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 دارة لطيف عبدالله
 ن

 ن جامعة جكريث/ كلية الحربية للبنات

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدّمة
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسػالـ لمػس سػيد المرسػميف، الم عػكث رحمػ  

سيدنا كح ي نا كشفيعنا محمد كلمس اله كأصحا ه الغر المياميف كسمـ تسميما لمعالميف، 
 كثيرا.
 وبعد؛

فقػػد مالػػت اتصػػكات المغكيػػ  فػػع لغتنػػا العر يػػ  هلػػس التػػ ثر  ع ػػ ا  ػػ عض فػػع 
المتصػػػؿ مػػػف الكػػػالـ سػػػكاا فػػػع الكممػػػ  الكاحػػػدة أك فػػػع الكممتػػػيف المت ػػػاكرتيف. فكػػػاف 

 الت ثر . اإلت اع الحركع كاحدا مف ظكاهر هذا
كاإلت اع الحركع يمثؿ ظاهرة مف ظػكاهر التطػكر فػع حركػات الكممػات العر يػ  
)أصكات المد فع الكممات( المت اين . حيث يميؿ المساف العر ػع فػع أثنػاا النطػؽ هلػس 

 االنس اـ  يف الحركات.
كقد ت ٌمف هذا الم حث تقديما لإلت اع الحركع، ك ياف معنػا  لغػ  كاصػطالحان، 

صػػكرة لنػػه  ػػيف القػػدامس كالمحػػدثيف. كقػػد تنػػاكؿ ال حػػث أمثمػػ  مػػف اإلت ػػاع  ثػػـ هلطػػاا
الحركػػع فػػع كممػػ  كاحػػدة كفػػع كممتػػيف مػػف فيػػات الع ػػادات فػػع القػػراف الكػػريـ كانت ػػس 

 ال حث  الخاتم  كاهـ النتائج .
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ال ػػػد لػػػع مػػػف أف أشػػػير هلػػػس العػػػكف الك يػػػر الػػػذم قدمػػػه لػػػع أسػػػتاذم المشػػػرؼ 
الػػػذم أمػػػد هػػػذا ال حػػػث  ال  ػػػد كالكقػػػت الكثيػػػريف كأمػػػد  الػػػدكتكر لمػػػاد  حميػػػد احمػػػد 

 المصػػادر كالمرا عػػ  كالتصػػكيب ليخػػرج   ػػذا الشػػكؿ فانػػا مػػديف لػػه لمػػس مػػا  ذلػػه مػػف 
 كقت ك  د كمديف له لفيض لممه كحممه كحسف خمقه ف زا  اهلل لنع خير ال زاا. 

 رب العاملني وصلى اهلل تعاىل على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم ، واحلمد هلل
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 اإلتباع الحركي

تت ثر اتصكات المغكي   ع  ا   عض فػع المتصػؿ مػف الكػالـ، هذ نمحػظ ذلػؾ 
فػػع الكممػػ  الكاحػػدة ككػػذلؾ لنػػد النطػػؽ لمكممػػات المتصػػم  هاٌل أفخ نسػػ   التػػ ثير تختمػػؼ 
مف صػكت خخػر. فمػف اتصػكات مػا ينػدمج فػع ثيػر  أكثػر ًمٌمػا يطػرأ لمػس سػكا  مػف 

ٌف م ػػػاكرة اتصػػػكات  ع ػػػ ا لػػػ عض هػػػك السػػػ ب فيمػػػا يصػػػيب  عػػػض اتصػػػكات ، كأ
الكممات مف ت ثر ي دؼ هلس نػكع مػف المماثمػ  أك المشػا     ين ػا ليػزداد مػت م اكرت ػا 
قر  ا فع الصفات أك المخارج، كيمكػف أف ييسىػمخس هػذا التػ ثر  االنسػ اـ الصػكتع  ػيف 

ة لامػػ . كقػػد مالػػت المغػػػ  أصػػكات المغػػ ، كهػػع ظػػاهرة شػػػائع  فػػع كػػؿ  المغػػات  صػػػكر 
الغر ي  خالؿ تطكرها ميالن ك يرنا هلس هذا الت ثر
(1). 

فع در ػ  الميػؿ هلػس هػذا الشػ اع اختالفػا  ينػا، هذا ((كتختمؼ المغات كالم  ات 
أف  ع ػػ ا ً سػػ ب مػػف ط يعػػ  اتداا ال طػػعا ي ػػنو هلػػس نطػػؽ أصػػكات الكممػػ  نطقػػا 

هلػػس الكسػػر أك هلػػس الفػػتو فػػع أصػػكات  مت نيػػا فيسػػمو ل ػػا ذلػػؾ  نقػػؿ المسػػاف مػػف ال ػػـ
المػػػد المتكاليػػػ  مػػػف ثيػػػر أٍف يشػػػعر المػػػتكمـ  ثقػػػؿ ذلػػػؾ، لمػػػس حػػػيف ت ػػػنو المغػػػات أك 
الم  ات ذكات اتداا السريت  ك ه لػاـ هلػس اإلت ػاع كم انسػ  اتصػكات كػع ال يثقػؿ 

 (2)((لمي ا االنتقاؿ مف مك ت هلس مك ت فخر  عينه
ا ػحان فػع الم  ػات الن ديػ  ك خاصػ  ل  ػ  تمػيـ كن د أفخ الميؿ هلس اإلت اع ك 
 .(3)كقميؿ الحدكث فع الم  ات الح ازي 

ففع  عض اتحياف يت ثر الصكت الثانع  اتكؿ كيسػمس هػذا النػكع مػف التػ ثير 
 .(4)تقدمع، أما الر عع ففيه يت ثر الصكت اتكؿ  الصكت الثانع
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 اإلتباع لغـًة :
 كت كلػػا ن سػػار فػػع أثػػر  أك تػػال  . كيقػػاؿ ت ػػت  ن ت ىػػت الشػػعا تى عػػان كت الػػان كت الػػ 

فالنػػا ن  حقػػه: طال ػػه  ػػه. كت ػػت المصػػمع اإلمػػاـ: حػػذا حػػذك  كاقتػػدل  ػػه. أت ػػتى الشػػعا: 
 .(5)سار كراا  كطم ه. تتا عت اتشياا: تكالت 

 أما اصطالحاً :
فقػػد لػػرؼ اإلت ػػاع أك مػػا يسػػمس  االنسػػ اـ المػػدم )أك االنسػػ اـ  ػػيف أصػػكات 

الكممػػ  الكاحػػدة،   نػػه ظػػاهرة مػف ظػػكاهر التطػػكر فػػع حركػػات الكممػػات )أم المػيف( فػػع 
أصػػػكات المػػػد فػػػع الكممػػػات( فالكممػػػ  التػػػع تشػػػتمؿ لمػػػس حركػػػات مت اينػػػ  ، تميػػػؿ فػػػع 
تطكرها أثناا النطؽ هلػس االنسػ اـ  ػيف هػذ  الحركػات حتػس ال ينتقػؿ المسػاف مػف  ػـ 

 .(6)هلس كسر هلس فتو فع الحركات المتكالي 
 رل لمس لساف العرب نػكع ))كتكر لادؿ محمد ل د ال  ار الشنداح : قاؿ الد

مف اإلت اع فيت ت السػا ؽ الالحػؽ أك العكػس ، حتػس ت ػرم الحركػ  ال ديػدة  ػدال ن مػف 
 .(7)((الحرك  القديم  كقد شاع هذا االستعماؿ فع كالـ العرب

ػػوى معناهػػا ممػػف ذكػر  مػػف  ػٍف كى خ القػػدماا هػػك ك أكد اإلشػارة هنػػا هلػػس أف أكثػػر مى
ػرخؾ السػاكف  حركػ  مثػؿ )) هػ( فػع قكلػه:669)ت (8)ا ف لصفكر اتت ػاع ألنػع أف ييحى
 .(9)((حرك  ما ق مه

 اإلتباع بين القدماء والمحدثين:
منػػػذ ل ػػػد م كػػػر هلػػػس ظػػػاهرة اإلت ػػػاع، فتحػػػدثكا لػػػف تقريػػػب ))فطػػػف المغكيػػػكف 

 . (10)((الحركؼ  ع  ا مف  عض كتقري  ا مف الحركات
كيه مف النحػاة اتكائػؿ الػذيف أدركػكا ك ػكد هػذا النػكع مػف المماثمػ  فػع كيعد سي 

الم  ػػات العر يػػ  كدلػػؿ لمػػس ذلػػؾ مسػػتعمال لفػػظ اإلت ػػاع حينػػا، ككاصػػفا الظػػاهرة حينػػا 
. كمػػف صػػكر اإلت ػػاع التػػع كصػػف ا مػػا ذكػػػػػر  لػػف كسػػػػػػػر الفػػػػػػاا كالعيػػػػػػف فػػع (11)فخػػر
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كػػاف كاحػػػػػد من ػػػػػا لينػػػا فكػػػػػانت الفػػػػػاا ق م ػػػػػػػا مفتكحػػػػػػ   . هذ(12)) ػػاب الحػػػػػػػركؼ الستػػػػػػػ 
( فػػػع كتا ػػػػ  حيػػػػث قاؿ:   كفػػػع فىًعيػػػػػػؿ لغتػػػاف : فىًعيػػػػؿه كًفًعيػػػؿه ))ككػػػاف فىًعػػال ن

. مطػػرده ذلػػؾ في مػػا ال ينكسػػر فػػع فىًعيػػؿ (13)هذا كػػاف الثػػانع مػػف الحػػركؼ السػػت 
كػػذلؾ كسػػرت الفػػاا فػػع لغػػً  تمػػيـ كذلػػؾ قكلػػؾ : ًلئػػًيـه كًشػػً يده كًسػػًعيده  كال فىًعػػؿو هذا كػػاف

ٌنما كاف هذا فع هذ  الحركؼ؛ تف هذ  الحركؼ قػد فىعىمىػت فػع  ...  كا  كنًحًيؼه كًرًثيؼه
ػػٍف فػػتو العػػيف، كلػػـ تفػػتو هػػع أنفيسيػػ ا هنػػا  يىٍفعىػػؿي مػػا ذكػػرت لػػؾ، حيػػث كانػػت المػػات، مى

، فمزم ػػا الكسػػر هػا هنػػا ككانػت أقػػرب اتشػياا هلػػس الفػػتو ،  تٌنػه لػػيس فػع الكػػالـ فىعىٍيػؿه
ككاف مف الحركؼ التع تقت الفتح  ق م ا لما ذكػرت لػؾ فكسػرت مػا ق م ػا حيػث لزم ػا 
الكسػػػػر، ككػػػػاف ذلػػػػؾ أخػػػػؼ لمػػػػي ـ... كأمػػػػا أهػػػػؿ الح ػػػػاز في ػػػػركف  ميػػػػت هػػػػذا لمػػػػس 

 .ف هؿ الح از ال يميمكف  فع هذا هلس اإلت اع.(14)((القياس
كأمػػػا )))اإلت ػػػاع( فقػػػد اسػػػتعممه سػػي كيه فػػػع ال ػػػاب نفسػػػه   قكلػػػه:  أمػػا مصػػػطمو

الػػػذيف قػػػالكا ًمًغيػػػرة كًمًعػػػيف فمػػػيس لمػػػس هػػػذا كلكػػػن ـ ات عػػػكا الكسػػػرة الكسػػػرة، كمػػػا قػػػالكا 
 .(15)((ًمٍنًتف

كفع  اب ) ما تكسػر فيػه ال ػاا التػع هػع لالمػ  اإل ػمار( مػف الكتػاب نفسػه 
:كصػػؼ هػػذ  الظػػاهرة حيننػػا كاسػػتعمؿ لفػػظ اإل ػػا، قػػائالن المػػـ أفخ )) ت ػػاع حينػػا فخػػر أي ن

أصم ا ال ـ ك عدها الكاك؛ تنخ ا فع الكالـ كمه هكذا ، هال أف تدرك ا هذ  الًعمىػ ي التػع 
 اذكرها لؾ. كليس يمنع ـ ما أذكر لؾ أي ان ًمٍف أٍف يخر كها لمس اتصؿ .

ًفيػ ، كهػع  فال اا تكسر هذا كاف ق م ا ياا أك كسرة؛ تٌن ػا خفيػ  كمػا أفخ  اليػاا خى
مػػف حػػركؼ الزيػػادة كمػػا أفخ اليػػاا مػػف حػػركؼ الزيػػادة ؛كهػػع مػػف مك ػػت اتلػػؼ كهػػع 
أش ه الحركؼ  الياا. فكما أمالك اتلؼ فع مكا ت استخفافان كذلؾ كسركا هذ  ال ػاا، 
كقم ػكا الػػكاك يػاان؛ تنػػه تتث ػت كاك سػػاكن  كق م ػا كسػػرة ، فالكسػرة هػػا هنػا كاإلمالػػ  فػػع 
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كسرة ما ق م ا كما  عدها نحك: ًكالىب كلا دو . كذلؾ قكلؾ : مررت ً ً ع ق ؿ ، اتلؼ ل
 كلىدىيً ع ماؿ ، كمررت  داًرًهع ق ؿ.

، كيقػػر كف )فخسػػفنا ً  يػػك  كأهػػؿ الح ػػاز يقكلػػكف: مػػررتي ً  يػػك، ق ػػؿ كلىػػدىٍي يك مػػاؿه
 .(17)(((16)ك داًرهيك اترض(

كالمػػـ أفخ قكمػػا مػػف ))اب نفسػػه :أمػػا اسػػتعماله لفظػػ  )اإلت ػػاع( فقػػد قػػاؿ فػػع ال ػػ
، (18)((ر يعػػ  يقكلػػكف: ًمػػٍنً ـ، ات عكهػػا الكسػػرة كلػػـ يكػػف المسػػكخف حػػا زنا حصػػيننا لنػػدهـ

فاستعمؿ لفظ  اإلت اع هنا كيريد   ا المماثم  التقدمي  الكامم   ػيف كسػرة المػيـ ك ػم  
ا:  ف أحاًلًمكػـ، كقاؿ ناسه مف  كػر  ػف كائػؿ: مػ))ال اا ف ص حت كسرتيف. كقكله أي ن

ـي ه ػػمار كقػػد كقعػػت  عػػد الكسػػرة فػػات ت الكسػػرة الكسػػرة  مىػػ ػػ خ ى ىا  ال ػػاا؛ تنخ ػػا لى كً ًكػػـ، شى
ـخ  عد أٍف ييكسىر كهػع رديئػ   حيث كانت حرؼ ه مار ككاف اخؼ لمي ـ  مف أٍف يي ى

 .(19)(( دا
إلت ػاع كلمس الرثـ ًمػٍف انخػه كصػؼ هػذ  الم  ػ   الرديئػ   ػدا هاٌل أٌنػه لػزا ذلػؾ ا

هلػػس الخفػػػ  كاليسػػػر فػػع النطػػػؽ فانتقػػػاؿ المسػػػاف مػػف كسػػػرة هلػػػس كسػػرة أخػػػؼ  لميػػػه مػػػف 
االنتقاؿ مف كسرة هلس  م ، كهك لكف اإلت اع أك االنس اـ الحركع الػذم ي ػدؼ هلػس 

 التقميؿ مف ال  د الع مع لمساف فع أثناا النطؽ.
السػػػػاكف فػػػع حػػػػيف ن ػػػػد أفخ ا ػػػػف  نػػػػع قػػػػد اسػػػتعمؿ لفػػػػظ )اإلت ػػػػاع( فػػػػع ) ػػػػاب 

ػػديره ))كالمتحػرؾ(،  ػػدليؿ قكلػػه:  كمػػف حركػػات اإلت ػاع قػػكل ـ : أنػػا ا ػػكيايؾ كان يػػ يؾ كمينحي
 .(20)((مف ال  ؿ كًمٍنًتفخ كًمًغيرة كنحك )مف ذلؾ(  اب شًعًير كًرًثيؼ كً ًعير ك الزًئير

كفػع ) ػاب اإلدثػاـ اتصػػغر( مػف الكتػاب نفسػه كصػػؼ اإلت ػاع قػائال : ))كأمػػا 
دنػا   منػػه مػف ثيػر هدثػاـ يكػػكف اإلدثػاـ اتصػ غر؛ ف ػك تقريػب الحػػرؼ مػف الحػرؼ كا 

كمػػف ذلػػؾ تقريػػب )) (22)كاإلقػػالب( 21)((هنػػاؾ ، كهػػك لمػػس  ػػركب، فمػػف ذلػػؾ اإلمالػػ 
 الصكت مف الصكت مت حركؼ الحمؽ نحك شًعير كً ًعير كًرًثيؼ...
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 ، كمػػف ف مػػا ًمًغيػػرة فمػػيس أت الػػه ت ػػؿ حػػركؼ الحمػػؽ هنمػػا هػػك مػػف  ػػاب ًمٍنػػًتفخ
 قكل ـ ا ي يؾ كأٍن ي يؾى .

ٍف كػػػاف مػػا قيػػػؿ لن ػػػا  هػػذا  عػػػض ممػػا قيػػػؿ لػػػف هػػذ  الظػػػاهرة لنػػد القػػػدماا، كا 
ٌنمػػا هلطػػاا فكػػرة لن ػػا  لنػػدهـ الشػػعا الكثيػػر، هاٌل أٌننػػا لسػػنا  صػػدد ت صػػيؿ الظػػاهرة كا 

 مردكف    عض اتمثم  القرفني  التع ت يف كقكل ا فع فيات الع ادات .
طمقػػكا لمػػس هػػذ  الظػػاهرة لػػدة مصػػطمحات، من ػػا: التكافػػؽ أمػػا المحػػدثكف فقػػد أ

الحركع، كهع ظػاهرة تػدخؿ فػع  ػاب المماثمػ  كييٍعنػس   ػا مماثمػ  حركػ  لحركػ  أخػرل 
 .(23)مماثم  تام 

فػػع  (24)كأطمػػؽ الػػدكتكر ه ػػراهيـ أنػػيس لمي ػػا مصػػطمو )انسػػ اـ أصػػكات المػػيف(
كػػػر أفخ لغػػػ  تمػػػيـ تمتػػػاز حػػػيف سػػػٌما  الػػػدكتكر صػػػ حع الصػػػالو )اإلت ػػػاع الصػػػكتع( كذ

ػػحكىا(؛ فقػػد أثٌػػرى  ػػًحؾ  ى ػػا لػػف ) ى  اإلت ػػاع الصػػكتع فػػع مثػػؿ )ً ػػًحؾى ً ػػًحكان( لك ن
صػػكت الحػػاا المكسػػكر، كهػػك لػػيف هػػذ  الكممػػ  لمػػس ال ػػاد المفتكحػػ  فػػع أكل ػػا، فىمىػػـ 
تيٍعفى تمػيـ نفسػ ا فػع تحقيػؽ صػكتيف متعػاق يف متنافريف؛كاستسػ مت هت ػاع أكل ػا ثاني ػا 

 .(25)لقرب كال كار س ب ا
أما الدكتكر أحمد مختػار لمػر فقػد سػما  )المماثمػ   ػيف العمػؿ كالعمػؿ( أك ) ػيف 

نصاؼ الًعمىؿ(  .(26)الًعمىؿ كا 
 (27)كلػػد  الػػدكتكر ثػػانـ قػػدكرم الحمػػد احػػد صػػكر )الم ػػارل  فػػع الحركػػات (

 .)اإلت اع(  (29)كالدكتكر ثالب فا ؿ المطم ع (28)كسما  الدكتكر ل دة الرا حع
ممػػا تقػػدـ يت ػػو لنػػا أفخ مصػػطمو اإلت ػػاع كػػاف م ثكثنػػا فػػع م احػػث القػػدامس ))

كالمحدثيف الصكتي ، أكثر مف استقالله فع  اب خاص مف أ كاب المغ  العر يػ  كلمػؿ 
 .(30)((العمماا أس اب الم كا هليه  الكراه  كطمب الخف  
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 ػكع  حثنػا كهػك لػيس مك  –كيك د نكع فخر مف اإلت اع هػك )اإلت ػاع المفظػع( 
كهػػػك أف تيٍت ىػػػت ))كلكػػػف ال  ػػػد مػػػف اإلشػػػارة هليػػػه فقػػػد تحػػػدخث لنػػػه المغكيػػػكف القػػػدامس  –

كٌيػػػا هشػػػ الان كت كيػػػدان  ػػػا؛ تفخ )) .(31)((الكممػػػ ي الكممػػػ ى لمػػػس كزن ػػػا أك رى كقػػػد سيػػػمع هت الن
 .(32)((الكمم  الثاني ، هٌنما هع تا ع  لألكلس لمس ك ه التككيد ل ا

(ذلؾ قكل ـ )))كمف  ( (33)ساثبه الثبه ك )خراب ي ػاب(  (34)ك )هك خىبٌّ  ىبٌّ
 .(35)كقد شاركت الع ـ العرب فع هذا ال اب((

ـي المخٍيػػػػػؿى  مىػػػػػٍيكي ػػػػػؿى المخػػػػػهي لى عى كقػػػػػد ))ذكػػػػػر  الفػػػػػراا لنػػػػػد تفسػػػػػير  قكلػػػػػه تعػػػػػالس: يًهٍف  ى
سىٍرمىدنا{
 .(38)((( 37) . قاؿ الفراا: ).... كيقكلكف تركته سرمدان سمدان هت اع((36)

كمػػػػف ثيػػػػر ال ػػػػركرم أٍف يتػػػػ لؼ اإلت ػػػػاع فػػػػع لفظػػػػيف فقػػػػط، فقػػػػد يتػػػػ لؼ مػػػػف 
))كفػػع الػػدلاا رىثمػػان دىثمػػان ًشػػنخغمان، كػػؿ ذلػػؾ هت ػػاع يقػػاؿ: فعمػػت ذلػػؾ لمػػس  (39)ثالثػػ 

رىٍثًمًه كدىٍثًمًه كشىٍغًمًه((
(40). 

لقد كرد اإلت اع الحركع فع مكاطف كثيرة مف القػرفف الكػريـ، كمػف اتمثمػ  لمػس 
 ما كرد فع فيات الع ادات كلمس النحك اختع: ذلؾ
 اإلتباع الحركي في كممة واحدة: -6
 : ُخُطواتِ  - أ

قاؿ تعالس: يكىالى تىتخً عيكا خيطيكىاًت الشخٍيطىاًف{
(41) 

طيػكات( الػكاردة  فمعنس خطكات الشيطاف، أم: الطريؽ التع يدلككـ هلي ػا، ك)خي
فٌػػػؼي  . كالمػػػراد  الثقػػػؿ هنػػػا تػػػكالع  ػػػمتع (42)فػػػع القػػػكؿ العزيػػػز تيثٌقػػػؿي لمػػػس اإلت ػػػاع كتيخى

 الخاا كالطاا، كالتخفيؼ تسكيف الطاا، كهما لغتاف فع  مت )خيطيكة( .
طػػس( كمفردهػػا  طيػػكات(   ػػمتيف كأٌف المػػراد   ػػا هػػك )الخي كذكػػر أ ػػك ل يػػدة )الخي

 .(43))خطكة(، كهع فع النص القرفنع المذككر فنفان  معنس )أثر الشيطاف(
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ـٌ كذكػػر الز ػػاج القػػرا اات الػػكاردة فػػع )خطػػكات( مػػت التصػػريو  ػػ فخ القػػرااة   ػػ
طيػػكات(   ػػـ الخػػاا كالطػػاا ،  الخػػاا كالطػػاا هػػع اتكثػػر، كلمػػس النحػػك اختػػع: تيٍقػػرأ )خي
ا أٌف قراات ا  الفتو قرااة شاذة )ككٌم ا  ائزة فع العر ي   ك إسكاف الطاا، ك فتح ما لممن

 .(44)قكي (
ٍطكىة( )خيطيكات(؛ الٌف مفردها لمس زن   كذكر الط رسع أٌف اتصؿ فع  مت )خي

)فيٍعمى (، ف الن لف أفخ التحريؾ فاصؿ  يف االسـ كالصف ، كما أيٍسًكنىت الطاا في ػا هاٌل 
 .(45)لمس ني  ال م ، كطم نا لمتخفيؼ

طيػػػ يات  كذكػػر الزمخشػػرم أٌف )خطػػػكات( قرئػػت   ػػمتيف، ك  ػػػم  كسػػككف، كخي
ًعمػػػت ال ػػػم  لمػػػس طىػػػكات  فتحتػػػيف،    ػػػمتيف كهمػػػزة فى ي الطػػػاا ك ن ػػػا لمػػػس الػػػكاك، كخى

 .(46)ك فتح  كسككف
ـٌ الطػػاا لمػػس هت ػػاع ال ػػـ ال ػػـ. كتيقػػرأ  طيػػكات( تيٍقػػرأي   ػػ كذكػػر العك ػػرم أٌف )خي
كذلؾ  إسكان ا لمتخفيؼ، كتيقرأ فع الشاذ   مز الكاك لم اكرت ا ال م ، كهك  عيؼ، 

ٍطػػػكة(  ػػػالفتو كييقػػػرأ شػػػاذان  فػػػتو الخػػػاا كالطػػػاا لمػػػس أٍف يكػػػكف ا ٍطػػػكىة(، ك)الخى لكاحػػػد )خى
طىٍكت(، ك ال ـ ما  يف القدميف، كقيؿ: هما لغتاف  معنس كاحد  .(47)مصدر )خى

يت ػيف لػػع ممػا سػػ ؽ أفخ العممػاا نظػػركا هلػس لفظػػ  )خطػكات(  ت ريػػد كامػؿ لػػف 
داللت ا، ف اات أحكام ا لمس كفؽ ذلؾ، أما العك رم ففرؽ  ػيف قرااتػع ال ػـ كالفػتو 

  متيف كفتحتيف،  دليؿ ذكر  أٌف )خٍطكىة( مصدر )خطا( كهع   ذا تدؿ  لمػس  كالنع
الحدكث مرة كاحدة؛ تن ا لمس كزف )فىٍعمى ( فع حػيف أٌف قراات ػا   ػمتيف يػراد   ػا مػا 

  يف القدميف، أم: الطريؽ الذم ييسمىؾ.
ًمعػت   ـٌ الفػاا كسػككف العػيف هذا  ي مػت ف الن لف ذلؾ فإفخ صػيغ  )فيٍعمػ (   ػ

قم  أٍلًحقت حرك  العيف  ال م  نحػك: ظيٍممػ  ظيميمػات، كهػذا هػك القيػاس، ك مت)فىٍعمػ ( 
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مفتكح  الفاا هت الا؛ الفخ مخرج الحرفيف  مفظ كاحد هذا قريبى احدهما مف صاح ه يىسخرى 
 .(48)لمي ـ كما أك حه اتخفش

طيػػػػكات(  ال ػػػػـ هت الػػػػان لم ػػػػـ فػػػػع فػػػػاا الكممػػػػ   أفخ هػػػػذا ، هالٌ (49)كقػػػػد قًرئػػػػت )خي
اإلت ػػاع مسػػتثقؿ لنػػد  عػػض العػػرب ، الف ال ػػم  الكاحػػدة ثقيمػػ  فكيػػؼ   ػػا هف كانػػت 

 .(50) متيف  دليؿ قكؿ ا ف  نع: )) كمف استثقؿ الثقميف((
ػٍف فػتو العػيف لنػد  مػت )فيٍعمىػ (  مػت م نػث سػالـ ف ػع ال ػركب مػف  أما لمػ  مى

ػػػٍف (51)فتح ػػػاثقػػػؿ  ػػػمتيف متػػػكاليتيف، كذلػػػؾ  العػػػدكؿ مػػػف  ػػػـ العػػػيف هلػػػس  . كهنػػػاؾ مى
ػػٍف يػػدع  ي ػػرب مػػف ثقػػؿ ال ػػمتيف هلػػس تسػػكيف الثانيػػ  من مػػا،  ػػدليؿ أٌف ))ًمػػف العػػرب مى

؛ فاالسـ هف كاف مفرد  لمس )فيٍعمىػ (  ػاا  معػه لمػس (52)العيف مف ال م  فع فيٍعمى ((
 .(54): )فيعيالت( )فيعىالت( ك )فيٍعالت( ككٌم ا  ائزة حسن  فع العر ي (53)ثالث  أك ه

ـٌ معال ت ػا صػرفيا، كم ػعا  ػمتيف فػع  فالًعٌم  فع كٌؿ ما ذكرت صػكتي  قػد تػ
الكمم  لمس القياس أك فع أصؿ ك ع ا )خيطيكات(، كيت و ذلؾ لند تقطيت حركؼ 
هػػػػػذ  الكممػػػػػ  مقطعيػػػػػا نحػػػػػك : خ  ي ، ط  ي ، ك  ن ، ت ػًػػػػػػػ ف، ففػػػػػع الكممػػػػػ  مقطعػػػػػاف 

سػػػكاف أك الفػػػتو تكػػػكف المقػػػاطت لمػػػس قصػػػيراف متمػػػاثالف حركيػػػان ، كلنػػػد تخفيف ػػػا  اإل
ٍطكات :/خ  ي ط/ ك ن / ت ػػػػػً ف. فتحػكؿ المقطعػاف المتمػاثالف حركيػان  النحك اختع: خي

 فع أكؿ الكمم  هلس مقطت مغمؽ.
طىػػػػكات فمػػػػا قطع ػػػػا هػػػػع /خ  ي / ط  ى / ك ن / ت ػػػػػػػػػً ف/. فتحػػػػكؿ  أمػػػػا فػػػػع خي

 المقطعاف المتماثالف هلس مقطعيف متخالفيف.
ػػا أحدثػػه اإلت ػػاع  ال ػػـ كال شػػ ػػؼخ نطػػؽ الكممػػ  ًلمى ؾ أفخ فػػع كمتػػا الحػػالتيف قػػد خى
 مف ًثقىؿو في ا.

ٍطكات( كاف  غي  التخفيػؼ  يىػد  (55)كالذم أرا  ًمٌما تقدـ أفخ تسكيف الطاا فع )خي
أف اإلت اع  ال ـ في ا أ كد؛ تٌن ػا القػرااة المكافقػ  لقػرااة المصػحؼ الشػريؼ، ف ػالن 
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ٌمػػا تيحدثػػهي  الصػػكائت القصػػيرة المتمثمػػ   صػػكت ال ػػم  فػػع الخػػاا كالطػػاا مػػف  ػػرس  لى
مكسػػػيقع مػػػ ثر؛ تفخ النغمػػػ  الصػػػكتي  تكػػػكف  ك ػػػكد الحركػػػ  ألمػػػس ًمٌمػػػا انعػػػدمت فيػػػه 

 الحرك ، كألنع  االنعداـ هنا السككف.
 ُكـْرِسـيَّـُه : - ب

} ًستى كيٍرًسي هي السخمىاكىاًت كىاٍتىٍرضى قاؿ تعالس: يكى
(56) 

ََ ُكْرِسـي هُ الزمخشػرم أفخ فػع قكلػه: ي  ىيخف { أر عػ  أك ػه: ))احػدها أٌف كرسػيه َوِسـ
لـ ي يؽ لف السمكات كاترض ل سطه كًسعىتًه، كما هك هاٌل تصكير لعظمتػه كتخييػؿ 
فقػػط ال كرسػػع ثمػػ . كال قعػػكد كال قالػػد... كالثػػانع: كسػػت لممػػه: كسػػمس العمػػـ كرسػػيا 

. كالثالػث )كسػػت ممكػػه( تسػمي   مكانػػه الػػذم هػػك تسػمي   مكانػػه الػػذم هػك كرسػػع العػػاًلـ
كرسػػع الممػػؾ. كالرا ػػت مػػا ركم أنخػػه خمػػؽ كرسػػيان هػػك  ػػيف يػػدم العػػرش كدكنػػه السػػمكات 

 .(57)كاترض، كهك هلس العرش ك صغر شعا، كلف الحسف: الكرسع هك العرش((
ََ ُكْرِسـي هُ قػاؿ العك ػرم : ))ي س { ال م ػػكر لمػس فػتو الػكاك ككسػر السػيف لمػػَوِسـ

ـى،  ًمػػ ـى مػػف لى ٍمػػ أٌنػػه فعػػؿ، كالكرسػػع فالمػػه، كييقىػػرأ  سػػككف السػػيف لمػػس تخفيػػؼ الكسػػرة كىعى
َْرَ{ كيقػػرأ  فػػتو الػػكاك كسػػككف السػػيف كرفػػت العػػيف، ككرسػػيه  ػػال ر.  ــَماَواِت َواَْ  }السَّ

 ػػالرفت لمػػس أٌنػػه م تػػدأ كخ ػػر، كالكرسػػع فعمػػس مػػف الكػػرس كهػػك ال مػػت، كالفصػػيو فيػػه 
لمػس هت ػاع الكسػرة الكسػرة ًكرًسي هي(، ، فتص و )(58)كسرها لإلت اع(( ـٌ الكاؼ كي كز 

؛ تٌف كسػػرةى الكػػاؼ المتقدمػػ  قػػد تى ىعىػػت كهػػك هت ػػاع هنػػا ر عػػع )مػػد ر(فػػع هػػذا المقػػاـ 
فخ الحػػػا ز ثيػػػر حصػػػيف لسػػػككنه(( ، كهػػػك (59)كسػػػرةى السػػػيف المتػػػ خرة فػػػع الكممػػػ .))كا 

 )الراا(.
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 َفِنِعمَّا : -ج
{ يًهٍف تيٍ ديكا ـٍ ٍيره لىكي تيٍ تيكهىا اٍلفيقىرىااى فى يكى خى ٍف تيٍخفيكهىا كى دىقىاًت فىًنًعمخا ًهعى كىاً   (60)الصخ
هنا  معنس الثناا لمس ه داا الصدق ، ثيـخ حكػـ أفخ اإلخفػاا  {َفِنِعمَّا ِهيَ ف اات ي

لتػع . أما اإلت اع الذم حصؿ في ا ف ػك هت ػاع كسػرة )النػكف( لمكسػرة ا(61)خيره مف ذلؾ
  عدها، أم: كسرة العيف.

كذكػر ا ػػف خالكيػػه أفخ الح ػػ  لمػف كسػػر النػػكف أٌنػػه قٌر  ػا مػػف العػػيف ليكافػػؽ   ػػا 
(، كح ػ  مػف فػتو النػكف ككسػر العػيف أٌنػه  ػاا  مفػظ الكممػ  لمػس اتصػػؿ؛  لفػظ ) ًػًئسى

ـٍ ك  ىًئٍس   .(62)الفخ أصم ا نىًع
ـٍ فعؿ  امد ال َفِنِعمَّاقاؿ العك رم: )) ي ـٍ { ًنًع ًمػ ـٍ كىعى يككف فيه مستق ؿ كاصمه نىًع

كقد  اا لمس ذلؾ فع الشعر، هاٌل أن ـ اسكنكا العػيف كنقمػكا حركت ػا هلػس النػكف ليكػكف 
دلػػيالن لمػػس اتصػػؿ، كمػػن ـ مػػف يتػػرؾ النػػكف مفتكحػػ  لمػػس اتصػػؿ، كمػػن ـ مػػف يكسػػر 

 .(63)النكف كالعيف هت الان، كً كيؿ  قرئع((
( أر ت لغات: نى  ـى ـى الر ؿي فتكسر النكف ففع )ًنٍع ـى الر ؿي زيده، كهك اتصؿ، كًنًع ًع

ـى حيث حذفت الكسرة؛ تٌن ا  ـى  فتو النكف كسككف العيف، فاتصؿ نىًع لكسرة العيف، كنىٍع
، فخففػػت  ـى كهػػذا أك ػػو المغػػات كاتصػػؿ في ػػا نىًعػػـ كهػػع تقػػت فػػع كػػؿ مػػدحو ثقيمػػ . كًنٍعػػ

 .(64)كقم ت كسرة العيف لمس النكف كأسكنت العيف
كقػػد قػػرأ كرش كا ػػف كثيػػر كحفػػص كيعقػػكب )فىًنًعٌمػػا(  كسػػر النػػكف هت الػػان لكسػػرة 

 العيف ككافق ـ ا ف محيص.
لكػػف ا ػػف لػػامر كحمػػزة كالكسػػائع كخمػػؼ قػػد قرأكهػػا )فىنىًعٌمػػا(  فػػتو النػػكف ككسػػر 
سػػكاف العػػيف  ػػا(  كسػػر النػػكف كا  العػػيف ككافق ػػـ اتلمػػش.  ينمػػا قرأهػػا ا ػػك  عفػػر )فىًنٍعمى

الحسف كاليزيدم. كقد ركم لف قالكف كا ع لمرك كشع ه ك  اف: اتكؿ: كسر ككافقه 
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سػػكاف العػػيف كقػرااة أ ػػع  عفػػر،  النػكف كاخػػتالس كسػػرة العػيف. كالثػػانع: كسػػر النػكف كا 
 .(65)كقد اتفؽ  ميت القراا لمس تشديد الميـ

ك عػد هػذا العػػرض أقػكؿ: هفخ اإلت ػاع قػػانكف صػكتع يم ػ  هليػػه  تػ ثير حركػ  فػػع 
رل، كإت اع الكسرة الكسرة أك ال ػم  ال ػم ، أك الفتحػ  الفتحػ ، كهػذا الميػؿ يكػكف أخ

هلػػس النطػػؽ  الحركػػات المتماثمػػ  كػػع ال ينتقػػؿ المسػػاف مػػف حركػػ  هلػػس أخػػرل مناق ػػ ، 
كأكثر هذا اإلت اع تميؿ هليػه ق يمػ  تمػيـ دكف ثيرهػا، ك خاصػ  اإلت ػاع الخػاص  تػ ثير 

ػػا أفخ هػػذا اإلت ػػاع الصػػكتع ال يػػ ثر الكسػػرة؛ تن ػػا حركػػ  قكيػػ  مػػ ثرة  فػػع ل  ػػت ـ، لممن
فػػع نػػكع المقطػػت كأشػػكاله؛ تفخ الصػػكامت ثا تػػ  ال تتغيػػر  ػػؿ يكػػكف التغييػػر محصػػكران 

ات عػكا الكسػرة )) الصكائت فقط، كهذا ال يغير فع نػكع المقطػت كأشػكاله. قػاؿ سػي كيه: 
 .(67)تقريب صكت مف صكت(())كالغرض منه  (66)((الكسرة

ا يػػدؿ  داللػػ  كا ػػح  لمػػس أفخ ليغتنػػا لغػ  شػػفكي  فػػع نشػػ ت ا، كلميػػه لػػـ تكػػف كهػذ
مقيدة  قيكد الكتا   فع أكؿ أمرها،  ؿ أيكتفعى من ا  السماع كالنطؽ، كهذا دفت   ا هلس 

 .(68)أٌف تعتنع كؿخ العناي   االنس اـ، أك التقريب الصكتع
اخػتالؼ المغػات كالمعنػس  كأرل أفخ ما ذكر مف قرااات فع)نعـ( تدخؿ فع  اب
كأفخ كاف ذلػؾ قميػؿ فػع  –كاحد. كقرااة )ًنًعٌما(  كسر النكف كالعيف هع اتقرب لندم 

المغػػ ؛ تنخ ػػا تكافػػؽ قػػرااة المصػػحؼ الشػػريؼ أكالن، كتنخ ػػا ال تحقػػؽ الثقػػؿ الػػذم يحققػػه 
ٌمػا تكتسػ ه  المفظػ  اإلت اع   متيف، فال م  أثقؿ مف الكسرة كما هك معمكـ، ف الن لى

 ًمٍف نىغىـو مكسيقع  راا م يئ ا مكسكرة النكف كالعيف.
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 وُزَلـفـًا: -د 
لىفنا ًمفى المخٍيًؿ{ فىًع النخ ىاًر كىزي ةى طىرى يكىأىًقـً الصخالى
(69) 

فػػالز لؼ هنػػا يعنػػع السػػالات القري ػػ   ع ػػ ا مػػف  عػػض كمنػػه سيػػٌميت الميٍزدىًلفىػػ ؛ 
تن ا منزؿه  عد لرف   قرب مىكخ 
. ذكر ال ي اكم أفخ )زلفان مف الميػؿ( هػع سػالات (70)

 .(71)منه قري   مف الن ار ، فإٌنه مف أىزلىفىهي هذا قىرخ ىهي 
فػػالمراد   ػػا هنػػا صػػالة العتمػػ ، أم: المغػػرب كالعشػػاا  حسػػب قػػكؿ ا ػػف ل ػػاس 
كالحسػػػف. كقيػػػؿ: المغػػػرب كالعشػػػاا كالصػػػ و، كقػػػاؿ اتخفػػػش: يعنػػػع صػػػالة الميػػػؿ كلػػػـ 

 .(72)ييعىي ف
ليفػان(   ػمتيف ػكخز الز ػاج قػرااة )زي . كهػذ  قػرااة أ ػع  عفػر  حسػب مػػا (73)كقػد  ى

ليػػؼ( . كأٌف ا ػػف محػػيص قػػد قرأهػػا  ليفػػان(  مػػت لػػػ )زى يػػذكر  النحػػاس، كأ ػػاؼ هليػػه أفخ )زي
سكاف الالـ لىفان(  فتو الالـ  مت زيلف  مثؿ ظمم  )). قاؿ العك رم: (74)  ـ الزام كا  )كزي

ا ككانت الالـ سػاكن  مثػؿ  كظمـ، كيقرأ   م ا ، كفيه ك  اف: احدهما  مت زلف  أي ن
 ٍسػػرة ك ىٍسػػػر، كلكنػػػه ات ػػت ال ػػػـ ال ػػػـ. كالثػػػانع هػػك  مػػػت زلػػػؼ كقػػد نطػػػؽ  ػػػه، كيقػػػرأ 
 سككف الالـ كهك  مت زلف  لمس اتصػؿ نحػك  سػر  ك سػر، أك هػك مخفػؼ مػف  مػت 

 .(75)زليؼ((
فنفػػا لمػس اإلت ػاع، أم: هت ػػاع  كحمػؿ ال ٌنػا الػدمياطع قػػرااة أ ػع  عفػر المػذككرة

 .(76) م  الالـ ل م  الزام التع ق م ا
كهذا الكزف النع )فيعيؿ( هك مف أكزاف ال مت، لممػا أفخ العر ػع يسػتثقؿ النطػؽ 
هذا تكالػػت فػػع  نػػاا كاحػػد  ػػمتاف، لصػػعك   النطػػؽ  ال ػػم ، ذلػػؾ الصػػائت القصػػير، 

ا تتػػكالع فيػػه ال ػػمات ال نػػاا يشػػكؿ م كنػػ  لمػػس المسػػاف كالشػػفتيف فػػع نطقػػه كأكثػػر ممػػ
زلػـ ليسػس )) )فيعيػؿ(. قػاؿ اتخفػش: (77)الثالثع الم نع فع أصؿ ك ػعه لمػس الخفػ 
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 ػف لمػػر أفخ كػػؿ اسػػـ لمػس ثالثػػ  أحػػرؼ أكلػػه م ػػمكـ، فمػف العػػرب مػػف يثقمػػه كمػػن ـ 
ف فه  .(78)((مف ييخى

هػػػ( هػػذا التخفيػػؼ كلػػـ يخٌصصػػه  اسػػـ أك 149فمػػـ يحػػدد ليسػػس  ػػف لمػػر )ت
المػـ ))أك  مت،  ؿ ترؾ الحكـ فيه مطمقنا هلس أٍف  اا الم ػرد فخٌصصػه  قكلػه: صف  

 (79)أنخه ما كاف مف ال مػت لمػس مثػاؿ )فيعيػؿ( أك كػاف كاحػدان فػإفخ اإلسػكاف فيػه  ػائز((
، كتخفيف ػػػا يكػػػكف  تسػػػكيف لين ػػػا  غيػػػ  (80)فصػػػيغ  )فيعيػػػؿ( مػػػف الصػػػي  التػػػع تخفػػػؼ

 .(81)ال ركب مف تكالع الثقميف
ا يدؿ  لمس أفخ اتصؿ فع )فيعيؿ( ك )فيٍعؿ( التثقيؿ، كهػع لغػ  أهػؿ الح ػاز كهذ

؛ الف ل  ػػػت ـ ال (82)التػػػع مػػػاؿ أهػػػؿ تمػػػيـ كأسػػػد كلامػػػ  قػػػيس هلػػػس تخفيف ػػػا  التسػػػكيف
ف/ فحكلػػت  ليفػػان / ز ي / ؿ ي /ؼ ى تستسػػي  ا تمػػاع مقطعػػيف قصػػيريف متمػػاثميف نحػػك زي

ؿ/ؼ ى ف /. قػاؿ أ ػك الثانع هلس مقطت طكيؿ مغمؽ  إسكاف لػيف  ٍلفػان / ز ي الكممػ  : زي
ف ػؼ ))لمع الفارسع : ٌفؼ كمػا ييخى أفخ أصؿ الكمم  لمس فيعيؿ   ـ العيف كمىٍف أسكف خى

فخٍفػػتى اخحػػاد فػػالم مكع أكلػػس مػػف حيػػث  ذا خى فػػع اخحػػاد فػػع نحػػك: العيٍنػػؽ كالطٍنػػب، كا 
 .(83)((كانت أثقؿ مف اخحاد

ػػػا قيػػػؿ مػػػف أهػػػؿ  ))احمػػػد ال نػػػدم مخػػػالؼ  كأ ػػػد أفخ مػػػا ذهػػػب هليػػػه الػػػدكتكر ًلمى
الح ػػر فػػع أنخ ػػـ يميمػػكف هلػػس الخفػػ ؛ تفخ المعػػركؼ لػػف تمػػيـ أنخ ػػا ق يمػػ   دكيػػ  تميػػؿ 

ا فيه مف الخشكن  ككنه   .(84)((أثقؿ الحركات –النع ال ـ  –هلس ال ـ ًلمى
لىػؼ( ف ػك احػد أ نيػ   مػكع التك سػير أما  ناا )فيعيؿ( الػذم  ػاات لميػه لفظػ  )زي

 .(85)الداؿ لمس الكثرة ، كيككف قياسيان كسماليان 
ٍلفىه( اسـ لمس )فيٍعم (، فقد  معت لمس هذا ال ناا، النع )فيعىؿ(؛  كلىمخا كانت )زي
ـٌ الفػػاا اسػػمان، كيسػػتكم فػػع ذلػػؾ صػػحيو الػػالـ  تف هػػذا ال نػػاا يطٌػػرد فػػع )فيٍعمػػ (   ػػ

 .(86)كمعتم  ا كم الف ا
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ػج فالصحيو ثيٍرفه كثيرىؼ، كم ميدىل كالم ػالؼ مثػؿ حي ى عتؿ الالـ نحك ميٍديه كى
ميدخة كميدىد كي
(87). 

ٍف قػرأ   ػـ الػالـ، أت ػت حركػ  حػرؼ الػالـ المتػ خر )كهػع  نمحظ ًمٌما تقدخـ أفخ مى
الفتحػػ ( حركػػ  الػػزام المتقػػٌدـ )كهػػع ال ػػم ( فانقم ػػت فتحػػ  الػػالـ هلػػس  ػػم  إلت ال ػػا 

 اع  اإلت اع التقػدمع )المق ػؿ(؛ تفخ حركػ  الحػرؼ ال م  التع ق م ا، كييٍدلىس هذا اإلت
 المت خر قد ت ثرت  حرك  الحرؼ المتقدـ .

كالذم أرا  أفخ قراات ا لمس كفػؽ مػا  ػاات فػع المصػحؼ الشػريؼ هػع القػرااة 
الكفقس؛ ككن ا مكافق  ل ناا )فيعىؿ( الذم يٌطرد فع   مت )فيٍعمى (، ف الن لىمخا تحقؽ فع 
ٍف كيٍنتي ال أنكر ًمٌما يحققه هت اع  م  الالـ ل م   هذا ال ناا مف القياس كالسماع، كا 

 فظ  قكة صكتي  م ثرة .الزام فع اكتساب الم
 اإلتباع الحركي في كممتين: -3

 ومن أمثمته:
 :}اْلَحْمُد ِلمَِّه   - أ

ـــاَلِميَن فػػػع قكلػػػه تعػػػالس:  ـــِه َرَب اْلَع ـــُد ِلمَّ ))الحمػػػدي: هػػػك الثنػػػاا لمػػػس  (88)}اْلَحْم
ال ميؿ االختيارم مف نعمه أك ثيرها، كالمدح: هك الثناا لمس ال ميػؿ مطمقػان، تقػكؿ: 

ًمػػًه، كال تقػكؿ حمدتػػه لمػس حسػػنه  ػؿ مدحتػػه. كقيػؿ: همػػا  حمػدت زيػدان  لمػػس لممػًه ككرى
 .(89)أخكاف. كالشكر: مقا م  النعم  قكالن كلمالن كالتقادان((

قاؿ الفراا: ))ا تمت القرخاا لمس رفت )الحمدي(. كأما أهؿ ال دك فمن ـ مػف يقػكؿ: 
كؿ: )الحمدي ليمه( فيرفت  الػداؿ )الحمدى ًلمه( كمن ـ مف يقكؿ: )الحمًد ًلمه(. كمن ـ مف يق

 كالالـ.
ػػٍف  ف مػػا مػػف نصػػب فإنخػػه يقػػكؿ: )الحمػػد( لػػيس  اسػػـ هنمػػا هػػك مصػػدر... كأٌمػػا مى
خفض الداؿ فع )الحمًد( فإنخه قاؿ: هػذ  كممػ  كثػرت لمػس أٍلسيػف العػرب حتػس صػارت 
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ك كاالسـ الكاحد، فثقؿ لمي ـ أٍف ي تمت فع أسـ كاحد مف كالم ـ  م   عدها كسرة أ
كسرة  عدها  م ، كك دكا الكسرتيف قد ت تمعاف فع االسػـ الكاحػد مثػؿ ًه ًػؿ، فكسػركا 

 الداؿ ليككف لمس المثاؿ مف أسماًئ ـ .
كأمػػػا الػػػذيف رفعػػػكا الػػػالـ فػػػإنخ ـ أرادك المثػػػاؿ اتكثػػػر مػػػف أسػػػماا العػػػرب، الػػػذم 

ميػـ كالعيقيػب، كال تيٍنًكػرىفخ أف ي عىػؿ ا لكممتػاف كالكاحػدة هذا ي تمت فيه ال متاف، مثؿ: الحي
كىثيرى   ا الكالـ((
(90). 

كقػػد أشػػار الز ػػاج هلػػس قرااتػػع الفػػتو كال ػػر مػػت رف ػػه ل مػػا؛ فػػالقرااة المختػػارة 
لنػػد  هػػع القػػرااة الػػكاردة  رفػػت )الحمػػدي( ككسػػر الـ )ًلمخػػه(؛ ككن ػػا القػػرااة التػػع قػػرأ   ػػا 

ػػا تمتػػاز  ػػ ه مػػف ال الثػػ  كحسػػف الثنػػاا القيػػٌراا المشػػ كركف  ال ػػ ط، كالثقػػ ، ف ػػالن لىمخ
ػػؿٌ  ؛ قػػاؿ الز ػػاج فػػع قرااتػػع الفػػتو كالكسػػر: ))هنخمػػا تشػػاثمنا نحػػف (91)لمػػس اهلًل لػػٌز ك ى

ٌذًر الناسى مف أف يسػتعممك ، كيىظيػٌف  اهػؿه أنػه ي ػكز فػع كتػاب   ركايً  هذا الحرؼ لنيحى
ٌؿ، أك فع كالـ، كلىـ يى ًت ل ذا نظيره فع كالـ، كال ك هى   .(92)لىهي(( اهلل لىٌز ك ى

أمػا النحػاس فحمػػؿ قػرااة اإلت ػاع  ال ػػـ لمػس أن ػػا لغػ   عػض  نػػع ر يعػه، فػػع 
حيف حمؿ قرااة اإلت اع  الكسر لمس أن ا لغ  تميـ ))ف ما المغ ي فػع الكسػر: فػإفخ هػذ  
ـ  ثقيػػؿ، كالسػػيما هذا كانػت  عػػد  كسػػرة، ف  ػػدلكا مػػف  ػػ المفظػ  تكثػػر فػػع كػػالـ النػاس كال ى

، ككػذلؾ ال ػم ي الفتح  كسػرة، ك  عمكهػا  منزلػً  شػعا كاحػد، كالكسػرةي مػت الكسػرة أىخػؼ 
 .(93)مت ال م  كلذا قيؿ: الحمدي ليمه((

كذكر الزمخشرم أفخ الحسف ال صرم قد قرأ )الحمًد ًلمه(  كسر الػداؿ؛ إلت ال ػا 
ؿ الػػالـ التػػع  عػػدها. كقػػرأ ه ػػراهيـ  ػػف أ ػػع ل مػػ  )الحمػػدي ليمػػه(   ػػـ الػػالـ إلت ال ػػا الػػدا

سػػرهيما لمػػس ذلػػؾ اإلت ػػاع، كاإلت ػػاع  هنمػػٌا يكػػكف فػػع كممػػه كاحػػد   التػػع ق م ػػا. كالػػذم  ى
كقكل ـ: منحدر ال يؿ كًمًغير  تنزؿ الكممتػيف منزلػ  كممػ ؛ لكثػرة اسػتعمال ما مقتػرنتيف. 
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كأشؼ القرااتيف قرااىة ه راهيـ  ف أ ع ل م  حيث  عؿ الحرك  ال نائي  تا ع  لإللرا ي  
 .(94)ل  خالؼ قرااة الحسفالتع هع أقك 

قػػاؿ العك ػػػرم: ))ال م ػػكر لمػػػس رفػػػت )الحمػػدي(  اال تػػػداا ك)ًلمٌػػًه( الخ ػػػر، كالػػػالـ 
متعمق   محذكؼ، أم: كا ب أك ثا ت، كيقرأ  النصب لمس أٌنه مصدر فعؿ محذكؼ، 
ا فػع المعنػس، كيقػرأ  كسػر الػداؿ هت الػان  مدى، كالرفت أ كد؛ تفخ فيه لمكمن أم: أحمدي الحى

كسرة الالـ، كهك  عيؼ فع اخي ؛ تفخ فيػه هت ػاع اإللػراب ال نػاا، كفػع ذلػؾ ه طػاؿ ل
ػػا، تفخ  ـٌ الػػداؿ كالػػالـ لمػػس هٍت ػػاع الػػالـ الػػداؿ، كهػػك  ػػعيؼ أي ن لإللػػراب، كييقػػرأ   ػػ
الـ ال ر متصؿ  ما  عد  كمنفصؿ لف الداؿ، كال نظير له فع حركؼ ال ر المفردة، 

ػػٍف قرأيػػه فىػػرٌ  ـٌ هلػػس الكسػػر كأ ػػرا  م ػػرل المتصػػؿ؛ تنػػه  هاٌل أفخ مى مػػف الخػػركج مػػف ال ػػ
 .(95)يكاد يستعمؿ الحمدي منفردان لىمخا  عد ((

ذكػػػر القرط ػػع أفخ القػػراا السػػ ع  ك م ػػكر النػػاس أ معػػكا لمػػس رفػػػت الػػداؿ مػػػف 
يىٍينػػهى، كري يىػػ   ػػف الع ػػاج )الحمػػدى  كم لػػف سػػفياف  ػػف لي ػػا أنػػه ري )الحمػػدي لًمػػه( كذكػػر أي ن

ًمػػه(  نصػػب الػػداؿ، كهػػذا لمػػس ه ػػمار فعػػؿ، كركم لػػف ا ػػف أ ػػع ل مػػ  )الحمػػدي ليمػػه( ل
 .(96)  ـ الداؿ كالالـ لمس هت اع الثانع اتكؿ؛ ليت انس المفظ

كلػػـ يغفػػؿ المحػػدثكف الحػػديث لػػف هػػذا اإلت ػػاع فقػػد ذكػػر  كػػٌؿ مػػف الػػدكتكر ثػػانـ  
ػػٍف قػػرأ )الحمػػدي قػػدكرم الحمػػد فػػع قكلػػه: ))الم ػػارل   فػػع الحركػػات، فىًمػػٍف ذلػػ ؾ قػػرااةي مى

ٍف كانت لغػ  ال ييمىتفىػت  لًمه(   ـٌ الالـ )الحمدي لميه( أك   ر  الداؿ )الحمًد لًمه(، كهذ  كا 
هلي ػػا، لكن ػػا تشػػػيير هلػػس طمػػب الخفػػػ   تقريػػب النطػػػؽ  ػػيف الحركػػات، كمثػػػؿ ذلػػؾ قػػػكؿ 

قريػػػب حركػػػً  العػػػرب: ًسػػػًعير، كً ًعيػػػر، كًرًثيػػػؼ كهػػػذ  لغػػػ ه لػػػ عًض العػػػرب أرادكا   ػػػا ت
. كالػػدكتكر محمػػد يحيػػس سػػالـ فػػع قكلػػه: (97)الحػػرؼ اتكؿ ًمػػٍف حركػػ  الحػػرؼ الثػػانع((
هػ( لقكله تعالس: )الحمدي لًمه( الحمػدي ليمػه  151))أما فع قرااة ه راهيـ  ف أ ع ل م  )ت
هلػػس قػػكة تػػ ثير ال ػػم  فػػع مػػا ي اكرهػػا، كهػػذا    ػػـ الػػالـ ل ػػم  الػػداؿ، فإن ػػا هشػػػػارةه 
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سىفي ال صرم )ت الت ثير أ هػ( )الحمًد لًمه(  110ك التماثؿ تىقىد مع )مق ؿ( كقد قرأها الحى
. كالػػدكتكر (98) تػػ ثير كسػػرة الػػالـ لمػػس  ػػمً  الػػداؿ، كالتماثػػؿ هنػػا ر ػػكلع )مػػد ر( ((

لمػػاد حميػػػد أحمػػد فػػػع قكلػػه: ))هٌف قػػػرااةى اإلت ػػاع  الكسػػػر ال تيٍعتمػػدي هنػػػا، كػػكف حركػػػ ي 
ػػً  اإلت ػػاًع هاٌل لمػػس ليغىٌيػػػ   ػػعيف ، كهػػع ل  ػػ   عػػض أهػػػؿ  اإللػػراب ال تيٍسػػتىٍ مىؾي  لًحركى

ـ  ال تيعتىمػدي حتػس ال ي نػع  ػ ال ادي  الحمًد لًمه،  كسػر الػداؿ، كمػا أفخ قػرااةى اإلت ػاع  ال ى
 . كهذا ما أميؿي هليه.(99)ال نااي ات عؼي لمس اإللراب اتقكل((

: - ب  فمِن آْضُطرَّ
مىٍيًه{قاؿ تعالس: يفىمىًف اٍ طيرخ  ـى لى ادو فىالى ًهٍث ٍيرى  ىاغو كىالى لى ثى

(100) 
(؛ فقرأهػػا لاصػػـ كأ ػػك لمػػرك  ػػًف اٍ ػػطيرخ كقػػد ذكػػر العممػػاا أكثػػر مػػف قػػرااة: )فىمى

 .(101)كحمزة  كسر النكف
(، كًلمػػ  ذلػػؾ  المػػدنع )فىمػػًف ا ػػًطرخ ٍعفىػػر ى كلػػيس   عيػػد لػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػر  أ ػػك  ى

كيًسرىت الطاا لإلت اع المق ؿ لكسرة النكف لند  ال ركب مف هلتقاا الساكنيف، ثيـخ 
(102). 

فع حيف قرأها نافت، كا ف كثير، كا ف لامر، كالكسائع   ـٌ النكف، كلم  ذلػؾ 
مخت هت الان ل م  الطاا  عد كصػؿ ال مػزة . كهػذا يسػمس اإلت ػاع (103)أفخ النكف هنخما  ي

 )المد ر(.
(  ػػمت النػػكف الل تقػػاا السػػاكنيف كات عػػت ال ػػم  قػػاؿ النحػػاس: ))فمػػفي فٍ ػػطيرخ

 ال م .
( ‘ كي ػػػكز الكسػػػر لمػػػس أصػػػؿ التقػػػاا السػػػاكنيف كقػػػرأ أ ػػػك  عفػػػر )فمػػػًف فٍ ػػػًطرخ

 .(104) كسر الطاا؛ تفخ اتصؿ اٍ طيًررى فمما أيدثـ ألقس حرك  الراا لمس الطاا((
أما العك رم فقػد ذكػر أن ػا تقػرأ  كسػر النػكف لمػس أصػؿ التقػاا السػاكنيف، كتقػرأ 

فخ الحػػػػا ز ثيػػػػر حصػػػػيف لسػػػػككنه )كهػػػػك ال ػػػػاد(،   ػػػػم  ا هت الػػػػان ل ػػػػم  الطػػػػاا، كا 
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( كيقػػرأ  كسػػر الطػػاا كك ػػه ذلػػؾ  ك ػػٌمت الطػػاا لمػػس اتصػػؿ؛ تفخ اتصػػؿ )ا ػػطيًررى
 .(105)نقؿ كسرة الراا اتكلس هلي ا

 –كهػػػك اتصػػػؿ  –كذكػػػر القرط ػػػع أنخ ػػػا قيرئػػػت   ػػػـ النػػػكف لإلت ػػػاع ك الكسػػػر 
(  إدثػاـ ال ػاد فػع الطػاا، اللتقاا الساكنيف. كق اؿ هفخ ا ف محيص قػد قػرأ )فمػًف فط ػرخ

(  كسػػر الطػػاا كأصػػمه ا ػػطيًررى فممػػا أيدثمػػت نقمػػت حركػػ   كأ ػػك الٌسػػماؿ )فمػػفي فٍ ػػًطرخ
 .(106)الراا هلس الطاا

هفخ هػػذا التماثػػؿ فػػع هت ػػاع ال ػػم ي ال ػػم ي هػػك تماثػػؿ مػػد ر تف حركػػ  الحػػرؼ 
 نع.اتكؿ ت عت حركه الحرؼ الثا

ـخ كالكسػر همػا ركايتػاف لػف القيػرخاا هاٌل أننػع أرل مػا  كمػت تقػدير القػدماا أفخ ال ػ
يرا ي الدكتكر لماد حميد أحمد فع ))أفخ قرااة الكسر هع أيسري انسيا ي ن لمس النػاطؽ، 
ػا  تفخ العرب هذا أرادت أف تت نبى التقااى الساكنيف ل  ت هلس كسر أحدهما؛ ف الن لىمخ

ق ق ػػ ه ذلػػؾ مػػًف انسػػ اـ صػػكتع ذم نغػػـو مػػ ث ر. كقػػرااة الكسػػر مكافقػػ  لىمػػًا  ػػاا لميػػه يحي
رسـي المصحؼ الشريؼ((
(107). 
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 اخلامتة
 عػػػد أف تمػػػػت دراسػػػػ  اإلت ػػػاع الحركػػػػع كتنػػػػاكؿ طائفػػػػ  مػػػف اتمثمػػػػ  مػػػػف فيػػػػات 
الع ػػادات فػػع القػػرفف الكػػريـ تكٌصػػؿ ال حػػث هلػػس م مكلػػ  مػػف اتىٍهػػدىاًؼ كالنتػػائج يمكػػف 

 ل ا  النقاط اختي :ه ما
تتػػػ ثر اتصػػػكات المغكيػػػ   ع ػػػ ا  ػػػ عض فػػػع المتصػػػؿ مػػػف الكػػػالـ، كيمكػػػف أٍف  -1

ييسىٌمس هػذا التػ ثر  االنسػ اـ الصػكتع، كهػع ظػاهرة شػائع  فػع كػٌؿ المغػات. كقػد 
 مالت المغ  العر ي  خالؿ تطكرها ميالن ك يرنا هلس هذا الت ثر.

هلػػس اإلت ػػاع كم انسػػ  اتصػػكات؛  ت ػػنو المغػػات أك الم  ػػات ذات اتداا السػػريت -2
ا فػػع الم  ػػات  كػػع ال يثقػػؿ لمي ػػا االنتقػػاؿ مػػف مك ػػكع هلػػس فخػػر، ف ػػك كا ػػحن

 الن دي  ك خاص  ل    تميـ كقميؿ فع الم  ات الح ازي .
يكػػكف اإلت ػػاع لمػػس نػػكليف اتكؿ )تقػػدمع( كيتػػ ثر فيػػه الصػػكت الثػػانع  ػػاتكؿ.  -3

 الصكت الثانع.كالثانع )ر عع( كيت ثر فيه الصكت اتكؿ  
اإلت ػػاع ظػػاهرة مػػف ظػػكاهر التطػػكر فػػع حركػػات الكممػػات )أم أصػػكات المػػد فػػع  -4

الكممػػات(، فالكممػػ  التػػع تشػػمؿ حركػػات مت اينػػ  تميػػؿ فػػع تطكرهػػا أثنػػاا التطػػكر 
هلػس االنسػػ اـ  ػيف هػػذ  الحركػات حتػػس ال ينتقػؿ المسػػاف مػف  ػػـ هلػس كسػػر هلػػس 

العػػرب نػػكع مػػف اإلت ػػاع، فيت ػػت  فػػتو فػػع الحركػػات المتكاليػػ  . ف ػػرل لمػػس لسػػاف
 السا ؽ الالحؽ أك العكس. فت رم الحرك  ال ديدة  دال مف الحرك  القديم .

ػػو معنػػػس اإلت ػػاع مػػػف العممػػاا القػػػدامس هػػك ا ػػػف ليصػػفكر فػػػع  -5 هف أكثػػر مػػػف كى خ
رخؾ الساكفي  حرك و مثؿ حركً  ما ق مه((  .(108)قكله: ))اإلت اع، أيلنع أٍف ييحى

النحاة اتكائػؿ الػذيف أدركػكا هػذا النػكع مػف المماثمػ  فػع الم  ػات يعد سي كيه مف  -6
 العر ي  مستعمالن لفظ اإلت اع حينان ككاصفان الظاهرة حينان فخر.
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اسػػػػػتعمؿ ا ػػػػػف  نػػػػػع لفػػػػػظ )اإلت ػػػػػاع( فػػػػػع  ػػػػػاب السػػػػػاكف كالمتحػػػػػرؾ مػػػػػف كتا ػػػػػه  -7
 الخصائص.

كػػع، أطمػؽ المحػػدثكف مصػػطمحات مختمفػػ  لمػػس هػػذ  الظػػاهرة، من ػػا التكافػػؽ الحر  -8
كانسػ اـ أصػػكات المػػيف، كاإلت ػػاع الصػػكتع، كالمماثمػػ   ػػيف العمػػؿ كالعمػػؿ، أك  ػػيف 

ات، كأطمػػػػػؽ  ع ػػػػػ ـ لمي ػػػػػا كالم ػػػػػارل  فػػػػػع الحركػػػػػ العمػػػػػؿ كأنصػػػػػاؼ العمػػػػػؿ،
 .)اإلت اع(

كرد اإلت اع الحركع فع مكاطف كثيرة مف القرفف الكريـ. كمف اتمثم  التع كردت  -9
لىفػان. أمػا اتمثمػ  فع فيات الع ادات فع كممػ  كاحػدة. خي  طيػكات، كيرًسػٌيهي، فىنىًعمػا، كزي

 التع كردت فع كممتيف من ا: الحمدي لًمه، فمن ا في يطيٌر.
هػػذ  ا ػػرز النتػػائج التػػع تكصػػؿ ل ػػا ال حػػث كمػػا هػػع هاٌل  ػػزا يسػػير مػػف ماهيػػ  
اإلل ػػػاز الصػػػكتع فػػػع القػػػرفف الكػػػريـ )فيػػػات الع ػػػادات( كتقػػػديـ خدمػػػ  متكا ػػػع  هلػػػس 

 لحمد هلل رٌب العالميف .ألظـ كتاب كا
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 اهلوامش:
 167ينظر: اتصكات المغكي  : ه راهيـ أنيس ص (1)
 183فع اتصكات المغكي  . دراس  فع أصكات المد العر ي  ص (2)
 183ينظر: المصدر نفسه ص (3)
 168ينظر: اتصكات المغكي  إل راهيـ أنيس ص (4)
 59ينظر: القامكس الفق ع لغ ن كاصطالحا ص (5)
، كفػػػع اتصػػػكات المغكيػػػ   86  إل ػػػراهيـ أنػػػيس صينظػػػر: فػػػع الم  ػػػات العر يػػػ (6)

 183ص
 30قرااة ه رهيـ  ف أ ع ل م  )دراس  صكتي (  (7)
ينظػػر : تقػػارب اتصػػكات كت الػػدها فػػع القػػرااات القرفنيػػ  فػػع المفػػردة كالتركيػػب  (8)

 )أطركح  دكتكرا ( 11ص
 2/428شرح  مؿ الز ا ع :  (9)
ردة كالتركيػب )أطركحػ  تقارب اتصكات كت الدها فع القرااات القرفني  فع المف (10)

 . 11دكتكرا ( ص
 http://forum.graaam.comظاهرة المماثم   المغ  العر ي  , انترنت  (11)
 يقصد   ا حركؼ الحمؽ . (12)
 يقصد   ا حركؼ الحمؽ . (13)
 78/ 4الكتاب :  (14)
 4/79المصدر نفسه :  (15)
ا أٌننع لـ أ ػد هػذ  القػرااة فػع كتػب القػرااات )كتػاب السػ ع   81القصص  (16) لممن

ت ، ككتػػاب معػػانع القػػرااات لألزهػػرم، ككتػػاب النشػػر فػػع القػػرااات فػػع القػػرااا
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العشػػر ، ككتػػاب هتحػػاؼ ف ػػالا ال شػػر فػػع القػػرااات اتر عػػ  لشػػر، كالكامػػؿ 
 المفصؿ فع القرااات اتر ع  لشر .

 4/144الكتاب :  (17)
 4/145المصدر نفسه :  (18)
 4/145،146المصدر نفسه:  (19)
 2/336الخصائص : (20)
 2/141المصدر نفسه: (21)
 2/141،142،143مصدر نفسه :ينظر : ال (22)
 173ينظر : الم  ات العر ي  فع القرااات القرفني  ص (23)
 86ينظر: فع الم  ات العر ي  ص (24)
 102ينظر : دراسات فع فقه المغ  ص (25)
 383ينظر: دراس  الصكت المغكم ص (26)
 213ينظر : المدخؿ هلس لمـ أصكات العر ي :ص (27)
 173ينظر: الم  ات العر ي  فع القرااات القرفني : (28)
 183ر: فع اتصكات المغكي  صينظ (29)
) 13تقارب اتصكات كت الدها فع القػرااات القرفنيػ  فػع المفػردة كالتركيػب ص (30)

 أطركح  دكتكرا (
 209الصاح ع فع فقه المغ  ص (31)
 1/290المزهر فع لمـك المغ  السيكطع: (32)
. كالثػػػػب: لىغىػػػب ، المغػػػػكب  23/202سػػػاثب:  ػػػػائت )ينظػػػر: لسػػػػاف العػػػرب   (33)

 (45/4046ساف العرب: لغب التعب كاإللياا )ينظر ل
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. كال ىب  كالً ب  الغيض كالحقػد )لسػاف  (34) ًربه كر ؿه خىبٌّ  ىبٌّ : مينكىره مراًكغه حى
 (28/2543العرب 

 209الصاح ع فع فقه المغ  ص (35)
 71القصص : (36)
 2/309معانع القراف لمعزاا : (37)
 )أطركح  دكتكرا (14تقارب اتصكات كت الدها فع القرااات القرفني  ص (38)
كدراسػػػات  99، 93،96، 71،72،76،77 ػػػداؿ ، أ ػػػك الطيػػػب صينظػػػر : اإل (39)

 55لغكي  ص
 16/1391لساف العرب مادة )دثـ( (40)
 168ال قرة : (41)
 ينظر : المساف: )خطا( (42)
 1/63ينظر : م از القرفف :  (43)
لرا ه : (44)  1/241ينظر : معانع القرفف كا 
 1/252ينظر : مي مت ال ياف :  (45)
 107فع ك ك  الت كيؿ تفسير الكشاؼ لف حقائؽ التنزيؿ كليكف اتقاكيؿ  (46)
 1/111ينظر: الت ياف فع هلراب القراف  (47)
 1/169معانع القرفف  (48)
 1/56ينظر : المحتسب  (49)
 1/56المصدر نفسه  (50)
 1/56ينظر : المحتسب  (51)
 1/182الكتاب : (52)
 2/189ينظر : المقت ب  (53)
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، كالمقت ػػػػػػب  1/169، معػػػػػػانع القػػػػػػراف لألخفػػػػػػش  1/182ينظػػػػػػر : الكتػػػػػػاب  (54)
 417كالتكمم  ص 2/189

نافت ، كأ ع لمػر، كحمػزة ، كأ ػع  كػر كال ػزم فػع حػيف قػرأ ال ػاقكف كهع قرااة  (55)
طيػػػػكات. ينظػػػػر: ح ػػػػ  القػػػػرااات ت ػػػػع زرلػػػػ   كالكامػػػػؿ المفصػػػػؿ 121، 120خي

 .25ص
 255ال قرة :  (56)
 145الكشاؼ : (57)
 157، 156الت ياف فع هلراب القرفف  (58)
 157، ك 156المصدر نفسه  (59)
 271ال قرة  (60)
 4/362ينظر ال امت تحكاـ القرفف. القرط ع   (61)
 47ينظر: الح   فع القرااات الس ت:  (62)
 168الت ياف فع هلراب القراف  (63)
 4/363ينظر : ال امت تحكاـ القراف، القرط ع  (64)
 46ينظر الكامؿ المفصؿ  (65)
 2/255الكتاب  (66)
 2/531الخصائص  (67)
 267ينظر فع الدراسات القرفني   (68)
 114هكد  (69)
 11/329ينظر: ال امت تحكاـ القرفف  القرط ع   (70)
 3/151 اكم  ينظر: تفسير ال ي (71)
 11/329ينظر: ال امت تحكاـ القرفف القرط ع  (72)
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لرا ه   (73)  3/67ينظر معانع القراف كا 
 435ينظر هلراب القراف لمنحاس  (74)
 65، 2/64الت ياف فع هلراب القراف  (75)
 326ينظر اإلتحاؼ  (76)
)رسػػال   79دراسػػ  صػػرفيه صػػكتي   -ينظػػر : تػػكالع اتمثػػاؿ فػػع المغػػ  العر يػػ  (77)

 ما ستير(
 1/103الخفش معانع القراف  ل (78)
 2/213المقت ب  (79)
 2/258ينظر : الكتاب  (80)
 2/113كالمقت ب  1/103، معانع القراف لالخفش  2/258ينظر : الكتاب  (81)

 .2/437كاتصكؿ فع النحك 
 1/180ينظر : الم  ات العر ي  فع التراث  (82)
 5/113هلراب القراف لمنحاس  (83)
 35القديمػ  هش اع الحرك  كاال تػزاا   ػا لػف حػرؼ المػد فػع الم  ػات العر يػ   (84)

 ) حث(
 325، 300ينظر : أ ني  الصرؼ فع كتاب سي كيه  (85)
 96-6/95، كهمت ال كامت  5/22ينظر : شرح المفصؿ  (86)
 2/305ينظر : شرح التصريو لمس التك يو  (87)
 2الفاتح   (88)
 1/27تفسير ال ي اكم  (89)
 4، 1/3معانع القرفف  لمفراا  (90)
لرا ه  (91)  1/51ينظر: معانع القرفف كا 
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 46، 1/45المصدر نفسه  (92)
 1/120راب القراف لمنحاس هل (93)
 27ينظر: الكشاؼ  (94)
 1/11الت ياف فع هلراب القراف   (95)
 210، 209، 1/208ال امت تحكاـ القرفف  القرط ع  (96)
 224المدخؿ هلس لمـ أصكات العر ي   (97)
 )أطركح  دكتكرا ( 119مف ـك القكة كال عؼ فع أصكات العر ي   (98)
 127فػػػردة كالتركيػػػب تقػػارب اتصػػػكات كت الػػػدها فػػع القػػػرااات القرفنيػػػ  فػػع الم (99)

 )أطركح  دكتكرا (
 173ال قرة   (100)
 78ينظر: التيسير فع القرااات الس ت   (101)
 2/226، كالنشر 219ينظر: اإلتحاؼ  (102)
 219ينظر: اإلتحاؼ  (103)
 75هلراب القراف لمنحاس  (104)
 1/113ينظر: الت ياف فع هلراب القرفف   (105)
 35، 3/34ينظر: ال امت تحكاـ القرفف، القرط ع  (106)
 128لػػدها فػػع القػػرااات القرفنيػػ  فػػع المفػػردة كالتركيػػب تقػػارب اتصػػكات كت ا (107)

 )أطركح  دكتكرا (.
 . 24/428شرح  مؿ الز ا ع  (108)
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 املصادر واملراجع
 الكتب المطبوعة : - أ

 القرآن الكريم:
هػ( تحقيؽ لػز الػديف  351اإل داؿ: أ ك الٌطيب ل د الكاحد  ف لمع المغكم )ت  (1)

 ت( -التنكخع، مط كلات الم مت العر ع ، دمشؽ )ب
أ نيػػػ  الصػػػرؼ فػػػع كتػػػاب سػػػي كيه: الػػػدكتكرة خدي ػػػ  الحػػػديثع، مكت ػػػ  الن  ػػػ ،  (2)

 ـ .1965 -هػ  1385 غداد، الط ع  اتكلس، 
هتحاؼ ف الا ال شر فع القرااات اتر ع  لشر: الشيخ ش اب الديف  ػف محمػد  (3)

هػػػػ(، تحقيػػػؽ أنػػػس م مػػػرة 1117 ػػػف ل ػػػد الغنػػػع الػػػدمياطع الشػػػ ير  ال نػػػاا )ت
 ـ. 2011تب العممي .  يركت، الط ع  الرا ع  منشكرات دار الك

اتصػػػكات المغكيػػػ : الػػػدكتكر ه ػػػراهيـ أنػػػػيس، مكت ػػػ  االن مػػػك المصػػػري . مط عػػػػ   (4)
 ـ . 2007محمد ل د الكريـ حساف، 

اتصػػػػكؿ فػػع النحػػػػػك: أ ػػك  كػػػػر محمػػػد  ػػف سػػ يؿ السػػػػراج النحػػػػكم ال غػػػدادم )ت  (5)
م سسػػ  الرسػػال   يػػركت، الط عػػ   هػػػ( تحقيػػؽ الػػدكتكر ل ػػد الحسػػف الفتمػػع،316

 ـ.1996 -هػ 1417الثاني ، 
هػػػ(، 338هلػػراب القػػرفف: أ ػػك  عفػػر احمػػد  ػػف محمػػد  ػػف هسػػماليؿ النحػػاس )ت  (6)

-هػػ 1432التنس  ه الشيخ خالد العمع، دار المعرفػ ،  يػركت، الط عػ  الثالثػ ، 
 ـ.2011

الػػػديف أ ػػػك أنػػػكار التنزيػػػؿ كأسػػػرار الت كيػػػؿ المعػػػركؼ  تفسػػػير ال ي ػػػاكم: ناصػػػر  (7)
هػػػ(، 691الخيػػر ل ػػد اهلل  ػػف لمػػر  ػػف محمػػد الشػػيرازم الشػػافعع ال ي ػػاكم )ت

هلداد كتقديـ محمػد ل ػد الػرحمف المرلشػمع. دار هحيػاا التػراث العر ػع. م سسػ  
 ت( . –التاريخ العر ع.  يركت، الط ع  اتكلس، )ب 
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 العك ػػػرم الت ػػػايف فػػػع هلػػػراب القػػػرفف: أ ػػػك ال قػػػاا ل ػػػد اهلل  ػػػف الحسػػػيف ل ػػػد اهلل (8)
هػ( تحقيؽ احمد السيد سيػػػػد احمد لمع، المكت   التكفيقي ، القاهػػػرة، )ب 616)ت
 ت(. -

هػػػ(، تحقيػػؽ الشػػيخ لػػادؿ 745تفسػػير ال حػػر المحػػيط: أ ػػك حيػػاف اتندلسػػع )ت  (9)
احمد ل د المك ػكد، كالشػيخ محمػد معػكض، كالػدكتكر زكريػا ل ػد الم يػد المنػكم 

دار الكتػػػب العمميػػ ،  يػػػركت، الط عػػ  اتكلػػػس،  كالػػدكتكر احمػػد الن ػػػكلع ال مػػؿ،
 ـ.1993-هػ 1413

تفسػػػير الكشػػػاؼ لػػػف حقػػػائؽ التنزيػػػؿ كليػػػكف اتقاكيػػػؿ فػػػع ك ػػػك  الت كيػػػؿ: أ ػػػك  (10)
هػػػ(، التنػػس  ػػه 538القاسػػـ  ػػار اهلل محمػػكد  ػػف لمػػر الزمخشػػرم الخػػكارزمع )

مٌػػؽ لميػػه خميػػؿ مػػ مكف شػػيحا، دار المعرفػػ ،  يػػركت الط ػػرخج أحاديثػػه كلى  عػػ  كخى
 ـ .2009-هػ 1439الثالث ، 

هػ(، تحقيؽ 377التكمم : أ ك لمع الحسف  ف احمد  ف ل د الغفار النحكم )ت (11)
 .ـ1999-هػ 1419، الط ع  الثاني ، الدكتكر كاظـ  حر المر اف لالـ الكتب

التيسػػػػير فػػػػع القػػػػرااات السػػػػ ت لإلمػػػػاـ أ ػػػػع لمػػػػرك لثمػػػػاف  ػػػػف سػػػػعيد الػػػػدانع  (12)
ار الكتػػاب العر ػػع،  يػػركت، الط عػػ  الثانيػػ ، هػػػ(، تحقيػػؽ أكتػػك رتزؿ، د444)ت

 ـ .1984 -هػ 1404
ال امت تحكاـ القرفف )تفسير القرط ع(: أ ػك ل ػد اهلل محمػد  ػف احمػد  ػف أ ػع  (13)

هػػ(، تحقيػؽ الػدكتكر ل ػد اهلل  ػف ل ػد المحسػف التركػػع، 617 كػر القرط ػع )ت
 ـ.2006-هػ 1427م سس  الرسال ،  يركت، الط ع  اتكلس، 

هػػػ(، تحقيػػؽ أحمػػػد 370القػػرااات السػػػ ت : اإلمػػاـ ا ػػف خالكيػػػه )ت  الح ػػ  فػػع (14)
فريػػػد المزيػػػدم، قػػػدـ لػػػه الػػػدكتكر فتحػػػع ح ػػػازم، دار الكتػػػب العمميػػػ .  يػػػركت، 

 ـ .2007 -هػ 1428الط ع  الثاني ، 
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الخصائص: أ ك الفتو لثماف  ف  نع، تحقيؽ محمد لمع الن ار، دار ال دل  (15)
 ت( . -ثاني ، )بلمط ال  كالنشر،  يركت، الط ع  ال

دراسػػات فػػع فقػػه المغػػ : الػػدكتكر صػػ حع الصػػالو، دار العمػػـ لمماليػػيف،  يػػركت  (16)
 ـ .1970 -هػ 1370الط ع  الرا ع ، 

 ـ.1981 -هػ 1401دراسات لغكي : حسيف لغار، دار الرائد العر ع،  يركت،  (17)
دراسػػػ  الصػػػكت المغػػػكم: الػػػدكتكر أحمػػػػد مختػػػار لمػػػر، الناشػػػر لػػػالـ الكتػػػػب،  (18)

 ـ.2006-هػ 1427الط ع  الرا ع ، القاهرة، 
هػػ(، 950شرح التصريو لمس التك ػيو: الشػيخ خالػد  ػف ل ػد اهلل اتزهػرم )ت (19)

تحقيػػػػؽ محمػػػػد  اسػػػػؿ ليػػػػكف السػػػػكد، منشػػػػكرات دار الكتػػػػب العمميػػػػ ،  يػػػػركت، 
 ـ.2000-هػ 1421الط ع  اتكلس، 

هػػػػػ(، تحقيػػػػؽ 669شػػػػرح  مػػػػؿ الز ػػػػا ع: أ ػػػػك الحسػػػػف لمػػػػع  ػػػػف لصػػػػفكر )ت (20)
 ـ .1982 -هػ 1402ب أ ك  ناح، المكصؿ، الدكتكر صاح

هػػػ(، 643شػػرح المفصػػؿ: مكفػػؽ الػػديف يعػػيش  ػػف لمػػع  ػػف يعػػيش النحػػكم )ت (21)
 ت( . -هدارة الط ال  المنيري ، القاهرة، )ب

الصاح ع فع فقه المغ  العر ي  كمسائم ا كسنف العرب فع كالم ا: أ ك الحسػف  (22)
مد حسف  سػج ، دار احمد  ف فارس  ف زكريا، لمؽ لميه ك ك و حكاشيه اح

 ـ.1997 –هػ 1418الكتب العممي  ،  يركت الط ع  اتكلس 
فػػع اتصػػكات المغكيػػ  دراسػػ  فػػع أصػػكات المػػد العر يػػ : الػػدكتكر ثالػػب فا ػػؿ  (23)

المطم ػػػػػع، منشػػػػػكرات كزارة الثقافػػػػػ  كاإللػػػػػالـ، هدارة الشػػػػػ كف الثقافيػػػػػ  كالنشػػػػػر، 
 ال  .دار الحري  لمط  1984( لاـ 364العراؽ، سمس  دراسات )

فػػػع الدراسػػػات القرفنيػػػ  كالمغكيػػػ  )اإلمالػػػ  فػػػع القػػػرااات كالم  ػػػات(، ل ػػػدالفتاح  (24)
 ـ .1983شم ع، دار الشركؽ، 
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فع الم  ات العر ي : الدكتكر ه راهيـ أنيس، مكت ػ  االن مػك المصػري ، القػاهرة،  (25)
 ت( . -)ب

القامكس الفق ع لغ  كاصطالحا: سعدم أ ك ح يػب، دار الصػديؽ لمعمػكـ، دار  (26)
 ـ.2011 –هػ 1431ر الص اح، دمشؽ. الط ع  اتكلس، نك 

الكامؿ المفصؿ فع القرااات اتر ع  لشر   امش مصحؼ القرااات التعميمي   (27)
 ػػػػػالترميز المػػػػػكنع: اتسػػػػػتاذ الػػػػػدكتكر احمػػػػػد ليسػػػػػس المعصػػػػػراكم، دار اإلمػػػػػاـ 

 ـ.2009 –هػ 1430الشاط ع، القاهرة، الط ع  اتكلس 
ف  ػػػف قن ػػػر سػػػي كيه تحقيػػػؽ ل ػػػد السػػػالـ الكتػػػاب: أ ػػػك  شػػػر لمػػػرك  ػػػف لثمػػػا (28)

 ت( . -هاركف، دار التاريخ،  يركت، )ب
كتػػػػاب معػػػػانع القػػػػرفف: أ ػػػػك الحسػػػػف سػػػػعيد  ػػػػف مسػػػػعدة اتخفػػػػش اتكسػػػػػط )ت  (29)

هػ(، تحقيؽ الدكتكرة هدل محمكد قراثػ ، الناشػر مكت ػ  الخػان ع، القػاهرة 215
 ـ. 2010-هػ 1431الط ع  الثاني ، 

هػػ( تحقيػؽ ل ػد اهلل لمػع الك يػر، كمحمػد 711)ت لساف العرب: ا ػف منظػكر،  (30)
 ـ.1981 -هػ 1401احمد حسب اهلل، كهاشـ محمد الشاذلع. دار المعارؼ، 

الم  ات العر ي  فع التراث: الدكتكر احمػد لمػـ ال نػدم الػدار العر يػ  لمكتػاب،  (31)
1983. 

ارؼ الم  ات العر ي  فع القرااات القرفني : الدكتكر ل دة الرا حع، مكت ػ  المعػ (32)
 ـ.1999-ق1420لمنشر كالتكزيت، الرياض الط ع  اتكلس، 

هػػػ(، تحقيػػؽ احمػػد 211م ػػاز القػػراف: أ ػػك ل يػػدة معمػػر  ػػف المثنػػس التيمػػع )ت (33)
-هػػػػػػ1427مزيػػػػػد المزيػػػػػدم، دار الكتػػػػػب العمميػػػػػ ،  يػػػػػركت، الط عػػػػػ  اتكلػػػػػس، 

 ـ.2006
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م مػػػػت ال يػػػػاف فػػػػع تفسػػػػير القػػػػراف: أ ػػػػك لمػػػػع الف ػػػػؿ  ػػػػف الحسػػػػف الط رسػػػػع،  (34)
 هػ.1379ػ( دار هحياا التراث العر ع،  يركت ه548)

المحتسػػب فػػع ت يػػيف ك ػػكد شػػكاذ القػػرااات كاإلي ػػاح لن ػػا: أ ػػك الفتػػكح لثمػػاف  (35)
هػػػػ( تحقيػػػؽ لمػػػع ال نػػػدم ناصػػػيؼ، كالػػػدكتكر ل ػػػد الفتػػػاح 392 ػػػف  نػػػع )ت 

 ت( . -هسماليؿ شم ع، الط ع  الثاني ، )ب
رم الحمػػد، دار لمػػػار، المػػدخؿ هلػػس لمػػـ أصػػكات العر يػػػ : الػػدكتكر ثػػانـ قػػدك  (36)

 ـ.2004-هػ1425اتردف، لٌماف، الط ع  اتكلس، 
هػػػ(، القػػدس 911المزهػػر فػػع لمػػـك المغػػ  كأنكال ػػا:  ػػالؿ الػػديف السػػيكطع )ت (37)

 ـ.2009-هػ 1430لمنشر كالتكزيت، الط ع  اتكلس 
لرا ػػػه: أ ػػػك هسػػػحاؽ ه ػػػراهيـ  ػػػف السػػػرم الز ػػػاج )ت (38) هػػػػ(، 311معػػػانع القػػػراف كا 

-هػػػػ 1426 ػػػد ال ميػػؿ ل ػػدة شػػػم ع، دار الحػػديث، القػػاهرة، تحقيػػؽ الػػدكتكر ل
 ـ.2005

هػػػػ(، لػػػالـ الكتػػػب، 207معػػػانع القػػػراف: أ ػػػك زكريػػػا يحيػػػس  ػػػف زيػػػاد الفػػػراا )ت (39)
 ـ.1983-هػ 1403 يركت، الط ع  الثالث ، 

هػػػ( تحقيػػؽ محمػػد ل ػػد 285المقت ػػب: أ ػػك الع ػػاس محمػػد  ػػف يزيػػد الم ػػرد)ت (40)
 ـ .1994اإلسالمع، القاهرة، الخالؽ ل يم ، ل ن  هحياا التراث 

النشر فع القرااات العشػر: أ ػك الخيػر محمػد  ػف محمػد الدمشػقع الشػ ير  ػا ف  (41)
هػػػػ(، قػػػدـ لػػه لمػػػع محمػػػد ال ػػػ اع، خػػرج فياتػػػه الشػػػيخ زكريػػػا 833ال ػػزرم )ت

 ـ.2006-هػ 1427لميرات، دار الكتب العممي ،  يركت، الط ع  الثالث ، 
الؿ الػػديف ل ػد الػػرحمف  ػػف أ ػػع  كػػر همػت ال كامػػت فػػع شػػرح  مػت ال كامػػت:  ػػ (42)

هػ(، تحقيؽ أحمد شػمس الػديف، دار الكتػب العمميػ ،  يػركت، 911السيكطع)ت
 ـ.1998-هػ 1418الط ع  اتكلس، 
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 في القرآن الكريم
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 جملة آداب الفراهيدي
 المجلد الثاني

 الرسائل الجامعية : - ب
تقػػارب اتصػػكات كت الػػدها فػػع القػػرااات القرفنيػػ  فػػع المفػػردة كالتركيػػب، لمػػاد  (43)

ا ػػف  –   غػػداد، كميػػ  التر يػػ  حميػػد احمػػد الخزر ػػع )أطركحػػ  دكتػػكرا (،  امعػػ
 ـ.2008-هػ 1429رشد 

تػػػػػكالع اتمثػػػػػاؿ فػػػػػع المغػػػػػ  العر يػػػػػ ، دراسػػػػػ  صػػػػػكتي  صػػػػػرفي ، لميػػػػػاا ل ػػػػػداهلل  (44)
ا ػػػف  –ل دالحسػػػيف الشػػػمرم، )رسػػػال  ما سػػػتير(،  امعػػػ   غػػػداد، كميػػػ  التر يػػػ  

 ـ.2000 -هػ 1421رشد 
رم مف ػػػػـك القػػػػكة كال ػػػػعؼ فػػػػع أصػػػػكات العر يػػػػ : محمػػػػد يحيػػػػس سػػػػالـ ال  ػػػػك  (45)

)أطركحػػ  دكتػػكرا (، ال امعػػ  المستنصػػري ، كميػػػ  المغػػ  العر يػػ  كلمػػـك القػػػراف، 
 ـ.2004-هػ 1425

 البحوث -جـ
قػرااة ه ػراهيـ  ػف أ ػع ل مػػ ، دراسػ  صػكتي  ،  حػث منشػػكر فػع م مػ  سيػرخ مػػف  (46)

ـ،  امعػػ  سػػامراا . أ.ـ.د. 2009كػػانكف ثػػاف  5السػػن   3لػػدد  5رأل: م مػػد 
 شنداح.لادؿ محمد ل د الرحمف ال

هشػػػ اع الحركػػػ  كاال تػػػزاا   ػػػا لػػػف حػػػرؼ المػػػد فػػػع الم  ػػػات العر يػػػ  القديمػػػ :  (47)
 ، سن  ، م م  فداب، الفراهيدم، العدد الدكتكر لماد حميد أحمد الخزر ع

 البحوث المنشورة عمى االنترنيت: -هـ 
 حػػػػػػػػػػػػػػػث منشػػػػػػػػػػػػػػػكر لمػػػػػػػػػػػػػػػس  ظػػػػػػػػػػػػػػػاهرة المماثمػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػع المغػػػػػػػػػػػػػػػ  العر يػػػػػػػػػػػػػػػ / (48)

 http://forum.graaam.comاالنترنيت.


