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 صامللّخ

ِبَۡي َ ﴿ ، وعطف الفعل    ﴾ يّتقي ﴿  توجيَه إثبات ياء الفعل   هذا البحُث يتناوُل  عليه   ﴾ ۡص

القر بحسب  الكريمة  اآلية  موضوع  ايف  يف  فيها،  الواردة  القرآنّية    بعنوان: ءات 

 ﴾ ڱ  ڱ  ڱ ڳ﴿ تعاىل:    هللال  قو   للقراءات الواردة ف   الّتوجيه اإلعرايب)

 . ( [٩٠]يوسف:
أهّ و يف  تكمن  وقراءتعلّ يته  تعاىل  اهلل  بكتاب  املتواترةاقه  هلا  ته  واالحتجاج   ،

عنها بمقّدمة،  و  .والدفاع  البحث  هذا  صّدرُت  فيهاقد  وأسباب   :بيّنُت  أهيته 

الّس والدّ وأهدافه،  اختياره،   املتّ ابقة،  راسات    وقّسمتهُ ،  بع يف كتابتهوخّطته، واملنهج 

  ، واردة يف اآلية الكريمةاءات اللقريف ا  األول:  جعلتُ   .مبحثني رئيسنيمتهيد، و  إىل

اإلعرايب  التّ يف    اين:والثّ  ختمُت ،  فيهاوجيه  النتائج   بخامتة    البحث  ثم  أهم    ضّمنتها 

منها:،  والتوصيات بإثباتأّن    واليت  قنبل  يف  العلّ حرف    قراءة    ﴾ يَيتَّق  ﴿   الفعلة 

عرشيّ  متواترةقراءة  ثابَتةٌ ،  ة  مشهورٌة  فصيحٌة  منصحيحٌة  نظائر  وهلا  ات  ياآل  ، 

النبوّية والشواهد الشعرّية بّينته هذه الدراسة  القرآنّية واألحاديث  أسأل هذا و  .كام 

 .إنه خري مسؤول وأعظم مأمول ،فع والقبولاهلل النّ

 . ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿  ، القراءات ،عراباإل، توجيهال تاحية: فاملالكلمات  
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 قدمةامل

بالقهلل  احلمدُ  عّلم  الذي  ملاإلنساعّلم    ، لم  ما  يعلمن  والّس والّص   ،  عىل  الة  الم 

 . واهتدى هبداهم إىل يوم الدين  ،ومن اقتفى أثرهم  ،وعىل أصحابه ،النبّي األكرم

 :  دبعــا أمّ 
بنعم  ف اهلل عىل عباده  امتّن  فَ   قد  فمن  نعمةُ النّعم    مُ تلكُ   يض  عظيمة،   أآلالعلم.    : 

عاىل، الذي هو من أسمى  لم بكتاب اهلل تمن أرشف العلوم عىل اإلطالق: الع  وإنّ 

ع رسمه  مّجة منها: ما كان يف تتبّ   علومٌ   ب؛ كيف ال؟ وقد خدمتهُ تَ تب، وأعىل الر  الكُ 

عىل   ومفرداته  وجوهه  إعراب  عن  بالكشف  اهتم  ما  ومنها:  ختالف اوضبطه، 

 قراءاته وتبيني حججه وشواهده. 

آية من آيات   توجيهة  ، ويّّس يل دراس مّن اهلل هبا عيّل بتوفيقه  وقفة    وقفُت من هنا  

اهلل   وجّل -كتاب  بعنوان  -عّز  بحث  اإلعرايب ):  يف  الواردة ف    الّتوجيه  للقراءات 
 . ([٩٠]يوسف: ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿    تعاىل: ل هللاقو 

 أمهّية املوضوع وأسباب اختياره:
 ته املتواترة. ااهلل تعاىل وقراءقه بكتاب تعلّ  . 1

 لقراءاته.  اجتجحع عنه، واالاف خدمة لكتاب اهلل تعاىل، والدّ  . 2

 واهد عليه. تقرير بالغة القرآن الكريم من خالل بيان أوجه إعرابه والّش  . 3

 :أهداف البحث
  [ ٩٠يوسف:]  ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿  :  اآلية الكريمةاإلعرايب يف    الّتوجيهتلّمُس  

من القرآن الكريم  بنظائره  توجيه   لكّل    االستشهادُ ، والقراءات الواردة فيهابحسب  

 ار العرب. ديث الرشيف وأشعواحل
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 ابقة: راسات السّ الدّ 
خمتلفة   وأبحاث    ، متنوعة  دراسات  عىل  مؤّلفة  وقفُت  وكتب     االحتجاج عن    ، 

العرشة؛ إاّل أنني مل أقف عىل من أفرد  ء  قّراالواالنتصار  لقراءات    لقراءات القرآنية،ل

 ڳ  ڱ  ڱ ﴿  :  اىلتع  اهلل  ليف قو   للقراءات الواردةاإلعرايب  توجيه  الببحث مستقل  

مع[ ٩٠]يوسف:  ﴾ ڱ القرآنيّة    ،  اآليات  من  بنظائرها  الوجوه  هلذه  االستشهاد 

 . والشواهد الشعرّية واألحاديث النبوّية 

 خطّة البحث:
 ، وخامتة.ومبحثني رئيسنيومتهيد، قّسمت هذا البحث إىل: مقدمة، 

عىل:   املقدمة:  اختياره،   واشتملت  وأسباب  املوضوع  راسات دّ الو  وأهدافه،   أهية 

 ة البحث. قة، وخطّ الساب

ع املجزوم وأحكامه. : تمهيدال  الفعل املضار 

  ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿    الواردة يف قول اهلل تعاىل:القراءات    :ولاأل  بحث امل

 . [٩٠]يوسف:

.  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ﴿  التوجيه اإلعرايب يف قول اهلل تعاىل:    :ثاينال  بحث امل

 : مطلبانوفيه 
 .  ﴾يَيتَّق  ﴿ الفعل توجيه إثبات ياء :طلب األولامل

ع ـيـ وجـت  :لثاينا  طلبامل ال ـط ـه  الـ لـع  ﴾ي ۡصِبَۡ ﴿   لـع ـفـف   ﴾يَيتَّق  ﴿   لـعـ فـى 

اـرفـم ارهـبـتـاعـب  . وع 

 أهم النتائج والتوصيات.   واشتملت عىل: اخلامتة:

عل ـ ل ـ م ـ ت ـ ش وا   الفهارس: ف ـ ت  األول:ــ رسي ـ ه ـ ى  املراجع،    ن:    والثاين: فهرس 

 فهرس املحتويات. 
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 لبحث: منهج ا
ا املنهج  فيه  سلكُت  ل  تبعيلتّ فقد  اإلعرابيواالستقرائي  اجتهد  ألوجه  التي  ة 

  ثمّ   ومن  ؛راسةيف اآلية املعنّية بالدّ حسب القراءات الواردة  األئمة يف توضيحها عىل  

 . عرنة، الّش االستشهاُد هلذه الوجوه بنظائرها يف كتاب اهلل، والس  

 البحث: إجراءات 
القر . 1 الوجوه  قرّ   يف  ئيةاذكرُت  مبينة   الكريمة،  ذلاآلية  موثقة   كل وجه؛  ك  اء 

 من مظاّنه.

ف ـحـوّض  . 2 كـُت  وجـي  مـل  وجـه  من  ـن  اآلية  إعراب  مما  ذكره  وه  األئمة  من 

 وقفُت عليه. 

آية   سم العثامين بني قوسني مزهرين، مع عزو كّل كتبُت اآليات القرآنية بالرّ  . 3

وأرقـإىل س  مبارشة بني مـورها  آياهتا عقبها  لزّ ـيـم ـوفتني، مقعام  اهد  ـلشاوضع  ـم ـة 

 .مرةمنها باحل

املتواترة يف خدمة  ت شاذة مما وقفُت استشهدُت بقراءا . 4 لتقف بجانب   عليه؛ 

 . قة ذلك مما وجدهتا فيه من كتب غة؛ موثّ اللّ 

الّس خرّ  . 5 الكتب  من  األحاديث  أبنّي جُت  ومل  درجتها؛  تة،  أحد   لورودها  يف 

 الصحيحني. 

الشعرية، . 6 الشواهد  من  ضبطُت  الشاهد  ملوضع  كل  مميزة  ناسبة  باحلمرة،  ها 

 ثقة  ذلك من مظاّنه. وُت عليه، مبيت لقائله حسب ما وقف

اطلعُت  . 7 بام  اقتداء   الشعرية،  الشواهد  من  الغريبة  األلفاظ  لتبيني  أتطرق    مل 

 خيرج البحث عن غرضه. للحشو، ولئال اعليه من كتب، وجتنب  

 ة قدر اإلمكان. األوليّ قول من مصادرها صوص والنّوّثقُت النّ  . 8
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يف  . 9 الكتب  أسامء  كاملة دون شه  ذكرُت  ا احلوايش  مكرر  منها  كان  وما  رهتا، 

خمتلفَ فَ ملؤلّ  ميّ ني  مؤلّ ني  بلقب  للفراء.زته  القرآن  كمعاين  كان.فه:  وما  من   .وهكذا، 

 عليه. قه؛ وإن كانت الفهارس تدّل بذكر حمقّ زته من حتقيق ميّ  الكتب له أكثر

ا عىل مل أترجم لألعال .10  شهرهتم.   م؛ اعتامد 

حيرمين أْجَر ما بذلُته من جهٍد ف   ل   أن  -وتعاىل  سبحانه-  أرجو من هللا  ختاًما:
 عوات. سبيل إخراج هذا البحث، وأن جيعَله من العلم النافع. إنه مسيٌع جميب الدّ 
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 التمهيد
 هالفعل املضارع اجملزوم وأحكام

هو   املضارع  الثالثةالوح  الفعُل الفعل  األفعال  بني  من  عليه   يالذ  ،يُد  جتري 

 . ومنه املعتّل ، (1) ومنه الصحيح .والبناءعالمات اإلعراب 

كان  واملعتّل هو: اآلخر(2) علةحرف  أحد أصوله    ما  معتّل  كان  فإن   :مثل-  ؛، 
ي ،خَيَْشى  .  كان له يف إعرابه أحكام خاّصة -(3) يْدُعو ،َيْرم 

مٌ   ،صٌب  يدخْل عليه ناما مل  ، ْفعالرّ   فعل  عىل أصل هويبقى إعراُب هذا ال   ، أو جاز 

باحلركات   معتلَّ إذا  أّما  .  اهرةالظّ وُيعَرُب  و  كان  من  عليه  دخل  اآلخر  جازم 

 . (5) حْذُف حرف  العّلةحينئذ  فإّن عالمَة جْزمه  (4) اجلوازم

  .[١٨:التوبة] ﴾ہ  ہ  ہ  ہ ﴿ :قوله تعاىل :األلف ف  فمثاُل حذْ 

 .[٩:يمإبراه] ﴾ ژ  ڈ  ڈ﴿ :قوله تعاىل :الياء حْذف   ومثالُ 

[٨٨:القصص ] ﴾ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ﴿: اىلقوله تع :ومثاُل حْذف  الواو
(6) . 

 
ي َ﴿ نحو:  ؛من أحرف العلةَخَلْت أصوله    ما:  هو  (١) َ ََل ۡم ۡ يُوَل  َ ل ۡم و  َ ُد ٣َََِِلۡ ح 

 
أ َ ُفًوا ُك َ ۥ ُ َّله َ ن ي ُك َ ل ۡم   ﴾   و 

  .[٤و٣ :خالص ]اإل 

األزهرية    :ُينَظر العرب  ؛(١٣ص)رشح  كالم  معرفة  يف  الذهب  شذور  احلارثي   :حتقيق  ،رشح    نواف 

 . (2ص) وم مة ابن آجرّ املفهوم عىل مقد ؛(١٦ص ) ةوميّ جر  مة اآل متمّ  ؛(2٣٤٠/١)

   .(5١ص)السبيهني  :قيقحت  ،الصدى قطر الندى وبّل  رشح ُينَظر:)حروف عّلة( وعْن سبب تسميتها  (2)

رشح شذور الذهب يف معرفة   ؛(١/٩٩)أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك    :ُينَظر  ؛للمزيد من األمثلة  (٣)

العرب ال  ؛(١/2١١)احلارثي  نواف    :قيقحت  ،كالم  علمي   ؛(١/١٨٤)وايف  النحو  يف  املخترص  املنهاج 

 .  (٤٨ص)و والرصف النح

املضارعحوَل    (٤) الفعل  النحو    :ُينَظر  ؛ عملهاو   ،وأنواعها   ،وأقسامها  ، جوازم  علم  يف   ؛ ( ٤٦ص  )الكافية 

عىل الدرة  التحفة الوسيمة رشح ؛(٩2-7٩ص)الدين  يحممد حميقيق:  حت ،قطر الندى وبل الصدىرشح 

 . (١٩١ص)ومية جرّ رشح اآل  ؛(٣7-٣٣ص)اليتيمة 

 .  (١/2٠٣) هع اللوامع يف رشح مجع اجلوامع :أوردها السيوطي يف ،أقوال هاعليل حذفت للنحاة يف (5)

 ؛(7٩ص)تعجيل الندى برشح قطر الندى  ؛(١٩١ص)ومية جرّ رشح اآل  ؛(٨ص)ومية رّ ُج متن اآل  :ُينَظر (٦)

 .  (٤٨ص)علمي النحو والرصف  املنهاج املخترص يف
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  م الفعل املضارع املعتل اآلخر جزْ   عالمةَ أّن    ذهب إىل  النّحاة    بعض  فإنّ   ؛وهكذا

ال  َي ر  ْج أُ كأْن    ؛ْت شواهد خالفَ   ولكن وردت.  ةلالع  حرف  ُف حذْ  املفيها  عتل   فعُل 

  أثناء   ضح يفسيتّ وغري ذلك مما    ،وم بالسكونعل الصحيح اآلخر املجزرى الفـجـم

 . البحث هذا
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  ألولاملبحث ا

 . [٩٠]يوسف: ﴾ ڱ  ڱ  ڱ ڳ﴿  اىل:القراءات الواردة يف قوله تع

  ﴾ ڱ ﴿اجلمهوُر قرأ  -١
 
 .   الوصل والوقفيف ؛بغري ياء

ُقنْبل  -2 كثريعن    قرأ   بي  ﴾ ْي َيتَّق  ﴿  ابن 
 
والوقف  اء الوصل  قراءٌة ،  (1) ىف  وهي 

 .  (2) عرشّيٌة متواترةٌ 

 

 

 
    

 
ما    (١) اجلزريُينَظر  ابن  اهلل-قاله  يف و  -رمحه  وطرقها  القراءة،  هذه  عن  العرش  :  غريه  القراءات  يف  الكامل 

 .  (2/5٠١النرش يف القراءات العرش ) ؛(٤٣٩صواألربعني )

از املعاين من حرز األماين إبر ؛(٣5١السبعة يف القراءات )ص؛(٩٣التيسري يف القراءات السبع )ص ُينَظر: (2)

السبع )صيف   ا  ؛(5٤٠القراءات  القراءات  )النرش يف  القراءات    ؛(2/5٠١لعرش  تواتر من  ما  املكرر يف 

 . (22 عاصم وابن كثري )صكبري يف اجلمع بني قراءَت وز الالف ؛(١٨٨السبع وحترر )ص
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 نياملبحث الثا

 ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴿   :يف قول اهلل تعاىلالتوجيه اإلعرابي 

يف    ال عىل    توجيهخالف  اجلمهورقراءاإلعراب  األْصل  ؛ة  عىل  جاءْت  .  فقد 

ف  ؛جمزومٌ   مضارعٌ   :﴾ڱ﴿  والفعل .  ةٌ رشطيّ   :﴾َمن﴿  كلمة  فإعراب عل  ألنه 

حذف جزمه  وعالمة  ألنه   ؛جمزومٌ   مضارعٌ   :﴾ي ۡصِبَۡ ﴿   يف  والفعل.  الياء  الرشط، 

 .  (1) عليه معطوٌف 

كثري   ابن  عن  قنبل  قراءة  الياءأّما  فيها اختلف    فقد  ﴾ڱ  ْي َيتَّق  ﴿:  بإثبات 

 .  فيها  واجتهاداهتم راؤهم وأقواهلموتشّعبْت آ ،النّحاةُ 

ما   :  اإلعرابية  يف وجوهها  ل  يفصن تما وقفُت عليه موأشمل     وأمجل    من أدّق و

احللبيلا  ذكره قال   ؛سمني  ختر»  : حيث  يف  الناس  اضطرب  القراءة  وقد  هذه  يج 

ا شديد  بعضهم فَ وضعَّ   ،اضطراب ا  جترّ   ،(2) ها  ونَس وبعضهم  للغلط  قارئ  َب أ  . ها 

ة سيميض توعىل تلك الوجوه الّس   (3) « جه  أو  ةُ تّ س   :خاريجـوحاصل ما قيل فيها من ت

م    ،البحُث  الكتا  ة  مدعِّ يف  ونظائرها  بأشباهها  الرشيف العزيزب  هلا  واحلديث   ، ،  

 . وشواهد الشعر العريب

 
  وُينَظر.  (١/2٠5النحو الوايف )  ؛(2/١٠٤إعراب القرآن للدّعاس )  ؛(٣٦5حجة القراءات )ص  :ُينَظر  (١)

 .  (١٩٩-١٩٨ص)  يف القراءات السبع احلجة :يف  ما قاله ابن خالويه عن هذا الوجه

وغري ذلك من   ،وأّّنا ال جتوز إال يف الشعر  ،زيادة حرف عىل الرسم  :منها  ،بأمور  عّللوه  وهذا التضعيف    (2)

املقديس وأبو شامة    ،( ٣٩2/ ١عراب القرآن ) مشكل إ   :مكي بن أيب طالب يف   :وممّن ضّعفها.  التربيرات

األماين  يف:   حرز  من  املعاين  يف  ابنو  ،(٣١٣-٣١2ص) إبراز  الكتاب   :عطية  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 

( يف  ،(٣/22٤العزيز  احللبي  القصيد  :والسمني  رشح  يف  النضيد  الرباك   عبد:  قيقحت  ،العقد    اهلل 

(2/٤2٩) . 

العقد النضيد يف    :ُينَظر  ؛حرف العلة فيهصحيح املجزوم بعد املعتل املثبت  هذا عىل اعتبار أوجه الفعل ال  (٣)

 . (2/٣٤٨اهلل الرباك )  عبد :حتقيق ،القصيد رشح
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 .﴾يَيتَّق  ﴿ ايء الفعلإثبات توجيه    :املطلب األول

     .فنشأت الياء ،القاف  كسرة  ُأْشب َعتْ   :األولالوجه 
لغةٌ  الوجه   ذَكرَ و .  مستفيضةٌ   وهي  ن   هذا  م    ،(2) العكربيو،  (1)هابن خالوي   :كلٌّ 

املقديس  وأيب احللبي  ،(4)ندليساأل  حيان  وأيب  ،(3)شامة  هشام    ،(5)والسمني  وابن 

 .  وغريهم  ،(6) األنصاري

   :ف نظائروهلذه اللغة  
 :  القرآن الكرمي -1

ۡلَََ﴿  : قوله تعاىل  : من ذلك ٱۡجع  ۡفَََف 
 

ةَ َ ِأ اِسَََد  ٱنله َ ن  ِ عن   رأ هشامٌ ق  .[٣7:مإبراهي ]  ﴾  م 

ۡفَ﴿  : بخلف عنه كلمة  ابن عامر
 

ةَ َ ِأ ۡفَ﴿  بإثبات ياء بعد اهلمزة  ﴾د 
 

ةَ ي ََ ِأ وهي قراءة   ،﴾د 

 . (7) اء بحذف الياءرّ القُ  بقيةو. متواترة

ها د من إشباعها ما يناسب حركتَ حركة اهلمزة حتى تولّ ُأْشب عْت    ويف هذه القراءة

احلروف   الياءمن  املبالغوهي  لغرض  املشبّ جاءْت  .  ة؛  لغة  العربعىل  من  ،  عني 

 . (8) دٌ مردو فيها  نُ عْ الطَّ و ،لةٌ مستعمَ  بل لغةٌ  ؛ة  وررضوليست 

 
 . (١٩٩ -١٩٨صءات السبع ) احلجة يف القرا ُينَظر: (١)

 . (7٤٤/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  :ُينَظر (2)

 . (٣١٣-٣١2)صإبراز املعاين من حرز األماين  :ُينَظر (٣)

 .  (5/٣٨٨) ر املحيطتفسري البح ُينَظر: (٤)

 .  (2/٤2٤اهلل الرباك ) عبد :حتقيق ،د يف رشح القصيد العقد النضي :ُينَظر (5)

 .  (١/٦2١عن كتب األعاريب ) للبيبمغني ا :ُينَظر (٦)

إبراز املعاين   ؛(٣٣٦)ص  اإلقناع يف القراءات السبع    ؛(٣/١2٩5القراءات السبع )جامع البيان يف    :ُينَظر  (7)

 .  (2/٨٠رضية )الشمعة املضية يف قراءات السبع امل ؛(552 )صمن حرز األماين

القراءات األربعة عرش )صإحتاف فضال  ؛(2/5٨١النرش يف قراءات العرش )  :ُينَظر  (٨)   .(٣٤٣ء البرش يف 

اللغة األنباري  :وممّن ضّعف هذه  يف    اللباب   :واملازين يف  ،(١/٣١اإلنصاف يف مسائل اخلالف )  :يف  ابن 

 . (552)ص إبراز املعاين من حرز األماين   : يها ُينَظر وحول قراءة اإلشباع ومعناها والعلة ف .  ( ٩2/ ١)   علل الكتاب 
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 :  الشعر -2
   :(1) الشاعر   ال ق 

 بُ ـــيْ اب  َتر  ْظٌم ف  الّتَُّ عَ  بُّكَ حيُ          تْ ـــيب  َما َحي يُت فَإ ْن َأمُ حُيُبَك قـَلْ 
 . (2) (ُب ر  ت) :واملراد،  ياءمن إشباعها ال دلّ ( فتوُب يْ َتر  ) :يف  راءكّسة ال أشبعت

ل حرف العلة  وجعْ   (3) مابجلز   وحذفها  ،ر احلركة على الياءيقد ت  :ثاينه الالوج
   .كالصحيح ف ذلك

 .  (4) (زيدٌ  يـ أتيَ  مْ ـ)ل فيقول:   ؛جمرى الصحيح ى الفعل املعتّل ر  ن العرب من ُي م   

 
بال  (١) الشعر  يف  ُذكر  )ص  :نسبة  الشعر  )  ؛(٣٦رضائر  املكنون  الكتاب  علوم  يف  املصون   ؛ (7/١١2الدر 

 .  (2/٤25) اهلل الرباك  عبد  :حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد

 .  (2/٤25)  الرباك اهلل عبد: حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد  :ُينَظر (2)

وإاّل فقد ورد   ؛ملناسبته للبحث  ؛تي يتوّلد منها الياءهنا عىل الشواهد يف إشباع الكّسة ال  اقترصُت     :قلُت 

   .وإشباع الضّمة التي يتوّلد منها الواو ،يف الشواهد الشعرية إشباُع الفتحة التي يتوّلد منها األلف

 ؛(٤٣املجيد يف إعراب القرآن املجيد )ص  ؛(2٦2يف النحو )ص  اجُلمل   : يف إشباع الفتحة  -مثال     -ُينَظر  

الت ذوي  العزيز بصائر  الكتاب  لطائف  ):  و.  (2/١٠)   مييز يف  املعاين  يف    ؛(٩/22٦روح  املصون  الدر 

 .  (2/٤25) هلل الرباك ا عبد: حتقيق ،لعقد النضيد يف رشح القصيدا ؛(١٠/٣٦5علوم الكتاب املكنون )

خزانة األدب ولب   ؛(٨١رس الفصاحة )ص  ؛(25٤رشح املعلقات السبع )ص  :ة ع الضمّ وُينَظر يف إشبا

أرسار    ؛(2/٣١٨اخلصائص )  ؛(٤٨2مغني اللبيب عن كتب األعاريب )ص  ؛(١/١٣٣ن العرب )لسا

 . (١/25٨ني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها )املحتسب يف تبي :و. (٦٠العربية )ص

 : فقال   ،(١/2٠5النحو الوايف )  :وأوضح ذلك حسن عباس يف .  (5/٣٣٨البحر املحيط )تفسري    :ُينَظر  (٣)

ِقَ ﴿  اء ىف آخر:بإثبات الي" ته الياء    فإثبات.  مع عدم الوقف عليها  ، ﴾ ي ۡصِبَۡ﴿   ىف آخر وإسكان الراء    ،﴾ي 

ن﴿  عىل اعتبار  إنام هو ِقَ ﴿و   ،ة طيّ رَش   ﴾م  ته الرشط جمزوم بحذف السكون املقدر عىل   فعل  مضارعٌ   ﴾ي 

تُ   ،التى ال حتذف حرف العلَّة للجازم  ا لتلك اللغةتبع    ؛الياء  .عليه فقط  رةاحلركة املقدّ   بقيه وحتذفوإنام 

ۡصِبَۡ﴿ ي     ."مضارع جمزوم معطوف عليه ﴾و 
   .(١١/22٨القرآن ) اجلامع ألحكام :ُينَظر. وهذا مذهب الفّراء

عىل "  قال القرطبي:.  شواهد من الشعركام سيتّضح ذلك يف ال  ،ض بني عبس وأيب حنيفةلغٌة لبع هي    :قيل  (٤)

َذُف   تقدير حذف احلركة كام  .  "الصحيححركة حُتْ

  = الل باب  ؛(١/2٠5وامع )هع اهل  ؛(١١/22٨)اجلامع ألحكام القرآن    :ُينَظر  ؛وللنقاش حول هذه اللغة
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لغةٌ  لغاهتم   وهي  من   وَذَكر .  من  كلٌّ  الوجه  أيب  ، و(1) هن خالويبا  : هذا  بن  مكي 

املقديس  وأيب  ،(3) العكربي و  ،(2)طالب حيان   يبوأ،  (5)والقرطبي  ،(4) شامة 

   .وغريهم ،(9)القايض حوعبد الفتا، (8) والنعامين ،(7) مني احللبيوالّس  ،(6)األندليس

   :فونظائره 
   :  القرآن الكرمي -1

ووّجهوها   ؛ع املجزومضارإثبات حرف  العلة يف الفعل املهناك قراءاٌت جاءت ب

   :ومن هذه القراءات .  رى الصحيح  عتّل جَم لفعل املل إْجراءٌ عىل أّنا 

قراءة  ؛ُمتَّفٌق عليهامتواترة    قراءاتٌ   - اجلميع عىل  َى﴿  كاتفاق  املجزوم    ﴾ت نس 

الناهية ََ﴿  : تعاىل  قوله  يف   ( 10) بـ)ال(  َل  ف  َ ُك  ۡقرِئ ُن َىس  ثبات حرف بإ  [٩:األعىل]  ﴾ ت نس 

 .  (لف)األ العلة

 
)يف  = الكتاب  يف    ؛(١١/2٠2علوم  النضيد  القصيدالعقد  )ص  :حتقيق  ،رشح  الرباك  اهلل   ؛(٣٤٩عبد 

( الوايف  ا.  (١/١٨5النحو  أيض  وا  :وُينَظُر  القراءات  وجوه شواذ  يف  )املحتسب  عنها   ؛(١/٦7إليضاح 

( السبعة  للقراء  وحججها    ؛(٤/٤٤٨احلجة  وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن    ؛ (2/١2٩)الكشف 

 .  (2/٣٦5اهلداية )رشح 

 . (١٩٩-١٩٨صالقراءات السبع )  احلجة يف ُينَظر: (١)

وحججها  ا:  ُينَظر  (2) وعللها  السبع  القراءات  وجوه  عن  القرآن    ؛(2/١2٩)لكشف  إعراب  مشكل 

(٣٩- ١/٣٩١2) . 

 . (7٤٤/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  :ُينَظر (٣)

 . (٣١٣-٣١2)صإبراز املعاين من حرز األماين  :ُينَظر (٤)

 . (257-٩/25٦آن )اجلامع ألحكام القر :ُينَظر (5)

 .  (5/٣٨٨) ملحيطتفسري البحر ا :ُينَظر (٦)

عبد اهلل    :حتقيق  ،العقد النضيد يف رشح القصيد  ؛(٦/552الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون )  ُينَظر:  (7)

 .  (2/٤2١الرباك )

 . (١2/2٨٠ ،  2٠٣-١١/2٠2) اللباب يف علوم الكتاب :ُينَظر (٨)

 . (١/١٩٦) ح الشاطبيةالوايف يف رش :ُينَظر (٩)

القولني  (١٠) أحد  اختالفهم حوهلا  .عىل  نافية  وُينَظر  أم  ناهيٌة  املصون يف علوم    : يف  ؟ هل هي  الكتاب الدر 

 . (١٠/7٦١)املكنون 
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عَۡ﴿    يف قراءةفهم  كاختال   ؛هافي قراءاٌت متواترٌة خمتَلٌف    - ت    : يف قوله تعاىل  ﴾ي ۡر

عَۡ﴿ ت  ۡبََي ۡر ي لۡع  ۡعَن َ﴿قرأها قنبل . [ ١2]يوسف: ﴾و  ت  ۡبَن َوَ ۡر   -بالنون يف الفعلني - (1) ﴾لۡع 

ا :على وجهني ا، وثبوُت الياء بعد العني َوْصال  َوَوْقف   .  َحْذُفها وصال  ووقف 

شاّذةاءقر   - احلسن:  ؛اٌت  الالمإب  (2) (َوْلَتْصَغى)  كقراءة  الم   ،سكان   أنه  عىل 

اجلازم املضارع  األمر  تعاىل  للفعل  قوله  َى﴿  :يف  ۡصغ  ِِل  إثبات    ،[١١٣األنعام:  ]  ﴾و  مع 

)األلف( العلة  مسعودقراءة    :وكذلك.  حرف  رجاء  ابن  الواقعة  (3) (َيْلَق )  وأيب 

ث امَ ََقَ ي ۡلَ﴿   : يف قوله تعاىل .  جواب الرشط
 

  ،(4) ( َيْعُفو ) وقراءة األعمش  .  [ ٦٨:  الفرقان ]   ﴾   َاأ

َعَۡي َوَ ﴿: يف قوله تعاىل ِيرَُف ث َك  ن    .[٣٤ :الشورى] ﴾ع 

 : احلديث الشريف  -2
ن حني سأله    ملسو هيلع هللا ىلصبي  النّ  حديُث   :(5) رى الفعل الصحيحإجراء الفعل املعتل جم   م 

اإليامنرجل   قال.  واإلسالم   ،عن  اإلحسان  عن  سأله  تَـ َأنْ »  :فلاّم  اَّللََّ َكأَنََّك   ْعُبَد 
 

تعاىل   :ونظرُي هذا= قوله  َ﴿  :اختالفهم يف )ال( يف  َََّله ك  ر  د  َ َُٰف َت خ  ّل  و  َََٰ ۡش  َت    وقراءة  ،[77:  ]طه  ﴾َ
﴿ََٰ ش  ۡ العلة  بإثبات  ﴾َت  الناهية  حرف  بـ)ال(  املجزوم  القولني  ،)األلف(  أحد  يف   :ُينَظر.  عىل  السبعة 

القر  ؛(٤2١ص)القراءات   يف  البيان  السبع  جامع  العرش    ؛(١٣٦٠ص)اءات  القراءات  يف  التيسري  حتبري 

العرش    ؛(٤٦١ص) القراءات  يف  يف ويُ .  (2/5٩٦)النرش  العلة  حرف  إلثبات  الفّراء  توجيُه    نَظر 
﴿ََٰ ش  ۡ    .(١/١٦١معاين القرآن ) :يف ﴾َت 

ُقنبل  ُتنَظر  (١) القراءات يف  قراءة  العرش  :  وبقية  القراءات  ا  ؛(2٤5ص)املبسوط يف  القراءات  جامع  لبيان يف 

  ؛ ( ١١٠ص ) السبع    العنوان يف القراءات  ؛(٤١٩ص)  التيسري يف القراءات السبع   حتبري   ؛(٣/١222)السبع  

حتاف فضالء  إ  ؛(2/5٠٠)  النرش يف القراءات العرش    ؛(٦/٤٤٩)  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون

 .(٣2٩ص)البرش يف القراءات األربعة عرش 

هـُتن  (2) القراـَظر  عليها  ،وتوجيهها  ،ءةذه  القراءات    :يف  ،واالعرتاض  شواذ  وجوه  تبيني  يف  املحتسب 

 .  ( ١2١/ 5)  علوم الكتاب املكنون  الدر املصون يف   ؛ ( 5٣٣/ ١) التبيان يف إعراب القرآن    ؛ ( 227/ ١) واإليضاح عنها  

 .  (٨/5٠2)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  :ُينَظر (٣)

 .  (٩/557)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  ؛(٩/٣٤٠)حيط تفسري البحر امل :ُينَظر (٤)

ال  يحالتوضيح والتصحشواهد    :ُينَظر  (5) يح  عمدة القاري رشح صح  ؛(٤7ص)حيح  صملشكالت اجلامع 

 .  (١/٤٩٣)اإلمام مالك رشح الزرقاين عىل موطأ  ؛(١/2٨٤)البخاري 
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(  اهُ رَ تَ )  :فُأْثب َت حْرُف العلة )األلف( يف قوله.  (1) «اكَ فَإ نَُّه يـَرَ   تـََراهُ    لَ  إ نْ كَ فَإ نَّ   ،تـََراهُ 

 . املجزوم بـ)ال( الناهية 

أيًضاومن   املشهور  :ذلك  َبْكرٍ »  :احلديث  َأاَب  ْلُيَصلّ ي   ُمُروا  لّناس    فـَ .  (2) «اب 

ّلة )الياء( مع أنه جمزومٌ  َت ْثب  أُ  (َصيّل يُ فـ)  ! (3) بـ)الم األمر(فيه حْرُف الع 

 : الشعر  -3
   :  بإجرائه جمرى الفعل الصحيح   ؛ املضارع املعّتل املجزوم ثب َت فيه حرف العّلة يف الفعل  ا أُ ممّ    

  :(4)قول الشاعر
 د  ا ــ ــــيَ ي ز  ـن  ــ بَ   ونُ ــــ بـُ ت لَ ــقَ ا َل ــَـ مـ  ب     ى    ـ م  ــنـْ ـتَ   اءُ ـ ــــبـَ ـ ناألَ وَ  كَ ــ يــْأت  ــيَ   مْ ـ َـ لأَ 
العلة    أثبتف بـ)َلـْم(   (كــييأت):  يف   )الياء(حرف  ا  ؛ املجزوم  للفعل  ملعتل  إجراء  

 . ( 5) جمرى الفعل الصحيح ياءبال

 
باب:  (١) مسلم يف صحيحه  واإلسال  رواه  اإليامن  بيان  واإلحسان( )باب  . (١/٣٠)  ،(5)  رقم  حديث  ،م 

   . وللحديث شواهد أخرى .  بلفظه   ( 25/ ١)   ، ( ٦٤)   رقم   ديث ح )يف اإليامن(   :ورواه ابن ماجه يف سننه باب 

البخ  (2) كتاب:رواه  الوحي(    اري يف صحيحه  يف ،  (١/١7٣)  ،(7٩٦)  رقم  حديث)بدء  الرتمذي  ورواه 

باب: أيب    سننه  مناقب  وعمر)يف  ع-بكر  اهلل  .  بلفظه  (5/٣١٦)(  ٣٦72)   رقم  ديثح(  -نهامريض 

   .وللحديث شواهد أخرى

حيح  عمدة القاري رشح ص  ؛(٤7ص)حيح ملشكالت اجلامع الصحيح  شواهد التوضيح والتص  :ُينَظر  (٣)

وهناك شواهد أخرى من .  (٤٩٣ص   ١ج)اإلمام مالك    رشح الزرقاين عىل موطأ  ؛ (5/2٠٤)البخاري  

 . اء يف الفعل املضارع املعتل املجزوماألحاديث النبوية عىل إثبات الي

بحر    (٤) يف    ،الوافرمن  قائلهنَظر  يُ .  وروايته  ،قائلهاختُل ف  النحو   ؛(٣/٣١٦) الكتاب    :يف  يف  اجلمل 

للفراء  م  (؛22٣ص) القرآن  اللغة    ؛(  ١/١٦١)عاين  احلاجب    شافية  رشح  ؛(  ١5/٤٨١)هتذيب  ابن 

األعاريب    ؛(٣/١٨٤) كتب  عن  اللبيب  العرب    ؛(١٤٦ص)مغني  لسان  لب  يف  األدب    ٨ج)خزانة 

روايته.  (٣٦٨ص يف  ا  ؛(١7/2٠١)  األغاين   :وُينَظر  صناعة  العرب   ؛(١/٩2)إلعراب  رس  لسان 

 .  (٨/٣٦5)سان العرب لب لوخزانة األدب  ؛(5/7٤)

يف  املمتع الكبري يف الترص  ؛(١٩٨ص)احلجة يف القراءات السبعة    ؛(١/١٦١)آن للفراء  معاين القر  :ُينَظر  (5)

 . هذا يف إثبات الياء )حمّل البحث(. (٣٤2/2)
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 تنبيه: 
الّس   يتبنّي  األبيات  املعتلة اآلخر يف  األفعال  اجلوازم عىل  أن دخول  ابقة مما سبق 

ا  يفر  أثّ  فيهااملقدّ رف  حلحركة  العلة  حرف  وأبقى  ال  مثبت ا  رة  الفعل  كثبوت  يف  م 

 .  (1) الصحيحةاألفعال 
   .ةموصولة ل شرطي ( َمنْ ل ) جعْ   :الثالثالوجه  

  ، (2)امرفوع   ﴾َيتَّق  ﴿ :الفعلعىل هذا يكوُن و ،املوصولة بمعنى )الذي(أي تكون 

 .  يف املطلب اآلت انهبي اخُتلَف يف توجيهه عىل ما سيأت  ﴾ي ۡصِبَۡ﴿   والفعل بعد

 . ابعتباره مرفوًعا   ﴾ ي َيتَّق  ﴿   فعل ال   على   ﴾ ي ۡصِبَۡ﴿   لفعل توجيه عطف ا   املطلب الثاين: 
رْت إذا   توجيه إسكان راء  يف    وااختلففإن النحاة    ،موصولةٌ يف اآلية    ﴾نمَ ﴿   : ُقدِّ

الفعل    ﴾ي ۡصِبَۡ﴿   الفعل عىل  معطوف  الظاهر  يف  أنه  مرفوع،   ﴾يَيتَّق  ﴿مع  وهو 

  :أقوال؛ هي أربعة  تالفهم يرجُع إىلاخ صلوحا

 
األلف  يف  وُينَظر=   )  :إثبات   اإلعراب  صناعة  )ص  ؛(١/٣٩رس  اإلعراب  صنعة  يف   ؛ (5٣٩املفّصل 

 .  (2/١٠٩يف علل البناء واإلعراب )اللباب  ؛(١/2٣مسائل اخلالف بني النحويني ) اإلنصاف يف

الواوـظَ ـوُين إثبات  يف  )  :ر  األدباء  النحويني    ؛(٣/١7١٣معجم  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 

ش ــ ش   ؛(2٤/١) اب ــ ي ـ اف ـ رح  احل ــ ة  ) ــ اج ـ ن  يف    ؛ ( ٤٠٦/ ٤ب  ) اللباب  واإلعراب  البناء  الفصول    ؛ ( ١٠٩/ 2علل 

ــ اي ـ غ ـ وال   .  ( ١2٣ات )ص ــ

املسأل   (١) هذه  التسع    : ُينَظر   ؛ ة حول  املعلقات  العرش    ؛ ( ١5٦ص ) رشح  القصائد  صنعة    املفصل يف   ؛ ( ٣٦ص ) رشح 

 .  ( 7٦2ص ) مغني اللبيب عن كتب األعاريب    ؛ ( ٤5ص ) رضائر الشعر    ؛ ( ٩5٣-5٣٨ص ) اإلعراب  

 .  (١/2٠5)الوايف  النحو :يف إعراهبا عىل هذا الوجهحسن عباس يف  ُينَظر تفصيل (2)

ُينَظر امل   :وللمزيد  مالك  أوضح  ابن  ألفية  إىل  املكنون   ؛(٨٠/ ١)سالك  الكتاب  علوم  يف  املصون   الدر 
 . (١١/2٠٣) تاب اللباب يف علوم الك ؛(55٣/٦)
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   .ف على املعىنعطو ل امل حْ   نأنه م    ل:األو   الوجه
الوجه هذا  م ن   ذََكر  الفاريس  أيب   : ُكلٌّ  زنجلةو  ،(1) عيل  أيب  و،  (2) ابن  بن  مكي 

والسمني    ،(6)حيان األندليس  وأيب  ،(5)شامة املقديس  وأيب،  (4) ، والعكربي(3)طالب

   .وغريهم (9)، والسيوطي(8) نصارياألم وابن هشا ،(7)احللبي

 : نظائر فعلى املعىن  مل املعطوف وحل
 : القرآن الكرمي  -1

ََ﴿  : قوله تعاىل ق  ده صه
 

ُكَنف أ
 

أ يَ ََو  ِِح ل َٰ صه ٱل َ ن  ِ قرأ القراء العرشة   [٠١  :]املنافقون   ﴾ م 

ن﴿  :جلزم يف كلمة با  عدا أيب عمرو ُك
 

ََ  ﴿  مجلة  عىل معنى  محال    ؛(10) ﴾  أ ٓ خَهل ۡوّل 
 

ت َأ ََِنَٓۡر
َِ َإ ق  ده صه

 
ف أ َ يبر ق رِ َ لر ج 

 
أ َ ى إىلأّخْرين  )  معناها:ألن    ؛﴾  َل  قريب      ْق أَ أجل  فيكون    ،(ّصدَّ

دَّ  ن﴿اء، والفعل  ق( جواب طلب بدون فالفعل )أصَّ ُك
 

ق(    ﴾ أ دَّ معطوف عىل )أصَّ

اهبذا املعنى ، فيكون جمزوم 
(11).  

 
)  :ُينَظر  (١) السبعة  للقراء  املذهب.  (٤/٤٤٨احلجة  تعليل  يف  ا  أيض  األماين  إ  :وُينَظر  حرز  من  املعاين  براز 

 . (2/٦7٨ح يف وجوه القراءات وعللها )املوض ؛(2/7٤٤التبيان يف إعراب القرآن )  ؛(٣٣١)ص

 .  (٤٠٣حجة القراءات )ص :ُينَظر (2)

 .  ( ١٦5/ ١مشكل إعراب القرآن )   ؛ ( ١2٩/ 2ه القراءات السبع وعللها وحججها ) الكشف عن وجو   : ُينَظر  (٣)

 . (7٤٤/ 2ان يف إعراب القرآن )التبي :ُينَظر (٤)

  .(٣١٣)صإبراز املعاين من حرز األماين  :نَظريُ  (5)

 .  (٦5/٣2٠) تفسري البحر املحيط ُينَظر: (٦)

 .  (٦/55٣الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ) :ُينَظر (7)

 .  (١/٦2١عن كتب األعاريب ) مغني اللبيب :ُينَظر (٨)

 .  (٣/2١٣) يف رشح مجع اجلوامع هع اهلوامع :ُينَظر (٩)

 . (2/7٤٤ إعراب القرآن ) التبيان يف ؛(٣٩2-١/٣٩١مشكل إعراب القرآن ) :ُينَظر (١٠)

ق()  الفعل، فيكون  الفاء  سقوطتوّهم  عىل    أي:  وُيعرّب عنه بعض النّحويني بالعطف عىل التّوّهم؛  (١١) دَّ   أصَّ

 . جمزوم جواب طلبكأّنه 

العطف  ُينَظر  حول  املعنى  النقاش  التّ   ،عىل  املصون    :موهّ ومسألة  املكنون  الدر  الكتاب  علوم  يف 

اللباب يف علوم الكتاب   ؛(٣55ص)اهلل الرباك    عبد  :حتقيق  ،يد يف رشح القصيدالعقد النض  ؛(2١٦/٤)

 . (٣/2٣١هع اهلوامع ) ؛(2٠٣/١١)
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ََ﴿  تعاىل:  قوله و    ُِر ف  يُك  ََو  ن ِ م  َ م نُك َع  ِ ي  ََِ َ س    :   تعاىل  وقوله  [27١:البقرة]  ﴾مَۡكَُات

رُُهمَۡ﴿  ي ذ  َٰنِِهمَََِۡفَََو  ِرَُۡنَوَ ﴿   جزم يف ـ بال   [١٨٦عراف:  أل ]ا  ﴾ ُطۡغي  ف  رُۡهمَۡ﴿ و   ، ( 1) ﴾ ك  ي ذ  قرأ نافع    (2)   ﴾ و 

كلمة:   يف  والكسائي  ِرَُ﴿ومحزة  ف  يُك  واجلزم    ﴾ و  َُوَ ﴿بالنون  ِرَۡن ف  عىل  ﴾ك  محال   ؛ 

ۡيَرفَ ََ﴿   موضع قوله: خ  َ مَََُۡهو  وقراءة محزة والكسائي يف  .  م موضع جزا يفّنأل    ﴾لهُك

مَۡوَ ﴿  :  كلمة رُُه ذ  مَۡ﴿  :مواجلز  بالياء  ﴾ ي  رُۡه ذ  ي  ََََ﴿حمّل قوله:  محال  عىل    ؛﴾و  ادِي  ه  َ َل  ف 
َُ  . (3)فهي جواٌب للرّشط يف حمّل جزم ﴾ َّل 

 : الشعر  -2
    :( 4)الشاعرقال  

 د  زدَ أَ وَ  اة  ـيـَ حَ ـ  الف    كَ ص  اـ قَ لى انت  عَ وَ        حٌ ـ اش  ـ ك كَ ي لَ ـننّ  إ  ت فَ كْ ـلَ ّّن سَ أَ 
) بجزم   ا  (َددزْ أ الفعل  كاشٌح(    لحم ىل  ع  عطف  لَك  ن ي  )فإنَّ هي  مجلة  حمل التي  يف 

  .(5) طجواب الرشجزم 

 
القراءات السبع    :ُينَظر  (١) القراءات    ؛(7٦ص) العنوان يف  الوجيز يف رشح قراءات    ؛(١٩١ص)السبعة يف 

 . (١٤٨ص) أئمة األمصار اخلمسة الثامنية  الَقَرأة

إبراز املعاين من    ؛(٣25ص)اإلقناع يف القراءات السبع    ؛(2١7ص) ملبسوط يف القراءات العرش  ا  :ُينَظر  (2)

 . (١٨٣ص)حتبري التيسري يف القراءات العرش  ؛( ٣7٦)ص حرز األماين

السبعة  احلج  :يف  ذلك  بيانُينَظر    (٣) للقراء  يف  ؛(٤/١٠٩  ،2/٤٠٠)ة  وعللها   املوضح  القراءات  وجوه 

)صإحتا  ؛( 2/5٦7،  ١/٣٤٨) عرش  األربعة  القراءات  يف  البرش  القرآ  ؛(2٩٣ف  إعراب    ن مشكل 

 .  (٣٣5ص)الرباك  عبد اهلل : حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد (؛١/١٤١)

يف  (٤) نسبة  السبعة    :بال  للقراء  األماين  إ  ؛(2/٤٠١)احلجة  من حرز  املعاين  البحر تفسري  ؛( ١٠7)صبراز   

ا فعلت.  (5/2٣7)املحيط   اللغة    :( يفسلكَت   ى: )أن( موضعوموضع: )أيَّ لسان    ؛(١5/٤٦٩)هتذيب 

 .  (١٤/5٦)العرب

 . (١٠7)ص إبراز املعاين من حرز األماين  ؛(2/٤٠١)بعة احلجة للقراء الس :ُينَظر (5)

لذلك أخرى  شعرية  شواهد  )  :ُينَظر.  وهناك  ا  ،(١/١77اخلصائص  الصالح  واألنيس اجلليس  لكايف 

)ص الشايف  يف  وُينَظر.  (٣٩الناصح  القراءات  بحسب  الشواهد  هذه  للفراء    :توجيه  القرآن  معاين 

 .  (٤/١١٠)احلجة للقراء السبعة  ؛(٣/72)لألزهري   معاين القراءات ؛(١/١٨٠)
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   .لتوايل احلركات  ااستخفافً   ؛ أنه من تسكني حركة اإلعراب  الثاين:  الوجه
الوجه هذا  مـن   وذََكر  املقد  وأيب  ،(1) العكربي  :ُكلٌّ  حيان   وأيب  ،(2) يسشامة 

 .  وغريهم ،(6) والنعامين، (5) األنصاري هشام  بن ا و   ، ( 4) احللبي   والسمني   ،(3)األندليس

   :ف  نظائرذا الوجه  وهل
 : الكرميقرآن  ال  -1

تعاىل: َ﴿  قوله 
ۡ

  ،[١٦٠  :عمران  ]آل  ﴾ُكمَُُصَۡنَۡيَ ﴿  و:  ،[٦7  :البقرة]  ﴾مَۡكَُُمرَۡي أ

راء يف سكان اللف عن الدوري بإبخ  رو قرأ أبو عم   [١٠٩:  ألنعاما]  ﴾ُكمَۡعِرَۡيُشَۡ﴿و:

نْت حركة اإلعراب؛   ة البناء،اإلعراب بحركتشبيه حركة    عىل   ( 7) الثالثة األفعال   فُسكِّ

 .  لتوايل احلركات ااستخفاف  

 : الشعر  -2
   :( 8)قال الشاعر

 لٍ ـــــــــاغ  وَ  َن هللا  َوَل ــ ـم    اــًمــْــ إ ث       ٍب ــق  ـ حـتـَ سْ ـَر مُ ــ يـغَ  بْ رَ ـــ َأشْ َم و ــاليَ ـفَ 
 

 . (7٤٤/ 2)التبيان يف إعراب القرآن  :ُينَظر (١)

 . (٣١٣)ص إبراز املعاين من حرز األماين :ُينَظر (2)

 .  (٦/٣2٠) تفسري البحر املحيط ُينَظر: (٣)

 .  (٦/55٣علوم الكتاب املكنون )الدر املصون يف  :ُينَظر (٤)

 .  (١/٦2١ب األعاريب )عن كت مغني اللبيب ُينَظر: (5)

 . (١١/2٠٣) اللباب يف علوم الكتاب :ُينَظر (٦)

 من إبراز املعاين  ؛(7٣يسري يف القراءات السبع )صالت   ؛(2/٨٦٠مع البيان يف القراءات السبع )جا  ُينَظر:  (7)

 . وُيقاس عليها ما يامثلها. (2/5١٩النرش يف القراءات العرش ) ؛( ٣2٤حرز األماين )ص

بحر   (٨) )ص  ،الّسيع  من  ديوانه  يف  القيس  فيه (  ٤5المرئ  يف  ،(ُأْسقى  )  :وروايته  كذلك   الكتاب :  وهي 

الذهب )ص  ؛(2٠٤/٤) اهل  ؛(2٤٦رشح شذور  ورواية .  (2١7يف رشح مجع اجلوامع  )ص  امعوهع 

يفرشْب فا)  ):  ( واإلعراب  البناء  علل  يف  القراءات    ؛(2/١١٠اللباب  شواذ  وجوه  يف  املحتسب 

 . (١/١١٠واإليضاح عنها )

 .  ( 255/ ٣األغاين )   ؛ ( ٩٤ص رضائر الشعر )   ؛ ( ٤٨ديوان جرير )ص   : -مثال  -ُينَظر    ؛ ويف الشعر شواهُد أخرى 
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البناءشبّ  بحركة  اإلعراب  حركة  ن    ه  )فسكَّ يف:  لتوايل ا  ختفيف  (؛  أرشْب الباء 

 . (1) احلركات

    . لوقفإجراء الوصل جمرى اأنه من قبيل    الثالث:  الوجه
 ،(4) والنعامين  ، ( 3) وابن هشام األنصاري   ، ( 2) السمني احللبي  : كلٌّ من ذََكر هذا الوجه  و 

   .وغريهم (5) والسيوطي

 : نظائر ف  راء الوصل جمرى الوقف جوإل
 : الكرميالقرآن    -1  

هَََۡمَۡل َ﴿  قوله تعاىل: نه س  قرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر    [25٩:  ]البقرة  ﴾ي ت 

 .(7) وصال   (6) (هاء السكت  بإسكان ) وأبو جعفر  وعاصم

تعاىل:و َُ﴿  قوله  ِهِۦَٓي د  عمران  ﴾ؤ  أبو    [١٤5ن:  را]آل عم  ﴾نُۡؤتِهِۦ﴿:  و  ،[75  :]آل  قرأ 

 .  (8)  ء الضمري( وصال  ن )هابإسكاعمرو وشعبة ومحزة وأبو جعفر 

 
 ؛ (١/٣٦2املصون يف علوم الكتاب املكنون )  الدر  :طرٌف من ذلك يف  ُينَظر.  دل بني النحاةاجلهنا احتدم    (١)

 . (١/١5املحتسب يف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها )

 .  (٦/55٣الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ) :ُينَظر (2)

 .  (١/٦2١عن كتب األعاريب ) مغني اللبيب ُينَظر: (٣)

 . (١١/2٠٣) لباب يف علوم الكتابلا :ُينَظر (٤)

 .  (٣/2٣١) هع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع  :ُينَظر (5)

والوقف  (٦) الوصل  يف  السكت(  )هاء  حول  الكالم  وعللها    :يف  ،ُينَظر  القراءات  وجوه  يف  املوضح 

القراءات  ؛(2/5٦٣)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون    ؛(٤٨٤/2) -١/22١ي )لألزهر  ،معاين 

 .  (٣5٤اهلل الرباك )ص دعب :حتقيق ، العقد النضيد يف رشح القصيد ؛(222

حتبري   ؛(١7٤أة الثامنية )صالوجيز يف رشح قراءات القر  ؛ (١5٠املبسوط يف القراءات العرش )ص  :ُينَظر  (7)

 . (١٠٦ ،5٤قراءات العرش املتواترة )صالبدور الزاهرة يف ال  ؛(٣5٩التيسري يف القراءات العرش )ص

)ص  :ُينَظر  (٨) العرش  القراءات  يف  )ص  ؛(٦١٦-١٦5املبسوط  العرش   القراءات  يف  التيسري   ؛ (٣2٤حتبري 

 . (5٠البرش يف القراءات األربعة عرش )ص إحتاف فضالء ؛(2٣2- ١/2٣١النرش يف القراءات العرش )

   .مما اتصل به هاء سكت، أو هاء ضمري ،ثلهوُيقاس عىل ذلك ما يام. وهو يف القرآن كثريٌ 
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 : الشعر  -2
    :(2) عر قول الشا   كام يف ؛(1) تشديد املخّفف  :من إجراء الوصل جمرى الوقف

 لّ  ــــ هَ ـ ــ يـْ عَ  وْ أَ   اءَ ــــــ نَ ـــ جْ وَ  از لٍ ــــ بَ ــ ب        لّ  ـــ تَ ـ غ ـ مُ ـ الم   ـــ ائ  ــ هَ ـ َد الــ وج  لّ  ـ ُنسَ 
 .  (عْيهلِّ ) و ،(املغتلِّ )  يف  ،مالاّل ف يف املخفّ د شدّ 

 :  (3) قول الشاعر:  ومثله 

   لّ ـــْكحَ امل   ا ــــتَ ــْونـان جَ ـــتـَ قلَ ـ ومُ          لّ  ــخَ ـلْ ـ خَ ـلا َأُق ــتـم مـــ ريـلُء البـم  
    .( 4) نفصل جمرى املتصلل إجراء املأنه من قبي    :الرابع  الوجه

 .  وغريهم   ، ( 7) والنعامين   ، ( 6) السمني احللبي و ،  ( 5) أبو عيل الفاريس   لوجه: ا ا هذ   ذََكر وممن  

  :  نظائر  وإلجراء املنفصل جمرى املّتصل
 : القرآن الكرمي  -1

تع  و: [ 2٩بقرة:  ]ال   ﴾ و ُهوَ ﴿   اىل: قوله  وأبو قرأ    [ 7٤]البقرة:    ﴾ ف ِهَ ﴿   ،    عمرو   قالون 

ۡهَ ﴿ ،  ﴾ وَ و هَۡ﴿   عفر بإسكان اهلاء والكسائي وأبو ج   . املّتصل   جمرى إجراء  للمنفصل  ؛  ( 8)   ﴾ ف 

 
املحتسب يف وجوه  :ُينَظر. لكالم عىل نية من يقف عىل التثقيلتثقيل املخفف يف وصل ا أو بأسلوب آخر:  (١)

القراءات واإليضاح ع اللباب يف علل  (  2/275العمدة يف حماسن الشعر وآدابه )  ؛(2/27٦نها )شواذ 

 .  (٨2متع الكبري يف الترصيف )صامل ؛(2/١٠٦البناء واإلعراب )

املوضح يف وجوه القراءات   ؛(2/٣2٤بيات سيبويه )أرشح  ملنظور بن َمْرَثد األسدي يف: ،الرجز  رمن بح (2)

 .  (2/2٠5لباب يف علل البناء واإلعراب )ال ؛(2/٣٦١اخلصائص ) :وبال نسبة يف. (2/٤٨٤وعللها )

 .  (١/١٣7)يف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها املحتسب  :بال نسبة يف ،من بحر الرجز (٣)

 .  (٣5٣ص)اهلل الرباك  عبد: حتقيق ،العقد النضيد يف رشح القصيد : هذه املسألة يفل السمني احللبي فّص  (٤)

 . (٣١٦/ ٦)احلجة للقراءات السبعة  :ُينَظر (5)

  اهلل  عبد:  حتقيق  ،ضيد يف رشح القصيدالعقد الن  ؛(١/2٤٦)الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون    :ُينَظر  (٦)
 .  (5٣٣ص)الرباك 

 . (٤٩2/ ١)اللباب يف علوم الكتاب  :ُينَظر (7)

العرش    :ُينَظر  (٨) القراءات  السبع    ؛(١27ص)املبسوط يف  القراءات  ا  ؛(٦٩ص)العنوان يف  ملعاين من إبراز 

 . (١٣ص)امليّس يف القراءات األربع عرش  ؛( ٣7٦ص)حرز األماين 
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 : الشعر-2
   :(1) قول الشاعر  : إجراء املنفصل جمرى املتصل نم

 ا ــــ يقَ ـب ـ لَ   اـــاد مً ــْل خَ ـــجّ  ـعَ ـفَ  رْ ـــتـَ اشْ وَ       ا ا َسويقَ نَ لَ   اْشَّتْ ت ُسَلْيمى  الَ قَ 
 .  (2) ( اشرَتْ الراء من: ) بإسكان

 

 

 

 
 

 
حفٌص  وأْسكَ = قَۡ﴿  قاَف َن  ته ي  َِو  املتّصل  إجراء    ؛[52]النور:  ﴾ ه جمرى  يف    :ُينَظر.  للمنفصل  السبعة 

إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة    ؛(١٦٣ص)التيسري يف القراءات السبع    ؛(2١١ص)لقراءات  ا

املتواترة    ؛(١٣٤ص)عرش   العرش  القراءات  يف  الزاهرة  القاف.  (22٤ص)البدور  إسكان    وحول 

 .  (2/٨٠2) نالقرآ املجتبى يف ُمشكل إعراب :ُينَظر وتوجيهها

 ؛(  ٨٠ص)حاشية ابن بري    ؛( ٤/225)رشح شافية ابن احلاجب    ى يف:للعذاىف الكند  ،من بحر الرجز  (١)

 .  ( ٨ص ) التامم يف تفسري أشعار هذيل    ، ( ٣٤٠/ 2) اخلصائص    : زيد يف   ب أليب س  ونُ .  ( ٩7ص ) رضائر الشعر  

هذا   (2) يف  آراء  للعلامء  يف  ،املوطن  منها  بيشء  اإلملام  السبعة  لاحلجة    :يمكن    ؛ (٤١١-  ١/٤١٠)لقراءات 

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز    ؛(2/٣7٣)وه شواذ القراءات واإليضاح عنها  املحتسب يف وج

 . (22٦ص) اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات  :نَظريُ  وللمزيد. (٣٣١/5)



 رام عبيد هللا اللهييبـمد.        ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿   : اىلـعــه تــــة ف قولده اإلعرايب للقراءات الوار التوجي

228 

 ةامتخلا
النّ   عىل  الفاحصة  اجلولة  هذه   ت وجيهاوالتّ   ،اداتواالجته   واآلراء  قولبعد 

 : نستخلص ما ييل ةحوية واللغويّ النّ

ِقََ﴿ توجيه إثبات ايء  أّوًل: ته   هي:  قنبل  ةروايعلى   ﴾ ي 

، فنشأت الياء.   -١  ُأْشب َعْت كّسة القاف 

العلة كالصحيح  ل حرف  وجعْ م  زاء، وحذفها باجلة عىل الي ـرك ـحـ ر الــديـقـت  -2

 يف ذلك.  

 وصولة ال رشطية. جْعل )َمْن( م -٣

نََ﴿  على اعتبار  ﴾ ي ۡصِبََۡ﴿  توجيه إسكان راء الفعل اثنًيا: موصولة ف رواية   ﴾   م 
 : هي  قنبل 
 عطوف عىل املعنى. ن مْحل املأنه م   -١

 لتوايل احلركات.  اأنه من تسكني حركة اإلعراب؛ استخفاف   -2

 إجراء الوصل جمرى الوقف. يل قب نمأنه  -٣

 تصل. اء املنفصل جمرى املأنه من قبيل إجر -٤

ِقَ﴿ الفعل ة يف حرف العلّ   قراءة قنبل بإثباتأّن    ا:لثً اث ته  ، متواترةة  قراءة عرشيّ  ﴾ ي 

ثابَتةٌ   صحيحةٌ  قد رّجحوا قراءة اجلمهور  وإن كان بعض العلامء    ؛فصيحٌة مشهورٌة 

اليا  ،عليها أّن القراءة هبا  ،(1)دوأجء  وأّنا بغري  أو أن مجيع    ،(2)قليلة  عىل لغة  ورأوا 

 .  إىل غري ذلك ،(3) وجوهها ضعيفة

 
 . (2/5١) معاين القراءات  :ُينَظر. كاألزهري (١)

 . (7/٤٨)روح املعاين  ؛(2/١٠7)ري تفسري الّساج املن ؛(٣٣٨/ 5) البحر املحيط ريتفس :ُينَظر (2)

القرآن    :ُينَظر  (٣) إعراب  هذا  وقد.  (١/٣٩2)مشكل  يف  شامة  أبو  كتابه  فصل  يف  املعاين    :األمر  إبراز 

 . (٣١٣)ص
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  ، نة والس    ،والرباهني أّن هلا نظائر يف الكتابثبَت باألدلة  فقد    ؛وهذا ال ُيسلَّم هلم

 .  ومل ُُيَتّج هلا ،ّن القراءَة إذا تواترْت احُتّج هباأكام . وأشعار العرب

أّن اللغة إذا وردت يف ال »  :يهو الخ  قال ابن  النَّاُس  قرآن فهي أفصح ممّا قد أمجع 

القراءة ال تعمل يف يشء من حروف »  :الّداين  عمرو   قال أبوو ،  (1)«يف غريه وأئمة 

األف عىل  يفالقرآن  العربيةاللغ   شى  يف  واألقيس  األ  ؛ة،  عىل  األثر،  بل  يف  ثبت 

النقل يف  ي.  واألصّح  ال  ثبتت  إذا  فشوّ قيا  هادّ روالرواية  وال  عربية  لغةس  ألن    ؛ 

جماال  يف   ألحد    كيرتُ ال  وهذا كالٌم    .(2) «ري إليهابعة يلزم قبوهلا واملصالقراءة سنّة متّ 

 . نحوهو ،ذوذّش البأو وْصفها  ،يف هذه القراءة  الطعن

باالنتصار الباحثني  أويص  هنا  يف    من  ُطعن  التي  القرآنية  اآليات  هذه  ملثل 

ُضّعف أو  األ  هها؛ج و  يف  صّحتها  والّش ببيان  ونظائ  واهددّلة  أشباهها    رها، من 

 . واحلجج اإلعرابية هلا

 ...هلل أولً وآخًرا واحلمد
 . اوآله وصحبه، وسّلم تسليًما كثيً  ،وصّلى هللا على سّيدان حممدٍ 

 

 

 
 

 
 . (١/١2٩) ة العربية املزهر يف علوم اللغ  ُينَظر: (١)

 .  (5١ص)لقراءات السبع اجامع البيان يف  :ُينَظر (2)



 رام عبيد هللا اللهييبـمد.        ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿   : اىلـعــه تــــة ف قولده اإلعرايب للقراءات الوار التوجي

230 

 املراجعاملصادر و فهرس

   . -جّل ف ُعله-كتاب هللا    :أوًل 
 .  ملطبوعةا ب تلكا : اثنًيا

لعبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم    لسبع:القراءات ا ألماين ف  ين من حرز اإبراز املعا . 1

ر الكتب  ادحتقيق: إبراهيم عطوة عوض،  ،  هـ(٦٦5. املعروف بأيب شامة املقديس )ت

 . ١بريوت، ط:   -العلمية 

عبد الغني    نب  دألمحد بن حممد بن أمح  إحتاف فضلء البشر ف القراءات األربعة عشر: . 2

بالبنشهالدمياطّي،   الشهري  الدين  )تاب  دار  هـ(،  ١١١7. اء  مهرة،  أنس  حتقيق: 

 .  ١هـ، عدد األجزاء:  ١٤27  -م2٠٠٦، ٣، ط:  بريوت  –الكتب العلمية

األنباري  بدلع   : العربيةأسرار   . 3 سعيد  أيب  بن  حممد  بن  الربكات الرمحن  أيب  كامل  ،  ، 

 م. ٩٩٩١-هـ ١٤2٠، ١  : ط م، دار األرق هـ(،  577ت. الدين األنباري ) 

ا  . 4 إسامعيل    -أمحد حممد محيدان  -الدعاسألمحد عبيد    لكرمي للدعاس: لقرآن اإعراب 

 .  هـ١٤25  ،١: ط  دمشق،  –حممود القاسم، دار املنري ودار الفارايب 

الفكر   ين: األغا . 5 دار  األصفهاين،  الفرج  ،  2سمري جابر، ط:  :  بريوت، حتقيق  -أليب 

 .  2٤ : عدد األجزاء

البن خلف األيل بن أمحد  ألمحد بن ع  سبع:قراءات الل ا  ف  اإلقناع . 6 غرناطي، نصاري 

 .  ١دار الصحابة للرتاث، عدد األجزاء:   هـ(، 5٤٠. )ت جعفر املعروف بابن الَباذ ش  أيب

النحوياإلنصاف ف مسائل   . 7 الرمحن بن حممد    البصريني والكوفيني:  نياخللف بني  لعبد 

أيب  األنصاري،  اهلل  عبيد  اامك  ت، الربكا   بن  الدين  )تألنبل  املكتبة  ـ(،  ه577. اري 

 .  2م، عدد األجزاء:  ٠٠٣2  -هـ ١٤2٤،  ١ط:   العرصية،

مالك: . 8 ابن  ألفية  إىل  املسالك  ابن   أوضح  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  يوسف  بن  اهلل    لعبد 

هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد  7٦١. حممد، مجال الدين، ابن هشام )ت  يوسف، أيب 

 .  ٤جزاء: أل ا ددالبقاعي، دار الفكر، ع
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اإلإيض . 9 شواهد  عبد    يضاح:اح  بن  القييسللحسن  عبداهللاهلل  أيب  هـ(،  ٦ق  .  )ت   ، 

اإلسالمي  الغرب  دار  الدعجاين،  محود  بن  حممد  الدكتور  وحتقيق:  بريوت،    -دراسة 

 .  2م، عدد األجزاء:   ١٩٨7  -هـ  ١٤٠٨، ١ط:  

الشاط . 10 طريقي  من  املتواترة  العشر  القراءات  ف  الزاهرة    القراءات   -لدرةاو ة  بيالبدور 

وت العر الشاذة  لغة  من  القايض    ب:وجيهها  حممد  بن  الغني  عبد  بن  الفتاح  لعبد 

 .  ١بريوت، عدد األجزاء:   -هـ(، دار الكتاب العريب١٤٠٣. )ت

.  )ت  ، أيب البقاء لعبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي  القرآن:التبيان ف إعراب   . 11

 .  2  :عدد األجزاء  ايب احللبي ورشكاه،سى البيع، ويعيل حممد البجا  : هـ(، حتقيق٦١٦

،  لشمس الدين حممد بن حممد بن عيل بن يوسف   التيسي ف القراءات العشر:بيحت . 12

اجلزري د ابن  حتقيق:  القضا   .،  مفلح  حممد  الفرقانأمحد  دار    -هـ  ١٤2١عامن،    -ة، 

 .  ١:  ، عدد األجزاء ١م، ط:    2٠٠٠

بن املختار بن    عبد القادر بن حممدملحمد    : ةيميتالتحفة الوسيمة شرح على الدرة ال  . 13

بلعامل  دأمح باي  بالشيخ  الشهري  املالكي  اجلزائري  القبلوي  عبداهلل العامل  أيب   ،  

 .  ١هـ(، عدد األجزاء: ١٤٣٠. )ت

ب . 14 الندى  الندى تعجيل  اهلل بن ص  :شرح قطر  بـالـلعبد  الفـن عبـح  اهلل  دار  وزان،  ـد 

 هـ. ١٤٣١،  2وزي، ط: ـجـن الـاب

الشيخ    :  حتقيق ،  بأيب حيان األندليس  ملحمد بن يوسف الشهري  يط: حملا حرتفسي الب . 15

ا  ـزكري  .د   : قـقيـ ي التحـارك فـالشيخ عيل حممد معوض، ش  -عادل أمحد عبد املوجود 

  عدد   ، ١:  ط  م،   2٠٠١  -هـ ١٤22  بريوت،  –ب العلمية  عبد املجيد النوقي، دار الكت

 .  ٨  :األجزاء 

  -العلمية دار الكتب  ،  شمس الدين  ، نييبرشالحمد بن أمحد  مل  تفسي السراج املني:  . 16

 .  ٤جزاء:  األ  عدد ريوت، ب
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أيب  اللغة:  هتذيب . 17 اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  )ت  ملحمد  هـ(،  ٣7٠. منصور 

م، عدد  2٠٠١، ١بريوت، ط:    –الرتاث العريبحتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء  

 .  ٨األجزاء:  

هذيل  . 18 أشعار  تفسي  ف  بن    :التمام  حتقيق:    ،هـ(٣٩2)ت.   فتحال  أيب،  جنيلعثامن 

مصطفى  أمحد مطلوب، مراجعة: د.  -الرزاق احلديثي  ة عبديخد  -جي القييسأمحد نا 

 م. ١٩٦2  -هـ ١٣٨١،  ١جواد، مطبعة العاين، بغداد، ط:  

،  لعثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمرو الداين  راءات السبع: لق ا  ف التيسي    . 19

عمرو  الكتاب ـه٤٤٤.)ت   أيب  دار  عدد  م،  ١٩٨٤  -هـ ١٤٠٤  ، بريوت-يب رلعا   (، 

 .  ١  :األجزاء 

السبع:  معجا  . 20 القراءات  عمر  البيان ف  بن  عثامن  بن  سعيد  بن  عمرو    أيب  ،لعثامن 

الشارقة ،  هـ( ٤٤٤.الداين )ت  م، عدد  2٠٠7  -هـ ١٤2٨  ،١  :ط اإلمارات،    -جامعة 

 .  ٤األجزاء:  

هللا   . 21 رسول  أمور  من  املختصر  الصحيح  املسند  بن   : ه مأاي و   وسننه  ملسو هيلع هللا ىلص   اجلامع  ملحمد 

إ بن  الإسامعيل  املغرية  بن  أيب بخبراهيم  )ت   اري،  اهلل  الشعب،  25٦.عبد  دار  هـ(، 

 .  ٩  :األجزاء  عدد  م،١٩٨7 –ـه١٤٠7،  ١القاهرة، ط: 

ملحمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح    روف بتفسي القرطيب: عاملاجلامع ألحكام القرآن    . 22

اخلزرجي أيب حممداألنصاري  ا  ،،  الدين  أمحد   هـ(،٦7١.  )ت  يبرطلقشمس    حتقيق: 

  ١٩٦٤  -هـ  ١٣٨٤،  2الكتب املرصية، القاهرة، ط:    طفيش، دارإبراهيم أالربدوين و

 .  2٠م، عدد األجزاء:  

للمعاىف بن زكريا بن ُييى اجلريرى    لشاف: الناصح ااجلليس الصاحل الكاف واألنيس    . 23

الفرج النهرواين  أيب  سام٣٩٠. )ت  ،  الكريم  عبد  حتقيق:  الكتب  ناجل ي  هـ(،  دار  دي، 

 .  ١جزاء:  م، عدد األ 2٠٠5  -هـ ٤2٦١، ١ريوت، لبنان، ط:  العلمية، ب
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الفراهيدي البرصي  و:ــحـي النـل فـجمـال  . 24 ، أيب  للخليل بن أمحد بن عمرو بن متيم 

قباوة، ط:  .  هـ(، حتقيق: د١7٠.ت )  لرمحنا  عبد الدين  م،  ١٩٩5-هـ ١٤١٦،  5فخر 

 .  ١عدد األجزاء: 

الغوثانى،    يع النريباين، دار بدال  لعبد  الحتجاج للقراءات:  تب ك  اجلوانب الصوتية ف  . 25

 .  ١م، عدد األجزاء:  2٠٠٦ -هـ١٤27، ١ط:  دمشق، 

حتقيق:    ،  (ـه٤٠٣.أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة )ت   حجة القراءات: . 26

 .  ـه١٤١٨  ، 5ط:  ، سعيد األفغاين مؤسسة الرسالة، بريوت

  : قيقهلل، حت عبد ا  أيب  ،خالويه   أمحد بن  نب  نـيللحس  ع:ــبـراءات الســي القـة فـحجـال  . 27

 .  ١:  ، عدد األجزاء ـه١٤٠١،  ٤بريوت، ط:   -ل سامل مكرم، دار الرشوقالعا عبد . د

السبعة:  . 28 للقراء  الغ  احلجة  عبد  بن  أمحد  بن  أيب للحسن  األصل،  الفاريّس  عيل    فار 

ز  يز لعا  بشري جويايب، راجعه ودققه: عبد   -هـ(، حتقيق: بدر الدين قهوجي ٣77. )ت

،  م ١٩٩٣  -هـ ١٤١٣،  2:  بريوت، ط   -دار املأمون للرتاث   أمحد يوسف الدقاق، -رباح

 .  7عدد األجزاء: 

  ، (هـ٠٩٣١.)ت   لعبد القادر بن عمر البغدادي   األدب ولب لباب لسان العرب: خزانة    . 29

طريفي  نبيل  حممد  بديعإ  -حتقيق:  العلمية  ميل  الكتب  دار  بريوت،  -  اليعقوب، 

 .  ٣١: اءم، عدد األجز١٩٩٨

عث  اخلصائص:  . 30 الفتح  املأليب  جني  بن  اهليئة  ٣٩2.  )ت  وصيل امن  النارش:  هـ(، 

 .  ٣، عدد األجزاء:  ٤املرصية العامة للكتاب، ط:  

املكنون:   . 31 الكتاب  علوم  ف  املصون  الدائم   د محأل  الدر  عبد  بن  يوسف  أيب    ،بن 

حممد    د أمح.  هـ(، حتقيق: د 75٦.املعروف بالسمني احللبي )ت   العباس، شهاب الدين،

 .  ١١شق، عدد األجزاء: م د -، دار القلم اخلراط

اخلطف  ديوان جرير:  . 32 بن حذيفة  بن عطية  ،  هـ( ١١٠. الريبوعي )ت الكلبي    ى جلرير 

 . ٣، عدد األجزاء:  ٣مرص، ط:  -رف، القاهرة حتقيق: د. نعامن حممد أمني طه، دار املعا 
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املثاين  . 33 والسبع  العظيم  القرآن  تفسي  ف  املعاين  احلسيني  عبد    بن  د مو ح مل  : روح  اهلل 

بريوت،    -عطية، دار الكتب العلمية   الباريعىل عبد    :يقحتق  شهاب الدين،  ،لويساأل

 .  ١٦  :  هـ، عدد األجزاء ١٤١5

القراءات:   . 34 بأل   السبعة ف  بن موسى  العباس بن جممحد  البغدادين  التميمي  ،  اهد 

بكر  شوقحتقيق:    ، ( ـه٣2٤.)ت   أيب  املعارف،  ضيف  ي د.  ،  2ط:   ، رة اهالق  ،  دار 

 .  ١جزاء:  ، عدد األ ـه٤٠٠١

،  هـ( ٤٦٦احللبي، أيب حممد )ت.   اهلل بن حممد بن سنان اخلفاجي   بد لع  : سر الفصاحة . 35

 م. ١٩٨2-هـ ١٤٠2،  ١النارش: دار الكتب العلمية، ط:  

هـ(، دار الكتب  ٣٩2. )ت ، أيب الفتحعثامن بن جني املوصيل ل اب:ة اإلعر سر صناع . 36

 .  2األجزاء:   م، عدد ٠٠٠2  -ـه١٤2١، ١بريوت، ط:   -العلمية 

هـ(، حتقيق: حممد  27٣. )ت  اهلل   ، أيب عبدزوينييزيد الق  ملحمد بن  : ن ماجهسنن اب  . 37

 .  2لبي، عدد األجزاء:  فيصل عيسى البايب احل  ، فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية

الرتمذي، أبو  حمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  مل  : سنن الّتمذي . 38

ؤاد  ـد فـحمـوم،  (2،  ١  كر )ج مد شا د حم ـمـ أح  حتقيق وتعليق: ،  هـ(27٩. ت) ى  يسع

)ج  الباقي  )ج،  ( ٣عبد  الرشيف  األزهر  يف  املدرس  عوض  عطوة  ،  (5،  ٤وإبراهيم 

مصطف  ومطبعة  مكتبة  رشكة  احللبي النارش:  البايب  ط:  مرص  -ى    -هـ٣٩5١،  2، 

 . 5عدد األجزاء: ، م ١٩75

سيبويه:   . 39 أبيات  أيب    شرح  بن  عبد   يدسعليوسف  بن  املرزبان  احلسن  بن    أيب   ،اهلل 

الريح هاشم، راجعه: طه  ـحمـم.  ق: دـقيـ حـهـ(، ت٣٨5. ايف )ترـد السي ـحمـم د عيل 

  -هـ١٣٩٤، مرص،  القاهرة  -عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر 

 .  2م، عدد األجزاء: ١٩7٤

األجّرومية: ــــش . 40 صالح    رح  بن  الرشد،  ملحمد  مكتبة  -هـ١٤2٦  ، ١  ط: العثيمني، 

   م.2٠٠5
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بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين    هلل بن أيب بكرخلالد بن عبد ا  شرح األزهرية:   . 41

رة، عدد  هـ(، املطبعة الكربى ببوالق، القاه٩٠5. بالوقاد )ت   املعروف  الدين املرصي

 .  ١األجزاء:  

مالك: . 42 اإلمام  موطأ  على  الزرقاين  الزرقاين   شرح  يوسف  بن  الباقي  عبد  بن    ملحمد 

 ـ. ه٤١١١ت، بريو  -(، دار الكتب العلميةـ ه١22١. ت)

العشر: ح  شر   . 43 أيب   القصائد  التربيزي،  الشيبايّن  حممد  بن  عيل  بن  زكريا    ليحيى 

للمرة الثانية: إدارة الطباعة    هـ(، عنيت بتصحيحها وضبطها والتعليق عليها 5٠2. )ت

 .  ١األجزاء:  ، عدد ـ ه١٣52  املنريية،

املنسوب   . 44 التسع  املعلقات  الشيباين )ت  يبأل  شرح  رشح:  يق وحتق  هـ(،206  . عمرو 

م،  2٠٠١  -هـ١٤22،  ١ط:    بريوت،   -للمطبوعات   يؤسسة األعلمجيد هو، معبد امل

 .  ١عدد األجزاء: 

  (، حتقيق ودراسة: ـه٤٤٠. )ت  ، أيب العباس يألمحد بن عامر املهدو  شرح اهلداية:   . 45

 .  2: ءاجزأل، عدد اـه١٤١5،  ض سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الريا حازم بن 

  ليل عبد القادر البغدادي صاحب عامل اجل ع شرح شواهده للشرح شافية ابن احلاجب م  . 46

)ت  األدب  الدين    ، ( ـه1093. خزانة  نجم  اإلسرتاباذي،  الريض  احلسن  بن  ملحمد 

لغة العربية، حممد  املدرس يف ختصص كلية ال  -ق: حممد نور احلسن ، حتقيهـ(٦٨٦. )ت

الل   -الزفزاف  كلية  احلعلا  غةاملدرس يف  الدين عبد  املدرس يف    -ميد ربية، حممد حميى 

 .  م ١٩75  -هـ  ١٣٩5بريوت،   -العربية، دار الكتب العلمية ختصص كلية اللغة 

الدي  شرح شذور الذهب ف معرفة كلم العرب:   . 47 بن  لشمس  بن  ن حممد  املنعم  عبد 

اجل  )توجحممد  الشافعي  القاهري  احلارثي، ٨٨٩. ري  جزاء  بن  نواف  حتقيق:    هـ(، 

-هـ ١٤2٣،  ١ينة املنورة، ط:  دامل  -ة اإلسالمية عامدة البحث العلمي باجلامع  :رشا لنا

 .  2م، عدد األجزاء: 2٠٠٤
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الصدى:  . 48 وبل  الندى  قطر  هشلعبد    شرح  بن  الدين  مجال  األنصاراهلل  أيب  ي،  ام 

احلميد  :حتقيقحممد،   عبد  الدين  حميى  ط   -حممد  عدد  ـه١٣٨٣،  ١١:  القاهرة،   ،

 .  ١  :األجزاء 

الصدى   ر قطح  شر   . 49 وبّل  ب  : الندى  اهلل  أمح لعبد  بن  يوسف  ابن  بن  د  ن  اهلل  عبد 

أيب  )ت  يوسف،  هشام  ابن  الدين،  مجال  الشارح7٦١. حممد،  عبد  .  د  : هـ(،  بن  حممد 

   .الرمحن السبيهني 

ال   . 50 واشواهد  الصَّحيح:   لتصحيح توضيح  اجلامع  ابن    ملشكلت  اهلل،  عبد  بن  ملحمد 

أيب  اجلياين،  الطائي  الدين   ، اهللعبد    مالك  د٦72. )ت  مجال  حتقيق:  ،  طه حمسن.  هـ(، 

 .  ١هـ، عدد األجزاء: ١٤٠5، ١ط:   ن تيمية، بة ابمكت

مسلم: . 51 النيسابوري،    صحيح  القشريي  مسلم  بن  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أليب 

 .  ٨  :بريوت، عدد األجزاء -دار األفاق اجلديدة اجليل ودار 

احلسن املعروف    شبييل، أيبإلا  مي رضلعيل بن مؤمن بن حممد، احل   ر: شعضرائر ال   . 52

)ت باب عصفور  حتهـ٦٦٩.ن  ط:   قيق: (،  األندلس،  دار  حممد،  إبراهيم  ،  ١السيد 

 .  ١م، عدد األجزاء: ١٩٨٠

ا  . 53 القصيدة  القصيد )شرح  النضيد ف شرح  السبع(: العقد  القراءات  أليب    لشاطبية ف 

)ت  احللبي  بالسمني  الشهري  حممد  بن  يوسف  بن  أمحد  ة  سادر،  ( ـه75٦.العباس 

ياءا  أواخر الكلم إىلحتقيق من أول باب الوقف عىل و اهلل    عبد:  لزوائدت ا ّناية باب 

 .  ـ ه١٤2٣ -ـ ه١٤22القيوم السندي،  عبد  .: د الرباك، إرشاف

أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد    خاري:عمدة القاري شرح صحيح الب  . 54

  -دار إحياء الرتاث العريبهـ(،  ٨55. بدر الدين العينى )ت ،بن حسني الغيتابى احلنفى 

 .  25د األجزاء:  ت، عدبريو
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وآدابه:  . 55 الشعر  حماسن  ف  احل  العمدة  عىل  األزدي  أليب  القريواين  رشيق  بن  سن 

اجليل، ط:  ٤٦٣. )ت دار  احلميد،  الدين عبد    -  هـ ١٤٠١،  5هـ(، حتقيق: حممد حميي 

 .  2م، عدد األجزاء: ١٩٨١

السبع:  . 56 القراءات  ف  املقرئ  أليب  العنوان  سعيد  بن  خلف  بن  إسامعيل  طاهر   

)تاألنص الّسقسطي  د٤55. اري  حتقيق:  زاهد  . هـ(،  كلية    -زهري  العطية،  خليل 

 .  ١هـ، عدد األجزاء: ١٤٠5بريوت،   -الكتبعامل  اآلداب، جامعة البرصة،

ألمحد بن عبد اهلل بن سليامن بن حممد بن    الفصول والغاايت ف متجيد هللا واملواعظ:    . 57

التنوخي )ت  ن، أيب يامسل املعري  طه وفّّس غريبه: حممود حسن  ضبهـ(،  ٤٤٩. العالء 

 ت. بريو  -زنات، مراجعة جلنة إحياء الرتاث العريب، دار اآلفاق اجلديدة 

ور،    الفوز الكبي ف اجلمع بني قراءيت عاصم وابن كثي:  . 58 لفائز بن عبد القادر شيخ الزَّ

 م. 2٠٠٠-هـ١٤2١، ١ط:  

عم   نحو: ال  علم الكافية ف    . 59 بن  عثامن  بن  الدين  احلاجب مجال  بكر  البن  أيب  بن  ر 

صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة    . هـ(، حتقيق: د٦٤٦.املرصي اإلسنوي املالكي )ت 

   .  ١م، عدد األجزاء: 2٠١٠داب، القاهرة،  اآل

ليوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بن    الكامل ف القراءات واألربعني الزائدة عليها:  . 60

اهل  أيب  ،سواده  بن  عقيل املغريب    ذيلالقاسم  بن  ٤٦5. )تاليشكري  هـ(، حتقيق: مجال 

م،  2٠٠7  -هـ   ١٤2٨،  ١السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة سام للتوزيع والنرش، ط:  

 .  ١عدد األجزاء: 

:  (، حتقيقـ ه٨٠١. )ت  ، أيب البرشعمرو بن عثامن بن قنرب سيبويهل  كتاب سيبويه:   . 61

 .  ٤  :اجليل، بريوت، عدد األجزاء ار عبد السالم حممد هارون، د

القييسمل  جوه القراءات السبع وعللها وحججها: الكشف عن و   . 62 ،  كي بن أيب طالب 

حممد  عبد ـ ه٤٣7. )ت  أيب  حتقيق:  القاهرة،    (،  احلديث،  دار  الطرهوين،  الرحيم 

 .  2م، عدد األجزاء:  2٠٠7  -ـه١٤2٨
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ف    . 63 واإلعراب: اللباب  البناء  احلسني    علل  بن  اهلل  العكربي    بنلعبد  اهلل  عبد 

البقاء البغدادي أيب  )ت  حمب   ،  د٦١٦.  الدين  حتقيق:  دار  .  هـ(،  النبهان،  اإلله  عبد 

 .  2األجزاء:  م، عدد ١٩٩5-هـ ١٤١٦، ١دمشق، ط:   -الفكر 

الكتاب:  . 64 علوم  ف  النعامينل  اللباب  الدمشقي  احلنبيل  عادل  بن  عيل  بن  أيب  عمر   ،

ل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد  اد هـ(، حتقيق: ع775. )ت حفص، رساج الدين 

ـ  ١٤١٩، ١بريوت، ط:    -ار الكتب العلمية معوض، د  .  2٠م، عدد األجزاء:  ١٩٩٨-ه

العشر   . 65 القراءات  ف  أيب   :املبسوط  النيسابورّى،  ْهران  م  بن  احلسني  بن    بكر   ألمحد 

حاك٣٨١. )ت محزة  سبيع  حتقيق:  العربيةهـ(،  اللغة  جممع  م،  ١٩٨١دمشق،    -يمي، 

 .  ١ألجزاء: ا عدد

األجرومية:  . 66 بن حمممل  متممة  املغريب، حمد  الطرابليس  الرمحن  عبد  بن  آيب حممد،    د 

الدين )ت   شمس  عيني  الر  باحلطاب  اهلل  ،  هـ( ٩5٤.املعروف  عبد  بن  عيل  هبا:  اعتنى 

 م. 2٠١2هـ،  ١٤٣٣، ١:  طالسلوم، دار الصميعي،  

آجروم    األجرومية: منت    . 67 الصالبن  داود  بن  حممد  بن  اهلل،    اجي،نهحممد  عبد  أيب 

 م. ١٩٩٨  -هـ١٤١٩،  ١  النارش: دار الصميعي، ط: 

جممع    : بالل، النارش أمحد بن حممد اخلراط، أيب .  د   اجملتىب من مشكل إعراب القرآن:  . 68

 .  ٤هـ، عدد األجزاء: ١٤2٦املدينة املنورة،   -امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 

اجمليد اجمل . 69 القرآن  إعراب  بن  : يد ف  السفاقيس  إلبراهيم  إسحاق،  ،  حممد  برهان  أيب 

 هـ. ١٤٣٠،  ١ط:  ،  حاتم صالح الضامن، دار ابن اجلوزي هـ(، حتقيق:  ٤27)ت.  الدين

، أيب  جني املوصيل عثامن بن  ل  القراءات واإليضاح عنها: احملتسب ف تبيني وجوه شواذ    . 70

  -هـ١٤2٠املجلس األعىل للشئون اإلسالمية،  -هـ(، وزارة األوقاف ٣٩2. )ت   الفتح

 . 2م، عدد األجزاء: ٩٩٩١
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عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام  ل  ي الكتاب العزيز: احملرر الوجيز ف تفس  . 71

بد الشايف  هـ(، حتقيق: عبد السالم ع5٤2.)ت   مد، أيب حمبن عطية األندليس املحاريب

 .  ـ ه١٤22،  ١بريوت، ط:   -حممد، دار الكتب العلمية

وأنواعها:   . 72 اللغة  علوم  السيوطي  ل  املزهر ف  الدين  بكر، جالل  أيب  بن  الرمحن  عبد 

العلمية  ٩١١. )ت الكتب  دار  منصور،  عيل  فؤاد  حتقيق:    ، ١:  ط   بريوت،   –هـ(، 

 .  2زاء:  م، عدد األج١٩٩٨  -هـ١٤١٨

إعراب    . 73 القييس  مل  القرآن: مشكل  خمتار  بن  حممد  بن  مَحّوش  طالب  أيب  بن  كي 

املالكي القرطبي  األندليس  ثم  حممالقريواين  أيب  د .  هـ(٤٣7.)ت   د،  حاتم  .  حتقيق: 

 .  2، عدد األجزاء:  ـه١٤٠5،  2بريوت، ط:  -سسة الرسالةصالح الضامن، مؤ

لألزهري:  . 74 القراءات  أمحد    معاين  بن  أيبملحمد  اهلروي،  األزهري  منصور    بن 

هـ  ١٤١2،  ١هـ(، مركز البحوث يف كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، ط:  ٣7٠. )ت

 . ٣م، عدد األجزاء:  ١٩٩١  -

القرآن:  . 75 ب  معاين  اهلل  عبد  بن  زياد  بن  الفراءليحيى  الديلمي  منظور  حممد ن  أيب   ،  

د الفتاح إسامعيل  عب  -عيل النجار  حممد   -هـ(، حتقيق: أمحد يوسف النجات2٠7.  )ت

 .  ١مرص، ط:  -الشلبي، دار املرصية للتأليف والرتمجة

األدابء  . 76 عبد ل  :معجم  بن  الرومي   ياقوت  عبد احلموي  اهلل  أيب  الدين هللا  ،    ، شهاب 

عب،  هـ(٦2٦)ت.  إحسان  اإلسالميحتقيق:  الغرب  دار  ط:    -اس،  ،  ١بريوت، 

 . 7م، عدد األجزاء: ١٩٩٣-هـ١٤١٤

األ  . 77 عن كتب  اللبيب  بن    عاريب:مغين  اهلل  عبد  بن  أمحد  بن  يوسف  بن  اهلل  لعبد 

أيب )ت  يوسف،  هشام  ابن  الدين،  مجال  د 7٦١. حممد،  حتقيق:  املبارك  .هـ(،    -مازن 

 .  ١م، عدد األجزاء:  ١٩٨5، ٦دمشق، ط:    -عيل محد اهلل، دار الفكر  حممد

يل  ع.  د  : ، حتقيق، أيب حممدملحمود بن عمر الزخمرشي  املفصل ف صنعة اإلعراب:   . 78

 .  ١  :م، عدد األجزاء ١٩٩٣، ١بريوت، ط:    -بو ملحم، دار ومكتبة اهلالل 
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 . ابتنمحد بن صالح القمرا ال  :مجع  املفهوم على مقدمة ابن آجروم:   . 79

ما   . 80 ف  السب  املكرر  القراءات  من  ويليه: تواتر  وحترر  اإلضافة    ع  ياءات  يف  موجز 

ار  حفص  أيب   ،بالسور: لعمر بن قاسم بن حممد بن عيل األنصاري ، رساج الدين النشَّ

)ت  املرصي  احلفيان،  ٩٣٨.الشافعي  الشافعي  السميع  عبد  حممود  أمحد  حتقيق:  هـ(، 

 .  ١م، عدد األجزاء: 2٠٠١  -  هـ١٤22 ، ١:  ط  بريوت، –دار الكتب العلمية 

احلسن    ي اإلشبييل، أيب رضماحل   لعيل بن مؤمن بن حممد   ع الكبي ف التصريف: املمت  . 81

 .  ١م، عدد األجزاء:  ١٩٩٦،  ١هـ(، مكتبة لبنان، ط: ٦٦٩. تاملعروف بابن عصفور ) 

والصرف:   . 82 النحو  علمي  ف  املختصر  بن    املنهاج  عيسى  بن  يوسف  بن  اهلل  لعبد 

او يعق اليعقوب  مؤب  العنزي،  الريانسسجلديع  ط:  بري  -ة    -هـ  ١٤2٨،  ٣وت، 

 .  ١م، عدد األجزاء: 2٠٠7

اهلل الشريازي    أيب عبد   ، ن حممدلنرص بن عيل ب  املوضح ف وجوه القراءات وعللها:  . 83

عمر محدان الكبييس، اجلمعية اخلريية    . الفاريس املعروف بأيب مريم، حتقيق ودراسة: د

 .  ـه١٤١٤،  ١بجدة، طريم لك لتحفيظ القرآن ا

 .  ٤، عدد األجزاء:  ١5:  ، ط هـ(، دار املعارف ١٣٩٨. )ت باس حسن  لع  النحو الواف:  . 84

ب  النشر ف القراءات العشر:   . 85 ،  ن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزريملحمد 

 .  م2٠٠٨ -ـ ه١٤2٩بريوت،   -املكتبة العرصية  ،هـ( ٨٣٣)ت:  أيب اخلري

السيوطي    ، جالل الدينلعبد الرمحن بن أيب بكر   : وامعجلمهع اهلوامع ف شرح مجع ا  . 86

 .  ٣  : مرص، عدد األجزاء   -عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية  :هـ(، حتقيق٩١١. )ت

السبع:ال  . 87 القراءات  الشاطبية ف  بن حممد    واف ف شرح  الغني  عبد  بن  الفتاح  لعبد 

 .  ١، عدد األجزاء:  م2١٩٩  -هـ ١٤١2،  ٤، ط: هـ(، مكتبة السوادي ١٤٠٣. )ت القايض 

قراءات   . 88 ف شرح  اخلمسة:  الوجيز  األمصار  أئمة  الثمانية  بن  لل   القرأة  عيل  بن  حسن 

األ يزداد  بن  عيل يهوازإبراهيم  أيب  دار  ٤٤٦.  ت)   ،  أمحد،  حسن  دريد  حتقيق:  هـ(، 

 .  ١م، عدد األجزاء:  2٠٠2،  ١بريوت، ط:   -اإلسالمي الغرب 
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