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علت املنع الصوتيت يف كتة إعراب القرآن الكريم حىت نهايت القرن
السادس للهجرة/إعداد :مهند عبد اجلبار حسن
المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا دمحم كعمى آلو كصحبو
أجمعيف.
أما بعد :
اىتماما
كلقد اىتـ معربك القرآف الكريـ
جانبا منيا إالّ
عظيما بالمغة ،كلـ يترككا ً
ً
ً
ظا عمى لغة القرآف الكريـ ،كالناظر إلى كتب إعراب القرآف
جل اىتماميـ حفا ً
كأكلكه ّ
الكريـ يجد فييا ركائع الدرر ،فأصحابيا لـ يقتصركا عمى عمـ محدد ،فقد جمعكا بيف

النحك كالصرؼ كالصكت كالبالغة ،كغيرىا مف العمكـ ،كقد اختصت ىذه الكتب بالد
باإلعراب فكاف ىك السمة األكبر عف غيرىا مف الفنكف.
كقد اقتصرنا عمى (عمة المنع) ،كمشتقاتيا ،ككذلؾ مرادفيا كىك( :عدـ
الجكاز) مثل( :ال يجكز ،كفال يجكز ،غير جائز) كغيرىا.
نصيب كبير في خدمة لغة القرآف الكريـ لمنع الكقكع في
ككاف لعمـ الصكت
ٌ
الخطأ في أثناء تالكتوُّ ،
كيعد ىذا الدافع سبباً مف األسباب التي جعمت عمماء العربية
ييتمكف بو ،فتعددت جيكدىـ في مياديف المغة ،فمنيا الصكت الذي تناكلتو أغمب
كتب النحك كالقراءات ككتب إعراب القرآف كغيرىا مف الكتب ،فالقدامى اىتمكا بو
اىتماماً كبي اًر ،إذ ال يخمك كتاب مف كتب األقدميف كال سيما كتب التجكيد إال كفيو
مادة صكتية ،فكاف اىتماميـ نابعاً مف اعتمادىـ عمى حسيـ الشخصي في إخراج
الحرؼ مف مكضعو الصحيح ،فيـ مختمفكف بعض الشيء في مخارج الحركؼ إال
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مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )5حزيران 2102

أننا نجد أنيـ اىتمكا بو ،كجاء بعدىـ المحدثكف فاىتمكا بو عف طريق األجيزة
كمختبرات الصكت الحديثة.
ميما مف مصادر عمـ األصكات بما
كتعد كتب إعراب القرآف الكريـ مصد ًار ً
إف ىذا
احتكتو مف عمل صكتية ،تجعمو مرجعاً ميماً ألىل المغة ،فنجد ّأنيـ يقكلكفّ :
أف ىذه األقكاؿ خرجت مف أجل سبب ما
الحكـ (ال يجكز) أك (ممتنع) ،كفي الحقيقة ّ

أف السمة األكبر ىي آراء شخصية ،كمنيـ مف يكافق العمماء في
كقالكا بيا ،فنجد ّ

قسمت البحث عمى مطمبيف يسبقيما تمييد كمقدمة تناكلت في التمييد
أريو كليذا ّ
اصطالحا ،كأقساـ العمل.
التعريف بالعمة لغة ك
ً
اصطالحا ،كتناكلت فيو
أما المطلب األول :كاف بعنكاف اإلدغاـ ،فعرفتو لغة ك
ً

عمل منع اإلدغاـ ،كجعمتيا عمى شكل مسائل.

وأما المطلب الثاني :فكاف بعنكاف اليمز ،فعرفتو لغة كاصطالحاً ،كتناكلت
فيو عمل منع اليمز كجعمتيا عمى شكل مسائل.
حيث انتييت إلى خاتمة تضمنت النتائج التي تكصمت إلييا.
كهللا أسأؿ أف أككف قد كفقت في ما قدمت ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب
العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف كعمى آلو كصحبو أجمعيف.
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التمهيد
اصطالحا:
تعريف العلة لغة و
ً
العَّمة المرض ع َّل ي ِع ُّل كاعتَ َّل أَي م ِرض فيك عِميل ...ك ِ
العلة لغة(( :ك ِ
العَّمةُ
َ ٌ
ََ ُ َ َ
َ
َف تمؾ ِ
صاحبو عف حاجتو كأ َّ
العَّمة صارت ُش ْغالً ثانياً َمَن َعو عف ُش ْغمو
الح َدث َي ْش َغل
َ
َ

األَكؿ))(ٔ).

اصطالحا :ال يبتعد مفيكـ العمة االصطالحي عف مفيكمو المغكي إذ
العلة
ً

ىي (( :تفسير الظاىرة المغكية كالنفكذ إلى ما كراءىا كشرح األسباب التي جعمتيا
عمى ما ىي عميو))(ٕ).
كقد عرفيا الجرجاني بإّنيا(( :عبارة عف معنى يحل بالمحل فيتغير بو حاؿ

المحل بال اختيار كمنو يسمى المرض عمة؛ ألّنو بحمكلو يتغير حاؿ الشخص مف

القكة إلى الضعف))(ٖ).

أيضا بأنيا(( :الصفة أك الميزة التي مف أجميا ُعدي حكـ المقيس
كعرفت ً

عميو إلى المقيس))(ٗ).
أقسام العلل:

لمعمة النحكية تقسيمات عديدة تختمف حسب نظرة النحاة إلييا فقد قسميا ابف
السراج في كتابو األصكؿ في النحك عمى قسميف إذ قاؿ ((:كاعتالالت النحكييف عمى
ّ
ضربيف  :ضرب منيا ىك المؤدي إلى كالـ العرب كقكلنا  :كل فاعل مرفكع كضرب

آخر يسمى عمة العمة مثل أف يقكلكا  :لِ َـ صار الفاعل مرفكعاً كالمفعكؿ بو منصكباً
كلـ إذا تحركت الياء كالكاك ككاف ما قبميما مفتكحاً قمبتا ألفاً كىذا ليس يكسبنا أف
نتكمـ كما تكممت العرب كانما تستخرج منو حكمتيا))(٘).
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كجاء بعده الزجاجي فقد قسـ العمل عمى ثالثة أضرب:
ٔ -العمة التعميمية :كىي عمل بسيطة غايتيا تفسير الكاقع المغكي مف خالؿ
تكضيح العالقة التركيبية لممفردات داخل الجمل ،إذ قاؿ(( :فيي التي
كل
يتُكصل بيا إلى معرفة كالـ العرب؛ ّ
ألنا لـ نسمع نحف كال غيرنا ّ

ظا كاّنما سمعنا بعضو فقسنا عميو نظير ...فمف ىذا النكع
كالميا منيا لف ً
إف ز ًيدا قائـ ،إف قيل بـ نصبتـ ز ًيدا؟ قمناَّ :
ألنيا
بإفّ :
مف العمل قكلناّ :

ألنا كذلؾ عممناه كنعممو))(.)ٙ
تنصب االسـ كترفع الخبر ّ

ٕ -العمة القياسية :كغايتيا الربط بيف الظكاىر المغكية المختمفة كما بينيا مف
بإف ،في قكلو إف ز ًيدا قائـ:
صالتً ،
فمثال أف يقاؿ(( :لمف نصبت ز ًيدا َ

اف تنصب (( َّ
ألنيا
إف)) االسـ؟ فالجكاب في ذلؾ اف يقكؿّ :
كلـ كجب ْ
َ
فحممت عميو فأعممت
كأخكاتيا ضارعت الفعل
ّ
المتعدي إلى مفعكؿُ ،
إعمالو لما ضارعتو))(.)ٚ

ٖ -العمة الجدلية النظرية :كىي العمة التي تبدأ بعد العمتيف السابقتيف كىي
تعميل ليما كتأييد عف طريق التدبر المنطقي ،كالغاية منيا الجدؿ.
أف يقاؿ مف أي جية شابيت الحركؼ األفعاؿ؟ كبأي األفعاؿ
كمثاليا ْ

شبيتمكىا؟ أبالماضية أـ المستقبمية(.)ٛ

كيتضح مف خالؿ كالـ الزجاجي إنو كاف ييتـ بالعمل كأكثر اىتمامو كاف
ألنيا تككف قريبة ككاضحة أما بقية العمل فتككف زيادة في الشرح
بالعمة التعميمية؛ ّ
كالتعميل.

أما ابف جني فقد قسـ العمل عمى قسميف فقاؿ (( :إف عمل النحكييف عمى
ألف النفس ال تطيق في معناه غيره كاآلخر ما
ضربيف أحدىما كاجب ال ّبد منو؛ ّ
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تجشـ كاستكراه لو))( ،)ٜأما عّمة العمة فيي شرح كتفسير
يمكف تحممو إال أنو عمى ّ
كتتميـ لمعمة التعميمية(ٓٔ).

يرد العمل
أما ابف مضاء القرطبي فقد فرؽ بيف العمل األكؿ كالثكاني ،كلـ ّ

التعميمية كاستحسف كجكدىا مف خالؿ معرفة كالـ العرب ،كاف العمل الثكاني يجب أف
تترؾ كليس فييا فائدة إذ قاؿ  (( :كالفرؽ بيف العمل األُكؿ كالعمل الثكاني ،أف العمل
األُكؿ بمعرفتيا تحصل إلنا المعرفة بالنطق بكالـ العرب المدرؾ منو بنظر .كالعمل
الثكاني ىي المستغنى عنيا في ذلؾ ،كال تفيدنا إال أف العرب أمة حكيمة))(ٔٔ).
شيئا عمى تقسيـ الزجاجي كابف جني سكى تغير
فابف مضاء لـ يضف ً
المصطمح فقد سمى العمة التعميمية بػ(( العمل األُكؿ

))

كالعمل القياسية كالجدلية

بػ((

العمل الثكاني كالثكالث )) .

المبحث األول
علل منع اإلدغام
اإلدغاـ لغة :اإلدخاؿ ،كالستر ،كالخفاء ،كىك مأخكذ مف دغـ الغيث األرض
يدغميا إذ غشييا كقيرىا (ٕٔ).
عرفو ابف جني بقكلو(( :تقريب صكت مف صكت))(ٖٔ).
كا
صطالحاّ :
ً
أف يفصل
كعند القراء(( :كصمؾ حرًفا
ً
ساكنا بحرؼ آخر متحرؾ مف غير ْ

احدا))(ٗٔ).
بينيما بحركة أك َكقف فيصيراف بتداخميما حرًفا ك ً

فإف سبب كقكع اإلدغاـ في المغة أف الكممة إذا كانت حركفيا مختمفة
كليذا ّ

ألنو إذا كقع في الكممة
كانت أخف عمى المساف مف التي بعض حركفيا متفقة؛ كذلؾ ّ
حرفاف مثالف صعب النطق بيما كثقل عمى المتكمـ أداء المفظ بشكمو الصحيح(٘ٔ).
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المسألة األولى :علة عدم جواز إدغام حرف الميم في الباء
أف الحسف()ٔٙكأبا عمرك أدغما حرؼ الميـ في الباء ،كىذا ال
ذكر النحاس ّ

أف الميـ فييا (غنة) فمك أدغمتيا لذىبت ىذه الغنة ،فقاؿ:
يجكز كالعمة في ذلؾ ّ

ألف في
((ركي عف الحسف كأبي عمرك أنيما أدغما الميـ في الباء كال يجكز ذلؾ؛ ّ
الميـ غنة فمك أدغمتيا لذىبت))(.)ٔٚ

كال يمكف إدغاـ الميـ في الباء لما لمميـ مف ٍ
غنة كز ٍ
يادة في الصكت عمى
الباء(.)ٔٛ
(أكرـ
كذكر سيبكيو ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ الميـ في حرؼ الباء كقكلؾ:
ْ
ِ
مف بدا
الع ْنبر) كقكليـ ْ (:
ميما ،كقكليـَ ( :
بو) كالعمة في عدـ الجكاز ىك قمبيـ النكف ً
يغيره؛ كجعمكا ذلؾ الحرؼ
يفركف إليو مف النكف لـ ِّ
لؾ) ،فعند كقكع حرؼ الباء الذي ّ
بمنزلة النكف ،إذا كانا فييما غنة(.)ٜٔ
كقد جاء ذكر صاحب كتاب التعميل الصكتي عند العرب تكضيح لكالـ
أف عمة عدـ إدغاـ حرؼ الميـ في الباء كىي صكت مقارب لياّ ،أنيـ
سيبكيو :ىك ّ

أف النكف
ّ
عدكا الميـ ً
أف الميـ مما يّفركف إليو مف النكف مع الباء ،إذ ّ
نكنا ،كال سيما ّ

(الع ْنَبر)(ٕٓ).
ميما في قكليـ َ
تقمب ً

ألف ليا صكتًا مف
ك((قاؿ ابف مجاىد كالميـ ال تدغـ في الباء لكنيا تخفى؛ ّ

الخياشيـ تكاخي بو النكف الخفيفة))(ٕٔ).

كقد ذكر ابف األنباري ّأنو ال يجكز أدغاـ حرؼ الميـ بحرؼ الباء كقكلؾ:

أف حرؼ الميـ بيا صكت ازئد كىي (الغنة) ،إذا ّأنؾ
(أكرـ بز ًيدا)؛ كالسبب في ذلؾ ّ
أما إذا ادغمنا (الباء)
لك أدغمت حرؼ الباء لزالت الغنة التي فييا ،كىذا ال يجكزّ ،
أف الباء ليس فييا غنة(ٕٕ).
في الميـ ّ
فإنو يجكز ذلؾ؛ كعمة الجكاز؛ ّ
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فالعمة ىي كجكد الغنة في الميـ كىي صفة محسنة تمحق الصكت كما كاف
فيو زيادة صفة ال يدغـ في غيره لذىاب تمؾ الصفة باإلدغاـ منو ،فما ذىب إليو
النحاس في رأيو ىك عمى رأي أغمب العمماء ،فإدغاـ الميـ في الباء فيو صعكبة في
النطق كالمغة بطبيعتيا تميل إلى الخفة ،فما ذىب إليو أغمب العمماء ىك الصكاب
لسيكلة المخرج كهللا أعمـ.

المسألة الثانية :علة عدم جواز إدغام الراء في الالم
ذكر النحاس ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ (الراء) في (الالـ) في (سيغفر لنا) في
قكلو تعالى ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
ﭼ[ األعراف]262 :
ير))(ٖٕ).
ألف فييا تكر ًا
فقاؿ(( :كال يجكز إدغاـ الراء في الالـ؛ ّ
أف أبا عمرك بف العالء كحده مف ق أر بإدغاـ حرؼ (الراء)
ذكر ابف خالكيو ّ

في (الالـ) ،كق أر الباقكف بغير إدغاـ(ٕٗ).

أف السكسي(ٕ٘) كالدكري( )ٕٙأدغما (الراء) الساكنة في الالـ.
كذكر الجعبري إلى ّ
كذكر العمماء ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ (الراء) في حرؼ (الالـ) كالعمة في

أف (الراء) فييا تكرير ك(الالـ) ليس فييا تكرير فمك أدغمت الراء في الالـ لذىب
ذلؾ ّ

التكرير ،فال يجكز إدغاـ حرؼ فيو مزية كفضل عمى حرؼ آخر ليس فيو مزية فمك

أدغمت لذىب ىذا الفضل كالمزية ،فيككف اإلظيار أكلى مف اإلدغاـ(.)ٕٚ
أف حرؼ (الراء) فييا صكت زائد كىك (التكرير)
كذىب ابف األنباري إلى ّ

أف كل
بخالؼ حرؼ (الالـ) فميس فييا تكرير ،ىذا مف جانب كمف جانب آخر ّ
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حرؼ فيو زيادة صكت ال يدغـ في األنقص منو صكتًا؛ كالعمة في ذلؾ ّأنو ((يؤدي
إلى اإلجحاؼ بو كابطاؿ ما لو فضل عمى مقاربو))(.)ٕٛ

أف إدغاـ (الراء) في (الالـ) غير جائز لما في الراء مف
كذىب سيبكيو إلى ّ

التكرير إذا كانت مع غيرىا فكره إدغاـ مع ما ليس فيو انتشار في الفـ كال يتكرر(.)ٕٜ

كذكر مكي القيسي إف إدغاـ حرؼ الراء في حرؼ الالـ قبيح كسبب القبح
ىك قكة حرؼ الراء في الجير كالتكرير كضعف حرؼ الالـ لعدـ التكرير كضعف
الجير بو فإذا أدغمت في ذلؾ نقمت األضعف إلى األقكى؛ كذلؾ

ضعيف

مكركه(ٖٓ) ،كادغاـ الراء في الالـ قد كردت بركاية أبي عمرك بف العالء في خمسة
ألف الركاية مقدمة عمى
كثمانيف
مكضعا لذا ال تكصف في القبح الضعف كالكراىية؛ ّ
ً
قكاعد العمماء(ٖٔ).

أف إدغاـ حرؼ
أف ما ركي عف أبي عمرك البصري ّ
كذىب ابف األنباري إلى ّ

(الراء) في حرؼ (الالـ) جائز ،فالعمماء ينسبكف ىذا الخطأ إلى الراكي الذي ركى

ذلؾ ال إلى أبي عمرك البصري ،فقالكا(( :لعل أبا عمرك أخفى حرؼ (الراء) فخفي
إدغاما))(ٕٖ).
عمى الراكي فحسبو
ً
أف آراء العمماء قد انقسمت إلى قسميف:
كفي نياية المطاؼ يتضح لنا ّ
فمف العمماء مف نقل اإلدغاـ عف أبي عمرك البصري كما بينا ذلؾ ،كمنيـ
أف إدغاـ حرؼ (الراء) في (الالـ) غير جائز
مف لـ يدغـ ،كقد عممكا بذلؾ فذكركا ّ
ألف حرؼ (الراء) فيو صفة زائدة
لقكة حرؼ (الراء) كضعف حرؼ (الالـ) ككذلؾ؛ ّ

كىي التكرير كال يكجد تكرير في حرؼ (الالـ).
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المسألة الثالثة :علة عدم جواز إدغام الم (قُلْ) في التاء
ذىب النحاس إلى ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ (الالـ) مف ( ُق ْل) في حرؼ التاء ،في
قكلو تعالى ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ [األنعام ،]252:كالسبب في
ألف ُق ْل
أف (قل) فعل معتل ،فقاؿ(( :كال يجكز اإلدغاـ في قكلو ( ُق ْل تَ َعاَل ْكْا)؛ ّ
ذلؾ ّ
معتل فمـ يجمعكا عميو عمتيف))(ٖٖ).
أف الـ التعريف تدغـ في ثالثة عشر حرًفا كال يجكز فييف إال
ذكر سيبكيو ّ

اإلدغاـ كالعمة في ذلؾ كثرة الـ التعريف في الكالـ ،كالحركؼ ىي ( :النكف ،كالراء،
كالداؿ ،كالتاء ،كالصاد ،الطاء ،كالزاي ،كالسيف ،كالظاء ،كالثاء ،كالذاؿ ،كالمذاف
ألف ا لضاد استطالت لرخاكتيا حتى اتصمت بمخرج الالـ،
خالطاىا :الضاد كالشيف؛ ّ
كالشيف كذلؾ حتى اتصمت بمخرج الطاء ،كذلؾ قكلؾ :النعماف ،كالرجل؛ ككذلؾ

(كب ْل) فإدغاميا مع بعضيا أفضل كقكلؾ:
سائر ىذه الحركؼ)  ،أما الـ َ
(ى ْل) ك َ

(ىرأيت)؛ لككنيا أقرب الحركؼ إلى حرؼ الالـ مف ناحية المخرج كمشابيا ليا،
كيجكز فييا اإلظيار فتقكؿ( :ىل رأيت) كىي لغة أىل الحجاز(ٖٗ).
بل)
فالخالؼ الذي ذكره النحاس ليس في الـ التعريف كال في الـ ( َى ْل) ك( ْ

ألف ( ُق ْل) معتل.
كاّنما الخالؼ في الـ ( ُق ْل) فذكر ّأنو ال يجكز اإلدغاـ؛ ّ

أف ،إدغاـ (الـ) قل في (التاء) قبيح كالعمة
كذىب اإلماـ ّ
مكي القيسي إلى ّ

أف سككنيا عارض(ٖ٘).
ّ

كذكر اإلماـ الشاطبي ّأنو ال يجكز إدغاـ (الالّـ) في (التاء) كالعمة في ذلؾ
أف ( ُقل) فعل قد أ ِ
ُع َّل بحذؼ عيف الفعل ،فمـ يجمع إلى حذؼ المو باإلدغاـ ،مف
ٌ
ّ ْ

غير ضركرة ،كا ْف سأؿ سائل لماذا جاز إدغاـ الـ ( َى ْل) ك (َب ْل) في (التاء)؟ قيل لو:
أف سأؿ سائل لماذا أجمعكا عمى
إف ( َى ْل) ك (َب ْل) لـ يحذؼ منيما شيء فأدغـ ،ك ْ
ّ
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الراء)؟ فالجكاب في ذلؾ لشدة القرب في المخرج كبعد الالـ عف
إدغاـ ( ّ
الالـ) في ( ّ

التاء(.)ٖٙ

كجكبا إالّ إذا كقع
القراء اإلظيار
كحكـ اّلالـ في ىذا المكضع عند جميع ّ
ً

الراء)(.)ٖٚ
بعدىا حرؼ (اّلالـ) أك حرؼ ( ّ

فاإلظيار ىك اختيار عامة البغدادييف ،كليس النحاس كحده ،كىك اختيار ابف
مجاىد كابف المنادي ،كعمل ابف مجاىد اإلظيار فيو بأنو مف أجل اعتالؿ عينو
بالبدؿ ،فصار كسائر المعتل الذي ُي ْؤثَ ُر اإلظيار فيو لمتغير الذي لحقو ال لقمة
()ٖٛ

حركؼ الكممة .كأما اإلدغاـ فقد اختاره الداني

كيتضح لنا ّأنو ال يجكز إدغاـ الـ ( ُق ْل) في (التاء) كالعمة كما بينيا اإلماـ
أف ( ُق ْل) ِف ْع ٌل معتل بحذؼ عيف الفعل ،فال يجكز حذؼ الـ الفعل
الشاطبي ّ

أف الحذؼ سيكثر ،كتكثر العمل فتصبح عمتيف بدؿ كاحدة
كاإلدغاـ؛ السبب في ذلؾ ّ
كىي عمة الحذؼ كعمة اإلدغاـ كىذا ال يجكز فما ذىب إليو النحاس ىك الصكاب.

المسألة الرابعة :علة عدم جواز إدغام الهاء في الهاء
ذىب النحاس إلى ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ الياء في الياء ،في قكلو تعالى ﭽ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ [هود ،]62:فقاؿ(( :كال يجكز إدغاـ الياء في الياء ّإال عمى لغة

مف حذؼ الكاك في اإلدراج))(.)ٖٛ

اإلدغاـ يقسـ عمى قسميف:
متحركا.
ساكنا كالثاني
أف يككف األكؿ
ً
ً
األول :صغير :كىك ْ
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متحركا فإذا أُريد اإلدغاـ كجب تسكيف
أف يككف األكؿ
ً
الثاني :كبير :كىك ْ

األكؿ( ،)ٖٜسكاء كانا مثميف أـ متجانسيف(ٓٗ)أـ متقاربيف ،ثـ اإلدغاـ اشتير بو مف
القراء أبك عمرك بف العالء البصري(ٔٗ).
فأصل اإلدغاـ يككف في المثميف ،كالعمة في ذلؾ ىي التخفيف في النطق؛
ألف المساف إذا لفظ بالحرؼ مف مخرجو ثـ عاد مرة أخرى إلى المخرج نفسو ليمفظ
ّ
ألنو يرفع
بحرؼ آخر مثمو صعب ذلؾ عميو ،كقد شبو النحكيكف ذلؾ بمشي المقيد؛ ّ
رجال ثـ يعيدىا إلى مكضعيا أك قريب منو(ٕٗ).

ِ
أما إذا ُك ِج َد
فاألكؿ إذا ُس ّكف كبعده متحرؾ فيجب اإلدغاـ ما لـ يكجد مانعّ ،
مانع فيككف اإلظيار أحسف مف اإلدغاـ(ٖٗ).
أف ستة حركؼ ال تدغـ إالّ في مثميا ىي(الياء،
كقد ذكر اإلماـ الجعبري ّ

كالعيف ،كالغيف ،كالياء ،كالفاء ،كالكاك)(ٗٗ).

كقد ذىب ابف الباذش(٘ٗ)في إدغاـ الياء في الياء ،في قكلو تعالى ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ[ الحاقة ،]92 – 92 :فقاؿّ ((:أنو كصكؿ ،إلى حمل الكصل عمى
الكقف ،ثـ اعترض فيو التقاء المثميف ،فمـ يكف بد مف اإلدغاـ ,فأما مف أظير فإنو

كاقف ال محالة كا ْف لـ يقطع صكتو))( ،)ٗٙكىذا ما عمل بو النحاس.
ألف أصل
اجبا في المثميف إذا لـ يكجد مانع يمنع مف ذلؾ؛ ّ
كاإلدغاـ يككف ك ً

اإلدغاـ أرادة التخفيف عمى المساف في أثناء النطق ،فما ذىب إليو النحاس ىك

أف األكؿ متحرؾ كاذا تحرؾ األكؿ بطل اإلدغاـ ،إالّ عمى
الصكاب كالعمة في ذلؾ ّ

فإنو أجاز ىذا اإلدغاـ فيك إدغاـ كبير ،فيككف اإلظيار
رأي أبي عمرك بف العالء ّ
أف يككف األكؿ
ألف أصل اإلدغاـ ْ
أحسف ،فمك أردنا اإلدغاـ ال ّبد مف تسكيف األكؿ؛ ّ

ساكنا ثـ اإلدغاـ.
ً
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المسألة الخامسة :علة عدم جواز إدغام النون في الجيم
أف أبا عبيدة يدغـ النكف في الجيـ كىذا ال يجكز لبعد النكف عف
ذكر النحاس ّ

الجيـ ،في قكلو تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ [األنبياء ،]22 :فقاؿ(( :كألبي
عبيدة...أدغـ النكف في الجيـ ،كىذا القكؿ ال يجكز عند أحد مف النحكييف عممناه

لبعد النكف مف الجيـ ،فال تدغـ فييا))(.)ٗٚ

أجمع العمماء إلى ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ النكف في الجيـ ،كالعمة في ذلؾ

ىي لبعد المخرج(.)ٗٚ

أف ذلؾ
كذكر اإلماـ الشاطبي رحمو هللا ّأنو ال يجكز اإلدغاـ كالعمة في ذلؾ ّ

لـ يرد عف كالـ العرب(.)ٗٛ

أما اإلماـ الجزري فذىب إلى ّأنو ال يكاد يعرؼ كال أثر لو في الكالـ(.)ٜٗ
أف المخارج كمما تقاربت كاف اإلدغاـ أقكى ،ككمما
كقد ذىب سيبكيو إلى ْ

تباعدت زاد اإلظيار حسنا(ٓ٘).

فمخرج الجيـ ىك مف كسط المساف بينو كبيف كسط الحنؾ األعمى ،أما مخرج
النكف فمف طرؼ المساف بينو كبيف ما ُفكيق الثنايا(ٔ٘) .فمخرج الجيـ بعيد عف مخرج
النكف.
أف النكف الساكنة(( :تدغـ في أقرب األصكات
كقد ذكر الدكتكر غانـ قدكري ّ

إلييا ،كىي الالـ كالراء ،كتظير عند أبعد األصكات عنيا ،كىي أصكات الحمق
الستة(ء ق –ع ح-غ خ) ،كتككف بيف اإلظيار كاإلدغاـ مع بقية األصكات ،كىي
الحالة التي تعرؼ باإلخفاء))(ٕ٘).
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فالعمة التي ذكرىا العمماء ىي عمة (بعد)  ،أي :لبعد مخرج النكف عف الجيـ
فال يجكز اإلدغاـ ،فيككف ما ذىب إليو النحاس كأكثر العمماء ىك الصكاب ،إذ لـ يرد
كلـ يعرؼ عف العرب إدغاـ حرؼ النكف في الجيـ.

المسألة السادسة :علة عدم جواز إظهار (التاء والزاي) إذا سبقتها الم
التعريف
ذكر النحاس ّأنو ال يجكز إظيار (التاء كالزاي) إذا سبقتيا الـ التعريف ،بل يجب
اإلدغاـ في قكلو تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ[ التين ]2 :فقاؿ(( :أدغمت الالـ في التاء
كالزاي لقربيا منيما ،كال يجكز اإلظيار مع الـ التعريف لكثرتيا في الكالـ))(ٖ٘).

أف الـ التعريف تُدغـ في ثالثة عشر حرًفا فال يجكز فييف
ذىب سيبكيو إلى ّ

غير اإلدغاـ؛ كالعمة في ذلؾ كثرة (الـ المعرفة) في الكالـ؛ ككثرة مكافقتيا ليذه
الحركؼ؛ كمخرج الالـ مف طرؼ المساف .كىذه الحركؼ أحد عشر حرًفا ،منيا
حركؼ طرؼ المساف ،كحرفاف يخالطاف طرؼ المساف .فمما اجتمع فييا ىذا ككثرتيا
في الكالـ لـ يجز إال اإلدغاـ ،كاألحد عشر حرفاً ىي ( :النكف ،كالراء ،كالداؿ،
كالتاء ،كالصاد ،الطاء ،كالزاي ،كالسيف ،كالظاء ،كالثاء ،كالذاؿ) ،كالمذاف خالطاىا:
ألف الضاد استطالت لرخاكتيا حتى اتصمت بمخرج الالـ .كالشيف
(الضاد كالشيف)؛ ّ
كذلؾ حتى اتصمت بمخرج الطاء(ٗ٘).

الزما في الـ المعرفة ،فقاؿ(( :كاّنما كاف
كقد ذكر المبرد ّ
أف اإلدغاـ يككف ً
الزما في الـ المعرفة؛ لعّمتيف :إحداىما كثرة الـ المعرفة في الكالـ ،ك ّأنو ال
ذلؾ ً
الالـ الزـ ليا السككف ،فميست
أف ىذه ّ
يعرى منككر منيا إذا أردت تعريفو ،كالثانيةّ :

بمنزلة ما يتحرؾ في بعض المكاضع))(٘٘).

الالـ كثير الشيكع في المغة ،ط أر عميو ما لـ
أف صكت ّ
كذكر إبراىيـ أنيس ّ

يط أر عمى غيره مف األصكات ،إذ ىك سريع التأثر بما يجاكره مف األصكات كميمو
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إلى الفناء في معظـ أصكات المغة ،كالذي يسكغ إدغاـ الالـ الساكنة في أغمب
ألف نسبة شيكعيا يقدر بػػ( )ٕٔٚمرة في كل ألف
األصكات كثرة شيكعيا في المغة؛ ّ

أف األصكات التي يشيع تداكليا في االستعماؿ تككف
مف األصكات الساكنة كال شؾ ّ
أكثر تعرضاً لمتطكر المغكي مف غيرىا مف الحركؼ ،فإف جميع األصكات التي تدغـ

في حرؼ الالـ تندرج ضمف ىذه المجمكعة الكبرى مف األصكات المتقاربة
المخارج(.)65
كقد ذكر الدكتكر غانـ ّأنو ال يجكز ترؾ اإلدغاـ مع الـ التعريف لثالثة

أسباب :منيا المقاربة في المخرج ،كمنيا كثرة الـ المعرفة في الكالـ ،كمنيا ّأنيا

ألنو ال يكقف عمييا(.)٘ٚ
تتصل باالسـ اتصاؿ بعض حركفو؛ ّ

كمف خالؿ آراء العمماء يتضح لنا ّأنو ال يجكز إظيار حرؼ التاء كال حرؼ

الزاي إذا ُسبق بالـ التعريف ،كاّنما يككف اإلدغاـ ىك الكاجب ،لقرب المخرج ،فكمما
تقاربت المخارج قكي اإلدغاـ ككمما تباعدت فاألفضل اإلظيار ،فما ذىب إليو
فضال عف عمة
قديما كحديثًا ،فالعمة عمة (تكثير)
ً
النحاس ىك مما أجمع عميو العمماء ً
قرب المخرج.

المسألة السابعة :علة عدم جواز إدغام حرف الضاد في حرف
الطاء
ذىب النحاس إلى ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ (الضاد) في حرؼ (الطاء)،

()٘ٛ
طره) في قكلو تعالى ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ
ككاف ابف محيصف
ُّ
يدغـ(أضطره) فيقكؿ( :أ ّ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﭼ [البقرة ،]296 :فقاؿ(( :كركي عف
ألف في
ابف محيصف ّأنو كاف يدغـ الضاد في الطاء ،قاؿ أبك جعفر :كذا ال يجكز؛ ّ
تفشيا فال تدغـ في شيء كلكف يجكز أف تدغـ الطاء))(.)ٜ٘
الضاد ّ
كق أر جميع القراء باإلظيار كالمختار فييا اإلظيار(ٓ.)ٙ
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أف إدغاـ (الضاد) في (الطاء) ال يجكز النحراؼ الضاد
كذىب المبرد إلى ّ

عف الطاء(ٔ.)ٙ

أف إدغاـ (الضاد) في (الطاء) ىي لغة شاذة عف العرب
كقد ذكر ابف جني ّ

فقالكا :في أضطجع (أطجع)(ٕ.)ٙ

كذىب ابف جني كالزمخشري إلى ّأنيا لغة مرذكلو ،كالعمة في عدـ جكاز

أف الضاد مف الحركؼ الخمسة التي يدغـ فييا ما يجاكرىا ،كال تدغـ ىي
إدغاميا ّ

فيما يجاكرىا ،كالحركؼ مجمكعة في (ضـ شفر) كالسبب في ذلؾ لما فييا مف

االمتداد كالتفشي(ٖ.)ٙ
أف الضاد ال تقرب في شيء مف مقاربتيا؛ كالعمة في
كذىب ابف عصفكر إلى ّ

أف فييا استطالة كاطبا ًقا كاستعالء ،كليس في مقاربتيا ما يشركيا في ذلؾ ُكّمو
ذلؾ ّ
فمك أُدغمت ألدى ذلؾ إلى االخالؿ بيا ،لذىاب ىذا الفضل الذي فييا ،كمف أدغميا

أف يقاس عميو(ٗ.)ٙ
جدا ال ينبغي ْ
في الطاء فقميل ً

كذىب ابف يعيش إلى عدـ جكاز إدغاميا في الطاء ،فال تقكؿ :في (أضطرب

كأضطجع) (أطرب) كال (اطجع) ،كالعمة في ذلؾ لكيال يذىب تفشي الضاد
باإلدغاـ(٘.)ٙ
ٍ
تفش( ،)ٙٙكأضاؼ المبرد
أف الشيف فقط التي فييا
كقد ذكر سيبكيو ّ

()ٙٚ
أف التفشي مكجكد في النطق القديـ
صكت(الضاد)  ،كقد ذكر الدكتكر غانـ قدكري ّ

فقط(.)ٙٛ

كقد اتفق العمماء عمى ّأنو ال يجكز إدغاـ حرؼ (الضاد) في (الطاء)(.)ٜٙ

فالضاد كالطاء مف حركؼ اإلطباؽ(ٓ ،)ٚكقد عمل الزبيدي عدـ جكاز ذلؾ

بكراىية الجمع بيف حرفيف مطبقيف(ٔ.)ٚ
كلعل ما ذىب إليو العمماء كالنحاس ىك الصكاب إذ ال يجكز إدغاـ حرؼ
أف صكت الضاد فيو شيء مف التفشي في النطق القديـ،
الضاد في الطاء؛ كالسبب ّ
922

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )5حزيران 2102

كىذا غير مكجكد في النطق الحديث ،فاألفضل تخميص الضاد باإلظيار كعدـ
اإلدغاـ ،ككما ذكر ابف جني كالزمخشري ّأنيا لغة شاذة كمرذكلة ،كالشاذ كالمرذكؿ ال

ُي ْعتَُّد بو ،فالمغة بطبيعتيا تميل إلى األفصح كاألشير ال إلى الشاذ كالمرذكؿ.

المسألة الثامنة :علة عدم جواز إدغام حرف الراء في مثله

ذىب النحاس إلى ّأنو نقل عف الكسائي كأبي عمرك بف العالء ّأنيـ ادغمكا

حرؼ الراء في الراء في قكلو تعالى ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [البقرة:
 ،]225إذ ال يجكز ىذا ؛ كالسبب في ذلؾ عدـ جكاز الجمع بيف ساكنيف،
لئال يجتمع
فقاؿ((:كحكي عف الحسف كأبي عمرك إدغاـ الراء في الراء كىذا ال يجكز ّ
ساكناف))(ٕ.)ٚ

فأما في حرؼ
أدغـ أبك عمرك البصري حرؼ الراء في مثمو كفي الالـ فقطَّ ،

الراء فكاف ال ُيراعي ما قبميا كال حركتيا في نفسيا(ٖ.)ٚ

ال يجكز إدغاـ حرؼ الراء في ىذا المكضع إالّ عمى رأي أبي عمرك البصري

أف حركة
إذ كاف ال يراعي حركة ما قبل الراء ،كال يجكز اإلدغاـ ىنا ،كالعمة في ذلؾ ّ

(شي ْر) الجتمع
(الياء) في َ
(ش ْي ُر) ساكنة ك(الراء) متحركة فمك سكنت (الراء) في ْ
متحركا ،مع
ساكنا كالثاني
أف يككف األكؿ
ً
ً
ألف شرط اإلدغاـ ْ
ساكناف كىذا ال يجكز؛ ّ
فإف العرب ال تجمع بيف ساكنيف ،فالعمة
مراعاة حركة ما قبل الحرؼ المدغـ ،ككذلؾ ّ
ىنا عمة جمع بيف ساكنيف.

كمثمو إدغاـ النكف في النكف ،في قكلو تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ[ البقرة:
لئال يمتقي
 ،]22فذىب النحاس إلى ّأنو ((ال يجكز إدغاـ النكف في النكف ّ
ساكناف))(ٗ.)ٚ
كمثمو إدغاـ الراء في الذاؿ ،في قكلو تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ [آل عمران ،]22 :فذىب النحاس إلى ّأنو ((ال يجكز
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الراء
أف تدغـ الثاء مف الحرث في الذاؿ مف ذلؾ كما فعمت في (يميث) ذلؾ؛ ّ
ْ
ألف ّ
مف (الحرث) ساكنة فمك أدغمت اجتمع ساكناف))(٘.)ٚ
(ي ْحِيي) في قكلو تعالى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
كمثمو إدغاـ الياء في الياء في ُ
((ى َك ُي ْحِيي ،كال يجكز اإلدغاـ عند
ﭼ[ يونس ،]56 :فذىب النحاس إلى ّأنوُ :
ْ
سيبكيو لئال يجتمع ساكناف))(.)ٚٙ
كمثمو ﭽ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ [األحقاف ،]22 :فذكر ابف األنباري ّأنو ال يجكز
اإلدغاـ لئال يجتمع ساكناف(.)ٚٚ

المطلب الثاني
علل منع الهمز
الهمز لغةَّ :
ككل شيء رفع شيئاً فقد َنَب َره ،
الي ْمزُّ ،
الن ْب ُر ،ك َ
النبر في الكال ِـ َ
ؼ َي ْنِب ُره َن ْب اًر أي ىمزه( ،)ٚٛكاليمز في الكالـ الضغط(.)ٜٚ
كْ
الح ْر َ
الن ُبر مصدر َنَب َر َ
اصطالحا :ىك حرؼ متباعد َم ْخ َرجو عف المخارج الحركؼ كال يشترؾ أي
ً
حرؼ في المخرج إال الياء كاأللف(ٓ.)ٛ
(ٔ)ٛ

وعند القدامى :أنو صكت مجيكر

وعند المحدثين :صكت صامت انسدادي حنجري أك مزماري انفجاري ال ىك

بالمجيكر كال بالميمكس(ٔ.)ٛ

كيطمق عمييا الحبسة الحنجرية(ٕ.)ٛ
كشديدا
كامال
ً
كينتج صكت اليمزة مف انطباؽ الكتريف الصكتييف انطباقاً
ً

بحيث ال يسمح لميكاء بالمركر مطمًقا فينحبس داخل الحنجرة ثـ يسمح لو بالخركج

عمى صكرة انفجار(ٖ.)ٛ
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كاليمز خاصية مف خصائص القبائل البدكية كالحضرية كالحجاز كقريش

كغيرىا مف البمداف(ٗ.)ٛ

المسألة األولى :علة عدم جواز جعل الهمزة (المفتوحة) المضموم
ما قبلها والمكسور ما قبلها بين بين
ذىب الباقكلي إلى ّأنو ال يجكز جعل اليمزة (المفتكحة) المضمكـ ما قبميا

((أف اليمزة المتحركة كقبميا ألف متحرؾ تككف
كالمكسكر ما قبميا َب ْي َف َب ْيف ،فقاؿّ :
(ج َؤف) ،كالثاني:
عمى تسعة أكجو :أحدىا :أف تككف مفتكحة مضمكما ما قبميا ،نحكُ :
أف
أف تككف مفتكحة مكسك اًر ما قبميا ،نحك( :مئر) :بكزف (معر) كىذه ليس فييا إالّ ْ

كياء في حاؿ الكسر ،نحك (جكف) ك (مير) بكاك كياء
تقمب ك ًاكا في حاؿ الضـً ،
خالصيف ،كال يجكز فييما َب ْي َف َب ْيف؛ كذلؾ أف اليمزة المفتكحة ،إذا جعمتيا بيف َب ْي َف

الضمة كالكسرة بكجو ما))(٘.)ٛ
قربتيا مف األلف ،كاأللف ال تقع بعد
ّ
المقصكد بيمزة َب ْي َف َب ْيف ىي التي تككف بيف اليمزة كبيف الحرؼ الذي منو
فإف كانت مفتكحة تككف بيف اليمزة كاأللف ،كا ّف كانت مكسكرة تككف بيف
حركتياّ ،

اليمزة كالياء ،كا ّف كانت مضمكمة فيي بيف اليمزة كالكاك(.)ٛٙ
أف ال تسبق اليمزة المفتكحة بضمة أك كسرة ،فإف ُسِبَق ْت فال
كلكف بشرط ْ
تجعل َب ْي َف َب ْيف.

أف تجعل اليمزة َب ْي َف َب ْيف ،كالسبب في ذلؾ؛
كذكر ّ
مكي القيسي ّأنو ال يجكز ْ
ألنؾ لك جعمتيا َب ْي َف َب ْيف لجعمتيا بيف اليمزة كاأللف ،كاأللف ال يككف قبميا ضـ كال
ّ
كسر ،كلك جعمت بيف اليمزة المفتكحة كالكاك لكانت بيف اليمزة كبيف حرؼ ليس ىك
مف حركتيا(.)ٛٚ

ألف جعميا
ضمة أك كسرة لـ تجعل بيف بيف؛ ّ
كا ْف كاف قبل اليمزة المفتكحة ّ
ضمة كال بعد كسرة كلكف تبدليا
َب ْي َف َب ْيف قربت ليا مف األلف ،كاأللف ال تقع بعد ّ
ك(ياء) بعد الكسر كقكلؾ في (تؤدة) تكدة كفي (مئر) مير(.)ٛٛ
(كاكا) بعد الضـ
ً
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كذىب سيبكيو إلى َّ
فإنؾ تبدؿ
كل ىمزة مفتكحة ككاف قبميا حرؼ مكسكر ّ
أف ّ

أف
ضمة كأردت ْ
ياء لمتخفيف ،كذلؾ قكلؾ في المئر :مير ،كا ْف كانت قبميا ّ
مكانيا ً
(ياء) إذا كاف ما قبميا مكسكًار ،كذلؾ
تخفف أبدلت مكانيا (ك ًاكا) كما أبدلت مكانيا ً
أف تجعل اليمزة ىينا بيف بيف مف قبل أّنيا
قكلؾ :الجؤف جكف ،فقاؿ ((كاّنما منعؾ ْ

أف األلف ال
ضمة ،كما ّ
مفتكحة ،فمـ تستطع أف تنحك بيا نحك األلف كقبميا كسرة أك ّ
يككف ما قبميا مكسك اًر كال مضمكماً ،فكذلؾ لـ يجئ ما يقرب منيا في ىذه
الحاؿ))(.)ٜٛ
كىنا يتضح لنا ّأنو ال يجكز جعل اليمزة َب ْي َف َب ْيف إذا كاف قبل اليمزة المفتكحة

ضمة أك كسرة؛ كخير تعميل ما عمل بو سيبكيو كىك ما ذىب إليو الباقكلي.
ّ

المسألة الثانية :علة عدم جواز تحقيق الهمزتين في كلمة واحدة

ذىب ابف خالكيو إلى ّأنو ال يجكز تحقيق اليمزتيف إذا كانتا في كممة كاحد في

(آمنكا) مف قكلو تعالى ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ [العصر ،]2 :فقاؿ:
سائل فقاؿ :العرب تقكؿ آكرمت ز ًيدا كأأكرمت ز ًيدا ،فيمينكف تارة،
((فإف سأؿ ٌ
أف التحقيق ىا
كيحققكف تارة ،فيل يجكز أف تقكؿ في آمنكا أأمنكا؟ فالجكاب في ذلؾ ّ
ألف اليمزتيف مف كممة كاحدة ،مثل آدـ كآزر ،فمما كانت اليمزة
ىنا غير جائز؛ ّ
الزما ،فإذا أتت اليمزتاف مف كممتيف كنت
الثانية الزمة غير مفارقة كاف التمييف ً

مخير في المغتيف))(ٓ.)ٜ
ًا
ألف اليمزتيف مف
أف التحقيق امتنع؛ ّ
كالعمة التي ذكرىا ابف خالكيو رحمو هللا ّ
كممة كاحدة.
كا ّف اليمزة الثانية إذا كانت ساكنة نحك((أ ْامف ،كأ ْادـ ،كأ ْاتنا) لـ ُيختمف في

ألفا إذا انفتح ما قبميا ،كبياء إذا انكسر ما قبميا ،كبكاك إذا
تخفيف الثانية كابداليا ً
أنضـ ما قبميا ،كىذه عمى لغة العرب(ٔ.)ٜ
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كالسبب في ذلؾ أنيـ كرىكا التقاء ىمزتيف ففصمكا بينيما ،كمنيـ مف يمد
فيقكؿ (آإنؾ) فأىل الحجاز يخففكف اليمزة كما يخففيا بنك تميـ مف اجتماع ىمزتيف
لكراىية التقاء اليمزتيف ،فأدخمكا بينيما األلف(ٕ.)ٜ
كلسيبكيو رأي في ذلؾ فيقكؿ(( :كاعمـ أف اليمزتيف إذا التقتا في كممة كاحد ٍة لـ

يكف ٌّبد مف بدؿ اآلخرة كال تخفف؛ ألنيما إذا كانتا في حرؼ ك ٍ
احد لزـ التقاء اليمزتيف
ّ
الحرؼ))(ٖ.)ٜ

عد ابف جني تحقيق اليمز في كممة كاحدة شا ًذا ،فاليمزتاف ال تمتقياف في
كقد ّ

كممة كاحدة إال أف تككنا عينيف نحك َّ
(سئاؿ) ك(سّئار)(ٗ.)ٜ

ألفا بينيما كاف ذلؾ فيو صعكبة في النطق فتحتاج إلى جيد كبير،
فمف فصل كأدخل ً
كمف جمع بيف ىمزتيف كقاؿ (أأعطيت كأأبكؾ) ففي النطق ثُقل أثناء المخرج،
فالتخفيف يككف أكثر لثقل اليمزتيف عند اجتماعيما ،فقسـ مف قراء الككفة كغيرىـ

مف جمع بيف اليمزتيف في كممة كاحدة كقكلو تعالى ﭽ ﮱ ﭼ[ التوبة(()ٜ٘(]29 :كاذا
اجتمعت ىمزتاف كلـ تكف منيما ابتداء فإف في كالـ العرب تخفيف األكلى كتحقيق

الثانية))(.)ٜٙ

كاذا اجتمع ىمزتاف في كممة فيجب إبداليا سكاء كانت في الكالـ أك الشعر،
اسما أك فعالً ،كسكاء اجتمعتا في أكؿ الكممة أك في آخرىا،
كسكاء كانت الكممة ً
ألف مخرجيا مف أقصى الحمق ،فيككف فييا تكّمف
أف اليمزة ثقيمة ّ
كالعمة في إبداليا ّ
إذا تـ تكرارىا(.)ٜٚ

أف اليمزة حرؼ بعيد المخرج صعب المفظ بو بخالؼ غيره
كعمة عدـ التحقق ّ
مف الحركؼ ،مع ما فييا مف الجير كالقكة ،كقد استعمل العرب فييا التحقيق
كالتخفيف كالقاء حركتيا عمى ما قبميا كابداليا بغيرىا مف الحركؼ ،كحذفيا في
مكاضعيا كل ذلؾ بسبب استثقاليـ ليا(.)ٜٛ

فالعمماء مجمعكف عمى ّأنو ال يجكز تحقيق اليمزتيف إذا التقيتا في كممة
كاحدة كالعمة في ذلؾ ىي صعكبة النطق بيما فمخرج اليمزة مف أقصى الحمق فإذا
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أف في ذلؾ صعكبة أثناء النطق بيا ،فيككف ما ذىب إليو ابف
أُعيد المفظ بيا فال شؾ ْ
خالكيو كالعمماء ىك الصكاب.

المسألة الثالثة :علة عدم جواز جعل همزة (أئمة) َبْي َن َبْين

ألف
أف تجعل ىمزة (أئمة) َب ْي َف َب ْيف ؛ ّ
ذىب ابف األنباري إلى ّأنو ال يجكز ْ
ىمزتيا منقكلة في قكلو تعالى ﭽ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﭼ[ التوبة ،]29 :فقاؿ ((كال
ألف حركتيا في ىمزة (أئذا) أصمية
أف تجعل َب ْي َف َب ْيف كالمكسكرة في (أئذا)؛ ّ
يجكز ْ
الزمة غير منقكلة ،بخالؼ الحركة في ىمزة أئمة))(.)ٜٜ
اختمف العمماء في قرأت (أئمة) فقرأىا ابف عامر كعاصـ كحمزة كالكسائي
كخمف بتحقيق اليمزتيف ،كق أر بتسييل الثانية نافع كأبك عمرك كابف كثير كأبك جعفر
كيعقكب كنافع كخمف كىشاـ كانفرد ابف ميراف بتسييميا عف سيل ،فخالف سائر
أف
الركاة عنو ،كاختمف عنيـ في كيفية تسييميا فذىب الجميكر مف أىل األداء إلى ّ
مف سيميا جعميا َب ْي َف َب ْيف كما ىي في سائر باب اليمزتيف مف كممة(ٓٓٔ).

إف المقصكد بيمزة َب ْي َف َب ْيف ىي التي تككف بيف اليمزة كبيف الحرؼ الذي منو
ّ
فإف كانت مفتكحة تككف بيف اليمزة كاأللف ،كا ّف كانت مكسكرة تككف بيف
حركتيا ّ

اليمزة كالياء كا ّف كانت مضمكمة فيي بيف اليمزة كالكاك(ٔٓٔ).
فأصل (أئمة) (أَأ ِْم َمة) فألقيت حركة الميـ األكلى عمى اليمزة الساكنة التي
قبميا ،كأدغمت الميـ األكلى بالثانية ،كأبدؿ مف اليمزة المكسكرة ياء مكسكرة ،كمف

ألفا لسككنيا كانفتاح ما قبميا ،إذ أصميا السككف ،فأصميا
أف تبدؿ ً
حقيا قبل اإلدغاـ ْ
البدؿ ،فكذلؾ أبدلت بعد نقل الحركة إلييا(ٕٓٔ).
مكي القيسي فييا(( :لـ ِ
تجر عمى َب ْي َف َب ْيف كما جرت المكسكرة في (أئذا)
قاؿ ّ
ألف ىذه حركة اليمزة فييا الزمة غير منقكلة كتمؾ حركتيا عارضة
ك(أئنا) ك(أئفكا)؛ ّ
منقكلة عف الميـ األكلى إلييا فجرت عمى أصميا في السككف كىك البدؿ كجرت ىذه
األخرى عمى أصميا في الحركة كىك َب ْي َف َب ْيف في التخفيف أي بيف اليمزة كالياء أعني
في ذلؾ كمو عمى قراءة مف خّفف الثانية))(ٖٓٔ).
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فالعمة التي عمل بيا العمماء ىي عمة نقل ،كقد ق أركا بتحقيق اليمز كبالتسييل،

كما بينا ،كالقراءة سنة متبعة فيككف كال القكليف جائز ،أي :تحقيقيا أك جعميا بيف
بيف.

(لترو َّن)
المسألة الرابعة :علة عدم جواز همز
ُ

(لترك َّف) في قكلو تعالى ﭽ ﮡ
ذىب مكي القيسي إلى ّأنو ال يجكز ىمز
ُ
ألف
ﮢ ﭼ[ التكاثر ،]6 :فقاؿ(( :كال يجكز ىمز الكاك مف لتركف النضماميا؛ ّ
حركتيا عارضة اللتقاء الساكنيف كىما الكاك ك ّأكؿ المشدد))(ٗٓٔ).

(لترك ّف) الكاك (لترؤف) ،كق أر الباقكف بدكف ىمز(٘ٓٔ).
ق أر الكسائي بيمز
ُ
كركي عف الكسائي كأبي عمرك ّإنيما ىم از الكاكيف ،كالعمة في ىمزىما ّأنيما
أف
استثقال الضمة التي عمى الكاك فيمزكا ،ككاف القياس أالّ تيمز؛ كالعمة في ذلؾ ّ

حركتيا عارضة اللتقاء الساكنيف( ،)ٔٓٙكأيده الزمخشري(.)ٔٓٚ

()ٔٓٛ
إف األَصل (لترأيكف) فنقمكا فتحة
كنقل ابف زنجمة عف الّفراء
ّأنو قاؿّ (( :
تخفيفا ،ثـ استثقمكا الضمة عمى الياء ،فحذفكىا فالتقى
اليمزة ِإلى الراء كحذفكا اليمزة
ً

ساكناف الياء كالكاك فأسقطكا الياء ،ثـ التقى ساكناف الكاك كالنكف ،فحرككا الكاك اللتقاء

الساكنيف ،كحكلت ِإلييا تمؾ الحركة التي كانت في الياء فحركت بيا))(.)ٜٔٓ

كذكر المبرد ّأنو متى انضمت الكاك لغير عّمة إعراب فيمزىا جائز كما في
أما في كقكلؾ :اخشكا الرجل ،كلتركف الجحيـ،
عزك كعدك)ّ ،
(كعد ،أعد) فتقكؿ( :ىذا ُ

كال تنسكا الفضل بينكـ ،فال يجكز ىمزىا ،كمف ىمزىا فقد أخطأ؛ كالعمة في عدـ

ككعد) فضمتيا الزمة(ٓٔٔ).
أف الضمة ىنا غير الزمة ،بخالؼ
(غزك ٌ
ىمزىا ّ
ٌ
(لترك َّف) كالعمة في
كما ذىب إليو مكي القيسي ىك الصكاب ،إذ ال يجكز ىمز
ُ

أف الضمة التي عمى الكاك حركتيا عارضة أخذت حركتيا مف الراء
عدـ ىمزىا ّ
المحذكفة كىك الضـ ،كجيء بالضـ لمتخمص مف التقاء الساكنيف ،كخير تعميل ما
نقمو ابف زنجمة عف الفراء.

المسألة الخامسة :علة عدم جواز همز (معايش)
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؛ألف الياء فييا
ذىب ابف األنباري إلي ّأنو ال يجكز ىمز معايش فتقكؿ (معائش) ّ

أصمية في قكلو تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ[ األعراف،]22 :

ألف فييا الياء أصمية))(ٔٔٔ).
فقاؿ(( :كال يجكز ىمزىا؛ ّ
ق أر جميع القراء بدكف ىمز بالياء ،كركي عف نافع ّأنو ق أر باليمز(معائش)،

كقراءة اليمز غمط(ٕٔٔ)  ،فأما نافع فيك غمط عميو أي :الركاية ألف الركاة عنو الثقات
كميـ عمى خالؼ ذلؾ(ٖٔٔ).
أف الياء مف الفعل ،فمذلؾ َل ْـ
أف (معايش) ال تيمز كالسبب ّ
ذىب الّفراء إلى ّ
تيمز ،كالذي ييمز ما كانت الياء فيو زائدة مثل مدينة كمدائف ،كقبيمة كقبائل(ٖٔٔ).
ش) َل َح َف؛ َّ
ألف الياء فييا أصمية ،مفردىا
أف مف
ىمز(م َعا ِي َ
كذىب األزىري إلى ّ
َ
عيشة ،كاليمز يككف في الياء الزائدة(ٗٔٔ).
َم َ

كثير مف النحكييف ال يجيزكف ذلؾ فػمعايش جمع
أف ًا
كذىب ّ
مكي القيسي إلى ّ
معيشة ككزنيا مفاعل ككزف معيشة ىك مفعمة كأف اصميا في المفرد (معيشة) فال

ألف الياء أصمية كلك كانت زائدة ليمزتيا عند جمعيا مثل( :سفائف)
يحسف ىمزىا؛ ّ
مفردىا (سفينة) عمى (فعيمة) فالياء ىنا زائدة ،ككذلؾ تيمز في الجمع إذا كاف

ألف مفردىا عجكز
مكضع الياء ىك ألفا أك ك ًاكا زائدتيف مثل :عجائز كرسائل؛ ّ
كرسالة(٘ٔٔ).
ألف الياء أصمية(.)ٔٔٙ
فمف ق أر باليمز فيك شاذ كضعيف؛ ّ

كمف خالؿ ىذه اآلراء يتضح لنا ّأنو ال يجكز ىمز (معايش) كالعمة في ذلؾ

أف
أف الياء أصمية ففي المفرد (معيشة) ،فمك كانت غير أصمية لجاز ىمزىا ،كلصح ْ
ّ

يق أر بيا ،كفي ىذا المكضع ال يجكز فالعمة فيو ىي عّمة أصل ،فما ذىب إليو ابف
األنباري ىك الصكاب
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الخاتمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أفضل المرسميف كعمى آلو
كصحبو أجمعيف كبعد.
أف كفقني هللا تعالى إلتماـ ىذا البحث ،ينتيي المطاؼ إلى جممة أمكر
فبعد ْ

برزت آثارىا في أثناء الدراسة ،إالّ أنني سأذكر أىـ النتائج التي تكصمت إلييا:

أف مصطمح (عدـ الجكاز) كاف أكثر بكثير مف مصطمح (منع)
ٔ -أظير البحث ّ
يدؿ عمى كثرة الشيكع ،ككثرة التداكؿ عمى
دؿ عمى شيء ّ
فيذا إف ّ
فإنما ُ

ألسنتيـ.

َّٕ -
معينا ،فبعضيـ
البد مف االىتماـ بالقراءات القرآنية ،فكل قراءة تحمل معنى ً
أدغـ ،كبعضيـ لـ ُيدغـ ،كبعضيـ ىمز كبعضيـ لـ ييمز ،كيعكد السبب

كراء ذلؾ إنما ىك الكحي كتعدد صكر القراءة عف جبريل عميو السالـ.

أف أكثر مف عالـ يكافق رأي عالـ آخر سكاء كاف
ٖ -كيالحظ مف خالؿ الدراسة ّ
ذلؾ في العمل التي درست أـ في المادة التي طرحت.

أف العمماء قد أجازكا إدغاـ الحرؼ بمثمو ،فالحرؼ إذا
ٗ -في باب اإلدغاـ نجد ّ

طا قد بيناىا
كاف مثمو يدغـ كلكف لـ يكف ذلؾ مطمًقا ،فقد كضعكا لذلؾ شرك ً
في مسألة عدـ جكاز إدغاـ الراء في الراء.

٘ -ظاىرة الضاد عند القدماء كاف فييا شيء مف التفشي ،كقد اختفى ىذا
أف التفشي مختص بحرؼ
التفشي بمركر الزمف ،فقد ّ
عد عند أغمب العمماء ّ

كاحد كىك (الشيف).
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 -ٙجزـ ابف االنباري ّأنو ال يكجد أحد مف القراء مف ق أر بيمز (ادنأ) ،كىذا

أف ىذه القراءة قد ق أر بيا الكسائي الذي كصفتو كتب
خالؼ ما كجدناه مف ّ
التراجـ ّأنو (الكسائي) ،كقد يككف بجزمو ليذا القكؿ ّأنو لـ يسمع ذلؾ.

كفي الختاـ أحمد هللا تعالى عمى ما أنعـ عمي مف الفضل كاليمة في خدمة لغتنا
ّ
أف يغفر لي كلكالدي كألساتذتي الكراـ
العربية ،لغة القرآف الكريـ ،كأسألو سبحانو ّ

جميعا ّإنو سميع قريب مجيب
كلكالدييـ كلممسمميف
ً

ِ
كصل الميـ كسمـ كبارؾ عمى سيدنا دمحم كعمى آلو كصحبو أجمعيف
ّ

هوامش البحث
ٔ  -لساف العرب مادة (عمل).ٗٙٚ/ٔٔ:

 -2أصكؿ النحك العربي  :لمدكتكر دمحم خير الحمكاني:

 -3التعريفات باب العيف ،ٕٓٔ/ٔ:كينظر  :الكميات.ٕٙٔ/ٔ:
 -4أصكؿ النحك عند السيكطي بيف النظرية كالتطبيق.ٕٕٙ:
 -5األصكؿ في النحكٖ٘/ٔ :

 -6اإليضاح في عمل النحك.ٙٗ :

 - 7المصدر نفسو كالصفحة نفسيا.

 -8ينظر :االيضاح في عمل النحك.ٙ٘ :
 -9الخصائص .ٛٛ/ٔ :

 -10ينظر :المصدر نفسو.ٖٔٚ/ٔ:
 - 11الرد عمى النحاة .ٕٔٛ:

ٕٔ -ينظر :لساف العرب مادة (دغـ).ٕٕٓ/ٕٔ:
ٖٔ -الخصائص.ٖٜٔ/ٕ:

ٗٔ -اإلدغاـ الكبير ،ٜٕ :كينظر النشر في القراءات العشر.ٖٖٔ/ٔ:
٘ٔ -ينظر :الكتاب.ٔٚٗ/ٗ:
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 -ٔٙىك أبك الحسف عمي ابف حمزة الكسائي ،ينظر :غاية النياية في طبقات القراء.ٔٔٗ/ٔ:
 -ٔٚإعراب القرآف لمنحاس.ٗٙٓ/ٔ :
 -ٔٛينظر :التكممة.ٙٔٙ:

 -ٜٔينظر :الكتاب.ٗٗٚ/ٗ :
ٕٓ -ينظر :التعميل الصكتي عند العرب.ٗٔٚ:
ٕٔ -اإلقناع في القراءات السبع.ٙٗ/ٔ:
ٕٕ -ينظر :أسرار العربية.ٕٗ٘:

ٖٕ -إعراب القرآف لمنحاس.ٜٚ/ٕ:

ٕٗ -ينظر :الحجة في القراءات السبع.ٛٓ:
ٕ٘ -صالح بف زياد بف عبد هللا بف إسماعيل بف إبراىيـ المقرئ ,تكفى سنة أحدى كستيف
كمئتيف :ينظر :معرفة القراء الكبار.ٜٖٔ/ٔ:

 -ٕٙحفص بف عمر بف عبد العزيز بف صيباف المقرئ النحكي البغدادي الضرير نزؿ سامراء

مقرئ اإلسالـ كشيخ العراؽ في كقتو ,ق أر بالحركؼ السبعة كبشكاذ القراءات تكفى سنة ست
كأربعيف كمئتيف :ينظر معرفة القراء الكبار.ٜٔٔ/ٔ:

 -ٕٚينظر :الالمات ،ٔ٘ٔ:النشر في القراءات العشر.ٔٗ/ٕ:
 -ٕٛينظر :أسرار العربية.ٖٖٙ:
 -ٕٜينظر :الكتاب.ٗٗٛ/ٗ:

ٖٓ -ينظر :الكشف عف كجكه القراءات السبع عمميا كحججيا ، ٖٔٙ-ٖٔ٘/ٔ:كالمدخل إلى
عمـ األصكات.ٕٖٓ-ٕٕٜ:

ٖٔ -ينظر :أطركحة دكتكراه :النياية في شرح الغاية في القراءات.ٕٜٓ:
ٕٖ -ينظر :أسرار العربية.ٖٖٙ:

ٖٖ -إعراب القرآف :لمنحاس.ٕٚ/ٗ :

ٖٗ -المصدر نفسو .ٗٙٗ/ٗ ،ٖٗٔ/ٗ :
ٖ٘ -المصدر نفسو ،ٕٕٔ/ٕ:كينظر :تفسير القرطبي.ٔٙٓ/ٛ:

 -ٖٙينظر :الكتاب ،ٗٔٚ/ٗ:ك الممتع الكبير في التصريف.ٖٜٗ:

 -ٖٚينظر :الكشف عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا ،تحقيق أحمد ميدلي.ٜٛ:
 -ٖٛإعراب القرآف لمنحاس.ٔٚٗ/ٕ:
 -ٖٜينظر :شرح الجعبري.ٗٔٙ/ٔ:
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مخرجا كاختمفا صفة كالداؿ كالطاء ،ينظر :المدخل إلى عمـ
ٓٗ -المتجانس :ىك ما اتفقا
ً
أصكات العربية.ٕٖٕ:
ٔٗ -ينظر :النشر في القراءات العشر.ٖٖٔ/ٔ:

ٕٗ -ينظر :الكشف عف كجكه القراءات السبع عمميا كحججيا.ٛٛ :
ٖٗ -ينظر :المصدر نفسو كالصفحة نفسيا.
ٗٗ -ينظر :شرح الجعبري.ٕٗٙ ،ٕٗٗ/ٔ:

٘ٗ -أحمد بف عمي بف أحمد بف خمف االنصاري الغرناطي ،أبك جعفر ،المعركؼ بابف الباذش:
عالـ بالقراآت ،أديب كاف خطيب غرناطة( ،تٓٗ٘ىػ) ،ينظر :اإلعالـ.ٖٔٚ/ٔ:

 -ٗٙاإلقناع في القراءات السبع.ٜ٘/ٔ:
 -ٗٚإعراب القرآف لمنحاس.ٖ٘/ٖ:

 -ٗٛينظر :إبراز المعاني مف حرز األماني.ٙٓٓ/ٔ:

 -ٜٗينظر :النشر في القراءات العشر.ٖٕٗ/ٕ:
ٓ٘ -ينظر :الكتاب.ٗٗٙ/ٗ:

ٔ٘ -ينظر :الكتاب ،ٖٖٗ/ٗ:كالممتع الكبير في التصريف.ٕٗ٘:
ٕ٘ -المدخل إلى عمـ أصكات العربية.ٕٖٔ:
ٖ٘ -إعراب القرآف لمنحاس.ٔ٘ٛ/٘:

ٗ٘ -ينظر :الكتاب ،ٗ٘ٚ/ٗ:كالمقتضب ،ٗٛ-ٗٚ/ٗ:كالمدخل إلى عمـ أصكات العربية.ٕٗٓ:
٘٘ -ينظر :المقتضب.ٗٛ/ٗ:

 -٘ٙينظر :األصكات المغكية.ٔٛٚ-ٔٛٙ:
 -٘ٚينظر :المدخل إلى عمـ األصكات العربية.ٕٗٓ:

 -٘ٛدمحم بف عبد الرحمف ابف محيصف السيمي أبك حفص المكي :مقرئ أىل مكة بعد ابف
كثير ،كأعمـ قرائيا بالعربية ،انفرد بحركؼ خالف فييا المصحف ،فترؾ الناس قراءتو كلـ يمحقكىا

بالقراءات المشيكرة ،ينظر :األعالـ.ٜٔٛ/ٙ:

 -ٜ٘إعراب القرآف لمنحاس.ٚٚ/ٔ:

ٓ -ٙينظر :الكامل في القراءات العشر كاألربعيف.ٜٗٙ:
ٔ -ٙينظر :المقتضب.ٖٗٚ/ٔ:

ٕ -ٙينظر :سر صناعة اإلعراب.ٕٔٗ/ٔ:
ٖ -ٙينظر :المحتسب في تبييف شكاذ القراءات  ،ٔٓٙ/ٔ:كالكشاؼ.ٖٔٔ/ٔ:
ٗ -ٙينظر :الممتع الكبير في التصريف.ٖٗٛ:

٘ -ٙينظر :شرح المفصل البف يعيش.ٜٔٗ/ٔٓ:

925

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )5حزيران 2102

 -ٙٙينظر :الكتاب.ٗٗٛ/ٗ:

 -ٙٚينظر المقتضب.ٖٗٛ/ٔ:
 -ٙٛينظر :المدخل إلى عمـ أصكات العربية.ٖٔ٘:

 -ٜٙينظر :تفسير البحر المحيط ،ٔٛ/ٕ:كتفسير أبي السعكد ،ٕٕٓ/ٔ:كتفسير اآللكسي.٘/ٕ:
ٓ -ٚينظر:الكتاب.ٖٗٚ/ٗ:

ٔ -ٚينظر :تاج العركس.ٖٜ٘ٛ/ٔ:
ٕ -ٚإعراب القرآف لمنحاس.ٜ٘/ٔ:
ٖ -ٚينظر :اإلدغاـ الكبير.ٔ٘ٗ:

ٗ -ٚإعراب القرآف لمنحاس.ٕٓٛ/ٔ:
٘ -ٚالمصدر نفسو.ٖٙٓ/ٔ:
 -ٚٙالمصدر نفسو.ٕٜ٘/ٕ:

 -ٚٚينظر :البياف في غريب إعراب القرآف.ٜٗٚ/ٕ:
 -ٚٛينظر :لساف العرب مادة (نبر).ٔٛٛ/٘:

 -ٜٚينظر :الصحاح تاج المغة كصحاح العربية مادة (ىمز).ٜٕٓ/ٖ:
ٓ -ٛينظر :المقتضب.ٕٜٕ/ٔ:
ٔ -ٛينظر :عمـ األصكات العاـ (بساـ بركة).ٔٔٛ:

ٕ -ٛإعراب القرآف لمباقكلي المنسكب خطأً لمزجاج.ٖ٘ٗ/ٔ:
ٖ -ٛينظر :األصكات المغكية.ٜٓ-ٜٛ:

ٗ -ٛينظر :القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث.ٕٗ:
٘ -ٛينظر :المدخل إلى عمـ المغة.ٕٕٖ:
 -ٛٙينظر :أصكات المغة العربية .ٚ٘:

 -ٛٚينظر :الكشف عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا تحقيق :أحمد ميدلي.ٚٓ:
 -ٛٛينظر :المباب في عمكـ الكتاب.ٗٗٙ/ٕ :
 -ٜٛينظر :الكتاب.ٕ٘ٗ/ٖ:

ٓ -ٜإعراب ثالثيف سكرة البف خالكيو.ٔٚٙ-ٔٚ٘:
ٔ -ٜينظر :الكشف عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا ،تحقيق أحمد ميدلي.٘ٔ:
ٕ -ٜينظر :الكتاب .٘٘ٔ/ٖ:
ٖ -ٜالمصدر نفسو.ٕ٘٘/ٖ:

ٗ -ٜينظر :الخصائص.ٕٔٗ/ٖ:
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٘ -ٜينظر :شرح كتاب سيبكيو لمسيرافي .ٕٛٙ/ٗ:
 -ٜٙالمصدر نفسو ػ كالصفحة نفسيا.

 -ٜٚينظر :شرح التصريف ،لمثمانيني.ٖٓٔ-ٖٓٓ:

 -ٜٛينظر :الكشف عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا  :تحقيق أحمد ميدلي.ٕ٘:
 -ٜٜالبياف في غريب إعراب القرآف.ٖٜ٘/ٔ:

ٓٓٔ -ينظر :النشر في القراءات العشر.ٕٔٔ/ٖ:

ٔٓٔ -ينظر :شرح شافية ابف الحاجب ،ٖٚ/ٖ:كأصكات المغة العربية .ٚ٘:
ٕٓٔ -ينظر :البياف في غريب إعراب القرآف.ٖٜٗ/ٔ:
ٖٓٔ -مشكل إعراب القرافٔ.ٖٕٗ/
ٗٓٔ -المصدر نفسو.ٖٜٛ/ٕ:

٘ٓٔ -ينظر :إتحاؼ فضالء البشر.ٜ٘ٚ/ٔ:

 -ٔٓٙينظر :إعراب القرآف البف سيده.ٕٔٙ/ٛ:
 -ٔٓٚينظر :الكشاؼ.ٖٕٔ/ٚ:
 -ٔٓٛلـ أجد رأيو في كتابو.

 -ٜٔٓحجة القراءات البف زنجمة.ٕٚٚ:

ٓٔٔ -المقتضب ،ٜٔ/ٔ:كالكامل في المغة كاألدب.ٖ٘/ٔ:
ٔٔٔ -البياف في غريب إعراب القرآف.ٖ٘٘/ٔ:

ٕٔٔ -ينظر :معاني القراءات لألزىري ،ٗٓٔ:كالحجة لمقراء السبعة ،ٚ-ٙ/ٗ:كالمبسكط في
القراءات العشر.ٕٓٚ:

ٖٔٔ -ينظر :معاني القرآف لمفراء ،ٖٖٚ/ٔ:كمعاني القراءاتٔ.ٗٓٔ/
ٗٔٔ -ينظر :معاني القراءات.ٗٓٔ:

٘ٔٔ -ينظر :مشكل اعراب القراف ،ٕٖٛ/ٔ:كالتبياف في إعراب القرآف ،٘٘ٛ/ٔ:كاتحاؼ فضالء
البشر.ٕٛٓ/ٔ:

 -ٔٔٙينظر :شرح شافية ابف الحاجب ،ٕٔٚ/ٖ:كالمباب في عمل البناء كاإلعراب.ٜٗٓ/ٕ:
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