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( )2انظر  :األنصاري  ,أحمد مكي ,سيبويه والقراءات  ,دار المعارف  ,القاهرة – مصر 1392 ,ه 1972-م  ,ص239 :
( )3انظر  :المرجع السابق  ,ص ,17 :موقف سيبويه من القراءات القرآنية  ,أبو سعيد  ,محمد عبد المجيد  ,مجلة التجديد  ,المجلد , 16
العدد 1434 ,32ه2012-م  ,ص271 :
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( )1سيبويه ( المتوفى  , )180الكتاب  ,ج  , 2:ص381 :
( )2الفراء ( المتوفى 207ه )  ,معاني القرآن ,ج ,1:ص 253-252 :
( )3المبرد (المتوفى 285ه)  ,الكامل في اللغة واألدب  ,تحقيق  :محمد أبو الفضل إبراهيم  ,دار الفكر العربي – القاهرة  ,الطبعة الثالثة
1417ه1997-م  ,ج ,3:ص30 :
( )4القرطبي ,محمد بن أحمد (المتوفى 671ه)  ,تحقيق  :أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش  ,دار الكتب المصرية – القاهرة 1964 ,م,
ج ,5ص3 :

59

( )1الزجاج  ,إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (المتوفى311 :هـ)  ,ج , 2ص 7 :
( )2الفارسي  ,أبو علي (المتوفى 377:ه )  ,الحجة للقراء السبعة  ,ج ,3:ص122-121:
( )3الزمخشري  ,محمود بن عمر (المتوفى 538هـ)  ,الكشاف  ,ج ,1:ص462 :

60

( )1ابن عطية األندلسي  ,المحرر الوجيز  ,ج ,2ص 6 :
( )2شرح الرضي على الكافية  ,ج,2ص336 :
( )3كمال الدين األنباري  ,عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو الربكات( ،املتوىف577 :هـ)  ,اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني :البصريني
والكوفيني  ,املكتبة العصرية  ,الطبعة  :األوىل 1424هـ2003 -م  ,ج  , 2 :ص 368 :

61

( )1المصدر السابق ,ج ,2:ص 382:
( )2المصدر السابق  ,ج ,2:ص 382:
( )3رواه البخاري ومسلم  ,انظر  :البخاري  ,صحيح البخاري ,ج,3ص , 180 :وصحيح مسلم  ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري
(261ه ) تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث –بيروت – بدون طبعة  ,بدون تاريخ ,ج , 3ص 1267 :
( )4ابن جنّي  ,الخصائص  ,ج , 1ص287 :

62

( )1أبو حيان  ,البحر المحيط  ,ج , 3ص499- 498 :
( )2المرجع السابق ,ج ,3ص 500 :

63

( )1القرطبي  ,الجامع ألحكام القرآن  ,ج , 5ص4 :

64

( )1السمين الحلبي  ,الدر المصون ,ج ,2ص 396 :

65

( )1ابن مالك  ,محمد بن عبد هللا ( ,المتوفى 672ه)  ,شرح تسهيل الفوائد  ,تحقيق  :عبد الرحمن السيد  ,محمد بدوي المختون  ,هجر
للطباعة والنشر  ,الطبعة األولى 1410ه 1990-م  ,ج ,3ص 376 :وانظر  :األندلسي  ,أبو حيان  ,البحر المحيط  ,ج ,2ص 156 :
( )2المزي  ,عبد الوهاب بن وهبان  ,أحاسن األخبار في محاسن السبعة األخيار  ,ص 333 :

66

( )1ابن الجزري  ,منجد المقرئين ومرشد الطالبين 77/1 ,
( )2المرجع السابق 77/1 ,
( )3األلوسي  ,روح المعاني  ,ج , 2ص393 :

67

( )1االنصاري  ,أحمد مكي  ,الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين ,ص4 :
( )2القرالة  ,زيد موقف النحاة من الشاهد النحوي في القراءات القرآنية بين القبول والرفض  ,ص6 :
( )3عالء الدين مصطفى  ,النظير ودوره في توجيه القراءات القرآنية  ,ص  ,308 :وانظر  :الغوادرة أحمد  ,دفاع أبي حيان عن
القراءات المتواترة  ,ص  ,111 :والمصلح ,أحمد  ,موقف أبي منصور من القراءات القرآنية المتواترة  ,ص ,131 :وعلي الطعامنة ,
مآخذ الزجاج اللغوية على بعض القراءات القرآنية المتواترة ,رسالة ماجستير  ,جامعة آل البيت  ,ص 42 :

68

( )1الغوادرة  ,أحمد  ,دفاع أبي حيان األندلسي عن القراءات القرآنية السبع المتواترة في تفسيره البحر المحيط  ,رسالة ماجستير  ,جامعة
جدارا  ,إربد –األردن  ,ص129 :
( )2العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي  ,أبو الهيثم  :شاعر فارس  ,من سادات قومه  ,أ ّمه الخنساء الشاعرة  ,ادرك الجاهلية وأسلم
قبيل الفتح  ,وكان بدويا قحا توفي سنة  18ه  ,األعالم للزركلي ج ,3ص  . 276 :وانظر البيت  :اإلنصاف في مسائل الخالف للعكبري
ج , 1ص240 :
( )3مسكين الدارمي  ,ديوانه  ,ص , 75:وانظر  : :الجاحظ  ,الحيوان  ,ج ,6ص584-583 :

69

( )1أورده ابن مالك دون نسبة  ,انظر  :شرح الكافية الشافية البن مالك  ,ج , 3ص1252 :و معاني القرآن للفراء ج,2ص86 :
واإلنصاف في مسائل الخالف للعكبري ج,2ص381 :
( )2أورده ابن مالك دون نسبة  ,انظر  :شرح الكافية الشافية البن مالك  ,ج , 3ص , 1252 :واإلنصاف في مسائل الخالف للعكبري
ج ,2ص 381 :والبحر المحيط ألبي حيان ,ج , 2ص  148 :و الدر المصون للسمين الحلبي  ,ج , 2ص395 :
( )3أورده ابن مالك دون نسبة  ,انظر  :شرح الكافية الشافية البن مالك  ,ج , 3ص , 1252 :البحر المحيط ألبي حيان  ,ج,2ص148 :
( )4أورده ابن مالك دون نسبة  ,انظر  :شرح الكافية الشافية البن مالك  ,ج , 3ص ,1252 :البحر المحيط ألبي حيان  ,ج,2ص148 :
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( )1أورده البحر المحيط بال نسبة ج, 2ص 148 :والدر المصون كذلك ج ,2ص395 :
( )2البيت مجهول النسبة أورد سيبويه من دون نسبة  .انظر :الكتاب لسيبويه ج ,2ص 383 :
( )3البيت مجهول النسبة أورد سيبويه من دون نسبة  .انظر :الكتاب لسيبويه ج ,2ص 383 :
( )4البيت مجهول الهوية أورده ابن مالك في شرح التسهيل ,ج,3ص.378:شرح المفصل ج,2ص ,48:معاني الفراء 417/1
( )5أورده القرطبي بال نسبة في الجامع ألحكام القرآن ج ,5ص 5 :

71

( )1البيت بال نسبة قي  :الغرة المخفية ّ , 391/1 :
المزي الحنفي عبد الوهاب بن وهبان ( ت  768ه)  ,أحاسن األخبار في محاسن السبعة
األخيار  ،تحقيق  :أحمد بن فارس السلّوم  ,دار ابن حزم  ,بيروت  ,الطبعة  :األولى 1425ه 2004 -م  ,ص339 :
( )2أورده القرطبي بال نسبة في الجامع الحكام القرآن ج,5ص , 5 :أحاسن األخبار ,ص340 :
( )3عوف بن عطية بن عمرو الخرع التيمي  ,والخرع لقب جده عمرو وعوف من فرسان العرب شاعر عربي جاهلي مفلق ,
المفضليات  ,تحقيق أحمد شاكر وعبد السالم هارون ,الطبعة  :السادسة  ,دار المعارف  ,القاهرة – مصر  ,ص327 :
( )4البيت بال نسبة شواهد التوضيح والتصحيح ج , 1ص , 110 :أحاسن األخبار  ,ص 341 :
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( )1البيت لرافع بن هريم في  :التنبيه واإليضاح  ، 300/2 :ولسان العرب  ( :كيس )  ،وبال نسبة في  :البيان والتبيين 57/4 ، 185/1 :
 ،وارتشاف الضرب 220/2 :
( )2ابن األنباري ,اإلنصاف في مسائل الخالف ,ج ,2ص380:
( )3شواهد التوضيح والتصحيح ج , 1ص108 :
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( )1صحيح البخاري  , 112 /3شواهد التوضيح والتصحيح ج ,1ص109 :
( )2األصول البن السراج ج , 1ص393 :
( )3المصدر السابق
( )4انظر  :شواهد التصحيح ج,1ص109 :

74

( )1العباس بن مرداس  ,الديوان  ,ص , 128 :انظر  :خزانة األدب  ,13/4الخصائص  , 381/2الشعر والشعراء  , 341/1شرح
األشموني على ألفية بن مالك 249/1
( )2انظر  :األشموني  ,علي بن محمد  ,شرح األشموني على ألفية بن مالك 250/1 ,
( )3عوف بن عطية بن خرع التميمي  ,البغدادي  ,خزانة األدب 564 / 7 ,

75

 1صحيح البخاري  ,باب اإلجارة إلى صالة العصر  ,رقم الحديث 2269 :

76

ۚ
ۚ

( )1ابن مجاهد  ,السبعة في القراءات  ,ص , 270 :وانظر  :معجم القراءات للخطيب ,ج,2ص , 552 :الداني  ,أبو عمرو  ,جامع البيان
في ال قراءات السبع المشهورة  ,تحقيق  :محمد صدوق الجزائري  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت  ,الطبعة األولى 2005 ,م – 1426ه ,
ص , 505 :معجم القراءات ألحمد مختار عمر ج ,2ص , 321 :ابن الجزري  ,النشر في القراءات العشر  ,ج ,2ص 263 :
( )2سيبويه (المتوفى 180ه)  ,الكتاب  ,ج , 2:ص280 :

77

( )1الفراء ,محمد بن زياد ( المتوفى 207ه ) معاني القرآن  ,ج ,1:ص357 :
( )2أبو جعفر الطبري  ,محمد بن جرير (المتوفى  310:ه )  ,جامع البيان في تأويل القرآن  ,تحقيق  :أحمد محمد شاكر  ,مؤسسة الرسالة
 ,الطبعة  :األولى  1420 ,هـ  ,2000-ج , 12:ص 138 :
( )3ابن خالويه ( المتوفى 370 :ه )  ,الحجة في القراءات السبع  ,ص 150 :
( )4األزهري  ( ,المتوفى 370 :ه ) معاني القراءات  ,ج ,1:ص389:
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( )1المصدر السابق  ,ص99 :
( )2الفارسي  ,الحسن بن أحمد ( المتوفى 377:ه )  ,الحجة للقراء السبعة ج,3:ص411:
( )3الزمخشري  ,محمود بن عمر ( المتوفى 583:ه )  ,الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ,ج , 2:ص 70 :
( )4أبو شامة  ,عبد الرحمن بن إسماعيل ( المتوفى 665:ه)  ,المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  ,ص 135 :
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( )1محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني  :فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن  ,نشأ بصنعاء  ,وولي قضاءها سنة 1229ه  ,ولد
سنة  1137ه  ,وتوفي سنة 1250ه  .الزركلي  ,االعالم  ,ج,6:ص298 :
( )2ابن جني (المتوفى 392 :ه )  ,الخصائص ,ج 2:ص406 :
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( )1ابن مالك  ,محمد بن عبد هللا  ,شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ,ج,2 :ص96 :
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( )1األندلسي  ,أبو حيان  ,البحر المحيط  ,ج,4:ص229 :
( )2ابن الجزري  ,ال ّنشر في القراءات العشر  ,ج,2ص263:
( )3يحيى عبابنة  ,القراءات القرآنيّة رؤى لغويّة معاصرة  ,ص 256 :
( )4يحيى عبابنة  ,اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية  ,دار الكتاب الثقافي  ,ص25 :
( )5الغوادرة  ,أحمد  ,دفاع أبي حيان عن القراءات المتواترة  ,ص107 :
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( )1عالء الدين مصطفى  ,النظير ودوره في توجيه القراءات القرآنية  ,ص  , 340 :الغوادرة أحمد  ,دفاع أبي حيان عن القراءات
المتواترة  ,ص107 :
( )2ورد البيت بال نسبة في عدة مصادر البغدادي ,خزانة األدب ج ,4:ص , 415 :ابن جني ,الخصائص ج , 406 /2:معاني القران
للفراء  ,ج , 358 ,1:ابن عطيّة األندلسي  ,المحرر الوجيز  ,ج, 4:ص , 411:شرح الشواهد الكبرى 1373/3 ,
( )3ورد البيت من غير نسبة  ,انظر  :البغدادي  :خزانة األدب  ,اإلنصاف ,ج , 2:ص350 :

83

( )1البيت منسوب للطرماح بن حكيم  ,ديوانه ( ،)473تحقيق :د .عزة حسن  ,انظر  :ابن جني  ,الخصائص  ,406/2ابن مالك  ,شرح
الكافية الشافية  ,985/2ابن االنباري  ,اإلنصاف  , 351/2,شرح الشواهد الكبرى 1368/3
( )2عمرو بن قميئة صاحب امرئ القيس في رحلته إلى بالد الروم ،وهو الذي يقول فيه:
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه  ...وأيقن أنّا الحقان بقيصرا  ,انظر  :سيبويه  ,الكتاب  ، 91 /1البغدادي في الخزانة " , "247 /2ابن
األنباري  ,اإلنصاف 352/2 ,
( )3أبو حية النميري  ،انظر  :سيبويه  ,الكتاب  91 /1وابن جني  ,الخصائص  , 405 /2ابن األنباري  ,اإلنصاف 353/2
( )4أورده األنباري في اإلنصاف في بال نسبة  , 353/2أوضح المسالك  ,155/3 ,وهو من شواهد :التصريح ،58 /2 :واألشموني:
328 /2 /659
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( )1البيت بال نسبة  ,انظر  :ابن األنباري  ,إلنصاف  , 353/2سيبويه  ,الكتاب 90/1
( )2ينسب البيت إلى ذي الرمة  ,انظر  :سيبويه  ,الكتاب  , 92 /1وابن جني في الخصائص  , 404 /2البغدادي خزانة األدب 119 /2
و ,250ابن األنباري  ,اإلنصاف 354/2
( )3ينسب هذا البيت لدرنا بنت عبعبة ،من قيس بن ثعلبة  ،وقيل لعمرة الخثعمية وقيل لدرماء بنت سيار ,انظر  :سيبويه ,الكتاب ,93 /1
ابن جني  ,الخصائص  , 405 /2ابن االنباري  ,اإلنصاف  ، , 354/2وهمع الهوامع للسيوطي ( ،)52 /2واإلنصاف ( ،)434وشرح
ديوان الحماسة للمرزوقي ((1083
( )4ذكره ابن االنباري في اإلنصاف بال نسبة في هامش  , 354/2وشرح التسهيل البن مالك ( , )273 /3شرح الشواهد الكبرى
1386/3
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( )1انظر  :شواهد التصريح ،57 /2 :واألشموني , ،327 /2 /655 :ابن مالك  ,أوضح المسالك ,ج,3:ص153:
( )2البيت بال نسبة في الدرر ( ،)50 /5وشرح التصريح ( ،)60 /2وهمع الهوامع للسيوطي ( ،)53 /2وشرح األشموني بحاشية الصبان
( ،)279 /2واالرتشاف ( , ).535 /2شرح الشواهد الكبرى 1390/3
( )3البيت بال نسبة  ،انظر الشاهد في المقتضب ( ،)377 /4وهمع الهوامع للسيوطي ( , )53 /2شرح الشواهد الكبرى 1391/3
( )4انظر :التصريح ،58 /2 :واألشموني ،327 /2 /658 :والعيني , .469 /3 :أضح المسالك ,ج,3ص , 154:شرح الشواهد الكبرى
1374/3
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( )1تأبط شرا  ,انظر  :ابن جني  ,الخصائص  ،)405 /2السيوطي  ,السيوطي  ، 52 /2 ،49 /1البغدادي  ,الخزانة  ،499 /7ابن
مالك  ,أوضح المسالك . 156/3
( )2سالمة ذا فائش الحميري ،انظر  :ابن جني  ,المحتسب ،152 /1 :ابن مالك  ,أوضح المسالك 157/3
( )3القائل هو :جرير بن عطية ،انظر  :وديوان جرير, 386 :ا بن مالك  ,اوضح المسالك  , 157/3السيوطي  ,وهمع الهوامع
( )4انظر  :البيت بال نسبة  ,انظر  :شرح األشموني  ,األشموني ، ،329 /2 :ابن مالك  ,اوضح المسالك 160/3
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( )1األحوص  ,انظر  :الديوان  , 147 :األشموني ،شرح األشموني329 /2 :
( )2البيت قاله معاوية بعد أن نجا من ضربة الخارجي الذي أراد قتله ،وكان قد قتل عبد الرحمن بن ملجم -لعنه هللا -عليا بن أبي طالب،
وقتل نائب عمرو بن العاص الذي شاء هللا أن ال يخرج للصالة تلك الليلة ،والقصة مشهورة.
انظر نسبة البيت شرح األشموني  ,األشموني ،328 /2 /664 :وابن عقيل :شرح ابن عقيل  ،84 /3 /241ابن مالك  ,أوضح المسالك
. 162/3
( )3ورد هذا البيت بال نسبة في شرح األشموني ،329 /2 /665 :وشرح ابن عقيل ،86 /3 /244 :والخصائص4 /2 :

88

( )1بجير بن زهير بن أبي سلمى المزني  ,انظر  :ابن مالك  ,اوضح المسالك  , 167/3السيوطي  ,همع الهوامع  ،53 /2األشموني ’
وشرح األشموني . 279 /2
( )2انظر  :يبويه  ,الكتاب ( ،)180 /1المبرد  ,المقتضب ( , ،)229 /4ابن جني ,الخصائص (. )407 /2
( )3جندل بن المثنى الطهوي من تميم ،انظر  :وشرح لتسهيل البن مالك ( ، )278 /3شرح الشواهد الكبرى 165/3
( )4ينسب لعمرو بن كلثوم ،وليس في ديوانه ،وهما في شرح التسهيل البن مالك ( ،)278 /3وشرح األشموني ( ،)276 /2وينظر :
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (, .)1181شرح الشواهد الكبرى 1368/3,
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( )1الفرزدق والبيت في الديوان ( ،)550شرح :علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،والقصيدة في الديوان ( ،)227 /1ط .دار صادر ،وشرح
األشموني ( ،)278 /2وشرح التسهيل البن مالك ( , (275 /3شرح الشواهد الكبرى 1385/3 ,
( )2البيت من بحر الطويل ،وهو مطلع قصيدة للتصريع فيه ،لشاعر مجهول ،يذكر أن الموت يصيبنا دائ ًما ،ومع ذلك ال نكف عن اللهو
واتباع الهوى ،وهو في شرح األشموني بحاشية الصبان ( ،)279 /2واالرتشاف ( , .)534 /2شرح الشواهد الكبرى 1388/3
( )3األعشى  ,ديوانه  ,دار األرقم  ,ص 97 :

90

( )1انظر التصريح , .58 /2 :اوضح المسالك 154/3
( )2هذا جزء من حديث شريف رواه أبو الدرداء ،قاله الرسول صلى هللا عليه وسلم حين وقع خالف بين أبي بكر وبعض الصحابة؛
فغضب النبي صلى هللا عليه وسلم وقال" :فهل أنتم تاركو لي صاحبي".
والحديث أخرجه البخاري ،18 /7 :وجامع األصول 592 /8 :برواية "تاركون".
موطن الشاهد" :تاركو لي صاحبي".
وجه االستشهاد :وقوع "تاركو" -جمع تارك -اسم فاعل من "ترك" ،وهو مضاف إلى مفعوله "صاحبي"؛ بدليل حذف النون من "تاركو"،
و" لي" :جار ومجرور متعلق بـ"تاركو" ،وقد فصل به بين المضاف والمضاف إليه؛ ألن األصل :هل أنتم تاركون صاحبي لي.
انظر التصريح , .58 /2 :اوضح المسالك 154/3
( )3البيت بال نسبة  ,انظر  :شرح شواهد األلفية للعيني  ,518/1التصريح بمضمون التوضيح 157/1

91

( )1شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 195/1
( )2البيت بال نسبة في األشباه والنظائر  ,98/3تخليص الشواهد ص ,193 :شرح شواهد المغني  ,863/2مغني اللبيب 471/2
( )3انظر  :ابن مالك  ,تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  ,ص 46 :
( )4انظر  :ابن سالم الجمحي  ,طبقات فحول الشعراء  ,تحقيق محمود محمد شاكر  ,مطبعة المدني  ,ص389 :

92

( )1الطبري  ,جامع البيان عن تأويل القرآن 15/1 ,
( )2انظر  :السيوطي  ,المزهر في علوم اللغة 277/2
( )3انظر  :أبو حيان  ,البحر المحيط 47/1 ,
( )4انظر :ابن حجر العسقالني  ,فتح الباري 31/19
( )5ينسب البيت لجرير انظر  :سيبويه الكتاب 30/1

93

( )1البيت لجرير  :انظر  :البغدادي  ,خزانة االدب  , 394/9 ,الخصائص  ,83/1شرح األشموني أللفية ابن مالك 57/2
( )2انظر  :الخصائص  , 84/1المقتضب 150/2
( )3انظر  :األصفهاني أبو فرج  ,األغاني  ,ج,16:ص110 :
( )4ديوانه  ,ص15 :
( )5انظر  :ابن عساكر  ,تاريخ مدينة دمشق  ,تحقيق  :محب الدين أبي سعيد عمرو العمروي  ,دار الفكر  ,1997-1417الطبعة األولى
 ,ج ,48:ص146 :

94

( )1ديوانه  ,1861 :وانظر  :الكتاب 498/3
( )2انظر  :السيوطي  ,االفتراح في أصول النحو  ,ص 16 :
( )3ابن حجر العسقالني  ,فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ,دار الريان 1407,ه –  , 1986ص43 :
( )4انظر  :االقتراح  ,ص19 :
( )5انظر  :ابن الجزري  ,النشر في القراءات العشر  ,ج , 2ص 274 :

95

( )1ابن مجاهد  ,السبعة في القراءات  ,ص  ,664-663 :انظر  :مكي بن أبي طالب  ,الكشف عن وجوه القراءات  ,ج ,2ص,352 :
الداني ,أبو عمرو  ,جامع البيان في القراءات  ,ص764 :

96

( )1الزجاج  ,معاني القرآن وإعرابه  ,ج ,5:ص258 :
( )2المرجع السابق  ,ص 260 :
( )3ابن خالويه  ,الحجة في القراءات السبع  ,ص358 :
( )4العكبري  ,التبيان في إعراب القرآن ,ج ,2ص539 :

97

( )1الفراء  ,معاني القرآن  ,ج,3:ص214 :
( )2األزهري  ,أبو منصور  ,معاني القراءات  ,ص518 :
( )3الزجاج  ,معاني القرآن وإعرابه  ,ج ,5:ص260 :
( )4النحاس  ,إعراب القرآن  ,ج,5:ص97 :

98

( )1المرجع السابق ,ج,5:ص101 :
( )2الفارسي  ,الحجة للقراء السبعة  ,ج ,6:ص351 :
( )3مكي بن أبي طالب  ,الكشف عن وجوه القراءات  ,ج , 2:ص352 :
( )4توضيح المقاصد والمسالك  ,ج1227 ,4:
( )5األندلسي  ,أبو حيان  ,البحر المحيط  ,ج,8:ص390 :
 6انظر  :المذهان  ,صالح فليح  ,صرف المنوع من الصرف  ,رسالة ماجستير  ,جامعة الشرق األوسط 2010 ,

99

( )1األخطل  ,انظر  :ديوانه  ,36:الخصائص 234/1,
( )2عمر بن كلثوم  ,ديوانه 60:
( )3عنترة  ,ديوانه 155:
( )4المنخل اليشكري  ,انظر  :األصمعيات 59
( )5البيت منسوب لألخطل  ,خزانة األدب  ,219/1 ,الهمع . 136/1 ,

100

( )1البيت بال نسبة في شرح شواهد الشافية  ,ص  ,403 :والمفصل  ,2011 :والخزانة 526/3 ,
( )2أبو كبير الهذلي  ,الكتاب  ,سيبويه  ,55/1 ,شرح المفصل  ,74/6 ,الخزانة  ,466/3اإلنصاف  ,259 ,الشعر والشعراء 671/2
( )3أبو كبير الهذلي ,ديوان الهذليين 1078/3 :
( )4عنترة  ,ديوانه 89 :
( )5عبد هللا بن عتمة  ,األصمعيات 226

101

( )1عنترة  ,ديوانه 133 :
( )2ذو الرمة  ,الجمهرة 980/2
( )3لبيد بن ربيعة  ,ديوانه  ,ص , 317 :الخزانة  ,157/4 ,الحيوان  ,189/6المخصص  ,69/14 ,االقتضاب  ,456معجم شواهد
النحو الشعرية  ,حنا حداد  ,ص609 :
( )4عمرو بن امرئ القيس  ,الجمهرة 664/2 :
( )5مالك الخناعي  ,ديوان الهذليين 469/1

102

( )1تميم بن أبي بن مقبل  ,الجمهرة 863/2 :
( )2عنترة  ,ديوانه 158 :
( )3عنترة  ,ديوانه 120 :
( )4زهير بن أبي سلمى  ,ديوان زهير 90 :
( )5امرؤ القيس  ,ديوانه 43 :

103

( )1زهير بن أبي سلمى  ,ديوانه294 :
( )2زهير بن أبي سلمى  ,ديوانه 358 :
( )3المرقش األصغر  ,المفضليات 245 :
( )4عنترة  ,ديوانه 13 :
( )5عنترة  ,ديوانه 176 :
( )6ش ّمر بن عمرو الحنفي  ,األصمعيات 126 :

104

( )1زهير بن ابي سلمى  ,ديوانه 220 :
( )2النابغة الذبياني  ,ديوانه 59 :
( )3المخبل السعدي  ,المفضليات 114
( )4عبد قيس بن خفاف  ,األصمعيات 230:

105

( )1أمية بن الصلت  ,الجمهرة 521/2
( )2امرؤ القيس  ,ديوانه 113 :
( )3امرؤ القيس  ,ديوانه 115 :
( )4زهير بن أبي سلمى  ,ديوانه 249:

106

( )1زهير بن أبي سلمى  ,ديوانه 254 :
( )2زهير بن أبي سلمى  ,ديوانه 383 :
( )3البيت من مجزوء الكامل  ,وهو بال نسبة في أوضح المسالك  ,ج  , 2:ص  ,102 :شرح التصريح  ,276/1 ,شرح شذور الذهب ,
ص ,228 :المقاصد النحوية  ,460/1 ,إيميل يعقوب  ,المعجم المفصل  ,ج , 3 :ص,28 :
( )4النابغة الذبياني  ,ديوانه  ,16 :شرح عمر الطباع  ,دار القلم  ,بيروت -لبنان  ,ص52 :

107

( )1النابغة الذبياني  ,ديوانه 93 :
( )2النابغة الذبياني  ,ديوانه  , 16 :ص 52 :
( )3البيت من الكامل  ,وهو بال نسبة في األزهية في علم الحروف  ,علي بن محمد الهروي  ,ص306-301 :
( )4النابغة الذبياني  ,ديوانه 61 :
( )5النابغة الذبياني  ,ديوانه 93:

108

( )1عنترة العبسي  ,ديوانه 7 :
( )2عنترة العبسي  ,ديوانه 25 :
( )3عنترة العبسي  ,ديوانه 78 :
( )4عنترة العبسي  ,ديوانه 61:
( )5عنترة العبسي  ,ديوانه 64 :

109

( )1عنترة العبسي  ,ديوانه 70:
( )2عنترة العبسي  ,ديوانه 87:
( )3عنترة العبسي  ,ديوانه 91 :
( )4عنترة العبسي  ,ديوانه 94 :

110

( )1عنترة العبسي  ,ديوانه 130:
( )2عنترة العبسي  ,ديوانه 150 :
( )3عنترة العبسي  ,ديوانه 91 :
( )4عنترة العبسي  ,ديوانه 185 :

111

( )1طرفة بن العبد  ,ديوانه 159 :
( )2لبيد بن ربيعة  ,الجمهرة 319/1
( )3كعب بن زهير  ,جمهرة اشعار العرب 796/2
( )4كعب بن زهير  ,الجمهرة 800/2 :
( )5كعب بن زهير  ,الجمهرة 794/2:

112

( )1عبد هللا بن رواحة  ,الجمهرة 631/2:
( )2عبيد الراعي  ,الجمهرة 913/2:
( )3العباس بن مرداس  ,األصمعيات 206 :
( )4سعدى بنت الشمردل ,االصمعيات 102:وانظر  :شاعرات العرب في الجاهلية واإلسالم  ,بشير يموت  ,المكتبة االهلية – بيروت
59/1
( )5سالمة بن جندل  ,األصمعيات 136:

113

( )1الزرد الشيباني  ,المفضليات 95 :
( )2عبدة بن الطبيب  ,المفضليات 146:
( )3متمم بن نويرة  ,المفضليات 270 :
( )4المزرد الشيباني  ,المفضليات 81 :
( )5سلمة بن الخرشب  ,المفضليات 82 :

114

( )1عبد هللا بن سلمة  ,المفضليات 106
( )2عبد هللا بن سلمة  ,المفضليات 106
( )3عبد هللا بن سلمة  ,المفضليات 106
( )4الخصفي المحاربي  ,المفضليات 319 :
( )5أشعار الهذليين 51/1:

115

( )1إياس بن سهم بن اسلمة  ,أشعار الهذليين 529/2 :
( )2المهلهل بن ربيعة  ,األصمعيات 106 :
( )3عامر بن الطفيل  ,األصمعيات 216 :
( )4عامر بن الطفيل  ,أشعار الهذليين 149/1 :
( )5عامر بن الطفيل  ,أشعار الهذليين 191/1 :

116

( )1عامر بن الطفيل  ,أشعار الهذليين 154/1:
( )2أبو ذؤيب الهذلي  ,أشعار الهذليين 210/1 :
( )3أبو صخر الهذلي  ,أشعار الهذليين 920/2 :
( )4أبو صخر الهذلي  ,أشعار الهذليين 921/2 :

117

( )1أبو صخر الهذلي  ,أشعار الهذليين 927/2:
( )2أبو صخر الهذلي  ,أشعار الهذليين 927/2:
( )3أبو صخر الهذلي  ,أشعار الهذليين 942/2:
( )4أبو ذؤيب الهذلي  ,أشعار الهذليين 943/2 :
( )5أبو ذؤيب الهذلي  ,أشعار الهذليين943/2 :

118

( )1أبو ذؤيب الهذلي  ,أشعار الهذليين 952/2:
( )2أبو ذؤيب الهذلي  ,أشعار الهذليين 958/2 :
( )3مالك الخناعي  ,شرح أشعار الهذليين 443/1:
( )4عبد مناف بن ربع  ,أشعار الهذليين 675/2:
( )5مليح بن الحكم  ,أشعار الهذليين 1063/3 :

119

ۚ
ۚ

ۚ

ۚ

ۚ

ۚ

( )1ساعدة بن جؤبة  ,أشعار الهذليين 1117/3 :
( )2بدر بن عامر  ,أشعار الهذليين 420/1 :
( )3الفراء  ,معاني القرءان  ,20/2األخفش  ,معاني القرءان 355/2

120

( )1الحجة للقراء السبعة 367/5

121

122

()1

صالح المذهان  ,صرف الممنوع من الصرف  ,رسالة جامعية  ,جامعة الشرق األوسط

123

( )1اإلنصاف 489/2

124

125

126

( )1انظر  :ابن مجاهد  ,السبعة في القراءات  ,ص ,137-136 :والخطيب  ,معجم القراءات  ,62/1أحمد مختار  :معجم القراءات
,21/1أحمد الغوادرة  ,دفاع أبي حيان االندلسي عن القراءات المتواترة 188/
( )2الداني  ,جامع البيان في القراءات السبع المشهورة  ,ص208 :

127

( )1الزجاج  ,معاني القرآن 78/1.
( )2الزمخشري  ,الكشاف 163/1,
( )3سيبويه  ,الكتاب 552/3 ,

128

( )1الفارسي  ,الحجة للقراء السبعة 280/1 ,
( )2ابن جني  ,الخصائص  ,تحقيق  :محمد النجار  ,المكتبة العلمية  ,القاهرة (,ط1371 , )2ه 1952-م  ,ج ,1ص182 :
( )3ابن خالويه  (,المتوفى 370:ه) الحجة في القراءات السبع  ,ج ,1:ص66-65 :

129

( )1ينسب إلى مزرد بن ضرار الغطفاني  ,أخو الشماخ بن ضرار وهو ّ
أسن من الشماخ وله أشعار وكان هجّاء انظر  :المرزباني (
384هـ )  ,معجم الشعراء  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت – لبنان ,ط(1402)2ه1982-م ,ج,1:ص 496:والبيت غير موجود في الديوان
وهو من أبيات ملحق ديوان ذي الرمة  ,انظر  :ديوان ذي الرمة بشرح الخطيب التبريزي  ,تقديم مجيد طراد  ,دار الكتاب العربي ,
بيروت ط (1416 , )2ه 1996-م ص 621 :
( )2البيت لذي الرمة وهو من الطويل والشاهد فيه  :فصل الهمزتين بزيادة ألف بينهما  ,انظر  :ذي الرمة  ,الديوان  ,شرح احمد حسن
بسج  ,دار الكتب العلمية  ,بيروت – لبنان  ,ط(1415 , )1ه – 1995م ص , 5:وانظر  :الدينوري  ,ابن قتيبة (ت276 :ه) أدب الكاتب
 ,حقق  :محمد الدالي  ,مؤسسة الرسالة  ,ص ,224 :وابن جني  ,الخصائص ج ,2 :ص ,458 :سر صناعة اإلعراب ,ج,2:ص ,723 :
والسيرافي (ت 385:ه) ,شرح أبيات سيبويه  ,حقق الدكتور محمد علي الريح هاشم ,مكتبة الكليات األزهرية  ,دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع  ,القاهرة – مصر  ,ج ,2:ص233 :
( )3األزهري  ,أبو منصور  ,معاني القراءات  ,ص . 131 :

130

( )1مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات  ,ج( , )1ص 74-73 :
( )2أبو حيان  ,البحر المحيط 79/1
( )3السمين الحلبي  ,الدر المصون  ,ج ,1ص314 :
( )4انظر  :مكي بن أبي طالب  ,الكشف عن وجوه القراءات ,مكي بن ابي طالب ج( ,)1ص  , 74-73 :وابن خالويه  ,إعراب القراءات
السبع ,ج ,1:ص 59 :

131

2

( )1انظر  :ابن زنجلة  ,حجة القراءات  ,ص , 315 , 91 ,86 :السخاوي ,
( )2انظر  :ابن األنباري  ,اإلنصاف في مسائل الخالف :مسألة همزة بين بين متحركة أو ساكنة؟ . 233/2
( )3كثير عزة  ,ديوانه  , 170/1:ابن جني ,انظر  :ابن جني  ,الخصائص 144/2
( )4قيس بن الملوح  ,انظر  :العبيدي ,محمد بن عبدالرحمن  ,التذكرة السعدية

132

( )1انظر  :ديوانه  ,234-233:ابن عساكر :مختصر تاريخ دمشق ,ج ,5:ص46:
( )2انظر  :ديوانه  , 374:وانظر  :أبو الفرج  ,عبدالرحمن بن الجوزي ,المنتظم في تاريخ الملوك واألمم  ,تحقيق  :محمد عبد القادر عطا
ومصطفى عبدالقادر عطا  ,دار الكتب العلمية ,بيروت لبنان  ,ج ,7 :ص97 :
( . )3انظر  :أبو فرج األصفهاني  ,األغاني  ,تحقيق  :سمير جابر  ,دار الفكر – بيروت  ,ج ,20:ص385:
( )4انظر  :األصفهاني ,أبو الفرج ,األغاني  ,ج ,11:ص59:

133

( )1ديوانه :رواية أبي بكر الوالبي  ,دار الكتب العلمية  ,ص119:
( )2انظر  :ابن كثير  ,البداية والنهاية  ,دار الريان للتراث  ,ج ,13:ص230 :
( )3انظر  :األصفهاني ,أبو الفرج  ,األغاني ,ج,2:ص394:
( )4انظر  :شرح الحماسة للمرزوقي ,ج,3:ص ,1041:البغدادي  ,خزانة األدب ,ج,9:ص42:

134

ۚ

ۚ
ۚ
ۚ

ۚ
ۚ

( )1انظر  :مكي بن ابي طالب  ,إتحاف فضالء البشر  ,65/1ابن الجزري  ,النشر في القراءات العشر 364/1

135

ۚ

ۚ

ۚ

ۚ
ۚ

136

ۚ
ۚ
ۚ
ۚ

ۚ

( )1انظر  :النيسابوري  ,المستدرك على الصحيحين ,كتاب اإليمان  ,ج ,1:رقم حديث 1220

137

( )1انظر  :البخاري  ,صحيح البخاري  ,دار ابن كثير  ,1993-1114 ,ج ,4:ص1458:
( )2البخاري  ,التاريخ الصغير  , 164/1 ,ابن عساكر  ,تاريخ دمشق 330/35

138

( )1الترمذي  ,سنن الترمذي  ,تحقيق  :بشار عواد معروف  ,دار الغرب اإلسالمي  ,بيروت  ,ص550 :
( )2ابن جرير الطبري  ,تهذيب اآلثار ,تحقيق  :محمود شاكر  ,مطبعة المدني  -القاهرة
( )3ابن كثير  ,البداية والنهاية  ,دار الريان للتراث ,ط1408 ,1هـ 252/5 ,

139

( )1انظر  :أبو منصور األزهري  ,معاني القراءات  ,129/1ابن خالويه  ,الحجة  ,ص , 66:السخاوي  ,فتح الوصيد  , 290/1العكبري
,التبيان في إعراب القرآن 22/1
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Abstract
This study seeks to investigate the Quranic recitations that are criticised
syntactically, morphologically, and phonetically. It also seeks to investigate the
proofs for these criticisms by mentioning the claims and the opinions of the
opponents and proponents of these recitations; providing pieces of evidence
that support these criticised recitations from Arabic well-known sources such as
the Holy Quran, Al-Hadith Al-Shareef (i.e. the Prophet Muhammad's sayings),
and prose; making these recitations correct based on hearing and the deductive
analogy .
The study consists of two chapters. The first chapter investigates the Quranic
recitations that are syntactically criticised. It consists of four branches. These
are deleting the case marking, the conjunction of an explicit nominal on a
prepositional pronoun, differentiating between Mudaaf and Mudaaf Ilaih in the
genitive construction, and Al-Mamnoo’ Min As-Sarf (i.e. Diptotes). The second
chapter discusses the recitations that are phonetically and morphologically
criticized. It has four branches. These are Alhamz (i.e. glottal stop /ʔ/) between
assertion and simplicity, adjacent consonants, /ha/ Al-Kinaya (i.e. the
demonstrative pronoun /h/ that is attached to a noun or a verb), and the
differences in the first person /ya/. The study revealed the following: the
syntacticians rejected the recitation that disagreed with their deductive analogy
even if they are frequent; they accepted the common recitations and rejected
the uncommon ones depending on abundant pieces of evidence; the frequent
recitations are correct because they were heard frequently and accepted by
people so they mustn’t be refuted. Refuting recitations is not restricted only to a
certain school .
Keywords :
recitation, refuting, proof, criticized
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