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 د. عمي سالم جمعة شخطور                                          

 / جامعة المرقبكمية اآلداب/ الخمس                                     
 

 :المقدمة
ا لكؿ شيء، الحمد  رب العالميف، أنزؿ الكتاب بالحؽ كالميزاف تبيانن 

عمى نعمة اإلسالـ كاإليماف، فكاف المعجزة الخالدة عمى مر األزماف، نحمده 
قاـ الحؽ بالمساف كالسناف، تمقى أا عبده كرسكلو، كأشيد أف سيدنا محمدن 

القرآف العظيـ، كبمغو كما أنزؿ إليو مف ربو، فقرأه عمى الناس عمى مكث، 
كرتمو كما أمره ربو، كرضي ا عف آلو كصحبو، الذيف سمعكه منو، كنقمكه 

التابعيف،  تمقاه عنيـ التابعكف، كتابعكك ير أداء، كما سمعكه، فأدكا األمانة خ
ا مف كؿ ا مف التغيير كالتبديؿ، مصكنن ا محفكظن ا طرين كصؿ إلينا غضن   حتى

ـٍ ًمفى المًَّو ﴿ا بو عمى الكجو الصحيح، يقكؿ الحؽ:تحريؼ، منطكقن  اءىكي قىٍد جى
ًف اتَّبىعى ًرٍضكى  ًكتىابه ميًبيفه يىٍيًدم ًبًو المَّوي مى ييـٍ ًمفى نيكره كى ييٍخًرجي ـً كى انىوي سيبيؿى السَّالى

ـٍ ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو  يىٍيًديًي اًت ًإلىى النُّكًر ًبًإٍذًنًو كى  .(1)﴾الظُّميمى
عمى مر األياـ، لـ يضره  لقرآف الكريـ ىك المعجزة الخالدةكبعد: فإف ا

 منظكمة كاسعة، مباحثوجحد الجاحديف، أنزلو الذم يعمـ السر كأخفى، 
لما لو مف  ؛، كمف جممتيا عمـ الكقؼ كاالبتداء، فإنو ذك أىمية خاصةكثيرة

عالقة كثيقة بالترتيؿ الذم أمر ا بو، كىك مف المكضكعات الميمة لحممة 
                                                 

 .16 ،15 :المائدة (1)
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القرآف الكريـ، حيث أكجب المتقدمكف عمى القارئ معرفة الكقؼ كاالبتداء، 
تًِّؿ اٍلقيٍرآىفى كرى ﴿ :عف قكلو - رضي ا عنو -سئؿ عمي بف أبي طالب 

، قاؿ ابف (2)"كتجكيد الحركؼ ،معرفة الكقكؼ :الترتيؿ ىك، فقاؿ: "(1)﴾تىٍرًتيالن 
دليؿ عمى كجكب تعممو  –رضي ا عنو  -: "ففي كالـ عمي (3)الجزرم
:"لقد عشنا برىة مف (5)كألىمية معرفة الكقؼ يقكؿ ابف عمر (4)كمعرفتو"

ف أحدنا   –ي ػػػػػػػػػػكرة عمى النبػزؿ السػكتن ،القرآف اإليماف قبؿ ليؤتىدىرنا كا 
ينبغي فيتعمـ حالليا كحراميا، كأمرىا كزاجرىا، كما  –صمى ا عميو كسمـ 
إجماع  ففي ىذا دليؿ عمى أف تعمـ الكقؼ كاالبتداء ،(6)أف يكقؼ عنده منيا"

إلى كجكب معرفة  (8)أبك جعفر النحاس اإلماـ، بؿ قد ذىب (7)مف الصحابة
ؼ عمى كؿ مسمـ؛ لككنو ال بد لو مف قراءة شيء مف القرآف، قاؿ: "كىك الكق

ليقرؤكه ك عمـ يحتاج إليو جميع المسمميف؛ ألنو ال بد ليـ مف قراءة القرآف؛ 
، كال ريب أف (9)عمى المغة التي أنزلو ا جؿ كعز بيا كىك فضميا كمدحيا"

                                                 
 .4 :المزمؿ (1)
 .225ينظر النشر في القراءات العشر/  (2)
 .3433، رقـ الترجمة 2/247ينظر ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء  (3)
 .17ر منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ/، كينظ225المصدر السابؽ/  (4)
 .4834، ترجمة رقـ 2/338ينظر ترجمتو في اإلصابة في تمييز الصحابة (5)
 .1/225النشر في القراءات العشر:  (6)
 .12، كالقطع كاالئتناؼ لمنحاس/ 225ينظر النشر في القراءات العشر/  (7)
 .253، كنزىة األلباء/1/362، كبغية الكعاة 70-1/68ريف ينظر ترجمتو في طبقات المفس (8)
 .12القطع كاالئتناؼ لمنحاس/  (9)
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لمعمؿ بيا، فيككف معرفة الكاجب كاجبة، كالمعرفة ليست مطمكبة لذاتيا بؿ 
الكقؼ نفسو، كىذا المعنى مكجكد في الترتيؿ نفسو،  :أم ،المقصكد الفعؿ

فإف معناه التنضيد كالتنسيؽ كحسف النظاـ، كالثغر المرتؿ ىك الذم بيف 
أسنانو فراغ، ك ال يككف ذلؾ إال ببياف حركفو ككمماتو، كالترسؿ في القراءة، 

 كال يتـ ذلؾ إال بالكقؼ كا أعمـ.
 :الموضوعأسباب اختيار 

 -لقد تعززت لدمَّ فكرة االىتماـ بمسألًة الكقؼ عند الشيخ اليبطي 
 كذلؾ لألسباب اآلتية: ،سكرة المائدةفي  –رحمو ا 

 معرفة مدل تمكف اليبطي مف ضكابط الكقؼ كاالبتداء.ػ  1
الشيخ اليبطي في كضعو  التي أخذت عفالمآخذ بعض الكقكؼ عمى ػ  2

 سكرة المائدة.بعض آيات مف لكقؼ في لعالمات ا
عمى تقديرات المختارة ا مف اآليات معرفة ما إذا خٌرج اليبطي شيئن ػ  3

 ضعيفة.
كالسبب المباشر الذم دفعني إلى الكتابة في ىذا المكضكع ىك ما 

األمر  ،تردد عند بعض الباحثيف عف كجكد مآخذ عمى كقؼ الشيخ اليبطي
عمى نماذج مف كقؼ الشيخ؛ لعمي  لكقكؼالتحقؽ مف ذلؾ باالذم يتطمب 
الشيخ بف  ا مما أدركو رحمو ا، كممف ألؼ في ىذا:ا يسيرن أدرؾ كلك جزءن 

منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف : حنفية العابديف بعنكاف
: ـ، كرسالة أخرل بعنكاف2006زائر، الكريـ، نشرتو مكتبة اإلماـ مالؾ بالج

ي ببياف ضعؼ كقكؼ الشيخ اليبطي ألبي الفضؿ عبد منحة الرؤكؼ المعط



  العدد الثاني                                 مجلة العلوم الشرعية      

 مف كقكؼ اليبطيِّ ) دراسة تحميمية لثالث آيات مف سكرة المائدة (

 
-229- 

 (1)ا بف محمد بف الصديؽ، كقد ذكر األخير أف الشيخ الميدم الفاسي
 .(2)ألؼ رسالة في بياف كقكؼ اليبطي الضعيفة كغير الصحيحة

كتكمف أىمية ىذه الدراسة مف حيث إف الناس في بمداف المغرب 
ا ما يككف خ اليبطي في تالكتيـ، ككثيرن العربي كمنيا ليبيا اعتمدكا كقؼ الشي

لمكقؼ تأثير في فيـ المعنى، يختمؼ عما لك كقؼ عمى مكضع آخر، كقد 
 .اا خفين ا، كقد يككف دقيقن ا جمين كاضحن يككف اختالؼ المعنى 

كاختيار مكضع لمكقؼ يترتب عميو اختيار معنى مف المعاني 
 .(3)المختمفة، التي يدؿ عمييا النص

في ىذا البحث ىك المنيج التحميمي المكضكعي كنعني  كالمنيج المتبع
قؼ، كمدل قكتيا كضعفيا، عرض األكجو اإلعرابية لمك  بالمنيج التحميمي:

أف  :ما أراه مناسبا لمسياؽ، كنعني بالمكضكعية: التجرد؛ أم حيمع ترج
ا عف التعصب، دكف حمية عمى ا، بعيدن يكتب الباحث مكضكعو مجردن 

ا عف التقديرات المتعسفة، مع عممي أف العمماء ، بعيدن حساب كالـ ا تعالى
نصكا أنو ال يجكز تخريج شيء مف اآليات عمى تقديرات ضعيفة، فالقرآف 
ليس فيو إال الفصيح كاألفصح، كال أنبو في ىذا البحث عمى كؿ الكقكؼ 

نما أنبو عمى  ،المكجكدة بالسكرة نماذج اعترض الباحثكف عمى الكقكؼ كا 
 .في تقديراتيـا اف ضعفو ظاىرن ما كعندىا، ك 

                                                 
 لـ أقؼ عمى ترجمتو. (1)
 .06ينظر منحة الرؤكؼ المعطي ببياف ضعؼ كقكؼ الشيخ اليبطي/ (2)
 .18ينظر منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ/ (3)
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 كيحتكم ىذا البحث عمى مقدمة، كمبحثيف، كخاتمة.
فالمقدمة تتضمف: مشكمة البحث، التي تتفرع عنيا أىداؼ الدراسة 

 كأسباب اختيار المكضكع كأىميتو، كالمنيج المتبع في ىذه الدراسة.
مكقؼ  –مؤلفاتو  –أما المبحث األكؿ فيتضمف: ترجمة اليبطي 

 .وء مف كقفالعمما
كالمبحث الثاني يتضمف: دراسة نماذج مف كقؼ الشيخ اليبطي في 

 سكرة المائدة.
 الخاتمة كتتضمف: أىـ نتائج البحث.

 المبحث األول:
 :ترجمة الشيخ الَهبطي -1

ىك الشيخ العالمة أبك عبد ا سيدم محمد بف أبي جمعة اليىبطي، 
ف العزيز، ككاف يغمب الصماتي، العالـ، الزاىد، التقي صاحب كقؼ القرآ

، (1)عميو محبة ا كابف الفارض، أخذ الطريقة عف الشيخ عبد ا الغزكاني
، (3)، كالشيخ الخركبي الكبير الطرابمسي(2)كالعمكـ عف الشيخ أحمد زركؽ

كىي  (4)عنو جماعة منيـ: عبد الكاحد الكنشريسي، كنسبتو إلى ىىباطةأخذ ك 
، كلد ىئؿ الجبؿ بشماؿ المغرب األقصقبا مداشر مف قبيمة سماتة، إحدل

                                                 
 (.1038، ترجمة رقـ )277لنكر الزكية/ ينظر ترجمتو في شجرة ا (1)
، كأحمد زركؽ 1/91، كدرة الحجاؿ البف القاضي267ينظر ترجمتو في شجرة النكر الزكية/  (2)

 .  22كالزركقية لعمي فيمي خشيـ/
 .277ينظر شجرة النكر الزكية/  (3)
 .2/152، كدرة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ/ ج301-300، 78-76ينظر سمكة األنفاس/ (4)
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في حدكد منتصؼ القرف التاسع اليجرم، ثـ حفظ القرآف كجكده، كانتقؿ إلى 
كأنيى دراستو بيا، أمضى جؿ حياتو في تعميـ القرآف الكريـ، كتمقيف  (1)فاس

، كقيدكه باألخذ عنو، (2)شاعكا مذىبو في الكقؼأيف ذركاياتو، فكثر تالميذه ال
أغمب دكؿ المغرب العربي، كأصبحت كقكفو مدكنة في  حتى انتشر في

المصاحؼ، كاستقر عمؿ قراء فاس كمراكش كما كاالىما عمى اعتماد ما قيد 
 .(3)ق، كدفف بيا930عنو مف كقؼ القرآف العزيز، تكفي بفاس سنة 

 :مؤلفاته -2
ذكر بعض مف ترجـ لمشيخ اليبطي أنو صاحب تقييد كقكؼ القرآف، 

ة: "قاؿ في مجمة الرشاد: كلـ يصمنا مف آثار اليبطي قاؿ الشيخ ابف حنفي
إال ىذا الكقؼ المكجكد بيف أيدم الناس، كىك العنكاف البارز لممصحؼ 

، كىذ يدؿ عمى (4)المغربي، كالطابع الشخصي لممدرسة القرآنية بالمغرب"
عدـ كجكد تأليؼ لو، فيظير مف ىذا أف اليبطي إنما اعتنى ببياف الكقكؼ 

ه إلى ىذه الكقكؼ، ؤ ه، كلـ يكتب تأليفا يعمؿ فيو لجك يا عنو تالميذعمميا، فنقم
قاؿ الشيخ ابف حنفية: "كيدؿ عمى ذلؾ ما قالو سعيد عراب في كتابو القراء 
كالقراءات في المغرب، قاؿ ما معناه: إف النسخ التي يعثر عمييا مف كقؼ 

 خ أبي عبد ػػػػػياليبطي تكاد تتفؽ عمى عنكاف كاحد، ىك تقييد كقؼ القرآف، لمش
                                                 

 .4/261مدينة مشيكرة عمى بر المغرب، ينظر معجـ البمداف (1)
 .80منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ/ :ينظر (2)
، 78-76(، كسمكة األنفاس/1036، ترجمة رقـ )277ترجمتو في شجرة النكر الزكية/  :ينظر (3)

 .2/152، كدرة الحجاؿ في أسماء الرجاؿ/ ج300-301
 .81منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ/ :نظري (4)
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 .(1)ا اليبطي، قيده بعض طمبتو"
 :موقف العمماء من وقف الهبطي -3

أثنى بعض العمماء عمى الشيخ اليبطي، كتتبعكا بعض أكقافو 
فكجدكىا مكافقة لما نص عميو بعض العمماء مف حيث قكاعد العمـ بالعربية، 

ال  ،ا بعدهكما أنو جنح إلى الكقؼ التاـ الذم ال تعمؽ لممكقكؼ عميو بم
، أما إذا عمـ (2)كال معنى، ميما طاؿ السياؽ، كميما كاف عدد اآليات ،لفظا

أف تقدير المحذكؼ ممكف فإنو يمجأ إلى غير الكقؼ التاـ مف الكافي 
مما  –رحمو ا  -كالحسف؛ لتحقيؽ غرض مف األغراض التي يرمي إليو 

الجمي الذم ال  دعاه إلى إيثار اإلعراب الخفي المحتاج إلى تقدير عمى
ذا استكل التقدير كعدـ التقدير فعدـ التقدير أكلى، كقد  يحتاج إلى تقدير، كا 
يككف في الكقؼ الذم اختاره ضرب مف التعسؼ، كمف العمماء مف تتبع 
بعض أكقافو بنظرة عجمى فحكـ بأنيا غير سائغة، فضال أف تككف تامة أك 

يبطي: "كعمى العمـك كافية، قاؿ صاحب كتاب منيجية ابف أبي جمعة ال
عمى  فإف منيجو رحمو ا يدؿ عمى عمؽ تدبره لكتاب ا، كقكة غكصو

كفي القميؿ منيا تكمؼ كشذكذ اعتمد في  ... معانيو، كتضمعو في اإلعراب،
 .(3)معظمو عمى مف تقدـ"

 كفي المقابؿ تتبع بعض العمماء أكقاؼ اليبطي فكجدكا فييا الضعيؼ كمنيا 

                                                 
 .81منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ  :(1)
(2)

 .81/87ينظر منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ القرآف الكريـ/  
 .91المصدر السابؽ/ (3)
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ار حفائظيـ فانبركا ينتقدكنو، كنصحكا بتغيير تمؾ غير الصحيح، فأث
 .(1)الكقكؼ؛ لئال يتمى كتاب ا بكقكؼ فاسدة

تذكر المصادر التي اطمعت كأقكؿ مف خالؿ تتبع سيرة اليبطي لـ   
عمـ ك  عمى مشائخ ليـ باع في عمـ العربية، –رحمو ا  –عمييا تتممذه 

 :، إال إذا قمنادكنو ماب كلكجييصع إلى عمـ جـٌ  افيحتاجكاالبتداء الكقؼ 
، كما عممو إال نتاج سمسمة ممتدة مف ا معزكالن ف اليبطي ليس فردن إ

عاشيا الغرب اإلسالمي في فترات متالحقة،  ،التفاعالت الفكرية كالثقافية
أف الشيخ اليبطي كضع ىذه الكقكؼ ليجمع القارئيف  فيو كمما ال شؾ

عي حكؿ كقكؼ اليبطي يتطمب النظر كالحكـ القط ،عمييا، كليكحد تالكاتيـ
مف كتب الكقؼ  في الكقكؼ اليبطية كالبحث عف أصكؿ ليا فيما سبقو

عراب القرآف، كىذا يتجاكز حجـ المقاؿ.  كالتفسير كا 
 :دراسة نماذج من وقف الشيخ الهبطي في سورة المائدة المبحث الثاني:

ىذه الدراسة  المقاـ ال يتسع لدراسة شاممة لسكرة المائدة، فاقتصرت في
عمى ثالث آيات أبيف فييا عالقة كقؼ اليبطي بضكابط الكقؼ عند 
العمماء، كقد أثارت أكقافو كثيرنا مف الجدؿ بيف مؤيد كمعارض ليا، فاألمر 
يتطمب كقفة متأنية تكضع فييا األمكر في سياقيا، كسأدرس اآليات حسب 

 .(3)عف نافع (2)ترتيبيا في المصحؼ بركاية اإلماـ قالكف

                                                 
 .32اليبطي/ ينظر منحة الرؤكؼ المعطي ببياف ضعؼ كقكؼ الشيخ  (1)
 .1/615ينظر ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء  (2)
 .64ينظر ترجمتو في معرفة القٌراء الكبار لمذىبي/ (3)
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 ( قوله تعالى:6اآلية األولى من سورة المائدة اآلية )
ََلِة َفاْغِسُموا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

 .﴾اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْينِ 
عند  حتكت أركانو، كنالت حظا كافرا مف الدراسةىذه آية الكضكء، ا

النحاة، ككاف ليا األثر الكبير في تطكر الدرس النحكم، كاليدؼ ىك تأصيؿ 
المسائؿ النحكية، كبناء القكاعد، ككاف لمكقؼ أثره البالغ في ىذه الدراسة، 
يكضح عناصر تركيب الجمؿ، كترابطيا مع بعضيا اآلخر إذ يرتبط الكقؼ 

رتباطنا كثيقنا؛ ألف الكقؼ يؤثر في المعنى، كىذا بدكره يؤثر في باإلعراب ا
كا ًبريءيكًسكيـٍ ﴿ ككاف لكقؼ الشيخ اليبطي عمى قكلو تعالى ،اإلعراب  ﴾كىاٍمسىحي

ـٍ ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيفً ﴿ :أثر في اختالؼ تكجيو ىذا الكقؼ، كجعؿ آية مىكي  ﴾كىأىٍرجي
ـٍ ﴿استئنافا، كفي قكلو:  مىكي  قراءات:ثالث  ﴾كىأىٍرجي

 (4)كالمفضؿ (3)في ركاية حفص (2)كعاصـ (1)قرأ نافع كابف عامر األولى:   
مىكيـٍ ﴿في (6)بنصب الالـ (5)كالكسائي  ، كفي ىذه القراءة تخريجاف:﴾كىأىٍرجي

                                                 
 .2/423ينظر ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء  (1)
 .51ينظر ترجمتو في معرفة القٌراء الكبار لمذىبي/  (2)
 .254/ 2ة في طبقات القراءينظر ترجمتو في غاية النياي  (3)
(4)

 .2/307ينظر ترجمتو في المصدر السابؽ   
 .1/535، كغاية النياية في طبقات القراء2/256ينظر ترجمتو في إنباه الركاة (5)
، كجامع 152، كمفاتيح األغاني في القراءات كالمعاني/3/214ينظر الحجة لمقراء السبعة (6)

 .2/179البياف في القراءات السبع
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، فإف حكمو ﴾كىأىٍيًديىكيـٍ ﴿:"إنيا معطكفة عمى (1): قاؿ السميف الحمبياألول   
، ككاف ذلؾ أكلى (2)كاغسمكا أرجمكـ("الغسؿ كاألكجو كاأليدم، كأنو قيؿ:)

، كخرَّجو (3)عند مف عطؼ؛ لما ثبت في السنة كاإلجماع عمى غسؿ الرجميف
بعضيـ عمى التقديـ كالتأخير كالتقدير: فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ كأرجمكـ إلى 

، إال أف ىذا التخريج حكـ عميو بعضيـ (4)الكعبيف، كامسحكا برؤكسكـ
و مف الفصؿ بيف المتعاطفيف بجممة غير اعتراضية؛ بالفساد لما يمـز عمي

:"... فيمـز الفصؿ بيف (6)، قاؿ ابف ىشاـ(5)ألنيا منشئة حكما جديدا
﴾المتعاطفيف بجممة أجنبية، كىي:  ـٍ كا ًبريءيكًسكي ذا حمؿ عمى ﴿كىاٍمسىحي ، كا 

الفصؿ باألجنبي، كاألصؿ أف ال يفصؿ بيف  العطؼ عمى )الرؤكس( لـ يمـز
فدؿ ذلؾ عمى أنو ال يجكز  ، (7)ف بمفرد، فضالن عف الجممة"المتعاطفي

 تخريج اآلية عميو.
 كالراجح أف في ىذا االعتراض فائدة؛ لمتنبيو عمى الترتيب المشركع، قاؿ     

                                                 
 .1/152ينظر ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء  ( 1)
، كينظر زاد المسير في عمـ التفسير البف الجكزم 2/493الدر المصكف لمسميف الحمبي (2)

2/301. 
(3)

ينظر كتاب الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا لمؤلفو أبي محمد مكي القيسي   
1/407. 

(4)
عرابو لمزجاج ينظر معاني القرآف    .1/152كا 

 .2/493، كالدر المصكف لمسميف الحمبي 7/223ينظر المباب في عمـك الكتاب البف عادؿ  ( 5)
(6)

 .105-2/104ينظر ترجمتو في بغية الكعاة   
، كينظر البحر  332شرح شذكر الذىب في معرفة كالـ العرب البف ىشاـ األنصارم/ (7)

 .4/192المحيط ألبي حياف 
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: "ككأف فائدة االعتراض اإلشارة إلى ترتيب أعضاء (1)الفاضؿ ابف عاشكر
ا الكضكء؛ ألف األصؿ في الترتيب أف يبالغ في غسؿ  ما ىك أشد تعرضن

لمكسخ؛ فإف األرجؿ تالقي غبار الطرقات كتفرز الفضالت بكثرة حركة 
يأمر بمبالغة الغسؿ  -صمى ا عميو كسمـ  -المشي، كلذلؾ كاف النبي 

كا ًبريءيكًسكيـٍ ﴿، كما أف جممة (2)فييا" ، (3)متعمقة بجممة المغسكالت ﴾كىاٍمسىحي
كما ىك  –لغسؿ برؤكسكـ، فال إخالؿ فإف كاف معناىا كامسحكا األيدم بعد ا

مف جكاز المسح ببقية ماء الغسؿ كاليد  –مذىب كثير مف أىؿ السنة 
المبمكلة مف المغسكالت، بؿ صرح األئمة بجكاز الفصؿ بيف المتعاطفيف، 
نعـ قد يككف تكسط األجنبي في كالـ البمغاء لنكتة، كىي ما نقمتو آنفا عف 

 الفاضؿ ابف عاشكر رحمو ا.
أنيا معطكفة عمى محؿ )الرؤكس( فمكضعيا مفعكؿ بو غير  الثاني:   

كا﴿ :صريح لقكلو ف كانت مجركرة بالباء لفظا، فالتقدير: ﴾كاٍمسىحي ، كا 
كقراءة النصب كقراءة الجر دالة عمى المسح، كاألكؿ كامسحكا رؤكسكـ، 

أقكل؛ ألف العطؼ عمى المفظ أقكل مف العطؼ عمى المحؿ، كاعترض بأف 
ؼ عمى المحؿ خالؼ الظاىر، كالظاىر العطؼ عمى المغسكالت، العط

 كالعدكؿ عف الظاىر إلى خالفو بال دليؿ ال يجكز.
                                                 

(1)
 .6/174ر ترجمتو في األعالـ لمزركمي ينظ  

(2)
 .6/130تفسير التحرير كالتنكير لمفاضؿ ابف عاشكر   

(3)
 .3/248ينظر ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني لأللكسي   
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 ، عف(4)، كأبك بكر(3)، كحمزة(2)، كأبك عمرك(1)قرأ ابف كثيرالثانية:    
ًمكيـٍ ﴿عاصـ:   بالكسر، كفي ىذه القراءة تخريجات: (5)﴾كىأىٍرجي

نما أنيا منصكبة في الم األول:    عنى عطفنا عمى )األيدم( المغسكلة، كا 
خفض عمى الجكار؛ ألف حكـ )األرجؿ( الغسؿ دكف المسح؛ إذ المسح لـ 

أنزؿ القرآف  -تعالى  –، كقد يقاؿ: إف ا (6)يضرب لو غاية في الشريعة
جؿ، ثـ عادت السنة إلى الغسؿ، حكاه كثير مف العمماء، كقاؿ بمسح الرِّ 

 تأكيؿ ليذه القراءة، فيككف مسح الرِّجميف ذا أحسفالفاضؿ ابف عاشكر: "كى
ا بالسنة"  .(7)منسكخن

كفيما يتعمؽ بالعطؼ عمى الجكار، فقد عده بعض النحكييف لحننا، 
نما يي  ، كككنو بدكف (8)صار إليو عند أمف المبس، كال أمف فيما نحف فيوكا 

حرؼ عطؼ، كما أف العطؼ بالجكار ال يقاس عميو، إنما يسمع ما جاء 
نما صرح النحاة بكقكعو في النعت، كأمثمتو كثي  رة في ػػػمنو، كال يقاس عميو، كا 

                                                 
(1)

 .1/443ينظر ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء   
 .32ينظر نزىة األلباء/ ( 2)
 .1/261ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء  ينظر  (3)
(4)

 .80ينظر ترجمتو في معرفة القراء الكبار لمذىبي/  
(5)

 .1/143ينظر إعراب القراءات السبع كعمميا البف خالكيو   
(6)

 .3/485حاشية محي الديف شيخ زاده   
(7)

 .6/130تفسير التحرير كالتنكير   
(8)

 .3/248 ينظر ركح المعاني لأللكسي  
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 .(1)القرآف كالشعر، ال داعي لسردىا ىنا
كسرت لالشتراؾ في الحكـ، أم: أف الغسؿ كالمسح يشتركاف في  الثاني:   

، (2)﴾كىحيكرو ًعيفو ﴿باب الكضكء، كمف خفض كعطؼ في قكلو تعالى: 
، معطكفة عمى )الفاكية( (3)كىي قراءة حمزة كالكسائيعمى قراءة مف جر، 

التي يطاؼ بيا، كالحكر العيف ال يطاؼ بيا، كلكنيا عطفت؛ الشتراكيما في 
 .(4)التنعيـ بيما

، لفظا كمعنى، ثـ نسخ ذلؾ ﴾ًبريءيكًسكيـٍ ﴿ أنيا معطكفة عمى الثالث:   
بعض  ، أك يحمؿ مسح )األرجؿ( عمى(5)بكجكب الغسؿ، أك ىك حكـ باؽ

 األحكاؿ، كىك لبس الخؼ.
جرت لمتنبيو عمى عدـ اإلسراؼ في استعماؿ الماء؛ ألنيا مظنة  الرابع:   

 .(6)عمى الممسكح، كالمراد غسميا لصب الماء كثيرا فعطفت
أف األرجؿ مجركرة بحرؼ جر مقدر، دؿَّ عميو المعنى، كيتعمؽ  الخامس:   
 قو، ػػػػػػػػػرؼ مع متعمػػػػػػػػؽ بالمحؿ، كحذؼ الحػػػػػػعؿ محذكؼ يميػػػػػػذا الحرؼ بفػػػػػػػػػػى

                                                 
عراب القراءات السبع كعمميا البف 232ينظر شرح شذكر الذىب البف ىشاـ/ (1) ، كا 

 .1/143خالكيو
(2)

 .24الكاقعة/  
(3)

 .622ينظر كتاب السبعة البف مجاىد/  
(4)

 .223ينظر حجة القراءات ألبي زرعة  
(5)

 .2/496ينظر الدر المصكف لمسميف الحمبي   
 .1/611ينظر الكشاؼ لمزمخشرم ( 6)
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 .(1)كالتقدير: كافعمكا بأرجمكـ غسالن 
كىذا التخريج فيو نظر حيث إف حذؼ حرؼ الجر كبقاء عممو ليس 
نما يطرد منو مكاضع نص عمييا أىؿ المساف ليس ىذا  عمى إطالقو كا 

 .(2)منيا
ميكيـٍ ﴿ :قراءة الحسف الثالثة:    ، قاؿ ابف (3)بالرفع ﴾ًإلىى اٍلكىٍعبىٍيفً  كىأىٍرجي
"ينبغي أف يككف رفعو باالبتداء، كالخبر محذكؼ، دؿ عميو ما  :(4)جني

تقدمو، أم: كأرجمكـ كاجب غسميا، أك مفركض غسميا أك مغسكلة كغيرىا، 
... ككأنو بالرفع أقكل معنى؛ كذلؾ ألنو يستأنؼ فيرفعو عمى االبتداء 

ذا نصب أك جر عطفو عمى ما قبمو، فصار لحقا فيصير صاحب الجممة، كا  
 .(5)كتبعا، فاعرفو"

ىذه ىي القراءات التي كردت في اآلية الكريمة كتكجيييا، تبيف مف 
خالليا كجكد مآخذ عمى جؿ التخريجات، كلكف في عمكميا أضافت دالالت 
عجاز، كجماؿ اإليجاز، كلـ يتطرؽ إلى ىذه التكجييات  مفيدة مف بالغة، كا 

 كال تناقض كال تخالؼ.تضاد 
كاآلية مكضع الدراسة تتعمؽ بحكـ شرعي، كىك الكضكء، كقؼ الشيخ 

كا ًبريءيكًسكيـٍ ﴿اليبطي عمى قكلو:  كما ىك مكضكع في ركاية قالكف  ﴾كىاٍمسىحي
                                                 

(1)
 .1/424ينظر التبياف في إعراب القرآف   

(2)
 .2/496ينظر الدر المصكف لمسميف الحمبي  

(3)
 .314ينظر المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات البف جني/  

(4)
 .132/ 2ينظر ترجمتو في بغية الكعاة   

 .315المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات البف جني/ (5)
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المشيكرة كالمتداكلة في ليبيا، كال يمكف قبكؿ الكقؼ إال إذا صح إعرابنا؛ ألف 
معاني مرتبط فيميا باألحكاـ النحكية، كىذا لو أثرنا في تكجيو المعنى، كال

 يؤثر عمى مكضع الكقؼ كنكعو.
ناتج عف عمـ كدراية أـ ىك  ﴾ًبريءيكًسكيـٍ ﴿فيؿ كقؼ الشيخ عمى قكلو: 

 كما فائدة كقفو؟ بعض نقاده؟ مبتدع كما يدعي
لو أصؿ سابؽ يعتد بو كيرجع  ﴾ًبريءيكًسكيـٍ ﴿كقؼ الشيخ عمى قكلو: ك 

كا ًبريءيكًسكيـٍ ﴿"كمف الكقؼ إليو، قاؿ النحاس:  فيذا التماـ مف ، ﴾كىاٍمسىحي
، كىك الكقؼ عمى كالـ تـ معناه، كلـ يتعمؽ بما بعده لفظنا كال (1)الكقؼ"

معنى، كحكمو: يحسف الكقؼ عميو، كاالبتداء بما بعده، فمـ يكف كقفو إذا 
ؿ اجتيادنا ذاتينا، بؿ كاف قائمنا عمى اتباع أصكؿ الكقؼ، كبناء عمى أص

 سابؽ.
 تتمخص في اآلتي: ﴾ًبريءيكًسكيـٍ ﴿كفائدة الكقؼ عمى قكلو: 

الفصؿ بيف المتعاطفيف بجممة غير اعتراضية؛ ألنيا  السالمة مف -1
الكالـ عمى حمؿ  كبناء عمى كقؼ اليبطيكما مر، ا ا جديدن منشئة حكمن 
أف ال يفصؿ بيف  :األصؿكلـ يمـز الفصؿ باألجنبي؛ إذ  االستئناؼ،
 سالمة الكقؼ.فدؿ ذلؾ عمى  ، عف الجممةفضالن  ،بمفردالمتعاطفيف 

نما يعده السالمة مف العطؼ عمى الجكار؛ ألف بعض النحكييف  -2 لحنا، كا 
يصار إليو عند أمف المبس، كال أمف فيما نحف فيو، كككنو بدكف حرؼ 

 يسمع ما جاء منو. إنما ،عطؼ، كما أف الجكار ال يقاس عميو
                                                 

 .197االئتناؼ لمنحاس/القطع ك  (1)
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ـٍ ًبري ﴿ :قرر اليبطي بكقفو عمى -3 حكمنا شرعينا، كىك غسؿ  ﴾ءيكًسكي
جميف، قاطعنا بذلؾ احتماؿ الغسؿ أك المسح كما عممنا، كبذلؾ يتضح لنا الرِّ 

أف اليبطي لـ يكف مبتدعنا شيئنا مف نفسو عمى غير ىدل، بؿ يبدك ذا 
اطالع كمعرفة، متضمعنا في اإلعراب، قادرنا عمى اقتناص المعاني، كال يمكف 

ا لغرض القراءة الجماعية فقط، ككأنو قد عمـ ما أف يككف كضع كقفو ىذ
 كتبو أىؿ االختصاص في فف الكقؼ كاالبتداء.

 ( قوله تعالى:25اآلية الثانية من سورة المائدة اآلية )
 .﴾َقاَل َربِّ ِإنِّي ََل َأْمِمُك ِإَلَّ َنْفِسي َوَأِخي َفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ ﴿

طريقة  لما رأل مف قكمو مف العناد عمى - عميو السالـ -سى قاؿ مك 
مع رقة القمب التي بمثميا  -تعالى  –البث كالحزف كالشككل إلى ا 

قىاؿى رىبِّ ًإنِّي الى أىٍمًمؾي ًإالَّ نىٍفًسي ﴿:(1)النصرةتستجمب الرحمة كتستنزؿ 
 .﴾كىأىًخي

 ﴾كىأىًخي ﴿نؼ بقكلو ، ثـ استأ﴾ًإالَّ نىٍفًسي﴿ :كقؼ الشيخ اليبطي عمى
 :(2)تة أكجو إعرابية﴾ سكىأىًخي ﴿كما ىي عالمة الكقؼ، كفي قكلو: 

أنو منصكب عطفنا عمى )نفسي(، كالمعنى: كال أممؾ إال أخي مع ممكي  -1
 لنفسي دكف غيرنا.

منصكب عطفا عمى اسـ )إف(، كخبره محذكؼ؛ لمداللة المفظية عميو،  -2
ف أخي ال يممؾ إال نفسو.  أم: كا 

                                                 
 .2/257ينظر تفسير أبي السعكد  (1)
 .2/508ينظر الدر المصكف لمسميف الحمبي (2)
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عطفنا عمى محؿ اسـ إف؛ ألنو بعد استكماؿ الخبر، عمى خالؼ  مرفكع -3
 في ذلؾ، كاألرجح جكازه.

كيككف قد عطؼ  مرفكع باالبتداء، كخبره محذكؼ لمداللة المتقدمة، -4
عمى جممة مؤكدة بػ)إٌف(، قاؿ النحاس: "كيجكز أف جممة غير مؤكدة 

 .(1)يككف المعنى: كأخي ال يممؾ إال نفسو"
، كالتقدير: كال يممؾ ﴾أىٍمًمؾي ﴿الضمير المستكف في ا عمى مرفكع عطفن  -5

 ًإالَّ نىٍفًسي﴾،  كىذا التقدير﴿، كجاز ذلؾ لمفصؿ بقكلو: (2)أخي إال نفسو
الذم ذكره السميف فيو نظر، كتقريره: أف أخي فاعؿ )ليممؾ(، فكيؼ 
 ،يككف معطكفنا عمى الضمير في أممؾ؟ إذ اإلعراب فرع عف المعنى

فقاؿ: "كجائز أف يككف عطفنا عمى ما في  (3)الزجاج،كالصكاب ما قدره 
 .(4)كأخي إال أنفسنا"أنا أممؾ ال المعنى: ف؛ ﴾أىٍمًمؾي ﴿قكلو: 

مجركر عطفا عمى الياء في )نفسي(، أم: إال نفسي كنفس أخي، كىك  -6
ضعيؼ عمى قكاعد البصرييف؛ لمعطؼ عمى الضمير المجركر مف غير 

 .(5)إعادة الجار
كمف خالؿ تتبع آراء العمماء فيما سبؽ سرده تبيف أف اليبطي لـ يأت 
بالكقؼ مف عنده، أك دكف عمـ كدراية، بؿ تبع في ذلؾ ثمة مف العمماء 

                                                 
 .431/ 1، كينظر التبياف في إعراب القرآف 280/ 1معاني القرآف  (1)
 .2/508ينظر الدر المصكف لمسميف الحمبي (2)
 .1/411ينظر ترجمتو في بغية الكعاة (3)
ع (4)  .237، كينظر المكتفى في الكقؼ كاالبتداء لمداني/ 165-2/164رابو معاني القرآف كا 
 .1/622ينظر الكشاؼ  (5)
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ألف ؛ ﴾كىأىًخي﴿ بقكلو: كاستأنؼ، ﴾ًإالَّ نىٍفًسي﴿أجازكا الكقؼ عمى قكلو: 
بيف الجمؿ  فحيثما يتـ المعنى كال يككف ىناؾ ارتباط المعنى عنده قد كمؿ،

فيظير (2): "قيؿ معناه: كأخي ال يممؾ إال نفسو"(1)يككف الفصؿ، قاؿ البغكم
﴾، كقاؿ النحاس: "قاؿ ًإالَّ نىٍفًسيىنا أف البغكم يجيز الكقؼ عمى قكلو: ﴿

تماـ، أم:  ﴾قىاؿى رىبِّ ًإنِّي الى أىٍمًمؾي ًإالَّ نىٍفًسي كىأىًخي: ﴿(3)أحمد بف مكسى
و، كخالفو في ىذا أىؿ العربية، كأىؿ التأكيؿ عمى كأخي ال يممؾ إال نفس

خالفكا عميو إال  -عميو السالـ  -خالفو، كالمعنى عندىـ: أف قكـ مكسى 
كا  –، كالذم يظير (4)" ﴾ًإنِّي الى أىٍمًمؾي ًإالَّ نىٍفًسي كىأىًخي﴿ىاركف، فقاؿ: 

ا كمؤدينا ألنو أقكل كجين  ؛﴾كىأىًخي﴿: أف الكقؼ ينبغي أف يككف عمى -أعمـ 
فقاؿ: "كأجاز أبك  (5)كىك ما ذكره مكي -عميو السالـ  -لغرض مكسى 

، قاؿ: ألف المعنى: كأخي ال يممؾ إال نفسو، ﴾ًإالَّ نىٍفًسي﴿حاتـ الكقؼ عمى 
كىذا قكؿ مردكد؛ ألف كؿ إنساف يممؾ نفسو، فال فائدة في الكالـ عمى ىذا، 

 –ذكره فائدة؛ ألنو كلك كاف مكسى ال يممؾ أخاه لـ يكف في تخصيص 
 .(6)ال يممؾ قكلو، فيـ بمنزلة األخ عمى ىذا القكؿ" -أيضا 

                                                 
(1)

 .1/161ينظر ترجمتو في طبقات المفسريف لمداككدم   
(2)

 .3/37تفسير البغكم )معالـ التنزيؿ(   
 .153ينظر ترجمتو في معرفة القراء الكبار لمذىبي/ ( 3)
(4)

 .237نظر المكتفى في الكقؼ كاالبتداء لمداني/ ، كي199القطع كاالئتناؼ/  
(5)

 .310-2/309ينظر ترجمتو في غاية النياية في طبقات القراء   
(6)

 .1669-3/1668اليداية إلى بمكغ النياية  
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 ( قوله تعالى:26اآلية الثالثة من سورة المائدة اآلية )
َقاَل َفِإنََّها ُمَحرََّمٌة َعَمْيِهْم َأْرَبِعيَن َسَنًة َيِتيُهوَن ِفي اأْلَْرِض َفََل تَْأَس َعَمى ﴿

 ﴾اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ 
اختمؼ المفسركف في ىذه اآلية، فيؿ كاف التحريـ أبدينا ككانت مدة 
التيو أربعيف سنة، أـ إف التحريـ ىك المؤقت بأربعيف سنة؟ ككؿ تفسير يمزمو 

ركيزة ميمة كقؼ ال يصمح مع التفسير اآلخر، مع أف التكجيو اإلعرابي يعد 
الكقؼ، ككيفية عمييا المفسر، فعمى أحكامو يتحدد مكضع كؿ نكع مف  يتًكئي 

 االبتداء بما بعده.
مىٍيًيـٍ ﴿: كفي اآلية مكضع الدراسة كقؼ اليبطي عمى قكلو مؤيدنا  ،﴾عى

ما عميو بعض المفسريف مف أنو تحريـ منع، قاؿ البغكم: "قيؿ: ىاىنا تـ 
نما تمؾ البمدة محرمة عمييـ أبدا، لـ يي  :معناهك الكالـ،  رد بو تحريـ تعبد، كا 

مىٍيًيـٍ ﴿:"(2)ؿ النسفي، كقا(1)تحريـ منع" رَّمىةه عى ال يدخمكنيا، كىك تحريـ  ﴾ميحى
لى ىذا ذىب النحاس، فقاؿ: "كيركل أنو حـر (3)منع، ال تحريـ تعبد" ، كا 

مىٍيًيـٍ ﴿أبدا فالتماـ عمى ىذا عند قكلو تعالى:  ،عمييـ دخكليا ثـ  ...، ﴾عى
لى ىذا أشار(4)"﴾يىًتيييكفى ًفي اأٍلىٍرضً ﴿ابتدأ، فقاؿ: مكي في أحد  ، كا 

                                                 
 .3/38تفسير البغكم  (1)
 .4/67ينظر ترجمتو في األعالـ  (2)
 .1/404تفسير النسفي  (3)
 .1/280معاني القرآف  (4)
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، كقاؿ الزجاج: "يعني أف (3)أف يككف تحريـ منع (2)، كرجح األلكسي(1)قكليو
األرض المقدسة محـر عمييـ دخكليا، أم: ىـ ممنكعكف مف ذلؾ، قاؿ 
بعض النحكييف: )أربعيف سنة( يجكز أف تككف منصكبة بقكلو )محرمة(، 

مة( فخطأ؛ ألف كيجكز أف يككف منصكبا بقكلو )يتييكف(، أما نصبو بػ)محر 
 (4)التفسير جاء بأنيا محرمة عمييـ أبدنا، فنصب أربعيف سنة بقكلو يتييكف"

كجكز ابف  (6)(بػ)يتييكف ﴾أىٍربىًعيفى سىنىةن ﴿نصب  أف الصكاب (5)كرأل الفراء
، فعمى ىذا اختمؼ المفسركف كجكزكا أف (8)الكجييف دكف ترجيح (7)األنبارم

، أم: يسيركف فييا متحيريف ال ﴾كفى ًفي اأٍلىٍرضً يىًتييي ﴿تككف أربعيف ظرفا لػػػػػ
مىٍيًيـٍ ﴿ :ييتدكف طريقنا أربعيف سنة، كالكقؼ عمى ، كيجكز أف تككف ظرؼ ﴾عى

 ،، كذىب األكثركف إلى أنيا محرمة عمييـ أبدنا(9)التحريـ، كالكقؼ عمى سنة
 .(10)ر إليياػػػػػسيمركا بالف سنة، ثـ أي ػػػػػػػػذىب آخركف إلى أنيا حرمت عمييـ أربعيك 

                                                 
 .3/1669اليداية إلى بمكغ النياية (1)
 .6/418ينظر ترجمتو في ىدية العارفيف  (2)
 .3/279ركح المعاني (3)
عرابو  (4)  .2/165معاني القرآف كا 
 .90ينظر ترجمتو في نزىة األلباء/ (5)
 .1/305معاني القرآف لمفراء (6)
 . 87-2/86ينظر ترجمتو في بغية الكعاة  (7)
 .4/223، كينظر البحر المحيط ألبي حياف1/247يب القرآفالبياف في إعراب غر  (8)
(9)

 .1/404ينظر تفسير النسفي . 
(10)

 .2/329ينظر زاد المسير في عمـ التفسير . 
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كمف خالؿ ما سبؽ جاء كقؼ اليبطي عمى رأم األكثريف، كفيو ما 
ترل مف اإلطالؽ، كفي جعؿ )أربعيف( ظرفا لػ)محرمة( تٌتحد مدة التحريـ 

، كما نريد أف نؤكده أف (1)كالتيو، كألف األصؿ تأخر المعمكؿ عف عاممو
ف اختيارات اليبطي لـ تكف عبثنا، بؿ كانت مبنية عمى عمـ كدراسة، حتى كا  

 بدت أكقافو ألكؿ كىمة غريبة.
 

 الخاتمة
لـ تكف ىذه الدراسة كافية بالنسبة لكقؼ اليبطي حتى يككف الحكـ 

ائدة أف ػػػكرة المػػػالث مف سػػػة اآليات الثػػػالؿ دراسػػػف خػػػف مػػػجازما، كلكف تبي
كاف عمى عمـ كدراية كىا ىي أىـ النتائج التي  -رحمو ا  –و ػػػػػكقف

 إلييا: تكصمت
كثيقة بالترتيؿ لما لو مف عالقة  ؛ذك أىمية خاصة عمـ الكقؼ كاالبتداء .1

كىك مف المكضكعات الميمة لحممة القرآف الكريـ،  ،الذم أمر ا بو
 .ىذا العمـحيث أكجب المتقدمكف عمى القارئ معرفة 

لمكقؼ تأثير في فيـ المعنى، يختمؼ عما لك كقؼ عمى مكضع آخر،  .2
 .ا، كقد يككف دقيقا خفياا جمين ؼ المعنى كاضحن كقد يككف اختال

لـ يصمنا مف آثار اليبطي إال ىذا الكقؼ المكجكد بيف أيدم الناس، كىك  .3
العنكاف البارز لممصحؼ المغربي، كالطابع الشخصي لممدرسة القرآنية 

 .بالمغرب
                                                 

(1 )
 .241/القرآف الكريـ ينظر منيجية ابف أبي جمعة اليبطي في أكقاؼ.
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ال  ،عميو بما بعده إلى الكقؼ التاـ الذم ال تعمؽ لممكقكؼاليبطي جنح  .4
 .ميما طاؿ السياؽ  معنىكال ،لفظا

إيثار اإلعراب الخفي المحتاج إلى تقدير عمى الجمي الذم ال يحتاج إلى  .5
 ، ىك المنيج الذم اعتمده اليبطي في ىذه الكقكؼ.تقدير

تكمؼ اعتمد في  كفي القميؿ منو تضمعو في اإلعراب،كقفو يدؿ عمى  .6
 ف العمماء.و مً ف تقدممعظمو عمى مى 

عمى مشائخ  –رحمو ا  –طمعت عمييا تتممذه تذكر المصادر التي الـ  .7
 إلى عمـ جـٌ  افيحتاجكاالبتداء الكقؼ عمـ ك  ليـ باع في عمـ العربية،

، كما ا معزكالن ف اليبطي ليس فردن إ :إال إذا قمنا، دكنو مايصعب كلكجي
عممو إال نتاج سمسمة ممتدة مف التفاعالت الفكرية كالثقافية عاشيا الغرب 

 .رات متالحقةاإلسالمي في فت

كما ذكر  ال يمكف أف يككف كضع كقفو ىذا لغرض القراءة الجماعية فقط .8
بعض المحٌمميف، كلكف كاف ذلؾ دليؿ اطالع عمى ما كتبو أىؿ 

 االختصاص.
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 فهرس المصادر والمراجع
 .حفص عف عاصـالقرآف الكريـ بركاية 

ة الشعبية أحمد زركؽ كالزركقية، تأليؼ/ د. عمي فيمي خشيـ، المنشأ - 1
 ليبيا، الطبعة كالتاريخ )ال يكجد(. لمنشر كالتكزيع كاإلعالف

يف األعالـ، قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعرب  - 2
 ،، دار العمـ لممالييف، بيركت ػػ لبنافيكمكالمستشرقيف، لخير الديف الزر 

 ـ.1995الطبعة الحادية عشرة، 
صحابة، لشياب الديف أحمد بف عمي بف محمد اإلصابة في تمييز ال - 3

العسقالني الشافعي، المعركؼ بابف حجر، دار الكتاب العربي بيركت، 
 الطبعة كتاريخيا ال يكجد.

إنباه الركاة عمى أنباه النحاة، لجماؿ الديف أبي الحسف عمي بف يكسؼ  - 4
رة، القفطي، تحقيؽ/ محمد أبي الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي القاى

 ـ.1986كمؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، الطبعة األكلى
البحر المحيط في التفسير لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف  - 5

 1412األندلسي الغرناطي، دار الفكر لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف،
 ـ، الطبعة )ال يكجد(.1992 –ق

ف عبد الرحمف بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، لجالؿ الدي - 6
السيكطي، تحقيؽ/ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر، بيركت، لبناف 

 ـ.1979الطبعة الثانية 
 اـ أبي البركات عبد الرحمف ػؼ اإلمػػػػػالبياف في إعراب غريب القرآف، تألي -7
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بف األنبارم، ضبطو كعمؽ عميو/ بركات يكسؼ ىبكد، شركة دار      
 بيركت لبناف، الطبعة كالتاريخ )ال يكجد(. األرقـ لمطباعة كالنشر،

تفسير أبي السعكد، أك إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  - 8
لمقاضي أبي السعكد، محمد بف محمد بف مصطفى العمادم الحنفي، 
كضع حكاشيو عبد المطيؼ عبد الرحمف، دار الكتب العممية، بيركت، 

 ـ.1999-ق1419الطبعة األكلى 
تفسير البغكم )معالـ التنزيؿ(، لإلماـ محي السنة أبي محمد، الحسيف  - 9

بف مسعكد البغكم، حققو كخرج أحاديثو/ محمد عبد ا النمر كآخركف، 
 ق، الطبعة )ال يكجد(.1409دار طيبة الرياض، 
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