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 ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِِبْلُعْرِف َوَاْعِرْض َعِن اْْلَاِهِلْيَ 
 

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang 
makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh 

(Q.S Al-A’raf: 199) 
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 اإلهداء 
 

 أهدي هذا البحث إىل: 
وأمي   .1 أيب سوكادي  احملرتمني  اغفرسيت رمحةوالدي  رّب  ربّياين   .  وارمحهما كما  هلما 

 صغريا وحفظهما حتت رمحتك.
يف  .2 هللا  أسعدمها  رب  موالان.  غوسيت  أرجوان  أخي  و  سوكما  مهراين  جيرتى  أخيت 

 سالمة الدين والدنيا واآلخرة.  
الدنيا    إىل .3 يف  وحياتنا  وعمران  علمنا  ابرك  رب  وماالنج.  لوماجانج  يف  عائليت  مجيع 

   واآلخرة.
نفأبواي مشفّ  .4 والدي يف معهد على حفظي صابر رمحة حفظهما  يع وأمي  الذان  سة 

الدامل رب ابرك علمنا وعمران وحياتنا يف   لكيدو   2. ومجيع سانرتيوات نور العلوم  هللا
 الدنيا واآلخرة. 

 
الذين قد أعطوين محاسة يف   2016وإىل زمالئي وزمياليت يف قسم اللغة العربية وأدهبا 

 إهناء هذا البحث،  
 

 يّسركم هللا عليكم وابرك هللا فيكم أمجعني... آمني ايرب العلمني  
 
 
 
 
 

 



 

 ز  
 

 توطئة 
 

احلمد هلل بذكره تطمئن القلوب، وبرمحته يغفر الذنوب، وأنعم علينا أبنواع  
النعم ولطائف اإلحسان، وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم البيان، أشهد أن  

املبعوث خبري  الإله إال هللا وأشهد أن حممد   الرسول هللا. والصالة والسالم عليه 
امللل واألداين، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس عوامل العرفان. أما 

 بعد.
املوضوع:   العلمي حتت  البحث  هذا  املماثلة يف قد متت كتابة  "ظواهر 

الفونيمات الصريف("  أهنا    سورة األعراف )دراسة علم  الباحثة  كثرية واعرتفت 
 النقصان واخلطأ رغم أهنا بذلت جهدها إلكماهلا.

الكرام  األساتيذ  مساعدة  بدون  الصورة  مثل  إىل  تصل  مل  الكتابة  وهذه 
 والزمالء األحباء. ولذلك تقدم الباحثة فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل: 

إبراهيم   .1 مالك  موالان  جامعة  مدير  احلارس  عبد  الدكتور  األستاذ  حضرة 
 ة احلكومية ماالنج. اإلسالمي

مالك   .2 موالان  جامعة  اإلنسانية  العلوم  عميدة كلية  شافية  الدكتورة  فضيلة 
 إبراهيم اإلسالمىي احلكومية ماالنج.  

فضيلة الدكتور حليمي رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية  .3
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

املاجستري اليت مشريفة األكادميكي بقسم اللغة العربية   ،رفة املنجية فضيلة مع .4
وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج. 



 

 ح  
 

املاجستري الذي أشرفين يف هذا البحث اجلامعي، جزاء    ،شمافضيلة حممد ه .5
 هللا خريا أحسن اجلزاء.  

 تاذات، جزاكم هللا خريا على مجيع العلوم. مجيع األساتيذ واألس .6
فيكم   .7 هللا  ابرك  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم  يف  خصوصا  وزمياليت  زمالئي 

 أمجعني. 
املأوى   .8 يف  وزمياليت  ميشرة  هندرايين  رافيكا  خصوصا   Wisma  –زميليت 

Arafah  –  شجعوين ابجلد ونصحوين ابحلق ابرك هللا فيكم أمجعني. الاليت 
 وشكرا لنفسي اليت عامل البحث اجلامعي.  .9

أقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيع. وجعلنا هللا وإايهم من 
أهل العلم والعمال واخلري وجعلنا من عباده الصاحلني واملخلصني، وال يفوت عن  
رب   اي  آمني  القراء.  وسائر  للباحث  اجلامعي  البحث  هذا  ينفع  أن  رجائي 

 العاملني.  
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 مستخلص البحث 
نندا فوتري  عائشة  الفونيمات (  2020)  سوكما،  علم  )دراسة  األعراف  سورة  يف  املماثلة  ظواهر 

. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، اجلامعة موالان الصريف(
  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 املاجستري مشرف: حممد هشيم،  
 علم الفونيمات الصريف سورة األعراف،  الكلمة الرئيسية: املماثلة، ظاهرة اللغة،  

ظواهر املماثلة هي شكل من أشكال التطور اللغوي اليت حتدث داخل اجملال يف االجتماعي. 
العامل، كاللغ لغات  املماثلة يف  العثور عليها، وتوجد  تتأثر بلهجة من األشخاص يف جمموعة  ة ألهنا 

اإلندونيسية. واللغة  الفرنسية  واللغة  اإلجنلزية،  واللغة  الصوت إىل صوت   العربية،  املماثلة هي حتول 
أخر ليماثل جماور له أو يقاربه يف املخرج أو الصفة بتغري اإلدغام، واإلبدال، أو ابإلعالل دون تغري 
املعىن. وهذا حيتاج إىل سهولة النطق يف قراءاة القرآن أو تكلم اللغة يف احملادثة أو الندوة العلمية. رغم 

 هل لتعرف وتفهم حتليل اللغة. أن عالقة املماثلة ابملوضوع أس 
استخدمت الباحثة منهج البحث الكيفي الوصفي، ومصادر البياانت هي األلفاظ يف سورة 

مجع األعراف.   يف  والتسجيل  القراءة  طريقة  يعين  مكتبية  بطريقة  البحث  هذا  يف  البياانت  تُنال 
(  2املماثلة يف سورة األعراف؛ )  ( ما أشكال1: )الباحثة أسئلة، منها ترّكزجلمع البياانت،  البياانت.

 ( األعراف؛  املماثلة يف سورة  طريقة عملية  األعراف. ابهلدف 3كيف  املماثلة يف سورة  أنواع  ما   )
تعرف  الصريف هي  الفونيمات  علم  املماثلة من حيث  ظواهر  تدرس  أسهال  الباحثة  ابملعينة   وتفهم 

الت أو الكتب تكرارا، مث مناقشة واحلوار مع حتقيق الباحثة البياانت بطريقة تقراء اجمليف    وابلتفصيل. 
واألخري،   والتثليث.  زمالء،  أو  التحليل مشرف  طرز  ابستخدام  اجملموعة  البياانت  الباحثة  حّللت 

   البياانت، وعرض البياانت، واستنتاج.  فيضالوصفي عند ميلز وهوابرمان، هي ت 
البحث   نتائج  أن    هيأما  على  و    61وجدت  تدل  املخرج  يف  يف   60أشكال  أشكال 
أنواع األصوات مماثلة بني   10أنواع األصوات مماثلة بني صوامت، و    111الصفة، ووجدت الباحثة  
أنواع األصوات مماثلة بني الصوائت يف الصوامت. مث تصنيف البياانت    4و  الصوامت يف الصوائت،  

األلفاظ، وأوجه املماثلة   45األلفاظ، وأتثري رجعية    50من حيث اجتاه التأثري تقدمية    أوجه املماثلة 
الصوتني   التجاور بني  تباعدية،   4األلفاظ مماثلة جتاورية، و    117من حيث مدى  األلفاظ مماثلة 

   األلفاظ مماثلة كلية.    8األلفاظ مماثلة اتمة، و  25ومماثلة من حيث قوهتا  
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The phenomenon of assimilation is a form of language development that occurs within the 

social sphere because the emergence is influenced by the dialect of a group of people that can be 

found in several languages in the world, such as Arabic, English, French, and Indonesian. 

Assimilation is the event of the change of sound into another sound as a result of the sound that is 

affected in order to become the same sound by equalizing, inserting, or changing and discarding 

without changing meaning. The aim is to make it easier to read verses of the Qur'an or the 

pronunciation of a sentence that is difficult to communicate. So that the assimilation of relations 

with objects is more readily known and understood in analyzing language. 

The reseaccher used descpriptive qualitative research, which will be applied to lafadh surah 

Al-A`raf in Al-Qur`an. Data collection is done by reading and note-taking techniques. Step that 

used by researcher in the data collection by focused on 3 study that are (1) What are kind of 

assimilations in Al-Qur`an Surah Al A`raf? (2) How is the process of assimilations in Al`Qur`an 

Surah Al-A`raf? (3) What are kind of assimilation type in Al-Qur`an Surah Al-A`raf. So the aim of 

this research are to knowing kind of assimation, the changing process of assimilations based on 

morfofonemic perspective, and to knowing kind of assimilation type. The data validation in this 

study was reading book or journals that are related to this study, discussion with supervisor and 

friend, and used the triangulation technic. The data collected was analyzed using descriptive data 

analysis models with Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing. 

Based on the results of the study analyzed by researchers in Surah al-A'raf, it is known that 

there are 61 assimilations from the side of makhroj and 60 assimilations from the bottom of nature. 

The types of conformity that are known to change consonantly found 111 lafadh and 10 lafadh 

from the vowel side, then classified according to the kind of sentence changes there are known to 

be several types, including 50 progressive assimilations, 45 regressive assimilations, 117 direct 

assimilations, and four indirect assimilation, 25 total assimilations and eight kulliah assimilation. 

 



 

 ك  
 

ABSTRAK 

 

Sukma, Aisyah Putri Nanda (2020) Fenomena Asimilasi dalam Surat Al-A’raf 

(Kajian Morfofonemik). Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Muhammad Hasyim, M.A. 

Kata kunci: Asimilasi, al-A’raf, fenomena bahasa, morfofonemik   

 

Fenomena asimilasi merupakan salah satu bentuk perkembangan bahasa yang terjadi dalam  

ruang lingkup sosial. Sebab munculnya dipengaruhi oleh dialek suatu kelompok masyarakat yang 

dapat ditemui pada beberapa bahasa di dunia, seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa 

Perancis, dan bahasa Indonesia.  Asimilasi adalah peristiwa perubahan bunyi menjadi bunyi lain 

sebagai akibat dari bunyi yang dipengaruhinya agar menjadi bunyi yang sama dengan cara 

menyamakan, memasukkan, atau merubah dan membuang tanpa merubah makna. Tujuannya 

adalah memudahkan bacaan ayat al-Qur’an atau pengucapan suatu kalimat yang sulit dalam 

berkomunikasi. Sehingga hubungan asimilasi dengan objek lebih mudah diketahui dan dipahami 

dalam menganalisa bahasa.   

Penelitian ini kualitatif deskriptif, yang sumber datanya berupa lafadh-lafadh al-Qur’an 

dalam surat al-A’raf. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan teknik catat.  Langkah 

peneliti mengumpulkan data dengan memfokuskan pada tiga pembahasan yaitu: (1) Apa bentuk 

asimilasi dalam surat al-A’raf; (2) Bagaimana cara perubahan asimilasi dalam surat al-A’raf; (3) 

Apa jenis asimilasi dalam surat al-A’raf. Dengan tujuan mengetahui bentuk asimilasi 

menggunakan sudut pandang morfofonemik, mengetahui proses perubahan asimilasi secara 

spesifik dan detail, dan mengetahui jenis asimilasi.   Pada teknik validasi data, peneliti membaca 

buku atau jurnal secara berulang-ulang, lalu diskusi dengan pembimbing dan teman, dan 

melakukan teknik triangulasi. Data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif dengan 

model analisis data Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa 121 asimilasi yang diuraikan menjadi 61 

asimilasi dari sisi makhroj dan 60 asimilasi dari sisi sifat. Adapun jenis asimilasi yang diketahui 

berubah secara konsonan ditemukan 111 lafadh dan 10 lafadh dari sisi vokal, lalu diklasifikan 

berdasarkan jenis perubahan kalimatnya diketahui terdapat beberapa macam, diantaranya 50 

asimilasi progresif, 45 asimilasi regresif, 117 asimilasi langsung dan 4 asimilasi tidak langsung, 25 

asimilasi total dan 8 asimilasi kulliah.  
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 األوال  بابال
 املقدمة 
 

 خلفية البحث -أ
وعلم قراءات القرآنية  مرتبط ب ألهنا   ،للبحثالدراسة الفريدة    ياللغة ه  ةظاهر 

من   .ات اللهج والعامية،  الفصحى  اللغة  هلا  الىت  البيئة  أتثري  بسبب  ارتباط كالمها 
واللغة العربية  بنسبة على إمام القراء.   أجل ذلك تتلف قراءات القرآنية يف كل قبيلة 

ظواهر خمتلفة لتأثر أصوات الكالم بعضها يف  يف تطورها إىل هلجات الكالم احلديثة  
النطق املماثل .  أثناء  تطور  ولذلك ظاهرة  احلديث ألهنا  ة الميكن ماحدث يف عصر 

 حتدث يف اإلتصاليات اليومية رمسيا أو غري رمسيا.  ،اللغة يتغري ابستمرار حىت األن
الظاهرة، وخصوصوا هلا   القدامي كثريا هبذه  العربية  على حد    –عىن علماء 

أمهها:  حيزا عظيما من كتبهم، ودروسها حتت تسميات عديدة، من  –تعبري بعضهم 
اإلدغام اجلزئي، أو التقريب، أو البدل أو اإلبدال، أو القلب، أو اإلقالب )عالم و 

 (.307، ص. 2000حممود، 
بينها  املشاهبة  أو  املماثلة  نوع  إىل  هتدف  أتثرها  ىف  مع    ، واألصوات  ليزداد 

املخارج أو  الصفات  قرهبا ىف  بني   ،جماورهتا  الصوتى  التأثر ابالنسجام  ويسمى هذا 
وقد تكون املماثلة ىف دراسة اللهجات قوانني خاصة بتأثر األصوات ت اللغة.  أصوا

مما أدى إىل تطور ىف النطق ببعض أصوات اللغة   ،وميلها إىل االنسجام مع ماجياورها
غري أن اللغات تتلف ىف  ;وهذه ظاهرة شائعة ىف كل اللغات بصفة عامة الفصحى.

   (. 178 ص. ،1990 ،نسبة التأثر وىف نوعه. )أنيس
املماثلة لغة تعين املساواة، أما يف اصطالح فهي تقريب صوت من صوت أو 

  . حدثت مماثلة سواء ماثل آحدمها اآلخر أو مل فناؤه فيه عن طريق اإلبدال واإلدغام
ص.  2010)رشيدى،  مياثله   األصوات   (.147،  إليها  متيل  تكاد  الظاهرة   وهذه 
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اللغات.   مجيع  يف  اللغة املتجاورة  انطق  إليه  يلجأ  ما  متثل  املماثلة  إن  أخرى  بعبارة 
لتخفيف صعوبة النطق الصوتني املتخالفني يف املخراج والصفة عن طريق أحدمها إىل 
اللغة  ظاهرة  هي  املماثلة  األغراض  أما  أويقاربه.  اآلخر  أحدمها  مياثل  آخر  صوت 

العامية أو  الق  ،الفصحى  ىف  تعرف  الفصحى  اللغة  يف  نلحظ  أو  إذا  الكرمي  رآن 
منتدى   يف  الفصحى كما  يف العلمىاللهجات  تعرف  العامية  اللغة  يف  نلحظ  إذا   ،

مواصالت اليومية نشأته بسبب لغة العامية هي أسهل و أكثر اإلدغام )املماثلة( كل 
 الكلمة من الكلمة األخرى.  

وت آخر مياثل  حتدث املماثلة عندما يتأثر صوت بصمثال يف اللغة الفصحى  
له( أو يقارب من حيث املخرج أو الصفة كمثل: حتول صوت  الصوت )اجملاور  هذا  

التاء املهموس يف )ازاتد( إىل صوت الدال اجملهور )ازداد( بسبب جماورته لصوت الزاي  
، 2015اجملهور )ازداد( حتوال ممثال )الزاي والدال متمثلتان يف صفة اجلهر(. )جوهر،  

 (. 165ص. 
كمثل:    يتأثر صوت بصوت آخردث املماثلة عندما  مثال يف اللغة العامية حت

قد روي عنها أهنا كانت تقول يف هلجة متيم )فُ ْزٌد( بدال من )فزت( أي التاء املهموسة  
وذلك جملاورهتا لصوت جمهور وهو الزاي و    ،قد قلبت إىل نظريرها اجملهور وهو الدال

إيف   التاء  قلبت  فقد  )وّد(  هي  )َوَتَد(  يف كلمة  جند  النظق هلجة  لتخفيف  الدال  ىل 
ادغمت  مث  )وْدد(  فصار  اإلدغام  شرط  الجل  األوىل  الدال  أسكنت  )َوَدَد(  فصار 

 و كذلك يف األمثال األخرى.   .الدال االوىل يف الثانية للمجانسة فصار )َوّد(َ 
هو بنية   (Morfofonologi)علم الفونيمات الصريف أو يسمى مبورفوفونولوجي  

إما اجلمع أو التخفيض أو استبدال مورفيم   ، األمناط الصوتية مورفيماللغة الىت تدرس  
)هديةهللا مورفيم  التغيريات يف ضغط  القراءات 54ص.    ،2017  ،أو  املماثلة يف   .)

 ، وعلم األصوات   ،وعلم الصرف  ،القرآنية قد اشتملت علوما أخرى كما علم التجويد
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نتمي إىل البيئة العرابية لتخفيف  وعلم النحو. يؤثر هنا استعمال هذا اإلصطالح ألن ي 
 النطق. 

يتأثر   وفيها  هي  الرجعية  املماثلة  نوعني:  إىل  األصوات  أتثر  احملدثون  يقسم 
ابألول.  الثاىن  الصوت  يتأثر  وفيها  هي  التقدمية  املماثلة  و  ابالثاىن  األول  الصوت 

واإلعالل. أما طريق   ، واإلبدال  ،وانقسم املماثلة من حيث طريق التحليل يعىن اإلدغام
أو طريق اإلبدال هو    ،اإلدغام يوجد يف القراءات القرآنية أحياان كما يف علم التجويد

أو طريق اإلعالل هو تغيري    ،جعل حرف مكان آخر كما يف علم الصرف وعلم النحو
أو احلذف كما    ،حرف العلة واهلمزة ابلقلب إىل حرف آخر من األربعة أو التسكني

 (.  88ص.  ،1994 ،)خلف يف علم الصرف
من   تتعّدد  األعراف  وستة سورة  بعد    ، أايت   مائتان  السابع  السورة  تسلسل 

ويسمى األعراف   ،من ضمن السابع الطوالهي    هذه السورة  مميزة    سورة األنعام. و
أما اختارت    يعىن أهل اجلنة أو الّنار.   ، آايت بنّي عن درجة األعلى الّناس  46ألن فيه  

الس  هذه  األلفاظ الباحثة  يتضمن  و  املتشاهبات  آايت  األقّل  على  ألفاظها  ألن  ورة 
املماثلة أكثر، منها مماثلة من حيث أشكال يف خمراج أو الصفة ينقسم مماثلة تقدمية،  

 مماثلة جزئية .   ومماثلة رجعية، ومماثلة جتاورية، ومماثلة تباعدية، و
 ، اسة هو علم الضمينوجود املماثلة يف القراءات القرآنية يظهر أّن هذا الدر 

إذا كان القراء اليعرف عنه فضاع املعرفة ألن دراسة عن علم الفونيمات الصريف قليل 
البحث هذا  يف  به.  يعلم  أو  سورة    ،يفهم  يف  املماثلة  الظاهر  عن  الباحثة  يبحث 

أو    اإلدغام،أو    ،األعراف. توجد الباحثة عن املماثلة يف سورة األعراف بطريقة اإلبدال
 أو اإلعالل.   ،القلب

البحث خلفية  ماذكر يف  على  القرآن   ،بناء  يف  املماثلة  اختيار  يف  أتكدت 
علم   بدراسة  األعراف االكرمي  سورة  الباحثة  واختارت  علميا.  حبثا  الصريف  لفونيمات 
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البحث الكرميملوضوع  القرآن  يف  السور  تالحظ  أن  بعد  علم   ،  بدراسة  املماثلة  ترى 
  املماثلة بدراسة علم األصوات.الفونيمات الصريف أكثر من 

 أسئلة البحث -ب
 أما أسئلة البحث اليت ترتب الباحثة مجل األسئلة فهي:   

 املماثلة يف سورة األعراف؟أشكال  ما .1
 ؟عملية املماثلة يف سورة األعراف كيف طريقة .2
 أنواع املماثلة يف سورة األعراف؟  ما .3

 أهداف البحث  -ج
 أّما أهداف هذا البحث مبطاقبة صياغة أسئلة البحث املذكورة فهي:  

 سورة األعراف.  املخرج أو الصفة يف يف املماثلة وصّنف ملعرفة أشكال  .1
 يف سورة األعراف.واضحا ومعرفة أنواع كلماهتا ملعرفة طريقة  .2
 .صحيحا املماثلة يف سورة األعراف كلمات نواع من  أ ملعرفة .3

 فوائد البحث  -د
 أّما الفوائد الىت متكن االستفادة من هذا البحث هي:

 الفوائد النظرية  .1
 ،لزايدة العلوم  ،أما نتائج الفوائد النظرية هذا البحث هي مفيدة للمسامهة

اللغة عامة ويف جمال دراسة   ،ةواملعرف التمييز يف جمال دراسة علم  والفهم عن 
 علم الفونيمات الّصريف. يف املماثلة خاّصة 

 الفوائد التطبيقية   .2
 أّما نتائج الفوائد التطبيقية هذالبحث يعين: 

للباحثة هي لرتقية الفهم و لزايدة املعرفة عن املماثلة ودراسة علم أوال: الفوائد  
 لصريف يف سورة األعراف. الفونيمات ا
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اجلامعى هي ملساعدهتم يف فهم املماثلة    وللطالب   الفوائد للمتعّلم عاّمةاثنيا:  
 بدراسة الفونيمات الّصريف.

الفونيمات   بدراسة  املماثلة  النظرية  عن  فهمه  لزايدة  هي  للقرائ  الفوائد  اثلثا: 
 الّصريف. 

 حتديد البحث  -ه
وفيه حبث    ايت  أ  تّ   وس  ني مائتقد سبق ذكره أن سورة األعراف يتكون من  

  ، مأخالق وعقيدهتو   ،األنبياء مع عدّوهم  صقصو   ،إميان املؤمنني  من  ،عن األحكام
الصريف الفونيمات  علم  نظرية  على  الباحثة  تبحث  واجلّنة.  الّنار  أهل  عن   ، وشرح 

يعىن   أشكالة األعراف من جهة  فتحّدد هذا البحث يعين  ظواهر املماثلة يف سور 
 .  من حيث مماثلة يف املخرج أو مماثلة يف الصفة

 حتديد املصطلحات -و
 علم الفونيمات الصريف  .1

مورفوفونولوجي   أو  الصريف  الفونيمات  ظاهرة  (Morfofonologi) علم  هي 
آخر  صوت  إىل  فانقلب  بصوت  صوت  يتأثر  عندما  املماثلة  حتدث  العلمية 

(. الطريقة لتحليل األلفاظ القرآن الكرمي ابلنظر على 54ه.    ،2017  ،)هديةهللا
 أنه من نتائج األصوات ابشتمل املماثلة لتخفيف النطق يناسب البيئته.  

 املماثلة  .2
ه مجيع    ياملماثلة  يف  املتجاورة  األصوات  إليها  متيل  تكاد  عامة  ظاهرة 

اللغات. بعبارة أخرى إن املماثلة متثل ما يلجاء إليه انطق اللغة لتخفيف صعوبية 
أيقاربه.   والصفة عن طريق أحدمها اآلخر  املخراج  املتخالفان يف  الصوتني  النطق 

وهي   ،يف اللغة العاربية   املماثلة هي األغراض الشائمة اليت حتدث يف اللغات. مثال
)سؤمبوي األصوات  و  شاكليا  انحية  من  إستعراضها  ميكن  اليت  اللغة   ، ظاهرة 

 (.   1ه.  ،2018



6 
 

 

  الدراسات السابقة -ز
 . التشبيه يف سورة األعراف )دراسة بالغية( 2013كسري.  .1

أنواع   على  اشتملت  األعراف  سورة  يف  تشبيه  عن  حبث  الدراسة  هذه 
املدّ   جهة  من  الكيفيه.  التشبيه  الوصفي  مبنهجية  الباحث  ابلنظري    ، استخدام 

أما أهداف البحث هو حبث الباحث عن   .التشبيه مع علم البيان بدراسة بالغية
أداة   حيث  من  األعراف  سورة  يف  يتضمن  التشبيه  أنواع  و كم  التشبيه  األنواع 

منها   ، التشبيهنتائج البحث جتد الباحث لقد كان أنواع  و   التشبيه أو وجه الشبيه. 
 وتشبيه التمثيل.   ،وتشبيه ضمين ،وتشبيه البالغ ،تشبيه مرسل جممل

 . الطباق واملقابلة يف سورة األعراف )دراسة بالغية(  2013دية حنيفة الرمحة.  .2
األعراف.    الباحثة  تحبث واملقابلة يف سورة  الطباق  التحليل  عن  الدراسة 

 ت استخدامواملقابلة من جهة املعىن.    حتليل عن أنواع الطباق  عينت  ا البحثه  ةوأسئل 
املنهج النظري  يعين الطباق    ،منهجية البحث هو منهج الوصفي الكيفي  الباحثة

األوىل كيف   ،أما أسئلة هذا البحث يعىن  البديع بدراسة بالغية. واملقابلة مع علم  
نتائج و   األعراف.، الثاىن كيف املقابلة يف سورة  الطباق وأنواعه يف سورة األعراف

الباحثة كان   جتد  و    32البحث  الطباق  نوع  يدل  نوع   6آايت  يدل  آايت 
 املقابلة.  

اخلريدة.   .3 يف  2018أحسنة  وسّلم  علبيه  موسى  قّصة  يف  األسالب  مقارنة   .
 سوريت البقارة و األعراف )دراسة حتليل اخلطاب(

مقارنة األساليب يف قصة موسى يف سورة البقرة  هذه الدراسة حتليل عن  
األعراف.وأسئلة   جهة   يه  ا البحثهو  من  ينظر  موسى  نيب  النطق  عن  حبث 

و خلفيته.   النظر األساليب  املنهج  الكيفي  الوصفي  مبنهجية  الباحثة  استخدام 
قصة    قائمة. يف  األساليب  بني  الفرق  ما  هي:  الباحثة  حبثت  مشكالت  أما 

السالم   عليه  اخللفيات يف موسى  و كيف كانت  واألعراف،  البقرة  سورتى  يف 
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السالم يف سوريت البقرة و األعراف.    اختالف األساليب يف قصة موسى عليه 
 البياانت اباألساليب املختلف.  13نتائج البحث جتد الباحثة لقد كان و 

 . املماثلة يف سورة الكهف )دراسة علم األصوات(2015هيت صائمنة.  .4
الكهف )دراسة علم الباحثة    تحبث املماثلة يف سورة  الدراسة عن  هذه 

سورة  أسئلة  األصوات(.   يف  املماثلة  أشكال  عن  يبحث  هو  البحث  هذا 
الكيفي  الكهف.   الوصفي  يستخدم  هو  البحث  منهجية  الباحثة  استخدام 

أما أسئلة البحث هو مشكلة الكيفي املنهج النظري املماثلة يف علم األصوات.  
بياانت    133نتائج البحث جتد الباحثة  و   ، ل املماثلة يف سورة الكهفعن أشكا

 بياانت هي املماثلة جزئية.  96هي املماثلة اتمة و 
سؤمبوي.   .5 انفعة  علم  2018أرين  حتليلية  )دراسة  النحل  سورة  يف  املماثلة   .

 األصوات(
الن املماثلة يف سورة  عن  حتليل  الدراسة  علم  حهذه  حتليلية  )دراسة  ل 

يعىن ما نوع  ،األصوات(. حبثت الباحثة عن أنواع املماثلة و أاثرها من أسئلتني
النحل.   سورة  يف  املماثلة  أوجه  ما  الوصفي    تاستخدامو  مبنهجية  البحثة 

أما أسئلة وأهداف البحث هو:    ابلنظري املماثلة يف علم األصوات.  ،الكيفي
ثلة و ما أوجه املماثلة يف  ما نوع املماثلة يف سورة النحل  ملعرفة مظاهر املما

من    157نتائج البحث جتد الباحثة بياانت و  سورة النحل ملعرفة أوجه املماثلة.
 آايت. 128

حتت   سبق  مما  الصريف  الفونيمات  بعلم  املماثلة  نظرية  دراسة  إىل  استند 
والفرق بني العنوان "ظواهر املماثلة يف سورة األعراف" مل يتم ذالك بغري الباحثني.  

الثالثة متشابه يف الب الباحثون من األوىل حىت  يعين  البحث  السابقة و هذا  حوث 
املوضوع يعين سورة األعراف. أما الباحثان األخري متشابه يف النظري املماثلة ولكنه  

الدراسة. يف  ت  فرق  البحث  الفونيمات الباحثة  بحث  فهذا  بدراسة  املماثلة  عن 
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األلفاالصريف يف  الفونيمات  تبحث  اخلاص  املماثلة  ،  ليس  الكرمي  القرآن  آايت  ظ 
األصوات  دون    . حيث  األصوات  حيث  الباحثة  حتليل  السابقة  دراسة  يف  أما 

   الفونيمات ابلصريف.  
 منهجية البحث -ح

 نوعية منهج البحث  -1
الباحثة   التستخدم  البحث   ،الكيفيبحث  منهج  هو  الكيفي  البحث 

املوضوع  منه  يعاين  ما  ظاهرة  فهم  إىل  السلوك  ،يهدف  والتصورات، مثل   ،
واإلجراءات، شامال  والدوافع،  الوصف يف شكل كلمات وغريها  وعن طريق   ،

)موليونج،   خاصة  طبيعة  ذي  سياق  يف  ص.  2016ولغات،  تسمى  (.  6، 
 ،عن طريق الوصف يف شكل كلمات ولغات   البياانت   تشرح  حبث الكيفي ألن

 األلفاظ يف سورة األعراف. اليت 
ألنّ   البحث  اوهذ الوصفي  الكيفي  ابلبحث  البياانت   هيسمى  يفسر 

املواردة يف املوضوع املعني ويعرب العالقات املماثلة من جهة الدراسة الفونيمات  
الذي يقوم على وصف خصائص  أما تعريف البحث الكيفي الوصفي    الصريف.

التحيز عدم  يتطّلب  وهذا  عنها  املعلومات  ومجع  معينة  احلالة  ،ظاهرة    ، ودرسة 
وعبدهللاوا )القادر  الظاهرة  أو  املشكلة  هبذا  يتعلق  ملا  الشامل   ، 2007  ، ملسح 

 (.  58ص. 
 مصادر البحث -2

البحث مأخوذة من مصدرين   تتم احلصول عليها يف هذا  اليت  والبياانت 
   كما التايل:

 مصادر البياانت األساسية  .أ
البياانت مباشرة   البياانت اليت توفر  البياانت األساسية هي  مصدر 

البياانت   مجع  البياانت  .  (63ه.    ،2017  ، )مجالإىل  مصادر  أما 
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البحث  هذا  يف  األعراف  هو  األساسية  سورة  يف  خاصة  الكرمي   القرآن 
عمر   خمتار  أمحد  للدكتور  اللغة  أصوات  ملنذر وكتاب  الصريف  إعالل  و 

 .  نذير
 ياانت الثانوية  مصادر الب .ب 

البياانت مص هي  الثانوية  البياانت  إنشاؤها    در  أو  نشرها  يتم  اليت 
 ، )مجال  سواء كان من الكتاب   ،املتعلقة مبوضوع البحثمن قبل املنظمة و 

أما مصادر البياانت الثانوية هذا البحث هي املراجع  .  (63ه.    ،2017
الكتب   قراءة  طريق  عن  البياانت  كمصدر  تدعم  بعلم  اليت  املتعلقة 

العلمية   والبحوث  البحث،  املنهجية  وكتب  القراءت،  أو  األصوات 
 . وغريها واجملالت واملقال

 طريقة مجع البياانت  -3
)حمّمد،   البحثية  األسئلة  إلجابه  اجلهاز  هي  ص.  2014البياانت   ،

جتمع البياانت (. يف كل البحث، جيب مجع البياانت مقدما مث حتليلها.  168
 ،2006  ، ة من قبيل اآلاثر املكتوبة كاالسجالت والكتاب )زريةيف هذه الطريق

يعين  (.  191ه.   مكتبية  بطريقة  البحث  هذا  البياانت يف  القراءة    طريقةتُنال 
البياانت   والتسجيل يف الطريقة.  مجع  اخلطوات   ،بناء على هذه  الباحثة  ترتيب 

 اآلتية:  
 الفونيمات الّصريف. قراءة الكتب املتعلقة بدقة عن املماثلة وعلم  (أ
 مث قراءة املوضوع من سورة األعراف قراءة متكررة دقيقة. (ب 
 فهم الشكل، سواء يف شكل املخرج أو الصفة يف اللفظ املماثلة.  (ج
 .  حلصول البياانت  حتت النصوص املهمةإعادة القراءات بدقة وسطر السطور  (د
يف  تسجيل   (ه املعني  ابملوضوع  املتعلقة  والبياانت  األعراف  املعلومات  سورة 

 والنظرية املماثلة ابلدراسة الفونيمات الصريف.
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 طريقة حتقيق البياانت -4
  ستخدام الباحثة البياانت يف التحليل. ت  حتقيق البياانت هو درجة احكام

 من طريقة حتقيق البياانت فهي:   ثلثة أقسامإىل  يف هذا البحث
 تقراء الباحثة اجملالت أو الكتب تكررا.   (أ

البحث لرتقية  أوالكتب  اجملالت  تقراء  يوجد    ،يف  اإل حكام  قد  ألهنا 
)مجال علم   (. 130ص    ،2019  ، البياانت  هي كتاب  الكتب  تُقراء  أما 

األصوات، علم الصريف، علم اللهجات يف العربية، و كتب قراءات القرآنية.  
ي جملة املماثلة،  عن الصريف يف النوع وطريقة  إذا تقراء جمالت أو املقالت ه

 يف اإلعالل. 
 مناقشة و احلوار مع مشرف أو زمالء.    (ب 

حاور  املناقشة،  يف  املشر   الباحثة  ت أما  البحثهمع  على  أو    ،اف 
الذين يتسمون ابلنباهة وحسن املعرفة. سوف    ازمالئه مع    الباحثة   حاورت 

املالحظة   إضافة  وذلك من خالل  للرسالة  العلمية  املادة  نطاق  توسع من 
الباحث ومتده خبربات اآلخرين،   الشخصية، واملعطيات املختلفة اليت تثري 
وعبدهللا،   )القادر  وتنظيمها  األفكار  تنمية  يف  يسهم  احلوار  أّن  كما 

 (.103، ص. 2007
 التثليث ج( 

مراجعة   مث  مناقستها  ميكن  اليت  البياانت  صالحيات  هو  التثليث 
نتائج  اآلخرين حلصول على  املخربين  مع  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت 

)مجال،   فرزها  مت  اليت  البياانت  ومقارنة  أما  130، ص  2019العالية   .)
اب السابقة  دراسة  مع  البياانت  لتحقيق  التثليث  الباحثة  أم  هدفت  لكتب 

 ببحوث العلمي.
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 طريقة حتليل البياانت -5
حتليل   ستخدامسيتم حتليل البياانت اليت يتم مجعه اب  وعالوة على ذلك،

ميلز بواسطة  البياانت  حتليل  خطوات  مع  ميلز   .وهوبرمان  وصفية   استخدم 
أن   وحيدث  وهوبرمان  تفاعلي،  بشكل  النوعية  البياانت  حتليل  يف  النشاط  يتم 

الكيفية   البياانت  حتليل  يف  النشاط  االنتهاء.  حىت  هذه  ابستمرار  من  تتكون 
طريقة حتليل ثالثة هي تفيض البياانت، عرض البياانت، واستنتاج  التدرجات ال

 ميلز خطوات حتليل البياانت عند    (. أما147، ص.  2017  ،البياانت )مجال
 هي : وهوبرمان

 تفيض البياانت  (أ
االنتخابية   العملىي  أو  البياانت  دمج  عملية  هو  البياانت  تفيض 
والرتكيز على التبسيط والتلخيص وحتويل البياانت الناشئة من امللحوظات يف 

 امليدان. هذه العملية تتكون من اخلطوات اآلتية: 
الرمز1 وإعطاء  املذكرات  وكتابة  اخلالصة  تكوين  اخلاصة    (.  النصوص  يف 

 املسجلة عندمجع البياانت.  
البياانت 2 من  فاألهم  مقتضيتها.  مقدار  البياانت حسب  تفريق  تصري   ،(. 

 البياانت األساسية واألخرى تفرق لتكون البياانت الثانوية.  
 (. تسجيل األهم من البياانت.  3
 عرض البياانت ب( 

املرتبة اليت تقّدم اجلواز ألخذ جمموعة املعلومات  عرض البياانت هو  
تقدمي   وميكن  دورها.  إىل  تتطور  القرار  صنع  عملية  والتزال  االستنتاج 

مصفوفة يف  تفيض  (.  148ص.    ،2017  ،)مجال  البياانت  بعد 
 البياانت، اخلطوة الثانية اليت تتمه بعملية كما التاىل:  
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ال  (1 وشّعبته  موضوع  شكل  يف  عليها  احلصول  تتم  اليت  يت  البياانت 
حتتوي على النوع املماثلة من حيث اجتاه التأثري، من حيث التجاور  

 بني الصوتني، ومن حيث قوهتا يف سورة األعراف.
 البياانت املبسطة. (2
 مث تقدمي البياانت مع نبذة قصرية عن األلفاظ املماثلة.   (3

 ستنتاج اإل (ج
يف هذه التدرج تورد الباحثة نتائج البحث كاملة ويعترب هذا التدرج  

البياانت  مجع  عملية  من  البياانت   ، االستنتاج  وعرض  البياانت  وتفيض 
واخلطوة التالية يف هذا البحث هي مرحلة    (.148ص.    ،2017  ، )مجال

التحقيق من البياانت من خالل عملية التخفيض وعرض البياانت، على 
 النحو التايل:  

 ثبتت أدانة البياانت من خالل أدلة صحيحة.   (1
 .  مث تلخص البياانت  (2

يكون   أن  الباحثة  ترجو  البياانت،  حتليل  الطريقة  هذه  إىل  استناد 
إنتاج هذا البحث علميا، أي كل ألفاظ يتضمن املماثلة هو ظواهر اللغة 

التغيري   احلصول  تتم  هي  املماثلة  واللفظ  الكرمي.  القرأن  بسبب يف 
النطقي. لتخفيف  أو  لسهولة  النطقي  صعوبة  ألن  العربية  اللهجات 
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 الثاين  بابال
 اإلطار النظري 

 
 علم الفونيمات الصريف   -أ

مبورفوفونولوجي   يسمى  أو  الصريف  الفونيمات  أو    (Morfofonologi)علم 
الصوتية مورفيم،    (Morfofonemik)مورفوفونيميك   تدرس األمناط  الىت  اللغة  بنية  هو 

إما اجلمع أو التخفيض أو استبدال مورفيم أو التغيريات يف ضغط مورفيم )هديةهللا،  
أربعة أفرع، منها علم األصوات (.  54، ص.  2017 فعلم األصوات يشتمل على 

عيارى أو  العام، علم األصوات الوصفي، علم األصوات التطورى، وعلم األصوات امل
التارخيى، وهو دراسة   أو  التطورى  البحث حتديد عن علم األصوات  الضبط. فهذه 

 التغيريات األصواتية الىت تتعرض هلا لغة معينة خالل اترخيها.  
نولوجى )فو(  مورفو  أنه    Morpho (pho) nologyاملصطلح  امسه  من  فواضح 

وإذا   والفنولوجيا،  الصرىف  علمى  بني  مشرتكة  بقضااي  الناجتيتعلق  يكون   ة ترمجناء 
)الفنولوجيا الصرفية(. وقد أطلق هذا املصطلح على فرع من العلم وظيفته )النظر ىف 
املورفيمات  هلذه  يعرض  ما  ويصف  فهو حيلل  الصرفية.  للوحدات  الصوتى  الرتكيب 

 (.  70، ص. 1997من صور صوتيىة حبسب السياق الذى تقع فيه( )عمر، 
الستبعاد   فعل  رد  أو  قدم كنتيجة  قد  الدرسة  من  املستوى  هذا  أن  ويبدو 
بعض اللغويني احلقائق النحوية يف الدرس الفونولوجى مما أحدث بعض املصاعب يف 

ملستوى اجلديد من ربط الفنولوجيا ابلنحو. فللتلغلب على هذه الصعوبة قدم هذا ا
وإمنا  املورفيم،  وليست  الفونيم،  ليست  الدراسة  من  النوع  هذا  الوحدة يف  التحليل. 

)عمر،  أوال  ، Morphonemeاملورفونيم   الصريف  ص.  1997فونيم   ،71 .)



14 
 

 

إن اختبار الفونيمية يعتمد على اختبار التبادل. فإذا تبادل صوت مع آخر  
املع تغيري  إىل  التبادل  وأدى  فونيمي  يف كلمة  تقابل  الصوتني  بني  التقابل  فإن  ىن 

(. كلما زاد عدد الكلمات الىت يوجد فيها فونيم ما يف  54، ص.  2000)اخلوىل،  
توزيعه، أي  الفونيم وعلى  يعتمد هذا على سهولة نطق  الوظيفي.  لغة ما، زد عبؤه 
على مواقع حدوثه. صعوبة نطق الفونيم جتعله غري مرغوب فيه. وقيود التوزيع جتعل 

 الفونيم حمدود التكرارية.  
)الفونيم الواحد  الصوت  بصور إن  الفعلي  الكالمي  األداء  عند  يظهر  قد   )

خمتلفة تبعا للسياق الذي ورد فيه. أو بعبارة أخرى، الصوت الذى له صورة واحدة  
أو شكل واحد يف الذهن قد يظهر يف صور خمتلفة وأشكال متباينة عند النطق به يف 

)جوهر،   معني  ص.  2015سياق كالمي  من (.  149،  سواه  مع  يشكل  فونيم 
أخرى مورفيما واحدا. تندمج املورفيمات معا لتكون كلمة واحدة، قد يطرا   فونيمات 

)اخلوىل،   اجلديدة  الصوتية  البيئة  مع  لتكفيف  تغريات صوتية  بعضها  ، 2000على 
 (، كما يف املثال:  87ص. 

 + صفا = اصطفى   ا ... ت  .1
 + زهر = ازدهر ا ... ت  .2
 + ْت = رمتْ   رمى .3
 + ت + ا = دعتا  دعا .4
 تفاح = التفاح +   ال .5
 + ا ستعمال = َاالستعمال   اَل .6
 مات  ل + ات = مع  معلمة  .7

الصرفية   للدراسات  بياانت  تعطى  األصوات  يف  (Morfologi)علم  .خاصة 
اهتا، مثل حتول )ازاتد( إىل )ازداد(، أو  ري تفسري بعض الظواهر يف بناء الكلمات وتغي
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)ادّكر(، أو حتو  أو )اذتكر( إىل  )ازدهم(،  أو  )ازهتم( إىل  يل )سراط( إىل )صراط(، 
علم   يف  يسمى  ما  خالل  من  الظواهر  هذه  تفسري  ميكن  )اصطرب(.  إىل  )إصترب( 

 األصوات ابملماثلة. 
دراسة عن علم الفونيمات الصريف ال تعاجل بناء الكلمات املورفيم بزايدة، أو  

و املغرية (Asimilasi) توجد املماثلة  اثن   تفيض، أو اإلبدال الفونيم، أو التغيري النرب.  
(Disimilasi)  يتأثر عندما  آخر  صوت  إىل  الصوت  التغيري  حتدث  هي  املماثلة  أن   .

أو   املخرج  التأثري  اجتاه  للبيئته لكي متمثال من حيث  وفقا  املؤثر  أو  املتأثر  الصوت 
هللا،   )هدية  اضطرب 54، ص.  2017الصفة  يكون  اضرتب  لفظ  مثال  فقد   ،(. 

إىل املهموس  التاء  ذلك  قلبت  أجل  من  إطباق،  الضاد  اإلطباق ألن حرف  الطاء   
خمتلف، يف   الفونيم  مياثل  املماثلة  أما  الصفة.  متمثال يف  الطاء ألن  إىل  التاء  إبدال 

 القابل مغرية أو املخالفة تنقلب أو حتول إىل صوت آخر خيالف الصوت.
 خرى أعالقة علم األصوات و علوم  -ب

جوا من  جانب  على  األصوات  علم  الصويت  يتوفر  اجلانب  هو  اللغة  نب 
وعن  نطقها،  وكيفية  وخصائصها،  األصوات،  طبيعة  عن  تكشف  دراسة  ويدرس 
املظاهر اللغوية والصوتية اليت تعرض لألصوات عندما تتجاور يف سياقاهتا. من أكثر 

 منها:   العلوم اللغوية قد كان يتصل علم اللغة والصوتيات 
نرى   .1 مثال  العربية  اللغة  يف  الصوتيات  علم  إىل  حاجة  يف  النحو  دراسة  النحو، 

ومدلول   دال  عن  عبارة  اللغة  أن  على  بناء  اإلعراب.  العريب كان   –قضية  أن 
حيسم  األداء  هذا  طريق  وعن  معينا،  أداء  وجه  لكل  وأن  واحدا،  وجها  يقصد 

 (.  52، ص. 2009املوقف )عالم و حممود، 
املورف .2 أو  يعىن كيف  الصرف  الصرف(،  )علم  الصوتيات  بعلم  استفادهتا  ولوجيا، 

تقوم دراسة صرفية كاملة للغة دون وعى صوتية، ومعرفة دقيقة بطبية األصوات،  
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هلا  تتعرض  اليت  الصوتية  التغيريات  ما  وخبصائصها، كيف  الصيغة  تكوّ ن  اليت 
واإل واإلدغام،  والتقصري،  والتطويل،  واحلذف،  الزايدة،  من  بدال،  األصوات 

والقلب. وتشريح من تفسريات والتعليالت وعن اتريخ الكلمة وتطورها يف علم 
 (.  53، ص. 2009اللغة )عالم و حممود، 

الداللة واملعاجم، دراسة املعىن أو الداللة املعجمية للكلمة العربية يف حاجة إىل  .3
بتدوين صو  العناية  هو  اللغوية  املعاجم  احلديث يف  املنهج  الصوتية:  أداء علم  رة 

فيحدد مكان نرب الكلمة ونوعه، وخط سري  –عالوة على بيان املعاين  –الكلمة 
و حممود،   )عالم  ابألداء  يتصل  مما  ذلك  غري  إىل  أصواهتا،  يف  والطول  التنغيم، 

 (.  55، ص. 2009
اللهجة  .4 هبا  تنفرد  اليت  الدالالت  إببرز  فقط  يعين  للهجة  الدراسة  إن  اللهاجت، 

و  الفصحى،  اللغة  والنفي،  عن  النحوية كاالستفهام،  األساليب  بعض  دراسة 
والقسم، وقد يتطوع الباحث فيذكر بعض القضااي الصوتية. والذي جيب األخذ 

األصوات   به. عدد  عن  تكشف  دراسة  اللهجة  صوتيات  دراسة  يف  البداء 
وأنواعها، وخصائصها، وعن النظام املقطعي، والعناصر األدبية من النرب والتزمني 

العام والتنغ الصويت  النظام  إىل  يتوصل  النهاية  ويف  منها،  ونظام كل  واللون  يم 
األخرى كاملستوى  اللغوية  املستوايت  لدراسة  الدور  أييت  هذا  وبعد  للهجة، 

 (.  56، ص. 2009النحوي والصريف والداليل )عالم و حممود، 
قضية .5 يعين  الصوتيات  دراسة  إىل  حاجة  البالغة  ففي  األدب،  والنقد   البالغة 

الفصاحة والتجانس والتالؤم بني األصوات يف الكلمة ويف الكالم. أما يف النقد  
بعلم  ماسة  حاجة  يف  وفنيا  النص  تقيم  من  هبما  يتصل  وما  واملسرحي  األدب 
لفظ  خارجية،  موسيقى  داخلية،  موسيقى  الشعر،  موسيقى  مثل:  الصوتيات 
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النغمة، حلو اإليقاع، ومجيل النربة )عالم و   عذب املذاق، قوّي اجلرس، عذب 
 (.  57، ص. 2009حممود، 

القرآن الكرمي، إن أي دراسة قرآنية وخباصة )التجويد والقراءات( البد وأن تسّخر  .6
تكشف عن جانب من  أن  تستطيع  إجنازائه، حىت  و  احلديث  العلم  أدوات  هلا 
من  وال  يديه  بني  من  الباطل  الذي الأيتيه  الكرمي  الكتاب  هذا  إعجاز  جوانب 

تنز  اليت خلفه  الينفصم،  منه  جزء  الكرمي  القرآن  تالوة  إن  محيد.  حكيم  من  يل 
السالم   عليه  وسلم عن جربيل  عليه  الرسول هللا صلى هللا  تقصري يف   –تلقاها 

األايت   و حممود،    19-17جنب هللا  )عالم  القيامة  ، ص. 2009من سورة 
58 .) 

قل على صورة فاللغة ليست جمرد أصوات يصدرها جهاز النطق وتنت  ،علم النفس .7
)السامع واملتكلم(   الكالم بني طرفية  يبدو  السامع، وهكذا  إشارات فيزايئية إىل 
النفس  علم  جيد  وهنا  واالنفعاالت.  واملشاعر  العواطف  عليها  تظهر  مرآة  مبثابة 

، ص. 2009وسيلة من أهم وسائله وأدواته يف دراسة النفسية )عالم و حممود،  
60 .) 

علم اإلجتماع، يتصل بعلم اللغة والصوتيات من حيث إن اللغة مظهر سلوكي،   .8
اجتماعية   اإلنساين، فهي ظاهرة  النشاط  العمل، وحلقة يف سلسلة  وضرب من 
العلمي بعلم األصوات  الدراسى يف حبث  يتفاهم هبا اجملتمع. وميكن حتديد هذا 

ويف الدالالت، ويف بقية حتليل يف صفاهتا وخصائصها، ويف طريقة النطق واألداء،  
 (.  61، ص. 2009املستوايت اللغوية )عالم و حممود، 

 التطور يف أصوات اللغة العربية  -ج
واللغة العربية يف تطورها إىل هلجات الكالم احلديثة، ماالت ميال كبريا إىل  
الكالم   أصوات  لتأثر  خمتلفة  ظواهر  احلديثة  اللهجات  يف  نلحظ  إذا  التأثر،  هذ 
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النطق. وقد تكون هلذا يف هذه اللهجات قوانني خاصة  بعضها ببعض   أثناء  يف 
بتأثر األصوات وميلها إىل االنسجام مع ما جياورها، مما أدى إىل تطور يف النطق 
أن  وخشوا  لذلك،  القدم  منذ  القراء  فطن  وقد  الفصيحة.  اللغة  أصوات  ببعض 

بوصف كل صو  فعنوا  الصوتى،  التغيري  من  شيئ  القرآىن  النطق  ت عرىب يصيب 
النطق  عن  احنراف  من  الكالم  هلجات  يف  ماشاع  واستنكروا  دقيقا،  وصفا 

    (.179، ص. 1990الصحيح للصوت العرىب )أنيس، 
 املماثلة  -د

 مفهوم املماثلة -1
القدم قد  االصطالح  تسمية  اءاستعمل  ويسمى اب  على  إلدغام، 

اللغوية    Assimilationاحملدثون من أتثر األصوات بعضها ببعض حني تتجاور 

االدّ غام  (70، ص.  1992أنيس،  ) قالوا  البصريني  مصطلح  أما  أبلف    –. 
  –الوصل والدال املشددة املسكورة،  ولكن مصطلح الكوفيني قالوا اإلدغام  

 (. 90، ص.  1994هبمزة القطع والدال الساكنة )خلف، 
)ليكون   بقوله:  إليها  وأشار  سبيها،  وأدرك  )اخلليل(،  الحظها  لقد 
عمل اللسان من وجه واحد( كما عرفها )سيبويه( ومساها )املضارعة( يف قوله:  
يقول:   إذا  )التقريب(  أو  به حرف من موضعه(.  الذي يضارع  )ابب احلرف 

الزاي أن يكون عملهم من )وإمنا دعاهم إىل أن يقربوها ليعين يقربوا الصاد من  
أوسع يف   السنتهم يف ضرب واحد( وعين هبا بصورة  وليستعملوا  وجه واحد، 

 (. 307، ص. 2009دراسة للإلدغام )عالم و حممود، 
 تعريف املماثلة  -2

إن التعديالت الىت تتعرض هلا األصوات عند اتصاهلا أبصوات أخرى،  
الصفات األساسية لتلك    ليس من شأهنا أن تغري  –والىت سبق أن حتدثنا عنها 
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األصوات. فالالم املشفاة، والتاء املطبقة تبقي كلتامها الما واتء، رغم صفاهتما  
الصفات   فتغري  بعيدا  التعديالت  هذه  تذهب  أن  حيدث  قد  ولكن  الثانوية، 

، 1984األكثر أمهية لألصوات، كما حيدث من متكلم سريع األداء )ماملريج، 
 (.  141ص. 

تعين لغة  تقريب صوت  املماثلة  فهي  فهي  اصطالح  أما يف  املساوة،   
، ص.  2010من صوت أو فناؤه فيه عن طريق اإلبدال واإلدغام )رشيدى،  

بعض 147 بينها  أصوات  بني  تقارب  هي  املماثلة  أن  ايضا  وقيل   .)
املخالفات، نتيجة للتفاعل الذي حيدث بني أصوات اللغة عندما تتجاور، مما  

صوات خمارجها وصفاهتا؛ لتتفق مع أصوات أخرى يؤدي إىل أن تغرّي بعض األ
 (.  29، ص. 2009مقاربة هلا يف الصفات واملخارج ) حسني، 

يف كتابه عمر  قيل  للصوت   أن  أما  التكيفية  التعديالت  هي  املماثلة 
بسبب جماورته والنقول مالصقته ألصوات أخرى. وهي كما عرفها بعض آخر 

متماث إىل  املتخالفة  الفونيمات  حتول   :( أو كليا  جزئيا  متاثال  إما    ،1997لة 
أن(.  379  ص. اقرتب   ماملريجل  ي ق  بينما  هي كلما  املماثلة  قال،  يف كتابه 

ماثل   سواء  مماثلة،  حدثت  خمرج،  أو  اقرتب كيفية  آخر،  صوت  من  صوت 
 (.141ص. ، 1984أحدمها اآلخر أو مل مياثله ) 

استبدال صوت من صوت   املماثلة أبهنا: عملية  دانيل جونز  ويعرف 
آخر، حتت أتثري صوت اثلث قريب منه، يف الكلمة أو يف اجلملة. )رشيدى،  

(.  واألصوات يف أتثرها هتدف إىل نوع من املماثلة أو  148، ص.  2010
وميكن   املخارج.  أو  الصفات  يف  قرهبا  جماورهتا  مع  ليزداد  بينها،  أن  املشاهبة 

يسمى هذا التأثر ابالنسجام الصوتى بني أصوات الللغة. وهذه ظاهرة شائعة  
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يف كل اللغات بصفة عامة، غري أن اللغات تتلف يف نسبة التأثر ويف نوعه 
 (.178، ص. 1990)أنيس، 

)املماثلة( ألن   اللغوية كلمة  األصوات  عليها يف كتاب  أطلقت  ولقد 
بعض أن تكون متشاهبة يف املخرج أو  شرط أتثر األصوات املتجاورة بعضها ب

الصفة. فإذا اجتمع صواتن متمثالن كل املماثلة أو بعضها ترتب على هذا أن  
يؤثر أحد الصوتني يف اآلخر أتثري تتلف نسبته تبعا للظروف اللغوية اخلاصة  

 (.  70، ص. 1992بلغة من اللغات )أنيس، 
املماثلة بطريقة مغايرة   يف كتا بة حسني يف جملته ألن مل يتناول احملدثون 

إبدال واحد من صوتني متشاهبني بصوت   القدماء، وهي عندهم  تناوهلا  لليت 
مّيز   وقد  إبداهلا،  مت  الذي  احلرف  عن  والصفات  املخرج  بعيدا يف  ليس  آخر 
النوع األول هو نفسه اإلدغام  برجشرتاسر بني نوعني من املماثلة، واعترب أن 

لتشابه واإلدغام، وإن تشركا يف بعض املعاين،  عند العرب القدماء " غري أن ا
)آمّنا( و   احلرفني يف حرف واحد مشّدد حنو  احتاد  اإلدغام:  أن معىن  وذلك 

 (.  31، ص. 2009)اّدعى( )
األصوات  بني  حيدث  التوفق  أّن  التواب  عبد  رمضان  الدكتور  ورأى 
الصامتة، وكذلك بني احلركات، كما حيدث بني األصوات الصامتة واحلركات،  
قانون  عن  الناجتة  التأثري  أنواع  يف  األصوات  علماء  اصطالحات  وعرض 

س  املماثلة: "فإن أثّر الصوت األول يف الثاين، فالتأثر مقبل، وإن حدث العك
فاأتثر مدبر، وإن حدثت مماثلة اتمة بني الصوتني فالتأثر مقبل، وإن حدث 
العكس فالتأثر مدبر، وإن حدثت مماثلة اتمة بني الصوتني فالتأثر كّلي، وإن  
كانت املماثلة يف بعض خصائص الصوت، فالتأثر جزئي، ويف كل حالة من 

حب متاما،  متصلني  الصواتن  يكون  قد  السابقة،  احلاالت  يفصل هذه  ال  يث 
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الصواتن   يكون  وقد  احلركات،  أو  الصامتة  األصوات  من  فاصل  بينهما 
احلركات   أو  الصامتة  األصوات  من  بفاصل  بعض  عن  بعضهما  منفصلني 

 (.31، ص. 2009)حسني، 
 عناصر املماثلة  -3

وهناك اصطالحات لعلماء األصوات، يف أنواع التأثر الناجتة عن قانون  
ألول يف الثاين، فالتأثر )مقبل(، وإن حدث العكس  املماثلة، فإن أثر الصوت ا 

وإن   )كلى(،  فالتأثر  الصوتني  بني  اتمة  مماثلة  حدثت  وإن  )مدبر(،  فالتأثر 
 كانت املماثلة يف بعض خصائص الصوت، فالتأثر )جزئي(. 

 -  148، ص.  2010)رشيدى،    التأثر املقبل الكلى، من أمثلة ما يلي (1
150) : 

اّدرك،    –ابلدال أو ابلطاء قبلها، مثل: ادترك  تتأثر اتء االفتعال دائما   (أ
 اطّلب.   –اطتلب 

تتأثر اتء االفتعال غالبا ابلذال أو ابلصاد أو ابلضاد قبلها فتقلب ذاال   (ب 
 اضّجع.  –اصرّب، اضتجع  –اذّكر، اصترب  –أو ضادا، مثل: اذتكر 

قبلها، فتحول إىل كسرة مماثلة،  (ج القصرية  الساكنة ابلكسرة  الواو  تتأثر 
 ميزان.   –تحد مع احلركة املؤثرة يف كسرة طويلة، مثل: م ْزوان  وت

 التأثر املقبل اجلزئي، من أمثلة ما يلي:   (2
تتأثر التاء االفتعال ابلصاد أو ابلضاد أو ابلزاي قبلها فتقلب طاء 

اصطبغ، اضتجع    –يف حالتني األوليني، وداال يف احلالة الثانية، مثل: اصتبغ  
 ازدجر. –اضطجع، ازجتر  –
 التأثر املدبر الكلى، من أمثلة ما يلي:   (3
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فتقلب  (أ تليها،  اليت  والالم  ابمليم  وعن،  ومن  وأن  إن  يف:  النون  تتأثر 
 ميما أو الما، مثل: إّما وأّما أالّ وممّا وعّما. وما إىل ذلك.

التعريف مبا بعدها من أصوات الصفري   (ب  تتأثر الم  العربية القدميية،  يف 
ائعة )الراء والالم والنون(، وهي ما تسمى عند واألسنان واألصوات امل

التعليم  مثال:  يف  فيها،  فتدغم  الشمشية،  ابحلروف  العرب  اللغوين 
الصوت  عمود  إىل  عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أدت  مماثلة  فهي 

 املؤثر.  
اللغة  وهي  َوت َد  األصل:  وقالو:  )وّد(،  )وتد(:  يف  اللغوين  لنا  روى  ج( 

وبين   اجليدة،  الدالاحلجازية  يف  ويدغموهنا  التاء  يسكنون   متيم 
 (.149، ص. 2010)رشيدى، 

د( تتأثر الالم ابلراء يف أول الكلمة اليت أتيت بعدها، فتقلب راء، مثل: "قْل  
 َريب"، "كال بل ران" قرئت "كالبران".   

)منذ(  أصل  أن  على  يدل  وهذا كله  ذو.   + م ن  أصله  منذ  ه( كلمة 
فقلبت كس  ذو(   + )من  الذال العربية:  بضمة  أتثرا  ضمة،  امليم  رة 

بعدها. وخيطئ من يرى أن الذال يف ُمنُذ " ضمت إتباعا حلركة امليم،  
 ومل يعتد ابلنون حاجزا". 

 التأثر املدبر اجلزئي، من أمثلة ما يلى:( 4
تتأثر النون الساكنة ابلباء التالية هلا: فتقلب إىل صوت من خمرج الباء  أ(  

كالباء، وهذا هو ما مساه علماء القراءات  وهو صوت امليم، إذا شفوى  
)رشيدى،   الصدور  بذات  وعليم  بعد،  من  مثل:  ابإلقالب،  العرب 

 (.150، ص. 2010
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)جوهر، (  5 يلي  ما  على  حتتوي  أشكاهلا  و  أنواعها  اختالف  على  املماثلة 
 (:  201، ص. 2017

يف   (أ يؤثر  الذي  صائتا(  أو  )صامتا  الصوت  وهو   : املؤثر  الصوت 
 صوت آخر قبله أو بعده ويسبب حتوله خمرجا أو صفة.  

يتحول   (ب  الذي  صائتا(  أو  )صامتا  الصوت  وهو   : املتأثر  الصوت 
 خمرجه أو صفته بسبب أتثره ابلصوت املؤثر.  

التغري  وجود املماثلة )التأثري والتأثر( : وهو ما جرى من التحول أو   (ج
أو االنقالب نتيجة أتثري الصوت املؤثر على املتأثر وهو دائما يتخذ  

 شكال مياثل الصوت املؤثر أو يقرتب منه خمرجا وصفة.  
ى اخلاليل عن القانون الصويت هو الذي جعل اللغة متيل إىل أر 

يف  النحوية  العوامل  أثر  بني  عصفور  ابن  ومّيز  النطق.  تسهيل 
وقد   الصوتية.  الصوتية التغريات  القوانني  أن  القدماء  عند  أتكدت 

السهولة   الىت تنجح ابللغة حنو  املكانىي(  القلب  املخالفة،  )املماثلة، 
 (.2009والتيسري )حسني، 

 تقسيم املماثلة وأنواعها   (4
 وتنقسم املماثلة من حيث وجوهها أو أشكاهلا إىل نوعي: 

يتقرب   (1 ما  إىل  صوت  إىل  صوت  حتول  وهي  املخرج:  يف  خمرج مماثلة  من 
إىل خمرج  األسنانية  اللثوية  /ن/  النون  حتول  مثل  مياثله.  ما  أو  آخر  صوت 
  -الباء /ب/ الشفتانية عن طريق حتولية إىل امليم /م/ الشفتانية يف )انبعث  

مم بعد(. أو بعبارة أخرى: حتولت    –ميبت(، )من بعد    -امبعث(، )ينبت  
لتماثل  الشفتانية  امليم  إىل  األسنانية  )جوهر،    اللثاوية  الشفتاين  الباء  خمرج 

 (.169، ص. 2015
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مماثلة يف الصفة: وهي حتول صوت إىل ما يقرتب صفة صوت آخر جمهور   (2
ازداد( حيث حتولت التاء املهموسة    -ازدهم( و )ازاتد    -كما يف حنو )ازحتم  

أوبعبارة أخرى:   اجملهورة.  /د/  الدال  إىل  إىل صفة اجلهر عن طريقة حتوليها 
املهموسة إىل الدال اجملهورة ليتماثل صفة الزاي اجملهورة )جوهر،  حتولت التاء  

 (.  170، ص. 2015
 ويقسم احملدثون أتثر األصوات إىل نوعي:  

 وفيه يتأثر الصوت األول ابلثاىن. Regressiveرجعى  (1
 وفيه يتأثر الصوت الثاىن ابألول.   Progressive تقدمى (2

 ما أييت:  كيف دراسة املماثلة البد من اعتبار  و 
قلب  (1 مثل  الالحق  على  السابق  من  التأثري  يكون  تقدمية حني  املماثلة  هل 

التاء االفتعال داال بعد الزاى يف حنو ازدجر الىت أصلها ازجتر، جهرت التاء  
هي   أو  الدال.  وهو  اجملهور  مقابلها  إىل  فتحولت  اجملهورة  الزاي  أتثري  حتت 

التأثري من الالحق على السابق مثل حتويل فاء االفتعال رجعية   حني يكون 
 (.  379إذا كانت واوا إىل اتء، مثل اتّعد من وعد )عمر، ص. 

مماثلة   (2 حينئذ  وتسمى  السابق،  متامخة كاألمثلة  أصوات  بني  املماثلة  هل 
أتثري   مسيطر حتت  و  السني يف سراط  تفخيم  مثل  متامخة  أو غري  جتاورية، 

 فخمة، وتسمى مماثلة تباعدية. الطاء امل
انبعث  (3 مثل  اآلخر،  مع  الصوت  اليتطابق  وذلك حني  جزئية،  املماثلة  هل 

الىت تنطق النون فيها ميما حتت أتثري الباء الشفوية )فنتيجة ن + ب هي م  
 + ب وليس ب + ب(، أو املماثلة كلية، حني يتطابق الصواتن.

 هل املماثلة من انحية املخرج، أو من انحية الكيفية )طريقة النطق(.    (4
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الصوت   و  املؤثر  الصوت  بي  التجاور  مدى  حيث  من  املماثلة  وتنقسم 
 املتأثر إىل نوعي، مها:   

للصوت   (1 متاما  جماورا  املؤثر  الصوت  فيها  يكون  مماثلة  هي  جتاورية  مماثلة 
ويدعو  اثلث.  صوت  اليفصلهما  أي  مباشرة.  املتأثر،  مماثلة  البعض  ها 

مثال ذلك مماثلة /ل/ مع/ ت/ يف كلمة )التعليم(، حيث حتولت / ل /  
 إىل / ت / لتماثل /ت/ اليت جتاورها مباشرة.  

مماثلة تباعدية هي مماثلة يكون فيها الصوت املؤثر مفصوال عن الصوت   (2
ل  املتأثر بصوت واحد أو أكثر. ويدعوها البعض مماثلة غري مباشرة. مثا

الفتحة  وجود  رغم  /ص/  بتأثري  /ب/  تفخم  حيث  )َصرَبَ(  ذلك كلمة 
أتثريات  املفخم  الصوت  حيدث  ما  وكثري  ب/.  و/  /ص/  بني  القصرية 

 . تباعدية تؤدي إىل تفخيم أصوات غري جماورة له متاما
 أما من حيث أوجه املماثلة، فيمكن تقسيم املماثلة إىل األنواع اآلتية: 

آخر جمهور يف  املماثلة يف   (1 ليماثل  يتعدل صوت مهموس  أن  اجلهر هي 
مسة اجلهر. مثال ذلك كلمة )ازدوج( الىت أصلها )ازتوج(، حيث تغريت  

 ت/ إىل /د/ لتماثل /ز/ يف اجلهر./
املماثلة يف اهلمس هي أن يتعدل صوت جمهور ليماثل آخر مهموس يف   (2

هورة إىل  مسة اهلمس. مثال ذلك كلمة )َحْبس(، حيث تغريت /ب/ اجمل
 مهموسة لتماثل /س/ يف اهلمس.  

مماثلة يف التفخيم هي أن يتعدل صوت مرقق ليماثل آخر مفخم يف مسة   (3
املرققة  الطويلة  الفتحة  التفخيم. مثال ذلك كلمة )طائر(، حيث تغريت 

 إىل مفخمة لتماثل /ط/ يف التفخيم. 
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يف   مماثلة يف التدوير هي أن يتعدل صوت غري مدور ليماثل آخر مدور (4
مسة التدوير. مثال ذلك كلمة )ُقْل(، حيث اكتسبت /ق/ مسة التدوير أو  

 التشفية لتماثل الضمة القصرية املدورة.  
نطق   (5 مكان  من  ليقرتب  صوت  يتعدل  أن  هي  النطق  مكان  يف  مماثلة 

صوت آخر أو مياثله يف مكان النطق. مثال ذلك تقدمي مكان نطق /ق/  
بتأثري الكسرة القصرية يف كلمة )ق ْف(. ومثال اثلث هو تغري /ن/ إىل /م/  
بتأثري /ب/ يف )من بعد( لتحقيق التماثل يف الشفتانية، أي ليكون مكان  

 م/ و/ ب/ موجدا وهو الشفتان.  /نطق 
 تنقسم املماثلة من حيث أنواع األصوات إىل ثالثة أنواع: 

مماثلة بني الصوامت )السواكن(: وهي مماثلة بني األصوات الصامتة كما   .1
وقع بني الزاي /ز/ والتاء /ت/، أو بني النون /ن/ والباء /ب/ يف األمثلة  

 السابقة.
)احلركات(: .2 الصوائت  بني  يف    مماثلة  احلركات كما  بني  تقع  مماثلة  وهي 

 األمثلة التالية:  
-   َ بني 2)البقرة:     احْلَْمُدلِل  تقدمية  )مماثلة  لُِل  احلمُد  بعضهم:  قرأها   ،)

الضمة والكسرة(. وقرأها بعضهم: احلمد  لِل  )مماثلة رجعية بني الكسرة  
 والضمة(.  

)النساء:   - الث ُُّلُث  ه   ُمّ  فَ 11َفأل  بعضهم:  قرأها  )مماثلة  (،  الثلث  ال  مه 
 تقدمية بني الكسرة والضمة(. 

ُهُم هللا )مماثلة رجعية بني الضمة والكسرة(. -  علْيه ُم هللا، تقرأ: علي ْ
الصامتة   .3 الصوامت والصواءت: وهي مماثلة تقع بني األصوات  مماثلة بني 

 واألصوات الصائتة، وهي نوعان:  
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األصوات  - بعد  الصوائت  كتفخيم  الصوائت،  يف  الصوامت  أتثري 
صفر،   طفل،  ضابط،  ظاهر،  صابر،  )طائر،  حنو  يف  املفخمة كما 
ظالل، ضياء، طري، طني، طموح( لتماثلها يف التفخيم، وترقيتها بعد  
األصوات املرققة كما يف حنو )دائر، عابر، ماهر، بالل، حفر، خري،  

 رتقيق. تني، مسوح( لتماثلها يف ال
أتثري   - حتت  /ق/  القاف  خمرج  الصوامت، كتقدمي  يف  الصوائت  أتثري 

أتثري   حتت  /ع/  العني  خمرج  وأتخري  )ق ْف(.  حنو  يف  الكسرة كما 
 (.  171، ص. 2017الضمة الطويلة كما يف حنو )ُعْول َج( )جوهر، 

 درجات التأثري   (5
ال   فقد  ببعض،  بعضها  أتثرها  نسبة  يف  تتلف  املتجاورة  األصوات 
يعدو التأثري أن يكون جمرد انقالب الصوت من اجلهر إىل اهلمس أو العكس. 
إليه الصوت يف أتثره مبا جياوره أن يفىن يف الصوت اجملاور،   وأقصى ما يصل 

ء على  فال يرترك له أثرا. وفناء الصوت يف صوت آخر هو ما اصطلح القدما
على   مقصورا  ليس  ببعض  بعصها  اللغوية  األصوات  وأتثر  ابإلدغام.  تسمية 
يسمى   ما  وهو  اللني  أصوات  يف  أيضا  يكون  قد  بل  الساكنة،  األصوات 

 (.  182، ص. 1990)أنيس،  Vowel harmonyابنسجام أصوات اللني 
 اجلهر واهلمس   (1

إىل   أحدمها  يقلب  فقد  التقى صوت مهموس بصوت جمهور،  إذا 
وهلذا  نظري جمهوران.  أو  مهموسان  منهما صواتن  يتكون  حبيث  اآلخر،   

ذكر النحاة يف كتاهبم أنه قد مسع يف )اجتمع( و )اجتّز( أصله )أجد مع(  
و )اجدّز(. ألن اجليم صوت جمهور يناسبه جمهور مثله، فقلبت التاء داال  



28 
 

 

)أنيس،   شيوعها  قلة  رغم  الرواية  هذه  ىف  هذا  أجل  ، ص.  1990من 
183.) 
الشرط األساسى لتحقق أتثر الصوت مبا جياوره أن يكون التقاؤمها  و 

مباشرا. فإذا اقتضت صيغة من الصيغ أن يتجاور صوت جمهور مع نظريه 
الصواتن   يصبح  حبيث  أحدمها  يقلب  أن  وجب  مباشرة  جماورة  املهموس 

 (. 183،ص. 1990إما مهموسني أو جمهورين )أنيس، 
قريب بني الصوتني املتجاورين ما  والغرض من مثل هذا التأثر هو الت

أمكن، تيسريا لعلمية النطق واقتصادا يف اجلهد العضلى. جند أن الظاء قد  
 جاورت التاء جماورة مباشرة مع اختلفهما يف أمور ثالث، فهي:  

 اإلطباق ألن الظاء مطبقة والتاء غري مطبقة. .1
 الظاء كثرية الرخاوة والتاء صوت شديد.   .2
 مهموسة.   الظاء جمهورة والتاء .3

 انتقال جمرى اهلواء من الفم إىل األنف وابلعكس (2
إىل   ينتقل  قد  األول  النوع  من  الصوت  أن  احملدثون  الحظ  وقد 
نظريه من النوع الثاين، حتت أتثر ظروف لغوية خاصة. وقد روى لنا هذا 
امليم يف   مع  الباء  اجتماع  مثل  القراءات،  أحكام  بعض  يف  مطردا  التأثر 
)الباء(  الفم  صوت   أن  أي  ميما،  الباء  قلبت  فقد  معنا(  )اركب  مثل 

نظريه من أصوات األنف )امليم(. كما اجتمعت النون والالم يف  انتقل إىل  
 لفظ )فإن مل تفعلوا(.  

 انتقال خمرج الصوت (3
ينتقل  أن  األصوات  من  لكثري  تعرض  قد  الىت  التأثر  أنواع  من 
االصوات  أقرب  به  فيستبدل  آخر،  إىل خمرج  األصلى  من خمرجه  الصوت 
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ال اهلمس و  املخرج اجلديد، كما يف  أن  إليه يف هذا  النحاة  قد روى  شدة 
أو يف   القدمية.  العربية  اللهجات  بعض  )عصيكا( يف  أصبحت  )عصيت( 
إذا يقول بعض املصريني )استنجرية( بدال   العربية احلديثة  اللهجات  بعض 
أو   اتء  الكاف  القلب  يربر  املخرج  املخرج  فانتقال  )اسكندرية(.  من 

النو  أن  هذا،  مواضحا  القراءات  أحكام  يف  ومما  املشكلة العكس.  ن 
ابلسكون إذا وليها ابء تقلب ميما مثل )أنبئهم(، )من بعد(. كالمنهما من  
األصوات الشبيهة أبصوات اللني، فضال عن أن النون وامليم صواتن أنفيان  

   (. 186، ص. 1990)أنيس، 
 تغري صفة الصوت من الشدة إىل الرخاوة أو العكس (4

عاد التأثر  هذا  بعض ويصحب  يف  احلال  هو  كما  إدغام،  ة 
 القراءات، كإدغام الدال يف الذال أو الثاء يف التاء وسيأتى بيانه.   

 اإلدغام   (5
واحدة،   دفعة  واحد  من خمرج  مثلني  تنطق حبرفني  أن  اإلدغام هو 
متحرك،   والثاىن  أو عرضها،  أصالة  منهما ساكن  األول  املثالن  واحلرفان 

(.  121لظاهرة الصوتية )كمال الددين،  وقد اهتم اللغويون بدراسة هذه ا
واإلدغام أن تصل حرفا حبرف مثله، من غري أن تفصل بينهما حبركة أو  
وقف، فينبو اللسان عنهما نوة وحدة. وهو على ضربني: إدغام حرف يف 
مثله من غري قلب كما يف املثال شّد، ورّد،  واألصل فيهما َشَدَد، َوَرَدَد.  

ن متحركان من جنس واحد، سكنوا األول منهما،  إال أنه ملا اجتمع حرفا
 وأدغموه يف الثاىن. 

جنس  من  أحدمها  تبدل  أن  فهو  مقاربه،  يف  احلرف  إدغام  أما 
اآلخر، وتدغمه يف الثاىن، حنو )عم يتساءلون( أصله عن ما يتساءلون، 
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)ما(   ألفا  حذفت  مث  )ما(  ميم  يف  وأدغمتها  ميما،  )عن(  نون  أبدلت 
 (.  88، ص. 1994ا يف حمل جار )خلف، االستفهامية لوقوعه

أحدمها   أن  متقاربني  أو  متجانسني  صوتني  جتاور  على  يرتتب  قد 
يفىن يف اآلخر، وهو ما اصطلح على تسمية يف كتب القراءات ابإلدغام. 
التأثر  أنواع  من  نوع  من  أكثر  حبدوث  األحيان  يعض  يف  يتم  واإلدغام 

انق اإلدغام  يقسمون  عادة  والقراء  أحد  السابقة،  فناء  اليتم  فيه  ص، 
يف  احلال  هو  يه، كما  يشعر  أثرا  فنائه  بعد  الصوت  يرتك  بل  الصوتني 

 اإلدغام مع الغنة.
اإلدغام ضرب من أتثري الذي يقع يف األصوات املتجاورة إذا كانت  

)الراجى،   متقاربة  أو  متجانسة  أو  ص.  1996متماثلة   ،135  .)
وه صغري  إدغام  نوعان:  القراء  عند  عن واإلدغام  املروى  الشائع  و 

مجهورهم، وفيه يتحقق جماورة الصوتني املتجانسني أو املتقاربني صوت لني  
أحد   عمرو(  )أيب  إىل  اإلدغام  من  األخري  النوع  هذا  وينسب  قصري. 

 القراءات السبعة. 
والقراء يكادون جيمعون على أن هذا اليكون إال حني تلتقى النون  

و( مثل )من يقول، من وال(. فإذا مل  املشكلة ابلسكون )ابلياء( أو )الوا
 نلحظ أثرا للصوت بعد فنائه مسوه إدغاما كامال أو فناء كامال. 

املروى عن   الشائع  وهو  إدغام صغري  نوعان:  القراء  عند  واإلدغام 
إذ   املتقاربني  أو  املتجانسني  الصوتني  جماورة  يتحقق  وفيه  مجهورهم، 

بني   يفصل  وفيه  وإدغام كبري  بينهما؛  أو   الفاصل  املتجانسني  الصوتني 
إىل   اإلدغام  من  األخري  النوع  هذا  وينسب  قصري.  لني  املتقاربني صوت 

)أنيس،   السابعة  القراء  أحد  عمرو(  دراسات  116)أيب  من  ويتضح   .)
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اللغةيني عن اإلدغام يف كتاب كمال الدين أن اإلدغام نوعان مها: خارج  
ر  حنو  اجلملة،  خارج  ابإلدغام  خيتص  يعىن  وداخل  الرتكيب  ومّد؛  ّد 

)ص.   مَجال  خَيْرُْج  مل  حنو  اجلملة،  داخل  ابإلدغام  خيتص  يعىن  الرتكيب 
122 .) 

حبيث   الثاىن،  يف  األول  الصوت  فناء  عن  عبارة  بنوعيه  واإلدغام 
ينطق ابلصوتني صوات واحدا كاالثاىن، وهو هلذا أتثر رجعى. وهو جائز  

ه اندر بني أصوات  الوقوع يف كل صوت من أصوات اللغة العربية غري أن 
)املقتضب(.   يف  )املربد(  يقول  لإلدغام كما  أبصل  ليست  ألهنا  احللق، 
هذه   أن  احللق  أصوات  مع  التعريف  والم  النون  إظهار  يف  السر  ولعل 
ص.   )أنيس،  فيها  األصوات  لفناء  بطبيعتها  مستعدة  غري  األصوات 

116 .) 
 اإلبدال  (6

الىت   واحلروف  آخر".  مكان  "جعل حرف  هو  مد اإلبدال  تبدال 
إبداال مطردا الثالثة، واهلمزة، والتاء، والدال،   غريها  العلة  تسعة: أحرف 

والطاء، وامليم، واهلاء، وجيمعهما قولك )َهَدأُت ُموط يا(. أما عند سيبويه  
التقريب،  هبدف  بصوت  صوت  يبدل  هو  اإلبدال  التغريات  يف كتاب 

 (. 30)حسني، ص. وذلك ليتماثل الصواتن يف املخرج واجلهر 
املعاىن  ببعض  الصوتية  إرتباط بعض اجملموعات  يعقوب عن  وعند 
ارتباطا عاما اليعتقيد ابألصوات نفسها، بل برتتيب األصلى والنوع الذى  
إىل  احلرف  تغري  يعىن  ابإلبدال  يذكر  أو  األكرب  اإلشتقاق  حتته.  تندرج 

و  (. وها ه 128، ص.  2017حرف األخر بكبفية اإلبدل )خالصان،  
 بيان اإلبدال فيها:  
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، إذا وقعت األلف بعد ضمة تقلب واو حنو: ضورب وقوتل الواو
واوا،   تقلب  ضمة  بعد  ساكنة  الياء  وقعت  وإذا  وقاتل.  ضارب  جمهول 

ر. اسم فاعل من أيقن و أيسر.  حنو: ُموق ن وُموس 
، إذا حتركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، حنو: األلف
 أصله قَ َوَل، وَغَزو، وبَ َيَع، وَرَمى.   –وابع، ورمى  قال، وغزا،
، إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة وسبقت إحدامها ابلسكون  الياء

ومرمى   وميّ ت،  طى،  حنو:  ايء،  الواو  وَمْيو ت،    –قلبت  َطْوى،  أصله 
ميزان   حنو:  ايء،  قلبت  بعد كسرة  ساكنة  الواو  وقعت  وإذا  ومرموى. 

م ْوز   –وميقات   ويقلب حرف  أصله  الوقت.  من  وم وقات  الوزن،  من  ان 
ر، حنو: عصيفري و عصافري.   العلة الساكن بعد كسرة ايء إذا ُصغّ ر أو ُكسّ 

الياء بعد ألف زائدة قلبت مهزة، حنو  اهلمزة الواو أو  ، إذا تطرفت 
وظباء   وبناء،  ومساء،  وظباى.    –كساء،  وبناى،  ومساو،  أصله كساو، 

الزائد يف املد  )فعالل( مهزة، حنو:    يقلب حرف  ألف  بعد  إذا وقع  املفرد 
وصحائف   ورسائل،  وصحيفة    –عجائز،  ورسالته،  عجوز،    –مجع 

اإلعالل   نوعا من  أخرى  يعد من انحية  الثالثة  األمثلة  هذه  والقلب يف 
 كما سيأتى. 
، إذا وقعت الواو او الياء فاء الفتعل تقلب اتًء وتدغم يف التاء التاء

اتصل،   حنو  من   –واتسر  الثانية،  وايتسر  الوصل،  من  اْوتصل  أصله 
التصريف:   يف كتاب  املازىن  عثمان  أبو  يقول  اإلبدال  هذا  وعن  اليسر. 
"واعلم أن )افتعل( و )مفتعال( وكل ما تصرف منه، إذا بنيته مما فاؤه واو  
الواو   مكان  يبدلون  الشائعة  املشهورة  اللغة  هي  العرب  فأكثر  ايء،  أو 

 هنا يف التاء الىت بعدها.  والياء اتء، مث يدغمو 



33 
 

 

، إذا وقعت اتء افتعل بعد دال، أو ذال، أو ايء، أو زاي،  الدال
اّدان، واذدكر، وازدان، وازدجر، وازدهر أصل فيه اددان  تقلب داال حنو 
من الدنيا، واذذكر من الذكر، واززان من الزينة، واززجر من الزجر، واززهر 
  من الزهر. والتوضيح البن جىن أن اذتكر والذال جمهورة، والتاء مهموسة، 
فأبدلت التاء داال لتوافق الذال يف اجلهر، وَمْن قلب الزائد لألصلى قال 
اذّكر وادّكر هو الوجه، تبدل األول للثاىن. وما بّينه ابن جىن هو مايسميه  

 العلم الصوتى احلديث: قانون املماثلة.  
أو  الطاء أو طاء،  أو ضاد،  بعد صاد،  )افتعل(   إذا وقعت اتء   ،

العلة  ظاء )وهي أصوات اإلطب اق( تقلب طاء. ويف درس ابن جىن: أن 
يف أن مل ينطق بتاء على األصل إذا كانت الفاء أحد احلروف )األربعة(  
وهي حروف اإلطباق، أهنم أردوا جتنيسوا الصوت، وأن يكون العمل من  
احلديث،   الصوتى  الدرس  ويف  حرف.  من  حرف  بتقريب  )واحد(  وجه 

ثلة السابق ذكره، على النحو التاىل : يفسر هذا اإلبدال طبقا لقانون املما 
والصاد   ضاد  أن  الحظنا  التغيري  هذا  يف  احلاسم  العناصر  يف  نظران  إذا 
يف كل   التاء  مع  الطاء  تشرتك  اإلطباق:  أصوات  من  الطاء  وكذلك 
فالتحول  مطبقة؛  والطاء  مطبقة،  غري  التاء  أن  إال  النطقية،  خصائصها 

 لية:  الذى حدث يلتخص إذان يف املبادلة التا
     ط( + )ص             (ت   +   )ص

 ط( + ت(           )ض  +  )ض  
 مطبق(  + )مطبق        غري مطبق(   + )مطبق  أي

النون الساكنة قبل ابء قلبت ميما: )من بعثنا(،  امليم ، إذا وقعت 
 والتنوين يف احلقيقة نون ساكنة، فيقلب قبل الباء ميما.
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ليس  اهلاء اسم  إذا كانت يف  هاء  تقلب  الوقف  يف  التأنيث  اتء   ،
فاطمة   حنو:  ألف،  أو  متحرك  وقلبها  به،  ملحقا  وال  ساملا  مؤنث  مجع 

 وفتاة.  
 اإلعالل  (7

حذفه،   أو  إسكانه،  أو  بقلبه،  للتخفيف  العلة  حرف  تغيري  هو 
و  ابلتسكني،  إعالل  و  القلب،  إعالل  هي:  أقسام  ثالثة  إىل  وينقسم 

(. أما قيل عادل خلف  109، ص.  2000)محالوي،    إعالل ابحلذف
يف كتابه أن اإلعالل هو تغيري حرف العلة واهلمزة ابلقلب اىل حرف آخر  

 (. 95، ص. 1994من  األربعة، أو التسكن، أو احلدف )خلف، 
قلت:  إذا  اجلمع  يف  مهزن  "إمنا  ابلقلب  اإلعالل  أن  اخلاليل  قال 

اللني حروف  ألن  وعجائز؛  ورسائل،  أصلهن صحائف،  ليس  فيهن   
ألف  بعد  ووقعن  احلركات،  التدخلها  ميتة  حروف  هي  وإمنا  احلركة، 

 (. 95فهمزن، ومل يظهرن إذا ُكَن ال أصل هلن يف احلركات )ص. 
إعالل ابلتسكني كما تسكني العني يف النطق يقوم، يبيع، وتسكني  

اء؛  الالم يف النطق يدعو، يرمى، الستقال الضمة والكسرة على الواو والي
)ص.   ويرم ُى  ويَدُعُو،  ويَ ْيب ع،  يَ ْقُوم،  ويضرب:  فيه كينصر  األصل  إذا 

95.) 
ويثب.   ويزن،  يعد،  املثال:  يف  الفاء  ابحلذف كما حذف  إعالل 
وعن هذا احلذف يقول أبو عثمان املازاىن يف كتاب التصريف: "اعلم أن  

إنه يلزم كل ما كان موضُع الفاء منه واوا، وكان فعال، وكان على فَ َعل، ف
)ىف املضارع( يفع ل، وحيذف يف األفعال املضارعة منه الواو الىت هي فاء،  
ويكون املصدر على فْعلة، حمذوف الفاء، وتُ ْلقى حركة الفاء على العني 
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فتصري العني مكسورة. وذلك قوهلم: وعد، ووزن، ووثب، تقول يف يفع ل 
و  وثَبه.  وز نة،  وع َدة،  يَث ب،  يَز ن،  يَع د،  يَ ْوع د،  منه:  فيه:  األصل  كان 
 ويَ ْوز ن، ويَ ْوث ب، ويَ ْوث ب، وو ْعَدة، وو زنَة، وو ثبة.  

استخفافا،   فخذفوها  وكسرة،  ايء  بني  الواو  وقوع  اتقوا  ولكنهم 
يف   املضارع  سائر  فاءه  وجعلوا  فحذف  معتال،  املصدر  وجعلوا  البناء، 

فألزموها  وو ثبة،  وو ْزنة،  و ْعدة،  استثقلوا:  وث بة. ألهنم  وز نة،  ع دة،  فقالوا: 
إذا   الواو  استثقلوا  فكما  الفعل،  جمرى  جرى  قد  املصدر  وألن  احلذف، 

.(96-95، ص.  1994الساكنة )خلف،    كانت بني ايء وكسرة والواو
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 الثالث  بابال

 بياانت وحتليلها عرض ال
 

 حملة سورة األعراف  -أ
سورة   مسيت  آايت،  وستة  مائتان  وهي  مكية  سورة  هي  األعراف  سورة 
اسرتداد  ليشاهد  اجلنة  وأهل  النار  ألهل  األعلى  مكان  معنها  ألن  األعراف 

هذه السورة  مميزة  تسلسل السورة السابع بعد سورة األنعام. و املعاملة يف الدنيا.  
الطوالهي   السابع  فيه    ،من ضمن  األعراف ألن  وأربويسمى  آايت    عونستة 

 يعىن أهل اجلنة أو النّار. ،بنّي عن درجة األعلى الّناس
عرض   يف  البحث  أسئلة  توجب  العلمي  البحث  هذا  يف  الباحثة  أن 
الفونيمات  علم  دراسة  ابملماثلة يف  يناسب  و  اجلمع  بطريقة  وحتليلها  البياانت 
 الصرفية. إما حبث السابقة حللت املماثلة من حيث رجعية و تقدمية ألن يف 
البياانت  الباحثة  جتمع  البحث،  هذا  يف  ولكن  فقط.  األصوات  علم  الدراسة 
يناسب علم الفونيمات الصرفية تغيري األلفاظ بطريقة اإلبدال، أو اإلدغام، أو 

السابق. ألن  اإلعالل.   مفرقة كما يف  بطريقة  الباحثة  الباب، ستحلل  هذا  يف 
وت ابملخرج أو ابالصفة، تبحث الباحثة مماثلة من حيث أشكال يعىن حتول الص 

 مث ترتّيب اجلدول يناسب أبنواع األصوات. 
وأنواع.   أشكال  حيث  من  املماثلة  اليت  البياانت  الباحثة  حددت  قد 

البياانت وحتليها كل املماثلة يف الكلمة دون تكرير يف آايت الالحق، ألن أكثر  
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. تعرض البياانت مستنذد على البياانت احملددة  متشابه بني األية والكلمة
وال تعرض على املماثلة التامة و املماثلة جزئية كما يف الدراسة السابقة، وحللت 
الباحثة البياانت من حيث مماثلة كلية )اتمة( و جزئية. يف هذا الباب ستحلل 

 سورة األعراف. وفيها ينقسم إىل فصلني، الباحثة وجوه املماثلة من أشكال يف
 الفصل األول املماثلة يف املخرج  يف سورة األعراف والصفة فيها.    

 مجع البياانت  -ب
إن الباحثة لقد مجعت يف هذا الباب الكلمات اليت حتتوى على املماثلة  
سورة  يف  املوجودة  األايت  الحظت  أن  فبعد  األعراف.  سورة  يف  املوجودة 

فاأل إما هي مماثلة  األعراف  املماثلة  اليت حتتوى على  الباحثة األايت  أوردت  ن 
من حيث أشكاهلا أو مماثلة من حيث األنواع األصوات، واألايت اليت حتتوى 
املماثلة يف سورة األعراف. كل األايت يف سورة األعراف حتتوى على املماثلة،  

املم فيها  املماثلة  فيها  ابألايت  الباحثة  أتتى  وسوف  مع  ولكن  يلى  فيما  اثلة 
يتعلق ابملماثلة  مبا  الباحثة  البياانت وحتليلها أتتى  بعرض  اإلتيان  حتليلها. وقبل 

 من األشكال واألنواع.   
اللغوي   الصوت  هي  املماثلة  أن  بيانه  سبق  خمارجه   –وكما  تعني  على 

عندما ينطق يف السياق النطقي الفعلي قد يتغري خمرجه وصفته نتيجة   –وصفاته 
)جوهر،  أتثره   مياثله  آخر  صوت  إىل  ينقلب  وقد  جتاوره،  الىت  ابألصوات 
(. تنقسم املماثلة من حيث وجوهها أو أشكاهلا إىل نوعني  164، ص.  2015

تنقسم املماثلة من حيث األنواع   هي؛ مماثلة يف املخرج أو مماثلة يف الصفة. و
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الصوامت، مماثلة بني   أنواع فهي؛ مماثلة بني  الصوائت، أو  األصوات إىل ثالثة 
    مماثلة بني الصوامت والصوائت. من هنا ستقوم الباحثة بعرض الباحثة وحتليلها. 

 حتليل البياانت  -ج
الباحثة بتقسيمهتأن هذا التحليل س إىل قسمني كما أهنما إجابة    ابحثه 

من أسئلة البحث املتقدمة مث أييت الباحثة بتكميلة من كل املماثلة اليت وجدت 
 يف سورة األعراف.  

دراسة عن علم الفونيمات الصريف ال تعاجل بناء الكلمات املورفيم بزايدة،  
و  (Asimilasi) توجد املماثلة اثن   أو تفيض، أو اإلبدال الفونيم، أو التغيري النرب.  

آخر (Disimilasi)املغرية   صوت  إىل  الصوت  التغيري  حتدث  هي  املماثلة  أن   .
اجتاه   متمثال من حيث  لكي  للبيئته  وفقا  املؤثر  أو  املتأثر  الصوت  يتأثر  عندما 

 .  التأثري املخرج أو الصفة
 أشكال املماثلة يف سورة األعراف .1

تنقسم إىل   األعراف  املماثلة يف سورة  نوعني مها مماثلة يف  أشكال 
املخرج و املماثلة يف الصفة. أما يف املخرج هي حتول صوت إىل ما يتقرب 

وعلى عكس ذالك مماثلة يف الصفة هي   ،صوت آخر أو ما مياثله  من خمرج
 حتول صوت إىل ما يتقرب من صفة صوت آخر أو ما مياثله.   

 وجوه املماثلة يف املخرج
َفاَل  (1 ا لَْيَك  اُْنز َل  َصْدر َك  ك ٰتٌب   ْ يف  َيُكْن  ْنهُ   مّ  ب ه  َحرٌَج  َوذ ْكٰرى ٖ   ل تُ ْنذ َر 

ن نْيَ )  (2ل ْلُمْؤم 
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 " الكلمة  أن  الباحثة  ْنهُ ترى  مّ  حتولت صوت "  ْنهُ م    مْ َحَرجُ   –  َحرٌَج 
 النون اللثوية األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج امليم. 

ا لَْيُكْم    ا تَب ُعْوا (2 اُْنز َل  رَبّ ُكمْ َمآ  ْن  ُدْون ه   مّ  م ْن  تَ تَب ُعْوا  اَْول َيۤاَءَۗ  ٖ  َواَل  َما ٓٓ    قَل ْياًل 
 ( 3َتذََكُرْوَن )

حتولت التاء النطعية إىل    "ْونَ َتب عُ ت ْ ا    -  ترى الباحثة أن الكلمة "ا تَب ُعْوا
 خمرج املتجانسان لتماثل النطق. 

رَبّ ُكْم   "م ْن  الكلمة  أن  الباحثة  َربّ ُكْم"    -ترى  ْر  صوت م  حتولت 
 . راءلتماثل خمرج ال الذلقيةالراء صوت إىل  الذلقيةالنون 

حتولت صوت النون     َما"مْ قَل يلَ   –  ترى الباحثة أن الكلمة "قَل ْيالً َما
 اللثوية األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج امليم. 

 (5َءُهْم أَبُْسَنآ ا آَل اَْن قَاُلوْٓا ا اَن ُكَنا ٰظل م نْيَ )ا ْذَجآَفَما َكاَن َدْعٰوُهْم  (3
وسط   إىل  الذال  خمرج  ينتقل  "اْذجآَءُهْم"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 

نك إىل الذال هي اجليم،  احلنك، فتشبه اجليم ألن أقرب أصوات وسط احل
 فكالمها جمهور.   

ا اَلٓ  (4 َفَسَجُدوْٓا  َٰدَم  ال  اْسُجُدْوا  َكة   ىِٕ
ۤ
ل ْلَمٰل قُ ْلَنا  مُثَ  َصَوْرٰنُكْم  مُثَ  َخَلْقٰنُكْم  َوَلَقْد 

د ْينَ  َيُكْن مّ نَ ا ْبل ْيَسَۗ ملَْ  ج   (11) السّٰ
َن ترى الباحثة أن الكلمة "يَ  حتولت صوت النون  " م نَ َيُكْم  –ُكْن مّ 

 اللثوية األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج امليم. 
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د ْينَ ترى الباحثة أن الكلمة " ج  " حتولت صوت "الم التعريف"  السّٰ
أو   واألسنانية  الشمسية  بني حروف  بني  املخرج  تشابه  بسبب  السني  إىل 

 وي أسناين.  اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لث
َها فَاْخرُْج ا َنَك م َن   (5 تَ َتَكرَبَ ف ي ْ َيُكْوُن َلَك اَْن  َها َفَما  ن ْ غ ر ْينَ قَاَل فَاْهب ْط م    الصّٰ

(13) 
" الكلمة  أن  الباحثة  غ ر ْينَ ترى  التعريف"  الصّٰ "الم  حتولت صوت   "

إىل الصاد بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية  
 للثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. أو ا

اَلٰت يَ نَ ُهْم   (6 ْنْۢ َبنْي  مُثَ  ْمَۗ َواَل جتَ ُد   مّ  ل ه  اَْيد ْيه ْم َوم ْن َخْلف ه ْم َوَعْن امَْيَاهن  ْم َوَعْن مَشَۤاىِٕ
 (17) اَْكثَ َرُهْم ٰشك ر ْينَ 

" الكلمة  أن  الباحثة  َبنْي  ترى  ْنْۢ  امليم  مّ  إىل  األسنانية  النون  حتول   "
الباء  خمرج  من  صوت  إىل  فتقلب  الشفتاين.  الباء  خمرج  لتماثل  الشفتانية 

 و صوت امليم، فيقال "م ْم َبنْي ". وه
م ْن   (7 َفُكاَل  اجْلََنَة  َوَزْوُجَك  اَْنَت  اْسُكْن  ُتَماَوايَٰٰٓدُم  ئ ْ ش  ٰهذ ه     َحْيُث  تَ ْقَراَب  َواَل 

 (19) الظّٰل م نْيَ م َن الَشَجَرَة فَ َتُكْواَن 
ُتَما"   ئ ْ حتول صوت إىل ما يتقرب ترى الباحثة أن الكلمة "َحْيُث ش 

مياثله،   ما  أو  آخر  صوت  خمرج  احلنك،  من  وسط  إىل  الثاء  خمرج  انتقل 
 فشاهبت الشني يف اهلمس والرخاوة وبذلك مت اإلدغام.  
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"م َن   الكلمة  أن  الباحثة  "الم   "نْيَ ال م  ظَ الترى  صوت  حتولت 
ب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية  التعريف" إىل الظاء بسب

 أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  
ُهَما م ْن َسْوٰاهت  َما َوقَاَل َما    ر يَ ٖ  ول يُ ْبد َي هَلَُما َما    َما الَشْيٰطنُ فَ َوْسَوَس هلَُ  (8 َعن ْ

 ااَلٓ اَْن َتُكْواَن َمَلَكنْي  اَْو َتُكْواَن م َن اخْلٰل د ْينَ ٰهذ ه  الَشَجَرة    هَنٰىُكَما رَبُُّكَما َعْن  
(20) 

"هَلَُما   يف كلمة  أن  الباحثة  "الم نُ َشْيطٰ الترى  صوت  حتولت   "
ج بني حروف الشمسية واألسنانية  التعريف" إىل الشني بسبب تشابه املخر 

   . أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين
" يف كلمة  أن  الباحثة  الَشَجَرة  ترى  "الم ٰهذ ه   صوت  حتولت   "

التعريف" إىل الشني بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية  
 الالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( و 

ْ َلُكَما  (9 نْيَن َلم َن اَوقَامَسَُهَمآ ا يّن   ( 21) لنّٰص ح 
" يف كلمة  أن  الباحثة  نْيَ ترى  النّٰص ح  "الم َلم َن  صوت  حتولت   "

النون بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية   التعريف" إىل 
 أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  

ٰذل َك  ٰوى  ل َباُس التَ قْ وَ   َور ْيًشاَۗ َسْوٰات ُكْم    ل َباًسا ي َُّوار يْ اَي َبين ْٓ ٰاَدَم َقْد اَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم   (10
 (26) َخرْيٌَۗ ٰذل َك م ْن ٰاٰيت  الِلّٰ  َلَعَلُهْم يَذََكُرْونَ 
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" الكلمة  أن  الباحثة  ي َُّوار يْ ترى  إىل   " ل َباًسا  األسنانية  النون  حتول 
الياء الشجرية لتماثل خمرج الياء الشجرية. فتقلب إىل صوت من خمرج الياء  

 وهو صوت الياء، فيقال "ل َباَسْي يُ َوار ْي". 
" يف كلمة  أن  الباحثة  التَ ْقٰوىترى  "الم ل َباُس  صوت  حتولت   "

سنانية أو  التعريف" إىل التاء بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واأل
 اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. 

اَل   (11 ٰاَدَم  ُهَما    الَشْيٰطنُ يَ ْفت نَ َنُكُم  ي َٰبين ْٓ  َعن ْ يَ ْنز ُع  اجْلََنة   َن  مّ  اَبَ َوْيُكْم  َاْخرََج  َكَمآ 
ُلهيَ ٰرىُكْم ُهَو    ٖ  ا نَه  ل َباَسُهَما ل رُي يَ ُهَما َسْوٰاهت  َما َۗ  م ْن َحْيُث اَل تَ َرْوهَنُْمَۗ ا اَن    ٖ  َوقَب ي ْ

نُ ْونَ  َجَعْلَنا الَشٰيط نْيَ   ( 27) اَْول َيۤاَء ل َلذ ْيَن اَل يُ ْؤم 
" الكلمة  أن  الباحثة  التعريف"  نُ َشْيطٰ الترى  "الم  صوت  حتولت   "

إىل الشني بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية  
 أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. 

" طريقة اإلدغام يشبه كما السابق  َجَعْلَنا الَشٰيط نْيَ وكذالك الكلمة "
 يف كلمة 

ْلق   (12 ْ اب  د  ْسط َۗ َواَق ْيُمْوا ُوُجْوَهُكْم ع ْنَد ُكلّ   ُقْل اََمَر َريبّ  نْيَ لَ   َمْسج  ُه  َواْدُعْوُه خُمْل ص 
 (29) ەَۗ َكَما بََداَُكْم تَ ُعْوُدْوَنَۗ  الدّ ْينَ 

" حتولت صوت "الم التعريف" إىل  الدّ ْينَ ترى الباحثة أن الكلمة "
اللثوية أو   الدال بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو 

 اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  
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م ْن ُدْون  الَشٰيط نْيَ اَْول َيۤاَء    اَتَُذواا هَنُُم     َۗالَضٰلَلةُ َعَلْيه ُم  َفر يْ ًقا َهٰدى َوَفر يْ ًقا َحَق   (13
 (30)  الِلّٰ  َوحَيَْسبُ ْوَن اهََنُْم مُّْهَتُدْونَ 

" حتولت صوت "الم التعريف" إىل الَضٰلَلةُ ترى الباحثة أن الكلمة "
الضاد بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو  

 اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  
ل َلذ ْيَن م َن الرّ ْزق َۗ ُقْل ه َي    َوالطَيّ ٰبت    ٖ  ُقْل َمْن َحَرَم ز يْ َنَة الِلّٰ  اَليت ْٓ َاْخرََج ل ع َباد ه (14

نْ َيا   ىف  احْلَٰيوة  ٰاَمنُ ْوا   ُل ااْلٰٰيت  ل َقْوم  يَ ْعَلُمْونَ   الدُّ   َخال َصًة يَ ْوَم اْلق ٰيَمة َۗ َكٰذل َك نُ َفصّ 
(32) 

" حتولت صوت "الم التعريف" إىل يّ  طَ الترى الباحثة أن الكلمة " ٰبت 
اللثوية أو   الطاء بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو 

 اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  
نْ َيا" حتولت صوت "الم التعريف" إىل  الدُّ ترى الباحثة أن الكلمة "

اللثوية أو  الدال بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمس  ية واألسنانية أو 
 اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  

مم َ  (15 اَْظَلُم  اب ٰٰيت ه  ن  َفَمْن  اَْو َكَذَب  الِلّٰ  َكذ اًب  َعَلى  يَ َناهُلُْم  ٖ  اْفرَتٰى  َك  ىِٕ
ۤ
اُوٰل  َٓۗ

ُرُسلَُنا   َجۤاَءهْتُْم  ا َذا  َحىتّٰٓ  اْلك ٰتب َۗ  َن  مّ  بُ ُهْم  ي ْ ُتْم  َوفَ ْوهنَُ يَ ت َ َنص  َما ُكن ْ اَْيَن  قَاُلوْٓا  ْمن 
ْم اهََنُْم َكانُ ْوا ٰكف ر ْينَ  َضلُّْواقَاُلْوا  م ْن ُدْون  الِلّٰ  َۗ َتْدُعْونَ  ه  ُدْوا َعلٰٓى اَنْ ُفس    َعَنا َوَشه 

(37) 
َنْ  "مم  الكلمة  أن  الباحثة  َمْن"مْ م    –  ترى  اللثوية      النون  حتولت 

 . شفتانية لتماثل صوت النون الساكنةاألسنانية إىل امليم ال
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َقْد   (16 اَُمم    ْٓ اْدُخُلْوا يف  َوااْل ْنس     َخَلتْ قَاَل  اجلْ نّ   َن  مّ  قَ ْبل ُكْم  الَنار ن م ْن  ُكَلَما    ىف  
لََعَنتْ َدَخَلْت   ا    اُْختَ َها َۗ  اَُمٌة  اَدارَُكْواَحىتّٰٓ  ًعا ن  َذا  ي ْ مجَ  َها  اُْخٰرىُهْم    قَاَلتْ   ف ي ْ

ء  َاَضلُّْواَن   ُؤاَلۤ ُْوٰلىُهْم َربَ َنا هٰٓ َن الَنار  ەَۗ قَاَل ل ُكلّ     فَٰاهت  مْ ال  ْعًفا مّ  ْعٌف َعَذااًب ض  ض 
 (38) اَل تَ ْعَلُمْونَ  َوٰلك نْ 

ترى الباحثة أن يف كلمة "الَنار " حتولت صوت "الم التعريف" إىل  
أو  النون بسبب تشابه املخرج بني حروف   اللثوية  أو  الشمسية واألسنانية 

 اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.
َلَعَنْت"،  لْ اَُمتُ   –  اَُمٌة لََعَنتْ ترى الباحثة أن الكلمة " حتولت النون  

 .  اللثوية األسنانية إىل الالم الذلقية لتماثل خمرج الالم الذلقية
 " الكلمة  أن  الباحثة  َوَلك ْن  ترى  ْعُفن  َوَلك نْ   -ض  ْعُفْو  ولت حت  "ض 

 . النون اللثوية األسنانية إىل الواو الشفتانية لتماثل خمرج الواو الشفتاين
حتولت النون اللثوية    " اَل لْ ٰلك  وَ   -  َوٰلك ْن اَل "  ترى الباحثة أن الكلمة 

 .  األسنانية إىل الالم الذلقية لتماثل خمرج الالم الذلقية
ْن َونَ َزْعنَ  (17 ْ ُصُدْور ه ْم مّ  جَتْر ْي م ْن حَتْت ه ُم ااْلهْنُٰرُۚ َوقَاُلوا احْلَْمُد لِل ّٰ  اَلذ ْي    غ لّ  ا َما يف 

َٰذاَۗ َوَما ُكَنا ل نَ ْهَتد َي    َهٰدىَنا ُ ُۚ    َلْواَلٓ هل  حلَْقّ َۗ    َلَقْد َجۤاَءتْ اَْن َهٰدىَنا الِلّٰ ُرُسُل َربّ َنا اب 
ُتْم تَ ْعَمُلْونَ  َونُ ْوُدوْٓا َا ُكن ْ  (43)  اَْن ت ْلُكُم اجْلََنُة اُْور ثْ ُتُمْوَها مب 

ترى الباحثة أن الكلمة "َلَقْد َجآَءْت" ينتقل خمرج الدال إىل وسط  
اجليم،   فتشبيه  شّدها  تقل  وبذلك  اهلواء.  ميرور  قليال  السماح  مع  احلنك، 

 تم اإلدغام.وهكذا ي
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اَْن َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن َرب َُّنا َحقًّا فَ َهْل   الَنار  َاْصٰحَب  َاْصٰحُب اجْلََنة     اَندٰٓىوَ  (18
َربُُّكْم َحقًّا َۗ   َوَجْدمتُّْ  َوَعَد  فَاََذَن   َما  نَ َعْمُۚ   قَاُلْوا 

ْۢ
نَ ُهْم    ُمَؤذّ ٌن لَْعَنةُ بَ ي ْ َعَلى الِلّٰ     اَْن 

 ( 44) الظّٰل م نْيَ 
إىل   التعريف"  "الم  صوت  "الَنار "حتولت  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
أو   اللثوية  أو  الشمسية واألسنانية  النون بسبب تشابه املخرج بني حروف 

 اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.  
يعىن   ترى الباحثة أن الكلمة "َوَجْدمتُّْ" تتأثر صوت يف صوت قبلها

 أنعدم صوت الدال الساكنة وأتثرها يف صوت التاء بعدها يقال "وجْدمُت".   
ولت النون اللثوية  "، حتاَْل َلَعَنةُ   -اَْن َلَعَنُة  ترى الباحثة أن الكلمة "

 . األسنانية إىل الالم الذلقية لتماثل خمرج الالم الذلقية
" الكلمة  أن  الباحثة  التعريف"  " حتولت صوت  نْيَ ال م  ظَ ال ترى  "الم 

إىل الظاء بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية  
 أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.

ن ٰ وَ  (19 ئ ْ نُ ْوَن ُهًدى َوَرمْحًَة ل ّ َعٰلى ع ْلم    ب  َفَصْلٰنهُ ُهْم ب ك تٰ َلَقْد ج   ( 52)َقْوم  ي ُّْؤم 
ُهم" تتأثر صوت يف صوت قبلها  ترى الباحثة أن   ن ٰ ئ ْ الكلمة "َلَقْد ج 

 يعىن ينتقل خمرج الدال إىل وسط احلنك، مع السماح قليال ميرور اهلواء. 
ولت النون  حت  " ُهَدْو َوَرمْحَةً   -ُهَدْن َوَرمْحًَة  ترى الباحثة أن الكلمة "

 . الشفتايناللثوية األسنانية إىل الواو الشفتانية لتماثل خمرج الواو 
حتولت النون    "َرمْحََتْل ل َقْوم    –َرمْحَََتْ لّ َقْوم   ترى الباحثة أن الكلمة "

 .  اللثوية األسنانية إىل الالم الذلقية لتماثل خمرج الالم الذلقية
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" الكلمة  أن  الباحثة  نُ ْون  ترى  ي ُّْؤم  نُ ْون  -ل َقْوم   يُ ْؤم  حتولت    "ل َقْوم ْي 
 . الياء اللسانية لتماثل خمرج الياء اللسانية النون الثوية األسنانية إىل

ْ أَتْو يْ ُلهٖ  َهْل يَ ْنظُُرْوَن ا اَل أَتْو يْ َله (20  يَ ْوَم أَيْيت 
َقْد   م ْن قَ ْبُل  َنُسْوهُ يَ ُقْوُل اَلذ ْيَن    ٖ  َۗٓ

حلَْقّ ُۚ فَ َهْل لََنا م ْن ُشَفَعۤاَء فَ َيْشَفُعْوا لََنآ اَْو نُ َردُّ  ُرُسُل    َجۤاَءتْ  َغرْيَ    فَ نَ ْعَملَ َربّ َنا اب 
ُروْٓا اَنْ ُفَسُهْم وَ  ُهْم َما َكانُ ْوا يَ ْفرَتُْونَ  َضلَ اَلذ ْي ُكَنا نَ ْعَمُلَۗ َقْد َخس   ( 53) َعن ْ

لدال إىل وسط  خمرج ا  حتولتترى الباحثة أن الكلمة "َقْد َجآَءْت"  
 احلنك، مع السماح قليال ميرور اهلواء. 

حتولت الالم الذلقية إىل َضَل"    -َضَلَل    ترى الباحثة أن الكلمة "
  .لتماثل النطق املتجانسانخمرج 

مُثَ   (21 ااََيم   َتة   س   ْ َوااْلَْرَض يف  الَسٰمٰوت   َخَلَق  اَلذ ْي   ُ الِلّٰ َرَبُكُم  َعَلى   اْستَ ٰوى ا َن 
َيْطلُُبه  اْلَعْرش َۗ  النَ َهاَر  الَْيَل  ى  ثًان   ٖ  يُ ْغش  َوالنُُّجْوَم   َحث ي ْ َواْلَقَمَر  َوالَشْمَس 

َْمر ه ُ وَ  اخْلَْلقُ ٓٓ نَااَل َلُه ٖ  ُمَسَخٰرت ْۢ اب   (54) اْلٰعَلم نْيَ  َربُّ ااْلَْمُرَۗ َترٰبََك الِلّٰ
الكلمة " الباحثة أن  َْمر هترى  النون  ُمَسَخٰرت ْۢ اب  أو  التنوين  " حتولت 

فتقلب  الشفتاين.  الباء  لتماثل خمرج  الشفتانية  امليم  إىل  األسنانية  الساكنة 
َْمر هإىل صوت من خمرج الباء وهو صوت امليم، فيقال "  ". ُمَسَخٰرت ْۢ اب 

ُل   (22 يُ ْرس  اَلذ ْي  َبنْيَ بُ   الرّ ٰيحَ َوُهَو  َرمْحَت ه  ْشرًاْۢ  ا َذآ  ٖ  يََدْي  َحىتّٰٓ  َسَحاابً اَقَ لَ َۗٓ    ْت 
 َكٰذل َك الَثَمٰرت َۗ م ْن ُكلّ     ٖ  ث َقااًل ُسْقٰنُه ل بَ َلد  َميّ ت  فَاَنْ زَْلَنا ب ه  اْلَمۤاَء فََاْخَرْجَنا ب ه

 (57) ْلَمْوٰتى َلَعَلُكْم َتذََكُرْونَ ُُنْر ُج ا
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رّ ٰيَح" حتولت صوت "الم التعريف" إىل الترى الباحثة أن يف كلمة "
أو   اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  بني حروف  املخرج  تشابه  بسبب  الراء 

 اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين.
" حتولت التنوين أو النون الساكنة  ُبْشرًاْۢ َبنْيَ ترى الباحثة أن الكلمة "

األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج الباء الشفتاين. فتقلب إىل صوت  
 من خمرج الباء وهو صوت امليم، فيقال "ُبْشَرْم َبنْيَ". 

حتولت الالم الذلقية إىل أَقَ َلَلْت"    -  ترى الباحثة أن الكلمة "أَقَ َلتْ 
 . نسان لتماثل النطقخمرج املتجا

الذى   تتأثر صوت  وكل  َسَحااًب"  "أَقَ َلْت  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
فأصبحت   التاء،  مع  ابملرور  للهواء  أن سحنا  هو  اإلدغام  هذا  حدث يف 

 رخوة وهبذا أشبهت كل املشاهبة السني يف رخاوهتا ومهسها مت اإلدغام.
" "الَثمٰرت" حتولت صوت  أن يف كلمة  الباحثة  التعريف" ترى  الم 

اللثوية   أو  الشمسية واألسنانية  الثاء بسبب تشابه املخرج بني حروف  إىل 
 أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. 

َواذُْكُروْٓا   (23 ل يُ ْنذ رَُكْمَۗ  ْنُكْم  مّ  َرُجل   َعٰلى  رَبّ ُكْم  ْن  مّ  ذ ْكٌر  َجۤاءَُكْم  اَْن  ُتْم  ب ْ ا ْذ اََوَعج 
ْنْۢ بَ ْعد  ْم ُخَلَفۤاَء  َجَعَلكُ  طًَة ُۚىف  اخْلَْلق     َوزَادَُكمْ قَ ْوم  نُ ْوح     م  َء الِلّٰ    َبصْ  فَاذُْكُروْٓا ٰااَلۤ

 (69) َلَعَلُكْم تُ ْفل ُحْونَ 
األصوات   إدغاما صغريا يف  الذال  تدغم  أما  أنيس يف كتابه،  رأى 
كما قوله تعاىل أن الكلمة "ا ْذ َجَعَل" تتأثر الصوت يف صوت قبلها ينتقل 
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خمرج الذال إىل وسط احلنك، فتشبه اجليم ألن أقرب أصوات وسط احلنك  
 إىل الذال هي اجليم، فكالمها جمهور، وإن كانت اجليم أكثر شّدة.  

الصوت النون ابلباء بعدها    حتولْعد "  ْنْۢ ب َ م  الباحثة أن الكلمة "  ترى
 هي حتولت النون األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج الباء الشفتاين. 

ولت النون اللثوية األسنانية  حت "ترى الباحثة أن الكلمة "نُ ْوح  َوزَادَُكمْ 
 . إىل الواو الشفتانية لتماثل خمرج الواو الشفتاين

ب ُكلّ    (24 تَ ْقُعُدْوا  رَاط  َواَل  وَ   ص  ب ه  َتُصدُّْونَ تُ ْوع ُدْوَن  ٰاَمَن  َمْن  الِلّٰ   َسب ْيل    ٖ  َعْن 
َعاق َبُة   َواْنظُُرْوا َكْيَف َكاَن  َفَكثَ رَُكْمْۖ  قَل ْياًل  ُتْم  ا ْذ ُكن ْ َواذُْكُروْٓا   

ع َوًجاُۚ ُغْوهَنَا  َوتَ ب ْ
د ْينَ   (86) اْلُمْفس 

 " الكلمة  أن  الباحثة  إىل   -سراط  ترى  الصاد  ينتقل خمرج   " رَاط  ص 
 صوت يقارهبا حبرف السني فتشبه الصاد ألن صعب النطق ليبدال السني

 .   ألن كالمها اإلستعالءية 
ُمْوَنَۗ  اَْن أَيْت يَ ُهمْ اَفَاَم َن اَْهُل اْلُقرٰٓى  (25 ىِٕ  (97)  أَبُْسَنا بَ َيااًت َوُهْم اَنۤ

ولت النون اللثوية  " حتاَْن أَيْت يَ ُهمْ  -اَيْ َيْأت يَ ُهْم ترى الباحثة أن الكلمة "
 .النون اللسانيةاألسنانية إىل الياء اللسانية الذلقية لتماثل خمرج 

ٰهذ ه (26 لََنا  قَاُلْوا  احلََْسَنُة  َجۤاَءهْتُُم  َسيّ َئٌة   ُٖۚ  فَا َذا  ُهْم  ب ْ ُتص  َوَمْن   يََطرَيُْواَوا ْن  ُْوٰسى  مب 
رُهُ َۗٓ َااَلٓ ا مَنَا ٖ  َمَعه ىِٕ

ۤ
 (131) ْم ع ْنَد الِلّٰ  َوٰلك َن اَْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمْونَ ٰط

 " الكلمة  أن  الباحثة   ترى 
ۤ
رُ ٰط يف ىِٕ الصوامت  أتثري  "طائر"  أصله   "

 الصوائت، تفخيم الصوائت بعد األصوات املفخمة لتماثلها يف التفخيم.   
ُهُم الرّ ْجَز ا ىلٰٓ َاَجل  ُهْم اَبل ُغْوُه ا َذا ُهْم يَ ْنُكثُ ْونَ   َلَماف َ  (27  ( 135) َكَشْفَنا َعن ْ
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" الكلمة  أن  الباحثة  َما  ترى  َما–َلْن  حتملَْ  اللثوية  ولت  "  النون 
 . األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج النون قبلها

ء   (28  (139) َما َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْونَ  ٰبط لٌ ُهْم ف ْيه  وَ  ُمَترَبٌ َماا َن هُٰٓؤاَلۤ
ولت النون الثوية  " حتُمَترَبُّْم َما  –ُمَترَبُّْن َما  ترى الباحثة أن الكلمة "

 . شفتانية لتماثل خمرج النون قبلهااألسنانية إىل امليم ال
يف   الصوامت  أتثري  "اَبط ل"  أصله  "ٰبط ٌل"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
 الصوائت، تفخيم الصوائت بعد األصوات املفخمة لتماثلها يف التفخيم.   

َربّ ه (29 ي َْقاُت  م  فَ َتَم  ب َعْشر   َها  َوامَْتَْمن ٰ َلًة  لَي ْ ثَ ٰلث نْيَ  ُمْوٰسى  َوٰوَعْداَن  اَْربَع نْيَ  ٖ  ۞   ٓٓ
َواَل   َوَاْصل ْح  قَ ْوم ْي   ْ يف   ْ اْخُلْفين  ٰهُرْوَن  ْيه   َخ  ال  ُمْوٰسى  َلًة َُۚوقَاَل  َسب ْيَل    تَ َتب عْ لَي ْ

د ْينَ   ( 142) اْلُمْفس 
َتب عْ   -اَلتَ َتب ْع  ترى الباحثة أن الكلمة " حتولت التاء النطعية إىل    "اَلتَ ت ْ
 . خمرج املتجانسان لتماثل النطق

وََكَلَمهَولَ  (30 َقات َنا  ي ْ ل م  ُمْوٰسى  َجۤاَء  قَاَل  ٖ  َربُّه  ٖ  َما  ا لَْيَكَۗ  اَْنظُْر   ْٓ اَر ين  قَاَل َربّ   ٓن 

فَا ن    اجْلََبل   ا ىَل  اْنظُْر  َوٰلك ن    ْ تَ ٰرىين  فَ َلَما    ٖ  َمَكانَه  اْستَ َقرَ َلْن   ُْۚ تَ ٰرىين  َفَسْوَف 
دَكًّا َوَخَر ُمْوٰسى َصع ًقاُۚ فَ َلَمآ اَفَاَق قَاَل ُسْبٰحَنَك   ٖ  ل ْلَجَبل  َجَعَله  ٖ  َربُّه  جَتَلّٰى

ن نْيَ   (143) تُ ْبُت ا لَْيَك َوااََن۠ اََوُل اْلُمْؤم 
حتولت الراء الذلقية إىل   ا ْستَ ْقَرَر"  -  ترى الباحثة أن الكلمة "ا ْستَ َقرَ 

 . خمرج املتجانسان لتماثل النطق
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َ اَلذ ْيَن يَ َتَكرَبُْوَن ىف  ااْلَْرض  ب َغرْي  احلَْقّ َۗ َوا ْن يَ َرْوا ُكَل ٰايَة  اَل  َسَاْصر   (31 ُف َعْن ٰاٰييت 
اَل   الرُّْشد   َسب ْيَل  يَ َرْوا  َوا ْن   

َاُۚ هب  نُ ْوا  ذُ يُ ْؤم  َسب ْياًلُۚ  يَ َتخ  يَ َرْواْوُه  اْلَغيّ     َوا ْن  َسب ْيَل 
َها ٰغف ل نْيَ  هََنُْم َكَذبُ ْوا اب ٰٰيت َنا وََكانُ ْوا َعن ْ  ٰذل َك اب 

ُذْوُه َسب ْياًلَۗ  (146) يَ َتخ 
ذُ  "يَ َتخ  الكلمة  أن  الباحثة  النطعية  حتول    أَيْتَ ُذ"   -  ترى    إىل التاء 

  .خمرج املتجانسان لتماثل النطق
اللثوية    النون   ولتحت"  وا ْي يَ َروْ   –َرْو  َوا ْن ي َ ترى الباحثة أن الكلمة "

 . األسنانية إىل الياء اللسانية لتماثل خمرج الياء بعدها
ْٓ اَْيد ْيه ْم َورَاَْوا اهََنُْم   (32 يَ ْرمَحَْنا َرب َُّنا َويَ ْغف ْر لََنا    ْن ملَْ  قَاُلْوا لَىِٕ َقْد َضلُّْوان َوَلَما ُسق َط يف 

ر ْينَ   (149) لََنُكْوَنَن م َن اخْلٰس 
ترى الباحثة أن الكلمة "َقْد َضلُّْوا" انتقال خمرج الدال إىل األصوات 
اجلنبية، مث السماح للهواء ابملرور يف حالة النطق هبا، لتصبح الرخوة كالضاد  

ن أن  افرتاض  أما على  الضاد هنا كاالنطق احلديث  وأشبه شبها كبريا.  طق 
 . هلا، فليس هناك حينئذ فرق بني الدال والضاد إال ابإلطباق

الكلمة  أن  الباحثة  ملَْ "  ترى  اللثوية    لَئ َلْم"  -  لَئ ْن  النون  حتولت 
 .  األسنانية إىل الالم اللسانية لتماثل خمرج الالم

ْ َكاَنْت   (33 َْلُهْم َعن  اْلَقْريَة  اَليت  َرَة اْلَبْحر ِۘ ا ْذ يَ ْعُدْوَن ىف  الَسْبت  ا  َوْس   ْم  ْذ أَتْت ْيه  َحاض 
َسْبت ه ْم   يَ ْوَم  َتاهُنُْم  ي ْ َويَ ْومَ ُشَرعً ح  َا   ا  مب  ُلْوُهْم  أَتْت ْيه ْم ۛ َكٰذل َك ۛنَ ب ْ اَل   

َيْسب تُ ْوَنن اَل 
 (163) َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْونَ 

الكلمة أن  الباحثة  أَتْت ْيه ْم"  "  ترى  الوراء   حتولا ْذ  إىل  الذال  خمرج 
 قليال، مث ينطق هبا مهموسة شديدة، وهكذا يتم اإلدغام.
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صوت ول  " حتُشَرَعْو َويَ ْومَ   -ُشَرَعْن َويَ ْوَم  "  ترى الباحثة أن الكلمة 
 . النون اللثاوية األسنانية إىل الواو الشفتانية لتماثل خمرج الواو الشفتاين

َنا   (34 ئ ْ َا َوٰلك َنه َوَلْو ش  َكَمَثل     ٖ  ٓٓ َاْخَلَد ا ىَل ااْلَْرض  َواتَ َبَع َهٰوىُهُۚ َفَمثَ ُلهٖ  َلَرفَ ْعٰنُه هب 
َمَثُل اْلَقْوم  اَلذ ْيَن َكَذبُ ْوا    يَ ْلَهْثَۗ ٰذل كَ اْلَكْلب ُۚ ا ْن حَتْم ْل َعَلْيه  يَ ْلَهْث اَْو َترْتُْكُه  

 ( 176) يَ تَ َفَكُرْونَ  اب ٰٰيت َناُۚ فَاْقُصص  اْلَقَصَص َلَعَلُهمْ 
" تتأثر صوت يف صوت قبلها يَ ْلَهْثَۗ ٰذل كَ ترى الباحثة أن الكلمة "

 يعىن أدغمت صوت الثاء إىل الذال فهي من حرفان متقارابن.  
َن اجلْ نّ  َوااْل ْنس ْۖ هَلُْم َقْد َذرَ َولَ  (35 ََهَنَم َكث رْيًا مّ  َاْۖ َوهَلُْم  قُ ُلْوٌب اَل ْأاَن جل  اَْعنُيٌ يَ ْفَقُهْوَن هب 

َوهَلُْم    اَل  َاْۖ  هب  ُرْوَن  اَل يُ ْبص  َاَضلُّ َۗ   ٰاَذاٌن  ُهْم  َبْل  َك َكااْلَنْ َعام   ىِٕ
ۤ
اُوٰل َاَۗ  هب  َيْسَمُعْوَن 

َك ُهُم اْلٰغف لُ  ىِٕ
ۤ
 (179) ْونَ اُوٰل

حت َذرَْأاَن"  "َوَلَقْد  الكلمة  أن  الباحثة  إىل   ولترى  الدال  خمرج 
لتصبح   هبا،  النطق  حالة  يف  ابملرور  للهواء  السماح  مث  اللثاوية،  األصوات 

 رخوة ومياثلها. 
ول النون اللسانية  حت  "قُ ُلْوُباَل   -  ترى الباحثة أن الكلمة "قُ ُلْوٌب الَ 

 . الذلقية لتماثل صوت الالمالذلقية إىل الالم 
الكلمة أن  الباحثة  الَ "  ترى  اللسانية    "اَْعيُ ُناَل   -  اَْعنُيٌ  النون  حتول 

 . الذلقية إىل الالم الذلقية لتماثل صوت الالم
الكلمة أن  الباحثة  الَ "  ترى  اللسانية    "ٰاَذاُناَل   -  ٰاَذاٌن  النون  حتول 

 . الذلقية إىل الالم الذلقية لتماثل صوت الالم
ُرْونَ  مْ ْوهنَُ مَيُدُّ َوا ْخَواهُنُْم  (36  (202) ىف  اْلَغيّ  مُثَ اَل يُ ْقص 



52 
 

 

" حتول الدال النطعية إىل خمرج  مَيُْددُ   –  ترى الباحثة أن الكلمة "مَيُدُّ 
 .  املتجانسان لتماثل النطق

 وجوه املماثلة يف الصفة  
 (5) ا ْذ َجۤاَءُهْم أَبُْسَنآ ا اَلٓ اَْن قَاُلوْٓا ا اَن ُكنَا ٰظل م نْيَ  َدْعٰوىُهمْ َفَما َكاَن  .1

 " الكلمة  أن  الباحثة  حت  -  َدْعوٰ ترى  إىل    ولَدْعَوى"  الياء  صوت 
 .األليف مقصورة فهي من حرفان متقارابن يف الصفة

ب نْيَ فَ َلنَ ُقَصَن َعَلْيه ْم ب ع ْلم  َوَما ُكَنا  .2  ( 7) َغۤاىِٕ
 " الكلمة  أن  الباحثة  ب نْيَ   -غايب  ترى  ما "  َغۤاىِٕ إىل  صوت  حتول 

وحتقيق   النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت  صفة  من  يتقرب 
 االنسجام الصويت. 

ذ     َواْلَوْزُن  .3  يَ ْوَمىِٕ
ُۚ
َك ُهُم اْلُمْفل ُحْوَن  ٖ  هَمَواز يْ نُ َفَمْن ثَ ُقَلْت احلَْقُّ ىِٕ

ۤ
 (8)فَاُوٰل

"م يزَان  من كلمة  مجع  هي  "َمَواز ْن"  الكلمة  أن  الباحثة    -  ترى 
 .   صوت الواو إىل الياء فهي من حرفان متقارابن يف الصفة حتول"، م ْوزَانٌ 

َها  .4  ( 10) قَل ْياًل َما َتْشُكُرْونَ  َمَعاي َشَۗ َوَلَقْد َمَكنُّٰكْم ىف  ااْلَْرض  َوَجَعْلَنا َلُكْم ف ي ْ
"معيشة"،   من كلمة  مجع  هي  "َمَعاي َش"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
اسم ملا يكسبه اإلنسان ويعيش به وزنه مفعلة بضم العني أو كسرها، وقد 

الكلمة إعالل ابلتسكني حيث نقلت حركة  جيوز فتحها، وعلى هذا ففى  
الكسرة على حاهلا. ويف  بقيت  أو  الضمة كسرة  قلبت  مث  العني  إىل  الياء 
واألنثى   عائش  فهو  حياة  ذا  صار،  ساء  ابب  يف  عيشاً  عاش  املصباح 
املفرد.   يف  أصلية  الياء  ألن  يهمز  فال  مفاعل  هي  معايش  ووزن  عائشة، 
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آخر أو ما مياثله هي لسهول  حتول صوت إىل ما يتقرب من صفة صوت  
 وحتقيق االنسجام الصويت. النطق 

اََمْرُتَك َۗ   قَالَ  .5 ا ْذ  َتْسُجَد  َااَل  َمنَ َعَك  اَنر     قَالَ   َما  م ْن   ْ َخَلْقَتين   
ْنُهُۚ مّ  َخرْيٌ   

ااََن۠
 (12) م ْن ط نْي   ٖ  َوَخَلْقَته

علة  حتولت صوت الواو حبرف    قَ َوَل"  -  ترى الباحثة أن كلمة "قَالَ 
يعىن ألف ألن حرف علة هي صائت يف علم الصريف لتبدال بصوت آخر 

 .ليماثله ولسهول النطق
ْنْۢ َبنْي  اَْيد ْيه ْم َوم ْن   .6 اَلٰت يَ نَ ُهْم مّ  ل  ْم َوَعْن  امَْيَاهن   ْم َوَعْن  َخْلف ه  مُثَ  ْمَۗ َواَل جتَ ُد مَشَۤاىِٕ ه 

 (17) اَْكثَ َرُهْم ٰشك ر ْينَ 
أن كل  الباحثة  اليت ترى  للهجة  إسم  ميني،   مجع  هي   " "امَْيَان  مة 

هي   أخرى  وله مجوع  فعيل  وزنه  اإلنسان،  من  األمين  اجلانب  فيها  يكون 
أمين بفتح اهلمزة وضم امليم، وأايمن بكسر امليم، وأايمني زنة أفاعيل. حتول 
صوت إىل ما يتقرب من خمرج صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق 

 الصويت. وحتقيق االنسجام 
ووزنه   اليمني  ضّد  اسم  " مجع مشال  "مَشَآئ ل  أن كلمة  الباحثة  ترى 
اليمني   وضّم  اهلمزة  بفتح  أمشل  هي  أخرى  ومثة مجوع  الفاء،  بكسر  فعال 
ومشل بضمتني، ومشال زنة املفرد، وفعائل وزن اجلمع مشائل. حتول صوت 

حتقيق  و إىل ما يتقرب من خمرج صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق  
 االنسجام الصويت. 
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ُهَما م ْن َسْوٰاهت  َما َوقَاَل َما    ر يَ ٖ  وفَ َوْسَوَس هَلَُما الَشْيٰطُن ل يُ ْبد َي هَلَُما َما   .7 َعن ْ
ااَلٓ اَْن َتُكْواَن َمَلَكنْي  اَْو َتُكْواَن م َن اخْلٰل د ْينَ   هَنٰىُكَما رَبُُّكَما َعْن ٰهذ ه  الَشَجَرة   

(20) 
" أن كلمة  الباحثة  يف ر يَ ٖ  و ترى  صوت  تتأثر  "وارى"  أصله   "

ال ضمة ابملد، فهي من صوت بعدها يعىن نقلت صوت األلف إىل حركة 
حرفان متقارابن يف الصفة فلّما ضّم أوله قلبت األلف بعده إىل واو ملناسبة  
الضّم، وملاّ كسر ما قبل آخره قلبت األلف الثانية إىل ايء ملناسبة الكسر.  

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
 النطق وحتقيق االنسجام الصويت.  

َما  ىَدلّٰ فَ  .8 ٰفن  َعَلْيه  ُهَما ب ُغُرور ُۚ فَ َلَما َذاقَا الَشَجَرَة بََدْت هَلَُما َسْوٰاهُتَُما َوطَف َقا خَيْص 
امََلْ اهَْنَُكَما َعْن ت ْلُكَما الَشَجَرة  َواَُقْل َلُكَمآ ا َن   َُمآ  م ْن َوَرق  اجْلََنة َۗ َواَنٰدىُهَما َرهبُّ

 (22)   مُّب نْيٌ الَشْيٰطَن َلُكَما َعُدو  
تتأثر صوت يف صوت بعدها   "َديَل   -  ترى الباحثة أن كلمة "َدىلّٰ 

يعىن أبدلت صوت الياء إىل األليف مقصورة فهي من حرفان متقارابن يف  
  .الصفة

َها  .9 َها  حَتْيَ ْونَ قَاَل ف ي ْ َها ُتَْرُجْونَ  مَتُْوتُ ْونَ َوف ي ْ ن ْ  ( 25) َوم 
أن كلمة   الباحثة  صوت    " حتياون  -  "حَتْيَ ْونَ ترى  يف  تتأثر صوت 

 .بعدها يعىن حذفت صوت األلف ألن عسر النطق
َول َباُس التَ ْقٰوى ٰذل َك    ر ْيًشاَۗ اَي َبين ْٓ ٰاَدَم َقْد اَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم ل َباًسا ي َُّوار ْي َسْوٰات ُكْم وَ  .10

 (26) يَذََكُرْونَ َخرْيٌَۗ ٰذل َك م ْن ٰاٰيت  الِلّٰ  َلَعَلُهْم 
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"يَذََكُرْونَ  الكلمة  أن  الباحثة  التاء    صوت   ولحت  " يَ َتذََكُرْونَ   -  ترى 
 . املهموسة إىل صفة اجلهر يعين الذال لتماثل صفة الذال اجملهورة 

َاَۗ   .11 ُ اََمَراَن هب  َءاَن َوالِلّٰ َهآ ٰااَبۤ َشًة قَاُلْوا َوَجْداَن َعَلي ْ َ اَل أَيُْمُر  ا    ُقلْ َوا َذا فَ َعُلْوا فَاح  َن الِلّٰ
ْلَفْحَشۤاء َۗ اَتَ ُقْوُلْوَن َعَلى الِلّٰ  َما اَل تَ ْعَلُمْونَ   ( 28) اب 

الباحثة أن الكلمة "ُقلْ  حتول صوت إىل ما يتقرب    "اُْوُقلْ   -  ترى 
االنسجام   صفةمن   وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 

   الصويت.
ُم الَضٰلَلُة َۗ .12 الَشٰيط نْيَ اَْول َيۤاَء م ْن ُدْون    وااَتَذُ ا هَنُُم    َفر يْ ًقا َهٰدى َوَفر يْ ًقا َحَق َعَلْيه 

 (30)  الِلّٰ  َوحَيَْسبُ ْوَن اهََنُْم مُّْهَتُدْونَ 
الكلمة   أن  الباحثة  صوت    "ا ئْ َتَخذَ   –  "اَتَذَ ترى  اهلمزة  حتول 

التاء اجملهورة   االنسجام  لن   املهمومسة  إىل  وحتقيق  النطق  لسهول  هي  ماثله 
   الصويت.

ْنُكْم   .13 ْن َفَمن     يَ ُقصُّْونَ ي َٰبين ْٓ ٰاَدَم ا َما أَيْت يَ َنُكْم ُرُسٌل مّ  َوَاْصَلَح َفاَل    اتَ ٰقىَعَلْيُكْم ٰاٰييت 
 ( 35) َخْوٌف َعَلْيه ْم َواَل ُهْم حَيَْزنُ ْونَ 

"اتَ ٰقى الكلمة  أن  الباحثة  إىل  ا ْوتَ َقىَ   –  ترى  اجملهورة  الواو  " حتول 
    .التاء املهموسة لتماثل صفة التاء املهموسة

اَْو َكَذَب   .14 الِلّٰ  َكذ اًب  َعَلى  اْفرَتٰى  َن   مم  اَْظَلُم  يَ َناهُلُْم  ٖ  اب ٰٰيت هَفَمْن  َك  ىِٕ
ۤ
اُوٰل  َٓۗ

ُرُسلَُنا   َجۤاَءهْتُْم  ا َذا  َحىتّٰٓ  اْلك ٰتب َۗ  َن  مّ  بُ ُهْم  ي ْ ُتْم  يَ تَ َوفَ ْوهنَُ َنص  َما ُكن ْ اَْيَن  قَاُلوْٓا  ْمن 
ْم اهََنُْم َكانُ ْوا ٰكف ر ْينَ  َضلُّْواقَاُلْوا  م ْن ُدْون  الِلّٰ  َۗ َتْدُعْونَ  ه  ُدْوا َعلٰٓى اَنْ ُفس    َعَنا َوَشه 

(37) 
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"َتْدُعوْ  الكلمة  أن  الباحثة  صوت يف صوت   ولحت  "َتْدُعوُ   –  ترى 
بعدها يعىن نقلت حركة الواو إىل صوت السكون فهي من حرفان متقارابن  

   .يف الصفة
َقْد   .15 اَُمم    ْٓ اْدُخُلْوا يف  الَنار ن ُكَلَما  م نْ   َخَلتْ قَاَل  َوااْل ْنس  ىف   اجلْ نّ   َن  مّ  قَ ْبل ُكْم   

اَُمٌة   ا َذا    اُْختَ َها َۗ  لََعَنتْ َدَخَلْت  ًعا ن  اَدارَُكْواَحىتّٰٓ  ي ْ مجَ  َها  اُْخٰرىُهْم    قَاَلتْ   ف ي ْ
ء  َاَضلُّْواَن فَ  ُؤاَلۤ ُْوٰلىُهْم َربَ َنا هٰٓ ْعٌف ٰاهت   ال  َن الَنار  ەَۗ قَاَل ل ُكلّ  ض  ْعًفا مّ  ْم َعَذااًب ض 

 (38) َوٰلك ْن اَل تَ ْعَلُمْونَ 
الباحثة أن الكلمة "اَدارَُكْوا   املهموسة   التاء  حتولت  "تداركوا  -  ترى 

      .فة التاء املهموسة اجملهورة لتماثل ص إىل الدال 
ْن َجَهَنَم  .16 َهاٌد هَلُْم مّ   (41) وََكٰذل َك جَنْز ى الظّٰل م نْيَ   ََۗغَواش  َوم ْن فَ ْوق ه ْم م 

الواو ابلزايدة  حتول صوت  "  َغاش    -  ترى الباحثة أن الكلمة "َغَواش  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.  صفةالواو ألن متاثل يف  

ْن  .17 ْ ُصُدْور ه ْم مّ  جَتْر ْي م ْن حَتْت ه ُم ااْلهْنُٰرُۚ َوقَاُلوا احْلَْمُد لِل ّٰ  اَلذ ْي  غ لّ   َونَ َزْعَنا َما يف 
َٰذاَۗ َوَما ُكَنا ل نَ ْهَتد َي  َهٰدىنَ  ُ ُۚ َلَقْد َجۤاَءْت ُرُسلُ   َلْواَلٓ ا هل  حلَْقّ َۗ    اَْن َهٰدىَنا الِلّٰ َربّ َنا اب 
ُتْم تَ ْعَمُلْونَ  نُ ْوُدوْٓاوَ  َا ُكن ْ  (43)  اَْن ت ْلُكُم اجْلََنُة اُْور ثْ ُتُمْوَها مب 

" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن  نُ ْوُدوْٓاترى الباحثة أن الكلمة "
الصفة.   الواو فهي من حرفان متقارابن يف  إىل  حتول صوت  قلبت األلف 

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق    صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 
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ب َُّنا َحقًّا فَ َهْل َاْصٰحُب اجْلََنة  َاْصٰحَب الَنار  اَْن َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن رَ   اَندٰٓىوَ  .18
فَاََذَن   نَ َعْمُۚ  َحقًّا َۗقَاُلْوا  َربُُّكْم  َوَعَد  َما   َوَجْدمتُّْ 

ْۢ
َعَلى    ُمَؤذّ ٌن الِلّٰ   لَْعَنُة  اَْن  نَ ُهْم  بَ ي ْ

 ( 44) الظّٰل م نْيَ 
ترى الباحثة أن الكلمة "اندى" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن 

حتول ان متقارابن يف الصفة.  أبدلت الياء إىل األلف مقصورة فهي من حرف
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 وحتقيق االنسجام الصويت. 

نَ ُهَما   .19 َجاٌبُۚ َوبَ ي ْ ب    ااْلَْعرَاف  َوَعَلى    ح  يَ ْعر فُ ْوَن ُكالًّ ْۢ  ْيٰمىر َجاٌل  وَ س    اَنَدْوا ُهْمُۚ 
 ملَْ يَْدُخُلْوَها َوُهْم َيْطَمُعْونَ 

 ( 46) َاْصٰحَب اجْلََنة  اَْن َسٰلٌم َعَلْيُكْمَۗ
الباحثة أن الكلمة "  تتأثر صوت يف صوت قبلها يعىن  اَنَدْواترى   "

حتول صوت  صوت األلف إىل الواو فهي من حرفان متقارابن يف الصفة.  
سهول النطق وحتقيق  صوت آخر أو ما مياثله هي ل  صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 

َمآ  دٰٓى  َوانَ  .20 قَاُلْوا  ْيٰمىُهْم  ب س  يَ ْعر فُ ْوهَنُْم  ر َجااًل  ااْلَْعرَاف   َعْنُكْم    اَْغىٰن َاْصٰحُب 
ُْونَ مَجُْعكُ  ُتْم َتْسَتْكرب   (48) ْم َوَما ُكن ْ

"اَْغىٰن  الكلمة  أن  الباحثة  صوت    " أَْغنَ وَ   –  ترى  يف  صوت  تتأثر 
بعدها يعىن أبدلت الواو إىل األلف مقصورة فهي من حرفان متقارابن يف  

صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  الصفة.  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
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َتة    .21 س   ْ َوااْلَْرَض يف  الَسٰمٰوت   َخَلَق  اَلذ ْي   ُ الِلّٰ َرَبُكُم  مُثَ  ا َن  َعَلى   اْستَ ٰوى ااََيم  
َيْطلُُبه  اْلَعْرش َۗ  النَ َهاَر  الَْيَل  ى  ثًان   ٖ  يُ ْغش  َوالنُُّجْوَم   َحث ي ْ َواْلَقَمَر  َوالَشْمَس 

َْمر ه ُمَسَخٰرت ْۢ  ُ  اخْلَْلقُ ٓٓ نَااَل َلُه ٖ  اب   (54) اْلٰعَلم نْيَ  َربُّ َوااْلَْمُرَۗ َترٰبََك الِلّٰ
تتأثر صوت الياء إىل    "ا ْستَ َوىَ   –  ْستَ ٰوىترى الباحثة أن الكلمة "ا  

الصفة.   حتول صوت إىل ما األلف مقصورة فهي من حرفان متقارابن يف 
من   وحتقيق    صفةيتقرب  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 

 االنسجام الصويت. 
َرُجل    .22 َعٰلى  رَبّ ُكْم  ْن  مّ  ذ ْكٌر  َجۤاءَُكْم  اَْن  ُتْم  ب ْ َول  اََوَعج  ل يُ ْنذ رَُكْم  ْنُكْم   تَ تَ ُقْوامّ 

 (63) َوَلَعَلُكْم تُ ْرمَحُْونَ 
اجملهورة  صوت الواو  حتول    " يَ ْوَتق يُ   –  ترى الباحثة أن الكلمة "تَ تَ ُقوْ 

حتول صوت إىل  فهي من حرفان متقارابن يف الصفة.  املهموسة    إىل التاء  
من   يتقرب  ال  صفةما  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  وحتقيق  صوت  نطق 

   االنسجام الصويت.
ْن ا ٰله  َغرْيُه  َعاد  ۞ َوا ىٰل   .23 َ َما َلُكْم مّ   قَاَل ي َٰقْوم  اْعُبُدوا الِلّٰ

َۗٓ اََفاَل  ٖ  َاَخاُهْم ُهْوًداَۗ

 ( 65) تَ تَ ُقْونَ 
"َعاد   الكلمة  أن  الباحثة  يعىن    حتول  "َعاد وٌ   –  ترى  بعدها  صوت 

النطق لعسر  الواو  من    .حذفت  يتقرب  ما  إىل  صوت    صفةحتول صوت 
 آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

اَلذ ْيَن َكَفُرْوا م ْن قَ ْوم ه .24 ْ  نَ ٰرىٓٓ ا اَن لَ ٖ  قَاَل اْلَماَلُ  َوا اَن لََنظُنَُّك م َن    َسَفاَهة  َك يف 
 (66) اْلٰكذ ب نْيَ 
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"نٰرى الكلمة  أن  الباحثة  إىل   حتول  "يَ ْرَأىُ   –  ترى  األلف  صوت 
حتول صوت إىل ما يتقرب من  الياء فهي من حرفان متقارابن يف الصفة.  

االنسجام    صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
 الصويت. 

ا ْذ  .25 َواذُْكُروْٓا  ل يُ ْنذ رَُكْمَۗ  ْنُكْم  مّ  َرُجل   َعٰلى  رَبّ ُكْم  ْن  مّ  ذ ْكٌر  َجۤاءَُكْم  اَْن  ُتْم  ب ْ اََوَعج 
ْنْۢ بَ ْعد  قَ ْوم  نُ ْوح  َوزَادَُكْم ىف  اخْلَْلق    طَةً َجَعَلُكْم ُخَلَفۤاَء م  َء الِلّٰ    َُۚبصْ  فَاذُْكُروْٓا ٰااَلۤ

 (69)َلَعَلُكْم تُ ْفل ُحْوَن 
الكلمة " الباحثة أن  طَةً ترى  يتجاوران  َبْسطَةْ   -  َبصْ  تتأثر صوتني   "

حتول   مباشرة.  مبماثلة  أيضا  تسمى  لذلك  آخر،  صوت  اليفصلهما  متاما 
 .الصاد اإلطباق إىل صفة اإلنفتاح

ْن ا ٰله   .26 َلُكْم مّ  َ َما  ي َٰقْوم  اْعُبُدوا الِلّٰ  قَاَل 
َاَخاُهْم ٰصل ًحاِۘ َۗٓ َقْد ٖ  َغرْيُه  َوا ىٰل مَثُْوَد 

ْن رَبّ ُكْمَۗ ٰهذ ه ْٓ اَْرض  الِلّٰ    اَنَقةُ   ٖ  َجۤاَءْتُكْم بَ يّ َنٌة مّ  الِلّٰ  َلُكْم ٰايًَة َفَذُرْوَها أَتُْكْل يف 
ء  فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب اَل ْيٌم )  (73َواَل مَتَسُّْوَها ب ُسْوۤ

ترى الباحثة أن الكلمة "اَنَقُة" اسم جامد معروف، واأللف منقلبة 
حتول صوت  عن واو، مجعه انق نوق وأنوق، ومجع اجلمع أاينق ونياقات.  

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق    صفةإىل ما يتقرب من  
 . االنسجام الصويت

الَناَقَة وَ  .27 ا ْن ُكْنَت م َن   َعتَ ْوافَ َعَقُروا  َتع ُداَنٓ  َا  اْئت َنا مب  ٰيٰصل ُح  َوقَاُلْوا  اَْمر  َرهبّ  ْم  َعْن 
 (77اْلُمْرَسل نْيَ )
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تاوا، تتأثر صوت يف صوت  ترى الباحثة أن الكلمة "َعتَ ْوا" أصله ع
حتول صوت إىل بعدها يعىن حذفت صوت األلف و نقلت إىل الفتحة.  

من   يتقرب  وحتقيق    صفةما  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
 االنسجام الصويت. 

ْن ا ٰله  َغريُْ   َمْدَينَ َوا ىٰل   .28 َ َما َلُكْم مّ   قَاَل ي َٰقْوم  اْعُبُدوا الِلّٰ
ًباَۗ َۗٓ َقْد  ٖ  هَاَخاُهْم ُشَعي ْ

َاْشَيۤاَءُهْم  تَ ْبَخُسوا الَناَس  زَاَن َواَل  ي ْ َواْلم  اْلَكْيَل  ْن رَبّ ُكْم فَاَْوُفوا  بَ يّ َنٌة مّ  َجۤاَءْتُكْم 
ن نْيَُۚ  مُّْؤم  ُتْم  ا ْن ُكن ْ َلُكْم  َخرْيٌ  ٰذل ُكْم   

َهاَۗ ا ْصاَلح  بَ ْعَد  ااْلَْرض   ىف   ُدْوا  تُ ْفس  َواَل 
(85) 

ترى الباحثة أن الكلمة "َمْدَيَن" تتأثر صوت يف صوت قبلها يعىن  
حتول صوت إىل ما يتقرب من  نقلت صوت الكسرة إىل السكون جلمع.  

االنسجام    صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
 الصويت. 

بَ عْ  .29 َلت ُكْم  م   ْ يف  ُعْداَن  ا ْن  الِلّٰ  َكذ اًب  َعَلى  اْفرَتَيْ َنا  ا ْذ  َقد   َوَما  جَنّٰىنَ َد  َهاَۗ  ن ْ م   ُ الِلّٰ ا 
َع َرب َُّنا ُكَل َشْيء  ع ْلًماَۗ َعَلى   ُ َرب َُّناَۗ َوس  َهآ ا اَلٓ اَْن َيَشۤاَء الِلّٰ َيُكْوُن لََنآ اَْن نَ ُعْوَد ف ي ْ

حلَْقّ  َواَْنَت خَ  َنا اب  نَ َنا َوَبنْيَ قَ ْوم   َربَ َنا افْ َتْح بَ ي ْ
 (89رْيُ اْلَفاحت  نْيَ )الِلّٰ  تَ وََكْلَناَۗ

 " الكلمة  أن  الباحثة  ىَناترى  إىل  حتول  "  جّنينا  -  جَنّٰ الياء  صوت 
حتول صوت إىل ما يتقرب من األلف فهي من حرفان متقارابن يف الصفة.  

االنسجام    صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
 الصويت. 
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ًبا َكَاْن ملَْ  .30 ر ْيَن    يَ ْغنَ ْوا  اَلذ ْيَن َكَذبُ ْوا ُشَعي ْ ًبا َكانُ ْوا ُهُم اخْلٰس   اََلذ ْيَن َكَذبُ ْوا ُشَعي ْ
َهاُۚ ف ي ْ

(92) 
"يَ ْغنَ وْ  الكلمة  أن  الباحثة  صوت يغناوا  -  ترى  يف  صوت  تتأثر   "

حتول صوت إىل  .بعدها يعىن حذفت األلف قبل الواو وبعدها لعسر النطق
من   يتقرب  وحتقيق    صفةما  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 

   االنسجام الصويت.
َفَكْيَف   .31 َلُكْمُۚ  َوَنَصْحُت   ْ َريبّ  ر ٰسٰلت   اَبْ َلْغُتُكْم  َلَقْد  ي َٰقْوم   َوقَاَل  ُهْم  َعن ْ فَ تَ َوىلّٰ 

 (93َعٰلى قَ ْوم  ٰكف ر ْيَن ) ٰاٰسى
" الكلمة  أن  الباحثة  صوت أَْأسى  -  ٰاٰسىترى  يف  صوت  تتأثر   " 

الفتحة.   النطق إىل صوت  حتول صوت بعدها يعىن حذفت األلف لعسر 
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق    صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 

َلَعَلُهْم  .32 َوالَضرَۤاء   ْلَبْأَسۤاء   اب  اَْهَلَها  َاَخْذاَنٓ  ا اَلٓ    ّ َنيب  ْن  مّ  قَ ْريَة    ْ يف  اَْرَسْلَنا  َوَمآ 
 (94) ْونَ َيَضَرعُ 

حتول التاء املهموسة إىل    "يَ َتَضرَعُ   -  ترى الباحثة أن الكلمة "َيَضرَعُ 
ول صوت إىل ما يتقرب من حت.  الضاد اجملهورة لتماثل صفة التاء املهموسة

االنسجام    صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
 الصويت. 

ُهْم ب ُذنُ ْوهب  ْمُۚ    ر ثُ ْونَ ل َلذ ْيَن يَ   يَ ْهد  اََوملَْ   .33 ن ٰ اَْن َلْو َنَشۤاُء َاَصب ْ  بَ ْعد  اَْهل َهآ 
ْنْۢ ااْلَْرَض م 

 (100َوَنْطَبُع َعٰلى قُ ُلْوهب  ْم فَ ُهْم اَل َيْسَمُعْوَن )
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"يَ ْهد   الكلمة  أن  الباحثة  تتأثر صوت يف صوت    "يَ ْهد يْ   –  ترى 
متقا فهي  النطق  لعسر  بكسرة  ونقلت  الياء  حذفت  يعىن  يف بعدها  رابن 

صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  الصفة.  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

ترى الباحثة أن الكلمة "يَر ثُ ْوَن" حذفت فاؤه يف املضارع ألن عينه  
صوت   صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  جاءت مكسورة ووزنه يعلون.  
 طق وحتقيق االنسجام الصويت. آخر أو ما مياثله هي لسهول الن

 ( 107)  فَا َذا ه َي ثُ ْعَباٌن مُّب نْيٌ َْۖعَصاهُ  ْلٰقىفَاَ  .34
"اَْلٰقى   الكلمة  أن  الباحثة  األلف  حتول    "أَْلَقوَ   –ترى  إىل  الواو 

حتول صوت إىل ما يتقرب  مقصورة لعسر النطق فهي متقارابن يف الصفة.  
االنسجام   صفةمن   وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 

 الصويت. 
ْل ىف    .35 ْه َوَاَخاُه َواَْرس  ن  قَاُلْوآ اَْرج  ر ْيَنن  اْلَمَدۤاىِٕ  (111) ٰحش 

" الكلمة  أن  الباحثة  ن  ترى  فيه  اْلَمَدۤاىِٕ وزن  اسم على  املدينة  " مجع 
ن مدن ميدن ابملكان  الياء زائدة يف املفرد لذلك قلبت مهزة يف اجلمع وهو م 

صوت آخر    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  إذا أقام من ابب نصر.  
 أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.

ْحر  َعظ ْيم    اَْلُقْواُۚ قَاَل   .36 ب س  َوَجۤاُءْو  َواْسرَتَْهبُ ْوُهْم  الَناس   اَْعنُيَ  َسَحُروْٓا  اَْلَقْوا  فَ َلَمآ 
(116) 
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"اَْلُقوْ  الكلمة  أن  الباحثة  صوت    " ألقيوا  –  ترى    إىل الياء  حتول 
 . لعسر النطق الضمة

ُتْم ب ه .37 َلُكْمُۚ ا َن ٰهَذا َلَمْكٌر َمَكْرمُتُْوُه ىف  اْلَمد يْ َنة     ٰاَذنَ قَ ْبَل اَْن    ٖ  قَاَل ف ْرَعْوُن ٰاَمن ْ
َهآ اَْهَلَهاُۚ َفَسْوَف تَ ْعَلُمْونَ  ن ْ  (123) ل ُتْخر ُجْوا م 

"ٰاَذنَ  الكلمة  أن  الباحثة  بصوت  إدغام  "  أأذن  -  ترى  إىل  األلف 
حتول صوت إىل ما يتقرب من  املد لعسر النطق فهي متقارابن يف الصفة.  

االنسجام    صوت   صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر 
 الصويت. 

ٰهذ ه .38 لََنا  قَاُلْوا  احلََْسَنُة  َجۤاَءهْتُُم  يَ  ُٖۚ  فَا َذا  َسيّ َئٌة  ُهْم  ب ْ ُتص  َوَمْن   َطرَيُْواَوا ْن  ُْوٰسى  مب 
رُُهْم ع ْنَد الِلّٰ  َوٰلك َن اَْكثَ َرُهْم اَل يَ عْ ٖ  َمَعه ىِٕ

ۤ
 (131) َلُمْونَ َۗٓ َااَلٓ ا مَنَا ٰط

الكلمة "  الباحثة أن  املهموسة  حتول"  يتطرّيوا  -  َطرَيُْوايَ ترى  التاء  ت 
 . لتماثل صفة التاء املهموسة  إىل الطاء اجملهورة

َواْلُقَمَل   .39 َواجْلَرَاَد  الطُّْوفَاَن  َعَلْيه ُم  مَُّفَصٰلت َۗ    َوالَضَفاد عَ فَاَْرَسْلَنا  ٰاٰيت   َوالَدَم 
 (133) وََكانُ ْوا قَ ْوًما جمُّْر م نْيَ ْسَتْكرَبُْوا فَا

ترى الباحثة أن الكلمة "الَضَفاد َع" مجع ضفدع بوزن درهم، وجيوز  
وي مؤنث.  والضفدع  الدال،  فيقال  كسر  ابلوصف  وأثناه  ذكره  بني  فرق 

وجعفر  الدال  بكسر  الضفدع كزبرج  القاموس  ويف  أثىن.  وضفدع  ضفدع 
الواحدة هباء.    –وهذا أقّل أو مردود    –وجندب بضم الضاد والدال ودرهم  

وضفادي.   ضفادع  من  واجلمع  يتقرب  ما  إىل  صوت  صوت    صفةحتول 
   جام الصويت.آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنس 
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وََكَلَمه .40 َقات َنا  ي ْ ل م  ُمْوٰسى  َجۤاَء  قَاَل  ٖ  َربُّه  ٖ  َوَلَما  ا لَْيَكَۗ  اَْنظُْر   ْٓ اَر ين  قَاَل َربّ   ٓن 

َمَكانَه اْستَ َقَر  فَا ن   اجْلََبل   ا ىَل  اْنظُْر  َوٰلك ن    ْ تَ ٰرىين  فَ َلَما    ٖ  َلْن   ُْۚ تَ ٰرىين  َفَسْوَف 
قَاَل ُسْبٰحَنَك   اَفَاقَ دَكًّا َوَخَر ُمْوٰسى َصع ًقاُۚ فَ َلَمآ    ٖ  ل ْلَجَبل  َجَعَله  ٖ  َربُّه  جَتَلّٰى

ن نْيَ   (143) تُ ْبُت ا لَْيَك َوااََن۠ اََوُل اْلُمْؤم 
"جَتَلّٰى الكلمة  أن  الباحثة  صوت    جَتََلَو"  -  ترى  يف  صوت  تتأثر 

فهي متقارابن يف    بعدها يعىن أبدلت الواو إىل األلف مقصورة لعسر النطق
صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  الصفة.  

 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
َهْل   .41 اَْعَماهُلُْمَۗ  َحب َطْت  َرة   ااْلٰخ  َول َقۤاء   اب ٰٰيت َنا  َما َكانُ ْوا    جُيَْزْونَ َواَلذ ْيَن َكَذبُ ْوا  ا اَل 

 (147) يَ ْعَمُلْونَ 
ا " تتأثر صوت يف صوت  جيزاون  -  لباحثة أن الكلمة "جُيَْزْونَ ترى 

الصفة.   يف  متقارابن  فهي  النطق  لعسر  األلف  حذفت  يعىن  حتول بعدها 
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 وحتقيق االنسجام الصويت. 

ْنْۢ بَ ْعد ه   اَتَذَ وَ  .42  املَْ يَ َرْوا  ُخَواٌرَۗ   ٖ  م ْن ُحل يّ ه ْم ع ْجاًل َجَسًدا لَه  ٖ  قَ ْوُم ُمْوٰسى م 
 ا َتَُذْوُه وََكانُ ْوا ٰظل م نْيَ  ٖ  اَنَه

 (148) اَل ُيَكلّ ُمُهْم َواَل يَ ْهد ْيه ْم َسب ْياًلِۘ
وملا كان   خار خيور،  "ُخَواٌر" هي مصدر  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 

حتول داال على صوت فله ضابط تقرييب كونه على وزن فعال بضم الفاء.  
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 وحتقيق االنسجام الصويت. 
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َاَخَذهْتُُم الَرْجَفُة قَاَل َربّ     ٖ  ُمْوٰسى قَ ْوَمه  اْخَتارَ وَ  .43 َقات َنا ُۚفَ َلَمآ  ي ْ َسْبع نْيَ َرُجاًل لّ م 
َناُۚ ا ْن ه َي ا اَل   َا فَ َعَل السَُّفَهۤاُء م  ْن قَ ْبُل َوا اَيَيَۗ اهَُتْل ُكَنا مب  ْئَت اَْهَلْكتَ ُهْم مّ  َلْو ش 

َمنْ  َوهَتْد ْي  َتَشۤاُء  َمْن  َا  هب  لُّ  ُتض   
نَ ُتَكَۗ َواْرمَحَْنا  ف ت ْ لََنا  فَاْغف ْر  َول ي َُّنا  اَْنَت  َتَشۤاُءَۗ   

 (155) َواَْنَت َخرْيُ اْلَغاف ر ْينَ 
"اْخَتارَ  الكلمة  أن  الباحثة  تتأثر صوت يف صوت   "ا ْخَترَيَ   -  ترى 

حتول صوت بعدها يعىن أبدلت الياء إىل األلف فهي متقارابن يف الصفة.  
ا مياثله هي لسهول النطق وحتقيق  صوت آخر أو م  صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 

َرة  ا اَن   .44 نْ َيا َحَسَنًة َوىف  ااْلٰخ  ْ ٰهذ ه  الدُّ ْٓ   ُهْدانَٓ ۞ َواْكُتْب لََنا يف   قَاَل َعَذايب 
ا لَْيَكَۗ

ب ه ْيُب  يَ ت َ   ٖ  ُاص  ل َلذ ْيَن  َفَساَْكتُ بُ َها  َشْيء َۗ  َعْت ُكَل  َوس   ْ َوَرمْحَيت   
َاَشۤاُءُۚ ُقْوَن َمْن 

نُ ْوَنُۚ   ( 156) َويُ ْؤتُ ْوَن الزَٰكوَة َواَلذ ْيَن ُهْم اب ٰٰيت َنا يُ ْؤم 
بين الدال على السكون   "هودان  –  ترى الباحثة أن الكلمة "ُهْدنَ 
 صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  والتقى ساكنان حذف حرف العلة.  

 صويت. صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام ال
حلَْقّ  َوب ه يَ ْهُدْونَ َوم ْن قَ ْوم  ُمْوسٰٓى اَُمٌة  .45  (159) يَ ْعد ُلْونَ   ٖ  اب 

" الكلمة  أن  الباحثة  يف    " يهديون   –  يَ ْهُدْونَ ترى  صوت  تتأثر 
حتول صوت  صوت بعدها يعىن حذفت الياء ونقلت حركت لعسر النطق.  

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق    صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 
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َرَة اْلَبْحر ِۘ   .46 ْ َكاَنْت َحاض  َْلُهْم َعن  اْلَقْريَة  اَليت  ىف  الَسْبت  ا ْذ أَتْت ْيه ْم  ا ْذ يَ ْعُدْوَن  َوْس  
َتاهنُُ  ي ْ َسْبت ه ْم  ح  يَ ْوَم  أَتْت    ُشَرًعا ْم  اَل  َيْسب تُ ْوَنن  اَل  َا َويَ ْوَم  مب  ُلْوُهْم  ْيه ْم ۛ َكٰذل َك ۛنَ ب ْ

 (163) َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْونَ 
َتانُ  ي ْ تتأثر صوت يف صوت    " حواتن  -  ترى الباحثة أن الكلمة "ح 

يف   متقارابن  حرفان  فهي  النطق  لعسر  الياء  إىل  الواو  أبدلت  يعىن  بعدها 
صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  الصفة.  
 ل النطق وحتقيق االنسجام الصويت. لسهو 

إذا دان   "ُشَرًعا" مجع شارع من شرع عليه  الكلمة  الباحثة أن  ترى 
العني   وفتح  الفاء  بضم  فّعل  وزنه  وشرع  فاعل،  وزنه  فاعل  اسم  وأشرف، 

صوت آخر أو ما    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  املشّددة زنة شّرد.  
 الصويت. مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام

ب ه .47 ذُكّ ُرْوا  َما  َنُسْوا  اَلذ ْيَن  ٖ  فَ َلَما  َنا  َاجْنَي ْ َهْونَ ٓٓ  اَلذ ْيَن    يَ ن ْ َوَاَخْذاَن  ء   السُّْوۤ َعن  
َا َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْونَ  بَ   ْيس ْۢ ظََلُمْوا ب َعَذاب ْۢ   (165) مب 

" صفة مشبهة من بؤس يبؤس ابب  بَ   ْيس  ترى الباحثة أن الكلمة "
مثل  مصدارا  يكون  أن  يصّح  العكربي:  البقاء  أبو  وقال  فعيل،  وزنه  كرم 

حتول (.  112النذير، وتقديره يف اآلية: بعذاب ذي أي ذي شّدة )صاىف،  
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 وحتقيق االنسجام الصويت. 

 (166)  َعْنُه قُ ْلَنا هَلُْم ُكْونُ ْوا ق َرَدًة َخاس  ِٕنْيَ  هُنُْواَعْن َما  فَ َلَما َعتَ ْوا .48
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"هُنُْوا الكلمة  أن  الباحثة  الياء   "هُنُيوا  -  ترى  استثقلت احلركة على 
اهلاء.   إىل  ونقلت حركتها  من  فسّكنت  يتقرب  ما  إىل    صفة حتول صوت 

 م الصويت. صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجا
َآ ْۖ اَْم هَلُْم    مَيُْشْونَ اهََلُْم اَْرُجٌل   .49 َآ ْۖ اَْم    اَْيد  هب  ُرْوَن هب  َآ ْۖ اَْم هَلُْم اَْعنُيٌ ي ُّْبص  يَ ْبط ُشْوَن هب 

َاَۗ ُقل  اْدُعْوا ُشرََكۤاءَُكْم مُثَ ك ْيُدْون  َفاَل تُ ْنظ ُرْون    ( 195) هَلُْم ٰاَذاٌن َيْسَمُعْوَن هب 
استثقلت الضمة على   "ميشيون  –  ترى الباحثة أن الكلمة "مَيُْشْونَ 

  صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من   الشني وسكنت الياء.  الياء فنقلت إىل
 صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

حذفت الياء ملناسبة التنوين    "أيدي  –  ترى الباحثة أن الكلمة "أيد  
أفع.   وزن  على  منقوص  اسم  من  ألنه  يتقرب  ما  إىل  صوت   صفةحتول 

 هول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. صوت آخر أو ما مياثله هي لس 
ل نْيَ  ُخذ   .50 ْلُعْرف  َواَْعر ْض َعن  اجْلَاه   ( 199) اْلَعْفَو َوْأُمْر اب 

"ُخذ الكلمة  أن  الباحثة  صوت    " أُْؤُخذْ   –  ترى  يف  صوت  تتأثر 
بعدها يعىن حذفت اهلمزة الوصل والواو لعسر النطق فهي حرفان متقارابن  

صوت آخر أو ما مياثله    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  يف الصفة.  
 هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

اَلذ ْيَن   .51 َمَسُهْم    اتَ َقْواا َن  فٌ ا َذا  ىِٕ
ۤ
َتذَ   ٰط الَشْيٰطن   َن  ُرْوَنُۚ مّ  مُّْبص  ُهْم  فَا َذا   َكُرْوا 

(201) 
الباحثة أن الكلمة "اتَ َقْوا الواو اجملهورة    تتأثر صوت "ا وتقى  –  ترى 

بدل الواو إىل التاء لعسر النطق فهي حرفان متقارابن  إب  إىل التاء املهموسة 
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صوت آخر أو ما مياثله    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  يف الصفة.  
 وحتقيق االنسجام الصويت.  هي لسهول النطق

َتَضرًُّعا   .52 َك  نَ ْفس   ْ يف  رََبَك  َفةً َواذُْكْر  ي ْ اب    َوخ  اْلَقْول   م َن  اجْلَْهر   ْلُغُدوّ   َوُدْوَن 
َن اْلٰغف ل نْيَ   (205) َوااْلَٰصال  َواَل َتُكْن مّ 

َفةً  ي ْ "خ  الكلمة  أن  الباحثة  لفعل   " خوفة  –  ترى  مساعي  مصدر 
صوت آخر أو ما مياثله    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من    ، خاف خياف

 هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
 

 طريقة عملية املماثلة يف سورة األعراف  .2
 وجوه املماثلة يف املخرج

َصْدر َك   (1  ْ يف  َيُكْن  َفاَل  ا لَْيَك  اُْنز َل  ْنهُ ك ٰتٌب  مّ  ب ه  َحرٌَج  َوذ ْكٰرى ٖ   ل تُ ْنذ َر 
ن نْيَ )  (2ل ْلُمْؤم 

ْنهُ ترى الباحثة أن الكلمة " ْنُه" تتأثر صوت  َحرٌَج مّ  " أصله "َحَرُجْن م 
صوت  أنعدم  يعىن  قبله  صوت  بعده   يف  امليم  صوت  يف  وأتثرها  النون 

ْنُه   ْنُه(، أدغمت صوت ميم األوىل إىل بعدها لسهولة   -)َخَرُجْن مّ  َحَرُجْم م 
النطق وحتقيق االنسجام الصويت. وعالمة تشديد هي أتثري صوت امليمان  

 يكون ميما بسبب عملية تغري املماثلة ابإلدغام.  
ا لَْيُكْم    ا تَب ُعْوا (2 اُْنز َل  رَبّ ُكمْ َمآ  ْن  ُدْون ه   مّ  م ْن  تَ تَب ُعْوا  اَْول َيۤاَءَۗ  ٖ  َواَل  َما ٓٓ    قَل ْياًل 

 ( 3َتذََكُرْوَن )
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"ا   "ا تَب ُعْوا" أصله  الكلمة  أن  الباحثة  ا فْ َتع ُلْوا "  ْونَ َتب عُ ت ْ ترى  على وزن 
مزيد،   ثالثى  يف  أمر  للمتجانسة  فعل  فأدغمها  األوىل  التاء  أسكنت  ألن 

متصل يف  والواو ضمري  النون،  مبين حذف  أمر  فعل  ألن  ا تَب ُعْوَن،  فصار 
التامة ألن   املتجانسان، وهذا يسمى ابملماثلة  فيه احلرفان  حمّل رفع. جتاور 
به   يراد  املتجانسان. وهذا  احلرفان  بقبله من  للصوت  الكامل  التغري  تكون 

 نطق وحتقيق االنسجام الصويت. لسهولة ال
من   هي  َربّ ُكْم"  "م ْن  أصله  رَبّ ُكْم"  "م ْن  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
م رَبّ ُكْم.   يكون  لإلدغام  الراء  إىل  النون  حرف  يدخل  متقارابن،  حرفان 

أنعدم صوت  قبله يعىن  النون وأتثرها يف صوت   تتأثرت صوت يف صوت 
ْن رَبّ ُكْم(، أدغمت صوت الراء األوىل إىل بعدها م    –الراء بعده )م ْن ْرَربّ ُكْم  

عملية  بسبب  تشديد  وعالمة  الصويت.  االنسجام  وحتقيق  النطق  لسهول 
 تغري املماثلة ابإلدغام. 

ترى الباحثة أن الكلمة "قَل ْيالً َما" أصله "قَل يَلْن َما" تتأثر صوت يف  
َلْن َما النون وأتثرها يف صوت امل صوت قبله يعىن أنعدم صوت  يم بعده )قَل ي ْ

َلْم َما(، أدغمت صوت ميم األوىل إىل بعدها لسهولة النطق وحتقيق    – قَل ي ْ
ميما   يكون  امليمان  صوت  أتثري  هي  تشديد  وعالمة  الصويت.  االنسجام 

 بسبب عملية تغري املماثلة ابإلدغام.
 (5) ا اَن ُكَنا ٰظل م نْيَ  قَاُلوْٓاَءُهْم أَبُْسَنآ ا آَل اَْن ا ْذَجآ ُهمْ َدْعوٰ َفَما َكاَن  (3

وسط   إىل  الذال  خمرج  ينتقل  "اْذجآَءُهْم"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
احلنك، فتشبه اجليم ألن أقرب أصوات وسط احلنك إىل الذال هي اجليم،  



70 
 

 

فكالمها جمهور، وإن كانت اجليم أكثر شدة. وهذه تدل على نوع املماثلة  
 يعىن يتطابق.   تغري ابإلدغام يف القراءات 

ا اَلٓ   (4 َفَسَجُدوْٓا  َٰدَم  ال  اْسُجُدْوا  َكة   ىِٕ
ۤ
ل ْلَمٰل قُ ْلَنا  مُثَ  َصَوْرٰنُكْم  مُثَ  َخَلْقٰنُكْم  َوَلَقْد 

د ْينَ  َيُكْن مّ نَ ا ْبل ْيَسَۗ ملَْ  ج   (11) السّٰ
قبله   صوت  يف  صوت  تتأثر  َن"  مّ  "َيُكْن  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 

أنعدم صوت  َن  النو  يعىن  مّ  )َيُكْن  بعده  امليم  وأتثرها يف صوت  َيُكْم   –ن 
وحتقيق  النطق  لسهولة  بعدها  إىل  األوىل  ميم  صوت  أدغمت  م َن(، 
ميما   يكون  امليمان  صوت  أتثري  هي  تشديد  وعالمة  الصويت.  االنسجام 

 بسبب عملية تغري املماثلة ابإلدغام. 
 " الكلمة  أن  الباحثة  د ْينَ ترى  ج  املماثلة  السّٰ يف  اْس  "   " ب  يقال 

عموده   من  الصوت  نقل  إىل  أّدت  املشّددة،  احلرفان  فيه  جتاور  مَسَاَوات"، 
إىل  الَشْمسية  اْل  حتويل  النوع  نفس  من  وهي  املؤثر،  الصوت  عمود  إىل 
السني   إىل  التعريف"  "الم  صوت  حتولت   ." "الَسَماَوات  فصار  "السني" 

واألسنا الشمسية  حروف  بني  بني  املخرج  تشابه  أو  بسبب  اللثوية  أو  نية 
به   يراد  وهذا  أسناين.  لثوي  صوت  هي  اليت  والالم  األسنانية(  اللثاوية 

 لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
َها فَاْخرُْج ا َنَك م َن   (5 تَ َتَكرَبَ ف ي ْ َيُكْوُن َلَك اَْن  َها َفَما  ن ْ غ ر ْينَ قَاَل فَاْهب ْط م    الصّٰ

(13) 
أن   الباحثة  "ترى  غ ر ْينَ الكلمة  اْص  الصّٰ  " ب  يقال  املماثلة  يف   "

الصوت من عموده  نقل  املشّددة، أّدت إىل  فيه احلرفان  َصاغ ر ْين"، جتاور 
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إىل  الَشْمسية  اْل  حتويل  النوع  نفس  من  وهي  املؤثر،  الصوت  عمود  إىل 
غ ر ْينَ "الصاد" فصار " ". حتولت صوت "الم التعريف" إىل الصاد بسبب الصّٰ

اللثاوية    تشابه أو  اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  حروف  بني  املخرج 
األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  

 وحتقيق االنسجام الصويت.  
اَلٰت يَ نَ ُهْم   (6 ْنْۢ َبنْي  مُثَ  ْمَۗ َواَل جتَ ُد اَْيد ْيه ْم َوم ْن َخْلف ه ْم َوَعْن امَْيَاهن  ْم َوَعْن مَشَۤاىِٕ   مّ  ل ه 

 (17) اَْكثَ َرُهْم ٰشك ر ْينَ 
 " الكلمة  أن  الباحثة  َبنْي  ترى  ْنْۢ  أتثري  مّ  هي  الصغري  ميم  عالمة   "

الصوت الالحق إىل الصوت السابق. يعىن أن الصوت النون ابلباء بعدها 
هي حتولت النون األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج الباء الشفتاين. 

ب إىل صوت من خمرج الباء وهو صوت امليم، فيقال "م ْم َبنْي ". وهذا  فتقل 
 يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

م ْن   (7 َفُكاَل  اجْلََنَة  َوَزْوُجَك  اَْنَت  اْسُكْن  ُتَماَوايَٰٰٓدُم  ئ ْ ش  ٰهذ ه     َحْيُث  تَ ْقَراَب  َواَل 
 (19) الظّٰل م نْيَ م َن الَشَجَرَة فَ َتُكْواَن 

إىل   الثاء  صوت  تتأثر  ُتَما"  ئ ْ ش  "َحْيُث  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
اهلمس  يف  الشني  فشاهبت  احلنك،  وسط  إىل  الثاء  خمرج  انتقل  بعدها، 
خمرج   من  يتقرب  ما  إىل  صوت  حتول  وهي  اإلدغام.  مت  وبذلك  والرخاوة 

 صوت آخر أو ما مياثله.  
"م َن   الكلمة  أن  الباحثة  اْظ  نْيَ ال م  ظَ الترى   " ب  يقال  املماثلة  يف   "

عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت  املشّددة،  احلرفان  فيه  جتاور  ظَال م نْي"، 
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إىل  الَشْمسية  اْل  حتويل  النوع  نفس  من  وهي  املؤثر،  الصوت  عمود  إىل 
". حتولت صوت "الم التعريف" إىل الظاء بسبب نْيَ ظَال م  ال"الظاء" فصار "
ب املخرج  اللثاوية  تشابه  أو  اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  حروف  ني 

األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  
 وحتقيق االنسجام الصويت.  

ُهَما م ْن َسْوٰاهت  َما َوقَاَل َما    ر يَ ٖ  ول يُ ْبد َي هَلَُما َما    َما الَشْيٰطنُ فَ َوْسَوَس هلَُ  (8 َعن ْ
 ااَلٓ اَْن َتُكْواَن َمَلَكنْي  اَْو َتُكْواَن م َن اخْلٰل د ْينَ ٰهذ ه  الَشَجَرة    هَنٰىُكَما رَبُُّكَما َعْن  

(20) 
" يف املماثلة يقال ب " اْش  نُ َشْيطٰ الترى الباحثة أن يف كلمة "هَلَُما  

فان املشّددة، أّدت إىل نقل الصوت من عموده إىل َشْيٰطُن"، جتاور فيه احلر 
عمود الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الشني" 

"م َن   بسبب نُ َشْيطٰ الفصار  الشني  إىل  التعريف"  "الم  صوت  حتولت   ."
اللثاوية   أو  اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  حروف  بني  املخرج  تشابه 

لالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  األسنانية( وا
 وحتقيق االنسجام الصويت.  

" يف املماثلة يقال ب " اْش ٰهذ ه  الَشَجَرة  ترى الباحثة أن يف كلمة " 
َشْيٰطُن"، جتاور فيه احلرفان املشّددة، أّدت إىل نقل الصوت من عموده إىل 

حتويل اْل الَشْمسية إىل "الشني"   عمود الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع
 ٰ" الَشَجَرة  هٰ فصار  بسبب ذ ه   الشني  إىل  التعريف"  "الم  صوت  حتولت   ."

اللثاوية   أو  اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  حروف  بني  املخرج  تشابه 
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األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  
 .  وحتقيق االنسجام الصويت

ْ َلُكَما  (9 نْيَن َلم َن اَوقَامَسَُهَمآ ا يّن   ( 21) لنّٰص ح 
نْيَ ترى الباحثة أن يف كلمة " " يف املماثلة يقال ب " اْن  َلم َن النّٰص ح 

نْيَ"، جتاور فيه احلرفان املشّددة، أّدت إىل نقل الصوت من عموده  اَنص ح 
اْل   حتويل  النوع  نفس  من  وهي  املؤثر،  الصوت  عمود  إىل إىل  الَشْمسية 

 ٰ" فصار  النون  "النون"  إىل  التعريف"  "الم  نْيَ". حتولت صوت  النّٰص ح  َلم َن 
بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية  
األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  

 وحتقيق االنسجام الصويت.  
ٰذل َك  ل َباُس التَ ْقٰوى  وَ   َور ْيًشاَۗ َسْوٰات ُكْم    ل َباًسا ي َُّوار يْ ين ْٓ ٰاَدَم َقْد اَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم  اَي بَ  (10

 (26) َخرْيٌَۗ ٰذل َك م ْن ٰاٰيت  الِلّٰ  َلَعَلُهْم يَذََكُرْونَ 
" تتأثر صوت التنوين يف "ساً  ل َباًسا ي َُّوار يْ ترى الباحثة أن الكلمة "

النون الساكنة وأتثرها يف  َساْن" صوت يف صوت قبله يعىن أنعدم صوت  -
يُ َوار ي   )ل َبَاَسْن  بعده  الياء  الياء    -صوت  يُ َوار ْي(، أدغمت صوت  ل َباَسْي 

األوىل إىل بعدها لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. وعالمة تشديد  
 اثلة ابإلدغام.هي أتثري صوت النون يكون الياء بسبب عملية تغري املم

" يف املماثلة يقال ب "ل َباُس  ل َباُس التَ ْقٰوىترى الباحثة أن يف كلمة "
اْت تَ ْقَوى"، جتاور فيه احلرفان املشّددة، أّدت إىل نقل الصوت من عموده 
إىل  الَشْمسية  اْل  حتويل  النوع  نفس  من  وهي  املؤثر،  الصوت  عمود  إىل 
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 ٰ" فصار  التَ ْقٰوىل  "التاء"  التاء  "َباُس  إىل  التعريف"  "الم  صوت  حتولت   .
بسبب تشابه املخرج بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية  
األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  

 وحتقيق االنسجام الصويت. 
اَل   (11 ٰاَدَم  ُهَما    الَشْيٰطنُ يَ ْفت نَ َنُكُم  ي َٰبين ْٓ  َعن ْ يَ ْنز ُع  اجْلََنة   َن  مّ  اَبَ َوْيُكْم  َاْخرََج  َكَمآ 

ُلهيَ ٰرىُكْم ُهَو    ٖ  ا نَه  ل َباَسُهَما ل رُي يَ ُهَما َسْوٰاهت  َما َۗ  م ْن َحْيُث اَل تَ َرْوهَنُْمَۗ ا اَن    ٖ  َوقَب ي ْ
نُ ْونَ  َجَعْلَنا الَشٰيط نْيَ   ( 27) اَْول َيۤاَء ل َلذ ْيَن اَل يُ ْؤم 
"  ترى الكلمة  أن  اْش  نُ َشْيطٰ الالباحثة   " ب  يقال  املماثلة  يف   "

َشْيٰطُن"، جتاور فيه احلرفان املشّددة، أّدت إىل نقل الصوت من عموده إىل 
عمود الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الشني" 

"م َن   الشنينُ َشْيطٰ الفصار  إىل  التعريف"  "الم  صوت  حتولت  بسبب   ". 
اللثاوية   أو  اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  حروف  بني  املخرج  تشابه 
األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  

 وحتقيق االنسجام الصويت.  
" طريقة اإلدغام يشبه كما السابق  َجَعْلَنا الَشٰيط نْيَ وكذالك الكلمة "

 يف كلمة 
ْلق ْسط َۗ َواَق ْيُمْوا ُوُجْوَهُكْم ع ْنَد ُكلّ    (12 ْ اب  د  ُقْل اََمَر َريبّ  نْيَ لَ   َمْسج  ُه  َواْدُعْوُه خُمْل ص 

 (29) ەَۗ َكَما بََداَُكْم تَ ُعْوُدْوَنَۗ  الدّ ْينَ 
" الكلمة  أن  الباحثة  د ْيَن"،  الدّ ْينَ ترى  اْد   " ب  يقال  املماثلة  يف   "

املشّددة احلرفان  فيه  عمود  جتاور  إىل  عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت   ،
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الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الدال" فصار  
"َلُه الدّ ْيَن". حتولت صوت "الم التعريف" إىل الدال بسبب تشابه املخرج  
بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت  

ص االنسجام هي  وحتقيق  النطق  لسهولة  به  يراد  وهذا  أسناين.  لثوي  وت 
 الصويت.  

الَشٰيط نْيَ اَْول َيۤاَء م ْن ُدْون    اَتَُذواا هَنُُم     َۗالَضٰلَلةُ َعَلْيه ُم  َفر يْ ًقا َهٰدى َوَفر يْ ًقا َحَق   (13
 (30)  الِلّٰ  َوحَيَْسبُ ْوَن اهََنُْم مُّْهَتُدْونَ 
" يف املماثلة يقال ب " اْض َضٰلَلُة"،  الَضٰلَلةُ الكلمة "ترى الباحثة أن  

عمود   إىل  عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت  املشّددة،  احلرفان  فيه  جتاور 
الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الضاد" فصار  

بسبب   الضاد  إىل  التعريف"  "الم  حتولت صوت  الَضٰلَلُة".  ُم  تشابه "َعَلْيه 
األسنانية(   اللثاوية  أو  اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  حروف  بني  املخرج 
النطق وحتقيق  لسهولة  به  يراد  وهذا  أسناين.  لثوي  اليت هي صوت  والالم 

 االنسجام الصويت.  
ْل ه َي ل َلذ ْيَن م َن الرّ ْزق َۗ قُ   َوالطَيّ ٰبت    ٖ  ُقْل َمْن َحَرَم ز يْ َنَة الِلّٰ  اَليت ْٓ َاْخرََج ل ع َباد ه (14

نْ َيا   ىف  احْلَٰيوة  ٰاَمنُ ْوا   ُل ااْلٰٰيت  ل َقْوم  يَ ْعَلُمْونَ   الدُّ   َخال َصًة يَ ْوَم اْلق ٰيَمة َۗ َكٰذل َك نُ َفصّ 
(32) 

"،  يّ  طَ ال ترى الباحثة أن الكلمة " " يف املماثلة يقال ب " اْط طَيّ ٰبت  ٰبت 
أّدت   املشّددة،  احلرفان  فيه  إىل عمود  جتاور  من عموده  الصوت  نقل  إىل 

الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الطاء" فصار  
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املخرج  يّ  طَ ال" تشابه  بسبب  الطاء  إىل  التعريف"  ". حتولت صوت "الم  ٰبت 
بني حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت  

أ لثوي  صوت  االنسجام هي  وحتقيق  النطق  لسهولة  به  يراد  وهذا  سناين. 
 الصويت.  

" الكلمة  أن  الباحثة  ُدنْ َيا"،  الدُّ ترى  اْد   " ب  يقال  املماثلة  يف  نْ َيا" 
عمود   إىل  عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت  املشّددة،  احلرفان  فيه  جتاور 

فصار    الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الدال" 
نْ َيا". حتولت صوت "الم التعريف" إىل الدال بسبب تشابه املخرج بني   "الدُّ
حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي 
االنسجام  وحتقيق  النطق  لسهولة  به  يراد  وهذا  أسناين.  لثوي  صوت 

 الصويت.  
مم َ  (15 اَْظَلُم  َعَلى    ن  َفَمْن  اب ٰٰيت هاْفرَتٰى  اَْو َكَذَب  يَ َناهُلُْم  ٖ  الِلّٰ  َكذ اًب  َك  ىِٕ

ۤ
اُوٰل  َٓۗ

ُرُسلَُنا   َجۤاَءهْتُْم  ا َذا  َحىتّٰٓ  اْلك ٰتب َۗ  َن  مّ  بُ ُهْم  ي ْ ُتْم  يَ تَ َوفَ ْوهنَُ َنص  َما ُكن ْ اَْيَن  قَاُلوْٓا  ْمن 
ُدْوا َعلٰٓ  َضلُّْواقَاُلْوا  م ْن ُدْون  الِلّٰ  َۗ َتْدُعْونَ  ْم اهََنُْم َكانُ ْوا ٰكف ر ْينَ َعَنا َوَشه  ه    ى اَنْ ُفس 

(37) 
يف  صوت  تتأثر  َمْن"  "م ْن  أصله  َْن"  "مم  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 

صوت  أنعدم  يعىن  قبله  يعىن   صوت  بعده  امليم  صوت  يف  وأتثرها  النون 
َْن".   صوت النون يف "م ْن" ب "امليم" الذي تليها فتقلب "ميما"  فصار "مم 

 لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت.  وهذا يراد به



77 
 

 

َقْد   (16 اَُمم    ْٓ اْدُخُلْوا يف  َوااْل ْنس     َخَلتْ قَاَل  اجلْ نّ   َن  مّ  قَ ْبل ُكْم  الَنار ن م ْن  ُكَلَما    ىف  
لََعَنتْ َدَخَلْت   ا    اُْختَ َها َۗ  اَُمٌة  اَدارَُكْواَحىتّٰٓ  ًعا ن  َذا  ي ْ مجَ  َها  اُْخٰرىُهْم    قَاَلتْ   ف ي ْ

ء  َاَضلُّْواَن   ُؤاَلۤ ُْوٰلىُهْم َربَ َنا هٰٓ َن الَنار  ەَۗ قَاَل ل ُكلّ     فَٰاهت  مْ ال  ْعًفا مّ  ْعٌف َعَذااًب ض  ض 
 (38) اَل تَ ْعَلُمْونَ  َوٰلك نْ 

اَنر "،   اْن   " ب  يقال  املماثلة  يف  "الَنار "  يف كلمة  أن  الباحثة  ترى 
املشّددة،   احلرفان  فيه  عمود  جتاور  إىل  عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت 

الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "النون" فصار  
الَنار ". حتولت صوت "الم التعريف" إىل النون بسبب تشابه املخرج بني  "ٰ 

حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي 
لثوي  االنسجام   صوت  وحتقيق  النطق  لسهولة  به  يراد  وهذا  أسناين. 

 الصويت. 
" الكلمة  أن  الباحثة  لََعَنتْ ترى  َلَعَنْت"، اَُمٌة  "اَُمَُتْ  يقال  أصله   "

أنعدم صوت يعىن  قبله  وأتثرها يف صوت  تتأثر صوت يف صوت  التنوين 
َلَعَنْت   فيقال)اَُمَُتْ  الما  النون  قلبت  مث  بعدها  َلَعَنْت(،    -الالم  اَُمُتْل 

االنسجام   وحتقيق  النطق  لسهولة  بعدها  إىل  األوىل  الالم  صوت  أدغمت 
 الصويت. وعالمة تشديد هي مماثلة ابملخرج ليفّهم القراء.  

" الكلمة  أن  الباحثة  َوٰلك  ترى  ْعٌف  صوت   ْن"وض  يف  تتأثر صوت 
التنوين وأتثرها يف صوت الواو بعده مث قلبت النون   قبله يعىن أنعدم صوت 

َوَلك ْن   ْعُفن  فيقال)ض  األوىل   -واوا  الواو  أدغمت صوت  َوَلك ْن(،   ْعُفْو  ض 
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تشديد هي  الصويت. وعالمة  االنسجام  وحتقيق  النطق  لسهولة  بعدها  إىل 
 مماثلة ابملخرج ليفهم القراء. 

الكلمة  أن  الباحثة  اَل "  ترى  قبلها    "َوٰلك ْن  تتأثر صوت يف صوت 
متقارابن،   حرفان  من  فهي  الالم   إىل  الساكنة  النون  أبدلت صوت  يعىن 
النطق   لسهول  به  يراد  وهذا  لإلدغام.  الالم  إىل  التنوين  صوت  يدخال 

 وحتقيق االنسجام الصويت فيقال "َوٰلك اَل".  
ْ ُصدُ  (17 ْن َونَ َزْعَنا َما يف  جَتْر ْي م ْن حَتْت ه ُم ااْلهْنُٰرُۚ َوقَاُلوا احْلَْمُد لِل ّٰ  اَلذ ْي    غ لّ  ْور ه ْم مّ 

َٰذاَۗ َوَما ُكَنا ل نَ ْهَتد َي    َهٰدىَنا ُ ُۚ    َلْواَلٓ هل  حلَْقّ َۗ    َلَقْد َجۤاَءتْ اَْن َهٰدىَنا الِلّٰ ُرُسُل َربّ َنا اب 
ُتْم تَ ْعَمُلْونَ  َونُ ْوُدوْٓا َا ُكن ْ  (43)  اَْن ت ْلُكُم اجْلََنُة اُْور ثْ ُتُمْوَها مب 

ترى الباحثة أن الكلمة "َلَقْد َجآَءْت" تتأثر صوت يف صوت قبلها 
اهلواء.   ميرور  قليال  السماح  مع  احلنك،  إىل وسط  الدال  ينتقل خمرج  يعىن 

هذا يراد به لسهول وبذلك تقل شّدها فتشبيه اجليم، وهكذا يتم اإلدغام. و 
 النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

اَْن َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن َرب َُّنا َحقًّا فَ َهْل   الَنار  َاْصٰحَب  َاْصٰحُب اجْلََنة     اَندٰٓىوَ  (18
َربُُّكْم َحقًّا َۗ   َوَجْدمتُّْ  َوَعَد  فَاََذَن   َما  نَ َعْمُۚ   قَاُلْوا 

ْۢ
نَ ُهْم    ُمَؤذّ ٌن لَْعَنةُ بَ ي ْ َعَلى الِلّٰ     اَْن 

 ( 44) الظّٰل م نْيَ 
ترى الباحثة أن الكلمة "النَار " يف املماثلة يقال ب " اْن اَنر "، جتاور  
فيه احلرفان املشّددة، أّدت إىل نقل الصوت من عموده إىل عمود الصوت 

الَنار ".  صار "ٰ املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "النون" ف
النون بسبب تشابه املخرج بني حروف   التعريف" إىل  حتولت صوت "الم 
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الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي صوت 
 لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

صوت يف صوت قبلها يعىن ترى الباحثة أن الكلمة "َوَجْدمتُّْ" تتأثر  
أنعدم صوت الدال الساكنة وأتثرها يف صوت التاء بعدها يقال "وجْدمُت".  
أدغمت صوت الدال إىل بعدها لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت.  

 وعالمة تشديد هي مماثلة ابملخرج ليفهم القراء.   
لَ  "اَْن  يقال  أصله  لَْعَنُة"  "َأْن  الكلمة  أن  الباحثة  تتأثر  ترى  َعَنُة"، 

أنعدم صوت  يعىن  قبله  الالم   صوت يف صوت  التنوين وأتثرها يف صوت 
َلَعَنُة   فيقال)اَْن  الما  النون  قلبت  مث  صوت    -بعدها  أدغمت  َلَعَنُة(،  اَْل 

الصويت. وعالمة  االنسجام  النطق وحتقيق  لسهولة  بعدها  إىل  األوىل  الالم 
 تشديد هي مماثلة ابملخرج ليفّهم القراء.

"ت الكلمة  أن  الباحثة  اْظ نْيَ ال م  ظَ الرى   " ب  يقال  املماثلة  يف   "
عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت  املشّددة،  احلرفان  فيه  جتاور  ظَال م نْي"، 
إىل  الَشْمسية  اْل  حتويل  النوع  نفس  من  وهي  املؤثر،  الصوت  عمود  إىل 

التعريف" إىل الظاء بسبب ". حتولت صوت "الم  نْيَ ظَال م  ال"الظاء" فصار "
اللثاوية   أو  اللثوية  أو  واألسنانية  الشمسية  حروف  بني  املخرج  تشابه 
األسنانية( والالم اليت هي صوت لثوي أسناين. وهذا يراد به لسهولة النطق  

 وحتقيق االنسجام الصويت. 
ن ٰ وَ  (19 ئ ْ نُ ْوَن ُهًدى َوَرمْحًَة ل ّ َعٰلى ع ْلم    ب  َفَصْلٰنهُ ُهْم ب ك تٰ َلَقْد ج   ( 52)َقْوم  ي ُّْؤم 
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ُهم" تتأثر صوت يف صوت قبلها   ن ٰ ئ ْ ترى الباحثة أن الكلمة "َلَقْد ج 
اهلواء.   ميرور  قليال  السماح  مع  احلنك،  إىل وسط  الدال  ينتقل خمرج  يعىن 
وبذلك تقل شّدها فتشبيه اجليم، وهكذا يتم اإلدغام. وهذا يراد به لسهول 

 النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
َوَرمْحَةً  "ُهًدى  الكلمة  أن  الباحثة  َوَرمْحًَة"  "ترى  "ُهَدْن  تتأثر    أصله 

أنعدم صوت  يعىن  قبله  الواو   صوت يف صوت  وأتثرها يف صوت  التنوين 
َوَرمْحًَة   فيقال)ُهَدْن  واوا  النون  قلبت  مث  أدغمت   -بعده  َوَرمْحًَة(،  ُهَدْو 

وحتقيق النطق  لسهولة  بعدها  إىل  األوىل  الواو  الصويت.    صوت  االنسجام 
 وعالمة تشديد هي مماثلة ابملخرج ليفهم القراء. 

  ،" لّ َقْوم  "َرمْحَََتْ  يقال  أصله   " لّ َقْوم  "َرمْحًَة  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
أنعدم صوت يعىن  قبله  وأتثرها يف صوت  تتأثر صوت يف صوت  التنوين 

لّ َقْوم   فيقال)َرمْحَََتْ  الما  النون  قلبت  مث  بعدها  (،    –  الالم  ل َقْوم  َرمْحََتْل 
االنسجام   وحتقيق  النطق  لسهولة  بعدها  إىل  األوىل  الالم  صوت  أدغمت 

 الصويت. وعالمة تشديد هي مماثلة ابملخرج ليفّهم القراء.  
نُ ْونَ ترى الباحثة أن الكلمة " نُ ْوَن" تتأثر  ي ُ  " أصله "ل َقْوم نْ ل َّقْوم  ي ُّْؤم  ْؤم 

يف صوت  "م ْن"  يف  التنوين  صوت   صوت  أنعدم  يعىن  قبله  النون  صوت 
نُ ْون   ي ُّْؤم  )ل َقْوم   بعده  الياء  وأتثرها يف صوت  نُ ْون(،    -الساكنة  يُ ْؤم  ل َقْوم ْي 

االنسجام  وحتقيق  النطق  لسهولة  بعدها  إىل  األوىل  الياء  صوت  أدغمت 
الياء بسبب عملية   النون يكون  الصويت. وعالمة تشديد هي أتثري صوت 

 دغام.تغري املماثلة ابإل
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ْ أَتْو يْ ُلهٖ  َهْل يَ ْنظُُرْوَن ا اَل أَتْو يْ َله (20  يَ ْوَم أَيْيت 
َقْد   م ْن قَ ْبُل  َنُسْوهُ يَ ُقْوُل اَلذ ْيَن    ٖ  َۗٓ

حلَْقّ ُۚ فَ َهْل لََنا م ْن ُشَفَعۤاَء فَ َيْشَفُعْوا لََنآ اَْو نُ َردُّ  ُرُسُل    َجۤاَءتْ  َغرْيَ    فَ نَ ْعَملَ َربّ َنا اب 
ُروْٓا اَنْ ُفَسُهْم وَ  ُهْم َما َكانُ ْوا يَ ْفرَتُْونَ  َضلَ اَلذ ْي ُكَنا نَ ْعَمُلَۗ َقْد َخس   ( 53) َعن ْ

صوت قبلها    ترى الباحثة أن الكلمة "َقْد َجآَءْت" تتأثر صوت يف 
اهلواء.   ميرور  قليال  السماح  مع  احلنك،  إىل وسط  الدال  ينتقل خمرج  يعىن 
وبذلك تقل شّدها فتشبيه اجليم، وهكذا يتم اإلدغام. وهذا يراد به لسهول 

 النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
فَ َعَل،   وزن  على  َضَلَل  أصله  "َضَل"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 

الجل االىل  الالم  الالم    أسكنت  ادغمت  مث  َضْلَل  فصار  االدغام  شرط 
املتجانسان،   احلرفان  فيه  جتاور  َضَل.  فصار  للمتجانسة  الثانية  يف  االوىل 
من  بقبله  للصوت  الكامل  التغري  تكون  ألن  التامة  ابملماثلة  يسمى  وهذا 
   احلرفان املتجانسان. وهذا يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت.

مُثَ   (21 ااََيم   َتة   س   ْ َوااْلَْرَض يف  الَسٰمٰوت   َخَلَق  اَلذ ْي   ُ الِلّٰ َرَبُكُم  َعَلى   اْستَ ٰوى ا َن 
َيْطلُُبه  اْلَعْرش َۗ  النَ َهاَر  الَْيَل  ى  ثًان   ٖ  يُ ْغش  َوالنُُّجْوَم   َحث ي ْ َواْلَقَمَر  َوالَشْمَس 

َْمر ه ُ وَ  اخْلَْلقُ ٓٓ نَااَل َلُه ٖ  ُمَسَخٰرت ْۢ اب   (54) اْلٰعَلم نْيَ  َربُّ ااْلَْمُرَۗ َترٰبََك الِلّٰ
" الكلمة  أن  الباحثة  َْمر هترى  اب  الصغري هي  ُمَسَخٰرت ْۢ  ميم  " عالمة 

أتثري الصوت الالحق إىل الصوت السابق. يعىن أن الصوت التنوين ابلباء  
الشفتانية   امليم  إىل  األسنانية  الساكنة  النون  أو  التنوين  حتولت  هي  بعدها 
لتماثل خمرج الباء الشفتاين. فتقلب إىل صوت من خمرج الباء وهو صوت 
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" فيقال  َْمر هامليم،  اب  وحتقيق ُمَسَخٰرت ْۢ  النطق  لسهولة  به  يراد  وهذا   ."
 االنسجام الصويت. 

ُل   (22 يُ ْرس  اَلذ ْي  َبنْيَ بُ   الرّ ٰيحَ َوُهَو  َرمْحَت ه  ْشرًاْۢ  ا َذآ  ٖ  يََدْي  َحىتّٰٓ    َسَحاابً ْت  اَقَ لَ َۗٓ 
 َكٰذل َك الَثَمٰرت َۗ م ْن ُكلّ     ٖ  ث َقااًل ُسْقٰنُه ل بَ َلد  َميّ ت  فَاَنْ زَْلَنا ب ه  اْلَمۤاَء فََاْخَرْجَنا ب ه

 (57) ُُنْر ُج اْلَمْوٰتى َلَعَلُكْم َتذََكُرْونَ 
" يف كلمة  أن  الباحثة  ر ٰيَح"،  الترى  اْر   " ب  يقال  املماثلة  يف  رّ ٰيَح" 

فيه   عمود  جتاور  إىل  عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت  املشّددة،  احلرفان 
الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الراء" فصار 

الراء بسبب تشابه املخرج بني  ال" التعريف" إىل  رّ ٰيَح". حتولت صوت "الم 
م اليت هي حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والال

االنسجام  وحتقيق  النطق  لسهولة  به  يراد  وهذا  أسناين.  لثوي  صوت 
 الصويت. 

 " الكلمة  أن  الباحثة  َبنْيَ ترى  أتثري ُبْشرًاْۢ  هي  الصغري  ميم  عالمة   "
الصوت الالحق إىل الصوت السابق. يعىن أن الصوت التنوين ابلباء بعدها  

إىل األسنانية  الساكنة  النون  أو  التنوين  لتماثل    هي حتولت  الشفتانية  امليم 
امليم،   الباء وهو صوت  إىل صوت من خمرج  فتقلب  الشفتاين.  الباء  خمرج 
 فيقال "ُبْشَرْم َبنْيَ". وهذا يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

أفْ َعَل  وزن  على  "أَقَ َلَلْت"  أصله  "أَقَ َلْت"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
شر  الجل  االىل  الالم  الالم  أسكنت  ادغمت  مث  أقَ ْلَل  فصار  االدغام  ط 

املتجانسان،   احلرفان  فيه  جتاور  أََقَل.  فصار  للمتجانسة  الثانية  يف  االوىل 
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من  بقبله  للصوت  الكامل  التغري  تكون  ألن  التامة  ابملماثلة  يسمى  وهذا 
احلرفان املتجانسان. وهذا يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

 المة التأنيث من فعل ماضى أََقَل. والتاء هي ع
الذى   تتأثر صوت  وكل  َسَحااًب"  "أَقَ َلْت  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
فأصبحت   التاء،  مع  ابملرور  للهواء  أن سحنا  هو  اإلدغام  هذا  حدث يف 
اإلدغام. مت  السني يف رخاوهتا ومهسها  املشاهبة  أشبهت كل   رخوة وهبذا 

 وحتقيق االنسجام الصويت. وهذا يراد به لسهولة النطق 
ترى الباحثة أن يف كلمة "الَثمٰرت" يف املماثلة يقال ب " اْث مَثَٰرْت"، 
عمود   إىل  عموده  من  الصوت  نقل  إىل  أّدت  املشّددة،  احلرفان  فيه  جتاور 
الصوت املؤثر، وهي من نفس النوع حتويل اْل الَشْمسية إىل "الثاء" فصار  

التعريف" إىل الثاء بسبب تشابه املخرج بني    "الَثمٰرت". حتولت صوت "الم
حروف الشمسية واألسنانية أو اللثوية أو اللثاوية األسنانية( والالم اليت هي 
االنسجام  وحتقيق  النطق  لسهولة  به  يراد  وهذا  أسناين.  لثوي  صوت 

 الصويت.  
نْ  (23 مّ  َرُجل   َعٰلى  رَبّ ُكْم  ْن  مّ  ذ ْكٌر  َجۤاءَُكْم  اَْن  ُتْم  ب ْ َواذُْكُروْٓا  اََوَعج  ل يُ ْنذ رَُكْمَۗ  ا ْذ ُكْم 

ْنْۢ بَ ْعد  ْم ُخَلَفۤاَء  َجَعَلكُ  طًَة ُۚىف  اخْلَْلق     َوزَادَُكمْ قَ ْوم  نُ ْوح     م  َء الِلّٰ    َبصْ  فَاذُْكُروْٓا ٰااَلۤ
 (69) َلَعَلُكْم تُ ْفل ُحْونَ 

األصوات   إدغاما صغريا يف  الذال  تدغم  أما  أنيس يف كتابه،  رأى 
تعاىل أن الكلمة "ا ْذ َجَعَل" تتأثر الصوت يف صوت قبلها ينتقل كما قوله  



84 
 

 

خمرج الذال إىل وسط احلنك، فتشبه اجليم ألن أقرب أصوات وسط احلنك  
 إىل الذال هي اجليم، فكالمها جمهور، وإن كانت اجليم أكثر شّدة.  

 " الكلمة  أن  الباحثة  ب َ م  ترى  أتثري ْنْۢ  هي  الصغري  ميم  عالمة  ْعد " 
لالحق إىل الصوت السابق. يعىن أن الصوت النون ابلباء بعدها الصوت ا

هي حتولت النون األسنانية إىل امليم الشفتانية لتماثل خمرج الباء الشفتاين. 
ْم بَ ْعد ". وهذا   فتقلب إىل صوت من خمرج الباء وهو صوت امليم، فيقال "م 

 يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
تتأثر صوت يف صوت قبله   "أن الكلمة "نُ ْوح  َوزَادَُكمْ ترى الباحثة  
التنوين وأتثرها يف صوت الواو بعده مث قلبت النون واوا   يعىن أنعدم صوت 

َوزَادَُكْم   ْن  إىل    -فيقال)نُ ْوح  األوىل  الواو  صوت  أدغمت  َوزَادَُكْم(،  ْو  نُ ْوح 
بعدها لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. وعالمة تشديد هي مماثلة 

 ابملخرج ليفهم القراء.  
ب ُكلّ    (24 تَ ْقُعُدْوا  رَاط  َواَل  وَ   ص  ب ه  َتُصدُّْونَ تُ ْوع ُدْوَن  ٰاَمَن  َمْن  الِلّٰ   َسب ْيل    ٖ  َعْن 

َعاق َبُة   َواْنظُُرْوا َكْيَف َكاَن  َفَكثَ رَُكْمْۖ  قَل ْياًل  ُتْم  ا ْذ ُكن ْ َواذُْكُروْٓا   
ع َوًجاُۚ ُغْوهَنَا  َوتَ ب ْ

د ْينَ   (86) اْلُمْفس 
بني صوتني غري متج تتأثر   " رَاط  "ص  الكلمة  أن  الباحثة  اورين ترى 

يقارهبا   صوت  إىل  الصاد  خمرج  ينتقل  أكثر.  أو  واحد  صوت  يفصلهما 
ألن كالمها   السني  ليبدال  النطق  صعب  ألن  الصاد  فتشبه  السني  حبرف 

يف   بدالوهذه تدل على نوع املماثلة تغري ابإلاإلستعالءية يقال "َبْسطَْة".  
 القراءات يعىن يتطابق.  
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ُمْوَنَۗ  ت يَ ُهمْ اَْن أيَْ اَفَاَم َن اَْهُل اْلُقرٰٓى  (25 ىِٕ  (97)  أَبُْسَنا بَ َيااًت َوُهْم اَنۤ
ترى الباحثة أن الكلمة "اَْن أَيْت يَ ُهْم" تتأثر صوت النون يف اَْن ب الياء  

اَْن أَيْت يَ ُهْم(، أدغمت صوت الياء    -الذي تليها فتقلب النون ايًء )اَيْ َيْأت يَ ُهْم  
وحتقيق االنسجام الصويت. وعالمة تشديد  األوىل إىل بعدها لسهولة النطق  

 هي أتثري صوت النون يكون الياء بسبب عملية تغري املماثلة ابإلدغام.
ٰهذ ه (26 لََنا  قَاُلْوا  احلََْسَنُة  َجۤاَءهْتُُم  َسيّ َئٌة   ُٖۚ  فَا َذا  ُهْم  ب ْ ُتص  َوَمْن   يََطرَيُْواَوا ْن  ُْوٰسى  مب 

رُهُ َۗٓ َااَلٓ ا مَنَا ٖ  َمَعه ىِٕ
ۤ
 (131) ع ْنَد الِلّٰ  َوٰلك َن اَْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمْونَ ْم ٰط

 " الكلمة  أن  الباحثة  رُ ترى  ىِٕ
ۤ
يف ٰط الصوامت  أتثري  "طائر"  أصله   "

 الصوائت، تفخيم الصوائت بعد األصوات املفخمة لتماثلها يف التفخيم.   
ُهُم الرّ ْجَز ا ىلٰٓ َاَجل  ُهْم اَبل ُغْوُه ا َذا ُهْم يَ ْنُكثُ ْونَ   َلَماف َ  (27  ( 135) َكَشْفَنا َعن ْ

ترى الباحثة أن الكلمة "َلّماَ" أصله "َلْن َما" تتأثر صوت يف صوت  
ملَْ َما(، –النون وأتثرها يف صوت امليم بعده )َلْن َما   قبله يعىن أنعدم صوت 

ب إىل  األوىل  ميم  صوت  االنسجام  أدغمت  وحتقيق  النطق  لسهولة  عدها 
الصويت. وعالمة تشديد هي أتثري صوت امليمان يكون ميما بسبب عملية  

 تغري املماثلة ابإلدغام.
ء   (28  (139) َما َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْونَ  ٰبط لٌ ُهْم ف ْيه  وَ  ُمَترَبٌ َماا َن هُٰٓؤاَلۤ

رَبُّْن َما" تتأثر صوت يف  ترى الباحثة أن الكلمة "ُمَترَبٌ َما" أصله "ُمتَ 
النون وأتثرها يف صوت امليم بعده )ُمَترَبُّْن َما   صوت قبله يعىن أنعدم صوت 

ُمَترَبُّْم َما(، أدغمت صوت ميم األوىل إىل بعدها لسهولة النطق وحتقيق   –
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ميما   يكون  امليمان  صوت  أتثري  هي  تشديد  وعالمة  الصويت.  االنسجام 
 لة ابإلدغام.بسبب عملية تغري املماث

يف   الصوامت  أتثري  "اَبط ل"  أصله  "ٰبط ٌل"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
 الصوائت، تفخيم الصوائت بعد األصوات املفخمة لتماثلها يف التفخيم.   

َربّ ه (29 ي َْقاُت  م  فَ َتَم  ب َعْشر   َها  َوامَْتَْمن ٰ َلًة  لَي ْ ثَ ٰلث نْيَ  ُمْوٰسى  َوٰوَعْداَن  اَْربَع نْيَ  ٖ  ۞   ٓٓ
َواَل   َوَاْصل ْح  قَ ْوم ْي   ْ يف   ْ اْخُلْفين  ٰهُرْوَن  ْيه   َخ  ال  ُمْوٰسى  َلًة َُۚوقَاَل  َسب ْيَل    تَ َتب عْ لَي ْ

د ْينَ   ( 142) اْلُمْفس 
َتب ْع" على وزن اَلتَ ْفَتع ْل  ترى الباحثة أن الكلمة "اَلتَ َتب ْع" أصله "اَلتَ ت ْ

فاء فعل يعىن اتء الساكنة إىل تليها    ادغمت  هو فعل أمر يف ثالثي مزيد،
النطق   وسهولة  املتجانسان،  للمتجانسة  احلرفان  فيه  جتاور  اَلتَ َتب ُع.  فصار 

من  بقبله  للصوت  الكامل  التغري  تكون  ألن  التامة  ابملماثلة  يسمى  وهذا 
 احلرفان املتجانسان. وهذا يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

َجاۤ  (30 وََكَلَمهَوَلَما  َقات َنا  ي ْ ل م  ُمْوٰسى  قَاَل  ٖ  َربُّه  ٖ  َء  ا لَْيَكَۗ  اَْنظُْر   ْٓ اَر ين  قَاَل َربّ   ٓن 

فَا ن    اجْلََبل   ا ىَل  اْنظُْر  َوٰلك ن    ْ تَ ٰرىين  فَ َلَما    ٖ  َمَكانَه  اْستَ َقرَ َلْن   ُْۚ تَ ٰرىين  َفَسْوَف 
ٰسى َصع ًقاُۚ فَ َلَمآ اَفَاَق قَاَل ُسْبٰحَنَك دَكًّا َوَخَر ُموْ   ٖ  ل ْلَجَبل  َجَعَله  ٖ  َربُّه  جَتَلّٰى

ن نْيَ   (143) تُ ْبُت ا لَْيَك َوااََن۠ اََوُل اْلُمْؤم 
وزن   على  "ا ْستَ ْقَرَر"  أصله  "ا ْستَ َقَر"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
فصار   اإلدغام  شرط  ألجل  قبلها  ما  إىل  القاف  حركة  نقلت  ا ْستَ ْفَعَل، 

جتاور  ا ْستَ َقْرَر مث ادغمت الراء األوىل يف الثانية للمجانسة فصارت ا ْستَ َقَر.  
الت  ابملماثلة  يسمى  وهذا  املتجانسان،  احلرفان  التغري فيه  تكون  ألن  امة 
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من احلرفان املتجانسان. وهذا يراد به لسهولة النطق  الكامل للصوت بقبله
 وحتقيق االنسجام الصويت. 

َ اَلذ ْيَن يَ َتَكرَبُْوَن ىف  ااْلَْرض  ب َغرْي  احلَْقّ َۗ َوا ْن يَ َرْوا ُكَل ٰايَة  اَل   (31 َسَاْصر ُف َعْن ٰاٰييت 
َوا نْ  َاُۚ  هب  نُ ْوا  اَل    يُ ْؤم  الرُّْشد   َسب ْيَل  ذُ يَ َرْوا  َسب ْياًلُۚ  يَ َتخ  يَ َرْواْوُه  اْلَغيّ     َوا ْن  َسب ْيَل 

َها ٰغف ل نْيَ  هََنُْم َكَذبُ ْوا اب ٰٰيت َنا وََكانُ ْوا َعن ْ  ٰذل َك اب 
ُذْوُه َسب ْياًلَۗ  (146) يَ َتخ 

ي َ  وزن  على  "أَيْتَ ُذ"  أصله  ُذ"  "يَ َتخ  الكلمة  أن  الباحثة  ْفَتع ُل،  ترى 
الياء اتء على  أبدلت  ُذ مث  َتخ  يَ ي ْ أبدلت اهلمزة ايء لسكوهنا ماقبلها فصار 
للمجانسة فصار   الثانية  التاء األوىل يف  ُذ فأدغمت  َتخ  يَ ت ْ غري قياس فصار 
ُذ. حتول صوت إىل ما يتقرب من خمرج صوت آخر أو ما مياثله هي   يَ َتخ 

  وحتقيق االنسجام الصويت.لسهول النطق 
" الكلمة  أن  الباحثة  يَ َرْوا"  ترى  صوت َوا ْن  يف  النون  صوت  تتأثر 

أنعدم صوت  يعىن  )َوا ْن   قبله  بعده  الياء  وأتثرها يف صوت  الساكنة  النون 
النطق   –يَ َرْو   لسهولة  بعدها  إىل  األوىل  الياء  أدغمت صوت  يَ َرْو(،  وا ْي 

النو  أتثري صوت  هي  تشديد  وعالمة  الصويت.  االنسجام  يكون  وحتقيق  ن 
 الياء بسبب عملية تغري املماثلة ابإلدغام. 

ْٓ اَْيد ْيه ْم َورَاَْوا اهََنُْم   (32 يَ ْرمَحَْنا َرب َُّنا َويَ ْغف ْر لََنا    ْن ملَْ  قَاُلْوا لَىِٕ َقْد َضلُّْوان َوَلَما ُسق َط يف 
ر ْينَ   (149) لََنُكْوَنَن م َن اخْلٰس 

َضلُّْوا"   "َقْد  الكلمة  أن  الباحثة  قبلها ترى  تتأثر صوت يف صوت 
اهلواء.   ميرور  قليال  السماح  مع  احلنك،  إىل وسط  الدال  ينتقل خمرج  يعىن 
انتقال خمرج الدال إىل األصوات اجلنبية، مث السماح للهواء ابملرور يف حالة  
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النطق هبا، لتصبح الرخوة كالضاد وأشبه شبها كبريا. أما على افرتاض أن 
احلدي الضاد هنا كاالنطق  الدال  نطق  فليس هناك حينئذ فرق بني  هلا،  ث 

ويراد به لسهول النطق وحتقيق    ، وهكذا يتم اإلدغاموالضاد إال ابإلطباق.  
 االنسجام الصويت. 

تتأثر صوت يف صوت قبلها يعىن   "لَئ ْن ملَْ "  ترى الباحثة أن الكلمة
أبدلت صوت النون الساكنة إىل الالم  فهي من حرفان متقارابن، يدخال  
وحتقيق  النطق  لسهول  به  يراد  وهذا  لإلدغام.  الالم  إىل  التنوين  صوت 

 االنسجام الصويت فيقال "لَئ َلْم". 
َرَة اْلَبحْ  (33 ْ َكاَنْت َحاض  َْلُهْم َعن  اْلَقْريَة  اَليت  ْم  ْذ أَتْت ْيه  ر ِۘ ا ْذ يَ ْعُدْوَن ىف  الَسْبت  ا  َوْس  

َسْبت ه ْم   يَ ْوَم  َتاهُنُْم  ي ْ َويَ ْومَ ُشَرعً ح  َا   ا  مب  ُلْوُهْم  أَتْت ْيه ْم ۛ َكٰذل َك ۛنَ ب ْ اَل   
َيْسب تُ ْوَنن اَل 

 (163) َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْونَ 
الكلمة  أن  الباحثة  تتأثر صوت يف صوت "  ترى  أَتْت ْيه ْم"  قبلها    ا ْذ 

يعىن أدغمت صوت الذال إىل التاء فهي من حرفان متقارابن، ينتقل خمرج 
الذال إىل الوراء قليال، مث ينطق هبا مهموسة شديدة، وهكذا يتم اإلدغام.  

 وهذا يراد به لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
الكلمة الباحثة أن  قبله "   ترى  تتأثر صوت يف صوت  َويَ ْوَم"  ُشَرًعا 

التنوين وأتثرها يف صوت الواو بعده مث قلبت النون واوا   عىن أنعدم صوت ي
ُشَرَعْو َويَ ْوَم(،  أدغمت صوت الواو األوىل إىل بعدها  -فيقال)ُشَرَعْن َويَ ْوَم 

مماثلة   هي  تشديد  وعالمة  الصويت.  االنسجام  وحتقيق  النطق  لسهولة 
 ابملخرج ليفهم القراء.  
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َنا   (34 ئ ْ َا َوٰلك َنه َوَلْو ش  َكَمَثل     ٖ  ٓٓ َاْخَلَد ا ىَل ااْلَْرض  َواتَ َبَع َهٰوىُهُۚ َفَمثَ ُلهٖ  َلَرفَ ْعٰنُه هب 
َمَثُل اْلَقْوم  اَلذ ْيَن َكَذبُ ْوا    يَ ْلَهْثَۗ ٰذل كَ اْلَكْلب ُۚ ا ْن حَتْم ْل َعَلْيه  يَ ْلَهْث اَْو َترْتُْكُه  

 ( 176) يَ تَ َفَكُرْونَ  اب ٰٰيت َناُۚ فَاْقُصص  اْلَقَصَص َلَعَلُهمْ 
" تتأثر صوت يف صوت قبلها يَ ْلَهْثَۗ ٰذل كَ ترى الباحثة أن الكلمة "

واإلدغام  متقارابن.  من حرفان  فهي  الذال  إىل  الثاء  أدغمت صوت  يعىن 
واضحا جلى، ألنه فرق بني الثاء والذال إال يف أن األوىل مهموسة والثانية  

ت )ذاال(، وبذلك يكون اإلدغام  نظريها اجملهور، فمىت جهر ابلثاء أصبح
 بني صوتني متماثلني كل املماثلة.  

َن اجلْ نّ  َوااْل ْنس ْۖ هَلُْم َقْد َذرَ َولَ  (35 ََهَنَم َكث رْيًا مّ  َاْۖ َوهَلُْم  قُ ُلْوٌب اَل ْأاَن جل  اَْعنُيٌ يَ ْفَقُهْوَن هب 
َوهَلُْم    اَل  َاْۖ  هب  ُرْوَن  اَل يُ ْبص  َاَۗ   ٰاَذاٌن  هب  َاَضلُّ َۗ   َيْسَمُعْوَن  ُهْم  َبْل  َك َكااْلَنْ َعام   ىِٕ

ۤ
اُوٰل

َك ُهُم اْلٰغف ُلْونَ  ىِٕ
ۤ
 (179) اُوٰل

ترى الباحثة أن الكلمة "َولََقْد َذرَْأاَن" تتأثر صوت يف صوت قبلها  
يعىن أدغمت صوت الدال إىل الذال فهي من حرفان متقارابن. ينتقل خمرج 

هواء ابملرور يف حالة النطق هبا،  الدال إىل األصوات اللثاوية، مث السماح لل 
ومياثلها  رخوة  االنسجام  .  لتصبح  وحتقيق  النطق  لسهول  به  يراد  وهذا 

 الصويت. 
الَ  "قُ ُلْوٌب  الكلمة  أن  الباحثة  قبلها    "ترى  تتأثر صوت يف صوت 

متقارابن،   حرفان  من  فهي  الالم   إىل  الساكنة  النون  أبدلت صوت  يعىن 
النطق   لسهول  به  يراد  وهذا  لإلدغام.  الالم  إىل  التنوين  صوت  يدخال 
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حتول  هي  تشديد  وعالمة  "قُ ُلْوُباَل".  فيقال  الصويت  االنسجام  وحتقيق 
 املماثلة ابإلدغام. صوت التنوين يكون صوت آخر بسبب عملية تغري 

الكلمة أن  الباحثة  الَ "  ترى  قبلها   "اَْعنُيٌ  صوت  يف  صوت  تتأثر 
متقارابن،   حرفان  من  فهي  الالم   إىل  الساكنة  النون  أبدلت صوت  يعىن 
النطق   لسهول  به  يراد  وهذا  لإلدغام.  الالم  إىل  التنوين  صوت  يدخال 

"اَْعيُ ُناَل". فيقال  الصويت  االنسجام  حتول   وعالمة   وحتقيق  هي  تشديد 
 صوت التنوين يكون صوت آخر بسبب عملية تغري املماثلة ابإلدغام. 

تتأثر صوت يف صوت قبلها يعىن  "ٰاَذاٌن الَ " ترى الباحثة أن الكلمة
أبدلت صوت النون الساكنة إىل الالم  فهي من حرفان متقارابن، يدخال  

ال لسهول  به  يراد  وهذا  لإلدغام.  الالم  إىل  التنوين  وحتقيق صوت  نطق 
وعالمة تشديد هي حتول صوت التنوين   االنسجام الصويت فيقال "ٰاَذاُناَل".

 يكون صوت آخر بسبب عملية تغري املماثلة ابإلدغام.
ُرْونَ  مْ ْوهنَُ مَيُدُّ َوا ْخَواهُنُْم  (36  (202) ىف  اْلَغيّ  مُثَ اَل يُ ْقص 

نقلت   يَ ْفُعُل،  وزن  مَيُْدُد على  أصله  "مَيُدُّ"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
حركة الدال االوىل اىل ماقبلها الجل شرط االدغام فصار مَيُْدُد مث ادغمت  
الدال االوىل يف الثانية للمجانسة فصار مَيُدُّ. جتاور فيه احلرفان املتجانسان،  

التغ تكون  ألن  التامة  ابملماثلة  يسمى  من وهذا  بقبله  للصوت  الكامل  ري 
 احلرفان املتجانسان. وهذا يراد به لسهولة النطق وحتقيق االنسجام الصويت.  
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 وجوه املماثلة يف الصفة  
 (5ا ْذ َجۤاَءُهْم أَبُْسَنآ ا اَلٓ اَْن قَاُلوْٓا ا اَن ُكنَا ٰظل م نْيَ ) َدْعٰوىُهمْ َفَما َكاَن  (1

 " الكلمة  أن  الباحثة  يف َدْعوٰ ترى  صوت  تتأثر  "َدْعَوى"  أصله   "
صوت بعدها يعىن أبدلت صوت الياء إىل األليف مقصورة فهي من حرفان 
متقارابن يف الصفة. هو مصدر مساعي لفعل دعا يدعو يف ابب نصر على  
وزن فعلى بفتح الفاء. وفيه مياثله اإلعالل ابلقلب، فاأللف األخرية أصلها  

فتح ما قبلها قلبات ألفا. حتول صوت إىل ما  ايء ألهنا جاءت رابعة فلما  
النطق   لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت  صفة  من  وحتقيق  يتقرب 

 االنسجام الصويت. 
ب نْيَ فَ َلنَ ُقَصَن َعَلْيه ْم ب ع ْلم  َوَما ُكَنا  (2  ( 7) َغۤاىِٕ

 " الكلمة  أن  الباحثة  ب نْيَ ترى  بعدها  َغۤاىِٕ صوت  يف  صوت  تتأثر   "
الياء إىل األليف مقصورة فهي من حرفان متقارابن يف    يعىن أبدلت صوت 
غاب  َغاىِٕبالصفة. هي مجع   من  فاعل  اسم  يغيب يف ابب ضرب   –، 

وزنه فاعل. وجدت الباحثة مماثلة صوت يف صوت آخر يعين صوت الياء  
 يبدل بصوت مهزة. إبدال الياء مهزة جمليئها بعد ألف فاعل، وأصله غايب.  

ٌب أصله َغاي بٌ   على وزن فاعٌل ابدلت الياء مهزة لوقوعها بعد  َغاىِٕ
َغائ بٌ  فصار  فاعل  اسم  عني  مع كوهنا  زائدة  ما    . ألف  إىل  صوت  حتول 

النطق   لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت  صفة  من  وحتقيق  يتقرب 
 االنسجام الصويت. 

ذ     َواْلَوْزُن  (3  يَ ْوَمىِٕ
ُۚ
َك ُهُم اْلُمْفل ُحْوَن  ٖ  هَمَواز يْ نُ َفَمْن ثَ ُقَلْت احلَْقُّ ىِٕ

ۤ
 (8)فَاُوٰل
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ترى الباحثة أن الكلمة "َمَواز ْن" هي مجع من كلمة "م يزَان"، تتأثر  
صوت يف صوت بعدها يعىن أبدلت صوت الواو إىل الياء فهي من حرفان  

ْفَعاٌل.    –من وزن    اسم ألةمتقارابن يف الصفة.   يزن يف ابب ضرب وزنه م 
مما إىل كسرة  فتتحول  قبلها،  انقصرية  ابلكسرة  الساكنة  الواو  ثلة،  تتأثر 

املخرج يعىن  وتتحد مع احلركة املؤثرة يف كسرة طويلة. وهذه تدل على مماثلة
النطق. وطريقة عمليتها هي   لتخفيف  اللسانية  إىل  الشفتانية  الواو  حتولت 

ْفَعاٌل أبدلت الواو ايء لسكوهنا وانكسار ما " ْوزَاٌن على وزن م  ي ْزَاٌن أصله م  م 
ي ْزَاٌن.     قبلها فصار م 

َها َوَلَقْد مَ  (4  ( 10) قَل ْياًل َما َتْشُكُرْونَ  َمَعاي َشَۗ َكنُّٰكْم ىف  ااْلَْرض  َوَجَعْلَنا َلُكْم ف ي ْ
"معيشة"،   من كلمة  مجع  هي  "َمَعاي َش"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
اسم ملا يكسبه اإلنسان ويعيش به وزنه مفعلة بضم العني أو كسرها، وقد 
جيوز فتحها، وعلى هذا ففى الكلمة إعالل ابلتسكني حيث نقلت حركة  
الكسرة على حاهلا. ويف  بقيت  أو  الضمة كسرة  قلبت  مث  العني  إىل  الياء 

واألنثى  املصبا  عائش  فهو  حياة  ذا  صار،  ساء  ابب  يف  عيشاً  عاش  ح 
املفرد.   يف  أصلية  الياء  ألن  يهمز  فال  مفاعل  هي  معايش  ووزن  عائشة، 
حتول صوت إىل ما يتقرب من صفة صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول  

 وحتقيق االنسجام الصويت. النطق 
اََمْرُتَك َۗ   قَالَ  (5 ا ْذ  َتْسُجَد  َااَل  َمنَ َعَك  اَنر     قَالَ   َما  م ْن   ْ َخَلْقَتين   

ْنُهُۚ مّ  َخرْيٌ   
ااََن۠

 (12) م ْن ط نْي   ٖ  َوَخَلْقَته
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تتأثر صوت يف صوت  "قَ َوَل"  "قَاَل" أصله  أن كلمة  الباحثة  ترى 
األليف فهي من حرفان متقارابن يف   الواو إىل  أبدلت صوت  يعىن  بعدها 

حر  ألن  ألف  يعىن  علة  حبرف  الواو  صوت  حتولت  هي الصفة.  علة  ف 
صائت يف علم الصريف لتبدال بصوت آخر ليماثله ولسهول النطق. وطريقة  

على وزن فَ َعَل ابدلت الواو الفا لتحركها بعد    قَ َولَ أصله    قَالَ عمليتها هي  
قَالَ  فصار  يف كلمتها  متصلة  ما   .قَاَل(  -)قَ َوَل    فتحة  إىل  صوت  حتول 

ا لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت  صفة  من  وحتقيق  لنطق  يتقرب 
 االنسجام الصويت. 

ْنْۢ َبنْي  اَْيد ْيه ْم َوم ْن   (6 اَلٰت يَ نَ ُهْم مّ  ل  ْم َوَعْن  امَْيَاهن   ْم َوَعْن  َخْلف ه  مُثَ  ْمَۗ َواَل جتَ ُد مَشَۤاىِٕ ه 
 (17) اَْكثَ َرُهْم ٰشك ر ْينَ 

اليت  للهجة  إسم  ميني،   مجع  هي   " "امَْيَان  أن كلمة  الباحثة  ترى 
هي   أخرى  وله مجوع  فعيل  وزنه  اإلنسان،  من  األمين  اجلانب  فيها  يكون 
أمين بفتح اهلمزة وضم امليم، وأايمن بكسر امليم، وأايمني زنة أفاعيل. حتول 
 صوت إىل ما يتقرب من خمرج صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق

 وحتقيق االنسجام الصويت. 
ووزنه   اليمني  ضّد  اسم  " مجع مشال  "مَشَآئ ل  أن كلمة  الباحثة  ترى 
اليمني   وضّم  اهلمزة  بفتح  أمشل  هي  أخرى  ومثة مجوع  الفاء،  بكسر  فعال 
ومشل بضمتني، ومشال زنة املفرد، وفعائل وزن اجلمع مشائل. حتول صوت 

وحتقيق  هي لسهول النطق    إىل ما يتقرب من خمرج صوت آخر أو ما مياثله 
 االنسجام الصويت. 
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ُهَما م ْن َسْوٰاهت  َما َوقَاَل َما    ر يَ ٖ  وفَ َوْسَوَس هَلَُما الَشْيٰطُن ل يُ ْبد َي هَلَُما َما   (7 َعن ْ
ااَلٓ اَْن َتُكْواَن َمَلَكنْي  اَْو َتُكْواَن م َن اخْلٰل د ْينَ   هَنٰىُكَما رَبُُّكَما َعْن ٰهذ ه  الَشَجَرة   

(20) 
" أن كلمة  الباحثة  يف ر يَ ٖ  و ترى  صوت  تتأثر  "وارى"  أصله   "

الضمة ابملد، فهي من  صوت بعدها يعىن نقلت صوت األلف إىل حركة 
حرفان متقارابن يف الصفة فلّما ضّم أوله قلبت األلف بعده إىل واو ملناسبة  
الضّم، وملاّ كسر ما قبل آخره قلبت األلف الثانية إىل ايء ملناسبة الكسر.  

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
 النطق وحتقيق االنسجام الصويت.  

َما  َدلّٰىفَ  (8 ٰفن  َعَلْيه  ُهَما ب ُغُرور ُۚ فَ َلَما َذاقَا الَشَجَرَة بََدْت هَلَُما َسْوٰاهُتَُما َوطَف َقا خَيْص 
امََلْ اهَْنَُكَما َعْن ت لْ  َُمآ  ُكَما الَشَجَرة  َواَُقْل َلُكَمآ ا َن  م ْن َوَرق  اجْلََنة َۗ َواَنٰدىُهَما َرهبُّ

 (22)  الَشْيٰطَن َلُكَما َعُدو  مُّب نْيٌ 
" أصله َديَل على وزن فَ َعَل، تتأثر صوت   ترى الباحثة أن كلمة "َدىلّٰ
من  فهي  مقصورة  األليف  إىل  الياء  أبدلت صوت  يعىن  بعدها  يف صوت 

تحركها بعد فتحة متصلة يف  حرفان متقارابن يف الصفة. أبدلت الياء ألفا ل 
صوت آخر أو ما    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  كلمتها فصار َدىَل.  

  مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.
َها  (9 َها  حَتْيَ ْونَ قَاَل ف ي ْ َها ُتَْرُجْونَ  مَتُْوتُ ْونَ َوف ي ْ ن ْ  ( 25) َوم 

أصله حتياون على وزن تفعون، تتأثر   ترى الباحثة أن كلمة "حَتْيَ ْوَن"
النطق.  عسر  ألن  األلف  صوت  حذفت  يعىن  بعدها  صوت  يف  صوت 
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الواو     –فلتقى ساكنان األلف واو اجلماعة، حذفت األلف وفتح ما قبل 
صوت   صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من داللة عليها.  –أو ظل مفتوحا 

 الصويت.  آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام
َول َباُس التَ ْقٰوى ٰذل َك    ر ْيًشاَۗ اَي َبين ْٓ ٰاَدَم َقْد اَنْ زَْلَنا َعَلْيُكْم ل َباًسا ي َُّوار ْي َسْوٰات ُكْم وَ  (10

 (26) يَذََكُرْونَ َخرْيٌَۗ ٰذل َك م ْن ٰاٰيت  الِلّٰ  َلَعَلُهْم 
ترى الباحثة أن الكلمة "يَذََكُرْوَن" أصله يَ َتذََكُرْوَن على وزن يَ تَ َفَعُل،  
تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن أبدلت التاء إىل الذال مقصورة فهي من  
حرفان متقارابن يف الصفة. قلبت التاء ذاال لقرهبما يف املخرج فصار يََذذََكُر 

غام فصار يَْذذََكُر فأدغمت الذال مث اسكنت الذال األوىل ألجل شرط اإلد
يَذََكُر.   فصار  للمجانسة  الثانية  من األوىل يف  يتقرب  ما  إىل  حتول صوت 

االنسجام    صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
 الصويت. 

ُ اََمَرانَ  (11 َءاَن َوالِلّٰ َهآ ٰااَبۤ َشًة قَاُلْوا َوَجْداَن َعَلي ْ َاَۗ    َوا َذا فَ َعُلْوا فَاح  َ اَل أَيُْمُر    ُقلْ هب  ا َن الِلّٰ
ْلَفْحَشۤاء َۗ اَتَ ُقْوُلْوَن َعَلى الِلّٰ  َما اَل تَ ْعَلُمْونَ   ( 28) اب 

تتأثر  اُفْ ُعْل،  وزن  على  اُْوُقْل  أصله  "ُقْل"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
صوت يف صوت بعدها يعىن صوت اهلمزة الوصل والواو ألن عسر النطق.  

الواو   قبلها دفعا نقلت حركة  لتحركها وسكون حرف صحيح  اىل ماقبلها 
للثقال فصار أُقُ ْوْل فالتقى الساكنان ومها الواو والنون مث حذفت الواو فعاال  
اليها   االحتياج  لعدم  الوصل  مهزة  مث حذفت  اُُقْل  فصار  الساكنني  اللتقاء 
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ُقْل.   صوت آخر أو ما مياثله    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  فصار 
   ول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.هي لسه

ُم الَضٰلَلُة َۗ (12 الَشٰيط نْيَ اَْول َيۤاَء م ْن ُدْون    وااَتَذُ ا هَنُُم    َفر يْ ًقا َهٰدى َوَفر يْ ًقا َحَق َعَلْيه 
 (30)  الِلّٰ  َوحَيَْسبُ ْوَن اهََنُْم مُّْهَتُدْونَ 

لى وزن ا فْ تَ َعَل، تتأثر  ترى الباحثة أن الكلمة "اَتََذ" أصله ا ئْ َتَخَذ ع
حرفان   من  فهي  التاء  إىل  اهلمزة  أبدلت  يعىن  بعدها  صوت  يف  صوت 
قبلها   ما  وانكسار  لسكوهنا  ايء  الثانية  اهلمزة  قلبت  الصفة.  يف  متقارابن 
فصار ا يْ َتَخَذ مث قلبت الياء اتء على غري قياس فصار ا تْ َتَخَذ فأدغمت التاء 

فص للمجانسة  الثانية  يف  اَتََذ.  األوىل  من ار  يتقرب  ما  إىل  صوت  حتول 
االنسجام    صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 

   الصويت.
ْنُكْم   (13 ْن َفَمن     يَ ُقصُّْونَ ي َٰبين ْٓ ٰاَدَم ا َما أَيْت يَ َنُكْم ُرُسٌل مّ  َوَاْصَلَح َفاَل    اتَ ٰقىَعَلْيُكْم ٰاٰييت 

 ( 35) َخْوٌف َعَلْيه ْم َواَل ُهْم حَيَْزنُ ْونَ 
ترى الباحثة أن الكلمة "اتَ ٰقى"أصله ا ْوتَ َقَى، تتأثر صوت يف صوت 
بعدها يعىن أبدلت الواو إىل التاء فهي من حرفان متقارابن يف الصفة. على 

متصلة يف فتحة  بعد  لتحركها  ألفا  الياء  أبدلت  ا فْ تَ َعَل  فصار    وزن  كلمتها 
ا ْوتَ َقى مث أبدلت الواو اتء لعسر النطق حبرف اللني الساكن ملا بينهما من 
مهموسة   والتاء  جمهورة  اللني  حرف  ألن  الوصف  ومنافاة  املخرج  مقاربة 
ا تَ ٰقى.   فصار  للمجانسة  الثانية  يف  األوىل  التاء  أدغمت  مث  ا تْ تَ َقى  فصار 
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أو ما مياثله هي لسهول    صوت آخر  صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
   النطق وحتقيق االنسجام الصويت.

اب ٰٰيت ه (14 اَْو َكَذَب  الِلّٰ  َكذ اًب  َعَلى  اْفرَتٰى  َن   مم  اَْظَلُم  يَ َناهُلُْم  ٖ  َفَمْن  َك  ىِٕ
ۤ
اُوٰل  َٓۗ

ُرُسلَُنا   َجۤاَءهْتُْم  ا َذا  َحىتّٰٓ  اْلك ٰتب َۗ  َن  مّ  بُ ُهْم  ي ْ اَ يَ تَ َوفَ ْوهنَُ َنص  قَاُلوْٓا  ُتْم  ْمن  َما ُكن ْ ْيَن 
ْم اهََنُْم َكانُ ْوا ٰكف ر ْينَ  َضلُّْواقَاُلْوا  م ْن ُدْون  الِلّٰ  َۗ َتْدُعْونَ  ه  ُدْوا َعلٰٓى اَنْ ُفس    َعَنا َوَشه 

(37) 
يف  صوت  تتأثر  َتْدُعُو،  أصله  "َتْدُعْو"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
صوت بعدها يعىن نقلت حركة الواو إىل صوت السكون فهي من حرفان 
متقارابن يف الصفة. على وزن يَ ْفُعُل أسكنت الواو الستثقال الضمة عليها  

صوت آخر أو ما مياثله    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  فصار َتْدُعْو.  
   لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. هي

َقْد   (15 اَُمم    ْٓ اْدُخُلْوا يف  الَنار ن ُكَلَما    َخَلتْ قَاَل  َوااْل ْنس  ىف   اجلْ نّ   َن  مّ  قَ ْبل ُكْم  م ْن 
اَُمٌة   ا َذا    اُْختَ َها َۗ  لََعَنتْ َدَخَلْت  ًعا ن  اَدارَُكْواَحىتّٰٓ  ي ْ مجَ  َها  اُْخٰرىُهْم    قَاَلتْ   ف ي ْ

ء  َاَضلُّْواَن فَ  ُؤاَلۤ ُْوٰلىُهْم َربَ َنا هٰٓ ْعٌف ٰاهت   ال  َن الَنار  ەَۗ قَاَل ل ُكلّ  ض  ْعًفا مّ  ْم َعَذااًب ض 
 (38) َوٰلك ْن اَل تَ ْعَلُمْونَ 

يف   صوت  تتأثر  تداركوا،  أصله  "اَدارَُكْوا"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
إىل   التاء  أبدلت  يعىن  بعدها  يف  صوت  متقارابن  حرفان  من  فهي  الدال 

الصفة. أبدلت التاء داال مث أسكنت الدال ليصح إدغامها مث أدخل عليها  
حتول صوت إىل ما يتقرب  على وزن اتفاعلوا.   مهزة الوصل ليصح النطق،
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االنسجام   صفةمن   وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
   الصويت.

ْن َجَهَنَم  (16  (41) وََكٰذل َك جَنْز ى الظّٰل م نْيَ   ََۗغَواش  َوم ْن فَ ْوق ه ْم اٌد م هَ هَلُْم مّ 
اسم   غاش،  مؤنث  غاشية  مجع   " "َغَواش  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
فاعل من غشي الناقص وزنه فاع ووزن غواش فواع، فيه إعالل ابحلذف،  

حتول صوت إىل ما  والتنوين فيه تنوين عوض أي عوض من الياء احملذوفة.  
من  يت وحتقيق    صفةقرب  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 

 االنسجام الصويت. 
ْن  (17 ْ ُصُدْور ه ْم مّ  جَتْر ْي م ْن حَتْت ه ُم ااْلهْنُٰرُۚ َوقَاُلوا احْلَْمُد لِل ّٰ  اَلذ ْي  غ لّ   َونَ َزْعَنا َما يف 

َٰذاَۗ َوَما ُكَنا ل نَ ْهَتد َي  َهٰدىنَ  حلَْقّ َۗ    َلْواَلٓ ا هل  ُ ُۚ َلَقْد َجۤاَءْت ُرُسُل َربّ َنا اب  اَْن َهٰدىَنا الِلّٰ
َا نُ ْوُدوْٓاوَ  ُتْم تَ ْعَمُلْونَ   اَْن ت ْلُكُم اجْلََنُة اُْور ثْ ُتُمْوَها مب   (43)  ُكن ْ

" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن  نُ ْوُدوْٓاترى الباحثة أن الكلمة "
الواو فهي من حرفان متقارابن يف الصفة. قلبت األلف   قلبت األلف إىل 
وأصله   ابحلذف  إعالل  فيه  مث  اندىن  وأصله  للمجهول  البناء  ملناسبة  واو 

الياء    –نُوديوا   ع  –بضم  الضمة  فسّكنت  استقلت  الياء  إعالل   –لى 
الساكنني   –ابلتسكني   الياء اللتقاء  الدال، مث حذفت  اىل  احلركة  ونقلت 

صوت   صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  فأصبح نُ ْوُدوا على وزن فوعوا.  
 آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
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َاْصٰحُب اجْلََنة  َاْصٰحَب الَنار  اَْن َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن َرب َُّنا َحقًّا فَ َهْل   اَندٰٓىوَ  (18
فَاََذَن   نَ َعْمُۚ  َحقًّا َۗقَاُلْوا  َربُُّكْم  َوَعَد  َما   َوَجْدمتُّْ 

ْۢ
َعَلى    ُمَؤذّ ٌن الِلّٰ   لَْعَنُة  اَْن  نَ ُهْم  بَ ي ْ

 ( 44) الظّٰل م نْيَ 
"اندى" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن   ترى الباحثة أن الكلمة 

الياء إىل األلف مقصورة فهي من حرفان متقارابن يف الصفة. فيه   أبدلت 
آخره   ابلياء يف  اندي  أصله  ابلقلب،  بعد    –إعالل  متحركة  الياء  جاءت 

ألفا.   قلبت  يتقرب من  فتح  ما  ما    صفةحتول صوت إىل  أو  صوت آخر 
 جام الصويت.مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنس

نَ ُهَما   (19 َجاٌبُۚ َوبَ ي ْ ب    ااْلَْعرَاف  َوَعَلى    ح  يَ ْعر فُ ْوَن ُكالًّ ْۢ  ْيٰمىر َجاٌل  وَ س    اَنَدْوا ُهْمُۚ 
 ملَْ يَْدُخُلْوَها َوُهْم َيْطَمُعْونَ 

 ( 46) َاْصٰحَب اجْلََنة  اَْن َسٰلٌم َعَلْيُكْمَۗ
الباحثة أن الكلمة "  تتأثر صوت يف صوت قبلهااَنَدْواترى  يعىن    " 

إعالل   فيه  الصفة.  يف  متقارابن  حرفان  من  فهي  الواو  إىل  األلف  صوت 
ابحلذف اللتقاء الساكنني، وأصله انداوا، حذفت األلف قبل واو اجلماعة  
جمليئها ساكنة معها، وبقيت الفتحة على الدال داللة على األلف احملذوفة  

ت آخر أو  صو  صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  وزنه فاعوا بفتح العني.  
 ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

َمآ  دٰٓى  َوانَ  (20 قَاُلْوا  ْيٰمىُهْم  ب س  يَ ْعر فُ ْوهَنُْم  ر َجااًل  ااْلَْعرَاف   َعْنُكْم    اَْغىٰن َاْصٰحُب 
ُْونَ مَجُْعكُ  ُتْم َتْسَتْكرب   (48) ْم َوَما ُكن ْ

ترى الباحثة أن الكلمة "اَْغىٰن" أصله أَْغنَ َو، تتأثر صوت يف صوت  
بعدها يعىن أبدلت الواو إىل األلف مقصورة فهي من حرفان متقارابن يف  



100 
 

 

قبلها   ما  يكن  ومل  رابعة  لوقوعها  ايء  الواو  أبدلت  أفعل  وزن  الصفة. على 
مت فتحة  بعد  لتحركها  ألفا  الياء  أبدلت  مث  أَْغيَنَ  فصار  يف  مضموما  صلة 

صوت آخر أو    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  كلمتها فصار أَْغىٰن.  
 ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

مُثَ   (21 ااََيم   َتة   س   ْ َوااْلَْرَض يف  الَسٰمٰوت   َخَلَق  اَلذ ْي   ُ الِلّٰ َرَبُكُم  َعَلى   اْستَ ٰوى ا َن 
الن َ   اْلَعْرش َۗ  الَْيَل  ى  َيْطلُُبهيُ ْغش  ثًان   ٖ  َهاَر  َوالنُُّجْوَم   َحث ي ْ َواْلَقَمَر  َوالَشْمَس 

َْمر ه ُمَسَخٰرت ْۢ  ُ  اخْلَْلقُ ٓٓ نَااَل َلُه ٖ  اب   (54) اْلٰعَلم نْيَ  َربُّ َوااْلَْمُرَۗ َترٰبََك الِلّٰ
تتأثر صوت يف   ا ْستَ َوَى،  أصله  "ا ْستَ ٰوى"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
حرفان   من  فهي  مقصورة  األلف  إىل  الياء  أبدلت  يعىن  بعدها  صوت 
ألفا لتحركها بعد فتحة   الياء  ا فْ تَ َعَل أبدلت  متقارابن يف الصفة. على وزن 

ا ْستَ ٰوى.   فصار  يف كلمتها  من  متصلة  يتقرب  ما  إىل  صوت   صفةحتول 
 ت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. صو 

َول   (22 ل يُ ْنذ رَُكْم  ْنُكْم  مّ  َرُجل   َعٰلى  رَبّ ُكْم  ْن  مّ  ذ ْكٌر  َجۤاءَُكْم  اَْن  ُتْم  ب ْ  تَ تَ ُقْوااََوَعج 
 (63) َوَلَعَلُكْم تُ ْرمَحُْونَ 

ص تتأثر  يَ ْوَتق ُي،  أصله  "تَ تَ ُقْو"  الكلمة  أن  الباحثة  يف  ترى  وت 
يف   متقارابن  حرفان  من  فهي  التاء  إىل  الواو  أبدلت  يعىن  بعدها  صوت 
فصار  عليها  الضمة  الستثقال  الياء  أسكنت  يَ ْفَتع ُل  وزن  على  الصفة. 
بينهما من  ملا  الساكن  اللني  النطق حبرف  الواو اتء لعسر  يَ ْوَتق ى مث قلبت 

والت جمهورة  اللني  حرف  ألن  الوصف  ومنافاة  املخرج  مهموسة  مقاربة  اء 
يَ َتق ى.   فصار  للمجانسة  الثانية  يف  األوىل  التاء  أدغمت  مث  َتق ى  يَ ت ْ فصار 
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صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
   النطق وحتقيق االنسجام الصويت.

ْن ا ٰله  َغرْيُه  َعاد  ۞ َوا ىٰل   (23 َ َما َلُكْم مّ   قَاَل ي َٰقْوم  اْعُبُدوا الِلّٰ
َۗٓ اََفاَل  ٖ  َاَخاُهْم ُهْوًداَۗ

 ( 65) تَ تَ ُقْونَ 
ترى الباحثة أن الكلمة "َعاد " أصله َعاد ٌو، تتأثر صوت يف صوت  
ايء   الواو  ابدلت  فَاع ٌل  وزن  على  النطق.  لعسر  الواو  يعىن حذفت  بعدها 

الياء الستثقال الضمة عليها  لوقوعها بعد كسرة   فصار َعاد ٌي مث أسكنت 
دفعا  الياء  فحذفت  والتنوين  الياء  ومها  الساكنان  فالتقى  َعاد ى  فصار 

صوت   صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  اللتقاء الساكنني فصار َعاد .  
 آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

اَلذ يْ  (24 ْ  نَ ٰرىٓٓ ا اَن لَ ٖ  َن َكَفُرْوا م ْن قَ ْوم هقَاَل اْلَماَلُ  َوا اَن لََنظُنَُّك م َن    َسَفاَهة  َك يف 
 (66) اْلٰكذ ب نْيَ 

ترى الباحثة أن الكلمة "نٰرى" أصله يَ ْرَأُى، تتأثر صوت يف صوت  
الصفة.   متقارابن يف  فهي من حرفان  الياء  إىل  األلف  يعىن صوت  بعدها 
طبيعتها   اى  عريكتها  للني  حركتها  بسبب  اهلمزة  لينت  يَ ْفَعُل  وزن  على 
دفعا اهلمزة  فحذفت  واملهزة  الراء  ومها  الساكنان  فالتقى  الساكن   مبجاورة 
مث   يَ َرُي  فصار  الثرها  ابقاء  الراء  اىل  حركتها  وأعطيت  الساكنني  اللتقاء 
أبدلت الياء الفا لتحركها بعد فتحة متصلة يف كلمتها فصار يَ ٰرى. وحرف  

حتول صوت النون هي ضمري حنن وعالمتها حرف النون يف أول الكلمة.  
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قيق  صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحت   صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 

ا ْذ  (25 َواذُْكُروْٓا  ل يُ ْنذ رَُكْمَۗ  ْنُكْم  مّ  َرُجل   َعٰلى  رَبّ ُكْم  ْن  مّ  ذ ْكٌر  َجۤاءَُكْم  اَْن  ُتْم  ب ْ اََوَعج 
ْنْۢ بَ ْعد  قَ ْوم  نُ ْوح  َوزَادَُكْم ىف  اخْلَْلق    طَةً َجَعَلُكْم ُخَلَفۤاَء م  َء الِلّٰ    َُۚبصْ  فَاذُْكُروْٓا ٰااَلۤ

 (69َلَعَلُكْم تُ ْفل ُحْوَن )
" الكلمة  أن  الباحثة  طَةً ترى  متاما  َبصْ  يتجاوران  صوتني  تتأثر   "

اليفصلهما صوت آخر، لذلك تسمى أيضا مبماثلة مباشرة. حتول الصاد  
حبرف   يقارهبا  صوت  إىل  الصاد  خمرج  ينتقل  اإلنفتاح،  صفة  إىل  اإلطباق 

تشبه الصاد لعسر النطق و ليبدال السني ألن كالمها اإلستعالءية  السني ف
"َبْسطَْة".   ابإليقال  تغري  املماثلة  نوع  على  تدل  القراءات    بدالوهذه  يف 
صوت آخر أو ما مياثله    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  يعىن يتطابق.  

 هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
َاَخاُهمْ  (26 ْن ا ٰله  َغرْيُهَوا ىٰل مَثُْوَد  َلُكْم مّ  َ َما  ي َٰقْوم  اْعُبُدوا الِلّٰ  قَاَل 

َۗٓ َقْد ٖ   ٰصل ًحاِۘ

ْن رَبّ ُكْمَۗ ٰهذ ه ْٓ اَْرض  الِلّٰ    اَنَقةُ   ٖ  َجۤاَءْتُكْم بَ يّ َنٌة مّ  الِلّٰ  َلُكْم ٰايًَة َفَذُرْوَها أَتُْكْل يف 
ء  فَ َيْأُخذَُكْم َعَذاٌب اَل ْيٌم )  (73َواَل مَتَسُّْوَها ب ُسْوۤ

ترى الباحثة أن الكلمة "اَنَقُة" اسم جامد معروف، واأللف منقلبة 
حتول صوت  عن واو، مجعه انق نوق وأنوق، ومجع اجلمع أاينق ونياقات.  

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق    صفةإىل ما يتقرب من  
 . االنسجام الصويت
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الَناَقَة وَ  (27 ا ْن ُكْنَت م َن   َعتَ ْوافَ َعَقُروا  َتع ُداَنٓ  َا  اْئت َنا مب  ٰيٰصل ُح  َوقَاُلْوا  اَْمر  َرهبّ  ْم  َعْن 
 (77اْلُمْرَسل نْيَ )

تاوا، تتأثر صوت يف صوت  ترى الباحثة أن الكلمة "َعتَ ْوا" أصله ع
بعدها يعىن حذفت صوت األلف و نقلت إىل الفتحة. التقاء الساكنان:  
األلف والواو، حذفت األلف وبقي ما قبل الواو مفتوحا داللة عليها على 

فعوا.   يتقرب من  وزن  ما  إىل  مياثله    صفة حتول صوت  ما  أو  آخر  صوت 
 هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

ْن ا ٰله  َغرْيُه  َمْدَينَ   َوا ىٰل  (28 َ َما َلُكْم مّ   قَاَل ي َٰقْوم  اْعُبُدوا الِلّٰ
ًباَۗ َۗٓ َقْد  ٖ  َاَخاُهْم ُشَعي ْ

َاْشَيۤاَءُهْم  تَ ْبَخُسوا الَناَس  زَاَن َواَل  ي ْ َواْلم  اْلَكْيَل  ْن رَبّ ُكْم فَاَْوُفوا  بَ يّ َنٌة مّ  َجۤاَءْتُكْم 
ىف    ُدْوا  تُ ْفس  ن نْيَُۚ َواَل  مُّْؤم  ُتْم  ا ْن ُكن ْ َلُكْم  َخرْيٌ  ٰذل ُكْم   

َهاَۗ ا ْصاَلح  بَ ْعَد  ااْلَْرض  
(85) 

ترى الباحثة أن الكلمة "َمْدَيَن" تتأثر صوت يف صوت قبلها يعىن  
نقلت صوت الكسرة إىل السكون جلمع. اسم علم ملدينة بعينها وزنه فعيل  

حتول عّل الياء لسكون ما قبلها.  بفتح الفاء والياء بينهما عني ساكنة ومل تُ 
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 وحتقيق االنسجام الصويت. 

ا ْذ   (29 بَ ْعَد  َلت ُكْم  م   ْ يف  ُعْداَن  ا ْن  الِلّٰ  َكذ اًب  َعَلى  اْفرَتَيْ َنا  َوَما  جَنّٰىنَ َقد   َهاَۗ  ن ْ م   ُ الِلّٰ ا 
َع َرب َُّنا ُكَل َشْيء  ع ْلًماَۗ َعَلى  َيُكْوُن لََنآ اَْن نَ عُ  ُ َرب َُّناَۗ َوس  َهآ ا اَلٓ اَْن َيَشۤاَء الِلّٰ ْوَد ف ي ْ

حلَْقّ  َواَْنَت َخرْيُ اْلَفاحت  نْيَ ) َنا اب  نَ َنا َوَبنْيَ قَ ْوم   َربَ َنا افْ َتْح بَ ي ْ
 (89الِلّٰ  تَ وََكْلَناَۗ
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ىَناترى الباحثة أن الكلمة " ل ابلقلب،  تتأثر صوت يف " فيه إعالجَنّٰ
يف   متقارابن  حرفان  من  فهي  األلف  إىل  الياء  صوت  يعىن  بعدها  صوت 

فلما حترّكت الياء بعد فتح قلبت الفا جّناان    –ابلياء    –الصفة. أصله جّنينا  
صوت آخر أو ما مياثله    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  ووزنه فّعلنا.  

 يت. هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصو 
ًبا َكَاْن ملَْ   (30 ر ْيَن    يَ ْغنَ ْوااَلذ ْيَن َكَذبُ ْوا ُشَعي ْ ًبا َكانُ ْوا ُهُم اخْلٰس   اََلذ ْيَن َكَذبُ ْوا ُشَعي ْ

َهاُۚ ف ي ْ
(92) 

ترى الباحثة أن الكلمة "يَ ْغنَ ْو" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن 
النطق لعسر  وبعدها  الواو  قبل  األلف  فيه  حذفت  يغناوا  أصله  إعالل . 

بقيت   مث  اجلماعة،  واو  مع  ساكنة  اللتقائها  األلف  حذفت  ابحلذف، 
حتول صوت إىل ما يتقرب   الفتحة على النون داللة على األلف احملذوفة.

االنسجام   صفةمن   وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
   الصويت.

اَبْ َلْغُتُكمْ  (31 َلَقْد  ي َٰقْوم   َوقَاَل  ُهْم  َعن ْ َفَكْيَف    فَ تَ َوىلّٰ  َلُكْمُۚ  َوَنَصْحُت   ْ َريبّ  ر ٰسٰلت  
 (93َعٰلى قَ ْوم  ٰكف ر ْيَن ) ٰاٰسى

" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن  ٰاٰسىترى الباحثة أن الكلمة "
حذفت األلف لعسر النطق إىل صوت الفتحة. املّدة فيه منقلبة عن مهزتني 

إعال وفيه  أَْأسى.  وأصله  ساكنة  والثانية  مفتوحة  حيث األوىل  ابلقلب  ل 
فيه   الياء  الفعل    –قلبت  الم  فتح    –وهي  بعد  متحركة  جمليئها  ألف  إىل 

ابأللف.    –مث أصبح أبسى   –ابلياء  -فماضية أسي واملضارع أصله أيسي 
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صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
 النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

ق َ  (32  ْ يف  اَْرَسْلَنا  َلَعَلُهْم َوَمآ  َوالَضرَۤاء   ْلَبْأَسۤاء   اب  اَْهَلَها  َاَخْذاَنٓ  ا اَلٓ    ّ َنيب  ْن  مّ  ْريَة  
 (94) ْونَ َيَضَرعُ 

يَ َتَضرَعُ  أصله  "َيَضرَُع"  الكلمة  أن  الباحثة  يف ترى  صوت  تتأثر   ،
النطق فهي متقارابن يف   الضاد لعسر  التاء إىل  أبدلت  صوت بعدها يعىن 

يتفّعُل،  الصفة.   وزن  يف كال  على  املخرج  ملقاربة  ضاد  التاء  إبدال  فيه 
احلرفني. فلما قلبت التاء ضاد سّكنت الضاد األوىل ملناسبة اإلدغام فصار 

وت آخر أو ما مياثله هي  ص  صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  َيَضرَُع.  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

ُهْم ب ُذنُ ْوهب  ْمُۚ    ر ثُ ْونَ ل َلذ ْيَن يَ   يَ ْهد  اََوملَْ   (33 ن ٰ اَْن َلْو َنَشۤاُء َاَصب ْ  بَ ْعد  اَْهل َهآ 
ْنْۢ ااْلَْرَض م 

 (100َوَنْطَبُع َعٰلى قُ ُلْوهب  ْم فَ ُهْم اَل َيْسَمُعْوَن )
يف  صوت  تتأثر  يَ ْهد ْي،  أصله  "يَ ْهد "  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
صوت بعدها يعىن حذفت الياء ونقلت بكسرة لعسر النطق فهي متقارابن 
الكسرة   الياء نقلت حبركة  ملناسبة اجلزم حذفت  يفع  الصفة. على وزن  يف 

النطق.   من  لسهولة  يتقرب  ما  إىل  ما    صفةحتول صوت  أو  آخر  صوت 
 ول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.مياثله هي لسه

معتل  فهو  ابحلذف  إعالل  فيه  "يَر ثُ ْوَن"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
يعلون.   ووزنه  مكسورة  جاءت  عينه  ألن  املضارع  يف  فاؤه  حذفت  مثال، 
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صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
 النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

 ( 107)  فَا َذا ه َي ثُ ْعَباٌن مُّب نْيٌ َْۖصاهُ عَ  ْلٰقىفَاَ  (34
أَْلَقَو ، تتأثر صوت يف صوت   ترى الباحثة أن الكلمة "اَْلٰقى" أصله

بعدها يعىن أبدلت الواو إىل األلف مقصورة لعسر النطق فهي متقارابن يف  
قبلها  ما  يكن  رابعة ومل  لوقوعها  الواو ايء  أبدلت  أَفْ َعَل  الصفة. على وزن 

يف    مضموما متصلة  فتحة  بعد  لتحركها  ألفا  الياء  أبدلت  مث  أَْلَقَى  فصار 
صوت آخر أو    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  كلمتها فصار اَْلٰقى.  

 ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
ْل ىف    (35 ْه َوَاَخاُه َواَْرس  ن  قَاُلْوآ اَْرج  ر ْيَنن  اْلَمَدۤاىِٕ  (111) ٰحش 

" الكلمة  أن  الباحثة  ن  ترى  فيه  اْلَمَدۤاىِٕ وزن  اسم على  املدينة  " مجع 
الياء زائدة يف املفرد لذلك قلبت مهزة يف اجلمع وهو من مدن ميدن ابملكان  

صوت آخر    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  إذا أقام من ابب نصر.  
 أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.

َسَحُروْٓ   اَْلُقْواُۚ قَاَل   (36 اَْلَقْوا  ْحر  َعظ ْيم  فَ َلَمآ  ب س  َوَجۤاُءْو  َواْسرَتَْهبُ ْوُهْم  الَناس   اَْعنُيَ  ا 
(116) 

ابحلذف،   إعالل  فيه  ألقيوا  أصله  "اَْلُقْو"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
جاءت الياء مضمومة فاستثقلت عليها احلركة فسّكنت ونقلت احلركة إىل 

قبلها   ابلتسكني    –القاف  ا  –إعالل  اللتقاء  الياء  حذفت  لساكنني مث 
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أفعوا.   ألقوا على وزن  يتقرب من  فصار  ما  صوت   صفةحتول صوت إىل 
 آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

ُتْم ب ه (37 َلُكْمُۚ ا َن ٰهَذا َلَمْكٌر َمَكْرمُتُْوُه ىف  اْلَمد يْ َنة     ٰاَذنَ قَ ْبَل اَْن    ٖ  قَاَل ف ْرَعْوُن ٰاَمن ْ
َهآ اَْهَلَهاُۚ َفَسْوَف تَ ْعَلُمْونَ  ن ْ  (123) ل ُتْخر ُجْوا م 

الباحثة أن الكلمة "ٰاَذَن" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن   ترى 
الصفة.   يف  متقارابن  فهي  النطق  لعسر  املد  بصوت  إىل  األلف  أبدلت 

ف املّد  والثانية  حرف  ابلفتح  متحركة  املضارعة  األوىل مهزة  أصله مهزاتن  يه، 
أصلية ساكنة أي أأذن، فالقاعدة املعروفة أن نقلب اهلمزاتن مّدة فوق ألف  

صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  واحدة.  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

احلََْسَنةُ  (38 َجۤاَءهْتُُم  ٰهذ هفَا َذا  لََنا  قَاُلْوا  يَ  ُٖۚ    َسيّ َئٌة  ُهْم  ب ْ ُتص  َوَمْن   َطرَيُْواَوا ْن  ُْوٰسى  مب 
رُُهْم ع ْنَد الِلّٰ  َوٰلك َن اَْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمْونَ ٖ  َمَعه ىِٕ

ۤ
 (131) َۗٓ َااَلٓ ا مَنَا ٰط

" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن  َطرَيُْوايَ ترى الباحثة أن الكلمة "
التاء إىل الطاء لعسر النطق فهي متقارابن يف الصفة. فيه إبدال اتء    أبدلت

األوىل  الطاء  يتطرّيوا، وكانت  بينهما، وأصله  املخارج  التفّعل طاء القرتاب 
وزن  على  الطاءين  إدغام  ليصّح  سّكنت  مث  التاء  مفتوحة كما كانت 

ي  صوت آخر أو ما مياثله ه  صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  يتفّعلوا.  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

َواْلُقَمَل   (39 َواجْلَرَاَد  الطُّْوفَاَن  َعَلْيه ُم  مَُّفَصٰلت َۗ    َوالَضَفاد عَ فَاَْرَسْلَنا  ٰاٰيت   َوالَدَم 
 (133) وََكانُ ْوا قَ ْوًما جمُّْر م نْيَ ْسَتْكرَبُْوا فَا
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ترى الباحثة أن الكلمة "الَضَفاد َع" مجع ضفدع بوزن درهم، وجيوز  
فيقال   ابلوصف  وأثناه  ذكره  بني  ويفرق  مؤنث.  والضفدع  الدال،  كسر 
وجعفر  الدال  بكسر  الضفدع كزبرج  القاموس  ويف  أثىن.  وضفدع  ضفدع 

الواحدة هباء.    –وهذا أقّل أو مردود    –وجندب بضم الضاد والدال ودرهم  
ض وضفادي.  واجلمع  من  فادع  يتقرب  ما  إىل  صوت  صوت    صفةحتول 

   آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.
وََكَلَمه (40 َقات َنا  ي ْ ل م  ُمْوٰسى  َجۤاَء  قَاَل  ٖ  َربُّه  ٖ  َوَلَما  ا لَْيَكَۗ  اَْنظُْر   ْٓ اَر ين  قَاَل َربّ   ٓن 

اجْلََبل   ا ىَل  اْنظُْر  َوٰلك ن    ْ تَ ٰرىين  َمَكانَهَلْن  اْستَ َقَر  فَا ن   فَ َلَما    ٖ     ُْۚ تَ ٰرىين  َفَسْوَف 
قَاَل ُسْبٰحَنَك   اَفَاقَ دَكًّا َوَخَر ُمْوٰسى َصع ًقاُۚ فَ َلَمآ    ٖ  ل ْلَجَبل  َجَعَله  ٖ  َربُّه  جَتَلّٰى

ن نْيَ   (143) تُ ْبُت ا لَْيَك َوااََن۠ اََوُل اْلُمْؤم 
"جَتََلَو" على وزن تَ َفَعَل، تتأثر   ترى الباحثة أن الكلمة "جَتَلّٰى" أصله

صوت يف صوت بعدها يعىن أبدلت الواو إىل األلف مقصورة لعسر النطق  
فهي متقارابن يف الصفة. أبدلت الواو ايء لوقوعها رابعة ومل يكن ما قبلها 
ىف   متصلة  فتحة  بعد  لتحركها  ألفا  الياء  أبدلت  مث  جَتََلَى  فصار  مضموما 

جتاور فيه احلرفان املتجانسان، وهذا يسمى ابملماثلة  ى.  كلمتها فصار جَتَلّٰ 
املتجانسان.   احلرفان  من  بقبله  للصوت  الكامل  التغري  تكون  ألن  التامة 

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
 النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

ترى الباحثة أن الكلمة "اَفَاَق" األلف فيه منقلبة عن واو ألّن جمرده 
ألفا.   قلبت  فتح  بعد  متحركة  الواو  جاءت  فلما  فوقا،  يفوق  حتول  فاق 
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صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت.  وحتقيق

َهْل   (41 اَْعَماهُلُْمَۗ  َحب َطْت  َرة   ااْلٰخ  َول َقۤاء   اب ٰٰيت َنا  َما َكانُ ْوا    جُيَْزْونَ َواَلذ ْيَن َكَذبُ ْوا  ا اَل 
 (147) يَ ْعَمُلْونَ 

ترى الباحثة أن الكلمة "جُيَْزْوَن" تتأثر صوت يف صوت بعدها يعىن 
يف متقارابن  فهي  النطق  لعسر  األلف  يفعون    حذفت  وزن  على  الصفة. 

األلف   أصله جيزاون، جاءت  إعالل ابحلذف  فيه  العني،  وفتح  الياء  بضم 
حتول صوت  ساكنة قبل الواو الساكنة، حذفت األلف اللتقاء الساكنني.  

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق    صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 

 املَْ يَ َرْوا  ُخَواٌرَۗ   ٖ  م ْن ُحل يّ ه ْم ع ْجاًل َجَسًدا لَه  ٖ  ْنْۢ بَ ْعد ه قَ ْوُم ُمْوٰسى م    اَتَذَ وَ  (42
 ا َتَُذْوُه وََكانُ ْوا ٰظل م نْيَ  ٖ  اَنَه

 (148) اَل ُيَكلّ ُمُهْم َواَل يَ ْهد ْيه ْم َسب ْياًلِۘ
وملا كان   خار خيور،  "ُخَواٌر" هي مصدر  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 

حتول داال على صوت فله ضابط تقرييب كونه على وزن فعال بضم الفاء.  
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 وحتقيق االنسجام الصويت. 

َاَخَذهْتُُم الَرْجَفُة قَاَل َربّ   َسْبع نْيَ َرُجاًل لّ    ٖ  ُمْوٰسى قَ ْوَمه  اْخَتارَ وَ  (43 َقات َنا ُۚفَ َلَمآ  ي ْ م 
َناُۚ ا ْن ه َي ا اَل   َا فَ َعَل السَُّفَهۤاُء م  ْن قَ ْبُل َوا اَيَيَۗ اهَُتْل ُكَنا مب  ْئَت اَْهَلْكتَ ُهْم مّ  َلْو ش 

َول   اَْنَت  َتَشۤاُءَۗ  َمْن  َوهَتْد ْي  َتَشۤاُء  َمْن  َا  هب  لُّ  ُتض   
نَ ُتَكَۗ َواْرمَحَْنا  ف ت ْ لََنا  فَاْغف ْر  ي َُّنا 

 (155) َواَْنَت َخرْيُ اْلَغاف ر ْينَ 
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ترى الباحثة أن الكلمة "اْخَتاَر" أصله ا ْخَترَيَ على وزن ا فتعَل، تتأثر  
يف   متقارابن  فهي  األلف  إىل  الياء  أبدلت  يعىن  بعدها  صوت  يف  صوت 

يف ك متصلة  فتحة  بعد  لتحركها  ألفا  الياء  أبدلت  فصارت الصفة.  لمتها 
صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  ا ْخَتاَر.  

 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 
َرة  ا اَن   (44 نْ َيا َحَسَنًة َوىف  ااْلٰخ  ْ ٰهذ ه  الدُّ ْٓ   ُهْدانَٓ ۞ َواْكُتْب لََنا يف   قَاَل َعَذايب 

ا لَْيَكَۗ
ب ه ْيُب  َورَ   ٖ  ُاص  َاَشۤاُءُۚ  يَ تَ ُقْوَن َمْن  ل َلذ ْيَن  َفَساَْكتُ بُ َها  َشْيء َۗ  َعْت ُكَل  َوس   ْ مْحَيت 

نُ ْوَنُۚ   ( 156) َويُ ْؤتُ ْوَن الزَٰكوَة َواَلذ ْيَن ُهْم اب ٰٰيت َنا يُ ْؤم 
البناء   ملناسبة  إعالل ابحلذف  فيه  "ُهْدَن"  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 

وأصله هودان، فلما  على السكون فهو معتال أجوف هاد يهود مبعىن رجع  
بين الدال على السكون والتقى ساكنان حذف حرف العلة على وزن فلنا.  

صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول    صفة حتول صوت إىل ما يتقرب من  
 النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

حلَْقّ  َوب ه يَ ْهُدْونَ َوم ْن قَ ْوم  ُمْوسٰٓى اَُمٌة  (45  (159) يَ ْعد ُلْونَ   ٖ  اب 
"ترى   الكلمة  أن  تتأثر صوت يف  يَ ْهُدْونَ الباحثة  يهديون،  أصله   "

استثقلت   النطق.  لعسر  حركت  ونقلت  الياء  حذفت  يعىن  بعدها  صوت 
مث    –إعالل ابلتسكني    –الضمة على الياء فسكنت وحركت الدال ابلضم  

يفعون.   وزن  على  يهدون  فأصبح  الساكنني  اللتقاء  الياء  حتول حذفت 
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق    صفة  صوت إىل ما يتقرب من
 وحتقيق االنسجام الصويت. 
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َرَة اْلَبْحر ِۘ   (46 ْ َكاَنْت َحاض  َْلُهْم َعن  اْلَقْريَة  اَليت  ىف  الَسْبت  ا ْذ أَتْت ْيه ْم  ا ْذ يَ ْعُدْوَن  َوْس  
َتاهنُُ  ي ْ َسْبت ه ْم  ح  يَ ْوَم  أتَْ   ُشَرًعا ْم  اَل  َيْسب تُ ْوَنن  اَل  َا َويَ ْوَم  مب  ُلْوُهْم  ت ْيه ْم ۛ َكٰذل َك ۛنَ ب ْ

 (163) َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْونَ 
يف   صوت  تتأثر  حواتن،  أصله  َتاُن"  ي ْ "ح  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
صوت بعدها يعىن أبدلت الواو إىل الياء لعسر النطق فهي حرفان متقارابن  
تغري  فسكون.  بضّم  فعل  وزنه  ذات  جامد  اسم  احلوت  مجع  الصفة.  يف 
قبلها   ما  وانكسار  لسكوهنا  ايء  الواو  قلبت  يعىن  ابلقلب  إعالل  َتاُن  ي ْ ح 

حتول صوت له حواتن بكسر فسكون على وزن فعالن بكسر الفاء.  وأص
صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق    صفةإىل ما يتقرب من  
 االنسجام الصويت. 

إذا دان   "ُشَرًعا" مجع شارع من شرع عليه  الكلمة  الباحثة أن  ترى 
ال وفتح  الفاء  بضم  فّعل  وزنه  وشرع  فاعل،  وزنه  فاعل  اسم  عني  وأشرف، 

صوت آخر أو ما    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  املشّددة زنة شّرد.  
 مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.

ب ه (47 ذُكّ ُرْوا  َما  َنُسْوا  اَلذ ْيَن  ٖ  فَ َلَما  َنا  َاجْنَي ْ َهْونَ ٓٓ  اَلذ ْيَن    يَ ن ْ َوَاَخْذاَن  ء   السُّْوۤ َعن  
 (165) ا َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْونَ مب َ  بَ   ْيس ْۢ ظََلُمْوا ب َعَذاب ْۢ 

" صفة مشبهة من بؤس يبؤس ابب  بَ   ْيس  ترى الباحثة أن الكلمة "
مثل  مصدارا  يكون  أن  يصّح  العكربي:  البقاء  أبو  وقال  فعيل،  وزنه  كرم 

حتول (.  112النذير، وتقديره يف اآلية: بعذاب ذي أي ذي شّدة )صاىف،  
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ما مياثله هي لسهول النطق  صوت آخر أو    صفةصوت إىل ما يتقرب من  
 وحتقيق االنسجام الصويت. 

 (166)  َعْنُه قُ ْلَنا هَلُْم ُكْونُ ْوا ق َرَدًة َخاس  ِٕنْيَ  هُنُْوافَ َلَما َعتَ ْوا َعْن َما  (48
ترى الباحثة أن الكلمة "هُنُْوا" أصله هُنُيوا بضم الياء مع النون، تتأثر  
لعسر   ونقلت حركت  الياء  يعىن حذفت صوت  بعدها  صوت يف صوت 
فسّكنت   الياء  على  احلركة  استثقلت  الصفة.  يف  متقارابن  فهي  النطق 
ونقلت حركتها إىل اهلاء. مث حذفت الياء اللتقائها ساكنة مع واو اجلماعة  

الفاء والعني.  فأ حتول صوت إىل ما يتقرب صبح هنوا على وزن فعوا بضم 
االنسجام   صفةمن   وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 

 الصويت. 
َآ ْۖ اَْم هَلُْم    مَيُْشْونَ اهََلُْم اَْرُجٌل   (49 َآ ْۖ اَ   اَْيد  هب  ُرْوَن هب  َآ ْۖ اَْم هَلُْم اَْعنُيٌ ي ُّْبص  ْم  يَ ْبط ُشْوَن هب 

َاَۗ ُقل  اْدُعْوا ُشرََكۤاءَُكْم مُثَ ك ْيُدْون  َفاَل تُ ْنظ ُرْون    ( 195) هَلُْم ٰاَذاٌن َيْسَمُعْوَن هب 
الثانية،   الياء  "مَيُْشْوَن" أصله ميشيون بضم  الكلمة  أن  الباحثة  ترى 
لعسر   حركت  ونقلت  الياء  حذفت  يعىن  بعدها  صوت  يف  صوت  تتأثر 

على   الضمة  استثقلت  الياء،  النطق.  وسكنت  الشني  إىل  فنقلت  الياء 
وزن   على  ميشون  فأصبح  الياء  فحذفت  والواو  الياء  الساكنان:  فالتقى 

صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  يفعون.  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

تتأثر صوت يف صوت   أيدي  الكلمة "أيد " أصله  الباحثة أن  ترى 
ي الياء بعدها  النطق. حذفت  لعسر  الكسرة  إىل  الياء  عىن حذفت صوت 
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ملناسبة التنوين ألنه اسم منقوص على وزن أفع. وعالمة التنوين هو تنوين  
صوت آخر    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  عوض ال تنوين متكني.  

 أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت.
ل نْيَ اْلَعْفَو َوْأُمْر اب   ُخذ   (50  ( 199) ْلُعْرف  َواَْعر ْض َعن  اجْلَاه 

"ُخذ" الكلمة  أن  الباحثة  تتأثر   ترى  أفعل،  وزن  أُْؤُخْذ على  أصله 
النطق  لعسر  والواو  الوصل  اهلمزة  حذفت  يعىن  بعدها  صوت  يف  صوت 
فهي حرفان متقارابن يف الصفة. إجتمعت اهلمزاتن يف كلمة وحدة اثنيتهما  

و  الثانية  فأبدلت  مث  ساكنة  أُْوُخْذ،  فصار  ماقبلها  وانضمام  لسكوهنا  او 
الوصل   ُأُخْذ مث حذفت مهزة  الواو تفيفا لكثرة اإلستعمال فصار  حذفت 

ُخْذ.   فصار  اليها  اإلحتياج  من  لعدم  يتقرب  ما  إىل  صوت    صفة حتول 
 صوت آخر أو ما مياثله هي لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

اَلذ ْيَن   (51 َمَسُهْم    اتَ َقْواا َن  فٌ ا َذا  ىِٕ
ۤ
ُرْوَنُۚ   ٰط مُّْبص  ُهْم  فَا َذا  َتذََكُرْوا  الَشْيٰطن   َن   مّ 

(201) 
ترى الباحثة أن الكلمة "اتَ َقْوا" أصله ا وتقى على وزن افتعل، تتأثر  

صوت   يف  فهي صوت  النطق  لعسر  التاء  إىل  الواو  أبدلت  يعىن  بعدها 
حرفان متقارابن يف الصفة. أبدلت الياء ألفا لتحركها بعد فتحة متصلة يف  
كلمتها فصار ا ْوَتقى، مث أبدلت الواو اتء لعسر النطق حبرف اللني الساكن  
ملا بينهما من مقاربه املخرج ومنافاة الوصف ألن حرف اللني جمهورة والتاء  
مهموسة فصار اتْ تَ َقى، مث أدغمت التاء األوىل يف الثانية للمجانسة فصار 
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صوت آخر أو ما مياثله هي    صفةحتول صوت إىل ما يتقرب من  ا تَ َقى.  
 لسهول النطق وحتقيق االنسجام الصويت. 

َتَضرًُّعا   (52 َك  نَ ْفس   ْ يف  رََبَك  َفةً َواذُْكْر  ي ْ اْلَقوْ   َوخ  م َن  اجْلَْهر   اب  َوُدْوَن  ْلُغُدوّ   ل  
َن اْلٰغف ل نْيَ   (205) َوااْلَٰصال  َواَل َتُكْن مّ 

َفًة" أصله خوفة، مصدر مساعي لفعل  ي ْ ترى الباحثة أن الكلمة "خ 
فسكون   بكسر  فعلة  وزن  على  خياف  ابلقلب    –خاف  إعالل    –فيه 

بكسر اخلاء وسكون الواو ألن األلف أصلها واو. وقد ظهرت يف املصدر  
حتول صوت إىل ما يتقرب من ما كسر ما قبلها قلبت الياء.  )اخلوف(، فل 

االنسجام    صفة وحتقيق  النطق  لسهول  هي  مياثله  ما  أو  آخر  صوت 
 الصويت. 
 

 يف سورة األعراف   جدول املماثلة وأنواعها .3
رقم

ال
 

 نوع األصوات  وجه املمالثة  أشكال ظاهرة املماثلة
ْنهُ  1  الصوامت  جزئية    -رجعية  يف املخرج ( 2)  َحرٌَج مّ 
 الصوامت  تقدمية  يف املخرج ( 3) ا تَب ُعْوا 2
 الصوامت  جزئية  –جتاورية  يف املخرج (3م ْن رَبّ ُكْم ) 3
 الصوامت  جزئية   –رجعية  يف املخرج ( 3قَل ْيالً َما ) 4
 الصوامت  تقدمية  يف الصفة  ( 5) َدْعوٰ  5
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج  (5اْذجآَءُهْم ) 6
ب نْيَ  7 يف   رجعية   يف الصفة  ( 7) َغۤاىِٕ الصوامت 

 والصوائت 
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 الصوامت  كلية  يف الصفة  ( 8َمَواز ْن ) 8
 الصوامت  كلية يف الصفة  (10َمَعاي َش ) 9
َن ) 10  الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (11َيُكْن مّ 
د ْينَ  11 ج   الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 11) السّٰ
 الصوامت  تقدمية  يف الصفة  (12قَاَل ) 12
غ ر ْينَ  13  الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 13) الصّٰ
ْنْۢ َبنْي   14  الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (17) مّ 
 الصوامت  تباعدية  يف الصفة  ( 17) امَْيَان   15
يف   كلية يف الصفة  (17مَشَآئ ل  ) 16 الصوامت 

 والصوائت 
ُتَما ) 17 ئ ْ  الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 19َحْيُث ش 
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج (19) نْيَ ال م  ظَ الم َن  18
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 20 )نُ َشْيطٰ الهَلَُما  19
يف   تقدمية الصفة يف  ( 20) ر يَ ٖ  و 20 الصوائت 

 الصوامت 
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج (20) ٰهذ ه  الَشَجَرة   21
نْيَ  22  الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج (21) َلم َن النّٰص ح 
يف   تقدمية يف الصفة  (22فَدىلّٰ ) 23 الصوائت 

 الصوامت 
 الصوامت  تقدمية يف الصفة  ( 25حَتْيَ ْوَن ) 24
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 26) ل َباًسا ي َُّوار يْ  25
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج (26)  ل َباُس التَ ْقٰوى 26
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (26يَذََكُرْوَن ) 27
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 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 27 )نُ َشْيطٰ ال 28
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (28)ُقْل  29
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 29َلُه الدّ ْين ) 30
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 30) الَضٰلَلةُ  31
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (30اَتََذ ) 32
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج (32ٰبت  )يّ  طَ ال 33
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 32نْ َيا )الدُّ  34
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (35اتَ ٰقى ) 35
َْن ) 36  الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (37مم 
يف   جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 37َتْدُعْو ) 37 الصوائت 

 الصوامت 
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  املخرجيف  ( 38الَنار  ) 38
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (38) اَُمٌة لََعَنتْ  39
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (38اَدارَُكْوا ) 40
ْعٌف َوٰلك نْ  41  الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 38) وض 
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (38) َوٰلك ْن اَل  42
 الصوامت  كلية يف الصفة  (41َغَواش  ) 43
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (43َلَقْد َجآَءْت ) 44
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (43) نُ ْوُدوْٓا 45
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 44اندى ) 46
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 44َوَجْدمتُّْ ) 47
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 44َأْن لَْعَنُة ) 48
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج (44) نْيَ ال م  ظَ ال 49
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 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 46) اَنَدْوا 50
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (48اَْغىٰن ) 51
ُهم )َلَقْد  52 ن ٰ ئ ْ  الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 52ج 
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 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (53َجآَءْت )َقْد  56
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (53َضَل ) 57
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 54ا ْستَ ٰوى ) 58
َْمر ه 59  الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (54) ُمَسَخٰرت ْۢ اب 
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج ( 57رّ ٰيَح )ال 60
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (57) ُبْشرًاْۢ َبنْيَ  61
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 57أَقَ َلْت ) 62
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (57أَقَ َلْت َسَحااًب ) 63
 الصوامت  اتمة  –جتاورية  يف املخرج (57الَثمٰرت ) 64
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 63تَ تَ ُقْو ) 65
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (65َعاد  ) 66
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 66نٰرى ) 67
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (69ا ْذ َجَعَل ) 68
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (69ْعد  )ْنْۢ ب َ م   69
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (69نُ ْوح  َوزَادَُكْم ) 70
طَةً  71  الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (69) َبصْ 
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 73اَنَقُة ) 72
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 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (77َعتَ ْوا ) 73
 الصوامت  كلية  يف الصفة  (85َمْدَيَن ) 74
رَاط  ) 75  الصوامت  تباعدية  يف املخرج  ( 86ص 
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 89) جَنّٰىَنا 76
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 92يَ ْغنَ ْو ) 77
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 93) ٰاٰسى 78
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (94) َيَضرَعُ  79
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 97اَْن أَيْت يَ ُهْم ) 80
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 100يَ ْهد  ) 81
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 100يَر ثُ ْوَن ) 82
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (107اَْلٰقى ) 83
ن   84 يف   كلية يف الصفة  (111) اْلَمَدۤاىِٕ الصوامت 

 والصوائت 
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (116اَْلُقْو ) 85
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (123ٰاَذَن ) 86
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (131) َطرَيُْوايَ  87
رُ  88 ىِٕ

ۤ
يف   كلية يف الصفة  (  131) ٰط الصوامت 

 والصوائت 
 الصوامت  تباعدية  يف الصفة  ( 133الَضَفاد َع ) 89
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 135َلّماَ ) 90
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (139ُمَترَبٌ َما ) 91
يف   رجعية  يف الصفة  (139ٰبط ٌل ) 92 الصوامت 

 والصوائت 
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 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (142اَلتَ َتب ْع ) 93
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (143ا ْستَ َقَر ) 94
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 143جَتَلّٰى ) 95
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (143اَفَاَق ) 96
ذُ  97  الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (146) يَ َتخ 
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 146َوا ْن يَ َرْوا ) 98
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (147جُيَْزْوَن ) 99
 الصوامت  تباعدية  يف الصفة  ( 148ُخَواٌر ) 100
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (149َقْد َضلُّْوا ) 101
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (149)لَئ ْن ملَْ  102
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (155اْخَتاَر ) 103
يف   جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 156ُهْدَن ) 104 الصوائت 

 الصوامت 
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  ( 159) يَ ْهُدْونَ  105
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  املخرجيف  (163ا ْذ أَتْت ْيه ْم ) 106
َتاُن ) 107 ي ْ  الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (163ح 
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (163ُشَرًعا ) 108
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (163ُشَرًعا َويَ ْوَم ) 109
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (165) بَ   ْيس   110
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (166هُنُْوا ) 111
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (176) يَ ْلَهْثَۗ ٰذل كَ  112
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (179َوَلَقْد َذرَْأاَن ) 113
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 179قُ ُلْوٌب الَ ) 114
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 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج ( 179اَْعنُيٌ الَ ) 115
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (195مَيُْشْوَن ) 116
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (195أيد  ) 117
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (199ُخذ ) 118
 الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (201اتَ َقْوا ) 119
 الصوامت  جتاورية  –رجعية  يف املخرج (202مَيُدُّ ) 120
َفًة ) 121 ي ْ  الصوامت  جتاورية  –تقدمية  يف الصفة  (205خ 
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 الرابع  بابال
 اإلختتام

 
قد مت البحث اليت حبثته الباحثة، وبعد عرض البياانت وحتليلها ستقدم الباحثة  

 اخلالصة واالقرتاحات لتختيم البحث يف هذا البحث العلمي. 
 اخلالصة    -أ

البياانت  البحث من عرض  الباحثة هبذا  قامت  أن  الباحثة    ،بعد  فأخذت 
األعراف سورة  يف  املماثلة  العملية  عن  مناخلالصة  والتفصيل  أن   .  العدد  هذا 

 الباحثة وجدت البياانت، منها: 
الباحثة .1 منها    البياانت   121  وجدت  و    61املماثلة  املخرج  يف   60أشكال 

 ،أشكال يف الصفة
األلفاظ، وأتثري    50تقدمية    منها:  أوجه املماثلة من حيث اجتاه التأثريوطريقة   .2

الصوتني   45رجعية   بني  التجاور  مدى  حيث  من  املماثلة  وأوجه  األلفاظ، 
و    117 مماثلة جتاورية،  تباعدية، ومماثلة من حيث    4األلفاظ  مماثلة  األلفاظ 
 ، األلفاظ مماثلة كلية 8األلفاظ مماثلة اتمة، و 25قوهتا 

أنواع األصوات مماثلة بني   10أنواع األصوات مماثلة بني صوامت، و  111و  .3
الصوائت يف الصوامت.  4الصوامت يف الصوائت، أنواع األصوات مماثلة بني 
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   اإلقرتاحات  -ب
وتوفيقه، وهذا البحث قد انتحت كتبة هذا البحث العلمي بعون هللا تعاىل  

النقصان  من  وقريب  والصرح  والتمام  الكمال  عن  بعيد  ابلتأكيد  العلمي 
والباحثني، خواأل القارئني  قبل  من  الصحيحات  عن  اليستغىن  وهوى  طاء، 

 واألخرين، ويقدت الباحثة يف هذا البحث العلمي اإلقرتاحات كما يلى:  
أخرى لزايدة املعارف يف    أن يستمر ويقرأ الباحثون األخرون هذا البحث مرة .1

 القرآن الكرمي من انحية علم الفونيمات الصريف الذي تتعلق ابملماثلة.  
أن يستمر الباحثون األخرون هذا البحث يف الدراسة التاىل برتكيز إىل ابب  .2

 األخر من علم الفونيمات الصريف. 
إبرا  .3 مالك  موالان  جبامعة  والطلبة  خاصة  العربية  اللغة  قسم  يف  هيم للطلبة 

اإلسالمية احلكومية مباالنج أن يستقدموا هذا البحث ليسهلهم يف حبث علم 
 الفونيمات الصريف. 

لعل هذا البحث يدافع عن أعرافو أفهم عميقا وللمجتمع اإلسالم خصوصا   .4
الطلبة يف قسم اللغة العربية خاصة والطلبة جبامعة موالان مالك إبراهيم على 

احلكومية مباالنج. اإلسالمية
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 سرية ذاتية  
 

سوكما نندا  فوتري  يف  عائشة  ولدت  اتريخ  ،  من   12لوماجانج 
يف    1998يوليو   العلوم  مفتاح  اإلبتدائية  املدرسة  يف  ترجت  م. 

سنة   لوماجانج  بولوساري  أخرى    2010كرسي  انحية  من  م. 
 2سكنت يف املعهد روضة القرآن يف بولوساري لوماجانج منذ فصل  

اإلبتدائية حينما   املتوسطة    7مدرسة  اباملدرسة  التحقت  مث  سنوات. 
الع لوماجانج   مفتاح  ابنيوفوتيه كيدول  العلوم  مفتاح  سالفية  مبعهد  ونوبة  بولوساري  لوم 

م حىت ترجت يف مدرسة العالية يف هذا املعهد. بعد ذلك التحقت جبامعة   2012سنة  
سنة   مباشرة  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  حىت حصلت    2016موالان  م 

م. وقد شاركت يف هيئة    2020عربية وأدهبا سنة  على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة ال
واألدب،  اللغة  ترقية  قسم  وأدهبا كعضوة  العربية  اللغة  قسم  وهيئة طالب  القرآن  حتفيظ 

 .يف كيدول داالم ماالنج كاملشرفة 2العلوم  واألن أقوم ابخلدمة يف معهد نور


