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 ِقْسِم المَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة / ُكمِّيَِّة التَّْرِبَيةِ 
 َجاِمَعُة َكْرُكْوكَ 

 
 املقدمت 

حب  كالصػػػوا كالسػػػوـ يمػػػح نبينػػػا محمػػػد كيمػػػح  لػػػ  كصػػػ ،الحمػػػد ب رل العػػػالميف
 كبعد :  ،كسٌمـ

فقد كاف القر ف الكريـ كما زاؿ مػف همػـ المصػادر التػت اسػتقح منمػا يممػاي العربيػة 
ككػػاف  .كخيػػر سػػجؿ لملػػة العربيػػة، إلجمػػايمـ يمػػح هنػػ  هيمػػح درجػػات ال صػػاحة ،يمػػكممـ

طبعيػػػػػان اف تنشػػػػػة يمػػػػػـك خاصػػػػػة بػػػػػالقر ف الكػػػػػريـ تختمػػػػػؼ بػػػػػاختوؼ مك ػػػػػكياتما كطرا ػػػػػؽ 
كمػػػف مػػػذو العمػػػـك التػػػت انمػػػازت مػػػف  يرمػػػا بةمميػػػة خاصػػػة  ،ك ػػػكياتمعالجاتمػػػا لتمػػػؾ الم

كمكانػػػة يظيمػػػة يمػػػـ القػػػرايات الػػػذم اخػػػتص ببيػػػاف اخػػػتوؼ القػػػرايات القر نيػػػة التػػػت نقمػػػت 
 .(صمح اب يمي  كسمـ)بالتكاتر يف النبت محمد 

 ،يميػػ  فقػػد ت ػػمف البحػػح جمػػكد هحػػد القػػراي السػػبعة كاالػػح اواػػة  ػػمتمـ الككفػػة
كبعػد اسػتقراي ارايتػ   (التكجي  الملكم لما ان رد بػ  الكسػا ت مػف القػرايا)ف البحح فجاي ينكا

فػػػت كتػػػل القػػػرايات كالت اسػػػير تبػػػيف هف لػػػ  ) حػػػدل كخمسػػػيف( اػػػرايا اًن ػػػرد بمػػػا كاػػػد تنكيػػػت 
 .كداللة ن  ،كنحكان  ،كصرفان  ،الظكامر الملكية فيما صكتان 

البحػح يمػح تمميػد كهربعػة  كاد فر ت يمت طبيعة المػادا العمميػة المجمكيػة بنػاي
كممحػػػؽ خػػػاص بػػػالقرايات التػػػت كرد الخػػػوؼ فػػػت ان ػػػراد الكسػػػا ت  ،مباحػػػح متمػػػكا بخاتمػػػة

 .بقرايتما يت مف التمميد حياا الكسا ت كدراسة يف ارايت 
كيتطػػػرؽ المبحػػػح الاػػػانت  لػػػح  ،كيتنػػػاكؿ المبحػػػح اتكؿ التكجيػػػ  الصػػػكتت لقرايتػػػ 

كجػاي المبحػح  ،ح الاالػح فمػك خػاص بالتكجيػ  النحػكمهٌمػا المبحػ ،التكجي  الصػرفت لقرايتػ 
 .الرابع ليتناكؿ التكجي  الداللت فت ارايا الكسا ت



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

َُْ 

 كفت الخاتمة خوصة مكجزا يف همـ ما تكصمت  لي  مف نتا ج
كهخيران هرجك هف هككف اد كفقت فت ً براز صكرا كا حة لقرايا الكسا ت كهمـ 

لعمت القدير هف يقبؿ مذا العمؿ المتكا ع خالصان كهرجك مف اب ا ،الظكامر الملكية فيما
 ،فإف هصبت فمف اب الذم مدانا لمذا كما كنا لنمتدم لك ال هف مدنا اب ،لكجم  الكريـ

ف هخطةت فمف ن ست  .كالحمد ب رل العالميف ،كا 
 

 التمهيد 
 الكسائي

الكالًي اتسػػدُّم بػػ ،مػك هبػػك الحسػػف يمػػت بػف حمػػزا بػػف يبػػد اب بػػف بممػف بػػف فيػػركز
تٌنػ  دخػؿ الككفػة كجػاي  لػح حمػزا بػف حبيػل الزيػات كمػك  ،لقػل بػ  ،لقب  الكسػا ت ،الككفت

كايػؿ :  ٌنػ  هحػـر  ،فبقػت يميػ  ،فقاؿ حمزا مف يقره ؟ فقيؿ ل  صاحل الكساي ،ممتؼ بكساي
 (مػػػُٖٗ)تػػكفت سػػنة  ،كاسػػتكطف بلػػداد ،كاػػد نشػػة بالككفػػة كتنقػػؿ فػػت البمػػداف .(ُ)فػػت كسػػاي
   .(ِ)ف هيماؿ الرم ككاف اد خرج  ليما بصحبة ماركف الرشيدبرنبكي  م

 (،مػػػػػُُْت)كهبػػػاف بػػػػف تلمػػػل  (،مػػػػُْٖت)كاػػػد هخػػػذ القػػػػرايا يػػػف : هبػػػت ليمػػػػح 
كحمػزا بػف حبيػل  (،مػػُْٗت)كييسح بف يمر الممػدانت  (،مػُْٕت)كالحجاج بف هرطاا 

 .(ّ)(مػُٔٓالزيات )ت
كهبػػك الحػػارح  ،مػػ(ِْٔت)كركل ينػ  القػػرايا هبػك يمػػرك ح ػػص بػف يمػػر الػػدكرم 

كنيصػير بػف يكسػؼ  (،مػػ ِِْ ت)كهبك يبيػد القاسػـ بػف سػوـ  (،مػَِْت)الميح بف خالد 
  (ْ) (مػَِْت )

ككاف الكسا ت صاحل اختيار فقد اختط لن س  منمجػان فػت اختيػار القػرايا كمػذا مػا 
يا متكسػػط  يػػر ً ٌنػ  اختػػار مػف اػػرايا حمػػزا كاػرايا  يػػرو اػرا)هشػار  ليػػ  ابػف مجامػػد بقكلػػ  : 
  (ٓ)(خارجة يف  اار مف تقدـ ات مة
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 قراءتو
 حػدل ) تػل القػرايات كالت اسػير كا نػا يمػحالكسا ت فت ك ارايا استقرا ناخوؿ مف 

 ،بعػػ  فػػت بع ػػما القػػراي اتربعػػة يشػػرتا ، ػػرد بمػػا مػػف بػػيف القػػراي السػػبعة( اػػرايا انكخمسػػيف
بمػا  وو باإلمالػة كلت ػردالشػتمار  ،ت  اـ فت ارايكاإلد اإلمالة ظامرتت لح  يممان هننا لـ نتطرؽ

كلكػكف كػؿن مالػة مجة هسد التت يرفت بجنكحمػا  لػح اإلفت مكا ع لـ يمؿ فيما  يرو تةاران بم
كتماؿ القػرايات التػت ان ػرد بمػا الكسػا ت فػت اللالػل اػرايا  .(ٔ)منمما يكٌكفي بحاان اا مان بن س 

ذو القػرايات مخال ػة لمػا مػك اابػت كجػايت مػ ،(ٕ)يمت بف هبت طالل)ر ت اب ين (اإلماـ 
 .ت المصحؼف

 الصػرفتك  تمستكيات التحميؿ الصػكت فت ارايات  مت منةن تنكيت الظكامر الملكية 
كيممػػ  بملػػات  ،تقصػػا   السػػماعكاس ،كمػػذا نتيجػػة معرفتػػ  الكاسػػعة بالملػػة ،اللتالػػدَّ ك  النحػػكمك 

اتسػػػمت اػػػد ك  ،ن ( مك ػػػعاحػػػد يشػػػر)هتػػػ  فتمػػػف ارايكيميػػػ  فقػػػد كىٌجػػػ  كيمػػػؿ لػػػبعضو  ،العػػػرل
 .كاإليجاز ك كحتكجيمات  بال

تػ  لقكلػ  يػ  كقراي لػح الكسػا ت لػـ يػرد فيمػا تكج تنسػب شاذا ت مف البحح ارايات
ٍكبىانػػان تعػػالح   ػػاالن هىٍك ري [ فقػػد اػػره الكسػػا ت  فىػػريجيون﴾ ب ػػتض ال ػػاي كب ػػـ  ِّٗ] البقػػرا: ﴾فىًرجى

نيقىمِّػلي هىٍفً ػدىتىميـٍ   تػ  لقكلػ  تعػالح. كاراي(ٖ)الػراي كالجػيـ  [ فقػد ارهمػا الكسػػا ت َُُ]اتنعػاـ: ﴾كى
[ ُٔ [ ] النػػػػػكر: ِّ] النسػػػػػاي: ﴾هيمَّمىػػػػػاًتكيـٍ لقكلػػػػػ  تعػػػػػالح   تػػػػػ كاراي ،(ٗ)﴾ باليػػػػػاي كييقىمِّػػػػػلي  

 (َُ)بكسػػر الممػػزا كفػػتض المػػػيـ ﴾مَّمىػػاًتكيـٍ [ فقػػد ارهما  ً ِّ[ ] الػػنجـ:ٔ[ ] الزمػػر:ٖٕ ]النحػػؿ:
ػفى كارايت    ،(ُُ)[ فقد ارهما الكسا ت ساكنة التاي ّٗد﴾ ] النساي :  ميٍتعىمِّ كارايت   كىهىذىافه مِّ

ٍذفه مػػف اب﴾ مػػف  يػػر تنػػكيفّ] التكبػػة : ﴾الٌمػػ ً  [ فقػػد ارهمػػا الكسػػا ت  كىاً 
، كارايتػػ  لقكلػػ  (ُِ)

ػػاده كىًبيػػره تعػػالح    فىسى تػػ  ، كاراي(ُّ)بالاػػاي الماماػػة [ اػػره الكسػػا ت  كايػػر﴾ ّٕ] االن ػػاؿ: ﴾كى
ٍصػػمىافً لقكلػػ  تعػػالح   بكسػػر  [ فقػػد ارهمػػا الكسػػا ت  ًخٍصػػمىاًف﴾ ِِ[ ] ص: ُٗالحػػج:] ﴾خى

 .(ُْ)الخاي 
ٍينىا ما ت ٌرد ب  مف ارايات ال حظنا ما يةتت  :  كبعد هًف اٍستٍقرى

مػا هك  ،ر ال ػبط الحركػت هك اإلبػداؿ الحركػتت  بظامرا تلٌيػالكسا ت فت اراي ـامت
داللػة الكممػة هك ابكتمػا مػع اخػتوؼ  ػبط  رتلٌيػفػت ر ذلػؾ هاػك  ،يسمح بػالتحكالت الصػكتية
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هف مذو الظامرا مػف الظػكامر الملكيػة المممػة التػت هتاحػت كمما ال شؾ في   ،بعض حركفما
ككفػػرت لمػػا مركنػػػة  ،ادمػػا الكسػػا ؿ اتخػػرلملمعربيػػة فرصػػة تشػػكيؿ هبنيتمػػا ف ػػون يػػػف ايت

   .(ُٓ)هخرلاالنتقاؿ مف صيلة  لح 
كتػارا  ،مػف ال ػتض  لػح الكسػر ، فتػارا يكػكفلحركات الصكتية فت ارايات تلير ا تنكَّعى 

 تػ  لقكلػ  تعػالحمف ذلؾ ما جػاي فػت اراي ،ح ال ـمف ال تض  ل ، كاالاةمف ال ـ  لح الكسر
كاػػػره  ،ب ػػػتض النػػػكف ككسػػػر العػػػيف ﴾نىًعػػػـ  [ فقػػػد اػػػره الكسػػػا ت ْْ] اتيػػػراؼ: ﴾اىػػػاليكٍا نىعىػػػـٍ  

 .(ُٔ)كالعيف ب تض النكف ﴾نىعىـ  البااكف
اسػػـ للبػػػؿ فبػػػال تض  ،كفىػػرَّؽ ابػػػف خالكيػػ  بػػػيف معنػػح الكممػػػة بػػال تض كمعنػػػاو بالكسػػر

 ،ة كمػػػذيؿكينػػػد الػػدمياطت الكسػػػر للػػة كنانػػػ، (ُٕ)ف االسػػػت ماـكبالكسػػر حػػػرؼ يجػػال بػػػً  يػػ
 .(ُٖ)كال تض للة باات العرل
ٍسػػػػػكىًنًمـٍ  ككقرايتػػػػ  فت ي كمػػػػػت للػػػػػة فصػػػػػحا ،[ بكسػػػػر الكػػػػػاؼ ُٓ] سػػػػػبة: ﴾ًفػػػػػت مى

ٍسػػػػكىًنمـ ، كارهمػػػػا حمػػػػزا كح ػػػػص يػػػػف ياصـ(ُٗ)فالػػػػيم كمػػػػت للػػػػة همػػػػؿ  ،﴾ ب ػػػػتض الكػػػػاؼمى
   .(َِ)الحجاز

ض فبالكسػػػر اسػػػـ لممكػػػاف كفػػػرَّؽ النحػػػاس بػػػيف معنػػػح الكممػػػة بالكسػػػر كمعنامػػػا بػػػال ت
كبػال تض مصػدر يشػمؿ القميػؿ كالكايػر  ،ن ال يكجد مام  ً اٌل سمايا ،كمك  ير مقيس ،كالمىٍسًجد

 .(ُِ)يد ب  معنح الجمع كاد يككف يمح التكحيد كهر  ،يجمع كال يانح كال
خشػػكنة التػػت تتطمبمػػا حيػػاا كمػػك ينسػػجـ مػػع ال ،لػػح الكسػػر ذف مػػك يً ػػرُّ مػػف ال ػػتض  

فمػك صػكت يحػدح  ، ميان هكار مما يحتاج  لي  ال ػتضٌف الكسر يتطمل جمدان يت ،الصحراي
فػت حػيف  ،مػامت مػف الحنػؾ اتيمػحنتيجة ارت اع الجزي اتمامت مػف المسػاف نحػك الجػزي ات

فال تحػة  ،ذكرهىٌف ال تحة تحدح حيف يستقر المساف فػت اػاع ال ػـ كيخػرج المػكاي دكف يػا ؽ يػ
 .(ِِ)كات كهيسرما يمح جماز النطؽخؼ الحر ه

 ]اتنبيػاي: ﴾ًجػذىاذان  تػً  لقكلػ  تعالحت الكسر يمح ال ـ كال تض فػت ارايك ار الكسا 
ػػػػذىاذان  كفكاػػػػره الباا ،[ بكسػػػػر الجػػػػيـٖٓ  كاػػػػره ابػػػػف يبػػػػاس كهبػػػػت السػػػػماؾ ،ب ػػػػـ الجػػػػيـ ﴾جي
ذىاذان    .(ِّ)بال تض  ﴾جى
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 ،(ِْ)( كخ يػؼ كًخ ػاؼبةن  جمع )جذيذ﴾ بكسر الجيـ يمؿ ال راي استعماؿ  ًجذاذان 
ػػذىاذان (ِٓ)بالكسػػر (ًجػذاذا)كذمػل هبػػك البقػاي  لػػح هنػ  جمػػع  ( بال ػـ فعنػػد ال ػراي كاحػػد ، همػا )جي

ذىاذا( بال ـ(ِٔ)اتلحيطاـ كالريفكا  .(ِٕ). كيند القرطبت جمع )جي
كمػا امنػا  ،تتكػكف ،االكسػر  فت مذا المك ػع كػكف الكسر كلعؿ مرد اختيار الكسا ت

هاػؿ مػف ال ػـ الػذم يتكػكف بارت ػاع لػح جمػد ي ػمت ، كيحتػاج  بتحرؾ هدنح المسػاف ،سابقان 
 .(ِٖ)الخم ت مف الحنؾ اتيمحالجزي الجزي الخم ت مف المساف نحك 

تـ الكسػػا ت مػػلحركػػت يمػػح مسػػتكل البينػػة الصػػرفية ا طػػار تليػػر ال ػػبط اك ػػمف 
همميتمػا فػت  ف ون يف مف ايمة صكتيةكال يخ ح ما لمذا التليير  ،بتلير حركة ييف ال عؿ

ػػ ، مػػف ذلػػؾ ارايتػػ  (ِٗ)ملػػة بصػػيت ذات دالالت مختم ػػة اػػراي ال ػػف فىيىحي مى ػػًبت كى ـٍ  ى ى مىػػٍيكي ؿَّ يى
بً  يىٍحًمؿٍ  مىٍيً   ى ى ٌؿ﴾ ك ـ الػوـ فػت كمف يىٍحميػؿُٖ] ط : ﴾ت فىقىٍد مىكىليى  ﴾[ ب ـ حاي  يحي

 .(َّ)بكسر الحاي كالوـ  ﴾ٌؿ﴾  كمف يىٍحًمؿفىيحً   كاره البااكف
ػٌؿ : نػزؿ ككاػعابف خالكي    اٌل هفٌ  (ُّ)ايؿ:  ٌنمما للتاف  ،فٌرؽ بينممػا اا ون:)حػؿ يحي

 .  (ِّ)(ا اريلكاتمر بينمم ،كحؿَّ يًحؿُّ كىجىلى يمي  العذال
كاػػد تػػةتت الكممػػات اابتػػة الداللػػة يمػػح الػػر ـ مػػف اخػػتوؼ  ػػبطما الحركػػت كمػػذا 

 مػف ذلػؾ ارايتػ  ،(ّّ) ػؿ كتعػدد الخصػا ص النطقيػة بينممػاهساس  االختوؼ بػيف للػات القبا
﴾ ب ػػػـ الػػػزام ،[ بكسػػػر الػػػزام ُٔ] يػػػكنس: ﴾ يىعػػػًزلي  كممػػػا ينػػػد  ،(ّْ)كاػػػره البػػػااكف يىٍعزيلي

ػػزى  ،ال ػػراي للتػػاف كينػػد ابػػف  (ّٕ)يػػلهك مػػا يل (ّٔ): مػػا يىٍبعػػدي كمعناممػػا (ّٓ)لى يىٍعػػًزلي كيىٍعػػزيلي يى
   .(ّٖ)ما يبعد كيليل خالكي  بمعنح :

﴾ ] اتنعػػػاـ: ـٍ  كاػػػره البػػػااكف ،[ ب ػػػـ الػػػزام ُّٔكمػػػف ذلػػػؾ هي ػػػان ارايتػػػ  بزييًمًم
﴾ ب تض الزام ـٍ  بزىٍيًمًم
(ّٗ). 

كتمػيـ كاػيس  لػح  ،بنك هسد  لح ال ػـ كجنحت ،فقد  ار الكسا ت ال ـ يمح ال تض
لػػػح ال ػػػـ يميػػػؿ البػػػدكك  (َْ)كيقػػػكؿ همػػػؿ الحجػػػاز بػػػال تض ،الكسػػػر تٌنػػػ  سػػػمة مػػػف سػػػمات  ،ا 

، كمعػػػركؼ الخشػػػكنة البدكيػػػة معظػػػـ بطػػػكف القبيمػػػة اسػػػتقرت فػػػت بي ػػػة  هفٌ ، كالكسػػػا ت هسػػػدمر
د ي ػمت هاػؿ يحتػاج  لػح جمػا الكسػر فهٌمػ ،فكػاف ال ػـ مناسػبان لمػذو البي ػة صحراكية ااسية
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تف ال تحة مف هخؼ الحركػات يمػح جمػاز النطػؽ كيجػنض  ليمػا  ،مف ال ـ كهكار مف ال تض
 .(ُْ)همؿ الح ر 
ػػػػ)مصػػػػدر ال عػػػؿ المتعػػػػدم فٌ   ذ  –( ب ػػػػتض الػػػزام مصػػػػدر )زىٍيػػػػـ  فٌ  كايػػػؿ ( هكفىعى  ؿى

تَّػػح  ً  كنظيػػرو اكلػػ  تعػػالح  (ِْ) ػػـ االسػػـ كبال-( مك)فىٍعػػؿ ()فىًعػػؿى  ]  ﴾فى السَّػػدٍَّيفً ذىا بىمىػػتى بىػػيٍ حى
، (ْْ)ا للتػاف بمعنػح كاحػدممػايػؿ: ك  ،(ّْ)بال ـ االسـ كبال تض المصػدر دُّ [ فالسُّ ّٗ الكمؼ:

دٌ  ،للػػات كال ىٍتػػؾ كال يٍتػػؾ كالً ٍتػػؾهم فيػػ  اػػوح  ،كايػػؿ: مػػك مامػػح الػػزام ٌد كالػػًكٌد كالػػكى كالػػكي
(ْٓ)، 

 .كمك الحؽٌ 
 ٌمػا بتقصػير صػكت  ،ةمػمف خصا ص لمجة هسد التخمص مػف هصػكات المػد الطكي

ميػؿ بمعنػح: هك بحػذؼ صػكت المػد ك ،مػةى ة مػف المػبف بػدؿ القيك المد كالقيمى  مػؿ بػدالن مػف الزَّ الزَّ
)اتلػػؼ( فػػت  رايا الكسػػا ت حذفػػ  المصػػكت الطكيػػؿكمػػف مػػذو المظػػامر فػػت اػػ ،(ْٔ)الرديػػؼ

ػػاجه   بعػض اراياتػػ  مػػف ذلػػؾ ، كمػػذا ينػػد ابػػف ([ فقػػد ارهمػػا)مىًمضّٓ] ال راػػاف: ﴾كىمىػػذىا ًمٍمػػضه هيجى
سػػػكاف  ،تخ ي ػػػان  ( فحػػػذؼ اتلػػػؼ)مػػػالض جنػػػت يمػػػح  رادا كاػػػره البػػػااكف ًمٍمض﴾ بكسػػػر المػػػيـ كا 

كاػػد ال يػػرـك مػػف كراي حػػذؼ المصػػكت الخ ػػة الصػػكتية فحسػػل بػػؿ اإليحػػاي  لػػح  ،(ْٕ)الػػوـ
﴾ ] سػػبة:  ، مػػف ذلػػؾدالالت جديػػدا بحجػػة  يجػػاد يمػػة لمػػا ـٍ ٍسػػًكنًم [ بكسػػر ُٓارايتػػ  فت مى

كارهمػا ابػف كايػر كنػافع كابػف يػامر  ،مكػاف كالمسػجدلمداللػة يمػح اسػـ ال ،ليػر هلػؼالكػاؼ ب
ػػػػػاًكًنًمـٍ كه ح ً رادا جمػػػػػع الم ػػػػػظ ﴾ بػػػػػةلؼ يمػػػػػبػػػػػك يمػػػػػرك كياصػػػػػـ فػػػػػت ركايػػػػػة هبػػػػػت بكر مىسى

 .(ْٖ)كالمعنح
ػػػػ ت كمػػػػف ذلػػػػؾ هي ػػػػان اراي ػػػػذىٍتميـي الصَّ كاػػػػره  ،[ بليػػػػر هلػػػػؼ ْْ﴾] الػػػػذاريات:قىةي عٍ فىةىخى

اًيقى  ٍعقة المرا مف المصػدر كا ،(ْٗ)بةلؼ ﴾ةالبااكف الصى ػايقة مػك االسػـ مػف ال عػؿ فالصَّ لصَّ
(َٓ)  . 

 ،(رهلت طا  ػػة مػػف اراياتػػ  لمشػػتقات ) اػػر الكسػػا ت الػػتخمص مػػف الممػػز بحذفػػ  فػػ
فقػد  ،يسكتحقيػؽ الممػز للػة تمػيـ كاػ ،لحجػازكيزا سيبكي  التخ يؼ  لػح اػريش كهكاػر همػؿ ا

ٍيػتكيـٍ   اره الكسا ت ﴾ ] الكمػؼ: ْٔ] اتنعػاـ: ﴾[ ك هٍرٍيػتـي َْ:اـ] اتنعػ ﴾هرى ٍيػتى  ،[ّٔ[  هىرى
بػػف كاػػره ابػػف كايػػر كياصػػـ كهبػػك يمػػرك كا ،قػػر ف بإسػػقاط الممػػزا مػػف  يػػر تميػػيفكفػػت كػػؿ ال



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

َُٗ 

كاػػره نػػافع مػػف  ،فػػت كػػؿ القػػرف بػػالممز ﴾هىرىيىٍيػػتى   ك ﴾ هىرىيىٍيػػتيـٍ  ك ﴾ٍيػػتىكيـٍ هىرىيى   يػػامر كحمػػزا
 .(ُٓ)ؽ الممزؼ يمح مقدار ذك  ير ممز كاتل

ينااض مػا يػرؼ يػف ابيمػة هسػد التػت ينتمػت  ليمػا الكسػا ت مػف  مذا كالموحظ هفٌ 
  يػػػر هفٌ ل ػػػـ كالكسػػػر فيمػػػا سػػػبؽ مػػػف اراياتػػػ ، نػػػااض هي ػػػان اختيػػػارو اكي ،تحقػػػيقمـ الممػػػز

بع مـ يمؿ لمذا بةٌف تخ يؼ الممػز بتسػميم  هك حذفػ  مرحمػة متطػكرا لمػا يػرؼ يػف ابيمػة 
 ة الحجاز التت كانػت هكاػر كجايت نتيجة لقربما مف بي ،تحقيؽ الممز هسد مف جنكحما  لح

 .  (ِٓ)تح ران 
الكسػا ت يدكلػ  يػف المصػدر القياسػت )تىٍ ًعيػؿ( مف الظكامر الصرفية فػت اػرايات 

الَّ يىٍسػػمىعيكفى ًفيمىػػا لىٍلػػكان كىالى فقػػد اػػره الكسػػا ت  ،مصػػدر السػػمايت)ًفعىاؿ( بتخ يػػؼ العػػيفاللػػح  
 .(ّٓ)كاره البااكف ًكذَّابان﴾ مشددا  ،[ ب تض الذاؿ خ ي ة ّٓلنبة:] ا ﴾ابان ًكذى 

ػػػؿ: تىٍ ًعيػػػؿ، كقكلػػػ  تعػػػالح كى  كالمعػػػركؼ هف مصػػػدر فىعَّ ػػػح تىٍكًميمػػػان كى ـى الٌمػػػ ي ميكسى ]  ﴾مَّ
 هك تىٍ ًعمىػةى()فعمػح  هك مممكز الػوـ ،لوـ فإٌن  يمح)تىٍ ًعمىة( ذا كاف معتؿ ا [ ً الٌ  ُْٔ النساي:
 ،( بتخ يػػؼ العػػيفمػػذو اةيػػة يمػػح كزف)ًفٌعػػاؿ( ك)ًفعىػػاؿكاػػد هتػػح المصػػدر فػػت  ،(ْٓ)()تىٍ ًعيػػؿ

الحمػػؽي هحػػل  ليػػؾ هـ )كاسػػتدؿ بمػػا كرد مػػف كػػوـ هحػػدمـ  ،كيزامػػا ال ػػراي  لػػح فصػػحاي الػػيمف
   .(ٓٓ)(الًقصار؟

الحقيقػػػػػة ال الت عيػػػػػػؿ كمػػػػػػا فػػػػػػت مصػػػػػػدر يمػػػػػػح المػػػػػك  (ًفعَّػػػػػػاالن ) كيػػػػػرل سػػػػػػيبكي  هفى 
يمػػح مػػذمل سػػيبكي  مػػك  (ًكػػذَّال) لنحػػاس هف الػػدليؿ يمػػح هف اتصػػؿكذكػػر ا، (ٔٓ)ال صػػحح

ـى  ٍكرىامػان ال عؿ  ذا كاف رباييػان يػزا هفَّ  كاٍنطىمىػؽ  ،د يمػح ما ػي  هلػؼ فػت المصػدر فنقػكؿ: هىٍكػرى
:  نمػػـ ، فقػػاؿ سػػيبكي : كىػػٌذل تىٍكػػًذيبان ، اػػـ هنمػػـ اػػالكاكمػػذا يمػػح القيػػاس ،كىػػٌذل ًكػػذَّابان اٍنًطواػػان ك 
فليػػركا  ،، كجعمػػكا اليػػاي بمنزلػػة هلػػؼ اإلفعػػاؿتػػاي فػػت هكلػػ  يك ػػان مػػف الحػػرؼ الزا ػػدجعمػػكا ال

 .(ٕٓ) خرو كما  يركا هكل 
ًمػػ  ارايتػػ  لقكلػػ  تعػػالحكيػػدؿ الكسػػا ت يػػف المصػػدر  لػػح ال عػػؿ فػػت  ٍيػػرى  ؿى ً نَّػػ ي يى   ى

ػػاًلضو  ع كاػػره ابػػف كايػػر كنػػاف ،) يػػر( رهمػػا بكسػػر المػػيـ كفػػتض الػػوـ كنصػػل[ فقْٔ] مػػكد: ﴾صى
ػػاًلضو   كهبػػك يمػػرك كابػػف يػػامر كياصػػـ كحمػػزا ٍيػػري صى ػػؿه  ى كالمػػيـ كرفػػع ب ػػتض العػػيف  ﴾ً نَّػػ ي يىمى

 .(ٖٓ)) ير( الوـ كتنكينما كرفع
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ًمػػػؿى ك  يػػػر( صػػػ ة ك) ،كفايمػػػ   ػػػمير مسػػػتتر فيػػػ  ،مػػػاضو  فػػػت ارايتػػػ  فعػػػؿ ()يى
ًمػؿ يمػون  يػرى كمعناو ،لمصدر محذكؼ ااـ مقام  ػؿى ، فػت حػيف ه(ٗٓ)صػالضو  : هٌن  يى ( ف )يىمى

ك) يػػػر( نعػػػت لعمػػػؿ  ،خبػػػر  ٌف مرفػػػكع يمػػػح حػػػذؼ م ػػػاؼ هم ذك يمػػػؿ وفػػػت اػػػرايا  يػػػر 
 .(َٔ)عمرفك 

بُّنىػا الَّػًذم هىٍيطىػح كيػ  كاره اكل  تعالح َـّ مىػدىلاىاؿى رى ٍمقىػ ي ايػ [ فقػد َٓ]طػ : ﴾ؿَّ شىػٍتيو خى
مىق ﴾ ب تض الوـ ارهما مٍق ﴾ بسككف الوـ  ، خى  .(ُٔ)كاره البااكف خى

فػػت  ،()شػػتيفػػت مك ػػع جػػر ص ة قػػ ( فػػت ارايتػػ  فعػػؿ مػػاضو كجممة)خمقػػ (مى ك)خى 
ٍمق ( بتسكيف الوـ فت ارايا  ير ) حيف هفٌ     .(ِٔ)الاَّانتهيطح م عكؿ  وخى

[  لػػح صػػػيلة ُٖ]يكسػػؼ:﴾ً فَّ اٍبنىػػػؾى سىرىؽى  تػػػ  لقكلػػ  تعػػالحمػػاؿ الكسػػا ت فػػت اراي
ػػػرىؽى  ،ككسػػػرماب ػػػـ السػػػيف كتشػػػديد الػػػراي  ﴾ؽسيػػػرِّ   المبنػػػت لمم عػػػكؿ فقػػػره ﴾ كاػػػره البااكف سى

   .(ّٔ)التخ يؼك بال تض 
، كمػػػػت سػػػػمة همػػػػؿ الحكا ػػػػر تخ يػػػػؼالاراياتػػػػ   لػػػػح  مػػػػاؿ الكسػػػػا ت فػػػػت بعػػػػض

فقػػد   ،(ْٔ)ذلػؾ ينسػػجـ مػع طبيعػػة بي ػتمـ ك  ،كالتشػديد مػػف سػمات النطػػؽ البػدكم ،كاتمصػار
ػرى   كاػره ،(ٓٔ)ددامشػ ل﴾مىػدى اىػدَّرى ف كارهمػا البااكف ،[ خ ي ػةّ]اتيمح:﴾دىل اىدىرى فىمى  اره  ؼى يى

ػف بىٍعضو  ايَـّ  . كاػره(ٔٔ)مشػددا ﴾كاػره البػااكف يىرَّؼ ،[ خ ي ػةّ]التحػريـ:﴾بىٍع ى ي كىهىٍيػرىضى يى
ػػت  كاػػره البػػااكف ،[ بإسػػكاف النػػكف كتخ يػػؼ الجػػيـِٕ]مريـ:﴾ت الَّػػًذيفى اتَّقىػػكاًجػػنينٍ  ب ػػتض  ﴾نينىجِّ

كاػػػره البػػػااكف  ،[ بتخ يػػػؼ الػػػداؿُُّؤمنػػػكف:الم كاره العػػػاًديف﴾ .(ٕٔ)النػػػكف كتشػػػديد الجػػػيـ 
 .(ٖٔ)بتشديد الداؿ ﴾ العادِّيف

 ،كتية كالصػػػػرفية فػػػػت اػػػػرايات الكسػػػػا تبعػػػػد مػػػػذا العػػػػرض المػػػػكجز لمظػػػػكامر الصػػػػ
َـّ تناا ػػ مجيػػة التػػت تميػػزت مفمػػك هحيانػػان يميػػؿ  لػػح التاقيػػؿ الػػذم يعكػػس اةاػػار ال ،ان نوحػػظ اىػػ

فقػد هخػذ  ،ذلػؾ هٌف الكسػا ت كػاف صػاحل اختيػار مػردَّ  لعػؿَّ  ،رُّ منػ كهحيانان يىً ػ ،بما ابيمة هسد
 .  الذيف ال ينتمكف  لح ابيمة كاحدايف حمزا كيف  يرو مف ات مة الاقاا 

فقػد  ،مف الظػكامر النحكيػة فػت اػرايا الكسػا ت ميمػ  فػت بعػض القػرايات  لػح الرفػع
ًبػالنٍَّ ًس كىاٍلعىػٍيفى ًبػاٍلعىٍيًف  هىفَّ الػنٍَّ سى  تػ  لقكلػ  تعػالحالنصػل كالخ ػض فػت اراي ار الرفع يمػح 

ػػػفُّ  ًبػػػاتىنًؼ كىاتيذيفي  كىاتىنػػػؼي  كحي  ًبػػػاتيذيًف كىالسِّ ػػػري ػػػفِّ كىاٍلجي ػػػاصه  ًبالسِّ فػػػت [ بػػػالرفع ْٓ]الما دا:﴾ًاصى



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

ُُُ 

كاػره ابػف كايػر كهبػك يمػرك كابػف  ،نافع كحمػزا بنصػل الكػؿياصـ ك كاره  ،ع الخمسةالمكا 
 .(ٗٔ)ربعة كرفع )الجركح(يامر بنصل ات

يػػػػح المعنػػػػح ال الم ػػػػظ يمػػػػح مك ػػػػع تػػػػ  هنػػػػ  يط ػػػػ  مػػػػف حككجػػػػ  الرفػػػػع فػػػػت اراي
كاػد يكػكف الرفػع يمػح االسػت ناؼ  ،رفػع باالبتػداي تف مك ع  ابؿ مجتي الناسػ  ، ٌف()اسـ

( الػػنٍَّ س بػػػالنٍَّ ًس﴾ هك هف يكػػػكف)العيفهف معطكفػػة يمػػػح جممػػػة  سػػػميةاالجممػػػة البمعنػػح هف 
 .(َٕ)  الن س﴾م مر المرفكع المستتر فتة يمح الكبقية اتسماي معطكف

لىنىٍسػػػػػ ىعان  فػػػػػع ينػػػػػدو يمػػػػػح الخبريػػػػػة مػػػػػف ذلػػػػػؾ ارايتػػػػػ  لقكلػػػػػ  تعالحكاػػػػػد يكػػػػػكف الر 
اًط ىةو  *ًبالنَّاًصيىةً  اًط ىػةه  كىاًذبىػةه  نىاًصيىةه  [ فقد ارهمأُ-ُٓعمؽ:ال]﴾نىاًصيىةو كىاًذبىةو خى بػالرفع  ﴾خى

اًط ىةو  ممكركارهما الج ،هم مت ناصية ،يمح ً  مار مبتده  .(ُٕ)بالجر ﴾نىاًصيىةو كىاًذبىةو خى
ػػػػ تػػػػ  لقكلػػػػ  تعالحككػػػػذا مػػػػاؿ الكسػػػػا ت  لػػػػح تحكيػػػػؿ اراي ٍيػػػػريوي مى ػػػػٍف ً لىػػػػ و  ى  ]﴾ا لىكيػػػػـ مِّ

لللػ  يمػح الم ػظ[ مف الرفع  لح الخ ضٗٓ اتيراؼ: هك  ،، كحجة الخ ض هٌن  جعمػ  نعتػا ن
 .(ِٕ)بدالن من 

بُّكيـٍ  لقكلػػ  تعػػالح ارايتػػ  كمنمػػا  هكاػػر  ،[ فقػػد ارهمػػا بػػالجرٖ:لػػدخاف]ا ﴾كىرىلُّ  بىػػاً كيـٍ  رى
 . (ّٕ)البااكف بالرفع

 الصىتيالتىجيه :  االول املبحث
﴾]َْ هريىٍيتىكـ﴾]االنعػاـ: اكل  تعالح ﴾ ]الكمػؼ:ْٔاالنعػاـ:[ ك هىرىيٍيتيـٍ  [ ك هىرىيىٍيػتى

ّٔ] ﴾ [ ِٔ ي:ك هرىييتػػػػػػػػػؾ﴾ ]اإلسػػػػػػػػػرا[ ّْك هرهيىٍت﴾]ال راػػػػػػػػػاف:[ ٗٓ:]يػػػػػػػػػكنس ك هرييػػػػػػػػػتـي
  هفػػػػػرييتـ﴾ ك[ َْ:ك هرييػػػػػتـ﴾ ]فػػػػػاطر[ ٕٕك هفريػػػػػت﴾]مريـ:[ ّٔيىػػػػػٍت﴾] الكمػػػػػؼ: هرهك

 ك هرييػػػػػػػػػػػػتـ﴾[ ٕٓك هفػػػػػػػػػػػػرييتـ﴾ ]الشػػػػػػػػػػػػعراي:[ ِّك هفرهيت﴾]الجاايػػػػػػػػػػػػة:[ ّٖ:]البزمػػػػػػػػػػػػر
[ ُّ-ُُ-ٗك هرييػػػػػػػػػػػػػت﴾]العمؽ:[ َّ-ِٖك هرييتـ﴾]الممػػػػػػػػػػػػػؾ:[  ِٕ-ُٕ:]القصػػػػػػػػػػػػػص

-ٖٔ-ّٔ -ٖٓ :]الكااعػػة رييتػػػـ﴾ك هف[ ُٗ]الػنجـ: ك هفػػرييتـ﴾[ ُ]المػػايكف: ﴾هرييػت ك
ُٕ] 

ٍيتىكيـٍ   اػػره الكسػػا ت ٍيػػتى  ك﴾كهىرٍيتيـي ك ﴾هىرى كػػريـ بإسػػقاط الممػػزا القػػر ف الكػػؿ كفػػت  ﴾هىرى
ٍيتىكيـٍ  ،مػػف  يػػر تميػػيف ٍيػػتى  ك( كاػػره نػػافع)هىرى ( ك)هىرى ٍيػػتيـٍ ( مػػف  يػػر ممػػز كاتلػػؼ يمػػح مقػػدار )هىرى



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُُِ 

ـي( كهىرى يػػامر كحمػػزا ) كياصػػـ كهبػػك يمػػرك كابػػفكاػػره ابػػف كايػػر  ،ذكؽ الممػػز ( هىرىيىٍيػػػتيـٍ )يىٍيػػتىكي
( فت كؿ القر ف بالممز)ك هىرىيىٍيتى

(ْٕ) . 
ا كانت تسقط مػف ال عػؿ الم ػارع فػت هف مذو الممزا لمٌ ) الحجة فت ارايا الكسا ت

 كقكل  :   ال ركراكال تستعمؿ  ال فت  ،العرلكوـ فصحاي 
 اَلَنا َعاِلٌم بالتُّرََّىات كِ         يَّ ّما َلْم َتْرَأياهُ ُأِري َعْين

 
، كمػػػػػك (ٕٓ)لم ػػػػػارع  ذا ااربػػػػػ  ممػػػػػزا االسػػػػػت ماـ(كػػػػػاف الما ػػػػػت فػػػػػت القيػػػػػاس كا

 .(ٕٔ)الحؽ
الممػػزا فعمػػح جعػػؿ  ممػػز يمػػح مقػػدار ذكؽ ا الحجػػة لمػػف اػػره بػػاتلؼ مػػف  يػػرهٌمػػ

كحقػػؽ  ،داكرامػػة اجتمػػاع ممػػزتيف فػػت كممػػة كاحػػ ،هم: بػػيف اتلػػؼ كالممػػزا،الممػػزا بػػيف بػػيف
ت جميػع القػر ف هٌما الحجة لمف ارهما بالممزا ف ،(ٕٕ)تنما حرؼ است ماـ جاي لمعنح ،حكلات

 .(ٖٕ)كمت اابتة ،فألٌنما ييف ال عؿ
 

 التىجيه الصريف:  املبحث الثاني
ٍكبىانان    اكل  تعالح االن هٍك ري  [ ِّٗ : البقرا ] ﴾ فىًرجى

ون﴾  فىػػري  كاػػره هبػػك مجمػػز ،﴾ ب ػػتض ال ػػاي كب ػػـ الػػراي كالجػػيـفىػػريجيون   اػػره الكسػػا ت جَّ
االن  كاػره يكرمػة ،ب ـ الراي كتشػديد الجػيـ  كاػره الجممػكر ،(ٕٗ)ب ػـ الػراي مػف الرجػاؿ ﴾فريجى
االن﴾ بكسر الراي  . فىًرجى

، كشىػػاًرؼو كشيػػريؼو الحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ػػون جمػػع راجػػؿ، كبػػازؿو كبيػػزيؿو  ، ت هٌف ريجي
ة فت ارايا مف اره  فىريٌجون﴾ ب ػـ الػراي كتشػديد هٌما الحج (،َٖ)كمك جمع شاذ ال يقاس يمي 

ػػػرَّلو  ـو الجػػػيـ فعمػػػح هٌنػػػ  جمػػػع )راجػػػؿ( ك ػػػاًرلو ك ي ػػػكَّ ػػػاً ـو كصي كالحجػػػة فػػػت اػػػرايا ، (ُٖ)، كصى
ػػاالن﴾ هٌنػػ  جمػػع  ػػاؿ كظيػػؤار ،بكسػػر كسػػككف ،(ًرٍجػػؿ) فىريجى ػػرىاؼ كريخى كيي

هٌمػػا الحجػػة فػػت  ،(ِٖ)
االن﴾ فعمح هن  جمع)رى ارايا  ا ـ كًصيىاـالجممكر  ًرجى ال ،اًجؿ( كصى اًحل كًصحى  .  (ّٖ)كصى

 
 [ ٖٙٔ﴾ ] األنعام :  َىَذا ِلّمِو ِبَزْعِمِيمْ  ﴿قولو تعالى 



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

ُُّ 

﴾كحػػدو اػػره الكسػػا ت ـٍ كاػػره  ،بػػف كاػػال كاتيمػػشتابعػػ  يحيػػح  ،ب ػػـ الػػزام  ًبزيٍيًمًم
ًمًمـٍ ، كاره ابف هبت يبمة)(ْٖ)ب تض الزام﴾ًبزىٍيًمًمـٍ  البااكف  .(ٖٓ)ام كالعيف( ب تض الز ًبزىيى

، (ٖٔ)هٌمػػا كسػػرما فمػػت للػػة تمػػيـ كاػػيس ،سػػا ت لقرايتػػ  بةٌنمػػا للػػة بنػػت هسػػداحػػتج الك
 .(ٕٖ)كمك كذلؾ يند هبت منصكر

 ،كال يٍتػػؾ كالً ٍتػػؾ ٍتػػؾللػػات كال ى  هم فيػػ  اػػوح ،مامػػح الػػزام االسػػـ ل ال ػػراي هفكيػػر 
ٌد كالػػػًكدٌ  دٌ  كالػػػكي كالػػػكى

ـى زىٍيمػػػان فمصػػػدر زى  ،كمػػػك الحػػػؽٌ  ،(ٖٖ) ػػػ ، كايػػػؿ الم تػػػكح (ٖٗ)كزيٍيمػػػان كًزٍيمػػػان  يى
 .(َٗ)كالم مـك اسـ ،مصدر

ًمًمـٍ  ابػػػػف ابػػػت يبمػػػة اػػػرايا هٌمػػػا نجػػػدما فػػػت كتػػػػل فمػػػػـ  ،ب ػػػػتض الػػػزام كالعػػػيف ﴾ًبزىيى
    .القرايات كالت اسير

 
  [ ٔٙ﴾ ] يونس: َوَما َيْعُزُب  قولو تعالى ﴿

﴾يىٍعزً   اره الكسا ت كاػره  ،عػ  يحيػح بػف كاػالتاب [ّبكسر الزام ممنػا كفت]سػبة: لي
(ب ـ الزام البااكف  .(ُٗ))يىٍعزيلي

ػػػزىلى يى الحجػػة ينػػػ  كافقػػػ ، (ِٗ)ٍعػػًزلي ك يىٍعػػػزيلي كاػػػد اػػػر  بممػػػاد ال ػػػراي هٌنممػػػا للتػػػاف يى
 (ٓٗ): مػا يىٍبعيػدي كمػا يليػلكايػؿ ،(ْٗ)كايػؿ: مػا يليػل ،(ّٗ): ما يىٍبعيدي الزجاح كمما يندو بمعنح

 .كمك المراد مف اةية
سػػان  فممػػا للتػػاف فصػػيحتاف كال كجػػ  ال ستح ،(ٔٗ)ال ػػراي للػػة مػػف كسػػركاستحسػػف 

 .(ٕٗ) ـ ييف م ارع)فىعىؿ( هكار مف كسرما تفٌ  رال ـ هكاككف  كلعؿٌ  ،مستكياف
 

 [ ٙٗ:  ىود﴾ ]ِإنَُّو َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح  قولو تعالى ﴿ 
( بنصػل  ى )   ىنَّ ي يىًمؿى ﴾ بكسر المػيـ كفػتض الػوـ، ك كحدو اره الكسا ت ػاًلضو ٍيػرى صى
) ىنَّػػػ ي  كاػػػره ابػػػف كايػػر كنػػػافع كهبػػػك يمػػرك كابػػػف يػػػامر كياصػػـ كحمػػػزا ،الػػراي، تابعػػػ  يعقػػكل

( برفع الراي الضو ( مرفكع منكف ك) ىٍيري صى يىمىؿه
(ٖٗ). 



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُُْ 

 ،يػػػ فكفايمػػػ   ػػػمير مسػػػتتر  ،الكسػػػا ت هٌنػػػ  جعمػػػ  فعػػػون ما ػػػيان  الحجػػػة فػػػت اػػػرايا
ًمػؿ يمػون  يػرى ه :كمعنػاو ،صػدر محػذكؼ اػاـ مقامػ ، هك نعتػان لم(ٗٗ)ب  ) ير( م عكالن ك  ٌنػ  يى

 .(َُُ)اي  مير االبفكالم ،(ََُ)صالض 
: حػػدانا ال ػػراي اػػاؿ(القػػرايا مػػا جػػاي فػػت الحػػديح الشػػرم كالحجػػة يمػػح صػػحة مػػذو

يػػف شػػمر ابػػػف : ال هراو ً الَّ اابتػػػان البنػػانت ابػػف هبػػت يحيػػح يػػػف رجػػؿ اػػد سػػماو اػػاؿكحػػدانت 
ًمػػػػؿ  يػػػػرى ااؿ:) ،: امػػػػت يػػػػا رسػػػػكؿ اب: كيػػػػؼ هارؤمػػػػاحكشػػػػل يػػػػف هـ سػػػػممة االػػػػت ً ٌنػػػػ  يى

 .(َُِ)(صالضو 
 .  (َُّ)هبت طالل كهنس كابف يباس كيا شة كمت ارايا يمت بف
( خبػػر)هٌف( كهٌمػػا الحجػػة لمػػف اػػره ػػؿه ٍيػػري ﴾ فعمػػح هٌف)يىمى ػػؿه  ى  ،نعػػت لػػ  ( يػػر)  يىمى

ػػػػؿ ،كال ػػػػمير فت) ٌنػػػػ ( يعػػػػكد يمػػػػح ابػػػػف نػػػػكح  فحػػػػذؼ  يػػػػري صػػػػالضو  كالمعنػػػػح: هٌنػػػػ  ذك يىمى
 الم اؼ، كمف ذلؾ اكؿ الخنساي:

ْدَبار اا ادَّكرْت         فإّنمْرَتُع َما َرَتَعْت َحتَّى ِإذتَ   .ىي ِإْقَباٌل واِ 
، كيػػدؿ يميػػ  اكلػػ  كيحتمػػؿ هف يعػػكد ال ػػمير يمػػح الركػػكل، (َُْ)ذات  ٍابىػػاؿو  :هم

كػكل مػع المػؤمنيف يمػؿ  يػر الر كنػ  مػع الكػافريف كتركػ  ك)هم: (َُٓ)﴾ اٍركىػٍل معنػا تعالح
لؾ  يػػام هف هنجػػت اهٌف سػػؤ  :يمػػح السػػؤاؿ الم مػػـك مػػف النػػداي همعػػكد هك هٌنػػ  ي ،(َُٔ)صػػالض(

ػػؿ رجػون كػػافران  ر يمػػح  يػػر ابػػف نػػكح ؼ الزمخشػػرم يػػكد ال ػػميك ػػعٌ  ،(َُٕ)صػػالض  يػػري يىمى
 .(َُٖ)تف مذا مما ال يميؽ بالقر ف  ،ككذا هبك حياف

فً  ،يتيف فت المعنحت ات اؽ القراكيرل الطبرس    .  (َُٗ)اختم تا فت الم ظ  كا 
 

 [ ٛٙ:  ىود﴾ ]َأاَل ِإنَّ َثُموَد َكفُروْا َربَُّيْم َأاَل ُبْعدًا لَِّثُموَد  قولو تعالى ﴿
( بكسر الداؿ مع التنكيف) اره الكسا ت ب تحما بلير كالبااكف  ،(َُُ)ًلامكدو

 . (ُُُ)تنكيف
كتػػػابع   (ُُِ)اتكؿ( مػػػفا هجريػػػت الاػػػانت لقربػػػ   ٌنمػػػسػػػا ت لقرايتػػػ  اا ون:)الك احػػػتج

 .(ُُّ)عيف اـ يختمؼ(تع الحرؼ مرتيف فت مك كابيض هف يجم)اا ون:



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

ُُٓ 

 ،  اسػػـ حػػت هك هبػػك ابيمػػةٌنػػه: مػػة صػػرف  ينػػد ابػػف خالكيػػ  مػػف كجمػػيف: هحػػدمماكي
كيجمػػػع  ،مػػػف الاَّمػػػد كمػػػك المػػػاي القميػػػؿ (ؿفىعيػػػك )يربيػػػان يمػػػح كزف جعمػػػ  اسػػػمان  : هٌنػػػ كاةخػػػر
 :  النابلةكمن  اكؿ  ،(يمح)اىمىد

 .(ٗٔٔ)َمِد إلى حماٍم ِشَراٌع وارِد الثَّ         َكُحْكِم َفَتاِة ِإْذ َنَظَرتْ واْحُكْم 
فػػػػاجتمع فيػػػػ  يمتػػػػاف فرييتػػػػاف  ،لمػػػػف تػػػػرؾ صػػػػرف  فعمػػػػح  رادا القبيمػػػػةهىٌمػػػػا الحجػػػػة 

    (ُُٓ)، كمك فرع لمتنكير: التعريؼكاتخرل ،، كمك فرع لمتذكير حدامما التةنيح
 

 [ ٓ٘﴾ ] طو : َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُو  قولو تعالى ﴿
مىقى  يمػػش كالحسػػف كابػػف كتابعػػ  ات ،( ب ػػتض الػػوـاػػره الكسػػا ت فػػت ركايػػة لنصػػير)خى

ٍمق ( بسككف الوـكاره البااكف ،(ُُٔ)هبت اسحاؽ  .(ُُٕ))خى
مىقػػ ﴾ فػػت مك ػػع جػػر صػػ ة ، كجممة خى مػػاضالحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت هٌنػػ  فعػػؿ 

هىيطػػػح كػػػؿ  ، كحػػػذؼ الم عػػػكؿ الاػػػانت لػػػػ  هيطػػػح﴾ لمعمػػػـ بػػػ  هك لوختصػػػار، همشػػػتي﴾ 
كػػؿ شػػت خمقػػ  مػػا يحتػػاج  ليػػ  هك هيطػػح  ،شػػتي مخمػػكؽ مػػا هكجبػػ  تػػدبيرو اػػـ مػػداو السػػبيؿ

 .(ُُٖ)كيصمح 
 .(ُُٗ)كمت ارايا يبد اب بف مسعكد 

ٍمقػػ ( بسػػككف هيطػػح كػػؿ شػػتي الػػوـ فعمػػح معنػػح:  هٌمػػا الحجػػة فػػت اػػرايا مػػف اره)خى
، فعمح مذو القرايا)كػٌؿ شػتي( (َُِ)ٌؿ حيكاف يمح صكرا هخرل اـ مداو خمؽ ك ، همصكرت 

ٍمقىػػػ ،م عػػػكؿ هكؿ ، ك)خى ٍمقػػػ )ايػػػؿ  فٌ ك  ( م عػػػكؿ اػػػافو  هم ،ك)كػػػٌؿ شػػػتي( اػػػافو  ،( م عػػػكؿ هكؿخى
 ،المعنػح اتكؿ لكسػت  يػر هٌنػ  رٌجػضكيميػ  اة ،(ُُِ)هيطح خميقت  كؿ شتي يحتػاجكف  ليػ 

 .(ُِِ)  اتظمر ل ظان كمعنحتنٌ 
 

 [ٔٛ﴾]طو:َفَيِحلَّ َعَمْيُكْم َغَضِبي َوَمن َيْحِمْل َعَمْيِو َغَضِبي َفَقْد َىَوى﴿ قولو تعالى
ػٍف يىٍحميػٍؿ( ب ػـ الػوـ مى ػٌؿ ﴾ ب ػـ الحػاي ك)كى  كاػره البػااكف ،اره الكسا ت كحػدو  فىيىحي

مىٍف يىٍحًمػؿ( بكسػر ، كاػره اتػادا كيبػد اب بػف مسػمـ بػف يسػار (ُِّ)الحػاي كالػوـ   فىيىًحٌؿ﴾ ك)كى
ؿى ﴾ ب ـ الياي ككسر الحاي  .(ُِْ)كابف كاال كاتيمش  فييحِّ



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُُٔ 

، كافقػػ  (ُِٓ)هم ينػػزؿ يمػػيكـ يقػػكبتت  ،حجػػة الكسػػا ت فػػت ارايتػػ  هٌنػػ  هراد الكاػػكع
كمػت اعػر  ،الماكيػة﴾ هم ممػؾ فكاػع فػت فىقىٍد مىكىلالزجاج مستدالن بما تةخر مف اكل  تعالح 

ػؿُّ اىًريبػان ، كتبع  الطبرست مستدالن بقكلػ  تعػالح  (ُِٔ)النار ػةه هىٍك تىحي ػنىعيكٍا اىاًريى ػا صى تيًصػيبيميـ ًبمى
ؿٌ ُّ﴾]الريد:مِّف دىاًرًمـٍ  فجعمػ   ،كذا هخبػر يػف الل ػل بمامػ  ،[ فةخبر يف العذال بةٌن  يىحي
 .  (ُِٕ)تٌن  يتبع  ،بمنزلت 

ا  يىًحػػؿُّ ﴾ ك  يىٍحًمػػؿي ﴾ بكسػػر الحػػاي كالػػوـ فعنػػد ال ػػراي مػػذو هٌمػػا الحجػػة فػػت اػػراي
ٌؿ يىًحػؿُّ هم يجػل ، (ُِٖ)كجػاي الت سػير بػالكجكل ال بػالكاكع ،هحل  لي  مف ال ـ تٌن  مف حى

مىٍيػػً    ، كتابعممػػا النحػػاس كذكػػر  جمػػاع القػػراي يمػػح اكلػػ  تعػػالح(ُِٗ)كافقػػ  الزجػػاج يىًحػػؿُّ يى كى
ًقيـه   .(َُّ)[ َْر:﴾]الزميىذىاله مُّ

. كينػػػد (ُُّ)اػػػاؿ:)كاتمر بينممػػػا اريػػػل( ،كال يػػػرل ابػػػف خالكيػػػ  بينممػػػا فراػػػان كبيػػػران 
، كمػػذا لػػيس بشػػتي، فػػإف هراد هنممػػا للتػػاف بمعنػػح نػػزؿ هك كجػػل (ُِّ)القرطبػػت ممػػا للتػػاف

( بالكسػػػػػػر كال ػػػػػػـ ،فمػػػػػػيس صػػػػػػحيحان  ٌؿ( بمعنػػػػػػح نػػػػػػزؿ ككاع)يىًحػػػػػػؿي كهٌمػػػػػػا  ،تٌف م ػػػػػػارع)حى
ٌؿ( بمعنػػح ( بالكسػػر م ػػارع)حى . كالحػػٌؽ  ٌنممػػا ارايتػػاف مشػػمكرتاف (ُّّ)كجػػل فمػػيس  اٌل)يىًحػػؿُّ

 .(ُّْ)اد اره بمما القراي سكاي ار  ذلؾ بالكاكع هك بالكجكل
  فييًحػػٌؿ ﴾ ب ػػـ اليػػاي ككسػػر الحػػاي فمػػـ نجػػدما فػػت كتػػل  هٌمػػا الحجػػة فػػت اػػرايا

فمػػػك متعػػػدو مػػػف حػػػؿَّ  )اإلحػػػوؿ القػػرايات كالت اسػػػير  يػػػر مػػػا هشػػػار  ليػػػ  هبػػػك حيػػػاف هٌنػػػ  مػػػف
   ػػبت﴾ يمػػيكـ كدىٌؿ  كال ايػػؿ فيػػ  مقػػٌدر تػػرؾ لشػػمرت  كتقػػديرو فيحػػؿ بػػ  طليػػانكـ ،بن سػػ 

كاػد يجػكز هف يسػند  ، كال تطلكا﴾ فيصير)  بت( فت مك ع نصل م عكؿ بػ  يمح ذلؾ
كاػػد حػػذؼ منػػ  الم عػػكؿ لمػػدليؿ يميػػ   ،)  ػػبت( فيصػػير فػػت مك ػػع رفػػع ب عمػػ  ال عػػؿ  لػػح

 .(ُّٓ)نحكو( كمك العذال هك
 

 [ ٛ٘﴾ ] االنبياء  : َفَجَعَمُيْم ُجَذاذًا  قولو تعالى ﴿
كاػػػره  ،تابعػػػ  اتيمػػػش كابػػػف محػػػيص ،بكسػػػر الجػػػيـ ﴾ ًجػػػذىاذا اػػػره الكسػػػا ت كحػػػدو

ذىاذان( بال ـ البااكف ذىاذان( بال تض(ُّٔ))جي  .(ُّٕ)، كاره ابف يباس كهبت السماؾ )جى



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

ُُٕ 

( كخ يػػػػؼ )جذيػػػػذ ر الجػػػػيـ هٌنمػػػػا جمػػػػع)ًجػػػػذىاذان( بكسػػػػ الحجػػػػة فػػػػت اػػػػرايا الكسػػػػا ت
كدليمػػػػػػ  اكلػػػػػػ   ،المقطػػػػػػكع ، همكمػػػػػػك المجػػػػػػذكذ ،كسػػػػػػران كاطعػػػػػػان  كًجػػػػػػذاذان هم ،(ُّٖ)كخ ػػػػػػاؼ
 .(ُّٗ)[َُٖ]مكد:﴾ يىطىاي  ىٍيرى مىٍجذيكذو تعالح 

  .(َُْ)بالكسر  (ًجذاذا)كذمل هبك البقاي  لح هٌن  جمع 
ػػذىاذا  ،مػػؽ يمػػح حجػػارا الػػذملنػػد الكسػػا ت يط( ب ػػـ الجػػيـ فعهٌمػػا حجػػة مػػف اره)جي

ػػػري  تٌنمػػػا تيكسَّ
طىػػػاـ كالكينػػػد ال ػػػراي  ،(ُُْ) فػػػاتكاحػػػد ماػػػؿ الحي ري

، كافقػػػ  ابػػػف خالكيػػػ  كتػػػابع (ُِْ)
بنيػػة كػػؿ مػػا كيسِّػػر  ٌف ، كاػػاؿ الزجػػاج)(ُّْ)ح كال يجمػػع مػػف اػػره بمػػذو القػػرايا:  ٌنػػ  ال يانػػاػا ون 

ػػمػػل القرطبػػت  لػػح هٌنػػ  جمع)كذ ،(ُْْ)(..اؿو كاطِّػػع يمػػح فيعىػػ اختيػػار هبػػت يبيػػد كمػػت  ،(ذاذاجي
 .(ُْٓ)كهبت حاتـ

ػػػذى بقيػػػت اػػػرايا ابػػػف يباس كمػػػك ينػػػد الزجػػػاج بمعنػػػح القطػػػاع  ،( ب ػػػتض الجػػػيـاذا)جى
 .(ُْٕ)، كيند هبت حاتـ كمما للات هجكدما ال ـ(ُْٔ)هم المحصكد ،ادكالحص

تانػت كال تجمػع كمػت بمعنػح  للاتمػا الػاوح مصػادر الهنما فت يف اطرل  كيركل
 .  (ُْٖ)كاحد

 ،اػػػةن مياىمَّ  ،تف الًجػػػذىاذ ،ليسػػػت مسػػػتكيةلكٌنمػػػا كالحػػػؽُّ هىفَّ القػػػرايات الػػػاوح صػػػحيحة 
لميكىسَّػػري الميقىطَّػػعي ا

ـى  فقػػد كىسَّػػرى  بػػراميـي  ،ةيػػةمػػك المػػراد مػػف اك  ،(ُْٗ)  ان  الٌ عىػػطى كجعممػػا اً  اتصػػنا
 .  (َُٓ)ايا المشمكراكبما جايت القر  ،هف ال ـ هفصضي الملات  الٌ  ،كبيرمـ لعممـ  لي  يرجعكف

 
 [ ٖٔٔ﴾ ] المؤمنون :  اْلَعادِّينَ  َفاْسَألِ  قولو تعالى ﴿

كاػػػره البااكف العىػػػاٌدًيف﴾  ،، كافقػػػ  الحسػػػف﴾ بتخ يػػػؼ الػػػداؿيفالعػػػادً   اػػػره الكسػػػا ت
 .(ُُٓ)بتشديد الداؿ

، اسػػـ (ُِٓ)ةمٍمػػالحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت هٌنػػ  هراد معنػػح الظي  ، كايػػؿ  ٌنػػ  جمػػع يػػادو
 .  (ُّٓ))يدا( الاوات فايؿ مف

ػٌد( الاواػػت فإٌنػ( بتشػديد الػداؿ يفالعىػادِّ هٌمػا الحجػة اػت اػرايا الجممكر)   فايػؿ مف)يى
، كيػػػف اتػػػادا بمعنػػػح همػػػؿ كمػػػك اػػػكؿ ابػػػف مجامػػػد ،(ُٓٓ)بمعنػػػح المو كػػػة (ُْٓ)الم ػػػايؼ
 .  (ُٔٓ)الحسال



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُُٖ 

 
 [ ٖ٘قولو تعالى ﴿ َوَىَذا ِمْمٌح ُأَجاٌج  ﴾  ] الفرقان  : 

ًمػػػض ﴾ ب ػػػتض المػػػيـ ككسػػػر الػػػوـ منػػػا ككػػػذا فت)فػػػاطر:اػػػره الك كاػػػره  ،[ُِسػػػا ت   مى
سكاف الوـ  .  (ُٕٓ)الجممكر  ًمٍمض ﴾ بكسر الميـ كا 

ًمػض ﴾ ينػد ابػف جنػت هٌنػ  هراد مالًحػان  فحػذؼ اتلػؼ  ،الحجة فت اػرايا الكسػا ت   مى
ػػػًرد كبىػػًرد ًمػػيض(، كايػػػؿ  ٌنػػ  مخ ػػػؼ (ُٖٓ)هم يػػػارد كبػػارد ،تخ ي ػػاى كمػػا حػػػذفت مػػف يى تٌنػػػ   ،)مى

تٌف الماي  ذا كاف كذلؾ ايؿ ًمٍمضه كمىًميضه  ،، كليس مذا ببعيد(ُٗٓ)بمعنح مالض
(َُٔ). 

كيػٌد)مىًمض( للػة شػاذا اميمػة يمػح الػر ـ مػف هٌنػ   ،كهنكر هبك ال  ؿ الػرازم التخ يػؼ
ا فػت ، كيػرل هبػك حيػاف هٌف )مػالض( جػا ز (ُِٔ). كذلؾ هنكرما هبػك حػاتـ(ُُٔ)كًمٍمض بمعنح مالض

ًمػض  ،ص ة الماي لكجكد الماي فت ال  ياف مممكحان مف جمة  يرو كمالحان لليػرو، كيقػاؿ مػاي مى
 .  (ُّٔ)هم ذك ممض  ف كاف مف ص ت 

 
 [  ٘ٔ﴾ ] سبأ : ِفي َمْسَكِنِيْم  قولو تعالى ﴿

ٍسػػكً   اػػره الكسػػا ت كحػػدو  بػػف كاػػال تابعػػ  يحيػػح ،﴾ مكسػػكرا الكػػاؼ بليػػر هلػػؼًنًمـٍ مى
كاػره ابػف كايػر كنػافع  ،﴾ م تكحػة الكػاؼمىٍسػكىًنًمـٍ  ص يػف ياصـحمزا كح  كاره ،كاتيمش

 .  (ُْٔ)﴾ بةلؼًنًمـٍ كً امىسى  بكر هبتكابف يامر كهبك يمرك كياصـ فت ركاية 
ٍسػػًجدهٌنػػ  جعمػػ  اسػػمان لممكػػاف  كجػػ  اػػرايا    اٌل مامػػ ال يكجػػد ،كمػػك  يػػر مقػػيس ،كالمى

 .(ُٔٔ)فصحاي اليمفكمت للة  ،(ُٓٔ)سمايان 
ػػؿي مػػف بػػال ػػراي اػػاؿ ػػرى : المىٍ عى هك  -اسػػـ مكػػاف هم -ب ػػتض العػػيف اسػػمان كػػاف  ،ال نىصى

ون  ،يقع في  ال ىٍرؽي  كال  ،مصدران  ػٍدخى ؿى مى ميػ ي  ،ماؿ دىخى فػان مػف اتسػمايكمػذا مىٍدخى  يعنػت ،، ً ال هىٍحرى
ٍسػػػًكف ك ًكنػػػة كمى مٍ هسػػػماي ات ٍجػػػًزر كمى ٍ ػػػًرؽ كمى ٍسػػػًقط كمى ٍشػػػًرؽ كمى ٍطًمػػػع كمى ٍنًبػػػت ٍسػػػًجد كمى ٍرًفػػػؽ كمى مى

ٍنًسػؾ فػإٌنمـ  كػؿ ذلػؾ جػػا ز  ة االسػـ كال ػػتض فػت، كجعمػكا الكسػر يومػهلزمكمػا كسػر العػػيفكمى
ٍع ي  ٍف لػػـ نىٍسػػمى كً  ،كا  ٍسػػكى فقػػد ري ٍسػػًكف فل مى ٍسػػًجد كالمىطٍ  كمى د كالمى ٍسػػجى ٍطًمػػعمىػػع كالكسيػػًمع المى كمػػا  ،مى

: نػػزؿ تقػػكؿ ،م ػػرؽ بينممػػاكسػػر كالمصػػدر بػػال تض لكػػاف مػػف بػػال جمػػس ًيٍجًمػػسي فالمك ػػع بال
ٍنػزىالن  ٍنًزليػػ ي تك  ،ب ػتض الػزام، هم نػػزكالن  ،مى كمػك مػػذمله بالكسػر، تٌنػ  بمعنػػح الػدار،  ،قػكؿ: مػذا مى



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

ُُٗ 

دُّ  ، ٌرد ب  مػذا البػال مػف بػيف هخكاتػ ت كذلػؾ هف المكا ػع كالمصػادر فػت  يػر مػذا البػال تيػرى
فػػت سػػكل المػػذككر  ال اتحػػرؼ كلػػـ ييكسىػػر شػػتي  ،كال يقػػع فيمػػا ال ػػرؽي  فػػتض العػػيف  لػػحكممػػا 

 .(ُٕٔ)التت ذكرناما 
 :فمػ  كجمػاف ينػد هبػت جع ػر ،﴾ ب ػتض الكػاؼٍسػكىًنًمـٍ مى  هٌما الحجة فت ارايا مف اره

يػر ال : هٌنػ  مصػدر يشػمؿ القميػؿ كالكابػ  معنػح اىلىجمػع، كالاػانتد كهريػ ،: يمح التكحيػدهحدما
مىح اي يانح كال يجمع كقكل  تعالح  تىـى الٌم ي يى اًرًمـٍ خى مىح هىٍبصى ـٍ كىيى مىح سىٍمًعًم  ٕ]البقػرا: ﴾ميكًبمـٍ كىيى

 .(ُٖٔ)سمع م رد[ فال
( ينبلػت هف يحمػؿ كيرل هبك حياف هٌف اإلفػراد فػت ـٍ يمػح ال يمػح المصػدر  )مىٍسػكىًنًم

رادا الجمع  :  تٌف سيبكي  يرل ذلؾ  ركرا نحك ،التكحيد كا 
 ُكُموا في َبْعِض َبْطِنكم َتْعُفوا

 . (ُٗٔ)ًنكيـيريد بيطيك 
ٍممى ي يمح اإلفراد المر   ػمَّنى ي  لػح جمػع يت تٌف كىػٌؿ مػا ه  ػيؼ ،اد بػ  الجمػعكهرل حى

 ذلػؾ كمػا جػاز ،، كاطٍعػتي رؤكس الشػياو: اطٍعػتي رهس الشػياويقػاؿ ،جاز في  اإلفراد كالجمػع
، كرهسػػػت الكبشػػػيف ،رهس الكبشػػػيف ت: اطعػػػتقػػػكؿ ،فػػػت المانػػػح الم ػػػاؼ  لػػػح مػػػا يت ػػػمن 

لىٍت ايميكبيكيمىاكمن  اكل  تعالح  ،بشيفكرؤكس الك  .  (َُٕ)[ْ﴾ ]التحريـ:صى
 ،كحػذؼ الم ػاؼ ،بال تض يمح اإلفراد بمعنح المصدر( )مىٍسكىًنًمـٍ  الطبرستكحمؿ 

، كنظيػرو فمما هشب  المىٍسكىف بالسيػٍكنىح كالسػككف هفػرد كمػا ي ػرد المصػدر ،هم مكا ع سكنامـ
ٍقعىػػػًد ًصػػػٍدؽو   اكلػػػ  تعػػػالح ٍسػػػًكف( ك، (ُُٕ)[ هم فػػػت مك ػػػع اعػػػكدٓٓلقمػػػر:] ا﴾ًفػػػت مى  ك )مى

 .(ُّٕ)همؿ الحجاز  لحكيزا هبك حياف ال تض  ، كمك الحؽُّ،(ُِٕ)يند الكسا ت للتاف(فمىٍسكى )
ػػاًكًنًمـٍ   ،مكػػؿ سػػاكف مسػػكفه كالمعنػػح ف ،( بػػةلؼ فعمػػح جمػػع الم ػػظكحجػػة مػػف اره)مىسى

كانػػػت لمػػػـ  تفٍ  ،هبػػػت حػػاتـك د اختيػػػار هبػػت يبيػػػ كالجمػػعي  ،(ُْٕ)بػػػيف ينػػد هبػػػت جع ػػػركمػػك ات
 .(ُٕٓ)سكنان كاحدان مساكف متعددا كمنازؿ كايرا كليس م

 .  (ُٕٔ)كاستصكل ال راي كؿ تمؾ القرايات
 

 [  ًٚٙا ﴾ ] يس : يّ ضِ قولو تعالى ﴿ مُ 



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

َُِ 

كاػػره هبػػك  ،كاػػره الجممكر ميً ػػٌيان﴾ ب ػػـ المػػيـ ،بكسػػر المػػيـ ًمً ػػٌيان﴾اػػره الكسا ت 
 .  (ُٕٕ)سرما هي ان كركم ين  هٌن  اره بك ، مىً ٌيا﴾ب تض الميـ حيكا

كهصػم   ،تبػتتبت كالقً كػالعً  ،ت هٌن  جعم   تبايان لحركة ال ادالحجة فت ارايا الكسا 
ػػٍكمه يمػػح كزف ، الجتمايمػػا مػػع اليػػاي كسػػبؽ  حػػدامما بالسػػككف ( امبػػت الػػكاك يػػاين )فيعيػػكؿ مي ي

 .  (ُٖٕ)ككسرت ال اد لتصض الياي
 ،ان يٌ ميً ػيٍمً ػت ح م ػح هٌنػ  مصػدر ب ـ الميـ فعمػ ﴾ايٌ مي ً هٌما الحجة فت ارايا 

   .(ُٕٗ)ذمل  ذا
المصػػادر التػػت جػػايت مػف بػػال تض فعمػػح هٌنػػ   ﴾ان يٌ ً ػمى  كالحجػة فػػت اػػرايا هبػػت حيكا

 .  (َُٖ)يؼلرسيـ كالكجكا ،)فىًعيؿ( يمح
( مػػف )فىًعيػػؿ يمػػا تػػكافرت بػػيف يػػدم مػػف كتػػل الملػػة مجػػتي المصػػدر يمػػحلػػـ هجػػد ف

كهكل  ،ٌيػػان ز م هي ز ل يػػةز كػػة ،منػػ  فكايػػر (فيعيػػكؿ) كهٌمػػا مجػػتي ،فػػت العربيػػة  قػػكدمفمػػك  ،النػػااص
ػػًكيٌ  ،يػػةكم هيًكٌيػػان  ػػكل يىٍ ػػًكم  ي ًاٌيػػان  ،ان ك ى  ،كلىػػكل يمػػكم ليًكٌيػػان  ،ايػػًذٌيان ل يىٍقػػًذم كاىػػذى  ،كياػػح يعاػػت يي

بٌيػػان  ،كمػػكل يمػػكم ميًكٌيػػان  ًبػػتى يىٍربىػػح ري ػػًحتى  ،كذىًكمى يىػػٍذكىل ذيًكيَّػػان، كرى ح  ك ى ػػحى ػػًحيَّان، ك ى ح  ي يىٍ ػػحى
ًحٌيان  ح  ي ًمٌيان  ،طيًمٌيان  حمى طٍ يى ح مى كطى  ،يىٍ حى ًمت يىٍحمىح حي اٌيػان اىػرٍ يى  تى ًاػرى ك  ،كحى ػمً ك  ،ت ري  يىٍصػمىح تى صى

ػػًمٌيان  ًاٌيػػان  تًاػػجٍ ح يى اىػػكجى  ،لىًقػػتى يمقػػت ليًقٌيػػان ك  ،صي كدنػػا يػػدنك  ،كسػػما يسػػمك سيػػميٌكان  ،يتمػػك تيميػػكَّان  تػػوك  ،جي
 اػرايا  لػحكهٌما ارايا الكسػا ت فتراػح  ،كيمي  ال كج  لقرايا هبت حيكا ،ركاي ذلؾ  يرك  ،دينيٌكان 

   .الجممكر كال فرؽ بينمما
 

اِعَقُة  قولو تعالى ﴿  [  ٗٗ: الذريات  ﴾ ]َفَأَخَذْتُيُم الصَّ
ػػػػػػٍعقىة ﴾ اػػػػػػره الكسػػػػػػا ت كحػػػػػػدو ػػػػػػاًيقة ﴾  كاػػػػػػره البػػػػػػااكف ،بليػػػػػػر هلػػػػػػؼ  الصَّ   الصَّ

 .(ُُٖ)بةلؼ
بمعنػػح: هىٍممىٍكػػتيميـ (ُِٖ)الكسػػا ت هٌنػػ  هراد المػػرا مػػف المصػػدر اػػراياالحجػػة فػػت 

(ُّٖ) ،
ٍعقىة مك الصكت الذم يصحل الصايقة  رجاز: تدؿ بقكؿ بعض الكاس ،كيند الطبرست الصَّ

  (ٗٛٔ)ثم َتَدانى َفَسِمْعنا َصْعَقوُ  ُو         الَح سحاٌب فرابنا َبْرقُ 



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

ُُِ 

ربيػع يػف السُّػٌدم يػف ال بمػا ركاو اػيس بػف كاستشمد ال راي يمػح صػحة مػذو القػرايا
ٍعقىة( بليػر هلػؼيمرك بف  ؼ النحػاس  ػعٌ ك  (،ُٖٓ)ميمكف يف يمر بف الخطال هٌن  اره)الصَّ
 .(ُٖٔ)ٌن  ال ييٍعرؼ  ال يف طريؽ السدمت ،مذا الحديح

ػػػايقة( بػػػةلؼ فإٌنػػػ  هراد االسػػػـ مػػػف ال عػػػؿ هٌمػػػا حجػػػة مػػػف اػػػره كاستحسػػػف ، (ُٕٖ))الصَّ
ػػػػػكىاًيؽى   بقكلػػػػػ  تعػػػػػالح القػػػػػرايا كنصػػػػػرمالنحػػػػػاس مػػػػػذو ا ييٍرًسػػػػػؿي الصَّ  [ جمػػػػػعُّ ]الريػػػػػد: ﴾كى

ٍعقة( فمت جمع هٌماك  ،)صايقة( عىقات )صى  .(ُٖٖ)ًصعىاؽ(ك ،)صى
ػكالحؽُّ هٌف فت الصػايقًة اػوحى للػاتو  ػاًاعىةي : الصَّ ػٍعقىة كالصَّ  كمػت بمعنػح ،اًيقىةي كالصَّ

 .(ُٖٗ)ظركفـ تنالمكت كهنتةخذمـ فالمراد ي ،كيمي  اةية ،المكت
 

 [  ٖ﴾ ] التحريم : َعرََّف َبْعَضُو َوَأْعَرَض َعن َبْعٍض  ﴿قولو تعالى 
ػػػرىؼى ﴾  اػػػره الكسػػػا ت كحػػػدو يبػػػد الػػػرحمف السػػػممت كاتػػػادا  هبػػػكتابعػػػ   ،خ ي ػػػة   يى

ػػرَّؼى ﴾  كاػػره البػػااكف ،كطمحػة ػػراؼ﴾ ، كاػػره المسػػيل كيكرمػػة(َُٗ)مشػػددا  يى بػػةلؼ بعػػد   يى
 .  (ُُٗ)الراي

بػػد اػػ  نعػػيـ يػػف هبػت يمػػرك كيػػف يطػاي يػػف هبػػت يا حدٌ بمػ لقرايتػػ الكسػػا ت احػتج 
اػػػػػػره يميػػػػػػ  الرجػػػػػػؿ: يىٌرؼ بع ػػػػػػ ﴾ بالتشػػػػػػديد حصػػػػػػب   كػػػػػػاف  ذاالػػػػػػرحمف السػػػػػػممت ااؿ:)

 .(ُِٗ)بالحصباي(
ح   ػل مػف ذلػؾ الػذنل كجػازل يميػ  بػةف طىٌمػؽ ( مخ  ان بمعنػ)يىرىؼى  كااؿ ال راي

ا كاب ذا هسػاي  ليػ  رجػؿ: همػالعػرل تقػكؿ لمرجػؿ  ك  ،تطميقػة كاحػدا )ر ت اب ينما( ح صة
ٍيػػ فىفَّ لػػػؾ ذلػػػؾتى اًزيىنَّػػؾ يميػػػ  ،رى ، (ُْٗ)يػػػؿ  ٌنػػػ  جػػازل ح صػػػة بػػػالمـك كالعتػػػلكا ،(ُّٗ)هم تيجى

اػد يػرؼ كػؿ مػا كػاف هسػرو  (مح اب يميػ  كسػمـ ٌف النبت )ص) كااؿ هبك منصكر فت معناو:
:  ٌنػػػ  ، كافقػػػ  هبػػػك البقػػػاي كزاد اػػػا ون (ُٓٗ) يمػػػا يرفػػػ (يكػػػكف  ال الكاإليػػػراض  ، لػػػح ح صػػػة

ارفػػان تٌنػػ  كػػاف ي ،هم جػػاز يمػػح بعػػض ذلػػؾ كهيػػرض يػػف بعػػض ،محمػػكؿ يمػػح المجػػازاا
ًبيره ًبمىا تىٍعمىميكفى كىانظيرو اكل  تعالح ك  ،بالجميع  .(ُٔٗ)﴾ لٌم ي خى

 صة بعػض الحػديح كتػرؾ يٌرؼ ح) بالٌتشديد فعمح هٌن   يىرَّؼ﴾ هٌما حجة مف اره
ػػرَّؼ(ُٕٗ)(ان بع ػػ ػػٌرؼ بعػػض نسػػا   :اتكؿ محػػذكؼ تقػػديرو ،م عػػكليف  لػػح( يتعػػدل ، ك)يى  ،يى



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُِِ 

ػػػػٌرؼ ، كاستصػػػػكل الطبػػػػرم اػػػػرايا (ُٖٗ)الرسػػػػكؿ )ص( ح صػػػػة بعػػػػض مػػػػا هفشػػػػت بػػػػ  هم يى
 .(ُٗٗ)التشديد إلجماع الحجػة مف القراي يميما

( بػػػةلؼ بعػػػد الػػػراي فمػػػـ نجػػػدما فػػػت كتػػػل )يػػػراؼ كالحجػػػة فػػػت اػػػرايا ابػػػف المسػػػيل
   .(ََِ)لي  هبك حياف مف هٌن   شباعرايات كالت اسير  ير ما هشار  الق
 

َْصَحاِب السَِّعيِر قولو تعالى ﴿    [ ٔٔ﴾ ] الممك : َفُسْحقًا ألِّ
قان قى  فىسيػػػحٍ  اػػػره الكسػػػا ت كحػػػدو كاػػػره  ،بػػػك جع ػػػرتابعػػػ  ه ،﴾ خ ي ػػػان كاقػػػيون ان﴾  فىسيػػػحي

 .(َُِ)ااكف فىسيٍحقان﴾ خ ي ان الب
 .(َِِ)بيٍعدان لمـ  هم ،لقرايتيف هٌنمما للتاف بمعنح البعدف االحجة فت ماتي
ػػػػٍحؽي  ؽي للتػػػػاف فصػػػ حقػػػان السُّ ػػػحي ػػػحيؽى( بمعنػػػػح بىعيػػػدى يكالسُّ كمنػػػػػ   ،حتاف فػػػػت مصدر)سى

   .(َِّ)بيٍعدان بيٍعدىان  هم ،الحديح:)فةاكؿ سيٍحقان سيٍحقان(
 

 [ ٗ﴾ ] المعارج :  َتْعُرُج اْلَماَلِئَكةُ قولو تعالى ﴿ 
 .  (َِْ)بالتاي  تىٍعريجي ﴾ كاره البااكف ،بالياي  يىٍعريجي ﴾  كسا ت كحدواره ال

، (َِٓ)منصػػكر مػػك تقػػدـ فعػػؿ الجميػػعباليػػاي ينػػد هبػػت   يىٍعػػريجي ﴾  الحجػػة لمػػف اػػره
 . (َِٔ)كمـ : ذٌكركا المو كة كال تؤنالقكل ك  ،هٌن  نكل جمع المو كةكيند القرطبت 
 .(َِٕ)كهصحاب  مسعكد ر ارايا يبد اب بفيكالتذك

كم يػػػػف  ،(َِٖ)عمػػػػح ايتبػػػػار المو كػػػػة جمايػػػػة مؤناػػػػةالتػػػػاي فهٌمػػػػا حجػػػػة اػػػػرايا  كري
ق ااؿ:ات ٌّ  .  (َِٗ)(بالتاي ما سمعت هحدان يقرؤما  الٌ ) يمش هٌف

تفَّ ال عػػػؿ  ،يستشػػػؼ ممػػػا سػػػبؽ هٌف القػػػرايتيف صػػػحيحتاف كلممػػػا كجػػػ  فػػػت العربيػػػة
   .(َُِ)  ات ااان االمسند  لح الجمع المكسر يجكز تذكيرو كتةني

  
 [  ٖ٘﴾ ] النبأ : الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَيا َلْغوًا َواَل ِكذَّابًا قولو تعالى ﴿ 
  ًكػػػػػػذَّابان ﴾ كاػػػػػػره البػػػػػػااكف ،ب ػػػػػػتض الػػػػػػذاؿ خ ي ػػػػػػة  ًكػػػػػػذىابان ﴾ اػػػػػػره الكسػػػػػػا ت كحػػػػػػدو

 .  (ُِِ))كيذَّابان( ب ـ الكاؼ كشٌد الذاؿ ﴾ كاره يمر بف العزيز كالماجشكف ،(ُُِ)مشددا



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

ُِّ 

بان كميكىاذبػػةن،اكاذبتػػ  ًكػػذى  تج الكسػػا ت لقرايتػػ  بةٌنػػ  مصػػدر:احػػ
كػػذلؾ ينػػد كمػػك  (ُِّ)

ػػػػػذى هك مصػػػػػدر  ،هبػػػػػت جع ػػػػػر ػػػػػػاـى صػػػػػيامان كى اكلػػػػػػ   كتابعػػػػػ  الزمخشػػػػػرم بػػػػػدليؿ ،(ُِْ)ل، كصى
 :  [ كاكؿ الشايرُٕ﴾]نكح:تىكيـ مِّفى اٍتىٍرًض نىبىاتان هىنبى  تعالح

  (ٕ٘ٔ)ابةذَ ُعو كِ والمرُء َيْنفَ         فصدقُتيا وَكَذْبُتيا
 .  (ُِٔ)لبقاي يمح  رادا تكرار الكذل من ا كافق  هبك

اتكلػح [ بػةٌف ِٖبيف)ًكذىابان( المخ  ة ممنػا ك)ًكػذَّابان( المشػددا فت]اةيػة: ال رايرَّؽ كف
، كمػػػػػت اػػػػػرايا يمػػػػػت هبػػػػػت كالاانيػػػػػة  يػػػػػر مقيػػػػػدا بمػػػػػا ابممػػػػػا ،مقيػػػػػدا ب عػػػػػؿ يجعممػػػػػا مصػػػػػدران 

 .  (ُِٕ)(ت اب ين ر طالل)
يػػة فصػيحة يقكلػػكف: مػت للػة يمان مشػػددا فعنػد ال ػػراي  ًكػذَّابان ﴾  حجػة مػػف اػرهٌمػا ه

ػػػػػػذٍَّبتي بػػػػػػً  ًكػػػػػػذَّابان  ٍاػػػػػػتي القمػػػػػػيص ًخٌرااػػػػػػان  ،كى رَّ ككػػػػػػؿ فىعَّمػػػػػػت فمصػػػػػػدرو ًفٌعػػػػػػاؿ فػػػػػػت للػػػػػػتمـ  ،كخى
كاليػػػ  ، (َُِٗ)( ، كمػػػك اتجػػػكد فػػػت مصػػػادر)فىعَّؿ( يمح)ًفعَّػػػاؿكافقػػػ  الزجػػػاج ،(ُِٖ).(.مشػػػددا

كى كدليؿ اتكؿ اػكل  تعػالح  ،ٌذابان تكذيبان ككً  ، فمصدر كىذَّل:الكي ذمل ابف خ ـى الٌمػ ي ميكسىػح كى مَّ
 .(َِِ)[ِٖ]النبة: ﴾كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا ًكذَّابان كى   كدليؿ الاانت اكل  تعالح ،[ُْٔ:]النساي ﴾تىٍكًميمان 

(ًكػػػ) كالحػػػٌؽ هفٌ  اً  ذ لػػػ   ،ذىابٌا مصػػػدر)كىذىلى ػػػشى ًحمى مى ػػػرىج ،شػػػان نظػػػا ر كحى  ،ًخرىاجػػػان  كخى
مىلى ًخوبان  س ًينىاسان  ،اىاران كيىاىر يً  ،انان كدىمىفى ًدمى  ،كخى ّى كنى ىػر  ،ًكتىامػان  ككىتـى ،كاىطىؼى ًاطىافان  ،كيىفى

ػػػذَّبيكا ًبآيىاًتنىػػػا كى   )ًكػػػذَّابان( فمػػػك مصػػػدر)كىذَّل( بداللػػػة اكلػػػ  تعػػػالح هٌمػػػا ،، ك يرمػػػا كايػػػرًن ػػػاران  كى
 .(ُِِ)[ِٖ]النبة: ﴾ًكذَّابان 

 لكاؼ كتشديد الػذاؿ فعمػح﴾ ب ـ ايبد العزيز كيذَّابان  بف هٌما الحجة فت ارايا يمر
هم  ،تٌنػ  جعمػ  نكيػان كصػ   بالكػذل )كىػًذل( كاػد يكػكف جمػع ،هم كػاذبيف ،هٌن  جمع كاذل

سَّػافو كيكػكف صػ ة ي (ِِِ)ان اـ جمع  يمػح ًكػذَّابان ككيػذَّابان كىًذل كىاذبً  ػايو كحي  ،مػح المباللػة ككي َّ
 .  (ِِّ)هم كىػًذبان متناميان  ،كذىلى كيػذَّابان  :يقاؿ
 

 [ ٖ﴾  ] األعمى  : َقدََّر َفَيَدى  قولو تعالى ﴿
﴾ خ ي ة اره الكسا ت كحدو  .(ِِْ)كاره البااكف اىدَّر﴾ مشددا  ، اىدىرى



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُِْ 

( كايػػؿ  ،)هٌنػػ  طػػابؽ بػػيف الم ظػػيف الحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت ( كػػػ )مىػػدىلى فجعؿ)اىػػدىرى
يىًف كلمكافقػػػػ  رؤكس اةم كمػػػػا اػػػػاؿ  ،كه ػػػػؿ فحذؼ)ه ػػػػؿ( لمداللػػػػة يميػػػػ  معنػػػػاو: فمػػػػدل

اًؿ اىًعيػػػػده  ػػػػمى ػػػػًف الشِّ كايػػػػؿ: اػػػػدر الػػػػذكر لألناػػػػح كمػػػػداو  ،[ يريػػػػد: اعيػػػػدافُٕ﴾] ؽ:اٍليىًمػػػػيًف كىيى
 .(ِْٓ)إلتيانما(

 .(ِِٔ)كمت ارايا يمت بف هبت طالل
ػػػػػتٍ هٌمػػػػػا الحجػػػػػة فػػػػػت اػػػػػرايا التشػػػػػديد فقكلػػػػػ  تعػػػػػالح  مىؽى كيػػػػػؿَّ شى ﴾ يو فىقىػػػػػدَّرىوي تىٍقػػػػػًديران كىخى

، (ِِٖ)، كيمؿ هبك منصكر لمقرايتيف باٌنمما للتاف بمعننح كاحد ػ كمػك الحػؽُّ ػ(ِِٕ)[ِ]ال رااف:
كفى كمنػػػػػػػػ  اكلػػػػػػػػ  تعالح  ـى اٍلقىاًدري ـى ِّ﴾]المرسػػػػػػػػوت:فىقىػػػػػػػػدىٍرنىا فىػػػػػػػػًنٍع [ المعنػػػػػػػػح: فقػػػػػػػػٌدرنا فىػػػػػػػػًنٍع

هك مػػػف التقػػػدير كالمكازنػػػة بػػػيف  ،اي، كممػػػا ينػػػد هبػػػت حيػػػاف مػػػف القػػػدر كالق ػػػ(ِِٗ)المقػػػٌدركف
 .(ُِّ)كاستحسف الطبرست القرايا بمما  ،(َِّ)اتشياي

هينػػػت التشػػػديد، هيمػػػح الملتػػػيف كهكاػػػر كال  ،كالحػػػؽُّ هف اػػػرايا التشػػػديد هف ػػػؿ لككنػػػ 
 .  (ِِّ)يككف القر ف  اٌل بةيمح الملات كهفصحما

 
 التىجيه النحىي: املبحث الثالث 

 [ٛٔ﴾ ] آل عمران : ّمُو َأنَُّو اَل ِإَلـَو ِإالَّ ُىَو َشِيَد القولو تعالى ﴿  
 [ٜٔ﴾ ] آل عمران :  ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد الّمِو اإِلْساَلم﴿ 

﴾ ً ٌف الػػػديفك  ،هىٌنػػػ ﴾ بال تػػػػضكالبااكف  ،، ككافقػػػ  الشػػػنبكذمامػػػاػػػره الكسػػػا ت ب تحم
   .(ِّْ)كاره ابف يباس بكسر اتكلح كفتض الاانية ،(ِّّ)بالكسر

كهىٌف الديػػػف ينػػػد اب  ،بمعنػػح: شىػػمًد اب هىٌنػػ  كػػػذا ،نصػػبمما جميعػػان ه) الكسػػا ت:اػػاؿ 
يتػػ  ككػػكف الػػديف ينػػد اب : شىػػمًد اب كحدانهم يمػػح العطػػؼ يميػػ  كةٌنػػ  اػػاؿ ،(ِّٓ)(اإلسػػوـ
 .(ِّٔ)كافق  الزجاج اإلسوـ،

إلٌنػ  ي صػؿ بػيف  ،بػالقكم لػيسيؼ ك  ػع ر هبك حيػاف هٌف حػذؼ حػرؼ العطػؼكذك
كبػػػػػيف المتعػػػػػاط يف المنصػػػػػكبيف بػػػػػالمرفكع  ،ط يف المرفػػػػػكييف بالمنصػػػػػكل الم عػػػػػكؿالمتعػػػػػا

 .(ِّٕ)المشارؾ ال ايؿ فت ال ايمية 



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

ُِٓ 

ػػرٌ  مىدي يمػػح هىفَّ محمػػدان هىٍشػػ: )تقػػدير حػػذؼ الجػػار فكةٌنػػ  اػػاؿ ج المبػػرد الكػػوـ يمػػحخى
كنيًقػػؿ يػػف اعمػػل  ،(ِّٗ)كافقػػ  الزجػػاج  ،(ِّٖ)( كؿ ابهشػػمد بػػةٌف محمػػدان رسػػهك) ،رسػػكؿ اب(

كف ينػدو فيمػا مػػ( مػف  يػر هٌف يكػٖٔ)ت اران لقرايا ابػف مسػعكد كابػف يبػاسهٌن  فتحمما ايتب
كابػػف يبػػاس كسػػر اتكؿ  ،فػػابف مسػػعكد فػػتض اتكؿ ككسػػر الاػػانت ،السػػمؼحجػػة حكايػػة يػػف 

 .(َِْ)كفتض الاانت كماتاف حجة لمكسا ت فت ال تض
كزيػـ  ،يكل هىٌنما خال ت ارايا همؿ اإلسػوـكرٌدو الطبرم كهنكر يمي  مذو القرايا بد

هٌف مػا استشػػمد بػػ  مػػف اػػرايا ابػف يبػػاس كابػػف مسػػعكد  يػػر معمػـك مػػا اديػػح يميممػػا بركايػػة 
 .(ُِْ)صحيحة كال سقيمة

ًكم يػػف ابػػف كيسػػاف هٌنػػ هىٌف( الاانيػػة بػػدؿ مػػف )   خػػرج الكػػوـ يمػػح البدليػػة هم هفٌ كري
كافقػ  هبػكيمت ال ارسػت  ،(ِِْ)عدؿ كمك بػدؿ اشػتماؿف التكحيد كالتٌف اإلسوـ يت م ،اتكلح

كمػػا هجػػاز هٌف تكػػكف بػػدالن  ، ػػرل الػػذم الشػػتي فيػػ  مػػك هم بػػدؿ كػػؿكهجػػاز هف يكػػكف مػػف ال
تي تٌف الػػػديف الػػػػذم مػػػػك اإلسػػػوـ  اسػػػػط كيػػػدؿ كمػػػػك بػػػػدؿ الشػػػتي مػػػػف الشػػػػ ،مػػػف القسػػػػط

 .(ِّْ)كمكمك
يػل متنػافر بعيػد هٍف يػةتت ترك  لػحتٌنػ  يػؤدم  ،هنكر هبك حياف يمػيمـ مػذا التكجيػ ك 

ػػرىلى زيػػده ٌنػػ  فصػػؿ بػػيف ات ،مامػػ  فػػت كػػوـ العػػرل لبػػدؿ كالمبػػدؿ منػػ  بػػالعطؼ فمػػك ماػػؿ ) ى
ف ف صػػؿ بػػي ،كهختػػؾ بػػدؿ مػػف يا شػػة ،قػػان حػػاؿ مػػف زيػػدنً قػػان هختػػؾ( فحى نً كالعمػػراف حى  ،يا شػػة

 .(ِْْ)البدؿ كالمبدؿ من  بالعطؼ
 ،إنَّػػ ي هىكاػػع الشػػمادا يمػػح اتكلػػحيػػة فهٌمػػا الحجػػة لمػػف اػػره ب ػػتض اتكلػػح ككسػػر الاان

كمػا يػٌدما  ،(ِْٔ)كاستحسف ال راي مذو القرايا كيزاما  لح يبػد اب ، (ِْٓ)كابتده بػ) ٌف( الاانية
 ،ذاف هشػػػمد هٌف ال  لػػ   ال ابوـ كالتكحيػػػد كالنػػػداي بػػاتتٌف الكػػ) مػػػ( اتجػػكدُُّت) الزجػػاج

 .   (ِْٕ)كهكار ما كاع هشمد يمح ذكر التكحيد(
ة فقػد خرجمػا ال ػراي يمػح هٌما الحجة فت ارايا ابف يباس بكسر اتكلػح كفػتض الاانيػ

﴾ الى ً لىػػ ى ً الَّ ميػكى     ٌنػ  ف اكلػ ﴾ كيكػك شىػًمدى  ﴾ معمكؿٌف الدِّيفى ًينػدى الٌمػً  اإًلٍسػوىـهى   هٌف اكل 
ت هيمػػـ  ٌنػػ –هىشػػمد ) تػػراض بػػيف المعطػػكؼ يميػػ  كالمعطػػكؼ، كنظيػػرو اكلػػؾ لرجػػؿجممػػة اي

 .(ِْٖ)هٌنؾ يالـ -ت هيمـ بمذا مف  يرم  نٌ  –: هشمد كةنؾ امت ،هٌنؾ يالـ –الناس بمذا 
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ُِٔ 

كذمػػل هبػػك حيػػاف  لػػح هٌف منػػاؾ ايترا ػػان  خػػر كمػػك بػػيف المعطػػكؼ كالحػػاؿ كبػػيف 
تقبض هبػك حيػاف مػذا التخػريج كحممػ ي كاسػ العزيز الحكيـ﴾،الى ً لىػ ى ً الَّ ميكى  لشمد كمك ؿالم عك 
 .(ِْٗ)دـ اإلمعاف فت تراكيل كوـ العرلكي عجمةيمح ال

ػرَّج تٌف الشػػمادا فػػت معنػػح  ،كسػػر اتكلػػح هي ػػان يمػػح  جراي)شىػًمد( مجرل)اػػاؿ( كخي
   .(َِٓ)القكؿ
 

 [ ٔٚٔقولو تعالى ﴿  َوَأنَّ الّمَو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنيَن ﴾  ] آل عمران : 
( ب تحما اره البااكفك  ،بكسر الممزا (ً فٌ ) اره الكسا ت كحدو  .(ُِٓ))كهىفَّ

القػرايا حػرؼي يبػد اب  كيؤيػد مػذو ،مت ارايا الكسا ت يمح االبتداي كاالست ناؼجِّ كي 
( الٌمػػ ى الى   بػػف مسػػعكد ﴾ بليػػر)ً فَّ ػػٍؤًمًنيفى ي ػػيع ً ٌف اب ال ، كايػػؿ معنػػاو:)(ِِٓ)ييً ػػيعي هىٍجػػرى اٍلمي

 .(ِّٓ)هجر شتي مف هىيماؿ المؤمنيف(
يط مػػػػا يمػػػػح مػػػػا تقػػػػدـ مػػػػف اكلػػػػ  تعػػػػالح بػػػػال تض فعمػػػػح  (كهىفٌ )ف اػػػػره كالحجػػػػة لمػػػػ

كفى بً   فىٍ ػػػؿو يىٍستىٍبًشػػػري ػػػفى الٌمػػػً  كى ػػػةو مِّ كفى  كالمعنػػػح: ،(ِْٓ): كبػػػةٌف اب يمػػػح معنػػػح (ًنٍعمى يىٍستىٍبًشػػػري
كفى بةف الٌم ى الى ييً يعي هىٍجرى اٍلميٍؤًمًني فىٍ ؿو ك يىٍستىٍبًشري  .(ِٓٓ)فى ًبًنٍعمىةو مِّفى الٌمً  كى

لػػػح لككنمػػػا)هىتَـّ كهكمػػػؿ استحسػػػف الػػػرازم يمػػػح مػػػذو القػػػرايا يكػػػكف  تفٌ  ،القػػػرايا اتيكي
تبشػار بال  ػؿ كالرحمػة كيمح القرايا الاانية يككف االس ،االستبشار ب  ؿ اب كبرحمت  فقط

هىتػػـ مػػف  تٌف كػػكف العبػػد مشػػتلون بطمػػل اب ،كالشػػؾ هف المقػػاـ اتكؿ هكمػػؿ ،كطمػػل اتجػػر
 .(ِٔٓ)ال  بطمل هجر يمم (ًاشتل

َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ  قولو تعالى ﴿
  [ ٘ٗ﴾ ] المائدة : ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص 

ـ كنػافع كحمػزا ره ياصػكاػ ،نػؼ كاتذف كالسػٌف كالجػركحكات العيفاره الكسا ت برفع 
ٍفػػػػؿكى كاػػػػره ابػػػػف كايػػػػر كهبػػػػك يمػػػػرك كابػػػػف يػػػػامر بنصػػػػل اتربعػػػػة اتي  بنصػػػػل الكػػػػٌؿ،  عً ، كرى

 .(ِٕٓ))الجركح(
حجة الكسا ت فت ارايت  صحة الخبر يف النبت)صمح اب يمي  كسمـ( كهٌنػ ي ارهمػا 

م ػظ لا : هٌنػ  يط ػ  مػف حيػح المعنػح ال ي  اواة هكجػ : اتكؿيند الزجاج فهٌما ، (ِٖٓ)كذلؾ



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

ُِٕ 

﴾ يمػح مػػػك ع  ماػعما ابػػؿ مجػػتي الناسػػ  رفػػع باالبتػػداي كالعامػػؿ فيػػٌف مك ػػت ، هٌف الػػنٍَّ سى
هٌنػػػ  محمػػكؿ يمػػػح : كالاػػانت .هم امنػػا لمػػػـ الػػن س بػػػالن س ،  كتبنػػا يمػػػيمـ الػػن س بػػػالن ًس﴾

 تهٌف العػيف كبقيػة اتسػماي معطكفػة يمػح الم ػمر المرفػكع المسػتتر فػ: كالاالح .االست ناؼ
 .(ِٗٓ)ةخكذا مت بالن سالن س م : هفٌ كالمعنح ،ٍف لـ يؤكد﴾ كا  س الن 

هٌما الاانت فمك مف ابيػؿ العطػؼ يمػح  ،ك حياف التكجيميف الاانت كالاالح عؼ هب
ٌنما يقػاؿ منػ  مػا سػمع ،، كمك  ير مقيسالتكمـ تٌف بعػد اسػتكماؿ  ،يس كمػا اػاؿكلػ .(َِٔ)كا 
هٌنػ  خبػر هك  ٌف( كالرفع يمػح يمح اسـ ) فالنصل يط ان ،صل كالرفع ٌف( يجكز في  النيمؿ)

ف ال ػعؼ فػت العطػؼ يمػح الم ػمر المرفػكع لعػدـ كجػكد كيكمػ، (ُِٔ)مبتده كخبػرو مػا بعػدو
 .(ِِٔ)فت ال ركرا يف ً الٌ كذلؾ ال يجكز يند البصري ،عاط يففصؿ بيف المت
اػاـ  زيػده  :بعد تةكيدو نحػك  الٌ هنمـ لـ يجكزكا العطؼ يمح الم مر المرفكع  كالحؽُّ 

ك  ،كيقػع فصػؿيطػكؿ الكػوـ  فمـ يستقبحكف العطؼ يمي   ال هفٍ  ،كايٍمتي هنا كزيده  ،مك كيمره
 كمػا فػت اكلػ  تعػػالحفحين ذو يجػكز العطػؼ كيكػكف طػكؿ الكػوـ كال اصػؿ سػادان مسػد التةكيػد 

كىايكيـٍ فىػػةىٍجمً   شيػػرى ـٍ كى كي كـ﴾  شػػركاؤ  بػػالرفع فػػت اػػرايا بع ػػمـ، كيطػػؼ [ُٕ]يكنس:﴾عيكٍا هىٍمػػرى
ػػا   ، كنحػػك اكلػػ  تعػػالححػػيف طػػاؿ الكػػوـ بػػالم عكؿ( اجمعػػكا)يمػػح الم ػػمر المرفػػكع فػػت مى

ٍكنىا كىالى  بىاؤينىػػا  يمػػح الم ػػمر المرفػػكع حػػيف كاػػع فصػػؿ (اةبػػاي)فعطػػؼ[ ُْٖ]اتنعػػاـ: ﴾هىٍشػػرى
 :  فةٌما اكؿ الشاير ،بيف العطؼ كالمعطكؼ بحرؼ الن ت)ال(

 كِنَعاِج المال تعسَّْفَن َرْمال         ْمُت إْذ أقبَمْت وُزْىٌر تيادىقُ 
)هابمىػػٍت( مػػف  يػػر تةكيػػد هك  زمػػر( يمػػح الم ػػمر المسػػتتر فػػت اكلػػ ) يطػػؼ اكلػػ 
 هٌمػػػػا الككفيػػػػكفك  ،يكف لكػػػػف يمػػػػح اػػػػبض كيػػػػدكو مػػػػف  ػػػػركرات الشػػػػعرر فصػػػػؿ فةجػػػػازو البصػػػػ

 .(ِّٔ)فيجكزكف العطؼ المذككر بو تةكيد كال فصؿ مف  ير استقباح
كايػران مػف  هفالحػؽَّ  لكفٌ ، (ِْٔ))هىٌف( لمعمكليما الستكماؿ الكي كالرفع اختيار ابف خ

النحػػػاا يجػػػكزكف الرفػػػع كالنصػػػل ينػػػد تػػػةخر المعطػػػكؼ يػػػف الخبػػػر كاالسػػػـ معػػػان كيرجحػػػكف 
 .(ِٓٔ)كاتنسل النصل بايتبارو اتك ض

( كػوـ فعمػح يط مػا يمػح مػا يممػت فيػ كالحجة لمػف نصػل  لػح  خػر ال  كمػك )هىفَّ
( كال  .(ِٔٔ)جار بعدو خبر ل )النٍَّ سى
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ُِٖ 

فعنػػد  الجػػركح اصػػاص﴾ك    الػػن س﴾ كمػػا بعػػدما كرفػػع هٌمػػا حجػػة مػػف اػػره بنصػػل
كتػػل فػػت  اب تعػػالح فٌ كذلػػؾ ه ،هكرفػػع لمػػا يمػػح االبتػػداي ،ان لمػػا يمػػح ابممػػاابػػف خالكيػػ  يط ػػ

ػػػػػف﴾ اػػػػػـ اسػػػػػتةنؼ الػػػػػنٍَّ سى بػػػػػالنٍَّ ًس  لػػػػػح اكل   : هفٌ التػػػػػكراا يمػػػػػح بنػػػػػت  سػػػػػرا يؿ ػػػػػف بالسَّ كالسِّ
ككجػػ  هبػػك يمػػت ال ارسػػت رفػػع  الجػػركح﴾ ، (ِٕٔ)قكلػػ  كالجركح اصػػاص﴾ لطػػكؿ الكػػوـ ب

 .  (ِٖٔ)فت رفع  كالعيف﴾ كما بعدما  يمح الكجكو الاواة المذككرا سال ان 
 

ْن ِإَلـٍو َغْيُرُه ﴾   ]   [  ٜ٘:  األعرافقولو تعالى ﴿ َما َلُكم مِّ

ٍيًروً    اره الكسا ت كحدو  ،اتيمػشك ح بف كاال كهبك جع ػر تابع  يحي ،خ  ان  ﴾  ى
ٍيػػػػريوي   كفكاػػػػره البػػػػاا ٍيػػػػرىو(   ﴾، كاػػػػره ييسػػػػح ابػػػػف يمػػػػر(ِٗٔ)رفعػػػػان فػػػػت كػػػػؿ القػػػػر ف ﴾  ى ) ى

 .(َِٕ)نصبان 
، (ُِٕ)هك بػػدالن منػػ   ،هٌنػػ  جعمػػ  نعتػػان لللػػ  يمػػح الم ػػظالحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت 

 ،ند حذؼ المبػدؿ منػ لعدـ جكاز دخكؿ)ًمٍف( ي ،ر مكت الخ ض يمح البدؿ يمح الم ظكهنك
 .(ِِٕ)ال تدخؿ فت االيجالتٌنما 

لجػػر كالنصػػل فػػت حػػيف هجازممػػا كهنكػػر هبػػك يمػػرك ا ،كالخ ػػض اختيػػار هبػػت يبيػػد
 .(ِّٕ)بف يمرييسح 

 ،) اٌل(يكػكف) ير( بمعنػح : هفٍ جة مف رفع فمما يند الزجاج كجمػاف: هحػدمماحهٌما 
تػان يمػح كالكجػ  اةخػر فػت الرفػع هف يكػكف نع لػ   يػري اب،كمػا لكػـ   ،ما لكػـ  لػ   اٌل اب هم
هجاز مكت كجمان االاان فت الرفع كمػك ، ك (ِْٕ)( مزيدا في ً فٍ ما لكـ  ل   يرو ك)مً  هم ،ك عمال

 .(ِٕٓ)هك فت العالـ كنحكو ،وي فت الكجكدمالكـ ًمٍف  ل   يري  ، كالتقدير:  مار خبر
ير( فػػت كػػؿ مك ػػع يحسػػف :)نصػػل) هىٌمػػا حجػػةي النصػػل فقػػد هجػػازو الكسػػا ت اا ون 

. كال يجػػػكز جػػػاينت .ؾكجػػاز مػػػا جػػػاينت  يػػرى  ،فػػػت مك ػػعما تػػػـ الكػػػوـ هـ لػػـ يػػػتـ( الٌ ) ً فيػػ 
 :  ت للة لبعض بنت هسد كا اية كهنشدكافق  ال راي كم، (ِٕٔ)ال تقع منا( (ً الٌ )تٌف  ، يػرى 

 (ٕٚٚ)َقاِل ُصون َذاِت َأوْ غُ  في َىَتفْت        َحَمامةٌ  َنِع الشَّْرب ِمْنيا َغْيَر َأنْ َلْم َيمْ 
لككنمػػا م ػػافة  ،ة( فيػػ  منصػػكبلسػػيبكي ) ير هنشػػدو كرٌدو الزجػػاج بػػةٌف البيػػت الػػذم

 .  (ِٖٕ)( فمحف كخطةما جاينت  ىٍيرىؾ) فةٌما ، لح ماال  يرال في 



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

ُِٗ 

بعد هف يػتـ الكػوـ كمػك ينػدمـ هاػبض مػف  ( يند البصرييف  الٌ كال يجكز نصل) ير
 .  (ِٕٗ)المحف 

 
 [  ٛ٘﴾   ] يونس: َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحوْا  عالى ﴿ قولو ت

ػػػرى  ٍ تى مٍ فى لكسػػػا ت فػػػت ركايػػػة زكريػػػا بػػػف كرداف اػػػره ا  كاػػػره الجممػػػكر ،(َِٖ)كا﴾ بالتػػػايحي
 .بالياي كا﴾حي رى  ٍ يى مٍ  فى 

ػػكا﴾ الحجػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت كذلػػؾ هىٌف  ،بالتػػاي هنمػػا جػػايت يمػػح اتصػػؿ  فىٍمتىٍ رحي
كل عػؿ اللا ػل  ـٍ قي ًلػتى  :ـٍ كهصػؿ ايػ ،لٍ رً ٍ ػًلتى  :لٍ رً فةصؿ ا ٍ  ،اتمر هصؿ اتمر هف يككف بوـ

ًّ المػػذككر  دٍ عيػػاٍ كاي  ،: ايػػـٍ نحػػك ،فممػػا كاػػر اسػػتعماؿ همػػر الحا ػػر ،منػػده  لى رً ٍ ػػكٍلتى  ،ده ٍيػػزى  ـٍ قيػػيى : ًؿ
حذفكا الػوـ كحػرؼ الم ػارية طمبػان لمتخ يػؼ كبقػت مػا بعػدو سػاكنان  عٍ كدى  ذٍ كخي  جٍ ري خٍ كاي  ؿٍ خي دٍ كاي 

 .(ُِٖ)ًاٍذمىلٍ  ،بما  لح النطؽ بالساكف فقيؿ: ًاٍ ًرلٍ  ؿى صَّ كى تى ج  لح ممزا الكصؿ كت يي يتفاح
اتمػػريف نػػص كالم ػػظ بمجمػػكع  ،كالتػػاي لمخطػػال ،) ٌف الػػوـ لمليبػػة :كاػػاؿ الر ػػت

لتةخػػػػػػذكا ، كنظيػػػػػرو اكلػػػػػػ  يميػػػػػ  السػػػػػػوـ )كبع ػػػػػمـ  ا بػػػػػػان  ،يمػػػػػح كػػػػػػكف بع ػػػػػمـ حا ػػػػػػران 
افَّكـ  .(ِِٖ)((مىصى

 اٌل  مػر بػالوـ لمحا ػرلعػدـ اسػتعماؿ العػرل ات ،خالكيػ  مػذو القػرايا بفؼ ا عٌ ك 
فيما لـ يسـٌ فايم  كقكلمـ: ًلتيٍعفى بحاجتت
(ِّٖ). 

 
 [  ٜٛ﴾] يونس: يَماُنَيا ِإالَّ َقْوَم ُيوُنَس َفَمْواَل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َفَنَفَعَيا إِ ﴿ قولو تعالى

كاػػػػػره الجممػػػػكر ً اٌل اػػػػػكـى يػػػػػكنس﴾  ،(ِْٖ)رفعً الَّ اػػػػكـي يػػػػػكنس﴾ بػػػػال  اػػػػره الكسػػػػػا ت
 .بالنصل

فٍ الحجة فت ارايا الكسا ت يند ال راي هٌن  جعم  بدالن مف)ارية كاف الاػانت لػيس  ( كا 
 :  كما ااؿ الشاير ،مف جنس اتكؿ

ََ العيُس ْمَدٍة ليس ِبَيا أنيُس        َوبَ  الَّ  .ِإاّل اليعافيُر واِ 
فٍ يس)اليعػػافير( ك)العػػيس( مف)هنػػ فةبػػدؿ  (ِٖٓ)لػػـ يكػػف الاػػانت مػػف جػػنس اتكؿ  ( كا 

المحػذكفيف (  اٌل اىٍكـي يكنس( ص ة )لألمػؿ)، كهجاز الرفع يمح ايتبار(ِٖٔ)بنت تميـ للة كمك



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

َُّ 

 كانػػت اريػػة  منػػت  يػػري : فىمىػػوٌ ر( يمػػح معنػػح يػػ) ( بمعنػػحً الٌ ) فػػت المعنػػح يمػػح هف تجعػػؿ
 .(ِٕٖ)اـك يكنس

كتقػػدير  ،نػػد الزجػػاج يمػػح االسػػتاناي المنقطػػعفع( بالنصػػل هٌمػػا الحجػػة لمػػف اره)اىػػٍكـ
 كمام  اكؿ النابلة :  ، منكا الكوـ لكف اـك يكنس لما

 ربع من أحد َأْعيت جوابًا وما بالا        َوَقْفُت فييا أصياًل ال أسائمي       
 .(ٕٛٛ)كالحوض بالمظمومة الَجمدِ  والنؤي        ي أْليًا ما ُأَبيَُّنيااأل وار  ِإالّ 
ت ػهجاز الزمخشػرم النصػل يمػح االسػتاناي  يػر المنقطػع كالجممػة فػت معنػح الن ػك 

 ؿ ٌنػػ  اسػػتاناي متصػػ :كايػػؿ ،(ِٖٗ)مػػف القػػرل المالكػػة  اٌل اػػـك يػػكنس : مػػا  منػػت اريػػةتقػػديرو
يػػع مشػػترككف كالجم تٌف تقػػديرو: مػػو  مػػف همػػؿ اريػػة، ،يمػػح ظػػامر الم ػػظ البحسػػل المعنػػح 

ػػافى ًمػػفى  ، كنظيػػرو اكلػػ  تعػػالح( مسػػتانح مػػف الجمػػعسفػػت مػػذا العتػػال  اٌل )اػػـك يػػكن فىمىٍكالى كى
ػػاًد ًفػػت اتىٍرًض ً الَّ اىًمػػيون  ػػًف اٍل ىسى ـٍ هيٍكليػػكٍا بىًقيَّػػةو يىٍنمىػػٍكفى يى كًف ًمػػف اىػػٍبًمكي ٍينىػػا ًمػػٍنميـٍ اٍلقيػػري ػػٍف هىنجى  ﴾ مِّمَّ

 .(َِٗ)[ُُٔ]مكد:
 

 [  ٙٗ﴾   ] يوسف : َفَصْبٌر َجِميٌل قولو تعالى ﴿ 
ػػػػػػ فى  اػػػػػػره الكسػػػػػػا ت ػػػػػػفى كاػػػػػػره الجممكر  ،﴾ بنصػػػػػػبمماّن يون ًمػػػػػػان جى رى بٍ صى يػػػػػػؿه﴾ مً ره جى بٍ صى

 .(ُِٗ)برفعمما
صػػػػػبر صػػػػػبران هم فا ،لكسػػػػػا ت فعمػػػػػح المصػػػػػدر الخبػػػػػرمالحجػػػػػة فػػػػػت اػػػػػرايا اهٌمػػػػػا 

 مػع لعدـ صوحية النصل فت ماؿ مذا المك ػػع  الٌ  ، كمت يند سيبكي   عي ة(ِِٗ)جميون 
 :  مد بقكؿ الشايرشر ف كاستكهجازو فت  ير الق ،اتمر

 .(ٖٜٕ)ى مَ تَ بْ نا مُ الَ كِ ياًل فَ مِ ًا جَ رَ بْ صَ         َرىالسَّ  ولَ مي طُ مِ إلي جَ  َيْشُكو
دير هٌف يعقػػكل يخاطػػل ن سػػ  هبػػك حيػػاف النصػػل فػػت مػػذا المك ػػع يمػػح تقػػ كهجػػاز

ػػا هىٍشػػكي كاستشػػمد بقكلػػ  تعالح  ،صػػبران جمػػيون  : فاصػػبرم يػػا ن ػػسي اػػا ون  ٍزًنػػت ً لىػػح ك بىاِّػػً نَّمى ت كىحي
شػػػككل  ٌنػػػ  الػػػذم ال  الجميػػػؿى  الصػػػبرى  هفٌ )لحػػػديحكمنػػػ  مػػػا جػػػاي فػػػت ا ،[ٖٗ]يكسػػػؼ: ﴾الٌمػػػ ً 
 .(ِْٗ)في (



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

ُُّ 

مػػذمل الخميػػؿ  :: اتكؿا الحجػػة فػػت اػػرايا الجممػػكر فعنػػد الزجػػاج يمػػح  ػػربيفهٌمػػ
 .هك الػذم ايتقػدو مػك صػبره جميػؿه  ،معنػح: فشػةنت صػبره جميػؿه كجميع هصػحاب  يمػح  رادا 

كصػبر  ،، فػػ )صػبرم( مبتػده: فصػبرم صػبره جميػؿه دا معنػح: مذمل اطرل يمػح  راالاانتك 
 .  (ِٓٗ)اـ حذؼ المبتده)صبرم( كجكبان  ،جميؿ( خبرو

 
ن َكاَن َمْكُرُىْم ِلَتُزوَل ِمْنُو الْ   [ ِٙٗجَباُل ﴾   ] إبراىيم : قولو تعالى ﴿ َواِ 

كؿي  اػػػػره الكسػػػػا ت كحػػػػدو ِـّ ا﴾ ب ػػػػتض الػػػػوـ اتيكلػػػػح ك  لىتىػػػػزي ػػػػ  كاػػػػره البػػػػااكف ،لاانيػػػػة ى
﴾ بكسر اتكلح كفتض الاانيةًلتىزي   بت طالل كهبػك . كاره يمر بف الخطال كيمت بف ه(ِٔٗ)كؿى

كؿى من  الجباؿ﴾ ،سممة بف يبد الرحمف ف كاد ًلتىزي  .(ِٕٗ)كزيد بف يمت كا 
ف كاف ماحتج الكسا ت لقرايت  بةٌف يميان، ر ت اب ين ، كاف يقره  كؿي كػرمـ لىتىػزي كا 

اؿي تػػزكؿ : اشػتد مكػػرمـ كمكػركا مكػران يظيمػان كػادت الجبػ، كالمعنػح(ِٖٗ)الجبػاؿي﴾ برفػع تػزكؿ
 ،كالػػوـ فاراػػة ،فػػت القػػرايا مػػت المخ  ػػة مػػف الاقيمػػة ك) ٍف( ،(ِٗٗ)منػػ  لكػػف اب ناصػػر دينػػ 
كالصػػكال  ،(ََّ)( ىالٌ ) كالػػوـ بمعنػػح ،كمػػذمل الكػػكفييف هٌنمػػا نافيػػة ،كمػػك مػػذمل البصػػرييف

يػػدان كلػػك سػاغ مػػاون  ٍف ز  ،( فػػت كػػؿ اتحػكاؿلبصػػرييف تف الػوـ ال تكػػكف بمعنػح) الل امػذم
،ن كذلػػؾ  زيػػدا ال :يمػػح معنػػح ،اػػاـ القػػـك لزيػػدان  :: مػػا زيػػد  اٌل اػػا ـ لجػػاز هف يقػػاؿلقػػا ـ بمعنػػح
بينمػػػا  كلزمػػػت ال صػػؿ ،دافمػػػت المؤكِّػػ ،الػػوـ دخمػػػت منػػا لمعنػػػح التةكيػػد تفٌ  ، يػػر صػػػحيض

حٍ ( ا فٍ كبيف) كلػيس ممنػا  ،:  ٍف زيػدان لقػا ـهنما تدخؿ مػع اإليمػاؿ فػت نحػك كدليم  ،دً لتت ًلٍمجى
 .  (َُّ)ساـ لب

كؿى  مػػا كانػػت الجبػػاؿي  اتكلػػح كفػػتض الاانيػػة  ٌنػػ  بمعنػػح: ( بكسػػركحجػػة مػػف اره)ًلتىػػزي
  ي ًمٍنػػ ؿى زكي تىػػلً  ـٍ مي ري ٍكػػمى  افى ا كىػػمى كى ، يؤيػػدو حػػرؼ يبػػد اب بػػف مسػػعكد ل ػػع   لتػػزكؿ مػػف مكػػرمـ

ٍحػػػًد، كالنصػػػل يمػػػح   ػػػمار)هفٍ مٍ ، كالػػػوـ لً (، كيميػػػ  فم ػػػظ) ٍف( بمعنح)مػػػا(َِّ)﴾اؿي بىػػػالجً  ، (جى
مىا كىافى كنظيرو اكل  تعالح  ﴾ ]البقػرا: كى ـٍ ػانىكي كالجبػاؿ ممنػا يػكازم  ،(َّّ)[ُّْالٌمػ ي ًلييً ػيعى ً يمى

يومػػ  كدال مػػ  كهمػػر ،ديػػف اإلسػػوـ رمػػه بكتمػػا كابػػكت كا ،النبػػت، صػػمح اب يميػػ  كسػػمـ، كا 
 كدليمػػ  مػػا ،تٌف اب تعػػالح كيػػدو هف ينصػػر دينػػ  كيظمػػرو يمػػح كػػؿ اتديػػاف ،الجبػػاؿ الراسػػية

 .  (َّْ)[ٌْٕم ى ميٍخًمؼى كىٍيًدًو ريسيمى ي﴾] براميـ:فىوى تىٍحسىبىفَّ التةخر مف اكل  تعالح  



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُِّ 

 (مػا)يػر(  تف حػرؼ الن ػت ابؿ)كػاف ،مشاـ هف تككف مذو الوـ لمحجػكد هنكر ابف
 ،( شػرطيةفٍ )الـ كػت( ك )  )تػزكؿ( مختم ػاف، كيػٌد الػوـ فايػؿ( ك )كاف كتٌف فايؿ ،)لـ( هك
ٍف كػػاف م هم ،ا محػػذكؼ دٌؿ يميػػ  مػػا ابمػػ بمػػاكجك  رمـ لشػػدت  معػػٌدان تجػػؿ زكاؿ اتمػػكر كػػكا 

 .(َّٓ)فت يظمتما بالجباؿالعظيمة المشبمة 
هٌنمػػا نافيػػة  :هحػػدمما: كجمػػافكينػػد هبػػت البقػػاي الػػوـ)الـ كت(هي ػػان هٌمػػا) ٍف( ف يمػػا 

تمػػػػر النبػػػػت، كالاػػػػانت: هٌنمػػػػا كمػػػػك تمايػػػػؿ  ،مكػػػػرمـ إلزالػػػػة الجبػػػػاؿ مػػػػا كػػػػاف ( همبمعنح)مػػػػا
 .(َّٔ)، كمكرمـ باطؿ: هٌنمـ مكركا ليزيمكا ما مك كالجباؿ فت الابكتكالمعنح ،المخ  ة

ٍف كىػ  كالحجة فت ارايا مف اره ـ اتكلػح ﴾ بالػداؿ بػدؿ النػكف كب ػتض الػولىتػزكؿي  ادى كا 
ٌف فيمػا تكجيمػان ، كينػد هبػت حيػاف ه(َّٕ)بقػرايات سير كليس ع الاانية فعند الزجاج هٌف مذا كرف

هي ػػان هف تحمػػؿ كيػػرل  ،: يقػػرل زكاؿ الجبػػاؿ كال يقػػع الػػزكاؿهٌف معنػػاولقػػرايا الكسػػا ت  يػػر 
 .  (َّٖ)ل تما الرسـ المصح ت المجمع يمي لمخاالت سير مذو القرايا يمح 

 [ ٕ٘:  النمل ]﴾ َأالَّ َيْسُجُدوا ِلمَِّو ى ﴿ قولو تعال
ديكا ﴾  اػػره الكسػػا ت ككاػػؼ يمػػح)هىالى  ،بممػػزا م تكحػػة كتخ يػػؼ الػػوـ   هىالى يىػػا اٍسػػجي

ديكا( بإسػػػقاط هلػػػؼ يىػػػا( اػػػـ ابتػػػده  هىالَّ كاػػػره البػػػااكف ،(اسػػػجدكا)كهلػػػؼ الكصػػػؿ فػػػت (يػػػا))اٍسػػػجي
ديكا﴾ بالممزا كتشديد الوـ  .(َّٗ)يىٍسجي

مػا ً اٌل بػالتخ يؼ يمػح ما كنػت هسػمع اتشػياخ يقرؤكنكسا ت لقرايات  اا ون:)احتج ال
ديكايػامؤالي اي  ال، كيمي  فػالمعنح: هى (َُّ)نية اتمر( فتكػكف)هىالى( حػرؼ تنبيػ  ك)يػا( حػرؼ  ،ٍسػجي

 : هىالى يػػػػامع بعػػػض العػػػرل تقػػػكؿكسػػػ ،ا(يميػػػ )يتى بداللةكتً ػػػ( كاي هي ػػػمر المنػػػادل)مؤالي ،نػػػداي
 :  ؿكمن  اكؿ اتخط ،الى يا تصٌداا يميناهى ك  ،ارحمانا

ْن كَ         َبِني َبدر ا اْسَمِمي ياِىْند ىندَ َأاَل ي  آِخَر الدَّْىر  َحّيانا ِعًدى انَ واِ 
 :ةكاكؿي ذم الٌرم

 .(ٖٔٔ) عائك الَقْطرُ َبجرْ  َمْنّيالً  الَ  زَ الَ وَ     َمى    يَّ عمى البمَ أال يا اسممي يا داَر 
 تفٌ  ،كف اليػػاي لمنػػداي كالمنػػادل م ػػمران هنكػػر هبػػك حيػػاف ماػػؿ مػػذا التركيػػل بػػةٍف يكػػ

كلػػك  ،كحػػذؼ فايمػػ  لحذفػػ  ،، كاػػد حػػذؼ ال عػػؿ العامػػؿ فػػت النػػدايالمنػػادل ال يجػػكز حذفػػ 
كمػذا يػؤدم  ،كمػك المنػادل ،ذلؾ حػذؼ جممػة النػداي كحػذؼ متعمقػ حذؼ المنادل لكاف فت 



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

ُّّ 

( فيجػكز حػذؼ نعػـ كال كبمػح)رؼ الجػكال لنػداي لػيس كحػكمػا هٌف حػرؼ ا ،كبيػر لح  خػوؿ 
ػػػػ ذف فاليػػػػاي منػػػػا حػػػػرؼ تنبيػػػػ  هي  ،الجمػػػػؿ بعػػػػدمف لداللػػػػة مػػػػا سػػػػبؽ يميمػػػػا د بػػػػ  )هال( التػػػػت كِّ

ديكا( فمػػك كاػػؼ اختيػػػار (ُِّ)لمتنبيػ  ، كهٌمػػا بالنسػػبة لكاػػؼ الكسػػا ت يمح)يػػا( اػـ ابتدا ػػ  بػػػ)اٍسجي
 .(ُّّ)ال اختبار

ديكاالَّ هى مكر هٌما الحجة فت ارايا الجم لكسػا ت هٌنػ  فػت مػػك ع نصػل ﴾ فعنػد ايىٍسػجي
، كايػػؿ  ٌف )هٍف( فػػت (ُّْ)يسػػجدكا وٌ  ى ًلػػ بمعنػػح ،بػػػ  صػػدمـ﴾ كالمعنػػح: فصػػٌدمـ هىاٌل يسػػجدكا

، كايػػػػػػػؿ مك ػػػػػػػعما خ ػػػػػػػض يمػػػػػػػح البػػػػػػػدؿ (مك ػػػػػػػع نصػػػػػػػل يمػػػػػػػح البػػػػػػػدؿ مف)هيمػػػػػػػالمـ
مػػػنمـ ال  هم ،(زا ػػػدامتػػػدكف( ك)الي، كايػػػؿ  ٌف)هٍف( فػػػت مك ػػػع نصػػػل بػػػػ )(ُّٓ)مف)السػػػبيؿ(

، هم مػت كهجػاز هبػك البقػاي الرفػع يمػح هٌنػ  خبػر مبتػده محػذكؼ، (ُّٔ)يمتدكف هف يسجدكا ب
ٌنػػ   خبػػار يػػنمـ بتػػػرؾ ت ،ذو القػػرايا ليسػػت اةيػػػة مك ػػع سػػجداكيمػػح مػػ .(ُّٕ)هال يسػػجدكا
   .(ُّٗ)هك بمنع االمتداي ،كايؿ بصدمـ يف السبيؿ .(ُّٖ)يف الشيطاف لمـالسجكد بتزي

 
 [ ٚ﴾   ] اإلسراء : ِلَيُسوُؤوْا ُوُجوَىُكْم قولو تعالى ﴿ 

يػػػر كنػػػافع كهبػػػك يمػػػرك كح ػػػص يػػػف كاػػػره ابػػػف كا ،بػػػالنكف﴾  ًلنىسيػػػكيى  اػػػره الكسػػػا ت
ت ركايػػة هبػػت بكػػر كابػػف كاػػره ياصػػـ فػػ ،جًمػػاعه بممػػزا بػػيف كاكيػػفباليػػاي   ًليىسيػػكييكا﴾  ياصػػـ

 .(َِّ)يىسيكيى﴾ يمح كاحد باليايلً يامر كحمزا 
، هٌمػا (ُِّ)ٌنما ارايا يمػت بػف هبػت طالػل، ر ػت اب ينػ ، ه ت لقرايت احتج الكسا 

 ًلنىسيػكيٍف  بػت بػف كعػػلكتنصػرو اػرايا هي  ،(ِِّ)النكف فال مير ب تعػالح هخبػر بػ  يػف ن سػ 
ػػػكمىكـ﴾ بػػػالنكف كحػػػرؼ التككيػػػد كيجي
 فػػػإٌف ال عػػػؿ منصػػػكل بػػػةف م ػػػمرا بعػػػد)الـ كيميػػػ ، (ِّّ)

 .(ِّْ)(كت
 .(ِّٓ)يا يمت بف هبت طالل كزيد بف يمتاكمت ار 

هٌف ال عػؿ مسػند  بيف كاكيف فعمحبممزا  جماع ( بالياي)ًليىسيكييكا هٌما الحجة فت ارايا
[ كدليمػ  اكل  كًليىػٍدخمكا ٓ﴾]اإلسػراي:نىاًيبىادان لَّ ا يمح العبػاد فػت اكلػ  العا د  لح كاك الجماية

ًلييتىبِّركإالمسجد﴾]اإلسػػػراي:  كهنكػػػر ابػػػف ياشػػػكر يػػػكد ال ػػػمير فػػػت (ِّٔ)[ٕاي:]اإلسػػػر ﴾[ ك كى
)الـ( فػػػت  ﴾ كزيػػػـ هٌنمػػػا راجعػػػة  لػػػح محػػػذكؼ دىٌؿ يميػػػ ًيبىػػػادان لَّنىػػػا   ًليىسيػػػكييكا﴾  لػػػح اكلػػػ 



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُّْ 

ػػػا بىعىاٍ   ذ مػػػك متعمػػػؽ بمػػػا دٌؿ يميػػػ  اكلػػػ  فػػػت  ،(اييك ك سيػػػيى لً اكل ) ـٍ ًيبىػػػادان كىٍيػػػدي هيكالميمى مىػػػٍيكي نىػػػا يى
ا خػػوؿ الػػديار حسػػل ذيف هسػػاؤكا مػػذو المػػرا همػػة  يػػر الػػذيف جاسػػك تٌف الػػ [،ٓ﴾]اإلسػػراي:لَّنىا

 .(ِّٕ)شمادا التاري 
ايػػؿ الم ػػمر يا ػػد يمػػح اب ( باليػػاي فعمػػح اإلفػػراد كال هٌمػػا الحجػػة فػػت ارايا)ًليىسيػػكي

سيػػكي اب كجػػكمكـ هك يمػػح العػػذال، هم ًليىسيػػكي فػػإذا جػػاي كيػػد اةخػػرا بعانػػامـ ًليى  هم ،تعػػالح
، (ِّٗ)هم : ًليىسيكي الكيد كجػكمكـ ،، كهياد الزجاج الم مر يمح الكيد(ِّٖ)العذالي كجكمكـ

 .  (َّّ)الجمعكما فت  (كتال عؿ منصكل بةف م مرا بعد)الـ فكيمي  
 

ن َتْدُع ُمْثَقَمٌة ِإَلى ِحْمِمَيا اَل ُيْحَمْل ِمْنُو َشْيٌء َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى  قولو تعالى ﴿                 ﴾   َواِ 
 [ ٔٛ] فاطر : 
ب ػػػػتض التػػػػاي ككسػػػػر المػػػػيـ كنصػػػػل  تىٍحًمؿي﴾ اػػػػره  بػػػػراميـ بػػػػف زاداف يػػػػف الكسػػػػا ت

 .(ُّّ)بالياي مبنيان لمم عكؿ   ييٍحمىؿي﴾كاره الجممكر ، كافق  هبك السماؿ،)شي ان(
ل ايػؿ  ػمير كا ،شػتي(ال عػؿ لممعمػـك كنصل) هٌنػ  بنػح الحجة فت اػرايا الكسػا ت

فكالتقدير ،دع( المحذكؼمستتر يا د يمح م عكؿ)ت  ،تدع ماقمة ن سان هخػرل  لػح حمممػا : كا 
ف  ـ كػاف  ػمير مسػتتر يعػكد يمػح )المػديك( الم مػـك مػف اكلػ كاس لـ تحمؿ من  شي ان،  كا 

 .(ِّّ)تدع﴾
 ،(ّّّ))شػػػػتي( مػػػػكر فعمػػػح بنػػػػاي ال عػػػػؿ لمم عػػػػكؿ كرفعهٌمػػػا الحجػػػػة فػػػػت اػػػػرايا الجم

ٍف تدع ن س ماقمة بذنكبما الح     .حمؿ ذنكل  يرما ال يحمؿ من  شتيكالمعنح كا 
  

ِلينَ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو ُيْحِيي َوُيِميُت َربُُّكْم وَ ﴿ قولو تعالى  [ٛ﴾]الدخان:َربُّ آَباِئُكُم اأْلَوَّ
بِّكي  فػػت ركايػػة الشػػيرازم الكسػػا ت اػػره ـي اتكلػػيف﴾ بػػالجر فيممػػارى ـٍ كىرىلِّ ٌيابىػػا ىكي

(ّّْ) ،
ه البػااكف كاػر  حيص كهبك حيكا كالزي رانػت كابػف مقسػـ كالحسػف،كافق  ابف هبت اسحاؽ كابف م

 .(ّّٓ)ره هحمد بف جبير اتنطاكت بالنصل كا ،بالرفع



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

ُّٓ 

كلعػؿ الجػر يمػح البػدؿ  ،حد اػرايا الكسػا ت فػت كتػل القػرايات كالت اسػيرلـ يكج  ه
فت مف الرل ًمػياكل  تعالح  ٌّ بِّػؾى ً نَّػ ي ميػكى السَّػًميعي اٍلعى رىلِّ السَّػمىاكىاًت كىاٍتىٍرًض *ـي رىٍحمىةن مِّف رَّ
مىا بىيٍ   .[ كاب هيمـ ٕ-ٔ﴾]الدخاف:نىميمىا ً ف كينتـي مُّكًاًنيفى كى

 .(ّّٔ)ا الجممكر بالرفع فعمح االست ناؼهٌما الحجة فت اراي
 .  (ّّٕ)  مار)هينت( مدحان كتعظيمان هٌما الحجة فت ارايا مف اره بالنصل فعمح 

 
 [ ٜٗ﴾  ] الدخان : َك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم ُذْق ِإنَّ  قولو تعالى ﴿
 .(ّّٖ)مابكسر  ﴾ ً نَّؾ   كاره البااكف ،ب تض اتلؼ ﴾هىنَّؾ    اره الكسا ت كحدو

ابػف مجامػد يقػكؿ : ركل حجػر يػف هبػت اتػادا اتنصػارم  هٌنػ  سػمع تحجة الكسا 
ككجػ   ،(ّّٗ)المنبػر يقػره بمػا يمػح (ر ػت اب ينػ ) اػاؿ سػمعتي الحسػف بػف يمػت ،يف هبيػ 

 كايػؿ  ٌف هبػا جمػؿ: ،(َّْ)بمذا القػكؿ الػذم امتػ  فػت الػدنياذيٍؽ  هٌن  بمعنح:ال راي القرايا يند 
ذيٍؽ مػػذا العػذال هٌنػػؾ  ،يػز كجػؿفقػػاؿ اب،  ،هنػػا هيػز همػؿ مػػذا الػكادم كهمػنعمـ :)كػاف يقػكؿ

هم  ،حذفػػ الخ ػػض اػػـ  ا حػػرؼفػػالقرايا منػػا يمػػح  راد، (ُّْ)لقا ػػؿ: هنػػا العزيػػز الكػػريـ(هنػػت ا
يمػح معنػح االسػتخ اؼ  كايػؿ  ٌنػ  كنايػة مػف اب تعػالح بةحسػف اتل ػاظ ،(ِّْ)تٌنػؾ هك بةٌنػؾً 
ا ينػدنا ينػد ن سػؾ هٌمػ :)هنػؾ هنػت العزيػز( يريػد ، فقكلػ كاالسػتمزايمانة كالتذليؿ إلكالتكبي  كا

ـي الرَّ  ً نَّؾى   شعيل لشعيلكنظيرو اكؿ اـك  ،فو ًمي ىنتى اٍلحى  .(ّّْ)[ٕٖ ]مكد: ﴾ًشيدي تى
 .  (ّْْ)كمت ارايا يمت بف هبت طالل

هم  ،لؼ فعند ال راي يمػح حكايػة اكلػ ﴾ بكسر اتهٌما الحجة فت ارايا مف اره  ٌنؾ
 نَّػؾ  ،، هم ذيؽٍ كيند هبت منصكر يمح االسػت ناؼ، (ّْٓ)مح حكاية ما كاف يذكرو فت الدنياي

يكػػكف  كهجػػاز هفٍ  ،تابعػػ  مكػػت، (ّْٔ)الكػػوـ  ، اػػـ اسػػتةنؼٍؽ(فكاػػؼ يمػػح )ذي  الكػػريـ،العزيػػز 
مػػا كنػػػت تقػػكؿ فػػػت الػػدنيا كيقػػػاؿ  خػػػوؼ ،،هم هنػػػت الػػذليؿ الممػػػاف السػػايةمعنػػاو التعػػريض

  (ّْٕ).لؾ
 

 [ ٗ﴾ ]الممك:ْلَبَصُر َخاِسًأ َوُىَو َحِسيرٌ ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتْيِن َينَقِمْب ِإَلْيَك ا﴿قولو تعالى
﴾ برفع الكسا تاره الخكارزمت يف   .(ّْٖ)جزمان كاره البااكف يىٍنقىًمٍل﴾  ،الباي يىٍنقىًملي



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُّٔ 

ا يمػح حػذ لحجػة فػت اػرايا الكسػا تا ٌّ ٌّ ـٌ ك فمػ ، همهم يمػح االسػت ناؼ ،ؼ ال ػايً 
ٌمػا يمػػح هٌنػ  فػت مك ػػع حػاؿ مقػػدراك  ،لي ينقمػ  رجعػت البصػػر ككػررت النظػػر :  فٍ كالمعنػح ،ا 

كمػك كػاٌؿ مػف  ،نت ػاي ذلػؾ ينمػايػؾى البصػر خاسػ ان الرجػع  ل ،لتطمل فطكران هك خمون هك ييبان 
تف  ،لكاحػػدكالتكريػػر ال شػػ ع ا ،دليػػؿ يمػػح هف المػػراد بػػالكرتيف التكايػػر ككولػػ  ،النظػػر كاػػرا

 .(ّْٗ)تيفانالبصر ال يكؿ مرتيف ا
 .(َّٓ)يا الجـز فعمح ً رادا جكال اتمرهٌما الحجة فت ارا

 
 

 [  ٖ:  ل﴾  ] والميَواأْلُنَثى َوَما َخَمَق الذََّكَر  قولو تعالى ﴿
ٍمػػػػػؽ الػػػػػٌذكىًر﴾ بجػػػػػر الػػػػػٌذكر كى  اػػػػػره الكسػػػػػا ت ػػػػػا خى مى

(ُّٓ)،  ﴾ كاػػػػػره الجممكر الػػػػػذَّكرى
 .بالنصل

 ،فعنػػػػد ال ػػػػراي يمػػػػح ايتبػػػػار )مػػػػا( اسػػػػـ مكصػػػػكؿهٌمػػػػا الحجػػػػة فػػػػت اػػػػرايا الكسػػػػا ت 
ٍمؽ( مصدر الػذم : ك . كالمعنػح(ِّٓ)﴾ بػدؿ مػف )مػا( الػذم جعمػ  بمعنػح الػذمك الٌذكرً  ،ك)خى

ٍمػػػؽ كالتقػػػدير ،ز هبػػػك حيػػػاف الجػػػر يمػػػح تػػػكمـ المصػػػدركهجػػػا، (ّّٓ)خمػػػؽ الػػػذكر كاتناػػػح : كخى
 من  اكؿ الشاير :ك  ،الٌذكًر كاتناح

 كما طاف بالبيعة الراىب         تطوف العفاة بأبوابوِ 
 .(ّْٓ))الراًمل( يمح تكمـ النطؽ بالمصدرفجرَّ  ،كطكاؼ الرامل بالبيعة هم
مىؽى  الٌذكرى يا الجممكرالحجة فت اراهٌما     .﴾بالنصل فعمح هٌن  م عكؿ لخى

 
 [ ٙٔ٘ٔ﴾ ]العمق:َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئةٍ * َكالَّ َلِئن لَّْم َينَتِو َلَنْسَفعًا ِبالنَّاِصَيِة ﴿ قولو تعالى

 ناصػيةو  ممػكركاػره الج ،بالرفع ﴾ ناصيةه كاذبةه خاط ةه اره الكسا ت فت ركاية ين 
كاذبػػػةن خاط ػػػةن﴾ ناصػػػيةن  حيػػػكا كابػػػف هبػػػت يبمػػػة كزيػػػد بػػػف يمت كاػػػره هبػػػك ،﴾كاذبػػػةو خاط ػػػة

 .(ّٓٓ)بالنصل
رادا يمػػح   كمػػػك ،هم مػػت ناصػػية ، ػػمار مبتػػدهالحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت يمػػح  

 .(ّٔٓ)الشتـ



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

ُّٕ 

فكمػا تبػػدؿ المعرفػة مػػف النكػػرا  ،نػػد ال ػػراي يمػح البػػدؿالحجػػة فػت اػػرايا الجػر فعهٌمػا 
نَّػػؾى لىتىٍمػػًدم ً لىػػ فػػة كمػػا فػػت اكلػػ  تعالحرا مػػف المعر كػػذا تبػػدؿ النكػػ ٍسػػتىًقيـو ًصػػرىاًط ح ًصػػرىاػكىاً  طو مُّ

 .(ّٖٓ)كمك الحؽُّ  ،(ّٕٓ)[ّٓ،ِٓ]الشكرل: ﴾المَّ ً 
 ، ناصػيةن كاذبػةن خاط ػةن﴾ بالنصػل فعمػح   ػمار فعػؿكالحجة فت اػرايا هبػت حيكا

   .(ّٗٓ)لذـكنصبما يمح ا
 

 الداليل التىجيه :  عاملبحث الراب
 [  َٕٔٔربَُّك ﴾   ] المائدة : تعالى ﴿ َىْل َيْسَتِطيُع قولو 

بَّػػؾى   الكسػػا ت كحػػدو اػػره كالػػوـ مد مػػة فػػت  ،بالتػػاي كنصػػل البػػاي ﴾مىػػؿ تٍِّسػػتىًطيعي رى
بُّؾى ﴾ بالياي كرفع الباي ،التاي، تابع  اتيشح كاره البااكف  مىؿ يىٍستىًطيعي رى

(َّٔ) 
ؿ تسػتطيع هف تسػةؿ رٌبػؾ هف ينػزَّؿ يمينػا حجة فت اػرايا الكسػا ت هٌنػ  بمعنػح: مػال

كم يػف يمػت بػف هبػت كيقكِّ  ،يميػ  السػوـ ، فمػك خطػال لعيسػح،﴾ما دا مػف السػماي يػ  مػا ري
تىًطيػػػعي ربَّػػػؾ﴾ بالتػػػايمػػػؿ ، هٌنممػػػا ار  امػػػر ػػػت اب ينم ،يا شػػػةك  طالػػل ٍّ ، كيػػػف معػػػاذ ،تٍَّس

، كيميػ  فالسػؤاؿ (ُّٔ)ي هي ػان ، هاػرهو بالتػػاصػمح اب يميػ  كسػمـ، ر ت اب ين :  ٌف الرسػكؿ
، هم [ِٖ ]يكسػػؼ: محػػذكؼ ممنػػا، كهااـ)رٌبػػؾ( مقامػػ  كنظيػػرو اكلػػ  تعالح كىاٍسػػةىًؿ اٍلقىٍريىػػةى﴾

ف شػػاكيف هف اب تعػػالح اػػادر هف ينػػزؿ يمػػيمـ ما ػػدا مػػف ك كلػػـ يكػػف الحكاريُّػػ ،(ِّٔ)همػػؿ القريػػة
 (ّّٔ)،لكف يمػح صػدؽ تقػديرويسػتد بآيػة  ٌنمػا هرادكا هف يػةتيمـ ،فمـ كااقكف مف ادرت  ،السماي

، كانػػت ر ػػت اب ينمػػا ،تف يا شػػة ،يستحسػػف مػػذو القػػرايا فكيػػف نصػػير النحػػكم هنػػ  كػػا
، (ّْٔ)القػػـك هىيمػػـ بػػاب مػػف هف يقكلػػكا: مػػؿ يسػػتطيع ربػػؾ(كػػاف )تنكػػر القػػرايا اتخػػرل كتقػػكؿ:

ا الاانيػة فتكجػل هٌمػا القػراي ،ما تكجػل شػؾ الحػكارييف فػت اػدرا ييسػحتنٌ  ،كاستحسنما الرازم
 .(ّٓٔ)شكمـ فت ادرا اب كاستطايت 

بُّػػؾ﴾ باليػػاي كرفع رٌبػػؾ  نػػد ال ػػراي﴾ فعهٌمػػا الحجػػة فػػت اػػرايا مػػف اره مػػؿ يىٍسػػتىًطيعي رى
، (ّٔٔ)اد يككف ذلػؾ يمػح اكلػؾ: مػؿ يسػتطيع فػوف القيػاـ معنػا؟ كهنػت تعمػـ هٌنػ  يسػتطيع ()

ينػػػزؿ هـ ال؟ كمعنػػػاو معنػػػح الطمػػػل هم مػػػؿ  ،فمػػػك فعػػػؿ كفايػػػؿ كل ظػػػ  ل ػػػظ اسػػػت ماـكيميػػػ  
فمػػػـ ليسػػػكا شػػػاكيف فػػػت ااتػػػدار اب يمػػػح ذلػػػؾ فمػػػك فػػػت  ايػػػة الك ػػػكح بػػػؿ  ،(ّٕٔ)كالسػػػؤاؿ



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُّٖ 

المقصكد تقرير ذلؾ خوفان لمزمخشرم الذم ااؿ بةٌف الحػكارييف لػـ يككنػكا مػؤمنيف فػإف كػانكا 
 .  (ّٖٔ)ـ يكف ليصدر منمـ ماؿ مذا الكوـكذلؾ ل

 
 [ ٓٔٔ..﴾]األنعام:.ُب َأْفِئَدَتُيْم َوَأْبَصاَرُىْم َكَما َلْم ُيْؤِمُنواْ َوُنَقمِّ ﴿ تعالى قولو

﴾ باليػػػػػاي اػػػػػره الكسػػػػػا ت نيقىمِّػػػػػلي ﴾ بػػػػػالنكف، كاػػػػػره  ،(ّٗٔ) كييقىمَّػػػػػلي كاػػػػػره الجممػػػػػكر  كى
 . تيقىمَّل﴾ يمح ما لـ يسـ فايم  اتيمش

 ،شػػةن  جػػؿٌ  كمػػك اب ،هرل هف حجػػة الكسػػا ت باليػػاي يمػػح  سػػناد ال عػػؿ  لػػح اللا ػػل
هسػػندو ك  ،كمػػك رٌل السػػمكات كاترض ،الجممػػكر  لػػح المػػتكمـ المعظػػـ ن سػػ فػػت حػػيف هسػػندو 

 .   صحيض ككؿر  ،اتيمش  لح المجمكؿ
 

 [  َٗٗنَعْم ﴾   ] األعراف :  قولو تعالى ﴿ َقاُلواْ 
، تابعػػػػ  العػػػػيف فػػػػت كػػػػؿ القػػػػر ف رب ػػػػتض النػػػػكف ككسػػػػ  نىًعػػػػـ ﴾ اػػػػره الكسػػػػا ت كحػػػػدو

 .(َّٕ)ب تض النكف كالعيف فت كؿ القر ف  نىعىـ ﴾ كفػلبااكاره ا ،اتيمش
: هٌنػػ  فىػػٌرؽ بػػيف بكسػػر العػػيف ينػػد ابػػف خالكيػػ   نىًعػػـ ﴾ الحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت

كم كيقكِّ  ،(ُّٕ)الم ظػػة التػػت مػػت لمجػػكال كبػػيف ل ظػػة)نىعىـ( التػػت مػػت اسػػـ للبػػؿمػػذًو  يػػ  مػػا ري
 ،صػػمح اب يميػػ  كسػػمـ، النبػػترجػػون لىًقػػت  مػػف ٌهفٌ ، )صػػمح اب يميػػ  كسػػمـ ،يػػف رسػػػكؿ اب

ـي هٌنػػ  نبػتر  فقػاؿ: نػحبم كم يػف يمػر بػػف الخطػال ،(فقػاؿ : نىًعػػـ ،هىنػػت الػًذم يىػٍزيي ر ػػت ، كري
( ،فقػاؿ: نىًعػـٍ  ،هٌن  سىةىؿ رجػون شػي ان فقػاؿ: نىعىػـٍ ) اب ين  ـي اإًلًبػؿي  نَّمػا الػنىعى

 ارٌد هبػك يبيػد، (ِّٕ)
كم يػػف يمػػر بػػف الخطػػا  كافقػػ  اةلكسػػت، (ّّٕ)ل، ر ػػت اب ينػػ ، تٌنػػ   يػػر مشػػمكرمػػا ري

اػػػرايا الكسػػػا ت لػػػكركد لمخال تػػػ  اتفصػػػض ال صػػػيض  يػػػر هٌنػػػ  لػػػـ ينكػػػر  ،كشػػػكؾ فػػػت صػػػحت 
كم ، (ّْٕ)بػػات همػػؿ الملػػة لمػػا بالنقػػؿ الصػػحيضكإلا ،القػػرايا بمػػا يػػف هبػػت حػػاتـ هف الكسػػر كري

الػػدمياطت الكسػػر لكنانػػة  اكيػػز  ،(ّٕٔ)، كذكػػر هبػػك منصػػكر هٌنممػػا للتػػاف(ّٕٓ)لػػيس بمعػػركؼ
 .(ّٕٕ)ة باات العرل كال تض لل ،كمذيؿ

 مػػا كٍنػػتي هسػػمع هشػػياخ اػػريشو ، اػػاؿ بعػػضي كلػػد الزبير:)( للػػة اػػريش)نىًعػػـٍ  يبػػدك هفٌ 
ـٍ بكسر العيف( يقكلكف  اٌل نىًع
(ّٕٖ)   . 



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

ُّٗ 

 
 [ ٔٛى ﴿ َسَرَق ﴾   ] يوسف  : قولو تعال 
كاػػره البػػااكف  سىػػرىؽى﴾  ،ديد الػػراي ككسػػرما سيػػرِّؽ﴾ ب ػػـ السػػيف كتشػػ اػػره الكسػػا ت

 .(ّٕٗ)كاره ال حاؾ سىاًرؽ﴾ بةلؼ بعد السيف ،بال تض كالتخ يؼ
 ،(َّٖ)(كلػػـ يىٍسػػًرؽ ؽى يسػػتحؿ هف ييسػػرى هٌنػػ  ال  ح:ػ  بمعنػػهٌنػػجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت الح

مـً من  السػرا: هنَّ جاج هف مذو القرايا تحتمؿ معنييف: هحدمماكيرل الز  : كالاػانت ة، ي ييًرؼ كيي
 ي ريًمت كهيتِّمـى بالسراةهنٌ 

(ُّٖ). 
ّن تٌن  يقاؿ ،كمك الحؽُّ  كمػذا المعنػح  ،ذا اتممػ  بالسػراة كنسػبى ي  ليمػا ى  ،: سىرَّؽ فونان

ـى  :خكتػػ ً سػػؼ إل ذ يقػػكؿ يك  ،يس بعيػػدان يػػف المػػرادلػػ ًارجعػػكا  لػػح هبػػيكـ كاكلػػكا لػػ   ف ابنػػؾ ايتًَّمػػ
ؽ بمعنحن كاحدو سىرىؽ كسىرَّ  هىفَّ  هك ،بالسَّرًاةً 

(ِّٖ)  . 
 .(ّّٖ)كمت ارايا ابف يباس

بػال تض كالتخ يػػؼ فعمػح هٌنػ  بمعنػح: هٌف ابنػػؾ ﴾ هٌمػا الحجػة فػت اػػرايا مػف اره سىػرىؽ
 .(ّْٖ)فيما ظمر لنا سارؽ

 ﴾ فمـ نجدما فت كتل القرايات كالت اسير.  سىاًرؽ هٌما ارايا ال حاؾ
 

 [َٕٓٔىـُؤالء ﴾  ] اإلسراء  : نَزَل قولو تعالى ﴿ َقاَل َلَقْد َعِمْمَت َما أَ 
ًمٍمػػتي ﴾ اػره الكسػػا ت كحػدو ًمٍمػػتى كاػره البػػػااكف ،، تابعػ  اتيمػػشب ػـ التػػاي  يى   يى

 .(ّٖٓ)ب تض التاي﴾ 
، فقػػد هخبػػر يميػػ  السػػوـ ،الحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػا ت هٌنػػ  جعمػػ  مسػػندان  لػػح مكسػػح

ٍمػػؼ فػػت مػػذو اةيػػةيػػ  هٌف كجػػكذكػػر ابػػف خالك  ،(ّٖٔ)يػػف ن سػػ  هنػػ  لػػيس بمسػػحكر هٌف )  الخي
كهٌنمػا  ،هٌنمػا ليسػت بسػحر: لقػد يممػت لما كٌذب  كنسل  يات   لػح السػحر مكسح ااؿ ل ريكف

هنػػا هي ػػان هىٌنمػػا مػػف ينػػد  : لقػػد يممػػتفةيػػاد يميػػ  مكسػػح ،منزلػػة فقػػاؿ لػػ  فريػػكف: هنػػت هيمػػـ
لكػػف مكسػػح مػػك الػػذم يمػػـ اب ك  كاب مػػا، اػػاؿ: )ر ػػت اب ينػػ ، كايػػؿ  ٌف يميػػان  ،(ّٕٖ)اب(
ػديكا   ، كاسػتدؿ بقكلػ  تعػالح(مٌما بمت مذا القكؿ ابف يباس ااؿ:  ٌنما)لقػد يممػتى ف ،(يمـ حى كىجى
﴾ ] ًبمىا    (ّٖٖ)[ُْ:النمؿكىاٍستىٍيقىنىٍتمىا هىن يسيميـٍ



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

َُْ 

ًمٍمػػػتى ﴾ هٌمػػػا حجػػػة مػػػف اػػػره ي فعمػػػح جعػػػؿ ال ػػػمير لممخاطػػػل كمػػػك ب ػػػتض التػػػا  يى
 ،كاستصػػكل هبػػك يبيػػد مػػذو القػػرايا ،(ّٖٗ) ػػت اب ينػػ ر ، كمػػت اػػرايا ابػػف يبػػاس ،فريػػكف

لعػػدـ  ،يحػػتج بػػ كمػػك الرسػػكؿ الػػدايت ال  –يممػػت  هنػػا –كتف اػػكؿ مكسػػح ،صػػحة معنامػػال
كماػػـك  يػػ هبػػك حيػػاف هسػػانيدو فعمػػـ هٌف راك  كتعقػػل ،ر ػػت اب ينػػ  ،ابػػكت مػػا ركم يػػف يمػػت

يمػػػـ فريػػػكف بةنمػػػا  يػػػات  تفٌ  ،كاستحسػػػنما الزجػػػاج ،(َّٗ)كمػػػك مجمػػػكؿ ال يعػػػرؼ ،المػػػرادم
ػػديكا ًبمىػػا كىاٍسػػتىٍيقىنىٍتمىااب يػػز كجؿ  اب هككػػد فػػت الحجػػة كدليػػؿ ذلػػؾ اػػكؿنازلػػة مػػف ينػػد  حى  كىجى

ميٌكان﴾]النمؿ: ريػكف يمػح فريػكف بعمػـ ف ، يميػ  السػوـ،مكسػح اججفاحت  [ُْهىن يسيميـٍ ظيٍممان كىيي
 .   (ُّٗ)هككد مف االحتجاج بعمـ ن س 

 
 [ ٕٕ ﴾  ] فاطر :َما َيْسَتِوي اأْلَْحَياء وَ قولو تعالى ﴿ 

كاػػػػػػػػره الجممكر يسػػػػػػػػتكم﴾  ،اػػػػػػػره زاداف يػػػػػػػػف الكسا ت تسػػػػػػػػتكم﴾ بتػػػػػػػػاي التةنيػػػػػػػػح
 .(ِّٗ)بالياي

تكسػػػير لممػػػذكر  كػػػؿٌ  فٌ هالحجػػػة فػػػت اػػػرايا الكسػػػا ت بالتػػػاي كاػػػرايا الجممػػػكر باليػػػاي 
 .  تذكيرو كتةنيا  يجكز

 
 [ ٕ﴾  ]ص : ِعزٍَّة َوِشَقاٍق َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قولو تعالى ﴿ 

، كافقػػػػ  حمػػػػاد بػػػػف ﴾ بػػػػالليف المعجمػػػػة كالػػػػرايلكسػػػػا ت فػػػػت ركايػػػػة سػػػػكرا ً رَّااػػػػره ا
﴾ كاػػػره البػػػااكف ًيزَّا ،درم مػػػف طريػػػؽ العقيمػػػتكالجحػػػ ،كميمػػػكف يػػػف هبػػػت جع ػػػر ،براػػػافالز 

 .(ّّٗ)بالعيف كالزام
النظػػػر يمـ مػػف الحجػػة فػػت اػػرايا الكسػػػا ت هٌنػػ  هراد هىٌنمػػـ فػػػت   مػػة يمػػا يجػػػل يمػػ

 .  (ّْٗ)تباع الحٌؽ كمك كييد لمـكا
بػػاي مػػف ـ فػػت تكبػػبػػالعيف كالػػزام فعمػػح معنػػح هنمػػ   ًيػػزَّا ﴾اػػرههٌمػػا الحجػػة لمػػف  ر كاً 

ذىا ًايؿى لى ي اتًَّؽ الٌم ى هى كنظيرو اكل  تعالح  ،ابكؿ الحؽٌ  ذىٍتػ ي اٍلًعػزَّاي ًبػاإًلٍاـً كىاً  [ كمػك َِٔ﴾]البقرا:خى
ًنػت ًفػت اٍلًخطػ  ينػد العػرل كنظيػرو اكلػ  تعػالح اللىمىبة كالقمػر بمعنح [ هم ِّ﴾]ص:الً ػى كىيىزَّ

 : مبنت، كااؿ جرير



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

ُُْ 

 ْبَتَرك الخِميُع عمى الِقَداحِ كم ا        ُعزُّ َعَمى الطريق ِبَمْنِكبيوِ يَ 
 .(ّٓٗ)هراد يلمل

 
 

 [ ٗٚ،ِٙ٘إنٌس ﴾  ] الرحمن  :  قولو تعالى ﴿ َلْم َيْطِمْثُينَّ 
كبكسػرما فػت [ ٔٓب ـ الميـ فت الحرؼ اتكؿ]  :  يىٍطميٍاميفَّ ﴾ اره الكسا ت كحدو

 .(ّٕٗ)بكسر الميـ فيمما  يىٍطًمٍاميفَّ  ﴾  كاره البااكف (ّٔٗ)[ْٕانت ]   :ػالحرؼ الا
ػػػػٍاميفَّ ﴾ الحجػػػػة فػػػػت اػػػػرايا الكسػػػػا ت : لػػػػـ ب ػػػػـ المػػػػيـ كالكسػػػػر هٌنػػػػ  بمعنػػػػح  يىٍطمي

ػػميفَّ ً نػػسه كال جػػاف  كنػػت هصػػمتع  يػػف هبػػت  سػػحاؽ ااؿ:)اي لمػػذا بمػػا سػػمال ػػر  كاحػػتج ،يىٍ تى َّ
( برفػػع المػػيـ، ككػػاف كهصػػحال  خمػػؼ هصػػحال يمػػت ػػٍاميفَّ يبػػد اب فةسػػمعمـ يقػػرؤكف)لـ يىٍطمي

 .(ّٖٗ)(كاتخرل بكسر الميـ ل و يخرج مف مذيف اتاريف ،الكسا ت يقره: كاحدا برفع الميـ
كال ػـ اميمػة  ،بمعنػح لػـ يىٍمسىٍسػميفَّ طىمىػحى يىٍطًمػحي كيىٍطميػحي كيند الزجاج ممػا للتػاف 

كاػػػػػاؿ  ،(ََْ)(كط مػػػػػا يمػػػػػح هم الكجػػػػػكو كػػػػػاف)يعنػػػػػتكايػػػػػؿ  ٌف الطمػػػػػح  ،(ّٗٗ)فػػػػػت القػػػػػرايا
ػػػػػحي بال ػػػػػـ بمعنػػػػػح حا ػػػػػتطم):القرطبػػػػػت كطىًمػػػػػحى بالكسػػػػػر للػػػػػة فمػػػػػت  ،اػػػػػت المػػػػػرها تىٍطمي
( بمعنػػح لػػـ يػػذلممف  نػػس اػػبممـ كال جػػاف(َُْ)طاًمػػح( الطمػػػح  فٌ ت ،، كيػػف المبػػرد)يىٍطميٍاميفَّ

 .(َّْ)، كرٌجض القرطبت اكؿ ال راي لككن  اتيرؼ كاتشمر(َِْ)يعنت التذليؿ
ػػػماكالحػػػٌؽ هٌف م ػػػار  ػػػحى المػػػرهاى بمعنػػػح افت َّ ػػػما هك كط مػػػا ع طىمى  ،هك نكحمػػػا هك مسَّ

ال ػػـ للػػةو اميمػػة كمػػا اػػاؿ  كلػػيس ،يمػػح الكسػػراي رٌ قػػكهكاػػر ال ،ككسػػرما مػػا ب ػػـ العػػيفيىٍطًماي 
 .  (َْْ)اىٍت بمعنح حا ت فميس مرادان مناا  كطىمً مىاىٍت المرهكهٌما طى  ،الزجاج

 
ِبيٍن قولو تعالى ﴿   [ ٜٕ﴾  ] الممك : َفَسَتْعَمُموَن َمْن ُىَو ِفي َضاَلٍل مُّ

  فىسىتىٍعمىميكفى ﴾ ، ك كاره البااكفبالياي   فىسىيىٍعمىميكفى ﴾اره الكسا ت كحدو
 .(َْٓ)بالتاي

يػـ الكسػا ت هٌف كز  ،بػرباليػاي هٌنػ  هراد الخسىػيىٍعمىميكفى ﴾   فى الحجة فت ارايا الكسا ت
 .(َْٔ)يميان اره بالياي



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُِْ 

 .(َْٕ)كمك تمديد لمـ ،بالتاي فعمح الخطال  فىسىتىٍعمىميكفى ﴾ كحجة مف اره
 

 
 [ ٕٙ﴾  ] المطففين : ِختَاُمُو ِمْسٌك  قولو تعالى ﴿

اتىمي ي اره الكسا ت كحدو بػاتلؼ ﴾ ًختىاميػ ي   ااكفاػره البػك  ،(َْٖ)باتلؼ ابؿ التاي  خى
 .(َْٗ)بعد التاي

اتىمي ي   الحجة فت ارايا  .(َُْ) خر الكةس الذم يشربكنما مسؾ( بمعنح)  نٌ ه ﴾خى
، ر ػػػػت اب يبػػػػد الػػػػرحمف السػػػػممت يػػػػف يمػػػػت بػػػػف هبػػػػت طالػػػػلكمػػػػت اػػػػرايا هبػػػػت 

 .(ُُْ)ين 
ػػػ ي هٌمػػػا حجػػػة مػػػف اره مػػػع طيػػػل  طػػػع كذكػػػاي الرا حػػػة بػػػرازو المق)فمػػػك يمػػػح ﴾ ًختىامي

هم يميمػػػا طينػػػة  ،بمعنػػػح الطػػػيف الػػػذم نخػػػتـ بػػػ  الشػػػتي كيػػػف الجػػػكمرم  ٌنػػػ ، (ُِْ)الطعػػػـ(
بمعنػػح  كمػػك ،(ُْْ)  خػػتـ  نػػايىوي بالمسػػؾ بػػدؿ الطػػيفكيػػف مجامػػد كابػػف زيػػد هٌنػػ، (ُّْ)مختكمػػة
 تفٌ  ،كم يف سعيد بف جبير هٌنػ  بمعنػح  خػر طعمػ كري  ،(ُْٓ)يند هبت حياف مزاج خمط  ك 

ل همػػػػؿ الجنػػػػة بػػػػةٌف را حػػػػة  خػػػػرو فكصػػػػؼ شػػػػرا ،ة هف تكػػػػكف خاتمػػػػ ي الكػػػػدريؿ اتشػػػػربسػػػػب
 .(ُْٔ)مسؾ

اتىمي ي ك  هىٌنمـ  ذا شػربكا مػذا ، كالمعنػح:) خػرو هم ،ًختىامي ي يند الزجػاج بمعنػح كاحػدكخى
كافقػػ   ،(ُْٕ)ـ ذلػػؾ بطعػػـ المسػػؾ كرا حتػػ (تػػتخا ،انقطػػع الشػػرلت مػػا فػػت الكػػةس ك الرحيػػؽ فىًنػػ

 .  (ُْٗ)، كمك الصحيض(ُْٕ)كالختاـ المصدر ،خاتـ اسـال هفً اٌل منصكر  هبك
 

 اخلامتت

 فت ختاـ بحانا مذا نخمص  لح اةتت 

ككرد الخػوؼ فػت نسػبة )امػانت( اػرايا  ليػ   ذ  ،ان رد الكسا ت بػ ) حدل كخمسيف( ارايا -
 .نيسبت هي ان  لح  يرو مف السبعة

سػػـ العامػػانت كمػػذا ال ينػػااض كجػػايت اراياتػػ  مخال ػػة لمػػا مػػك اابػػت فػػت المصػػحؼ بالر  -
كا ػػبطمـ لما.ككػػاف صػػاحل اختيػػار فػػت اراياتػػ  فمػػك  ،ككنػػ  هحػػد هيمػػـ القػػراي السػػبعة



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

ُّْ 

يةخذ مف حمزا كمف  يرو مف ات مة ممػا هدل  لػح اخػتوؼ اةاػار الممجيػة فػت اراياتػ  
فةحيانػػان تكافػػؽ اراياتػػ  لمجػػػة ابيمػػة هسػػد التػػػت كػػاف الكسػػا ت مػػػف مػػكاليمـ  كمػػذو نتيجػػػة 

يعيػػة ال نعكػػاس طا  ػػة مػػف اةاػػار الممجيػػة التػػت تىميَّػػزت بمػػا مػػذو القبيمػػة فػػت جكانػػل طب
ػػػرى كتنكيػػت الظػػكامر الملكيػػة فػػػت  مػػف اراياتػػ  كهحيانػػان هخػػػرل تكافػػؽ اراياتػػ  لمجػػات هيخى

   .كالداللية ،كالنحكية ،كالصرفية ،ارايات  مف حيح المستكيات الصكتية
 

 امللحق
 ،لتػػػت كرد الخػػػوؼ فػػػت ان ػػػراد الكسػػػا ت بقرايتمػػػامػػػذا الجػػػدكؿ يت ػػػمف القػػػرايات ا

كالرمػػػكز المسػػػتعممة فػػػت مػػػذا الجػػػدكؿ تماػػػؿ هسػػػماي المصػػػادر اةتيػػػة :سػػػبعة   السػػػبعة فػػػت 
حجػة    ، يرال    يرال القػرايات السػبع ،مختصر   مختصر فت شكاذ القر ف ،القرايات

التػػذكرا    ،ألزمػػرممعػػانت  معػػانت القػػرايات ل ،البػػف خالكيػػ  ،السػػبع تالحجػػة فػػت القػػرايا
جػامع  ،جامع    جامع البياف فػت القػرايات السػبع لمػدانت ،التذكرا فت القرايات البف  مبكف

تقريػػل    ،بحػػر   البحػػر المحػػيط تبػػت حيػػاف ،القرطبػػت   الجػػامع تحكػػاـ القػػر ف لمقرطبػػت
 تحػاؼ    ، يح    يح الن ع لمص ااسػت ،تقريل النشر فت القرايات العشر البف الجزرم

 البدكر   البدكر الزامرا القرايات.      ، تحاؼ ف وي البشر لمدمياطت

وجو  ت
 قراءتو

قراءة 
 الجميور

 رقم السورة
 اآلية

 المصادر التي
 نسبتيا لمكسائي

 وحده

 المشاركون 
 لقراءة الكسائي 

 من السبعة

 المصادر التي 
 نسبتيا لمكساتي 
 وغيره من السبعة

نىاتً  الميٍحًصنات  ُ  النساي   اٍلميٍحصى
 الما دا
 النكر

ِٓ 
 ٓ   
ْ، ِّ 
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 (يىٍكًمً ذو 

 مكد
 المعارج

ٔٔ 
ُُ 

 كابف يامر  ،نافع ّّٔ:سبعة 
كابػػػػػػػػػػػػػػػف  ،نػػػػػػػػػػػػػػػافع
 كياصـ  ،يامر
 نافع 

 َِْٓتقريل :
 ُّٗ/ِجامع :
 تحػاؼ  ،ُِٗالبدكر :

:ِٕٓ   

ٍؤيىاؾى  رٌياؾ  ّ  ُٕٗالبدكر : حمػػػػػزا فػػػػػت حالػػػػػة  ّٔٔ/ٓبحر :  ْ يكسؼ  ري



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
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ُْْ 

 الكاؼ 
 ،هبػػػػػػػػػػػػػػك يمػػػػػػػػػػػػػػرك

كحمػػػزا فػػػت حالػػػة 
 الكاؼ 

 ُْٔ يح :

 هبك يمرك  َّٓ/ِ يرال : ُْ يكسؼ الذٍِّ لي  الذيل ْ
 ،هبػػػػػػػػػػػػػػك يمػػػػػػػػػػػػػػرك

كحمػػػزا فػػػت حالػػػة 
 الكاؼ

 حجػػػػػة: ،ّْٔسػػػػػبعة :
ِ/ّْٕ  

بحػر:  ،ُٖٗ التذكرا :
 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ،ّّٕ/ٓ
:َّّ 

ك  ٓ كفى  فى الميعىذري جػػػػػامع  ،ْٓمختصػػػػػر: ياصـ َُُ/ٓبحر : َٗ التكبة اٍلميعىذِّري
جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامع  ،ِٖٖ/ِ:

 .ُْٕ/ٖالقرطبت :
 ،َُٓ/ِ يػػػػػػػػػػرال : ٓ ال جر  مىٍطمىًع   مىٍطًمع  ٔ

 ُّٔ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح:
 ِٗٓ تحاؼ: 

 هبك يمرك
هبػػػك يمػػػرك كابػػػف 

 كاير

حجػػػػػػػة  ،ّٗٔسػػػػػػػبعة :
:ْ/ُّْ، 

جػػػػػػامع ،َّٕ/ٖبحػػػػػػر:
:ّ/َِٗ. 

كف ٕ كفى  تيحا ُّ ا ُّ جػػػػػػػػػػػػامع القرطبػػػػػػػػػػػػت  ُٖ ال جر تىحى
:َِ/َْ 

 ِِٖ/ّجامع : ابف يامر 

فىيىٍكمى ًػػػػػػذو ال ) ٖ
ييعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّل 
يىذىابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
هحػػػػػػػػػده( )كىالى 
اىااػػ   ييكاىػػؽ كى

دي   (هىحى

فىيىٍكمى ًػػػػػػػػػػػػذو الَّ )
عىػػذِّلي يىذىابىػػ ي يي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػده  كىالى ) (هىحى
اىااىػػػػػ ي  ييكاًػػػػػؽي كى

ده   (هىحى

-ِٓ ال جر
ِٔ  

جػػػػػػامع  ،ٖٓٔسػػػػػػبعة : ياصـ  ّْٖ تحاؼ :
:ّ/ِّٖ. 

 
 اهلىامش

التكجيػػػػ  الملػػػػكم لقػػػػرايا )كينظػػػػر بحانػػػػا المرسػػػػـك بػػػػػ ،َُْ/ِينظػػػػر كفيػػػػات اتييػػػػاف : -ُ
 رككؾ  بحح مقبكؿ لمنشر فت مجمة جامعة ك (الكسا ت فت سكرا  ؿ يمراف

 .ْٖ/ٕكينظر معجـ المؤل يف :  ،ينظر المصدر ن س -ِ
 .ٕٗينظر السبعة فت القرايات : -ّ



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

ُْٓ 

 .ٖٗينظر المصدر السابؽ : -ْ
 .ٖٕينظر المصدر السابؽ : -ٓ
 ِ/.ّٔينظر لمجة ابيمة هسد : -ٔ
 ،ِِٗ ،ّْ/ّ ،ِّٓ/ُال ػػػراي :،ينظػػػر يمػػػح سػػػبيؿ الماػػػاؿ ال الحصػػػر معػػػانت القر ف -ٕ

يػػ ،ِٔٓ ،ِْٖ يػػرال القػػر ف  ،ُُِ/ٓ ،ُٖٕ/ِالزجػػاج :  ،رال القػػر ف كمعانيػػ كا   ،كا 
كالجػػامع  ،ُّٓ/ٕكالكشػػاؼ : ،ْٗٗاتزمػػرم : ،كمعػػانت القػػرايات ،ِٗٔ/ُالنحػػاس: 

   ُْ/ٔ ،ِٗٗ/ٓكالبحر المحيط : ،ُّ/َِ ،ُٔٔ/ُٖ ،ُّٔ/ٓإلحكاـ القر ف :
 .ُٓينظر مختصر فت شكاذ القر ف : -ٖ
 .َْ.ينظر المصدر السابؽ : -ٗ

 .ّٔٔ/ٓكالبحر المحيط :  ،ُّٓ/ُٓينظر الجامع تحكاـ القر ف : -َُ
 .ِٖمختصر فت شكاذ القر ف : -ُُ
 .ُٓينظر مختصر فت شكاذ القر ف : -ُِ
 .ْٔٔ/ٓينظر البحر المحيط : -ُّ
   .ْٔٔ/ْكالبحر المحيط :  ،ُِٗ ،ْٗ.ينظر مختصر فت شكاذ القر ف : ُْ
كالقسػـ اتكؿ مػف دراسػة  ،ِّٖمػـ الملػة الحػديح : .ينظر القرايات القر نيػة فػت  ػكي يُٓ

 .ِٗمعانت القر ف لمكسا ت : 
 .ُِٖ.ينظر السبعة فت القرايات :ُٔ
 .ُٓٓينظر الحجة فت القرايات :-ُٕ
 .ُٕٗ.ينظر  تحاؼ ف وي البشر : -ُٖ
 .ّٕٓ/ِ.ينظر معانت القر ف : ُٗ
   .ّٖٓ/ٕ.ينظر البحر المحيط : َِ
 .ِّّ/ّ.ينظر  يرال القر ف : ُِ
 .ُِٓ.ينظر يمـ الملة العاـ : ِِ
 .ِْٗ.ينظر السبعة فت القرايات : ِّ
 .َِٔ/ِ.ينظر معانت القر ف : ِْ
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 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُْٔ 

 .ُّْ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : ِٓ
 .َِٔ/ِ.ينظر معانت القر ف : ِٔ
   .ُٕٔ/ٓ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ِٕ
 .ُِٓ.ينظر يمـ الملة العاـ : ِٖ
 .ِّتكؿ مف دراسة معانت القر ف لمكسا ت : .ينظر القسـ اِٗ
 .ِِْ.ينظر السبعة فت القرايات : َّ
 .  ُُٗ/ُُ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ُّ
 .ِْٓ.الحجة فت القرايات السبع : ِّ
 .ِّ.ينظر القسـ اتكؿ مف دراسة معانت القر ف لمكسا ت : ّّ
 .ِّٖ.ينظر السبعة فت القرايات : ّْ
 .ُّٓ/ِر ف : .ينظر معانت القّٓ
يراب ّٔ  .ِِ/ّالزجاج :  ،.ينظر معانت القر ف كا 
 .ُِْ/ْ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ّٕ
 .ُِٖ.ينظر الحجة فت القرايات : ّٖ 

 .َِٕ.ينظر السبعة فت القرايات : ّٗ
 .ُّٔالكسا ت : ،.ينظر معانت القر فَْ
 .ُّْ.ينظر لمجة ابيمة هسد : ُْ
 .ِِٕ/ْ.ينظر البحر المحيط : ِْ
 .ّٕ/َُ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ّْ
 .ُٖٗ.ينظر معانت القر ف : ْْ
 .ّٔٓ/ُ.ينظر معانت القر ف : ْٓ
 .ُُٔ-ُُٓ.ينظر لمجة ابيمة هسد : ْٔ
   .ُّٔ/ٔكالبحر المحيط :  ،ُِْ/ِ.ينظر المحتسل : ْٕ
يرال القر ف ،ِٖٓ.ينظر السبعة فت القرايات :ْٖ    .ِّّ/ّالنحاس :  ،كا 
 .َٗٔالسبعة فت القرايات :.ينظر ْٗ



 مجمة جامعة تكريت لمعمـك اإلنسانية
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ُْٕ 

   .ِّّ.ينظر الحجة فت القرايات : َٓ
 .ِٕٓ.ينظر السبعة فت القرايات : ُٓ
 .ُُِ.ينظر لمجة ابيمة هسد :ِٓ
 ٗٔٔ.ينظر السبعة القرايات :ّٓ
 .َٗ/ّ.ينظر شرح ابف يقيؿ :ْٓ
 .ِِٗ/ّ.ينظر معانت القر ف : ٓٓ
 .ُّٗ/ْ.ينظر الكتال :ٔٓ
 .ْٖ/ّ.ينظر  يرال القر ف :ٕٓ
 .ّّْ.ينظر السبعة فت القرايات :ٖٓ
 .ُِٕ/ُُ.ينظر التحرير كالتنكير:ٗٓ
 . ّٕٔ/ُٔ.ينظر الجدكؿ فت  يرال القر ف كصرف  كبيان  :  َٔ
 .ْْْ/ِ.ينظر جامع البيف فت القرايات السبع :ُٔ
 .َُِِِ/ٕ.ينظر مجمع البياف : ِٔ
 .ْٖ/ُّ.ينظر ركح المعانت : ّٔ
 .ٗٓٔت التراح : .ينظر الممجات العربية فْٔ
 .َٖٔ.ينظر السبعة القرايات :ٓٔ
 .َْٔ.ينظر السبعة القرايات :ٔٔ
 .ُُْ.ينظر السبعة فت القرايات :ٕٔ
 .ُٖٓ/ٔكالبحر المحيط :  ،َِِالكسا ت :  ،.ينظر معانت القر فٖٔ
 .ِْْ.ينظر السبعة فت القرايات :ٗٔ
يراب َٕ    .ُْٓ/ِالزجاج : ،.ينظر معانت القر ف كا 
   .ٖٗٔ/ٖالبحر المحيط :.ينظر ُٕ
يراب ِٕ  .ٗٓ/ِالزجاج :  ،.ينظر معانت القر ف كا 
   .ٖٓ/ُٔ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ّٕ
تحاؼ ف وي البشر :  ،ِٕٓ.ينظر السبعة فت القرايات : ْٕ  .َِٖكا 
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ُْٖ 

يرال القرايات السبع :  ،ُّٗ.الحجة فت القرايات السبع:ٕٓ    .ُٔٓ/  ُكا 
   .َّ/ّ.ينظر شرح الشافية : ٕٔ
يرال القرايات السبع :  ،ُّٗ.ينظر الحجة فت القرايات السبع : ٕٕ  .ُٔٓ/ُكا 
   ..ينظر المصادر ن سماٖٕ 

 .ُٓ.ينظر مختصر فت شكاذ القر ف :ٕٗ
 .ُِٗ/ْكشرح اتشمكنت : ،ِّٓ/ّكممع المكامع : ،ِٗٓ/ِ.ينظر شرح التصريض :َٖ
 .ّٓٓ/ِكشرح التصريض :،ِّْ/ِ.ينظر شرح ابف يقيؿ :ُٖ
 .ٕٗ/ِ.ينظر المحتسل : ِٖ
 ..ينظر المصدر ن س ّٖ
 ،ِِٕ/ِكجػػػػامع البيػػػػاف فػػػػت القػػػػرايات السػػػػبع:  ،َِٕ.ينظػػػػر السػػػػبعة فػػػػت القػػػػرايات : ْٖ

تحاؼ ف وي البشر :   .  ُِٕكا 
 ِٓٗ/ّ.ينظر البحر المحيط : ٖٓ
يرال القر ف ،ُّٔ.ينظر معانت القر ف: ٖٔ    ِّ/ِالنحاس :  ،كا 
 .َُٕ.ينظر معانت القرايات :ٕٖ
 .  ّّٖ/ٖكركح المعانت :  ،ُٗٓكمجمع البياف :  / ،ّٔٓ/ُ.ينظر معانت القر ف : ٖٖ
 .ُّٔ/ُٔ:  (زيـ).ينظر التاج مادا ٖٗ
 .ِٓٗ/ْ.ينظر البحر المحيط : َٗ
تحػػاؼ  ،َّٕ/ِكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات :  ،ِّٖ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات : ُٗ كا 

 .  ِِٓف وي البشر : 
 .ُّٓ/ِف :.ينظر معانت القر ِٗ
يراب  : ّٗ  .ِِ/ّ.ينظر معانت القر ف كا 
 .ُِْ/ْ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف: ْٗ
 .َّّ/ْكفتض القدير :  ،ْٕٔ/ُُكالكشاؼ :  ،ُِٖ:  ت.ينظر الحجة فت القرايآٗ
يرال القر ف ،ُّٓ/ِ. ينظر معانت القر ف :ٔٗ    .ِِٕ/ّالنحاس :  ،كا 
   .ٕ-ٔ/ُ.ينظر مقدمة القامكس المحيط : ٕٗ
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ُْٗ 

كجػػامع البيػػاف  ،ِّٖ/ُ يػػرال القػػرايات السػػبع :  ،ّّْفػػت القػػرايات :  ة.ينظػػر السػػبعٖٗ
تحاؼ ف وي البشر :  ،ُّٕ/ِفت القرايات السبع:    ِٕٓ-ِٔٓكا 

تحاؼ ف وي البشر :  ،ُِٕ/ُُ.ينظر التحرير كالتنكير : ٗٗ  .ِٔٓكا 
يػػػػػرال القػػػػػرايات السػػػػػبع ،ُٕٖ. ينظػػػػػر الحجػػػػػة فػػػػػت القػػػػػرايات السػػػػػبع: ََُ  ،ِّٖ/ُ: كا 

   َْ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : َُُ ّْٗ/ ُكمشكؿ  يرال القر ف : 
 .ٔ.ُٖ-ُٕ/ِال راي :  ،.معانت القر فَُِ
   .ِٗٗ/ٓ.ينظر البحر المحيط : َُّ
يراب  : َُْ    ْٔ-ْٓ/ّ.ينظر معانت القر ف كا 
 .ّْٖ.ينظر مشكؿ  يرال القر ف :  /َُٓ
 .ِٗٗ/ٓ.البحر المحيط : َُٔ

يرال القرايات السبع  :  ،ُٕٖظر الحجة فت القرايات السبع: ينَُٕ   .ِّٖ/ُكا 
 .ِٗٗ/ٓك البحر المحيط :  ،ْٖٔ/ُِ.ينظر الكشاؼ : َُٖ

 .َِٖ/ُِ.ينظر مجمع البياف : َُٗ 
اػػره ابػػف كايػػر كنػػافع كهبػػك يمػػرك كابػػف يػػامر بػػالتنكيف فػػت هربعػػة ).اػػاؿ ابػػف مجامػػد : َُُ

ال الػرَّسِّ مكا ع فت مػكد :   هىالى ً فَّ اى  اىميػكدان كىهىٍصػحى ػادان كى ميػكدان ﴾ كفػت ال راػاف :   كىيى
اىمػكدان فمػا هبىقػػىح  اىد تٌَّبػيَّف لكػـ ﴾ كفػت الػنجـ :   كى اىميكدان كى ﴾ كفت العنكبكت :   كىيىادان كى

ػػكدى )﴾ كلػػـ يصػػرفكا: كاػػره  ،كاػػره حمػػزا بتػػرؾ صػػرؼ مػػذو اتحػػرؼ الخمسػػة (هىالى بيٍعػػدان لاىمي
مىعى الكسا ت بصرفم  .ّّٕينظر السبعة فت القرايات :  (ف جي

 ،ُِّ/ِكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات السػػبع :  ،ّّٕ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات : ُُُ
تحاؼ ف وي البشر :   .ُِٔ.معانت القر ف : ُُِ .ِٖٓكا 

 .َِ/ِال راي :  ،كينظر معانت القر ف ،ُِٔ.معانت القر ف : ُُّ
 .ُٖٖكالحجة فت القرايات السبع :  ،ِٕٖ-ِٖٔ/ .ينظر  يرال القرايات السبع :ُُْ

   .ينظر المصدراف ن سممآَُُ
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َُٓ 

ٍمقػ )كممػـ اػره ).ااؿ الدانت  ٌف ُُٔ  اٌل مػا ركاو نصػير يػف الكسػا ت مػف  ،بإسػكاف الػوـ (خى
 يػػػر ارايتػػػت هٌنػػػ  فػػػتض الػػػوـ كبإسػػػكانما اػػػرهت فػػػت ركايتػػػ  ككػػػذلؾ ركت الجمايػػػة يػػػف 

 .ْْْ/ِلقرايات السبع : ينظر جامع البياف فت ا (الكسا ت
كالبحػػػػػر المحػػػػػيط:  ،ِِ-ُِ/ٕكمجمػػػػػع البيػػػػػاف :  ،ْْْ/ِ.ينظػػػػػر جػػػػػامع البيػػػػػاف : ُُٕ
 ،ِِ-ُِ/ٕ.ينظػػػػػػػػر مجمػػػػػػػػع البيػػػػػػػػاف : ُُٖ .ْٖٔ/ُٔكركح المعػػػػػػػػانت :  ،َّٖ/ٔ

 .َّٖ/ٔكالبحر المحيط: 
   .ْٖٔ/ُٔكركح المعانت :  ،َّٖ/ٔ.ينظر البحر المحيط: ُُٗ
كركح المعػػػػػانت :  ،َّٖ/ٔكالبحػػػػػر المحػػػػػيط:  ،ِِ-ُِ/ٕ.ينظػػػػػر مجمػػػػػع البيػػػػػاف : َُِ

ُٔ/ْٖٔ. 
 .َّٖ/ٔ.ينظر البحر المحيط: ُُِ
 .ْٖٔ/ٔ.ينظر ركح المعانت : ُِِ
تحاؼ ف وي البشر : ،ِِْ.ينظر السبع فت القرايات : ُِّ  .َّٔكا 
   .ِّٖ/ٔ.ينظر البحر المحيط : ُِْ
 .ُْٗالكسا ت :  ،.ينظر معانت القر فُِٓ
يرابػػػػ   ..ينظػػػػر معػػػػػانتُِٔ يػػػػرال  القػػػػر ف ،َُّ/ّالزجػػػػاج  : ،القػػػػر ف كا  النحػػػػاس :  ،كا 
   .ِّٕ/ُٔكركح المعانت :  ،ّٗ/ُٔكمجمع البياف :  ،ّٕ/ّ
 .  ّٖ/ُٔ.ينظر مجمع البياف : ُِٕ
 .ِٗٗكمعانت القرايات :  ،ُٖٖ/ِ.ينظر معانت القر ف : ُِٖ
يراب  : ُِٗ  .َُّ/ّ.ينظر معانت القر ف كا 
يػرال القػرايات السػبع  ،ِْٓكالحجة فت القرايات :  ،ّٕ/ّف : .ينظر  يرال القر َُّ كا 

  :ِ/ْٖ. 
   .ِْٓكالحجة فت القرايات :  ،ْٖ/ ِ.ينظر  يرال القرايات السبع :  ُُّ
 .ُُٗ/ُُ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ُِّ
ؿٌ ).ينظر التاج مادا ُّّ  .ُٗٓ-ُٖٓ/ُْ (حى
 .ِِٓ/ُٔ.ينظر جامع البياف : ُّْ
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ُُٓ 

 .ِّٕ/ُٔكينظر ركح المعانت :  ،ِّٖ/ٔمحيط : .البحر الُّٓ

تحػاؼ  ،ْٗٓ/ِكجػامع البيػاف فػت القػرايات :  ،ِْٗ.ينظر السػبعة فػت القػرايات : ُّٔ كا 
 .ُُّف وي البشر : 

كالبحػػر المحػػيط :  ،ُٕٔ/ٓكالجػػامع إلحكػػاـ القػػر ف :  ،ٖٓ/ٕ.ينظػػر مجمػػع البيػػاف : ُّٕ
ٔ/ّٗٓ   
يرابػػ  ،َِٔ/ِال ػػراي :  ،.ينظػػر معػػانت القػػر فُّٖ  ،ُِّ/ّالزجػػاج :  ،كمعػػانت القػػر ف كا 

 .ّٔ/ِ.ينظر  يرال القرايات : ُّٗ َّٖكمعانت القرايات : 
 .ُّْ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : َُْ
 .ُٕٔ/ٓكالجامع تحكاـ القر ف :  ،ُٗٔ. ينظر معانت القر ف : ُُْ
 .َِٔ/ِ.ينظر معانت القر ف : ُِْ
يرال القرايات :  ،َِٓ: .ينظر الحجة فت القرايات ُّْ  .ْٔ/ِكا 
يراب  : ُْْ  .َّٖكينظر معانت القرايات :  ،ُِّ/ّ.معانت القر ف كا 
 .ُٕٔ/ٓ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ُْٓ
   ..ينظر المصدر ن س ُْٔ
 .ٖٓ/ٕ.ينظر مجمع البياف : ُْٕ
   .ُٕٔ/ٓ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ُْٖ
 .ّْٓ/ٓ:  (جذذ).ينظر التاج مادا ُْٗ
 .ينظر المصدر السابؽ ن س .َُٓ
تحػػػػػاؼ  ،ُٖٓ/ٔك البحػػػػػر المحػػػػػيط :  ،َِِالكسػػػػػا ت :  ،.ينظػػػػػر معػػػػػانت القػػػػػر فُُٓ كا 

 .ُِّف وي البشر : 
   .ُٖٓ/ٔ.ينظر البحر المحيط : ُِٓ
 .ُِّ.ينظر  تحاؼ ف وي البشر : ُّٓ
 .ُِٖ/ُٖ.ينظر الجدكؿ فت  يرال القر ف كصرف  كبيان  : ُْٓ
يراب  : .ينظر معانت ُٓٓ    .ُِ/ْالقر ف كا 
 .ُٖٓ/ٔكالبحر المحيط :  ،ُٔٔ/ُِ.ينظر الجامع إلحكاـ القر ف : ُٔٓ
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ُِٓ 

   .ْٔ/ُٗكينظر ركح المعانت :  ،ُّٔ/ٔ.ينظر البحر المحيط : ُٕٓ
كينظػػػػػر ركح المعػػػػػانت :  ،ُّٔ/ٔكينظػػػػػر البحػػػػػر المحػػػػػيط :  ،ُِْ/ِ.المحتسػػػػػل : ُٖٓ

ُٗ/ْٔ. 
   .ْٔ/ُٗ.ينظر ركح المعانت : ُٗٓ
 .ُِّ/ْ:  (ممض).ينظر التاج مادا َُٔ
   .ْٔ/ُٗ.ينظر ركح المعانت : ُُٔ
   .ُّٔ/ٔ.ينظر البحر المحيط : ُِٔ
 ..ينظر المصدر ن س ُّٔ
تحػػاؼ  ،ُٖ/ِكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات :  ،ِٖٓ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات : ُْٔ كا 

شػكؿ كم ،ِِّ/ّالنحاس :  ،.ينظر  يرال القر فُٓٔ. ّٗٓ-ّٖٓف وي البشر : 
 .ْْٓ/ِ يرال القر ف : 

كالبحػر المحػيط :  ،ّٗ/ِِكجػامع البيػاف :  ،ّٕٓ/ِال ػراي :  ،. ينظر معانت القػر فُٔٔ
ٕ/ّٖٓ. 
 .ٕ/ٓ:  (سجد).ينظر التاج  مادا ُٕٔ
 .ْْٓ/ِكمشكؿ  يرال القر ف :  ،ِِّ/ّ:  ،.ينظر  يرال القر فُٖٔ
   .ّٖٓ/ٕ.ينظر البحر المحيط : ُٗٔ
   .ْٕ/ّاف : .ينظر حاشية الصبَُٕ

 .ُْٗ/ِِ.ينظر مجمع البياف : ُُٕ 
 .ُِٓ.ينظر معانت القر ف  : ُِٕ
 .ّٖٓ/ٕ.ينظر البحر المحيط : ُّٕ
يػػػػػػرال  ،ِّٗكمعػػػػػػانت القػػػػػػرايات :  ،ِِّ/ّالنحػػػػػػاس :  ،.ينظػػػػػػر  يػػػػػػرال القػػػػػػر فُْٕ كا 

   .ُِٓ/ِالقرايات السبع : 
   .َُّ/ْكفتض القدير :  ،َِٗ/ُٕ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف :  ُٕٓ
 .ّٕٓ/ِ.ينظر معانت القر ف : ُٕٔ
   ْٔٓ/ٕكالبحر المحيط :  ،ّٗ/ُٓ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف :  ُٕٕ
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ُّٓ 

 .ْٔٓ/ٕ.ينظر البحر المحيط : ُٖٕ
 .ّٗ/ُٓ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف :  ُٕٗ
 .ْٔٓ/ٕ.البحر المحيط : َُٖ
تحػاؼ  ،ُِٖ/ّ:  كجػامع البيػاف فػت القػرايات ،َٗٔ.ينظر السػبعة فػت القػرايات : ُُٖ كا 

  ّٗٗف وي البشر : 
 .َُّٓ/ِٕكالكشاؼ :  ،ِّّ.ينظر الحجة فت القرايات: ُِٖ
 .ِْٔ.ينظر معانت القرايات : ُّٖ
 .ِْٗ/ٗ.ينظر مجمع البياف : ُْٖ
 .ُٖٖ/ّ.معانت القر ف : ُٖٓ
 .ُٓٔ/ْ.ينظر  يرال القر ف : ُٖٔ
 .ِّّ. الحجة فت القرايات: ُٕٖ
 .  ٖٗ/ْ:  .ينظر  يرال القر فُٖٖ
 .ِٗٔ/ُّ:  (صعؽ).ينظر التاج مادا ُٖٗ
كجػػػامع البيػػػاف فػػػت  ،ْٓٗكمعػػػانت القػػػرايات :  ،َْٔ.ينظػػػر السػػػبعة فػػػت القػػػرايات : َُٗ

تحاؼ ف وي البشر :  ،ِِٕ/ّالقرايات :   .ُْٗكا 
 .َْٖ/ٖ.ينظر البحر المحيط : ُُٗ
يػػرال القػػرايات ك  ُٔٔ/ّال ػػراي :  ،كينظػػر معػػانت القػػر ف ،ِْْ.معػػانت القػػر ف : ُِٗ كا 

 .ّٕٓ/ِالسبع :  
يػػػػػرال القػػػػػرايات السػػػػػبع :   ،ُٔٔ/ّال ػػػػػراي :  ،.ينظػػػػػر معػػػػػانت القػػػػػر فُّٗ  ، ّٕٓ/ِكا 

 .ْٓٗكمعانت القرايات : 
   َْٖ/ٖ.ينظر البحر المحيط : ُْٗ
   .ْٓٗ.معانت القرايات : ُٓٗ
 .ِْٔ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : ُٔٗ
يػػػػرال القػػػػرايات السػػػػبع :   ،ُٔٔ/ّال ػػػػراي :  ،.معػػػػانت القػػػػر فُٕٗ كمعػػػػانت  ، ّٕٓ/ِكا 

 .َٓ/ِٖكمجمع البياف :  ،ْٓٗالقرايات : 
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ُْٓ 

تحاؼ ف وي البشر :  ،ِْٔ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : ُٖٗ  .ُْٗكا 
 .ُٕٗ/ِٖ..ينظر جامع البياف : ُٗٗ
   .َْٖ/ٖ. ينظر البحر المحيط :  ََِ
كفػػػتض  ،ِِٗ/ّالبيػػػاف فػػػت القػػػرايات : كجػػػامع  ،ْْٔ.ينظػػػر السػػػبعة فػػػت القػػػرايات : َُِ

 .ِٗٓ/ٓالقدير  : 
 .ُُِٔ/ِٗكالكشاؼ :  ،ْٕٗ.ينظر معانت القرايات : َِِ
 .َِٗ/ُّ:  (سحؽ).ينظر التاج مادا َِّ
كجػػػػامع البيػػػػاف فػػػػت القػػػػرايات :  ،َّٓكمعػػػػانت القػػػػرايات :  ،َٓٔ.ينظػػػػر السػػػػبعة : َِْ
تحاؼ ف وي البشر :  ،ِّٗ/ّ  .َّٓالقرايات : .ينظر معانت َِٓ ِّْكا 
 .َِٖ/ُٖ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف :  َِٔ
يػػػرال القػػػر ف ،ُْٖ/ّال ػػػراي :  ،.ينظػػػر معػػػانت القػػػر فَِٕ كالبحػػػر  ،ُِ/ٓالنحػػػاس :  ،كا 

 .ِٕٖ/ٓكفتض القدير :  ،ْٕٔ/ٖالمحيط : 
 .َِٖ/ُٖك الجامع تحكاـ القر ف :   ،َّٓ.ينظر معانت القرايات : َِٖ
كالبحػػػػػػر المحػػػػػػػيط :  ،ِٕٖ/ٓكفػػػػػػػتض القػػػػػػدير :  ،ُْٖ/ّراي : ال ػػػػػػ ،.معػػػػػػانت القػػػػػػر فَِٗ
ٖ/ْٕٔ. 
 .ٓٗ/ِكشرح ابف يقيؿ :  ،ِّْ/ّ.ينظر شرح الر ت : َُِ
حدانا يبد العزيز بػف محمػد هف هبػا طػامر حػدامـ : اػاؿ حػدانا  سػماييؿ ).ااؿ الدانت ُُِ

 (كػػػٌذابان )اػػػاؿ : كػػاف الكسػػػا ت يقػػػره  (الكػػػافت)يػػف هبػػػت يمػػػرك يػػف الكسػػػا ت فػػػت كتػػال 
كمػات يميػ  كال خػوؼ فػت تشػديد الػذاؿ اكلػ     (كػٌذابان )خ ي ة فت اتكؿ اػـ رجع فقػاؿ 

ػػػذَّبيكا ًبآيىاًتنىػػػا ًكػػػذَّابان  كى -ِٔٔ/ّ[ ينظػػػر جػػػامع البيػػػاف فػػػت القػػػرايات :  ِٖ﴾ ] النبػػػة : كى
ِٕٔ. 

 ،ِٕٔ-ِٔٔ/ّكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات :  ،ٗٔٔ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات : ُِِ
تحاؼ ف  .َِٓ.معانت القر ف الكسا ت : ُِّ ُّْ وي البشر : كا 

 .ٖٔ/ٓ.ينظر  يرال القر ف: ُِْ
 .ُُّٕ/َّ.ينظر الكشاؼ : ُِٓ
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ُٓٓ 

 .ِٕٗ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : ُِٔ
 .ِِٗ/ّ.ينظر معانت القر ف : ُِٕ
كالجػػامع تحكػاـ القػػر ف  ،ِّٖ/َّكينظػر مجمػػع البيػاف :  ،ِِٗ/ّ.معػانت القػػر ف : ُِٖ
 :ُٗ/ُِٗ.   
يراب  : ُِٗ  .ُِّ/ٓ.ينظر معانت القر ف كا 
يرال القرايات السبع :  ،ُّٔ.ينظر الحجة فت القرايات : َِِ  .ِّْ/ِكا 
 .ّٖٓ/ِ:  (كذل).ينظر التاج مادا ُِِ
 .ُُّٕ/َّكالكشاؼ :  ،ّْٖ/ِ.ينظر المحتسل : ِِِ
 .ّٖٓ/ِ.ينظر التاج : ِِّ
تحػاؼ  ،ِٕٗ/ّع البيػاف فػت القػرايات : كجام ،َٖٔ.ينظر السبعة فت القرايات :  ِِْ كا 

 .ّْٕف وي البشر :
 .ْٕٔ-ْٔٔ/ِكينظر  يرال القرايات : ،ّٗٔ-ّٖٔ.الحجة فت القرايات : ِِٓ
   .ُّ/َِكالجامع لألحكاـ القر ف :  ،ِٔٓ/ّال راي :  ،.ينظر معانت القر فِِٔ
يرال القرايات :   ،ّٖٔ..ينظر الحجة فت القرايات : ِِٕ  .ْٔٔ/ِكا 
 .َّٕ/ٕ:  (ادر).ينظر تاج العركس مادا ِِٖ
 .َْٓ..ينظر معانت القرايات : ِِٗ
 .ْٓٔ/ٖ.ينظر البحر المحيط : َِّ
 .ُّٖ/َُ.ينظر مجمع البياف :  ُِّ

   .َّٕ/ٕ.ينظر التاج : ِِّ 
 ، ْْٔ/ِ:  تكجػػػػامع البيػػػػاف فػػػػت القػػػػرايا  ،َِِ..ينظػػػػر السػػػػبعة فػػػػت القػػػػرايات : ِّّ

تحػػػاؼ ف ػػػوي البشػػػر :  التكجيػػػ  )ذكرنػػػا مػػػذو القػػػرايا فػػػت بحانػػػا المرسػػػـك بػػػػ ) ،ُِٕكا 
الملػػػكم لقػػػرايا الكسػػػا ت فػػػت سػػػكرا  ؿ يمػػػراف(( بحػػػح مقػػػدـ لمنشػػػر فػػػت مجمػػػة جامعػػػة 

 .كرككؾ



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُٓٔ 

يرابػػػػػػ ِّْ النحػػػػػػاس :  ،كمعػػػػػػانت القػػػػػػر ف ،ِّٔ/ُالزجػػػػػػاج :  ،.ينظػػػػػػر معػػػػػػانت القػػػػػػر ف كا 
معػػػػػػػانت ك   ،ٕٗالكسػػػػػػػا ت :  ،.معػػػػػػػانت القػػػػػػػر فِّٓ  .ُٓٔ/ّكالكشػػػػػػػاؼ :  ،ُِٗ/ُ

 .َْْ/ُكفتض القدير : ،ْٔ/ْكالجامع تحكاـ القر ف :   ،ُِٗ/ُالنحاس : ،القر ف
يراب  : ِّٔ  .ِّٔ/ُ.ينظر معانت القر ف كا 
 .ِٓٔ/ِ.ينظر البحر المحيط : ِّٕ
 .َٓٔ/ِ.ينظر المقت ل : ِّٖ
يراب  : ِّٗ  .ِّٔ/ُ.ينظر معانت القر ف كا 
 .ٕٗايات : كمعانت القر  ،ِْٔ/ّ.ينظر جامع البياف : َِْ
 .ِْٔ/ّ.ينظر جامع البياف : ُِْ
يػػػػػرال القػػػػػرايات :  ،ُِٗ.ينظػػػػػر معػػػػػانت القػػػػػر ف الكسػػػػػا ت : ِِْ كالحجػػػػػة فػػػػػت  ،َُٗكا 

 .َٓالقرايات : 
 .ُُ/ُ.ينظر الحجة فت القراي السبعة :ِّْ
 .ِٓٔ/ِ.ينظر البحر المحيط : ِْْ
 .َٓكالحجة فت القرايات :  ،َُٗ/ُ.ينظر  يرال القرايات : ِْٓ
 َُٗ/ُك  يرال القرايات :  ،ََِ/ُال راي :  ،.ينظر معانت القر فِْٔ
يراب  : ُِٗ/ .َٓ. كالحجة فت القرايات : ِْٕ  .ِّٔ/ُ. معانت القر ف كا 
 .ََِ/ُال راي :  –.ينظر معانت القر ف ِْٖ
 .ّٓٔ/ِ.ينظر البحر المحيط : ِْٗ
 .ينظر المصدر ن س .َِٓ
يػػرال القػػرايات :  ، ُِٗ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات : ُِٓ كجػػامع البيػػاف فػػت  ،ُُُكا 

تحػػػػػاؼ ف ػػػػػوي البشػػػػػر :  ،ْٕٔالقػػػػػرايات :  . ذكرنػػػػػا مػػػػػذو القػػػػػرايا فػػػػػت بحانػػػػػا ُِٖكا 
التكجيػػ  الملػػكم لقػػرايا الكسػػا ت فػػت سػػكرا  ؿ يمػػراف(( بحػػح مقػػدـ لمنشػػر )المرسػػـك بػػػ )

 .فت مجمة جامعة كرككؾ



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

ُٕٓ 

كجػػامع  ،ُٕٓ/ُالنحػػاس :  ،ر فكمعػػانت القػػ ،ِْٕ/ُال ػػراي :  ،.ينظػػر معػػانت القػػر فِِٓ
يػػػػرال القػػػػرايات : ،َِِ/ْالبيػػػػاف :  كمعػػػػانت  ،ٔٓكالحجػػػػػة فػػػػت القػػػػرايات :  ،ُِّكا 
 .  ُُّالقرايات :

 .ِْٖ/ُ.ينظر فتض القدير : ِّٓ
كالتػػذكرا فػػت القػػرايات :  ،ٔٓكالحجػػة فػػت القػػرايات :  ،ُِّ.ينظػػر  يػػرال القػػرايات :ِْٓ

تحاؼ ف وي  ،َِٔ/ْكالكشاؼ :  ،ِِٖ  .ُِٖالبشر : كا 
 .َِِ/ُكينظر فتض القدير :  ،ِٗٔ/ ْ.الجامع تحكاـ القر ف : ِٓٓ
 .ُّْ/ٗ.الت سير الكبير : ِٔٓ
تحػػاؼ  ،ُّٖ/ِكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات :  ِْْ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات : ِٕٓ كا 

 .ََِف وي البشر :   
يرال القرايات السبع :  ،ُِْ.ينظر معانت القر ف : ِٖٓ    .ُْٔ/ُكا 
يراب  : ِٗٓ  .ُْٓ/ِ.ينظر معانت القر ف كا 
   .َٖٔ/ّ.ينظر البحر المحيط :َِٔ
 .ّٕٔ-ّٕٓ/ُ.ينظر شرح ابف يقيؿ :ُِٔ
   .َٖٔ/ّ.ينظر البحر المحيط : ِِٔ
 .ّّْ-ّّّ/ِكشرح الر ت يمح الكافية :  ،ٕٔ/ّ.ينظر شرح الم صؿ : ِّٔ
 .َُّ.ينظر الحجة فت القرايات : ِْٔ
 .ّٕٓ/ُيؿ :.ينظر شرح ابف يقِٓٔ
 .ّٔٓ/ٔكمجمع البياف :  ،َِٕ/ُ.ينظر مشكؿ  يرال القر ف :ِٔٔ
يرا ،ُُّ.ينظر الحجة فت القرايات : ِٕٔ  ُْٔ/ُالقرايات السبع :  لكا 

 .َٖٔ/ّ.ينظر الحجة لمقراي السبعة :  كالبحر المحيط : ِٖٔ
تحاؼ ف وي البشر : ،ِْٖ.ينظر السبعة فت القرايات : ِٗٔ  .ِِٔكا 
 .ُِْ/ْالبحر المحيط : .ينظر َِٕ
يرابػػ ُِٕ كالحجػػة  ،ُُٖكمعػػانت القػػرايات :  ،ٗٓ/ِالزجػػاج :  ،.ينظػػر معػػانت القػػر ف كا 

تحاؼ ف وي البشر :  ،ُِْ/ِكالبحر المحيط :  ُٕٓفت القرايات :  .ِِٔكا 



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُٖٓ 

 .ُِٖ/ُ.ينظر مشكؿ  يرال القر ف : ِِٕ
يراب ِّٕ    ُٗٔ/ْحكاـ القر ف : كالجامع ت ،ٗٓ/ِالزجاج :  ،.ينظر معانت القر ف كا 
يراب : ِْٕ يراب  القرايات السبع :  ،ٗٓ/ ِ.ينظر معانت القر ف كا     .ُٖٗ/ُكا 
موي ما مٌف ب  الرحمف :  ،ُِٖ/ُ.ينظر مشكؿ  يرال القر ف : ِٕٓ  .ِٕٕ/ُكا 
يراب  ،ُْْ.معانت القر ف :ِٕٔ  .ٗٓ/ِالزجاج :  ،كينظر معانت القر ف كا 
يراب  ،ِّٖ/ُ.ينظر معانت القر ف : ِٕٕ  .ٗٓ/ِالزجاج :  ،ك معانت القر ف كا 
يراب  : ِٖٕ  .ٗٓ/ِ.ينظر معانت القر ف كا 
يرابػػػ  ،ٗٓ/ِالنحػػػاس :  ،.ينظػػػر  يػػػرال القػػػر فِٕٗ الزجػػػاج :  ،كينظػػػر معػػػانت القػػػر ف كا 
 ُٗٔ/ْكالجامع تحكاـ القر ف :  ،ٗٓ/ِ
 .ٕٓ.ينظر مختصر فت شكاذ القر ف :َِٖ
 .ٖٓ/ْ.ينظر شرح الر ت : ُِٖ
 .ْٖ/ْينظر شرح الر ت :.ِِٖ
 .ُِٖ.ينظر الحجة فت القرايات السبع : ِّٖ

 .َِٓ/ٓكالبحر المحيط :  ،ٖٓ.ينظر مختصر فت شكاذ القر ف : ِْٖ 
يرابػػػ  ،َْٖ-ْٕٗ/ُ.ينظػػػر معػػػانت القػػػر ف : ِٖٓ  ،ِِ/ّالزجػػػاج :  ،كمعػػػانت القػػػر ف كا 

 .ْٔٓ-ْْٓ/ُ.ينظر شرح ابف يقيؿ : ِٖٔ  ّّٕ/ُكمشكؿ  يرال القر ف : 
يراب  : ِٕٖ   .ِٗ/ّ.ينظر معانت القر ف كا 

   ..ينظر المصدر ن س ِٖٖ
كمشػػػػػػكؿ  يػػػػػػرال القػػػػػػر ف  ،َِٓ/ٓكالبحػػػػػػر المحػػػػػػيط: ،ْْٕ/ُُ.ينظػػػػػػر الكشػػػػػػاؼ : ِٖٗ
:ُ/ّّٕ. 
 .َِٓ/ٓكالبحر المحيط :  ،ِِْ-ِِّ/ُُ.ينظر مجمع البياف : َِٗ
 .ّٕٕ/ٓ.ينظر البحر المحيط : ُِٗ
يراب ِِٗ  .ّٕٕ/ٓك البحر المحيط :  ،ٖٕ/ّالزجاج :  ،.ينظر معانت القر ف كا 
 .ّٖٓ-ّْٖ/ُ.ينظر الكتال : ِّٗ
 .ّٕٕ/ٓ.ينظر البحر المحيط : ِْٗ



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

ُٓٗ 

يراب  : ِٓٗ    .ٖٕ/ّ.ينظر معانت القر ف كا 
تحػػاؼ  ،َّٔ/ِكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات :  ،ّّٔ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات :ِٔٗ كا 

 .ِّٕف وي البشر : 
 .ّّٔ/ُت السبع : .ينظر  يرال القرايإِٗ
 .ُِٗ/ّ.ينظر جامع البياف : ِٖٗ
يراب  ،ٕٗ/ِال راي :  ،.ينظر معانت القر فِٗٗ  .ّٔ/ّالزجاج : ،كمعانت القر ف كا 
 .ُٔٓ/ٓ.ينظر البحر المحيط : ََّ
   .ِٕ/ٖ.ينظر شرح الم صؿ : َُّ
 .ٕٗ/ِال راي :  ،.ينظر معانت القر فَِّ
كمشػػػكؿ  ،َِّكالحجػػػة فػػػت القػػػرايات :  ،ّّٕ/ُ.ينظػػػر  يػػػرال القػػػرايات السػػػبع :  َّّ

 .ِٕٔ/.ّٖٓ/ُ يرال القر ف :  
 .ُُُ/ُٗكالت سير الكبير : ،ِّٔ.ينظر معانت القرايات : َّْ
 .  ِِٗ/ُ.ينظر ملنت البيل : َّٓ
 .ِّٕ تحاؼ ف وي البشر :  ،َٕ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : َّٔ
 .ِّْ/ِ.ينظر معانت القر ف : َّٕ
 ُٔٓ/ٓلبحر المحيط: .ينظر اَّٖ
تحػػاؼ  ،ِٓ/ّكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات :   ،َْٖ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات :َّٗ كا 

 .ّّٓف وي البشر : 
 .ُِٗ/ْكفتض القدير :  ،َِٗ/ِال راي :  ،كمعانت القر ف ،َِٕ.معانت القر ف :  َُّ
نت القػػر ف كمعػػا ،ُُٕ/ُٗكجػػامع البيػػاف :  ،َِٗ/ِال ػػراي :  ،.ينظػػر معػػانت القػػر فُُّ

يراب  :   .ُُْ/ّكا 
   .ِٓ/ُٗكركح المعانت :  ،ُٗ-َٗ/ٕ.ينظر البحر المحيط : ُِّ
 ..ينظر المصدراف ن سمماُّّ
 .ُِٗ/ْكفتض القدير : ،َِٕ.ينظر معانت القر ف: ُّْ



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

َُٔ 

يرابػػػػ ُّٓ مػػػػوي مػػػػا مػػػػٌف بػػػػ  الػػػػرحمف :  ،ُُْ/ّالزجػػػػاج :  ،.ينظػػػػر معػػػػانت القػػػػر ف كا  كا 
مػوي  ،ْٗٗ/ِ.ينظر مشػكؿ  يػرال القػر ف : ُّٔ ُِٗ/ْكفتض القدير :  ،ُِٕ/ِ كا 

 .ُِٕ/ِما مٌف ب  الرحمف : 
   .ِٓ/ُٗكركح المعانت :  ،ُِٕ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : ُّٕ 

 .َِٗ/ِال راي : ،.ينظر معانت القر فُّٖ
 ُِٗ/ْكفتض القدير :  ،ٖٗ/ٕ.ينظر البحر المحيط : ُّٗ
تحػاؼ  ،ِّٖ/ِكجػامع البيػاف فػت القػرايات :   ،ّٖٕ.ينظر السػبعة فػت القػرايات :َِّ كا 

 .ِِٖف وي البشر : 
كالبحػػر المحػػيط :  ،ُّٔ/ٓكالجػػامع تحكػػاـ القػػر ف :  ،ُُٖ.ينظػػر معػػانت القػػر ف : ُِّ
ٔ/ُْ/.ِْٗ 
يػػػرال القػػػػرايات السػػػبع :   ،ُِْ.ينظػػػر الحجػػػػة فػػػت القػػػػرايات :ِِّ كمجمػػػػع  ،ّْٔ/ُكا 

 .ُِْ/ٓالبياف : 
 .ُْ/ٔكالبحر المحيط :  ،ُّٔ/ٓاـ القر ف : .ينظر الجامع تحكِّّ
 .ّْٔ/ُ.ينظر  يرال القرايات السبع :  ِّْ
 .ُْ/ٔكالبحر المحيط :  ،ُّٔ/ٓ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ِّٓ
يػػػػػرال القػػػػػرايات السػػػػػبع :   ،ُِْ.ينظػػػػػر الحجػػػػػة فػػػػػت القػػػػػرايات :ِّٔ  ،ّْٔ-ّّٔ/ُكا 

   .َِّ/َِكالت سير الكبير : 
 /.َّ/ُْالتنكير : .ينظر التحرير ك ِّٕ
 .ُُٕ-ُُٔ/ِال راي :  ،.ينظر معانت القر فِّٖ
يرابػ  : ِّٗ كالت سػير  ،ُِِ/ُٓكمجمػع البيػاف :  ،ُٕٖ-ُٖٔ/ّ.ينظر معانت القر ف كا 

 .َِّ/َِالكبير : 
 .ّْٔ/ُ.ينظر  يرال القرايات السبع : َّّ
 .َْٓ/ٕ.ينظر البحر المحيط : ُّّ
 ..ينظر المصدر ن س ِّّ
 .مصدر ن س .ينظر الّّّ



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

ُُٔ 

 .ٖٓ/ُٔ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ّّْ
   .ْٕ/ٖ.ينظر البحر المحيط :ّّٓ
 .ٖٓ/ُٔ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف : ّّٔ
 .ْٕ/ٖ.ينظر البحر المحيط :ّّٕ
تحػاؼ  ،ُٗٓ/ّكجػامع البيػاف فػت القػرايات :  ،ّٗٓ.ينظر السػبعة فػت القػرايات : ّّٖ كا 

 .ّٖٗف وي البشر : 
يرال القرايات السبع :  ،َِّت القر ف: .ينظر معانّّٗ    .َّٗ/ِكا 
 .ّْ/ّ.معانت القر ف : َّْ
يراب  : ُّْ  .ِّٔ/ْ.معانت القر ف كا 
كمشػػػػكؿ  ،ِّْكالحجػػػػة فػػػػت القػػػػرايات :  ،ٖٗ/ْالنحػػػػاس :  ،.ينظػػػػر  يػػػػرال القػػػػر فِّْ

كالجػػامع تحكػػاـ القػػر ف :  ،ََُّ/ِٓكالكشػػاؼ :  ،ُُٔ—َُٔ/ِ يػػرال القػػر ف :  
ُٓ/ُُُ. 
 .ُُُ/ُٓكالجامع تحكاـ القر ف :  ،ِّْ.ينظر الحجة فت القرايات : ّّْ
 .ّْ/ّال راي :  ،.ينظر معانت القر فّْْ
تحػػاؼ ف ػػػوي البشػػر  ،َُْ/ِٓكمجمػػع البيػػاف :  ،ّْ/ّ.ينظػػر معػػانت القػػر ف : ّْٓ كا 
:ّٖٗ.   
ك كالجػػامع  ُُٔ-َُٔ/ِكمشػػكؿ  يػػرال القػػر ف :  ،ْْْ.ينظػػر معػػانت القػػرايات : ّْٔ
   .ُُٔ-َُٔ/ِ.مشكؿ  يرال القر ف :  ّْٕ. ُُُ/ُٓحكاـ القر ف : ت
 .َِْ-ُْٗ/ٖكالبحر المحيط :  ،ُٗٓينظر مختصر فت شكاذ القر ف : ّْٖ
   ..ينظر المصدر ن س ّْٗ
 .ينظر المصدر ن س .َّٓ
 .ٕٗٔ/ٖكالبحر المحيط :  ،ُْٕ.ينظر مختصر فت شكاذ القر ف : ُّٓ
 .ٕٕٔكمشكؿ  يرال القر ف :  ،ُْٗ/ٓ:  النحاس ،.ينظر  يرال القر فِّٓ
 ِّٔ.ُْٗ/ٓالنحاس :  ،.ينظر  يرال القر فّّٓ
 .ٕٗٔ/ٖ.ينظر البحر المحيط : ّْٓ
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ُِٔ 

 .ْٗٔ/ٓكفتض القدير :  ،ٖٗٔ/ٖ.ينظر البحر المحيط: ّٓٓ
كفػػػػػػتض القػػػػػػدير :  ،ٖٗٔ/ٖكالبحػػػػػػر المحػػػػػػيط:  ،ِِٓ/ِّ.ينظػػػػػػر الت سػػػػػػير الكبيػػػػػػر : ّٔٓ
ٓ/ْٔٗ. 
يرال القر ف ،ِٕٗ/ّ ف : .ينظر معانت القر ّٕٓ  .ُّٔ/ٓالنحاس :  ،كا 
 .ٗٔ-ٖٔ/ّ.ينظر شرح الم صؿ : ّٖٓ
كالبحػػر المحػػيط  ،ِٓٓ/ِّكالت سػػػير الكبيػػر :  ،ِٕٗ/ّال ػػراي : ،ينظػػر معػػػانت القر فّٗٓ
:ٖ/ٖٔٗ. 
كمعػػانت  ،َُٗ/ِكجػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات : ،ِْٗ.ينظػػر السػػبعة فػػت القػػرايات : َّٔ

 .ُْٕالقرايات : 
يرابػػ  ،ِّٓ/ُال ػػراي : ،ينظػػر معػػػانت القر ف.ُّٔ -ُٖٕ/ِالزجػػاج :  ،كمعػػانت القػػر ف كا 

يرال القر ف ،ُٕٗ    .ُّٓ/ٕالكشاؼ :  ،ِٗٔ/ُالنحاس :  ،كا 
 .ُّٓ.ينظر الحجة فت القرايات السبع : ِّٔ
   ِِٔ/ُكمشكؿ  يرال القر ف :  ،ُِٓ/ٕ.ينظر جامع البياف : ّّٔ
 .ُْٕ.معانت القرايات : ّْٔ
 .ُْٔ/ُِظر الت سير الكبير : .ينّٓٔ
 .ِّٓ/ُ.معانت القر ف :ّٔٔ
 .ُّٓ.ينظر الحجة فت القرايات : ّٕٔ
 .ُّٓ/ٕ.ينظر الكشاؼ : ّٖٔ
 .َْ.ينظر مختصر فت شكاذ القر ف :  ّٗٔ
تحػاؼ  ،ُِْ/ِكجػامع البيػاف فػت القػرايات :  ،ُِٖ.ينظر السػبعة فػت القػرايات : َّٕ كا 

 .ِِْف وي البشر : 
 .ُٓٓجة فت القرايات : .ينظر الحُّٕ
 .ُُٖ/ُ. يرال القرايات السبع : ِّٕ
 .ِْٔ/ُْ.ينظر الت سير الكبير : ّّٕ
 .َٓٓ/ٖ.ينظر ركح المعانت : ّْٕ
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ُّٔ 

 .ِْٔ/ُْ.ينظر الت سير الكبير : ّٕٓ
 .ُٕٗ.ينظر معانت القرايات :ّٕٔ
 .ُٕٗ.ينظر  تحاؼ ف وي البشر : ّٕٕ
 .َُٕ/ُٕ:  (نعـ).ينظر التاج مادا ّٖٕ
 .ْٖ/ُّ.ينظر ركح المعانت : ّٕٗ
 .ّٓ/ِال راي :  ،.ينظر معانت القر فَّٖ
يراب  : ُّٖ  .ُِِ/ِ.ينظر معانت القر ف كا 
 .ُِٓ-ُِّ/ُّ:  (سرؽ).ينظر التاج مادا ِّٖ
 .ْٖ/ُّ.ينظر ركح المعانت : ّّٖ
 .ٕٓ/ِ.ينظر  موي ما مٌف ب  الرحمف : ّْٖ
كجػامع البيػاف   ،ِِٔعانت القػرايات : كم ،ّٖٔ-ّٖٓ.ينظر السبعة فت القرايات : ّٖٓ

تحاؼ ف وي البشر :  ،ّٔٗ/ِفت القرايات :   .ِٕٖكا 
يرال القرايات السبع : / ،ُِِ.ينظر الحجة فت القرايات : ّٖٔ كمعػانت  ،ّْٖ-ّّٖكا 

 .ِِٔالقرايات : 
   ..ينظر المصادر ن سمإّٖ
 ..ينظر المصادر ن سماّٖٖ
 .ُْٓ/ُِ.ينظر الت سير الكبير : ّٖٗ
   .ِّْ/ُٓكركح المعانت :  ،ِْْ/ٓ.ينظر الجامع تحكاـ القر ف :َّٗ
يراب  : ُّٗ  ُِٓ/ّ.ينظر معانت القر ف كا 
   .َْٕ/ٕكالبحر المحيط :  ،ُِّ.مختصر فت شكاذ القر ف : ِّٗ
 .َُٓ/ٕكالبحر المحيط :  ،ُٖٗ/ِّ.ينظر االكشاؼ : ّّٗ
 ..ينظر المصادر ن سماّْٗ
   .ْٗ/ُٓقر ف : .ينظر الجامع تحكاـ الّٓٗ
كربمػػا  ،اػػاؿ هبػػك يبيػػد : كػػاف الكسػػا ت يػػرل ال ػػـ فيممػػا كالكسػػر).اػػاؿ ابػػف مجامػػد : ّٔٗ

كهخبرنت هحمد بف يحيح اعمل يف سممة يف ياصـ يػف  .كسر  حدمما ك ـ اتخرل
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ُْٔ 

ـٍ يىٍطًمػػٍاميٌف( يقرؤمػػا بػػالرفع كالكسػػر جميعػػان ال يبػػالت كيػػؼ  هبػػت الحػػارح يػػف الكسػػا ت )لىػػ
   .ُِٔالسبعة فت القرايات :ينظر  (ارهمما

تحػاؼ  ،َِِ/ّكجػامع البيػاف فػت القػرايات :  ،ُِٔ.ينظر السػبعة فػت القػرايات : ّٕٗ كا 
  َْٕ-َْٔف وي البشر : 

   .ُُٗ/ّال راي :  ،معانت القر فَّٖٗ
يراب  : ّٗٗ  .ُٖ/ٓ.نظر معانت القر ف كا 
 .ُِّ/ُٕ.الجامع تحكاـ القر ف : ََْ
   ..ينظر المصدر ن س َُْ
   ..ينظر المصدر ن س َِْ
   ..ينظر المصدر ن س َّْ
 .ِّّ-ِِّ/ّ:  (طمح).ينظر التاج مادا َْْ
 ،ُِّ-َِّ/ّكجػػػامع البيػػػاف فػػػت القػػػرايات :  ،ْْٔ.ينظػػػر السػػػبعة فػػػت القػػػرايات :َْٓ

تحػػاؼ ف ػػوي البشػػر :  كالجػػامع تحكػػاـ  ،ْٗٗ.ينظػػر معػػانت القػػرايات :َْٔ ُِْكا 
 .ُٔٔ/ُٖالقر ف : 

كفػػتض القػػدير :  ،ُٔٔ/ُٖكالجػػامع تحكػػاـ القػػر ف :  ،ْٗٗانت القػػرايات : .ينظػػر معػػَْٕ
ٓ/ِّٔ.   
ػػ ي   .اػػاؿ ابػػف خالكيػػ  اػػره الكسػػا ت كحػػدو َْٖ اتىمي هم  خػػر شػػرابمـ مسػػؾ ب ػػتض ﴾  ًمٍسػػؾه  خى

ػػػ ي  اتىمي كم يػػػف  بػػػراميـ النخعػػػت يػػػف الكسػػػا ت  (،التػػػاي فػػػت )خى اًتًمػػػ   كاػػػد ري ﴾ ًمٍسػػػؾه  خى
 .ُْٓ/ِال القرايات السبع : بكسر التاي ينظر :  ير 

 ،ِٕٔ-ِٕٓ/ّكجػامع البيػاف فػت القػرايات :  ،ٕٔٔ.ينظر السبعة فػت القػرايات : َْٗ  
تحاؼ ف وي البشر :   .ّّٔ.الحجة فت القرايات :َُْ ّْٓكا 

يراب  ،ِْٖ/ّال راي :  ،.ينظر معانت القر فُُْ  .ُُِ/ٓالزجاج :  ،كمعانت القر ف كا 
 .ُٗٔ/ٖ.البحر المحيط : ُِْ

   .ُٕٖ/ٓ.ينظر الجامع إلحكاـ القر ف : ُّْ 
 ..ينظر المصدر ن س ُْْ
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ُٔٓ 

   .ُٗٔ/ٖ.ينظر البحر المحيط : ُْٓ
   .ُٕٖ/ٓ.ينظر الجامع إلحكاـ القر ف : ُْٔ
يراب  :ُْٕ  .ِّّ/ٓ.معانت القر ف كا 
 .ّٓٓ.ينظر معانت القرايات : ُْٖ
   .َُٗ-ُٖٗ/ُٔ:  (ختـ).ينظر التاج مادا ُْٗ

 
 املصادر 

هحمد بف محمػد هحمػد بػف يبػد اللنػت  ،يشر ة تحاؼ ف وي البشر فت القرايات اتربع. ُ
بيػػركت  ،دار النػػدكا ،تصػػحيض كتعميػػؽ : يمػػت محمػػد الصػػباغ ،مػػػ(ُُُٕالػػدمياطت )ت

   .د.ط.د.ت ،لبناف –
 َّٕ هبػػك يبػػد اب الحسػػيف بػػف هحمػػد بػػف خالكيػػ  )ت ، يػػرال القػػرايات السػػبع كيمممػػا .ِ

 ،مكتبػػػة الخػػػانجت ،الطبعػػػة اتكلػػػح ،الػػػرحمف بػػػف سػػػميماف العايمػػػت تحقيػػػؽ : يبػػػد ،مػػػػ(
 .ـُِٗٗالقامرا 

تحقيػؽ  ،مػػ(ّّٖهبك جع ر هحمد بف محمد بف  سماييؿ بف النحػاس )ت ، يرال القر ف .ّ
 .ـََِِمػ ُِْٓالقامرا  ،دار الحديح ،: د. يحيح مراد

البقػاي يبػد اب  هبػك ،لقر فت جميع ا.  موي ما مٌف الرحمف مف كجكو اإليرال كالقرايات فْ
 ،ر الكتػػػل العمميػػػةدا  ،الطبعػػػة اتكلػػػح ،مػػػػ(ُٔٔ)بػػػف الحسػػػيف بػػػف يبػػػد اب العكبػػػرم 

 ـ.  ُٕٗٗمػ   ُّٗٗلبناف -بيركت 
يبػػد ال تػػاح  ،ا كالػػدراالعشػػر المتػػكاترا مػػف طريقػػت الشػػاطبية . البػػدكر الزامػػرا فػػت القػػراياتٓ

 ـ ََِِمػ   ُِّْ مكة المكرمة  ،مكتبة هنس بف مالؾ ،الطبعة اتكلح ،القا ت
 ْٕٓ محمػػد بػػف يكسػػؼ المشػػمكر بػػةبت حيػػاف اتندلسػػت اللرنػػاطت )ت ،.البحػػر المحػػيطٔ

 ،دار  حيػػػػاي التػػػػراح العربػػػػت ،الطبعػػػػة اتكلػػػػح ،تحقيػػػػؽ : د.يبػػػػد الػػػػرزاؽ الممػػػػدم ،مػػػػػ(
 .ـََِِمػ ُِّْلبناف  –بيركت

تحقيػػػؽ  ،مػػػػ(َُِٓ)تمحمػػػد بػػػف مرت ػػػح الزبيػػػدم ،.تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكامر القامكسٕ
   .د.ط.د.ت ،المطبعة المحمدية بمصر ،كدراسة : يمت شيرم
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ُٔٔ 

 ،تحقيػػػؽ : سػػػعيد صػػػالض زييمػػػة ،مػػػػ(ّٗٗطػػػامر بػػػف  مبػػػكف )ت ،.التػػػذكرا فػػػت القػػػراياتٖ
 .ـََُِلبناف  –بيركت  ،دار الكتل العممية ،الطبعة اتكلح

الطبعػػة  ،بػػف ياشػػكرمحمػػد الطػػامر ا،.ت سػػير ابػػف ياشػػكر المعػػركؼ بػػػ)التحرير كالتنكير(ٗ
 .ـَََِمػ َُِْلبناف  -بيركت ،مؤسسة التاري  ،اتكلح

جع ػػر محمػػد بػػف هبػػك  ،جػػامع البيػػاف يػػف تةكيػػؿ هم القػػر ف().ت سػػير الطبػػرم المعػػركؼ بػػػَُ
 ،دار  حيػػاي التػػراح العربػػت، ػػبط كتعميػػؽ : محمػػكد شػػاكر ،مػػػ(َُّجريػػر الطبػػرم )ت

 .ـََُِمػ ُُِْلبناف  –بيركت 

 اإلمػػػاـ فخػػػر الػػػديف هبػػػك يبػػػد اب محمػػػد بػػػف يمػػػر بػػػف حسػػػيف الػػػرازم ،كبيػػػر.الت سػػػير الُُ
بيػركت  ، يػداد : مكتػل تحقيػؽ دار  حيػاي التػراح العربػت ،الطبعة الرابعػة ،مػ(َٔٔ)ت
   .ـََُِمػ ُِِْلبناف  –

هبك الخيػر محمػد بػف محمػد الدمشػقت المشػمكر بػابف  ،تقريل النشر فت القرايات العشر.ُِ
القػػػامرا  ،دار الحػػػديح ،تحقيػػػؽ كتقػػػديـ :  بػػػراميـ يطػػػكا يػػػكض (،مػػػػّّٖت)الجػػػزرم 
   .ـ ََِْ

 هبػػك يمػػرك يامػػاف بػػف سػػعيد الػػدانت )ت ،.جػػامع البيػػاف فػػت القػػرايات السػػبع المشػػمكرُّ
دار الكتػػػػػػػػل  ،الطبعػػػػػػػػة اتكلػػػػػػػػح ،تحقيػػػػػػػػؽ : محمػػػػػػػػد صػػػػػػػػدكؽ الجزا ػػػػػػػػرم ،مػػػػػػػػػ( ْْْ
 .ـََِٓلبناف  –بيركت ،العممية

مػػ(  ُٕٔ ك يبد اب محمػد بػف هحمػد اتنصػارم القرطبػت )تهب ،.الجامع تحكاـ القر فُْ
 .ـََِّمػ ُِْْلبناف  –بيركت  ،دار ال كر

 ،الطبعػػة الاانيػػة ،تصػػنيؼ : محمػػكد صػػافت ،كصػػرف  كبيانػػ يػػرال القػػر ف .الجػػدكؿ فػػت  ُٓ
 .د.ت ،دار الرشيد

دار  ،مػػػػ(ََٗمحمػػػد بػػػف يمػػػت الصػػػباف )ت ،. حاشػػػية الصػػػباف يمػػػح شػػػرح اتشػػػمكنتُٔ
   .د.ت ،القامرا ،ي الكتل العربية حيا

 ،مػػػ(َّٕهبػػك يبػػد اب الحسػػيف بػػف هحمػػد بػػف خالكيػػ  )ت ،.الحجػػة فػػت القػػرايات السػػبعُٕ
لبنػػػاف  –بيػػػركت  ،دار الكتػػػل العمميػػػة ،الطبعػػػة اتكلػػػح ،تحقيػػػؽ : هحمػػػد فريػػػد الزيػػػدم

 .ـُٗٗٗ



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

ُٕٔ 

يميػػػ  : ك ػػع حكاشػػػي  كيٌمػػؽ  ،مػػػػ(ّٕٕهبػػك يمػػػت ال ارسػػت )ت ،.الحجػػة لمقػػراي السػػػبعةُٖ
دار الكتػػل  ،منشػػكرات محمػػد يمػػت بي ػػكف ،الطبعػػة اتكلػػح ،كامػػؿ مصػػط ح المنػػداكم

 .ـََُِمػ ُُِْلبناف  -بيركت ،العممية

هبك ال  ؿ شػمال الػديف السػيد  ،كالسبع الماانت العظيـ فت ت سير القر ف . ركح المعانتُٗ
كيمػػر يبػػد يٌمػػؽ يميػػ  محمػػد هحمػػد اةمػػدك  ،مػػػ(َُِٕمحمػػكد اةلكسػػت البلػػدادم )ت

لبنػػػػػػػػػػػاف  –بيػػػػػػػػػػػركت  ،ار  حيػػػػػػػػػػػاي التػػػػػػػػػػػراح العربػػػػػػػػػػػتد،الطبعػػػػػػػػػػػة اتكلػػػػػػػػػػػح ،السػػػػػػػػػػػومت
    .ـُٗٗٗمػ َُِْ

دار .مطػػابع ،تحقيػؽ :د. شػػكات  ػيؼ ،مػػ(َِّابػف مجامػػد )ت ،.السػبعة فػت القػػراياتَِ
    .ـُِٕٗمصر  ،المعارؼ

قيػؽ : مػػ( تحٕٗٔبماي الديف يبد اب بف يقيؿ العقيمػت الممػدانت )ت ،. شرح ابف يقيؿُِ
بيػػركت  –صػػيدا  ،المكتبػػة العصػػرية لمطبايػػة كالنشػػر ،محمػػد محػػت الػػديف يبػػد الحميػػد

 ـ.  َََِمػ ُُِْ

ت يمػت بػف محمػد اتشػمكن (،ابػف مالػؾالمنمج السالؾ  لح هل يػة ). شرح هل ية ابف مالؾ ِِ
 .د.ط.د.ت ،القامرا ،كمع  : حاشية يمت بف محمد الصباف (،مػّٗٗ)ت

دار  حيػػاي  (،مػػػََٗت)خالػػد بػػف يبػػد اب اتزمػػرم  ،لتك ػػيض. شػػرح التصػػريض يمػػح اِّ
   .د.ط.د.ت ،الكتل العربية

 ،مػػػ(ٖٖٔمحمػػد بػػف الحسػػف الر ػػت االسػػتر  بػػادم )ت  ،.شػػرح الر ػػت يمػػح الكافيػػةِْ
مؤسسػػػة الصػػػادؽ لمطبايػػػة  ،الطبعػػػة الاانيػػػة ،ض كتعميػػػؽ : يكسػػػؼ حسػػػف يمػػػرػتصحيػػػ
 .مػ ُِّٖطمراف  ،كالنشر

يػػػالـ  (،مػػػّْٔت)بػػػف يعػػيش النحػػػكم  يعػػيش بػػػف يمػػت فػػؽ الػػػديفمك  ،. شػػرح الم صػػػؿِٓ
 .بيركت ،الكتل

   .ـُٕٓٗ،ردار بمص ،رد. كماؿ محمد بش ،ـ الملة العاـ. يمِٔ
صػػحح  كخػػػٌرج ك   ػػبط  ،يمػػت النػػكرم الص ااسػػت ،السػػبع .  يػػح الن ػػع فػػت القػػراياتِٕ

دار ،ي ػػكفمنشػػكرات محمػػد يمػػت ب ،الطبعػػة اتكلػػح ، ياتػ  : محمػػد يبػػد القػػادر شػػاميف
   .ـُٗٗٗ-مػ ُُْٗ ،لبناف –بيركت  ،الكتل العممية



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
 ـ. ـ. نىًبيمة شيكر خيكرشيد

ُٖٔ 

 ،تحقيػػؽ : يبػػد الػػرحمف يميػػر ،مػػػ(ُّّٗمحمػػد بػػف يمػػت الشػػككانت )ت ،.فػػتض القػػديرِٖ
     .ـُْٗٗمػ ُُْٓالمنصكرا  ،دار الكفاي لمطباية كالنشر ،الطبعة اتكلح

 ،دار ال كػر،مػػ(ُٕٖمجػد الػديف محمػد بػف يعقػكل ال يػركز  بػادم)ت ،قامكس المحيطال.ِٗ
 .ـُّٖٗ َُّْلبناف  –بيركت 

القػػػامرا  ،د. يبػػػد الصػػػبكر شػػػاميف ،. القػػػرايات القر نيػػػة فػػػت  ػػػكي يمػػػـ الملػػػة الحػػػديحَّ
 ـُٔٗٗ

يمػػؽ يميػػ  كك ػػع  ،مػػػ(َُٖ)ت سػػيبكي  هبػػك بشػػر يمػػرك بػػف يامػػاف بػػف انبػػر ،.الكتػػالُّ
بيػركت  ،ل العمميػةدار الكتػ ،الطبعػة اتكلػح ،حكاشي  كفمارس  : د. اميػؿ بػديع يعقػكل

 .ـُٗٗٗمػ  َُِْلبناف  –

هبػػك القاسػػـ جػػار اب  ،.الكشػػاؼ يػػف حقػػا ؽ التنزيػػؿ كييػػكف اتااكيػػؿ فػػت كجػػكو التةكيػػؿِّ
ايتنح ب  كخػرج هحادياػ  كيٌمػؽ يميػ  : خميػؿ  ،مػ(ّٖٓمحمكد بف يمر الزمخشرم )ت

لبنػػاف  –يػركت ب ،دار المعرفػػة لمطبايػة كالنشػر كالتكزيػع ،الطبعػة اتكلػح ،مػةمكف شػيحا
   .ـََِِمػ ُِّْ

الطبعػة  ،مػػ(ُُٕ)ت جماؿ الديف محمد بف مكػـر بػف منظػكر اتنصػارم ،.لساف العرلّّ
 .ـُٗٗٗمػ ُُْٗلبناف  –بيركت  ،دار  حياي التراح العربت ،الاالاة

 –ليبػا  ،الػدار العربيػة لمكتػال ،د.هحمد يمـ الديف الجندم ،.الممجات العربية فت  التراحّْ
 .ـُٖٕٗمػ  ُّٖٗتكنس 

 ،الطبعػػة اتكلػػح ،دار الشػػؤكف الاقافيػػة العامػػة ،يمػػت ناصػػر  الػػل ،. لمجػػة ابيمػػة هسػػدّٓ
 .  ُٖٗٗبلداد 

هبػػك ال ػػتض يامػاف بػػف جنػػت  ،.المحتسػل فػػت تبيػيف كجػػكو شػػكاذ القػرايات كاالي ػػاح ينمػأّ
لجنػة  حيػاي  ،يبػد ال تػاح  سػماييؿ شػمبت ،تحقيؽ : يمت النجػدم ناصػؼ ،مػ(ِّٗ)ت

  .ـََِْمػ ُِْْالقامرا  ،السنةكتل 
 ،مػػػ(َِٓهبػػك يمػػت ال  ػػؿ بػػف الحسػػف الطبرسػػت )ت ،.مجمػػع البيػػاف فػػت ت سػػير القػػر فّٕ

   .ـََِٓبيركت  ،دار كمكتبة الموؿ ،الطبعة اتكلح ،تحقيؽ : لجنة مف العمماي



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

ُٔٗ 

ينػح  ،مػػ(َّٕهبكيبد اب الحسيف بف هحمػد بػف خالكيػ  )ت  ،.مختصر فت شكاذ القر فّٖ
 .د.ت،دار المجرا ،برجشتراسر را جكتمميؼ بنش

 ،مػػػ(ّْٕهبػػك محمػػد مكػػت بػػف هبػػت طالػػل القيسػػت القيركانػػت )ت ،.مشػػكؿ  يػػرال القػػر فّٗ
دار اليمامػػػػػػة لمطبايػػػػػػة كالنشػػػػػػر  ،الطبعػػػػػػة الاالاػػػػػػة ،تحقيػػػػػػؽ : ياسػػػػػػيف محمػػػػػػد النَّػػػػػػكاس

 .ـََِِمػ ُِّْبيركت  –دمشؽ ،كالتكزيع

تحقيػػؽ : الشػػي   ،مػػػ(َّٕف هحمػػد اتزمػػرم )تهبػػك منصػػكر محمػػد بػػ ،.معػػانت القػػراياتَْ
لبنػػػػػػػاف  –بيػػػػػػػركت  ،دار الكتػػػػػػػل العمميػػػػػػػة ،الطبعػػػػػػػة اتكلػػػػػػػح ،هحمػػػػػػػد فريػػػػػػػد المزيػػػػػػػدم

 .ـُٗٗٗمػ َُِْ

اػػدـ لػػ   ،مػػػ(َِٕهبػػك بكػػر زكريػػا يحيػػح بػػف زيػػاد بػػف يبػػد اب ال ػػراي )ت ،.معػػانت القػػر فُْ
دار  ،عػػػة اتكلػػػحالطب ،كيٌمػػػؽ يميػػػ  كك ػػػع حكاشػػػي  كفمارسػػػ  :  بػػػراميـ شػػػمس الػػػديف

 .ـََِِمػ ُِّْلبناف  –بيركت  ،الكتل العممية

 يػداد : د. ييسػح شػحاتة ييسػح  ،مػػ(ُٖٗيمت بف حمػزا الكسػا ت )ت ،.معانت القر فِْ
 .ـُٖٗٗمصر  ،دار اباي لمطباية كالنشر كالتكزيع ،يمت

يراب ّْ : د. تحقيػؽ  ،مػػ(ُُّالزجػاج)ت هبػك  سػحاؽ  بػراميـ بػف السػرم ،.معانت القر ف كا 
 .ـََِٓمػ  ُِْٔ ،دار الحديح القامرا ،يبد الجميؿ يبدو شمبت

 ،لبنػػػػاف –بيػػػػركت  ،دار  حيػػػػاي التػػػػراح العربػػػػت ،يمػػػػر ر ػػػػا كحالػػػػة ،.معجػػػػـ المػػػػؤل يفْْ
 د.ط.د.ت.

هبػػك محمػػد يبػػد اب جمػاؿ الػػديف يكسػػؼ بػػف هحمػػد  ،. ملنػت المبيػػل يػػف كتػػل اتياريػلْٓ
تحقيػػؽ : محمػػد محػػت الػػديف يبػػد  ،مػػػ(ُٕٔت)ابػػف يبػػد الػػرحمف بػػف مشػػاـ اتنصػػارم 

   .ََِٓدار الطو ع  ،الحميد
 ،تحقيػػػؽ : حسػػػف حمػػػد ،مػػػػ(ِٖٓهبػػػك العبػػػاس محمػػػد بػػػف يزبػػػد المبػػػرد )ت ،.المقت ػػػلْٔ

 .ـُٗٗٗمػ َُِْبيركت _ لبناف  ،دار الكتل العممية ،الطبعة اتكلح

لػرحمف بػف هبػػت جػوؿ الػديف يبػد ا ،الجكامػع فػت يمػـ العربيػة ممع المكامع شرح جمػع .ْٕ
 ،بيػػػركت ،تصػػػحيض : السػػػيد محمػػػد بػػػدر الػػػديف النعاسػػػت ،مػػػػ(ُُٗ)ت طتك بكػػػر السػػػي

 .د.ت



دى ًبً  الًكسىاً ت ًمف الًقرىايا ا اٍن ىرى  التٍَّكًجٍي ي المُّلىًكمُّ ًلمى
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َُٕ 

هبػػػك العبػػػاس شػػػمس الػػػديف هحمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف  ،.كفيػػػات اتييػػػاف كهنبػػػاي هبنػػػاي الزمػػػافْٖ
دار  حيػػاي  ،الطبعػػة اتكلػػح ،تقديـ محمػػد يبػػد الػػرحمف المريشػػمت،مػػػ(ُٖٔخمكػػاف )ت

   .ـُٕٗٗػ مُُْٕلبناف  –بيركت  ،التراح العربت


