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 صالةةاخل

ؼ عمى بعض اآلراء المُّغوية لمكوفٓييف ، والذيف يمٓثمػوف زػزءام مػف ثراْثنػا ال كػر  ، ّيعنى ىذا البحث بالوقو       
ُّػّف ،  ٓنػو و ينمػو مػف فائػُّة ثثحٓ ػّؿ ، ّٓ ىػذا البحػّث  لذا فالوقوّؼ عمى آرائيـ ىذه والبحػّث فييػا مٓمػا يح وّيعػ

مت عمى غيْر ما يق ّوف ، ولثأكيػّْ محاولةم لث حيْح بعْض اآلراْء الثي ّنُبت إلييـ عف طريْؽ النطأ ، أو ّفي
 بعْضيا اآلنْر .

والعنايّة بيذه اآلراء في ىذا البحْث لـ ثكف مثأثيةم مف نػلْؿ العػّو إلػى م ػاّر الكػوفٓييف مباوػرةم والبحػْث  
ـٓ الوػػروح وأقػػّميا ، أو وىػػو كثػػاب  وػػرح كثػػاب  فييػػا ، وّآنمػػا كانػػت ممثػػّةم مػػف نػػلؿ الوقػػوؼ عمييػػا فػػػي أىػػ

ػػيرافٓي  ُػػيبويو   ُٓ ىػػػ  .  لػػػذا لػػـ ثّكػػف ّراُػػّة ىػػذه اآلراْء بمعػػْزُؿ عػػف ّراُػػْة آراْء ُػػيبويو ٝٛ٘ بػػي ُػػعيّ ال
 .والب رٓييف الثي كانت ثوازييا 

وييّّؼ ىذا البحّث أيضام إلى ثبييف زانب مف زيّو الكوفٓييف فػي ّراُػة ال ػوت ، ومػّّ آث ػاؽ ّراُػثيـ 
 ىذه مع الّرس ال وثي الحّيث .

 لبحّث عمى ّراُة بعض الظواىر مثؿ : منارج ا  وات و  اثيا ، واإلّغاـ ، واليمز .ورٓكز ا
 

لا 
ّ
ها :  أو

ُ
 األةىاتِ وةفات

ُ
 : خمارج

 مجلةٍ من األةىاتِ :
ُ
 أ ـ خمارج

قاؿ أبو ُعيّ:   وقػاؿ ال ػٓراّء: اعمػـ بػأفل ا لػِؼ       
ي واليمػػزِة والعػػيِف والحػػاِء أنػػواَت ، وذلػػِؾ لثقػػاّرْبيٓف فػػ

المنػػرج مػػف أق ػػى الحمػػؽ . إذا امثحنػػِت ذلػػؾ وزّثػػّو 
والػػذ  يثمػػوىٓف فػػي القّػػرْب مػػنيٓف ، والبعػػّْ مػػف غيػػرىٓف 
الغيّف والناّء ؛ فمذلؾ بٓينت العػرّب النػوِف عنػّ الحػاء، 
وأنواثيا فمـ يكف إٓو الٓثبٓيف وبٓينوىا مػرةم وأن وىػا عنػّ 

ث اْعيما الناء والغيف فمّقربيما مف أنواثيا بٓينوىا وور 
 ّّ عف ّرزاثيٓف لـ يبٓينوا فيػذا  ق ػى المنػارج ، وأبعػ

والميـ وال اء ،   ٖ الحروؼ مف الحاْء وأنواْثيا  الباء 
وذلؾ أٓف ال اء وأنثييا مف الو ثيف منارّزيفل ، فيي 
الغايػػّة فػػي البعػػّ مػػف الحػػاء وأنواثيػػا ، واليػػاء والػػواو 

منرِزيمػػا مػػف أنثػػاْف ، وّآنمػػا ث نثػػا كػػؿل الثٓػػ ني  ٓف 
حروؼ ال ـ و يمثقي ْبيما موضَع مف ال ـ كمػا يمثقػي 

 .   ٗ عمى غيرْه   
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ػػػيرافي آراءم      ُٓ فػػػي ىػػػذا الػػػٓنٓص يػػػورّّ أبػػػو ُػػػعيّ ال
 ػػوثيةم لم ػػٓراْء ، اثنػػاف منيػػا ثثعٓمػػّؽ بمنػػارْج أ ػػوات 
الحػػػروؼ ، وقػػػّ نػػػالؼ ال ػػػٓراّء فييمػػػا ُػػػيبويو . وقػػػّ 

بعػػّ ذكػػرْه الػػنٓص  نػػصل أبػػو ُػػعيّ عمػػى ىػػذه المنال ػػة
الُػػػػابؽ، فقػػػػاؿ:   وقػػػػّ نػػػػالؼ ال ػػػػٓراء ُػػػػيبويو فػػػػي 
موضػػعيف: أحػػّىما: أٓنػػو زعػػؿ الػػواو واليػػاء منرزيمػػا 

واآلنر: أٓنو زعؿ ال اء والبػاء  . واحّ مف حروؼ ال ـ
ـٓ ذكػر بعػّ ذلػؾ أٓف مػا  ٘ والميـ مف بيف الٓو ثيف   . ث

.  ٙ نالؼ ال ٓراّء فيو ُيبويو كاف قّ أنذّه عػف النميػؿ
ووزّو النلؼ مػع ُػيبويو، أٓف ُػيبويو قػّ فػٓرؽ بػيف 
الػػػػػػػواو واليػػػػػػػاء ولػػػػػػػـ يزعػػػػػػػؿ منرزيمػػػػػػػا واحػػػػػػػّام، 

إذ قاؿ:  ومٓما بيف الٓوػ ثيف  فزعؿ الواو مف الٓو ثيف،
وزعؿ اليػػػاء  مػػػف  . ٚ منػػػرّج البػػػاء، والمػػػيـ، والػػػواو  

وُػػط الٓمُػػاف، قػػاؿ:  ومف وُػػط الٓمُػػاف بينػػو وبػػيف 
.  ٛ الزػيـ والٓوػيف واليػاء   وُط الحنؾ ا عمى منػرجّ 

في حيف زعؿ ال ٓراّء منرِج الواو والياء واحّام. ىذا مػا 
يثعٓمؽ بالموضػع ا ٓوؿ. أٓمػا فػي الموضػع اآلنػر: فقػّ 
ُُّ مى وأطراؼ  زعؿ ُيبويو  ال اء  مف باطف الٓوِ ْة ال

. وزعػػػػؿ  البػػػػاء والمػػػػيـ  مٓمػػػػا بػػػػيف  ٜ الثنايػػػػا العمػػػػى
ل ٓراء ال ػاء والبػاء والمػيـ  . في حيف زعؿ ا ٝ الٓو ثيف

زميعػػػام مػػػف بػػػيف الٓوػػػ ثيف . ومػػػا نُػػػبّو أبػػػو ُػػػعيّ 
الُػػيرافي إلػػى ال ػػٓراء ، لػػـ أقػػؼ عميػػو فػػي كثػػب ال ػػٓراء 
ّٓكثور  وبقيػػة كثػػب الكػػوفٓييف المثػػوافرة . وقػػّ ثكٓ ػػِؿ الػػ
ػػيرافي إلػػى  ُٓ  ػػبيح الٓثميمػػي بػػالٓرّ عمػػى مػػا نُػػبو ال

ػػػيرافي ىػػػ ُٓ ذا و يمثٓػػػّؿ فكػػػِر ال ػػػٓراء ، وبػػػٓيف أٓف نقػػػؿ ال
ال ػػٓراء الٓ ػػوثي . ف ػػي الموضػػع ا ٓوؿ يػػّر الٓثميمػػي 
ُٓيرافي ل كر ال ٓراء مػف نػلؿ نػٓص  ـِ موافقْة نقْؿ ال عّ
ػػيرافي أٓف اليػػاء والػػواو  ُٓ ػػيرافي ن ُػػو، فقػػّ ذكػػر ال ُٓ ال
عنػػػّ ال ػػػٓراء ث نثػػػا كػػػٓؿ الثٓػػػ ني ،  ٓف منرِزيمػػػا مػػػف 

ّٓكثور الٓثميمػي أ ٓف    ال ػٓراء لػـ حروؼ ال ـ ، فذكر الػ

 ، ّّٓ يقؿ إٓنيما أنثاْف لوحّة منرزيما في موضػع محػ
وّآنما نُب منرِزيما إلػى منطقػْة ال ػـ ، وىػي منطقػَة 

ّّ  ٞ واُعَة    ـٓ يقوؿ بعّ ذلؾ:   ويبّو لػي أٓنػو يريػ . ث
ّٓ، أ   بيذا القوؿ الياء والواو إذا كانثا مف حروؼ المػ

الٓمػػػػذاف كونيمػػػػا حػػػػركثيف طػػػػويمثيف، وىمػػػػا ال ػػػػوثاف 
؛  ٓنيمػػا و  ٕٖ نُػػبيما النميػػؿ بػػف أحمػػّ إلػػى الزػػوؼ

يقعاف في مّرزُة مف مّارج الحمؽ، أو الٓو ثيف حثػى 
ّٓاف و  ثّنُػػػبا إليػػػو، فّيمػػػا بيػػػذه الٓ ػػػ ة  ػػػوثاْف ممثػػػ

:  : كمػا قػاؿ ال ػٓراءّ  ، أ  يعثرّض ُبيِؿ ىواْئيما حائؿ
   و يمثقػػي بيمػػا موضػػَع مػػف ال ػػـ كمػػا يمثقػػي عمػػى 

ّٓ مػػػف أف غيػػػره    مػػػف ا  ػػػوات الٓ ػػػحاح ، وىنػػػا وبػػػ
نذكِر أٓنو ثمٓيز عٓما زػاء في كثػاب العػيف  لمنميػؿ بػف 

ّٓثيف  –أحمّ بإحُاُو أٓف لمواو والياء  إذا لـ ثكونػا مػ
ّّٓة كا  ػػوات الٓ ػػحاح   – ـٓ ذكػػر   ٖٖ منػػارج محػػ . ثػػ

بعػػّ ذلػػؾ أٓف مػػف م ػػاّيؽ ال ػػٓراء فػػي ّٓقػػْة أٓف الػػواو 
ُّػػو بػػأٓف الحركػػاْت واليػػاء إذا لػػـ ثك ّٓثيف    إحُا ونػػا مػػ

الق يرِة ليا كي ٓياَت منثم َة في حاؿ الٓنطؽ بيا، عمى 
الٓرغـ مف انثماْئيا إلى زنس واحّ وىو كونيا حركػات 

معيػا بحرٓيػة ثآمػة ، ّوف  أ وات عٓمة  ينرّج اليواّء 
. وّالى مثؿ ىذا   ٖٗ ليا منرج ثّنُب إليو    أف يكوفِ 

العطيػػػة ، إذ رّٓ مػػػا ّنُػػػب إلػػػى  ذىػػػب الػػػّكثور نميػػػؿ
ال ٓراء مف أٓف الواو والياء ّأنثاف ، ورأّ أٓنيمػا ّأنثػاف 

. وأٓمػػا الموضػػّع الثٓػػاني   ٖ٘  ٓنيمػػا مػػف أ ػػوات الٓمػػيف
الذ  نُبو أبو ُعيّ لم ٓراء مف أنو زعؿ ال ػاء والبػاء 

رج واحػػػّ أ  مػػػف بػػػيف الٓوػػػ ثيف . والمػػػيـ  مػػػف منػػػ
لػػػيس ىػػػذا  : لعػػػرّب ثقػػػوؿنقضػػػو قػػػوّؿ ال ػػػٓراء :   وافي

يبػػػػػّلوف البػػػػػاء ميمػػػػػام لثقػػػػػاّرب  . بضػػػػػربْة وزب ووـز
. وفػػي و ػػْؼ ال ٓراء لمبػػاء والمػػيـ  ىنػػا  ٖٙ المنػػرج  

بالثقػػػػارب فػػػػي المنػػػػرج ، ّليػػػػَؿ عمػػػػى أٓنػػػػو يػػػػّر أٓف 
لمٓ وثيف منرزيف منثم يف ، وىذا فػي الواقػع ينػالّؼ 
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 مػػا نُػػبو إليػػو أبػػو ُػػعيّ  ٓنػػو زعػػؿ البػػاء والمػػيـ مػػف
منرزيف مُثقميف، فكيؼ يزمع معيما ال ػاء    وىػي 

ّٓ مػا  –مُثقٓمَة عنيمػا  ّٓعي بعػّ الزمػع  –إلػى حػ و يػ
. وفػػي الحقيقػػة أٓف ىػػذا الػػذ    ٖٚ وحػػِّة منػػارزيف   

ذكػػػره ال ػػػٓراّء حػػػيف زعػػػؿ البػػػاِء والمػػػيـ مػػػف منػػػرزيف، 
منالَؼ لما ذكره عمماّء العربية حػيف زعمػوا منرزيمػا 

ّٓراُػاّت ال ػوثية  ٖٛ فواحّام وىو الٓو ثا . وقّ أٓيّت ال
، إٓو أٓف مػا   ٜٖ الحّيثة ما ذىب إليو زميػوّر العممػاء

،   منػالَؼ ل كػره، فػي الواقػع اء ، نُبو أبو ُعيّ لم رٓ 
 وو يمٓثؿ رأيو .

 

 ب ـ ةفات احلروف :
ػػػيرافي أٓف ال ػػػٓراِء ُػػػٓمى  ُٓ ذكػػػر أبػػػو ُػػػعيّ ال

الٓضػػاّ  ، بعػػِض الحػػروؼ م ػػٓوثام، ومنيػػا  الٓ ػػاّ ، و 
ويظٓف أبو ُعيّ أٓف ال ٓراء أراّ بالم ٓوت ما زػّر فيػو 
الٓ ػػػوّت ، نحو الٓ ػػػاّ ، والٓضػػػػاّ، والػػػزا ، والٓظػػػػاء، 
والٓذاؿ، والثٓاء  ونحػو ذلػؾ . وُػٓمى بعضػيا أنػرس ، 
وذكػػر منػػو  الثػػاء ، والبػػاء  وأراّ بػػا نرْس الحػػروِؼ 

مانيػػّة الٓوػػّيِّة الثػػي يمػػزـّ المفُػػاّف فييػػا مكانػػو، وىػػي ث
أحػػػرُؼ يزمّعيػػػا قولّػػػؾ : أزػػػّؾ قطبػػػت ؛  ٓف ال ػػػٓراء 
ـِ  عنػػػّما ذكػػػر البػػػاِء قػػػاؿ : الٓوػػػ ثاف ينضػػػٓماف انضػػػما
ـّ بػالميـ  ٓف  ا نرس و  ػوت لػو ، وِضػّعِؼ اونضػما
ال ػػوِت مػػف النيوػػـو يبقػػى فػػي المػػيـ مػػع انضػػماـ 

 .  ٖٝ الٓو ثيف
فيما نقمػو  –يعُّّ م طمحا ا نرس والمٓ وت   
مف الم طمحات الثػي ابثكرىػا  –عيّ عف ال ٓراء أبو ُ

 –في ّعرؼ الّراُػْة ال ػوثية –أبو زكريا ال ٓراء، وىما
يقػػػابلف م طمحي الٓوػػػّيّ والرفنػػػو  المػػػذيف أطمقيمػػػا 
ُػػػػيبويو عمػػػػى مزموعػػػػُة مػػػػف ا  ػػػػوات ، إذ قػػػػاؿ : 
ّّ ، وىػػو الػػذ  يمنػػّع الٓ ػػوِت    ومػػف الحػػروؼ  الٓوػػّي

، والقػػػاؼ ، والكػػػاؼ ،  أف يزػػػرِ  فيػػػو . وىػػػو اليمػػػزة
والزػػيـ ، والطػػاء ، والثػػاء ، والػػّاؿ ، والبػػاء . وذلػػؾ 
ـٓ مػػّّت  ػػوثؾ لػػـ ِئزػػْر ذلػػؾ.  أٓنػػؾ لػػو قمػػت أٔلِحػػِد ثػػ
ومنيػػػػا الٓرٔنِوّة  وىػػػػي: اليػػػػاء ، والحػػػػاء ، والغػػػػيف ، 
والنػػػػاء ، والوػػػػيف ، وال ػػػػاّ ، والضػػػػاّ ، والػػػػزا  ، 

. وذلػػؾ  والُػػيف ، والظػػاء ، والثػػاء ، والػػذاؿ ، وال ػػاء
إذا قمػػػت الٓطػػػػٔس وانقػػػٔض وأوػػػػباه ذلػػػؾ أزريػػػػت فيػػػػو 

. ويقػػابلف أيضػػام م ػػطمحي   ٖٞ ال ػػوت إٔف وػػئت  
 .  ٕٗ  اون زار  ، واوحثكاكي  عنّ المحّثيف

فيمػػا نقمػػو أبػػو ُػػعيّ  –وفػػي الحقيقػػة أٓف ال ػػٓراء      
لػػـ يػػذكر زميػػِع الحػػروؼ الثػػي يطمػػّؽ عمييػػا  –عنػػو 

ث ى بػذكر  الثػاء ، والبػاء   م طمِح ا نرْس ، فقّ اك
لحػروؼ الم ػٓوثة ، وذكػر منيا ، كما لـ يذكر زميع ا

ا فقط ، وىما ال ػاّ ، والضػاّ  ، فيػؿ كػاف اثنيف مني
ال ٓراء ينالؼ ُيبويو في ىذه الحروؼ كما نال و في 
الثُػػػمية   . وىػػػذا مٓمػػػا لػػػـ أُػػػثطع الوقػػػوِؼ عميػػػو ، 

كمػا لػـ لنمو م اّر أىْؿ الكوفػة مػف ىػذه المُػألة ، 
أزػػػّ رأِ  ال ػػػٓراء فػػػي ىػػػذيف الم ػػػطمحيف  ا نػػػػرس 
والم ػػٓوت  فػػي كثبػػو المثػػوافرة وبقيػػة كثػػب الكػػوفٓييف 
الثػػي نمػػت مػػف أ  إوػػارُة إلػػى ىػػذيف الم ػػطمحيف . 
ويبّو أٓف م طمِح  ا نرس  قػّ وقػى قبػووم عنػّ أبػي 
ُػػعيّ الُػػيرافي . لػػذا نػػراه يقػػوّؿ عػػف الثٓػػاء :    إٓنمػػا 

يمزـّ مكانو وو يزػر  فيػو ال ػوت ،   ار أنرس  ٓنو
ّٓ ، وكػػذلؾ الػػّاؿ ،  ّٓة ، أو أوػػ والطػػاّء مثمػػو فػػي الوػػ

. كمػػا وقػػى قبػػووم  ٖٗ وىمػػا فػػي الِنػػِرْس مثػػّؿ الثػػاْء  
أيضػػام عنػػّ بعػػض المحػػّثيف، فالػػّكثور نميػػؿ العطيػػة 

.   ٗٗ  يّر أٓف ثُميِة الوّيّ بػا نرس ثُػميَة ُػّيّةَ 
الٓمغػو  لمنػرس ، والػذ   معثمّام في ذلؾ عمى المعنػى

يعنػػي : ذىػػاّب الكػػلـ ، وأٓف العػػرِب كانػػت ثقػػوؿ لمػػبْف 
اء ، أ  : و ّيُػِمّع ليػا  ػوَت إذا  الناثر : ِلِبِنَة نُر
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. ويػػّر الػػّكثور  ػػبيح الثميمػػي أفل ال ػػٓراء   ٘ٗ ّأريقػػت
، فػال ٓراء   ٙٗ كاف موٓفقام فػي ثُػمية الوػّيّ بػا نرس

إنراج ا  وات مف انُّاّ     وحظ ثعٓثِر ا نرْس في
الٓو ثيف وان ثاحيما ، فأّرؾ وزو الٓوبو بػيف المرحمػة 
ُـّ بانضػػماـْ  ا ولػػى مػػف ّنطػػؽ الٓ ػػوت الٓوػػّيّ الثػػي ثػػث
عضػػػو  النطػػػؽ ، ومنػػػْع اليػػػواء مػػػف النػػػروج ، وأٓوؿ 
ّنطْؽ ا نرس الذ  ّثضُـّ و ثاه قبؿ ان ثاحيما ، ومف 

 .  ٚٗ ىذا اإلّراؾ ُٓمى الٓوّيّ با نرس   
ومف ىذا المنطمؽ فإٓنو و يوزّ فرَؽ بػيف فيػـ        

م طمح ا نرس عنّ ال ٓراء ، وم ػطمح الٓوػّيّ عنػّ 
ُيبويو ، فكلّىما اعثمّ عمى منػع الزريػاف ، فػال ٓراّء 
ـٓ الٓوػ ثيف ،  اعثمّ عمى منع اليواء الزار  وذلؾ لضػ
وُػػػيبويو اعثمػػػّ عمػػػى منػػػع ال ػػػوت أف يزػػػرِ  فيػػػو 

 . ّّ إٓو أٓف م ػطمح  الٓوػّيّ  عنػّ ُػيبويو ّكْثػِب الٓوّي
لو البقاّء عمى حُػاب م ػطمح  ا نػرس  ، كمػا أٓنػو 

. أٓمػػا   ٛٗ ثطػػابؽ مػػع فيػػـ المحػػّثيف لمٓ ػػوت الٓوػػّيّ
ثُػػػػميّة ال ػػػػٓراء لمرفنػػػػو بالم ػػػػٓوت فمػػػػـ يكػػػػف موٓفقػػػػام 

؛  ٓف   الم ٓوت يوحي لنا بأٓف الٓ وت الػذ   ٜٗ فييا
ـّ بّ رزُة عاليُة مف اإلُماع ، وىو أمػَر ّيُٓمى بْو يثُٓ

و ينطبّؽ مع أغمب ا  ػوات الرفنػوة ، ومػا الث ػويت 
.   ٝٗ إٓو  ػػ َة مناُػػبَة لمحركػػات الطويمػػة والق ػػيرة   

لػػػػذا كػػػػاف المبػػػػٓرّّ وابػػػػّف زٓنػػػػي أكثػػػػر إّراكػػػػام لم يػػػػـو 
إذ أطمقػػو المبػػٓرّّ عمػػى الحركػػات الطويمػػة ،  الم ػػٓوت،

ّٓ والمػػػيف  فمػػػف حػػػروْؼ البػػػّؿ    فقػػػاؿ: حػػػروّؼ المػػػ
. وأطمقػو  ٞٗ والياء    والواو، وىي ا لؼ، : الم ٓوثة

والحروؼ  :   ، قاؿ ابّف زٓني عمى الحروؼ الممطولة
الممطولة ىي الحروؼ الثلثة الٓمينة الم ٓوثة . وىي 

. وىػػذا مػػا ارثضػػاه بعػػض   ٕ٘ ا لػػؼ واليػػاء والػػواو  
 . ٖ٘ المحّثيف وذىب إليو

 م :ثانياا : اإلدغا
ـّ لغػػػةم : اإلّنػػػاّؿ ،    واإلّغػػػاـ : إّنػػػاّؿ       اإلّغػػػا

ـِ :  ـِ ال ػػػرِس الٓمزػػػا ّٓواب . وأّغػػػ الٓمزػػػاـ فػػػي أفػػػواه الػػػ
. وىػػو فػػي ا ػػطلح القػػّماء:   ٗ٘ أّنمػػو فػػي فيػػو   

  و ػػّمؾ حرفػػام ُػػاكنام بحػػرُؼ مثمػػو مػػف موضػػعو مػػف 
غيػػػػػر حركػػػػػة ث  ػػػػػؿ بينيمػػػػػا وو وقػػػػػؼ، في ػػػػػيراف 

ثرفػػّع الٓمُػػاِف عنيمػػا رفعػػةم  بثػػّانميما كحػػرؼ واحػػّ،
ّٓ الحػرّؼ   . وعمػى ىػذا الم يػـو ّرِج  ٘٘ واحّةم، ويوث

. وحػّيّث الكػوفٓييف  ٙ٘ المحّثوف في ثعري يـ لإلّغػاـ
. وىػو   ٚ٘ قميػؿَ  -فيما ذكره الُػيرافي  -عف اإلّغاـ 

ّٓاؿ عمػػػػػى وزف  إٔفعػػػػػاؿ، وعنػػػػػّ عنػػػػػّىـ  بإُػػػػػكاف الػػػػػ
. إٓو  ٛ٘ الػّاؿفثعػاؿ أ  بثوػّيّ الب رٓييف عمى وزف ا

أٓف ال ػػػيغة الثػػػي ّرج عمييػػػا الكوفٓيػػػوف ىػػػي ا كثػػػر 
يف. وُنقؼ عمى آراء الكوفٓييف في  ويوعام بيف الّاُر
اإلّغاـ فيما نقمو الُيرافيُّ عنيـ ونُػبو إلػييـ إٓو أٓف 
عنػػػايثيـ بظػػػاىرة اإلّغػػػاـ و ثثوٓقػػػػؼ عنػػػّ مػػػا نقمػػػػو 

ّّىا كثػػيرةم مبثوثػةم فػ ي كثػبيـ الُيرافيُّ عػنيـ ، بػؿ نزػ
، وثثمثٓػػّؿ  ٜ٘ ثناوليػػا عػػَّّ مػػف البػػاحثيف وبحثػػوا فييػػا

آراؤىـ فيما نقمو الُيرافي في إّغاـ الْمثمٔيْف في كممػة 
فػػػػي وفػػػػي كممثػػػػيف، وّاّغػػػػاـ المثقػػػػاربيف فػػػػي كممػػػػة و 

 .كممثيف
  ـ إدغام األصوات املتماثلة : 1أ ـ إدغام امِلجَلني: 
 تشدودىالمومى:ى

اّء : كػؿُّ حػرُؼ إذا قاؿ أبػو ُػعيّ :   وقػاؿ ال ػرٓ 
ّٓت نونػام،  ّفّت أ ّّٓ مثِمو إٓو الميـ ، فإٓنيا إذا ّوػ ّفّ أ ّو
غمػػت فػػي المػػيـ ، و لػػـ ثّػػّغـ فػػي ّأنثيػػا ،  فمػػذلؾ أّّ
ّٓت  يعنػػي البػػاء . وّآنمػػا امثنعػػت البػػاّء أف ثػػؤّٓ  مػػا أ
ـِ ا نػرس  ـّ ، إٓف الو ثيف ثنضػٓماف بالبػاء انضػما المي

ّٓت الذ  و  وت لو ، وضّعِؼ  ـّ بػالميـ ، فػأ اونضػما
 .  ٝ٘ النوف مف ا نؼ   
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أزمػػػػػػع عممػػػػػػاّء العربيػػػػػػة عمػػػػػػى أٓف الحػػػػػػرفيْف 
ّّ بالمثمػاثميف  المثماثميف ىما بمثابػْة حػرُؼ واحػّ، وّيػرا
ّفّ  المٓث قػػػاف منرزػػػام و ػػػ ةم ، فػػػالحرّؼ منيمػػػا إذا ّوػػػ
ّّٓ مثمو ، لذا قالوا عف اإلّغاـ بأٓنو : الم ّظ بحرفيف  أ

ّل حرفام كالثػا ّا ، أ : و ػّمؾ حرفػام ُػاكنام بػ نِر ني موػ
ّل  ّا ، ويرث ػع مثمو مثحٓرؾ ، في ػيراف حرفػام واحػّام موػ

 .  ٞ٘  المُاّف بيما ارث اعةم واحّة
َّ غيػِره  ّقؿٔ وقّ ان ّر ال ٓراّء برأُ  لـ يِ     فيمػا  -بػو أحػ

ّٓت نونام  م اّه أفٓ  -نقمو الُيرافي  ـِ إذا ّوّفّت أ . المي
ةىذا الرأ  في كثب الكو  ولـ أقؼ عمى  .فٓييف الموزّو

ويبػػػّو لػػػي أٓف مثػػػؿ ىػػػذا الػػػرأ  و ي ػػػّّر عػػػف 
ّٓت  ّّٓت أ ال ػػػٓراء ، فيػػػو عمػػػى عمػػػـُ بػػػأٓف المػػػيـ إذا ّوػػػ
مثِميا وو ثؤّٓ  إلى حرؼ زّيّ وىو النوف. لػذا يزػب 
إعػػػاّة النظػػػر فيمػػػا نقمػػػو الُػػػيرافي عػػػف ال ػػػٓراء؛  ٓف 

ـ في مثميا يّؤ  نونػام، ال ٓراء و يق ّّ بأٓف إّغاـ المي
ّّ مػػف ذلػػؾ الّغٓنػػة ، وعمػػى ىػػذا وٓزػػو ال ػػٓراّء  وّآنمػػا يق ػػ
غمت بمثميا نرزػت مػف ا نػؼ  كلمو  ٓف الميـ إذا أّّ
وىو ما يؤّٓ  إلى حّوث الّغٓنػة ، أ  أٓف  ػوِت المػيـ 
يكػػوّف نونػػام  ٓف منرزػػو مػػف ا نػػؼ ، وىػػذا و يحػػّّث 

مػيـ، والػّليّؿ مع أٓ  حرؼ مػف حػروؼ العربيػة عػّا ال
قولّػػػو فػػػي الػػػٓنص الػػػذ  نقمػػػو الُػػػيرافي عنػػػو   مػػػف 
ـِ عمػػى  ا نػػؼ   . وعمػػى ىػػذا يكػػوف رأّ  ال ػػٓراء قػػّ ّفْيػػ

 غير ما أريّ لو . 
ى ـ إدغام املتماثلني املتحّركني يف كلمتنِي : 2

 إدغامىالّراءىفيىالّراءى:ىىىىى
ـِ الػػٓراء فػػي       قػػاؿ أبػػو ُػػعيّ:    أزػػاز ال ػػٓراّء إّغػػا

﴿ :لػػػػػػٓراء مػػػػػػف ا      ﴾ ٕٙ  :عمػػػػػػى وزيػػػػػػيف .
ّّىما: أف ّيزمػػِع بػػيف ُػػاكنيف ، اليػػاّء مػػف ِوػػٔير  أحػػ
َّ لػػيس بمنكػػر. والوزػػّو  والػػراّء منػػو ، وىػػذا عنػػّه زيػػ

اآلنػػػّر أف ّثمقػػػى حركػػػّة الػػػراء عمػػػى اليػػػاء ، فثقػػػوِؿ : 
وػػػّئر ِرمضػػػاف ، واُثضػػػعؼ ىػػػذا الوزػػػو ، وأزػػػازه ، 

 .  ٖٙ وزعـ أٓنو كالمٓث ؿ   
ـِ الػػٓراء فػػي       المنقػػوّؿ عػػف ال ػػٓراء أٓنػػو أزػػاز إّغػػا

الػػػػٓراء عمػػػػػى وزيػػػػيف، ا ٓوّؿ منيمػػػػا : الزمػػػػّع بػػػػيف 
 –ُػػاكنيف ، والثػػاني: نقػػّؿ حركػػة الػػراء إلػػى مػػا قبميػػا 

.   ٗٙ وّاّغاميػػػا فػػػي الػػػراء الثانيػػػة –أ  إلػػػى اليػػػاء 
أٓنيػـ    قػالوا  –كما نقميا الُػيرافيُّ  –وّحٓزّثو في ذلؾ

في عبػػّ وػػمس  الثميميػػة: ِعّبولػػمس، كأٓنػػو يقػػوؿ : 
اؿ عمػػػى البػػػاء ، وأّغمػػػوا فػػػي إٓنيػػػـ ألقػػػوا حركػػػة الػػػّ

إٓو أٓف الػػذ  يػػؤثّر عػػف ال ػػٓراء ىػػو غيػػر  .  ٘ٙ   الوػػيف
ما ّنْقِؿ عنو ، فال ٓراّء ذكػِر إّغػاـ الػراء فػي الػراء ، إٓو 
:  أٓنػػو لػػـ يػػذكر ثوزييػػام ليػػذا اإلّغػػاـ أو ّحٓزػػةم ، قػػاؿ

: ﴿وقولّػػو ثبػػارؾ وثعػػالى         ﴾  ّيقػػرأ بػػالرفع
والن ػػب ، واإلّغػػاـ  وػػير رمضػػاف  ثّػػّغـّ الػػراّء عنػػّ 

ـّ مػػف نػػٓص ال ػػٓراء ظػػاىرام، أٓنػػو  ٙٙ الػػراء   . فالػػذ  ّي يػػ
ذكر القػراءة ووٓزِييػا بػالرفع والن ػب، ثػـ ذكػر إّغػاـ 
الػػراء بػػالراء، وبعػػّ ذلػػؾ عٓمػػؿ لقػػراءة الن ػػب وقػػراءة 

. وعمػػى أٓيػػة حػػاؿ فػػإٓف مػػا أزػػازه ال ػػٓراء مػػف  ٚٙ رفػػعال
إّغاـُ ىنا، إٓنما ىو في ا  ؿ قػراءَة  بػي عمػرو بػف 

:   وّرو  عػػف أبػػي عمػػرو ، قػػاؿ أبػػو ُػػعي ٛٙ  العػػلء
بف العلء أٓنو كاف ّيّغـّ الراء في مثميا ُاكنام كاف ما 

 ﴿ : ، قولّػو قبميا، أو مثحٓركام، والُاكف ما قبميػا   

    ﴾ و ﴿ :             ﴾  ٜٙ   ،و : 

﴿            ﴾ ٙٝ   ،و ﴿ :          

   ﴾ ٙٞ    ٕٚ   أٓما ُيبويّو فذىب إلى زواْز إّغػاـ .
المثمػػاثميف المثحػػٓركيف فػػي كممثػػيف عمػػػى أف و يكػػوف 

:    وّاذا كػػاف قبػػؿ  مػػا قبػػؿ ا ٓوؿ منيمػػا ُػػاكنام ، قػػاؿ
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الحرؼ المثحٓرؾ الذ  بعّه حػرَؼ مثمّػو ُػواَء ، حػرَؼ 
ػػػػػػٓكف ولكٓنػػػػػػؾ إف وػػػػػػئت  ُػػػػػػاكَف ، لػػػػػػـ يّزػػػػػػز ُِ أف ّي

. وعٓمؿ أبو ُػعيّ مػا ذىػب إليػو ُػيبويو   ٖٚ   أن يت
في عّـ زواز إّغاـ الراء في  وػير رمضػاف  و أمػر 
ربيـ  بأٓنو:   و ينمو مف أف ثبقى الياّء مف  ِوػٔير  

لمػػيـ مف أمػػر  عمػػى ُػػكونيما، أو ثّنقػػّؿ حركػػّة مػػا وا
قبمو إليو، وكلّىما غيّر زائز عنّه،  ٓف ثرِؾ الُػاكْف 
ـِ ما بعّه في مثمو يوزّب الزمِع بػيف  عمى حالو وّاّغا
ّٓ والمػيف  ُاكنيف، وليس ا ٓوؿ منيمػا مػف حػروؼ المػ
وليس ذلؾ مف كلـ العرب أو نقؿ حركة ما قبمػو إليػو 

روؼ إٓو أف يكػػوف فػػي كممػػة واحػػػّة ولػػيس ذلػػؾ بمعػػ
وذلؾ في مثؿ: أمّٓ ، وأ ّمو : امّّ وكاف ال ٓراّء ّيزيػّز 
اإلّغػػػاـ فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى الػػػوزييف مػػػف الزمػػػع بػػػيف 

. وانث ػػر زماعػػَة  ٗٚ الُػػاكنيف ومػػف الثػػاء الحركػػة  
مف العمماء لما ذىب إليػو أبػو عمػرو وال ػٓراء، فػذكروا 

باإلّغػػاـ ، وأٓف  أٓنػػو قػػّ ثبػػت الُػػماّع وثبثػػت القػػراءةّ 
 .  ٘ٚ القراءة ُٓنَة مٓثبعة

وو ؼ الّكثور زواّ كاظـ عناّ ىػذه المُػألِة 
و  ام يثناُػّب وكػل القػوليف، قػاؿ:   والنل ػّة الثػي 
يمكػػف أف نٓث ػػِؽ بيػػا مػػع القّػػٓراء والنحػػوٓييف، ىػػي أٓننػػا 
ّّىما ىػػػو اإلن ػػػاّء،  أمػػػاـ أّاءيػػػف ليػػػػذه ا مثمػػػة أحػػػ

ة ال وت المّغـ أ  اإلثيػاف ويعنوف بو انثلِس حرك
ببعضيا، فيثرٓثّب عمى ذلػؾ إضػعاَؼ لم ػوْت، وىػذا و 

وا ّاّء اآلنػّر ىػو  نلؼ فيو بػيف النحػوٓييف والقّػٓراء ،
ـّ المحػػض الػػذ  يثرثٓػػّب عميػػو الثقػػاَء لمُػػاكنيف  اإلّغػػا
عمػػى غيػػر وػػرطو ، وىػػو مػػّاّر ا نػػذ والػػرّٓ الػػذ  مػػٓر 

 .     ٙٚ ىا   بُبب نروزو عف القواعّ الثي وضعو 
وعمى ىذا يثرٓزح كل القوليف، مع ا نػْذ بنظػر        

اوعثبار أٓف قػوِؿ مػف قػاؿ باإلّغػاـ أقػؿُّ وػيوعام. وىػو 
ّٓ ثعبيػػر الُػػيوطي:   وغايػػّة مػػا فػػي ذلػػؾ أف  عمػػى حػػ

يكوف قميلم في كلـ العرب ، إذ لو كاف كثيرام لما غاب 
 . ٚٚ عمّمو عف الب رٓييِف غير أبي عمرو  

 ب ـ  إدغام املتقاربني يف كلمة واحدة :
ىتبووُنىالمىالمعرفةى:ى
قػػاؿ أبػػو ُػػعيّ:    قػػاؿ ال ػػٓراء: حكػػى الكُػػائيُّ أٓنػػو   

عنػّ ّكػٓؿ  –يعني وـ المعرفػة  –ُمع العرِب ثّبٓيّف اللـِ 
الحروؼ، إٓو عنّ اللـ مثميػا، أو الػٓراء والنػوف. قػاؿ: 
 فيقػػػػػػوّؿ بعّضػػػػػػػيـ: ألِ ػػػػػػػامت، ولػػػػػػػـ أُػػػػػػػمعيا مػػػػػػػ

 . ٛٚ   العرب
المنقوّؿ عف الكُائٓي أٓنو ُمع العػرِب ّثظيػّر وـ      

المعرفػػة ، وو ّثن ييػػا عنػػّ زميػػع الحػػروؼ، إٓو عنػػّ 
ثلثػػة أحػػرؼ منيػػا، وىػػي اللـ، والػػراء، والنػػوف  فػػإٓف 

. ومػا ّذكػر عػف الكُػائٓي ىنػا   ٜٚ اللـ و ثظيّر معيػا
ة ، و  يبػّو أٓف لـ أقؼ عميو في كثب الكوفٓييف الموزّو

ين ػػػي ىػػػذا القػػػوؿ  –فيمػػػا نقمػػػو الُػػػيرافيُّ  –ال ػػػٓراء 
محثٓزام بعّـ ُماْع مثؿ ىذا عػف العػرب . ويقػٓو  نقػِؿ 
الُيرافي أٓف ال ٓراء ينصُّ  راحةم عمى عّـْ إظيار وـ 
المعرفة مع ىذه الحروؼ، قاؿ:   أو ثّر أٓنؾ و ثقؼ 

الػلـ عمى ا لؼ واللـ مٓما ىي فيو ، فمذلؾ لـ ّأظير 
. وال ػػػػٓراّء بيػػػػذا الكػػػػلـ   ٝٚ عنػػػػّ الثػػػػاء وأوػػػػباىيا   

ينالّؼ ويِنو الكُائيل وو يقوّؿ بما قاؿ بػو ، ويوافػّؽ 
ُػػيبويو وزميػػوِر الب ػػرٓييف الػػذيف ذىبػػوا إلػػى أٓف وـ 

 أؿ  ثّػػػّغـّ فػػػي ثلثػػػِة عوػػػِر حرفػػػام وزوبػػػام 
. قػػػاؿ   ٞٚ 

غـّ في ثلثِة عوػِر  حرفػام ُيبويو:   و وـ المعرفة  ثّّ
و يزوّز فييا ِمِعّيٓف إٓو اإلّغاـ ، وكثرة موافقثيا ليذه 

وىو قاؿ المبٓرّ عف وـ المعرفة :   . و  ٕٛ الحروؼ   
ّيّغـّ إذا كاف لممعرفة في ثلثة عور حرفام ، و يزوز 

. ومػػا ذىػػب إليػػو   ٖٛ فػػي الػػلـ ِمعّيػػٓف إٓو اإلّغػػاـ   
. أٓمػػا  ٗٛ ربيػػةُػػيبويو وال ػػٓراء ثػػابعيـ فيػػو عممػػاّء الع

الُيرافي فمـ يػّز فػي رّٓه عمػى كػوف أٓف ذلػؾ الُػماع 
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لػػػػػـ يػػػػػرْوه الب ػػػػػرٓيوف ، إذ قػػػػػاؿ :    والػػػػػذ  حكػػػػػاه 
 .  ٘ٛ الكُائيُّ لـ يحْكو أيضام الب رٓيوف   

ويثػػرٓزّح مػػػا ذىػػػب إليػػػو ُػػػيبويو وال ػػػٓراء ومػػػف 
ثابعيـ ، إذ وزّ الذ  ذىبوا إليو ما يؤٓيّه في الػّرس 

، قاؿ الّكثور أنيس:   ىػذا ال ػوت  ال وثي الحّيث
لكثرة ويوعو فػي الٓمغػة العربيػة طػرأ عميػو مػا لػـ يطػرأ 
عمػػى غيػػره مػػف ا  ػػوات الُػػاكنة ، إذ نمحػػظ ُػػرعة 
ثأٓثره بمػا يزػاوره مػف ا  ػوات وميِمػو إلػى ال نػاء فػي 
معظػػػـ أ ػػػوات الٓمغػػػة، فػػػلـ الثعريػػػؼ ... ثػػػّغـ فػػػي 

وػػاىيف عػػف . وقػػاؿ الػػّكثور  ٙٛ ثلثػػة عوػػر  ػػوثام  
وـ الثعريػػؼ :    وقػػّ زػػّر اوُػػثعماّؿ بانث ائيػػا مػػع 
ّٓـ ال ػـ :  ت   –ثلثة عور  ػوثام ، وىػي أ ػوات مقػ

ط  –ض  –ص  –ش  –س  –ز –ر –ذ  –ّ  –ث 
ف  ، وثظير مػع بقيػة أ ػوات الٓمغػة النمُػة  –ظ  –

ـٓ ذكػػر بعػػّ ذلػػؾ أٓف العٓمػػة فػػي انث ػػاء  . ٚٛ   عوػػر  ثػػ
ٓنمػػػا ىػػػو بُػػػبب الثقػػػارب الػػػلـ مػػػع ىػػػذه ا  ػػػوات إ

ال وثي والمنرزي ، وأٓنيا ظيرت مػع بقيػة ا  ػوات 
ػػػػػر نطػػػػػؽ  ُٓ نظػػػػػرام إلػػػػػى الثباعػػػػػّ المنرزػػػػػي الػػػػػذ  ي

 .  ٛٛ ال وثيف
  ت ـ إدغام املتقاربني يف كلمتنِي :

ىـىإدغامىالّراءىفيىالالمى:1
ـِ الػراء       قاؿ أبو ُعيّ:    وكاف ال ٓراء ّيزيّز إّغػا

ورّو أبػػو بكػػر بػػف مزاىػػّ عػػف فػػي الػػلـ، ويرويػػو. 
أحمػػّ بػػف يحيػػى ثعمػػب عػػف أ ػػحابو عػػف ال ػػٓراء أٓنػػو 
قاؿ: كاف أبو عمرو يرو  عف العرب إّغاـ الػراء فػي 

 . ٜٛ اللـ. وقّ أزازه الكُائٓي أيضام   
ي اللـ ، إذ قاؿ ذىب ال ٓراء إلى زواز إّغاـ الراء ف  

 ﴿ :فػػػػي قولػػػػو ثعالػػػػػى                   

                           ﴾ ٛٝ   :

 .    وثقػػرّأ ززمػػػام عمػػػى العطػػػؼ وّمُػػػٓكنة ثوػػػبو الزػػػـز
ثّػػػػّغـّ الػػػػراء مػػػػف يغ ػػػػر عنػػػػّ  وىػػػػي فػػػػي نٓيػػػػة رفػػػػع

ـّ الراء فػي الػلـ إلػى الٓرؤاُػي  ٞٛ   اللـ . وّعز  إّغا
إلّغػػاـ    أٓف الػػراء . وّحٓزػػّثيـ فػػي ىػػذا ا ٕٜ والكُػػائي

غمػػت فػػي الػػلـ  ػػارت ومػػام، ول ػػّظ الػػلـ أُػػيّؿ  إذا أّّ
وأنػػػٓؼ مػػػف أف يػػػأثِي بػػػراء فثكريػػػر، وبعػػػّىا وـَ ىػػػي 
مقاربة لمراء، في يِر كالنطؽ بثلثْة أحرُؼ مف منػرج 

. وقيػؿ لمػا    بينيمػا  ٖٜ واحّ فّطمِب الثن يؼ بػذلؾ  
ّٓة الثقػػارب حثٓػػى  ػػارا كػػالْمثميف بػػّل يؿ لػػزـو مػػف وػػ

. وميمػا  ٜٗ إّغاـ اللـ في الراء في الٓمغة ال  يحة  
يكػػف مػػف أمػػُر فػػإٓف إّغػػاـ الػػٓراء فػػي الػػلـ يرزػػّع فػػي 
أ ولو وحقيقثو إلى أبي عمرو بف العلء ، فقػّ ّرو  
عنػػو أٓنػػو كػػاف يقػػرأ بإّغػػاـ الػػٓراء فػػي الػػلـ، ثحركػػت 

. وكػذلؾ ىػي أيضػام قػراءّة يعقػوب  ٜ٘  الراء  أو ُّكنت
. وعميو يكوّف رأّ  ال ٓراء  ٜٙ حضرمي فيما ّرو  عنوال

فػػي زػػواز إّغػػاـ الػػراء فػػي الػػلـ    يعكػػّس زانبػػام مػػف 
اعثزاز الكوفٓييف بالقراءات القرآنية وّاف نال ت القياس 

. أٓمػػا ُػػيبويو فقػػّ منػػع إّغػػاـ الػػٓراء فػػي  ٜٚ العػػاـ   
والػػٓراّء و ثّػػّغـّ فػػي الػػلـ وو فػػي     : ، قػػاؿ ٜٛ الػػلـ

 إذا كاف معيا غيّرىا، وىي ِثِ ولى   النوف،  ٓنيا مكٓررَة،
غـِ مع مػا لػيس يِثِ ٓوػى   فكرىوا أف ّيزح وا فػي  بيا فثّّ

: . وثابعػػػػو المبػػػػٓرّ قػػػػائلم  ٜٜ ال ػػػػـ مثِميػػػػا وو ّيكػػػػٓرر  
غـّ الػٓراّء فػي    غـّ اللـّ ، والنوّف في الٓراء ، وو ثّّ وثّّ

. فيػػػػػذىب ذلػػػػػؾ  ييػػػػػا ثكػػػػػرارام واحػػػػػّة منيمػػػػػا ؛  ٓف ف
ـِ إّغػاـ  . ٜٝ   الثكرير ُٓيرافيُّ عّ وبيذه النظرة عٓمؿ ال
ـّ عُة مف ا  وات في غيرىا، لػئل يػمزمو  ذىب اإلّغػا

 .    ٜٞ ب  ات امثازت بيا مف غيرىا
ولٓنص ىذا المبّأ بقولو:    ا قػؿُّ ث ٓوػيام ّيػّغـّ       

وعٓبػػػػر عنػػػػو ابػػػػّف زٓنػػػػي   . ٕٝ فػػػػي ا كثػػػػر ث ٓوػػػػيام   
، قػػػػػػاؿ:    المػػػػػػذىّب أف ثّػػػػػػّغـِ ب ا ضػػػػػػعؼ وا قػػػػػػّو
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. وقػػّ وزػػّ ىػػذا المبػػّأ مػػا  ٖٝ   ا ضػػعِؼ فػػي ا قػػّو 
يؤٓيػػػػّه فػػػػي الّراُػػػػات ال ػػػػوثٓية الحّيثػػػػة، إذ  ػػػػاغ 
الٓمغػو  ال رنُي زرامونت  قانونام  وثيام ُػٓماه قانوف 

   حينما يؤٓثّر  وَت في آنػِر فػإٓف  مؤّٓاه أٓنو ا قّو 
في المقطع، أو بامثّاّه النُّطقي ىػو ا ضعِؼ بموقعو 

. ومع ىذا نزػّ  ٗٝ الذ  يكوف عرضةم لمثأٓثر باآلنر  
أٓف مػػف النحػػوٓييف مػػف انث ػػر لمػػذىْب الكػػوفٓييف وأبػػي 

عمى اعثبار أٓف  عمرو في زواز إّغاـ الٓراء في اللـ،
، مح ورام فيما نقمو الب رٓيوف فقطلُاف العرب ليس 

 . ٘ٝ مى ما عمموه ونقموهوأٓف القراءاْت و ثأثي ع
وّاّغاـ الٓراء فػي الػلـ يؤٓيػّه الػّرّس الحػّيث ، 
قػػػاؿ الػػػّكثور أنػػػيس:   و ثّػػػّغـّ الػػػراّء فػػػي ا مثمػػػْة 

والػذ  يبػٓرّر ىػذا اإلّغػاـ ىػو  القرآنيْة إٓو فػي الػلـ...
قػػرّب المنػػرج مػػع اثحػػاُّ فػػي الٓ ػػ ْة ،  ٓف كػػلم منيمػػا 

ّّ ّيُػمّع  وَت مثوَُط بيف الٓوّْة و الٓرنػ اوْة . وو يكػا
ـّ الػػٓراء فػػي  لمػػٓراء ح يػػؼ ... وكػػؿ الػػذ  يثطٓمبػػو إّغػػا

. وذىب  ٙٝ اللـ ىو ثرؾ الثكرار المنثٓ ة بْو الٓراء   
الػػّكثور نميػػؿ العطيػػة إلػػى أٓف إّغػػاـ الػػراء فػػي الػػلـ 

؛  ٓف الػػػػٓراِء  ػػػػوَت لثػػػػو   ٚٝ لػػػػيس بممثنػػػػُع  ػػػػوثيام 
 ، ٛٝ مزيػػػور ، والػػػلـِ  ػػػوَت أُػػػناني لثػػػو مزيػػػور 

ومٓمػػػػا يزعػػػػؿ إّغاِميمػػػػا  ػػػػحيحام قػػػػرّب منرزييمػػػػا 
. وىػذا يقػٓو  مػا ذىػب إليػو  ٜٝ وآث اقيما فػي ال ػ ات

 الكوفٓيوف وأبو عمرو ويعقوّب الحضرمي .
ىالِمى)هـ ى ىبـ فىفـيىالفـر ،ى)ت ىث ىس ى  ىىىىىى2 ـىإدغاُم

ىض ىز ىظ ىن ىذفى:
قػػاؿ أبػػو ُػػعيّ:  وآث ؽ حمػػزّة و الكُػػائيُّ عمػػى       

والُػيف فػي   ٝٝ إّغاـْ وـ ىؿ و بؿ في الثاء ]والثػاء 
 ﴿زميػع القػرآف، فقػرأ :       ﴾ ٝٞ  و: ﴿    

   ﴾ ٕٞ  و﴿:        ﴾ ٖٞ   ُّوث ػػٓرّ الكُػػائي ،

وحػػّه بإّغػػاـ وـ ىػػؿ وبػػؿ فػػي الطػػاء والضػػاّ والػػزا  
 ﴿ : والظػػاء والنػػوف ، فقػػرأ     ﴾ ٞٗ  و﴿:   

   ﴾ ٞ٘ ﴿:              ﴾ ٞٙ ﴿:   

            ﴾ ٞٚ ﴿ :             ﴾ ٞٛ  

. وقػػّ رّو أبػػو الحػػارث عػػف  ّمػػّغمام فػػي زميػػع ذلػػؾ
 :﴿الكُػػائي         ﴾  ٜٞ   بإّغػػاـ الػػلـ فػػي

 .  ٝٞ رؼ أيف وقع مف القرآف  الذاؿ في ىذا الح
مذىّب حمزِة والكُائيف مف الكػوفٓييف ىػو إّغػاـ 

.  ٞٞ فػػي الثػػاء ، والثػػاء ، والُػػيف الػػلـ مف ىػػؿ وبػػؿ 
 ﴿وبػو قػرءا قولػو ثعػالى:      ﴾ ، ِبثُّػؤثروف :  :

﴿    ﴾ :  ب ﴿ : ، و  ِىثُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف      ﴾ :

لت . ُلول بإّغاـ الػلـ فػي الثػاء والثػاء ىػي  والقراءةّ   ِب
قػػػراءّة أبػػػي عمػػػرو بػػػف العػػػلء مػػػف الب ػػػرٓييف. قػػػاؿ 

 :عمرو: ِىثُّػػْوب الكٓ ػػاّر ، يريػػّّ وقػػرأ أبػػو  ُػػيبويو :   
، وأٓمػا الثٓػاء فيػي  ىؿ ّثٓوب الكٓ ػاّر ، فػأّغـ فػي الثػاء

ؾ، وكػػذلؾ أنواّثيػػا وقػػّ قّػػرئ بيػػا: عمػػى مػػا ذكػػرّت لػػ
 . ٕٕٖ فأّغـ اللـ في الثاء   ، ِبثُّؤثروف الحياة الّنيا

ويبػػّو أٓف ال ػػراء لػػو رأَ  آنػػر فػػي إّغػػاـ الػػلـ 
مف ىػػؿ وبػػؿ  فػػي الثػػاء، فيػػو ي ٓضػػّؿ إظيػػاِر الػػلـ، 
غـّ اللـِ مف  ىؿ  و بػؿ  عنػّ الثػاء  قاؿ:   والعرّب ثّّ
نا ة. وىو في كلميـ عاُؿ كثير، يقوّؿ: ِىػٔؿ ثػّر ، 

ؾ، وّآنمػػا أُػػثحبُّ فػػي وِىثلػػّر . فقرأىػػا القػػٓراّء عمػػى ذلػػ
القراءة نآ ةم ثبياِف ذلؾ،  ٓنيما من  ػلف ليُػا مػف 
ػػؿ والثرثيػػؿ  ُُّ حػػرؼ واحػػّ، وّآنمػػا ّبنػػِي القػػرآّف عمػػى الثر
وّاوػػباع الكػػلـ. فثبياّنػػو أحػػبُّ إلػػٓي مػػف إّغامػػو، وقػػّ 

ـِ القػػػٓراّء الكبػػػار، وكػػػؿ   ػػػواب   أّغػػػ
. وقػػػاؿ فػػػي  ٖٕٖ 
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...  ٕٖٗ  ؿ ثُػثطيع ىػموضُع آنر:  إٓنما  رّت أنثارّ 
فػػػػّأظير؛  ٓف القػػػػراءة مػػػػف الموللػػػػّيف م ػػػػنوعَة لػػػػـ 

.  ٕٖ٘ يأنذوىا بطباع ا عراب، إٓنما أنذوىا بال نعة  
طيػػة عمػػى قػػوْؿ ال ػػٓراء ىػػذا وعٓمػػؽ الػػّكثور نميػػؿ الع

:   لػػػػيس فػػػػي معارضػػػػة ال ػػػػراء لقػػػػراءة وػػػػينو قػػػػائلم 
الكُػػػائٓي غيػػػِر حػػػسف الحضػػػر  والنحػػػو  و المقػػػرئ، 

الحضر  إلى اإلبانْة، والحػرص عمػى إعطػاء كػٓؿ لميؿ 
 وُت حٓقو حيف النطػؽ بػو ، وعمػى ٓضػّ ذلػؾ المقػرئ 
ػوؿ ا  ص  عػػف  الػذ  رّو قراءاْثػػو مثػواثرةم عػػف ُر

. إٓو أٓف ال ٓراء مع ثرزيحو ثبيػاف الػلـ  ٕٖٙ ويونو   
وعػػػػّـ إّغاْميػػػػا يػػػػّر أٓف إّغاِميػػػػا  ػػػػواَب. وان ػػػػّر 

 للـ مف  ىؿ وبػؿ  في الطػاء،الكُائيُّ وحّه بإّغاـ ا
فػػي حػػيف أٓف  . ٕٖٚ والنػػوف  والضػػاّ، والػػزا  ،والظػػاء،

بػػاقي القػػٓراء أظيػػروا الػػلـ مػػف  ىػػؿ وبػػؿ  عنػػّ ىػػذه 
. وفي الحقيقة أٓف مػا ان ػّر بػو الكُػائيُّ  ٕٖٛ الحروؼ

أزازه ُيبويو والب رٓيوف ، إذ أزازوا إّغاـ الػلـ مػف 
،  اء، والثػػػاء ىػػػؿ وبػػػؿ  فػػػي ا حػػػرؼ الثمانيػػػة  الثػػػ

 والظػػػػػػاء، ، والطػػػػػػاء ، والػػػػػػزا  والُػػػػػػيف، والضػػػػػػاّ ،
وأزػػػػازوا اإلظيػػػػار أيضػػػػام  ٓنػػػػو لغػػػػّة أىػػػػؿ  والنػػػػوف ،

الحزاز. وذكروا أٓف اإلّغػاـ ىنػا يث ػاوت فػي الّحُػف، 
ـّ الػػلـ  فيػو فػي بعضػػو أحُػف منػو فػػي بعػض، فإّغػا

في الطػػاء والثػػاء والػػزا  والُػػيف  ىػػو  مف ىػػؿ وبػػؿ 
ـّ الػلـ في الظػاء أحُف أحواليػا. يميػ و بعػّ ذلػؾ إّغػا

والثػػاء  ويميػػو بعػػّ ذلػػػؾ إّغاّميػػا مػػع  الضػػاّ  وىػػػو 
ـّ اللـ في النوف، وىػو  ضعيؼ، ثـ يأثي بعّ ذلؾ إّغا

. أٓما إّغاـ اللـ إذا  ٜٕٖ أقبّح مف زميع ىذه الحروؼ
فالذ  يؤثر عف الكُائٓي أٓنو  ُّٓكنت لمزـز في الٓذاؿ ،
، وذكػػر الكرمػػانيُّ أٓف  ٕٖٝ ضػػام قػػّ ث ػػٓرّ بيػػذا اإلّغػػاـ أي

الكُائيل كاف يظيّر اللـِ عنػّ الػذاؿ وو يػّغّميا
 ٖٕٞ  ،

. وعمػػى أٓيػػة حػػاُؿ فػػإٓف  ٕٖٖ أٓمػػا البػػاقوف فقػػّ أظيروىػػا

ُيبويو أزاز إّغاـ اللـ مػع الػذاؿ، قػاؿ:   وىػي مػع 
. وعمػػى ىػػذا يكػػوف  ٖٖٖ الظػػاء والثػػاء والػػذاؿ زػػائزَة   

فقػػػػام مػػػػف إّغػػػػاـُ ىاىنػػػػا موا الكُػػػػائيُّ بمػػػػا ث ػػػػٓرّ بػػػػو
. وىػػو مٓمػػا يؤٓيػػّه الػػّرّس ، وو نػػلِؼ بينيمػػالُػػيبويو
ّٓ مػػف الحػػّيث  ، والػػذ  ّيُػػٓوّغو ُػػكوّف الػػلـ الثػػي ّثعػػ

، وو ُػاكنة وػيوعام فػي الٓمغػة العربٓيػةأكثر ا  ػوات ال
وؾ أٓنيا لُكونيا ثكػوّف أكثػِر ّعرضػُة لمٓثطػور الٓمغػو  

 .  ٖٖٗ مف غيرىا
  لفاِءىفيىالباِءى:إدغامىاى–ى3
ـِ الكُػػائيُّ وحػػّه ال ػػاِء     قػػاؿ أبػػو ُػػعيّ:   وقػػّ أّغػػ

﴿ فػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي قوْلػػػػػػػػػػو:            

   ﴾ ٖٖ٘  ٓف أقػػرِب المنػػارج إلػػى منػػرج البػػاء  ،
 .   ٖٖٙ منرّج ال اء   

، وىو  ٖٖٚ ث ٓرّ الكُائٓي بإّغاـ ال اء في الباء
نػػرج عمػػى إزمػػاع العممػػاء الػػذيف بإّغامػو ال ػػاء ىنػػا ي

ـِ ال اْء في الباء وآثروا اإلظيار عميو منعوا إّغا
 ٖٖٛ  .

وينػػالّؼ أيضػػام مػػذىِب ُػػيبويو والب ػػرٓييف، إذ أنكػػروا 
ـِ ال اء في الباء. قاؿ ُػيبويو:   وال ػاّء و ثّػّغـّ  إّغا
ػػػ مى وأطػػػراؼ  ُُّ فػػػي البػػػاء  ٓنيػػػا مػػػف بػػػاطف الٓوػػػ ْة ال

وقّ قاربت مػف الثنايػا  ،ت إلى ال ـالثنايا الّعمى وانحّر 
منػػػرِج الثػػػاء؛ وّآنمػػػا أ ػػػّؿ اإلّغػػػاـ فػػػي حػػػروؼ ال ػػػـ 
والٓمُػػاف  ٓنيػػا أكثػػّر الحػػروؼ، فمٓمػػا  ػػارت مضػػارعةم 
غـٔ في حرُؼ مف حػروؼ الطػرفيف، كمػا أٓف  لمثاء لـ ثّّ

رام    ّٔ غـّ فيو ، وذلػؾ قولػؾ: أعػْرٔؼ ِبػ .  ٜٖٖ الثاء و ثّّ
ـّ الباّء في ال اء، وو ثػّغـّ ال ػاء وقاؿ المبٓرّّ:   وثّغ

ـِ  ٖٖٝ  فييا   . ىذا ولػـ ثوثٓػؽ لنػا كثػّب الكػوفٓييف إّغػا
الكُػػػائٓي ىػػػذا، إذ نمػػػت مػػػف أ  ذكػػػُر ليػػػذا اإلّغػػػاـ. 

 ووثٓقثو لنا كثّب القراءاْت كما مٓر.
 أٓما الُيرافٓي فمـ يمنع مثِؿ ىذا اإلّغاـ لقولو :      
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قػػّ و ػػؼ الُػػيرافي . ف ٖٖٞ    وىػػو قميػػَؿ ضػػعيَؼ   
وعٓمػؿ مٓكػي  ىذا اإلّغاـ بالقٓمة، وىو مع قٓمثو ضعيؼ.

القيُػػي منػػع اإلّغػػاـ ىنػػا بقولػػو:  الباّء حػػرَؼ قػػو ، 
 لموّٓة الثي فييػا والزيػر، وال ػاّء أضػعؼ مػف البػاء ،

فإذا ِأّغمِت نقمِت الحرؼ  لميمس الذ  فييا والٓرناوة،
لقيُػػيُّ . ومػػا ذكػػره ا ٕٖٗ إلػػى مػػا ىػػو أقػػّو منػػو...  

ّينافي مبّأ ا قّو وا ضعؼ الذ  عٓبر عنو ابّف زٓني 
ىّب أف ثّػػػػّغـِ ا ضػػػػعِؼ فػػػػي    وّآنمػػػػا المػػػػذ : بقولػػػػو
 . ٖٖٗ   ا قّو

ـّ ال ػػاء فػػي البػػاء يؤٓيػػّه الػػّرّس الٓمغػػو    وّاّغػػا
الحّيث ، قاؿ الّكثور إبراىيـ أنػيس :    ال ػاّء ثّػّغـّ 

اإلّغػػاـ  فػػي  ػػوت واحػػّ ىػػو البػػاء ... ولثبريػػر ىػػذا
ّيمكف أف ّيقاِؿ إٓف ال اء ّزير بيا أٓووم ، فأ بحت ذلػؾ 
ال وت الوائع في الٓمغػات ا وربٓيػة والػذ  ّيرمػز إليػو 

  مثػػػػؿ ىػػػػذا ال ػػػػوت إذا ذىبػػػػت رناوثّػػػػو Vبػػػػالرمز 
بانحباس اليواء معو ي بح ان زاريام، أوبو بالباء كؿ 

. وذىب الػّكثور   ٖٗٗ الوبو ، وبيذا يمكف اإلّغاـ   
واىيف إلى ثأييّ إّغاـ ال ػاء فػي البػاء اعثمػاّام عمػى 
أٓنيما مف مزموعة واحّة ثباّلػت فيمػا بينيمػا الثػأثير 

. وّافػػػع الػػػّكثور  ٖ٘ٗ بنػػػاءم عمػػػى العلقػػػة المنرزٓيػػػة
نميؿ العطية عٓما ذىب إليو الكُػائيُّ ، فيػو يػّر أٓنػو 
ـِ ال ػػاء فػػي البػػاء ،  و يوزػػّ مػػانَع  ػػوثي يمنػػّع إّغػػا

منِع الب رٓييف ىػذا اإلّغػاـ قػائـَ عمػى عػّـ  ورٓزح أفٓ 
ُػػماعو فػػي القبائػػؿ المحيطػػة بالب ػػرة ، كمػػا يػػّر أٓف 

. وىػػذا مػػا   ٖٙٗ  قػػراءة الكُػػائٓي قػػراءَة ُػػبعٓية مثػػواثرة
يقٓو  ما ذىب إليو الكُائيُّ ، فضلم عف العلقة الثػي 

 ثزمّع ال اء والباء ، وىي اثحاّىما في المنرج  .
 
ُ
 : ثالثاا : اذلمز

 اليمّز في المغة مثؿ الِغٔمْز والٓضٔغْط ، ومنو اليمزّ      

فػػػػػي الكػػػػػلـ  ٓنػػػػػو ّئضػػػػػِغّط . وقػػػػػّ ىمػػػػػزّت الحػػػػػرؼ  
ىػو كي ٓيػَة     : . فالثعريؼ الٓمغػو  لميمػز ٖٚٗ فانيمز

في نطؽ الحروؼ أو ا  وات الٓمغويػة، حػيف ين ػيا 
أٓمػا فػي  . ٖٛٗ الناطّؽ لمزيُّ مف الثحقيؽ أو الضػغط  

 ػػػػػطلح فّيطمػػػػػؽ عمػػػػػى ال ػػػػػوت المعػػػػػروؼ اآلف او
ػػميو الّراُػػات الحّيثػػة  اوحثبػػاس  بػػاليمزة أو مػػا ثُّ

. وعمػػػى أيػػػة   ٜٖٗ الحنزػػػر   أو الحبُػػػة الحنزريػػػة 
في اليمػز  –فيما نقمو الُيرافي –حاُؿ فممكوفٓييف أراَء 

 ثثمٓثؿ في ثحقيؽ اليمز وثن ي و.
ىونى:ىأىـىتفقوقىالكمزى:ىتفقوقىالكمزتوِنىالمجتمعت

قاؿ أبو ُعيّ:    وقػّ انثػار زماعػَة مػف قػٓراء 
الكوفْة ومف غيرىـ الزمػِع بػيف اليمػزثيف حثػى زمعػوا 

 . ٖٝٗ بيف ىمزثيف في كممُة فقرؤوا  أأنت  و أئمة    

ثحقيػػػؽ اليمػػػز مػػػف ن ػػػائص الٓنطػػػؽ العربػػػي،       
وىػػػػو  ػػػػ َة مػػػػف  ػػػػ ات القبائػػػػؿ البّويػػػػة ، والثػػػػي 

، ويبّو  ٖٞٗ ززيرة وورقٓييااوثيرت بيا قبائّؿ وُْط ال
أٓف ىذه القبائؿ كانت ثميّؿ إلى الُرعْة في النطؽ، إٓو 
أٓف ثحقيػػِؽ اليمػػزْة كػػاف عنػػّىا النآ ػػٓية الثػػي ّثنٓ ػػّؼ 

. والػػذ  ّيػػؤثّر عػػف القػػٓراء  ٕٖ٘ مػػف عيػػب ىػػذه الُػػرعة
أٓنيػػػـ أزػػػازوا  –عا ػػػـ وحمػػػزة والكُػػػائي –الكػػػوفٓييف 

ازثمعثػػػا فػػػي  واءحقيػػػؽ اليمػػػزثيف المزثمعثػػػيف ، ُػػػث
 كممػػُة واحػػّة أو فػػي كممثػػيف ، إذ قػػرؤوا قولػػو ثعػػالى:

﴿   ﴾ ٖٖ٘  وكػػػػذلؾ قوِلػػػػو  ٖٗ٘ بثحقيػػػػؽ اليمػػػػزثيف ،

﴿ثعػػػػػػػػػػػػػػػػالى :        ﴾ ٖ٘٘  و ،﴿   ﴾ ٖ٘ٙ   ،

﴿و    ﴾ ٖ٘ٚ   وأزػػاز   ٖٛ٘ بثحقيػػؽ اليمػػزثيف أيضػػام .

حػػُّة إذا الكُػػائي أيضػػام ثحقيػػؽ اليمػػزثيف فػػي كممػػة وا
كانػػت اليمػػزة اّ ولػػى منيمػػا لغيػػر اوُػػث ياـ، واليمػػزة 

﴿الثانية ُاكنة، فقرأ قولو ثعالى:       ﴾ ٖٜ٘   ،
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. وقػػّ أنكػػر ابػػف ا نبػػار  رأ  الكُػػائي   ٖٝ٘ بيمػػزثيف
   وىػػذا قبػػيَح ،  ٓف العػػرِب و  : ىػػذا وقٓبحػػو، إذ قػػاؿ

، وفػي  ٖٞ٘  ثزمّع بيف ىمزثيف الثانيػة منيمػا ُػاكنة 
كلـ ابف ا نبار  ىذا ما يوػعّر أٓف العػرِب ثزمػّع بػيف 
ىمػػزثيف مثحػػركثيف . وقػػرؤوا كػػذلؾ بثحقيػػؽ اليمػػزثيف 

﴿ . كقولػػو ثعػػالى: ٕٖٙ فػػي كممثػػيف       ﴾ ٖٖٙ  

﴿و         ﴾ ٖٙٗ  ويبػػّو أٓف ال ػػٓراء يؤٓيػػّ مػػا .

 أٓنػػو أزػػاز أف ّيزعػػِؿ ذىػػب إليػػو القػػٓراّء الكوفٓيػػوف، إوٓ 
﴿ ألػػؼ بػػيف اليمػػزثيف. قػػاؿ:   وقولػػو :     ﴾ ٖٙ٘  

يزوز فيػو أف ثزعػؿ بػيف ا ل ػيف أل ػام غيػر ميمػوزَة ، 
كمػػػػا يقػػػػاؿ : آأنػػػػثـ ، آإذا مثنػػػػا ، كػػػػذلؾ فافعػػػػؿ بكػػػػؿ 

. الحا ؿ مما   ٖٙٙ ىمزثيف ثحٓركثا فْزّ بينيما مّةم   
ّٓـ أٓف القػػٓراء الكػػوفٓييف ذىبػػوا إلػػى ثحقيػػؽ اليمػػزثيف  ثقػػ

فػػي كممػػة واحػػّة ، وفػػي كممثػػيف وحٓزػػثّيـ فػػي ثحقيػػؽ 
اليمزثيف ، أٓف اليمزة ا ولى في ثقػّير اون  ػاؿ مػف 
الثانية، وأٓنيا ّانمة عمى الثانية قبػؿ أف لػـ ثكػف، لػذا 

. وكػػذلؾ   ٖٚٙ حٓققػػوا كمػػا ّيحٓقػػّؽ مػػا ىػػو مػػف كممثػػيف
  ٖٛٙ الحٓزػػػػّة فػػػػي اليمػػػػزثيف المٓث قثػػػػيف مػػػػف كممثػػػػيف

والمنثم ثػػيف بالحركػػة. فػػا ولى من  ػػمة عػػف الثانيػػة، 
وأٓف الوق ػػة عمػػى ا ولػػى واوبثػػّاء بالثانيػػة بػػالثحقيؽ 

  ّ ّ   فييػػا لمزميػػع ، فػػِأزر الوقػػؼ ، ونػػٓؼ  الو ػػؿ ّمزػػر
عميو ازثماعيما ؛  ٓنيمػا مػف كممثػيف ، وأٓف ان  ػاؿ 

 . ٜٖٙ الثانية مف ا ولى ممكَف مقّٓر منو 
اء الكوفػػػػة كػػػػانوا يميمػػػػوف إلػػػػى ويبػػػػّو أٓف قػػػػرٓ 

الثحقيػػػؽ ؛  ٓف الكوفػػػػة كانػػػػت مثػػػأٓثرةم بقبائػػػػؿ وػػػػرؽ 
. ومػا  ٖٝٙ الززيرة كثميـ وغيرىػا مٓمػف يحٓققػوف اليمػز

ذىػػػب إليػػػو الكوفٓيػػػوف كػػػاف عميػػػو ابػػػّف أبػػػي إُػػػحاؽ 
 .  ٖٞٙ الحضرمي ، إذ كاف يحقؽ اليمزثيف

أما الب رٓيوف فكاف ليػـ رأَ  آنػر فػي ازثمػاع 
فػػي كممػػُة أو فػػي كممثػػيف ، إذ قػػٓرر ُػػيبويو اليمػػزثيف 

أٓنػػو لػػيس مػػف كػػلـ العػػرب أف ثمثقػػي ىمزثػػاف فّثحٓققػػا، 
قاؿ:    واعمـ أٓف اليمزثيف إذا الثقثا فػي كممػة واحػّة 
ّ  مف بّؿ اآلنرة، وو ّثنٓ ؼ  ٓنيمػا إذا كانثػا  لـ يكف ّب

.  ٕٖٚ فػػي حػػرُؼ واحػػّ لػػـز الثقػػاّء اليمػػزثيف الحػػرِؼ  
واعمػػـ أٓف اليمػػزثيف إذا الثقثػػا وكانػػت  :    وقػاؿ أيضػػام 

ممُة، فإٓف أىؿ الثحقيؽ ينٓ  وف كؿُّ واحُّة منيما مف ك
... فمػػيس مػػف كػػلـ حػػّاىما ويُػػثثقموف ثحقيِقيمػػا إ

ف . فُيبويو، مػ ٖٖٚ العرب أٓف ثمثقي ىمزثاف فثحٓققا  
ّٓـ  منع ثحقيؽ اليمزثيف في كممة واحػّة  ،نلؿ ما ثق

ّّ أٓف ثحقيػِؽ اليمػزثيف ّر َء.  وفي كممثػيف ، وىػو يزػ
قػػػػاؿ:   وزعمػػػػوا أٓف ابػػػػف أبػػػػي إُػػػػحاؽ كػػػػاف يحٓقػػػػؽ 
اليمزثيف وأناَس معو. وقّ ثكٓمـ ببعضػو العػرّب ، وىػو 

َئ    وقػػػاؿ المبػػػٓرّ:   واعمػػػـ أٓنػػػو لػػػيس مػػػف  . ٖٗٚ رّْ
زميعػػػا؛ إذ كػػػانوا  كلميػػػـ أف ثمثقػػػي ىمزثػػػاف فّثِحٓققػػػا

 ِّ يحٓققوف الواحّة . فيذا قػوؿ زميػع النحػوٓييف إٓو عبػ
ا بف أبي إُحاؽ الحضرمي، فإٓنػو كػاف يػّر الزمػِع 

. وثػػابع الُػػيرافي أ ػػحابو فػػي  ٖ٘ٚ بػػيف اليمػػزثيف   
عّـ زواز ازثماع اليمزثيف ،  فقػاؿ :    وقػّ عٓرفثّػؾ 

 ؼ ابّف . وو   ٖٙٚ مف قٓوْة الٓثن يؼ ما وق ت عميو  
زٓنػػػي قػػػراءة الكػػػوفٓييف بثحقيػػػؽ اليمػػػزثيف بالوػػػذوذ ، 

،  ٖٚٚ قاؿ:    قراءّة أىؿ الكوفْة  أئمػة  وػاذَة عنػّنا  
أٓمػػػػػػػا الثقػػػػػػػاء اليمػػػػػػػزثيف مػػػػػػػف كممثػػػػػػػيف فو ػػػػػػػ و 

. ويبػػػػػّو أٓف مػػػػػا ذىػػػػػب إليػػػػػو القػػػػػٓراء  ٖٛٚ بالضػػػػػعؼ
الكوفٓيوف وغيرىـ وزػَو زيػّ ؛ لثبػوت القػراءة بػو، وقػّ 

فوزػػػػػّّثيـ   * اء المعا ػػػػػريفاُػػػػػثمعّت لػػػػػبعض القػػػػػرٓ 
يحٓققػػػػوف اليمػػػػزثيف فػػػػي اآليػػػػات الثػػػػي كانػػػػت محػػػػؿ 
ـٓ إٓف ىػػػذه القػػػراءة   ث ػػػٓوّر  اوُثوػػػياّ فيمػػػا مػػػٓر، ثػػػ

 . ٜٖٚ   ئؿ العربية ومذاىِبيـ في الثحقيؽليزاْت القبا
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ىبىـىتخفو،ىالكمزى:
ىـىىقلُبىالكمزةىالمًاىفيى)األفمرفى )األرضفى:1ى

كى الكُائيُّ وال ٓراّء أٓف مػِف قاؿ أبو ُعيّ :    وح    
العرْب مف يقمػّب اليمػزِة ومػام فػي مثػْؿ ىػذا فيقػوؿ فػي 

 ا رض  :   المحمػػػػػػػػػػػػػػػػر  وفػػػػػػػػػػػػػػػػي :  ا حمػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 .   ٖٝٚ    المرض ،

وعنّ البحث في م اّر الكوفٓييف لـ أقؼ عمػى 
مػػا ّيثبػػّت أٓنيػػـ قػػّ حكػػوا ىػػذه الحكايػػة عػػف العػػرب . 

عػّ نقػؿ حركثيػا إلػى فال ٓراء قّ ثعٓرض إللقػاْء اليمػزة ب
ػػاكف الػػذ  قبميػػا فػػي أكثػػر مػػف موضػػع ، لكنػػو لػػـ  ُٓ ال
ّٓث عػػػػػف قمػػػػػب اليمػػػػػزة ومػػػػػام ، فنػػػػػراه يقػػػػػوؿ :  يثحػػػػػ

﴿  قولػػػػػػو:    ﴾ ٖٚٞ   ّـ قرأىػػػػػػا ا عمػػػػػػّش وعا ػػػػػػ
والحُػػّف الب ػػر :  اِ يِكػػْة  بػػاليمز فػػي كػػٓؿ القػػرآف . 
وقرأىا أىػّؿ المّينػْة كػذلؾ إٓو فػي الوػعراء وفػي  ص  

يػر ألػؼ ووـ ولػـ ّيزروىػا. ونػػػػػػػػػػػػػّر ـ زعموىػا بغفإٓني
أٓنيا ّكثبت فػي ىػذيف الموضػعيف عمػى  –وا أعمـ  –

. وقػاؿ  ٕٖٛ ثرْؾ اليمز فُقطت ا لّؼ لثحػٓرْؾ الػلـْ   
 ﴿فػػػػػي قولػػػػػْو ثعػػػػػالى :     ﴾ ٖٖٛ  وقػػػػػّ قػػػػػرأ   :

لؼ ؛  ٓنيا بغير أ : و ِئأْلٔثّكـ، ولُّت أوثيييا بعضّيـ
ّكثبت في الم احؼ ، وليس ىػذا بموضػع يزػوّز فيػو 
ُقوط اليمز... وّانٓما ّثمقى اليمزّة إذا ُّكف ما قبّميػا، 

. فكػػلـ  ٖٗٛ فػػإذا ُػػّكنت ىػػي... ثثّبػػت فمػػـ ثُػػّقط   
ت ثن ي يػػا ،  ال ػػٓراء واضػػَح فػػي إُػػقاط اليمػػزْة إذا أّر
فّثمقي حركِثيا عمى الُاكف الذ   قبميا، ولػـ يثعػٓرض 

ليمػػػزة ومػػػام ، وىػػػذا مػػػا ذىػػػب إليػػػو ُػػػيبويو لقمػػػب ا
والب ػػػػرٓيوف. قػػػػاؿ ُػػػػيبويو:   واعمػػػػـ أٓف كػػػػؿ ىمػػػػزُة 
ِت أف ثنٓ ػػػِؼ  مثحٓركػػػُة كػػػاف قبميػػػا حػػػرَؼ ُػػػاكف فػػػأّر
 حػػذفِثيا وألقيػػِت حركِثيػػا عمػػى الُػػاكْف الػػذ  قبميػػا...
ِت أف ّثنٓ ػػػػِؼ ألػػػػؼ  ومثػػػػّؿ ذلػػػػؾ قولّػػػػؾ أِلٔحِمػػػػّر إذا أّر

   واعمػػػـ أٓف اليمػػػزة  : بػػػٓرّّ . وقػػػاؿ الم ٖ٘ٛ ا ٔحِمػػػر   
ِت ثن يِ يػا،  المثحٓركِة إذا كاف قبميا حػرَؼ ُػاكَف فػأّر
فػػإٓف ذلػػؾ يمػػزـّ فيػػو أف ثحػػذِفيا، وّثمقػػي حركِثيػػا عمػػى 
الُػػاكف الػػذ  قبميػػا، في ػػيِر الُػػاكّف مثحركػػام بحركػػة 

. أٓما أبو ُعيّ فمػـ يػّر عمػى الكػوفٓييف   ٖٙٛ اليمزة   
فػػػػإف كانػػػػت ىػػػػذه الروايػػػػّة     : كعاّثػػػػْو، وّآنمػػػػا قػػػػاؿ

، فالقائموف بيا إٓنما قمبوىا ولـ ّيمقوا حركِثيػا   حيحةم 
ـِ نقػػْؿ حركػػة  ٖٚٛ عمػػى الػػلـ   . وذكػػر الرضػػيُّ أٓف عػػّ

عمػػى ُػػكوف  وقمبيػػا ومػػام، إٓنمػػا ىػػو محافظػػة اليمػػزة،
 .       ٖٛٛ اللـ المعرفة

وعميػػو يمكػػف القػػوؿ إٓف ىػػذه الحكايػػِة لػػـ ثثبػػت 
ال ػػٓراء ؛ بػػّليؿ أٓف الُػػيرافي لػػـ يقطػػع عػػف الكُػػائٓي و 

ب ٓحة الٓرواية ، فضػلم عػف ىػذا مػا ذكػره ابػّف نالويػو 
َّ اِ ٔحِمػّر، وأِلٔحِمػّر وِلٔحِمػِر  مف    أٓف العرِب ثقوّؿ : زيػ

 . ولـ يذكر المحمر . ٜٖٛ ثلث لغات  
ىـىإبدا ىالكمزِةى ا ًاىأ ىواّءى:ى2

لكوفٓيػوف وقػّ أزػاز اإلبػّاِؿ ا :   قاؿ أبػو ُػعيّ
وغيػػػّرىـ مػػػف الب ػػػرٓييف نحػػػو أبػػػي زيػػػُّ عمػػػى وزػػػوُه 
منثم ػػُة، فمنػػو مػػا يبّلونػػو واوام ومنػػو مػػا يبّلونػػو يػػاءم 
 عمػػػػػى غيػػػػػر قيػػػػػاُس محٓ ػػػػػؿ، يقولػػػػػوف فػػػػػي رؼء 

 ِنٔبػػي  كمػػا  وفي ِنػػٔبء  : م ػػّر ِرِفأت الثػػوب رفػػو 
  نوػػوت   ِنِوػػٔأت : قػػالوا فػػي  رفػػٔأت  :  رفػػوت  وفػػي

 .   ٖٝٛ ، وفي ِقِرأت : ِقِرٔيت     وفي ِنِبٔأت : نبيت 
وىذا النوع مػف اإلبػّاؿ ذكػره ال ػٓراء، قػاؿ:    وّاف      

ّفٔؼء فػػػي الكػػػلـ بػػػواو فػػػي الرفػػػع ويػػػاء فػػػي  كثبػػػت الػػػ
الن ض وألؼ في الن ب كاف  وابام. وذلؾ عمى ثرْؾ 
اليمػػْز ونقػػْؿ إعػػراْب اليمػػزْة إلػػى الحػػرْؼ الػػذ  قبميػػا . 

ء ِنػػػٔشّء ْ ػػػّؽ ، فػػػإذا مػػػف ذلػػػؾ قػػػوّؿ العػػػرب : ىػػػؤو
طرحوا اليمزة قالوا : ىؤوء ِنّوػو ْ ػُّؽ ، ورأيػّت ِنِوػا 

. وذكػػػػر ابػػػػف   ٖٞٛ ْ ػػػػُّؽ ومػػػػررّت بِنْوػػػػي ْ ػػػػُّؽ   
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   ويزػػػوز أف  : ا نبػػػار  مثػػػؿ ىػػػذا المعنػػػى إذ قػػػاؿ
ُّػػٓمي  نبيػػام   ٓنػػو ّينبػػ  عػػف ا عػػٓز  يكػػوف  النبػػي  

ا  ػػّؿ  وزؿ...ّأنػػذ مف النبػػأ ، وىػػو النبػػر... ويكػػوف
فيػػو:  نبيئػػام ، فثّػػرؾ ىمػػّزه ، وأّبػػِّؿ مػػف اليمػػزْة يػػاء ، 
غمػػػػت اليػػػػاّء اّ ولػػػػى فييػػػػا ، وكػػػػاف نػػػػافّع ييمػػػػزّ   وأّّ

. وقػػاؿ   ٕٜٖ  النبػػي ،... واونثيػػاّر ثػػرّؾ اليمػػْز فيػػو   
أيضام :    النابيّة ، مػأنوذة مػف: ِنِبػأت، بنيػت عمػى 

: ّيقػاؿّ و ... ز، كما ّبني النبي عمى ثرؾ اليمزثرؾ اليم
ِنِبٔأّت الويء ، وِنِباثو ، ونبيثػو . وّيقػاّؿ : أبطػأّت ، 

. الكثاِب ، وقراثّػّو ، وقريثّػوّ  وأبطات ، وأبطيت ، وقرأتّ 
 . ٖٜٖ   وِمٔقْرٓية وّيقاّؿ :  حي َة مقروءَة ، وِمٔقّرٓوة ،

وىذا الذ  اُثحُنو الكوفٓيوف رّٓه ُػيبويو بػّاعي    
اءثو ، وأٓنو لػيس لػو أ ػَؿ  يٓطػّر عميػو ، فػل ي ػحُّ ّر

فّػػػو  و رْفػػػي  ٔؼء  و ْرٔؼء :  ّْ .  ٜٖٗ أف ّيقػػػاِؿ فػػػي  ّْ
قػػاؿ:   ولػػـ ّيبػػّلوا  ٓنيػػـ كرىػػوا أف ّيػػّنموىا فػػي بنػػاْت 

 : . وقػػاؿ المبػػٓرّّ  ٜٖ٘   الػػواو الٓمثػػيف ىمػػا ومػػافاليػػاء و 
ِّؿ اليمػزْة مػف     واعمـ أٓف قومام مف النحوٓييف ِيروف ب

فّيزيػزوف ِقِريػت، وازثريػت فػي معنػى غير عٓمُة زائزام، 
قرأت، وازثرأت . وىذا القوّؿ و وزِو لو عنّ أحُّ مٓمف 

ـِ لو عنّ العػرب   . لػذا قػاؿ  ٜٖٙ ث ٓح معرفّثّو، وو ُر
والبػػاّب مػػا ذكرنػػاه ْمػػف     الُػػيرافيُّ ّمثابعػػام أ ػػحابو:

. وىػػذا الػػذ  ذكػػره  ٜٖٚ إلقػػاء حركػػْة اليمػػزْة وحػػذْفيا  
ٓف ىذا اإلبّاؿ عمى غير قياُس محٓ ػؿ أبو ُعيّ مف أ

ّيرُّّ، بّليؿ أٓف ال ٓراِء عنّما ذكر ىذا اإلبّاِؿ إٓنمػا ذكػره 
بنػػػاءم عمػػػى مػػػا قالثػػػو العػػػرّب، ولػػػـ يّكػػػف مثأثفيػػػام مػػػف 
ُٓؾ بو حثى يؤنػِذ عميػو وعمػى  ـٓ إٓنو لـ يثم رْهْ ، ّث ث وُّ

، بػػؿ يػػراه  فػػال ٓراّء ي ٓضػػّؿ الحػػذؼِ  غيػػره ىػػذا المأنػػذ.
، إذ قاؿ:    وأزوّّ مف ذلؾ حذّؼ الػواْو وا لػْؼ  أزّو

ػػمة  ُِ ػػاؿ ، وِم ُِ ػػؿ أكثػػّر مػػف ِي ُِ واليػػاء ؛  ٓف قػػوِليـ : ِي
ػػالة وكػػذلؾ بػػيف المػػْر وزوْزػػ ُِ و إذا ّثركػػت أكثػػر مػػف ِم

فكاف ينبغي عمى الُيرافي عنػّما نقػؿ  .  ٜٖٛ   اليمزةّ 
أٓنيػـ أزػازوا اإلبػّاؿ ،أف يػذكِر  عف الكػوفٓييف وغيػرىـ،

و أٓنيػػػـ مػػػع إزػػػازثيـ ىػػػذه كػػػانوا ِيػػػروف أٓف حػػػذِؼ معػػػ
اليمزْة ونقِؿ حركْثيا إلى ما قبميا ىػو ا زػّو عنػّىـ، 

 و أف يذكِر ما انثم وا فيو مع الب رٓييف فقط.
ىَهمزُةىبوَنىبوَنىساكنةى:ىى-3
قاؿ أبو ُعيّ :    واليمػزّة إذا كانػت أٓووم فيػي        

ء و يقػػػػػّع إٓو بثػػػػػّاو ّثزعػػػػػّؿ بػػػػػيِف بػػػػػيِف وذلػػػػػؾ أٓف او
... وقػػّ قػػاؿ أىػػّؿ الكوفػػة ليػػذه العٓمػػْة بعينيػػا بمثحػػٓرؾُ 

 . ٜٜٖ إٓنيا ُاكنَة  
ىمزّة بيف بيف نوَع مػف أنػواع ثن يػؼ اليمػزة ، 
وثكوّف    في كؿف ىمزُة مثحٓركُة ، قبميا ألػَؼ أو حػرَؼ 
مثحػػٓرؾ ، إٓو الم ثوحػػة الثػػي قبميػػا ضػػمَة أو كُػػرَة ، 

 : . ومعنػػى بػػيف بػػيف ٜٖٝ لبػػّؿ   فإٓنيػػا ثزػػر  عمػػى ا
  أف ثزعميػػا مػػف منػػرج اليمػػزْة ومنػػرْج الحػػرؼ الػػذ  
منػػػو حركػػػػّة اليمػػػػزة ، فػػػػإذا كانػػػػت م ثوحػػػػةم زعمناىػػػػا 
مثوُطةم فػي إنرازيػا بػيف اليمػزْة وبػيف ا لػؼ ؛  ٓف 
ال ثحة مف ا لؼ وذلػؾ قولػؾ فػي  ُػأؿ  إذا نٓ  نػا : 

ػػػاؿ  ... وّاذا كانػػػت مضػػػمومةم فزعمناىػػػا  ُِ بػػػيِف بػػػيِف  
أنرزناىػػا مثوُػػطةم بػػيف اليمػػزْة والػػواْو كقولنػػا:  ِلػػّوـ  
في ثن يػؼ  ِلػـؤ  ، فػإذا كانػت مكُػورةم زعمناىػا بػيف 
اليػػاء وبػػيف اليمػػزْة ، وذلػػؾ قولنػػا فػػي ثن يػػؼ  قاْئػػؿ : 

. وانثمػػؼ الٓنحوٓيػػوف فػػي ىػػذه اليمػػزة.  ٜٖٞ  قاْيػػؿ    
،وآنروف –فمذىّب الكوفٓييف   – ٕٖٝ كما نقمو الُػيرافيُّ

﴿  وقوّلو: أٓنيا ُاكنَة. قاؿ ال ٓراء:     ﴾ ٖٖٝ  

إذا ّثركت اليمزّة مػف قولػو  ِيّؤوُػا  فػإٓف العػرِب ثقػوّؿ 
﴿ِئوُػػا وِئؤوُػػا ، ثزمعػػوف بػػيف ُػػاكنيف وكػػذلؾ   

          ﴾ ٖٝٗ   وكذلؾ﴿      ﴾ ٖٝ٘  
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يػػػػؤوّه  يزمعػػػػوف بػػػػيف  يقػػػػوّؿ ِبػػػػٔيُس و ِبٔيػػػػٔيس  و 
ُاكنيف. فيذا كلـّ العػرْب : والقػٓراّء يقولػوف  ِيّووُػام  
ه  فيحٓركػػػػػوف الػػػػػواو إلػػػػػى الرفػػػػػع و ِبْيػػػػػٔيُس   و ِيػػػػػّوّو
يحركوف الياء اّ ولى إلى الن ض . ولـ نزّ ذلػؾ فػي 
 كلميػػػـ ،  ٓف ثحريػػػِؾ اليػػػاء والػػػواو أثقػػػّؿ مػػػف ثػػػرؾْ 

إلػى مػا ىػو أثقػؿ  ، فمـ يكونوا لِينرزوا مػف ْثِقػؿاليمزةْ 
. فػػال ٓراء ىنػػا ي ٓضػػّؿ الزمػػع بػػيف ُػػاكنيف   ٖٙٝ منػػو  

عمػػى ثحريػػْؾ الػػواو واليػػاء بحركػػْة اليمػػزْة الػػذ  ن ػػى 
ه في كلـ العرب ، معٓمػلم ذلػؾ بػأٓف ثحريػؾ اليػاء  وزّو
والواو أثقّؿ مف ثرؾ اليمزة . وىذا الرأ  ينُػّب لم ػٓراء 

ّف نُػبّة الػػرأ  . وعميػػو ثكػو ٖٚٝ وحػّه وو ّيعػرّؼ لغيػره
ىذا لعامْة الكوفٓييف فييا نظػَر؛ ولعػٓؿ مػا يؤٓيػّ ىػذا أٓف 

ه الزٓزػػازي  –الػػذ  يػػؤثّر عػػف ثعمػػب  أٓف  –فيمػػا أوّر
ولػـ  ،  ٖٛٝ ىمزة بيِف بػيِف عنػّه و ُػاكنة وو مثحٓركػة

 أقؼ عمى ىذا الرأ  لثعمب .
أٓمػػا الب ػػرٓيوف فػػذىبوا إلػػى أٓف ىمػػزِة بػػيِف بػػيف 

:   اعمػػػـ أٓف كػػػٓؿ ىمػػػزُة  اؿ ُػػػيبويو. قػػػ ٜٖٝ مثحٓركػػػةَ 
ت  م ثوحػػػُة كانػػػت قبميػػػا فثحػػػَة فإٓنػػػؾ ثزعميػػػا إذا أّر
ثن ي يػػا بػػيف اليمػػزْة وا لػػؼ الُػػاكنة وثكػػوف بزنثيػػا 

غير أٓنػؾ ثضػٓعّؼ ال ػوِت وو ثّثفمػو وّثن ػي ؛  محقٓقةم،
 . وقػػػاؿ أيضػػػام: ٖٝٝ  ٓنػػػؾ ثقٓرّبيػػػا مػػػف ىػػػذه ا لػػػؼ   

الٓزنػػػة،  نزلثيػػػا محٓققػػػةم فػػػي  والمنٓ  ػػػّة فيمػػػا ذكرنػػػا بم
 يّلُّؾ عمى ذلؾ قوّؿ ا عوى: 

ْن رأت رجاًل أعََش أرضَّ به          
َ
أ
َ
 أ

 ريُب الَمنوِن ودوٌر ُمتِْبٌل َخِبُل            

. لػذا  ٖٞٝ فمو لـ ثكف بزنثيا محقٓقػةم ونكُػر البيػت   
:   واحػثد ُػيبويو عمػى أٓنيػا مثحٓركػَة  قاؿ أبػو ُػعيّ
ّ ّن ٓ ػػػت ، وأن ػػػى حركثيػػػا ضػػػربام مػػػف وّأف كانػػػت قػػػ

اإلن ػػاء بحزػػُة و ّيُػػثطاع ّفّعيػػا وىػػو إٓنيػػا قػػّ ثقػػّع 

منٓ  ةم بيِف بيف في الوعر وبعّىا ُاكَف في الموضع 
الػػذ  لػػو ازثمػػع  فيػػو ُػػاكناف  و نكُػػر البيػػت ولػػـ 

ـٓ أنوػػّ بيػػت ا عوػػى الُػػابؽ ، وقػػاؿ  ٕٖٞ يثٓػػزف   . ثػػ
ميػا ىمػزَة منٓ  ػَة بػيِف بعّ ذلؾ :    فالنوّف ُاكنَة وقب

بيف ِفّعْمـ إٓنيا مثحٓركَة وُثحالْة ازثماع الُاكنيف في 
. وفػي الحقيقػة أٓف مػا احػثٓد بػو   ٖٖٞ ىذا الموضػع   

ُيبويّو مف الوعر يزعؿ قوِؿ الكوفٓييف بأٓف ىمزِة بػيِف 
بػػػيف ُػػػاكنَة بعيػػػّام ،    إذ لػػػو لػػػـ ّيعثػػػّ بحركػػػة ىػػػذا 

القػػػّامى : ُػػػكوف  ال ػػػوت ، ولثقػػػى ُػػػاكناف بّمغػػػة
اليمزْة  بيِف بيف  وُكوف النػوف ، وو يكػوّف ىػذا فػي 
حوػػو الوػػعر إٓو فػػي ضػػرُب منػػو ّيقػػاّؿ لػػو المثقػػارب ، 

.   ٖٗٞ فإٓنػػو ّزػػٓوِز فيػػو عمػػى بعػػُّ الثقػػاّء الُػػاكنيف   
 وىذا مٓما يقٓو  رأ  الب رٓييف.

أٓما المحّثوف فذىبوا إلى ن ػي مػا ا ػِطمح عميػو      
اُـ ىمزْة  بيِف بيِف ، وأثبثوا مف نلْؿ بعػض القّماّء 

الثزارب المعممية عمػى زياز ُػبكثروزراؼ  أٓف  بػيِف 
بيِف  ليس في الواقع ُّو حركة، فميس مف ال ػواب 
ػٓيمَة  أو  بػيِف بػيِف ؛  ٓنػو و  ُِ أف ّيقاِؿ عف اليمػزة  ّم
وزػػوِّ فػػي الواقػػع لميمػػزْة فػػي ىػػذه الحػػاوت، حيػػث إٓف 

ّ ثغٓيػر إلػى موضػُع آنػر غيػر موضػع وضع الحنزرْة ق
اليمزة ، ذلؾ أٓف الو ؼ العممي لميمػزْة يثبػت أٓف ليػا 
  ورةم واحّةم وىي الحبُة الحنزرية  لذا رفضوا ىمػزة

ّٓوىا حركػةم أو  ػػوِت لػػيُف ق ػػير  . ٖ٘ٞ  بػيِف بػػيِف  وعػػ
ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ ذىػػب الػػّكثور نميػػؿ العطيػػة إلػػى 

ـَ ث ضػػيؿ مػػا ّذكػػر عػػف ثعمػػّب إذ رأّ أ ٓف   ظػػاىره فيػػ
حُػػػػػَف لوضػػػػػع ىػػػػػذه  اليمػػػػػزة  إذ و يمكػػػػػف مزػػػػػاراِة 

مػف   ٓنيا ليُت ىمػزةم بػؿ ززء  الب رٓييف في حركثيا
 وت ليُف ق يُر انثقالي كمػا رٓزػح المحػّثوف وأٓيّثػو 
الثزػػارب المعمميػػة ... كمػػا و يمكػػّف مزػػاراة الكػػوفٓييف 

 . ٖٙٞ عامةم في عّٓه ُاكنام لما ذكرنا  
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 اذلىامش :
 في ا  ؿ  الياء  ، وال واب ما أثبٓثو .  ٖ 
 . ٗٞ٘/ٚورح الُيرافي :   ٗ 
، وينظر : ورح الوافية  ٗٞ٘/ٚالم ّر الُابؽ :   ٘ 

 . ٙٚٗ/٘لمٓرضي : 
،  ٝٚ/ٖ، والعيف :  ٗٞ٘/ٚينظر : ورح الُيرافي :   ٙ 

ة الكوفة :   .  ٕٜٖ-ٖٞٛومُّر
 . ٘٘ٙ/ٙكثاب ُيبويو :   ٚ 
 . ٘٘ٙ/ٙ:   الم ّر الُابؽ ٛ 
 . ٘٘ٙ/ٙينظر : الم ّر الُابؽ :   ٜ 
 . ٘٘ٙ/ٙينظر : الم ّر الُابؽ :   ٝ 
 . ٖٚٞرأ  مف فكر ال راء ال وثي :   ٞ 
 . ٜٚ/ٖينظر كلـ النميؿ في العيف :   ٕٖ 
 . ٖٚٞرأ  مف فكر ال راء ال وثي :   ٖٖ 
 .   ٖٚٞالمرزع الُابؽ :   ٖٗ 
،  ٞٙ -ٝٙـ ا  وات : ينظر : زيّو الكوفٓييف في عم  ٖ٘ 

ٚٙ- ٚٚ  . 
، وينظر : الزٓاىر في  ٙٝ٘/ٗمعاني القرآف لم رٓاء :   ٖٙ 

 .  ٜٞٙ/ٖمعاني كممات الناس وبف ا نبار  : 
 . ٖٛٞرأ  مف فكر ال راء ال وثي :   ٖٚ 
ر  ٘٘ٙ/ٙ، والكثاب  ٝٚ/ٖينظر : العيف :   ٖٛ  ، ُو

 .   ٝٙ /ٖ ناعة اإلعراب  : 
ّٓمة لمقارئ ٛٙوية: وات المغا   ينظر:  ٜٖ  ، وعمـ المغة مق

،   ٜٛ٘، وعمـ  ا  وات :  ٖٞٛ، ٖٙٚ – ٘ٚٙالعربي : 
، والمّنؿ إلى عمـ أ وات  ٖٚ٘وّراُة ال وت المغو   : 

 . ٛٝالعربية : 
، وما ذكره  ٘ٛٙ – ٗٛٙ/ٚينظر: ورح الُيرافي :   ٖٝ 

 . ٕٛ – ٞٚالكوفٓيوف مف اإلّغاـ : 
 . ٚ٘ٙ – ٙ٘ٙ/ ٙالكثاب :   ٖٞ 
، والّراُات  ٛٗ – ٚٗينظر : ا  وات الٓمغوية :   ٕٗ 

 . ٖٛ٘الٓميزية وال وثية عنّ ابف زٓني: 
، وينظر : ما ذكره الكوفٓيوف  ٙٛٙ/ ٚورح الُيرافي :   ٖٗ 

 . ٘ٛمف اإلّغاـ : 
 . ٜٙينظر: ال كر ال وثي عنّ ابف ّريّ والكوفٓييف :   ٗٗ 

 ّة   نرس  .ينظر:  لُاف العرب : ما  ٘ٗ 
 . ٜٖٞينظر : رأ  مف فكر ال راء ال وثي  :   ٙٗ 
 . ٙٙ – ٘ٙما ذكره الكوفٓيوف مف اإلّغاـ :   ٚٗ 
 . ٖٖٖينظر : المّنؿ إلى عمـ أ وات العربية :   ٛٗ 
، وال كر ٜٖٞينظر : رأ  مف فكر ال راء ال وثي :   ٜٗ 

 . ٜٙال وثي عنّ ابف ّريّ والكوفٓييف : 
،  وينظر:  ٙٙلكوفٓيوف مف اإلّغاـ : ما ذكره ا  ٝٗ 

 . ٞٗا  وات المغوية : 
 . ٜٚٗ، ٖٞٞ/ٖالمقثضب  :   ٞٗ 
، وينظر الّراُات ال وثٓية  ٖٛٗ/٘الن ائص :   ٕ٘ 

 . ٖ٘ٞوالميزٓية عنّ ابف زٓني : 
، وال كر  ٘ٚينظر: زيّو الكوفٓييف في عمـ ا  وات :   ٖ٘ 

 . ٜٙال وثي عنّ ابف ّريّ والكوفٓييف : 
 المُاف : ماّة  ّغـ  .  ٗ٘ 
: ، وينظر : ورح الم ٓ ؿ ٕٚٙ/٘ا  وؿ في النحو :   ٘٘ 

 . ٚ٘ٗ/٘، وورح الوافية :  ٖٖٗ/ٕٖ
 ٕ٘ٗ، والثطبيؽ ال رفي :  ٙٗٗينظر: وذا العرؼ :   ٙ٘ 

 .ٜٖٚ، وال رؼ وعمـ ا  وات : 
، وما ذكره الكوفٓيوف مف  ٗٛٙ/ ٚورح الُيرافي :   ٚ٘ 

 . ٞٚاإلّغاـ  : 
، وورح منث ر ٖٖٗ/ ٕٖينظر : ورح الم ٓ ؿ :   ٛ٘ 

 . ٙٗٗ، ووذا العرؼ :  ٜٞالث ريؼ العٓز  : 
الثو  ٜ٘   ثناوليا الباحث محمّ بف عمي نيرات في ُر

 زيّو ال راء ال رفية  ، والباحث مؤمف بف  بر  غناـ في 
والباحث عباس عمي  ،أطروحثو  منيد الكوفٓييف في ال رؼ  

الثو  الظواىر ال وثية عنّ الكوفييف في إُماعيؿ في  ُر
 ضوء عمـ المغة والحّيث  .

وينظر :  ، ٝٛ-ٜٛما ذكره الكوفٓيوف مف اإلّغاـ :   ٝ٘ 
 . ٚٛٙ/ٚورح الُيرافي : 

ينظر: اإلّغاـ الكبير في القراف الكريـ  بي عمرو   ٞ٘ 
  . ٖٗ:  المازني

 . ٖٚٝالبقرة :   ٕٙ 
 .ٜٝٙ ، ٜٗٙ ، ٖٜٙ/ ٚورح الُيرافي :   ٖٙ 
، والمُاعّ عمى  ٕٗ٘:  ينظر: ّقائؽ الث ريؼ   ٗٙ 

 . ٙٛٗ/ ٙثُييؿ ال وائّ  : 
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وينظر: ما ذكره الكوفٓيوف  ، ٖٜٙ/ٚورح الُيرافي :   ٘ٙ 
 . ٗٝمف اإلّغاـ : 

وينظر: معاني  ، ٖٞ:  ا ٓياـ والميالي والويور لم رٓاء  ٙٙ 
 . ٕٛٗ/ٖالقراف 

 . ٗٞ – ٖٞوالويور:  ا ياـ والمياليينظر:   ٚٙ 
:  والمحثُب ، ٛٝٗ/ٖينظر: إعراب القراف لمنحاس :   ٛٙ 
ٖ /ٞٝ  . 
.    ٗمريـ :   ٝٙ .    ٙٙوالذاريات :  ، ٜٜا عراؼ :   ٜٙ 
 . ٙٗالّناف :   ٞٙ 
، وينظر : إّغاـ القرٓاء  ٜٝٙ/ٚورح الُيرافي :   ٕٚ 

 . ٜٖٞلمُيرافي : 
 . ٝ٘ٙ/ٙالكثاب :   ٖٚ 
وينظر : إّغاـ القرٓاء :  ، ٜٝٙ/ٚلُيرافي : ورح ا  ٗٚ 

ٖٜٞ – ٖٞٝ . 
 ،ٜٞٙ/ٗ: اإليضاح في ورح الم ٓ ؿ:  ينظر  ٘ٚ 

 ، ٜٝٗ/ٗ، والّٓر الم وف:  ٖٜٙ/ ٗ:  واورثواؼ
، ٚٝٗ/ٛواليمع :  ، ٞٞٗ/ٖ، والنور:  ٙٛٗ/ٙوالمُاعّ: 
 . ٜٝٙ/ٙوحاوية ال ٓباف :  ،ٖٛٗ/ٖواإلثحاؼ: 

لعربية قراءة أنّر ، ّ. زواّ   ثزاور ال وامت في اٙٚ 
 . ٜٚكاظـ عناّ : 

 . ٚٝٗ/ٛىمع اليوامع :   ٚٚ 
 . ٛٛٙ/ٚ  ورح الُيرافي : ٛٚ 
 .ٜٗٗ/ٙ، والمُاعّ:  ٖٖٜ/ ٗ:  رثواؼاو   ينظر: ٜٚ 
 . ٙٚ٘- ٘ٚ٘/ٗمعاني القرآف :   ٝٚ 
 . ٚ٘ٙ/ٚينظر : ورح الُيرافي :  ٞٚ 
 . ٜٚٙ/ٙالكثاب :   ٕٛ 
وينظر: ا  وؿ في النحو :  ، ٝٙ٘/ٖالمقثضب :   ٖٛ 
٘/ٕٙٗ . 
والثب رة والثذكرة :  ، ٝٗٛ- ٜٗٛينظر: الثكممة :   ٗٛ 
، وورح  ٛٛ -ٚٛوالوزيز في عمـ الث ريؼ :  ، ٜٚٞ/ٗ

 ٘، وورح الوافية : ٞ٘ٙ، والممثع :  ٖٖٙ/ٕٖالم ٓ ؿ : 
 . ٖٖٜ/ٗ، وارثواؼ الضرب :  ٜٞٗ/
 . ٛٛٙ/ٚورح الُيرافي :   ٘ٛ 
 . ٖٛٝ – ٖٚٝات المغوية : ا  و   ٙٛ 
 . ٖٗٗالمنيد ال وثي لمبنية العربية :   ٚٛ 

 . ٖٗٗينظر : الم ّر الُابؽ :   ٛٛ 
، وينظر: إّغاـ القرٓاء :  ٜٞٙ/ٚورح الُيرافي :   ٜٛ 

ٖٞٞ . 
 . ٙٝٗالبقرة :   ٝٛ 
 . ٕٛٗ/ ٖمعاني القرآف :   ٞٛ 
 ، وارثواؼ الضرب : ٜٙٗ/٘ينظر : ورح الوافية :   ٕٜ 
 . ٜٛٗ/ٙ، والمُاعّ :  ٕٜٛ/ٗ
، وينظر : الثب رة والثذكرة :  ٜٞٙ/ٚورح الُيرافي :   ٖٜ 
 . ٖ٘ٙ/ٕٖ، وورح الم ٓ ؿ :  ٖٚٞ/ٗ
 . ٕٛٚ- ٕٚٚ/ٗاإليضاح في ورح الم ٓ ؿ :   ٜٗ 
 ٖ، واإلقناع : ٖٖٗينظر: الُبعة في القراءات :   ٜ٘ 
 . ٜٖ٘/ ٖ،  واإلثحاؼ :  ٖٗٞ – ٕٖٞ/
 . ٜٞٙ/ٚالُيرافي :  ينظر: ورح  ٜٙ 
 .  ٖٞٞرأ  مف فكر ال رٓاء ال وثي :   ٜٚ 
، وورح الم ٓ ؿ :  ٜٞٙ/ٚينظر : ورح الُيرافي :   ٜٛ 

ٖٕ/ٖٙ٘ . 
 . ٝٙٙ/ٙالكثاب :   ٜٜ 
 . ٜٙ٘/ٖالمقثضب :   ٜٝ 
 . ٖٞٞينظر : رأ  مف فكر ال ٓراء ال وثي :   ٜٞ 
 ، وينظر : رأ  مف فكرٓ  ٖٝٙ/ٚورح الُيرافي :   ٕٝ 

 . ٖٞٞال راء ال وثي : 
 . ٝٗ٘/ٗالمن ؼ :   ٖٝ 
 . ّٜٗ٘راُة ال وت المغو  :   ٗٝ 
،  والمُاعّ :  ٜٝ٘،  ٜٜ٘/ٗينظر: البحر المحيط :   ٘ٝ 
 .ٕٞٗ/ٛ،  وىمع اليوامع :  ٜٛٗ/ٙ
ة الكوفة: ٖٙٝا  وات المغوية:  ٙٝ   .ٖٜٖ، وينظر: مُّر
 . ٜٙينظر: زيّو الكوفٓييف في عمـ ا  وات :   ٚٝ 
 .ٝٗٗ:  وات والنحو العربيينظر: أثر القراءات في ا   ٛٝ 
،  ٜٕٖال وثي عنّ ابف ّريّ والكوفٓييف :  ينظر: ال كر  ٜٝ 

 . ٕٕٗورأ  مف فكر ال رٓاء ال وثي : 
 . ٕٚٗالزياّة مف كثاب إّغاـ القرٓاء :   ٝٝ 
 . ٖٛا عمى :   ٞٝ 
 .  ٛ٘المطٓ  يف:   ٕٞ 
ؼ :   ٖٞ   .  ٘ٝ، ٖٝيُو
  . ٚٚالنُاء :   ٗٞ 
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 . ٝٗا حقاؼ :   ٘ٞ 
  . ٘٘: الرعّ   ٙٞ 
 .  ٖٗال ثح :   ٚٞ 
 . ٕٜٖالبقرة :   ٛٞ 
، والنُاء :  ٝٗ، وآؿ عمراف :  ٖ٘ٗالُورة ن ُيا :   ٜٞ 

 . ٞ، والمنافقوف :  ٝٛ، وال رقاف : ٖٖٙ،  ٕ٘
، وينظر : إّغاـ القرٓاء :  ٖٝٙ/ٚورح الُيرافي :   ٝٞ 

ٕٗٚ – ٕٗٛ. 
،  ٘ٙ، والثيُير :  ٜٛٛالقراءات :  ينظر : الُبعة في  ٞٞ 

 . ٜ/ٗوالنور : 
،  ٞٙ٘/ٖ، وينظر : المقثضب :  ٞٚٙ/ٙالكثاب:   ٕٕٖ 

 .ٖٝٙ/ٚوورح الُيرافي : 
 . ٖٙٙ/ٖمعاني القرآف:   ٖٕٖ 
 .ٖٕٖينظر: الثيُير :  ،القراءة بالثاء قراءة الكُائي  ٕٖٗ 
 . ٘ٚ٘/ٗمعاني القرآف:   ٕٖ٘ 
 .ٖٖ٘–ٖٖٗثي عنّ ابف ّريّ والكوفٓييف: ال كر ال و   ٕٖٙ 
 ،٘ٙ: والثيُير ،ٖ٘ٗينظر : الُبعة في القراءات :   ٕٖٚ 

 . ٕٗ:  وقراءة الكُائي لمكرماني
 . ٘ٙينظر: الثيُير :   ٕٖٛ 
، والمقثضب: ٞٚٙ، ٝٚٙ،  ٜٚٙ/ٙينظر: الكثاب:  ٜٕٖ 
  . ٙٗ، والظواىر ال وثية عنّ الكوفٓييف :ٞٙ٘/ٖ
 .ٖٗٛ، والثيذيب : ٖ٘ٗالقراءات:  ينظر الُبعة في  ٕٖٝ 
 .ٖٗينظر : قراءة الكُائي لمكرماني :   ٕٖٞ 
، والنور  ٜٛٗ/ٖ، واإلقناع :  ٙٙينظر : الثيُير :   ٕٖٖ 
 :ٗ /ٖ٘ . 
 .ٝٚٙ/ٙينظر : الكثاب :   ٖٖٖ 
 .ٜٖٝ،  ٖٛٝينظر : ا  وات المغوية :   ٖٖٗ 
 .   ُٞبأ :   ٖٖ٘ 
، وينظر: إّغاـ  ٕٝٙ،  ٜ٘ٙ/ٚالُيرافي :  ورح  ٖٖٙ 

 . ٖٙٝالقرٓاء : 
، والحزة وبف  ٜٗٚينظر: الُبعة في القراءات :   ٖٖٚ 

، وقراءة ٙٙ، والثيُير: ٖٛٚ/ٖ، والكوؼ :  ٗٞٗنالويو : 
 .ٗٝ٘/ٗ، واإلثحاؼ: ٖٗ/ٗ :، والنورٖٗالكُائي لمكرماني:

، ٙٙر: والثيُي ، ٗٞٗينظر : الحزة وبف نالويو :   ٖٖٛ 
 . ٖٗ/ٗوالنور  : 

، وينظر: ورح الُيرافي :  ٝٙٙ/ٙالكثاب :   ٜٖٖ 
ٚ/ٜٙ٘ . 
 . ٝٗٙ/٘، وينظر: ا  وؿ :  ٜٙ٘/ٖالمقثضب :   ٖٖٝ 
 . ٜ٘ٙ/ٚورح الُيرافي :   ٖٖٞ 
 .ٖٛٚ/ ٖالكوؼ :   ٕٖٗ 
 .ٝٗ٘/ٗالمن ؼ :   ٖٖٗ 
 . ٖٚٝا  وات المغوية :   ٖٗٗ 
 .ٚٙٗا  وات : ينظر: أثر القراءات في   ٖ٘ٗ 
 ، ٕٖٙينظر: ال كر ال وثي عنّ ابف ّريّ والكوفٓييف:  ٖٙٗ 

 . ٜٗ، وزيّو الكوفٓييف في عمـ ا  وات :ٕٖٚ
 ينظر: لُاف العرب : ماّة  ىمز  .  ٖٚٗ 
 . ٗٗالقراءات القرآنية :   ٖٛٗ 
، والظواىر ال وثية  ٘ٗينظر: الم ّر الُابؽ :   ٜٖٗ 

 . ٙٚعنّ الكوفٓييف : 
 . ٛٝٗ/ٙورح الُيرافي :   ٖٝٗ 
، والقراءات  ٝٛعربية : ينظر: في الميزات ال  ٖٞٗ 

 . ٕ٘: القرآنية
،  والمقثبس مف ٕ٘ينظر: القراءات القرآنية :  ٕٖ٘ 

 . ٚٝالميزات العربية والقرآنية : 
،  ٖٙ،  ٚ، الق ص :  ٜ٘، ا نبياء:  ٖٗالثوبة :   ٖٖ٘ 

 .ٙٗالُزّة : 
، وّاعراب  ٜٖٖ، والثيُير :  ٖٗ٘ينظر: الُبعة :   ٖٗ٘ 

 .ٜ٘/ٖ، والكوؼ :  ٚ٘ٗ/ٖالقراءات الُبع : 
، وا نبياء :  ٖٖٛالمائّة :   ٖٙ٘  . ٛالبقرة :   ٖ٘٘ 

 . ٚٗالقمر:   ٖٚ٘ .  ٗٛ
، وقراءة الكُائي  ٛٝينظر: حزة القراءات :   ٖٛ٘ 

 .ٜٖٞ/ٖ، وّاثحاؼ فضلء البور :  ٘ٗلمكرماني : 
 . ٖٚيونس :   ٜٖ٘ 
 .ٖٛٛ/ٖينظر: إيضاح الوقؼ واوبثّاء :   ٖٝ٘ 
 . ٖٛٛ/ٖالم ّر الُابؽ :   ٖٞ٘ 
: ، وقراءة الكُائي لمكرماني ٙ٘-٘٘ينظر: الثُير:   ٕٖٙ 

ائي مف القراءات العور ، وقراءة الكُٖٚٞ/ٖ، واإلثحاؼ: ٘ٗ
 .ٕٖٙات العربية في القراءات القرآنية: ، والٓميزٗ٘المثواثرة: 

 .  ٖ٘البقرة :   ٖٖٙ 
 .  ٖ٘الُورة ن ُيا :   ٖٗٙ 
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 . ٖٛالممؾ :   ٖ٘ٙ 
 . ٖٜٖ/٘معاني القرآف :   ٖٙٙ 
 . ٜ٘/ٖينظر: الكوؼ :   ٖٚٙ 
 . ٜٚ - ٜٙ/ٖينظر: الم ّر الُابؽ :   ٖٛٙ 
 .ٜٛ/ٖينظر: الم ّر الُابؽ:   ٜٖٙ 
ينظر: الميزات العربية في الثراث ، ّ. أحمّ عمـ   ٖٝٙ 

  . ٙ٘٘/ٖالّيف الزنّ  : 
 . ٘ٙٙ/ٙينظر : الكثاب :   ٖٞٙ 
 . ٗٚٚ/٘الم ّر الُابؽ:   ٕٖٚ 
 . ٞٙٚ- ٝٙٚ/٘الم ّر الُابؽ:   ٖٖٚ 
 . ٘ٙٙ/ٙالم ّر الُابؽ:   ٖٗٚ 
، وينظر : إعراب القرآف  ٚٞٗ/ٖالمقثضب :   ٖ٘ٚ 

 . ٛ٘ٗ- ٚ٘ٗ، والثكممة :  ٜٞٗ/٘لمنحاس : 
 . ٛٝٗ/ٙورح الُيرافي :   ٖٙٚ 
 . ٜٗ/ٖ: ُر  ناعة اإلعراب   ٖٚٚ 
 . ٖٚٙ/٘الن ائص :   ٖٛٚ 

القرٓاء ىـ محٓمّ  ّٓيؽ المنواو  ، وعبّ الباُط عبّ   * 
 ال مّ .

 . ٚ٘٘/ٖالٓميزات العربية في الثراث :   ٜٖٚ 
، وينظر: ورح الم  ؿ :  ٜٞٗ/ٙورح الُيرافي :   ٖٝٚ 
 . ٗٚ/٘، وورح الوافية :  ٖٖٛ/ٞ
 . ٜٝالحزر:   ٖٞٚ 
، وينظر: إيضاح  ٝٝ/ ٖ،  ٖٞ/ٗمعاني القرآف :   ٕٖٛ 

 . ٘ٙٙ/ٖالوقؼ واوبثّاء : 
 . ٖٙالحزرات :   ٖٖٛ 
 . ٛٞ/ٗ،  ٜٙ/٘معاني القرآف :   ٖٗٛ 
 . ٚٙٚ/٘الكثاب :   ٖ٘ٛ 
 . ٕٕٙ/ ٗ، وينظر: ا  وؿ :  ٛٞٗ/ٖالمقثضب :   ٖٙٛ 
 . ٜٞٗ/ٙورح الُيرافي :   ٖٚٛ 
 . ٗٚ/٘ينظر: ورح الوافية :   ٖٛٛ 
 . ٞٝكلـ العرب :  ليس في  ٜٖٛ 
، وينظر : ورح الوافية :  ٕٝٗ/ٙورح الُيرافي :   ٖٝٛ 
٘/ٕٙ – ٖٙ. 
 . ٛٞ/ٗالم ّر الُابؽ :   ٖٞٛ 
 . ٖٖ٘/ٗالزاىر :   ٕٜٖ 

، وينظر :  ٖٖٛ- ٖٖٚ/ٗالم ّر الُابؽ :   ٖٜٖ 
 . ٕٞٗ- ٕٝٗا ضّاّ ،  بي بكر بف ا نبار   : 

 . ٕٝٗ/ٙينظر: ورح الُيرافي :   ٜٖٗ 
 . ٚٙٚ/٘الكثاب :   ٜٖ٘ 
 . ٕٗ٘/ٖالمقثضب :   ٜٖٙ 
 . ٕٝٗ/ٙورح الُيرافي :   ٜٖٚ 
 . ٛٞ/ٗمعاني القرآف :   ٜٖٛ 
 . ٜٚٗ/ٙورح الُيرافي :   ٜٜٖ 
، وينظر : النكت في ث ُير كثاب  ٖٖٚ/ ٖالكوؼ :   ٜٖٝ 

 .  ٖٝ/ُ٘يبويو : 
، وينظر: النكت :  ٜٚٗ – ٜٙٗ/ٙورح الُيرافي :   ٜٖٞ 
٘/ٖٝ . 
، وائثلؼ  ٜٛٗ/ٗ، واإلن اؼ :  ٗٝ/ ٘النكت :   ٕٖٝ 

 . ٗٝالن رة : 
  ٖ٘ٝ  . ٚٚٗالبقرة :   ٖٗٝ  . ٘ٝاإلُراء :   ٖٖٝ 

 .ٖٚٛا عراؼ : 
 . ٕٖ٘/ٗمعاني القرآف :   ٖٙٝ 
  مف معاني القرآف لم راء : ٖينظر ىامش رقـ    ٖٚٝ 
ٗ/ٖٕ٘ . 
قرآف ، وّاعراب الٖ٘ٗينظر: مزالس العمماء :   ٖٛٝ 

 . ٜٚ، والّرس النحو  في بغّاّ :  ٚٞٗ/ٚلمٓنحاس: 
،  ٚٞٗ/ٚينظر : إعراب القرآف لمٓنحاس :   ٜٖٝ 

 . ٗٝ، وائثلؼ الن رة :  ٜٛٗ/ٗ: واإلن اؼ
 . ٗٙٚ- ٖٙٚ/٘الكثاب :   ٖٝٝ 
، وينظر:  ٕٚٚ – ٞٙٚ/٘الم ّر الُابؽ :   ٖٞٝ 

، ٕٚٙ،  ٕٙٙ/ٗ، وا  وؿ :  ٘ٞٗ – ٗٞٗ/ٖالمقثضب : 
 . ٗٝ/٘، والنكت :  ٚٞٗ/ٚعراب القرآف لمنحاس : واّ 
  . ٜٛٗ – ٜٚٗ/ٙورح الُيرافي :   ٕٖٞ 
 .ٜٛٗ/ٙالم ّر الُابؽ:   ٖٖٞ 
 . ٜٖٖثزاور ال وامت في العربية :   ٖٗٞ 
، وأثر القراءات في ٕٖٚينظر: القراءات القرآنية :   ٖ٘ٞ 

 . ٝٝ، وا  وات المغوية :  ٖٝٛا  وات: 
 . ٗٙفٓييف في عمـ ا  وات : زيّو الكو   ٖٙٞ 
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 ادلصادر وادلراجع
  ائثلؼ الٓن رة في انثلؼ ّنحاة الكوفة

والب رة ، عبّ المطيؼ بف أبػي  بكر الورزي 
ىػ  ، ثحقيؽ: ّ. طارؽ عبّ ٕٗٝالٓزبيّ   

، ٖعوف الزنابي ، عالـ الكثب،  بيروت ، ط
 ـ . ٜٖٝٞ

  إثحاؼ فضلء البور بالقراءات ا ربعة
ىػ  ، ٜٖٖٖمّ بف محمّ البٓنا  عوػر، أح

ثحقيؽ وثقّيـ : ّ. وعباف محمّ إُماعيؿ ، 
 ـ . ٜٖٝٞ، ٖعالـ الكثب ، بيروت ، ط

  أثر القراءات في ا  وات والنحو العربي أبو
عمرو بف العلء، ّ. عبّ ال بور واىيف ، 

 ـ . ٜٖٝٞ، ٖمكثبة النانزي ، القاىرة، ط
 ا إّغاـ القرٓاء ، أبو ُعيّ الحُف بف عب ّ

ُٓيرافي   ىػ ، ثحقيؽ : أحمّ محمّو ٝٛ٘ال
عبّ الُميع ، ّار الكثب العممية ، بيروت ، 

 ـ . ٕٕٗٗ، ٖط
   ىػ ، ٙٙٙاإلّغاـ الكبير، أبو عمرو الّاني

راُة : عبّ الرحمف حُف العارؼ،  ثحقيؽ ّو
 ـ . ٕٕ٘ٗ،  ٖعالـ الكثب ، القاىرة ، ط

  ارثواؼ الضرب مف لُاف العرب، أبو حٓياف
ىػ ،ثحقيؽ: ّ. رزب عثماف ٜٚٙنّلُي ا  

 ـ.ٖٝٞٞ ،ٖمحمّ،مكثبة النانزي،القاىرة،ط
   ا  وات الٓمغوية ، ّ. إبراىيـ أنيس، مكثبة

 ـ . ٜٕٕٗا نزمو الم رية ، 
  ا  وؿ في النحو، أبو بكر بف

ُٓراج  ىػ ، ثحقيؽ: ّ. عبّ الحُيف ٖٛ٘ال
الة، بيروت ، ط  ، ٘ال ثمي ، مؤُُة الُر

 ـ . ٖٛٞٞ

 ّاّ، أبو بكر محمّ بف القاُـ ا ض
ىػ ، ثحقيؽ: محمّ أبو ال ضؿ ٝٗ٘ا نبار  

 ـ.ٜٖٝٞ إبراىيـ، المكثبة الع رية، بيروت،
  إعراب القراءات الُبع وعمميا ، ابف نالويو

ىػ ،  ثحقيؽ : ّ. عبّ الرحمف ٕٜ٘ 
،  ٗالعثيميف ، مكثبة النانزي ، القاىرة ، ط

 ـ . ٖٗٞٞ
 ىػٝ٘٘لنحاس  إعراب القرآف ، أبو زع ر ا  ،

ثحقيؽ : ّ. زىير غاز  زاىّ ، عالـ الكثب 
،  ٗومكثبة النيضة العربية ، بيروت ، ط

 ـ . ٖٚٝٞ
  اإلقناع في القراءات الُبع ، ابف الباذش أبو

ىػ  ، ثحقيؽ ٕٙٚزع ر أحمّ بف عمي 
وثقّيـ : عبّ المزيّ قطامش ، ّار ال كر ، 

 ىػ  .ٕٖ٘ٙ، ّٖموؽ ، ط
 لؼ بيف الٓنحوٓييف : اإلن اؼ في مُائؿ الن

أبو البركات  ، الب رٓييف ، والكوفٓييف
ىػ  ، ثحقيؽ : محمّ محيي ٜٜٚا نبار  

 ، الّيف عبّ الحميّ ، المكثبة الثزارية الكبّر
 ـ . ٖٖٛٞ،  ٙم ر ، ط

   ا ٓياـ والميالي والويور، أبو زكريا يحيى بف
ىػ  ، ثحقيؽ: ّ. إبراىيـ ٜٕٗزياّ ال ٓراء  

ار الكثب اإلُلمية ، ا بيار  ، ّ
 ـ . ٕٖٝٞ،ٗط

  اإليضاح في ورح الم ٓ ؿ ، أبو عمرو
ىػ  ، ثحقيؽ ٛٙٛعثماف بف الحازب  

ى بنا  العميمي ، مطبعة  وثقّيـ : ّ. مُو
 العاني ، بغّاّ .

  إيضاح الوقؼ واوبثّاء في كثاب ا عز
ىػ  ، ٝٗ٘وزؿ ، أبو بكر بف ا نبار  
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عات ثحقيؽ: محيي الّيف رمضاف، مطبو 
 ـ . ٖٜٖٞمزمع المغة العربية بّموؽ ، 

  البحر المحيط ، أبو حٓياف
ىػ ، بعناية محمّ  ّقي ٜٚٙا نّلُي 

 ـ . ٖٗٞٞزميؿ ، ّار ال كر، بيروت ،  
  الثب رة والثذكرة ، أبو محمّ بف إُحاؽ

ال يمر  ، ثحقيؽ: ّ. فثحي أحمّ فثحي 
،  ٖم ط ى ، ّار ال كر ، ّموؽ ، ط

 ـ . ٖٗٝٞ
  ل وامت في العربية قراءة أنّر ، ثزاور ا

ّ.زواّ كاظـ عناّ، ثموز لمطباعة والنور، 
 ـ . ٖٖٕٗ،  ّٖموؽ ، ط

  الثطبيؽ ال رفي ، ّ. عبّه الرازحي ، ّار
 ـ . ٜٖ٘ٞالنيضة العربية، بيروت ، 

   ي ىػ  ، ٜٜ٘الثكممة ، أبو عمي ال اُر
راُة ، ّ.كاظـ بحر المرزاف، عالـ  ثحقيؽ ّو

 ـ . ٖٞٞٞ،  ٗالكثب ، بيروت ، ط
  الثيذيب لما ث ٓرّ بو كٓؿ واحّ مف القٓراء

ىػ  ، ٙٙٙالُبعة ، أبو عمرو الّاني 
ثحقيؽ: ّ. حاثـ  الح الضامف ، ّار 

، ّموؽ ، ط  ـ . ٕٕٚٗ، ٖنينّو
  الثيُير في القراءات الُبع ، أبو عمرو

ىػ  ، ثحقيؽ : أوثوبرثزؿ، ٙٙٙالّاني 
 ـ . ٕٖ٘ٞاُثانبوؿ ، 

  رفٓية ، محمّ بف عمي زيّو ال رٓاء ال
الة مازُثير مقّٓمة إلى  نيرات ّغرير  ، ُر
ـٓ القّر ،  كمية الٓمغة العربية ، زامعة أ

 ـ . ٖٖٞٞ
  ،نميؿ زيّو الكوفٓييف في عمـ ا  وات .ّ 

مزمة كمية اآلّاب، زامعة  إبراىيـ العطية،
   .ٗٗالعّّ  الب رة،

  ّحاوية ال ٓباف عمى ورح ا وموني ، محم
ىػ ، ثحقيؽ: ّ. طو ٕٖٛٗ ٓباف بف عمي ال

 ُعّ عبّ الرؤوؼ، المكثبة الثوفيقية، م ر.
   الحٓزة في القراءات الُبع ، ابف

ىػ  ، ثحقيؽ وورح : ّ. عبّ ٕٜ٘نالويو 
العاؿ ُالـ مكـر ، ّار الوروؽ، بيروت ، 

 ـ . ٜٖٞٞ،  ٘ط
  ّحٓزة القراءات، ابف زنزمة ، ثحقيؽ: ُعي

الة، بيرو  ،  ٚت ، طا فغاني ،مؤُُة الُر
 ـ . ٜٖٞٞ

   الحٓزة لمقٓراء الُبعة، أبو عمي
ي  ىػ  ، ثحقيؽ: بّر الّيف ٜٜ٘ال اُر

قيوزي وبوير حويزاثي ، مرازعة وثّقيؽ: 
ّٓقاؽ ، ّار  عبّ العزيز رباح وأحمّ يوُؼ ال

 ـ . ٖٙٝٞ،  ٖالمأموف لمثراث ، ط
  الن ائص ، أبو ال ثح عثماف بف

ر، ىػ ، ثحقيؽ: محمّ عمي النزاٗٞ٘زٓني 
،  ٙالييأة الم رية العامة لمكثاب ، ط

 ـ . ٖٙٞٞ
  ، الّٓر الم وف في عمـو الكثاب المكنوف

ىػ ، ثحقيؽ : ّ. أحمّ ٜٛٚالُميف الحمبي 
 محمّ النٓراط ، ّار القمـ ، ّموؽ .

  ، الّراُات الميزية وال وثية عنّ ابف زٓني
ّ. حُاـ ُعيّ النعيمي، ّار الرويّ ، بغّاّ، 

 ـ .  ٕٖٝٞ
 ال وت المغو  ، ّ. أحمّ منثار  ّراُة

 ـ . ٜٖٞٞعمر، عالـ الكثب ، القاىرة ، 
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   ّالّرس النحو  في بغّاّ ، ّ. مي
المنزومي ، ّار الرائّ العربي ، بيروت ، 

 ـ . ٜٖٝٞ،  ٗط
  ّّقائؽ الث ريؼ ، القاُـ بف محمّ بف ُعي

المؤّٓب ، ثحقيؽ: ّ. أحمّ نازي القيُي ، 
ّ. حُيف و ّ. حاثـ  الح الضامف ، و 

ثوراؿ ، مطبعة المزمع العممي العراقي ، 
 ـ . ٜٖٝٞ

  رأ  مف فكر ال ٓراء ال وثي، ّ.  بيح
، المزمّ    ، العّّ ٖٞالثميمي ، مزمة الموّر

 ـ . ٕٖٞٞ  ، ٗ 
  الزاىر في معاني كممات الناس، أبو بكر بف

ىػ  ، ثحقيؽ: ّ. حاثـ  الح ٖٗ٘ا نبار   
الة ، بيروت  . الضامف ، مؤُُة الُر

  ّىػ  ، ٙٗ٘الُبعة في القراءات ، ابف مزاى
ثحقيؽ: ّ. ووقي ضيؼ ، ّار المعارؼ ، 

 م ر .
  ىػ ، ُٗٞ٘ر  ناعة اإلعراب، ابف زٓني

ثحقيؽ: ّ. حُف ىنّاو  ، ّار القمـ ، 
 ـ . ٖ٘ٞٞ،  ّٗموؽ ، ط

  ّوذا الِعرؼ في فف ال رؼ، أحمّ بف محم
ىػ ، ثقّيـ : ّ. محمّ بف ٖٖٚ٘الحملو  
عطي ، وثنريد : أحمّ بف ُالـ عبّ الم

الم ر  ، ّار الكياف لمطباعة والنور ، 
 الرياض .

  ورح وافية ابف الحازب ، رضي الّيف
ىػ  ، ثحقيؽ: محمّ نور ٛٝٛا ُثراباّ  

الحُف وآنريف ، ّار الكثب العممية ، 
 ـ . ٖٗٝٞبيروت، 

  ّورح كثاب ُيبويو، أبو ُعي
ىػ ،ثحقيؽ: أحمّ حُف ٝٛ٘الُيرافي 

لي وعمي ُيّ عمي ، ّار الكثب العممية، ميّ
 ـ . ٕٕٝٗ،  ٖبيروت ، ط

  ورح منث ر الث ريؼ العٓز  في فف
الث ريؼ، مُعّو بف عمر الث ثازاني ، ورح 
وثحقيؽ: ّ. عبّ العاؿ ُالـ مكـر ، المكثبة 

 ـ.ٜٖٞٞ، ٝا زىرية لمثراث، القاىرة ، ط
  ورح الم ٓ ؿ ، موٓفؽ الّيف يعيش بف عمي

، المطبعة المنيرية ،  ىػ ٘ٙٛبف يعيش ا
 م ر.

   ،ال رؼ وعمـ ا  وات ، ّ. ّيزيرة ُقاؿ
 ـ.ٖٛٞٞ ،ّٖار ال ّاقة العربية، بيروت، ط

  الظواىر ال وثية عنّ الكوفٓييف في ضوء
عمـ الٓمغة الحّيث، عباس عمي إُماعيؿ، 
الة مازُثير مقّٓمة إلى كمية القائّ  ُر

 . ـ ٖٞٞٞلمثربية لمبنات، زامعة الكوفة، 
  عمـ ا  وات ، ّ. كماؿ بور، ّار غريب

 لمطباعة والنور، القاىرة .
  ّعمـ المغة مقّٓمة لمقارئ العربي ، ّ. محمو

 الُعراف ، ّار النيضة العربية ، بيروت .
  ّىػ  ، ثحقيؽ : ٜٖٚالعيف ، النميؿ بف أحم

ّ. ميّ  المنزومي ، و ّ. إبراىيـ 
 الُامرٓائي ، مؤُُة ا عممي لممطبوعات ،

 ـ . ٖٝٝٞ،  ٖبيروت ، ط
  ىػ ،ثحقيؽ ٖٞٗال  يح، أبو العباس ثعمب

راُة، ّ. عاطؼ مّكور، ّار المعارؼ ،  ّو
 م ر.

 ابف ّريّ والكوفٓييف ، ػػػػػػػػػػػال كر ال وثي عن ّ 
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ّ. نميؿ إبراىيـ العطية ،ّار الوؤوف 
 الثقافية ، بغّاّ .

  ، في الميزات العربية، ّ. إبراىيـ أنيس
 ـ. ٕٕ٘ٗ مو الم رية، القاىرة ،مكثبة ا نز

  القراءات القرآنية في ضوء عمـ المغة
مكثبة  عبّ ال بور واىيف، الحّيث، ّ.
 ـ . ٖٛٛٞالقاىرة ، النانزي،

  قراءة الكُائي رواية أبي عمر الّور  عف
طريؽ ابف مقُـ ، رضي الّيف 

ىػ  ، ثحقيؽ :  ّ. حاثـ ٘ٛٚالكرماني 
، ٖ، ط  الح الضامف ، ّار نينّو ، ّموؽ

 ـ . ٕٕٚٗ
   ،قراءة الكُائي مف القراءات العور المثواثرة

أحمّ محمّو عبّ الُميع ، ّار الكثب 
 ـ . ٕٕٗٗ،  ٖالعممية ، بيروت ، ط

  الكثاب ، ُيبويو أبو بور عمرو بف عثماف
ىػ ، ثحقيؽ وورح : عبّ ٕٖٝبف قنبر 

الُلـ محمّ ىاروف ، مكثبة النانزي، 
 ـ .  ٖٝٝٞ،  ٘القاىرة ، ط

  الكوؼ عف وزوه القراءات الُبع وعمميا
وحززيا ، مكي بف أبي طالب 

ىػ ، ثحقيؽ: محيي الّيف ٜ٘ٙالقيُي 
رمضاف، مطبوعات مزمع المغة العربية ، 

 ـ . ّٜٖٙٞموؽ ، 
  لُاف العرب ، أبو ال ضؿ زماؿ الّيف بف

 ىػ ،ّار  اّر، بيروت .ٖٖٜمنظور 
  الميزات العربية في الثراث، ّ. أحمّ عمـ

ّيف الزنّ  ، الّار العربية لمكثاب ، ال
 ـ . ٖ٘ٝٞ

  ، الميزات العربية في القراءات القرآنية
عبّه الرازحي ، ّار المعرفة الزامعية، .ّ

 ـ . ٖٛٞٞم ر، 
   :ليس في كلـ العرب، ابف نالويو ، ثحقيؽ

أحمّ عبّ الغ ور عطار، مٓكة المكرمة ، 
 . ٜٖٞٞ، ٗط

  ، ابو ُعيّ ما ذكره الكوفٓيوف مف اإلّغاـ
ىػ  ، ثحقيؽ: ّ.  بيح ٝٛ٘الُيرافي 

،  ٖالثميمي ، ّار البياف العربي ، زّٓة ، ط
 ـ . ٖٚٝٞ

   ُِب في ثبييف وزوه وواذ القراءات المحث
ىػ  ، ٗٞ٘واإليضاح عنيا، ابف زٓني 

عمي النزّ  نا ؼ وعبّ الحميـ  ثحقيؽ:
النزار وعبّ ال ثاح إُماعيؿ ومبي، القاىرة، 

 ـ . ٖٙٞٞ
 إلى عمـ أ وات العربية ، ّ.غانـ  المّنؿ

قّور  الحمّ ، مطبوعات المزمع العممي ، 
 ـ . ٕٕٗٗبغّاّ ، 

  ة الكوفة ومنيزيا في ّراُة المغة مُّر
والنحو ، ّ. ميّ  المنزومي ، مكثبة 
ومطبعة م ط ى البابي الحمبي وأووّه ، 

 ـ . ٖٝٚٞ، ٗم ر ، ط
  المُاعّ عمى ثُييؿ ال وائّ ، ابف

، ثحقيؽ وثعميؽ: ّ. محمّ  ىػ ٜٞٛعقيؿ 
 ـ.ٕٖٝٞ كامؿ بركات ، ّار ال كر، ّموؽ ،

  ىػ  ، ٜٕٗمعاني القرآف ، أبو زكريا ال راء
ثحقيؽ : محمّ عمي النزار وأحمّ يوُؼ 
نزاثي وعبّ ال ثاح إُماعيؿ ومبي ، عالـ 

 ـ . ٖ٘ٝٞ،  ٘الكثب ، بيروت، ط
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  ، المقثبس مف الميزات العربية والقرآنية
محيُف، المكثبة ا زىرية  محمّ ُالـ.ّ

 ـ . ٜٖٝٞ،  ٖلمثراث، القاىرة، ط
  ّىػ ، ٚٝٗالمقثضب ، أبو العباس المبٓر

محمّ عبّ النالؽ عضيمة، المزمس  ثحقيؽ:
ا عمى لموؤوف اإلُلمية ، القاىرة ، 

 ـ . ٖٙٞٞ
  الممثع الكبير في الث ريؼ ، ابف ع  ور

ىػ  ، ثحقيؽ: ّ. فنر الّيف ٞٛٛاإلوبيمي 
 ـ.ٖٛٞٞ ، ٖمكثبة لبناف ناوروف، ط قباوة،

  المن ؼ لكثاب الث ريؼ ، ابف
ىػ  ، ثحقيؽ: إبراىيـ م ط ي ٗٞ٘زٓني 

وعبّ ا أميف ، إّارة الثقافة العامة ، 
 ـ . ٖٙٚٞ،  ٖم ر، ط

  المنيد ال وثي لمبنية العربية رؤية زّيّة
في ال رؼ العربي، ّ. عبّ ال بور واىيف، 

الة ، بيروت ،   ـ . ٕٖٝٞمؤُُة الُر
  منيد الكوفٓييف في ال رؼ ، مؤمف بف

 بر  غٓناـ ،أطروحة ّكثوراه مقّٓمة إلى 
ـٓ القّر ،  كمية الٓمغة العربية ، زامعة أ

 ـ . ٜٖٞٞ
   النور في القراءات العور، ابف

ىػ ،ث حيح ومرازعة : عمي ٘٘ٝالززر  
 محمّ الضباع ، ّار الكثب العممية ، بيروت.

   ُيبويو وثبييف النكت في ث ُير كثاب
الن ي مف ل ظو وورح أبياثو وغريبو، ا عمـ 
الونثمر  يوُؼ بف ُميماف بف 

ىػ ،ّراُة وثحقيؽ: رويّ ٜٛٙعيُى 
بمحبيب، وزارة ا وقاؼ والوؤوف اإلُلمية، 

 ـ . ٖٞٞٞالمممكة المغربية، 

   ، ىمع اليوامع في ورح زمع الزوامع
ىػ  ثحقيؽ : عبّ ٖٖٞزلؿ الّيف الُيوطي 

اؿ ُالـ مكـر ، عالـ الكثب ، القاىرة ، الع
 ـ . ٖٕٕٗ

  ّالوزيز في عمـ الث ريؼ ، أبو البركات عب
ىػ  ، ثحقيؽ: ّ. عمي ٜٜٚالرحمف ا نبار  

 ـ.ٖٗٝٞحُيف البواب، ّار العمـو ، القاىرة،
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