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 مستخلص
إن اإلعالل هو أحد الظواهر الصوتية والصرفية التي ارتبطت باالقرآن الراريم وقراءاتاوق وقاد ألا  فياو الر يار مان 

العلماءق وسبب اإلعالل هو التخفي  وترمن أهميتو في استخدام المعاجم عن طريق معرفة أصول الرلماات التاي تلعلناا نصال 

 المختلفةق ويرون اإلعالل على أنواع:  إلى معناها ومن ثم استخدامها في المعاني المرادة

 إعالل بالقلب: وهو ما تتعرض لو أصوات العلة من حلول بعضها محل بعض  -

 إعالل بالحذف: وهو أن تسقط حروف العلة براملها. -

 إعالل بالنقل أو التسرين: وهو سقوط بعض عناصر صوت العلة  -

وقد دَرْسُت اإلعالل في بعض األلفاظ الموجودة في ألفياة غرياب القارآن وقادمت القارآن الراريم علاى أبياات األلفياة 

 إكراماً وإجالالً للقرآن الرريم. 

إن وجود اإلعالل في الر ير من ألفاظ األلفية وهو يسااعد فاي طلاب الخفاة فاي الرلمااتق ونالحا   وجاود أك ار مان 

دةق فقد نلد إعالل بالسرون وإعالل بالقلبق أو إعالل بالحذف وإعالل بالقلب في نفس اللفظةق وكذلك قد إعالل في اللفظة الواح

 يأتي مع اإلعالل في نفس اللفظة ظاهرة صوتية أخرى وهي ظاهرة اإلدغام.     

لعراقااي وهااذا البحاات مسااتل ماان رسااالة ماجسااتير للباح ااة بعنااوان )األلفاااظ فااي ألفيااة غريااب القاارآن لاازين الاادين ا

 هـ( دراسة صوتية صرفية وتمت بإشراف الدكتور سعدون صالح ناي .      806)ت:

Abstract 

Vowelization is one of the phonetic and morphological phenomena which is   associated  

with the holly Quran and  the   readings of the Quran. Many scientists have written in this 

field.The reason behind Vowelization is the diminution.The importance of Vowelization lies in  

the using of dictionaries by Knowing the origins of words that make us reach the meaning 

(sense ) then use them to express the wanted different explanations. 

The Types of Vowelization   .  

-  Vowelization  by substitution: It means some  vowels can occupy the position of others. 

-  Vowelization   by omitting. It means delete all   vowel sounds. 

-  Vowelization by transferring. It means the vowel loses some of its features. 

I have studied the vowelization in some words that exisited in the milfoil of the 

unfamiliar in Quean and I displayed the holly Quran before the milfoil verses as a sign of honor 

and respect. 

The main consideration behind vowelization  was to represent spoken words in a more 

comprehensive manner in consonantal homographs, and also to represent phonemes of the 

spoken words more completely. As it is clear that we can notice more than one type of 

vowelization  in the same word .We may fine Vowelization  by substitution , Vowelization   by 

omitting , Vowelization by transferring in the same word. we could find another phenomenon in 

addition to vowelization in the same word which is diphthong phenomenon. 

This research which is presented by the researcher is taken from the thesis titled by "  

The pronunciations in the milfoil of Quran unfamiliar expressions written  by Zain Al-Din al 

Iraqi " is  phonetic and morphological study under the supervision of Dr. Saedoon Salih Na'if. 
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 توطئة: 

يحاااول هااذا البحاات تسااليط النظاار علااى اإلعااالل فااي الفاااظ الفيااة غريااب القاارآن لاازين الاادين 

يرون في حروف العلة بقلب حارف علاة بحارف آخار معتال أو بحذفاو هو تغيير العراقيق  واإلعالل 

حروف اإلعاالل األلا  والاواو واليااء وساميت حاروف اإلعاالل لماا وقاع فيهاا مان "ق و(1)أو بإسرانو

التغييرات المطردة بخالف غيرهاق وقد جعل بعضهم الهمزة من حروف العلة كذلك ولم يعدها ك يراً 

 . (2) "طراد الالزم في ك ير من األبواب ولرل وجوحروف العلة من االألنو لم يلِر فيها ما جرى في 

التغييار والعلاة تغييار المعلاول عماا هاو علياوق وساميت "ومعنى اإلعاالل االصاطالحي هاو: 

ق (4) "اإلعااالل: تغيياار حااروف العلااة للتخفياا ". و(3) "سااتعمالهااهااذا الحااروف حااروف علااة لر اارة 

فمعنى )اإلعالل(: "هو ما تتعرض لو أصوات العلة مان تغييارات بحلاول بعضاها محال بعاض وهاذا 

النوع يسمونو )اإلعالل بالقلب( أو سقوط أصوات العلة براملها وهذا يسامونو )اإلعاالل بالحاذف( أو 

. وقاد وردت (5)بسقوط بعض عناصر صاوت العلاة وهاو ماا يسامونو )اإلعاالل بالنقال أو التسارين(" 

في األلفية ألفاظ فيها إعالل وقد نلد أك ر من إعالل في اللفظة الواحدةق فقد نلاد بعاض األلفااظ فيهاا 

إعاالل بالقلاب الاذك يراون بقلاب الااواو يااء أو يراون بقلاب اليااء ألفاااًق وكاذلك بعاض األلفااظ جااء بهااا 

قاد يارد إعاالل بالحاذف ماع اإلعالل بقلب الواو ألفاًق َوَوَردت بعض األلفاظ في األلفية فيها إعالالن ف

 إعالل بالقلب أو إعالل بالتسرين مع إعالل بالحذف. 

واإلعااالل بالحااذف قااد جاااء فااي بعااض الرلمااات بحااذف الم الفعاال وهنااا "يعباار عاان الحااد   

. وقااد يااأتي معااو فااي اللفظااة نفسااها إعااالل (6)صااوتياً بأنااو تقصااير للصااالت الطوياال فااي آخاار الفعاال"

من أحد أصوات العلة )الواو أو الياء( إلى الصامت غيار المتحارق قبلاو  بالتسرين وهو: "نقل الحركة

فيترتاب علاى هاذا النقال أن يبقاى الحارف المعتال دون حركاةق أك يصابح سااكناً ولاذلك سامي  إعااالل 

   ويقسم اإلعالل إلى أقسام وهي: .(7) بالتسرين"

 أوالً: اإلعالل بالقلب: 

 قلب الواو ياء: 

 كانت ساكنة وقبلها كسرةق وم الو في األلفية: تقلب الواو ياًء إذا  

 

 ميقات 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  چ  َوَردَت هاذا اللفظااة فااي القاارآن الرااريم فااي قولااو تعااالى: 

 [. َوَوَردَت في األلفية في قولو: 142:]األعراف چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ڻں  ڻ

 (8)قِْرَن من الَوقَار َوْقراً صمما   ميقات وقتت من الوقت ھما 

نقلاب الاواو اميقات: في الرلمة إعالل بالقلب حيات تلماع علاى مواقياتق وأصالها )ِمْوقاات( ف 

. فااإذا صااغرت أو جمعاات كلمااة )ميقااات( (9)نرسااار مااا قبلهاااق ووزن مواقياات مفاعياالاياااء لساارونها و

 . (10)نرسار ما قبلواون الواو ووذلك لزوال سبب القلب الذك هو سر ؛عادت إلى أصلها بالواو

 ميراث 

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:

]آل  چجئ  جئ   جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئ   جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ   جئ  جئي    يی

 [. َوَوَردت في األلفية في قولو: 180:عمران

 (11)التاء من واٍو واصلھ وارث   الودق فالمطر تراث ميراث 
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نقلبات الاواو يااًء إلنرساار ماا اميرا : في اللفظة إعالل بالقلابق فاألصال فاي )ميارا ( )ِماْورا (ق و

 .  (12)قبلها. وور  وراثة وإر ق األل  المرسورة منقلبة عن أصل واو مرسورة )ِور ( 

 قيام: 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  چ  القرآن الرريم في قولو تعالى:َوَردَت هذا اللفظة في  

 [. َوَوَردت في األلفية في قولو: 5]النساء: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  

 ومـا بـھ يقـوم أمر يذكر  )قيـام( جمـع قائم ومصـور 

  (13))لكم قياماً( قولھ للمقوين  نحو القوام منھ في المحجورين 

. وهاو (14)اللفظاة إعاالل بالقلاب أصالو )قاوام( باواو سااكنة مرساور ماا قبلهاا فقلبات إلاى يااءقيام: فاي 

قَْيواٌم وهو من قام يقومق قلبوا الواو ياًء لوقوع الياء قبلها ساكنة على "قالوا في أصل )قَيام(:  مصدر.

ام  :قاالوال( كان قيام على وزن )فَع اال   لوَحد  م ل َسي ِد وَمي ِتق و ق وقاالوا )قَيواوُم( ...ألناو مان الاواو ؛قَاو 

وهو فَيعُول من )القياام( وأصالوُ )قَْياَووم( فأُبادل مان الاواو يااء وأد غمات اليااء فاي اليااءق ولايس علاى 

وم( ألن عين الفعل واوٌ   . (15) "وزن فَعوول  ألنو كان يلزم أن يقال )قَوو

اايَاِم ويُقَاااُل هااذا قِيَاااٌم "و لَااوُ وقِااَواٌم لَااوُ َكااأَنهُهْم ذََهبُااوا فااي قَيااام  إال أنااو لاايس الِقيَااام َمْصاادٌَر كالص ِ

ِت الواو ويقال: قَِواُم دُْنيَا وقِيَاُم ِدين   َواِق فلذلك َصحه  . (16) "مصدراً بل هو اسم كالس ِ

وقاارأ نااافع واباان عااامر: )قِيَمااا( وباااقي الساابعة قاارأوا: قِياماااًق واباان عماار قاارأ )قِواماااً( برساار 

قَِومااًق فأماا قاراءة  أعان أباي عمارو قار ىوعيسى بن عمر: )قَواماً( بفتح القاف وياروالقاف والحسن 

مناااوق  اناااافع وابااان عاااامر ففيهاااا ثالثاااة أوجاااو أحااادهما: أنه )قِيَمااااً( مصااادر كالقياااام ولااايس مقصاااور

قالوا: هو مصدر بمعنى القيام الذك يدل على ال بوت والدوامق  (19)والفراء (18)واألخفش (17)والرسالي

ُرده هذا القول بأنو كان ينبغي أن تَِصح الواو لتحصنها بتوساطها وأجياب عان ذلاك بأناو تباع فعلاو  وقد

فااي اإلعااالل فرمااا أُِعااله الفعاال اُِعااله هااوق وألنااو بمعنااى القيااام فَُحِمااَل عليااو فااي اإلعااالل وال اااني أنااو 

 لها لفظة: . وم (20) نو جمع )قيمة(أمقصور من )قيام( فحذفوا األل  تخفيفاً وال الت 

  :قيّم

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:

 چى  ى  ائ  ائ  ەئ    ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ې  ۅۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ

 [.  َوَوَردت في األلفية في قولو: 36]التوبة:

  (21)سُُمھ القَيّوم فھو الدائماأما   تأويل )قيّم( مستقيم قائم 

أصاالو قيااامق وقِاايٌَم و، (22)فااي اللفظااة إعااالل بالقلاابق قلباات الااواو ياااء لساارونها وانرسااار مااا قبلهاااقِاايَم: 

أصاالو قيااوم  ... وقَااي م: "بفااتح القاااف وكساار الياااء الم ااددة.(23)مقصااور منااو ولااذلك اعتلاات الااواو فيااو

بساارون الياااء وتحريااك الااواو اجتمعاات الااواو والياااء األولااى وهااي الياااء الساااكنة وقلباات الااواو ياااءاً 

 . (24)وأدغمت الياءان معاً ثم خف  اللف  قِيَم"

 يم: لِ مُ 

افات چڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى: [.  142:]الصه

 َوَوَردت في األلفية في قولو: 

امة التي لھا تَلُوُم    (25)في فعِلھا وترِكھا )ُمليُِم(   لَوَّ

ُمِليمُ: أصلها )ملوم( قلبت الواو ياًءق فيها إعالل بالسرونق وإعالل بالقلب. والمو يَلُوُمو لَْومااً 

 . (26)إلى الياء والرسرة است قاالً للواو مع الضمة وَمالماً وَماَلَمةً ولَْوَمةً فهو َملُوم َوَمِليٌمق َوَعِدلوا
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. وقيال أيضااً )َملايم( (27) )َمِليٌم بفتح اْلِميم قياسو َملُوٌمق ألنو من لُْمتُوُ أَلُوُموُ لَْوماًق فهو مَن ذَوات اْلواِو(

هاذا مبنيااً للمفعاول  بفتح الميم من الَم يَلُْوُمق وهي شاذة ألن قياسها َملُْومق وقيل أُِخذَْت مان )ِلاْيم( فعلاى
نتق ا. و)مليم(: "اسم فاعل أصالها )ُمْلاِوم( بضام فسارون فرسار (28) سات قلت الرسارة علاى الاواو فسار ِ

نرساار ماا قبلهاا فأصابحت ال فهذا إعالل بالتسرين ونقلت حركتهاا إلاى الاالم قبلهاا ثام قلبات الاواو يااءً 

 . (29) )مليم(ق وهذا إعالل بالقلب"

 مصيبة: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  چ  اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:َوَردَت هذا 

 [.  َوَوَردت في األلفية في قولو: 47:]القصص چگ    گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  

  (30)أي مطر )مصيبة( كرهٌ أُبُى   ِصھراً قرابةُ النكاحِ َصيِّب  

فصاار بهاا إعاالل بالقلاب ألن حركاة الاواو ِوبة بضم المايم وكسار الاواو ُمِصيبَة: أصلها ُمصْ 

 قق وتلماع علاى مصااوب ومصاالبنقلت إلى الصاد قبلها فأصبحت الواو ساكنة بعد كسر فقلبات يااءً 

ألنو مان جمعهاا علاى مصاالب تاوهم أن  ؛ذكر سيبويو أنو من الخطأ أن تلمع مصيبة على مصالبو

لها مصوبة بالواوق والصحيح أن تلمع ألن أص ؛)مصيبة( على )فعيلة( وإنما هي على وزن )مفعلةٌ(

. وماان الخطااأ أنهاام شاابهوا مصاايبة بصااحيفة وقااالوا كمااا هماازوا صااحال  هماازوا (31)علااى مصاااوب

 ؛صالها مصاوبة أمصالبق ولرن ليست ياء )مصيبة( كياء )صحيفة(ق ألنها عين ومنقلباة عان واوق و

 .  (32)ألنها اسم فاعل من أصابق بينما ياء صحيفة زالدة

 

 

 

 

 َصيِّب: 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:

 [.  َوَوَردت في األلفية في قولو: 19]البقرة: چچ  چ  چ    چڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃ

  (33)أي مطر مصيبة كرهٌ أُبُى   ِصھراً قرابةُ النكاحِ )َصيِّب(  

دغاامق فأصال َصاي ِب: )َصاْيِوب( مان فيها ظاهرتان صاوتيتان هماا اإلعاالل واال َصي ِب: َوَردَ 

صاب يصوب. )َصي ِب( أصلو )َصْيِوب( وهو مذهب البصريين ووزنو )فَْيِعال(ق أماا بعاض الراوفيين 

يب( علاااى وزن )فَِعيااال( وكاااان يلااازم أن ال يعااال وهاااذا يضاااع  قاااول وِ ن )َصاااي ِب( أصااالو )َصاااإفَااا

للغااة قااالوا "إن الياااء والااواو بمنزلااة التااي تاادانت مخارجهااا لر اارة اسااتعمالهم وعلماااء ا ق(34)الرااوفيين

إياهما وممرهما على ألسنتهم فلما كانت الواو ليس بينهاا وباين اليااء حااجٌز بعاد اليااء وال قبلهااق كاان 

العمل من وجو  واحد ورفع اللسان من موضع واحادق أخا  علايهمق وكانات اليااء غالباة فاي القلاب ال 

؛ ألنهاا أخاا  علايهم ل اابهها بااألل  وذلااك قولاك فااي فيعال  : ساايدٌ وصايٌبق وإنمااا أصالها ساايودٌ الاواو

  (35)وصيوٌب"

وبهذا فأن لفظة )َصي ِب( فيها إعالل بالقلب أصالو )َصاْيِوب( باواو مرساورة بعاد يااء سااكنةق 

 . (36)فقلبت الواو ياءاًق ثم أدغمت هذا الياء مع الياء الساكنة فأصبحت )َصي ِب( بياءين
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فاي ذلاك  قال ابن َكْيَساَن: "إن كل ياء  وواو   سبَق احدُهما اآلخر بسرون  فإن الَواَو تَِصيُر يَاءً 

الموضااعق وتُاادَْغم إحااداهما فااي األُخاارىق ماان ذلااك أَي ااام أصاالها أَْيااواٌم...ق فااأك ر الرااالم علااى هااذا إال 

وَحي ِةٌ"َحْرفَْيِن َصْيوب وَحْيواق ولو أعلوهما لقالوا َصي ِب 
(37). 

 قلب الياء ألفاً: 

 إذا كانت الياء ساكنة وقبلها فتحةق وم الو في األلفية:

 نَأَى: 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  َوَردَت هذا اللفظة في آيات من سور القرآن الرريم ومنها في قولو تعالى:

 [. َوَوَردت في األلفية في قولو: 83:]اإلسراء چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ         ۈۆ  ۆ

  (38)َمْعنَى نَبَذْنَاھُْم بِِھ َرَمْينَا  )نَأَى( بَعَُد يِْنأَْوَن يَْبعُُدْونَا 

َ مان نَا (ناأىو)نَأَى: لفظة ورد فيها إعالل بالقلب أصلها )نأك( قُِلبَت اليااء ألفااً.  ً أ ق ى يناأى نأياا

. أصل )نأى( النهأُْك  أك أن أصلو مصادر وهاو بتقاديم الهمازة علاى اليااء )حارف (39)فالمصدر: الن أك

. وعليو )نأى( فيها إعالل بالقلب أصلو نأك بياء في آخارا ومصادرا الناأكق تحركات اليااء (40)العلة( 

 . (41)بعد فتح فقلبت ألفاً 

 َدسَّاَھا: 

[. 10:]ال مس چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  :َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم ومنها في قولو تعالى

 َوَوَردت في األلفية في قولو: 

 السفينةُ و)َدسَّاَھا( َوَرد  ِدَسار والِدساُر أيضاً ما تشد بھ

 (42)َدَسَسَھا أْحَملََھا أن تعلو   َمْبـَدل سيِن ألفاً فاألصـلُ 

ايُن  دَسهاَها: من دَسهى نَْفَسوُ أَْك أَْشقَاهاق وأصل الرلمة دَسهَسَهاق توالت فيهاا السايناتق فقلبات الس ِ

إن هااذا القلااب للسااين األخياارة ياااءق هااو علااى غياار القيااا  وهااو طلااب  اذ. و دَسهَسااَها (43) ال ال ااة يَاااءً 

( وقيال إن ن الياء تُبادل مان ثمانياة ع ار حرفااً ومناو حارف الساين فاي قولاو )دس ااهاإ. و(44)للتخفي 

ق وهاي مان دَسهاو (45)إبدال السين ياء لرراهية التضعي ق ومن ثم سبقت الياء بالفتحة فقلبت إلاى ألا  

 .  (46)يَدُسوو دَس اً فاْندَ ه ودَسهَسو ودَسهاا

 ً  : قلب الواو ألفا

 إذا كانت الواو ساكنة وقبلها فتحةق وم الو في األلفية:

 . راغ: 1

 چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  چ  القااااارآن الراااااريم فاااااي قولاااااو تعاااااالى:َوَردَت هاااااذا اللفظاااااة فاااااي 

افات  [. َوَوَردت في األلفية في قولو: 91:]الصه

   (47)مال خفيّاً َوِريّاً من روى فيما يقال  الروع أّوِل فزعاً و)راغ( مال 

ق يقاال: راَغ (48) راغ: فعل ورد فيو إعالل بالقلب. وأصلو )َرْوغ( وهو مصادر الفعال )راغ(

غُ َروغاً وَرَوغاناًق وقد يقال هذا رياغاة بناي فاالن وِرواَغاتُهم وأصالو ِرواغاةٌ صاارت الاواو يااًء روُ يَ 

 ً  .(49)للرسرة قَْبلهاق هذا بالنسبة لـ)رياغة(ق أما راغ فأصلو روغ أك تحركت الواو بعد فتحة فقلبت ألفا

 

 أْفَضى: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:

 [. َوَوَردت في األلفية في قولو: 21:]النساء چ
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 (50)أْفَضى انتھى لھ بغير حاجز  تفرقوا أنفَضَّوا أو للكسر عزى 

أَْفَضى: أصلها )أفَضي( بالياء وأفضيت إليكق سُبِقَت الياء فتحاة فقلبات إلاى ألا ق و)أفضاى( 

وافضى يفضاي . (51))أْفَضى( منقلبة عن )ياء( والياء في األصل )واو(من فََضا يفضو فضاءاًق فأل  

      (52)من باب االنتهاءق أك: انتهى وأوى وقيل في افضى يفضو فضوا اك خرج الى الفضاء

 .(53)ويُقال فََضى يَْفُضو فَْضواًق فأصل ال  )أفضى( واواً 

  :تضحى

[. 119:]طو چک  ک  گ  گ  گ  گ  چ  :َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى

 َوَوَردت في األلفية في قولو: 

 (54)معنَى َضَرْبنا أي أنمنا ضربتْ   )تَْضَحى( َعنَى تَْبرز للشمِس بَدْت 

اً َوُضاِحي اًق  ُجاُل َضاْحواً وُضاُحو  تَْضَحى: اللفظة فيهاا إعاالل بالقلابق وتَْضاَحى: مان َضاَحا الره

اً وُضِحي اً  ْجُل وَضِحَي يَْضحى ُضُحو  وَضحا الره
. و)تَْضَحى( أصلها )تَْضَحي( حيات أصال األلا  (55)

ن )ضاحا يضاحو( ولماا أصابح ياء فتحركت الياء بعد فتح فقلبت ألفاًق والياء أصاالً منقلباة عان واو ما

. وهاذا اإلعاالل يراون فاي كال فعال ثالثاي مزياد فياو (56)حرف العلة رابع رسم بالياء غير المنقوطة 

همزة فاي أولاو م ال: أضاحي ويضاحيق ففياو إعاالل بقلاب اليااء ألا  ألناو جااء قبلاو فتحاة فأصابحت 

 .  (57))تضحى(

                َمتَاِب:

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ وردت هذا اللفظة في القرآن الررم في قولو تعالى: 

 [ ووردت في األلفية: 30]الرعد: چڃ  

 (58)َمْعنَى يَتِيُھوَن يََحاُروَن أْعلَْم   )َمتَاِب( التَّْوبةُ فَاْرَجْع َواْنَدم   

)متَْوب( من الفعل ال الثي تاب. وتاب يتوب َمتَاِب: مصدٌر ميمٌي فيو إعالل بالقلب أصلو 

 ً ً (59)مصدرا توبا . (60). فالتاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوعق فيتوب إلى هللا تَْوبَةً وَمتَابَا

. (61)هـ(: َمتاِب على وزن مفعل من التوبة وهو اسم مصدر741وجاء في تفسير ابن جزك )ت: 

ابٌ وتاَب إلى هللا هو تالٌِب  َوتَوه
(62) . 

و)متاب( فيها إعالل بالقلب ألن اصلها متَْوب مصدر ميمي من تاب يتوب بسرون التاء 

وفتح الواوق ثم سر نت الواو ونقلت الحركة إلى التاء قبلها فأصبحت واو ساكنة بعد فتحة فقلبت الواو 

ً النفتاح ما قبلها وق َوَحمْ (63)ألفا َزةُ بِإثْبَاِت اليَاِء )َمتَابِي( وقرأ الباقون . وقرأ اْبُن َك ِير  َوأَبُو َعْمر 

. و)متاب( أك توبتيق وهي مصدر ميمي أصلو لتاَب يتوب وأصلو متابي بإضافة ياء (64)بحذفها

 .          (65)المترلمق ولرنها حذفت وعوض عنها الرسرة 

 إعالل بالحذف  نياً:ثا

وكاذلك تحاذف الم الفعال النااقص . (66) ويرون بحذف الم الفعال عناد إتصاالو باواو اللماعاة

. وم الاو (67)عند دخول أداة جزم عليوق ويرون هذا الحذف هو عالمة لللزم بدالً مان حاذف الحركاة 

 في األلفية لفظة: 

 ال تَْعثَوا: 

چ  چ   چ   ڇ  ڇ  چ : َوَردَت في القرآن الرريم في آيات من سور مختلفة منها في قولو تعالى

 .[60:]البقرة چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ  ڇ  ڍ

 َوَوَردت في األلفية في قولو: 
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 (68))اَل تَْعثَْوا( العَْيُث الفََساَد اْحفَْظنَا   فَقَْد َعتَا أَْعثَْرنَا أْي اْطلَْعنَا    

اًق وع اا  تَْع َوا: لفظة جاءت فيها لغتانق وفيهاا إعاالل بالحاذفق جااءت مان ع يات يع اي ع او 

. ومن العرب من يقول: ال تع وا ع اواق ويقاول: قاد ع اا يع اوا ع اواق ومانهم مان يقاول (69)يع وا ع وا

 وقرلاات عنااد القااراء كلهاام بفااتح (70)ماان َع ِااَيق ويقااال أيضاااً ماان ع اااق وفيااو لغااة أخاارى عاااَ  يعياات

. وقيَل أيضاً في )تع وا( فياو إعاالل بالحاذف أصالو )تع ااْْو( فلااءت األلا  السااكنة قبال واو (71)ال اء

 .(72) ساكنة فحذفت األل  أللتقاء الساكنين فأصبحت )تع وا( على وزن )تفعوا(

 

 تُوُرون: 

[. 71:]الواقعة چې  ې     ې    ې  چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:

 َوَوَردت في األلفية في قولو: 

تِكُم    (73))تُوُروَن( أي تستخرجوا بقدحكم  ِوْرداً أعطاَش َورقِكُم فِضَّ

ْندُ يَِرك وْرياً فهو وار  إذا أنقدحت منو النار وأورْياُت الناار إذا قادحتهاق  تُوُروَن: من َوِرك الزه

ق (75)الرسالي: أَْوَرْيُت النار وقاد َوَرْت َوَوِريَاتْ . وقال (74)وكذلك )تورون( من التهوارى وهو اإلستتار

 . (76))تُْوِريُون( وجود ياء بعد الراءفـ)تورون( بها ياء قد حذفت وأن أصل )تُوُرُوَن( 

و)توريُون( ثُِقلَت الضمة على الياء فَسُِرنَْت الياء ونُقِلت الضمة إلاى الاراء قبلهاا وهاذا إعاالل 

تقاااء سااااكنين بااين اليااااء والااواو فأصااابحت )تااوُرُون( وهاااذا إعاااالل بالتساارينق ثااام حااذفت اليااااءق إلل

 .(77)بالحذف

 اإلعالل بحذف عين الفعل الماضي ومثالھ: 

 ُصْرھُن: 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:

 [. َوَوَردت في األلفية في قولو: 260:]البقرة چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

  (78))ُصْرُھن( ضّمھن أو أمسكھن   بأن قرن النفخ ذا فتبعين  

ُصاْرهُن: ورد فياو إعاالل بالحاذف فحااذفت عيناو الاذك هاو حاارف العلاة. تحاذف عاين الفعاال 

قبلها فتحذف الماضي إذا أسند إلى ضمير المترلمق أو ضمير المخاطبق فحركة العين تنتقل إلى الفاء 

( بت اديد ا. وورد (79)لتقاء الساكنينالعين ال هُنه ختالف في قاراءة )صارهن(ق قارأ ابان عباا : )فَُصاره

ا إذا َجَمعاوق إال أنه ملايَء المضاعهِ  المتعاد ِك علاى  ا يَُصارو الراء مع ضم الصااد وكسارهاق مان َصاره

هن( إلياك برسار الصااد و "قيل اعلم عن اب .(80)يَْفِعل برسر العين في المضارع قليل ن مسعود )فِصره

هن( إلياك  هن()فَُصارو وفتح الراء وت ديدها وابان عباا   إلياك بضامها وت اديدها وأباو العالياة )فَُصاره

 .  (81)بفتح الراء وت ديدها وضم الصاد عررمة"

يقال: صارا يصيرا ويصوراق إذا امالوق وقال األزهرك: من ضم أراد أملهان ويقاال: صاور 

مااالق وماان قاارأ بالرساار فيحتماال مااا تقاادمق وتااأتي بمعنااى قطعهاانق واألصاال فيهااا صااريت  يصااور إذا

أصركق فقلبت وقيل: أصرت أصير كماا يقاال: عنيات أعنايق وقاال: فاي حرايتاو صاور يصاور نظاٌر 

من حيت إن م لو يلب إعاللو فيقال: صار يصاار م ال خااف يخاافق وهاذا يراون للساماع وال يقاا  

 . (82)عليو

)صرهن(: أمر من صارا يصيرا أو يصورا بمعناى قطعاو أو أمالاو وهاو أجاوف  نه إِ وعليو ف

)  .(83) وحد  فيو إعالل بالحذف وهو على وزن )فلهن 
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 ت: بَ رَ 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  َوَردَت هذا اللفظة في القرآن الرريم في قولو تعالى:

 [. َوَوَردت في األلفية في قولو: 5:]الحج چۆئ  ۆئ  ۈئ  

  (84)منھ )ربت( أََربَى أي أزيد فدع  رتفع اوَرْبَوة أي ما من األرض 

ربت: فعل ماضيق دخلت عليو تاء التأنيت الساكنةق وفيهاا إعاالالنق إعاالل بالقلاب وإعاالل 

 بالحذفق وهو بسبب دخول الضمير )تاء التأنيت الساكنة( على الفعل. 

اء والبَاُء والتهااُء لَاْيَس أْصاالًق لَِرنهاو ِمان بَااب ِ اإلْبادَاِل يُقَااُل َربهتَاوُ قال ابن  فار : " )َربََت( الره

تَْربِيتاًق إِذَا َربهبَوُ"
 .(86)ربا ال يء يربوق إذا عظم وانتفخ . و)َربَْت( أصلها من ربا يربوق فيقال(85) 

ق َوَربه  . َوَربَاا ال هاْيُء (87)تَو يَُرب ِتُو تَْربيتاا: َربهااا تَْربياةً "وجاء في لسان العرب: " َربََت الصبيه

يَْربُو إذا زادق وهو من بَاِب َعاَل إذا نََ أَ َويَتَعَدهى بِالتهْضِعيِ  فيقال: َربهْيتُوُ فَتََربهى 
(88) . 

لبات ألفااً وبهذا فإنه )َربَْت( أصلها )َربَو( الذك مضاارعو )يرباو( تحركات الاواو بَعاد فاتحق فق

لتقى َساِكنان فحذفت األل ق وهذا هو ا)ربا(ق وهذا هو إعالل بالقلبق ثم دخلت تاء التأنيت الساكنةق ف

 . (89)إعالل بالحذف 

وقد وردت )َربَْت( مخففة بمعناى )رب ات( الم اددة البااء للداللاة علاى الضارب الخفيا  علاى 

 . (90)المعنىستعماالً في هذا اكت  الطفل لينامق والمخف  أك ر 
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 . 373ق 4/372في التفسير ألبي حيان: البحر المحيط  (16)

 . 2/111معاني القرآن للرسالي:  (17)

 . 1/318معاني القرآن لألخفش:  (18)

 . 1/367معاني القرآن للفراء:  (19)

 . 3/581: المرنون الدر المصون في علوم الرتابق و3/130السبعة: الحلة للقراء ينظر:  (20)
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 . 371ألفية غريب القرآن:  (21)

 . 1/448: شرح التصري  لل مانينيينظر:  (22)

 . 9/434ينظر: البحر المحيط:  (23)

 . 8/347: لمحمود بن عبد الرحيم صافي اللدول في إعراب القرآن (24)

 . 396ألفية غريب القرآن:  (25)

 . (ق مادة )لوم12/557ينظر: لسان العرب:  (26)

 . 9/124البحر المحيط:  (27)

 .9/331ينظر: الدر المصون:  (28)

 . 23/87اللدول في إعراب القرآن:  (29)

 . 279ألفية غريب القرآن:  (30)

 . 5/15ق البحر المحيط: 3/146الخصالص:  وق 1/123ق المقتضب: 4/356ينظر: الرتاب:  (31)

ق الممتع الربير في التصري : 5/474ق وشرح المفصل: 9/36ق التفسير البسيط: 3/280ينظر: الخصالص:  (32)

1/326 . 

 . 279ألفية غريب القرآن:  (33)

 . 1/168ق الدر المصون: 1/101ق المحرر الوجيز: 1/33ينظر: إعراب القرآن للنحا :  (34)

 .4/365الرتاب:  (35)

 . 1/66ق واللدول في إعراب القرآن: 2/201ينظر: التفسير البسيط:  (36)

 . 12/650لسان العرب:  (37)

 . 413ألفية غريب القرآن:  (38)

 . (ق مادة )نأك8/392ينظر: العين:  (39)

 . 4/582ينظر: الدر المصون:  (40)

 . 25/12ينظر: اللدول في إعراب القرآن:  (41)

 . 190ألفية غريب القرآن:  (42)

 .11/22ق ينظر: الدر المصون: 5/137ينظر: تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين:  (43)

 . 2/517ق ينظر: البديع في علم العربية: 1/219ينظر: شرح التصري :  (44)

 . 1/244ينظر: الممتع الربير في التصري :  (45)

 .(ق مادة )دسس6/82ينظر: لسان العرب:  (46)

 .214الفية غريب القرآن:  (47)

 . 3/18ينظر: شرح المفصل البن يعيش:  (48)

 . (ق مادة )راغ431ق 8/430ينظر: لسان العرب:  (49)

 . 341الفية غريب القرآن:  (50)

 . 3/635ق والدر المصون: 3/553ينظر: البحر المحيط:  (51)

 ق مادة )فضا(. 15/157لسان العرب: ينظر:  (52)

 . 6/268ينظر: اللباب في علوم الرتاب:  (53)

 . 280الفية غريب القرآن:  (54)

 . 14/477ينظر: لسان العرب:  (55)

 . 16/433ينظر: اللدول:  (56)

 . 101ق 1/95ينظر: فتح الربير المتعال:  (57)

 . 121ألفية غريب القرآن:  (58)

 ق مادة )توب(.1/78ق مادة )توب(ق ينظر: المصباح المنير: 1/257ينظر: جمهرة اللغة:  (59)

 ق مادة )توب(.1/233ق مادة )توب(ق ينظر: لسان العرب: 1/357اللغة: ينظر: مقاييس  (60)

 . 1/405ينظر: تفسير ابن جزك:  (61)

 ق مادة )تاب(.1/62ينظر: القامو  المحيط:  (62)

 .13/130ينظر: اللدول:  (63)

 . 13/244ينظر: التحرير والتنوير:  (64)

 . 14/262ينظر: حدالق الروح والريحان:  (65)

 . 73هرة الحذف في الدر  اللغوكق ظاهر سليمان: ينظر: ظا (66)
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 . 76ينظر: شذور الذهب في معرفة كالم العرب:  (67)

 . 299ألفية غريب القرآن:  (68)

 . 1/50غريب القرآن البن قتيبة: وق 1/41ينظر: ملاز القرآن:  (69)

 . 1/37ينظر: المقصور والممدود ألبي علي الفالي:  (70)

 . 2/423تفسير ابن عطية:  وق 2/578ينظر: التفسير البسيط:  (71)

 . 1/141ينظر: اللدول في إعراب القرآن:  (72)

 . 454الفية غريب القرآن:  (73)

ق وبصالر ذوك التمييز في 4/228ق وإعراب القرآن للنحا : 5/115ينظر: معاني القرآن وإعرابو للزجاج:  (74)

 . 5/200: للفيروز آبادك لطال  الرتاب

 . 21/252ينظر: التفسير البسيط:  (75)

 . 8/425اللباب في علوم الرتاب:  وق 10/220ينظر: الدر المصون:  (76)

 . 27/127ينظر: اللدول:  (77)

 . 279ألفية غريب القرآن:  (78)

 . 2/439ينظر: الممتع في التصري :  (79)

 . 2/576. والدر المصون: 1/136ينظر: المحتسب:  (80)

 . 23المختصر في شواذ القرآنق البن خالويو:  (81)

 . 2/361شرف األلفاظ: أينظر: عمدة الحفاظ في تفسير  (82)

 . 3/42ينظر: اللدول في إعراب القرآن:  (83)

 .199ألفية غريب القرآن:  (84)

 .(ق مادة )ربت2/473مقاييس اللغة:  (85)

 . 8/234ق والدر المصون: 2/264ينظر: تفسير ال علبي:  (86)

 . (ق مادة )ربت4/524ق ينظر: تاج العرو : (ق مادة )ربت2/33لسان العرب:  (87)

 . (ق مادة )ربو1/217: للفيومي ينظر: المصباح المنير (88)

 . 24/315ينظر: اللدول في إعراب القرآن:  (89)

 . (ق مادة )ربت1/393ينظر: معلم الصواب اللغوك:  (90)

 

 

 

 

 المصادر

 القرآن الكريم. 

ا : أبو جعفر النهحها  أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادك النحوك )ت .1 هـ(ق وضع 338إعراب القرآن للنهحه

ق 1حواشيو وعلق عليو: عبد المنعم خليل إبراهيمق من ورات محمد علي بيضونق دار الرتب العلميةق بيروتق ط/

 هـ. 1421
هـ(ق تحقيق 646-570بن الحاجب النحوك )ابن عمر المعروف ببي عمر ع مان أاإليضاح في شرح المفصل: لل يخ  .2

 وتقديم: د. موسى علي بناكق مطبعة العانيق بغدادق د.ت. 

هـ(ق 745بو حيان محمد بن يوس  بن علي بن يوس  بن حيان أثير الدين األندلسي )ت: أالبحر المحيط في التفسير:  .3
 هـ. 1420ق 1ط تحقيق: صدقي محمد جميلق دار الفرر للن رق بيروت / 

البديع في علم العربية: ملد الدين أبو السعادات المبارق بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرريم ال يباني اللزرك  .4

المملرة العربية  –مرة المررمة  –هـ(ق تحقيق ودراسة: د. فتحي أحمد علي الدينق جامعة أم القرى 606ابن األثير )ت

 هـ. 1420ق 1السعوديةق ط/
هـ(ق 817يز في لطال  الرتاب العزيز: ملد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادك )ت: ير ذوك التمبصال .5

 للنة أحياء الترا  اإلسالميق القاهرة. –تحقيق: محمد علي النلارق المللس األعلى لل ؤون اإلسالمية 

 الزبيدكق طبعة الرويتق )د.ت( تاج العرو  من جواهر القامو : لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى  .6
 التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورق الدار التونسية للن رق تونسق )د.ت(. .7

هـ(ق 741التسهيل لعلوم التنزيل: ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللاق بن جزك الرليبي الغرناطي )ت:  .8

 هـ. 1416ق 1أبي األرقم للن رق بيروتق ط/تحقيق: د. عبد هللا الخالدكق شركة دار األرقم بن 



 

 

   

  

29
6 

 شيماء عصام رحيمم.م. 

                                                                                                                                                                                   
صل تحقيقو أهـ(ق تحقيق: 468)ت:  ال افعيق حسن علي بن محمد بن علي الواحدكق النيسابورك بو: أالتَْفِسير البَِسيطْ  .9

 وتنسيقو ن رتو عمادة وبسبر ةبن سعودق ثم قامت للنو علميو من اللامعارسالة دكتوراا بلامعة اإلمام محمد  (15في )
 هـ.1430ق 1ط/ةق سالميجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل - بحتال

هـ(ق تحقيق: 427الر   والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم ال علبيق أبو إسحق )ت -تفسير ال علبي  .10

 م.2002 -هـ 1422ق 1العربي للن رق بيروتق لبنانق ط

بن أبي َزِمنين اهللا بن عيسى بن محمد المركق اإللبيرك المعروف ببو عبد هللا محمد بن عبد أتفسير القرآن العزيز:  .11
 –محمد بن مصطفى الرنزق الفاروق الحدي ة للن رق مصر  –حسين عراشة بن هـ(ق تحقيق: عبد هللا 399المالريق )ت

 م. 2002 -هـ 1423ق 1القاهرةق ط/

هللا بن أحمد بن محمود حاف  الدين النسفي )ت: تفسير النسفي )مدارق التنزيل وحقالق التأويل(: أبو البركات عبد  .12
الدين ديب مستوق دار الرلم الطيب للن رق  يهـ(ق حققو وأخرج أحادي و: يوس  علي بديوكق راجعو وقدم لو محي710

 م. 1998 -هـ 1419ق 1بيروتق ط

ال افعيق إشراف ومراجعة: تفسير حدالق الروح والريحان في روابي علوم القرآنق لل يخ العالمة محمد األمين العلوك  .13
 م. 2001هـ 1421ق 1الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدكق دار طوق النلاة للن رق بيروتق لبنانق ط

 –ق دم ق 4هـ(ق دار الرشيد للن رق ط/1376اللدول في إعراب القرآن الرريم: محمود بن عبد الرحيم صافي )ت:  .14

 هـ. 1418مؤسسة اإليمانق 

هـ(ق تحقيق: رمزك منير بعلبريق دار العلم للماليين 321جمهرة اللغة: أبو برر محمد بن الحسن بن دريد االزدك )ت:  .15
 . 1987ق 1للن رق بيروتق ط/

 –ق دار المأمون للترا ق دم ق 2هـ(ق ط377الحلة للقراء السبعة: حسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ) ت:  .16

 م. 1993بيروتق 
 بي الفتح ع مان بن جنيق المرتبة العلميةق مصرق )د.ت(.الخصالص: أ .17

الدر المصون في علوم الرتاب المرنون: أبو العبا  شهاب الدين أحمد بن يوس  عبد الدالم المعروف بالسمين الحلبي  .18

 هـ(ق تحقيق: د. أحمد محمد الخراطق دار القلم للن رق دم قق د.ت. 756)ت: 

هـ(ق تحقيق: د. إبراهيم بن سليمان البعيميق مرتبة الرشد 442ثابت ال مانيني )ت بو القاسم عمر بنأشرح التصري :  .19
 م. 1999-هـ 1419ق 1للن رق ط/

ق 1هـ(ق عالم الرتبق ط/643بن يعيش وابن الصانع )تاشرح المفصل: ال يخ موفق الدين بن يعيش النحوك المعروف ب .20

 م.2001 -هـ 1422
مع شرح شواهدا  (هـ 686النحوك)ت:  ن محمد بن الحسين اإلستراباذكشرح شافية ابن الحاجب: ال يخ رضي الدي .21

خزانة األدبق تحقيق: األستاذ محمد نور الحسنق محمد الزفزافق ومحمد . للعالم اللليل: عبد القادر البغدادك صاحب

 م.1982-هـ1402محي الدين عبد الحميدق دار الرتب العلمية للن رق بيروت
كالم العََرب: تصني  ابن ه ام األنصارك تحقيق: . الفاخوركق بمؤازرة األستاذين: د. شرح شذور الذهب في معرقة  .22

  م.1988هـق 1408ق 1بيروتق ط/ -وفاء البانيق وربيع الحوفيق دار الليل

هـ(ق تحقيق: أحمد عبد الغفور عط ارق مطابع 400)ت  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد اللوهرك .23

 اب العربيق مصرق د.ت. دار الرت
 م.1998جامعة االسرندريوق ق والتوزيع للن ر ةظاهرة الحذف في الدر  اللغوك: طاهر سليمان حموداق الدار اللامعي .24

ق عمان األردنق دار أزمنةق 1(ق ط/8علم الصرف الصوتي: د. عبد القادر عبد اللليلق سلسلة الدراسات اللغوية )  .25

 م. 1995
أشرف األلفاظ: أبو العبا ق شهاب الدينق أحمد بن يوس  بن عبد الدالم المعروف بالسمين  عمدة الحفاظ في تفسير .26

 م. 1996-هـ1417ق 1هـ(ق تحقيق: محمد باسل عيون السودق دار الرتب العلمية للن رق ط/756الحلبي )ت: 

 قرق دار الرتب العلمية للن ر. هـ(ق تحقيق: أحمد ص276غريب القرآنق أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورك )ت  .27
ق 2السعوديةق ط/ –فتح الربير المتعال إعراب المعلقات الع ر الطوال: محمد علي طو الدرةق مرتبة السوادك للن رق جدة  .28

 م. 1989 -هـ 1409

سة مؤسةق الترا  في مؤسسة الرسال هـ(ق تحقيق: مرتب تحقيق817القامو  المحيط: محمد بن يقون الفيروز أبادك)ت:  .29

 للن ر بيروتق )د.ت( ةالرسال
 . 1983ق عالم الرتب 3هـ(ق تحقيق عبد السالم محمد هارونق ط/180الرتاب: سيبويوق عمرو بن ع مان ) .30

هـ(ق تحقيق: الدكتور مهدك المخزوميق الدكتور إبراهيم السامراليق 175العين: الخليل بن أحمد الفراهيدك )ت كتاب  .31

 م. 1980دار الرشيد للن رق 
هـ( تحقيق: 775اللباب في علوم الرتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدم قي النعماني )ت .32

 -هـ 1419ق 1ال يخ عادل أحمد عبد الموجود وال يخ علي محمد معوضق دار الرتب العلمية للن رق بيروتق لبنانق ط

 م. 1998

ال الدين بن منظور األفريقي المصركق دار صادر للن رق بيروتق لسان العرب: محمد بن مررم بن علي أبو الفضل جم .33
 م.1414ق 3)د.ت(ق ط/
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هـ(ق تحقيق: محمد فؤاد سزكينق مرتبة الخانلي 209ملاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن الم نى التيمي البصرك )ت:  .34

 هـ. 1381ق 1للن رق القاهرةق ط
هـ(ق وزارة 392: أبو الفتح ع مان بن جني الموصلي )ت: شواذ القراءات واإليضاح عنها االمحتسب في تبين وجو .35

 م. 1999 -هـ 1420ق 1المللس األعلى لل ؤون اإلسالميةق ط/ -األوقاف 

المحرر الوجيز في تفسير الرتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق غالب بن عبدالرحمن بن غام بن عطيو األندلسي  .36

 .هـ1422ق 1للن ر بيروتق ط/ ة افي محمد دار الرتاب العلميعبد ال عبدالسالم: هـ(ق تحقيق542المحاربي)ت: 
 المختصر في شواذ القرآن البن خالويوق مرتبة المتنبيق )د.ت(.  .37

هـ(ق المرتبة 770المصباح المنير في غريب ال رح الربير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموكق أبو العبا  )ت:  .38

 العلمية للن رق بيروت. 
هـ( تحقيق: أحمد يوس  النلاتيق محمد علي 207معاني القرآن للفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدهللا الفراء )ت .39

 .1مصرق ط/ -النلارق عبدالفتاح إسماعيل ال لبيق دار المصرية للتألي  والترجمة

بد اللليل عبدا ال لبيق عالم هـ(ق تحقيق: د. ع311معاني القرآن وإعرابو للزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن السرك)ت .40
 م.1988الرتب للن رق بيروتق 

معاني القرآن: علي بن حمزة الرساليق تحقيق: عيسى شحاتو عيسىق دار قباء للطباعة والن ر والتوزيعق مصرق  .41

 م. 1998

ن رق معلم الصواب اللغوك دليل الم ق  العربي: للدكتور أحمد مختار عمر بمساعدة فريق العملق عالم الرتب لل .42
 م. 2008-1429ق 1القاهرةق ط/

هـ(ق تحقيق: د. علي بو 538المفصل في صنعة اإلعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدق الزمخ رك جار هللا )ت .43

 .1993ق 1ملحمق مرتبة الهالل للن رق بيروتق ط/
 -هـ 1391ق 2ارونق ط/هـ(ق تحقيق: عبد السالم ه395الحسين أحمد بن فار  بن زكريا )ت ومقاييس اللغة: أب  .44

 م. 1971

 هـ(ق تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمةق عالم الرتبق بيروتق د.ت. 285المقتضب: المبرد ) .45

هـ(ق تحقيق: د. أحمد عبد المليد هريدك )أبو 356 -هـ 280المقصور والممدود: أبو علي القاليق إسماعيل بن القاسم ) .46
 م. 1999 -هـ 1419ق 1نهلة(ق مرتبة الخانلي للن رق القاهرةق ط/

ق باب النصر للن رق 1هـ(ق تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوةق ط/669بن عصفور األشبيلي )تالممتع في التصري : ال .47

 م. 1970 -هـ1390حلبق 

 م. 1980 -هـ 1400المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور شاهينق مؤسسة الرسالة للطباعة والن رق بيروتق  .48


