قراءة عيسى بن سليامن الشيزري احلجازي  -دراسة لغوية

إعداد:
د .هاين بن موسى بن راشد الصبحي
األستاذ املساعد بقسم اللغويات باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة
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ملخَّ ص البحث
احلجازي  -دراسة لغو ّية.
الشيزري
موضوع البحث :قراءة عيسى بن سليامن
ّ
ّ
هدف البحث :إعداد بحث لغوي قرآين خدم ًة لكتاب اهلل عز وجل ،وحرص القراءات
خاص ًة ما كان منها نق ً
الكسائي ،وإليضاح أثر رواياته عن الكسائي يف
ال عن شيخه
والروايات ّ
ّ

اللغوي.
الدرس
ّ
مشكلة البحث :توجيه القراءات والروايات الواردة عن عيسى بن سليامن
احلجازي.
ري
ّ
الشيز ّ
أهم النتائج :كثرة عدد القراءات الواردة عن أيب موسى َ
يزري؛ إذ قارب
الش ّ
َحوي
عدد القراءات ثال ًثا وعرشين قراء ًة ،وتوافق بعض القراءات مع املذهب الن ّ
الشيزري ببعض ِ
الكسائي ،ووجود
الروايات عن
الكويف ،وانفراد أيب موسى
ّ
ّ
ّ
ٍ
روايات رواها َ
الكسائي ،واتضاح أثر الروايات يف الدرس
ريزي عن غري
الش ّ
ّ
اللغوي.
ّ
الكلامت املفتاح َّية :عيسى بن سليامن -احلجازي – الشيزري  -قراءة
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملَِني ،والصالة والسالم عىل نب ّيه اهلادي األمني ،وعىل آله وصحبه ومن
سار عىل هنجهم إىل يوم ِ
الدين.
درسا وقراءة وبح ًثا كتاب اهلل الكريم ،والبحث يف
وبعد؛ فخري ما يتعاهده اإلنسان ً
القراءات القرآنية ،وتوجيهاهتا.
كنت أتص ّفح خمترص ابن خالويه يف َ
الشوا ّذ لفت نظري نسبة بعض القراءات فيه
وملَّا ُ
َجع قراءاته من
الكسائي وأحد رواته،
الشيزري تلميذ
لعيسى بن سليامن
ُ
فعقدت العزم عىل َ ْ
ّ
ّ
مظاهنا ،وتوجيهها لغو ًّيا هبدف :إعداد بحث لغوي قرآين خدم ًة لكتاب اهلل عز وجل ،وحرص
ّ
خاص ًة ما كان منها نق ً
الكسائي ،وإليضاح أثر رواياته عن
ال عن شيخه
القراءات والروايات ّ
ّ
والرصف ّية
وقرصت البحث عىل توجيه قراءاته النحوية
الكسائي يف الدرس اللغوي،
ُ
َ
ٍ
لبحث آخر بمشيئة اهلل.
الصوت ّية
والداللية ،وإبقاء التوجيهات َ
ورست يف البحث وفق اخلطة اآلتية:
ُ
املقدمة ،وفيها بيان أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وخطة البحث ،واملنهج املُتَّبع فيه.
احلجازي ِمن خالل ما يأت:
الشيزري
التمهيد :وفيه :التعريف بعيسى بن سليامن
ّ
ّ
 اسمه وكنيته ولقبه.ورواته.
 شيوخه ُ ثناء العلامء عليه. وفاته. -طريقه يف القراءة.
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 املسائل النَحوية ،وفيها أربعة مباحث:املبحث األول :املفعول به.
املبحث الثاين :وقوع (إذ) مبتدأ.
الضمري املُتَّصل املرفوع.
املبحث الثالث :العطف عىل َ
املبحث الرابع :البدل.
الَصفية ،وفيها ثالثة مباحث:
 املسائل ََ
َْس عني ُمضارع َف َعل املُتَعدِّ ي.
املبحث األ َّول :ك ْ ُ
املبحث الثاين :فتح الالم ِمن َف ْعلة.
املبحث الثالث :اسم الفاعل.
 املسائل الداللية ،وفيها ستة مباحث:املبحث األَ َّول :تشديد العني يف ( ُي َف ِّعل).
املبحث ال َثاين :الفرق بني داللة ( َف ِعل) و( َفاعل).
املبحث ال َثالث :الفرق بني استعامل صيغة اخلرب وصيغة االستفهام.
الرابِع :إسكان العني ِمن (فِ َعلة).
املبحث َ
املبحث اخلامس :الفرق بني داللة (فِ َعال) و( َفا َعل).
املبحث الس َادس :معنى صيغة (تفاعل).
ِ
التحليل ،وفق اخلطوات اآلتية:
ت يف البحث عىل املنهج الوصفي
ورس ُ
ّ
ْ
ِ
ظاهنا يف كتب التَفسري وعلوم القرآن.
ْ َ )1
َجع قراءات القارئ ورواياته من َم ِّ
 )2تقسيم القراءات والروايات إىل نحو ّية ورصف ّية ودالل ّية ،وترتيبها يف كل مبحث
السورة ورقم اآلية.
برتتيب سور القرآن الكريم ،وبيان ُ
ٍ
حفص عن عاصم.
 )3ذكر اآلية برواية
 )4ذكر قراءة أو رواية عيسى هلا.
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املفْسين ،أو ال ُّلغو ّيني.
أهم آراء ِّ
 )5نقل ّ
 )6التوجيه نحو ًّيا أو رصف ًّيا أو دالل ًّيا.
املعتمدة.
حيحني أو كتب احلديث
الص َ
 )7عزو األحاديث إىل َ
َ
 )8توثيق األبيات مع نسبتها لقائلها.
 )9عدم الرتَجة لألعالم ،واالكتفاء يف ذلك باإلحالة لكتب التاريخ والطبقات
والرتاجم.
واهلل أسأل التوفيق يف العمل والسداد ،وأن جيعله خالصا لوجهه الكريم.
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التمهيد
التَعريف بعيسى بن سليامن الشيزري احلجازي
 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:احلنفي(.)1
الشيزري
احلجازي
هو أبو موسى ،عيسى بن سليامن
ّ
ّ
ّ
احلجازي؛ ّ
ألن أصله ِمن احلجاز(.)2
ّ
الشيزري؛ نسب ًة إىل ٍ
َّ
قرية ِمن قرى حلب(.)3
ّ
 شيوخه:األسدي بالوالء(.)4
الكسائي
 )1أبو احلسن عل بن محزة
ّ
ّ
عرضا وسام ًعا(.)5
أخذ عن شيخه القراءة ً
حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة.
َّ )2
أخذ عنه الفقه(.)6

القراء.608/1 :
( )1ينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
( )2ينظر :الثقات البن حبان ،494/8 :والتذييل عىل كتب اجلرح والتعديل لطارق ناجي.231 :
( )3ينظر :توضيح املشتبه البن نارص الدِّ ين ،387/5 :وتبصري املنتبه بتحرير املشتبه البن حجر.822/2 :
( )4ينظر :نزهة األلباء البن األنباري ،63-58 :وإنباه الرواة عىل أنباه النّحاة ،-256/2 :والوايف بالوفيات،48 /21 :
وبغية الوعاة ،164-162/2 :واألعالم للزركل.283/4 :
القراء ،608 ،536/1 :وجامع البيان يف القراءات السبع ،223/1 :وسري أعالم النُبالء:
( )5ينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
القراء ،156-150/1 :وسلم الوصول إىل طبقات الفحول.78/5 :
 ،132/9وطبقات َّ
القراء.608/1 :
( )6ينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
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 رواته:َّأو اال َمن :يروي عنهم:
 )1أبو إسحاق إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري موالهم املدين القارئ(.)1
الر ِّق ّي(.)2
 )2أبو وهب عبيد اهلل بن عمرو بن أيب الوليد األسدي موالهم َ
حل َّراين(.)3
 )3أبو سعيد موسى بن َأ ْع َني ا َ
 )4أبو سليامن عبد الواحد بن سليامن األزدي الرباء(.)4
ثان اياَ :م ْن يروون عنه:
الّضير(.)5
 )1أبو جعفر حممد بن سنان بن رسج التنوخي
الشيزري ّ
ّ
الشيزري(.)6
عرضا وسام ًعا عن عيسى بن سليامن
أخذ القراءة ً
ّ
الشيزري.
 )2أبو عمران موسى بن شبيب
ّ
مقرئ ،قرأ عىل عيسى بن سليامن وروى عنه(.)7
 )3حممد بن عامر القريش(.)8
( )1ينظر :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها ،172 :ومعرفة ال ُق َّراء الكبار للذهبي ،87 :واألعالم للزركل:
.312/1
( )2ينظر :الثقات البن حبان ،494/8 :والطبقات الكربى البن سعد ،484/7 :والثقات البن حبان ،149/7 :وتذكرة
احلفاظ للذهبي.177/1 :
( )3ينظر :الثقات البن ح َّبان 494 ،458/7 :والكامل يف أسامء الرجال للمقديس ،47-46 /9 :وسري أعالم النُّبالء:
.280/8
( )4ينظر :الثقات البن حبان ،425/8 :والثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة للحنفي.492/6 :
القراء.150/2 ،609/1 :
( )5تنظر ترَجته يف :معرفة ال ُق َّراء الكبار ،148 :وغاية النهاية يف طبقات َّ
( )6ينظر :املؤتلف واملختلف للدارقطني ،1214/3 :والكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها،273-272 :
واإلكامل البن ماكوال.453/4 :
القراء.319/2 ،608/1 :
( )7ينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
القراء.609/1 :
( )8ينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
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 )4احلارث بن أسد(.)1
 )5أمحد بن إبراهيم بن فيل أبو احلسن الباليس ثم األنطاكي.
روى عنه َجاع ٌة منهم :عيسى بن سليامن احلجازي(.)2
ثالثاَ :م ْن قرأ عليه:
 )1احلارث بن أسد بن عبيد اهلل بن النّض إمام شيزر(.)3
 )2عبد امللك بن القاسم بن الوليد السامري أبو الوليد يعرف بالشيلامين(.)4
)3حممد بن عامر أبو عل القريش العامري العسقالين(.)5
 ثناء العلامء عليه:الروض الدَّ اين (املعجم الصغري)" :ثق ٌة"(.)6
قال عنه
الطرباين يف َ
ّ
مقرئ ِ
عرضا وسام ًعا عن
ٌ
عامل ٌ نحوي
قال عنه ابن اجلوزي" :
معروف ...أخذ القراءة ً
ٌ
الكسائي ،وله عنه انفرادات"(.)7
ّ
وقال عنه القايض أسعد اليزدي فيام نقله عن ابن اجلوزي" :كان من قدماء أصحاب
قديام ،وكتب
الكسائي ،وكان نحو ًّيا عاملًا بوجوه القراءات ،وكان ُحم َدِّ ًثا ً
أيضاَ ،د َخل العراق ً
كثريا"(.)8
عنهم ثم رحل إىل الشام فكتبوا عنه ً
علام ً
القراء.609/1 :
( )1ينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
( )2ينظر :تاريخ دمشق البن عساكر ،16 /71 :وهتذيب الكامل يف أسامء الرجال.247/1 :
القراء.201/1 :
( )3ينظر :غاية النهاية يف طبقات َّ
( )4ينظر :املصدر السابق.470/1 :
( )5ينظر :املصدر السابق.157/2 :
( )6الروض الداين.140/1 :
القراء.609 -608/1 :
( )7غاية النهاية يف طبقات َّ
القراء.608/1 :
( )8غاية النهاية يف طبقات َّ
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سألت َأ ِيب عنه ،فقال :هذا ٌ
مح ِصَ ،يدُ ّل حدي ُثه عىل
الرازي" :
ُ
شيخ ِ ْ
قال عنه ابن أيب حاتم َّ

ِ
الصدق"(.)1

 وفاته :مل أعثر يف كتب الرتاجم التي بني يدي عىل حتديد تاريخ وفاته. طريقه يف القراءة:وردت طرقه يف القراءة بعدة ٍ
كتب:
منها جامع البيان إذ قال أبو عمرو الدَ اين" :وما كان من رواية أيب موسى ّ
الشيزري عن
الكسائي:
فقرأت القرآن كله عىل شيخنا أيب الفتح ،وقال قرأت عىل عبد اهلل بن احلسني املقرئ،
وقال قرأت عىل أيب احلسن بن شنبوذ ،وعىل أيب الع ّباس الّضير ،وقرآ عىل أيب جعفر حممد بن
الشيزري ،وقال أبو جعفر :قرأت عىل أيب موسى بن سليامن احلجازي ،ثم ّ
سنان ّ
الشيزري،
وقرأ أبو موسى عىل الكسائي"(.)2
وجاء يف املستنري يف القراءات العرش عند ذكر إسناد قراءة أيب احلسن عل بن محزة
والروايات الواردة عنه :رواية أيب موسى عيسى بن سليامن احلجازي
الكسائي النحويّ ،
ّ
الشيزري(.)3
ّ
عل
ونص عىل طريقه يف القراءة عن الكسائي بقولهُ " :
َّ
قرأت هبا َجيع القرآن عل أيب ّ
عل بن حممد اخل َّياط ،وأخرباين َّأهنام قرآ
احلسن بن أيب الفضل َ
عل احلسن ّ
اين ،وعىل أيب ّ
الرش َم َق ّ
روي ،وقرأ أبو
املرزبان ،قال:
ُ
هبام عىل أيب بكر بن حممد ُ
قرأت عىل أيب أسامة حممد بن أمحد اهل ّ

ازي.278/6 :
الر ّ
( )1اجلرح والتعديل أليب حممد َ
السبع.388-387/1 :
( )2جامع البيان يف القراءات َ
البغدادي.367 :
( )3ينظر :املستنري يف القراءات العرش أليب طاهر
ّ
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حممد بن سنان
أسامة عىل أيب ال َط ِّيب عبداملنعم بن غلبون ،قال:
ُ
قرأت عىل القايض أيب جعفر َّ
احلجازي َ
َ
يزري ،وقرأ
الصغري ،وقرأ أبو جعفر عىل أيب موسى عيسى بن سليامن
الش ّ
ّ
يزري َ
الش ّ
الكسائي ،وعنه أخذ القراءة"(.)1
أبو موسى عىل أيب احلسن
ّ
الرش َم َقاين وأبو احلسن اخل َّياط ،قاال ،قال أبو ٍ
بكر
أيضا يف املستنري" :وأخربين َ
وجاء ً
قرأت عىل أيب ٍ
بكر َ
ذائي ،قال:
الاللكائي ،قال:
عل
األصبهاين،
ُ
ُ
وقرأت هبا ً
الش ّ
ّ
أيضا عىل أيب ّ
ّ
ٍ
حممد بن سنان َ
يزري ،قال:
قرأت عىل أيب
قرأت عىل أيب احلسن بن َشنَ ُبوذ ،قال:
ُ
ُ
الش ّ
جعفر َّ
قرأت عىل أيب موسى عيسى بن سليامن َ
الكسائي"(.)2
قرأت عىل
يزري ،قال:
ُ
ُ
الش ّ
ّ
قرأت هبا
الكسائي:
وطريقه يف كتاب املبهج يف القراءات ال َثامن" :رواية الشيزري عن
ُ
ّ
القرآن أَجع عىل اإلمام أيب الفضل عبدالقاهر العبايس ،وأخربين أنه قرأ هبا عىل اإلمام أيب
الشنبوذي،
عبداهلل الفاريس ،وأخربه أنه قرأ هبا عىل اإلمام أيب الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم
ّ
الشنبوذي عىل اإلمام أيب احلسن حممد بن أمحد بن الصلت ،وأخربين أنّه قرأ هبا عىل
وقرأ
ّ
القايض أيب جعفر حممد بن سنان بن رسج بن إبراهيم بن بشري مرارا كثرية ،وقرأ ابن سنان عىل
الشيزري ،وقرأ َ
الكسائي"(.)3
يزري عىل أيب احلسن
أيب موسى عيسى بن
الش ّ
ّ
ّ

( )1املستنري يف القراءات العرش.383 -382 :
( )2املصدر السابق.384-383 :
( )3املبهج يف القراءات الثامن لسبط اخليَّاط.82 :
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املسائل النَحوية
املبحث األَ َّول :املفعول به

ۡ َۡ
َ
َّ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ
َ َ
ۡرض ذه ٗباﵞ
ِين كف ُروا َو َماتوا َوه ۡم كفار ٞفلن ُيق َبل م ِۡن أ َح ِدهِم مِل ُء ٱۡل ِ
قال اهلل تعاىل :ﵟإِن ٱَّل

ﵝآل عِ ۡمَران :اآلية ﵑﵙﵜ.

قول اهلل تعاىل :ﵟ ُي ۡق َب َلﵞ ببنائه للفاعل وهو اهلل ج َّل جالله ،وبنَصب ِ
قرأ َ
(م ْلء) ،أي :قرأ:
ْ
َ

ِ
ل...م ْل َء))(.)1
(( َي ْق َب

ويف هذه القراءة ُأسنِد الفعل (ي ْقبل) إىل الفاعل وهو لفظ اجلاللة ،وجاءت كلمة ِ
(م ْلء)
َ َ
ْ
منصوب ًة عىل املفعولية للفعل ،أيَ :ف َل ْن َي ْق َب َل اهللُ ِم ْل َء(.)2
السبعية ببناء الفعل للمجهول ،ورفع (ملء) عىل أنه نائب فاعل ،أيُ :ي ْق َبل
والقراءة ّ

ِم ْل ُء(.)3

املبحث الثاين :وقوع (إذ) مبتدأ:
َ

ََ ۡ

ٗ

ۡ

َ

ٱَّلل لَع ٱل ُم ۡؤ ِمن َ
قال اهلل تعاىل :ﵟل َق ۡد َم َّن َّ ُ
ِني إِذ َب َع َث فِي ِه ۡم َر ُسوٗل م ِۡن أ ُنف ِس ِه ۡمﵞ ﵝآل عِ ۡمَران اآلية ﵔﵖﵑﵜ.
َن َقل عيسى بن سليامن عن بعض ال ُقراء :قراءةَ(( :ملَِن من اهلل))ِ ،
فـ(م ْن) حرف َج ٍّر،
ْ َ ِّ
َّ

جمرور هبا(.)4
اسم
ٌ
و( َم ّن) ٌ
ُ
وخ ِّرج عىل وجهني:
( )1ينظر :خمترص ابن خالويه ،28 :ووردت بال ٍ
عزو يف َّ
الكشاف ،384/1 :وإعراب القراءات الشواذ للعكربي،335/1 :
والكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد للمنتجب اهلمذاين ،92/2 :والدر املصون.306/3 :
( )2ينظر :البحر املحيط ،255/3 :واملوسوعة القرآنية.144/5 :
( )3ينظر :التفصيل يف إعراب آيات التنزيل لعبد اللطيف اخلطيب وآخرين.349/1 :
( )4ينظر :خمترص ابن خالويه ،30 :وجاءت القراءة بال ٍ
َّ
الكشاف ،436/1 :والكتاب الفريد،164-163/2 :
عزو يف:
وأنوار التنزيل وأرسار التأويل ،46/2 :والبحر املحيط ،416/3 :والدر املصون.471/3 :
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أحدمهاّ :
رب ُم َقدَّ م ،والتقدير :ملَِ ْن َم ِّن اهلل عىل املؤمنِني
حمذوف
ٌ
أن املبتدأ
واجلار واملجرور خ ٌ
ّ
َمنُّه أو َب ْع ُثه إذ َب َعث.

تقديرهَ :ملِ ْن َم ِّن اهللِ عىل
اجلار قب َلها
ربها
ُ
ّ
والثاين :املبتدأ َن ْفس (إذ) بمعنى وقت ،وخ ُ

األمري إذا كان
ب ما َيكُون
املؤمنني
ُ
وقت بعثه ،وتكون (إذ) نظري (إذا) يف قولكَ (( :أ ْخ َط ُ
ُ
قائام))(.)1
ً

والوجه الثاين ِ
فاسدٌ عند أيب حيان ،ووجه فساده :عدم استعامل العرب (إذ) مبتدأةً ،فال

يقال يف كالمهم :إذ قام زيدٌ طويل ،يعنون :وقت قيام زيد طويل ،وإنَّام تكون (إذ) ظر ًفا أو
ٍ
زمان ،أو مفعول ًة باذكُر عىل ٍ
قول(.)2
مضا ًفا إليها اسم
ْ
أيضا اب ُن هشا ٍم عىل كون (إذ) يف حمل رف ٍع مبتدأ بقوله بعد ِذكْر رأي الزخمرشي
رت َض ً
وا ْع َ َ
قائالُ ،ثم تنظريه باملثال غري م ِ
ناس ٍ
ب؛ ّ
ألن الكالم يف (إذ) ال يف
ُ
يف اآلية السابقة" :ال َن ْع َلم بذلك ً َّ
(إذا) ،وكان ح ُّقه أن يقول(( :إذ كان)) ألهنم ُي َقدِّ رون يف هذا املثال ونحوه (إذ) تارةً ،و(إذا)
أخرى بحسب املعنى املراد.
أن املثال ُي َت َك َّلم به هكذا ،واملشهور َّ
ُث َّم ظاهره َّ
أن حذف اخلرب يف ذلك واجب ،وكذلك
املشهور أن (إذا) املقدرة يف املثال يف موضع نصب ،ولكن َج َّوز عبد القاهر كوهنا يف موضع
ب ما َيك ُ
ُون األَ ِم ُري يو ُم اجلمعة)) بالرفع؛ فقاس الزخمرشي
رفع؛ ََت َ ُّسكًا بقول بعضهمَ (( :أ ْخ َط ُ
(إذ) عىل (إذا) ،واملبتد َأ عىل اخلرب"(.)3
الزخمرشي" :وهو نقل باملعنى
الدماميني عىل ابن هشا ٍم بقوله عن نقل قول
رت َض
ّ
ُّ
واع َ
((أن)) من قوله :أنّه جيوز مفتوحة ليس َّإالّ ،
َّ
فإن هذا اللفظ
وغالب ال َّلفظ ،ومهزة الوصل
الزخمرشي حتّى حيكي"(.)4
بعينه مل يقع يف كالم
ّ
( )1ينظرَّ :
الكشاف ،436/1 :والدُ ّر املصون ،471/3 :ومهع اهلوامع.173/3 :
( )2ينظر :البحر املحيط.416/3 :
( )3مغني ال َّلبيب.16-14/2 :
( )4رشح مغني ال َّلبيب -رشح املزج.444 :
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ثم ع ّلق عىل قول ابن هشام" :وال نعلم بذلك ً
قائال" ،بقوله" :وأقول :إذا كان اجلمهور
مفعوال به أو ً
ً
بدال منه
وغري ُهم عند اإلتيان هبا
خروجها عن الظرف َّية عند إضافتها،
جي ِّوزون
َ
َُ
ُ
ٍ
خاص ِمن
ف فال يمتنع جعلها مبتدأ ،وال حيتاج فيه إىل سام ٍع
مترص ٌ
حينئذ أنَّه
صدق
ٍّ
ِّ
أيضا" :فقاس الزخمرشي (إذ) عىل (إذا) ،واملبتد َأ عىل اخلرب" بقوله:
العرب"( ،)1وعىل قوله ً
تشنيعّ ،
خمرشي َمل ْ َي ْستَنِد إىل هذا القياس".
الز
"وهذا
ولعل َّ
ّ
ٌ

ٍ
رصحوا بعدم وقوع (إذ) مبتدأّ ،
الزمان
وأن (إذ) عبار ٌة عن
ظرف ملَِا َم ََض ِمن َ
والنَحو ُّيون َ َّ
الز ٍم لل َظرفية ،ال يقع مبتدأ أو ِ
ٍ
ُم ِ
زمان ُُي ِّصص ُم ْط َلقها مثل :يوم،
فاع ًال إال بإضافتها إىل اسم
َّ
وساعة ،أو يرادفها ،نحو :حني(.)2
فينتفي ّ
بكل ذلك التَوجيه الثاين للقراءة.

الضمري امل َّت ِصل املرفوع
املبحث ال َثالث :العطف عىل َ

ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ
الصافَّات اآلية ﵒﵒﵜ.
ﵝ
ﵞ
٢٢
ون
قال اهلل تعاىل :ﵟ۞ ٱحُشوا ٱَّلِين ظلموا وأزوجهم وما َكنوا يعبد
َّ

اج ُه ْم))(.)3
((و َأ ْز َو ُ
قرأ عيسى احلجازي برفع أزواج ،أيَ :
وهذه القراءة شا ًّذ ٌة ،وتوجيه القراءة :أنّه عطف كلمة (أزواج) عىل الضمري املُتَّصل
واج ُهم(.)5
املرفوع يف الفعل َظ َل ُموا دون املجيء بتوكيد لفظي( ،)4والتقديرَ :ظ َل َم َأ ْز ُ
ضعيف؛ لعدم العامل(.)6
ٌ
الض ِمري املُ َّت ِصل املرفوع
والعطف عىل َ

( )1رشح مغني ال َّلبيب -رشح املزج.444 :
الّضب.1402/3 :
( )2ينظر :التَذييل والتكميل ،292/7 :وارتشاف َ
( )3ينظر :خمترص ابن خالويه ،128 :وروح املعاين.78/12 :
( )4ينظر :إعراب القراءات الشواذ ،377/2 :والكتاب الفريد.378/5 :
( )5ينظر :البحر املحيط ،97/9 :وروح املعاين.78/12 :
( )6ينظر :الدر املصون.4854/1 :
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ِ
أزواجهم(.)1
رش
ُ
َّ
وجوز ال ُعك َْرب ُّي أن يكون عامل الرفع ُم َقدَّ ًرا ،أي :ول ُي ْح َ ْ
الض ِمري املم َت ِصل املرفوع:
واخ َت َلف النَّحويون يف مسألة العطف عىل َ
الض ِمري املرفوع املُ َتصل ِمن غري َف ْص ٍل يف النَّثر،
َم ْذ َهب البرص ِّينيَ :منْع العطف عىل َ
وجوازه عىل ُق ْب ٍح يف ِّ
الشعر(.)2
ٍ
جزء ِمن الفعل
الضمري املرفوع بالفعل؛ إذ هو بمنزلة
ِع َّلة املَنْع عندهم :شدَّ ة اتصال َ
ٍ
وحرف ِمن حروفه ،فلو ُعطِف عليه بدون توكيد صار كعطف االسم عىل الفعل وهو ممتنع(.)3
واحتجوا بمجيئه يف
و َم ْذ َهب الكوف ِّيني :جواز العطف بال َف ْص ٍل يف اختيار الكالم(،)4
ُّ

َ ُ َ ۡ ُُ ۡ َ َۡ
ُ
ﵟذو م َِّرة فَ ۡ
َٰ
ٱس َت َو َٰ
ى  ٦وهو بِٱۡلف ِق ٱۡللَعﵞ
القرآن الكريم وكالم العرب ،ومن ذلك قوله تعاىل:
ٖ

مررت
ﵝالن َّۡجم من اآلية ﵖ إىل اآلية ﵗﵜ حيث ُعطِف (هو) عىل املضري املرفوع يف (استوى) ( ،)5وبقوهلم" :
ُ
ٍ
بكر وعمر ،و َف َع ْل ُت وأبو ٍ
الصحيحُ " :كن ُْت وأبو ٍ
بكر وعمر،
َبر ُج ٍل سواء والعد ُم" ،وباحلديث ّ

وانطلقت وأبو بكر وعمر"(.)6
ُ
ٍ
وتضمن احلديث الثاين والثالث صحة العطف عىل
مالك مذهبهم بقوله" :
ورجح اب ُن
ّ
ّ
ٍ
ٍ
بتوكيد أو غريه ،وهو مما ال ُجيِيزه النحو ُّيون يف النَّثر إال
مفصول
الضمري املُتَّصل املرفوع ،غري

( )1ينظر :إعراب القراءات الشواذ.377/2 :
( )2ينظر :الكِتاب ،379/2 :واملقتضب ،210/3 :واإلنصاف يف مسائل اخلالف ،380 :ومهع اهلوامع.267/5 :
املفصل
للسريايف ،92 ،91/9 :واإلنصاف ،381 :وتوجيه اللمع البن اخلباز ،294 :ورشح َّ
( )3ينظر :رشح كتاب سيبويه ِّ
البن يعيش.140/3 :
للسريايف ،92/9 :واإلنصاف يف مسائل اخلالف ،380 :ومهع اهلوامع.268/5 :
( )4ينظر :رشح كتاب سيبويه ِّ
( )5ينظر :اإلنصاف يف مسائل اخلالف.380 :
البخاري هبذا ال َلفظ يف كتاب ((مناقب الصحابة باب فضل أيب ٍ
ٌ
َبي صىل اهلل عليه
صحيح أخرجه
حديث
()6
ّ
ٌ
بكر بعد الن ّ
البخاري.14-13/3 :
وسلم)) برقم ،3677 :ينظر :صحيح
ّ
وينظر :مهع اهلوامع.268/5 :
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ٍ
ضعف ،ويزعمون َّ
أن بابه ِّ
والصحيح جوازه َن ْظ ًام ون ْث ًرا"(.)1
عىل
الشعرَّ ،
راد ٍ
بتأكيد لفظي م ِ
ٍ
ف له ،كام يف
الض ِمري املُ َّت ِصل املرفوع بعد تأكيده
وحي ُسن العطف عىل َ
َْ
ٍّ ُ
َ

ۡ

ۡ ُ ۡ َ َ َۡ ُ َ
ك َ
ٱۡل َّن َةﵞ ﵝالبَ َقَرة اآلية ﵕﵓﵜ ﵝاأل َۡعَراف اآلية ﵙﵑﵜ ،أو عند وجود فا ٍ
أي
قوله تعاىل :ﵟٱسكن أنت وزوج
صل ّ
َٓۡ ۡ

َٓ

ٓ

فاصل ،ومنه :الفصل بال النافية ،نحو قوله تعاىلَ :
ﵟما أ َ
ۡشك َنا َوٗل َءابَا ُؤنَاﵞ ﵝاأل َۡن َعام اآلية ﵘﵔﵑﵜ(.)2

الرابع :البدل:
املبحث َ

َۡ
ٓ
ََۡٗ
َّ َ
ِيم َ ٦رب َّ َ
ك إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
ٱلس ِم ُ
يع ٱلۡ َعل ُ
ۡرض َو َما بَيۡ َن ُه َما ۖٓ إِن
ت َوٱۡل ِ
ٱلسم َٰ َو َٰ ِ
قال اهلل تعاىل :ﵟرۡحة مِن رب ِ َۚ ِ
ِ
َ ٓ َ َٰ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ُ ُ َ ُّ ُ ۡ َ َ ُّ َ َ ٓ ُ
ُ ُ ُّ
ك ُم ۡٱۡلَ َّول َ
َ
ُّخان من اآلية ﵖ إىل اآلية ﵘﵜ.
الد
ﵝ
ﵞ
ِني
ۡحۦ وي ِميتۖٓ ربكم ورب ءابائ ِ
كنتم موقِن ِني ٗ ٧ل إِله إِٗل هو ي ِ
َ
ﵟرب َّ
قرأ بِجر رب الثالثة والرابعة أي(( :ربكُم ورب آبائِكِم)) مع جر َ
ٱلس َم َٰ َو َٰ ِتﵞ قبلها،
َ ِّ َ َ ِّ
َّ َ ّ
ِ
َّ

وهي رواي ٌة رواها عن الكسائي(.)3
مح ًة ِم ْن َر ِّب َك
(ر ِّبك ُْم َو َر ِّب آبائِكم
األولني)  -فاخلفض عىل معنى َر ْ َ
َ
قال َّ
الز َّجاج" :ويقرأ َ
ورب آبائكم األولني"(.)4
َر ِّبكم ّ

( )1ينظر :شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح.114 :
( )2ينظر :الترصيح بمضمون التوضيح.611-610/3 :
( )3ينظر :خمترص ابن خالويه ،138 :وشواذ القراءات للكرماين ،431 :واملحرر الوجيز ،69/5 :وتفسري القرطبي:
َّ
والكشاف ،129/16 :والبحر املحيط ،389/9 :وروح املعاين لأللويس ،115/13 :وفتح القدير
،129/16
للشوكاين.654/4 :
ِ
اين ،وا ْبن ِم ْق َس ٍم يف
وعزيت القراءة إىل سورة والشيزري والناقط والناقد عن الكسائي ،واحلسن ،وأيب حيوة ،والزَّ ْع َف َر ّ
الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها ،635 :وإىل ابن حميصن وابن أيب إسحاق وأيب حيوة يف الدر
املصون ،618/9 :وإىل الكوفِ ِّيني يف دراسات ألسلوب القرآن للشيخ حممد عضيمة.515/10 :
( )4معاين القرآن وإعرابه للزَّ َّجاج.424/4 :
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ﵟرب َّ
التَوجيه :أن اجلر عىل البدل( ،)1أو عىل عطف البيان(ِ )2من َ
ٱلس َم َٰ َو َٰ ِتﵞ ،أو عىل
ِ
َّ

النّعت(.)3
ََۡٗ
ﵟرب َّ َ
ِ
ٌ ()4
وﵟربﵞ يف َ
َ
ۡحة مِن َّرب ِ َكﵞ ،أو
ب( )5يف قوله تعاىل :ﵟر
تﵞ
ٱلسم َٰ َو َٰ ِ
بدل أو صف ٌة من َر ّ
ِ
ِ

لـ(ر ّب)(.)6
ٌ
نعت َ
إهنا االختيار لقوله تعاىل قبلها :ﵟمِن
وع َّلق أبو القاسم اهلذ ّل عىل القراءة بقولهّ :

َّرب ِ َكﵞ(.)7

ويقصد بالتَوابع :ال َثواين (الفروع) املساوية ل َ
أل َّول يف اإلعراب بمشاركتها له يف العوامل،
ٍ
وعطف ٍ
بيان ٌ
بحرف(.)8
وعطف
ٌ
وبدل
ُ
والتَوابع مخس ٌة :توكيدٌ وصف ٌة

وأحكام هذه التَوابعَّ :أهنا تتبع األسام َء املذكورة َق ْبلها يف اإلعراب ُم ْط َل ًقا ِمن غري تقييد،
مررت بأيب ِ
مرررت ٍ
ِ
عبد اهلل
العاقل ،ويف عطف البيان:
بزيد
فتقول عىل سبيل املثال يف النَعت:
ُ
ُ
مررت ٍ
ٍ
بزيد أخيك(.)9
زيد ،ويف البدل:
ُ

َّ
والكشاف ،129/16 :وإعراب
( )1ينظر :إعراب القرآن أليب جعفر الن ََّّحاس ،126/4 :ومشكل إعراب القرآن،199/2 :
القراءات الشواذ ،461/2 :والكتاب الفريد ،571/5 :وحتفة األقران ،31-30 :وروح املعاين.115/13 :
( )2ينظر :حدائق الروح والرحيان.348/26 :
( )3ينظر :الدر املصون.618/9 :
( )4ينظر :البيان يف غريب إعراب القرآن أليب الربكات بن األنباري ،358/2 :وإعراب القراءات َ
الشواذ.460/2 :
( )5ينظر :دراسات ألسلوب القرآن للشيخ حممد عظيمة.515/10 :
( )6ينظر :فتح القدير للشوكاين ،654/4 :وينظر :التبيان يف إعراب القرآن للعكربي.461/2 :
( )7ينظر :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.635 :
املفصل البن يعيش.69/3 :
( )8ينظر :رشح َّ
( )9ينظر :املقاصد َ
الشافية.606/4 :

16

الَصف َّية
املسائل َ
األولَ :ك ْس عني مم ِ
ضارع ( َف َعل) املم َت َعدِّ ي:
املبحث َّ
َ َ

ََ

ٓ

َ

ۡ ۡ ُ ُ َ
ون ٱنلَّ َ
لَع َما َءاتَى َٰ ُه ُم َّ ُ
اس َٰ
ٱَّلل مِن ف ۡضلِهِۦﵞ ﵝالنِ َساء اآلية ﵔﵕﵜ.
قال اهلل تعاىل :ﵟأم َيسد

ِ
((حت ِسدُ َ
ون))(.)1
(حي ُسد) أيْ َ :
السني من َ ْ
َْس ِّ
َن َقل عن بعض العرب ك ْ َ

حي ِسده بالكْس"(.)2
جاء يف تاج اللغة وصحاح العرب ّية" :قال األخفش:
ُ
وبعضهم يقولْ َ :
حيسدك بكْس ِ
فالن ِ
ٌ
جائز ،يقال:
ويف تثقيف ال ِّلسان أليب حفص الصقل :قوهلم:
السني ٌ
والض ّم أعىل"(.)3
وحي ِسدُ َ ،
حي ُسدُ َ ْ
َح َسدَ َ ْ
َۡ ُ ُ َ
السني ،وهي لغة"(.)4
وقال ال ُع ْك َ ِربي عن ﵟَيسدونﵞُ :يقرأ بكْس ِّ

نصه" :قال أبو جعفر :وحكى اللحياين يف نوادره أنه يقال:
و َن َقل ال ّلبل يف حتفة املجد ما ّ
ِ
ٌ
وح َساد ًة"(.)5
َح َسدَ
حيسده ،وحيسده ،بضم السني وكْسهاَ ،ح َسد ًاَ ،
فالن فالن ًا ُ
(حي ِسدُ ه) بِا ْلك ْ ِ
ِ
َْس ،نق َله األَ ُ
(وحي ُسده)
خفش َعن ا
لبعضْ َ ،
وجاء يف تاج العروسْ َ " :
بالض ّمُ ،ه َو املَْ ْش ُهور"(.)6
ّ
(حي ُسد) وكْسها
وذك ََر اب ُن سيده سامع الوجهني يف مضارع َح َسدَ  :أي :ضم العني َ ْ
(حي ِسد) وذلك يف باب ( َي ْف ِعل) و( َي ْف ُعل) ِمن املسموعات(.)7
َْ

( )1ينظر :خمترص ابن خالويه ،33 :ودراسات ألسلوب القرآن.65/5 :
معزو ًة لبعض العرب يف :شواذ القراءات للكرماين ،137 :ومعجم القراءات.90/2 :
وجاءت القراءة
َّ
( )2تاج اللغة وصحاح العربيّة( :حسد)  ،465/2وينظر :لسان العرب( :حسد) .149-148/3
( )3تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان.193 :
( )4إعراب القراءات الشواذ.391/1 :
( )5حتفة املجد الرصيح.66 :
( )6تاج العروس( :حسد) .25/8
( )7ينظر :املخصص.397-396/4 :
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(ح َسدَ ) ٌ
فعل ُم َت َعدٍّ صحيح عىل وزن ( َف َعل) مفتوح العني.
التوجيه :الفعل َ
والقياس يف ف َعل أن يأت املضارع منه عىلَ ( :ي ْف ُعل) أو ( َي ْف ِعل) ،إال ْ
إن كانت عينُه أو ال ُمه
حرف ٍ
ب َي ْذ َهب ،و َط َر َأ َي ْط َرأ(.)1
حلق ،نحوَ :ذ َه َ
أخف
ّ
وأيضا هو
الريض عن بعض العلامء قوهلم" :بل القياس الكْس؛ ألنّه أكثرً ،
ونقل ّ
ٍ
ٍ
كعرش َي ْع ِر ُش ،و َن َف َر
ِمن ّ
الضم" ،ثم قال" :وبعد ،فاعلم ّأهنم استعملوا اللغتني يف ألفاظ كثرية َ
َينْ ُفرَ ،
حي ُسد و َي ْل ِمز ويعتل
وشتَم َي ْشتِ ُم ،ون ََس َل َين ُْسل ،و َع َل َ
ف َي ْعلِف ،و َف َس َق َي ْف ُسقَ ،
وح َسدَ َ ْ
ويطمث ويقرت"(.)2

َ َ

املبحث ال َثاين :فتح الالم ِمن ( َف ْع َلة):
َ

ۡ ۡ

َ

ۡ

قال اهلل تعاىل :ﵟقال يَبۡ َن ُؤ َّم ٗل تَأ ُخذ بِل ِۡح َيِت َوٗل ب ِ َرأ ِ ٓ
ِسﵞ ﵝطه :اآلية ﵔﵙﵜ.
ِ

ِ
ِ
َۡ
قرأ َ
(حل َية) ،أي(( :بِ َل ْح َيتِي))(.)3
قول اهلل تعاىل :ﵟبِل ِحي ِِتﵞ بفتح الالم من ْ
وجاءت القراءة عىل لغة أهل احلجاز(.)4
يقول ال ُعك َْرب ّي عن قوله تعاىل ﵟبِل ِۡح َي ِِتﵞُ " :ي ْقرأ بفتح الالم ،واألشبه َّأهنا ُلغة"(.)5

( )1ينظر :رشح الترصيف للثامنيني ،432 :وإجياز التعريف يف علم الترصيف ،67 :ورشح التسهيل.445/3 :
يض.84/1 :
( )2رشح شافية ابن احلاجب َ
للر ّ
( )3ينظر :خمترص ابن خالويه ،92 :والبحر املحيط ،375/7 :والدر املصون.92/8 :
وقراءة اجلمهور بكْس الالم ِمن ِحلْية ،وهي الفصحى ،ينظر :الدر املصون.92/8 :
وجاءت قراءة الفتح بال ٍ
عزو يف التبيان يف إعراب القرآن ،902/2 :وإعراب القراءات َ
الشواذ ،86/2 :والكتاب
الفريد ،448/4 :وينظر :دراسات ألسلوب القرآن.381/5 :
( )4ينظرَّ :
الكشاف ،84/3 :والبحر املحيط ،375/7 :والدر املصون ،92/8 :وروح املعاين ،561/8 :وحدائق الروح:
.404/17
( )5إعراب القراءات َ
الشواذ ،86/2 :وينظر :إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات للعكربي.126/2 :
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واملشهور يف ال ِّل ْح َية :الكْس(.)1

الز َخم ْ ِ
ِْ
رش ُّي فِ ِيه ال َفتْح،
الزبيدي" :ال ِّل ْح َي ُة،
وحكَى َّ
قال ّ
هور املَ ْعروف؛ َ
بالكْسَ ،ه َذا ُه َو املَ ْش ُ
ۡ

َ
ۡ
َ
غريب ،نق َل ُه ش ْي ُخنا"(.)2
وقال :إنَّه ُق ِرئ بِ ِه قو ُله َت َع َاىل :ﵟٗل تَأ ُخذ بِل ِۡح َي ِِتﵞ؛ َو ُه َو
ٌ

ِ
السكيت" :أ َّما ال ِّلحية
ويقرص ُ
بعض ال ُّلغو ِّيني كلمة (حلية) عىل الكْس فقط ،جاء عند ابن ِّ

فمكسورة الالم"(.)3
ِ
حلى
حلية حيث قال" :وال ُّلحى وفيها لغتانً ُ :
وُي ِّطئ اب ُن هشام اللخمي َف ْت َح الالم من ْ
ِ
وحلى بالكْس ،فأ َّما ال ِّلحية فبالكْس ال غري ،وقول عا ّمة زمانناَ :حلية -بفتح الالم-
َ
بالض ّمً ،
َخطأ"(.)4

املبحث ال َثالث :اسم الفاعل:
ۡ َ َ َ

َ

َ

َ ُ

ۡ

ۡ

ٱَّلل ٗل َي ُِّب ٱل َفرح َ
قال اهلل تعاىل :ﵟإذ قال َُلۥ ق ۡو ُم ُهۥ ٗل َتف َر ۡح ۖٓ إ َّن َّ َ
ِنيﵞ ﵝال َق َصص :اآلية ﵖﵗﵜ.
ِ
ِ
ِ
ۡ

وحكى قول اهلل تعاىل :ﵟ ٱل َفرح َ
ِنيﵞ بصيغة اسم الفاعل ((الفارحني))(.)5
ِ

ني) ولو قيل :الفارحني كان صوا ًباّ ،
كأن الفارحني :الذين
الفراء" :وقوله (ا ْل َف ِر ِح َ
قال َّ
ِ
َي ْف َر َ
الساعة ،مثل :ال َّط ِامع وال َّط ِمع ،واملَائِت
حون فيام َي ْس َت ْقبِلون ،وال َف ِرحني الذين ُه ْم فيه ّ
ِ
والسلِس.
والسالس َّ
واملَ ِّيتَّ ،

( )1ينظر :تصحيح الفصيح البن درستويه.327 :
( )2تاج العروس (حلى).442/39 :
( )3إصالح املنطق.163 :
ِ
خمي.200 -199 :
( )4املدخل إىل تقويم اللسان البن هشام ال َل ّ
والدر املصون ،695/8 :وروح املعاين،318/10 :
( )5ينظر :خمترص ابن خالويه ،115 :والبحر املحيط،325/8 :
ّ
الروح.289/21 :
ودراسات ألسلوب القرآن ،104/7 :واملوسوعة القرآنية ،128/6 :وحدائق ُّ
وعزيت القراءة إىل أيب رجاء وأيب حيوة وعاصم اجلحدري وابن أيب عبلة يف زاد املسري.393/3 :
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أنشدين َب ْع ُض بنى ُد َبريَ ،و ُهم فصحاء بنى َأ َس ٍد:

ِ
رش ع َُضـــ ِار ِ
س
ت َْضـــ َح ُك َعـــ ْن ذي ُأ ُ ٍّ

ور ٌة غ َْر َثـــى ِ
الســـالِ ِ
س
الو َشـــاحِ َّ
َمم ْ ُكـــ َ

()1

ِ
()2
ِ
وسلِ ٌس"(.)3
الربد  ،يقالَ :سال ٌس َ
ّضس وهو َ َ
ال ُع َضارس :البارد ،وهو مأخوذ من ال َع ْ َ
الز َّجاج" :ال َف ِر ِحني والفارحني سواء"(.)4
وقال َّ
ِ
والفار ِحني،
الفراء بقولهَ " :ف َّرق ال َف َّراء بني ال َف ِر ِحني
واعرتض اب ُن الن ََّّحاس عىل تفريق َّ
وأن ِ
حني ا ّلذين ُهم يف حال الفرحَّ ،
َو َز َعم َّ
وز َعم
الفار ِحني ا ّلذين يفرحون يف املست ْق َبلَ ،
أن ال َف ِر َ
َّ َ
أن مثله ِ
عز ّ
َّ
وجل :ﵟإِنك
طام ٌع و َط ِم ٌع ،و َم ِّي ٌت ومائِ ٌت ،ويد ّلك عىل خالف ما قال قول اهلل ّ
َ ُ َّ َّ ٞ
الزَمر :اآلية ﵐﵓﵜَ ،و َمل ْ َي ُقل :مائِت"(.)5
َميِت ِإَون ُهم ميِتونﵞ ﵝ ُّ
َّ َ
وورد مثله عند مكي بن أيب طالب وزاد عليه يف التعليل حيث قال" :وقوله تعاىل :ﵟإِنك

َ ُ َّ َّ ٞ
الزَمر :اآلية ﵐﵓﵜ ّ
يدل عىل خالف ما قال الفراء ،ألن هذا للمستقبل ،ومل
َميِت ِإَون ُهم ميِتونﵞ ﵝ ُّ

يكونوا يف حال موت إذ خوطبوا هبذاَ ،
ومل ْ َي ُقل :مايت ومايتون"(.)6

ٍ
ِ
نسبة يف :املحتسب ،73/2 :واملحكم واملحيط األعظم( :غضزس)( ،78/6 :سلس):
الرجز ،جاء بال
( )1البيت من َّ
.414/8
( )2ينظر :تاج اللغة وصحاح العرب ّية (عّضس) ،950/3 :واملحكم واملحيط األعظم.440/2 :
للفراء.311/2 :
( )3معاين القرآن َّ
( )4اجلامع ألحكام القرآن ،314 /13 :وحدائق الروح والرحيان.289/21 :
( )5إعراب القرآن للنَ َّحاس.243/3 :
( )6اهلداية إىل بلوغ النهاية ملكي بن أيب طالب.5575/8 :
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املسائل الداللية
املبحث األَ َّول :تشديد العني يف ( مي َف ِّعل):
القراءة األوىل:

َ َّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ۡ ٗ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ
َ
لَع َّٱَّل َ
ِين مِن ق ۡبل َِناﵞ ﵝابلَ َق َرة اآلية ﵖﵘﵒﵜ.
قال اهلل تعاىل :ﵟربنا وٗل َت ِمل علينا إِۡصا كما ۡحلتهۥ

ََ َۡ ۡ
حي ِّمل(.)1
الشيزري قو َله:
قرأ أبو موسى
ﵟوٗل َت ِملﵞ بالياء وتشديد امليم ،أي :وال َُ
ُّ

قال ابن عرفة" :قال أبو حيان :قرئ بالتشديد والتّخفيف ،قال :يف التشديد إما للتعدية أو
للمبالغة.
قال ابن عرفة :ومنهم من قال :يصح كونه هلام عىل املعية وقال بعضهم :أما املبالغة هنا مع
التشديد فظاهرة ،وأما مع التخفيف فمستفادة"(.)2
أي فرق بني هذه
يب :وال ُ َ
حت ِّمل علينا بالتشديد ،فإن قلتّ :
قال الزخمرشي" :ويف قراءة ُأ َ ّ
َ ُ ۡ

ﵟوٗل َ
التشديدة والتي يفَ :
َت ِمل َناﵞ؟

ٍ
ٍ
واحد إىل مفعولني"(.)3
مفعول
مح َله)) من
محل)) عليه ،وتلك لنقل (( َ َ
قلت :هذه للمبالغة يف (( َ َّ
ِ
ٍ
األول للمبا ِ
ٍ
ِ
أيَّ " :
الثانية
واحد ،ويف
ملفعول
لغة ولذلك مل يتعدَّ إال
التضعيف يف
َ
أن
َ

ََ َ

أوهلام ((نا)) ،والثاينَ :
للتعدية ،ولذلك تعدَّ ى إىل اثنني ُ
ﵟما ٗل َطاقة نلَا بِهِۖٓۦﵞ"(.)4

وج َّر ْح ُت ُه(.)5
َج َر ْح ُت زيدً ا َ
وعند أيب حيان التشديد يف اآلية للتكثري ك َ

( )1ينظر :خمترص ابن خالويه ،25 :والبحر املحيط ،369/2 :ومعجم القراءات.436/1 :
( )2تفسري ابن عرفة.342/1 :
( )3الكشاف.333/1 :
( )4الدر املصون.701/2 :
( )5ينظر :البحر املحيط.766/2 :
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القراءة الثانية:

ۡ َۡ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ
ون ِف َّ
ت إِذ تأتِي ِه ۡم
اِضة ٱبلح ِر إِذ يعد
ٱلس ۡب ِ
قال اهلل تعاىل :ﵟوسـلهم ع ِن ٱلقريةِ ٱل ِِت َكنت ح ِ
ِ
َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُ َ
ونﵞ ﵝاأل َۡعَراف اآلية
حِيتانهم يوم سبت ِ ِهم ۡشٗع ويوم ٗل يسبِتون ٗل تأتِي ِه َۚم كذل ِك نبلوهم بِما َكنوا يفسق

ﵓﵖﵑﵜ.

َ

َۡ ُ َ
السني وتشديد الباءُ (( :ي َس ِّبتون))(.)1
َذكَر يف قول اهلل تعاىل :ﵟٗل يسبِتونﵞ ضم الياء وفتح ِّ

وهذه القراءة عىل َّ
ف ِمن َس َّبت ،أيَ :س َّب َت ُي َس ِّبت(.)2
أن ُي َس ِّبت ُم َض َّع ٌ

والغرض ِمن التَّضعيف :التَّكثري(.)3
وصيغة ( َفع َل) ،تأت ٍ
األبواب ،و َذ َّب ْح ُت ال َغنَم(.)4
َّحت
ملعان كثرية ،منها التكثري ،نحو :فت ُ
َ
َّ
بأن َتكُون لتكثري فاعله َ
وهذا املعنى هو أغلب معانيها ْ
أصل الفعل ،فعند قولكَ :ج َّر ْح ُت ُه
جراح ُه ،وأ َّما قولكَ :ج َر ْحتُه فيحتمل التكثري وغريه(.)5
ت
يكون املعنىَ :أ ْك َث ْر َ
َ

املبحث ال َثاين :الفرق بني داللة ( َف ِعل) و( َفاعل):

قول اهلل تعاىل :ﵟإ َّن ُه ۡم ََكنُوا ْ قَ ۡو ًما َعم َ
ُ
ني ٦٤ﵞ
ِ
ِ
الشيزريَ (( :ع ِ
قرأ عيسى َ
امني)) باأللف(.)6
ّ
اض و َق ِ
وش ِّبهت الكلمتان بِ َق ٍ
ُ
اضني ،والقراءة باأللف شا َّذ ٌة(.)7
َۡ
ﵝاۡلع َراف اآلية ﵔﵖﵜ.

( )1ينظر :خمترص ابن خالويه ،52 :وجاءت بال ٍ
عزو يف إعراب القراءات الشواذ للعكربي.569/1 :
( )2ينظر :معجم القراءات.197/3 :
( )3ينظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي.569/1 :
( )4ينظر :رشح التسهيل البن مالك.451/3 :
للريض.67/1 :
( )5ينظر :رشح شافية ابن احلاجب َ
( )6ينظر :خمترص ابن خالويه ،50 :ودراسات ألسلوب القرآن الكريم.103/7 :
وجاءت بال ٍ
عزو يف :الكشاف ،115/2 :وروح املعاين.392/4 :
( )7ينظر :إعراب القراءات َ
الشواذ.551/1 :
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ِ
والعاميَّ :
أن ال َع ِمي يدل عىل
خمرشي يف الفرق بني الكلمتني" :والفرق بني ال َع ِمي
الز
قال َّ
ّ
ِ
عمى حادث"(.)1
عمى ثابت ،وال َعامي عىل ً
ً
ِ
ِ
ِ
ب ،أي :غري ُم ْس َت ْب ِ ِ
رصين،
جاء يف البحر املحيط يف معنى َعمني" :و( َعمني) من َعم َي ال َق ْل ُ
ويدُ ّل عىل ثبوت هذا الوصف كونه جاء عىل وزن َف ِع ٍل ،ولو ُق ِصد احلدث جلاء عىل َف ِ
اع ٍل ،كام
َ
الضيق والثقل.
جاء ((ضائق)) يف ضيق ،و((ثاقل)) يف ثقيل إذا قصد به حدوث ّ
ِ
وهبم عن معرفة التَّوحيد والنُّ ُب َّوة واملَ َعاد.
قال ابن َع َّباسَ :عميت ُق ُل ُ
وقال معاذ النحويَ :ر ُج ٌل َع ٍم يف أمره ال ُي ْب ِرصه َو َأ ْعمى يف ال َب َرص.
قال:
َو َلكِنَّنِ ـي َع ـ ْن ِع ْل ـ ِم َم ـا ِيف َغ ـ ٍد َع ـم

ِ ()2

... ... ... ...

ِ
خل ِّض واألَ ْخ َّض.
وقد يكون ال َعمي واألَ ْع َمى كا َ

وقال ال َّليثَ :ر ُج ٌل َع ٍم إذا كان َأ ْع َمى القلب"(.)3
مني احللبِ ُّي املراد بال َع ِمي بقوله" :و« َع ِمني» َجع َع ٍم ،وقد تقدَّ م الكال ُم عىل هذه
الس ُ
وبني َ
َّ
املادة.
ٍ
البرص ،قال
غري عارف بأموره ،وأعمى ،أي :يف َ
وقيل هنا :ع ٍم إذا كان أعمى البصرية َ
زهري:
َو َلكِنَّنِي َعـ ْن ِع ْلـ ِم َمـا ِيف َغـ ٍد َعـ ِم

ِ
واألمـس قبلـه
و َأ ْع َل ُم ِع ْلـ َم اليـو ِم
وهذا قول ال َّليث.
بمعنىَ ،
كخ ِّض و َأ ْخ َّض.
وقيلَ :ع ٍم و َأ ْع َمى
ً

( )1الكشاف.115/2 :
( )2عجز ٍ
بيت من الطويل ،لزهري بن أيب سلمى يف ديوانه ،49 :وصدره:
َو َأع َْلـــ ُم َمـــا ِيف اليـــومِ ،واألَ ْمـــ ِ
س َقبْ َلـــ ُه

... ... ... ...

ون ُِسب إليه يف لسان العرب( :عمي) .95/15
( )3البحر املحيط ،85/5 :وينظر :العني (عمي).266/2 :
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ِ
وض ّيق ،ولو ُأريد
وقال بعضهمَ « :ع ٍم» فيه دالل ٌة عىل ثبوت الصفة
واستقرارها ك َف ِرح َ
ُ
احلدوث لقيل :عا ٍم كام ُيقال :فارح وضائق ،وقد ُق ِرئ « َقو ًما َع ِامني» حكاها الزخمرشي" .
( )1

وإليضاح الفرق بني داللة الفعل ( َع ِم َي) وداللة اسم الفاعل ( َعا ٍم) أقولَّ :
إن َع ِمي فِ ْع ٌل
ُثالثِي عىل زنة َف ِع َل.
الالزمة ولألعراض واأللوان وكرب األعضاءِ ،
وزنة ( َف ِع َل) َغلب وضعها للنُعوت َّ
وم ْن
ِ
وح ِو َل(.)2
تلك النُّعوت الالزمة َع ِم َي ،ومثله ً
ب و َفلِ َج َ
أيضاَ :شن َ
ٍ
فاعل من َع ِميّ ،
حلدَ ث واحلدوث وفاعل ذلك احلدث(.)3
اسم
يدل عىل ا َ
و( َعا ٍم) ُ

املبحث ال َثالث :الفرق بني استعامل صيغة اخلرب أو االستفهام
َ ُ َْ

ََ

َ ُ ُ ُ
ٓ َّ َ
وسف اآلية ﵐﵙﵜ.
قال اهلل تعاىل :ﵟقالوا أءِنك ۡلنت يوسفۖٓﵞ ﵝيُ ُ

ٍ
ٍ
واحدة ،عىل اخلرب(.)4
هبمزة
الكسائي(( :إِنَّك ألنت يوسف))،
الشيزري عن
قرأ عيسى
ّ
ّ
جيوز ((قالوا إنك ألنت)) عىل لفظ اخلرب"(.)5
قال َ
الز َّجاجُ َ " :
ربا ،وبعضهم قالوه
ومما جاء
ً
توجيها للقراءة أن يكون بعض إخوة يوسف قالوه خ ً
استفها ًما ،فجاءت القراءتان كذلك ،أو ّ
أن االستفهام يف القراءة حمذوف(.)6
َ
وتعليل ذلك عن بعضهم بتعارض االستفهام
وذكر أبو ح َّيان ُب ْعدَ محله عىل اخلرب املحض،
واخلرب إن َّاحتد القائلون يف القول ،وهو الظاهر ،أ َّما عند تقدير ّ
وبعضا
بعضا منهم استفهم
ً
أن ً

( )1الدر املصون.358 -357/5 :
( )2ينظر :رشح التَسهيل البن مالك.439 -438/3 :
( )3ينظر :التَرصيح بمضمون التَوضيح.269/3 :
( )4املبهج يف القراءات الثامن.566 ،208 :
وع ُِزيت لقتادة ،وابن حميصن ،وابن كثري يف البحر املحيط.123/6 :
( )5معاين القرآن وإعرابه.128/3 :
( )6ينظر :إبراز املعاين أليب شامة.536 :
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أخرب ،فهذا يمكن عىل توجيه أنه ن ََسب القراءتني إىل املجموع ،مع ُب ْعده(.)1
وقيل يف توجيه جميء اآلية بأسلوب اخلرب أنّه عىل معنى :أهنم عرفوا يوسف -عليه
بسمه ،أو ألنه رفع التاج عن رأسه
السالم -بشامئله عندما كلمهم هبا ،أو عرفوه من ثناياه بعد ت ّ
َ
فبانت شامة بيضاء(.)2

الرابع :إسكان العني ِمن (فِ َعلة):
املبحث َ

َ

َّ ُ َ َ ُ ُ ُ ٓ َ ۡ ً َ َ ُ َ َ ُ ُ ۡ
َ ۡ
َ َ َ ۡ
َ َ َ
ٱۡل َ َ
َِي ُة مِنۡ
ﵟما َكن ل ُِمؤم ِٖن َوٗل ُمؤم َِن ٍة إِذا قَض ٱَّلل ورسوَلۥ أمرا أن يكون لهم
قال اهلل تعاىل:

أ ۡم ِره ِۡمﵞ ﵝاأل َۡحَزاب اآلية ﵖﵓﵜ.

ۡ
َن َق َل قراء َة إسكان ياء ِ
(اخل َرية)( )3يف َق َ
ول اهلل تعاىل :ﵟٱۡل َ ََِي ُةﵞ.

السميفع اليامين(.)4
و ُع ِزيت هذه القراءة البن َّ
قال الفراءِ " :
واخل ْ َرية :ن َْصب الياء وإرساهلا لغتان"(.)5
َّ
قال األصمعي" :يقالِ :
اخل َرية بكْس اخلاء وفتح الياء ،وأ َّما إسكان الياء فمكروه"(.)6
ّ
اخلرية ِ
ِ
واخل َرية ،واألخرية أعرف(.)7
َري َّ
الَّش َء :اختاره ،واالسمَ ْ :
َو ََت َّ َ
اخلرية وال ِّطرية والصوابِ :
ِ
اخل َرية وال ِّط َرية بفتح الياء"(.)8
َّ
ْ
جاء عند الصفدي" :ويقولونْ :
الفدْ ية ِمن اال ْفتِدَ اء و( ِ
ار ِم ْث ُلِ :
ِ
االختِ َي ِ
اس ٌم ِمن ْ
اخل َ َري ُة) بِ َفتْح
َ
ويف املصباح املنري" :و(اخل ْ َري ُة) ْ
ِ
واخليار هو االختِيارِ ،
اخليارِ ،
ِ
ومنْه ُي ُ
اس ٌم ِم ْن
َ
ال َياء بِ َم ْعنَى َ
الر ْؤ َية ،و ُي َق ُال :هي ْ
قال :له خ َيار ُّ
َ ُ
( )1ينظر :البحر املحيط.320/6 :
( )2ينظر :أنوار التنزيل وأرسار التأويل.175/3 :
الروح.26/23 :
( )3ينظر :خمترص ابن خالويه ،120 :والبحر املحيط ،481/8 :والدر املصون ،124/9 :وحدائق ُ
( )4ينظر :الكشف والبيان للثعلبي ،450/21 :وشواذ القراءات للكرماين ،385 :وتفسري ال َّطربي ،187/14 :وفتح
القدير ،326/4 :وحدائق الروح.26/23 :
ِ
للفراء.114/1 :
( )5ك ٌ
تاب فيه لغات القرآن َّ
( )6البارع يف اللغة ،224 :وينظر :املصباح املنري( :خري) .186/1
( )7املحكم واملحيط األعظم( :خري) .256-255/5
( )8تصحيح التصحيف وحترير التحريف.252 :
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الَّشءِ ،م ْث ُل :ال ِّطرية اسم ِمن َت َطري ،وقيلُ :مها ُل َغتَان بِمعنًى و ِ
اح ٍد ،و ُي َؤ ِّيدُ ه قول
َري ُ
َ ْ َ
َ
ََ ْ ٌ
ت َّ ْ َ
َّ َ
ََت َّ ْ
األَصم ِعيِ :
واإلسك ُ
َان َل ْي َس بِ ُم ْختَار"(.)1
اخل َ َرية بال َفتْح
ْ
ْ َ ِّ
اخلرية الوارد يف قراءة فتح الياء بقوله" :وما كانت هلم ِ
ِ
اخل َريةُ ،أي
و َف َّْس َّ
الز َّجاج معنى َ

ليس هلم أن َُيْتاروا عىل اهللَّ ،هذا وجه ،وجيوز أن يكون (ما) يف معنى الذي فيكون املعنى
وُيتار الذي كان هلم فيه اخلرية ،ويكون معنى االختيار ههنا ما يتعبدهم به ،أي :وُيتار هلم
فيام يدعوهم إليه ِم ْن ِع َبا َدتِه ما هلم فيه اخلرية ،والقول األول أجود"(.)2
املبحث اخلامس :الفرق بني (فِ َعال) و( َفا َعل):
ٞ
َ
قال اهلل تعاىل :ﵟخِتَٰ ُم ُهۥ م ِۡسكﵞ ﵝاملطَِف ِفني اآلية ﵖﵒﵜ.
ُ
ف بعدهاُ ،ثم تاءٍ
روى عن الكسائي يف قوله تعاىل :ﵟخ َِتَٰ ُم ُهﵞ :قراء َة َفتْح اخلاء وألِ ٍ
َّ
((خ ِ
مكسورة أيَ :
اَته))(.)3
جاء عند الزخمرشي" :وقرئَ :خ ِ
ُيتَم به"(.)4
اَته ،بفتح التاء وكْسها ،أي :ما ُ ْ
َ
((خاَته)) باأللف قبل التاء(.)5
وللكسائي قراءة أخرى يف اآلية ،وهي:
الفرا ُء الفرق ين قراءة ختا ٍم وخات ٍم بقوله" :واخلاتم واخلتام متقاربان ِيف املعنى،
َ
وو َّضح َّ
إال أن اخلاتم :االسم ،واخلتام :املصدرَ ،ق َال الفرزدق:
َفبــــــ ْتن جنــــــابتي مصـــــــرع ٍ
َات
َ
َّ
َ َّ ُ

أفــــض أغــــالق اخلتــــام
َو ِبــــ ُّت
ّ

ومثل اخلاتم ،واخلتام قولك للرجلُ :ه َو كريم الطابع ،والطباع ،وتفسريه :أن أحدهم إِ َذا
( )1املصباح املنري للفيومي.185/1 :
( )2معاين القرآن وإعرابه للزَ َّجاج.152-151/4 :
أيضا
( )3ينظر :املبهج يف القراءات الثامن ،805 :وشواذ القراءات للكرماين 507 :بلفظ :الشريزي عن الكسائي ،وعزاها ً
للنخعي وابن يعمر ،وع ُِزيت للضحاك وعيسى وأمحد بن جبري األنطاكي عن الكسائي يف معجم القراءات:
 ،351/10وجاءت بال ٍ
عزو يف دراسات ألسلوب القرآن الكريم.452/5 :
(َّ )4
الكشاف.723/4 :
السبعة يف القراءات البن جماهد.676 :
( )5ينظر :كتاب َّ

26

رشب وجد آخر كأسه ريح املسك"(.)1
َ
جاء يف توجيهها" :ال ُق َّراء اتفقوا عىل ﵟخِتَٰ ُم ُهﵞ باأللف بعد التاء ،إال الكسائي فإنه قرأ:
ِ
ِ
َ
عل.
((خ َاَتُه م ْس ٌك)) ،وقد ُرو َي ْت هذه القراءة عن ٍّ
قال أبو منصور :املعنى يف ِ
اخلتَام واخلَاتَم واحد ،معنامها :آخره ،أي :جيد ِ
شار ُب ُه منه ريح

املِسك حني ينْزع اإلناء من فِ ِيه ،املعنى :أهنم إذا رشبوا ِ
الرحيق َففني ما يف الكأس وانقطع
َ
ْ
اب ان َ
ْختَم ذلك بطعم املِ ْسك ورائحته ،وليس بني اخلاتم واخلتام َف ْر ٌق ،غري أن اخلاتم
الرش ُ
َ
اسمِ ،
واخلتَام مصدر"(.)2
َ
((خاَتَه ِم ْس ٌك)):
وجاء عن الفرق بني قراءة خاتم وختام" :قال أبو عل :املراد بقوله:
َ
ﵟَك َن م َِز ُ
اج َها ََكفُ ً
وراﵞ
لذاذة املقطع وذكاء الرائحة ،وأرجها مع طيب الطعم ،وهذا كقوله:
ً
َ
ﵟَك َن م َِز ُ
اج َها َزجنَبِيًلﵞ ﵝا ِ
ِ
نسان اآلية ﵗﵑﵜ ،أي :حتذي اللسان ،وقد أبان
إل
نسان اآلية ﵕﵜ ،و
َ
ﵝاإل َ
عن هذا املعنى سعيد بن جبري ،وكذلك قول ابن ُم ْقبل.
َ َ
فأما قول الكسائي :خاَته ،فإن معناه :آخره ،كام كان من قرأ :ﵟخات َم ٱنلَّبِيِـ َۧنﵞ ﵝاأل َۡحَزاب
اآلية ﵐﵔﵜ كان معناه :آخرهمِ ،
واخلتَام :املَ ْصدَ ر ،واخلَاتَم :اسم الفاعل ،واخلاتم :كال َّطا َبع
َ
والتَّا َبل"(.)3

املبحث السادس :معنى صيغة (تفاعل).
َ َ َ َ ٰٓ ُّ َ
لَع َط َع ِ ۡ ۡ
ون َ َ َٰ
ِنيﵞ ﵝال َف ۡجر اآلية ﵘﵑﵜ.
قال اهلل تعاىل :ﵟوٗل َتـض
ام ٱل ِمسك ِ
َ َ ٰٓ ُّ َ
روى عن الكسائي قراءة َضم التاء و َألِ ٍ
ونﵞ حيث قرأ الكسائي:
ف بعد احلاء ِمن ﵟَتـض
َ َ
ّ

للفراء.248/3 :
( )1معاين القرآن َّ
( )2معاين القراءات لألزهري.131/3 :
للفاريس.387/6 :
للقراء السبعة
( )3احلُ َّجة َّ
ّ
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ُ
اضون))(.)1
((حت ُّ
ونَص الفراء عىل القراءة دون ٍ
نسبة ،وع ّلق عليها بقولهَ " :ق َر َأ ْاألَ ْع َمش وعاصم باأللف
ّ
احل َسن ا ْل َب ْ ِ
رص ّي:
((وحيضون))َ ...و َقدْ
ُ
وفتح التاء ،وقرأ أهل املدينة(( :وال َ ُ
حت ُضون)) ،وقرأ ْ َ
َّ
صوابَّ ،
اض َ
وكأن
اضون)) :حتافظون،
ون)) برفع التاءَ ،و ُكل
((حت ُّ
كأن َ َ
((حت ُّ
َق َر َأ بعضهمَ َ :
ٌ
وكأن َ
ُ
َّ
بعضا"(.)2
((حتضون)) :تأمرون بإطعامه،
حيض بعضكم ً
اضون))ّ :
((حت ُّ
وجاء يف توجيهها عند ابن خالويه" :معناهُ :حتافظون"(.)3
اضون َأ ْن ُف َسكُمَ ،أي َب ْع ُضكُم َب ْع ًضاَ ،و َت َفا َع َل َو َفا َع َل يأت بمعنى
حت ُّ
وعند أيب ح َّيانَ " :أيَ ُ :
أيضا"(.)4
فعل ً
حي ُّض َب ْع ُضكم َب ْع ًضا"(.)5
وعند العكربي" :أي :ال َ ُ
وعند ابن اجلوزي" :املعنى :ال يأمروه بإطعامه ألهنم ال يرجون ثواب اآلخرة ،ويدل عىل
ۡ

ُ

ُّ

َ َ

ٗ َّ ٗ

ََ ُ َ
ۡ
ون َ
عز ّ
كًل لماﵞ ﵝال َف ۡجر اآلية ﵙﵑﵜ"(.)6
ٱلُّتاث أ
وجل :ﵟوتأكل
املعنى قوله ّ

وتأت صيغة تفاعل ملعان ،منها :االشرتاك يف الفاعل ّية لف ًظا ،وفيها ويف املفعول ّية معنًى،
وعمرو ،وتأت لتخييل تارك الفعل كونه ً
فاعال ،نحو :تغا َفل زيدٌ  ،وملطاوعة
نحو:
تضار َب زيدٌ
ٌ
َ
( )1ينظر :الكشف والبيان للثعلبي ،348/29 :وزاد املسري ،443/4 :واملبهج يف القراءات الثامن ،811 :وشواذ القراءات:
الروح ،422/31 :ومعجم القراءات،426/10 :
 ،513والبحر املحيط بلفظ (الشيزري) ،474 /10 :وحدائق ُّ
واملوسوعة القرآنية.384/6 :
ِ
السلمي يف فتح
الراوي ،ومنسوب ٌة إىل زيد بن عل وعلقمة يف الدر املصون ،وإىل ُّ
وورد أهنا مروي ٌة عن الكسائي دون ذكْر َّ
القدير ،وإىل عبداهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه -وعلقمة وزيد بن عل وعبداهلل بن املبارك والسلمي وإبراهيم وابن
حميصن يف معجم القراءات ،ينظر :الدر املصون ،790/10 :وفتح القدير ،534/5 :ومعجم القراءات.426/10 :
للفراء.261/3 :
( )2معاين القرآن َّ
( )3ينظر :معجم القراءات.426/10 :
( )4البحر املحيط.474/10 :
( )5إعراب القراءات الشواذ.712/2 :
( )6زاد املسري.443/4 :
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فاعل ،نحو :باعدتُه فتَباعدَ  ،ولغري ذلك(.)1
ويقصدون بمطاوعة ( َفا َع َل) :التَأ ُّثر وقبول الفعل ،سوا ًء كان التأ ُّثر متعدٍّ يا أو ال ز ًما،
َْستُه فا ْنك ََْس(.)2
املتعدي :نحوَ :ع َّل ْم ُت ُه الفق َه َفتَع َّل َم ،والالزم ،نحو :ك َ ْ

( )1ينظر :رشح التسهيل البن مالك.455-454/3 :
( )2ينظر :رشح شافية ابن احلاجب للريض.75/1 :
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اخلامتة
أهم النتائج:
 .1كثرة عدد القراءات الواردة عن أيب موسى َ
يزري؛ إذ قارب عدد القراءات ثالثا
الش ّ
وعرشين قراءةً.
الضمري
َحوي
الكويف ،مثل قراءة العطف عىل َ
 .2توافق بعض القراءات مع املذهب الن ّ
ّ
أزواجهم)).
املُتَّصل املرفوع(( :احرشوا الذين َظ َل ُموا و
ُ
الشيزري ببعض ِ
حي ِزهنم)).
الروايات عن
 .3انفراد أيب موسى
ّ
الكسائي ،مثل قراءة(( :ال ُ ْ
ّ
ٍ
روايات رواها َ
الكسائي.
زي عن غري
 .4وجود
الشري ّ
ّ
اللغوي.
 .5بيان أثر الروايات يف الدرس
ّ
 .6وجود قراءات شا ّذة عند عيسى َ
رصح باحلكم عليها عند ذكرها بالدّ راسة.
الش ّ
يزري ُ ِّ
 .7يرد لقب َ
و(الشريزي) يف بعض الكتب.
(الشزري)
الشيزري بلفظ
ّ
ّ
أهم التوصيات:
احلجازي.
الشيزري
الصوت َّية عند عيسى بن سليامن
ّ
ّ
 .1البحث يف توجيه القراءات َ
الرواة ِمن ال ُق َّراء ٌ
جمال للبحث يف توجيه القراءات التي قرأوا
 .2توجيه قراءات وروايات ُّ
هبا أو رووها عن مشاُيهم.
الرواة
 .3البحث يف كتاب ((خمترص يف شواذ القرآن)) البن خالويه عن قراءات ُ
توجيها ُلغو ًّيا.
وتوجيهها
ً

30

فهرس املصادر واملراجع
 )1القرآن الكريم.
 )2إبراز املعاين من حرز األماين ،أليب شامة ،حتقيق وتقديم وضبط :إبراهيم عطوه
عوض ،نرش :دار اكتب العلمية (بريوت).
 )3ارتشاف الرضب من لسان العرب ،أليب حيان األندليس ،حتقيق ورشح ودراسة
الدكتور :رجب عثامن ،نرش :مكتبة اخلانجي (القاهرة) 1418/1هـ1998-م.
 )4إصالح املنطق ،البن السكيت ،رشح وحتقيق :أمحد حممد شاكر ،وعبد السالم
هارون ،ط .دار املعارف الطبعة الرابعة.
 )5إعراب القرآن ،أليب جعفر الن ََّّحاس ،حتقيق :زهري غازي زاهد ،نرش :عامل الكتب
بريوت ،الطبعة الثانية 1405هـ1985 -م.
 )6إعراب القراءات الشواذ للعكربي ،دراسة وحتقيق :حممد السيد أمحد عزوز ،عامل
الكتب بريوت ط1997 -1417 1م.
 )7اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب ،البن
ماكوال (املتوىف475 :هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة :الطبعة األوىل
1411هـ1990-م.
 )8إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات ،املؤلف :أبو البقاء العكربي،
حتقيق :إبراهيم عطوه عوض ،نرش :املكتبة العلمية -الهور (باكستان).
 )9إنباه الرواة عىل أنباه النحاة ،جلامل الدين القفطي ،املحقق :حممد أبو الفضل إبراهيم،
النارش :دار الفكر العريب -القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية -بريوت ،الطبعة :األوىل،
 1406هـ 1982 -م.
 )10اإلنصاف يف مسائل اخلالف ،أليب الربكات األنباري ،حتقيق الدكتور :جودة مربوك
حممد مربوك ،راجعه الدكتور :رمضان عبدالتواب ،النارش :مكتبة اخلانجي (القاهرة) ،الطبعة
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األوىل.
 )11األعالم ،املؤلف :خري الدين بن حممود بن حممد بن عل بن فارس ،الزركل
الدمشقي (املتوىف1396 :هـ) ،النارش :دار العلم للماليني.
 )12أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،للبيضاوي ،إعداد وتقديم :حممد عبدالرمحن
املرعشل بريوت -دار إحياء الرتاث العريب ،ط1418 ،1هـ.
 )13إجياز التعريف يف علم التَصيف ،حتقيق :أ .د .حممد عامر ،عامدة البحث العلمي
باجلامعة اإلسالمية (املدينة املنورة) ،ط2002 1م.
 )14البارع يف اللغة ،املؤلف :أبو عل القال ،إسامعيل بن القاسم ،املحقق :هشام
الطعان ،النارش :مكتبة النهضة بغداد  -دار احلضارة العربية بريوت ،الطبعة :األوىل1975 ،م.
 )15البحر املحيط ،املؤلف :أبو حيان حممد بن يوسف األندليس ،حتقيق :صدقي حممد
َجيل ،النارش :دار الفكر -بريوت1420 ،هـ.
 )16بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،للسيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم1399/2 ،هـ1977-م.
 )17البيان يف غريب إعراب القرآن ،أليب الربكات بن األنباري ،حتقيق :طه عبداحلميد
طه ،نرش :اهليئة املرص ّية العا ّمة للكتاب (مرص)1400 ،هـ1980-م.
 )18تاريخ دمشق ،البن عساكر ،املحقق :عمرو بن غرامة العمروي ،النارش :دار الفكر
للطباعة والنرش والتوزيع ،عام النرش 1415 :هـ1995 -م.
الزبيدي ،نرش :مطبعة حكومة
 )19تاج العروس من جواهر القاموس ،ملحمد مرتَض َّ
الكويت ،بتحقيق جمموعة من املحققني.
 )20تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،نرش :دار
العلم للماليني1990/4 ،م.
 )21تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ،املؤلف :البن حجر العسقالين ،حتقيق :حممد عل
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النجار ،مراجعة :عل حممد البجاوي ،النارش :املكتبة العلمية ،بريوت – لبنان.
 )22التبيان يف إعراب القرآن ،أليب البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي
(املتوىف616 :هـ) ،املحقق :عل حممد البجاوي ،النارش :عيسى البايب احللبي ورشكاه.
 )23تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان ،املؤلف :أبو حفص الصقل النحوي اللغوي ،قدّ م له
وقابل خمطوطاته وضبطه :مصطفى عبد القادر عطا ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل 1410 ،هـ 1990 -م.
 )24م ُْت َفة األقران فيام قرئ بالتثليث من حروف القرآن ،املؤلف :أمحد بن يوسف الرعيني
الغرناطي ثم البريي ،أبو جعفر األندليس ،النارش :كنوز أشبيليا  -اململكة العربية السعودية،
الطبعة :الثانية 1428 ،هـ 2007 -م.
ُ )25تفة املجد الَصيح يف رشح كتاب الفصيح (السفر األول) ل َّل ْب ِ ُّل ،حتقيق :د .عبد
امللك بن عيضة الثبيتي ،رسالة بجامعة أم القرى  -مكة املكرمة1418 ،هـ 1997 -م.
 )26تذكرة احلفاظ ،ملحمد بن عثامن الذهبي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1998م.
 )27التذييل عىل كتب اجلرح والتعديل ،املؤلف :طارق بن حممد آل بن ناجي (املتوىف:
1432هـ) ،النارش :مكتبة املثنى اإلسالمية ،ط1425 ،2هـ2004 -م.
 )28التَّذييل والتكميل يف رشح التَّسهيل ،أليب ح َّيان األندليس ،حتقيق الدّ كتور :حسن
هنداوي ،نرش :دار القلم (دمشق) ،الطبعة األوىل1429 :هـ2008 -م.
 )29تصحيح التصحيف وُترير التحريف ،املؤلف :صالح الدين الصفدي ،حققه
وعلق عليه وصنع فهارسه :السيد الرشقاوي ،راجعه الدكتور رمضان عبد التواب ،النارش:
مكتبة اخلانجي -القاهرة ،الطبعة :األوىل1407 ،هـ1987-م.
 )30تصحيح الفصيح ورشحه ،البن درستويه ،حتقيق :د .حممد بدوي املختون ،نرش:
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية (القاهرة) ،سنة النرش1419 :هـ 1998 -م.
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 )31التَصيح بمضمون التوضيح ّ
للشيخ خالد األزهري ،حتقيق الدّ كتور :عبدالفتّاح
الزهراء (القاهرة) 1413/1هـ=1192م.
بحريي إبراهيم ،نرش :مكتبة ّ
 )32تفسري ابن عرفة التونيس املالكي ،املحقق :جالل األسيوطي ،النارش :دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل2008 ،م.
 )33التفصيل يف إعراب آيات التنزيل ،تأليف :د .عبد اللطيف اخلطيب ،أ .د .سعد
مصلوح ،أ .رجب حسن العلوش ،نرش :مكتبة اخلطيب (الكويت) 2015/1م.
 )34هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،املؤلف :يوسف بن عبد الرمحن الكلبي املزي،
املحقق :د .بشار عواد معروف ،النارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت ،الطبعة :األوىل1400 ،هـ
 1980م.حممد دياب ،نرش :دار
 )35توجيه اللمع البن اخل َّباز ،حتقيق األستاذ الدّ كتور :فايز زكي َّ
السالم (القاهرة)1423/1 ،هـ2002-م.
َّ
 )36توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم ،البن نارص الدين
حممد بن عبداهلل ،املحقق :حممد نعيم العرقسويس ،النارش :مؤسسة الرسالة  -بريوت،
الطبعة :األوىل1993 ،م.
 )37الثقات ،املؤلف :حممد بن حبان ،أبو حاتم الدارمي ال ُبستي ،النارش :دائرة املعارف
العثامنية بحيدر آباد الدكن اهلند ،الطبعة :األوىل 1393 ،ه1973 -م.
الس ْو ُد ْو ِين احلنفي
 )38الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ،املؤلف :قاسم بن ُق ْط ُل ْو َب َغا ُّ
دراسة وحتقيق :شادي بن حممد آل نعامن ،النارش :مركز النعامن للبحوث والدراسات
اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتَجة صنعاء ،اليمن ،الطبعة :األوىل 1432 ،هـ2011 -م.
 )39جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،املؤلف :حممد بن جرير ،أبو جعفر الطربي،
حتقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات
اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ياممة ،النارش :دار هجر للطباعة والنرش
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والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ2001 -م.
 )40جامع البيان يف القراءات السبع ،املؤلف :عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو
عمرو الداين ،النارش :جامعة الشارقة – اإلمارات ،الطبعة :األوىل1428 ،هـ 2007-م.
 )41اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي) ،املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب
بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،النارش :دار الكتب املرصية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ 1964 -م.
 )42اجلرح والتعديل ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس أبو حممد
الرازي التميمي ،النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،الطبعة األوىل 1271 ،هـ-
1952م.
 )43حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ،للشيخ العالمة حممد األمني بن عبد
اهلل األرمي العلوي اهلرري الشافعي ،إرشاف ومراجعة :الدكتور هاشم حممد عل بن حسني
مهدي ،النارش :دار طوق النجاة ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل1421 ،هـ 2001 -م.
 )44م
للقراء السبعة ،أليب عل الفاريس ،حتقيق :بدر الدين قهوجي ،وبشري
احل َّجة َّ
للرتاث (دمشق)1407/1 ،هـ1987-م.
جوجيات ،نرش :دار املأمون ّ
 )45دراسات ألسلوب القرآن الكريم ،ملحمد عبد اخلالق عضيمة ،تصدير :حممود حممد
شاكر ،النارش :دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة :بدون.
 )46الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،للسمني احللبي ،حتقيق :الدكتور أمحد حممد
اخلراط ،النارش :دار القلم ،دمشق.
 )47ديوان زهري بن أيب سلمى صنعة :ثعلب ،قدّ م له ووضع هوامشه وفهارسه :حنا
نرص احلتي ،نرش :دار الكتاب العريب (بريوت)1424 ،هـ2004 -م.
 )48روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،املؤلف :شهاب الدين حممود بن
عبد اهلل احلسيني األلويس ،املحقق :عل عبد الباري عطية ،النارش :دار الكتب العلمية –
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بريوت ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ.
 )49الروض الداين (املعجم الصغري) ،أليب القاسم الطرباين ،املحقق :حممد شكور
حممود احلاج أمرير ،النارش :املكتب اإلسالمي دار عامر  -بريوت عامن ،الطبعة :األوىل،
1405هـ1985 -م.
 )50زاد املسري يف علم التفسري ،البن اجلوزي ،املحقق :عبد الرزاق املهدي ،النارش :دار
الكتاب العريب -بريوت الطبعة :األوىل1422 -هـ.
 )51سلم الوصول إىل طبقات الفحول ،املؤلف :حاجي خليفة ،املحقق :حممود عبد
القادر األرناؤوط ،النارش :مكتبة إرسيكا ،إستانبول – تركيا 2010 ،م.
للذهبي نرش :الرسالة ،ط1985 ،3م.
 )52سري أعالم النُّبالء،
ّ
 )53رشح التسهيل ،البن مالك ،حتقيق الدّ كتور :عبد الرمحن السيد ،والدّ كتور :حممد
بدوي املختون ،نرش :هجر (مرص)1990-1410/1 ،م.
 )54رشح التَصيف ،لعمر بن ثابت الثامنيني ،حتقيق الدكتور :إبراهيم بن سليامن
البعيمي ،مكتبة الرشد-الرياض ،الطبعة األوىل 1419هـ1999 -م.
 )55رشح شافية ابن احلاجب ،لريض الدين االسرتاباذي حتقيق األساتذة :حممد نور
احلسن ،وحممد الزفراف ،وحممد حميي الدين عبد احلميد ،دار إحياء الرتاث العريب (بريوت-
لبنان)1426/1 ،هـ2005-م.
 )56رشح كِتاب سيبويه للسريايف ،حتقيق :جمموعة من املح ّق ِقني ،نرش :مطبعة دار الكتب
والوثائق القومية (القاهرة).
للدماميني :حتقيق :عبداحلافظ العسيل (القاهرة:
 )57رشح مغني ال َّلبيب -رشح املزج،
ّ
مكتبة اآلداب ،ط2008 1م).
 )58رشح املفصل البن يعيش ،حتقيق األستاذ الدكتور :إبراهيم حممد عبداهلل ،النارش:
دار سعد الدين (دمشق)1434/1 ،هـ2013-م.
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 )59شواذ القراءات ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب نرص الكرماين ،حتقيق الدكتور :شمران
العجل ،مؤسسة البالغ بريوت-لبنان.
 )60شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح ،البن مالك ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي (القاهرة :دار العروبة).
 )61صحيح البخاري ،قام برشحه وحتقيقه :حمب الدين اخلطيب ،ورقم كتبه وأبوابه
وأحاديثه واستقىص أطرافه :حممد فؤاد عبد الباقي ،ونرشه وراجعه وقام بإخراجه وأرشف
عىل طبعه قص حمب الدين اخلطيب ،املطبعة السلفية ومكتبتها ،الطبعة األوىل 1400هـ.
الذهبي حتقيق الدكتور :أمحد خان1997 ،م.
القراء ،ملحمد بن عثامن
ّ
 )62طبقات َّ
السالر الشافعي ،بريوت:
 )63طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم ،البن ّ
املكتبة العرصية ،ط2003 ،1م.
 )64الطبقات الكربى ،البن سعد ،بريوت :دار صادر ،ط1968 ،1م.
 )65العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم
السامرائي ،نرش :دار ومكتبة اهلالل بدون تاريخ.
 )66غاية النهاية يف طبقات القراء ،املؤلف :شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن
حممد بن يوسف (املتوىف833 :هـ) ،عني بنرشه ج .برجسرتارس ،النارش :مكتبة ابن تيمية،
الطبعة :عام 1351هـ.
 )67فتح القدير ،املؤلف :حممد بن عل الشوكاين اليمني ،النارش :دار ابن كثري ،دار
الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1414 -هـ.
 )68الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها ،املؤلف :أبو القاسم اهل ُ َذل،
املحققَ :جال بن السيد بن رفاعي الشايب ،النارش :مؤسسة سام للتوزيع والنرش ،الطبعة:
األوىل1428 ،هـ2007 -م.
 )69كتاب السبعة يف القراءات ،املؤلف :أمحد بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر
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بن جماهد البغدادي ،املحقق :شوقي ضيف ،النارش :دار املعارف – مرص ،الطبعة :الثانية،
1400هـ.
 )70الكتاب ،لسيبويه ،حتقيق ورشح :عبد السالم حممد هارون ،النارش :مكتبة اخلانجي
بالقاهرة ،الطبعة اخلامسة 1430هـ2009 -م.
 )71الكتاب الفريد يف إعراب القرآن املجيد ،للمنتجب اهلمذاين ،حقق نصوصه وخرجه
وعلق عليه :حممد نظام الدين الفتيح ،نرش :دار الزمان ،املدينة املنورة ،الطبعة :األوىل،
1427هـ  2006 -م.
 )72كتاب فيه لغات القرآن ،املؤلف :أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور
الديلمي الفراء ،ضبطه وصححه :جابر بن عبد اهلل الْسيع ،عام النرش1435 :هـ.
 )73الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،املؤلف:
العالمة جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي ،النارش :دار الكتاب العريب -بريوت،
1407هـ.
 )74الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،املؤلف :أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم الثعلبي،
أرشف عىل إخراجه :د .صالح باعثامن ،د .حسن الغزال ،أ .د .زيد مهارش ،أ .د .أمني باشه،
حتقيق :عدد من الباحثني ،النارش :دار التفسري ،جدة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة:
األوىل 1436 ،هـ 2015 -م.
 )75الكامل يف أسامء الرجال ،للمقديس ،نرش :الكويت -غراس ،ط2016 ،1م.
 )76لسان العرب ،البن منظور ،ط .دار صادر (بريوت)1414 /3 ،هـ.
 )77املبهج يف القراءات الثامن وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار خلف واليزيدي،
ملحمد عبداهلل املعروف بسبط اخلياط ،رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام حممد بن سعود
السرب 1405-1404هـ.
اإلسالمية ،إعداد الباحث :عبدالعزيز َ
 )78املحتسب البن جنّي ،حتقيق :الدكتور عل النجدي ناصف ،والدكتور عبدالفتاح
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شلبي ،نرش :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،ط1420 2هـ1990-م
 )79املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية األندليس املحاريب ،املحقق:
عبد السالم عبد الشايف حممد ،النارش :دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1422 1هـ.
 )80املحكم واملحيط األعظم ،البن سيده ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب
العلمية-بريوت لبنان الطبعة األوىل 1420هـ2001م.
 )81املخصص البن سيده ،حتقيق :خليل إبراهيم جفال ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب،
الطبعة األوىل 1996 -1417م.
 )82خمتَص يف شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويه ،نرش :مكتبة املتنبي (القاهرة).
 )83املدخل إىل تقويم اللسان ،املؤلف :ابن هشام اللخمي ،املحقق :أ .د .حاتم صالح
الضامن ،النارش :دار البشائر اإلسالمية (بريوت – لبنان) ط1424 ،1هـ 2003 -م.
عامر
 )84املستنري يف القراءات العرش ،أليب طاهر البغدادي ،حتقيق ودراسة الدكتورّ :
أمني الددو ،نرش :دار البحوث (ديب) 1426/1هـ2005-م.
 )85املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للفيومي ،حتقيق :د .عبد العظيم الشناوي،
النارش :دار املعارف ،الطبعة الثانية.
 )86معجم القراءات ،للدكتور :عبد اللطيف اخلطيب ،دار سعد الدِّ ين للطباعة والنرش
والتوزيع-دمشق ،الطبعة األوىل 1422هـ2002 -م.
 )87معاين القراءات ،املؤلف :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف:
370هـ) النارش :مركز البحوث يف كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود اململكة العربية
السعودية ،الطبعة :األوىل 1412 ،هـ1991 -م.
 )88معاين القرآن ،املؤلف :لل َف َّراء ،املحقق :أمحد يوسف النجات -حممد عل النجار-
عبد الفتاح إسامعيل الشلبي ،النارش :دار املرصية للتأليف والرتَجة – مرص ،الطبعة :األوىل.
 )89معاين القرآن وإعرابه ،أليب إسحاق الزجاج ،املحقق :عبد اجلليل عبده شلبي،
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النارش :عامل الكتب – بريوت ،الطبعة :األوىل 1408هـ 1988 -م.
 )90معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ ،ملحمد حميسن ،دار اجليل بريوت ،ط1992 ،1م.
 )91معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار ،املؤلف :شمس الدين الذهبي
(املتوىف748 :هـ) ،النارش :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل  1417هـ1997 -م.
 )92مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،البن هشام األنصاري ،حتقيق ورشح :عبد
اللطيف حممد اخلطيب ،ط .الطبعة األوىل 1421هـ 2000م.
 )93املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية ،أليب إسحاق الشاطبي ،مطبوعات
جامعة أم القرى ،الطبعة األوىل 1428هـ=2007م.
 )94املقتضب ،للمربد ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،نرش :عامل الكتب 1431هـ-
2010م.
 )95املؤتَلِف واملختَلِف ،للدارقطني ،حتقيق :موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر ،النارش:
دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة :األوىل1406 ،هـ 1986 -م.
 )96املوسوعة القرآنية ،املؤلف :إبراهيم بن إسامعيل األبياري ،النارش :مؤسسة سجل
العرب ،الطبعة1405 :هـ.
 )97نزهة األلباء ،البن األنباري ،األردن :مكتبة املنار ط1985 ،2م.
ملكي بن أيب طالب ،نرش :جمموعة بحوث الكتاب والسنة
 )98اهلداية إىل بلوغ النهايةّ ،
(الشارقة)1428/1 ،هـ2008 -م.
 )99مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،لإلمام جالل الدين السيوطي ،حتقيق ورشح
الدّ كتور :عبد العال سامل مكرم ،ط .عامل الكتب 1421هـ2001 -م.
 )100الوايف بالوفيات ،لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي (املتوىف:
764هـ) ،املحقق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،النارش :دار إحياء الرتاث  -بريوت ،عام
النرش1420:هـ2000 -م.
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