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البحث
خ�ص
ِ
ُم َل ُ

ثالثه��م الذي آلت إليه إمامة اإلقراء بعد عاص��م واألعمش من علامء النيل هو محزة بن
النييل (ت 156هـ) ،إ ْذ ك َ
َان إِ َمام أهل ا ْلكُو َفة فيِ عرصهَ ،أخذ ا ْل ِق َرا َءة َعن ُه
حبيب الز َّيات
ّ
ري َو َق َر َأ َع َل ْي ِه ُج ُّ
عيل بن
��ل أهل ا ْلكُو َفة ومنهم القارئ
ّ
ُس�� ْف َيان ال َّث ْو ّ
والنحوي املش��هور ّ
النييل (ت 193هـ)
الرؤايس
��ائي (ت 189هـ) ،وجاء بعد الز َّيات أبو جعفر
الكس ّ
حمَ ْ َزة َ
ّ
ّ

الكويف وهو
مؤس��س مدرس��ة الكوفة النحو َّي��ة وصاحب َّأول كت��اب وضع يف النح��و
ّ
ِّ
(الفيصل).

ثم توالت بعدمها جهود علامء النيل املتم ِّيزة يف جمال الدراسات اللغو َّية والقراءات،
َّ
ِ
اهلجري ،وقد تركوا لنا جهو ًدا
ورفدوا الكوف َة بالعل ِم والعلامء ،والس�� َّيام يف القرن الثاين
ّ
نحو َّية ُّ
النحوي منذ التأس��يس
ت��دل عىل مكانتهم العالي��ة ومنزلتهم الرفيعة يف الدرس
ّ
وحتَّى يومنا هذا؛ لذلك ال ُبدَّ من تسليط الضوء عىل هذه املدينة ،وعلامئها.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الكوفة النحو َّي ِة ،وال َّ
شك
مدرسة
تأسيس
علامء النيل يف
البحث جهو َد
كشف هذا
َ
ِ
أن هذه املدرس��ة العريقة ُبنيت َأ َّول األَ ِ
َّ
الق��راء ،وكانوا ال يتعدّ ون الثالثة،
مر عىل جهود َّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

Abstract
This research revealed the efforts of the Nile scholars in
establishing the Kufa grammar school, and this ancient school
the three, the third of which was led by the imamate after Assem
and al-Amash of the Nile scholars is Hamza bin Habib al-Zayat
al-Nili (D. 156AH), was the imam of the people of Kufa in his time,
took the reading of Sufian Al-Thawri and read by the majority of
the people of Kufa, including the famous reader and grammarian
Ali bin Hamza al-Kasai (D. 189AH), came after Zayat Abu Jaafar
al-Raasi al-Nili (D. 193AH) the establisher of Kufa Grammar school
and his first book about Kufa Grammar (Faisal).
And then followed by the distinguished efforts of scholars of
the Nile in the field of linguistic studies and readings, and provided
Kufa with science and scientists, especially in the second century
AH, and have left us a grammatical efforts which indicate their
high status and in the grammar lesson from the Establishing to
the present day, So it is imperative to highlight this city, and its
Scholars.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

was built first on the efforts of the readers, and they did not exceed
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مقدِّ مة البحث
ٍ
أركان ُي َش�� َّيد عليه��ا البن��اء ،وأركان ِّ
ِّ
ٌ
مدرس��ة فكر َّي ٍة هم
كل
ل��كل مدرس��ة علم َّية

الثالث��ة ،ثالثهم الذي آلت إليه إمامة اإلقراء بعد عاص��م واألعمش من علامء النيل هو
الني�لي (ت 156هـ) ،إ ْذ ك َ
َان إِ َمام أه��ل ا ْلكُو َفة فيِ عرصهَ ،أخذ
مح��زة بن حبيب الز َّيات
ّ
ِ
والنحوي املشهور
ري َو َق َر َأ َع َل ْي ِه ُج ُّل أهل ا ْلكُو َفة ومنهم القارئ
ّ
ا ْلق َرا َءة َعن ُه ُس ْف َيان ال َّث ْو ّ

النييل
ال��رؤايس
��ائي (ت 189هـ) ،وج��اء بعد الز َّيات أب��و جعفر
ع�لي بن حمَ ْ َ
الكس ّ
��زة َ
ّ
ّ
ّ
(ت 193هـ) مؤس��س مدرس��ة الكوف��ة النحوية وصاحب أول كت��اب ِ
وضع يف النحو
َّ
َّ
ِّ
ثم توالت بعدمها جهود علامء النيل املتم ِّيزة يف جمال الدراسات
الكويف ،وهو (الفيصل)َّ ،
ّ

اللغو َّي��ة والق��راءات ،وق��د أحصيت ما يزيد عىل س��بعة ع�شر َع َل اًم من أع�لام الدرس
النح��وي عند العرب واملس��لمني عا َّمة كانوا م��ن أبناء هذه املنطقة الت��ي أنجبت أعالم
ّ
اللغوي يف الكوفة وبغداد.
الدرس
ّ

وقد تركوا لنا جهو ًدا نحو َّي ًة ُّ
تدل عىل مكانتهم العالية ومنزلتهم الرفيعة يف الدرس

النحوي منذ التأسيس وحتَّى يومنا هذا.
ّ

والني��ل من املناطق املرتبطة بمدينة ِ
ُ
ش��ك يف َّ
َّ
اجلغرايف أثره يف
أن للموقع
احل َّلة ،وال
ّ
بلد ،فانعزال هذه املناطق عن ِ
كل ٍ
نوع الثقافة السائدة يف ِّ
بالد األعاجم وسواحل البحار

َساعَدَ عىل انعدا ِم التأ ُّثر بالثقافات األُ َخر من فارس َّية ويونان َّية وغريها( ،)1إذن ال غراب َة يف
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القراء ،وكانوا ال يتعدّ ون
العلامء ،ومدرس��ة الكوفة النحو َّية ُبنيت َّأول األمر عىل جهود َّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

بقائها حمافظة عىل لغتها ،مشغولة بقراءات القرآن ورواية احلديث واألخبار واألشعار،
ِ
أس��باب ت ََصدُّ ِر علامء الني��ل جمالس اإلقراء ورواي��ة احلديث يف الكوفة،
أهم
وه��ذا من ِّ

النحوي.
وسيادة السامع يف درسهم
ّ

ُ
فالنيل ُأ ِّسس��ت يف منطقة كانت خالية من معامل املدنية قبل تأسيس الكوفة وجعلها

كبريا من القبائل ،منهم (آل زرارة الدارم ُّيون ،وآل زيد الفزار ُّيون،
معس��كرا َّ
ً
ضم عد ًدا ً
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وآل ذي اجلدين الشيبان ُّيون ،وآل قيس الزبيد ُّيون)(.)2

النيل ستَّة مراكز حضارية مهمة وهي بغداد والكوفة ِ
وتتوسط ُ
واحل َّلة (اجلامعني)،
َّ
َّ
َّ

االقتص��ادي ،وهو
النمو
وواس��ط والبرصة واأله��واز ،وهذا املوق��ع أعطاها إمكان َّي��ة
ّ
ِّ

أه��ل أبناءها
واالجتامعي ،وه��ذا اإلط��ار
الثق��ايف
للتط��ور
العام��ل الرئي��س
اإلقليمي َّ
ُّ
ّ
ّ
ّ
أن النيل مل َ
ليتص��دَّ روا حماف��ل العلم يف أكثر من مدينة ،إلاَّ َّ
حتظ باالهتامم الذي نالته املدن

مهم يف
دورا اًّ
املجاورة ،عىل الرغم من أنهَّ ا قد رفدت تلك املدن بأفاضل العلامء ،وم َّث َلت ً
ٍ
كثري من مراحل احلياة الفكر َّية للحضارة اإلسالم َّية ،والس َّيام يف الكوفة وبغداد والنجف
ِ
واحل َّلة.

كانت النيل من أش��هر املناطق التي ارتبطت هبا ِ
احل َّلة قبل متصريها ،وقبل أن ينتقل
ِ
إمارة بني ِمزي��د عندما كانوا يس��كنون النِيل عدد كبري من
��ر َع يف
إليه��ا بنو مزيد ،فقد َب َ

العلامء يف دراس��ة اللغ��ة والنحو ،وكانت ُ
النيل قب��ل انتقال بني مزي��د إليها من اجلزيرة
املهمة لعاصمة اخلالفة
الدبيس�� َّية يف س��نة (405هـ) غن َّية بالعلامء ،وكانت أحد الروافد َّ

اهلج��ري؛ لذلك ال ُبدَّ من
اإلس�لام َّية الكوفة بالعلم والعلامء ،والس�� َّيام يف القرن الثاين
ّ
تسليط الضوء عىل هذه املدينة.
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النِّيل ً
لغة

األول َمن ُْسوب إِلىَ بيع النّيل( )8ورشائه َو َما نسب إِ َل ْي ِه من صناعته
ِّييلَّ ،
َّييل والن ّ
«والن ّ

ِ
مها.
َوف ِيه ْم َك ْث َرة بنيسابور وأصبهان َو َغري َ

النييل
ال َّثانيِ َمن ُْس��وب إِلىَ َم ِدينَة النِّيل َبني ا ْلكُو َفة وبغداد حدَّ ث ِمن َْها محُ َ َّمد بن َخالِد
ّ
ِ
الر ِاز ّي فيِ مجع مشاخيه َو َق َال من َم ِدينَة ُي َقال لهَ َا النِّيل ،)9(»...ويالحظ أن
ذكره َأ ُبو َحاتم َّ
اس��م النيل يطلق بمصاحبة أكثر من منطقة كمرص ويزد ونيس��ابور وأصبهان وبخارى
(النييل
بالنيس��ابوري مثلاً :
بالنييل ،ويف الوقت نفس��ه
والنعامن َّي��ة ،وأكثر م��ن عامل يل َّقب
ّ
ّ
َّ
()10
النَّ ْي َس��ا ُب ِ
الني�لي
حممد اب��ن عبد العزيز
واألصبهاين
النيس��ابوري(،)11
ّ
ور ّي)  ،ومنه��م َّ
ّ
ّ

النييل.
والنعامين
النييل،
والبخاري
النييل،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

علوي ال ُب َخ ِ
«و ِمن ُْهم من ينْسب إِلىَ بيع النّيل .مثل َ :أ ُبو بكر َأحمْ د بن الحْ سن ...ا ْل ِ
ار ّي
َ
الني�لي ...و َأب��و ا ْلفضل محُ َمد بن عب��د ا ْلو ِ
النييلَ ...و َأ ُبو
احد بن عبد الرمحن
َ
ّ َ ُ
َّ
األصبه��اين ّ
ّ
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��ل ،بِالك رْ ِ
النِّي��ل بكرس َّأول��ه ،تُطلق عىل أماكن ع��دَّ ة منها :النِّ ْي ُ
��ر ِمصرْ َ )(،)3
َس( :نهَ ْ ُ
ادها ،يخَ ْترَ ِ ُقها َخ ِلي��ج كَبِري ِمن ال ُف ِ
��ل( :بالكُو َف ِة) فيِ س��و ِ
راتَ ،ق َ
والنِّ ْي ُ
��ال األَ ْز َه ِر ُّيَ :و َقدْ
ٌ ٌ َ
َ َ
ِ ِ
امن بن ا ُملن ِْذر يجُ ِيب الربِيع بن ِز ٍ
ياد ال َع ْبسيِ :
ن ََز ْل ُت بهِ ذه ال َق ْر َيةَ ،ق َال النُّ ْع ُ ُ
ُ َّ ْ َ َ
ٍ
�ت ِ
��او َز الن َِّيل َي� ْ�و ًم��ا َأ ْه� ُ
��ل إِ ْب ِلي َ
غاس َل ُه
ال
�س� َ
َف � َق��دْ ُر ِم�� ْي َ
َم��ا َج� َ
��ت بِ���داء َل� ْ
والنِّي ُلَ :قري ٌة بـ(ي ْزد) ،من مدن إيران( ،)4والنِّي ُل :ب َ ب ْغداد و ِ
واس َط ،كَام فيِ ال ُعباب،
ْ َ ينْ َ َ َ
ْ َْ َ َ
ينار َّ نيِ يِ
َو ِمنْ ُه َخالدُ ب ُن ِد ٍ
ِّيل(ِ ،)5م ْن ُش ُيوخِ ال َّث ْو ِر ّيَ ،
وآخ ُرون( ،)6وقيل هي ُب َل ْيدَ ٌة
الش�� ْيبا ّ الن ُّ
ب َو ِ
اس َط َوالك ُْو َف ِة(.)7
َ ينْ َ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

النييل السمس��ارَ ...و َأ ُبو َمن ُْصور عبد
االصبهاين
بكر محُ َ َّمد ابن َأحمْ د بن َع ّيل بن الحْ ُ َس�ْي�نْ
ّ
ّ
اض النّي��ل ،ول ِّقب بِا ْل َق يِ
الرحمْ َ��ن ابن الحْ س� بن عبد اهلل بن النعامين النييل َق يِ
اض شرُ َ ْيح؛
ُ َ ْي�نْ
َّ
ّ
ّ
ِ
ِ
النييل ...والنيل
لفرط ذكائه وفطنتهَ ...و َأ ُبو ا ْل َغنَائم س��عيد بن حمَ ْ َزة بن َأحمْ د ا ْلكَاتب ا ْبن ّ
َأ ْي ًضا :هنر من أهنار الر َّقة حفره َه ُارون الرشيد»(.)12

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

موقع النيل اجلغرا ّ
يف
تق��ع النيل والكوفة يف إقليم واحد وهو إقليم بابل من س��واد الع��راق ،وقيل :إنهَّ ا
مدينة بني الكوفة وواس��ط( -)13وهي من عم��ل ِ
احل َّلة املزيد َّية ،ويقع عىل هنر النيل قرى
كث�يرة( -)14كان فيه��ا ا ْل َق يِ
��اض شرُ َ ْيح( ،)15وه��ي اآلن مدينة صغرية تابع��ة إلقليم بابل
(حمافظة بابل) حال ًّيا يف وسط العراق.
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ن�ش�أة الدرا�سات النحو َّية يف النيل
ف يف منطقة النيل ع��دد كبري من األدباء وعلامء اللغة والقراءات( )16قبل انتقال
ُع ِر َ

النارشي
عمهم بني عفي��ف
ّ
(405ه��ـ) إث��ر النزاعات الدامي��ة بني بني مزي��د ،وأبن��اء ِّ
والبوهي ِّي�ين من جه��ة أخرى ،وكان يف إمارة بني مزيد من اش��تغل ب��األدب والقراءات
واللغ��ة قبل أن ينزح��وا إىل النيل ،فهذه املنطقة غن َّية بالعلامء واألدباء الذين أس��هموا يف

ازدهار الدراس��ات النحو َّية يف الكوفة وبغداد ،وبعد أن َأس��س بنو مزيد املدينة اجلديدة
ِ
ِ
تتطور حتَّى
يف احل َّل��ة يف منطقة اجلامعني ،أخذت الدراس��ات اللغو َّية والنحو َّية يف احل َّلة َّ
درس يف املدارس
بلغ��ت مرتب ًة متم ِّيزةً؛ ممَّا أ َّدى إىل انتقال عدد من علامء النيل ممَّن كان ُي ِّ
النظامية واملدرسة املستنرصية يف بغداد إىل ِ
احل َّلة.
َّ
َّ
وكان��ت س��مة التعليم يف النيل تش��به التعلي��م يف مراكز املدن الكب�يرة آنذاك بعقد

قديم ،وطريق��ة احلوزة العلم َّية اليوم يف
حلقات ال��درس فيها عىل طريقة التعليم املتَّبعة اً

املرشفة ويف بيوت
النجف األرشف ،وقم املقدَّ س��ة ،إذ كانت تعقد يف املساجد واملشاهد َّ
مؤسس��ات علم َّية أخذت عىل عاتقها نرش
العل�ماء ،وكانت جمالس العلامء وبيوهتم مت ِّثل َّ
العلوم واملعارف اإلسالم َّية.

والدراس��ات اللغو َّي��ة والنحو َّي��ة يف هذه املنطقة مل تنش��أ إلاَّ خلدمة الق��رآن الكريم

وحفظه من التحريف واللحن ،إالَّ َّ
أن البدايات األوىل لنش��أة الدراس��ات النحو َّية فيها
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عيل بن مزيد (ت 408هـ) إليها من اجلزيرة الدبيس�� َّية يف س��نة
بن��ي مزيد بقي��ادة أمريها ّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

املؤرخ�ين والباحثني باالهتامم الذي يتناس��ب وتارخيها احلافل بالعلم
مل َ
حت��ض من لدن ِّ
القراء والنحو ِّيني ،وريادهتم للكثري من العلوم التي اشتهر
والعلامء األفاضل ومش��اهري َّ
هبا املسلمون ،كالقراءات القرآن َّية ورواية احلديث الرشيف ،وأشهر من ُع ِرف عنه ذلك

النييل ،وقد
ال��رؤايس
ق��ارئ الكوفة الكبري محزة ب��ن حبيب الز َّيات الني�لي ،وأبو جعفر
ّ
ّ
األول للهجرة؛ لنزول كبار
ضمته��م الكوفة بعدِّ ها مرك��ز اإلقراء والقراءات يف الق��رن َّ
َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عيل ،لذا حاولنا يف بحثنا هذا أن نلقي الضوء عىل
َّ
القراء فيها ،وعىل رأس��هم اإلمام ّ
النييل (ت 193هـ
الكويف عىل يد أيب جعفر
تل��ك البدايات ،وتأس��يس النحو
ّ
ال��رؤايس ّ
ّ

عمه معاذ اهل��راء (ت 187هـ) وغريهم ممَّن
أو 206هـ) ،والدراس��ات الرصف َّية عىل يد ِّ
سميت باسمه املنطقة ،أو من
أنجبته هذه املنطقة والقرى املنترشة عىل جانبي هنرها الذي ِّ

سكنها من علامء كبار كان هلم األثر البالغ يف ازدهار العلوم الدين َّية واألدب َّية عند العرب
النييل إبراهيم بن احلس�ين (ت ق7هـ)،
واملس��لمني عا َّمة ،والس�� َّيام يف زمن ِّ
تق��ي الدين َّ

وتط��ورت يف أزم��ان خمتلفة من تارخيه��ا ،إذ أصبحت
وق��د نمت فيها احلرك��ة العلم َّية
َّ

أث��ر يف حفظ تراث األ َّمة اإلس�لام َّية النفيس ،لكنَّنا
ً
عظيم ،وكان لعلامئها ٌ
مرك��زا ثقاف ًّي��ا اً

دونت وطاهلا التخريب،
تدون أو ِّ
نج��د حلقات كثرية من تارخيها قد فقدت؛ إ َّما ألنهَّ ا مل َّ

أهم
ففقدن��ا من تارخيه��ا صفحات مرشقة ،لو ُق��دِّ ر هلا أن تحُ ْ فظ لكانت الني��ل اآلن من ِّ

مراكز الدراسات اللغو َّية يف بالد العرب.

ومل يكن اهتامم علامء هذه املنطقة بالدراس��ات اللغو َّي��ة والنحو َّية ُّ
أقل من اهتاممهم

بالعل��وم الت��ي انترشت عند املس��لمني كعلوم الق��رآن ورواية احلدي��ث والفقه وأصوله
والتفسري وغريها من العلوم العقل َّية والنقل َّية ،وما أ َّلفوه من الكتب يف هذا املجال يلفت

أهم املتون النحو َّية والس�� َّيام كافية ابن احلاجب،
االنتب��اه ،فق��د برع علامء النيل يف رشح ِّ
أن تلك الكتب مل يعرف منها عند ِ
والغريب َّ
احل ِّل ِّيني وغريهم من العلامء إلاَّ بعض أسامئها
ُ
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وال أث��ر ألعياهنا ،هذا عىل الرغم من كثرة ما أ َّلف علامء النيل ،واهتاممهم الكبري بتطوير
غوي والس�� َّيام عند علامء الفقه وأصول��ه ،إذ كان النحو ُيدَّ رس يف
ال��درس
النحوي وال ّل ّ
ّ

املراحل الدراس��ية ك ِّلها ،التي اتخَّ ذت مناهجه��ا طابع دروس احلوزة العلم َّية يف النجف

األرشف اليوم.

أما الدراسات النحوية يف النيل قبل انتقال بني مزيد بإمارهتم إىل ِ
احل َّلة ،فقد اشتهر
َّ
َّ

املطهر األس��د ِّيني أو َم ْن واالهم أبرز من نرش العلوم والس�� َّيام ال ّلغو َّية،
وكانت أرسة آل َّ
العلمي ورفعه يف بالد العرب واملسلمني عا َّمة ،ويف هذه
فقد عملوا عىل تطوير املستوى
ّ

خاصة التي تعدُّ من أعامل اإلمارة املزيد َّية حتَّى سقوطها سنة (588هـ)(.)18
املنطقة َّ

والفراء ومن
الكسائي
كانت البيئة التي ش��هدت ظهور أوائل الدارسني الكوف ِّيني:
َّ
ّ
س��بقهام ممن تلمذوا حلم��زة بن حبيب الزيات والرؤايس هي الكوف��ة التي تقع مع ِ
احل َّلة
َّ
َّ
ّ
يف إقلي��م واحد ،وكانت ِ
احل َّلة ونواحيها تتبعها إدار ًّيا يف القرن الرابع اهلجري( ،)19وهي
بيئ��ة اإلقراء واحلدي��ث ،وكان هؤالء النحاة َّقرا ًء ،أو كانوا معن ِّي�ين بالقراءات ،وبرواية
()20
ضمته��م الكوفة،
احلدي��ث والش��عر ،ومحزة بن حبي��ب الز َّي��ات
النييل ثال��ث اثنني َّ
ّ

واآلخران عاصم ابن أيب النجود،
والكسائي(.)21
ّ

وك�ما هو معروف َّ
كثريا من النحاة قد اش��تغلوا بالقراءات ،وتصدَّ روا لإلقراء،
«أن ً

الق��راء بالنحو ،فكان الواحد منهم جيم��ع إىل علمه بعلل القراءات
كام اش��تغل كثري من َّ
برصه بمسائل النحو ،يشهد لذلك وجود ترمجة هلم يف كتب النحو( )22واللغة إىل جانب

القراء ...ومثال ذلك من البرص ِّيني اخلليل وس��يبويه ...ومن الكوف ِّيني أبو
كتب طبقات َّ

جعفر الرؤايس.)23(»...
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هب��ا -كام أس��لفنا -علامء النيل ( )17الذي��ن ينحدرون من قبيلة بني أس��د ،أو املوالني هلا،

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

ولـ�َّم�اَّ برع يف إم��ارة بني مزيد عندما كانوا يس��كنون النيل عدد كب�ير من العلامء يف
ِ
تتطور
دراس��ة اللغة والنح��و ،وبعد متصريهم مدين��ة احل َّلة أخذت الدراس��ات عندهم َّ
حتَّى وصلت إىل مرتب��ة متم ِّيزة ،وهذا ما ُّ
ألهم املتون
تدل عليه أغلب الرشوح النحو َّية
ِّ

التي اش��تهرت بني علامء الدراس��ات النحو َّية ،وكانت الس��مة البارزة عىل التعليم فيها
املرشفة ويف بيوت العلامء ،وكانت
آنذاك انتش��ار حلقات الدرس يف املساجد واملش��اهد َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مؤسس��ات علم َّية أخذت عىل عاتقها نرش العلوم واملعارف
جمالس العلامء وبيوهتم مت ِّثل َّ
اإلسالم َّية ،وما سنذكره من علامئها األوائل الذين برعوا يف الدراسات اللغو َّية والنحو َّية،

النحوي
نعتمد فيه عىل ما أ َّلفوه ،وما ذكر عنهم يف الكتب التي ترمجت ملش��اهري الدرس
ّ
ف عنه االهتامم بالنحو واللغة أشهرهم:
عند العرب واملسلمني عا َّمة ،فنذكر من ُع ِر َ
النييل (ت 150هـ) أو
1.1محزة بن حبيب بن عامرة بن إس�ماعيل أبو عامرة الزيات ّ
(ت 158هـ).

النييل املتوفىَّ سنة (187هـ) أو (193هـ)
حممد بن أيب سارة أبو جعفر
َّ 2.2
الرؤايس ّ
ّ
أو (206هـ).

حممد بن إبراهيم بن عبد املؤمن بن طيفور
3.3سعيد بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن َّ
أبو سهل النييل ِ
احل يِّ ّل (420-353هـ).
الديناري أبو احلس��ن بن أيب الفتح
حممد بن احلس��ن بن دينار
ّ
حممد بن َّ
عيل بن َّ
ّ 4.4
النييل ،توفيِّ يف النيل سنة (473هـ).

5.5خزيمة بن حممد بن خزيمة األسدي النحوي النييل ِ
احل يِّ ّل (ق 6هـ).
ّ
ّ
َّ
ّ

النييل (ت 542هـ) ،كان يس��كن
العز
حممد
الني�لي هو َأبو ِّ
6.6اب��ن مبادر نرص بن َّ
ّ
ّ
النيل.
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الش��جري أبو السعادات (ت 542هـ) ،أصله من
عيل الرشيف ابن
ّ
7.7هبة اهلل بن ّ
النيل.

8.8حمم��د بن عيل بن أمح��د ابن حمُ َيدَ ة أبو عبيد (عب��د)( )24اهلل النييل ِ
احل يِّ ّل (-486
ْ
َّ
ّ
550هـ) ،ولد يف النيل.

النييل (467هـ565-هـ) ،ولد يف النيل.
9.9سعيد أو (سعد) بن أمحد بن مك ِّّي
ّ
النييل (ت 579هـ) ،وأصله ومولده من مطري آباد قرية عىل النيل.
ابن جيا
ّ

النييل (ت 595هـ).
حممد بن سلطان بن أيب غالب بن اخلطاب
َّ 1111
ّ
1212عيل بن حممد بن حممد ابن السكون ِ
النييل (ت 606هـ).
احل يِّ ّل
َّ
َّ
ّ

ِ
النييل (ت 613هـ).
الر َضا
1313أمحد بن َع ّيل بن أيب زنبور احل يِّل َأ ُبو ِّ
ّ

احل يِّل النييل مهذب الدين أبو شهاب الدين ِ
1414احلسني بن أيب الفرج ابن ردة ِ
احل يِّل
النييل (ت 644هـ).
ّ

الطائي تقي الدين
1515إبراهيم بن احلس�ين بن عبيد (عبد) اهلل بن إبراهيم بن ثابت
ّ
البغدادي (ق 7هـ).
النييل
ّ
ّ

النييل (ت 712هـ).
البغدادي
1616احلسني بن أيب القاسم
ّ
ّ

1717احلسن بن داوود الرجايل تقي الدين أبو حممد ِ
النييل (740-647هـ).
احل يِّ ّل
َّ
ّ ّ
ّ

وأشهر هؤالء ممَّن ُعرف بالقراءة وعلوم القرآن واللغة هو محزة بن حبيب الز َّيات،

()25
التيمي
عمر(،)26
النييل،
ّ
الكويف (156-80هـ) بن عامرة بن إس�ماعيل  ،وكنيتُ�� ُه :أبو اَّ
ّ
ّ
()30
بال��والء( ،)27وقيل :من صميمهم( ،)28وقيل:
الكويف،
النييل
التميمي(،)29
ّ
ّ
ّ
الس��لميّ ،
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حممد بن أمحد بن محزة
حممد بن أمحد بن محزة بن جيا رشف الكتاب أبو الفرج َّ
َّ 1010

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

العجيل( ،)32وقال اب ُن دريد :هو من ولد أكثم بن
صيفي( ،)33وأكثم من بني
التيميل(،)31
ّ
ّ
ّ
رشي��ف ،وبنو رشيف من قبائل بني أس��د بن عمرو بن متيم( ،)34وقيلَ :أ ْص ُل ُه ِم ْن َس�� ْب ِي
ِ
ارس ،و ِق َيل :و ُ ِ ِ ِ
()35
الؤ ُه لِ َت ْي ِم اهلل ْب ِن َث ْع َل َب َة ْب ِن
يسىَ :و ُ
َ
َف ِ َ َ
الؤ ُه ل َبني ع ْج ٍل َ ،و َق َال ُس َل ْي ُم ْب ُن ع َ
��ز ٍار( ،)36وقيل :موىل آل عكرمة بن ربعي(« ،)37وربعي:
ُعكَا َب�� َةَ ،و َت ْي ُم اهلل ِم ْن َربِي َع َة ْب ِن نِ َ
بك�سر الراء وس��كون الباء املوح��دة وكرس العني املهملة وتش��ديد الي��اء»( ،)38موىل آل

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

زنج��ي
عكرم��ة بن
التميم��ي( ،)39ول ِّق��ب بـ(الز َّي��ات)()40؛ ألنَّه كان جيل��ب الزيت من
ّ
ّ
الع��راق إىل حل��وان ،كام كان جيلب اجلبن واجلوز من مدن الع��راق إىل الكوفة( ،)41وهو

()42
«عالـم
القراء الس��بعة املشهورين ،وكان نحو ًّيا
اً
من حمدِّ ثي اإلمام َّية وفقهائهم ،وأحد َّ

بالعربية»(.)43

وي أنَّ��ه انتقل من
ور َ
حمم��دُ ،
وه��و من أصح��اب اإلمام الص��ادق جعفر ب��ن َّ

الكوفة ليس��كن النيل( ،)44وإليه صارت إمامة اإلقراء بع��د عاصم واألعمش ،وأحكم
الق��راءة وله مخس عرشة س��نة( ،)45وينقل عن ا ْلترِّ ِم ِ
��ذ ّي أنَّهَ « :ي ُق ُ
ات
الز َّي ُ
��ز ُة َّ
ولَ :عبرَ َ حمَ ْ َ
ُ
ْ
اب َق��و ٍم بِا ْلب ِة َفاستَس�� َقى ِمنْهمَ ،ف َلم َخرج إِ َلي ِ
ُوز َر َّد ُه َف ِق َ
ي��ل َل ُه فيِ َذلِ َك،
��ه ا ْلك ُ
ُ ْ اَّ َ َ ْ
َع�َل�ىَ َب ِ ْ
َصرْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ
ُ��ون بع ُ ِ
��وابيِ
َف َق َ
��ر َأ َع�َل�يَ َّ َف َيكُ��ون َث َ
��الَ :أ ْخ َش��ى َأ ْن َيك َ َ ْ
��ض ص ْب َي��ان َه��ذه ال��دَّ ِار َق َ
ِمنْ ُه»(.)46
بصريا
بصريا بالفرائض عار ًفا بالعرب َّية
قيم بكتاب اهلل(،)47
وكان إما ًما حجة ثقة ثبتًا اً
ً
ً
«وك َ
َان حمَ ْ َزة ممِ َّن جترد ل ْل ِق َرا َءة َونصب نَفس��ه لهَ َا َوك َ
َان
قيام هب��ا( ،)48حاف ًظا للحديث(َ ،)49
ينحو ن َْحو َأ ْص َحاب عبد اهلل؛ لأِ َن ِق َرا َءة عبد اهلل ا ْنت ََهت بِا ْلكُو َف ِة إِلىَ الأْ َ ْع َمش»(.)50
ست ومخسني
وكان شيخه األعمش إذا رآه مقبلاً يقول :هذا حرب القرآنُ ،توفيِّ سنة ٍّ

ومئة( ،)51وهو من رجال صحيح مسلم ،وهو إمام أهل الكوفة بعد عاصم(.)52
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ولد س��نة ثامنني للهج��رة( )53يف خالفة عبد امللك بن م��روان( ،)54وأدرك الصحابة

()55
التميمي« :قال لنا سليم:
حممد
ّ
بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم  ،وقال سهل بن َّ

سمعت محزة يقول :ولدت سنة ثامنني ،وأحكمت القراءة ويل مخس عرشة سنة»( ،)56أما
املؤرخون فيه ،فمنهم من ذهب إىل أنَّه توفيِّ س��نة (151هـ)،
تاري��خ وفاته فقد اختل��ف ِّ
األصح ،وقيل :سنة (158هـ)(،)57
وقيل :س��نة (154هـ) ،وقيل :سنة (156هـ) ،وهو
ّ

وتوفيِّ بحلوان العراق( )58بموضع يقال له :باغ يوسف( ،)59يف خالفة أيب جعفر املنصور

وأرخه غري واحد ،وقيل:
نرص
العجيل ،قال :مات محزة س��نة ٍّ
ست ومخسني ومئة ،وكذا َّ
ّ

سنة ثامن ومخسني وهو وهم»(.)61

()62
حمم��د الباقر
أخ��ذ الق��راءة ع��ن كثريي��ن ؛ أش��هرهم جعف��ر الصادق ب��ن َّ

(ت 148هـ)( )63فقيلَ « :ق َر َأ حمَ ْ َزة َأ ْي ًضا عىل َج ْع َفر بن محُ َ َّمد بن َع ّيل بن الحْ ُ َس�ْي�نْ ابن َع ّيل
ابن أيب َطالب َو َق َر َأ َج ْع َف��ر عىل آ َب ِائ ِه»( ،)64وطلحة بن مرصف اليامي (ت 112هـ)(،)65
مح َران عىل أيب
مح َران بن أعني َو َق َر َأ ْ
مح َران بن أعني (ت 129هـ) ،فقيلَ « :ق َر َأ حمَ ْ َزة عىل ْ
و ْ

الدؤ يِل َو َق َر َأ َأ ُبو الأْ سود عىل َع ّيل»( ،)66وعمرو بن عبد اهلل السبيعي (ت 132هـ)،
الأْ سود َ
ِ
��زة عىل من أخذ
كس��ائي :حمَ ْ َ
وحمم��د ب��ن عبد الرمحن بن أيب ليىل (ت 148هـ)ُ ،س��ئ َل ا ْل َ
َّ
الق��راءة؟ فأجابَ « :عىل ا ْب��ن أيب ليىل ومحران بن أعني( )67قلت:فحم��ران عىل من َق َر َأ؟
ِ
َق َ
��ر َأ عبيد عىل َع ْل َق َمةَ ،و َق َر َأ َع ْل َق َمة عىل عبد اهلل َو َق َر َأ
��ال عىل عبيد بن نضيلة الخْ ُ َزاع ّي َو َق َ
ِ
()68
��ر َأ حمَ ْ َزة َأ ْيضا عىل ُس�� َل ْي اَمن بن
عب��د اهلل ع�لى النَّبِ ّي صىل اهلل َع َل ْيه َوس��لم»  .وقيلَ َ« :ق َ

مه َران الأْ َ ْع َمش َو َق َر َأ ُس َل ْي اَمن عىل حييى ا ْبن وثاب َو َق َر َأ حييى عىل َأ ْص َحاب عبد اهلل َو َق َر َأ
ْ
حييى َأ ْيضا عىل زر بن ُح َب ْيش وزر َق َر َأ عىل َع ّيل»( .)69وقيل« :قرأ عىل س��ليامن بن مهران

عيل بن أيب طال��ب»( ،)70وتصدَّ ر
األعم��ش ع�لى حييى بن وثاب ع�لى زر بن حبيش عىل ّ
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س��نة (156هـ)( ،)60وله ست وسبعون سنة« ،وقال ابن أيب الدنيا :حدَّ ثني حممود بن أيب
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لإلق��راء م��دَّ ة ،وقرأ عليه عدد كبري ،وقد حدَّ ث عن طلح��ة بن مرصف ،وحبيب بن أيب
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()71
عيل بن
ثاب��ت ،واحلك��م وعمرو بن مرة ،وعدي ب��ن ثابت ،ومنصور وع��دة  ،وذكر ّ

مس��هر بأنَّه س��مع هو ومحزة الزيات من أبان ب��ن أيب ع َّياش مخس مئ��ة حديث( .)72وأ َّم
ري( )73درس عىل حمَ ْ َزة ا ْل ُق ْرآن َأربع دراسات(،)74
حمَ ْ َزة النَّاس س��نة م َئةَ ،وإِ َّن ُس ْف َيان ال َّث ْو ّ
ِ
وك َ
ري َو َق َر َأ َع َل ْي ِه
َان حمَ ْ َزة إِ َمام أهل ا ْلكُو َفة فيِ عرصه َأخذ ا ْلق َرا َءة َعن ُه ومنهم ُس ْف َيان ال َّث ْو ّ
جلة أهل ا ْلكُو َفة رشيك بن عبد اهلل َو َأ ُبو الأْ َ ْح َوص َس�لام بن سليم ويوسف بن َأ ْس َباط
َو ُع ْث اَمن بن َز ِائدَ ة َومحُ َ ّمد بن فضل وحس�ين الجْ ْع ِف ّي َو ُش�� َع ْيب بن َح ْرب َو َج ِرير بن عبد
ائي َو َأ ُبو إِ ْس َحق ا ْل َف ِ
زار ّي َوحييى بن ا ْل َي اَمن َو َغريهم( ،)75ومنهم
كس ّ
احلميد َوعيل بن حمَ ْ َزة ا ْل َ
الصرييف
راوياه :خلف بن هشام البزار ،وخالد بن خالد الشيباين
الكويف( ،)76وقرأ عليه
ّ
ّ

«عيل بن محزة بن عب��د اهلل بن بهِ ْ َمن بن فريوز ،موىل بني أس��د،
الكس��ائي ك�ما يف
ّ
ّ
الن��ص ّ
ِ
القراء والنُّحاة ،نزل بغداد وأ َّدب الرشيد،
دي
األس ّ
سائي :ش��يخ َّ
الكويف الك ّ
ّ
حل َس��ن َ
أبو ا َ
أيضا ع�لى محُ َ َّم ِد ا ْب ِن
م��رات ،وقرأ ً
ث��م ول��ده األمني ،قرأ القرآن ع�لى محزة َّ
الز َّيات أربع َّ
َّ
ِ
ِ
()77
يسى الحْ َن َِف ّي َ َق َر َأ عىل حمَ ْ َزة الز َّيات(،)78
عرضا»  .وس��ليم بن ع َ
الرحمْ َ ِن ْب ِن َأبيِ َل ْيلىَ ْ
َع ْبد َّ
ومه��ا م��ن ِّ
مح��اد ،وعابد بن أيب عابد ،واحلس��ن بن
أجل أصحاب��ه ،وعبد الرمحن بن أيب َّ

حممد ،وإبراهيم بن طعمة
عط َّية ،وإس��حاق األزرق ،وعبيد اهلل بن موسى،
َّ
وحجاج بن َّ

اجلزار ،وسعيد بن أيب اجلهم ،وحييى بن اليامن ،وخلق كثري ،وحدَّ ث عنه
عيل َّ
وحييى بن ّ
عيل ،وأبو األحوص وش��عيب بن حرب ،وجرير بن عبد
الث��وري ،ورشيك ومندل بن ّ

وحممد بن فضيل ،وعبد اهلل
احلمي��د ،وحيي��ى بن آدم ،وقبيصة بن عقبة ،وبكر بن ب��كارَّ ،
العجيل ،وأمم س��واهم( .)79و َعن أيب ِه َش��ام َق َال« :ك َ
َان َأ َقرأ من َق َر َأ عىل حمَ ْ َزة
بن صالح
ّ
الزم��ن األول َأربع��ة :إِبر ِ
اهي��م الأْ َ ْز َرق َوك َ
َان كثري من النَّاس يقدمونه عىل س��ليم َومل
فيِ َّ
ََْ
َْ
يك��ن بِالحْ افِ ِ
ظ و َخالِد ال َّطبِيب وخ�لاد الأْ َحول َوك َ
الرحمْ َ��ن بن أيب حمَ َّاد أكربهم
َان عبد َّ
َ
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َان َخالد قد َق َر َأ َع َل ْي ِه َوك َ
��رآن ك َ
َان آخر َومل يكن مثلهم ُي َقال َل ُه س��لم
وأعلمه��م بعلل ا ْل ُق ْ

األبرش»(.)80

كبريا من الكت��ب يف تلك املدَّ ة التي َّ
قل فيه��ا املؤ ِّلفون ،ومنها (كتاب
و َأ َّ
ل��ف عد ًدا ً

الق��راءة) ذكره ابن النديم( ،)81و(متش��ابه القرآن) ذكره مع س��ائر كتبه اب��ن النديم(،)82

و(مقط��وع القرآن وموصول ُه) ذك��ره ابن النديم( ،)83و(حدود آي القرآن) ذكره الس�� ِّيد
الكتب زيادة عىل (أسباع القرآن)( ،الفرائض)(.)87
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الصدر نقلاً عن اب��ن النديم( ،)84و(القراءة املفردة)( ،)85و(كت��اب القراءة)( ،)86وله من
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جمل�س الك�سائي مع حمزة الز َّيات
اجي،
البغدادي
الزجاجي عبد الرمحن بن إس��حاق
جاء يف جمالس
النهاوندي َّ
ّ
ّ
الزج ّ
ّ

أبو القاس��م (ت 337ه��ـ) َّ
الكس��ائي جالس محزة يف جملس��ه ،فق��ال« :حدَّ ثني أمحد
أن
ّ

��اين قال :س��معت أبا عمر يقول :س��معت
حممد بن فرج َّ
اب��ن جعفر قال :حدثني َّ
الغس ّ
فتمر يب
الكس��ائي يقول :ح��داين عىل النظر يف النح��و أين كنت أقرأ عىل مح��زة الز َّياتُّ ،
ّ

احلج��ة وال أتجَّ ه هل��ا ،وال أدري ما اجل��واب فيها ،فأرجع إىل املخت�صر الذي عمله أهل
َّ

حجة ،وكانت قبائل العرب
الكوفة ،وكان
يس��مى هذا املخترص (الفصل) فال أتبينَّ فيه َّ
َّ
متَّصلة بالكوفة ،فخرجت وأهيل ال يعلمون بخروجي ،وذاك أنيِّ خفت أن أستأمر أيب،

فلم رصت إىل ظاهر الكوفة
عيل يف لزوم الدكان ،اَّ
ف�لا يأذن يل يف اخلروج ،مل��ا كان يغلظ َّ
ولقيت القبائل جعلت أس��أهلم فيخربوين مش��افهة وينش��دوين األشعار ،فأنظر إىل ما يف

احلجة تلزم ما عندي ،فام زلت أكتب عنهم حتَّى نفدت
يدي وإىل ما أسمعه منهم فأجد َّ
ٌ
رجل منهم ،فاشرتيت شم َلـتَني ،فاتزرت
نفقتي وشحب وجهي وجلدي ،فرصت كأنيِّ
فلم دخلتها
ثم رجعت إىل الكوفة ،اَّ
بواحدة وارتديت بأخرى ،ولبثت كذلك ما شاء اهلل َّ

مل تطب نفيس أن آيت منزلنا حتَّى أمر بمس��جد مح��زة الز َّيات ،فمررت هبم وهم يقرؤون

الق��رآن ،فلام دخل��ت املس��جد( )88مل يعرفني أحدٌ منه��م البتَّة ،لس��وادي وخلوقة ثيايب،
ٍ
ناحية من املس��جد ،فسمعت بعضهم يقول [لبعض :هذا حائك.
فس َّلمت وجلست يف
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فقال بعضهم] :إن كان حائكًا فس��وف يقرأ س��ورة يوس��ف .فام زلت ساكتًا ال أك ِّلمهم
ثم قمت فأتيت القارئ الذي يعرض عىل محزة فجلس��ت عنده قري ًبا
وال
أنض��م إليه��مَّ ،
ُّ

ثم ابتدأت فقرأت سورة يوسف،
فلم فرغ من قراءته جلست باركًا بني يدي محزةَّ ،
منه ،اَّ
أيضا .فلم
فل�َّم�اَّ بلغت الذيب قال يل محزة( :الذئب) باهلمز ،فقلت له :إنَّه هيمز وال هيمز ً
ْ
فلم فرغت من الس��ورة قال يل محزة :بارك اهلل عليك ،إنيِّ أش��تبه قراءتك
يقل يل ش��ي ًئا ،اَّ
عيل بن محزة.
بقراءة فتًى كان يأتينا يقال له ّ

عليك النوائح ،أين كنت؟ قلت :خرجت إىل البادية يف أشياء استفدهتا من العرب .قال:

ثم قمت من عنده إىل منزلنا»(.)89
َّ

()90
عالـم وإما ًما يف العربية لكنَّه اشتهر بعلم القراءات وينسب
أ َّما َم ْذ َهب حمَ ْ َزة فكان اً
ِ
اصطالحا من عنده»(،)91
��ب املدود الطويلة يف الق��راءة
ً
«وإِ َل ْيه ُتن َْس ُ
إليه كثري من اآلراءَ ،

مروي عن محزة الز َّيات(.)92
الكويف س��ت وثالثون .وهو
وعدد آيات القرآن ،ويف عدد
ّ
ّ
وقال أبو القاس��م اهلذيل« :قال سليم يف رواية خلف وغريه .املد جيزئ عن السكت عند

الز َّيات ،وقال يف رواية غريه :اجلمع بني املدِّ والسكت أحسن»(.)93

��روف ا َّلتِي لاَ َح َركَة لهَ َ��ا فهو قريب من
َوأ َّم��ا َق��ول حمَ ْ َزة الز َّي��ات فيِ الإْ ِ ْد َغام فيِ الحْ ُ ُ
الذال فيِ الجِْ يم؛ َفإِ َّن ُه ك َ
َق��ول أيب َع ْمرو إِلاَّ فيِ َّ
َان لاَ يدغمه ُه َو َولاَ َغريه من ا ْل ُق َّراء غري أيب
َع ْمرو(.)94
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ع�لي ،إنَّه تغيرَّ ت
ق��ال :فقم��ت عند ذلك وس�� َّلمت علي��ه وصافحته ،فق��ال يل :يا ّ
حليت��ك يف عين��ي حتَّى مل أثبت��ك ،فام كان حالك وحي��ك؟ َّ
لـم فق��دوك أقاموا
إن أهلك اَّ
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النحو يف قراءات حمزة بن حبيب الزيات
القراء العرشة مس��تمدًّ ا نامذجه
ُي َع��دُّ محزة َأ َّو َل َم ْن رس��م طريق القراءة الكوف َّية بني َّ

()95
تفرد
القراء السبعة املشهورين بكثرة اإلمالة ،وقد َّ
من البيئة التي عاش فيها  ،وهو من َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

القراء الكوف ِّيني(« ،)96وقال أسود بن سامل:
بعدد من اإلماالت ،أي قرأ هبا دون غريه من َّ

الكس��ائي عن اهلمز واإلدغام ،ألكم فيه إمام؟ قال :نعم .هذا محزة هيمز ويكرس
س��ألت
ّ
لقرت عينك به من نسكه.
القراء
َّ
والزهاد ،لو رأيته َّ
أئمة املس��لمني ،وس ِّيد َّ
وهو إمام من َّ

قلت :يريد بقوله :يكرس أي يميل.)97(»...

املهمة والس َّيام الكوف ِّيني منهم ،وهي املختارة
وتعدُّ قراءة محزة من مصادر النحو ِّيني َّ

م��ن الناحية النحو َّية ،إذ استش��هد هبا عدد م��ن النحو ِّيني فاتخَّ ذه��ا النحو ُّيون دليلاً عىل

م��ا ذهبوا إلي��ه من آراء نحو َّية ومس��ائل خالف َّية ،مل نجد حلم��زة آراء نحو َّية رصحية ،ومل
نح��وي حمدَّ د ،إلاَّ َّ
أن قراءته يف أغلب األحي��ان هي املختارة من الناحية
يك��ن له مذهب
ّ
دعم ملا يذهبون إليه من مسائل نحو َّية،
النحو َّية ،إذ استش��هد عدد من النحو ِّيني بقراءته اً

مهم من مصادر الدرس
ولذلك تعدُّ قراءته
النحوي(.)98
ّ
مصدرا اًّ
ً

ويالح��ظ َّ
تعضد بعض
أن قراءته اش��تملت عىل بع��ض الظواه��ر اإلعراب َّية الت��ي ِّ
َ

األص��ول النحو َّية كعطف االس��م الظاه��ر عىل الضمري املجرور من غ�ير إعادة ،وكرس

ي��اء اإلضافة ،وانف��رد الكوف ُّيون بن��ا ًء عىل قراءته بتجوي��ز جم��يء َّ
(أن) املفتوحة بمعنى
(أن) الت��ي تفيد املج��ازاة والعطف عىل ِ
عام َلني ِ
خمتل َفني ،واعتم��د بعض النحو ُّيون عىل
الف��راء يف كتابه معاين
قراءت��ه ،وعدُّ وه��ا القراءة األوىل وما س��واها قراءات ُأخر ،أمثال َّ
القران.
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الإمالة
القراء الس��بعة املش��هورين بكث��رة اإلمالة( ،)99وقد
ُيعدُّ محزة بن حبيب الز َّيات من َّ

القراء الكوف ِّي�ين ،وفيام يأيت ٌ
متثيل
تف��رد بعدد من اإلم��االت ،أي قرأ هبا دون غريه م��ن َّ
َّ
لذلك:

الإمالة للك�سر
الكس��ائي عن اهلمز واإلدغام ،ألكم فيه إمام؟ قال:
قال أس��ود بن س��امل :س��ألت
ّ

والزهاد ،لو رأيته
القراء
َّ
أئمة املسلمني ،وس ِّيد َّ
نعم .هذا محزة هيمز ويكرس وهو إمام من َّ

لقرت عينك به من نسكه .قلت :يريد بقوله :يكرس أي يميل(.)100
َّ

املوصول واملقطوع:

﴿وإِ ْن َما ن ُِر َين َ
َّك َب ْع َض ا َّل ِذي
(إ َّم��ا) يف مجيع القرآن موصول إلاَّ قوله يف الرعدَ :

اخلزاز(.)101
ن َِعدُ ُه ْم﴾ فإنَّه مقطوع ،قال ذلك محزة الز َّيات ،وأبو حفص َّ

إضافة الفعل:

قول��ه تع��اىلَ ﴿ :ف َأ َز َّل ُـه�َم�اَ َّ
طان َعن َْه��ا﴾ .أزهلام بمعنى :اس��تزهلام ،وق��رأ محزة:
الش�� ْي ُ
ْت َوز َْو ُج َ
ك
﴿اس��ك ُْن َأن َ
«فأزاهل�ما» ،أراد :نحامها .قال أبو ع�لي الفاريس :ملا كان معنى ْ

ـجنَّ�� َة﴾ :.اثبت��ا فيها ،فثبتا فأزاهلام ،وقاب��ل محزة الثبات بالزوال ال��ذي خيالفه ،ويقوي
ا ْل َ

قراءتهَ :ف َأ ْخ َر َج ُهام(.)102

ون﴾ .مثل ذلك التفس�ير إلاَّ أن محزة الزيات قد
وىف قول��ه﴿ :ت َْأ ُخ ُذ ُه ْم َو ُه ْم يخَ ِ ِّص ُم َ
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اهلمز و اإلدغام:
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قرأ« :ت َْأ ُخ ُذ ُه ْم َو ُه ْم يخَ ِّْص ُم َ
ون» بتسكني اخلاء ،فهذا معنى سوى ذلك وقولهُ :ك َّلام َأضا َء
لهَ ُ ْم َم َش ْوا فِ ِيه(.)103

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

االنتظار والتأخري:

وىف س��ورة احلديد ﴿ َي ْو َم َي ُق ُ
قات﴾« ،لِ َّل ِذي�� َن آ َمنُوا ا ْن ُظ ُرونا
ون َوا ْل ُـمنافِ ُ
��ول ا ْل ُـمنافِ ُق َ
ِ ِ
��س ِم ْن ن ِ
ين
ُورك ُْم» خفيف��ة األلف عىل معنى االنتظار .وقرأها مح��زة الزيات﴿ :ل َّلذ َ
َن ْقتَبِ ْ
َآمنُوا ا ْن ُظ ُرونا﴾» عىل معنى التأخري(.)104

الكرس:

وعىل بن محزة الكس��ائى﴿ :ا ْل ُـمن ِْش َ
��آ ُت﴾ بكرس الشني،
قر َأ محزة بن حبيب َّ
الز َّيات ّ

ومعناها املبتدئات يف اجلَ ْرى(.)105

اجلمع واإلضافة:

ُوت﴾ و َأضافه ،واملعنى فيام يقالَ :خدَ م
﴿و َع ُبدَ ال َّطاغ َ
وقرأ حمَ زة بن حبيب َّ
الزيات َ
ال َّطاغ��وت .قيل :وليس هذا بجمع ألَن َف ْعال ال جيمع عىل َف ُعل ،وإِنَّام هو اس��م ُبنى عىل
َف ُعل ُ
كحذر ونَدُ س .و َأ ّما قول َأوس بن َح َجر:

���ك���م
َأ َب�����ن�����ي ُل��� َب��� ْي���نَ���ى إِ َّن أ ّم
َأ َم���������� ٌة وإِ َّن َأب�����اك�����م َع���� ُب����دُ
ُ
ض��م الب��ا َء رضورة؛ ألَ َّن القصي��دة م��ن الكام��ل وه��ى
ف��إِ َّن الف��را َء ق��ال :إِنَّ�ما
َّ

َح َّذا َء»(.)106

اهلمز:

َقا ُل��وا :كل ،وخ��ذ ،فلم هيم��زوا يف األمر ،ومهزوه فيِ النهي وما س��واه .وقد هتمزه
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العرب .فأ َّما فيِ القرآن فقد جاء برتك اهلمز .وكان محزة الزيات هيمز األمر إذا كانت فِ ِيه
﴿و ْسئ َِل ا ْل َق ْر َي َة ا َّلتِي ُكنَّا فِيها﴾ [يوسف.)107(]82:
الفاء أو الواو مثل قولهَ :

النصب:

املوضع(.)108

اجلزم:

ِ
الس�� ِّي ُئ إِلاَّ بِ َأ ْهلِ ِه﴾ [فاطر ]43 :فجزم
وقرأ محزةَ :
الس�� ِّي ِئ َوال حَي ُيق ا ْل َـمك ُْر َّ
﴿و َمك َْر َّ

األول ،واجلزم ال يدخل األسامء ،وأعرب اآلخر وهو مثله(.)109
احلرف ّ

ج��اء يف املصاح��ف البن أيب داودَ :حدَّ َثنا َع ْب��دُ اللهَِّ َق َال َحدَّ َثنَا محُ َ َّم��دُ ْب ُن يحَ ْ َيى َق َال:
الزي ِ
َحدَّ َثنِي َخلاَّ ُد ْب ُن َخالِ ٍدَ ،ع ْن َخالِ ِد ْب ِن إِسم ِع َيل ْب ِن م َه ِ
ات
اج ٍر قالَ « :ق َر ْأ ُت َعلىَ حمَ ْ َز َة َّ َّ
ُ
ْ اَ
ِ
ِ
﴿وا ْلـج ِ ِ
وها؟ َق َال:
ار ذي ا ْل ُق ْر َبى ﴾ [النساءُ ،]36 :ث َّم ُق ْل ُت ،إِ َّن فيِ َم َصاحفنَا ( َذا) َأ َف َأ ْق َر ُء َ
َ َ
لاَ َت ْقر ْأها إِلاَّ ِ
(ذي)»(.)110
َ َ
��وبَ ،حدَّ َثنَا يحَ ْ َيى ْب�� ُن آ َد َم َق َال:
وج��اء ً
ب ْب ُن َأ ُّي َ
أيض��اَ :حدَّ َثنَا َع ْبدُ اهلل َحدَّ َثنَا ُش�� َع ْي ُ
ف و ِما َئتَا حر ٍ
ٍ
فو ِ
ٍ
ِ ِ
«وجمَ ِي��ع حر ِ
وف ا ْل ُق ِ
احدٌ َو ِعشرْ ُ َ
ف
ون َأ ْل َ
��ف َح ْر َ
��رآن ثَلاَ ُث اِمئَة َأ ْلف َح ْر َ
َ
َْ
ْ
ُ ُُ
ِ ِ
��ح َم َق َ
َوخمَ ْ ُس َ
ات
الز َّي ُ
��الَ :أ ْع َطانِ ِيه حمَ ْ َز ُة َّ
��ون َح ْر ًفا « َق َال يحَ ْ َيى ْب ُن آ َد َمَ :حدَّ َثنيه َي ِزيدُ ْب ُن َأ ْس َ

ف و َثمن اُِمئ َِة حر ٍ
ٍ
ِمن ِكتَابِ ِهَ ،في ِصري :ك ُُّل سب ٍع ِمن َأسبا ِع ا ْل ُقر ِ
آن خمَ ْ َس ٌة َو َأ ْر َب ُع َ
ف
ون َأ ْل َ
ُ ُ ْ ْ َ
ْ
َْ
ف َح ْر َ اَ
ْ
َ ُ
ون حر ًفا ،يب َقى ِس َّت ُة َأحر ٍ
ِ ِ
ف»(.)111
َوا ْثنَان َوت ْس ُع َ َ ْ َ ْ
ُْ
85

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

﴿وإِ َذا ِق َ
ب فِ َيها﴾ ترفع الساعة وهو وجه
السا َع ُة لاَ َر ْي َ
وقولهَ :
يل إِ َّن َو ْعدَ اهللِ َح ٌّق َو َّ
«وإ َذا ِق َيل
ال��كالم ،وإن نصبتها فص��وابَ ،ق َر َأ بذلك محزة الزيات ،ويف قراءة َع ْب��د اللهََّ :
َّ
وفسا ىف غري هذا
إن َوعْ��دَ اهللِ ُّ
الس��اع َة ال َر ْي َ
ب فيها» ،فقد عرف��ت الوجهني ،رَّ
حق وإن َّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

النيلي رائد مدر�سة الكوفة النحو َّية
�أبو جعفر الر�ؤا�سي
ّ
ووا�ضع �أ�صولها

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مؤسس��ها ،إلاَّ َّ
أن القدامى
تع��دَّ دت اآلراء يف نش��أة مدرس��ة الكوفة النحو َّي��ة ويف ِّ

ي��كادون يتَّفقون ع�لى َّ
فالزبيدي عدَّ أبا
ال��رؤايس،
الكويف هو أبو جعفر
أن مبتكر النحو
ّ
ّ
ّ

وأول من أ َّلف فيه كتا ًبا ،وكان أستاذ أهل الكوفة
جعفر يف الطبقة األوىل يف النحو
الكويف َّ
ّ

والفراء ،ومها من م َّثال املذهب
الكس��ائي
يف النحو ومنهم
الكويف( .)112وقال التنوخي:
ّ
َّ
ّ

النحوي
األندل�سي
«عن��ه أخ��ذ مجيع الكوفي�ين عل��م النح��و»( .)113وذهب أبو حي��ان
ّ
ّ
(ت 745هـ) إىل َّ
أئمة اللغة العرب َّية من الكوف ِّيني»(.)114
أن « َأبا جعفر الرؤايس هو إمام من َّ
الرافع��ي مذهب األقدم�ين ليثبت َّ
ال��رؤايس هو رأس
أن
وق��د ذهب مصطف��ى صادق
ّ
ّ

وأول من أ َّلف منهم
مدرسة الكوفة ،إ ْذ يقولُ « :ث َّم نجم رأس علامء الكوفة وأستاذهمَّ ،

الرؤايس»(.)115
كتا ًبا يف العرب َّية ،وهو أبو جعفر
ّ

أ َّما املحدثون فقد انقس��موا ع�لى فريقني :فريق أ َّيد ما ذهب إلي��ه األقدمون َّ
بأن أبا

الك��ويف يف النحو ،وهو صاحب َّأول كت��اب أ ِّلف يف النحو
مؤس��س املذهب
ّ
جعفر هو ِّ
الك��ويف وه��ذا ه��و رأي اجلمه��ورَّ ،
والف��راء مها الل��ذان هنضا
الكس��ائي
وأن تلميذيه
َّ
ّ
ّ
باملذه��ب اجلديد ،ورف��داه بأفكارمها ،والفريق الثاين نفى ْ
الرؤايس
أن يك��ون أبو جعفر
ّ
خت��رج عليه أحد من
املؤسس�ين هلذا املذهب
ّ
النحوي الناش��ئ ،أو َّ
ممَّ��ن يوض��ع يف طبقة ِّ

الكوف ِّيني(.)116
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ولك َّن هذه املزاعم تتالشى إذا علمنا َّ
الرؤايس،
الكسائي كان ير ِّدد أقوال شيخه
أن
ّ
ّ

الكويفَّ -
أيضاَّ -
الفراء كان
الرؤايس رأس املذه��ب
أن أبا جعفر
وال��ذي يؤكِّد ذلك ً
أن َّ
ّ
ّ

يتَّص��ل به ويرت َّدد علي��ه و َأخذ العرب َّية عنه ،حتَّى كان ينعته بالص�لاح واإلمامة ال ّلغو َّية،

الفراء نفس��ه ،فف��ي كتابه معاين القرآن ينقل
ولي��س لدينا َّ
حجة أقوى وأوضح من كالم َّ
الرؤايس ،ويروي له يف أكثر من موضع.
عن أيب جعفر
ّ

حممد بن قاسم شيخ أيب الع َّباس ثعلب،
نحو ًّيا باملعنى الدقيق ،ما ذكره
ّ
الزبيدي يف ترمجة َّ

األول األخري عن مس��ألة ،فقال ثعلب جمي ًبا« :قال أبو جعفر فيها كذا ،وقال
حينام س��أل َّ
الكسائي فيها كذا ،»...فأنت ترى كيف ذكر ثعلب آراء الشيوخ من الكوف ِّيني
أبو احلسن
ّ
الرؤايس.
يف املسألة ،وجعل عىل رأسهم أبا جعفر
ّ

وإن كان��ت قليلة ،إلاَّ
أيض��ا آراؤه النحو َّية الت��ي نقلت عنه ،فهي ْ
وممَّ��ا يؤكِّد ذلك ً

أنهَّ ��ا ذات دالل��ة يف هذا الس��ياق ،ولو وصل إلين��ا يشء من كتبه الت��ي ذكرها أصحاب
الرتاج��م ككت��اب الفيص��ل( ،)117واإلف��راد واجلم��ع( ،)118والوقف واالبت��داء الصغري

والوقف واالبتداء الكبري( ،)119ومعاين القرآن( ،)120والقراءة ،واهلمز ،وإعراب القرآن،
الرؤايس ومنزلته يف
والتصغ�ير()121؛ ألمكننا إعطاء ص��ورة أوضح عن مكانة أيب جعفر
ّ

الك��ويفَّ ،
ولعل يف هذا ما يكفي لالعرتاف َّ
الرؤايس رأس املذهب
بأن أب��ا جعفر
النح��و
ّ
ّ

والفراء.
الكسائي
األولني له ،فضلاً عىل كونه أستاذ
املؤسسني َّ
َّ
ّ
الكويف من ِّ
ّ

()123
()122
ال��رؤايس
النحوي ،هو اب��ن أخي معاذ
حممد ب��ن أيب س��ارة
ّ
وأب��و جعفر َّ
ّ

()126
()125
النييل
اهلراء( ،)124والده احلسن
حممد
ّ
ّ
عيل  ،موىل َّ
األنصاري ّ
القرظي  ،وكنيتهَ :أبو ّ

ابن كعب
النييل؛
وس��مي
القرظي( ،)127أصله من الكوفة ،س��كن النيل هو وولده(،)128
ّ
ِّ
ّ
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وممَّا يؤكد َّ
الكويف ،وأنَّه كان
احلقيقي للمذهب
املؤس��س
ّ
ّ
أن َأبا جعفر الرؤايس كان ِّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

()129
أئم��ة النحو واللغة
ألنَّ��ه كان ينزل الني��ل  ،ويعدُّ من ثق��ات حمدِّ ثي اإلمام َّية ،وأحد َّ

شاعرا ،مؤ ِّل ًفا ،فاضلاً  ،وقيل :إنَّه كان مؤ ِّد ًبا ،وكان يروي
مفسا ،أدي ًبا،
ً
والقراءات ،وكان رِّ ً

حممد الباق��ر (ت 114هـ) واإلمام جعفر الص��ادق (ت 148هـ).)130(
ع��ن اإلمام َّ

()131
ربد إنَّه ُعرف بالبرصة(.)132
قيل :إنَّه أستاذ الكوفة َّ
األول  ،وقال امل ِّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

مرتني ،يف األُوىل كان
رح��ل أبو جعفر
طال��ب عل ٍم( ،)133ويف
َ
ال��رؤايس إىل البرصة َّ
ّ

()135
ً
ث��م رجع إىل
ش��يخا( ،)134وأخذ عن عيس��ى ب��ن عمر
الثاني��ة كان
الثقف��ي النحو َّ ،
ّ
الكوف��ة ،وأذاع فيها علم البرصة ،ولفت أنظار ِ
الدار ِس�ين إىل معاهدها ،وأخذ احلروف

ع��ن أيب عم��رو بن الع�لاء (ت 154هـ) ،وأخذ عنه عل��م القراءة وأفاد من��ه يف الرواية
والغري��ب( ،)136وكان أليب جعف��ر اختي��ار يف القراءة ي��روى عنه ،واختي��ار يف الوقف،
القراء ،قال« :روى
وه��و عامل أهل الكوف��ة يف النحو ،وذكره أبو عمرو الداين يف طبقات َّ

احلروف عن أيب عمرو ،وهو معدود يف املق ِّلني عنه ،وس��مع األعمش( ،)137وس��مع منه
والفراء»(.)138
الكسائي
الكندي ،وروى عنه
حممد
املنقري
خلاَّ د
ّ
ّ
َّ
ّ
وعيل بن َّ
ّ

بي( ،)139وإليه يرجع بدء النحو يف الكوفة دراس�� ًة
وأخ��ذ عن زهري بن ميمون ال ُف ْر ُق ّ

ال��رؤايس قليلون ،ويعود الس��بب يف ذل��ك إىل تن ُّقله
وتألي ًف��ا( ،)140والذي��ن أخذوا عن
ّ

«قل مقامه بالكوف��ة؛ فلذلك َّ
ب�ين الكوفة والني��ل ،قال ياقوت احلمويَّ :
قل ْ
أخ ُذ الناس

القفطي الس��بب الذي أ َّدى إىل ق َّلة مقامه يف الكوفة َّ
تزوج
أن
عنه»( .)141ويعزو
الرؤايس َّ
ّ
ّ
تلم بأهلها يف ِّ
كل مدَّ ة ،فكانت
من امرأة بالكوفة ،قد انتقلت من النيل ورشطت عليه أن َّ
قل مقامه يف الكوفةَّ ،
ال تقيم عنده إلاَّ القليل()142؛ لذا َّ
فقل أخذ الناس عنه .وأش��هر من
القراء السبعة ،ومن أعالم العرب َّية(،)143
عيل بن محزة
الكسائي (ت 189هـ) أحد َّ
ّ
تلمذ له ّ

والف��راء حييى بن زي��اد (ت 207هـ)( ،)144وعبد اهلل بن س��عيد
األموي( ،)145وخلاَّ د بن
ّ
َّ

حممد
الصرييف(،)146
خالد
الكندي(.)147
ّ
وعيل بن َّ
ّ
ّ
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ٍ
الكويف ،وس�َّم�اَّ ه الفيص��ل( ،)148وقال أبو
كت��اب يؤ َّل��ف يف النحو
وكان كتاب��ه َّأول
ّ

ث��م وضع كتابه(ُّ ،)149
جعف��ر َّ
فكل ما يف
إن اخللي��ل طلب منه الكتاب فأطلعه عليه فقرأه َّ

الرؤايس( ،)150وزعم مجاع��ة من البرص ِّيني َّ
أن
كت��اب س��يبويه :قال الكويف فإنَّام عني ب��ه
ّ
الرؤايس(.)151
الذي يذكره األخفش يف آخر املسائل وير ُّد عليه هو
ّ

ويعدُّ أبو جعفر الرؤايس ش��يخ الطبقة األوىل ملدرس��ة الكوفة ،كام هو أبو األس��ود

الثقف��ي يف البرصة.
ال��رؤايس واخللي��ل يرتافقان إىل الدرس عند عيس��ى بن عمر
وكان
ّ
ّ
لل��رؤايس الفضل يف اتخِّ اذ القرآن الكريم م��ا َّدة خصبة آلرائه وأفكاره( ،)153وتوفيِّ
وكان
ّ

الرؤايس كت ًبا متعدِّ دة
س��نة 193هـ ،وقيل :سنة 206هـ يف أ َّيام الرشيد( ،)154وقد صنَّف
ّ
املدرستَني كلت ِ
َيهام.
يف النحو والرصف والصوت ،انتفع منها نحو ُّيو
َ

الرؤايس فيقوم عىل املزاوجة بني اللغ��ة والنحو ،وهذا ما درج
أ َّما بالنس��بة ملذهب
ّ

وصف��ي(َّ ،)155
وقل ْ
علي��ه أغل��ب نحاة النيل ،وأنَّ��ه كان يعالج اللغة ع�لى و َف ْق ٍ
منهج
أن
ٍّ

الق��راء الذين كانوا يقيمون��ه عىل الرواية
خيضع��ه ملنط��ق القياس والتعلي��ل ،وهو منهج َّ
والس��ند الصحيح ويعتمد النقل وجيانب الفلس��فات الكالم َّية( ،)156وبذلك قيل« :كان

وصحة الس��ند ،ويبتعد عن
منهج ُه يقوم عىل منهج َأهل القراءات الذي يأخذ بالس�ماع
َّ
َ
َّ
ش��ك في��ه أنَّه ارتضاه
حم��اكاة َأهل املنطق والفلس��فة يف تعليل األحكام اللغو َّية ،وممَّا ال

َ
الثقف��ي ،ومها من
ش��يخيه :أيب عمرو ابن العالء وعيس��ى ب��ن عمر
س��ليم م��ن
منهجا
ً
ّ
اً
أعالم أهل العرب َّية والقراءة من البرص ِّيني ،له من مناهج ش��يوخه الكوف ِّيني أهل القراءة
التحرر
الفراء الذي مل يستطع
والرواية ،معتمدً ا وسندً ا ،ونجد هذا املنهج
ً
ُّ
واضحا يف آثار َّ

الرؤايس»(.)157
من مذهب شيخه
ّ
ِ
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
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الدؤ ّيل ش��يخ الطبقة األوىل للبرص ِّيني ،واخلليل ش��يخ الطبقة الثالثة من البرص ِّيني(،)152
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النحوي يف بغداد.9:
( )1ينظر :الدرس
ّ
النحوي يف بغداد.10 :
( )2ينظر :الدرس
ّ
( )3ينظر :تاج العروس.53/31 :
لب اللباب من واجب األنساب ،65 :وتاج العروس:
( )4ينظر :خمترص فتح رب األرباب بام أمهل يف ِّ
.53/31
ِ
ِ
كويف ،س��كن النيل ،وهي
الش��يباين،
النييلَ ،أ ُبو ا ْل َوليد
ّ
برصي األصل ،وقيلّ :
ّ
( )5ه��و خال��د بن دينار ّ
مدينة بني الكوفة وواسط .هتذيب الكامل يف أسامء الرجال.59/8 :
النييل ك َ
( )6ينظر :تاج العروسَ 53/31 :
َان يس��كن النّيل فينسب إِ َل ْي َها والنيل َق ْر َية من قرى
و«خالِد
ّ
و ِ
اسط» .الثقات البن ح َّبان.251/6 :
َ
( )7سري أعالم النبالء ،ط احلديث.103/9 :
غار مرص َفةٍ
ب دِ
ات ِ
قاق وور ٍق صِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َبات َ
آخ ُر ُذو س��اق ُص ْلب ُ
وش�� َع
الع ْظ ِل ِم) ،و َأ ْي ًضا (ن ٌ
(« )8الن ُِّيلَ ( :ن َب ُ
ُ َ َّ
َ ََ
ِمن جانِ َبينْ » .تاج العروس.54/31 :
( )9املؤتلف واملختلف البن القيرساين = األنس��اب املتَّفقة يف ِّ
حممد
اخلط املتامثلة يف النقط ،أبو الفضل َّ
القيرساين (ت 507هـ) ،حتقيق :كامل
الش��يباين ،املعروف بابن
املقديس
عيل بن أمحد
ّ
ّ
ّ
ابن طاهر بن ّ
يوس��ف احلوت ،ط ،1دار الكتب العلم َّية ،بريوت1411 ،هـ ،141 :وهناك عدد من املشهورين
الصاب��وين ،120 :وطبقات
الفوط��ي ،90/1 :وتكملة ابن
الني�لي .ينظر :معجم ابن
بالنس��بة إىل
ّ
ّ
ّ
السبكي.168/3 :
ّ
( )10ينظر :الوايف بالوفيات.150/15 :
ِ
اللخمي اإلرب�ِّل�يِّ ّ  ،املعروف بابن
( )11ينظ��ر :تاريخ ارب��ل ،املبارك بن أمحد ب��ن املبارك بن موه��وب
ّ
مخاس الص َّقار ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد
املستويف (ت 637هـ) ،حتقيق :سامي بن س ِّيد َّ
ّ
للنرش ،العراق1980 ،م.939/2 :
حممد بن عبد اهلل (أيب
( )12ينظر :توضيح املش��تبه يف ضبط أسامء الرواة وأنس��اهبم وألقاهبم وكناهمَّ ،
الش��افعي ،ش��مس الدين ،الش��هري بابن نارص
الدمش��قي
القييس
حممد بن أمحد بن جماهد
ّ
ّ
بكر) بن َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

العرقسويس.687/1 :
حممد نعيم
الدين (ت 842هـ) ،تحَّ :
ّ
( )13ينظر :تاريخ ِ
احل َّلة.21-20/1 :
العقييل ،كامل الدين
( )14ينظ��ر :بغية الطلب يف تاريخ حلب ،عمر بن أمح��د بن هبة اهلل بن أيب جرادة
ّ
ابن العديم (ت 660هـ) ،حتقيق :د .سهيل زكار ،4297/9 :والنيل ومنطقتها ،عامر عجاج.9 :
( )15ينظر :توضيح املشتبه.687/1 :
( )16ينظر :النيل ومنطقتها.11 :
مهم
( )17بع��د انتقال األرسة املزيد َّية من اجلزيرة الدبيس�� َّية إىل النيل ،أصبحت الني��ل ً
مركزا حرض ًّيا اًّ
مركزا لإلش��عاع
وازده��رت فيه��ا اآلداب والعلوم ونبغ فيها الكثري م��ن العلامء والفقهاء فكانت ً
تط��ور العلوم الدين َّية
الثق��ايف فربع فيه��ا الكثري من العلامء األجالء الذي��ن كان هلم األثر الكبري يف ُّ
ّ
واللغو َّية والس َّيام النحو َّية منها.
القراء الكوف ِّيني.19 :
( )18ينظر :معجم قبائل العرب ،21/1 :وفقهاء الفيحاء ،17/1 :ونحو َّ
( )19ينظر :خطط الكوفة ملاسينون ،1 :ومدرسة الكوفة ،ط1955م.18 :
( )20ينظر :تاريخ العرب َّية.12 :
املخزومي.16 :
النحوي يف بغداد ،د .مهدي
( )21ينظر :الدرس
ّ
ّ
للتنوخي.232 :
( )22ينظر :تاريخ العلامء النحو ِّيني
ّ
( )23نحو القراء الكوف ِّيني65 :
( )24ينظر :بغية الوعاة.173/1 :
الطويس ،177 :وتنقيح
( )25ينظ��ر :الفائق يف رواة وأصح��اب اإلمام الصادق ،420/1 :ورج��ال
ّ
املقال ،373/1 :وفهرس��ت ابن النديم ،32 :س��فينة البحار .338/1 :تأس��يس الشيعة،347 :
وخامتة املستدرك ،796 :وجامع الرواة ،280/1 :وروضات اجلنَّات ،253/3 :وجممع الرجال:
 ،238/2وأعيان الشيعة.238/6 :
( )26ينظر :املعارف.529/1 :
القراء الكبار
( )27ق��ال البخاري :محزة ب��ن حبيب الز َّيات ،موىل بني تيم اهلل بن ربيعة .ينظ��ر :معرفة َّ
عىل الطبقات واألعصار.67 :
( )28ينظر :هداية القاري إىل جتويد كالم الباري.640/2 :
الفريض.90/2 :
( )29ينظر :صفة الصفوة،
ّ
( )30ينظ��ر :الفائ��ق يف رواة وأصح��اب اإلم��ام الص��ادق ،420/1 :ومعجم رج��ال احلديث:
.200/7
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الطويس.75/1 :
( )31ينظر :رجال الشيخ
ّ
النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان.12/1 :
( )32ينظر :تفسري
ّ
( )33ينظر :االشتقاق.207 :
( )34ينظر :اإلقناع يف القراءات السبع.38 :
( )35ينظر :سري أعالم النبالء.72/7 :
حممد بن أمحد
( )36ينظ��ر :تاريخ اإلس�لام ووفيات املش��اهري واألعالم ،ش��مس الدين أبو عب��د اهلل َّ
التدمري ،ط ،2دار الكتاب
الذهبي (ت 748هـ) ،حتقيق :عمر عبد الس�لام
اب��ن عثامن ابن َقا ْيامز
ّ
ّ
يب ،بريوت1413 ،هـ1993/م ،384/9 :وسري أعالم النبالء.72/7 :
العر ّ
( )37ينظر :معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب.2855/6 :
( )38وفيات األعيان.216/2 :
( )39ينظر :إمتاع األسامع ،310/4 :وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب.239/11 :
الز ْيت َأو صانعه( ،ا ْل ُـم ْق ِرئ) بِ َضم ِميمَ ،و ُس��كُون َقاف ،ومهزة
(« )40الز َّيات :بت َْش��ديد الت َّْحتِ َّيةَ ،ب ِائع َّ
فيِ ِ
مذهبه َوق ًفاَ ،و ُه َو إِ َم��ام ا ْل ُق َّراء من َأت َباع التَّابِعني .ع��رض َع َل ْي ِه تلميذ َل ُه َماء فيِ
آخ��ره ُيب��دل عىل ْ
أجرا ع�لى ا ْل ُق ْرآنَ ،أ ْر ُجو بذلك الف��ردوسَ .ق َر َأ عىل َج ْع َفر
َي ْ
تور ًع��ا َق َالَ :أنا لاَ آخذ ً
��وم َحار َفأبى ُّ
ِ
يِ
ِ
الصادق بِإِ ْسنَاد ا ْل ُـم َس ّمى بسلسلة َّ
مجا َعة َ
ني».
آخرين َرض اهلل َت َعالىَ َعن ُْهم َأجمْ َع َ
الذ َهب ،و َعىل َ
َّ
للقاري.338 :
رشح نخبة الفكر
ّ
( )41ينظر :صفحات يف علوم القراءات.352 :
للتنوخي.232 :
( )42ينظر :تاريخ العلامء النحو ِّيني
ّ
للقراء.18 :
( )43تلحني النحو ِّيني َّ
اخلوئي.279/7 :
( )44ينظر :معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ،الس ِّيد أبو القاسم
ّ
( )45ينظر :اإلقناع يف القراءات السبع.39 :
( )46شعب اإليامن.200/4 :
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.67 :
( )47ينظر :معرفة َّ
جزي = التسهيل لعلوم التنزيل.56/1 :
( )48ينظر :تفسري ابن
ّ
( )49ينظر :هداية القاري إىل جتويد كالم الباري.640/2 :
( )50السبعة يف القراءات.71 :
( )51ينظر :طبقات القراء.62-1 :
( )52ينظر :إبراز املعاين من حرز األماين .7 :وصفحات يف علوم القراءات.352 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

( )53ينظر :معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.66 :
( )54ينظر :معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب.1219/3 :
( )55ينظر :هداية القاري إىل جتويد كالم الباري.640/2 :
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،71 :وهتذيب التهذيب ،28-27/13 :وشذرات
( )56معرفة َّ
اجلزري.261/1 :
القراء البن
ّ
الذهب ،240/1 :وسري أعالم النبالء ،90/7 :وطبقات َّ
للتنوخي.232 :
( )57ينظر :تاريخ العلامء النحو ِّيني
ّ
بضم احلاء املهملة وسكون الالم وفتح الواو وبعد األلف نون -وهي مدينة يف أواخر
وح َ
(ُ )58
لوانِّ -
سواد العراق ممَّا ييل بالد اجلبل .وفيات األعيان.216/2 :
( )59باغ بالفارس��ية بمعنى :البس��تان الكثري الشجر ،معجم ما اس��تعجم من أسامء البالد واملواضع:
 ،262/1وق��ال ياق��وت احلم��وي« :قرية بينها وبني مرو فرس��خان ،يقال هلا :ب��اغ وبرزن ،منها:
إسامعيل الباغي» ،معجم البلدان .325 /1 :وباغ وبرزن قريتان متصلتان عىل فرسخني من مرو،
ينظر :معجم البلدان.382/1 :
القراء ،261/1 :وش��ذرات
( )60ينظر :تأويل مش��كل القرآن ،44 :وينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
القراء ،93/1 :وتقريب التهذيب.199/1 :
الذهب ،240/1 :ومعرفة َّ
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،71 :وهتذيب التهذيب ،28-27/13 :وشذرات
( )61معرفة َّ
اجلزري.261/1 :
القراء البن
ّ
الذهب ،240/1 :وسري أعالم النبالء ،90/7 :وطبقات َّ
( )62ينظر :صفحات يف علوم القراءات.352 :
( )63ينظر :العرب.208/1 :
( )64السبعة يف القراءات.73 :
حممد ،ويقال
اهلمدانى
( )65طلحة بن مرصف بن عمرو بن كعب
اليامي (ت 112هـ أو بعدها) ،أبو َّ
ّ
ّ
حممد بن طلحة بن مرصف) ،من الطبقة اخلامسة ،من صغار التابعني،
أبو عبد اهلل،
الكويف( ،والد َّ
ّ
النس��ائي ،ابن ماجه) .سري أعالم النبالء ،طبعة
الرتمذي،
(البخاري ،مس��لم ،أبو داود،
روى له:
ّ
ّ
ّ
الرسالة.191/5 :
( )66السبعة يف القراءات.73 :
نحوي
( )67ه��و أب��و عبد اهلل حمُ ��ران بن أعني بن س��نبس موىل الطائ ِّي�ين ،هو قارئ حس��ن الصوت
ٌ
حممد .نور القبس ،أليب املحاسن يوسف بن أمحد بن حممود
ش��اعر
شيعي من شيعة جعفر بن َّ
ٌ
ٌ
اليغموري (ت 673هـ).99 :
( )68السبعة يف القراءات.72 :
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( )69السبعة يف القراءات.73 :
النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان.12/1 :
( )70تفسري
ّ
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.66 :
( )71ينظر :معرفة َّ
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.69 :
( )72ينظر :معرفة َّ
ِ
الدوري.359/3 :
النيىل ،ينظر :تاريخ ابن معني -رواية
ّ
( )73روى ُس ْف َيان ال َّث ْو ّ
ري َعن َخالد بن دينار ّ
( )74ينظر :السبعة يف القراءات.75 :
( )75ينظر :السبعة يف القراءات.74:
القراء ،126/1 :و.173/1
( )76ينظر :معرفة َّ
( )77تاريخ اإلسالم.167/12 :
( )78ينظر :السبعة يف القراءات.73 :
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.66 :
( )79ينظر :معرفة َّ
( )80السبعة يف القراءات.75 :
( )81ينظر :الذريعة.58/14 :
( )82ينظر :الفهرست ،44 :والذريعة.69/16 :
( )83ينظر :الذريعة.129/21 :
( )84ينظر :والذريعة ،497/33 :الشيعة وفنون اإلسالم.18 :
( )85ينظ��ر :الذريع��ة ،99/43 :الفائ��ق يف رواة واصح��اب اإلم��ام الص��ادق -عب��د احلس�ين
الشبسرتي.420/1 :
ّ
( )86ينظر :الذريعة.49/8 :
( )87ينظر :الفائق يف رواة واصحاب اإلمام الصادق.420/1 :
اجي.203 :
( )88جمالس العلامء َّ
للزج ّ
اجي.204 :
( )89جمالس العلامء َّ
للزج ّ
( )90ينظر :مصباح املريد رشح رسالة فتح املجيد يف قراءة محزة.
( )91البداية والنهاية.115/10 :
( )92ينظر :مناهل العرفان يف علوم القرآن.343/1 :
( )93إبراز املعاين من حرز األماين.159 :
( )94ينظر :السبعة يف القراءات.122 :
القراء الكوف ِّيني.259 :
( )95ينظر :يف اللهجات العرب َّية ،إبراهيم أنيس ،61 :وينظر :نحو َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

القراء الكوف ِّيني.259 :
( )96ينظر :إحتاف البرش ،75 :ونحو َّ
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.70 :
( )97معرفة َّ
( )98ينظر :قراءة محزة.241 :
القراء الكوف ِّيني.259 :
( )99ينظر :إحتاف البرش ،75:ونحو َّ
القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار70 :
( )100معرفة َّ
القراء وكامل اإلقراء771 :
( )101مجال َّ
( )102زاد املسري يف علم التفسري56 /1:
للفراء.18 /1:
( )103معاين القرآن َّ
للفراء.70 /1:
( )104معاين القرآن َّ
( )105بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.52 /5:
( )106بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.8 /4 :
للفراء.125 /1 :
( )107معاين القرآن َّ
للفراء.47 /3 :
( )108معاين القرآن َّ
( )109تأويل مشكل القرآن.44 :
( )110املصاحف البن أيب داود.146 :
( )111املصدر نفسه.280 :
( )112ينظر :طبقات النحو ِّيني واللغو ِّيني.135 :
( )113تاريخ العلامء النحو ِّيني.194 :
( )114البحر املحيط.363-362/2 :
( )115تاريخ آداب العرب.430/1 :
النحوي يف بغداد:
( )116ينظر :املدارس النحو َّية ،154 :ومن أصول النحو ،175-173 :والدرس
ّ
.208
( )117ينظر :الفهرست ،البن النديم.71 :
ِ
واللغويني.135 :
( )118ينظر :طبقات النحو ِّيني
( )119ينظر :الفهرست ،البن النديم.71 :
( )120ينظر :الفهرست ،البن النديم ،71 :ونزهة األل َّباء.51 ،34 :
( )121ينظ��ر :الفايق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق ،52/3 :والفهرس��ت .71 :فقد أثري عنه أنَّه
وضع كتا ًبا يف« :التصغري وهو من أظهر مواد علم الترصيف ودراسة العلل الفلسف َّية يف بنية الكلم
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ٍ
الع��ريب ...والتأليف يف ه��ذا اللون من ألوان العرب َّيةُّ ،
عمي��ق ألصول املادة الصوت َّية
يدل عىل فه ٍم
يب .وهو ابتكار طريفَّ ...
إن أبا جعفر الرؤايس ،كان قد بكَّر يف معاجلة لون آخر من
يف البن��اء العر ّ
أل��وان التأليف يف علم الق��راءات والذي يدخل يف باب (فقه القراءات القرآن َّية) ...وال يعالج هذا
الف��ن إلاَّ
نح��وي عامل ٌ بالقراءة ،عامل بالتفس�ير ،ع��امل بالقصص ،عامل باللغة التي ن��زل هبا القرآن».
ٌّ
النحاس.94 :
ينظر :أبو جعفر
الرؤايس ،25 :والقطع واالئتناف أليب جعفر َّ
ّ
ال��رؤايس يف الفهرس��ت ،71 :ون��ور القبس ،أليب
( )122ينظ��ر :نزه��ة األل َّب��اء ،50 :وينظ��ر :ترمجة
ّ
اليغم��وري (ت 673هـ) ،279 :ومرات��ب النحو ِّيني،48 :
املحاس��ن يوس��ف بن أمحد بن حممود
ّ
الزبيدي ،125 :ونزهة األل َّباء ،54 :وتاريخ أيب املحاس��ن ،194 :وإنباه الرواة99/4 :
وطبقات
ّ
والوايف ،334/2 :وبغية الوعاة ،82/1 :وروضات اجلنَّات.1083 ،263/7 :
بالرؤايس؛ لكرب رأس��ه ،وقيل :إنَّ��ه ينتمي إىل قبيلة رؤاس ،وه��و األصح ،ينظر:
س��مي
( )123قيلِّ :
ّ
الفهرست ،96 :نزهة األل َّباء.50 :
عيل من موايل
( )124ينظر :نزهة األل َّباء ،50 :ومعاذ بن مسلم َّ
عيل -ابن ّ
اهلراء أبو مسلم -وقيل :أبو ّ
الرؤايس من قدماء النحو ِّيني ،ولد أ َّيام عبد امللك
حممد بن أيب سارة
حممد بن كعب
القرظي ،وعم َّ
ّ
َّ
ّ
ابن مروان ...وكان معاذ ش��يع ًّيا ،مات ببغداد س��نة (187هـ) ،وقيل :سنة (190هـ)َّ ...،أول من
وضع الترصيف .ينظر الفوائد الرجال َّية.266/1 :
( )125نس��بة إىل الني��ل بليدة تقع قرب ِح َّلة بني مزيد خيرتقها خليج كب�ير يتخلج من الفرات الكبري،
وسمه بنيل مرص ،وقيلَّ :
إن النيل هذا يستمد من رصاة جاماسب .وقد
حفره َّ
احلجاج ابن يوسف اَّ
ِ
انتس��ب إليه فريق من األعالم ،وجاء ذكره يف كثري من الش��عر .وينظر :معجم البلدان،360/8 :
والنيل ومنطقتها ،عامر عجاج.
الطويس.45/1 :
( )126ينظر :رجال الشيخ
ّ
( )127عن ترمجته راجع :إبناه الرواة ،107/4 :وبغية الوعاة ،82-81/1 :ومراتب النحو ِّيني،24 :
املفضل
وطبقات النحو ُّيون اللغو ِّيني ،135 :وتاري��خ العلامء النحو ِّيني من البرص ِّيني والكوف ِّينيَّ ،
املرصي.194 :
التنوخي
حممد
ّ
ّ
ابن َّ
نح��وي من الكوفة،
الرؤايس
( )128ينظ��ر :اللب��اب ،478/1 :واألنس��اب ،174/6 :وأب��و جعفر
ّ
ّ
للرباقي.451 :
اجلبوري ،9 :وتاريخ الكوفة
د.عبد اهلل
ّ
ّ
( )129ينظر :الفهرست.96 :
ِ
( )130ينظر :رجال العلاَّ مة احل يِّ ّل ،153 :ومعجم رجال احلديث ،229/15 ،286/4 :والفايق يف
رواة واصحاب اإلمام الصادق ،43/5 :وهد َّية العارفني.7/2 :

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
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احلِل ّي
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يب ،القاهرة 1968م،262 :
( )131ينظر :حياة الش��عر يف الكوفة ،يوس��ف خليف ،دار الكتاب العر ّ
النحوي يف بغداد.209 :
والدرس
ّ
( )132ينظر :بغية الوعاة.33 :
( )133ينظر :إنباه الرواة ،101/4 :ومعجم األدباء ،480/6 :مدرسة الكوفة.121 :
( )134ينظر :إنباه الرواة ،101/4 :ومعجم األدباء ،480/6 :وبغية الوعاة.83/1 :
( )135خمتلف يف س��نة وفاته ،فقيل :توفيِّ سنة 148هـ ،وقيل149 :هـ ،وقيل150 :هـ .ينظر :طبقات
اجلبوري.12 :
الرؤايس عبد اهلل
الزبيدي ،135 :أبو جعفر
ّ
ّ
اجلبوري.12 :
الرؤايس عبد اهلل
( )136ينظر :أبو جعفر
ّ
ّ
أئمة القراءات ،ولد سنة 61هـ ،وتوفيِّ سنة 148هـ.
( )137ليامن بن مهران أحد َّ
( )138بغية الوعاة.82/1 :
كثريا
( )139وكان م��ن نح��اة الكوفة ،اً
عالـم بالنس��ب والقراءات والعرب َّية ،ومن أه��ل القراءة .وكان ً
اجلبوري.12 :
الرؤايس عبد اهلل
ما يروي عن ميمون األقرن .ينظر :أبو جعفر
ّ
ّ
يب.98-97 :
( )140ينظر :نشأة النحو العر ّ
الرؤايس.15 :
( )141معجم األدباء ،480/6 :وينظر :أنباه الرواة ،101/4 :وأبو جعفر
ّ
( )142ينظر :إنباه الرواة ،102/4 :والوايف بالوفيات ،335/2 :ومعجم األدباء 123/18 :والنيل
ومنطقتها.139 :
الزبي��دي ،135 :وإنباه ال��رواة،270/2 :
( )143ينظ��ر :الفهرس��ت ،الب��ن الندي��م ،71 :وطبقات
ّ
القراء،116/2 :
وال��وايف ،235/2 :وبغية الوعاة ،82/1 :ونزهة األل َّب��اء ،42 ،35 :وطبقات َّ
ِ
ومعجم األدباء ،480/6 :واملزهر ،400/2 :تاج العروس ،33-32/1 :ورجال احل يِّ ّل.153 :
( )144ينظر :الفهرس��ت ،البن النديم ،71 :ونور القبس ،أليب املحاس��ن يوس��ف بن أمحد بن حممود
القراء:
ّ
اليغم��وري (ت 673هـ) ،279 :ومعجم األدباء 41/7 :وبغية الوعاة ،83/1 :وطبقات َّ
ِ
األنصاري ،573 :ورجال احل يِّ ّل:
الفراء ،للدكتور
 ،216/2وطبقات
ّ
ّ
الزبيدي ،135 :وأبو زكر َّيا َّ
.153
الزبيدي ،211 :والفهرست ،54 :وبغية الوعاة ،43/2 :وإنباه الرواة،12/2 :
( )145ينظر :طبقات
ّ
وتاج العروس.36-35/1 :
املفسين.131/2 :
( )146ينظر :غاية النهاية ،275-274/1 :وبغية الوعاة ،83/1 :وطبقات رِّ
املفسين.131/2 :
( )147ينظر :غاية النهاية ،117/2 :وبغية الوعاة ،83/1 :وطبقات رِّ
نحوي من الكوفة.22 :
الرؤايس
( )148ينظر :الفهرست ،96 :وأبو جعفر
ّ
ّ
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( )149ينظر :الفهرست.96 :
( )150ينظر :من تاريخ النحو.41 :
( )151ينظر :بغية الوعاة.80/1 :
يب.30 :
( )152ينظر :مراتب النحو ِّيني ،48 :وطبقات النحو ِّيني واللغو ِّيني ،135 :ونشأة النحو العر ّ
يب.111 :
( )153ينظر :أثر القراءات يف النحو العر ّ
( )154معج��م األدباء = إرش��اد األريب إىل معرفة األدي��ب ،2486/6 :والفايق يف رواة وأصحاب
نحوي من الكوفة.11 :
الرؤايس
اإلمام الصادق ،52/3 :وأبو جعفر
ّ
ّ
يب.236/1 :
املفصل يف تاريخ النحو العر ّ
( )155ينظرَّ :
الكس��ائي رأس مدرس��ة الكوف��ة النحو َّي��ة ،ك�مال إبراهي��م ،جم َّل��ة األس��تاذ ،بغ��داد
( )156ينظ��ر:
ّ
م-13/ع1385 ،2-1/هـ1386-هـ.6 :
والكس��ائي رأس مدرس��ة الكوف��ة النحو َّية ،كامل
يب،236/1 :
املفص��ل يف تاريخ النحو العر ّ
(َّ )157
ّ
إبراهيم ،جم َّلة األستاذ ،بغداد م-13/ع1385 ،2-1/هـ1386-هـ.6 :
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الشاطبي (590هـ) ،أبو القاسم شهاب
1.1إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات الس��بع ،لإلمام
ّ
الدمشقي املعروف بأيب شامة (ت 665هـ)،
املقديس
الدين عبد الرمحن بن إس�ماعيل بن إبراهيم
ّ
ّ
تح :إبراهيم عطوة عوض ،دار الكتب العلم َّية( ،د.ت).
اجلبوري ،ط ،1منشورات اجلامعة املستنرص َّية،
نحوي من الكوفة ،د .عبد اهلل
الرؤايس
2.2أبو جعفر
ّ
ّ
ّ
1408هـ.
األنص��اري ،مطبوعات املجلس
الفراء ومذهب��ه يف النحو واللغة ،الدكتور أمحد مك ِّّي
ّ
3.3أب��و زكريا َّ
األعىل لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتامع َّية ،القاهرة1384 ،هـ1964/م.
الدمياطي الش��هري بالبنَّاء،
حممد
ّ
4.4إحت��اف فض�لاء البرش يف قراءات األربعة عرش ،الش��يخ أمحد بن َّ
حممد الض َّباع ،دار الندوة اجلديدة ،بريوت ،لبنان( ،د.ت).
عيل َّ
(ت 1117هـ) ،تصحيح الشيخ ّ
األزدي (ت 321ه��ـ) ،ط ،1حتقيق ورشح عبد
حممد بن احلس��ن بن دري��د
ّ
5.5االش��تقاق ،أب��و بكر َّ
حممد هارون ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان1411 ،هـ1991/م.
السالم َّ
الغرناطي ،أبو جعفر،
األنص��اري
عيل ب��ن أمحد بن خلف
ّ
ّ
6.6اإلقن��اع يف القراءات الس��بع ،أمحد بن ّ
املعروف باب��ن الب ِ
اذش (ت 540هـ) ،حتقيق د .عبد املجيد قطامش ،ط ،1دار الصحابة للرتاث،
َ
طبع أفسيت يف دار الفكر بدمشق1403 ،هـ.
العاميل األمني (ت 1371هـ) ،مطبعة ابن زيدون ،بريوت،
احلسيني
7.7أعيان الشيعة ،الس ِّيد حمسن
ّ
ّ
.1958
احلنفي ،أبو عبد اهلل ،بدر الدين
الدمشقي
الش��بيل
حممد بن عبد اهلل
ّ
ّ
8.8آكام املرجان يف أحكام اجلانَّ ،
ّ
حممد اجلمل ،ط ،1مطبعة الس��عادة ،القاهرة ،مرص،
تقي الدين (ت 769هـ) ،حتقيق إبراهيم َّ
ابن ّ
1326هـ.
عيل بن عبد القادر ،أبو
9.9إمتاع األس�ماع بام ّ
للنبي من األحوال واألم��وال واحلفدة واملتاع ،أمحد بن ّ
حممد عبد احلميد
تقي الدين
احلس��يني
الع َّباس
ّ
ّ
املقري��زي (ت 845هـ) ،ط ،1حتقي��ق َّ
العبي��ديّ ،
ّ
النمييس ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت1420 ،هـ1999/م.
ّ
القفط��ي (ت 624هـ)،
عيل بن يوس��ف
ّ
1010إنب��اه ال��رواة عىل أنباه النح��اة :مجال الدين أبو احلس��ن ّ
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حممد أبو الفضل إبراهيم ،مطبعة دار الكت��ب املرص َّية للطباعة ،القاهرة ،1952 ،واملكتبة
حتقي��ق َّ
العرص َّية ،بريوت ،لبنان1424 ،هـ2004/م.
الس��معاين (ت 562هـ) ،صحح ُه وع َّلق علي��ه عبد الرمحن بن
حممد
1111األنس��اب ،عب��د الكريم بن َّ
ّ
املعلمي ،حيدر آباد.1962 ،
حييى
ّ
عيل شريي،
1212البداية والنهاية :أبو الفدا إس�ماعيل بن عمر بن كثري
ّ
الدمشقي (ت  774هـ) ،حتقيق ّ
ط ،1مطبعة دار الفكر ،بريوت ،لبنان1408 ،هـ1988/م.
العقييل ،ك�مال الدين ابن
1313بغي��ة الطل��ب يف تاريخ حلب ،عم��ر بن أمحد بن هبة اهلل ب��ن أيب جرادة
ّ
العديم (ت 660هـ) ،حتقيق د .سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان( ،د.ت).
السيوطي (ت 911هـ) ،ط،1
1414بغية الوعاة يف طبقات اللغو ِّيني والنحاة ،جالل الدين عبد الرمحن
ّ
املكتبة العرص َّية ،بريوت ،لبنان1426 ،هـ.
احلس��يني ،أبو الفيض ،املل َّقب
الرزاق
حممد بن عبد َّ
ّ
حممد بن َّ
1515تاج العروس من جواهر القاموسَّ ،
بيدي (ت 1205هـ) ،حتقيق جمموعة من الباحثني املعارصين ،طبعة الكويت.
بمرتىضَّ ،
الز ّ
خمي ِ
ربل ،املعروف بابن املس��تويف
1616تاري��خ إربل ،املبارك ب��ن أمحد بن املبارك بن موه��وب ال َّل ّ
اإل يِّ ّ
مخاس الص َّقار ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنرش،
(ت 637هـ) ،حتقيق س��امي بن س ِّيد َّ
العراق1980 ،م.
الدوري) ،أبو زكريا حييى بن معني بن عون بن زياد بن بس��طام بن عبد
1717تاري��خ ابن مع�ين (رواية
ّ
حممد نور س��يف ،مركز
امل��ر ّي بال��والء،
ّ
البغ��دادي (ت 233هـ) ،ط ،1حتقي��ق د .أمحد َّ
الرمح��ن ِّ
املكرمة1399 ،هـ1979/م.
البحث العلمي وإحياء الرتاث
اإلسالمي ،مكَّة َّ
ّ
حممد بن أمحد بن عثامن ابن
1818تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،شمس الدين أبو عبد اهلل َّ
يب ،بريوت ،ط،2
َقا ْيامز الذهبي (ت 748هـ) ،حتقيق عمر عبد السالم
التدمري ،دار الكتاب العر ّ
ّ

1413هـ1993/م.
1919تاريخ ِ
احل َّلة ،يوسف كركوش ،ط ،1انتشارات املكتبة احليدر َّية ،مطبعة رشيعت ،قم1430 ،هـ.
حممد
التنوخي
حممد
2020تاريخ العلامء النحو ِّيني من البرص ِّيني والكوف ِّينيَّ ،
ّ
املرصي ،حتقيق َّ
ّ
املفضل بن َّ
عبد الفتاح احللو ،الرياض1401 ،هـ.
حممد
الرباقي
2121تاريخ الكوفة ،الس�� ِّيد حسني بن الس�� ِّيد أمحد
حرره الس ِّيد َّ
النجفي (ت 1332هـ)َّ ،
ّ
ّ
صادق بحر العلوم ،ط ،4دار األضواء ،بريوت ،لبنان1407 ،هـ1987/م.
2222تأس��يس الش��يعة لعلوم اإلسالم ،الس�� ِّيد حس��ن الصدر ،رشكة النرش والطباعة العراق َّية ،بغداد،
1951م.
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حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ) حتقيق إبراهيم
2323تأويل مشكل القرآن ،أبو َّ
شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
حممد بن عبد اهلل ،ابن
حممد بن أمحد بن َّ
2424تفس�ير ابن جزي = التس��هيل لعلوم التنزيل ،أبو القاسمَّ ،
اخلالدي ،رشكة دار األرقم بن أيب
جزي الكلبي الغرناطي (ت 741هـ) ،حتقيق الدكتور عبد اهلل
ّ
األرقم ،بريوت1416 ،هـ.
حممد بن حسني
2525تفس�ير
ّ
النيس��ابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلس��ن بن َّ
النيس��ابوري (ت 850ه��ـ) ،ط ،1حتقيق الش��يخ زكريا عم�يرات ،دار الكت��ب العلم َّية،
القم��ي
ّ
ّ
بريوت1416 ،هـ.
العس��قالين (ت 852هـ)،
حممد بن أمحد بن حجر
عيل بن َّ
ّ
2626تقري��ب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن ّ
حممد عوامة ،دار الرشيد ،سوريا1406 ،هـ1986/م.
ط ،1حتقيق َّ
املامقاين (ت 1351هـ) ،النجف االرشف1350 ،هـ.
2727تنقيح املقال ،عبد اهلل
ّ
2828هتذيب الكامل يف أس�ماء الرجال ،يوس��ف بن عبد الرمحن بن يوس��ف ،أبو احلجاج ،مجال الدين
املزي (ت 742هـ) ،ط ،1حتقيق دَّ .
عواد معروف،
القضاعي
حممد
بش��ار َّ
الكلبي ّ
ّ
ّ
اب��ن الزكي أيب َّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت1400 ،هـ1980/م.
َّ
حممد بن عبد اهلل (أيب بكر)
2929توضيح املش��تبه يف ضبط أس�ماء الرواة وأنس��اهبم وألقاهبم وكناهمَّ ،
الشافعي ،شمس الدين ،الشهري بابن نارص الدين
الدمش��قي
القييس
حممد ابن أمحد بن جماهد
ّ
ّ
ابن َّ
ّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت1993 ،م.
حممد نعيم
العرقسويسَّ ،
(ت 842هـ) ،ط ،1حتقيق َّ
ّ
ستي
التميمي ،أبو حاتم،
حممد بن ح َّبان بن أمحد بن ح َّبان بن معاذ بن َم ْعبدَ ،
الدارمي ،ال ُب ّ
ّ
ّ
3030الثقاتَّ ،
(ت 354هـ) ،طبع بإعانة وزارة املعارف للحكومة العالية اهلند َّية ،دائرة املعارف العثامن َّية بحيدر
آباد الدكن ،اهلند1393 ،هـ = 1973م.
دي ،قم( ،د.ت).
عيل
حمم ّ
األردبييل (ت 1101هـ) ،مكتبة َّ
3131جامع الرواةَّ ،
ّ
حممد بن ّ
يب ،القاهرة 1968م.
3232حياة الشعر يف الكوفة ،يوسف خليف ،دار الكتاب العر ّ
مؤسسة آل البيت
الطربيس
3333خامتة مس��تدرك الوسائل ،حسني
ّ
النوري (ت 1320هـ) ،حتقيق َّ
ّ
إلحياء الرتاث ،مطبعة ستارة ،قم1417 ،هـ.
املخزومي ،بغداد1974 ،م.
النحوي يف بغداد ،د .مهدي
3434الدرس
ّ
ّ
الطهراين املعروف بـ :آغا بزرك( ،ت 1389هـ) ط،3
حممد حمس��ن
3535الذريعة إىل تصانيف الش��يعةَّ ،
ّ
دار األضواء ،بريوت 1403 ،هـ.
النجار (ت 643هـ) ،حتقيق مصطفى عب��د القادر عطا ،ط ،1دار الكتب
3636ذي��ل تاريخ بغداد ،ابن َّ
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راث ِّ
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مة ُتعىن ُّ
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العلمية ،بريوت1417 ،هـ.
احلس��يني ،مطبعة جامعة
ع�لي ابن داود (ت 740ه��ـ) ،اعتناء جالل الدين
ّ
3737الرجال ،احلس��ن بن ّ
طهران ،طهران1342 ،هـ.
ومي
حممد بن احلس��ن
3838رجال
الطوس��ى (ت 460هـ) ،حتقيق ج��واد الق ُّي ّ
ّ
الطويس ،ش��يخ الطائفة َّ
ّ
املرشفة ،شهر رمضان املبارك،
مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
األصفهاينَّ ،
املدرسني بقم َّ
ّ
1415هـ.
ِ
ِ
ِ
ِ
األصبهاين
اخلوانس��اري
املوس��وي
حممد باقر
َ 3939ر ْو
ُ
ّ
ّ
ض��ات اجلنَّات يف أح��وال العلامء والس��اداتَّ ،
ّ
(ت 1313هـ) ،ط ،1دار إحياء الرتاث للطباعة والنرش ،بريوت1431،هـ2010/م.
البغدادي
التميم��ي ،أبو بكر ب��ن جماه��د
4040الس��بعة يف الق��راءات ،أمح��د بن موس��ى ب��ن الع َّب��اس
ّ
ّ
(ت 324هـ) ،ط ،3حتقيق شوقي ضيف ،دار املعارف ،مرص1400 ،هـ1988/م.
الذهبي (ت  748هـ) ،حتقيق شعيب األرناؤوط
حممد بن أمحد
ّ
4141س�ير أعالم النبالء ،شمس الدين َّ
العرقسويس ،بريوت(،د.ت).
وحممد نعيم
َّ
ّ
احلنبيل (ت 1089هـ) ،ط،2
4242شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،أبو الفالح عبد احلي ابن العامد
ّ
دار الكتب العلم َّية ،بريوت1979 ،م.
البيهقي
اخلراس��اين ،أبو بكر
س ْو ِجردي
ّ
ّ
عيل بن موس��ى اخلُ رْ َ
4343ش��عب اإليامن ،أمحد بن احلس�ين بن ّ
العيل عبد احلميد حامد،
(ت 458هـ) ،ط ،1ح َّققه وراجع نصوصه َّ
وخرج أحاديثه الدكتور عبد ّ
مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض1423 ،هـ2003/م.
الس��ندي ،ط ،1املكتبة
4444صفح��ات يف عل��وم الق��راءات ،د .أب��و طاه��ر عبد القي��وم عبد الغف��ور
ّ
اإلمداد َّية1415 ،هـ.
حممد (ت 597هـ) ،خرج أحاديثه
4545صفة الصفوة ،ابن
ّ
عيل بن َّ
اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن ّ
حممد عبادي عبد احلليم وأمحد شعبان أمحد ،ط ،1مكتبة الصفا ،القاهرة2003 ،م.
َّ
حممد األدنه وي من علامء القرن احل��ادي عرش (ت ق11هـ) ،ط،1
املفسين ،أمحد ب��ن َّ
4646طبق��ات رِّ
اخلزي ،مكتبة العلوم واحلكم ،السعود َّية1417 ،هـ1997/م.
حتقيق سليامن بن صالح
ّ
حممد عمر ،ط،1
املفسين ،عبد الرمحن بن أيب بكر
عيل َّ
ّ
4747طبقات رِّ
الس��يوطي (ت 911هـ) ،حتقيق ّ
مكتبة وهبة ،القاهرة1396 ،هـ.
حممد أبو
حممد بن احلس��ن
ّ
الزبي��دي (ت  379هـ) ،حتقيق َّ
4848طبق��ات النحو ِّيني واللغو ِّيني ،أبو بكر َّ
الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،مرص 1973 ،م.
الذهبي (ت 748هـ1374/م) ،حتقيق صالح
حممد بن أمحد
ّ
4949العرب يف خرب من غرب ،شمس الدين َّ
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الدين املنجد ،مطبعة حكومة الكويت ،الكويت1963 ،م.
اجلزري ،مطبعة السعادة ،القاهرة1935 ،م.
القراء ،ابن
ّ
5050غاية النهاية يف طبقات َّ
مؤسس��ة النرش
5151الفاي��ق يف رواة وأصح��اب اإلمام الصادق ،عبد احلس�ين
ّ
الشبس�تري ،طَّ ،1
املرشفة1418 ،هـ.
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
ّ
املدرسني ،قم َّ
ِ
َّ
وتطور احلركة الفكر َّية يف احللة ،الس�� ِّيد هادي محد ك�مال الدين (ت 1406هـ)،
5252فقه��اء الفيح��اء
ّ
مطبعة املعارف ،بغداد1962 ،م.
حممد بن إسحق (ت  385هـ) ،دار املعرفة للنرش ،بريوت1978 ،م.
5353الفهرست ،ابن النديم َّ
املدرسني ،قم،
حممد بن احلس��ن
البهبهاين (ت 1205هـ) ،مطبعة جامعة ِّ
5454الفوائد الرجال َّية ،املريزا َّ
ّ
(د.ت).
5555يف اللهجات العرب َّية ،د .إبراهيم أنيس ،ط ،8مكتبة األنجلو املرص َّية ،القاهرة ،مرص1992 ،م.
النحاس ،حتقيق د .عب��د الرمحن بن
حممد بن إس�ماعيل َّ
5656القط��ع واالئتن��اف ،أليب جعفر أمحد ب��ن َّ
املطرودي ،ط ،1دار عامل الكتب ،الرياض1413 ،هـ1992/م.
إبراهيم
ّ
5757الكس��ائي رأس مدرس��ة الكوفة النحو َّية ،كامل إبراهيم ،جم َّلة األستاذ ،بغداد ،م-13/ع،2-1/
1385هـ1386-هـ.
حممد الش��يباين ابن األث�ير (ت 630هـ) ،مطبعة
5858اللب��اب يف هتذيب األنس��ابّ ،
عيل بن َّ
عز الدين ّ
املثنى ،بغداد( ،د.ت).
اجي ،أبو القاس��م (ت
البغ��دادي
5959جمال��س العلامء ،عب��د الرمحن ب��ن إس��حاق
النهاون��دي َّ
ّ
ّ
الزج ّ
حممد هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،دار الرفاعي بالرياض،
337هـ) ،ط ،2حتقيق عبد السالم َّ
1403هـ1983/م.
حممد بن أمحد
6060خمت�صر فتح رب األرباب بام أمهل يف ِّ
لب اللباب من واجب األنس��اب ،ع َّباس بن َّ
اجلمل َّية ،مرص،
املدين
ابن الس�� ِّيد رضوان
الش��افعي (ت 1346هـ) ،مطبعة املعاهد بجوار قس��م اَّ
ّ
ّ
1345هـ1926/م.
املخزومي ،مطبعة دار املعرفة ،بغداد
6161مدرسة الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو ،د .مهدي
ّ
1374هـ.
حممد أبو
عيل بن عبد الواحد
ّ
اللغوي (ت 351هـ) ،حتقيق َّ
6262مرات��ب النحاة واللغو ِّيني ،أبو الط ِّيب ّ
يب.
الفضل إبراهيم ،دار الفكر العر ّ
الس��يوطي (ت 911هـ)،
6363املزه��ر يف عل��وم اللغة وأنواعها ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين
ّ
عيل منصور ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت1418 ،هـ1998/م.
ط ،1حتقيق فؤاد ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

جهود علماء النيل يف ت�أ�سي�س مدر�سة الكوفة النحو َّية

الدينوري (ت 276هـ) ،حتقيق ثروت عكاش��ة،
حممد عبد اهلل بن مس��لم ب��ن قتيبة
ّ
6464املع��ارف ،أبو َّ
ط ،2اهليئة املرص َّية العا َّمة للكتاب ،القاهرة1992 ،م.
احلموي (ت 626هـ) ،دار
6565معجم األدباء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،ياقوت بن عبد اهلل
ّ
يب ،ط ،2بريوت1430 ،هـ2009/م.
إحياء الرتاث العر ّ
احلموي (ت  626هـ) ،ط ،3دار صادر ،بريوت1986 ،م.
6666معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل
ّ
املوس��وي ،مطبعة
اخلوئي
6767معج��م رجال احلدي��ث وتفضيل طبقات الرواة ،الس�� ِّيد أبو القاس��م
ّ
ّ
اآلداب ،النجف 194هـ.
حمم��د راغب بن عب��د الغني كحالة
6868معج��م قبائ��ل الع��رب القديمة واحلديثة ،عم��ر بن رضا بن َّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت1414 ،هـ1994/م.
الدمشقي (ت 1408هـ) ،طَّ ،7
ّ
حممد البكري
6969معجم ما اس��تعجم من أس�ماء البالد واملواضع ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن َّ
األندليس (ت 487هـ) ،عامل الكتب ،بريوت1403 ،هـ.
ّ
حممد بن أمحد بن عثامن بن
اهلل
عبد
أبو
الدين
شمس
واألعصار،
الطبقات
عىل
الكبار
اء
القر
َّ
7070معرفة َّ
َقا ْيامز الذهبي (ت 748هـ) ،ط ،1دار الكتب العلم َّية1417 ،هـ1997/م.

قاين (ت 1367هـ) ،ط ،3مطبعة عيس��ى
حممد عبد العظيم ُّ
7171مناهل العرفان يف علوم القرآنَّ ،
الز ْر ّ
احللبي.
يب
البا ّ
ّ
حممد
7272املؤتلف واملختلف البن
القيرساين = األنساب املتَّفقة يف اخلط املتامثلة يف النقط ،أبو الفضل َّ
ّ
القيرساين (ت 507هـ) ،حتقيق كامل
الش��يباين ،املعروف بابن
املقديس
عيل بن أمحد
ّ
ّ
ّ
ابن طاهر بن ّ
يوسف احلوت ،ط ،1دار الكتب العلم َّية ،بريوت1411،هـ.
مؤسس��ة س��جل العرب،
7373املوس��وعة القرآن َّي��ة ،إبراهي��م بن إس�ماعيل
ّ
األبياري (ت 1414هـ)َّ ،
1405هـ.
املكرمة ،املكتبة القيصري َّية.1985 ،
القراء الكوف ِّيني :د .خدجية أمحد مفتي ،مكَّة َّ
7474نحو َّ
السامرائي،
األنباري (ت 577هـ) ،حتقيق د .إبراهيم
7575نزهة األل َّباء يف طبقات األدباء ،أبو الربكات
ّ
ّ
مطبعة املعارف ،بغداد1959 ،م.
الطنطاوي ،ط ،5دار املعارف ،القاهرة1973 ،م.
حممد
ّ
7676نشأة النحو العر ّ
يب وتاريخ أشهر النحاةَّ ،
7777الني��ل ومنطقتها ،دراس��ة يف األح��وال اجلغراف َّي��ة واإلدار َّي��ة والفكر َّية حتَّى هناية القرن الس��ابع
اهلجري ،عامر عجاج محيد ،رسالة ماجستري ،جامعة بابل.2004 ،
ّ
املرصفي
7878هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ،عبد الفتَّاح بن الس�� ِّيد عجمي بن الس�� ِّيد العسس
ّ
املنورة.
املرصي
الشافعي (ت 1409هـ) ،ط ،2مكتبة طيبة ،املدينة َّ
ّ
ّ
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الصف��دي (ت  764هـ) ،حتقي��ق واعتناء أمحد
7979ال��وايف بالوفي��ات ،صالح الدين خلي��ل بن أيبك
ّ
يب ،بريوت1431 ،هـ2010/م.
األرناووط ،وتركي مصطفى ،ط ،1دار إحياء الرتاث العر ّ
عيان و َأنباء َأ ِ
بناء َّ ِ
وفيات األَ ِ
حممد ابن خلكان (ت 681هـ) ،ط،2
8080
ُ
الزمانَ ،ش��مس الدّ ين أمحد بن َّ
ُ
يب ،بريوت1430 ،هـ2009/م.
دار احياء الرتاث العر ّ

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ
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