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ملخص:

هتدف هذه املداخلة إىل الكشف عن الظواهر الصوتية املوجودة يف كتاب التيسري يف
خصه صاحبه لواحد من أهم علوم العربية وهو القراءات
القراءات السبع للداين ،حيث ّ
كما تـخلل هذا الكتاب إشارات صوتية ميكن إسقاط بعضها على الدراسات احلديثة
ومقارنتها هبا لنصل إىل بعض نقاط االشرتاك بني الدراسات الصوتية الرتاثية والدراسات
احلديثة اليت بنيت على أسس علمية ووسائل متخصصة سعت للكشف عن الكثري من
املظاهر الصوتية ،كما تسعى الدراسة إىل إبراز نقاط االختالف بني الدرسني القدمي
واحلديث ،ومن مجلة األسئلة اليت تطرحها هذه الورقة البحثية هي :ما معامل التفكري الصويت
أي ح ّد متكنت الدراسات الرتاثية من حتديد
يف كتاب التيسري يف القراءات السبع؟ إىل ّ
اخلصائص الصوتية اليت اعتمدها الدرس الصويت احلديث؟
الكلمات المفتاحية :علم الصوت ،كتب القراءات ،الرتاث الصويت ،الدرس الصويت احلديث.
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Abstract:
The aim of this research is to reveal the acoustic phenomena
found in the book of "Teyseer fi al-Qira'at al-Sab'a" facilitation in the
seven modes of recitation by Al-Danny, as its author summarized one
of the most important Arabic sciences, namely Readings. This book
also included sound signals, some of which can be dropped on the
recent studies and compared to them to reach some common points
between the heritage and modern studies that were built on scientific
bases and specialized means that sought to reveal many sound
appearances. The study also seeks to highlight the differences between
the ancient and the recent lessons. Among the questions posed by
reseasch paper are: What are the features of the phonological thinking
in the bookof Facilitation in the seven readings? To what extent have
heritage studies identified the acoustic characteristics of the modern
?audio lesson

Keywords: Sound science, Qur'anic Reading books, Sound heritage
modern Audio lesson.

مقدمة:
ارتبطت الدراسات الصوتية العربية بالقرآن الكرمي« ،فهو كتاب مقدس حيتاج إىل
ألسنة مهذبة مدربة على نطق اللغة العربية نطقا سليما ،فعن أيب الدرداء رضي اهلل عنه قال:
مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجال يلحن يف كالمه فقال" :أرشدوا أخاكم"( ،)2(»)6وقد
أفادت الدراسات الصوتية إفادة عظمى من القراءات القرآنية وتنوعها واختالفها؛ حيث
تضاعفت املالحظات واإلشارات إىل مسات األصوات وإىل قوانني ائتالفها وطرق حتققها،
وكان لعلماء القراءات والتجويد اطالع بفحص األصوات العربية وما تتسم به من السمات
واخلصائص حسب ما كان يتوفر لديهم من اجلهاز املعريف يف التحليل واملقابلة واملقارنة،
ولقد كانت من تبعات انتشار مكانتها ضمن املستويات اليت تتناول الظاهرة اللغوية(.)3
مهما يف الدراسات اللغوية احلديثة ،ذلك ملا
وتشغل الدراسات الصوتية العربية حيزا ًّ
هلا من أثر واضح فيها ،خاصة يف ظل تواجد تقاطع بني هذه الدراسات ،كما أن اللغويني
يقر فريث" :بأن
يقرون أن علم األصوات كان وليد الدراسات العربية الرتاثية« ،إذ ُّ
الغربيني ّ
شب وّنا يف أحضان لغتني مقدستني مها العربية والسنسكريتية" ،ويعلن
علم األصوات ّ
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برجسرتاسر سبق العرب للغربيني يف الدراسة الصوتية قائالً :مل يسبق الغربيني يف هذا العلم
إال قومان من أقوام الشرق ومها أهل اهلند -يعين الربامهة -والعرب»(.)1
والدرس الصويت عند العرب مرتبط بعلم التجويد والقراءات ارتباطا وثيقا ،لذلك مل
جل الدراسات الصوتية يف الرتاث
تستقل الدراسات الصوتية عن القراءات القرآنية ،فكانت ّ
العريب مرتبطة هبا ،ويعترب الداين واحد من أهم علماء القرن الرابع الذين فاقت مصنفاته
املائة وعشرين كتابا بعضها حمقق وبعضها ضائع أو خمطوط ،كانت كلها دراسات صوتية
ويعترب مؤلفه التيسري من أهم كتبه ،إذ ذكر فيه مسائل صوتية كثرية كاإلظهار واإلدغام
والفتح واإلمالة ،والتحقيق والتسهيل ،والوقف وغريها من املسائل اليت بسطها يف مؤلَّفه
كما أن العلماء من بعده تقيدوا مبا يف كتابه فلم خيرجوا عنه ،ومل تكن هلم إضافات إال يف
القليل منها كصنيع الشاطيب (ت597هـ) وابن اجلزري(ت833هـ).
لعل هذه املسائل الصوتية املبسوطة يف كتب القراءات أفادت الدراسات الصوتية
و ّ
فهم الدارسون إىل قراءة ما جاء يف هذه املدونات
احلديثة فكانت املنطلق األساسي هلاَّ ،
وطوروا بعدها املباحث الصوتية فتشكل الدرس الصويت العريب إىل أن وصل إىل ما
القدميةّ ،
هو عليه اليوم.
المبحث األول :التعريف بالمؤلِّف ومصنّفاته
( )5
المطلب األول :التعريف بالمصنِّف
اجملود
هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداين ،اإلمام احلافظّ ،
املقرئ ،احلاذق ،عامل األندلس ،األموي ولد يف قرطبة سنة (306هـ) ،أخذ العلم عن كبار
علماء عصره وروى عنهم ورحل إىل املشرق( )1كمكة ومصر والقريوان ،فكان أحد أئمة
علوم القرآن ورواياته وتفسريه ومعانيه وطرقه وإعرابه .كما كانت له معرفة بعلوم احلديث(.)0
مات أبو عمرو يوم نصف شوال سنة أرب ِع مئة ،ودفِن ليومه بعد العصر مبقربة دانية.
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المطلب الثاني :مصنفاته:

ألّف الداين الكثري من الكتب يف عدد من العلوم ،بعضها مشهور أحاطت به
الدراسات واألحباث ،ومنها كتاب(جامع البيان يف السبع) ،وكتاب (التيسري) ،وكتاب
(التحديد يف اإلتقان والتجويد) ،وكتاب (االقتصاد يف السبع) ،و(إجياز البيان يف قراءة
ورش) و(التلخيص يف قراءة ورش) ،و(املقنع يف الرسم) ،و(احملتوى يف القراءات الشاذة)،
القراء) ،و(األرجوزة يف أصول الديانة) ،وكتاب (الوقف واالبتداء) ،وكتاب
وكتاب (طبقات ّ
(العدد) ،وكتاب (التمهيد) وغريها من املؤلفات(.)8
المبحث الثاني :ل َم ٌع من الظواهر الصوتية في كتاب التيسير في القراءات السبع في

ضوء الدراسات الصوتية الحديثة:

اخرتنا يف هذا املبحث إرهاصات من الدرس الصويت يف التيسري ،واليت كانت مبثوثة
القراء ووجوه اختالفهم فيها،
يف ثنايا كتابه حني عرض لظواهر القراءات القرآنية عند ّ
وتتمثل هذه اإلشارات يف :باب "تسهيل اهلمز" و"اإلدغام" و"خمارج األصوات" ،إلبرازها
وحتديد مفاهيمها عند أيب عمرو الداين ومقارنة بعضها مع ما وصل إليه الباحثون احملدثون.
المطلب األول :تسهيل الهمز بين التيسير في القراءات والدراسات الحديثة

القراء ،وقد وقع بينهم اختالف يف اهلمزة
ويعترب هذا املبحث من اختصاص ّ
وتسهيلها( ،)9يذكر أبو عمرو أن املهموز «حقه أن خترج مهزته مع النفس ،إخراجا سهال
بغري شدة وال كلفة وال عنف وال صعوبة ،وذلك ال يتحصل للقراء إال بالرياضة الشديدة
ِ
بني أشري إليها بالصدر إن كانت مفتوحة
بني ْ
والدرس املشبع ،واهلمزة إذا س ّهلت وجعلت ن
وإن كانت مكسورة جعلت كالياء املختلسة الكسرة ،وإن كانت مضمومة جعلت كالواو
املختلسة الضمة ،من غري إشباع .وتلك الكسرة والضمة هي اليت كانت مع اهلمزة ،إال أهنا
مع اهلمزة أشبع منها مع احلرف اجملعول خلن ًفا منها»( .)67ويذهب حممود السعران-ككثري
من الصوتيني احملدثني -إىل مفهوم يكاد يكون خمالفا للذي ذكره الداين يف أن صوت اهلمزة
جهري سهل املخرج .قال السعران« :حيدث هذا الصوت بأن تسد الفتحة املوجودة بني
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الوترين الصوتيني ،وذلك بانطباق الوترين انطباقا تاما فال يسمح للهواء بالنفاذ من احلنجرة
بضغط اهلواء فيما دون احلنجرة؛ مث ينفرج الوتران فينفذ اهلواء من بينهما فجأة حمدثا صوتا
انفجاريا .ومهزة القطع ال هي باجملهورة وال هي باملهموسة ،وبذلك تكون صوتا صامتا
حنجريا انفجاريا»(.)66
وقد حتدث الداين عن التسهيل بني اهلمزة واحلرف الذي ينطق بعدها وح ّدد أحواله
بقوله« :والتسهيل إلحدى اهلمزتني يف هذا الباب إّنا يكون يف حال الوصل ،ال غري
لكون التالصق فيه .وحكم تسهيل اهلمزة يف البابني :أن جتعل بني اهلمزة وبني احلرف الذي
منه حركتها ما مل تنفتح وينكسر ما قبلها ،أو ينضم ،فإهنا تبدل مع الكسرة ياء ،ومع
سهل على وجهني:
الضمة واوا ،وحتركان بالفتح واملكسورة املضموم ما قبلها ت ّ
 -تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها

 وجتعل بني اهلمزة والياء وحركتهاواألول مذهب القراء وهو آثر ،والثاين مذهب النحويني ،وهو أقيس»( .)62وهلذه احلاالت
اليت ذكرها الداين الكثري من التفصيل والشروط ال يتسع املقام لذكرها يف هذه الورقة البحثية.
المطلب الثاني :اإلدغام بين التيسير والدراسات الحديثة
و«اإلدغام ضد اإلظهار وهو النطق حبرفني-مثلني أو متقاربني -حرفا واحدا مشددا
عليه ،وغالبا ما يكون احلرف األول يف األصل ساكنا والثاين متحركا دون أن يكون بينهما
فاصل ،مث تتم عملية إدغام الساكن األول يف الثاين»(.)63
ومل يذكر الداين تعريف اإلدغام يف مؤلَّفه هذا تعريفا واضحا لإلدغام ،وإّنا أشار إىل
نوعيه إدغام املتقاربني أو املثلني؛ يقول الداين« :اعلم ،أين إّنا أفردت مذهبه يف هذا الباب
يف إدغامه احلروف املتحركة اليت تتماثل يف اللفظ ،وتتقارب يف املخرج ال غري ،وهي تأيت
على ضربني :متصلة يف كلمة واحدة ،ومنفصلة يف كلمتني»( .)61ويكون هبذا القول قد
ذكر ضريب إدغام املتقاربني واملثلني ومها:
اإلدغام املتصل :أن يكون الصوتان يف كلمة واحدة.
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اإلدغام املنفصل :أن يكون الصوتان يف كلمتني .وهو عند الصوتيني اإلدغام الكبري.
وهذا التقسيم نظري ما ذهب إليه عبده الراجحي ،فاإلدغام «ضرب من التأثري الذي يقع يف
األصوات املتجاورة ،وهو ال يكون إال يف نوعني من األصوات:
أ -أن يكون الصوتان ِمثلني كإدغام الكاف يف الكاف يف مثل :س ْك نكر َّ
=سكر
()65
فصل يف
قل نرب»  ،مث َّ
ب -أن يكون الصوتان متقاربان كإدغام الالم يف الراء منْ :
أضرب إدغام املثلني واملتقاربني.
كما ذكر الداين إىل اإلدغام الصغري :وإدغام الذال يف (إذ) عند ستة حروف :عند
اجليم ،والزاي ،والسني ،والصاد ،والتاء ،والدال( )61وهو اإلدغام الصغري.
ال بني
وقد أشار الداين إىل مصطلح قريب من اإلدغام وهو اإلخفاء؛ إذ يقول « :نح ٌ
اإلظهار واإلدغام ،وهو عا ٍر من التشديد»( .)60وهو وصف صويت دقيق هلذه الظاهرة
الصوتية؛ فاملعروف أ ّن النون الساكنة هلا حاالت أربع ،إما أن تكون مدغمة ،أو مظهره ،أو
مقلوبة إىل صوت امليم ،أو خمفية (تسمع غنتها فقط) ويكون ذلك حبسب قرب خمارج
األصوات من خمرجها ،فاألصوات بعيدة املخرج تظهر معها ،واألصوات قريبة املخرج تدغم
فيها ،أما أصوات اإلخفاء-وأصوات اإلخفاء( :القاف ،الكاف ،اجليم ،الشني ،السني
الصاد ،الزاي ،الضاد ،الدال ،التاء ،الطاء ،الذال ،الثاء ،الظاء ،الفاء) )68( -فتكون وسطا
بني اإلدغام والظهور ،وهي احلالة اليت تبقى معها بقية من النون وهي الغنة(.)69
المطلب الثالث :مخارج الحروف الحلقية في التيسير ونظرة المحدثين لها
باب املخرج من أهم املسائل اليت اختلف حوهلا اللغويون وعلماء القراءات ،فكثرت له
عندهم تسميات كثرية .واملخرج لغة هو« :موضع اخلروج .يقال :خرج خمرجا حسنا ،وهذا
خمرجه»( .)27اصطالحا« :هو النقطة اليت يتم عندها االعرتاض يف جمرى اهلواء واليت يصدر
الصوت فيها»(.)26
وقد أشار الداين إىل حروف احللق بدقة وذكر أهنا ستة ،وذلك عندما ذكر اختالف
القراء يف الياء والواو ،فأورد أ ّن«خلف بإدغامهما فيهما بغري غنّة ،حنو قوله تعاىل( :ومن
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يقول) (البقرة ،)8 :و(يومئذ يصّدّعون) (الروم...)13 :والباقون :يدغموهنا فيهما ،ويبقون الغنة،
فيمتنع القلب الصحيح مع ذلك .وأمجعوا على إظهارها عند حروف احللق الستة ،وهي:
اهلمزة ،واهلاء ،واحلاء ،والعني ،واخلاء ،والغني»(.)22
مقسمة إىل ثالثة خمارج يف احللق( :)23املخرج األول :هو أقصى
وهذه احلروف الستة ّ
احللق ،وخيرج منه حرفان مها :اهلمزة واهلاء واملخرج الثاين :هو وسط احللق ،وخيرج منه
حرفان مها :العني واحلاء .واملخرج الثالث :هو أدىن احللق وخيرج منه حرفان مها :الغني
واخلاء املعجمتان .بينما ترى الدراسات احلديثة اليت تنبين على أساس اآلالت اليت تعتمد
على التشريح العضوي والصويت جلهاز النطق أن األصوات تنقسم من حيث املخارج إىل
قسمت
عشرة فقط بدل عشر ،وليس هذا مبحثنا بل إن الدراسات الصوتية احلديثة ّ
احلروف الستة اليت ذكرها الداين والذي وضعها يف خانة احلروف احللقية ،إىل كون حريف
اهلمزة واهلاء حنجريني؛ واحلاء والعني صوتان حلقيان ،واخلاء والغني حرفان حلقوميان(.)21
ونشري يف املخططني اآلتيني إىل االختالف بينهما:

اهلاء
العني

اهلمزة
حروف
الحلق عند
الداني

احلاء

الغني
اخلاء

المخطط :84حروف الحلق عند الداني
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الحروف
الحنجرية

الحاء •
العين • الحروف
الحلقية

الخاء •
الغين •

الحروف
الحلقومية
(اللهوية)

المخطط :80حروف الحلق في النظام الصوتي المعاصر
مقسما إىل ثالثة ،أقصى
هذا هو االختالف يف املخارج؛ حيث جعل الداين احللق ّ
احللق ،ووسطه ،وأدناه وجعل لكل خمرج منها حرفني .بينما اختلفت املصطلحات عند
احملدثني والتقسيمات الشكلية هلذه األصوات كما ذكرنا .أما من حيث الصفات «فلم
تتغري األصوات الستة يف صفاهتا بني القدماء واحملدثني عدا صوت اهلمزة اليت ع ّدها القدماء
جمهورة ،وهي عند احملدثني على خالف ،ع ّدها بعضهم صوت ،ال هو باجملهور وال
باملهموس»(.)25
الروم واإلشمام:
المطلب الرابعَّ :
مها حالتان تلزمان الصوت عند الوقف على الصوت يف الكلمة ،والوقف هو :قطع
النطق عند آخر الكلمة اختيارا جلعلها آخر الكالم ،وغالبا تلزمه تغريات إما يف احلركة
حبذف أو روم أو إمشام(.)21
الروم «هو تضعيفك الصوت باحلركة حىت يذهب معظم صوهتا
وذكر الداين ح ّد ّ
فتسمع هلا صوتا خفيا يدركه األعمى حباسة مسعه .وأما حقيقة اإلمشام فهو ضمك شفتيك
بعد سكون احلرف أصال ،وال يدرك معرفة ذلك األعمى ،ألنه لرهية العني ال غري ،إذ هو
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إمياء بالعضو إىل احلركة»(.)20ويتفق حتديد علماء اللغة املعاصرين يف هذين املصطلحني
ومفهومها مع تعريف الداين ،كما جند أ ّن احملدثني من دارسي األصوات العربية أمهل أغلبهم
اإلشارة إىل ظاهرة (الروم واإلمشام) ومن أشار إليها منهم ،ذكر ما قاله القدماء عنها دون
أن يأيت بشيء يستحق الذكر( ،)28فالروم عند احملدثني وقف باختالس احلركة األخرية ،أي
بتخفيفها دون إمتامها( .)29وكذلك اعتربوا اإلمشام بأنه ضرب من التخفيف للحركات
القصرية األخرية ( )37لكنهم قصدوا حالة الضم فقط( .)36وحنن اليوم ال جند من متكلمي
العربية الفصحى من حيرص على نطق الروم واإلمشام يف وقفه حىت بدا ذلك غريبا على
املسامع ،إال عند نفر قليل من علماء القراءة الذين متسكوا بالرواية(.)32
خاتمة:
بعد هذا العرض املختصر وجدنا احتادا بني الدرس الصويت عند الداين وهو واحد من
أهم أعالم علم القراءات والتجويد ،والدراسات الصوتية احلديثة لدى الباحثني ،واشتمل
األمر مفاهيمهم ومصطلحاهتم ،وكذا مضامني حبوثهم املتمثلة يف خمارج احلروف وغريها من
الظواهر الصوتية التطبيقية اليت امتازت به الدراسات اللغوية العربية خاصة .فعلى الرغم من
اختالف الوسائل املستخدمة بني هؤالء إذ استخدم القدماء وسائل حمددة تعتمد على
املالحظة اجملردة ملخارج األصوات ،واعتماد احملدثني على وسائل متطورة يف اجلانب الصويت
واعتمدوا على الدراسة الصوتية اآللية ،إال أن جهودهم تكاد تكون واحدة؛ فالنتائج اليت
توصل إليها احملدثون هي حمض انبثاق ملا توصل إليها القدماء ،فكانت االختالفات بينهم
جمرد اختالف يف تقسيمهم لبعض املخارج أو صفات بعض األصوات ،أو يف تغيري
ت يف ثنايا كتب
معربا أو مرتمجا أو أجنبيا ،وما أثْبِ ن
املصطلح املستخدم الذي قد يكون ّ
املستشرقني كربجشرتآسر وغريه خري دليل على ما ذهبت إليه دراستنا.
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الهوامش واإلحاالت
( -)6املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،تح :مصطفى
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط6122 ،2هـ2772/م،ج ،2ص.100

( -)2سبب نشأة الصوتيات العربية ،عادل زواقري ،جملة املمارسات اللغوية ،اجلزائر ،العدد 35

(مارس )2761ص.633

( -)3خمارج احلروف عند القراء واللسانيني ،دراسة مقارنة ،عزيز أركييب ،دار الكتب العلمية ،لبنان
2762م ،ص .63سبب نشأة الصوتيات العربية ،عادل زواقري ،ص.623
( -)1مصادر الرتاث الصويت العريب ،أمحد عزوز ،جملة الرتاث العريب ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،سوريا
العددان ( ،)02- 06ربيع األول متوز ،يوليو 6168هـ6998 -م ،ص .611الرتاث العريب وعلم
اللغة احلديث ،حسام البهنساوي ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ط6125 ،6هـ2771/م ،ص.1
()5
حسان عبد املنّان ،بيت
 سري أعالم النبالء ،أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،تحّ :األفكار الدولية2771 ،م ،ص.2153
( -)1الصلة ،ابن بشكوال ،تح :إبراهيم األبياري ،دار الكتاب املصري ،القاهرة ،دار الكتاب اللبناين
بريوت ،ط6167 ،6هـ6989/م ،ص.592
( -)0الصلة ،ابن بشكوال ،ص .593
( -)8سري أعالم النبالء ،الذهيب ،ص .2151

( -)9ينظر :اإل نصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني ،أبو الربكات كمال الدين عبد
الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري (ت500هـ) ،تح :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة
العصرية ،بريوت ،لبنان6128 ،هـ2770/م ،ج ،2ص.598
( -)67التحديد يف اإلتقان والتجويد ،أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين األندلسي ،تح :غامن قدوري
احلمد ،دار عمان ،عمان ،ط6126 ،6هـ2777/م ،ص.90
( -)66علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب ،حممود السعران ،دار النهضة العربية ،بريوت ،د.ط ،د.ت
ص.650
( -)62التيسري يف القراءات السبع ،أبو عمرو الداين ،تح :حامت صاحل الضامن ،مكتبة الصحابة
اإلمارات ،الشارقة ،ط6129 ،6هـ2778/م ،ص.653
( -)63مالمح البحث الصويت يف الدرس الصريف عند ابن جين ،جملة الباحث ،دولية فصلية حمكمة
ع ،62أفريل  ،2763ص .81
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( -)61التيسري يف القراءات السبع ،ص.628
( -)65التطبيق الصريف ،عبده الراجحي ،دار النهضة العربية ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،ص.273

( -)61التيسري يف القراءات السبع ،ص .618
( -)60التيسري يف القراءات السبع ،ص.601
( -)68األصوات اللغوية ،إبراهيم أنيس ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،ط6905 ،5م ،ص.06 ،07

( -)69املصطلح الصويت يف الدراسات العربية ،عبد العزيز الصايغ ،دار الفكر ،دمشق ،ط6

6120هـ2770/م ،ص.235

( -)27الصحاح ،إمساعيل بن محّاد اجلوهري ،تح :أمحد عبد الغفور عطّار ،دار العلم للماليني ،القاهرة
ط6301 ،6هـ6951/م ،ج ،6ص.379
( -)26املصطلح الصويت يف الدراسات العربية ،عبد العزيز الصايغ ،ص.57
( -)22التيسري يف القراءات السبع ،ص.601
( -)23املنرب اجلديد يف علم التجويد ،فهمي علي سليمان ،دار النصر ،القاهرة ،د.ت ،د.ط ،ص.10

( -)21اللغة العربية ،معناها ومبناها ،متام حسان ،دار الثقافة ،6991 ،ص.09
( -)25املصطلح الصويت يف الدراسات العربية ،عبد العزيز الصايغ ،ص.17
( -)21الدرس الصويت عند أيب عمرو الداين ،دراسة وصفية حتليلية ،إبراهيم خليل الرفوع ،رسالة
ماجيستري يف اللغة العربية ،إشراف :عبد القادر مرعي ،جامعة مؤتة ،األردن2771 ،م ،ص.611
( -)20التيسري يف القراءات السبع ،ص.699
( -)28املصطلحات الصوتية يف كتب الرتاث العريب يف ضوء التفكري الصويت احلديث ،إبراهيم عبود
ياسني السامرائي ،إشراف وليد سيف ،رسالة دكتوراه يف اللغة العربية ،اجلامعة األردنية ،أيلول
6993م ،ص.396
( -)29موسوعة النحو والصرف واإلعراب ،إميل بديع يعقوب ،دار العلم للماليني ،ط6381( ،6هـ
2775م) ،ص.065
( -)37دروس يف علم أصوات العربية ،جان كانتينو ،تعريب صاحل القرمادي ،مركز الدراسات والبحوث
االقتصادية واالجتماعية6911 ،م ،ص.699
( -)36موسوعة النحو والصرف ،ص.065
( -)32الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ،غامن قدوري احلمد ،دار عمار ،عمان ،ط6128 ،2هـ
2770م ،ص.136
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