

معلومات اإليداع
النسخة الورقية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 1439/8736
وتاريخ 1439/09/17هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 1658-7898

النسخة اإللكرتونية:
تم اإليداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم 1439/8738
وتاريخ 1439/09/17هـ
الرقم التسلسلي الدولي للدوريات (ردمد) 1658-7901

املوقع اإللكرتوني للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
ترسل البحوث باسم رئيس حترير اجمللة إىل الربيد اإللكرتوني:
es.journalils@iu.edu.sa

هيئة التحرير

أ.د .عمر بن إبراهيم سيف
(رئيس التحرير)

أستاذ علوم احلديث باجلامعة اإلسالمية
أ.د .عبد العزيز بن جليدان الظفيري
(مدير التحرير)

اهليئة االستشارية
أ.د .سعد بن تركي الخثالن
عضو هيئة كبار العلماء (سابقا)
سمو األمير د .سعود بن سلمان بن محمد آل سعود
أستاذ العقيدة املشارك جبامعة امللك سعود

أستاذ العقيدة باجلامعة اإلسالمية

معالي األستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد
نائب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

أ.د .باسم بن حمدي السيد
أستاذ القراءات باجلامعة اإلسالمية

أ.د .عياض بن نامي السلمي
رئيس حترير جملة البحوث اإلسالمية

أ.د .عبدالعزيز بن صالح العبيد

أ.د .عبد الهادي بن عبد اهلل حميتو
أستاذ التعليم العايل يف املغرب

أستاذ التفسري وعلوم القرآن باجلامعة اإلسالمية

أ.د .عواد بن حسين الخلف

أستاذ احلديث جبامعة الشارقة بدولة اإلمارات

أ.د .أحمد بن محمد الرفاعي
أستاذ الفقه باجلامعة اإلسالمية
أ.د .أحمد بن باكر الباكري
أستاذ أصول الفقه باجلامعة اإلسالمية
د .عمر بن مصلح الحسيني

أ.د .مساعد بن سليمان الطيار
أستاذ التفسري جبامعة امللك سعود
أ.د .غانم قدوري الحمد
األستاذ بكلية الرتبية جبامعة تكريت
أ.د .مبارك بن سيف الهاجري
عميد كلية الشريعة جبامعة الكويت (سابقا)
أ.د .زين العابدين بال فريج
أستاذ التعليم العايل جبامعة احلسن الثاين

أستاذ فقه السنة املشارك باجلامعة اإلسالمية

محمد الصغير
أ.د .فالح بن ّ
أستاذ احلديث جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

سكرتري التحرير :د .خالد بن سعد الغامدي
قسم النشر :عمر بن حسن العبدلي

أ.د .حمد بن عبد المحسن التويجري
أستاذ العقيدة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

***

()

قواعد النشر يف اجمللة























أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:
صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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حمتويات العدد
البحث

الصفحة
9

)(COVID-19
د .محود بن حمسن ادلعجاين
د .مـحمد هندو

COVID-19

أ.د .أمحد بن حممد القضاة ،و أ.د .الـمثىن عبد الفتاح حممود

د .حممد بن حمفوظ بن حممد أمني الشنقيطي
د .خرض حممد تيق اهلل بن ماياىب
د .خادل بن موىس بن غرم اهلل احلسين الزهراين
د .فهد بن سالم رافع الغامدي
أ.د .عمر بن إبراهيم سيف
أ.د .حيىي بن عبداهلل ابلكري الشهري
د .حممد عبد الكريم احلنربيج
د عبداهلل بن اغيل السهيل
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167
225
273
325
379
429
515
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القراءات الشاذة
اليت استشهد بها اإلمام أبو إسحاق الشاطيب يف شرحه أللفية ابن مالك
مجعاً ودراسة
Anomalous [Quranic] Recitations that were Cited by
Imam Abu Ishaq Ash-Shaatibi in His Commentary on
Alfiyyah Ibn Maalik
Collection and Study

إعداد:
د .خضر حممد تقي اهلل بن مايابى
األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية بكلية ينبع اجلامعية باهليئة امللكية للجبيل وينبع
الربيد اإللكرتوينkuder. mayaba@gmail. com :

القراءات الشاذة التي استشهد بها اإلمام أبو إسحاق الشاطبي في شرحه أللفية ابن مالك -جمع ودراسة ،د .خضر محمد تقي اهلل بن مايابى

املستخلص
تعد ألفية ابن مالك من أشهر ما وضع يف علم النحو ،ومل حيظ نظم بالشرح والتأليف
مبثل ما حظيت به ألفية ابن مالك ،ومن أفضل ما كتب يف شرح األلفية كتاب اإلمام أيب
إسحاق الشاطيب املسمى املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ،وقد الحظت أن مؤلفه
اعتىن بذكر القراءات الشاذة وتوجيهها واالستشهاد هبا ،وبعد البحث تيسر مجع مخس
وثالثني قراءة شاذة استشهد هبا على ست عشرة مسألة حنوية ،فعقدت العزم على دراستها
دراسة حتليلية تقوم على مجع املسائل وختريج القراءة من مصادرها األصلية ،مث دراسة كل
مسألة دراسة حتليلية تقوم على حتديد موضع الشاهد من القراءة وموقف علماء النحو من
كل شاهد ،مع ذكر ترمجة موجزة لألعالم ،وقد بدأت البحث برتمجة موجزة للشاطيب مث
تعريف ملصطلح القراءات الشاذة مث ذكرت القراءات الشاذة اليت تيسر مجعها واتبعت يف
ترتيب املسائل ترتيب ابن مالك يف ألفيته حىت يسهل فهمها معتمدا على املنهج الوصفي
التحليلي ،الذي يقوم على دراسة املسألة ،والنظر يف كتب العلماء ومجع أقواهلم يف املسألة.
وبعد البحث والدراسة للمسائل اليت مت مجعها ،ذكرت يف خامتة البحث النتائج اليت
توصلت إليها من خالل الدراسة والبحث.
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Abstract
Alfiyat ibn Malik (which consists of one thousand line on Arabic
grammar) is one of the most celebrated texts of Arabic grammar. No other
text in the traditions of Arabic grammar has ever attained the status of
Alfiyat ibn Malik indicated by the numerous explanations and commentaries
on this significant grammatical text. Imam Al-Shatibi’s explanation, entitled
al-maqasid alshafiya fi sharah al-khulasti al-kafiyah- is one of the most
rigorous explanations of Ibn Malik’s seminal work on Arabic grammar. I
have observed that Al-Shatibi focused on anomalous readings of the Quran
to cite them for his grammatical argumentation. As well, in the relevant
literature ،I observed that there have been no relevant study that tackled AlShatibi’s use of anomalous Quranic readings in his explanation of Alfiyat
ibn Malik. This paper, then, employed the descriptive-analytic design to
explore the topic indicated in the title above. It focused only on the
anomalous Qur’anic readings cited by Al-Shatibi. The researcher used all
rigorous steps necessary in citing Quranic verses, variant readings of the
verses, sayings of the Prophet –peace and blessings on him-, Arabic
proverbs and instances used for grammatical argumentations from Arabic
poetry. Thirty five of the anomalous "readings", cited by Al-Shatibi to
support sixteen of his grammatical arguments ،were collected and analyzed
in this paper. In each instance, the anomalous readings were isolated and the
various viewpoints of the grammarians were surveyed. The present study
consisted of twelve sections concluded by the relevant findings.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا ونبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
تعد ألفية ابن مالك من أشهر ما وضع يف علم النحو ،ومل حيظ نظم بالشرح والتأليف
مبثل ما حظيت به ألفية ابن مالك ،ومن أفضل ما كتب يف شرح األلفية كتاب اإلمام أيب
إسحاق الشاطيب املسمى املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية ،وقد الحظت أن مؤلفه
اعتىن بذكر القراءات الشاذة وتوجيهها واالستشهاد هبا ،وبعد البحث تيسر مجع مخس
وثالثني قراءة شاذة استشهد هبا على ست عشرة مسألة حنوية ،فعقدت العزم على دراستها
دراسة حتليلية تقوم على مجع املسائل ودراسة كل مسألة دراسة حتليلية تقوم على حتديد
موضع الشاهد من القراءة وموقف علماء النحو من كل شاهد.
حدود البحث:
يقتصـر البحـث على القراءات الشاذة اليت استشهد هبا الشاطيب.
منهج البحث:
اتبعت يف ترتيب املسائل ترتيب ابن مالك يف ألفيته حىت يسهل فهمها ،وقد اعتمدت
يف البحث على املنهج الوصفي التحليلي واتبعت اخلطوات التالية:
أوال :أعزو اآليات القرآنية إىل سورها مع بيان رقمها وكتابتها بالرسم العثماين.
ثانيا :أوثق القراءات من كتب القراءات.
ثالثا :أقوم بعزو األحاديث النبوية من كتب احلديث املعتمدة.
رابعا :أوثق أقوال العرب وأمثاهلم من الكتب املعتمدة.
خامسا :أوثق الشواهد الشعرية مع نسبتها إىل قائليها من الكتب املعتمدة.
سادسا :أعلق على املسائل النحوية تعليقا علميا عند احلاجة إىل ذلك.
سابعا :أقوم بدراسة املسائل ،و النظر يف كتب العلماء و مجع أقواهلم يف كل مسألة
ثامنا :أترجم لألعالم الوارد ذكرها ترمجة موجزة.
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الدراسات السابقة:

مل أقف على دراسة سابقة سواء كانت حبثا أو رسالة علمية تبحث يف القراءات
الشاذة اليت استشهد هبا اإلمام أبو إسحاق الشاطيب يف شرحه على األلفية.
خطة البحث:
قسمت البحث إىل:
التمهيد :ويشتمل على ترمجة موجزة للشاطيب وتعريف ملصطلح القراءة الشاذة
عند القراء.
المبحث األول :باب حذف العائد على املوصول.
المبحث الثاني :إن وأخواهتا.
المبحث الثالث :الفاعل.
المبحث الرابع :نائب الفاعل.
المبحث الخامس :املفعول املطلق.
المبحث السادس :الصفة املشبهة باسم الفاعل.
المبحث السابع :النعت.
المبحث الثامن :باب العطف.
المبحث التاسع :باب النداء.
المبحث العاشر :إعراب الفعل املضارع.
المبحث الحادي عشر :عوامل اجلزم.
المبحث الثاني عشر :اإلعالل باحلذف.
الخاتمة :النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث.
ويف اخلتام أشكر اللجنة احملكمة املوقرة للبحث على وقتها ،وأسأل اهلل العلي والقدير
أن جيعل ما نقوله ونكتبه خالصا لوجهه الكرمي.
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التمهيد
ترمجة الشاطيب  -رمحه اهلل :-
اسمه ونسبه :هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب،
األصويل املفسر الفقيه.
نشأته :اهتم الشاطيب بطلب العلم منذ طفولته فالزم ابن الفخار البريي إىل أن مات،
وتلقى العلم عن جمموعة من العلماء منهم ابن مرزوق اجلد وأبو عبد اهلل املقري ،وأبو علي
حممد الزواوي ،وأبو العبَّاس القبَّاب.
منصور ابن َّ
مؤلفاته :للشاطيب مؤلفات اشتهرت بني طالب العلم ووضع اهلل فيها النفع من أمهها:
(املوافقات يف أصول الفقه) ،واالعتصام يف إنكار البدع ،واإلفادات واإلنشادات ،وعنوان
االتفاق يف علم االشتقاق ،وشرح كتاب البيوع من البخاري ،و املقاصد الشافية يف شرح
اخلالصة الكافية
()1
وفاته :تويف رمحه اهلل سنة (٧٩٠ه) .

( )1انظر ترمجته يف :أمحد بن حممد املكناسي ،درة احلجال يف أمساء الرجال (القاهرة :دار الرتاث ،تونس:
املكتب ــة العتيقـ ــة ،د .ت)1٨٢/1 ،؛ أمح ــد بابـ ــا بـ ــن أمح ــد التنبكـ ــيت ،نيـ ــل االبته ــا بتطريـ ــز الـ ــديبا
(طرابلس :دار الكاتب٢٠٠٠ ،م)٤٦ ،؛ أمحد بن حيـ الونشريسـي ،الوفيـات (القـاهرة :نوابـك الفكـر
للنشـر والتوزيــع والتصــدير1٣1/1 ،)٢٠٠٩ ،؛ حممــد عبــد احلــي الكتــاين ،فهــرس الفهــارس واألثبــات
ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت (بريوت :دار الغرب اإلسالمي1٩٨٢ ،م).1٩1/1 ،
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القراءات الشاذة
ال شك أن مصدر القراءات القرآنية هو التلقي والسماع عن النيب عليه الصالة
والسالم ،وليس الرأي والدراية ولذلك ال تثبت القراءات إال بالتلقني واملشافهة والسماع؛
ِ
ِ
َح ُرف ،فَاق َْرُؤا م ْنهُ
ألهنا منزلة من عند اهلل تعاىل قال " :إِ َّن ه َذا الْ ُق ْرآ َن أُنْ ِز َل َعلَى َس ْب َعة أ ْ
س َر"( )1فهي سنة متبعة يأخذها اخللف عن السلف.
َما تَيَ َّ
وملا كثرت القراءات خاصة يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن عفان  بدأ اخلالف
يكثر يف املصاحف فأمر  بتوحيد املصاحف على القراءات اجملمع عليها وإحراق النسخ
األخرى وأرسل لكل ِمصر نسخة من املصحف ،ومنذ ذلك احلني أصبح رسم املصحف
العثماين شرطًا أساسيًا من شروط صحة القراءة.
ومع ذلك مل يتوقف عدد من القراء عن اإلقراء بالقراءات اليت ليست على الرسم
العثماين بل متسكوا هبا ،قال مكي(" :)٢ولذلك متادى بعض الناس على القراءة مبا خيالف
خط املصحف مما ثبت نقله"( ،)٣مما أدى إىل ظهور مصطلح القراءة الشاذة للداللة عليها،
قال ابن اجلزري(" :)٤شذت عن رسم املصحف اجملمع عليه وإن كان إسنادها
( )1حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنزل اقرآن على سبعة أحرف
(بريوت :دار طوق النجاة1٤٢٢ ،هـ)1٢٢/٣ ،؛ مسـلم بـن احلجـا القشـريي ،صـحيح مسـلم بـاب
بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ت).٦5٠/1 ،
( )٢مكــي بــن أيب طالــب محــو بــن حممــد القيســي ،إمــام يف التفســري ومقــرل حمقــق ،لــه مصــنفات جليلــة،
منها :ناسخ القرآن الكرمي ومنسوخه ،واإلبانة عن معاين القراءات ،ومشكل إعراب القرآن ،تويف سنة:
(٤٣٧ه ــ .انظــر :حممــد بــن أمحــد الــذهيب ،معرفــة الق ـراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار (اســتنابول:
وقـف الديانـة الرتكـي1٤1٦ ،هــ)٢٢٠ ،؛ حممـد بـن حممــد بـن اجلـزري ،لايــة النهايـة يف طبقـات القـراء
(بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ت).٣٠٩/٢ ،
( )٣مكي بن أيب طالب القيسي ،اإلبانة عن معاين القراءات (القاهرة :دار هنضة مصر للطبع والنشر ،د.
ت).٤٢ ،
( )٤حممد بن حمم د بن حممد بن علي بن يوسف بـن اجلـزري ،اإلمـام احلـافظ ،شـيخ القـراء ،وإمـامهم ،لـه:
طيبــة النشــر يف الق ـراءات العشــر ،والنشــر يف الق ـراءات العشــر ،وحتبــري التيســري ،تــويف ســنة٨٣٣( :ه ــ.
انظر :أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،إنباء الغمر بأبناء العمر( ،القاهرة :اجمللـس األعلـى للشـئون
- 231 -

=

القراءات الشاذة التي استشهد بها اإلمام أبو إسحاق الشاطبي في شرحه أللفية ابن مالك -جمع ودراسة ،د .خضر محمد تقي اهلل بن مايابى
()1

صحيحا " ..
ً
وقد اختلف علماء القراءات يف تعريف القراءة الشاذة ،فأكثر العلماء يرى أهنا كل
قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالً ومل يتواتر
سندها ،وبعضهم يرى أهنا القراءة اليت مل يصح سندها وخالفت الرسم وال وجه هلا يف
العربية( .)٢وعرفها ابن اجلزري بأهنا " كل قراءة فقدت أحد األركان الثالثة لقبوهلا وهي أن
تكون متواترة ،وأال ختالف رسم املصاحف العثمانية ،وأن يكون هلا أصل يف اللغة العربية"(.)٣

=

اإلســالمية1٣٨٩ ،ه ـ1٩٦٩-م)٢٤5/٨ ،؛ حممــد بــن عبــد الــرمحن الســخاوي ،الضــوء الالمــع ألهــل
القرن التاسع (بريوت :منشورات دار مكتبة احلياة ،د .ت).٢55/٩ ،
( )1حممد بـن حممـد بـن اجلـزري ،النشـر يف القـراءات العشـر( ،القـاهرة :املطبعـة التجاريـة الكـربى ،د .ت)،
.٩/1
اءات الشــاذةي وتوجيههــا مــن لغــة العــرب (بــريوت :دار
( )٢انظــر :عبــد الفتــاح بــن عبــد الغــا القاضــي ،القـر ي
الكتاب العريب ،د .ت).٦ ،
( )٣حممد بن حممد ابن اجلـزري ،منجـد املقـرئني ومرشـد الطـالبني (بـريوت :دار الكتـب العلميـة1٤٢٠ ،ه ـ
1٩٩٩م).1٨-1٧ ،- 232 -
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املسائل اليت استشهد عليها الشاطيب بالقراءة الشاذة

املبحث األول :باب حذف العائد على املوصول
قال الشاطيب رمحه اهلل" :وإن مل تطل الصلة ،فال حيسن احلذف بل يكون نادرا وذلك
قوله( :وإن مل يستطل فاحلذف نزر) يعا أن الوصل إن مل يكن مستطاال فحذف الضمري
الواقع مبتدأ يف الصلة قليل ،كما تقول :جاءين الذي قائم ،أي الذي هو قائم ،ومنه قراءة ابن
أيب عبلة( ،)1والضحاك( ،)٢ورؤبة بن العجا ( :)٣إن اهلل ال يستحيي أن يضرب مثال ما
()5
بعوضة  اآلية [البقرة ،]٢٦ :برفع (بعوضة)( ،)٤أي :الذي هو بعوضة ،قرأ حي بن يعمر
الشامي تابعي روى عن أنس بن مالك وواثلة
( )1إبراهيم بن أيب عبلة واسم أيب عبلة مشر بن يقظان
العقيلي ّ
ّ
الشام تويف سنة15٢( :هـ .انظر :حممد بن حبان البيسيت ،الثقات( ،حيدر
بن األسقع ،روى عنه أهل ّ
آباد الدكن اهلند :دائرة املعارف العثمانية1٣٩٣ ،ه11/٤ ،)1٩٧٣-؛ يوسف بن عبد الرمحن املزي،
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (بريوت :مؤسسة الرسالة1٤٠٠ ،هـ1٩٨٠-م).1٤٠/٢ ،
( )٢الضحاك بن مزاحم اهلاليل ،تابعي جليل ،حدث عن ابن عباس وابن عمر ،وأنس  ،كان من
أوعية العلم ،له :تفسري مشهور ،تويف سنة 1٠5هـ .انظر :إبراهيم بن علي الشريازي ،طبقات الفقهاء
(بريوت :دار الرائد العريب1٩٧٠ ،م)٩٣ ،؛ حممد بن أمحد الذهيب ،سري أعالم النبالء (بريوت :دار
الفكر1٤1٧ ،هـ).5٩٨/٤ ،
( )٣رؤبة بن العجا التميمي ،شاعر ،أكثر شعره من حبر الرجز ،تويف سنة15٤( :هـ .انظر :عبد اهلل بن
مسلم بن قتيبة الدينوري ،الشعر والشعراء( ،القاهرة :دار احلديث1٤٢٣ ،هـ)٨٩٣/٢ ،؛ ياقوت بن
عبد اهلل احلموي ،معجم األدباء (بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1٤1٤ ،هـ1٩٩٣-م).1٣1٢/٣ ،
( )٤انظرختريج القراءة؛ أمحد بن احلسني بن مهران ،لرائب القراءات ،خمطوط ،حمفوظ يف مكتبة زينل زاده
الوطنية ،آق حصار ،تركيا ،ضمن جمموع ،حتت الرقم ،)٣٩٦( :ل5/ب؛ حممد بن أيب نصر
الكرماين ،شواذ القراءات(بريوت :مؤسسة البالغ ،د .ت) ،ص5٠؛ حممد بن أيب نصر النوزاوازي،
املغا يف القراءات (الرياض :دار التدمرية1٤٣٩ ،هـ٢٠1٨-م)٣٩٦/1 ،؛ ؛ إبراهيم بن حممد
القواسي ،قرة عني القراء ،خمطوط ،حمفوظ يف مكتبة دير األسكولاير ،مدريد ،إسبانيا ،حتت رقم
( E1٣٣٧/1٣٣٢قراءات) ،ل٤5/أ؛ عبد اهلل بن احلسني العكربي ،إعراب القراءات الشواذ
(بريوت :عامل الكتب1٤1٧ ،هـ1٩٩٦-م).1٦٠/1 ،
( )5حي بن يعمر العدواين البصري ،تابعي أخذ القراءة عرضا عن أيب األسود الدؤيل وروى عن أيب ذر،
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()٢
()1

"أحسن"  ،أي:
أحسن [األنعام ]15٢ :برفع
وابن أيب إسحاق  :متاما على الذي
ي
ي
الذي هو أحسن ،وهذا أمثل شيئا مما قبله؛ ألن أفعل طالب يف املعىن للمضاف إليه فأكسب
الوصل بذلك طوال ،وقرأ أبو رجاء( :)٣وإن كل ذلك لِما متاع احليواة الدنيا  بكسر الم
"ملا" ،وختفيف امليم( ،)٤أي :الذي هو متاع احلياة الدنيا"(.)5
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بثالث قراءات شاذة على قول الكوفيني جبواز َح ْذف
العائد وإن مل تَطيل الصلةي ،وهذا ال جيوز عند البصريني إال يف «أي» خاصةً ِ
لطوهلا با ِإلضافة،
ي
ّ
ِِ ِ
َّخ ِريج َشاذَّة.
ات َعلَى َه َذا الت ْ
وعلى م ْذ َهب ِه ْم تَ يكو ين َهذه الْقَراءَ ي
اختَـلَ يفوا يف تقدير املبتدأ فقيل:
القراءة األولى :قراءة (بعوضة) بالرفع على أهنا خرب و ْ
()٦
ورجحه،
هو «ما» على أهنا استفهامية ،أي :أي شيء بعوضة ،وإليه ذهب الزخمشري
َّ
=

وعمار بن ياسر ،قرأ عليه أبو عمرو بن العالء وعبد اهلل بن أيب إسحاق احلضرمي ،تويف قبل سنة
(٩٠هـ .انظر :الذهيب ،معرفة القراء٣٧ ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.٣٨1/٢ ،
عرضا عن حي بن يعمر ونصر بن
( )1عبد اهلل بن أيب إسحاق احلضرمي النحوي البصري ،أخذ القراءة ً
عاصم ،روى القراءة عنه عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العالء تويف سنة (1٢٩هـ .انظر :ابن
اجلزري ،لاية النهاية.٤1٠/1 ،
( )٢انظر :احلسني بن أمحد ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع (القاهرة :مكتبة املتنيب،
د .ت) .ص٤1؛ بن مهران ،لرائب القراءات ،ل5/ب؛ الكرماين ،شواذ القراءات1٨1؛ النوزاوازي،
املغا يف القراءات.٣٩٦/1 ،
( )٣عمران بن تيم البصري العطاردي ،أخذ القراءة عرضا عن ابن عباس ،وأيب موسى ،قرأ عليه القرآن أبو
األشهب العطاردي ،تويف سنة (1٠5هـ .انظر :الذهيب ،معرفة القراء٣1 ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية،
.٦٠٤/1
( )٤انظر ختريج القراءة عثمان بن جا املوصلي ،احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها
(القاهرة :وزارة األوقاف-اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية1٤٢٠ ،هـ1٩٩٩-م)،٢55/٢ ،
الكرماين ،شواذ القراءات ،ص٤٢٧؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات.)1٦٤٨/٤ ،
( )5إبراهيم بن موسى الشاطيب ،املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية(مكة املكرمة :معهد البحوث
العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى 1٤٢٨هـ٢٠٠٧-م).51٩/1 ،
( )٦حممود بن عمرو الزخمشري ،أديب لغوي ،حنوي ،مفسر ،له :الكشاف يف التفسري ،مأله باالعتزال،
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ِ
ِ
تقديره :هو بعوضة ،وقيلَ :ما َزائ َدة أ َْو ص َفةَ ،ويه َو بَـعي َ
وضةَ ،وَما بـَ ْع َدهي
وقيل()1:املبتدأ مضمر ي
مجيْلَة .
أحسن[ األنعام ]15٢ :بالرفع وفيها
القراءة الثانية :قراءة  متاما على الذي
ي
وجهان:
أوال :أنه خرب مبتدأ حمذوف أي :على الذي هو أحسن ،فحذف العائد وإن مل تَطيل
الصلة فهي شاذة من جهة ذلك ،وهذا الوجه ضعفه ابن جا( )٢قال رمحه اهلل " :وهذا
متاما على الذي
مستضعف اإلعراب عندنا؛ حلذفك املبتدأ العائد على الذي؛ ألن تقديرهً :
هو أحسن ،وح ْذف "هو" من هنا ضعيف؛ وذلك أنه إمنا يحيذف من صلة الذي اهلاء
أكرمت الذي
بت؛ أي :ضربتَه ،و َ
املنصوبة بالفعل الذي هو صلتها ،حنو :مررت بالذي ضر َ
أهنت؛ أي :أهنتَه ،فاهلاء ضمري املفعول ،ومن املفعول بيد ،وطال االسم بصلته ،فحذفت
َ
()٣
اهلاء لذلك ،وليس املبتدأ بنيِّف وال فضلة فيحذف ختفي ًفا ،السيما وهو عائد املوصول" .
َح َسنوا بواو الضمري
َحسن» أ ْ
ثانيا :أن يكون «الذي» واقعاً موقع الذين ،وأصل «أ ْ
=

وله :الفائق يف لريب احلديث ،واملفصل يف صنعة اإلعراب ،وأساس الباللة ،تويف سنة5٣٨( :عـ.
انظر :أمحد بن حممد بن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان (بريوت :دار صادر1٩٩٠ ،م)،
1٦٨/5؛ الذهيب ،سري أعالم النبالء.1٧/15 ،
( )1انظر :أبو حيان ،البحر احمليط1٩٨/1 ،؛ احلليب ،الدر املصون٢٢5/1 ،؛ عمر بن علي بن عادل،
اللباب يف علوم الكتاب (بريوت :دار الكتب العلمية1٤1٩ ،هـ1٩٩٨-م).٤٦٤/1 ،
( )٢عثمان بن جا املوصلي ،حنوي ،ولغوي ،بارع ،له :سر صناعة اإلعراب ،واخلصائص ،واحملتسب يف
تبيني وجوه شواذ القراءات ،تويف سنة٣٩٢( :هـ .انظر :املفضل بن حممد التنوخي ،تاريخ العلماء
النحويني البصريني والكوفيني ولريهم (القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1٤1٢ ،هـ-
1٩٩٢م)٢5 ،؛ حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة( ،بريوت :دار
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع1٤٢1 ،هـ٢٠٠٠-م).1٩٤ ،
( )٣ابن جا ،احملتسب٢٣٤/1 ،؛ وانظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز٣٦٤/٢ ،؛ حممد بن عبد اهلل بن
مالك ،شرح الكافية الشافية (مكة املكرمة :جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث
اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،د .ت)٢٩٦/1 ،؛ احلليب ،الدر املصون .٢٢٨/5
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()1
ِ

يحذفَت الواو اجتزاءً حبركة ما قبلها .
القراءة الثالثة :قراءة أيب رجاء «ملا» بكسر الالم وختفيف ،امليم ،وعلى هذه القراءة
تكون «ما» مبعىن الذي ،والعائد عليها حمذوف ،والتقدير :وإن كل ذلك للذي هو متاع
احلياة الدنيا(.)٢
املبحث الثاني :إن وأخواتها
قال الشاطيب رمحه اهلل" :وأما العطف باعتبار املوضع -وأعا موضع اسم إ ّن ،أو
اقعا قبل اخلرب أو بعده ،فإن كان بعده
موضع إ ّن وامسها -فال خيلو أن يكون املعطوف و ً
َ
يدا قائم وعمرو؛ ومنه
فجائز أيضا بغري خالف عند النحويني على اجلملة ،حنو قولك :إن ز ً
()٣
قول اهلل تعاىل :إن اهلل بريء من املشركني ورسوليه ﱩ[ التوية ،]٤ :يف قراءة ابن حميصن
ي
()٤
بكسر إ ّن" .
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة ابن حميصن  إن اهلل بريء من املشركني ورسوليه ﱩ
بكسر مهزة (إن) ورفع (رسوله) عطفا على موضع (إن) املكسورة؛ ألنَّه ال يعطف على
موضع «أن» بالفتح على األشهر من أقوال النحاة" .ألهنا وامسها وخربها بتأويل جزء واحد
مشرتك أل ّن ،فلو ذهبت تقدر "أ ّن" يف حكم العدم ألخللت مبوضوعها خبالف إ ّن
( )1انظر :احلليب ،الدر املصون٢٢٨/5 ،؛ عبد اهلل بن يوسف بن هشام ،مغا اللبيب عن كتب
األعاريب (دمشق :دار الفكر.٧1٦/1 ،)1٩٨5 ،
( )٢انظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز5٤/5 ،؛ أبو حيان ،البحر احمليط.٣٧٢/٩ ،
( )٣حممد بن عبد الرمحن بن حميصن املكي ،قارل أهل مكة ،قرأ على سعيد بن جبري ،وجماهد ،قرأ عليه
أبو عمرو بن العالء ،تويف سنة1٢٣( :هـ) .انظر :الذهيب ،معرفة القراء الكبار5٦/1 ،؛ ابن اجلزري،
لاية النهاية.1٦٧/٢ ،
انظر ختريج القراءة؛ الكرماين ،شواذ القراءات ،ص٢٠٩؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات ٨٩٩/٢؛
العكربي ،إعراب القراءات الشواذ٦٠٧-٦٠٦/1 ،؛ ابن عطية ،احملرر الوجيز٧/٣ ،؛ حممد بن
يوسف أبو حيان ،التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل (دمشق :دار القلم ،بريوت :دار كنوز
إشبيليا ،د .ت)٢٠٤/5 ،؛ احلليب ،الدر املصون.15٢/٣ ،
( )٤الشاطيب ،املقاصد الشافية.٦٦/٢ ،
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املكسورة ،فإهنا ال تغري املعىن"(.)1

وقد أمجع علماء النحو على جواز العطف على موضع اسم (إ ّن) بعد متام اخلرب،
واختلفوا يف العطف على موضع (إ ّن) قبل متامه فلم جيزه البصريون ،وأجازه الكوفيون
واختلفوا على قولني؛ فالكسائي( )٢يرى جواز ذلك يف كل حال ،سواء ظهر فيه عمل "إن"
أو مل يظهر ،ويرى الفراء( )٣أنَّه ال جيوز ذلك إال فيما مل يظهر فيه عمل "إ ّن"(.)٤

( )1انظر :عثمان بن عمر بن احلاجب ،أمايل ابن احلاجب (عمان :دار عمار ،بريوت :دار اجليل،
1٤٠٩هـ1٩٨٩-م)1٨٢/1 ،؛ احلسن بن أمحد الفارسي ،اإليضاح العضدي (الرياض :كلية
اآلداب ،جامعة الرياض1٣٨٩ ،هـ1٩٦٩-م)11٧/1 ،؛ حممد بن احلسن اإلسرتاباذي ،شرح
الرضي على كافية ابن احلاجب (الرياض :عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية ،د .ت).٢5٣/٢ ،
( )٢علي بن محزة الكسائي ،أحد القراء السبعة ،إمام مدرسة الكوفة يف النحو ،راوياه :أبو عمرو الدوري،
وأبو احلارث الليث بن خالد ،تويف سنة1٨٩( :هـ .انظر :الذهيب ،معرفة القراء1٢٠/1 ،؛ ابن
اجلزري ،لاية النهاية.5٣5/1 ،
ِ
ِ
( )٣حيي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الفراء َّ
صنَّفاته:
الديْـلَمي ،إمام الكوفيِّني يف النحو واللغة ،من يم َ
وحد االستثناء ،تويف سنة٢٠٧( :هـ) .انظر :التنوخي ،تاريخ العلماء
وحد كانَ ،
معاين القرآنَ ،
النحويني1٨٧ ،؛ علي بن يوسف القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة (القاهرة :دار الفكر العريب،
بريوت :مؤسسة الكتب الثقافية1٤٠٦ ،هـ1٩٨٢-م).٧/٤ ،
( )٤انظر :عبد الرمحن بن حممد األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحوييني والكوفيني
والبصريني (بريوت :املكتبة العصرية1٤٢٤ ،هـ٢٠٠٣-م)151/1 ،؛ يعيش بن علي بن يعيش،
شرح املفصل للزخمشري (بريوت :دار الكتب العلمية1٤٢٢ ،هـ٢٠٠1-م)11٢٧-11٢٢ ،؛
االسرتاباذي ،شرح الرضي.٣٣٠-٣٢٧/٢ ،
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املبحث الثالث :الفاعل
قال الشاطيب رمحه اهلل " :ومما جاء منه يف املضارع قراءة من قرأ :ال تـيَر ٰى إال مساكنهم 
[األحقاف ،]٢5 :وهي قراءة احلسن( )٢وعاصم اجلحدري( )٣ومجاعة من التابِعِني" (.)٤
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بالقراءة الشاذة  ال تيـَر ٰى إال مساكنهم ، على جواز تأنيث
الفعل املاضي ِ
املسند إىل ٍ
مؤنث حقيقي مع وجود َّ
(إال) الفاصلة بني الفعل و الفاعل ،وهو خالف
ـ(إال) إال
املشهور عند النحاة ،فاجلمهور مل جيز إثبات التاء إذا فصل بني الفعل والفاعل املؤنث ب ّ
للضرورة ،قال ابن مالك رمحه اهلل" :الصحيح جوازها يف لري الشعر ،ولكن على ضعف .ومنه قراءة
مالك بن دينار( )5وأيب رجاء واجلحدري خبالف عنه  ال تـيَر ٰى إال مساكنهم.)٦(" 
ولذلك ضعف ابن جا هذه القراءة؛ ألنهَّ من مواضع العموم يف التذكري ،فكأنَّه يف
املعىن ال يرى شيء إال مساكنهم"(.)٧
()1

( )1انظر :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن1٣٩ ،؛ الكرماين ،شواذ القراءات٤٣٦ ،؛ ابن جا،
احملتسب٢٦٨/٢ ،؛ ؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات.1٦٨٠/٤ ،
( ) ٢احلسن بن يسار البصري األنصاري موالهم ،التابعي اجلليل ،مجع بني العلم والزهد والورع ،تويف سنة:
(11٠هـ) .انظر :الشريازي ،طبقات الفقهاء٧1 ،؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان.٦٩/٢ ،
عرضا عن سليمان
( )٣عاصم بن العجا اجلحدري البصري ،من عباد أهل البصرة وقرائهم ،أخذ القراءة ً
عرضا سالم بن سليمان ،وعيسى بن عمر الثقفي ،تويف
بن قتة ،وقرأ على نصر بن عاصم ،قرأ عليه ً
سنة1٢٩( :هـ) .انظر :حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ،تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم
(بريوت :دار الكتاب العريب1٤1٣ ،هـ1٩٩٣-م)15٢ ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.٣٤٩/1 ،
( )٤الشاطيب ،املقاصد الشافية.5٧٦/٢ ،
( ) 5مالك بن دينار أبو حي البصري ،وردت الرواية عنه يف حروف القرآن ،مسع أنس بن مالك ،كان
يكتب املصاحف باألجرة وكان من أحفظ الناس للقرآن ،تويف سنة1٢٧( :هـ) .انظر :ابن خلكان،
وفيات األعيان٦٩/٢ ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.٣٦/٢ ،
( )٦انظر :حممد بن عبد اهلل بن مالك ،شرح تسهيل الفوائد (بريوت :هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن1٤1٠ ،هـ1٩٩٠-م)11٤/٢ ،؛ ابن يعيش ،شرح املفصل٦٨/٢ ،؛ حممد بن يوسف أبو
حيان ،ارتشاف الضرب من لسان العرب (القاهرة :مكتبة اخلاجني1٤1٨ ،هـ1٩٩٨-م).٧٣٩/٢ ،
( )٧انظر :ابن جا ،احملتسب.٢٦5/٢ ،
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املبحث الرابع :نائب الفاعل
قال الشاطيب رمحه اهلل " :مث قال( :وما لباع قد ييرى) ثابتًا للثالثي املضاعف ،حنو:
وردَّ ،
وعم ،والذي تقدم لباع وحنوه يف البناء للمفعول جريان ثالث اللغات مامل
حب َّ
َّ
وشدَّ ،
ردَّ ،
وم َّد
يكن لبس ،فإن كان لبس اجتنب ،فكذلك احلكم هنا ،فإنك تقولَّ :
وح َّ
ب ،ي
وشد ،ي
بِ ،
وش َّدِ ،
بإمشام الضم ،وجيوز إخالص الكسر ،فتقولِ :رَّدِ ،
وم َّد ،ومن ذلك قراءة
وح َّ
علقمة( )1وحي ( )٢هذه بضاعتنا ِرّدت إلينا [يوسف )٣(]٦5 :بإخالص الكسر"(.)٤
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة علقمة وحي بن وثاب ( ِرَّدت) بكسر الراء على أنه
ورد وش ّد) عند بنائه للمجهول من الكسر والضم
(حب ّ
جيوز يف فاء الثالثي املضعف مثل ّ
واإلمشام ما جاز يف فاء الثالثي املعتل العني عند بنائه للمجهول مثل (بيع وقيل)؛ فتقول عند
بناء الفعل املعتل العني للمجهول( :بيع وبوع) ،و(قيل وقول) ،وكذلك الفعل املضعف مثل
(حب ورد) تقول عند بنائه للمجهول (ح ِ
و(رّد وِرّد) وهي لغة با ضبة(.)5
ّ ّ
ب وح ّ
ي ّ
ب)  ،ي
()٦
ِ
ت ،فأدلمت
ت بكسر الراء ،واألصل يرد َد ْ
ولذلك قال الزجا رمحه اهلل" :وتقرأ ِرَّد ْ
( )1علقمة بن قيس بن عبد اهلل بن مالك النخعي ولد يف حياة النيب  ،وقرأ القرآن على ابن مسعود،
ومسع من عمر وعلي وأيب الدرداء  ،قرأ عليه حي بن وثاب وعبيد بن نضيلة ،تويف سنة٦٢( :هـ).
انظر :الذهيب ،معرفة القراء ،ص٢٦؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.51٦/1 ،
( )٢حي بن وثاب األسدي الكويف القارل العابد أحد األعالم ،روى عن ابن عباس وابن عمر  أخذ
القراءة عرضا عن علقمة واألسود ،قرأ عليه األعمش وطلحة بن مصرف ،تويف سنة1٠٣( :هـ).
انظر :الذهيب ،معرفة القراء ،ص٣٤؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.٣٨٠/٢ ،
( )٣انظر :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن٦٤ ،؛ الكرماين ،شواذ القراءات٢٤٩ ،؛ النوزاوازي ،املغا
يف القراءات 1٠٣5/٣؛ ابن جا ،احملتسب٣٤5/1 ،
( )٤الشاطيب ،املقاصد الشافية.٢٧/٣ ،
( )5عثمان بن جا املوصلي ،املنصف البن جا شرح كتاب التصريف أليب عثمان املازين (بريوت :دار
إحياء الرتاث القدمي1٣٧٣ ،هـ1٩5٤-م)٢5٠/1 ،؛ ابن مالك ،شرح الكافية الشافية٦٠٦/٢ ،؛
وابن عطية ،احملرر الوجيز٢٦٠/٣ ،؛ أبو حيان ،البحر احليط.٢٩٦/٦ ،
( )٦إبراهيم بن السري بن سهل الزجا  ،اإلمام اللغوي النحوي املفسر ،له :معاين القرآن وإعرابه ،وكتاب
االشتقاق ،تويف سنة٣11( :هـ) .انظر :التنوخي ،تاريخ العلماء النحويني٣٨ ،؛ عبد الرمحن بن حممد
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الدال األوىل يف الثانية وبقيت الراء مضمومةً .ومن كسر الراء جعل كسرهتا منقولة من الدال؛
ِ
أصل الدال الكسر"(.)1
يل وبيع؛ لتدل أن َ
كما فعل ذلك يف ق َ
املبحث اخلامس :املفعول املطلق
قال الشاطيب رمحه اهلل " :والنائب عن املصدر تارة يكون من لفظ الفعل ،وإن كان
فأما الذي من لفظه فكقوهلم :أنبت اهلل الزرع
لري جار عليه ،وتارة يكون من لري لفظهّ .
نباتًا ،ويف التنزيل :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ [نوح ]1٧ :وهو مصدر عن سيبويه( )٢جا ٍر
على لري الفعل ،فكأنّه نائب عن قوله إنباتًا ،ومنه قوله تعاىل :ﱯ ﱰ ﱱ [ املزمل:
فتبتيال ليس مبصدر لِتَبَتَّل ،وإمنا هو مصدر بتَّل ،ويف قراءة ابن مسعودَ  :وأين ِزَل املالئكة
ً ]٨
()٣
تنزيال [الفرقان ]٢5 :ومصدر أنزل إنز ًاال" .
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة ابن مسعودَ  :وأين ِزَل املالئكة تنزيال  على جواز
فالفعل يعمل يف مصدره بال
حذف املصدر الصريح وإنابة لريه مكانه قال ابن يعيش" :
ي
بت ضربًا" ل يق ّوة داللته عليه إذ كانت داللته عليه لفظيّةً.
خالف ،حنو:
قياما" ،و"ضر ي
ي
"قمت ً
وكذلك يعمل فيما كان يف معناه وإن مل يكن جاريًا عليه .وهو على ضربني :أحدمها أن
الفعل يف اشتقاقه" ،يريد أ ّن فيه
يكون من لفظ الفعل وحروفه ،وهذا معىن قوله" :ما يالقي َ
فاألول حنو قولك:
ظ الفعل ،وال فيه حروفه.
ي
حروف الفعل .والثاين ما ال يكون فيه لف ي
و"َتَ َاوروا" واحد ،ومثله قوله تعاىل:
اجتِو ًارا" ،أل ّن معىن "اجتوروا" َ
"اجتَـ َويروا ََت ياوًرا" َ
و"َت َاويروا ْ
ْ
=

األنباري ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء (الزرقاء :مكتبة املنار1٤٠5 ،هـ1٩٨5-م).1٨٣ ،
( )1إبراهيم بن السري الزجا  ،معاين القرآن وإعرابه (بريوت :عامل الكتب1٤٠٨ ،هـ1٩٨٨-م)11٨/٣ ،؛
وانظر :أمحد بن حممد النحاس ،إعراب القرآن (بريوت :دار الكتب العلمية1٤٢1 ،هـ).٢٠٢/٢ ،
( )٢عمرو بن عثمان بن قنرب ،أخذ النحو عن اخلليل ويونس عمر واألخفش الكبري ،وبرع فيه حىت أصبح
رأس هذا الفن ،وألف فيه كتابه املشهور بالكتاب ،الذي هو عمدة علم النحو ،تويف سنة:
(1٨٠هـ) .انظر :السريايف ،أخبار النحويني٣٨ ،؛ القفطي ،إنباه الرواة.٣٣٣/٢ ،
( )٣الشاطيب ،املقاصد الشافية٢٣٠/٣ ،؛ وانظر ختريج القراءة يف :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القراءات،
1٠٤؛ الكرماين ،شواذ القراءات٣٤٨ ،؛ العكربي ،إعراب القراءات الشواذ)1٩٩/ ،
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ِِ ِ
َّل" ،فهو
َّل" ،وإّمنا هو مصدر "بـَت َ
َ وتَـبَتَّ ْل إلَْيه تَـْبت ًيال( ،)1أال ترى أ ّن "التبتيل" ليس مبصدر "تَـبَت َ
دائما ،وال يصح أن يقال( :منصوب ألنه
فَـعَّ َل مثل " َك َّسَر"  ،وحكم هذا النائب :النصب ً
مصدرا للعامل املذكور؛ إذ مصدر العامل املذكور قد حذف ،وهذا نائب
مصدر)؛ ألنه ليس
ً
َُ َ
عنه إنابة ،فعلى قراءة ابن مسعود وأنزِل  ملا كان ّنزل وأنزل مبعىن واحد ،محل مصدر
أحدمها على اآلخر(.)٢
قال سيبويه رمحه اهلل" :وقال اهلل تبارك وتعاىل :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ؛ ألنَّه
إذا قال :أنبته فكأنَّه قال :قد نبت ،وقال : ﱯ ﱰ ﱱ ؛ ألنَّه إذا قال :تبتل
أن يف قراءة ابن مسعودَ  :وأين ِزَل املالئكة تنزيال ؛ َّ
فكأنَّه قال :بتل ،وزعموا َّ
ألن معىن أنزل
ونزل واحد"(.)٣
املبحث اخلامس :املضاف إىل ياء املتكلم
قال الشاطيب رمحه اهلل" :يَعا أن انقالب األلف يف املقصور ياء عند يه َذيْل َح َسن ،فتقول:
اي ،وما أشبه ذلك قراءة عاصم اجلَ ْحدري ،وابن أيب
و(ه َد َّ
َ
اي ،ي
ص َّي) يف َع َ
(ع َ
ي) يف :يه َد َ
ص َ
()٤
مثوي ﱖ 
ي[ البقرة ،]٣٨ :وإنه ريب أحسن َّ
إسحاق ،وعيسى بن عمر البصري فمن تبع يه َد َّ
()5
عصي[ طه ]1٨ :يورِويت عن النيب  ، وكذلك قرأ ابن أيب إسحاق
[يوسف ،]٢٣ :وقال هي َّ
بشري[ يوسف.)٦("]1٩ :
وابن أيب َعْبلة وعاصم اجلحدري وعيسى بن عمر قال يا َّ
( )1انظر :ابن يعيش ،شرح املفصل.٢٧5/1 ،
( )٢انظر :احلسن بن عبد اهلل السريايف ،شرح كتاب سيبويه (بريوت :دار الكتب العلمية٢٠٠٨ ،م)،
٢٤5/٢؛ حممد بن يزيد املربد ،املقتضب( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ت)٧٤/1 ،؛ ابن
يعيش ،شرح املفصل.٢٧5/1 ،
( )٣عمرو بن عثمان سيبويه ،الكتاب (القاهرة :مكتبة اخلاجني1٤٠٨ ،هـ1٩٨٨-م).٨٢/٤ ،
( )٤عيسى بن عمر اهلمداين الكويف القارل موىل با أسد قرأ على عاصم بن أيب النجود ،وطلحة بن
مصرف ،واألعمش ،قرأ عليه الكسائي وعبيد اهلل بن موسى ،تويف سنة15٦( :هـ) .انظر :الذهيب،
معرفة القراء ،ص٧٢؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.٦1٢/1 ،
( )5انظر :احلسني بن أمحد بن خالويه ،إعراب القراءات و عللها ( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني ) ()٣٠٧/1
( )٦الشاطيب ،املقاصد الشافية .٢٠٧/٤ ،انظر ختريج القراءة ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القراءات،
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وبشري) على جواز قلب
ومثوي،
وعصي،
(هدي،
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة
ّ
ّ
ّ
ّ
االلف املقصور ياء على لغة هذيل( )1يقلبون ألف املقصور ياء ويدلموهنا يف ياء املتكل ِم،
قال أبو علي الفارسي( )٢شارحا علة هذه اللغة" :ووجه قلب هذه األلف لوقوع ياء ضمري
املتكلم بعدها ،أنه موضع ينكسر فيه الصحيح ،حنو :هذا لالمي ،ورأيت صاحيب ،فلما مل
فيت؛ أي :عصاي وفتاي،
يتمكنوا من كسر األلف قلبوها ياء ،فقالوا :هذه َع َ
ص ّي ،وهذا ّ
وشبهوا ذلك بقولك :مررت بالزيدين ،ملا مل يتمكنوا من كسر األلف للجر قلبوها ياء ،وال
لالمي؛ ملا فيه من زوال علم
جيوز على هذا أن تقلب ألف التثنية هلذه الياء ،فتقول :هذان (ّ )٣
ص ّي" .
علما للرفع مل جيز فيها ع َ
الرفع ،ولو كانت ألف عصا وحنوها ً

املبحث السادس :الصفة املشبهة باسم الفاعل
مررت ٍ
برجل َح َس ٍن َو ْج َههي ،ومنه
قال الشاطيب رمحه اهلل" :ومثال املنصوب املضاف :ي
()٤
قراءة ابن أيب َعْبلة ومن يكتمها فإنه آمث قلبَه [ البقرة ]٢٨٣ :بالنصب" .
استشهد الشاطيب بقراءة ابن أيب عبلة  ومن يكتمها فإنه آمث قلبَه  بفتح الباء على
اعل املتعدي إىل و ِ
فة املشبهة باسم الْ َف ِ
نصب املضاف إىل ضمري املوصوف بِالص ِ
احد؛
ّ
َ
كقولك« :مررت ٍ
الرفع ولكنهم قصدوا
وجهه» ،فحق ّ
برجل حس ٍن َ
الصفة أن جيب معها ّ
الصفة راجع إىل (رجل)؛
الصفة فحولوا اإلسناد عن الوجه إىل ضمري مسترت يف ّ
املبالغة مع ّ
=

1٢؛ الكرماين ،شواذ القراءات5٩ ،؛ اهلذيل5٧5 ، ،
( )1هم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان انظر :علي بن أمحد ابن
حزم ،مجهرة أنساب العرب (بريوت :دار الكتب العلمية.1٩٦ ) 1٤٠٣ ،
( )٢احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي ،إمام يف القراءات والعربية ،له :التعليقة على كتاب سيبويه،
واحلجة للقراء السبعة ،تويف سنة٣٧٧( :هـ) .انظر :القفطي ،إنباه الرواة٣٠٩/1 ،؛ ابن خلكان،
وفيات األعيان.٨1/٢ ،
( )٣انظر :ابن جا ،احملتسب٧٦/1 ،؛ والنحاس ،إعراب القرآن٤٨/1 ،؛ وابن عطية ،احملرر الوجيز،
1٣٢/1؛ أبو حيان ،البحر احمليط.٢٧٣/1 ،
( )٤الشاطيب ،املقاصد الشافية٤1٢/٤ ،؛ وانظر نسبة القراءة يف :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القراءات،
1٨؛ الكرماين ،شواذ القراءات .1٠5 ،؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات.55٩/1 ،
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(وجهه)،
ليقتضي ذلك أن احليسن قد ّ
عمه جبملته فَقيل( :رجل حسن)؛ أَي يه َو مثّ نصب َ
ِ
الصفة َّإمنا تتعدى فعلها و(حسن) الَّذي هو الفعل َال يتَـ َعدَّى
وليس ذلك على املفعولية؛ ألَن ّ
باإلضافة إىل الض ِ
فكذلك صفته الَِّيت هي فرعهَ ،وال على التّ ْمييز؛ ِألَنَّهي معرفة ِْ
َّمري.
وقد اختلف علماء النحو فيه على ثالثة أقوال:
 األول :مذهب الكوفيني وهو اجلواز مطلقاً يف النظم والنثر(.)1
مذهب املربد(.)٢
املنع مطلقاً ،وهو
 الثاين :ي
ي
ِ
ـذهب س ــيبويه ،وض ــعفه يف النث ــر
 الثال ــثَ :مْنـعي ــه(٣م)ــن النث ــر وج ـو يازه يف الش ــعر ،وه ــو م ـ ي
لتكرر الضمري .
ف ِم ْن
ومن العلماء من يوجه قراءة ابن أيب عبلة  ﱙ بالنصب على التمييز و ي
ض ِّع َ
َج ِل أَنَّهي َم ْع ِرفَةَ .والْ يكوفِيو َن يِجي ييزو َن َِجميءَ الت َّْميِي ِز َم ْع ِرفَةً(.)٤
أْ
كما َّ
أن من العلماء من يوجه قراءة  ﱙ  بالنصب على البدل من اسم إ ّن بدل
ِ
بالفصل بني البدل واملبدل منه باخلرب؛ ألن ذلك جائز ،وقد فصلوا
بعض من كل ،وال مباالة
باخلرب بني الصفة واملوصوف ،حنو :زيد منطلق العاقل ،ونص سيبويه على جواز الفصل بني
املوصوف والصفة بالعطف قال سيبويه " :هذان رجالن و عبد اهلل منطلقان " ،قال ابن
مالك " :وحكى سيبويه :هذان رجالن وزيد منطلقان ،ففصل بني املوصوف والصفة
َصح أ َّ
َن العامل
بالعطف ،مع أن العامل يف النـ َّْعت واملنعوت واحد ،فأحرى يف البدل؛ ألن األ َ
فِيه هو لري العامل يف ِ
املبدل منه"(.)5
( )1انظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية1٠5٦/٢ ،؛ ابن يعيش ،شرح املفصل.11٢/٤ ،
( )٢حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل ،كان عاملا بالنحو واللغة والباللة واألدب ،له :املقتضب،
والكامل يف اللغة واألدب ،تويف سنة٢٨٦( :هـ) .انظر :حممد بن احلسن اإلشبيلي ،طبقات النحويني
واللغويني (القاهرة :دار املعارف ،د .ت)1٠٨ ،؛ والسريايف ،أخبار النحويني ،٧٣ ،وانظر مذهبه يف:
املربد ،املقتضب.1٠٠/٣ ،
( )٣انظر :سيبويه ،الكتاب.1٩٦/1 ،
( )٤انظر :مكي بن أيب طالب القيسي ،مشكل إعراب القرآن (بريوت :مؤسسة الرسالة1٤٠5 ،هـ)،
1٤٦/1؛ احلليب ،الدر املصون٦٨5/٢ ،؛ ابن هشام ،مغا اللبيب.٧٤5/1 ،
( )5سيبويه ،الكتاب٨٢/٢ ،؛ ابن مالك ،شرح التسهيل ٢٨٧/٣؛ أبو حيان ،البحر احمليط.٧٤٦/٢ ،
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املبحث السابع :النعت
استشهد الشاطبي رحمه اهلل بقراءتين شاذتين في باب النعت:
الق راءة األول ى :استش هد به ا عل ى ج واض ح ذف الض مير العا د م ن الجمل ة الخبري ة إذا
كانت نعتا:
قال الشاطيب رمحه اهلل " :واجلواب أنَّه لو أحال على حكم الصلة القتضى يف مجلة
النعت حكماً لري صحيح؛ وذلك أنَّه ذَكر يف املوصوالت حكم الضمري ،وأنَّه جائز احلذف،
ٍ
على
تفصيل من َك ْونه مرفوعاً أو منصوباً أو جمروراً ،وعلى اشرتاط شروط يف كل قسم ،وأيضاً
فحذف الضمري يف الصلة كثري جدا على اجلملة ،وهذا كله يف مجلة النعت ال يستقيم،
ي
خبالف مجلة اخلرب َّ
يتعرض فيها إال للزوم اشتماهلا على ضمري وأما حذفيه
فإن الناظم مل َّ
فس َكت عنه لقلته أو لغري ذلك ،فإحالتيه على مجلة اخلرب أحق وأ َْوَىل ،وال يضر استثناء يحكم
َ
أو حكمني ،فإنَّه قليل ،خبالف ما لو أحال على الصلةَّ ،
فإن االستثناء كان يكون أكثر.
إن إحالته على مجلة اخلرب ييوهم َّ
فإن قلتَّ :
لري
أن احلذف فيها إذا كانت نعتاً َّإما ي
جائز على قلة ،وليس كذلك ،بل احلذف فيها كثري.
فمن ذلك ما جاء يف القرآن الكرمي من قوله تعاىل :ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ[ البقرة]٤٨ :؛ أي :ال ََْتزي فيه ،هكذا تقديره عند سيبويه( ،)1ويف قراءة
ِع ْك ِرمة(  )٢فسبحان اهلل حيناً متسون و حيناً تصبحون [ الروم]1٧ :؛ أي متسون فيه،
وتصبحون فيه"(.)٣
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة عكرمة  :فسبحان اهلل حيناً متسون و حيناً
( )1انظر :سيبويه ،الكتاب.٣٧٦/1 ،
مفسرا،
( )٢عكرمة بن عبد اهلل موىل عبد اهلل بن عباس ،تابعي ،كان أحد فقهاء مكة ،وكان حافظًا ً
حدث عن مجع من الصحابة  ،ممن روى عنه الزهري وابن دينار ولريمها ،تويف سنة1٠٧( :هـ).
انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان ٢٦5/٣؛ الذهيب ،سري أعالم النبالء.1٢/5 ،
( )٣الشاطيب ،املقاصد الشافية .٦٣٩/٤ ،انظر ختريج القراءة ،ابن جا ،احملتسب1٣٦/٢ ،؛ النوزاوازي،
املغا يف القراءات)1٤5٧/٣ ،
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()1
اجلي ْملَةي على
تصبحون  على كثرة حذف الضمري العائد إذا كانت اجلملة اخلربية نعتًا  ،و ْ
ِ ِ
ِِ
هذه القراءةِ ِص َفة ح ِذ َ ِ
صبِ يحو َن فِ ِيه.
ف مْنـ َها الْ َعائ يد تَـ ْقد ييرهي :متيْ يسو َن فيه َوتي ْ
ي
وقد اتفق علماء النحو على َّ
أن اجلملة اخلربية البد أن تشتمل على ضمري يربطها
متماسكْني متصلني ، ،واألللب
باملنعوت ،ويطابقه يف اإلفراد والتذكري ،وجيعل الكالم واملعىن
َ
ترتا وقد يكون حمذوفًا إذا كانت معروفًا بقرينة من السياق ،أو لريه،
أن يكون
مس ً
مذكورا ،أو ْ
ً
()٢
وال لبس يف حذفه  ،ومنه قول الشاعر:
()٣
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أَدري أَ َل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـريهم تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـول ال ـ ـ ـ ـ ـ ّدهر أم م ـ ـ ـ ــال أَص ـ ـ ـ ــابوا
ـاء
وط ـ ـ ـ ـ ي
َْ

قال سيبويه " :يريد أصابوه "(.)٤

القراءة الثانية :استشهد بها على جواض حذف الضمير من الجملة الخبرية
قال الشاطيب رمحه اهلل " :فهذا-كما ترى -قد جاء يف الكالم والشعر ،وقد كثر
عندهم .خبالف مجلة اخلربَّ ،
فإن حذف الضمري منها قليل على اجلملة؛ ولذلك قال يف
((التسهيل))" :لكن احلذف من اخلرب قليل ،ومن الصفة كثري ،ومن الصلة أكثر"(،)5
فاجلواب َّ
حذف الضمري منه يف الكالم ،وقد جاء منه شيء صاحل ييلحقه
أن اخلرب أيضاً جيوز
ي
بكثرته يف الصفة أو يكاد؛ فقد جاء يف القرآن حنو وكل وعد اهلل احلسىن [ النساء ]٩5 :يف
( )1انظر :مكي بن أيب طالب القيسي ،اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه ،وأحكامه،
ومجل من فنون علومه (الشارقة :جامعة الشارقة1٤٢٩-٢٠٠٨ ،هـ)5٦٦٨/٩ ،؛ حممود بن عمر
الزخمشري ،الكشاف عن حقائق لوامض التنزيل (بريوت :دار الريان للرتاث1٤٠٧ ،هـ1٩٨٧-م)،
٤٧٢/٣؛ وابن جا ،احملتسب1٣٦/٢ ،؛ أبو حيان ،البحر احمليط.٣٨1/٨ ،
( )٢انظر :السريايف ،شرح كتاب سيبويه٣٨٣/1 ،؛ وابن مالك ،شرح التسهيل٣1٢/٣ ،؛ و حسن بن
قاسم املرادي ،توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك (بريوت :دار الفكر العريب ،الطبعة،
1٤٢٨هـ٢٠٠٨-م).٩5٣/٢ ،
( )٣البيت للحارث بن كلدة الثقفي ،وهو يف سيبويه ،الكتاب٨٨/1 ،؛ وابن يعيش ،شرح املفصل،
.11٧/٤
( )٤سيبويه ،الكتاب٨٨/1 ،
( )5ابن مالك ،شرح التسهيل.٣1٠/٣ ،
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()٣
()٢
()1
َّ

أفحكم اجلاهلية يبغون 
قراءة ابن عامر  ،وقرأ حي بن َوثاب والسلَمي واألعر  :
ي
[املائدة ]5٠ :والتقديرَ :و َع َدهي اهللي احلي ْس َىن ،ويـَْبـغيونَه(.)٤
أفحكم اجلاهلية يبغون  على جواز حذف
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة 
ي
الضمري من اجلملة اخلربية ويف َه ِذهِ الْمسأَلَِة ِخ َالف بـَ ْ ِ
ف َه َذا
ض يه ْم يِجي ييز َح ْذ َ
نيَ .وبـَ ْع ي
َّح ِويِّ َ
ني الن ْ
َْ
ِ
ِ
ِّعر ،قال ابن مالك" :إن كان املبتدأ لري "كل"
الضَّم ِري ِيف الْ َك َالِمَ ،وبـَ ْع ي
ض يه ْم َخييصهي بِالش ْ
والعائد مفعول مل جيز عند الكوفيني حذفه وبقاء املبتدأ ،بل يوجبون نصبه مبقتضى املفعولية
إال يف ضرورة شعر "(.)5
ولذلك خطأ ابن جماهد( )٦هذه القراءة؛ قال ابن جا رمحه اهلل" :قال ابن جماهد :وهو
عرضا على
( )1عبد اهلل بن عامر بن يزيد الشامي ،أحد القراء السبعة ،ومقرل أهل الشام ،أخذ القراءة ً
أيب الدرداء واملغرية بن أيب شهاب ،راويها :ابن ذكوان وهشام ،تويف سنة11٨( :هـ) .انظر :الذهيب،
معرفة القراء٤٦ ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية .٤٢٣/1 ،وانظر ختريج قراءته يف :عثمان بن سعيد
الداين ،التيسري يف القراءات السبع (بريوت :دار الكتاب العريب1٤٠٤ ،هـ٩٨٤-م)٢٠٨ ،؛ إمساعيل
بن خلف السرقسطي ،العنوان يف القراءات السبع (بريوت :عامل الكتب1٤٠5 ،هـ)1٨٦ ،؛ ابن
اجلزري ،النشر.٣٨٤/٢ ،
( )٢عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة السلمي ،تابعي مقرل ثقة ،أخذ القراءة عرضا عن عثمان وعلي وابن
مسعود وزيد بن ثابت وأيب بن كعب  ،أخذ عنه القراءة عاصم بن أيب النجود ،وحي بن وثاب
ولريمها ،تويف سنة٧٤( :هـ) .انظر :الذهيب ،معرفة القراء٢٧ ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.٤1٣/1 ،
( )٣عبد الرمحن بن هرمز األعر أبو داود املدين موىل حممد بن ربيعة أحد سادات التابعني وثقاهتم ،أخذ
عرضا نافع بن أيب نعيم ،وروى عنه
القراءة عرضا عن أيب هريرة وابن عباس  ،روى القراءة عنه ً
احلروف أسيد بن أيب أسيد ،تويف سنة11٩( :هـ) .انظر :الذهيب ،معرفة القراء٤٣ ،؛ ابن اجلزري،
لاية النهاية.٣٨1/1 ،
وانظر ختريج القراءة يف :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن٣٢ ،؛ ابن جا ،احملتسب.٢1٠/1 ،
( )٤الشاطيب ،املقاصد الشافية.٦٤٢/٤ ،
( )5ابن مالك ،شرح التسهيل.٣1٢/1 ،
( )٦أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي العطشي ،املقرل األستاذ ،شيخ
الصنعة وأول من سبع السبعة ،مصنف كتاب القراءات السبعة قرأ على عبد الرمحن بن عبدوس،
مساعا عن إسحاق بن أمحد اخلزاعي وحممد بن عبد الرحيم
وقتبل املكي ،ممن روى احلروف ً
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الشعر ،مث قال" :ولو نصب فقال :كلّه
خطأ" ،مث رد عليه ،وذكر أن ذلك جائز يف ّ
مل ينكسر الوزن ،فهذا يؤنسك بأنَّه ليس للضرورة مطلقا بل؛ َّ
ألن له وجها من القياس"(.)1
تبلك درجة اخلطأ(.)٢
ولرييه جيعليها ضعيفةً ،وال ي
املبحث الثامن :القراءات الشاذة اليت استشهد بها يف باب العطف
القراءة األولى :استشهد بها على مسألة إذا تساوى المنعوت والنعت المفرق في العدد:
قال الشاطيب رمحه اهلل" :ومن هذا قولك :هذان زيد وعمرو ،وهو ال أبوك وأخوك
وابنك ،فال يصح ههنا العطف إال بالواو ،إذا ال يغا املتبوع عن التابع ،فال تقول :هذان
مقتصرا.
زيد ،وال هو أبوك،
ً
فكذلك ال تقول :هذان زيد فعمرو ،وال هو أبوك مث أخوك مث ابنك ،وذلك أن
املعطوف هنا مع املعطوف عليه يف قوة االسم املثىن واجملموع ،واملثىن واجملموع مرادفان ملا
يقتضي معنامها من اجلمع املطلق ،وذلك للواو ال لغريها ،وإمنا كانا يف قوة املثىن واجملموع
ألهنما جاريان على مثىن أو جمموع ،فليس املعطوف عليه مبعترب فيه تقدمي ،كما أن املعطوف
احدا من لري اعتبار ترتيب وال لريه ،فالعطف
ال يعترب فيه تأخري ،ألن املتبوع يطلبهما طلبًا و ً
بغري الواو ينايف ذلك القصد ،ويقتضي أن املعطوف عليه يف حكم االستقالل ،لكن ترتب
عليه ما أريد ترتيبه ،وكذلك احلكم يف سائر حروف العطف ،ال تقول:
هذان زيد ال عمرو وهذان زيد بل عمرو ،وال اصطف هذا بل ابا ،أو ال ابا ،أو ما
أشبه لك ،وذلك فيه أجلي ،وهذا التعليل مشار إليه بقوله" :الذي ال يغا متبوعه".
أيضا ما كان من حنو :مررت برجلني صاحل وطاحل ،وبرجلني مسلم
ويدخل حتته ً
وكافر ،ومررت برجال كاتب وشاعر وفقيه؛ قالوا :وتتعني هنا دون لريها ،إذ ال يغا املتبوع
عن التابع ،وأنشد سيبويه:
=

األصفهاين ،تويف سنة٣٢٤( :هـ) .الذهيب ،معرفة القراء15٣ ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.1٣٩/1 ،
( )1ابن جا ،احملتسب.٢1٠/1 ،
( )٢انظر :أبو حيان ،البحر احمليط٢٨٧/٤ ،؛ احلليب ،الدر املصون.٢٩5/٤ ،
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()1

بكي ـ ـ ـ ــت وم ـ ـ ـ ــا بك ـ ـ ـ ــا رج ـ ـ ـ ـ ٍـل ح ـ ـ ـ ـ ـزي ٍن
أيضا العجا (:)٢
وأنشد ً
()٣
كِرَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِرةٍ وثَِفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
خ ـ ـ ـ ـ ـ َّـوى عل ـ ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ــت ِو ٍ
ـات يم ْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يات َمخ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـس
ـس
يْ َ
َ
ْ
()٤
وأنشد لكثري :
()5
وكن ــت ك ــذي رجل ــني رج ــل ص ـ ٍ
ورجــل يرمــي فيهــا الزمــان فشــلت
ـحيحة
ويف قراءة جماهد واحلسن والزهري( :)٦قد كان لكم ءاية يف فئتني التقتا ٍ
فئة تقاتل يف
سبيل اهلل وأخرى كافرة [ آل عمران ،)٧(]1٣ :على اإلتباع"(.)٨
عل ـ ـ ـ ــى ربع ـ ـ ـ ــني مس ـ ـ ـ ــلوب وب ـ ـ ـ ــال

( )1البيت البن ميادة .انظر :الرماح بن ميادة ،شعر ابن ميادة( ،دمشق :جممع اللغة العربية1٩٨٢ ،م)،
.٢1٤
( ) ٢عبد اهلل بن رؤبة بن لبيد التميمي ،شاعر من خمضرمي اجلاهلية واإلسالم ،اشتهر بالرجز ،تويف سنة:
(٩٠هـ) .انظر :الدينوري ،الشعر والشعراء5٧5/٢ ،؛ أسعد بن إبراهيم النشايب ،املذاكرة يف ألقاب
الشعراء (القاهرة :دار الكتب املصرية1٩٨٨ ،م).٢ ،
( )٣انظر :عبد اهلل بن رؤبة العجا  ،ديوان العجا (بريوت :دار صادر1٩٧٩ ،م).٤٧5 ،
عشاق العرب املشهورين،
( )٤كثري بن عبد الرمحن بن األسود اخلزاعي ،أحد شعراء العصر األموي ،وأحد ّ
عزة ،وإليها ينسب؛ فيقال :كثري عزة ،تويف سنة1٠5( :هـ) .انظر :الدينوري ،الشعر
وصاحبته ّ
والشعراء٤٩٩/1 ،؛ حمم د بن عمران املرزباين ،معجم الشعراء( ،بريوت :مكتبة القدسي ،دار الكتب
العلمية1٤٠٢ ،هـ1٩٨٢-م).٣5٠ ،
( )5البيت لكثري عزة .انظر :كثري بن عبد الرمحن اخلزاعي ،ديوان كثري عزة (بريوت :دار الثقافة،
1٣٩1هـ1٩٧1-م).٩٩ ،
( )٦حممد بن مسلم بن عبيد اهلل الزهري ،تابعي ،ثقة ،حافظ ،فقيه ،فاضل ،روى عن عبد اهلل بن عمر،
والسائب بن يزيد ،تويف سنة1٢٤( :هـ) .انظر :أمحد بن عبد اهلل العجلي ،معرفة الثقات من رجال
أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم (املدينة املنورة :مكتبة الدار1٤٠5 ،هـ-
1٩٨5م)٤1٣ ،؛ وابن حبان ،الثقات.٣٤٩/5 ،
( )٧انظر :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن1٩ ،؛ الكرماين ،شواذ القراءات .1٠٨ ،؛ ابن مهران،
لرائب القراءات ،ل٦٨/أ؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات.)5٦٩/٢ ،
( )٨الشاطيب ،املقاصد الشافية.٧٦/5 ،
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استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة  قد كان لكم ءاية يف فئتني التقتا ٍ
فئة تقاتل يف
سبيل اهلل وأخرى كافرة  على مسألة إذا تساوى املنعوت والنعت املفرق يف العدد ،فيجوز
رفعه على االبتداء وجره على البدلية؛ قال سيبويه رمحه اهلل" :ومنه أيضاً :مررت ِ
بثالثة نـَ َف ٍر:
ي
ني مسلم ِ
رجل ِ
ني ٍ
وفسرتَه .وإن شئت أَجريتَه
عت
االسم َّ
وفص َ
ورجل كاف ٍرَ ،مج َ
لت الع ّد َة مث نعتَّه ّ
َ
يْجمرى األول يف االبتداء فرتفعه ،وىف ِ
البدل فتجره ،قال الراجز-وهو العجا :-
ي
ّ
كِرَك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِرةٍ وثَِفنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
خ ـ ـ ـ ـ ـ َّـوى عل ـ ـ ـ ـ ــى مس ـ ـ ـ ـ ــت ِو ٍ
ـات يم ْلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
يات َمخ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـس
ـس
يْ َ
َ
ْ
وهذا يكون على وجه ِ
ني :على البدل ،وعلى الصفة.
ومثال ما جييء يف هذا الباب على االبتداء وعلى الصفة والبدل ،قوله  : قد
كان لكم ءاية يف فئتني التقتا ٍ
فئة تقاتل يف سبيل اهلل وأخرى كافرة .)1("
وإذا كان النعت املفرق أقل يف اللفظ من املنعوت ،فالرفع ال لري ،قال السريايف(" :)٢و ّأما
إذا كان النعت املفرق أقل يف اللفظ من املنعوت ،فالرفع ال لري ،وذلك قولك :بثالثة نفر مسلم
وكافر ،وإمنا وجب الرفع يف هذا ألنه ملا نقص وجب تقدير التبعيض ضرورة ،كأنه قال:
مررت بثالثة نفر بعضهم مسلم ،وبعضهم كافر ،ألن بعض الثالثة جائز أن يكون
اثنني ،وال جيوز يف هذا الوجه الذي قدره سيبويه لري الرفع؛ َّ
ألن ذاك مبتدأ وخرب يؤتى به
على متام العدة"(.)٣
وموضع الشاهد يف قراءة ﱶ باجلر علَى الْب َد ِل التَّـ ْف ِ
صيلِ ِّي من فئتنيَ ،ويه َو بَ َد يل
َ َ
()٤
يك ٍّل ِمن يك ٍّل وإذا كان كذلك فال ب َّد من ضم ٍري يعود على املبدل منه تقديرهٍ :
فئة منهما .
ي
ي
ْ
( )1سيبويه ،الكتاب.٤٣٢/1 ،
( )٢احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف ،أحد أئمة النحو واللغة ،مؤرخ ،له :شرح كتاب سيبويه،
وأخبار النحويني ،تويف سنة٣٦٨( :هـ) .انظر :التنوخي ،تاريخ العلماء النحويني٢٨ ،؛ الفريوزابادي،
البلغة.11٦ ،
( )٣السريايف ،شرح كتاب سيبويه.٣٢٢/٢ ،
( )٤النحاس ،إعراب القرآن1٤٦/1 ،؛ القيسي ،مشكل إعراب القرآن15٠/1 ،؛ أبو حيان ،البحر
احمليط٤5/٣ ،؛ احلليب ،الدر املصون.٤٧/٣ ،
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القراءة الثانية :استشهد بها على جواض حذف همزة التسوية عند أمن اللبس
قال الشاطيب رمحه اهلل:
ك ـ ـ ــان خف ـ ـ ــا املع ـ ـ ــىن حب ـ ـ ــذفها أم ـ ـ ــن
"ورمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذفت اهلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة إن

يريد أن (اهلمزة) املذكورة قد حتذف من اللفظ ،وهي مرادة يف املعىن ،وذلك قليل يف
الكالم ،ولكن ال جيوز ذلك إال إذا أمن اللبس باخلرب عندما حتذف.
فإذا قلت( :ما أدري قام زيد أم قعد) فهو على تقدير اهلمزة لداللة الكالم عليها.
ويف قراءة ابن حميصن  سواء عليهم أنذرهتم أم مل تنذرهم  هبمزة واحدة( ،)1فاملراد
"أأنذرهتم" فحذف اهلمزة"(.)٢
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة (أنذرهتم) على جواز حذف مهزة التسوية عند أمن
يوىل
اللبس وتكون أم متصلة كما كانت واهلمزة موجودة ،فعلى هذه القراءة حذف ا ْهلَْمَزة ْاأل َ
لِ َدَاللَِة الْمعىن علَيـها ،وِألَج ِل ثـيب ِ
وت َما عاد هلاَ ،ويه َو أ َْم ،قال أبو الفتح " :الذي ينبغي أن
َ َْ َ ْ َ َ ْ ي
يعتقد يف هذا أن يكون أراد مهزة االستفهام كقراءة العامة :ﱆ  ،إال أنه حذف
اهلمزة ختفيفا وهو يريدها"(.)٣
القراءة الثالثة استشهد بها على جواض أن تأتي(أو) بمعنى "بل"
قال الشاطيب رمحه اهلل" :وأما اإلضراب هبا :فنحو قراءة أيب السمال ْ  :أو كلما
()5
عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم [ البقرة ]1٠٠ :بإسكان الواو  ،ويؤكد ذلك قوله  :ﲭ
عهدا ،بل أكثرهم
ﲮ ﲯ ﲰ[ البقرة ]1٠٠ :فكأنه قال :بل كلما عاهدوا ً
()٤

( )1انظر :الكرماين ،شواذ القراءات٤٩ ،؛ العكربي ،إعراب القراءات الشواذ .1٨/1 ،؛ ابن خالويه،
خمتصر يف شواذ القرآن ،ص٤٩؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات.٣٧٧/1 ،
( )٢الشاطيب ،املقاصد الشافية.1٠٧/5 ،
( )٣انظر :ابن جا ،احملتسب٢٠5/٢ ،؛ أبو حيان ،البحر احمليط.٧٩/1 ،
إماما يف العربية ،له اختيارات
( )٤قعنب بن هالل العدوي ،كان
معاصرا أليب عمرو بن العالء ،وكان ً
ً
شاذة يف القراءة عن القراءات املشهورة .انظر :الذهيب ،تاريخ اإلسالم1٨٧/٤ ،؛ ابن اجلزري ،لاية
النهاية.٢٧/٢ ،
( )5انظر :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن٨ ،؛ الكرماين ،شواذ القراءات.٧1 ،
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ال يؤمنون ،وزعم َّ
كثريا؛ يقول الرجل ملن يتهدده :واهلل ألفعلن بك
أن ذلك موجود يف الكالم
ً
كذا ،فيقول صاحبه :أو حيسن اهلل رأيك ،أو يغري اهلل ما يف نفسك" (.)1
استشهد الشاطيب رمحه اهلل تعاىل بقراءة أيب السمال ﱚ ﱎ بسكون الواو على
"وَما يَ ْك يف ير
جواز أن تأيت (أو) مبعىن "بل" وتكون للرتك والتحول مبنزلة أم املنقطعة؛ كأنَّه قالَ :
ِ
ِ
اه يدوا َع ْه ًدا نـَبَ َذهي فَ ِريق ِمْنـ يه ْم" ،يؤكد ذلك قوله تعاىل من بعده:
هبَا إَِّال الْ َفاس يقو َن بل يكلَّ َما َع َ
عهدا . . .بل أكثرهم
 ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ؛ فكأنَّه قال" :بل كلما عاهدوا ً
ال يؤمنون(.)٢
وقد اختلف علماء النحو يف "أو" هل تأيت مبعىن اإلضراب على ثالثة أقوال:
"أو" مبعىن االضراب ،متمسكني َّ
بأن أصل
األول :ال يرى البصريون جواز أن تأيت ْ
"أو" أن تكون ألحد الشيئني على اإلهبام ،خبالف الواو وبل؛ َّ
ألن الواو معناها اجلمع بني
الشيئني ،وبل معناها اإلضراب ،وكالمها خمالف ملعىن أو ،واألصل يف كل حرف أن ال يدل
إال على ما يو ِض َع له ،وال يدل على معىن حرف آخر.
"أو" مبعىن االضراب بشرطني تقدم نفي أو هني،
الثاني :يرى سيبويه جواز أن تأيت ْ
وإعادة العامل ،حنو ما قام زيد أو ما قام عمرو ،وال يقم زيد أو ال يقم عمرو ،واستدل بقوله
كفورا ،انقلب
تعاىل :ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ [ اإلنسان ]٢٤ :فلو قلت :أو ال تطع ً
املعىن ،ويعا أنَّه يصري إضرابًا عن النهي األول وهنيًا عن الثاين فقط.
الثالث :يرى الكوفيون وأبو علي الفارسي وابن جا وابن برهان( )٣أهنا تأيت لإلضراب
مطل ًقا.
( )1الشاطيب ،املقاصد الشافية.1٢٠/5 ،
( )٢انظر :أبو حيان ،البحر احمليط51٩/1 ،؛ والزخمشري ،الكشاف1٧1/1 ،؛ احلليب ،الدر املصون،
.٢5/٢
( )٣عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن برهان العكربي األسدي ،النحوي ،إمام اللغة ،والتاريخ
وأيَّام العرب ،تويف سنة٤5٦( :هـ .انظر :الفريوزرابادي ،البلغة٢٤٧ ،؛ عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة يف طبقات اللغويني والنحاة (صيدا :املكتبة
العصرية1٩٨٩ ،م).1٢٠/٢ ،
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()1

واحتجوا بقول جرير :
مل أح ـ ـ ـ ـ ــص ع ـ ـ ـ ـ ــدهتم إال بع ـ ـ ـ ـ ــداد
مــاذا تــرى يف عيــال قــد برمــت هبــم
لـ ــوال رج ـ ــاؤك ق ـ ــد قتل ـ ــت أوالدي
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــانوا مث ـ ـ ـ ـ ـ ــانني أو زادوا مثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
()٢
وقراءة أيب السمالْ  :أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم  بسكون واو أو" .

املبحث التاسع :باب النداء
قال الشاطيب رمحه اهلل" :مث استثىن من املنسوق ما كان منه باأللف والالم بقوله" :وإن
يكن مصحوب أل ما نسقا" إىل آخره.
يعا أن ما عطف على املنادى املضموم عطف النسق ،وكان فيه ألف والم ،ففيه
وجهان :الرفع والنصب ،فإذا قلت :يا زيد والرجل  -جاز لك يف (الرجل) الرفع والنصب،
الطري[ سبأ:
الرجل .ومنه القر
الرجل ،ويا زيد و
فتقول :يا زيد و
اءتان :يا جبال أويب معه و ي
َ
ي
 ]1٠برفع (الطري) ،وهي قراءة األعر  ،وأيب نوفل( ،)٣وأيب حي  ،وأيب عبد الرمحن ،وبنصبه
وهي قراءة السبعة"(.)٤
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة :ﱺ ﱻ ﱼ ﲫ  برفع (الطري) على
جواز رفع ما عطف على املنادى املضموم عطف النسق ،وكان فيه ألف والم ،وهذه املسألة
( )1جرير بن عطية اخلطفي ،شاعر من الطبقة األوىل من شعراء اإلسالم ،ييعد أحد الثالثة املقدمني على
سالم اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء
شعراء العصر األموي ،تويف سنة11٤( :هـ) .انظر :حممد بن ّ
(جدة :دار املدين ،د .ت)٢٩٧/٢ ،؛ والدينوري ،الشعر والشعراء ،٤5٦/1 ،والبيتان يف :جرير بن
عطية اخلطفى ،ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب (القاهرة :دار املعارف ،د .ت).1٢٦ ،
( )٢انظر :ابن جا ،احملتسب٩٩/1 ،؛ وابن مالك ،شرح التسهيل٣٦٣/٣ ،؛ األنباري ،اإلنصاف،
٣٩1/٢؛ حسن بن قاسم املرادي ،اجلىن الداين يف حروف املعاين (بريوت :دار الكتب العلمية،
1٤1٣هـ1٩٩٢-م).٢٢٩/1 ،
فقيها حنويًا ،له اختيار شاذ يف القراءات .انظر:
( )٣معاوية بن عمر بن أيب عقرب أبو نوفل الدؤيل ،كان ً
القفطي ،إنباه الرواة1٨5/٤ ،؛ السيوطي ،بغية الوعاة.٢٩٤/٢ ،
( )٤الشاطيب ،املقاصد الشافية .٣٠٨/5 ،وانظر ختريج القراءة يف :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن،
1٢1؛ الكرماين ،شواذ القراءات .٣٨٩ ،؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءت15٠٧/٤ ،
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أجاز علماء النحو فيها الرفع والنصب واختلفوا يف األشهر على ثالثة أقوال:
األول :ذهب اخلليل( )1وسيبويه واملازين( )٢إىل أن املختار الرفع قال سيبويه" :وقال
ضر ،فنصب َّ
فإمنا نصب َّ
ألن هذا كان من املواضع اليت
اخلليل رمحه اهلل :من قال :يا ز ي
يد والنّ ْ َ
النضر ،وقرأ
يي ّرد فيها الشيء إىل أصلهَّ ، .
فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون :يا ز ي
يد و ي
()٣
األعر   :يا جبال أويب معه و الطريي . "
()٦
()5
()٤
الثاين :اختار أبو عمرو البصري وعيسى بن عمر الثقفي واجلرمي النصب .
الثالث :ذهب املربد إىل التفصيل فإن كانت" :أل" يف املعطوف للتعريف مثلها يف
"الطري" ،فاملختار النصب يف املعطوف ،وإن كانت لغري التعريف وهي الزائدة مثلها يف
ﲂ[ األنعام ]٨٦ :فاملختار الرفع"(.)٧
ومن العلماء من يرى أن توجيه قراءة (والطري) بالرفع إما على العطف على جبال ،أو
على العطف على املضمر الذي يف ّأويب(.)٨
( )1اخلليل بن أمحد بن عمرو الفراهيدي ،اإلمام اللغوي النحوي ،واضع علم العروض ،له كتاب العني،
تويف سنة1٧٠( :هـ .انظر :طبقات النحويني لإلشبيلي (ص٤٧؛ والسريايف ،أخبار النحويني.٣1 ،
( )٢بكر بن حممد بن عثمان املازين ،إمام يف اللغة والنحو ،وعلم الكالم ،له :التصريف ،وعلل النحو،
تويف سنة٢٤٧( :هـ .انظر :اإلشبيلي ،طبقات النحويني٨٧ ،؛ والسريايف ،أخبار النحويني.٦٦ ،
( )٣سيبويه ،الكتاب.1٨٧/٢ ،
( )٤عيسى بن عمر الثقفي من مقدمي حنويي أهل البصرة أخذ النحو عن عبد اهلل بن أيب إسحاق ولريه،
وعنه اخلليل بن أمحد ،له كتابان يف النحو مسى أحدمها اجلامع واآلخر املكمل ،تويف سنة (1٤٩هـ).
انظر :القفطي ،إنباه الرواة٣٧٧/٢ ،؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان.٤٨٦/٣ ،
( )5صاحل بن إسحاق البجلي أبو عمرو اجلرمي ،أخذ النحو عن األخفش ،واختصر كتاب سيبويه ،تويف
سنة٢٢5( :هـ) .انظر :اإلشبيلي ،طبقات النحويني٧٤/1 ،؛ السيوطي ،بغية الوعاة.٨/٢ ،
( )٦انظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية1٣1٤/٣ ،؛ و حممد بن حممد بن الناظم ،شرح ابن الناظم على
ألفية ابن مالك( ،بريوت :دار الكتب العلمية1٤٢٠ ،هـ٢٠٠٠-م)٤٠٩ ،؛ عبد اهلل بن يوسف بن
هشام ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك (بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،د .ت).٣٦/٤ ،
( )٧انظر رأي املربد يف املقتضب.٢1٣-٢1٢/٢ ،
( )٨انظر :النحاس ،إعراب القرآن٢٢٩/٣ ،؛ القيسي ،مشكل إعراب القران.5٨٤/٢ ،
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املبحث العاشر :إعراب الفعل املضارع
إهمال إعمال ( أن ) في الفعل المضارع
قال الشاطيب رمحه اهلل" :يعا أن بعض العرب أمهل (أن) فلم يعملها وهي الناصبة
للفعل ،فيقول :أعجبا أن يقوم زيد ،وهو قليل.
ومنه ما روي يف لري السبع من قوله تعاىل :ملن أراد أن يتم الرضاعة [ البقرة]٢٣٣ :
برفع "يتم"(.)1
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة جماهد ﲢ ﱰ ﲤﲥ  برفع «ييتِم» ،على جواز
إمهال أن ورفع ما بعدها تشبيها بـ(ما)؛ ألهنا تكون مع الفعل بعدها مبنزلة املصدر كما أن
"ما" تكون مع الفعل بعدها مبنزلة املصدر وهي لغة قبيلة طي.
وقد اختلف العلماء يف توجيه قراءة جماهد على ثالثة أقوال:
األول :البصريون يرون أهنا «أَ ْن» الناصبة أ ِْ
يمهلت محَْالً على «ما» أختِها الشرتاكِهما
ِ
ِ
أن ما قبلَها ليس ِ
بعدها ،و َّ
بفعل
اجلملة
صل بينها وبني
الفعلية َ
يف املصدرية وذلك ألنه مل يـي ْف َ
عل ٍم ويق ٍ
ني.
ِ
الناصبة ،كما َّ
شذ
موقع
الثاني :يرى الكوفيون أهنا املخففةي من الثقيلةَ ،
وش َّذ وقوعيها َ
ِ
موقعها،
وقع «أَ ْن» الناصبة َ
ي
الثالث :من العلماء من يرى أن أصل (يتم) "يتمون" ،وهو منصوب حبذف النون،
وحذفت الواو للتسكني لفظًا(.)٢

( )1الشاطيب ،املقاصد الشافية1٣/٦ ،؛ وانظر ختريج القراءة يف :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن،
1٤؛ الكرماين ،شواذ القراءات٩٢ ،؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات515/1 ،
( )٢انظر :ابن مالك ،شرح التسهيل11/٤ ،؛ األنباري ،اإلنصاف٤5٩/٢ ،؛ أبو حيان ،ارتشاف
الضرب1٦٤٢/٤ ،؛ احلليب ،الدر املصون٤٦٣/٢ ،؛ عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،مهع اهلوامع
يف شرح مجع اجلوامع (القاهرة :املكتبة التوفيقية ،د .ت).٣٦٢/٢ ،
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املبحث احلادي عشر :عوامل اجلزم
قال الشاطيب-رمحه اهلل" :-قيد جواز الوجهني يف املسألة بشرطني ذكرمها :وأحد
الشرطني :أن يكون العطف بالفاء أو الواو كما مر ،فدل أن ذلك عنده خمتص هبما ،وال جيوز يف
لريمها ،وهو رد ملا أجازه الكوفيون فيما نقل عنهم يف (مث) من النصب ،كما أجازه اجلميع يف
الواو والفاء ،فيقولون :إن تأتا مث حتدثا أكرمتك ،بنصب "حتدثا" ومن حجتهم يف هذه قراءة
من قرأ  :ومن خير من بيته مهاجرا إىل اهلل ورسوله مث يدرَكه املوت فقد وقع أجره على اهلل 
[النساء ]1٠٠ :بنصب "يدركه"( ،)1وهي قراءة قتادة( )٢ونبيح( )٣واجلراح( ،)٤وقد قرل بالرفع(،)5
وهي لطلحة بن سليمان( )٦وإبراهيم النخعي( ،)٧واجلزم قراءة اجلماعة"(.)٨
( )1انظر نسبة القراءة يف :ابن جا ،احملتسب1٩5/1 ،؛ الكرماين ،شواذ القراءات1٤٢ ،؛ ؛ العكربي،
إعراب القراءات الشواذ)٤٠5/1 ،
( )٢قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ،ثقة ثبت ،من أعلم أهل زمانه ،تويف سنة11٧( :هـ) .انظر:
ابن حبان ،الثقات٣٢٢/5 ،؛ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب( ،سوريا :دار
الرشيد1٩٨٦-1٤٠٦ ،م).٤5٣ ،
( )٣نـيَبـْي يح بن عبد اهلل العنزي ،تابعي ثقة من أهل الكوفة روى عن جابر بن عبد اهلل وأيب سعيد اخلدري  روى
عنه األسود بن قيس .انظر :ابن حبان ،الثقات٤٨٤/5 ،؛ والعسقالين ،هتذيب التهذيب.٤1٧/1٠ ،
( )٤مل أعرفه.
( )5انظر نسبة القراءة يف :ابن جا ،احملتسب1٩5/1 ،؛ القواسي ،قرة عني القراء ،ل٤5/أ؛ الكرماين،
شواذ القراءات.1٤٢ ،
عرضا عن
( )٦طلحة بن سليمان السمان حمدث ثقة ،ومقرل متصدر ،وله شواذ تروى عنه ،أخذ القراءة ً
فياض بن لزوان ،روى عنه القراءة إسحاق بن سليمان أخوه وعبد الصمد بن عبد العزيز الرازي،
انظر :ابن حبان ،الثقات٤٩٠/٦ ،؛ ابن اجلزري ،لاية النهاية.٣٤1/1 ،
( )٧إبراهيم بن يزيد بن األسود النخعي ،تابعي جليل ،وأحد مشاهري علماء التابعني وثقاهتم ،فقيه العراق
يف زمانه ،تويف سنة٩٦( :هـ) .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان٢5/1 ،؛ الذهيب ،سري أعالم
النبالء.5٢٠/٤ ،
( )٨الشاطيب ،املقاصد الشافية.1٦٠/٦ ،
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استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة  :ومن خير من بيته مهاجرا إىل اهلل ورسوله مث
يدرَكه املوت فقد وقع أجره على اهلل  بنصب "يدركه" ،على جواز نصب املضارع الواقع بعد
(مث ) بني الشرط وجوابه بإضمار ( إن) وهو قول الكوفيني؛ فقد أحلقوا (مث) بالفاء والواو،
فأجازوا النصب بعدها(.)1
َ
وقد تكلم ابن جا يف هذه القراءة قال رمحه اهلل" :وأما قراءة احلسن :ﲾ يُ ۡدرِك ُه ﳀ 
[النساء ]1٠٠ :بالنصب فعلى إضمار "أن" ،كقول األعشى(:)٢
()٣
ص َما
لنا هضبة ال يـَْنزل الذل وسطها
ويأْوي إليها املستجري فييـ ْع َ
()٤
أراد :فأَن يعصما ،وهو ليس بالسهل؛ َّ
وإمنا بابه الشعر ال القرآن" .
املبحث الثاني عشر :اإلعالل باحلذف
قال الشاطيب رمحه اهلل" :
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن يف اقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررن وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرن نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ظل ـ ــت وظل ـ ــت يف ظلل ـ ــت اس ـ ــتعمال
استعمال ،ألفه للتثنية ،أي :استعمل هذان الوجهان ،يريد أن ما كان حنو ظللت
وعلى صفته حذفت منه عني الكلمة ،وكان فيه بعد ذلك وجهان:
أحدهما :أن حتذفها حبركتها وال تنقلها إىل ما قبلها ،فتقول يف ظللت :ظلت؛ ومنه

قوله تعاىل :ﲕ ﲖ[ الواقعة.]٦5 :

الثاني :أال حتذفها ،ولكن تنقلها إىل الفاء فتغلب على حركتها؛ َّ
ألن احلكم للطارل،

( )1انظر :ابن مالك ،شرح الكافية الشافية1٦٠٧/٣ ،؛ ابن هشام ،مغا اللبيب٤5/٤ ،؛ املرادي،
توضيح املقاصد .1٢٨٦/٣
( )٢ميمون بن قيس بن جندل ،األعشى الكبري ،شاعر من فحول الشعراء يعد من الطبقة األوىل يف
اجلاهلية ،ومن أصحاب املعلقات .ينظر :اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء5٢/1 ،؛ الدينوري،
الشعر والشعراء.٢5٠/1 ،
( )٣البيت لألعشى الكبري ،انظر :ميمون بن قيس األعشى ،ديوان األعشى (بريوت :دار صعب1٩٨٠ ،م).٩ ،
( )٤ابن جا ،احملتسب.1٩5/1 ،
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فتقولِ :ظلت ،بكسر الظاء ،ومنه قراءة أيب حيوة( :)1فَ ِظ ْلتي ْم تفكهون .)٢("
استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة أيب حيوة  فَ ِظ ْلتي ْم ﲖ  بكسر الظاء على
جواز نقل حركة عني الفعل املضاعف مكسور العني احملذوف عند إسناده إىل تاء الضمري
مثل (ظللت ومسست).
وقد اختلف علماء النحو على جوازها على ثالثة مذاهب:
األول :يرى الشلوبني(َّ )٣
أن هذا احلذف مطرد يف كل فعل مضاعف على فعل .وهو
قول ابن مالك( )٤ونسب هذه اللغة إىل سليم(.)5
الثاني :يرى سيبويه بأنه شاذّ ،وأنه مل يرد إال يف لفظني من الثالثي ومها :ظلت
ومست ،يف ظللت ومسست ،ويف لفظ ثالث من الزوائد على الثالثة ،وهو :أحست يف
أحسست .قال سيبويه " :وإذا كان يف موض ٍع حيتملون فيه التضعيف لكراهية التحريك،
( )1شريح بن يزيد احلضرمي أبو حيوة احلمصي ،مقرل الشام ،له قراءة شاذَّة ،روى القراءة عن عمران بن
عثمان ،والكسائي ،روى عن عيسى بن املنذر ،تويف سنة٢٠٣( :هـ) .انظر :ابن اجلزري ،لاية
النهاية.٣٢5/1 ،
( )٢الشاطيب ،املقاصد الشافية٤1٢/٩ ،؛ وانظر ختريج القراءة يف :ابن خالويه ،خمتصر يف شواذ القرآن،
151؛ الكرماين ،شواذ القراءات٤٦٣ ،؛ النوزاوازي ،املغا يف القراءات1٧٦٤/٤ ،؛ العكربي،
إعراب القراءات الشواذ55٦/٢ ،
إماما يف العربية واللغة تصدر إلقرائهما ،له:
( )٣عمر بن حممد بن عمر األزدي املعروف بالشلوبني ،كان ً
شرح املقدمة اجلزولية ،وحواشي على املفصل للزخمشري ،تويف سنة٦٤5( :هـ) .انظر :الذهيب ،سري
أعالم النبالء٢٧٧/٢٣ ،؛ الفريوزابادي ،البلغة.٢٢1 ،
إماما يف النحو والعربية وعلم املعاين والبياين ،له
( )٤حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين ،شيخ العربية ،كان ً
ألفية ابن مالك يف النحو ،وشرح الكافية الشافية ،وإجياز التعريف يف علم التصريف ،ولريها من املصنفات
البديعة ،تويف سنة٦٧٢( :هـ .انظر :الفريوزابادي ،البلغة٢٦٩ ،؛ السيوطي ،بغية الوعاة.1٣٠/1 ،
( )5انظر :املرادي ،توضيح املقاصد1٦٣٦/٣ ،؛ هباء الدين بن عقيل ،املساعد على تسهيل الفوائد،
(دمشق :دار الفكر1٩٧/٤ ،)1٤٠٠ ،؛ خالد بن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح،
(بريوت :دار الكتب العلمية.٧5٤/٢ ،)٢٠٠٠ ،
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حذفوا ألنه ال يلتقي ساكنان .ومثل ذلك قوهلم :ظلت ومست ،حذفوا وألقوا احلركة على
الفاء ،كما قالوا خفت .وليس هذا النحو إال شاذاً .واألصل يف هذا عريب كثري .وذلك
قولك :أحسست ،ومسست ،وظللت"(.)1
الثالث :يرى ابن عصفور( )٢أن احلذف لري مطرد ،قال رمحه اهلل« :فإن كان الثاين
يؤدي إىل اجتماع الساكنني ،وقد
من املثلني ساكنا فاإلظهار وال جيوز اإلدلام؛ ألن ذلك ّ
شذ العرب يف شيء من ذلك ،فحذفوا أحد املثلني ختفيفا ،ملا تعذر التخفيف باإلدلام،
والذي حيفظ من ذلك :أحست وظلت ومست ،وسبب ذلك أنه ملا كره اجتماع املثلني فيها
حذف األول منها تشبيها باملعتل العني ،وذلك أنك قد كنت تدلم قبل اإلسناد للضمري
فتقول :أحس ومس وظل ،واإلدلام ضرب من االعتالل .أال ترى أنك تغري العني من أجل
اإلدلام باإلسكان ،كما تغريها إذا كانت حرف علّة ،فكما حتذف العني إذا كانت حرف
علة يف حنو :قمت وخفت وبعت كذلك حذفت يف هذه األلفاظ تشبيها بذلك"(.)٣

( )1سيبويه ،الكتاب.٤٢٢/٤ ،
( )٢علي بن مؤمن بن حممد بن علي احلضرمي اإلشبيلي املشهور بابن عصفور ،إمام يف العربية واللغة،
والقراءات ،له :املقرب يف النحو ،واملمتع يف التصريف ،تويف سنة٦٩٩( :هـ) .انظر :الفريوزابادي،
البلغة٢1٩ ،؛ السيوطي ،بغية الوعاة.٢1٠/٢ ،
( )٣علي بن مؤمن بن عصفور ،املمتع الكبري يف التصريف( ،بريوت :مكتبة لبنان1٩٩٦ ،م).٦٦1 ،٦٦٠/٢ ،
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اخلامتة
استشهد الشاطيب رمحه اهلل خبمس وثالثني قراءة على ست عشرة مسألة حنوية،
وبالنظر اىل هذه املسائل ودراستها يتبني أهنا مسائل ليست شاذة وال ضعيفة بل قال هبا
بعض أئمة النحو ،وميكن تقسيم القراءات الشاذة اليت استشهد هبا الشاطيب على النحو
اآليت:
 -1قراءات استشهد بها على مسا ل أجمع النحاة على جواضها ولها شاهد آخر من
قراءة متواترة:
أوال :استشهد بقراءة عكرمة  فسبحان اهلل حيناً تصبحون و حيناً متسون [الروم:
 ]1٧بالتنوين يف قوله تعاىل (حينا) على جواز جواز حذف الضمري العائد من اجلملة اخلربية
إذا كانت نعتا ،وهلا شاهد آخر وهو قوله تعاىل :ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ[ البقرة.]٤٨ :
ثانيا :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة ابن مسعود :وأنزل املالئكة تنزيال
[الفرقان ]٢5 :على جواز حذف املصدر الصريح وإنابة لريه مكانه ،وللمسألة شاهد آخر
مثل قوله تعاىل " (وتبتل إليه تبتيال).
 -2قراءات استشهد بها على مسا ل أجمع النحاة على جواضها وليس لها شاهد آخر
من قراءة متواترة.
أوال :استشهد بقراءة عاصم اجلَ ْحدري ،وابن أيب إسحاق ،وعيسى بن عمر البصري
ي ﱖ[ يوسف ،]٢٣ :وقال هي
ي[البقرة ،]٣٨ :وإنه ريب أحسن َم َثو َّ
فمن تبع يه َد َّ
ص َّي[ طه ،]1٨ :وقراءة ابن أيب إسحاق وابن أيب َعْبلة وعاصم اجلحدري وعيسى بن
َع َ
ي هذا لالم [يوسف ]1٩ :استشهد هبا على جواز قلب األلف املقصور
شر َّ
عمر قال يَٰبي َ
ياء على لغة هذيل.
ثانيا :استشهد بقراءة الزهري وجماهد ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱶ

ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ[ آل عمران ]1٣ :بكسر فئة على جواز عطف النعت
املفرق إذا كان عدد املنعوت والنعت املفرق واحد.
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ثالثا :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة ابن حميصن إ ّن اهلل بريء من املشركني و
رسوليه [ التوبة ] ٤ :بكسر مهزة (إن) ورفع (رسوله) عطفا على موضع (إن) املكسورة بعد
متام اخلرب.
رابعا :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة علقمة وحي بن وثاب هذه بضاعتنا ِرّدت
(حب
إلينا [ يوسف ]٦5 :بإخالص الكسر ،على أنه جيوز يف فاء الثالثي املضعف مثل ّ
ورد وش ّد) عند بنائه للمجهول من الكسر والضم واإلمشام ما جاز يف فاء الثالثي املعتل
ّ
العني عند بنائه للمجهول.
 -3قراءات استشهد بها على مسا ل قال بها أ مة النحو وليس لها شاهد من قراءة
متواترة:
أوال :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة يا جبال أويب معه والطريي [ سبأ]1٠ :
برفع (الطري) على جواز رفع ما عطف على املنادى املضموم عطف النسق ،وكان فيه ألف
والم وفيها وهي مسألة أجاز علماء النحو فيها الرفع والنصب واختلفوا يف األشهر فذهب
اخلليل وسيبويه واملازين إىل أن املختار الرفع.
ثانيا :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة أيب حيوة ِ 
فظلتم تفكهون[ الواقعة]٦5 :
بكسر الظاء على جواز نقل حركة عني الفعل املضاعف مكسور العني احملذوف عند إسناده
إىل تاء الضمري مثل (ظللت ومسست) وهي مسألة قال هبا الشلوبني وابن مالك.
 -4قراءات استشهد بها على مسا ل قال بها الكوفيون وليس لها شاهد من قراءة
متواترة:
أوال :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة ابن أيب عبلة والضحاك ورؤبة بن العجا إن
اهلل اليستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة  اآلية [البقرة ]٢٦ :اآلية برفع (بعوضة) أي:
أحسن 
الذي هو بعوضة ،وقراءة حي بن يعمر وابن أيب إسحاق متاما على الذي
ي
[األنعام ،]15٢ :أي :الذي هو أحسن وقراءة أيب رجاء و إن كل ذلك لِما متاع احليوة
الدنيا [ الزخرف ]٣5 :بكسر الم "ملا" وختفيف امليم ،أي :الذي هو متاع احلياة الدنيا ،على
أي» خاصةً
جواز َح َذف العائد وإن مل تَطيل الصلةي ،وهذا ال ي
جيوز عند البصريني إال يف « ّ
ِ
لطوهلا با ِإلضافة.
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ثانيا :استشهد الشاطيب بقراءة ابن أيب عبلة  ومن يكتمها فإنه آمث قلبَه 
 ]٢٨٣بنصب (قلبه) على جواز نصب املضاف إىل ضمري املوصوف بِالص ِ
فة املشبهة باسم
ّ
الْ َف ِ
اعل املتعدي.
ثالثا :استشهد الشاطيب رمحه اهلل تعاىل بقراءة أيب السمال ْ أو كلما عاهدوا عهدا
نبذه فريق منهم ﲬ[ البقرة ]1٠٠ :بسكون الواو على أ ّن (أو) تأيت مبعىن (بل) وتكون للرتك
والتحول مبنزلة أم املنقطعة ،قال هبا الكوفيون وأبو علي الفارسي وابن جا وابن برهان.
رابعا :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة قتادة ونبيح واجلراح مث ييد ِرَكه املوت 
[النساء ]1٠٠ :بنصب "يدركه" ،على جواز نصب املضارع الواقع بعد (مث) بني الشرط
وجوابه بإضمار (إن) على قول الكوفيني فقد أحلقوا (مث) بالفاء والواو ،فأجازوا النصب
بعدها.
[البقرة:

 -5قراءات استشهد بها على مسا ل قال بها الكوفيون ولها شاهد من قراءة متواترة:
َّ
كم
أوال :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة حي بن َوثاب والسلَمي واألعر أَفَ يح ي
اجلاهلية يبغون [ املائدة ]5٠ :والتقدير (يـَْبـغيونَه) على جواز حذف الضمري من اجلملة
اخلربية وهلا شاهد آخر من قراءة ابن عامر ﱤ ﱚ ﱛ ﱜﱝ[النساء.]٩5 :
 -6قراءات استشهد بها على مسا ل قال بها بعض الكوفيين وليس لها شاهد من
قراءة متواترة:
يتم الرضاعة [ البقرة:
أوال :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة جماهد  ملن أراد أن ي
 ]٢٣٣برفع «ييتِم» ،على جواز إمهال أ ْن ورفع ما بعدها تشبيها بـ(ما)؛ ألهنا تكون مع الفعل
بعدها مبنزلة املصدر كما أن "ما" تكون مع الفعل بعدها مبنزلة املصدر وهي لغة قبيلة طي.
ثانيا :استشهد الشاطيب رمحه اهلل بقراءة احلسن وعاصم احلجدرى ال تـيَر ٰى إال
ِ
املسند إىل ٍ
مؤنث حقيقي مع وجود ( َإال)
مساكنهم  ،على جواز تأنيث الفعل املاضي
الفاصلة بني الفعل والفاعل.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
ابن األثري ،علي بن حممد ،أسد الغابة( ،بريوت :دار الفكر1٤٠٩ ،هـ1٩٨٩-م).
ابــن اجلــزري ،حممــد بــن حممــد ،منجــد املق ـرئني ومرشــد الطــالبني (بــريوت :دار الكتــب العلميــة،
1٤٢٠هـ 1٩٩٩-م).
ابن اجلـزري ،حممـد بـن حممـد .لايـة النهايـة يف طبقـات القـراء (بـريوت :دار الكـب العليمـة ،د.
ت).
ابــن اجلــزري ،حممــد بــن حممــد .النشــر يف القـراءات العشــر( ،القــاهرة :املطبعــة التجاريــة الكــربى،
د .ت).
ابــن احلاجــب ،عثمــان بــن عمــر ،أمــايل ابــن احلاجــب (عمــان :دار عمــار ،بــريوت :دار اجليــل،
1٤٠٩هـ1٩٨٩-م).
ابن حزم ،علي بن أمحد ،مجهرة أنساب العرب (بريوت :دار الكتب العلمية.)1٤٠٣ ،
ابــن خالويــه ،احلســني بــن أمحــد ،خمتصــر يف ش ـواذ القــرآن مــن كتــاب البــديع (القــاهرة :مكتبــة
املتنيب ،د .ت).
ابن خالويه ،احلسني بن أمحد .إعراب القراءات و عللها ( ،القاهرة :مكتبة اخلاجني ،د .ت).
اب ــن خلك ــان ،أمح ــد ب ــن حمم ــد ،وفي ــات األعي ــان وأنب ــاء أبن ــاء الزم ــان (ب ــريوت :دار ص ــادر،
1٩٩٠م).
ابن عادل ،عمر بن علي ،اللباب يف علوم الكتاب (بريوت :دار الكتب العلميـة1٤1٩ ،ه ـ-
1٩٩٨م).
ابــن عبــد الــرب ،يوســف بــن عبــد اهلل ،االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب (بــريوت :دار اجليــل،
1٤1٢هـ1٩٩٢-م).
ابن عصفور ،علي بن مؤمن ،املمتع الكبري يف التصريف (بريوت :مكتبة لبنان1٩٩٦ ،م).
ابن عطية ،عبد احلق بـن لالـب ،احملـرر الـوجيز يف تفسـري الكتـاب العزيـز (بـريوت :دار الكتـب
العلمية1٤٢٢ ،هـ).
ابن عقيل ،هباء الدين ،املساعد على تسهيل الفوائد( ،دمشق :دار الفكر.)1٤٠٠ ،
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ابــن مالــك ،حممــد بــن عبــد اهلل ،شــرح تســهيل الفوائـد (بــريوت :هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع
واإلعالن1٤1٠ ،هـ1٩٩٠-م).
ابــن مالــك ،حممــد بــن عبــد اهلل .شــرح الكافيــة الشــافية (مكــة املكرمــة :جامعــة أم القــرى مركــز
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،د .ت).
ابن مهران ،أمحد بن احلسني ،لرائب القراءات ،خمطوط ،حمفـوظ يف مكتبـة زينـل زاده الوطنيـة،
آق حصار ،تركيا ،ضمن جمموع ،حتت الرقم.)٣٩٦( :
ابن ميادة ،الرماح ،شعر ابن ميادة (دمشق :جممع اللغة العربية1٩٨٢ ،م).
ابــن النــاظم ،حممــد بــن حممــد ،شــرح ابــن النــاظم علــى ألفيــة ابــن مالــك( ،بــريوت :دار الكتــب
العلمية1٤٢٠ ،هـ٢٠٠٠-م).
ابــن هش ــام ،عبــد اهلل ب ــن يوســف ،مغ ــا اللبي ــب عــن كت ــب األعاري ــب (دمش ــق :دار الفك ــر،
.)1٩٨5
ابــن هشــام ،عبــد اهلل بــن يوســف .أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك (بــريوت :دار الفكــر
للطباعة والنشر والتوزيع ،د .ت).
اب ـ ــن يع ـ ــيش ،يع ـ ــيش ب ـ ــن عل ـ ــي ،ش ـ ــرح املفص ـ ــل للزخمش ـ ــري (ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
1٤٢٢هـ٢٠٠1-م).
أبو حيان ،حممد بن يوسف .البحر احمليط يف التفسري (بريوت :دار الفكر1٤٢٠ ،هـ).
أبــو حيــان ،حممــد بــن يوســف .ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب (القــاهرة :مكتبــة اخلــاجني،
1٤1٨هـ1٩٩٨-م).
أبو حيان ،حممد بن يوسـف .التـذييل والتكميـل يف شـرح كتـاب التسـهيل (دمشـق :دار القلـم،
بريوت :دار كنوز إشبيليا ،د .ت).
أمحد بابا بن أمحد التنبكيت ،نيل االبتها بتطريز الديبا (طرابلس :دار الكاتب٢٠٠٠ ،م).
األزهــري ،خالــد بــن عبــد اهلل ،شــرح التص ـريح علــى التوضــيح( ،بــريوت :دار الكتــب العلميــة،
.)٢٠٠٠
اإلسـ ـرتاباذي ،حمم ــد ب ــن احلس ــن ،ش ــرح الرض ــي عل ــى كافي ــة اب ــن احلاج ــب (الري ــاض :عم ــادة
البحث العلمي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،د .ت).
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اإلشبيلي ،حممد بن احلسن ،طبقات النحويني واللغويني (القاهرة :دار املعارف ،د .ت).
األعشى ،ميمون بن قيس ،ديوان األعشى (بريوت :دار صعب1٩٨٠ ،م).
األنب ــاري ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد .نزه ــة األلب ــاء يف طبق ــات األدب ــاء (الزرق ــاء :مكتب ــة املن ــار،
1٤٠5هـ1٩٨5-م).
األنب ــاري ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد .اإلنص ــاف يف مس ــائل اخل ــالف ب ــني النح ــويني والك ــوفيني
والبصريني (بريوت :املكتبة العصرية1٤٢٤ ،هـ٢٠٠٣-م).
البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري (بريوت :دار طوق النجاة1٤٢٢ ،هـ).
البيس ــيت ،حممـ ــد بـ ــن حبـ ــان ،الثقـ ــات( ،حيـ ــدر آبـ ــاد الـ ــدكن اهلنـ ــد :دائـ ــرة املعـ ــارف العثمانيـ ــة،
1٣٩٣ه.)1٩٧٣-
التنــوخي ،املفضــل بــن حممــد ،تــاريخ العلمــاء النحــويني البص ـريني والكــوفيني ولــريهم (القــاهرة:
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1٤1٢ ،هـ1٩٩٢-م).
سالم ،طبقات فحول الشعراء (جدة :دار املدين ،د .ت).
اجلمحي ،حممد بن ّ
احللــيب ،أمحــد بــن يوس ــف ،الــدر املص ــون يف عل ــوم الكت ــاب املكن ــون (دمشــق :دار القل ــم ،د.
ت).
احلمــوي ،يــاقوت بــن عبــد اهلل ،معجــم األدبــاء (بــريوت :دار الغــرب اإلســالمي 1٤1٤ ،هـ ـ-
1٩٩٣م).
اخلزاعي ،كثري بن عبد الرمحن ،ديوان كثري عزة (بريوت :دار الثقافة1٣٩1 ،هـ1٩٧1-م).
اخلطفــى ،جريــر بــن عطيــة ،دي ـوان جريــر بشــرح حممــد بــن حبيــب (القــاهرة :دار املعــارف ،د.
ت).
ال ـ ــداين ،عثم ـ ــان ب ـ ــن س ـ ــعيد ،التيس ـ ــري يف القـ ـ ـراءات الس ـ ــبع (ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــاب الع ـ ــريب،
1٤٠٤هـ1٩٨٤-م).
الدينوري ،عبد اهلل بن مسلم ،الشعر والشعراء( ،القاهرة :دار احلديث1٤٢٣ ،هـ).
الذهيب ،حممد بن أمحد .سري أعالم النبالء (بريوت :دار الفكر1٤1٧ ،هـ).
ال ــذهيب ،حمم ــد ب ــن أمح ــد .معرف ــة الق ـراء الكب ــار عل ــى الطبق ــات واألعص ــار (اس ــتنابول :وق ــف
الديانة الرتكي1٤1٦ ،هـ).
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الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد .تــاريخ اإلســالم ووفي ــات املش ــاهري واألع ــالم (بــريوت :دار الكتــاب
العريب1٤1٣ ،هـ1٩٩٣-م).
الزجـ ــا  ،إب ـ ـراهيم بـ ــن السـ ــري ،معـ ــاين القـ ــرآن وإعرابـ ــه (بـ ــريوت :عـ ــامل الكتـ ــب1٤٠٨ ،هـ ـ ـ-
1٩٨٨م).
الزخمش ــري ،حمم ــود ب ــن عم ــر ،الكش ــاف ع ــن حق ــائق ل ـ ـوامض التنزي ــل (ب ــريوت :دار الري ــان
للرتاث1٤٠٧ ،هـ1٩٨٧-م).
السـخاوي ،حممــد بـن عبــد الـرمحن ،الضــوء الالمــع ألهـل القــرن التاسـع (بــريوت :منشــورات دار
مكتبة احلياة ،د .ت).
السرقس ـ ــطي ،إمساعي ـ ــل ب ـ ــن خل ـ ــف ،العنـ ـ ـوان يف القـ ـ ـراءات الس ـ ــبع (ب ـ ــريوت :ع ـ ــامل الكت ـ ــب،
1٤٠5هـ).
سيبويه ،عمرو بن عثمان ،الكتاب (القاهرة :مكتبة اخلاجني1٤٠٨ ،هـ1٩٨٨-م).
السريايف ،احلسن بن عبد اهلل ،شرح كتاب سيبويه (بريوت :دار الكتب العلمية٢٠٠٨ ،م).
السـيوطي ،عبــد الـرمحن بــن أيب بكـر ،بغيــة الوعــاة يف طبقـات اللغــويني والنحـاة (صــيدا :املكتبــة
العصرية1٩٨٩ ،م).
الس ــيوطي ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن أيب بك ــر .مه ــع اهلوام ــع يف ش ــرح مج ــع اجلوام ــع (الق ــاهرة :املكتب ــة
التوفيقية ،د .ت).
الشاطيب ،إبـراهيم بـن موسـى ،املقاصـد الشـافية يف شـرح اخلالصـة الكافية(مكـة املكرمـة :معهـد
البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى1٤٢٨ ،هـ٢٠٠٧-م).
الشريازي ،إبراهيم بن علي ،طبقات الفقهاء (بريوت :دار الرائد العريب1٩٧٠ ،م).
العجا  ،عبد اهلل بن رؤبة ،ديوان العجا (بريوت :دار صادر1٩٧٩ ،م).
العجلي ،أمحد بن عبد اهلل ،معرفة الثقات من رجال أهل العلـم واحلـديث ومـن الضـعفاء وذكـر
مذاهبهم وأخبارهم (املدينة املنورة :مكتبة الدار1٤٠5 ،هـ1٩٨5-م).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة (بريوت :دار الكتب العلميـة،
1٤15هـ).
العس ــقالين ،أمح ــد ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر .تقري ــب الته ــذيب( ،س ــوريا :دار الرش ــيد-1٤٠٦ ،
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1٩٨٦م).
العســقالين ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر .إنبــاء الغمــر بأبنــاء العم ــر( ،القــاهرة :اجملل ــس األعلــى
للشئون اإلسالمية1٣٨٩ ،هـ1٩٦٩-م).
العكــربي ،عبــد اهلل بــن احلســني ،إع ـراب الق ـراءات الش ـواذ(بريوت :عــامل الكتــب1٤1٧ ،هـ ـ-
1٩٩٦م).
الفارس ــي ،احلس ــن ب ــن أمح ــد ،اإليض ــاح العض ــدي (الري ــاض :كلي ــة اآلداب ،جامع ــة الري ــاض،
1٣٨٩هـ1٩٦٩-م).
الفراء ،حي بن زياد ،معاين القرآن (بريوت :عامل الكتب1٤٠٣ ،هـ1٩٨٢-م).
الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب ،البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة( ،بـريوت :دار سـعد الـدين
للطباعة والنشر والتوزيع1٤٢1 ،هـ٢٠٠٠-م).
اءات الشـاذةي وتوجيههـا مـن لغـة العـرب (بـريوت :دار
القاضي ،عبد الفتاح بـن عبـد الغـا ،القـر ي
الكتاب العريب ،د .ت).
القــرطيب ،حممــد بــن أمحــد ،اجلــامع ألحكــام القــرآن (القــاهرة :دار الكتــب املص ـرية1٣٨٤ ،ه ـ-
1٩٦٤م).
القشريي ،مسلم بن احلجا  ،صحيح مسلم (بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ت).
القفطي ،علي بن يوسـف ،إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة (القـاهرة :دار الفكـر العـريب ،بـريوت:
مؤسسة الكتب الثقافية1٤٠٦ ،هـ1٩٨٢-م).
القواس ــي ،إب ـراهيم ب ــن حمم ــد ،ق ــرة ع ــني القـ ـراء ،خمط ــوط ،حمف ــوظ يف مكتب ــة دي ــر األس ــكولاير،
مدريد ،إسبانيا ،حتت رقم ( E1٣٣٧/1٣٣٢قراءات).
القيس ــي ،مكـ ــي ب ــن أيب طالـ ــب ،اهلدايـ ــة إىل بل ــوغ النهايـ ــة يف علـ ــم مع ــاين القـ ــرآن وتفسـ ــريه،
وأحكامه ،ومجل من فنون علومه (الشارقة :جامعة الشارقة1٤٢٩-٢٠٠٨ ،هـ).
القيسي ،مكي بن أيب طالب .مشكل إعراب القرآن (بريوت :مؤسسة الرسالة1٤٠5 ،هـ).
القيســي ،مكــي بــن أيب طالــب .اإلبانــة عــن معــاين الق ـراءات (القــاهرة :دار هنضــة مصــر للطبــع
والنشر ،د .ت).
الكتـ ـ ــاين ،حممـ ـ ــد عبـ ـ ــد احلـ ـ ــي ،فهـ ـ ــرس الفهـ ـ ــارس واألثبـ ـ ــات ومعجـ ـ ــم املعـ ـ ــاجم واملشـ ـ ــيخات
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واملسلسالت (بريوت :دار الغرب اإلسالمي1٩٨٢ ،م).
الكرماين ،حممد بن أيب نصر ،شواذ القراءات(بريوت :مؤسسة البالغ ،د .ت).
املربد ،حممد بن يزيد ،املقتضب( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ت).
امل ـرادي ،حســن بــن قاســم .توضــيح املقاصــد واملســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك (بــريوت :دار
الفكر العريب ،الطبعة1٤٢٨ ،هـ٢٠٠٨-م).
املـ ـرادي ،حس ــن ب ــن قاس ــم .اجل ــىن ال ــداين يف ح ــروف املع ــاين (ب ــريوت :دار الكت ــب العلمي ــة،
1٤1٣هـ1٩٩٢-م).
املرزبــاين ،حممــد بــن عم ـران ،معجــم الشــعراء( ،بــريوت :مكتبــة القدســي ،دار الكتــب العلميــة،
1٤٠٢هـ1٩٨٢-م).
املــزي ،يوســف بــن عبــد الــرمحن ،هتــذيب الكمــال يف أمســاء الرجــال (بــريوت :مؤسســة الرســالة،
1٤٠٠هـ1٩٨٠-م).
املكناسي ،أمحد بن حممد ،درة احلجال يف أمساء الرجال (القـاهرة :دار الـرتاث ،تـونس :املكتبـة
العتيقة ،د .ت).
املوصلي ،عثمـان بـن جـا .احملتسـب يف تبيـني وجـوه شـواذ القـراءات واإليضـاح عنهـا (القـاهرة:
وزارة األوقاف-اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية1٤٢٠ ،هـ1٩٩٩-م).
املوصــلي ،عثمــان بــن جــا .املنصــف شــرح كتــاب التص ـريف أليب عثمــان املــازين (بــريوت :دار
إحياء الرتاث القدمي1٣٧٣ ،هـ1٩5٤-م).
النحاس ،أمحد بن حممد ،إعراب القرآن (بريوت :دار الكتب العلمية1٤٢1 ،هـ).
النشـ ــايب ،أسـ ــعد بـ ــن إب ـ ـراهيم ،املـ ــذاكرة يف ألقـ ــاب الشـ ــعراء (القـ ــاهرة :دار الكتـ ــب املص ـ ـرية،
1٩٨٨م).
النـ ــوزاوازي ،حممـ ــد بـ ــن أيب نصـ ــر ،املغ ـ ــا يف الق ـ ـراءات (الري ـ ــاض :دار التدمري ـ ــة1٤٣٩ ،ه ـ ـ ـ-
٢٠1٨م).
الونشريسـ ــي ،أمحـ ــد بـ ــن حي ـ ـ  ،الوفيـ ــات (القـ ــاهرة :نوابـ ــك الفكـ ــر للنشـ ــر والتوزيـ ــع والتصـ ــدير،
.)٢٠٠٩
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