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 الخالصة

الف المبرد كتابه المقتضب في  مميش خيختهتته  بايد اش اكتميه اضيقه الاقفي  هاللكيرد ليالا كيد  ياا الكتياب ميش ا ي  م للاتيه 
هامتييام  يياا الكتيياب بهضييهة الابييارد نش المبييرد اايير فيي  اندب قييافه تلتييا بييه الاقييهه فخييمهه قييدا ا هتتافيي  بييه انلسييا  هاالسيي.ا  

فتايياب اسيي ف.ا هامتييام اخضييا بكبييرد التابخيي  هسييار المبييرد كفيير مييا.ه سييخبهخه فيي  كيير  مادتييه كفيير اسييا  المهضييهكا  الالهخيي  
ه المبالث مما قاه كبخر مش البالبخش اش خقلها كتاب المقتضب بااه كتاب مضارب هالقرفخ  هالقهتخ  ان اش المبرد تفا بخش  ا

ف  تالخله فيدته  ياا الكتياب في  المقدمي  كميا تي  كتياب سيخبهخه م الكتياب ميش المقيد ر ه يه ميش اخي.ر كتيب الاليه بايد كتياب سيخبهخه 
 لكاه ل  خخت.ر ف  ممااه كما اخت.ر كتاب سخبهخ  

د، كتاب المقتضب، مهفله مش اللراء هالكتاب، مهفله مش الفغا ، مهفله ميش الكيهفخخش، مهفليه ميش البقيرخخش ، : مبر  الكلمات المفتاحية
 مهفله مش سخبهخه  

Abstract 

A radiator in his old age his brief time after the completed mental immaturity and intellectual 
counting so this book is the most important of his works and themselves. 

The RPR this book clearly ferry because the radiator of view in the literature and literature 
polisher come into contact with minds Vizul resonate and relates tongues Vtazb ancestors also 
excelled in abundance application and walked radiator on the approach Sibawayh in the 
presentation of the material on the basis of topics syntactic and orphological and vocal however, the 
coolant mixing between these detectives making many researchers to describe the brief book that 
troubled book authored this book went to the fore as during Sibawayh book (book of the report), 
one of the most celebrated books as a book after Sibawayh but is not well known in his time as 
famous book Sibawayh.  

Key word: cooling , short book, suspensive from reader and scnooler, suspensive from languages, 
suspensive from kufic, suspensive fron optic, suspensive from Sibawayh   

 

 

 



 هـ( في كتابه المقتضب285منهج المبَّرد ) ت 
 محمد احمد زكي م. 

 

 1550 

 المقدمة 

أل َف المب رد المقتضب ف  ممش خختهتته باد أش اكتمه اضقه الاقف ، هاللكرد هاسته  بقافته، ليالا كياش أالي  م للاتيه هااضيه      
  " خمتام المقتضب بهضهة الابارد هفد خكهش مرقع  اا إلير أش  المبيرد ااير في  ا دب (1)بمراته هأقد  هبخق  سقف  آراءه هاتقا اته

هخمتام بكبرد التابخ  فقد كقب كبخيرا  ميش ا بيهاب  (2)ققاه تلتا به الاقهه فخمهه قد  ا هتتاف  به ا لسا  فتااب أس ت.ا"ها دب 
بمسائه تابخقخ  أااه فخ.ا هأكبر ما.ا  سار المبرد كفير ميا.ه سيخبهخه في  كير  مادتيه كفير أسيا  المهضيهكا  الالهخي  هالقيرفخ  

بخش  اه المبالث تفاا  كبخرا  قاه البالبخش خقلهش المقتضب بأاه كتاب مضارب ف  تألخليه  هفيد تي  هالقهتخ  ان أش المب رد تفا 
كتاب سخبهخه مش المقدم  كالا ت  المقتضب مش التاتم   هالمقتضب أخ.ر كتاب الهد ا.ر بايد كتياب سيخبهخه ان أايه لي  خكتسيب 

   ل  خرها ما خمخد كفر كتاب سخبهخه فخما ارله المبرد مش مسائه  خ.رد هاسا  ف  مماه لاااخ  الدارسخش بكتاب سخبهخه هأا.

 سبب تأليف المقتضب

ل  خاكْر الدارسهش سبب تألخف المب رد لفمقتضب مم هلما أل ف الكامه باد المقتضب هضما ه فدرا  مش مسيائه الاليه لي  خ ليه في  
د خييرلاا  ياا كفير لقخقي  الخيرة في  الكتياب مالمقتضيبر فكياش نخقييرد الاليه إالن كفخيه هن أخيار إالن  الخيه هكياش خضيت  خيأاه فخقيهه: في

 هربميا أراد بيالا َأْش خقايَه لكتابيه خي.رد تليه  خي.رد كتياب سيخبهخه هلكيش لي  ختلقي  ليه (3) اكره ف  الكامه إالن  مسبهفا بفلا مالكتابر رر
 الا  

 منهج الكتاب

كمييا سييار فيي  كيير  مادتييه كفيير أسييا  المهضييهكا  الالهخيي   سييار المبييرد كفيير مييا.ه سييخبهخه فالمقتضييب ختفييه مييش المقدميي 
هالقييرفخ  هالقييهتخ  ا  أش  المبييرد تفييا بييخش  يياه المبالييث تفاييا  كبخييرا  قاييه البييالبخش خقييلهش المقتضييب بأاييه كتيياب مضييارب فيي  

تلد ث كفر انتت   ف   تألخله  فمادد ا قها  متلرف  ف  كه  أقماء الكتاب متتفا  بمبالث الاله هالقرف  فافر سبخه التمبخه:
   (5) ، كالا تلدث كفر انتت   ف  باب م اإلدغا  ف  المقارب ر(4)باب ما سماء الت  هفا  كفر لرفخشر بخكه متتقر

ختكيهش  (7) هلكايه أفيرد بابيا  لفقيه   يه بياب م اإلمالي ر (6) هتلد ث كفر اإلخما  ف  باب م ما للقتيه المهائيد ميش  ياه ا فاياهر
مش ابات  كخرد قلخل  هلي  خلايه اليا ميع بقخي  الايها ر القيهتخ  هخمكاايا تافخيه اليا نش  ياه الايا رد فيد كبير اسيتامال.ا   اا الباب

كاييد بايي  القبائييه الاربخيي   هأرب أش المبييرد ليي  خسيير كفيير مييا.ه سييخبهخه فقييا هاامييا  ايياا تخييابه كبخيير بييخش مييادد الكتييابخش سييهب تغخخيير 
 قاء ف  المقتضب:  اكره ملق  الكتاب: الخف ف  با  الكفما  مش الا ما 

                                                 
   66خاار: مقدم  الكتاب م المقتضبر:  ر1م
   134أبه الابا  المبرد هأبره ف  كفه  الاربخ :  ر2م
    66مقدم  الملق :  ر3م
    1/227خاار: المقتضب:  ر4م
    1/221المقدر السه:  ر5م
    1/106المقدر السه :  ر6م
   3/42ر السه: خاار: المقد ر7م
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   (8)فا س  اله الَسَلْرَقه هالقل  اله: َخَمْرَده

 هف  كتاب سخبهخه: فا س : َسَلْرَقه هَفَرمَد  هَمَبرَقد   

   (9)هالقل  اله: َخَمْرَده هَ َمرَقه هَقَاْاده

   (10)هف  المقتضب: هالا فهل. : كقهم َقْلَمَرش هكٌه َتْلَهَرش

يي هفيي  ك هكيياش لسييخبهخه هكتابييه هآرائييه أبيير هاضيي  فيي  المقتضييب إا اكتمييد  (11)تيياب سييخبهخه: فييالها: َفْ.فييبال  هَقْلَمييرش هَق.َفقال
المب رد كفر الكتاب ف  ماا  ما هرد فخه مش مسائه الهخ  هقرفخ  هقهتخ  فبفغ  اقهص سيخبهخه التي  اقف.يا المب يرد في  المقتضيب 

 اقا  ر   1550م

بهخه فيي  المقتضييب فيي  مهاضييع تمخييد كفيير المائيي  كفيير لييخش أش  الميياما  قييرب اكييره فيي  مهاضييع تبفيي  هقييرب اكيير التفخييه هسييخ
 ر خا دا  مش كتاب سخبهخه  380ر خا دا  أتا م561الاخرخش مهضاا  هف  انستخ.اد بالخار بفغ  خها د المقتضب م 

 منهجه في االستشهاد بالقرآن الكريم والشعر

لكرخ  هالخار كفير ميا.ه هاضي  في  قمخيع كتابيه ف.يه خقيد   اآخي  القرآاخي  كفير الخيار في  قمخيع اكتمد ف  انستخ.اد بالقرآش ا
 الكتاب هلكش ختالف  اا الما.ه ف  بضا  مهاضع دهش مسهغ خ اكر هن أقد تلسخرا  مااسبا  ل.اا  فافر سبخه التمبخه: 

َا ْ     (13) أ فك   مان  لبدارر  هفاه اهلل كم هقه: مم (12)فاه: فدلل .ا الفخه  بالَسه اٍ  ل 

ر آخيي  ، 500هفيي  انستخيي.اد بييالقرآش الكييرخ  كيياش المب ييرد خ كبيير مييش انستخيي.اد بييالقرآش الكييرخ  فبفغيي  خييها ده القرآاخيي  اكبيير مييش م
هكايدما لي   (14) هاراه خقف كفر لار مش التاامه مع الخها د القرآاخ  فاقده خقهه: هاهلل أكفي  هفيد اليتم  خيا دا  فرآاخيا  في  بياب م إاشر

تااب  القاكدد كفر ما ف  المقلف َكَده كاه إلر مقلف ابش مساهد فاه: ه اه اآخي  في  مقيلف ابيش مسياهد: مم هااش نخفببيها 
اا  نخفببييهَش تال فَييَا إن  ففييخ    تفلَييَارر ه يي  فيي  المقييلف:  ها 

أش    هفيي  مهضييع آتيير فيي  بيياب مأْشر اقييده خقييهه: هفهلييه : (15) 
هشَ  نَخقدر 

رهش ه   ف  با  المقالف  (16)  أا .  نخقدرهشإا ما  ه: أا .  نخقدال
 (17)   

 

                                                 
    1/68المقدر السه:  ر8م
    2/341الكتاب:  ر9م
    1/68المقتضب:  ر10م
    2/341الكتاب:  ر11م
    4/198ه 3/225ه 49، 2/148، ه 1/55المقتضب:  ر12م
   6البفد:  ر13م
    2/12المقتضب:  ر14م
   76اإلسراء:  ر15م
    25الك.ف: ر16م
    29اللدخد:  ر17م
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 موقفه من الّقراء والقراءات

ائاليي ال  ات .يي  المب ييرد بايي  القييراء بالتاييأ دهش اكيير اسييمائ. ، فافيير سييبخه التمبخييه: " هفييد فييرأ بايي  الق ييراء باإلضيياف  فقيياه: مم َبَفبمال
َاخشرر    (20)  ه   فراءد سباخ  فرأ ب.ا لممد هالكسائ  بلاف التاهخش كفر اإلضاف (19)خر قائم"ه اا تاأ ف  الك   غ (18) سال

اما  اه القراءد ماسهب  إلر ايافع  أت .  اافع بش أب  ا اخ  بالفلش هالتاأ، فاه : " فأما فراءد َمش فرأ م ماائالشر ف.مم فإاه غفا ها 
   (21)بش أب  ا اخ  هل  خكش له كف  بالاربخ "

 ي نء َبايات    يش  أا.َيَر لكي راء المدخا  بالفلش، فاه" مم أما فراءد أ ه المدخا : ات .  ف  
اميا  ي  فيراءد  (22)  ف.يه لليش فيالش ها 

                  (24)، استخيي.د بقييراءد رهخيي  كييش الرسييهه م قييفر اهلل كفخييه هالييه هسييف ر، هليي  خاف يي  كفخ.ييا(23) ابييش مييرهاش هليي  خكييش لييه كفيي  بالاربخيي رر
  هخاكر الخااا القراءد هخستخ.د ب.يا (25)ق   القراءد الت  تهاف  القخا ، كما هقف با  القراءا  بالقخدد هات .  اآترب بالفلشكاش خر 

، هاقده ألخااا  خدك  القراءد بفغ  ميش لغيا  الايرب ه ياا نختلي  ميع ما.قيه، فياه: هميا.  َميش خقيهه: َللمير (26)مش دهش أش خاف  كفخ.ا
ا  فخلاف ا ل هكاش خيرق   فيراءد كفير فيراءد أتيرب دهش  (27) ف لتلرا ال  ، هكفر  اا فرأ أبه كمره: مم هأاه أ فَا كاَد ل هلرررقاءال

ر خا دا ، هفد أقام لفخاراء ف  لاه انضارار ما 561  هف  انستخ.اد بالخار بفغ  الخها د الخارخ  ف  المقتضب م(28)أش خاكر ا
 لخااا  خفتم  هق.ا  ختر ج به فهه با  الخاراء، فافر سبخه التمبخه: مم فاه: فأما فهله:   هأقده أ(29)خ فل  اناتباه لكبرته

 على الَناَبح الِعلوي أشدُّ ِرَجام  ُهما َنَفثا في ِفيَّ من فمويهما

هلييهن  فإاميا مفيي ر أقييفه: فَييهه  اييه مييش تله يي  بكيياا هقماييه أفييهاه كفير ا قييه، فييإاا ففيي :  يياا ف همخييد، فقييد ليياف  مهضييع اليي  
   (30) اإلضاف  ل  خقف  اس  كفر لرفخش ألد ما لرف لخش هلكش تبب  ف  اإلضاف  نا.ا تمااه التاهخشرر

                                                 
   ر18م
  2/171المقتضب: ر19م
  422، هخاار انفااع ف  القراءا  السبع: 147خاار الكاف  ف  القراءا  السبع: ر20م
  1/123المقتضب: ر21م
 ، هاآخ  ف  المقلف : مم   نء باات    ش  أا.ر  لك رر بض  الراء مش أا.رر 78 هد: ر22م
  4/105المقتضب: ر23م
  3/272، ه2/131خاار: المقتضب: ر24م
  140خاار ت.اخب الفغ : ر25م
    2/212خاار: المقتضب:  ر26م
، إْا اليتم  لقيراءد اللسيش البقيرد م قيادال هالقيرآشر تترخقيا  مااسيبا  ه ياا ختيالف ما.قيه الياد اكتميده، 1/238، ه1/254خاار: المقتضب:  ر27م

 مش سهرد الاق    50هاآخ  
    4/125، هخاار: 1/216خاار: المقتضب:  ر28م
 ، هف  الدخهاش :  ما تل  ف  ف    2/215، هالبخ  لفلرمد  ، دخهااه: 4/349، 3/75، 2/97خاار: المقدر السه:  ر29م
    3/158المقتضب:  ر30م
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هالمبرد خقخم لفخاكر إاا اضار أش خفل ، فاه: مم هاكف  أش الخاكر إاا اضار إلر قرف ميا نخاقيرف قيام ليه اليا  ايه 
ش اضار إلر ترا قرف هم الفلشرر إاما خرد ا سماء إلر اقهل.ا، ها     (31) ما نخاقرف ل  خقم له الا هالا  ش  الضرهرد نتق 

 استشهاده بالحديث الشريف

استخ.د المب رد باللدخث الابهد الخرخف ف  مهاضع ملددد هخا.ر ااه كاش خستخ.د مع تلليا هميش غخير استرسياه في  اإلكبيار 
   (32)ماه

 استشهاده باألمثال

هتيارد أتيرب خياكر المبيه هخاف ي  كفخيه ميش اليا  (33)باخش مب  ، فتارد خاكر المبيه هنخاف ي  كفخيهاستخ.د المبرد بما خربه كفر ا ر 
فهله: مم هأما فهل.  ف  المبه م كسر الغهخ ر أب سار فإاما كياش التقيدخر م كسير الغيهخر أش خكيهش أب سيار  ش  كسير إاميا تبر يا اللالايه 

نس  ف  مهضع اللاه كاش لق ه الاقيب،  ش م كسيرر فايه هاسيم.ا فاكف.يا هتبر يا مع مأشر أه اللاه مقردا  هلكش لم ا هضع القائه ا
   (34) ملاهل.ا ان ترب أاا تقهه: كاش مخد  خااف  فمهضاه اقب  فإش فف  ماافقا  ل  خكش ان اقبا رر

 موقفه من المفسرين

   (35)تخ.د ب.ا ف  مهااش ملدددكاش المب رد خلتر  كه ما قاء كش الملسرخش هل  خاف  كفر افهال.  هااما كاش خس

 موقفه من اللغات

  هميرد خيت .  اليدب (36)ل  خفتيم  مهفليا  بابتيا  ميش لغيا  الايرب فميرد اقيده خفيتم  اليدب لغيا  الايرب لتتيرخه فيراءد ميش القيراءا 
ف.ييا هكاايي  ك ميي  لغييا  الاييرب بييالغفا اللييالش خقييهه: مم هاييا  مييش بكيير بييش هائييه خ قييرهش الكيياف مقييرب ال.يياء إاا كاايي  م.مهسيي  مب

   (38)همرد خاكر الفغ  هخستخ.د ب.ا دهش أش خاق ب كفخ.ا (37) اضمار كال.اء هالا غفا ما.  فالشرر

 موقفه من الكوفيين 

يرة باسي  الكيهفخخش في  كتابيه  المب رد مكخ  ميش مكمياء الاليه في  البقيرد لميه ليهاء الاليه البقيرد في  هفتيه هدافيع كايه هلي  خق 
هكياش خكا ي  كيا.  بقيه  ميش الاليهخخش أه بيبا  الاليهخخش ميش غخير البقيرخخش هسيهب اليا بي  بايد  (39)هاليد المقتضب  ان ف  مهضع

   (40)الا خأتا ف  رد  أفهال.  هتضاخل.ا هكاش خقل.ا باللساد ف  مهااش كبخرد

                                                 
    3/354المقدر السه:  ر31م
   2/184خاار: المقدر السه:  ر32م
   4/102خاار: المقدر السه:  ر33م
    3/70المقتضب:  ر34م
    4/185، 2/37خاار: المقدر السه:  ر35م
    1/254خاار: المقتضب:  ر36م
    270، 1/269المقدر السه:  ر37م
    202أسا  الب غ :  ر38م
   2/436خاار: المقدر السه:  ر39م
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 موقفه من البصريين

ييرد خخييخد بإقميياع تاه  كيي  مهافييف المب ييرد مييش البقييرخخش هخمكااييا القييهه إا.ييا كاايي  كفيير ارفيي  اقييخ  هن ضييابا ل.يياه المهافييف، فم 
الالاد كفر مسأل  ماخا  هخرب أش اقماع الالاد لق  كفير َميش تيالل.  ميش اليا فهليه: مم هفيد اقتميع الالهخيهش كفير أش   ياا نخقيهم 

قماك .  لق  كفر َمش تالل.  ما   بي  خقيف مهفليا  مغياخرا  ميش (42)   هخقهه : مم ف.اا فهه الالهخخش ه يه القيهاب هالقخيا رر(41) . ررها 
هفيي  مهفييف آتيير خييرب أش رأد البقييرخخش نخمبييه خييخئا   (44)خقييهه " مم  يياا فييهه الالييهخخش هلسيي  أراه كمييا فييالهارر (43)المهفييف السيياب 

  بيي  خقييف رأد الالييهخخش (45) ملاييهن  كف .ييا هلييخ  فييهل.  فيي   يياا خييخئا رربالاسييب  لييه فيياه: مم هفييد أقييامه كبخيير مييش البقييرخخش فيي  ال
   (46)المتقدمخش باللاسد هالقهاب ماخراه استااه أبه كبماش الماما 

 موقفه من سيبويه 

ه  كفر فهه الالاد ف  مهااش كبخرد َه رأد سخبهخه هرقل  هه   هف  مهااش أترب ختالف سخبهخه قرال ، خقي(47)كاش المب رد فد فض 
رخسياش  فخليياف  (48) : مم هليخ  القيهه كايدد كميا فياه رر راسياش: ب رخكياء، هت  مم هاكفي  أش  سيخبهخه خقيهه في  تلقخير َبرهكياء هَبراكياء هت 

هكاء كما خلاف ألف مبارا، هلخ   اا بقهاب هن فخا رر    (49) ألف تراساش ا هلر، ههاه َبر 

 موقفه من يونس بن حبيب

ييا كااتييا مائييدتخش كاايي  التيي   يي  أفييرب إليير الاييرف أهليير  تا ييأ المب ييرد خييهَا  كبخييرا   مييش الييا فهلييه: مم هأمييا خييها  فكيياش خقييهه: لم 
   (50) باللاف هلخ   اا القهه بخ ءرر

 موقفه من الخليل بن أحمد الفراهيدي

لييهخخش أقماييخش ان كيياش المبييرد خقييف رأد التفخييه كاييدما ختييالف التفخييه الاليياد باللسييش القمخييه، خقييهه المب ييرد: مم ف.يياا فييهه الا
  هل  أقده خ َتا ئ التفخه هلكاه تالله الرأد، خقهه المب يرد: مم هكياش التفخيه خقيهه: (51) التفخه بش ألمد    هك  القهلخش لسش قمخهرر

                                                                                                                                                                    
    3/97، 3/164، 3/61، 1/165خاار: المقدر السه:  ر40م
    2/175المقتضب:  ر41م
    1/178المقدر السه:  ر42م
   1/107خاار: المقدر السه:  ر43م
    3/312المقدر السه:  ر44م
    3/122لسه: المقدر ا ر45م
  2/4ه ج 408/ 1، خققد بالالهخخش  اا الاد البقرد ف.اا القهه ف  كتاب سخبهخه: ج3/123خاار: المقدر السه:  ر46م
   3/200خاار: المقدر السه:  ر47م
  4/315خاار: المقدر السه:  ر48م
     250/ 3، ه263، 2/262خاار: المقدر السه:  ر49م
    4/275، 3/24، هخاار: 3/137المقدر السه:  ر50م
   116، 1/115المقتضب:  ر51م
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اما  ي  م ن أْشر هلكايا لياف  ا ليف ميش م نر هال.ميمد ميش م أْشر هقافت.ميا لرفي ا  هاليدا  إش  مأْشر باد مإاشر مضمرد هكالا م لشر ها 
   (52) هلخ  القهه كادد كما فاهرر

 موقفه من المازني

ل  أقده ختاأ الماما  هلكاه ألخااا  خيرق  رأد التفخيه هسيخبهخه كفير رأخيه ميش اليا فياه المب يرد: مم كياش المياما  خقيهه:  ياا رقيه 
ْاي     ايه رفيع مخيدا  بيه  ه يه ميا ب، هفيهه التفخيه أْفَاٌه فخقرف أفا    اا، هخقيهه:  ايه ليخ  بااي  مافيه  هأميا أْفَايَه مخيٌد فخقافيه: فال 

   (53) هسخبهخه أفهب كاداارر

 موقفه من السماع والقياس

تهسع المبرد ف  القخا  هاكتمده ف  ماا  كتابه هاستامه كبارا  بخ ش فخ.ا الا، ما.ا فهله: مم أقهد  ا هألقُّ.ا باإلتتخار هأكبر ا 
.ا هأخكف .ا لماا ه القخا رر    (54) هأقلُّ

خقيهه المب يرد: مم هاكفي  أش  ميش الايرب َميش خقيهه :  (56)، هغف بيه كفير السيماع(55)كما رق   القخا  هغف به كفر رأد اسيتااه المياما 
  بي  اقيده في  (57) اهللال َ فافش  خرخد الهاه فخلاف.ا هلخ   اا بقخد ف  القخا  هن مارهف في  الفغي  هن قيائم كايد كبخير ميش الاليهخخشرر

آتر خاتمد السماع لخامم به القخا  خقهه: لدبا  أبه كبماش الماما  كيش ا قيما  فياه: رأخي   أكرابخيا  بالمهضيع الياد اكيره  مهضع
 م خر ف  فهله: 

 ماٌء بشرقي َسامى فُيُد أو رَككُ   ثُمَّ استمروا وقالوا إنَّ مشربكم 

لقخيييا  خقيييهه: مم  ييياا مسيييتقخ  فييي  الفغييي  مايييرهف قيييائم فييي   هإلاا هاللييي  السيييماع ا(58) فقفييي   : أخيييش ركييياا فييياه:  يييااما  فييياكف رر
  (59) القخا رر

 نتائج البحث

 درس  كتاب المب رد المقتضب ف  انهرا  السابق  هدفقف ف  ما.قه هسفهكخاته فخه هترج ف  البلث باتائه كدخدد ما.ا:

 اكتمد المبرد كتاب سخبهخه ف  ما.قه همادته   -1

 فا ف  مادته  ما.ه الكتاب ختقف باإلضاراب هالت -2

                                                 
    2/7،8المقدر السه:  ر52م
    3/384المقدر السه:  ر53م
    3/147المقدر السه:  ر54م
   4/400خاار: المقدر السه:  ر55م
   1/90خاار: المقدر السه:  ر56م
    2/336المقدر السه:  ر57م
  78البخ  لم خر، دخهااه:  ر58م
  3/202، ه 1/200المقتضب: ر59م
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 ما.قه ف  انستخ.اد بالقرآش الكرخ  هبالخار مضارب    -3

 كادما نتهاف  اآخ  القرآاخ  القاكدد الت  خاكر ا خاده كش المقلف إلر مقالف أترب كمقلف ابش مساهد   -4

أ   -5 ش هالتاال  كاش متخددا  ف  مهفله مش القراءا  القرآاخ  هاَت.  الكبخَر مش الق راءال بالفلال

 القراءد لتر هاش كاا  مش القراءا  السبع هماخاره ف  فبهه القراءد القخا  هلخ  كادما تكهش متهاترد   نخلتر  -6

 خامم قل  با  القراءا  هخدكم.ا بفغ  مش لغا  الارب ه اا ختالف ما.قه الاد اكتمده ف  كتابه   -7

 كاش مق   مش انستخ.اد باللدخث الابهد الخرخف  -8

يرد خسيتاخش بالفغي  لتتيرخه فيراءد ميش القيراءا  هميرد أتيرب خيت .  اليدب الفغيا  بيالغفا ل  خفتم  مهفلا  بابتيا  مي -9 ش لغيا  الايرب فم 
 اللالش  

 هفف مش الاد الكهف  مهفلا  متخددا  هكاش خرد آرا    هخضا ل.ا هخت.م.ا باللساد      -10

لل.  هختييالل.   ييه فيي  مييهااش كبخييرد بيي  هفييف مييش البقييرخخش مهافييف متاافضيي  فقييد أخيياد بإقميياك.  هكييد ه لقيي   كفيير َمييش تييا     -11
 خقف أرا    باللساد، هنضابا ل.اه المهافف  

 تهسع المب رد ف  القخا  هاكتمده ف  ماا  كتابه هلكاه ختالف  اا الما.ه ف  مهااش هخاتمد فخ.ا السماع لخامم به القخا    -12

 الخاتمة

اللفسيل  في  مسيائه الاليه هبلهبيه هتافخ تيه  مميا أدب إلير تاقخيد غفب كفر المبرد ف  كتابيه الميا.ه الاقفي  ها.ير كفخيه التيأبر ب
مسائه الاله هابتااد ا كش اابا.ا الهقل  هلخ  أده  كفر الا مش التميارخش انفتراضيخ  الماقيدد التي  هضيا.ا المب يرد هخيمف  قمي   

خمبه ا قفي   في  ميا.ه تيألخف الاليه كفير اليرغ   اهخف  هتراكخب غرخب  هالمقتضب  ه الكتاب الباا  ف  الاله باد كتاب سخبهخه لكاه ل 
 مش مرهر فرش مش الممش كفر كتاب سخبهخه، فقد اكتمد ما.ه سخبهخه همادته  

 المصادر

 القرآش الكرخ  -1

  ي  1405ابه الابا  المب رد هأبره ف  كفه  الاربخ ، ملمد كبد التال  كضخم  ، مكتب  الرخد، الرخا ، الابا  ا هلر،  -2
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تاج الاره  مش قها ر القامه ، ملب الدخش ابه اللخ  السخد مرتضر اللسخا  الهاسا  المبخدد اللال ، ماخيهرا  مكتبي   -5
 اللخاد، بخره ، لبااش م د   ر  

 ييير، تلقخيي  ابييرا خ  انبخييارد، دار الكتيياب الاربيي ، القييا رد ، 370ألمييد م    ت.يياخب الفغيي ، انم ييرد، ابييه ماقييهر ملمييد بييش -6
1967    

 قم.رد الفغ  ، ابش درخد ، ابه بكر ملمد بش اللسش، مكتب  المبار، بغداد، مد  ر   -7

    1988دخهاش م خر بش أب  سفمر، خرة هتلقخ  لقر كام ، دار اللكر، بخره ،  -8

 اك  هالاخرمد   ر  دخهاش اللرمد ، دار بخره  لفاب -9

 ير، تلقخ  هخرة كبيد السي   ملميد  يارهش، 180كتاب سخبهخه، أبه بخر كمره بش كبماش بش فابر المفقب بي م سخبهخهر م   -10
    2006 - ي 1427مكتب  التااق ، القا رد ، الابا  البالب ، 

ا  د  امخش بيدخع خاقيهب، ماخيهرا  ملميد  ير، تلقخ  لسش لمد مراق285المقتضب، أبه الابا  ملمد بش خمخد المب رد م    -11
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