
 

 التوجيه النحوي والصريف

 هـ(073عند األزهري )ت 

 يف كتابه معاني القراءات
 

 ردالة تقدَّم بها
 أحمد جادم محمد المذايخي

 إلى
 مجلس كلية اآلداب في الجامعة المدتنصرية

 من متطلبات نيل درجة الماجدتير اجزء
 في اللغة العربية وآدابها

 

 بإذراف
 الدكتور

 ودام مجيد جابر البكري
 
 

 كانون الثاين                     احلجة يذ       
  م1006                     هـ2416

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية اآلداب  –الجامعة المستنصرية 



 المقدمة
الحمدُّ هلل ُمنزِز  التاز ب سانز ر يرسزي مسزارص ةالازسة ةالنزسي ياز  طازر مزر نطزد س ل ز د نزادن  
محمد الاز دد اممزارص ةياز   لزو ةازحسو الطاسزار الطز ىرار ةمزر نز ر ياز  ني يزي ةانزار  سنزنايي 

 حا  ارَث اهلل امرض ةمر يااي  ةىة طار الةارثار. 
 أّم  سعُد..

السحث في   نسارص أحدىم : أر  ا حب التا ب ىة أسزة منازةر امزىزرل ذلز   فاتمر أىماة ىذا
اإلمززز ي العزززز ليص ةاّطززززر: أّر السحززززث ازززدرس تازززز ب معزززز ني الرززززرا ات ةىزززة مززززر أيظززززي تاززززب الرززززرا ات 

 .(2)مة ةياة ةانااع سً  غاَر مط ؛ فية مر أ  ِّ التاب ةانفعي 
ي امزىزرل ةننزسو ةةتدازوص ةمخز اطو ةاسمذازوص ةُأةدَع السحث ثسثة فاة  نزسري  اميازد انز ة  انز

 ةمت ناو العاماةص ةمانف او ةطاي الامياد سةف او.
أّم  فاة  السحثص فت ر الفا  امة  مني  مطااً  لدرانة مذىب امزىرل النحةل ةالازرفيص 

يةص الاززن  ةدلززأ ةُقنِّزي ىززذا الفازز  يازز  ثسثززة مس حززثص اتة : الماززطاي ينززده ةالثزز ني: مةقفززو مزر 
 ةالث لث: مةقفو مر الطسف النحةل ةالارفي.

قززة   ةتزز ر مني ززي فززي ىززذا الفازز  ىززة أر أقززدي قززة  الساززراار فزز لتةفاار ةسعززد ذلزز  أيززرض
 اتزىرل.

أّم  الفا  الث ني فت ر مطااً  لدرانة الاة او النحةل في التا بص ةُقنِّي ىذا الفا  يا  
رانة اتني ةظ ىرة الانةار ةُةزِّيْت امنم   يا  ثسثة مس حتص امة  مني  ت ر مراارًا يا  د

مرفةي تص ةمناةس تص ةم رةرات معامدًا في ذل  قرا ة حفص ير ي اي ان نً  لاارناي مّني  
الررا ة الاي در ن  يااي  ز اى  العراد ز في من  دن ص ةتنت أيرض سد ًا اة او قرا ة حفص ثي 

ص ةقد أةازر سار الررا ات المطاافة م  اناطعُت إل  ذل  قرا ة غارهص سعدى  أان ة  اة او اتزىرل
 نساًس.

أّمزز  المسحززث الثزز ني فتزز ر مطااززً  لدرانززة الفعزز ص ةدرنززُت اتفعزز   فززي  زز نسارص أحززدىم : السنزز   
 لاف ي  ةالسن   لامفعة ص ةاّطر: إيراب الفع ص معامدًا المنيج نفنو في المسحث الن سد.

 يا  درانة الحرف معامدًا المنيج نفنو في درانة اتني ةالفع . ةت ر المسحث الث لث مرااراً 
ةتزز ر الفاززز  الث لزززث ُاعنززز  سدرانزززة الاة ازززو الاززرفي ةنززز ر ىزززذا الفاززز  فزززي مسحثزززارص أحزززدىم : 
اطززززاص س تنززززي مززززر حاززززث اإلفززززراد ةال مززززم ةاطززززاسف ال مززززمص ةاززززا  ال مززززمص ةاطززززاسف المازززز در 

ا المسحزث فزي  ز نسارص أحزدىم : درس الفعز  مزر حازث ةالمخار تص ةاّطر: اطاص س لفع ص ةن ر ىذ
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الماعدل ةالسزيص ةالم رد ةالمزادص ةاّطزر درس الفعز  مزر حازث الازذتار ةالا نازثص ةفزي ىزذا الفاز  
ايامدُت المنيج نفنو الذل نرت يااو في الفا  الث ني ةطزاي المسحزث سط امزة ا زمنت أىزي الناز  ج 

 الط امة ق  مة  مت ما در السحث ةمرا عو.الاي اةااُت الاي  في سحثيص ةأيرست 
ةقد انةيت ما در السحث ف يامزدت تازب المع مز ت ص ةتازب الازرا ي ف زًس يزر تازب النحزة ص 
يززراب الرززر ر ةمع ناززو ةتاززب اة اززو الرززرا ات  ةايامززدت اا ززً  تاززب الرززرا اتص ةتزز ر لتاززب الافنززار ةام

 الحظ الةافر في السحث.
ص فزززينني اارزززدي س لخزززتر  732السرزززرة  َةَت َانَنزززْةا اْلَفْ زززَ  َسْازززَنُتيْ :ةسعزززد ةانطسقزززً  مزززر قةلزززو اعززز ل 

ال زازز  إلزز  اتنززا ذ المخززرف الززدتاةر ةنزز ي الستززرل لمزز  اسززداه مززر ناززي ةمخززةرة ةاىامزز ي تززي اطززرج 
السحزززث سخزززت  ار زززي الطمزززةحص ةاارزززدي س لخزززتر إلززز  تزززّ  مزززر مزززّد ازززد العزززةر لزززي تن ززز ز ىزززذا السحزززث 

اززز لي ال ماازززي الزززذل اطاززز ر لزززي مة زززةع السحزززثص ةاتطزززةار حنزززر ةيازززي  ةاطزززص مزززنيي الزززدتاةر
انم يا ص ةاتطت غفرار الاترااي الذار احمازةا ينز   طس يزة ىزذا السحزثص ةأخزتر اطزةاي فزي منز د 

 )اّي المؤمنار طدا ة( الذار ت ر ليي اتثر في إتم   دراناي.
 أْر ةفَرني تن  زه. ةطا مً  فيّني ا م سحثي ىذا سار ادل الر رئص ةهلل الحمد

 
 الس حث

 


