مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

العدد (ٕ)

ُ َّ
إدغام القزاء على حزوف أ ب ت ث للحسن بن علً الواسطً
ادلتوفى سنة (064هـ)

تحقيق
الدكتور عادل ىادي حمادي العبيدي
جامعة األنبار ـ كمية اآلداب
ّ
هقدهة احملقق

الحمػػد ب رب العػػالميف كالل ػ ة كالس ػ ـ ممػػل سػػيدنا محمػػد كممػػل آل ػ كلػػح
أجمعيف ،ك عد :
مالػرفت اليػ الممػـ ،كاسػتررتت فيػ الجمػكد ،كخيػر مػا تيٍنرىػؽ فيػ
فإف مػف أرػرؼ ي
يـو ِ
اليأت ِ
االكقات ،كترنل في األممار كتػاب اب الخالػد الػذم " ِ
مـن ِ
بـين َي َد ْي ِـو َوال ِم ْـن
الباِـ ُل ْ
ي
ٍ
ِِ
ٍ
لمت. ِْ/
َخ ْمفو ،تنزي ٌل من حكيم َحميد" في ٌ
فمازل ػػت أس ػػمي رس ػػالتيف ال ثال ػػث لمم ػػا ،يحقِّقت ػػا فػ ػ اإلدت ػػاـ ،األكل ػػل :م ػػا ذك ػػر
سعيد السيراف .

الككفيكف مف اإلدتاـ كالثانية  :إدتاـ القراء ،كالرسالتاف أل
ك عػػد طػػكؿ تت ػ وػي كاسػػتقر و
ػرت ممػػل رسػػالة
اء ف ػ كتػػب الم ػػة كاألدب كالق ػراءات مثػ ي
نريسػػة عن ػكاف :إدتػػاـ القيػ ٌػراء ممػػل حػػركؼ أ.ب.ت.ث ،لمحسػػف ػػف ممػػل الكاسػػط المتػػكفل
ػاب مسػ و
سػػنة (َْٔهػػ) كهػػذ الرسػػالة جػػاءت ممحقػان ػ و
ػتقؿ فػ آخػػر كتػػاب لممؤلػػؼ الكاسػػط
سعيد ف ررح سي كي ".

اسم " :التعميؽ المختلر مف كتاب أ
كقػػد ذكرنػػا كػػؿ ر ػ وء مػػف هػػذ الرسػػالة ف ػ د ارسػػتنا الت ػ لػػدرنا مػػا هػػذا ال حػػث

مس ػػل أف تك ػػكف نافعػ ػةن ،يري ػػد منم ػػا طم ػػة العم ػػـ كالمر ػػت مكف ػػالقراءات القرآني ػػة ،التػ ػ تع ػػد
ملػػد انر ألػػي ن مػػف ملػػادر العر يػػة الرلػػحة الت ػ تمثػػؿ مػػا الق ػرآف الك ػريـ ،فجػػاء ػ ممل

درجات الرلاحة كال تة كال ياف.

ُّٗ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

كأخي انر  :فما كػاف فػ هػذا ال حػث مػف هنػات فمػ منػ كمػا كػاف فيػ مػف حسػنات

فم ػ من ػ ت ػػارؾ كتعػػالل .كامتػػذر مػػف الخط ػ كالزلػػؿ كالنسػػياف كرػػريع قػػكؿ القاوػػؿ" :لػػك

ػاب لػػحي تيػػر
ػاب س ػ عيف م ػرةن لكجػػد في ػ خط ػ  ،أ ػػل اب تعػػالل أف يكػػكف كتػ ه
مػػكرض كتػ ه
كتا ".
وما توفيقي إال باهلل
ادلبحج األول
 اسمو وكنيتو :

الحسف ف مم

ادلؤلف

ف محمد ف ادم ،ككنيت ي أ ك الجكاوز

(ُ)

 لقبو :

لعؿ أرمر لقب أل ػ الجػكاوز هػك :الكاسػط (ِ) ،اذ كػاف هػذا المقػب م زمػان لػ  ،لكننػا

رأينا عضمـ يمق "الكاتب" كذلؾ الن كػاف أدي ػان ككات ػان ،قػاؿ الخطيػب ال ػدام كهػك ييعِّػرؼ
 :الحسف ػف ممػ
(ّ)

طكي ن

.

 وفاتو :

ػف محمػد ػف ػادم ،أ ػك الجػكاوز الكاتػب الكاسػط  ،سػكف ػداد دهػ انر

أجمعت أتمب الملادر

هجرية.

(ْ)

أف كفاتػ كانػت سػنة (َْٔ)
الت ترجمت لمكاسط ممػل ٌ

(ٓ)
ػدت ف ػ سػػنة اثنتػػيف كثمػػانيف
ػمعت أ ػػا الج ػكاوز يقػػكؿ :كلػ ي
قػػاؿ الخطيػػب ال ػػدادم سػ ي
كث ثموة كتاب من خ ر عد سنة ستيف كأر عماوة.
(ٔ)
أف كفات ػ كانػػت ف ػ سػػنة سػػتيف ،كمػػا ذكرت ػ أكالن،
قػػاؿ ا ػػف خمكػػاف  :كقػػد ل ػ ٌ
ؿ اقتلر ممل انقطاع خ ر ال تير .
يلرح
كاب أممـ ،كاف كاف الخطيب لـ ٌ

ِّٗ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (ُْ)

 مؤلفاتو :

آب (ََِٕ)

لـ تي ٍسعرنا الملادر الت
كاالسػػتقراء لكػ ٌػؿ مػػف تػػرجـ ل ػ  ،إذ ذكػػرت عػػض الملػػادر أف ل ػ (رػػرح كتػػاب سػػي كي ف ػ

النح ػػك)

(ٕ)

يف أيدينا ر ء مف مؤلرػات الكاسػط ممػل طػكؿ التتٌػي

كل ػػـ تر ػػر المل ػػادر جميعػ ػان ال ػػل كت ػػاب آخ ػػر تي ػػر ه ػػذا الكت ػػاب ،إال أنم ػػـ ك ػػانكا

يقكلكف  :كل تآليؼ.

كهػػذا الكتػػاب لعم ػ المخطػػكط المكسػػكـ ػػ"التعميؽ المختلػػر مػػف كتػػاب أ ػ سػػعيد
[السػػيراف ] ف ػ رػػرح سػػي كي  .كهػػك مخطػػكط جػػاء كلػػر ف ػ مخطكطػػات المجمػػي العمم ػ

الع ارق ػ (ٖ) لمخاويػػؿ مػ ٌػكاد .كهػػذا المخطػػكط هػػك الػػذم ألحػػؽ ػ مؤلر ػ ي الكاسػػط رسػػالةن ف ػ
أدتاـ القيٌراء الت قمنا تحقيقما.
 شيوخو وتالمذتو :

أمػػا رػػيكخ كت مذتػ  ،فمػػـ تػػذكر كتػػب التػراجـ كممػػا لػ رػيخان كال تمميػػذان كلػػـ تخ ػػر مػػا
ٌ
ً
كم ٍف تتممػذ مميػ  ،إالٌ مػا ذكرتػ عػض الملػادر مرضػان ٌانػ ركل مػف ا ػف
م ٌمف أخذ الرجؿ ى
سكرة المارم  .قاؿ الخطيب عد أف ذكػر اسػم ك يكنيتىػ كلقىػ قػاؿ  ..." :سػكف ػداد دهػ انر
كممقت من أخ ػا انر ،كحكايػات كأنارػيد ركاهػا لػ مػف ا ػف سػكرة ،ككػاف يلػ ر مػف
طكي ن،
ي

ذلؾ ،ككاف أدي ان رام انر"...

(ٗ)

.

 أدبو وشعره :

ت مػف الحسػف ػف ممػ الكاسػط  ،أنػ ي كػاف أدي ػان،
ٌ
لعؿ مف أكض األمكر الت يذ ًك ىػر ٍ
نػػاث انر كرػػام انر .أك أن ػ مػػف الرػػعراء الكتػػاب ،كقػػد ذكػػركا لػ رػػع انر حسػػنان ف ػ المػػدح كالكلػػؼ
يرسر رػعر المتنٌػ  ،فكانػت لػ نظػرات نقديػة كأد يػة فػ الرػعر
كال زؿ .كقد ذكركا أن كاف ٌ
كالنثر ،ذكر أ ك ال ركات األن ػارم (ت ٕٕٓهػػ) أحػدل مجػالس المتن ػ كاسػط قػاؿ" :حكػل

أ ك زكريا مف أ الجكاوز الحسف ف مم الكاسط َّ .
..أف المتنٌ كاف كاسػط جالسػان منػد
حسػػد قاوم ػان ،كجمامػػة يقػرأكف ممي ػ فػػكرد الي ػ عػػض النػػاس ،فقػػاؿ :أريػػد أف تجيػػز لنػػا
ا نػ يم ٌ
هذا ال يت كهك:

[مديد]

ّّٗ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

ب ِسّارً
زارنا في الظالم َي ِْمُ ُ

فقاؿ :

ض ْحنا بنورِه في الظالم
فافْتَ َ

حسد قد جاءؾ الرماؿ ،ف تً اليميف.
يام ٌ
فرفى ىي رأس كقاؿ  :ي
فالتجأنا الى حنادس ٍ
شعر

فقاؿ أ ك الجكاوز  :معنل قكؿ المتن

سترتنا عن أعين المّوام
َّ
ػاليميف:أف
لكلػد  ،قػد جػاءؾ الرػماؿ ،ف تػ

اليسرم ال يتـ ما ممؿ ،ك اليميف تتـ األمماؿ ،ف راد اف المعنل يحتمػؿ زيػادة ،ف كرهػا .كقػد
ألطؼ المتن

ف األرارة كأحسف كلد ف األخذ"(َُ).

كي دك أف تحميؿ الكاسط هذا كاف قد جاء مػف متع و
ػاط لمرػعر م و
ػالـ خرايػا كأسػرار

اآلدب كالم ة ،فكانت م حظات النقدية الفتة لمنظر.
أمػػا ٌان ػ أديػػب كرػػامر ككاتػػب ،فقػػد ذكػػرت أرػػمر الملػػادر الت ػ ترجمػػت ل ػ أن ػ :
ٌ
و
كمقطكمات مف قلاود كفػ أكثػر مػف تػرض
أديب مف الرعراء الكتاب كقد ذكركا ل رع انر
مف أتراض الرعر العر  .قاؿ الخطيب ال ػدادم (ُُ) :ككػاف أدي ػان ،رػام انر ،حسػف الرػعر
ف المدي كاألكلاؼ كال زؿ كتير ذلؾ كمما أنردن لنرس :

[طكيؿ]
إذا كنــــ فــــي أخالايــــم ال تســــام ُ
ـــــفاه بنيــــــو ،فالِبــــــاع جوامـــــــ ُ
اـ َ
ِ
حـــال ٌلِ ،
وخـ ل
ــل فـــي الحقيقـــة نااــــ ُ

ـنيم
دع ال ّنــاس ِ ـ ارً وااــرّ الـ ّ
ـود عـ ُ
ـــن مــــن دىـ ٍ
ــــو
وال تَْبـ ِ
ـــر تظــــاىر َرْنقـــ ُ
األرض ِ
ِ
ِ
شـ ِ
:د ْرَىـ ٌـم
ـدومان فــي
ـينان معـ

كقد ترجـ ل ال ً
اخرزم ،كذكر ل مقطكمات ف تاية الجكدة إذ قاؿ :
الممػػؾ رحمػ اب مدينػػة السػ ـ يينرػػد ي قلػػيدة
" أريػػت هػػذا الراضػػؿ ػػيف يػػدم مميػػد ي
و
ػيٌ ك يػر،
القمب مف الحزف ،كهك
الحسف ،يجمك ًم ٍد ىك يس(ُِ) حسنما
يكموذ ر ه
ى
جيميَّة ف نماية ي
ػدهر مميػ ػ كر ػػرب ،كلك ػ ىػف الجم ػػاد ل ػػك يتِّنػ ػ ر ػ ً
ب ،كفض ػػم كاس ػػطة ًقػ ػ دة
ػعرً لطى ػ ًػر ى
أك ػػؿ ال ػ ي
كاسط"(ُّ).

ّْٗ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

فمما أنردن لنرسػ  ،كأث تػ ي لػ
ثـ قاؿٌ :
ٌفن قكل :
ىنينـــــاً عمـــــى ر ْ مـــــي لعـــــود أراكـ ٍ
ــــة
ُ
لـ ِ
ـــنن شــــعل ْ فيــــو لقــــد زار ل ُرىــــا

آب (ََِٕ)

خػطٌ يػد  ،كهػك مػف أحسػف مػا سػمعت فػ
[طكيؿ]
العــذْبا
مبســميا َ
فاه َ
تســو ُ بــو الــذ ْل ُ
ـــدالً َر ِْبـــــا
أراكــــاً َيبيســــاً وانلَنــــى َم ْنـ َ

يقلػػر ف ػ هػػذا المعنػػل ىقمم ػان كلسػػانان ،حيػػث كضػػي ػ زاء
قمػػت  :كلىعمػػرم إن ػ ي لػػـ ِّ
ً
الجػرـ مػذ انر يسػكغ االحتمػا يؿ فػ
إساءت إلل ِّ
السكاؾ إحسانان ،يعرِّ ممػل ذن ػ كجعػؿ حػذاء ي
حين (ُْ) .كقد ذكر ل مقطكمةن أخرل يقكؿ فيما:
ضماً يذوب حاى اليا
واعتنقنا ّ
ِ
الفجر والكــا
ىب ُرويح ُة
لم ّ
لمفض ِ
ول ســـــو ٌار
نم
ُ
كمّما ّ

او ِ

ِ
شُ
ّبتو ِ
االن ٌد وعقــــود
كذ ُ

كمف رعر أيضان :
ّأييا المالِ ُ الذي حاز ِراِّي

[خريؼ]

بيواه ُك ْن آمناً ِمن إبااــي
شاق
ُِل بحكم اليوى َد ُم الع ّ

أن تُقادبي فمقــْد
تخ ْ
ال َ
ّ ْ

كل أيضان :

أظبي ُة و ٍاد أن ِ ياعذبة المّمـــى
مِيتـي
اير ِ َ رز ّ
ألس ِ التي ّ
ِ
ق
لم ْ
شفــــِ ٌ
واني عمى ماكان من ُ
أعوُذ ُنوَني ِ
حاجبي ِ مــن الـردى
ِّ
ْ

كمف قلاود

(ُٔ)

ِمنن ُّ
النيـود
منو وتَ ُ
ٍ
ناه والعاذال ُ ُراـود

[خريؼ]

[طكيؿ]

أبيني لنا أم أن ِ حيـــة و ِاد ؟
ِِرافي وأوج ِ
رز ِ
مين ِعمادي؟
الم َ
َ
عمي ِ ورٍام نحو ُك ْم بقيــــادي
ِ ()15
ٍ
ي مقمتي ِ باـــاد
بنون
َ
وااد ْ

الراوعة تمؾ المقطكمة الدالية الت يقكؿ فيما:

ّٓٗ

[كافر]

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

حاب ال ِ
أِمق في ِر ِ
مجد َع ْزماً
و ُ
إذا ما أخمق ْ أبراد حالـــي
ِ
ٍ
زمــــان
المكارم من
فويمُ ِّم

س األعداه حتـــى
تفان أنفُ ُ
العوالـــي
وأبِا ٌل إذا َ
شرعوا َ

البيض القواِعُ حين تُمسي
ىم
ُ
ُ
بنو ٍ
ق األعـادي
حرب ليم عمَ ُ
يبرح عمى الايوا ِ ِمنيم
ولم ْ

[طكيؿ]

نع أحالمي ايود
ا ِ
لو من ُ
الا ِ
بر ،يابأبي َجديد
فب ُ
ُ
رد َ
ٍ
وعدهُ فينا وعيـــد
لنيم ُ
حود
َ دوا
ولحوم ُي ْم لَ ُي ُم لُ ُ
ُ
الوريـد
وردوىا إالّ َ
فميس ُ

خيميم ُ مود
ليم من نسج
ُ
روج ليم ُميود
الس ُ
رضاعٌ و ّ
وى ُم اُعـــود
بالعال ُ
ايام ُ
ٌ

كمػ ػ ػ ػػف ر ػ ػ ػ ػعر الػ ػ ػ ػػذم يلػ ػ ػ ػػؼ نرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالنحكؿ مػ ػ ػ ػػف رػ ػ ػ ػ ٌػدة العرػ ػ ػ ػػؽ ،قكل ػ ػ ػ ػ :
ِ
أمس
ادود حتى ار أنحل من

الم َدى وأذابني
براني اليوى َب ْر َ
ي ُ
ِ
ىباه الذِّّر في أل ِ
الشمـــس
ق
يبين
فمس أرى حتّى أ ار وا ّنـــما
ُ
ُ

كقد طرؽ أ ك الجكاوز أتمب األتػراض الرػعرية ،مػف مػد وح كفخ وػر كتػزؿ ككلػؼ،

كمػػا طػػرؽ معظػػـ حػػكر الرػػعر العر ػ  ،اذ نظػػـ ممػػل الطكيػػؿ كال سػػيط كال ػكافر كالمتقػػارب

كلمػػا أراد أف ي ػػرهف ممػػل تمكن ػ مػػف القافيػػة أيضػان ،أخػػذ نرسػ مػػزكـ مػػا ال يمػػزـ،
كالخريػػؼٌ .
ف نرد
اح َزني ِمن اولِيا
وَ
ايرني
ِّ
وحق َمن ّ

[ مجزكء الرجز]
خان عيودي ولـيا
َ
وافاً عمييا ولــيا

ستني ولــيا
ما خِر بخاِري إالّ َك َ

()17

فقكل ػ ( :كلمػػا) األكلػػل مػػف الممػػك ،كالثانيػػة يعن ػ (ممكمػػا) كالثانيػػة معنػػل (العرػػؽ
كالحب).

ّٔٗ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

إف رعري الل رػعر العممػاء
كهكذا كاف أد كرعر  ،فقد ت دك ممل رعر الكمرة ،إذ ٌ
أقرب من الل رعر الرعراء ،لما رأينػا مػف التكمٌػؼ الكاضػ ممػل عػض قلػاود  ،كمػف هنػا

نعد ي رام انر مط كمان.
ال يمكف أف ٌ

ادلبحج الثانً

كتاب إدغام القزاء

هػػك ػػاب عن ػكاف "إدتػػاـ الق ػراء ممػػل حػػركؼ أ ب ت ث" كهػػك آخػػر ػػاب كرد ف ػ
كتػػاب "التعميػػؽ المختلػػر مػػف كتػػاب أ ػ سػػعيد [السػػيراف ] ف ػ رػػرح سػػي كي  ،لمحسػػف ػػف

مم الكاسط (ت َْٔهػ).
 واّ المخِوِ :

المخطػػكط كػػام ن عن ػكاف "التعميػػؽ المختلػػر مػػف كتػػاب أ ػ سػػعيد [السػػيراف ] ف ػ

ررح سي كي رحم اب ،لمحسف ف مم الكاسط كيقي ف احدل كثمانيف كماوة كرقػة كهػك
قس ػ ػػميف :القسػ ػ ػػـ األكؿ مػ ػ ػػف ُ َٗ-كالقس ػ ػػـ الثػ ػ ػػان مػ ػ ػػف َٗ ، ُُٖ-كك ػ ػػؿ كرقػ ػ ػػة من ػ ػ ػ

لرحتيف ،ككؿ لرحة تحتكل ممل تسعة مرر سط انر ف كب سطر اثنتا مرػرة كممػة فػ

اسػتان كؿ ( ػرقـ

ملكر مف نسػخة خطٌيػة فػ خ ازنػة يكتيػب كػك رل
ال الب .كهذا المخطكط
َّ
ُّْٗ) خط النسٌ ،ك عض أكراق خػط نسػتعميؽ ،كقػد نسػٌ الكتػاب فػ رػمر ذم القعػدة
تمػاـ مرػا اب منػ
سنة تسي كتسعيف كستماوة ممل يد الع د الرقير الل اب تعالل محمػد ػف ٌ
مػػف خػػط مؤلر ػ رحم ػ اب تعػػالل .كهػػذا المخطػػكط كتػػاب فريػػد مثرنػػا ممي ػ ف ػ مخطكطػػات

(ُٖ)

كلما أفرغ من .
المجمي العمم العراق  ،كقد ىر ىرٍم ي
ت تحقيق ٌ
 الرسانل الممحقة بالكتاب :

هناؾ رسالتاف نريستاف أيلحقتا مػذا الكتػاب عػد فػراغ مؤلرػ مػف رػرح  :إحػداهما:

ج ػػزء مر ػػرد إللح ػػاؽ أ ػ ػ س ػػعيد اإلدت ػػاـ .كه ػػذ الرس ػػالة قري ػػة الرػ ػ م ػػف رس ػػالة"ما ذك ػػر

الككفيكف مف اإلدتاـ" (ُٗ) .كالثانية :إدتاـ القػراء ممػل حػركؼ أ ب ت ث كهػ آخػر جػزء

ّٕٗ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

مف هذا المخطكط ،مدد أكراقما ثماف كرقات ،كؿ كرقة لػرحتيف كتحمػؿ ذات المكالػرات
الت كلرنا ما المخطكط .كهذ الرسالة ه الت قمنا تحقيقما.
 رسالة إد ام القراه :
جاءت هذ الرسالة ف

و
اب مستقؿ تحت منكاف " اب إدتاـ القػراء ممػل حػركؼ أ

ب ت ث" فالرسػػالة مرت ػػة ممػػل الحػػركؼ المجاويػػة ت ػػدأ حػػرؼ ال ػػاء كتنتم ػ

اليػػاء ،إال َّ
أف

المؤلػػؼ ا تػػدأ رسػػـ الحػػركؼ الث ثػػة األكلػػل الكممػػات فكت مػػا هكػػذا " :ال ػػاء ،التػػاء ،الثػػاء "
كرسػػـ الحػػركؼ الت ػ تميمػػا ممػػل لػػكرة حػػرؼ كاحػػد  :ج ،ح ،خ ،د ،ذ الػػل الحػػرؼ م "

ككذلؾ منكاف الرسالة جاء ممل لكرة حركؼ مرردة.

ػاب ال ػاء

أما الترريعات الجان ية فم مف مندم ،فكضعت العنكانات الجان ية فػ
ٌ
مػػث ن فقمت[:ال ػػاء ف ػ ال ػػاء] ك[ال ػػاء ف ػ المػػيـ] ك[المػػيـ ف ػ ال ػػاء] كحلػػرت ذلػػؾ كم ػ ػػيف

القكسػػيف .كسػػار المؤلػػؼ فػ الرسػػالة كممػػا ممػػل مػػنم كاحػػد ،اذ يػػذكر إدتػػاـ الحػػرفيف كمػػف
أدتمما ككاف أكثر ما يرػير الػل أ ػ ممػرك ػف العػ ء المػازن كلكنػ كػاف يػذكر القػراءات

التػ قػ أر مػػا الكسػػاو  ،كالرػراء ،كأ ػػك مثمػػاف المػػازن  ،كأ ػػك ممػػر الجرمػ  ،كاألخرػػش ،كا ػػف
كثير كاليزيدم كتيرهـ.
 منيجي في التحقيق :

سرت ف تحقيؽ النص كفؽ الخطكات اآلتية :

 .1ض طت النص ض طان دقيقان كحاكلت أركاؿ ما يركؿ ف كثير مف االحياف.

عت الطريقة الحديثة ف م مات الترقيـ كالتنقيط.
 .2أت ي
ت كؿ اآليات القرآنية كأدخمتما مي النص المحقؽ كحلرتما يف قكسيف.
َّ .3
خر ٍج ي

ررحت تريب الكممات كذلؾ الرجكع الل كتب المعاجـ الم كية األليمة.
.4
ي
 .5اجتمػػدت ف ػ إظمػػار عػػض الحػػركؼ ال ار طػػة ،كالرػػاءات كال ػكاكات ،ككػػذلؾ الكممػػات
المطمكسة الت ال يستقيـ الك ـ مف دكنما ،مف تير إرارة الل ذلؾ ف المامش.

 .6رددت األقكاؿ كاآلراء الت لـ تنسب الل ألحا ما ،مي ذكر الملدر.

ّٖٗ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

 .7ترجمت لجميي االم ـ مف النحاة كالم كييف كالرعراء.
ػت النلػػكص الت ػ أحػػاؿ ممي ػ الملػػنؼ ،كقا متمػػا الملػػادر المحػػاؿ مميمػػا
خرجػ ي
ٌ .8
متل تكفرت
 .9أدخمػػت ارق ػػاـ المخطػػكط األل ػػؿ داخػػؿ ال ػػنص ،فرمػػزت لكجػ ػ الكرقػػة ػػالرمز( /ك)
الخط ػػيط ه ػػك مك ػػاف رق ػػـ
كرم ػػزت لظم ػػر الكرق ػػة ػػالرمز(  /ظ) كالرػ ػراغ ال ػػذم ق ػػؿ ي
اللرحة مف المخطكط كحلرت ذلؾ يف القكسيف .

لمػػا رسػػـ المؤلػػؼ حػػركؼ اإلدتػػاـ ممػػل لػػكرتيف مختمرتػػيف ف ػ الكتا ػػة ،إذ جػػاءت
ٌ .11
الث ثة األكلل مكتك ة الكممات"ال اء ،التاء ،الثػاء" كاألحػرؼ اآلخػرل ػالحركؼ "ج،
ح ،خ...ال ػػل ح ػػرؼ م" فق ػػد آث ػػرت أف أس ػػير مم ػػل طريق ػػة كاح ػػدة فػ ػ تحقي ػػؽ ه ػػذ

الحػػركؼ فرسػػمتما كممػػا ممػػل لػػكرة الكممػػات كتركتمػػا حػ ٌػرة مػػف تيػػر أق ػكاس ،كمػػف
دكف أف أرير الل ذلؾ ف المامش.
ُ ُ َّ
إدغام القزاء

على حزوف أ ب ت ث

للحسن بن علً الواسطً
ادلتوفى سنة (064هـ)

باب إد ام القُّراه عمى حروّ
أب ث
[ الباه في الباه]

الباء

ػب ً ىمػا] (آؿ
ب ً ىسػ ٍم ًع ًم ٍـ](ال قرة ُّ [)َِ/
الرٍم ى
ال اء  :تدتـ ف مثمما ،ق أر أ ك ممػرك [لىػ ىذ ىه ى
ب ً ىما) يف ساكنيف ،كقػد ركل منػ الر ٌػراء(ُِ) الجمػي ػيف
ممراف )ُُٓ/كقد جمي ف ( ُّ
الرٍم ى
(َِ)

ّٗٗ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

سػػاكنيف ف ػ حػػركؼ كثي ػرة كأ ػػا ال ل ػرييكف جميع ػان كسػػي كي (ِِ) ،كحم ػكا ذلػػؾ ممػػل االخرػ ً
ػاء

الرراء كالككفيكف
مف أ ممرك كأجاز ٌ
[ الباه في الميم]

ِّ
اء ]
كأدتـ أ ك ممرك ال اء ف الميـ [ يي ىعذ ي
ب ىمف ىي ىر ي
جكاز (ُ /ك).

[ الميم في الباه ]

كل من ػ أن ػ كػػاف يػػدتـ المػػيـ ف ػ
كير ى
(النس ػ ػ ػػاء ،)ُٓٔ/ك[ الى ىي ٍعمى ػ ػ ػ ىػـ ى ٍع ػ ػ ػ ىػد ًمٍم ػ ػ ػ وػـ
(األنعػػاـ .)ّٓ/قػػاؿ :كس ػ لت من ػ ا ػػا كر
إدتاـ.

(ِٓ)

قاؿ أ ك سعيد

(ِٔ)

(ِّ)

(ال قػرة )ِْٖ /كال خػ ؼ فػ

ال ػػاء إذا تحػ َّػرؾ مػػا ق ػػؿ المػػيـ مثػػؿ [:ىم ٍرىي ىـ ي ٍمتىان ػان]
ىممىـ ً َّ ً
ً
يف ]
الر ػ ػ ػ ػ ػاك ًر ى
ىر ػ ػ ػ ٍػيوان ](النح ػ ػ ػػؿ ،)َٕ/ك[ ػ ػ ػ ػ ٍ ى
ػػف مجاهػػد(ِْ) ،فقػػاؿ  :يترجمػػكف إدتػػاـ ،كلسػػف

كالذم ت يف مف لرظ ما حكك تسكيف الميـ كال ػاء عػدها ،كهػك

ممل احد كجميف:
ل يػريك ٍـ] (آؿ ممػراف،)َُٔ/
إما اف يككف أخرل الحركةى كما قاؿ ا ف مجاهد ف [ىيٍن ي
(ِٕ)
قاؿ سي كي  :كال لريكف ينكركف هذا ،كلككف اف أ ا ممرك ػ لميمػ إلػل التخريػؼ يخػتمس

(الكسػرة كالضػػمة إذا تكالػػت الحركػػات ػ فيػػرل مػػف يسػػمع ممػػف ال يضػ ط سػػمع مػػا خريػػت

ل ٍػريك ٍـ] حكػا
حركت ان اسكف كلػـ يسػكف .أك يكػكف ممػل التسػكيف الػذم حكػل منػ فػ ى[يٍن ي
اليزيدم(ِٖ).

كحكل مف الكساو (ِٗ) فما كاف مثؿ [ىي ٍا يم يريك ٍـ] (ال قرة )ٕٔ/ث ث ل ات ،اإلرػ اع،
ضد.
كالتخريؼ ،كالجزـ ،كانما هك تسكيف ضمة يف حرفيف متحركيف مثؿ  :ىم ي

[الفاه في الباه]

كمذهب سي كي اف ال يدتـ(َّ) الراء ف ال اء ،كلـ يذكر مػف ا ػف ممػر
رػ ء .قػػاؿ ا ػػك كر (ِّ) كالقيػػاس يكجػب إدتاممػػا لًقيرًػ ً منمػػا كيحتمػؿ اف يكػػكف تىٍريكػ ي ذكرهػػا
(ّّ)
ؼ ً ًم ٍـ] (س .)ٗ/
فيما يمنً ىي مف إدتام إ احة إلدتامما ،كقد ادتـ الكساو [ىن ٍخ ًس ٍ

[التاه في التاه]

(ُّ)

التاء

ََْ

كفيػ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

تدتـ ف مثمما إذا كانت األكلل ساكنة ضركرة ،كاذا كانػت األكلػل متحركػة ،أدتػـ
أ ك ممرك ف عػض كلػـ يػدتـ فػ عػض (ّْ) ٍاد ىتػـ  [ :ىذات َّ ً
ػكف] (األنرػاؿ ،)ٕ/
ي
الر ٍػك ىكة تىك ي
ى
ً
ت تىػ ٍػرىك يف] (ُ/ظ)
ػت تي ار ػػا] (الن ػ  )َْ/ك[كػ ٍػد ى
ػت تىٍر يج ػكا] (القلػػص )ٖٔ /ك[ يكٍنػ ي
كلػػـ يػػدتـ [ يكٍنػ ى
ػت تي ٍسػ ًػميي] (يػػكنس ،)ِْ/الف (كنػػت) نقلػػت مػػيف الرعػػؿ (ّٓ) من ػ ،
(اإلس ػراء )ْٕ/ك[أ فى ٍنػ ى
كفػ ً
(كػ ٍػد َّ
ت) أدتمػػت الػػداؿ فػ التػػاء ،كا ػػف ممػػر تػػرؾ إدتاممػػا لقمػػة حػػركؼ الكممػػة كخرػػاء
النكف(ّٔ) .ك كاف أ ك ممرك يدتـ النكف ف أحد مرر حرفان سكل نرسما.
[التاه في الِاه]

َّ
ػت ًطينان](اإلس ػراء )ُٔ/ألف
الطػػاء  [ :كقىالىػػت طاوًرى ػةه](آؿ ممػػراف ،)ِٕ/كال يػػدتـ [ ىخمى ٍقػ ى
الل ىةى طى ىرفى ً َّ
النمى ًار](ّٖ)(هكد)ُُْ/ألف الساكف األكؿ ألؼ.
القاؼ ساكنة(ّٕ) ،كيدتـ [ َّ
[التاه في الدال]

كالداؿ [ :أ ً
يجيىت َّد ٍم ىكتي يك ىما](يكنس.)ٖٗ/
[التاه في الظاه]
ت ظىالً ىمةن](األن ياء)ُُ/
كالظاء [ :ىك ىان ٍ
[ التاه في التاه]

ين](التك ة.)ِٓ/
كالثاء َ [ :ر ُح َب ْ لُم َول ْيتُم ُّم ْد ِب ِر َ
[التاه في الذال]
كالذاؿَ [:والذ ِ
ارَيا ِ َذ ْرواً](ّٗ)(الذاريات ،)ُ/كمن ف إدتامما فػ ال ٌػراء الػذم إلدتاممػا
اخت ؼ.
[التاه في السين]

ػت يس ٍػؤلى ىؾ](ط  ،)ّٔ/كفػػرؽ
كالسػيف [أىنىتىػ ٍ
ت ىسػٍ ىي ىس ىػنا ً ىؿ](ال قرة ،)ِِٔ/كلػـ يػدتـ[ :أيكتًي ى
ك
اللػػالًح ً
ات ىسػ يػن ٍد ًخميمي ٍـ](َْ) (النسػػاء )ٕٓ/ألف
ين ػ ػػيف األلػػؼ ف ػ قػػكؿ اب ت ػػارؾ كتعػػالل َّ [ :ى

األلؼ أقكل فػ المػد مػف اليػاء كالػكاك ،كلػيس كػؿ رػ ء يجػكز إدتامػ يدتمػ أ ػك ممػرك ؛

ألف اإلدتاـ ليس

[التاه في الااد]

زـ فيدتـ ريوان كيمني ما هك أضعؼ من ف اإلدتاـ.

كف اللاد [ :كاللافات لرٌا] (اللافات)ُ/

َُْ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

[التاه في الضاد] :

[كالعاديات ض حا] (العاديات)ُ/

[التاه في الزاي ]:

ناه ٍـ سعيرا] (اإلسراء)ٕٗ /
كالزام[ ىخى ٍ
ت ًزٍد ي
[التاه في الشين ]:
كالريف [ ر عة يرمى ىداء] (النكر)ُّ ،ْ /
[التاه في الجيم ]:
كف الجيـ [ :اللالحات ىجَّنات]

(ُْ)

(إ راهيـ)ِّ /

ت ىجَّنتى ىؾ] (الكمؼ )ّٗ /لسككف ال ـ كفت التاه (ِْ).
كال تدتـ [إذ ىد ىخٍم ى
(ْْ)
كلـ يذكر سي كي (ّْ) إدتاـ التاء كالتيرهػا فػ الجػيـ .كقػد ادتػـ ا ػكممرك التػاء
كأختيمػػا الطػػاء كالػػداؿ

(ْٓ)

فيمػػا .كمػػذهب الكػػكفييف

أمر الطاء كالداؿ مميما/ِ( .ك).

(ْٔ)

إدتػػاـ التػػاء فيمػػا ،كيجػػب اف يجػػرم

ق ػػاؿ أ ػػك س ػػعيد  :كادت ػػاـ الت ػػاء كالط ػػاء كال ػػداؿ فػ ػ الج ػػيـ ق ػػكم ،الف المخ ػػرجيف

متجاكراف(ْٕ) ،كالجيـ اقكم منما كأمكف ،ألنما مف كسػط المسػاف كهػذ الحػركؼ مػف الطػرؼ
ككس ػػط المس ػػاف أمك ػػف م ػػف طرفػ ػ  ،كم ػػا اف داخ ػػؿ الر ػػـ أمك ػػف م ػػف الر ػػرتيف كم ػػف اج ػػؿ ذل ػػؾ
اي ٍد ًت ىمت ال اء التػ مػف ػيف الرػرتيف فػ الرػاء(ْٖ) ،الف الرػاء مػف داخػؿ الرػـ كال ػاء مػف ػيف
(ْٗ)
الررتيف.
]الِاه في التاه[

ت الىػ ػ َّ ىي ػ ىػد ىؾ] (الماو ػػدة)ِٖ/
كك ػػاف أ ػػك مم ػػرك يي ػػدتـ الط ػػاء فػ ػ الت ػػاء [لى ػػوً ٍف ى ىسػ ػ ٍ
طى
ت ًما لىـ تي ًح ٍ ً ً
طتيٍـ] (يكسؼ )َٖ/كييٍ ًقػ منمػا حرفػا لػو ٌ يخ َّػؿ
[كفىَّر ٍ
[كاى ىح ٍ
طي ى ٍ
ط ] (النحؿ )ِِ /ى
(َٓ)
اإلط اؽ.

[الظاه في التاه]

الف ينمم ػػا تراخي ػػا ال َّ
كال ي ػػدتـ الظ ػػاء فػ ػ الت ػػاءَّ ،
الف اإلدت ػػاـ فيم ػػا اليج ػػكز(ُٓ)،

كلكن يختار ف
[الدال في التاه]

كيدعي ف
عض لقكت  ،ى

عض ،لنقلاف س (ِٓ).

َِْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

العدد (ٕ)

الر ٍر يد ًم ىف ال ى ِّ ]
َّف ُّ
كيدتـ الداؿ ف التاء [قى ٍد تىىي ى
(ْٓ)
ممػػف ال يػػرل اإلدتػػاـ مػػف األومػػة
كذكػػر ا ػػك كػػر ػػف مجاهػػد ان ػ لػػـ يكػػف احػػد َّ
(ّٓ)

اف ا ػػف المسػ ِّػي
مظم ػ ار داال منػػد التػػاء االٌ ٌ
الداؿ(ٕٓ) ،كف هذا استك ار (ٖٓ).

(ٓٓ)

(ال قرة ِٓٔ /كالعنك كت)ّٖ/

قػػد ركل مػػف نػػافي

ػت]
قػػاؿ أ ػػك سػػعيد :كقػػد ين ػكا الطػػاء منػػد التػػاء ف ػ [فىَّرطػ ي

(ٗٓ)

(ٔٓ)

َّف] إظمػػار
[قىػ ٍػد تىىػػي ى

كالطػػاء مثػػؿ الػػداؿ ف ػ

المخرج كالردة ،كلكف يػاف الطػاء مػي التػاء أسػمؿ فػ المرػظ مػف يػاف الػداؿ مػي التػاء؛ َّ
ألف
الطػػاء مط قػػة ،كالػػداؿ كالتػػاء ليسػػتا مط قتػػيف ،ف ػػانرراد الطػػاء مػػي اإلط ػػاؽ ،كاجتمػػاع الػػداؿ
كالتاء ف مدـ األط اؽ؛ لارت الطاء مػف التػاء أ عػد مػف الػداؿ منمػا؛ كانمػا انتقػؿ اجتمػاع
ما هك أقرب

(َٔ)

ك يان .

[الم ((ىل)) في التاه]

كأدتػػـ أ ػػك ممػػرك الـ ((هػػؿ)) ف ػ التػػاء كلػػـ يػػدتـ الـ (( ػػؿ)) فيمػػا(ِ/ظ) [ ىهػ ٍػؿ تىػ ىػرل
ًمف فيطي و
كر](ُٔ) (الممؾ )ّ/كلػـ يػدتـ [ى ٍػؿ تىػ ٍتًي ًمـ ى ٍ تىػةن](األن ياء )َْ/كانمػا امتنػي األثػرَّ ،
ألف
ممرك ف دينار

(ِٔ)

قاؿ  :سمعت ا ف مياش

(ّٔ)

(ْٔ)

يقكلػ مػػدتمان

 .كقػػد إدتػػـ ال ػ ـ فػ (كػػؿ) مػػف ((هػػؿ ،ك ػػؿ)) ف ػ التػػاء؛ حم ػزة

(ٔٔ)
كف](األممل ،)ُٔ/ك[ ىه ٍؿ تىىرل](الممؾ )ّ/كنحك (ٕٔ).
كالكساو
[ى ٍؿ تي ٍؤثً ير ى
]التاه في األول الفعل[

كً
ركل مػػف م ػػداب ػػف كثيػػر

(ٖٔ)

(ٓٔ)

،

إدتػػاـ التػػاء التػ فػ أكؿ الرعػػؿ المسػػتق ؿ م مػػة

لممخاطب أك المؤنثة ال او ػة فػ تػاء مػا عػدما فػ أحػرؼ منمػا مػا ق مػ متحػرؾ] ،ك منمػا[
ؽ ً يكػ ٍػـ ىمػػف ىسػ ًيمً ً ] (األنعػػاـ/
مػػا ق مػ سػػاكف مػػف تيػػر حػػركؼ المػػد كالمٌػػيف ،فػػالمتحرؾ[ :فىتىرىػ َّػر ى
ً
كف](األمراؼ .)ُُٕ/كمػػا كػػاف ق م ػ سػػاكف مػػف حػػركؼ المػػد
ُّٓ) [ك ًه ػ ى تىٍمقىػ ي
ػؼ ىمػػا ىي ػ ٍف يك ى
(ٗٔ)
ً
كالمػ ػػيف ،فقػ ػػكؿ اب مػ ػػز كجػ ػػؿ  [:كالى تىي َّمم ػ ػكٍا اٍل ىخ ًيػ ػ ى ً
ػكف] (ال ق ػ ػرة [ ،)ِٕٔ/ىكالى
ػث مٍن ػ ػ ي تينرقيػ ػ ى
ى ى ي
(ُٕ)
تىرىَّرقيكٍا](َٕ)(آؿ ممراف [)َُّ/ىكالى تىىن ىازيمكٍا] (األنراؿ.)ْٔ/
كأما ما كاف ق مػ سػاكف مػف تيػر حػركؼ المػد كالمػيف ،فقكلػ اب مػز كجػؿ  [:ىكًاف
اؼ ىممىٍي يك ٍـ](ِٕ)(هكد)ّ/ك [تىمىقَّ ٍكىن ي ً ىٍل ًسىنتً يك ٍـ](النكر.)ُٓ/
ىخ ي
تىىكلَّ ٍكٍا فىًإِّن ى أ ى

َّْ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

كسي كي كمف ت ع ال يجيزكف إمكاف هذ التاء فػ [:تتكممػكف]

(ّٕ)

كنحكهػا؛ ألنمػـ

ػتص مػػا مػا كػػاف فػ
إذا اسػكنكها احتػػاجكا إلػل إدخػػاؿ إلػؼ الكلػػؿ ،كألػػؼ الكلػؿ إنمػػا يخ ُّ

عؿ"
معنل "فى ى

(ْٕ)

ك"ا ٍف ىعؿ" ف األمر.

(ٕٓ)

الثاء

[اللاه في اللاه]

ث ثى ثىة]
ادتمما أ ك ممرك ف مثمما (كقكل ) [ثىالً ي
[ اللاه في الذال]
(ٕٕ)

(ٕٔ)

(الماودة .)ّٕ/

(األمراؼ )ُٕٔ/

ث ذلؾ]
كف الذاؿ ى[يٍممى ٍ
كيرمما الكسر (ٖٕ) امن (الثاء).
[ ىكاٍل ىح ٍر ًث ىذلً ىؾ] (آؿ ممراف )ُْ/
ٌ
ككػاف ا ػك كػر ػف مجاهػػد يحمػؿ مػا ار ٌػـ الكسػر أك الضػػـ مػف نحػك هػذا ممػل انػ

اخت س لمحركة لو ٌ يككف جمي يف ساكنيف.
[اللاه في الشين]

(ٕٗ)

ث ير ىعب]
كيدتمما ف الريف[ :ثى ي
[اللاه في السين]
كف السيف (ّ/ك) [ ًم ىذا اٍلح ًد ً
يث ىسىن ٍستى ٍد ًر يجميـ](َٖ) (القمـ)ْْ /
ى ى
[اللاه في الضاد]
ديث ضٍي ً
ؼ إ راهيـ](ُٖ) (الذاريات )ِْ/
[ح ي ى
كف الضاد ى
[اللاه في التاه]
[أ فمف هذا الحديث تعج كف]

(ِٖ)

(المرس ت .)َّ/

(النجـ )ٓٗ/

كادتـ القراء ف التاء ث ثة أحرؼ ،التاء كالذاؿ ،كال ـ قد يذ ًك ىرت ف مكضعما.

[الجيم في الشين]

اجلين

َْْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

ادتمما سي كي
[الجيم في التاه]

كركل اليزي ػػدم

العدد (ٕ)
(ّٖ)

(ْٖ)

(المعارج ّ/ػْ)

آب (ََِٕ)

ف الريف فقط.
م ػػف أ ػ ػ مم ػػرك إدتامم ػػا فػ ػ الت ػػاء [ذم المع ػػارج تع ػػرج]

[الجيم في الشين]

ط ى ي]
كف ػ الرػػيف [اخػػرج ىر ػ ٍ
ت(ٕٖ) ،د(ٖٖ) ،ذ(ٖٗ).

(ٖٔ)

(ٖٓ)

(الرػػت  )ِٗ/ككػػاف أ ػػك ممػػرك ييػ ٍػد ًت يـ ف ػ الجػػيـ :

احلاء

[الحاه في الحاه]

ي ػػدتمما أ ػػك مم ػػرك فػ ػ مثمم ػػا ،كقكلػ ػ [ :مق ػػدةى ِّ
ػاح ىحتٌػػل]
النك ػ ً

ك[اىٍ ىريح ىحتَّل] (الكمؼ)َٔ/
[الحاه في العين]

(َٗ)

(ال قػ ػرة )ِّٓ/

كركم من ركايتاف ف إدتامما ف العيف:

إحػػداهما  :ركا اليزيػػدم(ُٗ) أن ػ اليػػدتـ الحػػاء ف ػ العػػيف إال قكل ػ [ :فى ىمػػف يز ٍحػ ًػزىح
ىم ًف َّ
الن ًار](آؿ ممراف )ُٖٓ/كاألخرل من أيضان أن قاؿ  :مف العػرب مػف يػدتـ الحػاء فػ
الن ً
العػيف كقكلػ [ :فى ىمػف يز ٍح ًػزىح ىمػ ًػف َّ
ػار] قػاؿ  :ككػاف أ ػك ممػػرك ال يػرل ذلػؾ(ِٗ) ،كقػد ذكرنػػا
مػػذهب سػػي كي أف الح ػػاء ال تػػدتـ ف ػ الع ػػيف

(ّٗ)

كالعػػيف تػػدتـ فػ ػ الحػػاء ،كاحتججنػػا فػ ػ

مكضع ما يست ن مف إمادت .
[الخاه في العين]
(ْٗ)

اخلاء

الخػاء كال ػػيف مػػف مخػػرج كاحػػد ،كال تػػدتـ كاحػدة منمػػا إال مث ػػمما أك فػ األخػػرل .أدتػػـ

[ك ىم ٍف ىيٍ تى ًغ ىتٍي ىر اإلس ـ] (آؿ ممراف )ٖٓ/
أ ك ممرك ى
الدال

َْٓ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

س يمما س يؿ التاء ،كادتمما أ ك ممرك ف مررة أحرؼ :
[الدال في التاه]

َّف]
ف التاء [ :قى ٍد تىىي ى
[ الدال في الذال]

(ٓٗ)

(ّ/ظ)

(ٔٗ)

(ال قرة .)ِٓٔ/

(ٕٗ)

كد ذك اٍل ىع ػ ػ ٍػر ً
ش]
(األمػ ػ ػراؼ  )ُٕٗ/ك[ ىك يه ػ ػ ىػك اٍل ىريػ ػ ي
ػكر اٍل ػ ػ ىػكيد ي ي

[كلىقىػ ػ ٍػد ىذ ىٍأرن ػ ػػا]
كال ػ ػػذاؿ ى
(ال ركج)ُْ /

ػؾ] (آؿ ممػراف  )ِٖ/ألنػ يرػـ الحركػة فيلػير
كلـ يدتمما ف [فى ىم ٍف تىىكلَّل ى ٍع ىػد ذلً ى
مخريا لحركة الداؿ كال يقدر ممل اإلرماـ(ٖٗ) ف النلب(ٗٗ).
ػاف ى ٍع ػ ىػد تىٍككي ػ ًػد ىها](ََُ) (النح ػػؿ
[كال تىٍنقي ي
ضػ ػكا االىٍيم ػ ى
كزم ػػـ اليزي ػػدم  :انػ ػ ك ػػاف ي ػػدتـ ى
)ُٗ/
كفلػػؿ ين ػ ك ػػيف [ى ٍعػ ىػد ذلػػؾ] ،الف التػػاء مػػف مخػػرج الػػداؿ كاقػػرب الحػػركؼ منمػػا،
كالػػذاؿ ال تعػػد منمػػا كقػػد جمػػي ػػيف سػػاكنيف كلػػيس فيػ إرػػماـ ألنػ نلػػب .كسػػي كي ال يػػرل

ذلؾ لمجمي يف ساكنيف
[الدال في الشين]

(َُُ)

الرراء يجيز .
ك ٌ

(َُِ)

[ك ىر ًم ىد را ًهد]
كيدتـ الداؿ ف الريف ى
[الدال في السين]
كاد ىسنا ى ٍرًق ً ](َُْ) (النكر )ّْ/
كف السيف ى[ي ي
[الدال في الزاي]
كاد ىزٍيتيما]
كف الزام ى[ي ي
[الدال في الظاه]

ذلؾ".

(َُّ)

(َُٓ)

(يكسؼ .)ِٔ/

(النكر )ّٓ/

كف الظاء [ :لىقى ٍد ظىمى ىم ىؾ](َُٔ) (ص)ِْ/
ل ىر ى ٍع ىد ظيٍم ًم ً ] (الرػكرل  )ُْ/كالكػ ـ مميػ كػالك ـ فػ " ٍع ىػد
كال ىيدتـ [كلى ىمف انتى ى

[الدال في اللاه]

يد ثىكاب الدنيا]
كف الثاء  :ي[ير ي

(َُٕ)

(النساء )ُّْ/

َْٔ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

[الدال في الجيم]

العدد (ٕ)
(َُٖ)

آب (ََِٕ)

(النساء )َُٕ/

جاء يك ٍـ]
كف الجيـ [قى ٍد ى
[الدال في الضاد]
ً
ً
كفػ ػ الض ػػاد [قى ػ ٍػد ُّ
اء](َُٗ) (ي ػػكنس
ض ػػمكا] (النس ػػاء  )ُٕٔ/كادت ػػـ [م ػ ٍػف ى ٍع ػػد ى
ى
ض ػ ٌػر ى
ض كيرـ الكسرة فيجرم مجرل المخر الذم ليس يدتـ.
 ،)ُِ/ألن ىخرى ى

ػمامماَّ ،
الف
ضراء] (هكد  ،)َُ/الف فتحة الػداؿ
ٌ
كال يدتـ  :ى[ن ٍع ى
ماء ى ٍع ىد ٌ
اليتميػ إر ي
(َُُ)
يرـ ،كالرت اليمكف في ذلؾ.
الضـ كالكسر ُّ

[ الدال في الااد]

(ُُِ)

(ُُُ)
لػ َّػرٍفنا]
لػ ىػدقى يك ٍـ]
(آؿ مم ػراف [ ،)ُِٓ/كلىقىػ ٍػد ى
كف ػ اللػػاد [لىقىػ ٍػد ى
 )ُْ/كيرػػـ الػػداؿ فيمػػا الكس ػرة كلػػـ يتًَّرػػؽ إدتػػاـ الػػداؿ ف ػ الطػػاء ،كمػػا أدتمػػت التػػاء ف ػ

(اإلس ػراء

الطاء(ُُّ) ،فمـ ينقص منما االٌ هذا الحرؼ الكاحد.

ػدت ىـ ف ػ الػػداؿ جميػػي مػػا يجػػكز إدتام ػ ف ػ التػػاء ،إالٌ اف
كيجػػب ف ػ القيػػاس اف تيػ ى
الذم كجد ف القراءة مدتما ف الداؿ :حرفاف:التاء كالداؿ ،كقد يذك ار/ْ(.ك)

[الذال في الذال]

الذال

ادتممػ ػػا أ ػ ػػك ممػ ػػرك ف ػ ػ مثممػ ػػا  [:إًذ َّذهػ ػػب م ى ً
اض ػ ػ ان](األن ياء ،)ٖٕ/كس ػ ػ عة أحػ ػػرؼ
ى ى ي
سكاها.
[الذال في التاه]

ُّكنميـ](آؿ ممراف)ُِٓ/
التاء [ًإ ٍذ تى يحس ى
[الذال في تاه المتكمم]

(ُُْ)
ذت]
كف تاء المتكمـ [ ى
[م ي
أخ ٍذ ي
ت] (فاطر ،)ِٔ/ك ي

[الذال في الظاه]

كالظاء [إًذ ظَّمى ٍمتيٍـ](الزخرؼ)ّٗ/

َْٕ

(ُُٓ)

(تافر)ِٕ/

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

[الذال في السين]

كالسيفً[ :إ ٍذ ىس ًم ٍعتي يمكي](ُُٔ)(النكر)ُِ/

[الذال في الااد]

ل ىرٍفىنا]
كاللاد كقكل تعالل [ :ىكًا ٍذ ى
[الذال في الزاي]
َّف ]
كالزام [ ىكًا ٍذ ىزي ى
[الذال في الجيم]
أ

(ُُٖ)

ػاؤك يكـ]
كالجػػيـ [إً ٍذ ىجػ ي

ممرك

(َُِ)

(ُُٕ)

(االحقاؼ)ِٗ/

(األنراؿ)ْٖ/

(ُُٗ)

(األح ػزاب )َُ/كلػػـ يػػدتمما أحػػد مػػف الق ػراء ف ػ الجػػيـ تيػػر

كأدتمػكا مػف القػرآف فػ الػذاؿ أر عػة أحػرؼ مػذككرة فػ مكاضػعما :ؿ(ُُِ)،

ت(ُِِ) ،د(ُِّ) ،ث(ُِْ).

الزاء

[الراه في الراه]

ركم مػػف أ ػ ممػػرك ان ػ كػػاف يػػدتمما ف ػ مثممػػا سػػاكنا

(ُِٓ)

أك متحركػػا ،فالسػػاكف

ػاف](ُِٔ) (ال ق ػ ػرة  )ُٖٓ/كيرػ ػػير إلػ ػػل المػ ػػدتـ مضػ ػػمكما أك مكسػ ػػك ار ،الضػ ػػـ
[ ىرػ ػ ٍػم ير ىرىمضػ ػ ى
اتر ًؾ الى ٍح ىر ىرٍهكان] (الدخاف  )ِْ/إرارة ،ألن مرتكح.
كالكسر كليس ف [ :ك ي
كقػػاؿ ا ػػك كػػر ػػف مجاهػػد ف ػ المرػػار في ػ إلػػل الضػػـ كالكسػػر :هػػذا إخرػػاء كلػػيس
(ُِٕ)

إدتاـ ،ألن يخر الحركة فيخؼ عض الخرٌة ،فير اإلدتاـ.
(ُِٖ)
الف ماق مػ لػػيس مػػف حػػركؼ المػ ٌػد كالمػػيف ،كال
كاإلدتػاـ فػ مثػػؿ هػػذا ردمء،
ٌ

يجكز

(ُِٗ)

اف تنقؿ حركة المدتـ إلل ما ق م  ،الف ذلؾ إنما يككف فػ كممػة كاحػدة مثػؿ :

"يمػ يػرر" ،كهػػذا مػػذهب سػػي كي .
"يمػ ٌػر" كالػػم ٍ
يف الساكنيف كالقاء الحركة(ُِّ).

(َُّ)

[الراه في الالم]

كالرػراء يجيػػز

كاختيمػؼ فػ إدتػػاـ الػراء فػ الػ ـ ،فقػاؿ سػي كي

ال ػ ـ كال ف ػ النػػكف

(ُّْ)

(ُُّ)

(ُّّ)

ممػػل الػػكجميف :الجمػػي

كألػػحا التػدتـ الػراء فػ

(ْ/ظ) كاف كانتػػا متقػػار تيف لمػػا ،لمػػا ف ػ ال ػراء مػػف التكريػػر ،كلػػـ

َْٖ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

يخال ٍر ػ االٌ يعقػػكب الحضػػرم (ُّٓ).كحكػػل (ُّٔ) مػػف أ ػ ممػػرك ان ػ كػػاف ييػػدتـ ال ػراء ف ػ
اسػػتى ٍ رىر لىميػـ](ُّٕ) (النسػػاء
الػ ـ سػاكنة كانػػت الػراء أك متحركػػة .فالسػاكنة قكلػ ٌ
مزكج ٌػؿ [ :ك ٍ
 )ْٔ/ك ى[ي ٍ ًر ٍر لى يك ٍـ يذنكى يكـ](ُّٖ)(اللؼ )ُِ/
ً
الع يم ػ ًػر لً ىك ػ ٍػي ] (الحػ ػ  )ٓ/ف ػػإذا
[س ػ َّػخر لى يك ػػـ] (إ ػ ػراهيـ )ِّ /ك[أرذؿ ي
كالمتحرك ػػة  :ى
ػيف ًم ىػف ال َّػد ٍه ًر
سكنت ما ق ؿ الراء ،أدتمتما فػ الػ ـ فػ مكضػي الضػـ كالكسػر ،كقكلػ [ح ه
(ُّٗ)
ً
ىنزٍلىنػا
لىـ ىي يك ٍف]
الم ىأرىتًػ ً ] (يكسػؼ )ُِ/ك[ ىكأ ى
(اإلنساف.)ُ/كاليدتـ ف النلػب [م ٍػف ىم ٍ
ل ىػر ٍ
ِّ ً
ِّف] (النحؿ  )ْْ/ك[ ىس َّخ ىر اٍلى ٍح ىر ًلتىٍ يكميكٍا] (النحػؿ  )ُْ/كقػد تقػدـ الرلػؿ ػيف
إًلىٍي ىؾ الذ ٍك ىر لتيىي ى
المنلكب ك يف المرفكع كالمجركر ،كركل ثعمػب(َُْ) مػف الر ٌػراء انػ قػاؿ  :كػاف أ ػك ممػرك
يركم مف العرب إدتاـ الراء ف ال ـ(ُُْ) ،كأجاز الكساو أيضا.

ممػف ادتػـ الػراء فػ الػ ـ ،اف الػراء إذا أدتمػت
كمما يحت
أل ممرك كتيػر ٌ
ف ػ ال ػ ـ لػػارت المػػا ،كلرػػظ ال ػ ـ أسػػمؿ مػػف إف ت ػ ت ب"راء" فيمػػا تكريػػر ،ك عػػدها "الـ"
كه مقار ػة لمػراء ،فيلػير كػالنطؽ ث ثػة أحػرؼ مػف مخػرج كاحػد ،ف طػؿ التخريػؼ .كركل
ا ف مجاهد مف يعقكب الحضرم إدتاـ الراء ف ال ـ ف قكل ى[ي ٍ ًر ٍر لى يكـ](ُِْ) (نكح.)ْ/
قاؿ ا ك كر  :كلـ يقؿ ذلؾ عد أ ممرك تير (ُّْ).
الزاي

لـ يدتـ ف حرؼ مف حركؼ القرآف ،كقد أدتـ منما ما يذكر ف مكضع .
[السين في السين]

السني

أدتممػػا أ ػػك ممػػرك ف ػ مثممػػا كقكل ػ [ :ك ىج ىعػ ىػؿ َّ
الرػ ٍػم ىس ًسػ ىػراجان](ُْْ)(نػػكح )ُٔ/كهػػك
ى
(ُْٓ)
جمي يف ساكنيف (ق/ك) كقد تكممنا ممل مثم

[السين في الزاي]

كف الزام [ ىكًا ىذا ُّ
ت](ُْٔ)(التككير)ٕ/
كس يزِّك ىج ٍ
النري ي
[السين في الشين]

َْٗ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

ٍس ىرػ ٍػي ان] (م ػريـ )ْ/فقػػاؿ
كاختمػػؼ من ػ ف ػ إدتاممػػا ف ػ الرػػيف ف  [:ىكا ٍرػػتى ىع ىؿ الػ َّأ
ػر ي
قكـ :ادتـ(ُْٕ) .كقاؿ آخركف لـ يدتـ(ُْٖ).
كالذم ممي ال لريكف أف السيف ال تدتـ ف الريف كال الريف ف السيف(ُْٗ).

الشني

[الشين في السين]

ممػرك إدتػاـ كػؿ كاحػدة منممػا فػ األخػرل(َُٓ)كقكلػ [إًلىػل ًذم

كقد ركم مف أ

اٍل ىع ٍر ً
ش ىس ًي ن](ُُٓ)(اإلسراء )ِْ/كلعم ذهب إلل تراخيما ف النرس كاللػكت ؛فك نممػا مػف
مخرج كاحد كاف ت امد مخرجاهما.

الصاد

ليس يذكر ر ء أدتمت في  ،كالذم يدتـ فيما مذككر ف مكضع إف راء اب.

لـ يمتؽ ف القرآف ضاداف فتدتـ

الضاد

[الضاد في الشين]

كلػػـ تػػدتـ فػ ر ػ ء إال مػػا ركا أ ػػك رػػعيب السكس ػ (ُِٓ) ،مػػف اليزيػػدم مػػف أ ػ
ممػػرك أن ػ ادتممػػا ف ػ الرػػيف ف ػ قكل ػ [لً ػى ٍع ً
ض ىر ػ ٍنً ًم ٍـ](النػػكر )ِٔ/كهػػك خ ػ ؼ مػػا ذكػػر
سي كي  ،كليس منكر ؛ ألنما مقار ػة لمرػيف فػ المخػرج .كالرػيف أرػد اسػتطالة مػف الضػاد.
كف الريف ت و
رش ليس فيما
لكرتمما لكرة اللاد

(ُّٓ)

(ُْٓ)

الطاء والظاء

َُْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

العدد (ٕ)

العني

[العين في العين]

ت ػ ػػدتـ فػ ػ ػ مثمم ػ ػػا ال تي ػ ػػر كقكلػ ػ ػ  [:ىم ػ ػػف ىذا الَّ ػ ػ ًػذم ىي ٍر ػ ػػرىيي ًمٍن ػ ػ ىػد ي إًالَّ ًًإ ٍذنًػ ػ ػ ً ]
(ال قرة/ٓ( )ِٓٓ/ظ)

(ُٓٓ)

الغني

قد ذكرت مي الخاء

الفاء

[الفاه في الفاه]

ال تػػدتـ إال فػ ػ مثمم ػػا ؛ ألف فيمػػا ترر ػػيا ،كهػ ػ أمكػػف مكض ػػعا ،كقكلػ ػ تعالل[ ىم ػػا
ؼ ًفي ً ](ُٔٓ) (ال قرة.)ُِّ/
ٍ
اختىمى ى
[الفاه في الباه]
(ُٕٓ)
ض](ُٖٓ)(س )ٗ/
كادتمما الكساو ف ال اء
ف [ :ىن ٍخ ًس ٍ
ؼ ً ًم يـ ٍاأل ٍىر ى

القاف

[القاّ في القاّ]

اؿ]
اؽ قى ى
تدتـ ف مثمما كقكل تعالل ى[ ىفمى َّما أىفى ى
[ القاّ في الكاّ]

(ُٗٓ)

(األمراؼ)ُّْ/

كف الكاؼ ف كممتيف ،مثؿ :

.)ُ/

ػؽ يكػ َّػؿ داَّػػة]
[خمىػ ى
ى

(َُٔ)

(النػػكر  )ْٓ/كف ػ كممػػة [ ىخمىقى يكػ ٍػـ]

ُُْ

(ُُٔ)

(ال ق ػرة  ،ُِ/كالنسػػاء

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

الكاف

[الكاّ في الكاّ]

ِّح ىؾ ىكثًي انر]
ف مثمما كقكل تعالل  [ :ىك ٍ ين ىس ى
[الكاّ في القاّ]
كف القاؼ [فًإ ىذا ىخ ىر يجكا ًم ٍف ًم ًند ىؾ قىاليكا](ُّٔ) (محمد )ُٔ/
(ُِٔ)

(ط )ّّ /

الالم

[ لالم في الالم]

أ ػ ػػك ممػ ػػرك ييػ ػػدتمما ف ػ ػ مثممػ ػػا سػ ػػاكنا كػ ػػاف ق م ػ ػ أك متحركػ ػػا كقكل ػ ػ  [ :ىكًا ٍذ ًقيػ ػػؿ
لَّمي يـ](ُْٔ) (األمراؼ  )ُُٔ/ف ٌما المتحرؾ فم يم ٍد ىت ىمة في ضركرة.
[الالم في الراه]
ً (ُٓٔ)
(مريـ )ِْ/
جع ىؿ ىرُّؾ]
كتي ٍد ىتـ ال ـ ف ال ارء ،كقكل [ :قى ٍد ى
[الالم في التاه]
كف التاء  [ :ىه ٍؿ تىىرل ًمف فيطي و
كر](ُٔٔ) (الممؾ )ّ/
[الالم في اللاه]
ب]
كف الثاء ٍ
[هؿ ثيِّك ى

(ُٕٔ)

(المطرركف)ّٔ/

كاترػ ػػؽ حم ػ ػزة كالكسػ ػػاو ممػ ػػل إدتػ ػػاـ (هػ ػػؿ) ك(ى ػ ػ ٍػؿ) ف ػ ػ التػ ػػاء(ُٖٔ) ،كالثػ ػػاء(ُٗٔ)،
(ُُٕ)
"ه ػػؿ" ك"ى ػػؿ" فػ ػ :
كالس ػػيف(َُٕ) فػ ػ جمي ػػي القػ ػرآف .كتر ػ ٌػرد الكس ػػاو كح ػػد
إدت ػػاـ الـ ى

الطاء(ُِٕ) ،كالضاد(ُّٕ) ،كالزام(ُْٕ) ،كالظاء

(ُٕٓ)

[الالم في الذال]

كالنكف(ُٕٔ).

(ُٕٕ)
ػؾ] (آؿ ممػراف )ِٖ/إدتػػاـ
ركل أ ػػك الحػػارث
مػػف الكسػػاو  [ :ىك ىمػػف ىي ٍر ىعػ ٍػؿ ىذلًػ ى
ال ـ(ُٖٕ) ف الذاؿ إلل أيف كقي/ٔ( .ك)

ادلين

ُِْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

[الميم في الميم]

يدتمما أ ك ممػرك فػ مثممػا

العدد (ٕ)
(ُٕٗ)

آب (ََِٕ)

سػاكنا كػاف ماق مػ أك متحركػا ،كقػد ذكرنػا حالمػا

مي ال اء.
[النون في النون]

النون

يػػدتمما أ ػػك ممػػرك ف ػ مثممػػا سػػاكنا كػػاف ماق م ػ أك متحركػػا مػػا لػػـ تكػػف األكلػػل

مرددة.
ٌ

[النون في الالم]

كتػػدتـ النػػكف فػ ال ػ ـ إذا تحػػرؾ مػػا ق مػ كقػػكؿ اب مػػز كجػػؿ  [ :ىكقىػػاليكٍا لىػػف ُّنػ ٍػؤ ًم ىف
ػؾ](َُٖ) (اإلس ػراء )َٗ/فػػاف سػػكف مػػا ق ممػػا لػػـ يػػدتـ كقػػكؿ اب مػػز كجػػؿ [ :قى ػاليكا أ ً
ىجٍوتىىنػػا
لىػ ى
(ُُٖ)
ً
ً ً
كف]
لتىٍف ىكىن ػػا] (األحق ػػاؼ )ِِ /كلك ػػف ت ػػدتـ فػ ػ ه ػػذا الح ػػرؼ كح ػػد  [ ،ىكىن ٍح ػ يػف لىػ ػ ي يم ٍس ػػم يم ى
(ُِٖ)
كيرمما ضمة.
(ال قرة،)ُّٔ/
ٌ
[النون في الراه]

كيػػدتمما فػ الػراء؛ إذا كػػاف مػػا ق ممػػا متحركػػا كذلػػؾ قكل ػ مػػز كجػػؿ [ :ىكًا ٍذ تىػ َّىذ ىف ىرُّ يكػ ٍػـ
](ُّٖ) (إ ػراهيـ ]ٕ/فػػإف سػػكف لػػـ تػػدتـ(ُْٖ)مثػػؿ قكلػ مػػز كجؿ[ ًػًإ ٍذ ًف ىرِّ ًمػ ٍػـ](ُٖٓ)(إ ػراهيـ)ُ/
كاذا لق التنكيف أك النكف الساكنة احد الحركؼ الخمسػة التػ تػدتـ النػكف فػيمف ،كهػ  :ؿ،

ر ،ـ ،ك ،م ،فػ ػػإف أ ػ ػػا ممػ ػػرك إذا أدتػ ػػـ النػ ػػكف فػ ػػيمف ؛ ادتػ ػػـ منػ ػػد ال ػ ػ ـ ،كال ػ ػراء يػ ػػر
تنة(ُٖٔ) .ككذلؾ قراءة القيَّراء إال حمزة

(ُٕٖ)

كحػد يػرد ال نػة منػد الػكاك كاليػاء(ُٖٖ)فػ جميػي

(ُٖٗ)
آمَّن ػ ػػا](ال قرة )ٖ/ي ػ ػػر تن ػ ػػة(َُٗ) .كأج ػ ػػاز
القػ ػ ػرآف .كركم م ػ ػػف الكس ػ ػػاو  [ :ىم ػ ػػف ىيقيػ ػػك يؿ ى
سػػي كي (ُُٗ) في ػ كمٌ ػ  ،ال ٌنػػة كتيػػر ال نػػة كقػػاؿ أ ػػك طػػاهر (ُِٗ) :النػػكف السػػاكنة كالتنػػكيف
(ُّٗ)
تنػػة ،قػػاؿ  :كمػػادة القػ ٌػراء (ٔ/ظ) أف ال ييظ ًمػػركا
ييػػدتماف منػػد الػ ٌػراء كالػ ـ ٌنػػة ك يػػر ٌ

الف ف إظمارها كمرة لتداخؿ الحرفيف.
الراء كال ـٌ ،
ال ٌنة مند ٌ
(ُْٗ)
الف الػ ػراء كال ػ ـ اللػػكت لممػػا(ُٓٗ) ،ف ػ يي ػػدتـ
قػػاؿ  :كاظمػػار ال نػػة جػػاوزٌ ،
تنػة كمػا ت قػل مػف المط ػؽ إذا أردت
ملكت،
ملكت ف تير
َّ
ِّ
ٌ
فيخؿ  ،كانمػا ي قػل منػ ٌ
إدتام ف تير مط ؽ أث ار مف اإلدتاـ كرك ًم ىؾ(ُٔٗ) الحركة.

ُّْ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

[التنوين في الالم]

ِّ ً
تنػػة(ُٕٗ) ،مػػف
ػيف] (ال ق ػرة )ِ/يػػدتـ التنػػكيف ف ػ ال ػ ـ كت قىػػل ٌ
كركل  [ :يهػ نػدل لٍم يمتَّقػ ى
اليزيدم كحد .
[ الواو في الواو]

الواو

أ ػػك ممػػرك يػػدتمما ف ػ مثممػػا  [ :يخػ ًػذ اٍلع ٍرػػك كأٍمػػر ًػػاٍلعر ً
ؼ]
ي
يٍ
ى ى ى يٍ
(ُٗٗ)
مزكجؿ [ ًم ىف المَّ ٍم ًك ك ًم ىف التِّ ىج ى ً
ارة] (الجمعة .)ُُ/
ككقكل
ٌ
ى
ٍم ير] (النح ػػؿ )ٕٔ/
ق ػػاؿ  :كأم ػػا إذا انض ػػـ مث ػػؿ قكلػ ػ ٌ
مزكج ػ ٌػؿ  [ :يق ػ ٍػؿ يهػ ػ ىك ىك ىم ػػف ىيػ ػ ي
ًَّ
يف](ََِ) (ال قرة )ِْٗ/ك[الى إًلى ػ ى إًالَّ يه ىػك ىكاٍل ىم ىوً ىكػةي](َُِ) (آؿ ممػراف ،)ُٖ/
ك[ ىج ىاكىزي يه ىك ىكالذ ى
(ُٖٗ)

(األم ػراؼ )ُٗٗ/

ألف المػػاء مضػػمكمة ،كاذا أردنػػا اإلدتػػاـ سػ ِّػكىنت لفدتػػاـ فتكػػكف كاكا
فقػ إدتػػاـ الػكاك هنػػاٌ ،
َّ
ضمة فيلير اإلدتاـ عد هذا أثقؿ .قاؿ  :كانما تيدتـ لتخؼ ،فإذا كػاف اإلظمػار
مثىقمىة عد ٌ

أخؼ كاف األكلل.
ٌ
(َِْ)
(َِّ)
(َِِ)
ػؼ ،ألن ػ
كأ ػػك طػػاهر
أ ػػك كر
كفػ ٌػرؽ
ألف اليػػاء أخػ ٌ
ػػيف ال ػكاك كاليػػاءٌ ،
(َِٓ)
مزكجػ ٌػؿ [ :أىف ىي ػ ٍتً ىيػػكهـ] (ال ق ػرة )ِْٓ/ك[ينػ ً
ػكدم ىيػػا
قػػاؿ  :فػػإف ًق ٍسػػت
ممػػل قػػكؿ اب ٌ
ى ٍ
كسػػل](َِٔ) (ط ػ  )ُُ/أدتػػـ اليػػاء إذا انرتحػػت كانكسػػر ماق ممػػا ،فكػػذلؾ ال ػكاك إذا انرتحػػت،
يم ى

(َِٕ)
ألف اإلدتاـ تخريؼ/ٕ( .ك)
انضـ ما ق مما .قاؿ  :اال ٌان الأح
ٌ ،
ٌ

[الياه في الياه]

اذلاء

أ ػ ػػك ممػ ػػرك ال يػ ػػدتمما االٌ ف ػ ػ مثممػ ػػا ً [ :في ػ ػ ً يهػ ػ نػدل](َِٖ)(ال ق ػ ػرة  )ِ/ك[قػ ػػاؿ اب

هػػذا](َِٗ) (الماوػػدة .)ُُٗ/كقػػد جمػػي ف ػ هػػذا ػػيف سػػاكنيف ،إالٌ أف األكؿ مػػف حػػركؼ المػ ٌػد
كالميف ،كالمتحركات.

ُْْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

يمممف أف يكلػػمف ػكاك و
كادتػػـ ا ػػكممرك هػ و
َّ
ػت
مزكجػ ٌػؿ [ :أ ىأ
ػاءات سػ
ات نحػػك قكلػ ٌ
ىرٍىيػ ى
ىم ًف اتَّ ىخ ىذ إًلىمى ي ىه ىكا ي](َُِ)(الررقاف )ّْ/كذلػؾ تيػر ممتنػي لعمٌتػيف( :األكلػل) اف هػذ الػكاك ال
فمما أراد اإلدتػاـ أسػقطما .قػاؿ
ألؿ لما ،كانما أدخمت تكثي ار لمماء ،ككذلؾ ال يكقؼ مميما ٌ
المؤلػػؼ رحم ػ اب ،الف المػػاء قػػد كثيػ ىػرت فلػػارت معمػػا حرفػػا كاحػػدان ،فمػػـ يحػػت إلػػل الكثيػػر
مف تير جنسما.

(كالثانية)
فإف ا ا ممرك ( ىذ ىهب)
كأيضا ٌ
ير كاك كما (ُِّ)()......

[الياه في الياه]

(ُُِ)

ف هذ الحركؼ إلل (ل ة)

(ُِِ)

ض َّـ المػاء
ىمف ى

الياء

مزكج ٌػؿ  [ :ىكاٍلى ٍ ػ ً
ييدتمما أ ك ممرك ف مثمما إذا سكف ما ق ممػا أك تحػرؾ كقكلػ ٌ
ىي ًعظي يك ٍـ](ُِْ) (النحؿ  [ ،)َٗ/ىك ًم ٍف ًخ ٍزًم ىي ٍك ًموًوذ] (ُِٓ)(هكد.)ٔٔ/
كذكػػر أ ػػك ك ػػر من ػ [ ِّم ػػف قىٍ ػ ًػؿ أىف ىي ػ ٍتً ى ىي ػ ٍػكهـ](ُِٔ) (ال ق ػرة )ِْٓ/ك(إ ػ ػراهيـ)ُّ/
ت ،كلقيتما يآء أخرل مف كممة أخرل.
ألف هذ الياء إذا أدتمت ف ياء ،يس ِّكىن ٍ
كاستقىح ٌ ،
كحكـ الياء الساكنة ف آخر كممة إذا لقيتما ياء مف كممػة أف ال تػدتـ فيمػا ،كذلػؾ
ُّ ً
َّ ً
ً
يـ] (الم ػػامكف )ِ/اليج ػػكز
ػامل الن ى
نح ػػك [ :فػ ػ ىيتىػ ى
ِّس ػػاء] (النس ػػاء  ،)ُِٕ/ك[ال ػػذم ىي ػ يػدع اٍلىيتػ ػ ى
إدتاـ ياء فػ "يتػامل" (ٕ/ظ) ًإجمػاع ككػذلؾ "يػدعُّ" كيرلػؿ ينممػا ك ػيف "هػ يكموػذ" ػ ف
ػؽ مػا سػاكنة منرػردة ،كاليػاء فػ ً
"هػ ى ىي ٍك ىموً وػذ" لػـ يحلػؿ فيمػا
الياء الساكنة مف ً"فػ ٍ " قػد ين ًط ى
سػػككف اليػػاء منطكقػػا ػ قىٍ ػ ىػؿ اإلدتػػاـ ،كانمػػا اإلدتػػاـ لػػارت سػػاكنة ،كلػػيس السػػككف ق ػػؿ
(ُِٕ) ً
ً
ألف
اإلدتػاـ كالسػػككف المنرػػرد ،اال تػػرل ٌأنػػا نقػكؿ فػ "مٍيػزاف" " ،مػ ٍػكىزاف" ،كهػػك األلػػؿٌ ،
تنقمػػب
الػكاك السػػاكنة تيػر المدتمػػة إذا كػاف ق ممػػا كسػرة انقم ػػت يػاء ،كاف كانػػت يمدتمػة ،لػػـ ى

((اممكاط))(ُِٖ) ألف الكاك الساكنة عد الكسرة لـ تنررد فيمزمما القمػب .ككػذلؾ
ياء ،كقكلؾ :
ن
ٌ
َّ
ػذيف] كفػ ػ [الى إًلى ػ ػ ى إًال يه ػ ىػك
الػ ػكاك إذا كان ػػت متحرك ػػة ،ف دتم ػػت فػ ػ مثمم ػػا نح ػػك  :ي
[ه ػ ىػك ىكالٌ ػ ى
ىكاٍل ىم ىوً ىكةي] .لك كانت الكاك نطؽ ما كحدها ساكنة ماجاز إدتامما ،كقكؿ اب تعالل [ :قىػاليكٍا

ُْٓ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

اللػالًح ً
ً
ً
ات] (ال قػرة  .)ِٓ/اليجػكز اإلدتػاـ فػ
آمينػكٍا ىك ىممميػكٍا َّ ى
ىكأى ٍقى ميكٍا ىممىٍيمـ] (يكسؼ )ُٕ/ك[ ى
طالي ي ،كاب المكفٌؽ /ٖ( .ك)
مد ق ؿ اإلدتاـ .اليجكز اٍ ى
ألن قد حلؿ فيما ٌ
ذلؾ إجماعٌ ،
اذلواهش
ُ تػػاريٌ ػػداد ٕ ،ّّٗ/نزهػػة األل ػػاء ِِٕ ،كفيػػات االميػػاف ُ ،ُّٗ/ف ػكات الكفيػػات ُ،ُِٗ/
مي ػزاف االمتػػداؿ ُ ،ِّٖ/المنػػتظـ ٖ ،ٖٓ/هديػػة العػػارفيف ُ ،ِٕٔ/األمػ ـ ِ ،َِِ/معجػػـ
المؤلريف ّ. َِٔ/
ِ انظػ ػػر دميػ ػػة القلػ ػػر كمل ػ ػرة أهػ ػػؿ العلػ ػػر ُ ،َِٓ/مخطكطػ ػػات المجمػ ػػي العمم ػ ػ الع ارق ػ ػ
ُ ،ُُْ/فض ن مف كؿ الملادر الت كردت ف ام .

ّ تاريٌ داد ٕ. ّّٗ/

ْ أنظ ػػر  :ت ػػاريٌ ػػداد ٕ ،ّّٗ/نزه ػػك االل ػػاء ِِٕ ،كفي ػػات االمي ػػاف ُ ،ُّٗ/فػ ػكات الكفي ػػات
ُ ،ُِٗ/ال ػ ػكاف

الكفيػ ػػات ٗٓ ،مي ػ ػزاف االمتػ ػػداؿ ُ ،ِّٖ/لسػ ػػاف المي ػ ػزاف ِ ،َِْ/النجػ ػػكـ
كرػػؼ الظنػػكف

اف لػػاح
ال ازه ػرة ٓ ،ٖٓ/معجػػـ المػػؤلريف ّ ،َِٔ/كاالم ػ ـ ِ . َِِ/إالٌ ٌ
كهدية العارفيف ذك ار ٌأن تكف (سنة ِْٔ هػ) أنظر  :كرؼ الظنكف /كهدية العارفيف ُِٕٔ/
.

ٓ تاريٌ داد ّّٕٗ/

ٔ كفيات االمياف ُ. ُّٗ/
ٕ تاريٌ داد ٕ ،ّّٗ/نزهة األل اء ِِٕ ،كفيات االمياف ُ ،ُّٗ/فكات الكفيات ُ،ُِٗ/
ميزاف االمتداؿ ُ ،ِّٖ/المنتظـ ٖ ،ٖٓ/هدية العارفيف ُ ،ِٕٔ/األم ـ ِ ،َِِ/معجـ
المؤلريف ّ ، َِٔ/القلر كملرة أهؿ العلر ُ ،َِٓ/مخطكطات المجمي العمم
العراق ُُُْ/

ٖ أنظر  :مخطكطات المجمي العمم العراق ُ. ُِْ – ُُْ/
ٗ تاريٌ داد ٕ ،ّّٗ/كانظر ال داية كالنماية ٔ َٗ – ٖٗ/كميزاف االمتداؿ ِِٔٓ/
َُ نزهة االل اء ف ط قات األد اء ُِٕ – ِِٕ .
ُُ تاريٌ داد ٕ. ّّٗ/

المد ىكس  :خر ة يرد مميما مسف يدكس ما الليقؿ السيؼ حتل يجمك .
ُِ ٍ

ُْٔ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

العدد (ٕ)

ُّ دمية القلر َُِٓ/
ُْ دمية القلر. ُِٓ/ُ ،
ُٓ أرار ػ"نكف" ك"ص"الل سكرت (القمـ)ك(ص)
ُٔ دمية القلر ُِْٓ/
ُٕ انظر الكاف

الكفيات ٗٓ ،ال داية كالنماية ٔ ،َٗ – ٖٗ/كفيات االمياف ُ. ُّٗ/

ُٖ انظر  :مخطكطات المجمي العراق ُُِْ – ُُْ/
ُٗ كه الرسالة الت حققما ل ي حمكد التميم  ،كنررت ف مجمة المكرد ،العدد الثان مرر
ُّٖٗ ،ثـ ط عت الرسالة ف دار ال ياف العر

جدة ،الط عة األكلل ُٖٓٗ .

)َِ( أ ك ممرك ػف العػ ء ال لػرم ،ممػـ مػف أمػ ـ القػراءة كالنحػك (تُْٓه ػػ) .أنظػر  :م ارتػب
النحكييف ّّ ،كأخ ار النحكييف ال لرييف ِٖ ،كنزهػة األل اء .َّ /
)ُِ( أ ػػك زكريػػا يحيػػل ػػف زيػػاد أخػػذ ممم ػ مػػف الكسػػاو كه ػػك مػػف ك ػػار مممػػاء الككفػػة .أنظػػر :
ط قات الز يدم ُّْ ،كتاية النمػاية ِ.ُّٕ/

)ِِ( أ ػػك رػػر ،ممػػرك ػػف مثمػػاف ػػف قيٍنيػػر ،أممػػـ النػػاس ػػالنحك عػػد الخميػػؿ ،لػػاحب الكتػػاب
المرمػ ػػكر (ت َُٖه ػ ػػ) .أنظ ػػر  :م ارت ػػب النح ػػكييف َُٔ ،كاخ ػػار النح ػػكييف ال لػ ػرييف ْٖ،
كنزهػة األل اء ف ط قات األد اء ْٓ.
)ِّ( آؿ ممراف ،ُِٗ/الماودة ،َْ ،ُٖ/العنك كت ،ُِ/الرت ُْ /

)ِْ( احمػد ػف مكسػل ػف الع ػػاس ػف مجاهػػد التميمػ ال ػػدادم ،الحػافظ االسػتاذ رػيٌ اللػػنعة،
كاكؿ مف سَّي الس عة (ت ِّْهػػ) تاية النمػاية ُ .ُّٗ/ط قات القراء ُ.ُّٗ/
)ِٓ(كانمػػا هػػك إخرػػاء ،كاإلخرػػاء اخػػت س الحركػػة ،كتضػػعيؼ اللػػكت ،كممػػل هػػذا االلػػؿ ين ػ
اف يحمػػؿ كػػؿ مكضػػي يػػذكر الق ػراء ان ػ مػػدتـ ،كالقيػػاس يمنػػي من ػ ذلػػؾ ممػػل االخرػػاء مثػػؿ :
(رم ػ ػػر رمضػ ػػاف) كمػ ػػا ار مػ ػ ػ ذلػ ػػؾ مػ ػػف حػ ػػرؼ مػ ػػدتـ ق م ػ ػ سػ ػػاكف لػ ػػحي  .رػ ػػرح المرلػ ػػؿ

َُ.ُْٕ/

)ِٔ( ا ك سػعيد الحسػف ػف م ػداب السػيراف النحػكم ،كػاف مػف اكػا ر الرضػ ء كمعػدكـ النظػر فػ
ممـ النحك خالة (ت ّٖٔهػ) .ط قات النحكييف ُُٗ كنزهػة االكلياء ِِٕ.
)ِٕ(االخػػت س :هػ ػك االتيػػاف ثمث ػ الحركػػة ،كمنػػد مممػػاء التجكيػػد :م ػػارة مػػف االس ػراع الحركػػة
اف الحركػػة قػػد ذه ػ ت ،كه ػ كاممػػة فػ الػػكزف .انظػػر  :المجت ػػل فػ
اسػراما يحكػػـ السػػامي ػ ٌ

ُْٕ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

تخري قراءة ا

ممر الدكرم ُِ ،كالدراسات اللػكتية منػد مممػاء التجكيػد ُِٓ ،كالظكاهػػر

اللكتية كاللرفية كالنحكية ف قراءة مالـ الجحدرم ال لرم.ٔٓ ،
)ِٖ(ا ك محمد يحيل ػف الم ػارؾ ،نحػكم ثقػة ،اخػذ مػف ا ػ ممػرك ػف العػ ء كيػكنس ػف ح يػب
كاكا ر ال لرييف (ت َِِهػ) ط قات النحكييف ال لرييف ّٔ ،تاية النمػاية ِ.ّٕٓ/

)ِٗ(مم

ف حمزة ،احد القراء الس عة كاماـ الككفييف ف النحك /تكف ُٖٗ هػػ ،اخ ػار النحػكييف

ال لرييف ْْ ،تاية النمػاية ُ.ّٓٓ/
)َّ(قاؿ سي كيػ  :كالراء ال تدتـ ف ال اء ،الكتاب ْ.ْْٖ/

)ُّ( م دالرحمف ف ممر ف الخطاب العدكم ا ك م دالرحمف ،كردت من الركاية ف حركؼ مف
القرآف ،ركل من مالـ الجحدرم (ت ّٕهػ) النرر ُ.ّْٕ/
)ِّ(ا ف مجاهػد.
)ّّ( ادتمػ ػ الكس ػػاو كاظمػ ػػر ال ػػاقكف .انظ ػػر  :الد ارس ػػات الل ػػكتية من ػػد ممم ػػاء التجكي ػػد ُْٓ،
االدتاـ الك ير لمدان ُِٗ.

)ّْ(الس عة ف القراءات ُُٕ ،كانظر النرر ُ.ِٖٕ/

ػت الضػػمة مػػف
ػت" ،ف ًيزيمىػ ٍ
ػت" ممػػل كزف "في يع ٍمػ ى
)ّٓ(يقلػػد ػ  :امػػت ؿ مينػ  ،كذلػػؾ اف الػػم " يك يكٍنػ ى
الكاك كالقيت ممل الكاؼ ،ثـ حذفت الكاك لسككنمػا كسككف النكف عدهػا.
)ّٔ(قػػاؿ الجػػزرم  :كمكانع ػ المترػػؽ مميمػػا ث ثػػة  :كػػكف االكؿ تػػاء ضػػمير ،أك مرػػددان اك منكن ػان.
النرر ُ.ِٕٗ/

اللػكاؼ
)ّٕ( ال خ ؼ ف إظمػار ألف التاء تاء الخطاب ،إال أف ا ف ال اذش ذكر اف أ ا ممػ
ٌ
ركل االدتاـ ف هػذا المكضي مف رجاع ،االقناع َُِٓ/

)ّٖ( أنظر :االدتاـ الك ير ُِْ ،كالكنز ف القراءات العرر ُُٓ
)ّٗ( انظر :الكنز ف القراءات العررّّٔ ،كاالدتاـ الك ير َِْ.
)َْ( االدتاـ الك يرَِّ ،كانظر الكنز ف القراءات العررْٕٓ.
)ُْ(االدتاـ الك ير ُِٔ.
)ِْ(ذكر ا ػك ممػرك الػدان انػ ال خػ ؼ فػ اظمػػار التػاء فيمػا ،النمػػا تػاء الخطػاب ،كلكنػ نقػؿ
مػػف ا ػػف رػػن كذ ان ػ كػػاف ياخػػذ فيمػػا م ػ االدتػػاـ ف ػ ه ػػذا الكضػػي كمكضػػي آخػػر .االدتػػاـ

الك ير .ُْْ/

ُْٖ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

)ّْ(الكتاب ْ.ْٕٗ/

)ْْ(ف قكل تعالل  :ى"ن ً
ت يجمىكده ٍػـ" النساء  ،ٓٔ/انظر الس عة ف القراءات َُِ.
ض ىج ٍ
جاء يك ٍـ" النساء  ،َُٕ/انظر الس عة ف القراءات.ُُٗ/
)ْٓ(ف قكل تعالل "قى ٍد ى
)ْٔ(معان القرآف لمرراء ُ.ُِٕ/
)ْٕ(الكتاب ْ.ْٕٗ ،ْٔٔ/
)ْٖ(لمتقػػارب ،كالنمػػا قػػد ضػػارمت الرػػاء ،فقكيػػت ممػػل ذلػػؾ لكثػرة االدتػػاـ فػ حػػركؼ الرػػـ ،كذلػػؾ
فاء .الكتاب ْ.ْْٖ/
قكلؾ " :اذهػب ف ذلؾ" ،فقم ت ال اء ن
)ْٗ(الكتاب ْ.ّّْ/
)َٓ(سر لنامة االمراب ُ.َِِ/
)ُٓ(معان القرآف لمرراء ُ.ُِٕ/
)ِٓ(الكتاب ْ.ْٖٔ/
)ّٓ(انظر الس عة ف القراءات ُُٓ.

)ْٓ(اف ه ػػذا ((ردئ جػػدا ،لقػػرب الػػداؿ مػػف التػػاء ،كانم ػػما منزلػػة كاحػػدة ،فثقػػؿ االظم ػػار ،ككػػذلؾ
التاءات الساكنة اليجكز اظمػارهػا ساكنة مند الداؿ)) .انظر الس عة ف القراءات ُُٓ.
)ٓٓ(ا ك محمد ،اسحاؽ ف محمد ف م دالرحمف ف المسيِّب ،مالـ الحديث قػيِّـ فػ قػراءة نػافي،
ض ػػا ط لم ػػا ،فك ػػاف م ػػف اتق ػػنمـ كامرفمػ ػػـ قػ ػراءة اهػ ػػؿ المدين ػػة (ت ِّٔهػ ػػ) .انظ ػػر  :الػ ػكاف
الكفيات ِ ،ُٖٗ/كتاية النمػاية ُ ،ُٕٓ/كالرمػرست ُّ.

)ٔٓ( ف م دالرحمف ا

نعيـ ،احد القراء الس عة ،انتمػت الي رواسة القراءة ف المدينة

(ت ُٗٔهػ) .انظر  :الجرح كالتعديؿ ْ .ْٓٔ/خ لة التمػذيب ِّْ.
)ٕٓ(الس عة ف القراءات ُُٓ.
)ٖٓ( ....كلعك ة ممل المساف ،انظر الكتاب ْ.ُْٔ/
((أحطت)) انظر:معان القرآف لمرراءُ.ُِٕ/
)ٗٓ(ك
ي
)َٔ( أنظر الكتاب ْ.َْٔ/
)ُٔ( انظر:الحجة ف القراءات ّْٗ.َّٓ-
)ِٔ( الجمحػ ػ  ،ػػالكالء؛ أ ػػك محم ػػد االث ػػرـ ،فقيمػ ػػ ،ك ػػاف مرتػ ػ مك ػػة فارسػ ػ األل ػػؿ ،ثق ػػة ث ػػت
(تُِٔهػػ) .أنظر :تمػذيب الكماؿ ِْْ ،كتمػذيب التمػذيبٖ ،َّ/األم ـ ٓ.ِْٓ/

ُْٗ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

)ّٔ( أ ػك كػر ،رػع ة ػف ميػػاش ػف سػالـ الخيػاط األسػدم ،أحػػد الطػريقيف االساسػييف مػي حرػػص
لقػ ػراءة مال ػػـ (تُّٗه ػ ػػ) .انظ ػػر  :تاي ػػة النماي ػػة ُ ِّٓ/كت ػػاريٌ ػػداد ُُ َّْ/كنزه ػػة
األل اءٖٔ

)ْٔ( أنظر:تقريب النرر ْٗ ،كالحجة ف المقراءات الس ي ّْٗ.ّٓٓ-
)ٓٔ(ا ػػف ح يػ ػػب الزيػ ػػات ،أحػ ػػد الق ػ ػراء الس ػ ػ عة ،أخػ ػػذ الق ػ ػراءة مػ ػػف األممػ ػػش (تُٔٓهػ ػ ػػ) .تايػ ػػة
النمػايةُ.ُِٔ/
)ٔٔ(أنظر:الس عة ف القراءات ُِّ ،كامراب ث ثيف سكرة مف القرآفِٔ ،اتحػاؼ فضػ ء ال رػر
ِٖ.

)ٕٔ(أنظر :الس عة ف القراءات ُْ ،كالحجةِّٔ ،كالنررِ.ُّْ/
)ٖٔ( م داب ف كثير الدارم المك  ،أحد القراء الس عة ،كاف قاضػ الجمامػة مكػة(تَُِه ػػ)،
كفيات األمياف ُ ،َِٓ/االم ـ ْ.ٓٓٓ/
ِ.ِّٔ/

)ٗٔ(أنظر:ترسير ا ف كثير ُ ،ٕٓٔ/كالكرؼ ُ ،ُّٓ/كترسير القرط
امتى ً
ل يمكٍا ً ىحٍ ًؿ المٌ ىج ًميعان ىكالى تىرىَّرقيػكٍا...الٌ)) .انظػر ترسػير ا ػف كثيػر ِٖٓ ،ِٖ/
)َٕ(ك اآلية(( ىك ٍ
كترسير القرط ْ ،ُٔٓ-ُٖٓ/كتقريب النرر َُُ.
)ُٕ(أنظر :ترسير ا ف كثير ّ.ِّٗ/
)ِٕ(أنظر:ترسير ا ف كثير ِ ِٓ ،ْٔ/كالكرؼ ُ.ُّٓ/

)ّٕ(أنظر :الكتاب ْ ،ْٕٔ/سر لنامة االمراب ُُِٔ/
)ْٕ(الماض .

)ٕٓ(هػذا نرس ك ـ سي كي اذ قاؿ " :كال ِّ
يسكنكف هػذهػ التاء ف (تىتى ىكمَّ يمكف) كنحكهػا كيمحقكف الؼ
الكلػػؿ ،الف االلػػؼ انمػػا لحقػت فػػاختص مػػا مػػا كػػاف فػ معنػػل (فى ىعػ ىؿ) ك(ا ٍف ىعػ ٍػؿ) فػ االمػػر".
الكتاب ْ.ْٕٔ/

كمعنػل هػػذا الكػ ـ اف الػػؼ الكلػػؿ انمػا تػػدخؿ ممػل الرعػػؿ الماضػ نحػك  :انطمػػؽ ،كاسػػت رر ،اك
فع ػػؿ االم ػػر نح ػػك  :اجم ػػس ،كا ٍقع ػػد ،ك ً
ػؽ ،كاس ػػت رر ،كل ػػـ يي ػػدخمكا ال ػػؼ الكل ػػؿ مم ػػل فع ػػؿ
انطم ػ ٍ
ي
مضارع ف اكلمػ احد الزكاود االر ي.
)ٕٔ(انظر الكتاب ّ ،ٓٓٗ/كالكنز ف القراءات العرر َِِ كالنرر ُ.َِٖ/
ًَّ
يف ىك َّذيكٍا.]..
)ٕٕ(كاالية [ :أ ٍىك تىتٍ يرٍك ىي ٍممػث َّذلً ى
ؾ ىمثى يؿ ا ٍلقى ٍكًـ الذ ى

َِْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

)ٖٕ(النرر ُ ،ِٗٔ/كررح المرلؿ َُ ،ُُِ/االلكات الم كية ُِٗ.
)ٕٗ(كاالية [انطىمًقيكا إًلىل ًظؿ ًذم ثى ى ًث ير ىع وب]
)َٖ(انظر النرر ُ ،ِٖٗ/كتح ير التيسير ْٗ.

)ُٖ(انظر  :الكنز ف القراءات العرر ّٔٔ ،كالنرر ُ ،ِٖٗ/كتح ير التيسير ْٗ.
)ِٖ(تيث النري ِّٕ ،كالنرر ُ ،ِٖٗ/كالكنز ف القراءات العرر ٕٔٔ.

ً
حسناف ،النمػما مف مخرج كاحػد،
)ّٖ(قاؿ  :الجيـ مي الريف ،كقكلؾ :ا ٍ ىع ٍ ىرىثاه ،االدتاـ كال ياف
كهػما مف حركؼ كسط المساف .الكتاب ْ.ِْٓ/
)ْٖ(ر ػػرح المرل ػػؿ َُ ،ُّٖ/ق ػػاؿ الج ػػزرم م ػػف ال ػػدان قكلػ ػ  :كادت ػػاـ الج ػػيـ فػ ػ الت ػػاء ق ػػي
كما ينمػما ف المخرج اال اف ذلؾ جاوز".
)ٖٓ(االي ػػة [م ػػف اب ذم المع ػػارج تع ػػرج الم وك ػػة ]..انظ ػػر النر ػػر ُ .َِٗ/كتي ػػث النر ػػي َّٓ،
كال دكر ال ازهػرة ِِْ ،كالكنز ّٗٔ.
)ٖٔ(انظر الكرؼ ُ ،ِِٖ/كالحجة ف القراءات الس ي َّّ .كالنرر ُ.ِٖٗ/
جنات] (ا ارهػيـ)ِّ /
)ٕٖ([اللالحات ٌ
)ٖٖ([قىد جاءكـ] (اؿ ممراف )ُْٕ/
)ٖٗ(ررح المرلؿ َُ.ُّٖ/

الن ىكػػا ًح حتَّػػل يٍ ميػ ى ً
)َٗ(االيػػة [ ىكالى تى ٍع ًزيم ػكٍا يم ٍقػ ىػدةى ِّ
ىجمى ػ ] أنظػػر :الكنػػز ف ػ الق ػراءات العرػػر
ػاب أ ى
ػغ ا ٍلكتىػ ي
ى ى ى
ّْٔ
)ُٗ( ررح المرلؿ َُُّٔ/
)ِٗ( قياسان ؿ يقلر ممل السماع ،النرر ُُِٗ-َِٗ/
)ّٗ(الكتاب ُْْٓ/

)ْٗ(انظر  :الكنز ف القراءات العرر ْْٖ ،كاالدتاـ الك ير َِِ كالنرر ُ.ِٗٓ/
)ٓٗ(التاء ،كالثاء ،كالجيـ ،كالذاؿ ،كالزام ،كالسيف ،كالريف ،كاللاد ،كالضاد ،كالظاء.
)ٔٗ(انظر الس عة ف القراءات ُُٓ.
)ٕٗ(انظر تقريب النرر ْٕ.
)ٖٗ(االرػػماـ  :هػػك االرػػارة الػػل الحركػػة مػػف تيػػر تلػػكيت ،اك اف تجعػػؿ رػػرتيؾ ممػػل لكرتممػػا
اذا لرظػػت الضػػمة .اك اف تط ػػؽ رػػرتيؾ عػػد تسػػكيف الحػػرؼ ،فيػػدرؾ ذلػػؾ ػػالعيف كاليسػػمي،

ُِْ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

انظػػر  :االض ػػاءة فػ ػ الػػكؿ القػ ػراءة َٔ .كسػ ػراج الق ػػارئ الم تػػدئ كت ػػذكار المق ػػرئ المنتم ػ ػ
ُٔٓ.
)ٗٗ( االرماـ يككف ف المضمكـ مف الم نيات ،كف المرفكع مف المعر ات ،اما مف النلب فقػاؿ
سي كي  :فالنلب كالجر اليكافقاف الرفي ف االرماـ كهػك قػكؿ العػرب كيػكنس كالخميػؿ .انظػر

الكتاب ْ ُِٕ/كُٖٔ كررح المرلؿ ٗ ،ٕٔ/كالنرر ُ.ِٗٔ/
)ََُ(انظر  :النرر ُ ،ُِٗ/كتحيير التيسير ْٖ ،كالكتاب ْ.ُُٕ/
)َُُ(الكتاب ْ ُٖٔ/ػ ُِٕ.
)َُِ(معان القراف ُ.ُٗ/

)َُّ(ك[قىػ ٍػد ىر ىرىمػػا يحٌػػا] (يكسػػؼ  .)َّ/النرػػر ُ ،ُِٗ/زانظػػر  :االدتػػاـ الك يػػر ُِْ ،كالكنػػز
ف القراءات العرر ُٗٓ.
)َُْ(ك "مػػدد سػػنيف" المؤمنػػكف  ،ُُِ/النرػػر ُ ُِٗ/كتح يػػر التيسػػير ،ْٕ:كانظػػر  :االدتػػاـ
الك ير ِِٓ ،كالكنز ف القراءات العرر َٖٓ.

)َُٓ(ك [تيري ػ يػد ز ىينػ ػةى الحي ػػاة ال ػػدنيا] الكمػ ػػؼ  ،ِٖ/النر ػػر ُ ُِٗ/كتح ي ػػر التيس ػػيرْٕ ،كانظ ػػر :
الكنز ف القراءات العرر َٖٓ.
)َُٔ(ك [فىقىػ ٍػد ظىمى ػػـ] ال قػ ػرة  ،ُِّ/ك[كم ػػا اب ييري ػ يػد ظيٍمم ػػا] ت ػػافر  ،ُّ/النر ػػر ُ ،ِِٗ/كتح ي ػػر
التيسير ْٕ .كانظر  :الكنز ف القراءات العرر ِٗٔ.
اب ال ُّػد ٍنيا ين ٍؤتًػ منمػػا ]..اؿ ممػراف  ،ُْٓ/االدتػاـ الك يػػر َِْ ،كالكنػػز فػ
[م ٍػف ييػ ًػرٍد ثىػك ى
)َُٕ(ك ى
القراءات العرر ْٕٓ.

)َُٖ(ك [لىقىػ ٍػد ًج ٍونػػا يك ٍـ ىػػا ٍل ىح ِّ
ػالكت] ال قػرة  ،ُِٓ/انظػػر  :النرػػر
ؽ ]..الزخػػرؼ  ،ٕٖ/ك[قىتىػ ىؿ ي
داكد جػ ى
ُ ،ُِٗ/كتح ير التيسير .ْٕ :
ك[م ٍػف ع ًػد ض و
)َُٗ(ك [لىقى ٍد ضػرٍ نا] الزمػر ً ،ِٕ/
ػعؼ] الػركـ  .ْٓ/االدتػاـ الك يػر ُِِ ،كالكنػز
ىٍ ى
ىى
ف القراءات العرر َٓٓ.
)َُُ(انظر  :الكرؼ ُ ،ْٓ/ِ ،ُِِ/كالنرر ُ.ِٗٔ/
)ُُُ( االدتاـ الك ير َِِ ،كالكنز القراءات العرر ْْٖ
ً
ً
ل ًٌيان)) مريـ ،ِٗ/انظر :النررُ ،ِِٗ/كتحيير كتيسير ْٕ
)ُُِ( ك((ف ا ٍل ىممػد ى
)ُُّ(الكتاب َْْٔ/

ِِْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

ىخ ٍذ ي ًَّ
اف ىن ًك ً
ير] .انظر :الكرؼَُُٔ/
يف ىكرى يركا فى ىك ٍي ى
)ُُْ(ك اآلية[ثيَّـ أ ى
ؼ ىك ى
ت الذ ى
ت ً ىرِّ ػ ػ ىكىرِّ يكػ ػػـ] كهػ ػ ػ ق ػ ػراءة حم ػ ػزة كالكسػ ػػاو  ،انظػ ػػر :الس ػ ػ عة ف ػ ػ
)ُُٓ( ك اآليػ ػػة [إًِّن ػ ػ يم ػ ػ ٍذ ي
القراءات ،ُُْ:كالحجة ُّْ ،كالكرؼُُٓٗ/
)ُُٔ( أنظر :تقريب النرر ْٕ
)ُُٕ(أنظر :تقريب النرر ْٕ

َّف لىمػـ َّ
ً
ىم ىمالىم ٍػـ .]...انظر تقريب النررْٕ
اف أ ٍ
الر ٍيطى ي
)ُُٖ( كاآلية ى[إ ٍذ ىزي ى ي
اؤك يكـ ِّمف فى ٍكًق يك ٍـ]...
(ََُ) اآلية[إً ٍذ ىج ي
 101أنظر :الكرؼُ ،ُْٖ/كررح المرلؿ ُُّٖ/
ؾ]
102ف قكل تعالل [ :ىك ىمف ىي ٍر ىع ٍؿ ىذلً ى
 103ف قكل تعالل[:الذاريات ذكرا]
 104ف قكل تعالل [:ىَكلىقى ٍد ىذ ىأرىٍنا لً ىجم َّػن ىـ]
ػث ذلؾ]
َُٓ ف قكل تعالل ى[ي ٍمم ٍ

)ُِٓ(كاف ماق ممػا.

)ُِٔ(االدتاـ الك ير ََِ ،كالكنز ف القراءات العرر ّْٔ.
)ُِٕ(انظػر  :تقريػب النرػر ُِ ،كسػر لػنامة االمػراب ُ ْٔ/ػ ٓٔ .قػاؿ ا ػف عػيش " :كممػل
ػدتـ ،كالقيػػاس يمنػػي من ػ ممػػل
ه ػػذا االلػػؿ ين ػ اف يحمػػؿ كػػؿ مكضػػي يػػذكر القػ ٌػراء ان ػ مػ ه
االخراء" .ررح المرلؿ َُ.ُْٕ/

)ُِٖ(سر لنامة االمراب ُ.ٔٓ/
الرراء كالككفييف كما سي ت .
)ُِٗ(االٌ ممل رأم ٌ
)َُّ(انظر  :الكتاب ْ.ّْٗ ،ّْٖ/

)ُُّ(قػاؿ القرط ػ " ..يجػكز اف تقمػب حركػة الػراء ممػل المػػاء فتيضػـ المػػاء ثػـ تيػدتـ ،كهػػك قػكؿ
الككفييف ،انظر  :ترسير القرط ِ.ِٕٗ/
)ُِّ(ذكر السيراف اف الرراء أجاز ادتاـ الراء ف الراء ف "رمػر رمضاف" ممل كجمػيف:
احدهػما :اف يجمي يف ساكنيف ،المػاء مف  :ىرم ًػر ،كالراءمن  ،كهػذا مند جيد ليس منكر.

ِّْ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

كاالخػػر  :اف تمقػػل حركػػة الػراء ممػػل المػػاء فنقػػكؿ "رمػػر رمضػػاف" كاستضػػعؼ هػػذا الكجػ كأجػػاز ،
كزمـ ان كالمتلؿ ،كسي كي ينكر ذلؾ.
انظر  :ماذكر الككفيكف مف االدتاـ ُْٕ ػ ُْٖ .كالكتاب ِ َْٕ/ط كالؽ.
ً
ػب الػػل ا ػ ممػػرك مػػف االدتػػاـ فػ نحػػك " ىرمػ يػر
ك ذهػػب الرضػ فػ رػػرح الرػػافية الػػل اف مػػا ينسػ ى
رمضاف" ليس ادتاـ حقيق  ،كانما هػػك اخرػاء أكؿ المثمػيف اخرػاء يرػ االدتػاـ ،فيجػكز منػد
اط ؽ اسـ االدتػاـ ممػل االخرػاء لمػا كػاف االخرػاء قري ػا منػ  ،كاسػتدؿ ممػل انػ اخرػاء كلػيس
[رم يػر رمضاف].
الر ٌَ ىَ ٍكـ ف نحك ٍ
ادتاما ،ان ركم من االرماـ ك ٌ
انظر ررح رافية ا ف الحاجب ِّْٕ/ػِْٖ.
مكررة" الكتاب ْ.ْْٖ/
)ُّّ("كالراء ال تدتـ ف ال ـ ..النمػا ٌ
)ُّْ(الل هػنا ينتمػ ك ـ سي كي .
)ُّٓ( ال ل ػػرم ،ا ػػك محمػ ػد ،اح ػػد الق ػ ٌػراء العرػ ػرة ،مكل ػػد ككفاتػ ػ ال لػ ػرة ،م ػػف مؤلراتػ ػ "كج ػػك
القراءات" ك"الجامي".
تاية النمػاية ِ ،ّٖٔ /كط قات النحكييف ُٓ ،األم ـ ٖ.ُٗٓ/

)ُّٔ(ا ك كر ف مجاهػد كما ف الس عة ُُِ.
الر يسك يؿ]..
استى ٍ رى ىر لىم يػـ َّ
استى ٍ رى يركٍا المٌمػ ىك ٍ
)ُّٕ(االية [فى ٍ
)ُّٖ(كف ػ اإلتحػػاؼ ق ػراءة ا ػ ممػػرك ف ػ قكل ػ تعػػالل [في رػػر لمػػف يرػػاء] ال ق ػرة  ،ِْٖ/كانظػػر
الكتاب ْ ،ْْٖ/كالنرر ِ ،ِّٕ/كتيث النري ٖٓ.

)ُّٗ(االدتاـ الك ير ِْٖ ،كالكنز ف القراءات العرر ََُٕ ،كانظر  :تيث النري ّٕٓ.
)َُْ(ا ك الع اس أحمد ف يحيل ف زيد الري ان النحكم المعركؼ ب "ثعمب" اماـ الككفييف ف
النحك كالم ة (ت ُِٗ هػ).
انظر  :ان ا الركاة ُ ،ُّٖ/كنزهػة االل اء ُّٕ ػُْٕ .كال م ة ف ت ريٌ أومة الم ة ّْػّٓ.

)ُُْ(انظر الس عة ف القراءات ُُِ.

)ُِْ(انظر الس عة ف القراءات ُُِ ،كسر لنامة االمراب ُ .َِٔ/كالكرؼ ُ.ِّْ/
)ُّْ( مذه ػػب أ ػ ممػػرك فػ ػ إدتػػاـ مثػػؿ ه ػػذ ال ػراء مػػاـ فػػ كػػؿ الػػراءات ،كالػػل ذلػػؾ ذهػػػب
ال احثكف المحدثكف ،كأيد الدرس اللكت الحديث ،كذلؾ لقرب المخرج مي إتحػاد اللػرة ألف

ِْْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

كػ منممػػا لػػكت متكسػػط ػػيف الرػػدة كالرخػػاكة كاليكػػاد يسػػمي لمػراء حريػػؼ .انظػػر  :األلػكات
الم كية ُٗٗ كمدرسة الككفة ُُٕ ،كقارن ما ف الكتاب ْ ْْٖ/كما عدهػا.
)ُْْ(االدتاـ الك ير ِْٔ ،كالكنز ف القراءات العرر ْٗٔ
)ُْٓ( ف الك ـ ممل (رمػررمضاف)

)ُْٔ( اإلدتاـ الك يرِْٗ ،كالكنز ف القراءات العرر َٖٕ
)ُْٕ( قاؿ الجػزرم  :أدتممػػا سػاور المػدتميف ،ك ػ قػ أر الػدان مميم ػ أكثػر أهػػؿ األداء ))..النرػر
ُ ،َِِ/كأنظر ررح المرلؿ َُُّٗ/

)ُْٖ( كمف هػذا يقكؿ الجزرم كاف ا ف مجاهػد يقكؿ :إف روت أدتمتمػا كاف روت تركتمػػا ،كمػف
الخ ؼ مف الراط  ،كمف ت ع فيما ،كلكنمػـ أجمعكا ممل اإلظمػار .انظر النرر ُِِٗ/
)ُْٗ( انظر:الكتػ ػػاب ْ ،ْٔٔ/كالخلػ ػػاوص ِ ،ُِ/كسػ ػػر لػ ػػنامة االم ػ ػراب ُ،ُٕٓ-ُْٕ/
كالنرر ُِِٗ/
)َُٓ( ألف لمريف فضؿ االستطالة ف الترر كزيادة لكت السيف
)ُُٓ( االدتاـ الك يرُِٗ ،كالكنز ف القراءات العررِْٓ
)ُِٓ( لػػال

ػػف زيػػاد السكسػ  ،مقػػرمء ضػػا ط لمقػراءات ،ثقػػة (تُِٔهػػ) أنظػػر :تايػػة النمػػاية

ُ ،ِّّ/كاالم ـ ِّٕٔ/
)ُّٓ( أم ف ػ ((الضػػاد)) فلػػارت الضػػاد أنقػػص مػػف الرػػيف ف ػ اإلدتػػاـ كادتػػاـ األنقػػص ف ػ
األزيد جاور ،أنظر ررح المرلؿ َُ ،َُْ/كالكتاب ْْٔٔ/

)ُْٓ( أم أن لـ يذكر ف إدتاممػا ر ء ،كما يدتـ فيما مذككر ف مكضع .
)ُٓٓ( االدتاـ الك ير َُِ ،كالكنز ف القراءات العرر ّْٔ
)ُٔٓ(االدتاـ الك ير َُِ ،كالكنز ف القراءات العرر ّْٔ
)ُٕٓ( كهػك ضعيؼ مف سي كي إذ ال يجيز هػذا النكع مف االدتاـ قاؿ ((( :ك الراء ال تػدتـ فػ
ال اء ؛ ألنمػا مف اطف الررة السرمل كأطراؼ الثنايا العمل)) الكتاب ْْْٖ/

)ُٖٓ( كقػػد ممػػؿ مك ػ لػػنيي الكسػػاو ه ػػذا قكل ػ (( :ك ممػػة إدتام ػ أف الرػػاء كال ػػاء ارػػتركا ف ػ
المخرج مػف الرػرة ،كارػتركا فػ منػي ادتػاـ الـ التعريػؼ فيممػا ،كال ػاء حػرؼ قػكم لمرػدة التػ
فيمػػاك الجمػ ػػر ،كالرػػاء أض ػػعؼ مػػف ال ػػاء ،لمم ػػمس ال ػػذم فيم ػػا كالرخ ػػاكة ،فػػإذا أدتم ػػت ،نقم ػػت

الحرؼ الل ما هػك أقكل من  ))...الكرؼُ ،ُٓٔ/كأنظر  :ررح المرلؿ َُُْٔ/

ِْٓ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

ؾ ] ...أنظػػر االدتػػاـ الك يػػر َِٗ ،كالكنػػز ف ػ
ػت إًلىٍي ػ ى
ػاؽ قىػػا ىؿ يسػ ٍ ىح ىان ى
)ُٗٓ( اآليػػة  [ :ىفمى َّمػػا أىفىػ ى
ؾ تيٍ ػ ي
القراءات العررُْٗ
)َُٔ(االدتاـ الك ير ِِٓ ،كالكنز ف القراءات العرر َٖٓ.
)ُُٔ(االدتاـ الك ير َِّ ،كالكنز ف القراءات العرر ْٕٓ.
)ُِٔ(االدتاـ الك ير ِِِ ،كالكنز ف القراءات العرر ّٔٓ.
)ُّٔ(االدتاـ الك ير ِّٖ ،تيث النري ُّْ ،كالكنز ف القراءات العرر ٓٓٔ.
)ُْٔ(االدتاـ الك ير َِٗ ،كالكنز ف القراءات العرر ُْٗ.
)ُٓٔ(االدتاـ الك ير ُِِ ،كالكنز ف القراءات العرر ٔٓٓ.
)ُٔٔ(انظر الحجة ف القراءات الس ي ّْٗػَّٓ ،كتح ير التيسير ْٔ.
ب الكرٌار ،فادتـ ف الثاء".
ب ال يكرٌ يار" ،يريد  :هػؿ ثيِّك ى
)ُٕٔ(قاؿ سي كي ":ق أر ا ك ممرك " :هػثُِّّك ى
الكتاب ْ ،ْٓٗ/كانظر  :كتاب التجريد ل ية المريد ف القراءات الس ي ُٖٓ ػ ُٗٓ.

)ُٖٔ(ف قكل تعالل [ :ى ٍؿ تي ٍؤثًركف] االممل  ،ُٔ/انظر الحجة ف القراءات الس ي ْٖ.
ب] المطررػ ػػكف  ،ّٔ/كق ػ ػراءة الجمم ػ ػػكر إظم ػ ػػار الـ "ه ػ ػػؿ"،
)ُٗٔ(ف ػ ػ قكل ػ ػ تعػ ػػالل [ :ه ػ ػ ٍػؿ ثيػ ػ ِّػك ى
كالنحكيػػاف كحم ػزة كا ػػف محيلػػف ادتامم ػػا ف ػ الثػػاء ،انظػػر  :تقريػػب النرػػر ،ْٗ :كاالتحػػاؼ

ّْٓ.
ت] يكسؼ  ،ُٖ/انظر  :تقريب النرر ْٗ.
)َُٕ(ف قكل تعالل [ :ى ٍؿ ىس َّكلى ٍ
)ُُٕ(انظر تقريب النرر ْٗ.
)ُِٕ(ف
النرر
)ُّٕ(ف
)ُْٕ(ف
)ُٕٓ(ف
)ُٕٔ(ف

قكل تعالل [ :ى ٍؿ طىى ىي] النسػاء  ،ُٓٓ/انظػر الحجػة فػ القػراءات السػ ي ْٖ ،كتقريػب
ْٗ.
ضمُّكا] االحقاؼ ِٖ .كانظر  :ررح المرلؿ َُ.ُِْ/
قكل تعالل [ى ٍؿ ى
قكل تعالل ٍ [ :ؿ يزي ًًَّ
يف ىكرى يركٍا] الرمد ،ّّ/كانظر  :تقريب النرر ْٗ.
ى
ِّف لمذ ى
ى
ً
َّ
ب] الرت  ،ُِ/انظر  :تقريب النرر ْٗ.
قكل تعالل [ى ٍؿ ى
ظىننتي ٍـ أىف لف ىي ىنقم ى
قكل تعالل [ى ٍؿ ىنتًَّيي ىما أىٍلرىٍيىنا] ال قرة  ،َُٕ/انظر  :تقريب النرر ْٗ.

)ُٕٕ(الميػػث ػػف خالػػد ال ػػدادم ،مػػرض ممػػل الكسػػاو  ،كه ػػك مػػف جمٌػػة الػػحا كركل الحػػركؼ
مف حمزة ف القاسـ ،كاليزيدم .ثقة ،حاذؽ (ت َِْ هػ)

انظر  :ط قات القراء ِ.ّْ/

ِْٔ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

)ُٖٕ(اذا اسكنت لمجزـ ،انظر  :الكرؼ ُُّٓ/ػُْٓ كتح ير التيسير ٓٔ.
آدـ ًمف َّرِّ ىكمًم و
َّ
ات] ال قرة  ،ّٕ/ك[يعمـ ما يف] ط  َُُ/ة [يعمـ
ى
)ُٕٗ(ف قكل تعالل  :ى[تىمىقل ى ي
ما ت دكف] النكر .ِٗ/
انظػػر  :تقريػػب النرػػر ُِ ،كالنر ػر ُ ،ِِٖ/كاالدتػػاـ الك يػػر ُٗٗ ،كالكنػػز ف ػ الق ػراءات العرػػر
ّْٓ.
)َُٖ( االدتاـ الك ير ُِٗ ،كالكنز ف القراءات العرر ِْٓ
)ُُٖ( االدتاـ الك ير ََِ ،كالكنز ف القراءات العرر ّْٓ
(ُِٖ) أدتـ لمزكـ ضمة نكن .

)ُّٖ( االدتاـ الك يرُِٔ ،كالكنز ةف القراءات العررِٔٓ
)ُْٖ( النررُِْٗ/
)ُٖٓ(النررُِْٗ/
)ُٖٔ( ال نػػة :لػػكت يخػػرج مػػف الخيرػػكـ ،يلػػحب النػػكف كالتنػػكيف مػػي المػػيـ ،كال ممػػؿ لمسػػاف
فيما.مرردة المرت ميف ف احكاـ النكف الساكنة كالتنكيف ٖٗ كأنظر /تحرة نخ اء العلرٕٓ

)ُٕٖ(أنظر :مرردة المرت ميف ف احكاـ النكف الساكنة كالتنكيف ُٕ
كف]ال قرة .ُٗ/انظر  :تقريب النرر ّٓ
ات ىكىر ٍم هد ىكى ٍر ه
)ُٖٖ( كما ف قكل [ظيمي ىم ه
ؽ ىي ٍج ىعمي ى
)ُٖٗ( ركاهػ الدكرم مف الكساو مف طريؽ أ مثماف الضرير .انظر  :تقريب النرر ّْٓٓ-
)َُٗ(أنظر تقريب النرر ّٓ

تنػػة ،النمػػا مػف يم ٍخ ىػرج مػػا ادتمػت فيػ النػػكف....
)ُُٗ(قػاؿ " :كتػدتـ النػكف مػػي الػكاك ٌنػة ك ػ ٌ
الف الياء أخت الػكاك ،كقػد تػدتـ فيمػا الػكاك ،فك نمػػا مػف
كتدتـ النكف مي الياء ٌنة ك
ٌ
تنةٌ ،
مخرج كاحد "..الكتاب ْ.ّْٓ/
)ُِٗ(م دالكاحد ف ممر ف محمد ف ا

هػارـ ال دادم ال ٌزاز اخػذ القػراءات مرضػا مػف ا ػف

مجاهػد كتير (ت ّْٗهػ) تاية النمػاية ُ.ْٕٓ/

ب
)ُّٗ(كاذا اظمػػركا كادتمػكا ٌنػػة فحينوػذ اليكػػكف مخرجمػػا مػف الخيارػػيـ كلكنػ لػكت الرػػـ أيرػ ًػر ى
تنػػة ،كلػػك كػػاف يمخرجمػػػا م ػػف الخيارػػيـ لىمػػا جػػاز اف ت ػػدتـ ف ػ ه ػػذ الحركؼ.انظػػر الكت ػػاب
ٌ
ْْْٓ/
)ُْٗ(أ ك طاهػر ال دادم ال ٌزاز.

ِْٕ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

الف ال ػراء حػػرؼ رػػديد يجػػرم في ػ اللػػكت لتكريره ػػ ،كانحرافمػ ػ الػػل ال ػ ـ فىتىجػػافىل لملػػكت
)ُٓٗ( ٌ
كالرخكة ،كلك لـ يكرر لـ يجر اللكت في .
أمػػا الػػ ـ  :فم ػػك حػػرؼ ر ػػديد جػػرل في ػ اللػػكت النحػػراؼ المس ػػاف مػػي الل ػػكت ..كلػػيس يخ ػػرج

ؽ ذلؾ .انظر الكتاب ْ.ّْٓ/
اللكت مف مكضي ال ـ كلكف مف ناحيت
مستى ىد ٌ
ؽ المساف في ىكٍي ى
ٍ
)ُٔٗ(الػ َّػرٍكـ :هػػك اضػػعاؼ اللػػكت الحركػػة حتػػل يذهػػب التضػػعيؼ معظػػـ لكتمػػا فتسػػمي لمػػا
لكتا خريا يدرك االممل حاسة سمع .

انظر  :التيسير ٗٓ ،كالكرؼ ُُِِ/ػُِّ ،كالدراسات اللكتية مند ممماء التجكيد َٗٓػُِٓ.

كررح رافية ا ف الحاجب ّ .ِْٖ/كلمترريؽ يف الركـ كاالرماـ كالتضػعيؼ ،فقػد كضػعكا لمػػا
م مػػات ،ق ػاؿ سػػي كي ":كلمػذهػ ػ م مػػات ،فم رػػماـ نقطػػة.. ،ك لًػ ىػرٍكـ الحركػػة خػػط ػػيف يػػدم
لمركـ فقاؿ  :كأما الػذيف ارمػكا الحركػة فمػػـ الػذيف قػالكا  :هػػذا يم ىم ٍػر ىَ ،كهػػذا
الحرؼ ..كقد مثٌؿ ٌ

أحمد ىَ ،ك ن يريد رفي لسان "...كقد ممٌؿ السيراف ذلؾ تعمي فمسريا قاؿ:
ٍ
"كأما النقطة ل رماـ ،فػ ٌف االرػماـ أضػعؼ مػف الػركـ ،فجعػؿ ل رػماـ نقطػة ،كلمػركـ خطػان ،ألف

النقطػػة أنقػػص مػػف الخػػط" .انظػػر  :الكتػػاب ْ ،ُٔٗ/كانظػػر الكتػػاب ِ ِِٖ/مط عػػة ال ػكالؽ،

كانظر تقريرات السيراف ممي .
)ُٕٗ(انظر :مرردة المرت ميف ف أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف ّٔ.
)ُٖٗ(االدتاـ الك ير َِٗ ،كالكنز ف القراءات العرر ُْٗ.

)ُٗٗ(االدتاـ الك ير ِّْ ،كتيث النري ِّْ ،كال دكر ال ازهػرة ُِٔ ،كالكنز ّٖٔ.
)ََِ(االدتاـ الك ير َُِ ،كالكنز ف القراءات العرر ّْٔ.
)َُِ(ق ػػاؿ ال ػػدان  :ف ٌم ػػا الػ ػكاك م ػػف "هػ ػػك" إذا لقي ػػت كاكا كانض ػ ٌػمت المػ ػػاء ق مىمػ ػػا نح ػػك قكلػ ػ "هػ ػػك
ػإف ا ػػػف مجاه ػ ػػد
كالم وكػ ػة" ك"ه ػ ػػك كالػػػذيف امن ػ ػكا معػ ػ " ك" ..ه ػ ػػك كم ػػف ي ػ ػ مر" ..كر م ػ ػ  ...فىػ ػ ٌ
اليركف اإلدتاـ ف ذلؾ" االدتاـ الك ير ُُٖػُِٖ.
كالحا كانكا
ٍ
فرؽ ا كممرك الدان يف المكضعيف قاؿ ":كلجكاز االدتاـ فيػ كالرػرؽ ػيف المكضػعيف
)َِِ(كقد ٌ
ك(ن ً
م) ،الحركػة ،كتسكينمػػا
مندم كج مف القياس لطيػؼ ،كهػػك اف الػؿ اليػاء فػ (يػ ت ) ي
ػكد ى
لفدتاـ مارض ،فجاز ادتاممػا لذلؾ .انظر  :االدتاـ الك ير ُُّ.

)َِّ(ا ف مجاهػد

)َِْ(م دالكاحد ف ممر ال دادم.

ِْٖ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

)َِٓ(الزاـ القياس تير مستقيـ كما قاؿ الدان  .انظر  :االدتاـ الك ير ُُّ.

كسل] مند ممماونا ق ي  ،لما يمزـ مػف
)َِٔ(قاؿ الدان  :كاالدتاـ ف [اف يات يكـ] ،ي[نكًدم ىيا يم ى
تسكيف الياء فيما ل دتاـ فيلير منزلة الياء الساكنة المكسكر ماق ممػا" االدتاـ الك ير َُّ.
أف ا ف مجاهػد كاف ىيكر إدتاـ الكاك ف نحك [ :هػك كمف] ك[هػػك كالم وكػة]
)َِٕ(ذكر السخاكم ٌ
كمقٌػب ممػل ذلػؾ قكلػ " :كذلػؾ رأم منػ فػ ظاهػػر األمػر" .جمػاؿ القػراء ِ ،ُْٗ/كاالدتػػاـ
القراء ٖٓ.ٓٗ-
الك ير ُِٖ ،كادتاـ ٌ
)َِٖ(انظر  :االدتاـ الك ير ُٗٗ ،كالكنز ف القػراءات العرػر ّْٓ ،كأل ػ ممػل الرارسػ رأم
ف إدتاـ هػذا المكضي ،انظر  :الحجة ف ممؿ القراءات الس ي ُُِّ/ػُّّ.

)َِٗ(انظر االدتاـ الك ير َِٔ ،كالكنز ف القراءات العرر ْْٔ.
)َُِ(انظر االدتاـ الك ير ِِٔ ،كالكنز ف القراءات العرر ْٖٓ.
القراء لمسيراف .
)ُُِ(ف األلؿ مطمكسة ،كأتيت مػا مف إدتاـ ٌ
)ُِِ(فػ األلػؿ مطمكسػػة ،كاتيػت مػػا مػػف إدتػاـ الق ٌػراء .كه ػ ل ػة أزد السػراة كمػػا فػ المسػػاف،
مادة "تطل".

ػ

)ُِّ(كهػ ػ آخػػر كممػػة كردت فػػ حػػرؼ الم ػػاء ،كما عده ػػا مطمػػكس كلكػ ٌػف الػػذم يت ػػيَّف ل ػ
اف الك ـ يككف:
القراء ػ ٌ
المقارنة مي النص الكارد ف كتاب ادتاـ ٌ
كما ((قاؿ الرامر" :مف الطكيؿ"
ِ
أََنا ْاب ُن ِكالَ ٍب َو ْاب ُن أ َْو ٍ
اعيـ َم ْ ِِ ّياً ،فَِإ ِّن َي ُمجتَمَى
س ،فَ َم ْن َي ُك ْن
ا َن ُ
ً
ام ػ " حيػػث اخػػتمس الرػػامر ضػ ٌػمة الم ػػاء اخت سػػا ،كلػػـ
كمػػكطف الراهػػد ف ػ هػػذا ال يػػت قكلػ " :قىن ي

يمطممػ ػػا حت ػػل تنرػ ػ منمػ ػػا كاك.ق ػػاؿ ا ػػك ال رك ػػات االن ػػارم " :كك ػػذلؾ المػ ػػاء ايض ػػا فػ ػ س ػػاور

فإنم ػػـ يسػ ٌػككف
المنلػػك ات ،فإن ػ يجػػكز أف ال تي ٍمطى ػ ىؿ حركتيم ػػا ف ػ الرػػعر كضػػمير المجػػركرٌ ،
ينمػما ف ذلؾ))..االنلاؼ ف مساوؿ الخ ؼ ُِٓٔ/ػُٖٓ.كانظر  :المساف مػادة (تطػل)
كال يت في تير منسكب .كانظر  :معان القػرآف لمر ٌػراء ُ ،ِِّ/كادتػاـ الق ٌػراء لمسػيراف ِٔ،
المكض ف التجكيد ُِٗ.
كانظر
ى

)ُِْ(انظر  :االدتاـ الك ير ُِٖ ،كالكنز ف القراءات العرر ّٔٓ.
)ُِٓ(انظر  :االدتاـ الك ير ُِّ ،كالكنز ف القراءات العرر ُُٓ.
)ُِٔ(انظر االدتاـ الك ير َُِ ،كالكنز ف القراءات العرر ّْٔ.

ِْٗ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

)ُِٕ(أل ػػؿ "ميػ ػزاف"ً :
(م ػ ٍػكزاف) ،فكقع ػػت الػ ػكاك س ػػاكنة ع ػػد كسػ ػرة فقم ػػت ي ػػاء لسككنمػ ػػا ،كانكس ػػار
ماق ممػا .انظر  :الممتي ف التلريؼ ّْٔ ،كالمنلؼ ِ.َِّ/
(اممى َّكطى) ممػل كزف" :ا ٍف ىع َّػك ىؿ" ،فقػد قيػت الػكاك التػ
)ُِٖ(ملدر ٍ
ياء ،ألنمػا أيدتمت ف الكاك عدهػا.
كلـ تقمب ن

عػد الكسػرة ػ كه ػ ازوػدة سػاكنة

فإنمػا اذا كانت كذلؾ ث تػت كال ت ٌيػر لتر مػمػػا
قاؿ ا ف ملركر " :كما لـ تكف مدتمة فيما عدهػاٌ ،
أف الكاك الت عد الكسػرة ازوػدة سػاكنة ،كلػـ
الحركة نحك " :اممً ٌكاط" ملدر ٍ
"اممى َّكطى" ،أال ترل ٌ
ً
كرًكىػ ػ  .انظ ػػر  :الممت ػػي فػ ػ التلػ ػريؼ
ػاء."....كمعنل ٍ
تنقم ػػب ي ػ ن
الممػ ػ ىػر  :تعمٌػػؽ يعينرػ ػ ى
اممىػ َّػكطى ي
َٔٔ ،كالم دع ف التلريؼ ِّْ.

روافد البحج

ُ /إتح ػػاؼ فضػ ػ ء ال ر ػػر فػ ػ القػ ػراءات األر ػػي مرػ ػرة .احم ػػد ػػف محم ػػد ػػف م ػػد ال نػ ػ
الض اع.
الدمياط ال ناء (ت ُُُٕهػ) تلحي الريٌ ممل محمد ٌ

ِ /أخ ػػار النح ػػكييف ال لػ ػرييف .أ ػػك س ػػعيد الس ػػيراف (ت ّٖٔ هػ ػػ) امتن ػػل نر ػػر فػ ػرينس
كرنكك ،مط الكاثكليكية /يركت ُّٔٗـ.

ّ /إدتػاـ الق ٌػراء ،أل ػ سػػعيد السػيراف  ،تػ د.محمػد ممػػل م ػد الكػريـ السػردين  ،منرػػكرات
دار أسامة /دمرؽ ط ُِٖٗٔ./
ْ/اإلدتػػاـ الك يػػر ،أل ػ ممػػرك مثمػػاف ػػف سػػعيد الػػدان (ت ْْْه ػػ) ت ػ د.م ػػد الػػرحمف
حسف العارؼ .مالـ الكتب طََُِّ./

ٓ /األلكات الم كية :إ راهيـ أنيس ،مكت ة االنجمك الملرية طُُٖٔٗ./
ٔ /إمراب ث ثيف سػكرة مػف القػرآف الكػريـ ،أل ػ م ػداب الحسػيف ػف خالكيػ (َّٕهػػ) مػط
دار الكتب الملرية ،القاهرة ُُْٗ.

ٕ/األم ـ :خير الديف الزركم (ت ُٕٓٗ ـ) دار العمـ لمم ييف ،يركت طُْٖٔٗ./

ٖ /اإلقنػػاع ف ػ الق ػراءات الس ػ ي  :ا ػػف ال ػػاذش ،أ ػػك جعرػػر احمػػد ػػف ممػػل األنلػػارم (ت
َْٓ هػ) ت د .م د المجيد قطامش ،مط ركا

َّْ

كنضر ،دمرؽ طُ َُّْ ،هػ.

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

العدد (ٕ)

آب (ََِٕ)

ٗ /اإلنلػ ػػاؼ ف ػ ػ مسػ ػػاوؿ الخ ػ ػ ؼ ػ ػػيف النحػ ػػكييف ال ل ػ ػرييف كالكػ ػػكفييف كمػ ػػاؿ ال ػ ػػديف
األن ػػارم ،ا ػػك ال ركػػات (ت ٕٕٓه ػػ) ت ػ محمػػد محي ػ الػػديف م ػػد الحمي ػد ،دار الجيػػؿ

ُِٖٗ.

َُ /ال ػػدكر ال ازهػرة فػ القػراءات العرػػر المتػكاترة مػػف طريقػ الرػػاط ية كالػػدرة ،م ػػد الرتػػاح
القاض (ت َُّْ هػ) دار الكتاب العر  /يركتُُٖٗ. /

ُُ /ال م ػة فػ تػ ريٌ أومػػة الم ػػة .الريػػركز آ ػادم مجػػد الػػديف محمػػد ػػف يعقػػكب (ُٕٖ هػػ)
ت محمد الملرم ،دمرؽ ُِٕٗ.

ُِ /تػػاريٌ ػػداد أك مدينػػة السػ ـ ،الخطيػػب ال ػػدادم أ ػػك كػػر أحمػػد ػػف ممػػل (ت ّْٔ
هػ) دار الكتاب العر  ،يركت (د.ت).

ُّ/تح ير التيسير ف قراءات األومػة العرػرة :ا ػف الجػزرم ،رػمس الػديف ا ػك الخيػر محمػد
ف محمد (ت ّّٖ هػ) ،دار الكتب العممية ػ يركت طُُّٖٗ. /
ُْ /التحدي ػػد فػ ػ اإلتق ػػاف كالتجكي ػػد :أ ػػك مم ػػرك ال ػػدان (ت ْْْهػ ػػ) تػ ػ د.ت ػػانـ ق ػػدكرم
الحمد ،مط الخمكد ،داد ُٖٖٗ.

ُٓ /تحرة نج اء العلر فػ أحكػاـ النػكف السػاكنة كالتنػكيف كالمػد كالقلػر .زيػف الػديف أ ػك
يحي ػل زكريػػا ػػف محمػػد األنلػػارم (ت ِٔٗ ق) ت ػ د .محي ػ ه ػ ؿ سػػرحاف ،ػػداد
(د.ت).

ُٔ /ترسير القرآف العظيـ :ا ػف كثيػر ممػاد الػديف أ كالرػدا إسػماميؿ ػف ممػر الدمرػق (ت
ْٕٕ هػ) دار األندلس طُُّٖٗ./
ُٕ /تقريػب التمػذيب :ا ػف حجػر العسػق ن  ،تػ م ػد الكهػاب م ػد المطيػؼ .دار المعرفػة ػ
يركت ػ طُِٕٗٓ./

ُٖ/تمذيب التمذيب :ا ف حجر العسق ن  ،دار لادر ػ يركت (د.ت).

ُٗ /التيسػػير ف ػ الق ػراءات الس ػ ي :أ ػػك ممػػرك الػػدان  ،تلػػحي أكتػػك رتزؿ مط عػػة الدكلػػة،
استان كؿ َُّٗ.

ُّْ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

َِ /التكسػػي ف ػ كتػػاب سػػي كي  ،د.مػػادؿ هػػادم حمػػادم الع يػػدم ،مكت ػػة الثقافػػة الدينيػػة/
القاهرة  ،طََُِْ. ،

ُِ /الجامي ألحكاـ القرآف :القرط

أ ك م داب محمد ف أحمد األنلػارم (ت ُٕٔ هػػ).

دار الكتاب العر ػ القاهرة ،طُّٕٗٔ./

ِِ /الج ػػرح كالتعػ ػديؿ :ا ػػف أ ػ ػ ح ػػاتـ الػ ػرازم (ت ِّٕ هػ ػػ) دار إحي ػػاء التػ ػراث العر ػ ػ ،
يركت (د.ت).
ِّ /جمػػاؿ القػ ٌػراء :ىممىػػـ الػػديف السػػخاكم ممػػل ػػف محمػػد (ت ّْٔه ػػ) ت ػ د.ممػػل حسػػيف
ال كاب ،مط المدن القاهرة طُُٖٕٗ./
ِْ /الحجػة فػ القػراءات السػ ي :ا ػػف خالكيػ  ،تػ د.م ػػد العػػالـ سػػالـ مكػػرـ ،دار الرػػركؽ،
يركت طُُْٖٗ./

كزرمػة م ػد الػرحمف ػف محمػد (ت ؽ ْ هػػ) .تػ  .سػعيد
ِٓ /حجة القراءات :ا ف ىزٍن ىجمىػة أ ي
األف ان  ،مؤسسة الرسالة ،يركت طُِٕٗٗ. /
ِٔ /الخلػػاوص :أ ػػك الرػػت مثمػػاف ػػف جن ػ المكلػػم (ت ِّٗ ه ػػ) .ت ػ محمػػد ممػػل
النجار ،دار الكتاب العر  ،يركت ُِٓٗـ.
ِٕ /خ ل ػػة تم ػػذيب الكم ػػاؿ .أحم ػػد ػػف م ػػداب الخزرجػ ػ (ت ع ػػد ِّٗهػ ػػ) .المط ع ػػة
الخيرية ػ القاهرة ُِِّ هػ.

ِٖ/الد ارسػات اللػكتية منػد مممػاء التجكيػد .د.تػانـ قػدكرم الحمػد ،مط عػة الخمػكد ،ػداد،
طُُٖٗٔ./

ِٗ /دمي ػػة القل ػػر كملػ ػرة أه ػػؿ العل ػػر ،أل ػ ػ الحس ػػف ال ػ ً
ػاخرزم ،تػ ػ د.س ػػام مكػ ػ
ي ٍ
ٍ
العان  .جُ دار العرك ة طِ الككيت ُٖٗٓ.
َّ/السػ عة فػ القػراءات .ا ػػف مجاهػػد أ ػػك كر أحمػػد ػػف مكسػػل ال ػػدادم (ت ِّْهػػ) تػ
د.ركق ضيؼ .دار المعارؼ ملر ُِٕٗ.

ُّ /س ػراج القػػارئ الم تػػدئ كتػػذكار المقػػرئ المنتم ػ  :ا ػػف القال ػ  .مػػط مجػػازم ،القػػاهرة
طُُّْٗ./

ِّْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

العدد (ٕ)

ِّ /سػػر لػػنامة االمػراب :ا ػػف جنػ  .تػ لجنػػة مػػف األسػػاتذة .مػػط ال ػػا

الحم ػ القػػاهرة

طُُْٗٓ./

ّّ /س ػػي كي إم ػػاـ النح ػػاة فػ ػ آث ػػار الدارس ػػيف .ك ػػكركيس مػ ػكاد ،مط ع ػػة المجم ػػي العممػ ػ
العراق ػ داد ُٕٖٗ.

ّْ /رػػرح رػػافية ا ػػف الحاجػػب .رضػػل الػػديف االسػػت ار اذم (ت ٖٔٔه ػػ) .ت ػ محمػػد نػػكرم
الحسف ،كمحمد الزفزاؼ ،كمحمد محي الديف م دالحميد ،دار الكتػب العمميػة ،يػركت ػ
ُٕٗٓ.

المرلؿ :مكفؽ الػديف يعػيش ػف ممػ
ّٓ /ررح
ٌ
المنيرية ملر (د.ت).

ػف يعػيش النحػكم (ت ّْٔهػػ) المط عػة

ّٔ /ط ق ػػات النح ػػكييف كالم ػػكييف :أ ػػك كر ُّ
الز ي ػػدم محم ػػد ػػف الحس ػػف (ت ّٕٗهػ ػػ) .تػ ػ /
محمد أ كالرضؿ إ راهيـ ،دار المعارؼ .القاهرة طُِّٕٗ./
ّٕ/الظػ ػكاهر الل ػػكتية كالل ػػرفية كالنحكي ػػة فػ ػ قػ ػراءة الجح ػػدرم ال ل ػػرم (ت ُِٖ هػ ػػ).
د.مادؿ هادم حمادم الع يدم ،مكت ة الثقافة الدينية /القاهرة .طََُِٓ./

ّٖ /تاي ػػة النماي ػػة فػ ػ ط ق ػػات القػ ػراء ،ا ػػف الج ػػزرم أ ػػك الخي ػػر ،نر ػػر رجست ارس ػػر ،م ػػط
الخانج  /القاهرة ُّّٗ.
ّٗ /تيػػث النرػػي ف ػ الق ػراءات الس ػ ي :اللراقس ػ أ ػػك الحسػػف ممػػل ػػف محمػػد النػػكرم (ت
ُُُٖ هػ) مط كع مامش سراج القارئ الم تػدئ كتػذكار المقػرئ المنتمػ  .مػط حجػازم

 /القاهرة طُُّْٗ./
َْ /الرمرسػػت  :أ ػػك الرػػرج ا ػػف النػػديـ المعػػركؼ ػػالكراؽ (ت َّٖه ػػ) .ت ػ  /رضػػا تجػػدد،
طمرافُُٕٗ./

ُْ /الكتاب .سي كي أ ك رر ممرك ف مثماف ف قن ر (ت َُٖهػ) ط عة كالؽ.

ِْ /الكت ػػاب س ػػي كي  .تػ ػ م ػػد السػ ػ ـ ه ػػاركف ،م ػػالـ الكت ػػب ،ي ػػركت /مط ػػا ي دار القم ػػـ،
القاهرة ُٕٗٓ.

ّّْ

إدتاـ القيَّراء ممل حركؼ أ ب ت ث لمحسف ف مم الكاسط المتكفل سنة (َْٔهػ)
د .مادؿ هادم حمادم الع يدم

الل ػػقم المق ػػرئ (ت
ّْ /كت ػػاب التجري ػػد ل ي ػػة المري ػػد فػ ػ القػ ػراءات السػ ػ ي .ال ػػف ٌ
الرح ػػاـ ٌ
مماف .طََُِِ./
ممار ػ ٌ
ُٔٓ هػ) .ت د.ضارم إ راهيـ الدكرم ،دار ٌ
ْْ /الكرؼ مف كجك القراءات الس ي كمممما كحججما :مك القيسػ  .تػ د.محيػ الػديف
رمضاف ،مؤسسة الرسالة .يركت طُُِٖٗ./

ْٓ /الكن ػػز فػ ػ القػ ػراءات العر ػػر :م ػػداب ػػف م ػػد الم ػػؤمف الكاس ػػط (ت َْٕ هػ ػػ) .تػ ػ
د.خالد أحمد المرمدان  ،الثقافة الدينية ،القاهرة ،طََُِْ./
ْٔ /لساف العرب :ا ف منظكر محمد ف مكرـ (ت ُُٕ هػ) ،دار لادر يركت ُٗٓٔ.
ْٕ /لساف الميزاف :ا ف حجر العسق ن  ،مؤسسة االممم  ،يركت ،طُُِٕٗ./

ْٖ /ما ذكر الككفيكف مف اإلدتاـ .أ ك سػعيد السػيراف  ،تػ لػ ي حمػكد التميمػ  ،مسػتؿ
مف مجمة المكرد ،العدد الثان مرر ُّْٖٗٗ.

ْٗ /الم ػػدع ف ػ التل ػريؼ ،أل ػ حيػػاف األندلس ػ (ت ْٕٓ ه ػػ) ت ػ د.م ػػد الحمي ػد السػػيد
طمب .دار العرك ة ػ الككيت طُُِٖٗ./

َٓ /مخطكطات المجمي العممػ الع ارقػ  .ميخاويػؿ مػكاد ،مط عػة المجمػي العممػ الع ارقػ
ُٕٗٗـ.
ُٓ /مدرسة الككفة .د.ممدم المخزكم  .دار الراود العر  ،يركت ،طُِٖٗٔ./
ِٓ /م ارت ػػب النح ػػكييف كالم ػػكييف :أ ػػك الطي ػػب الم ػػكم م ػػد الكاحػ ػد ػػف ممػ ػ الحم ػ ػ ( ،ت
ُّٓ هػ) .ت محمد أ ك الرضؿ إ راهيـ .مط نمضة ملر ،القاهرة طُِْٕٗ./

ّٓ /مرردة المرت ميف ف أحكػاـ النػكف السػاكنة كالتنػكيف ،نالػر الػديف األزهػرم المعػركؼ
النال ػػر الطػ ػ كم (ت ٔٔٗ هػ ػػ) تػ ػ د.محيػ ػ ال ػػديف هػ ػ ؿ الس ػػرحاف .دار الر ػػؤكف

الثقافية العامة ،داد طََُِِ./

ْٓ/معػػان الق ػرآف :الر ػراء أ كزكريػػا يحيػػل ػػف زيػػاد (ت َِٕ ه ػػ) .ت ػ محي ػ الػػديف مم ػ
النجار ،كأحمد يكسؼ نجات  ،مالـ الكتب ػ يركت طُّّٖٗ./

ٓٓ /معج ػ ػػـ الم ػ ػػؤلريف :مم ػ ػػر رض ػ ػػا كحال ػ ػػة( ،ت ُٕٖٗ ـ) دار إحي ػ ػػاء التػ ػ ػراث العر ػ ػ ػ ،
يركت(.د .ت).

ّْْ

مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية
العدد (ٕ)

المجمد (ُْ)

آب (ََِٕ)

ٔٓ /المكترػػل ف ػ الكقػػؼ كاإل تػػدا ،أ ػػك ممػػرك الػػدان  ،ت ػ جايػػد زيػػداف مخمػػؼ .مػػط ك ازرة
األكقاؼ ُّٖٗ.

ٕٓ /الممتػػي ف ػ التل ػريؼ :ا ػػف ملػػركر االر ػ يم (ت ٗٔٔ ه ػػ) ت ػ  .فخػػر الػػديف ق ػػاكة.
دار اآلفاؽ الجديدة ،يركت طُّٕٖٗ./

ٖٓ /المنتظـ ف ت ريٌ الممكؾ كاألمـ :ا ف الجكزم .الدار الكطنية ،داد َُٗٗ.
ٗٓ /المنلػػؼ ،رػػرح ا ػػف جن ػ لكتػػاب التل ػريؼ لممػػازن  ،ت ػ إ ػراهيـ ملػػطرل كم ػػداب
أميف .مط عة ال ا

الحم  ،القاهرة .طُُْٗٓ./

المكضػ ػ فػ ػ التجكي ػػد :م ػػد الكه ػػاب ػػف محم ػػد القرط ػ ػ (ت ُْٔ هػ ػػ) تػ ػ د.ت ػػانـ
َٔ/
ى
قدكرم الحمد ،معمد المخطكطات العر ية ػ الككيت َُٗٗ.
ُٔ /ميػزاف اإلمتػػداؿ فػ نقػػد الرجػػاؿ :رػػمس الػػديف الػػذه
ال جاكم ،مط ال ا

الحم

(ت ْٖٕ هػػ) تػ ممػػل محمػػد

ػ القاهرة طُُّٗٔ./

ِٔ /النجكـ الزاهرة ف أخ ار ملر كالقاهرة ،جماؿ الػديف يكسػؼ ػف ترػرم ػردم (ت ْٕٖ هػػ)،
المؤسسة الملرية لمترجمة كالت ليؼ ،القاهرة (د.ت).

ّٔ /نزهةاألل اء ف ط قات األد اء :أ ك ال ركات األن ارم ت د.إ ػراهيـ السػامراو  ،مكت ػة المنػار ػ
األردف ،ط الثالثة ُٖٗٓ./
ْٔ /النرػػر ف ػ الق ػراءات العرػػر :ا ػػف الجػػزرم ،مراجعػػة الرػػيٌ مم ػل محمػػد الضػٌاع .مػػط ال ػػا
الحم  ،القاهرة (د.ت).
ٓٔ /هداي ػػة ال ػػرحمف أللر ػػاظ كآي ػػات القػ ػرآف :محم ػػد ل ػػال ال ن ػػداؽ ،دار اآلف ػػاؽ الجدي ػػدة ،ي ػػركت
طُُُٖٗ./
ٔٔ /هديػػة العػػارفيف ،أسػػماء المػػؤلريف كآثػػار الملػػنريف ،إسػػماميؿ ارػػا ال ػػدادم (ت ُّّٗ ه ػػ)
مط عة استان كؿُُٗٓ. /

ٕٔ /كفيػػات األميػػاف كأن ػػاء أ نػػاء الزمػػاف ،ال ػػف خمكػػاف (ت ُٖٔ ه ػػ) ت ػ د.إحسػػاف م ػػاس ،دار
لادر ػ يركت ُٕٕٗ.

ّْٓ

