
 

 النَّقد الّنحوّي لمقراءات األربعة عشر ألجل موافقة القراءة، أو معارضتها المعنى
 اإلتباع/ أنموذجاً ، و الَنصبِ االستثناُء غيُر الُمْثَبِت َبْيَن 
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هذذذذا البحذذذث يمثمذذذُل أنموذجذذذًا ِمذذذن َنْقذذذِد  ذذذراءات األسذذذماءت ألجذذذل موافقتهذذذا، أو معارضذذذتها المعنذذذى، و ذذذد 
تناولنا فيه َنقد القراءة، مع دراسة هذا النَّقد، ودراسة األوجه التي ُخرمجت عميها القراءة، معَتِمَديِن بهذا 

 منهجًا يقوم عمى التحميل، والموازنة، والّترجيح.
Abstract 

 

This paper is a model study of the criticism of the Quranic nouns for its 

agreement or disagreement with the meaning. We studied the criticism of 

each reading with an analysis of this criticism and study the phases on 

which each reading is being authorized. We followed an analytical method 

based on probation and balancing in judgment. 

 
 الُمقّدمة

ذٍد النَّبذيم اأُلّمذيم       باسم اهلل، والحمد هلل، والّصالُة والّسذالُم عمذى أشذرِف الَخْمذِق أجمعذين، َسذيمِدنا ُمحمَّ
الّصاِدِق األميِن، وعمى آلِه الّطاهرين، وَصْحِبِه الُغرم المياِميَن اّلذين َخَفضوا َجَنذاَح الذذِّلم هلل، وَنَصذبوا 

فاِت َنَعَتُهْم.أنفَسُهم لطاعته،   َفَرَفَعُهْم، َوَأَعزَُّهْم، وبجميِل الصم
وبعذذدف فذذعنَّ عممذذاء القذذراءة اشذذذترطوا لصذذّحة القذذراءة ثالثذذة شذذذروط، هذذيف تذذواتر َسذذَنِد القذذذراءة، أو      

صذذذّحته، وموافقتهذذذا لرسذذذم الُمصذذذحف، وموافقتهذذذا لّمغذذذة العربّيذذذة، ومذذذا تذذذوافرْت فيهذذذا هذذذذ  الّشذذذروط ِمذذذن 
تها، وبأنَّها ال ُتَردِّ، عمى اعتبارها  راءة الّنبّي القراءات، َحكَ  ، ولكْن حذين نرجذع إلذى ُكتذب موا بصحَّ

التّفسذذير ومعذذاني القذذرآن، أو ُكتذذب إعذذراب القذذرآن، أو ُحجذذ  القذذراءات، أو ُكتذذب الّنحذذو والمغذذة، ُيفاَجذذُأ 
ُتخاِلُف ِ ياسًا نحوّيًا ُمعَتَمدًا عند  القارئ بَتْمحيِن  راءاٍت صحيحٍة توافرْت فيها شروط الّصّحة، إاّل أنَّها

العاِلم الذي َطَعَن فيهذا، أو َردَّهذا، فذي حذين أنَّهذا جذالزٌة عمذى  يذاس غيذر  ِمذن الّنحذاة، وكذذا الحذال مذع 
استحسذذان  ذذراءٍة دون ُأخذذرى، أو استحسذذان القذذراءتين مذذع تفضذذيل إحذذداهما عمذذى اأُلخذذرى. وِمذذن هذذذا 

 ،تتبذع بدايذة َنقذد القذراءاتب نذا، فابتذدأناع َنْقد القراءات نحوّيًا تدور فذي ِذهنيالجانب ابَتَدَأْت ِفكرُة موضو 
القراءات التي ُتَمثمُل إشكااًل، ولو عمى مذَهٍب نحويٍّ دوَن غيذر ، أو عمذى رأٍي  وبعَد أْن استقرَّْت عندنا

رنا نحويٍّ ِمن مذَهبٍ  نموَذٍج عمذى أ صذى الحذاالت دراسة هذذ  القذراءات َكذأَ  دوَن بقّية آراء المذهب، َ رَّ
َتَمكَّن ِمذذن الو ذذوف عمذذى حقيقذذة هذذذ  النِّقذذود، وهذذل أنَّ هذذذ  العممذذاء إلذذى َنْقذذد القذذراءاتت ِلَنذذالتذذي َدَعذذِت 



 ٕ٘ 

القراءات تنطذوي عمذى إشذكاالٍت، أو محاِسذَن َنَتَجذْت عذن  راءتهذا نحوّيذًا، مّمذا جعمهذا تسذتحقِّ أْن تُْنقَذَد 
في الّنحو العربي َيتَِّسُع إلى توجيه هذ  القراءات بما يجعمهذا ُمتاللمذًة مذع ألجمها؟ أو أنَّ هناَك مجااًل 

  .رب، ِمن غير الحاجة إلى َنْقِدهالغة الع
 

تباعه:  االستثناُء غيُر الُمْثَبِت َبْيَن َنصِب الُمْسَتْثنى، وا 
نفذي، أو شذبهه، لفظذًا،  لالستثناء عند الّنحاة كثيٌر من األحكام، ومنها أنَّ االستثناء إذا كان فيه     

أو معًنذذى، أي أنَّذذه مسذذبوٌق بنفذذي، أو اسذذتفهاٍم، أو نهذذي، أو مذذا يذذدلِّ عميهذذا مذذن جهذذة المعنذذى، وكذذان 
االسذذتثناُء تاّمذذًا مّتصذذاًل، أي أنَّ الُمسذذتثنى منذذه موجذذوٌد، والُمسذذتثنى مذذن جذذنس الُمسذذتثنى منذذه، فيجذذوز 

، ويجذوز فيذه النصذب عمذى االسذتثناء. واإلبذداُل عندلٍذ في الُمستثنى اإلبداُل، وهو بدُل بعٍض من  كلٍّ
، وهذذو مذذذهب (ٕ). وهذذذا هذذو مذذذهب البصذذرّيين(ٔ)َأْولذذى مذذن النصذذب، ثُذذمَّ يميذذه النصذذب عمذذى االسذذتثناء

، فتكذذذون )إاّل( (ٗ). أّمذذذا الكوفّيذذذون فذذذعنَّهم يجيذذذزون فيذذذه النصذذذب، أو يجعمونذذذه عطفذذذًا ال بذذذدالً (ٖ)سذذذيبويه
، ففي (ٙ)، و يلف بمعنىف )ال( العاطفةت ألنَّ ما بعدها مخالٌف ِلَما  بمها(٘)عندهم بمعنى الواو العاطفة

 ولناف )ما جاَء القوُم إاّل زيد(، يجوز في )زيد( الرفع عمى أنَّه بدُل بعٍض من كلٍّ عند البصرّيين، أو 
 معطوٌف عمى )القوم( عند الكوفّيين، ويجوز نصبه عمى االستثناء.

بذذذذاُع فذذذذذي هذذذذذا النذذذذذوع مذذذذن االسذذذذتثناء هذذذذذو األفصذذذذُح، واأل ذذذذذيُس، واألشذذذذيُع فذذذذذي واإلبذذذذداُل، أو اإلت     
. وسذبب تذرجيح اإلتبذاع (ٚ)االستعمال، بخذالف النصذب عمذى االسذتثناء، فعنَّذه دون هذذا فذي الفصذاحة

فذذذي هذذذذا النذذذوع مذذذن االسذذذتثناء هذذذو لتحقيذذذق الُمشذذذاَكمة المفظّيذذذة بذذذين الُمسذذذتثنى والُمسذذذتثنى منذذذذهت ألنَّ 
بذذاع يكذذون معناهمذذا واحذذدًا فذذي هذذذا النذذوع مذذن االسذذتثناء، فكونهمذذا متشذذابهين فذذي المفذذظ النصذذب، واإلت

 .(ٜ)المعنى، وهو يشتمل عمى المعنى ت ألنَّ المفظ َأْولى مذذذذذذذذذذن(ٛ)َأْولى من أْن يختمفا

                                                 
، ٖٕٔ، شذذرح الوافيذذة نظذذم الكافيذذةف ٜٕٓ-ٜٕٛ/ٔ، الغذذّرة المخفّيذذةف ٓٗٔ، الُممذذعف ٖٕينظذذرف الجمذذل لمّزّجذذاجّيف  (ٔ)

 .ٕٗٗ/ٔالّسعيدةف  ، المطالعٙٛٔالمقّربف 
، شذذرح الّتصذذريحف ٚٓ٘ٔ/ٖ، ارتشذذاف الضذذربف ٕٗٓ/ٕ، شذذرح الّتسذذهيلف ٖٖٓ/ٔينظذذرف األصذذول فذذي الّنحذذوف  (ٕ)
ٔ/ٕ٘ٗ. 
 .ٖٗٔ/ٕينظرف كتاب سيبويه )تحقيقف عبد السالم هارون(ف  (ٖ)
لّتصذذريحف ، شذذرح اٚٓ٘ٔ/ٖ، ارتشذذاف الضذذربف ٕٗٓ/ٕ، شذذرح الّتسذذهيلف ٖٖٓ/ٔينظذذرف األصذذول فذذي الّنحذذوف  (ٗ)
ٔ/ٕ٘ٗ. 
 (.ٚٙ)مسألةف  ٖٓٗ(، التبيين عن مذاهب الّنحوّيينف ٖ٘)مسألةف  ٕٙٔ/ٔينظرف اإلنصافف  (٘)
 .ٕٗ٘/ٔ، شرح الّتصريحف ٜٛينظرف مغني المبيبف  (ٙ)
، شذرح ابذن ٕٛ/ٕ، شذرح المفّصذلف ٖٙٛ/ٖ، إعذراب القذرآن لجذامع العمذومف ٜٖٙ/ٗينظرف الحّجة لمقذّراء السذبعةف  (ٚ)

 .ٕٕٔ/ٕعقيلف 
 .ٕٗٓ/ٕ، شرح الّتسهيلف ٜٕٓ/ٔ، الغّرة المخفّيةف ٜٖٗ/ٗينظرف المقتضبف  (ٛ)
 .ٛٙٗ/ٔينظرف إعراب القرآن لمّنّحاسف  (ٜ)



 ٖ٘ 

     حئمئ  جئ  ی  ی  ی      ی  ىئ   ىئچ ومّمذذذذذا ورد مذذذذذن هذذذذذذا النذذذذذوع مذذذذذن االسذذذذذتثناءف  ولذذذذذه تعذذذذذالىف 
  جث         يت   ىت  ختمت    حت  جت  يب    ىب    مب  خب    حب    جب   يئ  ىئ
چ  حخ  جخ  مح  مججح  حج  يث  ىثمث

، إذ  رأ ابذن كثيذر، وأبذو عمذرو بذن العذالء مذن (ٔ)
ف )امرَأتُذذذَك( (ٖ)، ووافقهمذذذا ابذذذن ُمحيصذذذن، واليزيذذذدّي، والحسذذذن البصذذذرّي مذذذن األربعذذذة عشذذذر(ٕ)الّسذذذبعة

 ف )امرَأَتَك( بالنصب.(ٙ)، واألربعة عشر(٘)شرة، والع(ٗ)بالرفع، و رأ البا ون من الّسبعة
والقراءتان مشذكمتان مذن جهذة المعنذىت إذ أنَّ هنذاك تعارضذًا بينهمذا مذن جهذة المعنذىت مّمذا دفذع      

عذذددًا مذذن العممذذاء إلذذى نقذذدهما نقذذدًا سذذمبّيًا، أو استشذذكالهما، أو التّفضذذيل بينهمذذا. واإلشذذكال فذذي  ذذراءة 
نَّ رفع لفظ )امرأتك( يؤّدي إلى كونه بداًل من )أحد( الذذي هذو الُمسذتثنى منذه، الرفع َيَتَأّتى من جهة أ

وال يجذذذوز أْن يكذذذون لفذذذظ )امرأتذذذك( مسذذذتثًنى مذذذن )بأهمذذذك(ت ألنَّذذذه عندلذذذٍذ يكذذذون واجذذذب النصذذذبت ألنَّ 
مذذن  ، فذعذا تقذرر أنَّ )امرأتذك( بذدلٌ (ٚ)االسذتثناء يكذون تاّمذًا مثَبتذًا، ومثذل هذذا ال يجذوز فيذه إاّل النصذب

)أحذذد(، فيصذذير المعنذذى أنَّ المذذرأة ُأبذذيَح لهذذا االلتفذذات، أو ُأِمذذرت بذذهت ألنَّ االسذذتثناء فذذي غيذذر اإلثبذذات 
، وهذا هو مذهب سيبويه، ففذي حديثذه عذن االسذتثناء غيذر المثبذت عّبذر عذن (ٛ)يكون إثباتًا لمُمستثنى

ي  بمهت ألنَّك تدخُمُه فيما أخرجَت منه هذا  الاًلف ))فهذا وجُه الكالم، أْن تجعل الُمستثنى بداًل من الذ
باحة االلتفات لها، أو األمر به يعني أنَّها سرت معهم، وهذا يتعارض مذع معنذى  ذراءة (ٜ)األول(( ، وا 

 ذذراءة النصذذب ذذذذذ عمذذى مذذا فّسذذرها العممذذاء ذذذذذ، وسذذيأتي الكذذالم عذذن هذذذا إْن شذذاء اهلل تعذذالى. ومّمذذا يؤّيذذد 
المعنذى إذا آَل إلذى إباحذة االلتفذات لهذا، فهذذا يعنذي أنَّهذا معهذم،  كونها ساريًة معهم هذو التفاتهذات ألنَّ 

أنَّذذه  ذذال إنَّهذذا سذذمعت هذذدََّة العذذذاب فالتفتذذتت  كمذذا يؤّيذذد  مذذا روي عذذن سذذيدنا عبذذد اهلل بذذذذذذذن عّبذذاس 
 .(ٓٔ)فأصابها َحَجٌر، فهمكت

                                                 
 .ٔٛ/ٔٔهودف  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ، التيسير في القراءات السبعف ٕٗٔ، البديعف ٖٖٛينظرف السبعة في القراءاتف  (ٕ)
 .ٕٖ٘ينظرف إتحاف فضالء البشرف  (ٖ)
، ٖٖٔ، اإل نذذذاع فذذذي القذذذراءات السذذذبعف ٛٓٔ، العنذذذوان فذذذي القذذذراءات السذذذبعف ٖٖٛالسذذذبعة فذذذي القذذذراءاتف  ينظذذذرف (ٗ)

 .ٖٓٔالكافي في القراءات السبعف 
 .ٚ٘ٔ، البدور الزاهرةف ٛٓٗينظرف تحبير التيسيرف  (٘)
 .ٕٖ٘ينظرف إتحاف فضالء البشرف  (ٙ)
، شذذذذرح الّتصذذذذريحف ٖٕٕ/ٕ، أوضذذذذح المسذذذذالكف ٖٓٔ/ٕينظذذذذرف كتذذذذاب سذذذذيبويه )تحقيذذذذقف عبذذذذد السذذذذالم هذذذذارون(ف  (ٚ)
ٔ/٘ٗٓ. 
، الكوكذب الذّدّرّي فذي تخذري  الفذروع الفقهّيذة ٜٕٓ/ٔ، الغّرة المخفّيذةف ٖٓٚ/ٕينظرف المقتصد في شرح اإليضاحف  (ٛ)

 .ٖٖٛعمى المسالل الّنحوّيةف 
 .ٖٔٔ/ٕكتاب سيبويه )تحقيقف عبد السالم هارون(ف  (ٜ)
، مذذن غيذر نسذبته البذذن عّبذاس، وورد منسذوبًا إليذذه فذيف حّجذة القذذراءات ٖٛلمذواط لجُجذّرّيف ينظذر الخبذر فذذيف ذّم ا (ٓٔ)

، وكذذذلك ابذذن الجذذوزّي. ينظذذرف زاد ٗٛ٘/ٕ. ونسذذبه الواحذذدّي إلذذى  تذذادة. ينظذذرف التفسذذير الوسذذيطف ٖٚٗألبذذي ُزرعذذةف 
 .ٕٜٖ/ٕالمسيرف 



 ٘ٗ 

سذتثناء مذن )أحذد(، الذذي هذو أّما  راءة النصب، فعنَّها تحتمل أحد أمرينف أحذدهماف أْن يكذون اال     
داخٌل في الّنهي، فتكذون القذراءُة محمولذًة عمذى مذا هذو دون األفصذحت ألنَّ األفصذح فذي مثذل هذذا هذو 
اإلتبذذاع. وارخذذُرف أْن يكذذون االسذذتثناء مذذن )أسذذِر بأهمذذك(، فيكذذون تنذذا ٌض بذذين القذذراءتينت ألنَّهذذا عمذذى 

راءة الرفذع يكذون اإلسذراُء بهذا حاصذٌل. واألخبذذار هذذ  القذراءة تكذون مسذتثناًة مذن اإلسذراء بهذا، وعمذى  ذ
ت لذا انتقذد أبذو عبيذد القاسذم بذن سذاّلم ذذذذ فيمذا ُينقذل عنذه ذذذذ (ٔ)وردت بكال األمرينف اإلسراء بها، وعدمه

، فيذروى أنَّذه  ذالف ))ولذو كذان كذذا، لكذاَن  ًا بأنَّ البدل هنا ال َيصذحِّ  راءة الرفع، فردَّها، وأنكَرها، محتجَّ
، وسبب هذا أنَّ المعنى عمى البدل يؤدي إلى إباحذة االلتفذات لهذا، وأبذو عبيذد (ٕ)يمتفت( بالرفع(()وال 

 .(ٖ)يجعل )امرأتك( مستثناًة من )فأسِر بأهمك(
 

عميذه  و فنذا ولم يفّسر العمماُء  صد أبي عبيد بعدم صّحة البدل مع جزم الفعذلف )يمتفذت( ذذذذ فيمذا     
لكذذالم الذذذي ذكذذر  ابذذن يعذذيش معمّذذاًل بذذه إنكذذار أبذذي عبيذذد لمقذذراءة، فقذذالف مذذن المصذذادر ذذذذذ، إاّل بعذذض ا

))..... ألنَّها لم يكن مباحذًا لهذا االلتفذات، ولذو كانذت مسذتثناًة مذن المنهذي، لذم تكذن داخمذًة فذي جممذة 
َمذذن ُنهذذذَي عذذن االلتفذذذات، ويذذذدلِّ عمذذى أنَّذذذه لذذذم يكذذن مباحذذذًا لهذذا االلتفذذذاتف  ولذذذه تعذذالىف ))مصذذذيبها مذذذا 

بهم((، فمّمذذا كذذان حالهذذا مذذن العذذذاب كحذذالهمت دلَّ عمذذى أنَّهذذا كانذذت داخمذذًة تحذذت الّنهذذي دخذذولهم، أصذذا
، فأبو عبيد أنكر القراءةت ألنَّه إذا كانت (ٗ)..... و د أنكرها أبو عبيدت وذلك ِلَما ذكرنا  من المعنى((

بااللتفذذات، أو مبذذاٌح لهذذا كانذذت مسذذتثناًة مذذن )أحذذد( المنهذذيم عذذنهم االلتفذذات، فهذذذا يعنذذي أنَّهذذا مذذأمورٌة 
، فقولنذذاف )ال يقذذْم أحذذٌد إاّل زيذذٌد(، (٘)ذلذذكت ألنَّ االسذذتثناء فذذي غيذذر اإلثبذذات يذذؤدي إلذذى إثبذذات المسذذتثنى

ذا ُأبذيح لهذا االلتفذات، أو ُأمذرت بذه، فكيذف ُتَعذذَّب (ٙ)معنا ف )ال يقْم إاّل زيذٌد(، وهذذا أمذٌر لذه بالقيذام . وا 
مهذذا؟ وألجذذل هذذذا كذذان أبذذو عبيذذد يذذرى أنَّ اسذذتثناءها مذذن الّنهذذي ال اللتفاتهذذا، فيصذذيبها مذذا أصذذاب  و 

نَّمذذا يصذذحِّ إذا كذذان )يمتفذذت( مرفوعذذًا، وهذذو يرمذذي بهذذذا إلذذى جعذذل )ال( نافيذذًة،  يصذذحِّ معذذه اإلبذذدال، وا 
فيكون معنى الفعل عمى الخبر ال الّنهي، فيصير المعنىف عنذد إسذرالك بأهمذك لذن يمتفذَت مذنهم أحذٌد، 

تي تمتفت، فيصيبها ما يصيب  ومها من العذاب. ولّما رأى أبذو عبيذد أنَّذه لذم يقذرأ أحذٌد وامرأتك هي ال
 ، وَحَمَل  راءة النصب عمى االستثناء من )أهل(.(ٚ)من القّراء برفع )يمتفت(، أنكر هذ  القراءة

                                                 
(، فذذتح البذذاري ٜ٘ٓٗ)حذذديث ر ذذمف  ٖٔٙ/ٕ، المسذذتدرك عمذذى الصذذحيحينف ٕٜٔ/٘ينظذذرف شذذرح مشذذكل ارثذذارف  (ٔ)

)حذذديث ر ذذمف  ٖٚٔ/ٓٔ(، عمذذدة القذذارئ شذذرح صذذحيح البخذذارّيف ٕٗٛٔ)حذذديث ر ذذمف  ٜٕ/ٗشذذرح صذذحيح البخذذارّيف 
ٕٗٛٔ.) 

 .ٕٖٚ-ٖٔٚ/ٔ. وينظرف مشكل إعراب القرآنف ٜٕٚ/ٕإعراب القرآن لمّنّحاسف  (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٙينظرف الدر المصونف  (ٖ)
 .ٖٛ-ٕٛ/ٕشرح المفّصلف  (ٗ)
 .ٜٕٓ/ٔ، الغّرة المخفّيةف ٖٓٚ/ٕينظرف المقتصد في شرح اإليضاحف  (٘)
 .ٖٔٛ/ٛٔينظرف التفسير الكبيرف  (ٙ)
 .ٖ٘ٙ/ٙ، الدر المصونف ٕٙ/ٕ، البيان في غريب إعراب القرآنف ٕٖٚ/ٔينظرف مشكل إعراب القرآنف  (ٚ)



 ٘٘ 

 
معنذى أيضذًات أنَّ افتراض أبذي عبيذد برفذع الفعذل عمذى جعمذه خبذرًا ال َيْسذَمُم معذه ال انويرى الباحث     

بأنَّهذا تمتفذت، ويصذيبها مذا أصذاب  ومهذا، فمذا الذداعي إلذى   د أخبذر سذيدنا لوطذًا  فعذا كان اهلل 
 اإلسراء بها ما دامت هالكًة عمى كلم حاٍل؟ ولعلَّ هذا ما عنا  الّسمين الحمبّي في كالمه الذي أعقب

الذذي  ذد فذرَّ منذه أبذو عبيذد موجذوٌد  كالم أبي عبيد عن رفع الفعل، فقذالف  ))وفيذه نظذرت إذ المحذذور
 .(ٔ)هو، أو  ريٌب منه هنا((

، وأنكرها ابذن يعذيش، ُمضذعمفًا (ٕ)ووافق ابن عطّية أبا عبيد في اعتراضه عمى معنى  راءة الرفع     
إياهذذا، معتِمذذدًا بهذذذا عمذذى المعنذذى الذذذي ألجمذذه أنكذذر أبذذو عبيذذد القذذراءة، فقذذالف ))وأّمذذا َمذذن  ذذرأ بذذالرفع، 

 .(ٗ)، وجعل القرطبّي  راءة النصب هي الواضحُة البيمنُة المعنى(ٖ)ٌة ضعيفٌة((فقراء
وبمقابل هذؤالء رّجذح عممذاء آخذرون  ذراءة الرفذع، فذالمبرمد استحسذن القذراءتين، ولكنَّذه رّجذح الرفذع      

يجذوز عمى النصب، فبعد أْن ذكر القذراءتين أعقبهمذا بقولذهف ))... فالوجهذان جذالزان جيذدان، ..... و 
، كمذذا استحسذذنهما الذذّرازّي، لكنَّذذه جعذذل  ذذراءة الرفذذع (٘)النصذذب عمذذى غيذذر هذذذا الوجذذه، ولذذيس بالجّيذذد((

أ ذذذوى مذذذن  ذذذراءة النصذذذب، فقذذذالف ))واعمذذذم أنَّ القذذذراءَة بذذذالرفع أ ذذذوىت ألنَّ القذذذراءة بالنصذذذب تمنذذذع مذذذن 
 .(ٙ)خروجها مع أهمه((

 
 يها، وكارتيفوذكر العمماء لمقراءتين أوجهًا ُتخرَّجان عم     
 وذكر لها العمماء وجهين، هماف قراءة الرفع:     
أن يكذذون لفذذظ )امرأتذذك( بذذداًل مذذن )أحذذد( عنذذد البصذذرّيين، ومعطوفذذًا عميذذه عنذذد الكذذوفّيين.  األول:     

وأول من أشار إلى هذا الوجهف الفّراُء، وعميه خّرج القراءة بقولذهف ))و ذد كذاَن الحسذن يرفعهذا، يعطفهذا 
األخفذش األوسذط الرفذع عمذى البذدل مذن  ، وحمذل(ٚ)د(، أيف ال يمتفت منكم أحٌد إاّل امرأتك((عمى )أح

، وأشذذار إليذذه (ٔ)، وأبذذو عمذذّي الفارسذذيّ (ٔٔ)والّنّحذذاس ،(ٓٔ)، والّزّجذذاج(ٜ)، وتبعذذه فذذي هذذذا الّطبذذريّ (ٛ))أحذذد(
 .(ٕ)جمٌع من العمماء

                                                 
 .ٖٙٙ/ٙالدر المصونف  (ٔ)
 .ٜٙٔ/ٖينظرف المحرر الوجيزف  (ٕ)
 .ٖٛ/ٕالمفّصلف  شرح (ٖ)
 .ٓٛ/ٜينظرف الجامع ألحكام القرآنف  (ٗ)
 .ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٗالمقتضبف  (٘)
 .ٕٖٛ/ٛٔالتفسير الكبيرف  (ٙ)
 .ٕٗ/ٕمعاني القرآن لمفّراءف  (ٚ)
 .ٖٚٛ/ٔينظرف معاني القرآن لألخفشف  (ٛ)
 .ٕٗٗ/٘ٔينظرف جامع البيان عن تأويل آي القرآنف  (ٜ)
عرابه (ٓٔ)  .ٓٚ/ٖف ينظرف معاني القرآن وا 
 .ٜٕٚ/ٕينظرف إعراب القرآن لمّنّحاسف  (ٔٔ)



 ٘ٙ 

، واأل ذيُس، وا      ألفصذُح ذذذذ كمذا ذكرنذا فذي البذدء ذذذذ، ولكنَّذه وهذا الوجه مذن جهذة العربيذة هذو األصذحِّ
يقع فيه المحذور الذي ألجمه أنكر أبو عبيذد القذراءة، وهذو أنَّ المذرأة ُأبذيح لهذا االلتفذات، أو ُأمذرت بذه 
عمى هذا الوجه، فمّما التفتت همكت، مع أنَّ هذا مباٌح لها. وألجل هذا حاول عذدد مذن العممذاء تأويذل 

الّنهي، فُينسب ألبي العّباس المبذرمد أنَّذه َحَمذَل الّنهذي عمذى غيذر مذا هذو لذه  هذا الوجه بما يخرجه عن
فذي المفذظ، فمفذظ الّنهذذي فذيف )ال يمتفذت مذذنكم( لجميذع َمذن ُأسذذرَي بهذم، والمخاطذب بذذه هذو سذيدنا لذذوط 
، فذذالّنهي موجذذٌه إليذذه، فيكذذون المعنذذىف ال تذذدعهم يمتفتذذون إاّل امرأتذذك. ومثمذذه فذذي الكذذالم أْن يقذذول 

 .(ٖ)الرجل لخادمهف )ال يخرْج فالٌن(، فمفظ الّنهي لذ)فالن(، ومعنا  لممخاطب، أيف ال تدعه يخرج
 وتبع المبرمد في هذا التأويل ذذذ بحسب ما ُينسب إليه ذذذ عدٌد من الّنحاة، والمفّسرين،     

 .(ٙ)، وزكريا األنصاريّ (٘)، والبيضاويّ (ٗ)كأبي البقاء العكَبريّ 
ى هذا الوجه أنَّه ُيو ع ذذذ أيضًا ذذذ فيما كان أبو عبيذد يحذذر منذه، وبهذذا ضذّعفه الّسذمين ويؤخذ عم     
ت لذا ذهذب بعذض العممذاء إلذى القذولف إنَّ الّنهذي هنذا بمعنذى الّنفذي، فيكذون الكذالم إخبذارًا ال (ٚ)الحمبيّ 
اّل ت ألنَّ جعل الّنهي بمعنى الّنفي يو ينِ . وهذا مردوٌد في رأي الباحثَ (ٛ)نهياً  جب رفع الفعل )يمتفت(، وا 

فعنَّ الّشبه بين معنى الّنهي، ومعنى الّنفي موجود في األصلت لذا ُيسذمى الّنهذي بذذ)شبه الّنفذي(، ولّمذا 
لم يقرأ أحٌد من القّراء برفع )يمتفت( ذذذ كما مّر سابقًا ذذذ، فعنَّذه يتبذّين عذدم اسذتقامة هذذا الوجذه. هذذا مذن 

تقذذديرهم هذذا يجعذذل المذذرأة مسذريًَّا بهذذا، وهذذا ينذذا ض معنذى تخذذري   ذذراءة  جهذٍة، ومذذن جهذٍة أخذذرى فذعنَّ 
النصذذب عمذذى االسذذتثناء مذذن اإلسذذراء بهذذا. لذذذا حذذاول بعذذض العممذذاء أْن يوفّذذق بذذين القذذراءتين، فَحَمذذَل 
)يمتفت( عمى معنىف )يتخّمف(، ويكون لفظ )امرأتك( مستثًنى مذن )أحذد(، والمعنذى أنَّذه نهذى عذن أْن 

ذذذذ  البذاحثَينِ . وهذذا الوجذه حسذٌن ذذذذ فذي رأي (ٜ)هم أحٌد عدا امرأته، فهي بهذا غيُر مسذريٍّ بهذايتخّمف من
 عمى ما سنذكر  في آخر المسألة إْن شاء اهلل تعالى.

                                                                                                                                               
 .ٕٖٚ/ٗينظرف الحّجة لمقّراء السبعةف  (ٔ)
، الكشذف والبيذان عذن تفسذير القذرآنف ٖٚٗ، حّجة القذراءات ألبذي ُزرعذةف ٜٓٔينظرف الحّجة في القراءات السبعف  (ٕ)
، معذذذالم التنزيذذذلف ٜٗٗ/ٕمّسذذذمعانّيف ، تفسذذذير القذذذرآن لٖٙ٘/ٔ، الكشذذذف عذذذن وجذذذو  القذذذراءات السذذذبع وعممهذذذاف ٖٛٔ/٘
، البحذذذر المحذذذيطف ٙٚ/ٕ، مذذذدارك التنزيذذذلف ٕٙ/ٕ، البيذذذان فذذذي غريذذذب إعذذذراب القذذذرآنف ٙٔٗ/ٕ، الكّشذذذافف ٓٙٗ/ٕ
 .ٖٙٓ/ٙ، روح المعانيف ٗٛ٘/ٕ، فتح القديرف ٖٖٛ/ٗ، تفسير القرآن العظيمف ٜٛٔ/ٙ
دف إعراب القرآن لمّنّحاسف (ٖ) ، المحرر الوجيزف ٖٔٚ/ٔ، مشكل إعراب القرآنف ٜٕٚ/ٕ ينظر في ما ُنسب إلى المبرم
د تحذذّدث عذذن اريذذة فذذيف المقتضذذبف ٕٙ/ٕ، البيذذان فذذي غريذذب إعذذراب القذذرآنف ٜٙٔ/ٖ ، ولذذم ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٗ. والمبذذرم

 يذكر شيلًا من هذا، كما لم أجد له كالمًا كهذا في كتابهف الكامل في المغة واألدب.
 .ٓٔٚ/ٕف ينظرف التبيان في إعراب القرآن (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٖينظرف أنوار الّتنزيلف  (٘)
 .ٖٖٗ/ٔينظرف إعراب القرآن المنسوب لزكريا األنصارّي )رسالة ماجستيرف دراسة وتحقيق(ف  (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٙينظرف الّدر المصونف  (ٚ)
القرآنف ومّمن ذهب إلى هذاف أبو عمر الّزاهد، المعروف بذ)غالم ثعمب(. ينظرف يا وتة الصراط في تفسير غريب  (ٛ)

 .ٖٖٔ/ٕٔ، والّطاهر بن عاشور. ينظرف الّتحرير والّتنويرف ٜٕٙ
 .ٗٛ٘/ٕ، فتح القديرف ٜٕٕ/ٗينظرف إرشاد العقل السميمف  (ٜ)



 ٘ٚ 

أْن يكون االستثناء منقطعًا فذي القذراءتين، فمذم ُيقصذد بذه إخراجهذا مذن المذأمور باإلسذراء  الثاني:     
عن االلتفات، ولكْن استؤنف اإلخبار عنها بأنَّهذا مصذيُبها مذا أصذابهم، فيكذون  بهم، وال من المنهّيين

 المعنىف أسِر بأهمك وال يمتفْت منكم أحٌد، لكنَّ امرأتك يصيبها ما أصاب  ومها.
وذكذذر هذذذا الوجذذه أبذذو شذذامة المقدسذذّي بقولذذهف ))والذذذي يظهذذر لذذي أنَّ االسذذتثناء عمذذى القذذراءتين      

بذذذه إخراجهذذذا مذذذن المذذذأمور باإلسذذذراء بهذذذم، وال مذذذن المنهّيذذذين عذذذن االلتفذذذات، ولكذذذْن منقطذذذٌع، لذذذم ُيقصذذذد 
استؤنف اإلخبذار عنهذا، بمعنذىف لكذْن امرأتذك يجذري لهذا كيذت وكيذت، ..... فذعذا اّتضذح هذذا المعنذى 
لذذذك، عممذذذَت أنَّ القذذذراءتين واردتذذذان عمذذذى مذذذا تقتضذذذيه العربيذذذة فذذذي االسذذذتثناء المنقطذذذعت ففيذذذه لغتذذذانف 

والّرفذذذع، فالّنصذذذب لغذذذة أهذذذل الحجذذذاز وعميهذذذا األكثذذذر، والّرفذذذع لبنذذذي تمذذذيم وعميهذذذا اثنذذذان مذذذن الّنصذذذب، 
 .(ٕ)، وسبقه في هذا أبو بكر بن األنبارّي، لكنَّه  صر  عمى  راءة الرفع(ٔ)القّراء((
لى مثل ما ذهب إليه أبو شامة خّرج ابذن مالذك القذراءتين، فقذد جعذل )امرأتذك( مبتذدًأ، والجممذة       وا 

. ولذم يذرتِض أبذو حّيذان كذالم أبذي (٘)، وابذن هشذام األنصذاريّ (ٗ)، وتبعه في هذا ابن القّيم(ٖ)عد  خبر ب
أبذذي شذذامةت معمّذذاًل ذلذذك بأنَّذذه إذا لذذم يجعمهذذا مذذن المسذذريم بهذذم، وال مذذن المنهّيذذين عذذن االلتفذذات، فهذذذا 

. وهذذا (ٙ)نذد الجميذعيكون من االستثناء المنقطع الذذي ال يتوّجذه إليذه العامذل، وهذذا واجذب النصذب ع
، وكذا جعمه (ٚ)الّرد لم يقبمه الّسمين الحمبّيت بل جعمه من االستثناء المنقطع الذي يتوجه إليه العامل

. ومعنذذى توّجذذه العامذل إليذذهف هذو صذذّحة حذذذف المسذتثنى منذذه، واالسذذتغناء (ٛ)جعمذه الّشذذهاب الخفذاجيّ 
 .(ٜ)ملعنه بالمستثنى، فعْن لم يصّح فهو مّما ال يتوّجه إليه العا

أنَّ أبذا حّيذذان محذذقت باعتراضذه، وأنَّ مذذا ذهذذب إليذه أبذذو شذذامة، وأّيذد  فيذذه الّسذذمين  انويذرى الباحثذذ     
الحمبذذّي ضذذعيٌف، سذذواٌء أ منذذا إنَّذذه مذذن االسذذتثناء المنقطذذع الذذذي ال يتوّجذذه إليذذه العامذذل، أْم مذذن الذذذي 

هذذذا ال يصذذحِّ فيذذه عنذذد جميذذع العذذرب إاّل يتوّجذذه إليذذه العامذذل، فذذعْن كذذان مّمذذا ال يتوّجذذه إليذذه العامذذل، ف
ْن كان مّما يتوّجه إليه العامل، فالمقّرر عند الّنحاة أنَّ األفصح (ٓٔ)النصب، وال يجوز فيه اإلتباع ، وا 

. فعذا حممنا  راءة الرفع عمى ما هو أ ّل فصذاحًة، (ٔٔ)عند بني تميم هو النصب، والبدل أ لِّ فصاحةً 
ل، حين ُحممت  راءة النصب عمى االستثناء من )أهذل(، فكانذت محمولذًة فهذا يعيدنا إلى أّول اإلشكا

                                                 
 .ٕٓ٘/ٕإبراز المعانيف  (ٔ)
 .ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٛٔ، التفسير الكبيرف ٕٜٖ/ٕينظرف زاد المسيرف  (ٕ)
 .ٜ٘-ٜٗينظرف شواهد التوضيح والتصحيحف  (ٖ)
 .ٙٙ-٘ٙ/ٖبدالع الفوالدف ينظرف  (ٗ)
 .ٓٛٚينظرف مغني المبيبف  (٘)
 .ٜٓٔ/ٙينظرف البحر المحيطف  (ٙ)
 .ٖٚٙ/ٙينظرف الّدر المصونف  (ٚ)
 .ٕٕٔ/٘ينظرف حاشية الّشهابف  (ٛ)
 .ٕٛٓ/ٕينظرف شرح التسهيلف  (ٜ)
 .ٔٔ٘ٔ/ٖ، ارتشاف الضربف ٕٛٓ/ٕينظرف شرح التسهيلف  (ٓٔ)
 .ٔٔ٘ٔ/ٖينظرف ارتشاف الضربف  (ٔٔ)



 ٘ٛ 

عمى ما هو أ ّل فصذاحًةت لكذون النصذب مذع االسذتثناء التذاّم المّتصذل غيذر المثبذت أ ذلَّ فصذاحًة مذن 
اإلبذذذدال، فعمذذذى  ذذذول أبذذذي شذذذامة نكذذذوُن  ذذذد أصذذذمحنا  ذذذراءًة، وجعمنذذذا األخذذذرى التذذذي كانذذذت عمذذذى الوجذذذه 

 .األفصح أ لَّ فصاحةً 
 

ومّمذذا يؤيذذذد ضذذذعف هذذذذا الوجذذذه، وأنَّذذذه ال ُيذذذراد بذذذه اسذذذتلناف اإلخبذذذار عذذذن المذذذرأةف أنَّ الو ذذذف فذذذي      
. كمذا يضذعف مذن جهذٍة أخذرى، (ٔ) راءتي الرفع، والنصب يكون عمى )إاّل امرأتذك(، وهذو و ذٌف كذافٍ 

ْممُذذُه عمذذى االسذذتثناء وهذذي أنَّ األمذذر إذا دار بذذين أْن يكذذون االسذذتثناء مّتصذذاًل، وأْن يكذذون منقطعذذًا، فح
المّتصذذل َأْولذذى مذذن َحْمِمذذِه عمذذى المنقطذذعت ألنَّ المّتصذذل يكذذون االسذذتثناء فيذذه حقيقذذًة، واالسذذتثناء فذذي 

 .(ٕ)المنقطع يكون مجازًا، والحقيقُة َأْولى من المجاز
 

 ولمعمماء فيها ثالثة أوجهف قراءة النصب:     
ن )أحذذذذد(، ومذذذذع أنَّ اإلتبذذذذاع أ ذذذذيس وأشذذذذيع، إاّل أنَّ أْن يكذذذذون لفذذذذظ )امرأتذذذذك( مسذذذذتثًنى مذذذذ األول:     

ن كذذان أ ذذلَّ فذذي االسذذتعمال والقيذذاس. وجعمذذه بعذذض الّنحذذاة  النصذذب عمذذى االسذذتثناء جذذالٌز أيضذذًا، وا 
 .(ٗ)، وابن هشام األنصاريّ (ٖ)عربيًا جيدًا، ومنهم المبرمد

لذذى هذذذا الوجذذه أشذذار أبذذو عمذذّي الفارسذذّي، مذذع إ ذذرار  بذذأنَّ الحمذذ      ، كمذذا أجذذاز  (٘)ل عميذذه ضذذعيفوا 
 ، وبهذا الوجه  ال عددٌ (ٙ)الّزمخشرّي، مع اإلشارة إلى أنَّ األفصح هو البدل

 .(ٚ)من الّنحاة، والمفّسرين
ولّمذذا رأى عذذدٌد مذذن العممذذاء أنَّ َحْمذذَل  ذذراءة أكثذذر السذذبعة بالنصذذب عمذذى هذذذا الوجذذه تكذذون عمذذى      

 إلى الوجه الثاني ارتي.وجٍه غير راجٍح، وأ ّل في القياس، لجأوا 
أْن يكون لفظ )امرأتك( مستثًنى من )بأهمك(، فيصذير المعنذىف أسذِر بأهمذك إاّل امرأتذك،  الثاني:     

 وال يمتفت منكم أحٌد.
                                                 

. والو ذف الكذافيف هذذو الذذي يحسذن الو ذوف عميذه واالبتذداء بمذا بعذذد ، ٓٓٔينظذرف الُمكتفذى فذي الو ذف واالبتذداءف  (ٔ)
. ومذذذن هنذذذا يتبذذذّين أنَّ القذذذول ٓٔالمصذذذدر نفسذذذهف  فويكذذذون مذذذا بعذذذد  متعّمقذذذًا بذذذه مذذذن جهذذذة المعنذذذى دون المفذذذظ. ينظذذذر

لمعنى والمفظ، وهذا يوجب كون الو ف عميه و فًا حسنًا، ال كافيًات باالستلناف يؤدي إلى تعّمق )امرأتك( بما بعد  في ا
 ألنَّ الو ف الحسن يتعّمق ما بعد  به في المفظ والمعنى.

 .ٕٜٖ، الّتمهيد في تخري  الفروع عمى األصول لألسنوّيف ٜٖٙينظرف الكوكب الّدّريف  (ٕ)
 .ٜٖ٘/ٗينظرف المقتضبف  (ٖ)
 .ٕ٘ٗشرح  طر الندىف ، ٕٕٚ/ٕينظرف أوضح المسالكف  (ٗ)
 .ٕٖٚ-ٖٔٚ/ٗينظرف الحّجة لمقّراء السبعةف  (٘)
 .ٙٔٗ/ٕينظرف الكّشافف  (ٙ)
، االسذذذذتغناء فذذذذي أحكذذذذام ٚٚ/ٔ، إعذذذذراب القذذذذرآن لجذذذذامع العمذذذذومف ٖٓٚ/ٕينظذذذذرف المقتصذذذذد فذذذذي شذذذذرح اإليضذذذذاحف  (ٚ)

، الجذذذواهر ٜٖٖ/ٗظذذذيمف ، تفسذذذير القذذذرآن العٕ٘ٗ، شذذذرح  طذذذر النذذذدىف ٖٛٙ/ٙ، الذذذّدر المصذذذونف ٙٔٗاالسذذذتثناءف 
 .ٜٕ٘/ٖالحسان في تفسير القرآنف 



 ٜ٘ 

في  راءة سيدنا  وأول من ذكر هذا الوجه هو الفّراء، واحت َّ له بأنَّ )ال يمتفت منكم أحٌد( سا طةٌ      
 .(ٔ)عبد اهلل بن مسعود 

، (٘)، وابذن خالويذه(ٗ)، والّزّجذاج(ٖ)، والّطبذريّ (ٕ)وهذا الوجه هو أحد وجهين عند األخفش األوسذط     
 .(ٚ)من العمماء ، وأشار إليه عددٌ (ٙ)، والّزمخشريّ (٘)خالويه

 
 وهذا الوجه ُيشِكل من جهة المعنى، فالمعنى عمى  راءة الرفع يدلِّ عمى أنَّ امرأة سيدنا لوط      

ى هذا الوجه لقراءة النصب تكذون غيذر مسذريٍّ بهذا، فذي حذين أنَّهذا  ذد سذرت معهذم، سرت معهم، وعم
بذذدليل التفاتهذذا، ولذذو لذذم تكذذن معهذذم َلَمذذا حسذذن اإلخبذذار بالتفاتهذذات وألجذذل هذذذا استشذذكل الّسذذمين الحمبذذّي 

، وبناًء عمى هذا اإلشكال حاول بعض العمماء تصحيح المعنى عمى هذا الوجه، فذهب (ٛ)هذا الوجه
ّزمخشذذذرّي إلذذذى أنَّ  ذذذراءة الرفذذذع محمولذذذٌة عمذذذى االسذذذتثناء مذذذن )أحذذذد(، و ذذذراءة النصذذذب عمذذذى فذذذذهب ال

االستثناء من )أهمك(، وبنى هذا عمى اخذتالف الروايذة فذي خروجهذا مذع  ومهذا، أو عدمذه ذذذذ كمذا مذّر 
هذذا مذذن ذكذذر الذذروايتين فذذي بذذدء مسذذألتنا ذذذذذ، فقذذالف ))وفذذي إخراجهذذا مذذع أهمذذه روايتذذانف روي أنَّذذه أخرج

معهم، وأمر أْن ال يمتفت منهم أحد إاّل هي، ..... وروي أنَّه ُأمر بأْن يخمفهذا مذع  ومهذا، فذعنَّ هواهذا 
 .(ٜ)إليهم، فمم يسِر بها. واختالُف القراءتين الختالف الروايتين((

 
ة، وُيبذدي ذذذ، وهذو يحذطِّ مذن حصذانة القذراءات المتذواتر  الباحثَينِ وهذا الكالم غير د يٍق ذذذ في رأي      

لسامعه أنَّه يجوز تغيير القراءة وفقًا لروايات األخبارت ولهذا كان ابن الحاجب محّقًا في ردم مذا ذهذب 
إليه الّزمخشرّي، إذ  الف ))وهذا الفصُل باطٌل  طعًا، فعنَّ القراءتين ثابتتان  طعًا، فيمتنع حممها عمى 

إّما أْن يكون سرى بها، أو ما سرى بها، فعْن كذان وجهين أحدهما باطٌل  طعًا، والقضّيُة واحدٌة، فهو 
 د سرى بها، فهو مستثًنى مذن  ولذهف ))فأسذِر بأهمذك((. فقذد ثبذت أنَّ أحذد التذأويمين باطذٌل  طعذًا، فذال 

                                                 
، ٕٖٗ/٘ٔ. وينظر في  راءة ابن مسعودف جامع البيان عن تأويل آي القذرآنف ٕٗ/ٕينظرف معاني القرآن لمفّراءف  (ٔ)

 .ٖٙٓ/ٙ، روح المعانيف ٖٛٙ/ٙ، الّدر المصونف ٜٛٔ/ٙالبحر المحيطف 
 .ٖٚٛ/ٔينظرف معاني القرآن لألخفشف  (ٕ)
 .ٕٗٗ/٘ٔينظرف جامع البيان عن تأويل آي القرآنف  (ٖ)
عرابهف  (ٗ)  .ٓٚ-ٜٙ/ٖينظرف معاني القرآن وا 
 .ٜٓٔينظرف الحّجة في القراءات السبعف  (٘)
 .ٜٛ، المفّصلف ٙٔٗ/ٕينظرف الكّشافف  (ٙ)
، ٖٛٔ/٘رآنف ، الكشذذف والبيذذان عذذن تفسذذير القذذٖٛٗ، حّجذذة القذذراءات ألبذذي ُزرعذذةف ٗٙٔ/ٕينظذذرف بحذذر العمذذومف  (ٚ)

، ٕٛٔ/٘، مجمذذذع البيذذذانف ٓٙٗ/ٕ، معذذذالم التنزيذذذلف ٜٗٗ/ٕ، تفسذذذير القذذذرآن لمّسذذذمعانّيف ٗٛ٘/ٕالتفسذذذير الوسذذذيطف 
 .ٖٚٙ/ٙ، الّدر المصونف ٘ٔٗاالستغناء في أحكام االستثناءف 

 .ٖٛٙ-ٖٚٙ/ٙينظرف الّدر المصونف  (ٛ)
 .ٙٔٗ/ٕالكّشافف  (ٜ)



 ٙٓ 

، وردَّ  أبو حّيذان أيضذًا، إذ  ذال بعذد ذكذر ف ))وهذذا (ٔ)ُيصار إليه في إحدى القراءتين الثابتتين  طعًا((
بنذى القذراءتين عمذى اخذتالف الذروايتين مذن أنَّذه سذرى بهذا، أو أنَّذه لذم يسذر بهذا، وهذذا وْهٌم فذاحٌشت إذ 

. (ٕ)تكذذاذٌب فذذي األخبذذار يسذذتحيُل أْن تكذذون القراءتذذان ذذذذذ وهمذذا مذذن كذذالم اهلل ذذذذ تترتّبذذان عمذذى التكذذاذب((
اءة األكثذر محمولذًة والذي دفع الّزمخشرّي ذذذذ فذي رأي ارلوسذّي ذذذذ إلذى هذذا الّتكمّذف، هذوف لذلاّل تكذون  ذر 

 .(ٖ)عمى االستثناء من )أحد(، مع كون االستثناء غير مثبتٍ  عمى وجٍه غيِر مختاٍر، وهوف النصذذذذذب
 .(ٖ)مثبتٍ 
وذهب آخرون إلى تصحيح المعنى عمى هذا الوجه بالقولف إنَّ استثناء المذرأة مذن المسذريم بهذم      

ون  ذد سذرت بنفسذها. وهذذا مذا ذهذب إليذه ال يمنع كونها  د سرت، إذ يمكن أْن تكذون  ذد تبعذتهم، فتكذ
أبو شامة المقدسّي، مبّينًا أنَّ هناك اختصارًا نّبهْت إليه القراءتان، فقراءة النصب فيها أمٌر باستثنالها 
مذن اإلسذذراء بهذا، ولكذذْن إذا تبعذتهم وسذذرت بنفسذها، فعنذذدها نّبهذْت  ذذراءة الرفذع إلذذى الّنهذي عذذن التفذذات 

 .(٘). وأشار إلى هذا الوجه بعد  عدٌد من العمماء(ٗ)الَمن ُأسري بهم، أّما هي، ف
فذي  ان. ويؤّيد  الباحثذ(ٙ)ولم يرتِض ارلوسّي هذا الوجهت إذ يرى فيه تكّمفًا، وتأوياًل ال موجب له     

 في هذا.
القول إنَّ االستثناء منقطٌع، و ذد اسذتؤنف اإلخبذار عذن المذرأة. وهذذا الوجذه هذو مذا ذكذر  أبذو  الثالث: 

ما فيه من  انو د مرَّ ذكر ، وهو ثاني الوجهين المذين ُحممت عميهما  راءة الرفع، وبّين الباحثشامة، 
 ضعٍف، وردود العمماء عميه بما ُيغني عن ذكرها هنا.

وبعذذد كذذلم مذذا تقذذّدم، فذذعنَّ أكثذذر األوجذذه التذذي تقذذّدمت فيهذذا مذذن الّتكمّذذف مذذا ال موجذذب لذذه، ويذذرى      
القراءتين عمى وجٍه يمكن استخالصه وتأليفذه مذن عذدٍد مذن ارراء السذابقةف  أنَّه يمكن توجيه انالباحث

الوجه الجالز في المغة، وهو أنَّ المستثنى يكون من )أحد( في  الباحثَينِ فِمن جهة الّنحو يترّجح لدى 
، كمتا القراءتين، ففي  راءة الرفع يكون جاريًا عمى الوجه الصحيح، واألفصح في المغذة، وهذو اإلبذدال

وفذذذي  ذذذراءة النصذذذب يكذذذون جاريذذذًا عمذذذى وجذذذه جذذذواز النصذذذب فذذذي المسذذذتثنى إذا كذذذان االسذذذتثناء تاّمذذذًا، 
مّتصاًل، غير مثبت، وحتى لو كان هذا الوجه أ ّل فصاحًة، أو أ ّل شيوعًا واستعمااًل، إاّل أنَّه جالٌز، 

نْ  نَّمذذا بمذذا يجذذوز فيهذذا، وا  كذذان غيذذر  أفصذذح منذذهت إذ  والقذذّراء ال تأخذذذ باألفصذذح، واأل ذذيس فذذي المغذذة، وا 
. ومذع ذا فقذد مذّر بنذا أنَّ المبذرمد، وابذن هشذام يريذان أنَّ (ٚ)المهم والُمعَتَبر فذي القذراءة هذو صذّحة الّسذند

                                                 
 .ٖٚٙ-ٖٙٙ/ٔاإليضاح في شرح المفّصلف  (ٔ)
 .ٜٓٔ/ٙالبحر المحيطف  (ٕ)
 .ٖٚٓ/ٙينظرف روح المعانيف  (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕينظرف إبراز المعانيف  (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕ، حاشية الصّبانف ٖٛٙ/ٙ، الّدر المصونف ٜٓٔ/ٙينظرف البحر المحيطف  (٘)
 .ٖٙٓ/ٙينظرف روح المعانيف  (ٙ)
، النشذر فذذي ٕٛلة ماجسذتير/ دراسذة وتحقيذق(ف ينظذرف جذامع البيذان فذي القذذراءات السذبع ألبذي عمذرو الذدانّي )رسذذا (ٚ)

 .ٜ/ٔالقراءات العشرف 



 ٙٔ 

الوجهين جيذدان فذي االسذتثناء التذاّم، المّتصذل، غيذر المثبذتف وجذه الرفذع عمذى البذدل، ووجذه النصذب 
 .(ٔ)ه ))عربيت جيٌد((عمى االستثناء. بل وصف ابن هشام النصب بأنَّ 

َنًا معنذىف )يتخمّذف(.  الباحثَينِ وأّما من جهة المعنى فيترّجح لدى       أن يكون الفعل )يمتفذت( ُمَضذمَّ
وهذذذذا مذذذا ذهذذذب إليذذذه أبذذذو الّسذذذعود بقولذذذهف ))و ُذذذرئ بذذذالرفع عمذذذى البذذذدل مذذذن )أحذذذد(، فااللتفذذذات بمعنذذذىف 

، وتبعه في (ٕ)لتنا ض بين القراءتين المتواترتين((التخّمف، ال بمعنى النظر إلى الخمفت كي ال يمزم ا
. ولكذذي ال (ٗ). والتوّسذذع فذذي األفعذذال، وتضذذمينها معنذذى فعذذٍل آخذذر كثيذذٌر فذذي العربيذذة(ٖ)هذذذا الّشذذوكانيّ 

إلذذى مذذا  انيذذذهب البذذاحثَينِ ُيقذذال إنَّ اسذذتثناءها مذذن الّنهذذي عذذن الّتخمّذذف، هذذو إباحذذٌة لهذذا بذذالّتخّمف، فذذعنَّ 
، ومثذل د ذذذ كما مرَّ ذذذ من أنَّ الّنهي هنذا ِلمفذظ )أحذد(، وهذو فذي المعنذى لسذيدنا لذوط ُنسب إلى المبرم 

 . ومن مجموع هذ  ارراء نستخمص الوجه ارتيف(٘)هذا األسموب كثيٌر في المغة، ومستعمٌل فيها
 يكذذون االسذذتثناء فذذي  راءتذذيف الرفذذع، والنصذذب مذذن )أحذذد(، ويكذذون )يمتفذذت( بمعنذذىف )يتخمّذذف(،     

، ويصير المعنىف أسِر بأهمك وال ُتخمّذف ويكون الّنهي في المفظ لذ)أحد(، وفي المعنى لسيدنا لوط 
 منهم أحدًا إاّل امرأتك.

آنفذة  وعمى هذا يصحِّ معنذى القذراءتين، كمذا يتّفذق هذذا التخذري  مذع  ذراءة سذيدنا ابذن مسذعود      
فذالمرأة عمذى هذذا التخذري  لذم ُيسذَر بهذا عمذى  الذكر، التي سقطت منها جممةف )ال يمتفذت مذنكم أحذٌد(.

مستثناة من المسريم بهذم، وعمذى  ذراءة الجمهذور  كلم القراءات، فهي عمى  راءة سيدنا ابن مسعود 
تكذذذون مسذذذتثناًة مذذذن المسذذذريم بهذذذم أيضذذذًا، سذذذواٌء أحممنذذذا االسذذذتثناء مذذذن )أهذذذل(، أْم مذذذن )أحذذذد(، شذذذرط 

 ، وكذا الحال مع  راءة الرفع.والّنهي يكون لسيدنا لوط  تضمين الفعل )يمتفت( معنىف )يتخّمف(،
تظهر فالدته جمّيًة في مسألٍة مهّمٍة في االستثناء،  ماأنَّ الوجه الذي ترّجح عنده انويرى الباحث     

عميه مذن المصذادر ذذذذ،  ن تحّدث عمى ارية ذذذ فيما و فناتضمنتها هذ  ارية، ولم يتطّرق إليها أحٌد ممّ 
و ذذوع المسذذتثنى بعذذد أكثذذر ِمذذن جممذذٍة. وهذذي مسذذألٌة َ ذذلَّ َمذذن تكمَّذذم عميهذذا مذذن الّنحذذاة، وأكثذذر َمذذن وهذذيف 

، حتى أنَّ أبا حّيان حذين تحذّدث عميهذا باختصذاٍر شذديٍد، أتبعهذا (ٙ)تكّمموا فيها هم عمماء أصول الفقه
مذع أنَّ ابذن العربذّي ذذذذ  ،(ٚ)بقولهف ))وفي هذ  المسألة خالٌف، وتفصيٌل مذكوٌر في ِعمم أصذول الفقذه((
. وحاصذل هذذ  المسذألة (ٛ)وهو أصولّي ذذذ  ال فيهاف ))وهي مسألٌة نحوّيذٌة، ال حذظَّ لغيذر الّنحذو فيهذا((

 يتمّخص في ثالثة أمورف
                                                 

 .ٕ٘ٗ، شرح  طر الندىف ٕٕٚ/ٕينظرف أوضح المسالكف  (ٔ)
 .ٜٕٕ/ٗإرشاد العقل السميمف  (ٕ)
 .ٗٛ٘/ٕينظرف فتح القديرف  (ٖ)
 .ٖٖٛ/ٖينظرف البرهان في عموم القرآنف  (ٗ)
 .ٖٔٚ/ٔل إعراب القرآنف ، مشكٜٕٚ/ٕينظرف إعراب القرآن لمّنّحاسف  (٘)
 (.٘ٔٔ)هامشف  ٜٖٗد. عبد الرزاق الّسعدّي لكتابف الكوكب الّدّرّيف تحقيق ينظرف هوامش  (ٙ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٖارتشاف الضربف  (ٚ)
 .٘ٛالمحصول في أصول الفقه البن العربّيف  (ٛ)



 ٕٙ 

إذا كان المعمول ذذذ وهو المستثنى منه ذذذ واحدًا، أو مختمفًا، وكان العامل واحدًا، أو تكذرر بمفظذه،  .1
، فمثذذذال المعمذذذول (ٔ)يعذذذود عمذذذى جميذذذع الجمذذذل التذذذي  بمذذذه، إاّل إذا مَنذذذَع مذذذن هذذذذا مذذذانعٌ  فذذذعنَّ المسذذذتثنى

الواحذذذد، والعامذذذل الواحذذذدف )أهجذذذُر بنذذذي تمذذذيم، وبنذذذي  ذذذيس إاّل َمذذذن َصذذذَمَح(، ومثذذذال المعمذذذول الواحذذذد، 
ًنى والعامل المتكذرر لفظذهف )أهجذُر بنذي تمذيم، وأهجذُر بنذي  ذيس إاّل َمذن َصذَمَح(، فذذ)َمن صذمح( مسذتث

مذذذن )بنذذذي( فذذذيف )بنذذذي تمذذذيم(، و)بنذذذي  ذذذيس( فذذذي كمتذذذا الجممتذذذين، ومثذذذال العامذذذل الواحذذذد، والمعمذذذول 
المختمذذذفف )أهجذذذُر مجالسذذذة الّنذذذاس، و ذذذول الّشذذذعر إاّل مذذذا َنفَذذذَع(، فذذذذ)ما نفذذذع( مسذذذتثًنى مذذذنف )مجالسذذذة 

 الّناس(، و)و ول الّشعر(.
 
لمستثنى يعود إلى الجممة األخيرة خاّصذًة، وهذذا إذا كان العامل مختمفًا، والمعمول مختمٌف، فعنَّ ا .2

. نحذذوف )اْكذذِس الفقذذراء، وأطعذذْم أبنذذاء السذذبيل إاّل َمذذن كذذان (ٕ)هذذو مذذذهب جماعذذٍة مذذن عممذذاء األصذذول
 مبتِدعًا(، فذ)َمن كان مبتِدعًا( مستثًنى من )أبناء السبيل( حصرًا.

 
وهذذا مذا يتعمّذق بمسذألتنا ذذذذ، فمذذهب اإلمذام  إذا كان العامل مختمفًا، والمعموُل واحذٌد فذي المعنذى ذذذذ .3

لذى (ٖ)مالك وأصحابه أنَّ المستثنى يرجُع إلى جميع ما  بمه، مذا لذم يقذم دليذٌل عمذى إخذراج الذبعض ، وا 
. وعمّذتهم فذي (ٙ)، وابذن مالذك مذن الّنحذاة(٘)، وهذو مذذهب الحنابمذة أيضذاً (ٗ)هذا ذهب جمهذور الّشذافعّية

ضذذي التخصذذيص، وال يسذذتقلِّ بنفسذذه، فذذعذا تعقّذذب ُجَمذذاًل، فعنَّذذه يرجذذع فذذي هذذذا أنَّ االسذذتثناء معًنذذى يقت
إليهذذا كمذذا يرجذذع الشذذرط إلذذى الجميذذع، و ذذد اتّفذذق العممذذاء عمذذى أنَّ الشذذرط إذا تعقّذذب ُجَمذذاًل فعنَّذذه ُيعمَّذذُق 

. (ٚ)بذذالجميع، واالسذذتثناء كالشذذرط فذذي تعّمقذذه بمذذا  بمذذهت لذذذا ُيسذذّمى تعميذذق األمذذر بمشذذيلة اهللف اسذذتثناءً 
وبنذذاًء عمذذى هذذذا يرجذذع المسذذتثنى إلذذى الجميذذعت ألنَّذذه فذذي األصذذل اسذذتثناٌء مذذن كذذلم واحذذٍد، فقولنذذاف )ال 
يخذذرج الجنذذود، وال الفرسذذان إاّل َمذذن كذذان سذذالمًا(، أصذذمهف )ال يخذذرج الجنذذوُد إاّل َمذذن كذذان سذذالما، وال 

اء عقذب كذلم جممذٍة  بذيٌح ُمسذتكَرٌ ، الفرساُن إاّل َمن كان سالما(، ولم يجعمو  كذذلكت ألنَّ تكذرار االسذتثن
 .(ٛ)حتى عّدو  نوعًا من الِعيم والَمْكَنةِ 

                                                 
 .ّٖٜٖدّرّيف ، الكوكب الٖٚ٘/ٔ، المساعدف ٕٔ٘ٔ/ٖ، ارتشاف الضربف ٕٗٔ/ٕينظرف شرح التسهيلف  (ٔ)
 .ٖٜٖينظرف الكوكب الّدّرّيف  (ٕ)
 .ٜٕٗينظرف شرح تنقيح الفصولف  (ٖ)
، اإلحكذذام فذذي أصذذول ٕٓٙ، المستصذذفىف ٕٚٔ، التبصذذرة فذذي أصذذول الفقذذهف ٓٗينظذذرف الممذذع فذذي أصذذول الفقذذهف  (ٗ)

 .ٜٖٛلف ، التمهيد في تخري  الفروع عمى األصو ٚ٘ٙ، االستغناء في أحكام االستثناءف ٖٓٓ/ٕاألحكامف 
. وعّبذذر عذذن ٜٙ/ٕينظذذرف روضذذة النذذاظر وجنذذة الُمنذذاِظر فذذي أصذذول الفقذذه عمذذى مذذذهب اإلمذذام أحمذذد بذذن حنبذذلف  (٘)

 مذهبهم بقولهف ))وأدلتنا(( حين أراد االحتجاج لعود المستثنى عمى الجميع.
 .ٖٜٖ، الكوكب الّدّرّيف ٕٗٔ/ٕينظرف شرح التسهيلف  (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٕ، شرح التسهيلف ٜٙ/ٕ، روضة الناظرف ٖٚٔهف ينظرف التبصرة في أصول الفق (ٚ)
 .ٜٙ/ٕ، روضة الناظرف ٕٓٙينظرف المستصفىف  (ٛ)



 ٖٙ 

وعمذذى هذذذا المذذذهب يكذذون معنذذى اريذذةف أسذذِر بأهمذذك إاّل امرأتذذك، وال يمتفذذت أحذذٌد مذذنكم إاّل هذذي،      
د سرت أيف في حال هي تبعتكم، فال نهَي عن التفاتهات ألنَّ عدم أمرها باإلسراء ال يمنع أْن تكون  

 .(ٔ)من تمقاء نفسها
، أْن يكون )يمتفت( بمعنىف )يتخّمف(، والمخاطب هو سيدنا لوط  الباحثَينِ واألحسن في رأي      

فيكون االستثناء من األهذل بذأْن ال ُيسذرى بهذا معهذم، ثُذمَّ أّكذد هذذا بذأْن ال ُيَخممذَف أحذدًا مذنهم إاّل هذي، 
 ال ُتخممف أحدًا منهم إاّل هي. ذذذ واهلل تعالى أعمُم ذذذ.فيصير المعنىف أسِر بأهمك إاّل امرأتك، و 

أّما مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فعنَّ المستثنى عندهم يرجُع  إلى الجممة األخيرة عمى أّية حاٍل      
. وعمذذذى هذذذذا المذذذذهب يكذذذون توجيذذذه القذذذراءتين عمذذذى الوجذذذه الذذذذي رّجحذذذه (ٕ)كذذذان العامذذذُل، والمعمذذذولُ 

وهذذو أْن يكذذون االسذذتثناء مذذن )أحذذد( فذذي كمتذذا القذذراءتين، ويكذذون الرفذذع، والنصذذب  فذذي البذذدء، انالباحثذذ
جذذالزين، ويكذذون )يمتفذذت( بمعنذذىف )يتخمّذذف(، والّنهذذي لممخاطذذب فذذي المفذذظ، وفذذي المعنذذى لسذذيدنا لذذوط 

 ، واهلل تعالى أعمُم.
ف  ولذ        ٿ  ٿچٱ   ه تعذالىف ومّما  رئ برفذع المسذتثنى، ونصذبه بعذد اسذتثناٍء تذامٍّ، مّتصذٍل، منفذيٍّ

چ... ٺٺ    ٺٺ ڀڀڀ   ڀ پ   پ پ پ  ٿ  ٿ
، إذ نقذذد عذذدٌد مذذن العممذذاء  ذذراءة ابذذن عذذامر بنصذذبف (ٖ)

، مذع أنَّ النصذذب جذالٌز. وفّضذموا  ذذراءة الرفذع، فذذالفّراء فّضذل  ذراءة الرفذذع بقولذهف ))... فكذذان (ٗ)) ميذل(
، كمذا ُفّضذمت  ذراءة الرفذع (٘)ِلَمذا بعذد )إاّل( (( الرفع الوجه ِفي الجحذد الَّذِذي ينفذي الفعذل عذنهم، ويثبتذه

. والسبب في هذا ما ذكرنا  في بدء مسألتنا هذ  من أنَّ اإلتباع في هذا النوع (ٙ)من عدٍد من العمماء
  ٿچٱ  النذوع مذذن االسذتثناء أ ذذيُس مذن النصذذب. ولمسذبب نفسذذه تباينذت آراء العممذذاء فذي  ولذذه تعذذالىف 

چ... ٺٺ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  پ  پ  ٿ  ٿ  ٿ
، (ٛ)، فذذذي  راءتذذذي )غيذذذر(ف بذذذالرفع، والنصذذذب(ٚ)

فذذالرفع عمذذى جعذذل )غيذذر( تابعذذًة لذذذ)القاعدين(، عمذذى أنَّهذذا بذذدٌل مذذنهم، أو صذذفٌة لهذذم. والنصذذب عمذذى 
ْن كذذان األ ذذيسف اإلتبذذاع، وهذذذا مذذا نذذصَّ عميذذه الرعينذذّي فذذي تعميذذل  ذذراءة الرفذذع،  االسذذتثناءت لجذذواز ، وا 

                                                 
 .ٖٛٙ/ٙ. وكالٌم ُيفهم منه هذا فيف الّدر المصونف ٜٕٕ/ٗينظرف إرشاد العقل السميمف  (ٔ)
، اإلحكذام فذي ٗٛف ، المحصول البذن العربذيّ ٖٚٔ، التبصرة في أصول الفقهف ٓٗينظرف الممع في أصول الفقهف  (ٕ)

 .ٜٗ/ٕ، روضة الناظرف ٖٓٓ/ٕأصول األحكامف 
 .ٙٙ/ٗالنساءف  (ٖ)
. و ذذذرأ البذذذا ون مذذذن األربعذذذة عشذذذر برفذذذع ٜٙ، التيسذذذير فذذذي القذذذراءات السذذذبعف ٖٕ٘ينظذذذرف السذذذبعة فذذذي القذذذراءاتف  (ٗ)

 .ٖٕٗ) ميل(. ينظرف إتحاف فضالء البشرف 
 .ٙٙٔ/ٔمعاني القرآن لمفّراءف  (٘)
 .ٜٕٛ/ٖ، البحر المحيطف ٕٓٚ/٘، الجامع ألحكام القرآنف ٛٙٗ/ٔإعراب القرآن لمّنّحاسف ينظرف  (ٙ)
 .ٜ٘/ٗالنساءف  (ٚ)
، التيسذذير فذذي ٖٕٚ ذذرأ نذذافع، وابذذن عذذامر، والكسذذالّي مذذن السذذبعة بنصذذب )غيذذر(. ينظذذرف السذذبعة فذذي القذذراءاتف  (ٛ)

. ووافقهذم مذن العشذرةف أبذو ٖ٘ٔفي القذراءات السذبعف ، اإل ناع ٘ٛ، العنوان في القراءات السبعف ٜٚالقراءات السبعف 
. ووافقهم ابذن ٖٛ، البدور الزاهرةف ٕٖٗ، تحبير التيسيرف ٔٛٔجعفر، وخمف. ينظرف المبسوط في القراءات العشرف 

 . و رأ البا ون برفع )غير(.ٕ٘ٗمحيصن من األربعة عشر. ينظرف إتحاف فضالء البشرف 



 ٙٗ 

، ورّجذذح الفذذّراء  ذذراءة الرفذذع، معمّذذاًل (ٔ)نّصذذوا عمذذى أنَّ األفصذذَح بعذذد النفذذيف البذذدُل((فقذذالف ))... ألنَّهذذم 
. ويكذون المعنذى عمذى  ذراءة الرفذعف ال يسذتوي (ٕ)ذلك بأنَّ االسذتثناء ينبغذي أن يكذون بعذد تمذام الكذالم

القاعذذذذذدون الذذذذذذذين هذذذذذذم غيذذذذذذر ُأولذذذذذذي الضذذذذذذرر، والمجاهذذذذذذدون، أيف ال يسذذذذذذتوي القاعذذذذذذدون األصذذذذذذّحاء، 
ْن كانوا كمِّهم مؤمنينوا . أّما األخفذش األوسذط فعنَّذه (ٗ). ورّجح الّرازّي  راءة الرفع أيضاً (ٖ)لمجاهدون وا 

فعنَّذذه رّجذذح  ذذراءة النصذذب، مذذع إجازتذذه  ذذراءة الرفذذعت ألنَّ الكذذالم تَذذمَّ، ثُذذمَّ اسذذتثنى منذذهت ألنَّ )غيذذر ُأولذذي 
َرِر{ مرفوعذٌةت ألنَّذك الضرر( نزلت بعد نزول ُحْكِم القاعدين، وهذا ما ذكر  بقولهف ) ) )َغْيُر ُأْوِلي الضَّ

ْن شذذلت نصذذبته إذا أخرجتذذه مذذن أول  ْن جررتذذه، فعمذذى )المذذؤمنين(، وا  جعمتذذه مذذن صذذفة القاعذذدين. وا 
الكذذالم، فجعمتذذه اسذذتثناًء، وبهذذا نقذذرُأ. وبمغنذذا أنَّهذذا ُأنزلذذت مذذن بعذذد  ولذذهف ))الَّ َيْسذذَتِوي اْلَقاِعذذُدوَن((، ولذذم 

نَّم . ويكذون المعنذى عمذى  ذراءة (٘)ا هي استثناٌء عنى بها  ومًا لم يقدروا عمى الخذروج((تنزل معها، وا 
. ويذذرى الذذّرازّي أنَّ المعنذذى فذذي القذذراءتين متقذذارٌب، (ٙ)النصذذبف ال يسذذتوي القاعذذدون إاّل ُأولذذي الضذذرر

ْن كانذت صذذفًة، فالمقصذذود والمطمذذوب  وأنَّ المقصذود مذذن االسذذتثناء حاصذٌل، إذ  ذذالف ))... ثُذذمَّ إنَّهذذا وا 
ذا  من االستثناء حاصٌل منهات ألنَّها في كمتذا الحذالتين أخرجذت أولذي الضذرر مذن تمذك المفضذولية، وا 

عمى كال التقديرين، وكان األصل في كممة )غير( أْن تكون صفًة، كانت  كان هذا المقصود حاصالً 
 .(ٚ)القراءة بالرفع أولى((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ٚٛتثميث من حروف القرآنف تحفة األ ران في ما  رئ بال (ٔ)
 .ٖٕٛ/ٔينظرف معاني القرآن لمفّراءف  (ٕ)
عرابهف  (ٖ)  .ٕٜ/ٕينظرف معاني القرآن وا 
 .ٕٜٔ/ٔٔينظرف التفسير الكبيرف  (ٗ)
 .ٕٜٔ/ٔٔ التفسير الكبيرفوينظر أيضًاف  .ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔمعاني القرآن لألخفشف  (٘)
عرابهف  (ٙ)  .ٖٜ/ٕينظرف معاني القرآن وا 
 .ٕٜٔ/ٔٔسير الكبيرف التف (ٚ)



 ٙ٘ 

 
 

 المصادر والمراجع
إبذذذراز المعذذذاني ِمذذذن ِحذذذرز األمذذذاني فذذذي القذذذراءات الّسذذذبعف أبذذذو القاسذذذم شذذذهاب الذذذّدين عبذذذد الذذذرحمن بذذذن  .ٔ

ه(، تحقيذقف إبذراهيم عطذوة ٘ٙٙف بأبي شامة )تإسماعيل بن إبراهيم المقدسّي، الّدمشقّي، المعروف
 عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالد ، مصر، د.ت.

إتحاف فضالء البشر في القذراءات األربعذة عشذرف شذهاب الذدين أحمذد بذن محمذد بذن أحمذد بذن عبذد   .ٕ
ب العمميذذذة، لبنذذذان، ه(، تحقيذذذقف أنذذذس مهذذذرة، دار الكتذذذٚٔٔٔالغنذذذي الذذذّدمياطّي، الشذذذهيرف بالبّنذذذاء )ت

 م.ٕٙٓٓه/ٕٚٗٔ، ٖط
اإلحكام في أصول األحكامف سّيد الّدين أبذو الحسذن عمذي بذن أبذي عمذي بذن محمذد بذن سذالم الّثعمبذّي،  .ٖ

 ، د.ت.تحقيقف عبد الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ه(ٖٔٙارمدّي )ت

ذذَرب ِمذذن لسذذان العذذربف أبذذو حّيذذان محمذذد بذذن يوسذذف .ٗ ه(، ٘ٗٚبذذن عمذذي األندلسذذّي )ت ارتشذذاف الضَّ
تحقيذذق وشذذرحف د. رجذذب عثمذذان محمذذد، مراجعذذةف د.رمضذذان عبذذد التّذذّواب، مكتبذذة الخذذانجّي، القذذاهرة، 

 م.ٜٜٛٔه/ٛٔٗٔ، ٔط
إرشذذاد العقذذل الّسذذميم إلذذى مزايذذا الكتذذاب الكذذريمف أبذذو الّسذذعود محمذذد بذذن محمذذد بذذن مصذذطفى العمذذادّي  .٘

 ت، د.ت.ه(، دار إحياء التراث العربي، بيرو ٕٜٛ)ت
ه(، تحقيذذق د. طذذه ٘ٛٙاالسذذتغناء فذذي أحكذذام االسذذتثناءف شذذهاب الذذّدين أحمذذد بذذن إدريذذس القّرافذذّي )ت .ٙ

 م.ٕٜٛٔه/ٕٓٗٔمحسن، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

ه(، تحقيذذذق د. عبذذذد ٖٙٔاألصذذذول فذذذي الّنحذذذوف أبذذذو بكذذذر محمذذذد بذذذن سذذذهل بذذذن الّسذذذّراج البغذذذدادّي )ت .ٚ
 م.ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ، ٕط الحسين الفتمّي، مؤسسة الّرسالة، بيروت،

ه(، المنسوب خطذًأ إلذى ٖٗ٘إعراب القرآنف جامع العموم عمي بن الحسين األصبهانّي، البا ولّي )ت .ٛ
 م.ٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ، ٗالّزّجاج، تحقيق ودراسةف إبراهيم األبيارّي، دار الكتاب المصرّي، القاهرة، ط

ه(، تحقيقف د. زهير غذازي ٖٖٛإعراب القرآنف أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل الّنّحاس )ت .ٜ
 م.ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، ٖزاهد، عالم الكتب، بيروت، ط

اإل نذاع فذذي القذذراءات الّسذذبعف أبذذو جعفذذر أحمذذد بذن عمذذي بذذن أحمذذد بذذن خمذذف األنصذذارّي، الغرنذذاطّي،  .ٓٔ
 دار الّصحابة لمّتراث، د.ت. ،ه(ٓٗ٘المعروفف بابن الَباِذش )ت

صذذريميَن والكذذوفيميَنف كمذذال الذذّدين أبذذو البركذذات عبذذد اإلنصذذاف فذذي مسذذالل الِخذذالف بذذين الّنحذذويميَن الب .ٔٔ
ه(، تحقيذذقف محمذذد محيذذي الذذّدين عبذذد ٚٚ٘الذّرحمن بذذن محمذذد بذذن عبيذذد اهلل األنصذذارّي، األنبذذارّي )ت

 م.ٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ، ٔالحميد، المكتبة العصرّية، ط
حمد عبذد الذرحمن ه(، تحقيقف مٜٔٚأنوار التّنزيل وأسرار التّأويلف عبد اهلل بن عمر البيضاوّي )ت .ٕٔ



 ٙٙ 

 م.ٜٜٛٔه/ٛٔٗٔ، ٔالمرعشمّي، دار إحياء الّتراث العربّي، بيروت، ط
ه(، تحقيذذقف يوسذذف الّشذذي  ٔٙٚأوضذذح المسذذالك إلذذى ألفّيذذة ابذذن مالذذكف ابذذن هشذذام األنصذذارّي )ت .ٖٔ

 محمد البقاعّي، دار الفكر لمطباعة والّنشر والّتوزيع، بيروت، د.ت.
ه(، ٙٗٙعثمذذان بذذن عمذذر المعذذروفف بذذابن الحاِجذذب )ت اإليضذذاح فذذي شذذرح الُمَفّصذذلف أبذذو عمذذرو .ٗٔ

تحقيذذقف د. موسذذى بنذذاي العميمذذّي، مطبعذذة العذذانّي، بغذذداد، منشذذورات وزارة األو ذذاف والشذذؤون الدينّيذذة 
 العرا ّية، د.ت.

ه(، تحقيذذقف د. ٖٖٚبحذر العمذومف أبذو الميذذث نصذر بذن محمذذد بذن أحمذد بذذن إبذراهيم الّسذمر ندّي )ت .٘ٔ
 كر، بيروت، د.ت.محمود مطرجي، دار الف

البحذذر المحذذيط فذذي أصذذول الفقذذهف بذذدر الذذّدين أبذذو عبذذد اهلل محمذذد بذذن عبذذد اهلل بذذن بهذذادر الّزركشذذّي  .ٙٔ
 م.ٜٜٗٔه/ٗٔٗٔ، ٔه(، دار الكتبي، طٜٗٚ)ت

ه(، دار ٔ٘ٚبدالع الفوالدف شمس الّدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بذن سذعد بذن  ذّيم الجوزّيذة )ت .ٚٔ
 ن، د.ت.الكتاب العربّي، بيروت، لبنا

البدور الّزاهرة في القراءات العشذر المتذواترة مذن طريقذي الّشذاطبّية والذدِّرة، القذراءات الّشذاّذُة وتوجيههذا  .ٛٔ
ه(، دار الكتذذاب العربذذّي، ِٖٓٗٔمذذن لغذذة العذذربف عبذذد الفتذذاح بذذن عبذذد الغنذذي بذذن محمذذد القاضذذّي )ت

 بيروت، د.ت.
حمذذذذد بذذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذذن بهذذذذادر الّزركشذذذذذّي البرهذذذذان فذذذذي عمذذذذذوم القذذذذرآنف أبذذذذذو عبذذذذد اهلل بذذذذذدر الذذذذّدين م .ٜٔ

ه(، تحقيذذذقف محمذذذد أبذذذو الفضذذذل إبذذذراهيم، دار إحيذذذاء الكتذذذب العربّيذذذة عيسذذذى البذذذابى الحمبذذذّي ٜٗٚ)ت
 م.ٜٚ٘ٔه/ٖٙٚٔ، ٔوشركاله، ط

ه(، تحقيقف د.طه عبد الحميد طه، ٚٚ٘البيان في غريب إعراب القرآنف أبو البركات األنبارّي )ت .ٕٓ
 م.ٜٓٛٔه/ٓٓٗٔلهيأة المصرّية العاّمة لمكتاب، مراجعةف مصطفى الّسقا، ا

ه(، تحقيذقف ٙٚٗالتّبصرة في أصذول الِفقذهف أبذو إسذحاق إبذراهيم بذن عمذي بذن يوسذف الّشذيرازّي )ت .ٕٔ
 م.ٖٜٛٔه/ٖٓٗٔ، ٔدار الفكر، دمشق، ط، د. محمد حسن هيتو

تحقيقف عمّي محمد  ه(،ٙٔٙالتّبيان في إعراب القرآنف أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين الُعكَبرّي )ت .ٕٕ
 البجاوّي، دار إحياء الكتب العربّية، عيسى البابي الحمبّي وشركاؤ ، د.ت.

ه(، تحقيقف د. عبد ٙٔٙالتّبيين عن مذاهب الّنحويميَن البصريميَن والكوفيميَنف أبو البقاء الُعكَبرّي )ت .ٖٕ
 م.ٜٙٛٔ/ هٙٓٗٔ، ٔالّرحمن بن سميمان العثيمين، دار الغرب اإلسالمّي، بيروت، ط

تحبيذذر التّيسذذير فذذي القذذراءات العشذذرف أبذذو الخيذذر محمذذد بذذن محمذذد الّدمشذذقّي الشذذهيرف بذذابن الجذذزرّي  .ٕٗ
، ٔه(، تحقيذذذذذذذذذقف د. أحمذذذذذذذذذد محمذذذذذذذذذد مفمذذذذذذذذذح القضذذذذذذذذذاة، دار الفر ذذذذذذذذذان، عمذذذذذذذذذان، األردن، طٖٖٛ)ت

 م.ٕٓٓٓه/ٕٔٗٔ
لمّنشذذر، تذذونس،  ه(، الذذدار الّتونسذذّيةٕٚٛٔالّتحريذذر والتّنذذويرف الشذذي  محمذذد الطّذذاهر بذذن عاشذذور )ت .ٕ٘



 ٙٚ 

 م.ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ
تحفة األ ران في ما ُ رئ بالتّثميث ِمن حروف القرآنف أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الّرعينّي،  .ٕٙ

 م.ٕٚٓٓه/ٕٛٗٔ، ٕدار كنوز أشبيميا، المممكة العربّية الّسعودّية، ط ،ه(ٜٚٚالغرناطّي )ت

ه(، تحقيذذقف ٜٛٗالّسذذمعانّي  )تتفسذذير القذذرآنف أبذذو المظفذذر منصذذور بذذن محمذذد بذذن عبذذد الجبذذار  .ٕٚ
، ٔياسذذذذذذذر بذذذذذذذن إبذذذذذذذراهيم، وغنذذذذذذذيم بذذذذذذذن عبذذذذذذذاس بذذذذذذذن غنذذذذذذذيم، دار الذذذذذذذوطن، الّريذذذذذذذاض، الّسذذذذذذذعودّية، ط

 م.ٜٜٚٔه/ٛٔٗٔ
ه(، ٗٚٚتفسذذذير القذذذرآن العظذذذيمف أبذذذو الِفذذذداء إسذذذماعيل بذذذن عمذذذر بذذذن كثيذذذر القرشذذذّي، الّدمشذذذقّي )ت .ٕٛ

 م.ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ، ٕتحقيقف سامي بن محمد سالمة، دار طيبة لمّنشر والّتوزيع، ط
ه(، دار إحيذذذاء ٙٓٙالتّفسذذذير الكبيذذذر، أوف مفذذذاتيح الغيذذذبف فخذذذر الذذذّدين محمذذذد بذذذن عمذذذر الذذذّرازّي )ت .ٜٕ

 م.ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ، ٖالّتراث العربّي، بيروت، ط

الّتمهيد في تخري  الفذروع عمذى األصذولف جمذال الذّدين أبذو محمذد عبذد الذرحيم بذن الحسذن بذن عمذي  .ٖٓ
، ٔتحقيذذذقف د. محمذذذد حسذذذن هيتذذذو، مؤسسذذذة الّرسذذذالة، بيذذذروت، ط ،ه(ٕٚٚاألسذذذنوّي، الّشذذذافعّي )ت

 م.ٜٜٚٔه/ٓٓٗٔ

ه(، تحقيذقف أوتذو تريذزل، ٗٗٗالتّيسير في القراءات الّسبعف أبو عمرو عثمان بذن سذعيد الذّدانّي )ت .ٖٔ
 م.ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ، ٖدار الكتاب العربّي، بيروت، ط

ه(، تحقيذقف أحمذد ٖٓٔبذرّي )تجامع البيان عن تأويل آي القرآنف أبو جعفر محمذد بذن جريذر الطّ  .ٕٖ
 م.ٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ، ٔمحمد شاكر، مؤسسة الّرسالة، بيروت، ط

ه(، تحقيقف احمد عبد العمذيم ٔٚٙالجامع ألحكام القرآنف أبو عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبّي )ت .ٖٖ
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرّية، القاهرة، ط  م.ٜٗٙٔه/ٖٗٛٔ، ٕالبردونّي، وا 

ه(، تحقيذذذذقف د. عمذذذي توفيذذذذق الحمذذذذد، مؤسسذذذذة ٖٖٚأبذذذو القاسذذذذم الّزجذذذذاجّي )ت الجمذذذل فذذذذي الّنحذذذذوف .ٖٗ
 م.ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، ٗالّرسالة، بيروت، ودار األمل، أربد، األردن، ط

الجذذذذواهر الِحسذذذذان فذذذذي تفسذذذذير القذذذذرآنف أبذذذذو زيذذذذد عبذذذذد الذذذذرحمن بذذذذن محمذذذذد بذذذذن مخمذذذذوف الّثعذذذذالبّي  .ٖ٘
مذذذد عبذذذد الموجذذذود، دار إحيذذذاء ه(، تحقيذذذقف الّشذذذي  محمذذذد عمذذذي معذذذوض، والشذذذي  عذذذادل أح٘ٚٛ)ت

 م.ٜٜٛٔه/ٛٔٗٔ، ٔالتراث العربّي، بيروت، ط
حاشذية الّشذذهاب عمذذى تفسذذير البيضذذاوّي، الُمسذذّماةف )عنايذذة القاضذذي وكفايذذة الراضذذي(ف شذذهاب الذذدين  .ٖٙ

 ه(، دار صادر، بيروت، د.ت.ٜٙٓٔأحمد بن محمد بن عمر الخفاجّي )ت
ابذذن مالذذكف أبذذو العرفذذان محمذذد بذذن عمذذي الّصذذّبان  حاشذذية الّصذذّبان عمذذى شذذرح األشذذمونّي عمذذى ألفيذذة .ٖٚ

ه(، ضبط وتصحيحف إبراهيم شمس الذّدين، دار الكتذب العممّيذة، بيذروت، منشذورات محمذد ٕٙٓٔ)ت
 م.ٜٜٚٔه/ٚٔٗٔ، ٔعمي بيضون، ط

ه(، تحقيذقف د. عبذد ٖٓٚالُحّجة في القراءات الّسبعف أبو عبد اهلل الحسين بن أحمد بن خالويذه )ت .ٖٛ



 ٙٛ 

 م.ٜٔٛٔه/ٔٓٗٔ، ٗرم، دار الشروق، بيروت، طالعال سالم مك

ه(، تحقيقف األستاذ سعيد ُٖٓٗحّجة القراءاتف أبو ُزرعة عبد الّرحمن بن محمد بن زنجمة )حوالي  .ٜٖ
 م.ٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ، ٘األفغاني، مؤسسة الّرسالة، بيروت، ط

وبشير جويجاتي،  ه(، تحقيقف بدر الّدين  هوجي،ٖٚٚالُحّجة لمقّراء الّسبعةف أبو عميٍّ الفارسّي )ت .ٓٗ
 ، تواري  مختمفة.ٔدار المأمون لمّتراث، ط

الّدّر المصون في عموم الكتاب المكنونف شهاب الّدين أبو العّباس أحمذد بذن يوسذف بذن عبذد الذّدالم  .ٔٗ
ه(، تحقيذذقف الذذدكتور أحمذذد محمذذد الخذذّراط، دار القمذذم، دمشذذق، ٙ٘ٚالمعذذروفف بالّسذذمين الحمبذذّي )ت

 د.ت.

، البغذدادّي )ت ذّم المواطف أبو بكر .ٕٗ ه(، دراسذة وتحقيذقف ٖٓٙمحمد بن الحسين بن عبد اهلل ارُجرميِّ
 مجدي الّسّيد إبراهيم، مكتبة القرآن لمّطبع والّنشر والّتوزيع، القاهرة، د.ت.

روح المعذذذذاني فذذذذي تفسذذذذير القذذذذرآن العظذذذذيم والّسذذذذبع المثذذذذانيف أبذذذذو الفضذذذذل محمذذذذود شذذذذكري ارلوسذذذذّي  .ٖٗ
، ٔالبذذذذذذذذذذاري عطّيذذذذذذذذذذة، دار الكتذذذذذذذذذذب العممّيذذذذذذذذذذة، بيذذذذذذذذذذذروت، طه(، تحقيذذذذذذذذذذقف عمذذذذذذذذذذي عبذذذذذذذذذذد ٕٓٚٔ)ت

 م.ٜٜ٘ٔه/٘ٔٗٔ
روضة الّناظر وَجنَّة الُمناِظر في أصول الفقه عمى مذهب اإلمام أحمد بن حنبذلف موفذق الذّدين أبذو  .ٗٗ

محمذذد عبذذد اهلل بذذن أحمذذد بذذن محمذذد بذذن ُ دامذذة الجمذذاعيمّي، المقدسذذّي، الحنبمذذّي، الشذذهيرف بذذابن ُ دامذذة 
 .مٕٕٓٓه/ٖٕٗٔ، ٕط، (، مؤسسة الرّيان لمّطباعة والّنشر والّتوزيعهٕٓٙالمقدسّي )ت

ه(، ٜٚ٘زاد المسير في ِعمم التّفسيرف جمال الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن عمّي بذن الجذوزّي )ت .٘ٗ
 م.ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔ، ٔتحقيقف عبد الّرّزاق المهدّي، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط

ه(، ٕٖٗحمذذذد بذذذن موسذذذى بذذذن العّبذذذاس بذذذن مجاهذذذد البغذذذدادّي )تالّسذذذبعة فذذذي القذذذراءاتف أبذذذو بكذذذر أ .ٙٗ
 م.ٜٓٛٔه/ٓٓٗٔ، ٕتحقيقف د. شو ي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط

ه(، تحقيذقف ٜٙٚشرح ابن عقيل عمى ألفّيذة ابذن مالذكف بهذاء الذّدين عبذد اهلل بذن عقيذل العقيمذّي )ت .ٚٗ
ر لمّطباعذذة، سذذعيد جذذودة الّسذذّحار محمذذد محيذذي الذذّدين عبذذد الحميذذد، دار التّذذراث، القذذاهرة، ودار مصذذ

 م.ٜٓٛٔه/ٓٓٗٔ، ٕوشركاؤ ، ط
ه(، تحقيذقف محمذد عبذد القذادر عطذا، وطذارق فتحذي الّسذّيد، دار ٕٚٙشرح الّتسهيلف ابن مالذك )ت .ٛٗ

 م.ٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ، ٔالكتب العممّية، بيروت، منشورات محمد عمي بيضون، ط
ه(، تحقيذقف محمذد باسذل ٜ٘ٓاألزهذرّي )تشرح الّتصريح عمى الّتوضيحف الّشي  خالد بن عبد اهلل  .ٜٗ

 م.ٕٓٓٓه/ٕٔٗٔ، ٔعيون السِّود، دار الكتب العممّية، بيروت، ط

شرح تنقيح الفصولف شهاب الّدين أبو العّباس أحمد بن إدريس بذن عبذد الذّرحمن المذالكّي، الّشذهيرف  .ٓ٘
، ٔحذذذذذدة، طتحقيذذذذذقف طذذذذذه عبذذذذذد الذذذذذرؤوف سذذذذذعد، شذذذذذركة الّطباعذذذذذة الفنّيذذذذذة المتَّ ، ه(ٗٛٙبذذذذذالقرافّي )ت

 .مٖٜٚٔه/ٖٜٖٔ



 ٜٙ 

ه(، تحقيقف محمد محيذى الذّدين عبذد ٔٙٚشرح  طر الّندى وبل الّصدىف ابن هشام األنصارّي )ت .ٔ٘
 م.ٜٗٙٔه/ٖٖٛٔ، ٔٔالحميد، القاهرة، ط

شذذذرح ُمْشذذذِكل ارثذذذارف أبذذذو جعفذذذر أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن سذذذالمة بذذذن عبذذذد الممذذذك بذذذن سذذذممة األزدّي،  .ٕ٘
ه(، تحقيذقف شذعيب األرنذؤوط، مؤسسذة الّرسذالة، ّٕٖٔي )تالحجرّي، المصرّي، المعذروفف بالّطحذاو 

 م.ٜٗٗٔه/٘ٔٗٔ، ٔط

ه(، إدارة الّطباعذة المنيرّيذة، ٖٗٙشرح المُفّصلف موفق الّدين يعيش بن عمي بن يعيش الّنحوّي )ت .ٖ٘
 مصر، د.ت.

ه(، دراسذذذة وتحقيذذذقف د. موسذذذى بّنذذذاي العميمذذذّي، ٙٗٙشذذذرح الوافيذذذة نظذذذم الكافيذذذةف ابذذذن الحاِجذذذب )ت .ٗ٘
 م.ٜٓٛٔه/ٓٓٗٔارداب، الّنجف األشرف،  مطبعة

ه(، تحقيذذقف د. طذذه ٕٚٙشذذواهد الّتوضذذيح والّتصذذحيح لُمْشذذِكالت الجذذامع الّصذذحيحف ابذذن مالذذك )ت .٘٘
 م.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔمحسن، دار آفاق عربّية، منشورات وزارة األو اف والّشؤون الّدينّية العرا ّية، 

د محمود بن أحمد بن موسذى بذن أحمذد بذن عمدة القاري شرح صحيح البخاريف بدر الّدين أبو محم .ٙ٘
 ه(، دار إحياء التراث العربّي، بيروت، د.ت.٘٘ٛحسين الغيتابّي، الحنفّي، العينّي )ت

العنوان في القراءات الّسبعف أبو طاهر إسماعيل بن خمف بن سعيد المقرئ األنصارّي، الّسر سذطّي  .ٚ٘
 م.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔالكتب، بيروت، ه(، تحقيقف د. زهير زاهد، د. خميل العطّية، عالم ٘٘ٗ)ت

الغّرة المخفّية في شرح الّدّرة األلفّيةف أبو العّباس أحمد بذن الحسذين الموصذمّي، الّضذرير، المعذروفف  .ٛ٘
ه(، تحقيذقف حامذذد محمذد العبذذدلّي، مطبعذة العذذانّي، بغذداد، نشذذرف دار األنبذذار، ٜٖٙبذابن الَخّبذذاز )ت

 م.ٜٜٓٔه/ٓٔٗٔ، ٔالرمادي، العراق، ط
ي شذذذرح صذذذحيح البخذذذاريف أبذذذو الفضذذذل أحمذذذد بذذذن عمذذذي بذذذن َحَجذذذر العسذذذقالنّي، الّشذذذافعّي فذذذتح البذذذار  .ٜ٘

ه(، َر ََّم كتبه وأبوابه وأحاديثهف محمد فؤاد عبد البا ي،  ام بعخراجذه وصذّححه وأشذرف عمذى ٕ٘ٛ)ت
 م.ٜٜ٘ٔه/ٜٖٚٔطبعهف محب الّدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

يذة والّدرايذة فذي عمذم التّفسذيرف محمذد بذن عمذي بذن محمذد الّشذوكانّي فتح القدير الجامع بين فنَّذي الّروا .ٓٙ
 م.ٜٜٗٔه/ٗٔٗٔ، ٔه(، دار ابن كثير، دمشق، ودار الَكِمم الّطيب، بيروت، طٕٓ٘ٔ)ت

ه(، تحقيذذذقف أحمذذذد ٙٚٗالكذذذافي فذذذي القذذذراءات الّسذذذبعف أبذذذو عبذذذد اهلل محمذذذد بذذذن شذذذريح الّرعينذذذّي )ت .ٔٙ
، ٔة، بيذذذروت، منشذذذورات محمذذذد عمذذذي بيضذذذون، بيذذذروت، طمحمذذذود عبذذذد الّسذذذميع، دار الكتذذذب العممّيذذذ

 م.ٕٓٓٓه/ٕٔٗٔ

ه(، تحقيقف عبد الّسالم محمد هارون، ٓٛٔكتاب سيبويهف أبو بشر عمرو بن عثمان بن ُ نبر )ت .ٕٙ
 م.ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، ٖمكتبة الخانجي، القاهرة، ط

رّي الكّشذذذذذاف عذذذذذن حقذذذذذالق غذذذذذوامض التّنزيذذذذذلف جذذذذذار اهلل أبذذذذذو القاسذذذذذم محمذذذذذود بذذذذذن عمذذذذذر الّزمخشذذذذذ .ٖٙ
 م.ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ، ٖه(، دار الكتاب العربّي، بيروت، طٖٛ٘)ت



 ٚٓ 

ه(، تحقيذذقف د. محيذذي ٖٚٗالكشذذف عذذن وجذذو  القذذراءات الّسذذبع وعممهذذا وحججهذذاف مّكذذي القيسذذّي )ت .ٗٙ
 م.ٜٜٚٔه/ٛٔٗٔ، ٘الّدين رمضان، مؤّسسة الّرسالة، بيروت، ط

ه(، ٕٚٗيم الّثعمبذذّي )تالكشذذف والبيذذان عذذن تفسذذير القذذرآنف أبذذو إسذذحاق أحمذذد بذذن محمذذد بذذن إبذذراه .٘ٙ
تحقيقف اإلمام أبذي محمذد بذن عاشذور، مراجعذة وتذد يقف األسذتاذ نظيذر الّسذاعدّي، دار إحيذاء التّذراث 

 م.ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔ، ٔالعربّي، بيروت، لبنان، ط

الكوكب الدِّرّي في تخري  الفروع الِفقهّية عمى المسالل الّنحوّيةف جمال الّدين عبد الّرحيم بن الحسن  .ٙٙ
ه(، تحقيذذذذقف د. عبذذذذد الذذذذرزاق الّسذذذذعدّي، راجعذذذذهف د. عبذذذذد الّسذذذذتار أبذذذذو ُغذذذذّدة، وزارة ٕٚٚوّي )تاألْسذذذذنَ 

 م.ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ، ٔاألو اف والّشؤون اإلسالمّية، الكويت، ط

ه(، دار الكتذب ٙٚٗالممع في أصول الِفقذهف أبذو إسذحاق إبذراهيم بذن عمذي بذن يوسذف الّشذيرازّي )ت .ٚٙ
 م.ٖٕٓٓه/ٕٗٗٔ، ٕالعممّية، ط

ه(، تحقيذقف حامذد المذؤمن، مطبعذة العذانّي، ٕٜٖفي العربّيةف أبو الفذتح عثمذان بذن جنذي )تالممع  .ٛٙ
 م.ٕٜٛٔه/ٕٓٗٔ، ٔبغداد، منشورات جمعّية منتدى الّنشر، الّنجف األشرف، ط

ه(، ٖٔٛالمبسذذذوط فذذذي القذذذراءات العشذذذرف أبذذذو بكذذذر أحمذذذد بذذذن الحسذذذين بذذذن مهذذذران األصذذذبهانّي )ت .ٜٙ
 عات مجمع المغة العربّية بدمشق، د.ت.تحقيقف ُسبيع حمزة حاكمي، مطبو 

ه(، تحقيذذذذق ٛٗ٘مجمذذذذع البيذذذذان فذذذذي تفسذذذذير القذذذذرآنف أبذذذذو عمذذذذّي الفضذذذذل بذذذذن الحسذذذذن الّطبرسذذذذّي )ت .ٓٚ
 وتصحيحف السَّّيد باشم الّرسولّي الَمَحاّلتّي، دار إحياء الّتراث العربّي، بيروت، د.ت.

بن غالب بن عبد الّرحمن بذن تّمذام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزف أبو محمد عبد الحّق  .ٔٚ
ه(، تحقيذذقف عبذذد الّسذذالم عبذذد الّشذذافي محمذذد، دار الكتذذب ٕٗ٘بذذن عطّيذذة األندلسذذّي، الُمحذذاِربّي )ت

 م.ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔ، ٔالعممّية، بيروت، ط

المحصول في أصول الِفقذهف القاضذّي أبذو بكذر محمذد بذن عبذد اهلل بذن العربذّي الُمعذاِفرّي، األشذبيمّي،  .ٕٚ
، ٔه(، تحقيذذذذذقف حسذذذذذين عمذذذذذي اليذذذذذدري، وسذذذذذعيد فذذذذذودة، دار البيذذذذذارق، َعّمذذذذذان، طٖٗ٘تالمذذذذذالكّي )

 م.ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ

مذذدارك التّنزيذذل وحقذذالق التّأويذذلف حذذافظ الذذّدين أبذذو البركذذات عبذذد اهلل بذذن أحمذذد بذذن محمذذود الّنسذذفّي  .ٖٚ
، ه(، حّققذذه وخذذّرج أحاديثذذهف يوسذذف عمذذي بذذديوي، راجعذذه و ذذدَّم لذذهف محيذذي الذذّدين ديذذب مسذذتوٓٔٚ)ت

 م.ٜٜٛٔه/ٜٔٗٔ، ٔدار الَكِمم الّطيب، بيروت، ط

ه(، تحقيذذق وتعميذذقف د. محمذذد كامذذل ٜٙٚالُمسذذاِعد عمذذى تسذذهيل الفوالذذدف بهذذاء الذذّدين بذذن عقيذذل )ت .ٗٚ
حياء الّتراث اإلسالمّي، المممكة العربّية الّسذعودّية،  بركات، جامعة ُأّم الُقرى، معهد البحوث العممّية وا 

 م.ٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ، ٕط

رك عمى الّصحيَحيِنف الحاِكم أبو عبد اهلل محمد بن عبذد اهلل بذن محمذد بذن حمدويذه بذن ُنعذيم المستد .٘ٚ
ه(، تحقيذذقف مصذذطفى ٘ٓٗبذذن الَحَكذذم الّضذذبّي، الّطهمذذانّي، الّنيسذذابورّي، المعذذروفف بذذابن البيذذع )ت



 ٚٔ 

 م.ٜٜٓٔه/ٔٔٗٔ، ٔعبد القادر عطا، دار الكتب العممّية، بيروت، ط

ه(، تحقيذقف محمذد عبذد الّسذالم ٘ٓ٘محمد بن محمذد الغزالذّي، الّطوسذّي )ت الُمْسَتْصَفىف أبو حامد .ٙٚ
 .مٖٜٜٔه/ٖٔٗٔ، ٔعبد الّشافي، دار الكتب العممّية، ط

ه(، دراسذة وتحقيذقف حذاتم صذالح الّضذاِمن، منشذورات ُٖٚٗمْشِكل إعراب القذرآنف مّكذيت القيسذّي )ت .ٚٚ
 م.ٜ٘ٚٔه/ٜٖ٘ٔوزارة اإلعالم العرا ّية، 

ه(، تحقيذذقف د. نبهذذان ياسذذين ٜٔٔعيدة فذذي شذذرح الفريذذدةف جذذالل الذذّدين الّسذذيوطّي )تالَمطذذاِلع الّسذذ .ٛٚ
 م.ٜٚٚٔه/ٜٖٚٔحسين، دار الّرسالة لمّطباعة، بغداد، 

ه(، تحقيذذذقف عبذذذد الذذذّرّزاق ٙٔ٘معذذذالم التّنزيذذذلف أبذذذو محمذذذد الحسذذذين بذذذن مسذذذعود الفذذذّراء، البغذذذوّي )ت .ٜٚ
 م.ٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ، ٔالمهدي، دار إحياء الّتراث العربّي، بيروت، ط

ه(، ٕ٘ٔمعاني القرآنف أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشذعّي، المعذروفف بذاألخفش األوسذط )ت .ٓٛ
 م.ٜٜٓٔه/ٔٔٗٔ، ٔتحقيقف د. هدى محمود  راعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ه(، تحقيذذقف محمذذد عمذذي الّنّجذذار، واحمذذد ٕٚٓمعذذاني القذذرآنف أبذذو زكريذذا يحيذذى بذذن زيذذاد الفذذّراء )ت .ٔٛ
 م.ٖٜٛٔه/ٖٓٗٔ، ٖاتي، عالم الكتب، بيروت، طيوسف نج

عرابهف أبو إسذحاق إبذراهيم بذن الّسذرّي الّزّجذاج )ت .ٕٛ ه(، تحقيذقف د. عبذد الجميذل ٖٔٔمعاني القرآن وا 
 م.ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، ٔعبدة شمبي، عالم الكتب، بيروت، ط

رك، ه(، تحقيذقف د. مذازن المبذأٙٚمغني المبيذب عذن كتذاب األعاريذبف ابذن هشذام األنصذارّي )ت .ٖٛ
 م.ٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔ، ٙومحمد عمي حمد اهلل، دار الفكر، دمشق، ط

ذل فذي صذنعة اإلعذرابف الّزمخشذرّي )ت .ٗٛ ه(، تحقيذذقف د. عمذي بذو ممحذم، مكتبذة الهذذالل، ٖٛ٘الُمَفصَّ
 م.ٖٜٜٔه/ٖٔٗٔ، ٔبيروت، ط

ه(، تحقيذقف د. كذاظم بحذر المرجذان، ٔٚٗالمقتصد في شرح اإليضاحف عبذد القذاهر الجرجذانّي )ت .٘ٛ
 م.ٕٜٛٔه/ٕٓٗٔوزارة الثّقافة واإلعالم العرا ّية، دار الّرشيد،  منشورات

ه(، تحقيذذذقف محمذذذد عبذذذد الخذذذالق عضذذذيمة، عذذذالم الكتذذذب، ٕ٘ٛالُمْقَتَضذذذبف أبذذذو العّبذذذاس الُمَبذذذرمد )ت .ٙٛ
 بيروت، د.ت.

ه(، تحقيذذذقف أحمذذذد عبذذذد الّسذذذتّار ٜٙٙالُمقذذذرَّبف عمذذذي بذذذن مذذذؤمن، المعذذذروفف بذذذذ)ابن عصذذذفور( )ت .ٚٛ
اهلل الجبورّي، مطبعة العانّي، بغداد، منشورات وزارة األو اف والّشؤون الّدينّية العرا ّية، الجوارّي، عبد 

 د.ت.
ه(، ٗٗٗالُمكَتفى في الو ف واالبتداف أبذو عمذرو عثمذان بذن سذعيد بذن عثمذان بذن عمذر الذّدانّي )ت .ٛٛ

 .مٕٔٓٓه/ٕٕٗٔ، ٔدار عّمار، ط ،تحقيقف محيي الّدين عبد الّرحمن رمضان

ه(، تحقيذذذقف األسذذذتاذ عمذذذي محمذذذد ٖٖٛالقذذذراءات العشذذذرف أبذذذو الخيذذذر ابذذذن الجذذذزرّي )تالّنشذذذر فذذذي  .ٜٛ
 الّضّباع، مطبعة مصطفى محمد، مصر، نشرف المكتبة الّتجارّية الكبرى، مصر، د.ت.



 ٕٚ 

الوسذذذيط فذذذي تفسذذذير القذذذرآن المجيذذذدف أبذذذو الحسذذذن عمذذذّي بذذذن أحمذذذد بذذذن محمذذذد بذذذن عمذذذّي الواحذذذذدّي،  .ٜٓ
(، تحقيذذق وتعميذذقف الّشذذي  عذذادل أحمذذد عبذذد الموجذذود، والّشذذي  عمذذّي هٛٙٗالّنيسذذابورّي، الّشذذافعّي )ت

محمد معوض، ود. أحمد محمد صيرة، ود.أحمد عبد الغني الَجمل، ود. عبذد الذّرحمن عذويس،  ّدمذه 
 م.ٜٜٗٔه/٘ٔٗٔ، ٔو رظهف أ.د. عبد الحي الفرماوّي، دار الكتب العممّية، بيروت، لبنان، ط

القذذرآنف أبذذو عمذذر محمذذد بذذن عبذذد الواحذذد بذذن أبذذي هاشذذم، الّزاهذذد،  يا وتذذة الّصذذراط فذذي تفسذذير غريذذب .ٜٔ
ه(، حقَّقه و دَّم لهف محمذد بذن يعقذوب الّتركسذتانّي، مكتبذة ٖ٘ٗالباَوْردّي، المعروفف بغالم َثْعَمب )ت

 م.ٕٕٓٓه/ٖٕٗٔ، ٔالعموم والِحَكم، المدينة الُمنوَّرة، الّسعودّية، ط

 
 الرسائل واألطاريح الجامعية:

(ف دراسذة وتحقيذقف موسذى هٕٜٙ)ت القرآن العظيم المنسوب لشي  اإلسذالم زكريذا األنصذاريّ إعراب  .ٔ
بذذذذذذذن عمذذذذذذذي بذذذذذذذن موسذذذذذذذى بذذذذذذذن مسذذذذذذذعود، رسذذذذذذذالة ماجسذذذذذذذتير، ُكمميَّذذذذذذذة دار العمذذذذذذذوم، جامعذذذذذذذة القذذذذذذذاهرة، 

 م.ٕٔٓٓه/ٕٔٗٔ

 جذذذامع البيذذذان فذذذي القذذذراءات الّسذذذبع، ألبذذذي عمذذذرو الذذذدانّي، ِمذذذن أول فَذذذْرش الحذذذروف، إلذذذى نهايذذذة سذذذورة .ٕ
األنعذذذامف دراسذذذة وتحقيذذذقف طمحذذذة بذذذن محمذذذد توفيذذذق بذذذن ُمذذذال حسذذذين، رسذذذالة ماجسذذذتير، ُكمميَّذذذة الذذذدعوة 

 م.ٜٜ٘ٔه/٘ٔٗٔوأصول الدين، جامعة أم الُقرى، 


