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  اختيار القراءات القرآنية يف األبنية الصرفية
 عنذ ابن إدريس يف كتابه 

 (الكتاب املختار يف معاني قراءات أهل األمصار)
 

 هدى عكاب صاحل اجلبوري . ياسني عبد اهلل نصيفدأ. م. 

 كلية الرتبية للبهات - جامعة تكريت

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 املقدمة 

والصالة والسالالم عىالأ أفالرأل األنبيالاء والمرسالىين وعىالأ آلاله  ،ب العالمينالحمد لك ر 
 :وصحبه أجمعين أما بعد

ألنهالا أوقال   ،فالقراءات القرآنيالة دالد اعتمالدت أصالاًل مالن أصالوة دراسالة العربيالة ال صالحأ
فالال خالالأل عىالأ أل القالراءات  ،نص عىأ ما كانت عىيه ظواهر الىغة النحوية والصالرفية والصالوةية

ذلالك أل كال   ،سالج  دديال  لمالا كالال يجالري فالي كالالم العالرب مالن ةصالاريف ،أل أوجههاعىأ اختال
فينشال  عالن ذلالك االخالتالأل اخالتالأل فالي التوجياله أو  ،دراءة ةمث  وجهالًا إعرابيالاً يختىالف عالن  يالر 

اذ عىالأ اسالاٍس مالن االخالتالأل فالي المعنالأ  ،ويقف وراء ذلك كىه االختالأل في المعنأ ،التخريج
 .كالميكول االختالأل في نظم ال

ودد كال كتاب )المختار فالي معالاني دالراءات أهال  األمصالار  ألبالي بكالر بالن عبيالد اهلل بالن 
عىّي المنزلة، وهو من كتب التوجيه  ،كتابًا جىي  القدر   ،من عىماء القرل الرابع الهجري)إدريس 

فهالالالو مالالالن الكتالالالب التالالالي اعتنالالالت  ،القالئالالال  التالالالي خرجالالالت إلالالالأ النالالالور فالالالي ةوجيالالاله القالالالراءات الثمالالالال
 ،وكانالالت لالاله آراؤ  فالالي الكشالالف عالالن معانيهالالا ،إذ استقصالالأ آراء النحالالويين فالالي ةوجيههالالا ،ءاتبالالقرا

واالحت الا  بالركرهاأل ألنّهالا  ،واختيار  القراءات، مع ذكر عّىة االختيار، وةالرجيح دالراءة عىالأ أخالرى
 ،وةختىالالف عىالال  االختيالالار عنالد  مالالن دالالراءة إلالالأ أخالرى فمالالرة سالالبب لغالالوي ،لغالٌة معروفالالة عنالالد العالرب
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 ،ورابعالالة ألنهالالا أصالالح فالالي العربيالالة ،وقالثالالة ل شالالوها فالالي القالالرآل ،ة مالالن عىيهالالا مالالن األئمالالةومالالرة لكثالالر 
واخترنا الجانب الصرفي من الكتاب لتعىقه بالنظم القرآني وأساليبه في  ،وخامسة لىمعنأ و يرها

 .فهو ميدال المعاني ،التعبير
 :ودد ادتضت خطة الدراسة أل يكول البحث عىأ مطىبين

  :ويشتم  عىأ ،ي في اختيار المجرد عىأ المزيدعن :المطىب األوة
   أفع  –فع  )اختيار  -ٔ
   فّع  –فع  )اختيار  -ٕ
   فاع  –فع  )اختيار  -ٖ
  افتع  –فع  )اختيار  -ٗ

  :ويتناوة ،عني في اختيار المزيد عىأ المجرد :المطىب الثاني
   فع  –أفع  )اختيار  -ٔ
   فع  –فّع  )اختيار  -ٕ
   فع  –فاَع  )اختيار  -ٖ
   فع  –افتع  ) اختيار -ٗ
  ة ع  –ة ّع  )اختيار -٘

أهمهالالا كتالالب ةوجيالاله القالالراءات مثالال  كتاب)معالالاني أمالالا اهالالم المصالالادر التالالي اعتمالالدنا عىيهالالا 
و)الحجالالة لىقالالراء  ،هالالال ٖٓٗهالالال ، و)حجالالة القالالراءات  البالالن زنجىالالة)تٖٓٚالقالالراءات  لهزهالالري)

نز المعاني هال ، و)كٖٚٗو)الكشف  لمكي القيسي)ت ،هال ٖٚٚالسبعة  ألبي عىي ال ارسي)ت
هالالالالالالالال ، ومالالالالالالن كتالالالالالالب الت سالالالالالالير )جالالالالالالامع البيالالالالالالال  ٕٖٚفالالالالالالي فالالالالالالرح حالالالالالالرز األمالالالالالالاني  لىجعبالالالالالالري )ت

و)الالدر المصالول فالي  ،هالال ٘ٗٚو)البحر المحيط  ألبي حيال األندلسي)ت ،هال ٖٓٔلىطبري)ت
و)التحريالالالالالالالالر والتنالالالالالالالالوير  البالالالالالالالالن  ،هالالالالالالالالال ٙ٘ٚعىالالالالالالالالوم الكتالالالالالالالالاب المكنالالالالالالالالول  لىسالالالالالالالالمين الحىبالالالالالالالالي)ت

و)مقالالاييس الىغالالة  البالالن  ،هالالال ٓٚٔلعالالين  لى راهيالالدي )تومالالن المعالالاجم )ا ،هالالال ٖٜٖٔعافالالور)ت
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فضاًل عن كتالب النحالو والصالرأل  ،هال ٔٔٚو)لسال العرب  البن منظور )ت ،هال ٜٖ٘فارس )ت
 .و يرها

وآخالر دعوانالا  ،وأخيًرا نس ة اهلل أل يتقب  منا هرا العم  وأل يجعىه فالي ميالزال حسالناةنا
 .ال الحمد هلل رب العالمين

 

 اختيار اجملرد على املزيد  -  املطلب األول

هالو مالا كانالت جميالع حروفاله  :والمجالرد ،والمزيالد ،المجالرد :ةقسم األفعالاة عىالأ دسالمين
  .ال يسقط حرأل منها في ةصاريف بغير عىَّة ،أصىية

ال عالالال  الثالقالالالي  :وال عالالال  المجالالالرد عالالالن الزيالالالادة فالالالي الىغالالالة العربيالالالة ينقسالالالم عىالالالأ دسالالالمين
وال عال  الثالقالي المجالرد يكالول عىالالأ   ،وَدْحالَرجَ  ،تالبَ كَ ) :نحالو ،وال عال  الربالاعي المجالرد ،المجالرد

 ،متعالالالد و يالالالر متعالالالد :فكالالال  واحالالالد مالالالن األولالالالين عىالالالأ وجهالالالين  ،فُعالالال  –فِعالالال   –فَعالالال  )قالقالالالة أبنيالالالة 
  ،ي َعال  وي ِعال )عىالأ   فِعال )ومضالارع  ،مضارع )فَع   عىأ )ي َع  وي ُعال   ،ومضارعه عىأ بناءين

 . ٔ) ي ُع )وهو  ،عىأ بناء واحدومضارعه  ،والثالث عىأ وجه واحد  ير متعد

 أفالَع   –اختيار )فع   –أواًل 
 نُنِسخ  –_ )نَنَسخ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ ٹ ٹ

 .] البقرة [ چ ٹ ٿ ٿ ٿ
ودالالرأ البالالادول )مالالا  ،بضالالم النالالول األولالالأ وكسالالر السالالين  مالالا نُنِسالالخ)دالالرأ ابالالن عالالامر وحالالد  

 . ٕ)وحةب تح النول األولأ والسِّين م ت  نَنَسخ
مالا ننسالخك يالا محّمالد قالّم حالرأل الم عالوة مالن  :بضالم النالول بمعنالأ  ما نُنسخ)فمن درأ 

 :أي ،نسالالخت الكتالالاب وأنسالالخت  يالالري :ةقالالوة ،يتركهالالا :أي ،مالالا آمالالرس بنسالالخها :ومعنالالا  ،النسالالخ
 .حمىته عىأ الّنسخ
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 ،ب تح النول جعىه من األفعاة الالزمة التي ةحتاج إلأ م عوة واحد  ما نَنسخ)ومن درأ 
وهو أل يرفع حكم  ،اهلل الكتاب ينسخه نسًخا نسخ :وهي من نسخ إذا  يَّر الحكم وبدَّة يقوة

 . ٖ)أية بحكم أخرى
))واالختيالاُر فالتُح النالول أل أللَّ  :ب التح النالول بقولاله  مالا ننسالخ)واختار ابالن إدريالس دالراءة 

 . ٗ)ه  َنَسْخُت الشيَء أْنَسخُ  :من دولك ،ألّل معنا  أبينُ  ،أكثر األئمة عىيه
))والقراءة الجيالدة  :بقولههال  ٖٓٚ)تووص ها األزهري  ٘)واختار هر  القراءة أبو عبيد

 . ٙ)ب تح النول    ما نَنسخ من آية)
))واالختيار فتح  :هال ، وعى  سبب اختيار  أل ألنها األص  فقاةٖٚٗواختارها مكي)ت

 . ٚ)أجمع عىيه القراء   ألنه ظاهر التالوة أل وألنه دد ،أل ألنها األص   ننسخ)النول في 
 ،اكَتَتبالالالالُه َعالالالالْن َمَعارِ الالالاله :واستنَسالالالالخه ،َنَسالالالالَخ الشالالالاليء ينَسالالالالُخه َنْسالالالالًخا وانتسالالالالخه :النسالالالالخ

 ،قم ةالْنَسُخُه بحالادٍث  يالر  ،إزالتك أمًرا كال يعم  به :والنَّْسخُ  ،اكتتابك كتابًا عن كتاب :والنَّْسخُ 
 . ٛ)لأ منسوخة والثانية ناسخةفاألو  ،قم يخ ف فتالْنسخ ب خرى ،كاآلية ةنزة في أمر

وةجريالد ال عال  يالدة  ،وفتح النول والسين يدة عىأ أل ال ع  قالقالي مجالرد مالن َنَسالختُ 
وال ةجد  منسالوًخا  ،ما نجد  منسوًخا :أي ،عىأ معنأ زيادةه أل ألنه الزيادة محمولة عىأ اإليجاد

 . ٜ)إال ب ل ينسخه
اهر المسالتعم  عىالأ معنالأ مالا نرفالع فهالو المعنالأ الظال ،وهر  القراءة ةتناسالب مالع المعنالأ

مالا نرفالع  :ويحتم  أل يكول المعنالأ ،ن ت بخير منها لكم أو مثىها ،ونبقي ةالوةها ،من حكم آية
 :أي ،أو مثىها ،ة ت بخير منها ،فال ةح ظ ةالوةها ،أو ننسخها يا محمد ،من حكم آية وةالوةها
 . ٓٔ)ا في التعبدأو ن ِت بمثىه ،وأصىح في الَتعبُّد ،ة ت ب صىح منها لكم
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 يُِمّدونالُهْم  –_ )يَُمّدونالُهْم 
 [.ٕٕٓ]األعراأل:  َوِإْخَوانالُهْم يَُمدُّونالُهْم ِفي اْلَغيِّ قُمَّ اَل يالْقِصُرولَ ) :_ داة ةعالأ

ودالرأ البالادول )يَُمالدونهم  ب التح اليالاء  ،بضم الياء وكسر الميم  يُِمدونهم)درأ نافع وحد  
 . ٔٔ)و م الميم

فإنالاله وال كالالال اإلمالالداد   أمالالدَّ )بضالالم اليالالاء جعىالاله مضالالارع   يُِمالالدونهم)مالالن دالالرأ فالحجالالة ل
فيسالتعم  أمالد فالي مالا يكالول  ،فهالو ههنالا عىالأ المجالاز والتشالبيه ،ُيستعم  في ما ُيحمد وُيسالتحب

 .فو ع اإلمداد مو ع المد مجازًا وةشبيًها ،وفي المكرو  مددت ،محموًدا
الالري يحالب أل يكالول عىيالهأل ألناله ُمسالتعم   أنه عىأ أصىه  يَمدونهم)والحجة لمن درأ 

 . ٕٔ)مددةه في الغي أو الجه  :يُقاة ،مع الغي أل أللَّ الغي مكرو   ير محمود
وال الالتُح فالالي هالالرا المو الالع أولالالأ أل أللَّ )) :فقالالاة  يَُمالالدونهم)واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة 

 . ٖٔ)  هرا هو ال صيح ،وأْمَدْدةُه بَخيٍ  َورَِجاة ،َمَدْدُت فالنًا في  يِّه :العرَب ةقوةُ 
هالالالال  وعىالالال  اختيالالالار  أل ألّل )َمالالالدَّ  ٖٓٔوالطبالالالري)ت ، ٗٔ)واختالالالار هالالالر  القالالالراءة أبالالالو عبيالالالد

والصالواب مالن القالراءة فالي ذلالك )) :والري يمد في هالر  اآليالة الشاليطال فقالاة ،ةستعم  في الشر
إنمالا هالو زيالادة  ،كينب تح الياء أل ألّل الري يمد الشياطيُن إخوانهم من المشر   ،يَُمّدونَهم) :عندنا

 ،وإذا كالالالال الالالالري مالالالد مالالالن جالالالنس الممالالالدود، كالالالال كالالالالم العالالالرب )مالالالددت  ،مالالالن جالالالنس الممالالالدود
 . ٘ٔ)  )أمددت 

واختارهالالالالا أبالالالالو عىالالالالي  ، ٙٔ)  القالالالالراءة الجيالالالالدة)) :ووصالالالالف األزهالالالالري هالالالالر  القالالالالراءة ب نّهالالالالا
لمالالا  ،روفالالتح اليالالاء االختيالالا)) :واختارهالالا مكالالي فقالالاة ، ٚٔ)هالالال  وعالالّدها هالالي الوجالالهٖٚٚال ارسالالي)ت
 . ٛٔ)  والغي هو الشر أل وألل الجماعة عىيه ،وأنه يستعم  في الشر ،أكثر  مددت)ذكرنا أل 

وهالالالالرا يتناسالالالالب ومعنالالالالأ اآليالالالالة  ،فالالالالال )يَُمالالالالدونهم  مالالالالن َمالالالالدَّ يَُمالالالالدُّ وهالالالالو يسالالالالتعم  فالالالالي الشالالالالر
عىالأ   َمالدَّ )الجهال  فاسالتعم   :والغالي ،)وإخوانهم  يعني الشياطين أل ألّل الك ار إخوال الشالياطين

صالالالىه الالالالري يجالالالب أل يكالالالول عىيالالاله أل ألنالالاله يسالالالتعم  فالالالي الغالالالي أل فاألحسالالالن أل يكالالالول المالالالد ال أ
 . ٜٔ)اإلمداد
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ونق   ،المجرد ةدة عىأ أنهم صاروا مدًدا لهم في الغي يزيّنونه لهم  َمدَّ )والقراءة عىأ 
 :لهالمصالرنا َمالَدًدا  :أي ،))َمالَدْدنا القالومَ  :دولاله  ٕٓ)عن أبي زيد األنصالاري  هال ٖٜٖالجوهري )ت 

 . ٕٔ)وأمَدْدناهم بغيرنا  
ويقوي هر  القراءة أّل عامالة مالا جالاء فالي التنزيال  فالي مالا ُيْحَمالُد ويسالتحبُّ أمالَدْدت عىالأ 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ چ :ودولالاله ،[ٕٕ :] الطالالور چ ڱ ڱچ  :كقولالاله ةعالالالأ  ،أفَعْىالالتُ 

 وئ ەئ ەئچ  :وما كالال خالفاله يجاليء عىالأ مالددُت دالاة ةعالالأ ،[٘٘ :]المؤمنول چوئ 

فهالرا يالدة عىالأ دالوة ال التح فالي هالرا الحالرأل أل ألناله  ،[٘ٔ :لبقرة]ا چ ۆئ ۇئ ۇئ وئ
 . ٕٕ)في الشر

 ويؤيالالالد هالالالر  القالالالراءة أّل )اإلمالالالداد  أكثالالالر مالالالا يسالالالتعم  فالالالي اإلمالالالداد بالمالالالاة دالالالاة ةعالالالالأ:

 . ٖٕ)[ ٖٙ :] النم  چ پ ٻچ
 

 فّع   –اختيار )فع   –قانًيا 
 َلُمّىئَت   –)َلُمِىئَت  -ٕ

 ڳ ڳگ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑچ  ٹ ٹ

 .]الكهف[ چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ
  وَلُمِىْئالالالالالتَ )ودالالالالالرأ البالالالالالادول  ،بتشالالالالالديد الالالالالالالم الثانيالالالالالة  ولُمّىئالالالالالت)دالالالالرأ ابالالالالالن كثيالالالالالر ونالالالالالافع  
 . ٕٗ)بتخ ي ها
والتشديد ة كيد  ،بتشديد الالم هي لغة في ُمِىئ بالتخ يف  ولمّىئت)فالحجة لمن درأ   
 .المضعف  ُمىِّئ)وهي من ال ع   ،لىمبالغة

والتخ يالف أكثالالر وهالالي الىغالالة  ،بتخ يالف الالالالم أنّهمالالا لغتالالال  ولمِىْئالالت)جالة لمالالن دالالرا والح 
 . ٕ٘)الثالقي المجرد  مىئ)الجيدة المشهورة وهي من ال ع  
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وخ  هالالا البالالادول. وهالالي )بتخ يالالف الالالالم فقالالاة:)  ولُمِىْئالالت)واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة  
 . ٕٙ)  هر  لغة ،َوَمهَني  يظًا ،خوفًا َمهَني كالُمك :القراءة المختارة أل ألّل العرَب ةقوةُ 

))وخّ الالالف  :فقالالالاة ،واختالالالار هالالالر  القالالالراءة مكالالالي وعىالالال  اختيالالالار  ب نهالالالا الىغالالالة المشالالالهورة 
 . ٕٚ)وألنّه الىغة المشهورة المستعمىة   ،.. وهو االختيار أل ألّل األكثر عىيه.البادول

 :أل ألنهم يقولول واالختيار التخ يف)) :بقوله  هال ٛٙٗواختارها كرلك الواحدي )ت   
ني :وال يكادول يقولول ،مهني رعًبا  . ٕٛ)  مهَّ
داة أبو عىي ال ارسي عن  ،وكرلك فإل القراءة بالتخ يف هي األجود في كالم العرب 

 :وال يكالالالادول يعرفالالالول ،َمَهةنالالالي رعبالالالا :ةقالالالوة ،الخ ي الالالة أجالالالود فالالالي كالمهالالالم)) :أحالالالد العالالالرب دولالالاله
ْةني  . ٜٕ)  َمهَّ

 :ومنه دوة األعشأ ،القراءة بالتخ يف كثرة ورودها في فعر العربويدة عىأ كثرة  
َْت َبْكٌر َوَمْن َلفَّ َل َّها    ٖٓ)ودد َمهِّ

 :ودوة امرئ القيس
   ٖٔ)فَيْمه بالْيًتا أِدطًا َوَسْمًنا

والتخ يالف يالدة عىالأ  ، ٕٖ)والقراءة بالتخ يف هي الىغة المشهورة المستعمىة والجيدة 
 . ٖٗ)والتخ يف يدة عىأ معنأ التشديد ، ٖٖ)واحدةأل ال ع  يقع مرة 

 

 فاَع    –اختيار )فع   -ٖ
 يُقاةىول  –_ )يَقَتىوَل 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭٹ ٹ چ 

 ]آة عمرال [. چ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ،ودرأ البالادول )ويالْقتالىالول  ب التح اليالاء ،بضم الياء وألف بعد القاأل  ويُقاةىول)درأ حمزة 
 . ٖ٘)حرأل األلفوإسكال القاأل و 
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ودالاةىوا الالرين يال مرول )بالاأللف أناله فالي حالرأل ابالن مسالعود   ويُقالاةىول)فالحجة لمالن دالرأ 
 .ف خبر عنهم بالمقاةىة ال بالقت  أل ألّل المشهور من أفعالهم كال المقاةىة ال القت   ،بالقسط

يقتىالول و ) :معطالوأل عىالأ دولاله  ويالْقتىالول)بغيالر ألالف أل ألّل   ويالْقُتىالول)والحجة لمن درأ 
فالإذا  ،واآلمرول بالقسط يوافقول األنبيالاء ال محالالة فالي األمالر بالقسالط والنهالي عالن الجالور  الّنبيين

 . ٖٙ)دتىوا األنبياء لم يمنعهم من دتىهم أيًضا
واالختيالاُر إسالقاُ  األلالف اةباًعالالا )) :بغيالالر ألالف فقالاة  يالْقُتىالول)واختالار ابالن إدريالس دالراءة 
يالا رسالوة  :ألَّ أبالا عبيالدة دالاة –  –ولمالا ُروي عالن النبالي  ،مةلىمصحف أل وأللَّ عىيه أكثر األئ

قالالمَّ  .َمالالْن دالتالال  نبيالالا أو رجالالاًل أَمالالَر بالالالمعروأل َونالَهالالأ عالالن المنكالالر :أي النالالاس أفالالدُّ عالالرابًا   دالالاة ،اهلل
َة إلَّ بني إسرائي  دَتُىوا فالي أوة النهالار قالقالة وأربعالين نبيالا َفقالام مائالُة رجال  وأربعال ،يا أبا عبيدة :داة

ونهالالوهم عالالن المنكالالر فالَقتالىالالوهم فالالي آخالالر  ،َعَشالالَر رجالالاًل مالالن ُعبَّالالاد بنالالي إسالالرائي  فالال َمُروهم بالالالمعروأل
  . ٖٚ)النهار  

وعى  سبب اختيار  ب ل ة ويىها يدة عىأ أل الرين يقتىول  ،واختار هر  القراءة الطبري
والصالالواب مالالن )) :فقالالاة ،رسالال  اهلل الالالرين كالالانوا يُرسالالىول إلالاليهم بالالالنهي عمالالا يالال ةول مالالن معاصالالي اهلل

 . ٖٛ)  إلجماع الحجة من القرأة عىيه به  ويالْقتىول) :القراءة في ذلك عندنا دراءة من درأ 
لالالف أولالالأ لينالالتظم آخالالر الكالالالم ودالالراءة الجماعالالة بغيالالر أ)) :ودالالاة مكالالي عالالن هالالر  القالالراءة

 . ٜٖ)  أل وألنّه إجماعب وله
 . ٓٗ)  مشهورهو ال  ويالْقتىول)))  :هال ٙٔٙوداة عنها العكبري )ت 

وعىالالالال  سالالالالبب اختيالالالالار  أل ألنهالالالالا نالالالالص فالالالالي  هالالالالال ٕٖٚ)تواختالالالالار هالالالالر  القالالالالراءة الجعبالالالالري
 . ٔٗ)المعنأ

ۈ  ۆ) :بغيالالر ألالف ةتوافالال  مالع مالالا عطالف عىيهالالا فالي دولالاله  يالْقتىالول)فقالراءة 

ويدة  ،والنس  واحد ،فبعض الكالم معطوأل عىأ بعض ،فقد أخبر ،[ ٕٕ :] من اآلية (
 . ٕٗ)ة كيًدا لقبح ذلك ال ع   الرينويالْقتىول )ةكرير ال ع  في 
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داة  ،دول )ي اع    يْ ع )ويؤيد هر  القراءة مجيؤ  في آية أخرى من  ير ألف عىأ  
[ أل ألّل األمالالرين بالقسالالط مالالن النالالاس  ٜٔ :] البقالالرة چہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چ ةعالالالأ:

مالالا دتىالالالوا ك  ،وكبالالر عىالاليهم مقالالاُمُهم ومو الالعهم فقتىالالوهم ،دالالد وافقالالوا األنبيالالاء فالالي اآلمالالرين بالقسالالط
 . ٖٗ)األنبياء

ويقوي هر  القراءة ما جاء في دصة بني إسرائي  أنهم دتىوا قالقة وأربعين نبًيا مالن أوة  
فال مروهم بالالمعروأل  ،فقام مائة وأربعة عشالر رجالاًل مالن ُعبَّالاد بنالي إسالرائي  ،النهار في ساعة واحدة

 . ٗٗ)ونهوهم عن المنكر فقتىوهم جميًعا في آخر النهار
 

 افالتالَع    –)فع   اختيار –ٗ 
 ال ةالْعدَّوا  –_ )ال ةالْعُدوا 

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئٹ ٹ چ 

 .] النساء [ چ مئ حئ جئ ی ی ی
ب الالتح   ال ةالَعالالدُّوا)وروى عنالاله ورش  ،بتسالالكين العالالين وةشالالديد الالالداة  ال ةالْعالالدُّوا)دالالرأ نالالافع 
 . ٘ٗ)وةخ يف الدَّاةبإسكال العين   ال ةالْعُدوا)ودرأ البادول  ،العين وةشديد الدَّاة

فال د م  ،ال ةعتالدوا :أل المالراد ،ساكنة العين مشالددة الالدَّاة  ال ةالْعدُّوا)فالحجة لمن درأ 
 :]البقالرة چىئ  ىئچ :وحجتهم دولاله ةعالالأ  ةعدوا)التاء في الداة لتقاربهما فصار 

ٙٔ]. 
د م التالاء فالي فال  ،ال ةعتالدوا :فإل المالراد أيًضالا ،ب تح العين  ال ةالَعدُّوا)والحجة لمن درأ 

 .الداة لتقاربهما ونق  فتحة التاء إلأ العين
يعالالدو ، إذا  –بإسالالكال العالالين وةخ يالالف الالالداة مالالن )عالالدا   ال ةْعالالُدوا)والحجالالة لمالالن دالالرأ 

 . ٙٗ)جاوز في الحد
ال )))واالختيالار  :سالاكنة العالين خ ي الة الالداة فقالاة  ال ةْعالُدوا)واختار ابن إدريالس دالراءة 

 . ٚٗ)  ل أكثر األئمة عىيهمن العدوال أل أل  ةالْعُدوا
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إذا   ،يعدو –َعدا )وأجود القراءة )ال ةالْعُدوا  من )) :واختار هر  القراءة األزهري فقاة
 . ٛٗ)  جاوز الحد وجار

ودالرأ البالادول بإسالكال العالين )) :فقالاة ،واختارها مكي وعى  اختيار  أل ألل األكثر عىيها
 . ٜٗ)  ... وهو االختيار أل ألل األكثر عىيه.والتخ يف

 . ٓ٘)وكرلك اختارها الجعبري 
وأصالىه )ةالْعالُدُووا   ،عىأ أنه عىالأ وزل )ةالْ عالوا  ،بتخ يف الداة وةسكين العين  ةالْعدوا)فال
فاسالالالالتثقىت الضالالالالمة عىالالالالأ الم الكىمالالالالة  ،والثانيالالالالة  الالالالمير ال الالالالاعىين ،األولالالالالأ الم الكىمالالالالة :بالالالالواوين
 :فوزناله ،وبقيالت واو ال الاعىين ،ولالأفُحرأل األوة وهو واو األ ،فالتقأ بحرفها ساكنال ،فُحرفتْ 

 . ٔ٘)وال ةظىموا باصطياد الحيتال فيه ،ال ةالْعتدوا :ومعنا   ،ةالْ عوا)
 ،وةجالالاوز مالالا ينبغالالي لالاله أل يقتصالالر عىيالاله ،هالالو مالالن التعالالدي فالالي األمالالر  :يعالالدو –عالالدا )و 

 . ٕ٘)وهو يدة عىأ ةجاوز في الشيء ،عدا يعدو َعْدًوا :ةقوة
 :فقالاة ةعالالأ ،من إسكال لىعالين ،عدا يعدو :التنزي  من ويقوي هر  القراءة ما جاء في

]  چچ  چ چچ  :ودالالالالالالالالالالالاة ،[ ٖٙٔ :] األعالالالالالالالالالالالراأل چ ڭ ڭ ڭ ڭ چ
 ڇچ  :ودولالالاله ةعالالالالأ ،[ٖٚٔ :] البقالالالرة چ ں ڱ ڱ ڱچ  :ودالالالاة ةعالالالالأ ،[ ٚ :المؤمنالالالول

 .فك  هرا يؤيد هر  القراءة ، ٖ٘)[ ٖٜٔ :] البقرة چ ڌ ڌ ڍ ڍ
 

  

Adheed
Rectangle
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 زيد على اجملرداختيار امل -املطلب الثاني 

هالالالو ال عالال  المجالالالرد الالالري زيالالدت عىالالالأ أحرفالاله األصالالالىية بعالالض األحالالالرأل  :ال عالال  المزيالالد
 . ٗ٘)ومزيد الرباعي ،مزيد الثالقي :والمزيد دسمال ،المزيدة

ولهرا ةحدث الباحثول عن ك   ،ولى ع  المزيد معاٍل فرعية ةضاأل إلأ المعنأ األصىي
ن فالالك  ال عالال  ومعنالالا  ربطالالا دديًقالالا أل ألل منطالال  الىغالالة صالاليغة ومالالا ةؤديالاله مالالن معالالال فرعيالالة فربطالالوا بالالي

 .يقتضي أل يكول ك  بناء دد و ع لداللة معينة
ومما الفك فيه انه لو لم يختىف المعنأ لما اختى ت الصيغة إذ ك  عدوة عالن صاليغة 
إلالالالأ أخالالالرى ال بالالالّد أل يصالالالحبه عالالالدوة عالالالن معنالالالأ إلالالالأ آخالالالر أل ألل زيالالالادة المبنالالالأ ةالالالدة إلالالالأ زيالالالادة 

  . ٘٘)المعنأ

 فع   –اختيار )أفع   –أواًل 
 يَىَحدول  –_ )يُىِحدول 

 ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄٹ ٹ چ 

 .] األعراأل [ چ ڍ ڍ ڇ ڇ
بضالالم اليالالاء وكسالالر   يُىِحالالدول)ودالالرأ البالالادول  ،ب الالتح اليالالاء والحالالاء  يَىَحالالدول)دالالرأ حمالالزة 

 . ٙ٘)الحاء
 قًيا إذا ماة وعدة.قال  يالْىَحد –َلَحد )ب تح الياء من   يَىحدول)فالحجة لمن درأ  

إذا   يُىحالالد –ألحالالد )جعىالاله مالالن  ،بضالالم اليالالاء وكسالالر الحالالاء  يُىِحالالدول)والحجالالة لمالالن دالالرأ 
 . ٚ٘)فهو رباعي ،ماة

هكالالرا دالالرأت الجماعالالُة بضالالم )) :بضالالم اليالالاء بقولالاله  يُىِحالالدول)واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة 
  . ٛ٘)   يالْىِحدول)... والقراءة المختارة .الياء من أْلَحَد يالْىِحدُ 

 :اختيالالار القالالالراءة بضالالم اليالالالاء عىالالأ لغالالالة مالالن دالالالاة)) :واختالالار هالالر  القالالالراءة الطبالالري بقولالالاله
 . ٜ٘)  أل ألنها أفهر الىغتين وأفصحهما  ألحد)
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والضم االختيار أل ألنه أكثر )) :واختار هر  القراءة مكي أل ألل عىيها أكثر القراء فقاة
 . ٓٙ)  وعىيه أكثر القراء ،وأبين ،في االستعماة
 ،المزيد عىأ الثالقي بالهمزة  ألحد)ىحدول  بضم الياء وكسر الحاء مضارع لى ع  فال)يُ 

أفالالالهر   ألحالالالد)لغتالالالين لىعالالالرب بمعنالالالأ واحالالالد، و   ألحالالالد)و   لحالالالد)وعالالالدَّ الىغويالالالول هالالالرين ال عىالالالين 
و  ،... وهمالا لغتالال .يالْىَحد –َلَحَد )جعىه من   يالْىَحدول)وداة بعضهم )) :داة األخ ش ،وأعرق

 . ٔٙ)  أكثر وبها نقرأ  يالْىِحدول)
وَلَحَد لغالة  ،حاد عنه و َعَدةَ  :أي ،أْلَحد في دين اهلل))  :هال ٖٜٖوداة الجوهري )ت 

 . ٕٙ)  فيه
الالالالالم والحالالالاء والالالالداة أصالالال  يالالالدة عىالالالأ ميالالال  عالالالن ))  :هالالالال ٜٖ٘ودالالالاة ابالالالن فالالالارس )ت 

ألناله مائال  فالي  وُسالمي الىحالد أل ،إذا مالاة عالن طريال  الحال  واإليمالال ،أْلَحَد الرج  :يقاة ،استقامة
 . ٖٙ)  َلَحْدت الميت وأْلحدت :يقاة ،أحد جانبي الجدث

واألكثالر  ،ويتبين من أدواة الىغويين أل القالراءة بضالم اليالاء جالاءت عىالأ الىغالة المشالهورة
 .استعمااًل 

 چ ڦ ڦ ڤ ڤ چ ويقالالالالالالوي هالالالالالالر  القالالالالالالراءة إجمالالالالالالاعهم عىالالالالالالأ دولالالالالالاله ةعالالالالالالالأ:

 . ٗٙ)ِحدِ [، وإجماعهم عىأ استعماة المىحدول ِلاّل ٕ٘]الحج:
أل معنأ اإللحالاد فالي اسالماء اهلل جعىهالا مظهالًرا  ،ومما يؤيد معنأ اإللحاد وهو المشهور

وهالو األحال   ،وذلك بإنكار ةسميته ةعالأ باألسماء الدالة عىأ ص ات قابتة لاله ،من مظاهر الك ر
النبالي  ولمالز ،وجعىوا ةسميته به في القالرآل وساليىة لىتشالنيع ،بكماة مدلولها فإنهم أنكروا الرحمن

–  – فُح  ب ل يسمأ إلحاًدا  ،واألعظم من هرا البهتال والجور في الجداة ،ب نه عدد اآللهة
 . ٘ٙ)أل ألنه عدوة عن الح  بقصد المكابرة والحسد

 
 لَيزلقونك  –) لُيزلقونك  -
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]  چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱٹ ٹ چ 

 القلم [.

 . ٙٙ)بضم الياء  لُيزلقونك)ودرأ البادول  ،ب تح الياء  لَيزلقونك)درأ نافع 
 :وهالالو فعالال  قالقالالي، ومعنالالا   يالْزلالال ُ  -زَلالالَ  )ب الالتح اليالالاء مالالن   لَيزلقونالالك)فالحجالالة لمالالن دالالرأ 

  .ليصيبونك ب بصارهم
 . ٚٙ)وهو فع  رباعي  يُزِل ُ  –َأْزَلَ  )بضم الياء من   لُيزلقونك)والحجة لمن درأ 

بضالم   والبادول مالن أْزلالَ  يالْزلال ُ )) :فقاةبضم الياء   لُيزلقونك)واختار ابن إدريس دراءة 
 . ٛٙ)  وهي القراءة المختارة والىغة المشهورة ،الياء

ودالالرأ البالادول )لُيزلقونالك  بضالالم )) :بقولاله  هالال ٘ٙ٘)واختالار هالر  القالالراءة ابالن أبالي مالالريم 
مِز أكثالالالالُر زَلالالالال  وأْزلْقتالالالالُه، والنقالالالالُ  بالالالالاله :اليالالالالاء والوجالالالاله أنَّالالالاله هالالالالو األظهالالالالُر أل ألل المشالالالالهور أل يقالالالالاة

 . ٜٙ)  وأوسعُ 
والضالالالالم أفصالالالالح وعىيالالالاله )) :فقالالالالاة ،هالالالالال  ب نالالالاله الوجالالالاله األفصالالالالح ٖٗ٘ووصالالالال ها البالالالالادولي )

 . ٓٚ)  الجمهور
ما الاليه )أزلالال  ، ومضالالارعه  ،ةالالدة عىالالأ أل ال عالال  مزيالالد عىالالأ الثالقالالي بهمالالزة  يُزلقونالالك)فالالال

 . ٔٚ) يزل )
بالعالداوة  – -نباليكالال الك الار ينظالرول إلالأ ال  :وديال  ،ليصاليبونك بالالعين :ومعنأ اآلية

 . ٕٚ)والبغضاء
إال أل المزيالد  ،فالقراءةال متسالاويتال ، ٖٚ)لغتين  زل )و   أزل )هال  ٖٖٛوعّد النحاس)
 . ٗٚ)أكثر من المجرد وأوسع

ومما يقوي هر  القراءة ما أكد  الصرفيول من أل ك  زيادة في المبنأ ةدة عىالأ زيالادة 
 . ٘ٚ)في المعنأ

 ع   ف –اختيار )فّع   –قانًيا 
 فالَعَدَلَك  –_ )فالَعدََّلك 
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 .] االن طار [ چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦٹ ٹ چ 
ودالالالالرأ البالالالالادول )فعالالالالّدلك   ،بتخ يالالالالف الالالالالداة  فالَعالالالالَدَلكَ )دالالالالرأ عاصالالالالم وحمالالالالزة والكسالالالالائي 

 . ٙٚ)بتشديدها
فصالالرت معتالالدة  َعالالَدَة بالْعَضالالَك بالالبالْعضٍ  :فمعنالالا  ،بالالالتخ يف  فالَعالالَدَلكَ )فالحجالالة لمالالن دالالرأ 

وديال  َعالَدَلَك إلالأ أّي صالورة  ،إذا سالويالَتُه باله ،َعالَدْلُت الشاليء بالشاليء :ألناله يُقالاةالِخْىَقِة متناسًبا أل 
 فاَء.

بالتشديد عىأ معنأ سّوى َخْىَقك في أحسن صالورة وأكمال    فعّدلك)والحجة لمن درأ 
 . ٚٚ)سوَّاس فعدَّلك :ك نه داة  ،وةكول )ما  صىة ،ةقويم

 ير  ،هما دراءةال مشهورةال)) :بقوله بتشديد الداة  فعّدلك)واختار ابن إدريس دراءة 
 . ٛٚ)ألَّ الُمَشدََّدَة أولأ أل لما يشهُد لها من التنزي  وظاهر الكتاب  

وكرلك هي من اختيار ال رَّاء وعى  سبب  ، ٜٚ)وأبو حاةم ،واختار هر  القراءة أبو عبيد
وهالو أعجالب الالوجهين  ...)فَعالَدلك  مشالددة :ومالن دالرأ)) :فقالاة ،اختيار  أل ألنه أجود فالي العربيالة

لىتركيالالب   فالي)فتجعالال   ،فالي أي صالالورة مالا فالالاء ركبَّالك :وأجودهمالالا فالي العربيالالة أل ألنالك ةقالالوةُ  ،إلاليَّ 
وصالرفتك إلالأ   ،َعالَدلك إلالأ كالرا وكالرا :أدوى في العربية من أل يكول )في  لىعالدة أل ألنالك ةقالوةُ 

  . ٓٛ)  وصرفتك فيه ،عدلتك فيه :أجود من أل ةقوةُ  ،كرا وكرا
 ،فعالّدلك :أل بعض النحالويين اختالار التشالديد والتقالدير  هال ٖٓٙلويه )ت وذكر ابن خا

 . ٔٛ)جعىك ُمَعدَّة الخى  معتداًل  :أي
مشددة العين يدةُّ عىأ أناله مزيالد الثالقالي بالتضالعيف إلفالادة المبالغالة فالي   فّع )إل بناء 

هالو أليال  هنالا أل ألل وهر  القراءة فيها من المبالغة و  ،التسوية في يد إةقال الصنع :أي ، ٕٛ)العدة
سالالّوى َخْىَقالالك فالالي أحسالالن  -سالالبحال وةعالالالأ–المقالام مقالالام مبالغالالة وهالالو يتناسالالب ومعنالالأ اآليالالة فالالاهلل 

 . ٖٛ)ولم يجعىك كالبهائم منحنًيا ،فجعىك دائًما ،وأكم  ةقويم ،صورة
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 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ  :ويؤيد هر  القراءة جع  خىقالك معتالداًل بداللالة دولاله ةعالالأ

 :ودالاة دالوم ،عتدة الخى  ليس منه َفيء بزائد عىأ َفاليء في سالد م :أي ،[ ٗ :] التين چ ٺ
 . ٗٛ)فهرا يدة عىأ المبالغة في معنأ التعدي  ،حسَّنك وجّمىك :معنا 

أنه داة: ))كال  -ر ي اهلل عنه  –ومما يقوي القراءة بالتشديد ما روي عن أبي هريرة 
 . ٘ٛ)ُمثالقٌَّ     ،فسوَّاس فالَعدََّلك)يقرأ  – –رسوُة اهلل 

َمْت  -  َلُهِدَمْت   –)لُهدِّ

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀٹ ٹ چ 

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ] الحج [. چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ
بتشالالالالديد   لُهالالالالدَِّمتْ )ودالالالالرأ البالالالالادول  ،بتخ يالالالالف الالالالالداة  لُهالالالالِدمت)دالالالالرأ ابالالالالن كثيالالالالر ونالالالالافع 

 . ٙٛ)الداة
إذا كالالالال مخ ً الالالا فإنالاله يكالالالول لىقىيالالال  بالالالالتخ يف أل ال عالال    لُهالالالِدَمت)فالحجالالة لمالالالن دالالرأ 

فالالالمخ ف إذا يكالالول ههنالالا  ، الالربته  الالربًة و الالربتين و ألالالف  الالربة :بالالدلي  دالالولهم ،والكثيالالر جميًعالالا
 .بمعنأ الكثرة

 . ٚٛ)بالتشديد أل يختص بالكثرة أل و ألل الصوامع جمع  لُهدِّمت)والحجة لمن درأ 
وهي  ،ودرأ البادول بالتشديد)) :بتشديد الداة بقوله  هدِّمت)واختار ابن إدريس دراءة 

الالُن هالالر  القالالراءة دولالاله  ،َأْولالالأ القالالراءةين أل أللَّ التهالالديم لىشالاليء بعالالد الشالاليء فالالنذل   صالالوامعُ )و ُيَحسِّ
 . ٛٛ)  ذلك بتكرار ال ع 

واختار هر  القراءة الطبري وعى  سالبب اختيالار  أل ب نهالا أبىال  فالي المعنالأ وأكثالر ة كيالًدا 
 . ٜٛ)ألل ذلك من أفعاة أه  الك ر برلك   ،ُب إليَّ والتشديد في ذلك أعج)) :فقاة

فالتشديد الري يدّة عىأ التكثيالر أولالأ وهالو االختيالار )) :فقاة ،واختيار مكِّي التشديد
 . ٜٓ)  لكثرة ما دفع اهلل من الهدم
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فقالالد ذكالالر النحالالاة أل فّعىالالُت ةالالدخ  عىالالأ فعىالالُت إذا  ،يالال ةي لمعنالالأ الكثالالرة  فّعالال )إل بنالالاء 
  :فالالإذا أردت كثالالرة العمالال  دىالالت ،كسالالرةها ودطعتهالالا  :ةقالالوة)) :ودالالاة سالاليبويه ، ٜٔ) أردنالالا كثالالرة العمالال

ظالال  يالَ رُِّسالالها السَّالالُبُع  :ودالالالوا ،أكثالالرت الجراحالالات فالالي جسالالد  :.. وجرَّحتالاله.كسَّالالرةه ودطَّعتالاله ومزَّدتالاله
  . ٕٜ)إذا أكثر ذلك فيها   ،ويالؤَكِّىها

ويين إلالالأ أل ةصالالوُّر أل هالالرا ولكثالالرة ورود هالالرا الالالوزل لمعنالالأ الكثالالرة فقالالد دفالالع بعالالض الىغالال
 . ٖٜ)الوزل ال يرد إال لهرا المعنأ

فالقراءة بالتشالديد ةخالص ال عال  بالالتكثير لكثالرة الصالوامع والبيالع والصالىوات والمسالاجد 
 .فهو يدة عىأ أل هرا ال ع  من أفعاة أه  الك ر ،فهي لتكرير الهدم فيها مرة بعد مّرة

 [.ٖٕ :]يوسف چ پ پچ  :ويؤيد هر  القراءة ما جاء في التنزي 
 .كنائس اليهود  :والصََّىوات ،بَِيع النصارى :والِبَيع ،فالصوامع الرْهبال

هالّدمت هالْدًما نافالًئا عالن  اليظ بحيالث ال يبقالول  :أي ،فتشديد الداة لىمبالغة فالي الهالدم
 . ٜٗ)لها أقًرا

 ةالْ ُجَر  –_ )ةالَ جَِّر 

 .] اإلسراء [ چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇٹ ٹ چ 
ب الالتح التالالاء واسالالكال ال الالاء و الالم الجالاليم   ةالْ ُجالالرَ )م وحمالالزة والكسالالائي ويعقالالوب دالالرأ عاصالال

 . ٜ٘)بضم التاء وفتح ال اء وكسر الجيم وةشديدها  ةالَ جِّر)ودرأ البادول  ،وةخ ي ها
فالالينبوع   يالْ ُجالر –َفَجالَر )بضم الجيم وةخ ي ها أنه أخر  من   ةالْ ُجر)فالحجة لمن درأ 
 .ً ا فقد يحتم  الكثرة كما يحتم  القىةواحد وال ع  إذا كال مخ 
والمراد   يُ جِّر –فجَّر )ةالَ جِّر  بكسر الجيم وةشديدها أنه أخر  من )والحجة لمن درأ 

 . ٜٙ)بال ع  الكثرة
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ودالرأ البالادول بتشالديد الجاليم و الم )) :فقالاة ،واختار ابن إدريس القراءة بتشالديد الجاليم
أناله  چ گ گ گ کچ  :يختى وا في دولاله وهي أجوُد القراءةين أل ألنّهم لم ،التاء

 . ٜٚ)  بالتشديد أل ألل ذلك يكوُل فيًئا بعد فيء
.. عىالالأ مالالالا .والتشالالالديد)) :واختارهالالالا الطبالالري بقولالاله ، ٜٛ)واختالالار هالالر  القالالالراءة أبالالو عبيالالد
 . ٜٜ)  ذكرت من دراءة الكوفيين أعجب إليَّ 

 عىأ التكثير في ال ع . فال ع  المشدد يدة  يُ جِّر –َفجَّر )فالقراءة بالتشديد من 
ك ناله   ،وذلك أنهالم سال لو  كثالرة االن جالار مالن الينبالوع :ويؤيد القراءة بالتشديد معنأ اآلية

 :فشدد ليدة التشديد عىأ ةكريالر ال عال  ويحسالن التشالديد، كمالا ةقالوة ، ٓٓٔ)يت ّجر مرة بعد مرة
ةالال ةي  البالالا   فّعالال )غة وإل كالالال فاعىالاله واحالالًدا أل صالالي ،فيكثالالر ال عالال  ،إل أكثالالر الضالالربَ  ،َ الالرَّب زيالالدٌ 
 . ٔٓٔ)لتكثير ال ع 

الَر  مالن ة جيالر المالاء)) :فالقراءة بالتشديد يدة عىأ ةضعيف ال ع  داة األزهري  ،)ةُ جِّ
 .  ٕٓٔ)وف  ِسْكرِة األرَض عنه حتأ ين جر ماء الينبوع اْنِ َجارًا   ،وهو فْتُحهُ 

 فهرا المعنأ يدة عىأ دوة معنأ القراءة بالتشديد.

 فع   –اختيار )فاَع   –قالثًا 
 ةالَقِتُىوُهْم، يالَقِتُىوُكْم، دالتالُىوُكْم   –_ )ةالَقاةُِىوُهْم، يالَقاةُِىوُكْم، دَاةالُىوُكْم 

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ٹ ٹ

 چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 [.البقرة]
 ،بغيالالر ألالالفكىهالالا    ،فالالإل دتىالوكم)  ،حتالالأ يقتىالالوكم)  ،وال ةقتىالوهم)دالرأ حمالالزة والكسالالائي 

 . ٖٓٔ)وحدها بغير ألف  فادتىوهم)وأجمعوا عىأ أل  ،ودرأ البادول الثالقة باأللف
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فالحجالة لمالن دالرأ الثالقالة بغيالر ألالف أناله جعىاله مالن القتال  أل إلجمالاعهم عىالأ دولاله عقيالالب 
وال ةقتىالالوهم عنالالد المسالالجد الحالالرام حتالالأ يقتىالالوا بعضالالكم فالالإل دتىالالوا  :والمعنالالأ  ،دالالاةىوهم) :ذلالالك

 .ىوهمبالْعضُكم فادت
أنهالم نالُهالوا عالن دصالدهم  :والمعنأ ،والحجة لمن درأ الثالقة باأللف إنه جعىه من القتاة

 . ٗٓٔ)بالقتاة حتأ يكول االبتداء منهم
ف مَّالالا األلالالف فالالي الثالقالالة فالال بالَيُن فالالي )) :واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة الثالقالالة بالالاأللف فقالالاة
و ال  :فالتقالدير واهلل أعىالالم ،مشالالركول بالهالمعنالأ أل ألل القتالاة كالال عىالاليهم محظالورًا حتالأ يبالدأهم ال

والمختالاُر  ....فإْل بالدؤوكم بالقتالاة فالادتىوهم ،ةْبدؤوهم بقتاة عند المسجد الحرام حتأ يبدؤوكم
 . ٘ٓٔ)  ما عىيه أكثر األئمة من إقبات األلف أل ألنَّه أبيُن لىمعنأ الري ذكرنا 

ةعالالأ ذكالر   -تيالار  أل ألناله والطبري وعى  سبب اخ ، ٙٓٔ)واختار هر  القراءة أبو حاةم
أذل لهم بقتالهم إذا كال ابتداء القتاة من المشركين دب  أل يقتىوا منهم دتياًل وبعد أل يقتىالوا  -

 ٺ ٺ ٺ ٺچ دالراءُة مالن دالرأ:  ،وأولالأ هالاةين القالراءةين بالصالواب)) :منهم دتياًل فقالاة

 –  –أل ألل اهلل ةعالالالالالالالأ ذكالالالالالالر  لالالالالالالم يالالالالالال مر نبيالالالالالاله  چ ڤٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ
باالستسالالالم لهالالم حتالالأ يقتىالالوا مالالنهم دتالالياًل بعالالد مالالا  –إذا دالالاةىهم المشالالركول  -أصالالحابه فالالي حالالاٍة و 

أولالالأ مالالن القالالراءة بمالالا  ،أذل لالاله ولهالالم بقتالالالهم، فتكالالول القالالراءة بالالاإلذل بقالالتىهم بعالالد أل يقتىالالوا مالالنهم
 . ٚٓٔ)اخترنا  

)واالختيالار ) :واختار مكي هالر  القالراءة وعىال  سالبب اختيالار  أل ألنهالا دالراءة العامالة فقالاة
 . ٛٓٔ)وعىيه دراءة العامة   ،القراءة باأللف أل ألل عىيه الجماعة

واختارهالالا كالالرلك الجعبالالالري أل لَِتَضالالمِِّن القتالالالاة معنالالأ القتالالال  فتتضالالمن هالالالر  القالالراءة معنالالالأ 
فُي هم مالن حرمالة  ،المد لتضمنه األخرى أل ألل القتاة مقدِّمة الَقْت  :واختياري)) :فقاة ،القراءةين

 . ٜٓٔ)  بطري  األولأ القتاة القت 
 ،األلف بعد القاأل ةدة عىأ أل ال ع  مزيد عىأ الثالقي عىالأ وزل )فاَعال    ةقاةىوهم)

وأكثالر مالا  ،أي إنهالا ةال ةي مالن اقنالين ،ةالدة عىالأ المشالاركة  فاَعال )أي إل صاليغة  ،ومعنا  لىمشالاركة
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س إليالك مثال  مالا فقد كال من  يالر  ،فاعىته :إعىم أنك إذا دىت)) :داة سيبويه ، ٓٔٔ)ةكول كرلك
 . ٔٔٔ)  ومث  ذلك فاردته وكارمته وعازني وعاززةه ،فاعىته :كال منك إليه حين دىت

وهالالم نُهالالوا عالالن دصالالدهم بالقتالالاة حتالالأ يكالالول االبتالالداء  ،فالقتالالاة يقالالع بالالين االقنالالين فالال كثر
  . ٕٔٔ)منهم

وبالالاأللف دالالرأ الحسالالن وأبالالو عبالالد الالالرحمن وَفالاليبة )) :وممالالا يقالالوي هالالر  القالالراءة دالالوة مكالالي
 . ٖٔٔ)  يد و يرهموحم

وهر  القراءة متناسبة ومعنأ اآلية فاهلل سبحانه نهأ المؤمنين أل يبدؤوا القتاة في ذلك 
فالنهي عن المقاةىة التي هي فعال  اقنالين باعتبالار  ،الموطن الشريف حتأ يكونوا هم الرين يبدؤول

ار الم اةحالة لالئال يىالزم  وكالرا كونهالا  ايالة باعتبال ،نهيهم عن االبتداء بها الري يكالول سالبًبا لحصالولها
 . ٗٔٔ)كول الشيء  اية لن سه

فالالداللتها عىالالأ النهالالي عالالن القتالال  بطريالال   ،والنهالالي عالالن القتالالاة نهالالي عالالن مقالالدمات القتالال 
 . ٘ٔٔ)األْولأ

 ،وكرا إل النهي عالن مقالاةىتهم حتالأ يقالاةىوهم يالدة عىالأ دتالالهم بمجالرد ابتالدائهم القتالاة
 . ٙٔٔ)وال ينتظروا حتأ يُقت  أحدهم

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ  :القالالالالالالالالالراءة إجمالالالالالالالالالاعهم عىالالالالالالالالالأ دولالالالالالالالالالهويقالالالالالالالالالوي هالالالالالالالالالر  

دالالالالاةىوهم حتالالالالأ ال يكالالالالول ك الالالالر لمكالالالالال دتالالالالالهم  :أي ،وال تنالالالالة يالالالالراُد بهالالالالا الك الالالالر ،[ٖٜٔ]البقالالالالرة:
 . ٚٔٔ)إياهم

 چ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ  :ويؤيالالد هالالالر  القالالراءة مالالالا جالالاء فالالالي التنزيالال  مالالالن دولالاله ةعالالالالأ

 ڃچ  :من دوله ةعالأفجاءت هر  القراءة متسقة مع ما دبىها وما بعدها  ،[ٜٓٔ :]البقرة

 .فجاءت عىأ نظم واحد  ٛٔٔ)[ٖٜٔ :البقرة] چ چ ڃ ڃ ڃ
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 فع   –اختيار )افتع   –رابًعا 
 ال يالْتبالُعوُكْم  –_ )ال يالتَِّبُعوُكْم 

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےٹ ٹ چ 

 [.ٖٜٔ :األعراأل] چ ﮼ ﮻
ُمشّددة   ال يالّتِبُعوُكمْ )دول ودرأ البا ،ساكنة الّتاء وب تح الباء  ال يالْتبعوكم)درأ نافع وحد  

 . ٜٔٔ)الّتاء
 ،إذا مضالأ خى اله :أراد باله  ،يتبالع –ةبالع )بالالتخ يف مالن   ال يالْتبعالوكم)فالحجة لمن درأ 

 .ولم يدركه
 إذا  :وأراد به  ،يتبع –اةبع )بالتشديد من   ال يالّتِبُعوُكمْ )والحجة لمن درأ 

  . ٕٓٔ)ف دركه ،مضأ َخْىَ هُ 
والتشالديُد المختالاُر أل لكثالرة َمالْن عىياله مالن )) :لقراءة بالتشالديد فقالاةواختار ابن إدريس ا

 . ٕٔٔ)  األئمة
أو ألنالاله  ،التشالالديد بمعنالالأ االدتالالداء :واختيالالاري)) :واختالالار هالالر  القالالراءة الجعبالالري بقولالاله

 . ٕٕٔ)  الشائع
 ،لتاءمزيد بالهمزة وا  يْ تِع  –اْفتَع  )يتَِّبُع  بالتشديد فع  مزيد عىأ الثالقي عىأ وزل )

 :أي ،بال  وا طرب فالي الكسالب، وكالرلك ادتالدر :أي ،اكتسب :نحو ،وهو لىمبالغة في المعنأ
 . ٖٕٔ)بال  في القدرة
بالاب ): فالي  هالال ٕٜٖداة ابن جنالي )ت ،ددر وادتدر :نحو  فع )أدوى من   افتع )و 

فادتالالدر أدالالوى معنالالأ مالالن  ،ومثىالاله فعالال  وافتعالال  نحالالو دالالدر وادتالالدر))  :فالالي دالالوة الى الالظ لقالالوة المعنالالأ
 . ٕٗٔ)  دولهم ددر
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التاء والياء والعين أصٌ  واحد )) :داة ابن فارس ،الىحاق وادت اء األقر :ومعنأ ال عىين  
ةَِبْعالُت ُفالنالا إذا ةالَىْوةالُه واةالَّبالْعتالُه وأْةبْعتالُه إذا  :يقالاة ،وهو التالُُّىوُّ َواْلَقْ الوُ  ،ال يشرُّ عنه من الباب فيءٌ 

 . ٕ٘ٔ)َ ْير أنَّهم فالرَّدوا بين الَقْ ِو والّىُحوق فالَغيَّروا البناء أْدنأ َةغيير   ،واألص  واحد لِحْقَتهُ 
 . ٕٙٔ)ونق  األزهري عن ال راء دوله: ))ةبعت فالنًا واةّبعته َسَواء   
أو َمالرُّوا بالالك  ،إذا مشاليت خى هالم ،ةَِبْعالُت القالوم ةالبالًعالا وةَباَعالالًة بالال تح)) :ودالاة الجالوهري 

 . ٕٚٔ)  وهو افتعىت ،وكرلك اةبعتهم ،ضيت معهمفم
إذا  :اةالبالَعالهُ  :))ومنه دوة العرب :فقاة ابن خالويه ،ومن الىغويين من فّرق بين الصيغتين

 . ٕٛٔ)  إذا لحقه :وةبعه ،سافر في أقر 
 . ٜٕٔ)فالقراءة بالتشديد عىأ األفهر واألكثر ،وإذا أخرنا بالقوة إنهما لغتال

وهو األدرب في المعنأ أل ألل الزيادة في المبنأ هالي  ،من فّرق بينهما وإذا أخرنا بقوة
ةالدة عىالأ الىحالاق مالع ادت الاء األقالر   اةبالع)و  ،ةدة عىأ اإللحاق  يتبع)و ، ٖٓٔ)زيادة في المعنأ

فالالال رق الالالداللي بالالين الصالاليغتين بحكالالم الزيالالادة التالالي حصالالىت فالالي بنيالالة  ، ٖٔٔ)والسالالير عىالالأ الُخطالالا
 ،اعىم أل الوزل إذا كال عىأ وزل من األوزال))  :هال ٜٗٚالزركشي )ت  داة بدر الدين ،الكىمة

فالالال بالالدَّ أل يتضالالمن مالالن المعنالالأ أكثالالر ممالالا ةضالالمنه أواًل أل أللَّ  ،قالالَم نُِقالال  إلالالأ وزل آخالالر أعىالالأ منالاله
 . ٕٖٔ)  فإذا زيدت في األل ا  وجب زيادة المعاني  رورة ،األل ا  أدّلة عىأ المعاني

و)اةّبالالع  ةالالدة  ، ٖٖٔ)يالالدة عىالالأ االجتهالالاد والطىالالب  افتعالال )زل ويؤيالالد هالالر  القالالراءة أل و 
 .فهرا يقوي معنأ هر  القراءة ،عىأ ادت اء األقر وةحمي  الن س واالجتهاد في اإللحاق

 ةالْ َعُ   –اختيار )ةالَ عَُّ   –خامًسا 
 ةالَىَقُف  –_ )ةالَىقَُّف 

 چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ٹ ٹ چ

 [.ٚٔٔ :]األعراأل
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  ةَىقَّالف)ودالرأ البالادول  ،سالاكنة الالالم خ ي الة القالاأل  ةالْىَقالفُ )في روايالة ح الص درأ عاصم 
 . ٖٗٔ)بتشديد القاأل

 .خ ي ة القاأل فهو من لق ُت الشيَء ألق ُه لقً ا  ةالْىَقف)فالحجة لمن درأ 
 :وأصالالىه ،بتشالالديد القالالاأل فهالالو مضالالارع ةىقَّْ الالَت عىالالأ ة عَّىالالت  ةالَىّقالالفُ )والحجالالة لمالالن دالالرأ 

والمحروفة هي ةاء ال عال  ال ةالاء المضالارعة أل  ،حدى التاءين كراهة اجتماعهمافُحرفت إ ،ةتىقف
  . ٖ٘ٔ)ألل ةاء المضارعة ةؤدي معناها فال ةحرأل

والقراءة المختارة التشالديد أل )) :بتشديد القاأل فقاة  ةالَىقَّفُ )واختار ابن إدريس دراءة 
  . ٖٙٔ)  وفهرةها في الىغة ،لكثرة َمْن عىيها من األئمة

التشالالالالالالالديد مطابقالالالالالالالة لبىعهالالالالالالالا  :واختيالالالالالالالاري)) :تالالالالالالالار هالالالالالالالر  القالالالالالالالراءة الجعبالالالالالالالري فقالالالالالالالاةواخ
 . ٖٚٔ)  المتكرر

 ،ورجالٌ  لِقالٌف قِقالفٌ  ،لّق نالي ةىقيً الا فىقْ تاله :ةقالوة ،ةناوة الشيء يالْرَمأ باله إليالك :والىقف
 :والتىّقالف ،وسالريع األخالر لمالا يُرمالأ إلياله باليالد ،سريع ال هم لما يُرمأ إليه مالن كالالم بالىسالال :أي

))الّىقالف مصالدر لِقْ الُت الشاليء ألقُ اله لْقً الا إذا  :هالال ٕٗٗوداة ابن السالكيت )ت  ، ٖٛٔ)االبتالع
 . ٜٖٔ)  أخرةه ف كىته وابتىعته

  :كقولالك  ،وأصالىه لّقالف ويال ةي لىمطاوعالة لالال)فّع   ،المتعالدي  ة ّعال )عىأ وزل   ةالَىقَّف)و
 . ٓٗٔ)ىغهأل ةُريد من الشيء أمًرا ما فتب :والمطاوعة ،كّسرةه فتكّسر

 ۆئ ۆئچ :فال الاء فالي دولاله ةعالالأ ،فالتىّقف بالتشديد مبالغة في الىقالف وهالو االبالتالع

ودالالالد دّة  ،لىتعقيالالالب الالالالداة عىالالالأ سالالالرعة م اجالالال ة فالالالروعها فالالالي التىقالالالف بمجالالالرد إلقائهالالالا چۈئ 
وانقىبت قعبانًا فإذا هي  ،ف لقاها فدّبت فيها الحياة :إذ التقدير ،السياق عىأ جمىتين محروفتين

وعىالالأ الجمىالالة الثانيالالة التىقالالف أل ألنالاله مالالن فالال ل  ،دة عىالالأ الجمىالالة األولالالأ األمالالر باإللقالالاء ،ةىقالالف
 . ٔٗٔ)والعصا إذا دّبت فيها الحياة صارت قعبانًا بدول ةبدي  فك  ،الحيوال

 :دولاله ةعالالأ ،وزيالادة المعنالأ ،والددالة ،المشددة عىالأ المبالغالة  ةىّقف)ومما يؤيد داللة 
ف لقاهالا فصالارت حيالة فالإذا هالي....الخ، وإنمالا حالرأل ل يالرال  :أي ،يالْ ِفُكوَل  )فَِإَذا ِهَي ةالْىَقُف َمالا
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إلأ اإللقاء وبغاية سرعة االنقالب كال لقطهالا لمالا يال فكول دالد  –عىيه السالم  –بمسارعة موسأ 
والىقالالف كالىق الالال  ،وصالاليغة المضالالارع الستحضالالار الصالالورة الغريبالالة ،حصالال  متصالالاًل بالالاألمر باإللقالالاء

فهرا يدة عىأ ددة داللالة  ، ٖٗٔ)وهو سرعة االبتالع من  ير مض  :والسر   ٕٗٔ)التناوة بسرعة
 .القراءة بالتشديد

 

 اخلامتة

 :بعد أل أكمىنا البحث ةوصىنا إلأ هر  النتائج 
 .ُعني ابن إدريس ببيال أوجه اختالأل القراءات وبتعىي  ك  وجه منها -ٔ
 .ية يتابع فيها مرهب البصريينأقبت البحث ألَّ معظم آراء ابن إدريس واختياراةه الصرف -ٕ
 .و)مدَّ  يستعم  في المكرو  ،يستعم  فيما يحمد ويستحب  أمدّ )اقبت البحث أل  -ٖ
والتخ يالف أكثالر وهالي  ،بتخ يالف الالالم وبتشالديدها أنهمالا لغتالال  لمْىئالت)اقبت البحالث أل  -ٗ

 .الىغة الجيدة المشهورة
بمعنالالأ واحالالد، و )ألحالالد  أفالالهر  لغتالالين لىعالالرب  ألحالالد)و   لحالالد)عالالدَّ الىغويالالول ال عىالالين ألَّ   -٘

 .وأعرق
وزيالالادة المعنالالأ  ،والددالالة ،المشالالددة عىالالأ المبالغالالة  ةىّقالالف)داللالالة كالالرلك أقبالالت البحالالث أل   -ٙ

 .بالتخ يف  ةىقف)أكثر من 
وصالالالىأ اهلل عىالالالأ نبينالالالا محمالالالد وعىالالالأ آلالالاله  ،وآخالالالر دعوانالالالا أل الحمالالالد هلل رب العالالالالمين

 .وصحبه وسىم
 
 

 
  

Adheed
Rectangle
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 البحث:  هوامش

، وفالرا ٜٖٙ/ٔ، والم ص  فالي صالنعة اإلعالراب ٔٔفرح كتاب التصريف    ينظر: المنصفٔ)
 .ٕٗالعرأل في فن الصرأل 

، واإلدنالالالالاع فالالالالي ٙٚ، والتيسالالالالير فالالالالي القالالالالراءات السالالالالبع ٛٙٔ  ينظالالالالر: السالالالالبعة فالالالالي القالالالالراءات ٕ)
 .ٖٓٓالقراءات السبع 

 .ٜٓٔ، والمو ح ٛٚٔ/ٔ، وفرح الهداية ٜٓٔ  ينظر: حجة القراءاتٖ)
 .ٓٚ/ٔ  المختار ٗ)
 .ٕٛ٘/ٔ  ينظر: الكشف ٘)
 ، )نسخ . ٗٛ/ٚ  ةهريب الىغة ٙ)
 .ٕٛ٘/ٔ  الكشف ٚ)
 ،)نسخ . ٓٓٙ/ٔ،)نسخ ، وجمهرة الىغة ٕٔٓ/ٗ ينظر: العين ٛ)
 .ٜٗٔ، والنكت في القرآل الكريم ٖٓٙ/ٔ  ينظر: الحجة لىقراء السبعة ٜ)
والت سالالالير  ،ٜٗ٘/ٕ، وةوفيالالال  الالالالرحمن فالالالي دروس القالالالرآل ٖٔٗ/ٔ  ينظالالالر: ة سالالالير المنالالالار ٓٔ)

 .ٕٛٔ/ٔالقرآني لىقرآل 
، واإلدنالالالاع فالالالي ٜٜ، والعنالالالوال فالالالي القالالالراءات السالالالبع ٖٔٓ  ينظالالالر: السالالالبعة فالالالي القالالالراءات ٔٔ)

 .ٕٖٙالقراءات السبع 
 .ٖ٘ٙٔ/ٖ، وكنز المعاني ٖٚ٘، والمو ح ٖٙٓ  ينظر: حجة القراءات ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ  المختار ٖٔ)
 .ٜٕٖراءات ألبي عبيد القاسم بن سالم ، والقٕٖ٘/ٚ  ينظر: الجامع ألحكام القرآل ٗٔ)
 .ٖٓٗ/ٖٔ  جامع البيال ٘ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔ  معاني القراءات ٙٔ)
 .ٜٕٛ/ٕ  ينظر: الحجة لىقراء السبعة ٚٔ)
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 .ٛٛٗ/ٔ  الكشف ٛٔ)
 .ٜٕ٘/٘  ينظر: البحر المحيط ٜٔ)
،   أبو زيد: هو سعيد بالن أوس بالن قابالت بالن زيالد األنصالاري مالن الخالزرج، كالال عالًمالا بالالنحوٕٓ)

وققة مقبوة الرواية، وكال أعىم بالنحو من األصمعي، وأبي عبيدة، وكال يقاة له: )أبو زيد 
النحوي ، وله كتاب في ةحقي  الهمز، وكتاب النوادر، والمصادر، و يرهالا، ونالزة بالبصالرة 

، وةالالالاريخ ٕٗومالالالات فيهالالالا سالالالنة خمالالالس عشالالالرة ومالالالائتين. ينظالالالر: أخبالالالار النحالالالويين البصالالالريين 
 .ٕٛٔ/ٛ، وسير أعالم النبالء ٜٓٔ/ٓٔ، وةاريخ بغداد ٕٕٗالعىماء النحويين 

 ،)مدد .ٖٛ٘/ٕ  الصحاح ٕٔ)
 .ٕٛٛ/ٕ  ينظر: الحجة لىقراء السبعة ٕٕ)
 .ٖٗٗ/ٔ  ينظر: معاني القراءات ٖٕ)
، والنشالالالر فالالالي ٖٗٔ، والتيسالالالير فالالالي القالالالراءات السالالالبع ٜٖٛ  ينظالالالر: السالالالبعة فالالالي القالالالراءات ٕٗ)

 .ٖٓٔ/ٕالقراءات العشر 
 .ٚٚٗ، والمو ح ٖٔٗ، وحجة القراءات ٚٓٔ/ٕ: معاني القراءات   ينظرٕ٘)
 .ٜٔٗ/ٔ  المختار ٕٙ)
 .ٚ٘/ٕ  الكشف ٕٚ)
 . ٓٗٔ/ٖ  الت سير الوسيط ٕٛ)
 .ٜٚ/ٖ  الحجة لىقراء السبعة ٜٕ)
 . ٜٔ  صدر بيت عجز : )نالَباًكا ف ْحَواَض الرََّجا فالنالََّواِعَصا ، ينظر: ديوانه ٖٓ)
، ٚٙٔ، واألمثالاة ٘ٙٔ، ينظالر: ديواناله َحْسُبَك ِمالْن ِ نالًأ َفالَبٌع َوِريُّ   صدر بيت عجز : )وَ ٖٔ)

 .ٗٗٔ، ولباب اآلداب ٕٗٙ/ٚ، والعقد ال ريد ٜٓ/ٕ، وعيول األخبارٗٙٔوالبخالء 
 . ٚٚٗ  ينظر: المو ح ٕٖ)
 .ٕٕٕ  ينظر: الحجة في القراءات السبع ٖٖ)
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 .ٖٜٖ/ٕ  ينظر: فرح الهداية ٖٗ)
، والنشر ٜٚ، والمقنع في رسم مصاحف أه  األمصار ٖٕٓالقراءات    ينظر: السبعة فيٖ٘)

 .ٜٖٕ/ٕفي القراءات العشر 
 .ٕٖٕ، والمو ح ٛ٘ٔ، وحجة القراءات ٕٙٗ/ٔ  ينظر: معاني القراءات ٖٙ)
 .ٕٗٔ/ٔ  المختار ٖٚ)
 .ٕٗٛ/ٙ  جامع البيال ٖٛ)
 .ٜٖٖ/ٔ  الكشف ٜٖ)
 . ٜٕٗ/ٔ  التبيال في إعراب القرآل ٓٗ)
 . ٖٖٔٔ/ٔر: كنز المعاني   ينظٔٗ)
 .ٜٚ/ٖ، والبحر المحيط ٕٖٙ/ٔ  ينظر: إعراب القرآل لىنحاس ٕٗ)
 . ٔٔ/ٕ  ينظر: الحجة لىقراء السبعة ٖٗ)
 .ٙٚٔ/ٚ  ينظر: م اةيح الغيب ٗٗ)
، والنشالالالر فالالالي ٜٛ، والتيسالالالير فالالالي القالالالراءات السالالالبع ٕٓٗ  ينظالالالر: السالالالبعة فالالالي القالالالراءات ٘ٗ)

 .ٖٕ٘/ٕالقراءات العشر 
 . ٕٗٚ، والمو ح ٕٛٔ، وحجة القراءات ٜٛ/ٕظر: الحجة لىقراء السبعة   ينٙٗ)
 . ٕٕٓ- ٜٕٔ/ٔ  المختار ٚٗ)
 .ٕٕٖ  معاني القراءات ٛٗ)
 . ٕٙٔ/ٔ  الكشف ٜٗ)
 .ٖٗٗٔ/ٖ  كنز المعاني ٓ٘)
 .ٔٗٔ/ٗ  ينظر: الدر المصول ٔ٘)
 .ٗ٘ٗ/ٔ، )عدو ، والزاهر في معاني كىمات الناس ٖٕٔ/ٕ  ينظر: العين ٕ٘)
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 . ٖٛٔ/ٖ، وروح المعاني ٜٛ/ٕ  ينظر: الحجة لىقراء السبعة ٖ٘)
 . ٘ٗ، ودروس في عىم الصرأل ٗٗ  ينظر: الم تاح في الصرأل ٗ٘)
 .٘ٔ، والمنصف فرح كتاب التصريف ٕٓٚ/ٖ  ينظر: الخصائص ٘٘)
 .ٗٔٔ، والتيسير في القراءات السبع ٜٕٛ  ينظر: السبعة في القراءات ٙ٘)
 .ٖٙٔ/ٕ، وفرح الهداية ٖٖٓ، وحجة القراءات ٖٓٗاءات   ينظر: معاني القر ٚ٘)
 .ٖٖٗ/ٔ  المختار ٛ٘)
 .ٕٗٛ/ٖٔ  جامع البيال ٜ٘)
 .ٕ٘ٛ/ٔ الكشف ٓٙ)
 .ٖٖٗ/ٔ  معاني القرآل ٔٙ)
 ، )لحد .ٖٗ٘/ٕ  الصحاح ٕٙ)
 ،)لحد .ٖٕٙ/٘  مقاييس الىغة ٖٙ)
 .ٕٚ٘/٘، والت سير القرآني لىقرآل ٘ٛٗ/ٔ  ينظر: الكشف ٗٙ)
، والتحريالالالالر والتنالالالالوير ٘ٔ٘/ٔ، وة سالالالالير العالالالالز بالالالالن عبالالالالد السالالالالالم ٖٕٗ/ٔر: الالالالالوجيز   ينظالالالال٘ٙ)

ٜ/ٜٔٛ. 
، والنشالالالر فالالالي ٖٕٔ، والتيسالالالير فالالالي القالالالراءات السالالالبع ٖٚٙ  ينظالالالر: السالالالبعة فالالالي القالالالراءات ٙٙ)

 .ٜٕٛ/ٕالقراءات العشر 
 .ٖٙ٘/ٕ، وفرح الهداية ٛٔٚ، وحجة القراءات ٗٛ  ينظر: معاني القراءات ٚٙ)
 .ٕٜٔ/ٕ  المختار ٛٙ)
 .ٚٛٚ  المو ح ٜٙ)
  .ٕٛٙ  كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ٓٚ)
 .ٜٖٓ/ٜٔالىباب في عىوم الكتاب  :  ينظرٔٚ)
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  .ٕٖٗ/ٗالت سير الوسيط  :  ينظرٕٚ)
 .٘ٙ٘/ٖٕإعراب القرآل  :  ينظرٖٚ)
  .ٛ٘/ٗالحجة لىقراء السبعة  :  ينظرٗٚ)
 .ٔ٘أوزال ال ع  ومعانيها  :  ينظر٘ٚ)
والنشالالالر فالالالي  ،ٕٕٓوالتيسالالالير فالالالي القالالالراءات السالالالبع  ،ٗٚٙالسالالالبعة فالالالي القالالالراءات  :  ينظالالالرٙٚ)

 .ٜٜٖ/ٕالقراءات العشر 
 .ٜٗ٘/ٕوفرح الهداية  ،ٖٗٙ/ٕو الكشف  ،ٕٙٔ/ٖمعاني القراءات  :  ينظرٚٚ)
 .ٜٜ٘/ٕ  المختار ٛٚ)
 .ٕٙٗ/ٜٔوالجامع ألحكام القرآل  ،ٚٗٔ/ٓٔالكشف والبيال  :  ينظرٜٚ)
  .ٕٗٗ/ٖ   معاني القرآلٓٛ)
  .ٜٙٗإعراب القراءات السبع وعىىها  :  ينظرٔٛ)
والجمىالالالالة العربيالالالالة  ،ٛٙ/ٔوفالالالالرح فالالالالافية ابالالالالن الحاجالالالالب  ،ٖٙ-٘٘/ٗ  ينظالالالالر: الكتالالالالاب ٕٛ)

 .ٛٚٔوالمعنأ 
  .ٜ٘ٚوة سير الجاللين  ،ٚٗٗ/٘المحرر الوجيز  :  ينظرٖٛ)
 .ٖ٘ٚحجة القراءات  :  ينظرٗٛ)
  .ٜٜٕٙ) ،ٕٕ٘/ٕ  المستدرس عىأ الصحيحين ٘ٛ)
والنشالالالر فالالالي  ،ٚ٘ٔوالتيسالالالير فالالالي القالالالراءات السالالالبع  ،ٖٛٗالسالالالبعة فالالالي القالالالراءات  :  ينظالالالرٙٛ)

 .ٕٖٚ/ٕالقراءات العشر 
 .ٖٔٗ/ٕوفرح الهداية  ،ٜٚٗوحجة القراءات  ،ٕٚٔ/ٖالحجة لىقراء السبعة  :  ينظرٚٛ)
 .ٖٛ٘-ٕٛ٘/ٔ  المختار ٛٛ)
  .ٛٗٙ/ٛٔ  جامع البيال ٜٛ)
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 .ٕٔٔ/ٕ  الكشف ٜٓ)
والصالي  الثالقيالة مجالردة ومزيالدة افالتقادًا  ،ٕٛفرح القصيدة الكافية في التصالريف  :ينظر  ٜٔ)

 .ٜٓٔوداللة 
 .ٗٙ/ٗ  الكتاب ٕٜ)
  .٘ٚأوزال ال ع  ومعانيها  :  ينظرٖٜ)
 .ٕٕ٘ٗ/ٗو في ظالة القرآل  ،ٕٚٔ/ٖالحجة لىقراء السبعة  :  ينظرٜٗ)
 ،ٓٗٗر التيسالير فالي القالراءات العشالر وةحبيال ،ٖٛٓ/ٕالنشر في القراءات العشر  :  ينظرٜ٘)

 .ٖٔٙوإةحاأل فضالء البشر في القراءات األربع عشر 
 .ٖٚٗوالمو ح  ،ٜٙ/ٖوالحجة لىقراء السبعة  ،ٓٓٔ/ٕمعاني القراءات  :  ينظرٜٙ)
 .ٗٛٗ/ٔ  المختار ٜٚ)
 .ٖٖٙوالقراءات ألبي عبيد القاسم بن سالم  ،ٖٖٓ/ٓٔالجامع ألحكام القرآل  :  ينظرٜٛ)
 .ٜٗ٘/ٚٔ  جامع البيال ٜٜ)
 .ٕٚٓ/٘ٔالتحرير والتنوير  :  ينظرٓٓٔ)
 ،ٖٗٛ/ٕٔوالىبالاب فالي عىالوم الكتالاب  ،ٗٔإيجالاز التعريالف فالي عىالم التصالريف  :  ينظرٔٓٔ)

 .ٗٙودروس في عىم الصرأل  ،ٖٚوالزوائد في الصي  في الىغة العربية في األفعاة 
مييالالالز فالالالالي لطالالالائف الكتالالالالاب العزيالالالالز بصالالالالائر ذوي الت :وينظالالالر ،ٓٓٔ/ٕ  معالالالاني القالالالالراءات ٕٓٔ)

ٗ/ٔٚ٘. 
والنشر  ،ٓٛوالتيسير في القراءات السبع  ،ٓٛٔ – ٜٚٔالسبعة في القراءات  :  ينظرٖٓٔ)

 .ٕٕٚ/ٕفي القراءات العشر 
 .ٜٗٔ/ٔوفرح الهداية  ،ٕٛٔوحجة القراءات  ،ٜٙٔ/ٔمعاني القراءات  :  ينظرٗٓٔ)
 .ٜٙ/ٔ  المختار ٘ٓٔ)
 .ٕ٘ٛ/ٔالكشف  :  ينظرٙٓٔ)
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 .ٛٙ٘/ٖ  جامع البيال ٚٓٔ)
 .ٕ٘ٛ/ٔ  الكشف ٛٓٔ)
 .ٖٕٔٔ/ٖ  كنز المعاني ٜٓٔ)
 .ٜٔٔوبنية ال ع   ،ٓٚ/ٔوفرح فافية ابن الحاجب  ،ٗٙٗأدب الكاةب  :  ينظرٓٔٔ)
 .ٛٙ/ٗ  الكتاب ٔٔٔ)
 .ٜٙٔ/ٔمعاني القراءات  :  ينظرٕٔٔ)
 .ٕ٘ٛ/ٔ  الكشف ٗٔٔ)
 .ٔٚٗ/ٔوروح المعاني  ،ٛٙ/ٔغيبية ال واةح اإللهية والم اةح ال :  ينظر٘ٔٔ)
 .ٖٚٓ/ٕالدر المصول  :  ينظرٙٔٔ)
 .ٛٙ٘/ٖجامع البيال  :  ينظرٚٔٔ)
 .ٚٔٗ/ٔالحجة لىقراء السبعة  :  ينظرٛٔٔ)
والنشالالر فالالي  ،٘ٔٔوالتيسالالير فالالي القالالراءات السالالبع  ،ٜٜٕالسالالبعة فالالي القالالراءات  :  ينظالالرٜٔٔ)

 .ٕٗٚ/ٕالقراءات العشر 
 .ٙٛٗ/ٔو الكشف  ،ٖ٘ٓوحجة القراءات  ،ٕٖٗ/ٔءات معاني القرا :  ينظرٕٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٔ  المختار ٕٔٔ)
 .ٖٖٙٔ/ٖ  كنز المعاني ٕٕٔ)
 ،ٗٔوإيجالاز التعريالف فالي فالن التصالريف  ،ٖٖٚ/ٔالم صال  فالي صالنعة اإلعالراب  :  ينظرٖٕٔ)

 .ٙٚٔوالجمىة العربية والمعنأ 
 .ٕٛٙ/ٖ  الخصائص ٕٗٔ)
 .)ةبع ،ٕٖٙ/ٔ  مقاييس الىغة ٕ٘ٔ)
 .)ةبع ،ٚٙٔ/ٕهريب الىغة   ةٕٙٔ)
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 .)ةبع ،ٜٓٔٔ/ٖ  الصحاح ةاج الىغة وصحاح العربية ٕٚٔ)
 .ٜٙٔ  الحجة في القراءات السبع ٕٛٔ)
 .ٖٙ٘والمو ح  ،ٕٗٛ/ٕالحجة لىقراء السبعة  :  ينظرٜٕٔ)
والتوجيه الىغوي لىقراءات القرآنية عند ال راء في )معاني القرآل   ،ٓٓ٘المقرب  :  ينظرٖٓٔ)

ٖٔ٘. 
 .ٜٖٗ/ٗوالبحر المحيط  ،ٕٚٛ/ٕالنكت والعيول  :  ينظرٖٔٔ)
 .ٖٗ/ٖ  البرهال في عىوم القرآل ٕٖٔ)
 .ٖ٘وفرا العرأل في فن الصرأل  ،ٜٚ/ٔفرح فافية ابن الحاجب  :  ينظرٖٖٔ)
 .ٕٔٔوالتيسير في القراءات السبع  ،ٜٕٓالسبعة في القراءات  :  ينظرٖٗٔ)
وفالالالالالرح الهدايالالالالالة  ،ٜٕ٘/ٕة لىقالالالالالراء السالالالالالبعة والحجالالالالال ،ٕٜٕحجالالالالالة القالالالالالراءات  :  ينظالالالالالرٖ٘ٔ)

ٕ/ٖٓٚ. 
 .ٕٖٔ/ٔ  المختار ٖٙٔ)
 .ٛٓٙٔ/ٖ  كنز المعاني ٖٚٔ)
 .)لقف ،ٖٔٔ/ٜوةهريب الىغة  ،)لقف ،ٗٙٔ/٘العين  :  ينظرٖٛٔ)
 .ٗ٘  إصالح المنط  ٜٖٔ)
ودروس في عىم الصرأل  ،ٕٙٔوالممتع في التصريف  ،ٓ٘الم تاح في الصرأل  :  ينظرٓٗٔ)

 .ٕٔٔال ع  دراءة في التصرأل العربي وبنية  ،ٜٙ
 .ٜٗ/ٜوالتحرير والتنوير  ،ٗٙ/ٖالجواهر الحسال في ة سير القرآل  :  ينظرٔٗٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔوالقراءات وأقرها في عىوم العربية  ،ٕٙ/٘روح المعاني  :  ينظرٕٗٔ)
 .)سر  ،ٕٔٔ/ٚ  ينظر: العين ٖٗٔ)
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 املصادر واملراجع

ت األربعة عشر، أحمد بن محمالد بالن أحمالد بالن عبالد الغنالي إةحاأل فضالء البشر في القراءا -
هالالال ، ةحقيالال : أنالالس مهالالرة، دار الكتالالب العىميالالة، ٚٔٔٔالالالدمياطي، فالالهاب الالالدين البنالالاء )ت

 م.ٕٙٓٓ -هال ٕٚٗٔ، ٖلبنال،   –بيروت 
هالال ، ةحقيال : ٖٛٙأخبار النحويين البصريين، الحسن بن عبد اهلل بن المرزبال الساليرافي )ت -

 -هالال ٖٖٚٔومحمالد عبالد المالنعم خ الاجي، دار مصالط أ البالابي الحىبالي، طه محمد الزينالي، 
 م.ٜٙٙٔ

هالال ، ةحقيال : ٕٙٚأدب الكاةب، عبد اهلل بن مسىم بن دتيبة الكالوفي المالروزي الالدينوري)ت -
 م. ٖٜٙٔ، ٗمصر،   –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية 

، ةحقيالال : محمالد مرعالالب، هالال ٕٗٗإصالالح المنطال ، يعقالالوب بالن إسالحاق، ابالالن السالكيت )ت -
 م.ٕٕٓٓ -هال 2ٕٖٔٗٔدار إحياء التراث العربي،  

إعالالالالراب القالالالالراءات السالالالالبع وعىىهالالالالا، محمالالالالد بالالالالن أحمالالالالد بالالالالن نصالالالالر ابالالالالن خالويالالالاله االصالالالالبهاني  -
، ٔلبنالالالال،   –هالالال ، إخالالالراج: أبالالالو محمالالد االسالالاليوطي، دار الكتالالالب العىميالالة، بيالالالروتٖٓٙ)ت

 م.ٕٙٓٓ
هال ، ةحقي : زهير ٖٖٛاعي  النحاس )تإعراب القرآل، أبو جع ر أحمد بن محمد بن إسم -

 م.ٜٛٛٔ -هال ٜٓٗٔ ازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، 
اإلدنالالاع فالالالي القالالالراءات السالالالبع، أحمالالالد بالالالن عىالالي بالالالن خىالالالف األنصالالالاري الغرنالالالاطي ابالالالن البالالالاِذش  -

 هال ، دار الصحابة لىتراث، د.  ، د.ت.ٓٗ٘)ت
هال ، ةحقي : عبد ٕٕٗدي )تاألمثاة، أبو عبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل الهروي البغدا -

 م.ٜٓٛٔ -هال ٓٓٗٔ، ٔالمجيد دطامش، دار الم مول لىتراث،  
 .ٜٔٚٔالنجف،  -أوزال ال ع  ومعانيها،هافم طه فالش، مطبعة اآلداب  -
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هالال ، ةحقيال : ٕٚٙإيجاز التعريف في عىالم التصالريف، محمالد بالن مالالك الطالائي النحالوي )ت -
 م.ٜٕٓٓ -هال ٖٓٗٔ، ٔة،  محمد عثمال، مكتبة الثقافة الدينية، القاهر 

البحالالالر المحالالاليط، أبالالالو حيالالالال محمالالالد بالالالن يوسالالالف بالالالن عىالالالي بالالالن يوسالالالف بالالالن حيالالالال أقيالالالر الالالالدين  -
 هال.ٕٓٗٔهال ، ةحقي : صددي محمد جمي ،دار ال كر، بيروت،٘ٗٚاألندلسي )ت

البخالء، عمرو بن بحر بن محبالوب الكنالاني بالالوالء، الىيثالي، أبالو عثمالال، الشالهير بالجالاحظ  -
 هال .ٜٔٗٔ، ٕكتبة الهالة، بيروت،  هال ، دار مٕ٘٘)ت 

البرهال في عىوم القرآل، محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي، ةحقي : محمد أبالو ال ضال   -
 هال.ٜٖٔٔبيروت،  –إبراهيم، دار المعرفة 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمد بن يعقوب ال يروز آبالادي  -
ي النجالالالالار، لجنالالالالة إحيالالالالاء التالالالالراث اإلسالالالالالمي، القالالالالاهرة، هالالالالال ، ةحقيالالالال : محمالالالالد عىالالالالٚٔٛ)ت

 م.ٖٜٚٔ
بنيالالة ال عالال  دراسالالة فالالي التصالالريف العربالالي، عبالالد الحميالالد عبالالد الواحالالد، منشالالورات كىيالالة اآلداب  -

 م.ٜٜٙٔوالعىوم اإلنسانية، ص ادس، د. ، 
هال ، ةحقي : ٕٗٗةاريخ العىماء النحويين،الم ض  بن محمد بن مسعر التنوخي المعري )ت -

 -هالالالال ٕٔٗٔ، ٕتالالالاح محمالالالد الحىالالالو، هجالالالر لىطباعالالالة والنشالالالر والتوزيالالالع، القالالالاهرة،  عبالالالد ال 
 م.ٕٜٜٔ

هالال ، ٖٙٗةاريخ بغداد، أحمد بن عىي بن قابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغالدادي )ت -
 م .ٕٕٓٓ -هال ٕٕٗٔ، ٔةحقي : بشار عواد معروأل، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  

هالال ، ةحقيال : ٙٔٙن الحسين بن عبالد اهلل العكبالري )تالتبيال في إعراب القرآل، عبد اهلل ب -
 عىي محمد البجاوي، دار عيسأ البابي الحىبي وفركاؤ ، د. ،د.ت.

ةحبير التيسير في القراءات العشر، فمس الدين أبو الخير ابالن الجالزري، محمالد بالن محمالد  -
ل، عما –هال ، ةحقي : أحمد محمد م ىح القضاة، دار ال ردال، األردل ٖٖٛبن يوسف )ت

 م .ٕٓٓٓ -هال 2ٕٔٗٔٔ 
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التحريالالالالر والتنالالالالوير، محمالالالالد الطالالالالاهر بالالالالن محمالالالالد بالالالالن محمالالالالد الطالالالالاهر بالالالالن عافالالالالور التونسالالالالي  -
 م.ٜٜٚٔهال ، دار سحنول لىنشر والتوزيع، ةونس،د. .، ٖٜٖٔ)ت

هالالال ، وجالالة الالالدين عبالالد ٗٙٛة سالير الجاللالالين، جالالة الالالدين محمالد بالالن أحمالالد المحىالي )ت -
 .ٔدار الحديث، القاهرة    هال ،ٜٔٔالرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت

ة سير العز بن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن  -
، ٔهالالال ، ةحقيالال : عبالالد اهلل بالالن إبالالراهيم الالالوهبي، دار ابالالن حالالزم، بيالالروت،  ٓٙٙالسالالىمي )ت

 م.ٜٜٙٔ -هال ٙٔٗٔ
م ، دار ال كالر ٜٖٓٔبعالد  الت سير القرآني لىقالرآل، عبالد الكالريم يالونس الخطيالب )المتالوفي -

 العربي، القاهرة، د. . د.ت. 
ة سالالالير المنالالالار، محمالالالد رفالالاليد بالالالن عىالالالي ر الالالا بالالالن محمالالالد فالالالمس الالالالدين القىمالالالوني الحسالالاليني  -

 م، د. .ٜٜٓٔهال ، الهيئة المصرية العامة لىكتاب، ٖٗ٘ٔ)ت
الت سالالير الوسالاليط لىقالالرآل الكالالريم، محمالالد سالاليد طنطالالاوي، دار نهضالالة مصالالر لىطباعالالة والنشالالر  -

 م.2ٜٜٔٛٔالقاهرة،   –ع، ال جالة والتوزي
هال ، ةحقي : محمد عوض ٖٓٚةهريب الىغة، محمد بن أحمد بن األزهري، أبو منصور )ت -

 م.ٕٔٓٓ، ٔمرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  
التوجيه الىغوي لىقراءات القرآنية عند ال رَّاء في )معاني القرآل ، طه صالح أمالين آنمالا، دار  -

 م .ٕٚٓٓ -هال ٕٛٗٔ، ٔلبنال،   –ت المعرفة، بيرو 
ةوفيالالال  الالالالرحمن فالالالي دروس القالالالرآل، فيصالالال  بالالالن عبالالالد العزيالالالز بالالالن فيصالالال  ابالالالن حمالالالد المبالالالارس  -

هال ، إخراج وةحقي : عبد العزيز بن عبد اهلل بالن إبالراهيم الزيالر ٖٙٚٔالحريمىي النجدي )ت
شالر والتوزيالع، آة محمد، دار العاصمة، الممىكة العربية السالعودية، الريالاض، دار العىيالال لىن

 م.ٜٜٙٔ -هال ٙٔٗٔ، ٔبريدة،   –القصيم 
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التيسالالالير فالالالي القالالالراءات السالالالبع، عثمالالالال بالالالن سالالالعيد بالالالن عثمالالالال بالالالن عمالالالر أبالالالو عمالالالرو الالالالداني  -
 -هالالالالالال ٗٓٗٔ، ٕهالالالالالال ، ةحقيالالالالال : أوةالالالالالو ةريالالالالالزة، دار الكتالالالالالاب العربالالالالالي، بيالالالالالروت،  ٗٗٗ)ت

 م.ٜٗٛٔ
ن  الب اآلمىي، أبو جع الر جامع البيال في ة وي  القرآل، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ب -

 -هالالال ٕٓٗٔ، ٔهالالال ، ةحقيالال : أحمالالد محمالالد فالالاكر، مؤسسالالة الرسالالالة،  ٖٓٔالطبالالري )ت
 م.ٕٓٓٓ

الجالالامع ألحكالالام القالالرآل، محمالالد بالالن أحمالالد بالالن أبالالي بكالالر بالالن فالالرح األنصالالاري فالالمس الالالدين  -
هال ، ةحقي : هشالام سالمير البخالاري، دار عالالم الكتالب، الريالاض، الممىكالة ٔٚٙالقرطبي )ت

 م.ٖٕٓٓ -هال ٖٕٗٔلسعودية، العربية ا
، ٕعمالالالالال،   –الجمىالالالالة العربيالالالالة والمعنالالالالأ، فا الالالال  صالالالالالح السالالالالامرائي، دار ال كالالالالر، األردل  -

 م.ٜٕٓٓ -هال ٖٓٗٔ
هال ، ةحقي : رمزي منير بعىبكي، ٕٖٔجمهرة الىغة، محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت -

 م.ٜٚٛٔ، ٔدار العىم لىماليين، بيروت،  
لقالالالالرآل، عبالالالالد الالالالالرحمن بالالالالن محمالالالالد بالالالالن مخىالالالالوأل الثعالالالالالبي الجالالالالواهر الحسالالالالال فالالالالي ة سالالالالير ا -

هال ، ةحقي : محمد عىي معالوض، وعالادة أحمالد عبالد الموجالود، دار إحيالاء التالراث ٘ٚٛ)ت
 هال.ٛٔٗٔ، ٔالعربي، بيروت،  

هالال ، إخالراج: سالعيد ٖٓٗحجة القراءات، عبد الالرحمن بالن محمالد، أبالو زرعالة ابالن زنجىالة )ت -
 األفغاني، دار الرسالة، د. ، د.ت.

هال ، ةحقي : عبد العالاة ٖٓٚة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه )تالحج -
 هال .ٔٓٗٔ، ٗسالم مكرم، دار الشروق، بيروت،  

هال ، إخراج: كام  ٖٚٚالحجة لىقراء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغ ار ال ارسي )ت -
 هال.ٕٔٓٓ -هال ٕٔٗٔ، ٔلبنال،   –مصط أ الهنداوي، دار الكتب العىمية، بيروت 
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هالالالال ، الهيئالالالة المصالالالرية العامالالالة ٕٜٖالخصالالالائص، أبالالالو ال الالالتح عثمالالالال بالالالن جنالالالي الموصالالالىي )ت -
 ، د.ت.ٗلىكتاب،  

الالالدر المصالالول فالالي عىالالوم الكتالالاب المكنالالول، فالالهاب الالالدين أحمالالد بالالن يوسالالف الدائم،السالالمين  -
 هال ،ةحقي : أحمد محمد الخرا ، دار القىم، دمش ، د.تٙ٘ٚالحىبي)ت

جابر المنصوري، عالء الدين هافم الخ اجي، مطالابع التعىاليم  دروس في عىم الصرأل، عىي -
 م.ٜٜٓٔ -هال ٓٔٗٔالعالي، الموص ، د. ، 

ديالالوال األعشالالأ الكبيالالر )ميمالالول بالالن دالاليس ، جمالالع ودراسالالة: محمالالد حسالالين، مكتبالالة اآلداب  -
 بالجماميز، المطبعة النموذجية، د. ، د.ت.

، ٕار المعرفالالة، بيالالروت،  ديالالوال امالالرئ القالاليس، جمالالع ودراسالالة: عبالالد الالالرحمن المصالالطاوي، د -
 م.ٕٗٓٓ -هال ٕ٘ٗٔ

روح المعالاني فالالي ة سالير القالالرآل العظاليم والسالالبع المثالاني، فالالهاب الالدين محمالالود بالن عبالالد اهلل  -
هالالال ، ةحقيالال : عىالالي عبالالد البالالاري عطيالالة، دار الكتالالب العىميالالة، ٕٓٚٔالحسالاليني اآللوسالالي )ت

 هال.٘ٔٗٔ، ٔبيروت،  
بالن محمالد بالن بشالار، أبالو بكالر األنبالاري الزاهالر فالي معالاني كىمالات النالاس، محمالد بالن القاسالم  -

 -هالالال ٕٔٗٔ، ٔهالالال ، ةحقيالال : حالالاةم صالالالح الضالالامن، مؤسسالالة الرسالالالة، بيالالروت،  ٕٖٛ)ت
 م.ٕٜٜٔ

الزوائالالالد فالالالي الصالالالي  فالالالي الىغالالالة العربيالالالة فالالالي األفعالالالاة، زيالالالن كامالالال  الخويسالالالكي، دار المعرفالالالة  -
 الجامعية، اإلسكندرية، د. ، د.ت.

العبالاس التميمالي، أبالو بكالر بالن مجاهالد البغالدادي السبعة في القالراءات، أحمالد بالن موسالأ بالن  -
 هال.ٓٓٗٔ، ٕهال ، ةحقي : فودي  يف، دار المعارأل، مصر،  ٕٖٗ)ت

هال ، ٛٗٚسير أعالم النبالء، فمس الدين محمد بن أحمد بن عثمال بن دايماز الرهبي )ت -
 م.ٕٙٓٓ -هال ٕٚٗٔدار الحديث، القاهرة،د. .، 



 ...عند ابن إدريس في كتابه ) الكتاب المختار في ت القرآنية في األبنية الصرفية اختيار القراءا
  هدى عكاب صالح الجبوري        . ياسين عبد اهلل نصيفدأ. م.  

٘ٙٗ 

 

 

 –هالال ، مؤسسالة الرسالالة، بيالروت ٖٔ٘ٔ)تفرا العرأل في فالن الصالرأل، أحمالد الحمالالوي  -
 م. ٕٚٓٓ -هال ٕٛٗٔ، ٔلبنال،  

فالالرح القصالاليدة الكافيالالة فالالي التصالالريف، جالالالة الالالدين عبالالد الالالرحمن بالالن أبالالي بكالالر السالاليوطي  -
 -هالالال ٜٓٗٔهالالال ، إخالالراج: ناصالالر حسالالين عىالالي، المكتبالالة التعاونيالالة، دمشالال ، د. .، ٜٔٔ)ت

 م.ٜٜٛٔ
، ةحقيالال : حالالازم سالالعيد حيالالدر، مكتبالالة هالالال ٓٗٗفالالرح الهدايالالة، أحمالالد بالالن عمالالار المهالالدوي )ت -

 هال.٘ٔٗٔالرياض،  -الرفيد، الممىكة العربية السعودية 
فالالالالالرح فالالالالالافية ابالالالالالن الحاجالالالالالب، ر الالالالالي الالالالالالدين محمالالالالالد بالالالالالن الحسالالالالالن االسالالالالالتراباذي النحالالالالالوي  -

هالالالال ، إخالالالراج: محمالالالد نالالالور الحسالالالن، محمالالالد الزفالالالراأل، محمالالالد محيالالالي الالالالدين عبالالالد ٙٛٙ)ت
 ، د.ت.ٔبنال،  ل –الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

هالالال ، ٖٜٖالصالالحاح ةالالاج الىغالالة وصالالحاح العربيالالة، إسالالماعي  بالالن حمالالاد الجالالوهري ال الالارابي )ت -
 م.ٜٚٛٔ -هال ٚٓٗٔ، ٗةحقي : أحمد عبد الغ ور عطار، دار العىم لىماليين، بيروت،  

الصي  الثالقيالة مجالردة ومزيالدة افالتقادًا وداللالة، ناصالر حسالين عىالي، كىيالة دار العىالوم، جامعالة  -
 م.ٕٜٛٔ -هال ٕٓٗٔ،د. .، القاهرة

العقد ال ريد، فهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بالن حبيالب، ابالن عبالد رباله األندلسالي  -
 هال.ٗٓٗٔ، ٔهال ، دار الكتب العىمية، بيروت،  ٕٖٛ)ت

هال ، ٘٘ٗالعنوال في القراءات السبع، إسماعي  بن خىف بن سعيد المقرئ السردسطي )ت -
 هال. ٘ٓٗٔ، عالم الكتب، بيروت،ةحقي : زهير زاهد، وخىي  العطية

هالالالال ، ةحقيالالال : مهالالالدي ٓٚٔالعالالالين، الخىيالالال  بالالالن أحمالالالد بالالالن عمالالالرو بالالالن ةمالالاليم ال راهيالالالدي )ت -
 المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالة، د. .، د.ت.

هالالال ، دار الكتالالب العىميالالة، ٕٙٚعيالالول األخبالالار، عبالالد اهلل بالالن مسالالىم بالالن دتيبالالة الالالدينوري )ت -
 هال.ٛٔٗٔبيروت،د. .، 
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ال الالواةح اإللهيالالة والم الالاةح الغيبيالالة المو الالحة لىكىالالم القرآنيالالة والحكالالم ال ردانيالالة، نعمالالة اهلل بالالن  -
 -هالالالال ٜٔٗٔ، ٔهالالالال ، دار ركالالالابي لىنشالالالر، الغوريالالالة، مصالالالر،  ٕٜٓمحمالالالود النخجالالالواني )ت

 م.ٜٜٜٔ
هالال ، دار الشالروق، بيالروت ٖ٘ٛٔفي ظالة القرآل، سيد دطب إبراهيم حسين الشالاربي )ت -

 هال.ٕٔٗٔ، ٚٔالقاهرة،   –
القراءات ألبي عبيد القاسم بن سالم، جمالع وةقالديم: جاسالم الحالاج جاسالم محمالد الالدليمي،  -

 م.ٕٚٓٓ -هال ٕٛٗٔ، ٔبغداد،   –مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، العراق 
 -القالالالراءات وأقرهالالالا فالالالي عىالالالوم العربيالالالة، محمالالالد سالالالالم محيسالالالن، مكتبالالالة الكىيالالالات األزهريالالالة  -

 م.ٜٙٛٔالقاهرة،د. .، 
هال ، ةحقي : عبد السالم محمد هارول، ٓٛٔعمرو بن عثمال بن دنبر، سيبويه )ت الكتاب، -

 م.ٜٛٛٔ -هال ٛٓٗٔ، ٖمكتبة الخانجي، القاهرة،  
الكتاب المختار في معاني دراءات أه  األمصار، أحمد بن عبيد اهلل بن إدريس )من عىمالاء  -

 –نالالي، مكتبالة الرفالالد القالرل الرابالع الهجالالري ، ةحقيال : عبالد العزيالالز بالن حميالالد بالن محمالد الجه
 م.ٕٚٓٓ -هال ٕٛٗٔ، ٔالرياض،   –نافرول، الممىكة العربية السعودية 

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآل وعى  القراءات، نالور الالدين عىالي  -
هالالال ، ةحقيالال : عبالالد الالالرحيم الطرهالالوني، دار الكتالالب العىميالالة، ٖٗ٘بالالن الحسالالين البالالادولي )ت

 .ٕٔٔٓ، ٔلبنال،   –بيروت 
الكشالالالالف عالالالالن وجالالالالو  القالالالالراءات السالالالالبع وعىىهالالالالا وحججهالالالالا، مكالالالالي بالالالالن أبالالالالي طالالالالالب القيسالالالالي  -

، ٗلبنالالالالال،  –هالالالالال ، ةحقيالالالال : محيالالالالي الالالالالدين رمضالالالالال، مؤسسالالالالة الرسالالالالالة، بيالالالالروت ٖٚٗ)ت
 م.ٜٚٛٔ -هال ٚٓٗٔ

هالالالال ، ٕٚٗالكشالالف والبيالالال عالالالن ة سالالير القالالرآل، أحمالالالد بالالن محمالالد بالالالن إبالالراهيم الثعىبالالي )ت -
 –نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيالروت  ةحقي : أبو محمد بن عافور، إخراج:

 م.ٕٕٓٓ -هال ٕٕٗٔ، ٔلبنال،  
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كنالالالالالز المعالالالالالاني فالالالالالي فالالالالالرح حالالالالالرز األمالالالالالاني ووجالالالالاله التهالالالالالاني، إبالالالالالراهيم بالالالالالن عمالالالالالر بالالالالالن إبالالالالالراهيم  -
، ٔهالالالال ، ةحقيالالال : فر ىالالالي سالالاليد عربالالالاوي، مكتبالالالة أوالد الشالالاليخ لىتالالالراث، ٕٖٚالجعبالالالري)ت

 م. ٕٔٔٓ
الدين أسامة بن مرفد بالن عىالي بالن مقىالد الكنالاني الكىبالي الىباب اآلداب، مؤيد الدولة مجد  -

هالال ٚٓٗٔ، ٕهال ، ةحقي : أحمد محمد فاكر، مكتبالة السالنة، القالاهرة، ٗٛ٘الشيزري )ت
 م.ٜٚٛٔ -

الىباب في عىوم الكتاب، سراج الالدين عمالر بالن عىالي بالن عالادة الحنبىالي الدمشالقي النعمالاني  -
حمالالالالد معالالالالوض، دار الكتالالالالب هالالالالال ، ةحقيالالالال : عالالالالادة أحمالالالالد عبالالالالد الموجالالالالود، وعىالالالالي م٘ٚٚ)ت

 م.ٜٜٛٔ -هال ٜٔٗٔ، ٔلبنال،  –العىمية، بيروت 
المحالالرر الالالوجيز فالالي ة سالالير الكتالالاب العزيالالز، عبالالد الحالال  بالالن  الالالب بالالن عبالالد الالالرحمن بالالن ةمالالام  -

هالالالال ، ةحقيالالال : عبالالالد السالالالالم عبالالد الشالالالافي محمالالالد، دار الكتالالالب العىميالالالة، ٕٗ٘األندلسالالي )ت
 هال. ٕٕٗٔ، ٔبيروت، 

لحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمالد بالن حمدوياله بالن نعاليم بالن المستدرس عىأ الصحيحين، ا -
هالال ، ةحقيال : مصالط أ عبالد القالادر ٘ٓٗالحكم الضبي الطهماني النيسابوري، ابن البيالع )ت

 م.ٜٜٓٔ -هال ٔٔٗٔ، ٔعطا، دار الكتب العىمية، بيروت، 
هالالال ، مركالالز ٖٓٚمعالالاني القالالراءات، محمالالد بالالن أحمالالد بالالن األزهالالري الهالالروي، أبالالو منصالالور )ت -

هالال ٕٔٗٔ، ٔوث في كىية اآلداب، جامعة المىك سعود، الممىكة العربيالة السالعودية، البح
 م.ٜٜٔٔ -

هالال ، ةحقيال : ٕٚٓمعاني القالرآل، يحيالأ بالن زيالاد بالن عبالد اهلل بالن منظالور الالديىمي ال الراء )ت -
أحمالد يوسالف النجالاةي، ومحمالد عىالي النجالار، وعبالد ال تالاح إسالماعي  الشالىبي، دار المصالرية 

 ، د.ت. ٔمصر،   لىت ليف والترجمة،
هالالال ، ةحقيالال : ٕ٘ٔمعالالاني القالالرآل لهخ الالش، أبالالو الحسالالن المجافالالعي، األخ الالش األوسالالط )ت -

 م.ٜٜٓٔ -هال ٔٔٗٔ، ٔهدى محمود دراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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م الالالاةيح الغيالالالالب، محمالالالد بالالالالن عمالالالر بالالالالن الحسالالالن بالالالالن الحسالالالين التيمالالالالي، فخالالالر الالالالالدين الالالالالرازي  -
 هال.ٕٓٗٔ، ٖوت، هال ، دار إحياء التراث العربي، بير ٙٓٙ)ت

الم تالالالالاح فالالالالي الصالالالالرأل، أبالالالالالو بكالالالالر عبالالالالد القالالالالالاهر بالالالالن عبالالالالد الالالالالالرحمن بالالالالن محمالالالالد الجرجالالالالالاني  -
 -هالالالال ٚٓٗٔ، ٔهالالالال ، إخالالالراج: عىالالالي ةوفيالالال  الحمالالالد، مؤسسالالالة الرسالالالالة، بيالالالروت، ٔٚٗ)ت

 م.ٜٚٛٔ
هال ، ٖٛ٘الم ص  في صنعة اإلعراب، محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهلل الزمخشري )ت -

 م.ٖٜٜٔ، ٔبة الهالة، بيروت، ةحقي : عىي بو مىحم، مكت
هال ، ةحقي : عبد السالم ٜٖ٘مقاييس الىغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )ت -

 م.ٜٜٚٔ -هال ٜٜٖٔمحمد هارول، دار ال كر، 
هالال ، ةحقيالال : أحمالد عبالالد السالتار الجالالواري، ٜٙٙالُمقالرب، عىالي بالالن مالؤمن، ابالالن عصال ور )ت -

 م.ٜٙٛٔغداد، وعبد اهلل الجبوري، مطبعة العاني، ب
المقنع في رسالم مصالاحف األمصالار، عثمالال بالن سالعيد بالن عثمالال بالن عمالر أبالو عمالرو الالداني  -

 هال ، ةحقي : محمد الصادق دمحاوي، مكتبة الكىيات األزهرية، القاهرة، د.ت.ٗٗٗ)ت
هالال ، ةحقيال : فخالر الالدين دبالاوة، دار ٜٙٙالممتع فالي التصالريف، ابالن عصال ور األفالبيىي )ت -

 م.ٜٓٚٔ، ٔيروت، اآلفاق الجديدة، ب
هالالال ، دار ٕٜٖالمنصالالف فالالرح كتالالاب التصالالريف، أبالالو ال الالتح عثمالالال بالالن جنالالي الموصالالىي )ت -

 م.ٜٗ٘ٔ -هال ٖٖٚٔ، ٔإحياء التراث القديم، 
المو الالح فالالي وجالالو  القالالراءات وعىىهالالا، نصالالر بالالن عىالالي بالالن محمالالد الشالاليرازي، ابالالن أبالالي مالالريم  -

، ٔلبنالالال،  –بيالالروت  هالالال ، ةحقيالال : عبالالد الالالرحيم الطرهالالوني، دار الكتالالب العىميالالة،٘ٙ٘)ت
 م.ٜٕٓٓ

هالالال ، عىالالي ٖٖٛالنشالالر فالالي القالالراءات العشالالر، محمالالد بالالن محمالالد بالالن يوسالالف ابالالن الجالالزري )ت -
 لبنال، د.ت.، د. .  –محمد الضباع، دار الكتب العىمية، بيروت 
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النكالالالت فالالالالي القالالالالرآل الكالالالالريم، عىالالالي بالالالالن َفضَّالالالالاة بالالالالن عىالالالي بالالالالن  الالالالالب المجافالالالالعي القيروانالالالالي  -
 –بالالالالالد القالالالالالادر الطويالالالالال ، دار الكتالالالالالب العىميالالالالالة، بيالالالالالروت هالالالالالال ، ةحقيالالالالال : عبالالالالالد اهلل عٜٚٗ)ت

 م.ٕٚٓٓ -هال ٕٛٗٔ، ٔلبنال، 
هالالال ، ٓ٘ٗالنكالالت والعيالالول، عىالالي بالالن محمالالد بالالن محمالالد بالالن حبيالالب البغالالدادي المالالاوردي )ت -

 لبنال، د.ت. –السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العىمية، بيروت 
هالال ، ٛٙٗأحمد بن محمد بن عىي الواحدي )تالوجيز في ة سير الكتاب العزيز، عىي بن  -

، ٔبيالالالالروت،   –دمشالالالال ، الالالالالدار الشالالالالامية  –ةحقيالالالال : صالالالال وال عالالالالدنال داوودي، دار القىالالالالم 
 هال.٘ٔٗٔ
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ABSTRACT 

The book entitled (Al Mukhtar Fe Ma'ani Qira'at Ahl Al 

Amsar) of Abi Bakir bin Abdullah bin Idris, one of the fourth 

century A.H., was notably, also it was one of few books of guidance 

which came to light to guide the eight recitation taking care of 

recitations. 

Thus, it question aired the view of the grammarians for 

guidance, also preferring a recitation to other one, making it 

maintained to be mentioned later for a linguistic reason in one time, 

and for the huge number of the 'A'imma (preachers in the mosques) 

for a second time, for its spreading in the Holy Koran in the third, 

because it is more correct in Arabic in the fourth, whereas 

conveying the meaning in the fifth, and others… 

We chose the derivational aspect from the book because its 

relationship to the Koranic system and its styles in expression, 

whereas it is the field of meanings.  


