القاسم اٞترجاٍل، ت: ٤تمد عبد  نظر: تاريخ جرجاف،ا. بن ا٠تطاب بعد فتح هناكند

 .44/ 1 ـ،1981 -ىػ1401، 3بَتكت، ط–
، شذرات 432/ 18سَت أعبلـ النببلء، مل أقف على ترٚتتو كاملة، كمن ذكره مل يزد على كونو ابن أخت أيب علي الفارم.  2

 .340/ 2الذىب، 
 ؛ككاف لو أخواف فارس كاجفاس ،ألنو بناىا جرجاف بن الكذ بن ساـ بن نوح عليو السبلـت بذلك، يقاؿ إ٪تا ٝتيإهقليم ُب فارس،  3

. تاريخ جرجاف، كفتح جرجاف ُب أياـ أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب بعد فتح هناكند ،كيقاؿ جرجيج بن كالد قاؿفارس  ؛كاجفاس
1 /43. 
 مل أقف على ترٚتتو.  4



291 

 

من الذين تأثركا باإلماـ أيب علي الفارسي، كارتسمت معامل ذلك ُب  يعترب اٞترجاٍل كاحدان 
 ى ُب اآلٌب:ر يتجلَّ أبرز مظاىر ذلك التأثُّ  تكوينو كشخصيتو، كلعلَّ 

، ابن أخت 1يو النحو عن أيب اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن عبد الوارث الفارسيتلقّْ  -7
أيب علي الفارسي بعد أف طرأ عليو، كمل يتلقَّو عن غَته؛ كلعل ىذه الصلة أسهمت بشكل أك بآخر 

كفاء ألستاذه كحفاظا على –ُب ظهور أثر أيب علي رٛتو اهلل ُب أيب بكر اٞترجاٍل؛ األمر الذم دفعو 
 أف يهتم بًتاث أيب علي. -امتداد مدرستو

؛ كتلخيصان  كتوضيحان  على ذلك من عناية أيب بكر بًتاث أيب علي شرحان  كال أدؿَّ  -8
ُب النحو أليب علي ُب كتاب أٝتاه "ا١تغٍت ُب شرح اإليضاح"؛ كىو  2فقد شرح كتاب "اإليضاح"

، كأشار أبو بكر ُب كتابو "ا١تقتصد" إىل ىذا 3شرح طويل، قيل أنو كضعو ُب ٨تو ثبلثُت ٣تلدان 
أم ُب –ما عملت فيو  صفو ُب مقدمة ا١تقتصد قائبل: "... كذكرًب أفَّ كك  4الكتاب عدة مرات

م ذركتو؛ الشتمالو من الكتاب ا١توسـو با١تغٍت ال يطوؿ باع كل أحد لبلوغ رتبتو كتسنَّ  -اإليضاح
ة، إذ كاف أكثر الغموض فيو أف أحصن ما بذلت لو كقيت من كثبة ة كفصوؿ ٦تتدَّ على مسائل ٚتَّ 

ٚتيع ما يدخل ُب ٚتلة اإلنساف يألف للفناء كالزكاؿ كمعرض ٟتبالة  األحواؿ، ألفَّ ؼ األياـ، كتصرُّ 
 .5ماف"الزَّ 

، صدَّره 6ُب شرح اإليضاح"؛ كىو شرح متوسط ا١تقتصد"ٝتاه أصو ُب ٣تلد ٍب ٠تَّ  -9
ا ركايتو فقد جاء فيها: "قاؿ الشيخ أبو بكر عبد أمَّ  .7على نعمو..." ٛتد اهلل عزت قدرتو"أ بقولو:

لقاىر بن عبد الرٛتن، أخربنا الشيخ أبو اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن عبد الوارث قاؿ: ا
 .8أخربنا الشيخ أبو علي اٟتسن أٛتد بن عبد الغفار رٛتو اهلل، فقاؿ: ..."

                                                 
 .08سبقت ترٚتتو، ص 1

 سبقت اإلشارة إىل أف أبا علي ألف اإليضاح لعضد الدكلة، كتعليم أبناء أخيو. 2
 . كا١تغٍت من الكتب ا١تفقودة.314، نزىة األلباء، 133/ 2طبقات ا١تفسرين، ، 252/ 2: طبقات الشافعية، انظر 3
ـ، 1982مقدمة ا١تقتصد، أبو بكر عبد القاىر اٞترجاٍل، ت: كاظم ْتر مرجاف، دار الرشيد للنشر، اٞتمهورية العراقية، سنة:  4

 .67ص
 .ا١تصدر نفسو 5
 ـ.1982ر مرجاف، كطبع سنة: طبع كتاب ا١تقتصد ُب جزأين بتحقيق: الدكتور: كاظم ْت 6
 .67ا١تصدر نفسو، ص  7
 ا١تصدر نفسو. 8
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اٟتمد هلل الذم " :أكلو"؛ جاء ُب ٬تازاإلُب كتاب أٝتاه "اإليضاح  ختصرٍب ا -10
 من الكتب ا١تفقودة. ، كىو1آالؤه..."تظاىرت علينا 

ُب كتاب  2كما التفت إىل كتاب "التكملة" أليب علي، فلم تقصر ٫تتو على شرحو -11
 أٝتاه "ا١تقتصد ُب شرح التكملة"؛ عيٍت فيو ٔتعاٞتة ا١توضوعات اللغوية كالصرفية.

لقد كاف تأثر أيب بكر بأيب علي إ٬تابيا؛ ٔتعٌت أنو كقف من آرائو موقف ا١تتلقي  -12
يد، كمل يقف منها موقف الناقد إال نادرا، فتضاءلت مواقف نقده أماـ الكثرة الغالبة من ا١تستفيد ا١تؤ 

 مواقف التأييد كا١توافقة.

 

 المطلب الثالث: مظاىر تأثير الفـارسي في شراحو ونقـاده
؛ فازدىرت حركة التأليف ُب ٥تتلف العلـو  زان ا متميّْ شهد القرف السادس ا٢تجرم نشاطا علميِّ 

اللغة كالقراءات، كحظيت كتب أيب علي بالدراسة كالشرح كالتقوَل كامتٌد تأثَتىا إىل ا١تشارقة حو كالنَّ 
احة العلمية يومها، كفيما يأٌب ٪تاذج تثبت ىذا كا١تغاربة؛ كذلك ١تا ٢تا من صدل كبَت على السَّ 

 التأثَت:
 الفارسي في شراحو الفرع األوؿ: تأثير

من العلماء، كأعجبوا بشخصيتو كٔتنهجو. أذكر من لقد انربل لشرح تراث أيب علي ٚتلة 
 :ىؤالء ٘تثيبل ال حصران 

 : 3أوال: اإلماـ أبو علي الحسن بن عبد اهلل القيسي
 كتتلخص بعض مظاىر التأثَت ُب اآلٌب:

ف ُب من شراح اإليضاح كالتكملة أليب علي، كألَّ  يعترب أبو اٟتسن القيسي كاحدان  - ث
أف يشرح األبيات اليت  -قان موفَّ –؛ فقد حاكؿ اإلماـ 1إليضاح"ذلك كتاب أٝتاه "إيضاح شواىد ا

                                                 
 .212/ 1كشف الظنوف،  1
 ا١تصدر نفسو. 2
أبو اٟتسن القيسي: مل أقف على ترٚتتو، إال ما جاء ُب كشف الظنوف أف القيسي صنف ُب شرح اإليضاح للفارسي، يقوؿ:  3

كٝتاه اإليضاح أيضا أكلو اٟتمد هلل  ىػ567ا١تتوَب سنة  ،األديب القرطيب لقيسيبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن ميموف العبقرم ا"... أ
عاش ُب القرف السادس ا٢تجرم، ُب ظل دكلة  -كما قاؿ احملقق–. كيبدك أنو 212/ 1". العظيم السلطاف القدَل اإلحساف

أديب فقيو قارئ، كما غٌلب احملقق جعلىو أبا ا١ترابطُت، كقد رجح الدكتور إحساف عباس أف القيسي ىو ا٠تراز نزيل تلمساف، ٨توم 
نظر: مقدمة إيضاح شواىد اإليضاح، ا.  199/ 1علي اٟتسن بن عبد اهلل السعدم، كقد ترجم لو صاحب غاية النهاية، 

 . 21 -13ص
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اىد، كيأخذ ُب عرض على موطن الشَّ  استشهد ّٔا أبو علي، كيتناك٢تا بالدراسة كالتحليل، يدؿُّ 
ٮتتم حديثو  ة كأخَتان حاة فيها كيستفيض ُب شرح بعض ا١تسائل ا٠تبلفيَّ ة، كيذكر آراء النُّ ا١تسألة النحويَّ 

  ة، كىذا ال ٭تتاج إىل دليل طا١تا أفَّ احية الصرفيَّ اىد بإعراب ما أشكل عنو. كما اعتٌت بالنَّ عن الشَّ 
 رؼ.كتاب التكملة ُب الصَّ 

اعتمد أبو علي القيسي ُب شرحو ىذا ٚتلة من كتب أيب علي الفارسي؛ منها:  - ج
 كغَتىا. 5ٟتلبيات، كا4، كالبصريات3، كالتذكرة2اإليضاح كالتكملة؛ ك٫تا موضوعا البحث، كاألمايل

ضى، يها بالقبوؿ كالرّْ ره بالفارسي موافقتو ُب أغلب آرائو كتلقّْ أيضا على تأثُّ  ك٦تا يدؿُّ  - ح
على الفارسي  6ٯتنعو من تسجيل بعض ا١تبلحظات ىذا مل بل كدفاعو عنها إف اقتضى األمر. غَت أفَّ 

 ُب ٚتلة من آرائو. 7ك٥تالفتو

  كتتجلى بعض جوانب التأثَت ُب اآلٌب:: 8بريثانيا: اإلماـ أبو محمد عبد اهلل بن 
حظي إيضاح الفارسي ٔتباركة الكثَت، فهذا اإلماـ أبو ٤تمد عبد اهلل، ابن برم  - ث

؛ أكرد ابن برم ُب شرحو 9اعتٌت بو كشرح أبياتو ىو اآلخر ُب كتاب أٝتاه "شرح شواىد اإليضاح"
، كزاد عليها كاحدان  ر شاىدان اىد ا١تكرَّ أربعة كعشرين كثبلٙتائة شاىدا عن أيب علي، مع احتساب الش

                                                                                                                                               
 -ىػ1408=، 1بَتكت، ط–طبع ىذا الكتاب ُب جزأين، بتحقيق: الباحث ٤تمد بن ٛتود الدعجاٍل، دار الغرب الئلسبلمي  1

 ـ.1987
 كغَتىا. 80/ 1إيضاح شواىد اإليضاح،  2
 كغَت٫تا. 120، 113/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 كغَتىا.119/ 1ا١تصدر نفسو،  4
 كغَتىا. 200/ 1ا١تصدر نفسو،  5
كذلك ٨تو استشهاد أيب علي ُب بعض األبواب ببيت تكٌلف فيو؛ إرضاء لعضد الدكلة، ككاف األكىل أف يسوؽ شاىد الكتاب  6

 .144/ 1لسيبويو. ا١تصدر نفسو، 
 كغَتىا. 136، 135، 134، 121/ 1ا١تصدر نفسو: مثبل:  7
كالركاية  ،كاللغة ،ا١تشهور ُب علم النحو ،أبو ٤تمد عبد اهلل بن أيب الوحش بن عبد اٞتبار بن برم ا١تقدسي األصل ا١تصرم اإلماـ 8

كأيب طالب عبد اٞتبار بن ٤تمد ا١تعافرم القرطيب  ،ك الشنًتيٍت النحومكالدراية. أخذ علم العربية عن أيب بكر ٤تمد بن عبد ا١تل
لو على كتاب الصحاح للجوىرم حواش. أخذ عنو أبو موسى اٞتزكيل. كاف عارفا بكتاب  .كغَت٫تا. كاطلع على أكثر كبلـ العرب

 ،من ملوؾ النواحي إال بعد أف يتصفحوككاف إليو التصفح ُب ديواف اإلنشاء ال يصدر كتاب عن الدكلة إىل ملك  ،سيبويو كعللو
، الكامل ُب 137 -136/ 21، سَت أعبلـ النببلء، 111 -110/ 2ىػ. إنباه الركاة، 582. توُب سنة: ما خفي منوكيصلح 

 .109 -3/108، كفيات األعياف، 42/ 10اريخ، الت
 -ىػ1405القاىرة، د.ط، سنة: –طبع الكتاب ُب ٣تلد، بتحقيق: عبيد مصطفى دركيش، ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية  9

 ـ.1985
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واىد ا١تذكورة ُب الكتاب من عصر االحتجاج ُب أثناء شرحو ٢تا. كٚتيع الشَّ  م ٨تو مائة شاىدو ابن برّْ 
م عن أيب علي، كعدَّه ابن برم مثاال أكرده ابن برّْ  2كاحدان  ، إال بيتان 1الذم ينتهي بإبراىيم بن ىىٍرمة

 للمسألة النحوية ا١تثارة كليس شاىدا عليها. 

ر ٔتصادر عديدة، منها: اإليضاح العضدم، بلع فتأثَّ كاف ابن برم كاسع االطّْ  - ج
ة ُب كالتكملة، كشرح اإليضاح كثبلثتها أليب علي الفارسي، كىذه الكتب ىي مصادره األصليَّ 

إليضاح، كتنتشر آراء أيب علي ُب كتب ابن برم األخرل سواء أكانت تصنيف كتابو شرح شواىد ا
 من ىذه الكتب أـ من غَتىا.

ا؛ ٔتعٌت أنو كقف من آرائو موقف إ٬تابيِّ  ران ر ابن برم بأيب علي تأثُّ كقد كاف تأثُّ   - ح
ماـ الكثرة ، فتضاءلت مواقف نقده أ3اقد إال نادران ا١تتلٌقي ا١تستفيد ا١تؤيّْد، كمل يقف منها موقف النَّ 

 أييد كا١توافقة.الغالبة من مواقف التَّ 

 4ثالثا: اإلماـ ابن الباذش
تأثر ابن الباذش األندلسي باإليضاح أليب علٌي، فكاف ىو اآلخر أحد شرَّاحو، كبلغ تأثُّره 

 :5كإعجابو بو أف قاؿ فيو شعران؛ يدلك فعبل على عنايتو بو كاىتمامو بو، فقاؿ
 اإليضاًح       كصل الغدك لفهمػو بركاحأضىًع الكػرل لتحػفًُّظ 

 ىو بغيػة ا١تتعلمػُت كمن بغػى       ٛتل الكتاب يلجػو با١تفتاح
 ألبػي علي ُب الكتػاب إمامػة       شهد الركاة ٢تا بفػوز قداح

                                                 
أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن سلمة بن عامر الفهرم ا١تدٍل، إبراىيم بن ىرمة، شاعر زمانو أحد البلغاء من شعراء ىو:  1

ىػ. سَت 176. توُب سنة: لعلوية، قاؿ الدارقطٍت ىو مقدـ ُب شعراء احملدثُت قدمو بعضهم على بشارالدكلتُت، ككاف منقطعا إىل ا
 .227/ 1، الفهرست، 207/ 6أعبلـ النببلء، 

 .54من شواىد الكتاب. مقدمة ٖتقيق شرح شواىد اإليضاح، ابن برم، ص 18ىذا البيت من شعر أيب ٘تاـ رقم:  2
كغَتىا. كأحيانا ال يسٌلم لو؛ كذلك ُب ٨تو قوؿ ابن برم:  142، 98، 90تو ُب ا١تواضع اآلتية: صعلى سبيل ا١تثاؿ ٥تالف انظر 3

كغَتىا. كأحيانا يعًتض على استشهاده؛ كذلك ُب ٨تو استشهاده ببيت  126برم: "كىذا الذم منعو أبو علي فيو نظر". ص
س ْتجة، كلكنو مثَّل بو اٟتديث الذم قبلو كأنو مسألة" ٟتبيب ُب باب العوامل الداخلة على ا١تبتدأ كا٠ترب: قاؿ ابن برم: "كلي

 كغَتىا. 112ص
قرأ على . ٛتد بن علي بن أٛتد بن خلف األنصارم عرؼ بابن  الباذش اٞتياٍل الغرناطي  إماـ ٨توم مسند مقرلء نقادىو: أ 4

 ،حدث عنو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى ا.كأيب علي الصدُب كغَت٫ت ،ا١تقرم بغرناطة أيب القاسم نعمة ا٠تلف األنصارم
كعلى   ،ألف ُب النحو كتبا منها على كتاب سيبويو. يب زمنُت كغَتىمأاهلل بن  القاضي أبو خالد عبدك  ،كالقاضي أبو ٤تمد بن عطية

 -205/ 1ىػ. الديباج ا١تذىب، 528توُب سنة:  كغَتىا. كشرح كتاب اإليضاح ،كعلى األصوؿ البن السراج ،كتاب ا١تقتضب
 .1/79كغاية النهاية،  206

  .228/ 2، إنباه الركاة 5
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 يفضػي على أسػراره بنوافػذ        من علمو ّٔرت قول األمداح
 ميشػًكليو بومضػة كاحفيخاطػب ا١تتعلميػن بلفػظو         ك٭تل 

 مضػت العصور ككل ٨تو ظلمة        كأتى فكاف النحو ضوء صباح
 أكصى ذكم اإلعراب أف يتذاكركا       ْتركفو ُب الصحف كاأللػواح

 فإذا ىم ٝتعوا النصيػحة أ٧تحػوا       إف النصيحػة غٌبها لنجػاح
 الفرع الثاني: تأثيره في مقوِّميو ونقَّاده

قوَل من ظر كالتَّ موضوعا للنَّ  -ُب مقابل التأثَت اإل٬تايب–شكَّلت مصنفات أيب علي الفارسي أيضا 
 قُت؛ فاستدرؾ عليو من استدرؾ كنقدىا من نقد، من ىؤالء:طرؼ ٚتلة من العلماء كاحملقّْ 

 1أوال: اإلماـ أبو الحسن الباقولي
بشخصية أيب علي الفارسي، كأيعجبوا بنباىتو ركا يعترب اإلماـ الباقويل كاحدان من الذين تأثَّ 

ـ كانتقد، كٯتكن ص كقوَّ كدقة آرائو؛ فأثٌت عليو كمدحو، كدرس كتبو كأمعن فيها النظر فشرح ك٠تَّ 
 تسجيل بعض نقاط التأثر ُب اآلٌب:

 ثناء الباقولي على أبي علي:  -6

ارتسمت عبارات الثناء كاإلجبلؿ لفارس النحو أيب علي الفارسي كسجلها ُب ٚتلة من كتبو؛ 
فالرجل متأثر بأيب علي، شديد االعتداد بو، يعشق آثاره، كيكٌب عليها ك٭تسن فهمها. كمن 

 تلك العبارات: 
 .2كصفو بػ: "فارس الصناعة كفارسهم الفارس"

 
 .1ا فهم كتاب سيبويو كال مشكبلتو"كُب شرح اللمع يقوؿ فيو: "كلوال ىو ١ت

                                                 
" أك اٞتامع.  ييعدُّ من جلَّة  1 ىو: أبو اٟتسن علٌي بن اٟتسُت بن علٌي األصبهاٌٍل الباقويٌل اٟتنفٌي الضرير، يلٌقب بػ "جامع العلـو

ا آلثار أيب علي كابن جٍت. لو آثار طيبة كمن نظر ، شديد اإلكباب على كتاب سيبويو عاشقأىل العربية كالقراءات كالتفسَت أعياف
فقد صنف ُب علـو العربية كالقرآف. منها: اإلبانة ُب  ،"الحق سبق السابقُت" -كما قاؿ البيهقي ُب الوشاح–فيها عرؼ أنو 

البياف ُب شواىد  تفصيل ماءات القرآف كٗتر٬تها على الوجوه اليت ذكرىا أرباب الصناعة، االختبلؼ، االستدراؾ على أيب علي،
القرآف، التتمة، جواىر القرآف كنتائج الصنعة، ا٠تبلؼ بُت النحاة، شرح األبيات، شرح اللمع، كشف ا١تشكبلت كإيضاح 

اء، معجم األدب، 249 -247/ 2نظر: إنباه الركاة، اىػ. 543 سنة: ويلتوُب جامع العلـو أبو اٟتسن الباق ا١تعضبلت، كغَتىا.
 .1737 -1736/ 4ياقوت اٟتموم، 

ٞتنة نشر  هاٍل الباقويل، ت: ٤تمد أٛتد الدايل، فنظر: االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة، أبو اٟتسن علي بن اٟتسُت األصا 2
 .18/ 2، .28 -14،  ـ2007 -ىػ1428، 1الكويت، ط– الًتاث
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 .2كُب الكشف يرفع شأنو قائبل: "كمثلو ال يولد من بعدي"
، "رٛتو اهلل كيف تعمَّق كجاء بالكبلـ الذم ىو أدؽُّ من 3كيضيف أيضا: "كىو بعيد الغٍور"

 .4الشعر كأحدُّ من السيف..."
 عنايتو بتراثو واىتمامو بو:  -7

يب علي عموما كأكىل كتاب "اٟتجة" الرعاية ا٠تاصة، كتظهر اىتم اإلماـ أبو اٟتسن بًتاث أ
 ىذه العناية ُب األعماؿ اآلتية:

لقد أشاد الباقويل بآثار أيب علي رٛتو اهلل كافتخر ّٔا، إشادتو بتراثو ومدحو لو:  - ت
تو، فقاؿ ُب بعض ا١تناسبات: "فافهمو عن أيب علٌي كمل يهتد إليو ب لنباىتو فيها كدقَّ كتعجَّ 
دىؼ الكتاب ... كالفارس رر: "فهذه ديرر أخرجها فارسهم من صي . ككصفها ُب موضع بالدُّ 5.."غَتيه.

. كقاؿ: فإذا أىشكل عليك شيء من كبلـ الفارس فإنو 6فرَّؽ فيها الكبلـ ُب مواضع، كىذا ٣تموعو"
، " 8فارسهم". كقاؿ أيضا: "ككلُّو مبسوط كبلـ 7ال يفتحو لك إال ىذه األجزاء اليت أمللناىا عليك"

 .9كما حول كبلمنا إال شرح كبلـ أيب علي"

 

فقد عيٍت اإلماـ أبو اٟتسن الباقويل باٟتجة؛ فصنف ُب خدمتو لتراثو واىتمامو بو:  - ث
كتاب اٟتجة، ككشف عن مغمضاهتا   -كما يبدك–، الذم ىٌذب فيو 10شرحها "كشف اٟتجة"

 . 11ك١تلمة متفرٌقها

                                                                                                                                               
 -ىػ٤1411تمد بن سعود اإلسبلمية، د.ط، أبو اٟتسن الباقويل األصبهاٍل، ت: إبراىيم أبو عباة، جامعة اإلماـ  شرح اللمع، 1

 .496ص ـ، 1990
-لغة العربية ت: ٤تمد أٛتد الدايل، مطبوعات ٣تمع ال ،هاٍل الباقويلفأبو اٟتسن علي بن اٟتسُت األصكشف ا١تشكبلت،  2

 .922، ص1995 -ىػ1415دمشق، 
 .296ا١تصدر السابق،  3
 .565، ص 11االستدراؾ، مسألة  4
 .630صكشف ا١تشكبلت،  5
 . 629ا١تصدر نفسو،  6
 .727ا١تصدر نفسو، ص 7
 .726ا١تصدر نفسو، ص 8
 .١416تصدر نفسو، صا 9

 .72مل يذكره من ترجم لو، كذكره ا١تؤلف ُب كشف ا١تشكبلت، ص 10
 .25مقدمة االستدراؾ، ص 11
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"؛ كىو ُب ٚتلتو ٚتع ١تا تفرؽ من كبلـ أيب كصنف "كشف ا١تشكبلت كإيضاح ا١تعضبلت
 ، كالكشف مطبوع ك٤تقق ُب رسالة علمية.1علي ُب اٟتجة كُب غَته من الكتب

 .3، كيسميو أحيانا بكتاب األشعار2كما صنف ُب شرح األبيات اليت أنشدىا أبو علي فيو
 .3األشعار

، 4و ا١تستدرؾكصنف االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة كُب غَته. ىذا الكتاب أحيانا يسمي
 .5، كأحيانا يسميو ا١تسائل ا١تأخوذة على أيب علي4ا١تستدرؾ
 نقد تراثو وتقويمو:  -8

ل مبلحظات على  مل يفت أبا اٟتسن الباقويل كىو يقرأ تراث أيب علي كيفيد منو أف يسجّْ 
بعلـو العربية  عامل بصَت بآثار أيب علٌي، متضلّْعو  ة، قراءة، بعد أف أكفاه قراءة نقديَّ و "اٟتجة"كتاب

كالقراءات كالتفسَت؛ فاستوت تلك القراءة كا١تبلحظات ُب تصنيف كتاب أٝتاه "االستدراؾ على أيب 
 . 6علي ُب اٟتجة"

ة  يكتف اٞتامع ُب "مستدركو" بالوقوؼ على كبلـ أيب علٌي ُب نسخة من اٟتجة مرًضيَّ و ملل
أيب  نسخة عليو خطُّ عنده، بل راجع ا١توضع من كبلمو ُب نسخ اٟتجة اليت كقف عليها، كمنها 

 .7علي، كنسخ بعض تبلمذتو
كمن كتابو "اٟتجة" على  نعم لقد أفاد اإلماـ أبو اٟتسن الباقويل من تراث أيب علي عمومان 

ط مسألة، كأكرد عقبها مسائل غلى  87فعة األكىل دَّة ا١تسائل ا١تأخوذة عليو ُب الدُّ كجو ا٠تصوص. كعً 
ُب آف، كفاتت أبا علي ُب إصبلح غلط أيب إسحاؽ فيها أبو إسحاؽ الزجاج ُب معاٍل القر 

مأخوذتاف على أيب علي ال على  96ك  94على أف ا١تسألتُت  97 -88"اإلغفاؿ" ، كىي ا١تسائل 
أيب إسحاؽ. ٍب رجع أبو اٟتسن اٞتامع إىل اٟتجة، فأكرد مسائل فاتتو ُب الدفعة األكىل، كىي 

 -123جٍت ُب ا٠تصائص كاحملتسب، كىي ا١تسائل  ، ٍب أكرد مسائل غفل فيها ابن22 -98ا١تسائل 

                                                 
 .55مقدمة ٖتقيق كشف ا١تشكبلت، ص 1
 .15نظر مقدمة ٖتقيق االستدراؾ، صا 2
 نفسو. 3
 .565ّٔذا االسم ُب: كشف ا١تشكبلت، صذكره  4
 كغَت٫تا. 1128، 1037ا١تصدر نفسو، ص 5
اٟتٌجة  اإلغفاؿ، كعلى أيب علٌي ُب غَت استدرؾ جامع العلـو فيو على أيب علي ُب اٟتجة، كعلى الزَّجَّاج ٦تا فات أبا علٌي ُب 6

 صفحة. 815قع ُب كعلى ابن جٌٍت ُب ا٠تصائص كاحملتسب، كطبع الكتاب كحقق ُب جزء كاحد ي
 مقدمة االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة. 7
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أكال٫تا ٦تا  ؛133ك  132ٍب رجع إىل أيب علي فأكرد مسألتُت مأخوذتُت عليو، ك٫تا ا١تسألتاف  ،131
أخذه عليو ُب اإلغفاؿ، كالثانية مسألة خالف فيها أبو علي شيخو أبا إسحاؽ الزجاج، كفاتو ذكرىا 

 ُب اإلغفاؿ.
تدرؾ فيها اٞتامع على أيب علٌي ُب مواضع من اٟتجة متنوعة، ٯتكن كىذه ا١تسائل اليت اس

 ُب اآلٌب: -بإ٬تاز–تصنيفها 
 من اإلعراب كاٞتامع يراىا غَت جائزة، أك كجوىان  مواضع أجاز فيها أبو علي كجوىان  -

 .1اختارىا أبو علي كا١تختار عند اٞتامع غَتىا زىا أبو علي كىي عند اٞتامع جائزة، أك كجوىان مل ٬تي 

كمواضع اضطرب فيها كبلـ أيب علي ُب اٟتجة كغَته من كتبو، فأجاز فيها ما كاف  -
 .2قد منعو ُب غَتىا، أك منع فيها ما كاف قد أجازه ُب غَتىا

 .4ر ُب شرحها، أك قصَّ 3ر أبو علي ُب ذكر الوجوه النحويٌة اٞتائزة فيوكمواضع قصَّ   -

 .4شرحها

ذكره، كال يقـو ّٔا  كمواضع استشهد فيها أبو علي ببعض اآلم على شيءو  -
 .5االستشهاد، كالشاىد غَت ما ذكر من اآلم

على  ، أك ينشد أبياتان 6لو ينسب بعض اآلراء إىل سيبويو، كليست مذىبان  كأحيانان   -
 .8، أك ينسبها إىل غَت أصحأّا أك ال ينسبها أصبلن 7غَت كجهها

ابن ٣تاىد ُب أك يتابع  10، أك يقع فيو غلط9أخرل يسهو ُب بعض كبلمو كأحيانان   -
 .11غلطو ىبعة علالسَّ 

                                                 
، 98كغَتىا من الدفعة األكىل ك  82، 63، 50، 38، 35، 18، 11، 10، 1بعض ىذه ا١تسائل ُب االستدراؾ: ـ انظر 1

 كغَتىا من الدفعة الثانية. 120، 110
 كغَتىا. 118، 97، 96، 2مثبل ا١تسائل:  انظر 2
 .15: ا١تسألة انظر 3
 .4: ا١تسألة انظر 4
 كغَتىا. 113، 56، 20مثبل: ـ  انظر 5
 .60ك 6، 3كذلك ُب: ـ  6
 كغَتىا. 51، 41، 30، 16، 5كذلك ٨تو: ـ  7
 كغَتىا. 61، 42، 22، 13مثبل: ـ  انظر 8
 كغَتىا. 108، 74، 42،  6، ٨7تو: ـ  9

 .26، 25، ٨21تو: ـ  10
 .115كذلك ُب ا١تسألة:  11
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أنو يستدرؾ عليو من كبلمو ىو  تيعاب تراث أيب علي كحسن فهمو لوك على مدل اسكيدلُّ 
، كُب شرح اللمع: "فبك 1نفسو، كما قاؿ: "فاعلم أنا أخذنا بو عليو، كىكذا ريكّْب ىذا الكيتيب"

 .2نأخذ عليك"
 شدتو عليو ومؤاخذتو:  -9

الشكر كاالمتناف كاٟتب اليت ساقها الباقويل ُب شخص أيب علي كعلمو، رأينا آنفا عبارات 
غَت أف ذلك اإلجبلؿ كاإلكبار سرعاف ما يغيب ٧تمو ك٭تلُّ ٤ًتلَّو بعضي الكلمات الشديدة، ١تا 
ٮتوض أبو اٟتسن ُب النقد كاالستدراؾ، حىت لَتتاب ا١ترتاب ُب مدحو كيظنُّ الظافُّ أنو إ٪تا امتدحو 

 ن ذلك:لينتقده، م
 .3قولو: "كقد نبهناؾ غَت مرة على أف الفارس يسيء النظر ُب التبلكة"

 .4كقولو: "كقع لفارسهم ىنا أيضا سوء التأٌمل ُب التبلكة على ما ىو عادتو"
 . 5كتغليطو: "كاستدالؿ أيب علي...  استدالؿ فاسد كمغالطة منو"

 .١6توصوؿ"كتغفيلو: "انظر أبا علي ما أغفلو عن الفصل بُت الصلة كا
–كاستصغاره: "كليس العجب منو، إ٪تا العجب من الكبار الذين ٝتعوا عليو ىذا الكتاب 

، حىت يبلغ بو اٟتٌد أف يقوؿ: "فبل أدرم ىل ختم بركاية 7كمل يسألوا ما مرادؾ ّٔذا" -يقصد اٟتجة
اس َت للنَّ كيذكر أيضا أف "مثل ىذا من أيب علي ُب كتبو إغراب كتنف 8حفص على أحد ختمة أـ ال"

الرجل كادعائو على الناس كالتكربُّ  9اس من كبلمو، كليس ىو من الفصاحة، بل ىو من خنزكانةللنَّ 
 .10عليهم، كليس من العلم ُب شيء، فكأنو يشبو ألغاز الصبياف ُب ا١تكاتب"

                                                 
 .546، ص116 االستدراؾ، مسألة: 1
 .497شرح اللمع، ص 2
 . 472، ص99االستدراؾ، ـ  3
 .996 -995كشف ا١تشكبلت، ص 4
 .414، ص94االستدراؾ، ـ  5
 .221، ص50ا١تصدر نفسو، ـ  6
 .178، ص38ا١تصدر نفسو، ـ  7
 .500، ص105ا١تصدر نفسو، ـ  8
 .347/ 5العرب، . لساف الكرب ٔتعٌت كا٠تنزكانة كا٠تنزكانية كا٠تنزكاف ،ا٠تنزكة 9

 .43 -42، ص8، ـ االستدراؾ 10
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اليت استدركها على أيب علي، فإف  1اإلماـ الباقويل كإف كيفّْق ُب كثَت من ا١تسائل كأعتقد أفَّ 
 ٭تملو على ا٠توض فيما خاض؛ ألف تعاطي مثل ىذا الكبلـ الشديد النايب ال يصلح ُب ذلك ال

مثل ىذه احملاٌؿ، كال يليق ّتبلؿ العلماء كبقدرىم، كإف ُب التماس األعذار ٢تم أثناء بياف اٟتق 
 عن اهتامهم كاالنتقاص من مكانتهم. مندكحةن 

 2ثانيا: اإلماـ ابن الطراوة
ضى اد الذين مل ٭تظ أبو علي الفارسي عندىم بالكرامة كالرّْ قَّ ٚتلة النػُّ كٯتكن أف نضيف إىل 

ـي ابنى   معاصرم ابن الباذش؛ فقد: الطراكة، أحدى  اإلما
ألف ُب ذلك رسالة أٝتاىا بػ "اإلفصاح ببعض ما جاء من ا٠تطأ ُب كتاب   -
 .5ابن الصائغ 4ىذه الرسالة، كقد ردَّ على 3اإليضاح"

تب أيب علي كتلميذه ابن جٍت، قائبل: "كغنًبى رأيىو من كما نلقاه ٭تمل على ك -
عدؿ عن التواليف ا١تسندة، كالقوانُت ا١تقيدة، كاٞتمل كالكاُب، ككتاب سيويو الشاُب، كفرغ 
لئليضاح، كالشَتازيات، كا٠تصائص كاٟتلبيات، ترٚتة تركؽ ببل معٌت، كاسم يهوؿ ببل جسم، إال 

قان بالكتب، كإحالة على الصحف  .6، كإف ىذا ٢تو ا٠تسراف ا١تبُت"تشدُّ
 
 
 
 
 
 

                                                 
كٕتدر اإلشارة ىنا أفَّ ٤تقق كتاب االستدراؾ: الباحث ٤تمد أٛتد الدَّايل، تابعو على كثَت من مبلحظاتو كاستدراكاتو على اإلماـ  1

 اإلماـ الفارسي، كأكىنها، كبُتَّ غفلتو ُب ذلك كصوَّب آراء أيب علي.
كأيب بكر  ،أبو اٟتسُت بن الطراكة. أخذ النحو عن أيب اٟتجاج األعلم ا١تالقي،النحوم  سليماف بن ٤تمد ين عبد اهللىو:  2

اإلفصاح على اإليضاح  :لو مصنفات منها ،علم أىل عصره باألدب كالعربيةأكاف . الشرشائي األديب كأيب مركاف بن سراج
، 228/ 2ىػ. اإلنباه، 528توُب ٔتالقة سنة  .طيبكتلمذ لو السهيلي كابن ٝتحوف القر  .سيبويو كالًتشيح كا١تقدمات على كتاب

 .332/ 4ك نفح الطيب،  108/ 1البلغة، 
 .212/ 1كشف الظنوف،  3
 ا١تصدر نفسو. 4
 .212/ 1ىػ. كشف الظنوف، 680الصائغ، توُب سنة  ىو: علي بن ٤تمد  الكناٍل ا١تعركؼ بابن 5
 .15مقدمة إيضاح شواىد اإليضاح للقيسي، ص 6



301 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



302 

 

 انجبة األول

 اإليبو أثى عهي انفبرصي وكتبثه انحجخ

 ٔفّٛ ثالثخ فصٕل:

 حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ انفبسعٙ انفصم األول;

انزؼشٚف ثكزبة انحجخ ٔيقبسَزّ ثجؼط  انفصم انثبَي;

 كزت انقشاءاد ٔاالحزجبج

رؤثش اإليبو انفبسعٙ ثًٍ قجهّ ٔرؤثٛشِ  انفصم انثبنث;

 فًٍٛ ثؼذِ
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 انفصم األول 

 حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ انفبسعٙ

 تىطئـــــخ

عؤرُبٔل فٙ ْزا انفصم اٞٔل حٛبح اإليبو أثٙ ػهٙ 

انفبسعٙ ثصفخ ػبيخ؛ ٔرنك يٍ خالل انٕقٕف ػهٗ اعًّ 

انكبيم كًب فٙ كزت انزشاجى، ٔيٕنذِ، َٔشؤرّ ٔانظشٔف 

انغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ ٔانثقبفٛخ انًحٛطخ ثّ، يجشصا  كزنك 

جب  ػهٗ  ػقٛذرّ ٔيزْجّ فٙ انقشاءاد ٔانُحٕ ٔانفقّ، يؼشِّ

 يكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ .

  ٔرشرٛجب نزنك عٛزعًٍ ْزا انفصم يجحثٍٛ. 

 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ  انًجحث األول;

 ػقٛذح انفبسعٙ ٔيكبَزّ انؼهًٛخ ٔٔفبرّ انًجحث انثبَي;
 

  
 

 

 انًجحث األول
 اعى اإليبو ٔيٕنذِ َٔشؤرّ 

 ٔفّٛ ثالثخ يطبنت:

 انظشٔف انغٛبعٛخ ٔانؼهًٛخ انغبئذح انًطهت األول;
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 اعى اإليبو ٔيٕنذِ انًطهت انثبَي;

 َشؤح اإليبو  انًطهت انثبنث;

 

 

 

 

 
 السائدة    العامةالمطلب األول: الظروف  

يبُتّْ ىذا ا١تطلب الظركؼ السياسية كاالجتماعية، ككذا العلمية كالثقافية السائدة ُب عصر 
 اإلماـ أيب علي الفارسي، كذلك ُب فرعُت: 

 الفرع األوؿ: الحالة السياسية واالجتماعية
لقد ىاف شأف خلفاء بٍت العباس، كضعفت شوكتهم، كأصبح ا٠تلفاء أداة طٌيعة بيد قادة 

، ككاف باستطاعة ىؤالء القادة عزؿ ا٠تليفة كخلع السلطاف عنو، كاستبدالو 1ًتؾ كالديلماٞتيوش من ال
؛ بغَته ُب أم كقت شاءكا، كقد كانوا يتجرؤكف على قتل ا٠تليفة كاالنتقاـ منو إذا مل يسعد ٔتوافقتهم

آالؼ،  قتاؿ بُت الديلم ككانوا تسعة عشر ألفان كبُت الًتؾ، ككانوا ثبلثة ػى376فقد كقع سنة: 
 .2فاهنزمت الدَّيلم، كقتل منهم ٨تو ثبلثة آالؼ

                                                 
1
 األثر أىل بعض قوؿ ُب بأرضهم ٝتوا ، كأىلو جيلبُت الرحاب كاٞتباؿ كا١تفازة كخراسافىو إقليم بالعراؽ، كالديلم  يقع  الديلم:  

بَتكت، -معجم البلداف، ياقوت بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اٟتموم، دار الفكر  .عبس لبٍت ماءو  كقيل: اسم. ٢تم ألب باسم كليس
 معركؼ كبزُّه اآلفاؽ، إىل ٖتمل كفواكو حذاؽ، صناع بو كالصوؼ القز . ككصفو ا١تقدسي بقولو: "إقليم2/293د.ط، د.ت،  

 الفقو ُب كرباء. الضعيف كيرٛتوف الشريف، ٬تلوف. لطيف عمل ك٢تم ظريف، مصر. األسعار مستقيم األمطار، كثَت. كالعراؽ ٔتصر
القتاؿ...". أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم، ٤تمد بن أٛتد ا١تقدسي البشارم، ت: غازم طليمات،  ُب رجاؿ اٟتديث ُب كأجلة

 .240، 92ـ، ص1980دمشق، د.ط، –كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي 
2
الكامل ُب التاريخ، ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الواحد الشيباٍل ا١تعركؼ بابن األثَت، ت: أبو الفداء عبد اهلل القاضي، دار الكتب   

كما بعدىا كالعرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز  427/ 7ـ، 1995 -ىػ1415، 2بَتكت، ط–العلمية 
 .3/03ـ، 1948مصورة، – 2الكويت، ط–بعة حكومة الكويت الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مط
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الفساد  طغىك ، العصبية الزائدة كٖتزب الناس، ظهرت فيها فتنة عظيمةكقد مرَّت بغداد ب
فنهبت األمواؿ كقتل الرجاؿ  النَّاس أصناؼه ٥تتلفة من الطائفية، د بُتتولَّ ، ك أمواؿ الناس تكأخذ

 .1كأحرقت الدكر
كقد صاحب ىذا االضطراب السياسي ُب بغداد عاصمة الدكلة اإلسبلمية اضطرابات أخرل 
ُب شرؽ الدكلة كغرّٔا كانت أكرب كقعان كأعظم خطران على ا٠تبلفة، حيث أدت إىل ٕتزئة الدكلة 

فقامت )دكلة بٍت ٛتداف( ُب الشاـ، ك )دكلة بٍت بويو( ُب الشرؽ ، 2الواحدة إىل عدة دكيبلت متفرقة
 )الدكلة اإلخشيدية( ُب مصر.  ك

 مراكبو، فاحًتقت الرـك لغزك العدَّة أعدَّ  قد مصر صاحب العزيز كاف كُب خضمّْ ىذه الظركؼ
 كدخلوا للعزيز بتقادـ القدس ساحل إىل البحر ُب الرُّـك رسل كصلت ذلك بعد ٍب أناسان، ّٔا فاهتم
 أنو ٭تلفوف أهنم منها: كلَّها، ّٔا التزموا شديدة شركطا كاشًتط العزيز فأجأّم الصلح، يطلبوف مصر

 ٭تمل كأف ٚتعة، كل قسطنطينية جامع ُب للعزيز ٮتطب كأف أطلقوه أسَت إال ٦تلكتهم ُب يبقى ال
 .3سنُت سبع ا٢تدنة بعقد ردىم ٍب عليهم، افًتضو ما كل الرـك أمتعة من إليو

القضاة كأعياف الدكلة  ٣تلس ْتضرة ا٠تليفة فيوببغداد عقد  ىػ377من سنة:  ُب صفرك 
عن العراؽ مظامل   كالذم رفع، ككاف يوما مشهودا 5كبُت شرؼ الدكلة 4كجددت البيعة بُت الطائع

 .1على الناسا جدِّ  اشتدَّ ك  ككاف الغبلء ببغداد فوؽ الوصف 6، كردَّ على النَّاس أمبلكهمكثَتة

                                                 
1
 .330/ 7ا١تصدر السابق،   

2
ُب أخبار من ذىب، عبد اٟتي بن أٛتد العكرم الدمشقي، دار الكتب كشذرات الذىب  428 -427/ 7ا١تصدر نفسو،   

 .2/88،  بَتكت، د.ط، د.ت–العلمية 
3
لدين أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية للتأليف ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ االنجـو الزاىرة   

 .51/ 4، كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط.ت
4
لقبو نصر الدكلة، كاف قويا ُب ، ا٠تليفة أبو بكر عبد الكرَل بن ا١تطيع هلل الفضل بن ا١تقتدر جعفر بن ا١تعتضد العباسيىو:   

ٓتلع نفسو كأنو سلم ا٠تبلفة  يوأشهد علك  ، لكنو عيزؿ ُب آخر أياـ إمارتو،تو ٙتاٍل عشرة سنةكانت دكل، خلف كالده ا١تطيع،  بدنو
مشس الدين الذىيب، ت: ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 393كبقي بعد عزلو أعواما إىل أف مات ، إىل القادر باهلل كشهد الكرباء بذلك

 .126- 15/118ىػ، 1413: 9بَتكت، طشعيب األرناؤكط، ك ٤تمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، 
5
 ،٘تلك كظفر بأخيو صمصاـ الدكلو فسجنو، بن ا١تلك عضد الدكلة بن بويو الديلمي صاحب العراؽ شرؼ الدكلة شَتكيو ىو:  

 ة،الدكلخوه ّٔاء أك٘تلك بعده  ،مل يبلغ الثبلثُتىػ ك 379مات  ة أشهر.سنتُت كٙتاني ويامأكانت   ،ككاف فيو خَت كأزاؿ ا١تصادرات
م نفسو إىل كسلَّ  قبل شرؼ الدكلة ٟتربو فذؿَّ أعواـ ٍب أبيهم عضد الدكلة ثبلثة أخو٫تا الصمصاـ ىو الذم ٘تلك العراؽ بعد أككاف 

 .385 -384/ 16. ا١تصدر نفسو، ف ماتأخيو فغدر بو كحبسو بشَتاز إىل أ
6
. كاف مغلها ُب العاـ ألفي ألف كٜتسمائة ألف درىممن ذلك أنو رد على الشريف أيب اٟتسن ٤تمد بن عمر ٚتيع أمبلكو ك   

 .2/88شذرات الذىب، 
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 الفرع الثاني: الحالة العلمية والثقافية 
ابلتها حركة علمية ا١تشحوف باألزمات، كمع ىذا الوضع غَت ا١تستقر ق اٞتوّْ  من ذلك بالرُّغم

قد كاف أمراء الدكيبلت اإلسبلمية يتنافسوف فيما بينهم على اجتذاب العلماء نشيطة كمزدىرة، فل
كاألدباء، ككانت ٣تالسهم عامرة با١تناقشات العلمية ككانوا يغدقوف األمواؿ الطائلة عليهم، ك٬تهزكهنم 

، ككاف ٢تذا التشجيع كبَت األثر ُب 2كل ما ٭تتاجونو من كتب كمكتبات كمدارس علمية متخصصةب
إنعاش الساحة العلمية كالثقافية آنذاؾ؛ فتعددت حواضر العلم كا١تعرفة، كنبغ عصرئذ علماء برعوا ُب 

 س كألَّف.، كتعلَّم، كنبغ، كدرٌ 3الفارسي كُب ىذا العصر نشأ أبو علي شىت ا١تيادين كالتخصصات.
 مل :لو فقاؿ ،5الدكلة عضد يساير 4شَتاز ميداف ُب يوما كاف أنوعن أيب عليٍّ  ٭تكى٦تا ك 
 ،تقديره كيف :لو فقاؿ ،رمقدَّ  بفعل :الشيخ فقاؿ ؟زيدا إال القـو قاـ :قولنا ُب ا١تستثٌت انتصب

 كقاؿ الشيخ فانقطع ،زيد امتنع الفعل رتكقدَّ  رفعتو ىبلَّ  :الدكلة عضد لو فقاؿ ،زيدان  أستثٍت :فقاؿ
 .فاستحسنو إليو كٛتلو حسنان  كبلمان  ذلك ُب كضع منزلو إىل رجع ١تا وإنَّ  ٍبَّ  ،ميداٍل اٞتواب ىذا :لو

 .6(إالَّ ) بتقوية ـا١تتقدّْ  بالفعل انتصب أنو اإليضاح كتاب ُب كذكر

                                                                                                                                               
1
 ..11/202 بَتكت، د.ط، د.ت،–إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء،  ابن كثَت الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ البداية كالنهاية،   

2
 ا١تصدر السابق.  

3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
 الراء قبل الياء كجعل شراريز كٚتعو شراز، أصلو أف إىل النحويُت بعض فارس. ذىب ببلد قصبة مشهور، كىو عظيم بلد شَتاز  

 على ٚتعو كقراط. كمن كدكاف، كدنار، دباج، عندىم أصلو فإف كقَتاط؛ كديواف كدينار، بديباج، كشبهو التضعيف، حرؼ من بدال
 ابن عقيل، أيب بن القاسم بن ٤تمد عمارهتا توىل من أكؿ قيل كاختطاطها. عمارهتا استجد ٦تا كىي شورز عندىم أصلو فإف شواريز

/ 3فرسخا. أنظر: معجم البلداف، ياقوت اٟتموم،  كعشركف مائتاف نيسابور كبُت بينها فارس ببلد كسط ُب كىي اٟتجاج؛ عم
 كما بعدىا. 378

5
٘تلك بفارس  ،بويو الديلميالسلطاف عضد الدكلة أبو شجاع فناخسرك صاحب العراؽ كفارس ابن ركن  الدكلة حسن بن  ىو:  

ككاف  األمم،العراؽ كالتقى ابن عمو عز  الدكلة كقتلو ك٘تلك كدانت لو قصد  ،ببلده كاتسعت ٦تالكو كثرتبعد عمو عماد الدكلة ٍب  
اىل: بقولو تعنو ١تا احتضر ما انطلق لسانو إال أنقل  ،ككاف يقوؿ الشعر، شجاعا مهيبا ٨تويا أديبا عا١تا جبارا عسوفا شديد الوطأة

 كبٍتعلي  اإلماـنو قرب أظهر بالنجف قربا زعم أ ،جلداككاف شيعيا  ،كمات بعلة الصرع (،غٌت عٍت ماليو ىلك عٍت سلطانيوأما )
انظر: األعبلـ، األعبلـ، خَت الدين بن ببغداد. ىػ 372: مات سنة. شعار الرفض كمأًب عاشوراء كاالعتزاؿ كأقاـعليو ا١تشهد 

/ 16، سَت أعبلـ النببلء: 5/156ـ، 2002، 15بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، دار العلم للمبليُت، ط ٤تمود بن ٤تمد
 .54-51/ 4كفيات األعياف: ك  251 -249

 -ىػ1411، 1بَتكت، ط–ركضات اٞتنات ُب أحواؿ العلماء كالسادات، ٤تمد باقر ا١توسوم األصبهاٍل، الدرر اإلسبلمية  6
 .73 -72/ 3ـ، 1991
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 فإفَّ  عرالشّْ  قوؿ على ألغبطكم إٍل :فقاؿ ،عليٍّ  أيب ْتضرة عرالشّْ  ذكر جرلكما ركم أنَّو 
 شيئان  قطُّ  قلت فما :رجل لو فقاؿ ،هموادّْ  من ىي اليت العلـو ٖتقيقي مع قولو على يوافقٍت ال خاطرم

 :قويل كىي ،يبالشٌ  ُب أبيات ثبلثةي  إال شعران  يل أفَّ  أعلم ما :قاؿ .منو
 يعابا أف أكىل الشيبً  كخضب     عيبان  افػك ١تا الشيب خضبت

 عتابا كال تػخشي عيبا كال     خل ىجر ٥تافة بػأخض كمل
 .1عقابا وػل ابػا٠تض رتػ   ػفصيَّ  ذميمان  بدا ا١تشيب كلكن

 
 المطلب الثاني: اسم اإلمام ومولده  

يشتمل ىذا ا١تطلب على اسم اإلماـ الكامل كنسبو ُب الفرع األكؿ، ٍب مولده كنشأتو كأسرتو ُب 
 الفرع الثاٍل، كما يأٌب:

 ونسبوالفرع األوؿ: اسمو 
فهو أبو علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف  اسموأما عن 

 .3، أبوه فارسي، كأمو عربية من سدكس شيباف2الفارسي النحوم
زيادة كنقصا؛ فذكر ٚتيع  لقد اختلف ا١تًتٚتوف ُب نسب أيب علي الفارسيف أبيو وجدهاسم كأما عن 

، كىو الذم كجد ٓتطو: ككتب اسم أبيو أٛتد، كاسم جدّْه عبد الغفارمن ترجم لو إال من شذَّ أف 
  .اٟتسن بن أٛتد

. 4كُب معجم األدباء: ىو اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أباف اىػ
 .5كمثلو ُب تاريخ ابن خلكاف

                                                 
بَتكت، –كفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن خلكاف، ت: إحساف عباس، دار الثقافة  1

 .81 -80/ 2ـ، 1968د.ط، 
–انظر: معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ياقوت اٟتموم الٌركمي، ت: إحساف عبَّاس، دار الغرب اإلسبلمي  2

ككفيات األعياف كأنباء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٛتد بن ٤تمد بن خلكاف، ت:  2/811ـ، 1993، 1بَتكت، لبناف، ط
 . 82 -2/80ـ، 1968بَتكت، د.ط، –إحساف عباس، دار الثقافة 

3
 بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن ذىل بن شيباف بن -بفتح السُت– ىي قبيلة عربية ترجع أصو٢تا إىل سدكس  

أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، ربيعة. تاريخ بغداد،  بن أسد بن جديلة بن دعمي بن أفصى بن ىنب بن قاسط بن كائل
 . كىذا ٦تا يثَت الشك ُب اٞتـز بفارسيتو.84/ 13دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت، 

4
 .2/811معجم األدباء،   

5
 .82 -80/ 2كفيات األعياف،   
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، فقد ذىب أكثر من ترجم لو إىل أف 1عريب منصرؼ ه البعيد "أباف"كعلى الرغم من أف جدَّ 
أباه فارسي األصل. كقد يكوف األمر أف جدَّه ىذا عريب األصل استوطن ببلد فارس أثناء الفتوحات 

كما يقوؿ الباحث عبد –اإلسبلمية، أك لعلو فارسي أسلم آباؤه فسموه باسم عريب، كلقب الفارسي 
ا ما تىلقَّب بعض ا١تشهورين من العرب بألقاب ال ينهض دليبل على فارسيتو؛ إذ كثَت  -الفتاح شليب

 .2فارسية
 . 3: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفارُب الكاملكقاؿ 

 .4كُب تاريخ بغداد: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن سليماف
 .5كُب مرآة اٞتناف: اٟتسن بن أٛتد الفارسي

أبو علي اٟتسن  :قاؿ ،6ارسيكُب اليتيمة ُب ترٚتة ابن أختو أبو اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت الف
 .7بن أٛتد الفارسي
 . 8: اٟتسن بن أٛتداالعتداؿكُب ميزاف 

 . 9ه عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف بن أبافكُب لساف ا١تيزاف: اسم جدٌ 
 . 1كُب بغية الوعاة: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار بن ٤تمد بن سليماف

                                                 
1
، دار صادر، بَتكت، طانظر:     .16/134، مادة: )أبن(، : د.ت1لساف العرب، ابن منظور ٤تمد بن مكـر

2
كذلك مثل: أيب إسحاؽ الشَتازم، كالفَتكزآبادم، كالًتمذم صاحب السنن، كاألصبهاٍل صاحب األغاٍل كغَتىم. أبو علي   

ئمة العربية،كآثارهي ُب القراءات كالنحو، عبد الفتاح إٝتاعيل شليب، مكتبة هنضة مصر كمطبعتها، حياتو كمكانتو بُت أالفارسي، 
 .46ىػ، ص 1377مصر، د.ط، –الفجالة 

 3
 .429/ 7الكامل،   
4
 .275/ 7 أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت،تاريخ بغداد،   

5
، عبد اهلل بن أسعد أبو عبد اهلل اليافعي اليمٍت، كضع حواشيو: الزماف ما يعترب من حوادث معرفة ُب اليقظاف كعربة مرآة اٞتناف  

 .305/ 2ـ، 1997 -ىػ1417، 1لبناف، ط –بَتكت –خليل ا١تنصور، دار الكتب العلمية 
6
 بعد النحو ُب اليـو اإلماـ كىو الفضل، كأعبلـ العلم، كأعياف الدىر، أفراد النحوم، أحد اٟتسُت الفارسي بن ٤تمد اٟتسُت أبو  

 على أكفده علي أبو ككاف مكانو، كاستحق علمو، استغرؽ حىت درس، كعليو أخذ، كمنو الفارسي، أٛتد بن اٟتسن أيب خالو
انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر، عبد ا١تلك أبو منصور الثعاليب  .٣تلسو كقرب مثواه، كأكـر فارتضاه، الصاحب

 .6/2523كمعجم األدباء،  2/109دمشق، د.ط، د.ت، –النيسابورم، ا١تطبعة اٟتنفية 
7
 . 109/ 2ا١تصدر نفسو،    

8
-يركت–البجاكم، دار ا١تعرفة ميزاف االعتداؿ ُب نقد الرجاؿ، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف أبو عبد اهلل الذىيب، ت: علي ٤تمد   

 . 480/ 1لبناف، د.ط، د.ت، 
9
–اعتٌت بو: عبد الفتاح أبو غدَّة، دار البشائر اإلسبلمية : العسقبلٍل، ت الفضل أبو حجر بن علي بن أٛتد لساف ا١تيزاف،  

 .26/ 3ـ، 2002 -ىػ1422، 1لبناف، ط-بَتكت
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  .2ٛتد بن عبد الغفاركُب فهرست ابن الندَل: الفارسي أبو علي بن أ
 . 3كُب ركضات اٞتنات: اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار

من  أف يكوفكٯتكن  4صاحب شذرات الذىب فقاؿ: اٟتسن بن ٤تمد بن عبد الغفار كشذَّ 
 سهو النساخ.
 أبو علي عند اٞتميع من غَت خبلؼ كقد اشتهر بكنيتو.ف كنيتو كأما عن

 .5الفرس اىػسدكسية من سدكس شيباف من ربيعة  أموو 
قبح زيّْو،  6كصفو ا١تؤرخوف بأنو كاف قومَّ البنية، نظيفا ُب مظهره ك٢تذا فقد أزرل على ا١تتنيب

 .7كما أخذ بو نفسو من الكرب
 .8كما كصف بأنو كاف صادقا ُب نفسو، مًتفعا عن الكذب، رفيقا بذكم القرىب

–حوية، كسوؼ نرل ذلك كاضحان كقد كاف ذا موضوعية ُب تقرير اٟتقائق العلمية كاللغوية كالن
 أثناء اٟتديث عن آرائو. -إف شاء اهلل

 الفرع الثاني: مولده ورحالتو 
من أرض فارس، كىي مدينة كاسعة األبنية، فسيحة الشوارع،  9ٔتدينة فسا ىػ288سنة  ولد

 ذات حصن كخندؽ كربض.

                                                                                                                                               
1
، 2بيغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، جبلؿ الدين السيوطي، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، د.ف، ط  

 .496/ 1ـ، 1979 -ىػ1399
2
 .95/ 1ـ، 1978-ىػ1398بَتكت، د.ط، –الفهرست، ٤تمد بن إسحاؽ أبو الفرج الندَل، دار ا١تعرفة   

3
 .72/ 3ركضات اٞتنات،   

4
 ..88/ 2لذىب ُب تاريخ من ذىب، شذرات ا   

5
 .811/ 2معجم األدباء إرشاد األريب ُب معرفة األديب،   

6
اشتغل  ،قاؿ ُب العرب كليس ُب العامل أشعر منو أبدا كأما مثلو فقليل. أبو الطيب أٛتد بن اٟتسُت بن اٟتسن اٞتعفي الكوُب ىو:  

 ،كٝتي  ا١تتنيب ألنو ادعى النبوة ،اعتٌت العلماء بديوانو فشرحوه أكثر من أربعُت شرحا ،ُب فنوف األدب كمهر فيها كتضلع من علم
لو ديواف شعر مطبوع كمشركح شركحا كافية،. كقد ٚتع الصاحب ابن عباد لفخر الدكلة ٩تبة من أمثاؿ ا١تتنيب ىػ. 354سنة قتل 

ككفيات  15 -13/ 2شذرات الذىب،  ،115/ 1بلـ، كحكمو، كتبارل الكتاب قدٯتا كحديثا ُب الكتابة عنو. انظر: األع
 .123 -120/ 1األعياف، 

7
 .92، د.ف، د.ت، ص3، ت: مصطفى السقا كغَته، دار ا١تعارؼ، طالبديعي يوسف ا١تتنيب، حيثية عن الصبح ا١تنيب  

8
 .2536/ 6معجم األدباء،   

9
 مدينة الرياح، كىي الشماؿ من كبلمهم: ُب كأصلها ّٔا، يتلفظوف كذا بالباء؛ بسا كعندىم عجمية، كلمة كالقصر بالفتح فسا   

 أبنية، كأكسع شَتاز من ىواء أصح كىي شَتاز، الكرب ُب تقارب الشوارع كاسعة البناء مفًتشة مدينة كىي ّٔا، مدينة أنزه بفارس
 متقاربة، داراّترد مدف كباقي ذلك، كغَت كاألترج كاٞتوز كالرطب البلح من كاٞترـك الصركد، ُب يكوف ما فيها ٬تتمع مدينة كىي
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لطلب العلم فيها، كما رحل إىل غَتىا من  1ىػ307فقد رحل إىل بغداد سنة رحالتو؛ كأما عن 
مدف العراؽ، كفيها ذاعت شهرتو، كتنقل ُب شعابو، ٭تاضر كيؤلف كيسأؿ، فكانت لو مؤلفات 

 ٝتيت بأٝتاء ا١تدف العراقية، كالبصريات كالبغداديات كغَتىا.
الشاـ،  كانتقل اإلماـ إىل ا١توصل، كفيها التقى بتلميذه ابن جٍت حيث بقي زمنا ٍب سافر إىل

فأكـر كفادتو، كتنقل ُب ببلد الشاـ، فمضى  2فزار حلب كالتحق بببلط األمَت سيف الدكلة اٟتمداٍل
، كاتصل برجا٢تا كأىل العلم فيها، كأقاـ ْتلب فظفرت منو با١تسائل 3إىل طرابلس كمعرة النعماف

آثرىم عنده. كلذا مل ، ككاف من خلصاء سيف الدكلة ك 4اٟتلبية، كقد امتحن فيها ٓتصومة ابن خالويو
  تطب اإلقامة أليب علي ىناؾ.

، فلبث فيها عشرين عاما منقطعا إىل عضد الدكلة بن بويو. ٍب عاد إىل ىػ348ككرد شَتاز سنة 
بغداد بعدما استوىل عليها عضد الدكلة كاستقر لو األمر فيها، فصنف لو كتايب اإليضاح كالتكملة، 

 . 5ة: "أنا غبلـ أيب علي ُب النحو"كعلمو النحو حىت قاؿ فيو عضد الدكل
كاستقر أبو علي بفداء ببغداد إىل أف أدركتو منيتو ُب ربيع اآلخر كقيل ُب ربيع األكؿ سنة 

  .1، فدفن ىناؾ باٞتانب الغريب منهاىػ377

                                                                                                                                               

 -260/ 4الفارسي. معجم البلداف،  الفسوم جواف بن سفياف بن يعقوب يوسف كأبو الفسوم الفارسي علي أبو ينسب كإليها
261. 

1
 .131طبقات الزبيدم،   

2
 اٞتهاد. كاف لواء اٞتود كحامل ككعبة الوفود، مقصد حلب صاحب ٛتداف  بن اهلل عبد بن علي  اٟتسن أبو الدكلة  ىو: سيف  

 فرائض من الشعراء عطاء يقوؿ ككاف ببابو، اجتمع ما الشعراء من ملك بباب اجتمع ما تشيع، كيقاؿ فيو النظم مليح أديبا
 ىػ، كانت356 سنة صفر ُب ا١تثل. مات بشجاعتو يضرب ككاف غَته، ١تلك اتفق ما غزك كلو ىػ،331 سنة ُب =األمراء، كلده

، 189 -16/187سنة. سَت أعبلـ النببلء،  كعشرين ٜتسا حلب كالية ُب الدكلة سعد ابنو بعده كبقي سنة كعشرين نيفا دكلتو
 .406 -401/ 3كفيات األعياف، 

3
 كا١تعرة الدية، كا١تعرة آّرة، دكف السماء ُب كوكب كا١تعرة الشدة، ا١تعرة األعرايب: ابن قاؿ الراء. كتشديد كثانيو أكلو بفتح معرة  

 كلد ّٔا لو فمات ّٔا اجتاز صحايب بشَت بن األمَت كقيل غَت ذلك. كأما النعماف فقيل: نسبة إىل النعماف إذف دكف اٞتيش قتاؿ
 بن بريح بن عمرك بن غطفاف بن عدم ابن بالساطع نسبة إىل ا١تلقب بالنعماف مسماة بو، كقيل أهنا فسميت عليو كأقاـ فدفنو
 أٛتد العبلء أبو كاف كمنها كالتُت، الكثَت الزيتوف كعندىم اآلبار من ماؤىم قدٯتة، كبَتة مدينة -النعماف–كىي  اهلل؛ تيم بن خزٯتة

 كما بعدىا. 155/ 5أنظر: معجم البلداف،  ا١تعرم. كمعرة النعماف ىي قرية من قرل الشاـ. سليماف بن اهلل عبد بن
4
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ت: أٛتد أمُت ك أٛتد الزين، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، د.ط، د.ت،   
ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة ا١تصرية ، النجـو الزاىرة 1/131

 .15/ 4، .تللتأليف كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط
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ده على كال نعلم شيئا عن دراستو األكىل، كا١تراحل اليت اجتازىا ُب ىذه الفًتة، إال أف تردَّ 
يوخ ا١تشهورين ُب بغداد بعدما استقر فيها يوحي بأنو قد تردد على شيوخ ببلده قبل حلقات الش

 ٣تيئو إىل بغداد، كأخذ عنهم شىت علـو ا١تعرفة كخاصة علـو العربية.
 
 
 
 
 
 

، كٝتع معاٍل 3اجعلى أيب بكر بن السرَّ  2مُت فقرأ كتاب سيبويولع على كتب ا١تتقدّْ كقد اطَّ 
 .1منو 6كٝتع معاٍل القرآف للزجاج 5من أيب بكر بن ٣تاىد 4القرآف للفراء

                                                                                                                                               
1
القاىرة، مؤسسة الكتب –إنباه الركاة على أنباء النحاة، علي بن يوسف القفطي، ت: ٤تمد الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب   

 .80/ 2كفيات األعياف، . 7/275. تاريخ بغداد: 1/308ـ، 1986 -ىػ1406، 1بَتكت، ط–الثقافية 
2
 أعلم كاف اٟتارثي زياد بن الربيع آؿ كقيل كعب بن اٟتارث بٍت موىل بسيبويو، ا١تلقب قنرب بن بشر أبو عثماف ىو: عمرك بن  

كغَته، اختلف ُب سنة  األكرب باألخفش ا١تعركؼ ا٠تطاب أيب عن اللغة كتابو، أخذ مثل فيو يوضع كمل بالنحو كا١تتأخرين ا١تتقدمُت
غَت ذلك. سَت  كقيل ىػ161 سنة كقيل ،177 سنة "كىو أصحها"، كقيل . قاؿ الذىيب ُب السَت:180 سنة كفاتو فقيل: توُب

 .464 -463كفيات األعياف،  ،352 -351/ 8أعبلـ النببلء، 
3
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  

4
كاف أبرع الكوفيُت كأعلمهم   ،أبو زكريا الفراء ٭تِت بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسلمي ا١تعركؼ بالفراء الديلمي الكوُبىو:   

ألنو خلصها كضبطها. أخذ النحو  ؛لوال الفراء ١تا كانت عربية :حكي عن أيب العباس ثعلب أنو قاؿ .بالنحو كاللغة كفنوف األدب
د كجعل كلد الفراء بالكوفة كانتقل إىل بغداكأخذ عنو سلمة بن عاصم، ك٤تمد بن اٞتهم السُّمَّرم كغَت٫تا.  عن أيب اٟتسن الكسائي

كىو صغَت  ؛ككتاب البهي ،ككتاباف ُب ا١تشكل أحد٫تا أكرب من اآلخر ،كا١تعاٍل ،اٟتدكد :كلو من التصانيف، أكثر مقامو ّٔا
ىا. توُب ستة ككتاب الوقف كاالبتداء كغَت  ،ككتاب اٞتمع كالتثنية ُب القرآف ،ككتاب ا١تصادر ُب القرآف ،كلو كتاب اللغات ،اٟتجم
، تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، 121 -118/ 10كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  08/ 4كاة على أنباء النحاة، ىػ. إنباه الر 207

/ 2ىػ، 1410، 1الرياض، ط–٤تمد بن عبد اهلل بن أٛتد، ابن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف اٟتمد، دار العاصمة 
ت كماؿ الدين عبد الرٛتن األنبارم، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، أبو الربكا، 460
 .179.54 -176/ 6، كفيات األعياف، 90، صـ1998 -ىػ1418القاىرة، د.ط، –العريب 

5
انظر: مقدمة ٖتقيق: احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: علي النجدم   
. كستأٌب ترٚتة اإلماـ ابن ٣تاىد 36ـ، ص 1994 -ىػ1415القاىرة، د.ط، -اصف كغَته، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ن

 ُب الفصل الثاٍل من ىذا الباب.
6
 ستأٌب ترٚتتو بعد حُت.  
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 المطلب الثالث: نشأة اإلمام
كتتمثل نشأتو العلمية ُب احتكاكو بالشيوخ كتلقيو عنهم، كمزاملتو لبعض الشخصيات العلمية، 

 بعد.كثقافتو ككذا إنتاجو كٗتر٬تو ٞتملة من التبلميذ الذين أخذكا عن اإلماـ كاىتموا بآثاره فيما 
 الفرع األوؿ: شيوخو

 عن ٚتلة من الشيوخ كاألئمة: كاف أليب علي احتكاؾ كثَت مع شيوخ ُب العراؽ؛ فأخذ

   ،2السرَّاج بابن ا١تعركؼ النحوم سهل بن السرم بن ٤تمد بكر فركل عن أيب  -19
 أخذ كاآلداب، النحو ُب قدره كجبللة كنبلو فضلو على آّمع ا١تشاىَت األئمة أحد كاف

 4السَتاُب سعيد أبو منهم األعياف من ٚتاعة عنو أخذ ،3ا١تربّْد العباس أيب عن األدب
 مواضع ُب الصحاح كتاب ُب اٞتوىرم عنو كنقل كغَت٫تا، 5الرماٍل عيسى بن كعلي

 الكتب أجود من كىو األصوؿ" "كتاب منها: النحو ُب ا١تشهورة التصانيف كلو عديدة،
 ٚتل ك"كتاب كاختبلفو، النقل اضطراب عند ا١ترجع كإليو الشأف، ىذا ُب ا١تصنفة

 ك"كتاب سيبويو"، كتاب ك"شرح االشتقاؽ"، ك"كتاب ا١توجز"، ك"كتاب األصوؿ"،
 ُب يلثغ كغَتىا. كاف ا١تواصبلت" ك"كتاب كالشعراء"، الشعر ك"كتاب ،6القراء" احتجاج

 بالغاء ال فقاؿ: بالغُت، عنو فكتبوىا بالراء لفظة فيو كبلما يوما فأملى غينا، فيجعلها الراء
الصورة، توُب سنة ستة عشرة كثبلٙتائة، رٛتو  ىذه على يكررىا كجعل بالراء يريد بالعاء؛ ال

 .7اهلل تعاىل

 الزجاج  سهل بن السرم بن ٤تمد بن الزجاج؛ إبراىيم كركل عن أيب إسحاؽ  -20
 كتاب القرآف، لو معاٍل ُب كتابا كصنف كالدين باألدب العلم أىل من كاف النحوم،

                                                                                                                                               
1
 .1/36احملتسب،   

2
 .1/29مقدمة اٟتجة للقراء السبعة، اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي،   

3
ا١تعركؼ با١تربد  ،األزدم البصرم بن حساف بن سليماف بن سعد عبد اهلل لعباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمَتأبو ا  

كا١تقتضب  ،ككتاب الركضة ،كتاب الكامل  :منها ،النحوم نزؿ بغداد ككاف إماما ُب النحو كاللغة كلو التواليف النافعة ُب األدب
ىػ 285، كقيل: 286، كُب تسميتو با١تربّْد حكاية. توُب سنة: أخذ األدب عن أيب عثماف ا١تازٍل كأيب حاًب السجستاٍل .كغَت ذلك

 .319 -313/ 4ببغداد. كفيات األعياف، 
4
 .14ستأٌب ترٚتتو، ص  

5
 .16ستأٌب ترٚتتو، ص  

6
كمل  -كما يقوؿ الفارسي–ييض ُب سورة البقرة لعل كتاب "احتجاج القراء"ىذا، ىو الكتاب الذم شرع فيو كارتفع منو تب  

 يكملو.
7
 .340 -339/ 4ككفيات األعياف،  259/ 1، كشذرات الذىب، 220انظر: نزىة األلباء، ص  



313 

 

 تعاىل، اهلل رٛتهما كثعلب ا١تربد عن األدب أخذ ا١تنطق، جامع من فسر ما ككتاب األمايل
 عن ا٠تطايب سليماف أبو ركل إليو. فنسب باألدب كاشتغل تركو ٍب الزجاج ٮترط ككاف
 اآلذف ٮترج كاستأذنوا اجتمعوا إذا ا١تربد أصحاب كاف قاؿ: الفرائضي اٟتسُت بن أٛتد

انصرفوا، توُب ُب ٚتادل اآلخرة سنة  كإال إسحاؽ الزجاج  أبو  فيكم كاف إف فيقوؿ:
 .1إحدل عشرة كثبلٙتائة

 األزدم دريد بن عتاىية أبو بكر بن بن اٟتسن ؛ ٤تمد2دريد بن بكر كركل عن أيب -21
 ذلك. كغَت كاألمايل كاٞتمهرة اللغة ُب ا١تفيدة التصانيف صاحب بغداد، نزيل البصرم

 عنو اهلل رضي الشافعي ّٔا ٯتدح طنانة قصيدة كلو العرب كأشعار اللغة ُب رأسا كاف
 سنة مولده فيو، تكلموا الدارقطٍت: قاؿ الشافعي. مناقب ُب اهلل عبد أبو اٟتاكم أنشدىا
 .3كثبلٙتائة كعشرين إحدل سنة شعباف ُب كتوُب كمائتُت كعشرين ثبلث

 سليماف بن بن علي األخفش؛ أبو اٟتسن -كقيل أيب احملاسن– اٟتسنأيب  كعن -22
 كغَت٫تا، كثعلب ا١تربد عن ركل عا١تا، كاف النحوم. الصغَت 4باألخفش الفضل، ا١تعركؼ

حدث عنو البخارم كغَته.  ثقة،  ككاف كغَت٫تا اٞتريرم ا١تعاَب الفرج كأبو ا١ترزباٍل عنو كركل
                                                 

1
، كالبلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة، ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، ت: ٤تمد ا١تصرم، ٚتعية إحياء 16/ 7انظر: الكامل،   

،كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل الشهَت 186/ 1ىػ، 1407، 1الكويت، ط–مي الًتاث اإلسبل
ك نزىة األلباء،  308/ 3كالنجـو الزاىرة،  448/ 4لبناف، د.ط، د.ت، -بَتكت–ْتاجي خليفة، دار إحياء الًتاث العريب 

 كما بعدىا.  225ص
 

 -ىػ1405، 1القاىرة، ط–: ٤تمد الشاطر أٛتد ٤تمد أٛتد، مطبعة ا١تدٍل ا١تسائل البصريات، أبو علي الفارسي، ت 2
 51/ 1ـ، 1985

3
 .226 -225، نزىة األلباء، ص91/ 1، الفهرست، 116/ 2انظر: طبقات الشافعية،   
باألخفش اٟتسن، سعيد بن مسعدة آّاشعٌي بالوالء، النحوٌم البلخٌي، ا١تعركؼ  أبوعلى أف ىناؾ أخفشُت آخرين، ٫تا:  4 

األكسط، أحد ٨تاة البصرة. أخذ النحو عن سيبويو كعمن أخذ عنو سيبويو، ككاف أعلم من أخذ عنو ككاف أكرب منو. كىو الطريق 
إىل سيبويو، فإنو ١تا توُب قيرئ الكتاب على أيب اٟتسن األخفش، ككاف ٦تن قرأه عليو أبو عمر اٞترمي كأبو عثماف ا١تازٌٍل. كزاد ُب 

ا٠تىبىب"، كلو كتاب "معاٍل القرآف"، ك"األكسط ُب النحو"، ككتاب "االشتقاؽ"، ككتاب "العركض"، ككتاب "ا١تسائل العركض "ْتر 
الكبَت"، ك "ا١تسائل الصغَت"، ك "معاٍل الشعر"، ك "ا١تقاييس" ك "التصريف" كغَتىا ٦تا عدت عليها العوادم كطوتو فيما طوت من  

، كفيات األعياف: 77/ 1، الفهرست: 120، نزىة األلباء، ص36/ 1ات الذىب، ىػ. شذر 221كقيل  225كنوز. توُب سنة 
2 /380. 

من أىل ىجر من مواليهم، كاف  آّيد، عبد بن اٟتميد عبد اٝتو يقاؿ البصرم ا٠تطاب أبو العربية =أما األكرب أك الكبَت: فهو شيخ
 معمر عبيدة كأبو النحوم، عمر بن عيسى أيضا عنو أخذ اشتهر. ا١ت سيبويو لوال النحو عنو كٛتل سيبويو بو ٗترج ُب دكلة الرشيد.

/ 14، سَت أعبلـ النببلء، 219/ 3العرب، كىو ٣تهوؿ الوفاة. النجـو الزاىرة،  عن بنقلها ينفرد غريبة أشياء كلو كغَت٫تا، ا١تثٌت بن
 .36/ 1ك شذرات الذىب:  480
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 الكتب من لؤلخبار، لو حافظا ككاف النحو من شيء عن سئل إذا كثَتا يضجر كاف
 . 1مئة كثبلث عشرة ٜتسة اٞتراد. توُب سنة ككتاب كاٞتمع التثنية كتاب األنواء كتاب

 الفارسي معداف بن اٟتسُت بن علي اٟتسن معداف؛ أيب الشيخ ابن  عن كركل -23
 شيخ حريث، ركل عنو بن اٟتسُت عمار كأيب راىويو بن إسحاؽ عن الفسوم، حدث

 األصبهاٍل. توُب ُب أٛتد بن ٤تمد بكر كأبو الفارسي أٛتد بن علي اٟتسن  أبو النحو
 .2 مئة كثبلث عشرة تسع األكؿ سنة ربيع شهر

ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ؛ ٣3تاىد بن بكر كما ركل عن أيب -24
٣تاىد ا١تقرلء، كاف كاحد عصره غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو 
بالقراءات كعلـو القرآف، ركل اإلماـ قراءات كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب 

ءات"، كتاب "القراءات الكبَت"، كتاب "القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تا
"قراءة أيب عمرك"، كتاب "قراءة ابن كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"،  
كتاب "قراءة ٛتزة"، كتاب "قراءة الكسائي"، كتاب "قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب 

 4"، كتوُب رٛتو اهلل ُب ٤تبسو لليلة بقيت من شعباف سنة أربع كعشرين كثبلٙتائة.  

ىؤالء من الشيوخ كثَت؛ األمر الذم بوَّأ أبا علٌي أحد أئمة العربية كأغزرىم علما كأكسعهم كغَت 
 اطبلعا، كأف تكوف كتبو أجل الكتب كأجدرىا قراءة كتدريسا.

 
 
 
 

 الفرع الثاني: زمالؤه
                                                 

1
 .301/ 3ككفيات األعياف،   123/ 1، الفهرست، 219، نزىة األلباء، ص219/ 3النجـو الزاىرة،   

2
 .520/ 14كسَت أعبلـ النببلء،  275/ 7تاريخ بغداد،   

3
ـ، 1988، 1بَتكت، ط–بغية الطلب ُب تاريخ حلب، كماؿ الدين عمر بن أٛتد بن أيب جرادة، ت: سهيل زكار، دار الفكر   
5 /2265. 

4
كما بعدىا.، طبقات الشافعية الكربل، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب أبو نصر  5/144انظر ترٚتتو: تاريخ بغداد:   

كما بعدىا،  3/57ـ، 1992 ،2ر كالتوزيع كاإلعبلف، اٞتيزة، طالسبكي، ت: عبد الفتاح ٤تمد اٟتلو ك ىجر للطباعة كالنش
، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىيب، ت: بشار عواد معركؼ كغَته، مؤسسة على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبار

 .1/47 ، الفهرست، البن الندَل، 272-1/269 ،ىػ1404، 1بَتكت، ط-الرسالة 
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 كاف أليب علي زمبلء أخذكا معو عن شيوخو، منهم:
السَتاُب، كاف إماما ُب النحو كالفقو أبو سعيد  ا١ترزباف اٟتسن بن عبد اهلل بن -10

 بكر أيب كعلى السراج ابن على النحو قرأ بغداد، قضاء كيل كالشعر كالقرآف كالفرائض كاٟتديث،
 فيو كأحسن سيبويو كتاب شرح منها تآليف كلو ،1دريد كابن ٣تاىد بن بكر أيب على كاللغة مربماف،

 .2ىػ368 سنة مات

 ابن عن ركل اٟتليب، ا٢تمذاٍل النحوم عبد اهلل أبو بن خالويو أٛتد بن اٟتسُت   -11
 الدريدية ا١تقصورة شرح منها كثَتة كنفطويو، لو تصانيف دريد كابن ٣تاىد بن بكر كأيب األنبارم
 سنة ْتلب مات نواس أيب شعر كشرح القراءات ُب البديع كحواشي الكرَل القرآف ُب كالبديع
 .3ىػ370

كابن خالويو على أشدّْىا؛ فقد كتب أبو علي كتابو"اإلغفاؿ"، ككانت ا١تنافسة بُت أيب علي 
عقب فيو عما أغفلو شيخو أبو إسحاؽ الزجاج ُب "معاٍل القرآف" كنقده، غَت أف ذلك مل يرض ابن 

" كبسط الكبلـ فيو كل 4بو فيما كتب، كرد أبو علي على تعقيبو لو ُب "نقض ا٢تاذكرخالويو فتعقَّ 
البغدادم ُب "خزانتو" طائفة من ا١تسائل اليت كانت موضع نقاش بُت أيب علي كابن البسط. كقد أكرد 

خالويو، أذكر منها على سبيل ا١تثاؿ قوؿ ابن خالويو: "إف الواك إذا كانت ُب أكائل القصائد ٨تو: 
 كقاًب األعماؽ... فإهنا تدؿ على رب فقط، كال تكوف للعطف، ألنو مل يتقدـ ما يعطف عليو بالواك.

كقاؿ الفارسي ُب "نقض ا٢تاذكر": "ىذا شيء مل نعلم أحدا ٦تَّن حكينا قولو ذىب إليو، كال 
 .5قاؿ بو"

(: إنو اجتمع ىو كأبو علي الفارسي فجرل بينهما كبلـ، ءكقاؿ ابن األنبارم ُب )نزىة األلبا
 فقاؿ أليب علي: نتكلم ُب كبلـ سيبويو، فقاؿ لو أبو علي: بل نتكلم ُب الفصيح.

                                                 
1
. انظر ا١تزيد: طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن قاضي شهبة، ت: اٟتافظ عبد  14تقدمت ترٚتتو آنفان، ص  

 كما بعدىا. 323/ 4. كفيات األعياف، 91/ 1، الفهرست، 116/ 2ىػ، 1407، 1بَتكت، ط–العليم خاف، عامل الكتب 
2
 .2444/ 5الطلب ُب تاريخ حلب،  . بغية1/86البلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة،   

3
 .2265/ 2. بغية الطلب، 90/ 1البلغة،   

4
، ٥تتار 5/259ا٢تاذكر من ا٢تذر، كمعناه ا٢تذياف، ككذا سقط الكبلـ الذم ال يعبأ بو. انظر: لساف العرب، مادة )ىػ ذ ر(،    

 ؿ العلمي الشديد بُت اإلمامُت.. كاسم الكتاب يدؿُّ ٔتا ال ٮتفى على السجا289/ 1الصحاح، مادة )ىػ ذ ر(، 
5
القاىرة، –، عبد القادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي كلب لباب لساف العرب،  خزانة األدب  
 .80/ 1، ـ1997 -ىػ1418، 4ط
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كل أنو قاؿ أليب علي: كم للسيف اٝتا؟ قاؿ: اسم كاحد، فقاؿ لو ابن خالويو: بل أٝتاء  كير 
 .1كثَتة، كأخذ يعدّْدىا ٨تو: اٟتيساـ، ا١تخذـ كالقضيب ... فقاؿ أبو علي: ىذه كلها صفات

كمل تكن منافسة ابن خالويو أليب علي إال صدنل ١تنافسة أستاذه أيب سعيد السَتاُب أليب علي، 
"متقدان بالغيظ على أيب سعيد كباٟتسد لو،   -كما يقوؿ أبو حياف التوحيدم–اف رٛتو اهلل فقد ك

كيف ًبَّ لو تفسَت كتاب سيبويو من أكَّلو إىل آخره، بغريبو، كأمثالو، كشواىده كأبياتو، ذلك فضل اهلل 
، مع 2  البن دىرىستىويويؤتيو من يشاء، ألف ىذا شيء ما ًبَّ للمربد، كال للزجاج، كال البن السَّرَّاج كال

 .3م كفيض كبلمهم"سعة علمه
ك١تنزلة أيب سعيد السَتاُب ُب نفس تلميذه ابن خالويو أرسل إىل سيف الدكلة لييعًلمو تطاكؿ 

ا١تنطقي  4الفارسي على السَتاُب، كىو تطاكؿ غَت ٤تمود، فمكانة السَتاُب خصوصا بعد ىزٯتة )مىٌت(
جبلؿ، كال يسوغ أليب علي أك غَته أف ينتقص من ىذه جديرة بأف تكسو ثوب ا١تهابة كاإل

 الشخصية العلمية الفذة.
ك١تا علم الفارسي با٠ترب أرسل إىل سيف الدكلة رسالة ينفي فيها عن نفسو التهمة، ك٦تا قاؿ 

ىو قولو: لو يبقى  -يعٍت ابن خالويو–فيها: "من ذلك بعض ما يدؿ على قلة ٖتفظ ىذا الرجل 
أف يقرأ على السَتاُب مع علمو بأف السَتاُب يقرأ عليو الصبياف  -أبو علي–عمر نوح ما صلح 

كمعلموىم، أفبل أصلح أف أقرأ على من يقرأ عليو الصبياف؟ ىذا ٦تا ال خفاء فيو، كيف كقد خلط 
فيما حكاه عٍت؟ كأٍل قلت: إف السَتاُب قد قرأ عليَّ. كمل أقل ىذا، إ٪تا قلت: تعلَّم مٍت، أك أخذ مٍت 

أك غَته ٦تن ينظر اليـو ُب شيء من ىذا. كليس قوؿ القائل: تعلَّم مٍتّْ مثل قرأ عليَّ، ألنو يقرأ ىو 

                                                 
1
السيوطي، ت،  الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد كأنواعها، اللغة علـو ُب كا١تزىر 271نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، ص  

 .318/ 1ـ، 1998 -ىػ1418 ،1بَتكت، ط – العلمية الكتب منصور، دار علي فؤاد
  

2
ىو: عبد اهلل بن جعفر أبو ٤تمد بن دىرىستىويو الفارسي النحوم، أحد النحاة كاألدباء ا١تشهورين، أخذ عن ا١تربد كابن قتيبة، كاف   

و. ألف كتبا منها: كتاب اإلرشاد، كشرح كتاب اٞترمي، ككتابو ُب ا٢تجاء كىو أحسنها. أخذ عنو فسويا، كأقاـ ببغداد إىل حُت كفات
، كفيات 248 -247ُب خبلفة ا١تطيع. أنظر: نزىة األلباء، ص 347ىػ، كتوُب سنة 258عبيد اهلل ا١ترزباٍل كغَته. كلد سنة: 

 .44/ 3األعياف، 
3
 .131اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ص  

4
 من القانوف ا١تسماة اآللة أف اإلشارة، ك٭تكى لطيف تآليفو ُب العبارة حسن ىو: مىٌت بن يونس اٟتكيم، كاف يعلم ا١تنطق، ككاف  

 كل الدكلة سيف عليو مسكن.أجرل كال مكسب بأمر ٭تتفل ال الدنيا ُب الناس أزىد الًتكيب، ككاف ىذا ركبها من أكؿ كىو كضعو
ىػ. شذرات الذىب، 339 سنة ُب توُب أف إىل ذلك على يزؿ كمل لقناعتو، عليها اقتصر الذم كىو دراىم أربعة ا١تاؿ بيت من يـو
 .153/ 5، كفيات األعياف، 352/ 1
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م منو، كقد يتعلم منو من ال يقرأ عليو. كتعلُّم ابن ّٔراذ السَتاُب مٍتّْ ُب أياـ ٤تمد بن عليو من ال يتعلَّ 
بن أٛتد بن يونس، كمن   اؽ، ك٤تمدالسرم كبعدىه ال ٮتفى على من كاف يعرفٍت كيعرفو كعلي بن الورَّ 

كاف يطلب ىذا الشأف من بٍت األزرؽ الكٌتاب كغَتىم. ككذلك كثَت من الفرس الذين كانوا يركنو 
( كعبد اهلل بن جعفر بن درستويو النحوم، ألنو كاف جارم بٍيتى بيتى قبل 1شونيزيغشاٍل ُب )صف 

 .2كرثها عنو ُب درب الزعفراٍل"أف ٯتوت اٟتسن بن جعفر أخوه، فينتقل إىل داره اليت 

 عن كا١تنطق. أخذ كالنحو اللغة ُب إماـ النحوم، الرماٍل اٟتسن أبو عيسى بن علي -12
 اٟتدكد، ككتاب ٣تلدا، سبعُت ُب سيبويو كتاب شرح منها كثَتة كتبا صنف دريد، كابن السراج ابن

 الفارسي: علي أبو قاؿ السرَّاج. ابن أصوؿ كشرح السراج البن ا١توجز كشرح اٟتركؼ، معاٍل ككتاب
 شيء. منو معو فليس نقولو ما النحو كاف كإف شيء، منو معو فليس الرُّمَّاٍل يقولو ما النحو كاف إف

 .3ىػ384 سنة توُب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثالث: ثقافتو وتالمذتو 
 أوال: ثقافتو 

                                                 
 مل أقف على ترٚتتو. 1

2
 .820/ 2معجم األدباء،   

3
 .1/154البلغة،   
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فقد درس كتاب سيبويو تثقف أبو علي بعلـو عصره، فكاف موسوعة ثقافية عديدة اٞتوانب، 
كابن  4(ىػ216كاألصمعي ) 3(ىػ215، كأيب زيد )2ػ(ق210، كركل كتب أيب عبيدة )1(ىػ180)

كاطلع على شوارد اللغة كشواذىا، كخَت دليل على ثقافتو اللغوية مؤلفاتو اليت بُت  5(ىػ231األعرايب )
 تو.فأيدينا، فهي مستودع فاخر تتجلى فيو سعة اطبلع أيب علي، كعمق ثقا

ك٦تا يزيد ذلك كضوحا اعتماد ا١تتأخرين عليها، سواء كانوا من أصحاب ا١تعجمات، أـ كانوا 
 من أصحاب ا١تؤلفات األخرل اليت احتوت أطرافا من اللغة.

ىذا، دكف أف نغض الطرؼ عن مسائلو كآرائو ا١تنثورة ُب بطوف كتب ا١تتأخرين كابن سيده، 
 .كابن األنبارم، كابن ىشاـ كالبغدادم

أما ثقافتو ُب علـو القرآف كالقراءات كاٟتديث، فتبدك كاضحة العياف ُب كتابيو: اٟتجة، 
كاإلغفاؿ، كُب استشهاداتو كاعتماده على القرآف ُب تفسَت القرآف بالقرآف، كالظواىر النحوية، 

و أماـ سيل كاللغوية، كالصرفية، كالفقهية كا١تنطقية، حىت إف ا١ترء ٭تس كىو يقرأ مصنفات أيب علي كأن
منحدر من اآليات ا١تًتادفة اليت يصرفها كيفما يشاء، فهو يؤيد القرآف بالقرآف، كيعلل القرآف 

 بالقرآف، ك٭تتج للقرآف بالقرآف، كيؤكؿ القرآف بالقرآف ُب كثَت من األحياف. 
ضخما ٝتاه: )اٟتجة ُب  ان ، كألف فيها كتاب6أما عن القراءات؛ فقد ركل عن ابن ٣تاىد

ات السبع( اعتمد عليو الكثَتكف من ا١تفسرين، كأصحاب القراءات كالز٥تشرم ُب الكشاؼ، القراء

                                                 
1
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  

2
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو.  

3
 .95، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

4
 كإماما ك٨تو لغة الباىلي، كاف صاحب باألصمعي أصمع ا١تعركؼ بن علي بن ا١تلك عبد بن قريب بن ا١تلك عبد سعيد ىو: أبو  

 أخيو ابن عبدالرٛتن عنو كركل كغَتىم. كداـ بن كمسعر كاٟتمادين، اٟتجاج، بن شعبة ٝتع كالغرائب. كا١تلح كالنوادر، األخبار، ُب
 من البصرة. كلؤلصمعي أىل من كىو كغَتىم، الرياشي الفضل كأبو حاًب السجستاٍل، كأبو سبلـ، بن القاسم عبيد كأبو اهلل، عبد

 ككتاب الفرؽ، ككتاب كا١تمدكد، ا١تقصور ككتاب ا٢تمز، ككتاب األنواء، ككتاب األجناس، ككتاب اإلنساف، خلق كتاب التصانيف
ىػ. كفيات 216االشتقاؽ كغَتىا. توُب سنة  ككتاب كاإلبداؿ، القلب ككتاب الكبلـ، أصوؿ ككتاب النوادر، ككتاب الصفات،
 .177 -170/ 3األعياف، 

5
 بن العباس موىل فإنو ىاشم بٍت موايل من كىو اللغة صاحب الكوُب، األعرايب  بابن ا١تعركؼ زياد بن ٤تمد اهلل عبد ىو: أبو  

 منو، كناقش البصريُت بركاية أشبو الكوفيُت ُب يكن مل عنو، يقاؿ اهلل رضي ا١تطلب عبد بن العباس ابن اهلل، عبد بن علي بن ٤تمد
 األنواء، ككتاب النوادر، كتاب تصانيفو العرب. كمن كبلـ ُب رأسا ككاف اللغة، نقلة من كثَتا كخطأ عليهم، كاستدرؾ العلماء
 توُب كثَتة. كأماليو كنوادره كأخباره كغَت ذلك. األلفاظ ككتاب تفسَتاألمثاؿ، ككتاب الشعر، معاٍل ككتاب القبائل، تاريخ ككتاب
 .308 -306/ 4كاألكؿ. كفيات األعياف،  كمائتُت ثبلثُت سنة كمائتُت، كقيل كثبلثُت إحدل

6
 .55، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  
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كُب اٟتديث كاف أبو علي من السابقُت إىل استعماؿ اٟتديث ُب  كالطربسي ُب معجم البياف كغَت٫تا.
  ٣تاؿ اللغة كالنحو، كاستشهد بنصوص كثَتة من اٟتديث.

ىر اليت دٌكهنا عن العركض، السيما ُب مسائلو أما ثقافتو العركضية فتتجلى ُب الظوا
علـو اللغة األخرل، من ذلك  ؿالشَتازيات، كُب حٌدة ذكائو الذم نزع إىل معرفة العركض من خبل

إجابتو حينما سئل عن خـر )متفاعلن(، ركل ذلك اٟتصرم قائبل: "ك٦تا يشهد بصفاء ذىنو، 
ـ )متفاعلن(، فتفكر كانتزع اٞتواب فيو من كخلوص فهمو أنو سئل قبل أف ينظر ُب العركض عن خر 

النحو فقاؿ: ال ٬توز؛ ألف متفاعلن ينقل إىل )متفعلن( إذا أضمر، فلو خـر لتعرض لبلبتداء 
 .1بالساكن..."

 ثانيا: تالمذتو

 حوؿ أيب علي عدد غَت قليل من التبلميذ أصبحوا أئمة ُب العربية، أشهرىم: التفَّ 
 .2ىػ392ا١تتوَب سنة أبو الفتح عثماف بن جٍت  -13

، أخذ عن أيب علي، كشرح  3ىػ406أبو طالب أٛتد بن بكر العبدم ا١تتوَب سنة  -14
 .4كتاب )اإليضاح(

 صاحب الصحاح. 5ىػ398أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم ا١تتوَب سنة  -15

 .6ىػ420أبو اٟتسن علي بن عيسى الربعي ا١تتوَب سنة  -16

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 .236 -235/ 7معجم األدباء،   

2
 .21، صستأٌب ترٚتتو ُب حينو  

3
 .239 -236/ 2معجم األدباء،   

4
 .387/ 2إنباه الركاة،   

5
 كما بعدىا. 229/ 1انظر: إنباه الركاة،   

6
 .295انظر: نزىة األلباء، ص  
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 ومذىبوالمطلب األول: عقيدة الفـارسي  
كمذىبو الفقهي كمكانتو العلمية كأىٌم أقواؿ  عليٌ يتناكؿ ىذا ا١تطلب عقيدة اإلماـ أيب 

 العلماء فيو ٍب أىم آثاره ا١تعركفة عنو ككفاتو رٛتو اهلل، كذلك فيما يأٌب:
 الفرع األكؿ: عقيدتو 

ا٠تطيب لعل أكؿ خرب ٯتكن الركوف إليو ُب ٖتديد إتاه خاص لعقيدة الفارسي ىو ما ذكره 
. ككاضح من ىذا ا٠ترب عدـ اٞتـز باعتزاليتو؛ إذ ىناؾ فرؽ بُت 1هما باالعتزاؿالبغدادم أنو كاف متَّ 

صريح باعتزاليتو كبُت اهتامو ّٔا. كالدليل على ذلك أف صاحب الكامل ُب التاريخ أكىن ىذه التَّ 
 .2االتهمة، كمل يذكر ُب عقيدة أيب علي أكثر من قولو: قيل كاف معتزليِّ 

قد يكوف ىذاف النصَّاف أكثق ما كرد ُب ٖتديد عقيدة أيب علي كبياف ٨تلتو، لقدـ مصدريهما، 
 م كالدقة.كقوة ما عرؼ عن ىذين ا١تصدرين من التحرّْ 

 ا٠تصائص ُب جٍت ابني  ىذا، إذا استثنينا صاحب ا١تزىر الذم صرَّح باعتزاليتو، ُب قولو: "كقاؿ
 .3اصطبلح" أـ ىي إ٢تاـ اللغة، أصل على القوؿ باب: ميٍعتىزًلًيػٍَُّت  الفارسي عليٌ  أبو كشيخو ىو ككاف

شكيك د بُت التَّ ُب كصف مًتدّْ  4ركف ٟتياة أيب علي اهتامو باالعتزاؿكقد توارث ا١تًتٚتوف ا١تتأخّْ 
 .5جيحشكيك كالًتَّ التَّ 

كما كرد ذكر ١تصنفات أيب علي الفارسي ُب كتاب: الذريعة إىل تصانيف الشيعة حملمد بن 
٤تسن الرازم، كلكن مصنف ىذا الكتاب من متأخرم الشيعة، على أنو مل يرد ذكر أليب علي كال 

                                                 
1
 .7/275تاريخ بغداد،   

2
 .7/429الكامل ُب التاريخ،   

3
 .14/ 1ا١تزىر ُب علـو اللغة كأنواعها، جبلؿ الدين السيوطي،  

4
 .216كبغية الوعاة،  309/ 1، كإنباه الركاة للقفطي، 2/82ف، انظر: كفيات األعيا  

5
ك٦تا يقوم اهتاـ أيب علي باالعتزاؿ إشاعتو ُب "اٟتجة" من كصف اهلل تعاىل بالقدَل؛ كالقدـ أخصُّ كصف للذات اإل٢تية عند   

بَتكت، د.ط، –٤تمد بن عبد الكرَل بن أيب بكر الشهرستاٍل، ت: ٤تمد سيد كيبلٍل، دار ا١تعرفة ا١تعتزلة. أنظر: ا١تلل كالنحل، 
كما يقوؿ –. كما أكرد مصطلحي التحسُت كالتقبيح العقليُت ُب غَت اٟتجة؛ كمعلـو أف ىذين ا١تصطلحُت 44/ 1ىػ، 1404

كالتفكَت كاالستدالؿ على اٟتسن كالقبح بإعماؿ العقل. يدعوف إىل النظر  -ا١تعتزلة–الشهرستاٍل ٕتب معرفتهما بالعقل، كىم 
العراؽ، د.ط،  -ا١توصل–انظر: كتاب التكملة، أبو علي اٟتسن بن أٛتد الفارسي، ت: كاظم ْتر ا١ترجاف، مطبعة دار الكتب 

 يسموف زلة. كما أشاع ُب كتابو أيضان من ذكر أصلي التوحيد كالعدؿ، كمعلـو أف ا١تعت298، 294، 293، 227ـ، ص1980
. كقد جـز بعض النحاة كابن سيده كغَته باعتزاليتو؛ 43/ 1كالعدلية. ا١تلل كالنحل،  بالقدرية كيلقبوف كالتوحيد العدؿ بأصحاب

 ا١تعتزلة لفظ على كبلمو يشتمل فلذلك معتزيل، كىو علي، أيب ٗتر٬تات فبعد أف نقل توجيهان لو ُب سورة آؿ عمراف، قاؿ: "انتهت
/ 3العدؿ". إعراب القرآف من البحر احمليط أليب حياف، ابن سيده النحوم، مكتبة ا١تشكاة اإلسبلمية، د.ط، د.ت، ك  التوحيد من
25. 
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، ككتابو ىػ588لكتبو ُب كتاب "معامل العلماء" لرشيد الدين أيب جعفر ٤تمد السركم ا١تتوَب سنة: 
ا فهرست لكتب كأٝتاء ا١تصنفُت من الشيعة قدٯتا كحديثا، كال ُب غَته من كتب الفهرست ىذ

 عندىم.
كما كرد من نسبتو إىل االعتزاؿ أك التشيع إف أظهر أبو علي من ذلك شيئا، فلعلو يعود إىل 

جلدا،  ؛ فقد سبق ُب ترٚتة ىذا األخَت أنو كاف شيعيا٣1تاملة األمَت عضد الدكلة بقصد التقرب إليو
أقاـ شعار الرفض كاالعتزاؿ. كأبو علي رٛتو اهلل مل يظهر ُب كتبو خصوصا "اٟتجة" ما يدؿ على كل 
ذلك، كلو كاف كذلك أك أبدل من ذلك شيئا الشتهر أمره، كفضحو أعداؤه كمنافسوه ُب كقت  

فيو ذكر  ل لكتاب اٟتجة ٬تدكانت تعدُّ فيو ا٢تفوات، بل على العكس من ذلك ٘تاما فإف ا١تتأمّْ 
الصحابة كترضيو عنهم عموما، كأيب بكر كعائشة كعمر خصوصا رضي اهلل عنهم أٚتعُت؛ فقد ذكر 
أبا بكر ُب كتابو ثبلث مرات، استأنس بركايتو كنعتو ُب األكىل كالثانية بلقبو الصديق، فقاؿ: "كنحو 

. كأما عمر رضي اهلل 3. كأما ُب الثالثة فقد ترضى عنو2 ما ركم عن أيب بكر الصديق أنو قاؿ..."
، كُب الثاٍل ترحَّم 4عنو فقد ذكره ىو اآلخر ُب ثبلثة مواضع؛ ُب ا١توضع األكؿ استدؿ بركاية عنو

ُب اٗتاذ مقاـ إبراىيم عليو السبلـ مصلى كُب الثالث ترحَّم عليو مرة  6كذكر موافقتو للقرآف 5عليو

                                                 
1
يقوؿ فيو ابن حجر:  -على سبيل ا١تثاؿ–شأنو ُب ذلك شأف من ٭تب أف يناؿ قربا عند السلطاف. فابن خالويو أحد معاصريو   

"كاف صاحب سنة ُب الظاىر فقط ليتقرب إىل سيف الدكلة اٟتمداٍل". انظر: مقدمة كتاب إعراب ثبلثُت سورة، أبو عبد اهلل 
 ـ. 1985لبناف، د.ط،  -بَتكت–اٟتسُت بن أٛتد ا١تعركؼ بابن خالويو، دار مكتبة ا٢تبلؿ 

2
 .361، 357/ 1اٟتجة، الفارسي،   

3
 .458/ 1ا١تصدر نفسو،   

4
 .358/ 1ا١تصدر نفسو،   

5
 .380/ 1ا١تصدر نفسو،   

6
 إبراىيم مقاـ من اٗتذنا "لو اهلل: رسوؿ يا فقلت: ثبلث ُب ريب كافقت عمر: قاؿ أنس ركل البخارم كمسلم كغَت٫تا عن  

 يكلمهنَّ  فإنو ٭تتجنب أف نساءؾ أمرت لو اهلل: رسوؿ يا قلت اٟتجاب، كآية مصلى(، إبراىيم مقاـ من )كاٗتذكا فنزلت: مصلى"
 خَتا أزكاجا يبدلو أف طلقكن إف ربو عسى ٢تن: فقلت عليو، الغَتة ُب  النيب نساء كاجتمع اٟتجاب آية فنزلت كالفاجر، الرب

اليمامة، بَتكت، -ديب البغا، دار ابن كثَت ، ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، ت: مصطفىاآلية. صحيح البخارم،  ىذه فنزلت منكن
القبلة، برقم:  فصلى سها من على اإلعادة يرل ال كمن القبلة ُب جاء ما )كتاب أبواب القبلة، باب ـ،1987 -ىػ1407، 3ط

بَتكت، مسلم بن اٟتجاج النيسابورم، ت: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب، ، صحيح مسلم، 157/ 1(، 393
 .4/1865(، 2399)كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رضي اهلل عنو، برقم:  د.ت.ط،
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َـّ ا١تؤمنُت. كذ 1أخرل كاستدؿ بقولتو تدعم توجيهو لبعض أحرؼ ا٠تبلؼ رضي  كر السيدة عائشة أ
 ، مستدال بركايتها كاليت تدعم أيضا مذىبو.2ُب موضع كاحد اهلل عنها

كأما مذىبو ُب علي رضي اهلل عنو فمعتدؿ؛ فقد ذكره ىو اآلخر ُب ثبلثة مواضع، استدؿ 
مرة بأمَت ا١تؤمنُت ، ككصفو 3بركايتو ُب األكىل، فقاؿ: "كيركل أف علٌيان عليو السبلـ، ١تا قاؿ لو..."

: إف أباؾ ال يبايل أكقع 4كسلم عليو، فقاؿ: "كما يركل أف أمَت ا١تؤمنُت عليو السبلـ قاؿ للحسن
، كترضَّى عنو مرَّة أخرل شأنو ُب ذلك شأف غَته من الصحابة، 5على ا١توت، أك كقع ا١توت عليو"

 .6هلل عنو"قائبل: "كزعموا أف ىذه القراءة ركيت عن علي بن أيب طالب رضي ا
ىذا، كٯتكن االستئناس بقرينة قد تدفع عنو التشيُّع كالقوؿ بو؛ مفادىا ما جاء عنو ُب توجيهو 

 چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤچ من قولو تعاىل:    چ ڤ چلقراءة 

 :[ٔا١تائدة: ]
نصبان كحفص عن عاصم.     چڤ چ  "كقراءة النصب ىي قراءة نافع، كابن عامر، كالكسائي

 .7خفضان"    چ ىْ هِك  ج  سْ ٔأ   چكقرأ ابن كثَت، كأبو عمرك كٛتزة 

                                                 
1
 .445/ 1اٟتجة،   

2
 .368/ 1ا١تصدر نفسو،   

3
 .172/ 1ا١تصدر نفسو،   

4
 أبو ا١تؤمنُت أمَت كر٭تانتو اهلل رسوؿ سبط ا٢تامشي مناؼ عبد بن ىاشم  بن ا١تطلب عبد بن طالب أيب بن علي بن ىو: اٟتسن  

 ،50 سنة مات ا١تدائٍت كقاؿ ىػ،49 سنة مات الواقدم األربعة. قاؿ السنن ُب منها عنو حفظها أحاديث النيب عن ركل. ٤تمد
اإلصابة ُب ٘تييز الصحابة، أٛتد بن علي مسمومان. انظر ترٚتتو ُب:  مات إنو كيقاؿ ىػ.49 سنة مات منده كقاؿ ابن 51 سنة كقيل

/ 2كاألعبلـ،  2/73، ـ1992 -ىػ1412: 1ل العسقبلٍل، ت: علي ٤تمد البجاكم، دار اٞتيل، بَتكت، طبن حجر أبو الفض
199- 200. 

5
 .251/ 3اٟتجة،   

6
 .72/ 3ا١تصدر نفسو،   
ىػ، 1400، 2القاىرة،  ط–ُب القراءات، أبو بكر أٛتد بن موسى ابن ٣تاىد، ت: شوقي ضيف، عن دار ا١تعارؼ السبعة  7

، مؤسسة الرسالة 224ص –، كانظر أيضا: اٟتجة ُب القراءات السبع، اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر
عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب  ، كالكشف129ـ، ص1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط

، كالتيسَت ُب 407 -406، ـ1997 -ىػ1418، 5كت، ططالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة الرسالة، بَت 
 74بَتكت، د.ط، د.ت، ص–القراءات السبع، الداٍل، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل، تصحيح: ارتويرتزؿ، دار الكتاب العريب 

–ر الكتب العلمية كالنشر ُب القراءات العشر، ٤تمد بن ٤تمد أبو ا٠تَت الدمشقي، ابن اٞتزرم، قدـ لو: علي ٤تمد الضباع، دا
 .254/ 2ـ، 2002 -ىػ1423، 2لبناف، ط-بَتكت
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قاؿ أبو علي بعدىا: "كجو من نصب فقاؿ: أنو ٛتل ذلك على الغىسل دكف ا١تسح؛ ألف 
رأل قومان، كقد    يبػح، كركم أف النػل دكف ا١تسػالعمل من فقهاء األمصار فيما علمت على الغس

كأعقأّم تلوح، فقاؿ عليو السبلـ: )كيل للعراقيب من النار(، كىذا أجدر أف يكوف ُب  توضؤكا،
 .1ضة ا١تاء ال يكاد يكوف غَت عاـ للعضو"اا١تسح منو ُب الغسل؛ ألف إف

يبلحظ ُب ىذا التوجيو أف اإلماـ أبا علٌي يركن إىل الرأم الفقهي القائل بوجوب غسل الرجلُت 
مع أف ىذا التوجيو ُب قراءة اٞتر ٮتالف رأيو ُب اٟتمل على العامل -ا١تسح ُب الوضوء كيقدّْمو على 

كىذا الذم تعلمو من فقهاء األمصار، كال ٮتفى أف ىذا الرأم ٮتالف ما عليو الشيعة  -2األقرب
الذين يركف أف الواجب ُب األرجل ا١تسح كليس الغسل؛ فقد جاء ُب ا١توسوعة الشيعية: "اعلم أف 

ندنا ُب الوضوء ىو ا١تسح دكف الغسل، كمن غسل فلم يؤدّْ الفرض، كقد كافقنا على فرض الرجلُت ع
 .3ذلك ٚتاعة من الصحابة كالتابعُت كابن عباس"

ال ٯتكن أف ٧تـز بأم إتاه عقدم أليب علي طا١تا أف ا١تصادر  -كبعد ىذا العرض–كعلى كلٍّ 
 مل تنقل إلينا ذلك صراحة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .113/ 2اٟتجة،   

2
 سأكرد ُب فصل آراء الفارسي كاختياراتو ٪تاذج من ذلك إف شاء اهلل.  

3
 http/ www. Shialinks.netراجع موقع ا١توسوعة الشيعية. منتدل اٟتوار:   
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 الفرع الثاني: مذىبو 
 أوال: مذىبو في القراءات

 بن ا١تلك عبد عرضان  عنو القراءة كركل ٣تاىد، بن بكر أيب عن عرضان  أبو علٌي القراءة ركل
 كتاب عنو كأخذ السرم بن بكر أيب عن ٍب الزجاج إسحاؽ أيب عن النحو كأخذ 1النهركاٍل بكراف
 .2النحو علم رياسة إليو كانتهت سيبويو

عن مذىبو ُب القراءات فاألقرب أنو كاف يقرأ بقراءة أيب عمرك بن العبلء البصرم، كيؤيد أما 
ح لقراءة أيب عمرك ذلك أنو كاف ٭تتج ُب مواطن ٥تتلفة لقراءتو كيرجحها، ففي كتاب اإلغفاؿ يرجّْ 

ا١تشهورة . فضبل على أنو مل يقم ُب اٟتجاز 3بالتخفيف، كيراه أحق باإليثار من التحقيق (ٕٚيٌُٕ)
بقراءٌب اٟترميُت؛ نافع كابن كثَت، كبعيد أف يقرأ بقراءة ابن عامر، حيث مل يقم طويبل ُب الشاـ، 
ككونو بصريا ٬تعل قراءات الكوفيُت؛ عاصم كٛتزة كالكسائي بعيدة أف يقرأ ّٔا، فلم تبق إال قراءة أيب 

 عمرك.
 ثانيا: مذىبو في النحو

ر أبو علي البن جٍت أنو كقع حريق ٔتدينة السبلـ، فذىب كاف أبو علي من ٨تاة البصرة؛ فيذك
   .4و ٓتطي، كقرأتو على أصحابنابو ٚتيع علم البصريُت، ككنت قد كتبت ذلك كلَّ 

، كال 5بقليل األصوؿ اليت كاف يأخذ ّٔا ُب درس النحو تشهد ببصريتو؛ فهو ال يعتدُّ  ٍب إفَّ 
  .7جو ُب القياسستعماؿ كال ا١تتَّ ، كال يقبل ما ليس با١تتسع ُب اال6يقيس على شاذ

                                                 
1
 بكر كأيب الكوُب علي بن زيد على قرأ ا١تقارلء، شيوخ جلة من القطاف، ا١تقرلء اٍلالنهرك   الفرج أبو بكراف،  بن ا١تلك ىو: عبد  

 عبد بن علي بن كاٟتسن ا١تالكي ٤تمد بن اٟتسن عليو قرأ القراءات ُب مصنف كلو. كغَتىم مقسم كابن جعفر بن اهلل كىبة النقاش
سَت  ىػ.404 سنة رمضاف ُب توُب كقاؿ ا٠تطيب كثقة. كآخركف ا٢تراس غبلـ علي كأبو الفارسي العزيز عبد بن كنصر العطار اهلل

، غاية النهاية ُب طبقات القراء، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد ابن اٞتزرم، عناية: ج. براجسًتاسر، 209/ 1أعبلـ النببلء، 
 .1/417ـ، 2006-ىػ1427، 1لبناف، ط-بَتكت–دار الكتب العلمية 

2
 .189/ 1غاية النهاية ،   

3
 تفسَت. 875، ٥تطوط برقم 60اإلغفاؿ، ص   

4
 .819/ 2معجم األدباء،   

5
 . كسيأٌب مزيد ذلك ُب معايَت أيب علي ُب التوجيو كاالختيار.1/93انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة،   

6
بغداد، –اكم، مطبعة العاٍل اا١تسائل ا١تشكلة ا١تعركفة بالبغداديات، أبو علي الفارسي النحوم، ت: صبلح الدين عبد اهلل السيك  

 .83/ 1د.ط، د.ت، 
7
  . كسيأٌب مزيد ذلك ُب معايَت أيب علي ُب التوجيو كاالختيار.104/ 1انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة،   
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آلراء ا١تدرسة الكوفية، ينظر  ب، بل كاف مستوعبان ز كالتعصُّ ة أيب علي مل تدفعو إىل التحيُّ كبصريَّ 
كمل يكن يلوؾ كبلـ األئمَّة، كيتقبَّل آراءىم على عبلهتا، متابعة ة علمية، ُب ا١تسائل كيناقش ٔتنهجيَّ 

اقش ا١تسائل، كينظر ُب أدلَّتها حىت يتبُتَّ لو كجو الرَّأم، فيأخذ بو أيِّا  ٢تم أك عصبيَّة، كلكنَّو كاف ين
 كاف موقعو. 

ُب مسألة اشتقاؽ اٟتركات  1ُت؛ فقد خالف ا٠تليلليل على ذلك ٥تالفتو لغَته من البصريّْ كالدَّ 
 .5دكخالف ُب اإلغفاؿ آراء الزجاج كا١ترب  4، كغٌلط سيبويو ُب غَت مسألة3كغَتىا 2من اٟتركؼ

ككافق الكوفيُت ُب بعض آرائهم، فدعم رأم أستاذه ابن السراج ُب ٗتطئة سيبويو ُب )فنعلوؿ( 
ُب القياس إىل أقصى اٟتدكد  ، إضافة إىل كونو متوسعان 8بأهنا جيدة 7، كيصف ركاية ثعلب6كىو اسم

 اٟتدكد كرحب األفق ُب النظر كاالستدالؿ.
آراءىم، ٍب يرجح ما يراه أكىل بالًتجيح؛ كإذا اختلف ٨تاة البصرة رأيتو يعرض حججهم كيفند 

ُب صرؼ )أٍفعل( من قولك: ىذا رجل أىفعل، كغلط سيبويو، إذ  9فعندما عارض أبو عثماف سيبويو

                                                 
1
 ،كاف إماما ُب علم النحو  ،الفرىودم األزدم اليحمدم كيقاؿ ،بن ٘تيم الفراىيدم الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد بن عمرك أبو عبدىو:   

، كاف من تبلميذ أيب عمرك بن العبلء، لو معرفة باإليقاع كالنغمك كىو الذم استنبط علم العركض كأخرجو إىل الوجود كحصر أقسامو 
ٍيل، كأبو كالعواـ بن حوشب كغالب القطاف ،كعاصم األحوؿ ،حدث عن أيوب السختياٍل . أخذ عنو سيبويو كثَتا، كالنضر بن مشي

كى عليو من العلم كالزىد أشهر من أف يينشر، كأظهر من أف فػى  ٍيد مؤرٌج الَّدكسٌي كغَتىم. من أشهر تصانيفو كتاب العٍُت. كما ٭تي
ككفيات  51 -49، نزىة األلباء، ص275/ 1، غاية النهاية: 431 -429/ 7ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 160يذكر. توُب سنة: 

 كما بعدىا. 244/ 2األعياف، 
2
 .37مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص 101/ 4نظر: كتاب سيبويو، ا  

3
 .1/205التعليقة، انظر مثبل:   

4
 .41انظر: مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص  

5
 .75/ 1ىػ، 1327، 1القاىرة، ط–انظر مثبل: ٫تع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع، جبلؿ الدين السيوطي، مطبعة السعادة   

6
 . 230/ 4الكتاب،   

7
العباس ثعلب أٛتد بن ٭تِت بن زيد بن يسار الشيباٍل النحوم ا١تعركؼ بثعلب، إماـ الكوفيُت ُب النحو اللغة ُب زمانو. ىو: أبو   

، كسلمة بن عاصم كغَتىم. كأخذ عنو أبو اٟتسن األخفش الصغَت، كابن  أخذ عن ٤تمد بن زياد األعرايب، كعلي بن ا١تغَتة األثـر
ىػ. 291ىػ كتوُب سنة 200بارم كغَتىم. لو كتاب الفصيح كغَته من التصانيف، كاف مولده سنة عرفة ا١تعركؼ بنفطويو، كابن األن

 كما بعدىا. 1/102ككفيات األعياف،  07 -05/ 14، سَت أعبلـ النببلء، 205 -202نزىة األلباء، ص 
8
 .39مقدمة ٖتقيق التعليقة، ص  

9
 ستأٌب ترٚتتو ُب حينو ُب الفصل الثالث من ىذا الباب.  
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، كقاؿ أبو العباس ا١تربد: مل يصنع أبو عثماف شيئا، فسَّر أبو علي مراد أيب العباس، 1يرل صرفو
 .2سيبويو إذان صحيح" جاج بقولو: "فقوؿككضح قوؿ سيبويو، كختم اٟتً 

 ذىبو في الفقومثالثا: 

على ذكر ا١تدرسة الفقهية اليت ينتمي إليها أبو  -اجملعت عليو من كتب الًتُّ فيما اطَّ –مل أقف 
عن ذلك، كمل يأت فيو ما يدؿ على مذىبو الفقهي، كلعل  علي، كما أف كتاب اٟتجة جاء ًخلوان 

 بالفقو، كليس ىناؾ ما يدعو إىل معرفة ذلك.صل السبب ُب ذلك أف موضوع الكتاب ال يتَّ 
 ُب–ف ػيقف على إشارات كقرائن تسعل عباراتو تأمّْ ا١تك غَت أف ا١تتتبع لتضاعيف أجزاء الكتاب 

على  كالذم يدؿُّ  .3إىل حدٍّ ما تصنيف فقو أيب علي كإٟتاقو ٔتدرسة أيب حنيفة النعماف -تقديرم
 ذلك ما يأٌب:

ب كلو أربع مرات، كُب كلٍّ يسوؽ فيها أبو علي رٛتو اهلل قوؿ تكرُّر ذكر اإلماـ ُب الكتا - ز
 إماـ ا١تذىب، من ذلك:

ما جاء ُب معرض حديثو عن االتساع ُب كلمة )القوؿ( كاستعما٢تا ُب غَت اللفظ، حيث  -
رل االعتقاد كا١تذىب ُب ٨تو: ىذا قوؿ أىل العدؿ، كىذا قوؿ  يقوؿ: "كقد أجرم القوؿ ٣تي

 .4لك رأيهم كاعتقاداهتم، ليس اللفظ"أيب حنيفة، يعنوف بذ

كُب موضع آخر ٖتدَّث عن بعض مشتقَّات مادة )أخذ(، منها )مؤخذ(، يقوؿ: "كقاؿ أبو  -
 .7"6عن امرأتو: يؤجَّل كما يؤٌجل العٌنُت 5حنيفة ُب الرجل ا١تؤخَّذ

                                                 
1
 .202/ 3الكتاب،   

2
 .40مقدمة التعليقة،   

3
ىػ. صاحب ا١تذىب 150ىػ، كأٚتعوا على أنو مات سنة: 60ىو اإلماـ األعظم أبو حنيفة النعماف بن ثابت كلد سنة:   

ا١تضية ُب اٟتنفي، أحد ا١تذاىب األربعة ا١تشهورة. قاؿ أبو يوسف: ما رأيت أعلم بتفسَت اٟتديث من أيب حنيفة. أنظر: اٞتواىر 
 كما بعدىا. 26/ 1طبقات اٟتنفية، ابن أيب الوفاء، منشورات مَت ٤تمد كتب خانو، كراشي، د.ط، د.ت، 

4
 .217/ 1اٟتجة للقراء السبعة، الفارسي،   

5
 أيٍخذىةه  لفبلنة يقاؿ السحر من نوع كذلك غَتىا ًٚتاع من زكًجها منعً  ُب ْتيىل ا١ترأىةي  ٖتتاؿى  أىف كالتٍأًخيذي ا١تؤخَّذ ٔتعٌت ا١تسحور،   

ٍتو كقد النساء عن الرجاؿ ّٔا تػيٍؤخّْذي   .470/ 3تأىخيذان. لساف العرب، )مادة: أخذ(،  الساحرة أىخَّذى
6
ي  يريدىن كال النساء يٍأٌب ال الذم لغتاف، كالًعنُّْتي  اٟتٍبس ك٫تا كالتػٍَّعًنُت كيػىعينُّ  يىًعنُّ      إذا امرأىتو عن كعينّْنى  كالًعنّْينيَّة كالًعنّْينة العىنىانة بػىُتّْ

النساء. لساف العرب،  عن ٭تىًٍبسيو ما اعًتضو كأىنو تقدـ ٦تا كىو العينَّة منو كاالسم بالسحر عنها مينعى  أىك بذلك عليو القاضي حكم
 .290/ 13)مادة: عنن(، 

7
 .297/ 1اٟتجة للقراء السبعة،   
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أما ا١توضعاف اآلخراف اللذاف جاء فيهما ذكر أيب حنيفة؛ فاألكؿ ٖتدث فيو عن كفارة  -
 .2، كالثاٍل نقل فيو قوؿ اإلماـ ُب حظر االلتذاذ بالنظر إىل ا٠تمر كا١تيسر1ليمُتا

مرة كاحدة ُب الكتاب، صاحب أيب حنيفة  3كمن القرائن أيضا ذكر أيب يوسف - س
: )ال ييقتل مسلم بكافر، كال ذك عهد حيث ساؽ قولو ُب معرض شرح حديث النيب 

ا١تعٌت: ال يقتل مؤمن بو، كاف: كال ذم  ، فقاؿ: "قاؿ أبو يوسف: كلو كاف4ُب عهده(
 .5عهد ُب عهده"

كمل ييثبت أبو علي اسم أحد من الفقهاء كأصحاب ا١تذاىب ُب ٚتيع أجزاء كثنايا  - ش
 الكتاب كلو ١ترة كاحدة؛ ٦تا يدؿ على عدـ اىتمامو بغَت فقو أيب حنيفة النعماف.

كبل٫تا يشيع فيو   ٍب إف ىناؾ مشأّة كاضحة بُت ٨تو أيب علي كفقو أيب حنيفة، - ص
 القياس.

، كمل يبق منها إال نصف كتاب الطبلؽ 6كما يرككف عن كتب أيب علي أهنا احًتقت - ض
 .7الطبلؽ عن ٤تمد بن اٟتسن

أف لو  إف صحَّ –كبعد إيراد ىذه القرائن كالشواىد ٯتكننا القوؿ بأف أبا علي رٛتو اهلل 
 فإف مذىب أيب حنيفة لو مذىب. -مذىبا

                                                 
1
 .334/ 1اٟتجة،   

2
 .430/ 3ا١تصدر نفسو،   

3
األنصارم الكوُب البغدادم، صاحب أيب حنيفة كتلميذه، كأكؿ من نشر مذىبو،  بو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيبىو أ  

ككاف من أصحاب اٟتديث ٍب غلب عليو الرأم كأخذ الفقو عن ٤تمد بن عبد ىػ، 282: كمات ببغداد سنة ىػ113 :سنةكلد 
، كيل القضاء أياـ ا١تهدم كا٢تادم كالرشيد، كمات ُب خبلفتو ببغداد كىو على القضاء، أكؿ من أيب حنيفة الرٛتن أيب ليلى ٍب عن

، 193/ 8. األعبلـ، 220/ 1دعي بقاضي القضاة. من كتبو "ا٠تراج"، "النوادر" كغَت٫تا. أنظر: اٞتواىر ا١تضية، ابن أيب الوفاء، 
 .107/ 2النجـو الزاىرة، 

4
، 2888، رقم: باب فكاؾ األسَتُب صحيحو دكف قولو: )كال ذك عهد ُب عهده(، كتاب اٞتهاد، أخرجو البخارم   
، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخُت 2623. كصحَّح النيسابورم ىذه الزيادة ُب مستدركو: كتاب قسم الفيء، رقم: 3/1110

النيسابورم أبو عبد اهلل، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار ٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم كمل ٮترّْجاه". ا١تستدرؾ على الصحيحُت، 
 .2/153، ـ1990 -ىػ1411: 1الكتب العلمية، بَتكت، ط

5
 .46/ 1اٟتجة،   

6
 .819/ 2معجم األدباء،   

7
 صحب أبا حنيفة كأخذ عنو الفقو ٍب عن أيب ،اإلماـ صاحب اإلماـ ،٤تمد بن اٟتسن بن فرقد بن أبو عبد اهلل الشيباٍلىو:   

ركل عنو اإلماـ الشافعي ، يوسف كصنف الكتب كنشر علم أيب حنيفة كيركم اٟتديث عن مالك كدكف ا١توطأ كحدث بو عن مالك
كما  4/184كما بعدىا ككفيات األعياف،  172/ 1ىػ. طبقات اٟتنفية، 122ىػ، كقيل: 126. توُب سنة: كالزمو كانتفع بو

 بعدىا.
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 الفـارسي العلميةالمطلب الثاني: مكانة  
لقي تبوأ أبو علي مكانة سامية ُب ٥تتلف العلـو العربية، فقد كاف موسوعة علمية ُب عصره، 

 فذاع صيتو كاشتهر ذكره ُب اآلفاؽ، كتتجلى مكانتو العلمية ُب عدة نواحي:

 الفرع األوؿ : توثيق العلماء لو وثناؤىم عليو
 العلماء لو كثناؤيىم عليو، من ذلك:ك٦تا أكسب أبا علي شهرتو كعلوَّ شأنو تزكيةي 

ُب )نشوار احملاضرة( حيث قاؿ: ٝتعت أيب يقوؿ: ٝتعت عضد  1ما ذكره أبو القاسم التنوخي
 .2الدكلة يقوؿ: أنا غبلـ أيب علي النحوم ُب النحو

ككصف ا٠تطيب البغدادم كتبو بأهنا عجيبة حسنة مل يسبق إىل مثلها، كتكلم كثَتا عن فضلو 
 .4الفارسي"  يقولو ما "النحو السيوطي: كقاؿ عنو .3آلفاؽكشهرتو ُب ا

كقاؿ عنو أبو الربكات األنبارم ُب نزىة األلباء: فضلو كثَت من النحويُت على أيب العباس ا١تربٌد، 
 .5علي أيب من بالنحو أبصر أحد سيبويو، كبُت علي أيب بُت يكن كقاؿ أبو طالب العبدم: مل

 .6بقولو: "إنو رجل ٯتت بكتابو ُب )القرآف( ا١تعركؼ بكتاب اٟتجة"كامتدحو أبو العبلء ا١تعرم 

 .6اٟتجة"

ره العلماء حق قدره؛ فأثنوا عليو كشيغلوا بو يتدارسونو كٮتتصركنو كالسيما أىل كما قدَّ 
 األندلس، كمن أقوا٢تم فيو:

 
ما جاء ُب طبقات النحاة كالغويُت: "كتاب اٟتجة ُب ٗتريج القراءات السبعة من أحسن  -

 .1كأعظمها"الكتب 

                                                 
1
أيب الفهم داكد بن إبراىيم بن ٘تيم التنوخي األنطاكي، كاف عا١تا بأصوؿ ا١تعتزلة كالنجـو قاؿ  أبو القاسم علي بن  ٤تمد بنىو:   

عارض أبا بكر ابن دريد ُب مقصورتو كذكر منها  . كأفراد الكـر كحسن الشيم ،ىو من أعياف أىل العلم كاألدب :الثعاليب ُب حقو
سنة توُب بالبصرة . ككاف معتزليا ،كٝتع اٟتديث ،ىب اإلماـ أيب حنيفةأبياتا كمدح فيها تنوخ كقومو من قضاعة، كتفقو على مذ

 .368-3/366ىػ. كفيات األعياف، 342
2
ـ، 1972بَتكت، د.ط، –أنظر: نشوار احملاضرة كأخبار ا١تذاكرة، القاضي أبو علي التنوخي، ت: عبود الشاٞتي، دار صادر   
4 /43-44. 
3
 .275/ 7تاريخ بغداد،   

4
، صديق بن حسن القنوجي، ت: عبد اٞتبار زكار، دار الكتب العلمية    بَتكت، –أّتد العلـو الوشي ا١ترقـو ُب بياف أحواؿ العلـو

 .47/ 3ـ، 1978بَتكت، د.ط، 
5
 .812/ 2، معجم األدباء، ياقوت اٟتموم، 274/ 1أنظر: نزىة األلباء،   

6
 .154ـ، ص1969، مصر، 5ئشة عبد الرٛتن(، دار ا١تعارؼ، طرسالة الغفراف، أبو العبلء ا١تعرم، ت: بنت الشاطي )عا  
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ذكرة ككتاب اٟتجة شرح سبعة ابن ٣تاىد فأجاد اء: "كأٌلف كتاب التَّ كجاء ُب طبقات القرَّ  -
 .2"كاإليضاح كالتكملة كغَت ذلك كأفاد

فضلو... كالفارسي ال حاجة  يذكر أف من أشهر فهو كُب كفيات األعياف قولو: "كباٞتملة -
 .3لضبطو لشهرتو"

ُب كتاب ٝتاه )منتخب اٟتجة  ىػ437ا١تتوَب سنة  4ٛتُّوشكقد اختصره مكي بن أيب طالب 
. كاختصره كذلك أبو طاىر إٝتاعيل بن خلف األندلسي 5ُب القراءات( كجعلو ُب ثبلثُت جزءان 

 . 8ىػ476ا١تتوَب سنة  7ك٤تمد بن شريح الرعيٍت 6ىػ455ا١تتوَب سنة 
 الفرع الثاني: مؤلفاتو

عجاب كاستحساف الكثَت من العلماء، تعد من لقد ترؾ أبو علي ٚتلة من الكتب نالت إ
نفائس الًتاث، كلكن يد الدىر قد عبثت ببعضها، فبل ٧تد ٢تا أثرا ُب خزائن الكتب، فعدت من 

 الكتب ا١تفقودة.
كبقيت بعض كتبو متناثرة ُب مكتبات العامل، كقد انربل لتحقيق بعضها ٚتاعة من األساتذة. 

 نفُت:كٯتكن أف نصنف ىذه ا١تؤلفات إىل ص
                                                                                                                                               

1
 .295، ص1974النجف، د.ط، –طبقات النحاة كاللغويُت، ابن قاضي شهبة، ت: ٤تسن غياض، مطبعة النعماف   

2
 .189/ 1غاية النهاية ُب طبقات القراء،   

3
 .82/ 1كفيات األعياف،   

4
 خَتا كثَتة، كاف ٚتاعة عليو القَتكاٍل ٍب األندلسي القرطيب، إماـ القراء كآٌّودين، قرأمكي بن أيب طالب، أبو ٤تمد القيسي،   

 (. كلوىػ437-355القرطيب ) الكناٍل مطرؼ بن أٛتد بن ٤تمد عليو قرأ فممن الدعاء، بإجابة مشهورا متدينا متواضعا فاضبل
 أليب اٟتجة كمنتخب جزءا، سبعوف كىو علومو كأنواع كتفسَته الكرَل القرآف معاٍل ُب النهاية بلوغ إىل ا٢تداية مشهورة، منها تواليف

، معرفة 2/309أنظر ترٚتتو: غاية النهاية:  القراءات، ككتاب اإلبانة كغَتىا. ُب القراءات، كا١توجز ُب التبصرة ككتاب الفارسي، علي
 .275 -5/274ككفيات األعياف،  17/591، سَت أعبلـ النببلء، 1/394القراء، 

5
 .1448/ 2ك كشف الظنوف،  297بغية الوعاة، ص  

6
 القراءات، ُب العنواف ا١تقرلء، مصنف ا١تصرم ٍب األندلسي األنصارم الطاىر أبو عمراف، بن سعيد بن خلف بن ىو: إٝتاعيل  

 اٟتجة كتاب اختصر ذلك. ُب رأسا ككاف العربية، كلتعليم زمانا لئلقراء كتصدر الطرسوسي أٛتد بن اٞتبار عبد عن القراءات أخذ
سنة:  توُب  كغَتىم. إٝتاعيل بن جعفر ككلده ا٠تشاب، اٟتسُت كأبو الفقيو، الرٛتن عبد بن ٚتاىر عنو أخذ الفارسي. علي أليب

 .424 -1/423كمعرفة القراء الكبار،  1448/ 2ىػ. كشف الظنوف، 455
7
التذكَت،  ككتاب الكاُب كتاب مصنف األستاذ ا١تقرلء اإلشبيلي اهلل عبد أبو الرعيٍت شريح بن ٤تمد بن أٛتد بن شريح بن ٤تمد  

/ 2كنفح الطيب،  1379/ 2، كشف الظنوف، 434/ 1ىػ. أنظر: معرفة القراء الكبار، 476سنة  األندلس، توُب قراء جلة من
611. 

8
 .215الصلة، ابن بشكواؿ، ص  
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 أوال: المؤلفات التي وصلت إلينا
فيما أغفلو الزجاج من ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف الكرَل، حققو ٤تمد حسن  1اإلغفاؿ -25

 إٝتاعيل، رسالة ماجستَت ُب كلية اآلداب، عُت مشس.
اإليضاح النحوم )العضدم( ألفو لعضد الدكلة البويهي، حققو الدكتور حسن  -26

 ُب القاىرة. ـ1969شاذيل فرىود، كطبع سنة 

التعليقة على كتاب سيبويو، حققو الدكتور عوض بن ٛتد القورم، كطبع ٔتطبعة  -27
 ـ.1990 -ىػ1410القاىرة،الطبعة األكىل، سنة –األمانة 

التكملة: حققو الدكتور كاظم ْتر ا١ترجاف )رسالة ماجستَت( كىو مطبوع على اآللة  -28
 -ىػ1419بيوت، سنة –، كأعيد طبعو ثانية بدار عامل الكتب ـ1972الكاتبة، جامعة القاىرة 

 ـ.1999

 ـ،1965اٟتجة ُب علل القراءات السبع: طبع اٞتزء األكؿ من ىذا الكتاب سنة  -29
بتحقيق الدكتور علي النجدم ناصف كالدكتور عبد اٟتليم النجار كالدكتور عبد الفتاح شليب. كمل 

طيبعت ٚتيع أجزائو كحيقّْقت من طرؼ الدكتور: كامل أقف على ٖتقيق كطبع بقية األجزاء. كما 
بَتكت. كىي –بدار الكتب العلمية  ـ،2001 -ىػ1421مصطفى ا٢تنداكم ُب أربعة أجزاء، سنة 
 الطبعة اليت اعتمدهتا غالبان ُب ىذا البحث.

أنو توجد نسخة من ىذا  2ا١تسائل البصريات: ذكر ٤تقق كتاب ا١تسائل البغداديات -30
 .2516/2تبة شهيد علي ا١تلحقة با١تكتبة السليمانية باسطنبوؿ، ٖتت رقم/ ىذا الكتاب ُب مك

ا١تسائل البغداديات: كىو كتاب ا١تسائل ا١تشكىلة نفسيو، حققو األستاذ صبلح  -31
 بغداد.–الدين عبد اهلل السيكاكم، مطبعة العاٍل 

 .3ا١تسائل اٟتلبيات ُب اللغة كالنحو -32

حققو الدكتور علي جابر ا١تنصورم سنة ا١تسائل الشَتازيات ُب اللغة كالنحو:  -33
 )رسالة دكتوراه( كىو مطبوع على اآللة الكاتبة. ـ1976

 .4ا١تسائل ا١تنثورة -34

                                                 
1
 .95/ 1ك الفهرست:  814/ 2األدباء، ا١تسائل ا١تصلحة من كتاب ابن السراج. معجم كيسمى ب  

2
 .26، ص24ا١تسائل ا١تشكلة ا١تعركفة بالبغداديات، ص  

3
 .814/ 2معجم األدباء،   

4
 ـ.1986نشر بتحقيق مصطفى اٟتدرم، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، سنة   
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: درسو كحققو الدكتور علي جابر ا١تنصور 1ا١تسائل العسكريات ُب النحو العريب -35
 ـ.2002سنة 

 . 2شرح أبيات اإليضاح -36

 ثانيا: المؤلفات التي لم تصل إلينا
 .3أبيات اإلعراب -33

 .4أبيات ا١تعاٍل -34

 .5اإليضاح الشعرم -35

 .7ُب التفسَت 6كتاب التتبع لكبلـ أيب علي اٞتبائي -36

التذكرة: يقوؿ صاحب كفيات األعياف ُب كصفو: "كمن تصانيفو كتاب التذكرة كىو   -37
 .9أهنا تقع ُب عشرين ٣تلدا، كتعاِب اللغة العربية بعضهم، كذكر 8كبَت"

 .10الًتٚتة، كمل يصفو أحد بشيء -38

 .11أبيات اإلعرابشرح  -39

 [.٦]ا١تائدة:  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  چ  :قولو تعاىل 12كتاب تفسَت -40

                                                 
1
، كتوجد منو نسخة ُب مكتبة شهيد . كقد ذكر ٤تقق البغداديات أف الكتاب نسبة إىل عسكر 814/ 2معجم األدباء،    ميكـر

ك مقدمة ٖتقيق  27. مقدمة ٖتقيق ا١تسائل البغدادية، ص4/ 2516علي ا١تلحقة با١تكتبة السليمانية باسطنبوؿ، ٖتت رقم: 
 .27اٟتجة، ت: عبد الفتاح شليب كغَته، ص

2
 .95الفهرست، ص  

3
ـ، كُب مكتبة جامعة القاىرة نسخة منو 1869ذا الكتاب سنة . كقد ذكر ٤تقق اٟتجة، أنو طيبع جزء من ى95/ 1الفهرست،   

 .25. مقدمة اٟتجة، ت: عبد الفتاح شليب كغَته، ص675برقم 
4
 .814/ 2معجم األدباء،   

5
 ا١تصدر نفسو.   

6
 يعقوب عن أخذ. كالكبلـ الفلسفة ُب رأسا كاف. ا١تعتزلة شيخ البصرم اٞتبائي أبوعلي سبلـ، بن الوىاب عبد بن ىو: ٤تمد  

 األشعرم أعرض ٍب األشعرم اٟتسن أبو كالشيخ ىاشم أبو أبو عنو أخذ. كتفسَت كتصانيف مشهورة مقاالت كلو البصرم، الشحاـ
طبقات ا١تفسرين، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: علي ٤تمد  .ىػ303 سنة ُب اٞتبائي  مات. منو كتاب االعتزاؿ طريق عن

 .102/ 1ىػ، 1396، 1ط القاىرة،–عمر، مكتبة كىبة 
7
 ا١تصدر السابق.  

8
 .81/ 2كفيات األعياف،   

9
 .814/ 2، معجم األدباء، 95الفهرست،   

10
 ا١تصدر نفسو.  

11
 .95/ 1كىي ا١تعركفة بشرح أبيات اإليضاح. الفهرست،    

12
 ا١تصدر نفسو.  
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 .٥1تتصر عوامل اإلعراب -41

 .2ا١تسائل الدمشقية، كمل نعرؼ عنها شيئا -42

 .3ا١تسائل الكرمانية -43

 .4ا١تسائل آّلسيات -44

 .5ا١تسائل القصريات أك القصرية -45

 .6ا١تقصور كا١تمدكد  -46

 على ابن خالويو فيما اهتمو من الوىم. ؛ كىو ُب الرد7نقض ا٢تاذكر  -47

 .8العوامل ا١تائة -48

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث: وفـاة اإلمام الفـارسي

                                                 
1
 .95/ 1ك الفهرست،  814/ 2معجم األدباء،   

2
 .814/ 2معجم األدباء،   

3
 .814/ 2. معجم األدباء، 309/ 1إنباه الركاة القفطي،   

4
 .81/ 2كفيات األعياف،   

5
شابا. كقيل: إهنا ألفت ُب قصر ابن ىبَتة. انظر:   كمات بو فسميت القصرم، طوس بن ٤تمد الطيب أىب تلميذه على أمبلىا  

 .2543-6/2542كمعجم األدباء،  1670/ 2كشف الظنوف، 
6
 .81/ 2، كفيات األعياف، 2/814معجم األدباء،   

7
 ا١تصدر السابق.  

8
 .81/ 2كفيات األعياف،   
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، 1ىػ370مل يتفق ا١تؤرخوف ُب ٖتديد سنة كفاة أيب علي؛ فيذكر ابن الندَل أنو توُب قبل سنة 
، كيذكر آخركف على أنو توُب سنة 2ػق376كابن األثَت كأبو الفداء يذىباف إىل أنو توُب سنة 

، ككاف أبو 4ىػ375. كالرأم األكؿ بعيد؛ ألف التنوخي كاف يركم اٟتديث عن أيب علي سنة 3ىػ377
، 5ىػ396أبو علي ككيل عضد الدكلة ُب عقد زكاج ا٠تليفة الطائع هلل على ابنة عضد الدكلة سنة 

، فإذا كانت كفاة أيب ىػ322سنة أك  321كصحب ابن جٍت أبا علي أربعُت سنة، ككاف مولده سنة 
كاف معٌت ذلك أف صحبة ابن جٍت لشيخو قد بدأت كىو صيب دكف العاشرة،   ىػ370علي قبل سنة 

 .6ىػ، أم كابن جٍت ُب ا٠تامسة عشرة من سنو337كىي إ٪تا بدأت سنة 
فاة أقرب، كال خبلؼ على أف الو  ىػ376كأما اتفاؽ ابن األثَت كأيب الفداء على أنو توُب سنة 

كانت يـو األحد لسبع عشرة خلت من ربيع، فا٠تطيب كابن األنبارم يذكراف أنو ربيع األكؿ، كابن 
 خلكاف يذكر أنو ربيع اآلخر، كالفرؽ بُت ىذا كذاؾ أىوف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب األول: اسم الكتاب وتوثيقو وتاريخو  

                                                 
1
 .95الفهرست، ص  

2
بَتكت، –. كالبداية كالنهاية، إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء ، ابن كثَت الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ 429/ 7الكامل، ابن األثَت،   

 .306/ 11د.ط، د.ت، 
3
 ..2274/ 5، بلغة الطلب، 275/ 7 تاريخ بغداد،  

4
 .2269/ 5بغية الطلب ُب تاريخ حلب،   

5
 .135/ 4النجـو الزاىرة،   

6
 .10/ 9بَتكت، د.ط، د.ت، –ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، عامل الكتب   
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فٙ  ٚزُبٔل ْزا انًطهت اعى انكزبة يحّم ْزِ انذساعخ َٔصٕص انًصبدس

 إثجبد، ٔرٕثٛق اعًّ، ٔكزا يذٖ َغجخ ْزا انكزبة إنٗ يؤنِّفّ أثٙ ػهٙ سحًّ هللا.

 انفرع األول; اصى انكتبة
ذكر ا١تًتٚتوف أليب علي الفارسي كتاب اٟتجة بعبارات ٥تتلفة، كإف كانت مشًتكة ُب كلمة 

 الكل. )اٟتجة( ٤تور التسمية؛ كل ذلك بداعي االختصار كاالجتزاء بالبعض ا١تفهم عن
 3كابن اٞتزرم ُب الطبقات 2كياقوت ُب معجم األدباء 1فاكتفى كل من ابن الندَل ُب الفهرست

بتسميتو )اٟتجة(. ُب حُت ٝتاه ا٠تطيب البغدادم )اٟتجة ُب علل  4كالذىيب ُب معرفة القراء الكبار
 8الزاىرة كابن تغرم بردم ُب النجـو 7كصاحب الشذرات 6، كابن خلكاف ُب الوفيات5القراءات(

كلمة )السبع( على علل   9أطلقوا عليو )اٟتجة ُب القراءات(، كزاد ابن األنبارم ُب نزىة األلٌباء
 .10القراءات، كجاء ُب طبقات النحاة كاللغويُت تسميتو بػ )اٟتجة ُب ٗتريج القراءات السبعة(

ألكىل كتبت سنة كلعل ذلك يعود إىل اختبلؼ العناكين ا١تثبتة على نسخيت )اٟتجة(؛ فالنسخة ا
، كتتألف ىذه النسخة من سبعة أجزاء ع3570، كىي ُب مكتبة بلدية اإلسكندرية برقم ىػ390

ز كتاب  ، كبيلغ الفراغ منو ُب الحجة للقراءينقصها اٞتزء ا٠تامس، كتب ُب آخر اٞتزء السابع: "٧تي
قوف ىذه النسخة يـو ا٠تميس لسبع بقُت من ذم القعدة سنة تسعُت كثبلٙتائة". كقد جعل احملق

 .11األصل
كاضح من ىذا النص تسميتو بكتاب اٟتجة للقراء، كيبدك أف التسمية إ٪تا ىي على سبيل 

 االختصار كاالجتزاء، كالدليل على ذلك ما ثبت ُب أكؿ النسخة الثانية.

                                                 
1
 .95/ 1الفهرست، ابن الندَل،   

2
 .814/ 2معجم األدباء،   

3
 .189/ 1غاية النهاية ُب طبقات القراء،   

4
 .424/ 1معرفة القراء الكبار،   
 .275/ 7تاريخ بغداد،  5 
 .81/ 2كفيات األعياف،  6 

7
 .89/ 2شذرات الذىب،   
 .151/ 4النجـو الزاىرة،  8 

9
 .274نزىة األلٌباء، ابن األنبارم، ص  

10
 .295طبقات النحاة كاللغويُت، ص  

11
 .35 -33القراءات السبع، ص اٟتجة ُب علل  
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، كتقع ُب أربعة أجزاء، كتبت 1ىػ399كأما النسخة الثانية فبخط طاىر بن غلبوف ا١تتوَب سنة 
، كىي ُب مكتبة مراد ميبلَّ باستانبوؿ، كعلى ىػ428، كالرابع سنة 427ثة األكىل منها سنة الثبل

أليب علي الفارسي أربعة  الحجةالصفحة األكىل من اٞتزء األكؿ من ىذه النسخة: ىذا الكتاب كىو 
 أجزاء ٓتط طاىر بن غلبوف ا١تصرم النحوم.

 رأسيا ُب ثبلثة أسطر: كعلى اٞتانب األٯتن من ىذه األسطر الثبلثة كتب
 رٛتو اهلل. 2ىذا خط علي بن جعفر بن اٟتسُت بن البويٍت النحوم

 كيلي ثبلثة األسطر األفقية السابقة عنواف الكتاب ُب ستة أسطر ىكذا:
 اٞتزء األكؿ من كتاب اٟتجة.

 للقرأة السبعة قراء األمصار.
 باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين.

 ذكرىم أبو بكر بن ٣تاىد.
 .3تصنيف أيب علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار الفارسي رٛتو اهلل كرضي عنو

كُب ىذا النص األخَت جاء التصريح بعنواف الكتاب كامبل، كىو: كتاب اٟتجة للقرأة السبعة 
 قراء األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كما عداه إ٪تا ىو اجتزاء أك اختصار.

من طرؼ كل من: علي  ـ1965 -ىػ1385لتحقيق األكؿ للحجة أليب علي سنة على أف ا
أثبتوا تسميتو بػ: )اٟتجة ُب علل  -٤تققي –النجدم ناصف كعبد اٟتليم النجار كعبد الفتاح شليب 

 القراءات السبع(، دكف أف يربركا كجو ىذه التسمية.
تسميتو بػ: )اٟتجة  -ابا١تعلق على الكت–ُب حُت رجح الباحث: كامل مصطفى ا٢تنداكم 

للقراء السبعة أئمة األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد(؛ كعزا ذلك إىل ما ثبت 
 .4على غبلؼ األجزاء الثبلثة األخَتة من نسخة مراد مبل ا١تنسوخة ٓتط طاىر بن غلبوف

                                                 
1
يقوؿ األماـ الٌداٌٍل فيو: "مل يػيرى ىو أبو اٟتسن، طاىر بن عبد ا١تنعم بن عبيد اهلل بن غلبوف بن ا١تبارؾ، ا١تقرئ اٟتليب، ٍب ا١تصرم،   

بار، الذىيب: معرفة القراء الكىػ. 399يػيرى ُب كقتو مثلو ُب فهمو كعلمو، مع فضلو كصدؽ ٢تجتو، كتبنا عنو كثَتان"، توُب سنة 
كالنشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،  1/307، غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 3/388، طبقات الشافعية الكربل، 1/369
1/62. 
2
 مل أقف على ترٚتتو.  

3
 .36 -35اٟتجة ُب علل القراءات السبع، ص  

4
 .21مقدمة اٟتجة للقراء السبعة، كامل مصطفى ا٢تنداكم، ص  
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ثانية كبُت ما اختاره ليس ىناؾ كبَت فرؽ بُت ما ىو ثابت على غبلؼ النسخة ال كعلى كلٍّ 
الباحث مصطفى كامل ا٢تنداكم؛ ٦تا ٬تعل الركوف إىل التسمية الثانية أقرب لثبوهتا، كيبدك أهنا 
األنسب للكتاب، كال مربر للعدكؿ عنها إىل غَتىا. مع األخذ بعُت االعتبار احتماؿ كوف التسمية 

اب، يدؿ على ذلك أف أبا علي باٟتجة من عمل ا١تتأخرين؛ فلعلها جاءت متأخرة عن تأليف الكت
رٛتو اهلل مل يقدـ كتابو لعضد الدكلة باسم اٟتجة، كإ٪تا قدمو ّٔذه العبارة: "فإف ىذا كتاب نذكر فيو 

 .1كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد"
إىل تسمية "اٟتجة"، كإف أشار إىل أف كتابو ُب  كابن خالويو رٛتو اهلل مل يصرح ُب مقدمة كتابو

االحتجاج. يقوؿ: "فإٍل تدبرت قراءة األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة 
النقل، كإتقاف اٟتفظ، ا١تأمونُت على تأدية الركاية كاللفظ، فرأيت كبل منهم قد ذىب ُب إعراب ما 

ربية ال يدفع... إىل أف قاؿ: كأنا بعوف اهلل ذاكر ُب كتايب انفرد بو من حرفو مذىبا من مذاىب الع
 .2ىذا ما احتج بو أىل صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم"

 الفرع الثاني: توثيقو
بلغ "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" حٌد اإلٚتاع، ْتيث ال يعًتم نسبتو لئلماـ أيب علي الفارسي 

اللغة كٖتدث عنها صنَّف ىذا الكتاب ُب  تب القراءات أكرٛتو اهلل أدٌل شٌك، فكٌل من ترجم لك
 فن القراءات كنسبو إىل اإلماـ أيب اٟتسن.

ىذا النقل ا١تتواتر لنسبة الكتاب جعل اسم الكتاب كمؤلفو مرتبطُت ببعضهما البعض، فإذا 
كتاب ذكر اسم اإلماـ أيب علي الفارسي رٛتو اهلل ذكر معو اسم كتاب اٟتجة ، كإذا ذكر اسم  

  اٟتجة ذكر معو اسم اإلماـ أيب علي رٛتو اهلل.
  كمن أمثلة ذلك:

قاؿ األستاذ أبو علي الفارسي ُب كتاب اٟتجة قوؿ اإلماـ ابن اٞتزرم ُب النشر: " -10
ألف تفاعل كإسقاط العُت كالبلـ فهذا  ُب قوؿ ابن ٣تاىد: ىذا إف كاف يريد با١تدّْ 

 .3"اٟتذؼ غَت مستقيم

ٱ  چ     ُب توجيو قوؿ اهلل تعاىل: 1الذم معنا ٧تد الكبلـ نفسو كبا١تقارنة مع النصّْ 

 [.ُٔ]الشعراء:  چڦ  ڦ 
                                                 

1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
، مؤسسة الرسالة    ـ، 1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط–اٟتجة ُب القراءات السبع، ابن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر

61- 62. 
3
 .370/ 1النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   
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ص: ] چٱ  ڦ  ڦ  ڦچ  :تعاىل قولو ُب اٟتجة: كأما الفارسي قاؿكقاؿ ُب الربىاف: " -11
 كقولو: )ألمؤلف( كجوابو )كاٟتق(، ٔتنزلة قسم فاألكؿ أقوؿ": كاٟتق فاٟتق [ْٖ

 . 2للقسم..." توكيد أقوؿ( )كاٟتق

 .3كيتطابق ىذا ٘تاما مع النص الذم معنا ُب )كتاب اٟتجة(
 كأبو كشيبة كاألعرج ذكواف كابن عامر كابن نافع كقاؿ اآللوسي ُب تفسَته: "كقرأ -12

 عن اٟتلواٍل كحكى مفتوحة، كتاء ساكنة ياء بعدىا ا٢تاء بكسر (ٛذ  ِْ ) جعفر
  ُب الفارسي  علي أليب تبعان  اٍلالدَّ  ذلك كتعقب ٫تز، وأنَّ  إال كذلك قرأ أنو ىشاـ

 . 4اٟتجة"

(: "كأما ما ركاه اٟتلواٍل ْئذة(؛ إذ يقوؿ ُب خلف )كاٟتديث نفسو ٧تده ُب )اٟتجَّ 
 .5( مهموزا بفتح التاء، فهو يشبو أف يكوف ك٫تا من الراكم..."ْئذ  عن ىشاـ )
 الفرع الثالث: تاريخو

مها أبو علي لعضد الدكلة الذم كاف يعترب نفسو فات اليت قدَّ ىذا ا١تصنَّف كاحد من ا١تصنَّ 
، كنص مقدمة الكتاب اليت صدرىا باإلجبلؿ كالدعاء تدؿ على 6غبلما ُب النحو أليب علي الفسوم

-كما تقدـ–لعضد الدكلة؛ ألف ىذا ا١تصنَّف صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء  ذلك؛ إذ يقوؿ: "
؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل بقاء موالنا ا١تلك السيد 7لوكاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي 

األجل ا١تنصور، كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة كالسلطاف، كأيٌدىه 
 .8بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت"

                                                                                                                                               
1
 .222/ 3اٟتجة للقراء السبعة،   

2
بَتكت، –الربىاف ُب علـو القرآف، ٤تمد بن ّٔادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار ا١تعرفة   

 .45/ 3ىػ، 1391د.ط، 
3
 .337 -336/ 3اٟتجة للقراء السبعة،   

4
بَتكت، د.ط.ت، –ثاٍل، ٤تمود اآللوسي أبو الفضل، دار إحياء الًتاث العريب ركح ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١ت  

12 /212. 
5
 .444/ 2اٟتجة للقراء السبعة،   

6
 .80/ 2ككفيات األعياف،  812/ 2معجم األدباء،   

7
ككفيات  249/ 16كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو علي لعضد الدكلة كتايب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء،   

 .51/ 4األعياف، 
8
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   
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؛ كىي السنة اليت 1ىػ367نة أف أبا علي إ٪تا ألف ىذا الكتاب بعد س ككاضح من ىذا النصّْ 
 ؛ كىي السنة اليت توُب فيها عضد الدكلة.2ىػ372ليقب فيها عضد الدكلة بتاج ا١تلة كقبل سنة 

كقد كاف شائعا ُب عصر أيب علي ٗتصيص العلماء بتآليف للملوؾ كاٟتكاـ، ككانت أكـر 
ة أيضا ٦تا ف كتاب اٟتجَّ ىدية يقدمها ىؤالء العلماء ما ينتجونو من عصارة قرائحهم كأفكارىم، ككا

كأجاز لو أف يركيو عنو؛ إذ جاء ُب معجم األدباء ما نصو:  3أىداه أبو علي للصاحب بن عباد
"قرأت ٓتط سبلمة بن عياض النحوم ما صورتو: كقفت على نسخة من كتاب اٟتجة أليب علي ُب 

حب بن عباد رٛتو اهلل، صفر سنة اثنتُت كعشرين كٜتسمائة بالٌرٌم ُب دار كتبها اليت كقفها الصا
كعلى ظهرىا ٓتط أيب علي ما حكايتو ىذه: أطاؿ اهلل بقاء سيدنا الصاحب اٞتليل، أداـ اهلل عزه 
كنصره كتأييده ك٘تكينو. كتاب ُب قراء األمصار الذين بٌينت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن 

و عن ا١تشايخ الذين أخذت موسى ا١تعركؼ بكتاب السبعة، فما تضمن من أثر كقراءة كلغة، فه
 -أداـ اهلل عزه كنصره كتأييده ك٘تكينو–ذلك عنهم، كأسندتو إليهم، فمىت أثر سيدنا الصاحب اٞتليل 

 .4و"حكاية شيء منو عنهم أك عٍت ٢تذه ا١تكاتبة فعل. ككتب اٟتسن بن أٛتد الفارسي ٓتطّْ 
جليلة الشأف، يراد ّٔا توثيق  دراسة قرآنية -كما سيأٌب قريبا–كاالحتجاج للقراءات القرآنية 

 القراءات، كنفي الشبو عنها كدفع الشك ُب سبلمتها.
ككتاب اٟتجة إىل جانب كونو مصدرا جليبل من مصادر تراثنا الثر ُب اللغة، كالنحو، كالصرؼ، 

يعد ُب موضوعو طورا  -إىل جانب ذلك–كمسائل ا٠تبلؼ، كالشواىد، كاألصوات كمسائل ا٠تبلؼ 
 ر االحتجاج لقراءات األئمة السبعة.زكيا من أطوا

 
 
 

                                                 
1
 .452/ 8الكامل، ابن األثَت،   

2
 -ىػ1371، 1مصر، ط–تاريخ ا٠تلفاء، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، مطبعة السعادة   

 .409/ 1ـ، 1952 -ىػ1371
3
 أخذ ككرمو. كمكارمو فضائلو ُب العصر كأعجوبة الدىر نادرة كاف العباس،  بن عباد اٟتسن أيب بن إٝتاعيل القاسم ىو: أبو  

 أرضاىا عبارة ٖتضرٍل ليست حقو: ُب اليتيمة كتابو ُب الثعاليب منصور أبو اللغوم. قاؿ فارس بن أٛتد اٟتسُت أيب عن األدب
، كىو اٞتود ُب شأنو كجبللة كاألدب، العلم ُب ٤تلو علوّْ  عن لئلفصاح  كتوُب سنة الوزراء، من بالصاحب لقب من أكؿ كالكـر
 . 169/ 4، كالنجـو الزاىرة، 225/ 3أصبهاف. انظر: يتيمة الدىر ُب ٤تاسن أىل العصر،  إىل نقل ٍب بالرم ىػ385

4
 .813/ 2معجم األدباء،   
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 المطلب الثاني: موضوع الكتاب ومضامينو

 ًَّ ٍ ْزا انًطهت حذٚثب  ػٍ يٕظٕع انكزبة ٔأفكبسِ اٞعبعٛخ انًزعًُخ ٚزع

 فّٛ، ٔرنك فٙ فشػٍٛ.

 انفرع األول; يىضىع انكتبة

يعترب كتاب "اٟتجة للقراء السبعة" أجٌل آثار اإلماـ أيب علٌي، بل ىي أجٌل الكتب ا١تؤلفة ُب 
باب االحتجاج للقراءات، كىي ُب بأّا ككتاب سيبويو ُب بابو؛ من حيث اشتما٢تيما على أصوؿ 

ب صاحبهما، عٍلًمهما كجيلّْ مادتو، كغزارةي النَّقل عنهما ُب كتب من بعد٫تا، كاعتدادي الناس ٔتذاى
كحركةي التصنيف اليت قامت على كلٍّ منهما، حىت قيل: اٟتجة كتاب ليس لو نظَت ُب جبلؿ قدرو 

 .1كاشتهاًر ذكرو 
يتناكؿ اإلماـ موضوع االحتجاج للقراءات السبعة كتوجيهها، كال ٮتفى أف شرؼ العلم 

عي علم القراءات بكلمات بشرؼ موضوعو، كعلم القراءات من أجلّْ العلـو كأشرًفها؛ إذ ييعٌت موضو 
القرآف من حيث كيفيةي أدائها، كمدل اتفاقها كاختبلفها معزٌكة لقائليها، فحاز بنسبتو إىل القرآف 

يعترب فنِّا جليبلن بو تيعرؼ  -كما سيأٌب–الكرَل أٝتى الشرؼ كأعظم ا١تنزلة. كما أف علم التوجيو 
ة أساسية للمفسر كا١تتصدّْر لئلقراء؛ فا١تفسّْر ، كىو أيضا أداة مهمة، كعد2كجزالتها" ظجبللة األلفا

، كالقارئ ٭تتاج إليو ١تعرفة كجوه 3٭تتاج إليو ُب استنباط األحكاـ، كترجيح بعض الوجوه على بعض
 الوقف كاالبتداء اٞتائزة منها كا١تمتنعة كغَت ذلك.

ء يذكر فيو كجوه قراءات القرا -كما ىو كاضح من عنوانو –ككتاب اٟتجة للفارسي 
الذين ثبتت قراءاهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل )السبعة ُب 
القراءات(، فموضوعو إذف تعليل قراءات القراء السبعة كتوجيهها؛ فقد عمد أبو علي إىل حشد 

بت كجاىتها قراءات السبعة الذين اجتباىم ابن ٣تاىد، كاحتجَّ ٢تا، ككثٌقها، كاستشهد ٟتركفها، كأث
كصحتها، ككجَّهها كفق عيار العربية إف على ا١تستول اللغوم ا١تعجمي أك الصرُب أك الصوٌب أك 

                                                 
1
 .183ىػ، ص1334ذيل ٕتارب األمم،، أبو شجاع، مطبعة شركة التمدُّف الٌصناعيَّة، د.ط،   

2
ـ، 1951. اإلتقاف ُب علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي، دار الندكة، بَتكت، د.ط، 1/339الربىاف ُب علـو القرآف،   
1/109. 
3
 .227-1/226اإلتقاف ُب علـو القرآف،   
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، كالتمس ٢تا األدلة، كعٌللها علبل خفية -كما سيتضح ُب حينو إف شاء اهلل–الداليل الببلغي 
: الق راءات، كاالحتجاجي ٢تا، بعيدة الغٍور، كاجتلب ٢تا النظائر، حىت جاءت ْتران تزَّاحم فيو العلـو

كاللغةي، كالتفسَتي، كإعراب القرآف، كالنَّحو، كالعركض، كالببلغة، كاألصوات، كفقو اللغة، كمعاٍل 
الشعر، كالفقو كغَتىا. كُب غضوف ذلك تتواىل مسائل العربية اليت أفاض أبو علٌي القوؿ فيها، 

 كأسلمتو من موضوع إىل آخر. 
على  2كأقنع الوزير ابن مقلة 1هلل ىو أكؿ من سبع القراءاتكمعلـو أف ابن ٣تاىد رٛتو ا

. 3)أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ(: تثبيت قراءات السبعة كمنع ما عداىا؛ تيمُّنا بقوؿ النيب 
 بدراسات شىت تدكر عليو أك تتصل بو. -قبل أيب علي كبعده-فأكحى كتابو ىذا إىل العلماء 

ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو  ىػ616فشرع أبو بكر ٤تمد بن السٌرم ا١تتوَب سنة  - غ
للقراءات الواردة ُب كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة الفاٖتة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب 

 .4أمسك

 .5االنتصار ٟتمزة أكتابػ ى649ار ا١تتوَب سنة كألف أبو طاىر عبد الواحد البزَّ  - ؼ

كتاب السبعة بعللها   ىػ651رم ا١تتوَب سنة كألف ٤تمد بن اٟتسن األنصا - ؽ
 .6الكبَت

                                                 
1
رز األماٍل ُب القراءات السبع لئلماـ الشاطيب، عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم أبو شامة ا١تقدسي، ت: إبراز ا١تعاٍل من ح  

 .1448/ 2، كشف الظنوف، 05لبناف، د.ط، د.ت، ص-بَتكت–إبراىيم عىطوة عوض، دار الكتب العلمية 
2
 إىل أحوالو كتنقلت فارس، أعماؿ بعض يتوىل أمره أكؿ ُب كاف ا١تشهور، الكاتب مقلة بن اٟتسُت بن علي ٤تمد بن علي ىو:  

أيضا. ابتلي باٟتبس  استوزره الراضي كيل ك١تا عليو، كخلع باهلل القاىر اإلماـ استوزره عليو، ٍب كخلع باهلل ا١تقتدر استوزره اإلماـ أف
 تقطع أيدم كما تقطع دفعتُت الكرَل القرآف ّٔا ككتبت ا٠تلفاء ّٔا خدمت كيقوؿ كيبكي يده على كقطع ٯتناه، ككاف ينوح

ىػ 272سنة  كالدتو كانت أيضا. لسانو بقطع أمر رائق ابن إىل ا١تنتمُت من ككاف بغداد من الًتكي ّتكم قدـ اللصوص، ك١تا
 .117 -113/ 5تعاىل. كفيات األعياف،  اهلل رٛتو ىػ326ببغداد، كتوُب سنة 

3
. كمسلم 1909/ 4، 4706أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، رقم: أخرجو البخارم ُب صحيحو، كتاب فضائل القرآف، باب   

 .1/560، 818ُب صحيحو، باب بياف أف القرآف على سبعة أحرؼ كبياف معناه، رقم: 
4
 .29/ 1انظر: خطبة اٟتجة للفارسي،   

5
 .48الفهرست، ص  

6
 .50ا١تصدر نفسو، ص  
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: كتاب ىػ663كألف أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن ًمقسم العطار ا١تتوَب سنة   - ؾ
احتجاج القراءات، كتاب السبعة بعللها الكبَت، كتاب السبعة األكسط ككتاب 

 .1السبعة األصغر

، فيوحي إليو  ىػ693ك٬تيء بعد أيب علي الفارسي تلميذه ابن جٍت ا١تتوَب سنة  - ؿ
 كتاب اٟتجة باالحتجاج للقراءات الشاذة.

اإلماـ مكي بن أيب طالب القيسي ا١تتوَب  فيجيءٍب توالت بعد ذلك التأليفات  -ـ 
 ، ليؤلف كتابو الكشف عن كجوه القراءات كعللها كحججها.ىػ467سنة 

كثَتة ُب  ز بو كتاب اٟتجة للفارسي ُب خضم حلقة ىذه التآليف الغَت أف الذم يتميَّ 
كوف اإلماـ يغوص فيو إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع أف يتابعو، 

–كال يستطيع أف يصل إىل اٞتوىر ا١تنشود؛ فكثرة االستطرادات كضخامة التعليبلت قد ٖتوؿ 
 بينو كبُت ما يريد. -أحيانا

هتضمو إال فئة خاصة تسلحت ال يفهمو إال القلة، كال  كمن ىنا كاف كتاب اٟتجة كتابان 
 ٔتا تسلح بو أبو علي من عقلية منطقية، تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة.

كيكفينا ُب ىذا ا١تقاـ شهادة تلميذه ابن جٍت؛ كىي شهادة على النفس، كأبو علي من 
 ابن جٍت ٔتثابة الركح من اٞتسد.

و اهلل عمل كتاب اٟتجة يقوؿ ابن جٍت ُب كتاب )احملتسب( ما نصو: "فإف أبا علي رٛت
 .2ُب القراءات فتجاكز فيو قدر حاجة القراء إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء"

كُب موضع آخر يقوؿ: "كقد كاف شيخنا أبو علي عمل كتاب اٟتجة ُب قراءة السبعة، 
 .3اء، كأجفاىم عنو"عن القرَّ  عي العربية، فضبلن ٦تن يدَّ  فأغمضو كأطالو حىت منع كثَتان 
 الذين ذكرىم ابن ٣تاىد كعمل أبو علٌي على االحتجاج لقراءاهتم كىؤالء القراء السبعة

 ىم:

                                                 
1
 .49، صالسابقا١تصدر   

2
 انظر: مقدمة احملتسب من مطبوعات آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية.  

3
 ا١ترجع نفسو.  
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كخارجة  5ككرش 4، كقالوف3، كا١تسييب2ُب ركاية إٝتاعيل بن جعفر 1قراءة نافع ا١تدٍل - ش
 .6بن مصعب

 .9كالبزّْم 8ُب ركاية قنبل 7قراءة  ابن كثَت - ص

                                                 
1
ىو: أبو عبد الرٛتن نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نعيم الليثي بالوالء، ككنيتو أبو ريكَل. أحد القراء األعبلـ. أخذ القراءة عن ٚتاعة   

بن جعفر كقالوف ككرش، كخلق كثَت. أقرأ الناس دىران طويبل يزيد عن سبعُت سنة من تابعي أىل ا١تدينة. كركل عنو القراءة إٝتاعيل 
 .289 -288/ 2ىػ. غاية النهاية، 169كانتهت إليو رئاسة القراءة با١تدينة. توُب سنة: 

2
ل عنو القراءة ىو: إٝتاعيل بن جعفر بن أيب كثَت األنصارم موالىم، قرأ على شيبة بن نصاح ٍب على نافع كعيسى بن كرداف، رك   

، كالدكرم كغَتىم. توُب سنة:  / 1. معرفة القراء: 163/ 1ىػ. غاية النهاية: 180عرضا كٝتاعا الكسائٌي، كالقاسم بن سبلـٌ
107. 

3
ىو: إسحاؽ بن ٤تمد بن عبد الرٛتن أبو ٤تمد ا١تسيَّيب ا١تخزكمي ا١تدٌٍل. إماـ قيم ُب قراءة نافع، ضابط ٤تقق فقيو. ألخذ   

. معرفة 158 -157/ 1ىػ. غاية النهاية: 206عنو كلده ٤تمد كخلف بن ىشاـ ك٤تمد بن سعداف كغَتىم. توُب سنة: القراءة 
 .143/ 1القراء، 

4
ىو: عيسى بن مينا الزرقي موىل بٍت زىرة، قارئ ا١تدينة ك٨تويها. يقاؿ إنو ربيب نافع، كىو الذم لقبو "قالوف" كتعٍت ُب الركمية   

ُب القراءة. أخذ عنو القراءة عرضان. كعرض على عيسى بن كرداف. ركل القراءة عنو مصعب بن إبراىيم كغَته. توُب "جيّْدان" ٞتودتو 
 .155/ 1. معرفة القراء، 542/ 1. غاية النهاية، 220سنة: 

 5
قرأ القرآف  ىػ.110ىو: أبو سعيد عثماف بن سعيد كرش ا١تصرم ا١تقرئ، كقيل: أبو عمرك، كقيل: أبو القاسم. كلد سنة:   

ىػ. لٌقبو نافع بورش؛ لشدَّة بياضو، كالورش: شيء يصنع من اللنب، كيقاؿ لٌقبو 155كجٌوده على نافع عدَّة ختمات ُب حدكد سنة  
 بالورشاف: الطائر ا١تعركؼ، ككاف يعجبو ذلك. انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالٌديار ا١تصريٌة ُب زمانو، كإليو تنسب ركاية كرش. قرأ عليو

أٛتد بن صاّب اٟتافظ، كداكد بن أيب طيبة، كأبو يعقوب األزرؽ، كغَتىم. كٝتع منو عبد اهلل بن كىب كإسحاؽ بن حجَّاج كغَت٫تا. 
/ 1. غاية النهاية: 296 -295/ 9. سَت أعبلـ النببلء: 155 -153/ 1ىػ ٔتصر. انظر: معرفة القرَّاء الكبار: 197توُب سنة: 

446- 447. 
6
 عليو يتابع مل عنهما كثَت شذكذ كلو عمرك أيب ك نافع عن القراءة أخذ السرخسي، الضبعي اٟتجاج أبو مصعب بن خارجةىو:   

غاية  .ىػ168 سنة توُب بديل، بن كمغيث النحوم معاذ كأبو الفضل بن العباس عنو القراءة ركل حركفان، ٛتزة عن أيضان  كركل
 .265/ 1، شذرات الذىب، 243/ 1النهاية، 

7
عبد اهلل بن كثَت أبو معبد الدارم العطار الفارسي األصل، إماـ أىل مكة ُب القراءة كأحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا ىو:   

عرضا عن عبد اهلل بن السائب كعرض على ٣تاىد بن جبَت. ركل القراءة عنو إٝتاعيل القسط كا٠تليل بن أٛتد كغَت٫تا. كاف 
 .86/ 1. معرفة القراء، 398/ 1النهاية، ىػ. غاية 120فصيحا بليغا. توُب سنة: 

8
ىو: ٤تمد بن عبد الرٛتن ا١تخزكمي بالوالء، أبو عمر ا١تٌكي ا١تلٌقب بقنبل، شيخ القراء باٟتجاز. أخذ القراءة عرضا عن أٛتد بن   

ىػ. 291كٚتاعة. توُب سنة: بن ٤تمد النباؿ كخلفو بالقياـ ّٔا ٔتكة. كرل القراءة عن البٌزم. ركل القراءة عنو ابن ٣تاىد كابن شنبوذ 
 .230/ 1. معرفة القراء، 147 -146/ 2غاية النهاية، 

ىو: أٛتد بن ٤تمد بن عبد اهلل أبو اٟتسن البزم الفارسي األصل، مقرئ مكة كمؤذف ا١تسجد اٟتراـ. قرأ على أبيو كعلى عبد اهلل   9
 -1/109ىػ. غاية النهاية، 250يو ٚتاعة. توُب سنة: اهلل بن زياد كعكرمة بن سليماف كغَتىم. ركل عنو القراءة قنبل. كقرأ عل

 .173/ 1. معرفة القراء، 110
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 .3كىشاـ 2ُب ركاية ابن ذكواف 1كابن عامر - ض

 9ك٭تِت بن آدـ 8من طريػق األعشى 7، كأيب بكر6، كحفص5ُب ركاية ا١تفضل الضيب 4كعاصم - ط
 عنو. 9آدـ

 
 
 

                                                 
1
على ا١تغَتة بن  -ُب أصح األقواؿ–ىو: عبد اهلل بن عامر اليحصيب، إليو انتهت مشيخة اإلقراء بالشاـ كأحد القراء السبعة. قرأ   

امر، ك ٭تِت بن اٟتارث الزمارم كغَت٫تا. توىل إمامة اٞتامع أيب شهاب ا١تخزكمي. ركل عنو القراءة عرضا أخوه عبد الرٛتن بن ع
 .82/ 1كمعرفة القراء،  380/ 1ىػ. غاية النهاية، 118بدمشق كائتم بو ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز.توُب سنة: 

2
أيوب بن ٘تيم، كقرأ  ىو: أبو عمر عبد اهلل بن أٛتد الفهرم الدمشقي، شيخ اإلقراء بالشاـ كإماـ جامع دمشق. أخذ القراءة عن  

كقرأ على الكسائي، كرل اٟتركؼ ٝتاعا عن إسحاؽ بن ا١تسييب عن نافع. أخذ القراءة عنو ىاركف األخفش كغَته. توُب سنة: 
 .  365/ 1كمعرفة القراء،  404/ 1ىػ. غاية النهاية: 245

3
٘تيم، كعراؾ بن خالد كغَت٫تا. ركل القراءة ىو: ىشاـ بن عٌمار أبو الوليد السُّلمي الدمشقي. أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن   

ىػ.                                          245عنو أبو عيد القاسم، كأٛتد بن يزيد اٟتلواٍل كغَتىم. ارٖتل الناس إليو ُب القراءات كاٟتديث. توُب سنة: 
 .195/ 1كمعرفة القراء،  309 -308/ 2غاية النهاية، 

4
بن أيب النجود بن ّٔدلة اٟتناط الكوُب موىل بٍت أسد، أحد القراء السبعة، شيخ اإلقراء بالكوفة. أحسن  ىو: أبو بكر عاصم  

الناس صوتا بالقرآف. أخذ القراءة عن زر بن حبيش كأيب عبد الرٛتن السلمي كغَت٫تا. ركل القراءة عنو أباف بن تغلب، كحفص بن 
. ركل عنو أبو عمرك بن العبلء، كا٠تليل بن أٛتد كٛتزة الزيات. توُب سنة: سليماف، كشعبة بن عياش، كا١تفضل الضيب كغَتىم

 .88/ 1كمعرفة القراء،  316 -315/ 1ىػ. غاية النهاية، 129
5
ىو: ا١تفضل بن ٤تمد أبو ٤تمد الضيب الكوُب إماـ مقرئ ٨توم. أخذ القراءة عن عاصم كاألعمش. ركل القراءة عنو علي بن   

 .131/ 1ىػ. معرفة القراء، 168بن مالك. توُب سنة:  ٛتزة الكسائٌي كجبلة
6
ىو: حفص بن سليماف أبو عمر األسدم الكوُب البزار. أخذ القراءة عرضا كتلقينا عن عاصم ككاف ربيبو كابن زكجتو، زار بغداد   

ح كغَت٫تا. توُب سنة: بغداد فأقرأ ّٔا، كجاكر ٔتكة فأقرأ ّٔا. ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا عمرك بن الصباح، عبيد بن الصبا 
 .140/ 1كمعرفة القراء،  230 -229/ 1ىػ. غاية النهاية، 180

7
ىو: شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر الكوُب اإلماـ ا١تعلم راكم عاصم. عرض القرآف على عاصم ثبلث مرات. عرض عليو أبو   

 -1/134كمعرفة القراء،  260 -259/ 1ية، ىػ. غاية النها193أبو يوسف يعقوب األعشى ك٭تِت بن آدـ كغَت٫تا. توُب سنة: 
135. 

8
ىو: يعقوب بن ٤تمد بن خليفة أبو يوسف األعشى التميمي الكوُب. أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر بن عياش. ركل القراءة   

 .159/ 1كمعرفة القراء،  390/ 2ىػ. غاية النهاية، 200عنو عرضا كٝتاعا ٤تمد بن حبيب الشموٍل كغَته. توُب سنة: 
9
ىو: ٭تِت بن آدـ بن زكريا الصلحي. ركل القراءة عن أيب بكر بن عياش ٝتاعا ركل القراءة عنو اإلماـ أٛتد بن حنبل، كخلف   

 .166/ 1كمعرفة القراء،  239/ 2ىػ. غاية النهاية، 203بن ىشاـ البزار كغَت٫تا. توُب سنة: 



344 

 

 عنو. 4عن اليزيدم 3كأيب شعيب السوسيٌ  2ُب ركاية عبد الوارث التنورم 1أبو عمرك -ىػ
 .8عن سليم 7كأيب ىشاـ 6ُب ركاية خلف 5ٛتزة -ك

                                                 
1
م أحد القراء السبعة، كأحد أئمة اللغة كاألدب. ليس ُب القراء السبعة أكثر ىو: زبٌاف بن العبلء أبو عمرك التميمي ا١تازٍل البصر   

شيوخا منو، ٝتع أنسا بن مالك، كقرأ على اٟتسن البصرم كٛتيد األعرج، ك٣تاىد كعاصم كابن كثَت كغَتىم. ركل القراءة عنو 
 263 -262/ 1ىػ. غاية النهاية، 155ة: عرضا كٝتاعا ٭تِت بن ا١تبارؾ اليزيدم، كينس بن حبيب كسيبويو كغَتىم. توُب سن

 .100/ 1كمعرفة القراء، 
2
 سنة كلد زيد، بن ٛتاد بعد البصرة ك٤تدث البصرم، مقرئ كحافظ التنورم العنربم موالىم عبيدة أبو سعيد بن الوارث ىو: عبد  

ىػ. تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، ٤تمد بن عبد 180بالبصرة سنة:  احملـر توُب ُب كا١تدائٍت ا١تثٌت كابن الواقدم كمائة. قاؿ اثنتُت سنة
/ 1. شذرات الذىب، 407/ 1ىػ، 1410، 1اهلل بن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف اٟتمد، دار العاصمة، الرياض، ط

كويت، . العرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة حكومة الكويت، ال293
 .276/ 1ـ، 1948، 2ط
3
ىو: صاّب بن زياد أبو شعيب الرٌقي مقرئ ضابط. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا على اليزيدم. ركل القراءة عنو أبو اٟتارث ٤تمد   

 .193/ 1كمعرفة القراء،  302/ 1ىػ. غاية النهاية، 261بن أٛتد الرقي كغَته. توُب سنة: 
4
أبو ٤تمد العدكم البصرم، ٨توم مقرئ. أخذ القراءة عرضا عن أيب عمرك بن العبلء كخلفو بالقياـ  ىو: ٭تِت بن ا١تبارؾ بن ا١تغَتة  

بالقياـ ّٔا، كأخذ عن ٛتزة. ركل القراءة عنو أكالده: ٤تمد كعبد اهلل كإبراىيم كغَتىم، كالسوسي كالدكرم كغَت٫تا. توُب سنة: 
 .151/ 1كمعرفة القراء،  375/ 2ىػ ٔترك. غاية النهاية، 202

5
ىو: ٛتزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن سليماف األعمش كٛتراف بن أعُت ك٤تمد بن أيب   

ليلى كغَتىم. انتهت إليو اإلمامة ُب القراءة بعد عاصم كاألعمش ُب الكوفة. قرأ عليو الكسائي كسليم بن عيس كٚتاعة. توُب سنة: 
 .111/ 1كمعرفة القراء،  236 /1ىػ. غاية النهاية، 156

6
 .17سقت ترٚتتو، ص   

7
 من اٟتركؼ كٝتع سليم على ا١تشهورين، قرأ العلماء أحد القاضي الكوُب الرفاعي ىشاـ أبو رفاعة العجلي بن يزيد بن ىو: ٤تمد  

 كلو الداٍل عمرك   أبو  عياش، قاؿ بن بكر أيب عن حركفا كضبط كالكسائي األعشى يوسف كأيب آدـ بن ك٭تِت اٞتعفي حسُت من
 كعلي القاضي إسحاؽ بن موسى القراءة عنو ركل   القراءات ُب جامع كتاب كلو أصحابو سائر فيو فارؽ كثَت شذكذ ىؤالء عن
 فضيل كابن زياد بن كا١تطلب غياث بن كحفص عياش بن بكر أيب عن كما ركل ا١تركزم، سعيد بن كأٛتد القطيعى اٟتسن بن

ىػ. معرفة القراء 248 سنة عليها قاضيا ككاف ببغداد شعباف من يـو آخر ُب مات ضعفو. على ٣تمعُت رأيتهم البخارم كطائفة. قاؿ
 .153/ 12كما بعدىا، سَت أعبلـ النببلء،  224/ 1الكبار، 

ابن عامر بن غالب أبو عيسى كيقاؿ أبو ٤تمد اٟتنفي موالىم  سليم بن عيسى بن سليم  8
ٛتزة الزيات كأخص تبلمذتو بو كأحذقهم بالقراءة كأقومهم باٟترؼ  الكوُب ا١تقرلء صاحب

قرأ عليو خلف بن ىشاـ البزار كخبلد بن خالد ، كىو الذم خلف ٛتزة ُب اإلقراء بالكوفة
كطائفة،  الصَتُب كأبو عمر الدكرم ك٤تمد بن يزيد كالطيب بن إٝتاعيل كعلي بن كيسة ا١تصرم

ٝتع منو أٛتد بن ٛتيد كضرار بن  ،زة كسفياف الثورمٝتع اٟتديث من ٛتىػ. 130كلد سنة 
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 .5كقتيبة 4، كنصَت3كأيب اٟتارث، 2ُب ركاية أيب عيمر الدُّكرم 1الكسائي -ز

 الفرع الثاني: مضامينو
ٯتكن القوؿ أف "كتاب اٟتجة للقراء السبعة" لئلماـ أيب علي الفارسي رٛتو اهلل قد 

 اشتمل على مقدمة عقبتها الدراسة، ٍب خا٘تة.
 ثبلثة أفكار: -بعد اٟتمدلة كالصبلة-أما ا١تقٌدمة فقد تضمنت   -11

كما –للسلطاف عضد الدكلة؛ ألف ىذا ا١تصنَّف صدَّر فيها كلمة اإلجبلؿ كالدعاء   األولى:
؛ إذ يقوؿ: "أما بعد أطاؿ اهلل بقاء موالنا ا١تلك 6كاحد من ا١تصنفات اليت قدمها أبو علي لو-تقدـ

                                                                                                                                               

صرد   كقاؿ ٭تِت بن سليماف اٞتعفي حدثنا ٭تِت بن ا١تبارؾ قاؿ كنا نقرأ على ٛتزة ك٨تن 
 188قاؿ كتوُب سنة  .شباب فإذا جاء  سليم   قاؿ لنا ٛتزة ٖتفظوا كتثبتوا قد جاء  سليم

 كما بعدىا. 138/ 1ىػ. معرفة القراء الكبار، 189كقيل سنة 
1
ىو: علي بن ٛتزة األسدم، أحد القراء السبعة كالذم انتهت إليو رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد ٛتزة، أخذ القراءة عن ٛتزة كعليو   

اعتماده كعن أيب بكر بن عياش كعن إٝتاعيل بن جعفر كعن ا١تفضل الضيب. أخذ القراءة عنو حفص الدكرٌم كقتيبة كخلف بن 
 .120/ 1كما بعدىا كمعرفة القراء،  474/ 1ىػ. غاية النهاية: 189 سنة:   ىشاـ كغَتىم. توُب

2
 بسائر النحوم، قرأ البغدادم األزدم الدكرم عمر أبو صهباف، بن عدم بن صهباف بن العزيز عبد بن عمر بن حفصىو:   

 بن يعقوب أخيو كعلى عليو، أيضان  كقرأ نافع، عن جعفر بن إٝتاعيل  على قرأ كثَتان. شيئان  ذلك من كٝتع كبالشواذ، السبعة اٟتركؼ
 أٛتد عنو القراءة لنفسو. ركل الكسائي كعلى ٛتزة عن سعداف بن ك٤تمد ٛتزة، عن كسليماف جعفر، أيب عن ٚتاز ابن عن جعفر

 .232 -230/ 1غاية النهاية،  .ىػ246 سنة شواؿ ُب فرج. توُب بن كأٛتد ا١تطوعي، شيخ حرب بن
3
خالد البغدادم. عرض القراءة على الكسائي، كىو من جلة أصحابو. كركل اٟتركؼ عن ٛتزة بن القاسم ىو: الليث بن   

كمعرفة  33/ 2األحوؿ، كعن اليزيدم. ركل عنو القراءة عرضا كٝتاعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء كغَتىم. غاية النهاية، 
 .211/ 1القراء: 

4
لبغدادم النحوم. أخذ القراءة عرضا عن الكسائي كىو من جلة أصحابو كلو عنو ىو: نصَت بن يوسف أبو ا١تنذر الرازم ٍب ا  

نسخة كأيب ٤تمد اليزيدم. ركل عنو القراءة ٤تمد بن عيسى األصبهاٍل كعلي بن أيب نصر النحوم كغَت٫تا. مات ُب حدكد 
 .213/ 1كمعرفة القراء،  297/ 2ىػ. غاية النهاية، 240

5
د الرٛتن األزاذاٍل قرية من أصبهاف. أخذ القراءة عرضا كٝتاعا عن الكسائي كإٝتاعيل بن جعفر. ىو: قتيبة بن مهراف أبو عب  

. معرفة القراء، 25 -24/ 2ىػ. غاية النهاية، 200ركل القراءة عنو عرضا كٝتاعا أبو بشر يونس بن حبيب كغَته. توُب بعد 
1/212. 

6
. كفيات 249/ 16يب اإليضاح كالتكملة. انظر: سَت أعبلـ النببلء، كمن ا١تصنفات اليت صنفها أبو علي لعضد الدكلة كتا  

 .51/ 4األعياف، 
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كالسلطاف، كأيٌدىه السيد األجل ا١تنصور، كيل النعمة، عضد الدكلة، كتاج ا١تلة، كأداـ لو العزة كالبسطة 
 .1بالتوفيق كالتَّسديد، كعضىده بالنَّصر كالتَّمكُت "

فقد أكضح فيها ا١تصنّْف موضوع كتابو، كا١تتمثل ُب ذكر أكجو االحتجاج والفكرة الثانية: 
كتعليل القراءات ا١تختلفة للقراء السبعة ُب ٥تتلف األمصار الذين أثبتهم أبو بكر بن ٣تاىد ُب 

كىذا األمر ُب غاية األ٫تية يصٌدر بو أىل ك على الصحيح الذم ثبتت ركايتو عنو، "سبعتو"، كل ذل
القراءات كتبهم ك٭ترصوف عليو؛ ذلك أف مدار أخذ القراءة على ا١تشافهة، كالعرض على الشيوخ، 

؛ األمر الذم كالسماع منهم، كال ٮتفى أف أىمَّ أركاف القراءة الصحيحة صحة السند إىل النيب 
ماـ أبا علي رٛتو اهلل حريصا ُب ىذا الفن على ذكره كغَته من القراء؛ فيقوؿ: "فإف ىذا  جعل اإل
نذكر فيو كجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءهتم ُب كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن كناب 

نقدـ  العباس بن ٣تاىد رٛتو اهلل ا١تًتجم ٔتعرفة قراءات أىل األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، بعد أف
 .2ذكر كل حرؼ من ذلك على حسب ما ركاه، كأخذنا عنو"

لسرم ا١تعركؼ بابن السَّرَّاج فقد أشار إىل عمل أيب بكر ٤تمد بن ا أما الفكرة الثالثة:
١تا شرع ُب تأليف كتاب ٭تتج فيو للقراءات الواردة ُب  ( قبلو، إذ سبقو إىل ىذا العمل ىػ616ت)

الفاٖتة، كجزءنا من سورة البقرة ٍب أمسك، كأما عمل أيب علي فهو كتاب ابن ٣تاىد، فأًب سورة 
،  كالذم يقرأ كتاب اٟتجة ٬تد أبا علي 3اإلفادة منو مع اإلسناد إليو؛ ألف اإلسناد من الدين

يستشهد بو كثَتا، كُب كل مرة يذكر: قاؿ أبو بكر بن ٤تمد بن السرم. يدؿ على ىذه الفكرة قوؿ 
قد كاف أبو بكر بن ٤تمد بن السرم شرع ُب تفسَت صدر من ذلك ُب كتاب  أيب علي رٛتو اهلل: "ك 

كاف ابتدأ بإمبلئو، كارتفع منو تبييض ما ُب سورة البقرة من كجوه االختبلؼ عنهم، كأنا أسند إليو ما 
فسر من ذلك ُب كتايب ىذا، كإىل اهلل أرغب ُب تيسَت ما قصدتو، كا١تعونة عليو، كىو حسبنا كنعم 

 .4الوكيل"

                                                 
1
 .13/ 1اٟتجة ُب علل القراءات السبع، أبو علي الفارسي، ت: علي النجدم ناصف كغَته،   

2
 خطبة اٟتجة.  

3
شاء ما شاء". انظر: التعديل كالتجريح،  ا١تبارؾ ا١تشهورة: " اإلسناد من الدين، كلوال اإلسناد لقاؿ من من قولة عبد اهلل بن  

/ 1ـ، 1986 -ىػ1406، 1الرياض، ط–سليماف بن خالف، أبو الوليد الباجي، ت: أبو لبابة حسُت، دار اللواء للنشر كالتوزيع 
، الرياض،  1كتذكرة اٟتفاظ، ٤تمد بن طاىر بن القيسراٍل، ت: ٛتدم عبد آّيد إٝتاعيل السلفي، دار الصميعي، ط 291

 .1054/ 3ىػ، 1415
4
 .29/ 1انظر: خطبة اٟتجة للفارسي،   
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كبعد تلك ا١تقٌدمة ا١توجزة شرع ا١تصنف رٛتو اهلل مباشرة ُب موضوع الدراسة،  -11
؛ كذلك ُب أربعة أجزاء، بدأ فيها بسورة الفاٖتة كانتهى إىل سورة 1كا١تتمثل ُب عرض فرش اٟتركؼ

 الناس. 
 ]عٕسح انجقشح[.من أكاخر  [346]اٜٚخ: إىل  ]عٕسح انفبرحخ[ ففي اٞتزء األكؿ بدأ بػ

 ُب اٞتزء الثاٍل.]عٕسح ٕٚعف[ إىل آخر  ]عٕسح آل ػًشاٌ[ؿ كمن أك 
]عٕسح من  [67]اٜٚخ:  إىل]عٕسح انشػذ[ كأما اٞتزء الثالث فعرض فيو أحرؼ ا٠تبلؼ ُب 

 انطٕس[.
  ]عٕسح انُبط[.إىل آخر  ]عٕسح انُجى[كختم كتابو ُب اٞتزء الرابع من  

خاضها أبو علي ُب "اٟتجة"، اكتفى أبو كبعد الرحلة الطويلة كالدراسة العميقة اليت  -13
 .2علي ٓتتاـ كتابو بقولو: "كاٟتمد هلل رب العا١تُت، كصلواتو على نبيّْو ٤تمد كعلى أىلو كسبلمو"

 

 المطلب الثالث: أىمية الكتاب ومنزلتو
ال ٗتفى قيمة كتاب "اٟتجة" بُت سلسلة ا١تصنفات العظيمة ُب علم القراءات عموما، كُب فن 

قراءات كتعليلها خصوصا؛ ذلك أف ظهور ىذا الكتاب ييعدُّ فتحان كبَتان ُب ٣تاؿ القراءات توجيو ال
كفن االحتجاج ٢تا. فمؤلّْفو شخصية من أبرز الشخصيات ُب علم القراءات أداءن كتدريسان كأستاذيٌةن 

وف؛ ١تا يتمٌيز بو من كتأليفان، كمؤلَّفو "اٟتجة" طبقت شهرتو اآلفاؽ كانتفع بو القرٌاء كالنحويوف كا١تؤٌلف
 سبلمة ُب ا١تنهج كاستيعاب لؤلحكاـ. كتتجلى مظاىرىا ُب:

كونو من أكائل ا١تصنفات اليت شرحت كتاب "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك من شأنو أف   أوال:
يسبغ عليو ثوب ا١تهابة كالتقدير؛ إذ من ا١تعلـو الذم ال ٮتفى أف ابن ٣تاىد كاف صاحب الفضل 

 ابو لقراء األمصار كتسبيع قراءاهتم، فحاز كتاب "اٟتجة" شرؼ النسبة.كالسبق ُب انتخ

                                                 
1
القراء يسٌموف ما قٌل دكره ُب القرآف من حركؼ القراءات ا١تختلف فيها "فرشان"؛ ألهنا ١تا كانت مذكورة ُب أماكنها من السور   

فركعان مقابلة =لؤلصوؿ. سراج  فهي كا١تفركش ٓتبلؼ األصوؿ؛ ألف األصل الواحد منها ينطوم على اٞتميع. كٝتى بعضهم الفرش
 .184القارئ ا١تبتدئ كتذكار ا١تقرئ ا١تنتهي، علٌي بن عثماف بن اٟتسن القاصح البغدادم، دار الفكر، بَتكت، د.ط.ت، ص

2
 .161/ 4اٟتجة،   
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إف الثركة العلمية الزاخرة بألواف ا١تعارؼ ا١تختلفة، من علـو العربية كعلـو القرآف  ثانيا:
كالقراءات كغَتىا ُب الكتاب لىتدؿُّ على قمَّة النضج العلمي ١تؤلّْفو كعصره، كما تدؿ على الشخصية 

 وسوعية الفذة اليت اتسم ّٔا.  العلمية ا١ت

إف أبرز ما ٯتيز كتاب "اٟتجة" أنو عرض لتوجيو القراءات السبع بالتفصيل، فهو  ثالثا:
يغوص ُب اإلعراب كالتعليل كتوضيح ا١تعٌت ا١تًتتّْب على القراءة، كال يدع حرؼ ا٠تبلؼ إال بعد أف 

–يسوؽ لو من الشواىد كاألدلة الكثَتة ما ٬تليو كيرفع اللَّبس عنو، كإف أدَّت كثرة االستطرادات 
 إىل إغماضو ك٣تافاتو، فإف الدرر الغزيرة اليت يظفر ّٔا من يصرب عليو كثَتة كنفيسة. -أحيانا

كما يتميز الكتاب باستخداـ القياس؛ فهو يعج بالكثَت من التعليبلت كالقياسات   رابعاً:
 بَتا،ك ؛ فقد كاف شيخا1ا١تنطقية، كلعل أبا علي درس ا١تنطق كالتقى ببغداد ميىتَّ بن يونس اٟتكيم

 ا١تئوف يـو كل حلقتو ُب ك٬تتمع كافية كشهرة عظيم صيت ذاؾ إذ كلو ا١تنطق، فن عليو الناس يقرأ
. كال شك 2شرحو تبلمذتو على كٯتلي ا١تنطق ُب أرسطاطاليس كتاب يقرأ كىو با١تنطق ا١تشتغلُت من

مؤلَّفو ُب مصاؼّْ أف استخداـ القياس كالعلل ٬تعل صاحبو يتمتع بشخصية منطقية متزنة، كٕتعل 
 الكتب.

فقدَّركه حق إضافة إىل ما سبق، فقد حظي كتاب "اٟتجة" بإجازة العلماء لو؛  خامساً:
، زيادة على ذلك ما جاء 3قدره، كأثنوا عليو كشيغلوا بو يتدارسونو كٮتتصركنو كالسيما أىل األندلس

الرائعة ُب أجناس العلـو ا١تتفرقة، فمنها  ُب ذيل ٕتارب األمم: "صينّْف ُب أياـ عصر الدكلة ا١تصنفات 
. كذكر 4كتاب اٟتجة ُب القراءات السبع، كىو كتاب ليس لو نظَت ُب جبللة قدر كاشتهار ذكر"

الدكتور شليب أنو قد جاء ُب صحيفة األىراـ: "ألقى الدكتور بشر فارس ُب قاعة آّمع العلمي 
طوط ألفو أبو علي الفارسي من أئمة العربية ا١تصرم ٤تاضرة ضمنها نصا عربيا قدٯتا ُب كتاب ٥ت

كا١تسلمُت ُب القرف الرابع ا٢تجرم، خصصو لبحث مسألة التصوير ُب اإلسبلـ، مصرحا بأنو جائز 
بإٚتاع ال يقًتح فيو اعًتاض اآلحاد، كاٟتظر فيو مقصور على تصوير اهلل عز كجل تصوير األجساـ، 

ظورا، كقد طلب كثَت من األدباء ا١تستمعُت طبع ىذه فأما غَت ذلك من التصاكير لؤلحياء فليس ٤ت
                                                 

1
 .16تقدمت ترٚتتو، ص  

2
 .153/ 5كفيات األعياف،   

3
 من ىذا البحث. 29انظر: ص  

4
عن: أيب علي الفارسي، حياتو كمكانتو بُت أئمة التفسَت كالعربية كآثاره ُب القراءات كالنحو، عبد الفتاح ذيل ٕتارب األمم، نقبل   

 .252ـ، ص1989، 3إٝتاعيل شليب، دار ا١تطبوعات اٟتديثة، السعودية، ط
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احملاضرة إذاعة لذلك النص الفريد ا١تفيد، كتعزيزا للنهضة الفنية ُب الشرؽ اٟتديث، فوعدكا بإجابة 
. كقد علق الدكتور شليب على ىذا النص قائبل: "كقد يكوف الباعث على ذلك، توجيو 1طلبهم"

 .2م ا٠تبلؼ ُب جواز التصوير"الناس إىل نص من نصوص أيب علي ْتس

اعتٌت ابن اٞتزرٌم رٛتو اهلل ّٔذا الكتاب فجعلو أصبلن من أصوؿ كتابو العظيم  سادساً:
"النشر ُب القراءات العشر"، يعزك إليو من حُت آلخر. كما تأثر بو ابن جٍت، كأكحى إليو كتابو 

 واىد، كما أخذه عنو من أصوؿ."اٟتجة" بتصنيف "احملتسب"؛ فنقل عنو كركل ٦تا أنشده إياه من ش
 

 
 
 
 
 

 المطلب األول: مقـارنة كتاب الحجة بكتاب السبعة البن مجاىد
ال ٮتفى أف كتايب "السبعة" البن ٣تاىد ك "اٟتجة" أليب علي ٥تتلفاف ُب موضوع الدراسة، 

على – كال تتأتى ا١تقارنة بُت كتابُت ٥تتلفُت ُب ا١توضوع. غَت أف العبلقة الوطيدة بينهما تفرض
اإلشارة إىل ا١تبلمح العامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي مادتو العلمية كشرحو لكتاب  -األقل

 "السبعة" البن ٣تاىد، كذلك بعد التعريف با١تصنّْف. 
 الفرع األكؿ: التعريف ٔتؤلّْف كتاب السبعة

شيخ العصر أبو بكر البغدادٌم  1ىو أبو بكر أٛتد بن موسى بن العباس؛ ابن ٣تاىد
العطشٌي ا١تقرلء، كاف كاحد عصره غَت مدافىع، ككاف مع فضلو كعلمو كديانتو كمعرفتو بالقراءات 
كعلـو القرآف حسىنى األدب رقيق ا٠تلق كثَت ا١تداعبة ثاقب الفطنة جوادا، آخر من انتهت إليو الرياسة 

  كمائتُت. ٔتدينة السبلـ ُب عصره. كمولده سنة ٜتس كأربعُت

                                                 
1
 .354 -353ا١ترجع السابق، ص  

2
 .254ا١ترجع نفسو، ص  

1
كما بعدىا،  5/144، كتاريخ بغداد، 272 -1/269كمعرفة القراء الكبار، ، 130-128/ 1انظر ترٚتتو: غاية النهاية،   

 .1/47كما بعدىا كالفهرست، البن الندَل،  3/57كطبقات الشافعية الكربل، 
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أيب الزعراء بن عبدكس كقنبل ا١تكٌي، كما أكٌب على طلب العلـو اللغوية  قرأ القرآف على
كالشرعية منذ نعومة أظفاره، كأقبل على أساتذة النحو الكوفيُت يأخذ ما عندىم. كُب كتابو "السبعة" 

معرفة اآلثار، بعض اصطبلحات النحو الكوُب. كما أنو مل يأؿ جهدا ُب طلب اٟتديث النبوم ك 
كأكٌب إكبابان منقطع النظَت على قراءات القرآف كتفسَته كمعانيو كإعرابو كركايات حركفو كطرقها، كقد 
ٝتع القراءات من طائفة كبَتة مذكورين ُب صدر كتابو، أسعفو ُب ذلك حافظة كاعية ال يرتسم فيها 

فىر فيها حفران، كما ساعده ذكاء كقٌا د كمعرفة كاعية بالركاة كالقرٌاء على مٌر شيء إال يثبت ككأ٪تا ٭تي
 إىل زمانو. األياـ من زمن رسوؿ اهلل 

كتصدَّر لئلقراء كازدحم عليو أىل األداء كرجل إليو من األقطار كبعيد صيتيو، كظلَّ قبل كفاتو 
صى تتحلَّق من حولو، كتأخذ عن لفظو كتاب اهلل.  بنحو أربعُت عاما كخبلئقي ال تكاد ٖتي

أبو طاىر عبد الواحد بن أيب ىاشم كصاّب بن إدريس كأبو عيسى بكَّار بن أٛتد  :قرأ عليو
 كأبو بكر الشذائٌي كأبو الفرج الشنبوذٌم كأبو اٟتسُت عبيد اهلل كغَتىم كثَت.

قاؿ أبو عمرك الداٍلّْ: "فاؽ ابن ٣تاىد ُب عصره سائر نظائره من أىل صناعتو مع اتساع 
كظهور نسكو تصدر لئلقراء ُب حياة ٤تمد بن ٭تِت الكسائيّْ علمو كبراعة فهمو كصدؽ ٢تجتو 

كقاؿ عبد الواحد بن أيب ىشاـ: "سأؿ رجل ابن ٣تاىد مل ال ٮتتار الشيخ لنفسو حرفا  الصغَت"،
٭تمل عنو فقاؿ ٨تن أحوج إىل أف نعمل أنفسنا ُب حفظ ما مضى عليو أئمتنا أحوج منا إىل اختيار 

 حرؼ يقرأ بو من بعدنا".
ُب ٤تبسو بدار السلطات يـو األربعاء لليلة بقيت من شعباف سنة أربع  ي رحمو اهللوتوف

كعشرين كثبلٙتائة، كدفن ُب تربة ُب حرَل داره بسوؽ العطش ثاٍل يـو موتو، بعد أف كاف الوزير أبو 
 علٌي بن مقلة ضربو أسواطان، فدعا عليو بقطع اليد فاتفق أف قطعت يده، كىذا من عجيب االتفاؽ.

كثَتة كلو كتب مصنفة، منها: كتاب "القراءات الكبَت"، كتاب   روى اإلماـ قراءات
"القراءات الصغَت"، كتاب "الياءات"، كتاب "ا٢تاءات"، كتاب "قراءة أيب عمرك"، كتاب "قراءة ابن  
كثَت"، كتاب "قراءة عاصم"، كتاب "قراءة نافع"، كتاب "قراءة ٛتزة"، كتاب "قراءة الكسائي"،  

 ".   قراءة ابن عامر" ككتاب "قراءة النيب كتاب "
قاؿ: "من قرأ ألىب عمرك ك٘تذىب للشافعي كإتر ُب البٌز كركل شعر  ومن كالمو وفوائده  

 ابن ا١تعتز فقد كمل ظرفو".
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 الفرع الثاٍل: التعريف بكتاب السبعة
٣تاىد التميمي كتاب "السبعة ُب القراءات" لئلماـ أيب بكر أٛتد بن موسى بن العباس بن 

البغدادم، ا١تتوَب سنة أربعة كعشرين كثبلٙتائة للهجرة، كبو اشتهر اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل، كىو 
 أكؿ كأصٌح كتاب ييصنَّف ُب القراءات السبعة.

 -منقحة–كقد طيبع كتاب السبعة ُب كتاب بتحقيق الدكتور: شوقي ضيف ُب طبعتو الثانية 
، كىي الطبعة الوحيدة اليت ىػ1400ُب أكؿ شواؿ عاـ  -نيل بالقاىرةكورنيش ال–عن دار ا١تعارؼ 

 صفحة. 759كقفت عليها كاعتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب حوايل 
 كقد قسَّم احملقق دراستو إىل قسمُت:

كتناكؿ فيو دراسة موجزة ٟتياة ا١تصنف اإلماـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل ٍب تناكؿ  قسم دراسي: -أ
 دراسة كتابو السبعة كأ٫تيتو كمنهجو فيو.

اعتمد الباحث فيو على النسخة األصلية الًتكية احملفوظة ٔتكتبة  قسم للتحقيق: -ب
 -مصورة عن األصلية–ية . ككاف يقابلها بالنسخة التونس69الفاتح، كقف إبراىيم ُب إستانبوؿ برقم:

، ككذا بالنسخة العتيقة ا١تتضىمَّنة ُب كتاب "اٟتجة" أليب علي الفارسي؛ معتمدا ُب ذلك على اٞتزء 
األكؿ ا١تطبوع من كتاب "اٟتجة"، كعلى مصورة مكتبة جامعة القاىرة حىت سورة الزخرؼ، كعلى 

 كندرية حىت هناية الكتاب.مصورة دار الكتب ا١تصرية ا١تأخوذة عن نسخة مكتبة بلدية اإلس
 الفرع الثالث: المالمح العامة لمنهج كتاب "السبعة"

تظهر ا١تبلمح العامة للمصدر الذم استقى منو أبو علي مادتو العلمية كشرحو لكتاب 
 "السبعة" البن ٣تاىد كمنهجو فيو ُب اآلٌب:

اءات، مصدّْران : لقد قدَّـ ابن ٣تاىد رٛتو اهلل نبذة ٥تتصرة عن اختبلؼ القر المقدمة - ط
ذلك ٔتقدمة يبُت فيها موضوع الكتاب كعملو فيو، قائبل: "اختلف الناس ُب القراءة،  
كما اختلفوا ُب األحكاـ، كركيت اآلثار باالختبلؼ عن الصحابة كالتابعُت توسعة 
كرٛتة للمسلمُت، كبعض ذلك قريب من بعض. كٛتلة القرآف متفاضلوف ُب ٛتلو، 

 نقل حركفو، كأنا ذاكر مناز٢تم، كداؿ على األئمة منهم، كلنقلة اٟتركؼ منازؿ ُب
ك٥ترب عن القراءة اليت عليها الناس باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ، كشارح مذاىب أىل 

 .1القراءة كمبُت اختبلفهم كاتفاقهم إف شاء اهلل، كإياه أسأؿ التوفيق ٔتنّْو"
ر لئلقراء، مشَتان إىل ٍب بُت صفات القارئ الثقة كما ينبغي أف يتحلى بو من يتصد - ظ

                                                 
 .45السبعة ُب القراءات، ص 1
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توقيفية القراءة كعدـ توفيقيتها؛ إذ القراءة سنة متبعة ال يسوغ فيها االجتهاد 
 كاالبتداع.

 من حيث التعريُف باألئّمة القراء وذكر األسانيد والطرؽ: - ع
كما اىتم ابن ٣تاىد بذكر أئمة القراء كأنسأّم كأساتذهتم كتبلميذىم؛ فكاف قبل 

، كيقف ملٌيان عند أساتذتو كأىم تبلمذتو، 1ء يذكر نسب ا١تقرئذكر الركاة عن القرا
ذاكرا أسانيدىم كطرقهم للركاية، مرتبا إياىم على حسب األمصار اليت أقرؤكا فيها. 

، حيث صرٌح ابن ٣تاىد بذلك فكاف البدء بقراءة "نافع"؛ تربُّكا ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 ر من قاـ بالقراءة ٔتدينة رسوؿ اهلل قائبل: "فأٌكؿ من أبتدئ بذكره من أئمة األمصا

كمعدف األكابر من  كإ٪تا بدأت بذكر أىل ا١تدينة؛ ألهنا ميهاجىر رسوؿ اهلل 
ـى الذم قاـ بالقراءة  -نافع–صحابتو، كّٔا حيفظ عنو اآلخر من أمره. فكاف  اإلما

 .2بعد التابعُت" ٔتدينة رسوؿ اهلل 
 وفرش:من حيث منهجيُة تقسيم الكتاب إلى أصوؿ  - غ

 ٍب ركز اٟتديث عن ا٠تبلؼ بُت القراء؛ كذلك ُب قسمُت رئيسُت:
   قسم األصوؿ: -

. أك ىي: اٟتكم 3تعرؼ األصوؿ بأهنا: انسحاب حكم اٟترؼ الواحد على ٚتيع القرآف
الكلي اٞتارم ُب كٌل ما ٖتقق فيو شرط ذلك اٟتكم كا١تٌد كالقصر كاإلظهار كاإلدغاـ كالفتح كاإلمالة 

 .ك٨تو ذلك
 ٚ ْؤِيٍكمعٌت ذلك أف القارئ يقرأ الكلمة بطريقة معينة مطٌردة ُب القرآف، ٨تو كلمة: 

ٌ  كتصريفاهتا، مثل:  ٌ    ٔٚ ْؤِيُٕ  ْؤِيُٕ  إذا كاف من –فالقارئ يبدؿ ٫تز ىذه الكلمات  ي 
 ُب القرآف كٌلو. -مذىبو اإلبداؿ

القراء، كاليت تطَّرًد ٖتت قاعدة معينة، أك: ىو القسم الذم يشمل اٟتركؼ ا١تختلف فيها بُت 
 كٯتكن إجراء القياس عليها، كاإلدغاـ كاإلمالة كا١تد كغَت ذلك ٦تا ىو معهود عند األئمة القراء.

                                                 
مشافهة، كأما القارئ: فهو ا١تتلٌقي ىناؾ فرؽ بُت مصطلح )ا١تقرئ( ك )القارئ(؛ أما ا١تقرئ: فهو: مىن عًلم القراءات أداءن كركاىا  1

للقراءة، كىو إٌما مبتدئ أك متوٌسط أك منتو. فا١تبتدئ من أفرد إىل ثبلث ركايات، كا١تتوسط من أفرد إىل أربع أك ٜتس، كا١تنتهي من 
طي، تصحيح عرؼ من القراءات أكثرىا كأشهرىا. إٖتاؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربع عشر، أٛتد بن ٤تمد البنا الدميا

 .5كتعليق: علي ٤تمد الٌضباع، مكتبة كمطبعة ا١تشهد اٟتسيٍت، القاىرة، د.ط.ت، ص
 .53ا١تصدر السابق، ص 2
 .257كنز ا١تعاٍل، ٤تمد بن أٛتد ا١توصلي ا١تعركؼ بػ شيعلة، االٖتاد العاـ ٞتماعة القراء، القاىرة. د.ط.ت، ص 3
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  قسم الفرش: -
كيقصد بو كما سبق أيضان: اٟتكم ا١تنفرد غَت ا١تطٌرد، كىو ما يذكر ُب السور من كيفية قراءة  

تلف فيه ا بُت القراء، مع عٍزك كل قراءة إىل صاحبها، كٝتاه بعضهم بالفركع مقابلة كل كلمة قرآنية ٮتي
 لؤلصوؿ.

فهذا القسم إذف يشمل اٟتركؼ اليت يقٌل دكرىا ُب القرآف الكرَل، كال ٯتكن إجراء القياس 
 عليها.

كىذه ا١تنهجية قد سار عليها معظم من ألَّف ُب القراءات منذ عصر األئمة األكائل إىل يـو 
 .1الناس ىذا

كقد علق ٤تقق "السبعة" على ىذا العمل قائبل: "كأهنم يقسموف مباحث القراءات قسمُت: 
قسما ُب أصو٢تا الكلية، كقسما ُب مفرداهتا، فقواعد اإلدغاـ، كتسهيل ا٢تمز كاإلمالة تندرج ُب 

كقراءاتو ا١تختلفة اليت  الكليات، كبقية الكتاب تندرج ّتميع جزئياهتا ُب الفرش كدقائقو القرآنية النَتة،
 .2لقنها أئمة القراء السبعة"

 من حيث توجيُو القراءات: - ؼ
من توجيو القراءات كتعليلها إال ما ذكره ُب  -كلٌيان –يبلحظ أفَّ كتاب ابن ٣تاىد يكاد ٮتلو 

سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: 
ككرىت أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن  -انفبرحخيعٍت –ذكر العلل بعد ىذه السورة  استطلت

 .3ذلك"
كلعلَّ ىذا الفراغ حفَّزى أبا علي رٛتو اهلل ألف ينربم لشرح الكتاب كأف يعمل على توجيو ما 

أبو فيو من قراءات قراء األمصار الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، كيتأكَّد ىذا العمل بعد أف ٛتَّسو شيخو 
 بكر ٤تمد بن السرٌم، ١تا شرع ُب تفسَته لكنو أمسك كمل يكملو.

 
 
 

                                                 
مثبل: التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، ت: عبد الفتاح ْتَتل إبراىيم، مطبعة الزىراء لئلعبلـ العريب  انظر 1
 .155/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 73، التيسَت ُب القراءات السبع، ص309/ 2ـ، 1990 -ىػ1410، 1القاىرة، ط–
 .38السبعة ُب القراءات، ص 2
 .112نفسو، صا١تصدر  3
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 مقـارنة كتاب الحجة بكتاب "الحجة" البن خالويوالمطلب الثاني:  
يتناكؿ ىذا ا١تطلب أبا عبد اهلل اٟتسُت بن خالويو أحدى زمبلء كمنافسي أيب علٌي، كمؤلَّفىو 

رنة بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. "اٟتجَّة ُب القراءات السبع" كأكجو ا١تقا
 كذلك ُب ثبلثة فركع.

 الفرع األوؿ: التعريف بأبي عبد اهلل ابن خالويو
 دخل كلكنو ٫تذاف، من أصلو اللغوم النحوم خالويو بن أٛتد بن اٟتسُت اهلل عبد أبو ىو

 ياء كبعدىا أيضا مفتوحة ككاك مفتوحة، الـ األلف كبعد ا١توحَّدة، ا٠تاء بفتح بغداد، كخىالىوىٍيو
 ساكنة. ىاء ٍب ساكنة ٖتتها من مثناة
 كابن 1الزاىد عمر كأيب ا١تقرلء ٣تاىد كابن األنبارم ابن بكر أيب مثل ّٔا، العلماء ًجلَّة أدرؾ
 الدىر أفراد أحد ّٔا كصار ان حلب كاستوطن الشاـ إىل السَتاُب. انتقل سعيد أيب على كقرأ دريد،

 كيدرسوف يكرمونو ٛتداف كآؿ اآلفاؽ من الرحلة إليو ككانت األدب، أقساـ من قسم كل ُب
 بُت مثلت فلما ٛتداف، بن الدكلة سيف على يوما "دخلت القائل: كىو منو، كيقتبسوف عليو
 أسرار على بلعوكاطّْ  األدب بأىداب اعتبلقو بذلك فتبينت اجلس، يقل كمل يل: اقعد قاؿ يديو

 اقعد للقائم يقاؿ أف األدب أىل عند ا١تختار ألفَّ  ،ىذا خالويو  ابن قاؿ كإ٪تا العرب"، كبلـ
 يدؿ كىو ليس"، "كتاب ٝتاه األدب ُب كبَت كتاب خالويو كالبن اجلس، اجدالسَّ  أك ائمكللنَّ 
 كذا العرب كبلـ ُب ليس أنو على آخره إىل لوأكَّ  من الكتاب مبٌت فإفَّ  ،عظيم بلعاطّْ  على

 كعشرين ٜتسة إىل ينقسم اآلؿ أف أكلو ُب كذكر "اآلؿ"، ٝتاه لطيف كتاب كلو كذا، كليس
 ك"كتاب النحو"، ُب اٞتمل ك"كتاب االشتقاؽ"، "كتاب فيو، كلو أقصر كما قسما

                                                 
 ،ا١تعركؼ بغبلـ ثعلب ،الزاىدا١تطرز اإلماـ العبلمة اللغوم احملدث أبو عمر ٤تمد بن عبد الواحد بن أيب ىاشم البغدادم  ىو: 1

حدث عنو أبو  ،كغَتىمك٤تمد بن يونس الكدٯتي  ،كأٛتد بن عبيد اهلل النرسي ،ٝتع من موسى بن سهل الوشاء ىػ.361كلد سنة 
كالقاضي ٤تمد بن أٛتد ابن احملاملي كخلق   ،كالقاضي أبو القاسم ابن ا١تنذر ،كأبو عبد اهلل اٟتاكم ه،كابن مند ،اٟتسن بن رزقويو

ككتاب يـو  ،ككتاب الساعات ،ككتاب ا١توضح ،كتاب الياقوتة  :كلو "فائت الفصيح"استدرؾ على الفصيح لثعلب كراسا ٝتاه . كثَت
ىػ. 345كغَتىا. مات ُب ذم القعدة سنة: ككتاب تفسَت أٝتاء الشعراء  ،ككتاب البيوع ،الشورل ككتاب، ككتاب ا١تستحسن،كليلة

 كما بعدىا. 329/ 4كما بعدىا، كفيات األعياف،  508/ 15سَت أعبلـ النببلء، 
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 كا١تمدكد"، ك"كتاب ا١تقصور العزيز"، الكتاب من سورة ثبلثُت إعراب القراءات"، ك"كتاب
 ك"كتاب دريد"، البن ا١تقصورة شرح ك"كتاب لفات"،األ ك"كتاب كا١تؤنث"، ا١تذكر ك"كتاب

 نواس" أيب شعر ك"شرح القراءات"، ُب البديع ك"حواشي الكرَل"، القرآف ُب األسد"، ك"البديع
 كلو ،2الدكلة سيف عند كمباحث ٣تالس 1ا١تتنيب الطيب أيب مع خالويو  كالبن  ذلك. كغَت
  من ذلك: حسن. شعر

 آّالس صدرتو فيمن خَت فبل       سيد آّالس صدر يكن مل إذا 
 فارس أنك أجل من لو فقلت      راجبل  رأيتك يل ما قائل كمك 

 . 3تعاىل اهلل رٛتو ْتلب ةكثبلٙتائ سبعُت سنة ُب خالويو ابن كفاة ككانت

 الفرع الثاني: التعريف بكتاب الحجة في القراءات السبع
 أوال: وصف كتاب الحجة

كتاب "اٟتجة ُب القراءات السبع" لئلماـ أيب عبد اهلل اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو ا٢تمذاٍل 
البغدادم، ا١تتوَب سنة اثنتُت كسبعُت كثبلٙتائة للهجرة. جاء ُب الصفحة األكىل منو: "كتاب 
اٟتجة ُب قراءات األئمة السبعة من أىل األمصار ا٠تمسة ا١تعركفُت بصحة النقل، كإتقاف 

بن  4ظ، ا١تأمونُت ُب الركاية للعبلمة احملقق إماـ النحو كاللغة أيب عبد اهلل اٟتسُت بن خالداٟتف
. من أجلّْ كتب اإلماـ كأصحّْها عنو، بٍيد أنو مل 5خالويو رٛتو اهلل، كحباه من ا٠تَت ما يتواىل"

                                                 
 .09سبقت ترٚتتو، ص 1
كابن خالويو ليلة   وقع بُت ا١تتنيبكيتناظركف كل ليلة ف ،كاف العلماء ٭تضركف ٣تلس سيف الدكلةكمن نوادر تلك آّالس أنو مرة   2

 .2/14. انظر: شذرات الذىب، كبلـ فوثب ابن خالويو على ا١تتنيب فضرب كجهو ٔتفتاح فشجو فخرج كدمو يسيل على كجهو
. ذيل تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد الكتاٍل، ت: عبد اهلل أٛتد 179 -178/ 2كفيات األعياف،  3

 . 73 -72/ 2كشذرات الذىب،  106/ 1ىػ، 1409، 1الرياض، ط–يماف اٟتمد، دار العاصمة سل

أغلب الًتاجم اليت كقفت عليها، ككذا أغلب كتبو ا١تطبوعة كالطارقية كإعراب ثبلثُت سورة، ك٥تتصر ُب شواذ القرآف، ككتاب  4
كليس ابنى خالد كما ىو ثابت ُب ٥تطوطو "اٟتجة"، كمل ينبو الريح، ككتاب ليس ُب كبلـ العرب كغَتىا  تثبت أنو اٟتسُت بن أٛتد 

ذيل ، 297/ 11، البداية كالنهاية، 2/131احملققاف إىل ىذا األمر، ككنيتو أبو عبد اهلل باتفاؽ. أنظر مثبل: األعبلـ، الزركلي، 
، كفيات 362/ 2من غرب، ، العرب ُب خرب 341/ 16، سَت أعبلـ النببلء، 2/71، شذرات الذىب، 106/ 1مولد العلماء، 

ُب نزىتو بػ عبد اهلل، فقاؿ: "كأما عبد اهلل بن  -كحده–، أما األنبارم فقد أٝتاه 215/ 1، غاية النهاية، 178/ 2األعياف، 
عن التنبيو إليو، أك أنو خطأ من  -٤تمد أبو الفضل إبراىيم–خطأ؛ إما من ا١تصنّْف كغفل احملقق  -الشك–خالويو..."، كىو 

 .170/ 2انظر: نزىة األلباء،  احملقق.
 .31مقدمة اٟتجة، ابن خالويو،  ص 5
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يع يشتهر عنو على غرار أخريات الكتب، ٨تو: "كتاب إعراب ثبلثُت سورة"، ك"كتاب البد
 ك"كتاب ٥تتصر شواذ القرآف" كغَتىا. 

إىل أف الكتاب ُب القراءات فاستيغًٍت  -كما يقوؿ ٤تقق الكتاب–كلعل السبب ُب ذلك راجع 
بذكره عن كلمة "اٟتجة" أك أف حجة أيب علي الفارسي غطَّت شهرهتا على حجة ابن خالويو، 

 ،1اكتفوا بذكر القراءات البن خالويوفاحتيًفظ للفارسي ّٔذه النسبة إلٯتاهنم بأقيستو كعللها، ك 
 .2إضافة إىل ما ذكرناه عن تسمية اٟتجة بأهنا من عمل ا١تتأخرين

كقد طبع كتاب اٟتجة ُب كتاب بتحقيق كشرح الدكتور: عبد العاؿ سامل مكـر ُب عدة 
بَتكت، ُب سنة: –عن مؤسسة الرسالة  -منقحة–طبعات، كبُت يدم الطبعة السادسة منو 

 416، كىي الطبعة اليت كقفت عليها كاعتمدهتا ُب ْتثي، كىي تقع ُب ـ1996ىػ/ 1417
صفحة. كما انربل لتحقيقو مرة أخرل الدكتور أٛتد فريد ا١تزيدم، قدَّـ لو الدكتور فتحي 
حجازم ّتامعة األزىر، كصدر عن منشورات ٤تمد علي بيضوف، دار الكتب العلمية، 

 صفحة. 253، كتقع ىذه الطبعة ُب ـ1999-ىػ1420لبناف، الطبعة األكىل، سنة  -بَتكت
، تناكؿ فيو ا١تصنّْف توجيو حركؼ ا٠تبلؼ بُت القراء السبعة من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس

عن حياة ا١تصنّْف االجتماعية كالعلمية  -باختصار–صدَّره احملقق ٔتقدمة عامة ٖتدَّث فيها 
 فيو كقيمتو ُب عصرنا اٟتاضر.عموما، كعن نسبة الكتاب إليو كتوثيقو، كمنهجو 

 ثانيا: منهج ابن خالويو في الحجة
 ٯتكن تلخيص منهجو ُب النقاط اآلتية:

اعتمد ُب حجتو على القراءات ا١تشهورة، دكف الركايات الشاذة ا١تًتككة؛ يقوؿ: "...  -34
 .3معتًمد فيو على ذكر القراءة ا١تشهورة، كمنكّْب عن الركايات الشاذة ا١تنكورة"

كاالختصار؛ فالكتاب بعيد عن االستطراد ا١تمٌل كاالختصار ا١تخٌل، كذلك  اإل٬تاز -35
كاضح من مقدمتو ُب الكتاب: "كأنا بعوف اهلل ذاكر ُب كتايب ىذا ما احتج بو أىل 
صناعة النحو ٢تم ُب معاٍل اختبلفهم ... كقاصد قصد اإلبانة ُب اقتصار من غَت 

 .4إطالة كال إكثار"

                                                 
 .21، صا١تصدر السابق 1
 من ىذا البحث. 39انظر: ص  2
 .62، صا١تصدر السابق 3
 .62اٟتجة، ص 4
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؛ كذلك ألف 1عزك ٢تا ألصحأّا، كال يعزك إال ُب القليل النادريعرض القراءات من غَت  -36
 ىدفو اإل٬تاز كعدـ اإلكثار.

دعاه اٟترص على اإل٬تاز إىل عدـ تىكرار تعليل كتوجيو بعض اٟتركؼ اليت تقدَّـ ٖترير  -37
، كما سيأٌب الحقان ينبو إىل 2ا٠تيلف فيها، فيكتفي إحالة القارئ إىل مواطنها األكىل

 . 3ضعورصده ُب مو 

 :قولو تعاىلكمن منهجو أنو يقدّْـ لغة أىل اٟتجاز كينتصر ٢تا؛ يظهر ذلك ُب توجيهو ل -38
بكسر القاؼ  أقرى يي قاؿ: " [،ّٓ]اإلسراء:  چ   ىىى  ى  ې  ې      ې  ې    چ 

 . 4"ك٫تا لغتاف فصيحتاف كالضم أكثر ألنو لغة أىل اٟتجاز ،هاكضمّْ 

 .5إال ما جاء منها عرضان ال يهتمُّ بالتفسَت كأسباب النزكؿ  -39

يسوؽ الشواىد ُب أغلب األحياف ك٭تتجُّ ّٔا، لكنو ال ٭تفىل بإعرأّا إال ُب القليل  -40
 النادر؛ كذلك ٨تو:

 يا ربَّ سارو بات لن ييوسَّدا      ٖتت ذراع العٍنًس أك كفّْ اليدا
 .6ُب ىذا البيت تعرض إلعراب مواضع منو، مفسرا بعض كلماتو

 .7برسم ا١تصحف كيأخذ بو ابن خالويو ٭تتجُّ  -41

ة مواضع من  عبد اهلل أف يستشهد باألحاديث النبوية ُب عدَّ  ال يفوت اإلماـ أبا -42
 .8كتابو

يتميز بشخصية متزنة معتدلة، متحرر النزعة، غَت متعصب للبصريُت كال للكوفيُت،  -43
، أك  -كىو األغلب- 9كقد يعرض آراء ا١تدرستُت كحجة كل منهما من غَت ترجيح

 .1، كقد ينفرد بآراء خاصة10بدليل يرجح

                                                 
 245، 244، 302مثبل: ص ا١تصدر نفسو،  1
 . 318، 369، 294مثبل:  ا١تصدر نفسو، 2
 .281، 143، 70مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 3
 .217ص ا١تصدر نفسو، 4
 .320، 278، 277، 237، 87مثبل: ص ا١تصدر نفسو، 5
 .205-204ص ا١تصدر نفسو، 6
 .243، 77، 72ص  ا١تصدر نفسو، 7
 .118، 64، 57، 53، صا١تصدر السابق 8
 .294، 279، 249، 144، 140، 133، 118، 84، 80ا١تصدر نفسو، ص 9

 .96ا١تصدر نفسو، ص 10
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كلعل ىذا ا١تلمح ا١تتميز ُب اإلماـ جلب انتباه ا١تستشرؽ برجسًتاسر، كالذم يقوؿ 
عنو: "ُب حلب أخذ ابن خالويو يدرس النحو كعلم اللغة، كهنج فيها منهجا جديدا، 

كاف ألنو مل يتبع طريقة الكوفيُت، كال طريقة البصريُت، كلكنو اختار من كليهما ما  
 .2أحلى كأحسن"

 .3االستدالؿ كاالستئناس بالقراءات الشاذة، خصوصا قراءٌب أيب كعبد اهلل بن مسعود -44

 الفرع الثالث: أوجو المقارنة بين الحجتين
من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا 

 ُب ٚتلة منها أيضان.
 االتفاؽأوال: أوجو 

 من األكجو اليت اتفقا فيها ما يأٌب:
 من حيث التسمية والموضوع: - ط

يتحد الكتاباف ُب موضوع البحث كىو توجيو القراءات السبع كاالحتجاح ٢تا، 
كيتفقاف إىل حدٍّ كبَت ُب تسمية كتابيهما، خصوصا إذا راعينا ا٠تبلؼ ُب تسمية 

 .4حجة أيب علي
 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - ظ

ف اإلمامُت اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب ٧تد أ
 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.

 :من حيث استخداـ العلة والقياس - ع

اليت تؤمن بالقياس كٕترم كراء العلة؛ كىذا عائد  5يشًتؾ الكتاباف ُب اللغة ا١تنطقية
ُب عصر مناسب  -6قاكما أشرنا ساب–إىل التكوين العلمي لئلمامُت، فقد كانا 

                                                                                                                                               
 .342، 315 -314صا١تصدر نفسو،  1
 .7القاىرة، د.ط، د.ت، ص-٥تتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع، مكتبة ا١تتنيب  2
 .271، 238، 218، 217، 147ص ا١تصدر السابق، 3
 من ىذا البحث. 37نظر: ص ا 4
تظهر ىذه اللغة كالتعليل ا١تنطقيُت ُب  ى أسلوب الفنقلة. يستخدـ اإلماماف كثَتا عبارة "فإف قيل... يقاؿ لو، أك قلنا"؛ كييسمَّ  5

 كتاب أيب علي أكثر، كىذا راجع إىل توسع ا١تصنف كإطالتو فيو. 
 من ىذا البحث. 52: ص لنظر 6
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كبيئة خصبة لدراسة ا١تنطق األرسطي، كاستخداـ أساليب اٞتدؿ كاحملاججة العقلية 
 كأدكات القياس كالتعليل. 

 :من حيث االختيار والترجيح - غ

ال يكتفي اإلماماف بتحرير ا٠تيلف بُت القراء كاالحتجاج لو، بل يعمىداف إىل اختيار 
تلفا ُب األساس ا١تعتمد ٢تذا االختيار ، كإف اخ1بعض األكجو ُب حركؼ ا٠تبلؼ

 كالًتجيح. . 

 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: - ؼ

 .إف ا١تتصفّْح للكتابُت ٬تد خلو٫َّتا من خا٘تة موجزة
 ثانيا: أوجو االختالؼ

 ، من ذلك:تبلؼ ا١تنهجُت كتباين الطريقتُتكأما عن أكجو الفرؽ بُت الكتابُت فظاىرة ُب اخ
 إلى اآلخر:من حيث نسبة الكتابين  - ش

٬تدر التنبيو إىل أف كتاب اٟتجة ا١تنسوب البن خالويو ال ٯتثل أحد ا١تختصرات 
 ابن خالويو مل تيذكر ُب ترٚتتو أف لو كتابى  عي أفَّ ؛ فهناؾ من يدَّ 2ٟتجة أيب علي

 .3اٟتجة، كما ىذا األخَت إال ١تؤلّْف ٣تهوؿ حاكؿ اختصار حجة أيب علي

 من حيث اإليجاُز وعدُمو: - ص

كما يقوؿ –فيو  4كثَت االستطراد، حىت ٕتاكز  -على أ٫تيتو–با علي ُب حجتو إف أ
كالقراء، كىو مع ىذا يغوص  5قدر اٟتاجة إىل ما ٬تفو عنو كثَت من العلماء -تلميذه

يغوص إىل األعماؽ، فمن مل يكن ذا مقدرة على الغوص ال يستطيع متابعتو كالصرب 
عليو للوصوؿ إىل ا٢تدؼ ا١تنشود، فكثرة االستطرادات كزخم التعليبلت قد ٖتوؿ بينو 

على حدّْ قوؿ –كبُت ما يريد، كىذا ا١تنهج الذم سلكو أبو علي  ٭تيل ُب تقديرم 

                                                 
 يبدك أف االختيار كالًتجيح عند الفارسي أكثر استعماال ٔتقارنتو بابن خالويو. 1
ُب منهجهما عن ا١تقدمتُت، أك طريقة التحليل كاستخداـ األلفاظ ا١تتأمل ٬تد البوف شاسعا، إف ُب منهج الكتابُت عموما، أك  2

 كاألفكار كغَت ذلك ٦تا سأشَت إليو.
 كما بعدىا. 52تفصيل ذلك ُب مقدمة ٖتقيق اٟتجة البن خالويو، ص انظر 3
 صفحة. 416الكتاب يقع ُب أربعة أجزاء. أما حجة ابن خالويو ُب جزء كاحد ال يتعدل  4
 .34البن جٍت، صمقدمة احملتسب  5
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،  كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن 1إىل خلوّْ سربو، كسركح فكره، كفركده -تلميذه عنو
 كصفاء ذىنو. 2قلبو

كمن ىنا كاف كتاب اٟتجة للفارسي ال تنالو إال القلة اليت تسلحت بأدكات القياس 
كالتعليل ا١تنطقيُت؛ كلذلك مل يلق التقدير البلئق للجهد ا١تبذكؿ فيو، حىت قاؿ فيو 

ئو كٕتاكز قدر اٟتاجة فيو، كأضاؼ ُب موضع آخر: "كقد  تلميذه ما قاؿ من إجفا
كاف شيخنا أبو علي عمل ُب كتاب اٟتجة ُب قراءة السبعة فأغمضو كأطالو، حىت 

 .3منع كثَتا ٦تن يدعي العربية، فضبل عن القراء كأجفاىم عنو"
ذ يقـو على الركاية كالسماع؛ إ آخر، هنجان  كأما ابن خالويو فقد هنج ُب كتابو هنجان 

كما كاف يفعل أبو   4اللغة ليست ُب تقديره تؤخذ من ا١تنطق، أك تقـو على األقيسة
 علي.

كلعل ابن خالويو أحس بذلك اإلغماض كالتعقيد ُب كتاب أيب علي، فنحا ٨تو 
االختصار ُب أسلوب سهل جزؿ، ينتفع بو الناس كيفيدكف منو؛ كىذا كاضح ُب 

ذلك  ر من غَت إطالة كال إكثار... جامعان قصد اإلبانة ُب اختصا ان متو: "قاصدمقدّْ 
 . 5بلفظ جزؿ، كمقاؿ كاضح سهل، ليقرب على مريده، كليسهل على مستفيده"

 من حيث عزو القراءة إلى أصحابها: - ض

سبق كأف رأينا عدـ اىتماـ ابن خالويو بنسبة القراءة كعزكىا إىل الناقلة إال ُب القليل 
ة عن مسلكو ُب عزك القراءة إىل أصحأّا،  رَّ ١تف كلو النادر، أما أبو علي فلم يتخلَّ 

 كلما مر على حرؼ من حركؼ ا٠تبلؼ.

 :6من حيث تسميُة بعض السور - ط

ٓتصوص أٝتاء السور فإف بعضها تسمى بأٝتاء عٌدة، كىذا معلـو لدل ا١تطًَّلع على  
 كتب القراءات القدامى احملققُت كعلى كتب التفسَت كعلـو القرآف.

                                                 
 أم تفرُّده كانفراده، فأبو علي مل يكن لو أىل كمل ينشغل بالولد. 1
 ا١تصدر نفسو. 2
 .236/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .30البن خالويو، ص ةمقدمة اٟتج 4
 .62ا١تصدر السابق، ص 5
و السبلـ، كسورة ا١تبلئكة، كسورة كافق أبو علي رٛتو اهلل شيخو ابن ٣تاىد ُب الكثَت من أٝتاء السور، مثل سورة سليماف علي 6

 ا١تؤمن كغَتىا.
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ُب تسمية بعض السور كاختلفا ُب بعض؛ ك٦تا اختلفا ُب  1كلقد اتفق اإلماماف
 تسميتها مثل:

، كيسميها ابن 2"عهًٛبٌ ػهّٛ انغالوسورة " أبو علي"، كيسميها انًُّمسورة "
"، كسورة انًٝئكخ" يسميها أبو علي سورة "فبغش، كسورة "3خالويو باٝتها

هذ"، كسورة "انًؤيٍ" يسمياهنا سورة "غبفش" ا أيضا سورة " يسمياهنفصِّ
كيسميها أبو  4"انغبئم" يسميها ابن خالويو سورة " انًؼبسج"، كسورة "انّغجذح"

إرا انشًظ " يسميها أبو علي سورة "انزكٕٚش، كسورة "5"عبئم عؤلأبو علي "

إرا انغًبء " يسميها أبو علي سورة "االَفطبس، كسورة "6"انشًظ كٕسد

 إىل غَت ذلك من اختبلفهما ُب أٝتاء السور. 7"اَفطشد
 

 مقـارنة كتاب الحجة بكتاب "المحتسب" البن جنيالمطلب الثالث:  
يتناكؿ ىذا ا١تطلب أبا الفتح بن جٍت أحدى تبلمذة أيب علٌي، كمؤلَّفىو "احملتسب" كأكجو ا١تقارنة 

 بينو كبُت كتاب "اٟتجة" أليب علي موضوًع البحث. كذلك ُب ثبلثة فركع.
 الفرع األوؿ: التعريف بأبي الفتح بن جني

، كاف أبوه جٍت ٦تلوكا ركميا النحوم ا١تشهوراألزدم بالوالء  أبو الفتح عثماف بن جٍت ا١توصليىو 
يونانيا لسليماف بن فهد بن أٛتد األزدم ا١توصلي كزير شرؼ الدكلة قراكش ملك العرب كصاحب 

  ا١توصل.

                                                 
اتفقا ُب تسمية سورة اإلسراء بسورة "بٍت إسرائيل"، كفصلت بسورة "السجدة"، كغافر بسورة "ا١تؤمن"، "كالشورل" بػ "عسق"،  1

 كالنبأ بسورة "عٌم يتساءلوف".
 .228/ 3اٟتجة، الفارسي،  2
 .269اٟتجة، ابن خالويو، ص 3
 .352و، صا١تصدر نفس 4
 .61/ 4اٟتجة، الفارسي،  5
 .61/ 4ا١تصدر نفسو،  6
 .102/ 4ا١تصدر نفسو،  7
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بية: فاضل، كرَل، نبيل، ، كليس منسوبان. كمعناه ُب العر بكسر اٞتيم كتشديد النوف كبعدىا ياء كجٍتّْ 
   .1جيد التفكَت، عبقرم ك٥تلص

ٍب  قرأ األدب على الشيخ أيب علي الفارسي كفارقو كقعد لئلقراء با١توصل. كاف إماما ُب علم العربية
 .رحىت ٘تهَّ  ُب السفر كاٟتضر ترؾ حلقتو كتبعو كالزمو

  سب.، كفيها نشأ، كإليها يينبا١توصل ىػ330كانت كالدة ابن جٍت  قبل 
كيبدك أف أبا الفتح كاف يعاٍل مع أسرتو من ٫تـو اٟتياة كتصاريفها. قاؿ ُب خطبة احملتسب بعد ذكره 
١تا كاف عليو شيخيو أبو علي "من خلو سربو، كانبتات عبلئق ا٢تمـو عن قلبو" قاؿ: "كلعل ا٠تطرة 

كدىٍمل العوارض الواحدة ٗترؽ بفكرم أقصى اٟتجب ا١تًتاخية عٍت ُب ٚتيع الشتات من أمرم، 
 .2اٞتائحة ألحوايل، كأشكر اهلل كال أشكوه، كأسألو توفيقا ١تا يرضيو"

 ،النحو ُب كالتلقُت ،كسر الصناعة ،ا٠تصائص :كالبن جٍت من التصانيف ا١تفيدة ُب النحو كتاب
رح كالتماـ ُب ش ،كا١تقصور كا١تمدكد ،كا١تذكر كا١تؤنث ،كالكاُب ُب شرح القواُب لؤلخفش ،كالتعاقب

 ،ك٥تتصر ُب القواُب ،ك٥تتصر ُب العركض ،شعراء اٟتماسة أٝتاءكا١تنهج ُب اشتقاؽ  ،3شعر ا٢تذليُت
كا١تقتضب ُب  ،ك٥تتار تذكرة أيب علي الفارسي كهتذيبها ،كالتذكرة األصبهانية ،كا١تسائل ا٠تاطريات

 .كغَت ذلك ،كاللمع ،ا١تعتل العُت
  .4ببغداد رٛتو اهلل تعاىل ىػ392: سنةأبو الفتح يـو اٞتمعة توُب 

 الفرع الثاني: التعريف بكتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات
 كتاب "احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها" لئلماـ أيب الفتح عثماف بن جٍت

الشريف ، ألفو أبو الفتح كقد علت بو السن كأشرؼ على هناية العمر، قاؿ ىػ392ا١تتوَب سنة 
الرضي: "كاف شيخنا أبو الفتح النحوم عمل ُب آخر عمره كتابا يشمل على االحتجاج بقراءة 

. كقاؿ أبو الفتح ُب مقدمة احملتسب: "كإف قصرت أفعالنا عن مفركضاتك كصلتها برأفتك 5الشواذ"

                                                 
أساس الببلغة، الز٥تشرم، مادة )ج ف م(. كجٌت النبات إذا كثر كالتف،  .اٞتناة طيبة شجرة كىذه جناؾ، من جناةيقاؿ: ىات  1

 .153/ 14على الذىب. لساف العرب، مادة: )جٍت(، . كما يطلق اٞتٌت 100/ 13لساف العرب، كالنخلة ٣تنونة إذا طالت. 
 .34احملتسب، ص 2
ـ. أنظر مقدمة 1962ىػ/ 1381كتاب التماـ ُب تفسَت أشعار ىذيل ٦تا أغفلو أبو سعيد السكرم ًب نشره ُب بغداد، سنة  3

 .07/ 1احملتسب، 
، كفيات األعياف، 141 -140/ 2الذىب،  كما بعدىا، شذرات 17/ 17سَت أعبلـ النببلء، ، 331/ 11البداية كالنهاية،  4
3 /246- 248. 
 .231/ 5حقائق التأكيل،  5
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، كاستيوُب ما بنا، كتبلفيتنا من سيئات أنفسنا ما امتدت أسباب اٟتياة لنا، فإذا انقضت عبلئق مددنا
ُب الصحف احملفوظة لديك من عدّْ أنفاسنا، كاستؤنفت أحواؿ الدار اآلخرة بنا فاقلبنا إىل كنز 

لق إال ١تن كسع ظلُّ رٛتتك"  .1جنتك اليت مل ٗتي
كىذا كبلـ قلَّما يقولو إال امرؤ غلب عليو التفكر ُب اآلخرة، يشعر بدنٌو ساعتو ك٭تب أف يتزكَّد ٢تا. 

باٝتو على الغرض الذم يريده بو، ال 2يفسّْر تسمية كتابو باحملتسب؛ فاختار أف يدؿ كلعل ذلك ما 
 على ا١توضوع الذم يريده عليو.

، كىو شرح 3جاء ُب كشف الظنوف أف كتاب ابن جٍت ىذا عنوانو: احملتسب ُب إعراب الشواذ
الشواذ، كابن جٍت  لكتاب السبعة ُب القراءات البن ٣تاىد، ك٢تذا األخَت كتاب احملتسب ُب شرح

 من مصادر كتابو. 4نفسو ذكره كاعتمده كمصدر
كقد طيبع كتاب احملتسب ُب كتاب بتحقيق الباحثُت: علي الٌنجدم ناصف، كعبد اٟتليم 

، كىي ـ1415 -ىػ1415القاىرة، عاـ –الٌنجار كعبد الفتاح إٝتاعيل شليب ّتمهورية مصر العربية 
عتمدت عليها ُب ْتثي، كىي تقع ُب جزأين ٭توم اٞتزء األكؿ الطبعة الوحيدة اليت كقفت عليها كا

 ة.حصف 544صفحة كاٞتزء الثاٍل  392
بعد أف ألف الفارسي كتابو "اٟتجة" بدا لو أف يؤلف كتابا مثلو ٭تتج فيو للقراءات الشاذة، يقوؿ 

دأ بو، تلميذه ابن جٍت ُب ذلك: "قد كاف كقتا حدَّث نفسو بعملو، كىمَّ أف يضع يده فيو كيب
 فاعًتضت خواِب ىذا الدىر دكنو، كحالت كبواتو بينو كبينو".

د ابن جٍت لذلك كانربل للقراءات الشاذة ينوب عن شيخو ُب االحتجاج ٢تا، من أجل ذلك ٕترَّ 
الزمة لو؛ إذ على الرُّغم من خركجو  م حقها عليو، كقد كانت قبل ذلك داعية االحتجاج للشاذّْ كيؤدّْ 

القراء السبعة فهو نازع بالثقة إىل قرائو، مساك ُب قوة الفصاحة للمجتمىع عليو، يقوؿ: عن  -الشاذ–
ة الركاية ًّتًرانو، ا، كأنو ضارب ُب صحَّ ى اآلف شاذِّ "... لكن غرضينا منو أف نيرم كجو قوة ما يسمَّ 

                                                 
 .31/ 1مقدمة احملتسب،  1
 .33/ 1ا١تصدر نفسو،  2
 .1612/ 2كشف الظنوف، حاجي خليفة،  3
 سيأٌب اٟتديث عن مصادره ا١تكتوبة كا١تسموعة قريبا. 4
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 .2و أك هتمة لو"من أف العدكؿ عنو إ٪تا ىو غضّّ  1آخذ من ٝتت العربية مهلة ميدانو، لئبل ييرل ميرلن 

كيقوؿ ُب موضع آخر يبُت رأيو ُب الشاذ كمكانو عند اهلل: "... إال أننا كإف مل نقرأ ُب التبلكة بو 
ى ة ىذا ا١تسمَّ ا نعتقد قوَّ جائز ركاية كدراية، فإنَّ  ٥تافة االنتشار فيو، كنتابع من يتبع ُب القراءة كلّّ 

راد منا العمل ٔتوجبو، كأنو حبيب إليو، كمرضي من القوؿ و، كألبُّ ا، كأنو ٦تا أمر اهلل تعاىل بتقشاذِّ 
 .3لديو"

ـ لبلحتجاج لو من أصحابو مل يتقدَّ  أحدان  ك٦تا زاد من ٛتاسة أيب الفتح كرغبتو ُب االحتجاج لو أفَّ 
حو الذم يريد. قاؿ: "فإذا كانت ىذه حالو عند اهلل ... ككاف من مىضى من أصحابنا مل على النَّ 

ما، ٣تموعا أك فيو، كال أٍكلىوه طرفا من القوؿ عليو، كإ٪تا ذكركه مركيا مسلَّ  كتابان يضعوا للحجاج  
عليو ... فبل  مقصوران  ا أف يفردكا لو كتابان متفرّْقان، كرٔتا اعتزموا اٟترؼ منو فقالوا القوؿ ا١تقًنع فيو. فأمَّ 

 .5غامضو كمشكىلو" ، بل كجب التوجُّو إليو، كالتشاغل بعملو، كبسط القوؿ على4حسين-نعلمو 

، غَت أنو مل يستوعب  تناكؿ ا١تصنّْف ُب ٤تتسبو كجوه شواذ القراءات من سورة الفاٖتة إىل سورة الناس
كافة القراءات الشاذة عن السبعة؛ إذ ليس موضوعا لذلك، كإ٪تا "الغرض منو إبانة ما لطفت صفتو، 

وىل جهة االشتغاؿ بو" دكأيغرًبت طريقتيو... كغيًمض عن ظاىر الصنعة، كىو ا١تعتم
ي
يعوَّؿ عليو، ا١ت

 .6ا١ت

عن حياة ا١تصنّْف االجتماعية كالعلمية عموما،  -باختصار–صدَّره احملققوف ٔتقدمة عامة ٖتدَّثوا فيها 
كحملة موجزة عن االحتجاج للقراءات، ٍب دلفوا إىل تقدَل كتاب احملتسب، فأشاركا إىل منهجو 

  ا١تعتمدتُت ُب التوثيق كالتحقيق.كمصادره فيو كختموا بذكر النسختُت

 الفرع الثالث: أوجو المقارنة بين كتاب الحجة والمحتسب
من خبلؿ تتٌبع كبل الكتابُت كتأمُّل ٤تتوا٫تا نبلحظ أهنما اتفقا ُب كثَت من األمور، كاختلفا 

 ُب ٚتلة منها أيضان.
 أوال: أوجو االتفاؽ

                                                 
 لئبل ٯتًتم ظاف أك شاؾ. 1
 .33 -32مقدمة احملتسب،  2
 .33نفسو، صا١تصدر  3
: فإذا كانت ىذه حالو عند اهلل )السابق(. 4  جواب الشرط غَت اٞتاـز
 .34ا١تصدر السابق، ص 5
 .35ا١تصدر نفسو، ص 6



365 

 

كاد ٮتالفو إال بقدر ما تتطلبو طبيعة كىي كثَتة؛ فمنهج احملتسب كمنهج اٟتجة، ال ي
 ا١توضوع، كٯتكن عدُّ بعضها ُب اآلٌب:

 من حيث وضُعهما للمقّدمات: - ث
٧تد أف اإلمامُت اتفقا ُب كضع مقٌدمات لكتابيهما تضمنت ٣تمل ما حواه كل كتاب 

 كغرض ا١تؤلف كطريقتو فيو.
 من حيث العزو واإلسناد: - ث

كما يفعل   القراءة كإسنادىا إىل أصحأّا بعد عرضها، ٘تامان مل يتخلف أبو الفتح رٛتو اهلل ُب عزك 
 شيخو أبو علي رٛتو اهلل.

 من حيث االستشهاُد وطريقتُو فيو: -ب

فكبل٫تا يرجع ُب أمر  ؛ة االحتجاج للقراءةُب منهجيَّ  كبَتان   لنا الكتابُت كجدنا بينهما توافقان إذا تأمَّ 
ىا إليها فيقيسها عليو، أك ٢تجة فَتدُّ  فَتكيو، أك نظَتان  حرؼ ا٠تبلؼ إىل اللغة، كيلتمس ٢تا شاىدان 

 فيعرضو ُب قصد كإٚتاؿ أك غَت ذلك. ان أك توجيه ها ّٔا، أك تأكيبلن كيؤنسي 
 من حيث االختيار والترجيح وإيراد اآلراء : -ت

يزخر الكتاباف باختيار بعض الوجوه كترجيحها على غَتىا، كما حفل اإلماماف بتسجيل آرائهما 
 كاليت تدؿ على غزارة العلم ك٘تكنو. 2ك٥تالفتهما لغَت٫تا 1لغوية كالنحوية كالداللية كالصوتيةال

 من حيث استخداـ القياس واالستنباط:  -ث

سبقت اإلشارة إىل كلع أيب علي بالقياس كإٯتانو بالعلة، كىاىو تلميذه أبو الفتح يسَت على خطاه 
ُب ذلك شأف أستاذه، كما ٯتتاز برباعة االستنباط كيتبع هنجو، فيستخدـ أساليب القياس شأنو 

كصحتو؛ كليس ىذا بكثَت على أيب الفتح، كال ىو ٦تا يتعاظمو، فذلك دأبو ُب كتبو، ٍب ىو بعد ىذا 
قد ألف احملتسب ُب آخر حياتو كما سبق، حُت استفاضت ٕتاربو كنضجت معارفو كاستحصدت 

 .3ملكاتو
 من حيث عدـ إيرادىما للخاتمة: -ث

 . يقف ا١تتصفّْح للكتابُت على خا٘تة موجزةال
                                                 

كغَتىا. أما عن آراء الفارسي  6-5، 4/ 2كى  290، 270، 265، 83، 81، 80، 71، 68/ 1مثبل: احملتسب،  انظر 1
 نها.كْتوثو فستأٌب إف شاء اهلل ُب حي

، 1/293ا١تصدر نفسو، ، كللفراء:266، 130، 125/ 1 احملتسب،٥تالفتو: البن ٣تاىد:  -على سبيل ا١تثاؿ–نظر ا 2
 كغَتىا. 299، 1/110ا١تصدر نفسو، كلسيبويو: 

 كغَتىا. 304، 302، 270، 268، 267، 80، 69/ 1، ا١تصدر نفسو 3
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 ثانيا: أوجو االختالؼ
 ىناؾ بعض أكجو الفرؽ بُت الكتابُت، من ذلك:

 من حيث الموضوع: - ش
ُب موضوع البحث، فكتاب اٟتجة أليب علي  -كما ىو كاضح–ٮتتلف الكتاباف 

ُب توجيو القراءات السبعة، كأما كتاب أيب الفتح فهو توجيو القراءات ا٠تارجة عن 
السبعة الشاذة كاإليضاح عنها. كاٟتقيقة أف ا١تؤٌلفىُت يشكبلف تكامبل معرفيا مهٌمان ُب 

 -بعد ذلك–ىمَّ ٔتا قاـ بو توجيو القراءات كاالحتجاج ٢تا، خصوصا أف أبا علي 
 اـ. تلميذه أبو الفتح لوال صركؼ الدىر كخواِب األيَّ 

 من حيث اإليجاُز وعدُمو: - ص

كاإلمعاف ُب  1إف أكثر ما ٯتيز كتاب احملتسب عزكفو عن اإلسهاب ُب االستشهاد
ُب الشواذ على   2االستطراد، فنراه ُب مقدّْمة كتابو يفضل كتاب أيب حاًب السجستاٍل

مقصوران على ذكر القراءات، عاريا  4، "من حيث كاف كتاب أيب حاًب3قطربكتاب 
فيها كتناىى إىل متباعد  5من اإلسهاب ُب التعليل كاالستشهادات اليت ا٨تطَّ قطرب

–فقد يصدؽ عليو ُب حجتو  -كما رأينا–. بعكس اٟتاؿ عند أيب علي 6غاياهتا"
 من االستطراد كالتعمُّق.ما يصدؽ على كتاب قطرب  -على حدّْ كصف ابن جٍت

                                                 
االستشهاد ُب كل مقاـ، كالسيما حُت تكوف القراءة غريبة، يدعو ظاىرىا إىل على أف أبا الفتح رٛتو اهلل مل يلتـز االقتصاد ُب  1

، بعشرة شواىد، كاحتج لقراءة 43 -41/ 1التناكر ٢تا كالتعجب منها. فقد استشهد ُب قراءة "اىدنا صراطا مستقيما" احملتسب، 
 .312 -309/ 1أف تيعطى اليد بفساده.  "كال أدرأتكم بو" فأطاؿ، ٍب ختمو بقولو: "كىذا كإف طالت الصنعة فيو أمثل من

قرأ القرآف على يعقوب اٟتضرمي كغَته بن يزيد، إماـ البصرة ُب اللغة كالنحو كالقراءة كالعركض.  سهل بن ٤تمد بن عثمافىو:  2
ءات". توُب . يقوؿ ابن اٞتزرم: "كأحسبو أكؿ من صنف ُب القراصنف التصانيف، كأخذ العربية عن أيب عبيدة كأيب زيد كاألصمعي

 220 -219/ 1، كمعرفة القراء الكبار، الذىيب، 289/ 1ىػ. غاية النهاية، ابن اٞتزرم، 250ىػ، كيقاؿ سنة: 255ستة 
 . 87كالفهرست، ابن الندَل، ص

 أخذ األدب عن سيبويو ،بن أٛتد النحوم اللغوم البصرم موىل سامل بن زياد ا١تعركؼ بقطرب أبو علي ٤تمد بن ا١تستنَتىو:  3
، كاف يبلـز سيبويو كيبكر إليو، فإذا خرج صباحا كجده على بابو. فقاؿ لو مرة: ما أنت إال قطرب كعن ٚتاعة من العلماء البصريُت

ككتاب  ،ككتاب النوادر ،ككتاب القواُب ،ككتاب اإلشتقاؽ ،كلو من التصانف كتاب معاٍل القرآفليل كىو دكيبة دائبة السعي. 
ىػ. 206كغَتىا. مات سنة  ككتاب األضداد ،ككتاب العلل ُب النحو ،ككتاب الصفات ،كتاب األصواتك  ،ككتاب الفرؽ ،األزمنة

 كما بعدىا. 312/ 4، كفيات األعياف، 104بغية الوعاة، 
 .87/ 1أليب حاًب تصانيف كثَتة، كلعل الكتاب ا١تقصود ىنا كتاب القراءات أليب حاًب. الفهرست، ابن الندَل،  4
 .78/ 1قطرب ا١تقصود ىنا، ىو كتاب إعراب القرآف. الفهرست،  أعتقد أف كتاب 5
 .36/ 1مقدمة احملتسب،  6
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 من حيث إيراد األحاديث النبوية  واألمثاؿ العربية - ض

عًمد كلّّ من أيب علي كأيب الفتح رٛتهما اهلل إىل إيراد األحاديث الشريفة كاألمثاؿ 
العربية ككبلـ البلغاء كاالستئناس ّٔا، كلكن نسبة إيرادىا عند أيب الفتح أقل مقارنة بأيب 

 علي.
 صادر الكتاب وعدُمو:من حيث ذكُر م - ط

لعٌل من أىم نقاط الفرؽ بُت ا١تصنَّفُت تصريح أيب الفتح رٛتو اهلل ُب مقدمة "احملتسب" 
لديو األخذ ّٔا.  ٔتصادره فيو، كىي كما يقوؿ نوعاف: كتب يأخذ منها، كركايات صحَّ 

 فأما الكتب فهي:
القراءة، لذم كضعو لذكر الشواذ من كتاب أيب بكر أٛتد بن موسى بن ٣تاىد ا

كتاب أيب علي ٤تمد بن ، ك كتاب أيب حاًب سهل بن ٤تمد بن عثماف السجستاٍلك 
 .1كتاب ا١تعاٍل للفراءك  كتاب ا١تعاٍل للزجاج، ك ا١تستنَت قطرب

كأما ما صح عنده األخذ بو ٦تا يركيو عن غَته، فيقوؿ عنو: "ال نألو فيو ما نقتضيو 
 .2ُب ركايتو"حاؿ مثلو من تأدية أمانتو، كٖترّْم الصحة 

بشواىدىم؛ مثل الكسائي، كابن  من العلماء كركاة اللغة كاستشهد نقل عن طائفة كقد
 .٣3تاىد، كسيويو، كأيب علي كغَتىم

أما أبو علي كإف تعرض ضمنا لبعض األئمة كأعبلـ النحو كالقراءة، كاستشهد 
اليت  4بشواىدىم، كاستأنس بأقوا٢تم كخالف بعضهم فإنو مل ٭تفل بذكر ا١تصادر

 اعتمدىا ُب "حجتو".

 

 
 

                                                 
 .35/ 1مقدمة احملتسب،  1
 ا١تصدر نفسو. 2
 .36 -35/ 1ا١تصدر نفسو،  3
يذكر عمل ٤تمد بن أيب بكر السرم، كأنو مل يتم ما ألـز بو نفسو، كمل  -كما سبق بيانو–ذكر أبو علي فقط ُب مقدمة مصنفو  4

 غَته إال ما جاء ُب ثنايا حجتو ضمنا.
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 المطلب األول: مظاىر تأثر الفـارسي باألخفش األوسط وأسبابو

ال ٮتفى تأثر البلحق بالسابق كإفادتو منو، كأبو علي رٛتو اهلل كاحده من ىؤالء الذين تأثٌركا ٔتن 
  ُب اآلٌب: عنو سبقو، كمن ىؤالء شيخو األخفش األكسط. كىذا ما سأتكلم

 الفرع األوؿ: مظاىر تأثر الفارسي بأبي الحسن األخفش 
أحد أئمة النحو الذين أخذ عنهم أبو علي  -األخفش األكسط-  يعترب أبو اٟتسن األخفش

 كأعجب بشخصيتهم كتأثر بآرائهم.
كيبدك ىذا التأثر كاضحان جلٌيان من خبلؿ تصفحنا لكتاب "اٟتجة"؛ إذ كثير فيو ذكريه أليب اٟتسن 

 ألقوالو كآرائو ُب كثَت من ا١تواضع. كنقليو 

 كٯتكن إبراز مدل ىذا التأثر ُب ا٠تصائص اآلتية:

 أوال: الرواية عنو
 سبقت اإلشارة ُب ترٚتة أيب علي إىل أنو أخذ عن األخفش األكسط كركل عنو.

كىذه ا٠تصيصة تكفي ُب صقل شخصية أيب علي كتكوينها بشكل كبَت؛ ذلك أنو من 
ة ٖتتاج إىل الٌصحبة الدائمة كاالختبلؼ ا١تتواصل إىل الراكم كاألخذ من أدبو قبل ا١تعلـو أف الركاي

  [ّ]البقرة:   چٹ  چ  علمو. من ذلك قولو ُب معرض توجيو كإعراب
 .2، كاستثبت أبا اٟتسن ُب ذلك فأثبتو كصٌححو"1"... ىذا لفظ أٛتد بن ٭تِت

كأبو علي يركم كتاب  إليو ُب كل مرة.كىذا يدؿ على لزـك أيب علي أليب اٟتسن كاختبلفو 
، 1عن األخفش 4اليزيدم عبيد اهللعن عٌمو  3األخفش "معاٍل القرآف" عن أيب عبد اهلل اليزيدم

                                                 
 .26تقدمت ترٚتتو صىو اإلماـ النحوم ثعلب ا١تشهور،  1
 .160/ 1اٟتجة،  2
كنقل  ،األدبالقراءات، ك ك  ،٤تمد اليزيدم النحوم، كاف إماما ُب النحو أبو عبد اهلل  ٤تمد بن العباس بن ٤تمد بن أيبىو:  3

. أخذ عن عمو عيبيد اهلل كعن أيب العباس ثعلب كأيب الفضل الرياشي. كركل عنو أبو بكر الصويل، كأبو عبيد النوادر ككبلـ العرب
ككتاب أخبار اليزييدين كلو  ،ككتاب مناقب بٍت العباس ،كتاب ا٠تيل  منها:لو تصانيف اهلل العسكرٌم، كعمر بن سيف كغَتىم. 

 .338 -337/ 4، كفيات األعياف، 75/ 1، الفهرست، 215األلباء، صىػ. أنظر: نزىة 310. توُب سنة: ٥تتصر ُب النحو
 عن القراءة ركل مشهور، شيخ البغدادم العدكم اليزيدم ابن ،القاسم أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت ٤تمد أيب بن ٤تمد بن اهلل عبيدىو:  4

 بن كأٛتد ،٣تاىد بن بكر كأبو ،ا١تنادل بن جعفر بن أٛتد عنو القراءة ركل .٤تمد بن أٛتد أخيو ، كعن٤تمد أيب بن إبراىيم عمو
 .1/438غاية النهاية،  .ىػ284سنة:  توُب غَتىم.ك  ا١تعدؿ يعقوب بن ك٤تمد اآلدمي، ٭تِت بن عثماف
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، بل ىو مشارؾ ُب التأليف فيو، ككتابو اإلغفاؿ ُب إصبلح ما 2كيركم معاٍل الزجاج عن ابن ٣تاىد
منو. ككتابنا "اٟتجة" فيما عرض لو من أعاريب أغفلو أبو إسحاؽ ُب كتاب معاٍل القرآف غَت بعيد 

 كما نٌبو عليو من دقائق معاٍل القرآف ٯتكن أف يػيعىٌد ُب كتب معاٍل القرآف كأعاريبو.
كما أف اإلٚتاع منعقد على أف األخفش ىو الطريق إىل كتاب سيبويو، ككاف يقوؿ: ما كضع 

الكتاب على سيبويو أحده، كمل يقرأه سيبويو على سيبويو ُب كتابو شيئا إال كعرضو عليَّ. كمل يقرأ 
، كمن طريقهما ذاع الكتاب 4كا١تازٍلٌ  3أحد، كمن ٍب قرأه على أيب اٟتسن بعد موت سيبويو اٞترميٌ 

 .5ُب الناس
ركايتو ١تعاٍل األخفش إىل أيب عبد اهلل اليزيدم عن  -ـكما تقدَّ –ىذا، كقد أسند أبو علي 

، كصرَّح باسم كتابو مرتُت ُب "اٟتجة": مرة كصفو بكتاب 7األخفش عن 6عمّْو أيب جعفر اليزيدم
 .9كمرة أٝتاه كتاب أيب اٟتسن ُب ا١تعاٍل 8أيب اٟتسن ُب القرآف

 ثانيا: اإلفادة الكثيرة من أقوالو

                                                                                                                                               
 .35/ 1نظر: اٟتجة، ا 1
اإلغفاؿ: ا١تسائل ا١تصلحة من كتاب "معاٍل القرآف كإعرابو" أليب إسحاؽ الزجاج، أبو علي الفارسي، ت: ٤تمود ٤تمد نظر: ا 2

 .38/ 1ـ، 1992، 1القاىرة، ط–الطنَّاحي، مكتبة ا٠تا٧تي 
قدـ بغداد كأخذ  .صرةكىو من الب ،كاف فقيها عا١تا بالنحو كاللغة  ،النحوم -بفتح اٞتيم–أبو عمر صاّب بن إسحاؽ اٞترمي ىو:  3

كاألصمعي  ،كأيب زيد األنصارم ،كأخذ اللغة عن أيب عبيدة ،كلقي يونس بن حبيب كمل يلق سيبويو ،النحو عن األخفش كغَته
ككاف عا١تا باللغة حافظا ٢تا ، كناظر ببغداد الفراء ،فرخ كتاب سيبويو :معناه "؛الفرخػ "كتاب جيد يعرؼ ب  :لو ُب النحو. كطبقتهم

كانت   .ك٥تتصر ُب النحو ككتاب غريب سيبويو ،ككتاب العركض ،ككتاب األبنية ،لو كتاب ُب السَت عجيب. تب انفرد ّٔاكلو ك
 .486 -485/ 2، كفيات األعياف، 1/57، شذرات الذىب، 313/ 9ىػ. تاريخ بغداد، 225كفاتو سنة 

النحوم كاف إماـ عصره ُب النحو كاألدب أخذ األدب عن أبو عثماف بكر بن ٤تمد بن عثماف كقيل  بقية ا١تازٍل البصرم ىو:  4
أيب عبيدة كاألصمعي كأيب زيد األنصارم كغَتىم كأخذ عنهم عنو أبو العباس ا١تربد كبو انتفع كلو عنو ركايات كثَتة كلو من 

ككتاب الديباج على  التصانيف كتاب ما تلحن فيو العامة ككتاب األلف كالبلـ ككتاب التصريف ككتاب العركض ككتاب القواُب
/ 1، كفيات األعياف، 282 -281/ 1ىػ بالبصرة. إنباه الركاة، 248، كقيل: سنة: 249. توُب سنة خبلؼ كتاب أيب عبيدة

283- 286. 
 .1374/ 3كمعجم األدباء،  590/ 1، بغية الوعاة، 39/ 2نظر: إنباه الركاة، ا 5
 لغوم، ٨توم شهَت ضابط كيكٌت أيضان بأيب جعفر، البغدادم اليزيدم ٤تمد يبأ بن إسحاؽ أبو ا١تبارؾ بن ٭تِت بن إبراىيمىو:   6

 ما كتاب" :منها ،كثَتة مؤلفات لو ٣تاىد، ابن شيخ ٤تمد بن اهلل كعبيد ٤تمد بن العباس أخيو ابنا عنو القراءة كركل أبيو، على قرأ
 .209/ 6كتاريخ بغداد،  1/32غاية النهاية،  .تكميلو قبل مات"، ك"كتاب  مصادر القرآف" معناه كاختلف لفظو اتفق

 .35/ 1اٟتجة،  7
 .225/ 1، السابقا١تصدر  8
 .228/ 1ا١تصدر نفسو،  9
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بالرُّغم ٦تا ٘تتاز بو "اٟتجة" أليب علي من مادة علمية مهمة، إال أف كبَت الفضل ُب ذلك 
يعود لشيخو أيب اٟتسن؛ ذلك أف ا١تتصفح لكتاب "اٟتجة" ٬تد اسم أيب اٟتسن يًتدد فيو بشكل 

 يفتأ ملفت لبلنتباه كال يكاد يغيب، كىذا إف دؿَّ على شيء فإ٪تا يدؿُّ على توثيق أيب علي لو، إذ ال
 يذكر اٝتو كيستشهد ١تذىبو كيقويو عند كل مسألة يناقشها.  كمن ذلك ما يأٌب ٘تثيبل ال حصران:

ُب الصفحات األكىل من الكتاب ٧تد أبا علي ُب االحتجاج لقولو تعاىل: ملك  - خ
يقوؿ: "قاؿ أبو علي ]اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار رضي اهلل عنو[ قاؿ أبو اٟتسن األخفش فيما 

لك، ا١تيم مضمومة..."ركل 
ي
 .٤1تمد بن العباس عن عمو عنو: يقاؿ: مًلك بُتّْ ا١ت

كُب موضع آخر ُب االحتجاج لقولو تعاىل شواظ من نار. قاؿ أبو علي: "الشّْواظ  - د
 .2كالشُّواظ لغتاف زعموا. قاؿ أبو اٟتسن: أىل مكة يكسركف الشواظ"

اـ أبا علي ينقل عنو فقط كال ٬تاكزه إىل ككثرة إيراده ألقوالو توحي ُب بعض األحياف أف اإلم 
، حىت بلغت نقولو عن ُب معاٍل القرآف زيىاء مائة كٜتسُت موضعا؛ كىي نقوؿ ثرٌة ُب العربية 3غَته

. كىذا يدؿ 4كاألعاريب كاللغات كاإلنشاد، صرٌح بعزك جٌل ىذه النقوؿ إليو كسكت عن عزك بعضها
، كمن لطيف ما يدؿ على ذلك: قولو البن جٍت يدؿ على إعظاـ أيب لكتاب األخفش كإجبللو إياه

 . 5: "مايل صديق إال كأشتهي أف يكوف كتاب أيب اٟتسن ُب معاٍل القرآف عنده"ىػ346ْتلب سنة 
كىذا النقل ا١تتكرر يدؿ على ٘تٌكن أيب علي من معاٍل القرآف كحفظو لو، حىت أنو افتتح  

 ]الناس: چڌ  ڎ  چ: ُب "ملك" من قولو 6قبل كبلموكبلمو ُب اٟتجة ٔتا اختتم بو أبو اٟتسن معانيو، نا
ريا لو على قولو [، ِ ]الناس: : " من قولوْذ٘كأنو نقل كبلمو ُب " [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ : ك٣تي

كأضاؼ إليو ما  [، ِالبقرة: ] چ  ٹ   ٹچ كأجراه على قولو:  [،ّْاألعراؼ: ] چ      ى  ى  ىچ 
 .7أٌف من العرب من يؤنثوف ا٢تدلحكاه أبو اٟتسن ُب آية البقرة من 
                                                 

 .35/ 1، ا١تصدر نفسو 1
 .16/ 4، ا١تصدر نفسو 2
، 41، 38، 31، 22، 20/ 2، كى 508، 498، 491، 478، 477، 474، 473، 228/ 1ظر مزيد ذلك مثبل: ان 3

 كغَتىا. 112، 67، 52، 51، 43، 21، 16، 15/ 4ك  282، 174، 145 91، 51
كغَتىا، ك بُت معاٍل القرآف، أبو اٟتسن سعيد بن  58 -557/ 3، 254، 232/ 2بُت: اٟتجة،  -على التوايل–قارف مثبل  4

، 333، 320/ 1ـ، 1990 -ىػ1411، 1القاىرة، ط–مسعدة األخفش األكسط، ت: ىدل ٤تمود قراعة، مكتبة ا٠تا٧تي 
 كغَتىا. 423 -422/ 2

 .44صأبو الفتح بن جٍت، ت: ٤تمد أٛتد الٌدايل، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق، د.ط، د.ت، بقية ا٠تاطريات،  5 
 .590/ 2معاٍل القرآف،  6
 .325/ 1، 28/ 1، معاٍل القرآف، األخفش، 131 -129/ 1اٟتجة،  7
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ففي كل ىذا كغَته ترل أبا علٌي ال يكاد يًندُّ عنو شيء من كتاب أيب اٟتسن ٦تا يتصل 
 با١تقاـ الذم ىو فيو.

 ثالثا: تبني أقوالو والدفاع عنها غالبا
 ال يكتفي الفارسي بإيراد أقواؿ األخفش ُب ا١تسائل النحوية كالتوجيهات اللغوية، بل يتبناىا
ُب كثَت من األحياف كال يعقب عليها إال ُب النادر القليل، بل ٭تملو األمر ُب الغالب األعمّْ إىل 

 الدفاع عنها كتقوية اختياراتو كاالستشهاد ٢تا. من ذلك:
قاؿ أبو علي: "قاؿ أبو اٟتسن: األحسن ُب كبلـ  -10

. قاؿ االعرب أف يضيفو  ، كثوبي خزّْ  چچ  چچ : ك ما كاف من ٨تو ىذا مثل: دار آجرٍّ

 اىػ.1كثَتة كليست باٞتيدة ُب العربية" [ُٔسبأ: ]

 
 
 

نبلحظ أبا علي رٛتو اهلل ُب ىذا ا١توضع ١تا ساؽ اختيار أيب اٟتسن رٛتو اهلل مل يعقب 
كمل يزد على كبلمو، بل اكتفى بو كتبناه؛ إذ لو عنَّ لو اعًتاض أك بياف ألفصح، كال ٬توز 

 .3كاألمثلة على ذلك كثَتة، 2كقت اٟتاجةعن تأخَت البياف 
كأبو علي ينافح عن مذىب شيخو كيدافع عنو،  -11

ۀ  ہ     چ : "فقاؿ أبو اٟتسن: [ُقريش: ] چٱ  ڦچ  ُب توجيو "البلـ" من قولو تعاىل: قائبلن 

عىلوا   معًتض، كاعًتض 4[ٓالفيل: ] چہ فقاؿ: إ٪تا جيعلوا كعصف مأكوؿ لبيعدىم، كمل ٬تي
كذلك لتأتلف قريش، كليس ىذا االعًتاض بشيء ألنو ٬توز أف يكوف ا١تعٌت: أىلكوا 

                                                 
 .294/ 3، ا١تصدر السابق 1
/ 1ىػ، 1403، 1بَتكت، ط–اٟتسن ٤تمد بن علي الطيب البصرم، ت: خليل ا١تيس، دار الكتب العلمية  نظر: ا١تعتمد، أبوا 2

بَتكت، –، ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطيب، ت: عبد اهلل دراز، دار ا١تعرفة 257
منصور بن ٤تمد السمعاٍل، ت: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل كى قواطع األدلة ُب األصوؿ، أبو ا١تظفر  344/ 3د.ط، د.ت، 

 .199/ 1ـ، 1997، 1الشافعي دار الكتب العلمية، بَتكت، ط
 كغَتىا. 125/ 4، 265، 186/ 3، 282، 52/ 2 انظر على سبيل ا١تثاؿ ُب اٟتجة، 3
(". أىلىفى ) من ألهنا كىالصٍَّيفً  الشّْتىآءً  رًٍحلىةى  ًإيبلىًفًهمٍ  :فقاؿ أبدؿ ٍب ،لتأٌلف قػيرىٍيشو  إليبلؼ ذًلكى  فػىعىلى : أمقاؿ أبو اٟتسن: " 4

 . 585/ 2معاٍل القرآف، األخفش، 
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چ   چ  چ  چ لكفرىم، ك١تا أدل إىبلكهم إىل أف تألف قريش، جاز ذلك، كقولو: 

 .1"كىم مل يلتقطوه لذلك [ٖالقصص: ] چچڇ

كُب موضع آخر يذكر أبو علي اختبلؼ النحويُت   -12
 .چڱ  چُب ٗتفيف ا٢تمزة ُب 

كىو مذىب ا٠تليل.  ،ٚغزٓضٌٔٔ: ٕتعلها إذا خففتها بُت بُت، فتقوؿ: 2فقاؿ سيبويو
 .4إىل قلب ا٢تمزة قلبا صحيحا 3كيذىب أبو اٟتسن األخفش

أه، ١تذىب إمامو، يطيل النفس ُب بيانو كالرٌد على من خطَّ  كمضى أبو علي منتصران 
: من زعم أف ا٢تمزة ا١تضمومة ال تتبع 5موضحا: "كقاؿ أبو اٟتسن ُب كتابو ُب القرآف

، كىؤالء قارًكيكف، كيتستهزًكيكف، قاؿ:  الكسرة إذا خيففت دخل عليو أف يقوؿ: ىذا قارًكه
بو علي: كجو دخوؿ ىذا عليو كلزكمو كليس ىذا من كبلـ من خفف من العرب. قاؿ أ

لو عنده أف ا٢تمزة إذا كانت مفتوحة ككاف ما قبلها مفتوحان جاز ٗتفيفها، فكذلك إذا  
كانت مكسورة كما قبلها مفتوح ..."، كراح أبو علي يفصّْل ُب ا١تسألة، يفًتض ك٬تيب 

ىذه ا١تسألة  ُب ستّْ صفحات كاملة، إىل أف قاؿ: "... كأما ما ذكره ٤تمد بن يزيد ُب
ُب كتاب ا١تًتجىم بالشرح من قولو: كاألخفش ال يقوؿ إال كما يقوؿ النحويوف: ىذا عبد 
يًًبلك، كلكن ٮتالف ُب يستهزئوف؛ فهذا اإلطبلؽ يوىم أنو ال يفصل بُت ا١تتَّصل 
كا١تنفصل، كقد فصل أبو اٟتسن... فينبغي إذا كاف كذلك أال تيرسل اٟتكاية عنو حىت 

 .6تيقيَّد..."
كلعل دفاع أيب علي ا١تستميت على آراء أيب اٟتسن ٛتل ابن جٍت على كصفو بأنو كاد 

، كمن يعود إىل نقولو عنو ُب معاٍل القرآف كالقواُب كغَت٫تا ٦تا عٌوؿ 7يعبد أبا اٟتسن
 عليها ُب تراثو يوشك أف ٬تارم ابن جٍت ُب مقالتو ىذه.

 رابعا: مخالفتو وردُّ أقوالو

                                                 
 .149 -148/ 4اٟتجة،  1
 541/ 3كتاب سيبويو، ىذا باب ا٢تمز،  2
 .49/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  3
 223/ 1اٟتجة،  4
 . 50 -49/ 1 مذىبو فيو:ظر انيقصد كتابو معاٍل القرآف.  5
 228 -223/ 1اٟتجة،  6
 .45: بقية ا٠تاطريات، صانظر 7
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تقصي ٥تالفات أيب علٌي لشيخو أيب اٟتسن فإننا ال نقف إال على أمثلة قليلة إذا أردنا أف نس
منحسرة، كمع ذلك فإف أبا علٌي يفرض شخصيَّتو كيعربّْ عن آرائو اليت انتهى إليها اجتهاده، غَت أف 

نَّ لو أف الذم ٯتيّْزه ىو أسلوبو ا١تتأدّْب كمسلكو ا١تتواضع اللذاف غلبا على مناقشتو ك٥تالفتو لو، فإذا ع
 يردَّ شيئا من كبلـ أيب اٟتسن ردَّه على استحياء دكف أف يسمّْيو، من ذلك قولو: 

يعٍت ٖتريك الواك بالضٌم ُب ٨تو –"كليس قوؿ من قاؿ: إف ىذه الواك إ٪تا حركت بالضم 
، رأةاماللتقاء الساكنُت فيو كحركة اإلعراب ٔتستقيم. أال ترل أف الياء ُب اخشًي القـو يا  -اشًتكيا

 .1فاعلة ُب ا١تعٌت، كاتفقوا على ٖتريكها ُب الكسر!"
 

عليو قولو: "كحركت الواك بالضم؛ ألنك لو قلت  يشبو أف يكوف أبو علٌي يعٍت األخفش كيردُّ 
"اشًتا الضبللة"، فألقيت الواك، مل تعرؼ أنو ٚتع. كإ٪تا حركتها بالضم؛ ألف اٟترؼ الذم ذىب من 

، فصار يقـو مق  .2امو"الكلمة مضمـو
 .3اهبل كرٔتا آثر قولو ُب مسألة على قوؿ سيبويو كقوَّ 

كمع ىذا فإف اقتدار أيب علي كاضح ال يينكر، كشخصيتو قوية غَت خفية؛ تظهر ُب كيفية 
التعامل مع ىذه النُّقوؿ الكثَتة كٖتليلها كاالحتجاج ٢تا كاالعتداد ّٔا أك ردّْىا، حسب ما يقتضيو 

 ا١تقاـ.
 باب تأثر الفارسي باألخفشالفرع الثاني: أس

 بعض أسباب تأثر أيب علي االستثنائي باألخفش ُب اآلٌب: ٯتكن التماسي 
 أوال: العقيدة

؛ كيدؿ على 4جاء ُب عقيدة أيب اٟتسن أنو معتزيل، يتعاطى الكبلـ كاٞتدؿ كيقوؿ بالعدؿ
م ٭تىٍكيمحيث قاؿ: " [،ِٕٓالبقرة: ] چڦ  پ  پ  پ  پٹ   چ  ذلك تفسَته لقولو تعاىل:  ،كذاؾ بأهنَّ

 كمل ،الًكٍتبىةً  من فيبلفي  أىٍخرىجىًٍت : كتقوؿ. قط فيو تكن كمل ،األمر ذا من اهلل  مأىٍخرىجك قىدٍ : تقوؿ كما
. كمعلـو أف ا١تعتزلة يقولوف بأف أفعاؿ العبد 5"فيها كال أىلها من ٬تعىٍلٍت ملىٍ : أم. قط فيها تكن

                                                 
 .232/ 1، ا١تصدر السابق 1
 .51 -50/ 1معاٍل القرآف، األخفش،  2
 28، 24، 111 -110 /1كغَتىا. كانظر: معاٍل القرآف، األخفش، على التوايل:   143، 134، 109/ 1أنظر اٟتجة،  3

 كغَتىا.
 .590/ 1كبغية الوعاة، ، 39/ 2إنباه الركاة،  4
 .196/ 1معاٍل القرآف،  5
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، كىذا ما يصرح بو ىذا النص، زد على ذلك أف مصطلح 1منسوبة إليو ال يصح إسنادىا إىل اهلل
ُب الكتاب ما  . كأبو علي إف مل ٧تـز باعتزاليتو فإفَّ 2العدؿ كالتوحيد ٦تا يطلقو ا١تعتزلة على أنفسهم

عند  3شاع فيو من كصف اهلل تعاىل بػ "القدَل"، كالقدـ أخٌص كصف ذاتوأيشَت إىل ذلك؛ إذ 
 ا١تعتزلة.

 
 

 بكتاب سيبويوثانيا: تفردىما 
رفونو إال من ركايتو، كقد عيلّْق عمن أقرأ الكتاب، كالناس ال ي ؿي أكَّ  -كما سبق–فأبو اٟتسن 

على حدّْ كصف - م عليو. كأبو علٌي ُب مدارسة الكتابقرئ الكتاب كيتكلَّ شعار كىو يي أعنو أشياء ك 
الكبلـ ُب مسائل أجاد فيها، كمل أطراؼ من و أشدُّ تفرُّدا بالكتاب كانكبابان عليو، كل -أيب حيَّاف

 ، كلو عليو تعليقة.4يٍأتًل، كلكنو قعىد على الكتاب على النظم ا١تعركؼ

 ثالثا: بعد النظر واإلمعاف في القياس
ٯتتاز اإلماماف ببعد النظر ُب ا١تسائل كتقدٯتهما للقياس؛ األمر الذم جعلهما أحيانا، يفتياف 

عنو ُب  5الزيادم ؽأك أكثر. فقد حكى أبو علي عن أيب إسحاُب ا١تسألة الواحدة بقولُت ٥تتلفُت 
ـ صفة؟ فقاؿ: ما أبايل أيهما أأبدؿه ىو  -أم أبا اٟتسن–قو٢تم: زيد ذىب عمرك أخوه، كقد سألو 

قلت... كقاؿ ُب ىذه ا١تسألة ُب بعض كتبو: "إف جعلتى قولىك أخوه بدال مل ٬تز، كإف جعلتو صفة 
 .6جاز"

آخذا بو، غَت ٤تتًشم منو، كأكثري كبلمو  7أبا اٟتسن كاف رٌكابان ٢تذا الثَّبجكذكر ابن جٍت أنا 
 .1ُب عاٌمة كتبو عليو، كركل ابن جٍت عن أيب علٌي: مذاىب أيب اٟتسن كثَتة

                                                 
 .45/ 1ا١تلل كالنحل،  1
 .43/ 1ا١تصدر السابق،  2
 .44/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .1/96اإلمتاع كا١تؤانسة،  4

، من أحفاد زياد بن أبيو، أديب، راكية، كاف ييشبو باألصمعي ُب معرفتو للشعر الزيادمىو: إبراىيم بن سفياف أبو إسحاؽ  5
كمعانيو. لو شعر، كلو من الكتب "النقط كالشكل"، "األمثاؿ"، "تنميق األخبار"، "شرح نكت كتاب سيبويو"، "أٝتاء السحاب 

 .08، بغية الوعاة، ص40/ 1ىػ. األعبلـ، 249كالرياح كاألمطار" كغَتىا. توُب سنة: 
 .109/ 1اٟتجة،  6
. لساف كثبوج، أثباج :كاٞتمع .ككسطو كأعبله ،معظمو ؛ أمشيء كلّْ ثبجي   الثبج: ٔتعٌت عيبابىو ككسطو. جاء ُب ا١تعاجم: يقاؿ: 7

 . 35/ 1، ٥تتار الصحاح، اٞتوىرم، 222 -219/ 2العرب، 
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كأبو علٌي قرين أيب اٟتسن ُب ىذا الثبج، كىو يعرؼ ىذا من نفسو؛ فقد ركل عنو ابن جٍت  

أفيت مرة بكوهنا اٝتان ٝتيّْي بو الفعل؛ كصو كمٍو، كأيفيت مرة أخرل  أنو كاف يقوؿ ُب )ىيهات(: "أنا
 .2بكوهنا ظرفان، على قٍدر ما ٭تضرٍل ُب اٟتاؿ"

ك٨تو ذلك من ًخبلج ا٠تاطر كتعادم ا١تناظر كثَت، حىت قاؿ أبو علي عن نفسو: "أنا 
 .3أعجب من ىذا ا٠تاطر ُب حضوره تارة كمغيبو أخرل"

 رابعا: الغموض
معلـو من أفَّ مسائل النحو ُب أغلبها عبارة عن قواعد كقوانُت ال ٖتتاج إىل إغماض أك ٨توه، 
إالَّ أنَّو بالرُّغم من ذلك فإفَّ غموضان كبَتان يكتنف الدرس النحوم عند أيب علٌي، كلعلَّ السّْرَّ ُب ذلك 

علم الناس بالنحو، فلم ال "قلت أليب اٟتسن: أنت أيتَّضح ُب ٤تاكرة اٞتاحظ أبا اٟتسن، قائبلن: 
ٕتعل كتبك مفهومة كلَّها، كما بالنا نفهم بعضها، كال نفهم أكثرىىا، كما بالك تيقدّْـ بعض العويص 
؟ قاؿ: أنا رجل مل أضىٍع كتيب ىذه هلل، كليست ىي من كتب الدين، كلو  كتؤخر بعض ا١تفهـو

فيها، كإ٪تا كانت غاييت ا١تنالةى، فأنا أضعي  عتيها ىذا الوضع الذم تدعوٍل إليو، قلٍَّت حاجتيهم إيلَّ ضك 
 .4بعضها ىذا الوضع ا١تفهوـى لتدعوىىم حبلكةي ما فهموا إىل التماس فهم ما مل يفهموا"

كأما أبو علي فقد تواترت األخبار اليت تصف أسلوبو باإلغماض كالقبلقة، منها ما ركاه 
خ من النحويُت، فمنهم من ال نفهم من  األنبارم عن بعض أىل األدب: "كنا ٨تضر عند ثبلثة مشاي

كبلمو شيئا، كمنهم من نفهم بعضى كبلمو كمنهم من نفهم ٚتيع كبلمو. فأما من ال نفهم شيئا فأبو 
اٟتسن الرُّمَّاٍل، كأما من نفهم بعض كبلمو دكف البعض فأبو علي الفارسٌي كأما من نفهم ٚتيع  

 .5كبلمو فأبو سعيد السَتاُب"
 

                                                                                                                                               

نظر: صحيح امتفق عليو  (يركبوف ثبج ىذا البحر) ، كفيو :أـ حراـ معأنس بن مالك أنو ٝتع حديث النيب  حديثكُب 
 . كسطو كمعظمو: أم  .1027/ 3، 2636، رقم: الدعاء باٞتهاد كالشهادة للرجاؿ كالنساءباب البخارم، كتاب اٞتهاد كالسَت، 

 -1/205، د.ط، د.ت، ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار، ا١تكتبة العلمية، دار الكتب ا١تصرية 1
206. 

 .206/ 1،  ا١تصدر السابق 2
 .207/ 1، ا١تصدر نفسو 3
 .92 -91/ 1 ـ،1965القاىرة، د.ط، –اٞتاحظ، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة البايب اٟتليب   اٟتيواف، 4
 .277 -276نزىة األلباء، ص 5
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فأخذ يتطلَّب لو  1أبا علٌي عن بيت عدمٌ  ُب بعض توجيهاتو: "سألنا يومان كقاؿ ابن جٍت 
 .2كجها كيتعسَّف فيو ... فأطاؿ الطريق كأٍعور ا١تذىب"

: "كقد ألغز أبو علٌي ُب كبلمو ىذا ... فاعرؼ ما ذكرتيو ُب ىذا الفصل؛ 3كقاؿ ابن الشٍَّجرمٌ 
 .4فإنَّو ُب كبلـ أيب علٌي أغمض منو ُب كبلـ سيبويو"

 
 المطلب الثاني: مظاىر تأثر الفـارسي بابن مجاىد وابن السراج والفراء

 الفرع األوؿ: تأثر الفارسي باإلماـ ابن مجاىد
بُت ٚتلة األئمة، الذين برَّزكا اإلماـ أبا علي كصقلوا  ٦تيزان  يشكّْل اإلماـ أبو بكر بن ٣تاىد ركنان 

 شخصيتو ُب الساحة العلمية؛ يظهر ذلك ُب اآلٌب:

 أوال: مورده وروايتو عنو

"السبعة ُب القراءات"  ومعلـو أف أبا علي الـز ابن ٣تاىد كأخذ عنو القراءات، كأكحى إليو كتاب
إىل تأليف "اٟتجة ُب القراءات السبع" لشرح سبعة ابن ٣تاىد كتوجيو حركؼ ا٠تبلؼ فيها 

                                                 
كىو  ،الشعراء جاىلي من فحوؿيكٌت أبا عمرك.  ،العبادم التميمي النصراٍلبن زيد بن أيوب ابن ا٠تمار  ،عدم بن زيدىو:  1

، لو أربع قصائد غرر ركائع مربَّزات، كلو كعلقمة بن عبدة ،كعبيد بن األبرص ،كطرفة بن العبد ،ىو :أحد الفحوؿ األربعة الذين ىم
، طبقات فحوؿ الشعراء، ٤تمد بن سبلـ اٞتمحي، ت: ٤تمود ٤تمد 111 -110/ 5بعدىن شعر حسن. سَت أعبلـ النببلء، 

 .140 -137/ 1جدة، د.ط، د.ت، –شاكر، دار ا١تدٍل 
ـ، 1997 -ىػ1418، 4القاىرة، ط–لقادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي خزانة األدب، عبد ا 2
 .236، 34/ 1كاحملتسب،  510/ 8
من أىل  بن علي بن ٤تمد بن ٛتزة اٟتسٍت ا١تعركؼ بابن الشجرم البغدادم أبو السعادات ىبة اهلل ابن الشجرم الشريفىو:  3

للغة كأشعار العرب كأيامها كأحوا٢تا صنف عدة تصانيف فمن ذلك كتاب األمايل كىو أكرب تواليفو كاف إماما ُب النحو كا  الكرخ.
ما اتفق لفظو  ، منها:ضاىى بو ٛتاسة أيب ٘تاـ الطائي، كلو ُب النحو عدة تصانيف ،كٚتع أيضا كتابا ٝتاه اٟتماسة ،كأكثرىا إفادة

ىػ. نزىة األلباء، 542ىػ، كتوُب سنة: 450، كغَتىا. كلد سنة: ا١تلوكيكشرح التصريف  ،كشرح اللمع البن جٍت ،كاختلف معناه
 .50 -45/ 6، كفيات األعياف، 348ص

، 1القاىرة، ط–أمايل ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن ٤تمد اٟتسٍت العلوم، ت: ٤تمود ٤تمد الطناحي، مكتبة ا٠تا٧تي  4
 .59 -57/ 2ـ، 1992 -ىػ1413
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اية أيب علي ُب حجتو كتعليلها، كإف مل يكن عليو من الفضل إال ىذا لكفاه، زد على ذلك عن
 .1بالركاية عن شيخو؛ إذ ال يفتأ يقوؿ: "حدثنا ابن ٣تاىد..."

 
 

 ثانيا: اتباع منهجو
أف مصنَّفي اإلمامُت يتقاطعاف ُب كثَت من نقاط التوافق، خصوصا ما يتعلق  -2قٍببلن –ذكرت 

من  -كلٌيان –و با١تنهج العاـ، كيكاد ينحصر الفرؽ بينهما ُب كوف كتاب ابن ٣تاىد يوشك أف ٮتل
توجيو القراءات كتعليلها إال ما ذكره ُب سورة الفاٖتة؛ قصد تقريب الفهم كخشية تثقيل الكتاب، 

ككرىت  -يعٍت الفاٖتة–كىذا ما صرٌح بو قائبل: "قاؿ أبو بكر: استطلت ذكر العلل بعد ىذه السورة 
علي اطلع على الكتاب؛ . غَت أف الذم ٧تـز بو ىو أف أبا 3أف يثقل الكتاب، فأمسكت عن ذلك"

 إذ ىو موضوع الدراسة، فاستوعبو كٕتاكزه بعمق الطرح ككثَت الدراسة كالتحليل كا١تناقشة.
 الفرع الثاني: تأثر الفارسي باإلماـ السَّرَّاج

بالسراج، أحد أئمة األدب كالعربية الشارحُت لكتاب  بكر ٤تمد بن السرّْم ا١تلقب يعترب أبو
 من ا١تتأثرين بشخصيتو. كمن مظاىر ذلك التأثر ما يأٌب:سيويو، كأبو علي كاحد 

 أوال: الرواية عنو

تفيد كتب الًتاجم أف أبا علي أخذ عن ابن السراج كركل عنو، بل يذكر ىو نفسو ُب "اٟتجة" 
أنو سبقو إىل ىذا العمل إال أنو مل يكملو، فلم يكن عمل أيب علي بعد ىذا غَتى كحي استوحاه 

و شيخو قبلو، كال ٮتفى يكلو عليو من الفضل ما مكنو أف ٭تقق ما طمح إلمن شيخو أيب بكر، 
أثر اٞتلوس بُت يدم الشيخ كالسماع منو كالركاية عنو من تأثَت كاضح ُب نفس الراكم كا١تتلقي، 

 .4كدليل ذلك أنا أبا علي قاؿ ُب "حجتو": "كأنا أسند إليو ما فسر من ذلك ُب كتايب ىذا"

 اإلفادة منهاثانيا: نقل أقوالو و 

                                                 
 كغَتىا. 46، 37/ 2، 205/ 1سبيل ا١تثاؿ:  نظر علىاا١تصدر نفسو.  1
 ا١تقارنة بُت حجة أيب علي كسبعة ابن ٣تاىد. انظر 2
 .112السبعة البن ٣تاىد، ص 3
 .31مقدمة اٟتجة، ص 4
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بإسناد اجتهادات أيب بكر كأقوالو إليو من بداية  -مةكما ذكر ُب ا١تقدّْ –اعتٌت أبو علي رٛتو اهلل 
ُب توجيهاتو كاختياراتو  ، كأفاد منها كثَتان 1سورة الفاٖتة إىل هناية اآلية الثانية من سورة البقرة

 النحوية؛ من ذلك:
  [:ٕالفاٖتة: ] چڦ  ڦ  ڦ   چ قولو ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل: 

: إهنم قالوا ينخفض على ضربُت: على البدؿ من الذين، كيستقيم "قاؿ أبو بكر ُب اٟتجة ُب اٞترّْ 
أف يكوف صفة للنكرة... قاؿ: ك٬توز عندم النصب أيضا على أعٍت ... قاؿ: كاالختيار الذم ال 

"... قاؿ أبو بكر: كالذم بيانو: خفاء بو الكسر". يستأنف أبو علي ُب نقل كبلـ شيخو ٚتيعا ك 
ُب ىذا ا١توضع مع ما أضيفت إليو معرفة، كىذا شيء فيو نظر كلبس. فليفهم  چڦ  چ عندم أفَّ 

لو، إىل قولو: "كمن جعل غَت بدال فقد استغٌت عن ىذا  بلن عٍت ما أقوؿ: ..." فساؽ كبلما مفصَّ 
 .2كاية عن أيب بكر"النكرة قد تبدؿ من ا١تعرفة. انتهت اٟت االحتجاج؛ ألفَّ 

 ثالثا: التماسو ودفاعو عنو

بس عن قوؿ أيب ا١تشيخة أف يرفع اللَّ  ٯتتاز أبو علي رٛتو اهلل ْتسن العرض كالتأكيل، كيدفعو حقُّ 
 جبكر السرم ك٬تلي اٟتقيقة؛ إذ ٧تده ُب أكثر من موضع يفعل ىذا. فحينما تعرض لبلحتجا 

ُب –، قاؿ: "قاؿ أبو بكر [ِالبقرة: ] چٹ   ٹ  پپچ لقراءة أيب عمرك بن العبلء لقولو تعاىل: 
: ىذا ٤تاؿ، ال ٯتكن اإلدغاـ مع شيء -ركاية من ركل عن أيب عمرك كغَته أنو كاف يشم كيدغم

من ىذا، كذلك أنو ال فصل بُت اٟترفُت إذا أدغما ْتاؿ من األحواؿ، ال بقطع كال حركة كال 
الواحد للزـك اللساف ١توضع كاحد... انتهت اٟتكاية ضرب من الضركب، كإ٪تا يصَتاف كاٟترؼ 

مرَّة  ات كاملة من العرض كا١تناقشة يعود أبو علي إىل شيخوح. كبعد عشر صف3عن أيب بكر"
 لو:  ران لقولو كمربّْ  ملتمسان  أخرل

ت "كلعلَّ أبا بكر ظن أف القراء ليس يعنوف باإلمشاـ ما يىعٍت بو النحويوف ُب أنو هتيئة العضو للصو 
كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللفظ. كالذم أحسب أنو من أجلو ظنَّ ذلك حكايتو عن أيب حاًب أنو 

                                                 
 [.02]البقرة:  ْذٖ نهًزقٍٛكىي قولو تعاىل:  1
 .107 -106/ 1اٟتجة،  2
 .127 -126/ 1ا١تصدر نفسو،  3
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أراد أبو عمرك كنافع اإلخفاء، فلذلك أمشا الضم كالكسر، كاإلمشاـ يكوف عند النحويُت ُب 
 .1الضم، فأما الكسر فبل إمشاـ فيو..."

 رابعا: مخالفتو وانتقاده

كالدفاع عن مذىب شيخو الرُّكوفى لكلّْ ما يقولو، ك٣تاراتو فيما ٮتتار،  أيب علي ال يعٍت التماسي 
كذكباف شخصيتو ككقوعو رىينةى من ينقل عنهم، بل على العكس فإف أبا علي يتسم بشخصية 
علمية قوية، كىو أربأي بنفسو أف يفعل ذلك أك أف يهتك سًت األمانة العلمية؛ لذلك ٧تده ُب 

قاؿ: "قاؿ أبو بكر ٤تمد بن  [،ْ]الفاٖتة:  چڤ  ڤ    ڤ  چ  ىل:معرض اٟتديث عن قولو تعا
هِِك ٕٚو انذٍٚچ السرم: االختيار عندم:  ٍلك ٬تمعهما معٌت چ ي 

ي
، كاٟتجة ُب ذلك: أف ا١تًٍلك كا١ت

كاحد، كيرجعاف إىل أصل؛ كىو الربط كالشدُّ..."، كبعد ثبلث صفحات من الدراسة كاالستشهاد 
حكاه أبو بكر عن بعض من اختار القراءة ٔتىًلك، من أف اهلل سبحانو قد قٌرر أبو علي أف "ما 

فبل فائدة ُب تكرير ذكر ما قد مضى؛  چة انؼبنًٍٛرچ :كصف نفسو بأنو مالك كل شيء بقولو
 .2اء على ىذه الصورة..."ي؛ ألف ُب التنزيل أش  چڤچعلى  چ يهِكچفإنو ال يرجَّح قراءة 

 الفرَّاء الفرع الثالث: تأثره باإلماـ
اللغة كاألدب كأبرعهم فيهما، كما ٯتثل مدرسة الكوفة ُب  أحد أئمة 3يعدُّ أبو زكريا الفرَّاء

من أىم الشخصيات اليت أفاد منها أبو علي الفارسي على غرار إفادتو من ا٠تليل بن أٛتد  كاحدان 
دىم كنافح على ، ككل ىؤالء كثر ذكرىم ُب "اٟتجة" كاستدؿ بأقوا٢تم كبشواى5كثعلب 4كسيبويو

آرائهم كمذاىبهم. غَت أف األمر ا١تلفت لبلنتباه موقف أيب علي مع الفراء ُب "اٟتجة" ككيفية تعاطي 
 أقوالو كتعاملو معها. كال أىدؿَّ على كلّْ ذلك من اآلٌب:

 أوال: العناية بإيراد أقوالو

يظفر منو ْتظ الصحبة  معلـو أف أبا علي رٛتو اهلل مل يلتق أبا زكريا الفراء رٛتو اهلل؛ فلم
كالركاية، كلكن ىذا مل ٯتنعو من االطبلع على تراثو كاإلفادة منو؛ فقد ركل عنو كتاب "معاٍل القرآف" 

                                                 
 .146/ 1ا١تصدر نفسو،  1
 .37/ 1اٟتجة،  2
 .11سبقت ترٚتتو، ص 3
 .11تقدمت ترٚتتو، ص 4
 .26سبقت ترٚتتو، ص 5
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 ، كمن أمثلة ذلك:1عن طريق أيب بكر بن ٣تاىد
الياء - [ِِإبراىيم: ] چٓ  ے  ےۓ  چ   قوؿ أيب علي ُب معرض االحتجاج لقولو تعاىل:

، ك٭تِت 2ُب كتابو التصريف: ىو قراءة األعمش الفراء: "قاؿ أبو علي: قاؿ -الثانية ٤تركة إىل الكسر
 . 3بن كثاب

أنو لغة ُب بٍت  5أنو صواب، قاؿ: ككاف ثقة بصَتان، كزعم قيطرب 4قاؿ: كزعم القاسم بن معن
 بٍت يربوع، يزيدكف على ياء اإلضافة ياء، كأنشد:

 ١تًضيّْ ماض إذا ما ىمَّ با
 قاؿ ٢تا ىل لًك يا تاُبّْ 

 .6ذلك أيضان" الفراءكقد أنشد 
؛ ٦تا يدؿ على 7فالشاىد ىنا أنو استدؿَّ بقولو، بل زاد على ذلك أنو ذكر كتابو التصريف

                                                 
 .36مقدمة ٖتقيق احملتسب البن جٍت، علي النجدم ناصف كغَته، ص  1
رأل أنسا رضي  ، سليماف بن مهراف األعمش اإلماـ العلم أبو ٤تمد األسدم الكاىلي موالىم الكوُب أصلو من أعماؿ الرمىو:  2

قرأ القرآف  .جبَت كخلق=كسعيد بن   ،كإبراىيم النخعي ،كزيد بن كىب ،كأيب كائل ،بن أيب أكَب اهلل اهلل عنو يصلي كركل عن عبد
قرأ عليو ٛتزة الزيات كغَته ككاف  .كعرض القرآف على أيب العالية الرياحي ك٣تاىد كعاصم بن ّٔدلةكغَته،  على ٭تِت  بن كثاب

ىػ. 148. توُب سنة كأحفظهم للحديث كأعلمهم بالفرائض ،كاف األعمش أقرأىم لكتاب اهلل  :قاؿ ابن عيينة  ىػ.61ة مولده سن
 .94/ 1كمعرفة القراء الكبار،  1/286غاية النهاية، 

لو خرب =قراء. ىو: ٭تِت بن كثاب األسدم بالوالء الكوُب، إماـ أىل الكوفة ُب القرآف، تابعي ثقة، قليل اٟتديث، من أكابر ال 3
طريف من اٟتجاج: كاف ٭تِت يـؤ قومو ُب الصبلة، كأمر اٟتجاج أف ال يـؤ بالكوفة إال عريب. فقيل لو: اعتزؿ، فبلغ اٟتجاج، فقاؿ: 

ليس عن مثل ىذا هنيت، فصلى ّٔم يوما، ٍب قالوا: اطلبوا إماما غَتم إٍل أردت أف ال تستذلوٍل فإذا صار األمر إيل فبل أؤمكم. 
 .1/252كالنجـو الزاىرة،  331/ 2ىػ. غاية النهاية، 103: سنةمات 

بالعربية  عاملىو: القاسم بن معن بن عبد الرٛتن ا١تسعودم ا٢تذيل الكوُب، أبو عبد اهلل، قاضي الكوفة، من حفاظ اٟتديث.  4
كاألخبار كاألنساب كاألدب، كمن أركل الناس للحديث كالشعر، يقاؿ لو: شعيب زمانو، ككاف سخيا، كىو من أحفاد الصحايب عبد 

 -3/30ىػ. إنباه الركاة، 175. توُب سنة: لغة"، ك "غريب ا١تصنف" كغَت٫تااهلل بن مسعود كإليو نسبتو. لو كتاب "النوادر ُب ال
اٞتواىر ا١تضيئة ُب طبقات اٟتنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء ٤تمد بن أيب الوفاء القرشي، مَت ٤تمد   ك 381ص ، بغية الوعاة،31

 .412/ 1كراتشي، د.ط، د.ت، –كتب خانو 
 .73، صتقدمت ترٚتتو 5
 .16/ 3اٟتجة،  6
الفراء، كىذا يدؿ على أحد أمرين: على عنواف ىذا الكتاب كنسبتو أليب زكريا  -ُب حدكد اطبلعي ُب كتب الًتاجم–مل أقف  7

أك٢تما أف كتب الًتاجم مل تذكر ىذا الكتاب، كمعلـو أهنا مل ٖتصر ٚتيع ا١تصنفات كعزكىا إىل أصحأّا، كما رأينا مع مصنفات  
يف ىذا  كثَتة أليب علي مل تذكرىا كتب الًتاجم، كلعل كتاب التصريف للفراء كاحد من تلك. كإما أف أبا علي يعٍت بكتاب التصر 

 .99/ 1كتاب اٞتمع كالتثنية، أك كتاب ا١تذكر كا١تؤنث أك كليهما معا؛ كقد ذكر٫تا للفراء صاحبي الفهرست كغَتيه. الفهرست: 
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 اطبلع أيب علي عليو كنقلو عنو.
 ثانيا: مخالفة مذىبو ومناقشتو

 -كلّْ موضع يوردىا فيو-ككاف أشدَّ عناية ُب عيٍت أبو علي بإيراد أقواؿ أيب زكريا الفراء كآرائو، 
دـ االستقامة، حىت لكأنو ييظىنُّ أنو إ٪تا يأٌب بقولو كصفها بعٔتناقشتها كالرَّدّْ عليها، بل كبإبطا٢تا ك 

 .1ليخالفو فيو
يذكر فيها مذىبو فيعمىد إىل  -عدا ا١توضع اآلنف ذكره– 2كلقد الحظنا ذلك ُب ٜتسة مواضع

 كتفي بسٍوؽ ٪توذج كاحد يثبت ذلك، كىو:نقضو ك٥تالفتو، أ
 چ     ى  ى  ى  ىچ  قوؿ أيب علي: "كأما ما حكاه أٛتد بن ٭تِت عن الفرَّاء ُب أف قولو:

إ٪تا حرٌكها باٟتركة اليت كانت ٕتب لبلـ الفعل من الضمة، فإنو ذىب ُب ذلك إىل أف  [ُٔالبقرة: ]
كأصحابو. كىذا الذم ذىب إليو  3اٟتركة فيها ليست اللتقاء الساكنُت، كما يذىب إليو سيبويو

الفرَّاء ال يستقيم من غَت جهة: منها أف اشًتل كاصطفى كما أشبو ذلك إ٪تا انقلبت البلـ فيو ألفا 
، كراح يعٌدد أكجو فساد 4لتقدير اٟتركة فيها... كٯتتنع ذلك من كجو آخر... ككجو آخر... "

مذىبو إىل أف قاؿ: "فإذا كاف األمر ُب ذلك على ما كصفنا كمل ٧تد ُب ىذه األصوؿ شيئا على 
 .5ما ادَّعاه ثبت فساد ما ذىب إليو؛ لدفع األصوؿ لو كتعرّْيو من داللة تدؿُّ عليو"

 
 
 
 
 

                                                 
إالَّ أنَّو ال =كيبدك أفَّ سبب ذلك عائد إىل اختبلفهما ا١تذىيب؛ فالفراء من أعبلـ الكوفة كأبو علي بالرغم من انفراداتو كاجتهاداتو   1

 ُب العمـو عن طوؽ مذىب أىل البصرة. ٮترج
 445، 364 -363، 1/232نظر اٟتجة: اذكر أبو علي أبا زكريا الفراء ُب ستة مواضع من كتابو؛ كلها ينقده فيها كٮتالفو،  2

  .16/ 3. عدا موضع كاحد فقط، فإنو أشار فيو إىل قوؿ لو من كتابو التصريف: 65/ 2كى 
رؾ فيو اٟترؼ الذم يليو احملذكؼ ألنو ال يلتقي ساكناف، ، ىذا باب كتاب سيبويونظر:  ا 3  .263/ 2٭تي
 .232/ 1اٟتجة، 4
 .233/ 1ا١تصدر نفسو،  5
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 المطلب األول: مظاىر تأثير الفـارسي في ابن جني
صر، فكم أخذ  إف أثر أيب علي رٛتو اهلل فيمن بعده ال يينكر كإفادات غَته منو ال تكاد ٖتي
اآلخر عن األكؿ. أٌما ٓتصوص كتابو "اٟتجة"؛ فإف أثره يبدك جلٌيان ُب ٪تاذج كثَتة ك٥تتلفة أيضا، 

الذم كاف من ٚتلة من تأثركا باإلماـ أيب علي كأفادكا منو كثَتا كمن  ىػ(392)منهم اإلماـ ابن جٍت 
 كتبو خصوصا كتابو "اٟتجة"، كيظهر ذلك فيما يأٌب:

 الفرع األوؿ: اإلفادة منو
 كمن مظاىر ىذه اإلفادة ما يأٌب:

 أوال: حسن الصحبة والرواية
شٌكلت الركاية أحد أىٌم ركافد كإفادات اإلماـ ابن جٌٍت عن شيخو أيب علي؛ ذلك أف جذكر 

لة صرفية أعبلقة علمية، سببها مس -كما ذكر أبو الربكات األنبارم–العبلقة بُت الشيخ كالتلميذ 
(؛ فقد: "أخذ عن أيب علي الفارسي، كصحبو أربعُت سنة. ككاف سبب صحبتو ىي )قلب الواك ألفان 



383 

 

إياه، أف أبا علي الفارسي كاف قد سافر إىل ا١توصل، فدخل إىل اٞتامع فوجد أبا الفتح عثماف بن 
مو ُب قلب الواك ألفا، قاـ كقاؿ، جٍت ييقرئ النحو كىو شاب، ككاف بُت يديو متعلّْم كىو يكلّْ 

"، ٍب  قاـ أبو علي كمل فاعًتض عليو أبو علي فوجده مقصّْران، فقاؿ لو أبو علي: "زبَّبت قبل أف ٖتصـر
يعرفو ابن جٍت، كسأؿ عنو فقيل لو: ىو أبو علي الفارسي النحوم، فأخذ ُب طلبو، فوجده ينزؿ إىل 

يقصد بغداد، فنزؿ معو ُب اٟتاؿ، كلزمو كصاحبو من حينئذ إىل أف مات أبو علي كخلفو  1السمَتية
لتصريف؛ ألف السبب ُب ابن جٍت، كدرس النحو ببغداد كأخذ عنو، ككاف تبحر ابن جٍت ُب علم ا

ر كالتدقيق بو عن كطنو، كمفارقة أىلو مسألة تصريفية، فحملو ذلك على التبحُّ صحبتو أبو علي، كتغرُّ 
 .2فيو"

كاضح ٦تا سبق أف سبب نبوغ ابن جٍت ك٘تهُّره كبلوغو من أمره ما بلغ إ٪تا كاف بسبب شيخو 
ُب عنايتو ّٔا كإكثاره من  ألفا كاف سببان خطأه أماـ أستاذه ُب مسألة قلب الواك  ككأفَّ  ،أيب علي

 .القوؿ فيها
ُب  3ُب ببلط سيف الدكلة اٟتمداٍل ة سنُت، فأقاما معان كلقد طالت العبلقة بُت اإلمامُت عدَّ 

ُب شَتاز زمنا آخر ، كىذه الصحبة الطويلة تدؿ على  4، كُب ببلط عضد الدكلة البويهيحلب زمنان 
ؤكنو العلمية فضبل عن الشؤكف األخرل، حىت قيل: "إف ابن جٍت  أف كبل منهما ٤تتاج لآلخر ُب ش

كاف ُب حاجة إىل العيش اللُت الذم كاف أبو علي يتمتع بو ُب رحاب ا١تلوؾ كاألمراء، كُب حاجة 
إىل علم شيخو الغزير كعلوّْ قدره، كأبو علي ُب حاجة إىل خدمة تلميذه لتذليل متاعب اٟتياة كتوفَت 

رس كالبحث، كإىل االستئناس برأم ابن جٍت فيما يعرض لو من عويص ا١تسائل؛ كقتو الثمُت ُب الد
 .5فقد كاف ابن جٍت عنده كمخبار ٯتتحن بو ٕتاربو"
ُب آخر النهار، "فحُت رآٍل  ان لياعلى أيب علي خ من ذلك ما ذكره ابن جٍت أنو دخل يومان 

قاؿ يل: أين أنت؟ أنا أطلبك. قلت: كما ذاؾ؟ قاؿ: ما تقوؿ فيما جاء عنهم من حىٍوريت؟ فخضنا 

                                                 
 .228/ 7: تاريخ بغداد، انظرموضع بأرض ببغداد.  1
 .288نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، ص 2
 .09سبقت ترٚتتو، ص 3
 .06سبقت ترٚتتو، ص 4
اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: مصطفى السقا، إبراىيم مصطفى كغَت٫تا، مطبعة البايب ٤تققي سر صناعة مقدمة  5

 .33/ 1ـ، 1954 -ىػ1374، 1اٟتليب مصر، ط
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، فبل ينكر أف ٬تيء 1بٍت نزارامعان فيو، فلم ٨تل بطائل منو، فقاؿ: ىو من لغة اليمن ك٥تالف للغة 
 .٥2تالفا ألمثلتهم"

عكر صفاء بينهما طيلة ىذه السنوات، كاعتزاز كل منهما ل سوء تفاىم أك على أنو مل يسجَّ 
باآلخر كإجبلؿ بعضهما حفلت بو الكتب؛ فقد كانا متحابُت كما يظهر جليا ُب كتب ابن جٍت 
نفسو، الذم كاف يثٍت على شيخو ُب موضوعات كثَتة من كتبو، فنراه يصفو بالعلم كالنباىة عند 

ية، بقولو: "ألف أبا علي مع جبللة قدره ُب العلم، كنباىة ٤تلو، ارتضائو قصيدة أيب الطيب ا١تتنيب ا١تيم
 .3كاقتدائو بسنة أىل الفضل مل يكن ليطلق ىذا القوؿ عليو إال كىو مستحق لو عنده"

قراءة على أيب علي، جاء ُب ا١تنصف: "قاؿ أبو  4ىذا، كلقد أخذ أبو الفتح تصريف ا١تازٍل
علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار الفارسي النحوم قراءة  الفتح عثماف بن جٍت: أخربٍل الشيخ أبو

مٍت عليو ْتلب، عن أيب بكر بن ٤تمد بن السرٌم السرٌاج، عن أيب العباس ٤تمد بن يزيد ا١تربَّد، عن 
 .5أيب عثماف بكر بن ٤تمد بن بقيَّة ا١تازٌٍل، رٛتهم اهلل أٚتعُت"

، 7أليب زيد 6اب ا٢تمز ككتاب النوادر كبل٫تاكما قرأ عليو كتبا كثَتة، ٨تو: كتاب سيبويو، ككت
 .8، كالقلب كاإلبداؿ ليعقوب ككتاب التصريف لؤلخفش7زيد

                                                 
 عمود على منهم أربعة الولد من لو كاف عدناف، بن معد بن نزار بنو كىم عدناف، من بطن :نزار بنوالصحيح )لغة بٍت( ك  1

كٌتَّ ٢تم بقسمة كل كاحد منهم، كأحا٢تم على  الوفاة نزار حضرت ك١تا ٪تار،أك  كربيعة أياد النسب :عمود عن كخارج ،مضر :النسب
 .139/ 1العرب، القلقشندم،  أنساب معرفة ُب األرب هنايةانظر: . ملك ٧تراف األفعى اٞتر٫تي ليخربىم بوصية أبيهم عنده

 .207/ 3، 387/ 1ا٠تصائص،  2
بغداد، –الفسر، أك شرح ابن جٍت لديواف ا١تتنيب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: صفاء خلوصي، طبع دار الشؤكف الثقافية العامة  3
 .26/ 1ـ،  1988، 1ط
 .78تقدمت ترٚتتو، ص 4
ا١تنصف شرح اإلماـ أيب الفتح عثماف ابن جٍت لكتاب التصريف لئلماـ أيب عثماف ا١تازٍل النحوم، ت: إبراىيم مصطفى كعبد  5

 .6/ 1ـ، 1954 -ىػ1373، 1مصر، ط–اهلل أمُت، مطبعة اٟتليب 
 .57/ 3، ا١تصدر نفسو 6
 ،٠تزرج األنصارمابن ثعلبة بن كعب بن  مالك بن زيد بن النعماف بن بن ثابت بن زيد بن قيس بو زيد سعيد بن أكسىو: أ 7

 ،كتاب القوس  :منها ،كغلب عليو اللغات كالنوادر كالغريب. لو ُب اآلداب مصنفات مفيدة ،كاف من أئمة األدب  .اللغوم البصرم
 ،ب اٞتمع كالتثنيةككتا ،ككتاب النوادر ،ككتاب اللغات ،ككتاب ا١تياه ،ككتاب ا١تطر ،ككتاب خلق اإلنساف ،ككتاب اإلبل ،كالًتس

 -378/ 2، كفيات األعياف، 81/ 1، الفهرست، 7/27ىػ. الطبقات الكربل، 216كقيل: ، 215. توُب سنة كغَت ذلك
380. 

أرجوزة أيب نواس ُب تقريظ الفضل بن الربيع، أبو الفتح عثماف بن جٍت،  ، تفسَت546/ 2، 72/ 1ظر: سر صناعة اإلعراب، ان 8
 .80ـ، ص1966 -ىػ1386دمشق، د.ط، –جٍت، ت: ٤تمد ّٔجة األثرم، ا١تطبعة ا٢تامشية 
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عن طريق  -كىي أكثر ركايتو ُب كتبو منها–أما ركايتو ٢تذه الكتب فكانت ركاية النوادر 
عن أيب العباس عن أيب الفضل  2؛ إذ يقوؿ: "كقرأت عليو عن أيب اٟتسن علي بن سليماف1الرياشي

 .3لرياشي ُب نوادر أيب زيد"ا
عن الرياشي "أخربٍل أبو علي عن أيب بكر عن أيب سعيد السكرم  4كعن أيب سعيد السكرم

السكرم عن أيب الفضل الرياشي قاؿ: أنشد أبو زيد"، كعن طريق أيب عثماف ا١تازٍل "أخربنا أبو علي 
كرم عن أيب زيد: كعن أيب سعيد الس 5عن أيب بكر عن أيب العباس عن أيب عثماف عن أيب زيد"

 .6"أخربٍل أبو علي عن أيب بكر عن أيب سعيد عن أيب زيد ُب كتاب النوادر"
أما كتاب ا٢تمز أليب زيد فقد ركاه عن طريق أيب العباس قراءة على أيب علي عن أيب اٟتسن 

 .7علي بن سليماف عن أيب العباس عن أيب زيد ُب كتاب ا٢تمز"
فقد قرأه أيضا على أيب علي بقولو: "ككذلك قرأت ىذه أما كتاب القلب كاإلبداؿ ليعقوب 

 .8اللفظة على أيب علي ُب كتاب القلب كاإلبداؿ عن يعقوب"
كأخَتا كتاب التصريف لؤلخفش فكانت قراءتو على أيب علي بقولو: "ىذا الذم حكيتو لك 

أيضا ُب عن أيب اٟتسن موجود ُب نسخ كتابو ُب التصريف، كىكذا قرأتو على أيب علي ككجدتو 
 .9نسخة أخرل مقركءة عليو كُب نسخة أخرل كاف يستجيدىا كيصف صحتها"

                                                 
كثَت االطبلع ركل عن   ،كاف عا١تا راكية ثقة عارفا بأياـ العرب  ،أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي النحوم اللغوم البصرم 1

 قتل بالبصرة أياـ العلوم البصرم  .كابن أيب الدنيا كغَت٫تا ،كركل عنو إبراىيم اٟتريب ،ا١تثٌت كغَت٫تا كأيب عبيدة معمر بن ،صمعياأل
 .28 -27/ 3، ككفيات األعياف، 373 -372/ 12، سَت أعبلـ النببلء، 138/ 12: تاريخ بغداد، انظرىػ. 257سنة 

 .13، صىو: األخفش الصغَت، تقدمت ترٚتتو 2
 .17/ 3ا١تنصف،  3
شيخ األدب أبو سعيد اٟتسن بن اٟتسُت بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن العبلء بن أيب صفرة بن األمَت ا١تهلب األزدم ىو:  4

كالرياشي  ،السجستاٍل=كأخذ العربية عن أيب حاًب  ،ٝتع من ٭تِت بن معُت ٚتاعة .صاحب التصانيف ،ا١تهليب السكرم النحوم
لو كتاب  ؛صنف التصانيف .سهل بن زياد ك٤تمد بن عبد ا١تلك التارٮتي كأبو ،ركل عنو ٤تمد بن أٛتد اٟتكيمي، ةيبكعمر بن  ش

، 127 -126/ 13ىػ. سَت أعبلـ النببلء، 275. توُب سنة: النبات ككاف عجبا ُب معرفة أشعار العرب ككتاب ،الوحوش
 .187ص ، نزىة األلباء،117/ 1الفهرست، 

 .14/ 2ا٠تصائص،  5
 .63/ 1، كاحملتسب، 10/ 3ا١تنصف،  6
 .11/ 3ا١تنصف،  7
 .239/ 1سر صناعة اإلعراب،  8
 .752 -751/ 2ا١تصدر نفسو،  9
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ىذا، كمل يدخر أبو الفتح كسعا ُب توثيق أستاذه؛ فوصفو باألمانة ُب ركايتو "دائم االستظهار 
 .2، كذكر "نػيٍبل قدره كنباكة ٤تلّْو"1إليراد ما يركيو"

 ثانيا: نقل علمو واإلفادة من أصولو
ة إىل أف ابن جٍت من التبلمذة األكفياء أليب علي؛ إذ عيٍت بعلمو أٯتا عناية، سبقت اإلشار 

فهو ال يفتأ ينقل أقوالو كآراءه ُب ا١تسائل ا١تختلفة، كيثبتها ُب كتبو كينتصر ٢تا، كما حرص على 
كغَتىا، كقد رأينا أف سبب تأليفو لكتاب احملتسب ىو اىتماـ شيخو  3تلخيص بعض كتبو كالتذكرة

أليف ُب القراءات الشواذ؛ فقد حدَّث نفسو بوضع كتاب فيها على شاكلة اٟتجة، لوال صركؼ بالت
 الدىر اليت حالت دكف ذلك.

كمن ٙتة أصبح ابن جٍت مستودع علم شيخو كموطن ثقتو؛ إذ توثقت الصلة بينهما بأكثق 
و كيرجع فضل ذلك كينتفع بو كيطرم على عمل 4األسباب كأمنت العرل، فالتلميذ يتقبَّل رأم الشيخ

إىل شيخو كيفتخر باالنتساب إليو ُب أسباب علمو، كيوثق آراءه ُب كتبو منسوبة إىل أستاذه حصيلة 
مبلزمة طويلة، بل "مل ٬تد خَتا من مبلزمة ىذا اإلماـ الفذ متنقبل معو ُب رحبلتو، شغوفا بآرائو، 

طبوعة كالسيما ا٠تصائص ٭تس أف مادة مبهورا بفطنتو كدقة أقيستو كتعليبلتو، كمن يقرأه ُب كتبو ا١ت
علمو مستمدة من أستاذه، ككأنو كاف قلما ُب يده يسجل كل خواطره كلفتاتو النحوية كالصرفية، 
كىي لفتات كخواطر اندفع ينميها كيضيف إليها من عقلو ا٠تصب النادر ما جعلو يتقن ظواىر 

 .5علو يرث إمامة أستاذه"التصريف كالنحو علمان كفقهان كتأكيبلن كٖتليبلن، بل ما ج
كنقلو مل ٮتتص ٔتكاف معُت، بل ُب عدة أماكن ُب الشاـ،  أيب عليكعناية أيب الفتح بعٍلم 

)ْتلب( سنة ست  -رٛتو اهلل–كحلب، كبغداد كا١توصل، جاء ُب ا٠تصائص: "قاؿ يل أبو علي 
. 1..."8ن ُب دار ا١تلكك٨ت -رٛتو اهلل–، " كأنشدنيو 7، "كقاؿ يل أبو علي بالشاـ..."6كأربعُت..."

 . كغَت ىذا التقييد كثَت مبثوث ُب كتب أيب الفتح.1..."8ا١تلك
                                                 

 .313/ 3ا١تصدر نفسو،  1
 .208/ 1ا١تصدر نفسو،  2
 .308/ 1: إنباه الركاة، انظرعثماف بن جٍت ٠تص كتابو التذكرة أليب علي الفارسي.  3
إال ُب القليل  -خاصة ا٠تصائص–يوافق ابن جٍت رأم أستاذه ُب أكثر األحياف كينتصر ١تذىبو كيدعمو، كمل أره ٮتالفو ُب كتبو  4

 كغَتىا. 95، 80، 76، 1/73احملتسب،كغَتىا ك  40، 31/ 2مثبل: ا٠تصائص،  انظرالنادر. 
 .33/ 1مقدمة ٤تققي سر صناعة اإلعراب،  5
 .113، 83/ 1ُب احملتسب، ت: ىنداكم، . ك 88/ 2ا٠تصائص،  6
 .121/ 1ا١تصدر نفسو،  7
 يعٍت: دار السلطاف عضد الدكلة فناخسرك ببغداد أك شَتاز. 8
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 كما ال ٮتفى أف أغلب كتب ابن جٍت من إمبلء أيب علي؛ إذ أف التلميذ يسأؿ كاألستاذ
، أك من ا١تسائل، أك يذكر لو تعليبلن  فكاف أبو علي يعرض عليو قسمان يوجّْو كرٔتا يصحح لو التلميذ، 

يسأؿ عن تعليل ككاف يطلبو إذا غاب، كابن جٍت يوافقو كيدعم رأيو بربىاف أك ٮتالفو كيرل رأيان آخر، 
 رأيو أحيانان. علىكمل يكن أبو علي يضيق ّٔذه ا١تخالفة بل كاف ينزؿ 

بل ٧تده أحيانان يفيد بعض مسائل كمباحث اللغة من ُب أستاذه دكف غَته، فيقوؿ ُب باب 
، كىو ُب ذلك اشٌد 2"ىذا موضع مل أٝتع فيو ألحد شيئا إال أليب علٌي رٛتو اهلل" تبلقي اللغة:

عن رٌد سيبويو كثَتا من أحكاـ التحقَت إىل  -رٛتو اهلل–إعجابان بو؛ يقوؿ: "كسألت مرة أبا علٌي 
أحكاـ التكسَت كٛتلو إياىا عليها..."، فأجاب الشيخ كدٌلل، يضيف ابن جٍت معلقا: "... ىذا 

 . 3دي معناه، كما أحسنو كما أعبله!"معقً 
كبلغ تأثَت أيب علي ُب شخصية تلميذه العلمية مبلغا كبَتان ٛتلو على أف يعتمد أصوؿ إمامو؛ 
يقوؿ شوقي ضيف: "كلعلنا ال نغلو إذا قلنا إف أكثر األصوؿ اليت اعتمدىا ابن جٍت ُب كتابو 

. كما ٛتلو على أف يتمذىب 4حظاتو"ا٠تصائص إ٪تا استمدىا من إمبلءات أيب علي أستاذه كمبل
ٔتذىب أىل البصرة مذىًب إمامو، ككاف "يعرض ما يكتبو على أستاذه أيب علي فيقرُّه عليو، كيزداد 
إعجابو بو، كيشجعو على ا١تضي ُب ٘تهيد ىذه الطريق الوعرة اليت ٖتاماىا كثَت من الدارسُت على ما 

 .5وم كالنحوم"٢تم من بعد ا٢تمة كطوؿ الباع ُب الدرس اللغ
 الفرع الثاني: ثناؤه عليو وتوثيقو

 أوال: ثناؤه عليو 
إف عبارات الثناء كاإلطراء اليت يلوكها أبو الفتح كلما ذكر شيخو أبا علي، كترٛتُّىو عليو ليدؿ 
على رفعة مقاـ اإلماـ، كىيبتو كعلو شأنو ُب نفس تلميذه؛ فنجده يًسمو بالشيخ الفاضل كاألستاذ 

بقولو: "فهذه أحكاـ تصريف ىذه اللفظة، كلست أعرؼ أحدا من أصحابنا خاض فيها إىل ا١تبجَّل 

                                                                                                                                               
 .270/ 3ا١تصدر نفسو،  1
 .321/ 1ا٠تصائص،  2
 .354/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 .259ا١تدارس النحوية، ص 4
بغداد، –(، منشورات دار اٞتاحظ كدار اٟترية للطباعة 60أعبلـ ُب النحو العريب، مهدم ا١تخزكمي،  ا١توسوعة الصغَتة ) 5

 .98ـ، ص1980
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فيها شيئا من القوؿ يسَتان مل  1ىهنا، كال قارب ىذا ا١توضع أيضان، بل رأيت أبا علي كقد نشَّم
يستوًؼ اٟتاؿ فيو، كال طار ّٔذه اٞتهة، كإف كاف ْتمد اهلل كاالعًتاؼ لو الشيخ الفاضل كاألستاذ 

ْتمد –ل، كلو مل يتضمن ىذا الكتاب من الكبلـ على الدقيق أكثر من ىذه ا١تسألة لكانت ا١تبجَّ 
 .2ٚتاالن لو ك٤تسنةن حالو" -اهلل

كمن كلمات الًتضي كالًتحُّم اليت كاف أبو الفتح يسكبها على ركح أستاذه، قولو: "سألت 
يذىب إىل استحساف  -رٛتو اهلل-"رأيت أبا علي ، ك3عن ذلك" -رضي اهلل عنو–غَت مرة أبا علي 
رٛتو –، ك"كقلت مرة أليب علي 5عن ألف )يا(" -رٛتو اهلل–"سألٍت أبو علي ، ك4مذىب الكسائي"

كتب إيٌل من حلب كأنا   -رٛتو اهلل–، ك"كقد كاف أبو علي 6قد حضرٍل شيء" -رٛتو اهلل
–، ك"كافقنا أبو علي 8"-رٛتو اهلل–، كأحيانا يستخدـ اٞتمع، فيقوؿ: "كنبهنا أبو علي 7با١توصل"

 كغَت ما ذكر كثَت. 9على ىذا ا١توضع" -رٛتو اهلل–
كاد يكوف فريد دىره   كما يشيد ابن جٍت بعلم شيخو الذم أخذ ّتوانبو، كتوصل إليو توصبلن 

و خلق ٢تذا العلم؛ فيقوؿ: "كهلل ىو كعليو رٛتتو، فما كاف أقول قياسو، كأشدُّ ّٔذا العلم حىت لكأنَّ 
لطريقة الو، ككيف ال يكوف كذلك، كقد أقاـ على ىذه  أنسو. فكأنو إ٪تا كاف ٥تلوقان  اللطيف الشريف

مع ًجلَّة أصحأّا، كأعياف شيوخها سبعُت سنة، زائحة علليو، ساقطة عنو كيلىفيو، كجعلو ٫تَّو 
إال  ، كال ٮتدـ بو رئيسان ، كال يعارضو فيو متجر، كال يسـو بو مطلبان 11، ال يعتاقو عنو كلد10كسدىمىو

                                                 
كمل يوغل فيو، كمنو قو٢تم: نشَّم الناس ُب عثمافى؛ أم نالوا منو إذا ابتدأ فيو  ؛م فيوُب األمر كنشَّ  نشبنشَّم من النَّشىم. يقاؿ:  1

للشجر الذم يتخذ منو القسي  ألنو من آالت النشوب ُب  :النشم كالنشب  :كمنو قالوا ،ا١تيم الباءىهنا عاقبت  كقد عليو.كطعنوا 
 .576 -12/574. لساف العرب، 430/ 3الفائق، : انظر. ذىب ُب التصرؼأألنو كالباء األصل فيو؛  ء؛الشي

 .664 -663/ 2سر صناعة اإلعراب، ت: حسن ىنداكم،  2
 .243/ 1ا٠تصائص،  3
 .52/ 1احملتسب،  4
 .276/ 1ا١تصدر السابق،  5
 .365/ 1ا١تصدر نفسو،  6
 .38/ 3ا١تصدر نفسو،  7
 .168/ 2ا١تصدر نفسو،  8
 .266/ 2ا١تصدر نفسو،  9

 .12/283. لساف العرب، مادة )س د ـ(، فهو سىدماف؛ ٔتعٌت ا٢تٌم، كاٟتزف، كالغيظ كالندـ -بالكسر–السدـ: من سًدـ  10
 أم: ال يشغلو عن علمو أىل كال كلد؛ فيتحرر كيتفرغ إليهم، كقد تقدمت اإلشارة إىل تفرغ أيب علي كعدـ ارتباطو بأىل. 11
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، كيقر باغًتافو من علمو كفيضو عليو كيعًتؼ 2كقد حطَّ من أثقالو كألقى عصا تىرحالو" 1بأىخىرىةو 
، كيقوؿ ُب موضع 3كعنو أخذتو لفظان كمراجعة كْتثان" -رٛتو اهلل–: "كىو رأم أيب علي بفضلو، قائبلن 

....، كىو كما  من أجرل غَت البلـز ٣ترل البلـز فقاؿ: -رٛتو اهلل–موضع آخر: "كسألت أبا علي 
 .4ذكر"

كقد عقل اإلماـ مكانتىو ُب نفس تلميذه، فبادلو ىو اآلخر باٟتب كاالعتزاز؛ كيتجلى ىذا 
ها، كمن حرصو على مصاحبتو لو ُب قصور ا١تلوؾ كاألمراء ُب اٟتل كاضحان من "استجادتو كتبو كلّْ 

 .5كالًتحاؿ ٨تو أربعُت سنة، كمل يفًتقا بعدىا إال با١توت"
–ف بعضها كيعتزُّ ّٔا، قاؿ ابن جٍت: "كقلت مرة أليب علي نراه ٭تًـت رأم تلميذه كيدكّْ كما 

: قد حضرٍل شيء ُب علَّة اإلٍتباع ُب )نًقيًذ(  كإف عرل أف تكوف عينو حلقية، كىو قرب -رٛتو اهلل
أف  القاؼ من ا٠تاء كالغُت، فكما جاء عنهم )النخَت كالرغيف(، كذلك جاء عنهم )النقيذ( فجاز

تيشبَّو القاؼ لقربو من حركؼ اٟتلق ّٔا، كما شبَّو من أخفى النوف عند ا٠تاء كالغُت إيا٫تا ْتركؼ 
نًغل فيمن أخفى النوف؛ فرضيىو كتقبَّلو. ٍب رأيتو كقد أثبتو فيما بعد 

ي
ٍنخيل كا١ت

ي
الفم، فالنقيذ ُب اإلتباع كا١ت

 .6ٓتطّْو ُب تذكرتو"
 ثانيا: تقويمو

ة ظاىرة عندىم؛ كابن جٍت كاحد نعة كىو سنَّ ض للتقوَل بُت أىل الصَّ عرَّ مي  إف النتاج العلمي 
من الذين استوعبوا تراث شيوخهم كانربكا لتقوٯتو كتصحيحو؛ إذ ٧تده ُب أغلب كتبو ينتصر لرأم 

يردُّ عليو  -كىو قليل– أستاذه، كيأخذ بو، كيستند إليو ُب كثَت من ا١تسائل اللغوية كلكن أحيانان 
 لغَته، من ذلك: كينتصر

انتصاره أليب اٟتسن األخفش الصغَت ُب معرض حديثو عن موضوع الفاء كالبلـ،  -5
حيث يقوؿ: "فقد دخل أبو اٟتسن معي ُب أف أعًتؼ بأف الفاء كالبلـ كاكاف إذ مل ٬تد بٌدان من 

                                                 
: ٥تتار الصحاح، انظر. أم أخَتان  -بفتح ا٠تاء- ةو رى خى كعرفو بأى أم بنسيئة،  -بفتح ا٢تمزة ككسر ا٠تاء ا١تعجمة–يقاؿ باعو بأىًخرىةو  1

ال يقدّْـ على علمو رئيسان كال غَته، كإذا كاف ال بٌد لو من ذلك  -كىو ا١تقصود–.  فهو ّٔذا ا١تعٌت األخَت 1/04مادة )أخ ر(، 
 فعل أخَتان. 

 .277 -276/ 1، السابقا١تصدر  2
 .120/ 1ا٠تصائص،  3
 .68/ 1احملتسب،  4
 .24، صمقدمة ٖتقيق سر صناعة اإلعراب، ت: ىنداكم 5
 .366 -365/ 1ا٠تصائص،  6



390 

 

ُب حرؼ من  شيئا ال نظَت لو االعًتاؼ بذلك، كما مل أجده أنا، ٍب إنو زاد على ما ذىبنا إليو ٚتيعان 
 .1الكبلـ البتة"

–كُب موضع آخر ٮتالف شيخو كيستأثر برأم يراه؛ يقوؿ: "كسألت يوما أبا علي  -6
: أتاؤه لئلٟتاؽ بباب قرطاس؟ فقاؿ: نعم، كاحتٌج ُب ذلك ٔتا انضاؼ إليها 2عن ًٕتٍفاؼو  -رٛتو اهلل

كأظفور ملحقا بباب  3ودو من زيادة األلف معها. فعلى ىذا ٬توز أف يكوف ما جاء عنهم من باب أيٍملي 
كخنزير. كيبعد ىذا  8ملحقا بباب ًشنظَت 7كإسليح 6، كأف يكوف ًإطريح5، كدملوج4عيًسلوج

 .9عندم..."

 

 المطلب الثاني: مظاىر تأثير الفـارسي في الجرجاني
 يعترب اإلماـ اٞترجاٍل أيضا من ٚتلة األئمة الذين هنلوا من علم الفارسي، كسأبُت ذلك ُب اآلٌب:

 الفرع األوؿ: التعريف باإلماـ الجرجاني
، إماـ النحو كالببلغة، 10ىو: اإلماـ ا١تشهور أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرٛتن اٞترجاٍل

 كا١تتكلم األشعرم، كالفقيو الشافعي، ذك الدين ا١تتُت كالورع كالسكوف.
خذ ٚتيع ما كجد لفي من دخوؿ لص عليو كىو ُب الصبلة، فأكمن كرعو كقناعتو ما ركاه السَّ 

 كاإلماـ ينظر إليو كمل يقطع صبلتو.
 
 

                                                 
 .599/ 2ا١تصدر السابق،  1
 .30/ 9نظر: لساف العرب، مادة: )جفف(، اما يوضع على ا٠تيل من اٟتديد كغَته ُب اٟترب؛ ليقيها اٞتراح.  2
. ا١تصدر نفسو، مادة: )ملد(،  3  .410/ 3يقاؿ: غصن أملود؛ ٔتعٌت لُتّْ
 .324/ 2العرب، مادة: )عسلج(،  ىو ما اخضر كالف من القضباف.  لساف 4
 .276/ 2ما يلبسو العضد من اٟتلٌي. ا١تصدر نفسو، مادة: )دملج(،  5
 .529/ 2يقاؿ: سناـ إطريح؛ إذا طاؿ ٍب ماؿ ُب أحد شقيو. ا١تصدر نفسو، مادة: )طرح(،  6
 .2/487نفسو، مادة: )سلح(، : ا١تصدر انظركتغزير عليها.  -من العذرة–شجرة، أك حشيشة  ترعاىا اإلبل فتيسٌلحيها  7
 .431/ 4الشنظَت: الٌسيء ا٠تلق كالسخيف العقل. ا١تصدر نفسو، مادة: )شنظر(،  8
 .231/ 1ا٠تصائص،  9

كما بعدىا، كشذرات الذىب،  24الوعاة، صبغية ك كما بعدىا،  127البلغة، صك كما بعدىا،  188/ 2ظر: إنباه الركاة، ان 10
، ككشف 1/230كما بعدىا، كطبقات ا١تفسرين، الداكدم،  244/ 3فعية، السبكي، كما بعدىا، كطبقات الشا 340/ 3

 كغَتىا. 434، كنزىة األلباء، ص101/ 3، كمرآة اٞتناف، 2/1793الظنوف، 



391 

 

ا١تولد، أخذ النحو عن أيب اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن  1كاٞترجاٍل فارسي األصل، جرجاٍل
ككاف ٭تكي عنو   3، ابن أخت أيب علي الفارسي، الذم طرأ عليو ُب جرجاف2عبد الوارث الفارسي

كثَتا كمل يأخذ عن غَته، ألف عبد القاىر مل يلق شيخا ُب العربية غَته، كألنو أيضا مل ٮترج عن 
جرجاف. كقد قرأ كنظر ُب تصانيف النحاة كاألدباء فتصدر ّترجاف، كحثت إليو الرحاؿ، كصار 

و كاألدب كتبا مفيدة. اإلماـ ا١تشهور ا١تقصود، لو تصانيف كثَتة جيدة كجليلة؛ فقد صنف ُب النح
كقد علق عنو السلفي، حىت قيل فيو: "ما مقلت عيٍت لغويا مثلو، كأما ُب النحو فعبد القاىر"، كما 
أنو من كبار أئمة العربية كاللغة كالبياف، كأكؿ من دكف علم ا١تعاٍل، ككبلمو فيو كُب البياف يدؿ على 

 جبللتو كٖتقيقو كدبانتو كتوفيقو.
النحو ُب زمانو، كاتفقت على إمامتو األلسنة، كأثٌت عليو طيب العناصر  انتهت إليو رئاسة
 كثنيت بو عقود ا٠تناصر.

الذم أخذ عنو كتابو "ا١تقتصد"  4أخذ عنو ٚتلة من التبلمذة، منهم: أٛتد بن ٤تمد الشجرم
 "ا١تقتصد" ُب النحو.

ا١تغٍت ُب شرح لو مؤلفات كثَتة ُب ميادين شىت، منها: العوامل ا١تائة، كتاب اٞتمل، اإل٬تاز، 
اإليضاح، ا١تقتصد ُب شرح اإليضاح، ا١تقتصد ُب شرح التكملة، العمدة ُب التصريف، إعجاز 

 القرآف، أسرار الببلغة، دالئل اإلعجاز كغَتىا من الكتب.
، كقيل: 471كمل يزؿ مقيما ّترجاف يفيد الراحلُت إليو كالوافدين عليو، إىل أف توُب سنة 

 .ىػ474
 
 

 جوانب تأثير الفارسي في الجرجانيالفرع الثاني: 
                                                 

يقاؿ إ٪تا ٝتي جرجاف جرجانا ألنو بناىا جرجاف بن الكذ بن ساـ بن نوح عليو السبلـ كفتح جرجاف ُب أياـ أمَت ا١تؤمنُت عمر  1
ا١تعيد خاف، عامل الكتب ٛتزة بن يوسف أبو القاسم اٞترجاٍل، ت: ٤تمد عبد  نظر: تاريخ جرجاف،ا. بن ا٠تطاب بعد فتح هناكند

 .44/ 1 ـ،1981 -ىػ1401، 3بَتكت، ط–
، شذرات 432/ 18سَت أعبلـ النببلء، مل أقف على ترٚتتو كاملة، كمن ذكره مل يزد على كونو ابن أخت أيب علي الفارم.  2

 .340/ 2الذىب، 
 ؛ككاف لو أخواف فارس كاجفاس ،ألنو بناىا جرجاف بن الكذ بن ساـ بن نوح عليو السبلـت بذلك، يقاؿ إ٪تا ٝتيإهقليم ُب فارس،  3

. تاريخ جرجاف، كفتح جرجاف ُب أياـ أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب بعد فتح هناكند ،كيقاؿ جرجيج بن كالد قاؿفارس  ؛كاجفاس
1 /43. 
 مل أقف على ترٚتتو.  4
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من الذين تأثركا باإلماـ أيب علي الفارسي، كارتسمت معامل ذلك ُب  يعترب اٞترجاٍل كاحدان 
 ى ُب اآلٌب:ر يتجلَّ أبرز مظاىر ذلك التأثُّ  تكوينو كشخصيتو، كلعلَّ 

، ابن أخت 1يو النحو عن أيب اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن عبد الوارث الفارسيتلقّْ  -13
أيب علي الفارسي بعد أف طرأ عليو، كمل يتلقَّو عن غَته؛ كلعل ىذه الصلة أسهمت بشكل أك بآخر 

كفاء ألستاذه كحفاظا على –ُب ظهور أثر أيب علي رٛتو اهلل ُب أيب بكر اٞترجاٍل؛ األمر الذم دفعو 
 أف يهتم بًتاث أيب علي. -امتداد مدرستو

؛ كتلخيصان  كتوضيحان  على ذلك من عناية أيب بكر بًتاث أيب علي شرحان  كال أدؿَّ  -14
ُب النحو أليب علي ُب كتاب أٝتاه "ا١تغٍت ُب شرح اإليضاح"؛ كىو  2فقد شرح كتاب "اإليضاح"

، كأشار أبو بكر ُب كتابو "ا١تقتصد" إىل ىذا 3شرح طويل، قيل أنو كضعو ُب ٨تو ثبلثُت ٣تلدان 
أم ُب –ما عملت فيو  صفو ُب مقدمة ا١تقتصد قائبل: "... كذكرًب أفَّ كك  4الكتاب عدة مرات

م ذركتو؛ الشتمالو من الكتاب ا١توسـو با١تغٍت ال يطوؿ باع كل أحد لبلوغ رتبتو كتسنَّ  -اإليضاح
ة، إذ كاف أكثر الغموض فيو أف أحصن ما بذلت لو كقيت من كثبة ة كفصوؿ ٦تتدَّ على مسائل ٚتَّ 

ٚتيع ما يدخل ُب ٚتلة اإلنساف يألف للفناء كالزكاؿ كمعرض ٟتبالة  األحواؿ، ألفَّ ؼ األياـ، كتصرُّ 
 .5ماف"الزَّ 

، صدَّره 6ُب شرح اإليضاح"؛ كىو شرح متوسط ا١تقتصد"ٝتاه أصو ُب ٣تلد ٍب ٠تَّ  -15
ا ركايتو فقد جاء فيها: "قاؿ الشيخ أبو بكر عبد أمَّ  .7على نعمو..." ٛتد اهلل عزت قدرتو"أ بقولو:

لقاىر بن عبد الرٛتن، أخربنا الشيخ أبو اٟتسُت ٤تمد بن اٟتسُت بن ٤تمد بن عبد الوارث قاؿ: ا
 .8أخربنا الشيخ أبو علي اٟتسن أٛتد بن عبد الغفار رٛتو اهلل، فقاؿ: ..."

                                                 
 .08سبقت ترٚتتو، ص 1

 سبقت اإلشارة إىل أف أبا علي ألف اإليضاح لعضد الدكلة، كتعليم أبناء أخيو. 2
 . كا١تغٍت من الكتب ا١تفقودة.314، نزىة األلباء، 133/ 2طبقات ا١تفسرين، ، 252/ 2: طبقات الشافعية، انظر 3
ـ، 1982مقدمة ا١تقتصد، أبو بكر عبد القاىر اٞترجاٍل، ت: كاظم ْتر مرجاف، دار الرشيد للنشر، اٞتمهورية العراقية، سنة:  4

 .67ص
 .ا١تصدر نفسو 5
 ـ.1982ر مرجاف، كطبع سنة: طبع كتاب ا١تقتصد ُب جزأين بتحقيق: الدكتور: كاظم ْت 6
 .67ا١تصدر نفسو، ص  7
 ا١تصدر نفسو. 8
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اٟتمد هلل الذم " :أكلو"؛ جاء ُب ٬تازاإلُب كتاب أٝتاه "اإليضاح  ختصرٍب ا -16
 من الكتب ا١تفقودة. ، كىو1آالؤه..."تظاىرت علينا 

ُب كتاب  2كما التفت إىل كتاب "التكملة" أليب علي، فلم تقصر ٫تتو على شرحو -17
 أٝتاه "ا١تقتصد ُب شرح التكملة"؛ عيٍت فيو ٔتعاٞتة ا١توضوعات اللغوية كالصرفية.

لقد كاف تأثر أيب بكر بأيب علي إ٬تابيا؛ ٔتعٌت أنو كقف من آرائو موقف ا١تتلقي  -18
يد، كمل يقف منها موقف الناقد إال نادرا، فتضاءلت مواقف نقده أماـ الكثرة الغالبة من ا١تستفيد ا١تؤ 

 مواقف التأييد كا١توافقة.

 

 المطلب الثالث: مظاىر تأثير الفـارسي في شراحو ونقـاده
؛ فازدىرت حركة التأليف ُب ٥تتلف العلـو  زان ا متميّْ شهد القرف السادس ا٢تجرم نشاطا علميِّ 

لغة كالقراءات، كحظيت كتب أيب علي بالدراسة كالشرح كالتقوَل كامتٌد تأثَتىا إىل ا١تشارقة حو الكالنَّ 
احة العلمية يومها، كفيما يأٌب ٪تاذج تثبت ىذا كا١تغاربة؛ كذلك ١تا ٢تا من صدل كبَت على السَّ 

 التأثَت:
 الفارسي في شراحو الفرع األوؿ: تأثير

العلماء، كأعجبوا بشخصيتو كٔتنهجو. أذكر من  لقد انربل لشرح تراث أيب علي ٚتلة من
 :ىؤالء ٘تثيبل ال حصران 

 : 3أوال: اإلماـ أبو علي الحسن بن عبد اهلل القيسي
 كتتلخص بعض مظاىر التأثَت ُب اآلٌب:

ف ُب من شراح اإليضاح كالتكملة أليب علي، كألَّ  يعترب أبو اٟتسن القيسي كاحدان  - خ
أف يشرح األبيات اليت  -قان موفَّ –؛ فقد حاكؿ اإلماـ 1يضاح"ذلك كتاب أٝتاه "إيضاح شواىد اإل

                                                 
 .212/ 1كشف الظنوف،  1
 ا١تصدر نفسو. 2
أبو اٟتسن القيسي: مل أقف على ترٚتتو، إال ما جاء ُب كشف الظنوف أف القيسي صنف ُب شرح اإليضاح للفارسي، يقوؿ:  3

كٝتاه اإليضاح أيضا أكلو اٟتمد هلل  ىػ567ا١تتوَب سنة  ،األديب القرطيب لقيسيبو بكر ٤تمد بن عبد اهلل بن ميموف العبقرم ا"... أ
عاش ُب القرف السادس ا٢تجرم، ُب ظل دكلة  -كما قاؿ احملقق–. كيبدك أنو 212/ 1". العظيم السلطاف القدَل اإلحساف

أديب فقيو قارئ، كما غٌلب احملقق جعلىو أبا ا١ترابطُت، كقد رجح الدكتور إحساف عباس أف القيسي ىو ا٠تراز نزيل تلمساف، ٨توم 
نظر: مقدمة إيضاح شواىد اإليضاح، ا.  199/ 1علي اٟتسن بن عبد اهلل السعدم، كقد ترجم لو صاحب غاية النهاية، 

 . 21 -13ص
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اىد، كيأخذ ُب عرض على موطن الشَّ  استشهد ّٔا أبو علي، كيتناك٢تا بالدراسة كالتحليل، يدؿُّ 
ٮتتم حديثو  ة كأخَتان حاة فيها كيستفيض ُب شرح بعض ا١تسائل ا٠تبلفيَّ ة، كيذكر آراء النُّ ا١تسألة النحويَّ 

  ة، كىذا ال ٭تتاج إىل دليل طا١تا أفَّ احية الصرفيَّ بإعراب ما أشكل عنو. كما اعتٌت بالنَّ اىد عن الشَّ 
 رؼ.كتاب التكملة ُب الصَّ 

اعتمد أبو علي القيسي ُب شرحو ىذا ٚتلة من كتب أيب علي الفارسي؛ منها:  - د
 كغَتىا. 5يات، كاٟتلب4، كالبصريات3، كالتذكرة2اإليضاح كالتكملة؛ ك٫تا موضوعا البحث، كاألمايل

ضى، يها بالقبوؿ كالرّْ ره بالفارسي موافقتو ُب أغلب آرائو كتلقّْ أيضا على تأثُّ  ك٦تا يدؿُّ  - ذ
على الفارسي  6ٯتنعو من تسجيل بعض ا١تبلحظات ىذا مل بل كدفاعو عنها إف اقتضى األمر. غَت أفَّ 

 ُب ٚتلة من آرائو. 7ك٥تالفتو

  كتتجلى بعض جوانب التأثَت ُب اآلٌب:: 8ثانيا: اإلماـ أبو محمد عبد اهلل بن بري
حظي إيضاح الفارسي ٔتباركة الكثَت، فهذا اإلماـ أبو ٤تمد عبد اهلل، ابن برم  - خ

؛ أكرد ابن برم ُب شرحو 9اعتٌت بو كشرح أبياتو ىو اآلخر ُب كتاب أٝتاه "شرح شواىد اإليضاح"
، كزاد عليها كاحدان  ر شاىدان ا١تكرَّ أربعة كعشرين كثبلٙتائة شاىدا عن أيب علي، مع احتساب الشاىد 

                                                                                                                                               
 -ىػ1408=، 1بَتكت، ط–طبع ىذا الكتاب ُب جزأين، بتحقيق: الباحث ٤تمد بن ٛتود الدعجاٍل، دار الغرب الئلسبلمي  1

 ـ.1987
 كغَتىا. 80/ 1إيضاح شواىد اإليضاح،  2
 كغَت٫تا. 120، 113/ 1ا١تصدر نفسو،  3
 كغَتىا.119/ 1ا١تصدر نفسو،  4
 كغَتىا. 200/ 1ا١تصدر نفسو،  5
كذلك ٨تو استشهاد أيب علي ُب بعض األبواب ببيت تكٌلف فيو؛ إرضاء لعضد الدكلة، ككاف األكىل أف يسوؽ شاىد الكتاب  6

 .144/ 1لسيبويو. ا١تصدر نفسو، 
 كغَتىا. 136، 135، 134، 121/ 1ا١تصدر نفسو: مثبل:  7
كالركاية  ،كاللغة ،ا١تشهور ُب علم النحو ،أبو ٤تمد عبد اهلل بن أيب الوحش بن عبد اٞتبار بن برم ا١تقدسي األصل ا١تصرم اإلماـ 8

كأيب طالب عبد اٞتبار بن ٤تمد ا١تعافرم القرطيب  ،ك الشنًتيٍت النحومكالدراية. أخذ علم العربية عن أيب بكر ٤تمد بن عبد ا١تل
لو على كتاب الصحاح للجوىرم حواش. أخذ عنو أبو موسى اٞتزكيل. كاف عارفا بكتاب  .كغَت٫تا. كاطلع على أكثر كبلـ العرب

 ،من ملوؾ النواحي إال بعد أف يتصفحوككاف إليو التصفح ُب ديواف اإلنشاء ال يصدر كتاب عن الدكلة إىل ملك  ،سيبويو كعللو
، الكامل ُب 137 -136/ 21، سَت أعبلـ النببلء، 111 -110/ 2ىػ. إنباه الركاة، 582. توُب سنة: ما خفي منوكيصلح 

 .109 -3/108، كفيات األعياف، 42/ 10اريخ، الت
 -ىػ1405القاىرة، د.ط، سنة: –طبع الكتاب ُب ٣تلد، بتحقيق: عبيد مصطفى دركيش، ا٢تيئة العامة لشؤكف ا١تطابع األمَتية  9

 ـ.1985
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واىد ا١تذكورة ُب الكتاب من عصر االحتجاج ُب أثناء شرحو ٢تا. كٚتيع الشَّ  م ٨تو مائة شاىدو ابن برّْ 
م عن أيب علي، كعدَّه ابن برم مثاال أكرده ابن برّْ  2كاحدان  ، إال بيتان 1الذم ينتهي بإبراىيم بن ىىٍرمة

 للمسألة النحوية ا١تثارة كليس شاىدا عليها. 

ر ٔتصادر عديدة، منها: اإليضاح العضدم، بلع فتأثَّ كاف ابن برم كاسع االطّْ  - د
ة ُب كالتكملة، كشرح اإليضاح كثبلثتها أليب علي الفارسي، كىذه الكتب ىي مصادره األصليَّ 

إليضاح، كتنتشر آراء أيب علي ُب كتب ابن برم األخرل سواء أكانت تصنيف كتابو شرح شواىد ا
 من ىذه الكتب أـ من غَتىا.

ا؛ ٔتعٌت أنو كقف من آرائو موقف إ٬تابيِّ  ران ر ابن برم بأيب علي تأثُّ كقد كاف تأثُّ   - ذ
ماـ الكثرة ، فتضاءلت مواقف نقده أ3اقد إال نادران ا١تتلٌقي ا١تستفيد ا١تؤيّْد، كمل يقف منها موقف النَّ 

 أييد كا١توافقة.الغالبة من مواقف التَّ 

 4ثالثا: اإلماـ ابن الباذش
تأثر ابن الباذش األندلسي باإليضاح أليب علٌي، فكاف ىو اآلخر أحد شرَّاحو، كبلغ تأثُّره 

 :5كإعجابو بو أف قاؿ فيو شعران؛ يدلك فعبل على عنايتو بو كاىتمامو بو، فقاؿ
 اإليضاًح       كصل الغدك لفهمػو بركاحأضىًع الكػرل لتحػفًُّظ 

 ىو بغيػة ا١تتعلمػُت كمن بغػى       ٛتل الكتاب يلجػو با١تفتاح
 ألبػي علي ُب الكتػاب إمامػة       شهد الركاة ٢تا بفػوز قداح

                                                 
أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن سلمة بن عامر الفهرم ا١تدٍل، إبراىيم بن ىرمة، شاعر زمانو أحد البلغاء من شعراء ىو:  1

ىػ. سَت 176. توُب سنة: لعلوية، قاؿ الدارقطٍت ىو مقدـ ُب شعراء احملدثُت قدمو بعضهم على بشارالدكلتُت، ككاف منقطعا إىل ا
 .227/ 1، الفهرست، 207/ 6أعبلـ النببلء، 

 .54من شواىد الكتاب. مقدمة ٖتقيق شرح شواىد اإليضاح، ابن برم، ص 18ىذا البيت من شعر أيب ٘تاـ رقم:  2
كغَتىا. كأحيانا ال يسٌلم لو؛ كذلك ُب ٨تو قوؿ ابن برم:  142، 98، 90تو ُب ا١تواضع اآلتية: صعلى سبيل ا١تثاؿ ٥تالف انظر 3

كغَتىا. كأحيانا يعًتض على استشهاده؛ كذلك ُب ٨تو استشهاده ببيت  126برم: "كىذا الذم منعو أبو علي فيو نظر". ص
س ْتجة، كلكنو مثَّل بو اٟتديث الذم قبلو كأنو مسألة" ٟتبيب ُب باب العوامل الداخلة على ا١تبتدأ كا٠ترب: قاؿ ابن برم: "كلي

 كغَتىا. 112ص
قرأ على . ٛتد بن علي بن أٛتد بن خلف األنصارم عرؼ بابن  الباذش اٞتياٍل الغرناطي  إماـ ٨توم مسند مقرلء نقادىو: أ 4

 ،القاضي أبو الفضل عياض بن موسى حدث عنو ا.كأيب علي الصدُب كغَت٫ت ،ا١تقرم بغرناطة أيب القاسم نعمة ا٠تلف األنصارم
كعلى   ،ألف ُب النحو كتبا منها على كتاب سيبويو. يب زمنُت كغَتىمأاهلل بن  القاضي أبو خالد عبدك  ،كالقاضي أبو ٤تمد بن عطية

 -205/ 1ىػ. الديباج ا١تذىب، 528توُب سنة:  كغَتىا. كشرح كتاب اإليضاح ،كعلى األصوؿ البن السراج ،كتاب ا١تقتضب
 .1/79كغاية النهاية،  206

  .228/ 2، إنباه الركاة 5
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 يفضػي على أسػراره بنوافػذ        من علمو ّٔرت قول األمداح
 ميشػًكليو بومضػة كاحفيخاطػب ا١تتعلميػن بلفػظو         ك٭تل 

 مضػت العصور ككل ٨تو ظلمة        كأتى فكاف النحو ضوء صباح
 أكصى ذكم اإلعراب أف يتذاكركا       ْتركفو ُب الصحف كاأللػواح

 فإذا ىم ٝتعوا النصيػحة أ٧تحػوا       إف النصيحػة غٌبها لنجػاح
 الفرع الثاني: تأثيره في مقوِّميو ونقَّاده

قوَل من ظر كالتَّ موضوعا للنَّ  -ُب مقابل التأثَت اإل٬تايب–شكَّلت مصنفات أيب علي الفارسي أيضا 
 قُت؛ فاستدرؾ عليو من استدرؾ كنقدىا من نقد، من ىؤالء:طرؼ ٚتلة من العلماء كاحملقّْ 

 1أوال: اإلماـ أبو الحسن الباقولي
بشخصية أيب علي الفارسي، كأيعجبوا بنباىتو ركا يعترب اإلماـ الباقويل كاحدان من الذين تأثَّ 

ـ كانتقد، كٯتكن ص كقوَّ كدقة آرائو؛ فأثٌت عليو كمدحو، كدرس كتبو كأمعن فيها النظر فشرح ك٠تَّ 
 تسجيل بعض نقاط التأثر ُب اآلٌب:

 ثناء الباقولي على أبي علي:  -:

ُب ٚتلة من كتبو؛ ارتسمت عبارات الثناء كاإلجبلؿ لفارس النحو أيب علي الفارسي كسجلها 
فالرجل متأثر بأيب علي، شديد االعتداد بو، يعشق آثاره، كيكٌب عليها ك٭تسن فهمها. كمن 

 تلك العبارات: 
 .2كصفو بػ: "فارس الصناعة كفارسهم الفارس"

 
 .1كُب شرح اللمع يقوؿ فيو: "كلوال ىو ١تا فهم كتاب سيبويو كال مشكبلتو"

                                                 
" أك اٞتامع.  ييعدُّ من جلَّة  1 ىو: أبو اٟتسن علٌي بن اٟتسُت بن علٌي األصبهاٌٍل الباقويٌل اٟتنفٌي الضرير، يلٌقب بػ "جامع العلـو

، شديد اإلكباب على كتاب سيبويو عاشقا آلثار أيب علي كابن جٍت. لو آثار طيبة كمن نظر أىل العربية كالقراءات كالتفسَت أعياف
فقد صنف ُب علـو العربية كالقرآف. منها: اإلبانة ُب  ،"الحق سبق السابقُت" -كما قاؿ البيهقي ُب الوشاح–فيها عرؼ أنو 

ة، االختبلؼ، االستدراؾ على أيب علي، البياف ُب شواىد تفصيل ماءات القرآف كٗتر٬تها على الوجوه اليت ذكرىا أرباب الصناع
القرآف، التتمة، جواىر القرآف كنتائج الصنعة، ا٠تبلؼ بُت النحاة، شرح األبيات، شرح اللمع، كشف ا١تشكبلت كإيضاح 

اء، معجم األدب، 249 -247/ 2نظر: إنباه الركاة، اىػ. 543 سنة: ويلتوُب جامع العلـو أبو اٟتسن الباق ا١تعضبلت، كغَتىا.
 .1737 -1736/ 4ياقوت اٟتموم، 

ٞتنة نشر  هاٍل الباقويل، ت: ٤تمد أٛتد الدايل، فنظر: االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة، أبو اٟتسن علي بن اٟتسُت األصا 2
 .18/ 2، .28 -14،  ـ2007 -ىػ1428، 1الكويت، ط– الًتاث
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 .2لو ال يولد من بعدي"كُب الكشف يرفع شأنو قائبل: "كمث
، "رٛتو اهلل كيف تعمَّق كجاء بالكبلـ الذم ىو أدؽُّ من 3كيضيف أيضا: "كىو بعيد الغٍور"

 .4الشعر كأحدُّ من السيف..."
 عنايتو بتراثو واىتمامو بو:  -21

اىتم اإلماـ أبو اٟتسن بًتاث أيب علي عموما كأكىل كتاب "اٟتجة" الرعاية ا٠تاصة، كتظهر 
 ُب األعماؿ اآلتية: ىذه العناية

لقد أشاد الباقويل بآثار أيب علي رٛتو اهلل كافتخر ّٔا، إشادتو بتراثو ومدحو لو:  - ج
تو، فقاؿ ُب بعض ا١تناسبات: "فافهمو عن أيب علٌي كمل يهتد إليو ب لنباىتو فيها كدقَّ كتعجَّ 

الكتاب ... كالفارس دىؼ رر: "فهذه ديرر أخرجها فارسهم من صي . ككصفها ُب موضع بالدُّ 5غَتيه..."
. كقاؿ: فإذا أىشكل عليك شيء من كبلـ الفارس فإنو 6فرَّؽ فيها الكبلـ ُب مواضع، كىذا ٣تموعو"

، " 8. كقاؿ أيضا: "ككلُّو مبسوط كبلـ فارسهم"7ال يفتحو لك إال ىذه األجزاء اليت أمللناىا عليك"
 .9كما حول كبلمنا إال شرح كبلـ أيب علي"

 

فقد عيٍت اإلماـ أبو اٟتسن الباقويل باٟتجة؛ فصنف ُب خدمتو لتراثو واىتمامو بو:  - ح
كتاب اٟتجة، ككشف عن مغمضاهتا   -كما يبدك–، الذم ىٌذب فيو 10شرحها "كشف اٟتجة"

 . 11ك١تلمة متفرٌقها

                                                                                                                                               
 -ىػ1411أبو اٟتسن الباقويل األصبهاٍل، ت: إبراىيم أبو عباة، جامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية، د.ط،  شرح اللمع، 1

 .496ص ـ، 1990
-لغة العربية ت: ٤تمد أٛتد الدايل، مطبوعات ٣تمع ال ،هاٍل الباقويلفأبو اٟتسن علي بن اٟتسُت األصكشف ا١تشكبلت،  2

 .922، ص1995 -ىػ1415دمشق، 
 .296ا١تصدر السابق،  3
 .565، ص 11االستدراؾ، مسألة  4
 .630كشف ا١تشكبلت، ص 5
 . 629ا١تصدر نفسو،  6
 .727ا١تصدر نفسو، ص 7
 .726ا١تصدر نفسو، ص 8
 .١416تصدر نفسو، صا 9

 .72مل يذكره من ترجم لو، كذكره ا١تؤلف ُب كشف ا١تشكبلت، ص 10
 .25مقدمة االستدراؾ، ص 11
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كصنف "كشف ا١تشكبلت كإيضاح ا١تعضبلت"؛ كىو ُب ٚتلتو ٚتع ١تا تفرؽ من كبلـ أيب 
 ، كالكشف مطبوع ك٤تقق ُب رسالة علمية.1ة كُب غَته من الكتبعلي ُب اٟتج

 .3، كيسميو أحيانا بكتاب األشعار2كما صنف ُب شرح األبيات اليت أنشدىا أبو علي فيو
 .3األشعار

، 4كصنف االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة كُب غَته. ىذا الكتاب أحيانا يسميو ا١تستدرؾ
 .5علي، كأحيانا يسميو ا١تسائل ا١تأخوذة على أيب 4ا١تستدرؾ

 نقد تراثو وتقويمو:  -22
ل مبلحظات على  مل يفت أبا اٟتسن الباقويل كىو يقرأ تراث أيب علي كيفيد منو أف يسجّْ 

بعلـو العربية  عامل بصَت بآثار أيب علٌي، متضلّْعو  ة، قراءة، بعد أف أكفاه قراءة نقديَّ و "اٟتجة"كتاب
تصنيف كتاب أٝتاه "االستدراؾ على أيب  كالقراءات كالتفسَت؛ فاستوت تلك القراءة كا١تبلحظات ُب

 . 6علي ُب اٟتجة"
ة  يكتف اٞتامع ُب "مستدركو" بالوقوؼ على كبلـ أيب علٌي ُب نسخة من اٟتجة مرًضيَّ و ملل

أيب  عنده، بل راجع ا١توضع من كبلمو ُب نسخ اٟتجة اليت كقف عليها، كمنها نسخة عليو خطُّ 
 .7علي، كنسخ بعض تبلمذتو

كمن كتابو "اٟتجة" على  أفاد اإلماـ أبو اٟتسن الباقويل من تراث أيب علي عمومان نعم لقد 
ط مسألة، كأكرد عقبها مسائل غلى  87فعة األكىل دَّة ا١تسائل ا١تأخوذة عليو ُب الدُّ كجو ا٠تصوص. كعً 

ُب فيها أبو إسحاؽ الزجاج ُب معاٍل القرآف، كفاتت أبا علي ُب إصبلح غلط أيب إسحاؽ 
مأخوذتاف على أيب علي ال على  96ك  94على أف ا١تسألتُت  97 -88ؿ" ، كىي ا١تسائل "اإلغفا

أيب إسحاؽ. ٍب رجع أبو اٟتسن اٞتامع إىل اٟتجة، فأكرد مسائل فاتتو ُب الدفعة األكىل، كىي 
 -123، ٍب أكرد مسائل غفل فيها ابن جٍت ُب ا٠تصائص كاحملتسب، كىي ا١تسائل 22 -98ا١تسائل 

                                                 
 .55ا١تشكبلت، صمقدمة ٖتقيق كشف  1
 .15نظر مقدمة ٖتقيق االستدراؾ، صا 2
 نفسو. 3
 .565ذكره ّٔذا االسم ُب: كشف ا١تشكبلت، ص 4
 كغَت٫تا. 1128، 1037ا١تصدر نفسو، ص 5
اٟتٌجة  اإلغفاؿ، كعلى أيب علٌي ُب غَت استدرؾ جامع العلـو فيو على أيب علي ُب اٟتجة، كعلى الزَّجَّاج ٦تا فات أبا علٌي ُب 6

 صفحة. 815كعلى ابن جٌٍت ُب ا٠تصائص كاحملتسب، كطبع الكتاب كحقق ُب جزء كاحد يقع ُب 
 مقدمة االستدراؾ على أيب علي ُب اٟتجة. 7
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أكال٫تا ٦تا  ؛133ك  132رجع إىل أيب علي فأكرد مسألتُت مأخوذتُت عليو، ك٫تا ا١تسألتاف ٍب  ،131
أخذه عليو ُب اإلغفاؿ، كالثانية مسألة خالف فيها أبو علي شيخو أبا إسحاؽ الزجاج، كفاتو ذكرىا 

 ُب اإلغفاؿ.
وعة، ٯتكن كىذه ا١تسائل اليت استدرؾ فيها اٞتامع على أيب علٌي ُب مواضع من اٟتجة متن

 ُب اآلٌب: -بإ٬تاز–تصنيفها 
 من اإلعراب كاٞتامع يراىا غَت جائزة، أك كجوىان  مواضع أجاز فيها أبو علي كجوىان  -

 .1اختارىا أبو علي كا١تختار عند اٞتامع غَتىا زىا أبو علي كىي عند اٞتامع جائزة، أك كجوىان مل ٬تي 

كتبو، فأجاز فيها ما كاف   كمواضع اضطرب فيها كبلـ أيب علي ُب اٟتجة كغَته من -
 .2قد منعو ُب غَتىا، أك منع فيها ما كاف قد أجازه ُب غَتىا

 .4ر ُب شرحها، أك قصَّ 3ر أبو علي ُب ذكر الوجوه النحويٌة اٞتائزة فيوكمواضع قصَّ   -

 .4شرحها

ذكره، كال يقـو ّٔا  كمواضع استشهد فيها أبو علي ببعض اآلم على شيءو  -
 .5من اآلماالستشهاد، كالشاىد غَت ما ذكر 

على  ، أك ينشد أبياتان 6لو ينسب بعض اآلراء إىل سيبويو، كليست مذىبان  كأحيانان   -
 .8، أك ينسبها إىل غَت أصحأّا أك ال ينسبها أصبلن 7غَت كجهها

أك يتابع ابن ٣تاىد ُب  10، أك يقع فيو غلط9أخرل يسهو ُب بعض كبلمو كأحيانان   -
 .11غلطو ىبعة علالسَّ 

                                                 
، 98كغَتىا من الدفعة األكىل ك  82، 63، 50، 38، 35، 18، 11، 10، 1بعض ىذه ا١تسائل ُب االستدراؾ: ـ انظر 1

 .كغَتىا من الدفعة الثانية 120، 110
 كغَتىا. 118، 97، 96، 2مثبل ا١تسائل:  انظر 2
 .15: ا١تسألة انظر 3
 .4: ا١تسألة انظر 4
 كغَتىا. 113، 56، 20مثبل: ـ  انظر 5
 .60ك 6، 3كذلك ُب: ـ  6
 كغَتىا. 51، 41، 30، 16، 5كذلك ٨تو: ـ  7
 كغَتىا. 61، 42، 22، 13مثبل: ـ  انظر 8
 كغَتىا. 108، 74، 42،  6، ٨7تو: ـ  9

 .26، 25، ٨21تو: ـ  10
 .115كذلك ُب ا١تسألة:  11
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أنو يستدرؾ عليو من كبلمو ىو  تيعاب تراث أيب علي كحسن فهمو لوك على مدل اسكيدلُّ 
، كُب شرح اللمع: "فبك 1نفسو، كما قاؿ: "فاعلم أنا أخذنا بو عليو، كىكذا ريكّْب ىذا الكيتيب"

 .2نأخذ عليك"
 شدتو عليو ومؤاخذتو:  -23

علي كعلمو، رأينا آنفا عبارات الشكر كاالمتناف كاٟتب اليت ساقها الباقويل ُب شخص أيب 
غَت أف ذلك اإلجبلؿ كاإلكبار سرعاف ما يغيب ٧تمو ك٭تلُّ ٤ًتلَّو بعضي الكلمات الشديدة، ١تا 
ٮتوض أبو اٟتسن ُب النقد كاالستدراؾ، حىت لَتتاب ا١ترتاب ُب مدحو كيظنُّ الظافُّ أنو إ٪تا امتدحو 

 لينتقده، من ذلك:
 .3لنظر ُب التبلكة"قولو: "كقد نبهناؾ غَت مرة على أف الفارس يسيء ا

 .4كقولو: "كقع لفارسهم ىنا أيضا سوء التأٌمل ُب التبلكة على ما ىو عادتو"
 . 5كتغليطو: "كاستدالؿ أيب علي...  استدالؿ فاسد كمغالطة منو"

 .6كتغفيلو: "انظر أبا علي ما أغفلو عن الفصل بُت الصلة كا١توصوؿ"
–لكبار الذين ٝتعوا عليو ىذا الكتاب كاستصغاره: "كليس العجب منو، إ٪تا العجب من ا

، حىت يبلغ بو اٟتٌد أف يقوؿ: "فبل أدرم ىل ختم بركاية 7كمل يسألوا ما مرادؾ ّٔذا" -يقصد اٟتجة
اس كيذكر أيضا أف "مثل ىذا من أيب علي ُب كتبو إغراب كتنفَت للنَّ  8حفص على أحد ختمة أـ ال"

الرجل كادعائو على الناس كالتكربُّ  9كانةاس من كبلمو، كليس ىو من الفصاحة، بل ىو من خنز للنَّ 
 .10عليهم، كليس من العلم ُب شيء، فكأنو يشبو ألغاز الصبياف ُب ا١تكاتب"

                                                 
 .546، ص116االستدراؾ، مسألة:  1
 .497شرح اللمع، ص 2
 . 472، ص99االستدراؾ، ـ  3
 .996 -995كشف ا١تشكبلت، ص 4
 .414، ص94االستدراؾ، ـ  5
 .221، ص50ا١تصدر نفسو، ـ  6
 .178، ص38ا١تصدر نفسو، ـ  7
 .500، ص105ا١تصدر نفسو، ـ  8
 .347/ 5. لساف العرب، الكرب ٔتعٌت كا٠تنزكانة كا٠تنزكانية كا٠تنزكاف ،ا٠تنزكة 9

 .43 -42، ص8، ـ االستدراؾ 10
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اليت استدركها على أيب علي، فإف  1اإلماـ الباقويل كإف كيفّْق ُب كثَت من ا١تسائل كأعتقد أفَّ 
الشديد النايب ال يصلح ُب ذلك ال ٭تملو على ا٠توض فيما خاض؛ ألف تعاطي مثل ىذا الكبلـ 

مثل ىذه احملاٌؿ، كال يليق ّتبلؿ العلماء كبقدرىم، كإف ُب التماس األعذار ٢تم أثناء بياف اٟتق 
 عن اهتامهم كاالنتقاص من مكانتهم. مندكحةن 

 2ثانيا: اإلماـ ابن الطراوة
ضى بالكرامة كالرّْ اد الذين مل ٭تظ أبو علي الفارسي عندىم قَّ كٯتكن أف نضيف إىل ٚتلة النػُّ 

ـي ابنى   معاصرم ابن الباذش؛ فقد: الطراكة، أحدى  اإلما
ألف ُب ذلك رسالة أٝتاىا بػ "اإلفصاح ببعض ما جاء من ا٠تطأ ُب كتاب   -
 .5ابن الصائغ 4ىذه الرسالة، كقد ردَّ على 3اإليضاح"

 كما نلقاه ٭تمل على كتب أيب علي كتلميذه ابن جٍت، قائبل: "كغنًبى رأيىو من -
عدؿ عن التواليف ا١تسندة، كالقوانُت ا١تقيدة، كاٞتمل كالكاُب، ككتاب سيويو الشاُب، كفرغ 
لئليضاح، كالشَتازيات، كا٠تصائص كاٟتلبيات، ترٚتة تركؽ ببل معٌت، كاسم يهوؿ ببل جسم، إال 

قان بالكتب، كإحالة على الصحف، كإف ىذا ٢تو ا٠تسراف ا١تبُت"  .6تشدُّ
 
 
 
 
 
 

                                                 
كٕتدر اإلشارة ىنا أفَّ ٤تقق كتاب االستدراؾ: الباحث ٤تمد أٛتد الدَّايل، تابعو على كثَت من مبلحظاتو كاستدراكاتو على اإلماـ  1

 و ُب ذلك كصوَّب آراء أيب علي.اإلماـ الفارسي، كأكىنها، كبُتَّ غفلت
كأيب بكر  ،أبو اٟتسُت بن الطراكة. أخذ النحو عن أيب اٟتجاج األعلم ا١تالقي،سليماف بن ٤تمد ين عبد اهلل النحوم ىو:  2

اإلفصاح على اإليضاح  :لو مصنفات منها ،علم أىل عصره باألدب كالعربيةأكاف . الشرشائي األديب كأيب مركاف بن سراج
، 228/ 2ىػ. اإلنباه، 528توُب ٔتالقة سنة  .كتلمذ لو السهيلي كابن ٝتحوف القرطيب .سيبويو يح كا١تقدمات على كتابكالًتش

 .332/ 4ك نفح الطيب،  108/ 1البلغة، 
 .212/ 1كشف الظنوف،  3
 ا١تصدر نفسو. 4
 .212/ 1ىػ. كشف الظنوف، 680الصائغ، توُب سنة  ىو: علي بن ٤تمد  الكناٍل ا١تعركؼ بابن 5
 .15مقدمة إيضاح شواىد اإليضاح للقيسي، ص 6
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 مسلك الفـارسي في إيراد مصطلحات التجويد والقراءات المطلب األول: 
"اٟتجة" بذكر القراءات ككاف أشدَّ عنايةن بتوجيو  وعيٍت  اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل ُب كتاب

أحرؼ ا٠تبلؼ، كىذا مل ٯتنعو أف يدلف إىل مصطلحات علم التجويد كالقراءات، ككذا الوقف 
، كٚتلة أخرل غَت متداكلة  ائعة عند أىل األداء عمومان كاالبتداء ليورد منها ٚتلةن من ا١تصطلحات الشَّ 

 ؛ كذلك كما يأٌب:كثَتان 
لو:  هم  صطلحات  لحي  الجويد  الفرع األ

 لوالقراءا  اليج الولة

كأعٍت ّٔا تلك ا١تصطلحات ا١تتداكلة كا١تشتهرة بُت أىل الفنّْ كاألداء اليت استخدمها ُب  
 كتابو، ك٦تٌا ذكر:
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 :1مصطلحات مخارج الحروؼ وصفاتها وما تعّلق بها -2

 –التفخيم  –االستعبلء   -االستطالة  –اإلطباؽ  -الفم  –اللساف  –ا٠تياشيم  –اٟتلق 
 التكرير كالتكرر. -الرخاكة  –الصفَت  –التفشي  -اللُت –اٞتهر  -ا٢تمس

 :2مصطلحات النوف الساكنة والتنوين -3

 الغنة. –اإلدغاـ  -اإلخفاء  –اإلظهار كالبياف –النوف الساكنة  –التنوين 
 مصطلحات المّد: -4

 القصر. –ُت الل –البدؿ  -اإلشباع  –ا١تٌد 

 :3مصطلحات الوقف وتوابعو -5

 –الوقف بالنقل  –القطع  –الرٍَّكـ  –اإلمشاـ  -الوقيفة  –الوقف  –الوصل  –السكت 
 االبتداء. -اإلدراج كالدَّرج  –اإلسكاف  –الصلة  –اإلشارة  -الوقف بالبدؿ 

  4مصطلحات الحركة -6
  –إشباع اٟتركة  -إمشاـ اٟتركة  -الشٌد  –التثقيل  –ٗتفيف اٟتركة  –اختبلس اٟتركة 

إمشاـ الفتح  -الضم  –الكسر   –الفتح  –اإلسكاف  –الكسر  -الرٌفعة  –الضم  -حذؼ اٟتركة 
 اٟتركة ا١تشبعة ا١تمططة.  -إمشاـ الضمة  –

 :5مصطلحات الهمزة وما يلحقها -7

حذؼ  –سقاط ا٢تمز إ –نقل حركة ا٢تمزة  –نرب ا٢تمزة  -اإللقاء  –التحقيق  -ا٢تمز 
  بُت ا٢تمزة كاأللف. –ذكؽ ا٢تمز –اإلبداؿ  –انقبلب اٟتركة  –قلب ا٢تمزة  -ا٢تمزة 

 :6مصطلحات الفتح واإلمالة -7

إشباع إمالة  -إمالة غَت إفراط  -بُت الكسر كالفتح  –بُت الفتح كاإلمالة  –اإلمالة  -الفتح 
 انتحاء. -بطح –إجناح  –إضجاع –

 :1التالوة والتجويد مصطلحات طرؽ -9

                                                 
1
، 313/ 3، 07/ 3،  99/ 2،  298، 246، 145/ 1ىذه ا١تصطلحات مبثوثة ُب تضاعيف الكتاب. انظر من ذلك:   
 كغَتىا. 104/ 4
2
 كغَتىا. 313، 304/ 3، 433/ 2، 145/ 1انظر من ذلك:   

3
 كغَتىا. 104، 79/ 4، 304، 73/ 3، 433، 432/ 2، 186/ 1انظر من ذلك:   

4
 كغَتىا. 306، 73/ 3، 433، 364/ 2، 302، 299، 145/ 1من ذلك:   

5
 كغَتىا. 308/ 3، 160، 85/ 2، 186/ 1 ا١تصدر السابق،  

6
 كغَتىا. 104/ 4، 304/ 3، 246/ 1 ا١تصدر نفسو،  
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 التحقيق. –الدرج  –اإلدراج  -التبلكة 

الفرع الثتن   هم  صطلحات  لحي  الجويد  

 لوالقراءا  قحيحة الج الو:

كأعٍت بذلك بعض مصطلحات التجويد كالقراءات اليت يقٌل تداك٢تا بُت ا١تصٌنفُت؛ أم أهنا 
اىا با١تصطلحات األكىل، أكقد يكوف تسمية داكؿ نفًسها إذا ما قارنَّ ليست ُب درجة االستعماؿ كالتَّ 

 فُت دكف سواىم، كمن ذلك ما ذكره أبو علي ُب كتابو:بعضها خاٌصان ببعض ا١تصنّْ 
 مصطلح الوقيفةأوال: 

رٛتو اهلل مصطلح "الوقيفة" ُب مواضع قليلة من كتابو، من ذلك  علياستخدـ اإلماـ أبو 
 قولو ُب معرض شرح قوؿ ابن ٣تاىد ُب ترٚتة سكت ٛتزة على الساكن قبل ا٢تمزة:

"كاف ٛتزة يسكت على الياء من شٍيء قبل ا٢تمزة سكتة خفيفة، ٍب يهمز فيقوؿ: شيء 
 [ُّالبقرة: ] چچچ ك[ ِِالبقرة: ] چّ چك  [ْٗ]البقرة:  چپچ قدير، ككذلك يسكت على البلـ من 

اء يصل الياء من شيء با٢تمز كالبلـ من األرض كأخواهتا با٢تمز كما أشبو ذلك كغَته من ىؤالء الفرَّ 
 .  فعلَّق على كبلـ ابن ٣تاىد موضّْحان: 2ببل سكتة"

"قاؿ أبو علي: اٟتجة ٟتمزة ُب ذلك أنو أراد ّٔذه الويقػىٍيفة اليت كقفها ٖتقيق ا٢تمزة كتبيينها، 
فجعل ا٢تمزة ّٔذه الوقيفة اليت كقفها قبلها على صورة ال ٬توز فيها معها إال التحقيق، ألف ا٢تمزة قد 

ترل أف أىل التخفيف ال  صارت بالوقيفة معارضة للمبتدأ ّٔا، كا١تبتدأي ّٔا ال ٬توز ٗتفيفها، أال
ف من ٮتفّْفوهنا مبتدأة، فكذلك ىذه الوقيفة آذنت بتخفيفها ١توافقتها ّٔا صورة ما ال ٮتفَّ 

 .3ا٢تمزات"
يبلحىظي كيف عدؿ اإلماـ عن مصطلح "السكتة" كىو ا١تشهور، كاختار لنفسو مصطلح 

كت. بل ٧تده ُب بعض ا١تواضع "الوقيفة" كالتـز بو ُب ٚتيع ا١تواضع اليت كرد فيها الكبلـ عن الس
 چ ڦ    ڦچ  چ چ يًتجم للسكت بقولو: "يقف ٍب يبتدئ"؛ من ذلك ٖتريره ا٠تلف ُب قولو تعاىل: 

كمل يقطعها غَته،  چچ     چيقف على )من( كيبتدئ:   چڦچ  چ   چ : "حفص كقنبل: [ِٕالقيامة: ]
 .4ككأنو ُب ذلك يصل"

                                                                                                                                               
1
 .99/ 3، 432، 160/ 2، 186/ 1ا١تصدر نفسو،   

2
 .148. السبعة، ابن ٣تاىد، ص242 -241/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .242/ 1ا١تصدر السابق،   

4
 .104/ 4كانظر مثلو:  79/ 4ا١تصدر نفسو،   
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مشهور عند علماء القراءات؛ من ذلك ما ٧تده عند اإلماـ أيب  1هكمصطلح "الوقيفة" ك٨توي 
١تَّا عربَّ بقولو: "كاف ٛتزة  -صاحب الكاُب ُب القراءات السبع–عبد اهلل ابن شريح الرعيٍت األندلسي

 چّ چ  :كعلى الـ التعريف إذا كانت بعدىا ٫تزة، ٨تو كغَتىا[ َِالبقرة: ] چڳ  چ  يقف على ياء 

 .2ٍب يصل" وقيفة [كغَتىا ْٗ]البقرة:  چپچ  ك[ كغَتىا ِِالبقرة: ]
كت على الساكن الذم بعده كا١تراد بباب كقف ٛتزة على الساكن الذم بعده ٫تزة: السَّ 

٫تزة، كىذه الوقفة اليسَتة أك ا٠تفيفة مل يشتهر استعما٢تا بُت علماء الفنّْ، كإ٪تا شاع بينهم استعماؿ 
 :-مثبل-٧تدهمصطلح "السكت". كىذا ما 

على ما ينقل  يسكت: "كاف ٛتزة -مبّْينا–عند ابن الباذش ُب "باب سكت ٛتزة"؛ يقوؿ  
من  سكتة خفيفةكرش فيو اٟتركة، كذلك كل ساكن بعده ٫تزة من كلمة أخرل، كليس ْترؼ مد، 

ألف ذلك ُب حكم ما كاف من   (ٔاٜخشح، اٞ ْسض)غَت قٍطع لنػىفىسو...ككذلك الـ التعريف ٨تو 
  .3كلمتُت..."

عند عدد  عبَت مستعمله كىو ا١تراد بكلٍّ من: "كقفة خفيفة، كقفة يسَتة، كقيفة..."، كىذا التَّ 
 من  العلماء كػ: ابن غلبوف كابن بٌليمة كغَت٫تا.

 .4كأكىل منو التعبَت بالسكت لوضوحو، كعدـ اللَّبس فيو، كىو ما عليو عامَّة أىل الفنّْ 
 ثانيا: مصطلح ذوؽ الهمز

مصطلح "ذكؽ ا٢تمز" من ا١تصطلحات اليت يقلُّ تداك٢تا عند ا١تصنفُت ُب علم القراءات، كمل 
ُب معرض على غَت ابن ٣تاىد الذم استخدمو، كنقلو عنو أبو علٌي  -ُب حدكد اطّْبلعي–أقف 

(كقرأ نافع قائبل: "ٖترير ا٠تلف ُب أرأيتكم،  ْٚذ  ا ْى( ٔ )أ س  ْٚز ك  ا ْٚز ْى(، ٔ)أ س  ا القرآف  لف ُب كلّْ بأ )أ س 
 . 5من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز"

                                                 
1
 مثل: الوقفة اليسَتة، الوقفة ا٠تفيفة، يقف ٍب يبتدئ، سكتة خفيفة كغَتىا من التعبَتات اليت يستخدمها أىل األداء.  
ٖتقيق: سامل بن غـر اهلل بن ٤تمد الزىراٍل، اُب ُب القراءات السبع، أبو عبد اهلل ٤تمد بن شريح، الرعيٍت اإلشبيلي األندلسي، الك 2 

 .1/287ىػ، 1419، سنة: ىػ1419أـ القرل، 
3
شرؼ، دار الصحابة اإلقناع ُب القراءات السبع، أبو جعفر أٛتد بن علي األنصارم، ابن الباذش، ٖتقيق: ٚتاؿ الدين ٤تمد   

 .237للًتاث، طنطا، القاىرة، د.ت.ط، ص
4
، كتقريب النشر ُب القراءات العشر، 1/325 ،، كابن اٞتزرم ُب كل من: النشر62ص ،كىو ما عليو أيضا: الداٍل ُب التيسَت  

. 115ـ، ص2004 -ىػ1425، ت: إبراىيم عىطوة عوض، دار اٟتديث، القاىرة، د.ط، أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم
، 1غاية االختصار ُب قراءات العشرة أئمة األمصار، أبو العبلء اٟتسن بن أٛتد العطار، ت: أشرؼ ٤تمد فؤاد طلعت، جدة، ط

 .1/264ىػ، 1414سنة: 
5
 .160/ 2كاٟتجة،   257لسبعة ُب القراءات،  صا  
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 : كبعد أف أكرده عنو أبو علٌي راح يشرحو بأسلوبو، قائبلن 
"قرأ نافع بألف ُب كلّْ القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف ٬تعل 

عل بٍُت بُت، أم بُت  ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على ا٢تمزة بٍُت بُت، كقياسها إذا خيفّْفت أف ٕتي
 . 1قياس التحقيق"

 كذكؽ ا٢تمزة كما ىو كاضح يعٍت ّٔا تسهيلها بٍُت بُت. 
كيعرب أبو علي أحيانا عن ىذا التخفيف أك التسهيل باللُت كبٍُت كبُت، ككلها تفيد ذات 

 ا١تعٌت؛ فيقوؿ ُب  معرض االحتجاج لبعض اٟتركؼ:
َُِّك ىْ چ "قاؿ أبو علي: أبو عمرك يريد چ أٚ 

 .3ٍب يلُت ا٢تمزة األخَتة فتصَت بٍُت بُت" 2 
يستخدموف عادة مصطلح التخفيف بدؿ التسهيل  4على أف القدامى من النحاة كحىت القراء

أك ذكؽ ا٢تمز. يقوؿ سيبويو: "اعلم أف ا٢تمزة تكوف فيها ثبلثة أشياء: التحقيق، كالتخفيف، كالبدؿ. 
ـى، كبٍئس كأشباه ذلك. كأما التخفيف فتصَت ا٢تمزةي فيو فالتحقيق قولك: قرٍأت،  ، كسأىؿ، كلؤي كرٍأسه
 . 5بُت بٍُت كتيبدىؿ كٖتذؼ"

 موضعو  َتاُب ُب شرحو لقوؿ سيبويو: "كمعٌت قولنا بُت بٍُت ُب ىذا ا١توضع كُب كلٍّ يقوؿ السّْ 
ا٢تمزة. فإذا كانت يرد بعده من ا٢تمز أف ٕتعلها من ٥ترج ا٢تمزة ك٥ترج اٟترؼ الذم منو حركة 

الفتحة من األلف، كذلك قولك  ُب إخراجها بُت ا٢تمزة كاأللف؛ ألفَّ  طةن مفتوحة جعلناىا متوسّْ 
)ساؿ( إذا خففنا )سأؿ(، كقرا يا فىت إذا خففنا )قرأ(. كإذا كانت مضمومة فجعلناىا بُت بٍُت 

(. ك  ( ٗتفيف )لـؤ إذا كانت مكسورة جعلناىا بُت أخرجناىا متوسطة بُت ا٢تمزة كالواك، كقولنا: )لـو
 . 6الياء كا٢تمزة

من ٭تقق األكىل كٮتفف اآلخرة،  -أم من العرب–كيقوؿ سيبويو ُب موضع آخر: "كمنهم 
 .7"ب(ََّ ء  اِ آَّٚ شِ ك  ب ص  ب(، ٔ)ٚ  ٓ  اغ  ش  اشْ  ء  آج   ذْ ق  ف  )ٝتعنا ذلك من العرب، كىو قولك: 

 

                                                 
1
 ا١تصدر نفسو.  

2
 .55سورة النمل، اآلية:   

3
 .242/ 3ا١تصدر السابق،   

4
 .77/ 1الكشف عن كجوه القراءات السبع، مكي بن أيب طالب، انظر مثبل:   

5
 .541/ 3، كتاب سيبويو  

6
 .03، هتميش رقم: 541/ 3كتاب سيبويو،   

7
 .549/ 3، ا١تصدر نفسو  
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 بالمصطلحاتالمطلب الثاني: مسلك الفـارسي في التعريف  
ة بعلمي التجويد مل يوؿ اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل عناية بتعريف ا١تصطلحات ا٠تاصَّ 

اإلماـ منشغل ٔتا ىو فيو من  غم من طوؿ نفسو ُب الكتاب كسربه األغوار، كيبدك أفَّ كالقراءات، بالرُّ 
ات القرآنية ا١تختلفة كا١تعاٍل اليت جو عليها القراءغوية اليت تتَّ ع ا١تسائل اللُّ فصيل ُب تتبُّ اإلغراؽ كالتَّ 

 لوان عن ىذه التعريفات إال ما جاء عرضان.ب عليها، فجاء كتابو كما ترل خً تًتتَّ 
 كفيما يأٌب بياف كتفصيل للقسمُت:
 أكال: ا١تصطلحات اليت ذكر تعريفها

 ٞتملة من مصطلحات التجويد مل ٮتلي كتابي "اٟتجة ُب القراءات السبع" من تعريفو 

 كالقراءات، غَت أف ميزهتا االختصار كعدـ اإلطناب.

ج عنها اإلماـ ُب ثنايا عريفات مل تكن مقصودة كمباشرة، كإ٪تا عرَّ أغلب ىذه التَّ  ٍب إفَّ 
 اٟتديث كجاء اٟتديث عنها عرضان، كبياف ذلك ُب اآلٌب:

 :المصطلحات التي ذكر لها تعريفا مباشراً  -1
 -كىي قليلة–ا أبو علي ّٔ ؼت األداء كالتجويد اليت عرَّ استقرائي ١تصطلحا يبدك من خبلؿ 

د إىل تعريفو كبيانو قٍصدان؛ فيذكر ُب بعض ثنايا "اٟتجة" اإلمشاـ ىو ا١تصطلح الوحيد الذم تقصَّ  أفَّ 
 :أفَّ 

ـى  ُت ليس بصوت فيفًصلى بُت ا١تدغىم كا١تدغىم فيو، كإ٪تا ىو هتيئة العضو حويّْ عند النَّ  "اإلمشا
. ٍب ينبّْو إىل قضية ُب غاية 1الصوت الذم ىو الضَّم ليدؿَّ عليو، كليس ٓتارج إىل اللفظ"إلخراج 

وف ُب أنو هتيئة القرَّاء ليس يىعنوف باإلمشاـ ما يعٍت بو النحويُّ  أبا بكر ظنَّ أفَّ  : "كلعلَّ ة قائبلن األ٫تيَّ 
ُت ُب إلمشاـ إ٪تا يكوف عند النحويّْ : "كافظ". ٍب يبُتّْ وت كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللَّ العضو للصَّ 
فتُت يراه البصَت دكف األعمى، اإلمشاـ إ٪تا ىو ٖتريك الشَّ  ا الكسر فبل إمشاـ فيو؛ كذلك أفَّ الضٌَّم؛ فأمَّ 

، كليس ىذا ُب الكسر؛ ألنو ال فائدة لبصَت كال فيستدؿُّ لذلك على إرادة الفاعل لذلك الضمّْ 
 .2ائي"ألعمى من حيث ال يظهر للرَّ 

                                                 
1
 .145/ 1، ا١تصدر السابق  

2
 .146/ 1نفسو، ا١تصدر   
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مرة يتعرَّض فيها إىل ٤تالّْو يعرّْفو كيزيد ُب توضيحو؛ من ذلك  و جعل ُب كلّْ ب كبعد أف عرَّؼ
: "فمن قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ ُب بعض ا١تواضع ُب سياؽ اٟتديث عن ا٠تلف ُب ما ذكره 

كليس ذلك  چېچحيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب 
بصوت خارج إىل اللفظ، إ٪تا هتيئة العضو إلخراج ذلك الصوت بو، لييعلم بالتهيئة أنو يريد ذلك 

يتهيَّأ لو..."
 . 1ا١ت

 2الرفاعي عن سيليم بن عيسى اٟتنفي: "كركل خلف بن ىشاـ كأبو ىشاـ كُب آخر قائبلن 
عن ٛتزة أنو كاف يشٌم الراء األكىل من قولو: ذاًت قرارو، كاألشراًر، كما كاف مثل ذلك الكسر من غَت 

 .3إشباع"
: "...فهذا كجو اإلدغاـ، كاإلشارة 4كُب ٤تلٍّ آخر يسميو بتسمية جديدة؛ كىي اإلشارة

 . 5بالضم إىل اٟترؼ ا١تدغم"

 التي ذكر تعريفها عرضاً:المصطلحات  -3
جاءت بقية التعريفات ا١تذكورة ُب "اٟتجة" عرضان كُب سياقات ٥تتلفة، غَت مقصودة كال 

 مباشرة، كىي:

: ذكر اإلماـ أبو علي مصطلح االختبلس ُب معرض ذكر ا٠تلف ُب قولو االختالس - خ
سألة إشباع اٟتركات كذلك بعد تفصيل طويل ُب جوانب ٥تتلفة ١ت[، َٖآؿ عمراف: ] چڑ  ڑ  چتعاىل: 

 كٗتفيفها، ٍب يقوؿ:

ا الفتحة فليس فيها إال ة كالكسرة، فأمَّ مَّ خفيف إ٪تا يكوف ُب الضَّ "كىذا االختبلس كالتَّ 
فَّف الفتحة باالختبلس، كما مل ٗتفَّ  ... كىذا اإلشباع كمل ٗتي ، كجىبىلو ف باٟتذؼ ُب ٨تو: ٚتىلو

                                                 
1
 .432/ 2نفسو، ا١تصدر   

2
ىو: سليم بن عيسى اٟتنفي بالوالء، الكوُب، إماـ ُب القراءة. كاف أخص أصحاب ٛتزة كأضبطهم، كىو الذم خلفو ُب القياـ   

 .288/ 1، كغاية النهاية، 119/ 3بالقراءة. األعبلـ، 
3
 .59/ 2اٟتجة،   

4
انظر: جامع البياف ُب  عيف الصوت بو.يدؿُّ مصطلح اإلشارة على ىيئة الوقف لئلمالة على أكاخر الكلم باإلٯتاء إليو كتض  

أم أف اإلشارة تكوف بالرـك أك اإلمشاـ. كمصطلح اإلشارة استخدمو ّٔذا ا١تعٌت كثَت من أئمة فن  .1/483القراءات السبع: 
لوصل، التجويد، منهم اإلماـ الداٍل ُب "جامع البياف" ُب عٌدة مواضع، منها: ُب باب ذكر مذاىبهم ُب الوقف على ا١تماؿ ُب ا

كذكر مصطلح اإلشارة إىل الكسر. ا١تصدر نفسو. كما استخدمو با١تعٌت نفسو ابن الباذش ُب عدة مواضع أيضا، منها قولو: "كالرـك 
 .200، اإلقناع، صذرأكاإلمشاـ ٦تتنعاف ُب اٟترؼ ا١تبدؿ من ا٢تمزة ا١تسكونة، كذكر أنو ال ٕتوز اإلشارة إىل ألف 

5
 .433/ 2اٟتجة،   
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مطيط كأخفى، فإف اٟترؼ ا١تختلىس حركتيو بزنة وت فيو أضعفى من التَّ االختبلس كإف كاف الصَّ 
 ، فيقوؿ: االختبلس ُب مقابل اإلسكاف كليس إسكانان  ح أفَّ . ٍب يوضّْ 1ؾ"ا١تتحرّْ 

فلعلَّو ٝتعو  -[ْٓالبقرة: ] چڳ   ڱ  چ –"فمن ركل عن أيب عمرك اإلسكاف ُب ىذا النحو 
 . 2ٮتتلسي فحسبو لضىعف الصوت بو كا٠تفاء إسكانان"

بعض ا١تواضع مل ٧تده يصرح ٔتصطلح االختبلس، إ٪تا ذكر بدلو مصطلح اإلخفاء، غَت كُب 
 ياؽ الذم جاء بو يفيد أنو يريده؛ إذ يذكر بعد إغراؽ طويل ُب اٟتديث عن ا٠تلف ُب حرؼأف السّْ 

 كاالستشهاد لو قائبل:ن  [ ُِالتوبة: ] چۓچ 

ُت األكلُت؛ ثبت إنو إخفاء اٟتركة، "... أك يعٍت بو إخفاء اٟتركة، كمل ٬تز كاحد من الوجه
كاإلخفاء تضعيف الصوت باٟتركة، فهو يضارع السكوف من جهة اإلخفاء، كإف كاف ا١تخًفيُّ ُب كزف 

 . 3ا١تتحرؾ"

ـ ُب معرض الفرؽ بينو كبُت اإلمشاـ، أثناء تعرضو كٍ أشار اإلماـ إىل الرَّ  ـ:و  الرَّ  - د
 : قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ للخلف ُب 

راـ اٟتركة فيها مل ٬تز مع اإلدغاـ، كما جاز اإلمشاـ مع اإلدغاـ ألف رـك اٟتركة حركة،  "كلو
كإف كاف الصوت قد أضعف ّٔا، أال ترل أهنم قالوا: إف رـك اٟتركة ييفضل بو بُت ا١تذكر كا١تؤنث، 

 .٨4تو: رأيتيًك كرأيتيك"
 باإلخفاء كاالختبلس كاعتربه كجهان ، كعرب عنو چې چ ـ ُب قراءة كٍ كذكر بعد ذلك كجو الرَّ 

 :ة، قائبلن آخر سائغان ُب العربيَّ 
ة؛ كىو أف تيبُتّْ كال تدغم، كلكنك ٗتفي اٟتركة، "كقد ٬توز ُب ذلك كجو آخر ُب العربيَّ 

 . 5"مطيط، كلكنك ٗتتلسها اختبلسان كإخفاؤىا ىو أف ال تشبعو بالتَّ 

تعبَت  حدّْ  فيو معظم اٟتركة، أك على ـ إذف غَت اإلمشاـ؛ كىو صوت ضعيف تذىبكٍ فالرَّ 
 . 6اإلماـ: "كلو كاف مكاف اإلمشاـ رـك اٟتركة المتنع الرـك مع اإلدغاـ؛ ألنو صوت ٭تجز"

                                                 
1
 .303/ 1، السابقا١تصدر   

2
 ا١تصدر نفسو.  

3
 .315 -314/ 2ا١تصدر نفسو،   

4
 .432/ 2ا١تصدر نفسو،   

5
 .433/ 2، ا١تصدر السابق  

6
  .145/ 1نفسو، ا١تصدر   
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ضمنان، كمل يقصد  -التخفيف–تعرض أبو علي لتعريف التسهيل  تسهيل الهمز: - ذ
اىد رٛتو اهلل ُب إليو قصدان، كذلك أثناء شرحو ١تصطلح "ذكؽ ا٢تمز" الذم ذكره أبو بكر بن ٣ت

ك٨توىا؛  [ْٔاألنعاـ:] چٹچ، ك [َْاألنعاـ:] چڻچ ُب معرض اٟتديث عن ا٠تلف ُب  1"سبعتو"
 حو:يوضّْ  فيسوؽ قولو ٍبَّ 

القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ  بألف ُب كلّْ  (ْٚذ  اس  ى، ٔأ  ك  ز  اْٚ س  ى، ٔأ  ز  اْٚ س  )أ  "كقرأ نافع 
 ا٢تمز". 

كٌل القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف "كقولو: قرأ نافع بألف ُب  
 .٬2تعل ا٢تمزة بٍُت بُت أم بُت ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على قياس التحقيق"

ح فيها بتعريف اإلمالة: جاء ذكر اإلمالة ُب عٌدة مواضع من كتاب "اٟتجة" مل يصرّْ  - ر
صغرل أـ الكربل، غَت أنو ييفهىم من حديثو عنها أنو ُب كلّْ اإلمالتُت يقصد ال مباشر ٢تا أك يبُت أمَّ 

 ؛ كىذا الذم درج عليو القدامى. 3مرة يذكرىا مطلقة غَت مقيدة انصرفت إىل اإلمالة الكربل

 يها أحيانان أبا علي يطلق على اإلمالة اصطبلحات ٥تتلفة؛ فيسمّْ  كا١تلفت لبلنتباه أفَّ 
اء، بفتح ا١تيم ككسر الرَّ  [ ُْىود: ] چگ  چ : "الكسر"؛ كذلك ُب قولو: "كقرأ ٛتزة كالكسائي

ِِ )يج  ككذلك حفص عن عاصم:  بفتح ا١تيم، ككسر الراء من غَت إضافة. قاؿ: كليس يكسر  ٚٓب(ْش
 .4ُب ٣ترًاىا" اءى ُب القرآف غَت ىذا اٟترؼ، يعٍت الرَّ 

يردفها ُب ا١توضع الواحد بعدة اصطبلحات كلُّها تصبُّ ُب ذات ا١تعٌت، كػ "اإلجناح،  كأحيانان 
ديدة" كغَتىا؛ كما ُب قولو: "كقوؿ أٛتد ُب حكايتو عن نافع: ال ٯتيل كاإلضجاع، كاإلمالة الشَّ 

شديدة  ال ٯتيل الفتحة ٨تو الكسرة إمالة -إف شاء اهلل–األلف اليت تأٌب بعدىا راء مكسورة، يريد بو 
فتميل األلف ٨تو الياء كثَتان، كلكن ال يشبع إمالة الفتحة ٨تو الكسرة فيخف لذلك إجناح األلف 

 .5كإضجاعها"
مل يعرؼ أبو علي مصطلح التقليل كمل يذكره ّٔذا اللفظ، بل اكتفى  التقليل: - ز

 ة إطبلقات؛ فهو:ىو اآلخر بعدَّ  -عرضان –بالتعبَت عنو 

                                                 
1
 .257السبعة ُب القراءات، أبو بكر بن ٣تاىد، ص  

2
 .160/ 2نفسو، ا١تصدر   

3
 .249 -246/ 1نفسو، ا١تصدر   

4
 .393/ 2، السابقا١تصدر   

5
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   
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قولو: "قاؿ أٛتد بن موسى: كاف نافع ال ٯتيل األلف اليت تأٌب "بُت الفتح كالكسر"؛ كما ُب 
ك  اٞثصبسك  داس انجٕاسك  اٞششاسك  اٞثشاسك  قشاسك من  انُبسبعده راء مكسورة، مثل من 

و بُت الفتح كالكسر، كىو إىل الفتح بل كاف ُب ذلك كلّْ  آثبسْىك على  دٚبسْىك  ثذُٚبسك  ثقُطبس
 .1أقرب"

ُت الكسر كالتفخيم"؛ كذلك صريح ُب أثناء تعرضو للخلف ُب قولو تعاىل: أك يصفو بأنو "ب
 . 4"3كالتفخيم 2قاؿ: " ككاف نافع كعاصم ُب ركاية أيب بكر يقرآهنا بُت الكسر [، ُْىود: ] چگچ 

كأحيانا يسميو "بُت اإلمالة كالتفخيم"؛ كما ُب قولو: " ككاف أبو عمرك ال ٯتيل من ذلك إال 
فإنو كاف يلفظ ّٔذه  ٔأحٛ ب أيبدما كاف ُب رؤكس اآلم إذا كانت السورة أكاخر آياهتا الياء، مثل: 

 . 5اٟتركؼ ُب ىذه ا١تواضع بُت اإلمالة كالتفخيم"
ياء"؛ يقوؿ ُب ىذا الصدد: "فكما غيَتّْ موضع الوقف ّٔذا أك يصطلح عنو بػ "اإل٨تاء ٨تو ال

يى ّٔا ٨تو الياء..." ت األلف بأف ٨تًي  .6النحو من التغيَت، كذلك غيَتّْ
ككجدناه مرٌةن عربَّ عنو بػ "إمشاـ اإلضجاع"؛ كذلك ُب معرض حديثو عن خلف بعض 

كقرأ نافع  ،()اٞششاساء أبو عمرك كابن عامر كالكسائي من اٟتركؼ، قاؿ ُب ذلك: "كأماؿ الرَّ 
 .7بإمشاـ الراء األكىل: اإلضجاع، ككذلك ٛتزة يشمُّ، كفتحها ابن كثَت كعاصم"

: أشار أبو علٌي إىل تعريف اإلدغاـ ُب معرض االحتجاج لقراءة ا١تضارعة اإلدغاـ  - س
فقد نقل بعض اٟتجج اليت  ،[ٔالفاٖتة: ] چٹ   ٹ  ٹچأك اإلمشاـ بُت الصاد كالزام ُب قولو تعاؿ: 

 .8توىن من ىذه القراءة، كمنها أفَّ ا١تضارعة تشبو اإلدغاـ ُب "أنَّو تقريب اٟترؼ األكَّؿ من الثَّاٍل"

شبيو ليس تعريفان ُب اٟتقيقة لئلدغاـ، كإ٪تا ىو بياف لوظيفة كالنَّص كاضح ُب أفَّ ىذا التَّ 
 عن تقريب اٟترفُت كتناسب أحد٫تا إىل األخر.اإلدغاـ ككذا ا١تضارعة النَّإتة 

 بتعريفات غيره من األئمة: عليمقارنة تعريفات أبي   -4
                                                 

1
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

2
بَتكت، –شرح ا١تفٌصل ُب النحو كالصرؼ، موفق الدين بن يعيش النحوم، عامل الكتب . انظر: تسمي العرب اإلمالة كسران   

 .21/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 451/ 9د.ط، د.ت، 
3
 ا١تصدراف نفسهما. صب.قيل لو النَّ كرٔتا ، كتسمي الفتح تفخيمان   

4
 .393/ 2اٟتجة،   

5
 .249/ 1نفسو، ا١تصدر   

6
 .249/ 1، ا١تصدر السابق  

7
 .335/ 3نفسو، ا١تصدر   

8
 .57/ 1نفسو، ا١تصدر   
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مع –كإذا عقدنا مقارنة بسيطة بُت بعض التعريفات اليت ذكرىا اإلماـ أبو علي رٛتو اهلل 
ا١تبٌت فهي بتعريفات غَته من األئمة ٧تدىا متطابقة ُب الغالب، كحىت كإف مل تتطابق ُب  -تهاقلَّ 

 متطابقة ُب ا١تعٌت.
 مقارنة تعريفو للرٍَّكـ كاإلمشاـ بتعريفات غَته: - ب
  :من ىؤالء:تعريفات بعض اللغويين 

 تعريف سيبويو: -
فع ألف ا اإلمشاـ ، فليس إليو سبيل، كإ٪تا كاف ُب الرَّ قائبل: "كأمَّ  اإلشماـكصف اإلماـ سيبويو 

الضمَّة من الواك، فأنت تقدّْر أف تضع لسانك ُب أٌم موضع من اٟتركؼ شئتى ٍبَّ تضمَّ شفتيك؛ 
 .1ألف ضمَّك شفتيك كتحريكك بعضى جسدؾ، كإمشامك ُب الرفع للرؤية كليس بصوتو لؤلذيف"

على أف قولو: "كأما الذين راموا اٟتركة فإهنم دعاىم إىل ذلك اٟترصي ـ و  الرَّ كجاء عنو ُب 
رجوىا من حاؿ ما لزمو إسكافه على كلّْ حاؿ، كأف ييعًلموا أف حا٢تا عندىم ليس كحاؿ ما سكىن  ٮتي

. قاؿ اٞتوىرم: "رٍكـ اٟتركة الذم 2على كلّْ حاؿ. كذلك أراد الذين أمشُّوا؛ إال أف ىؤالء أشدُّ توكيدان"
من اإلمشاـ ألهنا تيسمع، خفيف، كىي أكثر الذم ذكره سيبويو حركة ٥تتلسة ٥تتفاة لضرب من التَّ 
 .3كىي بزنة اٟتركة كإف كانت ٥تتلسة، مثل ٫تزة بٍُت بُت"

سيبويو عرضان ُب باب )اإلشباع ـ مصطلح االختبلس؛ فقد تعرَّض إليو كٍ كقريب من معٌت الرَّ 
كً ُب اٞتٌر كالرفع( قائبل: "فأمَّ  مو لك ا الذين ييشبعوف فيمطّْطوف، كعبلمتو كاك كياءه، كىذا ٖتي

ا كمن مأمًنك، ييسرعوف شافهة... كأمَّ ا١ت ا الذين ال ييشبعوف فيختلسوف اختبلسان، كذلك قولك: يضرّٔي
إنٗ ثبِسئِكىاللَّفظ. كمن ٍبىَّ قاؿ أبو عمرك: 

4"...5. 
 تعريف ابن جٍت: -

"ىي كاإلىابة بالساكن ٨تو اٟتركة، كىو  –أم تقريب اٟتركة  –قريب ـ على جهة التَّ كٍ "كالرَّ 
 .6و للعُت ال لؤلذف"لذلك ضرب من ا١تضارعة، كأخفى منها اإلمشاـ؛ ألنَّ 

                                                 
1
 .171/ 4الكتاب سيبويو،   

2
 .168/ 4الكتاب،   

3
   ،)  .258/ 12لساف العرب، مادة )رـك

4
 ة.، من سورة البقر 45اآلية:   

5
 .202/ 4الكتاب، سيويو،   

6
 .2/145ا١تصدر نفسو،   
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ـك ىو اختبلس اٟتركة أم عدـ نطقها  أف الرَّ  -كما سيأٌب–كمن ا١تعلـو عند علماء القراءات 
ة ك تنطق ضمَّ فتُت كأنَّ لشَّ ا اإلمشاـ فهو للعُت ُب الضم خاصة: تضم اكاملة كاضحة كىو لؤلذف، كأمَّ 

 ة. كلكن من دكف إحداث صوت الضمَّ 
قريب الذم ٬ترم ٣ترل اإلدغاـ: "٦تا قرب فيو الصوت من كقد نبَّو ابن جٍت إىل مواضع التَّ 

 الصوت"، كلكنو ليس إدغامان تاٌمان، كاستخدـ لو مصطلح )التقريب(. 
ـ ُب باب )الساكن كا١تتحرؾ( كٍ اـ كالرَّ ابن جٌٍت قد ذكر مصطلحي اإلمش كٕتدر اإلشارة إىل أفَّ 

ىذه ا١تصطلحات تعريفان  -كغَته–وتية، كلكنو مل يعرؼ الذم أكرد فيو بعض ا١تصطلحات الصَّ 
أصوات اٟتركؼ أك اٟتركات  –شافيان، بل كاف يذكرىا كيبُت ما ٭تدث فيها من تقريب ُب األصوات 

–  : و للعُت دكف األذف، لكن رـك ا اإلمشاـ فإنَّ "فأمَّ  كما ُب قولو ُب بياف الفرؽ بُت اإلمشاـ كالرـك
ث ُب قولك ُب الوقف أنتى ر كا١تؤنَّ اٟتركة يكاد اٟترؼ يكوف بو متحركان، أال تراؾ تفصل بو بُت ا١تذكَّ 

 .1كأنًت، فلوال أف ىناؾ صوتان ١تا كجدت فصبلن"
  :أذكر منهم:تعريف بعض أىل األداء  

 :انيِّ تعريف الدَّ  -
ـك فهو تضعيفك الصوت باٟتركة حىت يذىب ا حقيقة الرَّ : "فأمَّ  -رٛتو اهلل-عمرك يقوؿ أبو 

ا حقيقة اإلمشاـ فهو فتسمع ٢تا صوتا خفٌيان يدركو األعمى ْتاسَّة ٝتعو. كأمَّ  ،بذلك معظم صوهتا
، كال يدرؾ معرفة ذلك األعمى ألنو لرؤية العُت ال غَت، إذ ضمُّك شفتيك بعد سكوف اٟترؼ أصبلن 

 .4إٯتاء بالعضو إىل اٟتركة" ىو
 عينّي:تعريف الرُّ  -

وت باٟتركة حىت يذىب أكثرىا، كىو يكوف ُب ـ إضعاؼ الصَّ كٍ يقوؿ أبو عبد اهلل: "كالرَّ 
 . 2"ةن فتُت من غَت صوت يسمع، كىو يكوف ُب ا١ترفوع خاصَّ الشَّ  ا١ترفوع كا١تخفوض. كاإلمشاـ ضمُّ 

 تعريف مكّي بن أبي طالب القيسي: -

                                                 
1
التعريفات، علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاٍل، ت: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب اإلمشاـ: .كانظر ُب تعريف 2/328ا٠تصائص،   

، ص، كُب تعريف الرَّ 44، صىػ1405، 1بَتكت، ط–العريب   .151ـك
4
 .59التيسَت، ص - 

2
 .283القراءات السبع، ص الكاُب ُب   
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ـ إتيانك ُب الوقف ْتركة ضعيفة غَت كاملة، يسمعها كٍ : "فالرَّ -رٛتو اهلل–يقوؿ أبو ٤تمد 
أم شفتيك ال غَت من غَت صوت، كال يفهمو األعمى ْتٌسو، ألنو لرى  األعمى. كاإلمشاـ إتيانك بضمّْ 

 . 1العُت"
 تعريف اإلماـ الشاطبّي: -

 :-رٛتو اهلل-ـك كاإلمشاـ قاؿ القاسم كُب الرَّ 
 كركمك إٝتاع احملرؾ كاقػف   بصػوت خفػي كل داف تنوَّال

 2كاإلمشاـ إطباؽ الشفاه بعيدما    يسكن ال صوت ىناؾ فيٍصحبل
–، أك دكراهنا -رٛتو اهلل–ما سبق مطابقة ىذه التعاريف لتعاريف أيب علٌي  ككاضح من كلّْ 

 ُب فلىك كاحدو. -على األقلٌ 
 َته:مقارنة تعريفو لئلمالة بتعريفات غ -ب
  :كمنهم:تعريف أىل اللغة 

 ابن جني: -

اإلمالة اليت كقعت ُب الكبلـ لتقريب الصوت من الصوت، ٨تو  حيث يقوؿ ُب تعريفها: "
كلمة: )عامل( اليت قريبٍت فتحة العُت من )عامل( إىل كسرة البلـ منو، بأف ٨توت بالفتحة ٨تو 

 .3الكسرة، فأمىٍلت األلف إىل الياء"
  من ىؤالء: القراءات:تعريف بعض أىل 
 تعريف ابن غلبوف: -

ذكر أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف اإلمالة ُب معرض اٟتديث عن "مذىب ٛتزة كىشاـ ُب 
أم –الوقف على ا٢تمزة"، كتعٌرض إىل بياف معناىا، فقاؿ: "يعٍت أنو كاف إذا كقف على ىذه ا٢تمزة 

ي ْتر  -ٛتزة كتها ٨تو الكسرة، فلذلك ٬تعلها بُت ا٢تمزة خٌفف ٫تزهتا، ألهنا متوسطة، كىي ٦تالة قد ٨تًي
 . 4كالياء الساكنة

 ابن اٞتزرم: -
                                                 

1
الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة   

 .1/122ـ، 1997 -ىػ1418، 5الرسالة، بَتكت، ط
2
الرعيٍت الشاطيب، ضبط كمراجعة: ٤تمد ٘تيم منت الشاطبية ا١تسمى حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع، القاسم بن فٌَتة   

 .30ـ، ص2004 -ىػ1425، 4الزعيب، دار ا٢تدل، ا١تدينة ا١تنورة، ط
3
 .141/ 2ا٠تصائص،   

4
 .1/220التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف،   
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كاإلمالة أف تنحو بالفتحة ٨تو يعرّْؼ ٤تقّْق الفٌن ابن اٞتزرم اإلمالة كيفصّْل فيها كما يأٌب: "
لو ل يالكسرة كباأللف ٨تو الياء )كثَتان( كىو احملض. كيقاؿ لو: اإلضجاع، كيقاؿ لو: البطح، كرٔتا ق

ؿ لو أيضان التقليل كالتلطيف كبُت بُت؛ فخي ّٔذا االكسر أيضان )كقليبلن( كىو بُت اللفظُت كيق
االعتبار تنقسم أيضان إىل قسمُت إمالة شديدة كإمالة متوسطة ككبل٫تا جائز ُب القراءة جار ُب لغة 

 .1"العرب
تعريفات غَته من  كيتضح ٦تا سبق أف تعريف ا١تصطلحات اليت ذكرىا أبو علي ال ٗتتلف عن

 أىل اللغة كاألداء.

 
 

 ثانيا: ا١تصطلحات اليت مل يعرؼ ّٔا
ة" جاء مركّْزان على موضوع توجيو القراءات كاالحتجاج سبق كأف أشرت إىل أف "كتاب اٟتجَّ 

كثَتان بتعريف مصطلحات علمي التجويد   -رٛتو اهلل–٢تا؛ لذلك مل ييعنى فيو اإلماـ أبو علٌي 
  كأكرد أكثر ا١تصطلحات دكف تعريف.كالقراءات، 
 رج كاإلدراج:الدَّ  -1

استخدـ اإلماـ أبو علي ُب اٟتجة ىذين ا١تصطلحُت ُب أكثر من موضع، دكف أف يعرّْفهما 
 أك يشَت إىل ذلك.

 كمن أمثلة استخدامو ١تصطلح الدَّرٍج قولو:
دكف الدَّرٍج. كلو  إ٪تا ىو عند االستئناؼ 2(آأَزسرٓى)"كما ريكم عن أيب عمرك من قولو: 

لوجب ُب قياس قوؿ أيب عمرك الذم حكاه عنو سيبويو  (ىٓ  ر  سْ ى أأَز  ِٓ ْٛ ه  ػ   ء  إٓ  ع  )أدرج القراءة فقاؿ: 
 .3أف ٭تذؼ ا٢تمزة األكىل..."

 كمن األمثلة اليت استخدـ فيها مصطلح اإلدراج قولو: 
أبا زيد قولو ُب ذلك خبلؼ ما ذىب إليو سيبويو، كذلك أنو قاؿ:  "قاؿ أبو علي: اعلم أفَّ 

قاؿ أبو أدىم الكبليب" لىو )ريٌب ال أقوؿ( فتىح البلـ ككسر ا٢تاء ُب اإلدراج، قاؿ أبو زيد: كمعناه: 
 .1كاهلل ريب ال أقوؿ"

                                                 
1
 .24/ 2النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   

2
 .06سورة البقرة، اآلية:   

3
 ، 468/ 1. كانظر مثلو: 186/ 1اٟتجة،   
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قاؿ: "...كجهو: أف اٟترؼ   [،ُُيوسف: ] چې  چ كُب موضع آخر ٭تتج فيو للحرؼ 
ٔتنزلة اٟترؼ ا١توقوؼ عليو من حيث ٚتىعىها السكوف، فمن حيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو ا١تدغم 

 .2إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب تأمنا..."
رج أك اإلدراج أف اإلماـ يعٍت ّٔما ذات كييفهم من ٣تموع ا١تواقع اليت كرد فيها مصطلحي الدَّ 

قولو ُب معرض حديثو  -ا سبقعمَّ  فضبلن –ا١تعٌت؛ كا١تراد ّٔما الوصل ُب مقابل الوقف؛ يفسّْري ذلك 
"فقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي: لكن ىو اهلل ريب  [:ّٖالكهف: ] چچچ عن 

 .3"بإسقاط األلف ُب الوصل كإثباهتا ُب الوقف...
ر اإلدراج الذم عناه فيما تبله بعد ذلك من تفصيل؛ قائبل: كىذا الوصل الذم ذكره يفسّْ 

ُب أهنا تثبت ُب الوقف كتسقط ُب اإلدراج، األلف ُب  -يقصد ألف لكنا–"... كمثل ىذه األلف 
حىيػَّهىبل..."

4. 
 نوعه  -ُب تقديرم–اإلماـ تعوزه  عيًلم أفَّ  -اىركىو الظَّ –كإذا تقرَّر ىذا ا١تعٌت عند أيب علٌي 

قٌة ُب ىذا األمر؛ ذلك أفَّ  مصطلح اإلدراج ال يعٍت الوصل ُب علم األداء، كإف جاز إطبلقو  من الدّْ
 ، بل يعٍت اإلسراع ُب القراءة.5عليو لغة

ال كما فهمو  ،حقيقالتَّ  كىو ضدَّ  ،كا١تقصود باإلدراج ىو اإلسراعيقوؿ ابن اٞتزرم رٛتو اهلل: "
 .6"الوقف معناه الوصل الذم ىو ضدَّ  ال فهم لو من أفَّ من 

 مطيط:التَّ اإلشباع ك  -2
مطيط ُب مواضع ٥تتلفة من كتابو، يعطف بأحد٫تا على ذكر أبو علي كبلِّ من اإلشباع كالتَّ 

 .7اآلخر ُب أغلبها، غَت أنو مل يقف عند تعريفهما
 كمن أمثلة ذلك قولو:

                                                                                                                                               
1
 .421/ 2نفسو، ا١تصدر   

2
 .302، 87، 86/ 3، كانظر مثلو: 432/ 2نفسو، ا١تصدر   

3
 .86/ 3نفسو، ا١تصدر   

4
 .87/ 3، ا١تصدر السابق  

5
لساف العرب، مادة  ميتػىوىصَّله بو إًلػيو.كىذا األىمر مىٍدرجىةه ٢تذا أىم يقاؿ: استمٌر فبلف أدراجو؛ إذا ذىب كمضى فيها.كيقاؿ:   

 .267 -266/ 2)درج(، 
6
 .304/ 2النشر ُب القراءات العشر،   

7
 كغَتىا. 433/ 2، 303، 302، 299/ 1انظر اٟتجة ُب ا١تواضع اآلتية:   
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لبناء كاإلعراب يستعملوف ُب الضمَّة كالكسرة منهما ضربُت، اٟتركات اليت تكوف ل "كاعلم أفَّ 
: ياؽ قائبلن . ٍب يضيف ُب ذات السّْ 1خفيف"مطيط، كاآلخر: االختبلس كالتَّ أحد٫تا: اإلشباع كالتَّ 

"ككما مل ييبدًؿ األكثري من التنوين كال الواك ُب اٞتر كالرفع كما أبدلوا األلف ُب النصب، كىذا 
 .2مطيط"لصوت فيو أضعف من التَّ  االختبلس، كإف كاف

اإلماـ يطلق  أفَّ  -من خبلؿ استقراء ٚتيع ىذه ا١تواضع–كاضح من ىذا ا١تثاؿ كغَته 
 منقوصات كال ٥تتلسات، على حدّْ  ا١تصطلحُت على ذات ا١تعٌت؛ كىو اإلتياف باٟتركات كوامل غَتى 

عبارة عن إ٘تاـ اٟتكم  -شباعأم اإل–تعريف اإلماـ ابن اٞتزرٌم لو؛ كالذم يقوؿ ُب ذلك: "فهو 
، كيراد بو اٟتركات الكوامل غَت منقوصات يغة ١تن لو ذلك كيستعمل أيضان ا١تطلوب من تضعيف الصّْ 

 .3كال ٥تتلسات"
لُّ  على أنو ينبغي اإلشارة إىل أف التمطيط ينبغي أف ييقيَّد؛ إذ قد ينصرؼ أحيانان إىل معٌتن ٮتي

ها، خصوصان إذا تعلق األمر بباب ا١تٌد، فغالبا ما يراد بو ٘تكُت بالقراءة كٮترجها عن حدّْىا كفصاحت
 ا١تٌد ٘تكينا تاٌمان زائدان عن ا١تٌد الطبيعي يتجاكز مقدار األلفُت إىل الثبلثة عند كرش كٛتزة.

ُب  -الٌتمطيط-كمن ذلك ما جاء عن اإلماـ طاىر بن غلبوف الذم ذكر ىذا ا١تصطلح 
، كالذم اعتربه من اإلسراؼ الذم -عند كرش خاصة–إشباع ا١تٌد فاضل ُب معرض اٟتديث عن التَّ 

ٮترج القراءة عن حٌدىا كفصاحتها كسهولتها؛ فيقوؿ: "كىذا اإلشباع ُب ا١تٌد الذم عٌرفتك أهنم 
قرأ  يتفاضلوف فيو، إ٪تا ىو على الٌتقريب من غَت ٘تطيط كال إسراؼ. كما ركم عن ٛتزة: أف رجبلن 

كما كاف  5، فهو قطط4ما كاف فوؽ اٞتعودة و ٛتزة: ال تفعل، أما علمت أفَّ عليو فجعل ٯتٌد، فقاؿ ل
كاف فوؽ البياض فهو برص، كما كاف فوؽ القراءة فليس بقراءة. ككما ركم عن نافع أنو قاؿ: قراءتنا 

                                                 
1
 .302/ 1اٟتجة،   

2
 .303/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
، 1بو ا٠تَت، ت: علي حسُت البواب، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، طالتمهيد ُب علم التجويد، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم، أ  

 .55ـ، ص 1985 -ىػ1405
4
كيقاؿ: رجل جعد؛ ًإذا كاف قصَتان مًتٌدد ا٠تلق، كما يقاؿ أيضا: رجل  ,اٞتعد من الشعر: خبلؼ السبط، كقػيل ىو القصَت؛   

 .122-3/121 ،جعد؛ ًإذا كاف ٓتيبلن لئيمان ال يىًبضُّ حىجىره. لساف العرب
5
، كشعر قىطّّ كقطىطه: جىٍعد قصَت،ك    القىطىطي: الشديدي يقاؿ: رجل قىطىطه كشعر قىطىطه كامرأىة  قىطىطه، كاٞتمع قىطىطيوفى ك قىطىطاته

 .7/380 ،يل: اٟتسىني اٞتعيودًة. لساف العرباٞتعيودًة، كق
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كال ننتهر، نسهل، كال  1ال ٪تضغ، كال نلوؾ، ننرب ، جزؿه سهله  قراءة أكابر أصحاب رسوؿ اهلل 
 .2على أفصح اللغات كأمضاىا"نشدّْد، نقرأ 

ان مشبعان من غَت كف مدٌ كاألعشى كقتيبة ٯتدُّ كيذكر ابن اٞتزرم عن مدّْ بعض القرَّاء قائبل: "...
 .3"ككذلك ذكر أشياخنا ،٘تطيط كال إفراط كاف

 ألخَت ال يريده اإلماـ أبو علٌي.ككاضح ٦تا سبق عرضيو أف ىذا ا١تعٌت ا
 

 
 الفـارسي في التعريف بالمصطلحاتالمطلب الثاني: مسلك  

ة بعلمي التجويد مل يوؿ اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل عناية بتعريف ا١تصطلحات ا٠تاصَّ 
اإلماـ منشغل ٔتا ىو فيو من  غم من طوؿ نفسو ُب الكتاب كسربه األغوار، كيبدك أفَّ كالقراءات، بالرُّ 

جو عليها القراءات القرآنية ا١تختلفة كا١تعاٍل اليت تتَّ غوية اليت ع ا١تسائل اللُّ فصيل ُب تتبُّ اإلغراؽ كالتَّ 
 لوان عن ىذه التعريفات إال ما جاء عرضان.ب عليها، فجاء كتابو كما ترل خً تًتتَّ 

 كفيما يأٌب بياف كتفصيل للقسمُت:
 أكال: ا١تصطلحات اليت ذكر تعريفها

 ٞتملة من مصطلحات التجويد مل ٮتلي كتابي "اٟتجة ُب القراءات السبع" من تعريفو 

 كالقراءات، غَت أف ميزهتا االختصار كعدـ اإلطناب.

ج عنها اإلماـ ُب ثنايا عريفات مل تكن مقصودة كمباشرة، كإ٪تا عرَّ أغلب ىذه التَّ  ٍب إفَّ 
 اٟتديث كجاء اٟتديث عنها عرضان، كبياف ذلك ُب اآلٌب:

 :المصطلحات التي ذكر لها تعريفا مباشراً  -1
 -كىي قليلة–ا أبو علي ّٔ ؼاستقرائي ١تصطلحات األداء كالتجويد اليت عرَّ  ك من خبلؿيبد 

د إىل تعريفو كبيانو قٍصدان؛ فيذكر ُب بعض ثنايا "اٟتجة" اإلمشاـ ىو ا١تصطلح الوحيد الذم تقصَّ  أفَّ 
 :أفَّ 

                                                 
1
: ا٢تىٍمز. قاؿ: ككلُّ شيء رفع شيئان، فقد    ري بالكبلـً : مصدر نػىبػىرى  اٟتىٍرؼى يػىٍنربي النَّبػٍ  .5/189هي نػىرٍبان ٫تىىزىه. لساف العرب، نػىبػىرىه. كالنبػٍري

2
 .149 -148/ 1، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، التذكرة ُب القراءات الثماف  

3
 .259/ 2النشر،   
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ـى  ىو هتيئة العضو  ُت ليس بصوت فيفًصلى بُت ا١تدغىم كا١تدغىم فيو، كإ٪تاحويّْ عند النَّ  "اإلمشا
. ٍب ينبّْو إىل قضية ُب غاية 1إلخراج الصوت الذم ىو الضَّم ليدؿَّ عليو، كليس ٓتارج إىل اللفظ"

وف ُب أنو هتيئة القرَّاء ليس يىعنوف باإلمشاـ ما يعٍت بو النحويُّ  أبا بكر ظنَّ أفَّ  : "كلعلَّ ة قائبلن األ٫تيَّ 
ُت ُب : "كاإلمشاـ إ٪تا يكوف عند النحويّْ فظ". ٍب يبُتّْ للَّ وت كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل االعضو للصَّ 
فتُت يراه البصَت دكف األعمى، اإلمشاـ إ٪تا ىو ٖتريك الشَّ  ا الكسر فبل إمشاـ فيو؛ كذلك أفَّ الضٌَّم؛ فأمَّ 

، كليس ىذا ُب الكسر؛ ألنو ال فائدة لبصَت كال فيستدؿُّ لذلك على إرادة الفاعل لذلك الضمّْ 
 .2ائي"حيث ال يظهر للرَّ  ألعمى من

مرة يتعرَّض فيها إىل ٤تالّْو يعرّْفو كيزيد ُب توضيحو؛ من ذلك  و جعل ُب كلّْ ب كبعد أف عرَّؼ
: "فمن قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ ُب بعض ا١تواضع ُب سياؽ اٟتديث عن ا٠تلف ُب ما ذكره 

كليس ذلك  چېچحيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب 
بصوت خارج إىل اللفظ، إ٪تا هتيئة العضو إلخراج ذلك الصوت بو، لييعلم بالتهيئة أنو يريد ذلك 

يتهيَّأ لو..."
 . 3ا١ت

 4الرفاعي عن سيليم بن عيسى اٟتنفي: "كركل خلف بن ىشاـ كأبو ىشاـ كُب آخر قائبلن 
عن ٛتزة أنو كاف يشٌم الراء األكىل من قولو: ذاًت قرارو، كاألشراًر، كما كاف مثل ذلك الكسر من غَت 

 .5إشباع"
: "...فهذا كجو اإلدغاـ، كاإلشارة 6كُب ٤تلٍّ آخر يسميو بتسمية جديدة؛ كىي اإلشارة

 . 7بالضم إىل اٟترؼ ا١تدغم"

                                                 
1
 .145/ 1، ا١تصدر السابق  

2
 .146/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .432/ 2نفسو، ا١تصدر   

4
ىو: سليم بن عيسى اٟتنفي بالوالء، الكوُب، إماـ ُب القراءة. كاف أخص أصحاب ٛتزة كأضبطهم، كىو الذم خلفو ُب القياـ   

 .288/ 1، كغاية النهاية، 119/ 3بالقراءة. األعبلـ، 
5
 .59/ 2اٟتجة،   

6
انظر: جامع البياف ُب  كتضعيف الصوت بو.يدؿُّ مصطلح اإلشارة على ىيئة الوقف لئلمالة على أكاخر الكلم باإلٯتاء إليو   

أم أف اإلشارة تكوف بالرـك أك اإلمشاـ. كمصطلح اإلشارة استخدمو ّٔذا ا١تعٌت كثَت من أئمة فن  .1/483القراءات السبع: 
 الوصل، التجويد، منهم اإلماـ الداٍل ُب "جامع البياف" ُب عٌدة مواضع، منها: ُب باب ذكر مذاىبهم ُب الوقف على ا١تماؿ ُب

كذكر مصطلح اإلشارة إىل الكسر. ا١تصدر نفسو. كما استخدمو با١تعٌت نفسو ابن الباذش ُب عدة مواضع أيضا، منها قولو: "كالرـك 
 .200، اإلقناع، صذرأكاإلمشاـ ٦تتنعاف ُب اٟترؼ ا١تبدؿ من ا٢تمزة ا١تسكونة، كذكر أنو ال ٕتوز اإلشارة إىل ألف 

7
 .433/ 2اٟتجة،   
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 التي ذكر تعريفها عرضاً:المصطلحات  -3
جاءت بقية التعريفات ا١تذكورة ُب "اٟتجة" عرضان كُب سياقات ٥تتلفة، غَت مقصودة كال 

 مباشرة، كىي:

: ذكر اإلماـ أبو علي مصطلح االختبلس ُب معرض ذكر ا٠تلف ُب قولو االختالس - ش
١تسألة إشباع اٟتركات كذلك بعد تفصيل طويل ُب جوانب ٥تتلفة [، َٖآؿ عمراف: ] چڑ  ڑ  چتعاىل: 

 كٗتفيفها، ٍب يقوؿ:

ا الفتحة فليس فيها إال ة كالكسرة، فأمَّ مَّ خفيف إ٪تا يكوف ُب الضَّ "كىذا االختبلس كالتَّ 
فَّف الفتحة باالختبلس، كما مل ٗتفَّ  ... كىذا اإلشباع كمل ٗتي ، كجىبىلو ف باٟتذؼ ُب ٨تو: ٚتىلو

مطيط كأخفى، فإف اٟترؼ ا١تختلىس حركتيو بزنة تَّ وت فيو أضعفى من الاالختبلس كإف كاف الصَّ 
 ، فيقوؿ: االختبلس ُب مقابل اإلسكاف كليس إسكانان  ح أفَّ . ٍب يوضّْ 1ؾ"ا١تتحرّْ 

فلعلَّو ٝتعو  -[ْٓالبقرة: ] چڳ   ڱ  چ –"فمن ركل عن أيب عمرك اإلسكاف ُب ىذا النحو 
 . 2ٮتتلسي فحسبو لضىعف الصوت بو كا٠تفاء إسكانان"

بعض ا١تواضع مل ٧تده يصرح ٔتصطلح االختبلس، إ٪تا ذكر بدلو مصطلح اإلخفاء، غَت كُب 
 ياؽ الذم جاء بو يفيد أنو يريده؛ إذ يذكر بعد إغراؽ طويل ُب اٟتديث عن ا٠تلف ُب حرؼأف السّْ 

 كاالستشهاد لو قائبل:ن  [ ُِالتوبة: ] چۓچ 

ُت األكلُت؛ ثبت إنو إخفاء اٟتركة، "... أك يعٍت بو إخفاء اٟتركة، كمل ٬تز كاحد من الوجه
كاإلخفاء تضعيف الصوت باٟتركة، فهو يضارع السكوف من جهة اإلخفاء، كإف كاف ا١تخًفيُّ ُب كزف 

 . 3ا١تتحرؾ"

ـ ُب معرض الفرؽ بينو كبُت اإلمشاـ، أثناء تعرضو كٍ أشار اإلماـ إىل الرَّ  ـ:و  الرَّ  - ص
 : قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ للخلف ُب 

راـ اٟتركة فيها مل ٬تز مع اإلدغاـ، كما جاز اإلمشاـ مع اإلدغاـ ألف رـك اٟتركة حركة،  "كلو
كإف كاف الصوت قد أضعف ّٔا، أال ترل أهنم قالوا: إف رـك اٟتركة ييفضل بو بُت ا١تذكر كا١تؤنث، 

 .٨4تو: رأيتيًك كرأيتيك"

                                                 
1
 .303/ 1، السابق١تصدر ا  

2
 ا١تصدر نفسو.  

3
 .315 -314/ 2ا١تصدر نفسو،   

4
 .432/ 2ا١تصدر نفسو،   
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 باإلخفاء كاالختبلس كاعتربه كجهان ، كعرب عنو چې چ ـ ُب قراءة كٍ كذكر بعد ذلك كجو الرَّ 
 :ة، قائبلن آخر سائغان ُب العربيَّ 

ة؛ كىو أف تيبُتّْ كال تدغم، كلكنك ٗتفي اٟتركة، "كقد ٬توز ُب ذلك كجو آخر ُب العربيَّ 
 . 1"مطيط، كلكنك ٗتتلسها اختبلسان كإخفاؤىا ىو أف ال تشبعو بالتَّ 

تعبَت  حدّْ  فيو معظم اٟتركة، أك على ـ إذف غَت اإلمشاـ؛ كىو صوت ضعيف تذىبكٍ فالرَّ 
 . 2اإلماـ: "كلو كاف مكاف اإلمشاـ رـك اٟتركة المتنع الرـك مع اإلدغاـ؛ ألنو صوت ٭تجز"

ضمنان، كمل يقصد  -التخفيف–تعرض أبو علي لتعريف التسهيل  تسهيل الهمز: - ض
اىد رٛتو اهلل ُب إليو قصدان، كذلك أثناء شرحو ١تصطلح "ذكؽ ا٢تمز" الذم ذكره أبو بكر بن ٣ت

ك٨توىا؛  [ْٔاألنعاـ:] چٹچ، ك [َْاألنعاـ:] چڻچ ُب معرض اٟتديث عن ا٠تلف ُب  3"سبعتو"
 حو:يوضّْ  فيسوؽ قولو ٍبَّ 

القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ  بألف ُب كلّْ  (ْٚذ  اس  ى، ٔأ  ك  ز  اْٚ س  ى، ٔأ  ز  اْٚ س  )أ  "كقرأ نافع 
 ا٢تمز". 

كٌل القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف "كقولو: قرأ نافع بألف ُب  
 .٬4تعل ا٢تمزة بٍُت بُت أم بُت ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على قياس التحقيق"

ح فيها بتعريف اإلمالة: جاء ذكر اإلمالة ُب عٌدة مواضع من كتاب "اٟتجة" مل يصرّْ  - ط
صغرل أـ الكربل، غَت أنو ييفهىم من حديثو عنها أنو ُب كلّْ اإلمالتُت يقصد ال مباشر ٢تا أك يبُت أمَّ 

 ؛ كىذا الذم درج عليو القدامى. 5مرة يذكرىا مطلقة غَت مقيدة انصرفت إىل اإلمالة الكربل

 يها أحيانان أبا علي يطلق على اإلمالة اصطبلحات ٥تتلفة؛ فيسمّْ  كا١تلفت لبلنتباه أفَّ 
اء، بفتح ا١تيم ككسر الرَّ  [ ُْىود: ] چگ  چ : "الكسر"؛ كذلك ُب قولو: "كقرأ ٛتزة كالكسائي

ِِ )يج  ككذلك حفص عن عاصم:  بفتح ا١تيم، ككسر الراء من غَت إضافة. قاؿ: كليس يكسر  ٚٓب(ْش
 .6ُب ٣ترًاىا" اءى ُب القرآف غَت ىذا اٟترؼ، يعٍت الرَّ 

                                                 
1
 .433/ 2، ا١تصدر السابق  

2
  .145/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .257السبعة ُب القراءات، أبو بكر بن ٣تاىد، ص  

4
 .160/ 2نفسو، ا١تصدر   

5
 .249 -246/ 1نفسو، ا١تصدر   

6
 .393/ 2، السابقا١تصدر   
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يردفها ُب ا١توضع الواحد بعدة اصطبلحات كلُّها تصبُّ ُب ذات ا١تعٌت، كػ "اإلجناح،  كأحيانان 
ديدة" كغَتىا؛ كما ُب قولو: "كقوؿ أٛتد ُب حكايتو عن نافع: ال ٯتيل كاإلضجاع، كاإلمالة الشَّ 

شديدة  ال ٯتيل الفتحة ٨تو الكسرة إمالة -إف شاء اهلل–األلف اليت تأٌب بعدىا راء مكسورة، يريد بو 
فتميل األلف ٨تو الياء كثَتان، كلكن ال يشبع إمالة الفتحة ٨تو الكسرة فيخف لذلك إجناح األلف 

 .1كإضجاعها"
مل يعرؼ أبو علي مصطلح التقليل كمل يذكره ّٔذا اللفظ، بل اكتفى  التقليل: - ظ

 ة إطبلقات؛ فهو:ىو اآلخر بعدَّ  -عرضان –بالتعبَت عنو 
قولو: "قاؿ أٛتد بن موسى: كاف نافع ال ٯتيل األلف اليت تأٌب "بُت الفتح كالكسر"؛ كما ُب 

ك  اٞثصبسك  داس انجٕاسك  اٞششاسك  اٞثشاسك  قشاسك من  انُبسبعده راء مكسورة، مثل من 
و بُت الفتح كالكسر، كىو إىل الفتح بل كاف ُب ذلك كلّْ  آثبسْىك على  دٚبسْىك  ثذُٚبسك  ثقُطبس
 .2أقرب"

ُت الكسر كالتفخيم"؛ كذلك صريح ُب أثناء تعرضو للخلف ُب قولو تعاىل: أك يصفو بأنو "ب
 . 5"4كالتفخيم 3قاؿ: " ككاف نافع كعاصم ُب ركاية أيب بكر يقرآهنا بُت الكسر [، ُْىود: ] چگچ 

كأحيانا يسميو "بُت اإلمالة كالتفخيم"؛ كما ُب قولو: " ككاف أبو عمرك ال ٯتيل من ذلك إال 
فإنو كاف يلفظ ّٔذه  ٔأحٛ ب أيبدما كاف ُب رؤكس اآلم إذا كانت السورة أكاخر آياهتا الياء، مثل: 

 . 6اٟتركؼ ُب ىذه ا١تواضع بُت اإلمالة كالتفخيم"
ياء"؛ يقوؿ ُب ىذا الصدد: "فكما غيَتّْ موضع الوقف ّٔذا أك يصطلح عنو بػ "اإل٨تاء ٨تو ال

يى ّٔا ٨تو الياء..." ت األلف بأف ٨تًي  .7النحو من التغيَت، كذلك غيَتّْ

                                                 
1
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

2
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
بَتكت، –شرح ا١تفٌصل ُب النحو كالصرؼ، موفق الدين بن يعيش النحوم، عامل الكتب . انظر: تسمي العرب اإلمالة كسران   

 .21/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 451/ 9د.ط، د.ت، 
4
 ا١تصدراف نفسهما. صب.ل لو النَّ كرٔتا قي، كتسمي الفتح تفخيمان   

5
 .393/ 2اٟتجة،   

6
 .249/ 1نفسو، ا١تصدر   

7
 .249/ 1، ا١تصدر السابق  
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ككجدناه مرٌةن عربَّ عنو بػ "إمشاـ اإلضجاع"؛ كذلك ُب معرض حديثو عن خلف بعض 
كقرأ نافع  ،()اٞششاساء أبو عمرك كابن عامر كالكسائي من اٟتركؼ، قاؿ ُب ذلك: "كأماؿ الرَّ 

 .1بإمشاـ الراء األكىل: اإلضجاع، ككذلك ٛتزة يشمُّ، كفتحها ابن كثَت كعاصم"
: أشار أبو علٌي إىل تعريف اإلدغاـ ُب معرض االحتجاج لقراءة ا١تضارعة اإلدغاـ  - ع

فقد نقل بعض اٟتجج اليت  ،[ٔالفاٖتة: ] چٹ   ٹ  ٹچأك اإلمشاـ بُت الصاد كالزام ُب قولو تعاؿ: 
 .2توىن من ىذه القراءة، كمنها أفَّ ا١تضارعة تشبو اإلدغاـ ُب "أنَّو تقريب اٟترؼ األكَّؿ من الثَّاٍل"

شبيو ليس تعريفان ُب اٟتقيقة لئلدغاـ، كإ٪تا ىو بياف لوظيفة كالنَّص كاضح ُب أفَّ ىذا التَّ 
 عن تقريب اٟترفُت كتناسب أحد٫تا إىل األخر.اإلدغاـ ككذا ا١تضارعة النَّإتة 

 بتعريفات غيره من األئمة: عليمقارنة تعريفات أبي   -4
مع –كإذا عقدنا مقارنة بسيطة بُت بعض التعريفات اليت ذكرىا اإلماـ أبو علي رٛتو اهلل 

ا١تبٌت فهي بتعريفات غَته من األئمة ٧تدىا متطابقة ُب الغالب، كحىت كإف مل تتطابق ُب  -تهاقلَّ 
 متطابقة ُب ا١تعٌت.

 مقارنة تعريفو للرٍَّكـ كاإلمشاـ بتعريفات غَته: - ت
  :من ىؤالء:تعريفات بعض اللغويين 

 تعريف سيبويو: -
فع ألف ا اإلمشاـ ، فليس إليو سبيل، كإ٪تا كاف ُب الرَّ قائبل: "كأمَّ  اإلشماـكصف اإلماـ سيبويو 

ك ُب أٌم موضع من اٟتركؼ شئتى ٍبَّ تضمَّ شفتيك؛ الضمَّة من الواك، فأنت تقدّْر أف تضع لسان
 .3ألف ضمَّك شفتيك كتحريكك بعضى جسدؾ، كإمشامك ُب الرفع للرؤية كليس بصوتو لؤلذيف"

قولو: "كأما الذين راموا اٟتركة فإهنم دعاىم إىل ذلك اٟترصي على أف ـ و  الرَّ كجاء عنو ُب 
رجوىا من حاؿ ما لزمو إسكافه على كلّْ  حاؿ، كأف ييعًلموا أف حا٢تا عندىم ليس كحاؿ ما سكىن ٮتي

. قاؿ اٞتوىرم: "رٍكـ اٟتركة الذم 4على كلّْ حاؿ. كذلك أراد الذين أمشُّوا؛ إال أف ىؤالء أشدُّ توكيدان"
خفيف، كىي أكثر من اإلمشاـ ألهنا تيسمع، الذم ذكره سيبويو حركة ٥تتلسة ٥تتفاة لضرب من التَّ 

 .5ت ٥تتلسة، مثل ٫تزة بٍُت بُت"كىي بزنة اٟتركة كإف كان
                                                 

1
 .335/ 3نفسو، ا١تصدر   

2
 .57/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .171/ 4الكتاب سيبويو،   

4
 .168/ 4الكتاب،   

5
   ،)  .258/ 12لساف العرب، مادة )رـك
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سيبويو عرضان ُب باب )اإلشباع ـ مصطلح االختبلس؛ فقد تعرَّض إليو كٍ كقريب من معٌت الرَّ 
كً ُب اٞتٌر كالرفع( قائبل: "فأمَّ  مو لك ا الذين ييشبعوف فيمطّْطوف، كعبلمتو كاك كياءه، كىذا ٖتي

ا كمن مأمًنك، ييسرعوف ا الذين ال ييشبعوف فيختلسوف اختبلا١تشافهة... كأمَّ  سان، كذلك قولك: يضرّٔي
إنٗ ثبِسئِكىاللَّفظ. كمن ٍبىَّ قاؿ أبو عمرك: 

1"...2. 
 تعريف ابن جٍت: -

"ىي كاإلىابة بالساكن ٨تو اٟتركة، كىو  –أم تقريب اٟتركة  –قريب ـ على جهة التَّ كٍ "كالرَّ 
 .3لؤلذف" و للعُت اللذلك ضرب من ا١تضارعة، كأخفى منها اإلمشاـ؛ ألنَّ 

ـك ىو اختبلس اٟتركة أم عدـ نطقها  أف الرَّ  -كما سيأٌب–كمن ا١تعلـو عند علماء القراءات 
ة ك تنطق ضمَّ فتُت كأنَّ ا اإلمشاـ فهو للعُت ُب الضم خاصة: تضم الشَّ كاملة كاضحة كىو لؤلذف، كأمَّ 

 ة. كلكن من دكف إحداث صوت الضمَّ 
ب الذم ٬ترم ٣ترل اإلدغاـ: "٦تا قرب فيو الصوت من قريكقد نبَّو ابن جٍت إىل مواضع التَّ 

 الصوت"، كلكنو ليس إدغامان تاٌمان، كاستخدـ لو مصطلح )التقريب(. 
ـ ُب باب )الساكن كا١تتحرؾ( كٍ ابن جٌٍت قد ذكر مصطلحي اإلمشاـ كالرَّ  كٕتدر اإلشارة إىل أفَّ 

ىذه ا١تصطلحات تعريفان  -َتهكغ–وتية، كلكنو مل يعرؼ الذم أكرد فيو بعض ا١تصطلحات الصَّ 
أصوات اٟتركؼ أك اٟتركات  –شافيان، بل كاف يذكرىا كيبُت ما ٭تدث فيها من تقريب ُب األصوات 

: "فأمَّ   – و للعُت دكف األذف، لكن رـك ا اإلمشاـ فإنَّ كما ُب قولو ُب بياف الفرؽ بُت اإلمشاـ كالرـك
ث ُب قولك ُب الوقف أنتى ر كا١تؤنَّ صل بو بُت ا١تذكَّ اٟتركة يكاد اٟترؼ يكوف بو متحركان، أال تراؾ تف

 .4كأنًت، فلوال أف ىناؾ صوتان ١تا كجدت فصبلن"
  :أذكر منهم:تعريف بعض أىل األداء  

 :انيِّ تعريف الدَّ  -
ـك فهو تضعيفك الصوت باٟتركة حىت يذىب ا حقيقة الرَّ : "فأمَّ  -رٛتو اهلل-يقوؿ أبو عمرك 

ا حقيقة اإلمشاـ فهو فتسمع ٢تا صوتا خفٌيان يدركو األعمى ْتاسَّة ٝتعو. كأمَّ  ،بذلك معظم صوهتا
                                                 

1
 ، من سورة البقرة.45اآلية:   

2
 .202/ 4الكتاب، سيويو،   

3
 .2/145ا١تصدر نفسو،   

4
التعريفات، علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاٍل، ت: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب اإلمشاـ: .كانظر ُب تعريف 2/328ا٠تصائص،   

، ص، كُب تعريف الرَّ 44، صىػ1405، 1بَتكت، ط–العريب   .151ـك
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، كال يدرؾ معرفة ذلك األعمى ألنو لرؤية العُت ال غَت، إذ ضمُّك شفتيك بعد سكوف اٟترؼ أصبلن 
 .4ىو إٯتاء بالعضو إىل اٟتركة"

 عينّي:تعريف الرُّ  -
باٟتركة حىت يذىب أكثرىا، كىو يكوف ُب وت ـ إضعاؼ الصَّ كٍ يقوؿ أبو عبد اهلل: "كالرَّ 
 . 1"ةن فتُت من غَت صوت يسمع، كىو يكوف ُب ا١ترفوع خاصَّ الشَّ  ا١ترفوع كا١تخفوض. كاإلمشاـ ضمُّ 

 تعريف مكّي بن أبي طالب القيسي: -
ـ إتيانك ُب الوقف ْتركة ضعيفة غَت كاملة، يسمعها كٍ : "فالرَّ -رٛتو اهلل–يقوؿ أبو ٤تمد 

أم شفتيك ال غَت من غَت صوت، كال يفهمو األعمى ْتٌسو، ألنو لرى  مشاـ إتيانك بضمّْ األعمى. كاإل
 . 2العُت"

 تعريف اإلماـ الشاطبّي: -
 :-رٛتو اهلل-ـك كاإلمشاـ قاؿ القاسم كُب الرَّ 

 كركمك إٝتاع احملرؾ كاقػف   بصػوت خفػي كل داف تنوَّال
 3ىناؾ فيٍصحبلكاإلمشاـ إطباؽ الشفاه بعيدما    يسكن ال صوت 

–، أك دكراهنا -رٛتو اهلل–ما سبق مطابقة ىذه التعاريف لتعاريف أيب علٌي  ككاضح من كلّْ 
 ُب فلىك كاحدو. -على األقلٌ 
 مقارنة تعريفو لئلمالة بتعريفات غَته: -ب
  :كمنهم:تعريف أىل اللغة 

 ابن جني: -

الصوت من الصوت، ٨تو  اإلمالة اليت كقعت ُب الكبلـ لتقريب حيث يقوؿ ُب تعريفها: "
كلمة: )عامل( اليت قريبٍت فتحة العُت من )عامل( إىل كسرة البلـ منو، بأف ٨توت بالفتحة ٨تو 

 .4الكسرة، فأمىٍلت األلف إىل الياء"

                                                 
4
 .59التيسَت، ص - 

1
 .283القراءات السبع، ص الكاُب ُب   

2
الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة   

 .1/122ـ، 1997 -ىػ1418، 5الرسالة، بَتكت، ط
3
الرعيٍت الشاطيب، ضبط كمراجعة: ٤تمد ٘تيم منت الشاطبية ا١تسمى حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع، القاسم بن فٌَتة   

 .30ـ، ص2004 -ىػ1425، 4الزعيب، دار ا٢تدل، ا١تدينة ا١تنورة، ط
4
 .141/ 2ا٠تصائص،   
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 :من ىؤالء: تعريف بعض أىل القراءات 
 تعريف ابن غلبوف: -

ذكر أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف اإلمالة ُب معرض اٟتديث عن "مذىب ٛتزة كىشاـ ُب 
أم –الوقف على ا٢تمزة"، كتعٌرض إىل بياف معناىا، فقاؿ: "يعٍت أنو كاف إذا كقف على ىذه ا٢تمزة 

ي ْتركتها ٨تو الكسرة، فلذلك ٬تعلها بُت ا٢ت -ٛتزة مزة خٌفف ٫تزهتا، ألهنا متوسطة، كىي ٦تالة قد ٨تًي
 . 1كالياء الساكنة

 ابن اٞتزرم: -
كاإلمالة أف تنحو بالفتحة ٨تو يعرّْؼ ٤تقّْق الفٌن ابن اٞتزرم اإلمالة كيفصّْل فيها كما يأٌب: "

ل لو يالكسرة كباأللف ٨تو الياء )كثَتان( كىو احملض. كيقاؿ لو: اإلضجاع، كيقاؿ لو: البطح، كرٔتا ق
ؿ لو أيضان التقليل كالتلطيف كبُت بُت؛ فخي ّٔذا اظُت كيقالكسر أيضان )كقليبلن( كىو بُت اللف

االعتبار تنقسم أيضان إىل قسمُت إمالة شديدة كإمالة متوسطة ككبل٫تا جائز ُب القراءة جار ُب لغة 
 .2"العرب

كيتضح ٦تا سبق أف تعريف ا١تصطلحات اليت ذكرىا أبو علي ال ٗتتلف عن تعريفات غَته من 
 أىل اللغة كاألداء.

 
 

 ثانيا: ا١تصطلحات اليت مل يعرؼ ّٔا
ة" جاء مركّْزان على موضوع توجيو القراءات كاالحتجاج سبق كأف أشرت إىل أف "كتاب اٟتجَّ 

كثَتان بتعريف مصطلحات علمي التجويد   -رٛتو اهلل–٢تا؛ لذلك مل ييعنى فيو اإلماـ أبو علٌي 
  كالقراءات، كأكرد أكثر ا١تصطلحات دكف تعريف.

 رج كاإلدراج:الدَّ  -1
استخدـ اإلماـ أبو علي ُب اٟتجة ىذين ا١تصطلحُت ُب أكثر من موضع، دكف أف يعرّْفهما 

 أك يشَت إىل ذلك.
 كمن أمثلة استخدامو ١تصطلح الدَّرٍج قولو:

                                                 
1
 .1/220التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف،   

2
 .24/ 2النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   
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إ٪تا ىو عند االستئناؼ دكف الدَّرٍج. كلو  1(آأَزسرٓى)"كما ريكم عن أيب عمرك من قولو: 
لوجب ُب قياس قوؿ أيب عمرك الذم حكاه عنو سيبويو  (ىٓ  ر  سْ ى أأَز  ِٓ ْٛ ه  ػ   ء  إٓ  ع  )أدرج القراءة فقاؿ: 

 .2أف ٭تذؼ ا٢تمزة األكىل..."
 كمن األمثلة اليت استخدـ فيها مصطلح اإلدراج قولو: 

أبا زيد قولو ُب ذلك خبلؼ ما ذىب إليو سيبويو، كذلك أنو قاؿ:  "قاؿ أبو علي: اعلم أفَّ 
قاؿ أبو أدىم الكبليب" لىو )ريٌب ال أقوؿ( فتىح البلـ ككسر ا٢تاء ُب اإلدراج، قاؿ أبو زيد: كمعناه: 

 .3كاهلل ريب ال أقوؿ"
قاؿ: "...كجهو: أف اٟترؼ   [،ُُيوسف: ] چې  چ كُب موضع آخر ٭تتج فيو للحرؼ 

ٔتنزلة اٟترؼ ا١توقوؼ عليو من حيث ٚتىعىها السكوف، فمن حيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو ا١تدغم 
 .4إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب تأمنا..."

رج أك اإلدراج أف اإلماـ يعٍت ّٔما ذات كييفهم من ٣تموع ا١تواقع اليت كرد فيها مصطلحي الدَّ 
قولو ُب معرض حديثو  -ا سبقعمَّ  فضبلن –ا١تعٌت؛ كا١تراد ّٔما الوصل ُب مقابل الوقف؛ يفسّْري ذلك 

"فقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي: لكن ىو اهلل ريب  [:ّٖالكهف: ] چچچ عن 
 .5"بإسقاط األلف ُب الوصل كإثباهتا ُب الوقف...

ر اإلدراج الذم عناه فيما تبله بعد ذلك من تفصيل؛ قائبل: كىذا الوصل الذم ذكره يفسّْ 
ُب أهنا تثبت ُب الوقف كتسقط ُب اإلدراج، األلف ُب  -يقصد ألف لكنا–"... كمثل ىذه األلف 

حىيػَّهىبل..."
6. 

 نوعه  -ُب تقديرم–اإلماـ تعوزه  عيًلم أفَّ  -اىركىو الظَّ –كإذا تقرَّر ىذا ا١تعٌت عند أيب علٌي 
قٌة ُب ىذا األمر؛ ذلك أفَّ  مصطلح اإلدراج ال يعٍت الوصل ُب علم األداء، كإف جاز إطبلقو  من الدّْ

 ، بل يعٍت اإلسراع ُب القراءة.7عليو لغة

                                                 
1
 .06سورة البقرة، اآلية:   

2
 ، 468/ 1. كانظر مثلو: 186/ 1اٟتجة،   

3
 .421/ 2نفسو، ا١تصدر   

4
 .302، 87، 86/ 3، كانظر مثلو: 432/ 2نفسو، ا١تصدر   

5
 .86/ 3نفسو، ا١تصدر   

6
 .87/ 3، ا١تصدر السابق  

7
لساف العرب، مادة  ميتػىوىصَّله بو إًلػيو.كىذا األىمر مىٍدرجىةه ٢تذا أىم يقاؿ: استمٌر فبلف أدراجو؛ إذا ذىب كمضى فيها.كيقاؿ:   

 .267 -266/ 2)درج(، 
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ال كما فهمو  ،حقيقالتَّ  كىو ضدَّ  ،كا١تقصود باإلدراج ىو اإلسراعيقوؿ ابن اٞتزرم رٛتو اهلل: "
 .1"الوقف معناه الوصل الذم ىو ضدَّ  ال فهم لو من أفَّ من 

 مطيط:التَّ اإلشباع ك  -2
مطيط ُب مواضع ٥تتلفة من كتابو، يعطف بأحد٫تا على ذكر أبو علي كبلِّ من اإلشباع كالتَّ 

 .2اآلخر ُب أغلبها، غَت أنو مل يقف عند تعريفهما
 كمن أمثلة ذلك قولو:

لبناء كاإلعراب يستعملوف ُب الضمَّة كالكسرة منهما ضربُت، اٟتركات اليت تكوف ل "كاعلم أفَّ 
: ياؽ قائبلن . ٍب يضيف ُب ذات السّْ 3خفيف"مطيط، كاآلخر: االختبلس كالتَّ أحد٫تا: اإلشباع كالتَّ 

"ككما مل ييبدًؿ األكثري من التنوين كال الواك ُب اٞتر كالرفع كما أبدلوا األلف ُب النصب، كىذا 
 .4مطيط"لصوت فيو أضعف من التَّ  االختبلس، كإف كاف

اإلماـ يطلق  أفَّ  -من خبلؿ استقراء ٚتيع ىذه ا١تواضع–كاضح من ىذا ا١تثاؿ كغَته 
 منقوصات كال ٥تتلسات، على حدّْ  ا١تصطلحُت على ذات ا١تعٌت؛ كىو اإلتياف باٟتركات كوامل غَتى 

عبارة عن إ٘تاـ اٟتكم  -شباعأم اإل–تعريف اإلماـ ابن اٞتزرٌم لو؛ كالذم يقوؿ ُب ذلك: "فهو 
، كيراد بو اٟتركات الكوامل غَت منقوصات يغة ١تن لو ذلك كيستعمل أيضان ا١تطلوب من تضعيف الصّْ 

 .5كال ٥تتلسات"
لُّ  على أنو ينبغي اإلشارة إىل أف التمطيط ينبغي أف ييقيَّد؛ إذ قد ينصرؼ أحيانان إىل معٌتن ٮتي

ها، خصوصان إذا تعلق األمر بباب ا١تٌد، فغالبا ما يراد بو ٘تكُت بالقراءة كٮترجها عن حدّْىا كفصاحت
 ا١تٌد ٘تكينا تاٌمان زائدان عن ا١تٌد الطبيعي يتجاكز مقدار األلفُت إىل الثبلثة عند كرش كٛتزة.

ُب  -الٌتمطيط-كمن ذلك ما جاء عن اإلماـ طاىر بن غلبوف الذم ذكر ىذا ا١تصطلح 
، كالذم اعتربه من اإلسراؼ الذم -عند كرش خاصة–إشباع ا١تٌد فاضل ُب معرض اٟتديث عن التَّ 

ٮترج القراءة عن حٌدىا كفصاحتها كسهولتها؛ فيقوؿ: "كىذا اإلشباع ُب ا١تٌد الذم عٌرفتك أهنم 
قرأ  يتفاضلوف فيو، إ٪تا ىو على الٌتقريب من غَت ٘تطيط كال إسراؼ. كما ركم عن ٛتزة: أف رجبلن 

                                                 
1
 .304/ 2النشر ُب القراءات العشر،   

2
 كغَتىا. 433/ 2، 303، 302، 299/ 1انظر اٟتجة ُب ا١تواضع اآلتية:   

3
 .302/ 1اٟتجة،   

4
 .303/ 1نفسو، ا١تصدر   

5
، 1التمهيد ُب علم التجويد، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم، أبو ا٠تَت، ت: علي حسُت البواب، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، ط  

 .55ـ، ص 1985 -ىػ1405



429 

 

كما كاف  2، فهو قطط1ما كاف فوؽ اٞتعودة و ٛتزة: ال تفعل، أما علمت أفَّ عليو فجعل ٯتٌد، فقاؿ ل
فوؽ البياض فهو برص، كما كاف فوؽ القراءة فليس بقراءة. ككما ركم عن نافع أنو قاؿ: قراءتنا قراءة 

كال ننتهر، نسهل، كال نشدّْد،  3ال ٪تضغ، كال نلوؾ، ننرب ، جزؿه سهله  أكابر أصحاب رسوؿ اهلل 
 .4على أفصح اللغات كأمضاىا"نقرأ 

ان مشبعان من غَت كف مدٌ كاألعشى كقتيبة ٯتدُّ كيذكر ابن اٞتزرم عن مدّْ بعض القرَّاء قائبل: "...
 .5"ككذلك ذكر أشياخنا ،٘تطيط كال إفراط كاف

 ألخَت ال يريده اإلماـ أبو علٌي.ككاضح ٦تا سبق عرضيو أف ىذا ا١تعٌت ا
 

 
 
 

 
 
 

 
 الفـارسي في التعريف بالمصطلحاتالمطلب الثاني: مسلك  

ة بعلمي التجويد مل يوؿ اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل عناية بتعريف ا١تصطلحات ا٠تاصَّ 
اإلماـ منشغل ٔتا ىو فيو من  غم من طوؿ نفسو ُب الكتاب كسربه األغوار، كيبدك أفَّ كالقراءات، بالرُّ 

جو عليها القراءات القرآنية ا١تختلفة كا١تعاٍل اليت تتَّ غوية اليت ع ا١تسائل اللُّ فصيل ُب تتبُّ اإلغراؽ كالتَّ 
 لوان عن ىذه التعريفات إال ما جاء عرضان.ب عليها، فجاء كتابو كما ترل خً تًتتَّ 

                                                 
1
كيقاؿ: رجل جعد؛ ًإذا كاف قصَتان مًتٌدد ا٠تلق، كما يقاؿ أيضا: رجل  ,اٞتعد من الشعر: خبلؼ السبط، كقػيل ىو القصَت؛   

 .122-3/121 ،ٓتيبلن لئيمان ال يىًبضُّ حىجىره. لساف العربجعد؛ ًإذا كاف 
2
، كشعر قىطّّ كقطىطه: جىٍعد قصَت،ك    القىطىطي: الشديدي يقاؿ: رجل قىطىطه كشعر قىطىطه كامرأىة  قىطىطه، كاٞتمع قىطىطيوفى ك قىطىطاته

 .7/380 ،يل: اٟتسىني اٞتعيودًة. لساف العرباٞتعيودًة، كق
3
ري    : مصدر نػىبػىرى  اٟتىٍرؼى يػىٍنربي النَّبػٍ : ا٢تىٍمز. قاؿ: ككلُّ شيء رفع شيئان، فقد نػىبػىرىه. كالنبػٍري  .5/189هي نػىرٍبان ٫تىىزىه. لساف العرب، بالكبلـً

4
 .149 -148/ 1، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، التذكرة ُب القراءات الثماف  

5
 .259/ 2النشر،   
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 كفيما يأٌب بياف كتفصيل للقسمُت:
 أكال: ا١تصطلحات اليت ذكر تعريفها

 طلحات التجويدٞتملة من مص مل ٮتلي كتابي "اٟتجة ُب القراءات السبع" من تعريفو 

 كالقراءات، غَت أف ميزهتا االختصار كعدـ اإلطناب.

ج عنها اإلماـ ُب ثنايا عريفات مل تكن مقصودة كمباشرة، كإ٪تا عرَّ أغلب ىذه التَّ  ٍب إفَّ 
 اٟتديث كجاء اٟتديث عنها عرضان، كبياف ذلك ُب اآلٌب:

 :المصطلحات التي ذكر لها تعريفا مباشراً  -1
 -كىي قليلة–ا أبو علي ّٔ ؼاستقرائي ١تصطلحات األداء كالتجويد اليت عرَّ  يبدك من خبلؿ 

د إىل تعريفو كبيانو قٍصدان؛ فيذكر ُب بعض ثنايا "اٟتجة" اإلمشاـ ىو ا١تصطلح الوحيد الذم تقصَّ  أفَّ 
 :أفَّ 

ـى  العضو  ُت ليس بصوت فيفًصلى بُت ا١تدغىم كا١تدغىم فيو، كإ٪تا ىو هتيئةحويّْ عند النَّ  "اإلمشا
. ٍب ينبّْو إىل قضية ُب غاية 1إلخراج الصوت الذم ىو الضَّم ليدؿَّ عليو، كليس ٓتارج إىل اللفظ"

وف ُب أنو هتيئة القرَّاء ليس يىعنوف باإلمشاـ ما يعٍت بو النحويُّ  أبا بكر ظنَّ أفَّ  : "كلعلَّ ة قائبلن األ٫تيَّ 
ُت ُب : "كاإلمشاـ إ٪تا يكوف عند النحويّْ ٍب يبُتّْ فظ". وت كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللَّ العضو للصَّ 
فتُت يراه البصَت دكف األعمى، اإلمشاـ إ٪تا ىو ٖتريك الشَّ  ا الكسر فبل إمشاـ فيو؛ كذلك أفَّ الضٌَّم؛ فأمَّ 

، كليس ىذا ُب الكسر؛ ألنو ال فائدة لبصَت كال فيستدؿُّ لذلك على إرادة الفاعل لذلك الضمّْ 
 .2ائي"ظهر للرَّ ألعمى من حيث ال ي
مرة يتعرَّض فيها إىل ٤تالّْو يعرّْفو كيزيد ُب توضيحو؛ من ذلك  و جعل ُب كلّْ ب كبعد أف عرَّؼ

"فمن : قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ ُب بعض ا١تواضع ُب سياؽ اٟتديث عن ا٠تلف ُب ما ذكره 
كليس ذلك  چېچحيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب 

بصوت خارج إىل اللفظ، إ٪تا هتيئة العضو إلخراج ذلك الصوت بو، لييعلم بالتهيئة أنو يريد ذلك 
يتهيَّأ لو..."

 . 3ا١ت
                                                 

1
 .145/ 1، ا١تصدر السابق  

2
 .146/ 1نفسو، صدر ا١ت  

3
 .432/ 2نفسو، ا١تصدر   
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 1رفاعي عن سيليم بن عيسى اٟتنفي: "كركل خلف بن ىشاـ كأبو ىشاـ الكُب آخر قائبلن 
عن ٛتزة أنو كاف يشٌم الراء األكىل من قولو: ذاًت قرارو، كاألشراًر، كما كاف مثل ذلك الكسر من غَت 

 .2إشباع"
: "...فهذا كجو اإلدغاـ، كاإلشارة 3كُب ٤تلٍّ آخر يسميو بتسمية جديدة؛ كىي اإلشارة

 . 4بالضم إىل اٟترؼ ا١تدغم"

 التي ذكر تعريفها عرضاً:المصطلحات  -3
جاءت بقية التعريفات ا١تذكورة ُب "اٟتجة" عرضان كُب سياقات ٥تتلفة، غَت مقصودة كال 

 مباشرة، كىي:

: ذكر اإلماـ أبو علي مصطلح االختبلس ُب معرض ذكر ا٠تلف ُب قولو االختالس - غ
سألة إشباع اٟتركات كذلك بعد تفصيل طويل ُب جوانب ٥تتلفة ١ت[، َٖآؿ عمراف: ] چڑ  ڑ  چتعاىل: 

 كٗتفيفها، ٍب يقوؿ:

ا الفتحة فليس فيها إال ة كالكسرة، فأمَّ مَّ خفيف إ٪تا يكوف ُب الضَّ "كىذا االختبلس كالتَّ 
فَّف الفتحة باالختبلس، كما مل ٗتفَّ  ... كىذا اإلشباع كمل ٗتي ، كجىبىلو ف باٟتذؼ ُب ٨تو: ٚتىلو

مطيط كأخفى، فإف اٟترؼ ا١تختلىس حركتيو بزنة وت فيو أضعفى من التَّ االختبلس كإف كاف الصَّ 
 ، فيقوؿ: االختبلس ُب مقابل اإلسكاف كليس إسكانان  ح أفَّ . ٍب يوضّْ 5ؾ"ا١تتحرّْ 

فلعلَّو ٝتعو  -[ْٓالبقرة: ] چڳ   ڱ  چ –"فمن ركل عن أيب عمرك اإلسكاف ُب ىذا النحو 
 . 6ٮتتلسي فحسبو لضىعف الصوت بو كا٠تفاء إسكانان"

                                                 
1
ىو: سليم بن عيسى اٟتنفي بالوالء، الكوُب، إماـ ُب القراءة. كاف أخص أصحاب ٛتزة كأضبطهم، كىو الذم خلفو ُب القياـ   

 .288/ 1، كغاية النهاية، 119/ 3بالقراءة. األعبلـ، 
2
 .59/ 2اٟتجة،   

3
انظر: جامع البياف ُب  وقف لئلمالة على أكاخر الكلم باإلٯتاء إليو كتضعيف الصوت بو.يدؿُّ مصطلح اإلشارة على ىيئة ال  

أم أف اإلشارة تكوف بالرـك أك اإلمشاـ. كمصطلح اإلشارة استخدمو ّٔذا ا١تعٌت كثَت من أئمة فن  .1/483القراءات السبع: 
: ُب باب ذكر مذاىبهم ُب الوقف على ا١تماؿ ُب الوصل، التجويد، منهم اإلماـ الداٍل ُب "جامع البياف" ُب عٌدة مواضع، منها

كذكر مصطلح اإلشارة إىل الكسر. ا١تصدر نفسو. كما استخدمو با١تعٌت نفسو ابن الباذش ُب عدة مواضع أيضا، منها قولو: "كالرـك 
 .200، اإلقناع، صرأذكاإلمشاـ ٦تتنعاف ُب اٟترؼ ا١تبدؿ من ا٢تمزة ا١تسكونة، كذكر أنو ال ٕتوز اإلشارة إىل ألف 

4
 .433/ 2اٟتجة،   

5
 .303/ 1، السابقا١تصدر   

6
 ا١تصدر نفسو.  
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بعض ا١تواضع مل ٧تده يصرح ٔتصطلح االختبلس، إ٪تا ذكر بدلو مصطلح اإلخفاء، غَت كُب 
 ياؽ الذم جاء بو يفيد أنو يريده؛ إذ يذكر بعد إغراؽ طويل ُب اٟتديث عن ا٠تلف ُب حرؼأف السّْ 

 كاالستشهاد لو قائبل:ن  [ ُِالتوبة: ] چۓچ 

الوجهُت األكلُت؛ ثبت إنو إخفاء اٟتركة، "... أك يعٍت بو إخفاء اٟتركة، كمل ٬تز كاحد من 
كاإلخفاء تضعيف الصوت باٟتركة، فهو يضارع السكوف من جهة اإلخفاء، كإف كاف ا١تخًفيُّ ُب كزف 

 . 1ا١تتحرؾ"

ـ ُب معرض الفرؽ بينو كبُت اإلمشاـ، أثناء تعرضو كٍ أشار اإلماـ إىل الرَّ  ـ:و  الرَّ  - ؼ
 : قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ للخلف ُب 

"كلو راـ اٟتركة فيها مل ٬تز مع اإلدغاـ، كما جاز اإلمشاـ مع اإلدغاـ ألف رـك اٟتركة حركة، 
كإف كاف الصوت قد أضعف ّٔا، أال ترل أهنم قالوا: إف رـك اٟتركة ييفضل بو بُت ا١تذكر كا١تؤنث، 

 .٨2تو: رأيتيًك كرأيتيك"
 إلخفاء كاالختبلس كاعتربه كجهان ، كعرب عنو باچې چ ـ ُب قراءة كٍ كذكر بعد ذلك كجو الرَّ 

 :ة، قائبلن آخر سائغان ُب العربيَّ 
ة؛ كىو أف تيبُتّْ كال تدغم، كلكنك ٗتفي اٟتركة، "كقد ٬توز ُب ذلك كجو آخر ُب العربيَّ 

 . 3"مطيط، كلكنك ٗتتلسها اختبلسان كإخفاؤىا ىو أف ال تشبعو بالتَّ 

تعبَت  حدّْ  يو معظم اٟتركة، أك علىـ إذف غَت اإلمشاـ؛ كىو صوت ضعيف تذىب فكٍ فالرَّ 
 . 4اإلماـ: "كلو كاف مكاف اإلمشاـ رـك اٟتركة المتنع الرـك مع اإلدغاـ؛ ألنو صوت ٭تجز"

ضمنان، كمل يقصد  -التخفيف–تعرض أبو علي لتعريف التسهيل  تسهيل الهمز: - ؽ
إليو قصدان، كذلك أثناء شرحو ١تصطلح "ذكؽ ا٢تمز" الذم ذكره أبو بكر بن ٣تاىد رٛتو اهلل ُب 

ك٨توىا؛  [ْٔاألنعاـ:] چٹچ، ك [َْاألنعاـ:] چڻچ ُب معرض اٟتديث عن ا٠تلف ُب  5"سبعتو"
 حو:يوضّْ  فيسوؽ قولو ٍبَّ 

القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ  بألف ُب كلّْ  (ْٚذ  اس  ى، ٔأ  ك  ز  اْٚ س  ى، ٔأ  ز  اْٚ س  )أ  "كقرأ نافع 
 ا٢تمز". 

                                                 
1
 .315 -314/ 2ا١تصدر نفسو،   

2
 .432/ 2ا١تصدر نفسو،   

3
 .433/ 2، ا١تصدر السابق  

4
  .145/ 1نفسو، ا١تصدر   

5
 .257السبعة ُب القراءات، أبو بكر بن ٣تاىد، ص  
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"كقولو: قرأ نافع بألف ُب كٌل القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف 
 .٬1تعل ا٢تمزة بٍُت بُت أم بُت ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على قياس التحقيق"

ح فيها بتعريف اإلمالة ُب عٌدة مواضع من كتاب "اٟتجة" مل يصرّْ اإلمالة: جاء ذكر  - ؾ
اإلمالتُت يقصد الصغرل أـ الكربل، غَت أنو ييفهىم من حديثو عنها أنو ُب كلّْ  مباشر ٢تا أك يبُت أمَّ 

 ؛ كىذا الذم درج عليو القدامى. 2مرة يذكرىا مطلقة غَت مقيدة انصرفت إىل اإلمالة الكربل

 يها أحيانان أبا علي يطلق على اإلمالة اصطبلحات ٥تتلفة؛ فيسمّْ  ه أفَّ كا١تلفت لبلنتبا
اء، بفتح ا١تيم ككسر الرَّ  [ ُْىود: ] چگ  چ : "الكسر"؛ كذلك ُب قولو: "كقرأ ٛتزة كالكسائي

ِِ )يج  ككذلك حفص عن عاصم:  بفتح ا١تيم، ككسر الراء من غَت إضافة. قاؿ: كليس يكسر  ٚٓب(ْش
 .3ُب ٣ترًاىا" اءى ُب القرآف غَت ىذا اٟترؼ، يعٍت الرَّ 

يردفها ُب ا١توضع الواحد بعدة اصطبلحات كلُّها تصبُّ ُب ذات ا١تعٌت، كػ "اإلجناح،  كأحيانان 
ُب حكايتو عن نافع: ال ٯتيل ديدة" كغَتىا؛ كما ُب قولو: "كقوؿ أٛتد كاإلضجاع، كاإلمالة الشَّ 

ال ٯتيل الفتحة ٨تو الكسرة إمالة شديدة  -إف شاء اهلل–األلف اليت تأٌب بعدىا راء مكسورة، يريد بو 
فتميل األلف ٨تو الياء كثَتان، كلكن ال يشبع إمالة الفتحة ٨تو الكسرة فيخف لذلك إجناح األلف 

 .4كإضجاعها"
قليل كمل يذكره ّٔذا اللفظ، بل اكتفى مل يعرؼ أبو علي مصطلح الت التقليل: - ؿ

 ة إطبلقات؛ فهو:ىو اآلخر بعدَّ  -عرضان –بالتعبَت عنو 
"بُت الفتح كالكسر"؛ كما ُب قولو: "قاؿ أٛتد بن موسى: كاف نافع ال ٯتيل األلف اليت تأٌب 

ك  اٞثصبسك  داس انجٕاسك  اٞششاسك  اٞثشاسك  قشاسك من  انُبسبعده راء مكسورة، مثل من 
و بُت الفتح كالكسر، كىو إىل الفتح بل كاف ُب ذلك كلّْ  آثبسْىك على  دٚبسْىك  ثذُٚبسك  ثقُطبس
 .5أقرب"

                                                 
1
 .160/ 2نفسو، ا١تصدر   

2
 .249 -246/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .393/ 2، ا١تصدر السابق  

4
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

5
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   
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أك يصفو بأنو "بُت الكسر كالتفخيم"؛ كذلك صريح ُب أثناء تعرضو للخلف ُب قولو تعاىل: 
 . 3"2كالتفخيم 1قاؿ: " ككاف نافع كعاصم ُب ركاية أيب بكر يقرآهنا بُت الكسر [، ُْىود: ] چگچ 

كأحيانا يسميو "بُت اإلمالة كالتفخيم"؛ كما ُب قولو: " ككاف أبو عمرك ال ٯتيل من ذلك إال 
فإنو كاف يلفظ ّٔذه  ٔأحٛ ب أيبدما كاف ُب رؤكس اآلم إذا كانت السورة أكاخر آياهتا الياء، مثل: 

 . 4اٟتركؼ ُب ىذه ا١تواضع بُت اإلمالة كالتفخيم"
"اإل٨تاء ٨تو الياء"؛ يقوؿ ُب ىذا الصدد: "فكما غيَتّْ موضع الوقف ّٔذا  أك يصطلح عنو بػ

يى ّٔا ٨تو الياء..." ت األلف بأف ٨تًي  .5النحو من التغيَت، كذلك غيَتّْ
ككجدناه مرٌةن عربَّ عنو بػ "إمشاـ اإلضجاع"؛ كذلك ُب معرض حديثو عن خلف بعض 

كقرأ نافع  ،()اٞششاسكابن عامر كالكسائي من اء أبو عمرك اٟتركؼ، قاؿ ُب ذلك: "كأماؿ الرَّ 
 .6بإمشاـ الراء األكىل: اإلضجاع، ككذلك ٛتزة يشمُّ، كفتحها ابن كثَت كعاصم"

: أشار أبو علٌي إىل تعريف اإلدغاـ ُب معرض االحتجاج لقراءة ا١تضارعة اإلدغاـ  -ـ 
فقد نقل بعض اٟتجج اليت  ،[ٔالفاٖتة: ] چٹ   ٹ  ٹچأك اإلمشاـ بُت الصاد كالزام ُب قولو تعاؿ: 

 .7توىن من ىذه القراءة، كمنها أفَّ ا١تضارعة تشبو اإلدغاـ ُب "أنَّو تقريب اٟترؼ األكَّؿ من الثَّاٍل"

شبيو ليس تعريفان ُب اٟتقيقة لئلدغاـ، كإ٪تا ىو بياف لوظيفة كالنَّص كاضح ُب أفَّ ىذا التَّ 
 رفُت كتناسب أحد٫تا إىل األخر.اإلدغاـ ككذا ا١تضارعة النَّإتة عن تقريب اٟت

 بتعريفات غيره من األئمة: عليمقارنة تعريفات أبي   -4
مع –كإذا عقدنا مقارنة بسيطة بُت بعض التعريفات اليت ذكرىا اإلماـ أبو علي رٛتو اهلل 

بتعريفات غَته من األئمة ٧تدىا متطابقة ُب الغالب، كحىت كإف مل تتطابق ُب ا١تبٌت فهي  -تهاقلَّ 
 متطابقة ُب ا١تعٌت.

 مقارنة تعريفو للرٍَّكـ كاإلمشاـ بتعريفات غَته: - ث

                                                 
1
بَتكت، –شرح ا١تفٌصل ُب النحو كالصرؼ، موفق الدين بن يعيش النحوم، عامل الكتب . انظر: تسمي العرب اإلمالة كسران   

 .21/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 451/ 9د.ط، د.ت، 
2
 ا١تصدراف نفسهما. صب.كرٔتا قيل لو النَّ ، كتسمي الفتح تفخيمان   

3
 .393/ 2اٟتجة،   

4
 .249/ 1نفسو، ا١تصدر   

5
 .249/ 1، ا١تصدر السابق  

6
 .335/ 3نفسو، ا١تصدر   

7
 .57/ 1نفسو، ا١تصدر   
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  :من ىؤالء:تعريفات بعض اللغويين 

 تعريف سيبويو: -
فع ألف ا اإلمشاـ ، فليس إليو سبيل، كإ٪تا كاف ُب الرَّ قائبل: "كأمَّ  اإلشماـكصف اإلماـ سيبويو 

موضع من اٟتركؼ شئتى ٍبَّ تضمَّ شفتيك؛ الضمَّة من الواك، فأنت تقدّْر أف تضع لسانك ُب أٌم 
 .1ألف ضمَّك شفتيك كتحريكك بعضى جسدؾ، كإمشامك ُب الرفع للرؤية كليس بصوتو لؤلذيف"

قولو: "كأما الذين راموا اٟتركة فإهنم دعاىم إىل ذلك اٟترصي على أف ـ و  الرَّ كجاء عنو ُب 
رجوىا من حاؿ ما لزمو إسكافه على كلّْ حاؿ، كأف ييع ًلموا أف حا٢تا عندىم ليس كحاؿ ما سكىن ٮتي

. قاؿ اٞتوىرم: "رٍكـ اٟتركة الذم 2على كلّْ حاؿ. كذلك أراد الذين أمشُّوا؛ إال أف ىؤالء أشدُّ توكيدان"
خفيف، كىي أكثر من اإلمشاـ ألهنا تيسمع، كىي بزنة ذكره سيبويو حركة ٥تتلسة ٥تتفاة لضرب من التَّ 

 .3ل ٫تزة بٍُت بُت"اٟتركة كإف كانت ٥تتلسة، مث
سيبويو عرضان ُب باب )اإلشباع ـ مصطلح االختبلس؛ فقد تعرَّض إليو كٍ كقريب من معٌت الرَّ 

كً ُب اٞتٌر كالرفع( قائبل: "فأمَّ  مو لك ا الذين ييشبعوف فيمطّْطوف، كعبلمتو كاك كياءه، كىذا ٖتي
ا كمن مأمًنك، ييسرعوف ا الذين ال ييشبعوف فيختلسوف اختبلسان، كذلك قا١تشافهة... كأمَّ  ولك: يضرّٔي

إنٗ ثبِسئِكىاللَّفظ. كمن ٍبىَّ قاؿ أبو عمرك: 
4"...5. 

 تعريف ابن جٍت: -
"ىي كاإلىابة بالساكن ٨تو اٟتركة، كىو  –أم تقريب اٟتركة  –قريب ـ على جهة التَّ كٍ "كالرَّ 

 .6و للعُت ال لؤلذف"لذلك ضرب من ا١تضارعة، كأخفى منها اإلمشاـ؛ ألنَّ 
ـك ىو اختبلس اٟتركة أم عدـ نطقها  أف الرَّ  -كما سيأٌب–كمن ا١تعلـو عند علماء القراءات 

ة ك تنطق ضمَّ فتُت كأنَّ ا اإلمشاـ فهو للعُت ُب الضم خاصة: تضم الشَّ كاملة كاضحة كىو لؤلذف، كأمَّ 
 ة. كلكن من دكف إحداث صوت الضمَّ 

                                                 
1
 .171/ 4الكتاب سيبويو،   

2
 .168/ 4الكتاب،   

3
   ،)  .258/ 12لساف العرب، مادة )رـك

4
 ، من سورة البقرة.45اآلية:   

5
 .202/ 4الكتاب، سيويو،   

6
 .2/145ا١تصدر نفسو،   
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م ٣ترل اإلدغاـ: "٦تا قرب فيو الصوت من قريب الذم ٬تر كقد نبَّو ابن جٍت إىل مواضع التَّ 
 الصوت"، كلكنو ليس إدغامان تاٌمان، كاستخدـ لو مصطلح )التقريب(. 

ـ ُب باب )الساكن كا١تتحرؾ( كٍ ابن جٌٍت قد ذكر مصطلحي اإلمشاـ كالرَّ  كٕتدر اإلشارة إىل أفَّ 
١تصطلحات تعريفان ىذه ا -كغَته–وتية، كلكنو مل يعرؼ الذم أكرد فيو بعض ا١تصطلحات الصَّ 

أصوات اٟتركؼ أك اٟتركات  –شافيان، بل كاف يذكرىا كيبُت ما ٭تدث فيها من تقريب ُب األصوات 
: "فأمَّ   – و للعُت دكف األذف، لكن رـك ا اإلمشاـ فإنَّ كما ُب قولو ُب بياف الفرؽ بُت اإلمشاـ كالرـك

ث ُب قولك ُب الوقف أنتى ر كا١تؤنَّ ا١تذكَّ اٟتركة يكاد اٟترؼ يكوف بو متحركان، أال تراؾ تفصل بو بُت 
 .1كأنًت، فلوال أف ىناؾ صوتان ١تا كجدت فصبلن"

  :أذكر منهم:تعريف بعض أىل األداء  

 :انيِّ تعريف الدَّ  -
ـك فهو تضعيفك الصوت باٟتركة حىت يذىب ا حقيقة الرَّ : "فأمَّ  -رٛتو اهلل-يقوؿ أبو عمرك 

ا حقيقة اإلمشاـ فهو فتسمع ٢تا صوتا خفٌيان يدركو األعمى ْتاسَّة ٝتعو. كأمَّ  ،بذلك معظم صوهتا
، كال يدرؾ معرفة ذلك األعمى ألنو لرؤية العُت ال غَت، إذ ضمُّك شفتيك بعد سكوف اٟترؼ أصبلن 

 .4ىو إٯتاء بالعضو إىل اٟتركة"
 عينّي:تعريف الرُّ  -

اٟتركة حىت يذىب أكثرىا، كىو يكوف ُب وت بـ إضعاؼ الصَّ كٍ يقوؿ أبو عبد اهلل: "كالرَّ 
 . 2"ةن فتُت من غَت صوت يسمع، كىو يكوف ُب ا١ترفوع خاصَّ الشَّ  ا١ترفوع كا١تخفوض. كاإلمشاـ ضمُّ 

 تعريف مكّي بن أبي طالب القيسي: -
ـ إتيانك ُب الوقف ْتركة ضعيفة غَت كاملة، يسمعها كٍ : "فالرَّ -رٛتو اهلل–يقوؿ أبو ٤تمد 

أم شفتيك ال غَت من غَت صوت، كال يفهمو األعمى ْتٌسو، ألنو لرى  مشاـ إتيانك بضمّْ األعمى. كاإل
 . 3العُت"

 تعريف اإلماـ الشاطبّي: -
                                                 

1
التعريفات، علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاٍل، ت: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب اإلمشاـ: .كانظر ُب تعريف 2/328ا٠تصائص،   

، ص، كُب تعريف الرَّ 44ص، ىػ1405، 1بَتكت، ط–العريب   .151ـك
4
 .59التيسَت، ص - 

2
 .283الكاُب ُب القراءات السبع، ص   

3
الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة   

 .1/122ـ، 1997 -ىػ1418، 5الرسالة، بَتكت، ط
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 :-رٛتو اهلل-ـك كاإلمشاـ قاؿ القاسم كُب الرَّ 
 كركمك إٝتاع احملرؾ كاقػف   بصػوت خفػي كل داف تنوَّال

 1ىناؾ فيٍصحبلكاإلمشاـ إطباؽ الشفاه بعيدما    يسكن ال صوت 
–، أك دكراهنا -رٛتو اهلل–ما سبق مطابقة ىذه التعاريف لتعاريف أيب علٌي  ككاضح من كلّْ 

 ُب فلىك كاحدو. -على األقلٌ 
 مقارنة تعريفو لئلمالة بتعريفات غَته: -ب
  :كمنهم:تعريف أىل اللغة 

 ابن جني: -

الصوت من الصوت، ٨تو  اإلمالة اليت كقعت ُب الكبلـ لتقريب حيث يقوؿ ُب تعريفها: "
كلمة: )عامل( اليت قريبٍت فتحة العُت من )عامل( إىل كسرة البلـ منو، بأف ٨توت بالفتحة ٨تو 

 .2الكسرة، فأمىٍلت األلف إىل الياء"
 :من ىؤالء: تعريف بعض أىل القراءات 
 تعريف ابن غلبوف: -

ة كىشاـ ُب ذكر أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف اإلمالة ُب معرض اٟتديث عن "مذىب ٛتز 
أم –الوقف على ا٢تمزة"، كتعٌرض إىل بياف معناىا، فقاؿ: "يعٍت أنو كاف إذا كقف على ىذه ا٢تمزة 

ي ْتركتها ٨تو الكسرة، فلذلك ٬تعلها بُت ا٢تمزة  -ٛتزة خٌفف ٫تزهتا، ألهنا متوسطة، كىي ٦تالة قد ٨تًي
 . 3كالياء الساكنة

 ابن اٞتزرم: -
كاإلمالة أف تنحو بالفتحة ٨تو زرم اإلمالة كيفصّْل فيها كما يأٌب: "يعرّْؼ ٤تقّْق الفٌن ابن اٞت

ل لو يالكسرة كباأللف ٨تو الياء )كثَتان( كىو احملض. كيقاؿ لو: اإلضجاع، كيقاؿ لو: البطح، كرٔتا ق
ؿ لو أيضان التقليل كالتلطيف كبُت بُت؛ فخي ّٔذا االكسر أيضان )كقليبلن( كىو بُت اللفظُت كيق

تنقسم أيضان إىل قسمُت إمالة شديدة كإمالة متوسطة ككبل٫تا جائز ُب القراءة جار ُب لغة  االعتبار
 .4"العرب

                                                 
1
حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع، القاسم بن فٌَتة الرعيٍت الشاطيب، ضبط كمراجعة: ٤تمد ٘تيم منت الشاطبية ا١تسمى   

 .30ـ، ص2004 -ىػ1425، 4الزعيب، دار ا٢تدل، ا١تدينة ا١تنورة، ط
2
 .141/ 2ا٠تصائص،   

3
 .1/220التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف،   

4
 .24/ 2النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   
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كيتضح ٦تا سبق أف تعريف ا١تصطلحات اليت ذكرىا أبو علي ال ٗتتلف عن تعريفات غَته من 
 أىل اللغة كاألداء.

 
 

 ثانيا: ا١تصطلحات اليت مل يعرؼ ّٔا
ة" جاء مركّْزان على موضوع توجيو القراءات كاالحتجاج اٟتجَّ سبق كأف أشرت إىل أف "كتاب 

كثَتان بتعريف مصطلحات علمي التجويد   -رٛتو اهلل–٢تا؛ لذلك مل ييعنى فيو اإلماـ أبو علٌي 
  كالقراءات، كأكرد أكثر ا١تصطلحات دكف تعريف.

 رج كاإلدراج:الدَّ  -1
أكثر من موضع، دكف أف يعرّْفهما  استخدـ اإلماـ أبو علي ُب اٟتجة ىذين ا١تصطلحُت ُب

 أك يشَت إىل ذلك.
 كمن أمثلة استخدامو ١تصطلح الدَّرٍج قولو:

إ٪تا ىو عند االستئناؼ دكف الدَّرٍج. كلو  1(آأَزسرٓى)"كما ريكم عن أيب عمرك من قولو: 
لوجب ُب قياس قوؿ أيب عمرك الذم حكاه عنو سيبويو  (ىٓ  ر  سْ ى أأَز  ِٓ ْٛ ه  ػ   ء  إٓ  ع  )أدرج القراءة فقاؿ: 

 .2أف ٭تذؼ ا٢تمزة األكىل..."
 كمن األمثلة اليت استخدـ فيها مصطلح اإلدراج قولو: 

أبا زيد قولو ُب ذلك خبلؼ ما ذىب إليو سيبويو، كذلك أنو قاؿ:  "قاؿ أبو علي: اعلم أفَّ 
لبلـ ككسر ا٢تاء ُب اإلدراج، قاؿ أبو زيد: كمعناه: قاؿ أبو أدىم الكبليب" لىو )ريٌب ال أقوؿ( فتىح ا

 .3كاهلل ريب ال أقوؿ"
قاؿ: "...كجهو: أف اٟترؼ   [،ُُيوسف: ] چې  چ كُب موضع آخر ٭تتج فيو للحرؼ 

ا١تدغم ٔتنزلة اٟترؼ ا١توقوؼ عليو من حيث ٚتىعىها السكوف، فمن حيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو 
 .4إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب تأمنا..."

                                                 
1
 .06سورة البقرة، اآلية:   

2
 ، 468/ 1. كانظر مثلو: 186/ 1اٟتجة،   

3
 .421/ 2نفسو، ا١تصدر   

4
 .302، 87، 86/ 3، كانظر مثلو: 432/ 2نفسو، ا١تصدر   
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رج أك اإلدراج أف اإلماـ يعٍت ّٔما ذات كييفهم من ٣تموع ا١تواقع اليت كرد فيها مصطلحي الدَّ 
قولو ُب معرض حديثو  -ا سبقعمَّ  فضبلن –ا١تعٌت؛ كا١تراد ّٔما الوصل ُب مقابل الوقف؛ يفسّْري ذلك 

"فقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي: لكن ىو اهلل ريب  [:ّٖالكهف: ] چچچ عن 
 .1بإسقاط األلف ُب الوصل كإثباهتا ُب الوقف..."

ر اإلدراج الذم عناه فيما تبله بعد ذلك من تفصيل؛ قائبل: كىذا الوصل الذم ذكره يفسّْ 
 اإلدراج، األلف ُب ُب أهنا تثبت ُب الوقف كتسقط ُب -يقصد ألف لكنا–"... كمثل ىذه األلف 

حىيػَّهىبل..."
2. 

 نوعه  -ُب تقديرم–اإلماـ تعوزه  عيًلم أفَّ  -اىركىو الظَّ –كإذا تقرَّر ىذا ا١تعٌت عند أيب علٌي 
قٌة ُب ىذا األمر؛ ذلك أفَّ  مصطلح اإلدراج ال يعٍت الوصل ُب علم األداء، كإف جاز إطبلقو  من الدّْ

 ءة.، بل يعٍت اإلسراع ُب القرا3عليو لغة
ال كما فهمو  ،حقيقالتَّ  كىو ضدَّ  ،كا١تقصود باإلدراج ىو اإلسراعيقوؿ ابن اٞتزرم رٛتو اهلل: "

 .4"الوقف معناه الوصل الذم ىو ضدَّ  من ال فهم لو من أفَّ 
 مطيط:التَّ اإلشباع ك  -2

مطيط ُب مواضع ٥تتلفة من كتابو، يعطف بأحد٫تا على ذكر أبو علي كبلِّ من اإلشباع كالتَّ 
 .5اآلخر ُب أغلبها، غَت أنو مل يقف عند تعريفهما

 كمن أمثلة ذلك قولو:
اٟتركات اليت تكوف للبناء كاإلعراب يستعملوف ُب الضمَّة كالكسرة منهما ضربُت،  "كاعلم أفَّ 

: ياؽ قائبلن . ٍب يضيف ُب ذات السّْ 6خفيف"مطيط، كاآلخر: االختبلس كالتَّ أحد٫تا: اإلشباع كالتَّ 
بدًؿ األكثري من التنوين كال الواك ُب اٞتر كالرفع كما أبدلوا األلف ُب النصب، كىذا "ككما مل يي 

 .7مطيط"االختبلس، كإف كاف لصوت فيو أضعف من التَّ 

                                                 
1
 .86/ 3نفسو، ا١تصدر   

2
 .87/ 3، ا١تصدر السابق  

3
لساف العرب، مادة  كىذا األىمر مىٍدرجىةه ٢تذا أىم ميتػىوىصَّله بو إًلػيو.يقاؿ: استمٌر فبلف أدراجو؛ إذا ذىب كمضى فيها.كيقاؿ:   

 .267 -266/ 2)درج(، 
4
 .304/ 2النشر ُب القراءات العشر،   

5
 كغَتىا. 433/ 2، 303، 302، 299/ 1انظر اٟتجة ُب ا١تواضع اآلتية:   

6
 .302/ 1اٟتجة،   

7
 .303/ 1نفسو، ا١تصدر   
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اإلماـ يطلق  أفَّ  -من خبلؿ استقراء ٚتيع ىذه ا١تواضع–كاضح من ىذا ا١تثاؿ كغَته 
 منقوصات كال ٥تتلسات، على حدّْ  مل غَتى ا١تصطلحُت على ذات ا١تعٌت؛ كىو اإلتياف باٟتركات كوا

عبارة عن إ٘تاـ اٟتكم  -أم اإلشباع–تعريف اإلماـ ابن اٞتزرٌم لو؛ كالذم يقوؿ ُب ذلك: "فهو 
، كيراد بو اٟتركات الكوامل غَت منقوصات يغة ١تن لو ذلك كيستعمل أيضان ا١تطلوب من تضعيف الصّْ 

 .1كال ٥تتلسات"
لُّ على أنو ينبغي اإلشارة إىل أ ف التمطيط ينبغي أف ييقيَّد؛ إذ قد ينصرؼ أحيانان إىل معٌتن ٮتي

بالقراءة كٮترجها عن حدّْىا كفصاحتها، خصوصان إذا تعلق األمر بباب ا١تٌد، فغالبا ما يراد بو ٘تكُت 
 ا١تٌد ٘تكينا تاٌمان زائدان عن ا١تٌد الطبيعي يتجاكز مقدار األلفُت إىل الثبلثة عند كرش كٛتزة.

ُب  -الٌتمطيط-ذلك ما جاء عن اإلماـ طاىر بن غلبوف الذم ذكر ىذا ا١تصطلح كمن 
، كالذم اعتربه من اإلسراؼ الذم -عند كرش خاصة–فاضل ُب إشباع ا١تٌد معرض اٟتديث عن التَّ 

ٮترج القراءة عن حٌدىا كفصاحتها كسهولتها؛ فيقوؿ: "كىذا اإلشباع ُب ا١تٌد الذم عٌرفتك أهنم 
قرأ  إ٪تا ىو على الٌتقريب من غَت ٘تطيط كال إسراؼ. كما ركم عن ٛتزة: أف رجبلن  يتفاضلوف فيو،

كما كاف  3، فهو قطط2ما كاف فوؽ اٞتعودة عليو فجعل ٯتٌد، فقاؿ لو ٛتزة: ال تفعل، أما علمت أفَّ 
كاف فوؽ البياض فهو برص، كما كاف فوؽ القراءة فليس بقراءة. ككما ركم عن نافع أنو قاؿ: قراءتنا 

كال ننتهر، نسهل، كال  4ال ٪تضغ، كال نلوؾ، ننرب ، جزؿه سهله  اءة أكابر أصحاب رسوؿ اهلل قر 
 .5نشدّْد، نقرأ على أفصح اللغات كأمضاىا"

ان مشبعان من غَت كف مدٌ كاألعشى كقتيبة ٯتدُّ كيذكر ابن اٞتزرم عن مدّْ بعض القرَّاء قائبل: "...
 .6"ككذلك ذكر أشياخنا ،٘تطيط كال إفراط كاف

 ألخَت ال يريده اإلماـ أبو علٌي.ككاضح ٦تا سبق عرضيو أف ىذا ا١تعٌت ا
 

                                                 
1
، 1التمهيد ُب علم التجويد، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم، أبو ا٠تَت، ت: علي حسُت البواب، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، ط  

 .55ـ، ص 1985 -ىػ1405
2
د ا٠تلق، كما يقاؿ أيضا: رجل  كيقاؿ: رجل جعد؛ ًإذا كاف قصَتان مًتدٌ ,اٞتعد من الشعر: خبلؼ السبط، كقػيل ىو القصَت؛   

 .122-3/121 ،جعد؛ ًإذا كاف ٓتيبلن لئيمان ال يىًبضُّ حىجىره. لساف العرب
3
، كشعر قىطّّ كقطىطه: جىٍعد قصَت،ك    القىطىطي: الشديدي يقاؿ: رجل قىطىطه كشعر قىطىطه كامرأىة  قىطىطه، كاٞتمع قىطىطيوفى ك قىطىطاته

 .7/380 ،ودًة. لساف العربيل: اٟتسىني اٞتعي اٞتعيودًة، كق
4
: مصدر نػىبػىرى  اٟتىٍرؼى يػىٍنربي    : ا٢تىٍمز. قاؿ: ككلُّ شيء رفع شيئان، فقد نػىبػىرىه. كالنبػٍري ري بالكبلـً  .5/189هي نػىرٍبان ٫تىىزىه. لساف العرب، النَّبػٍ

5
 .149 -148/ 1، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، التذكرة ُب القراءات الثماف  

6
 .259/ 2النشر،   
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 المطلب الثاني: مسلك الفـارسي في التعريف بالمصطلحات
ة بعلمي التجويد مل يوؿ اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل عناية بتعريف ا١تصطلحات ا٠تاصَّ 

اإلماـ منشغل ٔتا ىو فيو من  الكتاب كسربه األغوار، كيبدك أفَّ غم من طوؿ نفسو ُب كالقراءات، بالرُّ 
جو عليها القراءات القرآنية ا١تختلفة كا١تعاٍل اليت غوية اليت تتَّ ع ا١تسائل اللُّ فصيل ُب تتبُّ اإلغراؽ كالتَّ 

 لوان عن ىذه التعريفات إال ما جاء عرضان.ب عليها، فجاء كتابو كما ترل خً تًتتَّ 
 ف كتفصيل للقسمُت:كفيما يأٌب بيا

 أكال: ا١تصطلحات اليت ذكر تعريفها
 ٞتملة من مصطلحات التجويد مل ٮتلي كتابي "اٟتجة ُب القراءات السبع" من تعريفو 

 كالقراءات، غَت أف ميزهتا االختصار كعدـ اإلطناب.

يا ج عنها اإلماـ ُب ثناعريفات مل تكن مقصودة كمباشرة، كإ٪تا عرَّ أغلب ىذه التَّ  ٍب إفَّ 
 اٟتديث كجاء اٟتديث عنها عرضان، كبياف ذلك ُب اآلٌب:

 :المصطلحات التي ذكر لها تعريفا مباشراً  -1
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 -كىي قليلة–ا أبو علي ّٔ ؼاستقرائي ١تصطلحات األداء كالتجويد اليت عرَّ  يبدك من خبلؿ 
بعض ثنايا "اٟتجة"  د إىل تعريفو كبيانو قٍصدان؛ فيذكر ُباإلمشاـ ىو ا١تصطلح الوحيد الذم تقصَّ  أفَّ 
 :أفَّ 

ـى  ُت ليس بصوت فيفًصلى بُت ا١تدغىم كا١تدغىم فيو، كإ٪تا ىو هتيئة العضو حويّْ عند النَّ  "اإلمشا
. ٍب ينبّْو إىل قضية ُب غاية 1إلخراج الصوت الذم ىو الضَّم ليدؿَّ عليو، كليس ٓتارج إىل اللفظ"

وف ُب أنو هتيئة اء ليس يىعنوف باإلمشاـ ما يعٍت بو النحويُّ القرَّ  أبا بكر ظنَّ أفَّ  : "كلعلَّ ة قائبلن األ٫تيَّ 
ُت ُب : "كاإلمشاـ إ٪تا يكوف عند النحويّْ فظ". ٍب يبُتّْ وت كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللَّ العضو للصَّ 
عمى، فتُت يراه البصَت دكف األاإلمشاـ إ٪تا ىو ٖتريك الشَّ  ا الكسر فبل إمشاـ فيو؛ كذلك أفَّ الضٌَّم؛ فأمَّ 

، كليس ىذا ُب الكسر؛ ألنو ال فائدة لبصَت كال فيستدؿُّ لذلك على إرادة الفاعل لذلك الضمّْ 
 .2ائي"ألعمى من حيث ال يظهر للرَّ 

مرة يتعرَّض فيها إىل ٤تالّْو يعرّْفو كيزيد ُب توضيحو؛ من ذلك  و جعل ُب كلّْ ب كبعد أف عرَّؼ
: "فمن قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ ُب بعض ا١تواضع ُب سياؽ اٟتديث عن ا٠تلف ُب ما ذكره 

كليس ذلك  چېچحيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب 
لك بصوت خارج إىل اللفظ، إ٪تا هتيئة العضو إلخراج ذلك الصوت بو، لييعلم بالتهيئة أنو يريد ذ

يتهيَّأ لو..."
 . 3ا١ت

 4: "كركل خلف بن ىشاـ كأبو ىشاـ الرفاعي عن سيليم بن عيسى اٟتنفيكُب آخر قائبلن 
عن ٛتزة أنو كاف يشٌم الراء األكىل من قولو: ذاًت قرارو، كاألشراًر، كما كاف مثل ذلك الكسر من غَت 

 .5إشباع"
"...فهذا كجو اإلدغاـ، كاإلشارة : 6كُب ٤تلٍّ آخر يسميو بتسمية جديدة؛ كىي اإلشارة

 . 1بالضم إىل اٟترؼ ا١تدغم"

                                                 
1
 .145/ 1، ا١تصدر السابق  

2
 .146/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .432/ 2نفسو، ا١تصدر   

4
ىو: سليم بن عيسى اٟتنفي بالوالء، الكوُب، إماـ ُب القراءة. كاف أخص أصحاب ٛتزة كأضبطهم، كىو الذم خلفو ُب القياـ   

 .288/ 1، كغاية النهاية، 119/ 3بالقراءة. األعبلـ، 
5
 .59/ 2اٟتجة،   

6
انظر: جامع البياف ُب  يدؿُّ مصطلح اإلشارة على ىيئة الوقف لئلمالة على أكاخر الكلم باإلٯتاء إليو كتضعيف الصوت بو.  

أم أف اإلشارة تكوف بالرـك أك اإلمشاـ. كمصطلح اإلشارة استخدمو ّٔذا ا١تعٌت كثَت من أئمة فن  .1/483القراءات السبع: 
ماـ الداٍل ُب "جامع البياف" ُب عٌدة مواضع، منها: ُب باب ذكر مذاىبهم ُب الوقف على ا١تماؿ ُب الوصل، التجويد، منهم اإل
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 المصطلحات التي ذكر تعريفها عرضاً: -3
جاءت بقية التعريفات ا١تذكورة ُب "اٟتجة" عرضان كُب سياقات ٥تتلفة، غَت مقصودة كال 

 مباشرة، كىي:

: ذكر اإلماـ أبو علي مصطلح االختبلس ُب معرض ذكر ا٠تلف ُب قولو االختالس - ف
كذلك بعد تفصيل طويل ُب جوانب ٥تتلفة ١تسألة إشباع اٟتركات [، َٖآؿ عمراف: ] چڑ  ڑ  چتعاىل: 

 كٗتفيفها، ٍب يقوؿ:

ا الفتحة فليس فيها إال ة كالكسرة، فأمَّ مَّ خفيف إ٪تا يكوف ُب الضَّ "كىذا االختبلس كالتَّ 
فَّف الفتحة باالختبلس، كما مل ٗتفَّ  ... كىذا اإلشباع كمل ٗتي ، كجىبىلو ف باٟتذؼ ُب ٨تو: ٚتىلو

مطيط كأخفى، فإف اٟترؼ ا١تختلىس حركتيو بزنة وت فيو أضعفى من التَّ االختبلس كإف كاف الصَّ 
 ، فيقوؿ: االختبلس ُب مقابل اإلسكاف كليس إسكانان  ح أفَّ . ٍب يوضّْ 2ؾ"ا١تتحرّْ 

فلعلَّو ٝتعو  -[ْٓالبقرة: ] چڳ   ڱ  چ –ركل عن أيب عمرك اإلسكاف ُب ىذا النحو  "فمن
 . 3ٮتتلسي فحسبو لضىعف الصوت بو كا٠تفاء إسكانان"

كُب بعض ا١تواضع مل ٧تده يصرح ٔتصطلح االختبلس، إ٪تا ذكر بدلو مصطلح اإلخفاء، غَت 
 إغراؽ طويل ُب اٟتديث عن ا٠تلف ُب حرؼياؽ الذم جاء بو يفيد أنو يريده؛ إذ يذكر بعد أف السّْ 

 كاالستشهاد لو قائبل:ن  [ ُِالتوبة: ] چۓچ 

"... أك يعٍت بو إخفاء اٟتركة، كمل ٬تز كاحد من الوجهُت األكلُت؛ ثبت إنو إخفاء اٟتركة، 
كاإلخفاء تضعيف الصوت باٟتركة، فهو يضارع السكوف من جهة اإلخفاء، كإف كاف ا١تخًفيُّ ُب كزف 

 . 4ا١تتحرؾ"

ـ ُب معرض الفرؽ بينو كبُت اإلمشاـ، أثناء تعرضو كٍ أشار اإلماـ إىل الرَّ  ـ:و  الرَّ  - ق
 : قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ للخلف ُب 

                                                                                                                                               

كذكر مصطلح اإلشارة إىل الكسر. ا١تصدر نفسو. كما استخدمو با١تعٌت نفسو ابن الباذش ُب عدة مواضع أيضا، منها قولو: "كالرـك 
 .200، اإلقناع، صذرأزة ا١تسكونة، كذكر أنو ال ٕتوز اإلشارة إىل ألف كاإلمشاـ ٦تتنعاف ُب اٟترؼ ا١تبدؿ من ا٢تم

1
 .433/ 2اٟتجة،   

2
 .303/ 1، السابقا١تصدر   

3
 ا١تصدر نفسو.  

4
 .315 -314/ 2ا١تصدر نفسو،   
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"كلو راـ اٟتركة فيها مل ٬تز مع اإلدغاـ، كما جاز اإلمشاـ مع اإلدغاـ ألف رـك اٟتركة حركة، 
أهنم قالوا: إف رـك اٟتركة ييفضل بو بُت ا١تذكر كا١تؤنث، كإف كاف الصوت قد أضعف ّٔا، أال ترل 

 .٨1تو: رأيتيًك كرأيتيك"
 ، كعرب عنو باإلخفاء كاالختبلس كاعتربه كجهان چې چ ـ ُب قراءة كٍ كذكر بعد ذلك كجو الرَّ 

 :ة، قائبلن آخر سائغان ُب العربيَّ 
غم، كلكنك ٗتفي اٟتركة، ة؛ كىو أف تيبُتّْ كال تد"كقد ٬توز ُب ذلك كجو آخر ُب العربيَّ 

 . 2"مطيط، كلكنك ٗتتلسها اختبلسان كإخفاؤىا ىو أف ال تشبعو بالتَّ 

تعبَت  حدّْ  ـ إذف غَت اإلمشاـ؛ كىو صوت ضعيف تذىب فيو معظم اٟتركة، أك علىكٍ فالرَّ 
 . 3اإلماـ: "كلو كاف مكاف اإلمشاـ رـك اٟتركة المتنع الرـك مع اإلدغاـ؛ ألنو صوت ٭تجز"

ضمنان، كمل يقصد  -التخفيف–تعرض أبو علي لتعريف التسهيل  الهمز:تسهيل  - ك
إليو قصدان، كذلك أثناء شرحو ١تصطلح "ذكؽ ا٢تمز" الذم ذكره أبو بكر بن ٣تاىد رٛتو اهلل ُب 

ك٨توىا؛  [ْٔاألنعاـ:] چٹچ، ك [َْاألنعاـ:] چڻچ ُب معرض اٟتديث عن ا٠تلف ُب  4"سبعتو"
 حو:يوضّْ  فيسوؽ قولو ٍبَّ 

القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ  بألف ُب كلّْ  (ْٚذ  اس  ى، ٔأ  ك  ز  اْٚ س  ى، ٔأ  ز  اْٚ س  )أ  "كقرأ نافع 
 ا٢تمز". 

"كقولو: قرأ نافع بألف ُب كٌل القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف 
 .5س التحقيق"٬تعل ا٢تمزة بٍُت بُت أم بُت ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على قيا

ح فيها بتعريف اإلمالة: جاء ذكر اإلمالة ُب عٌدة مواضع من كتاب "اٟتجة" مل يصرّْ  - ي
اإلمالتُت يقصد الصغرل أـ الكربل، غَت أنو ييفهىم من حديثو عنها أنو ُب كلّْ  مباشر ٢تا أك يبُت أمَّ 

 ؛ كىذا الذم درج عليو القدامى. 6مرة يذكرىا مطلقة غَت مقيدة انصرفت إىل اإلمالة الكربل

 يها أحيانان أبا علي يطلق على اإلمالة اصطبلحات ٥تتلفة؛ فيسمّْ  كا١تلفت لبلنتباه أفَّ 
اء، بفتح ا١تيم ككسر الرَّ  [ ُْىود: ] چگ  چ : "الكسر"؛ كذلك ُب قولو: "كقرأ ٛتزة كالكسائي

                                                 
1
 .432/ 2ا١تصدر نفسو،   

2
 .433/ 2، ا١تصدر السابق  

3
  .145/ 1نفسو، ا١تصدر   

4
 .257السبعة ُب القراءات، أبو بكر بن ٣تاىد، ص  

5
 .160/ 2نفسو، ا١تصدر   

6
 .249 -246/ 1نفسو، ا١تصدر   
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ِِ )يج  ككذلك حفص عن عاصم:  بفتح ا١تيم، ككسر الراء من غَت إضافة. قاؿ: كليس يكسر  ٚٓب(ْش
 .1ُب ٣ترًاىا" اءى ُب القرآف غَت ىذا اٟترؼ، يعٍت الرَّ 

يردفها ُب ا١توضع الواحد بعدة اصطبلحات كلُّها تصبُّ ُب ذات ا١تعٌت، كػ "اإلجناح،  كأحيانان 
ُب حكايتو عن نافع: ال ٯتيل ديدة" كغَتىا؛ كما ُب قولو: "كقوؿ أٛتد كاإلضجاع، كاإلمالة الشَّ 

ال ٯتيل الفتحة ٨تو الكسرة إمالة شديدة  -إف شاء اهلل–األلف اليت تأٌب بعدىا راء مكسورة، يريد بو 
فتميل األلف ٨تو الياء كثَتان، كلكن ال يشبع إمالة الفتحة ٨تو الكسرة فيخف لذلك إجناح األلف 

 .2كإضجاعها"
قليل كمل يذكره ّٔذا اللفظ، بل اكتفى مل يعرؼ أبو علي مصطلح الت التقليل: - أ أ

 ة إطبلقات؛ فهو:ىو اآلخر بعدَّ  -عرضان –بالتعبَت عنو 
"بُت الفتح كالكسر"؛ كما ُب قولو: "قاؿ أٛتد بن موسى: كاف نافع ال ٯتيل األلف اليت تأٌب 

ك  اٞثصبسك  داس انجٕاسك  اٞششاسك  اٞثشاسك  قشاسك من  انُبسبعده راء مكسورة، مثل من 
و بُت الفتح كالكسر، كىو إىل الفتح بل كاف ُب ذلك كلّْ  آثبسْىك على  دٚبسْىك  ثذُٚبسك  ثقُطبس
 .3أقرب"

أك يصفو بأنو "بُت الكسر كالتفخيم"؛ كذلك صريح ُب أثناء تعرضو للخلف ُب قولو تعاىل: 
 . 6"5كالتفخيم 4قاؿ: " ككاف نافع كعاصم ُب ركاية أيب بكر يقرآهنا بُت الكسر [، ُْىود: ] چگچ 

 . 6"5كالتفخيم
كأحيانا يسميو "بُت اإلمالة كالتفخيم"؛ كما ُب قولو: " ككاف أبو عمرك ال ٯتيل من ذلك إال 

فإنو كاف يلفظ ّٔذه  ٔأحٛ ب أيبدما كاف ُب رؤكس اآلم إذا كانت السورة أكاخر آياهتا الياء، مثل: 
 . 7اٟتركؼ ُب ىذه ا١تواضع بُت اإلمالة كالتفخيم"

                                                 
1
 .393/ 2، ا١تصدر السابق  

2
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

4
بَتكت، –شرح ا١تفٌصل ُب النحو كالصرؼ، موفق الدين بن يعيش النحوم، عامل الكتب . انظر: تسمي العرب اإلمالة كسران   

 .21/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 451/ 9د.ط، د.ت، 
5
 ا١تصدراف نفسهما. صب.كرٔتا قيل لو النَّ ، كتسمي الفتح تفخيمان   

6
 .393/ 2اٟتجة،   

7
 .249/ 1نفسو، ا١تصدر   
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"اإل٨تاء ٨تو الياء"؛ يقوؿ ُب ىذا الصدد: "فكما غيَتّْ موضع الوقف ّٔذا  أك يصطلح عنو بػ
يى ّٔا ٨تو الياء..." ت األلف بأف ٨تًي  .1النحو من التغيَت، كذلك غيَتّْ

ككجدناه مرٌةن عربَّ عنو بػ "إمشاـ اإلضجاع"؛ كذلك ُب معرض حديثو عن خلف بعض 
كقرأ نافع  ،()اٞششاسكابن عامر كالكسائي من اء أبو عمرك اٟتركؼ، قاؿ ُب ذلك: "كأماؿ الرَّ 

 .2بإمشاـ الراء األكىل: اإلضجاع، ككذلك ٛتزة يشمُّ، كفتحها ابن كثَت كعاصم"
: أشار أبو علٌي إىل تعريف اإلدغاـ ُب معرض االحتجاج لقراءة ا١تضارعة اإلدغاـ  - ب ب

فقد نقل بعض اٟتجج اليت  ،[ٔالفاٖتة: ] چٹ   ٹ  ٹچأك اإلمشاـ بُت الصاد كالزام ُب قولو تعاؿ: 
 .3توىن من ىذه القراءة، كمنها أفَّ ا١تضارعة تشبو اإلدغاـ ُب "أنَّو تقريب اٟترؼ األكَّؿ من الثَّاٍل"

شبيو ليس تعريفان ُب اٟتقيقة لئلدغاـ، كإ٪تا ىو بياف لوظيفة كالنَّص كاضح ُب أفَّ ىذا التَّ 
 رفُت كتناسب أحد٫تا إىل األخر.اإلدغاـ ككذا ا١تضارعة النَّإتة عن تقريب اٟت

 بتعريفات غيره من األئمة: عليمقارنة تعريفات أبي   -4
مع –كإذا عقدنا مقارنة بسيطة بُت بعض التعريفات اليت ذكرىا اإلماـ أبو علي رٛتو اهلل 

بتعريفات غَته من األئمة ٧تدىا متطابقة ُب الغالب، كحىت كإف مل تتطابق ُب ا١تبٌت فهي  -تهاقلَّ 
 متطابقة ُب ا١تعٌت.

 مقارنة تعريفو للرٍَّكـ كاإلمشاـ بتعريفات غَته: - ج
  :من ىؤالء:تعريفات بعض اللغويين 

 تعريف سيبويو: -
فع ألف ا اإلمشاـ ، فليس إليو سبيل، كإ٪تا كاف ُب الرَّ قائبل: "كأمَّ  اإلشماـكصف اإلماـ سيبويو 

موضع من اٟتركؼ شئتى ٍبَّ تضمَّ شفتيك؛ الضمَّة من الواك، فأنت تقدّْر أف تضع لسانك ُب أٌم 
 .4ألف ضمَّك شفتيك كتحريكك بعضى جسدؾ، كإمشامك ُب الرفع للرؤية كليس بصوتو لؤلذيف"

قولو: "كأما الذين راموا اٟتركة فإهنم دعاىم إىل ذلك اٟترصي على أف ـ و  الرَّ كجاء عنو ُب 
رجوىا من حاؿ ما لزمو إسكافه على كلّْ حاؿ، كأف ييع ًلموا أف حا٢تا عندىم ليس كحاؿ ما سكىن ٮتي

. قاؿ اٞتوىرم: "رٍكـ اٟتركة الذم 5على كلّْ حاؿ. كذلك أراد الذين أمشُّوا؛ إال أف ىؤالء أشدُّ توكيدان"
                                                 

1
 .249/ 1، ا١تصدر السابق  

2
 .335/ 3نفسو، ا١تصدر   

3
 .57/ 1نفسو، ا١تصدر   

4
 .171/ 4الكتاب سيبويو،   

5
 .168/ 4الكتاب،   
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خفيف، كىي أكثر من اإلمشاـ ألهنا تيسمع، الذم ذكره سيبويو حركة ٥تتلسة ٥تتفاة لضرب من التَّ 
 .1ل ٫تزة بٍُت بُت"كىي بزنة اٟتركة كإف كانت ٥تتلسة، مث

سيبويو عرضان ُب باب )اإلشباع ـ مصطلح االختبلس؛ فقد تعرَّض إليو كٍ كقريب من معٌت الرَّ 
كً ُب اٞتٌر كالرفع( قائبل: "فأمَّ  مو لك ا الذين ييشبعوف فيمطّْطوف، كعبلمتو كاك كياءه، كىذا ٖتي

ا كمن مأمًنك، ييسرعوف ا الذين ال ييشبعوف فيختلسوف اختبلسان، كذلك قا١تشافهة... كأمَّ  ولك: يضرّٔي
إنٗ ثبِسئِكىاللَّفظ. كمن ٍبىَّ قاؿ أبو عمرك: 

2"...3. 
 تعريف ابن جٍت: -

"ىي كاإلىابة بالساكن ٨تو اٟتركة، كىو  –أم تقريب اٟتركة  –قريب ـ على جهة التَّ كٍ "كالرَّ 
 .4و للعُت ال لؤلذف"لذلك ضرب من ا١تضارعة، كأخفى منها اإلمشاـ؛ ألنَّ 

ـك ىو اختبلس اٟتركة أم عدـ نطقها  أف الرَّ  -كما سيأٌب–كمن ا١تعلـو عند علماء القراءات 
ة ك تنطق ضمَّ فتُت كأنَّ ا اإلمشاـ فهو للعُت ُب الضم خاصة: تضم الشَّ كاملة كاضحة كىو لؤلذف، كأمَّ 

 ة. كلكن من دكف إحداث صوت الضمَّ 
م ٣ترل اإلدغاـ: "٦تا قرب فيو الصوت من قريب الذم ٬تر كقد نبَّو ابن جٍت إىل مواضع التَّ 

 الصوت"، كلكنو ليس إدغامان تاٌمان، كاستخدـ لو مصطلح )التقريب(. 
ـ ُب باب )الساكن كا١تتحرؾ( كٍ ابن جٌٍت قد ذكر مصطلحي اإلمشاـ كالرَّ  كٕتدر اإلشارة إىل أفَّ 

١تصطلحات تعريفان ىذه ا -كغَته–وتية، كلكنو مل يعرؼ الذم أكرد فيو بعض ا١تصطلحات الصَّ 
أصوات اٟتركؼ أك اٟتركات  –شافيان، بل كاف يذكرىا كيبُت ما ٭تدث فيها من تقريب ُب األصوات 

: "فأمَّ   – و للعُت دكف األذف، لكن رـك ا اإلمشاـ فإنَّ كما ُب قولو ُب بياف الفرؽ بُت اإلمشاـ كالرـك
ث ُب قولك ُب الوقف أنتى ر كا١تؤنَّ ا١تذكَّ اٟتركة يكاد اٟترؼ يكوف بو متحركان، أال تراؾ تفصل بو بُت 

 .5كأنًت، فلوال أف ىناؾ صوتان ١تا كجدت فصبلن"
  :أذكر منهم:تعريف بعض أىل األداء  

                                                 
1
   ،)  .258/ 12لساف العرب، مادة )رـك

2
 ، من سورة البقرة.45اآلية:   

3
 .202/ 4الكتاب، سيويو،   

4
 .2/145ا١تصدر نفسو،   

5
التعريفات، علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاٍل، ت: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب اإلمشاـ: .كانظر ُب تعريف 2/328ا٠تصائص،   

، ص، كُب تعريف الرَّ 44، صىػ1405، 1بَتكت، ط–الكتاب العريب   .151ـك
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 :انيِّ تعريف الدَّ  -
ـك فهو تضعيفك الصوت باٟتركة حىت يذىب ا حقيقة الرَّ : "فأمَّ  -رٛتو اهلل-يقوؿ أبو عمرك 

ا حقيقة اإلمشاـ فهو فتسمع ٢تا صوتا خفٌيان يدركو األعمى ْتاسَّة ٝتعو. كأمَّ  ،بذلك معظم صوهتا
، كال يدرؾ معرفة ذلك األعمى ألنو لرؤية العُت ال غَت، إذ ضمُّك شفتيك بعد سكوف اٟترؼ أصبلن 

 .4ىو إٯتاء بالعضو إىل اٟتركة"
 عينّي:تعريف الرُّ  -

اٟتركة حىت يذىب أكثرىا، كىو يكوف ُب وت بـ إضعاؼ الصَّ كٍ يقوؿ أبو عبد اهلل: "كالرَّ 
 . 1"ةن فتُت من غَت صوت يسمع، كىو يكوف ُب ا١ترفوع خاصَّ الشَّ  ا١ترفوع كا١تخفوض. كاإلمشاـ ضمُّ 

 تعريف مكّي بن أبي طالب القيسي: -
ـ إتيانك ُب الوقف ْتركة ضعيفة غَت كاملة، يسمعها كٍ : "فالرَّ -رٛتو اهلل–يقوؿ أبو ٤تمد 

أم شفتيك ال غَت من غَت صوت، كال يفهمو األعمى ْتٌسو، ألنو لرى  مشاـ إتيانك بضمّْ األعمى. كاإل
 . 2العُت"

 تعريف اإلماـ الشاطبّي: -
 :-رٛتو اهلل-ـك كاإلمشاـ قاؿ القاسم كُب الرَّ 

 كركمك إٝتاع احملرؾ كاقػف   بصػوت خفػي كل داف تنوَّال
 3ىناؾ فيٍصحبلكاإلمشاـ إطباؽ الشفاه بعيدما    يسكن ال صوت 

–، أك دكراهنا -رٛتو اهلل–ما سبق مطابقة ىذه التعاريف لتعاريف أيب علٌي  ككاضح من كلّْ 
 ُب فلىك كاحدو. -على األقلٌ 
 مقارنة تعريفو لئلمالة بتعريفات غَته: -ب
  :كمنهم:تعريف أىل اللغة 

 ابن جني: -

                                                 
4
 .59التيسَت، ص - 

1
 .283الكاُب ُب القراءات السبع، ص   

2
القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب طالب   

 .1/122ـ، 1997 -ىػ1418، 5الرسالة، بَتكت، ط
3
منت الشاطبية ا١تسمى حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع، القاسم بن فٌَتة الرعيٍت الشاطيب، ضبط كمراجعة: ٤تمد ٘تيم   

 .30ـ، ص2004 -ىػ1425، 4الزعيب، دار ا٢تدل، ا١تدينة ا١تنورة، ط
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الصوت من الصوت، ٨تو  اإلمالة اليت كقعت ُب الكبلـ لتقريب حيث يقوؿ ُب تعريفها: "
كلمة: )عامل( اليت قريبٍت فتحة العُت من )عامل( إىل كسرة البلـ منو، بأف ٨توت بالفتحة ٨تو 

 .1الكسرة، فأمىٍلت األلف إىل الياء"
 :من ىؤالء: تعريف بعض أىل القراءات 
 تعريف ابن غلبوف: -

ة كىشاـ ُب ذكر أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف اإلمالة ُب معرض اٟتديث عن "مذىب ٛتز 
أم –الوقف على ا٢تمزة"، كتعٌرض إىل بياف معناىا، فقاؿ: "يعٍت أنو كاف إذا كقف على ىذه ا٢تمزة 

ي ْتركتها ٨تو الكسرة، فلذلك ٬تعلها بُت ا٢تمزة  -ٛتزة خٌفف ٫تزهتا، ألهنا متوسطة، كىي ٦تالة قد ٨تًي
 . 2كالياء الساكنة

 ابن اٞتزرم: -
كاإلمالة أف تنحو بالفتحة ٨تو زرم اإلمالة كيفصّْل فيها كما يأٌب: "يعرّْؼ ٤تقّْق الفٌن ابن اٞت

ل لو يالكسرة كباأللف ٨تو الياء )كثَتان( كىو احملض. كيقاؿ لو: اإلضجاع، كيقاؿ لو: البطح، كرٔتا ق
ؿ لو أيضان التقليل كالتلطيف كبُت بُت؛ فخي ّٔذا االكسر أيضان )كقليبلن( كىو بُت اللفظُت كيق

تنقسم أيضان إىل قسمُت إمالة شديدة كإمالة متوسطة ككبل٫تا جائز ُب القراءة جار ُب لغة  االعتبار
 .3"العرب

كيتضح ٦تا سبق أف تعريف ا١تصطلحات اليت ذكرىا أبو علي ال ٗتتلف عن تعريفات غَته من 
 أىل اللغة كاألداء.

 
 

 ثانيا: ا١تصطلحات اليت مل يعرؼ ّٔا
ة" جاء مركّْزان على موضوع توجيو القراءات كاالحتجاج اٟتجَّ سبق كأف أشرت إىل أف "كتاب 

كثَتان بتعريف مصطلحات علمي التجويد   -رٛتو اهلل–٢تا؛ لذلك مل ييعنى فيو اإلماـ أبو علٌي 
  كالقراءات، كأكرد أكثر ا١تصطلحات دكف تعريف.

 رج كاإلدراج:الدَّ  -1

                                                 
1
 .141/ 2ا٠تصائص،   

2
 .1/220التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف،   

3
 .24/ 2النشر ُب القراءات العشر، ابن اٞتزرم،   
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أكثر من موضع، دكف أف يعرّْفهما  استخدـ اإلماـ أبو علي ُب اٟتجة ىذين ا١تصطلحُت ُب
 أك يشَت إىل ذلك.

 كمن أمثلة استخدامو ١تصطلح الدَّرٍج قولو:
إ٪تا ىو عند االستئناؼ دكف الدَّرٍج. كلو  1(آأَزسرٓى)"كما ريكم عن أيب عمرك من قولو: 

لوجب ُب قياس قوؿ أيب عمرك الذم حكاه عنو سيبويو  (ىٓ  ر  سْ ى أأَز  ِٓ ْٛ ه  ػ   ء  إٓ  ع  )أدرج القراءة فقاؿ: 
 .2أف ٭تذؼ ا٢تمزة األكىل..."

 كمن األمثلة اليت استخدـ فيها مصطلح اإلدراج قولو: 
أبا زيد قولو ُب ذلك خبلؼ ما ذىب إليو سيبويو، كذلك أنو قاؿ:  "قاؿ أبو علي: اعلم أفَّ 

لبلـ ككسر ا٢تاء ُب اإلدراج، قاؿ أبو زيد: كمعناه: قاؿ أبو أدىم الكبليب" لىو )ريٌب ال أقوؿ( فتىح ا
 .3كاهلل ريب ال أقوؿ"

قاؿ: "...كجهو: أف اٟترؼ   [،ُُيوسف: ] چې  چ كُب موضع آخر ٭تتج فيو للحرؼ 
ا١تدغم ٔتنزلة اٟترؼ ا١توقوؼ عليو من حيث ٚتىعىها السكوف، فمن حيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو 

 .4إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب تأمنا..."
عٍت ّٔما ذات رج أك اإلدراج أف اإلماـ يكييفهم من ٣تموع ا١تواقع اليت كرد فيها مصطلحي الدَّ 

قولو ُب معرض حديثو  -ا سبقعمَّ  فضبلن –ا١تعٌت؛ كا١تراد ّٔما الوصل ُب مقابل الوقف؛ يفسّْري ذلك 
"فقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي: لكن ىو اهلل ريب  [:ّٖالكهف: ] چچچ عن 

 .5بإسقاط األلف ُب الوصل كإثباهتا ُب الوقف..."
ر اإلدراج الذم عناه فيما تبله بعد ذلك من تفصيل؛ قائبل: يفسّْ كىذا الوصل الذم ذكره 

ُب أهنا تثبت ُب الوقف كتسقط ُب اإلدراج، األلف ُب  -يقصد ألف لكنا–"... كمثل ىذه األلف 
حىيػَّهىبل..."

6. 

                                                 
1
 .06سورة البقرة، اآلية:   

2
 ، 468/ 1. كانظر مثلو: 186/ 1اٟتجة،   

3
 .421/ 2نفسو، ا١تصدر   

4
 .302، 87، 86/ 3مثلو: ، كانظر 432/ 2نفسو، ا١تصدر   

5
 .86/ 3نفسو، ا١تصدر   

6
 .87/ 3، ا١تصدر السابق  
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 نوعه  -ُب تقديرم–اإلماـ تعوزه  عيًلم أفَّ  -اىركىو الظَّ –كإذا تقرَّر ىذا ا١تعٌت عند أيب علٌي 
قٌة ُب ىذا األمر؛ ذلك أفَّ من  مصطلح اإلدراج ال يعٍت الوصل ُب علم األداء، كإف جاز إطبلقو  الدّْ

 ، بل يعٍت اإلسراع ُب القراءة.1عليو لغة
ال كما فهمو  ،حقيقالتَّ  كىو ضدَّ  ،كا١تقصود باإلدراج ىو اإلسراعيقوؿ ابن اٞتزرم رٛتو اهلل: "

 .2"الوقف ىو ضدَّ  معناه الوصل الذم من ال فهم لو من أفَّ 
 مطيط:التَّ اإلشباع ك  -2

مطيط ُب مواضع ٥تتلفة من كتابو، يعطف بأحد٫تا على ذكر أبو علي كبلِّ من اإلشباع كالتَّ 
 .3اآلخر ُب أغلبها، غَت أنو مل يقف عند تعريفهما

 كمن أمثلة ذلك قولو:
اٟتركات اليت تكوف للبناء كاإلعراب يستعملوف ُب الضمَّة كالكسرة منهما ضربُت،  "كاعلم أفَّ 

: ياؽ قائبلن . ٍب يضيف ُب ذات السّْ 4خفيف"مطيط، كاآلخر: االختبلس كالتَّ أحد٫تا: اإلشباع كالتَّ 
ذا "ككما مل ييبدًؿ األكثري من التنوين كال الواك ُب اٞتر كالرفع كما أبدلوا األلف ُب النصب، كى

 .5مطيط"االختبلس، كإف كاف لصوت فيو أضعف من التَّ 
اإلماـ يطلق  أفَّ  -من خبلؿ استقراء ٚتيع ىذه ا١تواضع–كاضح من ىذا ا١تثاؿ كغَته 

 منقوصات كال ٥تتلسات، على حدّْ  ا١تصطلحُت على ذات ا١تعٌت؛ كىو اإلتياف باٟتركات كوامل غَتى 
عبارة عن إ٘تاـ اٟتكم  -أم اإلشباع–ُب ذلك: "فهو تعريف اإلماـ ابن اٞتزرٌم لو؛ كالذم يقوؿ 

، كيراد بو اٟتركات الكوامل غَت منقوصات يغة ١تن لو ذلك كيستعمل أيضان ا١تطلوب من تضعيف الصّْ 
 .6كال ٥تتلسات"

                                                 
1
لساف العرب، مادة  كىذا األىمر مىٍدرجىةه ٢تذا أىم ميتػىوىصَّله بو إًلػيو.يقاؿ: استمٌر فبلف أدراجو؛ إذا ذىب كمضى فيها.كيقاؿ:   

 .267 -266/ 2)درج(، 
2
 .304/ 2النشر ُب القراءات العشر،   

3
 كغَتىا. 433/ 2، 303، 302، 299/ 1ظر اٟتجة ُب ا١تواضع اآلتية: ان  

4
 .302/ 1اٟتجة،   

5
 .303/ 1نفسو، ا١تصدر   

6
، 1التمهيد ُب علم التجويد، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم، أبو ا٠تَت، ت: علي حسُت البواب، مكتبة ا١تعارؼ، الرياض، ط  

 .55ـ، ص 1985 -ىػ1405
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لُّ  على أنو ينبغي اإلشارة إىل أف التمطيط ينبغي أف ييقيَّد؛ إذ قد ينصرؼ أحيانان إىل معٌتن ٮتي
جها عن حدّْىا كفصاحتها، خصوصان إذا تعلق األمر بباب ا١تٌد، فغالبا ما يراد بو ٘تكُت بالقراءة كٮتر 

 ا١تٌد ٘تكينا تاٌمان زائدان عن ا١تٌد الطبيعي يتجاكز مقدار األلفُت إىل الثبلثة عند كرش كٛتزة.
ُب  -الٌتمطيط-كمن ذلك ما جاء عن اإلماـ طاىر بن غلبوف الذم ذكر ىذا ا١تصطلح 

، كالذم اعتربه من اإلسراؼ الذم -عند كرش خاصة–فاضل ُب إشباع ا١تٌد ديث عن التَّ معرض اٟت
ٮترج القراءة عن حٌدىا كفصاحتها كسهولتها؛ فيقوؿ: "كىذا اإلشباع ُب ا١تٌد الذم عٌرفتك أهنم 

قرأ  يتفاضلوف فيو، إ٪تا ىو على الٌتقريب من غَت ٘تطيط كال إسراؼ. كما ركم عن ٛتزة: أف رجبلن 
كما كاف  2، فهو قطط1ما كاف فوؽ اٞتعودة يو فجعل ٯتٌد، فقاؿ لو ٛتزة: ال تفعل، أما علمت أفَّ عل

فوؽ البياض فهو برص، كما كاف فوؽ القراءة فليس بقراءة. ككما ركم عن نافع أنو قاؿ: قراءتنا قراءة 
كال ننتهر، نسهل، كال نشدّْد،  3ال ٪تضغ، كال نلوؾ، ننرب ، جزؿه سهله  أكابر أصحاب رسوؿ اهلل 

 .4نقرأ على أفصح اللغات كأمضاىا"
ان مشبعان من غَت كف مدٌ كاألعشى كقتيبة ٯتدُّ كيذكر ابن اٞتزرم عن مدّْ بعض القرَّاء قائبل: "...

 .5"ككذلك ذكر أشياخنا ،٘تطيط كال إفراط كاف
 علٌي. ألخَت ال يريده اإلماـ أبوككاضح ٦تا سبق عرضيو أف ىذا ا١تعٌت ا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
كيقاؿ: رجل جعد؛ ًإذا كاف قصَتان مًتٌدد ا٠تلق، كما يقاؿ أيضا: رجل  ,السبط، كقػيل ىو القصَت؛  اٞتعد من الشعر: خبلؼ  

 .122-3/121 ،جعد؛ ًإذا كاف ٓتيبلن لئيمان ال يىًبضُّ حىجىره. لساف العرب
2
، كشعر قىطّّ كقطىطه: جىٍعد قصَت،ك    القىطىطي: الشديدي يقاؿ: رجل قىطىطه كشعر قىطىطه كامرأىة  قىطىطه، كاٞتمع قىطىطيوفى ك قىطىطاته

 .7/380 ،يل: اٟتسىني اٞتعيودًة. لساف العرباٞتعيودًة، كق
3
: ا٢تىٍمز. قاؿ: ككلُّ شيء رفع شيئان، فقد نػىبػىرىه. كالنبػٍ    ري بالكبلـً : مصدر نػىبػىرى  اٟتىٍرؼى يػىٍنربي النَّبػٍ  .5/189هي نػىرٍبان ٫تىىزىه. لساف العرب، ري

4
 .149 -148/ 1، أبو اٟتسن طاىر بن غلبوف، التذكرة ُب القراءات الثماف  

5
 .259/ 2النشر،   
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 المطلب الثاني: مسلك الفـارسي في التعريف بالمصطلحات
ة بعلمي التجويد مل يوؿ اإلماـ أبو علٌي رٛتو اهلل عناية بتعريف ا١تصطلحات ا٠تاصَّ 

اإلماـ منشغل ٔتا ىو فيو من  غم من طوؿ نفسو ُب الكتاب كسربه األغوار، كيبدك أفَّ كالقراءات، بالرُّ 
جو عليها القراءات القرآنية ا١تختلفة كا١تعاٍل اليت غوية اليت تتَّ ع ا١تسائل اللُّ فصيل ُب تتبُّ اإلغراؽ كالتَّ 

 لوان عن ىذه التعريفات إال ما جاء عرضان.ب عليها، فجاء كتابو كما ترل خً تًتتَّ 
 كفيما يأٌب بياف كتفصيل للقسمُت:

 ت اليت ذكر تعريفهاأكال: ا١تصطلحا
 ٞتملة من مصطلحات التجويد مل ٮتلي كتابي "اٟتجة ُب القراءات السبع" من تعريفو 

 كالقراءات، غَت أف ميزهتا االختصار كعدـ اإلطناب.

ج عنها اإلماـ ُب ثنايا عريفات مل تكن مقصودة كمباشرة، كإ٪تا عرَّ أغلب ىذه التَّ  ٍب إفَّ 
 ، كبياف ذلك ُب اآلٌب:اٟتديث كجاء اٟتديث عنها عرضان 

 :المصطلحات التي ذكر لها تعريفا مباشراً  -1
 -كىي قليلة–ا أبو علي ّٔ ؼاستقرائي ١تصطلحات األداء كالتجويد اليت عرَّ  يبدك من خبلؿ 

د إىل تعريفو كبيانو قٍصدان؛ فيذكر ُب بعض ثنايا "اٟتجة" اإلمشاـ ىو ا١تصطلح الوحيد الذم تقصَّ  أفَّ 
 :أفَّ 

ـى  ُت ليس بصوت فيفًصلى بُت ا١تدغىم كا١تدغىم فيو، كإ٪تا ىو هتيئة العضو حويّْ عند النَّ  "اإلمشا
. ٍب ينبّْو إىل قضية ُب غاية 1إلخراج الصوت الذم ىو الضَّم ليدؿَّ عليو، كليس ٓتارج إىل اللفظ"

                                                 
1
 .145/ 1، ا١تصدر السابق  
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وف ُب أنو هتيئة ما يعٍت بو النحويُّ القرَّاء ليس يىعنوف باإلمشاـ  أبا بكر ظنَّ أفَّ  : "كلعلَّ ة قائبلن األ٫تيَّ 
ُت ُب : "كاإلمشاـ إ٪تا يكوف عند النحويّْ فظ". ٍب يبُتّْ وت كىمّّ بو، كليس ٓتركج إىل اللَّ العضو للصَّ 
فتُت يراه البصَت دكف األعمى، اإلمشاـ إ٪تا ىو ٖتريك الشَّ  ا الكسر فبل إمشاـ فيو؛ كذلك أفَّ الضٌَّم؛ فأمَّ 

، كليس ىذا ُب الكسر؛ ألنو ال فائدة لبصَت كال ادة الفاعل لذلك الضمّْ فيستدؿُّ لذلك على إر 
 .1ائي"ألعمى من حيث ال يظهر للرَّ 

مرة يتعرَّض فيها إىل ٤تالّْو يعرّْفو كيزيد ُب توضيحو؛ من ذلك  و جعل ُب كلّْ ب كبعد أف عرَّؼ
: "فمن قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ ُب بعض ا١تواضع ُب سياؽ اٟتديث عن ا٠تلف ُب ما ذكره 

كليس ذلك  چېچحيث أمشُّوا اٟترؼ ا١توقوؼ عليو إذا كاف مرفوعان ُب اإلدراج أمشُّوا النوف ا١تدغمة ُب 
بصوت خارج إىل اللفظ، إ٪تا هتيئة العضو إلخراج ذلك الصوت بو، لييعلم بالتهيئة أنو يريد ذلك 

يتهيَّأ لو..."
 . 2ا١ت

 3كأبو ىشاـ الرفاعي عن سيليم بن عيسى اٟتنفي: "كركل خلف بن ىشاـ كُب آخر قائبلن 
عن ٛتزة أنو كاف يشٌم الراء األكىل من قولو: ذاًت قرارو، كاألشراًر، كما كاف مثل ذلك الكسر من غَت 

 .4إشباع"
: "...فهذا كجو اإلدغاـ، كاإلشارة 5كُب ٤تلٍّ آخر يسميو بتسمية جديدة؛ كىي اإلشارة

 . 6بالضم إىل اٟترؼ ا١تدغم"

 المصطلحات التي ذكر تعريفها عرضاً: -3
جاءت بقية التعريفات ا١تذكورة ُب "اٟتجة" عرضان كُب سياقات ٥تتلفة، غَت مقصودة كال 

 مباشرة، كىي:

                                                 
1
 .146/ 1نفسو، ا١تصدر   

2
 .432/ 2نفسو، ا١تصدر   

3
ٟتنفي بالوالء، الكوُب، إماـ ُب القراءة. كاف أخص أصحاب ٛتزة كأضبطهم، كىو الذم خلفو ُب القياـ ىو: سليم بن عيسى ا  

 .288/ 1، كغاية النهاية، 119/ 3بالقراءة. األعبلـ، 
4
 .59/ 2اٟتجة،   

5
: جامع البياف ُب انظر يدؿُّ مصطلح اإلشارة على ىيئة الوقف لئلمالة على أكاخر الكلم باإلٯتاء إليو كتضعيف الصوت بو.  

أم أف اإلشارة تكوف بالرـك أك اإلمشاـ. كمصطلح اإلشارة استخدمو ّٔذا ا١تعٌت كثَت من أئمة فن  .1/483القراءات السبع: 
التجويد، منهم اإلماـ الداٍل ُب "جامع البياف" ُب عٌدة مواضع، منها: ُب باب ذكر مذاىبهم ُب الوقف على ا١تماؿ ُب الوصل، 

دمو با١تعٌت نفسو ابن الباذش ُب عدة مواضع أيضا، منها قولو: "كالرـك كذكر مصطلح اإلشارة إىل الكسر. ا١تصدر نفسو. كما استخ
 .200، اإلقناع، صذرأكاإلمشاـ ٦تتنعاف ُب اٟترؼ ا١تبدؿ من ا٢تمزة ا١تسكونة، كذكر أنو ال ٕتوز اإلشارة إىل ألف 

6
 .433/ 2اٟتجة،   
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: ذكر اإلماـ أبو علي مصطلح االختبلس ُب معرض ذكر ا٠تلف ُب قولو االختالس - ت ت
جوانب ٥تتلفة ١تسألة إشباع اٟتركات كذلك بعد تفصيل طويل ُب [، َٖآؿ عمراف: ] چڑ  ڑ  چتعاىل: 

 كٗتفيفها، ٍب يقوؿ:

ا الفتحة فليس فيها إال ة كالكسرة، فأمَّ مَّ خفيف إ٪تا يكوف ُب الضَّ "كىذا االختبلس كالتَّ 
فَّف الفتحة باالختبلس، كما مل ٗتفَّ  ... كىذا اإلشباع كمل ٗتي ، كجىبىلو ف باٟتذؼ ُب ٨تو: ٚتىلو

مطيط كأخفى، فإف اٟترؼ ا١تختلىس حركتيو بزنة و أضعفى من التَّ وت فياالختبلس كإف كاف الصَّ 
 ، فيقوؿ: االختبلس ُب مقابل اإلسكاف كليس إسكانان  ح أفَّ . ٍب يوضّْ 1ؾ"ا١تتحرّْ 

فلعلَّو ٝتعو  -[ْٓالبقرة: ] چڳ   ڱ  چ –"فمن ركل عن أيب عمرك اإلسكاف ُب ىذا النحو 
 . 2إسكانان"ٮتتلسي فحسبو لضىعف الصوت بو كا٠تفاء 

كُب بعض ا١تواضع مل ٧تده يصرح ٔتصطلح االختبلس، إ٪تا ذكر بدلو مصطلح اإلخفاء، غَت 
 ياؽ الذم جاء بو يفيد أنو يريده؛ إذ يذكر بعد إغراؽ طويل ُب اٟتديث عن ا٠تلف ُب حرؼأف السّْ 

 كاالستشهاد لو قائبل:ن  [ ُِالتوبة: ] چۓچ 

٬تز كاحد من الوجهُت األكلُت؛ ثبت إنو إخفاء اٟتركة، "... أك يعٍت بو إخفاء اٟتركة، كمل 
كاإلخفاء تضعيف الصوت باٟتركة، فهو يضارع السكوف من جهة اإلخفاء، كإف كاف ا١تخًفيُّ ُب كزف 

 . 3ا١تتحرؾ"

ـ ُب معرض الفرؽ بينو كبُت اإلمشاـ، أثناء تعرضو كٍ أشار اإلماـ إىل الرَّ  ـ:و  الرَّ  - ث ث
 : قائبلن   [،ُُيوسف: ] چې  چ للخلف ُب 

"كلو راـ اٟتركة فيها مل ٬تز مع اإلدغاـ، كما جاز اإلمشاـ مع اإلدغاـ ألف رـك اٟتركة حركة، 
كإف كاف الصوت قد أضعف ّٔا، أال ترل أهنم قالوا: إف رـك اٟتركة ييفضل بو بُت ا١تذكر كا١تؤنث، 

 .٨4تو: رأيتيًك كرأيتيك"
 كعرب عنو باإلخفاء كاالختبلس كاعتربه كجهان  ،چې چ ـ ُب قراءة كٍ كذكر بعد ذلك كجو الرَّ 

 :ة، قائبلن آخر سائغان ُب العربيَّ 

                                                 
1
 .303/ 1، السابقا١تصدر   

2
 ا١تصدر نفسو.  

3
 .315 -314/ 2ا١تصدر نفسو،   

4
 .432/ 2ا١تصدر نفسو،   
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ة؛ كىو أف تيبُتّْ كال تدغم، كلكنك ٗتفي اٟتركة، "كقد ٬توز ُب ذلك كجو آخر ُب العربيَّ 
 . 1"مطيط، كلكنك ٗتتلسها اختبلسان كإخفاؤىا ىو أف ال تشبعو بالتَّ 

تعبَت  حدّْ  ضعيف تذىب فيو معظم اٟتركة، أك على ـ إذف غَت اإلمشاـ؛ كىو صوتكٍ فالرَّ 
 . 2اإلماـ: "كلو كاف مكاف اإلمشاـ رـك اٟتركة المتنع الرـك مع اإلدغاـ؛ ألنو صوت ٭تجز"

ضمنان، كمل يقصد  -التخفيف–تعرض أبو علي لتعريف التسهيل  تسهيل الهمز: - ج ج
و بكر بن ٣تاىد رٛتو اهلل ُب إليو قصدان، كذلك أثناء شرحو ١تصطلح "ذكؽ ا٢تمز" الذم ذكره أب

ك٨توىا؛  [ْٔاألنعاـ:] چٹچ، ك [َْاألنعاـ:] چڻچ ُب معرض اٟتديث عن ا٠تلف ُب  3"سبعتو"
 حو:يوضّْ  فيسوؽ قولو ٍبَّ 

القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ  بألف ُب كلّْ  (ْٚذ  اس  ى، ٔأ  ك  ز  اْٚ س  ى، ٔأ  ز  اْٚ س  )أ  "كقرأ نافع 
 ا٢تمز". 

بألف ُب كٌل القرآف من غَت ٫تز على مقدار ذكؽ ا٢تمز، يريد: أف نافعان كاف  "كقولو: قرأ نافع
 .٬4تعل ا٢تمزة بٍُت بُت أم بُت ا٢تمزة كاأللف، فهذا التخفيف على قياس التحقيق"

ح فيها بتعريف اإلمالة: جاء ذكر اإلمالة ُب عٌدة مواضع من كتاب "اٟتجة" مل يصرّْ  - ح ح
اإلمالتُت يقصد الصغرل أـ الكربل، غَت أنو ييفهىم من حديثو عنها أنو ُب كلّْ  مباشر ٢تا أك يبُت أمَّ 

 ؛ كىذا الذم درج عليو القدامى. 5مرة يذكرىا مطلقة غَت مقيدة انصرفت إىل اإلمالة الكربل

 يها أحيانان أبا علي يطلق على اإلمالة اصطبلحات ٥تتلفة؛ فيسمّْ  كا١تلفت لبلنتباه أفَّ 
اء، بفتح ا١تيم ككسر الرَّ  [ ُْىود: ] چگ  چ : "الكسر"؛ كذلك ُب قولو: "كقرأ ٛتزة كالكسائي

ِِ )يج  ككذلك حفص عن عاصم:  بفتح ا١تيم، ككسر الراء من غَت إضافة. قاؿ: كليس يكسر  ٚٓب(ْش
 .6ُب ٣ترًاىا" اءى ُب القرآف غَت ىذا اٟترؼ، يعٍت الرَّ 

يردفها ُب ا١توضع الواحد بعدة اصطبلحات كلُّها تصبُّ ُب ذات ا١تعٌت، كػ "اإلجناح،  كأحيانان 
ديدة" كغَتىا؛ كما ُب قولو: "كقوؿ أٛتد ُب حكايتو عن نافع: ال ٯتيل كاإلضجاع، كاإلمالة الشَّ 

شديدة  ال ٯتيل الفتحة ٨تو الكسرة إمالة -إف شاء اهلل–األلف اليت تأٌب بعدىا راء مكسورة، يريد بو 
                                                 

1
 .433/ 2، ا١تصدر السابق  

2
  .145/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
 .257السبعة ُب القراءات، أبو بكر بن ٣تاىد، ص  

4
 .160/ 2نفسو، ا١تصدر   

5
 .249 -246/ 1نفسو، ا١تصدر   

6
 .393/ 2، ا١تصدر السابق  
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فتميل األلف ٨تو الياء كثَتان، كلكن ال يشبع إمالة الفتحة ٨تو الكسرة فيخف لذلك إجناح األلف 
 .1كإضجاعها"
مل يعرؼ أبو علي مصطلح التقليل كمل يذكره ّٔذا اللفظ، بل اكتفى  التقليل: - خ خ

 ة إطبلقات؛ فهو:ىو اآلخر بعدَّ  -عرضان –بالتعبَت عنو 
قولو: "قاؿ أٛتد بن موسى: كاف نافع ال ٯتيل األلف اليت تأٌب "بُت الفتح كالكسر"؛ كما ُب 

ك  اٞثصبسك  داس انجٕاسك  اٞششاسك  اٞثشاسك  قشاسك من  انُبسبعده راء مكسورة، مثل من 
و بُت الفتح كالكسر، كىو إىل الفتح بل كاف ُب ذلك كلّْ  آثبسْىك على  دٚبسْىك  ثذُٚبسك  ثقُطبس
 .2أقرب"

ُت الكسر كالتفخيم"؛ كذلك صريح ُب أثناء تعرضو للخلف ُب قولو تعاىل: أك يصفو بأنو "ب
 . 5"4كالتفخيم 3قاؿ: " ككاف نافع كعاصم ُب ركاية أيب بكر يقرآهنا بُت الكسر [، ُْىود: ] چگچ 

كأحيانا يسميو "بُت اإلمالة كالتفخيم"؛ كما ُب قولو: " ككاف أبو عمرك ال ٯتيل من ذلك إال 
فإنو كاف يلفظ ّٔذه  ٔأحٛ ب أيبدما كاف ُب رؤكس اآلم إذا كانت السورة أكاخر آياهتا الياء، مثل: 

 . 6اٟتركؼ ُب ىذه ا١تواضع بُت اإلمالة كالتفخيم"
ياء"؛ يقوؿ ُب ىذا الصدد: "فكما غيَتّْ موضع الوقف ّٔذا أك يصطلح عنو بػ "اإل٨تاء ٨تو ال

يى ّٔا ٨تو الياء..." ت األلف بأف ٨تًي  .7النحو من التغيَت، كذلك غيَتّْ
ككجدناه مرٌةن عربَّ عنو بػ "إمشاـ اإلضجاع"؛ كذلك ُب معرض حديثو عن خلف بعض 

كقرأ نافع  ،()اٞششاساء أبو عمرك كابن عامر كالكسائي من اٟتركؼ، قاؿ ُب ذلك: "كأماؿ الرَّ 
 .8بإمشاـ الراء األكىل: اإلضجاع، ككذلك ٛتزة يشمُّ، كفتحها ابن كثَت كعاصم"

                                                 
1
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

2
 .246/ 1نفسو، ا١تصدر   

3
بَتكت، –شرح ا١تفٌصل ُب النحو كالصرؼ، موفق الدين بن يعيش النحوم، عامل الكتب . انظر: تسمي العرب اإلمالة كسران   

 .21/ 2، النشر ُب القراءات العشر، 451/ 9د.ط، د.ت، 
4
 ا١تصدراف نفسهما. صب.كرٔتا قيل لو النَّ ، كتسمي الفتح تفخيمان   

5
 .393/ 2اٟتجة،   

6
 .249/ 1 نفسو،ا١تصدر   

7
 .249/ 1، ا١تصدر السابق  

8
 .335/ 3نفسو، ا١تصدر   
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: أشار أبو علٌي إىل تعريف اإلدغاـ ُب معرض االحتجاج لقراءة ا١تضارعة اإلدغاـ  - د د
فقد نقل بعض اٟتجج اليت  ،[ٔالفاٖتة: ] چٹ   ٹ  ٹچأك اإلمشاـ بُت الصاد كالزام ُب قولو تعاؿ: 

 .1توىن من ىذه القراءة، كمنها أفَّ ا١تضارعة تشبو اإلدغاـ ُب "أنَّو تقريب اٟترؼ األكَّؿ من الثَّاٍل"

شبيو ليس تعريفان ُب اٟتقيقة لئلدغاـ، كإ٪تا ىو بياف لوظيفة كالنَّص كاضح ُب أفَّ ىذا التَّ 
 عن تقريب اٟترفُت كتناسب أحد٫تا إىل األخر.اإلدغاـ ككذا ا١تضارعة النَّإتة 

 بتعريفات غيره من األئمة: عليمقارنة تعريفات أبي   -4
مع –كإذا عقدنا مقارنة بسيطة بُت بعض التعريفات اليت ذكرىا اإلماـ أبو علي رٛتو اهلل 

ا١تبٌت فهي بتعريفات غَته من األئمة ٧تدىا متطابقة ُب الغالب، كحىت كإف مل تتطابق ُب  -تهاقلَّ 
 متطابقة ُب ا١تعٌت.

 مقارنة تعريفو للرٍَّكـ كاإلمشاـ بتعريفات غَته: - ح
  :من ىؤالء:تعريفات بعض اللغويين 

 تعريف سيبويو: -
فع ألف ا اإلمشاـ ، فليس إليو سبيل، كإ٪تا كاف ُب الرَّ قائبل: "كأمَّ  اإلشماـكصف اإلماـ سيبويو 

لسانك ُب أٌم موضع من اٟتركؼ شئتى ٍبَّ تضمَّ شفتيك؛ الضمَّة من الواك، فأنت تقدّْر أف تضع 
 .2ألف ضمَّك شفتيك كتحريكك بعضى جسدؾ، كإمشامك ُب الرفع للرؤية كليس بصوتو لؤلذيف"

قولو: "كأما الذين راموا اٟتركة فإهنم دعاىم إىل ذلك اٟترصي على أف ـ و  الرَّ كجاء عنو ُب 
رجوىا من حاؿ ما لزمو إسكافه على كلّْ  حاؿ، كأف ييعًلموا أف حا٢تا عندىم ليس كحاؿ ما سكىن  ٮتي

. قاؿ اٞتوىرم: "رٍكـ اٟتركة الذم 3على كلّْ حاؿ. كذلك أراد الذين أمشُّوا؛ إال أف ىؤالء أشدُّ توكيدان"
خفيف، كىي أكثر من اإلمشاـ ألهنا تيسمع، الذم ذكره سيبويو حركة ٥تتلسة ٥تتفاة لضرب من التَّ 

 .4نت ٥تتلسة، مثل ٫تزة بٍُت بُت"كىي بزنة اٟتركة كإف كا
سيبويو عرضان ُب باب )اإلشباع ـ مصطلح االختبلس؛ فقد تعرَّض إليو كٍ كقريب من معٌت الرَّ 

كً ُب اٞتٌر كالرفع( قائبل: "فأمَّ  مو لك ا الذين ييشبعوف فيمطّْطوف، كعبلمتو كاك كياءه، كىذا ٖتي

                                                 
1
 .57/ 1نفسو، ا١تصدر   

2
 .171/ 4الكتاب سيبويو،   

3
 .168/ 4الكتاب،   

4
   ،)  .258/ 12لساف العرب، مادة )رـك
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ا كمن مأمًنك، ييسرعوف ا الذين ال ييشبعوف فيختلسوف اختا١تشافهة... كأمَّ  بلسان، كذلك قولك: يضرّٔي
إنٗ ثبِسئِكىاللَّفظ. كمن ٍبىَّ قاؿ أبو عمرك: 

1"...2. 
 تعريف ابن جٍت: -

"ىي كاإلىابة بالساكن ٨تو اٟتركة، كىو  –أم تقريب اٟتركة  –قريب ـ على جهة التَّ كٍ "كالرَّ 
 .3ال لؤلذف"و للعُت لذلك ضرب من ا١تضارعة، كأخفى منها اإلمشاـ؛ ألنَّ 

ـك ىو اختبلس اٟتركة أم عدـ نطقها  أف الرَّ  -كما سيأٌب–كمن ا١تعلـو عند علماء القراءات 
ة ك تنطق ضمَّ فتُت كأنَّ ا اإلمشاـ فهو للعُت ُب الضم خاصة: تضم الشَّ كاملة كاضحة كىو لؤلذف، كأمَّ 

 ة. كلكن من دكف إحداث صوت الضمَّ 
ريب الذم ٬ترم ٣ترل اإلدغاـ: "٦تا قرب فيو الصوت من قكقد نبَّو ابن جٍت إىل مواضع التَّ 

 الصوت"، كلكنو ليس إدغامان تاٌمان، كاستخدـ لو مصطلح )التقريب(. 
ـ ُب باب )الساكن كا١تتحرؾ( كٍ ابن جٌٍت قد ذكر مصطلحي اإلمشاـ كالرَّ  كٕتدر اإلشارة إىل أفَّ 

ىذه ا١تصطلحات تعريفان  -كغَته–وتية، كلكنو مل يعرؼ الذم أكرد فيو بعض ا١تصطلحات الصَّ 
أصوات اٟتركؼ أك اٟتركات  –شافيان، بل كاف يذكرىا كيبُت ما ٭تدث فيها من تقريب ُب األصوات 

: "فأمَّ   – و للعُت دكف األذف، لكن رـك ا اإلمشاـ فإنَّ كما ُب قولو ُب بياف الفرؽ بُت اإلمشاـ كالرـك
ث ُب قولك ُب الوقف أنتى ر كا١تؤنَّ تفصل بو بُت ا١تذكَّ اٟتركة يكاد اٟترؼ يكوف بو متحركان، أال تراؾ 
 .4كأنًت، فلوال أف ىناؾ صوتان ١تا كجدت فصبلن"

  :أذكر منهم:تعريف بعض أىل األداء  

 :انيِّ تعريف الدَّ  -
ـك فهو تضعيفك الصوت باٟتركة حىت يذىب ا حقيقة الرَّ : "فأمَّ  -رٛتو اهلل-يقوؿ أبو عمرك 

ا حقيقة اإلمشاـ فهو فتسمع ٢تا صوتا خفٌيان يدركو األعمى ْتاسَّة ٝتعو. كأمَّ  ،بذلك معظم صوهتا

                                                 
1
 ، من سورة البقرة.45اآلية:   

2
 .202/ 4الكتاب، سيويو،   

3
 .2/145ا١تصدر نفسو،   

4
التعريفات، علي بن ٤تمد بن علي اٞترجاٍل، ت: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب اإلمشاـ: .كانظر ُب تعريف 2/328ا٠تصائص،   

، ص، كُب تعريف الرَّ 44، صىػ1405، 1بَتكت، ط–العريب   .151ـك
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، كال يدرؾ معرفة ذلك األعمى ألنو لرؤية العُت ال غَت، إذ ضمُّك شفتيك بعد سكوف اٟترؼ أصبلن 
 .4ىو إٯتاء بالعضو إىل اٟتركة"

 عينّي:تعريف الرُّ  -
باٟتركة حىت يذىب أكثرىا، كىو يكوف ُب وت ـ إضعاؼ الصَّ كٍ يقوؿ أبو عبد اهلل: "كالرَّ 
 . 1"ةن فتُت من غَت صوت يسمع، كىو يكوف ُب ا١ترفوع خاصَّ الشَّ  ا١ترفوع كا١تخفوض. كاإلمشاـ ضمُّ 

 تعريف مكّي بن أبي طالب القيسي: -
ـ إتيانك ُب الوقف ْتركة ضعيفة غَت كاملة، يسمعها كٍ : "فالرَّ -رٛتو اهلل–يقوؿ أبو ٤تمد 

أم شفتيك ال غَت من غَت صوت، كال يفهمو األعمى ْتٌسو، ألنو لرى  كاإلمشاـ إتيانك بضمّْ األعمى. 
 . 2العُت"

 تعريف اإلماـ الشاطبّي: -
 :-رٛتو اهلل-ـك كاإلمشاـ قاؿ القاسم كُب الرَّ 

 كركمك إٝتاع احملرؾ كاقػف   بصػوت خفػي كل داف تنوَّال
 3صوت ىناؾ فيٍصحبلكاإلمشاـ إطباؽ الشفاه بعيدما    يسكن ال 

–، أك دكراهنا -رٛتو اهلل–ما سبق مطابقة ىذه التعاريف لتعاريف أيب علٌي  ككاضح من كلّْ 
 ُب فلىك كاحدو. -على األقلٌ 
 مقارنة تعريفو لئلمالة بتعريفات غَته: -ب
  :كمنهم:تعريف أىل اللغة 

 ابن جني: -

ب الصوت من الصوت، ٨تو  اإلمالة اليت كقعت ُب الكبلـ لتقريحيث يقوؿ ُب تعريفها: "
كلمة: )عامل( اليت قريبٍت فتحة العُت من )عامل( إىل كسرة البلـ منو، بأف ٨توت بالفتحة ٨تو 

 .الكسرة، فأمىٍلت األلف إىل الياء"

                                                 
4
 .59التيسَت، ص - 

1
 .283الكاُب ُب القراءات السبع، ص   

2
للها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ٤تي الدين رمضاف، مؤسسة الكشف عن كجوه القراءات السبع كع  

 .1/122ـ، 1997 -ىػ1418، 5الرسالة، بَتكت، ط
3
منت الشاطبية ا١تسمى حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع، القاسم بن فٌَتة الرعيٍت الشاطيب، ضبط كمراجعة: ٤تمد ٘تيم   

 .30ـ، ص2004 -ىػ1425، 4ا١تدينة ا١تنورة، ط الزعيب، دار ا٢تدل،
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اٟتمد هلل الذم بنعمتو تتمُّ الصاٟتات كالصبلة كالسبلـ على خاًب النبوات كالرساالت ٤تمد كعلى 
 كصحبو أٚتعُت، كبعد: آلو
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فقد كصلت ْتمد اهلل كتوفيقو إىل خا٘تة ىذا البحث الذم تناكلت فيو دراسة منهج اإلماـ 
ُب االحتجاج للقراءات من خبلؿ كتابو "اٟتجة للقرَّاء  ىػ(377)ت أيب علٌي اٟتسن بن أٛتد الفارسي 

 " كمسلكو فيو.اٟتجةالسَّبعة"، حيث استعرضت فيو حياة اإلماـ ٍبَّ دراسة كتابو "
 كقد انتهيت ُب رحليت مع ىذا العمل العلمي إىل ٚتلة من النتائج كالتوصيات: 

 
 نتائج البحث: - أ
، كمل تكن من اجتهاد رسوؿ اهلل  القراءات القرآنية كحي منزؿ من اهلل  -1

 كاختبلؼ القراءات اختبلؼ تنوُّع ال اختبلؼ تضاٌد أك تناقض.

مرَّ علم القراءات بعدَّة مراحل ك٤تطَّات، شأنو ُب ذلك شأف غَته من العلـو  -2
مركران بالصحابة  كالفنوف، ككانت بدايتو األكىل مع نزكؿ الوحي على فؤاد النيب 

كالتابعُت كأتباعهم ٍب من بعدىم من أكلئك األعبلـ الذين عينوا ّٔذا العلم كقاموا 
 أصولو كمبادئو إىل أف انتهى إىل ما انتهى إليو.على حفظو كصنَّفوا فيو، كبينوا 

كتاب "اٟتجة للقرَّاء السَّبعة" يتناكؿ فنَّ االحتجاج كتوجيو القراءات السبعة ا١تذكورة  -3
ُب كتاب أيب بكر بن ٣تاىد، كىو كتاب حافل با١تناقشات العلميَّة كالقياسات 

 العلمي ١تؤلّْفو. كالتَّعليبلت ا١تنطقيَّة العميقة، اليت تنمُّ عن النُّضوج

أبو علي الفارسي شخصيَّة موسوعيَّة متميّْزة؛ فهو عامل متبحّْر ُب علـو اللساف  -4
كاألصوات كالنَّحو كالصَّرؼ كالدّْاللة، أسعفتو ىذه الشخصية ُب التماس التوجيهات 
اللغوية لكلّْ قارئ، باالعتماد على قواعد العربيَّة ا١تشهورة أك اقتناص العلل البعيدة 

 ا٠تفيَّة من طريق القياس االستصحاب كمقارنة ا١تثيل با١تثيل.ك 

بيَّنت الدّْراسة أفَّ أبا علي ينتمي إىل ا١تدرسة البصريَّة ُب الغالب األعمّْ من آرائو  -5
كاجتهاداتو النحويَّة على ا٠تصوص، كُب شدَّة اعتداده باألقيسة كالتَّعليبلت ا١تنطقيَّة،  

 عمرك بن العبلء كتلميذه يونس بن حبيب ُب االحتجاج كما بيَّنت تأثُّره بقراءة أيب
 اللغوٌم كٖترير كبلـ العرب.

كشفت الدّْراسة عن انفتاح أيب علٌي ُب انتمائو ا١تذىيب؛ فقد أثرل ا١تدرسة البصريَّة  -6
بآراء جديدة تقًتب كثَتان إىل آراء ا١تدرسة الكوفيَّة؛ كذلك كاحتجاجو أحيانان بالقليل 

  السماع على غَته من أصوؿ النحو.النَّادر، كتقدَل
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مزج أبو علٌي الفارسي ُب حجَّتو بُت ألواف متعدّْدة ك٥تتلفة من مستويات االحتجاج  -7
كتوجيو القراءات؛ إذ مل يقتصر على ا١تستول النحوٌم أك الصرُبّْ فقط، بل ٕتاكز٫تا 

 إىل ا١تستول الصوٌٌب كالبياٍل كاللغوم )اللهجات(.

أيب علي ُب احتجاجو للقراءات إىل جانب األصوؿ النحويَّة  رصدت الدراسة اعتماد -8
كالقواعد الصَّرفيَّة أصوالن أخرل يعتمد بعضها على أحكاـ شرعيَّة، أك على ما علم 
من أمور الدّْين بالضَّركرة، أك على أصوؿ عقديَّة، أك على ما قرأ بو أكثر القرَّاء 

حان قراءة أىل اٟتجاز على ما سواىم، ككل السَّبعة مرجّْحان إيَّاىا على غَتىا، أك مرجّْ 
 كاحد من ىذه األصوؿ كا١ترجّْحات تستحقُّ دراسة مستقلَّة ُب بأّا.

بيَّنت الدّْراسة ٘تيُّز أسلوبو ك٘تاسك منهجو ُب التَّوجيو كالتَّحليل مقارنة بغَته من  -9
 موجّْهي القراءات، حيث كاف يسوؽ لكلّْ أسلوب من أساليب احتجاجو اآليات

القرآنيَّة كالشواىد ا١تناسبة لبلحتجاج من كبلـ العرب كنظمهم، كلغاهتم ك٢تجاهتم، 
 كأقواؿ أرباب اللغة كعلى رأسهم ا٠تليل كسيبويو.

لقد ترؾ اإلماـ أبو علي رٛتو اهلل آثاران علمية كتبلمذة جهابذة، أما عن آثاره  -10
كمؤٌلفاتو فأعظمها كتاب اٟتجة ُب فنّْ توجيو القراءات كأغلب ما بقي ُب ا١تسائل 
) النحويَّة كالصرفيَّة. كأما عن تبلمذتو فيكفي أف نعرؼ أف أبا الفتح عثماف بن جٌٍت 

طبقت شهرتو اآلفاؽ صاحب التصنيفات العظيمة، قد رٛتو اهلل الذم  ىػ(392ت 
 تتلمذ على يدم أيب علٌي رٛتو اهلل.

؛ حيث يتَّسم باطّْراد دةكثَتة كمتعدّْ منهجيَّة كتربويَّة معرفيَّة  إ٬تابيات بالكتاب ٯتتاز  -11
كما يفصح كتاب إىل حدٍّ بعيد،   ُب التَّوجيو كترتيب مادَّتو العلميَّة مسلك ا١تصنّْف

غزارة التأليف ُب شىتَّ جوانب كمسائل اللُّغة من ٨تو، كصرؼ، كأصوات، عن  اٟتجَّة
كبياف، كشعر إىل جانب تناكلو لعلـو القرآف من قراءات ُب األساس إىل تفسَت 

 .كٕتويد كغَتىا

، بالرغم من إ٬تابيات الكتاب الكثَتة إال أف كونو عمل بشرم يعًتيو النقص كا٠تلل -12
 . عرفيَّة كا١تنهجيَّة ُب الكتابكقد سجَّلنا بعض ا١تآخذ ا١ت

غَت أف ىذه النقائص ال تغضُّ أبدا من قيمة ىذا الكتاب كال ٖتجب نفعو كال 
 تنقص من جهد اإلماـ أيب علٌي ُب شيء.

 ىذه ىي أىٌم النتائج اليت خرجت ّٔا من خبلؿ دراسيت ىذا الكتاب كمنهج اإلماـ فيو.
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 التوصيات والمقترحات:  -ب

 صفحة رأيت أف أسجل التوصيات اآلتية:كقبل طيّْ آخر 
 أداء كقراءة كحفظا كتعهُّدا كعمبل. دعوة الناس كإرشادىم إىل العناية بكتاب اهلل  -1
دعوة طلبة العلم كالباحثُت كا١تتخصصُت إىل االىتماـ بالدراسات القرآنية عموما  -2

ات كإخراجها إىل النور، ١تخطوطكبتحقيق مصنَّفات علم القراءات خصوصا كانتشا٢تا من رفوؼ ا
 ذا العلم، كطلبة العلم ُب أمٌس اٟتاجة إليو.ىسيما أف مكاتبنا فقَتة إىل ال

حاجة ا١تكتبة اإلسبلمية إىل موسوعة ُب القراءات ا١تتواترة منظمة كمرتبة، كموسوعة أيضا  -3
كتور: أٛتد ٥تتار ُب القراءات الشاذة األربع ا١تتٌممة على غرار معجم القراءات ا١تعٌد من طرؼ الد 

.  عمرف كالدكتور: عبد العاؿ سامل مكـر
أكصي ا١تتخصصُت ُب علـو اإلعبلـ اآليل إعداد مكتبة علم القراءات ُب أقراص  -4

مضغوطة، مصورة تصويرا دقيقا تتحاشى األخطاء العلمية ا١تطبعية على غرار سائر ا١تكتبات ُب شىت 
 العلـو كالفنوف.

ث جديرة بأف تفرد برسائل جامعية مستقلة؛ إسهامان ُب إف بعض مسائل ىذا البح -5
خدمة القرآف الكرَل كإحاطةن ّتوانب موضوع البحث كمزيدى كشفو عن أ٫تية كمنزلة كتاب "اٟتجة 

 للقراء السبعة"، كذلك مثل:
 أصوؿ النَّحو عند أيب علٌي الفارسي كأثرىا ُب االحتجاج من خبلؿ كتابو اٟتجة. -

 اختيار القراءات كترجيحها.منهج أيب علٌي ُب  -

 دراسة تطبيقية.–الظواىر الصوتية كالصرفية ُب كتاب اٟتجة  -

 دراسة مقارنة. -منهج أيب علي الفارسي كابن خالويو ُب االحتجاج  -

كُب ختاـ ىذا البحث أقوؿ: إف ىذه ٤تاكلة متواضعة غاية التواضع، أردت أف أشارؾ ّٔا ُب 
نقص  -كال ريب–قراءات كالعربيَّة، كقد يعًتم ىذا العمل ميداف البحث العلمي، خدمة لعلم ال

كقصور، كذا أعماؿ بٍت آدـ موصولة ٔتدد ال يكاد ينقطع عن ا٢تفوات كالزالت، كمهما بالغ ا١ترء ُب 
 اٟترص كاليقظة فبل بٌد من الًعثار ُب ىافية القوؿ، أك غافية العقل. 

 :توُب نونيَّ  كهلل درُّ أيب البقاء الرَّندم إذ قاؿ
 إنسافي  العيش بطيب ييغرُّ  فبل    نقصافي  ًبَّ  ما إذا شيءو  لكلّْ 

 كقوؿ القائل:
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 كإف ٕتد عيبان فسيدَّ ا٠تلبل        جلَّ من ال فيو عيب كعبلى        
سأؿ اهلل الكرَل رٌب العرش العظيم أف يتقبل مٌنا أعمالنا ك٭تسن مقاصدنا كنياتنا كيهدينا أك 

كالسداد، كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلّْم تسليما كثَتان كآخر إىل سبيل الرشاد 
 دعوانا أف اٟتمد هلل رب العا١تُت.
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 انفهبرس انفُيخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيرس اآليات والقراءاتأوال: 
 الصفحة القراءة اآلية

 انفبتحخصىرح 
 159، 158، 88 بإثبات األلف كحذفهاقرئت  [ْ]  چڤ  ڤ    ڤ  چ 
، 306، 201، 132 قرئت بالصَّاد كبالزأىم كبا١تضارعة بينهما [ٔ ] چٹ   ٹ  چ

365 
 391، 202، 87 بالنصب كباٞتر چڦ     چ قرئت  [ٕ] چڦ  ڦ  ڦ   چ 
 321، 310 قرئت بكسر ا٢تاء كضمها [ٕ ] چڦ  چ 

 صىرح انجقرح
 88 ا٢تاءين كباإلظهار قرئت بإدغاـ [ِ ] چٹ   ٹ  پپچ 
 120 كالنَّصب چٹٹ  چ  قرئت بالرَّفع [ٕ ] چٿ   ٿ  ٹٹ  چ 
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 333، 250، 155 قرئت بإثبات األلف كحذفها [ٗ ] چچ  چ  چ 
 363 قرئت بالتشديد كبالتخفيف [َُ] چڑ  ڇ         ڇچ 
 193، 167 قرئت بضمّْ أك٢تا )باإلمشاـ( كبكسره [ُُ ] چگچ 
 125 قرئت بالسكت كعدمو كغَتىا[ َِ ] چڳ  چ 
 125، 124 قرئت بالسكت كعدمو [كغَتىا ِِ ] چّ چ
 248 قرئت بإثبات األلف كْتذفو [ُٓ ] چڦ  ڦ    چ 
 129 قرئت باالختبلس كٖتقيق الكسر [ْٓ ] چڳ   ڱ  چ 
 334 قرئت بالنوف كبالياء مضمومة [ٖٓ ] چڤ    ڤ    ٿٿ  چ 
بضم اٟتاء كالتخفيف )إسكاف السُت( قرئت  [ ّٖ] چ ىې    ې  چ 

 كبفتح اٟتاء كالتثقيل )ٖتريك السُت بالفتح(
286 

 169 قرئت بتشديد الظاء كٗتفيفو [ٖٓ ] چڤ  ڤ  چ 
قرئت الكلمتاف بإثبات األلف بعد كل من  [ ٖٓ ]چ ر ْفذ ْٔ ىْ ڦ چ 

 السُت كالفاء كحذفو منهما
281 

 264 قرئت بالتشديد كبالتخفيف [َٗ]   چ ڃ چ
 125، 124 قرئت بالسكت كعدمو [كغَتىا ْٗ]  چپچ 
، 362، 229، 227 قرئت النوف بالنصب كبالرفع [ُُٕ ] چۅ ۅچ

377 
 197 قرئت بالكسر كباالختبلس [ُِٖ ] چڤ  چ 
 194 قرئت بواك بعد ا٢تمزة كبغَتىا [ ُّْ ] چڳچ 
 363 قرئت باإلمالة كبالفتح [ َِٕ ]چ ہ  چ 
 271، 172 قرئ السُت بالكسر كالفتح [٨ٓ٢ ] چۓ   ۓ  ڭ   چ 
 220 قرئت بالنصب كبالرفع [ُِْ] چې  ې    چ
قرئت بضم ا١تيم كإثبات األلف كبفتح ا١تيم  [ِّٔ ] چہ  ہ  ہ  چ 

 كحذؼ األلف
251 

 212 قرئت بالنصب كالرفع [َِْ] چڦ   ڦ  چ 
 253 قرئت بالتضعيف كبعدمو [ِْٓ ]چ  ىچ 
 213 قرئت بالتنوين رفعان كبالنصب دكف تنوين [ْٓ ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ
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 340 قرئت بصيغة ا١تضارع كبصيغة األمر [ِٗٓ] چڳ  ڳ  ٚ  ٛ     ىچ 
 174 قرئت العُت بالكسر كباإلسكاف كاالختبلس [ُِٕ ]چ ٿ چ 
قرئت مقصورة مفتوحة الذاؿ ك٦تدكدة مكسورة  [ِٕٗ]چ  ې  ې  ۉ  ۉ  ېچ 

 الذاؿ
268 

 390، 218 قرئت بفتح السُت كضمو [َِٖ ]چ ى     ىچ 
قرئت بضم الراء كإسكاف ا٢تاء كبضمّْها كقرئت  [ِّٖ ] چپ  ٹ چ 

 بألف مكسورة الرَّاء
287 

 چڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇڍ   چ 
[ِْٖ] 

 218 قرئت بالرفع كاٞتـز

 335 قرئت )كتبو( على التوحيد كعلى اٞتمع [ِٖٓ ] چڻ      ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀچ 
 عًراٌصىرح آل 

 219 قرئت التاء بالرفع كباإلسكاف [ّٔ] چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ چ 
 194 قرئت با٢تمز كبًتكو [ٔٔ ] چڻچ 
 177، 129 قرئت بالنَّصب كالرَّفع [َٖ ] چڑ  ڑ  چ
 367 قرئت بالضم كبالفتح [َُْ] چې  ۋچ 
 369 قرئت  بالضم كبالكسر [ ُٕٓ ] چى  ى   چ

 انُضآء صىرح  
 380، 237 بالنصب كباٞترقرئت  [ُ ] چ ٹچ 
 372، 366 قرئت بالنصب كبالرفع [ُُ] چہ  ہ    ہچ 
 321 قرئت بالفتح كالضم [ُٗ ]چ ڭچ 
 292 قرئت الياء بالفتح كبالكسر [ُٗ ]چ ۋ      ۅچ 
 216 قرئت بالنصب كبالرَّفع [ِٗ ]چ چ  چ 
 290 قرئت ا١تيم بالفتح كبالضم [ُّ] چڱ  ڱ  ڱ  چ
 197 قرئت السُت بالتخفيف كالتثقيل [ِْ ] ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 
 195 قرئت بكسر النوف كبضمها [ٔٔ]  چڦ  پ  پ چ 
 ] چٓ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ 
ْٗ] 

 273 قرئت بإثبات األلف بعد السُت كحذفها

 255كإثبات األلف  بفتح الياء كشد الصادقرئت  [ُِٖ ]ٹ  ٹ  چ 
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 كبضم الياء كٗتفيف الصاد كحذؼ األلف
 [ُّٓ ] چڦ   ڦچ 
 

األكىل مضمومة، كالبلـ ساكنة  قرئت بواكين
 كقرئت بواك كاحدة كالبلـ مضمومة

176 

 

 ئدحانًآصىرح 
 23 بالنَّصب كا٠تفض چڤ چقرئت  [ٔ] چ ٹ  ڤ      ڤ  چ 
 196 قرئت بإثبات الياء كْتذفها [ْْ ] چڱ چ 
بفتح العُت كضٌم الباء ككسر التاء من قرئت  [َٔ ]چ ڎ  ڈچ 

 الطاغوت كقرئت بالنصب ُب اٞتميع
283 

 288 قرئت بإثبات ألف بعد السُت كْتذفو [َُُ] چٹ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  چ 
 صىرح األَعبو

 163 قرئت بالنصب كالرفع [ِٕ ] چ  ى   ى چ
 130 قرئت باإلبداؿ أك التسهيل كبا٢تمز [ْٔ] چٹچٔ  [َْ] چڻچ 
 302 بالتخفيف كالتشديدقرئت النوف  [َٖ]چ ې   ې  ۉ  ۉ  چ 
بإثبات األلف كرفع البلـ كْتذؼ  چٹ  چ قرئت  [ٔٗ] چٹ  ڤ  ڤ  چ 

 األلف
120 

 299 قرئت بالتثقيل كالتخفيف [ُِِ ] چڳ  ڳ     ڳ  چ 
 302 قرئت الياء بالتخفيف كالتشديد [ُِٓ] چڤ  ڤ  ڤ  چ 
الصَّاد قرئت بالتشديد كبالتخفيف كبألف بعد  [ُِٓ] چ ٿ   ٿ  ٿچ 

 ا١تشدَّدة
256- 257 ،406 

 چڭ  ڭ  ڭ  ې  ې     ۉ  ۓ ڭچ

[ُّٕ] 
قرئت برفع الزام من )زين( ك رفع البلـ من )قتل( 
كنصب الداؿ من )أكالدىم( كبياء ُب )شركائهم( 
كقرئت بفتح الزام كنصب البلـ كجر الداؿ ك٫تز 

 )شركاؤىم(

239 

 287 كفتحهاقرئت )حصاده( بكسر اٟتاء  [ُُْ] چې     ېچ 
، 417، 415، 414 قرئت بفتح الياء كبإسكاهنا مع ا١تدٌ  [ُِٔ ] چې  چ 

418 
 األعراف صىرح 
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 296 قرئت ؟ الذاؿ بالتخفيف كبالتشديد [ّ ] چڤ  ڦ  ڦچ 
 400 قرئت بالنصب كبالرفع [ِّ] چڃ  ڃ  ڃڃ چ
فيف التاء كالقاؼ كإسكاف البلـ قرئت بتخ [ُُٕ] چ  ى   ى  ى  ى  ىچ 

 بفتح التاء ٥تفَّفة كمشدَّدة كتشديد القاؼك 
295 

 364 قرئت بالتشديد كبالتخفيف [ُِٖ] چڭڭڭچ
    ى  ى  ى   ى  ى  ى  ىچ 

 [ُْٗ ] چ
 226 قرئت بالياء كرفع )ربنا( كبالتاء كنصب )ربنا(

 363 قرئت بضم الياء كبفتحها [َُٖ ] چچچ 
 219 بالرفع كباٞتـزقرئت بالياء كالنوف، كالراء  [ُٖٔ ] چ  ىچ 
قرئت بفتح الياء كضمّْ ا١تيم كبضمّْ الياء ككسر  [َِِ] چڳ  ڳچ

 ا١تيم
342 

 118 قرئت بالياء كالتَّاء [َُٗ ] چڱ  ڱ  چ 
 األَفبل صىرح 

 199 قرئت بالتاء كبالواك، كالسُت بالكسر كالفتح [ٗٓ ] چٓ  ے  چ
 271 قرئت بفتح السُت ككسرىا [ُٔ] چڳ  ڳ   ٚ  چ 

 يىَش صىرح 
 222 قرئت بالنصب كالرفع [ِّ ] چہ چ 
قرئت مفتوحة الياء كا٢تاء مشدَّدة الدَّاؿ  [ّٓ] چچ  چ  چ  چ   ڇ  چ 

كبإسكاف ا٢تاء كإمشامها فتحان مع تشديد الدَّاؿ، 
كبإسكاف ا٢تاء خفيفة الداؿ كبفتح الياء ككسر 

 ا٢تاء

315 

 418، 417، 416 قرئت بنوف ٥تففة كمثقَّلة [ٖٗ ] چپچ 
 

 هىد صىرح 
قرئت الياء بالتثقيل بالفتح كبالكسر كبالتخفيف  [ِْ] چہ ہہچ

 ساكنة
407 

 140 بالتخفيف كلتشديد چگ  چ قرئت  [ّ ] چگ  گ      گڳ  چ 
 إثراهيى صىرح 

 382، 234، 89 قرئت الياء بالفتح كالكسر [ِِ] چٓ  ے  ےۓ  چ 
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 صىرح انحجر

النوف النوف كتشديد اٞتيم كبإسكاف قرئت بفتح  [ٗٓ] چڑ  ڇ  چ 
 النوف كضٌم اٞتيم

193 

 صىرح انُحم

 141 بفتح الرَّاء ككسرىا چ  ىچ  قرئت [ِٔ ] چ  ى  ىچ 
 259 -258 قرئت بضم النوف كفتحها [ٔٔ ] چٹ  چ 

 صىرح اإلصراء

قرئت بالياء ٚتعان ك٫تزة بُت كاكين. كبياء  [ٕ] چې  ې    چ
 على كاحد كبالنُّوف

327 

 63 بالفتح كالكسر چ   ىې    چ يقرأ  [ّٓ] چ ىې  ې    چ 
 

 صىرح انكهف

قرئت بكسر الواك كالقاؼ ك فتح الواك كضمّْ  [ْْ] چ  ىى  ى    ى  ىچ 
 القاؼ

198 

 203 قرئت بكسر القاؼ كضمها [ٓٓ ] چچچ 
 370 قرئت بفتح ا١تيم كالبلـ كبضم ا١تيم كفتح البلـ [ٗٓ] چى      ىې  چ 
 118 باإلسكاف كالضم چڳ  چقرئت  [ٔٔ ] چگ  ڳ گ چ 
 364 قرئت بالتخفيف كبالتشديد [ُٖ] چۓ  ڭچ 
 224 قرئت بالتنوين ا١تنصوب كبالرفع مع اإلضافة [ٖٖ ] چ  ڇڑ   ڇ  چ
 175 قرئتا با٢تمز كبعدمو )اإلبداؿ( [ْٗ] چ   ى   ىچ 

 صىرح يريى

 312 كاإلدغاـقرئت باإلظهار  [ٓٔ ] چٹ  ٹ   ٹ    چ 
 155 قرئت بفتح البلـ كإسكانو [  ٕٕ ] چپ   چ 
قرئت بالتاء كتشديد الطاء كبالنوف ساكنة  [َٗ]  چې چ

 كٗتفيف الطاء
329 

 صىرح األَجيآء

 172 قرئت بفتح الراء بعدىا ألف كبإسكاف الراء [ٓٗ]      چ چ  چ  چچ 
 صىرح انحح

 366، 206 قرئت بكسر السُت كبفتحها [ٕٔ ك ّْ] چڇچ
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 صىرح انًؤيُىٌ

 259 -258 قرئت بضم النوف كفتحها [ُِ] چڇ   چ 
 140 قرئت التَّاء بالضم كالفتح [ُُٓ ] چڭچ 

 صىرح انُىر

 196 قرئت بالرَّفع كالنَّصب [ٕ ] چۅ  چ 
 383 قرئت بالفتح كبالضم [ُّ] چىٛ  چ 

 صىرح انفرقبٌ

 كفتح الياء بضمّْ البلـ ك قرئت بفتح الياء كضم  [ٗٔ ] چڦ  ڦ      ڦچ 
 الداؿ كجـز البلـ

386 

 صىرح انشعرآء

قرئت من قرأبغَت ٫تز، كا٢تاء مفتوحة ببل ألف   [ُٕٔ] چۅ  ى     ىچ 
 كقرئت  با٢تمز كاأللف

208 

 

 صىرح انًُم

 385 قرئت بنونُت مظهرتُت كقرئت باإلدغاـ [ُِ ] چ  ى   ىچ 
الوصل، كبغَت ياء ُب  قرئت بنونُت كياء ُب [ّٔ ] چڦ  ڦ  پ  چ 

الوصل كالوقف ك بنوف كاحدة مشدَّدة ككقف 
 على الياء

305 

ّٔمزة كاحدة ٦تدكدة كغَت ٦تدكدة كما قرئت  [ٓٓ ] چې  ې    چ 
 قرئت ّٔمزتُت

120 ،126 

 صىرح انقصض

 140 قرئت الياء بالفتح كبالضم [ّٗ ]  چںچ 
 صىرح انعُكجىد

بالنصب كالرفع مع اإلضافة كبالنصب مع قرئت  [ِٓ ]چ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ  چ
 التنوين

215 ،224 

 

 صىرح نقًبٌ

 198 قرئت بإثبات األلف كحذفها [ُٖ ] چى  ىچ
 صىرح األحزاة

 169قرئت بضم التَّاء كٗتفيف الظاء كبفتح التاء  [ْ ] چڍ  ڌ  چ 
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 كٗتفيف الظاء كتشديدىا
 صىرح صجؤ

 367 قرئت بالرفع كباٞتر [ٓ ] چے  ۓ   ۓچ 
 241 قرئت بالتنوين كباإلضافة دكف تنوين [ُٔ ] چچ  چ چ 

 صىرح يش

 207 قرئت النوف بالكسر كبالضم [ُٔ ] چڍ  ڌڌ چ 
 

 صىرح انصآفَّبد
 164 قرئت بتاء ا١تخاطبة كا١تتكلّْم [ُِ]ڳ ڱ چ

 صىرح ص

 370 قرئت بالتخفيف كبالتشديد [ٕٓ ] چېچ 
 40 كالرفعبالنصب  چڦچ قرئت  [ْٖ] چٱ  ڦ  ڦ  ڦچ 

 صىرح انزير

 304 قرئت النوف بالتخفيف كبالتشديد [ْٔ ] چہ  ہ  ہ  ْ  چ 
 صىرح انشىري

 231، 230 قرئت بالنصب كبالرفع [ّٓ] چچ     ڦ  چ چ
  صىرح األحقبف 

 321 قرئت بالفتح كالضم [ُٓ ]چ ڭچ 
 صىرح يحًد

 271 قرئ السُت بالفتح كالكسر [ّٓ ] چڱ  ں      ں   چ 
 انًجبدنخ صىرح

ٓ برٓ  ىْ     ڤ  ڤچ   195 قرئت برفع التَّاء كبكسرىا [ِ ] چ أ يَّ
 صىرح انطالق

 197 قرئت بالتنوين كبغَته مع اإلضافة [ ّ ] چ  ڭے   ے   ۓ  ۓچ 
 صىرح انتحريى

 196 قرئت بإدغاـ القاؼ ُب الكاؼ كبعدمو [ٓ] چہ  ہ  ْ     ّچ 
 صىرح انحديد

 207 قرئت بالياء كبالتَّاء [ُٓ ] چڱ  ڱ    ڱ  چ 
 194 قرئت الصَّاد بالتثقيل كالتخفيف [ُٖ] چڳ  ٚ  ٛچ

 صىرح انًعبرج

 323 قرئت با٢تمز كعدمو [ُ ] چڭچ 
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  ٍ  صىرح انج

 199 قرئت بالنوف كبالياء [ُٕ ] چ َ ْغه ْكّ  چ
 

ثِّر ًَّ  صىرح ان

 276 قرئت بكسر الراء كبضمّْها [ٓ ] چۉ     ۉ   چ 
يِّمصىرح   انًزَّ

بفتح الواك كقرئت بكسر الواك ٦تدكدة، قرئت  [ٔ ]     چڦ  چ 
 مقصورة

 

141 

 صىرح انقيبيخ

  125 بالسكت كعدمو چڦچ  چ       چقرئ بينهما  [ِٕ ] چڦ    ڦچ  چ   چ 
 صىرح اإلَضبٌ

 ،421، 420 قرئت بالتنوين كبعدمو [ ْ ] چٚچ
422 

 422، 421، 420 بالتنوين كبعدموقرئت  [ُٔ – ُٓ ] چۀ   ہ  ہ  ہ  چ 
 صىرح انغبشيخ

 121 بفتح التَّاء كبضمّْها چڦ  چ قرئت  [ْ ] چڦ  ڦ     چ  چ 
 صىرح عجش

قرئت )عنو( بالصلة كعدمها ك )تلهى( بتشديد  [َُ] چڃ ڃ  ڃچ 
 التاء كٗتفيفها

296 

 

 صىرح انًطفِّفيٍ

 312 قرئت باإلظهار كاإلدغاـ [ّٔ ] چڦ  پ  پ      چ 
 صىرح انجروج

 155 قرئت باٞترّْ كالضمّْ  [ُٓ ] چڭ     ڭ  ڭ   چ 
 صىرح انطَّبرق

 121 بالتشديد كالتخفيف چڤ   چ  قرئت [ْ ] چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
 صىرح انهيم

 295 قرئت التاء بالتشديد كالتخفيف [ُْ] چ  ى  ى  ىچ 
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 فيرس األحاديث النبويةثانيا: 

 الصفحة الحديث

 141 )اجعلو لنا فرطا(

 376، 143 )ادرؤكا اٟتدكد بالشبهات(
 335 )أسجعا كسجع األعراب(

 170 )العائد ُب ىبتو كالعائد ُب قيئو(

 141 )أنا فرطكم على اٟتوض(

 359، 351، 320 ،44 )أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ(

 351، 350 )فاقرءكا ما تيسر منو(

 189  فقيو( غَت فقو حامل)فربَّ 
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 172، 171، 161 )فييقاؿ ٢تم أحييوا ما خلقتم(
 351 )كذلك أنزلت، إف ىذا القرآف(

 382 )ال ٖتلفوا بآبائكم(

 28 )ال ييقتل مسلم بكافر، كال ذك عهد ُب عهده(

 145 )لست بنيبًء اهلل، كلكٍت نيبُّ اهلل(

 178 (كال بذلك أمرٍل ما بذلك بعثٍت ،اهلل معاذ)

 145 )من أيزًلَّت إليو نعمةه فليشكرىا(

ا( )منعت العراؽ در٫تها كقفيزىا  144 كمصري إردَّّٔ

 23 )كيل للعراقيب من النار(

 146 )٬تزئ من الضركرة أك الضَّاركرة غبوؽ أك صبوح(

 84 (يركبوف ثبج ىذا البحر)

 171، 161 )يعذَّبي ا١تصوّْركف يـو القيامة(

 142 مضر( اللهم اشدد كطأتك على

 
 

 
 

 فيرس األعالمثالثا: 
 الصفحة العلم

 166 إبراىيمي النَّخعي

 106 إبراىيم بن ىرمة

 18 ابن األعرايب

 18 ابن األعرايب

 112، 106 ابن الباذش
 299 ابن الرَّعبلء الغسَّاٍل

 412 ابن الرقيات

 86 ابن الشجرم
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 112 ابن الصائغ

 112 ابن الطراكة

 135، 133، 93، 21، 19 ابن جٍت
، 249، 219، 215، 212، 60، 15، 14، 10 ابن خالويو

250 ،256 ،260 ،264 ،268 
 260، 16 ابن درستويو
 16، 13 ابن دريد
 47 ابن ذكواف

 212 ابن ز٧تلة

 162 ابن سيده

 355، 354 ابن شنبوذ
 47 ابن عامر

 46 ابن كثَت

 227 ،221، 188، 185، 55 ، 18، 14، 11 ابن ٣تاىد
 13 معداف ابن

 354 ابن مقسم العطار

 44 ابن مقلة

 84 أبو إسحاؽ الزيادم

 216، 159 أبو البقاء العيكربىم
 154، 112، 111، 109، 108، 107 أبو اٟتسن الباقويل

 400 األخضر بن اٟتسن أبو

 150 أبو الغوؿ

 47 أبو بكر بن عياش

 215 أبو جعفر النَّحَّاس

 78 اليزيدمأبو جعفر 

 184، 74، 73 أبو حاًب السجستاٍل
 168، 28، 27 أبو حنيفة النعماف
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 203، 95 ،18 أبو زيد سعيد بن أكس
 95 أبو سعيد السكرم

 48 أبو شعيب السوسيٌ 

 78، 77 أبو عبد اهلل اليزيدم
 ، 117، 18 أبو عبيدة

 95، 78، 26 أبو عثماف ا١تازٍل
 32 أبو علي اٞتبائي

 49 الدُّكرم أبو عمر

 60 أبو عمر الزاىد

 48 أبو عمرك

 171، 170، 168، 28 أبو يوسف
 19 أٛتد بن بكر العبدم

 185 أٛتد بن قاسم اللخمي

 118 التغليب يوسف بن أٛتد

 154 األخطل

 234 إسحاؽ األزرؽ

 46 إٝتاعيل بن جعفر

 30 إٝتاعيل بن خلف

 251، 18 األصمعي
 409، 408، 339، 47 األعشى

 406 األعلم ا٢تذيل

 214 أمٌية بن أيب الصَّلت

 349 األندرايب

 46 البزم

 150، 119، 88، 26 ثعلب
 101 اٞترجاٍل

 203، 78 اٞترميٌ 
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 405 جرير

 07 اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي

 127، 16، 15، 14، 12 اٟتسن بن عبد اهلل السَتاُب
 104 اٟتسن بن عبد اهلل القيسي

 23 طالب أيب بن علي بن اٟتسن

 386، 236 اٞتعفي حسُت
 412 ٛتزة بن بيض اٟتنفي

 48 ٛتزة بن حبيب

 46 خارجة بن مصعب

 48 خلف بن ىشاـ

 203، 116، 26 ا٠تليل
 326، 148 ا٠تنساء
 405، 260، 149 ذك الرّْمة

 406 رؤبة بن العجاج

 148 النمَتم الراعي

 333، 17، 12 الرماٍل
 95 الرياشي

 117، 77، 74، 25، 15، 12، 11 الزجاج
 232 الز٥تشرم

 272، 225 زىَت بن أيب سلمى
 158، 117، 78، 77، 13 سعيد بن مسعدة األخفش األكسط

 48 سليم بن عيسى

 412 سليماف بن عبد ا١تلك

 89 سليماف بن مهراف األعمش

 146 ٝترة بن جنادة

 203، 116، 88، 14، 11 سيبويو
 94، 10، 09 الدكلة اٟتمداٍلسيف 
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 05 شرؼ الدكلة

 166، 164 شريح بن اٟتارث
 42 الصاحب بن عباد

 05 الطائع هلل

 376، 138، 135، 125، 38 طاىر بن غلبوف
 47 عاصم

 106، 105 عبد اهلل أبو ٤تمد بن برم
 361 عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرميٌ 

 25 النهركاٍل بكراف بن ا١تلك عبد

 48 الوارث التنورم عبد

 77 اليزيدم عبيد اهلل

 85 عدم بن زيد

 94، 10، 06 عضد الدكلة
الفضل األخفش  سليماف بن بن علي

 الصغَت
13 ،100 

 19 علي بن عيسى الربعي

 128 عيسى اٟتنفي

 415 عيسى بن عمر

 354 عيسى بن عمر الثقفي

 124، 118، 89، 88، 74، 11 الفراء
 34، 29 القاسم التنوخي
 322 القاسم بن سبلـ

 236، 90 القاسم بن معن
 46 قالوف

 49 قتيبة

 89، 74، 73 قطرب
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 46 قنبل

 225 كثَت بن عبد الرٛتن

 48 الكسائي

 251 الكميت

 49 الليث بن خالد أبو اٟتارث

 25، 16، 12 ا١تربد
 09، 241 ا١تتنيب

 16 مىت بن يونس

 168، 28 ٤تمد بن اٟتسن
 103، 08 اٟتسُت أبو اٟتسُت الفارسي ٤تمد بن

 87، 26، 24، 16، 14، 11 ٤تمد بن السرم ابن السراج
 30 ٤تمد بن شريح الرعيٍت

 117، 48 ٤تمد بن يزيد أبو ىشاـ
 203 مركاف بن سعيد ا١تهليبٌ 

 313 مزاحم العقيلي

 46 ا١تسييب

 47 ا١تفضل الضيب

 30 مكي بن أيب طالب

 118 موسى بن موسى

 392، 152 النابغة
 46 نافع ا١تدٍل

 357 النَّباؿ

 49 نصَت

 184 ىاركف بن موسى األعور

 47 ىشاـ

 47 كحفص

 46 كرش
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 47 ٭تِت بن آدـ

 234، 89 ٭تِت بن كثاب
 48 اليزيدم

 414 يونس بن حبيب

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واألنسابفيرس األماكن  رابعا: 
 الصفحة مكاف أو القبيلةال

 310  كائلبكر بن 

 309 بنو القُت

 94 بنو نزار

 102 جرجاف

 04 الديلم

 09، 07 سدكس شيباف
 93 السمَتية

 94، 10، 06 شَتاز
ء  312، 311 طيّْ
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 309 عذرة

 159 عكربا

 149 فزارة

 09 فسا

 309 قيس

 309 كعب

 10 معرة النعماف

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فيرس الشواىد الشعريةخامسا: 
 الصفحة البيت القائل

 قبفيخ )ء(

 ليس من مات فاسًتاح ٔتٍيتو     إ٪تا ا١تٍيتي ميّْتي األحياءً  ابن الرعبلء الغساٍل
 إ٪تا ا١تٍيتي من يعيش كئيػبان      كاسفان باليوي قليلى الرَّجاءً 

299 

 قبفيخ )ة(

 212 ١تلتًمًس ا١تعركؼ أىله كمٍرحبي       كبالسَّهب ميموفي النقيبًة قولوي     طويل الغنوم

 383 عجب من كاألياـ بك فما فاذىب  كتشتمنا     هتجونا أصبحت فاليـو ببل نسبة

 323 ضلَّت ىيذيله ٔتا قالت كمل تيصبً     سالٍت ىيذيله رسوؿ اهلل فاحشةن    حساف بن ثابت

ػتُّػًعُتي ميتيَّمػان    فذر ذىا  مزاحم العقيلي  313 اًصبً نعلى ضوء برؽو آخرى الليل  كلكن ىى

 152 فا١تاء فوؽ متونو يتصب           يتقي بو نػىفىيافى كلّْ عشيَّةو     ساعدة ا٢تذيل

 149 بأٌف ذا الكلب عٍمران خَتىم حسبان    ببٍطن شٍريافى يعوم عنده الذيبي  بعض ا٢تذليُت
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 يعابا أف أكىل الشيبً  كخضب عيبان     كػاف ١تا الشيب خضبت أبو علي الفارسي
 عتابا كال خشيػت عيبا خل     كال ىجر ٥تافة أخضػب كمل

 عقابا لػو ا٠تضػاب فصيَّػ    ػرت ذميمان  بدا ا١تشيب كلكن

06 

 261 كأسقيو حىتَّ كاد ٦تَّا أبثُّو     تيكلّْمٍت أحجاره كمبلعبيو ذك الرمة

 203 مػوكبػها أال ىزئت بنا قرشػيَّػ     ػةه يهتػزُّ  ابن الرقيات

 قبفيخ  )د(

 148 كيأكل اٟتية كاٟتيوتا    كيىدمق األقفاؿ كالتابوتا األصمعي

  قبفيخ )ح(  

 399 ٠تصومةو    ك٥تتبطه تطيحي الطَّوائحي لييٍبًك يزيدى ضارعه  لبيد

 أضىًع الكػرل لتحػفًُّظ اإليضاًح       كصل الغدك لفهمػو بركاح ابن الباذش
 ا١تتعلمػُت كمن بغػى       ٛتل الكتاب يلجػو با١تفتاحىو بغيػة 

 ألبػي علي ُب الكتػاب إمامػة       شهد الركاة ٢تا بفػوز قداح
 يفضػي على أسػراره بنوافػذ        من علمو ّٔرت قول األمداح

 فيخاطػب ا١تتعلميػن بلفػظو         ك٭تل ميشػًكليو بومضة كاح
 كأتى فكاف النحو ضوء صباح    مضػت العصور ككل ٨تو ظلمة   

 واحْتركفو ُب الصحف كاألل   أكصى ذكم اإلعراب أف يتذاكركا    
 فإذا ىم ٝتعوا النصيػحة أ٧تحػوا      إف النصيحػة غٌبها لنجػاح

106-107 

ًس ُب قربو برىىوةو ثاكيان     أبو ذؤيب ا٢تذيل  341 أنيسيك أصداء القبور تصيحي       فإٍف ٘تي

 231 كأٟتػقي باٟتجػاًز فأٍستػر٭تىاسأتػرؾي منزلػي لبنػي ٘تيػم    بن حبناء ا١تغَتة

 قبفيخ )ج(

 150 فبل يزاؿ شاحجه يأتيكى بػجٍ       ال ىمَّ إف كنتى قبلتى ًحجًَّتٍج     أبو الغوؿ

ا         ما ىاج أحزانان كشجوا قد شجا العجاج  409 كمىٍهمىوو ىالًك من تعرَّجى

 161 مػتَّػًخػذان مػن ًعضػىوىاتو تػٍوٞتىػا جرير

 قبفيخ )د(

 411 كفمان بو قصمه كجلدان أسودا        عجبت ىنيدةه أف رأت ذا ريثَّةو     ببل نسبة

ـى انًت من البلَّ ما ٢تنَّ عهودي       فدكمي على العهد الذم كاف بيننا   بعض البغداديُت  150 أ

 303، 263 ليس اإلماـ بالشحيح ا١تلحد            قدٍل من نصر ا٠تبيبُت قدم   األرقط

 284 عىبيد أباكم كًإف أىمىةه                   أمَّكيمي     ًإفٌ  ليبػىيػٌٍتى  أىبىًٍت  حجر بن أكس

 413، 412 ٪تٍت لك األمهات كالنَّضد              قد قضاعةى  من بيضاءي  أيمُّكى  ابن الرقيات
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ا األعشى ا           أمل تغتمٍض عيناؾ ليلةى أٍرمدى  340 كعادؾ ما عاد السَّليمى ا١تسهَّدى

 406، 147 ٢تا صٍعداءي مطلبيها شديدي       كإفَّ سيادة األقػواـ فاعلػػم   األعلم ا٢تذيل

 63 ٖتت ذراع العٍنًس أك كفّْ اليدا     يا ربَّ سارو بات لن ييوسَّدا      ببل نسبة

 153 أضاءت لك النار اٟتمار ا١تقيَّدا       أعد نظران يا عبدى قيسو لعلَّما    الفرزدؽ

 310 من الدَّىر ردُّكا فضل أحبلمًكم رٌدكا  كإف قاؿ موالىم على جلّْ حاد    اٟتطيئة

 قبفيخ )ر(

 183 كباعيهم ُب النَّحو أقصري عن فًتى       لقد يدَّعي علمى القراءات معشره   اٟتسن اٟتصرمأبو 

 كيوـي حيَّاف أخي جابرً          شتَّاف ما يومي على كورىا    األعشى
 أرمي ّٔا البيدى إذا ىجَّرٍت     كأنت بُت القرك كالعاصر

340 ،

408 ،409 

 150 كما راعنا إال يسَتي بشيرطة     كعهدم بو قٍينان يفيشُّ بكَتً  ببل نسبة

 149 يؤامر نٍفسٍيو كُب العيش نزىةه     أيٍسًتٍبع الذَّكبافى أـ ال يطوريىا نسبةببل 

 326 ترتعي ما رتعٍت حىت إذا ادَّكرٍت    فإ٪تا ىي إقباؿه كإدباري      ا٠تنساء

ُـّ الصقر مقبلت نىزكري  العباس بن مرداس  151 بيغاث الطَت أكثريىا فراخان    كأ

 قبفيخ )س(

 آّالس صدرتو فيمن خَت فبل       سيد آّالس صدر يكن مل إذا ا١تتنيب
 فارس أنك أجل من لو فقلت      راجبل  رأيتك يل ما قائل ككم

61 

 148 يذكّْرٍل طلوعي الشمس صخران     كأذكرهي لكلّْ غركب مشسً  ا٠تنساء

 341 إالَّ اليعافَتي كإالَّ العيسي              كبلدةو ليس ّٔا أنيسي    جراف العود

 قبفيخ )ص(

 332 قالوا اقًتٍح علينا شيئان ٧تٍد لك طبخيو     قاؿ اطبيخيوا يل جيٌبةن كقميصا جحظة الرقعمق

 369 يقوؿ ا٠تٌت كأبغض العيجم ناطقان    إىل ربنا صوت اٟتمار الٌيجىدَّع ذك ا٠ترؽ الطهوم

 311 كأعنقوا ا٢تواىيمي    فتيخرموا كلكلّْ جنب مصرعي سبقوا ىومَّ  أبو ذؤيب ا٢تذيل

 قبفيخ )ع(

 331 ١تَّا أتى خبزي الزُّبَت تواضىعٍت     سور ا١تدينة كاٞتباؿ ا٠تشَّعي  جرير

 341 كخيلو قد دلفتي ٢تا ٓتيلو     ٖتيَّةي بيًنهم ضٍربه كجيعي  يكرب عمرك بن معد

 قبفيخ )ف(

 423 ذك ا١تنع قد ال ينصرؼ       كالضطرار أك تناسب صرؼ ابن مالك

 قبفيخ )ق(

 313 تقوؿ إذا استهلكت ماالن لًلىػذَّةو     فيكٍيهةه ىىشٍَّيءي بكفَّيكى الئقي  لطيف بن ٘تيم العنربم
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 152 كإذا طعنت طعنت ُب مستهدؼو    رايب آّسَّة بالعبَت ميقرؽ النابغة

 230 فييثبتىها ُب مٍستول األرض يزلق    كمٍن الى ييقدّْـ رٍجلو مطمئنَّةن  كعب بن زىَت

 153 عديٌان لقد كقٍتكى األكاقي    يا  رفعت رأسها إيلَّ كقالت ا١تهلهل بن ربيعة

 قبفيخ )ك(

 146 باٟتقّْ كلُّ ىدل السبيل ىداكا     يا خاًب النبآء إنك مرسل   العباس بن مرداس

ػا رجل من ٛتَت  311 لنضربىػنَّ بسٍيفنػا قػىفىٍيكى

 قبفيخ )ل(

 152 كصيمذن ًصبلبه ما يقُت من الوجى    كأفَّ مكاف الرّْدؼ منو على راؿً  امرؤ القيس

 330 بكى حارث اٞتوالًف من مٍوت ربّْو     كحٍورافي منو خاشعه متضائل النابغة الذبياٍل

ٍَتان كالقبائلى من ىبلؿو  لبيد  261 سقى قومي بٍت ٣تدو كأسقى     ٪تي

 340، 251 من أٌلَّ كمن أين شربػو     يؤامري نفسيو كذم ا٢تجمة اإلبل تذكَّر الكميت

 340، 339 كدّْع ىريرة إفَّ الركب مرٖتل    كىل تطيق كداعان أيها الرجل األعشى

 153 أغرُّ الثنايا أصمُّ اللّْثاث    ٭تسّْنها سيويؾي اإلسًحلً  عبد الرٛتن بن حساف

 154 ٢تم شبح إال سبلـ كحرمل    فرابية السكراف قفر فما ّٔا  األخطل

 151 على حتّْ الرباية ز٥ترًمّْ الػ    سواعد ظلَّ ُب شىرمو طواؿ األعلم ا٢تذيل

 149 أبىٍت ذًكر عوٍَّدف أحشاءى قلبًػو    خفوقان كرىٍفضاًت ا٢تول ُب ا١تفاصلً  ذك الرمة

نىا     على ظٍهًر ٤تبوؾو ًظماءو مفاًصليوفىؤٍليان بىؤٍلمو  زىَت بن أيب سلمى  225 ما ٛتٍلنىا كليدى

 152 تشكو الوجى من أظلل كأظلل    من طوؿ إمبلؿو كظهرو أمللً  امرؤ القيس

 225 ١تيَّة موحشان طلله     يلوحي كأنَّو خلله  كثَتّْ 

 148 أحتملفقلت ما أنا ٦تَّن ال يواصلٍت     كال ثىوائيى إال ريثى  الراعي النمَتم

 كركمك إٝتاع احملرؾ كاقػف   بصػوت خفػي كل داف تنوَّال الشاطيب
 كاإلمشاـ إطباؽ الشفاه بعيدما    يسكن ال صوت ىناؾ فيٍصحبل

134 

 غليبل ٬تىيٍدفى  ال اٟتوائمى  تىدىعي     بشىٍربةو  الفؤىادي  نػىقىعى  قد شئتً  لو جرير

 ظليبل يزاؿي  ال األباطح قضُّ     مىًقيليو الًقبلتً  رصىف من بالعىٍذب

405 

بػاكيٍم قػىبىلػي رجز ببل نسبة  203 لن يغلػبى اليػوـى جى

 ماض إذا ما ىمَّ با١تًضيّْ  األغلب العجلي
 قاؿ ٢تا ىل لًك يا تاُبّْ 

89 ،235 

 قبفيخ )و(

ـي  اٟتارث بن خالد  330 كأصبح بٍطني مكَّة ميقشًعرٌان     كأفَّ األرض ليس ّٔا ىشا
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ـً  الفرزدؽ  أمل ترٍل عاىػدت ريب كأنػٍت     لبُت رتػاجو قائػمان كمػقا
 على حلفةو ال أشتيم الدىر مسلمان    كال خارجان من ُبَّ زكر كبلـً 

154 

 413 ردائي كجلَّت عن كجوه األىاًب   ثبلث مئُتو للملوؾ كَبى ّٔا     الفرزدؽ

 412، 411 العجمغزاتك با٠تيل أرض العدك     كجذعاهنا كلفيظ  األعشى

 272 ٔتاؿ كمعركؼ من األمر نسلم     لم كاسعا كقد قلتما إف ندرؾ  السّْ  زىَت بن أيب سلمى

 273 ُب جاىليَّاتو مضٍت أك سٍلم رجز ٣تهوؿ القائل

 214 فبل لغوه كال تأثيمه فيها     كما فاىوا بو ٢تمي مقيمي  أمية بن الصلت

 142 ككضع ٔتسنتّْ الفضاء قوَل     لو ك٢تا كقع بكلّْ قرارة  ببل نسبة

 392 لنا اٞتفناتي الغرُّ يلمعن بالضُّحى     كأسيافينا يٍقطيرف من ٧ٍتدة دما حساف بن ثابت

 406 صيرنا بو اٟتيٍكم كعيَّا اٟتكَّما العجاج

 149 أنائػلى إنػٍت سلػمه     ألىلًك فاقبلي سلىمػي ببل نسبة

 قبفيخ  )ٌ(

 408 كنتي جارؾ حوالن ما تيركّْعٍت    فيو ركائعي من إنس كال جافً قد   عمراف بن حطاف

 235 كمطوام مشتاقاف لو أرقاف    فظلت لدل البيت اٟتراـ أخيلو رجل من أزد السراة

 261 أخطأ الربيعي ببلدىم فسيقوا     كمن أجلهم أحبٍبتي كلَّ ٯتاف عامر بن أيب ربيعة

 334، 332 أحده علٍينا      فنٍجهل فوؽى جٍهًل اٞتاىًلينىاأالى ال ٬ٍتهلنَّ  عمرك بن كلثـو

وّْفيػًٍت  أبو حية النمَتم  303 أبا١توت الذم ال بدَّ أنّْػي     ميبلؽو ال أباًؾ ٗتي

 303 تراهي كالثػّْغىاـ يػيعىلُّ مٍسكػان     يسيوءي الفالياًت إذا فلٍينًػي كربي عمرك بن معد

 153 اللئيم يسبٍُّت     فمضيتي ٙتيتى قلتي ال يعنيٍتكلقد أمر على  رجل من سلوؿ

 قبفيخ )ي(

 311 فهذم شهور الصيف عناقد انقضت    فما للنول ترمي بليلى ا١تراميا ٣تنوف بٍت عامر
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 فيرس الشواىد النثريةسادساً: 

 الصفحة الشاىد

 155 أتانا صكَّة عيميٍّ 

  155 إنك ألخدعي من ضبِّ حرشتو

 416، 156 التقت حلقتا البطاف

 156 شرّّ أىرَّ ذا ناب

 213 فداءه لك أيب كأمّْي

 155 ُب كلّْ شجره ناره كاستمجد ا١ترخي كالعىفاري 

 326 حذاـ قالت ما القوؿ

 156 لقد كنت كما أخٌشى بالذئب

 155 كيٍلديًؾ مىن دمَّى عًقبىكً 
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أمايل ابن الشجرم، ىبة اهلل بن علي بن ٤تمد اٟتسٍت العلوم، ت: ٤تمود ٤تمد الطناحي، مكتبة ا٠تا٧تي  -
 ـ.1992 -ىػ1413، 1القاىرة، ط–

لزين، مطبعة ٞتنة التأليف كالًتٚتة كالنشر، اإلمتاع كا١تؤانسة، أبو حياف التوحيدم، ت: أٛتد أمُت ك أٛتد ا -
 د.ط، د.ت.

بَتكت، د.ط، –العكربم، دار الكتب العلمية  البقاء أبو اٟتسُت بن اهلل إمبلء ما من بو الرٛتن، عبد -
 د.ت.

–إنباه الركاة على أنباء النحاة، علي بن يوسف القفطي، ت: ٤تمد الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب  -
 ـ.1986 -ىػ1406، 1بَتكت، ط–الكتب الثقافية  القاىرة، مؤسسة

 أيب بن ٤تمد بن الرٛتن عبد ، أبو الربكات كالكوفيُت البصريُت النحويُت بُت اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ -
 دمشق، د.ط، د.ت.–األنبارم، دار الفكر  سعيد

القونوم، ت:  علي أمَت بن اهلل عبد بن الفقهاء، قاسم بُت ا١تتداكلة األلفاظ تعريفات ُب الفقهاء أنيس -
 ىػ.1406 ، 1جدة، ط – الوفاء الكبيسي دار الرزاؽ عبد بن أٛتد
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إيثار اٟتق على ا٠تلق ُب رٌد ا٠تبلفات إىل ا١تذىب اٟتٌق من أصوؿ التوحيد، ٤تمد بن إبراىيم بن علي بن  -
 ـ.1987، 2بَتكت، ط–ا١ترتضى القاٝتي، دار الكتب العلمية 

السعودية، د.ط،  -التصريف، ابن مالك، ت: مهدم عبد اٟتي، دار عمار ساملإ٬تاز التعريف ُب علم  -
 ـ.2002 -ىػ1422

 – العلـو إحياء القزكيٍت، دار سعد الدين بن ٤تمد اهلل عبد أبو الدين جبلؿ، الببلغة علـو ُب اإليضاح -
 ـ.1998، 4بَتكت، ط

بَتكت، د.ط، –البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراىيم بن ٤تمد بن ٤تمد بن بكر، دار ا١تعرفة  -
 د.ت.

 ـ.1982، 2بَتكت، ط–بدائع الصنائع، عبلء الدين الكاساٍل، دار الكتاب العريب  -

 ، د.ط، د.ت.بَتكت–البداية كالنهاية، إٝتاعيل بن عمر أبو الفداء ، ابن كثَت الدمشقي، مكتبة ا١تعارؼ  -

الربىاف ُب علـو القرآف، ٤تمد بن ّٔاادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم،  -
 ىػ.1391بَتكت، د.ط، –دار ا١تعرفة 

–بغية الطلب ُب تاريخ حلب، كماؿ الدين عمر بن أٛتد بن أيب جرادة، ت: سهيل زكار، دار الفكر  -
 ـ.1988، 1بَتكت، ط

الوعاة ُب طبقات اللغويُت كالنحاة، جبلؿ الدين السيوطي، ت: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، بيغية  -
 ـ.1979 -ىػ1399، 2د.ف، ط

أبو الفتح بن جٍت، ت: ٤تمد أٛتد الٌدايل، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية، دمشق، د.ط، بقية ا٠تاطريات،  -
 د.ت.

الدار  –، عبد الرٛتن حسن حبٌنكة اللميداٍل، دار القلم الببلغة العربية: أسسها، كعلومها، كفنوهنا -
 ـ.1996 -ىػ1416: 1بَتكت، ط-الشامية، دمشق

البلغة ُب تراجم أئمة النحو كاللغة، ٤تمد بن يعقوب الفَتكزآبادم، ت: ٤تمد ا١تصرم، ٚتعية إحياء الًتاث  -
 .186/ 1ىػ، 1407، 1الكويت، ط–اإلسبلمي 

 ـ.1968، 1بَتكت، ط–البياف كالتبيُت، عمرك بن ْتر أبو عثماف اٞتاحظ، ت: فوزم عطوم، دار صعب  -

 تاريخ بغداد، أٛتد بن علي أبو بكر ا٠تطيب البغدادم، دار الكتب العلمية، بَتكت، د.ط.ت. -

كت، بَت –تاريخ جرجاف، ٛتزة بن يوسف أبو القاسم اٞترجاٍل، ت: ٤تمد عبد ا١تعيد خاف، عامل الكتب  -
 ـ.1981 -ىػ1401، 3ط

تاريخ مدينة دمشق، علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل أبو القاسم ا١تعركؼ بابن عساكر، ت: علي شَتم، دار  -
 ـ.1995 -ىػ1415بَتكت، لبناف، د.ط، –الفكر كالنشر كالتوزيع 
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تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، ٤تمد بن عبد اهلل بن أٛتد، ابن زبر الربعي، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف  -
 ىػ.1410، 1الرياض، ط–اٟتمد، دار العاصمة 

 ىػ.1406، 1بَتكت، ط–تاريخ كاسط، أسلم بن سهل الواسطي، ت: كوركيس عواد، عامل الكتب  -

مد بن قتيبة الدينورم، شرحو كنشره: أٛتد صقر، دار تأكيل مشكل القرآف، عبد اهلل بن مسلم أبو ٤ت -
 ـ.1993، 2القاىرة، ط–الًتاث 

 .ىػ1403، 1دمشق، ط–دار الفكر براىيم بن علي بن يوسف الشَتازم،ت:٤تمد حسن ىيتو،التبصرة، إ -

البجاكل  ٤تمد علي بن اٟتسُت العكربم، ت: عبداهلل الدين ٤تب البقاء أبو القرآف، إعراب ُب التبياف -
 العربية، د.ط، د.ت. الكتب إحياء عبداهلل،

التبياف ُب تفسَت غريب القرآف، شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد ا٢تائم ا١تصرم، ت: فتحي أنور الدابويل، دار  -
 ـ.1992، 1القاىرة، ط–الصحابة للًتاث بطنطا 

مشقي، اعتٌت بو: عبد التبياف لبعض ا١تباحث ا١تتعلقة بالقرآف على طريق اإلتقاف،الشيخ طاىر اٞتزائرم الد -
 ،3لبناف، ط–بَتكت –الفتَّح أبو غدَّة، مكتب ا١تطبوعات اإلسبلمية ْتل، دار البشائر اإلسبلميَّة 

 ىػ.1412

 ـ.1984د.ط،  اٞتزائر،–تونس، ا١تؤسسة الوطنية -التحرير كالتنوير، الطاىر بن عاشور، الدار التونسية  -

تدريب الراكم، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: عبد الوىاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض اٟتديثة  -
 الرياض، د.ط، د.ت.–

، 1تذكرة اٟتفاظ، ٤تمد بن طاىر بن القيسراٍل، ت: ٛتدم عبد آّيد إٝتاعيل السلفي، دار الصميعي، ط -
 ىػ.1415الرياض،  

سن طاىر بن غلبوف، ت: عبد الفتاح ْتَتل إبراىيم، مطبعة الزىراء التذكرة ُب القراءات الثماف، أبو اٟت -
 ـ.1990 -ىػ1410، 1القاىرة، ط–لئلعبلـ العريب 

 ـ.1994بَتكت، د.ط، –تصريف األٝتاء كاألفعاؿ، فخر الدين قباكة، مكتبة ا١تعارؼ  -

اللواء للنشر كالتوزيع التعديل كالتجريح، سليماف بن خالف، أبو الوليد الباجي، ت: أبو لبابة حسُت، دار  -
 ـ1986 -ىػ1406، 1الرياض، ط–

 ىػ.1405 ،1بَتكت، ط–التعريفات، علي بن ٤تمد اٞترجاٍل، ت: إبراىيم األبيارم، دار الكتاب العريب  -

، 1التعليقة على كتاب سيبويو، اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي، ت: عوض بن ٛتد القوزم، ط -
 ـ.1990 -ىػ1410

سيبويو، اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي، ت: عوض بن ٛتد القوزم، مطبعة األمانة  التعليقة على كتاب -
 ـ.1990 -ىػ1410، 1القاىرة، ط–
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تغليق التعليق، أٛتد بن علي بن ٤تمد بن حجر العسقبلٍل، ت: سعيد عبد الرٛتن موسى القزقي، ا١تكتب  -
 ىػ.1405، 1عماف، األردف، ط–بَتكت، دار عماف –اإلسبلمي 

أرجوزة أيب نواس ُب تقريظ الفضل بن الربيع، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد ّٔجة األثرم، تفسَت  -
 ـ.1966 -ىػ1386دمشق، د.ط، –ا١تطبعة ا٢تامشية 

الزجاج، ت: أٛتد يوسف الدقَّاؽ، دار الثقافة  إسحاؽ أبو السرم بن تفسَت أٝتاء اهلل اٟتسٌت، إبراىيم -
 ـ.1974دمشق، د.ط، –العربيَّة 

٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي، ت: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود ك علي تفسَت البحر احمليط،  -
 ـ.2001-ىػ 1422، 1بَتكت،ط–٤تمد معوض، دار الكتب العلمية 

تفسَت النسفى، عبد اهلل بن أٛتد بن ٤تمود أبو الربكات النسفي، ت: مركاف ٤تمد الشعار، دار النفائس ػ  -
 ـ.2005بَتكت، د.ط، 

، ت: إبراىيم عىطوة عوض، دار  أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرمتقريب النشر ُب القراءات العشر،  -
 ـ.2004 -ىػ1425اٟتديث، القاىرة، د.ط، 

 -ا١توصل–التكملة، أبو علي اٟتسن بن أٛتد الفارسي، ت: كاظم ْتر ا١ترجاف، مطبعة دار الكتب  -
 ـ.1980العراؽ، د.ط، 

، ابن حجر العسقبلٍل، ت: السيد عبد اهلل ىاشم اليماٍل ا١تدٍل، الكبَت الرافعي أحاديث ُبتلخيص اٟتبَت  -
 ـ.1964 -ىػ1384ا١تدينة ا١تنورة، د.ط، سنة: 

التمهيد ُب علم التجويد، ٤تمد بن ٤تمد بن اٞتزرم، أبو ا٠تَت، ت: علي حسُت البواب، مكتبة ا١تعارؼ،  -
 ـ.1985 -ىػ1405، 1الرياض، ط

ُب ا١توطأ من ا١تعاٍل كاألسانيد، ابن عبد الرب النمرم القرطيب، ت: سعيد أٛتد أعراب، مكتبة التمهيد ١تا  -
 ـ.1985 -ىػ1407ا١تؤيد، د.ط، 

التنبيو كالرد على أىل األىواء البدع، ٤تمد بن أٛتد بن عبد الرٛتن أبو اٟتسُت ا١تلطي الشافعي، ت: ٤تمد  -
 ـ.1977، 2القاىرة، ط–لًتاث زاىد بن اٟتسن الكوثرم، ا١تكتبة األزىريٌة ل

توضيح ا١تقاصد كا١تسالك بشرحية ألفية بن مالك، بدر الدين حسن بن قاسم أبو ٤تمد ا١ترادم، ت: عبد  -
 .ـ2008-ىػ1428، 1الرٛتن سليماف، دار الفكر العريب، ط

التوقيف على مهمات التعاريف، ٤تمد عبد الرؤكؼ ا١تناكم، ت: ٤تمد رضواف الدابة، دار الفكر ا١تعاصرك  -
 ىػ.1410، 1بَتكت كدمشق، ط–دار الفكر 

التيسَت ُب القراءات السبع، الداٍل، أبو عمرك عثماف بن سعيد الداٍل، تصحيح: ارتويرتزؿ، دار الكتاب  -
 بَتكت، د.ط، د.ت.–العريب 

 ـ.1993القاىرة، د.ط، –ت ٨تويَّة، شوقي ضيف، دار ا١تعارؼ تيسَتا -
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جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، أبو جعفر ٤تمد بن جرير الطربم، ت: ٤تمود ٤تمد شاكر ك أٛتد  -
 ىػ.1374، 1شاكر، دار ا١تعارؼ، مصر، ط

لطَّرىوٍل ك ٭تِت مراد، جامع البياف ُب القراءات السبع، عثماف بن سعيد أبو عمرك الداٍل، ت: عبد الرحيم ا -
 ـ.2006 -ىػ1427القاىرة، ، د.ط، –دار اٟتديث 

اٞتامع ألحكاـ القرآف، ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر أبو عبد اهلل القرطيب، ت: أٛتد عبد العليم الربدكٍل، دار  -
 ىػ.1372، 2القاىرة، ط–الشعب 

 – الفكر قطامش، دار آّيد عبد ك  إبراىيم الفضل أبو ٤تمد:  ت العسكرم، ىبلؿ األمثاؿ، أبو ٚتهرة -
 ـ.1988، 2بَتكت، ط

 ىػ.1345ا٢تند، د.ط، –ٚتهرة اللغة، ٤تمد بن اٟتسن أبو بكر بن دريد، حيدر آباد  -

اٞتواىر ا١تضيئة ُب طبقات اٟتنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء ٤تمد بن أيب الوفاء القرشي، مَت ٤تمد كتب  -
 كراتشي، د.ط، د.ت.–خانو 

 ا١تضية ُب طبقات اٟتنفية، ابن أيب الوفاء، منشورات مَت ٤تمد كتب خانو، كراشي، د.ط، د.ت.اٞتواىر  -

–حاشية الشهاب ا٠تفاجي ا١تسمَّاة: عناية القاضي ككفاية الراضي على تفسَت البيضاكم، دار صادر  -
 بَتكت، د.ط، د.ت.

 ىػ.1386، 2بَتكت، ط– حاشية رد احملتار على الدر ا١تختار، ٤تمد أمُت بن عابدين، دار الفكر -

بَتكت، –حجَّة القراءات،عبد الرٛتن بن ٤تمد أبو زرعة بن ز٧تلة، ت: سعيد األفغاٍل، مؤسسة الرسالة  -
 ـ.1982 -ىػ1402، 2ط

، مؤسسة الرسالة  - –اٟتجة ُب القراءات السبع، اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو، ت: عبد العاؿ سامل مكـر
 ـ.1996 -ىػ1417، 6بَتكت، ط

لقراء السبعة أئمة األمصار باٟتجاز كالعراؽ كالشاـ الذين ذكرىم ابن ٣تاىد، اٟتسن بن أٛتد أبو اٟتجة ل -
 ـ.2001 -ىػ1421، 1، طبَتكت–علي الفارسي، تعليق: مصطفى كامل ا٢تنداكم، دار الكتب العلمية 

 ـ.1965القاىرة، د.ط، –اٞتاحظ، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة البايب اٟتليب   اٟتيواف، -

، عبد القادر بن عمر البغدادم، ت: عبد السبلـ ىاركف، مكتبة كلب لباب لساف العرب،  خزانة األدب -
 ـ.1997 -ىػ1418، 4القاىرة، ط–ا٠تا٧تي 

 مصر،  د.ط، د.ت.–ا١تكتبة العلمية ا٠تصائص، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: ٤تمد علي النجار،  -

الدر ا١تصوف ُب علـو الكتاب ا١تكنوف، أٛتد بن يوسف بن عبد الداَل السمُت اٟتليب، ت: أٛتد ٤تمد  -
 ـ.1986، 1دمشق، ط–ا٠تراط، دار القلم 

الدر ا١تنثور ُب التفسَت با١تأثور، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،  -
 ـ.1998 -ىػ1414
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 ـ.1976، 1لغوم، أٛتد ٥تتار عمر، الكويت، طدراسة الصوت ال -

الدراية ُب ٗتريج أحاديث النهاية، ابن حجر العسقبلٍل، ت: السيد عبد اهلل ىاشم اليماٍل ا١تدٍل، دار  -
 بيوت، د.ط، د.ت.–ا١تعرفة 

دقائق التفسَت اٞتامع لتفسَت ابن تيمية، أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية أبو العباس اٟتراٍل، ت: ٤تمد السيد  -
 ىػ.1404، 2دمشق، ط–اٞتليند، مؤسسة علـو القرآف 

 ـ.2005 -ىػ1426، 2بَتكت، لبناف، ط–ديواف اٟتطيئة، اعتٌت بو: ٛتدك طمَّاس، دار ا١تعرفة  -

 ـ.2004 -ىػ1425، 2بَتكت، ط–طمَّاس، دار ا١تعرفة ديواف ا٠تنساء، شرح: ٛتدك  -

 ـ.1987 -ىػ1407، 1بَتكت، ط–ديواف الفرزدؽ، شرح: علي فاعور، دار الكتب العلمية  -

 ـ.2000، 1بَتكت، ط–ديواف الكميت بن زيد األسدم، ت: ٤تمد نبيل طريفي، دار صادر  -

 بَتكت، د.ط، د.ت.–ار صادر ديواف أمية بن أيب الصلت، ٚتع كٖتقيق: سجيع ٚتيل اٞتبيلي، د -

 بَتكت، د.ط، د.ت.–ديواف حساف بن ثابت، ت: كليد عرفات، دار صادر  -

ديواف ذم الٌرمَّة )غيبلف بن عقبة(، شرح أٛتد بن حاًب الباىلي، ركاية ثعلب، ت: عبد القدكس أبو صاّب،  -
 ـ.1982، 1بَتكت، ط–مؤسسة اإلٯتاف 

 بَتكت، د.ط، د.ت.–ديواف عبيد اهلل بن قيس الرقيات، ت: ٤تمد يوسف ٧تم، دار صادر  -

 ـ.1996 -ىػ1416، 2بَتكت، ط–ديواف عمر بن أيب ربيعة، تقدَل: فايز ٤تمد، دار الكتاب العريب  -

، ت: ًاميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب  -  ـ.1991 -ىػ1419 ،1بَتكت، ط–ديواف عمرك بن كلثـو

 بَتكت، د.ط، د.ت–عمرك بن معد يكرب، دار صادر  ديواف -

 بَتكت، د.ط، د.ت.–ديواف لبيد بن ربيعة العامرم، دار صادر  -

ذيل تاريخ مولد العلماء ككفياهتم، عبد العزيز بن أٛتد بن ٤تمد الكتاٍل، ت: عبد اهلل أٛتد سليماف  -
 ىػ.1409، 1الرياض، ط–اٟتمد، دار العاصمة 

 ىػ.1334شجاع، مطبعة شركة التمدُّف الٌصناعيَّة، د.ط، ذيل ٕتارب األمم،، أبو  -

، مصر، 5رسالة الغفراف، أبو العبلء ا١تعرم، ت: بنت الشاطي عائشة عبد الرٛتن، دار ا١تعارؼ، ط -
 ـ.1969

 ـ.1982، 1رسم ا١تصحف دراسة لغوية تارٮتية، غاًل قدكرم اٟتمد، بغداد، ط -

–ا١تثاٍل، ٤تمود اآللوسي أبو الفضل، دار إحياء الًتاث العريب  ركح ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع -
 بَتكت، د.ط.ت.

بَتكت، –ركضات اٞتنات ُب أحواؿ العلماء كالسادات، ٤تمد باقر ا١توسوم األصبهاٍل، الدرر اإلسبلمية  -
 ـ.1991 -ىػ1411، 1ط

 ىػ.1404، 3بَتكت، ط–ي زاد ا١تسَت ُب علم التفسَت، عبد الرٛتن بن علي بن اٞتوزم، ا١تكتب اإلسبلم -
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، 2، طدار ا١تعارؼ، القاىرةت: شوقي ضيف،بن ٣تاىد،السبعة ُب القراءات،أبو بكر أٛتد بن موسى  -
 .ىػ1400

، 1دمشق، ط–سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: حسن ىنداكم، دار القلم  -
 ـ.1985

السقا، إبراىيم مصطفى كغَت٫تا، مطبعة سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: مصطفى  -
  ـ.1954 -ىػ1374، 1البايب اٟتليب مصر، ط

سراج القارئ ا١تبتدئ كتذكار ا١تقرئ ا١تنتهي، علٌي بن عثماف بن اٟتسن القاصح البغدادم، دار الفكر،  -
 بَتكت، د.ط.ت.

 اٟتديثية حقيقاتالت منظومة برنامج: الكتاب األلباٍل، مصدر الدين ناصر السلسلة الصحيحة، ٤تمد -
 اإلسكندرية، د.ط، د.ت. كالسنة، القرآف ألْتاث اإلسبلـ نور مركز إنتاج آّاٍل،

 : ٤تمد فؤاد عببد الباقي، ، دار الفكر، بَتكت، د.ط، د.ت.تسنن ابن ماجة، ابن ماجة القزكيٍت،  -

الًتاث العريب، : أٛتد ٤تمد شاكر كآخركف، دار إحياء ت ، الًتمذم ٤تمد بن عيسى،سنن الًتمذم -
 د.ت.ط. بَتكت،

السنن الصغرل، أبو بكر، أٛتد بن اٟتسُت البيهقي، ت: ٤تمد ضياء الرٛتن األعظمي، مكتبة الدار،  -
 ـ.1989 -ىػ1410، 1ا١تدينة ا١تنورة، ط

مشس الدين الذىيب، ت: شعيب األرناؤكط، ك ٤تمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة سَت أعبلـ النببلء،  -
 ىػ.1413: 9طالرسالة، بَتكت، 

شذا العرؼ ُب فن الصرؼ للشيخ أٛتد ٤تمد اٟتمبلكم، شرح: عبد اٟتمد ىنداكم، ط دار الكتب  -
 ـ.2002 -ىػ1423، سنة: 5العلمية، بَتكت، ط

بَتكت، –شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب، عبد اٟتي بن أٛتد العكرم الدمشقي، دار الكتب العلمية  -
 د.ط، د.ت.

–ن عبد اهلل بن عقيل ا٢تمذاٍل، ت: ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد، دار الفكر شرح ابن عقيل، ّٔاء الدي -
 ـ.1985، 2دمشق، ط

 ـ.1999، 1الرياض، ط–شرح التصريف، عمر بن عثماف الثمانيٍت، ت: إبراىيم سليماف، مكتبة الرشد  -

ن شرح الرضي على الكافية، رضي الدين ٤تمد بن اٟتسن االسًتاباذم، تصحيح كتعليق: يوسف حس -
 ـ.1996، 2عمر، منشورات جامعة قاريونس بنغازم، دار الكتب الوطنية، ط

 ىػ.1391، 4بَتكت، ط–شرح العقيدة الطحاكية، الطحاكم، ا١تكتب اإلسبلمي  -

شرح اللمع، جامع العلـو أبو اٟتسن الباقويل األصبهاٍل، ت: إبراىيم أبو عباة، جامعة اإلماـ ٤تمد بن  -
 ـ.1990 -ىػ1411سعود اإلسبلمية، د.ط، 
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 بَتكت، د.ط، د.ت.–شرح ا١تفٌصل ُب النحو كالصرؼ، موفق الدين بن يعيش النحوم، عامل الكتب  -

حلب،د.ط، –شرح ا١تلوكي ُب التصريف، ابن يعيش النحوم،ت:فخر الدين قباكة، ا١تكتبة العربية  -
 ىػ.1393

، 2النوكم على صحيح مسلم، أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ النوكم، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، طشرح  -
 ىػ.1392

، 1شرح ا٢تداية ، أٛتد بن عمار أبو العباس ا١تهدكم، ت: حاـز سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الرياض، ط -
 ـ.1995 -ىػ1416سنة: 

 دين عبد اٟتميد، دار الفكر، د.ط، د.ت.شرح شذكر الذىب، ابن ىشاـ األنصارم، ت: ٤تمد ٤تي ال -

القاىرة، –شرح كتاب سيبويو، أبو سعيد السَتاُب، ت: رمضاف عبد التواب، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب  -
 .ـ1990د.ط، 

–شعب اإلٯتاف، أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي، ت: ٤تمد السعيد بسيوٍل زغلوؿ، دار الكتب العلمية  -
 ىػ.1410، 1بَتكت، ط

 ، د.ت.2القاىرة، ط–الشعر كالشعراء، أبو ٤تمد مسلم بن قتيبة، ت: أٛتد ٤تمد شاكر، دار ا١تعارؼ  -
بَتكت، د.ط، –الصاحيب ُب فقو اللغة كسنن العرب ُب كبلمها، ت: مصطفى الشوٯتي، مؤسسة أ. بدراف  -

 ىػ.1383

، د.ف، 3دار ا١تعارؼ، ط، ت: مصطفى السقا كغَته، البديعي يوسف ا١تتنيب، حيثية عن الصبح ا١تنيب -
 د.ت.

اليمامة، بَتكت، -صحيح البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم، ت: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثَت -
 ـ.1987 -ىػ1407: 3ط

صحيح مسلم، مسلم بن اٟتجاج النيسابورم، ت: ٤تمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الًتاث العريب،  -
 بَتكت، د.ت.ط.

 ـ.1987، 2علم األصوات اٟتديث، الطيب البكوش، تونس، ط الصرؼ العريب من خبلؿ -

 ـ.2000 -ىػ1421، سنة: 1الصرؼ الكاُب، أٯتن أمُت عبد الغٍت، ط دار الكتب العلمية، بَتكت، ط -

عماف، د.ط، –الصناعة ُب علم لعربية، أبو عبد اهلل الدينورم، ت: حنا حداد، منشورات كزارة الثقافة  -
 ـ.1994

و جعفر ٤تمد بن عمر بن موسى العقيلي، ت: عبد ا١تعطي أمُت قلعجي، دار الكتب ضعفاء العقيلي، أب -
 ـ.1984 -ىػ1404، 1بيوت، ط–العلمية 

طبقات الشافعية الكربل، عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب أبو نصر السبكي، ت: عبد الفتاح ٤تمد  -
 ـ.1992: 2اٟتلو ك ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاإلعبلف، اٞتيزة، ط
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طبقات الشافعية، أبو بكر بن أٛتد بن ٤تمد بن قاضي شهبة، ت: اٟتافظ عبد العليم خاف، عامل الكتب  -
 ىػ.1407، 1بَتكت، ط–

 بَتكت، د.ط، د.ت.–الطبقات الكربل، ٤تمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل البصرم، دار صادر  -

، 1القاىرة، ط–طبقات ا١تفسرين، عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ت: علي ٤تمد عمر، مكتبة كىبة  -
 ىػ.1396

 .1974النجف، د.ط، –طبقات النحاة كاللغويُت، ابن قاضي شهبة، ت: ٤تسن غياض، مطبعة النعماف  -

جدة، د.ط، –طبقات فحوؿ الشعراء، ٤تمد بن سبلـ اٞتمحي، ت: ٤تمود ٤تمد شاكر، دار ا١تدٍل  -
 د.ت.

العرب ُب خرب من غرب، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قاٯتاز الذىيب، ت: صبلح الدين ا١تنجد، مطبعة  -
 ـ.1948مصورة، – 2الكويت، ط–حكومة الكويت 

العجاب ُب بياف األسباب، شهاب الدين أبو الفضل أٛتد بن علي، ت: عبد اٟتكيم ٤تمد األنيس، دار  -
 ـ.1997، 1الدمَّم، ط–ابن اٞتوزم 

 ىػ.1284مصر، د.ط،  -العربية كالنص القرآٍل، عيسى شحاتو، ا١تطبعة ا١تصرية -

علل أٛتد بن حنبل، أٛتد بن ٤تمد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباٍل، ت: صبحي البدر السامرائي، مكتبة  -
 ىػ.1409، 1الرياض، ط–ا١تعارؼ 

 ـ.1998ألردف، د.ط، ا–علم الصرؼ الصَّوٌب، عبد القادر عبد اٞتليل، دار أزمنة  -

العلٌو للعلي الغفار، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف أبو عبد اهلل بن قاٯتاز الذىيب، ت: أبو ٤تمد أشرؼ بن عبد  -
 ـ.1995، 1الرّْياض، ط–ا١تقصود، مكتبة أضواء السلف 

 ـ.1967، ت: عبد اهلل دركيش، بغداد، د.ط، الفراىيدم العُت، ا٠تليل بن أٛتد -

اءات العشرة أئمة األمصار، أبو العبلء اٟتسن بن أٛتد العطار، ت: أشرؼ ٤تمد فؤاد غاية االختصار ُب قر  -
 ىػ.1414، سنة: 1طلعت، جدة، ط

غاية النهاية ُب طبقات القراء، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد ابن اٞتزرم، عناية: ج. براجسًتاسر،  -
 ـ.2006-ىػ1427، 1لبناف، ط-بَتكت–دار الكتب العلمية 

النفع ُب القراءات السبع، علي النورم بن ٤تمد السفاقسي، ت: أٛتد ٤تمود عبد السميع اٟتفياف، غيث  -
 ـ.2004 -ىػ1425، 1لبناف، ط–بَتكت –دار الكتب العلمية 

البارم بشرح صحيح البخارم، أبو الفضل أٛتد بن علي بن حجر العسقبلٍل، ت: ٤تمد فؤاد عبد فتح  -
 دار ا١تعرفة، بَتكت، د.ط.الباقي ك ٤تب الدين ا٠تطيب، 

بَتكت، –فتح القدير اٞتامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت، ٤تمد بن علي الشوكاٍل، دار الفكر  -
 د.ط، د.ت.
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الفسر، أك شرح ابن جٍت لديواف ا١تتنيب، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: صفاء خلوصي، طبع دار الشؤكف  -
 ـ.1988، 1بغداد، ط–الثقافية العامة 

–الفصل ُب ا١تلل كاألىواء كالنّْحل، علي بن أٛتد بن سعيد أبو ٤تمد بن حـز الظاىرم، مكتبة ا٠تا٧تي  -
 القاىرة، د.ط، د.ت.

 بَتكت، د.ط، د.ت.–فقو اللغة، إٝتاعيل أبو منصور الثعاليب، منشورات دار مكتبة اٟتياة  -

 ـ.1978-ىػ1398كت، د.ط، بَت –الفهرست، ٤تمد بن إسحاؽ أبو الفرج الندَل، دار ا١تعرفة  -

 ، د.ت.4القاىرة، ط–ُب اللهجات العربية، إبراىيم أنيس، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية  -

 ـ.1988 -ىػ1408، 2دمشق، ط–القاموس الفقهي لغة كاصطبلحا، سعدم أبو جيب، دار الفكر  -

قيق الًتاث ُب القاموس احمليط مؤسسة الرسالة، ٣تد الدين ٤تمد  بن يعقوب الفَتكزآبادم، ت: مكتب ٖت -
 ـ.1993 -ىػ1413: 3مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: نعيم عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

 ـ.1980، 2القراءات القرآنية: تاريخ كتعريف، عبد ا٢تادم الفضلي، دار القلم، بَتكت، ط -

 ـ.1996 -ىػ1417: 1القراءات كأثرىا ُب التفسَت كاألحكاـ، ٤تمد بازموؿ، دار ا٢تجرة، الرياض، ط -

قواطع األدلة ُب األصوؿ، أبو ا١تظفر منصور بن ٤تمد السمعاٍل، ت: ٤تمد حسن ٤تمد حسن إٝتاعيل  -
 ـ.1997، 1الشافعي دار الكتب العلمية، بَتكت، ط

قواطع األدلة ُب األصوؿ، منصور بن ٤تمد بن عبد اٞتبار أبو ا١تظفر السمعاٍل، ت: ٤تمد حسن ٤تمد  -
 ـ.1997، 1بَتكت، ط–العلمية  إٝتاعيل الشافعي، دار الكتب

 -ىػ1409، 2، عبد الرٛتن حبنكة ا١تيداٍل، ط دار القلم، طقواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل  -
 ـ.1989

، عبد الباقي بن عبد الرٛتن بن سراقة سٍيسي، تقدَل: -دراسة نظرية كتطبيقية–قواعد نقد القراءات القرآنية  -
 ـ.2009 -ىػ1430، 1إشبيليا للنشر كالتوزيع، طإبراىيم بن سعيد الدكسرم، دار كنوز 

، 1عماف، ط-القياس ُب النحو العريب نشأتو كتطوُّره، سعيد جاسم الزبيدم، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع -
 ـ.1997

ٖتقيق: سامل بن غـر الكاُب ُب القراءات السبع، أبو عبد اهلل ٤تمد بن شريح، الرعيٍت اإلشبيلي األندلسي،  -
 ىػ.1419الزىراٍل، د.ط، سنة: اهلل بن ٤تمد 

الكامل ُب التاريخ، ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الواحد الشيباٍل ا١تعركؼ بابن األثَت، ت: أبو الفداء عبد اهلل  -
 .427/ 7ـ، 1995 -ىػ1415، 2بَتكت، ط–القاضي، دار الكتب العلمية 

الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب الكامل ُب اللغة كاألدب، ٤تمد بن يزيد أبو العباس ا١تربد، ت: ٤تمد أبو  -
 ـ.1997 -ىػ1417، 3القاىرة، ط–
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–كتاب سيبويو، أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، ت كشرح: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، مكتبة ا٠تا٧تي  -
 القاىرة، د.ط، د.ت.

د الرٛتن كتب كرسائل ابن تيمية ُب العقيدة، أٛتد بن عبد اٟتليم أبو العباس بن تيمية اٟتراٍل، ت: عب -
 ٤تمد قاسم النجدم، مكتبة ابن تيمية، د.ط، د.ت.

كشاؼ القناع على منت اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوٌب، ت: ىبلؿ مصيلحي مصطفى  -
 ىػ.1402بَتكت، د.ط، –ىبلؿ، دار الفكر 

مود بن عمر الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل َب كجوه التأكيل، جار اهلل أبو القاسم ٤ت -
 ىػ.1407الز٥تشرل، دار الكتاب العريب ػ بَتكت، د.ط، 

كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيٍت الركمي ا١تعركؼ ْتاجي  -
 ـ.1992 -ىػ1413بَتكت، د.ط، –خليفة، دار الكتب العلمية 

، ت: ٤تمد أٛتد الدايل، مطبوعات كشف ا١تشكبلت، أبو اٟتسن علي بن اٟتسُت األصفهاٍل الباقويل -
 .1995 -ىػ1415دمشق، -٣تمع اللغة العربية 

الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، أبو ٤تمد، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ٤تي  -
 ـ.1997 -ىػ1418، 5الدين رمضاف، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

و بكر ا٠تطيب البغدادم، ت: أبو عبد اهلل السورقي الكفاية ُب علم الركاية، أٛتد بن علي بن ثابت أب -
 ط، د.ت.3ا١تدينة ا١تنوَّرة، د–كإبراىيم ٛتدم ا١تدٍل، ا١تكتبة العلمية 

الكليات، معجم ُب ا١تصطلحات كالفركؽ اللغوية، ، أيوب بن موسى اٟتسيٍت أبو البقاء الكفومي، ت:  -
 ـ.1998 -ىػ1419بَتكت، –عدناف دركيش ك٤تمد ا١تصرم، مؤسسة الرسالة 

 بَتكت- الرسالة مؤسسة، ا٢تندم ا١تتقي الدين حساـ بن علي ،كاألفعاؿ األقواؿ سنن العماؿ ُب كنز -
 ـ.1989

 كنز ا١تعاٍل، ٤تمد بن أٛتد ا١توصلي ا١تعركؼ بػ شيعلة، االٖتاد العاـ ٞتماعة القراء، القاىرة. د.ط.ت. -

 ٥تتار غازماللباب ُب علل البناء كاإلعراب، ٤تب الدين أبو البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت العكربم، ت:  -
 ـ.1995، 1دمشق، ط- الفكر طليمات، دار

، دار صادر، بَتكت، ط -  : د.ت.1لساف العرب، ابن منظور ٤تمد بن مكـر

اعتٌت بو: عبد الفتاح أبو غدَّة، دار : العسقبلٍل، ت الفضل أبو حجر بن علي بن أٛتد لساف ا١تيزاف، -
 ـ.2002 -ىػ1422، 1لبناف، ط-بَتكت–البشائر اإلسبلمية 

لطائف اإلشارات لفنوف القراءات، شهاب الدين أبو العباس القسطبلٍل، ت: عامر السيّْد كعبد الصبور  -
 ىػ.1392مصر، –شاىُت، مطابع األىراـ 
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د اهلل بن أٛتد أبو ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي، ت: بدر بن عبد اهلل ١تعة االعتقاد ا٢تادم إىل سبيل الرَّشاد، عب -
 ىػ.1406، 1الكويت، ط–البدر، الدار السلفية 

اإلسكندرية، د.ط، –اللهجات العربية ُب القراءات القرآنية، عبده الراجحي، دار ا١تعرفة اٞتامعية  -
 ـ.1996

 ـ.1979ر، طبع مكة ا١تكرمة، ليس ُب كبلـ العرب، ابن خالويو، ت: أٛتد عبد الغفور العطا -

 ىػ.1400بَتكت، د.ط، –ا١تبدع، إبراىيم بن ٤تمد أبو إسحاؽ بن مفلح اٟتنبلي، ا١تكتب اإلسبلمي  -

 ىػ.1406بَتكت، د.ط، –ا١تبسوط، ٤تمد بن أيب سهل أبو بكر السرخسي، دار ا١تعرفة  -

قاسم بن فٌَتة الرعيٍت الشاطيب، منت الشاطبية ا١تسمى حرز األماٍل ككجو التهاٍل ُب القراءات السبع، ال -
 ـ.2004 -ىػ1425، 4ضبط كمراجعة: ٤تمد ٘تيم الزعيب، دار ا٢تدل، ا١تدينة ا١تنورة، ط

القاىرة، د.ط، –٣تاز القرآف، معمر ا١تتثٌت أبو عبيدة التميمي، ت: ٤تمد فؤاد سزكُت، مكتبة ا٠تا٧تي  -
 ـ.1954

٣تمع األمثاؿ، أٛتد بن ٤تمد أبو الفضل ا١تيداٍل النيسابورم، ت: ٤تمد ٨تي الدين عبد اٟتميد، دار ا١تعرفة  -
 بَتكت، د.ط، د.ت.–

 ىػ.1407القاىرة، بَتكت، د.ط، -، دار الكتاب العريب بن أيب بكر ا٢تيثمي ٣تمع الزكائد، علي -

 تيمية اٟتراٍل، د.ط، د.ت.٣تموع الفتاكل، أٛتد بن عبد اٟتليم أبو العباس بن  -

، 1بَتكت، ط–آّموع شرح ا١تهذب، ٤تي الدين بن شرؼ النوكم، ت: ٤تمود مطرحي، دار الفكر  -
 ـ.1996 -ىػ1417

احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها، أبو الفتح عثماف بن جٍت، ت: علي النجدم  -
 ـ.1994 -ىػ1415القاىرة، د.ط، -ناصف كغَته، آّلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية 

 ا١تغرب، د.ط، د.ت.–احملرر الوجيز، ابن عطية، ت: آّلس األعلى بفاس  -

احملصوؿ ُب علم أصوؿ الفقو، ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت الرازم، ت: طو جابر فياض العلواٍل، جامعة  -
 ىػ.1400، 1الرياض، ط–اإلماـ ٤تمد بن سعود اإلسبلمية 

 ـ.1987ىػ، دار الشركؽ، د.ط، 8 -7مصر كالشَّاـ ُب ؽ: ا١تدرسة النحويَّة ُب  -

، عبد اهلل بن أسعد أبو عبد اهلل اليافعي الزماف ما يعترب من حوادث معرفة ُب اليقظاف كعربة مرآة اٞتناف -
 ـ.1997 -ىػ1417، 1لبناف، ط –بَتكت –اليمٍت، كضع حواشيو: خليل ا١تنصور، دار الكتب العلمية 

–يماف بن األشعث أبو داكد السجستاٍل، ت: شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة مراسيل أيب داكد، سل -
 ىػ.1408، 1بَتكت، ط

 منصور، دار علي السيوطي، ت، فؤاد الدين جبلؿ بكر، أيب بن الرٛتن عبد كأنواعها، اللغة علـو ُب ا١تزىر -
 ـ.1998 -ىػ1418 ،1بَتكت، ط – العلمية الكتب
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، 1القاىرة، ط–ا١تسائل البصريات، أبو علي الفارسي، ت: ٤تمد الشاطر أٛتد ٤تمد أٛتد، مطبعة ا١تدٍل  -
 ـ.1985 -ىػ1405

بَتكت، د.ط، –ا١تسائل اٟتلبيات،اٟتسن بن أٛتد أبو علي الفارسي، ت:حسن ىنداكم، دار ا١تنارة   -
 ـ.1986

النحوم، ت: صبلح الدين عبد اهلل السيكاكم،  ا١تسائل ا١تشكلة ا١تعركفة بالبغداديات، أبو علي الفارسي -
 بغداد، د.ط، د.ت.–مطبعة العاٍل 

 دمشق، د.ط، د.ت.–ا١تساعد شرح تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ت: ٤تمد كامل بركات، دار الفكر  -

ا١تستدرؾ على الصحيحُت، ٤تمد بن عبد اهلل اٟتاكم النيسابورم أبو عبد اهلل، ت: مصطفى عبد القادر  -
 ـ.1990 -ىػ1411: 1ر الكتب العلمية، بَتكت، طعطا، دا

ا١تستصفى من علم األصوؿ، ٤تمد بن ٤تمد أبو حامد الغزايل، ت: ٤تمد عبد السبلـ الشاُب، دار الكتب  -
 ىػ.1413، 1بَتكت، ط–العلمية 

، 2بَتكت، ط–ا١تستقصى ُب أمثاؿ العرب، ٤تمود بن عمر أبو القاسم الز٥تشرم، دار الكتب العلمية  -
 ـ.1987

مسند الشهاب، ٤تمد بن سبلمة بن جعفر أبو عبد اهلل القضاعي، ت: ٛتدم بن عبد آّيد السلفي،  -
 ـ.1986 -ىػ1407، 2بَتكت، ط–مؤسسة الرسالة 

بَتكت، د.ط، –ا١تشتقات الدالة على الفاعلية كا١تفعولية، سيف الدين الفقراء، عامل الكتب اٟتديث  -
 ـ.2005

 الرسالة الضامن، مؤسسة صاّب ، ت: حاًب ٤تمد القيسي أبو طالب أيب بن القرآف، مكي إعراب مشكل -
 ىػ.1405 ،2بَتكت، ط –

–مشكل إعراب القرآف، مكي بن أيب طالب القيسي، ت: ياسُت ٤تمد السواس، دار ا١تأموف للًتاث  -
 ،  د.ت.2دمشق، ط

 ٌيومي، ا١تكتبة العلمية، د.ط.ت.ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت، أٛتد بن ٤تمد بن علٌي ا١تقٌرم الف -

مصنف ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن ٤تمد بن أيب شيبة الكوُب، ت: كماؿ يوسف اٟتوت، مكتبة  -
 ىػ.1409، 1الرياض، ط–الرشد 

 ضمَتية ٚتعة كعثماف ،مالنمر  اهلل عبد البغوم، ت: ٛتد ٤تمد أبو مسعود بن التنزيل، اٟتسُت معامل -
 ـ.1997 -ىػ 1417 ،4كالتوزيع، ط للنشر طيبة اٟترش، دار مسلم كسليماف

، 1القاىرة،ط–معاٍل القراءات، األزىرم، ت: عيد مصطفى دركيش كعوض القوزم، دار ا١تعارؼ  -
 ـ.1991
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–معاٍل القرآف كإعرابو، إبراىيم بن السرم أبو إسحاؽ الزجاج، ت: عبد اٞتليل عبده شليب، عامل الكتب  -
 ـ.1988 -ىػ1408، 1بَتكت، ط

–معاٍل القرآف، أبو اٟتسن سعيد بن مسعدة األخفش األكسط، ت: ىدل ٤تمود قراعة، مكتبة ا٠تا٧تي  -
 ـ.1990 -ىػ1411، 1القاىرة، ط

مكة ا١تكرمة، –معاٍل القرآف، أبوجعفر النحاس، ت: ٤تمد علي الصابوٍل، مركز إحياء الًتاث اإلسبلمي  -
 ـ.1981 -ىػ1409، 1ط

القاىرة، –ٛتزة الكسائي، تقدَل: عيسى شحاتو عيسى، دار قباء للنشر كالتوزيع معاٍل القرآف، علي بن  -
 د.ط.

مصر، -معاٍل القرآف، ٭تِت بن زياد أبو زكريا الفراء، ت: أٛتد يوسف كغَته، دارا١تصرية للتأليف كالًتٚتة  -
 د.ط، د.ت.

، 1بَتكت، ط–العلمية ا١تعتمد، أبو اٟتسن ٤تمد بن علي الطيب البصرم، ت: خليل ا١تيس، دار الكتب  -
 ىػ.1403

معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ياقوت اٟتموم الٌركمي، ت: إحساف عبَّاس، دار الغرب  -
 ـ.1993، 1بَتكت، لبناف، ط–اإلسبلمي 

 بَتكت، د.ط، د.ت.–معجم البلداف، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل اٟتموم، دار الفكر  -

 ـ.2002 -ىػ1422، 1اللطيف ا٠تطيب، دار سعد الدين، دمشق، طمعجم القراءات، عبد  -

معجم ما استعجم، عبد اهلل بن عبد العزيز أبو عبيد البكرم األندلسي، ت: مصطفى السقَّا، عامل الكتب  -
 ىػ.1403، 3بَتكت، ط–

لمية، معجم مقاييس اللغة، أبو اٟتسُت أٛتد بن فارس بن زكريا، ت: عبد السبلـ ىاركف، دار الكتب الع -
 بَتكت، د.ط.ت.

على الطبقات كاألعصار، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد أبو عبد اهلل عثماف الذىيب، ت:  معرفة القراء الكبار -
 ـ.1984 -ىػ1404: 1بشار عٌواد معركؼ كغَته، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ط

عبد الرحيم سعيد، دار  ا١تعُت ُب طبقات احملدثُت، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف أبو عبد اهلل الذىيب، ت: ٫تاـ -
 .1404، 1األردف، ط-عماف–الفرقاف 

ت:  األنصارم، ىشاـ بن يوسف بن عبد اهلل ٤تمد أبو الدين األعاريب، ٚتاؿ كتب مغٍت اللبيب عن -
 ـ.1985 ،6بَتكت،ط– الفكر ٛتد اهلل دار علي ك٤تمد ا١تبارؾ مازف

، 6بَتكت، ط–مغٍت اللبيب من كتاب األعاريب، ابن ىشاـ، ت: مازف مبارؾ ك٤تمد علي، دار الفكر  -
 ـ.1985

 ىػ.1405، 1بَتكت، ط–ا١تغٍت، عبد اهلل بن أٛتد أبو ٤تمد بن قدامة ا١تقدسي، دار الفكر  -
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 .عريب، د.ط، د.تمفاتيح الغيب من القرآف الكرَل، ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت الرازم، دار إحياء الًتاث ال -
 -ىػ1411، 1بَتكت، لبناف، ط–مفاتيح الغيب، ٤تمد بن عمر فخر الدين الرازم، دار الكتب العلمية  -

 ـ.1990

، أبو يعقوب السكاكي، مكتبة مصطفى البايب اٟتليب ط -  ـ.1990، 2مفتاح العلـو

: 1دار األمل، طا١تفتاح ُب الصرؼ لعبد القاىر اٞترجاٍل، ت: علي توفيق اٟتمد، مؤسسة الرسالة،  -
 ـ.1987 -ىػ1407

مفردات ألفاظ القرآف، اٟتسُت بن ٤تمد بن الفضل ا١تعركؼ بالراغب األصفهاٍل، ت: صفواف عدناف  -
 ـ.1997 -ىػ1418، 2بَتكت، لبناف، ط–دمشق، الدار الشامية –داككدم، دار القلم 

صفواف عدناف داككدم، دار  مفردات ألفاظ القرآف، اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل الراغب األصفهاٍل، ت: -
 ـ.1997 -ىػ1418، 2بَتكت، ط–دمشق، الدار الشامية –القلم 

 ا١تقتضب، ٤تمد بن يزيد ا١تربد، ت: ٤تمد عبد ا٠تالق عضيمة، القاىرة، د.ط. -

مقدمة ا١تقتصد، أبو بكر عبد القاىر اٞترجاٍل، ت: كاظم ْتر مرجاف، دار الرشيد للنشر، اٞتمهورية  -
 ـ.1982العراقية، 

بَتكت، –٤تمد بن عبد الكرَل بن أيب بكر الشهرستاٍل، ت: ٤تمد سيد كيبلٍل، دار ا١تعرفة ا١تلل كالنحل،  -
 ىػ.1404د.ط، 

–مناىل العرفاف ُب علـو القرآف، ٤تمد عبد العظيم الزرقاٍل، ت: مكتب البحوث كالدراسات، دار الفكر  -
 ـ.1996، 1بَتكت، ط

بن جٍت لكتاب التصريف لئلماـ أيب عثماف ا١تازٍل النحوم، ت: ا١تنصف شرح اإلماـ أيب الفتح عثماف ا -
 ـ.1954 -ىػ1373، 1مصر، ط–إبراىيم مصطفى كعبد اهلل أمُت، مطبعة اٟتليب 

منهج اإلماـ ابن عطية األندلسي ُب عرض القراءات كأثر ذلك ُب تفسَته، فيصل بن ٚتيل بن حسن  -
غزاكم، إشراؼ: د. ٤تمد كلد سيدم كلد حبيب، رسالة دكتوراه، جامعة أـ القرل، ا١تملكة العربية 

 ىػ.1422السعودية، سنة: 

على ألفية ابن مالك، نور الدف علي بن ٤تمد أبو اٟتسن األمشوٍل، ت: ٤تي الدين عبد  منهج السالك -
 ـ.1955اٟتميد، القاىرة، د.ط، 

، 2دمشق، ط–ا١تنهل الركم، ٤تمد بن إبراىيم بن ٚتاعة، ت: ٤تي الدين عبد الرٛتن رمضاف، دار الفكر  -
 ىػ.1406

 بَتكت، د.ط، د.ت.–م، دار الفكر ا١تهذب، إبراىيم بن علي بن يوسف أبو إسحاؽ الشَتاز  -

ا١توافقات ُب أصوؿ الشريعة، أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الشاطيب، ت: عبد اهلل دراز، دار  -
 بَتكت، د.ط، د.ت.–ا١تعرفة 
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، 1بَتكت، ط–ا١تواقف، عضد الدين عبد الرٛتن بن أٛتد اإل٬تي، ت: عبد الرٛتن عمَتة، دار اٞتيل  -
 ـ.1997

اؿ ُب نقد الرجاؿ، ٤تمد بن أٛتد بن عثماف أبو عبد اهلل الذىيب، ت: علي ٤تمد البجاكم، ميزاف االعتد -
 لبناف، د.ط، د.ت.-يركت–دار ا١تعرفة 

ُب ملوؾ مصر كالقاىرة، ٚتاؿ الدين أبو احملاسن يوسف بن تغرم بردم األتابكي، ا١تؤسسة النجـو الزاىرة   -
 ت.ا١تصرية للتأليف كالطباعة كالنشر، مصر، د.ط.

نزىة األلباء ُب طبقات األدباء، أبو الربكات كماؿ الدين عبد الرٛتن األنبارم، ت: ٤تمد أبو الفضل  -
 ـ.1998 -ىػ1418القاىرة، د.ط، –إبراىيم، دار الفكر العريب 

النشر ُب القراءات العشر، أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد الدمشقي، ابن اٞتزرم، قدـ لو: علي ٤تمد الضباع،  -
 ـ.2002 -ىػ1423، 2لبناف، ط-بَتكت–العلمية دار الكتب 
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