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 في القراءات القرآنیة                                                    ) شركائي(لفظة

 

 

reyadh.rheem@gmail.com   
  ملخص البحث

دَّ  )شركائي(الباحث العلة الصوتي لحذف همزة ن بیّ  ،  الذي عُ غلب فأحذفًا شاذًا
وه من باب قصر الممدود، وبین  أنَّ حذف  أثبتو  .وهمهم في هذاالباحث العلماء عدّ

الهمزة سببه شيء آخر ، وهو أنَّ هذه الهمزة متحركة مسبوقة بألف ، ویقتضي تخفیفها أن 
ً یستوجب  تُبدل یاء احتكاكیة، أو أن تُجعل همزة بین بین، والوجهان ثقیالن؛ ألن إبدالها یاء

ً مكسورة، والیاء المكسورة ثقیلة، وممَّا یزید النطقَ صعوبًة اجتماع ثال ثة أصوات كونها یاء
ً ــ: ( بالشكل اآلتي) األلف ، والیاء المكسورة ، والیاء المفتوحة : ( علة  ِ ــي  ـ◌ ي  ـ◌

َ ــ وال تُسكن الیاء األولى وتُدغم في الثانیة؛ ألنها مسبوقة بألف، وال تُسكن الثانیة ألنها )  ـ◌
ا في النفوس عدم  ً بحذف الهمزة في وجود قراءة متلوة بساكن، وممَّا یزید هذا الرأي استقرار

فمردّ الحذف إلى تجاور األصوات اللغویة على نمط  ).شركائنا ، وشركائكم ، وشركائهم (
معیّن استدعى الخروج عن الطریق الذي اختطه علماء اللغة، والضوابط العامة التي 

  .وضعوها لتخفیف الهمز
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Research Summary 

Between researcher and voice illness to delete a connecting 
(my partners), deletes odd, given that most of the scientists from 
the door of his enemy elongated Palace, between and spluttered in 
this. It seems for the researcher to delete Hamza was caused by 
something else, which is that these Hamza Animations 
unprecedented thousand, and requires mitigate that change J 
frictional, or to make a connecting between, and the faces of 
Thagalan; because replaced J requires being J broken, broken and 
Omega heavy, which increases the pronunciation difficulty three 
voices bug: (thousand, broken up a meeting, open AZ) as follows:   

ً ــ ِ ــي  ـ◌ َ ــي  ـ◌ ) ـ◌ ) does not live up first and Tdgham per second; 

because it is unprecedented thousand, does not inhabit the second 
because it Mtheloh Bsakn, and making this view more stable in the 
soul lack of reading delete hamza in (our partners, and your 
partners, and their partners). 
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  المقدمة

  
، خیر الناس أجمعینوالصالة والسالم على سیدنا محمد الذي علم بالقلم، الحمد هللا 

علـــى مـــن تعـــالى ورضـــوان اهللا ، طیبـــین الطـــاهرینوعلـــى آل بیتـــه الوالنبیـــین،  وخـــاتم الرســـل
ّ ا   . لى یوم الدینإبعهم بإحسان ت

 ّ   ...ا بعد أم

ّ إفـــ عـــدّ القـــرآن الكـــریم ن ُ ولـــم یحـــظ كتـــاب علـــى وجـــه ، توارثـــه المســـلمون نـــصٍّ أوثـــق ی
، ولـــم تقتصـــر هـــذه العنایـــة علـــى المســـلمین بهـــا القـــرآن الكـــریم ياألرض بالعنایـــة التـــي حظـــ

 ً ــذي بهــر العقــولا ألهمیتــه وحــدهم ، بــل تعــدتهم إلــى غیــرهم نظــر عجــازه اّل ٕ  لــكتٱمو  ،الكبــرى وا
تمثــل القـــراءات إذ ، القــراءاتومـــن هــذه العلــوم علــم  ،وقــد تعــددت علومــه. الســلیمة األلبــاب
 ّ ً ة میدانً القرآنی ً اا رحب ا ا، ومنبع ً ـ هـيف ،للدراسات اللغویة عذب ّ ة غزیـرة العطـاء طالمـا ذخیـرة لغوی

 ّ   .بضال ین أغنت الدرس اللغوي بمعین ثر

 ْ وقواعدها للقرآن صولها الكثیر من أبتكون اللغة العربیة مدینة  وال غرابة في أن
ّ  الو ، الكریم وقراءاته ً رتباطً ٱرتبطت ٱنشأة علوم العربیة  سیما أن  ،ا بالقرآن الكریما وثیق

ومن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه . ، واألداء السلیم عند تالوتهقراءة نصوصه ةوطریق
َ  نشر بحثین قُبیل المناقشة، ّ وقد م ّ  ن مستل اختیاري على بحث  وقع بأن اهللا عز وجل علي

وما فیها ) شركائي(لفظة فوائد عدة، وقد تناولت فیه ه ضم بین طیاتمن رسالة الدكتوراه 
، وقام الباحث بمحاولة جادة للوصول إلى القراءة التي هي أولى من من قراءات قرآنیة

ها، فمِن تنوعت قراءات القراء فیفي القرآن الكریم، و ، إذ وردت هذه اللفظة باالتباع غیرها
وقد اضطرب العلماء في  .التخفیفالقراء من همز، ومنهم من حذف الهمزة؛ لغرض 

ت هذه  ،لم یوافق أقیستهم، وخالف القواعد التي اتفقوا علیهاتفسیر هذا الحذف الذي  إذ نصّ
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، اكیةأن تتحول إلى یاء احتك -عند التخفیف– هذه الهمزة حقهااألقیسة والقواعد على أنّ 
 ّ وبعد البحث دود، الحذف من باب قصر المم أو إلى همزة بین بین، ومنهم من وهم وظن

، وعضد ما توصل إلیه لحقیقیة لهذا الحذف، وبیَّن سببهة االعلّ والتفتیش توصل الباحث إلى 
، ثم بیَّن مواقف أصحاب طن ورود اللفظة في القرآن الكریمبعد أن عرض مواأدلة مقنعة ب

  .كتب القراءات من قراءات هذه اللفظة

ن رجوأوفي الختام  ُ ا ی ّ ْ ، والقبول اضالر ظر إلیه بعین أن یكون عملي هذا مم كان هذا  فإن
رت فیهو عزّ وجلّ ، فهو بفضل اهللا  هحال ن قصّ ٕ ّ ، فهو من عنديفقت أخأو  ا  يوعذري أن

 مك لك خك حك  جك مق حقمف خف حف جف ُّ وأصیب  ئخطأ شرب
  .]١٧: الرعدسورة [ َّحلجل

  
  توطئة في تخفیف الهمزة  

یفوق من الجهد ما یتصف صوت الهمزة بالثقل، وبصعوبة النطق به، فهو یحتاج 
ُ  جرت على، ولذلك أصوات العربیةلجهد المبذول مع أي صوت آخر من ا  الهمزة أحكام

، یقول تصاد في الجهد المبذول عند النطقعدة تهدف إلى االق الً التخفیف التي تتخذ أشكا
لَ بها هذا من (( :)هـ ١٨٠ت ( سیبویه َ دَ  واعلم أنَّ الهمزة إنما فَع ُ ع َ لم یخففها؛ ألنه ب

، فثقل علیهم ، وهي أبعد الحروف مخرجنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وألمخرجها ًا
ّ ذلك الهمزة، بل علل ذلك، بوصف صعوبة النطق ب سیبویه ، فلم یكتف)١())ع؛ ألنه كالتهو

سفل في ألنها حرف  ((: هلو قثقل الهمزة ب) هـ ٣٩٢ت (علل ابن جني و  .وبین أسبابه
ً ا، وحصل طرفً روف، وبعد عن الحالحلق ، ولم یبتعد عما ) ٢(  ))ا ، فكان النطق به تكلف

  .ذكره سیبویه

ً وصف صوت الهمزة بالثقل  كنولم ی ى القدماء وحدهم، بل علا وتعلیله مقصور
ً المحدثون الذین جاءت تعلیالتهم أك لكذتابعهم في  یقول الدكتور  ،ودقة اثر وضوح

ً  (( :–التمثیل  على سبیل –إبراهیم أنیس   اوال شك أن انحباس الهواء عند المزمار انحباس



٦ 
 

 ً ً  اتام تحتاج إلى جهد عضلي قد یزید على ما یحتاج إلیه  عملیةٌ  ثم انفراج المزمار فجأة
ّ  ،صوت آخر أيُّ  ا یجعلنا نعد ّ ً  ،الهمزة أشق األصوات مم ا جعل للهمزة أحكام ّ  اومم

  .، ومنها أحكام الهمز والتخفیف ) ٣(  ))مختلفة

مالت كل اللهجات السامیة إلى التخلص  (( اوثقله مزةهالوبسبب صعوبة النطق ب
اللغة السامیة  الموجود أصًال فيالتخلص من الهمز جد أثر ون ،) ٤(  ))منها في النطق 

فنجد أهل الحجاز وأهل المدینة  ،) ٥( ال سیما الحضریة و عدد من اللهجات العربیة  في
 ،وقریش ،وهذیل ،غاضرة( عن القبائل  الً واألنصار یمیلون إلى التخلص من الهمز فض

 ،وغنى ،وتیم الرباب ،تمیم( في حین مالت إلى الهمز القبائل ،)وسعد بن بكر  ،وكنانة
ویرى الدكتور إبراهیم أنیس أن .) ٦( )وبنو سالمة من أسد  ،وقیس ،وعقیل ،وأسد ،وعكل

  .) ٧( اللغة العربیة النموذجیة جاءت بالهمزة 
ً  ،كما اختلفت اللهجات ،اختلف القراء في قراءة األلفاظ المهموزة یهمز  اإذ نجد قارئ

  ) ٨(  :ص من الهمزة الطرائق اآلتیةوقد أخذ التخلُّ  ،وآخر یتخلص من الهمزة

١. ٕ   . القصیر قبلهاطالة الصائت حذف الهمزة وا

  ) .الواو والیاء االحتكاكیتین ( صامت  نصفَ  إبدال الهمزة. ٢

  .تحویلها إلى همزة بین بین .٣

  .حذفها .٤

طریقتین یضعون ال ) ١٠( والمحدثین  ) ٩( وجدیر بالذكر أن جمهور العلماء القدماء 
ا ال یرتضیه التحت عنوان واحد ویجمعون بین ةوالثانی ىاألول ّ ؛ لوجود باحثهما، وهو مم

من جهة بون واسع ما بین الواو والیاء المدیتین من جهة والواو والیاء االحتكاكیتین 
، ، وتشكل قمة في الرسم المقطعي، فالهمزة في النوع األول تحل محلها حركة طویلةأخرى
عامل معاملة الصامت ویشكل قاعدة في النوع الثاني تتحول إلى نصف صامتوفي  ُ ، ی

بات الملحة للمنهج ؛ ولذا یبدو للباحث أن التفریق بینهما من المتطل) ١١( الرسم المقطعي 
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ویبدو أن . ، وأن نتجنب هذا الخلط بین الحالتیننفصل بینهما، فعلینا أن العلمي السلیم
ین الیاء المدیة والیاء هذا الخلط مرده إلى اتفاق الرسم اإلمالئي الذي ال یمیز ب

عن تساوي الكمیة بین  الً فض ،بین الواو المدیة والواو االحتكاكیةال و  ،االحتكاكیة
في ) لي ( مع كلمة ) لن ( فتتساوى كلمة  ،المقطعین الطویل المفتوح والطویل المغلق

على  ،)ص ح ح ( یساوي المقطع ) ص ح ص ( فالمقطع  ،) ١٢( التحلیل العروضي 
ً  الرغم من ً  اكون األول مغلق    .اوالثاني مفتوح
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  حذف الهمزة 

   :تحذف الهمزة في حالتین، و الذي یعنینا في هذا البحث حذف الهمزة

قبلها حرف صحیح  –بغض النظر عن جنس حركتها  –إذا كانت متحركة  .١
ْ  ((: یقول سیبویه، ساكن واعلم أنَّ كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن

ُ مُّك: یت حركتها على الساكن الذي قبلها، وذلك قولك، وألقحذفتهاتخفف  ن َ وك، وم ُ َ ب ن َ ، م
ْ تخفف الهمزة في األب، واألم، واإلبل، إلكوكم ِ بِ  ، : ومثل ذلك قولك. ذا أردت أن ُ ر َ م ْ ح أَل

ْ تخفف ألف اَألحمر َأة الإذا أردت أن ْ ر َ َأة، ومثله قولك في الم ْ ةُ، والكم َ ر َ ة : م َ  . )  ١٣(  ))الكم

والیاء الواو  هما، و قابلتین للحركةإذا كانت متحركة مسبوقة بواو أو یاء ساكنتین  .٢
َأل: المزیدتان لإللحاق في نحو ْ ی َ َأب، وج ْ و َ مزیدتان لمعنى، كواو الضمیر ، والواو والیاء الح

 ،أبو إسحاق: الواو والیاء من أصل الكلمة، نحو، و اتبعوا أمره، واتبعي أمره: ویائه، نحو
 . ) ١٤( اضي أبیك وق

على  –وتلقى حركتها على الساكن الذي قبلها  ،فالهمزة تحذف في هذین الموضعین
فاتصلت حركتها  ،إذ یرون أن الهمزة سقطت ،وللمحدثین تعبیر آخر –حدِّ تعبیر القدماء 
وألنَّ المقطع ال یبدأ بقمة  ،لعدم وجود فاصل بینهما بعد سقوط الهمزة ؛بالساكن الذي قبلها

وثمة . وهذه هي مواضع الحذف المقیس. ) ١٥(  صار یبدأ بالساكن الذي قبلها) حركة  (
ً  امواضع أخر حذفت فیها الهمزة حذفً  ، بها عدد من القراء همزإذ  ،لقواعد التخفیف امخالف

خرج الحذف فیها ف ء آخرین،وسقطت فیها الهمزة على غیر قیاس الحذف والتخفیف عند قرا
   .عن القیاس
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  في القرآن الكریم وقراءاتها) شركائي ( لفظة 
، وقد )شركائي ( من الكلمات التي ورد فیها حذف الهمزة حذفًا غیر مقیس كلمة 

  :وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم في أربعة مواضع، وهي
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ   :في قوله تعالى .١

  ].٢٧: النحلسورة [ َّ خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حنجن

 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ  :تعالى في قوله .٢
 ].٥٢: الكھفسورة [ َّ حك جك مق حق

سورة [ َّ ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ُّ : في قوله تعالى .٣
  ].٧٤: القصص

 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل ُّ:في قوله تعالى .٤
: فصلتسورة [ َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه

٤٧[  . 

في قراءة هذه اللفظة في هذه المواضع، فنجد في الموضع  وقد اختلف القراء السبعة
َ ( البزي بروایة قرأ ابن كثیر  األول على سبیل التمثیل أن بغیر همز، وبفتح الیاء، ) شُركاي

  . ) ١٦( بهمزة، وبها قرأ الباقون ) شركائي(وبروایة أخرى 
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تي لفظة  َ   )شركائي ( موقف علماء القراءات من قراء

 ٣٧٠ت (قد نظر علماء القراءات إلى هذه المواضع بعین الناقد، فقد فضل األزهري 
َ ( ن ابن كثیر روى البزي ع ((: قراءة الهمز إذ قال) هـ ، بغیر همز) شُركاي َ صاي ، مثل عَ

 َ داي ، من القصر فهو وهم؛ ألنَّ الشركاء ممدود، وما روى البزي القراءة بالمد ...وهُ
، وال أعلم من الواهم عنده أهو الراوي أم ) ١٧(  ))، ولیست سواء اندى مقصور والعصا واله

  .قارئ ؟ والحذف ههنا مخالف للقیاس، وخارج عن القواعد واألحكامال

؛ والوجه فیه الهمز (( :قراءة الهمز الً مفض) هـ ٣٧٢ت (علي الفارسي قال أبو و 
وال  ،]٢٤: صسورة [ َّحت جت هب مب ُّ: نزیل، وفي التا وشركاء كخلیط وخلطاءألن شریكً 
 ً َ في : ووجه القصر. جمعه على غیر فعالء انعلم أحد ر أنَّ هذا الضرب من الممدود قُصِ

دَّ  ُ مدُّ : الممدود المفرد نحو ، وقصد)١٨())أخرى اآلحاد وم ُ قصر مرة وی ُ هیجاء وهیجا، إذ ی
سیما أن ال و وال یخلو هذا الوجه من التكلف والتمحل  ،) ١٩( ، وقاس الجمع على هذا أخرى

غیر  بل ال نجدها في ،) ٢٠( غیر المضافة إلى ضمیر بالقصر) شركاء ( القراء لم یقرؤوا 
  .ما اتصل بیاء المتكلم

َ وحجة من لم یمدّ وال هَ (( :) هـ ٤٣٧ت ( مكي بن أبي طالبقال و  َ م أنها لغة في  ز
وفي  ،ألن قصر الممدود أكثر ما یأتي في الشعر ؛وهي قراءة بعیدة ...قصر الممدود 
  . ، فال وجه لحمل هذه القراءات هذا المحمل)٢١())نادر من الكالم 

ن قرأ بحذف الهمزة) هـ ٧٥٦ ت(وقال السمین الحلبي  َ  كان كأنه((: في وصف م
 ُ ر ِث ْ ؤ ُ ر ی ْ ُ  ال البصریین عند ولكنه لخفَّتِهن المدِّ  على القَص ةً  یجوز َ ع َ ، فهو عنده من )٢٢())س

ّح بمنع البصریینباب القصر،  كالم ) هـ ٨٨٠ت (وكرر ابن عادل الدمشقي . له وصر
  .)٢٣(السمین الحلبي بألفاظه من دون أن یشیر إلى السمین الحلبي من بعید أو قریب

ُ ((): هـ ١٣٩٣ت (وقال محمد األمین الشنقیطي  ىوی َ ٍ  ابن نع رو ثیر ِ  من كَ وایة  رِ
زِّي َ ( قرأ نَّهأ الِب اي كَ َ َ  المتكلم اءبی ،)شُر ، فطعن في )٢٤())القراءة هذه ثبت ولم همز، دون

  .القراءة وثبوتها
َ  أین(: في البزي عن واختلف((: وقال عبد الفتاح بن عبد الغني كائِي َ َ  شُر ین  )الَّذِ

 ُ  كقراءة الهمز إثبات عنه وروي األلف بعد مفتوحة بیاء والنطق الهمز حذف عنه ويفر
ُ  ال ضعیف األول والوجه. القراء من غیره   .القراءة بالحذف ، فمنع)٢٥( ))به قرأی
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  تعلیل الحذف
ه إلى أمر آخریبدو للباحث أنَّ حذف الهمزة  وهو أنَّ هذه الهمزة متحركة  ،مردّ

أو أن تُجعل  ،)یاء احتكاكیة ( ویقتضي تخفیفها أن تُبدل بنصف صامت  ،مسبوقة بألف
ً  ؛والوجهان ثقیالن ههنا ،) ٢٦( همزة بین بین  ً یستوجب كونها یاء  ،مكسورة ألن إبدالها یاء

لفت المكسورة بیاء مكسورة كانت أثقل  (( :یقول ابن مجاهد ،والیاء المكسورة ثقیلة فإذا خُ
وكذلك الضمة على الواو أثقل  ،ولم یكونوا لیفروا من ثقیل إلى ما هو أثقل منه ،من الهمزة

ْ امتحنت ذلك وجدته كذلك ،من اجتماع همزتین ن ٕ أو هي ممَّا یتصف بكراهة  ،)٢٧())وا
والیاء  ،األلف: ( اجتماع ثالثة أصوات علةوممَّا یزید النطقَ صعوبًة  ،) ٢٨( النطق 
ً ــ(: بالشكل اآلتي) والیاء المفتوحة  ،المكسورة ِ ــي  ـ◌ وال تُسكن الیاء األولى ) ـ◌َ ــي ـ ◌

وال یخفى على  ،وال تُسكن الثانیة ألنها متلوة بساكن ،ألنها مسبوقة بألف ؛وتُدغم في الثانیة
ولعل أدل دلیل على مضاعفة  ،أحد ثقل اجتماع هذه األصوات الخمسة بهذه الطریقة

المشقة وثقل النطق أنَّ الهمزة المكسورة المسبوقة بألف والمتلوة بیاء مشددة یجوز همزها 
 ً ً  اهمز ً  اقیاس ْ كان اللفظ غیر مهموز في ا،مطرد ن ٕ ّ  :نحو ،أصل وضعه وا ّ  ،رائي  ،وغائي

ّ  :فأصلهما ،نسبة إلى رایة وغایة ي ّ وغاِی ي ً  ،)٢٩(راِی ؟  وممَّا  افما بالك بما كان أصله مهموز
( ) وشركائهم  ،وشركائكم ،شركائنا( عدم وجود قراءة بحذف الهمزة في  قوةیزید هذا الرأي 

ً إبدالُ الهمزة هو إنَّ الذي حصل  :وال یمكن القول ) ٣٠ ذفت  ،یاء كنت الیاء الثانیة وحُ ُ ثمَّ س
 شركايِ (  ألن الذي ینتج عن هذا ؛)الیاء والالم من الذین ( للتخلص من التقاء الساكنین 

ویت عن ابن كثیر مفتوحة ،بیاء مكسورة)  ُ مما یدلُّ على أن  ،والیاء في القراءة التي ر
ذفتالهمزة هي التي    .حُ

  ً أعني بین الهمزة والیاء  ،عل الهمزة همزة بین بینعندما تج اوال یختلف األمر كثیر
ُشبه الیاء( ن اختلف وصفه ،)ما ی ٕ لذا خفف من اعتاد التخفیف ورغب عن  ؛فالثقل باق وا

ن كان الحذف خارج ،النطق بالهمزة بحذفها ٕ یؤید ما ذهب إلیه الباحث في  ،عن القیاس اً وا
ً أو عد –بطریقتیه  –تعلیله للحذف بثقل التخفیف القیاسي   م وجود قراءة بإبدال الهمزة یاء

، فقراءة حذف الهمزة لها مسوغ صوتي، فهي تتخلص من ) ٣١( جعلها همزة بین بینب
المشقة والثقل اللذین یوقع فیهما التسهیل على وفاق قیاس تخفیف الهمزة وقواعده، وعلى 

ّ هذه القراءة لها حجة صوتیة مقنعة ما  الرغم من أن فإنها لم تشع شیوع قراءة الهمز، وربّ
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ونحن الیوم نقرأ بتحقیق الهمزة، وهو أولى؛ ألنّ  ،یرجع ذلك إلى مخالفة أقیسة علماء اللغة
  .ال سیما مع اختالف الروایة عن ابن كثیرو  ،وافق القیاس وقراءة الجمهور أولى باالتباع ما
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  البحثنتائج 

، علمًا أن ) شركائي( الباحث العلة الصوتي لحذف همزةن بیّ  .١ حذفًا شاذًا
وه من باب قصر الممدود، وبین وهمهم في هذا   .أغلب العلماء عدّ

أنَّ هذه الهمزة متحركة  فمرد الحذف إلى، هنا حذف الهمزة بیّن الباحث علة .٢
ل تخفیف أن تُبدل یاء احتكاكیة،  أو أن تُجعقواعد القتضي ، وتمسبوقة بألف

 .یالنهمزة بین بین، والوجهان ثق

بیّن الباحث علة ثقل تخفیف الهمز ههنا وفاقًا لما تقتضیه قاعدة التخفیف،  .٣
ً مكسورة، والیاء المكسورة ثقیلة، وممَّا یزید النطقَ ف ً یستوجب كونها یاء إبدالها یاء

لیاء المكسورة ، والیاء األلف ، وا: (بًة اجتماع ثالثة أصوات علةصعو 
ً ــ: ( بالشكل اآلتي) المفتوحة ِ ــي  ـ◌ َ ــي  ـ◌ وال تُسكن الیاء األولى )  ـ◌

وتُدغم في الثانیة؛ ألنها مسبوقة بألف، وال تُسكن الثانیة ألنها متلوة بساكن، 
ا في النفوس عدم  ً وجود قراءة بحذف الهمزة في وممَّا یزید هذا الرأي استقرار

 ).، وشركائهم، وشركائكمشركائنا(

ة العامة ال .٤ یمكن أن تطرد في الحاالت جمیعها،  بیّن الباحث أن القواعد الصوتیّ
ومع األلفاظ كلها، فثمة تجاور صوتي ال تستقیم القواعد معه، فالمسألة الصوتیة 

   .ذوق نطقي وسمعي قبل أن تكون مسألة قواعد وضوابطخفة ویسر و مسألة 
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