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تُعدُّ القراءات القرآنية الشاذة مصدراً ثَّراً للشواهد انلرثية اليت تتضمن كثرياً من 
الظواهر انلحوية والرصفية اليت لم تشتمل عليها القراءات املتواترة.)*))))

وقد درس ابلحث ثالث قراءات شاذة، هما آيتان من سورة ابلقرة، وآية من سورة 
إبراهيم؛ تلكون هذه االختيارات نموذجاً لدلرس انلحوي يف مسألة إهمال )أن) املصدرية 
انلاصبة للمضارع، وقد عرض ابلاحث أقوال انلحاة، وشواهدهم الُمناظرة هلذه القراءات، 
وقد تبني أنَّ َثمَّ مذاهب يف اتلعامل مع الظاهرة انلحوية الواردة يف هذه القراءات، فعرضها 

ح جانباً منها. ابلاحث، ورَجَّ

جامعة الكويت، لكية اآلداب، قسم اللغة العربية وآدابها.  (*(
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بني يدي ابلحث:
احلمد هلل محد الشاكرين، والصالة ىلع نبينا حممد خاتم األنبياء واملرسلني، وىلع آهل 

الطاهرين، وريض اهلل عن أصحابه أمجعني، وبعد:
اء إىل حرصها يف أقسام  فقد تعددت قراءات القرآن الكريم، وعمد انلحويون والُقرَّ
ل من فعل ذلك منهم - فيما أعلم  ا انلحويون فأوَّ معينة، ووضعوا للقراءة املقبولة رشوطاً. أمَّ
- أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء املتوىف سنة )207ه)، فقد اشرتط هلا ثالثة رشوط: موافقة 
»اتِّباُع  فقال:  بها،  قد قرئ  العرب، وأن تكون  املصحف، وموافقة وجه من كالم  رسم 

املصحف إذا وجدُت هل وجهاً من كالم العرب وقراءِة القراء أحبُّ إيل من خالفه«))).
املتوىف  بابن جماهد  املشهور  بن موىس  أمحد  أبو بكر  ذلك  هلم يف  فأوَّ الُقّراء  ا  وأمَّ
القراءة، يه:  لقبول  أصول  ثالثة  أنه وضع  وأقواهل ىلع  مواقفه  دلَّت  فقد  )324ه)،  سنة 
بعده  قال  وكذا  العربية)2).  وموافقة  السند،  وصحة  العثماين،  املصحف  خط  مطابقة 
املعروف حممد  بن  حممد  ادلين  شمس  وأما  )437ه))3).  سنة  املتوىف  طالب  أيب  بن   ميك 

بابن اجلزري املتوىف سنة )833ه) فقد اشرتط يف كتابه »منجد املقرئني«)4) لصحة القراءة 
العثمانية  املصاحف  أحد  وموافقة  العربية مطلقاً،  وموافقة  اتلواتر،  ثالثة رشوط، يه: 
ولو تقديراً. وتراجع عن هذا يف كتابه »النرش يف القراءات العرش«)))، فلم يشرتط اتلواتر، 

واستبدل به صحة السند.
والقراءة الشاذة عند هؤالء يه اليت اختلَّ فيها ركن من هذه األراكن اثلالثة، سواء 

أكانت عن القراء السبعة، أم عن العرشة، أم عن غريهم من األئمة املقبولني.

معاين القرآن )2: 293)، وانظر )ص)3)، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج )): )20، 373 - 374، 389، 2: 82)).  (((
السبعة يف القراءات )ص7)) )مقدمة املحقق)، و)ص46 – 2)) )مقدمة املصنف).  (2(

اإلبانة عن معاين القراءات )ص8) – 9)).  (3(
منجد املقرئني )ص79 – )8).  (4(

النرش يف القراءات العرش )): 9 – 3)). وعرفنا أنَّ هذا الرأي هو الالحق؛ ألنه نص هنا ىلع أنه اكن قبُل جينح إىل   (((
القول األول، ثم ظهر هل فساده، فوافق أئمة اتلحقيق من السلف واخللف اذلين نسب إيلهم أنهم اكنوا يشرتطون 

صحة السند ال اتلواتر.
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وليس غرضنا يف هذه اتلوطئة دراسة مذاهب الُقّراء يف أقسام القراءات وال رشوط 
ذلا  العلم؛  هذا  أئمة  عند  الشاذة  بالقراءة  املقصود  تبيان  إىل  رمينا  وإنما  القراءة؛  قبول 

نكتيف بهذه الِوطاءة، وندخل يف موضوع ابلحث.

وقد صنف العلماء يف القراءات الشاذة مصنفات كثرية، مجعوا فيها ما وصل إيلهم 
منها، ومنهم: ابن جماهد، وابن خالويه، وحممد بن أيب نرص الكرماين. ووضع آخرون كتباً 
نظائر من كالم  واتلمسوا هلا  وأعربوها،  وبيَّنوا وجوهها،  القراءات،  فيها تللك  احتجوا 

العرب، ومنهم: ابن جين، وأبو ابلقاء العكربي.

وُتَعدُّ القراءات الشاذة مصدراً ثَّراً للشواهد انلرثية اليت تتضمن كثرياً من الظواهر 
الشعر،  القراءات الصحيحة؛ وال توجد إال يف  لم تشتمل عليها  انلحوية والرصفية اليت 
وبعض تلك القراءات لم يرد يف الكتب اخلاصة بهذا الفن؛ ذلا ال جند هلا توجيهاً يف كتب 
االحتجاج للقراءات الشاذة أو إعرابها. ومن هذا القبيل ما نراه مبثوثاً يف كتب انلحو 
وتفسري القرآن من قراءات تدل ىلع ظواهر ليس هلا مثال فيما وصل إيلنا من انلصوص 

انلرثية.

ومن تلك القراءات قراءة وردت فيها )أِن) اخلفيفة املصدرية، وبعدها فعل مضارع 
مرفوع غري مفصول منها، وليس قبلها فعل من أفعال العلم وال الظن، واختلف انلحويون 
لت القول فيها  فيمن قرأ بها، ويف توجيهها، وقد تناولت يف هذا ابلحث تلك القراءة، وفصَّ

تفصياًل أرى فيه َمقنعاً للباحثني يف ظواهر اللغة العربية.

 ﴿ تعاىل:  اهلل  قول  يف  ُرِوَيْت  املقصودة  والقراءة 
الرََّضاَعَة)،  يُتِمُّ  ن 

َ
أ َراَد 

َ
أ )لَِمْن  القراء:  بعض  قرأ  فقد   ،]233 ]ابلقرة:   ﴾

)))، وابن األثري)2)، وابُن مالك)3)، والقواُس)4)، ). ونسبها إىل )جماهد) الزخمرشيُّ  برفع )يُِتمُّ

املفصل )ص)32).  (((
ابلديع هل )): 9))، 2: 437).  (2(

شواهد اتلوضيح واتلصحيح )ص)23).  (3(
رشح ألفية ابن معط )ص339).  (4(
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و»ابلحر  »االرتشاف«،  يف  حيان)3)  وأبو   ،(2( والريضُّ احلليب)))،  انلحاس  بن  ادلين  وبهاُء 
مني احلليب)4)، والعيين))) شارح ابلخاري. ونصَّ أبو حيان يف »ابلحر« ىلع  املحيط«، والسَّ
ابن عباس.  أنها تروى عن  السمني  أنَّ انلحويني هم اذلين نسبوها إىل جماهد. وأضاف 
ونصب  )يتم)  رفع  ىلع  ينص  أن  دون  اآلية  هذه  يف  ملجاهد  قراءة  خالويه)6)  ابن  وذكر 

)الرضاعة). وذكر ابن ادلهان أنَّ هذه القراءة ُحكيت عن جماهد)7).

يِصن. ونسبها ابن هشام)8) والفريوزابادي)9) إىل ابن حُمَ

ُمعٍط  ابن  ألفية  ورشح  للسريايف)0))،  الكتاب  رشح  يف  جماهد  ابن  إىل  ونسبت 
للرَُّعيين))))، واخلزانة)2)) ضمن نص البن عصفور يف كتابه »رضائر الشعر«.

وذكر القراءة غري منسوبة ابن خروف يف »رشح اجلمل«)3))، وابن يعيش يف رشح 
املفصل)4))، وابن مالك يف رشح التسهيل))))، وابنه بدر ادلين يف رشح التسهيل، ورشح 
وناظر  ادلاين«)8))،  »اجلىن  واملرادي يف  املحيط«)7))،  »ابلحر  وأبو حيان يف  أبيه)6))،  ألفية 

اتلعليقة ىلع املقرب )2: 860).  (((
رشح الاكفية: القسم اثلاين )2: )83).  (2(

االرتشاف )4: 642))، وابلحر املحيط )2: 223).  (3(
ادلر املصون )2: 463).  (4(

عمدة القاري )0): 6))).  (((
خمترص يف شواذ القرآن )ص4)).  (6(

الغرة يف رشح اللمع )باب إنَّ وأخواتها) )ص98) ]القسم اذلي حققه د. فريد الزامل[.  (7(
مغين اللبيب )ص28، 609).  (8(

القاموس املحيط )أن) )4: 99)).  (9(
رشح الكتاب )): 80)، ويه كذلك أيضاً يف املخطوطة )): 27).  ((0(

رشح ألفية ابن معط للرعيين )): 729) ]رسالة[.  ((((
اخلزانة )8: 422).  ((2(

رشح اجلمل )2: 824).  ((3(

رشح املفصل )7: ))).  ((4(
رشح التسهيل )2: 44).  ((((

رشح التسهيل )4: )))، ورشح األلفية البن انلاظم )ص669).  ((6(
ابلحر املحيط )): 399).  ((7(

اجلىن ادلاين )ص220).  ((8(
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اجليش يف »تمهيد القواعد«)))، والشاطيب يف »املقاصد الشافية«)2).
ا نسبتُها إىل ابن جماهد كما ورد يف رشح الكتاب للسريايف ويف رشح ألفية  قلت: أمَّ
ابن معط للرعيين ويف اخلزانة فغري صحيحة؛ ألنَّ ابن جماهد ))24 - 324ه) لم يكن هل 
اختيار يف القراءة، ولم ينسب إيله أحد - فيما أعلم - أنه قرأ بيشء من القراءات الشاذة، 
بل اكن ينكر إنكاراً شديداً ىلع من يقرأ بها، وتصنيفه كتاباً فيها)3) ال يعين أنه اكن يقرأ 
ببعضها، وهو إنما أراد بالشواذ يف ذلك الكتاب ما َشذَّ عن القراءات السبع اليت اشتمل 

عليها كتابه »السبعة يف القراءات«.
»رضائر  لكتاب  املخطوط  األصل  يف  اذلي  أنَّ  وهو  ذلك،  خبطأ  يشهد  آخر  ويشء 
لكنَّ  )جماهد)،  هو:  إنما  اخلزانة  يف  ابلغدادي  منه  نقل  اذلي  عصفور  البن  الشعر«)4) 
حمقق الرضائر لم حيرر القول يف نسبتها، فظنَّ أنَّ ما يف اخلزانة هو الصواب، فأخذ منها 

لكمة )ابن)، وأثبتها يف منت »الرضائر«، ونص ىلع ذلك يف احلاشية.
والصواب يف ذلك أنَّ ابن جماهد رواها - كما قال أبو الرباكت األنباري))) - ولم يقرأ 

بها، فاكنت روايته هلا سبباً يف نسبتها إيله من قبل بعض املصنفني بعده.
وديلل آخر يشهد بصحة ما زعمناه، وهو أنَّ حممد بن نرص الكرماين)6) نصَّ ىلع أنَّ 

السريايف نسبها ملجاهد.
ا نسبتها إىل ابن حميصن فغري منكرة، وإن لم ترد يف مفردته اليت صنفها أبو يلع  وأمَّ
احلسن بن يلع األهوازي )362 - 446ه)؛ ألنَّ ابن حميصن املتوىف سنة )23)ه) أخذ القراءة 

عرضاً عن جماهد اذلي تويف سنة )03)ه))7).

تمهيد القواعد )3: 379)، 8: 28)4).   (((
املقاصد الشافية )2: 402، 6: 3)، ))).  (2(

السبعة يف القراءات: مقدمة املحقق )ص3) – 7)).  (3(
رضائر الشعر )ص64)).  (4(

اإلنصاف )ص63)).  (((
شواذ القراءات هل )ص92)، وقد وردت فيه ويف خمطوطته )ص40) )تتم) باتلاء.  (6(

اغية انلهاية )2: )4 - 42، 67)).  (7(
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وكذلك نسبتها إىل ابن عباس، فإنها غري مستبعدة؛ ألنَّ جماهداً قرأ ىلع ابن عباس 
بضعاً وعرشين ختمة، ويقال: ثالثني عرضة))).

أحالوا يف ختريج  الرتاث)2)  أنَّ بعض حمقيق كتب  املسألة  ُره يف هذه 
ْ
ِذك ينبيغ  ومما 

قراءة جماهد املذكورة ىلع خمترص ابن خالويه يف شواذ القراءات. وأقول: إنَّ ابن خالويه 
روى قراءة جماهد، ولم يضبطها، فقال: »)أن يتم الرضاعة) جماهد«)3)، وهذا القول ال يدل 
داللة رصحية ىلع أنَّ املقصود هو رفع )يتّم) ونصب )الرضاعة)؛ ألنَّ القراءة املشهورة عن 

جماهد يه )أن تَِتمَّ الّرضاعُة) بنصب )تتّم) ورفع )الرضاعة))4).
للسريايف  سيبويه  كتاب  فهو رشح   - أعلم  فيما   - القراءة  هلذه  أقدم مصدر  وأما 
املتوىف سنة )368ه)، ولم أقف عليها فيما عرفت من كتب القراءات الشاذة إال يف »شواذ 

القراءات« للكرماين اذلي نسب روايتها إىل السريايف.
هذه  إال يف  ناصبة  )أْن) غري  أنَّه ال حيفظ  املحيط«)))  »ابلحر  أبو حيان يف  وزعم 

القراءة ويف بيتني من الشعر، وهما قول الشاعر)6):

ما
ُ
نُفوَسك نَفيس  ــَدْت 

َ
ف صاحيبَّ  َرَشــَدايا  يُتمــا 

َ
الق نُتمــا 

ُ
ك وحيُثمــا 

ها
ُ
َمَْمل َخــفَّ  يل  حاجًة  ِمال 

َ
ت ــَداإن  ويَ بها  عندي  نِعمًة  تَسَتوِجبا 

ما
ُ
َوْيَك أســمــاَء  ىلع  ــرآِن  ــق تَ ــَداأْن  َح

َ
أ تُْشِعرا  ال  وأْن  الَم  السَّ ِمــيِّ 

وقول اآلخر)7):

اغية انلهاية )2: )4 – 42).  (((
اتلعليقة ىلع املقرب )2: 860)، ورشح الاكفية )2: )83)، واالرتشاف )4: 642)).  (2(

خمترص يف شواذ القرآن )ص4)).  (3(
املحرر الوجزي )): 72))، وابلحر املحيط )2: 223). كما رويت عن ابن حميصن وغريه.  (4(

ابلحر املحيط )2: 223).  (((
 ،(80  :(( للسريايف  الكتاب  األنباري )ص23))، ورشح  – 323)، وكتاب األضداد البن  ثعلب )ص322  جمالس   (6(
)أن  اثلاين:  ابليت  السريايف  وروى   .(642( الشاهد   (428  –  420  :8( واخلزانة   ،(((  :4  ،44  :2( التسهيل  ورشح 

حتمال... وتصنعا نعمة...)، وقال بعد األبيات: )واملعىن فيه: أسألكما أن حتمال).
معاين القرآن للفراء )): 36))، ورس صناعة اإلعراب )ص448)، واألزهية )ص8))، ورشح التسهيل )2: 44، 4:   (7(

0)). الزواح: املوت.
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ـــ ــ ــَوْي ــ نُ ــا  ــ ي ــٌم  ــ ــيـ ــ َزعـ  
ِّ

واِحإن الــــزَّ ــَن  ِمـ َــــوِت 
َ

ن إن  ــُة  ــق ـ

ــو ــُت ــِت ِمـــن َعــــَرِض احُل ــم ــلِ واِحوَس الــــرَّ إىل  ــُدوِّ  ــُغـ الـ ِمـــَن  ِف 

ــو
َ
ق بِــــــالَد  تَـــهـــبِـــطـــنَي  ــالِحأْن  الــطِّ ــَن  ــ ِم ــوَن  ــُعـ ــْرَتـ يَـ ٍم 

»ابلحر  من  آخر  موضع  يف  نفسه  حيان  أبو  ذكر  فقد  صحيح؛  غري  قول  هذا  قلت: 
ا َكَن َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا( ]إبراهيم: 0)[)))  ونَّا َعمَّ ن تَُصدُّ

َ
املحيط« قراءة طلحة بن مرصف )تُرِيُدوَن أ

ونَّا) - وذهب يف خترجيها إىل أنَّ )أْن) فيها يه اثلنائية اليت تنصب  - بتشديد انلون يف )تَُصدُّ
ٱلرََّضاَعَةۚ(  يُتِمُّ  ن 

َ
أ َراَد 

َ
أ السابقة: )لَِمۡن  ألغيت يف قراءة جماهد  ألغيت كما  املضارع، لكنها 

]ابلقرة: 233[ بالرفع)2).

ونص يف كتابه »االرتشاف«)3) ىلع أنَّ ابن األنباري أنشد أبياتاً جاء فيها املضارع 
. كما أنشد شواهد أخرى يف »باب األحرف انلاصبة االسم الرافعة اخلرب« 

ً
بعد )أْن) مرفواع

من كتابه »اتلذييل واتلكميل«)4) إضافة إىل ابليتني السابقني، ويه قول ابن ادلمينة))):

ونَها بَِصحيِحأَب انلاُس - َوْيَب انلاِس - أْن يَشَتُ ــٍة 
َّ
ِعــل ذا  يـَـشــَتي  ــن  وَم

وقول كثري)6):

ــرٍّ ورابِـــٍغ نَُّفوحنــن َمــَنــْعــنــا بــنَي ُمـ
َ
ُيَتك وأْن  ُيْغَزى،  أْن  انلاِس  ِمَن 

وقول حاتم)7):

احَلشا طــاوَي  الِقرى  ختاُر 
َ
أل  

ِّ
ئليُموإن يُــقــاُل:  أْن  ِمــن  ُمـــــاَذرةً 

وقال بعد هذا ابليت: »روي بنصب )يقال) ورفعه، حىك الروايتني فيه أبو بكر بن 
األنباري يف كتاب »الواضح« هل«.

شواذ القراءات للكرماين )ص9)2)، وابلحر املحيط )): 399). ويه بال نسبة يف إعراب القراءات الشواذ )): 732).  (((
ابلحر املحيط )): 399).  (2(

االرتشاف )4: 642)).  (3(
اتلذييل واتلكميل )): )6) – 67)).  (4(

ادليوان )ص27)، ورواية األمايل )2: 26)، والعقد الفريد )7: 76): »ال يشرتونها«.  (((
ديوانه )ص483) حتقيق د. إحسان عباس.  (6(

ادليوان )ص)7))، والرواية فيه بنصب: )يقال)، وقد تتبع املحقق ما ورد يف ابليت من الروايات.  (7(
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وقول الشاعر))):

َعُجوزِِهم عنَد  انلــاِس  أمُر  اكن  يَــبــاِبإذا  ُكَّ  ــوَن  ــَق ــل يَ أن  ــدَّ  بُـ ــال  ف

وختم كالمه يف هذه املسألة بقوهل: »وقد أطلنا الكالم ىلع ذلك يف كتاب »اتلكميل« 
يف )باب إعراب الفعل وعوامله)«)2). ولّما رجعُت إىل ابلاب املذكور لم أجد شيئاً مما ذكر، 
بل ألفيته قد أحال إىل رشح املصنف هلذه املسألة يف باب إنَّ وأخواتها، فقال: »وقد رشح 

املصنف ذلك يف باب إنَّ وأخواتها، فأغىن ذلك عن إاعدته هنا«)3).
وأقول: إنَّ ابن األنباري أنشد ابليتني الذلين فيهما »أْن تقرآِن«، و»أْن يقاُل« أيضاً يف 

»كتاب األضداد«)4)، وذكر أنَّ الكسايئ والفراء رويا »يقال« بالرفع.
وَثمَّ شواهد أخرى يف هذه املسألة، منها قول الشاعر))):

ــِرونَــي ُيْ أْن  ــاِس  انل ماُء 
َ
ُعل َب 

َ
َحَجْرأ ها 

ُ
ِمْسواك َخــْرســاَء،  بِناطقٍة 

ومثله قول ابن مقبل)6):

ترََشبونَُه أْن  ابَلحَر  َمَنْعنا  ــاِنوحنــُن  ــَم ِ ب ــاؤه  مـ منكم  اكن  وقــد 

ومن هذا عند بعضهم قول أيب حمجن اثلقيف)7):

فإنَِّي ــالةِ،  ــَف ال يف  ــيِّ  ــَن ــْدفِ تَ هاوال 
ُ
أذوق ال  أن  مــتُّ  ما  إذا   

ُ
ــاف أخ

ان أنَّ املربد حىك عن ابلغداديني: »أردُت أْن يقوُم زيٌد«)8). وذكره  هَّ وذكر ابن ادلَّ
أبو حيان نفسه يف )اتلذييل واتلكميل))9).

آخر هذا ابليت عنده: »لك بتوِت«. صوابه يف رضائر الشعر )ص64)).  (((
اتلذييل واتلكميل )): 67)).  (2(

اتلذييل واتلكميل )8: ق03)/ب) خمطوطة األسكوريال رقم )6)).  (3(
األضداد )ص23)).  (4(

ثمار القلوب يف املضاف واملنسوب )ص409)، وشواهد اتلوضيح واتلصحيح )ص236).  (((
ابليت بهذه الرواية يف رشح ألفية ابن معط للقواس )): 364)، وللرعيين )): 729)، ورواية ادليوان )ص243): »أن   (6(

يرشبوا به«، وبها يفوت االستشهاد.
رشح األلفية البن انلاظم )ص669)، واخلزانة )8: )40)، ورشح أبيات املغين )): 40)).  (7(

الغرة يف رشح اللمع )باب إنَّ وأخواتها) )ص99) حتقيق د. فريد الزامل.  (8(
اتلذييل واتلكميل )): )6)).  (9(
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توجيه انلحويني للقراءة وأبيات الشعر:
 
ً
للنحويني يف ختريج قراءة جماهد وهذه األبيات مما ورد فيه الفعل املضارع مرفواع

بعد )أْن) بال فصل وليس قبلها فعل قليب، أربعُة مذاهب:
املذهب األول: أنَّ )أْن) هذه يه املخففة من اثلقيلة، وقد شذَّ اتصاهلا بالفعل، ونسبه 
إىل الكوفيني ابُن مالك)))، وابنُه بدر ادلين)2)، وأبو حيان)3)، واملرادي)4)، وناظر اجليش)))، 
اهلروي)8)،  املذهب  هذا  إىل  ذهب  وممن  جين)7).  وابن  الفاريس  قول  وهو  هشام)6).   وابن 
وابن األثري)9)، وابن خروف)0))، وأبو حيان يف باب الرضائر من االرتشاف))))، والشاطيب)2)).

قلت: عدم الفصل يف خرب )أْن) مع العلم والظن لم يمنعه سيبويه ابلتة، ولم جيعله 
فه)3)). وحكَم الفراء بصوابه)4)). و)أْن) هاهنا لم يسبقها ِعلم وال  خاّصاً بالشعر، وإنما ضعَّ
، فقد اجتمع فيها شذوذان: ُخلُوُّها من العلم والظن، وعدم الفصل بينها وبني اجلملة  ظنٌّ
الفعلية اليت يه خرب هلا، ويف هذا من الضعف ما ال خيىف. وقد اتلمس بدر ادلين بن مالك 
وجهاً للشذوذ األول، فقال: »وجاز ُخلُوُّها من العلم والظّن؛ ألنه ال مانع منه يف القياس«)))).

التسهيل )ص228)، ورشحه للمصنف )2: 44).  (((
رشح التسهيل )4: ))).  (2(

ابلحر املحيط )2: 223).  (3(
اجلىن ادلاين )ص220).  (4(

تمهيد القواعد )3: 379)، 8: 27)4).  (((
املغين )ص28).  (6(

رس صناعة اإلعراب )ص448 - 449، 49))، واخلصائص )): 389 – 390)، واملنصف )): 278)، ورضائر الشعر   (7(
)ص63) – )6)). وانظر رشح مجل الزجايج الكبري )): 437).

األزهية )ص8)).  (8(
ابلديع )): 9))).  (9(

رشح اجلمل هل )2: 824 – )82).  ((0(
االرتشاف )): 2422 – 2423).  ((((

املقاصد الشافية )2: 402 – 403).  ((2(
الكتاب )3: 67))، واملقاصد الشافية )2: 403).  ((3(

معاين القرآن )): 36))، واملقاصد الشافية )2: 403).  ((4(
رشح التسهيل )4: ))).  ((((
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هملت محاًل ىلع أختها )ما) املصدرية، 
ُ
واملذهب اثلان: أنَّها )أِن) انلاصبة للمضارع أ

ر مع ما بعدها باملصدر، فلما أشبهتها من هذا الوجه  فلم تعمل ملشابهتها هلا يف أنها تقدَّ
ُشبِّهت بها يف ترك العمل. ونسبه ابن مالك)))، وابنه بدر ادلين)2)، وأبو حيان)3)، واملرادي)4)، 
والزخمرشي)8)، السريايف)7)،  قول  وهو  للبرصيني.  هشام)6)  وابن  اجليش)))،   وناظر 
وابن األثري يف حديثه عن حريَف املصدر)9)، وابن احلاجب)0))، وابن مالك))))، واملاليق)2)). 
وأول من نسب هذا املذهب للبرصيني، واملذهب األول للكوفيني، هو ابن مالك، كما هو 

ظاهر كالم أيب حيان يف )االرتشاف))3)).
وا، باجلمع؛ ألنَّ  واملذهب اثلالث: أنَّها )أِن) انلاصبة، وأنَّ األصل يف اآلية: أن يُِتمُّ
﴾ ]يونس: 42[. ذكره  اجلمع يقع ىلع معىن َمْن، مثل قوهل تعاىل: ﴿

ابن هشام، ولم ينسبه)4)).
ة بمعىن: أْي، ويه تفسري  واملذهب الرابع: أنَّ )أْن) يف قول الشاعر )أْن تقرآِن) مفسِّ
للحاجة املذكورة يف ابليت املتقدم، وهو قول القاسم بن أمحد اللوريق األندليس يف كتابه 

»رشح املفصل« كما نقل ابلغدادي)))).
التسهيل )ص228)، ورشحه للمصنف )2: 44).  (((

رشح التسهيل )4: ))).  (2(
ابلحر املحيط )2: 223).  (3(

اجلىن ادلاين )ص220).  (4(
تمهيد القواعد )3: 379)، 8: 27)4).  (((

املغين )ص28).  (6(
رشح الكتاب )): 80).  (7(

املفصل )ص)32).  (8(
ابلديع )2: 437).  (9(

اإليضاح يف رشح املفصل )2: 226 – 227).  ((0(
شواهد اتلوضيح واتلصحيح )ص)23).  ((((

رصف املباين )ص94)).  ((2(
االرتشاف )4: 642)).  ((3(

مغين اللبيب )ص609 – 0)6).  ((4(
اخلزانة )8: 426).  ((((
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ونلا تعقُّب ىلع نسبة املذهب األول إىل الكوفيني، ونسبة املذهب اثلاين إىل ابلرصيني، 
فإذا رجعنا إىل كتب الفريقني وجدنا ما ييل:
أوالً: أنَّ للفراء يف هذه املسألة قولني:

أحدهما: نصَّ عليه يف كتابه »معاين القرآن«)))، فقد جعل )أْن) يف قول الشاعر: )أْن 
تهبطني) يه املخففة من اثلقيلة. وعلة ذلك عنده أنَّ الضمري حيسن يف مثل هذا؛ إذ يصح 

أن يقدر: أنك تهبطني.
واثلان: نُسب إيله، وهو أنَّ )أْن) يف قول الشاعر: )من أْن يُقاُل ئليُم)، وقول اآلخر: 
إيله  نسبه  وقد  فيهما.  تعمل  لم  لكنها  للمضارع،  انلاصبة  اثلنائية  يه   - تقرآِن)   )أْن 

أبو بكر بن األنباري)2).
: أنَّ ثعلباً ذهب إىل أنَّ )أْن) يف قول الشاعر: )أْن تقرآِن) يه انلاصبة للمضارع، 

ً
ثانيا

بـ »ما«))3). ونسبه إيله ابن جين يف  تَُشبَّه  هملت محاًل ىلع )ما)، فقال فيه: )هذه لغٌة، 
ُ
أ

كتاب »اتلعاقب« كما قال الشاطيب)4). ونسبه يف »رس صناعة اإلعراب« إىل الكوفيني))). 
وظاهر مذهب الكسايئ فيما حاكه ابن األنباري يف رواية الرفع يف قول الشاعر: »حماَذرًة 

هملت، فلم تعمل فيه)6).
ُ
ِمن أْن يُقاُل ئليُم«: أنَّ )أْن) فيه يه انلاصبة للمضارع لكنها أ
خنلص من هذا إىل أنَّ املذهبني قد قال بهما الكوفيون.

وللكوفيني يف تعليل عدم إعماهلا قوالن:
أحدهما: أنَّها حممولة يف ذلك ىلع )ما)، فقد قال ثعلب)7): »هذه لغة، تشبَّه بـ »ما««. 

ونسب ابلغدادي)8) القول بأنَّ الرفع بعد )أْن) لغة إىل الزخمرشي.
معاين القرآن )): )3) – 36)).  (((

كتاب األضداد هل )ص23))، واالرتشاف )4: 642)).  (2(
جمالس ثعلب )ص322 – 323).  (3(

املقاصد الشافية )6: 4)).  (4(
رس صناعة اإلعراب )ص448، 49)).  (((

كتاب األضداد البن األنباري )ص23)).  (6(
جمالس ثعلب )ص322).  (7(

اخلزانة )8: 423).  (8(
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أْن  »شبه  قال:  الفراء  أنَّ  األنباري  ابن  حىك  فقد  بـ)اذلي)،  ُشبِّهْت  أنَّها  واثلان: 

بـ)اذلي)، فوصلها باملستقبل املرفوع، كما يصل )اذلي) به«))).

قلت: لعلَّ الفراء جعل )أْن) هاهنا مهملة محاًل ىلع )اذلي) ىلع مذهب أصحابه 
الكوفيني اذلين جيزيون أن يكون )اذلي) حرفاً مصدرّياً)2).

)أْن) عليها، فقد رأينا قبل قليل قول  اليت مُحلت  تعقُّب يف نوع )ما)  ونلا هاهنا 
نوع  يُبَيِّنوا  فلم  والزخمرشي)4)،  السريايف)3)،  فعل  وكذا  بـ)ما)«،  تَُشبَّه  لغة،  »هذه  ثعلب: 

)ما) اليت ُشبِّهْت بها )أْن).

وقد اختلف انلحويون يف تفسري ذلك ىلع ثالثة أقوال:

األول: قول اجلمهور، وهو أنَّ )ما) املقصودة هنا إنما يه )ما) املصدرية))). وقد عربَّ 

عنها بعضهم بأنَّها أختها، فقال ابن األثري: »وبعض العرب يرفع الفعل بعد »أْن« تشبيهاً 
بأختها«)6)، وتبعه ابن مالك)7)، وأبو حيان)8)، واملرادي)9). ورصح بدر ادلين بن مالك)0)) 
وابن هشام))))، والشاطيب)2)) بأنَّ املراد بـ)أختها) إنما هو )ما) املصدرية. ونصَّ آخرون 
قبل هؤالء وبعدهم ىلع أنَّ املراد بذلك )ما) املصدرية وإن لم يذكروا لفظ »أختها«)3)). ولم 

كتاب األضداد هل )ص23))، واالرتشاف )4: 642)).  (((
انظر: اتلذييل واتلكميل )3: 9)) وحواشيها.  (2(

رشح الكتاب )): 80).  (3(
املفصل )ص)32).  (4(

رس صناعة اإلعراب )ص448).  (((
ابلديع )2: 437)، والتسهيل )ص228)، ورشحه للمصنف )2: 44).  (6(

التسهيل )ص228)، ورشحه للمصنف )2: 44)، ورشح األلفية البن انلاظم )ص)66).  (7(
اتلذييل واتلكميل )): 67)).  (8(

اجلىن ادلاين )ص220).  (9(
رشح التسهيل )4: )))، ورشح األلفية البن انلاظم )ص669).  ((0(

مغين اللبيب )ص28، 0)6).  ((((
املقاصد الشافية )6: 4)).  ((2(

رس صناعة اإلعراب )ص448، 49))، واالرتشاف )4: 642))، ورصف املباين )ص94)).  ((3(
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ينص ابن احلاجب))) يف رشحه قول الزخمرشي ىلع نوع )ما) لوضوحه، فالزخمرشي ذكر 
ذلك يف حديثه عن احلرفني املصدريني )أْن) و)ما).

واثلان: قول أيب ابلقاء العكربي، وهو أنَّ )ما) اليت ُشبِّهت بها )أْن) يه )ما) الزائدة، 
اللوريق  أنَّ  ابلغدادي)2)  فقد ذكر  األندليس،  اللوريق  بن أمحد  القاسم  تلميذه  نقله  كما 
اتهم شيخه بأنه لم يهتد يف كتابه )رشح املفصل) ملراد الزخمرشي يف تشبيه )أْن) بـ)ما)؛ 
ا أن تكون انلافية، وإما أن تكون الزائدة، فاستبعد أن  ألنه توهم أنَّ )ما) املقصودة إمَّ
تكون انلافية؛ ألنَّ )أْن تقرآن) يف الشعر إجياب، فهو ضد للنيف، وتشبيه اإلثبات بانليف 
بعيد خصوصاً يف باب العمل واإللغاء. ورأى أنَّ مَحْلَها ىلع )ما) الزائدة أقرب منه ىلع )ما) 

ن يُتِمُّ ٱلرََّضاَعَة) ]ابلقرة: 233[.
َ
َراَد أ

َ
انلافية، واستدلَّ ىلع ذلك بقراءة جماهد املتقدمة: )لَِمۡن أ

واثلالث: قول القاسم بن أمحد اللوريق األندليس، فقد ذكر يف كتابه »رشح املفصل« 
- كما نقل ابلغدادي)3) - أنَّ املشبَّه به هاهنا إنما هو )ما) املصدرية، لكنه ذهب إىل أنَّ 
ة بمعىن: أْي، وتكون تفسرياً لقول الشاعر:  األجود أن يقال: إنها يف )أْن تقرآن) مفسِّ

)حاجًة) يف ابليت املتقدم ىلع هذا ابليت.

قلت: واألظهر يف هذا مذهب اجلمهور؛ ألنَّ شبه )أْن) لـ)ما) املصدرية أقوى من 
شبهها لـ)ما) الزائدة، وبيان ذلك أنَّ )أْن) ال ترََشك )ما) الزائدة يف يشء، بينما ترَْشَك )ما) 
املصدريَة يف اتلقدير بمصدر يكون هل حمل من اإلعراب، سواء أكانت ناصبة للمضارع 
أم مهملة، واحلرف اذلي يشبه حرفاً آخر يف وجه أوىل بأن حُيمل عليه من احلرف اذلي ال 

يشبهه يف يشء.

ة عند مثبتيها هلا  ة؛ ألنَّ )أِن) املفسِّ وكذلك يبُعد - عندي - أن تكون )أْن) مفسِّ
رشوط)4)، وتلك الرشوط غري مستوفاة يف الشواهد اليت ذكرناها يف )أِن) املهملة.

اإليضاح يف رشح املفصل )2: 226 – 227).  (((
اخلزانة )8: 426) عند الشاهد )642).  (2(
اخلزانة )8: 426) عند الشاهد )642).  (3(

مغين اللبيب )ص29 – )3).  (4(
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هملت محاًل 
ُ
وقد ردَّ ابن جين ىلع من زعم أنَّ )أْن) هذه يه انلاصبة للمضارع، وأ

هلا ىلع )ما) املصدرية - بأنَّ )أْن) إذا وُصلت ال تكون للحال، إنما تكون للُمِضِّ أو 
ين أن يقوم«  ين أن يقوَم غداً، وال تقول: »يسُّ االستقبال، فتقول: رسين أن قام زيٌد، ويسُّ
وهو يف حال قيام، و)ما) إذا وُصلت بالفعل واكنت مصدرية فيه للحال أبداً، كقولك: ما 
تقوُم حسٌن، أي: قيامك اذلي أنت عليه حسن، وهذا جيعل تشبيه واحدة منهما باألخرى 
وإن   - بأنَّ هذا  الفتح  أبو  ح  تقع موقع صاحبتها. ورصَّ منهما ال  واحدة  بعيداً؛ ألنَّ لك 
الصنعة - فهو أسهل من محل )أْن) ىلع أختها )ما) يف اإلهمال))). وقال  فيه بعض   اكن 
بدر ادلين بن مالك ُمَعلِّاًل مَحْلَها ىلع املخففة من اثلقيلة: »وجاز ُخلُوُّها من العلم والظّن؛ 

ألنه ال مانع منه يف القياس«)2).

ونلا هنا تعقُّب يف أهل هذه اللغة، فأكرث من ذكروا أنَّ إهمال )أْن) هذه لغة بلعض 
العرب لم ينصوا ىلع أصحابها)3)، ولم أجد من نسبها إىل قوم معينني إال الَقوَّاس، فإنه 
قال: )وقيل: رفع املضارع بعدها لغة لطيِّئ))4)، فهو لم ينسبها إىل طيئ رصاحة، بل ذكر 
أقف ىلع هذه  ولم  ذلك.  قال  يَُسمِّ من  ولم  النسبة،  تلك  تدل ىلع شكه يف  بعبارة  ذلك 
الظاهرة يف يشء من شعر طيئ إال ما ُروي من قول حاتم الطايئ املتقدم: »حماذرًة ِمن أْن 

يُقاُل ئليُم« يف رواية الرفع.

ب آخر يف حكم إلغاء )أْن)، فإنَّ بعض من ذهب إىل أنَّ )أْن) هذه يه  وهذا تعقُّ
لم  وبعضهم  الشعر))).  رضورة  ىلع  عملها  إلغاء  قَرَصَ  هملت 

ُ
أ وقد  للمضارع  انلاصبة 

يرصح بذلك)6). ونقل بعضهم اتفاق الكسايئ والفراء ىلع أنَّ ذلك ال يقاس، وال حيتمل 

رس صناعة اإلعراب )ص49)).  (((
رشح التسهيل )4: ))).  (2(

جمالس ثعلب )ص322)، ورشح الكتاب للسريايف )): 80)، واملفصل )ص)32)، وابلديع )2: 437)، واالرتشاف   (3(
)4: 642))، وفيه أنَّ اذلي حىك ذلك هو الريايش، ويف اجلىن ادلاين )ص226) أنه الرؤايس.

رشح ألفية ابن معط )): 339).  (4(
املتبع يف رشح اللمع )2: 0)))، وابلحر املحيط )2: 223).  (((

رشح الكتاب للسريايف )): 80)، ورشح الاكفية الشافية )3: 26)) – 28))).  (6(
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ح آخر بعدم القياس عليه)2). وذهب آخر إىل أنَّه جاء يف رضورة الشعر  يف الكالم))). ورصَّ
ويف قليل من الكالم)3).

وىل أن يُقترص ىلع ما ُسِمَع من ذلك، وال يُقاس عليه لشذوذه يف السماع 
َ
قلت: واأل

والقياس؛ فإنه لم يرد إال يف قراءتني شاذتني، ويف بضعة أبيات من الشعر مع اختالف 
الرواية يف بعضها، ويف مثال واحد حميك عن ابلغداديني كما ذكرنا.

الفعل املضارع  أنَّ مبارشة  أنها خمففة من اثلقيلة نصَّ ىلع  وبعض من ذهب إىل 
هلا من رضائر الشعر)4)، وال حيسن يشء منه يف سعة الكالم، فإن جاء يشء منه يف انلرث 
اقترُص به ىلع مورد السماع، ولم يُقس عليه))). واكتىف بعضهم باحلكم عليه بالشذوذ)6)، 

وهو عند بعضهم من الشاذ عن القياس واالستعمال مجيعاً)7).

وإلغاء )أْن) هذه عند من أبطل عملها سبيله اجلواز ال الوجوب؛ ألنَّنا نراها ُمعَملة 
ومهملة يف بيت واحد، اكذلي رأيناه يف قول الشاعر:

ما
ُ
َوْيَك أســمــاَء  ىلع  ــرآِن  ــق تَ ــَداأْن  َح

َ
أ تُْشِعرا  ال  وأْن  الَم  السَّ ِمــيِّ 

فقد ألغاها يف الشطر األول، وأعملها يف الشطر اثلاين.

ومما ينبيغ أن يتضمنه هذا ابلحث اختيار انلحويني املتأخرين يف هذه املسألة:

فذهب ابن عصفور)8) إىل أنَّ َجْعلَها خمففة أوىل بالصواب؛ ألنها يه اليت استقرَّ يف 
كالم العرب ارتفاع الفعل املضارع بعدها.

االرتشاف )4: 642)).  (((
املقاصد الشافية )): 222).  (2(

رشح ألفية ابن معط للرعيين )): 728).  (3(
رس صناعة اإلعراب )ص49)).  (4(
رضائر الشعر )ص63) – 64)).  (((

رشح الاكفية الشافية )3: 28))).  (6(
املنصف )): 278 – 279).  (7(

رضائر الشعر )ص)6)).  (8(
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واكن بلعضهم فيها قوالن، ومنهم ابن األثري، فذهب يف باب إنَّ وأخواتها))) إىل أنها املخففة 
من اثلقيلة، وذهب يف حديثه عن حريف املصدر إىل أنها اثلنائية انلاصبة للمضارع)2).

وكذلك فعل ابن مالك، فذهب يف »رشح التسهيل« إىل أنها املخففة؛ ألنَّ ذلك ال 
يلزم منه إهمال ما وجب هل اإلعمال)3).

وذهب يف »شواهد اتلوضيح« و»األلفية« إىل أنها انلاصبة للمضارع، قال)4):

ىلع َحْـــالً  »أْن«  هــمــَل 
َ
أ َعَمالوبعُضهم  ْت  اسَتَحقَّ حيُث  ختِها 

ُ
أ »ما« 

ويف  املخففة،  السابقة يه  األمثلة  بعض  يف  )أْن)  الشافية«))) جعل  الاكفية  ويف »رشح 
ن 

َ
َراَد أ

َ
 أذوقُها)، و)لَِمۡن أ

َّ
ً من )أْن تقرآِن)، و)أال

ّ
بعضها جعلها انلاصبة، فحمل ىلع انلاصبة كال

؛ ألنَّ قبلها  يُتِمُّ ٱلرََّضاَعَة)، ومحل ىلع املخففة قوهل: )أْن تَهبطني)، فقال: »ف )أْن) فيه خمففة من أنَّ
)إينِّ زَعيٌم)، وهذا مقارب ل )إينِّ عليٌم) يف املعىن، لكن فيه شذوذ ِمن قِبل عدم الفصل«)6).

قلت: هذا االختيار ال يلزم يف هذا ابليت؛ إذ جيوز أن تكون )أْن) يه املخففة، وأن 
هملت؛ ألنَّ الزَّعيم: الكفيل، وهل يف كالم العرب استعماالن:

ُ
تكون انلاصبة للمضارع قد أ

زَعيم  أنا  فتقول:  جر،  حبرف  الضمري  أو  الظاهر  االسم  إىل  يتعدى  أن  أحدهما: 
﴾ ]القلم: 40[،  بكذا، وزعيم به، أي: كفيل به، ومنه قوُل اهلل تعاىل: ﴿
]يوسف: 72[، وقوُل انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا   ﴾ وقوهُل عز وجل: ﴿

زَعيٌم بِبَيٍت يف َرَبِض اجلنَّة مِلن تَرَك الِمراَء وإْن اكَن حُمِّقاً«)7)، وقوُل امرئ القيس)8):
ً
ا

َّ
ُمَمل ــُت  ــع رََج إْن  َزعــيــٌم   

ِّ
ــإن ْزَوَراف

َ
أ الــُفــرانـِـَق  منه  ــرى  تَ بـِـَســْرٍ 

ابلديع )): 9))).  (((
ابلديع )2: 437).  (2(

رشح التسهيل )2: 44 – )4).  (3(
شواهد اتلوضيح )ص)23)، ورشح األلفية البن انلاظم )ص)66). وانظر: رشح الاكفية الشافية )3: 4)))).  (4(

رشح الاكفية الشافية )3: 28))).  (((
رشح الاكفية الشافية )3: 26)) – 28))).  (6(

أخرجه أبو داود يف سننه )4: 3)2).  (7(
ادليوان )ص66). الفرانق: سبع يصيح بني يدي األسد كأنه ينذر انلاس به. واألزور: املائل العنق.  (8(
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املضارع  والفعل  انلاصبة  )أن)  من  ا  إمَّ املؤول  املصدر  إىل  يتعدى  أن  واآلخر: 
املنصوب، فتقول: أنا زعيٌم أْن أفعَل كذا، ومنه قوُل عمر بن أيب ربيعة))):

فِتيًة ُتـــَقـــرَِّب  أْن  ــٌم  ــي َزع  
ِّ

َعواِطُفوإن فارِ  السِّ ُمعيداُت  إيلــِك 

وقوُل الرايع)2):
صيدةً

َ
ق ــوَل  أقـ أْن  ــٌم  ــي َزع  

ِّ
ــنَي الــَمــخــارِِمفـــإن ــِب بَ ــْق ةً، اكنلَّ ــرَّ ــ ُمَ

ا من )أِن) املخففة اليت ويلها مضارع مرفوع مفصول منها، فتقول: أنا زعيم أْن  وإمَّ
سوف حيرُض خادل، ومنه قول املثىن بن حارثة خلادل بن الويلد يف أجبر بن جابر: »إذا أسلَم 

نَصارى العرب فإينِّ زعيٌم أْن َسيُْسِلُم«)3).
) املشددة مع اسمها وخربها، فتقول: أنا زعيٌم بأنَّ زيداً ييف بعهده، ومنه  ا ِمن )أنَّ وإمَّ

قول ابلحرتي)4):
فإنَّي ــالِد  ابل رشِق  يف  قـِـْظــُت  َربيِعِهمىت  ِمــْن  ــيــَظــُه 

َ
ق بــأنَّ  ــٌم  ــي َزع

وذهب بدر ادلين بن مالك إىل أنَّ كال القولني حسن))).
وىل أن تكون )أن) يه انلاصبة 

َ
وأما أبو حيان فنص يف )ابلحر املحيط) ىلع أنَّ األ

للمضارع، ولم يقطع فيها برأي يف )االرتشاف) و)اتلذييل واتلكميل))6).
واستحسن  هملت، 

ُ
أ قد  للمضارع  انلاصبة  يه  بأنَّها  القول  هشام)7)  ابن  واختار 

املذهب اثلالث، لكنه رأى أنَّ قول ابلرصيني أظهر منه.
وممن أجاز املذهبني الريض)8)، والسمني احلليب)9)، والشاطيب)0)).

ادليوان )ص466).  (((
ِرم، وهو أنف اجلبل. طبقات فحول الشعراء )): 6))). انلقب: الطريق يف اجلبل ال يستطاع سلوكه. واملخارم: مجع خمَْ  (2(

كتاب األوائل )): 223).  (3(
ادليوان )2: 277)). قاظ باملاكن: أقام به قيظاً، أي: صميم الصيف.  (4(

رشح التسهيل )4: ))).  (((
ابلحر )2: 223، ): 399)، واالرتشاف )4: 642))، واتلذييل واتلكميل )): )6) – 67)).  (6(

مغين اللبيب )ص28).  (7(
رشح الاكفية: القسم اثلاين )2: )83).  (8(

ادلر املصون )7: )7).  (9(
املقاصد الشافية )6: ))).  ((0(
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أن تكون  هذه  )أْن)  وىل يف 
َ
األ أنَّ  املسألة  هذه  إيله يف  نذهب  واذلي  اختيارنا: 

الفعل  )أِن) املصدرية ادلاخلة ىلع  للمضارع، وقد أهملت محاًل ىلع  اثلنائية انلاصبة 
اللفظ ويف اتلقدير، فإنَّ )أِن) انلاصبة للمضارع يه ادلاخلة  املايض؛ ألنها تشبهها يف 
ىلع املايض واألمر أيضاً، وال تعمل فيهما. ويف هذا اتلوجيه خروج مما احتجَّ به أصحاب 
حيث  من  وذلك  املصدرية،  )ما)  أختها  من  املصدرية  )أِن)  بُعد  من  األول  املذهب 
اختصاص )ما) باحلال، وصالحية )أْن) للمايض واملستقبل. وفيه أيضاً ختلُّص من شذوذ 
عدم الفصل بني )أِن) املخففة من اثلقيلة وخربها إذا اكن مجلة فعلية. وال يبىق سوى 
ه أن يعمل، وهذا هل نظائر، منها إبطال عمل احلرف اجلازم،  يشء واحد، وهو إهمال ما حقُّ

كقول قيس بن زهري العبيس))):

تَنيم نـــبـــاُء 
َ
واأل ــَك  ــي ــأت ي ــــْم 

َ
ل
َ
ــي زِيـــاِدأ ــوُن بَـ ــ

َ
ــْت بل ــ

َ
ــا الق ــم ِ ب

ولم أر أحداً ذهب هذا املذهب فيما أعلم.

انلوادر )ص23))، ورس صناعة اإلعراب )ص78، )63).  (((
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)7)4)ه - 996)م).
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ابلديع يف علم العربية البن األثري، حتقيق د. فتيح يلع ادلين ود. صالح العايد،   

مكة املكرمة )420)ه).
القلم  دار  هنداوي،  حسن  د.  حتقيق  األندليس،  حيان  أليب  واتلكميل  اتلذييل   
وخمطوطة  بعدهما.  وما  997)م)   - )8)4)ه  الرياض  يف  إشبيليا  وكنوز  بدمشق، 

األسكوريال رقم )6)).
تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك، حتقيق حممد اكمل براكت، القاهرة   

)387)ه - 967)م).
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اتلعليقة ىلع املقرب بلهاء ادلين بن انلحاس احلليب، حتقيق د. خريي عبد اللطيف،   
دار الزمان، املدينة املنورة )426)ه - )200م).

تمهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد نلاظر اجليش، حتقيق جمموعة من األساتذة،   
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دار البشائر، دمشق )4)4)ه - 994)م).
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وما بعدهما.

ادلر املصون للسمني احلليب، حتقيق د. أمحد اخلراط، دار القلم، دمشق )406)ه -   
986)م) وما بعدهما.

ديوان ابن ادلمينة، حتقيق أمحد راتب انلفاخ، القاهرة )378)ه - 9)9)م).  
ديوان ابن مقبل، حتقيق د. عزة حسن، دار الرشق العريب بريوت )6)4)ه - )99)م).  

ديوان ابلحرتي، حتقيق حسن اكمل الصرييف، دار املعارف بمرص.  
ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة )969)م).  

ديوان حاتم الطايئ، حتقيق د. اعدل مجال، القاهرة ))39)ه - )97)م).  
ديوان عمر بن أيب ربيعة، رشح حممد حميي ادلين عبد احلميد، القاهرة ))37)ه - 2)9)م).  
ديوان كثريِّ عزة، مجعه ورشحه د. إحسان عباس، دار اثلقافة، بريوت ))39)ه - )97)م).  

رصف املباين للماليق، حتقيق د. أمحد اخلراط، دمشق ))40)ه - )98)م).  
السبعة يف القراءات البن جماهد، حتقيق د. شويق ضيف، دار املعارف بمرص )972)م).  
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رس صناعة اإلعراب البن جين، حتقيق د. حسن هنداوي - دمشق ))40)ه - )98)م).  
سنن أيب داود، حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد، دار الفكر.  

رشح التسهيل البن مالك وابنه بدر ادلين، حتقيق د. عبد الرمحن السيد ود. حممد   
املختون، هجر للطباعة، اجلزية )0)4)ه - 990)م).

رشح ألفية ابن معط للرعيين، اجلزء األول، حتقيق حسن حممد أمحد، رسالة دكتوراه   
يف جامعة أم القرى )4)4)ه - 994)م).

الرياض  اخلرييج،  الشوميل، مكتبة  د. يلع  للقواس، حتقيق  معط  ابن  ألفية  رشح   
))40)ه - )98)م).

رشح الاكفية لريض ادلين األسرتاباذي، حتقيق د. حسن احلفظي ود. حيىي مرصي،   
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض )4)4)ه - 993)م).

رشح املفصل البن يعيش، املطبعة املنريية بمرص، بال تاريخ.  
رشح اجلمل البن خروف، حتقيق د. سلوى عرب، مكة املكرمة )9)4)ه).  

رشح مجل الزجايج البن عصفور، حتقيق د. صاحب أبو جناح، بغداد )980)م).  
العامة  اهليئة املرصية  للسريايف، حتقيق جمموعة من األساتذة،  رشح كتاب سيبويه   
للكتاب )986)م) وما بعدها. وخمطوطة دار الكتب املرصية ذات الرقم )37)) حنو.

شواذ القراءات ملحمد بن نرص الكرماين، حتقيق د. شمران العجيل، مكتبة ابلالغ،   
بريوت )422)ه).

شواهد اتلوضيح واتلصحيح البن مالك، حتقيق د. طه حمسن، مكتبة ابن تيمية )3)4)ه).  
رضائر الشعر البن عصفور، حتقيق السيد إبراهيم حممد، دار األندلس )980)م).  

القاهرة  شاكر،  حممود  رشحه  اجلميح،  سالم  البن  الشعراء  فحول  طبقات   
)394)ه - 974)م).

العقد الفريد البن عبد ربه، حتقيق د. مفيد قميحة، بريوت )404)ه - 983)م).  
عمدة القاري رشح صحيح ابلخاري بلدر ادلين حممود بن أمحد العيين، دار إحياء   

الرتاث العريب، بريوت.
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اغية انلهاية البن اجلزري، نرشه ج. برجشرتارس، القاهرة )))3)ه - 932)م).  
الغرة يف رشح اللمع البن ادلهان، جزء منه، حتقيق د. فريد الزامل، دار اتلدمرية،   

الرياض )432)ه - ))20م).
القاموس املحيط للفريوزابادي، املكتبة اتلجارية الكربى بمرص )332)ه - 3)9)م).  

املتبع يف رشح اللمع للعكربي، حتقيق د. عبد احلميد الزّوي، بنغازي )994)م).  
جمالس ثعلب، حتقيق عبد السالم هارون، دار املعارف بمرص ))37)ه - 6)9)م).  

املحتسب البن جين، حتقيق ناصف وانلجار وشليب، القاهرة )386)ه).  
األنصاري  اهلل  وعبد  الفاروق  الرحالة  األندليس،  عطية  البن  الوجزي  املحرر   

والسيد إبراهيم وحممد العناين، دار اخلري، دمشق )428)ه - 2007م).
خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه، نرشه ج. برجشرتارس، القاهرة، بال تاريخ.  

الفتاح  وعبد  انلجار  يوسف جنايت وحممد يلع  للفراء، حتقيق حممد  القرآن  معاين   
شليب، دار الكتب املرصية )374)ه - ))9)م).

معاين القرآن وإعرابه للزجاج، حتقيق د. عبد اجلليل شليب، اعلم الكتب، بريوت   
)408)ه - 988)م).

مغين اللبيب البن هشام، حتقيق د. مازن املبارك وحممد محد اهلل، دار الفكر )969)م).  
املفصل للزخمرشي، حتقيق د. فخر قدارة، دار عمار، عّمان ))42)ه - 2004م).  

املقاصد الشافية للشاطيب، حتقيق جمموعة من األساتذة، مكة املكرمة )428)ه - 2007م).  
منجد املقرئني ومرشد الطابلني البن اجلزري، اعتىن به يلع بن حممد العمران،   

دار اعلم الفوائد، مكة املكرمة )9)4) ـه- 999)م).
املنصف البن جين، حتقيق إبراهيم مصطىف وعبد اهلل أمني، ط. مصطىف احلليب   

بمرص )373)ه - 4)9)م).
النرش يف القراءات العرش البن اجلزري، حتقيق حممد دهمان ، دمشق ))34)ه).  

انلوادر أليب زيد، حتقيق د. حممد عبد القادر أمحد، بريوت ))40)ه - )98)م).  
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