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Abstract: 

 

This paper touches on "the grammatical extension in the 

Qur'anic readings", aims at exploring the aspects of the 

extension and defends them from grammatical mistakes and 

solecism. 

Therefore, the importance of the Qur'anic readings comes 

from the fact that they are significant auditory sources for the 

linguists. This paper has considered the analytical description in 

order to achieve its goal. After defining the Qur'anic readings 

and the grammar extension and including the linguists' positions 

on the above-mentioned readings, the paper has presented the 

aspects of the grammar extension with regards to the Qur'anic 

readings; and concluded that the aforementioned readings have 

effects on the grammatical extension rules. Accordingly, what 

comes contrary to the rules will be considered as allowed 

linguistic extension in Arabic language and no one should dare 

to consider it as a grammatical mistake or ascribe it to the 

solecism. 
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ملسو هيلع هللا ىلص
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 .371ص 370، ص1)قرأ(،  العروستاج الزبيدي،  1

 القراءات وآثرها(؛ ومحيسن، 91)ص:  نزول القرآن على سبعة أحرف(؛ والقطان، 1/53) شرح طيبة النشرالنويري،  2

(1/9.) 

 (.99(؛ والقنوجي، البلغة إلى أصول اللغة )ص: 1/168السيوطي، المزهر )3 

 (.4/30) النكت الدالة على البيانالقصاب،  4 

 (.373)ص:  القراءات المتواترة وأثرها في الرسمحبش،  5 

 (.373)ص:  القراءات المتواترة وأثرها في الرسم(؛ وحبش، 3/107) الفصل في المللابن حزم،  6 

 (.4/334سيبويه، الكتاب )7

  (.6/109ابن فارس، مقاييس اللغة )وسع( ) 8

(؛ والجوهري، الصحاح تاج 3/61اللغة )العين والسين( ) (؛ واألزهري، تهذيب2/203الفراهيدي، العين )العين والسين( ) 9

(؛ وابن سيده، المحكم والمحيط األعظم 6/109(؛ وابن فارس، مقاييس اللغة )وسع( )3/1298اللغة وصحاح العربية )وسع( )

(؛ 2/333(؛ والزمخشري، أساس البالغة )وسع( )3/341(؛ وابن سيده، المخصص )3/205)الحاء والسين والفاء( )

 (.328 -324 /22والزبيدي، تاج العروس )وسع( )

 (.1/482الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب ) 10

(؛ والسيوطي، االقتراح في أصول النحو 11/517(؛ وابن منظور، لسان العرب )فحل( )604ابن جني، الخصائص )ص: 11

(1/152.) 

 (.593(؛ وابن جني، الخصائص )ص: 400ابن الوراق، علل النحو )ص: 12

 (.847ابن جني، الخصائص )ص: 13

 (.2/218حسان، مقاالت في اللغة واألدب ) 14

التردد والشيوع معياران مهمان الكتشاف المصطلحات في النصوص المتخصصة، فأما التردد فتكراره في المصدر 15

 (.413الواحد، وأما الشيوع فتداوله في مصادر التخصص األخرى. ماري، علم المصطلح )ص:

 (.3/556، و2/370(؛ والسيوطي، همع الهوامع )1/329الخصائص ) ابن جني، 16

 (.2/355ابن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف ) 17

 (.40)ص: الشيزاوي، االتساع النحوي في لغة الحديث الشريف  18

توضيح المقاصد (؛ والمرادي، 2/891(؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب )403 /2األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف ) 19

(؛ والسيوطي، 339 /3(؛ وابن عقيل، شرح ابن عقيل )4079 /8(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )3/1227، و1225 /3)

 (.1/131همع الهوامع )

 (.24ابن عصفور، ضرائر الشعر )ص: 20

(؛ 2/418ف )(؛ األنباري، اإلنصاف في مسائل الخال2/346(؛ وابن جني، الخصائص )1/142المبرد، المقتضب ) 21

 (.7/407(؛ والقسطالني، إرشاد الساري )5/698والشاطبي، المقاصد الشافية )

(؛ وابن 311(؛ والقيرواني، ما يجوز للشاعر في الضرورة )ص:1/143(؛ والمبرد، المقتضب )3/511سيبويه، الكتاب ) 22

(؛ وشّراب، شرح 6/333ألدب )(؛ والبغدادي، خزانة ا22(؛ وابن عصفور، ضرائر الشعر )ص:2/349جني، الخصائص )

 (.1/168الشواهد الشعرية )
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(؛ والعسكري، تصحيفات 6/147(؛ وابن عبد ربه، العقد الفريد )2/75(؛ والمبرد، الكامل )3/468سيبويه، الكتاب ) 23

 (.1/538(؛ وشّراب، شرح الشواهد الشعرية )311(؛ والقيرواني، ما يجوز للشاعر في الضرورة )ص:2/832المحدثين )

(؛ والخياط، 504(؛ والداني، التيسير في القراءات السبع )ص: 2/972المالكي، الروضة في القراءات اإلحدى عشرة ) 24

 (.1/70(؛ والواسطي، الكنز في القراءات العشر )555التبصرة في قراءات األئمة العشرة )ص: 

(، والبنّاء، إتحاف فضالء البشر )ص: 10/286)(؛ وأبو حيان، البحر المحيط 186السجستاني، كتاب المصاحف )ص: 25

558.) 

(؛ 3/176(؛ واألشموني، شرح األشموني )2/891(؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب )3/1227المرادي، توضيح المقاصد ) 26

 (.481(؛ والحندود، الضرورة الشعرية )ص:3/404والصبان، حاشية الصبان )

(؛ وابن عصفور، ضرائر 2/304والتبريزي، شرح ديوان الحماسة )(؛ 1160المرزوقي، شرح ديوان الحماسة )ص: 27

 (.4/316(؛ يعقوب، المعجم المفصل في الشواهد الشعرية )8/29(؛ والبغدادي، خزانة األدب )25الشعر )ص: 

 (.25ابن عصفور، ضرائر الشعر )ص: 28

 (.7/407القسطالني، إرشاد الساري ) 29

 /5(؛ والشاطبي، المقاصد الشافية )2/891أبو حيان، ارتشاف الضرب )(؛ و1227 /3المرادي، توضيح المقاصد ) 30

(؛ والسيوطي، همع 2/352(؛ واألزهري، التصريح بمضمون التوضيح )3/174(؛ واألشموني، شرح األشموني )694

 (.1/132الهوامع )

(؛ 69ن اإلعراب )ص:(؛ والمجاشعي، شرح عيو1/48(؛ وابن السراج، األصول في النحو )1/134المبرد، المقتضب ) 31

(؛ وابن عصفور، شرح الجمل 1/104(؛ وابن يعيش، شرح المفصل )372والبطليوسي، إصالح الخلل الواقع في الجمل )ص:

 (.73(؛ وابن النحاس، التعليقة على المقرب )ص: 45(؛ وضرائر الشعر )ص:190 /2)

 (.159وجي، البلغة في أصول اللغة )ص:(؛ والِقن  2/422(؛ والسيوطي، المزهر )213ابن فارس، الصاحبي )ص:  32

(؛ والفارسي، كتاب 538(؛ والزمخشري، المفصل )ص: 3/316صدر بيت لقيس بن زهير العبسي. سيبويه، الكتاب ) 33

(؛ والشنقيطي، 1/126(؛ وابن الشجري، أمالي ابن الشجري )45(؛ وابن عصفور، ضرائر الشعر )ص: 1/204الشعر )

 (.1/162الدرر اللوامع )

(؛ وابن 86(؛ والفارسي، المسائل الحلبيات )ص:3/442(؛ وابن السراج، األصول في النحو )3/316سيبويه، الكتاب ) 34

(؛ 208 /1(؛ وأبو حيان، التذييل والتكميل )3/1227(؛ والهرمي، المحرر في النحو )1/128الشجري، أمالي ابن الشجري )

 (.1/286واألزهري، التصريح بمضمون التوضيح )

 (.1/205سيوطي، همع الهوامع )ال 35

 (.158القزاز، ما يجوز للشاعر في الضرورة )ص:  36

(؛ وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع 406(؛ والزجاجي، الجمل في النحو )ص: 1/161الفراء، معاني القرآن ) 37

(؛ وأبو حيان، 1/58هيل )(؛ وابن مالك، شرح التس372(؛ البطليوسي، إصالح الخلل الواقع في الجمل )ص: 198)ص: 

(؛ والسيوطي، همع الهوامع 1/213(؛ والجوجري، شرح شذور الذهب )5/286(؛ والبحر المحيط )1/208التذييل والتكميل )

 (.1/185(؛ وحسن، النحو الوافي )1/179)

 (.1/212الجوجري، شرح شذور الذهب ) 38

:" ...مثل هذا ال يجعل لغة... إنما يسمى لغة ما كان مستعمال -رمدافعا عن أنه ال يقع إال في ضرورة الشع -يقول ابن السيد 39

 (.372في الكالم، وأّما ما ينفرد به الشعر فإنما يسمى ضرورة". إصالح الخلل. )ص:

(؛ والخياط، التبصرة في قراءات األئمة العشرة )ص: 3/1222(؛ والداني، جامع البيان )2/720المالكي، الروضة ) 40

 (.2/129البدور الزاهرة )(؛ والنشار، 313
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(؛ والنشار، 322(؛ والخياط، التبصرة في قراءات األئمة العشرة )ص: 325الداني، التيسير في القراءات السبع )ص:  41

 (.2/146البدور الزاهرة )

ن خرجها بعضهم على حمل الصحيح على المعتل، بأن تكون )من( اسما موصوال لكن األقوى حمل المعتل على الصحيح؛ أل 

(؛ وابن مالك، 2/471حمل الفرع على األصل أقوى من حمل األصل على فرعه. ابن الحاجب، اإليضاح في شرح الفصل. )

 (.291(؛ وصاحب حماة، الكناش )ص: 244شواهد التوضيح )ص: 

 سبق تخريجه. 42

 (.227وقد روي بذلك. المالقي، رصف المباني )ص: 43

(. 1/236(؛ والشاطبي، المقاصد الشافية )266وابن جني، الخصائص )ص: (؛545النحاس، إعراب القرآن الكريم )ص:  44

(؛ 70والنقص: حذف السابع الساكن من تفعيلة الوافر )مفاعلتن( بعد تسكين الخامس. المحلي، شفاء الغليل في علم الخليل )ص:

 (.82وابن جني، كتاب العروض )ص: 

(؛ 1/128(؛ وابن الشجري، أمالي ابن الشجري )1/204) (؛ والفارسي، كتاب الشعر537الزمخشري، المفصل )ص:  45

 (.1/162(؛ والشنقيطي، الدرر اللوامع )8/359(؛ والبغدادي، خزانة األدب )45وابن عصفور، ضرائر الشعر )ص: 

(. والطي: حذف الرابع الساكن من 1/236(؛ والشاطبي، المقاصد الشافية )454النحاس، إعراب القرآن الكريم )ص:  46

 (.74(؛ وابن جني، كتاب العروض )ص: 69ة )مستفعلن(. المحلي، شفاء الغليل في علم الخليل )ص:تفعيل

 (.223الفراهيدي، الجمل في النحو )ص:  47

(؛ وابن 1/268(؛ وابن خروف، شرح جمل الزجاجي )515(؛ وابن جني، الخصائص )ص:3/519سيبويه، الكتاب ) 48

 (.1/21الكافية ) (؛ وابن مالك، شرح7/8يعيش، شرح المفصل )

 ـ تشابه " النون" حروف المد واللين في وجوه منها: 49

 ـ أنها تكون عالمة للرفع في األفعال الخمسة، كما أن األلف والواو تكون عالمة للرفع في المثني وجمع المذكر السالم. أ

 ة المخاطبة.ب ـ أنها تكون ضميرا للجمع المؤنث، كما أن الواو ضمير لجمع المذكر والياء للمؤنث

ج ـ تسقط النون في تثنية الفعل وجمعه في النصب والجر، وقد يحذفها الجازم في ) لم يك(، كما تحذف حروف العلة من آخر 

 الفعل حين يجزم.

 د ـ قد تحذف لاللتقاء الساكنين، كما تحذف حروف المد.

(؛ 2/11اإليضاح في شرح المفصل ) (؛ وابن الحاجب،7/8(؛ وابن يعيش، شرح المفصل )515ابن جني، الخصائص )ص:

 (.888والكفوي، الكليات )ص:

(؛ وابن جني، 3/148(، والزجاج، معاني القرآن وإعرابه )2/90(؛ والفراء، معاني القرآن )3/519سيبويه، الكتاب ) 50

األلفية  (؛ والمرادي، شرح22 -1/21(؛ وابن مالك، شرح الكافية )7/8(؛ وابن يعيش، شرح المفصل )515الخصائص )ص:

 (.1/281(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )1/111)

(؛ والداني، 2/896(؛ والمالكي، الروضة في القراءات اإلحدى عشرة )311ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع )ص:  51

 (.3/332(؛ والنشار، البدور الزاهرة )440التيسير في القراءت السبع )ص:

(؛ وأبو 1/21(؛ وابن مالك، شرح الكافية )319(؛ والقيسي، مشكل إعراب القرآن )ص:1/254األخفش، معاني القرآن )  52

 (.1/177(؛ والسيوطي، همع الهوامع )281 /1(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )1/194حيان، التذييل والتكميل )

 (. 1/177(؛ والسيوطي، همع الهوامع )1/194أبو حيان، التذييل وتكميل )  53

(؛ وناظر الجيش، تمهيد 54(؛ وفتاوى في العربية )ص:22، 1/21(؛ وشرح الكافية )1/55ك، شرح التسهيل )ابن مال  54

 (.177 /1(؛ والسيوطي، همع الهوامع )283 -1/282القواعد )

(؛ والنشار، 160(؛ والخياط، التبصرة في قراءات األئمة العشرة )ص:77ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع )ص:  55

 (.1/117دور الزاهرة )الب
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 (.3/148لم يعيّن الزجاج نونا حذفت، فقال: "فاستثقل النونات، فحذفت إحداهما". معاني القرآن وإعرابه ) 56

 (.5/447(؛ وأبو حيان، البحر المحيط )3/1048(؛ والهرمي، المحرر في النحو )473النحاس، إعراب القرآن )ص:   57

(؛ والداني، التيسير في القراءات السبع 2/734(؛ والمالكي، الروضة )206السبع )ص:ابن خالويه، الحجة في القراءات  58

 (.334)ص:

 (.5/447(؛ وأبو حيان، البحر المحيط )3/1048(؛ والهرمي، المحرر في النحو )473النحاس، إعراب القرآن )ص:  59

(؛ 3/1048المحرر في النحو )(؛ والهرمي، 109(؛ وضرائر الشعر )ص:2/614ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي )  60

 (.1/160(؛ والشنقيطي، الدرر اللوامع )5/447وأبو حيان، البحر المحيط )

(؛ 1/281(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )3/1048(؛ والهرمي، المحرر في النحو )5/20الرضي، شرح الكافية )  61

 (.1/160(؛ والشنقيطي، الدرر اللوامع )1/222والشاطبي، المقاصد الشافية )

(؛ 54(؛ وفتاوى في العربية )1/55(؛ وشرح التسهيل )171(؛ وشواهد التوضيح )ص:1/22ابن مالك: شرح الكافية ) 62

 (.3/116(؛ والسيوطي، عقود الزبرجد )5/15(؛ والكرماني، شرح البخاري )2/516وأبو حيان، البحر المحيط )

(؛ والقيسي، مشكل إعراب القرآن 2/90معاني القرآن )(؛ والفراء، 3/519تنظر الشواهد في: سيبويه، الكتاب )  63

، 2/516(؛ وأبو حيان، البحر المحيط )171(؛ وشواهد التوضيح )ص:22-1/21(؛ وابن مالك، شرح الكافية )391)ص:

 (.222 –1/221(؛ والشاطبي، المقاصد الشافية )1/281(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )5/447، 4/506

(؛ األشموني، منار 1/16(؛ وابن الجزري، النشر في القراءات العشر )4/1453يان في القراءات السبع )الداني، جامع الب 64

 (.2/126الهدى في بيان الوقف واالبتدا )

(؛ والهرمي، المحرر في النحو 1/34(؛ وابن األثير، البديع في علم العربية )2/164ابن السراج، األصول في النحو ) 65

 (.2/9ة، الكناش )(؛ وصاحب حما3/1089)

(؛ والرضي، شرح 478(؛ والزمخشري، المفصل )ص:2/177(؛ وابن جني، سر صناعة اإلعراب )4/209سيبويه ) 66

 (.3/429(؛ والسيوطي، همع الهوامع )4/229الكافية )

اني، (؛ والقيرو2/177(؛ وابن جني، سر صناعة اإلعراب )6/350(؛ وابن عبد ربه، العقد الفريد )4/211سيبويه. ) 67

 (.4/237(؛ والرضي، شرح الكافية )478(؛ والزمخشري، المفصل )ص:311العمدة في محاسن الشعر )

(؛ واألنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف 2/177(؛ وابن جني، سر صناعة اإلعراب )264ابن األنباري، األضداد )ص: 68

 (.121ر، ضرائر الشعر )ص:(؛ وابن عصفو2/688(؛ وابن األثير، البديع في علم العربية )1/320)

(؛ وابن السراج، األصول في 210-4/209، و185-4/184(؛ وسيبويه )232-231الفراهيدي، الجمل في النحو )ص:  69

(؛ والقيسي، 231(؛ والثعالبي، فقه اللغة وسر العربية )ص: 297-2/296(؛ والسيرافي، شرح أبيات سيبويه )2/376النحو )

(؛ والرضي، شرح الكافية 2/521، و307-1/700(؛ وابن األثير، البديع في علم العربية )1/375)إيضاح شواهد اإليضاح 

(؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب 2/164(؛ وصاب حماة، الكناش )5/46(؛ وابن يعيش، شرح المفصل )2/301-304)

 (.3/429(؛ والسيوطي، همع الهوامع )10/5293(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )2/805-806)

 (.11060أحمد. )70 

 (.6/368السندي، حاشية مسند اإلمام أحمد ) 71

 (.15625أحمد. )72 

 (.8/424السندي، حاشية مسند اإلمام أحمد ) 73

 (.5/46ابن يعيش، شرح المفصل ) 74

 نفسه. 75

 (.1/578(؛ والسيوطي، همع الهوامع )2/116(؛ وابن مالك، شرح التسهيل )1/172ابن السراج، األصول في النحو ) 76

 (.1/349(؛ والجوجري، شرح شذور الذهب )11(؛ وابن هشام، شذور الذهب )ص: 272ابن الوراق، علل النحو )ص:  77
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خرجوها بأنها ضمائر فواعل الفعل، والظاهر بعدها مبتدأ خبره الجملة قبله، أو يكون بدال من الضمائر، أو تكون خبرا  78

 مقدما لما بعدها. 

(؛ وابن مالك، شرح 1/202(؛ وابن الشجري، أمالي ابن الشجري )174عبيدة، مجاز القرآن )ص: (؛ وأبو 2/40سيبويه )

 (.2/267(؛ واألزهري، التصريح بمضمون التوضيح )2/117التسهيل )

(؛ والكوفي، كتاب البيان في شرح اللمع 272(؛ والوراق، علل النحو )ص: 1/172ابن السراج، األصول في النحو ) 79

 (.2/117؛ وابن مالك، شرح التسهيل )(122-121)ص: 

 (.361من إجراء ما ال يعقل الحيوان مجرى بني آدم. )الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربية )ص:  80

(؛ والكوفي، كتاب البيان 1/172(؛ وابن السراج، األصول في النحو )1/286(؛ واألخفش معاني النحو )1/20سيبويه ) 81

 (.1/203الشجري، أمالي ابن الشجري ) (؛ وابن122في شرح اللمع )ص: 

(؛ والشاطبي، المقاصد 101ذهب أبو عبيدة والشاطبي إلى أن قائلها هو أبو عمرو الهذلي. )أبو عبيدة، مجاز القرآن )ص:  82

 ((.2/557الشافية )

 (.1/5سيبويه ) 83

(؛ 3/30ود الزبرجد )(؛ والسيوطي، عق7/299و 3/309(، والبحر المحيط )2/739أبو حيان، ارتشاف الضرب )  84

 (.1/512والشاطبي، المقاصد الشافية )

 (.1/519(، والفاسي، فيض نشر االنشراح )3/1637المرادي، توضيح المقاصد والمسالك ) 85

(؛ وابن األثير، البديع في علم 225(؛ والشنتمري، النكت )ص: 272(؛ وابن الوراق، علل النحو )ص: 2/40سيبويه ) 86

(؛ وصاحب حماة، الكناش 2/117(؛ وابن مالك، شرح التسهيل )3/87بن يعيش، شرح المفصل )(؛ وا1/108العربية )

(1/141.) 

(؛ 149(؛ والمرادي، الجنى الداني )ص: 1/354(؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب )2/34أبو عبيدة، مجاز القرآن )  87

األزهري، التصريح بمضمون التوضيح (؛ و2/557(؛ والشاطبي، المقاصد الشافية )1/264وتوضيح المقاصد والمسالك )

(؛ 3/10(؛ واألنطاكي، غنية األريب )2/257(؛ والسيوطي، همع الهوامع )1/392(؛ واألشموني، شرح األشموني )2/262)

 (.509-1/508والفاسي، فيض نشر االنشراح )

 محقق.(: بنو الحارث بن العنبر، وهو خطأ كما أشار ال1/508عند الفاسي، فيض نشر االنشراح ) 88

نسبتهم إلى كعب بن الحارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن األزد، كانت منازلهم الّسراة. )كحالة، معجم قبائل  89

 (.1/5العرب )

 كقوله: 90

 وقد علم األقوام لو أن حاتما     أراد ثراء الماِل، والمال كان له وفر.

 (.52، و42(، وينظر مثال: )ص: 51الطائي، ديوانه )ص: 

 كقوله: 91

ه العافون ألفوا حياضه     ِمالًء، وألفوا روضه غير مجدب.   إذا أم 

 (.1/152التبريزي، شرح ديوان أبي تمام )

 (.2/257(؛ والسيوطي، همع الهوامع )1/149(؛ والمرادي: الجنى الداني )3/297ابن األثير، النهاية في غريب الحديث ) 92

(. بل نسبها ابن عقيل نقال عن الصفار إلى بني الحارث بن كعب. )ابن عقيل، 303-302رابين، اللهجات العربية )ص:  93

 ((2/80شرح األلفية )

 (.303رابين، اللهجات العربية )ص:  94

 (.2/117ابن مالك، شرح التسهيل ) 95

 أمثلة من شعراء تميم. -أيضا–أكثر األمثلة التي ساقها النحاة من شعراء الحجاز، ولكن هناك  96
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 (.62ستيغ، اللغة العربية تاريخها ومستوياتها )ص: فر 

 نفسه، والصفحة نفسها. 97

 (.65الحريري، درة الغواص )ص: 98

 (.152االخفاجي، شرح درة الغواص )ص:  99

(؛ 2/923(؛ والغزنوي، باهر البرهان )2/447، 1/286(؛ واألخفش، معاني القرآن )1/316الفراء، معاني القرآن ) 100 

 (.1/509(؛ والفاسي، فيض نشر االنشراح )3/543البحر المحيط )وأبو حيان، 

(؛ وأبو حيان، البحر المحيط 341(؛ والداني، التيسير في القراءات )ص: 2/745المالكي، الروضة في القراءات ) 101

 (.252(؛ وابن سوار، المستنير في القراءات )ص: 344(؛ واالخياط، التبصرة )ص: 7/35)

 (.72في شواذ القرآن )ص:  ابن خالويه، مختصر 102

 (.99نفسه )ص:  103

(؛ والمرادي، توضيح المقاصد 1/103(، وشرح الكافية )2/128(؛ وابن مالك، شرح التسهيل )1/160العكبري، اللباب ) 104

(؛ والسيوطي، 1/421(؛ واألشموني، شرح األشموني )213(؛ وابن هشام، شرح شذور الذهب )ص: 2/607والمسالك )

 (.1/585همع الهوامع )

(؛ 160-1/159(؛ والعكبري، اللباب )211(؛ والحيدرة، كشف المشكل )ص: 136الكوفي، البيان في شرح اللمع )ص:  105

(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد 131(؛ وابن الخباز، توجيه اللمع )ص: 269-268والتبيين عن مذاهب النحويين )ص: 

(4/1630-1631.) 

 (.1/586(؛ والسيوطي، همع الهوامع )1/422(؛ واألشموني، شرح األشموني )3/1339أبو حيان، ارتشاف الضرب ) 106

يدل على ذلك قوله: "وقد قرأ بعض القراء فيما ذكر لي: ليجزى قوما، وهو في الظاهر لحن، فإن كان أضمر في  107

 (.3/46رآن )فعال يقع به الرفع كما تقول: أعطي ثوبا ليجزى ذلك الجزاء قوما فهو وجه". معاني الق« يجزي»

(؛ وصاحب حماة، الكناش 1/103(، وشرح الكافية )2/128(؛ وابن مالك، شرح التسهيل )1/160العكبري، اللباب ) 108

(؛ وناظر الجيش، 213(؛ وابن هشام، شرح شذور الذهب )ص: 2/607(؛ والمرادي، توضيح المقاصد والمسالك )1/13)

 (.1/586(؛ والسيوطي، همع الهوامع )1/421ني )(؛ واألشموني، شرح األشمو4/1628تمهيد القواعد )

 (.6/244(، وأبو حيان، التذييل والتكميل )2/128تنظر الشواهد في: ابن مالك، شرح التسهيل ) 109

 (.4/7(؛ والنشار، البدور الزاهرة )495(؛ والخياط، التبصرة )ص: 2/914المالكي، الروضة ) 110

 (.4/259دماميني، تعليق الفرائد )(؛ وال1/548ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي ) 111

(؛ وابن هشام، شرح قطر الندى 1/548(؛ وابن عصفور، شرح جمل الزجاجي )4/314ابن يعيش، شرح المفصل ) 112

 (.4/1630(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )190)ص: 

ليقة على المقرب )ص: (؛ وابن النحاس، التع132(، وابن الخباز، توجيه اللمع )ص: 162-1/159العكبري، اللباب ) 113

 (.3/42(؛ والشاطبي، المقاصد الشافية )136

 (.138-137ابن النحاس، التعليقة على المقرب )ص:  114

 (.1/160العكبري، اللباب ) 115

 (.9/646السمين، الدر المصون ) 116

والمجاشعي، (؛ 197(؛ والنحاس، إعراب القرآن )ص: 2/119(؛ وابن السراج، األصول في النحو )2/382سيبويه. ) 117

(؛ 2/1026(؛ والمرادي، توضيح المقاصد والمسالك )2/382(؛ األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف )186النكت )ص: 

 (.2/394(؛ واألشموني، شرح األشموني )2/818والجوجري، شرح شذور الذهب )
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اإلنصاف في مسائل الخالف  (؛ واألنباري،86(؛ واألصبهاني، إعراب القرآن )ص:197النحاس، إعراب القرآن )ص:  118

(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد 299(؛ وصاحب حماة، الكناش )ص: 2/281(؛ وابن يعيش، شرح المفصل )2/382)

 (.3/222(؛ والسيوطي، همع الهوامع )7/3498-3499)

ناظر الجيش، (؛ و2/1026(؛ والمرادي، توضيح المقاصد والمسالك )2/379األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف ) 119

(؛ والجوجري، شرح 5/156(؛ والشاطبي، توضيح المقاصد )165(؛ والبيري، تحفة األقران )ص:7/3498تمهيد القواعد )

 (.3/221(؛ والسيوطي، همع الهوامع )2/394(؛ واألشموني، شرح األشموني )2/819شذور الذهب )

(؛ والسيوطي، همع الهوامع 2/396ح األشموني )(؛ واألشموني، شر2/1027والمرادي، توضيح المقاصد والمسالك ) 120

(3/222.) 

(؛ وناظر 3/449(؛ وأبو حيان، البحر المحيط )3/1247(؛ وشرح الكافية )376-3/375ابن مالك، شرح التسهيل ) 121

(؛ والسيوطي، 4/312(؛ والشاطبي، توضيح المقاصد )6(؛ والبيري، تحفة األقران )ص:7/3499الجيش، تمهيد القواعد )

 (.3/222الهوامع ) همع

(؛ والمجاشعي، النكت )ص: 118(؛ وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع )ص: 197النحاس، إعراب القرآن )ص:  122

(؛ وابن مالك، شرح الكافية 299(؛ وصاحب حماة، الكناش )ص: 2/382(؛ واألنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف )186

 (.3/449)(؛ وأبو حيان، البحر المحيط 2/694)

 (.2/320االستراباذي، شرح الرضي ) 123

(؛ وابن جني، سر صناعة اإلعراب 119(؛ وابن خالويه، الحجة في القراءات السبع )ص: 1/169الفراء، معاني القرآن ) 124

(؛ وابن هشام، مغني اللبيب 8/25(؛ وأبو حيان، التذييل والتكميل )2/132(؛ وابن الشجري، أمالي ابن الشجري )1/143)

 (.272)ص: 

؛ وابن عصفور، ضرائر 1/143(؛ وابن جني، سر صناعة اإلعراب )119ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع )ص:  125

(؛ والسيوطي، همع الهوامع 4/516(؛ وابن يعيش، شرح المفصل )10/23(؛ وأبو حيان، التذييل والتكميل )144الشعر )ص: 

(2/593.) 

 (.1/427(؛ والفاسي، فيض نشر االنشراح )40(؛ والسيوطي، االقتراح )ص: 3/500أبو حيان، البحر المحيط ) 126

 (. 77(؛ وابن الجزري، منجد المقرئين )ص: 3/61أبو شامة، إبراز المعاني ) 127

( 7/3500(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )3/376(؛ وابن مالك، شرح التسهيل )2/283ابن يعيش، شرح المفصل ) 128

 (.157-5/156(؛ والشاطبي، المقاصد الشافية )165ران )ص:والبيري، تحفة األق

 (.1/172(؛ واألشموني، شرح األشموني )167البيري، تحفة األقران ) 129

(؛ 49(؛ وابن مجاهد، السبعة في القراءات )ص: 361(؛ والهروي، فضائل القرآن )ص: 3/314الفراء، معاني القرآن ) 130

 (.1/11ي، النشر )(؛ وابن الجزر1/292وابن جني، المحتسب )

(؛ والذهبي، 2/258(؛ والقفطي، إنباه الرواة )59(؛ واألنباري، نزهة األلباء )ص: 13/345البغدادي، تاريخ بغداد ) 131

 (.21/48(؛ والّصدفي، الوافي بالوفيات )4/927تاريخ اإلسالم )

 (.4/1738الحموي، معجم البلدان ) 132

 (.3/59أبو شامة، إبراز المعاني ) 133

 (.2269ري )البخا 134

(؛ وابن الملقن، التوضيح 12/3964(؛ والطيبي، شرح الطيبي )107ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح )ص:  135

 (.10/56لشرح الجامع الصحيح )

(؛ والجوجري، شرح شذور الذهب 7/3500(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )3/376ابن مالك، شرح التسهيل )  136

 (.3/221(؛ والسيوطي، همع الهوامع )2/396ألشموني )(؛ واألشموني، شرح ا2/819)
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 (.3/171الصبان، حاشية الصبان ) 137

 (.234(؛ وحسان، اللغة العربية معناها ومبناها )ص: 7النّمر، ظاهرة المجاورة )ص:  138

وامع (؛ والسيوطي، همع اله7/3330(؛ وناظر الجيش، تمهيد القواعد )1/275المرادي، توضيح المقاصد والمسالك ) 139

(2/535 .) 

(؛ وأبو حيان، التذييل والتكميل 1/192(؛ وابن جني، الخصائص )4/273(؛ والمبرد، المقتضب )1/67سيبويه. )  140

(6/331.) 

 (.1/436سيبويه ) 141

 هو شاعر مقّل. 142

 (؛ والسيرافي، شرح أبيات سيبويه1/506(؛ واألنباري. المذكر والمؤنث )235ابن السكيت، إصالح المنطق )ص:  143

 (.2/535(، والسيوطي، همع الهوامع )4/1913(؛ وأبو حيان، ارتشاف الضرب )2/163)

 (.228(؛ والقاضي، الوافي في شرح الشاطبية )ص:225(؛ النوري، غيث النفع )ص: 4/658أبو حيان، البحر المحيط ) 144

 (.2/536(؛ والسيوطي، همع الهوامع )430ابن هشام، شرح شذور الذهب )ص:  145

 (.430، شرح شذور الذهب )ص: ابن هشام 146

 (.2/536السيوطي، همع الهوامع ) 147

(، وابن َمَضاء، الرد على النحاة )ص: 1/193(؛ وابن جني، الخصائص )329-2/328السيرافي، شرح كتاب سيبويه ) 148

 (.2/536(؛ والسيوطي، همع الهوامع )7/3330(، وناظر الجيش، تمهيد القواعد )77

 يريد بالغلط التّوّهم. 149

 (.1/194ابن جني، الخصائص ) 150

 (.2/536(؛ والسيوطي، همع الهوامع )7/3330(، وناظر الجيش، تمهيد القواعد )896ابن هشام، مغني اللبيب )ص:  151

 (.896ابن هشام، مغني اللبيب )ص:  152

 (.10/34ط )(؛ وأبوحيان، البحر المحي2/503(؛ واإلنصاف في مسائل الخالف )239األنباري، أسرار العربية )ص:  153

 (.3/308ابن مالك، شرح التسهيل ) 154

 (.1/144(؛ وشّراب، شرح الشواهد الشعرية )196الفراهيدي، الجمل في النحو )ص:  155

 (.2/929(؛ والمالكي، الروضة )2/289ابن جني، المحتسب ) 156

بى في مشكل إعراب (؛ والخراط، المجت9/324(؛ ودرويش، إعراب القرآن وبيانه )4/168النحاس، إعراب القرآن ) 157

 (.4/1239القرآن )
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 م.2000-هـ1421في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الحاجب، تحقيق: عبد العال سالم هـ(، شرح الرضي على كافية ابن 686االستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن )ت:  -6

 م.2000 -هـ 1421مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 

هـ(، شرح األشموني على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية،  900األشموني، أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى )ت:  -7

 م.1998 -هـ  1419بيروت، 

هـ(، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا، تحقيق: عبد الرحيم  1100األشموني، أحمد بن عبد الكريم بن محمد الشافعي )ت:  -8

 م.2008القاهرة،  -الطرهوني، دار الحديث 

هـ(، إعراب القرآن، تقديم: فائزة بنت عمر المؤيد، فهرسة مكتبة  535األصبهاني، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي )ت:  -9

 م.1995 -هـ  1415الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 هـ(: 577باري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري )ت: األن -10

 م.1999 -هـ  1420أسرار العربية، دار األرقم بن أبي األرقم، تحقيق: بركات يوسف الهبود، بيروت،  -

 م. 2003 - هـ 1424اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، بيروت،  -

 م.1985 -هـ  1405نزهة األلباء في طبقات األدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، األردن،  -

 هـ(: 328ابن األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم )ت:  -11

 م.1987 -هـ  1407األضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت،  -

لجنة إحياء التراث، مصر،  -والمؤنث، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية المذكر  -

 م.1981 -هـ  1401

هـ(، غنية األريب عن شروح مغني اللبيب، تحقيق:  1100األنطاكي، مصطفى رمزي بن الحاج حسن األنطاكي )ت:  -12

 م.2011بد، حسين صالح الدبوس وآخرين، عالم الكتب الحديث، إر

هـ(، صحيح البخاري، تحقيق: عبد السالم محمد عمر علوش، مكتبة الرشد،  256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت:  -13

 م.2006 -هـ  1427الرياض، 

هـ(، إصالح الخلل الواقع في جمل الزجاجي، تحقيق: حمزة النشرتي، دار  521البطليوسي، عبد هللا بن السيد )ت:  -14

 م.1979 -هـ   1399المريخ، الرياض، 
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هـ(، تاريخ بغداد، بشار عواد معروف،  463البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب )ت:  -15

 م.2002 -هـ  1422دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 

حمد هـ(، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: عبد السالم م 1093البغدادي، عبد القادر بن عمر )ت:  -16

 م.1997 –هـ  1418هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

هـ(، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة  1117البناء، أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطّي )ت:  -17

 م.2006هـ  1427لبنان،  -عشر، تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمية 

هـ(، تُْحفَةُ األَْقَراِن في َما قُِرئ بِالت ثِْليِث ِمْن ُحُروِف  779الغرناطي )ت:  البيري، أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني -18

 م.2007 -هـ  1482القُْرآِن، كنوز أشبيليا، المملكة العربية السعودية، 

 هـ(:502التبريزي، يحيى بن علي بن محمد الشيبانّي )المتوفى:  -19

 . د.ت.5دار المعارف، القاهرة، طشرح ديوان أبي تمام، تحقيق: محمد عبده عزام،  -

 بيروت، د.ت. –شرح ديوان الحماسة، دار القلم  -

هـ(، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق: عبد الرزاق  429الثعالبي، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور )ت:  -20

 م.2002 -هـ  1422المهدي، إحياء التراث العربي، 

هـ(، النشر في القراءات العشر، تحقيق: علي محمد الضباع، دار  833ف )ت: ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوس -21

 الكتب العلمية، بيروت.

 هـ(: 392ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي )ت:  -22

 م.2006-هـ  1427الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت،  -

 م.2000 -هـ  1421سر صناعة اإلعراب، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

 م.1987 -هـ  1407كتاب العروض، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، دار القلم، الكويت،  -

هـ  1420المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،  -

 م. 1999 -

شذور الذهب في معرفة كالم العرب، تحقيق: نواف هـ(، شرح  889الجوجري، شمس الدين محمد بن عبد المنعم )ت:  -23

 م.2004-هـ  1423بن جزاء الحارثي، مادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 

هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور  393الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي )ت:  -24

 . 1987 – 1407م للماليين، بيروت، عطار، دار العل

هـ(، اإليضاح في شرح المفصل، تحقيق: إبراهيم محمد عبد  646ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر )ت:  -25

 م.2005-هـ  1452هللا، دار سعد الدين، دمشق، 

 -هـ  1419، دمشق، حبش، محمد، القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية، دار الفكر -26

 م.1999

هـ(، الفصل في الملل واألهواء  456ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري )ت:  -27

 والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت.

 حسان، تمام: -28

 م.2009-هـ  1430اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة،  -

 م.2006-هـ  1427اللغة واألدب، عالم الكتب، القاهرة، مقاالت في  -

 . 15حسن، عباس، النحو الوافي، دار المعارف، ط -29

هـ(، معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  626الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي )ت:  -30

 م.1995

ى النحويين دراسة على ألفية بن مالك، الجامعة اإلسالمية، الحندود، إبراهيم بن صالح، الضرورة الشعرية ومفهومها لد -31

 م.2001-هـ  1421المدينة المنورة، 

 هـ(: 745أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي األندلسي )ت:  -32

 م.1998 -هـ  1418ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -

 م.1420سير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، البحر المحيط في التف -
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(، وباقي األجزاء: دار 5إلى  1دمشق )من  -التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم  -

 كنوز إشبيليا.

مطر الهاللي، دار  هـ(؛ كشف المشكل في النحو. تحقيق: هادي عطية 599الحيدرة، علي بن سليمان اليمني )ت:  -33

 م.2002-هـ  1423عمار، األردن، 

 هـ(: 370ابن خالويه، الحسين بن أحمد )ت:  -34

 .2007 -1428الحجة في القراءات السبع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة،  -

 مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، تحقيق: برجستراسر، عالم الكتب، بيروت، د.ت. -

 1423(، توجيه اللمع؛ تحقيق: فايز زكي محمد دياب، دار السالم، القاهرة، 639الخباز، أحمد بن الحسين )ت:  ابن -35

 م.2002-هـ 

هـ(، شرح درة الغواص في أوهام الخواص، نسخة مصّورة  1069الخفاجي، الشهاب أحمد بن محمد بن عمر )ت:  -36

 م. 1299ن مطبعة الجوائب، القسطنطينية، 

هـ(، العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم  170الخليل، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي )ت:  -37

 السامرائي، دار ومكتبة الهالل، د.ب، د.ت. 

هـ(، التبصرة في قراءات األئمة العشرة، تحقيق: رحاب محمد مفيد  452الخياط، أبو الحسن علي بن فارس )ت: -38

 م.2007-هـ  1428الرياض، شققي، مكتبة الرشد، 

 هـ(: 444الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد )ت:  -39

 م.2008 -هـ 1429التيسير في القراءات السبع، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مكتبة الصحابة، الشارقة،  -

-هـ  1428لشارقة، جامع البيان في القراءات السبع، تحقيق: عبد المهيمن عبد السالم الطحان وآخرين، جامعة الشارقة، ا -

 م.2007

 هـ. 1415هـ(، إعراب القرآن وبيانه، دار ابن كثير، دمشق،  1403درويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى )ت:  -40

هـ(، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير  748الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز )ت:  -41

 م.2003عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، َواألعالم، تحقيق: بشار 

 هـ.  1986رابين، شايم رابين، اللهجات العربية الغربية القديمة، ترجمة: عبد الرحمن أيوب، ذات السالسل، الكويت،  -42

هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق:  1205الزبيدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني )ت:  -43

 .2004ى حجـازي وآخرين، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، مصطفـ

هـ(، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلبي، دار الحديث، القاهرة،  311الزجاج، إبراهيم بن السري )ت:  -44

 م.2004 -هـ  1424

 هـ(. 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت:  -45

 م. 1998 -هـ  1419باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، أساس البالغة، تحقيق: محمد -

 م.1993المفصل في صنعة اإلعراب، تحقيق: علي بو ملحم، مكتبة الهالل، بيروت، -

هـ(، كتاب المصاحف، تحقيق: محمد بن  316السجستاني، أبو بكر بن أبي داود عبد هللا بن سليمان بن األشعث )ت:  -46

 م.2002 -هـ  1423ة، القاهرة، عبده، الفاروق الحديث

هـ(، األصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة  316ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل )ت:  -47

 م.1999-هـ  1420الرسالة، بيروت، 

ث هـ(، إصالح المنطق، تحقيق: محمد مرعب، إحياء الترا 244ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت:  -48

 م.2002 –هـ  1423العربي، 

هـ(، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  756السمين الحلبي، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم )ت:  -49

 تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

بن حنبل، تحقيق: نور هـ(، حاشية مسند اإلمام أحمد  1138السندي، أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي )ت:  -50

 م.2008-هـ  1428الدين طالب، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، قطر، 

هـ(، المستنير في القراءات العشر، تحقيق: عمار أمين الددو،  496ابن ِسوار، أبو طاهر أحمد بن علي البغدادي )ت:  -51

 .م2005 -هـ 1426دار البحوث والدراسات اإلسالمية وحياء التراث، دبي، 
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هـ(، الكتاب، تحقيق: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي،  180سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت:  -52

 م.1988 –هـ  1408القاهرة، 

 هـ(. 458سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  -53

 م.2000 -هـ 1421بيروت، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية،  -

 م.1996-هـ  1417المخصص، تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  -

هـ(، شرح أبيات سيبويه، تحقيق: محمد  385السيرافي، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد هللا بن المرزبان )ت:  -54

 م.1974 –هـ  1394للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  علي الريح هاشم، مكتبة الكليات األزهرية، دار الفكر

 هـ(. 911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت:  -55

 م.2006 –هـ  1427االقتراح في أصول النحو، تحقيق: عبد الحكيم عطية، دار البيروتي، دمشق، -

 م.1998 -هـ  1418ب العلمية، بيروت، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد علي منصور، دار الكت-

 م.1994 –هـ 1414عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي، تحقيق: سلمان القضاة، دار الجيل، بيروت، -

 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، د.ت.-

هـ(، المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية، تحقيق: عبد الرحمن 790الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن موسى )ت:  -56

 م.2007 -هـ  1428العثيمين وآخرين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

ني من حرز األماني في هـ(، إبراز المعا 665أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي )ت:  -57

 هـ. 1413القراءات السبع لإلمام الشاطبي، تحقيق: محمود بن عبد الخالق جادو، الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة. 

هـ(، أمالي ابن الشجري، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة 542ابن الشجري، هبة هللا بن علي بن حمزة )ت:  -58

 م.1991 -هـ  1413الخانجي، القاهرة، 

اب، محمد بن محمد حسن، شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية "ألربعة آالف شاهد شعري"، مؤسسة  -59 ُشر 

 م.2007 -هـ  1427الرسالة، بيروت، 

هـ(، النكت في تفسير كتاب سيبويه، تحقيق: يحيى مراد،  476الشنتمري، األعلم يوسف بن سليمان بن عيسى )ت:  -60

 م.2005-هـ  1425ة، بيروت، دار الكتب العلمي

هـ(، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد العال  1331الشنقيطي، أحمد بن األمين )ت:  -61

 م.2001 -هـ  1421سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 

اص، نسخة مصّورة هـ(، شرح درة الغواص في أوهام الخو 1069الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد بن عمر )ت:  -62

 هـ.1299ن مطبعة الجوائب، القسطنطينية، 

الشيزاوي، محمد بن صالح، االتساع النحوي في لغة الحديث النبوي الشريف مسند اإلمام أحمد بن أحمد أنموذًجا،  -63

 م.2018)رسالة دكتوراة(، جامعة السلطان قابوس، 

لكناش في فني النحو والصرف، تحقيق: رياض بن هـ(، ا 732صاحب حماة، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل )ت:  -64

 م.2000حسن الخوام، المكتبة العصرية، بيروت، 

هـ(، حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك، دار الكتب  1206الصبان، أبو العرفان محمد بن علي )ت:  -65

 م.1997-هـ  1417العلمية، بيروت، 

هـ(، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي  764عبد هللا )ت: الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن  -66

 م.2000 -هـ  1420مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 

 م.1981 –هـ  1401م(، ديوان حاتم الطائي، دار صادر بيروت، 605الطائي، حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرج ) -67

هـ(، العقد الفريد، دار الكتب العلمية،  328ن عبد ربه ابن حبيب )ت: ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد ب -68

 هـ. 1404بيروت، 

هـ(، مجاز القرآن، محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجى، القاهرة،  209أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمى البصري )ت:  -69

 هـ. 1381

تصحيفات المحدثين، تحقيق: محمود أحمد ميرة، هـ(،  382العسكري، الحسن بن عبد هللا بن سعيد بن إسماعيل )ت:  -70

 هـ.  1402القاهرة،  –المطبعة العربية الحديثة 

 هـ( 669عصفور، علي بن مؤمن بن محمد )ت:  -71
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 م.1999 -هـ  1419شرح جمل الزجاجي، تحقيق: صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت،  -

ْعر، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار األندلس  -  م.1980للطباعة والنشر والتوزيع، ضرائر الّشِ

(، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد 769ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرحمن )ت:  -72

 م.1980-هـ  1400الحميد، دار التراث، القاهرة، 
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