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املقدمة

الحمد لك رب العالمين ،والصالة والسالالم عىالأ أفالرأل األنبيالاء والمرسالىين وعىالأ آلاله
وصحبه أجمعين أما بعد:
فالقراءات القرآنيالة دالد اعتمالدت أصالالً مالن أصالوة دراسالة العربيالة ال صالحأ ،ألنهالا أوقال

نص عىأ ما كانت عىيه ظواهر الىغة النحوية والصالرفية والصالوةية ،فالال خالالأل عىالأ أل القالراءات

عىأ اختالأل أوجهها ،سالج دديال لمالا كالال يجالري فالي كالالم العالرب مالن ةصالاريف ،ذلالك أل كال

دراءة ةمث وجهالاً إعرابيالاً يختىالف عالن يالر  ،فينشال عالن ذلالك االخالتالأل اخالتالأل فالي التوجياله أو
التخريج ،ويقف وراء ذلك كىه االختالأل في المعنأ ،اذ عىالأ اس ٍ
الاس مالن االخالتالأل فالي المعنالأ
يكول االختالأل في نظم الكالم.
ودد كال كتاب (المختار فالي معالاني دالراءات أهال األمصالار ألبالي بكالر بالن عبيالد اهلل بالن

عىي المنزلة ،وهو من كتب التوجيه
إدريس (من عىماء القرل الرابع الهجري  ،كتابًا جىي القدرّ ،
القالئال ال الت الالي خرج الالت إل الالأ الن الالور ف الالي ةوجي الاله الق الالراءات الثم الالال ،فه الالو م الالن الكت الالب الت الالي اعتن الالت
بالالقراءات ،إذ استقصالالأ آراء النحالالويين فالالي ةوجيههالالا ،وكانالالت لالاله آراؤ فالالي الكشالالف عالالن معانيهالالا،

واختيار القراءات ،مع ذكر عىّة االختيار ،وةالرجيح دالراءة عىالأ أخالرى ،واالحت الا بالركرهاأل ألنّهالا

لغالةٌ معروفالالة عنالالد العالرب ،وةختىالالف عىال االختيالالار عنالد مالالن دالالراءة إلالالأ أخالرى فمالالرة سالالبب لغالالوي،
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ومالالرة لكثالالرة مالالن عىيهالالا مالالن األئمالالة ،وقالثالالة ل شالالوها فالالي القالالرآل ،ورابعالالة ألنهالالا أصالالح فالالي العربيالالة،

وخامسة لىمعنأ و يرها ،واخترنا الجانب الصرفي من الكتاب لتعىقه بالنظم القرآني وأساليبه في

التعبير ،فهو ميدال المعاني.
ودد ادتضت خطة الدراسة أل يكول البحث عىأ مطىبين:
المطىب األوة :عني في اختيار المجرد عىأ المزيد ،ويشتم عىأ:
ٔ-

اختيار (فع – أفع

ٕ-

فع
اختيار (فع – ّ

ٖ-

اختيار (فع – فاع

ٗ-

اختيار (فع – افتع

المطىب الثاني :عني في اختيار المزيد عىأ المجرد ،ويتناوة:
ٔ-

اختيار (أفع – فع

ٕ-

فع – فع
اختيار ( ّ

ٖ-

فاع – فع
اختيار ( َ

ٗ-

اختيار (افتع – فع

٘-

اختيار(ة ّع – ة ع

أمالالا اهالالم المصالالادر التالالي اعتمالالدنا عىيهالالا أهمهالالا كتالالب ةوجيالاله القالالراءات مثال كتاب(معالالاني

القالالراءات لهزهالالري(ٖٓٚهال ال  ،و(حجالالة القالالراءات البالالن زنجىالالة(تٖٓٗهال ال  ،و(الحجالالة لىقالالراء
السبعة ألبي عىي ال ارسي(تٖٚٚهال  ،و(الكشف لمكي القيسي(تٖٗٚهال  ،و(كنز المعاني

ف ال الالي ف ال الالرح ح ال الالرز األمال ال الالاني لىجعب ال الالري (تٕٖٚهال ال ال ال  ،وم ال الالن كت ال الالب الت س ال الالير (ج ال الالامع البيال ال الالال

لىطبري(تٖٓٔهال  ،و(البحر المحيط ألبي حيال األندلسي(ت٘ٗٚه ال  ،و(الالدر المصالول فالي
عىالال ال الالوم الكتالال ال الالاب المكنالال ال الالول لىسال ال ال الالمين الحىبالال ال الالي(تٚ٘ٙهال ال ال ال ال  ،و(التحري ال ال الالر والتن ال ال الالوير البال ال ال الالن

عافالالور(تٖٖٜٔهال ال  ،ومالالن المعالالاجم (العالالين لى راهيالالدي (تٓٔٚهال ال  ،و(مقالالاييس الىغالالة البالالن
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فضال عن كتالب النحالو والصالرأل
فارس (تٖٜ٘هال  ،و(لسال العرب البن منظور (تٔٔٚهال ً ،

و يرها.

وأخيرا نس ة اهلل أل يتقب منا هرا العم وأل يجعىه فالي ميالزال حسالناةنا ،وآخالر دعوانالا
ً

ال الحمد هلل رب العالمين.

املطلب األول  -اختيار اجملرد على املزيد
ةقسم األفعالاة عىالأ دسالمين :المجالرد ،والمزيالد ،والمجالرد :هالو مالا كانالت جميالع حروفاله
أصىية ،ال يسقط حرأل منها في ةصاريف بغير عىَّة.
وال عال ال المج الالرد ع الالن الزي الالادة ف الالي الىغ الالة العربي الالة ينقس الالم عى الالأ دس الالمين :ال عال ال الثالق الالي

ج  ،وال عال الثالقالي المجالرد يكالول عىالالأ
البَ ،
ود ْح َالر َ
المجالرد ،وال عال الربالاعي المجالرد ،نحالوَ ( :كتَ َ
ِ
فع ال  ،فك ال واحالالد مالالن األولالالين عىالالأ وجهالالين :متعالالد و يالالر متعالالد،
فع ال – فع ال – ُ
قالقالالة أبنيالالة ( َ
ومضارعه عىأ بناءين ،مضارع (فع عىأ (ي ع وي عال  ،ومضالارع ( ِ
فعال عىالأ (ي َعال وي ِعال ،
ُ
َ
َ
والثالث عىأ وجه واحد ير متعد ،ومضارعه عىأ بناء واحد ،وهو (ي ُع (ٔ .

أوال – اختيار (فع – أفْال َع
ً
_ (نَنسخ – نُ ِ
نسخ
َ

ﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [ البقرة ].
دالالرأ ابالالن عالالامر وحالالد (مالالا نُ ِ
نسالالخ بضالالم النالالول األولالالأ وكسالالر السالالين ،ودالالرأ البالالادول (مالالا

والسين م توحة(ٕ .
نسخ ب تح النول األولأ ِّ
نَ َ
محمالد ق ّالم حالرأل الم عالوة مالن
فمن درأ (ما نُنسخ بضالم النالول بمعنالأ :مالا ننسالخك يالا ّ

النسالالخ ،ومعنالالا  :مالالا آمالالرس بنسالالخها ،أي :يتركهالالا ،ةقالالوة :نسالالخت الكتالالاب وأنسالالخت يالالري ،أي:

حمىته عىأ النّسخ.
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ومن درأ (ما نَنسخ ب تح النول جعىه من األفعاة الالزمة التي ةحتاج إلأ م عوة واحد،
وهي من نسخ إذا يَّر الحكم وبدَّة يقوة :نسخ اهلل الكتاب ينسخه نس ًخا ،وهو أل يرفع حكم
أية بحكم أخرى(ٖ .

التح النالول أل َّ
ألل
الار ف ُ
واختار ابالن إدريالس دالراءة (مالا ننسالخ ب التح النالول بقولاله(( :واالختي ُ

س ُخه (ٗ .
ت
س ْخ ُ
أكثر األئمة عىيه ،أل ّل معنا ُ
َ
الشيء أنْ َ
أبين ،من دولك :نَ َ

واختار هر القراءة أبو عبيد(٘ ووص ها األزهري(تٖٓٚهال بقوله(( :والقراءة الجيالدة

(ما نَنسخ من آية ب تح النول (. ٙ

واختارها مكي(تٖٗٚهال  ،وعى سبب اختيار أل ألنها األص فقاة(( :واالختيار فتح

النول في (ننسخ أل ألنها األص  ،ألنه ظاهر التالوة أل وألنه دد أجمع عىيه القراء (. ٚ

واستنس الالخه :اكتَتَبَ الالهُ َع ال ْالن َم َعار ِ الاله،
ينسال ال ُخه نَ ْسال ال ًخا وانتس الالخه،
س ال َ
َ
الخ الش الاليء َ
النس الالخ :نَ َ
والنَّس ُخ :اكتتابك كتابا عن كتاب ،والنَّس ُخ :إزالتك أمرا كال يعم به ،قم ةَال ْنس ُخهُ بح ٍ
الادث يالر ،
ً
ْ
ْ
ً
َ
(ٛ
كاآلية ةنزة في أمر ،قم يخ ف فتُال ْنسخ ب خرى ،فاألولأ منسوخة والثانية ناسخة .
الخت ،وةجريالد ال عال يالدة
س ُ
وفتح النول والسين يدة عىأ أل ال ع قالقالي مجالرد مالن نَ َ

الوخا
عىأ معنأ زيادةه أل ألنه الزيادة محمولة عىأ اإليجاد ،أي :ما نجد
منسوخا ،وال ةجد منس ً
ً

إال ب ل ينسخه(. ٜ

وهر القراءة ةتناسالب مالع المعنالأ ،فهالو المعنالأ الظالاهر المسالتعم عىالأ معنالأ مالا نرفالع

من حكم آية ،ونبقي ةالوةها ،ن ت بخير منها لكم أو مثىها ،ويحتم أل يكول المعنالأ :مالا نرفالع

من حكم آية وةالوةها ،أو ننسخها يا محمد ،فال ةح ظ ةالوةها ،ة ت بخير منها ،أو مثىها ،أي:
ة ت ب صىح منها لكم ،وأصىح في التَعبُّد ،أو ن ِ
ت بمثىها في التعبد(ٓٔ .
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_ (يَ ُم ّدونَال ُه ْم – يُ ِم ّدونَال ُه ْم
_ داة ةعالأ( :وإِ ْخوانُالهم يمدُّونَالهم فِي الْغَ ِّي قُ َّم الَ يال ْق ِ
ص ُرو َل [األعراأل.]ٕٕٓ:
ُ
َ َ ُ ْ َُ ُ ْ
درأ نافع وحد (يُ ِمدونهم بضم الياء وكسر الميم ،ودالرأ البالادول (يَ ُمالدونهم ب التح اليالاء
و م الميم(ٔٔ .
فالحجالالة لمالالن دالالرأ (يُ ِمالالدونهم بضالالم اليالالاء جعىالاله مضالالارع (أمال َّالد فإنالاله وال كالالال اإلمالالداد
يُستعم في ما يُحمد ويُسالتحب ،فهالو ههنالا عىالأ المجالاز والتشالبيه ،فيسالتعم أمالد فالي مالا يكالول
وةشبيها.
مجازا
محمودا ،وفي المكرو مددت ،فو ع اإلمداد مو ع المد ً
ً
ً
والحجة لمن درأ (يَمدونهم أنه عىأ أصىه الالري يحالب أل يكالول عىيالهأل ألنّاله ُمسالتعم
مع الغي أل َّ
ألل الغي مكرو ير محمود ،يُقاة :مددةه في الغي أو الجه (ٕٔ .

التح فالالي هالالرا المو الالع أولالالأ أل َّ
ألل
واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة (يَ ُمالالدونهم فقالالاة(( :وال ال ُ
وأم َد ْدةُه ب َخي ٍ َوِر َجاة ،هرا هو ال صيح (ٖٔ .
العرب ُ
ةقوةَ :م َد ْد ُ
ت فالنًا في يِّهْ ،
َ
(ٗٔ
(مال َّالد
واختالالار هالالر القالالراءة أبالالو عبيالالد  ،والطبالالري(تٖٓٔهال ال وعى ال اختيالالار أل أل ّل َ

ةستعم في الشر ،والري يمد في هالر اآليالة الشاليطال فقالاة(( :والصالواب مالن القالراءة فالي ذلالك

الشياطين إخوانهم من المشركين ،إنمالا هالو زيالادة
عندنا( :يَ ُم ّدونَهم  ،ب تح الياء أل أل ّل الري يمد
ُ
م الالن ج الالنس المم الالدود ،وإذا ك الالال ال الالري م الالد م الالن ج الالنس المم الالدود ،ك الالال ك الالالم الع الالرب (م الالددت ،
(أمددت (٘ٔ .

ووص الالف األزهال الالري ه الالر القال الالراءة ب نّه الالا(( :القال الالراءة الجي الالدة ( ، ٔٙواختارهال الالا أب الالو عىال الالي

ال ارسالالي(تٖٚٚهال ال وع ال ّدها هالالي الوجالاله( ، ٔٚواختارهالالا مكالالي فقالالاة(( :وفالالتح اليالالاء االختيالالار ،لمالالا

ذكرنا أل (مددت أكثر ،وأنه يستعم في الشر ،والغي هو الشر أل وألل الجماعة عىيه (. ٔٛ

ف ال ال (يَ ُم الالدونهم م الالن َم ال َّالد يَ ُم ال ُّالد وه الالو يس الالتعم ف الالي الش الالر ،وه الالرا يتناس الالب ومعن الالأ اآلي الالة
(وإخوانهم يعني الشياطين أل أل ّل الك ار إخوال الشالياطين ،والغالي :الجهال فاسالتعم ( َم َّالد عىالأ

أ ص الالىه ال الالري يج الالب أل يك الالول عىي الاله أل ألن الاله يس الالتعم ف الالي الغ الالي أل فاألحس الالن أل يك الالول الم الالد ال
اإلمداد(. ٜٔ
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مددا لهم في الغي يزيّنونه لهم ،ونق
والقراءة عىأ ( َم َّد المجرد ةدة عىأ أنهم صاروا ً
(ٕٓ
الوم ،أي :صالرنا َمال َد ًدا لهالم:
((مال َد ْدنا الق َ
الجوهري (ت ٖ ٖٜهال عن أبي زيد األنصالاري دولالهَ :
وأم َد ْدناهم بغيرنا (ٕٔ .
التحب أمال َد ْدت عىالأ
ويقوي هر القراءة أ ّل عامالة مالا جالاء فالي التنزيال فالي مالا يُ ْح َمال ُد ويس ُّ

الت ،كقولالاله ةعالالالأ :ﭽﮚﮛ ﭼ [ الطالالور ،]ٕٕ :ودولالاله :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
أفع ْىال ُ
َ

الددت دالاة ةعالالأ :ﭽ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﭼ [المؤمنول ،]٘٘ :وما كالال خالفاله يجاليء عىالأ م ُ

ﯯ ﯰﯱﯲ ﭼ [البقرة ،]ٔ٘ :فهالرا يالدة عىالأ دالوة ال التح فالي هالرا الحالرأل أل ألنّاله
في الشر(ٕٕ .

ويؤيالالد هالالر القالالراءة أ ّل (اإلمالالداد أكثالالر مالالا يسالالتعم فالالي اإلمالالداد بالمالالاة دالالاة ةعالالالأ:
ﭽﭕ ﭖ ﭼ [ النم . ٕٖ(] ٖٙ :

فع
قانيًا – اختيار (فع – ّ
ّئت
ئت – ل َُمى َ
ٕ( -ل َُمىِ َ

ﭧﭨﭽﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤ ﭼ [الكهف].
الت
ولمىّئال الالت بتشال الالديد الال الالالم الثانيال الالة ،ودال الالرأ البال الالادول (ول َُمىِ ْئال ال َ
دال الالرأ ابال الالن كثيال الالر ونال الالافع ( ُ
بتخ ي ها(ٕٗ .

فالحجة لمن درأ (ولمىّئت بتشديد الالم هي لغة في ُمىِئ بالتخ يف ،والتشديد ة كيد
لىمبالغة ،وهي من ال ع ( ُمىِّئ المضعف.
والحجالة لمالالن دالالرا (ولمىِ ْئالالت بتخ يالف الالالالم أنّهمالالا لغتالالال ،والتخ يالف أكثالالر وهالالي الىغالالة
الجيدة المشهورة وهي من ال ع (مىئ الثالقي المجرد(ٕ٘ .
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ولمىِ ْئالالت بتخ يالالف الالالالم فقالالاة((:وخ هالالا البالالادول .وهالالي
واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة ( ُ
(ٕٙ
.
كالمك خوفًاَ ،وَمهَني يظًا ،هر لغة
القراءة المختارة أل أل ّل
العرب ُ
َ
ةقوةَ :مهَني ُ
واخت الالار ه الالر الق الالراءة مك الالي وعىال ال اختي الالار ب نه الالا الىغ الالة المش الالهورة ،فق الالاة(( :وخ ّ الالف

البادول ...وهو االختيار أل أل ّل األكثر عىيه ،وألنّه الىغة المشهورة المستعمىة (. ٕٚ

واختارها كرلك الواحدي (ت  ٗٙٛهال بقوله(( :واالختيار التخ يف أل ألنهم يقولول:
مهني رعبًا ،وال يكادول يقولولَّ :
مهني (. ٕٛ

وكرلك فإل القراءة بالتخ يف هي األجود في كالم العرب ،داة أبو عىي ال ارسي عن

أح الالد الع الالرب دول الاله(( :الخ ي الالة أج الالود ف الالي كالمه الالم ،ةق الالوةَ :م َهةن الالي رعبًالالا ،وال يك الالادول يعرف الالول:
َم َّهْةني (. ٕٜ
ويدة عىأ كثرة القراءة بالتخ يف كثرة ورودها في فعر العرب ،ومنه دوة األعشأ:

َت بَ ْك ٌر َوَم ْن ل َّ
َف لََّ ها
ودد َم ِّه ْ

(ٖٓ

ودوة امرئ القيس:

فيَ ْمه بَال ْيتًا أدِطًا َو َس ْمنًا

(ٖٔ

والقراءة بالتخ يف هي الىغة المشهورة المستعمىة والجيدة(ٕٖ  ،والتخ يالف يالدة عىالأ

أل ال ع يقع مرة واحدة(ٖٖ  ،والتخ يف يدة عىأ معنأ التشديد(ٖٗ .

فاع
ٖ -اختيار (فع – َ
_ (يَقتَىو َل – يُقاةىول
ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧ ﭼ [آة عمرال ].
درأ حمزة (ويُقاةىول بضم الياء وألف بعد القاأل ،ودرأ البالادول (ويَال ْقتُالىُالول ب التح اليالاء،
وإسكال القاأل وحرأل األلف(ٖ٘ .
ٖٗ٘
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فالحجة لمالن دالرأ (ويُقالاةىول بالاأللف أنّاله فالي حالرأل ابالن مسالعود (ودالاةىوا الالرين يال مرول
بالقسط  ،ف خبر عنهم بالمقاةىة ال بالقت أل أل ّل المشهور من أفعالهم كال المقاةىة ال القت .
والحجة لمن درأ (ويَال ْقتُىالول بغيالر ألالف أل أل ّل (ويَال ْقتىالول معطالوأل عىالأ دولاله( :ويقتىالول
النّبيين واآلمرول بالقسط يوافقول األنبيالاء ال محالالة فالي األمالر بالقسالط والنهالي عالن الجالور ،فالإذا
ضا(. ٖٙ
دتىوا األنبياء لم يمنعهم من دتىهم أي ً
اةباعالالا
الار إسالقا ُ األلالف ً
واختالار ابالن إدريالس دالراءة (يَال ْقتُىالول بغيالالر ألالف فقالاة(( :واالختي ُ
وألل عىيه أكثر األئمة ،ولمالا ُروي عالن النبالي – َّ – 
لىمصحف أل َّ
أل أبالا عبيالدة دالاة :يالا رسالوة
اهلل ،أي النالالاس أفال ُّالد عالالرابًا دالالاةَ :مال ْالن دَالتَال نبيًالالا أو رجال ًالال َأمال َالر بالالالمعروأل َونَال َهالالأ عالالن المنكالالر .قال َّالم
داة :يا أبا عبيدةَّ ،
إل بني إسرائي دَتىُوا فالي أوة النهالار قالقالة وأربعالين نبيًالا فَقالام مائالةُ رجال وأربعالةَ

شال َالر رجال ًالال مالالن ُعبَّالالاد بنالالي إسالالرائي فال َم ُروهم بالالالمعروأل ،ونهالالوهم عالالن المنكالالر فَال َقتَالىُالالوهم فالالي آخالالر
َع َ
النهار (. ٖٚ

واختار هر القراءة الطبري ،وعى سبب اختيار ب ل ة ويىها يدة عىأ أل الرين يقتىول

رسال اهلل الالالرين كالالانوا يُرسالالىول إلالاليهم بالالالنهي عمالالا يال ةول مالالن معاصالالي اهلل ،فقالالاة(( :والصالالواب مالالن
القراءة في ذلك عندنا دراءة من درأ ( :ويَال ْقتىول إلجماع الحجة من القرأة عىيه به (. ٖٛ

ودالالاة مكالالي عالالن هالالر القالالراءة(( :ودالالراءة الجماعالالة بغيالالر ألالالف أولالالأ لينالالتظم آخالالر الكالالالم

ب ولهأل وألنّه إجماع (. ٖٜ

وداة عنها العكبري (ت  ٙٔٙهال ((( :ويَال ْقتىول هو المشهور (ٓٗ .

واخت الالار ه الالر الق الالراءة الجعب الالري(تٕٖٚه ال ال وعىال ال س الالبب اختي الالار أل ألنه الالا ن الالص ف الالي

المعنأ(ٔٗ .

فقالراءة (يَال ْقتىالول بغيالالر ألالف ةتوافال مالع مالالا عطالف عىيهالالا فالي دولالاله( :ﯚ ﯛ

) [ من اآلية ،] ٕٕ :فقد أخبر ،فبعض الكالم معطوأل عىأ بعض ،والنس واحد ،ويدة
ةكرير ال ع في (ويَال ْقتىول الرين ة كي ًدا لقبح ذلك ال ع (ٕٗ .

ٖ٘٘
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ويؤيد هر القراءة مجيؤ في آية أخرى من ير ألف عىأ (ي ْ ع

دول (ي اع  ،داة

ةعالالالأ :ﭽ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ [ البقالالرة ] ٜٔ :أل أل ّل األمالالرين بالقسالالط مالالن النالالاس

الام ُهم ومو الالعهم فقتىالالوهم ،كمالالا دتىالالوا
دالالد وافقالالوا األنبيالالاء فالالي اآلمالالرين بالقسالالط ،وكبالالر عىالاليهم مقال ُ
األنبياء(ٖٗ .
ويقوي هر القراءة ما جاء في دصة بني إسرائي أنهم دتىوا قالقة وأربعين نبيًا مالن أوة

النهار في ساعة واحدة ،فقام مائة وأربعة عشالر رج ًالال مالن ُعبَّالاد بنالي إسالرائي  ،فال مروهم بالالمعروأل

جميعا في آخر النهار(ٗٗ .
ونهوهم عن المنكر فقتىوهم ً

ٗ – اختيار (فع – افْالتَال َع

_ (ال ةَال ْع ُدوا – ال ةَال ْعدَّوا

ﭧﭨﭽﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [ النساء ].
دالالرأ نالالافع (ال ةَال ْعالالدُّوا بتسالالكين العالالين وةشالالديد الالالداة ،وروى عنالاله ورش (ال ةَال َعالالدُّوا ب الالتح
العين وةشديد الدَّاة ،ودرأ البادول (ال ةَال ْع ُدوا بإسكال العين وةخ يف الدَّاة(٘ٗ .
فالحجة لمن درأ (ال ةَال ْعدُّوا ساكنة العين مشالددة الالدَّاة ،أل المالراد :ال ةعتالدوا ،فال د م

التاء في الداة لتقاربهما فصار (ةعدوا وحجتهم دولاله ةعالالأ :ﭽﯺﯻ ﭼ [البقالرة:
ٔ.]ٙ

ضالا :ال ةعتالدوا ،فال د م التالاء فالي
والحجة لمن درأ (ال ةَال َعدُّوا ب تح العين ،فإل المالراد أي ً
الداة لتقاربهما ونق فتحة التاء إلأ العين.
والحجالالة لمالالن دالالرأ (ال ْةع ال ُدوا بإسالالكال العالالين وةخ يالالف الالالداة مالالن (عالالدا – يعالالدو  ،إذا
جاوز في الحد(. ٗٙ
واختار ابن إدريالس دالراءة (ال ْةعال ُدوا سالاكنة العالين خ ي الة الالداة فقالاة(( :واالختيالار (ال

ةَال ْع ُدوا من العدوال أل ألل أكثر األئمة عىيه (. ٗٚ
ٖ٘ٙ
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ةشرين الثاني (ٖٕٔٓ

واختار هر القراءة األزهري فقاة(( :وأجود القراءة (ال ةَال ْع ُدوا من ( َعدا – يعدو  ،إذا

جاوز الحد وجار (. ٗٛ

واختارها مكي وعى اختيار أل ألل األكثر عىيها ،فقالاة(( :ودالرأ البالادول بإسالكال العالين

والتخ يف ....وهو االختيار أل ألل األكثر عىيه (. ٜٗ
وكرلك اختارها الجعبري (ٓ٘ .

فال(ةَال ْعدوا بتخ يف الداة وةسكين العين ،عىأ أنه عىالأ وزل (ةَال ْ عالوا  ،وأصالىه (ةَال ْعال ُد ُووا
بال الالواوين :األولال الالأ الم الكىمال الالة ،والثانيال الالة ال الالمير ال ال الالاعىين ،فاسال الالتثقىت الضال الالمة عىال الالأ الم الكىمال الالة
فحرأل األوة وهو واو األولالأ ،وبقيالت واو ال الاعىين ،فوزناله:
فح ْ
رفت ،فالتقأ بحرفها ساكنالُ ،
ُ
(ةَال ْ عوا  ،ومعنا  :ال ةَال ْعتدوا ،وال ةظىموا باصطياد الحيتال فيه(ٔ٘ .

و (عالالدا – يعالالدو  :هالالو مالالن التعالالدي فالالي األمالالر ،وةجالالاوز مالالا ينبغالالي لالاله أل يقتصالالر عىيالاله،

ةقوة :عدا يعدو َع ْد ًوا ،وهو يدة عىأ ةجاوز في الشيء(ٕ٘ .

ويقوي هر القراءة ما جاء في التنزي من :عدا يعدو ،من إسكال لىعالين ،فقالاة ةعالالأ:

ﭽ ﯓﯔ ﯕﯖ ﭼ [ األع ال ال ال ال الالراأل ،] ٖٔٙ :ود ال ال ال ال الالاة :ﭽﭺ ﭻﭼ ﭼ [
المؤمن الالول ،] ٚ :ود الالاة ةع الالالأ :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [ البق الالرة ،]ٖٔٚ :ودول الاله ةع الالالأ :ﭽ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﭼ [ البقرة ، ٖ٘(] ٜٖٔ :فك هرا يؤيد هر القراءة.
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املطلب الثاني  -اختيار املزيد على اجملرد
ال ع ال المزيالالد :هالالو ال ع ال المجالالرد الالالري زيالالدت عىالالأ أحرفالاله األصالالىية بعالالض األحالالرأل

المزيدة ،والمزيد دسمال :مزيد الثالقي ،ومزيد الرباعي(ٗ٘ .

ولى ع المزيد ٍ
معال فرعية ةضاأل إلأ المعنأ األصىي ،ولهرا ةحدث الباحثول عن ك

صالاليغة ومالالا ةؤديالاله مالالن معالالال فرعيالالة فربطالالوا بالالين فالالك ال عال ومعنالالا ربطًالالا ددي ًقالالا أل ألل منطال الىغالالة
يقتضي أل يكول ك بناء دد و ع لداللة معينة.

ومما الفك فيه انه لو لم يختىف المعنأ لما اختى ت الصيغة إذ ك عدوة عالن صاليغة

إلالالأ أخالالرى ال ب ال ّد أل يصالالحبه عالالدوة عالالن معن الالأ إلالالأ آخالالر أل ألل زيالالادة المبنالالأ ةالالدة إلالالأ زي الالادة

المعنأ(٘٘ .

أوال – اختيار (أفع – فع
ً
ِ
ىحدول
_ (يُىحدول – يَ َ

ﭧﭨﭽﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [ األعراأل ].
دالالرأ حمالالزة (يىحالالدول ب الالتح اليالالاء والحالالاء ،ودالالرأ البالالادول (ي ِ
ىحالالدول بضالالم اليالالاء وكسالالر
ُ
َ َ
الحاء(. ٘ٙ
ْحد قالقيًا إذا ماة وعدة.
َحد – يَالى َ
فالحجة لمن درأ (يَىحدول ب تح الياء من (ل َ
والحجالالة لمالالن دالالرأ (ي ِ
ىحالالدول بضالالم اليالالاء وكسالالر الحالالاء ،جعىالاله مالالن (ألحالالد – يُىحالالد إذا
ُ
ماة ،فهو رباعي(. ٘ٚ
واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة (ي ِ
ىحالالدول بضالالم اليالالاء بقولالاله(( :هكالالرا دالالرأت الجماعالةُ بضالالم
ُ
(٘ٛ
ِ
الياء من ألْح َد يالى ِ
.
ْح ُد ....والقراءة المختارة (يُالىْحدول
َ ُ

واختالالار هالالر القالالراءة الطبالالري بقولالاله(( :اختيالالار القالالراءة بضالالم اليالالاء عىالالأ لغالالة مالالن دالالاة:

(ألحد أل ألنها أفهر الىغتين وأفصحهما (. ٜ٘
ٖ٘ٛ
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واختار هر القراءة مكي أل ألل عىيها أكثر القراء فقاة(( :والضم االختيار أل ألنه أكثر

في االستعماة ،وأبين ،وعىيه أكثر القراء (ٓ. ٙ

فال(يُىحدول بضم الياء وكسر الحاء مضارع لى ع (ألحد المزيد عىأ الثالقي بالهمزة،
وعال َّالد الىغويالالول هالالرين ال عىالالين (لحالالد و (ألحالالد لغتالالين لىعالالرب بمعنالالأ واحالالد ،و (ألحالالد أفالالهر

ْحد  ....وهمالا لغتالال ،و
َح َد – يَالى َ
ْحدول جعىه من (ل َ
وأعرق ،داة األخ ش(( :وداة بعضهم (يَالى َ
(يالى ِ
ْحدول أكثر وبها نقرأ (ٔ. ٙ
ُ
َح َد لغالة
ْحد في دين اهلل ،أي :حاد عنه و َع َد َة ،ول َ
وداة الجوهري (ت ٖ ٖٜهال (( :أل َ

فيه (ٕ. ٙ

ودالالاة اب الالن ف الالارس (ت ٘ ٖٜه ال ال (( :الالالالم والح الالاء وال الالداة أصال ال يالالدة عى الالأ ميال ال ع الالن

وسالمي الىحالد أل ألناله مائال فالي
استقامة ،يقاة :أل َ
ْح َد الرج  ،إذا مالاة عالن طريال الحال واإليمالالُ ،
َح ْدت الميت وألْحدت (ٖ. ٙ
أحد جانبي الجدث ،يقاة :ل َ
ويتبين من أدواة الىغويين أل القالراءة بضالم اليالاء جالاءت عىالأ الىغالة المشالهورة ،واألكثالر

استعماال.
ً
ويق ال الالوي ه ال الالر الق ال الالراءة إجم ال الالاعهم عى ال الالأ دول ال الاله ةع ال الالالأ :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ
[الحج ،]ٕ٘:وإجماعهم عىأ استعماة المىحدول لِ ّال ِح ِد(ٗ. ٙ
ومما يؤيد معنأ اإللحاد وهو المشهور ،أل معنأ اإللحالاد فالي اسالماء اهلل جعىهالا مظه ًالرا

من مظاهر الك ر ،وذلك بإنكار ةسميته ةعالأ باألسماء الدالة عىأ ص ات قابتة لاله ،وهالو األحال

بكماة مدلولها فإنهم أنكروا الرحمن ،وجعىوا ةسميته به في القالرآل وساليىة لىتشالنيع ،ولمالز النبالي

إلحادا
فح ب ل يسمأ ً
–  – ب نه عدد اآللهة ،واألعظم من هرا البهتال والجور في الجداةُ ،
أل ألنه عدوة عن الح بقصد المكابرة والحسد(٘. ٙ
 ( -ليُزلقونك – ليَزلقونك
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ﭧﭨ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﭼ [
القلم ].
درأ نافع (ليَزلقونك ب تح الياء ،ودرأ البادول (ليُزلقونك بضم الياء(. ٙٙ

فالحجالالة لمالالن دالالرأ (ليَزلقونالالك ب الالتح اليالالاء مالالن ( َزلَال َ  -يَال ْزلَال ُ وهالالو فعال قالقالالي ،ومعنالالا :
ليصيبونك ب بصارهم.
والحجة لمن درأ (ليُزلقونك بضم الياء من (أَ ْزلَ َ – يُزلِ ُ وهو فع رباعي(. ٙٚ
واختار ابن إدريس دراءة (ليُزلقونك بضم الياء فقاة(( :والبادول مالن أ ْزلَال َ يُال ْزلِال ُ بضالم
الياء ،وهي القراءة المختارة والىغة المشهورة (. ٙٛ
واختالار هالر القالالراءة ابالن أبالي مالالريم (٘ ٘ٙه ال بقولاله(( :ودالالرأ البالادول (ليُزلقونالك بضالالم
اليال الالاء والوجال الاله أنَّال الاله هال الالو األظهال ال ُالر أل ألل المشال الالهور أل يقال الالاةَ :زلِال ال وأ ْزل ْقتُال الالهُ ،والنق ال ال ُ بال الالالهم ِز أكثال ال ُالر

وأوسع (. ٜٙ
ُ

ووصال ال ها الب الالادولي (ٖٗ٘ ه ال ال ب ن الاله الوج الاله األفص الالح ،فق الالاة(( :والض الالم أفص الالح وعىي الاله

الجمهور (ٓ. ٚ

ف ال(يُزلقونالالك ةالالدة عىالالأ أل ال عال مزيالالد عىالالأ الثالقالالي بهمالالزة ،ما الاليه (أزلال  ،ومضالالارعه

(يزل (ٔ. ٚ

ومعنأ اآلية :ليصاليبونك بالالعين ،وديال  :كالال الك الار ينظالرول إلالأ النبالي –- بالعالداوة

والبغضاء(ٕ. ٚ

وع ّد النحاس(ٖٖٛهال (أزل و (زل لغتين(ٖ ، ٚفالقراءةال متسالاويتال ،إال أل المزيالد

أكثر من المجرد وأوسع(ٗ. ٚ

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

في المعنأ(٘. ٚ

(فع – فع
قانيًا – اختيار ّ
َك
_ (فَال َع َّدلَك – فَال َع َدل َ
ٓٗ٘
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ﭧﭨ ﭽ ﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ ﭼ [ االن طار ].
َك بتخ يالالالف ال الالداة ،ودال الالرأ الب الالادول (فع ال ال ّدلك
د الالرأ عاصالالالم وحم الالزة والكسال الالائي (فَال َعال ال َدل َ
بتشديدها(. ٚٙ
الك بِالبَال ْع ٍ
ض فصالالرت معتالالدة
ضال َ
َك بالالالتخ يف ،فمعنالالا َ :عال َد َة بَال ْع َ
فالحجالالة لمالالن دالالرأ (فَال َعال َدل َ
ِ
أي صالورة
ْت الشاليء بالشاليء ،إذا سالويْالتَهُ باله ،وديال َعال َدل َ
الخ ْى َق ِة متناسبًا أل ألناله يُقالاةَ :عال َدل ُ
َك إلالأ ّ

فاء.
َ

سوى َخ ْى َقك في أحسن صالورة وأكمال
والحجة لمن درأ (فع ّدلك بالتشديد عىأ معنأ ّ
سواس فعدَّلك(. ٚٚ
ةقويم ،وةكول (ما صىة ،ك نه داةَّ :
واختار ابن إدريس دراءة (فع ّدلك بتشديد الداة بقوله(( :هما دراءةال مشهورةال ،ير

َّ
َّد َة أولأ أل لما يشه ُد لها من التنزي وظاهر الكتاب (. ٚٛ
الم َ
شد َ
أل ُ

واختار هر القراءة أبو عبيد ،وأبو حاةم( ، ٜٚوكرلك هي من اختيار ال َّراء وعى سبب

(فعال َدلك مشالددة ...وهالو أعجالب الالوجهين
اختيار أل ألنه أجود فالي العربيالة ،فقالاة(( :ومالن دالرأَ :
الوة :فالي أي صالالورة مالا فالالاء ركبَّالك ،فتجعال (فالي لىتركيالالب
إل َّالي ،وأجودهمالالا فالي العربيالالة أل ألنالك ةقال ُ
الوةَ :عال َدلك إلالأ كالرا وكالرا ،وصالرفتك إلالأ
أدوى في العربية من أل يكول (في لىعالدة أل ألنالك ةق ُ

ةقوة :عدلتك فيه ،وصرفتك فيه (ٓ. ٛ
كرا وكرا ،أجود من أل ُ

وذكر ابن خالويه (ت ٖٓ ٙهال أل بعض النحالويين اختالار التشالديد والتقالدير :فعال ّدلك،

معتدال(ٔ. ٛ
أي :جعىك ُم َعدَّة الخى
ً

مشددة العين ُّ
يدة عىأ أناله مزيالد الثالقالي بالتضالعيف إلفالادة المبالغالة فالي

فع
إل بناء ( ّ
العدة(ٕ ، ٛأي :التسوية في يد إةقال الصنع ،وهر القراءة فيها من المبالغة وهالو أليال هنالا أل ألل
المقالام مقالالام مبالغالالة وهالالو يتناسالالب ومعنالالأ اآليالالة فالالاهلل –سالالبحال وةعالالالأ -سال ّالوى َخ ْى َقالالك فالالي أحسالالن

دائما ،ولم يجعىك كالبهائم منحنيًا(ٖ. ٛ
صورة ،وأكم ةقويم ،فجعىك ً
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الدال بداللالة دولاله ةعالالأ :ﭽ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ويؤيد هر القراءة جع خىقالك معت ً
ﭠ ﭼ [ التين ،] ٗ :أي :معتدة الخى ليس منه َفيء بزائد عىأ َفاليء في سالد  ،ودالاة دالوم:
وجمىك ،فهرا يدة عىأ المبالغة في معنأ التعدي (ٗ. ٛ
معنا َّ :
حسنك ّ

ومما يقوي القراءة بالتشديد ما روي عن أبي هريرة – ر ي اهلل عنه  -أنه داة(( :كال
فسواس فَال َع َّدلَك ُ ،مثَال َّق ٌ (٘. ٛ
ُ
رسوة اهلل –  –يقرأ ( َّ
ت
ت – ل َُه ِد َم ْ
ِّم ْ
 ُ(لهد َ

ﭧ ﭨ ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [ الحج ].
ِ
ت بتش الالديد
ِّم ْ
د الالرأ ابال الالن كثي الالر ونال الالافع ( ُلهال الالدمت بتخ ي الالف الالالالداة ،ودال الالرأ الب الالادول ( ُلهال الالد َ
الداة(. ٛٙ

فالحجالالة لمالالن دالالرأ ( ُلهال ِالد َمت بالالالتخ يف أل ال ع ال إذا كالالال مخ ً الالا فإنالاله يكالالول لىقىي ال
جميعالالا ،بالالدلي دالالولهم :الالربته الالربةً و الالربتين و ألالالف الالربة ،فالالالمخ ف إذا يكالالول ههنالالا
والكثيالالر ً
بمعنأ الكثرة.

والحجة لمن درأ ( ُلهدِّمت بالتشديد أل يختص بالكثرة أل و ألل الصوامع جمع(. ٛٚ
واختار ابن إدريس دراءة (هدِّمت بتشديد الداة بقوله(( :ودرأ البادول بالتشديد ،وهي
أ َْولَالالأ القالالراءةين أل َّ
الوامع فالالنذل
ألل التهالالديم لىشالاليء بعالالد الشالاليء ،و يُ َح ِّ
سال ُالن هالالر القالالراءة دولُالاله (صال ُ
ذلك بتكرار ال ع

(. ٛٛ

واختار هر القراءة الطبري وعى سالبب اختيالار أل ب نهالا أبىال فالي المعنالأ وأكثالر ة كيال ًدا

إلي ،ألل ذلك من أفعاة أه الك ر برلك (. ٜٛ
ب َّ
فقاة(( :والتشديد في ذلك أعج ُ

واختيار ِّ
يدة عىأ التكثيالر أولالأ وهالو االختيالار
مكي التشديد ،فقاة(( :فالتشديد الري ّ

لكثرة ما دفع اهلل من الهدم (ٓ. ٜ
ٕٗ٘
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الت إذا
الت ةالالدخ عىالالأ فعىال ُ
يال ةي لمعنالالأ الكثالالرة ،فقالالد ذكالالر النحالالاة أل فعّىال ُ

أردنالالا كثالالرة العم ال (ٔ ، ٜودالالاة سالاليبويه(( :ةقالالوة :كسالرةها ودطعتهالالا ،فالالإذا أردت كثالالرة العم ال دىالالت:
السالالبُ ُع
كسالالرةه ودطَّعتالاله َّ
ومزدتالالهَّ ...
وجرحتالاله :أكثالالرت الجراحالالات فالالي جسالالد  ،ودالالالوا :ظال يُال َ ِّر ُسالالها َّ
َّ

ويُال َؤِّكىها ،إذا أكثر ذلك فيها (ٕ. ٜ

ولكثالالرة ورود هالالرا الالالوزل لمعنالالأ الكثالالرة فقالالد دفالالع بعالالض الىغالويين إلالالأ أل ةصال ُّالور أل هالالرا

الوزل ال يرد إال لهرا المعنأ(ٖ. ٜ

فالقراءة بالتشالديد ةخالص ال عال بالالتكثير لكثالرة الصالوامع والبيالع والصالىوات والمسالاجد
مرة ،فهو يدة عىأ أل هرا ال ع من أفعاة أه الك ر.
فهي لتكرير الهدم فيها مرة بعد ّ
ويؤيد هر القراءة ما جاء في التنزي  :ﭽﭘﭙ ﭼ [يوسف.]ٕٖ :
والصىَوات :كنائس اليهود.
الرهبال ،والبِيَع :بِيَع النصارىَّ ،
فالصوامع ْ

فتشديد الداة لىمبالغة فالي الهالدم ،أي :هال ّدمت هال ْد ًما نافالئًا عالن اليظ بحيالث ال يبقالول

أقرا(ٗ. ٜ
لها ً

_ (ةُال َ ِّج َر – ةَال ْ ُج َر
ﭧﭨﭽﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ ﭼ [ اإلسراء ].

دالالرأ عاصالم وحمالالزة والكسالالائي ويعقالالوب (ةَال ْ ُجال َالر ب الالتح التالالاء واسالالكال ال الالاء و الالم الجالاليم
وةخ ي ها ،ودرأ البادول (ةُال َ ِّجر بضم التاء وفتح ال اء وكسر الجيم وةشديدها(٘. ٜ
فالحجة لمن درأ (ةَال ْ ُجر بضم الجيم وةخ ي ها أنه أخر من (فَ َج َالر – يَال ْ ُجالر فالالينبوع
واحد وال ع إذا كال مخ ً ا فقد يحتم الكثرة كما يحتم القىة.
فجر – يُ ِّجر والمراد
والحجة لمن درأ (ةُال َ ِّجر بكسر الجيم وةشديدها أنه أخر من ( َّ
بال ع الكثرة(. ٜٙ

ٖٗ٘
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واختار ابن إدريس القراءة بتشالديد الجاليم ،فقالاة(( :ودالرأ البالادول بتشالديد الجاليم و الم
أجود القراءةين أل ألنّهم لم يختى وا في دولاله :ﭽ ﮑﮒﮓ ﮔ ﭼ أنّاله
التاء ،وهي ُ
بالتشديد أل ألل ذلك يكو ُل فيئًا بعد فيء (. ٜٚ

واختالالار هالالر القالالراءة أبالالو عبيالالد( ، ٜٛواختارهالالا الطبالالري بقولالاله(( :والتشالالديد ...عىالالأ مالالا

إلي (. ٜٜ
ذكرت من دراءة الكوفيين أعجب َّ

فالقراءة بالتشديد من (فَ َّجر – يُ ِّجر فال ع المشدد يدة عىأ التكثير في ال ع .

ويؤيد القراءة بالتشديد معنأ اآلية :وذلك أنهالم سال لو كثالرة االن جالار مالن الينبالوع ،ك ناله

يت ّجر مرة بعد مرة(ٓٓٔ  ،فشدد ليدة التشديد عىأ ةكريالر ال عال ويحسالن التشالديد ،كمالا ةقالوة:
فعال
الرب ،فيكثالالر ال عال  ،وإل كالالال فاعىالاله واح ال ًدا أل صالاليغة ( ّ
َ ال َّالرب زي ال ٌد ،إل أكثالالر الضال َ

لتكثير ال ع (ٔٓٔ .

ة ال ةي البًالالا

فالقراءة بالتشديد يدة عىأ ةضعيف ال ع داة األزهري((( :ةُ ِّج َالر مالن ة جيالر المالاء،
وهو ْفتحه ،وف ِس ْكرةِ
األرض عنه حتأ ين جر ماء الينبوع انْ ِ َج ًارا (ٕٓٔ .
ُُ
َ
فهرا المعنأ يدة عىأ دوة معنأ القراءة بالتشديد.

(فاع – فع
قالثًا – اختيار َ

وه ْم ،يُال َقتِىُوُك ْم ،دَالتَالىُوُك ْم
وه ْم ،يُال َقاةِىُوُك ْم ،دَاةَالىُوُك ْم – ةُال َقتِىُ ُ
_ (ةُال َقاةِىُ ُ
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ
[البقرة].
دالرأ حمالالزة والكسالالائي (وال ةقتىالوهم ( ،حتالالأ يقتىالالوكم ( ،فالالإل دتىالوكم  ،كىهالالا بغيالالر ألالالف،

ودرأ البادول الثالقة باأللف ،وأجمعوا عىأ أل (فادتىوهم وحدها بغير ألف(ٖٓٔ .
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فالحجالة لمالن دالرأ الثالقالة بغيالر ألالف أناله جعىاله مالن القتال أل إلجمالاعهم عىالأ دولاله عقيالالب

ذلالالك( :دالالاةىوهم  ،والمعنالالأ :وال ةقتىالالوهم عنالالد المسالالجد الحالالرام حتالالأ يقتىالالوا بعضالالكم فالالإل دتىالالوا
بَال ْعض ُكم فادتىوهم.

والحجة لمن درأ الثالقة باأللف إنه جعىه من القتاة ،والمعنأ :أنهالم نالُ ُهالوا عالن دصالدهم

بالقتاة حتأ يكول االبتداء منهم(ٗٓٔ .

واختالالار ابالالن إدريالالس دالالراءة الثالقالالة بالالاأللف فقالالاة(( :ف َّمالالا األلالالف فالالي الثالقالالة ف ال بْاليَ ُن فالالي

الورا حتالأ يبالدأهم المشالالركول باله ،فالتقالدير واهلل أعىالالم :و ال
المعنالأ أل ألل القتالاة كالال عىالاليهم محظ ً

الار
ْةبدؤوهم بقتاة عند المسجد الحرام حتأ يبدؤوكم ،فإ ْل بالدؤوكم بالقتالاة فالادتىوهم ....والمخت ُ
أبين لىمعنأ الري ذكرنا (٘ٓٔ .
ما عىيه أكثر األئمة من إقبات األلف أل ألنَّه ُ
واختار هر القراءة أبو حاةم( ، ٔٓٙوالطبري وعى سبب اختيالار أل ألناله  -ةعالالأ ذكالر

دتيال وبعد أل يقتىالوا
 أذل لهم بقتالهم إذا كال ابتداء القتاة من المشركين دب أل يقتىوا منهم ًدتيال فقالاة(( :وأولالأ هالاةين القالراءةين بالصالواب ،دالراءةُ مالن دالرأ :ﭽ ﭞﭟ ﭠﭡ
منهم ً
ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭼ أل ألل اهلل ةع ال الالالأ ذك ال الالر ل ال الالم يال ال ال مر نبيّ ال الاله – – 
وأصالالحابه فالالي حال ٍ
اليال بعالالد مالالا
الاة  -إذا دالالاةىهم المشالالركول – باالستسالالالم لهالالم حتالالأ يقتىالالوا مالالنهم دتال ً
أذل لالاله ولهالالم بقتالالالهم ،فتكالالول القالالراءة بالالاإلذل بقالالتىهم بعالالد أل يقتىالالوا مالالنهم ،أولالالأ مالالن القالالراءة بمالالا

اخترنا (. ٔٓٚ

واختار مكي هالر القالراءة وعىال سالبب اختيالار أل ألنهالا دالراءة العامالة فقالاة(( :واالختيالار

القراءة باأللف أل ألل عىيه الجماعة ،وعىيه دراءة العامة (. ٔٓٛ

ضال ِّالم ِن القتالالاة معنالالأ القت ال فتتضالالمن هالالر القالالراءة معنالالأ
واختارهالالا كالالرلك الجعبالالري أل لِتَ َ

القراءةين ،فقاة(( :واختياري :المد لتضمنه األخرى أل ألل القتاة مقدِّمة ال َق ْت  ،فيُ هم مالن حرمالة
القتاة القت بطري األولأ (. ٜٔٓ
(فاعال ،
(ةقاةىوهم األلف بعد القاأل ةدة عىأ أل ال ع مزيد عىأ الثالقي عىالأ وزل َ
فاعال ةالدة عىالأ المشالاركة ،أي إنهالا ةال ةي مالن اقنالين ،وأكثالر مالا
ومعنا لىمشالاركة ،أي إل صاليغة ( َ
٘ٗ٘
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ةكول كرلك(ٓٔٔ  ،داة سيبويه(( :إعىم أنك إذا دىت :فاعىته ،فقد كال من يالرس إليالك مثال مالا
كال منك إليه حين دىت :فاعىته ،ومث ذلك فاردته وكارمته وعازني وعاززةه (ٔٔٔ .

فالقتالالاة يقالالع بالالين االقنالالين ف ال كثر ،وهالالم نُهالالوا عالالن دصالالدهم بالقتالالاة حتالالأ يكالالول االبتالالداء

منهم(ٕٔٔ .

وممالالا يقالالوي هالالر القالالراءة دالالوة مكالالي(( :وبالالاأللف دالالرأ الحسالالن وأبالالو عبالالد الالالرحمن و َفالاليبة

وحميد و يرهم (ٖٔٔ .

وهر القراءة متناسبة ومعنأ اآلية فاهلل سبحانه نهأ المؤمنين أل يبدؤوا القتاة في ذلك

الموطن الشريف حتأ يكونوا هم الرين يبدؤول ،فالنهي عن المقاةىة التي هي فعال اقنالين باعتبالار

نهيهم عن االبتداء بها الري يكالول سالببًا لحصالولها ،وكالرا كونهالا ايالة باعتبالار الم اةحالة لالئال يىالزم
كول الشيء اية لن سه(ٗٔٔ .

والنهالالي عالالن القتالالاة نهالالي عالالن مقالالدمات القت ال  ،فالالداللتها عىالالأ النهالالي عالالن القت ال بطري ال

األولأ(٘ٔٔ .
ْ

وكرا إل النهي عالن مقالاةىتهم حتالأ يقالاةىوهم يالدة عىالأ دتالالهم بمجالرد ابتالدائهم القتالاة،

وال ينتظروا حتأ يُقت أحدهم(. ٔٔٙ

ويق ال ال ال الالوي ه ال ال ال الالر الق ال ال ال الالراءة إجم ال ال ال الالاعهم عى ال ال ال الالأ دول ال ال ال الاله :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ
الراد بهال الالا الك الالر ،أي :د الالاةىوهم حت الالأ ال يك الالول ك الالر لمك الالال دتال الالالهم
[البق الالرة ،]ٜٖٔ:وال تن الالة ي ال ُ

إياهم(. ٔٔٚ

ويؤيالالد هالالر القالالراءة مالالا جالالاء فالالي التنزي ال مالالن دولالاله ةعالالالأ :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ
[البقرة ،]ٜٔٓ :فجاءت هر القراءة متسقة مع ما دبىها وما بعدها من دوله ةعالأ :ﭽﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ [البقرة]ٜٖٔ :

٘ٗٙ

(ٔٔٛ

فجاءت عىأ نظم واحد.

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
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ابعا – اختيار (افتع – فع
رً
_ (ال يَالتَّبِ ُعوُك ْم – ال يَال ْتبَال ُعوُك ْم

ﭧ ﭨ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﭼ [األعراأل.]ٜٖٔ :
درأ نافع وحد (ال يَال ْتبعوكم ساكنة التّاء وب تح الباء ،ودرأ البادول (ال يَالتّبِ ُعوُك ْم ُمش ّددة
التّاء(. ٜٔٔ
فالحجة لمن درأ (ال يَال ْتبعالوكم بالالتخ يف مالن (ةبالع – يتبالع  ،أراد باله :إذا مضالأ خى اله،
ولم يدركه.
والحجة لمن درأ (ال يَالتّبِ ُعوُك ْم بالتشديد من (اةبع – يتبع  ،وأراد به :إذا
مضأ َخ ْى َ هُ ،ف دركه(ٕٓٔ .

الار أل لكثالرة َم ْالن عىياله مالن
واختار ابن إدريس القراءة بالتشالديد فقالاة(( :والتشالدي ُد المخت ُ

األئمة (ٕٔٔ .

واختالالار هالالر القالالراءة الجعبالالري بقولالاله(( :واختيالالاري :التشالالديد بمعنالالأ االدتالالداء ،أو ألنالاله

الشائع (ٕٕٔ .

(يتَّبِ ُع بالتشديد فع مزيد عىأ الثالقي عىأ وزل (افْ َتع – ي ْ ِتع مزيد بالهمزة والتاء،
وهو لىمبالغة في المعنأ ،نحو :اكتسب ،أي :بال وا طرب فالي الكسالب ،وكالرلك ادتالدر ،أي:

بال في القدرة(ٖٕٔ .
و(افتع

أدوى من (فع

نحو :ددر وادتدر ،داة ابن جنالي (تٕ ٖٜه ال  :فالي (بالاب

فالالي دالالوة الى الالظ لقالالوة المعنالالأ (( :ومثىالاله فع ال وافتعال نحالالو دالالدر وادتالالدر ،فادتالالدر أدالالوى معنالالأ مالالن

دولهم ددر (ٕٗٔ .

٘ٗٚ
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ومعنأ ال عىين :الىحاق وادت اء األقر ،داة ابن فارس(( :التاء والياء والعين أص ٌ واحد
ال ُّ
الت فُالنًالا إذا ةَالىَ ْوةَالهُ واةَّالبَال ْعتَالهُ وأةْ ْبعتُالهُ إذا
يشر عنه من الباب فيءٌ ،وهو التُّالىُ ُّو َوالْ َق ْ ُالو ،يقالاة :ةَبِ ْع ُ
ِ
ّحوق فَالغَيَّروا البناء أ ْدنأ ةَغيير (ٕ٘ٔ .
لح ْقتَهُ واألص واحدَْ ،ير أنَّهم فَال َّردوا بين ال َق ْ ِو والى ُ
ونق األزهري عن ال راء دوله(( :ةبعت فالنًا واةّبعته َس َواء (. ٕٔٙ
باعالةً بالال تح ،إذا مشاليت خى هالم ،أو َم ُّالروا بالالك
ودالاة الجالوهري(( :ةَبِ ْع ُ
الت القالوم ةَالبَال ًعالا وةَ َ

فمضيت معهم ،وكرلك اةبعتهم ،وهو افتعىت (. ٕٔٚ

فرق بين الصيغتين ،فقاة ابن خالويه(( :ومنه دوة العرب :اةّالبَال َعالهُ :إذا
ومن الىغويين من ّ

سافر في أقر  ،وةبعه :إذا لحقه (. ٕٔٛ

وإذا أخرنا بالقوة إنهما لغتال ،فالقراءة بالتشديد عىأ األفهر واألكثر(. ٕٜٔ
فرق بينهما ،وهو األدرب في المعنأ أل ألل الزيادة في المبنأ هالي
وإذا أخرنا بقوة من ّ

زيادة في المعنأ(ٖٓٔ  ،و(يتبع ةدة عىأ اإللحاق ،و (اةبالع ةالدة عىالأ الىحالاق مالع ادت الاء األقالر

والسالالير عىالالأ ال ُخطالالا(ٖٔٔ  ،فالالال رق الالالداللي بالالين الصالاليغتين بحكالالم الزيالالادة التالالي حصالالىت فالالي بنيالالة
الكىمة ،داة بدر الدين الزركشي (ت ٗ ٜٚهال (( :اعىم أل الوزل إذا كال عىأ وزل من األوزال،
أوال أل َّ
ألل
قال َالم نُِق ال إلالالأ وزل آخالالر أعىالالأ منالاله ،فالالال بال َّالد أل يتضالالمن مالالن المعنالالأ أكثالالر ممالالا ةضالالمنه ً
األل ا أدلّة عىأ المعاني ،فإذا زيدت في األل ا وجب زيادة المعاني رورة (ٕٖٔ .

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

ً
خامسا – اختيار (ةَال َ عَّ ُ – ةَال ْ َع ُ
ف
ف – ةَالىَ َق ُ
_ (ةَالىَ َّق ُ

ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ
[األعراأل.]ٔٔٚ :

٘ٗٛ
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الف سالاكنة الالالم خ ي الة القالاأل ،ودالرأ البالادول (ةَ َّ
ىقالف
درأ عاصم في روايالة ح الص (ةَال ْى َق ُ
بتشديد القاأل(ٖٗٔ .
الشيء ألق هُ لق ً ا.
ت
فالحجة لمن درأ (ةَال ْى َقف خ ي ة القاأل فهو من لق ُ
َ
الف بتشالالديد القالالاأل فهالالو مضالالارع َّ
الت عىالالأ ة عَّىالالت ،وأصالالىه:
والحجالالة لمالالن دالالرأ (ةَالىَ ّقال ُ
ةىق ْ ال َ

فحرفت إحدى التاءين كراهة اجتماعهما ،والمحروفة هي ةاء ال عال ال ةالاء المضالارعة أل
ةتىقفُ ،
ألل ةاء المضارعة ةؤدي معناها فال ةحرأل(ٖ٘ٔ .

ف بتشديد القاأل فقاة(( :والقراءة المختارة التشالديد أل
واختار ابن إدريس دراءة (ةَالىَ َّق ُ
لكثرة َم ْن عىيها من األئمة ،وفهرةها في الىغة (. ٖٔٙ
واختال ال الالار ه ال ال الالر الق ال ال الالراءة الجعب ال ال الالري فق ال ال الالاة(( :واختي ال ال الالاري :التش ال ال الالديد مطابق ال ال الالة لبىعه ال ال الالا

المتكرر (. ٖٔٚ

الف،
الف ِقق ٌ
والىقف :ةناوة الشيء يُال ْرَمأ باله إليالك ،ةقالوة :ل ّق نالي ةىقي ً الا فىق ْ تُاله ،ورجال ٌ ِلق ٌ

أي :سريع ال هم لما يُرمأ إليه مالن كالالم بالىسالال ،وسالريع األخالر لمالا يُرمالأ إلياله باليالد ،والتى ّقالف:
(ٖٔٛ
الت الشاليء ألق ُ اله ل ْق ً الا إذا
االبتالع  ،وداة ابن السالكيت (ت ٕٗٗه ال (( :الىّقالف مصالدر ِلق ْ ُ
أخرةه ف كىته وابتىعته (. ٖٜٔ

ال(فع  ،كقولالك:
و(ةَالىَ َّقف عىأ وزل (ة ّعال المتعالدي ،وأصالىه ل ّقالف ويال ةي لىمطاوعالة لال ّ
أمرا ما فتبىغه(ٓٗٔ .
كسرةه
ّ
ّ
فتكسر ،والمطاوعة :أل ةُريد من الشيء ً
فالتى ّقف بالتشديد مبالغة في الىقالف وهالو االبالتالع ،فال الاء فالي دولاله ةعالالأ :ﭽﯲ ﯳ
دة
ﯴ ﭼ لىتعقي الالب ال الالداة عى الالأ س الالرعة م اجالال ة ف الالروعها ف الالي التىق الالف بمج الالرد إلقائه الالا ،ود الالد ّ
السياق عىأ جمىتين محروفتين ،إذ التقدير :ف لقاها فدبّت فيها الحياة ،وانقىبت قعبانًا فإذا هي

ةىقالالف ،دة عىالالأ الجمىالالة األولالالأ األمالالر باإللقالالاء ،وعىالالأ الجمىالالة الثانيالالة التىقالالف أل ألنالاله مالالن ف ال ل

الحيوال ،والعصا إذا دبّت فيها الحياة صارت قعبانًا بدول ةبدي فك (ٔٗٔ .

ومما يؤيد داللة (ةى ّقف المشددة عىالأ المبالغالة ،والددالة ،وزيالادة المعنالأ ،دولاله ةعالالأ:
ف َمالا يَال ْفِ ُكو َل  ،أي :ف لقاهالا فصالارت حيالة فالإذا هالي....الخ ،وإنمالا حالرأل ل يالرال
(فَِإ َذا ِه َي ةَال ْى َق ُ
ٜ٘ٗ
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بمسارعة موسأ – عىيه السالم – إلأ اإللقاء وبغاية سرعة االنقالب كال لقطهالا لمالا يال فكول دالد

حص ال متصال ًالال بالالاألمر باإللقالالاء ،وصالاليغة المضالالارع الستحضالالار الصالالورة الغريبالالة ،والىقالالف كالىق الالال
التناوة بسرعة

(ٕٗٔ

والسر  :وهو سرعة االبتالع من ير مض (ٖٗٔ  ،فهرا يدة عىأ ددة داللالة

القراءة بالتشديد.

اخلامتة
بعد أل أكمىنا البحث ةوصىنا إلأ هر النتائج:
ُٔ -عني ابن إدريس ببيال أوجه اختالأل القراءات وبتعىي ك وجه منها.

ٕ -أقبت البحث َّ
أل معظم آراء ابن إدريس واختياراةه الصرفية يتابع فيها مرهب البصريين.
ٖ -اقبت البحث أل (أم ّد يستعم فيما يحمد ويستحبَّ ،
و(مد يستعم في المكرو .
ٗ -اقبت البحالث أل (لم ْىئالت بتخ يالف الالالم وبتشالديدها أنهمالا لغتالال ،والتخ يالف أكثالر وهالي
الىغة الجيدة المشهورة.

٘ -عال َّالد الىغويالالول ال عىالالين َّ
أل (لحالالد و (ألحالالد لغتالالين لىعالالرب بمعنالالأ واحالالد ،و (ألحالالد أفالالهر
وأعرق.

 -ٙكالالرلك أقبالالت البحالالث أل داللالالة (ةى ّقالالف المشالالددة عىالالأ المبالغالالة ،والددالالة ،وزيالالادة المعنالالأ
أكثر من (ةىقف بالتخ يف.

وآخ الالر دعوان الالا أل الحم الالد هلل رب الع الالالمين ،وص الالىأ اهلل عى الالأ نبين الالا محم الالد وعى الالأ آل الاله

وصحبه وسىم.

ٓ٘٘
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هوامش البحث:
(ٔ ينظر :المنصف فرح كتاب التصريف ٔٔ ،والم ص فالي صالنعة اإلعالراب ٔ ،ٖٜٙ/وفالرا
العرأل في فن الصرأل ٕٗ.
(ٕ ينظ الالر :الس الالبعة ف الالي الق الالراءات  ،ٔٙٛوالتيس الالير ف الالي الق الالراءات الس الالبع  ،ٚٙواإلدن الالاع ف الالي
القراءات السبع ٖٓٓ.
(ٖ ينظر :حجة القراءات ،ٜٔٓوفرح الهداية ٔ ،ٔٚٛ/والمو ح ٓ.ٜٔ
(ٗ المختار ٔ.ٚٓ/
(٘ ينظر :الكشف ٔ.ٕ٘ٛ/
( ٙةهريب الىغة ( ،ٛٗ/ٚنسخ .
( ٚالكشف ٔ.ٕ٘ٛ/
( ٛينظر :العين ٗ(،ٕٓٔ/نسخ  ،وجمهرة الىغة ٔ(،ٙٓٓ/نسخ .
( ٜينظر :الحجة لىقراء السبعة ٔ ،ٖٙٓ/والنكت في القرآل الكريم .ٜٔٗ
(ٓٔ ينظالالر :ة سالالير المنالالار ٔ ،ٖٗٔ/وةوفي ال الالالرحمن فالالي دروس القالالرآل ٕ ،ٜ٘ٗ/والت سالالير
القرآني لىقرآل ٔ.ٕٔٛ/
(ٔٔ ينظ الالر :الس الالبعة ف الالي الق الالراءات ٖٔٓ ،والعن الالوال ف الالي الق الالراءات الس الالبع  ،ٜٜواإلدن الالاع ف الالي
القراءات السبع .ٖٕٙ
(ٕٔ ينظر :حجة القراءات  ،ٖٓٙوالمو ح  ،ٖ٘ٚوكنز المعاني ٖ.ٖٔٙ٘/
(ٖٔ المختار ٔ.ٖٖٙ/
(ٗٔ ينظر :الجامع ألحكام القرآل  ،ٖٕ٘/ٚوالقراءات ألبي عبيد القاسم بن سالم .ٖٕٜ
(٘ٔ جامع البيال ٖٔ.ٖٗٓ/
( ٔٙمعاني القراءات ٔ.ٖٗٗ/
( ٔٚينظر :الحجة لىقراء السبعة ٕ.ٕٜٛ/
ٔ٘٘
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( ٔٛالكشف ٔ.ٗٛٛ/
( ٜٔينظر :البحر المحيط ٘.ٕٜ٘/
عالمالا بالالنحو،
(ٕٓ أبو زيد :هو سعيد بالن أوس بالن قابالت بالن زيالد األنصالاري مالن الخالزرج ،كالال ً

وققة مقبوة الرواية ،وكال أعىم بالنحو من األصمعي ،وأبي عبيدة ،وكال يقاة له( :أبو زيد

النحوي  ،وله كتاب في ةحقي الهمز ،وكتاب النوادر ،والمصادر ،و يرهالا ،ونالزة بالبصالرة

ومالالات فيهالالا سالالنة خمالالس عشالالرة ومالالائتين .ينظالالر :أخبالالار النحالالويين البصالالريين ٕٗ ،وةالالاريخ
العىماء النحويين ٕٕٗ ،وةاريخ بغداد ٓٔ ،ٜٔٓ/وسير أعالم النبالء .ٕٔٛ/ٛ
(ٕٔ الصحاح ٕ(،ٖ٘ٛ/مدد .
(ٕٕ ينظر :الحجة لىقراء السبعة ٕ.ٕٛٛ/
(ٖٕ ينظر :معاني القراءات ٔ.ٖٗٗ/
(ٕٗ ينظالالر :السالالبعة فالالي القالالراءات  ،ٖٜٛوالتيسالالير فالالي القالالراءات السالالبع ٖٗٔ ،والنشالالر فالالي
القراءات العشر ٕ.ٖٔٓ/
(ٕ٘ ينظر :معاني القراءات ٕ ،ٔٓٚ/وحجة القراءات ٖٔٗ ،والمو ح .ٗٚٚ
( ٕٙالمختار ٔ.ٜٗٔ/
( ٕٚالكشف ٕ.٘ٚ/
( ٕٛالت سير الوسيط ٖ.ٔٗٓ/
( ٕٜالحجة لىقراء السبعة ٖ.ٜٚ/

الرجا فالنال ِ
صا  ،ينظر :ديوانه .ٜٔ
(ٖٓ صدر بيت عجز ( :نالُبَا ًكا ف ْح َو َ
َّواع َ
اض َّ َ
َ

ي  ،ينظالر :ديواناله ٘ ،ٔٙواألمثالاة ،ٔٙٚ
ك ِم ْالن ِ ن ًالأ َفالبَ ٌع َوِر ُّ
(و َح ْسبُ َ
(ٖٔ صدر بيت عجز َ :
والبخالء ٗ ،ٔٙوعيول األخبارٕ ،ٜٓ/والعقد ال ريد  ،ٕٙٗ/ٚولباب اآلداب ٗٗٔ.
(ٕٖ ينظر :المو ح .ٗٚٚ
(ٖٖ ينظر :الحجة في القراءات السبع ٕٕٕ.
ٕ٘٘
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(ٖٗ ينظر :فرح الهداية ٕ.ٖٜٖ/
(ٖ٘ ينظر :السبعة في القراءات ٖٕٓ ،والمقنع في رسم مصاحف أه األمصار  ،ٜٚوالنشر
في القراءات العشر ٕ.ٕٖٜ/
( ٖٙينظر :معاني القراءات ٔ ،ٕٗٙ/وحجة القراءات  ،ٔ٘ٛوالمو ح ٕٖٕ.
( ٖٚالمختار ٔ.ٕٔٗ/
( ٖٛجامع البيال .ٕٛٗ/ٙ
( ٖٜالكشف ٔ.ٖٖٜ/
(ٓٗ التبيال في إعراب القرآل ٔ.ٕٜٗ/
(ٔٗ ينظر :كنز المعاني ٔ.ٖٖٔٔ/
(ٕٗ ينظر :إعراب القرآل لىنحاس ٔ ،ٖٕٙ/والبحر المحيط ٖ.ٜٚ/
(ٖٗ ينظر :الحجة لىقراء السبعة ٕ.ٔٔ/
(ٗٗ ينظر :م اةيح الغيب .ٔٚٙ/ٚ
(٘ٗ ينظ الالر :الس الالبعة ف الالي الق الالراءات ٕٓٗ ،والتيس الالير ف الالي الق الالراءات الس الالبع  ،ٜٛوالنش الالر ف الالي
القراءات العشر ٕ.ٕٖ٘/
( ٗٙينظر :الحجة لىقراء السبعة ٕ ،ٜٛ/وحجة القراءات  ،ٕٔٛوالمو ح ٗ.ٕٚ
( ٗٚالمختار ٔ.ٕٕٓ- ٕٜٔ/
( ٗٛمعاني القراءات ٕٕٖ.
( ٜٗالكشف ٔ.ٕٔٙ/
(ٓ٘ كنز المعاني ٖ.ٖٔٗٗ/
(ٔ٘ ينظر :الدر المصول ٗ.ٔٗٔ/
(ٕ٘ ينظر :العين ٕ( ،ٕٖٔ/عدو  ،والزاهر في معاني كىمات الناس ٔ.ٗ٘ٗ/
ٖ٘٘
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(ٖ٘ ينظر :الحجة لىقراء السبعة ٕ ،ٜٛ/وروح المعاني ٖ.ٖٔٛ/
(ٗ٘ ينظر :الم تاح في الصرأل ٗٗ ،ودروس في عىم الصرأل ٘ٗ.
(٘٘ ينظر :الخصائص ٖ ،ٕٚٓ/والمنصف فرح كتاب التصريف ٘ٔ.
( ٘ٙينظر :السبعة في القراءات  ،ٕٜٛوالتيسير في القراءات السبع ٗٔٔ.
( ٘ٚينظر :معاني القراءات ٖٓٗ ،وحجة القراءات ٖٖٓ ،وفرح الهداية ٕ.ٖٔٙ/
( ٘ٛالمختار ٔ.ٖٖٗ/
( ٜ٘جامع البيال ٖٔ.ٕٛٗ/
(ٓ ٙالكشف ٔ.ٕٛ٘/
(ٔ ٙمعاني القرآل ٔ.ٖٖٗ/
(ٕ ٙالصحاح ٕ( ،ٖ٘ٗ/لحد .
(ٖ ٙمقاييس الىغة ٘(،ٕٖٙ/لحد .
(ٗ ٙينظر :الكشف ٔ ،ٗٛ٘/والت سير القرآني لىقرآل ٘.ٕ٘ٚ/
(٘ ٙينظال الر :ال الالوجيز ٔ ،ٕٖٗ/وة سال الالير الع الالز بال الالن عب الالد الس الالالم ٔ ،٘ٔ٘/والتحري الالر والتن الالوير
.ٜٔٛ/ٜ
( ٙٙينظالالر :السالالبعة فالالي القالالراءات  ،ٖٙٚوالتيسالالير فالالي القالالراءات السالالبع ٖٕٔ ،والنشالالر فالالي
القراءات العشر ٕ.ٕٜٛ/
( ٙٚينظر :معاني القراءات ٗ ،ٛوحجة القراءات  ،ٚٔٛوفرح الهداية ٕ.ٖ٘ٙ/
( ٙٛالمختار ٕ.ٜٕٔ/
( ٜٙالمو ح .ٚٛٚ
(ٓ ٚكشف المشكالت وإيضاح المعضالت ٕ.ٙٛ
(ٔ ٚينظر :الىباب في عىوم الكتاب .ٖٜٓ/ٜٔ
ٗ٘٘
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(ٕ ٚينظر :الت سير الوسيط ٗ.ٖٕٗ/
(ٖ ٚينظر :إعراب القرآل ٖٕ.٘ٙ٘/
(ٗ ٚينظر :الحجة لىقراء السبعة ٗ.٘ٛ/
(٘ ٚينظر :أوزال ال ع ومعانيها ٔ٘.
( ٚٙينظالالر :السالالبعة فالالي القالالراءات ٗ ،ٙٚوالتيسالالير فالالي القالالراءات السالالبع ٕٕٓ ،والنشالالر فالالي
القراءات العشر ٕ.ٖٜٜ/
( ٚٚينظر :معاني القراءات ٖ ،ٕٔٙ/و الكشف ٕ ،ٖٙٗ/وفرح الهداية ٕ.ٜ٘ٗ/
( ٚٛالمختار ٕ.ٜٜ٘/
( ٜٚينظر :الكشف والبيال ٓٔ ،ٔٗٚ/والجامع ألحكام القرآل .ٕٗٙ/ٜٔ
(ٓ ٛمعاني القرآل ٖ.ٕٗٗ/
(ٔ ٛينظر :إعراب القراءات السبع وعىىها .ٜٗٙ
(ٕ ٛينظال الالر :الكتال الالاب ٗ ،ٖٙ-٘٘/وفال الالرح فال الالافية ابال الالن الحاجال الالب ٔ ،ٙٛ/والجمىال الالة العربيال الالة
والمعنأ .ٔٚٛ
(ٖ ٛينظر :المحرر الوجيز ٘ ،ٗٗٚ/وة سير الجاللين ٘.ٜٚ
(ٗ ٛينظر :حجة القراءات ٖ٘.ٚ
(٘ ٛالمستدرس عىأ الصحيحين ٕ. ٕٜٜٙ( ،ٕٕ٘/
( ٛٙينظالالر :السالالبعة فالالي القالالراءات  ،ٖٗٛوالتيسالالير فالالي القالالراءات السالالبع  ،ٔ٘ٚوالنشالالر فالالي
القراءات العشر ٕ.ٖٕٚ/
( ٛٚينظر :الحجة لىقراء السبعة ٖ ،ٕٔٚ/وحجة القراءات  ،ٜٗٚوفرح الهداية ٕ.ٖٗٔ/
( ٛٛالمختار ٔ.ٖ٘ٛ-ٕ٘ٛ/
( ٜٛجامع البيال .ٙٗٛ/ٔٛ
٘٘٘
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(ٓ ٜالكشف ٕ.ٕٔٔ/
(ٔ ٜينظر :فرح القصيدة الكافية في التصالريف  ،ٕٛوالصالي الثالقيالة مجالردة ومزيالدة افالتقادًا
وداللة ٓ.ٜٔ
(ٕ ٜالكتاب ٗ.ٙٗ/
(ٖ ٜينظر :أوزال ال ع ومعانيها ٘.ٚ
(ٗ ٜينظر :الحجة لىقراء السبعة ٖ ،ٕٔٚ/و في ظالة القرآل ٗ.ٕٕٗ٘/
(٘ ٜينظر :النشر في القراءات العشر ٕ ،ٖٓٛ/وةحبيالر التيسالير فالي القالراءات العشالر ٓٗٗ،
وإةحاأل فضالء البشر في القراءات األربع عشر ٔ.ٖٙ

( ٜٙينظر :معاني القراءات ٕ ،ٔٓٓ/والحجة لىقراء السبعة ٖ ،ٜٙ/والمو ح ٖ.ٗٚ
( ٜٚالمختار ٔ.ٗٛٗ/
( ٜٛينظر :الجامع ألحكام القرآل ٓٔ ،ٖٖٓ/والقراءات ألبي عبيد القاسم بن سالم .ٖٖٙ
( ٜٜجامع البيال .ٜ٘ٗ/ٔٚ
(ٓٓٔ ينظر :التحرير والتنوير ٘ٔ.ٕٓٚ/
(ٔٓٔ ينظر :إيجالاز التعريالف فالي عىالم التصالريف ٗٔ ،والىبالاب فالي عىالوم الكتالاب ٕٔ،ٖٛٗ/
والزوائد في الصي في الىغة العربية في األفعاة  ،ٖٚودروس في عىم الصرأل ٗ.ٙ
(ٕٓٔ مع الالاني الق الالراءات ٕ ،ٔٓٓ/وينظ الالر :بص الالائر ذوي التميي الالز ف الالي لط الالائف الكت الالاب العزي الالز
ٗ.ٔٚ٘/
(ٖٓٔ ينظر :السبعة في القراءات  ،ٔٛٓ – ٜٔٚوالتيسير في القراءات السبع ٓ ،ٛوالنشر
في القراءات العشر ٕ.ٕٕٚ/
(ٗٓٔ ينظر :معاني القراءات ٔ ،ٜٔٙ/وحجة القراءات  ،ٕٔٛوفرح الهداية ٔ.ٜٔٗ/
(٘ٓٔ المختار ٔ.ٜٙ/
( ٔٓٙينظر :الكشف ٔ.ٕٛ٘/
٘٘ٙ
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( ٔٓٚجامع البيال ٖ.٘ٙٛ/
( ٔٓٛالكشف ٔ.ٕٛ٘/
( ٜٔٓكنز المعاني ٖ.ٕٖٔٔ/
(ٓٔٔ ينظر :أدب الكاةب ٗ ،ٗٙوفرح فافية ابن الحاجب ٔ ،ٚٓ/وبنية ال ع .ٜٔٔ
(ٔٔٔ الكتاب ٗ.ٙٛ/
(ٕٔٔ ينظر :معاني القراءات ٔ.ٜٔٙ/
(ٗٔٔ الكشف ٔ.ٕٛ٘/
(٘ٔٔ ينظر :ال واةح اإللهية والم اةح الغيبية ٔ ،ٙٛ/وروح المعاني ٔ.ٗٚٔ/
( ٔٔٙينظر :الدر المصول ٕ.ٖٓٚ/
( ٔٔٚينظر :جامع البيال ٖ.٘ٙٛ/
( ٔٔٛينظر :الحجة لىقراء السبعة ٔ.ٗٔٚ/
( ٜٔٔينظالالر :السالالبعة فالالي القالالراءات  ،ٕٜٜوالتيسالالير فالالي القالالراءات السالالبع ٘ٔٔ ،والنشالالر فالالي
القراءات العشر ٕ.ٕٚٗ/
(ٕٓٔ ينظر :معاني القراءات ٔ ،ٖٕٗ/وحجة القراءات ٖ٘ٓ ،و الكشف ٔ.ٗٛٙ/
(ٕٔٔ المختار ٔ.ٖٖ٘/
(ٕٕٔ كنز المعاني ٖ.ٖٖٔٙ/
(ٖٕٔ ينظر :الم صال فالي صالنعة اإلعالراب ٔ ،ٖٖٚ/وإيجالاز التعريالف فالي فالن التصالريف ٗٔ،
والجمىة العربية والمعنأ .ٔٚٙ

(ٕٗٔ الخصائص ٖ.ٕٙٛ/
(ٕ٘ٔ مقاييس الىغة ٔ(،ٖٕٙ/ةبع .
( ٕٔٙةهريب الىغة ٕ(،ٔٙٚ/ةبع .
٘٘ٚ
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( ٕٔٚالصحاح ةاج الىغة وصحاح العربية ٖ(،ٜٔٔٓ/ةبع .
( ٕٔٛالحجة في القراءات السبع .ٜٔٙ
( ٕٜٔينظر :الحجة لىقراء السبعة ٕ ،ٕٛٗ/والمو ح .ٖ٘ٙ
(ٖٓٔ ينظر :المقرب ٓٓ٘ ،والتوجيه الىغوي لىقراءات القرآنية عند ال راء في (معاني القرآل
ٖ٘ٔ.

(ٖٔٔ ينظر :النكت والعيول ٕ ،ٕٛٚ/والبحر المحيط ٗ.ٖٜٗ/
(ٕٖٔ البرهال في عىوم القرآل ٖ.ٖٗ/
(ٖٖٔ ينظر :فرح فافية ابن الحاجب ٔ ،ٜٚ/وفرا العرأل في فن الصرأل ٖ٘.
(ٖٗٔ ينظر :السبعة في القراءات ٓ ،ٕٜوالتيسير في القراءات السبع ٕٔٔ.
(ٖ٘ٔ ينظ ال الالر :حج ال الالة الق ال الالراءات ٕ ،ٕٜوالحجال ال الة لىق ال الالراء الس ال الالبعة ٕ ،ٕٜ٘/وف ال الالرح الهداي ال الالة
ٕ.ٖٓٚ/
( ٖٔٙالمختار ٔ.ٖٕٔ/
( ٖٔٚكنز المعاني ٖ.ٔٙٓٛ/
( ٖٔٛينظر :العين ٘(،ٔٙٗ/لقف  ،وةهريب الىغة (،ٖٔٔ/ٜلقف .
( ٖٜٔإصالح المنط ٗ٘.
(ٓٗٔ ينظر :الم تاح في الصرأل ٓ٘ ،والممتع في التصريف  ،ٕٔٙودروس في عىم الصرأل
 ،ٜٙوبنية ال ع دراءة في التصرأل العربي ٕٔٔ.

(ٔٗٔ ينظر :الجواهر الحسال في ة سير القرآل ٖ ،ٙٗ/والتحرير والتنوير .ٜٗ/ٜ
(ٕٗٔ ينظر :روح المعاني ٘ ،ٕٙ/والقراءات وأقرها في عىوم العربية ٔ.ٕٗ٘/
(ٖٗٔ ينظر :العين (،ٕٔٔ/ٚسر .

٘٘ٛ
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املصادر واملراجع
 إةحاأل فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،أحمد بن محمالد بالن أحمالد بالن عبالد الغناليالالالدمياطي ،فالالهاب الالالدين البنالالاء (تٔٔٔٚهال ال  ،ةحقي ال  :أنالالس مهالالرة ،دار الكتالالب العىميالالة،

بيروت – لبنالٕٔٗٚ ،ٖ ،هال ٕٓٓٙ -م.
 -أخبار النحويين البصريين ،الحسن بن عبد اهلل بن المرزبال الساليرافي (تٖٙٛه ال  ،ةحقيال :

طه محمد الزينالي ،ومحمالد عبالد المالنعم خ الاجي ،دار مصالط أ البالابي الحىبالئٖٖٚ ،ه ال -

ٜٔٙٙم.
 أدب الكاةب ،عبد اهلل بن مسىم بن دتيبة الكالوفي المالروزي الالدينوري(تٕٚٙه ال  ،ةحقيال :محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة التجارية – مصرٜٖٔٙ ،ٗ ،م.
 إصالالح المنطال  ،يعقالالوب بالن إسالحاق ،ابالالن السالكيت (تٕٗٗه ال  ،ةحقيال  :محمالد مرعالالب،دار إحياء التراث العربئ2ٕٖٔٗ ،هال ٕٕٓٓ -م.
 إع ال الراب القال الالراءات السال الالبع وعىىهال الالا ،محمال الالد بال الالن أحمال الالد بال الالن نصال الالر ابال الالن خالويال الاله االصال الالبهاني(تٖٓٙهال ال  ،إخالالراج :أبالالو محمالالد االسالاليوطي ،دار الكتالالب العىميالالة ،بيالالروت– لبنالالال،ٔ ،

ٕٓٓٙم.
 إعراب القرآل ،أبو جع ر أحمد بن محمد بن إسماعي النحاس (تٖٖٛهال  ،ةحقي  :زهيرازي زاهد ،عالم الكتب ،بيروتٜٔٗٓ ،هال ٜٔٛٛ -م.
 اإلدنالالاع فالالي القالالراءات السالالبع ،أحمالالد بالالن عىالالي بالالن خىالالف األنصالالاري الغرنالالاطي ابالالن البال ِالاذش
(تٓٗ٘هال  ،دار الصحابة لىتراث ،د ، .د.ت.
سالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي (تٕٕٗهال  ،ةحقي  :عبد
 األمثاة ،أبو عبيد القاسم بن ّالمجيد دطامش ،دار الم مول لىتراثٔٗٓٓ ،ٔ ،هال ٜٔٛٓ -م.

 -أوزال ال ع ومعانيها،هافم طه فالش ،مطبعة اآلداب  -النجف.ٜٔٚٔ ،

ٜ٘٘
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 إيجاز التعريف في عىالم التصالريف ،محمالد بالن مالالك الطالائي النحالوي (تٕٙٚه ال  ،ةحقيال :محمد عثمال ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرةٖٔٗٓ ،ٔ ،هال ٕٜٓٓ -م.
 البحالالر المحالاليط ،أبالالو حيالالال محمالالد بالالن يوسالالف بالالن عىالالي بالالن يوسالالف بالالن حيالالال أقيالالر الالالديناألندلسي (ت٘ٗٚهال  ،ةحقي  :صددي محمد جمي ،دار ال كر ،بيروتٕٔٗٓ،هال.
 البخالء ،عمرو بن بحر بن محبالوب الكنالاني بالالوالء ،الىيثالي ،أبالو عثمالال ،الشالهير بالجالاحظ(ت ٕ٘٘هال  ،دار مكتبة الهالة ،بيروتٜٔٗٔ ،ٕ ،هال .
 البرهال في عىوم القرآل ،محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي ،ةحقي  :محمد أبالو ال ضالإبراهيم ،دار المعرفة – بيروتٖٜٔٔ ،هال.
 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،مجد الدين محمد بن يعقوب ال يروز آبالادي(تٛٔٚهال ال ال  ،ةحقي ال ال  :محمال الالد عى ال الي النجال الالار ،لجنال الالة إحيال الالاء الت ال الراث اإلسال الالالمي ،القال الالاهرة،

ٖٜٔٚم.
 بنيالالة ال عال دراسالالة فالالي التصالالريف العربالالي ،عبالالد الحميالالد عبالالد الواحالالد ،منشالالورات كىيالالة اآلدابوالعىوم اإلنسانية ،ص ادس ،دٜٜٔٙ ، .م.
 -ةاريخ العىماء النحويين،الم ض بن محمد بن مسعر التنوخي المعري (تٕٗٗهال  ،ةحقي :

عبالالد ال ت الالاح محم الالد الحىالالو ،هج الالر لىطباع الالة والنشالالر والتوزي الالع ،الق الالاهرةٕٔٗٔ ،ٕ ،ه ال ال -
ٕٜٜٔم.

 ةاريخ بغداد ،أحمد بن عىي بن قابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغالدادي (تٖٗٙه ال ،ةحقي  :بشار عواد معروأل ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروتٕٕٔٗ ،ٔ ،هال ٕٕٓٓ -م .
 التبيال في إعراب القرآل ،عبد اهلل بن الحسين بن عبالد اهلل العكبالري (تٙٔٙه ال  ،ةحقيال :عىي محمد البجاوي ،دار عيسأ البابي الحىبي وفركاؤ  ،د، .د.ت.
 ةحبير التيسير في القراءات العشر ،فمس الدين أبو الخير ابالن الجالزري ،محمالد بالن محمالدبن يوسف (تٖٖٛهال  ،ةحقي  :أحمد محمد م ىح القضاة ،دار ال ردال ،األردل – عمال،
ٕٔٗٔٔ2هال ٕٓٓٓ -م .
ٓ٘ٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجىد (ٕٓ

العدد (ٔٔ

ةشرين الثاني (ٖٕٔٓ

 التحريال الالر والتنال الالوير ،محمال الالد الطال الالاهر بال الالن محمال الالد بال الالن محمال الالد الطال الالاهر بال الالن عافال الالور التونسال الالي(تٖٖٜٔهال  ،دار سحنول لىنشر والتوزيع ،ةونس،دٜٜٔٚ ،. .م.

 ة سالير الجاللالالين ،جالالة الالالدين محمالد بالالن أحمالالد المحىالي (تٗٛٙه ال  ،وجالالة الالالدين عبالالدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (تٜٔٔهال  ،دار الحديث ،القاهرة

ٔ.

 ة سير العز بن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسنالسالالىمي (تٓٙٙهال ال  ،ةحقي ال  :عبالالد اهلل بالالن إبالالراهيم الالالوهبي ،دار ابالالن حالالزم ،بيالالروت،ٔ ،

ٔٗٔٙهال ٜٜٔٙ -م.
 الت سير القرآني لىقالرآل ،عبالد الكالريم يالونس الخطيالب (المتالوفي بعالد ٖٜٓٔم  ،دار ال كالرالعربي ،القاهرة ،د . .د.ت.
 ة سالالير المنالالار ،محمالالد رفالاليد بالالن عىالالي ر الالا بالالن محمالالد فالالمس الالالدين القىمالالوني الحسالاليني(تٖٗ٘ٔهال  ،الهيئة المصرية العامة لىكتابٜٜٔٓ ،م ،د. .
 الت سالالير الوسالاليط لىقالالرآل الكالالريم ،محمالالد سالاليد طنطالالاوي ،دار نهضالالة مصالالر لىطباعالالة والنشالالروالتوزيع ،ال جالة – القاهرةٔ2ٜٜٔٛ ،م.
 ةهريب الىغة ،محمد بن أحمد بن األزهري ،أبو منصور (تٖٓٚهال  ،ةحقي  :محمد عوضمرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٕٓٓٔ ،ٔ ،م.
 التوجيه الىغوي لىقراءات القرآنية عند ال َّراء في (معاني القرآل  ،طه صالح أمالين آنمالا ،دارالمعرفة ،بيروت – لبنالٕٔٗٛ ،ٔ ،هال ٕٓٓٚ -م .

 ةوفيال ال ال الالرحمن ف الالي دروس الق الالرآل ،فيصال ال ب الالن عب الالد العزي الالز ب الالن فيصال ال اب الالن حم الالد المب الالارسالحريمىي النجدي (تٖٔٚٙهال  ،إخراج وةحقي  :عبد العزيز بن عبد اهلل بالن إبالراهيم الزيالر
آة محمد ،دار العاصمة ،الممىكة العربية السالعودية ،الريالاض ،دار العىيالال لىنشالر والتوزيالع،

القصيم – بريدةٔٗٔٙ ،ٔ ،هال ٜٜٔٙ -م.

ٔ٘ٙ

اختيار القراءات القرآنية في األبنية الصرفية عند ابن إدريس في كتابه ( الكتاب المختار في ...
أ .م .د .ياسين عبد اهلل نصيف

هدى عكاب صالح الجبوري

 -التيس الالير ف الالي الق الالراءات الس الالبع ،عثم الالال ب الالن س الالعيد ب الالن عثم الالال ب الالن عم الالر أب الالو عم الالرو ال الالداني

(تٗٗٗهال ال ال  ،ةحقي ال ال  :أوة ال الالو ةريال الالزة ،دار الكتال الالاب العرب ال الالي ،بيال الالروتٔٗٓٗ ،ٕ ،ه ال ال ال -

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

الطبالالري (تٖٓٔهال ال  ،ةحقي ال  :أحمالالد محمالالد فالالاكر ،مؤسسالالة الرسالالالةٕٔٗٓ ،ٔ ،هال ال -

ٕٓٓٓم.
 الجالالامع ألحكالالام القالالرآل ،محمالالد بالالن أحمالالد بالالن أبالالي بكالالر بالالن فالالرح األنصالالاري فالالمس الالالدينالقرطبي (تٔٙٚهال  ،ةحقي  :هشالام سالمير البخالاري ،دار عالالم الكتالب ،الريالاض ،الممىكالة

العربية السعوديةٕٖٔٗ ،هال ٕٖٓٓ -م.
 الجمى الالة العربي الالة والمعن الالأ ،فا ال ال ص الالالح الس الالامرائي ،دار ال ك الالر ،األردل – عم الالال،ٕ ،ٖٓٗٔهال ٕٜٓٓ -م.
 جمهرة الىغة ،محمد بن الحسن بن دريد األزدي (تٕٖٔهال  ،ةحقي  :رمزي منير بعىبكي،دار العىم لىماليين ،بيروتٜٔٛٚ ،ٔ ،م.
 الجال الالواهر الحسال الالال فال الالي ة سال الالير القال الالرآل ،عبال الالد الال الالرحمن بال الالن محمال الالد بال الالن مخىال الالوأل الثعال الالالبي(ت٘ ٛٚهال  ،ةحقي  :محمد عىي معالوض ،وعالادة أحمالد عبالد الموجالود ،دار إحيالاء التالراث
العربي ،بيروتٔٗٔٛ ،ٔ ،هال.
 حجة القراءات ،عبد الالرحمن بالن محمالد ،أبالو زرعالة ابالن زنجىالة (تٖٓٗه ال  ،إخالراج :سالعيداألفغاني ،دار الرسالة ،د ، .د.ت.
 الحجة في القراءات السبع ،الحسين بن أحمد بن خالويه (تٖٓٚهال  ،ةحقي  :عبد العالاةسالم مكرم ،دار الشروق ،بيروتٔٗٓٔ ،ٗ ،هال .
 الحجة لىقراء السبعة ،الحسن بن أحمد بن عبد الغ ار ال ارسي (تٖٚٚهال  ،إخراج :كاممصط أ الهنداوي ،دار الكتب العىمية ،بيروت – لبنالٕٔٗٔ ،ٔ ،هال ٕٓٓٔ -هال.

ٕ٘ٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجىد (ٕٓ

العدد (ٔٔ

ةشرين الثاني (ٖٕٔٓ

 الخص الالائص ،أب الالو ال الالتح عثم الالال ب الالن جن الالي الموص الالىي (تٕٖٜه ال ال  ،الهيئ الالة المص الالرية العام الالةلىكتاب ،ٗ ،د.ت.

 الالالدر المصالالول فالالي عىالالوم الكتالالاب المكنالالول ،فالالهاب الالالدين أحمالالد بالالن يوسالالف الدائم،السالالمينالحىبي(تٚ٘ٙهال ،ةحقي  :أحمد محمد الخرا  ،دار القىم ،دمش  ،د.ت

 دروس في عىم الصرأل ،عىي جابر المنصوري ،عالء الدين هافم الخ اجي ،مطالابع التعىاليمالعالي ،الموص  ،دٔٗٔٓ ، .هال ٜٜٔٓ -م.

 ديالالوال األعشالالأ الكبيالالر (ميمالالول بالالن دالاليس  ،جمالالع ودراسالالة :محمالالد حسالالين ،مكتبالالة اآلداببالجماميز ،المطبعة النموذجية ،د ، .د.ت.
 ديالالوال امالالرئ القالاليس ،جمالالع ودراسالالة :عبالالد الالالرحمن المصالالطاوي ،دار المعرفالالة ،بيالالروت،ٕ ،ٕ٘ٗٔهال ٕٓٓٗ -م.
 روح المعالاني فالالي ة سالير القالالرآل العظاليم والسالالبع المثالاني ،فالالهاب الالدين محمالالود بالن عبالالد اهللالحسالاليني اآللوسالالي (تٕٓٔٚهال ال  ،ةحقي ال  :عىالالي عبالالد البالالاري عطيالالة ،دار الكتالالب العىميالالة،

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

(تٖٕٛه ال  ،ةحقيال  :حالالاةم صالالالح الضالالامن ،مؤسسالالة الرسالالالة ،بيالالروتٕٔٗٔ ،ٔ ،ه ال -

ٕٜٜٔم.
 الزوائ الالد ف الالي الص الالي ف الالي الىغ الالة العربي الالة ف الالي األفع الالاة ،زي الالن كامال ال الخويس الالكي ،دار المعرف الالةالجامعية ،اإلسكندرية ،د ، .د.ت.
 السبعة في القالراءات ،أحمالد بالن موسالأ بالن العبالاس التميمالي ،أبالو بكالر بالن مجاهالد البغالدادي(تٕٖٗهال  ،ةحقي  :فودي يف ،دار المعارأل ،مصرٔٗٓٓ ،ٕ ،هال.
 سير أعالم النبالء ،فمس الدين محمد بن أحمد بن عثمال بن دايماز الرهبي (تٚٗٛهال ،دار الحديث ،القاهرة،دٕٔٗٚ ،. .هال ٕٓٓٙ -م.

ٖ٘ٙ

اختيار القراءات القرآنية في األبنية الصرفية عند ابن إدريس في كتابه ( الكتاب المختار في ...
أ .م .د .ياسين عبد اهلل نصيف

هدى عكاب صالح الجبوري

 فرا العرأل في فالن الصالرأل ،أحمالد الحمالالوي (تٖٔ٘ٔه ال  ،مؤسسالة الرسالالة ،بيالروت –لبنالٕٔٗٛ ،ٔ ،هال ٕٓٓٚ -م.
 -فالالرح القصالاليدة الكافيالالة فالالي التصالالريف ،جالالالة الالالدين عبالالد الالالرحمن بالالن أبالالي بكالالر السالاليوطي

(تٜٔٔه ال  ،إخالالراج :ناصالالر حسالالين عىالالي ،المكتبالالة التعاونيالالة ،دمشال  ،دٜٔٗٓ ،. .ه ال -

ٜٜٔٛم.
 فالالرح الهدايالالة ،أحمالالد بالالن عمالالار المهالالدوي (تٓٗٗه ال  ،ةحقيال  :حالالازم سالالعيد حيالالدر ،مكتبالالةالرفيد ،الممىكة العربية السعودية  -الرياضٔٗٔ٘ ،هال.
 ف ال الالرح ف ال الالافية اب ال الالن الحاج ال الالب ،ر ال الالي ال ال الالدين محم ال الالد ب ال الالن الحس ال الالن االس ال الالتراباذي النح ال الالوي(ت ٙٛٙه ال ال  ،إخ الالراج :محم الالد ن الالور الحس الالن ،محم الالد الزف الالراأل ،محم الالد محي الالي ال الالدين عب الالد
الحميد ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنال ،ٔ ،د.ت.

 الصالالحاح ةالالاج الىغالالة وصالالحاح العربيالالة ،إسالالماعي بالالن حمالالاد الجالالوهري ال الالارابي (تٖٖٜهال ال ،ةحقي  :أحمد عبد الغ ور عطار ،دار العىم لىماليين ،بيروتٔٗٓٚ ،ٗ ،هال ٜٔٛٚ -م.

 الصي الثالقيالة مجالردة ومزيالدة افالتقادًا وداللالة ،ناصالر حسالين عىالي ،كىيالة دار العىالوم ،جامعالةالقاهرة،دٕٔٗٓ ،. .هال ٜٕٔٛ -م.

 العقد ال ريد ،فهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بالن حبيالب ،ابالن عبالد رباله األندلسالي(تٖٕٛهال  ،دار الكتب العىمية ،بيروتٔٗٓٗ ،ٔ ،هال.

 العنوال في القراءات السبع ،إسماعي بن خىف بن سعيد المقرئ السردسطي (ت٘٘ٗهال ،ةحقي  :زهير زاهد ،وخىي العطية ،عالم الكتب ،بيروتٔٗٓ٘،هال.
 الع الالين ،الخىيال ال ب الالن أحم الالد ب الالن عم الالرو ب الالن ةم الاليم ال راهي الالدي (تٓٔٚه ال ال  ،ةحقيال ال  :مه الالديالمخزومي ،وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالة ،د ،. .د.ت.
 عيالالول األخبالالار ،عبالالد اهلل بالالن مسالالىم بالالن دتيبالالة الالالدينوري (تٕٚٙهال ال  ،دار الكتالالب العىميالالة،بيروت،دٔٗٔٛ ،. .هال.

ٗ٘ٙ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجىد (ٕٓ

العدد (ٔٔ

ةشرين الثاني (ٖٕٔٓ

 -ال الالواةح اإللهيالالة والم الالاةح الغيبيالالة المو الالحة لىكىالالم القرآنيالالة والحكالالم ال ردانيالالة ،نعمالالة اهلل بالالن

محم الالود النخج الالواني (تٕٜٓه ال ال  ،دار رك الالابي لىنش الالر ،الغوري الالة ،مص الالرٜٔٗٔ ،ٔ ،ه ال ال -

ٜٜٜٔم.
 في ظالة القرآل ،سيد دطب إبراهيم حسين الشالاربي (تٖ٘ٔٛه ال  ،دار الشالروق ،بيالروت– القاهرةٕٔٗٔ ،ٔٚ ،هال.
 القراءات ألبي عبيد القاسم بن سالم ،جمالع وةقالديم :جاسالم الحالاج جاسالم محمالد الالدليمي،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،العراق – بغدادٕٔٗٛ ،ٔ ،هال ٕٓٓٚ -م.
 الق الالراءات وأقره الالا ف الالي عى الالوم العربي الالة ،محم الالد س الالالم محيس الالن ،مكتب الالة الكىي الالات األزهري الالة -القاهرة،دٜٔٛٙ ،. .م.
 الكتاب ،عمرو بن عثمال بن دنبر ،سيبويه (تٓٔٛهال  ،ةحقي  :عبد السالم محمد هارول،مكتبة الخانجي ،القاهرةٔٗٓٛ ،ٖ ،هال ٜٔٛٛ -م.
 -الكتاب المختار في معاني دراءات أه األمصار ،أحمد بن عبيد اهلل بن إدريس (من عىمالاء

القالرل الرابالع الهجالالري  ،ةحقيال  :عبالد العزيالالز بالن حميالالد بالن محمالد الجهنالالي ،مكتبالة الرفالالد –

نافرول ،الممىكة العربية السعودية – الرياضٕٔٗٛ ،ٔ ،هال ٕٓٓٚ -م.
 كشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآل وعى القراءات ،نالور الالدين عىاليبالالن الحسالالين البالالادولي (تٖٗ٘هال ال  ،ةحقي ال  :عبالالد الالالرحيم الطرهالالوني ،دار الكتالالب العىميالالة،

بيروت – لبنال.ٕٓٔٔ ،ٔ ،
 الكش الالف ع الالن وج الالو الق الالراءات الس الالبع وعىىه الالا وحججه الالا ،مك الالي ب الالن أب الالي طال الالب القيس الالي(تٖٗٚهال ال ال  ،ةحقي ال ال  :محيال الالي الال الالدين رمضال الالال ،مؤسسال الالة الرسال الالالة ،بيال الالروت – لبنال الالال،ٗ ،

ٔٗٓٚهال ٜٔٛٚ -م.

 -الكشالالف والبيالالال عالالن ة سالالير القالالرآل ،أحمالالد بالالن محمالالد بالالن إبالالراهيم الثعىبالالي (تٕٗٚهال ال ،

ةحقي  :أبو محمد بن عافور ،إخراج :نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيالروت –

لبنالٕٕٔٗ ،ٔ ،هال ٕٕٓٓ -م.
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هدى عكاب صالح الجبوري

 كنال الالز المعال الالاني فال الالي فال الالرح حال الالرز األمال الالاني ووجال الاله التهال الالاني ،إبال الالراهيم بال الالن عمال الالر بال الالن إبال الالراهيمالجعب الالري(تٕٖٚه ال ال  ،ةحقيال ال  :فر ى الالي س الاليد عرب الالاوي ،مكتب الالة أوالد الش الاليخ لىتال الراث،ٔ ،

ٕٔٔٓم.
 الىباب اآلداب ،مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرفد بالن عىالي بالن مقىالد الكنالاني الكىباليالشيزري (تٗ٘ٛهال  ،ةحقي  :أحمد محمد فاكر ،مكتبالة السالنة ،القالاهرةٔٗٓٚ ،ٕ ،ه ال
 ٜٔٛٚم. الىباب في عىوم الكتاب ،سراج الالدين عمالر بالن عىالي بالن عالادة الحنبىالي الدمشالقي النعمالاني(ت٘ٚٚه ال ال  ،ةحقيال ال  :ع الالادة أحم الالد عب الالد الموج الالود ،وعى الالي محم الالد مع الالوض ،دار الكت الالب
العىمية ،بيروت – لبنالٜٔٗٔ ،ٔ ،هال ٜٜٔٛ -م.
 المحالالرر الالالوجيز فالالي ة سالالير الكتالالاب العزيالالز ،عبالالد الحال بالالن الالالب بالالن عبالالد الالالرحمن بالالن ةمالالاماألندلسالالي (تٕٗ٘هال ال  ،ةحقي ال  :عبالالد السالالالم عبالالد الشالالافي محمالالد ،دار الكتالالب العىميالالة،

بيروتٕٕٔٗ ،ٔ ،هال.
 المستدرس عىأ الصحيحين ،الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمالد بالن حمدوياله بالن نعاليم بالنالحكم الضبي الطهماني النيسابوري ،ابن البيالع (ت٘ٓٗه ال  ،ةحقيال  :مصالط أ عبالد القالادر

عطا ،دار الكتب العىمية ،بيروتٔٗٔٔ ،ٔ ،هال ٜٜٔٓ -م.
 معالالاني القالالراءات ،محمالالد بالالن أحمالالد بالالن األزهالالري الهالالروي ،أبالالو منصالالور (تٖٓٚهال ال  ،مركالالزالبح وث في كىية اآلداب ،جامعة المىك سعود ،الممىكة العربيالة السالعوديةٕٔٗٔ ،ٔ ،ه ال
 ٜٜٔٔم. معاني القالرآل ،يحيالأ بالن زيالاد بالن عبالد اهلل بالن منظالور الالديىمي ال الراء (تٕٓٚه ال  ،ةحقيال :أحمالد يوسالف النجالاةي ،ومحمالد عىالي النجالار ،وعبالد ال تالاح إسالماعي الشالىبي ،دار المصالرية

لىت ليف والترجمة ،مصر ،ٔ ،د.ت.

 معالالاني القالالرآل لهخ الالش ،أبالالو الحسالالن المجافالالعي ،األخ الالش األوسالالط (تٕ٘ٔه ال  ،ةحقيال :هدى محمود دراعة ،مكتبة الخانجي ،القاهرةٔٗٔٔ ،ٔ ،هال ٜٜٔٓ -م.
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المجىد (ٕٓ

العدد (ٔٔ

ةشرين الثاني (ٖٕٔٓ

 م الالاةيح الغي الالب ،محم الالد ب الالن عم الالر ب الالن الحس الالن ب الالن الحس الالين التيم الالي ،فخ الالر ال الالدين ال الالرازي(تٙٓٙهال  ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٕٔٗٓ ،ٖ ،هال.

 -الم تال الالاح فال الالي الصال الالرأل ،أبال الالو بكال الالر عبال الالد القال الالاهر بال الالن عبال الالد الال الالرحمن بال الالن محمال الالد الجرجال الالاني

(تٔٗٚه ال ال  ،إخ الالراج :عى الالي ةوفيال ال الحم الالد ،مؤسس الالة الرس الالالة ،بي الالروتٔٗٓٚ ،ٔ ،ه ال ال -

ٜٔٛٚم.
 الم ص في صنعة اإلعراب ،محمود بن عمرو بن أحمد ،جار اهلل الزمخشري (تٖ٘ٛهال ،ةحقي  :عىي بو مىحم ،مكتبة الهالة ،بيروتٜٜٖٔ ،ٔ ،م.
 مقاييس الىغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (تٖٜ٘هال  ،ةحقي  :عبد السالممحمد هارول ،دار ال كرٖٜٜٔ ،هال ٜٜٔٚ -م.
المقالرب ،عىالي بالالن مالؤمن ،ابالالن عصال ور (تٜٙٙه ال  ،ةحقيال  :أحمالد عبالالد السالتار الجالالواري،
 ُوعبد اهلل الجبوري ،مطبعة العاني ،بغدادٜٔٛٙ ،م.

 المقنع في رسالم مصالاحف األمصالار ،عثمالال بالن سالعيد بالن عثمالال بالن عمالر أبالو عمالرو الالداني(تٗٗٗهال  ،ةحقي  :محمد الصادق دمحاوي ،مكتبة الكىيات األزهرية ،القاهرة ،د.ت.
 الممتع فالي التصالريف ،ابالن عصال ور األفالبيىي (تٜٙٙه ال  ،ةحقيال  :فخالر الالدين دبالاوة ،داراآلفاق الجديدة ،بيروتٜٔٚٓ ،ٔ ،م.
 المنصالالف فالالرح كتالالاب التصالالريف ،أبالالو ال الالتح عثمالالال بالالن جنالالي الموصالالىي (تٕٖٜهال ال  ،دارإحياء التراث القديمٖٖٔٚ ،ٔ ،هال ٜٔ٘ٗ -م.
 المو الالح فالالي وجالالو القالالراءات وعىىهالالا ،نصالالر بالالن عىالالي بالالن محمالالد الشالاليرازي ،ابالالن أبالالي مالالريم(ت٘٘ٙهال ال  ،ةحقي ال  :عبالالد الالالرحيم الطرهالالوني ،دار الكتالالب العىميالالة ،بيالالروت – لبنالالال،ٔ ،

ٕٜٓٓم.
 النشالالر فالالي القالالراءات العشالالر ،محمالالد بالالن محمالالد بالالن يوسالالف ابالالن الجالالزري (تٖٖٛه ال  ،عىالاليمحمد الضباع ،دار الكتب العىمية ،بيروت – لبنال ،د.ت ،.د. .
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هدى عكاب صالح الجبوري

 النك الالت ف الالي الق الالرآل الك الالريم ،عى الالي ب الالن فَ َّض الالاة ب الالن عى الالي ب الالن ال الالب المجاف الالعي القيروان الالي

(تٜٗٚهال ال ال  ،ةحقي ال ال  :عبال الالد اهلل عبال الالد القال الالادر الطوي ال ال  ،دار الكتال الالب العىميال الالة ،بيال الالروت –

لبنالٕٔٗٛ ،ٔ ،هال ٕٓٓٚ -م.
 النكالالت والعيالالول ،عىالالي بالالن محمالالد بالالن محمالالد بالالن حبيالالب البغالالدادي المالالاوردي (تٓ٘ٗهال ال ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العىمية ،بيروت – لبنال ،د.ت.
 الوجيز في ة سير الكتاب العزيز ،عىي بن أحمد بن محمد بن عىي الواحدي (تٗٙٛه ال ،ةحقيال ال  :صال ال وال ع الالدنال داوودي ،دار القى الالم – دمشال ال  ،ال الالدار الش الالامية – بي الالروت،ٔ ،

٘ٔٗٔهال.
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ABSTRACT
The book entitled (Al Mukhtar Fe Ma'ani Qira'at Ahl Al
Amsar) of Abi Bakir bin Abdullah bin Idris, one of the fourth
century A.H., was notably, also it was one of few books of guidance
which came to light to guide the eight recitation taking care of
recitations.
Thus, it question aired the view of the grammarians for
guidance, also preferring a recitation to other one, making it
maintained to be mentioned later for a linguistic reason in one time,
and for the huge number of the 'A'imma (preachers in the mosques)
for a second time, for its spreading in the Holy Koran in the third,
because it is more correct in Arabic in the fourth, whereas
conveying the meaning in the fifth, and others…
We chose the derivational aspect from the book because its
relationship to the Koranic system and its styles in expression,
whereas it is the field of meanings.
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