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ّ
 هقدهة احملق

الحمػػػد ب رب العػػػالميف كاللػػػ ة كالسػػػ ـ ممػػػل سػػػيدنا محمػػػد كممػػػل آلػػػ  كلػػػح    
 ك عد : ، أجمعيف

ػرفت اليػ  الممػـفإف مػف أرػرؼ   كخيػر مػا تيٍنرىػؽ فيػ  ، كاسػتررتت فيػ  الجمػكد، مالي
ـُل مـْن بـيِن َيَدْيـِو َوال ِمـْن " كترنل في  األمماري كتػاب اب الخالػد الػذم، االكقات ِِ اليأِتيـِو البا
  . ِْ" فيٌلمت/تنزيٌل من حكيٍم َحميدٍ ، َخْمِفوِ 

قِّقتػػػػا فػػػػ  اإل، ثالػػػػث لممػػػػا فمازلػػػػت أسػػػػمي  رسػػػػالتيف ال  ذكػػػػر   األكلػػػػل: مػػػػا، دتػػػػاـحي
    .كالرسالتاف أل   سعيد السيراف ، الككفيكف مف اإلدتاـ كالثانية : إدتاـ القراء

ك عػػػد طػػػكؿ تت ػػػيو كاسػػػتقراءو فػػػ  كتػػػب الم ػػػة كاألدب كالقػػػراءات مثػػػرتي ممػػػل رسػػػالة  
لمحسػػف  ػػف ممػػل الكاسػػط  المتػػكفل ، نريسػػة  عنػػكاف: إدتػػاـ القيػػٌراء ممػػل حػػركؼ أ.ب.ت.ث

كهػػذ  الرسػػالة جػػاءت ممحقػػان   ػػابو مسػػتقؿو فػػ  آخػػر كتػػاب لممؤلػػؼ الكاسػػط   هػػػ(َْٔ) سػػنة
   .اسم : "التعميؽ المختلر مف كتاب أ   سعيد ف  ررح سي كي  "

كقػػد ذكرنػػا كػػؿ رػػ ءو مػػف هػػذ  الرسػػالة فػػ  دراسػػتنا التػػ  لػػدرنا  مػػا هػػذا ال حػػث  
التػػػ  تعػػػد ، اءات القرآنيػػػةيريػػػد منمػػػا طم ػػػة العمػػػـ كالمرػػػت مكف  ػػػالقر ، مسػػػل أف تكػػػكف نافعػػػةن 

فجػػاء  ػػ ممل ، ملػػدران ألػػي ن مػػف ملػػادر العر يػػة الرلػػحة التػػ  تمثػػؿ  مػػا القػػرآف الكػػريـ
 .درجات الرلاحة كال  تة كال ياف



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

 ِّٗ 

كأخيران : فما كػاف فػ  هػذا ال حػث مػف هنػات فمػ  منػ  كمػا كػاف فيػ  مػف حسػنات  
 كرػػػريع  قػػػكؿ القاوػػػؿ: "لػػػك كامتػػػذر مػػػف الخطػػػ  كالزلػػػؿ كالنسػػػياف .فمػػػ  منػػػ  ت ػػػارؾ كتعػػػالل

أ ػػل اب تعػػالل أف يكػػكف كتػػابه لػػحي  تيػػر ، مػػكرض كتػػابه سػػ عيف مػػرةن لكجػػد فيػػ  خطػػ 
   .كتا  "

 وما توفيقي إال باهلل                                                                       

 
 ادلبحج األول

 ادلؤلف
  : اسمو وكنيتو 

    (ُ)ككنيت ي أ ك الجكاوز، مم   ف محمد  ف  ادمالحسف  ف              
 

 : لقبو 

لكننػا ، اذ كػاف هػذا المقػب م زمػان لػ ، (ِ)لعؿ أرمر لقب أل ػ  الجػكاوز هػك: الكاسػط       
قػاؿ الخطيػب ال  ػدام كهػك ييعِّػرؼ ، كذلؾ الن  كػاف أدي ػان ككات ػان  رأينا  عضمـ يمق   "الكاتب"

سػكف   ػداد دهػران ، أ ػك الجػكاوز الكاتػب الكاسػط ، م  : الحسف  ػف ممػ   ػف محمػد  ػف  ػاد
 . (ّ)طكي ن 
 
 : وفاتو 

 (َْٔ) الت  ترجمت لمكاسط  ممػل أٌف كفاتػ  كانػت سػنة (ْ)أجمعت أتمب الملادر      
   .هجرية
: كلػػدتي فػػ  سػػنة اثنتػػيف كثمػػانيف سػػمعتي أ ػػا الجػػكاوز يقػػكؿ (ٓ)قػػاؿ الخطيػػب ال  ػػدادم      

  عد سنة ستيف كأر عماوة. ث ثموة كتاب من  خ ر  ك 
، كمػػا ذكرتػػ  أكالن ، كقػػد لػػ  أٌف كفاتػػ  كانػػت فػػ  سػػنة سػػتيف : (ٔ)قػػاؿ ا ػػف خمكػػاف 
ف كاف الخطيب لـ يلٌرح     ؿ اقتلر ممل انقطاع خ ر  ال، كاب أممـ    .تير  كا 
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 : مؤلفاتو 

التتٌ ػي  لـ تيٍسعرنا الملادر الت   يف أيدينا  ر ء مف مؤلرػات الكاسػط  ممػل طػكؿ        
)رػػرح كتػػاب سػػي كي  فػػ   إذ ذكػػرت  عػػض الملػػادر أف لػػ ، كاالسػػتقراء لكػػٌؿ مػػف تػػرجـ لػػ 

إال أنمػػػـ كػػػانكا ، كلػػػـ ترػػػر الملػػػادر جميعػػػان الػػػل كتػػػاب آخػػػر تيػػػر هػػػذا الكتػػػاب (ٕ)النحػػػك(
   .يقكلكف : كل  تآليؼ

 كهػػذا الكتػػاب لعمػػ  المخطػػكط المكسػػـك  ػػػ"التعميؽ المختلػػر مػػف كتػػاب أ ػػ  سػػعيد 
كهػػك مخطػػكط جػػاء كلػػر  فػػ  مخطكطػػات المجمػػي العممػػ   .فػػ  رػػرح سػػي كي  راف []السػػي

كهػػذا المخطػػكط هػػك الػػذم ألحػػؽ  ػػ  مؤلرػػ ي الكاسػػط  رسػػالةن فػػ   .لمخاويػػؿ مػػٌكاد (ٖ)العراقػػ 
   .أدتاـ القيٌراء الت  قمنا  تحقيقما

 
 : شيوخو وتالمذتو 

مػػا  يخان كال تمميػػذان كلػػـ تخ ػػرفمػػـ تػػذكر كتػػب التػػراجـ كممػػا لػػ  رػػ، أٌمػػا رػػيكخ  كت مذتػػ       
ذكرتػ   عػض الملػادر مرضػان اٌنػ  ركل مػف ا ػف  إاٌل مػا، ًمٌمف أخذ الرجؿ كمىٍف تتممػذ مميػ 

قاؿ الخطيب  عد أف ذكػر اسػم  ككينيتىػ  كلق ىػ  قػاؿ : "... سػكف   ػداد دهػران  .سكرة المارم 
ككػاف يلػ ر مػف ، كرةكحكايػات كأنارػيد ركاهػا لػ  مػف ا ػف سػ، كممقتي من  أخ ػاران ، طكي ن 
   . (ٗ)ككاف أدي ان رامران..."، ذلؾ
 
 : أدبو وشعره 

ٍت مػف الحسػف  ػف ممػ  الكاسػط         ، أنػ ي كػاف أدي ػان ، لعٌؿ مف أكض  األمكر الت  ذيًكػرى
كقػػد ذكػػركا لػػ  رػػعران حسػػنان فػػ  المػػدح كالكلػػؼ ، أك أنػػ  مػػف الرػػعراء الكتػػاب .نػػاثران كرػػامران 

فكانػت لػ  نظػرات نقديػة كأد يػة فػ  الرػعر ، ف يرٌسر رػعر المتنٌ ػ كقد ذكركا أن  كا .كال زؿ
"حكػل  أحػدل مجػالس المتن ػ   كاسػط قػاؿ: هػػ(ٕٕٓ)ت  ذكر أ ك ال ركات األن ػارم، كالنثر

..أفَّ المتنٌ   كاف  كاسػط جالسػان منػد  .أ ك زكريا مف أ   الجكاوز الحسف  ف مم  الكاسط 
فقػػاؿ: أريػػد أف تجيػػز لنػػا ، ميػػ  فػػكرد اليػػ   عػػض النػػاسكجمامػػة يقػػرأكف م، ا نػػ  ميحٌسػػد قاومػػان 

 ]مديد[                  هذا ال يت كهك:         



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

 ّْٗ 

ُِْمُب ِسّرًا       فاْفَتَضْحنا بنورِه في الظالم         زارنا في الظالم َي
 
   .ف ًت   اليميف، فرفىيى رأس  كقاؿ : ياميحٌسد قد جاءؾ  الرماؿ   

 فقاؿ : 
 حنادس شعٍر        سترتنا عن أعين الّموام  فالتجأنا الى

 
ف تػ   ػاليميف:أفَّ ، قػد جػاءؾ  الرػماؿ، فقاؿ أ ك الجكاوز : معنل قكؿ المتن   لكلػد 

كقػد  .ف كرهػا، ف راد اف المعنل يحتمػؿ زيػادة، ك اليميف تتـ األمماؿ، اليسرم ال يتـ  ما ممؿ
 .(َُ)ألطؼ المتن   ف  األرارة كأحسف كلد  ف  األخذ"

كي دك أف تحميؿ الكاسط  هذا كاف قد جاء مػف متعػاطو لمرػعر مػالـو  خرايػا كأسػرار 
   .فكانت م حظات  النقدية الفتة لمنظر، اآلدب كالم ة

فقػػد ذكػػرت أرػػمر الملػػادر التػػ  ترجمػػت لػػ  أنػػ : ، أٌمػػا اٌنػػ  أديػػب كرػػامر ككاتػػب
كفػ  أكثػر مػف تػرض أديب مف الرعراء الكتاب كقد ذكركا ل  رعران كمقطكماتو مف قلاود 

حسػف الرػعر ، رػامران ، : ككػاف أدي ػان (ُُ)قاؿ الخطيب ال  ػدادم  .مف أتراض الرعر العر  
 ف  المدي  كاألكلاؼ كال زؿ كتير ذلؾ كمما أنردن  لنرس :

 ]طكيؿ[
 دع الّنــاس ِــرًا وااــّر الــوّد عــنيُم       
ـــــُو       ــــِن مــــن دىــــٍر تظــــاىر َرْنقــ  وال َتْب

 األرِض :ِدْرَىــمٌ  شــيناِن معــدوماِن فــي
      

 إذا كنــــ  فــــي أخالايــــم ال تســــامُ      
 اــــــفاَه بنيــــــو، فالِبــــــاع جوامـــــــ ُ 
ـــي الحقيقـــِة نااــــ ُ  ـــلل ف  حـــالٌل، وِخ

 
 كذكر ل  مقطكمات ف  تاية الجكدة إذ قاؿ : ، كقد ترجـ ل  ال اًخرزم

دة "رأيػػت هػػذا الراضػػؿ  ػػيف يػػدم مميػػد الميمػػؾ رحمػػ  اب  مدينػػة السػػ ـ يينرػػد ي قلػػي
يجمك ًمٍدكىسي ، جيميَّة ف  نماية الحيسف

ٌه ك يػر، حسنما القمبى مف الحزف (ُِ) ، كهك يكموذو رػي
كفضػػػم  كاسػػػطة ًقػػػ دة ، كلكػػػفى الجمػػػاد لػػػك تينِّػػػ   رػػػعًرً  لطىػػػًربى ، أكػػػؿ الػػػدهري مميػػػ  كرػػػرب

 .(ُّ)كاسط"
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كهػك مػف أحسػف مػا سػمعت  فػ  ، كأث تػ ي لػ   خػٌط يػد ، فٌمما أنردن  لنرسػ  ثـ قاؿ:
   قكل  :فنٌ 

 ]طكيؿ[  
 ىنينـــــًا عمـــــى رْ مـــــي لُعـــــود أراكـــــٍة       

ــــد زار ل ُرىــــا       ــــِنن شــــع لْ  فيــــو لق  ل

 

 تســوُ  بــو الــذ ْلفاُه مبَســميا الَعــْذبا 
ـــــا ِْب ــــَداًل َر ــــى َمْن  أراكــــًا َيبيســــًا وانلَن

 

ػػػر فػػػ  هػػػذا المعنػػػل قىممػػػان كلسػػػانان  حيػػػث كضػػػي  ػػػ زاء ، قمػػػت : كلىعمػػػرم إنػػػ ي لػػػـ يقلِّ
ػـر مػذران يسػكغ االحتمػاؿي فػ  ، إلل السِّكاؾ إحسانان  إساءت  يعرِّ  ممػل ذن ػ  كجعػؿ  ًحػذاء الجي
 كقد ذكر ل  مقطكمةن أخرل يقكؿ فيما:  .(ُْ)حين 

 ]خريؼ[
منُن النُّيـود  واعتنقنا ضّمًا يذوب حاى اليا   اوِ  منو وتَِ

 ـودِشُ  ناٍه والعاذالُ  ُرا لم ىّب  ُرويحُة الفجِر والكــا        
 كّذبتُو االِنٌد وعقــــود  كّمما نّم لمفُضوِل ســـــواٌر       

 
 ]خريؼ[                        كمف رعر  أيضان :                                        

 بيواه ُكْن آمنًا ِمن إبااــي  أّييا الماِلُ  الذي حاز ِراِّي      
ــْد      ال ّْ أْن ُتقادبي فمق  ُِل  بحكم اليوى َدُم العّشاق     تَخ

 
 ]طكيؿ[              كل  أيضان :                                                   

 أبيني لنا أم أنِ  حي ـــة واِد ؟ أظبيُة واٍد أنِ  ياعذبة الّممـــى     
رافي وأوَج الِمرَزميِن عِ  ألسِ  التي اّيرِ  َ رز مِّيتـي        مادي؟ِِ
ــٌِق     ني عمى ماكان منِ  لُمْشفــ  عميِ  وراٍم نحوُكْم بقيــــادي وا 
ُذ ُنوَنْي حاِجبيِ  مــن الـردى         (15)بنوٍن وااَدْي مقمتيِ  باـــادِ  أعوِّ

 
 ]كافر[               الراوعة تمؾ المقطكمة الدالية الت  يقكؿ فيما:     (ُٔ)كمف قلاود 



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

 ّٗٔ 

 لو من ُانِع أحالمي ايود  مجِد َعْزماً وأِمُق في ِرحاِب ال
 يابأبي َجديد، فُبرُد الَابرِ   إذا ما أخمقْ  أبراد حالـــي

 لنيٍم وعُدُه فينا وعيـــد         فويُممِّ المكارِم من زمــــاٍن     
 َ دوا ولحوُمُيْم َلُيُم ُلحودُ  تفان  أنُفُس األعداه حتـــى    

 فميس وُردوىا إاّل الَوريـد           ــيوأبِاٌل إذا َشرعوا الَعوالـ
 ليم من نسج خيميُم ُ مود            ىُم البيُض القواُِع حين ُتمسي   

 رضاٌع والّسروُج ليم ُميود             بنو حرٍب ليم عَمُق األعـادي  
يواِ  ِمنيم     اياٌم بالُعال وُىُم ُاعـــود            ولم يبرْح عمى الا 

 
            قكلػػػػػػػػػ  :    ، عر  الػػػػػػػػػذم يلػػػػػػػػػؼ نرسػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػالنحكؿ مػػػػػػػػػف رػػػػػػػػػٌدة العرػػػػػػػػػؽكمػػػػػػػػػف رػػػػػػػػػ

 ]طكيؿ[
 براني اليوى َبْرَي الُمَدى وأذابني     ادود  حتى ار  أنحل من أمسِ 

ّنـــما     يبيُن ىباُه الّذرِّ في ألِق الشمـــِس   فمس  أرى حّتى أرا  وا 
 

، حو كفخػرو كتػزؿ ككلػؼمػف مػد، كقد طرؽ أ ك الجكاوز أتمب األتػراض الرػعرية
اذ نظػػـ ممػػل الطكيػػؿ كال سػػيط كالػػكافر كالمتقػػارب ، كمػػا طػػرؽ معظػػـ  حػػكر الرػػعر العر ػػ 

، يمػػـز ال أخػػذ نرسػػ   مػػزـك مػػا، كلٌمػػا أراد أف ي ػػرهف ممػػل تمكنػػ  مػػف القافيػػة أيضػػان  .كالخريػػؼ
 ف نرد

 ] مجزكء الرجز[  
 واَحَزني ِمن اوِليا    خاَن عيودي ولـيا

 رني     وافًا عمييا ولــياوحقِّ َمن ايّ 
  (17)خِر  بخاِري   إاّل َكَستني ولــيا  ما
 

)العرػػؽ  كالثانيػػة  معنػػل )ممكمػػا( كالثانيػػة يعنػػ ، األكلػػل مػػف الممػػك فقكلػػ  : )كلمػػا(
 .كالحب(



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ّٗ ٕ 

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

    .يمكف أف نعٌد ي رامران مط كمان  ال
 

 ادلبحج الثانً 
 كتاب إدغام القزاء

"إدتػػاـ القػػراء ممػػل حػػركؼ أ ب ت ث" كهػػك آخػػر  ػػاب كرد فػػ   هػػك  ػػاب  عنػػكاف 
حسػػف  ػػف لم، فػػ  رػػرح سػػي كي  ]السػػيراف [ كتػػاب "التعميػػؽ المختلػػر مػػف كتػػاب أ ػػ  سػػعيد

   .هػ(َْٔمم  الكاسط  )ت 
 : واّ المخِِو 

]السػػيراف [ فػػ   "التعميػػؽ المختلػػر مػػف كتػػاب أ ػػ  سػػعيد المخطػػكط كػػام ن  عنػػكاف
لمحسف  ف مم  الكاسط  كيقي ف  احدل كثمانيف كماوة كرقػة كهػك ، ررح سي كي  رحم  اب

منػػػػػػ   ككػػػػػػؿ كرقػػػػػػة،  ُُٖ-َٗكالقسػػػػػػـ الثػػػػػػان  مػػػػػػف  َٗ-ُ قسػػػػػػميف: القسػػػػػػـ األكؿ مػػػػػػف 
ككؿ لرحة تحتكل ممل تسعة مرر سطران ف  كب سطر اثنتا مرػرة كممػة فػ  ،  لرحتيف

 كهذا المخطكط ملكَّر مف نسػخة خٌطيػة فػ  خزانػة كيتيػب كػك رل   اسػتان كؿ ) ػرقـ .ال الب
كقػد نسػٌ الكتػاب فػ  رػمر ذم القعػدة ، ك عض أكراق   خػط نسػتعميؽ،  خط النسٌ (ُّْٗ

ل يد الع د الرقير الل اب تعالل محمػد  ػف تٌمػاـ مرػا اب منػ  سنة تسي كتسعيف كستماوة مم
كهػػذا المخطػػكط كتػػاب فريػػد مثرنػػا مميػػ  فػػ  مخطكطػػات  .مػػف خػػط مؤلرػػ  رحمػػ  اب تعػػالل

   .كقد رىرىٍمتي  تحقيق  كلٌما أفرغ من ، المجمي العمم  العراق  (ُٖ)
 

 : الرسانل الممحقة بالكتاب 

مػذا الكتػاب  عػد فػراغ مؤلرػ  مػف رػرح  : إحػداهما: هناؾ رسالتاف نريستاف أيلحقتا  
ذكػػػر   كهػػػذ  الرسػػػالة قري ػػػة الرػػػ   مػػػف رسػػػالة"ما .جػػػزء مرػػػرد إللحػػػاؽ أ ػػػ  سػػػعيد  اإلدتػػػاـ

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



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

 ّٖٗ 

كتحمػؿ ذات المكالػرات كؿ كرقة  لػرحتيف ، مدد أكراقما ثماف كرقات، مف هذا المخطكط
 .كهذ  الرسالة ه  الت  قمنا  تحقيقما .الت  كلرنا  ما المخطكط

  
 : رسالة إد ام القراه 

جاءت هذ  الرسالة ف   ابو مستقؿ تحت منكاف " اب إدتاـ القػراء ممػل حػركؼ أ 
إال أفَّ ، ب ت ث" فالرسػػالة مرت ػػة ممػػل الحػػركؼ المجاويػػة ت ػػدأ  حػػرؼ ال ػػاء كتنتمػػ   اليػػاء

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

   .ككذلؾ منكاف الرسالة جاء ممل لكرة حركؼ مرردة
الجان ية فػ   ػاب ال ػاء فكضعت العنكانات ، أٌما الترريعات الجان ية فم  مف مندم

مػػث ن فقمت:]ال ػػاء فػػ  ال ػػاء[ ك]ال ػػاء فػػ  المػػيـ[ ك]المػػيـ فػػ  ال ػػاء[ كحلػػرت ذلػػؾ كمػػ   ػػيف 
اذ يػػذكر إدتػػاـ الحػػرفيف كمػػف ، كسػػار المؤلػػؼ فػػ  الرسػػالة كممػػا ممػػل مػػنم  كاحػػد .القكسػػيف

راءات أدتمما ككاف أكثر ما يرػير الػل أ ػ  ممػرك  ػف العػ ء المػازن  كلكنػ  كػاف يػذكر القػ
كا ػػف ، كاألخرػػش، كأ ػػك ممػػر الجرمػػ ، كأ ػػك مثمػػاف المػػازن ، كالرػػراء، التػػ  قػػرأ  مػػا الكسػػاو 
   .كثير كاليزيدم كتيرهـ

 
 : منيجي في التحقيق 

 سرت ف  تحقيؽ النص كفؽ الخطكات اآلتية :       
 .ض طت النص ض طان دقيقان كحاكلت أركاؿ ما يركؿ ف  كثير مف االحياف .1

 .الحديثة ف  م مات الترقيـ كالتنقيطأت عتي الطريقة  .2

 .خرٍَّجتي كؿ اآليات القرآنية كأدخمتما مي النص المحقؽ كحلرتما  يف قكسيف .3

 .ررحتي تريب الكممات كذلؾ  الرجكع الل كتب المعاجـ الم كية األليمة .4

ككػػذلؾ الكممػػات ، كالرػػاءات كالػػكاكات، اجتمػػدت فػػ  إظمػػار  عػػض الحػػركؼ الرا طػػة .5
 .مف تير إرارة الل ذلؾ ف  المامش،  يستقيـ الك ـ مف دكنماالمطمكسة الت  ال

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



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ّٗ ٗ 

 .ترجمت لجميي االم ـ مف النحاة كالم كييف كالرعراء .7

كقا متمػػا  الملػػػادر المحػػاؿ مميمػػػا ، خٌرجػػتي النلػػكص التػػػ  أحػػاؿ مميػػػ  الملػػنؼ .8
 متل تكفرت 

 /ك( )فرمػػػزت لكجػػػ  الكرقػػػة  ػػػالرمز، رقػػػاـ المخطػػػكط األلػػػؿ داخػػػؿ الػػػنصأدخمػػػت ا .9
طػػػيط هػػػػك مكػػػاف رقػػػػـ  / ظ( )كرمػػػزت لظمػػػر الكرقػػػػة  ػػػالرمز كالرػػػػراغ الػػػذم ق ػػػػؿ الخي

   .اللرحة مف المخطكط كحلرت ذلؾ  يف القكسيف 

إذ جػػاءت ، لٌمػػا رسػػـ المؤلػػؼ حػػركؼ اإلدتػػاـ ممػػل لػػكرتيف مختمرتػػيف فػػ  الكتا ػػة .11
، الثػاء" كاألحػرؼ اآلخػرل  ػالحركؼ "ج، التاء، كتك ة  الكممات"ال اءالث ثة األكلل م

..الػػػل حػػػرؼ م" فقػػػد آثػػػرت أف أسػػػير ممػػػل طريقػػػة كاحػػػدة فػػػ  تحقيػػػؽ هػػػذ  .خ، ح
كمػػف ، الحػػركؼ فرسػػمتما كممػػا ممػػل لػػكرة الكممػػات كتركتمػػا حػػٌرة مػػف تيػػر أقػػكاس

   .دكف أف أرير الل ذلؾ ف  المامش

 
اء

َّ
ز
ُ
 الق

ُ
 إدغام

 ب ت ثعلى حزوف أ 
 للحسن بن علً الواسطً

 هـ(064ادلتوفى سنة )
                                                                                              

 باب إد ام الُقرّاه عمى حروّ
 أب   ث

 الباء
 [الباه في الباه] 

ػا(]َِ[)ال قرة /ٍمًعًمـٍ لىػذىهىبى ً سىػ](َِ)قرأ أ ك ممػرك، ال اء : تدتـ ف  مثمما     )آؿ  [الرٍُّمػبى ً مى
الجمػي  ػيف  (ُِ)كقػد ركل منػ  الرػٌراء، (  يف ساكنيفالرٍُّمبى ً مىا( كقد جمي ف  )ُُٓممراف/



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

 ََْ 

حمػػكا ذلػػؾ ممػػل االخرػػاًء ، ك (ِِ)سػػي كي ك  سػػاكنيف فػػ  حػػركؼ كثيػػرة كأ ػػا  ال لػػرييكف جميعػػان 
 الككفيكف ك  أجاز  الرٌراءك  مف أ   ممرك

 [الميمالباه في ] 
ال خػ ؼ فػ  ك  (ِْٖال قػرة/ ) (ِّ)[ ييعىذِّبي مىف يىرىاءي أدتـ أ ك ممرك ال اء ف  الميـ ] ك      

   (./ كُ)جكاز  
 [الميم في الباه ] 

كلى منػػ  أنػػ  كػػاف يػػدتـ المػػيـ فػػ  ال ػػاء إذا تحػػرَّؾ مػػا ق ػػؿ المػػيـ مثػػؿ:]ك       ـى  يٍمتىانػػان ري ٍريى [ مى
ـى  ى ] ، ك(ُٔٓ)النسػػػػػػػاء/ ػػػػػػػٍيوان الى يىٍعمىػػػػػػػ ـى ً الرَّ ك] ، (َٕ[)النحػػػػػػػؿ/ ٍعػػػػػػػدى ًمٍمػػػػػػػـو رى  [ اًكًريفى ػػػػػػػػػػً ػػػػػػػ ىٍممى

كلسػػف ، فقػػاؿ : يترجمػػكف  إدتػػاـ، (ِْ)سػػ لت منػػ  ا ػػا كر  ػػف مجاهػػدك  قػػاؿ: .(ّٓاألنعػػاـ/)
كهػك ، ال ػاء  عػدهاك  كالذم ت يف مف لرظ ما حكك  تسكيف الميـ (ِٔ)قاؿ أ ك سعيد (ِٓ) إدتاـ.

 ممل احد كجميف:
[ )آؿ ممػراف/]أخرل الحركةى كما قاؿ ا ف مجاهد ف  اف يككف  إما ـٍ كي ػري ، (َُٔيىٍنلي

 (ِٕ)كلككف اف أ ا ممرك ػ لميمػ  إلػل التخريػؼ يخػتمس، قاؿ سي كي : كال لريكف ينكركف هذا
الضػػمة إذا تكالػػت الحركػػات ػ فيػػرل مػػف يسػػمع  ممػػف ال يضػػ ط سػػمع  مػػا خريػػت ك  الكسػػرة)

[ حكػا   حركت  ان  اسكف كلػـ يسػكف. أك يكػكف ممػل ـٍ ػٍركي التسػكيف الػذم حكػل منػ  فػ  ]يىٍنلي
 .(ِٖ)اليزيدم

كيـٍ فما كاف مثؿ ] (ِٗ)كحكل مف الكساو  ، اإلرػ اع، ( ث ث ل اتٕٔ[ )ال قرة/يىٍاميري
د. ، ك كالجـز ، التخريؼك  نما هك تسكيف ضمة  يف حرفيف متحركيف مثؿ : مىضي  ا 
 [الفاه في الباه]

كفيػ   (ُّ)لـ يذكر مػف ا ػف ممػر ، ك   ال اءالراء ف (َّ)كمذهب سي كي  اف ال يدتـ
يحتمػؿ اف يكػػكف تىٍركيػػ ي ذكرهػػا ك  القيػػاس يكجػب إدتاممػػا ًلقيرً ػػً  منمػػاك  (ِّ)رػ ء. قػػاؿ ا ػػك كر 

 (.ٗ[ )س  /نىٍخًسٍؼ ً ًمـٍ الكساو  ] (ّّ)قد ادتـ، ك فيما ميًنيى مف إدتام  إ احة إلدتامما
 

 التاء 
 [التاه في التاه]



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 َْ ُ 

ذا كانػت األكلػل متحركػة، األكلل ساكنة ضركرة تدتـ ف  مثمما إذا كانت أدتػـ ، كا 
ـى : ] (ّْ)ممرك ف   عػض كلػـ يػدتـ فػ   عػض  أ ك ػ ، (ٕ[ )األنرػاؿ /ذىاتي الرَّػٍككىًة تىكػكفي اٍدتى

ػػكاكلػػـ يػػدتـ ] /ظ( ُ[ )ًكػػٍدتى تىػػٍركىفي ]ك (َْ[ )الن ػػ /كيٍنػػتي تيرا ػػا]ك (ٖٔ[ )القلػػص/ كيٍنػػتى تىٍرجي
، منػػ  (ّٓ)الف )كنػػت( نقلػػت مػػيف الرعػػؿ ، (ِْ[ )يػػكنس/ٍسػػًميي أ فى ٍنػػتى تي ]ك (ْٕ)اإلسػػراء/

( أدتمػػت الػػداؿ فػػ  التػػاء خرػػاء ك  كا ػػف ممػػر تػػرؾ إدتاممػػا لقمػػة حػػركؼ الكممػػة، كفػػ  )ًكػػٍدتَّ
 .ك كاف أ ك ممرك يدتـ النكف ف  أحد مرر حرفان سكل نرسما .(ّٔ)النكف

 [التاه في الِاه]
مىٍقػػتى ًطينان ال يػػدتـ ]، ك (ِٕاف/[)آؿ ممػػر قىالىػػت طَّاًورىػػةه ك  الطػػاء : ]      ( ألف ُٔ[)اإلسػػراء/خى

فىً  النَّمىارً يدتـ ]، ك (ّٕ)القاؼ ساكنة  .(ألف الساكف األكؿ ألؼُُْ)هكد/(ّٖ)[اللَّ ىةى طىرى
 [التاه في الدال]

االداؿ : ]ك        تيكيمى  .(ٖٗ[)يكنس/أيًجي ىت دٍَّمكى
 [التاه في الظاه]

 (ُُاألن ياء/[)كىانىٍت ظىاًلمىةن ] الظاء:ك       
 [التاه في التاه] 

ْدِبِرينَ الثاء : ]ك         .(ِٓ[)التك ة/َرُحَبْ  لُم  َول ْيُتم مُّ
 [التاه في الذال]

من  ف  إدتامما فػ  الػٌراء الػذم إلدتاممػا ، ك (ُ)الذاريات/(ّٗ)[َوالذ اِرَياِ  َذْرواً  الذاؿ:]ك      
 .اخت ؼ

   [التاه في السين]
فػػرؽ ، ك (ّٔ[)ط /أيكًتيػتى سيػٍؤلىؾى لػـ يػدتـ: ]، ك (ِِٔ[)ال قرة/ٍت سىػٍ يى سىػنىاً ؿى أىن ىتىػ] السػيفك      
ػػنيٍدًخميميـٍ تعػػالل: ]ك   ػػيف األلػػؼ فػػ  قػػكؿ اب ت ػػارؾك  ينػػ  اًت سى ػػاًلحى ( ألف ٕٓالنسػػاء/) (َْ)[اللَّ

 ؛لػيس كػؿ رػ ء يجػكز إدتامػ  يدتمػ  أ ػك ممػرك ، ك الػكاكك  األلؼ أقكل فػ  المػد مػف اليػاء
 يمني ما هك أضعؼ من  ف  اإلدتاـ.ك  ـ ليس   ـز فيدتـ ريوان ألف اإلدتا

 [التاه في الااد]
 (ُكف  اللاد : ]كاللافات لٌرا[ )اللافات/
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 َِْ 

 :   [التاه في الضاد]
 (  ُ]كالعاديات ض حا[ )العاديات/

 :  [ التاه في الزاي]
ـٍ سعيرا[ )اإلسراء/   (  ٕٗكالزام] خى ىٍت ًزٍدناهي

 :  [ التاه في الشين]
 (ُّ، ْريف ]  ر عة ريمىدىاء[ )النكر/ كال

 :  [ التاه في الجيم]
نَّات[ كف  الجيـ : ]اللالحات  (ِّ)إ راهيـ/  (ُْ)جى

[ )الكمؼ/  كال نَّتىؾى ٍمتى جى  .(ِْ)التاه ( لسككف ال ـ كفت  ّٗتدتـ ]إذ دىخى
 (ْْ)ا ػكممرك التػاء إدتاـ التاء كالتيرهػا فػ  الجػيـ. كقػد ادتػـ (ّْ)كلـ يذكر سي كي 

يجػػب اف يجػػرم ، ك إدتػػاـ التػػاء فيمػػا (ْٔ)مػػذهب الكػػكفييف ك  فيمػػا. (ْٓ)الػػداؿ ك  ختيمػػا الطػػاءأك 
 /ك(.ِالداؿ مميما. )ك  أمر الطاء

دتػػػػاـ التػػػػاءك  قػػػػاؿ أ ػػػػك سػػػػعيد : الف المخػػػػرجيف ، الػػػػداؿ فػػػػ  الجػػػػيـ قػػػػكمك  الطػػػػاءك  ا 
 ألنما مف كسػط المسػاف كهػذ  الحػركؼ مػف الطػرؼ، أمكفك  الجيـ اقكم منما، ك (ْٕ)متجاكراف

كمػػػا اف داخػػػؿ الرػػػـ أمكػػػف مػػػف الرػػػرتيف كمػػػف اجػػػؿ ذلػػػؾ ، كسػػػط المسػػػاف أمكػػػف مػػػف طرفػػػ ك 
ايٍدًتمىت ال اء التػ  مػف  ػيف الرػرتيف فػ  الرػاء
ال ػاء مػف  ػيف ك  الف الرػاء مػف داخػؿ الرػـ، (ْٖ)

 (ْٗ)الررتيف.
   ]الِاه في التاه[

( ] ػػػٍطتى الىػػػ َّ يىػػػدىؾى ( ِٖالماوػػػدة/ككػػػاف أ ػػػك ممػػػرك ييػػػدتـ الطػػػاء فػػػ  التػػػاء ]لىػػػًوٍف  ىسى
ـٍ تيًحٍط ً ً [ )النحؿ/  ا لى ٍطتي ً مى [ )يكسؼ/ِِ]كاىحى ٍطتيـٍ فىرَّ ييٍ ًقػ  منمػا حرفػا لػوٌ  يخػؿَّ ك  (َٖ( ]كى

 (َٓ) اإلط اؽ.
 [الظاه في التاه]

، (ُٓ)الفَّ  ينممػػػا تراخيػػػا ال الفَّ اإلدتػػػاـ فيمػػػا اليجػػػكز، يػػػدتـ الظػػػاء فػػػ  التػػػاء كال
 .(ِٓ)لنقلاف س   ، ف   عض كيدىعي ، كلكن  يختار  ف   عض لقكت 

 [الدال في التاه]
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 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 َْ ّ 

] ٍردي ًمفى ال ى ِّ  (ّٖالعنك كت/ك  ِٔٓ)ال قرة/  (ّٓ)كيدتـ الداؿ ف  التاء ]قىٍد تى ىيَّفى الرُّ
ػػف ال (ْٓ) كػػر  ػػف مجاهػػد كذكػػر ا ػػك يػػرل اإلدتػػاـ مػػف األومػػة  انػػ  لػػـ يكػػف احػػد ممَّ

[  إظمػػار  (ٔٓ)ركل مػػف نػػافي قػػد  (ٓٓ)مظمػػرا داال منػػد التػػاء ااٌل اٌف ا ػػف المسػػيِّ    ]قىػػٍد تى ىػػيَّفى
 .(ٖٓ)كف  هذا استكرا ، (ٕٓ)الداؿ
طػػػتي كقػػػد  ينػػػكا الطػػػاء منػػػد التػػػاء فػػػ  ] قػػػاؿ أ ػػػك سػػػعيد:      الطػػػاء مثػػػؿ الػػػداؿ فػػػ  ك  (ٗٓ)[فىرَّ

ألفَّ  ؛لكف  يػاف الطػاء مػي التػاء أسػمؿ فػ  المرػظ مػف  يػاف الػداؿ مػي التػاء، ك الردةك  المخرج
 اجتمػػاع الػػداؿ، ك ف ػػانرراد الطػػاء مػػي اإلط ػػاؽ، التػػاء ليسػػتا  مط قتػػيفك  الػػداؿ، ك الطػػاء مط قػػة

نمػا انتقػؿ اجتمػاع ك  ؛لارت الطاء مػف التػاء أ عػد مػف الػداؿ منمػا ؛التاء ف  مدـ األط اؽك  ا 
   . يان ك  (َٔ)ما هك أقرب

 [الم ))ىل(( في التاه]
هىػػٍؿ تىػػرىل ] /ظ(ِ)) ػػؿ(( فيمػػا) لػػـ يػػدتـ الـك  ))هػػؿ(( فػػ  التػػاء كأدتػػـ أ ػػك ممػػرك الـ

ألفَّ ، انمػا امتنػي األثػرك  (َْ[)األن ياء/ ىػٍؿ تىػٍ ًتيًمـ  ىٍ تىػةن ] كلػـ يػدتـ (ّ)الممؾ/ (ُٔ)[ًمف فيطيكرو 
  (ّٔ)قاؿ : سمعت ا ف مياش (ِٔ)ممرك  ف دينار

، (ٓٔ)حمػػزة ؛ ػػؿ(( فػػ  التػػاء، ك هػػؿ)كقػػد إدتػػـ الػػ ـ فػػ  )كػػؿ( مػػف ) .(ْٔ)يقكلػػ  مػػدتمان 
كفى ] (ٔٔ)الكساو ك   .(ٕٔ)كنحك  (ّالممؾ/)[هىٍؿ تىرىل]، ك(ُٔاألممل/)[ ىٍؿ تيٍؤًثري
   ]التاه في األول الفعل[

إدتػػاـ التػػاء التػػ  فػػ  أكؿ الرعػػؿ المسػػتق ؿ م مػػة  (ٖٔ)رًكل مػػف م ػػداب  ػػف كثيػػرك 
 ]ك منمػا[، لممخاطب أك المؤنثة ال او ػة فػ  تػاء مػا  عػدما فػ  أحػرؼ منمػا مػا ق مػ  متحػرؾ

ػػً يًم ً فػػالمتحرؾ: ]، لٌمػػيفق مػػ  سػػاكف مػػف تيػػر حػػركؼ المػػد كا مػػا ػػف سى ـٍ مى  )األنعػػاـ/ [فىتىرىػػرَّؽى ً كيػػ
ػػا يىػػٍ ًفكيكفى  ]ك (ُّٓ  مػػا كػػاف ق مػػ  سػػاكف مػػف حػػركؼ المػػدك  .(ُُٕ[)األمراؼ/ًهػػ ى تىٍمقىػػؼي مى

ً يػػػػثى ًمٍنػػػػ ي تينًرقيػػػػكفى  جػػػػؿ :]ك  فقػػػػكؿ اب مػػػػز، المػػػػيفك  ػػػػكٍا اٍلخى كىالى  ]، (ِٕٔ)ال قػػػػرة/(ٗٔ)[كىالى تىيىمَّمي
قي   .(ْٔ)األنراؿ/(ُٕ)[كىالى تىنىازىميكاٍ  (]َُّ)آؿ ممراف/(َٕ)[كاٍ تىرىرَّ

ف  جػؿ :]ك  فقكلػ  اب مػز، المػيفك  كأما ما كاف ق مػ  سػاكف مػف تيػر حػركؼ المػد كىاً 
مىٍيكيـٍ  اؼي مى لٍَّكٍا فىًإنِّ ى أىخى  .(ُٓ[)النكر/تىمىقٍَّكنى ي ً  ىٍلًسنىًتكيـٍ (ك ]ّ)هكد/(ِٕ)[تىكى



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

 َْْ 

ألنمػـ ؛ كنحكهػا (ّٕ)إمكاف هذ  التاء فػ  :]تتكممػكف[ مف ت ع  ال يجيزكفك  سي كي ك 
ألػػؼ الكلػؿ إنمػػا يخػتصُّ  مػػا مػا كػػاف فػػ  ، ك إذا اسػكنكها احتػػاجكا إلػل إدخػػاؿ إلػؼ الكلػػؿ

"  (ٕٓ)"اٍفعىؿ" ف  األمر.ك (ْٕ)معنل "فىعؿى

 
 الثاء

 [اللاه في اللاه]
 .(ّٕ)الماودة / (ٕٔ)ادتمما أ ك ممرك ف  مثمما )كقكل ( ]ثىاًلثي ثى ثىة[

 [اللاه في الذال] 
كف  الذاؿ ]يىٍممىٍث ذلؾ[
 (ُٕٔ)األمراؼ / (ٕٕ)

ٍرًث ذىًلؾى ]  امن  )الثاء(. (ٖٕ)( كيرٌمما الكسر ُْ[ )آؿ ممراف /كىاٍلحى
ـٌ الكسػر أك الضػػـ مػف نحػك هػذا ممػل انػػ   ككػاف ا ػك  كػر  ػف مجاهػػد يحمػؿ مػا ارػ

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

 (.َّ)المرس ت / (ٕٗ)كيدتمما ف  الريف: ]ثى ثي ريعىب[
 [اللاه في السين]

ميـ/ك( ]ّكف  السيف ) ًديًث سىنىٍستىٍدًرجي  (ْْ)القمـ/  (َٖ)[ً مىذىا اٍلحى
 [اللاه في الضاد]

ٍيًؼ إ راهيـ[ ديثي ضى  (ِْ)الذاريات / (ُٖ)كف  الضاد ]حى
 [اللاه في التاه]

 (ٗٓالنجـ /) (ِٖ)]أ فمف هذا الحديث تعج كف[
 كال ـ قد ذيًكرىت ف  مكضعما.، الذاؿك  التاء، كادتـ القراء ف  التاء ث ثة أحرؼ

 
 اجلين 

 [الجيم في الشين]
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 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 َْ ٓ 

 ف  الريف فقط. (ّٖ)ادتمما سي كي 
 [الجيم في التاه]

 (ٖٓ)مػػػػف أ ػػػػ  ممػػػػرك إدتاممػػػػا فػػػػ  التػػػػاء ]ذم المعػػػػارج تعػػػػرج[ (ْٖ)كركل اليزيػػػػدم
 (ْػّ)المعارج /

 [نالجيم في الشي]
ػػٍط ى ي[ ـي فػػ  الجػػيـ : ِٗ)الرػػت  / (ٖٔ)كفػػ  الرػػيف ]اخػػرج رى ( ككػػاف أ ػػك ممػػرك ييػػٍدًت

 .(ٖٗ)ذ، (ٖٖ)د، (ٕٖ)ت
 

 احلاء
 [الحاه في الحاه]

تٌػػػل[، يػػػدتمما أ ػػػك ممػػػرك فػػػ  مثممػػػا  (ِّٓ)ال قػػػرة / (َٗ)كقكلػػػ  : ]مقػػػدةى النِّكػػػاًح حى
تَّل[ )الكمؼ/ك  (َٔ]اىٍ رىحي حى
 [الحاه في العين]

 اف ف  إدتامما ف  العيف:كركم من  ركايت
ػػف زيٍحػػًزحى أنػػ  اليػػدتـ الحػػاء فػػ  العػػيف إال قكلػػ  : ] (ُٗ)إحػػداهما : ركا  اليزيػػدم فىمى

األخرل من  أيضان أن  قاؿ : مف العػرب مػف يػدتـ الحػاء فػ  ك  (ُٖٓ[)آؿ ممراف/مىًف النَّارً 
ػػًف النَّػارً العػيف كقكلػ  : ] ػف زيٍحػًزحى مى قػد ذكرنػػا ، ك (ِٗ)ل ذلػؾكػاف أ ػك ممػػرك ال يػر ك  [ قػاؿ :فىمى

احتججنػػػا فػػػ  ، ك العػػػيف تػػػدتـ فػػػ  الحػػػاءك  (ّٗ)مػػػذهب سػػػي كي  أف الحػػػاء ال تػػػدتـ فػػػ  العػػػيف
 .مكضع   ما يست ن  مف إمادت 

 اخلاء
 [الخاه في العين]

أدتػػـ  .ال تػػدتـ كاحػدة منمػػا إال مثػػػػمما أك فػػ  األخػػرل، ك ال ػػيف مػػف مخػػرج كاحػػدك  الخػاء     
مىٍف يىٍ تى  (ْٗ)  (ًٖٓغ تىٍيرى اإلس ـ[ )آؿ ممراف /أ ك ممرك ]كى

 
 الدال
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 َْٔ 

 /ظ(ّ) (ٓٗ)كادتمما أ ك ممرك ف  مررة أحرؼ :، س يمما س يؿ التاء
 [الدال في التاه]
  ]  (.ِٔٓ)ال قرة / (ٔٗ)ف  التاء : ]قىٍد تى ىيَّفى
 [الدال في الذال] 

لىقىػػػػػٍد ذىرىٍأنػػػػػا[ كالػػػػػذاؿ ]كى
دي ]ك (ُٕٗ)األمػػػػػراؼ / (ٕٗ)  ذكي اٍلعىػػػػػٍرًش[ كدي كىهيػػػػػكى اٍل ىريػػػػػكري اٍلػػػػػكى

 (ُْ)ال ركج/ 
[ )آؿ ممػراف / لَّل  ىٍعػدى ذًلػؾى ( ألنػ  يرػـ الحركػة فيلػير ِٖكلـ يدتمما ف  ]فىمىٍف تىكى

 .(ٗٗ)ف  النلب (ٖٗ)مخريا لحركة الداؿ كال يقدر ممل اإلرماـ
ػػػكا االىٍيمػػػافى  ىٍعػػػدى تىٍككيػػػًدهىا[ كزمػػػـ اليزيػػػدم : انػػػ  كػػػاف يػػػدتـ ]كىال تىٍنقيضي
)النحػػػؿ  (ََُ)

/ُٗ) 
، الف التػػاء مػػف مخػػرج الػػداؿ كاقػػرب الحػػركؼ منمػػا، كفلػػؿ  ينػػ  ك ػػيف ] ىٍعػػدى ذلػػؾ[

يػػرل  تعػػد منمػػا كقػػد جمػػي  ػػيف سػػاكنيف كلػػيس فيػػ  إرػػماـ ألنػػ  نلػػب. كسػػي كي  ال كالػػذاؿ ال
 (َُِ)كالرٌراء يجيز . (َُُ)ذلؾ لمجمي  يف ساكنيف 

 [الدال في الشين]
رىًمدى را          (.ِٔ)يكسؼ / (َُّ)ًهد[كيدتـ الداؿ ف  الريف ]كى

 [الدال في السين]
 (ّْ)النكر / (َُْ)كف  السيف ]يىكادي سىنا  ىٍرًقً [                

 [الدال في الزاي]
ٍيتيما[           (ّٓ)النكر / (َُٓ)كف  الزام ]يىكادي زى

 [الدال في الظاه]
          ] كف  الظاء : ]لىقىٍد ظىمىمىؾى

 (ِْ)ص/ (َُٔ)
رى  ىٍعدى ظيٍمًمً [ )الرػكرل /يىدتـ ]كلىمىف ا كال ( كالكػ ـ مميػ  كػالك ـ فػ  " ٍعػدى ُْنتىلى

 ذلؾ".
 [الدال في اللاه]

 (ُّْ)النساء / (َُٕ)كف  الثاء : ]ييريدي ثىكاب الدنيا[       



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 َْ ٕ 

 [الدال في الجيم]
               ] ـٍ كف  الجيـ ]قىٍد جاءىكي

 (َُٕ)النساء / (َُٖ)
 [الدال في الضاد]

ػػػمُّكا[ )النسػػػاء /كفػػػ             ػػػٌراءى[ُٕٔالضػػػاد ]قىػػػٍد ضى )يػػػكنس  (َُٗ)( كادتػػػـ ]ًمػػػٍف  ىٍعػػػًد ضى
رىضى كيرـ الكسرة فيجرم مجرل المخر  الذم ليس يدتـ.، (ُِ/  ألن  خى

الفَّ ، الف فتحة الػداؿ اليتمٌيػ  إرػماميما، (َُيدتـ : ]نىٍعماءى  ىٍعدى ضٌراء[ )هكد / كال
 (َُُ)  ذلؾ.كالرت  اليمكف في، الضـ كالكسر يرُـّ 

 [الدال في الااد] 
] ـٍ ػػدىقىكي ٍفنا[، (ُِٓ)آؿ ممػػراف / (ُُُ)كفػػ  اللػػاد ]لىقىػػٍد لى ػػرَّ )اإلسػػراء  (ُُِ)]كلىقىػػٍد لى

كمػػا أدتمػػت التػػاء فػػ  ، لػػـ يتًَّرػػؽ إدتػػاـ الػػداؿ فػػ  الطػػاءك  ( كيرػػـ الػػداؿ فيمػػا الكسػػرةُْ/
 فمـ ينقص منما ااٌل هذا الحرؼ الكاحد.، (ُُّ)الطاء
ـى فػػ  الػػداؿ جميػػي مػػا يجػػكز إدتامػػ  فػػ  التػػاء كيجػػب فػػ  القيػػاس     إاٌل اف ، اف تيػػدتى

 /ك(ْ).قد ذيكرا، ك الداؿك  الذم كجد ف  القراءة مدتما ف  الداؿ :حرفاف:التاء
 

 الذال
 [الذال في الذال]

سػػػػ عة أحػػػػرؼ ، ك (ٕٖ[)األن ياء/ًإذ ذَّهىػػػػبى مي ىاًضػػػػ ان  ادتممػػػػا أ ػػػػك ممػػػػرك فػػػػ  مثممػػػػا :]     
 .سكاها

 
 [لتاهالذال في ا]

 (ُِٓ[)آؿ ممراف/ًإٍذ تىحيسُّكنىميـالتاء ]     
   [الذال في تاه المتكمم]

[ك        ٍذتي [، ك(ِٔ)فاطر/(ُُْ)ف  تاء المتكمـ ] أخى  (ِٕ)تافر/ (ُُٓ)]ميذتي
 [الذال في الظاه]

 (ّٗ[)الزخرؼ/ًإذ ظَّمىٍمتيـٍ الظاء ]ك       



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

 َْٖ 

 [الذال في السين]
 (ُِلنكر/)ا(ُُٔ)[ًإٍذ سىًمٍعتيميك ي السيف: ]ك       

 [الذال في الااد]
ٍفنىااللاد كقكل  تعالل: ]ك        رى ٍذ لى  (      ِٗاالحقاؼ/) (ُُٕ)[كىاً 

 [الذال في الزاي]
يَّفى الزام ]ك         ٍذ زى  (ْٖاألنراؿ/) (ُُٖ)[كىاً 
 [الذال في الجيم]

ػػاؤيككيـالجػػيـ ]ك       ( كلػػـ يػػدتمما أحػػد مػػف القػػراء فػػ  الجػػيـ تيػػر َُ)األحػػزاب/ (ُُٗ)[ًإٍذ جى
، (ُُِ)كأدتمػكا مػف القػرآف فػ  الػذاؿ أر عػة أحػرؼ مػذككرة فػ  مكاضػعما: ؿ (َُِ)   ممركأ

  .(ُِْ)ث، (ُِّ)د، (ُِِ)ت
 

 الزاء
 [الراه في الراه] 
فالسػػاكف ، أك متحركػػا (ُِٓ)ركم مػػف أ ػػ  ممػػرك انػػ  كػػاف يػػدتمما فػػ  مثممػػا سػػاكنا       

] مىضػػػػافى ػػػػٍمري رى ]رى
  الضػػػػـ، كسػػػػكرا( كيرػػػػير إلػػػػل المػػػػدتـ مضػػػػمكما أك مُٖٓ)ال قػػػػرة / (ُِٔ)

ًؾ ال ىٍحرى رىٍهكان[ )الدخاف /ك   ألن  مرتكح.، ( إرارةِْالكسر كليس ف  : ]كاتري
 كػػر  ػػف مجاهػػد فػػ  المرػػار فيػػ  إلػػل الضػػـ كالكسػػر: هػػذا إخرػػاء كلػػيس  كقػػاؿ ا ػػك

 (ُِٕ)فير   اإلدتاـ.، ألن  يخر  الحركة فيخؼ  عض الخٌرة،  إدتاـ
 كال، مػػ  لػػيس مػػف حػػركؼ المػػٌد كالمػػيفالٌف ماق  (ُِٖ)، كاإلدتػاـ فػػ  مثػػؿ هػػذا ردمء

الف ذلؾ إنما يككف فػ  كممػة كاحػدة مثػؿ : ، ق م  اف تنقؿ حركة المدتـ إلل ما (ُِٗ)يجكز 
ر" ممػػل الػػكجميف: الجمػػي  (ُُّ)كالرػػراء يجيػػز  (َُّ)كهػػذا مػػذهب سػػي كي .، "يمػػٌر" كالػػم  "يٍمػػري

لقاء الحركة  .(ُِّ) يف الساكنيف كا 
 [الراه في الالم]

كألػػحا   التػدتـ الػراء فػػ   (ُّّ)فقػاؿ سػي كي  ، ـ الػراء فػ  الػػ ـكاختيمػؼ فػ  إدتػػا
لػػـ ، ك لمػػا فػػ  الػػراء مػػف التكريػػر، /ظ( كاف كانتػػا متقػػار تيف لمػػاْ) (ُّْ)ال فػػ  النػػكفك  الػػ ـ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 َْ ٗ 

مػػف أ ػػ  ممػػرك انػػ  كػػاف ييػػدتـ الػػراء فػػ   (ُّٔ).كحكػػل (ُّٓ)يخالٍرػػ  ااٌل يعقػػكب الحضػػرم 
قكلػػ  مٌزكجػٌؿ : ]كاٍسػػتىٍ رىر لىميػـ[ الػ ـ سػاكنة كانػػت الػراء أك متحركػػة. فالسػاكنة

)النسػػاء  (ُّٕ)
ـٍ ذينك ىكيـ[ك (ْٔ/ ]يىٍ ًرٍر لىكي

 (ُِ)اللؼ /(ُّٖ)
ر لىكيػػػـ[ )إ ػػػراهيـ/  ػػػخَّ ػػػٍي [ )الحػػػ  /ك (ِّكالمتحركػػػة : ]سى ػػػًر ًلكى ( فػػػإذا ٓ]أرذًؿ العيمي

ٍهًر كقكلػ  ]حػيفه ًمػفى الػدَّ ، الكسػرك  أدتمتما فػ  الػ ـ فػ  مكضػي الضػـ، سكنت ما ق ؿ الراء
ٍلنىػا ]ك (ُِ(.كاليدتـ ف  النلػب ]ًمػٍف مىٍلػرى الٍمرىأىًتػً [ )يكسػؼ/ُ)اإلنساف/ (ُّٗ)لىـ يىكيٍف[ كىأىنزى

رى اٍل ىٍحرى ًلتىٍ كيميكاٍ ]ك (ْْ[ )النحؿ /ًإلىٍيؾى الذٍِّكرى ًلتي ىيِّفى  ( كقػد تقػدـ الرلػؿ  ػيف ُْ[ )النحػؿ /سىخَّ
ف الرػٌراء انػ  قػاؿ : كػاف أ ػك ممػرك مػ (َُْ)ركل ثعمػب، ك المنلكب ك يف المرفكع كالمجركر

 كأجاز  الكساو  أيضا.، (ُُْ)يركم مف العرب إدتاـ الراء ف  ال ـ
اف الػراء إذا أدتمػت ، تيػر  مٌمػف ادتػـ الػراء فػ  الػ ـك  كمما يحت     أل   ممرك

ك عػػدها "الـ" ، كلرػػظ الػػ ـ أسػػمؿ مػػف إف تػػ ت  ب"راء" فيمػػا تكريػػر، فػػ  الػػ ـ لػػارت المػػا
ف طػؿ التخريػؼ. كركل ، فيلػير كػالنطؽ  ث ثػة أحػرؼ مػف مخػرج كاحػد، لمػراء كه  مقار ػة

 (.ْ)نكح/ (ُِْ)ا ف مجاهد مف يعقكب الحضرم  إدتاـ الراء ف  ال ـ ف  قكل  ]يىٍ ًرٍر لىكيـ[
 .(ُّْ)قاؿ ا ك كر : كلـ يقؿ  ذلؾ  عد أ   ممرك تير 

 
 الزاي

 .كر ف  مكضع قد أدتـ منما ما يذ، ك لـ يدتـ ف  حرؼ مف حركؼ القرآف
 السني

 [السين في السين]
ػػؿى الرَّػػٍمسى ًسػػرىاجان أدتممػػا أ ػػك ممػػرك فػػ  مثممػػا كقكلػػ : ] عى هػػك ك  (ُٔ)نػػكح/(ُْْ)[كىجى

 (ُْٓ)قد تكممنا ممل مثم  ك  جمي  يف ساكنيف )ق/ك(
 [السين في الزاي]

كِّجىتٍ ف  الزام ]ك  ذىا النُّريكسي زي  (ٕالتككير/)(ُْٔ)[كىاً 
 [السين في الشين]



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

 َُْ 

ػػٍي ان منػػ  فػػ  إدتاممػػا فػػ  الرػػيف ف :] اختمػػؼك     فقػػاؿ  (ْ)مػػريـ/ [كىاٍرػػتىعىؿى الػػرٍَّأسي رى
:  .(ُْٖ)كقاؿ آخركف لـ يدتـ  .(ُْٕ)ادتـ قـك
 .(ُْٗ)ال الريف ف  السيفك  الذم ممي  ال لريكف أف السيف ال تدتـ ف  الريفك       

 
 الشني

 [الشين في السين]
ًإلىػل ًذم كقكلػ  ](َُٓ)خػرلقد ركم مف أ   ممػرك إدتػاـ كػؿ كاحػدة منممػا فػ  األك 

فك نممػا مػف ؛اللػكت ك  لعم  ذهب إلل تراخيما ف  النرسك  (ِْاإلسراء/)(ُُٓ)[اٍلعىٍرًش سىً ي ن 
ف ت امد مخرجاهماك  مخرج كاحد  .ا 

 
 الصاد 

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

 ضادال
 لـ يمتؽ ف  القرآف ضاداف فتدتـ 

 
 
 [الضاد في الشين]

مػػف اليزيػػدم مػػف أ ػػ  ، (ُِٓ)كلػػـ تػػدتـ فػػ  رػػ ء إال مػػا ركا  أ ػػك رػػعيب السكسػػ 
ػػٍ ًنًمـٍ ممػػرك أنػػ  ادتممػػا فػػ  الرػػيف فػػ  قكلػػ  ] كهػػك خػػ ؼ مػػا ذكػػر   (ِٔالنػػكر/)[ًلػػ ىٍعًض رى

 .الرػيف أرػد اسػتطالة مػف الضػادك  .مقار ػة لمرػيف فػ  المخػرج ألنما ؛ليس  منكر ، ك سي كي 
 (ُّٓ)رشو ليس فيماف  الريف تك 

  الطاء والظاء
 (ُْٓ)لكرتمما لكرة اللاد



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُْ ُ 

 
 العني

 [العين في العين]
ػػػػػف ذىا الَّػػػػػًذم يىٍرػػػػػرىيي ًمٍنػػػػػدى ي ًإالَّ ً ًإٍذًنػػػػػ ً  تػػػػػدتـ فػػػػػ  مثممػػػػػا ال تيػػػػػر كقكلػػػػػ  :]  (ُٓٓ)[مى

 /ظ( ٓ( )ِٓٓال قرة/)
 

 الغني
 قد ذكرت مي الخاء     

 
 الفاء

 [الفاه في الفاه]
ػػػا كقكلػػػ  تعالل]، هػػػ  أمكػػػف مكضػػػعا، ك ؛ ألف فيمػػػا تررػػػياال تػػػدتـ إال فػػػ  مثممػػػا  مى

   .(ُِّال قرة/) (ُٔٓ)[اٍختىمىؼى ًفي ً 
 [الفاه في الباه]

ـي اأٍلىٍرضى ف  : ] (ُٕٓ)ادتمما الكساو  ف  ال اءك   (ٗ)س  /(ُٖٓ)[نىٍخًسٍؼ ً ًم
 
 

 القاف 
 [القاّ في القاّ]

 (  ُّْمراؼ/األ)(ُٗٓ)[مىمَّا أىفىاؽى قىاؿى فى تدتـ ف  مثمما كقكل  تعالل ]ى 
 [القاّ في الكاّ] 

 مثؿ :، كف  الكاؼ ف  كممتيف
مىػػؽى كيػػؿَّ دا َّػػة[ مىقىكيػػـٍ ( كفػػ  كممػػة ]ْٓ)النػػكر / (َُٔ)]خى كالنسػػاء ، ُِ)ال قػػرة / (ُُٔ)[خى

/ُ.) 



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

 ُِْ 

 الكاف
 [الكاّ في الكاّ]

ؾى كىًثيران   تعالل : ]ف  مثمما كقكل  (ّّ)ط /  (ُِٔ)[كىٍ  نيسى ِّحى
 [الكاّ في القاّ]

كا ًمٍف ًمنًدؾى قىاليكاؼ ]فكف  القا رىجي  (ُٔ)محمد / (ُّٔ)[ًإذىا خى
 

 الالم
 [لالم في الالم] 

ٍذ ًقيػػػػؿ أ ػػػػك ممػػػػرك ييػػػػدتمما فػػػػ  مثممػػػػا سػػػػاكنا كػػػػاف ق مػػػػ  أك متحركػػػػا كقكلػػػػ  : ] كىاً 
[ميـي لَّ 

 ( ف ٌما المتحرؾ فم  ميٍدتىمىة في  ضركرة.ُُٔ)األمراؼ / (ُْٔ)
 [الالم في الراه]

كقكل : ]قىٍد جعىؿى رى ًُّؾ[، ءكتيٍدتىـ ال ـ ف  الرا
 (ِْ)مريـ / (ُٓٔ)

 [الالم في التاه]
 (ّ)الممؾ / (ُٔٔ)[هىٍؿ تىرىل ًمف فيطيكرو كف  التاء : ]

 [الالم في اللاه]
]  (ّٔ)المطرركف/ (ُٕٔ)كف  الثاء ]هٍؿ ثيكِّبى

ػػػػٍؿ( فػػػػ  التػػػػاءك الكسػػػػاو  ممػػػػل إدتػػػػاـ )هػػػػؿ(ك  كاترػػػػؽ حمػػػػزة ، (ُٗٔ)كالثػػػػاء، (ُٖٔ)) ى
ػػػؿ" فػػػ  : ك  إدتػػػاـ الـ "هىػػػؿ" (ُُٕ)القػػػرآف. كترػػػٌرد الكسػػػاو  كحػػػد فػػػ  جميػػػي  (َُٕ)كالسػػػيف " ى
 .(ُٕٔ)كالنكف (ُٕٓ)كالظاء، (ُْٕ)كالزام، (ُّٕ)الضاد، ك (ُِٕ)الطاء

 [الالم في الذال]
ػػٍؿ ذىًلػػؾى مػػف الكسػػاو  : ] (ُٕٕ)ركل أ ػػك الحػػارث ػػف يىٍرعى مى (  إدتػػاـ ِٖ[ )آؿ ممػػراف/كى

 /ك(ٔف  الذاؿ إلل أيف كقي. ) (ُٖٕ)ال ـ
 

 ادلين



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُْ ّ 

 في الميم[ ]الميم
كقػد ذكرنػا حالمػا ، سػاكنا كػاف ماق مػ  أك متحركػا (ُٕٗ)يدتمما أ ك ممػرك فػ  مثممػا

 مي ال اء.
 النون

 ]النون في النون[
يػػػدتمما أ ػػػك ممػػػرك فػػػ  مثممػػػا سػػػاكنا كػػػاف ماق مػػػ  أك متحركػػػا مػػػا لػػػـ تكػػػف األكلػػػل 

 مرٌددة.
 ]النون في الالم[

قىػػاليكٍا لىػػف نُّػػٍؤًمفى جػػؿ : ]ك   مػػزتػػدتـ النػػكف فػػ  الػػ ـ إذا تحػػرؾ مػػا ق مػػ  كقػػكؿ ابك  كى
اليكا أىًجٍوتىنىػػػا جػػػؿ : ]قىػػػك  ( فػػػاف سػػكف مػػػا ق ممػػػا لػػـ يػػػدتـ كقػػػكؿ اب مػػزَٗاإلسػػػراء/) (َُٖ)[لىػػؾى 

نىٍحػػػفي لىػػػ ي ميٍسػػػًمميكفى ]، لكػػػف تػػػدتـ فػػػ  هػػػذا  الحػػػرؼ كحػػػد ك  (ِِ األحقػػػاؼ/) [ًلتىٍ ًفكىنىػػػا  (ُُٖ)[كى
 (ُِٖ).كيرٌمما ضمة، (ُّٔال قرة/)

 راه[]النون في ال
ـٍ جػػؿ: ] ك  ذلػػؾ قكلػػ  مػػزك  إذا كػػاف مػػا ق ممػػا متحركػػا ؛يػػدتمما فػػ  الػػراءك       ٍذ تىػػ ىذَّفى رى ُّكيػػ كىاً 

 (ُ)إ ػػراهيـ/(ُٖٓ)[ً ػػًإٍذًف رى ًِّمػػـٍ جؿ]ك  مثػػؿ قكلػػ  مػػز(ُْٖ)فػػإف سػػكف لػػـ تػػدتـ [ٕإ ػػراهيـ/) (ُّٖ)[
ذا لق  التنكيف أك النكف الساكنة احد الحركؼ الخمسػة التػ  تػدتـ النػكف فػيمفك  ، هػ : ؿ، ك ا 
الػػػػراء   يػػػػر ، ك ادتػػػػـ منػػػػد الػػػػ ـ ؛فػػػػإف أ ػػػػا ممػػػػرك إذا أدتػػػػـ النػػػػكف فػػػػيمف  ، م، ك، ـ، ر

فػ  جميػي (ُٖٖ)اليػاءك  كحػد  يػرد ال نػة منػد الػكاك (ُٕٖ)كذلؾ قراءة القيرَّاء إال حمزةك  .(ُٖٔ)تنة
نَّػػػػػامػػػػػف الكسػػػػػاو  : ](ُٖٗ)ركمك  القػػػػػرآف.  ػػػػػف يىقيػػػػػكؿي آمى كأجػػػػػاز  .(َُٗ)(  يػػػػػر تنػػػػػةٖ[)ال قرة/مى
: النػػػكف السػػػاكنة كالتنػػػكيف (ُِٗ)تيػػػر ال نػػػة كقػػػاؿ أ ػػػك طػػػاهر ك  ال ٌنػػػة، فيػػػ  كٌمػػػ  (ُُٗ)سػػػي كي 

 (ُّٗ)ييظًمػػركا /ظ( أف الٔقػػاؿ : كمػػادة القػػٌراء )، ييػػدتماف منػػد الػػٌراء كالػػ ـ   ٌنػػة ك  يػػر تٌنػػة
 الٌف ف  إظمارها كمرة لتداخؿ الحرفيف.، ال ٌنة مند الٌراء كال ـ

ظمػػػار ال نػػػة جػػػاوز(ُْٗ)قػػػاؿ فػػػ  ييػػػدتـ ، (ُٓٗ)الػػػراء كالػػػ ـ اللػػػكت لممػػػاالٌف ، : كا 
ت نمػا ي قػل منػ  تٌنػة كمػا ت قػل مػف المط ػؽ إذا أردت ، فيخٌؿ   ، ملكِّت ف  تير ملكَّ كا 

 الحركة.  (ُٔٗ)إدتام  ف  تير مط ؽ أثرا مف اإلدتاـ كركًمؾى 
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 [التنوين في الالم]

مػػف ، (ُٕٗ)كت قىػػل تٌنػػة ( يػػدتـ التنػػكيف فػػ  الػػ ـِ[ )ال قػػرة/هيػػدنل لٍِّمميتًَّقػػيفى ركل : ]ك 
 اليزيدم كحد .

 الواو
 [الواو في الواو] 

ػػٍر ً ػػاٍلعيٍرؼً أ ػػك ممػػرك ييػػدتمما فػػ  مثممػػا : ] ػػًذ اٍلعىٍرػػكى كىٍأمي ( ُٗٗ)األمػػراؼ / (ُٖٗ)[خي
ارىةً مً ككقكل  مزكجٌؿ ] ًمفى التِّجى  (.ُُ)الجمعة /(ُٗٗ)[فى المٍَّمًك كى

ػػػف يىػػػٍ ميري هيػػػقػػػاؿ : كأمػػػا إذا انضػػػـ مثػػػؿ قكلػػػ  مٌزكجػػػٌؿ : ]قيػػػٍؿ  مى  (ٕٔ[ )النحػػػؿ /كى كى
زى ي هيكى كىالًَّذيفى ]ك اكى ، (ُٖ)آؿ ممػراف / (َُِ)[الى ًإلىػػ ى ًإالَّ هيػكى كىاٍلمى ىًوكىػةي ]ك (ِْٗ)ال قرة/ (ََِ)[جى

ذا أردنػػا اإلدتػػاـ سػػكِّنىت لفدتػػاـ فتكػػكف كاكا ، ألٌف المػػاء مضػػمكمة، فقػػ   إدتػػاـ الػػكاك هنػػا كا 
نما تيدتـ لتخؼمثىقَّمىة  عد ضٌمة فيلير اإلد فإذا كػاف اإلظمػار ، تاـ  عد هذا أثقؿ. قاؿ : كا 

 أخٌؼ كاف األكلل.
ألنػػ  ، ألٌف اليػػاء أخػػؼٌ ، اليػػاءك   ػػيف الػػكاك (َِْ)رأ ػػك طػػاهك  (َِّ)أ ػػك كر (َِِ)كفػػٌرؽ

نيػػػكًدم يىػػػا ]ك (ِْٓ[ )ال قػػػرة/أىف يىػػػٍ ًت ى يىػػػٍكـه ممػػػل قػػػكؿ اب مٌزكجػػػٌؿ : ] (َِٓ)قػػػاؿ : فػػػإف ًقٍسػػػت
، فكػػذلؾ الػػكاك إذا انرتحػػت، أدتػػـ اليػػاء إذا انرتحػػت كانكسػػر ماق ممػػا (ُُ/طػػ ) (َِٔ)[ميكسىػػل

 /ك(ٕألٌف اإلدتاـ تخريؼ. )، (َِٕ)ق مما. قاؿ : اال اٌن  الأح   انضـٌ ما
 

 اذلاء
 [الياه في الياه]

]قػػػػاؿ اب ك (ِ)ال قػػػػرة /(َِٖ)[ًفيػػػػً  هيػػػػدنليػػػػدتمما ااٌل فػػػػ  مثممػػػػا : ] ال كأ ػػػػك ممػػػػر 
إاٌل أف األكؿ مػػف حػػركؼ المػػٌد ، جمػػي فػػ  هػػذا  ػػيف سػػاكنيفكقػػد  (.ُُٗ)الماوػػدة/ (َِٗ)هػػذا[
 كالمتحركات.، كالميف



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُْ ٓ 

أىرىأىٍيػػتى كادتػػـ ا ػػكممرك هػػاءاتو سػػ يمممفَّ أف يكلػػمف  ػػكاكاتو نحػػك قكلػػ  مٌزكجػػٌؿ : ]
ذى ًإلىمى ي هىكىا ي  )األكلػل( اف هػذ  الػكاك ال  ( كذلػؾ تيػر ممتنػي لعٌمتػيف:ّْ)الررقاف/(َُِ)[مىًف اتَّخى

نما أدخمت تكثيرا لمماءك ، ألؿ لما يكقؼ مميما فمٌما أراد اإلدتػاـ أسػقطما. قػاؿ  ككذلؾ ال، ا 
فمػػـ يحػػت  إلػػل الكثيػػر ، الف المػػاء قػػد كثيػػرىت فلػػارت معمػػا حرفػػا كاحػػدان ، المؤلػػؼ رحمػػ  اب
 مف تير جنسما.

 )كالثانية(
َـّ المػاء (ُِِ)ف  هذ  الحركؼ إلل )ل ة( (ُُِ)ممرك )ذىهىب( كأيضا فإٌف ا ا  مىف ضى

 )......((ُِّ)  ير كاك كما 
 

 الياء
 [الياه في الياه]

كىاٍل ىٍ ػً  ييدتمما أ ك ممرك ف  مثمما إذا سكف ما ق ممػا أك تحػرؾ كقكلػ  مٌزكجػٌؿ : ]
ًمٍف ًخٍزًم يىٍكًمًوذو ]، (َٗ)النحؿ / (ُِْ)[يىًعظيكيـٍ   (.ٔٔ)هكد/(ُِٓ)[ كى

ػػػف قىٍ ػػػًؿ أىف يىػػػٍ ًت ى يىػػػٍكـه  كػػػر منػػػ  ] كذكػػػر أ ػػػك ( ُّ)إ ػػػراهيـ/ك (ِْٓقػػػرة/)ال  (ُِٔ)[مِّ
 كلقيتما يآء أخرل مف كممة أخرل.، سيكِّنىتٍ ، ألٌف هذ  الياء إذا أدتمت ف  ياء، كاستق ىح 

كذلػؾ ، كحكـ الياء الساكنة ف  آخر كممة إذا لقيتما ياء مف كممػة أف ال تػدتـ فيمػا
ػػػاءنحػػػك : ] ـى الَّػػػًذم يىػػػديعُّ اٍليىًتػػػ]، ك(ُِٕ[ )النسػػػاء /ًفػػػ  يىتىػػػامىل النِّسى ( اليجػػػكز ِ/المػػػامكف[ )ي

 ػيف "هػ  يكموػذ"  ػ ف ك  كػذلؾ "يػدعُّ" كيرلػؿ  ينممػاك  /ظ(  ًإجمػاعٕإدتاـ ياء فػ  "يتػامل" )
" لػـ يحلػؿ فيمػا ، ك الياء الساكنة مف "ًفػٍ " قػد نيًطػؽى  مػا سػاكنة منرػردة ًوػذو اليػاء فػ  "ًهػ ى يىٍكمى

نمػػا  اإلدتػػاـ لػػارت سػػاكنة، سػػككف اليػػاء منطكقػػا  ػػ  قىٍ ػػؿى اإلدتػػاـ كلػػيس السػػككف ق ػػؿ ، كا 
ألٌف ، كهػػك األلػػؿ، "ًمػػٍكزىاف"، (ُِٕ)اال تػػرل أٌنػػا نقػكؿ فػػ  "ًمٍيػػزاف"، اإلدتػاـ كالسػػككف المنرػػرد

لػػـ تنقىمػػب ، كاف كانػػت ميدتمػة، الػكاك السػػاكنة تيػر المدتمػػة إذا كػاف ق ممػػا كسػرة انقم ػػت يػاء
ساكنة  عد الكسرة لـ تنررد فيمزمما القمػب. ككػذلؾ ألف الكاك ال (ُِٖ)كقكلؾ : ))اممٌكاط((، ياءن 

[ ف دتمػػػت، كانػػػت متحركػػػة إذاالػػػكاك  الى ًإلىػػػػ ى ًإالَّ هيػػػكى فػػػ  ]ك  فػػػ  مثممػػػا نحػػػك : ]هيػػػكى كىاٌلػػػذيفى
قىػاليكٍا كقكؿ اب تعالل : ]، إدتامما[. لك كانت الكاك نطؽ  ما كحدها ساكنة ماجاز كىاٍلمى ىًوكىةي 
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 ُْٔ 

مىٍيمً  اتً ]ك (ُٕ[ )يكسؼ/ـكىأىٍق ىميكٍا مى ػاًلحى ًمميػكٍا اللَّ فػ   اإلدتػاـاليجػكز  (.ِٓ[ )ال قػرة /آمىنيػكٍا كىمى
 (/ كٖكاب المكٌفؽ. )، ألٌن  قد حلؿ فيما مٌد ق ؿ اإلدتاـ. اليجكز اٍ طىالي ي ، ذلؾ  إجماع

 
 اذلواهش

                                                 

، ُِٗ/ُ، فػػػكات الكفيػػػات ُّٗ/ُ، كفيػػات االميػػػاف ِِٕ، نزهػػػة األل ػػػاء ّّٗ/ٕتػػاريٌ   ػػػداد  ُ
، معجػػـ َِِ/ِ، األمػػ ـ ِٕٔ/ُ، هديػػة العػػارفيف ٖٓ/ٖ، المنػػتظـ ِّٖ/ُميػػزاف االمتػػداؿ 

 .  َِٔ/ّالمؤلريف 

، مخطكطػػػػات المجمػػػػػي العممػػػػػ  العراقػػػػػ  َِٓ/ُانظػػػػر دميػػػػػة القلػػػػػر كملػػػػرة أهػػػػػؿ العلػػػػػر  ِ
 ، فض ن مف كؿ الملادر الت  كردت ف  ام  . ُُْ/ُ

 .  ّّٗ/ٕتاريٌ   داد  ّ

، فػػػكات الكفيػػػات ُّٗ/ُ، كفيػػػات االميػػػاف ِِٕ، نزهػػػك االل ػػػاء ّّٗ/ٕد أنظػػػر : تػػػاريٌ   ػػػدا ْ
، النجػػػػـك َِْ/ِ، لسػػػػاف الميػػػػزاف ِّٖ/ُ، ميػػػػزاف االمتػػػػداؿ ٗٓ، الػػػػكاف   الكفيػػػػات ُِٗ/ُ

إاٌل اٌف لػػاح   كرػػؼ الظنػػكف .  َِِ/ِ، كاالمػػ ـ َِٔ/ّ، معجػػـ المػػؤلريف ٖٓ/ٓالزاهػػرة 
 ِٕٔ/ُ( أنظر : كرؼ الظنكف/ كهدية العارفيف هػ ِْٔكهدية العارفيف ذكرا أٌن  تكف  )سنة 

 . 

  ّّٗ/ٕتاريٌ   داد  ٓ

 .  ُّٗ/ُكفيات االمياف  ٔ

، ُِٗ/ُ، فكات الكفيات ُّٗ/ُ، كفيات االمياف ِِٕ، نزهة األل اء ّّٗ/ٕتاريٌ   داد  ٕ
، معجـ َِِ/ِ، األم ـ ِٕٔ/ُ، هدية العارفيف ٖٓ/ٖ، المنتظـ ِّٖ/ُميزاف االمتداؿ 

، مخطكطات المجمي العمم  َِٓ/ُ، القلر كملرة أهؿ العلر  َِٔ/ّ المؤلريف
  ُُْ/ُالعراق  

 .  ُِْ – ُُْ/ُأنظر : مخطكطات المجمي العمم  العراق   ٖ

  ِٓٔ/ِكميزاف االمتداؿ  َٗ – ٖٗ/ٔ، كانظر ال داية كالنماية ّّٗ/ٕتاريٌ   داد  ٗ

 .  ِِٕ – ُِٕنزهة االل اء ف  ط قات األد اء  َُ

 .  ّّٗ/ٕيٌ   داد تار  ُُ

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



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُْ ٕ 

                                                                                                                         

  َِٓ/ُدمية القلر  ُّ

 .  ُِٓ/ُدمية القلر،  ُْ

  أرار  ػ"نكف" ك"ص"الل سكرت  )القمـ(ك)ص( ُٓ

  ِْٓ/ُدمية القلر  ُٔ

 .  ُّٗ/ُاف ، كفيات االميَٗ – ٖٗ/ٔ، ال داية كالنماية ٗٓانظر الكاف   الكفيات  ُٕ

  ُِْ – ُُْ/ُ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 ُّٖٗ

هػػػ(. أنظػر : مراتػب ُْٓلقػراءة كالنحػك )تأ ك ممرك  ػف العػ ء ال لػرم، ممػـ مػف أمػ ـ ا(َِ) 
 .َّ، كنزهػة األل اء / ِٖ، كأخ ار النحكييف ال لرييف ّّالنحكييف 

أ ػػك زكريػػا يحيػػل  ػػف زيػػاد أخػػذ مممػػ  مػػف الكسػػاو  كهػػػك مػػف ك ػػار مممػػاء الككفػػة. أنظػػر : (ُِ) 
 .ُّٕ/ِ، كتاية النمػاية ُّْط قات الز يدم 

 يػػر، أممػػـ النػػاس  ػػالنحك  عػػد الخميػػؿ، لػػاحب الكتػػاب أ ػػك  رػػر، ممػػرك  ػػف مثمػػاف  ػػف قينٍ  (ِِ)
، ْٖ، كاخ ػػػار النحػػػكييف ال لػػػرييف َُٔهػػػػػ(. أنظػػػر : مراتػػػب النحػػػكييف َُٖالمرمػػػػكر )ت 

 .ْٓكنزهػة األل اء ف  ط قات األد اء 
 ُْ، الرت / ُِ، العنك كت/َْ، ُٖ، الماودة/ُِٗآؿ ممراف/(ِّ) 
لتميمػ  ال  ػػدادم، الحػافظ االسػتاذ رػيٌ اللػػنعة، احمػد  ػف مكسػل  ػف الع ػػاس  ػف مجاهػػد ا (ِْ)

 .ُّٗ/ُ. ط قات القراء ُّٗ/ُهػػ( تاية النمػاية ِّْكاكؿ مف س َّي الس عة )ت 
نمػػا هػػػك إخرػػاء، كاإلخرػػاء اخػػت س الحركػػة، كتضػػعيؼ اللػػكت، كممػػل هػػػذا االلػػؿ ين  ػػ  (ِٓ) كا 

ممػػل االخرػػاء مثػػؿ : اف يحمػػؿ كػػؿ مكضػػي يػػذكر القػػراء انػػ  مػػدتـ، كالقيػػاس يمنػػي منػػ  ذلػػؾ 
)رمػػػػػر رمضػػػػاف( كمػػػػا ار مػػػػػ ذلػػػػؾ مػػػػف حػػػػرؼ مػػػػدتـ ق مػػػػ  سػػػػاكف لػػػػحي . رػػػػرح المرلػػػػؿ 

َُ/ُْٕ. 
ا ك سػعيد الحسػف  ػف م ػداب السػيراف  النحػكم، كػاف مػف اكػا ر الرضػ ء كمعػدـك النظػر فػ  (ِٔ)

 .ِِٕكنزهػة االكلياء  ُُٗهػ(. ط قات النحكييف ّٖٔممـ النحك خالة )ت 
ك االتيػػاف  ثمثػػ  الحركػػة، كمنػػد مممػػاء التجكيػػد: م ػػارة مػػف االسػػراع  الحركػػة االخػػت س: هػػػ(ِٕ)

اسػػراما يحكػػـ السػػامي  ػػ  اٌف الحركػػة قػػد ذهػػػ ت، كهػػػ  كاممػػة فػػ  الػػكزف. انظػػر : المجت ػػل فػػ  
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، كالظكاهػػر ُِٓ، كالدراسات اللػكتية منػد مممػاء التجكيػد ُِتخري  قراءة ا   ممر الدكرم 
 .ٓٔية ف  قراءة مالـ الجحدرم ال لرم، اللكتية كاللرفية كالنحك 

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

هػػ، اخ ػار النحػكييف  ُٖٗمم   ف حمزة، احد القراء الس عة كاماـ الككفييف ف  النحك/ تكف  (ِٗ)
 .ّٓٓ/ُ، تاية النمػاية ْْال لرييف 

 .ْْٖ/ْ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 (ُّ)

 .ّْٕ/ُهػ( النرر ّٕالقرآف، ركل من  مالـ الجحدرم )ت 
 .ا ف مجاهػد(ِّ)
، ُْٓادتمػػػ  الكسػػػاو  كاظمػػػػر  ال ػػػاقكف. انظػػػر : الدراسػػػات اللػػػكتية منػػػد مممػػػاء التجكيػػػد (ّّ)

 .ُِٗاالدتاـ الك ير لمدان  
 .ِٕٖ/ُ، كانظر النرر ُُٕالس عة ف  القراءات (ّْ)
"، ف يًزيمىػػٍت الضػػمة مػػف (ّٓ) " ممػػل كزف "فيعيٍمػػتى ٍنػػتى يقلػػد  ػػ  : امػػت ؿ مينػػ ، كذلػػؾ اف الػػم  "كيكي

 يت ممل الكاؼ، ثـ حذفت الكاك لسككنمػا كسككف النكف  عدهػا. الكاك كالق
قػػاؿ الجػػزرم : كمكانعػػ  المترػػؽ مميمػػػا ث ثػػة : كػػكف االكؿ تػػاء ضػػمير، أك مرػػددان اك منكنػػان. (ّٔ)

 .ِٕٗ/ُالنرر 
ال خ ؼ ف  إظمػار  ألف التاء تاء الخطاب، إال أف ا ف ال اذش ذكر اف أ ا ممػ  الٌلػكاؼ  (ّٕ)

 َِٓ/ُف  هػذا المكضي مف رجاع، االقناع ركل االدتاـ 
 ُُٓ، كالكنز ف  القراءات العرر ُِْأنظر: االدتاـ الك ير  (ّٖ)
 .َِْ، كاالدتاـ الك ير ّّٔانظر: الكنز ف  القراءات العرر (ّٗ)
 .ْٕٓ، كانظر الكنز ف  القراءات العررَِّاالدتاـ الك ير (َْ)
 .ُِٔاالدتاـ الك ير (ُْ)
ن  انػ  ال خػ ؼ فػ  اظمػػار التػاء فيمػا، النمػػا تػاء الخطػاب، كلكنػ  نقػؿ ذكر ا ػك ممػرك الػدا(ِْ)

كمكضػػي آخػػر. االدتػػاـ  فيمػػا  م ػػ   االدتػػاـ فػػ  هػػػذا الكضػػي مػػف ا ػػف رػػن كذ انػػ  كػػاف ياخػػذ
 .ُْْالك ير /
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 .ْٕٗ/ْالكتاب (ّْ)
" النساء /(ْْ) ـٍ مىكدهػ ٍت جي  .َُِ، انظر الس عة ف  القراءات ٔٓف  قكل  تعالل : "نىًضجى
" النساء /(ْٓ) ـٍ  .ُُٗ، انظر الس عة ف  القراءات/َُٕف  قكل  تعالل "قىٍد جاءىكي
 .ُِٕ/ُمعان  القرآف لمرراء (ْٔ)
 .ْٕٗ، ْٔٔ/ْالكتاب (ْٕ)
لمتقػػارب، كالنمػػػا قػػد ضػػارمت الرػػاء، فقكيػػت ممػػل ذلػػؾ لكثػػرة االدتػػاـ فػػ  حػػركؼ الرػػـ، كذلػػؾ (ْٖ)

 .ْْٖ/ْب قكلؾ : "اذهػب ف  ذلؾ"، فقم ت ال اء فاءن. الكتا
 .ّّْ/ْالكتاب (ْٗ)
 .َِِ/ُسر لنامة االمراب (َٓ)
 .ُِٕ/ُمعان  القرآف لمرراء (ُٓ)
 .ْٖٔ/ْالكتاب (ِٓ)
 .ُُٓانظر الس عة ف  القراءات (ّٓ)
اف هػػػذا ))ردئ جػػدا، لقػػرب الػػداؿ مػػف التػػاء، كانمػػػما  منزلػػة كاحػػدة، فثقػػؿ االظمػػػار، ككػػذلؾ (ْٓ)

 .ُُٓمند الداؿ((. انظر الس عة ف  القراءات  التاءات الساكنة اليجكز اظمػارهػا ساكنة
ا ك محمد، اسحاؽ  ف محمد  ف م دالرحمف  ف المسيِّب، مالـ  الحديث قػيِّـ فػ  قػراءة نػافي، (ٓٓ)

هػػػػػ(. انظػػػر : الػػػػكاف  ِّٔضػػػا ط لمػػػا، فكػػػػاف مػػػف اتقػػػػنمـ كامرفمػػػػـ  قػػػراءة اهػػػػػؿ المدينػػػة )ت 
 .ُّ ، كالرمػرستُٕٓ/ُكتاية النمػاية  ،ُٖٗ/ِ الكفيات 

  ف م دالرحمف ا   نعيـ، احد القراء الس عة، انتمػت الي  رواسة القراءة ف  المدينة (ٔٓ)
 .ِّْ. خ لة التمػذيب ْٔٓ/ْهػ(. انظر : الجرح كالتعديؿ ُٗٔ)ت 

 .ُُٓالس عة ف  القراءات (ٕٓ)
 .ُْٔ/ْ.... كلعك ة ممل المساف، انظر الكتاب (ٖٓ)
(( انظر:معان  القرآف لم(ٗٓ)  .ُِٕ/ُرراءك ))أحطتي
 .َْٔ/ْأنظر الكتاب  (َٔ)
 .َّٓ-ّْٗانظر:الحجة ف  القراءات  (ُٔ)
، فقيمػػػػ، كػػػاف مرتػػػ  مكػػػػة فارسػػػ  األلػػػؿ، ثقػػػة ث ػػػػت  ؛الجمحػػػ ،  ػػػالكالء(ِٔ)  أ ػػػك محمػػػد االثػػػػـر
 .ِْٓ/ٓ، األم ـ َّ/ٖ، كتمػذيب التمػذيبِْْهػػ(. أنظر: تمػذيب الكماؿ ُِٔ)ت
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الخيػاط األسػدم، أحػػد الطػريقيف االساسػييف مػي حرػػص أ ػك  كػر، رػع ة  ػف ميػػاش  ػف سػالـ  (ّٔ)
كنزهػػػػة  َّْ/ُُكتػػػاريٌ   ػػػداد  ِّٓ/ُهػػػػػ(. انظػػػر : تايػػػػة النمايػػػة ُّٗلقػػػراءة مالػػػـ )ت

  ٖٔاألل اء
 . ّٓٓ-ّْٗ، كالحجة ف  المقراءات الس ي ْٗأنظر:تقريب النرر  (ْٔ)
هػػػػػػ(. تايػػػػة ُٔٓا ػػػػف ح يػػػػب الزيػػػػات، أحػػػػد القػػػػراء السػػػػ عة، أخػػػػذ القػػػػراءة مػػػػف األممػػػػش )ت(ٓٔ)

 . ُِٔ/ُالنمػاية
، اتحػاؼ فضػ ء ال رػر ِٔ، كامراب ث ثيف سكرة مف القرآفُِّأنظر:الس عة ف  القراءات (ٔٔ)

ِٖ. 
 .ُّْ/ِ، كالنررِّٔ، كالحجةُْأنظر: الس عة ف  القراءات (ٕٔ)
هػػػ(، َُِم داب  ف كثير الدارم  المك ، أحد القراء الس عة، كاف قاضػ  الجمامػة  مكػة)ت(ٖٔ)

 .ٓٓٓ/ْ، االم ـ َِٓ/ُكفيات األمياف 
 .ِّٔ/ِ، كترسير القرط   ُّٓ/ُ، كالكرؼ ٕٔٓ/ُأنظر:ترسير ا ف كثير (ٗٔ)
قيػكاٍ ك اآلية))(َٕ) ًميعان كىالى تىرىرَّ ٍ ًؿ الٌم  جى  ٖٓ، ِٖ/ِ...الٌ((. انظػر ترسػير ا ػف كثيػر كىاٍمتىًلميكٍا ً حى

 . َُُ، كتقريب النرر ُٓٔ-ُٖٓ/ْكترسير القرط   
 .ِّٗ/ّأنظر: ترسير ا ف كثير (ُٕ)
 .ُّٓ/ُكالكرؼ  ِٓ، ْٔ/ِأنظر:ترسير ا ف كثير (ِٕ)
 ُِٔ/ُ، سر لنامة االمراب ْٕٔ/ْأنظر: الكتاب (ّٕ)
 الماض .(ْٕ)
هػذا نرس ك ـ سي كي  اذ قاؿ : "كال يسكِّنكف هػذهػ التاء ف  )تىتىكىمَّميكف( كنحكهػا كيمحقكف الؼ (ٕٓ)

ػػٍؿ( فػػ  االمػػر". الكلػػؿ، الف االلػػؼ انمػػا لحقػػ ( ك)اٍفعى ت فػػاختص  مػػػا مػػا كػػاف فػػ  معنػػل )فىعىػػؿى
 .ْٕٔ/ْالكتاب 

كمعنػل هػػػذا الكػ ـ اف الػػؼ الكلػػؿ انمػا تػػدخؿ ممػل الرعػػؿ الماضػػ  نحػك : انطمػػؽ، كاسػػت رر، اك 
الػػػؼ الكلػػػؿ ممػػػل فعػػػؿ  فعػػػؿ االمػػػر نحػػػك : اجمػػػس، كاٍقعيػػػد، كانطًمػػػٍؽ، كاسػػػت رر، كلػػػـ ييػػػدخمكا

 لزكاود االر ي.مضارع ف  اكلمػ احد ا
 .َِٖ/ُكالنرر  َِِ، كالكنز ف  القراءات العرر ٗٓٓ/ّانظر الكتاب (ٕٔ)
 ..[.أىٍك تىٍتريٍك  يىٍممػث ذًَّلؾى مىثىؿي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّ يكاٍ كاالية : ](ٕٕ)
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 .ُِٗ، االلكات الم كية ُُِ/َُ، كررح المرلؿ ِٔٗ/ُالنرر (ٖٕ)
ًث ريعىبو ذً  ؿانطىًمقيكا ًإلىل ظً كاالية ](ٕٗ)  [م ثى ى
 .ْٗ، كتح ير التيسير ِٖٗ/ُانظر النرر (َٖ)
 .ْٗ، كتح ير التيسير ِٖٗ/ُ، كالنرر ّٔٔانظر : الكنز ف  القراءات العرر (ُٖ)
 .ٕٔٔ، كالكنز ف  القراءات العرر ِٖٗ/ُ، كالنرر ِّٕتيث النري (ِٖ)
ف حسناًف، النمػما مف مخرج كاحػد، قاؿ : الجيـ مي الريف، كقكلؾ :اٍ عىٍ  رى ىثاه، االدتاـ كال يا(ّٖ)

 .ِْٓ/ْكهػما مف حركؼ كسط المساف. الكتاب 
، قػػػاؿ الجػػػزرم مػػػف الػػػدان  قكلػػػ  : كادتػػػاـ الجػػػيـ فػػػ  التػػػاء ق ػػػي  ُّٖ/َُرػػػرح المرلػػػؿ (ْٖ)

 كما ينمػما ف  المخرج اال اف ذلؾ جاوز".
، َّٓالنرػػػػي  . كتيػػػثَِٗ/ُااليػػػة ]مػػػف اب ذم المعػػػارج تعػػػرج الم وكػػػػة..[ انظػػػر النرػػػر (ٖٓ)

 .ّٗٔ، كالكنز ِِْكال دكر الزاهػرة 
 .ِٖٗ/ُ. كالنرر َّّ، كالحجة ف  القراءات الس ي ِِٖ/ُانظر الكرؼ (ٖٔ)
 (ِّ]اللالحات جٌنات[ )ا راهػيـ/ (ٕٖ)
 (ُْٕ]قىد جاءكـ[ )اؿ ممراف /(ٖٖ)
 .ُّٖ/َُررح المرلؿ (ٖٗ)
تَّػػػلى يى االيػػة ](َٗ) ػػاًح حى ٍقػػدىةى النِّكى ػػكٍا مي مىػػ كىالى تىٍعًزمي [ أنظػػػر: الكنػػز فػػ  القػػراءات العرػػػر ٍ ميػػغى اٍلًكتىػػابي أىجى

ّْٔ  
 ُّٔ/َُررح المرلؿ  (ُٗ)
 ُِٗ-َِٗ/ُقياسان  ؿ يقلر  ممل السماع، النرر  (ِٗ)
 ُْٓ/ْالكتاب (ّٗ)
 .ِٓٗ/ُكالنرر  َِِ، كاالدتاـ الك ير ْْٖانظر : الكنز ف  القراءات العرر (ْٗ)
 كالزام، كالسيف، كالريف، كاللاد، كالضاد، كالظاء.التاء، كالثاء، كالجيـ، كالذاؿ، (ٓٗ)
 .ُُٓانظر الس عة ف  القراءات (ٔٗ)
 .ْٕانظر تقريب النرر (ٕٗ)
االرػػماـ : هػػػك االرػػارة الػػل الحركػػة مػػف تيػػر تلػػكيت، اك اف تجعػػؿ رػػرتيؾ ممػػل لكرتممػػػا (ٖٗ)

سػػػمي، اذا لرظػػت  الضػػػمة. اك اف تط ػػؽ رػػػرتيؾ  عػػػد تسػػكيف الحػػػرؼ، فيػػػدرؾ ذلػػؾ  ػػػالعيف كالي
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. كسػػػراج القػػػارئ الم تػػػدئ كتػػػذكار المقػػػرئ المنتمػػػػ  َٔانظػػػر : االضػػػاءة فػػػ  الػػػكؿ القػػػراءة 
ُٓٔ. 

االرماـ يككف ف  المضمـك 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 

 . ِٔٗ/ُ، كالنرر ٕٔ/ٗكررح المرلؿ  ُٖٔك ُِٕ/ْالكتاب 
 .ُُٕ/ْ، كالكتاب ْٖ، كتحيير التيسير ُِٗ/ُانظر : النرر (ََُ)
 .ُِٕػ  ُٖٔ/ْالكتاب (َُُ)
 .ُٗ/ُمعان  القراف (َُِ)
ٌ ػػا[ )يكسػػؼ /(َُّ) ، كالكنػػز ُِْ، زانظػػر : االدتػػاـ الك يػػر ُِٗ/ُ(. النرػػر َّك]قىػػٍد رى ىرىمػػػا حي

 .ُٗٓر ف  القراءات العر
، كانظػػر : االدتػػاـ ْٕكتح يػػر التيسػػير: ُِٗ/ُ، النرػػر ُُِك "مػػدد سػػنيف" المؤمنػػكف /(َُْ)

 .َٖٓ، كالكنز ف  القراءات العرر ِِٓالك ير 
، كانظػػػر : ْٕكتح يػػػر التيسػػػير ُِٗ/ُ، النرػػػر ِٖك ]تيريػػػدي زينىػػػةى الحيػػػاة الػػػدنيا[ الكمػػػػؼ /(َُٓ)

 .َٖٓالكنز ف  القراءات العرر 
، كتح يػػػر ِِٗ/ُ، النرػػػر ُّ، ك]كمػػػا اب ييريػػػدي ظيٍممػػػا[ تػػػافر /ُِّمىػػػـ[ ال قػػػرة /ك ]فىقىػػػٍد ظى (َُٔ)

 .ِٗٔ. كانظر : الكنز ف  القراءات العرر ْٕالتيسير 
ػٍف ييػػًرٍد ثىػػكابى الػدٍُّنيا نيٍؤتًػػ  منمػػا..[ اؿ ممػػراف /(َُٕ) ، كالكنػػز فػػ  َِْ، االدتػاـ الك يػػر ُْٓك ]مى

 .ْٕٓالقراءات العرر 
ؽِّ..[ الزخػػرؼ /ك ]لىقىػػٍد ًجوٍ (َُٖ) ـٍ  ىػػاٍلحى [ ال قػػرة /ٖٕنػػاكي ، انظػػر : النرػػر ُِٓ، ك]قىتىػػؿى داكدي جػػالكتى
 .ْٕ، كتح ير التيسير : ُِٗ/ُ

ٍ نا[ الزمػر /(َُٗ) ػرى [ الػرـك /ِٕك ]لىقىٍد ضى ػعؼو ، كالكنػز ُِِ. االدتػاـ الك يػر ْٓ، ك]ًمػٍف  ىٍعػًد ضى
 .َٓٓف  القراءات العرر 

 .ِٔٗ/ُالنرر ، ك ْٓ/ِ، ُِِ/ُانظر : الكرؼ (َُُ)
 ْْٖ، كالكنز القراءات العرر َِِاالدتاـ الك ير (ُُُ) 
ً ٌيان ك))فً  (ُُِ)  ْٕ، كتحيير كتيسير ِِٗ/ُ، انظر: النررِٗ(( مريـ/  اٍلمىمػًد لى
 َْٔ/ْالكتاب (ُُّ)
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 ِْ ّ 

                                                                                                                         

كا فىكىٍيؼى كىافى نىًكيرً ك اآلية](ُُْ) ٍذتي الًَّذيفى كىرىري  َُٔ/ُ[. انظر: الكرؼثيَـّ أىخى
ػػػػػٍذتي ً رى ِّػػػػػ  كىرى ِّكيػػػػػـإً ك اآليػػػػػة ](ُُٓ)  [ كهػػػػػػ  قػػػػػراءة حمػػػػػزة كالكسػػػػػاو ، انظػػػػػر: السػػػػػ عة فػػػػػ  نِّػػػػػ  مي

 ُٗٓ/ُ، كالكرؼُّْ، كالحجة ُُْالقراءات:
 ْٕأنظر: تقريب النرر  (ُُٔ)
 ْٕأنظر: تقريب النرر (ُُٕ)
الىمػـٍ كاآلية ]ى  (ُُٖ) ـي الرٍَّيطىافي أىٍممى يَّفى لىمػ  ْٕ...[. انظر تقريب النررًإٍذ زى

 
ـٍ ية]( اآلََُ) اؤيككيـ مِّف فىٍكًقكي  ...[ ًإٍذ جى

 ُّٖ/ُ، كررح المرلؿ ُْٖ/ُأنظر: الكرؼ 101
مىف يىٍرعىٍؿ ذىًلؾى ف  قكل  تعالل: ] 102  [كى
 ف  قكل  تعالل:]الذاريات ذكرا[103 
ـى ك َى  ف  قكل  تعالل:] 104  مػنَّ  [لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى
 ف  قكل  تعالل ]يىٍممػٍث ذلؾ[ َُٓ

 ػا.كاف ماق مم(ُِٓ)
 .ّْٔ، كالكنز ف  القراءات العرر ََِاالدتاـ الك ير (ُِٔ)
. قػاؿ ا ػف  عػيش : "كممػل ٓٔػ  ْٔ/ُ، كسػر لػنامة االمػراب ُِانظػر : تقريػب النرػر (ُِٕ)

هػػػػذا االلػػػؿ ين  ػػػ  اف يحمػػػؿ كػػػؿ مكضػػػي يػػػذكر القػػػٌراء انػػػ  مػػػدتـه، كالقيػػػاس يمنػػػي منػػػ  ممػػػل 
 .ُْٕ/َُاالخراء". ررح المرلؿ 

 .ٓٔ/ُراب سر لنامة االم(ُِٖ)
 ااٌل ممل رأم الرٌراء كالككفييف كما سي ت .(ُِٗ)
 .ّْٗ، ّْٖ/ْانظر : الكتاب (َُّ)
قػاؿ القرط ػ  ".. يجػكز اف تقمػب حركػة الػراء ممػل المػػاء فتيضػـ المػػاء ثػـ تيػدتـ، كهػػك قػكؿ (ُُّ)

 .ِٕٗ/ِالككفييف، انظر : ترسير القرط   
 راء ف  "رمػر رمضاف" ممل كجمػيف:ادتاـ الراء ف  ال ذكر السيراف  اف الرراء أجاز(ُِّ)

 احدهػما: اف يجمي  يف ساكنيف، المػاء مف : رىمػًر، كالراءمن ، كهػذا مند  جيد ليس  منكر.
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كاالخػػر : اف تمقػػل حركػػة الػػراء ممػػل المػػػاء فنقػػكؿ "رمػػػر رمضػػاف" كاستضػػعؼ هػػػذا الكجػػ  كأجػػاز ، 
 كزمـ ان  كالمتلؿ، كسي كي  ينكر ذلؾ.

 ط  كالؽ. َْٕ/ِ. كالكتاب ُْٖػ  ُْٕكفيكف مف االدتاـ انظر : ماذكر  الك
ك ذهػػػب الرضػػ  فػػ  رػػرح الرػػافية الػػل اف مػػا نيًسػػبى الػػل ا ػػ  ممػػرك مػػف االدتػػاـ فػػ  نحػػك "رىمػػػري 
رمضاف" ليس  ادتاـ حقيق ، كانما هػػك اخرػاء أكؿ المثمػيف اخرػاء يرػ   االدتػاـ، فيجػكز منػد  

االخرػاء قري ػا منػ ، كاسػتدؿ ممػل انػ  اخرػاء كلػيس  اط ؽ اسـ االدتػاـ ممػل االخرػاء لمػا كػاف
ٍكـ ف  نحك ]رٍمػري رمضاف[. ادتاما، ان  ركم من  االرماـ َى ٌَ  كالٌر
 . ِْٖػِْٕ/ّانظر ررح رافية ا ف الحاجب 

 .ْْٖ/ْ"كالراء ال تدتـ ف  ال ـ.. النمػا مكٌررة" الكتاب (ُّّ)
 الل هػنا ينتمػ  ك ـ سي كي .(ُّْ)
د، احػػػػد القػػػػٌراء العرػػػػرة، مكلػػػػد  ككفاتػػػػ   ال لػػػػرة، مػػػػف مؤلراتػػػػ  "كجػػػػك  ال لػػػػرم، ا ػػػػك محمػػػػ (ُّٓ)

 القراءات" ك"الجامي".
 .ُٓٗ/ٖ، األم ـ ُٓ، كط قات النحكييف ّٖٔ/ ِتاية النمػاية 

 .ُُِا ك كر  ف مجاهػد كما ف  الس عة (ُّٔ)
ـي الرَّسيكؿي االية ](ُّٕ) كٍا الٌممػ كىاٍستىٍ رىرى لىمػ  ..[فىاٍستىٍ رىري
، كانظػػر ِْٖإلتحػػاؼ قػػراءة ا ػػ  ممػػرك فػػ  قكلػػ  تعػػالل ]في رػػر لمػػف يرػػاء[ ال قػػرة /كفػػ  ا(ُّٖ)

 .ٖٓ، كتيث النري ِّٕ/ِ، كالنرر ْْٖ/ْالكتاب 
 .ّٕٓ، كانظر : تيث النري ََُٕ، كالكنز ف  القراءات العرر ِْٖاالدتاـ الك ير (ُّٗ)
ب" اماـ الككفييف ف  ا ك الع اس أحمد  ف يحيل  ف زيد الري ان  النحكم المعركؼ ب "ثعم(َُْ)

 هػ(. ُِٗالنحك كالم ة )ت 
 .ّٓػّْ. كال م ة ف  ت ريٌ أومة الم ة ُْٕػ ُّٕ، كنزهػة االل اء ُّٖ/ُانظر : ان ا  الركاة 

 .ُُِانظر الس عة ف  القراءات (ُُْ)
 .ِّْ/ُ. كالكرؼ َِٔ/ُ، كسر لنامة االمراب ُُِانظر الس عة ف  القراءات (ُِْ)
لػػػل ذلػػػؾ ذهػػػػب  مذهػػػػب أ ػػػ  ممػػػرك فػػػ  (ُّْ) إدتػػػاـ مثػػػؿ هػػػػذ  الػػػراء مػػػاـ فػػػ  كػػػؿ الػػػراءات، كا 

ال احثكف المحدثكف، كأيد  الدرس اللكت  الحديث، كذلؾ لقرب المخرج مي إتحػاد اللػرة ألف 
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كػػ  منممػػا لػػكت متكسػػط  ػػيف الرػػدة كالرخػػاكة كاليكػػاد يسػػمي لمػػراء حريػػؼ. انظػػر : األلػػكات 
 كما  عدهػا. ْْٖ/ْا ف  الكتاب ، كقارن   مُُٕكمدرسة الككفة  ُٗٗالم كية 

 ْٗٔ، كالكنز ف  القراءات العرر ِْٔاالدتاـ الك ير (ُْْ)
 ف  الك ـ ممل )رمػررمضاف( (ُْٓ)
 َٖٕ، كالكنز ف  القراءات العرر ِْٗاإلدتاـ الك ير (ُْٔ)
قاؿ الجػزرم : أدتممػػا سػاور المػدتميف، ك ػ  قػرأ الػدان  مميمػػ أكثػر أهػػؿ األداء..(( النرػر (ُْٕ)
 ُّٗ/َُ، كأنظر ررح المرلؿ َِِ/ُ

ف روت تركتمػػا، كمػف  (ُْٖ) كمف هػذا يقكؿ الجزرم كاف ا ف مجاهػد يقكؿ: إف روت أدتمتمػا كا 
 ِِٗ/ُالخ ؼ مف الراط  ، كمف ت ع  فيما، كلكنمػـ أجمعكا ممل اإلظمػار. انظر النرر 

، ُٕٓ-ُْٕ/ُ، كسػػػػػر لػػػػػنامة االمػػػػػراب ُِ/ِ، كالخلػػػػػاوص ْٔٔ/ْانظر:الكتػػػػػاب  (ُْٗ)
 ِِٗ/ُكالنرر 

 ألف لمريف فضؿ االستطالة ف  الترر  كزيادة لكت السيف (َُٓ)
 ِْٓ، كالكنز ف  القراءات العررُِٗاالدتاـ الك ير (ُُٓ)
هػػػ( أنظػػر: تايػػة النمػػػاية ُِٔلػػال   ػػف زيػػاد السكسػػ ، مقػػرمء ضػػا ط لمقػػراءات، ثقػػة )ت (ُِٓ)
 ِٕٔ/ّ، كاالم ـ ِّّ/ُ

دتػػاـ األنقػػص فػػ   أم فػػ  ))الضػػاد(( فلػػارت الضػػاد أنقػػص (ُّٓ) مػػف الرػػيف فػػ  اإلدتػػاـ كا 
 ْٔٔ/ْ، كالكتاب َُْ/َُاألزيد جاور، أنظر ررح المرلؿ 

 أم أن  لـ يذكر ف  إدتاممػا ر ء، كما يدتـ فيما مذككر ف  مكضع .  (ُْٓ)
  ّْٔ، كالكنز ف  القراءات العرر َُِاالدتاـ الك ير  (ُٓٓ)
 ّْٔر ، كالكنز ف  القراءات العرَُِاالدتاـ الك ير (ُٔٓ)
كهػك ضعيؼ مف سي كي  إذ ال يجيز هػذا النكع مف االدتاـ قاؿ : )))ك الراء ال تػدتـ فػ   (ُٕٓ)

 ْْٖ/ْالعمل(( الكتاب  ال اء ؛ ألنمػا مف  اطف الررة السرمل كأطراؼ الثنايا
كقػػد ممػػؿ مكػػ  لػػنيي الكسػػاو  هػػػذا  قكلػػ : ))ك ممػػة إدتامػػ  أف الرػػاء كال ػػاء ارػػتركا فػػ   (ُٖٓ)

لرػرة، كارػتركا فػ  منػي ادتػاـ الـ التعريػؼ فيممػا، كال ػاء حػرؼ قػكم لمرػدة التػ  المخرج مػف ا
فيمػػػاك الجمػػػػر، كالرػػػاء أضػػػعؼ مػػػف ال ػػػاء، لممػػػػمس الػػػذم فيمػػػا كالرخػػػاكة، فػػػإذا أدتمػػػت، نقمػػػت 

 ُْٔ/َُ، كأنظر : ررح المرلؿ ُٔٓ/ُالحرؼ الل ما هػك أقكل من ...(( الكرؼ
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ػػا أىفىػػاؽى قىػػاؿى اآليػػة : ] (ُٗٓ) انىؾى تيٍ ػػتي ًإلىٍيػػؾى  فىمىمَّ ، كالكنػػز فػػ  َِٗ... [ أنظػػر االدتػػاـ الك يػػر سيػػٍ حى
 ُْٗالقراءات العرر

 .َٖٓ، كالكنز ف  القراءات العرر ِِٓاالدتاـ الك ير (َُٔ)
 .ْٕٓ، كالكنز ف  القراءات العرر َِّاالدتاـ الك ير (ُُٔ)
 .ّٔٓ، كالكنز ف  القراءات العرر ِِِاالدتاـ الك ير (ُِٔ)
 .ٓٓٔ، كالكنز ف  القراءات العرر ُّْ، تيث النري ِّٖالك ير  االدتاـ(ُّٔ)
 .ُْٗ، كالكنز ف  القراءات العرر َِٗاالدتاـ الك ير (ُْٔ)
 .ٔٓٓ، كالكنز ف  القراءات العرر ُِِاالدتاـ الك ير (ُٓٔ)
 .ْٔ، كتح ير التيسير َّٓػّْٗانظر الحجة ف  القراءات الس ي (ُٔٔ)
"، يريد : هػؿ ثيكِّبى الكٌرار، فادتـ ف  الثاء".قاؿ سي كي  :"قرأ ا ك ممرك : "(ُٕٔ)  هػثُّكِّبى الكيٌراري
 .ُٗٓػ  ُٖٓ، كانظر : كتاب التجريد ل  ية المريد ف  القراءات الس ي ْٗٓ/ْالكتاب 
 .ْٖ، انظر الحجة ف  القراءات الس ي ُٔف  قكل  تعالل : ] ىٍؿ تيٍؤًثركف[ االممل /(ُٖٔ)
[ المطررػػػػػكف /فػػػػػ  قكلػػػػػ  تعػػػػػالل : ]هػػػػػػٍؿ ثيػػػػػكِّ (ُٗٔ) ، كقػػػػػراءة الجممػػػػػػكر  إظمػػػػػػار الـ "هػػػػػػؿ"، ّٔبى

، كاالتحػػاؼ ْٗكالنحكيػػاف كحمػػزة كا ػػف محيلػػف  ادتاممػػػا فػػ  الثػػاء، انظػػر : تقريػػب النرػػر: 
ّْٓ. 

لىٍت[ يكسؼ /(َُٕ)  .ْٗ، انظر : تقريب النرر ُٖف  قكل  تعالل : ] ىٍؿ سىكَّ
 .ْٗانظر تقريب النرر (ُُٕ)
، كتقريػب ْٖ، انظػر الحجػة فػ  القػراءات السػ ي ُٓٓطى ىيى[ النسػاء /ف  قكل  تعالل : ] ىٍؿ (ُِٕ)

 .ْٗالنرر 
مُّكا[ االحقاؼ (ُّٕ)  .ُِْ/َُ. كانظر : ررح المرلؿ ِٖف  قكل  تعالل ] ىٍؿ ضى
كاٍ ف  قكل  تعالل : ](ُْٕ)  .ْٗ، كانظر : تقريب النرر ّّ[ الرمد/ ىٍؿ زييِّفى ًلمًَّذيفى كىرىري
 .ْٗ، انظر : تقريب النرر ُِ[ الرت /نىنتيـٍ أىف لَّف يىنقىًمبى  ىٍؿ ظى ف  قكل  تعالل ](ُٕٓ)
ا أىٍلرىٍينىاف  قكل  تعالل ](ُٕٔ)  .ْٗ، انظر : تقريب النرر َُٕ[ ال قرة / ىٍؿ نىتًَّ يي مى
الميػػث  ػػف خالػػد ال  ػػدادم، مػػرض ممػػل الكسػػاو ، كهػػػك مػػف جمٌػػة الػػحا   كركل الحػػركؼ (ُٕٕ)

 هػ( َِْحاذؽ )ت  مف حمزة  ف القاسـ، كاليزيدم. ثقة،
 .ّْ/ِانظر : ط قات القراء 
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، انظر : الكرؼ (ُٖٕ)  .ٓٔكتح ير التيسير  ُْٓػُّٓ/ُاذا اسكنت لمجـز
ـي ًمف رَّ ِّ  كىًممىاتو ف  قكل  تعالل : ]ى (ُٕٗ) ة ]يعمـ  َُُ، ك]يعمـ ما  يف[ ط  /ّٕ[ ال قرة /تىمىقَّل آدى

 .ِٗما ت دكف[ النكر /
، كالكنػػز فػػ  القػػراءات العرػػر ُٗٗ، كاالدتػػاـ الك يػػر ِِٖ/ُر ، كالنرػػُِانظػػر : تقريػػب النرػػر 

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

 أدتـ لمزـك ضمة نكن .  (ُِٖ)
 ِٔٓ، كالكنز ةف  القراءات العررُِٔاالدتاـ الك ير (ُّٖ)
 ِْٗ/ُالنرر (ُْٖ)
 ِْٗ/ُالنرر(ُٖٓ)
، يلػػػحب النػػػكف كالتنػػػكيف مػػػي المػػػيـ، كال ممػػػؿ لمسػػػاف  (ُٖٔ) ال نػػػة: لػػػكت يخػػػرج مػػػف الخيرػػػـك

 ٕٓكأنظر/ تحرة نخ اء العلر ٖٗفيما.مرردة المرت ميف ف  احكاـ النكف الساكنة كالتنكيف 
 ُٕأنظر: مرردة المرت ميف ف  احكاـ النكف الساكنة كالتنكيف (ُٕٖ)
 ّٓ. انظر : تقريب النرر ُٗ[ال قرة/مىاته كىرىٍمده كى ىٍرؽه يىٍجعىميكفى ظيمي كما ف  قكل  ] (ُٖٖ)
 ْٓ-ّٓركاهػ الدكرم مف الكساو  مف طريؽ أ   مثماف الضرير. انظر : تقريب النرر  (ُٖٗ)
 ّٓأنظر تقريب النرر (َُٗ)
... قػاؿ : "كتػدتـ النػكف مػػي الػكاك   ٌنػة ك ػ  تٌنػػة، النمػػا مػف ميٍخػرىج مػػا ادتمػت فيػ  النػػكف.(ُُٗ)

كتدتـ النكف مي الياء   ٌنة ك   تٌنة، الٌف الياء أخت الػكاك، كقػد تػدتـ فيمػا الػكاك، فك نمػػا مػف 
 .ّْٓ/ْمخرج كاحد.." الكتاب 

م دالكاحد  ف ممر  ف محمد  ف ا   هػارـ ال  دادم ال ٌزاز اخػذ القػراءات مرضػا مػف ا ػف (ُِٗ)
 .ْٕٓ/ُ( تاية النمػاية هػّْٗمجاهػد كتير  )ت 

ا اظمػػركا كادتمػػكا   ٌنػػة فحينوػذ اليكػػكف مخرجمػػػا مػف الخيارػػيـ كلكنػػ  لػكت الرػػـ أيرػػًربى كاذ(ُّٗ)
تٌنػػػة، كلػػػك كػػػاف ميخرجمػػػػا مػػػف الخيارػػػيـ لىمػػػا جػػػاز اف تػػػدتـ فػػػ  هػػػػذ  الحركؼ.انظػػػر الكتػػػاب 

ْ/ْْٓ 
 أ ك طاهػر ال  دادم ال ٌزاز.(ُْٗ)



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

 ِْٖ 

                                                                                                                         

لػػل الػػ ـ فىتىجػػافىل لملػػكت الٌف الػػراء حػػرؼ رػػديد يجػػرم فيػػ  اللػػكت لتكريرهػػػ، كانحرافمػػػ ا(ُٓٗ)
 كالرخكة، كلك لـ يكرر لـ يجر اللكت في .

أمػػػا الػػػ ـ : فمػػػػك حػػػرؼ رػػػديد جػػػرل فيػػػ  اللػػػكت النحػػػراؼ المسػػػاف مػػػي اللػػػكت.. كلػػػيس يخػػػرج 
ٍيؽى ذلؾ. انظر الكتاب   .ّْٓ/ْاللكت مف مكضي ال ـ كلكف مف ناحيت  مٍستىدىٌؽ المساف فيكى

ٍكـ: هػػػك اضػػعاؼ اللػػكت  ا(ُٔٗ) لحركػػة حتػػل يذهػػػب  التضػػعيؼ معظػػـ لكتمػػػا فتسػػمي لمػػػا الػػرَّ
 لكتا خريا يدرك  االممل  حاسة سمع .

. ُِٓػَٗٓ، كالدراسات اللكتية مند ممماء التجكيد ُِّػُِِ/ُ، كالكرؼ ٗٓانظر : التيسير 
. كلمترريؽ  يف الرـك كاالرماـ كالتضػعيؼ، فقػد كضػعكا لمػػا ِْٖ/ّكررح رافية ا ف الحاجب 

ٍكـ الحركػػة خػػط  ػػيف يػػدم م مػػات، قػػ اؿ سػػي كي  :"كلمػذهػػػ م مػػات، فم رػػماـ نقطػػة، ..ك ًلػػرى
، كهػػذا  َى ػٍر الحرؼ.. كقد مٌثؿ لمٌرـك فقاؿ : كأما الػذيف رامػكا الحركػة فمػػـ الػذيف قػالكا : هػػذا ميمى

، ك ن  َى  يريد رفي لسان ..."كقد مٌمؿ السيراف  ذلؾ تعمي  فمسريا قاؿ: أحمٍد
، فجعػؿ ل رػماـ نقطػة، كلمػرـك خطػان، ألف "كأما النقطة ل ر ماـ، فػ ٌف االرػماـ أضػعؼ مػف الػرـك

مط عػػة ال ػػكالؽ،  ِِٖ/ِ، كانظػػر الكتػػاب ُٗٔ/ْالنقطػػة أنقػػص مػػف الخػػط". انظػػر : الكتػػاب 
 كانظر تقريرات السيراف  ممي .

 .ّٔانظر: مرردة المرت ميف ف  أحكاـ النكف الساكنة كالتنكيف (ُٕٗ)
 .ُْٗ، كالكنز ف  القراءات العرر َِٗاالدتاـ الك ير (ُٖٗ)
 .ّٖٔ، كالكنز ُِٔ، كال دكر الزاهػرة ِّْ، كتيث النري ِّْاالدتاـ الك ير (ُٗٗ)
 .ّْٔ، كالكنز ف  القراءات العرر َُِاالدتاـ الك ير (ََِ)
قػػػاؿ الػػػدان  : ف ٌمػػػا الػػػكاك مػػػف "هػػػػك" إذا لقيػػػت كاكا كانضػػػٌمت المػػػػاء ق مىمػػػػا نحػػػك قكلػػػ  "هػػػػك (َُِ)

ة" ك"هػػػػػك كالػػػػذيف امنػػػػكا معػػػػ " ك.. "هػػػػػك كمػػػػف يػػػػ مر".. كر مػػػػػ ... فىػػػػإٌف ا ػػػػف مجاهػػػػػد كالم وكػػػػ
 .ُِٖػُُٖكالحا   كانكا اليرٍكف اإلدتاـ ف  ذلؾ" االدتاـ الك ير 

كقد فٌرؽ ا كممرك الدان   يف المكضعيف قاؿ :"كلجكاز االدتاـ فيػ  كالرػرؽ  ػيف المكضػعيف (َِِ)
(، الحركػة، كتسكينمػػا مندم كج  مف القياس لطيػؼ، كهػػك اف ا لػؿ اليػاء فػ  )يػ ت ( ك)نيػكًدمى

 .ُُّلفدتاـ مارض، فجاز ادتاممػا لذلؾ. انظر : االدتاـ الك ير 
 ا ف مجاهػد(َِّ)
 م دالكاحد  ف ممر ال  دادم.(َِْ)
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 .ُُّالزاـ القياس تير مستقيـ كما قاؿ الدان . انظر : االدتاـ الك ير (َِٓ)
[، ]ني قاؿ الدان  : كاالدتاـ ف  ]اف (َِٔ) [ مند ممماونا ق ي ، لما يمـز مػف كًدم يىا ميكسىليات  يـك

 .َُّتسكيف الياء فيما ل دتاـ فيلير  منزلة الياء الساكنة المكسكر ماق ممػا" االدتاـ الك ير 
ذكر السخاكم أٌف ا ف مجاهػد كاف يىكر  إدتاـ الكاك ف  نحك : ]هػك كمف[ ك]هػػك كالم وكػة[ (َِٕ)

، كاالدتػػاـ ُْٗ/ِلػ  : "كذلػؾ رأم منػػ  فػ  ظاهػػر األمػر". جمػاؿ القػراء كمقٌػب ممػل ذلػؾ  قك 
 .ٗٓ-ٖٓ، كادتاـ القٌراء ُِٖالك ير 

، كأل ػ  ممػل الرارسػ  رأم ّْٓ، كالكنز ف  القػراءات العرػر ُٗٗانظر : االدتاـ الك ير (َِٖ)
 .ُّّػُِّ/ُف  إدتاـ هػذا المكضي، انظر : الحجة ف  ممؿ القراءات الس ي 

 .ْْٔ، كالكنز ف  القراءات العرر َِٔاالدتاـ الك ير انظر (َِٗ)
 .ْٖٓ، كالكنز ف  القراءات العرر ِِٔانظر االدتاـ الك ير (َُِ)
 ف  األلؿ مطمكسة، كأتيت  مػا مف إدتاـ القٌراء لمسيراف .(ُُِ)
فػ  األلػؿ مطمكسػػة، كاتيػت  مػػا مػػف إدتػاـ القػٌراء. كهػػػ  ل ػة أزد السػراة كمػػا فػ  المسػػاف، (ُِِ)

 تطل".مادة "
كهػػػػ  آخػػػر كممػػػة كردت فػػػ  حػػػرؼ المػػػػاء، كما عدهػػػػا مطمػػػكس كلكػػػٌف الػػػذم يت ػػػيَّف لػػػ  ػ (ُِّ)

  المقارنة مي النص الكارد ف  كتاب ادتاـ القٌراء ػ اٌف الك ـ يككف:
 كما ))قاؿ الرامر: "مف الطكيؿ"

ّياً  ِِ  ، َفِإنَِّي ُمجَتَمىَأَنا اْبُن ِكاَلٍب َواْبُن َأْوٍس، َفَمْن َيُكْن         ِاَناُعيـ َمْ 
ػػ " حيػػث اخػػتمس الرػػامر ضػػٌمة المػػػاء اخت سػػا، كلػػـ  كمػػكطف الراهػػػد فػػ  هػػػذا ال يػػت قكلػػ  : "ًقنىامي
يمطممػػػػا حتػػػل تنرػػػ  منمػػػػا كاك.قػػػاؿ ا ػػػك ال ركػػػات االن ػػػارم : "ككػػػذلؾ المػػػػاء ايضػػػا فػػػ  سػػػاور 

كر، فإٌنمػػػـ يسػػٌككف المنلػػك ات، فإنػػ  يجػػكز أف ال تيٍمطىػػؿى حركتيمػػػا فػػ  الرػػعر كضػػمير المجػػر 
.كانظر : المساف مػادة )تطػل( ُٖٓػُٔٓ/ِ ينمػما ف  ذلؾ..((االنلاؼ ف  مساوؿ الخ ؼ 

، ِٔ، كادتػاـ القػٌراء لمسػيراف  ِِّ/ُكال يت في  تير منسكب. كانظر : معان  القػرآف لمرػٌراء 
 .ُِٗالمكضى  ف  التجكيد  كانظر

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



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

 َّْ 

                                                                                                                         

ألػػػؿ "ميػػػزاف": )ًمػػػٍكزاف(، فكقعػػػت الػػػكاك سػػػاكنة  عػػػد كسػػػرة فقم ػػػت يػػػاء لسككنمػػػػا، كانكسػػػار (ُِٕ)
 .َِّ/ِكالمنلؼ  ،ّْٔ ماق ممػا. انظر : الممتي ف  التلريؼ

"، فقػد  قيػت الػكاك التػ   عػد الكسػرة ػ كهػػ  زاوػدة سػاكنة (ُِٖ) ؿى طى( ممػل كزف: "اٍفعىػكَّ ملدر )اٍممىكَّ
 كلـ تقمب ياءن، ألنمػا أيدتمت ف  الكاك  عدهػا.

قاؿ ا ف ملركر : "كما لـ تكف مدتمة فيما  عدهػا، فإٌنمػا اذا كانت كذلؾ ث تػت كال ت ٌيػر لتر مػمػػا 
طى"، أال ترل أٌف الكاك الت   عد الكسػرة زاوػدة سػاكنة، كلػـ  الحرك ة نحك : "امًمٌكاط" ملدر "اٍممىكَّ

ًك ىػػػ . انظػػػر : الممتػػػي فػػػ  التلػػػريؼ  طى الميمػػػػرى : تعمٌػػػؽ  عينيًرػػػ  كرى تنقمػػػب يػػػاءن....".كمعنل اٍممىػػػكَّ
 .ِّْ، كالم دع ف  التلريؼ َٔٔ

 
 روافد البحج

ت األر ػػػي مرػػػرة. احمػػػد  ػػػف محمػػػد  ػػػف م ػػػد ال نػػػ  / إتحػػػاؼ فضػػػ ء ال رػػػر فػػػ  القػػػراءاُ
 هػ( تلحي  الريٌ ممل محمد الٌض اع.ُُُٕالدمياط  ال ناء )ت 

هػػػػ( امتنػػػل  نرػػػر  فػػػرينس  ّٖٔ/ أخ ػػػار النحػػػكييف ال لػػػرييف. أ ػػػك سػػػعيد السػػػيراف  )ت ِ
 ـ.ُّٔٗمط الكاثكليكية/  يركت ، كرنكك

منرػػكرات ، السػردين  ـممػػل م ػد الكػري تػ  د.محمػد، أل ػ  سػػعيد السػيراف ، / إدتػاـ القػٌراءّ
 .ُٖٔٗ/ِط  ؽدار أسامة/ دمر

 فهػػػ( تػػ  د.م ػػد الػػرحمْْْأل ػػ  ممػػرك مثمػػاف  ػػف سػػعيد الػػدان  )ت ، /اإلدتػػاـ الك يػػرْ
 .ََِّ/ُحسف العارؼ. مالـ الكتب ط

 .ُُٖٗ/ٔمكت ة االنجمك الملرية ط، / األلكات الم كية: إ راهيـ أنيسٓ
هػػ( مػط َّٕأل ػ  م ػداب الحسػيف  ػف خالكيػ  )، القػرآف الكػريـإمراب ث ثيف سػكرة مػف  /ٔ

 .ُُْٗالقاهرة ، دار الكتب الملرية
 .ُْٖٗ/ٔ يركت ط، ـ( دار العمـ لمم ييف ُٕٓٗ/األم ـ: خير الديف الزركم  )ت ٕ
أ ػػك جعرػػر احمػػد  ػػف ممػػل األنلػػارم )ت ، / اإلقنػػاع فػػ  القػػراءات السػػ ي : ا ػػف ال ػػاذشٖ

 .  هػ َُّْ، ُدمرؽ ط، نضرك  مط ركا  ، قطامش دد المجيهػ( ت  د. م  َْٓ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ّْ ُ 

                                                                                                                         

الكػػػػػكفييف كمػػػػػاؿ الػػػػػديف ك  / اإلنلػػػػػاؼ فػػػػػ  مسػػػػػاوؿ الخػػػػػ ؼ  ػػػػػيف النحػػػػػكييف ال لػػػػػرييف ٗ
دار الجيػػؿ ، دهػػػ( تػػ  محمػػد محيػػ  الػػديف م ػػد الحميػػٕٕٓال ركػػات )ت  ا ػػك، األن ػػارم
ُِٖٗ. 

 حم ػػد الرتػػا، الرػػاط ية كالػػدرة/ ال ػػدكر الزاهػػرة فػػ  القػػراءات العرػػر المتػػكاترة مػػف طريقػػ  َُ
 .ُُٖٗالعر  /  يركت/  بهػ( دار الكتا َُّْالقاض  )ت 

هػػػ(  ُٕٖمحمػػد  ػػف يعقػػكب ) فمجػػد الػػدي م/ ال م ػة فػػ  تػػ ريٌ أومػػة الم ػػة. الريػػركز آ ػادُُ
 .ُِٕٗدمرؽ ، ت  محمد الملرم

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

الخيػر محمػد  رػمس الػديف ا ػك، /تح ير التيسير ف  قراءات األومػة العرػرة: ا ػف الجػزرمُّ
 .ُّٖٗ/ ُدار الكتب العممية ػ  يركت ط، هػ( ّّٖ ف محمد )ت 

هػػػػ( تػػػ  د.تػػػانـ قػػػدكرم ْْْ/ التحديػػػد فػػػ  اإلتقػػػاف كالتجكيػػػد: أ ػػػك ممػػػرك الػػػدان  )ت ُْ
 .ُٖٖٗ  داد ، مط الخمكد، الحمد

المػد كالقلػر. زيػف الػديف أ ػك ك  / تحرة نج اء العلر فػ  أحكػاـ النػكف السػاكنة كالتنػكيفُٓ
  ػػػداد ، محيػػػ  هػػػ ؿ سػػػرحاف ق( تػػػ  د. ِٔٗزكريػػػا  ػػػف محمػػػد األنلػػػارم )ت  ليحيػػ

 )د.ت(.
)ت  أ كالرػدا إسػماميؿ  ػف ممػر الدمرػق  ف/ ترسير القرآف العظيـ: ا ػف كثيػر ممػاد الػدئُ

 .ُُٖٗ/ّهػ( دار األندلس ط ْٕٕ
. دار المعرفػة ػ ؼم ػد المطيػ بتػ  م ػد الكهػا، / تقريػب التمػذيب: ا ػف حجػر العسػق ن ُٕ

 .ُٕٓٗ/ِ يركت ػ ط
 دار لادر ػ  يركت )د.ت(.، /تمذيب التمذيب: ا ف حجر العسق ن ُٖ
، عػػة الدكلػػةتلػػحي  أكتػػك رتزؿ مط ، الػػدان  ك/ التيسػػير فػػ  القػػراءات السػػ ي: أ ػػك ممػػر ُٗ

 .َُّٗاستان كؿ 



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

 ِّْ 

                                                                                                                         

مكت ػػػة الثقافػػػة الدينيػػػة/ ، د.مػػػادؿ هػػػادم حمػػػادم الع يػػػدم، / التكسػػػي فػػػ  كتػػػاب سػػػي كي َِ
 .ََِْ، ُط، القاهرة 

هػػ(.  ُٕٔ/ الجامي ألحكاـ القرآف: القرط   أ ك م داب محمد  ف أحمد األنلػارم )ت ُِ
 .ُٕٔٗ/ّط، دار الكتاب العر   ػ القاهرة

، هػػػػػ( دار إحيػػػػاء التػػػػراث العر ػػػػ  ِّٕديؿ: ا ػػػػف أ ػػػػ  حػػػػاتـ الػػػػرازم )ت / الجػػػػرح كالتعػػػػِِ
  يركت )د.ت(.

مىػػـ الػػديف السػػخاكم ممػػل  ػػف محمػػد )ت ِّ هػػػ( تػػ  د.ممػػل حسػػيف ّْٔ/ جمػػاؿ القػػٌراء: مى
 .ُٕٖٗ/ُمط المدن  القاهرة ط، ال كاب

، لرػػركؽدار ا، سػػالـ مكػػـر ـتػػ  د.م ػػد العػػال، / الحجػة فػػ  القػػراءات السػػ ي: ا ػػف خالكيػػ ِْ
 .ُُٖٗ/ْ يركت ط

رمػة م ػد الػرحمِٓ مىػة أ كزي ٍنجى هػػ(. تػ . سػعيد  ْ ػف محمػد )ت ؽ  ف/ حجة القراءات: ا ف زى
 .ُٕٗٗ/ ِ يركت ط، مؤسسة الرسالة، األف ان 

هػػػػ(. تػػػ  محمػػػد ممػػػل  ِّٗمثمػػػاف  ػػػف جنػػػ  المكلػػػم  )ت   / الخلػػػاوص: أ ػػػك الرػػػتِٔ
 ـ.ُِٓٗ يركت ، دار الكتاب العر  ، النجار

هػػػػ(. المط عػػػة ِّٗخ لػػػة تمػػػذيب الكمػػػاؿ. أحمػػػد  ػػػف م ػػػداب الخزرجػػػ  )ت  عػػػد / ِٕ
 هػ. ُِِّالخيرية ػ القاهرة 

،   ػداد، مط عػة الخمػكد، /الدراسػات اللػكتية منػد مممػاء التجكيػد. د.تػانـ قػدكرم الحمػدِٖ
 .ُٖٔٗ/ُط
تػػػػ  د.سػػػػام  مكػػػػ  ، أل ػػػػ  الحسػػػػف ال ػػػػاًخرزم، ميٍلػػػػرة أهػػػػؿ العلػػػػرك  / دٍميػػػػة القلػػػػرِٗ

 .ُٖٓٗالككيت  ِدار العرك ة ط ُعان . جال
هػػػ( تػػ  ِّْ/السػػ عة فػػ  القػػراءات. ا ػػف مجاهػػد أ ػػك كر أحمػػد  ػػف مكسػػل ال  ػػدادم )ت َّ

 .ُِٕٗد.ركق  ضيؼ. دار المعارؼ  ملر 
القػػػاهرة ، تػػذكار المقػػػرئ المنتمػػػ : ا ػػػف القالػػ . مػػػط مجػػػازمك  / سػػراج القػػػارئ الم تػػػدئُّ

 .ُّْٗ/ُط
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 ػػف جنػػ . تػػ  لجنػػة مػػف األسػػاتذة. مػػط ال ػػا   الحم ػػ  القػػاهرة / سػػر لػػنامة االمػػراب: اِّ
 .ُْٓٗ/ُط
مط عػػػػة المجمػػػػي العممػػػػ  ، / سػػػػي كي  إمػػػػاـ النحػػػػاة فػػػػ  آثػػػػار الدارسػػػػيف. كػػػػكركيس مػػػػكادّّ

 .ُٖٕٗالعراق  ػ   داد 
هػػػ(. تػػ  محمػػد نػػكرم ٖٔٔ/ رػػرح رػػافية ا ػػف الحاجػػب. رضػػل الػػديف االسػػترا اذم )ت ّْ

 يػركت ػ ، دار الكتػب العمميػة، مد محي  الديف م دالحميدكمح، كمحمد الزفزاؼ، الحسف
ُٕٗٓ. 

هػػ( المط عػة ّْٔ/ ررح المرٌلؿ: مكفؽ الػديف يعػيش  ػف ممػ   ػف يعػيش النحػكم )ت ّٓ
 المنيرية ملر )د.ت(.

هػػػػ(. تػػػ / ّٕٗالم ػػػكييف: أ ػػػك كر الزُّ يػػػدم محمػػػد  ػػػف الحسػػػف )ت ك  / ط قػػػات النحػػػكييفّٔ
 .ُّٕٗ/ِمعارؼ. القاهرة طدار ال، محمد أ كالرضؿ إ راهيـ

هػػػػ(.  ُِٖ/الظػػػكاهر اللػػػكتية كاللػػػرفية كالنحكيػػػة فػػػ  قػػػراءة الجحػػػدرم ال لػػػرم )ت ّٕ
 .ََِٓ/ُمكت ة الثقافة الدينية/ القاهرة. ط، د.مادؿ هادم حمادم الع يدم

مػػػط ، نرػػػر   رجستراسػػػر، الخيػػػر ا ػػػف الجػػػزرم أ ػػػك، / تايػػػة النمايػػػة فػػػ  ط قػػػات القػػػراءّٖ
 .ُّّٗ الخانج / القاهرة

الحسػػف ممػػل  ػػف محمػػد النػػكرم )ت  / تيػػث النرػػي فػػ  القػػراءات السػػ ي: اللراقسػػ  أ ػػكّٗ
هػ( مط كع  مامش سراج القارئ الم تػدئ كتػذكار المقػرئ المنتمػ . مػط حجػازم  ُُُٖ

 .ُّْٗ/ُ/ القاهرة ط
، هػػػ(. تػػ  / رضػػا تجػػددَّٖا ػػف النػػديـ المعػػركؼ  ػػالكراؽ )ت  ج/ الرمرسػػت : أ ػػك الرػػر َْ

 .ُُٕٗطمراف/
 هػ( ط عة  كالؽ.َُٖممرك  ف مثماف  ف قن ر )ت  ر/ الكتاب. سي كي  أ ك  رُْ
،  يػػػركت/ مطػػػا ي دار القمػػػـ، مػػػالـ الكتػػػب، هػػػاركف ـ/ الكتػػػاب سػػػي كي . تػػػ  م ػػػد السػػػ ِْ

 .ُٕٓٗالقاهرة 



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

 ّْْ 

                                                                                                                         

/ كتػػػاب التجريػػػد ل  يػػػة المريػػػد فػػػ  القػػػراءات السػػػ ي. ال ػػػف الرٌحػػػاـ الٌلػػػقم  المقػػػرئ )ت ّْ
 .ََِِ/ُدار مٌمار ػ مٌماف. ط، ت  د.ضارم إ راهيـ الدكرمهػ(.  ُٔٓ

/ الكرؼ مف كجك  القراءات الس ي كمممما كحججما: مك  القيسػ . تػ   د.محيػ  الػديف ْْ
 .ُُٖٗ/ِمؤسسة الرسالة.  يركت ط، رمضاف

هػػػػ(. تػػػ   َْٕالكاسػػػط  )ت  ف/ الكنػػػز فػػػ  القػػػراءات العرػػػر: م ػػػداب  ػػػف م ػػػد المػػػؤمْٓ
 .ََِْ/ُط، القاهرة، الثقافة الدينية، مرمدان د.خالد أحمد ال

 .ُٔٓٗدار لادر  يركت ، هػ( ُُٕ/ لساف العرب: ا ف منظكر محمد  ف مكـر )ت ْٔ
 .ُُٕٗ/ِط،  يركت، مؤسسة االممم ، / لساف الميزاف: ا ف حجر العسق ن ْٕ
مسػتؿ ، تػ  لػ ي  حمػكد التميمػ ، السػيراف  د/ ما ذكر  الككفيكف مف اإلدتاـ. أ ك سػعيْٖ

 ْٗ.ُّٖٗالعدد الثان  مرر ، مف مجمة المكرد
السػػيد  دهػػػ( تػػ  د.م ػػد الحميػػ ْٕٓأل ػػ  حيػػاف األندلسػػ  )ت ، / الم ػػدع فػػ  التلػػريؼْٗ

 .ُِٖٗ/ُطمب. دار العرك ة ػ الككيت ط
مط عػة المجمػي العممػ  العراقػ  ، / مخطكطات المجمي العممػ  العراقػ . ميخاويػؿ مػكادَٓ

 ـ.ُٕٗٗ
 .ُٖٔٗ/ِط،  يركت، فة. د.ممدم المخزكم . دار الراود العر  / مدرسة الكك ُٓ
)ت ،  ػػػف ممػػػ  الحم ػػػ  د/ مراتػػػب النحػػػكييف كالم ػػػكييف: أ ػػػك الطيػػػب الم ػػػكم م ػػػد الكاحػػػِٓ

 .ُْٕٗ/ِالقاهرة ط، إ راهيـ. مط نمضة ملر ؿهػ(. ت  محمد أ ك الرض ُّٓ
األزهػرم المعػركؼ  فالػدينالػر ، / مرردة المرت ميف ف  أحكػاـ النػكف السػاكنة كالتنػكيفّٓ

هػػػػ( تػػػ  د.محيػػػ  الػػػديف هػػػ ؿ السػػػرحاف. دار الرػػػؤكف  ٔٔٗ النالػػػر الطػػػ  كم )ت 
 .ََِِ/ُ  داد ط، الثقافية العامة

هػػػ(. تػػ  محيػػ  الػػديف ممػػ   َِٕ/معػػان  القػػرآف: الرػػراء أ كزكريػػا يحيػػل  ػػف زيػػاد )ت ْٓ
 .ُّٖٗ/ّمالـ الكتب ػ  يركت  ط، أحمد يكسؼ نجات ، ك النجار

، ـ( دار إحيػػػػػاء التػػػػػراث العر ػػػػػ  ُٕٖٗ)ت ، / معجػػػػػـ المػػػػػؤلريف: ممػػػػػر رضػػػػػا كحالػػػػػةٓٓ
  يركت.)د. ت(.



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
 (ََِٕ(                     آب )ٕ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ّْ ٓ 

                                                                                                                         

تػػ  جايػػد زيػػداف مخمػػؼ. مػػط كزارة ، الػػدان  كأ ػػك ممػػر ، اإل تػػداك  / المكترػػل فػػ  الكقػػؼٔٓ
 .ُّٖٗاألكقاؼ 

هػػػ( تػػ . فخػػر الػػديف ق ػػاكة.  ٗٔٔ/ الممتػػي فػػ  التلػػريؼ: ا ػػف ملػػركر االرػػ يم  )ت ٕٓ
 .ُٖٕٗ/ّ يركت ط، ؽ الجديدةدار اآلفا

 .َُٗٗ  داد ، األمـ: ا ف الجكزم. الدار الكطنيةك  / المنتظـ ف  ت ريٌ الممكؾٖٓ
م ػػداب ك  تػػ  إ ػػراهيـ ملػػطرل، رػػرح ا ػػف جنػػ  لكتػػاب التلػػريؼ لممػػازن ، / المنلػػؼٗٓ

 .ُْٓٗ/ُالقاهرة. ط، أميف. مط عة ال ا   الحم  
ػػػ  فػػػ  التجكيػػػد: م ػػػد الكهػػػأَ هػػػػ( تػػػ  د.تػػػانـ  ُْٔمحمػػػد القرط ػػػ  )ت   ػػػف ب/ المكضى

 .َُٗٗمعمد المخطكطات العر ية ػ الككيت ، قدكرم الحمد
هػػػ( تػػ  ممػػل محمػػد  ْٖٕ/ ميػػزاف اإلمتػػداؿ فػػ  نقػػد الرجػػاؿ: رػػمس الػػديف الػػذه   )ت ُٔ

 .ُّٔٗ/ُمط ال ا   الحم   ػ القاهرة ط، ال جاكم
هػػ(،  ْٕٖف يكسػؼ  ػف ترػرم  ػردم )ت / النجـك الزاهرة ف  أخ ار ملر كالقاهرة، جماؿ الػدئِ

 المؤسسة الملرية لمترجمة كالت ليؼ، القاهرة )د.ت(.
األن ارم ت  د.إ ػراهيـ السػامراو ، مكت ػة المنػار ػ  ت/ نزهةاألل اء ف  ط قات األد اء: أ ك ال ركأّ

 .ُٖٓٗاألردف، ط الثالثة /
ل محمػػد الضػػٌ اع. مػػط ال ػػا   / النرػػر فػػ  القػػراءات العرػػر: ا ػػف الجػػزرم، مراجعػػة الرػػيٌ ممػػْٔ

 الحم  ، القاهرة )د.ت(.
/ هدايػػػة الػػػرحمف أللرػػػاظ كآيػػػات القػػػرآف: محمػػػد لػػػال  ال نػػػداؽ، دار اآلفػػػاؽ الجديػػػدة،  يػػػركت ٓٔ

 .ُُٖٗ/ُط
هػػػ(  ُّّٗ/ هديػػة العػػارفيف، أسػػماء المػػؤلريف كآثػػار الملػػنريف، إسػػماميؿ  ارػػا ال  ػػدادم )ت ٔٔ

 .ُُٓٗمط عة استان كؿ/ 
هػػػ( تػػ  د.إحسػػاف م ػػاس، دار  ُٖٔاألميػػاف كأن ػػاء أ نػػاء الزمػػاف، ال ػػف خمكػػاف )ت  / كفيػػاتٕٔ

 .ُٕٕٗلادر ػ  يركت 
 


