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 الملخص : 

ال شك أّن اإلعالل ال ٌخرج عن تغٌٌر ٌصٌب البنٌة المعتلة بضروب من التحول ال تبتعد عن القلب , ونقل الحركة ,        

, ولوحظ أّن علة اإلعالل ظ أّن علل هذا التحول فٌها من التفاوت من جهة القوة مما ال ٌكاد ٌخفى والحذف , ومما ٌلح

الغابٌة هً التخفٌف , ما ٌنسجم مع هذه الغاٌة هو اإلعالل بالحذف ألّنه أوغل فً التخفٌف , وحروف اإلعالل هً األلف 

بها لمقاربتها لهذه الحروف من جهة كثرة تغٌٌرها . وٌأتً والواو والٌاء وأضٌفت الهمزة لهذه الحروف ألّن اإلعالل ٌصٌ

بدال ات الصحٌحة والمعتلة , وظاهرة اإلاإلبدال أكثر شمولٌة من اإلعالل , فهو أعم ٌشمل جمٌع حاالت اإلبدال بٌن األصو

صاد فً عملٌات النطق ال تحدث إالّ على أساس التقارب بٌن األصوات المتبادلة كما أّن الهدف منه هو تحقٌق نوع من االقت

 لصوامت فقط أو بٌن الصوابت فقط , فاإلبدال ٌكون بٌن االمتتابعة لكن معنى التقارب قابم على أساس الصفات أو المخارج 

Voice guidance for adverb and substitution at Maini 537 In his book Lami Al- Burhan    

  Summary :                                                                                                                                                  

             

     There is no doubt that the justification does not go beyond a change  that affects the 

diseased      structure through various types of  transformation that do not go far from the 

heart ,transposition    of movement, and deletion, and it can be noted that the reasons for 

this transformation in it are variations on the one hand Strength is something that is hardly 

hidden, and it is noted that the cause of the Exaltation is Purpose is mitigation, which is 

consistent with this purpose It is the deduction by deletion because it goes too far in 

mitigation, The vowels are Alif, Waw, and Yaa, and the hamza was added to these letters, 

Because the high is affected by her closeness to these letters in terms of their frequent 

change . The substitution is more comprehensive than the metaphor, It is more general and 

includes all cases of substitution between correct and defective sounds, The phenomenon of  
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substitution occurs only on the basis of the convergence of the mutual votes it also aims to 

achieve a kind of economy in successive Pronunciations but meaning Convergence is based 

on adjectives or traits, The substitution be beteen silent only or just between the sounds .      

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     المقدمة : 

ن التحول ال تبتعد عن القلب , ونقل ال ُمشاحة أَنَّ اإلعالل ال ٌخرج عن تغٌٌر ٌصٌب البنٌة المعتلة بضروب م         

الحركة , والحذف , قال د. عبدالصبور شاهٌن : )) معنى اإلعالل : ما تتعرض له أصوات العلة من تغٌٌرات , بحلول 

بعضها محل بعض , وهو ما ٌسمونه )اإلعالل بالقلب( , أو بسقوط أصوات العلة بكاملها , وٌسمونه )اإلعالل بالحذف( , 

 .  (ٔ)ض عناصر صوت العلة , وهو ما ٌسمونه )اإلعالل بالنقل( أو )التسكٌن( (( أو بسقوط بع

علّة تحول  هـ(8ٙٙ) ومما ٌلحظ أّن علل هذا التحول فٌها من التفاوت من جهة القوة مما ال ٌكاد ٌخفى ووصف الرضً

 (  . ٕ)... ((  الواو والٌاء المتحركتٌن المفتوح ما قبلهما بأّنها : )) ... لٌست فً غاٌة المتانة

وظاهر اإلبدال ال تحدث إاّل على أساس التقارب بٌن األصوات المتبادلة كما أّن الهدف منه هو تحقٌق نوع من االقتصاد فً 

وامت فقط أو بٌن اإلبدال ٌكون بٌن الص,فعملٌات النطق المتتابعة لكن معنى التقارب قابم على أساس الصفات أو المخارج 

على أساس اإلتحاد له طبٌعته الخاصة واإلبدال ٌتم  ألّن كالا  العكس ,بصابت أوٌمكن إبدال صامت الصوابت فقط وال

 (ٖ)المخرج والتقارب فً

األول هو اإلعالل وذكرت فٌه ثالثة مظاهر هً )قلب الواو  مة  . فكان المبحثوخات وقسمت البحث على مقدمة ومبحثٌن

فهو اإلبدال وذكرت فٌه , أما الموضوع الثانً  اا تطبٌقٌ ت لكل مظهر مثاالا همزة , وحذف الهمزة , وتحقٌق الهمز( وأعطٌ

 مظهراا واحداا هو إبدال تاء اإلفتعال ومنها أبدال التاء داالا . 

  أوالا : اإلعالل  : 

ف , ألنَّه أوغل فً هً التخفٌف , وأنَّ ما ٌنسجم مع هذه الغاٌة هو اإلعالل بالحذ ال جرَم أَنَّ العلة الغابٌة لإلعالل        

 .  ( ٗ)وعلى كل حال فالحذف أوغل فً التخفٌف (( : ))  , قال الرضً التخفٌف

اإلعالل ٌصٌبها لمقاربتها لحروف  ألنّ  ؛ , وأضٌفت الهمزة لهذه الحروف( ٘)هً األلف والواو والٌاء  حروف اإلعالل و

, وقرابة الهمزة من حروف العلة ال ُتنسب إلى اشتراك فً مخرج أو اتفاق فً صفة بل ( ٙ)العلة من جهة كثرة تغٌٌرها 

هً قرابة ذهنٌة , وهذه القرابة ال تنسب إلى ذهنٌة العربً ألّنه ٌصدر فً نطقه عن عادات كالمٌة ألفها ولم ٌفكر بهذه 

العربً ألّنهم كانوا ٌجمعون المادة اللغوٌة عن  التحوالت , ونسبة هذه القرابة إلى ذهنٌة النحاة خٌر من نسبتها إلى الذهن

, وعند تثبٌتهم للقواعد كانوا ٌتأملون طرٌق الرحلة إلى البادٌة واألخذ من البدو الراحلٌن إلى المدن وبالسماع وهو أهمها 

مً له أثر فً خلق اإلسالالذهنٌة , والمنهج  من االرتباط الذهنً أو القرابة  اا الظواهر اللهجٌة ولشدة تشابهها تخلق نوع

القرابة بٌن الهمزة وحروف العلة فً أذهان النحاة إذ ٌنظر إلى العلة على أّنها تتابع بٌن الظواهر سببه نوع من العادة لٌس 

فً تصور لٌس ببعٌد أن تكون القرابة الذهنٌة سبباا وال ٌشترط وجود القرابة الصوتٌة بٌنهما , لكن  حتمٌاا أو ضرورٌاا ,

   .  ( 5)عندما نسبوا األلف إلى مخرج الهمزة ووصفوا الهمزة بالجهر وفاقاا لحروف العلة  الصوتٌة بعد حٌنالقرابة 
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 :  ثالثة مظاهر عند المعٌنً ولإلعالل

  : همزة قلب الواو-ٔ

ِن َواْْلَقْ رَِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنيِّا أَْو َفِقريًا يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنْ ُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَديْ ومصداق ذلك قوله تعالى : )) 
                                                                                                                                      (  . 8)((  تَ تَِّبُعوا اْْلََوى أَْن تَ ْعِدُلوا َوِإْن تَ ْلُووا أَْو تُ ْعرُِضوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريًافَاللَُّه أَْوََل ِِبَِما َفََل 

 ً اآلٌة الكرٌمة هو )َتْلُووا( .والشاهد ف

                                                                      وٌمكن تقسٌم نظرة العلماء فً أصل )تلووا( على اآلتً : 

                                                                 رأي ٌرى أّنها على نقل همز الواو : -ٔ

بهمز الواو ثم تحذف الواو  بعدما تتحول حركتها و )َتلُوا( وهذه أصلها )َتْلُؤوا(  وا(وُ لْ )تَ  ها قُرأتأنّ  هـ(5ٕٓ) ذكر الفراء

ا . ونرى الذٌن قالوا )تلوا( أرادوا )تَ إلى الالم  ْلُؤوا( فٌهمزون الواو , إذ قال : )) وقوله )وإن َتْلُووا( وَتلُوا , قد قربتا جمٌعا

النضمامها , ثم ٌتركون الهمز فٌتحول إعراب الهمز إلى الالم فتسقط الهمزة . إالّ أن ٌكون المعنى فٌها : وإن تلوا ذلك , 

  .( 9) ٌرٌد : تتولَّوه ((

)وإن تلووا( . فقرأ فً قراءة قوله :  القراء : )) واختلف أّنهم اختلفوا فً قراءتها فرٌقٌن , قال هـ(ٖٓٔ) الطبري وذكر

وقرأ ذلك جماعة من قرأة أهل الكوفة : )وإن تلوا( بواو  وفة : )وإن َتْلُووا( بواوٌن ...األمصار سوى الك ذلك عامة قراء

 واحدة . ولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان : 

مز فً الالم إذ أسقطه , وبقٌت أحدهما : أن ٌكون قاربها أراد همز )الواو( النضمامها , ثم أسقط الهمز , فصار إعراب اله

واو واحدة . كأنه أراد : )َتْلُؤوا( ثم حذف الهمز , وإذا عنً هذا الوجه , كان معناه معنى من قرأ : )وإن تلووا( بواوٌن , 

. وذلك أن )الواو( الثانٌة من قوله : )تلووا( واو جمع , وهً علم لمعنى , فال غٌر أنه خالف المعروف من كالم العرب 

الوجه اآلخر : أن ٌكون قاربها كذلك , أراد : أن )تلوا( من )الوالٌة( , فٌكون معناه :  د همزها .ح همزها , ثم حذفها بعٌص

   .  (ٓٔ) (( لوا أمور الناس وتتركوا ...وأن ت

 ٌتضح من هذا النص أّن هناك قراءتٌن : 

 )تلووا( بواوٌن )األمصاركلها( . -ٔ

 )تلوا( بواو واحدة )أهل الكوفة( .  -ٕ

بعد حذف ها إلى الحرف الساكن الذي قبلها , وتوجٌه قراءة )تلوا( بواو واحدة : أراد إسقاط الهمزة )حذفها( بعد نقل حركت

 الهمزة ونقل حركتها صارت البنٌة بواو واحدة . 

 أْن َتلُوا أمور الناس .ة( : ِوالٌة , وأراَد التوجٌه اآلخر : أنَّ )َتلُوا( بمعنى المصدر الذي على )ِفَعال -ٕ

: قراءتها ب)إن تلوا( بواو واحدة بعدما كان أصلها )تلووا( وحذفت إحدى الواوٌن , إذ قال  هـ(ٖٔٔ) الزجاج وقد أجاز

 حدةن وثاب واألعمش وحمزة بواو وا)َتْلُووا( بواوٌن , وقرأ ٌحٌى بقرأ عاصم وأبو عمرو بن العالء وأهل المدٌنة ))
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)َتلُوا( , واألشبه على ما جاء فً التفسٌر ومذهب أهل المدٌنة وأبً عمرو , ألنه جاء فً التفسٌر أّن )لََوى الحاكُم فً  

ا حقه إذا َدف كون )وأن َتلُوا( أصله َتْلُووا فأبدلوا من الواو به ومطلته , وٌجوز أن ٌه تُ عقضٌته( أعرض . ٌقال لوٌت فالنا

ثم ُطرحت الهمزة وُطرحت حركتها على الالم فصار َتلُوا كما قٌل  –بإسكان الالم  –همزة فصارت تلؤوا  –المضمومة 

   .  (ٔٔ)ثم طرحت الهمزة فصارت آُدر . وٌجورز أن ٌكون وإْن َتلُوا من الوالٌة ((   فً أدْؤٍر أُدورٍ 

عن هذا , إذ قال : )) وأما )تلوا( ففٌه وجهان : األول : أّن والٌة الشا إقبال علٌه واشتغال به  هـ(ٓٙٙ) ٌبتعد الرازيولم 

, والمعنى أن تقبلوا علٌه فتتموه أو تعرضوا عنه ... والثانً : قال الفراء والزجاج : ٌجوز أن ٌقال : )تلوا( أصله تلووا ثم 

                                                                       (ٕٔ)لهمزة وألقٌت حركتها على الساكن الذي قبلها فصار )تلؤوا( وهذا أضعف الوجهٌن (( قلبت الواو همزة , ثم حذفت ا

 رأي ٌرى أّنها على التقاء الساكنٌن :  -ٕ

ٌة( , قال : ٌلوي( و)تلوا( لحناا عنده إن كانت لغة وٌستبعد أّنها من )الوال –أّن )تلووا( من )لوى  هـ(ٕ٘ٔ) ٌرى األخفش

ْلِوي( . وقال بعضهم )وإْن َتلُوا( فإن كانت لغة فهو الجتماع الواوٌن ,  )) وقال )وإن تلُووا ٌَ أو ُتعرضوا( ألّنها من )لَوى( )

نى ها هنا إالّ فً قوله )وإْن َتلُوا علٌهم( فطرح )علٌهم( فهو )الِوالٌة( ولٌس ل)للِوالٌة( مع  وال أراها إالّ لحناا على معنى 

                                                               . ( ٖٔ)جابز (( 

أّن أصله )تلووا( وحذفت إحدى الواوٌن تخفٌفاا , قال : )) قرأ ابن عامر وحمزة )َتلُُووا( بضم الالم  هـ(ٙٔ٘) وذكر البغوي

 .( ٗٔ)ٌل : أصله تلووا فحذفت إحدى الواوٌن تخفٌفاا , وقٌل : معناه وإن تلوا القٌام بأداء (( , ق

, قال : ))  استثقال الضمة على الواو بعدها واو أخرى ونقلت إلى الالم وحذفت إحدى الواوٌن هـ(ٙ٘ٙ) وٌرى القرطبً

تلوا معنى تلووا وذلك أّن أصله تلووا فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى فألقٌت الحركة على الالم وحذفت إحدى 

   . ( ٘ٔ) الساكنٌن (( الواوٌن اللتقاء 

لت الحركة على قال : )) ونقل عن النحاس أٌضاا أّنه استثقأّنه  هـ(8ٖٖ) رأي النحاس هـ(5٘ٗ) وذكر أبوحٌان األندلسً

 .  ( ٙٔ) الواو فألقٌت على الالم , وحذفت إحدى الواوٌن اللتقاء الساكنٌن ((

وقد ,  (5ٔ) مهما كانت حركتهوكون الفعل مضارعاا وكان قبل الحرفٌن المثلٌن ساكناا أُلقٌت حركة األول علٌه هذا فً حالة 

 .   (8ٔ)منها حذف الواو التً قبلها حرف مضموم عقد سٌبوٌه فً ذلك باباا سّماه ما ٌحذف من السواكن 

والذي سّهل الحذف هً الحركة التً كانت قبل المحذوف تدلُّ علٌه فالفتحة تدل على األلف والضمة تدل على الواو 

 .    (9ٔ)سرة تدل على الٌاء والك

ا  ٌلوي َتْلُووا( لََوي )َوإن: ))  المعٌنً قالو ا : مطل ودافع , أي : وإن تدفعوا بأداء الّشهادة . ومن قرأ : )َتلُوا( فهو أٌضا ٌّا ل

أَْدُور أَْدُؤر ثم آُدر . وٌجوز أن ٌكون على الالم , كما قٌل فً ة همزةا ثم حذفت وألقٌت حركتهامّ تلؤوا , أبدلت الواو للض

والمعنى : إن ُتقبلوا أو ُتعرضوا . وقد قرئ بهما , نه , )َتلُوا( من والٌة الشا , وهو اإلقبال علٌه خالف اإلعراض ع

 .  (ٕٓ)واألولى قراءة أهل المدٌنة وأبً عمرو بواوٌن , ألنه جاء فً التفسٌر : إن لوى الحاكم فً قضٌته أو أعرض (( 

 )َتلُوا( توجٌهٌن :  وّجه المعٌنً

 . ُنقلت حركة الهمزة , ثم حذفت فصارت )َتُل + وا( و , + وا( )َتْلؤُ  دلت الواو األولى المضمومة همزة فصارتأباألول : 
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همزة أن تكون الضمة أصلٌة الزمة , إذ قال : )) كّل واو مخّففة غٌر ما  )ُو( اشترط الرضً لتبدٌل الواو المضمومةو

... فقلبها همزة جابز جوازاا  ذكرنا مضمومة ضمة الزمة سواء كانت فً أول الكلمة كُوجوه ... أو فً حشوها كأدُور

مطرداا ... وإن كان الضم على الواو لإلعراب , نحو : هذه َدْلُوك , أو للساكنٌن , نحو : اخَشُوا القوَم , لم تقلب همزة 

ل لم تقلب أٌضاا همزة , لقوتها بالتشدٌد ((  , والواو  (ٕٔ)لعروض الضمة , وإن كانت الواو المضمومة مشددة كالتقُوُّ

أّما قلب الواو المفتوحة )َو( همزة فً حال تصدرها اتفق  , (ٕٕ)عند النحوٌٌن  مة عند قلبها همزة قٌاس مطردموالمض

, ففً التتابعٌن )ُو , َو( تقلب الواو المتحركة همزة عندما تكون متصدرة على تفاوت فً النحوٌون على عدم قٌاسٌة قلبها 

مة مثل )أدُؤر( , فالتتابع )ُو( ثقٌل وأكدوا على اطراده وقٌاسه بالنظر إلى , وتقلب فً الحشو إذا كانت مضموة ثقلها درج

التتابع )َو( الذي اتفقوا على عدم قٌاسٌته , لكنهم رفضوا الهمز فً الواو المضمومة إذا جاءت فً اآلخر بحجة عروض 

وهذا ال ٌتفق مع ما قرروه من أحكام بالواو مقرونة بالضمة ,   ٌتكلف الناطق ثقل النطقالضمة فٌها ففً كال الحالتٌن 

                                                                    األواخر محلُّ التغٌٌر , لتثاقل الكلمة إذا وصلت إلٌها , )), إذ قال الرضً : (ٖٕ) لإلعالل

, وٌتعارض هذا ( ٕٗ)مة ال تثقل بأول حروفها (( بعد ذلك األوساط أولى , وأما األوابل فهً أقوى وأمكن منهما ... إذ الكل

فوا فً ذلك بعضهم رفضها فً ُهمزت فٌها الواو بحركة غٌر الزمة لكّن النحوٌٌن اختلأٌضاا مع ما ورد من قراءات قرآنٌة 

(  قراءة ر الزمة حٌث ُضمت الواو بغٌر همز وبعضهم همزها فالنحوٌون ٌكرهون همز الواو ألّن ضمتها غٌ , (ٕ٘))لترُونَّ

قلب الواو همزة , فضم الواو )ُو( تتابع مكروه عند التً توٌعنٌنا من ذلك كراهة التتابعات ,  (ٕٙ)فحركت اللتقاء الساكنٌن 

                                                                    .   (5ٕ)المتقدمٌن فهو بمثابة اجتماع واوٌن , وهذا مستثقل وألّن الواو ضعٌفة فوضعوا مكانها حرفاا أقوى منها 

 الثانً : ٌجوز أن تكون من الوالٌة فتكون بواو واحدة , )َتلُوا( , فال إعالل بالقلب وال حذف فٌها . 

ٌّاا : َمَطل ودافع , أي : وإن تدفعوا بأداء الشهادة . واتفق النٌسابوري مع المعٌنً , إذ قال  : )) )وإن تلُووا( : لوى ٌلوي ل

ا َتْلُووا , أبدلت الواو للضمة همزة , ثم حذفت وألقٌت حركتها على الالم , كما قٌل فً )أْدؤٍر( :  ومن قرأ : )َتلُْوا( فهو أٌضا

 .  (8ٕ)أْدوٍر , ثم )أُدٌر( (( 

: )) وإن تلوا بضم الالم بواو   ٌمكن عّد قراءة )تلوا( بواو واحدة من اللحن ألنها قراءة سبعٌة , إذ قالوٌرى أبوحٌان أنَّه ال

واحدة , ولحن بعض النحوٌٌن قارئ هذه القراءة . قال : ال معنى للوالٌة هنا , وهذا ال ٌجوز ألنها قراءة متواترة فً السبع 

لف فً قوله : وإن تلووا . فقٌل : هً الوالٌة أي : وإن ولٌتم إقامة , ولها معنى صحٌح وتخرٌج حسن . فنقول : اخت

الشهادة أو أعرضتم عن إقامتها , والوالٌة على الشا هو اإلقبال علٌه . وقٌل : هو من اللً وأصله : تلووا وأبدلت الواو 

 .  (9ٕ)((  , والنحاس المضمومة همزة , ثم نقلت حركتها إلى الالم وحذفت . قال الفراء , والزجاج , وأبو علً

هـ( وهً المرّجحة عند ٗ٘ٔوٌبدو للباحث قراءتها بواوٌن )تلووا( , فهً قراءة أهل المدٌنة وأبً عمرو بن العالء )

 المعٌنً .  

 حذف الهمزة :  -ٕ

 (  . ٖٓ)((  َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َرِّبي َوََل ُأْشرُِك بَِرِّبي َأَحًداومصداق ذلك قوله تعالى : )) 

 إلى قسمٌن هما :  م )لكّنا( وفق نظرة العلماءُتقس

 حذف همزة )أنا( ونقل حركتها إلى النون : -ٔ

                                                               -٘- 



: )) وقوله : , قال الهمزة من )أنا( وأدغمت النون  وحذفت (لكن أنا هو هللا ربًراء أّن أصل )لكّنا هو هللا ربً()ذكر الف

اْ ُهَو هللاُ َربًِّ ...( معناه : لكن أنا هو هللا ربً ُتِرك همزة األلف من أنا )ل                                                                 , وكثر بها الكالم , فأدغمت النون من )أنا( مع ِكنَّ

لف فقربت لكّنا على تلك اللغة وأثبتوا األلف فً اللغتٌن فً النون من )لكن( وِمَن العرب من ٌقول : أنا قلت ذاك بتمام األ

ا فثبتت فٌهما األلف فً القولٌن إذا وقفت . وٌجوز الوقوف بغٌر ألف فً غٌر  ا وقوارٌرا المصحف : كما قالوا : رأٌت ٌزٌدا

 .( ٖٔ)القرآن فً أنا . ومن العرب من ٌقول إذا وقف : أَنْه وهً فً لغة جٌدة (( 

 كون وفق رؤٌتٌن هما : كتابتها تا النص أّن ٌُفهم من هذ

 جزبً( . الحذف الرأي ٌذهب إلى أنَّ حركة الهمزة نقلت إلى النون تمهٌداا لحذفها . )هنا ٌعنً -ٔ

النونان , نون )لكن( الساكنة , ونون  صامت والصابت القصٌر( , ثّم التقترؤٌة قوامها أنَّ الهمزة حذفت بكاملها )ال -ٕ

                                                                   ( المتحركة . )نا

فمن قرأ  : )) , قال الهمزة وتحركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد ترحطُ النون أّن )لكّن( بتشدٌد  الّزّجاج وذكر

ركت بالفتح واجتمع حرفان من جنس واحد , بتشدٌد النون فالمعنى لكن أنا هو هللا ربً فطرحت الهمزة على النون فتح

ا فأثبت فأدغمت األولى فً الثانٌة , وحذفت األلف فً الوصل ألنها تثبت فً الوقف وتحذف فً الوصل ومن قرأ : لكنّ 

 .  (ٕٖ)((  ا قمُت فأثبت األلف ...من قال : أنتثبٌتها فً الوقف فهذا على لغة األلف فً الوصل كما كان 

البٌضاوي أّن أصلها )لكن أنا( حذفت الهمزة بنقل الحركة فحصل اإلدغام , قال : )) )لكّنا هو هللا ربً ...( أصله وقد ذكر 

لكن أنا فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو دونه فتالقت النونان فكان اإلدغام , وقرأ ابن عامر وٌعقوب فً رواٌة باأللف فً 

على األصل وهو ضمٌر الشأن من الهمزة أو إلجراء الوصل مجرى الوقف , وقد قرئ )لكن أنا( وٌضها الوصل لتع

...))(ٖٖ.   ) 

 مع حركتها بالكامل :  حذف همزة )أنا( -ٕ

حدهما لكّن هو هللا ربً بتشدٌد النون ذكر الطبري توجٌهٌن , قال : )) )لكنا هو هللا ربً( ... وفً قراءة ذلك وجهان : أ

وحذف األلف فً حال الوصل , كما ٌقال : أنا قابم فتحذف األلف من أنا , وذلك قراءة عامة قراء أهل العراق , وأما فً 

من أنا الوقف فإّن القراءة كلها تثبت فٌها األلف , ألّن النون إّنما شددت الندغام النون من لكن , وهً ساكنة فً النون التً 

, إذ سقطت الهمزة التً فً أنا , فإذا وقف علٌها ظهرت األلف التً فً أنا , فقٌل : لكنا , ألّنه ٌقال فً الوقف على أنا 

بإثبات األلف ال بإسقاطها . وقرأ ذلك جماعة من أهل الحجاز : )لكّنا( بإثبات األلف فً الوصل والوقف ... والقراءة 

 .  ( ٖٗ)العراقٌٌن (( الصحٌحة عندنا ما ذكرنا عن 

: )) )لكّنا هو هللا ربً( إذ قال  ,  )لكّنا( باأللف وصالا وبغٌر ألف وفً الوقف باأللف أّنهم اختلفوا فرٌقٌن فً البغويوذكر 

ا( باأللف فً الوصل وقرأ الباقون بال ألف واتفقوا على إثبات األلف فً الوقف وأصله : )لكن قرأ ابن عامر وٌعقوب : )لكنّ 

ا للتخفٌف لكثرة استعمالها ثم أدغمت إحدى النونٌن فً األخرى قال الكسابً فٌه تقدٌم وتأخٌر مجازه  أنا( فحذفت الهمزة طلبا

 .  (ٖ٘)ربً (( : لكن هللا هو 

اْ( لكن أنا , بإشباع األلف من )أنا( فألقٌت حركة همزة )أنا( على نون )لكن( , كما قالوا فً األحمر : )) )لَّ قال المعٌنً  ِكنَّ

ا( , وإثبات األلف للعوض عن الهمزة المحذوفة من )أنا( , )ُهوَ  ( الَْحَمر , فصار لَِكَنَنا فأُدغمت , كقوله : )َما لََك اَل َتأَْمنَّ

 .  (ٖٙ)كن أنا الشأن والحدٌث : هللا ربً (( ضمٌر الشأن والحدٌِث , أي : ل

                                                              -ٙ- 



  -ٌكشف هذا النص عن اآلتً :

                                 حركة الهمزة إلى النون الساكنة التً قبلها تمهٌداا لحذفها .                                          نقل -ٔ

                              حذفت الهمزة لغٌر علّة قٌاسٌة .                                                                           -ٕ

                                                      إلتقاء حرفٌن مثلٌن متحركٌن ثمَّ اإلدغام فٌهما وبابه اإلدغام الكبٌر .                -ٖ

,  (5ٖ)والمعوض منه  ٌاا مع عدم جواز الجمع بٌن العوضإثبات األلف فً )لكّنا( هو للعوض عن الهمزة المحذوفة جر -ٗ

( حمالا وهذا فٌه نظر من جهة الدرس الصوتً الحدٌث إذ ال ٌمكن أن ٌعوض عن الصامت )الهمزة( بصابت طوٌل )األلف

                                                                                                                                                                       للتعوٌض على اإلبدال .

                                                                                                  لم ٌقف المعٌنً على العلّة التً من أجلها حذفت الهمزة  .    -٘

ٌرى الباحث أنَّ حركة النون العارضة فٌها داللة على الصامت المحذوف , فهً بقٌة محذوف , وهذا األمر راجح على  -ٙ

                                                                                      ال داللة علٌها .       الرأي الذي ٌرى أنَّ الهمزة حذفت مع مصوتها القصٌر إذ

                                                                      قرَّ عنده الرأي بنقل حركتها وحذفها  .إلى حذف الهمزة مع مصوتها ولكنه لم ٌتطرق المعٌنً  -5

ا( : )لكن أنا( بإشباع ألف  مع المعٌنً , إذ قال النٌسابوري واتفق )أنا( فألقٌِْت حركة همزة )أنا( على نون )لكن( , : )) )لِكنَّ

لهمزة كما قالوا فً األحمر : )الحمر( , فصار )لكننا( فأدغمت كقوله : )ما لك ال تأمنُنا( , وإثبات األلف للعوض عن ا

 .  (8ٖ)المحذوفة , وفً )أنا( ضمٌر الشأن والحدٌث أي : لكن أنا الشأن . والحدٌث , هللا ربً (( 

حذف الهمزة من أنا على غٌر قٌاس فالتقت نون )لكن(  : ))  , قال أبوحٌان األندلسً أنَّ حذف الهمزة غٌر قٌاسً  وصّرح

, وأما فً  فإنه أثبت ألف أنا وهو المشهور فً الوقف على أناوهً ساكنة مع نون أنا فأدغمت فٌها , وأما فً الوقف 

 (  .9ٖ)حذفها وقد أبدلها ألفاا فً الوقف أبو عمر وفً رواٌة فوقف لكنه ذكره ابن خالوٌه ... (( الوصل فالمشهور 

نظر ؛ ألّن نون )لكن( متحركة بحركة عارضة , إال على أنَّ  )لكن( وهً ساكنة مع نون أنا( وفً قوله : )فالتقت نون

 الهمزة حذفت مع مصوتها القصٌر .  

 ال نقل للحركة ., و حذف وقع على الهمزة وحركتهاوالتحلٌل المقطعً ٌكشف أنَّ ال

 .  ـــا / ن ــِ ن / ء ــَ / ك  ل ــَ 

   .  ــِ ن / ن ــا / ك ل ــَ 

             .   ــِ ن / ن ــا / ك ل ــَ 

 تحقٌق الهمز :  -ٖ

َلُهْم ِمْن قَ ْرٍن ُهْم َأْحَسُن أَثَاثًا َورِئْ ًياقوله تعالى : ))  مصداق ذلكو      (  . ٓٗ)((  وََكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ

 وٌمكن توضٌح نظرة العلماء بتحقٌق الهمزة فً )ربٌاا(  : 

رّجح الطبري قراءة الهمز فً )ِرْبٌاا( ألّن معناها المنظر , قال : )) )وِرْبٌاا( بهمزها , بمعنى : رؤٌة العٌن ... قال أبو 

 جعفر : وأولى القراءات فً ذلك بالصواب , قراءة من قرأ )أثاثاا وِرْبٌاا( بالراء والهمز , فجماع الحجة من أهل التأوٌل 
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 (  . ٔٗ)على أّن معناه : المنظر , وذلك هو من رؤٌة العٌن , ال من الرؤٌة (( 

بٌاء  –, والراء معجمة ... وٌجوز وجه رابع لم ٌقرأ به وذكر الزجاج أربعة أوجه لها , قال : )) ِرْبٌاا بهمزة قبل الٌاء 

        (  . ٕٗ)فالمعنى فٌه أحسن أثاثاا أي متاعاا , وربٌاا منظراا , من رأٌت ... ((  –مزة قبل الٌاء به –ورٌباا  -وبعدها همز

 رٌباا : الهمزة بعد الٌاء بمعنة المنظر .  - ٕربٌاا : الهمزة قبل الٌاء . - ٔفً هذا النص : هناك قراءتان لتحقٌق الهمز هما : 

واألخرى مقلوبة منها , واألقرب أّن )ربٌاا( هً األصل فً ذلك ألّنها تتساوق مع وٌبدو أّن إحدى القراءتٌن هً األصل 

 )رؤٌة( من جهة أّن الهمزة قبل الٌاء , ولكثرة االستعمال , وألّنها من )الربى( أي المنظر . 

همز فمعناها  على أّن من همز فمعناها المنظر الحسن وجّوز فٌها ثالثة أوجه , قال : )) من هـ(ٓٙٗ) واشترط الطوسً

قبل الهمزة  المنظر الحسن )فعٌل( من الرؤٌة ... وٌجوز فً )ربٌاا( ثالثة أوجه فً العربٌة : ربٌاا بالهمز قبل الٌاء , ورٌباا 

 (  . ٖٗ)على وزن راعنً , ورٌاا بترك الهمزة (( راءنً وهو على قوله 

اا( وٌرى البغوي أّنها قربت عند أكثر القراء بالهمز , قال : )) )ورِ  ٌَ لهمز أي : منظراا من قرأ أكثر القراء باْب

                                                                    (  . ٗٗ))الرؤٌة(((

اا( مهموزاا على وزن ِرْعًٍ  ٌَ عْ  قال المعٌنً : )) )َوِرْء ْعً والرَّ ًٌ , كالرِّ ً , اسُم المربً , رأٌُته رؤٌة وَرأٌاا , والمصدر ِرْب

( مشّدداا فمن رّي الشباب وأنواع النعمة ((  يُّ                                                                      (  . ٘ٗ)أي : أحسن متاعاا ومنظراا . وأّما )الرِّ

 ٌكشف نّص المعٌنً عن اآلتً : 

 أّن )ِرْءٌاا( تحقق فٌها الهمز وَرأٌاا هو المنظر وقد جاء على وزن )ِفْعل( )ِرْعً( ومصدره )ِرْبٌاا( . -ٔ

اا : ر ٌَ    -ء / ي  -ومقطعٌاا : ِرْب

ّي( وهو رّي الشباب ونضارته , -ٕ  فأصله )ِرْبً( وأسقطت الهمزة .  أو ٌكون أصله من )الرِّ

  –ء/ ي  -ربٌاا : ر

اا( بتضعٌف       سقطت الهمزة وعو ٌَّ ض عنها بالتضعٌف ألّن قبلها حركة قصٌرة وبعدها ساكن أو لٌن مزدوج فصارت )ر

اا( إذ تكون مبدلة  ( ,ٙٗ)المزدوج  ٌَّ  (  . 5ٗ)وصّرح )كانتٌنو( أّن الهمزة فً )ربٌاا( تنطق )ر

 .  رٌا : رــِ / ي ــا 

ٌّا : رــِ ي / ي ــا   .  ر

 رت ثم أدغمت الٌاء فً الٌاء فصا

 ِرّي 

إلى نبر التوتر بوساطة التضعٌف إذ سقطت الهمزة وتكّون مثلث حركً  الهمزي وقد حصل هذا باإلنتقال من نبر التوتر

بعد سقوطها وتمثل ذلك باتصال حركة الراء بالمزدوج الصاعد بعده )ٌا( غٌر أّن اتصال المصّوتات ٌضعف العملٌة 

 (  . 8ٗ)فة النطقٌة لذلك ضغط الناطق على المقطع الذي  هو موقع النبر الهمزي وبذلك تخلقت فً الكلمة ٌاء مضع
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  ِرْبٌا : رــِ ء/ ي ــا  . 

 .  ِرٌا : رــِ / ي ــا 

 )مركب حركً ثالثً أضعف العملٌة النطقٌة( 

ٌّا : رــِ   ــا  .ي/ ي  ِر

وٌرى أبو حٌان األندلسً أّن الجمهور قرأها )وِربٌاا( بالهمز واحتمل أن ٌكون أصلها من الرواء أو من الرّي , قال : )) 

وقرأ الجمهور )وربٌا( بالهمزة من رؤٌة العٌن فعل بمعنى مْفُعول كالطحن والسقً . وقال ابن عباس : الربً المنظر . 

و بكر فً رواٌة األعمش عن عاصم وحمٌد )وربٌا( بٌاء ساكنة بعدها همزة وهو وقال الحسن : معناه صوراا ... وقرأ أب

على القلب ووزنه فلعا , وكأّنه من راء ... وقرئ ورٌاءا بٌاء بعدها ألف بعدها همزة , حكاها الٌزٌدي وأصله ورباء من 

                                                                                                                                                     (  . 9ٗ)المراءاة أي ٌرى بعضهم بعضاا حسنه ... (( 

ا : اإلبدال  :  ٌا  ثان

)) من سنن  أو هو :  (ٓ٘) )) إقامة حرف مكان حرف مع اإلبقاء على سابر أحرف الكلمة (( : فً اصطالح العلماء وجاء

                                                                   .  (ٔ٘)العرب إبداُل الحروف وإقامة بعضها مقام بعض (( 

ا  وإّما صنعة , ,  أن تقٌم حرفاا مقام حرف إّما ضرورة  : ))  ابن ٌعٌش بقوله وحّده وٌختص اإلبدال  , (ٕ٘)(( واستحسانا

 .  (ٖ٘)فً الحروف الصحٌحة والمعتلة والهدف منه التخفٌف 

  .  (ٗ٘) وٌختلف عن العوض الذي هو إقامة حرف مقام حرف فً غٌر موضعه نحو : تاء عدة 

. قال الزمخشري : )) إّن البدل ٌقع حٌث ٌقع المبدل منه  , لذافالموقعٌة شرط ربٌس فً اإلبدال ولٌس كذلك فً التعوٌض 

 .   (٘٘)والِعوض ال ٌراعى فٌه ذلك . أال ترى : إّن العوض فً )اللهمَّ( فً آخر االسم , والمعوض منه فً أّوله (( 

: )) فرقوا بٌن البدل والعوض فقالوا البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض , ولذلك ٌقع موقعه , نحو تاء  وأٌضاا 

   . (ٙ٘)تخمة وتكأة وهاء هرقت فهذا ونحوه ٌقال له بدل وال ٌقال له عوض (( 

ٌّد بمكان الصوت هو : )) حذف أحد األصوات من الصٌغة , وإحالل آخر بدٌالا عنه عند المحدثٌن التعوٌض و , دون التق

 . (5٘)المحذوف ... عدة = من )وعد( (( 

وقد ذكر ابن جنً أّن األصل فً اإلبدال أن ٌكون فٌما تقارب وتدانى من الحروف , لكون أصل القلب فً تقارب الحروف 

 .  (8٘)مثل الدال والطاء والتاء والذال والظاء والثاء 

ذلك ألّن تً بٌن أحرف العلة والحركات هو المقبول فً منهج التحلٌل الصو الذي ٌكون اإلبدال وعّد د. عبدالصبور شاهٌن

من عالقة صوتٌة قوٌة وما بٌن الحركات من قرابة صوتٌة تجبر قلب أحدهما إلى اآلخرى  )الواو والٌاء( بٌن حرفً العلة

وهذا ٌحدث نتٌجة إلى أحد عنصرٌه  وهذه القرابة تجبر تحول حرف العلة إلى حركة بسٌطة عن طرٌق اختصار المزدوج

توالً حركتٌن أو ثالث حركات والسلوك المقطعً ٌكره تتابع الحركات فً العربٌة وٌمٌل الختصارها فعندما تتوالى ثالث 

 .  (9٘) حركات اختصرها إلى اثنٌن , وإذا توالى صابتان مكروهان كضمة وكسرة حذف أحدهما وأطٌل اآلخر
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 ومن مظاهر اإلبدال :

فتعال( : ومن الحروف التً تبدل معها , ذكر ابن جنً أّن التاء أبدلت من ستة أحرف , قال : )) فقد أبدلت إبدال )تاء اال 

 .  (ٓٙ)من ستة أحرف هن الواو والٌاء والسٌن والصاد والطاء والدال (( 

ا , ووقوع تاء افتعل بعدها فإنها ومن موارد ذلك : إبدال تاء افتعل داالا  ٌا , وذلك إذا كانت فاء افتعل داالا , أو ذاالا , أو زا

 .  (ٔٙ) ازدجر -اّدحر , ازتجر  -تقلب داالا نحو : ادتحر

 وقد ورد عند المعٌنً )إبدال التاء داالا( : 

                                                               (  . ٕٙ)((  ِمَن اْْلَنْ َباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجر  َوَلَقْد َجاَءُهْم  )) قوله تعالى :-ٔ

)) وقوله : )ُمْزَدَجٌر...( ُمنتهىا ... وإذا  ذكر الفراء أّن اللفظة إذا كان أولها حرف زاي صارت تاء االفتعال داالا , قال :

فتعال فٌه داالا ؛ من ذلك : ُزِجَر , واْزُدِجَر , وُمْزَدَجٌر , ومن ذلك : الُمزدلُف وٌزداد صارت تاء االن الحرف أولُُه زاٌي كا

 (  .ٖٙ)الفعل ٌفتعل فقس علٌه ما ورد ((  هً من

إبدال التاء داالا ألنَّ الزاي حرف مجهور , والتاء حرف مهموس , فإبدل إلى حرف من صفة الزاي وهو  الّزّجاج وعلل

: )) ما فٌه ُمْزَدَجٌر , أي ما فٌه ُمْنَتَهى , تقول : نهٌُته فانتهى وزجرته فازدجر . واألصل فازتجر بالتاء ,  قال دال( ,)ال

ولكن التاء إذا وقعت بعد َزايٍ أبدلت داالا نحو ُمْزَدان أصله ُمْزتان , وكذلك مزتجر , وإنما أبدلت داالا ألن التاء حرف 

فأبدَل من التاء من مكانها حرف مجهوٌر , وهو الدال , فهذا ال ٌفهمه إالَّ من أحكم كل  مهموس والزاي حرف مجهورٌ 

العربٌة , وهذا فً آخر كتاب سٌبوٌه , والذي ٌنبغً أن ٌقال للمتعلم إذا بنٌت افتعل أو مفتعل ِمّما أوله زاي فاقلب التاء داالا 

   .  (ٗٙ) ((ومزدجر  نحو ازدجر , 

: )) )ما فٌه مزدجر( )متناهً( , مصدر بمعنى  أّن مزدجر مصدر بمعنى االزدجار وأصله مزتجر , قال البغويذكر و

 .   (٘ٙ) اإلزدجار , أي نهً وعظة , ٌقال : زجرته وازدجرته إذا نهٌته عن السوء , وأصله : مزتجر , قلبت التاء داالا ((

 . (ٙٙ)المعٌنً : )) )ُمْزَدَجٌر( منتهى , ُمْفَتَعٌل ِمن الزجر , أبدلت التاء داالا لتؤاخً الزاي بالجهر ((  قال

  ٌكشف نّص المعٌنً عن اآلتً : 

بٌن الصفات المتنافرة , عّول المعٌنً على تحقٌق التقارب بقوله )لتؤاخً( بٌن الزاي والدال , وخلق حالة االنسجام -ٔ

. وقد ذكر ابن جنً أّن هذه  (5ٙ)فعندما تكون فاء افتعل زاٌاا أو داالا أو ذاالا قلبت التاء داالا لٌكون العمل من وجه واحد . 

الحروف مجهورة والتاء مهموسة قربوا بعضها من بعض بإبدال التاء , قال : )) لما كانت مجهورة وكانت التاء مهموسة 

لدال أخت التاء فً المخرج وأخت الزاي فً الجهر قربوا بعض الصوت من بعض فأبدلوا التاء أشبه الحروف من وكانت ا

 . ( 8ٙ)موضعها بالزاي وهً الدال فقالوا ازدجر(( 

ٌبدو أّن الزاي والتاء اختلفا أٌضاا بصفات أخرى غٌر ولجهر الجامعة بٌن الزاي والدال . على صفة ا المعٌنً عّول -ٕ

مهموس , فٌكون الداعً إلى اإلبدال مع هذٌن ووهً أّن الزاي مجهور و رخو , والتاء صوت شدٌد ر والهمس الجه

 لتاء ٌختلفان فً الشدة والرخاوة أٌضاا .الزاي وا. اذاا (9ٙ) الصوتٌن قوٌاا 
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ا , إذ قال النٌسابوري واتفق ْجر( , أبدلت مع المعٌنً تماما   التاء َداالا لِتؤاخً الزاي  : )) )ُمزدَجٌر( : ُمنتهى , مفتعل من )الزَّ

 .  (5ٓ)بالجهر (( 

اا وإدغامها فً الزاي , قال : )) وقرئ )مّزجر( بقلبها زاٌاا وإدغامها (( وصّرح البٌضاوي برأي آخر وهو قلب التاء زاٌ

(5ٔ ) . 

ووقف أبو حٌان األندلسً على قراءة إبدال التاء زاٌاا وإدغامها فً الزاي , إذ قال : )) )ما فٌه مزدجر( : أي ازدجار رادع 

أو مظنة له . وقرئ مزجر , بإبدال تاء  وارتداع , أي ذلك موضع ازدجار,لهم عن ما هم فٌه , أو موضع ازدجار 

: مزجر اسم فاعل من أزجر , أي صار ذا زجر , كأعشب : أي صار االفتعال زاٌاا وإدغام الزاي فٌها . وقرأ زٌد بن علً 

 .   (5ٕ)ذا عشب (( 

اإلبدال هو الزاي وصوت مهموس هو التاء , فهل فٌما ٌخص التجاور بٌن صوت مجهور  أما المحدثون فقد ورد عنهم

ظهر أّن المهموس ٌأتً بعد الزاي ٌُ و ال ٌؤٌد ذلك  واقع اللغة حدث للتاء ألّنها صوت مهموس جاء قبله صوت مجهور .

  .   (5ٖ) والدال والذال وهً مسكنة فً الحشو نحو : ٌزهق , وٌدفع , وٌذهب 

غلّب الزاي اي , ولقد قال بعضهم : ُمّزِجر فووصف د. جواد كاظم عناد ذلك بقوله : )) فجعلوا الدال عدالا بٌن التاء والز

                                                                     .   (5ٗ)كما غلّب الدال (( 

ٌتضح للباحث أّن )مزدجر( ٌجوز فٌها إبدال التاء داالا ألّن الزاي حرف مجهور والتاء حرف مهموس فأبدلت التاء داالا 

تناسب الزاي المجهورة ولم تدغم الدال فً الزاي لبعد مخرجٌهما وصفاتهما فصارت )مزدجر( . أو أّن  مجهورة حتى

ا ثم أدغمت الزاي فً الزاي فصارت )مزجرأصلها )مزتجر(  ٌا عّضده ٌ لكّن الراجح هو الرأي األول و ( ,وأبدلت التاء زا

الحروف الثالثة : الزاي أو الدال أو الذال , قال : )) والحروف فتعال داالا إذا جاء قبلها أحد قول الرضً فً إبدال تاء اال

الثالثة مجهورة , والتاء مهموسة , فقلبت التاء داالا ؛ ألّن الدال مناسبة للذال والزاي فً الجهر , وللتاء فً المخرج , 

مخرج الزاي  مخرج الدال ؛ وُبْعدِ فتوسط بٌن التاء وبٌنهما , وإّنما أُدغمت الذال فً الدال دون الزاي ؛ لقرب مخرجها من 

 . ( 5ٙ)األصوات بٌن   ٌتحقق التقارب واإلنسجام , ومغزى هذه العملٌة هو (5٘)منها (( 

 (  . 55)((  َوَلَقْد تَ رَْكَناَها َآيًَة فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكرٍ الى : )) قوله تع -ٕ

)مّدكر( , قال : )) وقوله : )فهل من مّدكر ...( . المعنى ذكر الفراء أّن )ُمّدكر( أصلها )ُمذتكر( , وبعض بنً أسد ٌقولون 

دة : مُ  ٌُغلُّبوَن ذَتكر , وإذا قلت : ُمْفَتعٌل فٌما أّولُه صارت الذاُل وتاُء االفتعال داالا ُمشدَّ وبعض بنً أسٍد ٌقولون : ُمّذكٌر , ف

 .  (58)الّذال فتصٌُر ذاالا مشددةا ... (( 

 وهذه الصٌغة )مّذكر( مرت بمراحل فً لهجة أسد : 

مذكر . فجاءت التاء هنا مهموسة والذال مجهورة فتأثرت التاء بالذال وتحولت إلى صوت مجهور  –مذدكر  –مذتكر 

أٌضاا ولعل جنوح لهجة  التأثر نفسهثر باألول وهو تأثر تقدمً ثم حدث ٌماثلها وهذا الصوت هو الدال فالصوت الثانً تأ

 . ( 59)أسد إلى تغلٌب الذال على الدال ٌسمح بمد الصوت وٌوفر الجهد العضلً 

وذكر الّزّجاج أّن )ُمّدكر( ُتقرأ بالدال غٌر المعجمة ولم ٌحبذ قراءتها بالذال المعجمة , إذ قال : )) )فهل من ُمّدكِّر( . 

 التاء أبدل منها الدال , والذال من موضع التاء , وهًالقراءة بالدال غٌر المعجمة , وأصله ُمْذَتِكر بالذال والتاء , ولكن 
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ال , فهذا هو الوجه , أعنً القراءة بالدال  وقد قال بعض  –غٌر معجمة  –أشبه بالدال من التاء فأدغمت الذال فً الدَّ

ِكر( بالذال معجمةا   . (8ٓ)فً األول وهذا لٌس بالوجه إنما الوجه إدغام األول فً الثانً ((  دغم الثانًفأ,  العرب )ُمذَّ

ا إلى أّن )مّدكر( بالدال أولى من )مّذكر( بالذال الم جتمعت الذال عجمة وأّن أصل )مّدكر( )مذتكر( فاوقد أشار النّحاس أٌضا

ا من مخرجها فصار )مذدكر( فأدغمت الذال وهً مجهورة أصلٌة والتاء وهً مهموسة زابدة فأبدلوا من  التاء حرفاا مجهورا

فً الدال فصار ُمّدكر ومن قال مّذكر بالذال المعجمة أدغم الدال فً الذال ولٌس على هذا كالم العرب إنما ٌدغمون األول 

 .   (8ٔ)فً الثانً 

ام فً )مّدكر( بأّن التاء قُلبت داالا لتواخً واختلف الطوسً مع سابقٌه إذ ذكر أّن )مّدكر( أصلها )متذكر( , وعلل اإلدغ

 .  (8ٕ)الدال بالجهر , ثم أدغمت الذال فٌها 

ْكر فأدغم(( ٌَُعاَن علٌه ؟ وهو ُمْذَتِكر ُمْفَتِعل من الذِّ ِكر( مّتعٍظ طالب ف دَّ  . (8ٖ) وقال المعٌنً : )) )َفَهل ِمن مُّ

كر( أصلها )ُمْذَتكر(  على وزن )ُمْفَتعل( فأبدلت التاء داالا ألنهما من مخرج واحد فصارت ٌكشف نص المعٌنً عن أّن )ُمدَّ

. إّن القٌاس فً اإلدغام هو أن ٌدغم األول فً الثانً لكن ما حدث هو  الذال فً الدال فصارت )مّدكر( )مذدكر( ثم أدغمت

ِكر  ِكر , ُمْذَتِكر ُمذَّ ذَّ ٌَ ْذَتِكر  ٌَ مثل بالدال المشددة أي إدغام األول فً الثانً : ُمَذتِكر . والقٌاس ٌتإدغام الثانً فً األول هكذا : 

( ونحوها صوت مجهور قد وقد علل ذلك د. جواد كاظم عناد بقوله : )) إّن الذال فً )اذتكر, (8ٗ)ُمّدِكر –مذَدِكر  –

جاورها من مخرجها صوت مهموس هو التاء , فأرادوا أن ٌقّربوا بٌن الصوتٌن , فأبدلوا من مخرج التاء حرفاا مجهوراا 

فصارت : اذَدَكر , وقد بقً قوم من العرب , فً ما رواه أبوعمرو ٌنطقون بهذه الكلمة من غٌر إدغام. أما اآلخرون فقد 

كما ُعزي سبب آخر إلبدال التاء الواقعة بعد الزاي ( , 8٘)اّدَكر (( ألول فً الثانً : إدغام ا دغام أي :أدغموا على أصل اإل

 (  . 8ٙ)والدال والذال هو صفة الهمس وقرب المخرج 

 ُمّدِكر  .  –ُمْذَدِكر  –ُمْذَتِكر 

 ر .  ــُ ذت ــَ  ك ــِ م 

 ر  . ــِ ك  ــ ُذد ــَ م 

 ر  .  ــِ ك  م ــُ دد ــَ 

ِكر( من الرازي وذكر ِكٍر( مفتعل من ذكر ٌذكر وأصله مذتكر )لما( كان  أّن )ُمدَّ دَّ ذكر ٌذكر وأصله )مذتكر( , قال : )) )مُّ

ا من مخرج التاء , والحروف المتقاربة المخرج ٌصعب النطق بها على التوالً ولهذا إذا نظرت إلى الذال  مخرج الذال قرٌبا

رب الذال من أن تصٌر تاء والتاء تقرب من أن تصٌر داالا فجعل التاء داالا ثم أدغمت الدال فٌها مع التاء عند النطق تق

قرأ على األصل مذتكر ومنهم من قلب داالا وقرأ مذدكر ومن اللغوٌٌن من ٌقول من مدكر مذدكر فٌقلب التاء وال ومنهم من 

 . ( 85)ٌدغم ولكل وجهة , والمدكر المعتبر المتفكر (( 

, قال : )) )فهل من مدكر( أي معتبر بتلك اآلٌة الحرٌة باإلعتبار ... قرأ قتادة فهل  بتشدٌد الكاف ربتاآللوسً أّنها قُ  وذكر

            من مدكر بتشدٌد الكاف من التذكٌر أي من ٌذكر نفسه أو غٌره بها , وقرئ مذتكر بذال معجمة بعدها تاء اإلفتعال كما هو 

 .   (88)األصل (( 
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ا كاألول فصارت )مذكر( بعدما كانت  أنّ  وٌرى د. إبراهٌم أنٌس ا واحدا الصوت الثانً فُنً فً األول ونطق بهما صوتا

ٌاا)مذدكر( وٌكون هذا التأثر تقدمً لكّن الشابع أّن الصوت األول قد فُنً هو فً الثانً أي )م  ّدكر( فٌكون تأثٌرها رجع

ٌُدغم األول فً الثانً , ( 89) فاألصل )اْتذكر( ,  (9ٓ)فإدغام الثانً فً األول غٌر ممكن ألّن القٌاس فً اإلدغام هو أن 

 , وهذا العملٌة قد تطورت باتجاهٌن : ذاالا نحو اّذكر  ت التاء فً الذال فأصبحتتأثرو

 اّذكر بتحول التاء إلى ذال .  –اتذكر -ٔ

 .  (9ٔ)ادذكر بتحول التاء إلى نظٌرها المجهور الدال  –اتذكر  -ٕ

 

 الخاتمة : 

أهمٌة األلفاظ القرآنٌة من الناحٌة الصوتٌة إذ كان للدرس الصوتً األثر الكبٌر فً توجٌه االحتماالت أكدت الدراسة -ٔ

ٌن )الصوتً والصرفً( فالصرف قابم على الصوت فهو ٌشاكله فً موارد الصرفٌة للصٌغ القرآنٌة , وذلك لتداخل الدرس

 كثٌرة منها تقدٌم الحجج والعلل فً اإلبدال واإلعالل واإلقالب والهمز والنبر والحذف ... 

ٌخلط المعٌنً بٌن مصطلحً اإلبدال واإلعالل , وقد ٌرجع ذلك إلى أّن اإلبدال نوع من التغٌٌر , ولكنه أشمل من  -ٕ

جمٌع حاالت بٌن  ٌخص أصوات العلة فقط وما ٌطرأ علٌها من تغٌٌرات , فاإلبدال أعم منه , ألّنه ٌشمل يعالل الذاإل

والمعتلة فاإلعالل فرع من اإلبدال , ألّنه ٌختص بجزء من نطاق اإلبدال , وقد ٌكون ذلك سبباا فً األصوات الصحٌحة 

                                                               خلط العلماء بٌن المصطلحٌن ومنهم المعٌنً . 

 

 الهوامش : 

 .  5ٙٔللبنٌة العربٌة : (المنهج الصوتً ٔ)

 .   9٘/ٖ( شرح الشافٌة )الرضً( : ٕ)

 .  8ٙٔ( ٌنظر : المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة : ٖ)

 .   ٓ٘/ٖ( نفسه : ٗ)

 .   9ٗ/ٔ( ٌنظر : الشافٌة : ٘)

                                                                                    .   5ٖٗ/٘: شرح المفصل )ابن ٌعٌش( : ( ٌنظر ٙ)

                                                                               .   ٖ٘ – ٖٗ( ٌنظر : القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن : 5)

 .   ٖ٘ٔ( النساء : 8)

 .  9ٕٔ/ٔ( معانً القرآن )الفراء( : 9)

 .  ٕٙٙ, وٌنظر : التٌسٌر فً القراءات السبع :  ٖٓٔ/9( تفسٌر الطبري : ٓٔ)

                                                             -ٖٔ- 



 .  5ٓٗ – ٙٓٗ/٘ٔ, ولسان العرب )ولً( :  ٕ٘ٔ/ٕ)النحاس( : , وٌنظر : معانً القرآن  8ٔٔ/ٕ( معانً القرآن وإعرابه : ٔٔ)

 .    ٕٖٖ/ٌ٘ٔب اللغة )تلو( : , وٌنظر : تهذ9٘/ٔٔ( تفسٌر الرازي : ٕٔ)

 .   8ٕٙ/ٔ( معانً القرآن )األخفش( : ٖٔ)

 .   98ٕ/ٕ( تفسٌر البغوي : ٗٔ)

 .   59ٔ/5( تفسٌر القرطبً : ٘ٔ)

 َنسب هذا القول إلى النحاس وعند المراجعة لم نجده فً كتابٌه )اإلعراب والمعانً( . ,  8ٖٙ/ٖالبحر المحٌط : تفسٌر ( ٙٔ)

 .  55ٔ, والتقاء الساكنٌن فً ضوء نظرٌة المقطع الصوتً :  ٖٔ٘/ٖ( ٌنظر : كتاب سٌبوٌه : 5ٔ)

 .   ٙ٘ٔ/ٗ( ٌنظر : كتاب سٌبوٌه : 8ٔ)

 .   9ٕٕ( ٌنظر : التقاء الساكنٌن فً ضوء نظرٌة المقطع الصوتً : 9ٔ)

                                              .   8ٕٓ/ٔ( لوامع البرهان : ٕٓ)

 .   58/ٖ( شرح الشافٌة )الرضً( : ٕٔ)

 .   ٗٔٔر : الكراهة اللغوٌة عند الرضً , حٌدر عبد زٌارة , اطروحة دكتوراه : ( ٌنظٕٕ)

 .  ٗٔٔ( ٌنظر : نفسه : ٖٕ)

 .   ٕٕ٘/ٔ( شرح الشافٌة )الرضً( : ٕٗ)

 .  ٙ( التكاثر : ٕ٘)

 .   8ٖ٘/٘( ٌنظر : معانً القرآن وإعرابه : ٕٙ)

 .  ٙٔٔعند الرضً , حٌدر عبد زٌارة , اطروحة دكتوراه :  ( ٌنظر : الكراهة اللغوٌة5ٕ)

 .   ٖٔٗ/ٔ, وٌنظر : إعراب القراءات الشواذ :  8ٕ٘ – 5ٕ٘/ٕ( إٌجاز البٌان عن معانً القرآن : 8ٕ)

 .   8ٖٙ/ٖالبحر المحٌط : تفسٌر ( 9ٕ)

 .   8ٖ( الكهف : ٖٓ)

 .  9ٖٓ/ٖٔ, وٌنظر : لسان العرب )لكن( :  ٗٗٔ/ٕ( معانً القرآن )الفراء( : ٖٔ)

                                                                               .   8ٕٙ/ٖعانً القرآن وإعرابه : ( مٕٖ)

                                                                            .   8ٕٔ/ٖٙوس )لكن( : , وٌنظر : تاج العر 8ٕٔ/ٖ( تفسٌر البٌضاوي : ٖٖ)

 .   ٕٗ – ٖٕ/8ٔ( تفسٌر الطبري : ٖٗ)

 .   ٕٕٗ, و ٌنظر : الحجة فً القراءات السبع :  8ٙٔ, ورأي الكسابً ٌنظر فً معانً القرآن )الكسابً( :  5ٕٔ/٘( تفسٌر البغوي : ٖ٘)

 .   ٔٔ, اآلٌة ٌوسف :  ٙٔ٘/ٔ( لوامع البرهان : ٖٙ)

                                                               -ٔٗ- 



 .  8ٗٔ/ٔ, واألشباه والنظابر فً النحو :  ٖٔٔ/ٔ( ٌنظر : اللمع فً العربٌة : 5ٖ)

 .   ٕٕ٘ – ٕٔ٘/ٔ( إٌجاز البٌان : 8ٖ)

 .   ٕٔٔ/ٙالبحر المحٌط : تفسٌر ( 9ٖ)

  5ٗ: مرٌم  (ٓٗ)

 .  ٖٕٗ – ٕٕٗ/8ٔتفسٌر الطبري : ( ٔٗ)

 .   5ٕ – ٕٙ/ٖالنحاس( : , وٌنظر : إعراب القرآن ) ٕٖٗ/ٖمعانً القرآن وإعرابه :  (ٕٗ)

 .   ٗٗٔ – ٕٗٔ/5التبٌان فً تفسٌر القرآن :  (ٖٗ)

 .   ٕٕ٘/٘تفسٌر البغوي :  (ٗٗ)

 .   8ٗ٘ – 5ٗ٘/ٔلوامع البرهان :  (٘ٗ)

                                                                                 .   8ٌٖٔنظر : القراءات القرآنٌة فً ضوء علم اللغة الحدٌث :  (ٙٗ)

 .   ٌٖ٘ٔنظر : نفسه :  (5ٗ)

 .   9ٌٓنظر : القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن :  (8ٗ)

 .   99ٔ – 98ٔ/ٙتفسٌر البحر المحٌط :  (9ٗ)

 .   9( كتاب اإلبدال : المقدمة : ٓ٘)

 .  9ًٕٓ فً فقه اللغة العربٌة : ( الصاحبٔ٘)

 .  5ٖٗ/٘( شرح المفصل )ابن ٌعٌش( : ٕ٘)

 .   8ٕٗ( ٌنظر : علم الصرف الصوتً : ٖ٘)

 .   5ٖٗ/٘ر : شرح المفصل )ابن ٌعٌش( : ( ٌنظٗ٘)

 .   5ٔٔ( المحاجاة بالمسابل النحوٌة : ٘٘)

 .   5ٖٗ/٘( شرح المفصل )ابن ٌعٌش( : ٙ٘)

 .   9ٖٗ( علم الصرف الصوتً : 5٘)

                                                                                                                                                                .   8ٓٔ/ٔ: سر صناعة اإلعراب :  ( ٌنظر8٘)

 .   8٘ٔ:  لبنٌة العربٌة( ٌنظر : المنهج الصوتً ل9٘)

 .   ٘ٗٔ/ٔ( سر صناعة اإلعراب : ٓٙ)

 .  8ٓٔ( ٌنظر : التطبٌق الصرفً : ٔٙ)

 .   ٗ( القمر : ٕٙ)

                                                              -ٔ٘- 



 .   88ٕ/ٔ, وٌنظر : تاج العروس )زجر( :  ٙٓٔو  ٗٓٔ/ٖ( معانً القرآن )الفراء( : ٖٙ)

 .   8٘/٘( معانً القرآن وإعرابه : ٗٙ)

 .   5ٕٗ/5( تفسٌر البغوي : ٘ٙ)

 .   9ٔٔ/ٕ( لوامع البرهان : ٙٙ)

 .   8ٖٗ( ٌنظر : الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً : 5ٙ)

 .   8ٙٔ – 8٘ٔ/ٔ( سر صناعة اإلعراب : 8ٙ)

 .   ٖٖٔ( ٌنظر : القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن : 9ٙ)

 .   559/ٕ( إٌجاز البٌان : 5ٓ)

 .    ٗٙٔ/٘( تفسٌر البٌضاوي : 5ٔ)

                                                                                 .   5ٕ٘ – ٕٙ٘/ٕ : الشواذ , وٌنظر : إعراب القراءات 5ٕٔ/8البحر المحٌط : تفسٌر ( 5ٕ)

 .   ٖٖٔ, وٌنظر : القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن :  9ٖٗ( الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً : 5ٖ)

 .   8ٕٖ( القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن : 5ٗ)

 .   8ٕٔحٌدر عبد زٌارة , اطروحة دكتوراه :  , وٌنظر : الكراهة اللغوٌة عند الرضً , 5ٕٕ/ٖ( شرح الشافٌة )الرضً( : 5٘)

 .  8ٕٔ( ٌنظر : الكراهة اللغوٌة عند الرضً , حٌدر عبد زٌارة , اطروحة دكتوراه : 5ٙ)

 .   ٘ٔ( القمر : 55)

 .   9ٕٓ/ٗ, وٌنظر : لسان العرب )دكر( :  5ٓٔ/ٖ( معانً القرآن )الفراء( : 58)

 .   8ٗ( ٌنظر : لهجة قبٌلة أسد : 59)

 .   ٙٙ٘, وٌنظر : غٌث النفع فً القراءات السبع :  88/٘( معانً القرآن وإعرابه : 8ٓ)

 .  9ٕٓ/ٗ( ٌنظر : إعراب القرآن )النحاس( : 8ٔ)

 .   5ٖٗ/9ر القرآن : التبٌان فً تفسٌ ٌنظر : (8ٕ)

 .   9ٖٔ/ٕ( لوامع البرهان : 8ٖ)

                                                                                                                                                   .   8ٕٖ ( ٌنظر : القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن :8ٗ)

 .   ٖٖٓ( نفسه : 8٘)

 .   9ٖٗ( ٌنظر : الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً : 8ٙ)

  .    5ٖ/9ٕ( تفسٌر الرازي : 85)

 .   5/8ٖٕ:  ( روح المعانً 88)

                                                   -ٔٙ- 



 .  8ٔٔ( ٌنظر : األصوات اللغوٌة  : 89)

 .   8ٕٖ( ٌنظر : القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن : 9ٓ)

 .   ٕٕٓ( ٌنظر : أثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة : 9ٔ)

 

 المصادر والمراجع : 

 أوالا : القرآن الكرٌم  . 

 ثانٌاا : 

 م .  ٕٗٓٓ -هـ  ٕ٘ٗٔ ,  ٔط  االردن , –, أربد لشاٌب , عالم الكتب الحدٌث أثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة , د. فوزي ا-ٔ

 لبنان .  –دار الكتب العلمٌة , بٌروت األشباه والنظابر فً النحو , جالل الدٌن السٌوطً ,  -ٕ

                                                                                .  م    95٘ٔ,  ٘مكتبة األنجلو المصرٌة , ط  ابراهٌم أنٌس ,د.  األصوات اللغوٌة ,  -ٖ

 99ٙٔ -هـ  5ٔٗٔ,  ٔلبنان , ط  –أبو البقاء العكبري , تح : محمد السٌد أحمد عزوز , عالم الكتب , بٌروت ,  راب القراءات الشواذإع -ٗ

 م . 

 م .  98٘ٔ -هـ  ٘ٓٗٔ,  ٕإعراب القرآن , النحاس , تح : زهٌر غازي زاهد , عالم الكتب , مكتبة النهضة العربٌة , ط  -٘

 ٕٗٔٓ -هـ ٖ٘ٗٔاالردن ,  -االستاذ الدكتور صباح عطٌوي , دار الرضوان , عمان فً ضوء نظرٌة المقطع الصوتً , التقاء الساكنٌن  -ٙ

 م   . 

 ٔالنٌسابوري , تح : د. حنٌف بن حسن القاسمً , دار الغرب االسالمً , ط  اإلمام محمود بن أبً الحسن إٌجاز البٌان عن معانً القرآن , -5

 ,ٔ99٘  

,  ٔالسٌد محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي , تح : عبدالكرٌم العزباوي , التراث العربً , الكوٌت , ط تاج العروس من جواهر القاموس ,  -8

 م .  ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ

,  التراث العربًشٌخ الطابفة أبً جعفر محمد بن الحسن الطوسً , تح : أحمد حبٌب قصٌر العاملً , دار إحٌاء التبٌان فً تفسٌر القرآن ,  –9

 .   لبنان  –بٌروت 

 لبنان  .  -التطبٌق الصرفً , الدكتور عبده الراجحً , دار النهضة العربٌة , بٌروت   -ٓٔ

م  99ٖٔ -هـ  ٖٔٗٔ,  ٔلبنان , ط  –تفسٌر البحر المحٌط , محمد بن ٌوسف الشهٌر بأبً حٌان األندلسً , دار الكتب العلمٌة , بٌروت  -ٔٔ

 . 

 –عثمان جمعة ضمٌرٌة  –تح : محمد عبدهللا النمر  موقع مجمع الملك فهد , , أبو محمد الحسٌن بن مسعود البغوي ,البغوي  تفسٌر -ٕٔ

 م  .  995ٔ -هـ  5ٔٗٔ,  ٗسلٌمان مسلم الحرش , دار طٌبة ,     ط 

ناصر الدٌن أبً الخٌر عبدهللا الشافعً البٌضاوي , تح : محمد عبدالرحمن المرعشلً , دار إحٌاء التراث العربً , تفسٌر البٌضاوي ,  -ٖٔ

                                                                           م .  998ٔ -هـ 8ٔٗٔ,  ٔلبنان , ط  –بٌروت 

 م  .   ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔ,  ٔلبنان , ط  –, دار الكتب العلمٌة , بٌروت لدٌن الرازي تفسٌر الرازي , فخر ا -ٗٔ

                                                                 -ٔ5- 



 م .  ٕٓٓٓ -هـ  ٕٓٗٔ,  ٔمحمد بن جرٌر الطبري , تح : أحمد محمد شاكر , مؤسسة الرسالة , ط تفسٌر الطبري ,  -٘ٔ

 ٕٙٓٓ -هـ  5ٕٗٔ,  ٔأبو عبدهللا محمد بن أحمد القرطبً , تح : عبدهللا بن عبدالمحسن التركً , مؤسسة الرسالة , ط تفسٌر القرطبً ,  -ٙٔ

 م . 

  ٕٔٓٓ,  ٔاألزهري , تح : محمد عوض مرعب , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت , ط تهذٌب اللغة  , أبو منصور محمد بن أحمد  -5ٔ

 . 

 -هـ  9ٕٗٔ,  ٔالشارقة , ط  –التٌسٌر فً القراءات السبع , أبو عمرو الدانً , تح : حاتم صالح الضامن , مكتبة الصحابة , االمارات  -8ٔ

 م.  8ٕٓٓ

 م .  959ٔ -هـ  99ٖٔ,  ٖ, ط لبنان  - الحجة فً القراءات السبع , ابن خالوٌه , تح : عبد العال سالم مكرم , دار الشروق , بٌروت  -9ٔ

 98ٓٔلبنان ,  –الدراسات اللهجٌة والصوتٌة عند ابن جنً , الدكتور حسام النعٌمً , دار الرشٌد للنشر , دار الطلٌعة للطباعة , بٌروت  -ٕٓ

 م .

 نان  . لب –روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً , محمود اآللوسً البغدادي , دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت  -ٕٔ

 م  .  98٘ٔ,  ٔدمشق , ط  –سر صناعة اإلعراب , أبو الفتح عثمان بن جنً , تح : د . حسن هنداوي , دار القلم  -ٕٕ

المكتبة المكٌة ,  تح : حسن احمد العثمان , الشافٌة فً علم التصرٌف , جمال الدٌن أبً عمرو عثمان بن عمر الدوٌنً )ابن الحاجب( , -ٖٕ

  م  .  99٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔ,  ٔط مكة المكرمة , 

محمد محً الدٌن عبدالحمٌد , دار الكتب -محمد الزفراف-شرح شافٌة ابن الحاجب , رضً الدٌن االستراباذي , تح : محمد نور الحسن -ٕٗ

 م .  98ٕٔ -هـ ٕٓٗٔلبنان , حق الطبع محفوظ ,  –العلمٌة , بٌروت 

بن علً بن ٌعٌش الموصلً , تح : الدكتور إمٌل بدٌع ٌعقوب , دار الكتب العلمٌة , للزمخشري , موفق الدٌن أبً ٌعٌش شرح المفصل  -ٕ٘

                                                                              م  .  ٕٔٓٓ -هـ ٕٕٗٔ,  ٔلبنان , ط  –بٌروت 

 -هـ ٗٔٗٔ,  ٔلبنان , ط  –روق الطّباع , مكتبة المعارف , بٌروت الصاحبً فً فقه اللغة العربٌة , أحمد بن فارس , تح : عمر فا -ٕٙ

 م  .  99ٖٔ

 م  .  998ٔ -هـ 8ٔٗٔعلم الصرف الصوتً , الدكتور عبدالقادر عبدالجلٌل , عّمان ,  -5ٕ

, دار الكتب العلمٌة ,  الشٌخ علً النوري بن محمد السفاقسً , تح : احمد محمود عبدالسمٌع الشافعًغٌث النفع فً القراءات السبع ,  -8ٕ

 م  .  ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔ,  ٔلبنان , ط  –بٌروت 

 .  كتبة الخانجً , القاهرة  القراءات القرآنٌة فً ضوء علم اللغة الحدٌث , عبدالصبور شاهٌن , م -9ٕ

 م  .  ٕٔٔٓ,  ٔلبنان , ط  –بٌروت القراءات القرآنٌة فً كتب معانً القرآن , د. جواد كاظم عناد , االنتشار العربً ,  -ٖٓ

 م .  9ٙٓٔ -هـ 59ٖٔدمشق , كتاب االبدال , أبو الطٌب عبدالواحد بن اللغوي , تح : عز الدٌن التنوخً , المجمع العلمً العربً ,  -ٖٔ

الرفاعً بالرٌاض , ط  دار –كتاب سٌبوٌه , أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر , تح : عبدالسالم محمد هارون , مكتبة الخانجً بالقاهرة  -ٕٖ

 م .  98ٕٔ -هـ ٕٓٗٔ,  ٕ

 .   ٔمحمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري , دار صادر , بٌروت , ط لسان العرب ,  -ٖٖ

 م  .  95ٕٔأبو الفتح عثمان بن جنً , تح : فابز فارس , دار الكتب الثقافٌة , الكوٌت , اللمع فً العربٌة ,  -ٖٗ

                                                                  -ٔ8- 



                                                                           م  .  989ٔ,  ٔلهجة قبٌلة أسد , علً ناصر غالب , دار الشؤون الثقافٌة العامة , بغداد , ط  -ٖ٘

لوامع البرهان وقواطع البٌان فً معانً القرآن , أبو الفضابل محمد بن الحسن المعٌنً , تح : د. سفر َحسنوف , دار ابن حزم , بٌروت  -ٖٙ

 م  .  ٕٗٔٓ -هـ ٖ٘ٗٔ,  ٔلبنان , ط  –

 م  .  95ٖٔسعد , بغداد , المحاجاة بالمسابل النحوٌة , جار هللا الزمخشري , تح : الدكتورة بهٌجة باقر الحسنً , مطبعة أ -5ٖ

 م   99ٓٔ -هـ ًٔٔٗٔ , القاهرة , , تح : هدى محمود قراعة , مكتبة الخانجحسن سعٌد بن مسعدة أبو ال األخفش األوسط معانً القرآن , -8ٖ

 م  .  98ٖٔ -هـ ٖٓٗٔ,  ٖ, عالم الكتب , بٌروت , ط  القرآن , الفراء أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌادمعانً   -9ٖ

 م  .  998ٔمعانً القرآن , الكسابً علً بن حمزة , تح : الدكتور عٌسى شحاته عٌسى , دار قباء , القاهرة ,  -ٓٗ

 -هـ 9ٓٗٔ,  ٔ, تح : الشٌخ محمد علً الصابونً , حقوق الطبع محفوظة لجامعة أم القرى , ط  أبو جعفر النحاس معانً القرآن , -ٔٗ

 م  .  988ٔ

,  ٔمعانً القرآن وإعرابه , للزجاج أبً اسحاق ابراهٌم السري , تح : دكتور عبدالجلٌل عبده شلبً , عالم الكتب , بٌروت , ط  -ٕٗ

 م  .  988ٔ -هـ 8ٓٗٔ

 م .  98ٓٔ -هـ ٓٓٗٔدكتور عبدالصبور شاهٌن , مؤسسة الرسالة , بٌروت , المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة ,  -ٖٗ

 الجامعٌة :  ثالثاا : الرسابل

هـ( فً شرحٌه على الشافٌة والكافٌة , حٌدر نجم عبد زٌارة , أطروحة دكتوراه , كلٌة 8ٙٙ*الكراهة اللغوٌة عند الرضً االستراباذي )ت

 م  .  ٕٙٔٓاآلداب , جامعة القادسٌة , 
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