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الرحمن الرحیمبســـــــــــــــــــــــــــــــــم اهللا 

المقدمة
ـــــي  ـــــق و المرســـــلین أب ـــــى أشـــــرف الخل ـــــسالم عل ـــــصالة وال ِّالحمـــــد هللا رب العـــــالمین وال

الى یوم الدینالقاسم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
.ُأما بعد 

ًفتعــــــد الدراســــــات القرآنیــــــة نبعــــــا ال ینــــــضب وال ســــــیما القــــــراءآت القرآنیــــــة كونهــــــا تمثـــــــل 
ًصـــــورة واقعیـــــة لظـــــواهر لغویـــــة ولهجیـــــة فـــــي اللغـــــة العربیـــــة تتمثـــــل بـــــأداء القـــــراء فـــــضال 
ــــافس فــــي  ِّعــــن شــــروطها المعتمــــدة مــــن لــــدن كــــل قــــارىء  وهــــذا األمــــر جعــــل بــــاب التن

ـــــة القـــــراءة  ـــــراء خاصـــــة  واللغـــــویین روای ـــــد الق ـــــزا عن ـــــدفاع عنهـــــا أمـــــرا ممی َوتوجیههـــــا و ال ً
عامـــــة فمـــــنهم مـــــن یـــــروي المتـــــواترة فقـــــط و آخـــــر یـــــروي اآلحـــــاد مـــــع مراعـــــاة الدقـــــة فـــــي 
نقلهـــــا و لهـــــذه الظـــــاهرة تمیـــــز إذ وردت قـــــراءات عرفـــــت بأصـــــحابها ؛ ألنهـــــا وردت عـــــن 

ا قـــــــد خـــــــرج عـــــــن َّطـــــــریقهم و إختیـــــــارهم عـــــــن غیرهـــــــا مـــــــن الروایـــــــات حتـــــــى أن بعـــــــضه
ــــي أســــس لهــــا ابــــن مجاهــــد  ) هـــــ ٢٢٤ت( شــــروط القــــراءة الــــصحیحة المتفــــق علیهــــا الت

ومــــن بــــین هــــؤالء القــــراء ابــــن مقــــسم النحــــوي المقــــرىء الــــذي اســــتند ، فــــي كتابــــه الــــسبعة
ًفــــي قراءتــــه علــــى شــــرطین منهمــــا وهمــــا موافقــــة القــــراءة لوجــــه مــــن وجــــوه العربیــــة فــــضال 

ًتمــــاال ولــــم یعــــن بــــصحة الــــسند فكانــــت اختیارتــــه عــــن موافقتهــــا لرســــم المــــصحف ولــــو اح
مــــــن القــــــراءات تمثــــــل أغلــــــب القــــــراءات منهــــــا قــــــراءات الــــــسبعة والعــــــشرة واألربــــــع عــــــشرة 
ًوغیـــــرهم فـــــضال عمـــــن یـــــروي عـــــنهم بطـــــرق مختلفـــــة لـــــذا نـــــراه قـــــد توســـــع فـــــي اختیاراتـــــه 
وهــــــــذا جعلهــــــــا تــــــــارة مقبولــــــــة وأخــــــــرى شــــــــاذة واخــــــــرى خارجــــــــة عــــــــن شــــــــروط  القــــــــراءة 

َّولعـــــــل براعتـــــــه فـــــــي النحـــــــو واللغـــــــة جعلـــــــه یقلـــــــب .لـــــــسبعة والعـــــــشرة الـــــــصحیحة مـــــــن ا
ــــراءة بمــــا تناســــب أو  توافــــق مــــع المــــروي بمــــا تتناســــب او ّالقاعــــدة و یخــــرج و یوجــــه الق

مـــــن مظـــــاهروالمـــــسموع عـــــن العـــــرب وهـــــذه التخریجـــــات والتوجیهـــــات مـــــا هـــــو المظهـــــر
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ـــــذلك كـــــان للمعاإلتـــــــساع والتوســــــــع فـــــــي اللغــــــــة والخــــــــوض  ـــــنص ول ـــــي معـــــاني ال ـــــى ف ن
ّفــــــــي اختیــــــــاره  أثــــــــر بــــــــارز واستــــــــساغ المعنــــــــى جعلــــــــه یجــــــــوز الكثیــــــــر مــــــــن القــــــــراءات                                                      

ًو ولعـــــل هـــــذا التوســـــع كـــــان ســـــببا فـــــي نعتـــــه مـــــن قبـــــل أصـــــحاب التـــــراجم والـــــسیر بأنـــــه 
غریبهـــــا أحفـــــظ اهـــــل زمانـــــه لنحـــــو  الكـــــوفیین وأعـــــرفهم بـــــالقراءات مـــــشهورها وغریبهـــــا و
ــــضبط واالتقــــان وعــــالم بالعربیــــة وحــــافظ للغــــة  وهــــذا . ًوشــــاذها فــــضال عــــن  شــــهرته  بال

ــــراءات ألننــــا  ــــي علــــم الق ــــن مقــــسم النحــــوي المقــــرىء ف البحــــث محاولــــة تكــــشف جهــــود اب
ًكثیــــــــرا مــــــــا نجــــــــد قراءتــــــــه او اختیــــــــاره قــــــــد شــــــــغل المفــــــــسرین و اللغــــــــویین فــــــــضال عــــــــن 

َّب الــــسبعین حرفــــا جلهــــا قــــد اتفقــــت و قــــد جمعــــت لــــه مــــا یقــــار.أصــــحاب علــــم القــــراءات  ً
ــــل األول مــــن  ــــراءة الجی ــــت مــــع ق ــــع عــــشرة أو اتفق ــــسبعة والعــــشرأو  األرب ــــراءات ال مــــع الق

وأمـــــــا خطـــــــة البحـــــــث فقـــــــد قــــــسمتها الـــــــى قـــــــسمین األول الدراســـــــة وشـــــــملت . الــــــصحابة 
حیاتــــــه وآثــــــاره ووفاتــــــه وعرجــــــت علــــــى االختیــــــار مــــــن حیــــــث اللغــــــة واالصــــــالح وبینــــــت 

وبعـــــد ذلـــــك جـــــاء القـــــسم الثـــــاني ،  اختیاراتـــــه للقـــــراءة القرآنیـــــة طریـــــق ابـــــن مقـــــسم فـــــي 
ـــــصرفي  ـــــصوتي وال ـــــه فكـــــان المـــــستوى  ال ـــــي اختیارات ـــــة ف وهـــــو دراســـــة المـــــستویات اللغوی
و النحــــوي والمعجمــــین الــــداللي ومــــا خــــالف رســــم المــــصحف ومــــن ثــــم قائمــــة المــــصادر  

ًإن هـــــذا العمــــــل أخـــــذ منــــــي جهـــــدا كبیـــــرا ووقتــــــا طویـــــل قــــــضی: ،  أقـــــول  ً ً ته بـــــین جمــــــع َّ
ًالقـــــراءة  والتحقـــــق منهـــــا فـــــضال عـــــن معالجـــــة القـــــراءة وفقـــــا للظـــــاهرة التـــــي تنتمـــــي إلیهـــــا   ً
َّمـــــــن المـــــــستویات اللغویـــــــة  وكانـــــــت غـــــــایتي األولـــــــى أن أخـــــــدم كتـــــــاب اهللا عـــــــز وجـــــــل  ْ
ــــراجم  وُأبــــرز جهــــد عــــالم مــــن علمــــاء اللغــــة والقــــراءات اذ كــــان یعــــرف عنــــد اصــــحاب الت

ــــــى  مــــــن القــــــارئ الكــــــریم أن یتلطــــــف بالعــــــالم اللغــــــوي والمقــــــرئ النحــــــ ًوي ، واخیــــــرا اتمن
ْعلــــي بمنــــه إن وجـــــد حرفــــا أو روایــــة البـــــن مقــــسم لــــم  یـــــصل الیهــــا  البحــــث أن ینورنـــــا  ً َّ

.بها و اهللا من وراء القصد 
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القسم االول

حیاته : ًأوال

: ) ١(اسمه ونسبه وكنیته -
مد بن الحسن مح: اتفقت أغلب المصادر التي ترجمت له على اسمه ونسبه وهو 

بن یعقوب بن الحسن بن الحسین بن محمد بن سلیمان بن داود بن عبید اهللا بن مقسم، 
.هـ٢٦٥أبو بكر العطار البغدادي ولد في سنة 

شیوخه -
سمع ابن مقسم عن كثیرین من رجال العلم والمعرفة منهم الشیخ المقرئ العالم 

یة من خالل ما تركه من مؤلفات ًاللغوي، واالدیب وهذا انعكس واضحا في حیاته العلم
َّفقد سمع أبا السري : )٢(كما ذكرهم ممن ترجم له: وأقوال العلماء  ومن هؤالء المشایخ

َّموسى بن الحسن الجالصلي، و أبا مسلم الكجي،ومحمد بن عثمان بن أبي شبیة،  َِّّ
حمد بن ًوموسى بن إسحاق األنصاري، وأبا العباس ثعلبا، والحسن بن علویة القطان، وم

ٕیحیى المروزي،ومحمد بن اللیث الجوهري،وادریس بن عبد الكریم الحداد، وأبا علي بن  ّ َّ
شاذان، ومحمد بن سلیمان الباغندي، وجعفر الغریابي،وداود بن سلیمان تلمیذ نصیر، 
وأبا قبیصة حاتم الموصلي، ویحیى بن محمد بن صاعد،والحسن بن عرفه وطائفة غیرهم 

.التي ترجمت له بحصر عددهملم تسعفنا المصادر 

) ٣(تالمیذه

ًأنه تصدر لإلقراء دهرا) هـ٧٨٤ت ( ذكر الحافظ الذهبي  ّ .

آثاره -
( ترك ابن مقسم مؤلفات في مختلف المجاالت المعرفیة منها القرانیة كـ
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ومنها اللغویة ، ) والوقف واالبتداءالمصحف، ،ورسموالفقه،والقراءاتالتفسیر
َّوالشعر وغیرها وهذه المؤلفات ما یزال أغلبها في حكم المفقود؛ ألنه والنحویة، واألدب 

. إما مخطوطة لم یكتب لها التحقیق بعد أو في حكم المخطوطة فلم یكشف النقاب عنها
.) ٤(وسأوردها حسب التسلسل الهجائي

ّوسماه ،)٦()احتجاج القراءات(ّوسماه ابن الندیم ،)٥(احتجاج القراء في القراءة-١
).٩(والسیوطي،)٨(وكذلك الصفدي) ٧()االحتجاج في القراءات ( ت الحموي یاقو

).١٠(كتاب أخبار نفسه-٢

) ١٢()كتاب اختیار فقه ( ّوسماه ابن الندیم ،)١١(االختیار في الفقه -٣

).١٣(االنتصار لقراء األمصار-٤

: ، ونعته القفطي))ما رأیت مثله:((قال فیه یاقوت).١٤(األنوار في تفسیر القران -٥
، وسماه ابن ))وله في التفسیر ومعاني القران كتاب جلیل سماه كتاب االنوار((

االنوار في (وسماه عمر رضا كحالة ،)١٥()األنوار في علم القران(الندیم والذهبي 
.)١٦()معاني القران

).التیسیر(وهو في حدود علمي أول مصنف حمل كلمة : )١٧(التیسیر في اللغة-٦
).١٨(الرد على المعتزلة -٧

.)١٩()الكتاب األصغر (ء الصدور في القراءات ویعرف بـشفا-٨
) ٢٠(كتاب السبعة األصغر-٩

).٢٢()كتاب السبعة بعللها الكبیر(ّوسماه ابن الندیم ) ٢١(كتاب السبعة األكبر-١٠

).٢٣(كتاب السبعة االوسط-١١

.)٢٤(كتاب عدد التمام-١٢
راجح له وقیل البنه، وال: اختلف في نسبة هذه الكتاب قیل،)٢٥(عقالء المجانین-١٣

.له وذلك لسعة علم ابن مقسم دون ابنه
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:تعالىكتاب في قوله-١٤
ُومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه﴿ ُ ََ َ ََ ًْ ًِّ َ ُُّ ِ ْ ُ َْ َ﴾)٢٦(

.)٢٧(كتاب في النحو كبیر-١٥
.)٢٨(اللطائف في جمع همزة المصاحف-١٦
ومنه نسخة ) ٣٠()مجالس ثعلب ( ّوسماه ابن الندیم ،)٢٩(مجالسات ثعلب-١٧

) ٣١(]ش٢٣[المصریة تحت رقم مخطوطة في دار الكتب 

.)٣٢(المدخل إلىعلم الشعر-١٨
.)٣٣(كتاب المذكر والمؤنث -١٩
.)٣٤(كتاب المصاحف-٢٠
).٣٥(كتاب المصادر -٢١

عند یاقوت ) الموضح( وقد ورد باسم ) ٣٦(المفردات الموضحة في القراءات-٢٢
).٣٧(الحموي والصفدي والسیوطي

.)٣٨(كتاب المقصور والممدود -٢٣
).٣٩(كتاب الوقف واالبتداء -٢٤

: وفاته -
لم تتفق المصادر التي ترجمت البن مقسم على سنة وفاته فقد تمثلت بأكثر من 

) هـ٣٥٤(سنة ) ٤١(هـ ذكرها السیوطي وحاجي خلیفة، والثانیة٣٥٣سنة ) ٤٠(فاألولى: روایة
ًأیضا ذكرها حاجي خلیفة ) هــ٣٥٥(سنة) ٤٢(وعلیها أغلب اصحاب التراجم، والثالثة

ٕكرها ابن الندیم واسماعیل باشا البغدادي، ولعل الراجح عندنا ذ) ه٣٦٢() ٤٣(والرابعة سنة
أنه توفي لثمان خلون من ربیع االخر سنة أربع وخمسین وثالثمائة ودفن بعد صالة 

ًوترجمنا لها وفقا لما ذكرته أغلب المصادر المتقدمة والمتأخرة من التي ترجمت . الظهر
. له
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االختیار في اللغة واالصطالح 

ُوالخیار: ( للسانجاء في ا .. ٌوهذا خیر منه وأخیر منه... االسم من االختیار: ِ
)٤٤(ومنه قول أبي زبید الطائي،ُوخار الشيء واختاره وانتقاه

ٍإن الكرام على ما كان من خلق ُ ِ َّ

ُرهط امرئ خاره للدین مختار  َ َِّ ُ ْ

ّوقال خاره مختار ؛ الن خار في قوة اختار ُ.

ً﴿واختار موسى قومه سبعین رجال : ء بالمعنى نفسه في التنزیل وجا ُ َُ ََ ِ ْ َ ََ ْ َُ َ ْ َ
َِلمیقاتنا َِ ّأنه اختار منهم سبعین : ّأن التفسیر) هـ٢٠٧ت (وذكر الفراء ) ١٥٥-االعراف(﴾ِّ
) ٤٦(، وعلى هذا یكون معنى المفاضلة بین شیئین أو أكثر والمیل إلى احدهما)٤٥()ًرجال 

.

: )٤٧(المقرئین فإن له معنیینوأما في اصطالح 

.ما یمیل إلیه المقرئ من بین مرویاته وینتقیه على أساس مقاییس معینة: األول

القراءة وذلك بالنظر إلى صنیع أصحابها الذین اختاروها من بین مرویاتهم : والثاني

َّوعلى هذا المعنى فإن هنالك عالقة بین المعنى اللغوي واالصطالحي تكمن في 
ًلة والترجیح عند من كان أهال لالختیار فیختار من القراءات ما هو راجح عنده المفاض

).٤٨(على أسس ومعاییر تتفاوت من قارئ إلى آخر

واالختیار في القراءات وقع من الصدر األول للصحابة ودلیل ذلك نسبة القراءات 
كعب، وابن ُحرف ابن مسعود، وأبي بن : ّإلیهم هو تعبیر عما اختاروه من الحروف نحو
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ًفي القراءات وتكرس ذلك واضحا في ٕوهذا ما أشارالیهأغلب المشتغلین ) ٤٩(عباس
ًكتاب السبعة البن مجاهد فضال عمن سبقوه إذ كانت لدیهم شروطا واركانا واضحة 

) ٥٠(المعالم في االختیار

وهذه القراءات المشهورة هي اختیارات أولئك االئمة ): " هـ٦٧١ت( یقول القرطبي 
ّراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فیما روى عنهم علم وجهه من القراءات ما هو الق

ُاألحسن عنده واألولى، فالتزمه طریقه ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إلیه 
حرف نافع وحرف ابن كثیر، ولم یمنع واحد منهم اختیار االخر وال أنكره بل سوغه : فقیل

ُّء السبعة روي عنه اختیاران أو أكثر وكل صحیحوجوزه وكل واحد من هؤال ُ"....)٥١ (.

ِّولما كانت مالمح الرخصة في اختیار القراءة واضحة عند جلهم ظهرت افاق 
ًجدیدة عند القراء وهي أن یضعوا شروطا الختیاراتهم فكانت متمثلة عند ابن مجاهد  ْ

قطافها بكتاب السبعة في بصحة السند وموافقة للعربیة وموافقتها لرسم المصحف فأثمرت
ُوبعد ذلك اعطت هذه الشروط آفاقا ُأخر فتوسعت عند ابن الجزري ،)٥٢(القراءات ت (ً

في كتابه النشر في القراءات العشر لتتسع في السند فیدخل ثالثة على السبع ) هـ٨٣٣
.) ٥٣(لیصبح عنده عشر قراء

ًءة لكنها لم تأخذ حیزا ومن قبل قد تعالت األصوات في طرح أو زیادة في شروط القرا
ُحیث عذب ) هـ٣٢٧ت(كبیر بسبب تصدي العلماء لهم وهذا ما حصل مع ابن شنبوذ 

ومن بعده صاحبنا ابن مقسم الذي استتب أیضا عن حروفه ) ٥٤(حتى استتب عن اختیاره
.وقیل غیر ذلك
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شروط القراءة عند ابن مقسم 

ُلقد ذكر أغلب من ترجم له أن لدیه قراءة عرف  بها وتفرد بقراءتها ومن ذلك ما ذكرهابن ّ
ما رأیت مثله وله تصانیف كثیرة ولكن تكلم الناس فیه بسبب ): " هـ٥٩٧ت( الجوزي 

َّتفرده بقراءات ال تجوز عند الجمیع، وكان یذهب إلى أن كل ما ال یخالف الرسم ویسوغ  ّ
ُفلما استیَأس﴿:من حیث المعنى تجوز القراءة به كقوله تعالى َْ ْ َّ ًّوا منه خلصوا نجیا﴾ََ ِ َ ْ ُْ َ َ ُْ ِ )

ًلو قرئ نجیبا من النجابة لكان –یعني ابن مقسم –أي یتناجون، قال ) ٨٠- یوسف 
ّوقد أدعى علیه وكتب علیه مكتوب أنه قد رجع عن مثل ذلك ومع هذا لم ینته كما . ًقویا

.)٥٥(....."كان یذهب إلیه حتى مات

ًعندما وصف كتابا البن مقسم عن هذا االمر ) هـ٦٢٦ت(كذلك تحدث یاقوت 
ّما رأیت مثله ولم یكن له عیب إال أنه قرأ بحروف تخالف " وهو كتاب األنوار یقول  ٌ

( ًاإلجماع واستخرج لها وجوها من اللغة والمعنى مثل ما ذكر في كتاب االحتجاج للقراء 
اء بالب) فلما استیأسوا منه خلصوا نجباء: (في قوله تعالى) من تصنیف ابن مقسم

.)٥٦(..."والمشهور بالیاء لكان جائزا هذا مع كونه یخالف اإلجماعبعید من المعنى

أنه قد اختار لنفسه قراءة مفردة وذكر أنها تجوز في اللغة ) هـ٦٤٦ت(وذكر القفطي 
َّفأنكر ذلك علیه فزعم ان كل من صح عنده وجه في العربیة لحرف من القرآن یوافق 

).٥٧(الصالة وغیرها خط المصحف فقراءته جائزة في 

یعني ابن –وكان یقول : " ولخص خیر الدین الزركلي أقوال ممن سبقوه قائال
ٕكل قراءة وافقت المصحف ووجها فیالعربیة فالقراءة بها جائزة وان لم یكن لها - مقسم ً

" وقیل ..... سند، فرفع القراء أمره إلى السلطان، فأحضره واستتابه كما وقع البن شنبوذ
.)٥٨("قرئ بما كان علیه إلى أن ماتاستمر ی
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: وأسسه في اختیار القراءة وهيًومما سبق تتضح لنا واضحا شروطه 

.موافقتها لوجه من وجوه العربیة-١
.موافقتها لرسم المصحف ولو احتماال-٢

ّولكن مع هذه الشروط التي ألزم ابن مقسم نفسه بها إال أنا نجده یختار من السبعة 
قراءة وروایة عن طرقهم التي عرفوا بها وهذا ما سیجده القارئ في والعشرة واألربع عشر 

. ثنایا البحث

) ٥٩(طریق ابن مقسم

ُّلعل أبرز ما یتسم بطریق ابن مقسم أنه أخذ القراءة عن حمزة بروایة خلف من 
عن ) هـ٢٨٧ت( ُعن سلیم ) هـ٢٩٢ت ( طریق إدریس بن عبد الكریم الحداد 

وذكر ابن ) هـ١٥٦ت (عن حمزة بن حبیب ) هـ٢٢٩(عن خلف بن هشام) هـ٢٢٠(خالد
سبع وثالثین طریقا البن مقسم مما یدل على سعة علمه وأخذه عن ) هـ٨٣٣ت(الجرزي 

ًالمشایخ فضال عن كونه اماما كبیرا في القراءات والنحو ونعته أبو عمروالداني  ً ً
.....غةبالشهرة في علمه والضبط واالتقان عالم بالعربیة حافظ لل) هـ٤٤٤ت(

ّوالراجح أن ابن مقسم روى القراءة في اختیاره عن خلف عن حمزة والدلیل أن  ْ َّ
. االختیار یكون في القراءة الواحدة من دون التركیب
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وحركاتها التغییر في أصوات الكلمة : القسم الثاني

: االنتقال من الضم إلى الكسر

ّعز وجل من قوله بكسر الكاف) ٦٠()ِیعكفون( قرأ ابن مقسم - َِوجاوزنا ببني ﴿:ّ َِ َ ْ َ َ
ُْإسرائیل البحر فَأتوا على قوم یعكفون على َأصنام لهم َ ََّ ٍ َ ْْ ْ َْ ََ َ َ ََ ُ ُ ٍ ْ َْ َْ َ ْ َ ِ )٧/١٣٨االعراف ( ﴾ِ

واالختیار بكسر الكاف، والعكوف هو اإلقبال على الشيء ومالزمته، والكسر والضم 
ْلغتان فیه، وكل من لزم شيء فقد عكف علیه ومنه اال َ ).٦١(عتكاف في المساجدّ

وهي من الباب الثاني بفتح العین في الماضي وكسرها في ) ٦٢(والكسر لهجة أسد
، والمطوعي والحسن )٦٣(وقرأبها حمزة والكسائي من السبعة) ِیعكف –َعكف (المضارع 
.واالعشى

وما علیهالجمهور بضم الكاف في المضارع وفتحها في الماضي وعلیه فهي من 
ممن كان : ، وكذلك جوز االمرین ابن خالویه قائال)ُیعكف –َعكف (الباب األول 

ماضیه مفتوح العین أي یكون مضارعه بالكسر والضم واللغتان فصیحتان 
).٦٤(ومشهورتان

ّبكسر الجیم من قوله عز وجل) ٦٥()ًجذاذا(وقرأ ابن مقسم  ًفجعلهم جذاذا إال كبیرا ﴿:ّ ًِ َِ َ َُ َْ ُ َ َ
ْلهم ُ قراءة بضم الجیم أورد معناها الراغب االصفهاني في مفرداته ال) ٢١/٥٨االنبیاء (﴾َّ

َوالكسر على معنى الجمع كأنه جذیذ وجذاذ مثل ،)٦٦(بانها الحجارة المكسورة المفتتة َّ
َخفیف وخفاف والضم على معنى الواحد مثل الخطام والرفاث َ ُ ِ)٦٧.(

: ثالث لغات) ًجذاذا(ّوذكر ابن جني روایتین في ذلك عن أبي حاتم وقطربأن فیها 
).٦٨(بالضم، والكسر، والفتح وأجودها الضم
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ِالجذاذ، و الجذاذ ما كسر منه وضمه ّإلى أن ) هـ٧١١ت(وذهب ابن منظور  ُ
) ٦٩(أفصح من كسره

وما ،)٧٠(وبها قرأ الكسائي من السبعة واالعمش وابن محیصن من األربعة عشر
.علیه الجمهور بضم الجیم

من الكسر إلى الفتح 

ّبفتح الراء من قوله عز وجل) ٧١()ََبرق(وقرأ  ُفإذا برق البصر ﴾﴿:ّ َ َ َْ َ ِ َ ) ٧٥/٧القیامة ( َِ
ََوأختیاره بالفتح على معنى شخص إذا فتح عینه عند الموت من برق َ َ یبرق من الباب َ

ُنصر ینصر(األول  .)٧٢(ومنه قول طرفة بن العبد) َ

ْفنفسـك فانـع وال تـنعن َْ َ َ َ ْ َْوداو الكـلوم والتـبـرق ي ََ ُ ِ

َّوقیل هما لغتان ومعناها واحد؛ الن ) ٧٣(ُفیكون فتح عینه وبرق بصره أیضا لذلك ّ
َبرقة أي دهشة وحیرة : َّالعرب تقول لكل داخل َ ْ َ

)٧٤ (

وزید بن علي وأبو حیوة وابن أبي عبلة وعبد اهللا بن ) ٧٥(وقرأ بها نافع من السبعة
.)٧٦(والجحدري وما علیه الجمهوربكسر الراءأبي إسحاق والحسن 

اإلبدال الحرفي 

MÀ Å  Ä  Ã  Â  ÁL :قولهبالسین من،)٧٧()ویبسط:( قرأ ابن مقسم
وبسط الشيءنشره وتوسعه فتارة یتصور منه ) ٧٨(وأختیاره على األصل) ٢٤٥/ ٢البقرة (

.)٧٩(األمران وأخرى یتصور أحدهما

ٌهي األفصح؛ألنها اختیار من لسان)السین(واألصل في المعیار اللغوي َّ
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ًالفصحى لیصبح قدرا مشتركا بین لهجات القبائل على اختالفها وشاع في اللغة  ً
ًأن قوما من بني تمیم یقال لهم ) هـ٢١٠ت بعد(، وفي روایة قطرب )٨٠(ًالعرب جمیعا َّ

.... ینعند الطاء والقاف والغین والخاء إذا كن بعد الس... بلغبر یقلبون السین صادا
وبها قرأ ابن عامر، وابن كثیر،وأبو عمرو، وحمزة ..).٨١(ویطلقعلى هذه الظاهرة اإلبدال

).٨٢(والكسائي

ّعز بعین غیر معجمة وبنون بدل الثاء من قوله) ٨٣()فاستعانه(قرأ ابن مقسم 
ِ﴿فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه:ّوجل ِّ ُ ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ْ واالختیار ) ١٥/ ٢٨القصص (﴾َ

رب : ، واستعنت بفالن  فأعانني وعاونني، وفي الدعاء)٨٤(على معنى طلب االعانة
ولعل االختیار على التفسیر أقرب منه للغة وبها قرأ الحسن ).٨٥(أعني وال تعن علي

وسیبیویه وكذلك اختارها ابن جباره الهذلي وبها وما علیه الجمهور بالغین المعجمة 
.) ٨٦(والتاء

ّبالعین المهملة من قوله عز وجل) ٨٧()شیناهمفأع(وقـرأ  َفَأغشیناهم فهم ال ﴿:ّ ْ ُ َْ َُ َ ْ َ ْ
َیبصرون﴾ ُ ِ ) .٩/ ٣٦یـس (ُْ

ُوأختیاره من عشى بصره فعشى وأعشیته كعمى وأعمیته ذكر ذلك ابن  َِ
ًوالعشو ضعف البصر في اللیل اذا أمست وأنتال ترى شیئا، ولعل ما یعزز هذه )٨٨(جني

ًینة الحال وهو سبب نزول اآلیةأن قوماأرادوا  قتل النبي صلى اهللا علیه القراءة وجود قر َّ
ًواله وسلم من بني مخزوم فأتوه في مصال لیالفأعمى اهللا أبصارهم عنه فجعلوا یسمعون  ّ ُ

).٨٩(صوته بالقران وال یرونه

بها ابن عباس وعكرمة والحسن وزید بن علي وسعید بن جبیر، وما علیه وقرأ

.)٩٠(الغین من الغشاوة للعین كالغشي بالیاء للقلبالجمهور ب
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ما قرأه بالتشدید

ُویسفك(قرأ ابن مقسم *  ِ ْ َ ّبضم الیاء وتشدید الفاء من قوله عز وجل) ٩١()َ ُقالوا َأتجعل ﴿:ّ َ ْ َ ْ ُ َ
َفیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُِ ِّ َ ُ ْ َُ َ ََ َِّ ْ َ َُ یبویه ، یقول س)٢/٣٠البقرة ( ﴾ْ

ْكسرتها : ّباب دخول فعلت على فعلت ال یشركه في ذلك أفعلت تقول:" في) هـ١٨٠ت( َ َ
ُكسرته وقطعته: ُوقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت ُّ ْ َّ ُوقالوا یجول أي یكثر ..... َ َ ُْ ُ ِّ

ْالجوالن، ویطوف أي یكثر التطویف َوالتخفیف في هذا جائز كلهعربي إال أن فعلت... ِّ َّ َ ّ َّ ُّ
َّأن التضعیف ال :"إلى) هـ٥٤٦ت(،وذهب ابن عصفور )"٩٢(إدخالها هاهنا لتبین الكثیر

ْیخلو أن یكون من باب إدغام المتقاربین أو من باب إدغام المثلین فإن كان من باب  ْ
ًإدغام المتقاربین فال یلزم أنیكون أحد الحرفین زائدا بل یمكن أن یكون زائدا وأن یكون  ًْ ْ

ّیسفك(لفعل ،وا)٩٣(...)ًأصال َ َفعل(ُمزید من الثالثي ) ُ والسفك في ،)٩٤(والزیادة للتكثیر) َ
،وهو بالفعل )٩٦(والمعنى یكون على كثرة إراقة الدم،)٩٥(اللغة صب الدم ونثر الكالم

) ٩٧(والفاعل وقد ورد في كالم العرب

ُملوا قراه وهرته  ْ َّ َ ِ ّ ُكالبهَ ِوجرحوه بأنیاب وأضراسُ ُ َّ

َّیفعل ( ونظیر  َ ّقراءة السبعة في قوله عز وجل) ُ ُینزل الله﴿:ّ ُّ ُ ُفقد قرئ ) ٢/٩٠البقرة(﴾َِّ
َِّمن فعل یفعل أي نزل ینزل، ولعل ) ٩٨(بالتشدید والتخفیف عن عاصم ونافع وابن عامر َّ ِّ َ َّ َ

ًما ذكره ابن مقسم من شروطه لالختیار أن یكون لها وجه في العربیة یبدو واضحا في  ْ
ّأغلب حروفه، وشاركه في القراءة طلحة بن مصرف وأبو حیوة ُ
( وما علیه الجمهور )٩٩(

ِویسفك ْ .  بفتح الیاء وكسر الفاء) َ

َِّفیغرقكم( وقرأ ابن مقسم -  ّبیاء الغیبة وتشدید الراء من قوله عز وجل)١٠٠()ُ َفیرسل ﴿:ّ ِ َُْ
َعلیكم قاصفا من الریح فیغرقكم بما كف َ ُ َُ ِ َ َ َِ ْ ُ َِ ِّ َ ِّ ِ ْ ُْرتمَْ ولعل التشدید ههنا سوغها ) ١٧/٦٩االسراء (﴾ْ

َْأفَأمنتم َأن یخسف بكم ﴿:َّسیاق الحال، ألن الخطاب موجه إلى اإلنسان بدلیل قوله تعالى ُْ ِ َ ِ ِْ َ ُ َ
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ًجانب البر َأو یرسل علیكم حاصبا ِْ ِ َِ َ ُ َ َ َْ ُ َْ َ ْ ْ فالنجاة مقرونة بإیمانكم ) ١٧/٦٨االسراء( ﴾ِّ
ْلخسف والغرق مقرون بكفركم به لذلك یمكن أن تكون قراءة باهللا وعدم الشرك به وا

ًالتشدید مقبولة؛ألنها أقوى في الداللة على التكثیر وهو أغراق الكفرة فضال عن كونها  َّ
وشاركه في القراءة الحسن ) ١٠١(من مراعاة أحوال المخاطبین ولذلك رجحها العكبري

. وقتادة وما علیه الجمهور بالتخفیف

َّمكرمون ( قسم وقرأ ابن م-  َ ّبالراء المفتوحة المشددة من قولهعز وجل) ١٠٢()ُ ُفواكهوهم ﴿:ّ َ َُ ِ َ
َمكرمون﴾ ُ َ ْ ًفضال عن التناسب ) ١٠٣(واالختیار بالتشدید یكون للتكثیر) ٣٧/٤٢-الصافات(ُّ

ًبین ما یستحقه المجرم من العذاب وبین ما یستحقه العبد المخلص من الثواب وغالبا ما 
بفتح الراء من دون تشدید ) ١٠٤(ًد وقعا في النفس، وماعلیه الجمهوریكون التكثیر أش

.والمعنى واحد فهو جمع مكرم إال داللة التكثیر واهللا أعلم

ّعجاب( وقرأ  ابن مقسم -  ّبتشدید الجیم من قوله عز وجل) ١٠٥()ُ ٌإن هذا لشيء ﴿:ّ ْ َ َ َ َ َّ ِ
ٌعجاب﴾ َ َّواالختیار كما ذكره ابن جني أنه كثر عن) ٣٨/٥ص(ُ العرب مجيء الصفة ُ

ُّعلى فعیل وفعال بالتخفیف والتشدید ومنه قول أبي صدفة الدبیري ْ ُّ َ ُ َِ :

ُوالمرء یلحقه بفتیان الندى ِ ُْ َّخلق الكریم ولیس بالوضاءُ ُ ِ ُ ُُ)١٠٦ (

َهذا رجل كریم وكرام و كرام: والعرب تقول  ُ َّ ُ َّأن التشدید ) هـ٦٠٦ت( وذكر الرازي . )١٠٧(ٌ
َعجیب، وعجاب، : ّبلغ من التخفیف ورجحها ؛ ألنها لغة جیدة للمبالغة وأعالها، ویقالأ ُ ُ

ّوعجاب وبها ).١٠٩()هـ٧٤٥ت(والتشدید لغة أزد شنوءة ذكر ذلك أبو حیان االندلسي،)١٠٨(ُ
قرأ علي بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالیة وابن السمیفع، وما علیه 

).١١٠(دون التشدید الجمهور بالفتح من 
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َّالتناد( وقرأ ابن مقسم -  ّالدال من قول عز وجلبتشدید ) ١١١()َّ ِِّویا قوم إني ﴿:ّ ِ ْ َ َ َ
َِأخاف علیكم یوم التناد﴾ َ َّْ َ ْ َ َْ ُ َ ُ َّوأختیاره على المصدر من تفاعل أي تناد ) ٤٠/٣٢غافر(َ ْ َ

ّند یند كنفر ینفر، وأصله التنادد،فأسك: ْأي تفرقوا من قولهم) ١١٢(القوم نت الدال ّ
ًاألولى وأدغمت في الثانیة، والعلة في ذلك استثقاالالجتماع المثلین متحركین ذكر 

) ١١٣(ذلك ابن جني

مستدال على ذلك من خالل قرینة التفسیر عن ) ـه٢٠٧ت( ورجح قراءة التشدید الفراء 
تنزل المالئكة من السموات فتحیط بأقطاراألرض ویجاء : َّالضحاك بن مزاحم أنه قال

ّهنم فإذا راوها هالتهم فندوا في األرض كما تند االبلبج وشاركه في القراءة ابن ) ١١٤(.....ّ
عباس والضحاك وعكرمة وابو العالیة وما علیه الجمهور من دون تشدید بمعنى یوم 

.واهللا أعلم) ١١٥(ًیدعوأهل الجنة أهل النار والعكس وأصحاب االعراف رجاال یعرفونهم

ّمشددا مبنیا للمفعول من قوله عز وجل)١١٦()َّشأ َُین( وقرأ ابن مقسم -  ّ ً ِ﴿َأومن ینشُأ في :ً َّ َُ َ َ
ٍالحلیة وهو في الخصام غیر مبین ِ ُ ُ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َُ ّوالحجة في ذلك أنه جعل الفعل ) ٤٣/١٨الزخرف (﴾َ

ّلمفعول به لم یسم فاعله؛ ألن اهللا عز وجل قال ّ َّ ُ﴿إنا َأنشأناهن إنشاء﴾ فأنشأت و:ّ ََ َِ َِّ ُْ ُنشأت َّ
والقراءة من السبعة ).١١٨(والتضعیف یدل على اإلنشاء مرة بعد مرة على التكثیر،)١١٧(معنى

.قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وهي قراءة الجمهور

ّبالتشدید من قوله عز وجل) ١١٩()ُِّقدر( وقرأ ابن مقسم -  ََ﴿وفجرنا األرض عیونا فالتقى :ّ ْ ًَ َُ ُ َ ْ َّ َ
ٍالماء على َأمر  ْ َ َ َ َقد قدرْ ُِ ( على معنى التكثیر واإلحكام وذهب الراغب ) ١٢/ ٥٤القمر ( ﴾َْ

َّأن ) ه٣٧٠ت(في حین یرى االزهري ) ١٢٠(ّإلى أن التخفیف لوقت قدروه)هـ٥٠٢ت
) وفجرنا(، ولعل سیاق اآلیة المباركة )١٢١(التخفیف والتشدید في الفعل لغتان بمعنى واحد

نى في بیان كثرة انفجار العیون، فتكون قرینة َّیحتاج إلى التشدید؛ ألنه أدل على المع
( ّتفجیر األرضإلى عیون مسوغ لغوي الختیار ابن مقسم فعلى عظمة األمر شدد في 
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جانب اخر تناسب التشدید مع ما یقتضیه ومن ) ١٢٢(فضال عن المسوغ في اللغة) َُّقدر
.المقام، وقراءة الجمهور بالتخفیف

ْفطمسنا( وقرأ ابن مقسم -  ّبتشدید المیم من قوله عز وجل)١٢٣()َّ َولقد راودوه عن ﴿:ّ ُ ُ َ ََ ْ َ َ
ِضیفه فطمسنا َأعینهم فذوقوا عذأبي ونذر﴾ ُ َ ُُ َ ْ َ َْ َ ُ َُ َ َْ ُ ْ َ َ ِ وهي للتكثیر في المفعول ) ٥٤/٣٧القمر (ِ

) علیه السالم(به ولعل ذلك یتناسب مع سیاق الحال والموقف فلما طلبوا من النبي لوط 
ِّأن یسلم إلیهمأضیاف أزلنا تخطیط وجوههم حتى صارت :ه عمیت أبصارهم، وقیل معناهاْ

ً، فالتشدید لقبح ما طلبوا من النبي علیه السالم فضال عن )١٢٤(ممسوحة ال یرى أثر عین
وما علیه الجمهور ) ١٢٥(شدة سرعة تتابع حدوث الفعل لیناسب ما یقتضیه المقام

.بالتخفیف

ََّیطوفون( وقرأ ابن مقسم -  ء وفتح الطاء وكسر الواو المشددة من قوله بضم الیا)١٢٦()ُ
ّعز و جل ٍیطوفون بینها وبین حمیم آن﴾﴿:ّ ٍ ِ َ َ َ ََ َْ َ َْ َ ُ وأختیاره یكون على معنى ) ٥٥/٤٤الرحمن (ُ

؛ ألنهم یطوفون مرة بین الجحیم ومرة بین الحمیم، فالجحیم النار )١٢٧(التكثیر من العذاب
ِّفعل یفعل ( وهو من الباب الثاني .)١٢٨(والحمیم الشراب، وقیل لیس لهم من العذاب فرج ُ َّ َ (

ِطوف زید الكعبة وقد یكون في الفاعل نحو موتت اإلبل وكذلك : ویكون في الفعل نحو ّ َّ
ًغلق زید االبواب وكلها للداللة على التكثیر فضال عن التوسع الذي : المفعول نحو  َّ ّ

في القراءة األعمش وشاركه)١٢٩(یكون بین الفعل والفاعل والمفعول من حیث التكثیر
وطلحة بن مصرف وأبو العالیة وما علیه الجمهور بضم الطاء ومن غیر تشدید في 

.)١٣٠(الواو

ّبتشدید الیاء من قوله عز وجل)١٣١()ِّخیرات( وقرأ ابن مقسم -  ٌفیهن خیرات ﴿:ّ َ ْ َ َّ ِ ِ
ٌحسان﴾ َ ّوأختیاره بتشدید الیاء على االصل ؛ ألنه جمع خیرة وهو) ٧٠/ ٥٥الرحمن (ِ ّ

َفیعل من الخیر ِ ِوالعرب تقول أعطني الخیرة منهن، والخیرة منهن ذكر ذلك الفراءَْ ِ)١٣٢( ،
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بن أحمد الفراهیدي وعاصم الجحدري، وما وشاركه في القراءة الحسن البصري والخلیل 
.)١٣٣(علیه الجمهور من دون تشدید

ِّیعظم ( وقرأ ابن مقسم -  َ ّبتشدید الظاء من قوله عز وجل)١٣٤()ُ ُك َأمر الله َأنزله َِذل﴿:ّ َ َ ِ َّ ُ ْ َ
ًإلیكم ومن یتق الله یكفر عنه سیئاته ویعظم له َأجرا﴾ ْ ُْ ُ ُ َ ُ َ ََ َْ ِْ ِ ِْ َ ََِّ َ ْ ِّْ َِ َُّ ِ َّ وهو مضارع ) ٦٥/٥الطالق ( َ

ّفعل(المضعف على وزن ) ّعظم ( من الباب الثاني وكذلك معناها هاهنا یدل على )ِّیفعل–ِ
، ولعل المسوغ في أختیاره هو عطاء اهللا )١٣٥(ةالتكثیر في معنى الفعل وهو ثواب الجن

ّعز وجل الذي لیس له حدود  وما علیه الجمهور بالتخفیف ّ.

َّیصلونها ( وقرأ ابن مقسم -  َ ًمشددا مبنیا للمفعول من قوله﴿)١٣٦()ُ َیصلونها یوم ً ْ َْ ََ َ َ ْ
ِالدین ْمن صلي وهي مما أنفرد بها ابن مقسم، ویصلونها أي) ٨٢/١٥االنفطار (﴾ِّ ُ

، )١٣٧(یلزمونها بكونهم فیها وهو حال الكفار المكذبون للنبي صلى اهللا علیه وآله وسلم
ولعل سیاق النص سوغ إلختیار ابن مقسم من قراءة التشدید لكون السورة فیها تشدید ما 

ّفجرت، غرك، فعدلك،تكذبون، قدمت، أخرت فسواك، ركبك(یبین شدة األمر نحو  ّ ّ َّّ ّ َّ فجو ) ََّ
ًن بالتشدید فضال عن ذلك ذكر یوم القیامة وتعظیما له لشدته، وتنبیها السورة مشحو ً ً

ِوما َأدراك ما یوم الدین ﴿:بدلیل قوله تعإلى)١٣٨(لعظم حاله وكثرة أهواله ِّ ُ ْ َ ََ َ َ ْ َ َثم ما َأدراك ما ََ َ ْ َُّ
ِیوم الدین﴾ ِّ ُ ْ ّكرره تأكیدا لذلك ولعل هذه المواقف النصیة وغیر ) ١٨/ ١٧االنفطار (َ ً

.ًلنصیة جعلت من التشدید اختیارا مسوغا عند ابن مقسما

ِّوحملت(وقرأ ابن مقسم -  ًوحملت األرض والجبال فدكتا دكة ﴿:بالتشدید من قوله)١٣٩()ُ ََّ ََّ َُ َ ُ َ ُِ ْ َ َِ ِ
ًواحدة﴾ َ ِ ) هـ٣٩٢ت( واألرض نائب عن الفاعل ولعل دفاع ابن جني ) ٦٩/١٤الحاقة(َ

َّإنه أسند الفعل إلى " ابن مقسم لذلك یقول عن هذه القراءة فیه دلیل یعزز اختیار
ًالمفعول به الثاني حتى كأنه في االصل وحملنا قدرتنا أو ملكا من مالئكتنا ُ ّ األرض .... ّ

ِّفحملت األرض ولو جئت بالمفعول : ثم أسند الفعل إلى المفعول الثاني فبني له فقیل ُ
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ّوحملت :األول ألسندت الفعل إلیه فقلت فتكون القراءة على )١٤٠("ُقدرتنا األرضُ
وشاركه في القراءة األعمش )١٤٢(ّ؛ ألن التشدید أبلغفي المعنى)١٤١(معنى التكثیر

، وما علیه الجمهور بالتخفیف )١٤٣(والمطوعي وابن عامر في روایة ابن أبي عبلة
.واالختیار فیه عن السبعة روایة ومن األربع عشرة قراءة

ِّسیصلى( وقرأ ابن مقسم -  َ ّیاء وفتح الصاد وتشدید الالم من قوله عز بضم ال)١٤٤()َُ
ٍ﴿سیصلى نارا ذات لهب﴾: ّوجل َ َ َ ََ ًَ ْ َ والضمیر العائد على أبي لهب یكون ) ٣/ ١١١المسد(َ

لتتناسق مع ما أبداه في معاملة )١٤٥(في موضع نائب فاعل والتشدید للداللة على التكثیر
بن عباس وابن مسعود واألشهب وشاركه في القراءة ا.رسول اهللا صلى اهللا علیه واله وسلم

ٕ، وما علیه الجمهور بفتح الیاء واسكان الصاد )١٤٧(وابو حیوة)١٤٦(ّالعقیلي وأبو السماك
.)١٤٨(وفتح الالم قراءة التخفیف

اإلدغام

َُأخذت( قرأ ابن مقسم -  ْ ّبإدغام الذال بالتاء من قوله عز وجل)١٤٩()َ َثم َأخذت الذین ﴿:ّ َِّ ُ ْ َ َُّ
َكفروا فكیف ْ َ ََ ٕوادغام الذال في تاء المتكلم من باب إدغام المتقاربین ) ٢٦/ ٣٥فاطر(﴾َُ

إذ كان یدغم الذال الساكنة )١٥١(وهو مذهب أبیعمرو بن العالء)١٥٠(اللذین سكن أولهما
ًبتاء المتكلم، وانما أدغمت القراء والعرب طلبا للتخفیف وكراهة لالستثقال بأن یزیلوا  َّ ٕ

ّبانه ) هـ٤٤٤ت(ولذلك وصفه أبو عمر الداني)١٥٢(هألسنتهم عن موضع ثم یعیدوها إلی
ْتخفیف وتقریب؛ ألنك تصل حرفا ساكنا بآخر متحرك من غیر أن یفصل بینهما بحركة  ً ً ّ
ًأو وقف فیصیران كحرف واحد یرتفع بهما اللسان عنهما ارتفاعه واحدة ویلزم موضعا 

)١٥٤(، وما علیه الجمهور باإلظهار)١٥٣(ًواحدا ویشتد الحرف



 

٨١

لصاد الخالصةإظهار ا

ُأصدق(قرأ ابن مقسم -  ّبالصاد الخالصة من قوله عز وجل)١٥٥()ْ َومن َأصدق من ﴿:ّ ِ ُ َ ْ ْ َ َ
ًالله حدیثا﴾ ِ َِ ْوالصاد صوت یخرج مما بین طرف اللسان وفویق )٤/٨٧النساء(ّ ِ َُ

ِّوهو صوت رخو مهموس فیه إطباق واستعالء  یشبه السین في كل شيء )١٥٦(الثنایا
ًلنطق به یتخذ اللسان وضعا مخالفا لوضعه مع السین إذ یكون مقعرا فعند ا" سوىاإلطباق ً ًّ

ًمنطبقا على الحنك األعلى مع تصعید أقصى اللسان وطرفه نحو الحنك ومع رجوع 
.)١٥٧(..."اللسان إلى الوراء قلیال

ْومعنى الخالصة هو أن ینطق الحرف من مخرجه وأكساءه صفة من دون أن  ْ
ٕواذا : " بالقول) هـ٤٣٧ت (ذلك مكي بن أبي طالب یتداخل معه صوت أخر ووضح 

سكنت الصاد وآتت بعدها دال مهملة وجبت المحافظة على تصفیة لفظ الصاد؛ لئال 
وهذه المحافظة ناتجة من المضارعة التي تحصل بین الحروف )١٥٨("یخالطها لفظ الزاي

ِّتمیزها في السمع َّ؛ ألنها تشترك بمخرج واحد و)السین، والصاد، والزاي: حروف الصفیر(
، والبیان فیها أحسن كما عبر عنه )١٦٠(وللعرب في ذلك مظاهر)١٥٩(الصفات
أبو عمرو بن العالء وابن : وهو االختیار الذي ذهب إلیه ابن مقسم وبها قرأ)١٦١(سیبویه

. )١٦٢(كثیر وابن عامر

ُقصد(و قرأ -  ْ ّبالصاد الخالصة أیضا من قول عز وجل)١٦٣()َ ّ ْوعلى الله قص﴿:ً َ ِ ّ َ َ ِد السبیل َ ِ َّ ُ
َومنها جآئر ولو شاء لهداكم َأجمعین﴾ ِ َِ ْْ ْ َ َُ َ َْ ََ َ ٌَ َ وهذه الظاهرة نالت عنایة علماء ) ١٦/٩النحل ( ِ

٨٣٣ت (ابن الجزري )١٦٤(َّالتجوید بشكل خاص ؛ ألنهم معنیون باألداء وهذا معنى قول
:في المقدمة الجزریة) هـ

ُوصاد ضاد ظاء ..........مطبقة : ُ
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َّالحدیث باألصوات األصلیة؛ وذلك ألن كذلك فسرها علماء الدرس الصوتي و
ًمجرى هذه األصوات یضیق جدا عند مخرجها فتحدث عند النطق بها صفیرا عالیا ال  ً ً

، وبها قرأ الجمهور بروایة )١٦٥(یشركها في نسبة علو هذا الصفیر غیرها من االصوات
. )١٦٦(ابن مقسم عن رویس

ماقرأه باإلظهار

َُال تأمننا : (أ ابن مقسمقر-  ّباإلظهار وضم النوناألولى من قوله عز و )١٦٧()َ
َقالوا یا َأبانا ما لك ال تأمنا على یوسف وانا له لناصحون﴾﴿:ّجل ُ ُ ُ َ َ َِ َ ََ َ َ َ َُّ َِّ ْٕ َ َ ُ َ ََْ َ َ ) ١٢/١١یوسف (َ

وهو من المبالغة في بیان )١٦٨(ًوأختیاره على األصل وأبقى الضمة دلیال علیها
:ٕوالیهأشار الشاطبي)١٦٩(عل، وفي الشاذ من یظهر النون وهو القیاسإعراب الف

ّوتأمننا للكل یخفى مفصالغیابات في الحرفین بالجمع نافع -  ُ َُ ِّ َُ .

ْبمعنى أن ) ّمفصال(أي بإخفاء حركة النون األولى یعني بإظهارها واختالس حركتها، و
ي حال اإلخفاء بسبب إظهاراألولى واختالس یفصل بین النون األولى فیه عن الثانیة ف

َّ؛ ألنها تجنح )١٧١(،وفك اإلدغام في الفعل كان األكثر في لغة أهل الحجاز)١٧٠(حركتها
ُّوبها قرأ أبي بن كعب والحسن واالعمش وطلحة بن )١٧٢(إلى التأني والوضوح فیه

)١٧٣(مصرف وما علیه الجمهور باإلدغام

االتباع الحركي

َلفلكوا:(قرأ ابن مقسم-  ّبضم الالم من قوله عز وجل)١٧٤()ُُ ِوالفلك تجري في البحر ﴿:ّ ِْ َْْ ْ ِْ َ َ ُ َ
ِِبَأمره ْ واإلختیار یكون على اإلتباع الحركي، فتأثیر صوت الفاء في ) ٢٢/٦٥الحج (﴾ِ

ّصوت الالم من حیث حركة الصوت أدى إلى توافق حركي،وهو مما یمیز لهجات 
السفینة تذكر وتؤنث : والفلك. تباع المقبل، وهو من اال)١٧٥(البادیة عن لهجات الحضر
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قرأ الكسائي  من السبعة والحسن من وبها )١٧٦(وتقع على الواحد واالثنین والجمع 
. )١٧٨(وقراءة الجمهور بإسكان الالم)١٧٧(األربع عشرة

ًحسنا(وقرأ -  ُ ّبضم الحاء والسین من قوله عز وجل)١٧٩()ُ ْإال من ظلم ثم بدل حسنا بع﴿:ّ َْ ُ ًَ ََ َّ َُّ َ َ َ َد ِ
ٌسوء فإني غفور رحیم﴾ ِ َّ ٌ ُ َ َِِّ ٍ وأختیاره على اإلتباع المقبل وهو ضم السین ) ٢٧/١١النمل (ُ
ُالربع والربع: ًإتباعا لضم الحاء مثل ُ ُْ

ْأن الحسن أكثر ما ) هـ٥٢١ت(وذكر الراغب . )١٨٠( ُ ّ
یقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر ومنه في القرآن للمستحسن من جهة 

ْوفي التفسیر أي بدل توبة وندما على ما فعله من القبح وعزما أن ال یعود )١٨١(البصیرة ً ً ْ
. )١٨٣(وقراءة الجمهور بإسكان السین )١٨٢(إلیه في المستقبل

ُالصلب( وقرأ ابن مقسم -  ّبضم الصاد والالم من قوله عز وجل)١٨٤()ُّ ِیخرج من بین ﴿:ّ َْ ُ َِ ُ ْ
ِالصلب والترائب﴾ ِِ ََّ َ ْ تیار باإلتباع المقبل وهو تأثیر حركة صوت  واإلخ)٨٦/٧الطارق (ُّ

ًالصاد بحركة صوت الالم، والصلب الشدید وبإعتبار الصالبة والشدة سمي الظهر صلبا  ْ ُ ُّ ُّ
ُالیسر والیسر: واالختیار مثل )١٨٥(ومنه اآلیة المباركة ُ ، وهي ظاهرة لهجیة عرفت )١٨٦(ُْ

الثقفي وابن السمیفع وابن ابن مسعود وعیسى بن عمر : وبها قرأ . )١٨٧(عند بني تمیم 
.)١٨٨(أبي عبلة وما علیه الجمهور بضم الصاد وسكون الالم

اإلمالة

َّأتفق أغلب من عرفها بأنها أن تنتحي بالفتحة نحو الكسرة انتحاء خفیفا وكأنه واسطة  ًَّ ً ّ
ْبین الفتحة والكسرة فتمیل األلف من أجل ذلك نحو الیاء، والغرض منها أن تشابه 

ّفضال عن سهولة اللفظ؛ ألن اللسان یرتفع بالفتح وینحدر )١٨٩(ا وال یتباینالصوت مكانه ً
كسرة : ولها أسباب ستة وهي. )١٩٠(باإلمالة واالنحدار أخف على اللسان من االرتفاع

تكون قبل االلف أو بعدها، ویاء وألف منقلبة عن الیاء وألف مشبهة باأللف المنقلبة عن 
ٌال، وامالة إلمالةالیاء، وكسرة تعرض في بعض األحو ٕ)١٩١( .



 

٨٤

: وقد ورد عند ابن مقسم حرفان امالهما

ُْ﴿وَأحلوا قومهم :باإلمالة المحضة من قوله عز وجل )١٩٢()البوار( قرأ ابن مقسم-١ َ َْ ْ ُّ َ َ
ِدار البوار َ َْ َ َّوأختیاره باإلمالة المحضة؛ وذلك ألن الكسرة كسرة )١٤/٢٨إبراهیم (﴾َ

َو على وزن فعال إعراب بعد األلف الزائدة للمد وه َ)١٩٣(

ْویراد بالمحضة هو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة،وباأللف نحو الیاء كثیر وهو المحض، 
ّوقال إن اإلمالة لغة العامة أهل ) هـ٨٣٣ت (االضجاع ذكر ذلك ابن الجزري : ویقال له

أو ّنجد من تمیم وأسد وقیس، والمراد من اإلمالة هو التنبیه على أن أصل األلف الیاء 
.)١٩٤(التنبیه على أنقالبها إلى الیاء في موضع أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الیاء 

، وما علیه )١٩٥(وأختیاره هو مشاكلتها للكسر المجاور، وأختلفوا  بإمالتها عن حمزة
.)١٩٦(الجمهور بالفتح من غیر إمالة 

ْمنها(قرأ ابن مقسم -٢ ّبإمالة األلف من قوله عز وجل)١٩٧()ِ ِما رزقوا منها من َُّكل﴿:ّ َِ ُْ ْ ُ ِ َ
ًثمرة رزقا ْ ِّ ٍَ َ ، األختیار باإلمالة المحصنة وسببها التناسب بین ألف ]٢/٢٥البقرة [﴾ َ

ْمن(وكسرة حرف المیم من ) ها( ّالثانیة، ومعنى ذلك أن األلف بعدها كسر ) ِ
.)١٩٨(بناء

)ما قرئ بالكسر على انه اسم فاعل(

ما قرئ بین السكون والكسر 

َعورة(بن مقسم قرأ ا-  ِ َبعورة.... َ ْ َ ّبكسر الواو من قوله عز وجل)١٩٩()َ ََیقولون إن بیوتنا ﴿:ّ ُُ ََّ ِ َ ُ ُ
ًعورة وما هي بعورة إن یریدون إال فرارا﴾ َ َ َِ ِِ ِ َِ ُ ِ ُ ٍَ ْ َ َْ َ َ وأختیار الكسر یكون اسم ) ٣٣/١٣االحزاب ( ٌ

ِوهو وجه في العربیة على زنة فعلة)٢٠٠(أو ذات عورة) َعور(فاعل من  ، )٢٠١(ذكره الفراءَ
ّویكون المعنى واهللا أعلم أن بیوتهم ذات عورة فأكذبهم اهللا عز وجل وقال ّ وماهي: (َّ



 

٨٥

.ولكن یریدون الفرار) بعورة

ٌومن قرأ بالكسر ذكر وأنث، وهي الثغور، وفي الحرب خلل یتخوف منه القتل ّ ّ)٢٠٢( ،
َّتعمال؛ ألنها متحركة بعد الشذوذ عن طریق االس) َصحة الواو في عور(ّوعلل ابن جني 

ِعلى وزن فعل كرجل فرق وحذر ومثله عور في صحة ...ًفتحة فكان قیاسها أن تقلب ألفا َ ِّ ِ َ
ٌرجل عور لوز: الواو قولهم ِ ٌ ًأي ال شيء له فضال عن سهولتها في اللفظ؛ لجریانها على .َ

.)٢٠٣(لسانهم وكال المعنیین یلتقیان في وجه االختالل 

ومجاهد والحسن وما علیه )٢٠٤(س وقتادة وأبو رجاء وأبو حیوة وعكرمة وبها قرأ ابن عبا
ْعور( الجمهور بسكون الواو على  َ()٢٠٥(.

)اسم الفاعل من اإلضافة واإلهمال إلى النصب واألعمال(

ما قرئ بالتنوین 

ٌمنذر(قرأ ابن مقسم -  ْ ّبالتنوین من قوله عز وجل)٢٠٦()ُ َإنما َأنت منذر من یخشا﴿:ّ ْ َ َ ُ َُ ِ َ َها﴾َِّ
َّوأختیار التنوین یكون على إعمال الفاعل ونصب ما بعده؛ ألن ) ٧٩/٤٥النازعات (

ِمفعل، فاعل(صیغتي اسم الفاعل  ْ إذا كان واحد منهما ومما كان في معناهما لما ) ُ
ّیستقبل وللحال نونته؛ ألنه یكون بدال من الفعل، والفعل ال یكون إال نكرة والمعنى إنما  ً َّ ُ

،أي بقاء الحدث )٢٠٧(من یخشاها وتنذر أیضا فیما یستقبل من یخشاهافي حال إنذار
، اإلعمال )٢٠٨()ه٧٦١ت(واستمراره واإلعمال هو األصل وجوز األمرین ابن هشام 

واإلهمال وشاركه في القراءة عمر بن عبد العزیز، وأبو جعفر وابن محیصن والحسن 
فیكون بإضافة اسم )٢٠٩(وطلحة بن مصرف،وما علیه قراءة المصحف من دون تنوین

. )٢١٠(الفاعل إلى ما بعده والمعنى على وقوع الحدث وحصوله



 

٨٦

َالرشد( قرأ ابن مقسم-  ُقد تبین الرشد﴿:والشین من قوله تعالىبفتح الراء )٢١١()َّ ْ ُّ َ َََّّ َ ﴾
ِواالختیار على المصدر من رشد امره) ٢/٢٥٦البقرة ( ِرشد فیه، وهما لغتان بمعنى : َ َ

ُواحد، فالرشد، وا َّلرشد و الرشاد نقیض الغيُّ .وهو األیمان)٢١٢(َّ

وبها قرأ الحسن والزهري والشعبي ومجاهد وأبو عبد الرحمن السلمي، وما علیه الجمهور 
. )٢١٣(بضم الراء وسكون الشین

التقارض بین األسمیة والمصدریة

ُما قرئ على المصدر وأصله اسم-

َمبصرة( وقرأ ابن مقسم -  َ ْ ّاد من قوله عز وجلبفتح المیم والص)٢١٤()َ ِوجعلنا آیة النهار ﴿:ّ َ َّ َ َ ََْ َ َ
ْمبصرة لتبتغوا فضال من ربكم َُ ِّ َّ ِّ ً ْ ْ َْ ْ ُ ًَ َ ِ ِ َیكون على أنه مصدر )٢١٥(واالختیار) ١٧/١٢االسراء (﴾ُ ّ

َأقیم مقام االسم وهو المصدر الذي یصاغ من الثالثي على وزن مفعل، ویكون في  ْ َ
َصفات األمكنة مثل أرض مسبعة ومأس َ –َدة وهو مصدر للفعل الثالثي بصر ْ

َمبصرة،وذكر ابن منظور َ ْ َ
ّأن المبصرة بالفتح الحجة وهي اختیار ابن ): هـ٧١١ت()٢١٦( ُ َ ْ َ ّ

.مقسم

، وما علیه الجمهور بضم المیم وكسر الصاد بمعنى )٢١٧(وقرأ بها قتادة وعلي بن الحسین
ُأنها مضیئة منیرة، وقیل التي أهلها بصراء ّ)٢١٨( .

ین الجمع والمفردالتقارض ب

) ما قرئ على الجمع ( 

ّبألف الجمع وكسر التاء من قوله عز وجل)٢١٩()الصلوات( قرأ ابن مقسم *  ُ﴿َأضاعوا :ّ َ
ًالصالة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا ّْ َ َ ََ ْ َْ َ ََ َُ ِ َ ََ َّ َّ واالختیار على الجمع وهي ) ١٩/٥٩مریم (﴾َّ
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ّع المؤنث السالم ولعل من مسوغ آخر جموالكسرة عالمة نصب ) اضاعوا(مفعول به 
فتحقق االنسجام والتناسب في القراءة على الجمع من ) وأتبعوا الشهوات(وهو الفاصلة 

ًخالل داللة التوازي مقطعا مقطعا أو قرینة قرینة ً، فضال عن الواو العاطفة بین )٢٢٠(ً
جمهور الجملتین وبها قرأ ابن مسعود والحسن وأبو رزین العقیلي، وما علیه ال

.)٢٢١(باإلفراد

)ما قرئ  بالجمع على االصل بیائین(

ّبیاء مكسورة مشددة فساكنة من قوله عز وجل)٢٢٢()َّاالعجمیین(وقرأ ابن مقسم -  َْ﴿ولو :ّ َ
َنزلناه على بعض األعجمین﴾ ِ َ َ َْ َ ََ ِ َّْ َ ُ ْواالختیار على الجمع أي جمع ) ٢٦/١٩٨الشعراء (ْ

ّ، وعلل ذلك ابن جني )٢٢٣(ُّة والواحد أعجميّأعجمي وهو االصل في القراءة المشهور
ّإنما كان من الصفات على أفعل وأنثاه فعالء ال یجمع بالواو والنون وال مؤنثه " بالقول 

حمراوات ؟ فكان : أحمرون، وال في حمراء : باأللف والتاء أال تراك ال تقول في أحمر
ّه أنه یرید االعجمون ثم َّقیاسه اال یجوز فیه االعجمون؛ ألن مؤنثه عجماء ولكن سبب

ًحذفت یاء النسب وجعل جمعه بالواو دلیال علیها وأمارة إلرادتها وقیاس قول .... ُ
ْأن یقال في مؤنثه مررت بنساء ) ِّاألعجمیین(إلرادة یاء االضافة في ) االعجمین(

وبها قرأ الحسن وعاصم )٢٢٤(..."َّعجماوات فیجمع بالتاء؛ ألنه في معنى عجماویات
)٢٢٥(ي وما علیه الجمهور بیاء واحدة ساكنة جمع أعجمي بالتخفیف الجحدر

ّبالجمع من قوله عز وجل)٢٢٦()أسواء( قرأ ابن مقسم-  ِلیكفر الله عنهم َأسوَأ الذي ﴿:ّ َِّ ََّ ْ ُْ َْ َ ُ ُِّ َ
َعملوا ویجزیهم َأجرهم بَأحسن الذي كانوا یعملون﴾ ُ َُ ْ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ِ َِّ ِ َِ ِ ُ َ ُْ جمع وأختیاره بال) ٣٩/٣٥الزمر (َ

َأفعال(على وزن  ّمن جموع القلة؛ ألن الفعل سوأ معتل العین، وأختصاص جمع القلة ) ّ
ُبأفعل وأفعاللما بین هذا الجمع والمفرد من المشابهة إذ یجري على جمع القلة كثیر من  ْ
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المفرد وجواز تصغیر جمع القلة على أحكام المفرد منها عود الضمیر في صورة 
.)٢٢٧(ف المفرد بجمع القلةلفظه كالمفرد، وجواز وص

.)٢٢٨(ورویت هذه القراءة عن ابن كثیر بروایة حامد بن یحیى،وما علیه الجمهور بالمفرد

ّبالجمع من قوله عز وجل)٢٢٩()ثمرات( وقرأ ابن مقسم -  َ﴿إلیه یرد علم الساعة وما :ّ َ ِ ِ َِ َُّ ُ ْ ُّ َ َِْ
َتخرج من ثمرات من َأكمامها﴾ َ ُِ ٍ َِ َْ ْ ِّ َ ُ ْ ره الجمع لكثرة الثمرات الخارجة من وأختیا) ٤/٤٧فصلت (َ

َّأكمامها وتنوعها من جهة ومن أخرى أنها مكتوبة في المصاحف بالتاء فضال عن ذلك 
َ﴿فَأخرجنا به ثمرات مختلفا َألوانها﴾:فقد وردت بالجمع في قوله تعالى َ َُ َ َْ ْ ً ِ ٍ َِ ْ ُّْ َ َ ِ فاطر ()٢٣٠(َ

اء وهي قراءة المصحف ّ؛ ألنها في المصاحف بالت)٢٣١(وقد رجحها النحاس) ٣٥/٢٧
. )٢٣٢(وبها قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وقتادة وقرأ الباقون بالمفرد

ما قرئ على الجمع 

ًجداال( قرأ ابن مقسم -  ّبكسر الجیم والف بعد الدال من قوله عز وجل)٢٣٣()ِ ُ﴿وقالوا :ّ َ َ
ًَأآلهتنا خیر َأم هو ما ضربوه لك إال جدال﴾  َ ََ ُ َِ َ َ ُ َ ْ ََ َ ُ ٌْ َُ واالختیار على الجمع، ) ٤٣/٥٨رف الزخ(ِ

َوالجدل في اللغة ُاللدد في الخصومة والقدرة علیها ومقابلة الحجة بالحجة، وقد : )٢٣٤(َ َ ّ
ًجادله مجادلة وجداال، والجدل المفاوضة على سبیل المنازعة والمغالبة ً ُ)٢٣٥(.

).الجدل(بالمفرد )٢٣٦(وهذه قد انفرد بها ابن مقسم، وما علیه الجمهور

ِوكم من ملك في السماوات ال تغني ﴿:بالجمع من قوله)٢٣٧()شفاعاتهم(ابن مقسم وقرأ-  ِ ِ ٍْ ُ َ ََ َّ َ َّ ِّ َ
ُْشفاعتهم ُ َ َ ًجمع مؤنث سالم حمال ) شفاعات(ًواالختیار بالجمع ووجها ) ٥٣/٢٦النجم (﴾ َ

ومن جهة ) سموات، شفاعات، هم، كم(مقاطع اآلیة )٢٣٨(وهو لتوازي) السموات(على 
فتكون قرینة لفظیة سوغت )٢٣٩(ًمال على معناها الذي یدل على الجمعح) كم(ّأخرى أن 

.)٢٤٠(ذلك وقد اختار هذه القراءة ابو القاسم الهذلي،وما علیه الجمهور بأفراد الشفاعة 
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ٍّعباقري(وقرأ ابن مقسم -  ّالقاف والتنوین على الصرف من قوله عز بكسر )٢٤١()ِ
ٍ﴿متكئین على رفرف خضر: ّوجل ْ ُ ٍ ِ َِ َْ َ َ َ َّ ٍوعبقري حسان﴾ُ َِ ِ ٍّ َ ْ َ واالختیار على ) ٥٥/٧٦الرحمن (َ

)٢٤٢(وهو اسم موضع بالیمن ومنه قول امرئ القیس) عبقر(جمع 

ُّكأن صلیل المروحین تشذه ِ ِ َ َ َ َصلیل زیوف ینتقدن بعبقرا َّ ْ ََ ُْ ٍ ُ َ
اركه في وش)٢٤٣(ًوعلة الصرف قیاسا على كالم العرب في النسب نحو مدائن مدائني

القراءة ابن محیصن والضحاك وأبو العالیة وماعلیه قراءة المصحف بالمفرد وفتح 
.)٢٤٤(القاف

َكالقصر(وقرأ ابن مقسم -  ّبفتح القاف والصاد من قوله عز وجل)٢٤٥()َ ِإنها ترمي ﴿:ّ َْ َ َِّ
ِبشرر كالقصر﴾ ٍْ َ ْ َ َ َ َواالختیار على الجمع،والحجة في ذلك أن القصر ) ٧٧/٣٢المرسالت(ِ َ

َوذكر ابن جني أن القصر أصول الشجر والواحدة )٢٤٦(جمع قصیرة وهي أصل النخلة َ َّ
والعرب ) ـه٢١٥ت ()٢٤٨(َّإن أعناق اإلبل وهو مذهب االخفش:، وقیل)٢٤٧(منها قصرة

: تشبه اإلبل بالقصور، ومنه قول األخطل

ِّكأنه برج رومي یشیده ِّ ٌ ُ ِّلزه بحص وآجر وأحجارّ َّ

ْعنى یكون یتطایر من النار في الجهات كالقصر أي مثله في عظمه وتخویفه تتطایر والم َ ّ
. واهللا أعلم)٢٤٩(ِّعلى الكافرین من كل جهة 

َّوهذه القراءة لم یستحسنها الفراء مع وجود الشبه بین الجمل والقصر؛ وذلك ألنها مع  ّ
.)٢٥٠(آیات مخففة والتخفیف عنده أولى

بن جبیر، وما علیه الجمهور بفتح القاف وسكون الصاد وهو وبها قرأ ابن عباس وسعید
. )٢٥١(واحد القصور
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ّوألف بین الراءین من قوله عز وجلبكسر الشین )٢٥٢()ِبشرار(وقرأ ابن مقسم -  َإنها ﴿:ّ َِّ
ِترمي بشرر كالقصر﴾ ٍْ َ ْ َ َ َ ِ ِ األول : واالختیار على الجمع؛ وفیه وجهان) ٧٧/٣٢المرسالت (َْ

َّیكون على جمع الجمع؛ ألن الواحد : ُن یلقي فیها من الناس، والثانيیرید م.ّهو جمع شر
.)٢٥٣(ِشررة وجمعها شرر وجمع الجمع شرار

وشرار الناس ما تطایر منها وسمیت بذلك؛ إلعتقاد الشر فیه وهو ما علیه قسم من 
.)٢٥٤(القراء

الشرار ، والتطایر من)٢٥٥(ّولعل ما یمیز جمع الجمع هو ما یصدق على القلیل والكثیر
ًیمكن أن یكون تطایرا قلیال أو كثیرا ً ً وما علیه . وبها قرأ ابن عباس.واهللا أعلم)٢٥٦(ْ

.)٢٥٧(الجمهور بالمفرد

)التقارض بین الصیغ الصرفیة(

)تفاعلوا –ّبین تفعلوا ( 

ّبألف بعد الزاي من قوله عز وجل)٢٥٨()تزایلوا(قرأ ابن مقسم -  َّلو تزیلوا لعذبنا ال﴿:ّ ََّ ْ َ َ ُ ََّ ََ َذین ْ ِ
ًكفروا منهم عذابا َألیما ًِ َِ َ ْ ُ ُْ َ من زال یزیل )٢٥٩(واالختیار على معنى التباین) ٢٥/ ٤٨الفتح (﴾َ
ُتزایل القوم تزایال ومنه قول أبي ذؤیب الهذلي: وهو لغة ربیعة إذ تقول ً ُ

)٢٦٠(:

ٌإلى ظعن كالدوم فیها تزایل ْ َّ ٍ ُ ُوهیزة جمال لهن وسیجُ ّ ٍ ُ َّ

)٢٦٢(وابن أبي عبلة وما علیه الجمهور من دون ألف)٢٦١(قرأ قتادة وأبو حیوةوبها

ّبفتح التاء وألف بعد الحاء من قوله عز وجل)٢٦٣()ُّتحاضون(وقرأ ابن مقسم -  َوال ﴿:ّ
ِتحاضون على طعام المسكین﴾ ِ ِْ ْ َِ َ َ َ ََ ُّ واالختیار على قراءة الكوفیین عاصم ) ٨٩/١٨الفجر (َ

ًیحض بعضهم على ذلك بعضا فضال عن القیاس على النص ال: وحمزة والكسائي أي  ً ُّ
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ْ﴿وتواصوا بالصبر وتواصوا : القرآني َْ ََ َ َ ََ َِ ْ َّ ِبالمرحمةِ َ ََ ْ ْ ْأي أوصى ) ٩٠/١٧البلد (﴾ ِ
ًبعضهم بعضا وأصله تتحاضون فحذفت التاء الثانیة للتاء األولى، والتحاض في اللغة 

ُّوفسر الفراء ذلك كأن تحاض)٢٦٤(التحاث َّ ّ ًون یحض بعضكم بعضا، وقرئت بضم التاء، ّ ُّ
)٢٦٦(والقراءة سبعیة وكذلك قرأ بها أبو جعفر من العشرة)٢٦٥(والقراءتان عنده صواب 

َتحسبن: (قرأ ابن مقسم-  ْ ّبالتاء وفتح السین من قوله عز وجل)٢٦٧()َ َ﴿ال تحسبن الذین :ّ َِّ َّ َ َ ْ َ
ِكفروا معجزین في األرض َْ ِ َ ِ ِ ْ ُ َُ واالختیار بتاء الخطاب وفتح السین ویكون ) ٢٤/٥٧النور (﴾ َ

ِفعل ( ّقد أتى بلفظ المضارع على ما أوجبه بناء ماضیه؛ ألن  بالكسر یأتي مضارعه ) َ
بالفتح وهو قیاس مطرد وقد استعملت العرب الفتح والكسر، ویكون الخطاب ) َیفعل(على 
ع نصب المفعول في موضع نصب المفعول به وما بعده في موض) والذین(، )ص(للنبي 
.)٢٦٨(الثاني

. )٢٦٩(عاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف والمطوعي وهي قراءة الجمهور: وبها قرأ

)التقارض بین اللغات في المصادر(

ِفعل( َیفعل-ّ ْ َ (

ُشقاوتنا(قرأ  ابن مقسم -  َ َ ّباأللف وفتح الشین من قوله عز وجل)٢٧٠()َ ْقالوا ربنا غلبت ﴿:ّ َََ ََُّ َ َ
َعلینا شقوتن َ ُْ َ ْ ِ َ َا وكنا قوما ضالین﴾َ ِّ َ ً ْ َ َّ ُ ًواالختیار یكون مبنیا على قراءة ) ٢٣/١٠٦المؤمنون (َ

لوال عبد اهللا ما قرأتها اال : ّالتي أوردها الفراء، وقال) شقاوتنا(عبد اهللا بن مسعود 
. )٢٧١()ِشقوتنا(

َفعل شقي یفعل یشقى(والشقاوة بالفتح ضد السعادة یمد ویقصر من  ْ والفتح والكسر ) َِ
.)٢٧٣(فیها وكالهما مصدر شقي ومنه قول أبي ثروان)٢٧٢(لغتان
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ِكلف من عنائه وشقوته  ِ ِْ َ ُِّ

ِبنت ثماني عشرة من صحبته  ٍ ْ َ َ ِ

وقرأ بها ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة ومن السبعة حمزة والكسائي، وما علیه 
.)٢٧٤(لشین بكسر ا) ِشقوتنا(الجمهور 

األسماء

)ًما قرئ على الرفع خبرا(-

ّبالرفع من قوله عز وجل)٢٧٥()أربع شهادات(قرأ ابن مقسم -  ُفشهادة َأحدهم َأربع ﴿:ّ َ َْ ْ َِ ِ ُ َ َ َ
َشهادات بالله إنه لمن الصادقین َِ ِ ِ ِ ٍَّ َ ُ َِّ َِّ َ َ ( على الخبر لـ) أربع(وأختیاره برفع ) ٢٤/٦النور (﴾َ

إذ تدل على )٢٧٦()فشهادة أحدهم تدرأ حد القاذف أربع(–أعلمواهللا–ومعناهـا ) فشهادة
.)٢٧٧(ثبوت الحكم في كل األحوال والظروف

والشهادة وأن كانت واحدة في اللفظ لكن معناها الجمع مثل صالتي أجمعین،وصومي 
والكسائي وحفص عن عاصم، واألعمش والحسن وقتادة )٢٧٩(وبها قرأ حمزة . )٢٧٨(ٌشهر

.)٢٨١(راءة الجمهور، وقرئت بالنصب على المصدر عن الباقینوهي ق)٢٨٠(وأبو حیوة

)من النصب على االشتغال إلى الرفع على االبتداء ( 

ّبالرفع من قوله عز وجل)٢٨٢()ُوالسماء(قرأ ابن مقسم -  َوالسماء بنیناها﴿:ّ َ ََْ َ َّ الذاریات (﴾ َ
حل رفع الخبر في م) بنیناها(واالختیار یكون على االبتداء وما بعدها الخبر ) ٥١/٤٧

َواألرض فرشناها﴿:وتكون جملة اسمیة ابتدائیة وكذلك قوله َ ْ ََ َ َْ على ) ٥١/٤٨الذاریات (﴾َ
وشاركه في القراءة أبو السمال ومجاهد، وما علیه الجمهور النصب . )٢٨٣(االبتداء والخبر
. )٢٨٤(على االشتغال
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)الحال من الرفع على الخبر إلى النصب على (

ًة رافعةخافض( قرأ ابن مقسم-  ّبالنصب من قوله عز وجل)٢٨٥()ً ٌخافضة رافعة﴾﴿:ّ ٌَ ِ َِّ َ َ
وأختیاره النصب على الحال من الضمیر في قوله ) ٥٦/٣الواقعة (

ٌكاذبة﴿:تعالى َ ِ ّوفصل القول ابن جني في النصب إذ ذكر ثالثة ). ٥٦/٢الواقعة (﴾َ
ْوان شئ) لیس لوقعتها كاذبة : (أولها الجملة التي هي قوله: أحوال ْت أنتأتي بعشر أحوال ٕ

َّإلى أضعاف ذلك لجاز وحسن كما هو حال المبتدأ بتعدد االخبار؛ ألن الحال زیادة في 
وبها قرأ زید بن علي والحسن وأبو حیوة وأبو عمر الدوري وأبو )٢٨٦(الخبر وضرب عنه

ٌخافضة رافعة (العالیة، وما علیه الجمهور بالرفع خبرین لمبتدأ محذوف تقدیره هي  ٌ
()٢٨٧(.

ّبالنصب من قوله عز وجل)٢٨٨()ًنزاعة(وقرأ أیضا -  َنزاعة للشوى﴾﴿:ّ َّ ِّ ً َ ) ٧٠/١٦المعارج (ََّ
اسم معرفة وهي من إسماء جهنم ) لظى(َّوأختیاره النصب على الحال؛ ألن ما قبلها 

)٢٩٠(ودلیل اخر على كونها حال؛ ألنها مؤكدة لما قبلها . )٢٨٩(ونزاعة نكرة فقطعها منها

ُْ﴿وهو الحق مصدقا لما معهم:كقوله تعالى َ ََ َ ُِّ ً ِّْ ُّ َ َ ،وخرجت معان أخر للنصب )٢/٩١البقرة ( ﴾َُ
ّ، ولعل الراجح النصب على الحال )٢٩١(منها على القطع، وعلى االختصاص وعلى الذم 

.لكونه ضرب من الخبر

.)٢٩٢(وبها قرأ حفص عن عاصم وأبو حیوة وعكرمة والحسن ومجاهد وهي قراءة الجمهور

)فع على الخبر إلى الجر على البدل من الر( 

ِّربكم ورب(قرأ ابن مقسم -  ّبالجر من قوله عز وجل)٢٩٣()َّ ُال إله إال هو یحیي ویمیت ﴿:ّ ِْ ُ ُ ََ َِ ِ ُِ َ
َربكم ورب آبائكم األولین﴾ ِ ََّ ُ ُ ُِ َ ُّ َُّ ْ ّرب (واالختیار بالجر یكون على البدل ) ٤٤/٨الدخان (ََ

)٢٩٤()رب السموات (بدل ارجح ألنه حمال على ّاو نعتا له ولعل ال) السموات واألرض



 

٩٤

محیصن وابو حیوة والحسن، ورواها وشاركه في القراءة ابن أبي اسحاق وابن 
.)٢٩٥(عیسى بن سلیمان عن الكسائي وما علیه الجمهور بالرفع على الخبر

)من الجر على الصفة إلى الرفع على االبتداء ( 

ّن قوله عز وجلبالرفع م)٢٩٦()عالم الغیب(قرأ ابن مقسم -  ِعالم الغیب والشهادة﴿:ّ َِ ََ َّ َ ِ ْ ْ ِ َ ﴾
َّواالختیار الرفع على االبتداء؛ ألن الكالم استئناف والدلیل على ذلك ) ٢٣/٩٢المؤمنون (

فالفاء الستئناف الكالم ولو كان الخفض لكان وجه ) فتعالى عما یشركون:(قوله تعالى
َّفض فإنما أراد سبحان اهللا عالم الغیب ّبالواو؛ ألنه اذا خ) وتعالى(ْالكالم أن یكون 

وهو مذهب فتعالىَّوالشهادة وتعالى، ودخول الفاء أنه أراد هو عالم الغیب والشهادة 
ّالفراء

ًوعلیه قسم من القراء فضال عن صحة هذا الوجه في العربیة على حد تعبیر )٢٩٧(
یه الجمهور ُ، وقرئ على الرفع على الخبر عن التمار عن رویس وما عل)٢٩٨(الطبري

. )٢٩٩(بالخفض على الصفة

)التقارض بین صیغتي المبني للفاعل والمبني للمفعول (

من المبني للمفعول إلى المبني للفاعل- 

ّبالنصب من قوله عز وجل)٣٠٠()َوحیه(قرأ ابن مقسم -  ِوال تعجل بالقرآن من قبل َأن ﴿:ّ َْ ِ ِ ُْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ
ُیقضى إلیك وحیه ُ َ ُْ َْ َ َِ ) نقضي(َّعلى أنه مفعول به للفعل )٣٠١(ختیارواال) ٢٠/١١٤طه (﴾ْ

ِوكذلك َأنزلناه قرآنا عربیا وصرفنا فیه الذي قرأه بنون العظمة، وقیاسه على اآلیةالكریمة﴿ ِ َِ َْ َّ َ َ ًَ ً ِّْ َ َ ُْ ُ َ َ َ َ
ِمن الوعید﴾ ِِ َ ْ .)٣٠٢(َّ؛ ألن اإلسناد إلى ضمیر العظمة ولذلك تناسبا)٢٠/١١٣طه (َ

، وابن مسعود، وما علیه )٣٠٣(وأبو حیوة ویعقوبوقرأ بها عاصم الجحدري واالعمش
.)٣٠٤(الجمهور البناء للمفعول ووحیه نائب فاعل



 

٩٥

َخلق اإلنسان (وقرأ ابن مقسم -  من ) اإلنسان (الفعل مبني للفاعل ونصب )٣٠٥()َ
ّقوله عز وجل ٍخلق اإلنسان من عجل﴾﴿:ّ َ َ ْ ِ ُِ َ ِ َ واالختیار على المبني ) ٢١/٣٧االنبیاء (ُ
ضمیر یعود على الفاعل وهو اهللا سبحانه وتعالى، ولعله خطاب االخبار للمعلوم وفیه 
َكل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخیر فتنة والینا ترجعون ﴾في اآلیة ﴿ ُ َ ُْ َ ْ َ ْ َْ ََ ً ُ ُ َِٕ ْ ََ َ َِ ِ ِِ َ ْ ِّْ َّ ِ ُ ُْ َ ٍ ْ االنبیاء (ُّ

ّكان مسوغا للقراءة على إعتبار أن اهللا عز وجل هو المتكلم واهللا) ٢١/٣٥ ّ ّ وشاركه .أعلمً
.ُفي القراءة مجاهد والضحاك وأبو رزین العقیلي وما علیه الجمهور بالبناء للمفعول

َنزل(وقرأ ابن مقسم -  ّمبنیا للفاعل من قوله عز وجل)٣٠٦()ّ ّ ٍوآمنوا بما نزل على محمد ﴿:ً َّ َ َُ َ ََ َ ُِّ ُِ َ
ْوهو الحق من ربهم ِ ِّ َّ ِ ُّ َ ْ َ اعل ضمیر یعود إلى لفظ والف)٣٠٧(َّأي نزل اهللا) ٤٧/٢محمد (﴾َُ

َإنا نحن نزلنا الذكر ﴿:الجاللة، ولعل ما یعزز هذه القراءة وردها في القران كقوله تعالى ْ ِّ َ َ ْ َْ َّ ُ َِّ
َوانا له لحافظون﴾ ُ ِ َ َُ َ َّ ّإذ أسند التنزیل واالنزال إلى نفسه عز وجل) ١٥/٩الحجر(َِٕ ّ)٣٠٨( ،

ًوالتنزیل یختص بالموضع الذي یشیر إلیه إنزاله مفرقا إذا ما علمنا )٣٠٩(ومرة بعد أخرىُ
َّإن الذي نزل على محمد  َ) ( ّكان مفرقا أي نجما فنجما، وقیاسا على قوله عز و ً ً ً ً

ًإن الله ال یظلم مثقال ذرة وان تك حسنة یضاعفها ویؤت من لدنه َأجرا عظیما ﴿:ّجل ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ َ َ َْ َْ ُ َّ ْ َ ََ ْ ً ََ ُ ََ ِ ْٕ ٍََّ ْ ُ ّ َّ ِ
وبها قرأ عاصم من السبعة وزید بن علي وابن )٣١٠(في البناء للمعلوم) ٤/١٤٠النساء(﴾

على )٣١١(وما علیه الجمهور البناء للمفعول أي بما نزل من القران والعبادات. مسعود
ًویكون نائب الفاعل ضمیرا مستترا في ) (محمد  .)٣١٢(یعود على لفظ الجاللة) َّنزل(ً

)رفیة التقارض بین الحرفیة والظ(

) ما قرئ على الحرفیة واصله ظرف ( 

ّالثاء من قوله عز وجلبضم)٣١٣()َُّثم(قرأ ابن مقسم -  ََّمطاع ثم ﴿:ّ ٍ َ ُ
ٍَأمین﴾ ًواالختیار على أنه حرف عطف، وانما عطف تعظما لإلمانة ) ٨١/٢١التكویر(ِ ّ ٕ َّ

ّوبیانا بَأنها أفضل صفات جبریل علیه السالم المعدودة، وقیل العطف بمعنى  ّالواو؛ ألنه ً



 

٩٦

ّیراد به الترتیب والتراخي؛ ألن الرسول في ، والعطف ال )٣١٤(في حال واحدمتصف
اآلیة مخصوص بصفة الطاعة واألمانة على سبیل التالزم واالرتباط ال على سبیل 

) ّثم(ّأن ) هـ٦٨٦ت (وهذا معنى قول الرضي االستربادي)٣١٥(أحداها أسبق من األخرى
الذكر والتدریج في درج االرتقاء من دون االعتبار قد تجيء لمجرد الترتیب في

.)٣١٦(َّللبعد،والتدرج؛ ألن الثاني بعد األول في الزمان بل قد یكون قبله

وابن مسعود وابو حیوة وابو البرهسم وأبو جعفر، وما علیه )٣١٧(وبها قرأ أبي بن كعب 
)٣١٨(ًقراءة المصحف بضم الثاء على أنها ظرفا

)لفاء التقارض بین أنواع ا( 

)من السببیة الناصیةإلى العاطفة الرافعة( 

َفأطلع(قرأ ابن مقسم -  ّ ّبالنصب من قوله عز وجل)٣١٩()َ ِ﴿وقال فرعون یا هامان ابن لي ّ ِِ ْ ُ َُ َْ َ َ ْ َ َ َ
َصرحا لعلي َأبلغ األسبابَأسباب السماوات فَأطلع إلى إله موسى َ َُ َ َِ ِ َِ َ ُِ ِ َّ َ َ َّ ََ َ َ َْ ْ ُ ْ ِّ َّ ً ) ٣٧-٣٦/ ٤٠غافر(﴾ْ

وهو أنزل الترجي منزلة التمني ) لعلي أبلغ األسباب(ختیار النصب على جواب الترجي وأ
ًوالنصب یكون بأن مضمرة وجوبا وهذا الوجه ذكره الكوفیون وأجازه، )٣٢٠(أو تشبیها له ْ

َّومنعه البصریون؛ ألن التمني یكون في الممكن وغیر الممكن والترجي ال یكون إال في 
قد ورد عن العرب من ینصب جواب لعل بان المضمرة بعد فضال عن ذلك ف)٣٢١(الممكن

:الفاء كما ینصب جواب االستفهام ومنه قول الشاعر

ِعل صروف الدهر أو دوالتها   یدلننا اللمة من لماتها ّ َّ َ ُ َِ ِ َّ َ ُ َّ

ِفتستریح النفس من زفراتها    وتنقع الغلة من غالتها ُِ ُ ََّ َ َ ُ ُ َّ



 

٩٧

وبها قرأ حفص عن عاصم )٣٢٢(جواب لعلها َّفتستریح منصوبة بأن مضمرة على أن
.)٣٢٣(وزید بن علي واالعرج وأبو حیوة وهي قراءة الجمهور وقرأ الباقون بالضم

المستوى الداللي

ما تغیرت صورته واختالف معناه

)من التكلم  إلى الخطاب (

ّز وجلبضم التاء من قوله ع)٣٢٤()ُعجبت(قرأ ابن مقسم -  َبل عجبت ﴿:ّ ْ ِ َ َْ
َویسخرون﴾ ُ َ ْ َ َّعلى معنى أنه إخبار اهللا تعالى وتبارك )٣٢٥(وأختیاره) ٣٧/١٢الصافات (َ

ّعجب ربكم من ): (ص(عن نفسه وقد ورد ذلك في الحدیث النبوي الشریف قول النبي 
ار فالعجب من اهللا إنكار ألفعالهم منها إنك)٣٢٧("وقنوطكم وسرعة إجابته ایاكم)٣٢٦(ِّآلكم

البعث وسخریتهم بالقران وغیرها، وقد ورد ما یقارب هذا المعنى في القران أیضا نحو 
ّقوله عز وجل َومكروا ومكر الله والله خیر الماكرین﴾﴿:ّ ِ ِ َ َ َْ ُ َ ُْ َ ُ ُّ َّ َ ََ فالمكر من ) ٣/٥٤ال عمران (َْ

فع والر: " قائال) هـ٢٠٧ت (اهللا على غیر ماهو عند الخلق، ورجح هذه القراءة الفراء 
َّأحب الي؛ألنها قراءة علي وابن مسعود وابن عباس َّ ْوالعجب وان ُأسند إلى اهللا ...... ّ ٕ

ّفلیس معناه من اهللا كمعناه من العباد أال ترى أنه قال عز وجل ّ َّ: َفیسخرون منهم سخر ُْ ُِ َِ ْ ََ ْ ََ
ُْالله منهم ولهم ْ َُ َ ْ ِ ُ ّ)وذهب )٣٢٨("ولیس السخرى من اهللا كمعناه من العباد)٩/٧٩التوبه ،

َّإلى أنه حث السامع وبعثه على االستماع حیث أقبل المتكلم علیه )هـ٩١١ت(السیوطي 
)٣٢٩(وأعطاه فضل عنایة وتخصیص بالمواجهة

والكسائي من السبع،وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس )٣٣٠(وقرأ بها حمزة
. )٣٣١(وسعید بن جبیر



 

٩٨

)من التكلم إلى الغیبة (

ّبالیاء من قوله عز وجل﴿)٣٣٢()زدُی(قرأ ابن مقسم -  ِمن كان یرید حرث اآلخرة نزد له في ّ ُِ َ َُ ْ ِ َِ َِ ْ َ ْ ُ َ َ َ
ِحرثه ﴾ ِ ْ . وهي على التفسیر)٣٣٣(واالختیار یكون بمعنى یزد اهللا تعالى)٤٢/٢٠الشورى (َ

وقرأ بها الكسائي في روایة عبد الوارث عن ابن جبیر عنه،وما علیه الجمهور بنون 
)٣٣٤(العظمة

)طاب إلى الغیبة من الخ(

ّبالیاء من قوله عز وجل)٣٣٥()وال یأخذكم(قرأ ابن مقسم -  َوال تأخذكم بهما ﴿:ّ ِ ِ ُ ْ ُ َْ َ
ٌرأفة َ ًفي ذلك أنالرأفةتأنیثها مجازي فضال الفصل بین الفعل )٣٣٦(والحجة) ٢٤/٢النور(﴾َْ َّ

.)٣٣٧(ًواالختیار استحسنه الفراء أیضا.والفاعل المؤنث

،والمطوعي وعیسى بن عمر،واالعمش وأبو رزین )٣٣٨()ع(وقرأ بها علي بن أبي طالب 
.)٣٣٩(العقیلي

ْیشهد(قرأ ابن مقسم -  ّبالیاء من قوله عز وجل)٣٤٠()ّ ْیوم تشهد علیهم َألسنتهم وَأیدیهم ﴿:ّ ْ ُ ْ َِ ِِ ِْ َ َْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ْ
َوَأرجلهم بما كانوا یعملون﴾ ُ َُ َْ َ ُُ َ ِ ُ ْ َّوالحجة في ذلك أن التأنیث مجازي وفصل )  ٢٤/٢٤النور(َ

.)٣٤٢(وقرأبها حمزة والكسائي وخلف واالعمش)٣٤١(بین االسم والفعل بالجار والمجرور

ْالیخفى(قرأابن مقسم -  ّبالیاء من قوله عز وجل)٣٤٣()َ ْیومئذ تعرضون ال تخفى منكم ﴿:ّ َُ ِ ٍَِ ْ َ َُ ُ َْ َ ْ
ٌخافیة ﴾ َِ ًمجازي فضال عن )خافیة(َّوأختیاره بالیاء للتذكیر، ألن تأنیث ] ٦٩/١٨الحاقة [َ

. )٣٤٤(أخر وهو الفاصل بین الفعل والفاعلمسوغ

،وخلف )٣٤٦(،وحمزة والكسائي )٣٤٥()لیه السالمع(وقرأ بها علي بن أبي طالب 
.)٣٤٧(واالعمش



 

٩٩

ُیعرج(وقرأ ابن مقسم -  ْ ّعز وجلبالیاء من قوله )٣٤٨()َ ِتعرج المالئكة والروح إلیه في ﴿:ّ ِ َِْ ُِ ُ ُُّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َیوم كان مقداره خمسین َأ َِ ِْ َ َُ ُ ْ َ ٍ ْ ٍلف سنة ﴾َ َ َ َ والحجة في اختیاره؛ ألن التأنیث )٧٠/٤المعارج (ْ

َّ،ومن جهة أخرى؛ ألن المالئكة جمع والجموع تذكر إذا قدرت بها الجمع )٣٤٩(غیر حقیقي
.)٣٥٠(قال الرجال وقالت الرجال: وتؤنث إذا أرید بها الجماعة نحو

ود من الصحابة ، وقرأ بها ابن مسع)٣٥١(ٌواستحسن الفراء القراءتین وعنده كل صواب
.)٣٥٢(والكسائي من السبعة

ّبالیاء من قوله عز وجل)٣٥٣()ُیتلى(وقرأ ابن مقسم -  َإذا تتلى علیه آیاتنا﴿:ّ ُْ َُ َِ َ َ َْ المطففین [﴾ِ
ًوالحجة في أختیاره بالیاء یكون للتذكیر؛ ألن نائب الفاعل مؤنث مجازي فضال ]٨٣/١٣ َّ

وشاركه في القراءة أبو حیوة والحسن . )٣٥٤(عن الفصل بینه وبین نائبه بالجار والمجرور
.)٣٥٥(واألشهب العقیلي 

ّبیاء الغیبة من قوله عز وجل)٣٥٦()ُیؤثرون(وقرأ ابن مقسم -  َبل تؤثرون الحیاة ﴿:ّ َ َ َْ َ ُِ ُْ ْ
َالدنیا﴾ ْ َویتجنبها ﴿:والحجة في أختیاره یكون على األصل في اآلیة]٨٧/١٦االعلى [ُّ ُ َ ََّ َ َ

َاألشقى﴾ ْ والمعنى في القراءتین واحد؛ ألن )٣٥٧(ه یرید االشقینَّأي إن]٨٧/١١االعلى (َ
.)٣٥٨(المخاطبین من الكفار هم األشقون الذین رضوا بالحیاة الدنیا من االخرى

ّوقرأ بها أبو عمرو بن العالء من السبعة،وابن مسعود وأبي  بن كعب وزید بن علي
)٣٥٩(

.)٣٦١(وعاصم الجحدري والحسن البصري)٣٦٠(وأبو حیوة

)التكلم من الغیبة إلى(

ّبنون العظمة من قوله تعالى عز وجل)٣٦٢()نقول(قرأ ابن مقسم -  ُویوم یقول نادوا ﴿:ّ َ ُ ُ َ ََ ْ َ
َشركائي ِ َ َ ّوأختیاره یكون على اخبار اهللا عز وجل عن نفسه،وحجته في ] ١٨/٥٢الكهف [﴾ُ ّ

للمتكلم )كنت(فالتاء في )وماكنت متخذ المضلین عضدا:(ذلك ماتقدم من قوله تعالى
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ًوجعلنا بینهم موبقا:(من قوله تعالى، والحجة االخرى ما تأخر )نقول(ي كذلك ف ْ ویكون )ّ
وشاركه في القراءة حمزة من السبعة )٣٦٣(في الكالم التفات من المتكلم إلى الغیبة 

.)٣٦٥(ویحیى بن یعمر واالعمش)٣٦٤(

ّبنون العظمة من قوله عز وجل)٣٦٦()نقضي(قرأ بن مقسم -  َفتعالى الله الم﴿:ّ ْ ُ َّ َ َ َ ُّلك الحق َ َ ْ ُ ِ
ُوال تعجل بالقرآن من قبل َأن یقضى إلیك وحیه ُ َ ُ َْ ْ َْ ََ َِ ِْ َِ ِ ِ ُْ ْ ْ ْ وأختیاره یكون على )٢٠/١١٤طه (﴾َ

مفعول ) وحیه(ْالتحول من الغیبة إلى التكلم،والفاعل ضمیر فیه والفعل منصوب بأن و
ّوالحجة مناسبة لقوله عز وجل)٣٦٧(به َُ﴿كذلك َأنزلناه:ّ َْ َ َ َِ وشاركه في القراءة )٢٠/١١٣طه (﴾َ

)٣٦٩(ًوبها قرأ أیضا عاصم الجحدري، والحسن البصري وأبو حیوة )٣٦٨(یعقوب من العشرة

.)٣٧٠(وابن مسعود

ّبنون الجماعة من قوله عز وجل)٣٧١()نأكل(قرأابن مقسم -  َْأو یلقى إلیه كنز َأو ﴿:ّ ٌْ َ ِ َِْ َ ُْ
َتكون له جنة یأكل منها  ْ ِ ُ ُ ُْ َ َ ٌُ َّ َ ُ َّفي ذلك أن المتكلم أخبر عن نفسه مع والحجة]٢٥/٨الفرقان[﴾َ

جنة له دونهم یرونها ویأكلون منها حتى ) ص(جماعة، كأنهمأرادوا أن یكون للنبي 
ورجح القراءتان .)٣٧٢(ٌیتیقنوا صحة ذلك بأكلهم منه، أو له مزیة بالفضل بأكلنا من جنة

ن علي وشاركه في القراءة في زید ب)٣٧٤(والطبري في تفسیره)٣٧٣(النحاس في إعرابه
)٣٧٦(واالعمش )٣٧٥(وحمزة والكسائي وخلف

ُتخرج(قرأ ابن مقسم -  َ ّبنون العظمة من قوله عز وجل)٣٧٧()ُ ُُیخرج منهما اللؤلؤ ﴿:ّ ْ ُّ َ ُ ُْ ِ ُ َْ
ُوالمرجان﴾ َ ْ َ ْ َّوالحجة في ذلك أن الضمیر یعود إلى لفظ الجاللة وهو ) ٥٥/٢٢الرحمن (َ

ة ــــــــــــــــعلیه الجمهور بیاء الغیبالفاعل واللؤلؤ والمرجان نصب على المفعول به وما
)٣٧٨(المفتوحة



 

١٠١

)حیث التقارض أوالتحولمتفرقات في الضمائر من (

)من ضمیر التكلم للمفرد إلى ضمیر التكلم للجمع( اوال 

َجئناكم(قرأ ابن مقسم -  ّبنون المتكلمین من قوله عز وجل)٣٧٩()ِ ُقال َأولو جئتكم ﴿:ّ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ
ْبَأه ْدى مما وجدتم علیه آباءكمِ ُْ َ َ َِ َِْ ُّ َ َّ وأختیاره بنون مفتوحة وألف بعدها )  ٤٣/٢٤الزخرف (﴾ َ

ومن قبله من الرسل علیهم ) (على أسناد الفعل إلىضمیر الجمع والمراد الرسول 
وأبو )٣٨٢(، وقرأ بها أبي بن كعب)٣٨١(وااللتفات یكون داللة على التعظیم)٣٨٠(السالم
. )٣٨٤(والزعفراني)٣٨٣(جعفر

)التقارض أو التحول في عود الضمیر(

من المذكر إلى المؤنث- 

بكسر التاء )٣٨٥() ِوكنت ..... ِواستكبرت...... ِفكذبت..... ِجاءتك( قرأ ابن مقسم - 
ّمن قوله عز وجل َبلى قد جاءتك آیاتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین﴾﴿:ّ َِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ِ َّ َ ََ ْ ْ َ

َأن ﴿:یكون على خطاب النفس المذكورة في قوله تعالى)٣٨٦(واالختیار) ٥٣/٥٩مرالز(
َتقول نفس یا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرین﴾ َ ٌِ ِ ِ ِ َِّ َ َُ ُ َُ ِٕ َُ َّ ِ َ َ َََّ َْ َ ََ ْ الزمر (َ

ً، وقد استحسنه الفراء ووصفه بالوجه الحسن؛ ألنه ذكر النفس مخاطبها أوال )٣٩/٥٦ َّ ّ
وقرأ بها ابن كثیر في روایة .)٣٨٧(ذلك اجرى الكالم الثاني على النفس في خطابهاول

)٣٨٨(الشافعي وعاصم الجحدري وأبو حیوة وما علیه الجمهور بفتح الضمیر على التذكیر

ّلم ترد عند ابن مقسم قراءات كثیرة في مخالف رسم المصحف وانما ورد حسب ما  ٕ
م المصحف هو أحد أركان القراءة استطاع البحث الكشف عنه حرف واحد، ورس

الصحیحة عند القراء وكذلك عند ابن مقسم إذ اشترطه فضال عن الوجه في العربیة، 
ّوأغلبها إن لم تكن كلها على )٣٨٩(ومخالفته قد تكون بزیادة أو نقصان أو تقدیم وتأخیر ْ
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ّمیز القراءات الصحیحة من –المصحف رسم –وهذا الشرط )٣٩٠(معنى التفسیر
.ة عند قسم من العلماءالشاذ

ّمن قوله عز ) ال(، بفتح الهاء وألف بعد الواو وعذاب بغیر )٣٩١()عذاب الهوان(وقرأ - 
َفَأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا یكسبون﴿:ّوجل ُ َِ ِْ ُ َ َ ِ ِ ُ ُْْ ِْ َ ُ ََ ََ ْ َ واالختیار ) ٤١/١٧فصلت ( ﴾َ

.على االضافة) عذاب(من كلمة ) ال التعریف(بنقصان 

.)٣٩٢(ه الجمهور بالتعریف والهون وصف لما قبلهوماعلی
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:قائمة المصادر والمراجع

: ، تحقیق)ه٤٣٧ت(القیسي مكي بن أبي طالب / اإلبانة عن معاني القراءات.١
.٢٠١١، بیروت، ١فرغلي سید عرباوتي، ط

سامي الماضي، مجلة كلیة . د/ ابن شنبوذ ومظاهر قراءته بین القراءات القرآنیة.٢
داب، جامعة بغداد، عاآل

.خدیجة الحدیثي، مكتبة النهضة. د/ أبنیة الصرف في كتاب سیبویه.٣
الدمیاطي أحمد بن محمد / أتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر.٤

، بیروت ٣وضع حواشیه الشیخ أنس مهرة، دار الكتب العلمیة، ط) ه١١١٧ت(
٢٠٠٦.

عبد الصبور . د/ ر بن العالءأثر القراءات في األصوات والنحو العربي عم.٥
.١٩٨٧، القاهرة ١شاهین، مكتبة الخانجي، ط

. ت.أحمد البیلي، دار الجیل، بیروت د/ االختالف بین القراءات.٦
، شرح وتحقیق )ه٣٦٨ت(السیرافي أبو سعید الحسن بن عبد اهللا / أدغام القراء.٧

.٢٠١١، لبنان ١فرغلي سید غرباوي، دار الكتب العلمیة، ط
، حققه )ه٤٤٤ت(الدافي عثمان بن سعید ....) كتاب(الكبیر في القرآن اإلدغام.٨

.١٩٩٣، بیروت ١زهیر غازي زاهد، عالم الكتب، ط. وقدم له د
ت (ابن خالویه األصبهاني محمد بن أحمد / إعراب القراءات السبع وعللها.٩

، ١ضبطه وعلق علیه أبو أحمد األسیوطي، دار الكتب العلمیة، ط) ه٦٠٣
.٢٠٠٦بیروت 

دراسة ) ه٦١٦ت(العكبري عبد اهللا بن الحسین / إعراب القراءات الشواذ.١٠
.٢٠١٠، بیروت ٢وتحقیق محمد السید أحمد عزوز، عالم الكتب، ط
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، تحقیق )ه٣٣٨ت(بن محمد النحاس أبو جعفر / إعراب القرآن.١١
. ١٩٨٨زهیر غازي زاهد، مكتبة النهضة العربیة، بیروت . د

ر الرجال والنساء من العرب والمستعربین األعالم قاموس تراجم ألشه.١٢
، دار العلم )ه١٣٩٦ت(الزركلي خیر الدین بن محمود / والمستشرقین
.١٩٨٩، بیروت ٨للمالیین، ط

حققه وعلق ) ه٥٤٠ت(األنصاري أحمد بن علي / اإلقناع في القراءات السبع.١٣
.١٩٩٩، بیروت ١علیه الشیخ أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، ط

، تحقیق )ه٦٢٤ت(القفطي علي بن یوسف / ُنباه الرواة على أنباه النحاةأ.١٤
.١٩٨٦، القاهرة ١محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، ط

القباقبي محمد بن / إیضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع عشرة.١٥
أحمد خالد شكري، دار عمار للنشر . دراسة وتحقیق د) ه٨٤٩ت(خلیل 

.٢٠٠٣، األردن، ١لتوزیع، طوا
إیضاح المكنون في الذلیل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١٦

إسماعیل باشا عن بتصحیحه وطبعه محمد شرف الدین ورفعت / البغدادي
. ت.بیلكه، دار إحیاء التراث العربي، بیروت د

األندلسي أبو حیان محمد بن محمد بن یوسف ) تفسیر(البحر المحیط .١٧
.ت.، مطابع النصر الحدیثة، الریاض د)ه٧٤٥(

،تحقیق أحمد أبو )ه٧٧٤ت(ابن الكثیر أسماعیل بن الكثیر / البدایة والنهایة.١٨
. ه١٤٠٨ملحم وآخرون، دار الریان للتراث، 

السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر / بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة.١٩
. ت.لمكتبة العصریة، بیروت دتحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ا) ه٩١١ت(



 

١٠٥

المنسوب إلى عبد اهللا الدتغزي / البناء في علم التصریف.٢٠
محمود جاسم الدرویش، دار . ، تحقیق د)من علماء القرن التاسع الهجري(

.٢٠٠٢، عمان ١اإلعالم، ط
األنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد / البیان في غریب إعراب القرآن.٢١

، ١جودة مبروك محمد، مكتبة اآلداب، ط. یق ددراسة وتحق) ه٥٧٧ت(
.٢٠٠٧القاهرة 

تحقیق عبد القادر ) ه٤٦٣ت(البغدادي الخطیب أحمد بن علي / تاریخ بغداد.٢٢
.ه١٤١٧مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 

تحقیق علي محمد ) ه٦١٦ت(العكبري أبو البقاء / التبیان في إعراب القرآن.٢٣
.١٩٧٦الحلبي البجاوي، طبعة عیسى البابي

دراسة ) ه٤٤٤ت(الداني عثمان بن سعید / التحدي في االتقان والتجوید.٢٤
. ١٩٨٨، ١غانم قدوري الحمد، مكتبة دار األنباري، ط. وتحقیق د

التوجیه اللغوي للقراءات السبع عند أبي الفارس في كتابه الحجة دراسة تطبیقیة .٢٥
ًصوتیا وصرفیا ونح: على مستویات التحلیل اللغوي ًویا وداللیاً عمر . تألیف د/ ً

.٢٠٠٩، القاهرة ١خاطر عبد النبي وهدان، مكتبة اآلداب، ط
عبد اهللا بن . د) ه١٦٠ت(التوجیهات النحویة لقراءة أبي السمال العدوي .٢٦

ذو الحجة ٢عوقل السلمي، مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنیة ع
. ه١٤٢٧

یة للقراءات الثالثة بعد السبعة ألصحابها التوجیهات واآلثار النحویة والصرف.٢٧
وخلف الكرخي ) ه٢٥٠ت(ویعقوب البصري ) ه١٣٠ت(أبي جعفر المدني 

.١٩٩٩، صر ١علي محمد فاخر، مكتبة وهبة، ط. تألیف د) ه٢٢٩ت(



 

١٠٦

الداني عثمان بن سعید / التیسیر في القراءات السبع.٢٨
.٢٠٠٥ت ، بیرو١تحقیق أوتوبر تزل، دار الكتب العلمیة، ط) ه٤٤٤ت(

دار الفكر، ) ه٣١٠ت(الطبري محمد بن جریر / جامع البیان في تفسیر القرآن.٢٩
.١٩٧٨بیروت 

دراسة ) ه١١٥٠ت(المرعشي محمد بن أبي بكر ساجقلي زاده / جهد المقل.٣٠
.٢٠٠٨، عمان ٢سالم قدوري الحمد، دار عمار، ط. وتحقیق د

) مس للهجرةالقرن الخا(أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد / حجة القراءات.٣١
.٢٠٠١، بیروت ٥تحقیق سعید األفغاني، مؤسسة الرسالة، ط

الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد / الحجة في علل القراءات السبع.٣٢
تحقیق علي النجدي ناصف وآخرین، الهیأة المصریة العامة ) ه٣٧٧ت(

.١٩٨٣للكتاب 
حقیق ت) ه٣٧٠ت(ابن خالویه الحسین بن أحمد / الحجة في القراءات السبعة.٣٣

.٢٠٠٧، بیروت ٢أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، ط
ابن الجزري أحمد بن محمد بن / الحواشي المفهمة في شرح المقدمة الجزریة.٣٤

موسى جعفر، . سامي الماضي، د. دراسة وتحقیق د) ه٨٢٩ت بعد (الجزري 
.٢٠٠٧عالوي سادر، دار الطیف بغداد . د

تحقیق محمد ) ه٣٩٢ت(ان بن جني ابن جني أبو الفتح عثم/ الخصائص.٣٥
.ت.علي النجار دار الشؤون الثقافیة د

بشیر داود سلیمان، مركز البحوث / الدراسات اللغویة في قراءة عكرمة.٣٦
.٢٠٠٩، بغداد ١والدراسات اإلسالمیة، دیوان الوقف السني، ط

السمین الحلبي أحمد بن یوسف / الدر المصون في علم الكتاب المكنون.٣٧
.١٩٨٦أحمد بن محمد الخراط، دار القلم، دمشق . قیق دتح) ه٧٥٦ت(



 

١٠٧

الدكتور نوري حمودي القیسي ، دیوان ابي زید الطائي جمعه .٣٨
.١٩٦٧بغداد ، 

، ١تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، ط/ دیوان أمرئ القیس.٣٩
.١٩٦٤مصر 

.١٩٥٨، القاهرة ١تحقیق نعمان أمین طه، ط/ دیوان الخطیئة.٤٠
، ١تحقیق فوزي عطوي، الشركة اللبنانیة للكتاب، ط/ فة بن العبددیوان طر.٤١

١٩٦٩.
القیسي مكي أبي طالب / الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة.٤٢

.١٩٧٩أحمد حسن فرحات، دار الكتب العربیة، دمشق . تحقیق د) ه٤٣٧ت(
) ه٣٢٤ت(ابن مجاهد أحمد بن موسى ....) كتاب(السبعة في القراءات .٤٣

.٢٠١٠، القاهرة ٤شوقي ضیف، دار المعارف، ط. ق دتحقی
تحقیق شعیب ) ه٧٤٨ت(الذهبي محمد بن أحمد / سیر أعالم النبالء.٤٤

. ه١٤١٠، بیروت ٧األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
الشیخ أحمد الحمالوي، مكتبة النهضة العربیة، / شذ العرق في فن الصرف.٤٥

.١٩٨٨بغداد 
الحنبلي عبد الحي بن العماد / هبشذرات الذهب في أخبار من ذ.٤٦

. ت.، دار إحیاء التراث العربي، بیروت د)ه١٠٨٩ت(
تحقیق عبد ) ه٢٧٥ت(السكري الحسن بن الحسین / شرح أشعار الهذلیین.٤٧

.ه١٣٨٤الستار أحمد الفراج، دار العروبة بمصر 
الطبعة ) ه٦٨٦ت(الرضي االسترابادي محمد بن الحسن / شرح الكافیة.٤٨

. ه١٣١٠العثمانیة 



 

١٠٨

صاحب أبو جناح، . د/ الحجازالظواهر اللغویة في قراءة أهل .٤٩
.١٩٨٨مركز دراسات الخلیج العربي البصرة 

صاحب أبو جناح، جامعة . د/ الظواهر اللغویة في قراءة الحسن البصري.٥٠
.١٩٨٥البصرة، 

تحقیق محمد ) ه٧٤٨ت(الذهبي محمد بن أحمد / العبر في خبر من غبر.٥١
.ه١٤٠٥، بیروت ١لمیة، طزغلول، دار الكتب الع

غانم قدوري الحمد، مطبعة دار الحكمة، بغداد . تألیف د/ علوم القرآن الكریم.٥٢
١٩٩٠.

عني )ه٨٣٣ت(ابن الجزري محمد بن محمد / غایة النهایة في طبقات القراء.٥٣
.٢٠٠٦برجستراسر، دار الكتب العلمیة، بیروت . بنشرها ج

، األردن ٢مار للنشر والتوزیع، طمحمد الحسناوي، دار ع/ الفاصلة في القرآن.٥٤
٢٠٠٠.

نشر دار المعرفة ) ه٣٧٧ت بعد (ابن الندیم محمد بن اسحاق / الفهرست.٥٥
.ت.بیروت د

فؤاد السید، ) ١٩٥٥–١٩٤٦المنتقاة من سنة (فهرست دار الكتب المصریة .٥٦
. ه١٣٨٠مط دار الكتب، القاهرة 

عبد . د/ واللهجات العربیةفي الدراسات القرآنیة واللغویة اإلمالة في القراءات.٥٧
.٢٠٠٨الفتاح إسماعیل شلبي، دار وكتبة الهالل، بیروت 

خولة عبید الدلیمي، دار الكتب . د/ قراءة أبي بن كعب دراسة نحویة ولغویة.٥٨
.٢٠٠٧العلمیة، بیروت 

هشام إبراهیم الحداد، مركز البحوث . د/ قراءة أبي حیوة دراسة نحویة ولغویة.٥٩
.٢٠٠٨، العراق ١ة، الوقف السني، طوالدراسات اإلسالمی



 

١٠٩

قالون وورش من طریق قراءة اإلمام نافع من روایتي .٦٠
.٢٠٠٣، عمان ١خالد شكري، دار عمار، ط. د/ الشاطبیة

حمودي زین الدین . د/ قراءة حمزة بن حبیب الزیادات دراسة نحویة وصرفیة.٦١
.٢٠٠٦، بیروت ١المشهداني، دار الكتب العلمیة، ط

خلیل إبراهیم السامرائي، مؤسسة . د/ لي دراسة نحویة لغویةقراءة زید بن ع.٦٢
.٢٠٠٦، بیروت ١الرسالة، ط

محمد سعید الطریمي، مجلة الموسم، فصلیة، . د/ القراءة العلویة للقرآن الكریم.٦٣
.٢٠٠٦، هولندا ١٧، السنة ١٥٩ع

محمد إسماعیل المشهداني، . د/ القیمة الداللیة لقراءة عاصم بروایة حفص.٦٤
، العراق ١بحوث والدراسات اإلسالمیة، دیوان الوقف السني، طمركز ال
٢٠٠٩.

تحقیق وشرح عبد السالم محمد ) ه١٨٠ت(سیبویه عمر بن عثمان / الكتاب.٦٥
.١٩٨٨، القاهرة ٣هارف، مكتبة الخانجي، ط

تحقیق أبو الفداء عبد اهللا ) ه٦٣٠ت(ابن األثیر عز الدین / الكامل في التاریخ.٦٦
.١٩٨٧، بیروت ١لعلمیة، طالقاضي، دار الكتب ا

الزمخشري / الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل.٦٧
.١٩٧٧، دار الفكر، بیروت )ه٥٣٨ت(محمود بن عمر 

حاجي خلیفة مصطفى بن عبد اهللا / كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.٦٨
.ه١٤١٠دار الفكر بیروت ) ه١٠٦٧ت(

القیسي مكي بن أبي طالب / بع وعللها والفنونالكشف عن وجود القراءات الس.٦٩
، بیروت ٢تحقیق محیي الدین رمضان، مؤسسة الرسالة، ط) ه٤٣٧ت(

١٩٨١.



 

١١٠

الجزریة بالتجوید في القرآن الآللئ السنیة في شرح المقدمة .٧٠
سامي . دراسة وتحقیق د) ه٩٢٣ت(القسطالني أحمد بن محمد / المجید

.٢٠٠٦، بغداد ١الماضي، مط الطیف، ط
حققه وعلق علیه عامر ) ه٧١١ت(ابن منظور محمد بن مكرم / سان العربل.٧١

.٢٠٠٩، بیروت ٢أحمد، دار الكتب العلمیة، ط
منشورات دار ) ه٨٥٢ت(العسقالني أحمد بت علي بن حجر / لسان المیزان.٧٢

. ه١٣٩٠األعلمي للمطبوعات، بیروت 
اهللا عبد الناصر عبد/ لهجات العرب في القرآن الكریم دراسة استقرائیة تحلیلیة.٧٣

.٢٠٠٧، بیروت ١جبري، دار الكتب العلمیة، ط
عبدة الراجحي، دار المسیرة للنشر . د/ اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة.٧٤

.٢٠٠٩، عمان األردن ٢والتوزیع والطباعة، ط
غالب فاضل المطلبي، دار . د/ لجة تمیم وأثرها في اللغة العربیة الموحدة.٧٥

.١٩٧٨بغداد الحریة للطباعة، 
، ١علي ناصر غالب، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط. د/ لهجة قبیلة أسد.٧٦

. ١٩٧٩بغداد 
، )ه٥٤٨ت(الطبرسي الفضل بن الحسن / مجموع البیان في تفسیر القرآن.٧٧

.٢٠٠٩، بیروت ١مكتبة دار المجتبى، ط
ابن جني عثمان بن / المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنها.٧٨

/ دراسة وتحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة) ه٣٩٢ت(ني ج
.١٩٩٨، بیروت ١ط

، )ه٣٧٠ت(ابن خالویه الحسین بن أحمد ) القراءات(مختصر في شواذ .٧٩
.١٩٣٤تحقیق برجستراسر، مط الرحمانیة، مصر 



 

١١١

األزهري محمد بن أحمد ، ...)كتاب(معاني القراءات .٨٠
خ أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، ، حققه وعلق علیه الشی)ه٣٧٠ت(
.٢٠١٠، بیروت ٢ط

. تحقیق د) ه٢١٥ت(، األخفش سعید بن مسعود ...)كتاب(معاني القرآن .٨١
.٢٠١٠، القاهرة ٢هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، ط

، تحقیق أحمد یوسف نجار، )ه٢٠٧ت(الفراء یحیى بن زیاد / معاني القرآن.٨٢
.ت.دار السرور، بیروت، د

، ٣، دار الفكرـ ط)ه٦٢٦ت(الحموي یاقوت بن عبد اهللا / معجم األدباء.٨٣
.ه١٤٠٠بیروت 

عبد اللطیف الخطیب، دار سعد الدین للطباعة . تألیف د/ معجم القراءات.٨٤
.٢٠٠٢، دمشق ١والنشر والتوزیع، ط

عبد العلي المسئول، . تألیف د/ معجم مصطلحات علم القراءات وما یتعلق به.٨٥
.٢٠٠٧، القاهرة ١باعة، طدار السالم للط

. ه١٤١٤عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، / معجم مؤلفین.٨٦
، دار )ه٦٠٦ت(الفخر الرازي محمد بن عمر ...) تفسیر(مفاتیح الغیب .٨٧

.١٩٨٥، بیروت ٢الفكر، ط
) ه٥٠٢ت(الراغب األصفهاني الحسین بن محمد / المفردات في غریب القرآن.٨٨

.٢٠١٠، بیروت ٦ر المعرفة، طتحقیق وضبط محمد خلیل عیتاني، دا
تحقیق عبد السالم ) ه٣٩٥ت(ابن فارس أحمد بن فارس / مقاییس اللغة.٨٩

.١٩٧٩هارون، دار الفكر، القاهرة 
تحقیق ) ه٥٩٧ت(ابن الجوزي أبو الفرج بن الجوزي / المنتظم في تاریخ األمم.٩٠

.ه١٤١٢، بیروت، ١عبد القادر عطا وأخیه، دار الكتب العلمیة، ط



 

١١٢

. هاشم طه شالش، د. تألیف د/ ي علم التصریفالمهذب ف.٩١
عبد الجلیل العاني، بیت الحكمة، مط التعلیم . صالح مهدي الفرطوسي، د

.١٩٨٩العالي، الموصل 
المهذب في القراءات العشرة وتوجیهها من طریق طیبة النشر لإلمام .٩٢

محمد محمد محمد سالم محسین، وهذبه وصححه وعلق . تألیف د/ ابنالجزري
.الشیخ السادات السید منصور أحمدعلیه

ابن تغري بردي یوسف بن تغري / النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة.٩٣
.ه١٣٩١، الهیأة المصریة العامة للتألیف والنشر )ه٨٧٤ت(

، تحقیق )ه٥٧٧ت(األنباري أبو البركات عبد الرحمن بن محمد / نزهة األلباب.٩٤
.١٩٥٩إبراهیم السامرائي، المعارف، بغداد 

قدم له ) ه٨٣٣ت(ابن الجزري محمد بن محمد / النشر في القراءات العشر.٩٥
.٢٠٠٦، بیروت ٣محمد الضباع، دار الكتب العلمیة، ط

، )ه٦٠٦ت(ابن األثیر مبارك بن محمد / النهایة في غریب الحدیث واألثر.٩٦
.١٩٦٥تحقیق محمد الطناجي، مط البابي الحلبي، مصر 

، دار إحیاء )ه٧٦٤ت(ح الدین بن أیبك الصفدي صال/ الوافي بالوفیات.٩٧
.٢٠٠٠التراث العربي، بیروت 

البغدادي إسماعیل باشا / هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین.٩٨
، طبع بعنایة وكالة المعارف استانبول، دار إحیاء التراث العربي، )ه١٣٣٩ت(

.  ت.بیروت، لبنان، د



 

١١٣



 

١١٤

:الهوامش

، والمنتظم ٢٠٤، ونزهة االلباء ٦١٢-٢/٦٠٨، وتاریخ بغداد ٣٣الفهرست : المصادر اآلتیة: ینظر) ١(
-٣/١٠٠، وانباه الرواة ٨/٥٦٦مل في التاریخ والكا١٥٤-١٨/١٥٠، ومعجم االدباء ٣٢- ٧/٣٠

، والبدایة والنهایة ٣٣٨- ٢/٣٣٧، والوافي بالوفیات ١٠٧- ١٦/١٠٥، وسیر اعالم النبالء ١٠٣
، وغایة النهایة ٤٣-٦/٤٢، ولسان المیزان ٢/٣٠١، والعبر في خبر من غبر ٢٧٧- ١١/٢٧٦
، وشذرات ١٩٦الظنون ، وكشف٧٧-١/٧٦، وبغیة الوعاة ٣/٣٤٣، والنجوم الزاهرة ٢/١٢٣

، ومعجم ٦/٨١، واألعالم ٢/٣٣٢ٕ، وایضاح المكنون ٤٨- ٢/٤٧، وهدیة العارفین ٣/١٦الذهب 
.٢٢٨-٩/٢٢٧المؤلفین 

، وسیر أعالم ١٠٣- ٣/١٠٠، و انباه الرواة ٦١٢-٢/٦٠٨، وتاریخ بغداد ٣٣ینظر الفهرست ) ٢(
. ٧٧-١/٧٦، وبغیة الوعاة٤٣-٦/٤٢، ولسان المیزان ١٠٧-١٦/١٠٥النبالء 

، وسیر أعالم ١٠٣- ٣/١٠٠، و انباه الرواة ٦١٢-٢/٦٠٨، وتاریخ بغداد ٣٣ینظر الفهرست ) ٣(
.٧٧-١/٧٦، وبغیة الوعاة ٤٣-٦/٤٢، ولسان المیزان ١٠٧-١٦/١٠٥النبالء 

).كتاب (وكلمة ) أل (مع مالحظة اسقاط ) ٤(
. ٢/٤٧، وهدیة العارفین ١٥، وكشف الظنون ٣/١٠٠، وانباه الرواة ٢/٦٠٨تاریخ بغداد ) ٥(
. ٣٣الفهرست ) ٦(
.١٨/١٥٠معجم االدباء ) ٧(
.٢/٣٣٧الوافي بالوفیات ) ٨(
. ١/٧٦بغیة الوعاة ) ٩(
.١٨/١٥٣معجم االدباء ) ١٠(



 

١١٥

.٩/٢٢٧، ومعجم المؤلفین ١/٤٩، وایضاح المكنون ٢/٤٧هدیة العارفین ) ١١(
٣٣الفهرست ) ١٢(
، ١/٧٦، وبغیة الوعاة ٢/٣٣٧، والوافي بالوافیات ٣/١٠٠الرواة ، وانباه١٨/١٥٠معجم االدباء ) ١٣(

.٢/٤٧، وهدیة العارفین ١٧٢وكشف الظنون 
، ١٩٦، وكشف الظنون ٣/١٠٠، وانباه الرواة ١٨/١٥٠، ومعجم االدباء ٢/٦٠٩تاریخ بغداد ) ١٤(

. ٦/٨١واالعالم 
.١٦/١٠٥، و سیر اعالم النبالء ٣٣الفهرست )١٥(
. ٩/٢٢٧معجم المؤلفین )١٦(
.٩/٢٢٧، معجم المؤلفین ٢/٤٧، وهدیة العارفین ٥٢٠كشف الظنون ) ١٧(
، ٢/٤٧، وهدیة العارفین ١/٧٦،وبغیة الدعاة ٢/٣٣٧، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٠معجم االدباء ) ١٨(

.  ٦/٨واالعالم 
وافي ، وال٣/١٠٠، وانباه الرواة ١٨/١٥٠، ومعجم االدباء ٢/٦٠٨، وتاریخ بغداد ٣٣الفهرست ) ١٩(

. ٩/٢٢٧، ومعجم المؤلفین ١/٤٩، وایضاح المكنون ٢/٤٧، وهدیة العارفین ٢/٣٣٣بالوفیات 
، وایضاح المكنون ٢/٤٧، وهدیة العارفین ٣، وانباه الرواة ٢/٦٠٨، وتاریخ بغداد٣٣الفهرست ) ٢٠(

٢/٣٠٢
. ٢/٣٠٢نون ، وایضاح المك٢/٤٧، وهدیة العارفین ٣/١٠٠، وانباه الرواة ٢/٩٠٨تاریخ بغداد ) ٢١(
. ٣٣الفهرست ) ٢٢(
. ٢/٣١٣، وایضاح المكنون ٢/٣٣٧، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٠،معجم االدباء ٣٣الفهرست ) ٢٣(



 

١١٦

.٢/٣١٣،وایضاح المكنون ٢/٣٣٧، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٠، معجم االدباء ٣٣الفهرست ) ٢٤(
. ١٨/١٥٢معجم االدباء  ) ٢٥(
.١٨/١٥٣معجم االدباء ) ٢٦(
، وبغیة ٢/٣٣٨، والوافي بالوفیات ١٦/١٠٦، ومعجم االدباء، سیر اعالم النبالء ٣٣ت الفهرس) ٢٧(

. ٦/٨١،واالعالم٢/٣٤٢، وایضاح المكنون ١/٧٦الوعاة 
، ١٥٥٣، وكشف الظنون ١/٧٦، وبغیة الوعاة ٢/٣٣٧، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٣معجم االدباء ) ٢٨(

٦/٨١واالعالم٢/٤٧وهدیة العارفین 
، ٢/٤٧، هدیة العارفین ١/٧٦، وبغیة الوعاة ٢/٣٣٧، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٣دباء معجم اال) ٢٩(

. ٦/٨١االعالم 
.٣٣الفهرست ) ٣٠(
٢/٣٤فهرست دار الكتب المصریة ) ٣١(
، وبغیة الوعاة ٢/٣٣٨، والوافي بالوفیات ٦/١٠٦، وسیر اعالم النبالء ١٨/١٥٢معجم االدباء ) ٣٢(

. ٢/٤٧، هدیة العارفین ١٦٤٢ف الظنون ،كش١٦/١٠٦، وكشف الظنون ١/٧٦
، وكشف ١/٧٦، وبغیة الوعاة ٢/٣٣٨، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٢، معجم االدباء ٣٣الفهرست ) ٣٣(

. ٩/٢٢٨، ومعجم المؤلفین ٢/٤٧، وهدیة العارفین ١٤٥٧الظنون 
، ٢/٣٣٨ات ، والوافي بالوفی١٦/١٠٦، وسیر اعالم النبالء ٨/١٥٢، ومعجم االدباء ٣٣الفهرست ) ٣٤(

. ٢/٤٨، وهدیة العارفین ١/٧٦وبغیة الوعاة
. ٢/٣٣٢ایضاح المكنون ) ٣٥(
. ٢/٤٨، وهدیة العارفین ١٧٧٣كشف الظنون ) ٣٦(



 

١١٧

.١/٧٦، وبغیة الوعاة ٢/٣٣٨، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٢معجم االدباء ) ٣٧(
، وكشف ١/٧٦لوعاة ، وبغیة ا٢/٣٣٨، والوافي بالوفیات ١٨/١٥٢، ومعجم االدباء ٣٣الفهرست ) ٣٨(

. ٢/٤٨، وهدیة العارفین ١٤٦٢الظنون 
، ٢/٣٣٨، والوافي بالوفیات ١٦/١٠٦، وسیر اعالم النبالء ١٨/١٥٢،معجم االدباء ٣٣الفهرست ) ٣٩(

. ٢/٤٨، وهدیة العارفین ١٤٧٠، وكشف الظنون ١/٧٦وبغیة الوعاة 
. ١٤٥٧، وكشف الظنون ١/٧٧بغیة الوعاة ) ٤٠(
، ٨/٥٦٦، والكامل في التاریخ ١٨/١٥٤، ومعجم االدباء ٧/٣٢، والمنتظم ٢/٦١٢تاریخ بغداد ) ٤١(

، والبدایة والنهایة ٢/٣٣٧، والوافي بالوفیات ١٦/١٠٧، وسیر اعالم النبالء ٣/١٠٣وانباء الرواة 
، والنجوم الزاهرة ٢/١٢٣، وغایة النهایة ٢/٤٣، والعبر في خبر من غبر ولسان المیزان ١١/٢٧٧
. ٩/٢٢٨، ومعجم المؤلفین ٦/٨١، واالعالم ٣/١٦وشذرات الذهب ١/٧٧ة الوعاة ، وبغی٣/٣٤٣

. ١٥٥٣كشف الظنون ) ٤٢(
. ١/٤٩، وایضاح المكنون ٢/٤٧، وهدیة العارفین ٣٣الفهرست ) ٤٣(

.٦٤دیوانه ) ٤٤(
.  لسان العرب مادة خیر بتصرف) ٤٥(
) خیر(تاج العروس ) ٤٦(
. ٤٦-٤٥ت معجم مصطلحات علم القراءا: ینظر) ٤٧(
٢٧القراءات القرآنیة : ینظر) ٤٨(
. ٢٦٢ینظر القراءات القرآنیة ) ٤٩(



 

١١٨

. ٦٣:كتاب القراءات ألبي عبید القاسم بن سالم: ینظر) ٥٠(
.٤٧-١/٤٦:تفسیر القرطبي) ٥١(
١٩: السبعة في القراءات: ینظر) ٥٢(
. ٥٠-١/٤٨:النشر في القراءات العشر: ینظر) ٥٣(
.هر قراءته بین القراءات القرآنیةابن شنبوذ ومظا: ینظر) ٥٤(
.٣٢-٧/٣٠المنتظم : ، وینظر٢٧٧-١١/٢٧٦ًنقال عن البدایة والنهایة ) ٥٥(
. ١٨/١٥٠معجم االدباء ) ٥٦(
.٢/٣٣٨الوافي بالوفیات : ، وینظر١٠١-٣/١٠٠انباه الرواة : ینظر) ٥٧(
. ٦/٨١االعالم ) ٥٨(
. ١٣٤- ١/١٢٨ینظر النشر في القراءات العشر ) ٥٩(
. ٣/١٤٦: ینظر معجم القراءات) ٦٠(
. ٣٤٦: المفردات في غریب القرآن: ینظر) ٦١(
. ١٤٦: ، ولهجات العرب في القرآن الكریم٦٥: لهجة قبیلة أسد: ینظر) ٦٢(
. ٣/١٤٦: معجم القراءات: ینظر) ٦٣(
. ١٢٥: اعراب القراءات السبع وعللها: ینظر) ٦٤(
. ٦/٣٢: معجم القراءات: ینظر) ٦٥(
.٩٧: المفردات في غریب القرآن: ینظر) ٦٦(



 

١١٩

. ٤٦٨: ، و حجة القراءات٢/٢٠٦: معاني القرآن للفراء: ینظر) ٦٧(
. ١٠٩- ٢/١٠٨: المحتسب: ینظر) ٦٨(
. ٣/٥٨٥): جذذ(ینظر لسان العرب مادة ) ٦٩(
. ٥٣٢: ، ایضاح الرموز ومفتاح الكنوز٤٦٨: حجة القراءات:   ینظر) ٧٠(
. ١٠/١٨٦: معجم القراءات: ینظر) ٧١(
. ١٠/١٨): برق(لسان العرب مادة : دیوانه، وینظر) ٧٢(
. ٣/٢٠٩: معاني القرآن للفراء: ینظر) ٧٣(
. ٢/٥٧٤: ، واتحاف فضالء البشر٣/٢١٩: ، وتفسیر الرازي٢/٣٥٠: ینظر الكشف) ٧٤(
. ٧٣٦: ینظر حجة القراءات) ٧٥(
. ١٠/١٨٩: ینظر معجم القراءات) ٧٦(
. ١/٢٤٣: معجم القراءات: ینظر) ٧٧(
.٢٠:الحجة في القراءات السبع: ینظر) ٧٨(
. ٧/٢٩٢): بسط (، لسان العرب ٥٦: ینظر المفردات في غریب القرآن) ٧٩(
. ٢٩٥ینظر القراءات في االصوات والنحو العربي ) ٨٠(
. ٢٩٣ن .م) ٨١(
. ٢/٢٤٣: ینظر معجم القراءات) ٨٢(
. ١/١٧: معجم القراءات) ٨٣(



 

١٢٠

. ٧/١٠٩: ، والبحر المحیط٢/٢٥٥: راب القراءات الشواذ، واع٣/١٦٨: ینظر الكشاف)٨٤(
. ١٣/٣٦٤): عون (ینظر لسان العرب مادة ) ٨٥(
. ٧/١٨: معجم القراءات: ینظر) ٨٦(
. ٧/٤٦٢: ن.م) ٨٧(
. ٢/٣٥٦: ، واعراب القراءات الشواذ٢/٢٤٩: المحتسب: ینظر)٨٨(
. ٢/٣٧٣: ینظر معاني القرآن للفراء) ٨٩(
. ٧/٤٦٢: ءاتینظر معجم القرا) ٩٠(
. ١٤٣/ ١: ، وینظر اعراب القراءات الشواذ١/٧٣: معجم القراءات) ٩١(
.٤/٦٤: الكتاب) ٩٢(
. ١/٢٩٥: الممتنع في التصریف) ٩٣(
. ٢٦: ینظر البناء في علم التصریف) ٩٤(
. ١٠/٥٣٠): سفك( لسان العرب مادة ) ٩٥(
.١/١٤٢: ، والبحر المحیط١/٢٢١: ینظر الكشاف)٩٦(
. ٢/٤٩٤): جرح(، ولسان العرب مادة ١٠٨: لحطیئة، دیوانهالبیت ل) ٩٧(
.٣٥: ینظر الحجة في القراءات السبع) ٩٨(
. ٣٨٦: ، وقراءة أبي حیوة١/٧٣: ینظر معجم القراءات)٩٩(
. ٥/٩٤: ینظر معجم القراءات)١٠٠(



 

١٢١

. ٢/٢٣١: ، والنشر في القراءات العشر١/٧٩٦: ینظر إعراب القراءات الشاذة) ١٠١(
. ٨/٢٥: عجم القراءاتینظر م) ١٠٢(
. ٧/٣٥٩: ، والبحر المحیط١/٣٧٨: ینظر اعراب القراءات الشواذ) ١٠٣(
. ٨/٢٥: ینظر معجم القراءات) ١٠٤(
.٨/٨٠: ینظرمعجم القراءات) ١٠٥(
. ١/٢٣٤): وضأ( ، ولسان العرب مادة ٢/٢٧٧: ینظر المحتسب) ١٠٦(
.٢/٣٩٨: معاني القرآن للفراء) ١٠٧(
. ٢/٣٩١ٕ، واعراب القراءات الشواذ ٢٥/١٧٨: ینظر تفسیر الرازي)١٠٨(
. ٧/٣٨٥: ینظر البحر المحیط) ١٠٩(
.  ٨/٨٠: ینظر معجم القراءات) ١١٠(
. ٨/٢٢١ینظر معجم القراءات ) ١١١(
.٤٢٠-٢/٤١٩ینظر اعراب القراءات الشواذ ) ١١٢(
. ٢/٢٨٩: ینظر المحتسب) ١١٣(
.  ٣/٨: ینظر معاني القرآن للفراء) ١١٤(
. ٨/٢٢١: معجم القراءات) ١١٥(
٨/٣٥٥: معجم القراءات)١١٦(
.٤٠٠: ٕ، واعراب القراءات السبع وعللها٢٠٨: الحجة في القراءات السبع) ١١٧(



 

١٢٢

، والقیمة الداللیة لقراءة ١/٤٤٠: ٕ، واعراب القراءات الشواذ٤/٦٩: ینظر إعراب القرآن للنحاس)١١٨(
. ٣٥٤: عاصم بروایة حفص

. ٩/٢٢٣: ینظر معجم القراءات) ١١٩(
. ٣٩٧ردات في غریب القرآن المف) ١٢٠(
).قدر(مقاییس اللغة مادة ) ١٢١(
٢/٦٤: الكتاب) ١٢٢(
. ٩/٢٣٤: ینظر معجم القراءات) ١٢٣(
. ٣١٠: ، والمفردات في غریب القرآن٩/٢٣١: ینظر مجمع البیان) ١٢٤(
. ٣٨٧: ینظر أبنیة الصرف في كتاب سیبویه) ١٢٥(
.  ٩/٢٧٣: ینظر معجم القراءات)١٢٦(
.٢/٥٤٥: قراءات الشواذینظر إعراب ال)١٢٧(
.٩/٢٤٩: ینظر مجمع البیان)١٢٨(
. ٢٥: ینظر البناء في علم التصریف)١٢٩(
. ٩/٢٧٣: ینظر معجم القراءات)١٣٠(
.٩/٢٨١ینظر معجم القراءات )١٣١(
. ٣/١٣٠: ینظر معاني القرآن للفراء)١٣٢(
. ٩/٢٨١: ینظر معجم القراءات)١٣٣(



 

١٢٣

٩/٥٠٦: ن.ینظر م)١٣٤(
. ١٠/٣٣: ینظر مجمع البیان)١٣٥(
.١٠/٣٣٨ینظر معجم القراءات )١٣٦(
.١٠/٢١٣: ینظر مجمع البیان)١٣٧(
١٠/٢١٣: ن.ینظر م)١٣٨(
. ١٠/٥٩: ینظر معجم القراءات)١٣٩(
. ٢/٣٨٧: المحتسب)١٤٠(
. ٢/٦١٤: ینظر اعراب القراءات الشواذ)١٤١(
١/٢٦٥: ینظر الكشف عن وجوه القراءات وعللها)١٤٢(
. ٧٠٧:ینظرایضاح الرموز ومفتاح الكنوز)١٤٣(
. ١٠/٦٢٩: ینظر معجم القراءات)١٤٤(
. ٢/٧٥٦: ینظر إعراب القراءات الشواذ)١٤٥(
.التوجیهات النحویة لقراءة أبي السمال: لم یذكر هذه القراءة الدكتور عبد اهللا بن عویقل في)١٤٦(
.لم یذكر هذه القراءة الدكتور هشام إبراهیم في قراءة أبي حیوة دراسة نحویة ولغویة)١٤٧(
. ١٠/٦٢٩: ر معجم القراءاتینظ)١٤٨(
. ٧/٤٦٢: ینظر معجم القراءات)١٤٩(

، وقراءة اإلمام ١٨٧: ، وجهد المقل١٦٤: ، واإلقناع في القراءات السبع١٩٦: ینظر إدغام القراء)١٥٠(



 

١٢٤

. ٥١: نافع
.١٤٦: ، وأثر القراءات في االصوات والنحو العربي٨٨ینظر اإلدغام الكبیر )١٥١(
.  ٤٠، ٣٦: ینظر اإلدغام الكبیر)١٥٢(
٤٠: ن.م)١٥٣(
. ٧/٤٦٢: ینظر معجم القراءات)١٥٤(
. ٢/١٢٢: ینظر معجم القراءات)١٥٥(
. ٤/٤٣١: الكتاب)١٥٦(
. ٧٥: االصوات اللغویة)١٥٧(
. ٣٠٤- ٣٠٣: ، جهد المقل١١٣-١١٢: ،وینظر الموضح في التجوید٢١٠-٢٠٩: الرعایة)١٥٨(
. ٣٠٦: ینظرشرح المقدمة الجزریة)١٥٩(
.١٧٥: للقراءات السبعینظر التوجه اللغوي)١٦٠(
.٤/٤٧٨: ینظر الكتاب)١٦١(
. ٨٠: ینظر التیسیر في القراءات السبع)١٦٢(
. ٤/٥٩٨: ینظر معجم القراءات)١٦٣(

: ، والتحدید فـي االتقـان والتجویـد٢١٠: ، والرعایة٨٤ینظر الآللئ السنیة في شرح المقدمة الجزریة )164(
.٣٠٣:  ، وجهد المقل٧٤-٧٣: ، والحواشي المفهمة في شرح المقدمة١٤٨-١٤٧
٣٠٠-٢٩٩: ، بتصرف، وینظر شرح المقدمة الجزریة٧٢: االصوات اللغویة)١٦٥(



 

١٢٥

٤/٥٩٨: ینظر معجم القراءات)166(
. ٤/١٩١معجم القراءات )١٦٧(
. ١/٦٨٦: ینظر إعراب القراءات الشواذ)١٦٨(
.ینظر التبیان للعكبري)١٦٩(
.بتصرف٣١٠:  المزهر في شرح الشاطبیة)١٧٠(
. ١/٢٦١: ائصینظر الخص)١٧١(

-٥٢: ، والظواهر اللغویة في قراءة اهل الحجاز١٢٧: ینظر اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة)١٧٢(
. ٩٤: ، وقراءة أبي بن كعب٥٣
. ٤/١٩١: ینظر معجم القراءات)١٧٣(
. ٦/١٣٩: ینظر معجم القراءات)١٧٤(
. ١١٩: ، والظواهر اللغویة في قراءة الحسن٩٧: ینظر في اللهجات)١٧٥(
.١٠/٥٧٩):فلك ( ینظر لسان العرب مادة)١٧٦(
.صاحب أبو جناح في الظواهر اللغویة في قراءة الحسن البصري. لم یذكر هذه القراءة د)١٧٧(
. ٦/١٣٩: ینظر معجم القراءات)١٧٨(
. ٦/٤٨٧: م.ن)١٧٩(
. ٢/٢٣٠: ٕینظراعراب القراءات الشواذ)١٨٠(
. ١٢٦: ینظر المفردات في غریب القرآن)١٨١(



 

١٢٦

. ٧/٢٤٦: مجمع البیانینظر )١٨٢(
. ٦/٤٨٧: ینظر معجم القراءات)١٨٣(
.١٠/٣٨٠: ینظر معجم القراءات)١٨٤(
٢٨٨: ینظر المفردات في غریب القرآن)١٨٥(
. ٦٩٩: ینظر اعراب القراءات الشواذ)١٨٦(
. ١٢١: ینظر لهجة تمیم)١٨٧(
. ١٠/٣٨٠: ینظر معجم القراءات)١٨٨(
. ١٧٠-١٦٧: ینظر اإلقناع في القراءات السبع)١٨٩(
. ٢/٢٨: ینظر النشر في القراءات العشر)١٩٠(

في الدراسات .٢٧- ٢/٢٥: ، النشر في القراءات العشر١٦٧: ینظر االقناع في القراءات السبع)١٩١(
.٢٤٣- ١٨٧: القرآنیة واللغویة

.٤/٤٨٧ینظر معجم القراءات )١٩٢(
. ١٦٨-١٩٧اإلقناع في القراءات السبع )١٩٣(
.٢/٢٨: رینظر النشر في القراءات العش)١٩٤(
.٢/٤٤م .ن: ینظر )١٩٥(
. ٤/٤٨٧: ینظر معجم القراءات)١٩٦(
.عبد اللطیف الخطیب في معجمه. ، ولم یذكر هذه القراءة د٢٨٣االختالف بین القراءات )197(



 

١٢٧

.٢٨٣، ٢٨٠األختالف بین القراءات )198(
٢٦٠-٧/٢٥٩معجم القراءات )١٩٩(
.٣٠٤- ٢/٣٠٣: إعراب القراءات الشواذ)٢٠٠(
.٢/٣٣٧: القرآن للفراءینظر معاني)٢٠١(
. ٧١٠- ٤/٧٠٩): عور( ینظر لسان العرب مادة )٢٠٢(
. ٢/٢١٩: ینظر المحتسب)٢٠٣(
الدراسات اللغویة في قراءة ( لم یذكر هذه القراءة االستاذ بشیر داود السلیمان في كتابه )٢٠٤(
).عكرمة
..٧/٢٥٩:ینظر معجم القراءات)٢٠٥(
. ١٠/٢٩٦: ینظر معجم القراءات)٢٠٦(
. ١/٦٠٨: ، والتوجهات واالثار النحویة٤/٣١٢: معاني القرآن واعرابهینظر)٢٠٧(
.٢/٦٩شرح التصریح : ینظر)208(
. ١٠/٢٩٦: ینظرمعجم القراءات)٢٠٩(
. ٢/٩٢: ینظر التوجیهات واالثار النحویة)٢١٠(
٢/٦٩: ینظر شرح التصریح .
معجم ( طیف الخطیب فيعبد الل.، ولم یذكرها القراءة د١٤٧: ینظر االختالف بین القراءات)٢١١(

). القراءات



 

١٢٨

. ٢١٧- ٣/٢١٦): الرشد( ینظر لسان العرب مادة )٢١٢(
.١/٣٦٣: ینظر معجم القراءات)٢١٣(
. ٥/٢٤: ینظر معجم القراءات)٢١٤(
. ١/٧٧٨: ینظر إعراب القراءات الشواذ)٢١٥(
. ٤/٧٤): بصر( ینظر لسان العرب مادة )٢١٦(
. ٦/١٤: ینظر البحر المحیط)٢١٧(
): بصر( ،ولسان العرب مادة ٦/١٧٠: ، وینظر مجمع البیان٥/٢٤: م القراءاتینظر معج)٢١٨(

٤/٧٤.
. ٥/٣٧٦: ینظر معجم القراءات)٢١٩(
. ٢٣٤: ینظر الفاصلة في القرآن)٢٢٠(
.٥١٦: وینظر ایضاح الرموز ومفتاح الكنوز، ٣٧٦: /ینظر معجم القراءات)٢٢١(
.٦/٤٦٤: ینظر معجم القراءات)٢٢٢(
. ٢/٢٢٦: ات الشواذینظر إعراب القراء)٢٢٣(
. ٥٦٨: ، وینظر إیضاح الرموز ومفتاح الكنوز١٧٧-٢/١٧٦: المحتسب)٢٢٤(
. ٦/٤٦٤: ینظر معجم القراءات)٢٢٥(
٨/١٦٠:ینظر معجم القراءات)٢٢٦(
. ١٨٧-١٨٤: ینظر المهذب في علم التصریف)٢٢٧(



 

١٢٩

٨/١٦٠: ینظر معجم القراءات)٢٢٨(
. ٨/٢٩٤: ن.م)٢٢٩(
.١/٤٩٤، والتوجیهات واآلثار النحویة ٦٣٨–٦٣٧: ینظر حجة القراءات)230(
. ٣/٤٥: ینظر إعراب القرآن للنحاس)٢٣١(
. ٨/٢٩٤: ینظر معجم القراءات)٢٣٢(
. ٨/٣٩٢: ینظر معجم القراءات)٢٣٣(
. ١٢٦- ١١/١٢٥): جدل(ینظر لسان العرب مادة )٢٣٤(
. ٩٧: ینظر المفردات في غریب القرآن)٢٣٥(
. ٨/٣٩٢: معجم القراءات)٢٣٦(
. ٩/١٩٢: القراءاتینظر معجم)٢٣٧(
.٢٣٤: ینظر الفاصلة القرآنیة)٢٣٨(
. ٢/٦٩٥: ینظر البیان في غریب اعراب القرآن)٢٣٩(
. ٩/١٩٢: ینظر معجم القراءات)٢٤٠(
. ٩/٢٨٥: ینظر معجم القراءات)٢٤١(
. ٩١: دیوانه)٢٤٢(
.٢/٣٥٦: ینظر المحتسب)٢٤٣(
. ٩/٢٨٥معجم القراءات : ینظر)٢٤٤(



 

١٣٠

. ١٠/٢٤٧: معجم القراءات)٢٤٥(
. ٢/٦٦٤: ینظر إعراب القراءات الشواذ)٢٤٦(
٢/٤٠٩: ینظر المحتسب)٢٤٧(
٢/٥٦٣: معاني القرآن لالخفش)٢٤٨(
.١٠/١٧١: ینظر مجمع البیان)٢٤٩(
. ٣/٢٢٥: ینظر معاني القرآن للفراء)٢٥٠(
. ١٠/٢٤٧: ، ومعجم القراءات١٧١-١٠/١٧: ینظر مجمع البیان)٢٥١(
.١٠/٢٤٧: ینظر معجم القراءات)٢٥٢(
. ٨/٤٠٧: ، والبحرالمحیط٢/٦٤: ب القراءات الشواذٕینظراعرا)٢٥٣(
. ٢٦٠: ینظر المفردات في غریب القرآن)٢٥٤(
. ١١١: ینظر شذ العرف)٢٥٥(
.١٠/١٧١: ینظر مجمع البیان)٢٥٦(
.١٠/٢٤٦: ینظر معجم القراءات)٢٥٧(
. ٩/٦٢معجم القراءات : ینظر)٢٥٨(
. ١١/٣٧٩): زیل(ینظر لسان العرب مادة )٢٥٩(
.١٢٨: اشعار الهذلیینالبیت في شرح )٢٦٠(
).قراءة أبي حیوة دراسة نحویة ولغویة( هشام الحداد في كتابه . لم یذكر هذه القراءة د)٢٦١(



 

١٣١

. ٩/٦٢: ینظر معجم القراءات)٢٦٢(
.  ١٠/٤٢٥:ینظر معجم القراءات)٢٦٣(
. ٧/١٥٢: لسان العرب مادة حضض)٢٦٤(
. ٣/٢٦: ینظر معاني القرآن للفراء)٢٦٥(
. ١/٦٢٩:  ، والتوجیهات واالثار النحویة١٠/٤٢٥٤٢٦: تینظر معجم القراءا)٢٦٦(

) وال تحسبن(لقد وقع خلط في هذه القراءة عند صاحب معجم القراءات وغیره، فذكروا القراءة )٢٦٧(
) بالتاء والیاء(، و)حسب(والقراءة بفتح السین وكسرها، وهي لغة في الفعل ) َال تحسبن(والصواب 

في الحجة ) ه٣٧٠ت (ٕبعة مواضع في القرآنأشارالیها ابن خالویه فیه على الخطاب والغیبة في أر
= = هذا من جانب ومن أخـر فقد أشار االستاذ سعید االفغاني إلى ٥٧في القراءات السبع ص

هذاالوهم بشكل غیر مباشر عندما قابل النسختین لكتاب حجة القراءات البن زنجله في هامش 
) وال تحسبن بزیادة واو خطأ: تینفي النسخ: " قائال٢الهامش رقم ٥٠٥ص

ٕأشارالى اآلیة ) تحسبن(ّولعل أمر ثالث زاد الخلط هو أن أغلب من شرح وبین حجة الفعل 
، وحجة ١٦٢: ، والحجة في القراءات السبع٢/٢٥٩: راجع معاني القرآن للفراء): وال تحسبن الذین(

لقراءات بالوهم هو عبارة ابن ولعل الذي أوقع صاحب معجم ا. ٢/٢٠٨: ، والنشر٥٠٥: القراءات
) وال تحسبن الذین كفروا) (٥٩اآلیة (عندما ذكر الخالف في سورة االنفال -):ه٨٣٣ت (الجزري 

.فاحدث اللبس فیها واهللا أعلم) القراءة(وذكرها ) والنور(وعطف اآلیة في النور 
. ١٦٢، ٥٧، ٤٨- ٤٧: ینظر الحجة في القراءات السبع)٢٦٨(
. ٦/٢٩٦: اءاتینظر معجم القر)٢٦٩(
. ٦/٢٠٨: ینظر معجم القراءات)٢٧٠(
. ٢/٢٤٢: ینظر معاني القرآن للفراء)٢٧١(



 

١٣٢

. ٢٩٣: ، إعراب القراءات السبع وعللها٤٩١: ، وحجة القراءات٣٢٧: ینظر معاني القراءات)٢٧٢(
. ١٤/٥٣٩): شقى( ینظر لسان العرب مادة )٢٧٣(
. ٦/٢٠٨: ینظر معجم القراءات)٢٧٤(
. ٦/٢٠٩: ءاتینظر معجم القرا)٢٧٥(
. ٢٤٧-٢٤٦: ، وینظر معاني القرآن للفراء٤٥٩: حجة القراءات)٢٧٦(
.٢١٣: ینظر القیمة الداللیة لقراءة عاصم بروایة حفص)٢٧٧(
. ٢٩٦: ینظر إعراب القراءات السبع وعللها)٢٧٨(

ة قراءة حمزة بن حبیب الزیات دراسة نحوی(حمودي المشهداني في كتابه . لم یذكر هذه القراءة د)٢٧٩(
).وصرفیة

).قراءة أبي حیوة دراسة نحویة ولغویة (هشام الحداد في كتابه. لم یذكر هذه القراءة د)٢٨٠(
. ٦/٢٣٠: ینظر معجم القراءات)٢٨١(
. ٩/١٣٩: ینظر معجم القراءات)٢٨٢(
. ١٠/٥٨: ، والدر المصون.٨/١٤٢: ینظر البحر المحیط)٢٨٣(
. ٩/١٤٠: ینظر معجم القراءات)٢٨٤(
. ٩/٢٨٩: راءاتینظر معجم الق)٢٨٥(
.  ٣/١٣١: بتصرف، وینظر معاني القرآن للفراء٢/٣٥٨: المحتسب)٢٨٦(
. ٩/٢٨٩: ینظر معجم القراءات)٢٨٧(



 

١٣٣

.١٠/٨٣/ ن.م)٢٨٨(
. ٤٥٩: ینظر إعراب القراءات السبع وعللها)٢٨٩(
. ٢٤٣: ینظر القیمة الداللیة لقراءة عاصم بروایة حفص)٢٩٠(
. ١٠/٨٣: ینظر معجم القراءات)٢٩١(
. ١٠/٨٢: ن.م)٢٩٢(
. ٨/٤٢٠: ینظر معجم القراءات)٢٩٣(
. ٦٥٢: ٕ، وایضاح الرموز ومفتاح الكنوز٢/٤٦١: ینظر إعراب القراءات الشواذ)٢٩٤(
.. ٨/٤٢٠: ینظر معجم القراءات)٢٩٥(
. ٦/٢٠٤: ینظر معجم القراءات)٢٩٦(
. ٢/٢٤١: ینظر معاني القرآن للفراء)٢٩٧(
. ١٨/٣٩: ینظر تفسیر الطبري)٢٩٨(
.٦/٢٠٣: القراءاتینظر معجم)٢٩٩(
. ٥/٥٠١: ینظر معجم القراءات)٣٠٠(
. ٣٥٢-١/٣٥١: ینظر التوجیهات واالثار النحیویة)٣٠١(
. ٥٢٧: ینظر ایضاح الرموز ومفتاح الكنوز)٣٠٢(
. ٢/٤٧: التوجیهات واالثار النحویة)٣٠٣(
.  ٢/١٠٧، إعراب القراءات الشواذ ٥/٥٠١: ینظر معجم القراءات)٣٠٤(



 

١٣٤

. ٦/٢٠: ن.م)٣٠٥(
.ًعبد اللطیف الخطیب بعزو القراءة مبنیا للمفعول. ، وقد وهم د٩/٣: عجم القراءاتم)٣٠٦(
. ٢/٤٨٤: ینظر إعراب القراءات الشواذ)٣٠٧(
. ٤٥٥-٤٥٤: ، والقیمة الداللیة لقراءة عاصم بروایة حفص١/٤٠٠: الكشف: ینظر)٣٠٨(
. ٤٩١: ینظر المفردات في غریب القرآن)٣٠٩(
. ٨٧: ع وعللهاینظر إعراب القراءات السب)٣١٠(
. ٩/١١٥: ینظر مجمع البیان)٣١١(
. ٩/٣: ینظر معجم القراءات)٣١٢(
. ١٠/٣٢٨: ینظر معجم القراءات)٣١٣(
.١/٦١٣: ، والتوجهات واالثار النحویة٨/٤٣٤: ینظر البحر المحیط)٣١٤(
٢٢٣: ینظر قراءة أبي حیوة)٣١٥(
٢/٣٦٧: ینظر شرح الكافیة)٣١٦(
قراءة أبي بن كعب دراسة نحویة ( ید الدلیمي في كتابه خولة عب. لم تذكر هذه القراءة د)٣١٧(
) .ولغویة
. ١٠/٣٢٨: ینظر معجم القراءات)٣١٨(
. ٨/٢٢٥: معجم القراءات)٣١٩(
. ٢/٤٢٨: ، والكشاف٣/٤٢٣: ینظر إعراب القرآن للنحاس)٣٢٠(



 

١٣٥

. ٢/٣٤٦: ینظر شرح الكافیة)٣٢١(
. ٣٨٧: وعللها، واعراب القراءات السبع٣/٩: ینظر معاني القرآن للفراء)٣٢٢(
. ٢٢٦-٨/٢٢٥: ینظر معجم القراءات)٣٢٣(
.١٣-٨/١٢: ینظر معجم القراءات)٣٢٤(
.٦٠٧- ٦٠٦: ،وحجة القراءات١٩٥-١٩٤: ینظر الحجة في القراءات السبع)٣٢٥(
).الك(الكم بفتح الهمزة وكسرها رفع الصوت بالدعاء،ینظر لسان العرب )٣٢٦(
.١/٦١: لنهایة في غریب الحدیثا)٣٢٧(
٢/٣٨٤. القرآن للفراءمعاني)٣٢٨(
٢/٢٠: ،والتوجیهات واالثار النحویة٣/٢٥٣: ینظراالتقان في علوم القرآن)٣٢٩(

قراءة حمزة بن حبیب الزیات دراسة نحویة (حمودي المشهداني في كتابه ٠لم یذكر هذه القراءة د)٣٣٠(
)ولغویة

. ٨/١٣: ینظرمعجم القراءات)٣٣١(
٨/٣١٩: ینظرمعجم القراءات)٣٣٢(

٧/٥١٦: ،والبحر المحیط٢/٤٣٧: ٕ، واعراب القراءات الشواذ٥/٤٨٦: شافینظرالك)٣٣٣(
٨/٣١٩: ینظرمعجم القراءات)٣٣٤(
. ٦/٢٢٤: ینظر معجم القراءات)٣٣٥(
.٢/١٧١: ینظر إعراب القراءات الشواذ)336(



 

١٣٦

.٢/٢٤٥: ینظر معاني القرآن للفراء)337(
. ٤٦٢: ینظر القراءة العلویة)٣٣٨(
.٦/٢٢٤: ینظر معجم القراءات)٣٣٩(
. ٦/٢٤٩: ینظر معجم القراءات)٣٤٠(
.٤٦٩، وحجة القراءات ٢/١٨٠: إعراب القراءات الشواذینظر )٣٤١(
.٦/٢٤٩: ینظرمعجم القراءات)٣٤٢(
١٠/٦١: ینظر معجم القراءات)٣٤٣(
٤٥٦: ،واعراب القراءات السبع وعللها٢/٣٧٣: ،والكشف٧١٨: ینظر حجه القراءات)٣٤٤(
)القراءة العلویة(د الطریحي في كتابه محمد سعی. لم یذكر هذه القراءة د)٣٤٥(
قراءة حمزة بن حبیب الزیات دراسة (حمودي المشهداني في كتابه . لم یذكر هذه القراءة د)٣٤٦(
)نحویه

١/٥٧٨: ینظرالتوجیهات واالثار النحویة)٣٤٧(
١٠/٧٩: ینظرمعجم القراءات)٣٤٨(
.٢/٦١٨: ینظر إعراب القراءات الشواذ)٣٤٩(
٧٢١: ینظر حجة القراءات)٣٥٠(
. ٣/١٨٤: ینظر معاني القرآن للفراء)٣٥١(
٧٩//١٠: ینظرمعجم القراءات)٣٥٢(



 

١٣٧

. ١٠/٣٤٦: ینظر معجم القراءات)٣٥٣(
٧٢٥: ٕینظرایضاح الرموز ومفتاح الكنوز)٣٥٤(
١٠/٣٤٦: ینظرمعجم القراءات)٣٥٥(
١٠/٣٩٠/٣٩١: ینظرمعجم القراءات)٣٥٦(
.٧٥٩،وحجة القراءات ١٠/٢٤٣: ینظرمجمع البیان)٣٥٧(
.١٠/٤٧٣: ر تفسیر الطبريینظ)٣٥٨(
).قراءة زید بن علي دراسة نحویة ولغویة (خلیل السامرائي في ٠لم یذكر هذه القراءة د)359(
.    ٢٤١: ینظر قراءة أبي حیوة)٣٦٠(
.١٠/٣٩٠/٣٩١: ینظرمعجم القراءات)٣٦١(
.٥/٢٤٠: ینظرمعجم القراءات)٣٦٢(
.٥٠٤: ز، وایضاح الرموز ومفتاح الكنو٤٢٠: ینظرحجة القراءات)٣٦٣(
قراءة حمزة بن حبیب الزیات دراسة نحویه (حمودي المشهداني في كتابه . لم یشر إلى د)٣٦٤(

).وصرفیة
.٥/٢٤٠:  ینظر معجم القراءات)٣٦٥(
.٥/٥٠١: ن. ینظرم)٣٦٦(
.٥٢٧: ینظر إیضاح الرموز ومفتاح الكنوز)٣٦٧(
.١/٣٥١: ینظرالتوجیهات واالثار النحویة)٣٦٨(



 

١٣٨

.)قراءة أبي حیوة دراسة نحویة ولغویة(هذه القراءة في كتابه هشام الحداد. لم یذكر د)٣٦٩(
.٥/٥٠١: ینظرمعجم القراءات)٣٧٠(
.٦/٣٢١: ینظرمعجم القراءات)٣٧١(
.٥/٣٣٦: ،والحجة ألبي علي الفارسي٥٠٧: ینظرحجة القراءات)٣٧٢(
.٣/١٥٢/١٥٣: ینظراعراب القرآن للنحاس)٣٧٣(
.١٨/١٨٤: ینظرتفسیر الطبري)٣٧٤(
.١/٣٨٧: ات واالثار النحویةینظرالتوجیه)٣٧٥(
.٦/٣٢١/٣٢٢: ینظرمعجم القراءات)٣٧٦(
. ٩/٢٥٦:معجم القراءات)٣٧٧(
.٩/٢٥٦: ن. م)٣٧٨(
.  ٨/٣٦٤: ینظر معجم القراءات)٣٧٩(
. ٢/٣٩١: ینظر المهذب في القراءات العشر وتوجیهها)٣٨٠(
. ٢/٣٩: ینظر التوجیهات واالثار النحویة)٣٨١(
ّعبید الدلیمي في كتابها قراءة أبي بن كعب دراسة نحویة خوله. لم تذكر هذه القراءة د)٣٨٢(
.ولغویة
. ٣٩: /التوجیهات واالثار النحویة)٣٨٣(
. ٨/٣٦٤: ینظر معجم القراءات)٣٨٤(



 

١٣٩

.٨/١٧٩: ینظر معجم القراءات)٣٨٥(
. ٧/٤٣٦: ، والبحر المحیط٢/٤١١: ٕ، واعراب  القراءات الشواذ٣/٤٠٥: ینظرالكشاف)٣٨٦(
. ٢/٤٢٣: للفراءینظر معاني القرآن)٣٨٧(
. ٨/١٧٩: ینظر معجم القراءات)٣٨٨(
. ١٦، واتحاف فضالء البشر ١٦٨االبانة عن معاني القراءات : ینظر)٣٨٩(
. ١٨٦، وعلوم القرآن ٧/٦٥البحر المحیط : ینظر)٣٩٠(
. ٨/٢٧٤ینظر معجم القراءات )٣٩١(
.٨/٢٧٤: ن.م)٣٩٢(
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 Quranic studies wellspring inexhaustible particularly readings as they represent a
realistic picture of the phenomena of language and methodology in the Arabic
language is the performance of readers as well as conditions approved born every
reader and this has made the door to compete in novel reading, directed and defend
something special when readers private and linguists Actions Some of them tells
frequent only and last tells Sundays taking into account the accuracy of the transfer
and the phenomenon marked as received readings known holders; as they set about
their way and selected from other novels so that each has come out about the
conditions correct reading agreed that the foundations of her son Mujahid (v 224 AH)
in his book seven, and among those readers'm PBX grammar Almqrye which was
based on reading it on two conditions of them and two approval reading facet of
Arabic as well as agreeing to draw Mus though likely not mean healthy bond was
Achtaarth of readings represent the majority of readings including readings seven and
ten and fourteen, and others as well who tells them in different ways, so we're seeing
may expand choices and make them sometimes acceptable and other anomalies and
other external conditions the correct reading of the seven and ten. Perhaps his
proficiency in grammar and language make it stir base and come out and directs
reading including suits or including suit or agree with irrigated and audio from the
Arabs and this Altakrijat and guidance is manifestation of breadth and expansion of
language and delve into the meaning of the text was therefore of meaning in his
choice of a significant impact and Astsag meaning make it permissible to a lot of
readings and perhaps this expansion was the reason called him by the owners of
biographies and memoirs that save people of his time for about Alkoviin and I know
readings Mshahurha and Graybha and Graybha and Hazha as well as fame exactly
workmanship and world Arabic and maintained for the language. This research is an
attempt reveal efforts'm PBX grammar Almqrye in science readings because we often
find reading or choice may fill commentators and linguists as well as the owners
aware of the readings. Has collected his nearly seventy characters mostly have
agreed with seven readings and Alashro fourteen or agreed with read the first
generation of companions. The research plan has divided into two parts the first study
included life and its effects and death and put a to choose from in terms of language
and reform and showed through'm divided in their choices of reading the Koran, and
then came the second section, a study linguistic levels in their choices was level
voice and morphological and grammatical and Almagaman semantic and bucking
Drawing Koran and then the list of sources, I say: This work took me a great effort
and time long case between the collection of reading and verification as well as
address reading, according to the phenomenon that belongs to the linguistic levels
were ŰÇíĘí first to serve the book of God Almighty and the most prominent effort a
world of scientists Language and readings as it was known when the owners of the
world linguistic translations and grammar reciter, and finally I hope that the reader
should deign to grace if any characters or a novel I'm divided up the research to
enlighten us and God and the intent behind.
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