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تأصيل القاعدة الصرفية من خالل القراءات القرآنية في كتاب التكممة
ألبي عمي الفارسي ( ت  377ىـ )

أ0م 0د 0ابراهين رحوي حويد األركي
جاهعة ديالى  /كلية التربية ـ االصوعي

أ 0م 0د 0عثواى رحوي حويد األركي
جاهعة ديالى  /كلية التربية ـ االصوعي

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
أجمعيف  :أما بعد :
فاف العمماء عنوا عناية فائقة بالقراءات باعتبارىا االصؿ الذي يؤصؿ
قواعدىـ ويثبتيا  ،وكاف أبو عمي الفرسي واحدا مف أولئؾ الذيف كانت عنايتيـ بيذا
الشاىد الذي اليغيب عف خمد عالـ ذي دراية بعمـ العربية فمف أخذ بو فقد أخد بحظ
وافر مف عموـ المغة عمى تنوع اتجاىاتيا ؛ اذ بو توزف القواعد وبو تثبت ،و تؤصؿ
فالناظر المتمعف والمتبصر المتفيـ يجد ادراكا اليالمسو شؾ في اف أىؿ العربية
ممف ألفوا كتبيـ كانت تمؾ الشواىد االقرائية شاخصة فييا مذ أف بزغ نور التأليؼ
وتعاور العمماء واحتفموا بيذا العمـ الجمؿ 0
ولما رأينا اف تأصيؿ القاعدة مف خالؿ القراءة لـ يكف نصب أعيف مف بحث
في ىذا الميداف وغيره فاننا آثرنا الدرس فيو بتأف  ،وسمكنا طريؽ أىؿ العمـ والدراية
في أف تكوف الدراسة تظير بالشكؿ الذي يعطي صورة واضحة وجمية لمقاريء العزيز
في اف أبا عمي كاف يؤصؿ القاعدة قريبا مف القراءات غير بعيد  ،بمو اف القراءات لـ
تغب عف خمده فيي الشاىدة عمى ما يثبت ويوجو 0
وقد كانت مف مقتضيات البحث اف يقسـ تقسيما اليخرج عف خط أبي عمي
الفارسي في تقسيمو لموضوعات المادة العممية الصرفية في كتابو فسمكنا طريقتو
لعمنا نبغي ما نريد اف نصؿ اليو 0
واهلل نسأؿ أف نكوف قد وفقنا لعمؿ يحبو ويرضاه ومف اهلل التوفيؽ والسداد 0
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ـ التقاء الساكنين ( مما حرك اللتقاء الساكنين ولم يكن أحد الحرفين من
حروف المين)

تحدث أبو عمي الفارسي رحمو اهلل عما حرؾ اللتقاء ذلؾ اف لـ يكف احد
الحرفيف احد حروؼ الميف المعروفة  ،وضرب لنا مثال في قوليـ في االمر مف
انطمؽ _ انطمؽ (( لما كاف ( طمؽ ) مف (انطمؽ ) مثؿ كتؼ أسكف الالـ التي ىي
عيف كما أسكف التاء مف كتؼ ))

()1

ويذكر انو التقا ساكناف بعد اسكاف الالـ والقاؼ

رد ّّ
فحرؾ القاؼ بالفتحة (( واتبع حركة أقرب المتحركات اليو كما فعؿ ذلؾ مف قاؿ ّ
وعض )) ( )2واستدؿ عمى ذلؾ بما انشده الخميؿ :
وفر
ّ
ّ
عجبت لمولود وليس لو أب

وذي ولد لـ يمده أبواف

وذكر الفارسي اف نحوا مف ذلؾ في االسكاف قراءة مف ق أر
ﮗ ي ي ﰀﰁﰂ

ﰃ ﭼ النور٥٢ :

()3

ﭽﯹ ﯺﯻ ﮖ

ػ فاتضح مف خالؿ قولو واسستداللو بيذه

القراءة انو أصؿ لقاعدة صرفية مفادىا انو اذا التقى ساكناف حرؾ أحد الحرفيف واف
لـ يكف مف حروؼ الميف وقد قيؿ في تخريج ىذه القراءة السبعية انيا خففت باالسكاف
وتحريؾ القاؼ الختالط الياء بالفعؿ اختالطا اليمكف اف تنفصؿ منو واف الكممة
مثقمة أو ثقمت الجتماع الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو

()4

،

ولعؿ

سبب استداللو بقراءة سبعية ليؤصؿ ثمؾ القاعدة التي ذكرىا ابتداء عندما تحدث عف
تحريؾ الحرؼ الصحيح الساكف فيما التقا ساكناف 0
واالصؿ في حركة القاؼ الكسر قاؿ مكي (( مف اسكف القاؼ فعمى
االستخفاؼ كما في كتؼ ومف كسرىا فعمى االصؿ الف الياء التي بعد القاؼ حذفت
لمجزـ ))

()5

0
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ـ التقاء الساكنين من كممتين :

في ىذا الباب تكمـ أبو عمي الفارسي عمى مسالة تحريؾ الساكف عند مالقاة

الـ المعرفة  ،وذكر انيـ حركوا حرفيف مف ىذا الباب بالفتح ( النوف في ( مف ) ،
وذلؾ اذا ما دخمت عمى اسـ فيو الـ التعريؼ مثؿ مف القوـ بالفتح ولـ يقؿ مف القوـ
()6

بالكسر اذ انيـ (( لـ يجيزوا مع االلؼ والالـ غير الفتح اال شاذا ))

 ،أي اف

كسر نوف ( مف ) مع الـ المعرفة يعد مف الشواذ بمعنى القميؿ في لساف العرب ذلؾ
انو اذا توالت كسرتاف فتح النوف اتقاء ذلؾ  ،فضال عف اف توالييما مكروه في لغة
العرب واصؿ ليذه القاعدة حينما كره قراءة مف ق أر بالكسر في قولو :ﭽ ﮨ ﮩ
ه ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ه ﮫ

ﯘ ﭼ 26ـ  ٢اذ توالت كسرتاف

ﯗ

قاؿ (( كره عندنا توالي الكسرتيف كما كرىيا في ( مف القوـ ) وليس عمى القاء فتحة
ىمزة الوصؿ الف تمؾ تسقط بالدرج ))

()7

0

وربما كاف أحب اليو مف القراءتيف القراءة بفتح النوف كراىة توالي كسرتيف
عمى الرغـ مف أف القراءة االولى التي كرىيا انما ىي قراءة الجميور وىذا اليعني
انيا مردودة عنده انما أراد اف توالي كسرتيف فيما جاء عف العرب اليستسيغو طبيعة
وسميقة  ،لذا قد يستسيغو آخر جبؿ لسانو عمى ذلؾ وليذا جاء القرآف الكريـ
بالقراءات تسييال لالمة وتيسي ار ليا عمى اختالؼ ليجاتيا 0

وعمؿ العكبري فتح النوف في القراءة ف ار ار مف الكسرات والياء (0)8

ـ التقاء الساكنين في الدرج واالول منيما حرف لين :

لـ يحذؼ حرؼ الميف اذا كانت حركة الحرؼ الذي قبمو ليس مف جنسو اذا

ماالتقى مع ساكف مف كممة اخرى وال يكوف ذلؾ اال في الواو والياء ولـ يكف في
االلؼ (( الف االلؼ التكوف حركة ما قبميا اال الفتحة ))
 :ﭽ ﯺ ﯻ ﮖ ﮗي ي

()9

 ،ومف ذلؾ قولو تعالى

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ البقرة٢٣٧ :

اذ حركت واو

الضمير بالضمة  ،وذكر انيا تكسر تشبييا بواو ( أو) و( لو) قاؿ (( وقد قاؿ قوـ ((
والتنسوا الفضؿ بينكـ بالكسر تشبييا بواو أو و لو ))

()10

اذ شبو القميؿ بالقميؿ اذ اف

كسر واو الضمير قميؿ في لساف العرب كما اف كسر واو أو ولو قميؿ 0
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ويظير لي اف أبا عمي الفارسي رحمو اهلل رجح عنده حركة واو الضمير
بالضـ دوف الفتح عمى انو كثير في لساف العرب بمو انو قوي في استعماالتيـ لذا
جاء تأصيؿ القاعدة الصرفية عنده عمى قراءة الضـ مف دوف الكسر لكثرة استعماليا
وقوتيا  ،وقد اشارت بعض المصادر الى قراءة الكسر أي كسر الضمير وعدتيا
()11

أصال
0

والريب في كونيا أصال ؛ اذ ىي قراءة كبار القراء وىما حمزة وعاصـ

مف ذلؾ قولو تعالى :
االعمش

()12

()13

ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ التوبة٤٢ :

بضـ الواو وىي قراءة

وضـ الواو مف لو قميؿ في كالـ العرب اذ الكثير فيو كسر الواو عمى

العكس مف واو الضمير

()14

وتعاور العمماء في توجيو ىذه القراءة فقيؿ انيا ضمت

تشبييا ليا بواو الجمع في قولو ( فتمنوا الموت ) البقرة 14

()15

وتمحؿ بعضيـ ليذه

القراءة وجيا آخر مفس ار اف الضمة اخؼ مف الكسرة فيي مف جنس الواو (0)16

ـ تخفبف اليمزة

تحدث ابو عمي الفارسي عف اليمزة  ،وذكر أف انيا ال تخمو اما تكوف ساكنة

او متحركة (( فاف كانت متحركة فال يخمو ما قبميا مف اف يكوف ساكنا او متحركا
()17

فاف كاف ساكنا لـ يخؿ مف اف يكوف حرؼ عمة  ،او حرؼ صحة ))

وذكر الفارسي ػ رحمو اهلل ػ ايضا اف الحرؼ الصحيح الساكف اذا وقع قبؿ
اليمزة خففت اليمزة وتخفيفيا أف تحذؼ وتمقى حركتيا عمى الساكف وذلؾ نحو
()18

العبء والقرء  ،والخبء والبرء

0

وتأصيال لذلؾ احتج الفارسي بقراءة أبي وعيسى بف عمر (( يخرج الخبَ
في السموات واالرض ))

()19

مف قولو تعالى  :ﭽ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ النمل0 ٢٥ :
ويتضح مف كالـ ابي عمي الفارسي اف اليمزة التي قبميا حرؼ ساكف ليس
مف حروؼ المد انما تخفؼ بنقؿ حركتيا الى الساكف الذي قبميا  ،ثـ حذفو  ،وحكى
سيبويو ذلؾ عف قوـ مف بني تميـ وبني سعد  ،وذكر انيـ يفتحوف الساكف اذا كانت
اليمزة مفتوحة  ،وانيـ يضموف الساكف اذا كانت اليمزة مضمومة ويثبتوف اليمزة
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ويكسروف الساكف اذا كانت اليمزة مكسورة  ،وذكر ايضا انيـ يكسروف واف كانت
()20

اليمزة مضمومة  ،وخص ذلؾ بني تميـ

فالتخفيؼ الذي اورده الفارسي وأصؿ لو بيذه القراءة انما جاء بالحذؼ كما
()21

الخب ومررت بالخبء ))
مر  ،فنقوؿ  (( :ىذا
َ
ّ

0

ـ اضافة االسم المعتل الذي آخره ( ألف ) الى الياء

عند اضافة االسـ المعتؿ بااللؼ الى ياء المتكمـ ثنيت االلؼ وتحرؾ الياء

بالفتحة تقوؿ ىذه عصاي  ،ومثناي  ،ويابشراي ويؤصؿ ذلؾ قولو تعالى  :ﭽ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭼ البقرة٣٨ :

()22

غير اننا الفينا ذكره اف بعضيـ يقمب

ي ) فيظير انو بعد القمب يدغـ الياء بالياء وتأصيؿ
بشر َّ
االلؼ ياء فيقوؿ ( ىذه َ
ي ) ( )23وىي قراءة شاذة ومنو قوؿ الشاعر :
القوؿ ىذا قراءة مف ق أر ( مف اتبع ُى َد َ
()24

ي
سبقوا َى َو َ
ولعؿ الذي استوقفنا في تخريج ىذه القراءة وتوجيييا بصفقتيا أصمت قاعدة
0

صرفية قوؿ النحاة (( وعمة ىذه المغة عند الخميؿ وسيبويو اف سبيؿ ياء االضافة اف
يكسر ما قبميا فمما لـ يجز اف تتحرؾ االلؼ ابدلت ياء وادغمت ))

()25

ومف ذلؾ

المح ابف االنباري فيما أخرجو في المصاحؼ عف أبي الطفيؿ انو قاؿ ((:ق أر رسوؿ
ىدي ) بتثقيؿ الياء وفتحيا ))
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ( فمف تبع َّ

قمب االلؼ ياء وادغاميا بالياء الثانية لتظير ياء مشددة مفتوحة 0

()26

اشارة منو الى

ونسب الفارسي رحمو اهلل ىذه القراءة الى ىذيؿ ؛ اذ اف مف لغتيـ ذلؾ (0)27

ـ التأنيث والتذكير بالنظر الى المعنى
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في باب العدد قاؿ أبو عمي الفارسي رحمو اهلل  :تمحؽ تاء التأنيث العدد في
قولؾ ( ىذه ثالثة أشخص )  ،واف كاف المعنى في ( أشخص ) نساء ذلؾ باف
()28

الشخص مذكر

وانو(( حمؿ في الشعر عمى المعنى فأنث قاؿ :

فكاف بصيري دوف مف كنت اتقي
وتقوؿ ثالثة انفس الف النفس انساف )

()29

ثالث شخوص كاعباف ومعصر

()30

ويثبت ذلؾ قراءة مف ق أر :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭼ الزمر ٥٩ :ويذكر ما زعمو يونس عف رؤبة انو قاؿ :
ِ
جاءتؾ آياتي ) (0)31
ثالث انفس بتانيث النفس ويستدؿ عمى ذلؾ بقراءة ( بمى قد
واالولى كما ىو ظاىر قراءة الجميور  ،والثانية قراءة نسبت الى الرسوؿ
صمى اهلل عميو وسمـ فاالولى يراد بيا خطاب الذكور والثانية عمى وجو الخطاب
لمنفس عمى معنى  (( :أف تقوؿ نفس ياحسرتا عمى ما فرطت في جنب اهلل بمى قد
ِ
ِ
فكذبت بيا اذا كاف ابتداء الكالـ بيا )) (0 )32
جاءتؾ أييا النفس آياتي
والذي يمكف قولو اف ابا عمي الفارسي اثبت القراءتيف لتؤصال انو باالمكاف
التذكير والتأنيث بالنظر الى المعنى أو االصؿ 0

ـ تأنيث المضاف الى المؤنث وان كان مذك ار :
تحدث ابو عمي الفارسي عف تذكير العدد وتأنيثو وذكر مف االعداد( عشرة

وانيا في آية مف اآليات الكريمات جاءت عمى التذكير قبؿ ما يوىـ انو مذكر قاؿ
تعالى:

ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

)

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ

األنعام ١٦٠ :والمثؿ مذكر وفسر ذلؾ بانو اجتمع فيو أمراف (( كؿ واحد منيما عمى
انفراده قد يوجب التأنيث فمما اجتمعا قوي التأنيث ))

()33

فذكر في االوؿ اف االمثاؿ

في المعنى حسنات وليذا ذكرت ( عشر )  ،واالخر (( اف المضاؼ الى المؤنث قد
يؤنث واف كاف مذك ار ))
) مف قولو تعالى :

()34

وأصمت ذلؾ قراءة الحسف وغيره ( تمتقطو بعض السيارة
ﭽﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ه

ﯕ ﯖ ﭼ يوسف ، ١٠ :وذكر قوؿ ابف مقبؿ :
قد صرح السير عف كتماف مابتذلت

ﮫ ه ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
()35

وقع المحاجف بالميرية الذقف
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وفسر ابف جني تأنيث المذكر في ىذه القراءة انو ((ا كاف بعض السيارة سيارة
في المعنى ))

()36

0

ومدف منو قوليـ ذىبت بعض اصابعو  ،لما كاف االمعنى بعض االصابع
ُ
()37
اصبعا  ،ويرى صاحب المباب اف تانيث المذكر أضعؼ مف تذكيرالمؤنث (( اذ
كاف ترؾ االصؿ الى الفرع مع انو جاء حمال عمى المعنى ))

()38

0

وعميو نقوؿ لما كاف تانيث المذكر واردا ،ومشيو ار عند العرب  ،ومحتجا بو
ومؤصال بقراءة قرآنية  ،واف كانت شاذة أي نادرة فانو أمر ثابت بالدليؿ السبيؿ الى
رده أو اضعافو خاصة اذا ما استدؿ بقراءة قرآنية كقراءة الحسف البصري رحمو اهلل 0

ـ ما كان آخره ىمزة واقعة بعد ألف زائدة وكان مذك ار ال يجوز تأنيثو وىو
مثل فعالء في العدة والزنة

ذكر الفارسي اف االسـ اذا كاف آخره ىمزة واقعة بعد الؼ زائدة  ،وكاف مذك ار

فانو ال يجوز تانيثو (( وذلؾ ما كاف اولو مضموما او مكسو ار  ،فمف المكسور االوؿ
العمباء و ِ
قوليـ ِ :
الحرباء  000ومف ىذا قوؿ مف قاؿ  ( :تخرج مف طور ِسيناء
فكسر االوؿ منو اال انو لـ يصرفو النو جعمو اسما لمبقعة ))

()39

وقراءة الجميور  :ﭽ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭼ المؤمنون0 ٢٠ :بفتح السيف 0
وقد اصؿ الفارسي كالمو بيذه القراءة التي اوردىا واف لـ ينسبيا الى قارىء
معيف  ،ولـ يذكر انيا قراءة  ،والحؽ اف كسر السيف قراءة ق أر بيا ابف كثير ونافع
وابوعمرو  ،واف فتح السيف ىي قراءة عاصـ وابف عامر وحمزة والكسائي والكؿ
()40

مجمعوف عمى مدىا

0

فمف كسر السيف مف ( سيناء ) (( جعمو اسما ممحقا بسرداح كعمباء وحرباء
 000وكاف حقو اف يتصرؼ كما يتصرؼ عمباء وحرباء لكنو اسـ لبقعة او ألرض
وىو معرفة فمـ يتصرؼ لمتانيث والتعريؼ ))

()41

()42

كحممراء فمـ يصرؼ ليمزة التأنيث والصفة ))

 ،اما مف فتح السيف فانو (( جعمو
0

والحؽ اف كسر السيف وفتحيا لغتاف النيما (( قراءتاف معروفتاف في قراءة
()43

االمصار بمعنى واحد فبأييما ق أر القارىء فمصيب ))
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ـ دخول التاء االسم فرقا بين الجمع والواحد منو

اشار ابو عمي الفارسي الى اف التاء اذا لحقت االسـ دلت عمى المفرد  ،واذا

حذفت دلت عمى الجمع  ،اما اذا حذفت فاالسـ حينئذ يذكر ويؤنث  ،وذكر الفارسي
اف القرآف الكريـ جاء باالثنيف

()44

 ،واورد شواىد عمى ذلؾ مف القرآف الكريـ  ،ﭧ ﭨ

ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ القمر ٧ :و ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ الحاقة٧ :

(( فالتأنيث عمى معنى

الجماعة  ،والتذكير عمى معنى الجميع  ،ومؤنث ىذا الباب ال يكوف لو مذكر مف
(0 )45

لفظو لما كاف يؤدي اليو مف التباس المذكر الواحد بالجمع ))

وقد جاء دخوؿ التاء االسـ لمتفرقة بيف الجمع وغيره فػ (( قالوا  :حموبة
(0)46

لمواحدة  000وقالوا لمجمع  :حموب  ،ويقاؿ لمجماعة  :الحموبة ايضا ))

واورد الفارسي ىنا ما قالو ابو عبيدة مف اف (( الحموبة يقاؿ لمواحد والجماعة
()47

 ،والحموب ال يقاؿ اال لمجماعة ))

0

وتأصيال لذلؾ احتج الفارسي بقراءة الحسف واالعمش وابف السميفع  (( :فمنيا
ُركوبيـ )) بضـ الراء  ،وبقراءة عائشة وأُبي بف كعب  (( :فمنيا ركوبتيـ ))
قولو تعالى  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ يس0 ٧٢ :

()48

مف

وقراءة الجميور بفتح الراء  ،أي (( مركوبيـ كما قالوا حموب بمعنى محموب

(0 )49

))

فالوجو في قراءة عائشة وأبي بف كعب اف الركوب والركوبة واحد  ،مثؿ
الحموب والحموبة  ،والحموؿ والحمولة

()50

 ،وىذه القراءة عند الكوفييف ىي االصؿ ،

الف التاء عندىـ ( ىاء ) يفرؽ بيا (( بيف ما ىو فاعؿ وبيف ما ىو مفعوؿ ،
فيقولوف  :امراة صبور وشكور ،فيذا فاعؿ ويقولوف ناقة حموبة وركوبة فيثبتوف الياء
()51

النو مفعوؿ ))

0

فالكوفيوف حذفوا التاء واثبتوىا ليفرقوا بيف ما كاف لو الفعؿ وما كاف الفعؿ
واقعا عميو  ،فتحذؼ مف الفاعؿ وتثبت في المفعوؿ بو 0
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اما قراءة مف ق أر بضـ الراء في ( ركوبيـ ) والتي احتج بيا الفارسي ايضا
فانيا جاءت عمى المصدر بمعنى المفعوؿ  ،فالركوب مصدر مثؿ القعود والدخوؿ ((
فاما اف يؤوؿ بالمفعوؿ او يقدر مضاؼ في الكالـ  ،إما في جانب المسند اليو أي
()52

ذو ركوبيـ او في جانب المسند فمف منافعيا ركوبيـ ومنيا يأكموف ))

0

وقد اجتمع القراء عمى فتح الراء في قولو ( َركوبيـ ) مف غير تاء  ،الف
المعنى  :فمنيا يركبوف  ،وقراءة عائشة وأبي بف كعب بالتاء تقوي ذلؾ ( ، )53قاؿ

الركوبة ما يركبوف وناقة ركوبة وركبانة وركب  ،أي تركب ))(0)54
االصمعيَّ ((:

فالفارسي اصؿ لما ذكره بقراءة عائشة وأبي الف الركوب والركوبة واحد كما

مر 0
ّ

ـ مادخمتو التاء من صفات المذكر لممبالغة في الوصف ال لمفرق بين

المذكر والمؤنث

في ىذا الباب تحدث أبو عمي الفارسي عما دخمتو التاء مف صفات المذكر

لممبالغة في الوصؼ  ،وليس المراد الفرؽ بيف المذكر والمؤنث وضرب لذلؾ مثال
رجؿ عالمة ونسابة  ،وراوية واثبت عدـ جواز أف تدخؿ ىذه التاء عمى وصؼ مف
أوصاؼ اهلل عز وجؿ حتى اذا كاف المراد المبالغة (( وقد لحقت تاء التأنيث حيث لـ
تمحؽ الكممة تأنيثا ولـ تفصؿ واحدا مف جنس  ،ولـ تفصؿ تأنيثا مف تذكير
000واليجري صفة عمى ِف ْعؿ وذلؾ قوليـ في جمع حجر حجارة  ،وذكر ِذكارة ،
وجمؿ ِجمالة ))

()55

وأصؿ ليذا النوع مف الجمع بقراءة حفص وحمزة والكسائي  :ﭽ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ المرسالت٣٣ :
()57

مفرد جماالت

()56

عمى التوحيد بغير ألؼ ،وقد يكوف ( ِجمالة )

0

وذكر ابف السكيت اف جمالة تطمؽ عمى االبؿ الذكور بخاصة

()58

0

ومما سبؽ يمكف القوؿ اف قراءة حفص ومف معو بكسر الجيـ مف (جمالة )
انما ىي واحدة جماالت  ،التي ق أر بيا عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو واختارىا

الفراء (( الف ال ِجماؿ أكثر مف الجمالة في كالميـ ))

ـ االسماء التي تذكر وتؤنث
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ذكر الفارسي في باب االسماء التي تذكر وتؤنث اف ىناؾ الفاظا تذكر
وتؤنث واحتج ليا بما جاء في القرآف الكريـ وكالـ العرب الفصيح  ،ومف بيف تمؾ
االسماء التي ذكرىا الفارسي ( الطاغوت ) وذكر قولو تعالى

ﭣ

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭢ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النساء ،٦٠ :وقولو تعالى  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﭼ الزمر١٧0 :
وقد اشار الفارسي الى اف قوما قالوا في ( الطاغوت ) انو واحد  ،واف آخريف
قالوا فيو انو جمع  ،وليس االمر ىذا مرضي لمفارسي ألف (( الطاغوت مصدر
كالرغبوت والرىبوت والممكوت  ،فكما اف ىذه االسماء التي ىذا االسـ عمى وزنيا
آحاد وليس بجموع فكذلؾ ىذا االسـ مفرد ليس بجمع واالصؿ فيو التذكير وعميو جاء
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ) فاما قولو (ﮞ ﮟ) فانما انث عمى ارادة اآللية التي كانوا يعبدونيا ،
()60

يدؿ عمى انو مصدر مفرد قولو (ﭩ ﭪ ) فافرد في موضع الجمع

0

وفي سياؽ ذلؾ اورد الفارسي قراءة الحسف البصري ( اولياؤىـ الطواغيت) مف
قولو تعالى :

ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭼ
()61

البقرة ٢٥٧ :والوجو عنده انو جمع كما تجمع المصادر في نحو قوؿ جرير

:

ىل من حموم ألقوام فتنذرىم

ما جرب الناس من عضي وتضريسي

(( وىو مف الطغياف وطغا  ،اال اف الالـ قدمت الى موضع العيف لما كاف
()62

يمزـ العتالليا مف الحذؼ ))

0

فالطاغوت يقع عمى الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ووزنو فعموت ،كما ذكر
()63

ذلؾ الفارسي وغيره

0

اما قراءة الحسف التي اوردىا الفارسي فعمى (( الجمع وانما جمع وىو مصدر
النو صار اسما لما يعبد مف دوف اهلل ))

()64

 0ومعنى الطاغوت (( انو كؿ ذي

طغياف عمى اهلل فعبد مف دونو إما بقير منو لمف عبده واما بطاعة لما عبده لو
انسانا كاف ذلؾ المعبود او شيطانا او وثنا او صنما او كائنا ما كاف مف شيئ ))
0
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وخالصة االمر في ذلؾ اف ( الطاغوت ) االصؿ فيو التذكير وىو مفرد ليس
بجمع  ،وانما انث في اآلية التني مرت عمى ارادة االلية التي كانوا يعبدونيا  ،واما
قراءة الحسف فجاءت دليال عمى الجمع والتذكير (( وفييا مبالغات وىي التسمية
بالمصدر كأف عيف الشيطاف طغياف واف البناء بناء مبالغة فاف الرحموت  :الرحمة
الواسعة  ،والممكوت  :الممؾ المبسوط والقمب ىو لالختصاص اذ ال تطمؽ عمى غير
()66

الشيطاف والمراد بيا ىينا الجمع ))

0

جمع التكسير

جمع االسماء الثالثية التي الزيادات فييا :
فعل عمى فُ ْعل:
جمع َ

تحدث أبو عمي الفارسي عف أوزاف جمع التكسير وتعرض لما يجمع ىذا الجمع

()67

ووثْف ))
أسد وأ ْ
عمى فُ ُعؿ أو فُ ْعؿ ساكنة العيف ونحو ذلؾ َ
وو َّثَف ُ
ُسد َ ،
وجعؿ مف قراءة بعضيـ ((اف يدعوف مف دونو اال أُثْنا )) ( )68تأصيال لما ذكر وفسرىا

عمى اف القارئ جعؿ أُثْنا (( جمع وثَف وابدؿ مف الواو اليمزة الانضماميا ))

وىذا الضـ الزـ غير عارض ( ، )70وقراءة الجميور  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﭼ النساء0 ١١٧ :
والجامع بيف القراءتيف اف االناث عمى قراءة الجميور تعني الالت والعزى

،

()69

ﮟ

واشباىيا مف االلو وىي مؤنثة 0
وأما القراءة التي استدؿ بيا ابو عمي الفارسي فيي كما اسمفنا جمع وثف فضـ

الواو وىمزىا كما قاؿ ( واذا الرسؿ أقتت ) ( ، )71أي أصميا ُوقتت فأبدلت الواو ىمزة
النضماميا وتعني االلو أيضا وحكى سيبويو ىذه القراءة (اثْنا ) بسكوف الثاء
()72

ايضا

0

ـ باب ما جعل االثنان فيو عمى لفظ الجمع

افرد الفارسي بابا في كتابو ػ الذي نحف في صدد دراستو ػ سماه (( باب ما

جعؿ االثناف فيو عمى لفظ الجمع )) (( وذلؾ اف يكوف الشيئاف كؿ واحد منيما
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بعض شيء ال يفرد مف صاحبو  ،وذلؾ قوليـ  :ما احسف رؤوسيا وقاؿ :
()73

ﮖ ﭼ التحريم ، ٤ :ﭧ ﭨ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭼ المائدة)) ٣٨ :

ﭽﮔ ﮕ

0

وذكر الفارسي انو زعـ في قراءة ابف مسعود انو ق أر ( فاقطعوا ايمانيما ) ((
()74

وىذا بمنزلة نحف فعمنا اذا كانا اثنيف ))

0

واحتجاج الفارسي بيذه القراءة انما يسوغ وضع الجمع موضع المثنى كما
()75

في االية التي ذكرىا  ،وذلؾ (( اكتفاء بتثنية المضاؼ اليو ))
فقراءة ابف مسعود تبيف اف المراد بااليدي في قولو ( :

0

ﭭ ﭢ ) ىو االيماف

كما روي ذلؾ عف عامة التابعيف ،وذلؾ ىو الذي سوغ اف يأتي الجمع موضع المثنى

()76

0
وذكر السيوطي في معرض حديثو عف القراءات (( اف بعض القراءات يبيف

ما لعمة يجيؿ في القراءة االخرى  ،فقراءة يطيرف بالتشديد مبينة لمعنى قراءة
التخفيؼ  ،وقراءة فامضوا الى ذكر اهلل  ،تبيف اف المراد بقراءة فاسعوا الذىاب ال
المشي السريع ))

()77

0

ثـ ذكر السيوطي قوال ألبي عبيد مفاده اف (( المقصود مف القراءة الشاذة
تفسير القراءة المشيورة وتبييف معانييا ))

()78

 ،واورد قراءة عبداهلل بف مسعود مف بيف

تمؾ القراءات التي جاءت مفسرة لمقرآف الكريـ  ،ومف ىذا يتبيف لنا صحة ما اورده
الفارسي وما اثبتو في ىذا الباب 0

ِ
يفعل معتل الفاء
ـ ما كان عمى فَعل َ

ِ
يفعؿ معتؿ الفاء نحو ( (( :و ِجؿ
ذكر ابو عمي الفارسي انو ما كاف عمى فعؿ َ
يوجؿ ) فيو اربع لغات واف عالىا ((أف تصح الواو النيا لـ تتوسط الياء
ووجؿ َ
يوجؿ َ
َ

والكسرة ))

()79

،ويؤصؿ ىذه القاعدة انيا جاءت عمى لغة القرآف في قولو تعالى  :ﭽ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

يأجؿ
ﭭ ﭢ ﭼ الحجر ٥٣ :قالوا التوجؿ ))  ،ومنيـ مف يقوؿ َ

التأجؿ ) وىي قراءة
وفي ىامش المحقؽ في نسخة أخرى مف نسخ الكتاب قراءة (
َ
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 ،وىذه القراءة مؤصمة لمقاعدة التي تقوؿ اف الواو تبدؿ ألفا عند انفتاح

ماقبميا  ،أو عندما يكوف ماقبميا مفتوحا

()81

 ،وذلؾ مثمما قالوا في توبة ( تابة )

()82

()83

 ،وأيا كانت القراءة سواء أكانت التوجؿ أو التأجؿ فاف المعنى واحد أي اخافو

0

ـ التضعيف في بنات الباء :

ذكر أبو عمي اف الياء االولى مف بنات الياء مف االفعاؿ تجري مجرى

قاؼ شقي في التصحيح (( ولـ تعؿ في الفعؿ العتالؿ الالـ  ،واليجتمع اعالالف في
الفعؿ كما لـ يجتمع في االسـ )

()84

 ،ثـ قاؿ (( فاذا وقع ىذا التضعيؼ في موضع

عي )
يمزـ ياء ( خشيت ) فيو وياء ( رميت ) الحركة فاف االدغاـ جائز فيو نحو ( ّ
حي ) زيد )) (  ، )85وقرف كالمو ىذا بما يثبتو ويؤصمو قولو تعالى  :ﭽ ﮌ ﮍ
 ،و( ّ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ األنفال ٤٢ :بالياء واالدغاـ
(0)86

فاما القراءة بالياء أو بفؾ االدغػاـ (( فالف ىذه الالـ تمؾ التي في يحيى ،
والف ىاء الوقؼ التمحقو كما التمحؽ المعرب فكما أجروه في ىذا المجرى أجروه
مجراه في ترؾ االدغاـ ))
عيت
عيوا بامرىـ كما ّ

()87

واحتج لذلؾ بقوؿ الشاعر :
ببيضتيا الحمامة

()88

وفي االبياف أو بفؾ االدغاـ أو تركو استدؿ بقوؿ الشاعر :
وكنا حسبناىـ فوارس كيمس

حيوا بعد ما ماتوا مف الدىر أعص ار
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مف ذلؾ نالحظ اف ابا عمي الفارسي كاف قد أجاز فؾ االدغاـ في بنات الياء
اذا كاف عمى قياس خشيت  ،ورميت واف ذلؾ مذىب مف ق أر ( مف حيي عف بينة )
بفؾ االدغاـ أو بالياء 0

اليوامش

 .1التكممة 0 172 /
 .2المصدر نفسو 0

 .3ينظر  :السبعة في القراءات /
 .4ينظر  :الحجة في القراءات السبع

 ، 263 /1وحجة القراءات ، 503 /

والمباب في عمؿ االعراب 0 399 /2
 .5مشكؿ اعراب القرآف 0 514 /2
 .6التكممة 0 178 /
 .7المصدر نفسو 0
 .8التبياف في اعراب القرآف 0 242 /2
 .9التكممة 0 180 /
 .10المصدر نفسو 0
 .11ينظر  :روح المعاني 0 174 /5
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 .12ينظر  :روح المعاني  ، 174 /5وتفسير ابي السعود  ، 235 /1والجامع
الحكاـ القرآف 0 192 /3
 .13ينظر  :المحتسب  ، 292/1وروح المعاني 0 314 /3
 .14ينظر  :التكممة 0 181 /
 .15ينظر  :تفسير ابي السعود 0 68 /4
 .16ينظر  :التبياف في اعراب القرآف 0 20 / 1
 .17التكممة  ، 213 /ينظر صفحة 0 212
 .18المصدر نفسو 0
 .19ينظر  :المصدر نفسو 0
 .20ينظر  :الشافية  ، 88 /1والمباب في عمؿ البناء واالعراب

، 445 /2

واالصوؿ في النحو 0 400 /2
 .21المحتسب  ، 101 /1وينظر  :تفسير ابي السعود  ، 282 / 6والفتح القدير
0 190 /4
 .22ينظر  :التكممة  234 /ػ 0 235
 .23ينظر  :المصدر نفسو  ، 235 /وىي قراءة ابي الطفيؿ والجحدري وعيسى
بف عمر وغيرىـ  ،ينظر  :المحتسب  ، 76 /1والمختصر في شواذ القراءات
 ، 5 /والمساف مادة ( ىوى ) 0
 .24البيت البي ذؤيب اليذلي ،ينظر  :ديواف اليذلييف  ، 2 /1وتمامو :
 .25الجامع الحكاـ القرآف  0 368 /1سبقوا ىوي واعنقوا ليواىـ
فتخرموا ولكؿ جنب مصرع
 0 26فتح القدير 0 112 /1
 0 27ينظر  :الكشاؼ  ، 64 /1والجامع الحكاـ القرآف ، 136 /7 ، 368 /1
وروح المعاني 0 203 / 12
 0 28التكممة 0 268 /
 0 29البيت لعمر بف ابي ربيعة  ،ينظر  :ديوانو  ، 3 /خزانة االدب0312 /3
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 0 30التكممة 0 268 /

 0 31ينظر  :المصدر نفسو  ،وىي قراءة الجحدري  ،وابي حيوة  ،ويحيى بف
يعمر  ،ينظر  :البحر المحيط 0 436 / 7
 0 32جامع البياف  ، 20 / 11وينظر  :فتح القدير 0 671 / 4
 0 33التكممة 0 270 /
 0 34المصدر نفسو
 0 35ينظر  :معاني القرآف لمفراء  ، 187 / 1والمحتسب 0 237 /1
 0 36الخصائص  ، 415 /2وينظر  :سر صناعة االعراب

 ، 13 /1ومغني

المبيب 0 66 /1
 0 37ينظر  :جامع البياف

 ، 152 / 7واوضح المسالؾ

 ، 103 / 3وتاج

العروس 0 2982 / 1
 0 38المباب في عمؿ البناء واالعراب 0 103 /2
 0 39التكممة 0 338 /
 0 40حجة القراءات  ، 484 /وزاد المسير 0 466 / 5
 0 41مشكؿ اعراب القرآف 0 498 /2
 0 42ينظر  :المصدر نفسو  ،والكشاؼ 0 814 / 1
 0 43جامع البياف 0 207 / 9
 0 44ينظر  :التكممة 0 359 /
 0 45المصدر نفسو 0 360
 0 46المصدر نفسو 0
 0 47المصدر نفسو  361وما بعدىا 0
 0 48ينظر  :المصدر نفسو  ،والمحتسب  216/ 2ػ  ، 217المختصر في شواذ
القراءات  ، 136 /والجامع الحكاـ القرآف 0 52 / 15
 0 49التبياف في اعراب القرآف ،204 /2وينظر :الجامع الحكاـ القرآف 5 2/ 15
 0 50ينظر  :الجامع الحكاـ القرآف  ، 52 / 15وروح المعاني 0 51 /23
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 0 51مشكؿ اعراب القرآف 0 609 /2
 0 52روح المعاني 0 51 /23

 0 53ينظر  :المساف مادة ( ركب )  ،ومختار الصحاح 0 267 /
 0 54المساف مادة ( ركب ) 0
 0 55التكممة 0 366 /

 0 56ينظر  :التيسير لمداني  ، 218 /والكشاؼ 0 204 /4
 0 57ينظر  :فتح القدير 0 505 / 5

 0 58ينظر  :مختار الصحاح 0 119 /
 0 59تاج العروس 0 6945 /1
 0 60التكممة 0 397 /

 0 61ديوانو  ، 323 /وينظر  :المساف ( حمـ ) 0
 0 62التكممة 0 398 /

 0 63ينظر  :التحرير والتنوير  ، 345 /1وتاج العروس 0 5685 /1
 0 64التبياف في اعراب القرآف  ، 128 /1وينظر  :روح المعاني 0 14 / 3
 0 65جامع البياف  ، 15 / 3وتفسير النسفي 0 51 / 4
 0 66الكشاؼ 0 1605 / 1
 0 67التكممة 0 404 /

 0 68وىي قراءة عطاع بف رباح  ،ينظر  :المحتسب  ، 198 / 1والجامع الحكاـ القرآف
0 367 / 5

 0 69التكممة  ، 404 /وينظر  :تاج العروس 0 7950 / 1

 0 70ينظر  :المحتسب  198 / 1ػ  ، 199والمساف 0 112 / 2
 0 71ينظر  :المحتسب  198 /1ػ 0 199
 0 72ينظر  :المصدر نفسو 0
 0 73التكممة 0 453 /
 0 74المصدر نفسو 0

 75روح المعاني 0 133 / 6

 76ينظر  :روح المعاني 0 133 / 6
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 77االتقاف في عموـ القرآف 0 219 / 1
 78المصدر نفسو 0

 0 79التكممة 0 569 /
 0 80المصدر نفسو  ، 569 /وينظر  :المختصر في شواذ القراءات 0 7 /
 0 81ينظر  :التكممة  ، 569 /والكشاؼ 0 642 / 1
 0 82ينظر  :روح المعاني 0 61 / 14

 0 83ينظر  :تفسير ابي السعود 0 81 / 5
 0 84التكممة 0 604 /

 0 85المصدر نفسو 0 605 /

 0 86المصدر نفسو  ، 605 /وىي قراءة نافع  ،والبزي وغيرىما  ،ينظر  :التيسير لمداني
0 116 /

 0 87المصدر نفسو 0 605 /
 0 88المصدر نفسو 0 605 /
 0 89المصدر نفسو 0 605 /

المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ
 االتقاف في عموـ القرآف ػ أبو بكر جالؿ الديف السيوطي ( ت 911ىػ ) تحقيؽ
محمد أبو الفضؿ ابراىيـ  ،المكتبة العصرية  ،بيروت 1987ـ 0
 االصوؿ في النحو ػ أبو بكر ابف السراج البغدادي ( ،

 )316تحقيؽ الدكتور

عبد الحسيف الفتمي ط ، 2مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1987ـ 0
 اوضح المسالؾ الى الفية ابف مالؾ عبد اهلل بف يوسؼ االنصاري ( ت ) 761
تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  ،دار الندوة الجديدة  ،بيروت 1966ـ0


البحر المحيط ػ أبو حياف اثير الديف محمد بػػف يوسؼ االندلسي ( ت 745ىػ )
طبعة جديدة بعناية الشيخ  :زىير جعير  ،دار الفكر  ،بيروت 1992ـ 0

627

العدد الثامن والثالثون


تاج العروس مف جواىر القاموس
 :عبد الستار احمد فراج واخريف

ممجل ددالل 2009 /
–

محمد مرتضى الزبيدي (ت  1205ىػ ) تح
–

الكويت  1385ىػ  1408ىػ

–

 1965ـ

1988ـ.


التبياف في اعراب القرآف ػ أبو البقاء محب الديف عبداهلل بف ابي عبدالو الحسيف
بف أبي البقاء عبداهلل بف الحسيف العكبري ( ت 616ىػ ) تحقيؽ  :عمى محمد
البجاوي  ،طبع بدار احياء الكتب العربية  ،مطبعة عيسى البابي الحمبي
وشركاه ( د .ت ) 0



التحرير والتنوير  ،محمد الطاىر ابف عاشور  ،الدار التونسية لمنشر  ،تونس ،
0 1984



تفسير ابي السعود( ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا القرآف الكريـ ) ػ أبو السعود
محمد بف محمد العمادي ( ت 951ىػ ) دار احياء التراث العربي بيروت ( د ػ
ت)0

 تفسير النسفي ( مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ ) ػ عبد اهلل بف أحمد بف محمود
النسفي ( ت710ىػ ) مطبعة البابي الحمبي بمصر ( د ػ ت ) 0
 التكممة ػ أبو عمي الفارسي تحقيؽ ودراسة كاظـ بحر المرجاف  ،دار الكتب
لمطباعة والنشر ػ الموصؿ 1401ىػ ػ 1981ـ 0
 التيسير في القراءات السبع  ،أبو عمرو عثماف بف سعيد الداني ( ت 444ىػ )
تحقيؽ اوتوبرتزوؿ  ،بيروت 1985ـ 0


الجامع ألحكاـ القرآف ػ أبو عبداهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي
( ت671ىػ ) تحقيؽ  :أحمد عبد العميـ البردوني  ،ط  ، 2دار الشعب  ،القاىرة
1372ىػ 0



جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف ػ أبو جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد
الطبري ( ت310ىػ ) دار الفكر  ،بيروت 1405ىػ 0

628

العدد الثامن والثالثون


ممجل ددالل 2009 /

الحجة في القراءات السبع ػ أبو عبدالو الحسيف بف أحمد بف خالويو ( ت 370ىػ
) تحقيؽ  :د .عبد العاؿ سالـ مكرـ  ،ط ، 4دار الشروؽ  ،بيروت 1401ىػ 0



حجة القراءات حجة القراءات ػ أبو زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنجمة (
توفي نياية القرف الرابع أو بداية القرف الخامس اليجري ) تحقيؽ  :سعيد
االفغاني  ،ط 2مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1982ـ 0

 خزانة االدب ولب لباب لساف العرب  ،عبد القادر بف عمر البغدادي (
ت ، )1093تحقيؽ وشرح عبد السالـ ىاروف  ،ط  ، 2الييأة المصرية العامة
لمكتاب 1979ـ 0
 الخصائص ػ ابو الفتح عثماف بف جني ( ت  392ىػ ) تحقيؽ  :محمد عمي
النجار ط 2دار اليدى لمطباعة والنشر ػ بيروت ( د 0ت ) 0
 ديواف جرير تحقيؽ  ،د  0نعماف محمد أميف طو  ،دار المعارؼ بمصر
1969ـ 0
 ديواف عمر بف ابي ربيعة  ،تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد  ،مصر
1960ـ 0
 ديواف اليذلييف  ،دار الكتب المصرية 1965ـ 0


روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ػ شياب الديف محمود
اآللوسي ( ت1270ىػ ) دار احياء التراث العربي  ،بيروت ( د ػ ت ) 0

 زاد المسير في عمـ التفسير ػ أبو الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي ابف
محمد الجوزي ( ت  597ىػ )  ،دمشؽ 1965ـ 0
 السبعة في القراءات ػ أبو بكر أحمد بف موسى المعروؼ بابػف مجاىػد ( ت
 324ىػ )  ،تحقيؽ  :د 0شوقي ضيؼ  ،دار المعارؼ  ،مصر 1972ـ


سر صناعة االعراب

ػ ابو الفتح عثماف بف جني ( ت

392ىػ) تحقيؽ :

مصطفى السقا وآخريف  ،ط 1ػ مطبعة البابي الحمبي وأوالده ػ مصر 1954ـ 0
 الشافية في عمـ التصريؼ ػ جماؿ الديف أبي عمرو عثماف بف عمر الدويني
المكتبة المكية  -مكة المكرمة الطبعة األولى 1995 ،
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فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير ػ محمد بف عمي بف
محمد الشوكاني ( ت1250ىػ ) دار الفكر  ،بيروت ( د ػ ت ) 0



الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف االقاويؿ في وجوه التأويؿ ػ أبو
القاسـ جاراهلل محمود بف عمر بف محمد الزمخشري ( ت 538ىػ ) ط  ، 1دار
الكتب العممية  ،بيروت 1995ـ 0

 المباب في عمؿ البناء واالعراب ػ أبو البقاء محب الديف عبداهلل بف الحسيف ابف
عبداهلل دار الفكر -تحقيؽ  :غازي مختار طميمات دمشؽ  ،الطبعة األولى ،
 1995ـ


لساف العرب – جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظور المصري (ت

711ىػ)

دار صادر بيروت 1968ـ.


المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنيا ػ ابف جني  ،ج

1

بتحقيؽ  :عمي النجدي ناصؼ  ،و د .عبد الحميـ النجار  ،و د .عبد الفتاح
شمبي القاىرة 1966ـ  ،و ج 2بتحقيؽ  :عمي النجدي ناصؼ  ،و د .عبد
الفتاح شمي القاىرة 1969ـ 0
 مختار الصحاح ػ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي (ت

666ىػ ) دار

الرسالة الكويت 1403 ،ىػ ػ 1983ـ 0


مختصر في شواذ القراءات

مف كتاب البديع البف خالوية عني بنشره ،

برجستراسر  ،المطبعة الرحمانية بمصر 1934،ـ.
 مشكؿ اعراب القرآف ػ مكي بف أبي طالب القيسي( ت 437ىػ ) تحقيؽ  :د.
حاتـ صالح الضامف  ،ط ، 2مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1405ىػ 0
 معاني القرآف ػ ابو زكريا الفراء ( ت

 ، )207عالـ الكتب  ،بيروت  ،ط 3

1403ىػ ػ 1983ـ
 مغني المبيب عف كتب االعاريب  :ابف ىشاـ االنصاري ( ت 761ىػ ) تحقيؽ
محمد محيي الديف عبد الحميد  ،نشر دار الكتاب العربي  ،بيرت ػ لبناف  ،ط 2
1408 ،ىػ ػ 1988ـ 0
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