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 القراءات القرآنية يف كتاب العني
 (دراسة استقرائية)

 
 فاضل عبد أحمدم. م. 

 جامعة كركوك / كلية التربية
 قسم اللغة العربية

 
 المقدمة
 الحمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل. وبعد: 
فػػقلاراتات الارية ػػن  قةػػت و  صػػزاؿ مصػػدرا  مامػػق  مػػف مصػػقدر الػػدرس الل ػػو    ل اػػق  
جاود العلمقت  ي صسصاي مةاق  قرار  ؿ صػ  رة و ب ػرة فػي ب ػقف معةػى  سو صرسػ   صوجاْت 

ققعدة  ومف سولئؾ األعالـ الذ ف جعلػوا الاػراتات مصػدرا  اعصمػدوا عل ػم فػي معقلجػن مسػقئؿ 
ح و ن في الل ن  الخل ؿ بف سحمد الفراه د  في  صقبم الع ف  وبعد الصف  ر وا سصشػقرة قمػت 

مػػف  صقبػػم العػػ ف  فوجػػدصاق س عػػر مػػف سػػبع ف قػػراتة اخصلػػؼ مةاجػػم فػػي  بجمػػه هػػذق الاػػراتات
   رادهق.

سمػػػػق ه  ل ػػػػن البحػػػػث  فاػػػػد بة صاػػػػق علػػػػى سربعػػػػن محػػػػقور سسقسػػػػ ن  وهػػػػي صاػػػػد ـ ةبػػػػذة  
مخصصرة عف ح قة الخل ؿ بف سحمد  عـ مدخؿ  لى علـ الاػراتات الارية ػن والمسػقئؿ الل و ػن  

اتات الارية ن  وقػد صةقولػت فػي ذلػؾ صوج اػم للاػراتات  و لي ذلؾ مةاج الخل ؿ في   رادق للار 
وذ ػػرق للوجػػوق المخصلفػػن لاػػق  ومػػف عػػـ صرج حػػم  حػػدأ الاػػراتات  عػػـ ص   ػػدق الاػػراتة باػػراتة سو 
غ رهػػق   ػػذلؾ   ػػرادق الاػػراتات مجػػردة  سو اسػػصةقدق علػػى الاػػراتة الارية ػػن فػػي الا ػػقس  لبةػػقت 

لصػػي وردت فػػي  صػػقب العػػ ف  عػػـ سةا ػػت البحػػث ققعػػدة ةحو ػػن  عػػـ صاػػد ـ ملحػػؽ بػػقلاراتات ا
 بخقصمن سوجزت ف اق سهـ الةصقئج الصي صوصلت  ل اق.

 وبعد: فمق  قف مف صواب هذا العمؿ فمف اهلل صعقلى  ومق  قف مف خلؿ فمف ةفسي.  
 ومف اهلل الصوف ؽ                                    
 اوال: الخليل بن أحمد الفراىيدي
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بػػف سحمػػد بػػف عمػػر بػػف صمػػ ـ الفراه ػػد  األزد  ةسػػبن  لػػى فراه ػػد بػػف  هػػو الخل ػػؿ 
فاػػو   (ٕ)و ة صػم سبػػو عبػد الػرحمف  (ٔ)ابف عبداهلل بف مقلؾ بػف ةصػر بػف األزد مقلؾ بف فاـ
ّف والدق سوؿ مػف سػمي ب حمػد بعػد الةبػي   صح ح الةسب  عربي خقلص صػلى اهلل عل ػم )وا 

 ػػي صععػ ف الػدارس علػػى   ال ع ػر عػف ح قصػػم األولػىولػـ صحدعةػػق  صػب الصػراجـ الشػيت  (وسػلـ
  سػػوأ اةػػم ولػػد بقلبصػػرة سػػةن مئػػن للاجػػرة  رسػػـ صػػورة وااػػحن الخطػػوط لشخصػػ صن الفػػذة

وسخػػػػذ العلػػػـ عػػػف سبػػػي عمػػػرو بػػػف العػػػالت وروأ عػػػف س ػػػوب وعقصػػػـ األحػػػوؿ   (ٖ)وةشػػػ  باػػػق
رب ػن بعػػد الصػحقبن و ػقف الةػقس  اولػوف: لػـ   ػف فػي الع  و قف ي ػن فػي الػذ قت  (ٗ)وغ رهمق

  والةاػر بػف شػم ؿ  سخػذ عةػم سػ بو م  (ٙ)فلػـ   ػف قبلػم و  بعػدق معلػم  (٘)سذ ى مف الخل ؿ
 .(ٚ)وغ رهـ  وعلي بف ةصر الجاامي  وسبو ف د مؤرج السدوسي  واألصمعي
  (ٛ)فا ػػؿ  ّةػػم صػػوفي سػػةن سػػص ف ومئػػن  اخصلػػؼ المصرجمػػوف لػػم فػػي صحد ػػد سػػةن وفقصػػم 

ل ػف المشػػاور سةػم صوفػػػي   (ٜ)وق ػؿ خمػس وسػػبع ف ومئػن  سػبع ف ومئػػن وق ػؿ  ّةػم صػػوفي سػةن
سػػةن خمػػس وسػػبع ف ومئػػن للاجػػرة    ف ذلػػؾ  صةقسػػب مػػه عمػػرق فػػي ذ ػػر و دصػػم  ذ ذ ػػرت 

 صػػػقب  (ٔٔ)ومػػػف سشػػػار  صبػػػم المصػػػةفن  (ٓٔ)س عػػػر المصػػػقدر سةػػػم عػػػقش سربعػػػق  وسػػػبع ف سػػػةن
ف ػقف   المخقرج الصوص ن مبصػدئق  بػقلحلؽرصبم على   الذ   عد سوؿ معجـ في العرب ن (الع ف)

/ ج ػ ش ػ ض /   / ؽ ػ ؾ / لاو ػقف  :/ ع ػ ح ػ هػػ ػ خ ػ غ / حلا ػن(ٕٔ)صرص بػم  ػقألصي
/ ر ػ ؿ ػ ف   / ظ ػ ذ ػ ث / لعو ػن  /ط ػ د ػ ت / ةطع ػن  / ص ػ س ػ ز / اسػل ن  شػجر ن

 ./ ا ػ و ػ   / جوف ن  / ذلا ن  / ؼ ػ ب ػ ـ / شفو ن
 
 .مدخل إلى علم القراءات والمسائل اللغوية :ثانياً  

قػراتة الاػػريف ال ػر ـ مػػف ح ػث هػػي سصػوات مةطوقػػن صعػد ةوعػػػق  مػف الةشػػقط الل ػػػو   
وجػػوق )) : ذ  ف الاػػراتات فػػي اصػػطالح الاػػرات هػػي  (ٖٔ)الػػذ  صةطبػػؽ عل ػػم الاػػواة ف الل و ػػن

واخػػػصالؼ الاػػػراتات    ػػػنسو الةحو   سو الصصػػػر ف ن  مخصلفػػػن فػػػي األدات مػػػف الةػػػواحي الصػػػوص ن
 ف الصةػػققص والصاػػقرب  صةػػزق  ؛علػػى هػػذا الةحػػو اخػػصالؼ صػػػةوع وص ػػػق ر   اخػػصالؼ صةػػػققص

ڇ    ڇ      ڇ    ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڈ  ڈ  ڍ      ڇچ  چ  چچ  قززل ت اع لززل  ،(41)العزيزززعةػػػاق ال صػػقب 
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ڱ     ں  ں  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱچ  وقززل ت اع لززل  ،[ 28] النسزز /   چ

 .[ 14] فصلت    چ
 ف هػػذا الاػػريف سعةػػزؿ علػػى )سةػػم قػػقؿ: (صػػلى اهلل عل ػػم وسػػلـ)وقػػد رو  عػػف رسػػوؿ اهلل      

   سف س عػػرهـ   (ٙٔ)وقػد اخصلػؼ العلمػقت فػي السػبعن  (٘ٔ)(سػبعن سحػرؼ فػققرسوا مػق ص سػر مةػم
  (ٚٔ)خصالؼ فػي المعػقةيذهب  لى سف معةقق  صعلػؽ بق خصالؼ فػي األلفقظ المسموعن   ا 

ف هػػػذا ا خػػػصالؼ فػػػي الاػػػراتة    اػػػـو علػػػى اجصاػػػقد األشػػػخقص ووجاػػػقت ةظػػػرهـ ةمػػػق  ؛وا  وا 
فجعلػػوا مةاػػق الصػػح ح والشػػقذ بح ػػث اذا صػػوافرت هػػذق   واػػه العلمػػقت لاػػق اػػوابط وشػػروطق  

 (ٛٔ)وهذق الشروط هي  ومصى اخصؿ سحدهق عدت الاراتة شقذة  الشروط ح مةق بصحصاق
 .هقصحن سةد .ٔ
 .موافان الاراتة رسـ المصحؼ الععمقةي .ٕ
 .(ٜٔ)موافاصاق وجاق  مف وجوق العرب ن .ٖ

 ذ  َف الاػراتة   (ٕٓ)فإذا صح لزمػم الشرطقف اآلخػػراف  و قف سهـ هذق الشروط صحن السةد  
 .(ٕٔ)سةن مصبعن   خذهق األوؿ عف اآلخر

 لؼ  صقبػم السػبعن فػ ( هػػ ٕٖٗت )وبا ت هذق الاوابط ما قسق  حصػى عصػر ابػف مجقهػد   
اخصقر ف ػم سشػار الاػرات الػذ ف اخػذوا قػراتصاـ عػف  بػقر علمػقت الاػراتة مػف   (ٕٕ)في الاراتات

فظاػػر معةػػى جد ػػػد للاػػراتات   (ٖٕ)الصػػقبع ف ممػػف صصػػوافر فػػػي قػػراتصاـ صلػػؾ الشػػروط العالعػػن
 ذ  فَّ      سف ذلػػؾ لػػػـ  سػػصمر طػػػو ال    الشػػقذة وهػػو عػػػدا مػػق عػػدا السػػػبه مػػف الاػػػراتات شػػقذا  

وخقلؼ وجاق  مػف وجػوق   وخقلؼ خط المصحؼ  صعر ؼ الاراتة الشقذة  ب ةاق مق صح سةدق
سـ   سـ العشػرة  العرب ن عقد مرة سعخرأ هو المعصػدا بػم سػوات  قةػت الاػراتة عػف األئمػن السػبعن

سو   ومصػػى اخصػؿ ر ػػف مػف هػػذق األر ػقف العالعػػن سطلػؽ عل اػػق اػػع فن  عػف األئمػػن المابػول ف
ومػػق  ػػقف حصػػر   (ٕٗ)سو بقطلػػن سػػوات  قةػػت عػػف السػػبعن سـ عػػف مػػف هػػو س بػػر مػػةاـ  ةشػػقذ

وبػقلةظر  لػػى   (ٕ٘)الاراتات الصح حن في السبه سو في العشر    سعر مف يعقر ابػف مجقهػد
الاػراتة الارية ػن وهػو موافاصاػق وجاػق  مػف وجػػوق العرب ػن  وجػود الشرط العقلث فػي ابط صػحن

حصػػى ظاػػرت ال صػػب المصخصصػػن الصػػي   (ٕٙ)ق وصوج ااػػق صوج اػػق ل و ػػق  سخػػذ العلمػػقت بدراسػػصا
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وقػػد اصسػػمت الاػػراتة بقلةسػػبن لفقئػػدصاق فػػي الدراسػػن علػػى   (ٕٚ)ععة ػػت باػػذق الصوج اػػقت الل و ػػن
(ٕٛ)سربعن سقسقـ هي

 

 معؿ اللاجقت وغ رهق.  قراتة صف د الدراسن الل و ن .ٔ
 وغ رهق.  واإلدغقـ  نقراتة صف د الدراسن الصوص ن  معؿ الامز  واإلمقل .ٕ
 .وغ رهق  قراتة صف د في الدراسن الصرف ن معؿ المجرد والمز د واإلعالؿ واإلبداؿ .ٖ
وصشػػػػػمؿ ةحػػػػػو الد لػػػػػن وةحػػػػػو اإلعػػػػػراب معػػػػػؿ   قػػػػػراتة صف ػػػػػد فػػػػػي الدراسػػػػػن الةحو ػػػػػن .ٗ

 وغ رهق.  المرفوعقت والمةصوبقت والمجرورات
تات الشػػقذة فػػي قاػػق ق باػػي لػػد ةق مسػػ لن مامػػن وهػػي  هػػؿ  جػػػوز ا سصشػػاقد بػػقلارا 

ولصواػػ ح ذلػػؾ ةسػػص ةس بمػػق سعبصػػم السػػ وطي فػػي سعةػػقت حد ػػػعم عػػف مسػػػ لن   الل ػػن والةحػػو 
سمػػق الاػػريف ف ػػؿ مػػق ورد سةػػم قعػػرأت بػػم جػػقز ا حصجػػقج بػػم فػػي ) ذ قػػقؿ: ) ؛ا سػػصد ؿ بػػقلاريف

تة الشػػقذة   .. ومػػق ذ رصػػم مػػف ا حصجػػقج للاػػػرا.العرب ػػن سػػوات  ػػقف مصػػواصرا  سـ يحػػقدا  سـ شػػقذا  
ألف الاػراتات سوعػؽ مػف سب ػقت   وهػـ علػى حػؽ ف مػق فعلػوا  (ٜٕ)((سعلـ ف م خالفق  بػ ف الةحػقة
ف  قةػػت   بػػؿ سوعػػؽ ممػػف ععػػرؼ ققئلاػػق  الشػػعر المجاولػػن الاقئػػؿ ألةاػػق مػػف ةقح ػػن الروا ػػن وا 

 .(ٖٓ)يحقدا     سف رواصاق س عر عان
 

 .نيةمنيج الخليل في إيراده القراءات القرآ :ثالثا

 ػقف الخل ػؿ ػ رحمػم اهلل ػ فػي معجمػم جاػود وااػحن مػػف خػالؿ عةق صػم بػقلاراتات  
ف صلػػؾ الجاػػود قػػد   الارية ػػن وقػػد  حظػػت ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مصػػقبعصي لجاػػودق فػػي الاػػراتات  وا 

 صمعلت بمق   صي:
 صوج ام للاراتات الارية ن. .ٔ

 .ذ رق للوجوق المخصلفن للاراتة الارية ن .ٕ
 .صرج حم  حدأ الاراتات .ٖ
 . ص قةم الشقهد لالسصد ؿ على الاراتة الارية ن .ٗ
   رادق الاراتات مجردة  مف س  صوج م. .٘
 . ص قةم بقلاراتة الارية ن شقهدا  لبةقت ققعدة ةحو ن .ٙ
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 توجييو للقراءات القرآنية.. 1

ةمػق  ػقف  اػـو بصوج ػم   لـ   ف الخل ؿ ػ رحمم اهلل ػ   صفي بػذ ر الاػراتات الارية ػن  وا 
   سةػم لػـ  لصػـز   ات الصي سوردهق فػي معجمػم ما مػق صوج اقصػم علػى سعسػس مخصلفػنصلؾ الارات

فصةوعػت صوج اقصػم   وصرؾ صوج م مق شقت  فوجم مق شقت مةاق  صوج ػَم جم ه الاراتات الارية ن
ومةاػػق مػػق هػػو   فمةاػػق مػػق هػػو د لػػي صةػػقوؿ ف ػػم المعػػقةي الصػػي صحصملاػػق اآل ػػن بصعػػدد قراتاصاػػق

ومةاػػق مػػق هػػو صػػرفي صطػػرؽ مػػف خاللػػم  لػػػى الصػػ     م الوجػػوق اإلعراب ػػنةحػػو   صةػػقوؿ ف ػػػ
ومةاػػق مػػق هػػو صػػوصي  عصمػػد علػػى مػػق  اػػـو بػػ ف األصػػوات   الصػػرف ن مػػف جمػػوع سو ص ة ػػث
ومةاق مق هو ل و   ب ف ف م سف الاراتات الصػي فػي اآل ػن  ةمػق   الل و ن مف عالققت وص  رات

   صي صوا ح ذلؾ:وغ ر ذلؾ. وفي مق   هي ل قت بمعةى واحد
 التوجيو الداللي  أ.   
  الَحػػَذر  مصػػدر قولػػؾ )) :َحػػذَر( قػػقؿ)مػػف ذلػػؾ مػػق ذ ػػرق فػػي الد لػػن المعجم ػػن للفظػػن  .ٔ

[ ومػف قػرس ٙ٘] الشػعرات / چڳ  ڳ  ی   چ  وصارس اآل ػن وَحػِذر  ف ةػق حػقذر  َحِذرتع سحذرع َحَذرا
ِذروف فمعةقق  ةق ةخقؼ َشرهـ ََ ََ  .(ٖٔ)((َح

 :وقولػػم عػػػز وجػػػؿ   عْبػػرع  ػػؿء شػػيتم ععْظمػػمع )):قػػقؿ ( بػػر)مػػق ورد فػػي لفظػػن  ومػػف ذلػػؾ. ٕ
ومػػػػف قػػػػرس )ِ ْبػػػَرق(  عةػػػي  ْعَمػػػم    عةػػػػي ععْظػػػـ هػػػذا الاػػػذؼ  [ٔٔ]الةػػػور/  (واّلػػػذ  صػػػوّلى  عْبػػػَرق)

  .(ٕٖ)وِخْط ق((

]  چں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  چ  :ومػػػػف صوج اقصػػػػم الد ل ػػػػػن س اػػػػق مػػػػػق ذ ػػػػػرق فػػػػي قولػػػػػم عػػػػز وجػػػػػؿ. ٖ
 .(ٖٖ)ومػف قرسهق َفِره ػف فمعةقق سِشػر ف بطر ف(( س  حقذق ػف)) :ققؿ  [ٜٗٔرات/الشع
 

 التوجيو النحوي ب.
قػػػػقؿ   مػػػف ذلػػػؾ مػػػق ذ ػػػرق فػػػي رفػػػه )خ ػػػر( وةصػػػبم جوابػػػق  لمػػػف قػػػقؿ: مػػػقذا َصػػػَةْعَت    .1

  س  الػػذ  َصػػةعت هػػو خ ػػر    وخ ػػرا    خ ػػر    مػػقذا َصػػَةعَت   :..  اػػقؿ لمػػف قػػقؿ.)):الخل ػػؿ
   ېئېئ  ېئ چومةػم قولػم عػز وجػؿ   على وجم الفعؿ ػ س  الةصب علػى المفعول ػن ػ بوالةص
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فػػي قػػػراتة مػػػف   فإ ػػقق فػػػقةفاوا  س  الػػػذ  صةفاػػػوف هػػػو العفػػو مػػػف سمػػػوال ـ[  ٜٕٔ] الباػػرة / چ
  .(ٖٗ)((والةصب على جان الفعؿ   رفه
 ةسػػقةق  َ ععولػػم  ال قفػػؿ الػػذ    فعػػؿع )):ومةػػم مػػق ذ ػػرق فػػي ب ػػقف د لػػن لفظػػن )ال قفػػؿ(  قػػقؿ .ٕ

ـَ ل ةفػَؽ   [ٖٚ]يؿ عمراف /  چ ېئېئ  ېئچ  .. وقولم عز اسمم.و عْةِفؽ عل م س  هو  فؿ مػر 
ومػف قػػرس   ػ س  ز ر ػق ػ  ذ سػقهموا علػى ةفاصاػق حػ ف مػقت سبػػواهق فبا ػت بػال  قفػؿ  عل اػق

 .(ٖٙ)س  امَّةاق   قق (ٖ٘)( (بقلصعا ؿ فمعةقق  ّفلاق اهللع ز ر ق
 
 الصرفيالتوجيو  .ج
الَعػػػْورةع فػػػي الع ػػػور )) :قػػػػقؿ  مػػػف ذلػػػؾ مػػػق ذ ػػػرق فػػػػي الد لػػػن المعجم ػػػن للفظػػػػن )َعػػػَورة( .ٔ

  چۈ  ٴۇ  ۋ  چ  :وقػػػػػولم عػػػػػز وجػػػػؿ  َخَلػػػػؿ   عصخػػػػوَّؼ مةػػػػم الَاصػػػػؿ  والحػػػػروب والمسػػػػق ف

ومػػف   ذّ ػػر وسةَّػث (َعػِورة)ومػف قػػػرس   َعػَورة( بمعةػػقق)و اػػرس  س  ل سػػْت بحر ػزة  [ٖٔ]ا حػزاب/
رجػؿ َصػـو وامػرسة  : اػػولؾ   قلمصدر (َعْورة)ققؿ في الصذ  ر والص ة ث والجمه  (َعْورة) :رسق

 .(ٖٚ)(الَعْورة)و ذلؾ ق قس   صـو وةسوة َصوـ  
الصػػػقفقت/ ]  چڎ  ڌ  ڌ   ڈ  چ فػػػي قولػػػم صعػػػقلى  (خطػػػؼ)ومػػػف ذلػػػؾ مػػػق ذ ػػػرق فػػػي لفظػػػن  .ٕ

علػػى ص و ػػػؿ: اخصَطػػػَؼ اخِصطقفػػػن   (   مػػػف َخطَّػػػَؼ الخْطَفػػػن)و ػػػقف الحسػػػف  اػػرس )):قػػقؿ  [ٓٔ
 .(ٖٛ)(( مق صاوؿ مف ا خصطقؼ اخصطقفن    جعؿ المصدر على بةقت َخِطؼ  خَطؼع َخطفن

]    چڎ  ڌ    ڌ   ڈ  ڈ  چ   ػػ جوج ومػػ جوج( مػػف قولػػم صعػػقلى)مػػف ذلػػؾ مػػق ذ ػػرق فػػي قػػراتة  .ٖ
هػػو  : امػػز قػػقؿ ومػػف لػػـ  و ػػ جوج ومػػ جوج  اػػرس بػػقلامز وب  ػػر الامػػز)):[  قػػقؿٜٙاألةب ػػقت /

 .(ٜٖ)((م خوذ مف َ جَّ ومجَّ على بةقت فقعوؿ
 التوجيو الصوتي:  .د
 چ  ېئېئ   ېئ  ېئچ  مػػػػف ذلػػػػؾ صخف ػػػػؼ بعػػػػض األفعػػػػقؿ الماػػػػعفن  ففػػػػي قولػػػػم صعػػػػقلى .ٔ

فمػػف فػػصح فقألصػػؿع ف ػػم َظِلَلػػت عل ػػم ول ػػف الػػالـ  ( ِظْلػػت عل ػػم)وقعػػِرأت )) :قػػقؿ  [ ٜٚطػػم/]
ؿ  (ِظْلػػت)ومػػف قػػرس   ا ػػت الظػػقت علػػى فصحاػػقحػػذفت ِلعاػػَؿ الصاػػع ؼ وال سػػر وب بقل سػػر حػػوَّ

  س  َهَمْمػػػتع  (َهْمػػػت بػػػذلؾ)وقػػػد  جػػػوز فػػػي غ ػػػر الم سػػػور ةحػػػو   سػػػرة الػػػالـ علػػػى الظػػػقت
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ولػ س با ػقس  ةمػق هػي سحػرؼ   وَحْلػتع فػي بةػي فػالف بمعةػى َحَلْلػتع   وسَحْستع صػر د سْحَسْستع 
 .(ٓٗ)قل لن معدودة

فاػػولم فػي لفظػن   ؿ  ذا  ػقف حرفػم العػقةي مػف حػروؼ الحلػؽومةم س اق   سر سوائػؿ فع ػ .ٕ
    ذا صػػّرفوق    جػػر  مجػػرأ ِةعػػـ فػػػي المصػػقدر  بػػئس وهػػػو ةاػػ ض صػػلح)) :قػػقؿ (بئػػ س)

ذا جعلػػوق ةعصػػػق  قػػقلوا  َبِئسعػػوا وةعمػػوا :قػػقلوا بعػػػذاب ) مػػػق  اػػػرس قػػػولم صعػػقلى:   َةِعػػ ـ وَبئػػ س :وا 
ول ػن لسػفلى معاػر: ِةِعػ ـ وِبِئػ س   سػروف الفػقت   ؿعلػى َفِع ػ  [٘ٙٔ] األعػراؼ/ (ٔٗ)(بئ س

ػػئ ف  (ٕٗ)فػػي فع ػػؿ  ذا  ػػقف الحػػرؼ العقةػػػي مةػػم مػػف حػػػروؼ الحلػػؽ السػػصن وبل ػػصاـ  عِسرالاء
وسشػبقق ذلػػؾ مػف غ ػػر حػروؼ الحلػػؽ فػإةاـ ةػقس  مػػف   وسمػق مػػف  سػر ِ ع ػر  وِرئػ س وِدهػ ف

وف اػق ا اػق       في الحروؼ السصن  سروف  ؿ فع ؿ وهو قب ح   وسهؿ الشَّحر  سهؿ ال مف
ومػػق ) :و اػػرتوف  ةحػػو قولػػؾ ِشػػِاد وِسػػِعد    سػػروف صػػدر  ػػؿء فعػػؿم  جػػيت علػػى بةػػقت َعِمػػؿ

 .   (ٗٗ)( ([ ٔٛ]  وسؼ / (ٖٗ)(ِشِادةق ا  بمق علمةق

 توجييات ُأخرى .ىـ 
   :وجقت مةاجم في ذلؾ على الةحو اآلصي

 :مق   صي صوا ح ذلؾوف  ،القراءات القرآنية إنما ىي لغات .1
ومػػف ذلػػؾ فػػي قولػػم  ،ـــ االفتفــاء ب نيــا لغــة فييــا دون التصــريل ب نيــا فــي الم نــى نفســو

و اػرس   س  في شبم سخب ن مف ةقرم ممػدودة)ققؿ: )  [ ٜ] الامزة/   چڍ  ڇ  ڇ        چ صعقلى 
ػلب)ومعلػم فػي صفسػ ر لفظػن   (٘ٗ)((في ععمعد( ل ن) ػْلبع ) :قػقؿ ( الصَّ ػلبل ػن فػ (الصَّ   ي الصا

لب والصرائب)وقػد  ارس  )  .[ ٚ] الطقرؽ /(ٙٗ)((ب ػف الصَّ
ومػف ذلػؾ فػي صفسػ ر  ،ـ االفتفاء ب نيا في الم نـى سـواء دون اارـارة إلـى أنيـا لغـة فييـا

  [ ٘] المػدعر/ (والراجػز فػقهجر) :.. وقعػرأت.والرءْجػزع عبػقدة األوعػقف)قػقؿ: ) ( الرءجز)لفظن  
ومةػػم س اػػق  مػػق ذ ػػرق فػػػي ب ػػقف معةػػى   (ٚٗ)وهمػػق واحػػد  ػػراد بػػػم الصػػةـ  ب سػػػر الػػرات واػػماق

سرْ ػت ) :وبعض العرب صاوؿ: َرْ ت بمعةى رس ت وعلى هػذا قعػِرأت قولػم صعػقلى)رسأ( ققؿ: ))
 .[ٓٔ] العلؽ / (ٛٗ)الذ   ةاى عبدا   ذا صلَّى((

قػػػػقؿ:   [ٔ/ ] طػػػم  چڄ چ :مػػػف ذلػػػؾ مػػػق ذ ػػػػرق فػػػػي قولػػػم صعػػػقلى :ــــ التصـــريل باســـم اللغـــة
فامػق حرفػقف مػف  (طقهػق)ومػف قػرس   مجزومن  ةاق بقلحبش ن  قرجؿ (طمْ )وبل ةق في صفس ر ))
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ل صػػػػقف الصخف ػػػػؼ  ( فَّ )والعػػػػرب فػػػػػي )) :قػػػػقؿ (  فَّ )ومعلػػػػم فػػػػػي حد عػػػػم عػػػػػف   (ٜٗ)((الاجػػػػقت
بوف ف مػػق مػػف خفػػؼ فإّةػػم َ رفػػهع باػػػق    سفَّ ةقسػػق  مػػػف سهػػؿ الحجػػقز  عخففػػوف و ةصػػ  والصعا ػػؿ

فَّ  ال  لمَّق ل وف ةاـ)  :على صوهـ العا لن وقرئ  .(ٓ٘)(  ([ خففوا وةصبوا  ال ٔٔٔ] هود/ (وا 
الَحَاػب )):مػف ذلػؾ فػي ب ػقف لفظػن )حاػب( قػقؿ ،ذفره مرادفة للفظة التي ُقرىء بيـا .2

 ومةػم  [ٜٛ]األةب ػقت/  چہ  ہ  چووجػم الاػراتة   (ٔ٘)(حاب جاةـ)وقعػِرأت   واحػد  والَحَصب
ہ  ہ         چ ووجػػػػم الاػػػػراتة   (ٕ٘)  س  صػػػػ حن ( ف  قةػػػػت    زق ػػػػن واحػػػػدة)قػػػػراتة ابػػػػف مسػػػػعود )

 [ٜٕ] س /    چٿ         ٿ  ٿ  
ػف)) :معػؿ قػػولم :االختالف في ألفاظ تقاربت في الحـروف واختلفـت فـي الم ـاني .3   الاء

ةَّنع  ڭ  چ  :وقولػم صعػقلى  ؿ َاػِة ف  رجػ :صاػوؿ   ؿ ذلؾ مف اإلمسػقؾ والبعخػؿ  والَمِاةَّن  والاء

وقػػػرسْت   س  بم صػػػـو لمػػػق سعوحػػػي  ل ػػػم مػػػف الاػػػريف  [ٕٗ] الص ػػػو ر /  چڭ      ڭ    ڭ  ۇ      
  [ٛٔ] وسػؼ/       چڎڇ   ڇچ ومعلم في قولػم صعػقلى   (ٖ٘)( (س  بعمصَّاـ  بظة ف()) :عقئشن

 .(٘٘)((الدـ الطر  :وف م  ف الَ ِدب  (ٗ٘)(بدـم  دب)وقعِر ت )):ققؿ
 
 ذفره للوجوه المختلفة للقراءة القرآنية .2

لػـ   صػِؼ الخل ػؿ ػ رحمػم اهلل ػ بػإ راد الاػراتة الارية ػن بقلاػدر الػذ   حاػؽ غق صػم فػػي  
ةمػػق  ػػقف  ػػذهب  لػػػى األبعػػد مػػف ذلػػؾ  ب ػػقف الد لػػن المعجم ػػن للفظػػن فحسػػب فربمػػق  ػػقف   وا 

الواحػػدة سح قةػػق   وفػػي اللفظػػن الواحػػدة مةػػػاق   ذ ػػػر لةػػق الوجػػوق المخصلفػػن الصػػي صعاػػػرس باػػق اآل ػػن
 ٓٙ] المقئػػدة /    چڍڈ  ڍچ  :ومػػف هػػػذا مػػق جػػقت فػػي حد عػػم عػػف قولػػم صعقلػػػى  بصػفنم خقصػػن

س  َعَبػَد  ( وَعَبػَد الطػقغوتَ ) :فقلعقمػن صاػػرس  (ٙ٘)سبعن سوجػػم  وصارس هذق اآل ػن على)) :ققؿ  [
 .(ٚ٘)الطقغوَت مف دوف اهلل

ِرَب عبدعاهلل  (وتع ععِبَد الطقغ)و   مق صاوؿ اع
 وَظرعَؼ   ((َفاعَم الرجؿع )) :س  صقر الطقغوت  عْعَبدع  مق صاوؿ ( و)َعبعَد الطقغوتع 

د ( ععبَّد الطقغوت)و  معةقق ععبَّقدع الطقغوت جمه  مق رع َّه وسعجَّ
 ي الاقت فطرح الاقت والمعةى ف  سرادوا عبدة الطقغوت معؿ َفَجرة وَ َفرة ( َعَبد الطقغوت)و
  مق صاوؿ اقِربع الرجِؿ  (عقبد الطقغوتِ )و
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د وععبعد   ( ععبعدع الطقغوت)و  (ٛ٘)((جمقعن    اقؿ عقِبد وععبعد واةمق  اقؿ َعبعو 
فوااح مػف هػذا الػةص سةػم ػ رحمػم اهلل ػ لػـ   صػِؼ بعػرض الوجػوق المخصلفػن للاػراتة  
ةمق سشقر  لى ابط الاراتة الارية ن بقللفظ  الارية ن المةقظر الشقئه ا سػصعمقؿ فػي العرب ػن  وا 
 .س اق  

 
 ترجيحو إحدى القراءات  .3

لػـ   صػػِؼ الخل ػؿ ػ رحمػم اهلل ػ بصوج ػػم الاػراتات الارية ػػن سو ذ ػرق للوجػػوق المخصلفػػن  
ةمق  قف  رجح  حػدأ الاراتات علػى األعخرأ  للاراتة سو  ؤ د سفَّ الاراتة   صاػػرس    بوجػم   وا 
] الباػرة /  چ   ۆڭ  ۇ  ۇچ حم مق ذ ػرق  عػف الاػراتة الػواردة فػػي قولػم صعػقلى فمف صرج   واحد
ػػػػق قػػػػقؿ  (َبػػػػد َه السػػػػموات واألرض)و اػػػػرس )) :[ قػػػػقؿ ٚٔٔ بقلةصػػػػب علػػػػى جاػػػػػن الصعجػػػػب لمَّ

واهلل سعلػػـ   س  عج بػػق  فػػػةصبم علػػى الصعجػػب  وبػػد عق  مػػق اخصػػرقصـ  المشػػر وف بػػدعق  مػػق قلػػصـ
 .(ٜ٘)الرفه وهو سولى بقلصواب .. وقراتة العقمن.بقلصواب
ػػح قػػراتة الرفػػه وهػػي قػػراتة العقمػػن علػػى قػػراتة الةصػػب  وهػػذا صػػرج ح بسػػبب   فاػػد رجَّ

مػػق   ومػػف ص   ػػدق سف وجػػم الاػػراتة    جػػوز    بوجػػم واحػػد  (ٓٙ)قواعػػػد العرب ػػن والمعةػػى معػػق  
فػإذا اسصعط صػػمع   راقصاػوؿ سِرةػي  ػق فػالفع َعْوَبػؾ أل)) :ققؿ ( رسأ)ذ رق سعةقت حد عم عػف معةى 

 جعلوةػم سػوات فػػي الجمػه والواحػد والذ ػػر   ش ئق  ل عْعطَ َ ػم لػـ  اولػوا    سْرَةػق ػ بسػ وف الػػرات ػ
ومػػةاـ مػػف  عجر اػػق علػػػى الصصػػر ؼ   واألةعػػى   ةَّاػػق عةػػدهـ  لمػػن وِاػػَعت للمععقطػػقة خقصػػن

]  (ٔٙ)(سْرةػػػق الػػػذ ف ساػػػالةق) وقػػػد  عاػػػرس  و فػػػرؽ بػػػ ف حق صامػػػق  وللمػػػرسة سِر ةػػػي  ف اػػػوؿ سِرةػػػي
ومػػف سراد معةػػى الرؤ ػػن قراهػػق ب سػػر   [ علػػى هػػػذا المعةػػى بػػقلصخف ؼ والصعا ػػؿ ٜٕفصػػلت / 

[  ٕٛٔ] البػػػػارة /        چڤ  ڤ      چو   [ ٖ٘ٔ] الةسػػػػقت /      چۇ  ۇ  ۆ چ ف مػػػق   الػػػرات
 .(ٕٙ)   ب سر الرات فال  اػرس

 

 القراءة القرآنية إتيانو بالراىد لالستدالل على  .4
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مػػف المسػػقئؿ المةاج ػػن األخػػرأ الصػػي اعصمػػدهق الخل ػػؿ ػ رحمػػم اهلل ػ فػػي   ػػرادق  
وصمعػؿ ذلػؾ فػي   سةػم  ػقف  اػـو بػذ ر مػق  ؤ ػد الاػراتة الارية ػن  للاراتات الارية ػن فػي معجمػم

   .سو شعرم ح ةق  يخر  ذ ر ي ن  ح ةق  
ک  ک  ک  گ    گ   چ  :قػػولم صعػقلى فمف ص   دق الاراتة بآ ن مق ذ ػػرق فػي حد عػم عػف 

 ةمػػق اخصػػقر مػػف اخصػػقر قراتصاػػق بقلصػػقت حمػػال )) :[ قػػقؿ ٘ٙٔ] الباػػرة /  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
   .[ ٔ٘] سب  /  (ٖٙ) چڤ  ڦ        ڦ   ڦ  ڦ  چچ  :على ةظقئرهق ةحو قولم عز مف ققئؿ

ڤ  ڤ     ڻ چ ىومػػف ص   ػػدق الاػػراتة بقلشػػعر مػػق جػػقت عػػػةم فػػػي حد عػػم عػػف قولػػم صعػػقل 

 (ٗٙ)ومف قرس ِ ْبَر  عةي  ْعَممع وِخْط ق ققؿ علامن)) :ققؿ  [ ٔٔ]الةور /  چڤ    

 (65)َبَدْت سوابْق من ُأوالُه ن ِرُفيا           وِفْبُرُه في سواِد الَّليِل مستورُ 
   

َبَصػػَرقع  َبػػِرؽ)) :[ قػػقؿ ٚ] الا قمػػن /  چھ  ھ  ے      چ ومةػػم س اػػق  فػػي صفسػػ رق قولػػم صعػػقلى 
ومػف قػرس  (ٙٙ)(فقذا َبِرَؽ البصػرع )و ذلؾ  عفسءرع مف قرس   فاو فزع  َمْباعوت  س  َبِات    فاو َبِرؽ  

 :ققؿ  صراق َ لَمهع مف ِشّدِة  شعخعوصِم و  َ ْطرؼع  : اوؿ ( )َبَرؽَ 
 (67)لما أتانا ابُن ُعَمْيٍر راغبًا            أْعَطيُتُو َعْيساَء منيا َفَبَرقْ         

 
    .إيراده القراءات مجردة من أي توجيو .5

 ػقف الخل ػؿ ػ رحمػم اهلل ػ سح قةػق  ػ  ػورد الاػراتات الارية ػن فػي اآل ػن مجػردة مػف س   
الِخػػالؼ بمةزلػػن )) :فمػف ذلػػؾ مػػق ذ ػػرق فػػػي لفظػن الخػػالؼ قػػقؿ  سو مػػه صعل ػػؽ بسػػ ط  صعل ػؽ

  (ٛٙ)(َخْلَفػػؾَ )و ػػػارس   س  َبْعػػَدؾ  [ ٙٚ/] اإلسػػرات  چڀ  ڀ  ڀ   چ ومةػػم قولػػم صعػػقلى ( َبْعػػدَ )
و اػرس   [ ٖٗٔ] األعػراؼ/ چ   ېئ  ېئچ  سػر الحػقئط والجبػػؿ (الػدؾ)ومعؿ هػذا س اػق قػػولم 

 .(ٜٙ)(َد َّقت)
وقػػد  ػػورد مػػه الاػػراتة صعل اػػق  بسػػ طق   جعلاػػق سشػػبم مػػق ص ػػوف باػػراتة مجػػردة مػػف س   

 ((ٓٚ) ْف هػذا    َخْلػؽع األولػ ف) :اتة مف قػرسالَخْلؽ: ال ذبع في قر :)فمف ذلؾ في قولم  صوج م
ػدعّوا)و اػرس )[ ػ بفصح الخقت وصس  ف الالـ ػ  ومعلػم س اػق  قولػم ٖٚٔ] الشعرات/ ]  (ف سػّبوا اهلل عع
 .(ٔٚ)[على وزف فعععوؿ في زةن قعععود ٛٓٔاإلةعقـ / 
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 إتيانو بالقراءة القرآنية راىدًا لبناء قاعدة نحوية  .6

  َخَظػق َ ْخظعػو  وَخِظػي َ ْخَظػى) :قػقؿ ( خظػو)ةقت حد عم عػف مػقدة فمف ذلؾ في سع 
 ققؿ    ذا ا صةز لْحمعم  فاو خقظم وَخظم 

(72)ليا َمْتَناِن َخظاتا فما              َأفّب على ساِعَديو الَّنِمر
 

  

ظقصػقف) ػػّؼ ةػػوفع :وقػقؿ بعػػضع الّةحػو  ف  (فِ اللػػذا)وهػـ  ر ػػدوف    مػػق قػػقلوا فػي الرفػػه الّلػػذا (خع
وزاد فػػي   (ٖٚ)فةصػػب الصػػالة   [ٖ٘]الحػػج/    چں  ڻ  چ وعلػػى هػػذا ال ػػؼ قػػراتة مػػف قػػرس  

و اػػػػػقؿ بػػػػػؿ سخرجػػػػػت علػػػػػى سصػػػػػؿ الصصػػػػػر ؼ  مػػػػػق صاػػػػػػوؿ )) :صفسػػػػػ ر هػػػػػذق الظػػػػػقهرة قػػػػػقئال
  فصعسػِاط ا لػَؼ الصػقتع  (خظػت وغػزت)َخظقصػق( ألف الواحػدة  اػقؿ لاػق )والمػرسص ف  (َخَظق)للذ ر

  خظصػق) ػقف فػي الا ػقس سف صصػرؾ األلػؼ م قةاػق (خظقصق وغزصق)قولؾ  فلمق صحر ت الصقت في
ول ػػةاـ َبَةػػدا الصعة ػػنع علػػى  (وَغَزصػػق  َخظصػػق)و ػػقف فػػي الا ػػقس سف صصػػرؾ األلػػؼ م قةاػػق  (وغزصػػق

روا ػػػػن علػػػػى هػػػػذا الا ػػػػقس  (و ػػػػقف فػػػػي )َخظقصػػػػق  َعِاػػػػِب ِفْعػػػػؿ الواحػػػػد فػػػػ لزموا طػػػػرَح األلػػػػؼ
 (ٗٚ)((فقفاـ

 

 قراءات القرآنية التي وردت في فتاب ال ين:ملحق بال :راب ًا 

وقػػد حرصػتع علػى سف   هذا ملحؽ بقآل قت الصي وردت ف اق قػراتات قرية ػن فػي  صػقب العػ ف
عػػػـ سعوعػػػؽ هػػػذق   سدرج اآل ػػػقت مصسلسػػػلن وسذ ػػػر سقػػػواؿ الخل ػػػؿ ف اػػػق فػػػي موااػػػعاق  ف وجػػػدتْ 

 . عر واوحق  للاقرأتالاراتات بقلمصقدر ذا را  اسمقت الذ ف قرؤوا باق ل  وف ذلؾ س
 :ورجؿ  َحِرج وَحَرج  مػق صاػوؿ  (٘ٚ)(َحِرجق  )وصارس )) چۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  :[ ٕ٘ٔ] ا ةعقـ/  .ٔ

.. وقػػػػػد َحػػػػػِرَج َصػػػػػْدرعق س  اػػػػػقؽ و   ةشػػػػػرح .فػػػػػي معةػػػػػى الاػػػػػ ءؽ الصػػػػػدر  َدِةػػػػػؼ وَدَةػػػػػؼ
  وحمػػزة  قمروابػػف عػػ  وابػػػو عمػػرو  بفػػصح الػػرات قػػرس باػػق ابػػف  ع ػػر (َحَرجػػق  )و   (ٙٚ)((لخ ػػرم 

وروأ حفػػص   وعقصػـ فػػػي روا ػػن ابػي ب ػػر  ب سػر الػػرات قػػرس بػػاق ةػػقفه (َحِرجػػق  )و  وال سػقئي
 .(ٚٚ)معؿ سبي عمرو (َحَرجق  )عف عقصـ 

ـع َزْعمػػػق  وزعْعمػػػق   ذا   (ٛٚ)(ِبػػػزعِعماـ)وصاػػػرس )) چڳ  ڳ  ڳ   چ  :[ ٖٙٔ] األةعػػػقـ/ .ٕ ـَ َ ػػػْزعع َزَعػػػ
س  باػػػػولاـ    و اػػػػرس ِبػػػزعْعماـ (هػػػػذا هلل ِبػػػْزعماـ) ػػػن .. و ػػػذا صفسػػػػ ر هػػػذق اآل.شػػػؾ فػػػي قولػػػػم
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زعْعِماػػػػـ)وقػػػػراتة   (ٜٚ)ال ػػػػذب(( َِ وقػػػػرس البػػػػققوف   قػػػػرس باػػػػق ال سػػػػقئي وحػػػػدق  باػػػػـ الػػػػزا  (ِب
َزْعِماـ) َِ  .(ٓٛ)بفصح الزا  (ِب
 :قػػقؿ الخل ػػؿ  بطػػرح   (ٔٛ)(سف صسػػجد)وصاػػرس  ،چہ  ہ  ھ   ھ    چ :[ ٕٔ] األعػػراؼ /  .ٖ
 (ٕٛ).((والمعةى واحد))
وهػػي قػػراتة   (ٗٛ)س  عبقدصػػؾ  (ٖٛ)(وا  َهصَػػؾ)  وصاػػرس چ  ںڱ  ڱچ  :[ ٕٚٔ] األعػػراؼ /  .ٗ

 (٘ٛ).وابف عبقس  وابف مسعود ( ع)علي 

َعَ ػَؼ َ ْعِ ػؼ وَ ْع عػػؼ )  (ٙٛ)(َ ْعِ فػوف)وصاػرس   چ  ڀپ  پ   ڀ  ڀ چ :[ ٖٛٔ] األعػراؼ /  .٘
باػـ  (َ ْع فعػوف)وقػراتة   (ٚٛ)  صصػرؼ عةػم وجاػؾوهو  قبقلؾ علػى الشػيت   َعْ َفق  وعع عوفق  

ب سػػر  (َ ْعِ فػػوف)و   وسبػػو عمػػرو  وابػػف عػػقمر  وعقصػػـ  وةػػقفه  قػػرس باػػق ابػػف  ع ػػر  ال ػػقؼ
 (ٛٛ).وروأ عبدالوارث عف سبي عمرو ب سر ال قؼ س اق    قرس باق حمزة وال سقئي  ال قؼ

 (الععْدوعة)وقراتة   (ٜٛ)(َوةبقلِعدْ )وصارس   چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  :[ ٕٗ] األةفقؿ /  .ٙ
ب سػر  (الِعػْدَوة)وقػراتة   وال سػقئي  وعقصػـ  وحمػزة  وابػف عػقمر  قرس باق ةقفػػه  باـ الع ف

(ٜٓ).وسبو عمرو  قرس باق ابف  ع ر  الع ف
 

.. .طقئفػن  مػف الل ػؿ :والِاْطػهع ) :(ٜٔ)(ِقْطعػق  )وصاػرس ، چ  چڃ  چ  چ  چچ  :[ ٕٚ]  وةس /  .ٚ
  سػػػق ةن الطػػػقت قػػػػرس باػػػق ابػػػف  ع ػػػر وال سػػػقئي (ِقْطعػػػق  )وقػػػراتة   (ٕٜ)ل صػػػقف  (َقْطػػػه)و جػػػوز 

 (ٕٜ).وحمزة  وابف عقمر  وسبو عمرو  قرس باق ةقفه  بفصح الطقت (ِقَطعق  )و
وهػػػػػي قػػػػػراتة سبػػػػػػي   (ٜٗ)باػػػػػـ الع ػػػػػػف (َبععػػػػػَدت)وصاػػػػػرس ، چ    ېئ  ېئچ  :[ ٜ٘] هػػػػػود /  .ٛ

 ] ػ ٜ   ومػػػف ةصػػػب  لػػػؾ( س  َصا َّػػػ تع لػػػؾ وقعػػػِرأت )ِهْئػػػتع )) :(ٜ٘).عبػػػدالرحمف السػػػلمي
َـّ لػػؾ :قػػقؿ قػػقؿ، چ    ڀڀ  ڀچ       [ٖٕ وسػػؼ/ قػػرس باػػق عبػػد  ( َهْ ػػتَ )وقػػراتة  .(ٜٙ)((س  هلعػػ

راػػػي اهلل )وابػػػف عبػػػقس   قػػػرس باػػػق علػػػي بػػػف سبػػػي طقلػػػب (ِهْئػػػتع )وقػػػراتة   اهلل بػػػف مسػػػعود
 (ٜٚ).(عةامق

 شعفةي حبَّم وشعِعْفتع   (ٜٛ)بقلع ف (اقَشَعف)وقرأت  ،چ  ېئېئ  ېئچ  :[ ٖٓ]  وسؼ /  .ٓٔ

بم  وسبػي  ( وهػي قػراتة علػي )راػي اهلل عةػم  (ٜٜ)س  َغِشَي الحػب الالػب مػف فػوؽ  بم وبحع
وابػػػف   والػػػػزهر   وحم ػػػد  ومجقهػػػد  واألعػػػػرج  وعقبػػػت  وقصػػػقدة  و ح ػػػى ابػػػف  ػػػػعمر  رجػػػقت

 (ٓٓٔ).ومحمد بف علي  وعلي بف الحس ف  ومحمد بف السم فه  مح صف
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ْصَ ػػػق  )وصاػػػرس ، چپ  پ  پ  چ  :[ ٖٔ]  وسػػػؼ /  .ٔٔ ػػػن  (:المعص ػػػن)و   (ٔٓٔ)بػػػػال همػػػز (مع سعْصرعجَّ
واحػػػػدة معصَّ ػػػػ   سراد المرافػػػػؽ
وابػػػػف عمػػػػر   معْص ػػػػق ( بسػػػػ وف الصػػػػقت قػػػػراتة ابػػػػف عبػػػػقس)و   (ٕٓٔ)

ػػػػحقؾ  وقصػػػػقدة  الجحػػػػدر    (ٖٓٔ)وسَبػػػػقف بػػػػف ص لػػػػب ورو ػػػػت عػػػػف األعمػػػػش  وال لبػػػػي  والاَّ
 (ٗٓٔ).ع د بف جب روس  ومجقهد

وا  سعصػػر الاػػـو)) :قػػقؿ الخل ػػؿ چہ  ہ  چ  :[ ٜٗ]  وسػػؼ /  .ٕٔ  :قػػقؿ عػػز وجػػؿ  سعْمِطػػرع
َ ْعِصػػروف  :قػػقؿ سبػػو سػػع د  مػػف عصػػ ر العةػػب  (٘ٓٔ)(و اػػرس )َ ْعِصػػروف ( وف ػػم  عْعصػػروف)

ألةػػؾ  ذا زرعػػت   س  غلصاػػق   سػػص لوف سرااػػ اـ  ف اهلل  ع ةػػ اـ فصجػػيت عصػػقرة سرااػػ اـ
  قػػػػػػرس باػػػػػػق ع سػػػػػػى ( عْعَصػػػػػػروف)وقػػػػػػراتة   (((ٙٓٔ)عصصػػػػػػرت مػػػػػػف زرعػػػػػػؾ مػػػػػػق رزقػػػػػػؾ اهللا

 (ٚٓٔ).واألعرج
باػػػػػـ  ( عْلِحػػػػػدوف)و   (ٛٓٔ)(َ ْلَحػػػػػدوف)و اػػػػػرس    چپ     ڀ  ڀ    پچ  :[ٖٓٔ] الةحػػػػػؿ /  .ٖٔ

وقػرس حمػزة    وابػف عػقمر  وعقصػـ  وسبػو عمػرو  وةػقفه  ال قت و سر الحقت  قراتة ابف  ع ػر
 (ٜٓٔ).بفصح ال قت والحقت (َ ْلَحدوف)وال سقئي 

 وهي قراتة اةس  (ٓٔٔ)(صمصق)وقرئ  ،چڀ  ڀ  ۀ     ۀ    چ :[ ٕٙ] مر ـ /  .ٗٔ

 (ٔٔٔ).بف مقلؾا
  (َ ْحِلػػؿ علػػػ م غاػػبي)فمػػف قػػػرس   (ٕٔٔ)(َ ْحلعػػؿ)وصاػػػرس   چک  ک  ک  چ  :[ ٔٛ] طػػم /  .٘ٔ

 (َ ْحلعػؿ)و  .(ٖٔٔ)علػ م الحؽا  عحػؿا محػال    حب مف حؿَّ  : عفسَّر (َ ْحلعؿ)ومف قرس   فمعةقق  ةزؿ
 (ٗٔٔ).ب سر الالـ (ومف َ ْحِلؿ)وقرس البققوف   قراتة ال سقئي وحدق  باـ الالـ

فقلَفْعػػػػؿع    بفصػػػػػح الػػػػػفقت (َفْعػػػػَؿ الخ ػػػػرات)و اػػػػػرس  ،چھ  پ  پ   پ  چ  :[ٖٚ]األةب ػػػػقت/ .ٙٔ
 (٘ٔٔ)والفعؿ ا سـ   المصدر

(ٙٔٔ).وهػي قراتة ابػف مسعود  ( ف فامةقهق)وصاػرس  ،چہ  ہ چ  :[ ٜٚ] األةب قت /  .ٚٔ
 

ْرـ  على قر نم )و ارس       چچ  چ  چ   چ  :[ ٜ٘] األةب قت /  .ٛٔ حػصـ  س  واجػب علػ اـ ( حع
ـَ ذلػؾ علػ اـ فػال  ( وَحػَراـ  علػى قر ػنم )ومف قرس      رجعوف  لى الدة ق بعدمق هل وا ػرء  اػوؿ حع

ػػػْرـ  )وقػػػراتة   (ٚٔٔ)قمػػػن عبعػػث دوف  ػػػـو الا  وسػػػع د ابػػػف   قػػػرس باػػػق ابػػػف عبػػػقس  ب  ػػػر سلػػؼ (حع
بػػراه ـ الةخعػػي  و ح ػػى بػػف وعػػقب  جب ػػر وعقصػػـ فػػػي   وال سػػقئي  ومػػف السبػػػعن حمػػزة  وا 
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  وابػػف عػقمر  وسبػػو عمػرو  وةػقفه  بقأللؼ قرس باق ابف  ع ر (وَحراـ)وقراتة   روا ن سبي ب ر
 (ٛٔٔ).والحسف  وحفص عف عقصـ

وهػػػػي قػػػػراتة  (صػػػػوافف)وقرئػػػػت        چ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ےچ  :[ ٖٙ] الحػػػػج / . ٜٔ
قػػػقؿ الخل ػػؿ فػػي صفسػػ ر   (ٕٓٔ)وهػػي قػػراتة الحسػػف  (ٜٔٔ)(صػػوافي)و   ا بػػف مسػػعود عبػػداهلل
س  معاولػن  حػػدأ  ػػد اق  ( فػقذ روا اسػػـ اهلل عل اػق صػػوافف:)وقػراتة عبػػداهلل)) :الاػػراتات هػػذق

دم اػػػػق (اؼَّ َصػػػػو )و   علػػػى عػػػػالث قػػػػوائـ ََ  عر ػػػػد خقلصػػػػن    بقل ػػػػقت (َصػػػػواِفي)و  قػػػػد َصػػػفَّت َؽ
 (ٕٔٔ).هلل
ْهجعروف)) :ققؿ الخل ؿ      چں   ں   ڻ  ڻ    چ  :[ ٚٙ] المؤمةوف /  .ٕٓ ََ  س  َت

وف)ومف قرس   محمدا     (ٕٕٔ)س  قوؿ الخةق واإلفحقش في المةطػؽ  س  صاولوف الاعْجر ( صعْاِجرع
وقػرس باػق ةػقفه مػف   (ٖٕٔ)(راػي اهلل عةامػق)باػـ الصػقت قػراتة ابػف عبػقس  (صعْاِجروف)وقراتة 
 (ٕٗٔ).وقرس البققوف بفصح الصقت واـ الج ـ  السبعن

 :بعػػدة سوجػػم فسػػػرهق الخل ػػؿ قػػػقئال   ( وقػػػد)قعرئػػت       چٴۇ  ۋ  ۋ    چ  :[ ٖ٘] الةػػور /  .ٕٔ
  َصَوقَّػػدلػػى الصػػذ  ر مػػف سْوَقػػَد و وسخرجػػم عرّدق علػػى الةػػور  (  عَوقػػدع مػػف َشػػجرةم )وقولػػم صعػػقلى ))

َرّدق علػػى ال وا ػػب سو علػػى المصػػبقح وهػػو  (وَصَوقَّػػد)  فاػػد َرّدق علػػى الةػػقر (صعوَقػػد)ومػػف قػػرس  
ـَ  حػدأ الصػػقت ف فػػي األخػػرأ وردق  (وَصَوقَّػػدع  )السءػراج فػػي الاةد ؿ غػػ ََ برفػػه الػداؿ معةػػقق صَصوّقػػدع َد

وسبػػػػو   ومجقهػػػػد  قػػػرس باػػػػق الحسػػػف  ةصػػػب والصشػػػػد دبقل (َصَوقَّػػػػدَ )  وقػػػراتة (ٕ٘ٔ)علػػػى الّزجقجػػػػن
بقل ػقت قػرس باػق  ( عوَقػدع )وقػراتة   بقلرفه والصشد د قرس باق ةصر بف عقصـ (َصَوّقدع )وقراتة   عمرو
بقلصػػقت قػػرس باػػق حمػػزة وعقصػػـ فػػي   ( صعَوَقػػد)وقػػراتة   وحفػػص عػػف عقصػػـ  وابػػف عػػقمر  ةػػقفه

 .(ٕٙٔ)روا ن سبي ب ر وال سقئي

     َبػػػػؿ سْدَرؾ علماػػػػـ فػػػػي) (ٕٚٔ)وقػػػػرس الحسػػػػف  چ  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  :[ ٙٙ ] الةمػػػػؿ / .ٕٕ
ـَ اآلخرة ( اآلخرة ـَ عةدهـ   س  جالوا ِعل   وذ ر الفػرات سف  ح ػى  (ٕٛٔ)في سمرهق  س    ِعْل

بػػػؿ ) وقػػػرس مجقهػػػد وسبػػػو جعفػػػر المػػػدةي  (ٜٕٔ) بػػػؿ ادَّارؾ()قػػػرسوا    وةػػػقفه وشػػػ بن   والحسػػػف
(ٖٔٔ).السبعن قرس باق ابف  ع ر وسبو عمرو  ومف (ٖٓٔ)(سْدرؾ

 

 س  خقل ػػػػق  مػػػػف) :قػػػػقؿ الخل ػػػػؿ    چ  ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :[ ٓٔ] الاصػػػػص /  .ٖٕ

 (ٕٖٔ)(معؿ ععطعؿ معَعطَّؿ (معفعَّؿ)فعععؿ مواه )  وف   س  معَفرَّغق   (فعرعغق  )وقرئ   الصبر



 )دراسة استقرائية(القراءات القرآنية في كتاب العين 
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بقلصػػقد    (لةق فػػي األرضسئػػذا َصػػل)وصاػػرس  چ     ېئ  ېئ  ېئ  ېئ  چ : [ ٓٔ] السػػجدة /  .ٕٗ
لعو  اذا ص ّ ر()وهو بمعةى   الماملن  .(ٖٗٔ)وهي قراتة الحسف  (ٖٖٔ)َصؿَّ اللحـ َ ِصؿا صع

س      (فػال صعلػـ ةفػس  مػق سخفػى لاػـ)  وصاػرس چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  :[ ٚٔ] السجدة /  .ٕ٘
 .(ٖٙٔ)قبإس قف ال قت قراتة حمزة وحد (مقسْخفيْ )وقراتة   (ٖ٘ٔ)سعْظِاروا 

 (ٖٚٔ)بػػػػقلرات س  ذهػػػػب بػػػػقلخوؼ (فعػػػػرءغ)وصاػػػػرس    چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ۀ  چ  :[ ٖٕ] سػػػػب  / .ٕٙ
 .(ٖٛٔ)وهي قراتة الحسف البصر 

ػػػػػػْبال  )  وصاػػػػػػرس چڇ  ڇ  ڑ  چ  :[ ٕٙ]  ػػػػػػس /  .ٕٚ ومعةقهػػػػػػق   فاػػػػػػو علػػػػػػى عاػػػػػػؿ الِجبلػػػػػػن (جع
وابػف   وقػرس سبػو عمػرو  صػـقػرس باػق ةػقفه وعق  ب سػر الجػ ـ والبػقت (ِجِبال  )وقراتة   (ٜٖٔ)واحد

ْبال  )عقمر   .(ٓٗٔ)بصس  ف البقت واـ الج ـ (جع
  س  ( فػػػ طله  هػػػؿ سةػػػصـ معْطِلعػػػوف)  وصاػػػرس چۀ  ۀ  ہ   ہ  چ  :[ ٗ٘] الصػػػقفقت /  .ٕٛ

 .(ٕٗٔ)وابف مح صف  وهي قراتة ابف عبقس (ٔٗٔ)صطلعوةةي على قر ةي ف ةظر  ل م
 ( ٖٗٔ)س   سػػػػرعوف ( فػػػػ قبلوا ال ػػػػم َ ْزفعػػػػوف)صاػػػػرس   و چھ  ھ   ھ  چ  :[ ٜٗ] الصػػػػقفقت /  .ٜٕ

 .(ٗٗٔ)عبلن سبي وابف  المارئ عبدالرحمف بف و ح ى  الاحقؾ باق قرس  مخففق   (َ ْزفعوف) وقراتة

ّةم َلَعَلـ  للسػقعن)و ارس  چٱ  ہ  ہ  چ :[ ٔٙ / الزخرؼ ] .ٖٓ  عةػي خػروج ع سػى عل ػم  ( وا 
 (َلَعَلػػـ)ورو ػػت قػػراتة   (٘ٗٔ)بخروجػػم اقصػػراب السػػقعن  اػػوؿ:  علػػـ ( َلِعْلػػـ)ومػػف قػػرس   السػػالـ

 .(ٙٗٔ)بفصح الع ف والالـ عف ابف عبقس
 (فػػػق ا ف)ومػػػف قػػػرس   (ٚٗٔ)(َفِ اػػػ ف)وصاػػػرس    چڤ  ڤ       ڦ  ڦ   چ  :[ ٛٔ] الطػػػور /  .ٖٔ

 و خصقر مق  قف ألهػؿ  فمعةقق فرح ف (َفِ ا ف)ومف قرس   فمعةقق ةقعم ف معجب ف بمق هـ ف م
 ب  ػر سلػؼ (َف اػ ف)و  (ٛٗٔ)س  سِشػر ف َبطػر ف  ومػق  ػقف ألهػؿ الةػقر ف اػ ف  ةن فػق ا فالج

 .(ٜٗٔ)قراتة عقصـ في روا ن سبي ب ر

 وذ ػر ابػف خقلو ػم سف الفػرات  (ٓ٘ٔ)(وِح ػر  ِعػ ف  )  وصاػرس چڎ  ڎ     چ  :[ ٕٓ] الطور / . ٕٖ
 وسةشد  ح ى هذق الل ن

 (151)عيناء َحوراء من ال ين الِحير
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سصػػؿ   الَاَصػػر)قػػقؿ الخل ػػؿ )، چک  گ  گ     گ              چ  :[ ٕٖ] المرسػػالت /  .ٖٖ
  ّةػػم    ةاػػق َصْرمػػي بَشػػَررم  قلَاَصػػر) ػػقف الحسػػف  اػػػرس  ...و ػػذلؾ ععةعػػؽع الةخلػػِن س اػػق  العةػػؽ

ْفر   (ٕ٘ٔ) ...((.و فسر سّف الّشَرر  رصفه فوقاـ   عةقؽ الةخؿ ( جمق ت  صع
 

وال ػػػػّذاب )  بػػػػقلصخف ؼ (  وصاػػػػرس )ِ ػػػػذابقچۀ  ۀ    ہ  ہ  ٿ  ٿ        چ  [ ٖ٘] الةبػػػػ  / .ٖٗ
وذلػػؾ  ف العػػرب صػػػاوؿ  ّذبصػػم ص ػػذ بق  عػػـ صجعػػؿ بػػدؿ الص ػػذ ب   .. س  ص ػػذ بق  .بقلصشػػد د ل ػػن

 (ٗ٘ٔ) .  والصخف ؼ قراتة ال سقئي وحدق(ٖ٘ٔ)(ِ ّذابق  

س  خصقمػػػم  عةػػي عققبصػػم ر ػػح  ( خقصمػػم مسػػؾ)  و اػػرس چۋ  ۅ چ  :[ ٕٙ] المطففػػ ف /  .ٖ٘
و اػقؿ بػؿ الِخصػقـ والخػقصـ هقهةػق مػق   بؿ سراد بم خقَصَمم  عةي ِخصقمعػم المخصػوـع  :و اقؿ  المسؾ

ِصـ عل م  (ٙ٘ٔ) .ِخصَقمم()وقرس البققوف   َخقَصمعم( قراتة ال سقئي وحدق)و  ( ٘٘ٔ) خع
والَ َاػػػْر  ( َصْ َاػػػر)ود   وقػػػرس ابػػػف مسػػػعچڳ  ڳ        ڳ   ڳ      چ  :[ ٜ] الاػػػحى /  .ٖٙ

 (ٚ٘ٔ).اذا اسصابلصم بوجم عقبس صاقوةق  بم  مف َ َارتع الرجؿ س َارعق  َ ْارا   
 

 اخلامتة
وفي خصقـ هذا البحث  م ف الاوؿ اف  صػقب العػ ف لػـ   ػف مجػرد معجػـ  عػذ ر ف ػم  

ةمػػػق احصػػػوأ علػػػى العد ػػػد مػػػف الاػػػراتات الارية ػػػن ا لصػػػي د  ت األلفػػػقظ ومعقة اػػػق فحسػػػب  وا 
سوردهق الخل ػؿ ػ رحمػم اهلل ػ   وعػدهق مصػدرا مامػق اعصمػد عل اػق فػي ب ػقف اخػصالؼ المعػقةي 
و ػت عػةاـ  والمبقةي مف خالؿ اخصالؼ الاراتات الارية ن  وربمػق  ػقف  ػذ ر لةػق اسػمقت مػف رع
الاػػراتة  سمعػػقؿ الحسػػف البصػػر   وعبػػد اهلل بػػف مسػػعود  وابػػف عبػػقس  وعقئشػػن ػ راػػي اهلل 

لؾ لـ   صؼ بذ ر اخصالؼ الاراتات  بؿ  عللاق بعاؿ مةطاػي ل بػ ف األوجػم الصػي عةاـ ػ   ذ
 جوز ف اق الاػراتة  سو  ػقف  لجػ   لػى ا شػصاقؽ فػي ب ػقف وجػوق الاػراتة  وباػذا  م ػف سف ةعػد 
معجػـ العػ ف مصػدرا  مامػػق  فػي صوج ػم الاػراتات الارية ػػن وب قةاػق  وسسػ ؿ اهلل سف   ػوف عملػػي 

ال ػر ـ  والل ػػن العرب ػػن  ويخػػر دعواةػق سف الحمػػد هلل رب العػػقلم ف والصػػالة هػذا خدمػػن للاػػريف 
 والسالـ على س دةق محمد وعلى يلم وصحبم وسّلـ سجمع ف.

 
 قائمة املصادر
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ٕٗٓ 

  الم صبػػػن العاقف ػػػن ( هػػػػ ٜٔٔت )جػػالؿ الػػػد ف السػػػ وطي  :ااتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن  .ٔ
 .ـ ٖٜٚٔلبةقف     ب روت

واػػػه حواشػػ م عبػػػد المػػةعـ خل ػػػؿ  ( هػػػ ٖٖٛلةحػػقس )ت ألبػػي جعفػػػر ا:عــراب القـــرآن .ٕ
الطبعػن   دار ال صػب العلم ػن ػ ب ػروت ػ لبةػقف  مةشػورات محمػد علػي ب اػوف   بػراه ـ
 .ـ ٕٗٓٓ  العقة ن

قػدـ لػم واػبطم د. سحمػد سػل ـ   جالؿ الد ف السػ وطي :القتراح في علم أصول النحوا .ٖ
 .ـ ٜٛٛٔ  طبعن األولىال  جروس برس  والد صور محمد احمد ققسـ  الحمصي

صحا ػؽ مح ػي الػد ف عبػد   سبػو ب ػر محمػد بػف ققسػـ األةبػقر  :إيضاح الوقف واالبتـداء .ٗ
 .ٜٔٚٔ  دمشؽ  الرحمف رماقف

صحا ػؽ محمػد سبػي   جػالؿ الػد ف السػ وطي :بغية الوعـاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة .٘
 .ص دا ػ ب روت ػ   الم صبن العصر ن الفاؿ  براه ـ

ــا .ٙ ــي ت  ٚٔٛت )مجػػد الػػد ف محمػػد بػػف  عاػػوب الف روزيبػػقد   :ريخ أئمــة اللغــةالبلغــة ف
الطبعػػػػػن  صػػػػػ دا ب روت  الم صبػػػػػن العصػػػػػر ن  اعصةى بػػػػػم بر ػػػػػقت  وسػػػػػؼ صػػػػػبور( هػػػػػػ

 ـ. ٕٔٓٓ ا ولى

 ( هػػ ٗٗٗ بػي عمػرو ععمػقف بػف سػع د الػداةي )ت :جامع البيان في القراءات السـبع .ٚ
 .ـٕٙٓٓ  ر الحد ث الاقهرةدا   ح ى مراد .صحا ؽ عبد الرح ـ الطاروةي  د

قػػدـ لػػم الشػػ   خل ػػؿ   ألبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف احمػػد الارطبػػي :الجــامع كحفــام القــرآن .ٛ
 .ـ ٖٕٓٓ  ب روت لبةقف  دار الف ر للطبقعن والةشر  مح ي الد ف

  صحا ػؽ عبػد العػقؿ سػقلـ (هػػ ٖٓٚت )لالمقـ ابف خقلو ػم  :لحجة في القراءات السبعا .ٜ
 .ـ ٜٜٙٔ  الطبعن السقدسن  ب روت  مؤسسن الرسقلن م ـر

سػػػع د   صحا ػػػؽ ( هػػػػ ٗٓٗألبػػػي زرعػػػن عبػػػد الػػػرحمف بػػػف زةجلػػػن )ت  :حجـــة القـــراءات .ٓٔ
   .ـ ٕٔٓٓ ٘ط   ب روت ػ لبةقف  مؤسسن الرسقلن  األصفاقةي

 ٚٔٔ)ت  الدراسات اللغوية والنحوية في قراءات عبد اهلل بن ابـي اسـحاق الحضـرمي .ٔٔ
 .ـ ٜٜٓٔ  ب داد  بمطبعن الجقمعن طبه  علي جقبر المةصور  .د ( هػ

 .ـ ٜ٘ٛٔ  دار المعقرؼ  صحا ؽ محمد سبي الفاؿ  براه ـ :ديوان امرئ القيس .ٕٔ
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ٕٗٔ 

  در ػػػن الخطػػػي  حااػػػم لطفػػي الصػػػاقؿ  شػػرح األعلػػػـ الشػػػةصمر   ديـــوان علقمـــة الفحـــل .ٖٔ
 ـ.ٜٜٙٔ  ٔط  مطبعن األص ؿ  دار ال صقب بحلب  راجعم الد صور فخر الد ف قبقوة

  دار المعػػقرؼ    صحا ػػؽ شػػوقي اػػ ؼ(هػػػ ٕٖٗ):  بػػف مجقهػػد قــراءاتالســب ة فــي ال .ٗٔ
 الطبعن العقلعن

 ٛٙٚت )جمػقؿ الػد ف بػف ةبقصػن المصػر   :سرح ال يون في ررح رسـالة ابـن زيـدون .٘ٔ
   .ـٜٗٙٔ  دار الف ر العربي  صحا ؽ محمد سبي الفاؿ  براه ـ (هػ

صحا ػؽ  ( هػػٜٖٚت )د  ألبي ب ر محمد بف الحسف الزب ػ :طبقات النحويين واللغويين .ٙٔ
 دار المعقرؼ بمصر.  محمد سبي الفاؿ ابراه ـ

وابػػػراه ـ   صحا ػػػؽ ماػػد  المخزومػػي (هػػػ٘ٚٔت )للخل ػػؿ بػػػف احمػػد الفراه ػػد   :ال ــين .ٚٔ
 ـ.ٜٔٛٔ  دار الرش د للةشر  السقمرائي

 .ـٜٔٚٔبار    صحا ؽ راق صجدد ػ طاراف ( هػ ٖ٘ٛت ) بف الةد ـ  :الفيرست .ٛٔ

  الم صبػن الف صػل ن  د. السػ د رزؽ الطو ػؿ :مدخل ودراسة وتحقيـقفي علوم القراءات  .ٜٔ
 .ـٜ٘ٛٔ  ٔط   م ن الم رمن

  م صبػػن الخػػقةجي  صحا ػػؽ عبػػد السػػالـ محمػػد هػػقروف ( هػػػ ٓٛٔت )سػػ بو م  :الفتــاب .ٕٓ
 .ـ ٕٜٛٔ  ٕط   الاقهرة

  ٔب ػػػروت ػ لبةػػػقف  ط  دارالمعػػػقرؼ ( هػػػػ ٖٛ٘ت )لجػػػقر اهلل الزمخشػػػر   :الفرـــاف .ٕٔ
 .ـ ٕٕٓٓ

ـــربل .ٕٕ   الاػػػقهرة  دار الحػػػد ث ( هػػػػ ٔٔٚت)ألبػػػف مةظػػػور محمػػػد بػػػف م ػػػـر  :ســـان ال 
 .ـ ٖٕٓٓ

  ب ػػػداد  دار ال صػػػب للطبقعػػػن  د. غػػػقةـ قػػػدور  الحمػػػد :محاضـــرات فـــي علـــوم القـــرآن .ٖٕ
 .ـٜٔٛٔ

 دار الاجرة  عةي بةشرق ج.برجشصراسر   بف خقلو م :مختصر في رواذ القراءات .ٕٗ

صاػػػد ـ وصعل ػػػؽ د. محمػػػد  ( هػػػػ ٖٓ٘ت بعػػػد )  ألبػػػي الط ػػػب الل ػػػو  :مراتـــب النحـــويين .ٕ٘
 ـ.ٖٕٓٓ  دار ا فقؽ العرب ن  محمد عزب  ز ةاـ
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ٕٕٗ 

مةشػػورات محمػػد   حااػػم سحمػد فر ػػد المز ػد  ( هػػ ٖٓٚت )لألزهػػر   :م ـاني القــراءات .ٕٙ
 .ـ ٜٜٜٔ ٔط   ب روت ػ لبةقف  دار ال صب العلم ن  علي ب اوف

  قػػدـ لػػم ابػػراه ـ شػػمس الػػد ف (هػػػٕ٘ٔت ): لالخفػػش سػػع د بػػف مسػػعدة م ــاني القــرآن .ٕٚ
 .ـ ٕٕٓٓ  ٔط  ب روت لبةقف  دار ال صب العلم ن  مةشورات محمد علي ب اوف

صحا ػػػؽ عبػػػد الفصػػػقح  (هػػػػ ٕٚٓألبػػػي ز ر ػػػق  ح ػػػى بػػػف ز ػػػقد الفػػػرات )ت :م ـــاني القـــرآن .ٕٛ
 .دار السرور  اسمقع ؿ شلبي

 ـ.ٜٓٛٔ ٖط  هدار الف ر للطبقعن والةشر  والصوز   ل ققوت الحمو  :م جم اكدباء .ٜٕ

شػػقرع  قمػػؿ  ٖ  دار مصػػر للطبقعػػن  حسػػ ف ةصػػقر : الم جــم ال ربــي نرــ تو وتطــوره .ٖٓ
 .سع د جودت السحقر وشر قتق  صدقي الفجقلن

 ـ ٜٔٙٔ  مصطفى البقبي الحلبي  للراغب ا صفاقةي :المفردات في غريب القرآن .ٖٔ

ــاء .ٕٖ ــات االدب ــاء فــي طبق قػػقـ بصحا اػػم  (هػػػ ٚٚ٘ بػػي البر ػػقت ا ةبػػقر  )ت :نزىــة االلب
 .ـ ٜ٘ٛٔ  ٖط  الزرققت  م صبن المةقر  ا ردف د.ابراه ـ السقمرائى

: لشػمس الػد ف سبػي الخ ػر محمػد بػف محمػد بػف محمػد ابػف فـي القـراءات ال رـر النرـر .ٖٖ
 .بمصر  مطبعن مصطفى محمد  صحا ؽ علي محمد الصبقغ ( هػ ٖٖٛت )الجزر  

نبــاء أبنــاء الزمــان .ٖٗ قس شػػمس الػػد ف احمػػد بػػف محمػػد بػػف : ألبػػي العبػػوفيــات االعيــان واء
   .ب روت  دار صقدر    حاام د. احسقف عبقس(هػ ٔٛٙخل قف )ت 

 

 البحث هوامش
 .ٗٗ :ػ  ةظر: مراصب الةحو  ف ٔ
 .ٙٚ:البل ن في صقر   سئمن الل ن  ٕٛٙػ  ةظر: سرح الع وف: ٕ
 .ٕٛٗ/ٕووف قت األع قف:  ٕٛٙػ  ةظر: سرح الع وف: ٖ
 .ٖٚ/ٔٔػ  ةظر: معجـ األدبقت: ٗ
 .ٛ٘٘/ٔ :ػ ب  ن الوعقة ٘
 .ٗٗػ مراصب الةحو  ف:  ٙ
 .٘ٗ:ةزهن األلبقت  ٖٚ/ٔٔػ   ةظر: معجـ األدبقت:ٚ
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ٕٖٗ 

 .ٚٚ/ٔٔمعجـ األدبقت:   ٚٗ:ػ ةزهن األلبقتٛ
 .ٕٛٗ:وف قت األع قف  ٔ٘:ػ طباقت الةحو  ف ٜ

 .ٚٚ/ٔٔ:ػ  ةظر معجـ األدبقت ٓٔ
 .٘ٚػ ٗٚ:قتومعجـ األدب ٜٗ:الفارست :ػ  ةظر في  صبم ٔٔ
 ٕٕ:حسػ ف ةصػقر :و ةظر في مةاج الخل ؿ المعجـ العربػي  ٛ٘ػ ٚ٘/ٔالع ف::ػ  ةظر ٕٔ

 .ومق بعدهق
 .ٕٓٔ :ػ محقارات في علـو الاريف ٖٔ
 .ٕٚ:ػ في علـو الاراتات مدخؿ ودراسن وصحا ؽٗٔ
 .ٕ٘/ٔ:جقمه ألح قـ الاريف :ػ  ةظر ٘ٔ
ذ ػػر سف الةػػقس  (هػػػ ٖٗ٘ت )سػػصي ػ ذ ػػر الارطبػػي سف سبػػق حػػقصـ محمػػد بػػف حبػػقف الب ٙٔ

 (.ٕ٘/ٔ: ةظر الجقمه ألح قـ الاريف.)اخصلفوا في السبعن على خمسن وعالع ف قو 
 .ٓٔٔ:ػ  ةظر: محقارات في علـو الاريفٚٔ
واقدـ مف صػرح باػذق الاػوابط سبػو عب ػد الاقسػـ   ٘ٚ/ٔ:واإلصاقف  ٜ/ٔػ  ةظر: الةشر: ٛٔ

 .ٖٔٔ/ٔ:واألبصدات ةظر: ا اقح الوقؼ  (هػ ٕٕٗت )بف سالـ 
ألف الاراتة مصػى عبصػت بقلسػةد المصػواصرة وموافاػن رسػـ المصػحؼ   ػ زادق العلمقت ف مق بعد ٜٔ

فال  ةب ي اف صرد بؿ صصبح هي حجػن علػى قواعػد الةحػو   سف ص ػوف قواعػد الةحػو 
 (.ٕ٘ػ  ٔ٘: ةظر في علـو الاراتات)حجن عل اق.

 .ٙٚ/ٔ:ػ  ةظر اإلصاقف ٕٓ
 .ٓ٘ػ  ٜٗ ع رة صؤ د ذلؾ    ةظر  صقب السبعن  ػ جقتت روا قت ٕٔ
 .ػ حاام الد صور شوقي ا ؼ وطبه طبعقت عد دة ٕٕ
عبػد اهلل   هػػ قػقرئ المد ةػن ٜٙٔسبػو عبػد الػرحمف ةػقفه بػف عبػد العز ػز ت :ػ والارات هػـ ٖٕ

هػػػػ قػػػقرئ  ٕٚٔهػػػػ  قػػػقرئ م ػػػن  وعقصػػػـ بػػػف ابػػػي الةجػػػود ت  ٕٓٔبػػػف  ع ػػػر ت 
هػػػػػ قػػػػقرئ ال وفػػػػن   وعلػػػػي بػػػػف حمػػػػزة  ٙ٘ٔلز ػػػػقت ت وحمػػػػزة بػػػػف حب ػػػػب ا  ال وفػػػػن

هػػػػ  قػػػقرئ  ٗ٘ٔهػػػػ قػػػقرئ ال وفػػػن   وسبػػػو عمػػػرو بػػػف العػػػالت ت  ٜٛٔال سػػػقئي ت 
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ٕٗٗ 

 ٖ٘ : ةظػر فػ اـ  صػقب السػبعن .هػ ققرئ الشقـ ٛٔٔالبصرة  وعبد اهلل بف عقمر ت
 .ٚٛػ

 .ٜ/ٔالةشر :ػ  ةظرٕٗ
 .ٔٛٔ:محقارات في علـو الاريف :ػ  ةظر ٕ٘
و  سػ مق  الاػرور  سف صصفػؽ معػق  ر الةحػو  ف والل ػو  ف ف مػق ب ػةاـ سةفسػاـػ لػ س مػف  ٕٙ

البصػػػػر  ف اذ رس ةػػػػق ال ع ػػػػر مػػػػف الةحػػػػو  ف  صوقػػػػؼ سمػػػػقـ الاػػػػراتات بحجػػػػن المخقلفػػػػن 
 .لاواعدهـ

ػػػ هػػذا    عةػػي سف العلمػػقت قػػد سهملػػوا صوج ػػم الاػػراتات فػػي بػػدت األمػػر وسةمػػق  قةػػت مةعػػورة ٕٚ
مػػف مصػػقدرهـ فػػي ا سصشػػاقد الةحػػو  خػػالؿ عراػػاـ فػػي  صػػباـ وجعلوهػػق مصػػدرا 

 .للمسقئؿ الةحو ن الل و ن
 .ٛٗػ  ةظر الدراسقت الل و ن والةحو ن في قراتات عبد اهلل بف سبي اسحقؽ الحارمي:ٕٛ
 .ٖٙ :ػ ا قصراحٜٕ
 .ٙٙ:في علـو الاراتات:ػ  ةظرٖٓ
وابػػف   باػػق عقصػػـبقعبػػقت األلػػؼ قػػرس  (حػػقذروف)ػ مػػقدة حػػذر ػ وقػػراتة  ٜٜٔ/ٖ:ػػػ العػػ فٖٔ

وسبو  وةػػػػقفه  ابػػػػف  ع ػػػػر  ب  ػػػػر الػػػػؼ قػػػػرس باػػػػق (َحػػػػِذروف)و  وال سػػػػقئي وحمزة  عػػػػقمر
 .ٕٚٙوحجن ابف خقلو م  ٔٚٗ: صقب السبعن : ةظر  عمرو

  قػػرس باػػق حم ػػد األعػػرج  وقػػراتة ) عبػػرق( باػػـ ال ػػقؼ  ػ مػػقدة  بػػر ػ ٖٔٙ/٘:ػ العػػ ف ٕٖ
 :مخصصػػػػر شػػػػواذ الاػػػػراتات:ةظػػػػر   وسبػػػػو البرهسػػػػـ  وابػػػػف قط ػػػػب  و عاػػػػوب  ومجقهػػػػد

وعػػدهق الفػػرات وجاػػق ج ػػدا فػػي الةحػػو ألف العػػرب صاػػوؿ )فػػالف صػػولى ععظػػـ  ػػذا   ٔٓٔ
 .ٜٓ/ٖ:واعراب الاريف للةحقس ٕٚٗ/ٕ:معقةي الفرات : ةظر (و ذا   ر دوف س عرق

  وابػف عػقمر  وقػراتة فػقره ف بقعبػقت األلػؼ قػرس باػق عقصػـ  ػ مػقدة فػرق ػ ٙٗ/ٗ:ػػ العػ فٖٖ
  وةػػقفه  وسبػػو عمػػرو  ب  ػػر الػػؼ قػػراتة ابػػف   ع ػػر (و )فػػره ف  وال سػػقئي  وحمػػزة
 .ٕٛٙ :والحجن  بف خقلو م  ٕٚٗ : صقب السبعن : ةظر
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ٕٗ٘ 

  وقػراتة الةصػب سسػةدت الػى سهػؿ الحػرم ف  وسهػؿ ال وفػن  ػ مػقدة ذو ػ ٕٛٓ/ٛ:ػ العػ ف ٖٗ
 صػقب  : ةظػر  وابػف سبػي اسػحقؽ  وع سى ابف عمػر  وقراتة الرفه الى سبي عمرو

 .ٔٔٔػ  ٓٔٔ/ٔ:واعراب الةحقس  ٜٙ :وحجن ابف خقلو م  ٕٔٚ :السبعن
قػرس باػق   مفصوحػن الفػقت خف فػن ( فلاػق)وقػراتة    ػ مػقدة  فػؿ ػ ٖٗٚػ  ٖٖٚ/٘ :ػ العػ ف ٖ٘

وقػػرس عقصػػـ   رفػػه ممػػدود (ز ر ػػقت)و  وابػػف عػػقمر  سبػػو عمػػرو  وةػػقفه  ابػػف  ع ػػر
 (ز ر ػػق)و ػػقف  مػػد   ةصػػبق (ز ر ػػقت)و  مشػػددة الفػػقت (و فلاػػق)فػػي روا ػػن ابػػي ب ػػر 

ز ر ػػق( فػػي )وقصػػر   مشػػددة (و فلاػػق)ورو  حفػػص عػػف عقصػػـ   فػػي  ػػؿ الاػػريف
فػػي  ػػؿ  (ز ر ػػق)  و اصػػراف (و فلاػػق)و ػػقف حمػػزة وال سػػقئي  شػػدداف    ػػؿ الاػػريف

 .ٕٔٔ/ ٕ :جقمه الب قف في الاراتات السبه  ٕ٘ٓػ  ٕٗٓ: ةظر السبعن  الاريف
 مقدة ػ  فؿ ػ. ٜٜٙ/ٚػ لسقف العرب  ٖٙ
وسبي  ب سػر الػرات هػي قػراتة ابػف عبػقس (عػورة)ػ مػقدة عػور ػ وقػراتة  ٖٕٚ/ٕ :ػ العػ ف ٖٚ

عػراب   ٛٔٔ ةظػر مخصصػر ابػف خقلو ػم   و ح ى بػف  عمػر  وسبي طقلوت  رجقت وا 
  وذ ػػػر الفػػػرات سف  ػػػؿ الاػػػرات الػػػذ ف  عػػػرفاـ علػػػى صسػػػ  ف الػػػواو  ٜٕٓ/ٖالةحػػػقس 

 ةظػػر معػػقةي   وهػػو وجػػم (فعلػػن)علػػى م ػػزاف (عػػورة) وسف بعػػض الاػػرات قػػرس (عػػورة)
 .ٖٖٚ/ٕ:الفرات

ػمقدة خطػؼ ػ وذ ػر الةحػقس سف ف ػم ل ػقت قػرئ ببعاػاق و   راهػق  ٕٕٔ/ٗ:ػ  العػ ف ٖٛ
اذا سخػػػػذ الشػػػػيت بسػػػػرعن خِطػػػػؼ وَخَطػػػػؼ وخّطػػػػؼ وِخّطػػػػؼ  : اػػػػقؿ  مخقلفػػػػن للخػػػػط

 .ٜٕٚ/ٖاعراب الةحقس  : ةظر  وِخطَّؼ
 : ةظػر السػبعن  قرس باق عقصـ   واألعػرج  سجج ػ وقراتة الامزة ػ مقدة ٜٛٔ/ٙ :الع فػ  ٜٖ

 .ٚ٘/ٖ :واعراب الةحقس  ٖٔٗ
  ب سر الظقت قػرس باػق قصػقدة واألعمػش  ظلت عل م :ػ مقدة ظؿ ػ  وقراتة ٜٗٔ/ٛ:ػ الع فٓٗ

 ةظػر مخصصػر   بالمػ ف (ظللػت)وقػرس سبػي  ( ظلػت)و  (ظلت)وقرس  ح ى بف  عمر 
 .ٜ٘:ابف خقلو م

  وذ ػر ابػف  ٜٕٚ :السػبعن : ةظػر  قراتة ابف  ع ر وسبي عمرو وحمػزة وال سػقئي ػ وهئٗ
 .ٙٙٔ: ةظر الحجن  خقلو م سف ف اق خمس ل قت مشاورة مسصعمالت في الاراتة
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ٕٗٙ 

والاػػػػػػػػػػػقت والعػػػػػػػػػػػ ف والحػػػػػػػػػػػقت وال ػػػػػػػػػػػ ف والخػػػػػػػػػػػقت   ػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػروؼ الحلػػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػي الامػػػػػػػػػػػزةٕٗ
خمسػػػػن  حػػػػروؼ الحلػػػػؽ ٛ٘/ٔوذ ػػػػر الخل ػػػػؿ فػػػػي مادمػػػػن  صقبػػػػم ٜٜ/ٔ ةظرالةشػػػػر:

   .ٖٖٗ/ٗ: ةظر ال صقب  مسصعة ق الامزة وعدهق س بو م سبعن زاد عل اق ا لؼ
 .لـ سهصد الى هذق الاراتة في  صب الاراتات ػٖٗ
 .مقدة ب س ػ ػٖٚٔ/ٚ :الع ف ػٗٗ
    وةػقفهقرس باػق ابػف  ع ػر  بفصح الع ف والم ـ (َعَمد)وقراتة   ػ مقدة عمد ػ ٚ٘/ٕ:الع ف ػ٘ٗ

ػػػد)وقػػػرس   وحفػػػص عػػػف عقصػػػـ  مرابػػػف عػػػق  وسبػػػو عمػػػرو   باػػػـ العػػػ ف والمػػػ ـ (ععمع
وذ ػر   ٜٚٙ : ةظػر  صػقب السػبعن  وال سػقئي  وحمػزة  عقصـ في روا ن  ابػي ب ػر

 : ةظػػر  ومػػف فػػصح جعلػػم جمػػه عمػػود  ابػػف خقلو ػػم سةػػم مػػف اػػـ جعلػػم جمػػه عمػػقد
 .ٖٙٚ:الحجن

ػْلب)وقراتة   ػ مقدة صلب ػ ٕٚٔ/ٚ:ػ  الع فٙٗ  ةظػر مخصصػر ابػف   قػرس باػق ع سػى ( الصَّ
 .ٕٗٔ/٘:واعراب الاريف للةحقس  ٔٚٔ:خقلو م

  وقػرس البػققوف  قػرس باػق عقصػـ  باػـ الػرات (الرجػز)وقػراتة   ػمقدة رجػز ػ ٙٙ/ٙ :ػ الع فٚٗ
وجمػػػػػه   ٜ٘ٙ : ةظػػػػػر السػػػػػبعن  ب سػػػػػر الػػػػػرات (والرجػػػػػز)وسبػػػػػو ب ػػػػػر عػػػػػف عقصػػػػػـ 

ومػف اػـ سراد اسػـ مػف  سػر سرادالشػرؾ   :وذ ػر ابػف خقلو ػم قػقئال  ٖٕ٘/ٖ:الب قف
 .ٖ٘٘: ةظر الحجن  الصةم ف اسقؼ وةقئلن

 .ػ مقدة رسأ ػ ولـ سهصد الى مف قرس باق ٖٚٓ/ٛ :الع ف ػٛٗ
 ةظػر مخصصػر   قػرس باػق الحسػف  مجزومػن (طػم)وقػراتة   ػ مػقدة طػم ػ ٖٚٗ/ٖ:ػػ العػ فٜٗ

  ٚٛ :ابف خقلو م
وةػقفه وعقصػـ فػي روا ػن   ع روقراتة الصخف ؼ قرس باق ابف    ػ مقدة اف ػ ٜٖٚ/ٛػ الع ف ٓ٘

 .ٕٕٗ :ومعقةي الاريف لألخفش  ٜٖٖ: ةظر السبعن  ابي ب ر
وقػرس علػي ػ   وهي قراتة ابف عبقس ػ راي اهلل عةامق ػ  ػ مقدة حاب ٜٓٔ/ٖ :ػ الع فٔ٘

 ـر اهلل وجم ػ حطب ػ بقلطقت ػ وهي قراتة عقئشن ػ راي اهلل عةاػق ػ  ةظػر: معػقةي 
 مقدة حطب. ٘ٚٔػ  ٗٚٔوالمفردات   ٗٛ٘/ٕوال شقؼ   ٕٕٔ/ٕ:الفرات
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ٕٗٚ 

  ٖ٘ٚ/ ٕ:و ةظػػر فػػػي الاػػراتة ا اػػػق معػػقةي الفػػرات  مػػقدة ػ زقػػو ػ ٕٜٔ/٘ :ػػػ العػػ فٕ٘
 .ٕ٘ٔ:ومخصصػر ابف خقلو م

بقلظػقت قػػرس باػػق ابػػف  ع ػػر وسبػػي عمػػرو  (بظةػػ ف)مػػقدة ػ اػةف ػ وقػػراتة  ٓٔ/ٚ :ػػ العػػ فٖ٘
 ةظػػػر:  صػػػقب   بقلاػػػقد (باػػػة ف) وقػػػرس ةػػػقفه وعقصػػػـ وابػػػف عػػػقمر وحمػػػزة  وال سػػػقئي
 .ٖٚٙالسبعن 

مخصصػر ابػف  : ةظػر  وهػي قػراتة الحسػف وابػف عبػقس  مػقدة ػ  ػدب ػ ٕٖٖ/٘ :ػػ العػ فٗ٘
  وق ػؿ هػي قػراتة عقئشػن ػ راػي اهلل عةاػق ػ  ٖٖ٘/ٔ :والمحصسػب  ٖٙػ ٕٙخقلو ػم 

 .ٖٛٓ/ٕ ةظر: ال شقؼ 
 .ٕٖٖ/٘ :ػ الع ف٘٘
 .ٕٗٔ/ٔ : ةظر: المحصسب  تػ ذ ر ابف جةي اف ف اق عشر قراتاٙ٘
و سػػر  ( َعبعػػدَ )باػػـ البػػقت مػػف  (َعبعػػَد الطػػقغوتِ )ػػػ وهػػي قػػراتة السػػبعن    حمػػزة فقةػػم قػػرس ٚ٘

 .ٕٙٗ : ةظر: السبعن ( الطقغوتِ )الصقت مف 
  ػ مػػقدة صػػفف ػ ٖٗٔ/ٚ :و ةظػػر: معػػؿ هػػذا العػػ ف  مػػقدة ػ عبػػد ػ ٜٗ/ٕ :ػػػ العػػ فٛ٘

 .ػ مقدة وقد ػ ٜٚٔ/٘و
ػ بقلةصب ػ لـ سهصػِد ال اػق فػي  (َبد َه السموات)وقراتة   ػ مقدة بدع ػ ٘٘ػ  ٗ٘/ٕ :ػ الع فٜ٘

 . صب الاراتات
والصعجػب   بقلةصػب (بد هَ )مق علمت احدا  مف الارات قرس )) :ػ وقّد رد األزهر  عل م ققئال  ٓٙ

اذ ػروا بػد َه  :واف جقت معلم في ال ػالـ فةصػبم علػى المػدح  قةػم قػقؿ  ف م غ ر جقئز
 .ػ مقدة بدع ػ ٕٖ٘/ٔ:لسقف العرب : ةظر  ((واِت وا رضالسم

  ٖٛٔ/ٖ :وجػػقمه الب ػػقف  ٔٚٔػ  ٓٚٔ: ةظػػر:  صػػقب السػػبعن  ػػػ وهػػي قػػراتة ابػػف  ع ػػرٔٙ
 .ٗٔٔ :وحجن ابف زةجلن

 .ػ مقدة را  ػ ٖٓٔ/ٛ :ػ الع فٕٙ
ب  ةظػػر  صػػق  وبػػف عػػقمر  قػػرس باػػق ةػػقفه  ػ مػػقدة  لػػو ػ والاػػراتة بقلصػػقت ٖٛٗ/ٛػػػ العػػ ف ٖٙ

 .ٚٙ/ ٔ :وجقمه الب قف  ٗٚٔػ  ٖٚٔ :السبعن
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ٕٗٛ 

  باػـ ال ػقؼ قػراتة حم ػد األعػػرج (و عبػرق )ٖٔٔػػ وهػو علامػن الفحػؿ والب ػت فػي د واةػم ٗٙ
   .ٕٖٖ ةظر معقةي الاراتات:  وقرس البققوف ب سر ال قؼ  و عاوب الحارمي

 .ػ مقدة  بر ػ ٖٔٙ/٘ :ػ الع ف ٘ٙ
  وبعػض سهػؿ المد ةػن  والحسػف  وعقصػـ  اػق األعمػشقػرس ب  ب سر الػرات (َبِرؽ)ػ وقراتة ٙٙ

 :وجػػػقمه الب ػػػقف  ٜٕٓ/ٖ :معػػػقةي الفػػػرات ( فػػػقذا َبػػػَرؽ البصػػػر)وقرسهػػػق ةػػػقفه المػػػدةي 
 .ٕٙ٘ػ  ٕ٘٘/ٖ

والب ػت غ ػر مةسػوب فػي العػ ف  مػق سةػي لػـ سهصػد الػى   ػ مػقدة بػرؽ ػ ٙ٘ٔ/٘ :ػ العػ ف ٚٙ
 .ققئلم

وعقصػـ فػي   وسبػي عمػرو  وةػقفه  ابف  ع ر ػ مقدة خلؼ ػ وهي قراتة ٕٙٙ/ٗ :ػ الع ف ٛٙ
 صػػػػقب  : ةظػػػػر  قػػػػرس باػػػػق حفػػػػص عػػػػف عقصػػػػـ (وقػػػػراتة )خالفػػػػؾ  روا ػػػػن ابػػػػي ب ػػػػر

 .ٜٕ٘:ومفردات الراغب  ٖٗٛ:السبعن
  ممػدودة  وفػي ال اػؼ معلػم (دّ ػقت)ػ مػقدة دؾ ػ وقػرس حمػزة وال سػقئي  ٕٗٚ/٘ :ػ الع ف ٜٙ

وقػرس   وفػي ال اػؼ ب  ػر صةػو ف  وةػنمة (د ػق  )وقرس عقصـ هةق ػ فػي سػورة األعػراؼ ػ 
   ٜٛٔ : ةظر معقةي الاراتات  مةوةن في المواع ف (د ق  )البققوف 

لعػؽ)ػ مقدة خلؽ ػ وهي قراتة ابف  ع ػر وسبػي عمػرو وال سػقئي وقػرس  ٔ٘ٔ/ٗ :ػ الع ف ٓٚ  (خع
 ةظػر  صػقب السػبعن:    وحمزة وعقصػـ  باف الخقت والالـ قرس باق ةقفه وابػف عػقمر

وقػػػراتة الاػػػـ علػػػى سةػػػم سراد عػػػقدة األولػػػ ف ممػػػف   ٛٔ٘ابػػػف زةجلػػػن   وحجػػػن  ٕٚٗ
   .ٕٛٙ : ةظر الحجن  صادـ

  قػراتة الحسػف وقصػقدة  ػ مػقدة  عػدو ػ باػـ العػ ف والػداؿ  والصشػد د ٖٕٔ/ٕ :ػ العػ ف ٔٚ
   .ٓٗ : ةظر مخصصر ابف خقلو م  وابي رجقت

 .ٗٙٔػ الب ت  مرئ الا س والب ت في د واةم  ٕٚ
قػرس باػق ابػف   بقلةصب (الما مي الصالة)خظي ػ وقراتة   ػ مقدة خظو ٜٕٚ/ٗ :فػ الع  ٖٚ

 ةظػػػر   )والما مػػػ ف( بػػػقلةوف والصػػػالة بقلةصػػػب قػػػرس باػػػق ابػػػف مسػػػعود  ابػػػي اسػػػحقؽ
 .ٜ٘ :مخصصر ابف خقلو م

   .ٜٕٚ/ ٗ :ػ  ةظر الع ف ٗٚ



 مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
 (9002) حزيران            (               1العدد )           (            61المجلد )

ٕٜٗ 

 .ػ مقدة حرج ػ ٙٚ/ٖ :ػ  ةظر الع ف ٘ٚ
   .ٙٚ/ٖ :ػ المصدر ةفسم ٙٚ
 .ٕٕٗ/٘:وجقمه الب قف  ٕٛٙ :ةظر  صقب السبعنػ    ٚٚ
 .ػ مقدة زعـ ػ ٖٗٙ/ٔ: ةظر الع ف ػ ٛٚ
 .ٖٗٙ/ٔ :ػ المصدر ةفسم ٜٚ
 .ٕٕٚ/٘ :وجمه الب قف  ٕٓٚ :ػ  ةظر  صقب السبعن ٓٛ
 .ػ مقدة   ػ ٜٖٗ/ٛ :ػ  ةظر الع ف ٔٛ
 ولـ سهصد الى مف قرس باق. .ٜٖٗ/  ٛ :ػ المصدر ةفسم ٕٛ
 .ػ مقدة سلم ػ ٜٔ/ٗ:ػ  ةظر الع ف ٖٛ
 .ٜٔ/ٗ:ػ المصدر ةفسمٗٛ
   .٘ٗ :ػ  ةظر مخصصر ابف خقلو م ٘ٛ
 .ٕٙٓػ ٕ٘ٓ/ٔ:ػ  ةظر الع ف ٙٛ
   .ٕ٘ٓ/ٔ :ػ المصدر ةفسمٚٛ
   .ٕ٘٘/ٕ :وجقمه الب قف  ٜٕٗ :وحجن ابف زةجلن  ٕٜٕ :ػ   ةظر  صقب السبعن ٛٛ
 .ػ مقدة عدو ػ ٕٙٔ/ ٕ :ػ  ةظر الع ف ٜٛ
   .ٕ٘٘/ ٕ :وجقمه الب قف  ٖٙٓ :عنػ   ةظر  صقب السب ٜٓ
   .ػ مقدة قطه ػ ٜٖٔ/ٔ :ػ  ةظر الع ف ٜٔ
   .ٜٖٔ/ ٔ :ػ المصدر ةفسم ٕٜ
   .ٖٖٓػ  ٕٖٓ/ ٕ :وجقمه الب قف  ٕٖ٘ :ػ  ةظر  صقب السبعن ٖٜ
   .ػ مقدة بعد ػ ٖ٘/ ٕ :ػ  ةظر الع ف ٜٗ
 .ٜٕٔ/ٕ:وال شقؼ  ٔٙ:ػ  ةظر مخصصر ابف خقلو م ٜ٘
 .ػ مقدة هقت ػ ٖٓٔ/ٗ :ػ الع ف ٜٙ
 .ٓٗ/ٕ :ػ  ةظر معقةي الاريف للفرات ٜٚ
 .ػ  ةظر الع ف ػ مقدة شعؼ ػ ٜٛ
   .ٕٓٙ/ٔ :ػ المصدر ةفسم ٜٜ
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ٕ٘ٓ 

 .ٜٖٖ/ٔ:ػ  ةظر المحصسب ٓٓٔ
 .ػ مقدة مصؾ ػ ٖٗٗ/٘ :ػ  ةظر الع ف ٔٓٔ
 .ٖٗٗ/٘ :ػ المصدر ةفسم ٕٓٔ
 .ٜٖٖ/ٔ :ػ  ةظر المحصسب ٖٓٔ
 ةظػر مخصصػر ابػف   قػراتة الحسػف (ومص ػقت)  ٕ٘ٔ/ٜ:ػ  ةظر الجقمه ألح ػقـ الاػريف ٗٓٔ

 .ٖٙ :خقلو م
وقرس حمػزة وال سػقئي   وابف عقمر  وعقصـ وسبي عمرو  وةقفه  ػ وهي قراتة ابف  ع ر ٘ٓٔ

 .ٜٖٗ : ةظر  صقب السبعن  بقلصقت (صعصروف)
 .ػ مقدة عصر ػ ٜٕ٘/ ٔ :ػ الع ف ٙٓٔ
   .ٖٗٗ/ٔ :والمحصسب  ٗٙ:ػ  ةظر مخصصر ابف خقلو م ٚٓٔ
 .ػ مقدة لحد ػ ٕٛٔ/ٖ :ػ  ةظر الع ف ٛٓٔ
/ ٕ :وجػػػقمه الب ػػػقف  ٖ٘ٚ :و صػػػقب السػػػبعن   ٕٓٙ/ ٕ :ػ  ةظػػػر  عػػػراب الةحػػػقس ٜٓٔ

ٖٛٓ. 
   .ػ مقدة صـو ػ ٔٚٔ/ ٚ :ػ  ةظر الع ف ٓٔٔ
   .ٗٛ:ػ  ةظر مخصصر ابف خقلو م ٔٔٔ
   .ٕٚ/ٖ :ػ  ةظر الع ف ٕٔٔ
   .ٕٚ/ ٖ :ػ  ةظر المصدر ةفسم ٖٔٔ
 .ٓ٘ٗ/ ٕ :وجقمه الب قف ٕ٘ٗ :وحجن ابف خقلو م  ٕٕٗ :ر  صقب السبعنػ  ةظ ٗٔٔ
   .ػ مقدة فعؿ ػ ولـ اهصِد الى ا لاراتة في  صب الاراتات ٘ٗٔ/ٕ :ػ الع ف ٘ٔٔ
   .ٕٜ : ةظر مخصصر ابف خقلو م  وقرس باق ع رمن   ٔٙ/ٗ :ػ  ةظر الع ف ٙٔٔ
   .ٔٙ/ٗ :ػ الع ف ٚٔٔ
عػػراب الةحػػقس  ٕٔٔ/ ٕ :ػ  ةظػػر معػػقةي الفػػرات ٛٔٔ   ٖٔٗو صػػقب السػػبعن   ٙ٘/ ٖ :وا 

 .ٖٛ٘/ٕ :وال شقؼ  ٔٙٗ/ٕ :وجقمه الب قف
 ٕٕٙ/ٕمعػقةي الفػرات   ػ مػقدة صػفف ػ و ةظػر فػي قػراتة عبػد اهلل ٖٗٔ/ٚ :ػ العػ ف ٜٔٔ

عراب الةحقس   ٓٚ/ٖوا 
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 ػٕٕػ
عراب الةحقس  ٕٕٙ/ٕ :ػ  ةظر معقةي الفرات ٕٓٔ    .وف م عف األعرج س اق   ٓٚ/ٖ :وا 
   .ٖٗٔ/ ٚ :ػ الع ف ٕٔٔ
   .ػ هجر ػ ٖٚٛ/ ٖ :ػ  ةظر الع ف ٕٕٔ
 .ٜٖٕ/ ٕ :ػ  ةظر معقةي الاريف للفرات ٖٕٔ
 .ٜٚٗ/ ٕ :ػ جقمه الب قف ٕٗٔ
 .ػ مقدة وقد ػ ٜٚٔ/٘ :ػ الع فٕ٘ٔ
عػػراب  ٜٛٗػ  ٛٛٗ/ٕوجػػقمه الب ػػق ف:   ٙ٘ٗػ ٘٘ٗ : صػػقب السػػبعن :ػ  ةظػػر ٕٙٔ وا 

 .ٜٙ/ٖ:الةحقس
   (.بؿ اّدَرؾ)سف الحسف قرس   ٓٔٔ:خقلو م ػ وفي مخصصر ابف ٕٚٔ
  .ػ مقدة درؾ ػ ٕٖٛ/٘ :ػ  ةظر الع ف ٕٛٔ
   (.بؿ سّدراؾ)سف ةقفعق قرس   ٘ٛٗ:ػ وفي  صقب السبعن ٜٕٔ
   .ٜٜٕ/ ٕ :ػ  ةظر معقةي الفرات ٖٓٔ
 .ٖٔ/ٖ:وجقمه الب قف  ٘ٛٗ:ػ  ةظر  صقب السبعن ٖٔٔ
  .د الى مف قرس باقولـ سهص  ػ مقدة فزع ػ ٛٓٗ/ ٗ :ػ الع ف ٕٖٔ
 .ػ  مقدة صلؿ ػ ٘ٛ/ٚػ  ةظر الع ف:  ٖٖٔ
 :وفػي مخصصػر ابػف خقلو ػم  و  سعرفاػق بقل سػر :قػقؿ الفػرات  ٖٖٔ/ٕػ معػقةي الفػرات  ٖٗٔ

 وهي األرض الصلبن   س  دفةق في الصلن  عف الحسف (صللةق )ٛٔٔ
 .ػ مقدة خفي ػ ٖٗٔ/ٗ :ػ الع ف ٖ٘ٔ
 ةظػػر المصػػدر ةفسػػػم   بفػػصح ال ػػقت (مػػق سخفػػي)وقػػرس   ٙٔ٘ :ػ  ةظػػر  صػػقب السػػبعن ٖٙٔ

 .الم قف ةفسم
   .ػ مقدة فرغ ػ ٛٓٗ :ػ  ةظر الع ف ٖٚٔ
عراب الةحقس  ٕٔٙ/ ٕ :ػ  ةظر معقةي الفرات ٖٛٔ    .ٖٕٙ/ ٖ :وا 
 ةظػر   ػ مقدة جبؿ ػ   و ؿ سمن مات في جبلػن علػى حػدة  ٖٚٔ/ ٙ :ػ  ةظر الع ف ٜٖٔ

 .المصدر ةفسم الم قف ةفسم
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   .ٜٛ/ ٖوجقمه الب قف:   ٕٗ٘ : ةظر  صقب السبعن ػ ٓٗٔ
 .ػ مقدة طله ػٕٔػٔٔ/ٕ :ػ  ةظر الع ف ٔٗٔ
 .ٕٛٔ:ػ  ةظر مخصصر ابف خقلو م ٕٗٔ
 .ػ مقدة وزؼ ػ ٜٖٛ/ٚ :ػ  ةظر الع ف ٖٗٔ
 .ٕٛٔ:ػ مخصصر ابف خقلو م ٗٗٔ
   .ػ مقدة علـ ػ ٖ٘ٔ/ٕ :ػ الع ف ٘ٗٔ
عراب   ٖٚ/ٖ :ػ  ةظر معقةي الفرات ٙٗٔ  .وف م عف ابي هر رة س اق  ٚٚ/ ٗ :الةحقسوا 
 .ػ مقدة ف م ػ ٖٔٛ/ٖ :ػ  ةظر الع ف ٚٗٔ
 .الم قف ةفسم :ػ المصدر ةفسم ٛٗٔ
 .٘ٛٔ/ٖ :ػ  ةظر جقمه الب قف ٜٗٔ
 ػمقدة حور ػ ٕٛٛ/ٖ :ػ ةظر الع ف ٓ٘ٔ
 .ولـ سجد قوؿ الفرات في  صقبم معقةي الاريف  ٘ٗٔ :مخصصر ابف خقلو م ٔ٘ٔ
ػر ٜ٘/٘ :ػ الع ف ٕ٘ٔ   ػ قصر ػ وقرس سع د بف جب ر  قلِاَصر وعبػد اهلل بػف مسػعود  قلاعصع

 .ٚٙٔ : ةظر مخصصر ابف خقلو م
 .ػ مقدة  ذب ػ ٖٚٗ/٘ :ػ  ةظر الع ف ٖ٘ٔ
 .ٕٚٙػ ٕٙٙ/ٖ :وجقمه الب قف  ٜٙٙ:ػ  ةظر  صقب السعن ٗ٘ٔ
   .ػ مقدة صـ ػ ٕٕٗ/ٗ :ػ الع ف ٘٘ٔ
 .ٕٙٚػ  ٕ٘ٚ/ٖ :لب قفوجقمه ا  ٙٚٙ:ػ  ةظر  صقب السبعنٙ٘ٔ
  ٕٗٚ/ٖ : ةظػػر فػػي الاػػراتة معػػقةي الفػػرات  ػ مػػقدة  اػػر ػ ٖٙٚ/ٖ:ػ  ةظػػر العػػ ف ٚ٘ٔ

 .٘ٚٔ:ومخصصر ابف خقلو م
 


