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 بني النَّفي واإلثبات إمشام الوقف يف العربيَّة

 

 :ملخَّص البحث
وهوو مو     ، يدة الَّيت نقلها علماء العربيَّة ظاهرة إمشام الوقفمن الظَّواهر الفر

وهدف هواا البثو    ، الشَّفتني بعد الوقف على احلرف املضموم ساكنًا دون تصويت
أم هوو مون   ، اإلجابة عن الس ؤال اآلتي: هل ُأخا هاا النَّوع من اإلمشام عن العور  

 ومع العلماء بعده ؟

 اه هاه الظَّاهرة:أبرز البث  موقفني للعلماء جت

 . وهو موقف جل  علماء العربيَّة، أوَّهلما: إثباتها للعر 

وإنَّما هي من ومع الن ثواة  ، واآلخر: نفي أن تكون هاه الظَّاهرة مأخوذة عن العر 
 . أقدمه  ُقْطُر ، وهو موقف القليل من العلماء، أو قرَّاء القرآن

مشام مأخوذ عن العور  ولوين مون    وتوصَّل البث  إىل أنَّ هاا النَّوع من اإل
 . ومع العلماء

 هو20/8/1438هو                                                   وُقبل للنشر يف 17/5/1438ورد البث  يف 
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Ishmaam alwaqf in Arabic 

 between negating and proofing 

 

 

A summary of the research.  

Ishmaamalwaqfis one of the unique phenomena, which is 

conveyed by Arab scholars. Which means circling the two lips, 

without a sound after pronouncing the last letter saakin, 

indicating a dhamm.  

This research aims to answer the following question: 
Has this type of al ishmambeen taken from Arab or an 

innovating by Scholars after them? 

This research shows two different perspectives in relate to 

this phenomena.  

First of them is to prove this phenomena for the Arab, and 

this is the perspective of most scholars.  

And the other is deny that it has been taken from Arab 

and indeed it is the creation of Arabic grammarians and 

reciters of Qur’an. This is the perspective of few scholars, 

oldest of them Qutrub. 

This research concludes that this phenomenon has been 

taken from Arab, not the creation of scholars. 
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 من الظَّواهر الفريدة الَّيت حتودَّ  ، والصَّالة والسَّالم على رسول اهلل، احلمد هلل
مبعنى أن يوقف على احلرف املضموم بض ِّ ، عنها علماء العربيَّة ظاهرة إمشام الوقف

وفرادة هواه الظَّواهرة أتوت مون أنَّهوا      ، كما سيأتي الشَّفتني دون صوت بعد اإلسكان
ومع ذلك ُعين بها علمواء اللغوة الَّواين يدرسوون اللغوة الَّويت هوي        ، ظاهرة ال صوتيَّة

ومع أنَّها كتثريك بعو  اسسود كموا    ، (1)«قوم عن أغرامه أصوات يعبِّر بها كل  »
ألنَّ لغة اسسد ُيدل  حبركات اسسد فيها ؛ ال تدخل يف حيِّز لغة اسسد (2)يقول سيبويه

ومن هنا تأتي فرادة ، دل  به على صوت من األصواتأمَّا هاا التَّثريك فُي، على معان
 . هاه الظَّاهرة

 وهي:، وقفت على أربعة منها، تب فيه عدد من األحبا وموموع اإلمشام عمومًا ُك
منشوور يف جملوة   ، للدكتور إبراهي  الشَّمسان، اإلمشام: الظَّاهرة ومفهوم املصطلح -

 . هو1415، السَّنة العشرون، العدد الثَّاني، الدَّارة
 منشور يف جملوة ، للدكتور غامن قد وري احلمد، اإلمشام يف العربيَّة: حقيقته وأنواعه -

 . هو1431، العدد التَّاسع، معهد اإلمام الشَّاطيبِّ

للودكتور  ، املصطلثات الثَّالثة: الرَّوم واإلمشام واإلخفاء بوني القورَّاء واللغوويِّني    -
  .م1993، العدد الثَّاني عشر، جملة كلية اللغة العربيَّة باملنصورة، أمحد أبو العيلة رخا

جملوة  ، لسوامية بوزيواد  ، لقرَّاء و دراسة صوتيَّة ظاهرة الرَّوم واإلمشام بني الن ثاة وا -
 . هو1432، العدد األوَّل، اجمللد الثَّال  عشر، الدِّراسات اللغويَّة

ولكن بقيت ، وأحكامه املختلفة، غطَّت هاه األحبا  دالالت اإلمشام وأنواعه
لوف  وهوي قضويَّة اختُ  ، وهو إمشوام الوقوف  ، وهي ثبوت نوع منه، مسألة أوَّليَّة مهمَّة

العلمواء بعوده ؟    ابتوداع أم هوو مون   ، أخا هاا النَّوع من اإلمشام عن العر أ، فيها
 . هاا الس ؤالوهاا البث  هو حماولة لإلجابة عن 
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ليظهور موقوع إمشوام    ؛ بدأته باحلدي  عن دالالت اإلمشام عموموًا باختصوار  
وكان ، الدَّالالتواعتمدت يف هاا على إبراز آراء املتقدِّمني يف بيان هاه ، الوقف منها

ث َّ أجبت عن تساؤل مفرتض عن ورود هاه الص وورة  ، يف هاا مغايرة لعمل من قبلي
، ومن بعُد أبنت عن مواقف العلمواء مون هواا اإلمشوام    ، من اإلمشام يف غري الوقف

وأخريًا خلصت إىل التَّورجيح بوني   ، ث َّ ذكرت املثبتني له، فبدأت مبن ينفيه عن العر 
 . هاين النَّهجني

 أوَّال: دالالت مصطلح )اإلمشام(:

ومل جيتمعوا ، تصدَّى للثدي  عن هاا املصطلح عدد من علماء العربيَّة األوائل
قوال:  ، مثول الفارسويِّ  ، فإنَّ منه  من حصره يف معنوى واحود فقو    ، على كلمة سواء

هو تهيئة وإنَّما ، فَيفصل بني املدغ  واملدغ  فيه، اإلمشام عند النَّثويِّني لين بصوت»
ولعولَّ   ...ولين خبارج إىل اللفظ، العضو إلخراج الصَّوت الَّاي هو الضَّ   ليدلَّ عليه

أبا بكر ظنَّ أنَّ القرَّاء لين يعنون باإلمشام ما يعين به النَّثوي ون يف أنَّه تهيئوة العضوو   
مبا ُيعَرف  فالفارسي  حيصر اإلمشام هنا، (3)«ولين خبروج إىل اللفظ، للصَّوت وَه ٌّ به

ولكنَّا جنده نفسه خرج عون هواا   ، وجيعله مراد النَّثويِّني ومقصوده ، بإمشام الوقف
ومبعنى إمالة الضَّمَّة إىل ، (4)ببع  احلركة فاستعمل اإلمشام مبعنى الن طق، االصطالح

 . (5)الكسرة

 افعنوده أنَّ اإلمشوام إمَّوا أل و    ، (6)مثل ابون خوروف  ، ومنه  من جعله ذا معنيني
وهو ما يكون يف وس  الكلمة مثل: ، وإمَّا أن ُيسمع، وهو ما يكون يف الوقف، ُيسمع

فإنَّه ذكر أنَّ اإلمشام يف اصطالح الن ثاة له ، (8)ومثله ابن إياز، (7)چۈ   ۈ چ ، )ِقيَل(
بالكسرة  ىواآلخر: أن ُينث، وخصَّه بالوقف، داللتان: أوَّهلما: ما ذكره الفارسي  سابقًا

 . و)ِبيع(، حنو: )ِقيل(، وذلك يف الفعل املبينِّ للمجهول، وبالياء حنو الواو، لضَّمَّةحنو ا
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وأفضل من حتودَّ  عون دالالت هواا املصوطلح وأنواعوه مون املتقودِّمني ابون         
 ذكر أنَّه يطلق على مخسة معان:، وهو من علماء القرن السَّادس اهلجريِّ، (9)الفرخان

وال يكون هاا إلَّوا بوني احلورفني املتقواربني يف     ، رفأن تش َّ احلرف احل األوَّل:
بول البودَّ مون ذكور     ، ولوين هواا اإلمشوام املطلوق    ، مثل أن يش َّ الصَّاد زايًا، املخرج

 . الطَّرفني معًا

أمشُّوا الضَّ َّ ، وذلك حنو: )ُردَّ( املبيّن للمجهول، أن تش َّ احلركة احلركة الثَّاني:
 . ألنَّك حتتاج فيه إىل ذكر الطَّرفني؛ اإلمشام املطلقوهاا أيضًا لين ، فيه الكسر

وهاا هو اإلمشام املطلق عند ، أن تش َّ الس كون إمشامًا يظهر يف اللفظ الثَّال :
 . ويسمَّى هاا النَّوع عند البصريِّني يف األكثر رومًا ال إمشامًا، الكوفيِّني

بول يكوون إروارة    ، ر إىل اللفظأن تش َّ الس كون احلركة إمشامًا ال يظه الرَّابع:
، وهواا هوو اإلمشوام املطلوق عنود البصوريِّني      ، رفويَّة يودركها البصوري دون األعموى   

 . والكوفي ون يسم ونه رومًا

 . ويسمَّى أيضًا االختالس واإلخفاء، الاَّها  عن احلركة إىل الس كون اخلامن:

سواء أكان هاا بوني  ، وتوتشرتك هاه املعاني يف أنَّها توس   بني طرفني يف الصَّ
 . (10)أو حركة وسكون، أو حركتني، حرفني

مبعوان أربعوة:   ( 11)وأمَّا يف اصطالح علماء القراءات فيطلق اإلمشام يف عورفه  
، والثَّالو : إخفواء احلركوة   ، والثَّاني: خلو  حركوة بوأخرى   ، أوَّهلا: خل  حرف حبرف

 . فتني بعد سكون احلرفوالرَّابع: م  الشَّ، فتكون بني اإلسكان والتَّثريك

ويالحظ أنَّه ال فرق بني هاا التَّثديد لدالالت هاا املصطلح عند القورَّاء وموا    
 . ذكره ابن الفرخان إلَّا يف اسمع بني املعنى الثَّال  والرَّابع عنده يف معنى واحد
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ومل أقف بعد طول تتب ع هلاا املصطلح على استعمال له خيرجه عن هاه املعواني  
له يف حتريك هاء الضَّمري من غوري  ( 12)يت ذكرها ابن الفرخان إلَّا يف استعمال بعضه الَّ

 . إرباع أي: دون صلة

أخا رواهد ، أوصل معاني اإلمشام إىل ثالثة عشر معنى (13)وبع  املعاصرين
ما صحَّ مون هواه املعواني يعوود إىل     لكن و، املعاني الَّيت أمافها من كتب علوم القرآن

 . وإمشام احلركة يف احلرف السَّاكن يف الوصل، مثل: اإلمالة، ابقةاملعاني السَّ

 إمشام الوقف يف غري الوقف: ثانيًا:

وهو م   الشَّفتني بعود  ، الَّاي يعنينا من دالالت اإلمشام السَّابقة املعنى الرَّابع
وهوو  ، (14)وإنَّموا ُيورى  ، فال ُيسمع، الوقف على احلرف املضموم ساكنًا دون تصويت

 . ملراد باإلمشام إذا أطلق عند البصريِّني كما سبقا

ألنَّه وجه مون  ؛ بإمشام الوقف( 15)وهاا النَّوع من اإلمشام يسمَّى عند بعضه 
وموع  ، أوجه الوقف على الكلمة املتثرِّكة بالضَّ ِّ عند كثري من النَّثويِّني كموا سويأتي  

 (16)لوك عنود الفارسويِّ   فمن ذ، ذلك وردت هاه الص ورة من اإلمشام يف غري الوقف

وبعضوه  يورى أنَّوه هنوا اخوتالس      ، (18)چِمن لَّْدنِه ِ چإمشام الدَّال الضَّ َّ يف  (17)وغريه

 سوكَّنوا »قال األنباري :  (20)چۈۈچ :ومنه إمشام الن ون يف قوله تعاىل، (19)للضَّمَّة
واإلمشوام  ، وبقي اإلمشام يودل  علوى مومَّة األوىل   ، األوَّل منهما وأدغموه يف الثَّاني

والقرَّاء والنَّثوي ون خمتلفون يف حقيقة اإلمشوام يف  ، (21)«م   الشَّفتني من غري صوت
وممَّا يتَّصل بهاا أنَّ أبا عمرو كان إذا أدغ  احلرف املرفوع أو اجملورور  ، (22)هاا املومع

، رةأيضوًا يف هواه اإلروا   ( 23)واختلف القورَّاء والنَّثوي وون  ، يف ما بعده أرار إىل حركته
 . محلها على هاا اإلمشام( 24)وبعضه 
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، حنوو: )ِقيول(  ، وهناك من أثبت هاا اإلمشام يف املبينِّ للمجهول من األجووف 
وهواا خوالف املشوهور عنود القورَّاء      ، (25)فريى أنَّه م ٌّ للشَّفتني مع الكسر اخلوال  

بالكسورة  فإنَّ الواجب عنده  أن تكون صورة اإلمشام هنا بأن ينثى ، (26)والنَّثويِّني
 . (27)فيه حنو الضَّمَّة

مون أنَّوه   ( 29)على اإلمشام بهاا املعنى ما ذكره سويبويه ( 28)ومحل بع  العلماء
 مسع من العر  من يش َّ قاف )يؤرقين( الرَّفع يف قول الرَّاجز:

 (30)يَمتوووووى أنووووواُم ال ُيوووووَؤرِّقِني الك ووووور   
 
 

سويبويه ذكور أنَّوه     ويشوكل علوى هواا أنَّ   ، وذكروا أنَّه لوال هاا النكسر البيت
وإنَّموا  ، لين طريق اإلمشام السَّومع »قال الفارسي : ، وهاا اإلمشام ال ُيسمع، مسعه
فيثتمول أن  ، قال هاا تعليقًا على نفي قطر  مساع اإلمشام كما سيأتي، (31)«الر ؤية

ألنَّ أخا اللغة عن العر  كلَّوه موا   ؛ جيا  عن هاا بأنَّهما قاال ذلك جريًا على العادة
، وقد يكون مراد سيبويه الن طق جبزء يسري من احلركة، عدا هاا اإلمشام طريقه السَّماع

ومثول هواا   ، فال ينكسور البيوت  ، بل يبقى يف حيِّز الس كون، ال يعد  احلرف به متثرِّكًا
أنَّ روم احلركوة يف حكو     (33)وذكور ابون الفرخوان   ، (32)يسمَّى روموًا وإمشاموًا أيضواً   

فعرَّف اإلمشام اعتموادًا  ، وعلى هاا فه  ابن سيده كالم سيبويه، هالس كون وعلى زنت
وكاا أبو ، (34)«وال تكسر وزنًا، روم احلرف السَّاكن حبركة خفيَّة ال يعتد  بها»عليه بأنَّه 

 . (35)فإنَّه ذكر أنَّ ظاهر ن ِّ سيبويه على أنَّ اإلمشام يف البيت مسموع، حيَّان

وقود  »جميء هاا اإلمشام يف الوصل قول سيبويه:  وأصرح من املثال السَّابق يف
 وذلك قول الشَّاعر امرئ القين:، يسكِّن بعضه  يف الشِّعر ويش  

  فوواليوَم أروورَ  غوورَي ُمسووتَثِقب   
 

 (36)إمثووًا موووووَن اهلِل وال واِغووووول  
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وسويأتي أنَّ عالموة هواا اإلمشوام عنود      ، (37)«وجعلت الن قطة عالمة اإلمشام
 . قطةسيبويه الن 

أخل  من هاا إىل أنَّ هنواك مون أثبوت هواه الص وورة مون اإلمشوام يف غوري         
وبعضها يتعلَّق بكلمة ، وذلك يف موامع اخُتلف معه  يف جلِّها اختالفًا كبريًا، الوقف

وعلى كلٍّ فلين هاا اإلمشوام يف هواه   ، ولين قانونًا مطَّردًا، أو بيت حمدَّد، خمصوصة
 . ومن هنا استثقَّ أن يسمَّى إمشام الوقف، فاملوامع بشهرته يف الوق

 النَّافون إلمشام الوقف: ثالثًا:

، أقدم من نفى أن يكون هاا اإلمشام يف كالم العر  أبو عليٍّ حممَّد بن املستنري
وهواا  »قوال:  ، صرَّح بهاا يف كتابوه )معواني القورآن(   ، هو(206املعروف بُقْطُر  )ت
فهاا تصريح بأنَّ النَّثويِّني ه  من ، (38)«معه من العر ومل نس، اإلمشام من النَّثويِّني

فل  أقف عليه إلَّا عند ، ومل ينتشر قوله، وأنَّه لين يف كالم العر ، ومع هاا اإلمشام
ولووين مبسووموع موون ، قووال قطوور : اإلمشووام موون النَّثووويِّني»قووال: ، ابوون خووروف

ه أيضًا يف إحدى احلواروي  ووجدت، (40)ث َّ نقله عن ابن خروف الشَّاطيب ، (39)«العر 
 . (41)على كتا  سيبويه

وهو قوله بأنَّ حركات اإلعرا  مل ، وهاا القول لقطر  يتَّسق مع قول آخر له
، وإنَّما الفائدة منها سرعة الن طق بالكالم يف الوصل، تدخل الكالم للتَّفريق بني املعاني

فهاا القول ، (42)ة يف الوصلوليعتدل الكالم باملراوحة بني الس كون يف الوقف واحلرك
ومن ، فعند الوقف تزول احلاجة إليها، حيصر فائدة حركات أواخر الكل  حبالة الوصل

فيلزموه  ، هنا ال يكون هناك فائدة من بيان أصول حركوة هواا احلورف املوقووف عليوه      
وال يستقي  الزَّع  بأنَّ احلركوات إنَّموا جويء بهوا ألمور يتعلَّوق       ، الس كون دون إمشام

فقولوه يف فائودة حركوات    ، لوصل وه  حيرصون على اإلرارة إليها يف حال الوقفبا
 . اإلعرا  يتَّسق مع قوله يف نفي اإلمشام
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، هو(215وميكن أن ُينسب أيضًا نفي هاا اإلمشام إىل أبي احلسن األخفش )ت
هو   وهوو ُيف ، هاا الَّاي يدَّعي لين كما يدَّعي»فقد قال تعليقًا على كالم سيبويه فيه: 

هاا الَّاي يدَّعيه يف اإلمشام »وجاءت عبارته عند الفارسيِّ: ، (43)«بالسَّمع دون النَّظر
فاألخفش نفى هنا املعنوى الَّواي   ، (44)«وهو يفه  بالسَّمع دون النَّظر، لين كما يقول

نَّه ومن هنا علَّق الفارسي  على قوله بأ، وفسَّره مبا ُيفسَّر به الرَّوم، أثبته سيبويه لإلمشام
فظاهر كالم األخفش أنَّ الورَّوم واإلمشوام   ، (45)متى ُسمع صار رومًا ومل يكن إمشامًا

وبع  النَّثويِّني ال يعورف  »ويبدو أنَّه ممَّن قصد السِّريايف  بقوله: ، عنده ال فرق بينهما
 . (46)«وال يفرِّق بني اإلمشام والرَّوم، اإلمشام الَّاي ذكره سيبويه

، اعرتاض األخفش على سيبويه لين يف مفهووم اإلمشوام   وقد يصح  أن يكون
ويكون مرد  هاا إىل أنَّه يرى أنَّ اإلمشام إنَّموا يطلوق   ، بل يف تسمَّيته ما وصف إمشامًا

الَّاين  فيكون بهاا متَّبعًا لنهج الكوفيِّني، أمَّا غري املسموع فيسمَّى رومًا، على املسموع
إلَّوا أنَّ  ، وهو أمور حمتمول  ، مشام رومًا والرَّوم إمشامًاأنَّه  يسم ون اإل( 47)ُنسب إليه 

ألنَّ سويبويه حتودَّ    ؛ األظهر أنَّه خيالف سيبويه يف وجود املعنى نفسه ال يف املصوطلح 
ولو صحَّ االفرتاض السَّابق ما ، ومل يعرتض األخفش على الرَّوم، عن الرَّوم واإلمشام

فكما أنَّ كالم سيبويه علوى اإلمشوام بهواا    ، كان اإلمشام أوىل من الرَّوم باالعرتاض
موه إنَّموا   افدلَّ هاا علوى أنَّ اعرت ، االصطالح غري صثيح فكالك كالمه على الرَّوم

 . ولين جمرَّد التَّسمية، هو على وجود معنى اإلمشام الَّاي ذكر سيبويه

حتتواج   ونسبته إىل الكووفيِّني ، ث َّ إنَّ األقر  أنَّ هاا القول متأخِّر عن األخفش
وكاا معاصره ، (48)فإنَّ أقدم من وجدته نسبه إليه  مكي  بن أبي طالب، إىل مزيد أدلَّة

أبوا العبَّواس    ماويعارموه أنَّ معاصوره  ، الَّاي نسبه إليه  وإىل ابن كيسان، (49)الدَّاني 
ن ولي، وذكر أنَّه خالف يف هاا إمجاع النَّثويِّني، فق  نسبه إىل ابن كيسان (50)املهدويَّ

ومل يشرح أحد منه  مفهووم  ، فيما وصلنا من كتب الكوفيِّني استعمال ملصطلح الرَّوم



 إمشام الوقف يف العربيَّة بني النَّفي واإلثبات

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          184

وال ، فال أستبعد أن يكونوا ال يعرفون مفهوم اإلمشوام الَّواي ذكور سويبويه    ، اإلمشام
ا وجده  مكيٌّ أو فلمَّ، ويسم ونه إمشامًا، وإنَّما يعرفون مفهومه فق ، مصطلح الرَّوم

وعلى ، ن الرَّوم إمشامًا ظنَّ أنَّه  كالك يفعلون يف املصطلح اآلخرمن أخا عنه يسم و
وقد وجدت صاحب ، هاا يكون الكوفي ون أيضا ممَّن قصده  السِّريايف  بكالمه السَّابق

، (51) وررحه مبوا هوو عنود سويبويه روم    ، ولكنَّه ذكر اإلمشام، )العني( ال ياكر الرَّوم
مل أعود هوؤالء ممَّون ينفوون اإلمشوام مبفهوموه عنود        و، (52)وتبعه أبو منصور األزهري 

 . سيبويه ألنَّ عدم ذكره  له ال يكفي يف إثبات ذلك

ُنسب  فقد، وقد يكون من نسب القول السَّابق إىل الكوفيِّني أراد املتأخِّرين منه 
بقوى  في، يهأنَّ بع  القرَّاء نسبه إل( 54)ذكر الشَّاطيب  ،(53)إىل ثعلب يف )صناعة الُكتَّا (

 . على هاا أيضًا قواًل حادثًا بعد األخفش

وأمَّا يف كتابه )العروض( ، هاا بالنِّسبة لرأي األخفش يف حواريه على الكتا 
وجعول  ، فأثبت ورود اإلمشام والرَّوم يف الوقوف لغوة لوبع  العور     ، فخالف هاا
، لكنَّوه مل يعرِّفهموا   ،ممَّا يدل  على أنَّه يفرِّق بينهموا ، (55)ولإلمشام عالمة، للرَّوم عالمة

فيظهور أنَّوه   ، (56)فهو الرَّأي املشهور عند علماء العربيَّة، فيثتمل أنَّه على رأي سيبويه
أوَّاًل مل يقف على هاا اإلمشام الَّاي وصف سويبويه عنود العور  فقوال موا قوال يف       

 . فلمَّا مسعه بعُد عاد فأثبته، حواريه على الكتا 

، الرَّوم واإلمشام كالهما مسموع عنود األخفوش   وهو أنَّ، وهناك احتمال آخر
وبهاا يتَّثد قوله يف العوروض ويف حواروي   ، لكنَّهما خيتلفان عنده يف درجة الوموح

وممَّوا يؤيِّود هواا    ، ذكر أنَّ نطوق احلركوة لوه أربوع درجوات      (57)وابن الطَّثَّان، الكتا 
ممَّوا  ، لفة ملثيلتها عند سويبويه االحتمال أنَّ العالمة الَّيت جعلها األخفش لكلٍّ منهما خما

وملا احتواج  ، فلو كان يتابعه فيه لتابعه يف العالمة، يشري إىل أنَّه ال يتابعه يف االصطالح
 . تِّباعفاألصل يف العالمات الكتابيَّة اال، إىل عالمتني جديدتني
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وعلى كلٍّ فاألخفش ينفي صورة اإلمشوام الَّويت ذكور سويبويه علوى األقولِّ يف       
 . على الكتا  حواريه

فقود نقول   ، هو(276وثال  من ميكن أن ُينسب إليه نفي اإلمشام ابن قتيبة )ت
احلسن الُعماني  يف أثناء حديثه عن الوقف وما يصح  فيه من روم وإمشام قوواًل البون   

قال الُقَتَييب : والَّاي يعرفه أهل اللغوة  »قال: ، يفه  منه نفيه اإلمشام عن العر ، قتيبة
، وما أحب  أن ُيرتك مااهُب العور  ، ب العر  أنَّها ال تقف إلَّا على ساكنمن مااه

و)ِعقوا (  ، إلَّوا يف مثول: )متوا (   ، بل أحب  أن أقف علوى السَّواكن يف كولِّ موموع    
واالختيار عندي ما اختاره الش يوخ من »ث َّ عقَّب العماني  عليه بقوله: ، (58)«وحنوهما

، ورود هاا النَّقل يفه  منه أنَّ ابن قتيبة ينفوي اإلمشوام   فسياق، (59)«اإلمشام والرَّوم
ولوو جواء هواا    ، ويرى أنَّ أهل اللغة ال يعرفونه ماهبًا من مااهب العر  يف الوقف

ألنَّ إطالق القول بأنَّ العر  ال تقوف  ؛ النَّقل مفردًا عن هاا السِّياق ملا ُفه  منه ذلك
وهو   ، تمال أنَّ املراد أنَّه كالك يف األكثور الح؛ إلَّا على ساكن لين فيه نفي لإلمشام

ومون املعلووم أنَّ غالوب العور  علوى      ، كثريًا ما يكتفون باحلدي  عن اللغة الُكَثورى 
إلَّوا أنَّ  ، ث َّ إنَّ اإلمشوام وإن كوان ُيجعول يف الوقوف قسويمًا لإلسوكان      ، (60)اإلسكان

 . حقيقته أنَّه إسكان

وهوو مون علمواء القورن اخلوامن      ، الُعمواني  أمَّا الرَّابع فهو أبو حممَّود احلسون   
واإلمشوام والورَّوم   ، واألصل يف احلركتني عند الوقوف هوو الس وكون   »قال: ، اهلجريِّ

فظواهر قولوه هواا أنَّ    ، (61)«يدخالن حال الوقف استثسانًا من القرَّاء وأهل العربيَّوة 
، تثسانًا مونه  ال روايوة  اإلمشام أدخله القرَّاء يف القراءة وعلماء العربيَّة يف الكالم اس

ولكنَّ األقر  أنَّه مل يقصد ؛ وهو أمر حمتمل؛ وكأنَّه تأثَّر بكالم ابن قتيبة الَّاي نقله آنفًا
وأنَّ الغالب يف كوالم العور    ، ولكنَّه أراد أن ُيِبني عن قلَّته، نفي اإلمشام عن العر 

، إنَّموا تبنوى علوى األكثور    ألنَّ قواعود العربيَّوة   ؛ يوقف بوه  فكان األصل أالَّ، اإلسكان
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وكواا  ، فودخل يف الوقوف  ، استثسنوه أجازوا الوقف به لومَّاولكنَّه  ، ويطَّرح القليل
ولكونَّ علمواء   ، ومل يرَو اإلمشوام إلَّوا عون بعو  القورَّاء     ، تِّباعالقراءة األصل فيها اال

عونه  كموا    فأجازوا الوقف به سميع القرَّاء حتَّى الَّاين مل يوروَ ، القراءات استثسنوه
ومون هنوا ذكور أنَّ اإلمشوام دخول الوقوف       ، فدخل يف الوقوف عنود اسميوع   ، سيأتي

ث َّ هو ، (62)ويؤكِّد هاا إثباته أنَّ القراءة سنَّة متبعة، استثسانًا من القرَّاء وأهل العربيَّة
 . (63)يف كتابه اآلخر ن َّ على أنَّ اإلمشام أخا عن بع  القرَّاء رواية

فى هاا اإلمشام من العلماء املتقدِّمني غري هؤالء مع طول التَّب ع ومل أجد أحدًا ن
 . والبث 

أمَّا يف العصر احلدي  فأعاد إظهار هاا القوول بعود دروسوه الودكتور إبوراهي       
وإنَّموا هوو   ، ومل تقف بوه ، فمال إىل القول بأنَّ هاا اإلمشام مل تعرفه العر ، (64)أنين

لتعريف الطُّال  حبركوة آخور الكلموة قبول     ، تعليميَّةابتكروه وسيلة ، من صنع القرَّاء
ويظهر أنَّه مل يقف ، وعلى هاا فالن ثاة تلقفوه منه  ال من أفواه العر ، الوقف عليها

 . على رأي من تقدَّمه فيه

فقد مال أيضًا إىل أنَّ هاا اإلمشام لين مون طرائوق   ، (65)ومثله حممد األنطاكي 
ثو َّ  ، حلرصه  علوى سوالمة األداء واألمانوة فيوه    ، القرَّاء وإنَّما هو من ابتكار، العر 

لكنَّه ، فهو يشرتك مع الدكتور أنين يف القول بأنَّه من صنع القرَّاء، أخاه عنه  الن ثاة
فهوو يورى أنَّهو  أوجودوه حرصوًا علوى سوالمة األداء        ، خيالفه يف سبب اخرتاعه  له

ودعَّ  األنطواكي  ، وجدوه لغرض تعليميٍّأما الدكتور أنين فريى أنَّه  أ، واألمانة فيه
 :(66)قوله هاا باألدلَّة اآلتية

ويكفوي  ، بل يف حك  النَّادر، أوَّهلا: أنَّ مجيع الن ثاة أثبتوا أنَّ هاا اإلمشام قليل
 . الصَّوا  ولو كان مصابًا بعاهة متيله عن، عربيٍّ واحدعنده  لقول ذلك أن يتلقَّفوه من 
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للدَّاللة على أنَّ حركة املوقوف ، بل هو حركة بالشَّفة، صوتوثانيها: أنَّه لين ب
وال نعتقود أنَّ العور    »قوال:  ، فهو إىل لغة الص  ِّ أقور  منوه إىل الكوالم   ، عليه الضَّ  

وه  أهل الفصاحة ، سخفاء إىل حدِّ أن يأتوا حبركات اخلرس ألداء معانيه  أو فهمها
 . (67)«والبالغة

 .  يأخاه عن العر  على كثرة ما أخا عنه وثالثها: أنَّ سيبويه مل

، ويالحظ أنَّ الدكتور إبراهي  أنين وحممَّد األنطاكيَّ ينازعوان يف الورَّوم أيضواً   
وأمَّوا قطور  واألخفوش فنزاعهموا يف     ، وكواا ابون قتيبوة   ، ويريان أنَّه من صنع القرَّاء

 . اإلمشام فثسب

 رابعًا: املثبتون إلمشام الوقف:

فهوو القوول الغالوب عنود     ، بت هواا اإلمشوام وسولَّ  بوه    يصعب حصر من أث
فبعود أن  ، وأقدم من ُنسب إليه إثباته اخلليل وأبو اخلطَّا  األخفش األكو  ، النَّثويِّني

حدَّثنا بوالك عون   »والرَّوم قال: ، واإلسكان، ذكر سيبويه من أوجه الوقف: اإلمشام
، (68)«اإلمشوام وإجوراء السَّواكن   وحودَّثنا اخلليول بغوري    ، العر  اخلليل وأبو اخلطَّا 

يريد: أنَّ اخلليل اسوتبدَّ بوه عون أبوي     ، يقصد بغري اإلمشام وإجراء السَّاكن التَّضعيَف
 . (69)اخلطَّا 

أثبتوه لوه تلميواه    ، وممَّن قال به من علماء القرن الثَّاني أيضًا يونن بون حبيوب  
وهو قول العر  ويونن ، مفالنصب واسر  ال يوافقان الرَّفع يف اإلمشا»قال: ، سيبويه

 . (71)وكاا أثبته له تلمياه قطر ، (70)«واخلليل

وبعد هاا جاء سيبويه فأثبت هاا اإلمشام وجهًا من أوجه الوقف على املرفوع 
وذكر أنَّ سبب اإلمشام هو التَّفريق بني السَّاكن األصليِّ وما ، واملضموم دون غريهما

 . (72)قطةوأنَّ عالمته يف الكتابة ن، يعرض سكونه
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، (73)فمن علماء القرن الرَّابوع أثبتوه ابون السَّورَّاج    ، ومن بعده أثبته أكثر العلماء
ومون علمواء القورن اخلوامن     ، (75)وأبوو علويٍّ الفارسوي    ، (74)وأبو القاس  الزَّجَّواجي  

ويف القرن السَّادس أثبتوه ابون السِّويد    ، (78)والواسطي ، (77)وابن بابشاذ، (76)الواحدي 
، (82)ويف القورن السَّوابع الشَّولوبني   ، (81)وابن الدَّهَّان، (80)والزَّخمشري ، (79)ي البطليوس

وهو   ، وإنَّموا هوؤالء أمثلوه   ، (85)وغري هؤالء كثري، (84)وابن مالك، (83)وابن احلاجب
، أو حكاية قول من نفواه ، ياكرونه وجها مسلَّما به دون حماولة لالستدالل على ثبوته

ونسوبهما إىل  ، فإنَّه ذكر قول قطر  واألخفش، (86)دا ابن خروفما ع، بله الرَّدَّ عليه
وعلى كلٍّ مل أقف على من ركَّك يف إمشام الوقف ، (87)ث َّ نقل عنه الشَّاطيب ، الفساد

 . من املتقدِّمني غري من سبق

 خامسًا: التَّرجيح بني املاهبني: 

أنَّ املثبت مقدَّم على و، ال ميكن أن ُيرد  على من نفى هاا اإلمشام بكثرة مثبتيه
وإنَّما منوا  النِّوزاع يف أنَّوه مون كوالم      ، ألنَّه  ال ينازعون يف ثبوته عند العلماء؛ النَّايف

 . ولين من صنع العلماء، العر 

وقد ردَّ بع  العلماء على قول قطر  أنَّ اإلمشام مل ُيسمع بأنَّ اإلمشام آلتوه  
، (88)«وإنَّموا الر ؤيوة  ، ريوق اإلمشوام السَّومع   لين ط»قال الفارسي : ، البصر ال السَّمع

وأخواه  ، ألنَّ هاا اإلمشام الَّاي يف الطَّرف ال ُيسمع؛ وهاا فاسد»وقال ابن خروف: 
ولكن ميكن أن جيا  عن قوهلما هاا بوأنَّ  ، (89)«النَّثوي ون بأبصاره  من أفواه العر 

كوون األخوا عون العور  طريقوه      قطربًا قال بانتفاء السَّماع جريًا على العوادة يف أنَّ ي 
فمقصووده  ، وسياق كالمه كوان عون هواا اإلمشوام الَّواي ُيورى وال ُيسومع       ، السَّماع
 . وإنَّما توسَّع يف التَّعبري، وامح
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وأنَّ هواه الص وورة مون اإلمشوام أخواها      ، والَّاي أميل إليه هو القوول الثَّواني  
ويودل  علوى هواا    ، نع القورَّاء وال من ص، وليست من افتعاهل ، النَّثوي ون عن العر 

 أمور:

فالنصب واسر  ال يوافقوان  »أوَّهلا: أنَّ سيبويه نسبه صراحة إىل العر  يف قوله: 
وقوال بعود أن ذكور مون     ، (90)«وهو قول العر  ويونن واخلليول ، الرَّفع يف اإلمشام

أبوو  حدَّثنا بالك عن العور  اخلليول و  »والرَّوم: ، واإلسكان، أوجه الوقف: اإلمشام
، فهاان نصَّان صرحيان من سيبويه يثبتان عودة هاا اإلمشام إىل العر ، (91)«اخلطَّا 

ولكنَّه  يشم ون »ومن نصوص سيبويه الَّيت يفه  منها نسبته اإلمشام إىل العر  قوله: 
وقود يودعون   ، ويرومون احلركوة لوئال يكوون مبنزلوة السَّواكن الَّواي يلزموه الس وكون        

كَّ أنَّ سيبويه واخلليول واألخفوش األكو  مون العلمواء الثِّقوات       وال ر، (92)«اإلمشام
وقد قال سيبويه بعد كالمه يف اإلمشام: »قال الشَّاطيب : ، الَّاين ُأخا عنه  جل  العربيَّة

فوال  ، وهوو الثِّقوة يف موا ينقول    ، )وهاا قول العر  ويونن واخلليل( فعزاه إىل العر 
 . (93)«ُيسمع كالم غريه يف ذلك

ومكي  بون  ، (95)والسِّريايف ، (94)ن صرَّح بنسبة اإلمشام إىل العر  الزَّجَّاجي ومم
 . (100)وأبو البقاء العك ي ، (99)وحيدرة اليمين ، (98)وابن الباِذش، (97)واملهدوي ، (96)أبي طالب

فنفي أن يكوون اإلمشوام مون كوالم العور  فيوه تكوايب هلوؤالء العلمواء يف          
كموا   وولو ُفتح با  التَّكايب مل يبَق وو ، منه  تصح  خمالفته فلين هو اجتهاد، روايته 

ألنَّهموا إنَّموا ُأخواا    ؛ ريٌء من النَّثو واللغوة سوليمًا مون الطَّعون     و (101)يقول الرَّازي 
 . وال يستقي  إلَّا مع تصديق النَّاقل، بالنَّقل

واللوهجات   ،ذكروا أنَّ اإلمشام هلجة لبع  العور  ( 102)وثانيها: أنَّ النَّثويِّني
ومونه   ، ومن العر  من يروم احلركة»قال أبو احلسن العرومي : ، ال جمال البتكارها



 إمشام الوقف يف العربيَّة بني النَّفي واإلثبات

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          190

ومنه  من إذا وقف أتوى  ، وأكثر العر  يقف كالك»وقال السِّريايف : ، (103)«من ُيش  
والعر  يف اإلتيان بوالك علوى   ، يف الوقف مبا يدل  به على حتريك الكلمة يف الوصل

بع  العور   »وقال املعري : ، (104)«فمنه  من ُيش  ، كد من بع بعضها أو، مراتب
فأمَّا »من قوله: ، وميكن أن يؤخا هاا من كتا  سيبويه، (105)«ُيش   ويروم عند الوقف

 . من هاا أنَّه يتثدَّ  عن هلجة طائفة من العر  فُيفه ، (106)«...الَّاين أمشُّوا فأرادوا

ون عن الكثرة والقلَّة يف اإلمشوام بالنِّسوبة إىل بقيَّوة    وثالثها: أنَّ النَّثويِّني يتثدَّث
فال معنى ألن جيعلوا ، وهاا يدل  على أنَّه  يف مقام وصف كالم العر ، أوجه الوقف

ومن نصوصه  يف هاا قول سويبويه بعود   ، ريئًا ه  صنعوه أكثر من وجه آخر أو أقلَّ
كما أن اإلمشام وإجراء ، وإجراؤه كإجراء اجملزوم أكثر»حديثه عن الرَّوم يف النَّصب: 

والوقف على ذلك كلِّوه أكثور يف كوالم    »وقول السِّريايفِّ: ، (107)«السَّاكن يف الرَّفع أكثر
اإلمشام وبقيَّة أوجوه  وقال ابن بابشاذ بعد أن ذكر ، (108)«العر  من اإلمشام والرَّوم

 . (109)«الس كون هو األصل األغلب األكثر»الوقف: 
فأخوا عون   ، ورابعها: أنَّ هناك طائفة من القرَّاء ُأخا عنه  هاا اإلمشام روايوة 

ومل ، (113)وأبوي جعفور  ، (112)وخلوف ، (111)وعاص ، (110)أبي عمرو ومحزة والكسائيِّ
فه  متَّبعوون غوري   ، تِّباعما سبيله  االوإنَّ، يكن هؤالء ليفعتلوا يف القراءة ما لين منها

، أنَّ أئمة القرَّاء إنَّما يعملون على األثبت يف األثر (115)وقد ذكر الدَّاني ، (114)مبتدعني
، وأسانيد هوؤالء القورَّاء تتَّصول بالصَّوثابة    ، ألنَّ القراءة سنَّة متَّبعة؛ واألصحِّ يف النَّقل

 . م العر وهاا كاف  يف إثبات أنَّ اإلمشام من كال
ولكون درج علمواء   ، (116)وأما بقيَّة القرَّاء فل  يرَو عونه  اإلمشوام يف الوقوف   

، ولكونَّه  فرَّقووا  ، (117)القراءات على إجازة الوقف به عند القوراءة جبميوع القوراءات   
وأما يف قوراءة غريهو  فاستثسوان مونه      ، فاكروا أنَّه يف القراءات السَّابقة ُأخا رواية

فمع أنَّه  مل يفتعلووا نهجوًا غوري معوروف يف     ، من أمانته  ودقَّته وهاا ، (118)واختيار
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على أنَّ السَّومني  ، أخاوا به لقارئ مل يرَو عنه صرَّحوا بهاالومَّا  إلَّا أنَّه ، سنن القراءة
، والَّواي ينبغوي ألَّوا يقورأ للبواقني بهموا      »فقال: ، احلليبَّ مل يستثسن منه  هاا الصَّنيع

فكموا ال يقورأ   ، واإلمشام كاإلمالة والتَّرقيق وغري ذلك ممَّوا يشوبههما  وذلك أنَّ الرَّوم 
 . (119)«ألحد من القرَّاء بالك إلَّا بالتَّوقيف فكالك هاا

وهناك نصَّان لعاملني من علماء القراءات قد يؤخا منهما أنَّ اإلمشام اصطالح 
رارة إىل اإلعورا  يف  واإل(: »هو446أوَّهلما قول أبي عليٍّ األهوازيِّ )ت ، من القرَّاء

واصووطالح موون ، مومووع الرَّفووع واخلفوو  عوون اسماعووة هووي اختيووار ابوون جماهوود  
وُذكر عن اإلمام أبوي  »هو(: 550واآلخر قول املبارك الشَّهرزوريِّ )ت، (120)«املقرئني

وبه يأخا عن ، بكر بن جماهد أنَّه كان خيتار اإلرارة يف حال الوقف يف املرفوع واجملرور
ليعرفوا موا عنود القوارئ يف    ، و اصطالح من العلماء ألهل هاه الصِّناعةوه، اسماعة

 (122)فظاهرهما أنَّ اإلرارة الَّيت هي الرَّوم واإلمشوام ، (121)«ذلك من معرفة اإلعرا 
وهواا يؤيِّود قوول    ، ليعرفوا متكُّن القوارئ مون العربيَّوة   ؛ اصطالح اصطلح عليه القرَّاء

فوإنَّ مرادهموا أنَّ   ، ولكن لين األمر كوالك ، طاكيِّالدكتور إبراهي  أنين وحممَّد األن
ال أنَّ ، علماء القراءات اصطلثوا على األخا باإلمشوام للقورَّاء الَّواين مل يورَو عونه      

وعلمواء  ، فهناك طائفة مون القورَّاء أخوا عونه  روايوة     ، مجيع اإلمشام أخا اصطالحًا
ث َّ يواكرون أنَّ العورف   ، اإلمشامياكرون أوَّاًل القرَّاء الَّاين ثبت عنه  ( 123)القراءات

وكواا  ، يف اإلقراء جرى على األخا باإلمشام لبقيَّة القرَّاء اختيارًا واستثسانًا ال رواية
ثو َّ ذكورا   ، فبدآ باكر القرَّاء الَّاين ثبت عنه  اإلمشوام ، فعل األهوازي  والشَّهرزوري 

هوو أروهر مون توزع َّ هواا      و، اكر رأي ابون جماهود  بو عرف اإلقوراء يف بقيَّوة القورَّاء    
 . فال يصح  أن ُيفه  هاان النَّصَّان مبعزل عن كتب فنِّهما، (124)االختيار

فأهم ها و وهو قول قطر  بأنَّه مل ، وأمَّا أدلَّة النَّافني فال تقوم أمام األدلَّة السَّابقة
، لعودم ألنَّ عدم العل  لين دلوياًل علوى ا  ؛ َيسمع اإلمشام من العر  و لين فيه دليل 
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وبهاا يورد  علوى موا    ، (125)«وقد يسمع البع  ما ال يسمع البع ، اإلحاطة ممتنعة»و
وإنَّما ، استدلَّ به حممَّد األنطاكي  من أنَّ سيبويه مع كثرة ما مسع عن العر  مل يسمعه

ويضاف إليه أنَّ جلَّ ما يف كتوا  سويبويه لوين مروّيوا عون العور        ، أخاه عن غريه
ثو َّ بقيَّوته    ، وعلى رأسوه  اخلليول بون أمحود    ، يبويه عن أرياخهبل أخاه س، مباررة

، وهو يف هاه القضويَّة ينقلوها عونه    ، كيونن وأبي عمرو بن العالء واألخفش األك 
وليسوت احلجَّوة يف العربيَّوة    ، ومل يشكِّك فيهوا ، ولاا تقبَّل روايته ، وكفى به  عدواًل

 . مساع سيبويه فثسب
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 اخلامتة

   يف ثبوت إمشام الوقف إىل النَّتائج اآلتية:خل  هاا البث

 . إمشام الوقفأنَّ جلَّ علماء العربيَّة يثبتون  -

هناك فريق قليل من املتقدِّمني واملتأخِّرين ينفون أن يكون هاا اإلمشام مون كوالم    -
 . وبعضه  يرى أنَّه من ومع القرَّاء، وبعضه  يرى أنَّه من ومع النَّثويِّني، العر 

 . ث  أنَّ هاا اإلمشام مأخوذ عن العر أثبت الب -

 . ولكنَّه ورد قلياًل يف وصل الكالم، الغالب أن يكون هاا اإلمشام يف الوقف -
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 . 1/33اخلصائ   (1)

 .  4/171الكتا   (2)

 . 4/214ر: التَّعليقة وينظ214و  1/212احلجَّة  (3)

 . 4/123والتَّعليقة  6/392احلجَّة  (4)

 .  347و  1/346احلجَّة  (5)

 . 247تنقيح األلبا   (6)

 (. 11سورة يوسف، اآلية ) (7)

 . 1/347احملصول  (8)

 . 191و  2/180املستوفى  (9)

 . 2/180املستوفى  (10)

 . 243 و 1/242وإبراز املعاني  1/351كنز املعاني  (11)

 . 1/241والبديع البن مطرِّف  212و 211و 210و 209و 207السَّبعة  (12)

 . 2/850املصطلثات الصَّوتيَّة يف الت را  اللُّغويِّ  (13)

ورورح اسمول البون بابشواذ      2/716والتَّبصورة والتَّواكرة    205والتَّكملة  3/372األصول  (14)
2/701 . 

 . 2/959البسي   (15)

 . 5/129احلجَّة  (16)

 . 3/1302وجامع البيان  2/54الكشف عن وجوه القراءات  (17)

واإلررواد   388(، وهواه قوراءة عاصو  يف روايوة أبوي بكور )السَّوبعة        2سورة الكهف، آيوة )  (18)
2/715 .) 
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 . 3/329وإبراز املعاني  2/688اإلقناع  (19)

 (. 11سورة يوسف، آية ) (20)

 . 2/958والبسي   136وينظر: الغرَّة  2/34البيان  (21)

 . 951و  950وينظر: النَّشر 3/1218جامع البيان  (22)

 . 188اإلدغام الكبري  (23)

 . 935والنَّشر  1/458وجامع البيان  188و  187اإلدغام الكبري  (24)

واملقاصود   1/355وررح اسمل البون الفخَّوار    2/959والبسي   2/962: 2ررح الكافية  (25)
 . 3/22الشَّافية 

 . 3/21واملقاصد الشَّافية  2/962: 2ررح الكافية  (26)

 . 97التَّثديد  (27)
 . 5/1962والصِّثاح "مش "  1/73اخلصائ   (28)

 .  3/95الكتا   (29)
 (. 2/191واملنصف  3/95مل أقف على قائل البيت، وهو بال نسبة يف )الكتا   (30)

  .  446حواري الكتا  "نور عثمانيَّة"  (31)
 . 248تنقيح األلبا   (32)

 . 2/185وفى املست (33)
 . 369و  368، وينظر: رسالة الغفران 7/434احملك   (34)

 . 6/271التَّاييل والتَّكميل  (35)

 . 258البيت يف ديوان امرئ القين  (36)
 .  4/204الكتا   (37)

  . 142معاني القرآن  (38)

 . 248تنقيح األلبا   (39)
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 . 8/54املقاصد الشَّافية  (40)
  .  446ة" حواري الكتا  "نور عثمانيَّ (41)
 (.  1/55واللبا   71و  70قول قطر  يف )اإليضاح يف علل النَّثو  (42)
 . 249  وتنقيح األلبا  447حواري الكتا  "نور عثمانيَّة"  (43)
 .  4/214التَّعليقة  (44)
 .  4/214التَّعليقة  (45)
 .  16/119ررح الكتا   (46)
واملوموح   2/832مع البيوان  وجوا  106والتَّبصورة   1/122الكشف عون وجووه القوراءات     (47)

 . 3/196وإبراز املعاني  189و 2/185واملستوفى  1/216
 . 106والتَّبصرة  1/122الكشف عن وجوه القراءات  (48)
واملوموح   2/832وجوامع البيوان    106والتَّبصورة   1/122الكشف عون وجووه القوراءات     (49)

 . 189و 2/185واملستوفى  1/216
ويظهر أنَّ ابن (، 1/142به إىل ابن كيسان ابُن مطرِّف يف )البديع وكاا نس، 264ررح اهلداية  (50)

 (. 1/94كيسان له يف هاه املسألة قوالن، هاا أحدهما، واآلخر موافقة سيبويه )املررد 
 . 6/224العني  (51)
 . 11/291تهايب اللغة  (52)
(53) 154 . 
 . 8/54املقاصد الشَّافية  (54)
 . 118و  117العروض  (55)
 . 1/216مح املو (56)
 . 77مررد القارئ  (57)
، ومراده بكالمه األخري: أنَّه حيب  الوقف على السَّاكن إلَّا يف موا سوكن موا قبول     171األوس  (58)
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آخره، فهنا مييل عن تفضيل اإلسكان إىل غريه من الرَّوم واإلمشام؛ هربًا من اجتماع السَّواكنني،  
 (. 89مع جوازه يف الوقف )ينظر: املررد 

 . 171األوس   (59)

وروورح املقدِّمووة احملسووبة  2/825وجووامع البيووان  124و 16/118روورح الكتووا  للسِّووريايفِّ  (60)
1/104 . 

 . 96املررد  (61)

 . 92املررد  (62)

 . 170األوس   (63)

، ورجَّثت صواحلة آل غنوي  رأي   43وينظر: األصوات اللغويَّة  223و   222من أسرار اللغة  (64)
  (.378هجات يف الكتا  لسيبويه الدكتور أنين يف )الل

 (. 1) ح 1/64احملي   (65)

 (. 1) ح 1/64احملي   (66)
 (. 1) ح 1/64احملي   (67)

 .  4/169الكتا   (68)

 (. 248 تنقيح األلبا ينظر:   و446)الكتا  "نور عثمانية" ينظر يف ذلك حارية للفارسيِّ على  (69)
 .  4/172الكتا   (70)

  . 142معاني القرآن  (71)
 . 169و  4/168الكتا   (72)

 . 2/372األصول  (73)
 . 309اسمل  (74)

 . 205و  204التَّكملة  (75)
 . 812اإلعرا  يف عل  اإلعرا   (76)
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 . 1/104ررح املقدِّمة احملسبة  (77) 
 . 15ررح اللمع  (78)

 . 333إصالح اخللل  (79)

 . 351املفصَّل  (80)

 . 135الغرَّة  (81)

 . 346التَّوطئة  (82)

 .  63لشَّافية ا (83)

 . 2/973ررح عمدة احلافظ  (84)

 49والبيان يف رورح اللموع    203ومثار الصِّناعة  2/716والتَّبصرة والتَّاكرة  262الوامح  (85)
واملقدمووة  2/680: 1 البوون األثووري والبووديع 2/209وكشووف املشووكل  353وأسوورار العربيَّووة 

ورورح الشَّوافية    2/25املقورَّ   و 267والفصوول اخلمسوون    2/197واللبا   280اسزوليَّة 
وارتشوواف الضَّوور   2/157اش والكنَّوو 2/963والفوواخر  3/576واحملوورَّر  2/275للرَّموويِّ 

 .  6/208وهمع اهلوامع  470والفضَّة املضيَّة  2/808

 . 249و  248تنقيح األلبا   (86)

 . 8/54املقاصد الشَّافية  (87)

  .  446حواري الكتا  "نور عثمانيَّة"  (88)

 . 248تنقيح األلبا   (89)

 .  4/172الكتا   (90)

 .  4/169الكتا   (91)

 .  4/171الكتا   (92)

 . 8/54املقاصد الشَّافية  (93)

 . 309اسمل  (94)
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 .  16/118ررح الكتا   (95)

 . 1/122الكشف عن وجوه القراءات  (96)

 . 262ررح اهلداية  (97)

 . 1/505اإلقناع  (98)

 . 209و 2/207كشف املشكل  (99)

 . 2/196اللبا   (100)

 .  8/3مفاتيح الغيب  (101)

ورورح اسمول البون     2/208وكشوف املشوكل    351واملفصَّل  203و  202مثار الصِّناعة  (102)
 .  2/192وإبراز املعاني  3/91خروف 

 . 50كتا  يف عل  العروض  (103)

 .  16/124ررح الكتا   (104)

 . 506الصَّاهل والشَّاحج  (105)

 .  4/168الكتا   (106)

 .  4/172كتا  ال (107)

 .  16/124ررح الكتا   (108)

 .  1/104ررح املقدمة احملسبة  (109)

 . 104والتَّبصرة  1/241والتَّاكرة  1/499اإلرراد  (110)

 . 1465والنَّشر  2/268والد رَّة الفريدة 827و  2/826جامع البيان  (111)

 . 1465والنَّشر  1/399غاية االختصار  (112)

 .  1465النَّشر  (113)

 . 1/558ناع اإلق (114)
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 .  2/860جامع البيان  (115)

 .  1465والنَّشر  178والتَّيسري  104والتَّبصرة  1/499اإلرراد  (116)

 . 1/508واإلقناع  178والتَّيسري  104والتَّبصرة  1/499اإلرراد  (117)

 . 269 و 2/268والد رَّة الفريدة 104والتَّبصرة  242 و 1/241والتَّاكرة  500 و 1/499اإلرراد  (118)

 . 13العقد النَّضيد  (119)

 .  1/508وينظر: اإلقناع  117الوجيز  (120)

 . 2/534املصباح الزَّاهر  (121)

 . 178والتَّيسري  1/458جامع البيان  (122)

واألوس  178والتَّيسري  104 والتَّبصرة 242و  1/241والتَّاكرة  500و   1/499اإلرراد  (123)
 .  1465والنَّشر  269و  2/268ة الفريدة والد رَّ 1/399وغاية االختصار  171و  170

 . 1/399وغاية االختصار  1/508اإلقناع  (124)

 .  159اإلدغام الكبري  (125)
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 املصادر واملراجع

، حتقيق حمموود عبود اخلوالق،    عبد الرَّمحن بن إمساعيل إبراز املعاني من حرز األماني، ألبي رامة -
 هو. 1413 اسامعة اإلسالميَّة باملدينة املنوَّرة،

الدَّانيِّ، حتقيق د. عبد الورَّمحن حسون العوارف، عوامل الكتوب،      عثمان اإلدغام الكبري، ألبي عمرو  -
 هو. 1424القاهرة، 

ارتشاف الضَّور  من لسان العر ، ألبي حيَّان األندلسيِّ، حتقيق د. رجب عثمان حممَّود، مكتبوة    -
 هو. 1418اخلاجنّي، القاهرة، 

عبيد اهلل بون غ ْلبوون، حتقيوق     األئمة السَّبعة، ألبي الطَّيِّب عبد املنع  بن اإلرراد يف القراءات عن -
 هو. 1432 حامد السَّيِّد، جائزة األمري سلطان الدَّوليَّة يف حفظ القرآن للعسكريِّني،بن  بن محدي باس د.

 هو. 1415 وت،حتقيق د. فخر صاحل قداره، دار اسيل، بريأسرار العربيَّة، ألبي ال كات األنباريِّ،  -

إصالح اخللل الواقع يف اسومل، لعبد اهلل بن السِّيد البطليوسيِّ، حتقيق د. محزة عبد اهلل النَّشرتّي،  -
 هو. 1399دار املريخ، الرِّياض، 

 م.  1992األصوات اللغويَّة، للدكتور إبراهي  أنين، مكتبة األجنلو، القاهرة،  -

اج، حتقيق د. عبد احلسني الفتلّي، مؤسَّسة الرِّسالة، بريوت، األصول يف النَّثو، ألبي بكر بن السَّرَّ -
 . هو1405

اإلعرا  يف عل  اإلعرا ، ألبي احلسن الواحديِّ، حتقيق عبود اهلل بون حممَّود الس ودين، رسوالة       -
 هو. 1432دكتوراه يف كليَّة اللغة العربيَّة، اسامعة اإلسالميَّة، 

، حتقيق د. عبد اجمليود قطوامش،   أمحد بن علّي األنصاريِّ باِذشاإلقناع يف القراءات السَّبع، البن ال -
 هو. 1403مطبوعات جامعة أمِّ القرى، 

األوس  يف عل  القراءات، ألبي حممَّد احلسن بن عليٍّ الُعمانيِّ، حتقيق د. عزَّة حسن، دار الفكور،   -
 هو. 1427دمشق، 
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جَّواجيِّ، حتقيوق د. موازن املبوارك، دار     لزَّألبوي القاسو  عبود الورَّمحن ا    اإليضاح يف علول النَّثوو،    -
 هو. 1402النَّفائن، بريوت، 

البديع يف ررح القراءات السَّبع، حملمَّد بن أمحد بن ُمطرِّف القرطيبِّ، حتقيق عبد الواحد الصَّمدي،  -
 هو. 1437منشورات جائزة دبي الدَّوليَّة للقرآن الكري ، 

األثري، حتقيق د. فتثي أمحد علي الدِّين و د. صاحل حسني  البديوع يف عل  العربيَّة، جملد الدِّين بن -
 هو. 1420العايد، جامعة أمِّ القرى، 

، حتقيق د. عيَّاد بون عيود الثَّبوييّت، دار    اإلربيليِّ البسيو  يف ررح مجل الزَّجَّاجيِّ، البن أبي الرَّبيع -
 هو. 1407الغر  اإلسالميِّ، بريوت، 

 . هو1423يف عمر الكويفِّ، حتقيق د. عالء الدِّين َحَمويَّة، دار عومَّار، عومَّان، البيوان يف ررح اللومع، للشَّر -

البيان يف غريب إعرا  القرآن، ألبي ال كات األنباريِّ، حتقيوق د. طوه عبود احلميود طوه، اهليئوة        -
 هو. 1400املصريَّة العامَّة للكتا ، 

حتقيوق د. حميوي الودِّين رمضوان، منشوورات       التَّبصرة يف القراءات، ملكيِّ بن أبي طالب القيسويِّ،  -
 هو. 1405معهد املخطوطات العربيَّة، الكويت، 

لصَّيومريِّ، حتقيق د. فتثي أمحود مصوطفى علوي الودِّين،     ألبي حممَّد عبد اهلل االتَّبصرة والتَّاكرة،  -
 هو. 1402جامعة أمِّ القرى، مكَّة، 

الودَّانيِّ، حتقيوق د. غوامن قود وري احلمود، دار       انعثمو  التَّثديد يف اإلتقان والتَّجويد، ألبي عمرو -
 هو. 1421عمَّار، عمَّان، 

التَّاكرة يف القراءات الثَّمان، ألبي احلسن طاهر بن عبد املونع  بون غ ْلبوون، حتقيوق أميون ررودي        -
 هو. 1412سويد، اسماعة اخلرييَّة لتثفيظ القرآن الكري  جبدَّة، 

، حتقيوق أ. د. حسون هنوداوي،      التَّسهيول، ألبي حيَّان األندلسيِّالتَّاييل والتَّكميل يف ررح كتا -
 دار القل ، دمشق، الطَّبعة األوىل. 
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التَّعليقة على كتا  سيبويه، ألبي عليٍّ الفارسيِّ، حتقيق د. عوض بن محد القوزّي، مطبعة األمانة  -
 ة األوىل. و القاهرة، ودار املعارف و القاهرة، ومطابع احلسين و الرياض، الطَّبع

 هو. 1419التَّكملة، ألبي عليٍّ الفارسيِّ، حتقيق د. كاظ  حبر املرجان، عامل الكتب، بريوت،  -

، خمطوطوة يف دار الكتوب   اإلروبيليِّ  تنقيح األلبوا  يف رورح غووام  الكتوا ، البون خوروف       -
 حنو تيمور.  530املصريَّة، رق : 

الم هارون وآخرين، الدَّار املصريَّة للتَّوأليف  تهايب اللغة، ألبي منصور األزهريِّ، حتقيق عبد السَّ -
 والتَّرمجة، القاهرة، الطَّبعة األوىل. 

 هو. 1401 ألبي عليٍّ الشَّلوبيينِّ، حتقيق د. يوسف أمحد املطوَّع، مطابع سجل العر ، القاهرة،التَّوطئة،  -

حوا  الضَّوامن، مكتبوة الر رود،     الدَّانيِّ، حتقيوق د.   عثمان التَّيسري يف القراءات السَّبع، ألبي عمرو -
 هو. 1332الرِّياض، 

مثار الصِّناعة، ألبي عبد اهلل احلسني بن موسى الدِّينوريِّ، حتقيوق د. حممَّود بون خالود الفامول،       -
 هو. 1411مطبوعات جامعة اإلمام حممَّد بن سعود اإلسالميَّة، الرِّياض، 

الودَّانيِّ، حتقيوق عبود املهويمن الطَّثَّوان       موان عث جامع البويان يف القوراءات السَّبوع، ألبوي عمورو   -
وطلثة حممَّد توفيق وسامي عمر إبراهي  وخالد علّي الغامدّي، كليَّة الدِّراسات العوليا والبثو   

 هو. 1428جامعة الشَّارقة، و العلمّي 

د، مؤسَّسوة  لزَّجَّاجيِّ، حتقيوق د. علوّي توفيوق احلمو    ألبي القاس  عبد الرَّمحن ااسمول يف النَّثوو،  -
 هو. 1405الرِّسالة و بريوت، دار األمل و إربد، 

احلجَّة للقرَّاء السَّبعة، ألبي عليٍّ الفارسيِّ، حتقيق بدر الدين قهوجي وبشري جوجياتي، دار املأمون  -
 هو.  1413للت را ، دمشق، 

 بعة الثَّانية.  بن جنِّي، حتقيق حممَّد علّي النَّجار، دار اهلدى، بريوت، الطَّلعثمان اخلصائ ،  -

يف ررح القصيدة، للمنتجب اهلماانيِّ، حتقيق د. مجال حممَّد طلبة، مكتبوة املعوارف،    ةالد رَّة الفريد -
 هو. 1433الرِّياض، 
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 ديوان امرئ القين، حتقيق حممَّد أبو الفضل إبراهي ، دار املعارف، القاهرة، الطَّبعة الرابعة.  -

 التَّاسعة.  يِّ، حتقيق د. عائشة عبد الرَّمحن، دار املعارف، القاهرة، الطَّبعةاملعرِّرسالة الغفران، ألبي العالء  -

 السَّبعة يف القراءات، البن جماهد، حتقيق د. روقي ميف، دار املعارف، القاهرة، الطَّبعة الثانية.  -

املكيَّوة،  بن احلاجب، حتقيق د. حسن أمحد العووثمان، املكووتبة   لعثمان الشَّافوية يف عل  التَّصريف،  -
 هو. 1415مكَّة، 

، حتقيق د. سلوى حممَّد عمور عور ،   اإلربيليِّ ررح مجل الزَّجَّاجيِّ )اسزء الثَّال (، البن خروف -
 هوو. 1427مركز النَّشر العلميِّ يف جامعة امللك عبد العزيز، جدَّة، 

مود، عوامل الكتوب    بن بابشاذ، حتقيق د. علّي بن توفيوق احل طاهر بن أمحد ررح اسمل يف النَّثو، ل -
 م. 2016احلدي ، إربد، 

، حتقيوق د. روعوة حممَّود نواجي، دار الكتوب العلميَّوة،       حممَّد بن علويٍّ  ررح اسمل، البن الفخَّار -
 هو. 1434بريوت، 

ررح الشَّافية، لرميِّ الدِّين اإلسرتاباذيِّ، حتقيق حممَّد نور احلسن وحممَّد الزَّفوزاف وحممَّود حميوي     -
 هو. 1402حلميد، دار الكتب العلميَّة، بريوت، الدِّين عبد ا

بن مالك، حتقيق عدنان عبد الرمحن الدورّي، مَّد بن عبد اهلل ررح عمدة احلافظ وعدَّة الالفظ، حمل -
 هو. 1397وزارة األوقاف العراقيَّة، 

صورّي،  ، حتقيق د. حسن بن حممَّد احلفظّي و د. حييوى بشوري م  اإلسرتاباذيِّ ررح الكافية، للرَّميِّ -
 جامعة اإلمام حممَّد بن سعود اإلسالميَّة، الرِّياض، الطَّبعة األوىل. 

لسِّريايفِّ، حتقيق د. رمضان عبود التَّووا  وآخورين، دار الكتوب     بي سعيد اررح كتا  سيبويه، أل -
 والوثائق القوميَّة، القاهرة، الطَّبعة األوىل. 

 . هو1420د. رجب عثمان حممَّد، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  اللمع يف النَّثو، للواسطيِّ الضَّرير، حتقيقررح  -

بون بابشواذ، حتقيوق د. خالود عبود الكوري  مجعوة، املكتبوة         طاهر بون أمحود   ررح املقدِّمة احملسبة، ل -
 م. 1976العصريَّة، الكويت، 
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 هو. 1427 العبَّاس أمحد املهدويِّ، حتقيق د. حازم سعيد حيدر، دار عمَّار، عمَّان،ررح اهلداية، ألبي  -

 هو. 1404 ألبي العالء املعريِّ، حتقيق د. عائشة عبد الرَّمحن، دار املعارف، القاهرة،الصَّاِهل والشَّاِحج،  -

 هو. 1399 سوهريِّ، حتقيق أمحد عبد الغفور عطَّار، دار العل  للماليني، بوريوت،امساعيل الصِّثاح، إل -

 .هو1410 بدر أمحد ميف، دار العلوم العربيَّة، بريوت،د.  ألبي جعفر النَّثَّاس، حتقيقصناعة الُكتَّا ،  -

 هو. 1405 األخفش، حتقيق د. أمحد حممَّد عبد الدَّائ ، املكتبة الفيصليَّة، مكَّة،العروض، ألبي احلسن  -

العقد النَّضيد يف ررح القصيد )من أوَّل با  الوقوف إىل نهايوة بوا  يواءات الزَّوائود(، للسَّومني        -
ق عبد اهلل بن غزاي ال اق، رسالة ماجستري يف كليَّة الدَّعوة وأصول الدِّين، جامعة أمِّ احلليبِّ، حتقي

 هو. 1422القرى، 

العني، للخليل بن أمحد، حتقيق د. مهدي املخزوموّي ود. إبوراهي  السَّوامرائّي، مؤسَّسوة األعلموّي       -
 هو. 1408للمطبوعات، بريوت، 

األمصار، ألبي العالء احلسون العطَّوار، حتقيوق د. أرورف      غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمَّة -
 هو. 1414حممَّد فؤاد طلعت، اسماعة اخلرييَّة لتثفيظ القرآن الكري  جبدَّة، 

، حتقيوق ماجود بون عمور     املوصليِّ الغرَّة )من أوَّل الكتا  إىل نهاية األمساء السِّتَّة(، البن الدَّهَّان -
 هو. 1432مادة البث  العلميِّ باسامعة اإلسالميَّة، القرنّي، حب  جماز للنَّشر من ع

الفاخر يف ررح مجل عبد القاهر، حملمد بن أبي الفوتح البعلويِّ، حتقيوق د. ممودوح حممَّود خسوارة،        -
 هو. 1423اجمللن الوطيّن للثَّقافة والفنون واآلدا  و الت را  العربّي، الكويت، 

ناحيِّ، مطبعوة عيسوى البوابّي    ، حتقيق حممود حممَّد الطَّحييى املغربيِّ الفصول اخلمسون، البن مع  -
 هو. 1397احلليّب ورركاه، القاهرة، 

الفضَّة املضيَّة يف ررح الشَّارة الاَّهبيَّة، ألمحد بن حممَّد بن زيود العواتكيِّ، حتقيوق د. هوزاع سوعد       -
 هو. 1424للثَّقافة والفنون واآلدا ، الكويت،  املررد، اجمللن الوطيّن

 هو. 1408ا ، لسيبويه، حتقيق عبد السالم حممَّد هارون، مكتبة اخلاجنّي، القاهرة، الكت -
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 . 4628الكتا ، لسيبويه، خمطوطة يف مكتبة نور عثمانيَّة، إسطنبول، رق   -

، حتقيق د. جعفر ماجد، دار الغور  اإلسوالميِّ،   كتا  يف عل  العروض، ألبي احلسن العروميِّ -
 م.  1995بريوت، 

حميي القيسيِّ، حتقيق د.وه القراءات السَّبع وعللها وحججها، ملكيِّ بن أبي طالب الكشف عن وج -
 هو. 1394الدِّين رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربيَّة بدمشق، 

كشف املشكل يف النَّثو، حليدرة اليمينِّ، حتقيق د. هادي عطيوة مطور، وزارة األوقواف والش وؤون      -
 هو. 1404الدِّينيَّة العراقيَّة، بغداد، 

كنز املعاني يف ررح حورز األموانيِّ، لشوعلة املوصوليِّ، حتقيوق د. حممَّود إبوراهي  املشوهدانيِّ، دار          -
 هو. 1433الغوثانّي للدِّراسات القرآنيَّة، ودار ال كة، دمشق، 

، الوُكنَّاش يف فين النَّثو والصَّورف، لصاحوب محاة امللوك املؤيَّد عمواد الودِّين إمساعيول األيووبيِّ     -
 هو. 1420حتقويق د. رياض بن حسن اخلوَّام، املكتبة العصريَّة، صيدا و بريوت، 

اللوبا  يف علل البناء واإلعرا ، ألبي البقاء العك يِّ، حتقيق غوازي خمتوار طليموات و د. عبود      -
 هو. 1416اإلله نبهان، مطبوعات مركز مجعة املاجد للثَّقافة والت را  بودبي، 

 هو.1405لسيبويه، لصاحلة آل غني ، مطبوعات جامعة أمِّ القرى،  اللهجات يف الكتا  -

املبسو  يف القراءات العشر، البون مهوران األصوبهانيِّ، حتقيوق ُسوبيع محوزة حواكمي، دار القبلوة          -
 هو. 1408للثَّقافة اإلسالميَّة و جدة، ومؤسَّسة علوم القرآن و بريوت، 

 . هو1431، حتقيق د. أمني عبد اهلل سامل، مؤسَّسة العلياء، القاهرة، ، لعمر بن عيسى اهل َرميِّاحملرَّر يف النَّثو -

احملصول يف ررح الفصول، البن إياز البغداديِّ، حتقيق د. رريف عبد الكري  النَّجَّار، دار عمَّوار،   -
 هو. 1431عمَّان، 

عهوود بوون سوويده، حتقيووق مصووطفى السَّووقا وآخوورين، معلوويِّ احملكوو  واحملووي  األعظوو  يف اللغووة، ل -
 املخطوطات العربيَّة، القاهرة، الطَّبعة األوىل. 
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 الثَّالثة.  العربيَّة وحنوها وصرفها، حملمَّد األنطاكيِّ، دار الشَّرق العربيِّ، بريوت، الطَّبعةاحملي  يف أصوات  -

املررد يف الوقوف على مااهب القرَّاء، ألبي حممَّد احلسون الُعموانيِّ، حتقيوق هنود بنوت منصوور        -
 هو. 1423يِّ، رسالة ماجستري يف كليَّة الدَّعوة وأصول الدِّين، جامعة أمِّ القرى، العبدل

مرروود القووارئ إىل حتقيووق املقووارئ، البوون الطَّثَّووان الس ووماتيِّ، حتقيووق د. حووا  الضَّووامن، مكتبووة  -
 م.  2007الصَّثابة، الشَّارقة، 

د. عمَّوار أموني الوّددو، دار البثوو       املستنري يف القراءات العشر، البن ِسوار البغوداديِّ، حتقيوق   -
 هو. 1426للدِّراسات اإلسالميَّة وإحياء الت را ، دبي، 

املستوفى يف النَّثو، لكمال الدِّين أبي سعد علويِّ بون مسوعود الفرخوان، حتقيوق د. حممَّود بودوي         -
 هو.  1407خمتون، دار الثَّقافة العربيَّة، القاهرة، 

العشر البواهر، ألبي الكرم املبارك بن احلسن الشََّهرزوريِّ، حتقيوق د.   املصباح الزَّاهر يف القراءات -
 هو. 1438وسرّي، دار احلضارة، الرِّياض، إبراهي  بن سعيد الد 

املصطلثات الصَّوتيَّة يف الت را  اللُّغويِّ عند العر ، د. عادل إبوراهي  أبوو روعر، مركوز تفسوري       -
 هو. 1436للدِّراسات القرآنيَّة، الرِّياض، 

معاني القرآن وتفسري مشكل إعرابه، ألبي عليٍّ حممَّد بن املستنري ُقْطر ، نسخة خطيَّة من الزَّاوية  -
 العثمانيَّة بطولقة والية بسكرة، اسزائر.  

 هو. 1401مفاتيح الغيب )التَّفسري الكبري(، لفخر الدِّين الرَّازيِّ، دار الفكر، بريوت،  -

لزَّخمشوريِّ، حتقيوق د. فخور صواحل قودارة، دار عمَّوار،       مود بن عمور ا حمل املفصَّل يف عل  العربيَّة، -
  هو.1425عمَّان، 

، حتقيق د. عبود الورَّمحن   ألبي إسثاق إبراهي  الشَّاطيبِّاملقاصد الشافية يف ررح اخلالصة الكافية،  -
العايود ود. السَّويِّد    العثيمني ود. حممَّد البنَّا ود. عيَّاد الثبوييت ود. عبد اجمليد قطوامش ود. سوليمان  

 هو. 1428تقي، مطبوعات جامعة أمِّ القرى، مكَّة، 



 إمشام الوقف يف العربيَّة بني النَّفي واإلثبات

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          208

 م. 1988 ، ألبي موسى اسزوليِّ، حتقيق د. رعبان عبد الرَّمحن حممَّد، القاهرة،اسزوليَّة يف النَّثواملقدِّمة  -

بوورّي، وزارة  ، حتقيق أمحد عبود السوتَّار اسووارّي وعبود اهلل اس    اإلربيليِّ املقورَّ ، البن عصفور -
 م. 1986األوقاف والش ؤون الدِّينيَّة، مطبعة العاني، بغداد، 

 م.  1978من أسرار اللغة، للدكتور إبراهي  أنين، مكتبة األجنلو، القاهرة،  -

، حتقيوق د. عمور   نصور بون علويِّ الشِّوريازيِّ     املوَمح يف وجوه القراءات وعللها، البن أبي موري   -
 هو. 1414رييَّة لتثفيظ القرآن الكري  جبدَّة، محدان الكبيسّي، اسماعة اخل

)منهج ابن اسزريِّ يف كتابه النَّشر، موع حتقيوق قسو  األصوول(، البون       النَّشر يف القراءات العشر -
، حتقيق السَّامل حممَّد الشَّنقيطيِّ، رسالة دكتوراه يف كليَّة أصول مشن الدِّين حممَّد بن حممَّد اسزريِّ

 هو. 1421إلمام حممَّد بن سعود، الرِّياض، الدِّين، جامعة ا

العوال سوامل مكورم،     لسِّيوطيَّ، حتقيق د. عبدالل الدِّين اهمع اهلواموع يف ررح مجوع اسواموع، س -
 دار البثو  العلميوَّة، الكويت، الطَّبعة األوىل. 

 هو. 1396ة، عمَّان، الوامح، ألبي بكر الز بيديِّ، حتقيق د. عبد الكري  خليفة، اسامعة األردنيَّ -

األهوازيِّ، حتقيق د.دريد حسون أمحود،   احلسن القرأة الثَّمانية، ألبي عليٍّ قراءات الوجيز يف ررح  -
 م. 2002دار الغور  اإلسوالمّي، بريوت، 

 




