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مسألة تحقیق الهمزة وتخفیفها من المسائل المهّمة، لما لها من حضور كبیر یقف 

والقراءات، ككتاب سیبویه، علیه من ُیقّلب صفحاِت أيٍّ من كتب النحو واللغة 

والخصائص البن جّني ومعاني القراءات لألزهري وغیرها. على أن هذه المسألة أحدثت 

 خالفًا بین النحاة والقّراء. 

وذكرت في بدایة البحث أن الهمزة عند علماء العربیة القدامى هي صوت مجهور 

مجهور، شدید یخرج من أقصى الحلق. وهي عند المحدثین صوت مهموس غیر 

وذهب آخرون إنها لیست بالمجهور وال المهموس، فهي عندهم صوت شدید مخرجه 

 من الحنجرة وال ُیوصف بالجهر وال بالهمس. 

ولكون الهمزة أدخل حروف الحلق ُشق النطق بها،  ولهذا السبب جّوزت العرب 

نها. وان تخفیفها وهو أكثر أهل الحجاز. أّما بنو تمیم وما جاورها فقد كانوا ُیحّققو 

 االختالف بین القراء یعود السبابلهجیة أو صوتیة .

والتحقیق: هو أن تُعطي الهمزة حقّها من اإلشباع. أّما التخفیف: فهو تغییر یدخل 

الهمزة، والعربیة في تخفیف الهمزة ثالثة مذاهب هي: اإلبدال والحذف والتسهیل بین 

 بین. 

تخفیفها في مواضع قلیلة ذكرتها في وقد ورد في تفسیر الشنقیطي تحقیق الهمزة و 

صفحات البحث، والتخفیف بطریقة الحذف لم یرد إال في موضع واحد ذكرته في 

 المطلب الثالث. 

ولم یتوّسع الشنقیطي في هذا الموضع وُیفصل القول فیه، فعلى سبیل المثال لم 

ال، أي یذكر المسوغات التي ذكرها علماء العربیة في تخفیف الهمزة بطریقة اإلبد

إبدالها ألفًا أو واوًا أو یاًء، فهناك مسوغات لهذا اإلبدال لم یذكرها الشنقیطي، بل في 

أغلب األحیان یكتفي بذكر القراءات الواردة في تحقیق الهمزة وتخفیفها، وهذا ال ُیقّلل 

من قیمة هذا التفسیر العظیم، ألن تحقیق الهمزة وتخفیفها ما هو إال جزئیة ضئیلة جدًا 

 هذا التفسیر الثري بالظواهر الصوتیة والصرفیة والنحویة وغیرها. من
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ABSTRACT 
The issue of achieving Hamza and mitigation of important 

issues, because of their large prohibitions among scientists, and 
caused unlike them . 

Said at the beginning of the research that scientists at Hamza 
is the voice of Arab veterans Mjhor very maximum out of the 
throat. When a modern voice whispered non Mjhor, and others 
went it was not Palmjhor not Almanmos, they have shrill voice 
director of the throat and do not speak out loud about not 
described whispered. 

And the fact that Hamza Enter the characters in her throat slit 
pronunciation, which is why Joost mitigate the Arabs, the most 
people of Hejaz . But the children of Tamim and its environs were 
lost them real, and in the Arab ease Hamza three doctrines are: 
Alajdal, deletions and easing in between. As stated in the 
interpretation Shanqeeti achieve Hamza and mitigated in a few 
places. Shanqeeti and does not elaborate on this subject, and it 
was only mostly contained only mention readings. 

 

 

Keyword : Achieve , hamz , relieve
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له ِعوجًا،  ولم یجعلْ الحمد هللا الذي أنزل الكتاب على عبده تبیانًا لكل شيء، 

 وأنذرى األمانة، لة، وأدّ الذي بلّغ الرسا،  والصالة والسالم على خیر األنام محمد 

وم الدین، وسلّم عن صحبه وآله، ومن تبعهم بإحساٍن إلى ی ىاألّمة، ورضي اهللا تعال

 ّما بعد:تسلیمًا كثیرًا، أ

وحفظوا كتاب اهللا، صدقوا اهللا ما عاهدوه علیه، فقد هّیأ اهللا لهذه األّمة رجاًال 

ومن هؤالء فضیلة الشیخ محمد األمین المعروف وكّرسوا حیاتهم لخدمة هذا الدین، 

) صاحب تفسیر (العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في ـه١٣٩٣بالشنقیطي (

، وله تفسیٌر آخر معروف وهو في هذا البحث دراستنا روالذي هو محو  التفسیر)

وله مؤّلفات في العقیدة والفقه والعبادات (أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن)، 

 . اوالمعامالت والحج وغیره

تحقیق الهمزة وتخفیفها في العذب النمیر من مجالس فكان عنوان بحثي (

 ). الشنقیطي في التفسیر
 سبب االختيار: 

العذب  ، وتفسیرهم الشنقیطي عالم جلیل ذو علمیة واسعة فّذة وناذرةإن اإلما

النمیر غني في مجاالت اللغة والفقه والعقیدة، فهذا اإلمام یستحق مّنا أن نبحث ونكتب 

درست  فیما ترك لنا، وهو أقل شيء نقّدمه لعلماء هذه األمة، ومحاولة إحیاء تراثه، وقد

الموسومة (الدراسات اللغویة والنحویة في تفسیر  هذا التفسیر في اطروحة الدكتوراه

العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر) والتي نوقشت في الجامعة العراقیة 

، فضًال عّما ذكره الشیخ عطیة وذكرت فیها ترجمة مفصلة عن حیاة هذا اإلمام الجلیل 

لذلك لم أذكر شیئًا عن تلمیذ الشیخ محمد األمین الشنقیطي في تفسیر أضواء البیان، و 

 حیاته في هذا البحث خشیة التكرار. 
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 مشكلة البحث: 
ة الوضع األمني الذي نمر به أهم المشاكل التي واجهتها في هذا البحث صعوب

في المصادر من البحث مما یكون عبئا على الباحث وتشتت افكاره وضیق الوقت 

      على اتم وجه .  هوالمراجع الظهار عمل

 بحث: فكرة ال
تقوم فكرة البحث على تعریف الهمزة في اللغة، وبیان مخرجها وصفتها عند 

العرب، وذكر معنى التحقیق والتخفیف، واألقوام التي ُتحّقق الهمزة وتخّففها، وللعرب 

ذكر المواضع التي وردت مع في تخفیفها ثالث طرق وهي: اإلبدال والتسهیل والحذف. 

 .في العذب النمیر

 وهدفه:  أمهية البحث
وبیان جهودهم في خدمة هذا الدین، وٕان كان   تراث علماء األمة القارئتعریف 

 عملنا قد تناول جزئیة قلیلة جدًا من هذا التفسیر العظیم. 

 منهجية البحث: 
كانت دراستي على ثالثة مطالب یسبقها تمهید، ذكرُت فیه تعریف الهمز، 

لتي ُتحّقق الهمزة والتي ُتخّففها، ومذاهب والتحقیق، والتخفیف عند العرب، واألقوام ا

 العرب في التخفیف. 

: املطلب الثايندرسُت فیه تحقیق الهمزة وتخفیفها بطریقة اإلبدال، و :املطلب األول

تحقیق الهمزة وتخفیفها فكان عن  :املطلب الثالثاما تحقیق الهمزة وتسهیلها بین بین، و 

كرُت فیها ملّخص البحث، وقائمة بأسماء بطریقة الحذف. وأنهیُت دراستي بخاتمة ذ

 المصادر والمراجع. 

أن ینفع به، ویجعلُه في میزان حسناتنا، ویغفر لنا عن الخطأ  سائلین المولى 

والتقصیر، وآخر دعوانا أن الحمد هللا ربِّ العالمین، وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلّم تسلیمًا كثیرًا. 
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 : يف اللغةاهلمز 

وقال ابن  .)١()الهمز: مثل الغمز والضغط، وقد همزت الشيء في كّفي(

 والهمز: مثل الغمز والضغط، ومنه الهمز في الكالم ألنه(): ـه٧١١ت منظور(

 . )٢()یضغط

النبر (وُنقَل عن ابن السكیت أنه قال: ، )٣(وأطلق القدامى النبر على الهمز

 . )٤()ًا، إذا همزَتهُ مصدر: نبرُت الحرَف أنُبَرُه نبر 

الهمزة هي: الصوت المجهور الشدید الذي یْخرج من أقصى  وذكر القدامى أنّ 

ع، ومن هنا شّق التهوّ . ولكون الهمزة أدخل الحروف في الحلق ُیشبه صوتها )٥(الحلق

، وهم النطق بها على لسان المتلّفظ، ولهذا السبب َجوّزْت العرب ضروبًا من التخفیف

 .   )٦(حجازأكثر أهل ال

الهمز صوت مهتوت في أقصى الحلق، فإذا رفه عن (): ـه١٧٠ت قال الخلیل (

العرب إدخال الهاء على استخّفت تحّول إلى مخرج الهاء، ولذلك الهمز صار نفسًا، 

، وأیهات وهیهات. وتقول: یهُت اإلنسان الهمزة األلف المقطوعة، ُیقال: أراق و هراق

 .٣/٩٠٢ :) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة١(

 .٥/٤٢٦ :) لسان العرب٢(

ب ، والفائق في غری١/٨٥٢ :، ومجمل اللغة١٥/١١٥ :، وتهذیب اللغة٨/٢٦٩ :) ُینظر: العین٣(

 . ٣/٤٠١ :الحدیث

 .١٥/١٥٤ :) تهذیب اللغة٤(

، وشرحان على ٥٠ :، واقتطاف األزهار والتقاط الجواهر٣/٢٥١ :) ُینظر: شرح الشافیة للرضي٥(

 . ٢/٦٩٢ :، وشرح التصریح على التوضیح٨٢ :مراح األرواح في الصرف

 :لبنـاء واإلعــراب، واللبـاب فـي علـل ا١/٥٢ :، وسـر صـناعة اإلعــراب٤/٤٣٣ :) ُینظـر: الكتـاب٦(

٢/٤٤٣. 
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صوت غیر مجهور، وهي خالف ذلك عند المحدثین كون الهمزة  .)١()هتًّا إذا تكلّم بها

 . )٣(المهموسبلیست بالمجهور وال  إنها. وذكر آخرون )٢(فهي عندهم مهموسة

 الوترین،من دون ذكر  بالجهر والهمس بجري النفسقّیدوا الوصف فالمتقدمون 

عند هتز الوتران فما اواسترخائهما والمتأخرون ُیقّیدون ذلك باهتزاز الوترین الصوتیین 

فهي عندهم صوت  .)٤(حدوثه وصف بالجهر، وما لم یهتز عند حدوثه وصف بالهمس

  . )٥(شدید مخرجه من الحنجرة وال یوصف بالجهر وال بالهمس

هو (): ـه٦٤٢ت فقد ُعرَف عدة َتعاریف، قال أبو الحسن الهمداني ( التحقيق أما

إعطاء كُل حرٍف (: . أو هو)٦()كثالتم أو، إعطاء الحرف حقه، والبطء مع اإلسراع

والتشدیدات،  ، وتخفیف الهمزة، وٕاتمام الحركات، واعتماد اإلظهارحقه من إشباع المدِّ 

 . )٨()الهمزة حقّها من اإلشباع ىتُعط أنفالتحقیق (قال ابن منظور:  .)٧()الغنات وتوفیه

سهیل فهو عبارة وأّما الت(: ذ قالإ )ـه٨٣٣ت (ابن الجزري  عّرفهفقد أم�ا التخفيف 

وأّما  ...عن تغییر یدخل الهمزة، وهو على أربعة أقسام: بین بین، بدل، حذف وتخفیف

 التخفیف فهو عبارة عن معنى التسهیل، وعن حذف الصالت من الهاءات، وعن فك 

ن، خفیف الحرف المشّدد القائم عند مثلین، لیكون النطق بحرف واحد من الضعفی

 .)٩(الوزن، عاریًا من الضغط)

 .٣/٣٤٩ :) العین٧(

 .٥٦ :) ُینظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث٨(

 .  ٨٧ :) ُینظر: في األصوات اللغویة٩(

 .١٢٠–١١٧ :) ینظر: األصوات اللغویة١٠(

 .١/١ :) ُینظر: المعجم الوسیط١(

 .٦٤٣ :) جمال القّراء وكمال القّراء٢(

 . ١/٢٠٥ :لعشر) النشر في القراءات ا٣(

 .٨/١٩ :) لسان العرب٤(

 . ٥٦ :) التمهید في علم التجوید٥(
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من صعوبة في النطق، لبعد مخرجها في الحلق وال  وال یخلو صوت الهمزة

ت وقد أشار إلى ذلك سیبویه (. )١(لفُیشاركه في مخرجه شيء وال ُیدانیه إال الهاء واأل

واعلم أن الهمزة إنما فعل بها هذا من لم ُیخّففها، ألنه بعد مخرجها، () فقال: ـه١٨٠

در تخوألنها نبْ  فثُقَل علیهم ذلك ألنه ، وهي أبعد الحروف مخرجًا، رج باجتهادرة في الصَّ

ولعلَّ هذا ما جعلهم یتّبعون مذاهب العرب في أدائها، من حیث التحقیق  .)٢()كالتهوّع

 والتخفیف والبدل.

                الحذف والتسهیل بین بین. هي: اإلبدال و  ثالثة مذاهب وللعربیة في تخفیف الهمزة

التحقیق، التخفیف، البدل... وأّما  ة أشیاء:تكون فیها ثالثالهمزة  علم أنّ ا( قال سیبویه:

 .)٣()وتُبّدل، وُتحذفالتخفیف فتصیر الهمزة فیه بین بین، 

الهمزة، إذ كانت البیئة  واللهجات العربیة القدیمة لم تكن على سواٍء في نطقها

أّما البیئة الحجازیة قریش ومن ، البدویة تمیم وما جاورها هي وحدها التي ُتحّقق الهمزة

أخذت العربیة نطقها في غیر أول الكلمة، وقد  ُتسّهل، أي تتركجاورها فكانت 

  .)٤(الفصحى تحقیق الهمزة من تمیم

، وتـــداخل األصـــول ١١٧ :، وٕایجـــاز التعریـــف فــي علـــم التصـــریف١/١٥٥ :) ُینظــر: المقتضـــب٦(

 . ١/٣٨١ :اللغویة وأثره في بناء المعجم

 . ٣/٥٤٨ :) الكتاب٧(

 .٣/٥٤١ :) الكتاب٨(

 :، وبحــوث ومقـــاالت فــي اللغـــة٢٣٣ :منـــاهج البحــث اللغـــوي) ُینظــر: المـــدخل إلــى علـــم اللغــة و ١(

 . ٨٠ :، ودراسات في فقه اللغة١٠٧ :، ودراسات لغویة في أّمهات كتب اللغة٢٧٤
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فقال: یا نبيء اهللا. فقال رسول اهللا  وفي الحدیث جاء أعرابي إلى رسول اهللا 

(لسُت نبيَء اِهللا، ولكّني نبيُّ اهللا) :)١(  . 

قال أبو زید: أهل الحجاز وهذیل وأهل مّكة والمدینة ال (ال ابن منظور: ق

یْنبرون. وقف علیها عیسى بن عمر فقال: ما أخذ من تمیٍم إال النْبر وهم أصحاب 

   .)٢()نبرواالنْبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا 

 :ومجالس من أمالي أبي عبد اهللا بن منده)، ٢٩٠٦رقم ( ٢/٢٥١ :) المستدرك على الصحیحین٢(

 ).١١٥رقم ( ١/١٢٠

 .١/٢٢ :) لسان العرب٣(
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بدل الهمزة الساكنة مّدًا مجانسًا لما قبلها، فإذا كان ما قبلها مفتوحًا أُبدلْت ألفًا، تُ 

  .)١(او، وٕان كان مكسورًا أُبدلْت یاءوٕان كان مضمومًا أُبدلْت و 

>  =  <  في عّدة مواضع منها: قوله تعالى:  عند الشنقیطيوورد هذا 

A   @  ?B  G  F  E   D  C ] :١٤٤األنعام[ . 

الهمزة األولى همزة استفهام، والثانیة همزة وصل. والقاعدة: أنَّ (: الشنقیطي الق

أن همزة الوصل وجاءت قبلها همزة االستفهام،  »أل«همزة الوصل تُبدل إذا كانت همزة 

 . )٢()تُبدل مّدًا بهمزة االستفهام، ویجوز تسهیلها بین بین، وبعضهم ُیجیز إبدالها هاء

ابن الجوزي . وقال )٣(ى تحقیق همزة االستفهام وتخفیف الثانیةأجمع القّراء عل وقد

وكلّهم سّهل همزة الوصل التي بعد همزة االستفهام في ذلك وشّبهه نحو (): ـه٨٣٣ت (

وبین التي قبلها  بینها.. ولم یخففها أحد منهم وال فصل . D  C قوله تعالى:

  . )٤()حویین یلزمهاألن البدل في قول أكثر القّراء والن ؛لضعفها بألف،

همزة  ذفتْ ذكر النحاة أّنه إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل، حُ و 

 لْم ُتحذفعنها إن كانت مكسورة أو مضمومة، وٕان كانت مفتوحة  لالستغناءالوصل 

 .)٥(، أو ُتسهل بین الهمزة واأللف، وقد ُقرَئ بالوجهین في هذه اآلیةتُبدل ألفاً  بل

 . ٤/٣٣٥ :، وشرح الشافیة للرضي٢/٤٠٥ :، واألصول في النحو٣/٥٥٤ :كتاب) ُینظر: ال١(

 .٢/٧٢٥ :) العذب النمیر٢(

 .١/٣٦٢ :، والنشر في القراءات العشر١٦٦ :) ُینظر: اإلقناع في القراءات السبع٣(

 .٤٠٠ :) تحبیر التیسیر في القراءات العشر٤(

، ٣/٦٤ :، وشرح الشافیة للرضي٤٩٨ :اب، والمفّصل في صنعة اإلعر ٣/٥٥١ :) ُینظر الكتاب٥(

 . ٤/٢٠٩ :وشرح ابن عقیل
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             لئال یلتبس الخبر  ؛ع الم التعریف ال ُتحذف مع همزة االستفهامفالهمزة التي م

إذا دخلْت همزة االستفهام على (): ـه٦١٦ت . قال أبو البقاء العكبري ()١(باالستفهام

به بعد االستفهام فال حاجة  النطقهمزة الوصل ُحذفت همزة الوصل ألن الساكن یمكن 

ألنها دخلْت لمعنًى فأّما همزة الم  االستفهام أولىإلى الهمزة األخرى وكانت همزة 

التعریف فال تحذفها همزة االستفهام ألنها لو ُحذفْت لصار لفظ الخبر، ولم ُیقرأ الهمزة 

صحح وقوع یفلم تجتمعا ولكنها تُبدل ألفًا ألن األلف فیها مّد على لفظها ألنها ساكنة 

ة ال یختلف عّما قاله علماء العربیة وقول الشنقیطي في هذه اآلی. )٢()الساكن بعدها

 والقراءات والتفسیر.

'  )  (   ومن الشواهد التي ذكرها الشنقیطي عند تفسیره قوله تعالى:    &

,  +   * ] :١٥٠األعراف[. 

بتحقیق الهمزة، وقرأه  »بئسما خلفتموني«قرأ هذا الحرف جمهور القّراء: (قال: 

 .)٣()بإبدال الهمزِة یاءً  »بیسما خلفتموني«وسي عن أبي عمرو: سورش عن نافع وال

ذكر علماء العربیة أن كل همزة ُسّكنت وانكسر ما قبلها وأریَد تخفیفها جاز قلبها 

 وقلب .)٤(انفتحت وانكسر ما قبلها نحو: ِمَئر میر وكذلك إذا ،ِذْئب ذیب :یاًء، نحو

وورد في قوله  لماء.. فقول الشنقیطي موافق لما قاله الع)٥(دالهمزة یاًء قیاس مطر 

 ½  ¼  »¾  Á  À  ¿Â  Åتعالى:       Ä         Ã ] :٥٢األنفال[. 

، ٣/١٥٥٧ :، وتوضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك٢٢٤ :) ُینظر: اللمع في العربیة٦(

 .٤/٧٧ :وشرح األشموني

 . ٢/١٩٥ :) اللباب في علل البناء واإلعراب١(

 .٤/١٥٨١ :) العذب النمیر٢(

 . ٢٤٤ :، وشرح الملوكي٢/٧٣٨ :إلعراب) ُینظر: سر صناعة ا٣(

 .٣٧٩ :) ُینظر: الممّتع في التصریف٤(
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: وقرأ هذا الحرف عاّمة القّراء غیر أبي عمرو في روایة السوسي(قال الشنقیطي: 

بتحقیق الهمزة، وقرأه أبو عمرو في روایة السوسي عنه خاّصة:  »كدأب آل فرعون«

  .)١()لهمزة ألفًا في الموضعینا بإبدال ،»كداب َءال فرعون«

الدأب عند أهل اللغة العادة، وحقیقته عندهم من قولك: فالن یدأب، أي ُیداوم 

أن دأب عند أكثر العرب مهموزة، (: )ـه٢٧٠ت . وذكر األزهري ()٢( على الشيء

 .)٣()ومنهم من ُیخّفف همزها، والهمز أفصح اللغتین

تحقیقها نحو رأس وكأس ومأتم، وانفردت جاز فالهمزة إذا ُسّكنْت وانفتح ما قبلها 

وشرط تخفیفها أال تكون مبتدأ بها، أي: أن یتقدمها  .)٤(وجاز إبدالها ألفًا تخفیفاً 

  .)٥(شيء

ومتى كانت الهمزة ساكنة مفتوحًا ما قبلها غیر طرف فأرید (قال ابن جني: 

  .)٦()الهمزة ألفًا أصًال كانت أو زائدة بدلتتخفیفها أو تحویلها أُ 

 w  v  u  t  s  rx     y وُخّففت الهمزة بإبدالها ألفًا في قوله تعالى:

z ] :٣٤األعراف[. 

 »ال َیْسَتْأِخُرونَ « :قرأه عاّمة القّراء »ال َیْسَتْأِخُرونَ «وقوله (قال الشنقیطي: 

 »ال َیْسَتاِخُرونَ « بتحقیق الهمزة، إال أن ورشًا قرأ عن نافٍع، والسوسي عن أبي عمرو:

  .)٧()ألفًا، والكل قراءات صحیحة، ولغات عربیة فصیحةبإبدال الهمزة 

 .٥/٢٠٠٩ :) العذب النمیر٥(

 .١/٣٧٢ :، والنكت والعیون٣/١٦٣ :، ومعاني القرآن للنّحاس١/٤٦٣ :) ُینظر: تفسیر الشافعي٦(

 .١/٤٥٧ :) ُینظر: معاني القراءات لألزهري٧(

 .٢/٣٠٨ :واإلعراب ) ُینظر: اللباب في علل البناء٨(

 . ٢/٦٨٤ :) ُینظر: شرح الشافیة للرضي٩(

 . ٢/٦٦٤ :) سر صناعة اإلعراب١(

 .٣/١١٠٠ :) العذب النمیر٢(

                                                 



 

@‚ÏË–fl@Ùà˛a@È«aÏ„cÎ@¿@Êeã‘€a@·Ìãÿ€a@µi@Ôöbæa@®aÎãöb@

 
٤٠٦ 

szj€a@·”ä@QP 

@

ÚÓfl˝é�a@‚Ï‹»‹€@äbj„˛a@Ú»flbu@Ú‹™@

@Zµn‡‹◊@¿@Z�bÓ„bq@

تلتقي همزتان محّققتان إال إذا كانتا عینًا مضاعفًة في  أنلیس في كالم العرب 

، وآخرون األصل، فمنهم من ُیحّقق األولى وُیخّفف اآلخرة، وكان الخلیل یستحب هذا

  .)٢(، واألولى محّققٌة بال خالف عند القّراء)١(خّفف األولىُیحّقق اآلخرة ویُ 

فكان یرى أن ُیحّقق في الهمزتین كما یراه ) ـه٣١١ت (وأّما أبو إسحاق الزّجاج 

إذا التقتا في كلمة  وأعلم أن الهمزتین(): ـه١٨٠ت وقال سیبویه ( .)٣( في الواحدة

لزم التقاء ها إذا كانتا في حرٍف واحد واحدة لم یكن بدُّ من بدل اآلخرة، وال ُتخّفف ألن

الهمزتین الحرف، وٕاذا كانت الهمزتان في كلمتین فإن كل واحدٍة منهما قد تجري في 

، فأبدلوا من الكالم وال تلزم بهمزتهما همزة، فلّما كانتا ال ُتفارقان الكلمة كانتا أثقل

 .)٤()هما في كلمتینإحداهما ولم یجعلوها في االسم الواحد والكلمة الواحدة بمنزلت

 :ولم یرد تحقیق الهمزة وتخفیفها في كلمتین إال في موضعین فقط، األول منهما

  D  C  B  A    @  ?  >  =  <  ;  :في قوله تعالى: 

 .]٣٨األعراف: [

بإبدال الهمزة األخیرة یاًء نافُع  »َهؤُالِء َیَضلُُّوَنا«قرأ هذا الحرف (قال الشنقیطي: 

  .)٥()بتحقیق الهمزتین »َهؤَُالِء َأَضلُّوَنا«أبو عمرو. وقرأ الباقون: وابن كثیٍر و 

فقرأ الحرمیان وأبو عمرو بتحقیق األولى، وتلیین (): ـه٤٥٥ت قال السرقسطي (

، فإن كانت الثانیة مفتوحة وقبلها ضّمٌة أو كسرٌة، قلبوها حرفًا من جنس حركة ما الثانیة

ألنه إذا التقت همزتان في كلمة . )٦()هذه الیاء محضة »اَهؤُالِء یَضلُُّونَ « قبلها نحو:

 .٢/٤٠٤ :، واألصول في النحو١/١٥٨ :) ُینظر: المقتضب٣(

 .١٤٠ :) ُینظر: إبراز المعاني من حرز األماني٤(

 .٤٠٤ :ممّتع في التصریف، وال١/١٥٩ :، والمقتضب٣/٥٤٩ :) ُینظر: الكتاب٥(

 .٣/٥٥٢ :) الكتاب٦(

 .٣/١١٤٠ :) العذب المنیر١(

 . ١٩٦ :، وُینظر: إتحاف فضالء البشر٤٧ :) العنوان في القراءات السبع٢(
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واحدة فالوجه قلب الثانیة إلى حرف لین. وٕاذا التقتا في كلمتین جاز تحقیقهما وتخفیف 

  . )١(إحداهما

التوبة: [  <  ;  :موضع الثاني فقد ورد في قوله تعالى: أّما ال

 »ُزیَِّن َلهُْم ُسوُء وْعَماِلِهمْ «عمرو: نافٌع وابن كثیٍر وأبو  أوقر (قال الشنقیطي:  .]٣٧

بتحقیق الهمزة  »ُسوُء ًأْعَماِلِهمْ «بإبدال الهمزة الثانیة واوًا. وقرأه غیرهم من السبعة: 

 .)٣(. هذه هي القراءات السبعة في اآلیة)٢()الثانیة

 .٣/٤٧ :، وشرح الشافیة للرضي٢/٣١١ :) ُینظر: اللباب في علل البناء واإلعراب٣(

 .٥/٢٢٩٧ :) ُینظر: العذب النمیر٤(

 . ٣٠٤ :حاف فضالء البشر) ینظر: ات٥(
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بعد حركٍة، فتصیر في النطق مجّرد خفقٍة  أوتحّركة تكون بعد ألٍف وهي همزة م

كانت الهمزة مفتوحة مكسورًا ما قبلها  لألوتار الصوتیة، فإذا إقفالصدرّیٍة ال ُیصاحبها 

 .)١(ُقلبْت یاًء، وٕان كان ما قبلها مضمومًا ُقلبْت واواً 

ك تجعلها إذا أردت اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإن(قال سیبویه: 

الصوت وال  تخفیفها بین الهمزة واأللف الساكنة وتكون بزنتها محققة، غیر أنك تضعف

تُتّمه وُتخفي، ألنك ُتقّربها من هذه األلف، وذلك قولك: سال في لغة أهل الحجاز إذا لْم 

  .)٢()ُتحّقق كما ُیحّقق بنو تمیم

 نطق نطقًا یجعلها بین الهمزة واأللف.بویه قد عّبر عن الهمزة الُمخّففة بأنها تُ یفس

ال تكون في أقصى الحلق حیث تتكّون الهمزة األصلیة، بل في الموضع وهمزة بین بین 

، أي بین الحروف الحلقیة »بین بین«الواقع بین الحلق وجوف الفم، لذلك ُیطلق علیها 

  .)٣(الجوفیة والحروف

أنواع، فمنه ما یكون في كلمة بین القّراء في التسهیل بین بین على  إن الخالف

واحدة ومنه ما یكون عند الوقف فقط، ومنه ما یكون لدخول كلمة على كلمة أخرى 

ومنه ما یكون  ..]٦البقرة: [ &حتى أصبحتا كلمة واحدة كقوله تعالى: 

، فتسهیل في أول الكلمة الثانیة اللتقاء همزتین األولى في آخر الكلمة األولى والثانیة

 . )٤(أو األولى على خالف بینهمالثانیة 

 .٦٦ :، ودراسات في علم اللغة٥٣ :) ُینظر: اللغة العربیة معناها ومبناها١(

 .٥٤٢–٣/٥٤١: ) الكتاب٢(

 .٢٣٠ :) ُینظر: اختالف البنیة الصرفیة في القراءات السبع من طریق الشاطبیة٣(

 ) المصدر نفسه.٤(
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´        ¶  µوورد تحقیق الهمزة وتسهیلها بین بین في قوله تعالى: 

»  º  ¹  ¸ ] :٨١األعراف[. 

قرأ هذا الحرف عاّمة القّراء ما عدا حفصًا عن عاصٍم ونافعًا: (قال الشنقیطي: 

عمرو وابن كثیر سّهال الهمزة الثانیة بهمزة استفهام، إال أن أبا  »َأِئنَُّكم َلَتْأُتوَن الِرَجالَ «

، والباقون من القّراء األلف المعروفة بألف اإلدخال ُیدخل بینهما مربین بین، وأبا ع

بهمزتین ولم ُیدخل بین الهمزتین المحّققتین ألفًا من  »َأِئنَُّكم«قرؤوها بتحقیق الهمزتین 

  .)١()عاّمة القّراء إال هشام عن ابن عامر

و جعفر بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، والباقون بزیادة همزة مفتوحة قرأ نافع وأب

من تحقیق  الثانیة المكسورة على االستفهام، وكل حسب مذهبه في الهمزة قبل الهمزة

ورویس ُیسهالن بال إدخال، وأبو عمرو بالتسهیل  دخال وتركه، فابن كثیرإ وتسهیل و 

من المواضع السبعة التي ُیدخل فیها ابن  مع اإلدخال، وهشام بالتحقیق واإلدخال وهذا

بالتحقیق بال إدخال، وهم ابن ذكوان وشعبة واألخوان وخلف هشام قوًال واحدًا، والباقون 

  .)٢(وروح

وقرأ ابن  ،بالمد بغیر همز »آینكم«وقرأ أبو عمرو (): ـه٣٧٣ت قال السمرقندي (

مزتین بغیر مد ومعنى ذلك كله واحد . وقرأ الباقون بهبهمزة بغیر مد »ِإنَُّكم«كثیر ونافع 

   .)٣()االستفهام وهو

 .٣/١٣٧٦ :) العذب النمیر١(

، ١/٤١١ :، وُینظر: معاني القراءات لألزهري١٢٠ :القراءات العشر المتواترة) البدور الزاهرة في ٢(

 .٢٨٧ :وحّجة القراءات ألبي زرعة

 .١/٥٣٠ :) بحر العلوم٣(
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 ثالث قراءات. ]٨١األعراف: [  ¸     ¶  µ  ´ففي قوله تعالى: 

والثانیة بتسهیل الهمزة الثانیة  وهي: قراءة بهمزة واحدة على الخبر ال على االستفهام،

الثة بتحقیق الهمزتین ولم ، والثإال أن أبا عمرو زاد اإلدخال بینهما، وابن كثیر لم یزده

ر، والشنقیطي قد ذكرها ن إال هشام في روایة عن ابن عامُیدخل ألفًا مع تحقیق الهمزتی

 . )١(تفسیره جمیعًا في

/   1  0في قوله تعالى: ومّما ورد    .  -  ,  +   * ] :األعراف

١٢٣[. 

بال  »ءامنتم«قرأ هذا الحرف حفص عن عاصم وحده من السبعة قال: (قال: ف

وهم على أصولهم في تسهیل  »ءآمنتم به«همزة استفهام على الخبر، وقرأه الجمهور 

  . )٢()الهمزتین، من ُیسهل الثانیة ویأتي بألف اإلدخال

بهمزتین إال إنهم  »َأْأمن« :أصل آمن() في معجمه: ـه٣٥٠ت قال الفارابي (

إنه إذا (): ـه٦٩٦ت ( وذكر ابن عصفور. )٣()اهیة الجتماع همزتینر لینوا الثانیة ك

ألفًا همزة التزم قلب الهمزة الساكنة الهمزة الساكنة   كان الحرف المفتوح الذي تلیه 

استثقاال للهمزتین ال ُینطق باألصل أنه إال  »َأْأمن«و »َأْأدم«وآمن، أصلهما نحو: آدم 

 . )٤()في كلمة واحدة

أي الخبر في كل القرآن على  »آَمْنتُم«وقرأ حفص (): ـه٧٤٥ت وقال أبو حّیان (

بهمزة استفهام ومّدة العربین ونافع والبزيُّ فعلتم هذا الفعل الشنیع وبخهم وقرعهم، وقرأ 

محّققة الإال ورش فإنه ُیسهل الثانیة ولم ُیدخل أحد ألفًا بین  بعد مطّولة في تقدیر ألفین

وحّققا  ن باالستفهامحمزة والكسائي وأبو بكر فیه وقرأ، والملّینة وكذلك في طه والشعراء

 .٣/١٣٧٦ :) ُینظر: العذب النمیر٤(

 .٤/١٥١١ :) العذب النمیر٥(

 .٤/٢٢٢ :) معجم دیوان األدب١(

 .٤٠٦ :) الممّتع في التصریف٢(
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واوًا الضمة نوٍن وفرعون وتحقیق  وقرأ قنبل بإبدال همزة االستفهام، الهمزة وبعدها ألف

حفص  لأوجه. وقرأ في طه مثأربعة  إسكانهاالهمزة بعدها أو تسهیلها أو إبدالها أو 

   . )١()واالستبعاد اإلنكاروفي الشعراء مثل البزيُّ هذا االستفهام معناه 

قرأ هذا (قال الشنقیطي:  .]١٢التوبة: [    ¢   ¡آخر قوله تعالى: وشاهد 

بجعل الهمزة األخیرة بین  »َأِئّمة الُكْفرِ «الحرف من السبعة نافع وابن كثیر وابن عامر: 

 . )٢()بتحقیق الهمزتین »َأِئّمة الُكْفرِ «بین، وقرأه عاّمة الباقین من السبعة: 

أأممة كمثال وأمثلة وحمار وأحمرة، ولكن المیمین  َأِئّمة: هي جمع إمام، واألصل

المیم في المیم فصارت أِئّمة  فأدغموالّما اجتمعتا نقلوا كسرة المیم إلى الهمزة 

 .)٣(بهمزتین

أنه جعل األولى همزة الجمع والثانیة همزة األصل والحّجة لمن حّقق الهمزتین 

رة المیم إلى الهمزة وأدغموا المیم فنقلوا كسالتي كانت في إمام أأممة على وزن أفعلة، 

 في المیم للمجانسة. 

الهمزتین، فقلب الثانیة یاًء یاًء أنه كره الجمع بین والحّجة لمن جعل الثانیة 

  .)٤(الساكنین اللتقاءبكسرها بعد بعد أن لّینها وحّركها 

وزن َأِئّمة أفعلة جمع إمام كحمار وأحمرة (): ـه٤٣٧ت قال مّكي القیسي (

األولى على الهمزة الساكنة وأدغمِت المیم في ثم التقیت حركة المیم  »أأممة«ها فأصل

أن ًتبدل ألفًا  اإلدغامالن حقّها قبل  ؛الثانیة، وأُبدل من الهمزة المكسورة یاًء مكسورة

ألنها فاء الفعل فهي أفعلة فأصلها البدل فلذلك  ؛السكونأصلها  ذالنفتاح ما قبلها إ

إلقاء الحركة علیها ولْم ُتجر بین بین كما جرت المكسورة في أئذ  جرت على البدل بعد

 .٣/٢٩ :، وُینظر: أنوار التنزیل وأسرار التأویل٥/١٤٠ :ط) البحر المحی٣(

 .٥/٢١٥٧ :)العذب النمیر٤(

، والتفسـیر الوسـیط ٣١٥ :، وحّجة القراءات ألبي زرعـة٢/١١١ :) ُینظر: إعراب القرآن للنّحاس٥(

 .٢/٤٨٠ :للواحدي

 .  ١/٤٤٧ :، ومعاني القراءات لألزهري١٧٤–١٧٣ :) ُینظر: الحّجة في القراءات السبع٦(
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هذه حركة الهمزة فیها الزمة غیر منقولة وتلك حركتها عارضة منقولة  ، ألناوأئنا وأئفك

وهو البدل وجرت هذه األخرى  عن المیم األولى إلیها فجرت على أصلها في السكون

یف أي بین الهمزة والیاء أعني ذلك كله على أصلها في الحركة وهو بین بین في التخف

  . )١()على قراءة من خّفف الثانیة ولم ُیحّققها

اء اللغة والتفسیر في هذا الموضع وما هو اال متابع لهم الشنقیطي قد وافق علمو 

 في كل جزئیات هذا البحث .

 .٣٢٦–١/٣٢٥: ) ُمشكل إعراب القرآن١(
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خفیف ومن همز فعلى ع مع حركتها، فمن حذف فلتّ في هذا النو ُتحذف الهمزة 

إال في موضع واحد فقط، وهو قوله  النمیراألصل. ولم یرد هذا النوع في العذب 

 .]٣٤األعراف: [  w  v  u  t  s  rx  z   y تعالى:

، قرأ هذا الحرف »َفِإَذا َجاَء َأَجلُهُمْ «وقوله في هذه اآلیة الكریمة: (قال الشنقیطي: 

، بتحقیق الهمزتین، وقرأه أبو »َفِإَذا َجاَء َأَجلُهُمْ «مر وعاصم وحمزة والكسائي ابن عا

بإسقاط إحدى  »َفِإَذا َجا َأَجلُهُمْ «عمرو وقالون عن نافع والبّزي عن ابن كثیر: 

عن والقّراء مختلفون: هل الهمزة الساقطة هي األولى أو الثانیة؟ وقرأه ورش  الهمزتین،

  .)١()بإبدال الهمزة الثانیة مّدًا لألولى »َفِإَذا َجا آَجلُهُمْ «كثیر:  نافع، وقنبل عن ابن

في هذه اآلیة اجتمعت همزتان من كلمتین، وأجاز علماء العربیة والقّراء حذف 

واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن (أحدهما للتخفیف، قال سیبویه: 

 . )٢()الساكن الذي قبلهاُتخّفف حذفتها وألقیت حركتها على  أنفأردت 

. وقال )٣(ن وآخرون بتخفیفها في هذا الشاهدوقرأ بعض القّراء بتحقیق الهمزتی

قالون  »َجاَء َأَجلُهُمْ «وأسقط الهمزة األولى من (): ـه١١١٧ت شهاب الدین الدمیاطي (

والبزي وأبو عمرو ورویس من طریق أبي الطیب وسهل الثانیة ورش وأبو جعفر 

ر طریق أبي الطیب ولورش من طریق األزرق ثان وهو إبدالها ألفا ورویس من غی

 . )٤()خالصة

 ٣/١١٠٠ :) العذب النمیر١(

 .١/١٥٩ :، وُینظر: المقتضب٣/٥٤٥ :) الكتاب٢(

 .٣٨٣–١/٣٨٢: ) ُینظر: النشر في القراءات العشر٣(

 .١/٢٨٢ :) إتحاف فضالء البشر٤(
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@Ú∏b©a@
، لما لها من حضور كبیر یقف المهّمة مسألة تحقیق الهمزة وتخفیفها من المسائل

 من كتب النحو واللغة والقراءات، ككتاب سیبویه، أيٍّ  علیه من ُیقّلب صفحاِت 
على أن هذه المسألة أحدثت لقراءات لألزهري وغیرها. والخصائص البن جّني ومعاني ا

 خالفًا بین النحاة والقّراء. 
البحث أن الهمزة عند علماء العربیة القدامى هي صوت مجهور وذكرت في بدایة 

شدید یخرج من أقصى الحلق. وهي عند المحدثین صوت مهموس غیر مجهور، 
ي عندهم صوت شدید مخرجه ، فهآخرون إنها لیست بالمجهور وال المهموسوذهب 

  من الحنجرة وال ُیوصف بالجهر وال بالهمس.
ولهذا السبب جّوزت العرب  أدخل حروف الحلق ُشق النطق بها، ولكون الهمزة 

وان أّما بنو تمیم وما جاورها فقد كانوا ُیحّققونها. تخفیفها وهو أكثر أهل الحجاز. 
 تیة .لهجیة أو صو  ألسباباالختالف بین القراء یعود 

. أّما التخفیف: فهو تغییر یدخل عطي الهمزة حقّها من اإلشباعتُ  أنهو  والتحقیق:
اإلبدال والحذف والتسهیل بین الهمزة، والعربیة في تخفیف الهمزة ثالثة مذاهب هي: 

 بین. 
قلیلة ذكرتها في وتخفیفها في مواضع وقد ورد في تفسیر الشنقیطي تحقیق الهمزة 

وضع واحد ذكرته في فیف بطریقة الحذف لم یرد إال في مصفحات البحث، والتخ
 المطلب الثالث. 

ولم یتوّسع الشنقیطي في هذا الموضع وُیفصل القول فیه، فعلى سبیل المثال لم 
یذكر المسوغات التي ذكرها علماء العربیة في تخفیف الهمزة بطریقة اإلبدال، أي 

لهذا اإلبدال لم یذكرها الشنقیطي، بل في  إبدالها ألفًا أو واوًا أو یاًء، فهناك مسوغات
أغلب األحیان یكتفي بذكر القراءات الواردة في تحقیق الهمزة وتخفیفها، وهذا ال ُیقّلل 
من قیمة هذا التفسیر العظیم، ألن تحقیق الهمزة وتخفیفها ما هو إال جزئیة ضئیلة جدًا 

 یة وغیرها. من هذا التفسیر الثري بالظواهر الصوتیة والصرفیة والنحو 
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…uaãæaÎ@äÜbóæa@
إعراب القران، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس  .١

)، وضع حواشیه وعّلق علیه: عبد المنعم خلیل ـه٣٣٨المرادي النحوي (ت 

، ١إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .ـه١٤٢١

، أبو القاسم شهاب الدین عبد الرحمن بن إبراز المعاني من حرز األماني .٢

)، دار ـه٦٦٥ إسماعیل ابن إبراهیم الدمشقي المعروف بأبي شامة (ت

 .ت.دالكتب العلمیة، 

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، أحمد بن محمد بن عبد  .٣

أنس  تحقیق:)، ـه١١٧ت الغني الدمیاطي، شهاب الدین الشهیر بالبّناء (

 م.٢٠٠٦-ـه١٤٢٧، ٣لبنان، ط ،الكتب العلمیة مهرة، دار

األصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن سهل المعروف بابن  .٤

 ،عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان تحقیق:)، ـه٣١٦السراج (ت 

 .ت.دبیروت، 

اقتطاف األزاهر والتقاط الجواهر، أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني  .٥

عبد اهللا  تحقیق:)، ـه٧٧٩ ي، أبو جعفر األندلسي (تالغرناطي ثم البیر 

 حامد النمري.

اقتطاف األزاهر والتقاط الجواهر، أحمد بن یوسف بن مالك الرعیني  .٦

عبد اهللا  تحقیق:)، ـه٧٧٩ الغرناطي ثم البیري، أبو جعفر األندلسي (ت

 ت..د، حامد النمري

نصاري األ فاإلقناع في القراءات، أحمد بن علي بن أحمد بن خل .٧

)، دار الصحابة ـه٥٤٠ت الغرناطي، أبو جعفر، المعروف بابن الباذش (

 .ت.دللتراث، 
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أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین أبو سعید عبد اهللا عمر بن محمد  .٨

محمد عبد الرحمن المرعشلي،  تحقیق:)، ـه٦٨٥ت الشیرازي البیضاوي (

 .ـه١٤١٨، ١بیروت، ط ،دار إحیاء التراث العربي

محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي  إیجاز التعریف في علم التصریف، .٩

محمد المهدي  تحقیق:)، ـه٦٧٢ الجیاني، أبو عبد اهللا، جمال الدین (ت

عبد الحي عمار سالم، عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة 

 م.٢٠٠٢–ـه١٤٢٢، ١المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط

لعلوم، أبو اللیث نصر بن محمد بن إبراهیم السمرقندي الحنفي، بحر ا .١٠

 .ت.دبیروت،  ،د. محمود مطرجي، دار الفكر تحقیق:

البحر المحیط في التفسیر، ألبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن  .١١

صدقي محمد  تحقیق:)، ـه٧٤٥یوسف بن حیان أثیر الدین األندلسي (ت 

 .ـه١٤٢٠بیروت،  ،جمیل، دار الفكر

)، مكتبة ـه١٤٢٢حوث ومقاالت في اللغة، رمضان عبد التواب (ت ب .١٢

 م.١٩٩٥–ـه١٤١٥، ٣القاهرة، ط ،الخانجي

 ،البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة من طریقي الشاطبیة والّدرة .١٣

القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن عبد الغني بن 

 ،)، دار الكتاب العربي، بیروتـه١٤٠٣ محمد بن محمد القاضي (ت

 .ت.دلبنان، 

، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، القراءات العشر فيتحییر التیسیر  .١٤

د. أحمد محمد مفلح  تحقیق:)، ـه٨٣٣ت ( محمد بن محمد بن یوسف

 م.٢٠٠٠–ـه١٤٢١، ١األردن، ط ،القضاة، دار الفرقان، عمان

معجم، عبد الرزاق بن فراج تداخل األصول اللغویة وأثره في بناء ال .١٥

لصاعدي، عمادة البحث العلمي، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، ا

 م.٢٠٠٢–ـه١٤٢٢، ١المملكة العربیة السعودیة، ط
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مام الشافعي، الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن عثمان تفسیر اإل .١٦

 ي (تبن شافع بن عبد المّطلب بن عبد مناف المّطلبي القریشي المكّ 

)، جمع وتحقیق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرَّان، دار ـه٢٠٤

 م.٢٠٠٦–ـه١٤٢٧، ١المملكة العربیة السعودیة، ط ،التدمریة

تمهید في علم التجوید، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن ال .١٧

علي حسین البواب، مكتبة  د. تحقیق:)، ـه٨٣٣ محمد بن یوسف (ت

 م.١٩٨٥–ـه١٤٠٥، ١طالمعارف، الریاض، 

 تحقیق:)، ـه٣٧٠تهذیب اللغة، محمد بن أحمد األزهري، أبو منصور (ت  .١٨

 م.٢٠٠١، ١بیروت، ط ،محمد مرعب، دار إحیاء التراث العربي

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، أبو محمد بدر الدین  .١٩

 حسن بن قاسم بن عبد اهللا بن علي المرادي المصري المالكي 

)، شرح وتحقیق: عبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر العربي، ـه٧٤٩ (ت

 م.٢٠٠٨–ـه١٤٢٨، ١ط

اء وكمال اإلقراء، علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني جمال القرّ  .٢٠

 تحقیق:)، ـه٦٤٣ المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدین السخاوي (ت

، ١دمشق، طمحسن فرابه، دار المأمون للتراث،  مروان العطیة، د. د.

 م.١٩٩٧ – ـه١٤١٨

)، ـه٤٠٣ حّجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعه ابن زنجلة (ت .٢١

 .ت.دسعید األفغاني، دار الرسالة،  تحقیق:

دراسات في علم اللغة، كمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،  .٢٢

 .ت.د

دار العلم  )،ـه١٤٠٧ صبحي إبراهیم الصالح (ت دراسات في فقه اللغة، د. .٢٣

 م.١٩٦٠–ـه١٣٧٩، ١للمالیین، ط

 .ت.ددراسات لغویة في أمهات كتب اللغة، إبراهیم محمد أبو سكین،  .٢٤
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)، ـه٣٩٢ (ت سر صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي .٢٥

 م.٢٠٠٠–ـه١٤٢١، ١لبنان، ط ،بیروت دار الكتب العلمیة،

د اهللا بن عبد الرحمن بن مالك، ابن عقیل، عباشرح ابن عقیل على ألفیة  .٢٦

محمد محیي الدین عبد  تحقیق:)، ـه٧٦٩ (ت العقیلي الهمداني المصري

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعید جودة السحار  ،د، دار التراثیالحم

 م.١٩٨٠–ـه١٤٠٠، ٢٠وشركاؤه، ط

شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، علي بن محمد بن عیسى، أبو  .٢٧

)، دار الكتب العلمیة، ـه٩٠٠ ي الشافعي (تالحسن، نور الدین األشمون

 م.١٩٩٨–ـه١٤١٩، ١لبنان، ط ،بیروت

شرح التصریح على التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح في النحو،  .٢٨

خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر محمد الجرجاوي األزهري، زین الدین 

 ،بیروت ،)، دار الكتب العلمیةـه٩٠٥ المصري، وكان یعرف بالوقاد (ت

 م.٢٠٠٠–ـه١٤٢١، ١لبنان، ط

شرحان على مراح األرواح في علم الصرف، شمس الدین أحمد المعروف  .٢٩

هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي ٨٥٥ت بدیكنقور أو دنقوز (

 م.١٩٥٩–هـ١٣٧٩، ٣وأوالده بمصر، ط

شرح شافیة ابن الحاجب، محمد بن الحسین الرضي االستراباذي، نجم  .٣٠

قیق: محمد نور الحسن، محمد الزفزاف، محمد هـ)، تح٦٨٦ الدین (ت

-هـ١٣٩٥لبنان،  ،محیي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت

 م.١٩٧٥

شرح الملوكي في التصریف، البن یعیش، تحقیق: د. فخر الدین قباوي،  .٣١

 م.١٩٧٣–هـ١٣٩٣مطابع المكتبة العربیة بحلب، 

ان بن سعید الحمیري شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشو  .٣٢

د. حسین عبد اهللا العمري، ومقهر بین علي  تحقیق:)، ـه٥٧٣الیمني (ت 
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لبنان،  ،االریاني، د. یوسف محمد عبد اهللا، دار الفكر المعاصر، بیروت

 م.١٩٩٩–ـه١٤٢٠، ١ط

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ألبي نصر إسماعیل بن حماد  .٣٣

أحمد عبد الغفور عطار، دار  یق:تحق)، ـه٣٩٣الجوهري، الفارابي (ت 

 م.١٩٨٧–ـه١٤٠٧، ٤بیروت، ط ،العلم للمالیین

العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیر، اعتنى به وعّلق علیه:  .٣٤

خالد بن عثمان السبت، دار ابن القّیم ودار ابن عفّان، المملكة العربیة 

 .م٢٠٠٣–ـه١٤٢٤، ١السعودیة، ط

، أبو طاهر إسماعیل بن خلف بن سعید المقرئ العنوان في القراءات السبع .٣٥

د. زهیر زاهد، د. خلیل  تحقیق:)، ـه٤٥٥ األنصاري السرقسطي (ت

 .ـه١٤٠٥العطیة، عالم الكتب، بیروت، 

الفائق في غریب الحدیث واألثر، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  .٣٦

أبو  محمد ،علي محمد البجاوي تحقیق:)، ـه٥٣٨الزمخشري جار اهللا (ت 

 .ت.د، ٢لبنان، ط ،الفضل إبراهیم، دار المعرفة

في األصوات اللغویة، دراسة في أصوات المد العربیة، غالب فاضل  .٣٧

 م.١٩٨٤المّطلبي، دار الحّریة للطباعة، بغداد، 

كتاب العین، ألبي عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي  .٣٨

، د. إبراهیم السامرائي، د. مهدي المخزومي تحقیق:)، ـه١٧٠البصري (ت 

 .ت.ددار ومكتبة الهالل، 

ب سیبویه لحارثي بالوالء أبو بشر الملقّ االكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر  .٣٩

عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة.  تحقیق: )،ـه١٨٠ (ت

 م.١٩٨٨–ـه١٤٠٨، ٣ط
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حسني بن عبد اهللا اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء عبد اهللا بن ال .٤٠

عبد اإلله النبهان،  د. تحقیق:)، ـه٦٦١ العكبري البغدادي محب الدین (ت

 م.١٩٩٥–ـه١٤١٦، ١دمشق، ط ،دار الفكر

لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدین ابن منظور  .٤١

 .ـه١٤١٤، ٣بیروت، ط ،)، دار صادرـه٧١١األنصاري الرویفعي (ت 

، ٥عناها ومبناها، تّمام حسان عمر، عالم الكتب، طاللغة العربیة م .٤٢

 م.٢٠٠٦–ـه١٤٢٧

)، ـه٣٩٢ ي الموصلي (تاللمع في العربیة، أبو الفتح عثمان بن جنّ  .٤٣

 .ت.دالكویت،  ،فائز فارس، دار الكتب الثقافیة تحقیق:

مجالس من أماني أبي عبد اهللا بن منده، أبو عبد اهللا محمد بن إسحاق بن  .٤٤

 .ت.د)، ـه٣٩٥ منده العبدي (تمحمد بن یحیى بن 

مجمل اللغة البن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، أبو  .٤٥

)، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة ـه٣٩٥الحسین (ت 

 م.١٩٨٦–ـه١٤٠٦، ٢بیروت، ط ،الرسالة

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مكتبة  .٤٦

 م.١٩٩٧–ـه١٤١٧، ٣القاهرة، ط ،خانجيال

المستدرك على الصحیحین للحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن  .٤٧

أبو عبد الرحمن  تحقیق:)، ـه٤٠٥ محمد بن حمدویة الحاكم النیسابوري (ت

 م.١٩٩٧–ـه١٤١٧مصر،  ،مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمین، القاهرة

مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن ُمشكل إعراب القرآن، ألبي محمد  .٤٨

)، ـه٤٣٧ مختار القیسي القیرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي (ت

 .ـه١٤٠٥، ٢بیروت، ط ،حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة تحقیق:
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معاني القراءات لألزهري، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور  .٤٩

جامعة الملك سعود، المملكة  ،)، مركز البحوث في كلیة اآلدابـه٣٧٠ (ت

 م.١٩٩١–ـه١٤١٢، ١العربیة السعودیة، ط

 تحقیق:)، ـه٣٣٨ت معاني القرآن، أبو جعفر النّحاس أحمد بن محمد ( .٥٠

 ـ. ه١٤٠٩، ١مكة المكرمة، ط ،محمد الصابوني، جامعة أم القرى

المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى، أحمد  .٥١

 .ت.د امد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة،الزیات، ح

 يمعجم دیوان األدب، ألبي إبراهیم إسحاق بن إبراهیم بن الحسین الفاراب .٥٢

د. إبراهیم أنیس،  :د. أحمد مختار عمر، مراجعة تحقیق:)، ـه٣٥٠ت (

–ـه١٤٢٤مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 

 م.٢٠٠٣

عراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، المفصل في صنعة اإل .٥٣

 ،علي بو ملحم، مكتبة الهالل د. تحقیق:)، ـه٥٣٨ت الزمخشري جار اهللا (

 م.١٩٩٣، ١بیروت، ط

المقتضب، محمد بن یزید بن عبد األكبر الشمالي األزدي، أبو العباس  .٥٤

محمد عبد الخالق عظمیة، عالم  تحقیق:)، ـه٢٨٥ المعروف بالمبرد (ت

 .ت.د بیروت، ،الكتب

الممتع الكبیر في التصریف، علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي  .٥٥

)، مكتبة لبنان، ـه٦٦٩ (ت األشبیلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور

 م.١٩٩٦، ١ط

النثر في القراءات العشر، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، محمد بن  .٥٦

)، ـه١٣٨٠علي محمد الضباع (ت  تحقیق:)، ـه٨٣٣ت محمد بن یوسف (

 .ت.دالمطبعة التجاریة الكبرى، 
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النكت والعیون، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري البغدادي،  .٥٧

السید ابن عبد المقصود بن عبد  تحقیق:)، ـه٤٥٠ت الشهیر بالماوردي (

 .ت.دلبنان،  ،الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت

بن أحمد بن علي الوسیط في تفسیر القرآن المجید، أبو الحسن علي  .٥٨

 ،)، دار الكتب العلمیة، بیروتـه٤٦٨الواحدي النیسابوري، الشافعي (ت 

 م.١٩٩٤–ـه١٤١٥، ١لبنان، ط

 

 

 


