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61-

137 
األغلب 
 العجلي

  قال هلا هل لك محل يا تايف                   ماض إذا ما هم باملضي -
 قالت له ما أنت باملرضي 

 الياء
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7 J	� >	J	� >	J	� >	J	� >	 ﴿    W"���� W�َ��N�W"���� W�َ��N�W"���� W�َ��N�W"���� W�َ��N�    ﴾ 57 85 

7 J	� >	J	� >	J	� >	J	� >	 ﴿    �V�
5�, �t������� ُPL
��� o%&�� �����4�V�
5�, �t������� ُPL
��� o%&�� �����4�V�
5�, �t������� ُPL
��� o%&�� �����4�V�
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�ُQ��1
<َ$ �َ��4'ِ, 
�ُQ��1
<َ$ �َ��4'ِ, 
�ُQ��1
<َ$ �َ��4'ِ, 
�ُQ��1
<َ$ �َ��4    ﴾ 16 69 
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12 VW��VW��VW��VW�� ﴿    �*ْCZ%���*ْCZ%���*ْCZ%���*ْCZ%��    ﴾ 13 69 -75 
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12 VW�� ﴿ )���
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12 VW�� ﴿    ��َ� �"
��� 
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12 VW�� ﴿9�ِ 
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S� "َ��َc�4 ﴾ 31 15 

12 VW��VW��VW��VW�� ﴿    d��ِN�L h%�� Pُْcd��ِN�L h%�� Pُْcd��ِN�L h%�� Pُْcd��ِN�L h%�� Pُْc    ﴾ 108 97 

12 VW��VW��VW��VW�� ﴿)�X� UK @Y*C*�)�X� UK @Y*C*�)�X� UK @Y*C*�)�X� UK @Y*C*�﴾ 110 86 
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�9��� َP�V�ِ,��1 �V��,َ| ُP
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�9��� َP    ﴾ 17 102 
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15 �YZ	�YZ	�YZ	�YZ	 ﴿!�%��Z [� ��P " �GH�	 �*�4� U\ ��P!�%��Z [� ��P " �GH�	 �*�4� U\ ��P!�%��Z [� ��P " �GH�	 �*�4� U\ ��P!�%��Z [� ��P " �GH�	 �*�4� U\ ��P﴾ 9 24 -49 

15 �YZ	 ﴿ ����ُ��S
<� ٍ-����!�4 Wa�9.�^ d( �U�&����ْ� 9-ِ? ﴾ 45 -
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15 
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����4�-�m��&E�� �&�ِ? '�,�1 D��
[�1 
�� ُb�.ْ����-�m��&E�� �&�ِ? '�,�1 D��
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[�1 
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�ُc�4�ً��ِB
.َ0 �h��.ْ�9Bَ��4 WlْT�� 7َ��! ِ8�9.�� 7َ��! �hَ$��ْ�َ�� �h��.cْ��َ( �ً�َ;
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17 )	�W=	)	�W=	)	�W=	)	�W=	 ﴿    _\ُ$ ���� َ� ْPُ�َ0 �َ�َ(_\ُ$ ���� َ� ْPُ�َ0 �َ�َ(_\ُ$ ���� َ� ْPُ�َ0 �َ�َ(_\ُ$ ���� َ� ْPُ�َ0 �َ�َ(    ﴾ 23 123 

18 V�I�	V�I�	V�I�	V�I�	 ﴿     ����G U  �"	4& ����G U  �"	4& ����G U  �"	4& ����G U  �"	4&﴾ 17 90 

18 V�I�	V�I�	V�I�	V�I�	 ﴿�U.L WDَM� �}�َ�َ~�U.L WDَM� �}�َ�َ~�U.L WDَM� �}�َ�َ~�U.L WDَM� �}�َ�َ~﴾ 25 128 

18 V�I�	V�I�	V�I�	V�I�	 ﴿'�ْ>�.� 2���َw �����4 �'َ�9.�^ َP�S�<�4'�ْ>�.� 2���َw �����4 �'َ�9.�^ َP�S�<�4'�ْ>�.� 2���َw �����4 �'َ�9.�^ َP�S�<�4'�ْ>�.� 2���َw �����4 �'َ�9.�^ َP�S�<�4﴾ 35 133 

18 V�I�	V�I�	V�I�	V�I�	 ﴿�VNَ�َ�
.�� �� 
.� �V�
��S�VNَ�َ�
.�� �� 
.� �V�
��S�VNَ�َ�
.�� �� 
.� �V�
��S�VNَ�َ�
.�� �� 
.� �V�
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18 V�I�	V�I�	V�I�	V�I�	 ﴿     @7� ?	 �# �]*I� @7� ?	 �# �]*I� @7� ?	 �# �]*I� @7� ?	 �# �]*I�﴾ 38 87 

18 V�I�	V�I�	V�I�	V�I�	 ﴿    �K�K�K�K    '�( ��.&T��'�( ��.&T��'�( ��.&T��'�( ��.&T��    ﴾ 95 87 -125 

19 ���K���K���K���K ﴿    �4 
���4 
���4 
���4 
��َ����1َ����1َ����1َ����1﴾ 5 106 

19 ���K���K���K���K ﴿    �{��!�{��!�{��!�{��!    ﴾ 8 113 

19 ���K���K���K���K ﴿    ����]��^َKَ(����]��^َKَ(����]��^َKَ(����]��^َKَ(    ﴾ 23 101 
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19 ���K���K���K���K ﴿�{�nِ^�{�nِ^�{�nِ^�{�nِ^    ﴾ 68 113 

19 ���K���K���K���K ﴿�{��j�{��j�{��j�{��j    ﴾ 70 113 
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19 ���K���K���K���K ﴿    �{�ِ1�4 �ً~�َ~َ$ ����
[َ$�{�ِ1�4 �ً~�َ~َ$ ����
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20 [^[^[^[^ ﴿    �o����!�o����!�o����!�o����!    ﴾ 18 106 
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�ُTَ�H
���َ( 
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22 _Z	_Z	_Z	_Z	 ﴿    �� ����Hُ� �'&��� َe��.0�� ����Hُ� �'&��� َe��.0�� ����Hُ� �'&��� َe��.0�� ����Hُ� �'&��� َe��.0﴾ 37 133 
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d�F ZPُQ �a�ُTَ���
-ِ? '
�َ��! �1��G�� �َ��4 �kِG�� �����4 W]
d�F ZPُQ �a�ُTَ���
-ِ? '
�َ��! �1��G�� �َ��4 �kِG�� �����4 W]
d�F ZPُQ �a�ُTَ���
-ِ? '
�َ��! �1��G�� �َ��4 �kِG�� �����4 W]
d�F ZPُQ �a�ُTَ���     �-���َ�
#َ0 
�ُ�
.ُQ �-���َ�
#َ0 
�ُ�
.ُQ �-���َ�
#َ0 
�ُ�
.ُQ �-���َ�
#َ0 
�ُ�
.ُQ))))88 ( ( ( (

 �-4���H
�ُ0 7&�َKَ( ْPُc '&�� �-�ُ��ُ����L �-4���H
�ُ0 7&�َKَ( ْPُc '&�� �-�ُ��ُ����L �-4���H
�ُ0 7&�َKَ( ْPُc '&�� �-�ُ��ُ����L �-4���H
�ُ0 7&�َKَ( ْPُc '&�� �-�ُ��ُ����L))))89((((﴾ 

24 ��*�	��*�	��*�	��*�	 ﴿    �َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1�َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1�َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1�َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1    ﴾ " " " "﴿    
�ُT��.��َْKِ, �'َ�
�&�َ�َ0 ْsِ?
�ُT��.��َْKِ, �'َ�
�&�َ�َ0 ْsِ?
�ُT��.��َْKِ, �'َ�
�&�َ�َ0 ْsِ?
�ُT��.��َْKِ, �'َ�
�&�َ�َ0 ْsِ?    ﴾ 15 38 

24 ��*�	��*�	��*�	��*�	 ﴿    7َ�ِ? ���,�ُ0�47َ�ِ? ���,�ُ0�47َ�ِ? ���,�ُ0�47َ�ِ? ���,�ُ0�4    �-��.�
/���ْ� �'I�َ$ �V#���^ '&����-��.�
/���ْ� �'I�َ$ �V#���^ '&����-��.�
/���ْ� �'I�َ$ �V#���^ '&����-��.�
/���ْ� �'I�َ$ �V#���^ '&���    ﴾ 31 61 

24 ��*�	��*�	��*�	��*�	 ﴿    21�َ� �'
���
�َ0 
�َ� 
�َ��4 �]dE�� �� ُ�
�َ| �<�َT��21�َ� �'
���
�َ0 
�َ� 
�َ��4 �]dE�� �� ُ�
�َ| �<�َT��21�َ� �'
���
�َ0 
�َ� 
�َ��4 �]dE�� �� ُ�
�َ| �<�َT��21�َ� �'
���
�َ0 
�َ� 
�َ��4 �]dE�� �� ُ�
�َ| �<�َT��    ﴾ 35 132 

25 !�����	!�����	!�����	!�����	 ﴿ab$�Xَ& <��ab$�Xَ& <��ab$�Xَ& <��ab$�Xَ& <��﴾ 25 91 

25 !�����	!�����	!�����	!�����	 ﴿    �ً����S �ً��َ�ُ( ْ%:&0َ$ 
�َ� d.َ�
�َ� �َ�َ�
��4 ����ً����S �ً��َ�ُ( ْ%:&0َ$ 
�َ� d.َ�
�َ� �َ�َ�
��4 ����ً����S �ً��َ�ُ( ْ%:&0َ$ 
�َ� d.َ�
�َ� �َ�َ�
��4 ����ً����S �ً��َ�ُ( ْ%:&0َ$ 
�َ� d.َ�
�َ� �َ�َ�
��4 ���    ﴾ 28 127 

25 !�����	!�����	!�����	!�����	 ﴿    ��.m�E��َ� �<�َQ 
-ِ?��.m�E��َ� �<�َQ 
-ِ?��.m�E��َ� �<�َQ 
-ِ?��.m�E��َ� �<�َQ 
-ِ?    ﴾ 42 128 

26 	�/X�		�/X�		�/X�		�/X�	)))) ﴿    �h����! 7�L��� 7َ��َْKَ(�h����! 7�L��� 7َ��َْKَ(�h����! 7�L��� 7َ��َْKَ(�h����! 7�L��� 7َ��َْKَ(    ﴾ 45 107 

26 )	�/X�	)	�/X�	)	�/X�	)	�/X�	 ﴿    ِ-��#
��Gْ�� )�]���َ0 �9�َ�َ(ِ-��#
��Gْ�� )�]���َ0 �9�َ�َ(ِ-��#
��Gْ�� )�]���َ0 �9�َ�َ(ِ-��#
��Gْ�� )�]���َ0 �9�َ�َ(    ﴾ 61 71 

27 ;'*�	;'*�	;'*�	;'*�	 ﴿    ِP
�9.�� <��4 7َ��!ِP
�9.�� <��4 7َ��!ِP
�9.�� <��4 7َ��!ِP
�9.�� <��4 7َ��!    ﴾ 18 103 

27 ;'*�	;'*�	;'*�	;'*�	 ﴿    ِ�
1َKْ���4 a��4���9��� d( �*َ:ْ�� �iِ�ْ:�� o%&��ِ�
1َKْ���4 a��4���9��� d( �*َ:ْ�� �iِ�ْ:�� o%&��ِ�
1َKْ���4 a��4���9��� d( �*َ:ْ�� �iِ�ْ:�� o%&��ِ�
1َKْ���4 a��4���9��� d( �*َ:ْ�� �iِ�ْ:�� o%&��﴾ 25 72 
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27 ;'*�	;'*�	;'*�	;'*�	 ﴿    �-�ُ0ْKَ�َ� 
�ُT9.Cَ$�-�ُ0ْKَ�َ� 
�ُT9.Cَ$�-�ُ0ْKَ�َ� 
�ُT9.Cَ$�-�ُ0ْKَ�َ� 
�ُT9.Cَ$    ﴾ 55 78 

27 ;'*�	;'*�	;'*�	;'*�	 ﴿     ��'�  c�	N	 ;7 ��'�  c�	N	 ;7 ��'�  c�	N	 ;7 ��'�  c�	N	 ;7﴾ 66 89 

27 ;'*�	;'*�	;'*�	;'*�	 ﴿    �-��^��ْ:��َ� �9.Cَ$ �َ�����,َ;�4 �V,���ُ0 �9.ُQ �َ%Cَ$�-��^��ْ:��َ� �9.Cَ$ �َ�����,َ;�4 �V,���ُ0 �9.ُQ �َ%Cَ$�-��^��ْ:��َ� �9.Cَ$ �َ�����,َ;�4 �V,���ُ0 �9.ُQ �َ%Cَ$�-��^��ْ:��َ� �9.Cَ$ �َ�����,َ;�4 �V,���ُ0 �9.ُQ �َ%Cَ$    ﴾ 67 78 

27 ;'*�	;'*�	;'*�	;'*�	 ﴿    �h
�َ0َ$ �PُQ�4�h
�َ0َ$ �PُQ�4�h
�َ0َ$ �PُQ�4�h
�َ0َ$ �PُQ�4﴾ 87 134 

28 d���	 ﴿ �]��!���� �1�
��� 7&��[ ﴾ 23 17 -104 

28 d���	d���	d���	d���	 ﴿�V<ِ1�V<ِ1�V<ِ1�V<ِ1﴾ 34 72 

28 d���	d���	d���	d���	 ﴿    ُ$ d( �l�#
N�� 7&��[ُ$ d( �l�#
N�� 7&��[ُ$ d( �l�#
N�� 7&��[ُ$ d( �l�#
N�� 7&��[�ً���L�1 �� ���ً���L�1 �� ���ً���L�1 �� ���ً���L�1 �� ��    ﴾ 59 62 

28 d���	d���	d���	d���	 ﴿    ���� 9�ُ~���� 9�ُ~���� 9�ُ~���� 9�ُ~    ﴾ 61 107 

28 d���	 ﴿ 2'َ�ِ? 
��� ﴾ 71 14 

28 d���	d���	d���	d���	 ﴿     ��
1َKْ�� ���ِ1���ِ,�4 �� ِ, ��.ْ>��َ:َ( ��
1َKْ�� ���ِ1���ِ,�4 �� ِ, ��.ْ>��َ:َ( ��
1َKْ�� ���ِ1���ِ,�4 �� ِ, ��.ْ>��َ:َ( ��
1َKْ�� ���ِ1���ِ,�4 �� ِ, ��.ْ>��َ:َ(﴾ 81 108 

31 !�'��!�'��!�'��!�'�� ﴿    '&���ِ, ْ�ِ�
5ُ0 �َ� 9d�.�, ���'&���ِ, ْ�ِ�
5ُ0 �َ� 9d�.�, ���'&���ِ, ْ�ِ�
5ُ0 �َ� 9d�.�, ���'&���ِ, ْ�ِ�
5ُ0 �َ� 9d�.�, ���    ﴾ 13 126 

31 !�'��!�'��!�'��!�'�� ﴿    ������������    �� &�ِ? 9d�.�,�� &�ِ? 9d�.�,�� &�ِ? 9d�.�,�� &�ِ? 9d�.�,    ﴾ 16 126 

31 '��'��'��'��!�!�!�!� ﴿    �3�َ�9��� ِ�cَ$ 9d�.�, ����3�َ�9��� ِ�cَ$ 9d�.�, ����3�َ�9��� ِ�cَ$ 9d�.�, ����3�َ�9��� ِ�cَ$ 9d�.�, ���    ﴾ 17 126 

31 !�'��!�'��!�'��!�'�� ﴿    ِ8�9.�� َ�9��S 
��#��ُ0 �َ��4ِ8�9.�� َ�9��S 
��#��ُ0 �َ��4ِ8�9.�� َ�9��S 
��#��ُ0 �َ��4ِ8�9.�� َ�9��S 
��#��ُ0 �َ��4    ﴾ 18 120 
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31 !�'��!�'��!�'��!�'�� ﴿    �����Hْ�� Id.َ+�ْ� ���� �'&��� 9-ِ?�����Hْ�� Id.َ+�ْ� ���� �'&��� 9-ِ?�����Hْ�� Id.َ+�ْ� ���� �'&��� 9-ِ?�����Hْ�� Id.َ+�ْ� ���� �'&��� 9-ِ?    ﴾ 26 39 

33 e	4R>	e	4R>	e	4R>	e	4R>	 ﴿&&&&%%%%!"�]�!"�]�!"�]�!"�]�﴾ 4 92 

33 e	4R>	e	4R>	e	4R>	e	4R>	 ﴿    �1���
,َKْ�� "َ6�َ|�1���
,َKْ�� "َ6�َ|�1���
,َKْ�� "َ6�َ|�1���
,َKْ�� "َ6�َ|﴾ 10 101 

33 e	4R>	e	4R>	e	4R>	e	4R>	 ﴿    �'&��� 9-ِ?�'&��� 9-ِ?�'&��� 9-ِ?�'&��� 9-ِ?    �dِN9.�� 7َ��! �-�m����� �'َ�َTC�َ����4�dِN9.�� 7َ��! �-�m����� �'َ�َTC�َ����4�dِN9.�� 7َ��! �-�m����� �'َ�َTC�َ����4�dِN9.�� 7َ��! �-�m����� �'َ�َTC�َ����4    ﴾ 56 53 

34 F�WF�WF�WF�W ﴿    �'
.�! �YِB
#�� �َ��'
.�! �YِB
#�� �َ��'
.�! �YِB
#�� �َ��'
.�! �YِB
#�� �َ�    ﴾ 3 118 

34 F�WF�WF�WF�W ﴿    �'َ0َK��
.� ُPُQKَْ0�'َ0َK��
.� ُPُQKَْ0�'َ0َK��
.� ُPُQKَْ0�'َ0َK��
.� ُPُQKَْ0    ﴾ 14 74 

34 F�WF�WF�WF�W ﴿    �1�ُ>َT�ْ� �&�ِ? oِ|��Gُ� ْP���4�1�ُ>َT�ْ� �&�ِ? oِ|��Gُ� ْP���4�1�ُ>َT�ْ� �&�ِ? oِ|��Gُ� ْP���4�1�ُ>َT�ْ� �&�ِ? oِ|��Gُ� ْP���4    ﴾ 17 38 

34 F�WF�WF�WF�W ﴿    �َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1�َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1�َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1�َ�ِ1�َ>
Lَ$ ��
��, 
�!��, ��.9,�1    ﴾ 19 120 

36 S�S�S�S� ﴿     
�Cَ$ 
�Cَ$ 
�Cَ$ 
�Cَ$
�ُ0
�ZQُs
�ُ0
�ZQُs
�ُ0
�ZQُs
�ُ0
�ZQُs    ﴾ 19 78 

36 S�S�S�S� ﴿ًD�H
��j �&�ِ? 
"َ��َQ 
-ِ?ًD�H
��j �&�ِ? 
"َ��َQ 
-ِ?ًD�H
��j �&�ِ? 
"َ��َQ 
-ِ?ًD�H
��j �&�ِ? 
"َ��َQ 
-ِ?    ﴾ 29 38 

36 S�S�S�S� ﴿    ُDَ�
����ْ� ��
1َKْ��ُDَ�
����ْ� ��
1َKْ��ُDَ�
����ْ� ��
1َKْ��ُDَ�
����ْ� ��
1َKْ��    ﴾ 33 85 

36 S�S�S�S� ﴿    
�ِ ��
�َ$ �'�َْ���! ����4
�ِ ��
�َ$ �'�َْ���! ����4
�ِ ��
�َ$ �'�َْ���! ����4
�ِ ��
�َ$ �'�َْ���! ����4    ﴾ 35 39 

36 S�S�S�S� ﴿    �-�ُT��َ( 
�ُQ �'َ� َe�ُ��� 
-َ$ �ًM
��F �<��1َ$ �َsِ? �h��
�َ$ ���&�ِ?�-�ُT��َ( 
�ُQ �'َ� َe�ُ��� 
-َ$ �ًM
��F �<��1َ$ �َsِ? �h��
�َ$ ���&�ِ?�-�ُT��َ( 
�ُQ �'َ� َe�ُ��� 
-َ$ �ًM
��F �<��1َ$ �َsِ? �h��
�َ$ ���&�ِ?�-�ُT��َ( 
�ُQ �'َ� َe�ُ��� 
-َ$ �ًM
��F �<��1َ$ �َsِ? �h��
�َ$ ���&�ِ?    ﴾ 82 52 

37 
�����	
�����	
�����	
�����	 ﴿     " " " " ��f 
�����	 ��f 
�����	 ��f 
�����	 ��f 
�����	﴾ 1 92 

37 
�����	
�����	
�����	
�����	 ﴿     	�Bg 
	�B	4��� 	�Bg 
	�B	4��� 	�Bg 
	�B	4��� 	�Bg 
	�B	4���﴾ 2 91 
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37 
�����	
�����	
�����	
�����	 ﴿     	�GO 
����:�	" 	�GO 
����:�	" 	�GO 
����:�	" 	�GO 
����:�	"«««« 3 90 

37 
�����	
�����	
�����	
�����	 ﴿    �-�ُ��ُ���َ� ��ُ��َQ 
-ِ?�4�-�ُ��ُ���َ� ��ُ��َQ 
-ِ?�4�-�ُ��ُ���َ� ��ُ��َQ 
-ِ?�4�-�ُ��ُ���َ� ��ُ��َQ 
-ِ?�4﴾ 167 129 

37 
�����	
�����	
�����	
�����	 ﴿    WU[ 7&��[WU[ 7&��[WU[ 7&��[WU[ 7&��[    ﴾ 178 39 

38 iiii ﴿    ���.
!َK�ْ��4 �/I���ِ, �VH
��� �J>َRَ(���.
!َK�ْ��4 �/I���ِ, �VH
��� �J>َRَ(���.
!َK�ْ��4 �/I���ِ, �VH
��� �J>َRَ(���.
!َK�ْ��4 �/I���ِ, �VH
��� �J>َRَ(﴾ 33 70 

38 i ﴿ �!�4 ٍ*
��.ِ,�!�4 ٍ*
��.ِ,�!�4 ٍ*
��.ِ,�!�4 ٍ*
��.ِ,ٍY�َ%ٍY�َ%ٍY�َ%ٍY�َ% 
�ُQ
1�
�ُQ
1�
�ُQ
1�
�ُQ
1�    ﴾ 41 -
42 

14 

38 iiii ﴿    �{�ِ�ْ:L 
����َ�ْ%َ:&0َ$�{�ِ�ْ:L 
����َ�ْ%َ:&0َ$�{�ِ�ْ:L 
����َ�ْ%َ:&0َ$�{�ِ�ْ:L 
����َ�ْ%َ:&0َ$﴾ 63 79 

38 iiii ﴿    �U���#ْ�� ��� �"
.ُQ 
	َ$ �a
��NْTَ�
Lَ$�U���#ْ�� ��� �"
.ُQ 
	َ$ �a
��NْTَ�
Lَ$�U���#ْ�� ��� �"
.ُQ 
	َ$ �a
��NْTَ�
Lَ$�U���#ْ�� ��� �"
.ُQ 
	َ$ �a
��NْTَ�
Lَ$﴾ 75 79 

39 �K4�	�K4�	�K4�	�K4�	 ﴿    
�ُTَ� �'َA
���
�ُTَ� �'َA
���
�ُTَ� �'َA
���
�ُTَ� �'َA
���    ﴾ 7 107 

39 �K4�	�K4�	�K4�	�K4�	 ﴿    ِ*
.�^ d( �"rْ9�َ( ��� 7َ��! o�َ0��
��[ ���ِ*
.�^ d( �"rْ9�َ( ��� 7َ��! o�َ0��
��[ ���ِ*
.�^ d( �"rْ9�َ( ��� 7َ��! o�َ0��
��[ ���ِ*
.�^ d( �"rْ9�َ( ��� 7َ��! o�َ0��
��[ ���    '&���'&���'&���'&���    ﴾ 56 127 

39 �K4�	�K4�	�K4�	�K4�	 ﴿�"�KF&�"�KF&�"�KF&�"�KF&@@@@﴾ 64 86 

40 ���j���j���j���j ::::﴿    �<�� 
FَKْ�� �	�ُ�َ0 �	
����4�<�� 
FَKْ�� �	�ُ�َ0 �	
����4�<�� 
FَKْ�� �	�ُ�َ0 �	
����4�<�� 
FَKْ�� �	�ُ�َ0 �	
����4﴾ 51 133 

41 ,���,���,���,��� ﴿    
�����.
���� َ( �<���َ~ �9�َ$�4
�����.
���� َ( �<���َ~ �9�َ$�4
�����.
���� َ( �<���َ~ �9�َ$�4
�����.
���� َ( �<���َ~ �9�َ$�4    ﴾ 16 52 

41 ,���,���,���,��� ﴿    `d��G
!َ$َ$`d��G
!َ$َ$`d��G
!َ$َ$`d��G
!َ$َ$    ﴾ 44 78 

42 k��X�	k��X�	k��X�	k��X�	 ﴿2*�ِ�َc َD�!�9��� &P�#َ� ���ِ1
��� ����42*�ِ�َc َD�!�9��� &P�#َ� ���ِ1
��� ����42*�ِ�َc َD�!�9��� &P�#َ� ���ِ1
��� ����42*�ِ�َc َD�!�9��� &P�#َ� ���ِ1
��� ����4﴾ 17 142 
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43 J�l4�	J�l4�	J�l4�	J�l4�	 ﴿    ِY�َ�T�ْ� �	ُ$ d( �'&�ِ?�4ِY�َ�T�ْ� �	ُ$ d( �'&�ِ?�4ِY�َ�T�ْ� �	ُ$ d( �'&�ِ?�4ِY�َ�T�ْ� �	ُ$ d( �'&�ِ?�4    ﴾ 04 62 

43 J�l4�	J�l4�	J�l4�	J�l4�	 ﴿    ��[�9��� �� I�َ$ �����[�9��� �� I�َ$ �����[�9��� �� I�َ$ �����[�9��� �� I�َ$ ���    ﴾ 49 61 

43 J�l4�	J�l4�	J�l4�	J�l4�	 ﴿    �Y�1 ��� '��c�4�Y�1 ��� '��c�4�Y�1 ��� '��c�4�Y�1 ��� '��c�4    ﴾ 88 127 

46 J��R>	J��R>	J��R>	J��R>	 ﴿    
�ُT0��N��َr 
�ُ�
N��ْsَ$
�ُT0��N��َr 
�ُ�
N��ْsَ$
�ُT0��N��َr 
�ُ�
N��ْsَ$
�ُT0��N��َr 
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                                                            مقدمــة

أ           

        
��������������������        

���	
� �	
� �� ������	
� �	
� �� ������	
� �	
� �� ������	
� �	
� �� ���        

ئق أمجعني السالم على صفوة اخلال، والصالة و اآلخرةحلمد هللا رب العاملني له احلمد وله الشكر يف األوىل و ا 

        .من تبع هداه بإحسان إىل يوم الدينحممد اهلادي األمني، و 
أنزل كتابه بلسان و املرسلني، و   األنبياءتعاىل أمة العرب بأن جعل منهم خامتلقد اصطفى اهللا سبحانه و      


	��    �ِ����ِ����ِ����ِ���  ﴿ :قد تكفل اهللا سبحانه حبفظ كتابه فقالمبني، و  عريبَ���	
َ���	
َ���	
َ�    ���ْ��َ����ْ��َ����ْ��َ����ْ��َ�    ��ْ�������ْ�������ْ�������ْ�����    ���ِ������ِ������ِ������ِ���    ��َ���َ���َ���َ�    ���ُ�����
َ����ُ�����
َ����ُ�����
َ����ُ�����
 ]9:احلجر[﴾  �َ

لقينه، تلقيه وتحفظه، و فوهبوا حيام لقراءة القرءان وتالوته، و  و قد قيض اهللا فئة من خرية أبناء هذه األمة   

 ومنهاأشرف هذه العلوم، هي علوم القرءان، فجر اإلسالم الكثري من العلوم و  روايته، فقامت منذودراسته و 

  .القراءات القرءانية

يف األساس خلدمة علوم القرءان، وتوجيه قراءاته، وتفسريه، قد نشأت علوم اللغة منذ فجر اإلسالم ل    

  ه العلوم تسري جنبا إىل جنب يف ركب خدمة القرءان الكرمي متشاه، فكانت هذوالتفريق بني حمكمه و 

رف العلوم اليت عرفها التاريخ، ومها علم من هنا كانت أمهية هذه الدراسة اليت مجعت بني علمني من أشو 

  .علوم اللغة العربيةالقراءات القرءانية، و 

كتاب   ،لقات التفكري اللغوي القدميح منحلقة هامة واليت متثل  من اإلجنازات اهلامة يف هذا االو     

ورة يف ذككانت هلم جهود م  نمن علماء العربية الذيالذي يعد  ،علي الفارسي ملؤلفه أيب" احلجة للقراء السبعة"

يف جمال  ،علمية يف التعليل والتحليلال تهقدر مب فكما عر  ،ومستوياته هالدرس اللغوي على اختالف مباحث

خالهلا بكل من حاول  ،كان كتابه هذا خالصة جتربة عميقة وموهبة لغوية فذة  فقد واألصوات،الصرف النحو و 

أن يعثر هلا و  ةبه من حنكة لغوية أن حيتج للقراءات السبع اتسموثقافية ، وبكل ما  ميةلما أويت من مقدرة ع

اهتموا  بذلك يعد من العلماء القالئل الذينو  ، وهلجات العربالقرآناملناسبة من اللغوية الوجوه  ىعل

باللهجات العربية يف أعماهلم العلمية، فحرص يف كثري من األحيان على ذكرها معزوة إىل أهلها، إميانا منه أن 

  .بعض القراءات يف أصله مظهر هلجياختالف 

  اتهمؤلفما يتصل حبياة الفارسي، و فمنها البحث  أما أهم الدراسات السابقة اليت تتصل مبوضوع    

  اليت قام ا الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب، فهي الدراسة ،عام مؤلفاته بشكل جهوده النحوية يفو 

   



                                                            مقدمــة

ب           

الة دكتوراه من دار العلوم و هي رس"  لقراءات و النحويف ا أبو علي الفارسي، حياته و أثاره: " و هي

ا الدكتورة  الصريف فهي الدراسة اليت قامت، أما ما يتصل بتوجيهه النحوي و اآلن كتاب مطبوعم ، و 1956

 "يف كتابه احلجة لقراءات القرءانية عند أيب علي الفارسيالصريف لالتوجيه النحوي و " سحر سويلم راضي، وهي 

  . هي أيضا رسالة دكتوراهو 

أردت من " التوجيه اللهجي عند أيب علي الفارسي من خالل كتابه احلجة للقراء السبعة:" و هذا البحث     

ا على املستويات االيت تربر اختالفو  فيها، اللهجات العربية الواردةاءات القرءانية، و لتعرف على القر خالله ا

مل يتم نشره إال منذ عدة موضوع الدراسة  ب أن كتاب احلجةالنحوية، هذا إىل جانالصوتية، والصرفية، و 

  .سنوات، فلم حيظ بعد مبا يستحقه من الدراسة

  :كاأليتة  قسممخطة البحث  و قد اقتضى منا هذا التصور أن تكون    

  :و يشتمل على" احلجة للقراء السبعة :" أبو علي الفارسي و كتابه بعنوان : مدخل

  .مكانتهو علي الفارسي و نبذة عن حياته و أب: أوال -

  .منهجه، وقيمته العلمية، و موضوعهكتاب احلجة و : ثانيا -

  .مااهتمام الفارسي بالقراءات واللهجات، وموقفه منه: ثالثا -

  :مث يتوزع البحث على أربعة فصول رئيسية، تتوزع على عدة مباحث كاأليت

  القراءات القرءانية و اللهجات العربية: الفصل األول

  :و يتوزع على ثالثة مباحث

  .القراءات القرءانية: املبحث األول -

  .اللهجات العربية: املبحث الثاين -

  .أمهيتهما يف الدرس اللغويعالقة القراءات باللهجات و : ثالثاملبحث ال -

  التوجيه الصوتي: الفصل الثاني

  :ويتوزع على مخس مباحث

  التغيري احلركي: املبحث األول

 .اهلمز والتسهيل: املبحث الثاين

  .اإلدغام واإلظهار: املبحث الثالث

  .اإلبدال واإلعالل: املبحث الرابع

  



                                                            مقدمــة

ج           

  .اإلمشام، و الفتحاإلمالة و كي على مظاهر صوتية أخرى  و حيتو : املبحث اخلامس

  التوجيه الصرفي: الفصل الثالث 

  :و يتوزع على مبحثني

  .أبنية األمساء: املبحث األول

  .أبنية األفعال: املبحث الثاين

  التوجيه النحوي: الفصل الرابع

  :و يتوزع على ثالثة مباحث

  .أقسامهالفعل و : لاملبحث األو 

  .إعراااألمساء و  :املبحث الثاين

  .روف العاملةاحل: املبحث الثالث

  .تعرض ألهم النتائج اليت توصل إليها البحث خاتمةمث     

تخدمها الفارسي يف توجيهه اللهجي حتليلية ألهم األدوات اليت اسو  استقرائيةوهذه الدراسة دراسة     

صرف، والنحو، ومل تعمد الدراسة إىل وات علوم اللغة، وخاصة مستويات األصوات، والدللقراءات، وهي أ

  .االختيار أو الرتجيح بني القراءات اليت ترد، أو اآلراء اليت تتم مناقشتها، إال إذا تطلب املقام التعليق

فكان من أمهها املصادر  ،أما أهم مصادر هذا البحث فقد تنوعت بتنوع موضوعات الكتاب يف حد ذاته    

و املصادر اليت تتصل . و غريها... راءات، وتفسري، وكتب املعاين و اإلعراباليت تتصل بعلوم القرءان من ق

ة، كما باللهجات العربياملصادر اليت تتعلق واألصوات، و كتب الصرف أصوله، و بعلوم اللغة من كتب يف النحو و 

  .بعض املعاجماستعنا أيضا بكتب السري والرتاجم، و 

مشقة احلصول عليها، لكن فمنها ما يتعلق باملصادر و  :ذا البحثأما أهم الصعوبات اليت اعرتضت اجناز ه    

وخباصة ما يف  كتب استعرناها من أساتذتنا،و  ،جدناها يف مكتبة املسجد النبوي باملدينة املنورةو ذللتها كتب 

  كتب أخرى أفادتنا ا الدكتورة سحر سويلم راضي، ستاذنا الدكتور أبو بكر حسيين، و مكتبة أ

 و العربية، املكتبة تضمها اليت الكتب أخرى تتعلق بكتاب احلجة يف حد ذاته فهو من أعظم تو هناك صعوبا

وما متيز به أسلوبه من ظاهرة  ا الفارسي اتسم اليت املوسوعية العلمية الشخصية فيه تظهر كما  ،أغزرها

 لكل ينضب ال حبرو  ،فضاء واسع فالكتاب أحيانا، املوضوع من خيرج حىت يستطرد كان فقد ،االستطراد

كما جاتنا أيضا صعوبة فصل اللغة، عوامل يف الغوص أراد أو ، اءاتالقر  علم يف اإلحبار أراد علم طالب

  .يف كثري من األحيان اللغوية فهي متتزجاملسائل 



                                                            مقدمــة

د           

   
أتقدم بالشكر "  مل يشكر اهللا،مل يشكر الناسفمن  " ومن باب االعرتاف باجلميل وتأدية حق الشكر    

  على هذه املذكرة،  فالذي تفضل باإلشرا أبوبكر حسينيألستاذي الدكتور  ،والعرفان باجلميل زيلاجل

أن جيزل له األجر عين وعن طلبة العلم خري اجلزاء، و  أن جيزيه اهللا أسأل، يل من نصح وتوجيه وعلى ما أسداه

لعليم بوفاتح، وأبو بكر عويسي ال يفوتين أن أتقدم بشكري اخلالص ألستاذاي الكرميان عبد او يف الدارين، 

 على تشرف املوقرة اليت العلمية اللجنة يدي بني وامتناين اعرتايف جزيل أبسطكما  ،على دعمهما املعنوي

  .بصرية على وجيعله قيمته من يرفع ألنه بتعطش كبري، أتلقاه الذي ونقده، البحث هذا تقومي

  

  عل عملي هذا خالصا لوجهه، فإن أحسنتأن جي، و السدادويف األخري أسأل اهللا التوفيق و 

  .نعم النصريأسأت فمن نفسي، إنه نعم املوىل و إن ونعمة، و فبفضل من اهللا 

  .ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
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   :تمهيد       

ليكون هاديا  ؛أنزل اهللا تعاىل القرآن الكرمي على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم بلسان عريب مبني       


	��� �ِ��� ﴿ :قال تعاىل للناس ونذيرا�ْ	 �َ�� �	�ِ��� ﴿:ووعد جل جالله بصونه فقال ] 2:يوسف [ ﴾ �	�	�ِ��� �ُ���َ�ً� �َ�ْ
	��ُ�إذ ال يعرف التاريخ لغة اتصلت حياا بكتاب  ،فالقرآن الكرمي ميثل حياة هذه األمة ]9:جر احل[ ﴾ �َ!	� �

وهذا  الذي نزل خماطبا الناس مجيعا بلسان عريب مبني ، ،كما اتصلت حياة العربية بالقرآن الكرمي  ،مقدس
فكان من  وية ،والداللية ،والصرفية ،والنح ،اللسان عرف بالوفرة يف أداءاته على اختالف مستوياته الصوتية

وبذلك تعددت  ،كل قوم بلغتهميقرئ  أن أمر نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم بأن  ،تيسري اهللا تعاىل على عباده
  .زيرة العربيةالقراءات القرءانية بتعدد اللهجات اليت زخرت ا أرجاء اجل
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  القراءات القرءانية : المبحث األول      

   :مفهوم القراءة1-1     

  :ة ـــغـل - أ      

قرآن وقريت : ه ختفيفا فيقالافتعال من القراءة ،وقد حتذف اهلمزة من:  اءواإلقرت قرأ ،يقرأ، قراءة، وقرآنا ،      
  .1طلب إليه أن يقرأ :دارسته ،واستقرأه :هاء قراء ،بغري ،ومقارأة ،، و قارأه،وقار، وحنو ذلك من تعريف

 ،وفرقانا، كتابا، وقرآنا، والذي أنزله على نبيه صلى اهللا عليه وسلم ،ق النحوي مسى كالم اهللا تعاىلوأبو إسحا 
بعضها إىل بعض ،حيث قال اهللا تعاىل يف  االسور فيضمهجيمع ومسي قرآنا ألنه  مع،ومعىن القرآن معىن اجل

�"    ﴿: ثباتا ملا قلناه سالفا قوله تعاىلاحمكم تنزيله ِ� �	
أي مجعه وقراءته ،فإذا  ]17:القيامة [﴾ �	�ُ���َ�َ�� &	%�$	�� �	#َ��

  2قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته 
  :اصطالحا  -ب    

  لقد اختلف مجهور العلماء يف ضبطهم ملصطلح القراءات      
،أو أداءا بأن يؤخذ  سواء كانت القراءة تالوة بأن يقرأ متتابعا فالقراءة عند القراء أن يقرأ،: " يقول التهانوي        

  .3"املشايخ ويقرأ عن
   .4"القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها ،معزوا لناقله :"بقوله  اجلزريوعرفها ابن        
  5"فيتها من حتقيق ،أو تشديد وغريهاوكي ،القراءات اختالف ألفاظ الوحي يف احلروف:"كشي ر ويعرفها الز        
واختالفهم يف  ،ليعلم أن علم القراءات علم يعلم منه اتفاق الناقلني لكتاب اهللا تعاىل:"لدمياطي فيقول ويعرفها ا      

من ، وغري ذلك من هيئة النطق واإلبدال وغريه ،والفصل والوصل ،سكنيتوالتحريك وال ،واإلثباتاحلذف 
وموضوعة كلمات القرآن من  ،ناقلهعلم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزوا ل:أو يقال ،حيث السماع 

صيانته عن  :هدتواستمداده من السنة واالمجاع ،وفائ... حيث ببحث فيه عن أحواهلا كاملد والقصر والنقل 
والتغيري مع مثرات كثرية ،ومل تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معىن ال يوجد يف قراءة  ،التحريف

                                                           
الصادق العبيدي،دار إحياء رب ، اعتىن بتصحيحه أمني حممد عبد الوهاب، حممد لسان الع، حممد بن مكرم اإلفريقي املصري ،بن منظور  - 1

  )قرأ(مادة .1993،1/129، 3الرتاث العريب، بريوت لبنان ،طبعة 
 .129ص :نفسه- 2
  .5/1158، 1966التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،املكتبة اإلسالمية ،بريوت ،- 3
  .149 /1، 2006- 1صرية رصيدا ،بريوت طابن اجلزري ،أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي ،النشر يف القراءات العشر ،املكتبة الع -4

  . 428الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق حممد أبو الفضل إلبراهيم ،دار املعرفة ،بريوت لبنان ص  - 5
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: ، على األمة وغايته وحجتهم يف االهتداء مع ما فيه من التسهيل ،يف االستنباط األخر ،والقراءة حجة الفقهاء
  .1"ا يقرأ به كل من أئمة القراءمعرفة م

  .2"النطق بألفاظ القرآن كما نطقها النيب أو كما نطقت أمامه فأقرها ":أا  أيضا و قيل يف حد القراءات
القرآن ،يذهب به إمام من األئمة القراء مذهبا خيالف معىن هذا أن القراءة مذهب من مذاهب النطق يف  و

والقراءات بعد هذا  ،3وهي ثابتة بأسانيدها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،يف النطق بالقرآن الكرمي ،غريه
ها راء الضابطون ،وخري ما جاء يف وصفونقلها عنه الق ،وجوه اليت أثرت عن النيب صلى اهللا عليه وسلملل حصر

وجهل بعضهم هلذه وقد خشي أبو عمرو الداين غرور بعض النحاة  ،يأخذها اآلخر عن األول ،ا سنةأ
ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة  ةوأئمة القراء:"ففصل ما أمجله غريه بقوله  ،احلقيقة

يردها قياس مل ،،إذا ثبتت عندهم أو األقيس يف العربية بل على األثبت يف األثر ،واألصح يف النقل والرواية
  .4"تبعة فلزم قبوهلا واملصري إليهاألن القراءة سنة م ،وال فشو لغة ،عربية
   :تاريخ القراءات وتطورها  1-2     

على حد  الذي كان وال يزال قبلة للدارسني والباحثني ،إن من مظاهر إعجاز القرآن الكرمي إعجازه اللغوي    
تداخل  ،وار خمتلفة قطعتها ضمن مراحل شىتطلقراءات القرءانية من فضائه ،ومرت بأا كما نشأ علمسواء،  

   .كسائر علوم القرآن األخرى  ،وجعلت منه علما قائما بذاته ، حىت اتضحت معاملهبعضها يف بعض
قرآن فال ،من معرفة العالقة بني القراءات والقرآن، ال بدوتاريخ تطورها ،لكن قبل التطرق إل نشأة القراءات

وهو ما جعل   ، ا عالقة التمايز والتماثل وهذه القضية أثارت اهتمام العلماءمالكرمي والقراءات القرءانية تربطه
ذلك فقد اتفق مجهور مع موظفا اجتهاده مدعما إياه باحلجج اليت تتناسب  ،كل واحد ينفرد برأيه اخلاص

ليت مسح النيب صلى اهللا عليه وسلم بقراءة النص القرآين هي الوجوه املختلفة ا ،العلماء على أن القراءات القرآنية
ركشي بالتفرقة بني وقد تكفل الز  ، واليت جاءت وفقا للهجة من اللهجات العربية القدميةيسريقصدا للت ،ا

فالقرآن هو الوحي املنزل على حممد صلى اهللا  ؛القرآن والقراءات حقيقتان متمايزتان" :بقوله القرآن والقراءات

                                                           
عشر ،وضع حواشيه الشيخ أنس  الغين ،إحتاق فضالء البشر يف القراءات األربعة عبدالدمياطي ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن  - 1

  .6ص  2006- 3،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان طةمهر 
  . 63ص  1955، 3القراءات القرءانية تاريخ وتعريف ،دار القلم ،بريوت ط ،عبد اهلادي ،الفضلي  - 2
    .223ص ، 2،1981ط ،بريوت ،الصابوين ،حممد علي ،البيان يف علوم القرآن ،مؤسسة العرفان  - 3
  .11ص  ،2006، 1ط ،دار الغد اجلديد القاهرة  ،يف القراءات السبع ،حتقيق حممد بيومي لتسيريعمرو بن سعيد ،ا ،أبوالداين  - 4
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للبيان واإلعجاز ،والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكورة يف كتابة احلروف أو كيفيتها من  ،يه وسلمعل
  1"...وتثقيل ،وغريمها  ،ختفيف

ا شيئا واحدا فالقرآن موال يقوى التداخل بينها أن جيعله،لك أن كليهما شيء خيتلف عن األخرويعين بذ
 ،ق بني هذا وذاك واضح بني ،فمن خالل النطق ميكننا إدراك املعىنوالفر  ،والقراءات لفظ ونطق، تركيب ولفظ

أي تغري بني   عنه حتما التغري يف املعىن دونوهذا ما ينجر  ،وخري دليل على ذلك تعدد هلجات القبائل العربية
   .فهما الوحي املنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ،كل من القرآن والقراءات
فالقراءات على اختالف أنواعها ال اعيل، واعتربه مردودا غري مقبول، لدكتور شعبان إمسوقد انتقد هذا الرأي ا

خاص مفاده  أن القرآن واهتدى إىل رأي  ،بل هي مقتصرة على بعض ألفاظه ،تشتمل كلمات القرآن كله
و ال ميكن  ،ء بالكلبينهما ارتباط وثيق كارتباط اجلز متغايرتني وال متماثلتني ، وإمنا  ليستا حقيقتنيوالقراءات 

  .2الفصل بينها
 كانت عبارة عن تلقي الرسول واليت،أدركنا متام  اإلدراك بدايتها ،وإن عدنا إىل ما مضى واستحضرنا الذاكرة

لقبوله على أمت وجه  ئامهي ، فكان صلوات اهللا عليه وسالمه،ات من أمني الوحي جربيل عليه السالماألي
ه وسلم حينما وهلذا كان رسول اهللا صلى اهللا علي ،لى أحسن صورة وأدق معىنع ،وأكمله ،ومعدا لتلقيه وحفظه

ال  ك لسانه به متابعة ملا يلقي عليه حرصا منه على سرعة تلقفه ومبالغة يف حفظه كييهبط عليه الوحي حير 
  .3يفوته منه حرف واحد

�") 16( �ِ�� ��.َ$�-	,َ ��+	��َ*	 �ِ�� (ُ!	�)ْ' �َ�    ﴿ :فأنزل اهللاِ� �	
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قراء جربيل إياه إىل أن إبعد  ،كما كان تعلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم القرآن وحفظه ]18-16: القيامة[
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ولكل قارئ قراءة تنسب إليه  ،يسمى بعلم القراءات ،مستقال هكذا تطور فن القراءة فأصبح علماو       
حيث روى أبو وائل عن مسروق عن عبد اهللا  ،دي القراء األربعةوقد انتشرت على أي ،وتسمى بامسه وتشتهر به
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  .61ص:عبد اهلادي الفضلي ،القراءات القرءانية تعريف وتاريخ  - 
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عبد اهللا بن  :أستقريء القرآن من أربعة:"كان يقول   ،بن عمر رضي اهللا عنهما أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .1"وأيب بن كعب  ،ومعاذ بن جبل ،وسامل موىل أيب حذيفة ،مسعود

سار الرسول صلى اهللا عليه وسلم مع  ،ل التلقي والعرضخال،نهج من توثيق النص القرآين هذا ال وعلى
 القرءان قراءةاختلف الصحابة يف  ،ومع هذا املنهج الدقيق يف توثيق النص ،ن عليهأو ويقر  ،صحابته يقرأ عليهم

إن : "وكان احلديث الذي يبلغ مرتبة التواتر ،واألخبار يف ذلك كثرية ،وأقر الرسول اختالفهم ،والرسول بينهم
عليه أن النيب صلى اهللا  ،ويف لفظ مسلم عن أيب، 2" ما تيسر منه افاقرؤو  القرآن أنزل على سبعة أحرف هذا

 :فقال  ،إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف:فأتاه جربائيل فقال  كان عند أضاة بين غفار" :وسلم
مث أتاه  ،فقال له مثل ذلك ،ية على حرفنيمث أتاه الثان معونته، وإن أميت ال تطيق ذلك،ل اهللا معافاته و أأس

إن اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف :مث أتاه الرابعة فقال  ،فقال له مثل ذلك ،الثالثة بثالثة
  .3"وا عليه فقد أصابواأفأميا حرف قر 

بكر رضي اهللا  بوأله فأمر خافوا أن يذهب كثري من القرآن مبوت أه ،ر القتل بالقراء يف حادثة اليمامةحوملا است
وهكذا إىل أن جاء عهد اخلليفة  ،مث انتقلت الصحف إىل اخلليفة الثاين عمر رضي اهللا عنه،عنه جبمع القرآن 

، بسبب اختالفهم يف القراءات الفنت بني املسلمني يف أوائل حكمه حيث ثارت عنه، اهللا رضي الثالث عثمان
فكتبت املصاحف على اللفظ  ،وأمر مبراجعته وحتقيقه ،هارضي اهللا عن مصحف السيدة حفصة فاستحضر

كما صرح به غري واحد من أئمة   ،عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،الذي استقر عليه يف العرضة األخرية
مبا يسمح به رمسه من أوجه  ااملسلمني أن يتقيدو  رضي اهللا عنهوأحرقت باقي الصحف وألزم عثمان  ،السلف

وتلقوا ما فيه عن  ،يف مصحفهم مبا فقرأ كل أهل مصر ،رسلت هذه املصاحف إىل األمصارمث أ ،القراءات
مث جترد لألخذ عن هؤالء قوم أسهروا ليلهم يف  ،الصحابة الذين تلقوه عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم

أهل بلدهم على  وأمجع ،قتداء وأجنما لالهتداءلال، حىت صاروا يف ذلك أئمة وأتعبوا ارهم يف نقلها ،ضبطها
 فيها عليهم ت إليهم وكان املعول، ولتصديهم للقراءة نسبودرايتهم ،قراءم ،ومل خيتلف اثنان يف صحة روايتهم

اليت نزل عليها القرآن ،وكل من ،ومن هنا نشأ علم القراءات ،واختالفها يف الواقع يف حدود السبعة األحرف ،
   .4حد من القراءوال من عند أ ،عند اهللا ال من عند الرسول

                                                           
بريوت ،اليمامة ،دار بن كثري ،مصطفى ديب البغاء /حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا اجلعفري ،صحيح البخاري ،حتقيق د،البخاري  - 1
  .2/229، 3،1987ط
  .68،ص1995درية ،اللهجات العربية يف القراءات القرءانية ،دار املعرفة اجلامعية اإلسكن ،الراجحي ،عبده - 2

  .22ابن اجلزري، النشر، ص- 3
  .23 :تقريب النشر  - 4
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يتجاوزون العشرات عرفوا يف عهد الرسول صلى  ،أما أعالم القراءة األوائل فهناك عدد كبري من الصحابة    
سواء منهم من أقام  ،اهللا عليه وسلم بقراءة القرآن ،أو حفظه أو مجعه ،وشكل هؤالء الطبقة األوىل من القراء

يعلم املسلمني القرآن ،ومن أشهر قراء هذه الطبقة  ،اإلسالميةأو من انتشر يف األقطار  ،أو املدينة ،مبكة
 ،وعبد اهللا بن مسعود ،وأبو الدرداء  ،بن أيب طالب ،وزيد بن ثابت ،وأيب بن كعب يعثمان بن عفان ،وعل

ن أو فأهل الشام كانوا يقر  ،واشتهرت يف كل بلد قراءة الصحايب الذي علم أهله القرآن  ،األشعري ىوأبو موس
صرة بقراءة أيب موسى األشعري ،وهكذا بة أيب بن كعب ، وأهل الكوفة بقراءة عبد اهللا بن مسعود ،وأهل البقراء
...  

وممن اشتهروا بالثقة واألمانة يف  ؛ ليعلم القراءة ،إىل أن وجه عثمان بن عفان إىل كل مصر مصحفا وإماما
  : 1يةوحسن الدراية مع ارتباط كل منهم بأحد املصاحف العثمان ،النقل

  بالمدينة -أ    

وقرأ على هـ  129هـ وتويف 70ولد عام نافع بن عبد الرمحن بن أىب نعيم، إمام دار اهلجرة يف القراءات، -1
   .سبعني إماما من التابعني واختاره بن جماهد ضمن القراء السبعة املعدودين

 .)هـ130تويف (أبو جعفر يزيد بن القعقاع  -2

 .)هـ130تويف (شيبة بن نصاح  -3

  :بمكة  -ب    

هـ، نقل قراءته أبو عمرو 120هـ ،وتويف عام 45عبد اهللا بن كثري شيخ مكة وإمامها يف القراءة ،ولد عام  -1
ابن  -2 .بن العالء واخلليل بن أمحد ،والشافعي ،وغريهم واختاره ،ابن جماهد ضمن القراء السبعة املعدودين

 .)هـ 123تويف (املكي  حميصن

  .)هـ130تويف (محيد بن قيس األعرج  -3
  :بالكوفة  - ج    

  )هـ103تويف عام (حيي بن وثاب األسدي  -1
هـ ،وقد اختاره  128أو  127عاصم بن أيب النجود، الذي انتهت إليه رياسة اإلقراء بالكوفة، وتويف عام  -2

  .بن جماهد ضمن القراء السبعة املعدودين 
   .)هـ148تويف (األعمش سليمان بن مهران  -3
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هـ ،واختاره ابن جماهد ضمن  189علي بن محزة الكسائي وهو من تابعي التابعني ، وقد تويف عام هـ  -4
   .راء السبعة املعدودين الق
  .)هـ229تويف (خلف بن هشام البزار  -5
وهو شيخ الكسائي ،واختاره ابن  ،من تابعي التابعني ،وإليه انتهت القراءة بعد عاصم محزة بن حبيب  -6
  .اهد ضمن القراء السبعة املعدودين جم

  :بالشام  -د    

   .)هـ121تويف عام (عطية بن قيس الكاليب قارئ دمشق بعد ابن عامر  -1
  .)هـ145تويف عام (أبو عمرو حيي بن عامر الغساين من التابعني  -2
،واختاره بن  118 هـ وتويف عام 28أو  21عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن متيم ،من التابعني ولد عام  -3

  .جماهد ضمن القراء السبعة املعدودين 
  .)هـ203تويف عام (شريح بن يزيد احلضرمي  -4

  :بالبصرة  -هـ     

  .)هـ 110تويف عام (احلسن البصري ، :أبو سعيد -1
  .)هـ 117تويف عام (عبد اهللا بن أيب إسحاق  -2
  .)هـ 128تويف عام (عاصم اجلحدري  -3
عالء الذي قرأ على أيب جعفر ،وشيبة ،وابن كثري واحلسن البصري ،وعبد اهللا بن أيب أبو عمرو بن ال -4

هـ ،وقد اختاره ابن جماهد ضمن القراء السبعة  157هـ أو  154إسحاق ،وابن حميصن ،وعاصم، وتويف عام 
 .املعدودين 

 .)هـ 202تويف عام (حيي بن ملبارك :اليزيدي  -5

 .)هـ205تويف عام ( يعقوب بن إسحاق بن عبد اهللا -6

أي بعدما يزيد على قرن من مجيع الناس على  ،واستمر احلال على ذلك حىت انتصف القرن الثاين اهلجري     
املصحف ،وبعد أن كثر االختالف فيما حيتمله رسم املصحف ،وقرأ أهل البدع واألهواء مبا ال حيل أحد تالوته 

وبدأ التصنيف فيها ،ويصور القسطالين حاجة املسلمني إىل  ،اتوفاقا لبدعتهم ،فنهض العلماء لتسجيل القراء
واتكاال على حفظهم ،بدا يف كثري من ألفاظ القرآن وملا كان الصدر األول : "تدوين القراءات وتصفيتها بقوله

  .1"مجع ذلك وتدوينه  ت التخليط ،قيض اهللا تعاىل لكتابهوفشا يف مجلة من طرق الروايا ،التفريط
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هو أبو عبيد القاسم  هاوذهب أغلبهم بأن أول من ألف في ،لماء يف أسبقية التصنيف يف القراءاتواختلف الع
بذة األمة قام جها ،وكاد الباطل يلتبس باحلق مث ملا اتسع اخلرق: "يقول السيوطي .)هـ224تويف (بن سالم 
والشاذ صحيح واملشهور، اليزوا وعزوا الوجوه والروايات ،وم ،،ومجعوا احلروف والقراءات االجتهاد وبالغوا يف

مث أمحد بن جبري  ،أبو عبيد القاسم بن سالم:يف القراءات صنف أول من و وأركان فصلوها ، ،بأصول أصلوها
مث أبو جعفر بن جرير الطربي ،مث أبو بكر بن جماهد ، صاحب قالون  يف ،مث إمساعيل بن إسحاق املالكيالكو 

وأئمة القراءات ال حتصى  مسهبا،جامعا ومردا وموجزا و  ،ليف يف أنواعهابالتأ همث قام الناس يف عصره وبعد ،
   .1"زري مث حافظ القراء أبو اخلري بن اجل ،طبقام حافظ اإلسالم أبو عبد اهللا الذهيب صنفوقد ،

مث . 2الذي تويف قبل املائتني ،القراءات هو هارون بن موسى األعور يفأما ابن اجلزري فذكر أن أول من ألف 
  :تاله مجاعة من علماء القرن الثالث ميكننا ترتيبهم زمنيا كاآليت 

مع السبعة الذين  ،وجعل القراء مخسة وعشرين قارئا،) هـ 224تويف (أبو عبيد القاسم بن سالم  -1
   .هاختارهم أبو بكر بن جماهد بعد

ل األمصار اخلمسة اليت متث ،وقد مجع كتابا يف القراءات اخلمس،) هـ258تويف (أمحد بن جبري الكويف  -2
 ).واملدينة ،والبصرة ،والكوفة ،والشام ،مكة(

الذي ألف كتابا مجع فيه قراءات عشرين إماما ،) هـ286تويف (القاضي إمساعيل بن إسحاق املالكي  -3
  منهم السبعة 

  :ت املؤلفات بعد ذلك فكان مما ظهر منها بعوتتا
  :وفوا في القرن الرابع لمؤلفين -أ

  ) هـ310تويف (ير الطربي جر أليب جعفر حممد بن  ،تاجلامع يف القراءا -1
وكان أول من اقتصر على القراءات السبع  ،)هـ324تويف (أليب بكر بن جماهد  ،قراءات السبعة -2

 .املشهورة 

 .)هـ370تويف ( ، البن خالويهاحلجة يف القراءات السبع -3

  .)هـ377تويف (  أليب علي الفارسي ،احلجة يف القراءات السبع  -4
  :ؤلفين توفوا في القرن الخامس لم -ب

  .) هـ 437تويف ( ملكي القيسي  ،الكشف عن وجوه القراءات السبع -1
   .وقد جعله للدراية يف حني أن الكشف للرواية التبصرة له أيضا،و        
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  .)هـ 444تويف (أليب عمر وعثمان بن سعيد الداين  ،التيسر يف القراءات السبع -2
 .) هـ 455تويف (إلمساعيل بن خلف األندلسي  ،العنوان يف القراءات السبع -3

  :لمؤلفين توفوا في القرن السادس  -ج

  .)هـ 540تويف (البن الباذش  ،اإلقناع يف القراءات السبع -1
  .)هـ 541تويف (لسبط اخلياط  ،الكفاية يف القراءات الست - 2    
  .)هـ590 تويف(للشاطيب  ،)الشاطبية(حرز األماين يف القراءات السبع  -3    

  :مؤلفات أخرى -د

  :وتولت املؤلفات بعد ذلك وكان من أشهر ما طبع منها 
  .)هـ 833تويف (البن اجلزري  ،النشر يف القراءات العشر -1
 .)هـ 1117ت (للدمياطي  ،إحتاق فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر -2

 .)هـ 1118تويف (للصفاقسي  ،غيث النفع يف القراءات السبع -3

وقد بدأ ذلك يف وقت مبكر مل يتجاوز القرن ، ء من قصر تأليفه على القراءات الشاذه وحدهاومن العلما
  :الثالث اهلجري ،ومن أشهر هذه املؤلفات حىت القرن الرابع اهلجري 

  .)هـ 324تويف (البن جماهد  ،كتاب الشواذ -1
 .)هـ 370تويف ( خالويهالبن ، البديع يف شواذ القراءات -2

  .)هـ 392تويف (البن جين  ،جوه شواذ القراءاتاحملتسب يف تبيني و   -3
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  :ضوابط القراءة وأنواعها وحكمها  1-3     

  ضوابطها  -أ     

 ،يء بقراءة صاحبه، وكل يقرأ ويقر عظيما وصار كل إمام يقرأ مبا مسع اشتهارااشتهرت القراءة يف األمصار      
لذلك بدأ األئمة يف مطلع القرن  ،ه باألحرف السبعةئ، يف إقراالنبوي الكرمي اإلذنعلى أساس أنه مشتمل على 

ألم كانوا يعتمدون يف حتديد صحيحها من دونه من  ،الثالث بتحديد القراءة املقبولة من القراءة املردودة
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد :"إذا توفرت فيها شروط يقول ابن اجلزري  ،القراءات نفسها

ح سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها ،وال حيل إنكارها ،بل ثمانية ولو احتماال وصاملصاحف الع
أم  اليت نزل القرءان ا، و وجب على الناس قبوهلا، سواء كانت عن األئمة السبعة، هي من األحرف السبعة

أطلق عليها ضعيفة  ،ان الثالثةومىت اختل ركن من هذه األرك ،من األئمة املقبولني ،أم عن غريهم ،عن العشرة
ذا جيب أن تتوفر القراءة على و، 1"أم عمن هو أكرب منهم  ،سواء كانت عن السبعة ،أو شاذة أو باطلة

  :الشروط التالية
يلزم قبوهلا  ،أم فصيحا ألن القراءة سنة متبعة ،موافقة القراءة العربية بوجه من الوجوه سواء كان أفصح -1

   .سناد ال بالرأيواملصري إليها باإل
اجتهدوا ألن الصحابة يف كتابة املصاحف العثمانية ،ولو احتماال  ،القراءة أحد املصاحف العثمانيةموافقة  -2

  :مثال يف قوله تعاىل"الصراط"يف الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة فكتبوا 

﴿ �َ��>�?1 َ@1	�(A�1 	B��6َ.�+�%ْ�1 ﴾ ] اليت هي األصل "  السني"وعدلوا عن  ،بالسني ةلداملببالصاد  ]6:الفاحتة

، فيعتد املعروففقد أتت على األصل اللغوي  ،وإن خالفت الرسم من وجه" راطسال) "السني (لتكون قراءة 
  .تكون قراءة اإلمشام حمتملة لذلكألن 

��Cِ >	���*� ﴿ :كقراءة  واملراد باملوافقة اإلمجالية ما يكون من حنو هذا    	= ِD=(>�1 ﴾ ]مالك "فإن لفظة ] 4:الفاحتة

وهي توافقه " مالك" :وهي توافق الرسم حتقيقا ،وتقرأ" ملك " :كتبت يف مجيع املصاحف حبذف األلف فتقرأ" 
   .احتماال وهكذا يف غري ذلك من األمثلة

وحنو ذلك  ،لياء والنونبا" يغفر لكم"بالتاء والياء و" تعلمون"الرسم حتقيقا و ومثال ما يوافق اختالف القراءات 
وفهم  ،على فضل عظيم للصحابة يف علم اهلجاء خاصة ،مما يدل جترده عن النقط والشكل يف حذفه وإثباته

                                                           
  .15:النشر  - 1
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وال يشرتط يف القراءة الصحيحة أن تكون موافقة جلميع املصاحف ،ويكفي املوافقة ، حتقيق كل علم ثاقب يف

���Eِ�	�ِ ﴿: ملا تبث يف بعضها وذلك كقراءة ابن عامر�� ِF�َ.�;�ْ�ِ�	� �G�
فإن ذلك ثابت ] 184:ان آل عمر [ ﴾ 1�ْ%�

  .1الشامييف املصحف 
وجوها بوصفها  ،وقبوهلا واملصري إليها واجب ،صحة سندها ألن القراءة سنة يأخذها األخر عن األول -3

 ،لراوي رجال عداليعتمد فيها على سالمة النقط وصحة الرواية وذلك بأن يكون ا ،صدرت عن النيب الكرمي
وما ينبغي ، أو لضعفها يف اللغة ،لكن كثريا ما ينكر بعض أهل العربية قراءة من القراءات خلروجها عن القياس

ال أن جتعل هذه القواعد حكما على  ،هو أن جتعل القراءة الصحيحة حكما على القواعد اللغوية والنحوية
 ،تباس قواعد اللغة ،والقرآن يعتمد على صحة النقل والروايةقلقرآن هو املصدر األول األصيل الالقرآن ،إذ ا

 .على وجه من وجوه اللغة فيما استند إليه القراء

واألقيس  ،ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة و أئمة القراءة: " أبو عمرو الداين ليقو 
أثبتت الرواية مل يردها قياس عربية وال فشو لغة ،ألن إذا  ،واألصح يف النقل ،يف العربية بل على األثبت يف األثر

 .2"القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها 

 :أنواع القراءات  - ب     

وجعلوا املتواتر السبع ،واآلحاد الثالث املتممة هلا ، ذكر بعض العلماء أن القراءات متواترة وآحاد وشاذة     
ة وما بقي فهو شاذ ،وقيل العشر املتواترة ،وقيل املعتمد يف ذلك ضوابط ،مث ما يكون من قراءات الصحاب

ومىت اختل ركن من هذه :"يقول ابن اجلزري  ،وغريها ، أو العشرالقراءة سواء كانت القراءة من القراءات السبع
   3"م األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكرب منه

صرح بذلك الداين ،وأبو حممد مكي بن أيب  ،الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف أو اخللفو هذا هو 
ال ينبغي أن يغرت " :قال أبو شامة يف املرشد الوجيز ،طالب ،وكذلك اإلمام أبو العباس أمحد بن عمار املهدوي

إال إذا دخلت يف ذلك  ،نزلت هكذابكل قراءة تعزى إىل أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأا أ
بل إن نقلت عن غريهم من  ،و ال خيتص ذلك بنقلها عنهم ،عن غريه صنفوحينئذ ال ينفرد بنقلها م ،الضابط

منقسمة إىل امع  ،غريهماملنسوبة إىل كل قاريء من السبعة و القراء فذلك ال خيرجها عن الصحة فإن القراءة 

                                                           
  .177ص، 2000،، 3،طالرياض ،مكتبة املعارف  ،القطان ،مناع خليل ،مباحث يف علوم القرآن  - 1

  .11 :التيسر يف القراءات السبع  - 2
  .15:النشر - 3
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ما نقل تركن النفس إىل  ،بعة لشهرم وكثرة الصحيح امع عليه يف قراءمغري أن هؤالء الس ،عليه والشاذ
  .1"فوق ما ينقل عن غريهم  عنهم

  :2واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع 
  و هذا هو الغالب يف القراءات :المتواتر  –األول   
فلم  ،ووافق العربية والرسم واشتهر عند القراءتواتر، صح سنده ومل يبلغ درجة امل وهو ما:المشهور  –الثاني   

  .وذكر العلماء يف هذا النوع أن يقرأ به  ،يعدوه من الغلط وال من الشذوذ
وهذا ال .املذكور  االشتهاروهو ما صح سنده ،وخالف الرسم أو العربية ،أومل  يشتهر  :اآلحاد  –الثالث   

 و متكئني على رفاف خضر:"أن النيب صلي اهللا عليه وسلم قرأ :"ة يقرأ به ،ومن أمثلته ما روي عن أيب بكر 
 بفتح الفاء فاآلحاد ما 4"سكم اءكم رسول من أنفَ جلقد " :وما روي عن ابن عباس أنه قرأ 3"حسان  ىقر عبا

...  ا عن واحدن كان سندها آحاد أي نقلت إلينا عن طريق األخبار واحدتوفرت فيها األركان الثالثة، ولك
وال يصح أن يؤخذ ا  ،ومل ترد متواترة عن مجاعة فلهذا مل تكن يقينية الثبوت ،لنيب صلى اهللا عليه وسلم عن ا

  .5عكس ابن اجلزري الذي اعترب القراءات العشرة متواترة  ،لدرجة التواتر
وال  ،خذ اأو اللغة وهاته احلالة ال جيوز األ،وهي اليت حتققت فيها شروط التواتر وخالفت اللفظ العثماين 

  6وهناك من اعتربها قراءة وأخذ ا  ،ألا خالفت املصحف العثماين ،وال الصالة ا ،التعبد بتالوا

��Cِ >	#�*� ﴿ :وهو ما مل يصح سنده كقراءة :الشاذ  -الرابع   	= ِD=)>�1 ﴾ ]بصيغة املاضي ) كَ لَ مَ ( ]1:الفاحتة

  .)اليوم(ونصب 
   .ال أصل له وهو املختلف املكذوب ماوهو : الموضوع  –الخامس   

أن  حعليكم جنا ليس "كقراءة ابن عباس   ،وهو ما زيد يف القراءات على وجه التفسري: المدرج  –السادس   
تفسري مدرج يف اآلية "يف مواسم احلج :" فقوله :تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج فإذا أفضتم يف عرفات 

7.   

                                                           
  . 1/107:اإلتقان يف علوم القرآن  - 1
  .1/110،اإلتقان  179،مباحث يف علوم القرآن  13-12 :التيسر : نظري - 2
  ."متكئني على رفرف خضر ،وعبقري حسان ":بلفظ ] 76:الرمحن [ية من سورة أخرجه احلاكم واآل - 3
  .]128:التوبة [أخرجه احلاكم واآلية من سورة  - 4
  .46،ص 1998، 3ط،مصر  ،مكتبة وهبة،إعجاز القراءات القرءانية ،األشتوح صربي  - 5
     .48 :نفسه  - 6
  ."يف مواسم احلج :"دون قوله  ] 198:البقرة [ أخرجه البخاري واآلية من سورة  - 7
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  :إال التذكري بأنواع القراءات اليت اقتصرت على نوعني مها ويف هذا املقام ال يسعننا 
   .وهي اليت تثبت باإلمجاع والتواتر ووافقت الرسم العثماين:القراءة المقبولة  -1   

وهي اليت مل تكن باإلمجاع ،ومل يتوفر فيها سند التواتر ،ومل توافق الرسم :مقبولة الالقراءة غير  -2   
  .1اءة املقبولة متاما وهي عكس القر  ،العثماين

   :حكمها - ج    

الوجوب الكفائي تعلما : حكم الشارع فيه":أما حكمها فيقول عبد الفتاح القاضي يف علم القراءات     
   .اآلحاد والشاذ واملوضوع واملدرج ال يقرأ ا:وأمجع مجهور العلماء أن القراءات األربع األخرية،  2"وتعليما

، وال يف غريهاور ال جتوز القراءة به يف الصالة، ات السبع متواترة ،وأن غري املتواتر املشهواجلمهور على أن القراء
ألن ألا ليست قرآنا  ،ال جتوز القراءة يف الصالة وغري ها بالقراءة الشاذة":"شرح املهذب "يف : قال النووي

فلو خالف وقرأ  ،لهه فغالط أو جاوالقراءة الشاذة ليست متواترة ومن قال غري القرآن ال يثبت إال بالتواتر،
بالشاذ أنكر عليه قراءته يف الصالة وغريها ،وقد اتفق فقهاء بغداد على استثابة من قرأ بالشواذ ونقل ابن عبد 

  .3"إمجاع املسلمني على أنه ال جيوز القراءة بالشواذ وال يصلى خلف من يقرأ ا  الربّ 
  :أوجه اختالف القراءات  4- 1    

ولكن تعددت "أنزل القرآن على سبعة أحرف " :ر النقل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالتوات    
   :روايات احلديث وتعددت املناسبات اليت ارتبطت به ،فمن رواياته املتعددة

  "هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فا قرؤا ما تيسر منه  إنّ "-1
  "كاف أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف  " -2
  " أصبتأنزل القرآن على سبعة أحرف  أيها قرأت "-3
أي (إين بعثت إىل أمة أميني ،منهم الغالم ،واخلادم ،والشيخ العاسي :"لقي رسول اهللا جربيل فقال له  -4

  "القرآن على سبعة أحرف  أوافليقر : والعجوز فقال جربيل ) الكبري
  ومن املناسبات اليت ارتبطت ذه الروايات 

   .واحتكامهم إىل الرسول صلي اهللا علي وسلم ،تالف بعض الصحابة يف قراءة سورة أو آيةاخ-1
   .اختالف بعض الصحابة يف سورة من القرآن أهي مخس وثالثون أم ست وثالثون آية-2

                                                           
  .39م،ص1994-1اجلزائر ،ط،املؤسسة الوطنية للكتاب  ،حممد صاحل البيان يف علوم القرآن ، الصديق  - 1
  .05ص،2002-1مكة املكرمة ط،مكتبة أنس بن مالك  ،الفتاح ،البذور الزهراء يف القراءات العشر املتواترة ،عبدالقاضي  - 2

  . 13: التيسر  - 3
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زيد بن  و، ومنهم عبد اهللا بن مسعود  ،بعض الروايات حددت أمساء الصحابة الذين وقع االختالف بينهم-3
   .ميوهشام بن احلك ،وعمر بن اخلطاب،وأيب بن كعب ،ثابت 

   .لموسورة الن ،سورة الفرقان:ومنها  االسور اليت وقع اخلالف حوهلحددت بعض الروايات -4
ع تواتر أحاديث األحرف السبعة وروايتها يف معظم كتب السنة وتعدد أسانيدها ، وصحة معظمها غري أنه مو 

الصحابة تعيني املراد باألحرف أو السبعة ،ولذا اجتهد العلماء يف مل ينقل عن الرسول والعن أحد من 
   .وذهبوا يف ذلك مذاهب شىت بعيدة ،تفسريها

 ،فمنهم من يقول إن املراد ا سبع لغات من لغات العرب ،فقد ثار جدل كبري حول املراد من األحرف السبعة
   .منو الي ،يموهوازن ،ومت ،وهذيل ،وكنانة ،و ثقيف ،وقيل إا لغات قريش

اف يف القرآن الكرمي ،واختلف يف حتديد هذه األصناف فمنهم من يقول صنومنهم من يقول املراد ا سبعة أ
 ،حالل ،وعيدو و  ،وعدو:إا :(ومنهم من يقول ) وحرام ،وحمكم ،ومتشابه ،وأمثال ،وي وحالل  أمر،( :إا

ومنسوخ وخصوص  ،ومتشابه ،وناسخ، حمكم( :اإ ومنهم من يقول) واحتجاج  ،وأمثال ،وحرام ،ومواعظ
   )وعموم ،وقصص

أسرع  ،هلم ،أقبل تعال ،عجل:ومنهم من يقول أن املراد ا وجه من األلفاظ املختلفة يف كلمة واحدة حنو 
  .حنوي فهذه األلفاظ السبعة معناها واحد وهو طلب اإلقبال  قصدي،

منا هو رمز إىل ما ألفه العرب من معىن الكمال يف هذا وإ وذهب بعضهم إىل أن العدد سبعة ال مفهوم له
مع بلوغه الذروة يف  ،أبواب لكالم العرب كلهكأنه حدود و   إشارة إىل القرآن يف لغته وتركيبه،فهو  العدد،
والسبعمائة كما يطلق السبعون يف العشرات   ،ة الكثرة والكمال يف اآلحادرادفلفظ السبعة يطلق على إ ،الكمال
  .1تني ،وال يراد العدد املعني يف املئ

يقول تعاىل  ،فمن احملال أن يكون التناقض يف كالم اهللا ،ضتضاد وتناق ليس ويرى ابن اجلزري أن االختالف

:﴿ �َ#َ َ� 	����"�	>َ.	= 	�َ���ُ6�ْ1 ��َ�	� 	��َH �D�< �>�
�� ِ���َI ���#�1 1��>	&	�َ� ����  �ً �َ#�.�J1 1KG�LَH    ﴾ ] رنا بوقد تد " :يقولو  ]82:النساء

  :فوجدناه ال خيلوا من ثالثة أحوال  هااختالف القراءات كل
   .اختالف اللفظ واملعىن واحد:أحدها   
  .اختالفهما مجيعا مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد:الثاني   
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ه آخر ال يقتضي بل يتفقان من وج اختالفهما مجيعا مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد :الثالث  
  . 1"التضاد 

وبني  ،ةتووفق يف الربط بني مضمون حديث الرسول ومناسب لعل خري من ال مس حقيقة احلروف السبعةو     
وتابعة يف  ،الذي فسره باختالف وجوه القراءات من سبعة أوجه ،2واقع العرب اللغوي هو ابن قتيبة الدينوري

  .الفضل عبد الرمحن الرازي أيب هم اإلماموأشهر  ،ذلك عدد من العلماء قدميا وحديثا
  :وقد تدبرت وجوه االختالف يف القراءات فوجدا سبعة أوجه " :يقول ابن قتيبة

،وال يغري معناها  الكتاباالختالف يف إعراب الكلمة ،أو يف حركة بنائها مبا ال يزيلها عن صورا يف  :أولها   


	�(�? O	M�َ��N� ﴿ :حنو قوله تعاىل	� �?"D ��	PْQَ� �Bُ;َ�    ﴾ ]و] 78 :هود﴿ 	�	PْQَ� �Bُ;َ�    ﴾و﴿ ,ْ	?	� RِS�	-ُ� ���ِ� 	T�ُUَ;ْ�1    ﴾ ]أسب 

�-ُ� ���ِ� �T	�RِS �	?	ْ, ﴿و] 17:ُUَ;�ْ1    ﴾....        
 ،مبا يغري معناها وال يزيلها عن صورا ،أن يكون االختالف يف إعراب الكلمة وحركة بنائها:  والوجه الثاني  


	� ﴿ : و قوله تعاىليف الكتاب حن"�	T �>���	� 	D��	� �َ�ِT�َU�Wَ�    ﴾2ِْ ﴿ و� ��َ����6َ#َ) �Bُ;�.	
�+�َْXِ�    ﴾ ]تَِلُقونَهُ ( و] 15:النور.(  

مبا يغري معناها ،وال يزيل صورا حنو  ،أن يكون االختالف يف حروف الكلمة دون إعراا: والوجه الثالث  

1ْ��ُ�� ﴿ :قوله	7َ ��ِ� �َ��$ْ�1ِC 	Y��َH �	?��Z�
   ).ننشرها(و] 259:البقرة[ ﴾    �ُ

��﴿:الكتاب وال يغري معناها حنو قولهيف  ،أن يكون االختالف يف الكلمة مبا يغري صورا :والوجه الرابع   ِ� 
�[َ��َH ���ِ� ً\	��َْS    ﴾ �﴿ ً\	!��	] ﴾ ] 29:يس[.  

�_�ٍ4 9	Qَْ# ﴿ :حنو قوله ،صورا ومعناهاأن يكون االختالف يف الكلمة مبا يزيل :  والوجه الخامس  ُ`�
	<    ﴾ 

  .]29:الواقعة [ ﴾ Qaَْ# ﴿ويف موضع 

��b� W	�ْ;	� �c	&	�M	�b ﴿:حنو قوله، يكون االختالف بالتقدمي والتأخريأن :والوجه السادس	%ْ�1 (d	!ْ��ِ�    ﴾]19:ق[  

��b� !ْ�1	W (d	�ْ;	� �c	&	�M	�b ﴿ :ويف موضع آخر	%ْ��ِ�    ﴾.  

                                                           
  .44 :نظر النشر يف القراءات العشر ي - 1

  .هو أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، صاحب عيون األخبار، وطبقات الشعراء ،وغريب القرآن وتأويل مشكل القرآن  :ابن قتيبة - 2
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 �	>	� ﴿و﴾    �َ=�<�=�BِP �	%�#َ]� �	>	� ﴿:حنو قوله تعاىل  ،أن يكون االختالف بالزيادة والنقصان: وجه السابعوال  
��ْ.َ#�%	� �BِP=�>�=َ�    ﴾] وحنو قوله] 35:يس :﴿ "�ِ� 	��#�1 	��? EO�
َeْ�1 �>��%	!ْ�1    ﴾ ] و  ]26:لقمان﴿ "�ِ� 	��#�1 EO�
َeْ�1 �>��%	!ْ�1    ﴾ 

أن أمره  تيسريهروف من كالم اهللا تعاىل ،نزل به الروح األمني على رسوله عليه السالم ،فكان من وكل هذه احل

 ﴾ g�g 9f	.�7 ﴿يريد  ﴾    �9f� .��7	 ﴿فاهلذيل يقرأ  ،و ما جرت عليه عادام ،كل قوم بلغتهم  يقرئأن 

ال  شيوالتميمي يهمز والقر  ،)علمونتِ (سدي يقرأ ألنه هكذا يلفظ ا ويستعملها ،و األ] 178:الصافات [
عليه  دّ شتوكهال ،ال ولو أن كل فريق من هؤالء أمر أن يزول عن لغته وما جرى عليه طفال ،وناشئا ،...يهمز
فأراد اهللا برمحته ولطفه أن ،وتذليل للسان  ،وعظمت احملنة فيه ومل ميكنه إال بعد رياضة للنفس طويلة ،ذلك

   . 1"جيعل هلم متسعا يف اللغات
    :القراء السبعة ورواتهم 1-5     

و أول من اختار راويني  "السبعة يف القراءات " :كان ابن جماهد أول من حصر القراء يف سبعة يف كتابه    
على أنه مل ،وتعدد املناهج ،بعدما راعه ما انتهى إليه عصره من اختالف مستويات القراء  قارئ،فقط لكل 

مقدرة هؤالء  ابن جماهد على أحلّ  د ترك ما ينقل عنهم من روايات شاذة فقدفق ،يقبل بكل ما روي عن هؤالء
وهو أول من دعا إىل شرط موافقة  ،موافقة الرسم القراء العميقة، يف اللغة و اإلعراب، و املعاين، كما أحلّ على

وجمموع  ،ربيةيف علوم الع القارئمتكن على ضرورة وذلك من خالل إصراره  ،لوجه من وجوه العربية ةالقراء
  :هؤالء السبعة وروام ما يأيت 

وهو  ،2إىل حمصب بن درمهان أمحد محري  عبد اهللا بن عامر بن يزيد وينتهي نسبههو  :ابن عامر - 1    
لقي واثلة  جليلوهو تابعي  3ويكىن أبا عمران وهو من التابعني ،قاضي دمشق يف خالفة الوليد بن عبد امللك

عن ،عثمان بن عفان ناملخزومي عبشري ،وقد أخذ القراءة عن املغرية بن أيب شهاب  ع والنعمان بنبن األسق
وإمام أهل الشام  ،وهو أحد القراء السبعة، وقيل أنه قرأ على عثمان نفسه،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .1284تويف سنة ،
  
  : هراويا و

                                                           
  .30-28ص   3العلمية ،بريوت ،لبنان طابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن، شرح أمحد صقر ،املكتبة  - 1
  .1،2/106براجسرتاسر، مطبعة اخلاجني ،مصر،ط.غاية النهاية يف طبقات القراء ، حتقيق ، ج ،ابن اجلزري - 2

  . 6ص:عبد الفتاح القاضي،البذور الزهراء يف القراءات العشر املتواترة  - 3
  .1/71ار على الطبقات واألعصار، حتقيق حممد سيد جاد احلق ، مطبعة دار التأليف مشس الدين أيب عبد اهللا الذهيب ،معرفة القراء الكب - 4
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  .هـ 245تويف عام ،أبو الوليد هشام بن عمار بن أبان  -أ
  .أبو عمرو عبد اهللا بن امحد بن بشري بن ذكوان  - ب
ئب قرأ على عبد اهللا بن السا.إمام املكيني يف القراءة  ،هو عبد اهللا بن كثري بن املطلب :ابن كثير -2   

  1هـ120بن عباد وغريمها تويف سنة وسبل  ،عليه أبو عمرو بن العالء أوقر ،وعلى جماهد وغريمها املخزومي
     :رواياهو 
  .هـ 205ي تويف عام محد بن حممد بن عبد اهللا البزّ أأبو احلسن  -أ

 .هـ  291تويف عام ) لشدته(أبو عمر حممد بن عبد الرمحن امللقب بقنبل  - ب

أحد  2ويقال له دلة ويكىن أبا بكر وهو من التابعني ،هو عاصم بن أيب النجود :عاصم الكوفي -3   
األعمش وأبو بكر  :كثري منهم  قوقرأ عليه خل ،حبيشبن  وزرّ  ،ن السلميالقراء السبعة ،قرأ على أيب عبد الرمح

  .3هـ127وحفص بن سليمان واملفضل الضيب تويف سنة  ،عياش
   :راوياه و
  .هـ 193أبو بكر شعبة بن عياش تويف عام -أ

  .هـ170بن سليمان بن املغرية تويف عام  حفص - ب
  ،4ن عمار املازين البصري وقيل امسه حيي وقيل امسه كنيتههو زيان بن العالء ب: أبو عمرو البصري - 4    

هو أحد القراء السبعة عرض على جماهد وسعيد  ،كان من أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة يف الدين
  هـ 1545تويف سنة  ،وقرأ عليه حيي بن املبارك اليزيدي وخلق كثري ،وغريهم ،بن جبري وابن كثري

  :اوياهر  و
  .هـ 246مر حفص بن عمر الدوري تويف عام أبو ع-أ

  .هـ 261أبو شعيب صاحل بن زياد السوسي تويف عام - ب
هو أحد  ،1أبا عمارة ويكىن ،هو محزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التميمي :حمزة الكوفي - 5    

وسليم بن عيسى ،  وقرأ عليه الكسائي ،ة بن مصرفحعلى األعمش ومحران بن أعني وطل أالقراء السبعة ،قر 
  وآخرون 

                                                           
 .71/:1نفسه  - 1
  .6:البذور الزاهرة  - 2

  .73ص/1معرفة القراء ج - 3
  .7:البذور الزهراء  - 4
  .1/83 :معرفة القراء - 5
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   :راوياهو 
  .هـ229أبو حممد خلف بن هشام البزار تويف عام  -أ

  .هـ220يف الكويف ،تويف عام أبو عيسى خالء بن خالد الصري  - ب
قرأ على ، 2ي ،أصله من أصفهانثهو أبو رومي نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم اللي: نافع المدني - 6    

، وعيسى بن وردان وقالون  جعفر ابنملدينة ،وأقرأ الناس دهرا طويال فقرأ عليه إمساعيل طائفة من تابعي أهل ا
  . 3هـ169وغريهم تويف سنة  ،وورش

   :راوياه و

  4هـ220هـ أو  205وقد تويف عام ) جلودة قراءته(أبو موسي عيسى بن مينا املدين امللقب بقالون  -أ
وقد انفرد برياسة اإلقراء يف  ،)ة بياضه ،أو حلسن قراءتهلشد(أبو سعيد عثمان بن سعيد امللقب بورش - ب

  5هـ 197تويف سنة  ،وجودة قراءة ،مصر مع حسن صوت
و أحد القراء  املقريء النحوي ،هو علي بن محزة أبو احلسن األسدي الكويف: الكسائي الكوفي - 7    

تويف ي ثوأبو احلارث اللي ،بو عمرو الداينأ السبع قرأ على محزة الزيات، و عيسى ابن عمر اهلمداين ، و قرأ عليه
  .6 هـ 187سنة 

   :راوياه و
  .هـ 240أبو احلارث الليث بن خالد املروزي ،تويف عام  -أ

  .) راوي أيب عمرو(أبو عمر الدوري  - ب
  
  
  

  اللهجات العربية: المبحث الثاني     

  :تمهيد     

                                                                                                                                                                                                      
  .7:البذور الزاهرة  - 1
  .7:نفسه - 2

  .1/89معرفة القراء  - 3
  .11:حتاق انظر اإل - 4
  .11:نفسه  - 5
  .1/100معرفة القراء  -  - 6
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فقد كان العرب قبائل متعددة متوزعة  ،وتطورها وتوحدها اللغة العربية ليست بدعاء من اللغات يف نشأا      
وينفصل بعضها  .اليت تشتمل على بيئات خمتلفة يلتقي فيها بعضها ببعض ،يف شىت أحناء اجلزيرة العربية الواسعة

أدت إىل مساع بعضهم ألسنة من غري بين  ،يف أزمنة وأماكن خاصة،عن بعض بعوامل جغرافية وثقافية وحضارية 
وكانت هلم هلجات خمتلفة حسب تنوع بيئام وتعدد ألوان حيام  ، وحسه ه مما وقع حتت تأثري،جنسه 

وال ريب أن ذلك كان له أثره يف استقالل بعض هذه اللهجات واتصال بعضها بغريها أحيانا ،وكان  ،وثقافتهم
  .التوحد تارة أخرى  و هذا وذاك عاملني على االنقسام تارة

مث ظهرت لغة عامة حتدث ا  ،للهجات أن حييا ولبعضها أن ميوت نتيجة أسباب كثريةمث كتب لبعض هذه ا
وملا نزل القرآن الكرمي عمل على شد أزر هذه اللغة م وأسواقهم وجماالت القول عندهم ،العرب مجيعا يف حمافله

  .املوحدة واستمرار حياا راسخة البنيان عالية الذرا
   : مفهوم اللهجة 1- 2    

  :ورد اشتقاقها بوجهني : ةـــغـل -أ    

إذا تناول ضرع أمه ميتصه ،وهلج الفصيل بأمه ؛أا مأخوذة من هلج الفصيل ،يلهج أمه : الوجه األول     
  الهج تاد رضاعها فهو فصيليلهج إذا اع

فثابر ؛ ري به به ،واعتاده أو أغ ، وأهلج يعين أولعأا مشتقة من هلج باألمر هلجا وهلوج:  الوجه الثاني    
   .1عليه ،واللهج بالشيء الولوع به

فاللغة ؛ وطريقة النطق اليت يتبعها اإلنسان  ،االشتقاقمن الوجهني مناسب لوجود العالقة بني أصل  هذاو 
فيمتصه كما أنه حني يتعلم اللغة  ،يتلقاها اإلنسان عن ذويه وخمالطيه كالفصيل الذي يتناول اللنب من ضرع أمه

اللهجة هي لغة اإلنسان اليت جبل عليها واعتادها ونشأ ؛فتعلق كمن يتعلق بشيء معني ويولع به يكلف ا وي
قد عرب القدماء عن اللهجة بكلمة و  ؛أو طرفه فهو آلة التحدث ا ،عليها وقد أطلقت اللهجة على اللسان

ب اختالف اللغات وكلها با(عنوان بين بابا يف اخلصائص جواألمثلة عن ذلك كثرية فقد عقد ابن  ،)اللغة (
  .2)حجة 
  :اصطالحا  - ب     

اللهجة يف االصطالح العلمي احلديث هي جمموعة من الصفات اللغوية ،تنتمي :"براهيم أنيس ا /يقول د     
إىل بيئة خاصة ،ويشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة ،وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل 

                                                           
  .3/183لسان العرب - 1

  .1/398اخلصائص  :ينظر- 2
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،لكل منها خصائصها ولكنها تشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال تضم عدة هلجات 
فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت  ،وفهم ما قد يدور بينهم من حديث،أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض 

  .1"تربط بني هذه اللهجات 
ويعرفها بعضهم ، بيئة خاصة من بيئات اللغة وذا تكون اللهجة طريقة معينة يف االستعمال اللغوي توجد يف

وهذه الطريقة أو العادة ؛بأا العادات الكالمية موعة قليلة من جمموعة أكرب من الناس تتكلم لغة واحدة 
القدمية وهي قلب اهلمزة  يةومن ذلك مثال العنعنة يف اللهجات العرب ،الكالمية تكون صوتية يف أغلب األحيان

حني أن بقية  يفعذن  :عنك،ويف أذن:يقولون يف أنك  ،وهذه الصفة معروفة عند قيس ومتيم ؛ينااملبدوء ا ع
  . 2"مزة دون تغيري يف أوائل الكلماتالعرب ينطقون اهل

  :عالقتها باللغة  2-2     

قوم عن  إا أصوات يعرب ا كل" :العالقة بني اللغة واللهجة عالقة وطيدة ،فاللغة حدها ابن جين بقوله     
ذلك أنه تعريف دقيق يذكر أبراز اجلوانب  ؛وهو تعريف هام يستوقف الباحث اللغوي احلديث ،3"أغراضهم

كما يشري ،املميزة للغة فهو يؤكد أوال الطبيعة الصوتية هلا ،ويذكر وظيفتها االجتماعية يف التعبري ونقل الفكر 
وهذه اجلوانب الثالثة تتناوهلا التعريفات احلديثة للغة  ،يةإىل اختالف البيئة اللغوية باختالف اتمعات اإلنسان

حتمل دالالت يقوم ا التفاهم بني البشر حني يتخاطبون  ،،فقد نظر ابن جين إىل اللغة على أا أصوات أوال
   .واألساس يف الظاهرة اللغوية النطق وهو أساس تقوم عليه أكثر الدراسات املعاصرة

تفاد من تعريفام تلك أن اللغة وسيلة يسو  ،ا التعريف سائر القدماء من علماء العربيةوقد وافق ابن جين يف هذ
   .يف حيام اخلاصة والعامة ،مهمة يف الربط بني أفراد اتمع والتعبري عن شؤوم املختلفة

أفراد هذه أما اللهجة فهي جمموعة من الصفات اللغوية اليت تنتمي إىل بيئة خاصة ،ويشرتك يف هذه الصفات 
تضم عدة هلجات لكل منها خصائصها ،لكنها تشرتك مجيعا يف  ،البيئة وبيئة اللهجة جزء من بيئة أوسع وأمشل

وفهم ما قد يدور بينهم من ،اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض  ،جمموعة من الظواهر اللغوية
  .4اللهجات فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه  ،حديث
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فاللغة تشتمل على عدة هلجات تشرتك ،1وذا تكون العالقة بني اللهجة واللغة هي العالقة بني العام واخلاص 
  .ف لغة مستقلة عن غريها من اللغاتيف جمموعة من الصفات اللغوية والعادات الكالمية اليت تؤل

أي أا خرجت من األم ؛لغة سامية ؛لكن من العسري أن نعرف مىت ظهرت اللهجات العربية ،فاللغة العربية 
هلجة مث مل تلبث أن اتسع جماهلا  اليت جنهل تارخيها الكامل ،وأكرب الظن أا حني انفصلت كانت يف صورة

التجمع ثانية ،فصارت اللغة العربية اليت  فصارت هلجات مث عادت إىل ،بانتشار أهلها يف جماهل البادية العربية
  .2القرآن الكرمينزل ا 

  :عوامل تكوين اللهجات  2-3     
اخلالف جوهريا  يكنومل  ؛نتيجة عدة أسباب وظروف،بدا االختالف اللهجي واضحا يف اجلزيرة العربية      

ومن ،اللهجات يف الفروع ال يف األصول  وإمنا كان اخلالف بني ،بني اللهجات العربية للصلة القائمة بني العرب
   :م العوامل اليت أدت إىل ذلك هخالل تفسري دارسي اللهجات الختالفها وتنوعها ميكننا استنتاج أ

  عوامل جغرافية  -أ    

فاألرض اليت يعيش عليها البشر ،ختتلف مناخاا وتضاريسها ،ومىت اختلفت البيئة اجلغرافية فإن ذلك     
أنه إذا انتشرت مجاعة لغوية تعيش يف مكان  :عبد الغفار حامد هالل/ يرى د ،إىل اختالف اللغةيؤدي حتما 

انشعاب لغتها الواحدة إىل إىل ها فإن ذلك يؤدي مع تطاول الزمن معني على أرض واسعة ختتلف طبيعت
على  ا كذلك تؤثرعلى سكاا جسميا و خلقيا و نفسيا، كما هو الواقع؛ فإوإذا كانت البيئة تؤثر  ،هلجات

  .3أعضاء النطق وطريقة الكالم 
ة فيها من مكان ملكان آخر عيعيشون يف بيئة جغرافية واسعة ختتلف الطبي ةفإذا كان أصحاب اللغة الواحد

فإن ذلك يؤدي إىل انعزال جمموعة من الناس عن اموعة  ؛وتفصل بينها تضاريس أو ظروف طبيعية صعبة
لكنها تنتمي إىل نفس  ،ؤدي ذلك حتما إىل وجود هلجة ثانية خمتلفة بعض الشيءومع مرور الزمن ي ،األم
   .اللغة

سامل حميسن العامل الرئيسي وهذا السبب املتمثل يف االنعزال بني بيئات الشعب الواحد جعله الدكتور حممد 
تسمت رقعتها فنحن حني نتصور لغة من اللغات قد ا":حيث يقول األول الذي يعزى إليه تكوين اللهجات 

وفصل بني أجزاء أراضيها عوامل جغرافية ،أو اجتماعية نستطيع أن حنكم على إمكان تشعب هذه اللغة 
بناءا على هذا االنفصال وقلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض ،وخري  ،الواحدة إىل عدة هلجات
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عدة هلجات تلك اللهجات العربية القدمية ب اللغة الواحدة إىل الذي يشعّ  االنعزالمثل ميكن أن يضرب هلذا 
  .1"يف شبه جزيرة العرب

  : عوامل اجتماعية وثقافية - ب     
لكل قوم من شعوب العامل قوانينهم وطرقهم اخلاصة يف حيام ويف تفكريهم ،سواء الشعوب املختلفة     

مح ثقافية ،وعادات وتقاليد أم طبقات الشعب الواحد ،فكل شعب منهم له مال،املتفرقة بني بقاع العامل 
واختالف املكان ،والشك أن نظام اتمع واختالف طبقاته وتغري أحواله  ،خاصة ختتلف عن اآلخرين

كل ذلك يؤدي إىل تفرع لغته الواحدة إىل عدة هلجات يقول ... والنواحي االجتماعية ،وتعدد وسائل احلياة 
املختلفة يؤثر يف وجود اللهجات فالطبقة األرستقراطية تتخذ إن اتمع اإلنساين بطبقاته " :،عبده الراجحي

اختالفات ع ،ويلتحق بذلك أيضا ما نلحظه من الطبقة الدنيا من اتم أوهلجة غري هلجة الطبقة الوسطى 
وعن هذه األسباب تنشأ  ،تنشأ هلجات جتارية وأخرى صناعية وثالثة زراعية إذ بني الطبقات املهنية يةهلج

   .2"العاميات
كانت واحدة عند الناطقني ا مث -وبذلك تكون اللغة العربية باعتبارها إحدى هلجات اللغة السامية األم 

إذ أن العرب مل تستمر حيام على طريق واحدة ويف حدود ال  - زادت وانقسمت بتأثري احلضارة والتطور
قافات فدعاهم ذلك إىل تطور لغتهم ومرت م ث ،أحواهلم االجتماعية تتغري بل إم كباقي البشر  ،تتغري

كما أن اللغة العربية قد أخذت يف التطور كذلك النتقاهلا من البادية إىل ،لتناسب مظاهر حيام اجلديدة 
غري عربية الفصيحة فأهل احلضر يتظاهرون بينهم بأم قد تركوا وخالفوا كالم من ينتسب إىل اللغة ال ؛احلاضرة

يف حروفهم وتأليفهم ،إال أم أخلوا بأشياء من إعراب ،كالم فصحاء العرب أن كالم أهل احلضر مضاه ل
  .3الكالم الفصيح

واملثال على ذلك الفرق الواضع بني صورة هلجات البادية التميمية ،وهلجات احلاضرة احلجازية املتمثلة يف 
وازن وتضجع قيس كشكشة ربيعة ،وكسكسة هو فقد ارتفعت قريش يف الفصاحة عن عنعنة متيم ،، القرشية

 تقول عن عبد اهللا قائم ،) عن) (أن(متيما تقول يف موضع  نفأما عنعنة متيم فإ"فيه ضبة ،وتلتلة راء ر وعج
ا تعلمون وتفعلون ،وتصنعون بكسر أوائل احلروف ،وأما كشكشة ربيعة فإمن:وأما تلتلة راء فإم يقولون ...

ف فإذا وصلت أسقطت تكش و أعطيتكش ،تفعل هذا يف الوقيأنكش ،ورأ:ا مع كاف ضمري املؤنث يريد قوهل
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بيئة احلجاز وكذلك أهلها ، عليها فقريش ما ترفعت عن ذلك إال للثقافات االجتماعية اليت نشأ،1"الشني
   .احلضرية غري الصحراء اليت يعيش عليها بنو متيم

  : االتصال البشري بين العرب وبين غيرهم  وأثاره - ج    
ذلك يتصل بنو البشر لتبادل املنافع ،كما أن اإلنسان قد لاالجتماع أن اإلنسان مدين بطبعه ،و  يرى علماء    

حتتاج إىل معرفة هؤالء  االتصاالت،وبديهي أن تلك ؛ لألسباب كثريةحيتاج إىل اهلجرة من وطنه إىل مكان آخر
  بينها ب صراع نشو ببعض و حتما إىل احتكاك اللغات بعضها وهذا يؤدي ؛وهؤالء بلغات اآلخرين

فاحلياة ،والعرب كغريهم من شعوب العامل مل يكونوا يف عزلة عن غريهم ،أو عن اتصال بعضهم ببعض    
اللهجات استنتجنا  ةومن خالل دراس ،االجتماعية حتتاج إىل صالت وروابط بني األفراد واجلماعات والشعوب

  :هيآ وسائل هذا االتصال أن هناك طريقني أساسني
فقد دعت احلاجة االجتماعية واالقتصادية العرب إىل التالقي  ؛هو تبادل املنافع بني العرب :األول فالطريقة 

إما بالتأثري أو التأثر وقد عقد ابن  ،والتعامل ،وهذا االتصال بني العريب وأخيه كان له أثره يف هلجة كل فريق
إن العرب ": ، يقول 2)يها ويطرح حكمهاأم يلغ ،ويعتمد ها أيراعيهايف العريب يسمع لغة غريه (بابا  جين

وهذا االتصال الوثيق يؤدي إىل ، اورهم جيرون جمرى اجلماعة الواحدة يف دار واحدةتز وتالقيهم ،و  بتجاورهم
لف أحواهلا يف تلقي الواحد منها اعلم أن العرب ختت:"ويقول يف موضع آخر، "اتصال هلجام بعضها ببعض 
 ،ومنهم من إذا البتةعصم فيقيم على لغته تع فيقول ما يسمعه ،ومنهم من يسلغة غريه ،فمنهم من خيف ويسر 

  . 3"طال تكرر لغة غريه علية لصقت به ووجدت يف كالمه
ذلك أن يغزو شعب من الشعوب أرضا  مثالفهو الصراع اللغوي نتيجة الغزو أو اهلجرات و  :أما الطريق الثاين

وتكون النتيجة أن ينشأ من ،اع عنيف بني اللغتني الغازية واملغزوة عندئذ يقوم صر  ؛يتكلم أهلها بلغة خاصة م
  .4مل على عناصر من كلتا اللغتني تشتذا الصراع هلجة مشتقة من كلتا اللغتني ه

وتأثريها فيها وإذا   ،وقد حدثنا التاريخ عن أمثلة كثرية للصراع اللغوي ومثاله تأثر العربية بلغات البالد املفتوحة
ويؤكد ذلك فشو اللحن ،بعض مميزاا حىت انشعبت إىل هلجات تهلا التغلب فإا قد فقد كانت قد كتب

على ألسنة العرب بعد انتشار اإلسالم واتساع رقعة الدولة اإلسالمية ،فقد رووا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 ،ة عمر رضي اهللا عنهرووا أيضا أن أحد وال و ،"فقد ضل  أخاكم اأرشدو " :مسع رجال يلحن يف كالمه فقال
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يف وضع  اوغري ذلك مما كان سبب ،1"ع كاتبك سوطا أن قنّ :"كتب إليه كتابا به بعض اللحن فكتب إليه عمر 
بكالم من كانت له صلة باألمم  االحتجاج،لذلك منع علماء العربية  2علم النحو على يد أيب األسود الدؤيل

  .ااورة 
اللهجات املتولدة  هو الشائع بني تلك ؛غريها كان تبادل التأثريات اللغويةوبسبب هذه الطرق اليت ذكرنا و    

عبده الراجحي الذي يرد أسباب اختالف /مثل د أخرىف أسبابا يوهناك من الباحثني من يضمن لغة واحدة، 
ة لفندريس  الذي يرى أن اللغة إذا كانت واحد "اللغة "اللهجات إىل عوامل فردية مستمد ا ذلك من كتاب 

 ،تفرتق فهي متعددة بتعدد األفراد الذين يتكلموا ،ومن املسلم به أنه ال يتكلم  شخصان بصورة واحدة ال
وإىل نشأة هلجات أخرى ،بل إن سابري   ،واختالف األفراد يف النطق يؤدي مع مرور الزمن إىل تطوير اللهجة
ا مبيف الكالم وميكن أن يلتحق هذا أيضا  يذهب إىل أن اللهجات تنشأ من امليل العام إىل االختالف الفردي

  .3"القياس اخلاطئ"و"خبطأ األطفال "يسمى 
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 نزل القرآن على سبعةأ" :صلى اهللا عليه وسلم لنشأة القراءات القرآنية لقوله لهجات العربية سببالكانت ا     
 احلديث يعين يف الغالب هلجات القبائل حىت يستطيع كل عريب أن يقرأ القرآن على هلجة قومه إذ وهذا "أحرف

كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتلو كلمات القرآن بلهجات متعددة تيسريا على أهل تلك القبائل يف 
 لو بعض الصحابه آيات بلهجة مسعها من الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حني قدوكان حيدث أن يت ،تالوته

فالقراءات  .1بعض الصحابة بلهجة أخرى تغاير اللهجة األوىل من نفس السورةمسع نفس اآليات ورمبا كانت 
ن يقول األداء الصويت فأصبح من اليسري للذي يسمع القرآن الكرمي مرتال على وجوه القراءات أ تناولت طرق

 إذا و اللهجات، الختالف نكا إمنا القراءات اختالف من العربة؛ ف2قراءة احلجازيني أو التميميني وحنوه  هذه
 أنواع كل على االعتماد وجب العربية اللهجات ملعرفة املعتمد األول املقام هي القرءانية القراءات كانت

 األولون املسلمون ا يقرأ كان اليت القراءات كل ليست الصحيحة فالقراءات ، شاذها و صحيحها القراءات
 جاز به قريء أنه ورد ما كل" السيوطي يقول عداها ما شذذا و السبعة جماهد ابن سبع حني شهورةامل لكنها

 الشاذة بالقراءات االحتجاج على الناس أطبق قد و ،شاذا أم اأحاد أم امتواتر  كان سواء العربية به االحتجاج
  . 3"بعينه احلرف ذلك مثل يف ا حيتج خالفته لو و بل معروفا قياسا ختالف مل إذ العربية يف
 و العربية اللهجات معرفة يف شاذها و صحيحها القراءات على االعتماد نستطيع أننا الراجحي عبده/د يرى و
 منها خنرج و مظاا من القراءات هذه جنمع أن هو و آخر منهجا نتبع لكننا": يقول حيث لذلك منهجا قرتحا

 األخرى املصادر يف يؤيدها عما نبحث و قبائلها إىل اللهجات هذه زونع و اللهجات من للهجة ممثال نراه ما
  . 4" احلديث العلمي اللغوي الدرس ندرسها و األدب و اللغة من
 علل ما ذكره بقس فيما رأينا و وثيقة صلة اللهجات و الفهاو ائت العربية باألصوات القرءانية القراءات فصلة   
   للقراءات ضوابط من وصفوه ما و ،اللهجات الختالف القراءات اختالف ير ز اجل ابن و قتيبة ابن به
 على يةالعرب باللهجات القراءة صحة يؤكد ما هو و ،بوجه لو و للعربية موافقة القراءة تكون أن بينها من و

 دستور الكرمي القرآن أن باعتبار ديين بدافع لغته و الكرمي القرآن على باحلفاظ املسلمون تماه لذلكو  اختالفها

1���6� T(, �﴿ : تعاىل لقوله ترتيله عليه احلفاظ أبوب ومن ،اإلسالمية األمة h�)�)    ﴾ ]3 :املزمل[  
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 على وحفظه الكرمي القرآن صيانة يف كربى ةأمهي هلما والدقة تحريفال حلروفه الصحيح النطق إتقان يعين وهذا


� Di ���﴿:  تعاىل الق األيام مر�� �Hj�1 � ��� �� ��� �k﴾ ]يف اإلجادة تلك و، اإلتقان هذا و] 9 :احلجر 

 قواعد وفق املشافهة و بالتلقي إال يأيت ال ذلك و ، التحريف أو اخلطأ يف الوقوع عن املسلم تبعد النطق
 يعد املرسوم املنهج هذا عن بعد وأي،  سلم و عليه اهللا صلى بالرسول املتصلة القراءة أئمة عن متلقاة مرسومة
   .الضاللة و اإلمث يف الوقوع إىل بصاحبه يؤدي حلنا و الصحيحة القراءة على خروجا

على أساس وصف خمارج احلروف حرفاحرفا لتحديدها حتديدا دقيقا يف قواعد و من هنا قام علم التجويد 
وطريقة نطقها يف القرآن الكرمي كما حدد هذا  ،دي الناطق وترشده إىل التمثيل الصحيح ألصوات العربية

و إطباق ، استعالءو شدة ورخاوة، وتوسط وانفتاح و ،س وعرف أنواعها من جهر ومه،العلم صفات احلروف
على إجادة هذه املخارج و الصفات واجب  االعتدالو معىن هذا أن ، 1وما يرتتب عليها من قوة أو ضعف
ل احلروف اهلجائية اليت استوت عند ود للقرآن الكرمي، و هذا املنطق ميثاإلتباع لتحقيق املنطق الفصيح ا

  . و أكمله وجه أحسنالعرب على 
ألن ؛ الشاذة  تتشاركها القراءابل  ؛وليست القراءات السبعة وحدها مصدرا من مصادر اللهجات العربية   

علم الدين اجلندي أن القراءات الشاذة / يرى د ،هلا سندا من صحة الرواية وموافقتها وجها من وجوه العربية 
هذه القبائل مل تنل نصيبا من اد و اجلاه  نولك ،العربيةلكثري من هلجات القبائل  ةنابضة باحلياصورة 

فهي أقوى من تراث النثر  شذتويرى أن القراءة و إن  ،فحكموا بشذوذ قراءام اليت هي صور حية للهجام
  .2والشعر على السواء 

بالشواهد الشعرية  االستداللأو  االستشهادبالقراءات الشاذة يف قواعد اللغة أقوى من  االستدالليرى أن  فهو
ألا ، 3من غريه يف دراسة اللهجات العربية القدمية قثأو  امصدر يكون القرآن الكرمي و قراءاته  كاو النثرية و بذل

وبذا تتضح ؛ 4وبعضه بلغة اليمنوبعضه بلغة هوازن ، ضه بلغة هذيل، وبع،لغة قريش بمتفرقة يف القرآن فبعضه 
تعكس الواقع اللغوي الذي كان سائدا يف شبه  صادقةالعالقة بني القراءات و اللهجات فالقراءات القرآنية مرآة 

ج علم القراءات يف طريقة نقل اللهجات خيتلف عن كل الطرق اليت نقلت ا هفمن؛ اجلزيرة قبل اإلسالم
 رؤه علىو يق، فقد كان الرسول الكرمي يتلقى الوحي مث يعرضه على جربيل . ى كالشعر و النثراملصادر األخر 
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يف النقل بالسماع  يتكتفال  فالقراءة ؛ وعلى هذا املنهج سار أصحاب القراءات ،ن عليه ؤو الصحابة و يقر 
  .يف النقل اللغوي قأصح الطر بل البد من شرط التلقي و العرض ومها ،فقط 

لعربية بل على األثبت يف يف اللغة واألقيس يف ا ىمن حروف القرآن على األفش قراءة التعمل يف شيءفأئمة ال
إذا ثبت عنهم مل يردها عنهم قياس عربية و الفشو لغة ألن القراءة سنة متبعة  ،األصح يف النقل و الروايةاألثر و 

  .1يلزم قبوهلا و املصري إليها
ا على معرفة كانو   ،لقراءات زياَدة على شهرم بالضبط والدقة واإلتقانباإلضافة إىل ذلك فإن أصحاب ا   

  ورغم ذلك ظهر صراع كبري بني النحاة ،وجوهها فقد كان معظمهم حناة وعلماء لغة  واسعة بالعربية و
 فال يكون منهم؛ فالنحاة أصحاب تقعيد و تنظيم وكثريا ما جند روايات القراء خترج على قواعدهم  ؛و القراء 

ولو كان النحاة مهتمني بدراسة اللهجات العربية القدمية .. : "يقول الراجحي.إال جترحيها وإخراجها على التوهم
  .2"أصحاا ملا رّدوا هذه القراءات و ملا جرحوا

قد كان علماء وهم يف نقلهم للغة أدق من النحاة ؛ و ما القراء فهم أصحاب أداء و أهل تلق وعرض أ    
و      ويرون أن منهجهم أوثق ،املهتمون ا يدركون هذا الفرق بني منهجي النحاة و القراءات القراءات و 

  . و القواعد اليت خضع هلا النحاة وحاولوا أن خيضعوا هلا العربيةأصح من هذه األصول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :موقف العلماء من القراءات وأهميتها في الدرس اللغوي  2- 3    

االصطدام وهذا العمل اجلليل دفعهم إىل  ،ل خلدمة القرآن الكرمي وتيسري فهمه وقراءتهتصدى الرعيل األو     
مالحظات ويف القرآن ،وكان لزاما من تسجيل النظر يف الرتاث اللغوي ، إىلمبشكالت لغوية دفعتهم جمربين 
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ءات أذهان النحاة افقد شغلت القر ؛ فكان من هذا نشأة النحو التلقائية حىت غدا علما قائما بذاته  ،عليها
و معهم كانوا قراءا كأيب عمرو بن العالء ويونس بن ذلك أن النحاة األوائل الذين نشأ النح ،منذ نشأة النحو

ولعل اهتمامهم ذه القراءات وجههم إىل الدراسات النحوية واللغوية ليالئموا بني و غريهم، ...حبيب 


 ﴿ :أبو عمرو يؤيد قراءة النصب يف قوله تعاىل  نكافقد   ،القراءات وبني ما مسعوا ورووا من كالم العرب 
� Bl
��.� Dm��1 7#� >n� BP=� D� ﴾  خرجت من اخلندق  :عمرو وأببعضهم قال  قراءةمرفوعة يف  )أيهم(وقد وردت

أي كلهم ينصبون ) اضرب أيهم أفضل (: حىت صرت إىل مكة مل أمسع أحدا يقول  –يعين خندق البصرة  –
1 .  

إن النحاة البصريني الذين جاؤوا بعد األقطاب الثالثة التزموا مبنهج أسالفهم يف عدم " :عفيف دمشقية/د فيقول
  .2"االستشهاد ا وال سيما إن تعارضت مع القواعد النحوية
ا لسنية القراءة أمينا على منهج أستاذه يفقد كان وف هوموقف النحاة البصريني من القراءات يرتمجه إمامهم سيبوي

وصف بعضها بالقوة أو احلسن ما دامت توافق عن ال يبخل ،و من وجوهها  ىاخلليل يف تصحيح ما يرو 
مل  سيبويهغري أن  ؛الذائع  املعروف من كالم العرب الذي توخى فيه ضبط لغة القرآن وصوا من التحريف

لنحوية اليت وجدها يف وإمنا كان يف سبيل عرض األصول ا؛أو الكشف عن وجوهها  تاءاالقر يبني موقفه من 
ويوسع هلا يف بناء األصول النحوية ،لغة العرب بل نراه ال يرتدد يف قبول القراءة الشاذة املخالفة للرسم العثماين 

على احلروف  همادامت توافق مقياسه وقد جتلى ذلك أكثر يف اعتماد ؛ويف طرائق االستدالل مثل سائر املصادر
على أن هذا ال يعين أا هي املصدر األساسي لتنظريه النحوي  ،احف املسلمنياليت يوقن أا خمالفة لرسم مص

فأما قوله " :وليست جماال لالجتهاد واالختبار حيث يقول ،أكثر من مرة أن القراءة سنة متبعة سيبويهوقد صرح 


	��� n	H 9M�Oُ,� �ِ��� ﴿ :عز وجل ْ6َ#	J ٍT	>َ6ِ� ﴾ )وقد قرأ .وهو عريب كثري ) دا ضربته زي( :فإمنا جاء على) 99: القمر

�_� �	�َ>"� ﴿ :بعضهم �%َl �B�?�	
�=	>	Pَ  ﴾ ) ا السنة ) 16:فصلت3"إال أن القراءة ال ختالف أل      

مع  بمن هذا أن البصريني ال حيتجون بالقراءات إال يف القليل النادر الذي يتفق مع أصوهلم ويتناس خنلصو    
وقد استبعد البصريون من منهجهم االستشهاد بالقراءات إال إذا كان هناك  "  :ذلك قال سيبويه يف ،ممقاييسه
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ريون يقفون عند الشواهد املوثوق من صحتها  صفالب ،1"قياس يدعمها وأ ايؤيدهأو كالم عريب  يسندها،شعر 
لفا للقواعد، و و لذا كانت أقيستهم و قواعدها أقرب إىل الصحة، و كانوا يؤولون ما ورد خما ؛النظائر ةكثري 

  .  2موضوعو  حيكمون بأنه شاذ
ينطلقون من واقع اللغة و يرخصون ؛أما الكوفيون فمنهجهم خيالف منهج البصريني فهم حناة و صفيون     

القياس النظري إذا أعوزم الشواهد فيصلون إىل القاعدة من خالل اعتمادهم على تعميم احلكم بالنظر إىل 
 ريونصو عن االحتجاج بالقراءات فهم مل يتحفظوا كما حتفظ الب، 3و لو كان شاذا) الواقع اللغوي ( السماع 

ذلك ألم رأوا أن القراءات سندها الرواية و هي من أجل هذا أقوى يف جمال االستشهاد من الشعر و غريه ؛
و بناء ،واعد ألن شعار الرواية فيها الدقة و الضبط و اإلتقان ، و من مث كانت يف نظرهم مصدر تقعيد الق

األساليب ، و تصحيح الكالم بغض النظر عن موافقتها للقياس املأخوذ أو عدم موافقتها ألا يف ذاا جيب 
و موقف الكوفيني من القراءات يرتمجه إمام مدرستهم ، 4أن تشتق منها املقاييس و تستمد منها األصول

راءة و هذا الذي امتاز به كان له أثر بارز يف النحو و الق ةإمام :يف شخصه الصفتان تفقد اجتمعالكسائي 
غري أن  ،موقفه من القراءات ، فهو عامل خبري ا ، و حيتج هلا مبا يؤيد ها من لغات العرب، و أفانني قوهلا

هذا عندما منع  هصبغة النحو كانت الغالبة على فكره مما جعله غري متشدد يف موقفه من الرسم و ظهر موقف

�� n	��Tَ� �ًo	1_	 �1َ2ِ �َ>����� ��ِ��%	 ﴿ :قراءةَ� َp�ُ6	= ��َ� �DُH ���على جعل الكالم مكتفيا بقوله ؛بالرفع )  82: س ي(  ﴾  َ�	;ُ

��﴿: تعاىلَ� َp�ُ6	= ��َ� �DُH﴾  مث قال﴿��ُ;	�َ ُُ و رأى أن مل، أو عطف اجل ،أي فيكون ما أراد اهللا على االستئناف﴾ ُُ

هو ما و ) يقول(و هو ) أن ( ل املنصوب بـ عطف نسق على الفع) كون في( النصب على عطف  والصواب ه
و أكثر القراء على الرفع   :راء هذا اخلطأ من أستاذه الكسائي و قالفو قد صحح ال،5قرأه ابن عامر من السبعة

مت  فقد) إذا أراد شيئا أن يقول له كن ( :و ذلك أن جتعل الكالم مكتفيا عند قوله تعاىل، و الرفع صواب ،
الرفع يف اآلية و ال جييز إن كان الكسائي  ،و نه ألحب الوجهني إيلّ وإ) ه اهللا دفسيكون ما أرا(  :الكالم مث قال

                                                           
  .114-113ص  1984-1مكتبة الفالح ط،اإلعجاز النحوي يف القرآن الكرمي  ،فتحي عبد الفتاح،الدجين  - 1
ص  - 1981 ،1ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب و تطبيقها يف القرآن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائرية ط ،ياقوت ، أمحد سليمان - 2

140 .  
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؛ بل كان يقبلها واحدة منها دّ ر أما القراءات النادرة و املخالفة للمصحف ، فلم جنده ي، 1يذهب إىل النسق
من أمثلة ما يوضح ذلك بعض القواعد اجلديدة ، و من خالهلا يوجهها وفق مذهبه النحوي، و يبين مجيعا و 

�" ﴿إجازته قراءة أيب عمرو بن العالء ِ� 	��#�1 ��َ.َ;�q�َ#	<	� 	��r#	A�= 7َ#	� (Oِ5"
برفع املالئكة )  56: األحزاب (     ﴾ 1�

  : السميفع كما أخذ بقراءة ابن،2عطفا على حمل اسم إن قبل جميء اخلرب
  . 3يد الضمريتوك) إنا كال فيها (

ن و من املهتمني بالقراءات و له دراية واسعة ا و كان م ،راء فيعد من املشغوفني بلغة القرآنفأما تلميذه ال
  فالقرآن هو امليدان الذي أظهر فيه قدرته و علمه و حتليالته اللغوية و النحويةمؤثري لغة القرآن على الشعر، 

بعض اللسانيني احملدثني أن منهج الكوفيني ؛و لذلك يرى راء فند البكل قراءاته حمل احرتام و تقدير ع وهو
يزيد و ات مصدرا لالستشهاد يثري اللغة ءريني ألن اختاذ القراصات من منهج البءأسلم و أصح يف ميدان القرا

 كال املدرستني كانوا يأخذون  أن حناةو نقرر مطمئنني  ،4من رصيدها و جيعلها غنية بأساليبها على الدوام
 .التقدير يف اآليات اليت ختالف أقيستهم و بالقراءة اليت صح سندها وإن أسرفوا يف التأويل

و أا مبا أثارته من حوار و جدل قد  ،هذا نستخلص أن القراءات القرآنية تعد كنزا أدبيا و لغوياو من     
  . و احلكم عليها أخصبت التفكري اللغوي  العريب و شحذت اهلمم و العقول ملناقشتها و حتليلها

حتليله للغة العربية الفصحى و هلجاا ، ، ميكن أن تزود اللغوي يف فهمه و و هي باإلضافة إىل هذا أو ذاك 
   .ب وزاد ال ينفذضال ين نيمبع
  
  
  
  

  :  اللغوي الدرس في أهميتها و اللهجات من العلماء موقف 3- 3    

 مما ؛البيئات خمتلفة كانت فقد ؛رحابتها و التساعها نظرا ةالعربي اجلزيرة يف واضحا اللهجي االختالف بدا   
 نتيجة مجيعا العرب بني عامة لغة سيادة إىل ذلك أدى حىت ،بينها فيما تتصارعو  تنشأ أن للهجات هيأ

 إىل فيها وناؤ يلج كانوا إن و ،الشعر و لألدب قدتع كانت اليت ،األسواق و التجارة يف لقائهم و التصاهلم
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 اللهجات بني جوهريا اخلالف يكن ملو  ،همقمنط إىل تتسرب كانت ألفوها اليت اخلاصة هلجام نفإ ؛الفصحى
 بني العالقة طبيعة إىل راجع هذا و األصول يف ال الفروع يف اخلالف كان بل؛ العرب بني القائمة للصلة العربية
  . عالفر  و األصل بني أو ، اخلاص و العام بني العالقة فهي، اللهجة و اللغة

 عليه ترد اليت القبائل و ودفالو  كل خماطبة من يفعله سلم و عليه اهللا صلى النيب كان فيما اللهجات أثر ظهر و
 باللهجات القراءة صحة من األحاديث بعض أوضحته فيما الكرمي القرآن قراءة يف أيضا ظهر كما ،بلغاا
 الصدد هذا يف واضح كعب بن أيب عن نسائيال و مسلم و البخاري رواه الذي واحلديث ،املتعددة العربية

 تالقراءا إن أقول ال و:" مكرم سامل العال ع/د:  يقول،1"كاف شاف كلها أحرف سبعة على القرآن أنزل:"
 تشكيك و اضطراب إىل يؤدي ذلك ألن ؛األلسنة تنطق ما حسب على املختلفة اللهجات وفق قرئت القرآنية

 اهللا رسول عن النقل و بالرواية حمكومة فهي هلجية ظواهر فيها كانت وإن، شاذها و متواترها تالقراءا هذه يف
 القراءات يف لوجدنا كذلك األمر كان ولو  يشاء كما بلهجته يقرأ أن ألحد ليس و، سلم و عليه اهللا صلى

  .2 "الفصحاء يتجنبها كان اليت و؛  العرب هلجات يف اخلاصة العيوب
 ،الكرمي القرآن ا لنز  اليت بالفصحى فقط اهتموا و، اللهجات أمهلوا وتدوينها اللغة مجع يف العلماء خذأ ملا و

 احملتج العرب تعيني حول كثري كالم العلماء بني تردد قد و، معينة قبائل عن األخذ يف اللغة رواة واقتصر
  الكوفيني و البصريني بني املوضوع حول علمي صراع نشأ اهلجري األول نر الق فمنذ ،بكالمهم

  . احملدثني بني اليوم حىت قائما اجلدل ظل و 
 عرب هم ؛بكالمهم ويستشهد بيتهمر بع يوثق و، عنهم يؤخذ الذين العرب أن العلم أهل أمجع وقد    

 إىل احلواضر يف و، الرابع القرن أخر إىل العرب جزيرة من البدو أهل و،هجري الثاين القرن اية إىل األمصار
و التيسري  عنه ءاإلغفا ميكن ضئيل فهو الفرتة تلك خالل وخطأ حلن من ظهر ما ماوأ ،الثاين القرن اية

 ألا املدة تلك على االقتصار اخلري فمن ،منها واالستفادة تقدمها توقف و اللغة تعوق ملشكالت جتنبا باغفاله
  .3 متعددة ثغرات من بعدها تدفق اخلطأ ألن و ،كادت أو فيها سلمت اليت

 ينو تد على العلماء اقتصر فقد هنا و، حمدودة عصور يف صاخللّ  العرب كالم هو به حيتج لذيا الكالم فكان
 األفراد لبعض كالم منه نوّ دُ  والذي ،هذيل و ، متيم و ،قيس و،كأسد :اجلزيرة وسط يف املوغلني القبائل كالم

 أيب صدق مدى عرفنا ،عامة العرب بائلق إىل القليلة القبائل هذه نسبنا مث قبائلهم إىل األفراد هؤالء نسبنا فإذا،
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 جلادكم وافر جادكم لو و أقله إال العرب قالت مما إليكم انتهى ما" :قال حني مذهبه ةوصح العالء بن عمرو
  .1"كثري شعر و علم
 عنهم أخذت اليت القبائل أن جيد ؛قواعدها يف دونت اليت الكتب و العربية املعاجم يف النظر قيدق ومن    
 يف و الغريب يف كلات  وعليهممعظمه ،  و أخذ ما أكثر عنهم فهؤالء.  أسد و متيم و قيس:  مه اللغة

  . 2قبائلهم سائر من غريهم عن يؤخذ ملو  ،الطائيني بعض و هذيل مث ، والتصريف اإلعراب
 اخذ يف عليها اعتمد اليت هي النحو مؤرخوا عنها حتدث اليت القبائل من غريها و ذكرناها اليت القبائل وهذه   

 مهوا حني اللغة وعلماء، ومنازهلا امضار  حبسب مكانا و زمانا الفصاحة رقعة وحددوا، موردا هاو وجعل اللغة
 إال اللهجات إىل ينظروا  ومل. احلديث علماء مناهج عن صرامة تقل ال دقيقة علمية مناهج اختذوا اللغة جبمع
 العامة اللغوية للقوانني إخضاعها و بوتقتها يف صهرها ةالنحا فحاول ،العامة اللغة إطار حتت تنضوي أا على
  . الرداءة أو الشذوذ أو لقبحبا رموها عليهم تبّ أت فإذا، كرها و طوعا

 تلك اىل يشريون كانوا حني القدماء العرب لكن ،اخلاصة الكتب بعض اللهجات يف ذلك بعد لفتأ وقد   
 اللغوي الدرس يف نعرفه الذي النحو على)  اللهجة(  مصطلح ايستعملو  مل القبائل هلجات بني االختالفات

 جرس أو طرفه أو اللسان هي اللهجة أن معامجهم يف تردد بل ؛ كتبهم يف قط هيستعملو  مل إم بل ،احلديث
(  أو) لغة( اللهجة على يطلقون كانوا بل ،عليها نشأ و فاعتادها عليها جبل اليت لغته فالن وهلجة، الكالم

 القبائل هلجات من كاملة هلجة دراسة على يتوفروا م ملأ إىل راجع ذلك أن الراجحي عبد/ د يرى و،)  لغية
 دخلت اليت اللهجية الفروق هذه على تنصب مالحظام لك بل ؛العادية حيام يف الناس يتكلمها كان اليت

  .3الفصحى
  

  :  منها و ةكثري  اللغات كتب عليها أطلقوا و العرب عرفها اليت والكتب   
 كتاب و،) هـ 215ت( األنصاري زيد أليب اللغات كتاب و ،) هـ 213ت( لألصمعي اللغات كتاب
 كانت الكتب من غريها و) ..... هـ321 ت( دريد البن اللغات كتاب و ،) هـ 207ت(للفراء اللغات

  . النادر القليل يف إال أصحاا إىل اللهجات بعزو يهتموا مل هاو مؤلف و املعاجم من نوعا
  ) . القرآن يف اللغات( كتب :هو ذلك من خصأ نوع يف ألفوا أم الرتاجم كتب تذكر و
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 لغات كتب من وصلنا قد و،زيد أليب القرآن لغات و ،لألصمعي القرآن لغات و ،للفراء القرآن لغات منها
 و) هـ 214( سالم بن قاسمال عبيد أليب )القبائل لغات من الكرمي القرآن يف ورد ما: ( مها كتابان القرآن
  .1 )هـ 469 ت( يءاملقر  عمرو ابن إمساعيل به أخرب ) القرآن يف اللغات (كتاب

  و العرب هلجات من عظيمة ثروة على تشتمل فهي ،هاما مصدرا تعترب اللغوية املعاجم ذلك جانب إىل و
 مصدرين نعتربمها نياللذ نيعجمامل أن: الراجحي عبد/د يرى و قبائلها إىل بعزوها يهتم مل منها اكثري لكن   

 من العرب كالم دواء و العلوم مشس( و ،دريد البن )رةهاجلم( مها اليمن هلجات خباصة و للهجات هامني
 مادة جتمع كانت اليت اخلاصة املعاجم توجد املعاجم هذه جانب إىل و ،احلمريي سعيد بن نشوانل )الكلوم
   زيد أيب كنوادر النوادر كتب وكذلك ، لألصمعي )رمالك و النحل( ككتاب واحد موضوع يف لغوية

 إمنا املرتادف و،2متباينتني لغتني على جييء إمنا فاملشرتك" الرتادف و املشرتك" يف ألفت اليت الكتب كذا و
 للمسمى اآلخر االسم األخرى و االمسني أحد القبيلتني إحدى تضع بأن ،األكثر وهو نيضعوا من يكون
  .انضعالوا خيفى و انضعالو  يشتهر تشعر إحدامها باألخرى مث أن غري من الواحد

 بينهما منه مبساواة عليها أوقعه العريب يكون أن فمحال متضادين معنيني على احلرف وقوع فهو األضداد أما   
 عن هؤالء فأخذ بعض لغة بعضهم مسع مث ،غريه حلي اآلخر املعىن و العرب من حلي املعنيني أحد لكن و

 مث آخر حي لغة يف األسود اجلون و، العرب من حي لغة يف األبيض اجلون: كقوهلم ، هؤالء عن ؤالءههؤالء ،
  .اآلخر من نيفريقال أحد خذأ

 فور يطلقها اليت الشعب لغة هي اللهجات ألن؛اللهجات لدراسة صادقة مرآة أيضا األمثال كما تعترب   
 إىل منسوبة أمثاال فيه ذكر حيث )للميداين ثالاألم جممع( :كتاب ذلك أمثلة من و، عصنت دون احلدث
  . هلجاا

 النحاة أعطى ولو ،التنظيم و بالتقنني اللغة تتناول ألا اللهجات بقضايا تم فلم النحو كتب أما    
 على اللغوية للظاهرة الصحيح الفهم عن تبعد اليت تأويالم من كثري من ألراحونا رسدال من حقها اللهجات

 اللهجات هذه إىل الواضحة اإلشادات بعض سيبويه كتاب يفغري أننا جند  .3خترجيهم يف نعرفه لذيا النحو
 يصف سيبويه و  2م املوثوق العرب بعض أو 1 العرب من أوناس 4"يقولون العرب من قوم:" يقول كأن

  . الضعف و بالرداءة أحيانا و باجلودة أحيانا اللهجة
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  ،ألفيته شراح و مالك كابن؛ املتأخرون النحاة فهم عظيما اهتماما باللهجات اهتموا الذين النحاة أما    
 باللهجات عناية اللغة علماء أكثر جين ابن ويعترب، السيوطي الدين جالل ماماإلو  ،سرتاباذياإل الرضي و 

 اختالف باب: ( بعنوان"اخلصائص:" كتابه يف كامال بابا فتح حيث ؛اللغة لدرس الصحيح الفهم إىل وأقرم
 عليه قيس وافقه فما، له خمالفة أو للقياس موافقة كانت سواء حجة اللهجات يعد إذ) حجة كلها و اللغات
  .3اردهأ اللهجة لقبول قواعد الباب هذا يف وضع وقد،عليه سقَ يُـ  ملو  حفظ يوافقه ومامل

 فقه(و فارس البن) للغةا فقه( ككتاب العربية اللهجات من مظاهر و ألوانا متعددة لغوية كتب أبرزت قد و
 للبطليوسي  )الفصيح شرح (و.  قتيبة البن )الكتاب أدب( و،  للقايل )األمايل( و ثعاليبلل )و سر العربية اللغة

  . غريها و اللغة معجمات و خالويه البن و درستويه البن و
 العصر يف إال واضحا اللهجات مصطلح يظهر ومل ،)باللغات( عنها يعربون املؤلفات هذه أصحاب كان و

  . 4اجلادة العلمية البحوث فيها ظهرت و الكثريون ا واعتىن؛ اللهجات دراسة فيه برزت حيث احلديث
  . 5قضاعة و ،اعةخز و ، خلم بلهجات مالك ابن استشهد و

:    إذ يقول حجة وكلها العرب هلجات فباختال املعنون بابه يف حجة كلها اللهجات أن جين ابن ويرى    
 كان ما كل أن ": حيان أبو يرى وكذلك،  6"خمطئ غري مصيب العرب لغات من لغة قياس على اطقفالن "

 ملا قوله على الناس مضى إذا ألنه تقييد غري من كلمته يرتك مل نفسه جين ابن لكن، "7عليه قيس لقبيلة لغة
  :ما يلي 8 جين ابن ذكرها اليت القيود من و العرب بني موحدة أدبية لغة بقيت

 إحدامها ختتار أن لك و ؛كاملرتاسلتني أو مرتاسلتني، متدانيتني القياس و االستعمال يف اللهجتان تكون أن -أ
  . ختتار اليت يف تعتقدها القياس يف لقوة األخرى على
 تستعمل أن ينبغي وحينئذ، االستعمال كثرية شائعة الثانية و االستعمال قليلة اللهجتني إحدى تكون أن -ب
  . قليال استعماله كان ما تتجاوز  ،ستعمالها شاع ما
  . سجع أو شعر يف اللهجة استعمال يكون أن -جـ

                                                                                                                                                                                                      
  . 1/254:نفسه -  1
  . 324/:1 نفسه -  2
  .1/398 :اخلصائص -  3
  . 83 : تطورها و نشأة العربية اللهجات -  4
  .20 : االقرتاح -  5
  .1/400 اخلصائص:ينظر -  6
  . 1/285 : راملزه -  7
  .399-1/398 اخلصائص -  8



  اللهجات العربية والقراءات القرآنيةاللهجات العربية والقراءات القرآنيةاللهجات العربية والقراءات القرآنيةاللهجات العربية والقراءات القرآنية                                             الفصـــــل األولالفصـــــل األولالفصـــــل األولالفصـــــل األول    

          58

 الساجع أو الشاعر على يتعرض أن ألحد ليس و، استعماله لقلة ضعفه ثبت ما استعمال يف حرج ال حينئذ و
  . ذلك إىل احلاجة مظنة السجع و الشعر ألن الضعيفة اللهجة الستعماله

 حفاظا مجيعها لقبائلا هلجات لسجلوا هؤالء عن ورد مبا عملوا النحاة أن لو احملدثني الباحثني بعض يرى و    
  . 1ضارةاحل مستودع و شعبال جمد و مةاأل تاريخ على

  ،هذيل و، أسد و، متيم و، قيس :هي النجاة معظم ذكرها اليت الفصيحة القبائل أن مما سبق نستنتج و
 أو شاذة هلجة افهو إم ذلكل خمالفا ورد ما أما،  بكر وبين، سعد و، قريش و ،2الطائيني وبعض ،كنانة وبعض

  . 3اللهجات بعض إليها تنتمي اليت القبائل بذكر تزخر العربية كتب و ذلك حنو و... ضعيفة أو
  
  
  
  

                                                           
  .1/189: الرتاث يف العربية اللهجات -  1
  .19 : النحو أول يف االقرتاح -  2
  .  1/112 :الرتاث يف العربية اللهجات -  3
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   التغيير الحركي: المبحث األول    

  : اإلتباع الحركي 1-1     
اإلتباع ظاهرة لغوية مجالية من مظاهر التغيري الصويت، تطرأ على األلفاظ أو احلروف أو احلركات      

للعرب اإلتباع ، : املتجاورة لتحدث بينها ضربا من التناسق و االنسجام، قال ابن فارس يف فقه اللغة 
روى أن بعض العرب سئل عن ذلك الكلمة على وزا أو رويّها إشباعا وتأكيدا، و تتبع الكلمة  وهو أن

قد ذلك قوهلم ساغب ال غب، وهو خّب ضب ، وخراب يباب، و ، و كالمنا  1هو شيء نَتِـُد به: فقال
  .2 شاركت العجم العرب يف هذا الباب

: الكسائيإنّه حاّر ياّر قال 3و سلم يف الشربمو قال أبو عبيد يف غريب احلديث يف قوله صلى اهللا عليه 
حار من احلرارة ، ويار إتباع كقوهلم عطشان نطشان ، و جائع نائع ، و حسن بسن ، و مثله كثري يف 

الكالم، و إمنا مسي إتباعا ألن الكلمة الثانية إمنا هي تابعة لألوىل على وجه التوكيد هلا، وليس يتكلم 
  .4ل إتباعبالثانية منفردا فلهذا قي

احلركات حركة اإلتباع هي شكل من أشكال : "بكر هذه الظاهرة قائالحسيين أبو  يعرف الدكتورو   
اإلتباع وحركة ... اليت جيلبها وضع صويت ما طلبا للتخفيف و االنسجامالعارضة يف بعض أوضاعها، و 
تأثر احلركات  وهو ضرب من ضروبنتجت عما يسمى باإلتباع احلركي؛  هي حركة يف وضع غري أصلي
  .5"مظاهره متعددة قيق االنسجام الصويت يف األداء و املتجاورة يبعضها البعض لتح

االنسجام عتان لضرب من أما اإلتباع احلركي فهو أن تتماثل حركاتان متتاب: " حممد خان/ و يعرفه د
كون عكس ذلك و ذلك بأن تتغلب حركة متقدمة على تالية فتتأثر ا و تصري مثلها، أو توالتخفيف،

لو دخلوا جحر : " فتتغلب متأخرة على متقدمة، ومن أشهر الشواهد يف هذا اال احلديث الشريف
  .6"فجر خرٍب باجلوار  "ضب خرٍب لدخلوه 

يف عديد من املواضع، ومحلها يف األغلب  و أشكاهلا أشار الفارسي يف كتابه احلجة لظاهرة اإلتباع   
  :اذج ذلك ما يليعلى تنوع اللهجات و من من

                                                           
  .ثبته : د توتد الو  - 1
  .1/414ة و أنواعها  ، السيوطي ، جالل الدين ، املزهر يف علوم اللغ - 2
  .ضرب من الشيح : الشربم  - 3
  .415-414: نفسه  - 4
  .68، ص 2007،  3ط: حسيين ،أبو بكر، أداءات القراء دراسة يف مستويات التحليل اللغوي، مكتبة األدب، القاهرة  - 5
  .139: اللهجات العربية و القراءات القرآنية  ،حممد خان  - 6
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  ):التقدمي(اإلتباع الحركي المقبل  1-1-1     
؛ و هو أن تؤثر حركة يف حركة بعدها،فيكون اجتاه التأثري من أشكال اإلتباع ما يسمى باإلتباع املقبل    

ِمْنِهم حيث كسروا اهلاء اتباعا لكسرة : مقبال و لذلك مسي اتباعا مقبال أو تقدميا، كقول بعض العرب 
 ِمْنِهم، أتبعوها الكسرة، و مل يكن املسكن حاجزا: واعلم أن قوما من ربيعة يقولون: " ، قال سيبويه1مليما

، ومن النماذج اليت عرضها 3"الوهم"و قد أطلق اللغويون على هذه الظاهرة اسم  2"حصينا عندهم
    :يليالفارسي حول ذلك ما 

   :"الرعب" اإلتباع في حركة عين-أ     

  فقرأ ابن عامر ].151: آل عمران[ وتثقيله  ﴾ 	������� ﴿:تعاىلاختلفوا يف ختفيف قوله حيث     
  لغتان ، و قيل األصل السكون: فقيل. 4مضمومة العني مثقلة حيث وقعت) الرُعبَ : (الكسائيو 

  :ل أبو علي ،قا 5و ُضم إتباعا كالٌصُ◌ْبح و الصُبح، و قيل الضم و السكون ختفيف كالرْسل و الرُسل
  .6"فأما مثل الرْعب و الرُعب ، و الطُنب و الطْنب ، و الُعُنق و الُعْنق "  
  :"بةقـُرُ "اإلتباع في حركة راء  - ب     


 ﴿:تعاىلالتثقيل من قوله ارسي أّم اختلفوا يف التخفيف و ذكر الف     �َ� ����ِ
 ٌ�����ُ� ���]  99:التوبة[﴾ �َ
  نافع فروى ابن مجاز و إمساعيل بن جعفر عنه يف رواية اهلامشي سليمان بن داود حيث اختلف عن 

أّا ) قـُرُبات :( مل خيتلفوا يف مثقل و ) قـُرُبة : ( عقوب بن جعفري، واألصمعي، و ، وورشو غريه
دا ، لِ ، وحرك العني على حد ما حرك اجلِ ه أن يكون أتبع حركة العني الفاءجيوز في:" قال أبو عليِ.7مثقلة

  ، حقها الالم على العني و هذا أوىل، وجيوز أن يكون ألقى حركة اإلعراب اليت كانت تست
( :ليس قولهإتباعا حلركة ما قبلها يف الوقف، و  رأيت اُحلُجرَا فحركوا العني: و على قوهلم اجللدا ، قالوا 

  كة ما قبلها،يف اآلية موقوفا عليه ، وال ينبغي أن حيمل على التحريك إتباعا حلر ) قربة 
                                                           

   69:اءات القراء دراسة يف مستويات التحليل اللغويحسيين ،أبو بكر، أد -1
 4/691: الكتاب - 2
 1/222: املزهر - 3

  .2/42: احلجة  - 4
  1/411: إعراب النحاس  :نظري - 5
  .2/44: احلجة  - 6
  .2/332:  نفسه - 7
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، فإذا مل جيز محلها على واحد من األمرين علمت أن يضا يكون يف الوقف أو يف الضرورةألن ذلك أ 
  ، والطْنب ،اإلسكان ختفيف كما أسكنوا الرْسل، والكْتب، وأن )قـُرُبة ( احلركة هي األصل يف 
  .1و األْذن و حنو ذلك

  :إضافة ياء على ياء اإلضافة - ج    

�َْ��ُ�� ����� ﴿ :ثلة الكثرية اليت ضرا أبو علي حول اإلتباع اختالفهم يف قوله تعاىل من األم      ��� ِ��!�"ِ� 
�#�ِ
  :إذ حرك محزة ياءها الثانية إىل الكسر ، و قال الفراء يف كتابه يف التصريف ] 22: إبراهيم [ ﴾ 
و كان ثقة : نّه صواب قال و زعم القاسم بن معن أ: هو قراءة األعمش، و حيي بن وثاب قال " 

  :بصريا، و زعم قطرب أنّه لغة يف بين يربوع يزيدون على ياء اإلضافة ياء و أنشد 
  ماض إذا ما هم باملضي -                                

                                  قال هلا هل لك محل يا تايف   
ألن هذه " ، قال علم الدين اجلندي 3احلسن أيضا أّا لغة و زعم أبو. 2"و قد انشد الفراء ذلك أيضا

اللسان فيها و ...رت إتباعا للكسرة اليت بعدها إذ الياء كسصحت مساعا كما أّا صحت قياسا،  القراءة
و الضم  .4"ام و تقريب األصوات بعضها من بعضففيها االنسجيعمل من موضع  واحد و وجه واحد ،

  . لكون الضمة جزءا من الواوالضم يف الواو أخف من الكسر 
  :ضم هاء التنبيه في الوصل  -د    
: التاليةيف الوصل، لآليات ) أيهُ : (نبيهوذكر الفارسي أيضا قراءة ابن عامر لقوله تعاىل بضم هاء الت    

﴿	$��$ُ%�� &َ�ِ
 �'�(�	 �)*+�"�, �'�-َ��� -�� ﴿و]31:النور[﴾ 	�ْ"���0�/�$.� �-َ� ���1���َ-�'� ﴿و] 49:رف الزخ[ ﴾ 	�2 ِ.�َ(َ3�4�	 ﴾ 
إن ذلك يف هذا املوضوع كحركات اإلتباع حنو امرؤ، و امريء، :" ، قال أبو علي  5] 31:الرمحن [

                                                           
  .. 2/333: احلجة - 1
  .3/16: نفسه - 2
  .3/17: نفسه  - 3
  .1/188: اللهجات العربية يف الرتاث  - 4
  .3/197: احلجة  - 5
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: هذه لغة حكاها الكسائي :"، وقال ابن النحاس عن هذه اللغة  1" وحنو ذلك فهذا  لعله وجه شبهته 
  .2"و هي لغة شاذة ال وجه هلا) أية ( 
: إىل لغة بين مالك من بين أسد رهط ابن سلمة يقولون) أي ( ا أبو حيان فيعزو ضم  هاء التنبيه بعد أم

    .3يا أيه الرجل و يا أيتها املرأة
  ):الرجعي(الحركي المدبر  اإلتباع 1-2-  1   
  مدبرا املدبر عكس املقبل، و هو أن تؤثر احلركة يف حركة قبلها، فيكون اجتاه التأثري  اإلتباع    

ِشِحيح، ِخبِيل، باتباع حركة الشني و الباء حلركة احلاء و : وعليه مسي اتباعا حركيا مدبرا أو رجعيا، كقولنا
  :  ومن النماذج اليت عرضها الفارسي حول ذلك ما يلي. 4اخلاء على التوايل

  : "أم" اإلتباع في حركة همزة - أ   

] 11:النساء[ ﴾ 	��2;�:� 7َ)�5�ُ6'� ﴿]11:النساء [﴾ 	�94)�8ُ '�7َ)�5�ُ6﴿ :قرأ محزة و الكسائي قوله تعاىل    

� -�>�*��8 ���1& ﴿و�7 ��5�ُ�
ِ��'� ﴿، ]59: القصص [ ﴾ ?�<�$�ً� �� ��7 5@ُ� ِA�َ��B�ْ	 ﴾ ]ِإمّ : (قرأ].04:الزخرف (
و وجه قول :" قائال ، و حلل الفارسي هذه الظاهرة 5بكسر األلف وصال ،إذا وليتها كسرة أو ياء ساكنة

 فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرةقول محزة و الكسائي أن اهلمزة حرف مستثقل بداللة ختفيفهم هلا،
هو : ليكون العمل فيها من وجه واحد، و يقوي ذلك أيضا أّم قد أتبعوا غريها من احلروف حنو 

: قد أتبعوا ما قبل اهلمزة اهلمزة يف قوهلم منَحُدٌر من اجلبل ، فغريوا البناء لإلتباع، و يقوي ذلك أّم 
ِإمها ، و ِإلمه، فاهلمزة ملا يتعاورها من القلب : أُجوُؤك ، و أنبـُُؤوك كما أتبعوا اهلمزة ما قبلها يف قوله يف 

فهال فعلوا ذلك بغري هذا احلرف مما : و التخفيف ، تشبه الياء و الواو و اهلاء، فُتغري كما تُغُري، فإن قلت
  أن هذا احلرف قد كثر يف كالمهم و التغري إىل ما كثر استعماله أسرع، : فيه اهلمزة قيل 

مبا   كمل يفعل ذلأْسطاع و أْهرَاَق، و : يف املوضع مبا ال يكون يف أمثاله، كقوهلم و قد خيتص الشيء 
  ، 6"أشبهه  مل يكنسرة و الياء اختص به هذا احلرف و ، فكذلك هذا التغيري يف اهلمزة مع الكأشبهه

  
                                                           

  .3/199: احلجة - 1
  .3/134: إعراب النحاس  - 2
  6/450و  1/93: البحر احمليط  - 3
 69:حسيين ،أبو بكر، أداءات القراء دراسة يف مستويات التحليل اللغوي - 4
  .78: و التسيري 2/69: احلجة  -5
  .2/70: نفسه  -6
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  .1و قد عزا ابن النحاس هذه اللغة إىل هوازن وهذيل 
أما مكي بن أيب طالب القيسي فيحتج ملن اختار كسر اهلمزة بأّا اسم كثر استعماله؛ و اهلمزة حرف    

مستثقل بداللة ما أجازوا فيها من البدل و التخفيف و احلذف و نقل احلركة، دون غريها من سائر 
حرف مستثقل و أكثر استعماله و ثقل اخلروج من  " أم " ما وقع أول هذا االسم  وهو احلروف ، فل

فغريوه بأن أتبعوا حركة ما قبله ليعمل اللسان عمال ... أرادوا ختفيفه  . ..كسر أو ياء إىل ضم مهزة
   2.و الياء كالكسرة فإذا ابتدؤا ردوه إىل الضم وحدا،

  :  "البخل" في كلمة اإلتباع-ب    

��:� ��-�6ْ�����.� ﴿: ذكر الفارسي أيضا اختالفهم يف قوله تعاىل    /�	 ِCْD�<�ْ�ِ� ﴾ ] حيث ] 37:النساء
  عاصم، و أبو عمرو، و نافع، و اختلفوا يف ضم الباء و التخفيف، و فتحها و التثقيل ، فقرأ ابن كثري

مثله، ] 24:احلديد[سورة  لك يفكذلة و مثق )لِ اْلُبخُ (: قرأ محزة و الكسائيخفيفا و ) اْلُبْخلِ بِ ( :ابن عامرو 
: قالوا و كَشِقَي و َسِعَد : خبَِل ، يـَْبَخل ، ُخبْال فالُبْخل كاللْؤم ، و الفعل :"  هقال سيبوي: قال أبو علي 

قد حكى و كالَكَرم الَبَخل  : كالُفقر وبعضهم يقول  كالَفْقر ، و الُبْخلُ : الَبْخل : خبَِيٌل، وبعضهم  يقول 
  .3"الُبْخُل و الَبَخُل : لغات و قرئ باثنتني منها فيه ثالث 

جيوز عند الكوفيني أن حتّرك بالفتحة : " عض بكر بن وائل ،قال االسرتاباذيالَبَخل بفتح الباء و اخلاء لبو 
  .4"إذا كان حلقي حنو الشْعر و الشَعر و البْحر و البَحر) فعل ( عني كل ما هو على وزن 

) البخل ( إذا خففوا ة ألسد، والبْخل خفيفة لتميم، و الَبَخل ألهل احلجاز، و قال الفراء البخل مثقل و
  5.فصارت لغتهم و لغة متيم واحدة و البخل لبعض بكر بن وائل

  
  
  

                                                           
  .1/203:  النحاسإعراب  - 1
ي بن أيب طالب ، الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها ، حتقيق حمي الدين رمضان ، مؤسسة القيسي، مك - 2

  .379، ص 1، ج 1995،  5الرسالة ، بريوت ، ط
  .2/82:احلجة  - 3
  ميد ، حممد حمي الدين عبد احلو محد الزفزاف ،، و حتقيق حممد ، نور احلسن) رضي الدين حممد بن احلسن ( سرتاباذي اإل - 4

  .47 /1،  1975العريب ، بريوت ،  ردار الفك
  .149 :اللهجات العربية و القراءات القرآنية حممد خان،  - 5
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  : "أو"و " أن" :النون والواو في اإلتباع في حركتي -ج     

�َ.ِ ﴿: ذكر الفارسي اختالفهم يف كسر النون و ضمها من قوله تعاىل      	$ُ(ُ��ْ	 ��ُB�2ُE�َْ� ِ�َ� 	$�,��� 	  ﴾

�َ.� ﴿ :و كسر الواو و ضمها، حيث قرأ ابن عامر و بن كثري و نافع و الكسائي] 66: النساء[ 	$ُ(ُ��ْ	 
��ُB�2ُE�َْ� ِ�َ�) أِن اقتُلو(اجلهضمي عن أبيه عن أيب عمرو بالضم فيهما، و روى نصر بن علي  ﴾ 	 ���,�$	 

أما :" ؛ و احتج الفارسي هلذه القراءة قائال 1مضمومة الواو مثل قول اليزيدي) جوا أو اُخر ( بالكسر، 
فألن  ) أو اخرجوا ( و ضمه الواو يف ) أن اقتتلوا ( فصل أيب عمرو بني الواو و النون، و كسر النون يف 

   :الضم يف الواو أحسن؛ ألّا تشبه واو الضمري، و اجلمهور يف واو الضمري على الضم حنو

﴿ �َ��� 	�$�2�/َ% َCْFَE�ْ	 ��ُB�/�+�� ﴾ ] ا مكان اهلمزة اليت ضمت لضم ]  237:البقرةّو النون إمنا ضمت أل
احلرف الثالث فجعلت مبنزلتها و إن كانت منفصلة، و يف الواو هذا املعىن ، و املعىن اآلخر الذي ذكرنا 

و هي لغة حسنة :" ع اهلمز قال أبو احلسن من مشاة واو الضمري يف سائر هذه أحسن ؛ ألّا يف موض
و الضم يف الواو أخف من الكسر لكون الضمة جزءا من الواو لقول ابن  .2"هي أكثر الكالم و أقيسو 

  فالفتحة بعض األلف،... اعلم أن احلركات أبعاض حروف املد و اللني :" جين 
  .3"الكسرة بعض  الياء ، و الضمة بعض الواو و 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .2/86: احلجة  - 1
  .2/86:نفسه  - 2
  .1/17: سر صناعة اإلعراب  - 3
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  :تسكين حركة اإلعراب  1-2     


ِ�َ& %ُ$��$	 ﴿:اىللة عندما أشار إىل اختالفهم يف قوله تعأالفارسي إىل هذه املس تطرق      ��ُB�Gِ?��� ﴾ 
كان أبو عمرو خيتلس   :"يهبو يسقال ، 1اختالس حركتها و اهلمزحيث اختلفوا يف كسر  )54:البقرة(

ريي من فا تتواىل فيه احلركات مم ذلك هوما أشب) 67:البقرة " (﴾ -�H����ْ6ُ�� ﴿و ﴾ ���?Gِ�Bُ�� ﴿ :احلركة من
فكان  ،يف قراءته كثريا فيفكما روي عنه أنه كان يستعمل التخ."سكن ومل يكن يسكنأنه قد أيسمعه 

)#"���� ﴿ أيقر �*�-�� �A�َ��B�ْ	 ﴾ 129:البقرة( ( ،﴿ ���بل النون اليت ق و يشم امليم) 159:البقرة( ﴾ ��-�)ْ*�/�

�َ<�)���J��I�� ��ُB ﴿من غري إشباع ، وكذلك  اهلاء الضمّ  ��ُB���*����َ�يشم التاء فيها شيئا .) 102:النساء( ﴾ ��

 ﴾-�B�*�"�Mُ�� -�$�@� ﴿وكذلك  ،يشمها شيئا من الضم ﴾ "�H�L�-��ُB�B+ُّ� �-�*�)�ّ"﴿ :وكذلك ،من اخلفض 

�َ?ِ�َ�﴿: لهوكذلك قو  ،العني شيئا من الضم يشمّ )  9:التغابن (�� ��/َB�>��/��﴾ )ال يسكن ) 128:البقرة
أما حركة البناء فال خالف يف جتويز إسكاا ": قال أبوعلي يف توجيه هذه القراءات ، االراء وال يكسره

فمن الناس  ،إسكااما حركة اإلعراب فمختلف يف جتويز وأ،ما ذكرنا من قول العرب والنحوينييف حنو 
جيوز ذلك وال يفصل بني  بويهوسي،ن إسكاا ال جيوز من حيث كان علما لإلعراب إ: كره فيقول نمن ي

ومما جاء يف هذا النحو  ،بالقياس اية مل تردّ و ذلك عن العرب وإذا جاءت الر  ىوقد رو  ،عرشالقبيلني يف ال
  :قول جرير 
  العرب ريا وال تعرفكم تور          منزلكم     ازهو ألفا سريوا بين العمّ  -        

 ،علما نن حذف هذه احلركات  ال جيوز من حيث كاأما من زعم أ": ويواصل أبو علي تعليقه قائال 
حتذف يف الوقف نه ال ترى أأ ؛شياءألن حركات اإلعراب قد حتذف وذلك أ،فليس قوله مبستقيم 
إذا حذفت ومن قال إن حركات اإلعراب تدل على املعىن ف. ..واألفعال املعتلةوحتذف يف األمساء ،

ال ترى أن حتريك العني أ،وحركات البناء أيضا قد تدل على املعىن وقد حذفت :قيل ،ت الداللة عليهاختلّ 
وقد جاز إسكاا فكذلك جيوز إسكان حركة  ،يدل على معىن )بضر (يف حنو  بالكسر
  .اوتواليهاحلركات وهذا يكون عند من مييل إىل التخفيف من العرب فيسكن لكثرة .2"اإلعراب

                                                           
 1/298: احلجة  -1

 1/302 :نفسه-  2
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ما بقية العرب من أهل املدن فيفضلون أ ،وأسد ،كتميم،زيت هذه اللغات ألرباب البادية وقد عُ     
) م كُ بارئُ (وجاءت عليها قراءة الباقني ،ني يركات كاحلجاز احل ة كل حرف حقه من اإلعراب ونطقتوفي

   .1باإلتباع)م كُ ُر يأمُ (و
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 138:القراءات واللهجات منظور علم األصوات احلديث  :نظري -1 
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  زة والتسهيل الهم :المبحث الثاني    
وقدمها سيبويه يف  ،فجعلها اخلليل يف اية ترتيبه لألصوات ،حد حروف املعجمعد العلماء اهلمزة أ    

وعشرون صول حروف املعجم عند الكافة تسعة علم أن أا " :وقال ابن جين،1ها قبل األلفترتيبه فوضع
وأبو العباس املربد يعدها  ،2" عجمحرفا فأوهلا األلف وأخرها الياء على املشهود من ترتيب حروف امل

مهزة وال تثبت على صورة هي " :ة وعشرين حرفا وجيعل أوهلا الباء ويدع األلف من أوهلا ويقول مثاني
  .3"واحدة

كما ،وذلك لبعد خمرجها إذ خترج من أقصى احللق  ،وتعد اهلمزة من أصعب احلروف يف النطق    
وهي بعد البحث التجريدي صوت صامت  ،اجلهر والشدةاجتمع فيها صفتان من صفات القوة ومها 

وذلك بانطباق الوترين  ،ن تسد الفتحة املوجودة بني الوترين الصوتيني، حيدث بأحنجري وانفجاري
مث ينفرج الوتران  ،يضغط اهلواء فيما دون احلنجرةو فال يسمح للهواء بالنفاذ من احلنجرة  ،انطباقا تاما

واعلم " :باهلمزة فقال وقد أدرك سيبويه صعوبة النطق، 4أة حمدثا صوتا انفجاريافينفذ اهلواء من بينهما فج
هي أبعد ، و  ربة يف الصدر خترج باجتهادإمنا فعل ا هذا من مل خيففها ألنه بعد خمرجها وألا نأن اهلمزة 

  .5"احلروف خمرجا فثقل عليهم ذلك ألنه كالتهوع
ما فال ات ن فتحة املزمار معها مغلقة إغالقاأل ؛سو ر وال باملهمال هو باهو  إذن صوت شديدفاهلمزة    

حني تنفرج فتحة املزمار ذلك  إال ،إىل احللق وال يسمح للهواء باملرور ،نسمع هلذا ذبذبة الوترين الصوتيني
 ،والتخفيف بني بني،التحقيق:وللهمزة يف العربية أربع حاالت،6ائي الذي ينتج اهلمزةجاالنفراج الف

يرة العربية ز ا قبائل وسط اجل اشتهرتالبدوية اليت فاهلمز كان خاصة من اخلصائص  ؛واحلذف ،دالواإلب
ا هلجة القبائل يف مشال اجلزيرة  امتازتختفيف اهلمز كان خاصة حضرية  و،تميم وما جاورهاكوشرقيها  
ال مكة واملدينة  احلجاز وهذيل وأهلوقد ورد النص يف كالم أيب زيد  األنصاري أن أهل  ،وغربيها
  .7نييئل ظاهرة ختفيف اهلمز إىل احلجاز وقد نسب عدد من العلماء ألوا ،ينربون

                                                           
  .4/431 :الكتاب - 1
  . 1/46 :صناعة اإلعرابسر  - 2
  . 1/46 :صناعة اإلعرابسر  و ،1/192 :باملقتض - 3
  .84:اللهجات العربية و القرآنية  املقتبس من - 4

  313:ص  1985،  1و بنية، دار املدين للطباعة و النشر،ط اآل غيم، صاحلة راشد غيم ،اللهجات يف الكتاب أصوات - 5
  83:األصوات اللغوية  ،راهيم أنيسإب - 6
  85-84:املقتبس من اللهجات العربية والقرآنية  ،سنيحممد سامل حم -7
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  :الهمز المفرد 1- 2    
القراء فيه بالتحقيق والتسهيل  اختالفويكون  ؛خرآ مهزيقصد باهلمز املفرد الذي مل جيتمع مع     

  .1واإلبدال واحلذف
   :تحقيق الهمز 2-1-1

)  سئب( و )لؤم(  و )لأس(و ) رأس(و ) قرأت: (لتحقيق قولكفا" :حتقيق اهلمز عن هيقول سيبوي    
وقد عزا أكثر العلماء حتقيق اهلمزة ؛فتحقيق اهلمزة إذن هو إعطاؤها حقها من األداء ، 2"وأشباه ذالك

وصوت ،ويةئل البدوية أو ممن له فروع بدومجيعهم من القبا، باب وقيسوعزي أيضا إىل تيم الرّ  ،3متيمإىل 
يساعد تلك القبائل على عملية األداء  ،وصوت اهلمزة على رغم ما حيتاجه أداؤه من جمهود عضلي،ويةبد

بل قد يكون من الوسائل املؤدية  ،ومن مث فهو ال يعوق سرعة األداء ،ألنه يعينها على إبراز مقاطعها
  .4هلذا حرص عليه البدو،إليها 

  :قيق اهلمز نذكر ما يلي من األمثلة العديدة اليت ذكرها الفارسي حول حت

يف  بالضمّ  كويدل على تقدمي التحري:"يقول الفارسي  ]16:البقرة[ ﴾ 	�َ(�F�� َ�َ	��Nَ����	 ﴿: قوله تعاىل    
كما يبدلون من الواو   )اشرتؤا الضاللة: (لو ا منها اهلمزة فقالوابدأأن قوما  ،هذه الواو اللتقاء الساكنني

 عراب،اإل كةألا كانت تشبه حر  ،الكسر متعارفا لكان جديرا أال يهمزواب افلو كان حتريكه،املضمومة 
أال ترى أن حركة غري اإلعراب ملا ، تتعاقب حركة اإلعراب على املعرب عاقب احلركتني عليها كمالت

ملا اإلعراب كما أن حركات   ،دغم يف قول عامة العرب غري أهل احلجاز، أتعاقبت على ما كان مضاعفا
مبنزلة سائر الواوات ها نه جعلأمن حركها بالضم داللة على فتحريك  ،دغمأ ى املعربتعاقبت عل

ومهز .5أنؤر و،سؤق وأ  والنؤور ،وال يدخلها غري الضم حنو اليت يف الغؤور،مومة اليت تبدل اهلمزة منهااملض
  .7ها ابن جين إىل لغة قيس ، ونسب6ومهز الواو يف اشرتوا مما أجازه الكسائي.5أنؤر

                                                           
  299 :حممد خان، اللهجات العربية و القراءات القرآنية -  1

  3/541 :الكتاب – 2 
   2/276 :املزهر -  3
   314 :يف  الكتاب  تاللهجا - 4
  1/231:احلجة - 5
  1/193 :إعراب النحاس - 6
  1/55 :احملتسب - 7
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 :البقرة[ ﴾ �OP��Q��َ ﴿: م لقوله تعاىلوعاص ،ي قراءة ابن كثري ونافع وحفصر الفارسوكذلك ذك     
زعموا أن ذلك الغالب على "  :وكذلك ابن عامر فقال ،انءيف كل القر  )لرعوف(على وزن  ،]143

  .1"أهل احلجاز

ان اهلمزة ءكل القر مزتني يف  ] 5: يونس[ ﴾ "� �$?	RS�Q	 � 	�3 ﴿ :ووجه قراء ابن كثري لقوله تعاىل   
فأما اهلمزة يف موضع العني من ضياء فيكون على : والثانية بعدها يقول أبو علي  ،األوىل قبل األلف

وأخرت العني اليت هي واو إىل موضع الالم فلما  ،كأنه قدم الالم اليت هي مهزة إىل موضع العني  ،القلب
وهذا إذا قدرته مجيعا كان ،شقاء وعالء  انقلبت مهزة كما انقلبت يف ،وقعت طرفا بعد ألف زائدة 

  .2قوس وقسي فصححوا الواحد وقلبوا يف اجلمع : اأال ترى أم قالو  ؛أسوغ

سن فريى الفارسي أنه ال وجه عن احلعلى ما يروى ]  16:يونس [ ﴾ �ِ'� ��?�Tَ	Hُ�� ���َ�  ﴿ :أما اهلمز يف   

�2ُE�َْ�َ7 �I�� ��ُB���Q�?�T	 �Cُْ﴿:ن الدرء الدفع على ما جاء يف قوله تعاىلله أل �U�$�"ْ�	 �.ِ
 ��ُ��/ُH �V���T��W  ] آل

�ْ%ُ�� ﴿ :وقوله،] 168:عمران �?	�T�َ7 �� فتح إمنا هي أدريتكم فقلب الياءوزعم أبو ال.3] 72:البقرة [ ﴾ 7�+
أبو  أعطاتك و قال: حكاها قطرب يقولون يف أعطيتك  ،لعقيلوهي لغة  ،ألفا النفتاح ما قبلها الياء

  :السالم عالك قيل  :يقولونن الياء ألفا كما يف لغة بين احلرث بن كعب قلب احلس: حامت 
  .4متاخلأ: العأمل و يف اخلامت:ز على لغة من قال يف العامل مث مه

و تركه يف  ،يهمزون عندما تعرض لقضية اهلمزألحيان أن أهل احلجاز نه صرح يف كثري من اكما أ   

تذاءبت : وقالوا.لذئب  مهموز يف األصل ا ":قال أبو علي ] 13:يوسف[  ﴾��Gْ	�X#﴿ :قوله تعاىل
كذلك أشار لذلك يف حتقيق ، و 5"أا أتت كما يأيت الذئب الريح ،إذ جاءت من كل جهة كأن املعىن

  ] 174:احلج[  ﴾ ��*�]�)Rِ��� Z�َْ�ٍ ﴿: اهلمز يف قوله تعاىل
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  :وقرأ الباقون بغري مهز قال ،مهموز]  29:الفتح [  ﴾ ��'�0<� ��)َ&﴿ :كما ذكر قراءة ابن كثري     
  .2"قبلها ضمة اليت ن الواوو و هي لغة ضعيفة يهمز : " قال عنها أبو حيان  و. 1ومهز سؤقه جيوز"

 ]�ِ�0��)J�2�� �2� Eَ[َ7�\� ﴿ :هذا يتناقض متاما مع توجيهه لقراءة ابن كثري لقوله تعاىل يالفارس و رأي
للهمز ، و أكثرق فغريه أحسن و و أما اهلمز يف السؤ ":حيث قال ؛او مز الو ]  33: ص[  ﴾[���	�6َْ��/��

با حية إن أ: ن أبا عثمان زعم أن أبا احلسن كان يقول، فأما السماع فإو السماع فيه وجه يف القياس
  .3النمريي يهمز الواو اليت قبلها ضمة

بعض ": قال سيبويه.و عقيل  ،و هذيل ،و قيس ،سدو مهز الواو اشتهرت به القبائل العربية من أ    
  .4"ثؤب، وأسؤقأدؤر، وأ: ب يهمز الواو املضمومة يف مثل العر 
  :تخفيف الهمز 2- 2-1   
وقد نسب عدد من ،5"ذفو حت ،و تبدل ،أما التخفيف فتصري اهلمزة فيه بني بني" : يقول سيبويه   

هذا احلكم مأخذ الصحة املطلقة العتبارين  ،و ال يؤخذنييالعلماء األوائل ظاهرة ختفيف اهلمز إىل احلجاز 
أن ختفيف اهلمز مل ثاين ال،و كانوا حيققون اهلمزة   ينيأن األخبار تدل على أن بعض احلجاز :حدمها أ

ن تفاوتت صورته و ا يف كثري من املناطق العربية و إو إمنا فاشي ،يكن مقصورا على منطقة دون أخرى
 .6درجاته 

 ومل ،أن البيئة احلجازية اليت عرفت بالتأين يف األداء ىكيف تأت":الدكتور إبراهيم أنيس يتساءل و    
يشتهر عنها إدغام أو إمالة أن تعمل على التخلص من اهلمز يف نطقها ؟ إذ التخلص من اهلمز امليل إىل 

  . 7"عن التزام التحقيق يف النطق باألصوات السهولة و البعد
ن إالسرعة ف إىل هذهسبل الو تسلك أيسر  ،بدوية اليت متيل إىل السرعة يف النطقكانت القبائل ال  اوإذ  

أي أن الناطق البدوي تعود النرب يف  ،حتقيق اهلمز كان يف لسان اخلاصة اليت ختفف من عيب هذه السرعة
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ريده من كما حتمتها ضرورة اإلبانة عما ي  ،و هي عادة أملتها ضرورة انتظام اإليقاع النطقي ،موضع اهلمز
 ؛العكس من ذلك ىو هو ما كان مينحه كل اهتمامه أما القبائل احلضرية فعل ،نطقه موعة من املقاطع

ولذا مل تكن ا حاجة إىل التماس املزيد من مظاهر األناة ؛إذا كانت متأنية يف النطق متشددة يف أدائها 
  .1فأمهلت مهز كلماا

 ،و اإلبدال ،النقل :ها العرب لتسهيل اهلمز هيتسائل اليت سلكأن الو  ةوبالتتبع وجد علماء العربي   
  : يومن مناذج التسهيل اليت ذكرها الفارسي ما يل.و احلذف  ،والتسهيل

   :ةنهمزة البين -)أ   

�� ﴿:أشار الفارسي إليها عندما تطرق إىل قوله تعاىل     "َ(َ7 ^�Q	��َ% ِ.��*�"�Mْ�	 ﴾ ] حيث قرأ ] 61:الشعراء
كما حذفها من   )تراءا(وكذلك لو حذف اهلمزة من  ":يقول أبو علي ،بكسر الراء و ميد مث يهمز محزة

 تليس، و إذا وقف عليه على هذه اللغة) ما( وال ميد كما ال ميد )تراء( :يا هذا للزمه أن يقولشربة ما 
ومهزة ينبغي أن تكون املدة ألفاف) تراءا(بعد الراء من  مّدة نه ميدأإمنا الرواية عنه  ؛)ترا(الرواية عن محزة 

ما خمففة إو  ،بني ما بنيإ ،وأما بعد األلف فهو اهلمزة اليت هي عني الفعل ،أما األلف فألف تفاعل؛
وعلى ،سكن سائر احلروف املوقوف عليها تكما   ،يف الوقفوجب أن يسكن وعلى أي األمرين كان ،

  .2هذا جاء يف الشعر

ِ����﴿: تعاىل يف قوله فيفخكما ذكر أيضا الت   
 ^�;�1ِ_َ� ِ��<ُB�ْ	 ﴾] وهي قراءة بن كثري ]. 35:املدثر


ِ`ْ﴿:سيم :حنو بني فيها أن جتعل اهلمزة بني فيفالتح : "حيث أبو علي�� َa�َ� ��+�b	����ِ
] 74:األنعام[﴾ 
فأما احلذف فليس بقياس ووجه ذلك أن اهلمزة حذفت حذفا كما  ،]26 :الزخرف [،]35 :إبراهيم[

  :حذفت يف قوله 
  3ويلمها يف هواء اجلو طالبة          و ال كهذا الذي يف األرض مطلوب -           

 التخفيفوجد اهلمزة حتذف حذفا يف بعض املواضع يف  هن ذلك لقائله أنويشبه أن يكون الذي حسّ 
وقد  ،فت حذفاكان القياس أن جتعل بني اهلمزة والواو فحذ،ويل أمها : ولكنه مثل ؛ وليس هذا منها

  .4جاء ذلك يف غري موضع يف الشعر
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  :حذف الهمزة ونقل حركتها  - )ب    

 :وتكون اهلمزة يف غالب هذه األحيان مضمومة ومن األمثلة اليت ذكرها الفارسي     


ِ.�﴿ :من قوله عز وجل ،وضم الالم وإسكاا،يف إسقاط الواو إثباا  فهماختال    �� 	��$ْ(َ% ﴾ 
أ ابن كثري ونافع وأبو وقر  ،بواو واحدة والالم مضمومة)تلوا (حيث قرأ محزة وابن عامر ] 135:النساء[

   .1األوىل مضمومة والالم ساكنة ؛بواوين )او تلو (:الكسائي  وعاصم و،عمرو 
كما   االنضمامه ن الواو اليت هي عني مهزتإو  ؛جيوز أن تكون تلووا )تلوا( نإ: وقد قيل: "يقول الفارسي

  .2وألقيت حركة اهلمزة على الالم اليت هي فاء ،رؤ أد مهزت يف

 ،إنه مل يهمزكلهم غري نافع ف  واومهز ،غري مهموز منون ] 34: القصص[ ﴾اT(?ِ﴿: نافع أكذلك قر و     
ذا إوكذلك حكم اهلمزة  ،أما قول نافع فانه خفف اهلمزة ":قال أبو علي  ؛سكنها الباقونأوفتح الدال و 

قرأ أهل هكذا ، و أن حتذف وتلقى حركتها على الساكن الذي قبلها  وكان قبلها ساكن،خففت 

� 	� �dِ�ْD�- ��َDْ	��X�c ﴿:التخفيف �7 �U	����"�2�	 ِe�?َ6ْ�	��﴾] كما   ثر منهم التخفيف قالآفمن  ]25:النمل
ساكن لقي حركتها على أو ،نه خفف اهلمزة أعلى  ذلك ؛الرد  :وقد جاء يف بعض القوايف الردء،نافع  قال

فيضعف احلرف  وهذا خالدّ  هذا فرجّ :مث وقف بعد التخفيف على احلرف فثقل كما يثقل  ،قبلها
   3.فقللو 
  :حذف الهمزة من غير نقل  -)ج   
  :يالتخفيف زمن مناذجه ما يل قوقد حتذف اهلمزة حذفا ال اثر بعده وهو مطل   

حيث كان محزة يستحب ترك ] 3:البقرة [ ﴾�ِ����0�-�.$ ِ��+َfْ� �/	��X��I- ﴿ :اختلفوا يف اهلمز من قوله تعاىل     
وما ) يؤمنون:(عن نافع ترك اهلمز الساكن يف مثلوروى ورش  ،ن إذا أراد أن يقفآاهلمز يف كل القر 

وما   ]225:البقرة[﴾ -��0	 �HُXُ�� �َ� ﴿و].4:نوح[ ﴾ ��-�H��5 �0ُ�� ﴿و )يؤده(:املتحرك مثلوكذلك ، أشبهه
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 )يؤمنون (القراءة أو قرأ يف الصالة مل يهمز كل مهزة ساكنة مثل  جأبو عمرو فكان إذا أدر  أماكان مثله ،
  .1وما أشبه ذلك )يأخذون( و )يؤمن (و
أن يقول أن هذه اهلمزة قد لزمها البدل يف مثالني من  زوحجة من مل يهم" :لالك الفارسي فقذحلل و 

ا يف هذه م جيز حتقيقهملو  ،واملضارع حنو أومن. من وأومنآ :فاملاضي حنو ،الفعل املاضي واملضارع 
من  ريةتبع سائر األمثلة العاأاإلعالل إذا لزم مثاال  و؛الذي لزمها يف املثلني إعالل هلااملواضع وهذا القلب 

  .2اإلعالل

) سال( عامر أ نافع وابنقر ف] 1:املعارج[ ﴾ ��	��َX�*ِ� ٍg	�> ٍA�G�aَ6�> ٌCَ ﴿: يف قوله تعاىل  اختلفواوكذلك     
، مثل قال وخاف ،من قال سال جعل األلف منقلبة عن الواو اليت هي عني":قال أبوعلي  ؛غري مهموز

 ولغة سلت 3ساوالن فمن قال سال كان على هذه اللغةتمها ي :نه مسع أأبو عثمان عن أيب زيد  ىوحك
و عقب  "مها يتسايالنسال و ،سلت :هي لغة قريش ويقولون ":وقال الزخمشري ،4"هحكاها سيبوي تسال

هو  آن من باب السؤالن ما جاء يف القر ا لغة قريش ألإ: و ينبغي أن يثبت يف قوله : عليه أبو حيان 

أن يكون من  زال جيو  ذإ] 32:النساء[ ﴾ (ْFَ7�'� ���I 	�)�'� )ُ$	��<� ﴿ :مهموز أو أصله اهلمز كقراءة من قرأ 
ن جييء ذلك كله مر فيبعد أألخافوا ا :مثل )لوا اهللا اوس(  وإذا كان يكون ذلك ،سال اليت عينها واو
  . 5وهم الذين نزل القران بلغتهم. على لغة غري قريش

  :إبدال الهمزة  -)د   
هذه املواضع  6أشار سيبويه إىل املواضع اليت ختفف فيها اهلمزة بإحالل واو أو ياء أو ألف حملها   
  :يف أمرينصاحلة راشد آل غنيم ستاذة جزا األأو 
يف ) س ار (س حركة ما قبلها حنو جنإذا سكنت اهلمزة وحتركت ما قبلها حل حملها صوت من  -1
  .)جؤنة(يف ) جونة( و، )ذئب ( يف) ذيب( و،) رأس(
) نؤ ج( :س حركة ما قبلها حنوجنحل حملها صوت من  ؛إذا انفتحت اهلمزة وضم ما قبلها أو كسر -2
 .1)رةئم(يف ) ةمري (و،) جون(و
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وبين (،) قيس(من ) بين عجالن(و،) هذيل(و،)قريش(و،) أهل احلجاز(د عزي ختفيف اهلمز إىل وق
  .2)رةضعا
  : يومن النماذج اليت ذكرها الفارسي يف إبدال اهلمزة ما يل   

ث حي) تَهُ اَ ِمْنسَ ( غري مهموز]14:أسب[ ﴾ ��/�CُHْ6َ% �'َ%َ6�2ُ ﴿قرأ نافع وأبو عمرو   :إبدال الهمزة ألفا  -   
فت اهلمزة منها أن ة إذا خفّ أصل يف مهز منسواأل:"يقول أبو علي  ؛غري قياسيمزة ألفا بدال أبدلوا اهل

  3.وكثر التخفيف فيها، سغري القيافوا مهزا على إال أم خفّ بني جتعل بني 

 :قالوابدل اهلمزة كما أبألف ) هأطَ شَ ( من قرأ ] 29:الفتح�hَ6ْ[�N ﴾ ] ﴿ :وكذلك يف قوله تعاىل    
  .قاس عليهال يُ ، شاذ عند البصريني وهو ختفيف مقيس عند الكوفيني ،4 ةُ ااملر  و اةُ الكمَ 

 ئحيث قر ] 14:البقرة [ ﴾ ����2َ�GِLُ$.� ﴿ النحويون يف ختفيف اهلمز يف فاختل :إبدال الهمزة ياءا  -
بني بني كما ذهب  اعلهوال جي ،احلسن إىل قلب اهلمزة ياءا قلبا صحيحا أبو وذهب ،باهلمز وهو األصل

يكون يف كالم متصل أو  أن نه ال خيلو منإقبلها ضمة فو ورة كسأما إذا كانت م ؛إليه سيبويه و اخلليل
  . 5ن كان منفصال قلبها ياءاإو  ا،ن كان متصال قلبها واو إفمنفصل، 

��� ﴿ :اجلمهور كذلك قرأو   ْRِ<�َْ� ��ِ�G��"�>َ6ِ� ﴾ ] بإبدال  )أنبيهم( :يءوقر  ،ألصلباهلمز وهو ا] 33:البقرة
لكان لكسر  "أنبيهم: "فقال" أنبئهم"ولو ترك تارك اهلمز يف  ":يقول أبو علي ؛اهلمزة ياءا و كسر اهلاء 

  ه ز كان سيبويه ال جيي  إن وهذا و، ا أن تقلب اهلمزة إىل الياء قلباحدمهأ ؛اهلاء وجهان
 إن و أمل ينبغ أن خيطّ  له هذه الوجوه اجتهتوإذا  ،ن أبا زيد يرويه عن قوم من العربإف ؛إال يف الشعر

اهلاء مضمومة إذا  )م بأمسائهم هُ أنبئُـ ( :"ويقول أبو احلسن ، 6أمكن أن يقال أن غريه أبني وجها وأظهر
يهمز و هي قراءة رديئة ومن العرب من يكسر و  ،ن اهلاء ال يكسرها إال ياء أو كسرةأل أمهزت و ا نقر 

  . 7مثل شيئا لشبهها بالياءأففت اهلمزة فكسر اهلاء فإذا خ ،يف القياس
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] 69:املائدة[ ﴾ ��	�!���Rُِ$.� ﴿ ]62:البقرة[ ﴾ ��	�!���Rِ��V ﴿:يف الفهمتاخأيضا ذكر الفارسي و    
ن بغري مهز وال خلف للهمز ومهز ذلك كله آيف كل القر " الصابون "و" الصابني" عناف أفقر  ،يف اهلمز وتركه

  ون عُ الصاب:الصابئون مثل :فقال  اهلمزة من حقق"  :لك ذها ل أبو علي موجّ قا؛ الباقون 
ويف قول أيب ،واخلليلوزعم سيبويه أنه قول العرب  ،و من خّففها جعلها يف قول سيبويه واخلليل بْنيَ بْني 

  .1"ااحلسن يقلبها ياءا قلبً 

حيث قرأ الكسائي وحده بغري  ؛وتركه] 13:يوسف [ ﴾ 	���Gْ#X ﴿كما ذكر أيضا اختالفهم يف مهز   
وكذلك البري ل فإذا خففت اهلمز منه قلبت ياءا،الذئب مهموز يف األص" :مهز واحتج له أبو علي قائال

وعلى هذا املنوال أيضا وجه اختالفهم يف مهز البئر وترك ، 2"ولو وقعت يف ردف لقلبتها قلبا إىل الياء

 حتقيق اهلمز حسن وختفيفه حسن و" :حيث قال] 45:احلج [﴾ ��*�]�)Rِ��� Z�َْ�ٍ﴿:مهزها يف قوله تعاىل
يب وما أشبه ذلك من مهزة ساكنة قبلها  ذوكذلك ال ،ختفيفه أن تقلب ياءا حبسب احلركة اليت قبلها

  .3 "كسرة
ن القانون العام لتخفيف اهلمزة إذا  أومن هذه األمثلة وغريها نستنتج أن اإلطار الصويت يقضي ب    

بدل ضرب من التخفيف أخذ به اجلماعة من اإلأن تبدل ياءا و  ؛و مسبوقة بكسركانت مكسورة أ
حىت  صنوالبزي وبن حمي ،ونافع ورواته  ع،يب جعفر بن القعقا أويف مقدمتهم أهل املدينة ومكة ك،القراء 

ض بوقة بكسر باستثناء بعإذا كانت مس ؛حد العشرة اشتهر بإبدال كل مهزة ساكنة ياءاأأن جعفر املدين 
من غري مهز يسمح بقراءا بالياء على األصل يف حممد خان أن رسم الكلمات / الكلمات ، و يرى د

 عفيكون إبدال الياء مهزة يف مثل هذه الكلمات تفري... ولعله األصل املطلق يف العربية ،عصر التدوين 
  .4خذ به بعض القراء ممن تأثروا ببيئة البادية أ

  : يومن األمثلة اليت أوردها الفارسي جول ذلك ما يل:  اإبدال الهمزة واو  -   

�َ%D��َ�Xُ�َ� ﴿ :قراءة حفص لقوله تعاىل     	)��L�b ﴾ )برتك اهلمز  )4:االخالص( ﴾ ُكُفًوا ﴿و )67:البقرة
  .1"لزم أن يقلبها واوا  ؛اهلمزة فإذا خففها وقد ضم العني فله أن خيف: " قال أبو علي،5الواو تواثبا
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سكان و قلب ؛كقراءة من قرأ باالمن قرأ بالضم و حتقيق اهلمز يف اجلواز و احلسن  ":ا و يقول أيض
كما روى أبو زيد عن أيب عمرو   ،اهلمزة واوا ألنه ختفيف قياسي ، و جيوز أن يأخذ األخذ باللغتني مجيعا

  .2 بني التخفيف و التثقيلّري نه خُ أ
قرأ به أهل املدينة يف املقام األول من  ا؛هلمزة واو وملخص القول أن معظم ما سبق ذكره من إبدال ا    

إىل التخفيف ، و شاركهم من و هم على أصوهلم يف نزوعهم ... و ورش  ،و نافع ،أمثال أيب جعفر
ون به و هذا البدل قياسي يف لي ، و البصرة بيئة قياس يعتدّ يو اجلراح العق ،و احلسن ،ني أبو عمروالبصري

ن إف... و األعمش ،و هم أهل التخفيف من أمثال حفص  االذين خففو  كثري من الشواهد ،و أما
  .3م موصولة بأهل األداء يف مكة و املدينةاقراء
ن  فإويف األخري نستنتج حكما عاما مفاده أن كل مهزة ساكنة تبدل حرف مد جمانس حلركة ما قبلها ،    

و هذا مشهور عن أيب جعفر و  ،ن كانت ضمة فواوإو ،ن كانت كسرة فياء حة فألف ، وإكانت فت
و تبدل  ياء إذا كانت ،و تبدل اهلمزة ألفا و إذا كانت مفتوحة و مسبوقة بفتحة أو سكون  ،ورش

  .و تبدل واو إذا كانت مسبوقة بضم  ،مكسورة أو مسبوقة بكسرة
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  :الهمز المزدوج  2-2   
   ،يف احلركة أم خمتلفتني فيها أكانتا متفقتني يقصد به اجتماع مهزتني يف كلمة أو كلمتني سواء    
، أو إبداهلا أو حذفها ، كما فعلوا  حدامهاإتسهيل  ، أوو زيادة ألف حقيقاختلف القراء فيهما بني التو 

ا يف كلمة واحدة مل يكن بد من بدل تو اعلم أن اهلمزتني إذا التقي"  :هيقول سيبوي ،1مع اهلمز املفرد
  .2"ا يف حرف واحد لزم التقاء اهلمزتني تألما إذا كاناآلخرة ، و ال خيفف 

  :ومن النماذج اليت ذكرها الفارسي حول اهلمز املزدوج ما يلي 

��� ﴿ :قال تعاىل    َ%�?َX�َْ�َ�إدخال األلف اختلفوا يف ختفيف الثانية منها وحتقيقها و ]  6: البقرة [ ﴾ 
و قرأ الكوفيون بتحقيقها ، و  ،و أبو عمرو ، و أبو جعفر بينهما ، فسهلها بني اهلمزة و األلف ابن كثري

و يرى أبو علي أن حجة من حققهما أن يقول أن ؛فصل بني اهلمزتني بألف أبو عمرو ، و أبو جعفر 
 و كع ، و فههت  فكما اجتمع املثل مع مثله مع سائر حروف احللق فه  ،اهلمزة حرف من حروف احللق

زعم أن ابن أيب إسحاق كان  هو مما جيوز ذلك و يسوغه أن سيبوي،زة، و كععت ، كذلك حكم اهلم
  . "و قد تتكلم يبعضه العرب و هو رديء ": هحيقق اهلمزتني و أناس معه ، قال سيبوي

يت الرجل ، فكما مجع بت الريح و رأّ رأس و سال ، و تذأّ : و مما يقوي ذلك من استعماهلم له قوهلم 
  3.اجلمع بينهما يف غري هذا املوضع كذلك جيوز؛نيكانتا عين  إذااجلميع بينهما 

فلم جيمع بني اهلمزتني و خفف الثانية أن يقول أن العرب قد رفضت " أنذرم " و احلجة ملن قال 
و أخر ، ألزموا مجيعا الثانية  ،و أدر ،مجهما يف مواضع من كالمهم ، من ذلك أم ملا اجتمعتا يف آدم

  .4ةالبدل ، و مل حيققوا الثاني
و هو الثبت  ،حجة من فصل بني اهلمزتني بألف و حقق اهلمزة الثانية مع الفصل بينهما باأللفأما    

أن : محد بن موسىأقد قال ، و زعم أن ذلك هو الذي خيتاره أبو عمرو هن سيبويأل ؛عن أيب عمرو عندنا
نه بألف بني اهلمزتني و أ "نزل آ" و " كم أينّ :" خلفا روى عن أيب زيد ذلك يف اختالف اهلمزتني حنو 

  عن أيب عمرو بني املتفقتني و املختلفتني ،  يف حكايته ه يفصل سيبوي، وملتليني الثانية
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��k�َْ ﴿و﴾ 
i�j��ِ﴿ :أما أهل احلجاز فمنهم من يقولو : نه قالأأال ترى َ�: مث قال]  116: املائدة[  ﴾ 
  .1ضبط هلذا من غريمهاأو أبو زيد  هتار أبو عمرو فلم يفصل بينهما ، و سيبويخيو هي اليت 

 و قرأ نافع وأبو عمروف] 123: األعراف[ ﴾ �ِ'� 7 ��ُ��/��َi�����َ� �.�$�aَ ﴿:  تعاىل هلو قكذلك اختلفوا يف و     
او بعد النون و ب )منتم او (عن ابن كثري انه قرأ  يو رو  ،مزة و مد على االستفهام )أآمنتم  (ابن عامر 
هي ا النضمام ما قبلها و فعلتم واو نه أبدل مهزة االستفهام الالحقة ألأله أبو علي  احتج؛ و  بغري مهزة

مثل تود من ... ا وَ  نُ .... :ة فقولهو هذا يف املنفصل كاملتصل يف تودّ  )فرعونُ (: النون املضمومة يف قوله 
نه خفف مهزة أفعلتم أيريد  ؛عد الواو املنقلبة عن مهزة االستفهامبيريد بغري مهزة  ؛تودة ، و قوله بغري مهزة

هذا على قول أهل احلجاز ألم خيففون اهلمزتني إذا اجتمعتا  ، و منتم فجعلها بني اهلمزة و األلفآمن 

�Gَ�Xَ	 ﴿: وال أيضا وجه الفارسي قوله تعاىلعلى هذا املنو 2.كما خيففون الواحدة  ��/ُH �)�	��ُ% �َ��l���َi�� ��/�Gَ� 
�.$�,��ْD�"َ� ﴾  ]وكذلك 3] 67:مل الن،: ﴿ �I�Gَ� ��ُ%��#Hُ` ﴾  ] قوله تعاىل و أيضا ]  19: يس :﴿ ��ُB�/�Gَ� 

�m ﴿ :قوله  ،و4]  55: النمل [  ﴾ �$ُ%6َْ�َ.��"�M��َ�َ�  5] . 44: فصلت [   ﴾ 

��َ ﴿: اختلفوا أيضا يف قولهو     "�Gَ�  ة و ابن عامر، ومحز  ،عاصم ، وقرأ ابن كثريف]12: التوبة[  ﴾ 
 ، و إسحاق املسييبقال أبو عمارة عن يعقوب بن جعفر": ؛ قال أبو عليمزتني )أئمة (و الكسائي 

مهزة مفتوحة كفتحة  )أمية  (ثبتوا أاأللف بفتحة شبه االستفهام ، فانه يفهم منهم  امهزو : عن أهل املدينة 
ضي إمساعيل عن قالون مزة اكذلك قال الق،و مل يذكر يف الذي بعد اهلمزة شيئا ، و مهزة االستفهام 

بني  أما حجة من مجع ،نه ال يفهم من ذلك حكم الثانيةاختالف فيه ، إال أ فهذا مستقيم الواحدة، 
:  هزعم أن ابن أيب إسحاق كان حيقق اهلمزتني و ناس معه ، قال سيبوي هأن سيبوي )أإّمة ( اهلمزتني يف 

  .6و قد يتكلم يبعضه العرب و هو رديء
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�َ%�َ�ْXَD����b ﴿: تعاىل ك قولهكذلو      �n-ِ�ْD�>﴾ ]مزة  هاقرأ] 63: ص أبو عمرو و محزة و الكسائي
  نه يكون على التقرير إف )اختذناهم سخريا (للنكرة فأما وجه قول من فتح اهلمزة فقال  ةالوصل صف

  . 1عودلت بأم ألا على لفظ االستفهامو 

�َ<���U���<Bَْ ﴿ : تعاىل هلو ق أما     �@َ� �k�/ُH �I�� �V����*ْ�	﴾ ] مزة االستفهام و  هاقرأ] 75: ص اجلمهور
يقول أبو  ،كأا موصولة و هي على االستفهام)بيدي استكربت (:و أهل مكة  روي عن ابن كثري

   :و كذلك يف قوله تعاىل ،2"بني أن اهلمزة خمففة بني ؛يعين بقوله و هي على االستفهام": علي

﴿ ��ُ��<�bْ`َ� ��ُB�%��<5+َo ﴾ ]مزتني ، هاقرأ] 20: األحقاف مزة مطوله ، و قرأ ابن عامر ابن كثري  
  .على اخلرب  )أذهبتم :(و قرأ نافع و عاصم و أبو عمرو و محزة و الكسائي 

وجدنا أن حتقيق اهلمز أكثر  ؛بعد  هذا العرض املوجز ملذاهب القراء يف اهلمزة حتقيقا أو تسهيالو      
كتب العربية على أن حتقيق اهلمز من هلجات القبائل اليت    أمجعتكما ها،  تسهيلمن ارا يف العربية انتش

  .شرقيها جاورها أي قبائل وسط اجلزيرة ، و و من  ،و بين أسد ،و متيم،كانت تعيش البادية من قيس 
اخلزرج يف وس و ،واألخباصة قريش يف مكة جاز و أما قبائل التسهيل فهي تلك اليت كانت متحضرة يف احل

  . صدق متثيل و بعض قراءات نافع قارئ املدينة أ ،و متثلها قراءة أيب جعفر ،املدينة
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  اإلدغام و اإلظهار            :  لثالمبحث الثا   
، ووضعوا هلا اإلدغام و اإلظهار إحدى الظواهر اللغوية اليت اهتم ا علماء العربية قدميا و حديثا   
و أيها كانت أميل ،ئل كانت متيل إىل النطق باإلظهاروأي القبا ،اختلفوا يف تعليلها و تفسريهاقواعد و ال

   .إىل اإلدغام
و اصطالحا إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة يف احلرف اإلظهار لغة البيان، :مفهوم اإلظهار  3-1

  .1املظهر
احلرف أي أدخلته عىن  أدغمت احلرف يف وم؛يراد به إدخال شيء يف شيء  :مفهوم اإلدغام  3-2

  .2فيه فجعلت لفظه كلفظ الثاين
  3واشرتط القدامى لوقوع اإلدغام أن يكون احلرف األول ساكنا حىت ال يكون فصل بينهما يف هذا   

و ،فسكن األول منهما فهو مدغم يف الثاين  ؛اعلم أن احلرفني إذا كان لفظهما واحد"  :يقول املربد
ن املخرج أل؛ واحدة  ةفإمنا تعتمد هلما باللسان اعتماد،أنّه ال حركة تفصل بينهما ":  مدغم"تأويل 
و مل يقم . كر و مل يذهب بّ .د معبّ د، ر و كذلك حممّ كسّ ع و قطّ :  كذلك قول،و ال فصل و واحد 

ند فاإلدغام ع ؛مل خيتلف احملدثون مع القدامى يف تفسري هذه الظاهرة، و 4فهذا معىن اإلدغام  ،عكمّ 
  5 .حبيث ينطق بالصوتني صوتا واحدا كالثاين ،احملدثني هو فناء الصوت األول يف الصوت الثاين

ية جديدة غري أن احملدثني أطلقوا تسم ،و معىن فناء األول هو ما أراده القدامى من مصطلح اإلدخال
ني املدغمني يتطابقان ن الصوت؛أل 6"املمائلة الكاملة " :امحد خمتار عمر/د على هذه الظاهرة فقد مساها

جلهد العضلي املبذول من و اقتصاد ا ،النطقي ف من وراء هذه الظاهرة هو التخفيفاهلدو  ،تطابقا كامال
ين تكو ، و اللسان إىل دمج هذه احلركات املتماثلة ا يلجألذ ؛اء نطقه حبركات متماثلة متتاليةاللسان جرّ 

خف عليهم من أأن إدغام احلرف يف احلرف  لمواأّم قد ع:" و يف هذا قال ابن جين حركة واحدة، 
  7" ع ، قطّ  شدّ  :ما نبوة واحدة حنو قولكنع أال ترى أن اللسان ينبو ،إظهار احلرفني

                                                           
  .228 :أشهر املصطلحات يف فن األداء و القراءة   - 1
 . 1/121 :شرح املفصل، ابن يعيش  - 2
 املقدمة ص.باتنة .دار الشهاب .إدغام القراء حتقيق حممد علي عبد الكرمي الرديين . السريايف أبو سعيد  - 3
 . 1/333:املقتضب  - 4
 .187:األصوات اللغوية  - 5
  . 332، ص  1989رة ، ، القاه 2، دراسة الصوت اللغوي ، عامل الكتب ، ط) خمتار عمر ( امحد   - 6
 .2/228: اخلصائص  - 7



  التوجيـه الصوتيالتوجيـه الصوتيالتوجيـه الصوتيالتوجيـه الصوتي                                                                    الثانيالثانيالثانيالثانيـل  ـل  ـل  ـل  ــــالفصالفصالفصالفص

          81

النحاة اإلدغام إىل كبري قسم ، و معىن ذلك أن نطق احلرفني املثلني صعب على اللسان فأرادوا التخفيفو 
ن معا يف األصل سواء كانا متماثلني أو متقاربني ، و ذلك فاإلدغام الكبري هو أن يتحرك احلرفا؛صغري و 

��� ﴿: حنو قوله تعاىل �N �.�َF���?      ﴾]راء األوىل و الثانية متحركتانالف] 185: البقرة  
يه تسكني احلرف األول أو فيكون العمل ف ؛واإلدغام يتطلب كون احلرف األول ساكنا و الثاين متحركا

  .التغيريومسي هذا اإلدغام كبريا لكثرة العمل فيه و  ،بله مث إدغامه يف الثاينإىل الساكن ق نقل حركته
لثاين ساكنا يف األصل و احلرف ا) املدغم ( أما اإلدغام الصغري فيقصد به النحاة كون احلرف األول 

��� ?���k�Jِ 7َ"�� ﴿: متحركا حنو التاءين يف قوله تعاىل) هياملدغم ف(ُ%�?��M�% ﴾  ]و يسمى هذا ]16: البقرة
  .1وهو إدغام األول يف الثاين ؛اإلدغام صغريا لقلة العمل فيه

كما أشار النحاة إىل اإلدغام الكامل و اإلدغام الناقص ، فاإلدغام الكامل يتمثل يف فناء احلرف    
اء يف حنو إدغام النون الساكنة يف الر ) املدغم فيه ( جبميع خصائصه يف احلرف الثاين ) املدغم ( األول 

6َ7َ��� ﴿ :قوله تعاىل  �I-�X��	 	$�/��َi �.$�"َ(�*�+َ7 �'��َ� �\�Jْ�	 �I�� ��ِأما اإلدغام الناقص فهو أن ،] 26: البقرة [  ﴾ ?��5
عض صفاته مثل إدغام النون الساكنة يف الياء يف بمع بقاء ول الساكن يف احلرف الثاين، تدغم احلرف األ

  2اجلمهوراظ بغنة النون املدغمة على قراءة مع االحتف] 08: البقرة[ ﴾ 	�/��:ِ �����I ﴿:حنو قوله تعاىل
و اعتربوها من سنن العرب يف كالمهم ،ومبا أن علماء العربية اهتموا اهتماما كبريا بظاهرة اإلدغام   

ام ظاهرة صوتية وحاولوا تفسريها وتعليل أسباا، و مبا أن اإلدغ ،طو فرمسوا هلا القوانني وحددوا هلا الشر 
فالقبائل اليت اشتهرت باإلدغام هي تلك  نإذ؛حتدث بسبب تأثري األصوات املتجاورة بعضها ببعض 

وقبائل اليت تذهب إىل اإلظهار هي اليت جتنح إىل  ،القبائل اليت كانت متيل إىل اخلفة والسرعة يف كالمها
  .3التأين ووضوح فيه

و تأثر األصوات بعضها ببعض ظاهرة صوتية حتدث كثريا يف أ،إبراهيم أنيس أن اإلدغام / ويرى د   
صويت فال يعطى احلرف حقه ال ،البيئات البدائية حيث السرعة يف نطق الكلمات ومزجها بعضها ببعض

ويظهر هذا جبالء ووضوح بني البدو يف القبائل الرحل اليت ال تكاد ، بهمن حتقيق أو جتويد يف النطق 
ن عاشوا يف ممقرب إىل البداوة أإليها قبائل  نزحتقية قد ارنا أن البيئة العر تذك فإذا؛ تستقر على حال

                                                           
 .15:،ص  2000 ،بن عكنون ، اجلزائر  ،اإلدغام عند علماء العربية ، ديوان املطبوعات اجلامعيةبوخلخال ، عبد اهللا ،- 1
 .16 :نفسه - 2
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أما  ،كان أكثر شيوعا يف هلجات القبائل النازحة إىل العراق  اإلدغامأمكننا أن نتصور أن  ،البيئة احلجازية
ىل إين يف النطق و يل الناس إىل التأميقيها  وبيئة حضارة نسبيا ،انت بيئة استقراريةالبيئة احلجازية فقد ك

  1حتقيق األصوات وعدم اخللط بينها
ن الكرمي آشد عناية ا يف القر أكانوا   مإف ،وإذا كان العلماء قد اعتنوا ذه الظاهرة يف العربية عموما    

ومن عدل عن أدائه على غري  ،ألّا ترتبط بطرق األداء للنص الديين؛ ها وشاذهاحوبأنواع قراءاته صحي
ين حللوا ظاهرة اإلدغام ذاليني برز اللغو أيعد أبو علي الفارسي من  و،2 يف تغيريهمثشروعة أوجوهه امل

 :من أهم النماذج اليت عرضها يف كتابه احلجة حول ذلك نذكر منها ما يلي و  ا،حتليال دقيقا ومتميز 

  :اإلدغام في األصوات الحلقية  3- 3    
  :إدغام الهاء في الهاء  -أ     
ا من املخرج التايل ويف م يف مقار غوإمنا هي تد،ليس هلا ما يدغم فيها من خمرجها أو تدغم فيه اهلاء     

  : وله تعاىلونقل عن أيب عمرو ونافع إدغام اهلاء يف اهلاء يف ق،3خالف بال. حرف احلاء فقط 

﴿ ^;b '+7 ﴾ ] وقال بعض أصحابنا قراءة من قرأ":قال أبو بكر]  2:البقرة :﴿ ^;b '+7 ﴾  بإدغام
رج واحد إال أنّه يثقل يف اللفظ؛ ن احلرفني من خم؛ ألهو ثقيل يف اللفظ وجائز يف القياس؛اهلاء يف اهلاء 

ن ختلو من إدغام وتكاد أمثلة القرآ ،4واحلرفان من كلمتني روف احللق ليست بأصل يف اإلدغام ،ن حأل
   .أصوات احللق إال يف بعض القراءات القليلة اليت اختلف فيها

   :اللسان وما يقابله من الحنك األعلى ىاإلدغام في مجموعة حروف أقص 3-4   
اللسان وما فوقه من احلنك  ىومن أقص ":يقول سيبويه ،ثل هذه اموعة حريف القاف والكافمت    

ومن أسفل من خمرج القاف من اللسان قليال ومما يليه من احلنك األعلى خمرج  ،األعلى خمرج القاف
ا مفيه غريمهاو ال  وصفه وال يدغمان يف غريمهااف تدغم الكاف فيها لقرا خمرجا الق و،5"الكاف

، وضعف اليت هي أصل اإلدغام ،وبعدمها عن حروف طرف اللسان ،وذلك لقرما من حروف احللق
   .بينما حسن إدغام القاف يف الكاف باتفاق النحاةإدغام الكاف يف القاف 
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  :ي الكاف إدغام الكاف ف - أ      

 ]8:االنفطار[ ﴾�N��j�<�H�?�Q ���﴿ :قراءة خارجة عن نافع لقولهمن الفارسي  هقلمن مناذج ذلك مان     
   .1"الجتماع املثلني وتوايل احلركاتاإلدغام يف ذلك حسن " :وقالباإلدغام ،

  :إدغام القاف في الكاف   - ب     

 :مدغمة قال) 19: الكهف(﴾�$?��B﴿:عمرو محد بن موسى عن أيبأومن هذا ما رواه روح عن     
: يف الكاف فحسن وذلك حنو قولكوأما إدغام القاف : "؛ قال أبو عليوكان يشمها شيئا من التثقيل

وإلدغام القاف يف الكاف من ؛ا كذلك نَ طَ ك قَ ا: فلما كان إدغام الكاف القاف يف قولك هْ دَ لَ احلق كَ 
واإلدغام فيها  أخرج إىل الفم،لق وهي أول خمارج الفم والكاف دخل يف احلأاملزية يف احلسن أن القاف 

ن حروف الطرفني ليس أم و فال ترى أن اإلدغام إمنا هو يف حروف ال، أم أحسنفقرب إىل الأكان 
  .2بأصول يف اإلدغام


ِ.� ﴿ :وكذلك روى عباس عن أيب عمرو    �IُBَ3�(َo﴾  ] مدغمة و الباقون يظهرون قال ]  5: التحرمي
يف الكاف حسن ألّا من حروف الفم وأصل اإلدغام أن تكون فيها دون  إدغام القاف ":أبو علي 

م فإذا كان من أول م فيهما ألّما من أول خمارج الفن ترك اإلدغاإ و، والشفةاحللق : ف الطرفني حرو 
احللق وأقرا إىل الفم  آخر خمارج ا كانتامل نيرجه أشبه حروف احللق لقرا منها، كما  أن اخلاء والغخما

خل وكذلك القاف والكاف نْ غل ومُ نْ مُ  : النون معهما يف حنوأن مل تبّني  م يفأجريا جمرى حروف الف
ا فيم كاإلدغام يف حروف احللق ليس بالكثري فكذل، و يكونان لقرما من احللق يف حكم حروفه

  .3أشبههن
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  :من الحنك األعلى هما يقابلاإلدغام في مجموعة حروف وسط اللسان و  5- 3    
من وسط اللسان بينه و بني وسط و " :، والياء، يقول سيبوبهوالشني،متثل هذه اموعة حروف اجليم     

  .1"احلنك األعلى خمرج اجليم و الشني و الياء
  : إدغام الياء في الياء -أ     
م ، فهي ال تدغحرف صحيح م فيهاالياء لكوا حرف علة فهي ال تدغم يف حرف صحيح وال يدغ   

م فيها الواو سواء وتدغ ،2غمان فيها على الرغم من أّما من خمرج واحد، وال يديف الشني وال يف اجليم
 ،رض اإلدغام، ولكن بعد أن تقلب ياءا ألن الياء أخف عليها من الواو والتخفيف غتقدمت أم تأخرت

ألن الياء أخت ) من يؤمن (غنة من حنو بغنة وبال م يف الياءواستثىن النحاة من ذلك النون فإّا تدغ
  .م فيها الواو فكأّما من خمرج واحدالواو، وقد تدغ

� ﴿:اجلمهور اءةقر من األمثلة اليت عرضها الفارسي حول ذلك    .ِ
 p�  ]  196:األعراف [  ﴾	�)�'� ����
أبو عمرو بياء  أوقر ،ا مفتوحة اء فعيل أدغمت يف الم الكلمة وبياء املتكلم بعدهيوهي ؛بياء مشددة 

أو ،م الياء اليت هي الم الفعل يف ياء اإلضافةغال خيلو من أن يد:"أبو علي واحد مشددة مفتوحة قال 
م غم ياء فعيل يف الياء اليت هي ياء اإلضافة فال جيوز أن يد،فإذا حذفها أدغحيذف الياء اليت الم الفعل 

  .3اإلدغام ه إذا فعل ذلك انفكّ الياء اليت هي الم يف ياء اإلضافة ألنّ 

� ���J�-�� �I+�& ﴿ :وذكر الفارسي أيضا اختالفهم يف اإلدغام و اإلظهار من قوله تعاىل  ��1 �I�� Z��/5+��﴾   
صم بياء وابن عامر ومحزة والكسائي بياء وحفص عن عاحيث قرأ ابن كثريو وأبو عمرو، ] 42:األنفال[

ن من أدغم فأل:" ، قال أبو علي )باإلظهار(ابن كثري يف رواية أخرى بياءين روي عن  وواحدة مشددة ،
: من قوله ال ترى أن من حذف الياء بلزوم احلركة هلا مشاة للصحيح أوصارت  ،الياء قد لزمتها احلركة

لصحيحة بالفتح ملشاتها باحلركة سائر احلروف ا ومل حيذفها إذا حتركتيف اجلر و الرفع ، و عذاٍر◌ِ  جوارٍ 


ِ`َ	 Hَ)�� ﴿: وقال يف الوقف، �kَfَ(�� ��: حتذف كما حذفت الياء من حنو قولهفلم ] 26: القيامة [ ﴾	�����	��
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﴿ �qِ<َB�ْ	 ِa��*َ��"ْ�	 ﴾ ]ذه اللغة يونس )  يَ حيِ  (فأما قول من قال ، 1]9:الرعد فبني ومل يدغم أخربنا
حركته  بيان فيه أن أمثال املاضي قد أجريو ممن يقوي ال َيةحيِ َياء و أومسعنا بعض العرب يقول أحيِ ": قال

  ،، كما مل يلحق املعربةجمرى حركة اإلعراب فلم تلحقه اهلاء يف الوقف
  .2اء فبينوا أن احلركة غري مفارقةيَ عيِ و يقوي ذلك قوهلم أ

��� �﴿ :يضا اختالفهم يف قوله عز و جل و ذكر الفارسي أ    �� �!r ���﴾ )فحرك ) 22: يمإبراه
قال الفراء يف كتابه يف ": الباقون إىل الفتح قالوا أبو عليحركهما ، و محزة ياءها الثانية إىل الكسر

زعم قطرب ة بصريا ،و كان ثق، قال و و زعم القاسم ابن معن أنّه صواب،هو قراءة األعمش : التصريف
أبو احلسن أّا لغة ،و كما حذفت الزيادة ، و زعم 3"أنّه لغة يف بين بربوع يزيدون على ياء اإلضافة ياءا

من أختيها ، الياء الالحقة للياء كما حذفت  عطيتكه ، كذلك حذفتأعطيتكه  و أ: من الكاف، فقالوا
  .4فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسرة ،ت الكسرة اليت كانت تلي الياء احملذوفةو أقرّ 
  :إدغام الياء في الواو   -ب    

� ��%�dِ�ْDُ ﴿ :ا يف قوله جل امسهاختلفو    ��Jْ�	 �I�� �k5+�"ْ�	 �dِ�ْDُ%�� �k5+�"ْ�	 �I�� 5��Jْ�	 ﴾ ] 27:آل عمران [  

   ﴾ ��+� Zk5�Z;َ(�< ﴿: يف قولهعاصم و ابن كثري و أبو عمرو و ابن عامر بالتشديد  يف التشديد، فقرأ

��I����َ ﴿،]57:األعراف[ �.�َH �ً��+��﴾ ]و] 122:األنعام﴿�e�?َ6ْ�	 ُ�َ��+�"ْ�	 ﴾و] 33: يس [﴿ �.ِ
 �IُB�- ً�َ��+��﴾   
  مشددة مثل محزة ، و قرأ نافع )من امليت: (،و روى حفص عن عاصم بالتخفيف] 139:األنعام[
 او الواو اليت هي عني انقلبت ياء ،فأما امليت فهو األصل" :د، قال أبو عليو محزة و الكسائي بالتشدي 

ت ت عينه باحلذف كما أعلّ ،و األصل التثقيل، و ميت حمذوف منه واحملذوف العني أعلّ يهاإلدغام الياء ف
ا فاحلذف فيه أحسن ما كان من هذا النحو العني فيه واو ، و بالقلب فاحلذف حسن و اإلمتام حسن

  .5الل العني بالقلبعتال
  

                                                           
 .2/298:  نفسه- 1
 .2/300: احلجة - 2
 .3/16: نفسه  - 3
 .3/17: نفسه  - 4

 .2/16: نفسه  - 5
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  : إدغام الهمزة في الياء  -ج     
أو  ،ختفيفها بالتسهيل ؛ ولذلك مالت بعض القبائل إيلاق العلماءاهلمزة صوت ثقيل يف النطق باتف     

؛ و مثال ذلك قراءة و تدغم اهلمزة يف الياء بعد قلبها ياءا ،و ال سيما قبائل احلجاز ،أو القلب ،احلذف

��I�2�1َ ﴿: ىلنافع لقوله تعاابن عامر و  �ًs�َsَ� n-ِ?���﴾ ]نة، بغري مهز ،وكذلك روي عن أهل املدي]74:مرمي
كما تبدل من   ؛و من خفف اهلمزة من رئيا لزم أن يبدل منها الياء النكسار ما قبلها": قال أبو علي

ذيب و بري ، فإذا أبدل منها الياء وقعت ساكنة قبل حرف مثله فالبد من اإلدغام و ليس جيوز اإلظهار 
 ن الياء يف ريامزة فيها ، ألو نوي إذا خففت اهل ،جاز اإلظهار للواو يف حنو رويا، ورويةكما   ،يف هذا

 قوله من عاصم عن روي ما على اهلمزة خففت ،فإذا املقارب جيرى ما قبل رويا يف وقعت ،وقلب مثلٍ 
  .1ريّا فقلت قبلها اليت الياء على حركتها ألقيت و حذفتها )ريًئا( :

   :ألعلىا الحنك من يقابلها ما و طرفه و اللسان حافتي حروف مجموعة في اإلدغام 6- 3    
  .الراء و النون و الالم و الضاد:  حروف يف املخرج يف املتقاربة اموعة هذه وتتمثل   
  :إدغام النون في النون -أ     

 من يليها ما وبني بينها ما اللسان طرف منتهى إىل أدناها من و اللسان حافة من خمرجها النون    
   الالم إال غريها أو املقاربة حروف من شيء فيها يدغمال  والنون، 2الثنايا فويق ما و األعلى احلنك
 يفضلون و عندهم مستحسن غري اإلدغام هذا أنّ  إال النحاة باتفاق وذلك امبينه اليت للمقاربة وذلك

�﴿:  تعاىل لقوله الكسائي و محزة و ، عمرو أبو و كثري ابن قراءة ذلك ومثل، عليه البيانّ�$,�t� u 
v	﴾ ]و ]80 :األنعام﴿� زعم و ،3خمففتني عامر ابن و نافع قرأ و مشددتني] 64 :الزمر[ ﴾����6%

 النونات حذف يف القراءة هذه سيبويه وحكى لغطفان، لغة أا النون هذه حذف يف البصريني بعض
  .4األصل هو كان وإن بالفك يُقرأ ومل الثقل، من هروبا السبعة باقي وأدغم، التضعيف لكراهة

�﴿ : تعاىل قوله اإلخفاء و اإلدغام بني فيه املختلف ومنM/�/7 I� Q�w�﴾ ]روي حيث] 110 :يوسف 
 ،اجليم مع خمفاة) ننجي( من الثانية النون أن رأى و التحليل هذا ردّ  الفارسي لكن اإلدغام عمرو أيب عن

                                                           
 .3/168 احلجة  - 1
 .1/329:املقتضب و ،4/433 :الكتاب - 2
 .2/176: احلجة - 3
 .104 : التسيري - 4
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 كنةسا  الثانية النون ألن الساكن يف املتحرك إدغام جيوز ال إذ؛ الفم حروف سائر مع النون وكذلك
  .1اجليم يف تدغم ال النون وكذلك متحرك، فيه يدغم ال والساكن

 حيث] 38 :الكهف[ ﴾ ?�� 	p/B� $b v� ﴿: تعاىل قوله أيضا فيها اختلف اليت اإلدغام أمثلة ومن    
 ذهب و،الوقف يف بألف و،الوصل يف ألف بغري النون بتشديد عامر بنا ماعدا السبعة من اجلمهور قرأ

 ثالنمِ  فاجتمع لكننا، فصار النون على حركتها ألقى و اهلمزة فخفف) أنا لكن( :أصله أن إىل الفارسي
  .2أسكنها أن بعد الثاين يف األول املثل فأدغم

  ] 95 :الكهف[ ﴾ �x/B �� ﴿: تعاىل قوله من و اإلظهار و اإلدغام يف أيضا اختلفوا أم كما   
 قد ألنك الزم غري منهما الثاين بأن اإلظهار قراءة الفارسي وجه و ،مكة أهل مصاحف يف هي وكذلك

 مل دغمأ من أما و، اقتتلوا يف التاء أن كما ا يعتد تلزم مل فكمامل، النون تلزم فال مكنه و مكنك تقول
 هروبا النون يف النون إدغام فيها وجد اليت املواضع من الكثري أورد كما أنه. 3فأدغم يلزم ماال منزلة ينزله
  .املثلني اءالتق من
  :  الالم في النون إدغام -ب    
 وإن )لك من( :قولك وذلك ،اللسان طرف على منها قريبة ألا الالم مع تدغم و: " سيبويه قال   

 من صوتا هلا ألن بغنة أدغمت شئت نإو  اللسان حروف مبنزلة فتكون ؛بالغّنة إدغاما كان شئت

� �﴿: تعاىل لقوله عمرو أيب و نافع قراءة ذلك مناذج ومن، 4" حاله على فرتك اخلياشم'� �j(b 	T�� 9�y$﴾ 
 عندي أبو أساء:  عثمان أبو قال ": فقال ةالقراء هذه عاب املازين أن الفارسي وذكر، ]50 النجم[

  ،الزمة حبركة ليست و اهلمزة ركةحب حتركت إمنا ؛والالم املعرفة الم أدغم ألنه قراءته يف عمرو
 ألا الوصل ألف حتذف مل،الالم على اهلمزة حركة طرحت فإذا ، رُ مَ حلَْ أ:  تقول نكأ ذلك على والدليل
  .5"الزمة حبركة ليست

                                                           
 . 2/458 :احلجة -1
 . 3/86: نفسه - 2
 .3/106: نفسه - 3
   . 453-452/ 4 :الكتاب - 4
 8./4 :احلجة - 5
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 الفاء عن منقلبة هي اليت اهلمزة خفف ملا إنه": وقال عمرو أيب لقراءة احتج الفارسي أن حني يف   
 حتركت ، الساكنة الالم على تهاحرك ألقى فإذا الساكنة، الملا على حركتها وألقى أوال الواوين الجتماع

  .1"الراء يف يدغمها كما الالم يف فأدغمها ساكنة، نون وقبلها
  :  الراء في الالم إدغام - ج    
  ،والزاي ،والطاء ،والصاد ،والدال ،التاء و الراء و النون هي و حرفا عشر ثالثة يف تدغم الالم   

 بغنة املخرج يف ملقاربتها النون حرف إال فيها يدغم وال ،والسني الضاد،و  ،والثاء ،والذال ،والظاء ،والسني
 صعب إذا الما إخراجها فيكثر ، إليها احلروف أقرب ألا الراء يف الالم إدغام حيسنو  ،2 بالغنة و

: تعاىل قوله يف الراء كسرا و الالم أدغما الكسائي و محزة أن الفارسي ذكر حيث ،راءا إخراجها عليهم

﴿ C� .	? ﴾ ]بفتح) ران( يبتدئ مث يقف) بل: ( عاصم عن حفص روى و حني يف] 14 :طففنيامل 
   ملقاربتها حسن الراء يف الالم إدغام و: علي أبو قال، يصل ذلك يف وهو ، يقطع الراء

 : "سيبويه قول وذكر ، حسن األزيد يف صوتا األنقص إدغام و التكرير من الراء يف وما الالم، وسكون
  . 3 "عربية هي و احلجاز ألهل غةل فهي يدغم مل من

  :  التاء في الالم إدغام -د     

�. ?�Cb g+[�2% j ﴿: تعاىل لقوله الكسائي قراءة ذلك من و التاء يف الالم إدغام أيضا حيسن    aL/-﴾ 
 إمنا املتقاربني يف واإلدغام ،فحسن التاء يف الالم الكسائي إدغام أما و": علي أبو قال ] 112 املائدة[

  .4]16:األعلى[﴾ -*")$. H��$	 �� 	�EB�b4A$ ?﴿:سيبويه احلرف،قال من احلرف قرب فحسب حسن
  
  
  
  
  :  الثاء في الالم إدغام  -هـ     

                                                           
 .9/:4 :نفسه - 1
 .81: العربية علماء عند اإلدغام ، بوخلخال اهللا عبد - 2
 .105-104/ 4: احلجة - 3
  . 195-2/144 :نفسه - 4
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 إدغامها و] 36 :املطففني[» 	�EB�Cb A$s ? ﴿:  عمرو أبو قرأ ":سيبويه قول الفارسي ذكر وهنا    
 يف أدغم قد ألنه فيها إدغامها وجاز ،لتقارما احلسن يف الراء يف الالم إدغام دون كان وإن حسن، فيها

  : قوله من نشدهأ فيما الشني
  . الئق بكفيك ءيّ شِ هَ  -                                 

  لتغشيها مبخارجها تتصل ألا فيها أدغمت إمنا  و الثاء من عنها تراخيا أشد الشني و ، شيء هل يريد
  .  1جنياملخر  لتفاوت اإلدغام وترك

  :  وأطرافها الثنايا أصول من يقابله وما اللسان طرف حروف مجموعة في اإلدغام  3-7      
 يف واملركزية الرئيسية الدائرة ومتثل ،والثاء ،والذال والظاء، ،والتاء والدال، ،الطاء هي اموعة وهذه    
 و الثنايا أصول من يقابله ما و ن،اللسا طرف من ألا اإلدغام أصل وهي ،2 العربية يف اإلدغام باب

 . 3"والثاء ،والذال ،الظاء خمرج الثنايا أطراف و اللسان طرف بني مما و ":سيبويه يقول أطرافها،

  :  إدغام التاء في الدال  -أ     
لكانت  الدال يف اجلهرلوال  و داال لكانت التاء يفالذي  اهلمس فلوال مهموس، شديد صوت التاء    

 ،والضاء ،والصاد ،والشني ،والسني ،الزايالثاء، و الدال، و : تدغم التاء يف عشرة أحرف هيتاءا، و 
 تصري ،صاحبتها يف تدغم منهما واحدة كل، سواء الدال و التاء و ":سيبويه يقول، 4 الظاء و ،والطاء

  .5"واهلمس هراجل إال شيء بينهما ليس شديدتان ومها واحد موضع من ألما ؛تاءا والدال ،داال التاء

 ﴾ 	��;*% u k<2	 z ﴿:تعاىل لقوله نافع قراءة من الفارسي ذكره ما لالدا يف التاء إدغام مناذج ومن   
 تفتعلوا ال يريد إنه ":علي أبو قال ،الدال تشديد و العني بتسكني )واُ دّ تعْ : (إذ قرأ] 154 النساء[
  . 6"باجلهر التاء على تزيد الدال نألو  ،لتقارما الدال يف التاء دغمفأ

��I﴿: تعاىل لقوله القراء إدغام وجه وكذلك     z c; ويهدي يهدي، فأما:" فقال] 35:يونس[ ﴾ -
 أال ، هلا ملقاربتها الدال يف التاء أدغموا فاجلميع ،ألفاظها اختلفت إن و يفتعل كلها فمعانيها ودي

                                                           
 107.-106/:1 احلجة - 1
  . 94 : عربيةال علماء عند اإلدغام ، بوخلخال اهللا عبد -2
 .4/4 :الكتاب - 3
 .261: القرآنية القراءات و العربية اللهجات خان حممد - 4
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 ﴿ تعاىل قوله يف اإلدغام قراءة وجه أيضا ملنوالا هذا وعلى واحد، حيز من الطاء و الدال و التاء أن ترى

C� {?	T	 ��	 ﴿:قال من أما ":بقوله] 66:النمل[﴾ �)"T{?	 ﴾الدال يف التاء فأدغم تدارك أراد فإنه 
 حنو يف اجتلبت كما الوصل، مهزة هلا اجتلبت لإلدغام التاء سكنت فلما حيزها، من وكوا هلا ملقاربتها


`	 �1& ﴿: التنزيل ويف ، اند ا �T		$H?	 � .1"تالحقوا معناه كأن] 38 فار األع[ ﴾ |+*� 7+

  :  الذال في التاء إدغام -ب    
 قوله ذلك أمثلة ومن ،بينهما للمقاربة وذلك الكرمي القرآن آي من كثري يف الذال يف التاء أدغمت   

 ابن فقرأ] 3:األعراف[ ﴾ X%.��Hّ �� �)+{ ﴿ وكذلك ، 2]152 :األنعام[ ﴾ �B(*� ّX%.��H ﴿: تعاىل
 الكسائي و محزة قرأ، و الكاف و الذال مشددة بكر أيب رواية يف عاصم و ،ونافع ،عمرو وأبو ،كثري

   ﴾            �X%.��H﴿: قرأ من:" معلال الفارسي قال ،الكاف شديدة الذال خفيفة حفص رواية يف وعاصم
  ، جمهورة والذال مهموسة التاء ألن حسن فيه غامهاإد و الذال، يف تفعل تاء فأدغم تتذكرون أراد

  . يسوغ ال و ، األزيد يف األنقص إدغام فحسن ،املهموس من أقوى و تاصو  أزيد واهور
   .3"ريالصف زيادة من فيهن ملا مقارن يف اليدغمن وأختيها الصاد أن ترى الأ األنقص يف زيداأل إدغام

  ]  3:الصافات [ ﴾ `�H	 �	����+�U ﴿: تعاىل قوله يف الذال يف التاء إدغام علي أبو استحسن كما   

   4الثنايا وأصول اللسان طرف من أما يف ،التفاقهما] 1 :الذاريات[ ﴾ `?�	 �	�X	-?�U ﴿و
  : الزاي في التاء إدغام -ج     

� ﴿: تعاىل قوله ذلك أمثلة ومن الزاي يف التاء تدغم     L%?�	 I� �EH ﴾ ]كثري ابن قرأ ]17الكهف 
 وتزاور ، اورتز ": علي أبو قال بتخفيفها، الكسائي و ومحزة عاصم وقرأ الزاي بتشديد ،عمرو وأبوا ،ونافع

 استحسن كما، 5باالدغام ختفف كما باحلذف الكلمة وخفف الثانية التاء حذف تزاور: قال من

                                                           
   . 3/243 :احلجة ينظر -1
    .2/225 :نفسه - 2
   . 2/231: نفسه  -3
    .3/313: نفسه - 4
 .3/78:نفسه - 5
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 التاء نأل ]2 :الصافات[ ﴾ ,�	~ 7��L	�,	U ﴿: تعاىل قوله يف الزاي يف التاء إدغام أيضا الفارسي
  1صغري زيادة وفيها جمهورة ،والزاي مهموسة

  :السين في التاء إدغام - د    
 منهما كل أن إىل باإلضافة الثنايا وأصول ،اللسان طرف حروف من ألما السني يف التاء تدغم    

2%�﴿ :تعاىل لقوله عامر وابن ،ونافع ،كثري ابن إدغام ذلك أمثلة ومن مهموس،.$�Q� '� ﴾علي أبو قال " :

2%� ﴿ ثقل من.$�Q�﴾ يف الجتماعهما حسن السني يف وإدغامها،  السني يف التاء فأدغم تتساءلون أراد 
  . 2 "اهلمس يف اجتماعهما و الثنايا أصول و اللسان طرف حروف من أما

 ملقاربة] 4-3: زعاتالنا[ ﴾ <>3� 7��2��3�J<> U� 	�2���U ﴿يف اإلدغام أيضا استحسن كما   
  . 3 املخارج الختالف فذلك باإلظهار قرأ ومن احلروف،

  :  الشين في التاء إدغام -هـ     

] 25:الفرقان[ ﴾%�3wَ\� -$@﴿: تعاىل قوله ذلك أمثلة ومن كلمة يف اجتمعتا إذا الشني يف التاء تدغم   
 يلحق بالشني الصوت ألن الشني يف التاء فأدغم تتشّققُ : تشّقق وتقدير ":علي أبو قال.4] 44ق[

 ملا الضاد يف ْمنَ دغِ ا كما فيها ْمنَ فأدغِ  الثنايا، وأصول اللسان طرف من اليت احلروف هذه مبخارج
   .5"بعض يف بعضهن يدغم وكما،  كذلك كانت

  :  الصاد في التاء إدغام -و     
 اللسان طرف وحروف اللسان، فطر  ومن الثنايا من فهما املخرجني، لقرب الصاد يف التاء تدغم    

 ﴿ والكسائي ومحزة عامر، وابن ،عمرو أيبو  ،نافع قراءة ذلك أمثلة من و، 6اإلدغام يف األصل هي والفم

﴿ ��6H �;�*!- u Q�"2�	 ﴾ ]دُ  ":علي أبو قال العني مشددة] 125:األنعامفأدغم يتصعد أراد ، يصع ، 
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 وحنو عويتجرّ  قيتفوّ :  كقوهلم شيء بعد شيئا يتكلف هوكأن عليه يثقل ما يتكلف كأنه يتصعد ومعىن
   فوضعّ  ضاعف مثل املعىن يف ديتصعّ :  مثل اعدويصّ  ، شيء بعد شيئا الفعل فيه يتعاطى مما ذلك

  . 1 "مونعّ  ناعم و

  ] 1 :الصافات[ ﴾ EW� 	�!�7�U � ﴿: تعاىل لقوله عمرو أيب إدغام الفارسي استحسن وكذلك   
  الثنايا وأصول اللسان طرف من أما ترى أال احلرفني، ملقاربة حسن الصاد يف ءالتا إدغام": قالف

  . 2"ريوالصف اإلطباق مها خبلتني املدغم على يزيد فيه واملدغم ،اهلمس يف وجيتمعان
  :  الظاء في التاء إدغام -ز     
 الفارسي هوجّ  ، و3 غاماإلد يف بعض من بعضهنّ  ميتنع وال واحد حّيز من فهما الظاء يف التاء تدغم   

 	�I-X �﴿و 5]4 :األحزاب[ ﴾��p.%�﴿ و4] 85:البقرة[ ﴾�)+� %�����b.﴿ :تعاىل قوله يف إدغامهم
.�� التاء حذف ﴾%����b.﴿ قال ومن هلا ملقاربتها الظاء يف التاء أدغم : "قال.6] 2 :اادلة[ ﴾-�ّ

 :قال فمن املقاربة، و األمثال اجتماع كره الفريقني من واحد فكل ،اللفظ من اآلخرون أدغمها اليت

)��%.��b�       ( قال من و ،باإلدغام خفف  )َ�َ������( 7 باحلذف خفف .  

 القراءة أن وجدنا احلجة كتابه يف الفارسي أوردها اليت اإلظهار و اإلدغام لنماذج العرض هذا ومن   
 العالء بن عمرو أبو هم باإلدغام اشتهروا لذينا والقراء القراء، بني متفشية و مشهورة كانت باإلدغام

 أبوجعفر :هم اإلظهار عندهم اشتهر والذين ،والشام الكوفة قراء وهم ،عامر وابن ،ومحزة ،والكسائي
 إىل تذهب اليت القبائل أن الراجحي عبده/ د يرى و، احلجاز قراء وهم ،وعاصم ،كثري وابن ،ونافع

  .8ومنري ،وكعب ،وائل بن وبكر ،القيس وعبد ،وغىن وأسد متيم، هي اإلدغام
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 وشرقيها اجلزيرة شبه وسط تسكن كانت اليت القبائل تلك إىل اإلدغام ننسب أن إذن نستطيع حنن    
 ةبيئ إىل اإلظهار ننسب أن نستطيع كما كالمها، يف والسرعة اخلفة إىل متيل بادية قبائل ومعظمها

  . األداء يف التأين إىل متيل وهي املتحضرة حلجازا
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  اإلعالل و اإلبدال : المبحث الرابع       
و اقتصادا للجهد ، من مظاهر التغيري الصويت يف العربية إبدال حرف حبرف طلبا للخفة يف النطق     
د تعويض حرف من حرف ، ليس املراد باإلبدال أن العرب تعتمّ :" أبو الطيب يف كتابه  ي قالالعضل

ان يف لغتني ملعىن واحد حىت ال خيتلفا إال يف حرف تمنا هي لغات خمتلفة ملعان متفقة تتقارب اللفظإو 
  لما جتد حرفا إال و قد جاء فيه البدل ق: األستاذ أبو احلسن بن الصائغ  و أيضا قال شيخنا، 1واحد

بني األصوات مقاربة هو ضرب من التقريب ؛ و فاإلبدال يف حقيقته خاضع للهجات العربية. 2و لو نادرا
 .3جزئية يف بعض الصفات املشرتكة و يطلق عليه احملدثون املماثلة اجلزئية

 :اإلعالل  1- 4    

يري هذا التغ، و 4أو يف اهلمزة ) ء اليااأللف، والواو، و ( هو تغيري حيدث يف أحد أحرف العلة الثالثة     
، أي أن اإلعالل يكون ، أو حذفه كلهأو حبذف حركته أي بتسكينهقد يكون بقلبه إىل حرف أخر، 
ف العلة اليت حيددها العرب بأّا و معىن ذلك أنّه مقصور على حر ، و بالقلب أو بالتسكني أو باحلذف

  .5 األلف و الواو و الياء ، مث يلحقون ا اهلمزة
 :اإلبدال   4-2     

علماء الصرف أن اإلبدال  رى بعض ي، و هو تغيري حيدث يف حرف أخر غري أحرف العلة و اهلمزة    
عم ،و يكون اإلبدال أعلى هذا الرأي يصدق اإلبدال على مواضع اإلعاللتغيري حيدث يف أي حرف؛ و 

  .6يسمى إعالال أو إبداال الَ إىل قَ  لَ وَ من اإلعالل فيتغري قَـ 
ل ،و اإلعال، و ليس كل إبدال إعاللزء من اإلبدال ، فكل إعالل إبدالاإلعالل ج أن معىن هذاو   

وإمنا قياس لل - يف أغلبه-خيضع يف معظمه للقياس، أي تضبطه قواعد مطردة، أما اإلبدال فال خيضع 
  .كمه السماع حي
  

  :ل بدامسوغات اإل 4-3   
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  .وهو احتاد الوتني خمرجا و صفة  :التماثل  -1
 .وهو احتاد الصوتيني خمرجا و اختالفهما يف الصفات  :التجانس  -2

 .ني يف املخرج أو يف الصفات كامليم وهو تباعد الصوت :التباعد  -3

  .و هو تقارب الصوتني يف املخرج أو يف الصفات  :التقارب  -4

  :نماذج اإلبدال في كتاب الحجة 4- 4    
  : الياء   4-1- 4    
  ،أضرب أصال وبدالياء حرف جمهور يكون يف الكالم على ثالثة الواعلم أن : " يقول أبو الفتح    

  ".1الما ا ، وعينا ، و صال وقعت فاءزائدا ، فإذا كانت أو 
لالم، والصاد  ا، والواو، واهلمزة ، واهلاء، والسني، والباء، والراء، والنون، و بدلت الياء من األلفأقد و 

، و من مناذج األمثلة اليت ذكرها 2اجليملكاف، والتاء، والثاء، و اوالضاد، وامليم، والدال ،والعني، و 
  .لي الفارسي يف إبدال الياء ما ي

  :إبدال الياء من األلف  -أ    

يقع  و ال ملا وجد هذه الياءات غري الزمة هنأبضم اهلاء ب ﴾�+�)َ��﴿ :وجه أبو علي قراءة محزة    
االجتماع يف اللني اء مبنزلة األلف يف قرب املخرج و كانت اليد ا يف احلكم وإن ثبت يف اللفظ، و االعتدا

  :و من األخرى يف حن احدامهإو إبدال 
  ا كً يْ فَ سيفنا قَـ بلنضربن  -                        

ا أن ، وقوى ما رآه من ذلك عندناء كما يضمها بعد األلفيرى الياء جمرى األلف فضم اهلاء بعد الجأ
ا مع املظهر ، فيقولون عالك وإالك ، فهذه أن قوما جيروا مع املضمر ، جمراه: حكى عن اخلليل هسيبوي
قرب خمرجا إىل األلف من الواو و الياء ملا كانت أ... كم الالزم ا مل تلزم مل يكن هلا حأن الياء مل يقوي

دل األلف من الواو على هذا احلد، أال ترى مل تب، كما أبدلت األلف منها،و إليها أبدلت هي من األلف
،  يف زبينة زباينّ ، و  و يف احلرية حاريّ  طائيّ : ، وقالوا يف النسب إىل طيء يتأّم قالوا حاحيت و عاع

  .3ة يّ اليت كانت يف آ ةاء الساكنيف آية و غاية إىل أن األلف من الي هذهب سيبويو 
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و  سبقوا هوي (و) يا بشري : (ول ناس يف اإلضافة إىل الياء توافق هذه اللغة يف إبدال الياء من األلف قو 
ياس ما اجتمع عليه أهل أّا على قمما يثبت هذه اللغة اليت استشهدنا له ا من القياس ،و ) عنقواأ

فإذا واصلو قالوا ) هذه(ون من الياء اهلاء يف الوقف يف ذلك أن بين متيم يبدل، و غريهم من قيساحلجاز، و 
  . 1ذيه: 
  :إبدال الياء من الواو  -ب    

] 05: النساء[  ﴾��+���(� ﴿: من قوله تعاىل خراجهاأللف وإوجه الفارسي اختالفهم يف إدخال ا   

هو ، و إمنا قيمكم وجييء يف معناها قوام مصدر يُ  ﴾	�� ,* C	�B� v �+��� ﴿ :قال أبو عبيدة : فقال
  .2ضياء:  اذهبوا الواو لكسرة القاف كما قالو أفإمنا  ،الذي يقيمك

  ،طويل، وطيال: ة يقولونب، و بنوضقوماقياما، و ، و يماق :قال أبو احلسن يف قيام ثالث لغاتو 

 ﴾ ��+�"(� T�-/(� ﴿: مصدر مبعىن القيام يف قوله تعاىل ثبت أبو علي أن قيما وأ 3.لاطو  العامة علىو 
حكاية  ض؛وَ أنّه مثل عِ ، ويدلك على أنّه مصدر و تبع فعله يف اإلعاللأعل ألنّه أو أنّه ] 161:األنعام[

جواد و : مجيعاوا يح الواو كما حكاه أبو احلسن ، وكما قالكان القياس تصحا، و قيما، و أيب احلسن قوم
  .4كان حكم جواد أن تصبح عينه يف اجلمع، و جياد


ِ`ً	 ْ)�j%�﴿ :حيفل أبو علي بقراءة من أبدل الياء من الواو يف قوله تعاىل ومل     ٌ��"�2�� ^�L+�S ﴾ 
ه ، فينبغي أن تُ زْ ضُ : أبو عبيدة من قوهلم ه على ما حكا اومن جعل العني فيه واو : " فقال] 22:النجم[
ع بيضاء و عيناء عني مج، وال حيفل بانقالب الياء إىل الواو، ألن ذلك إمنا كره يف بيض، و ضوزى: وليق

، و قد بعد من الظرف حبرف التأنيث و ليست هذه العالمة يف تقدير االنفصال كالتاء لقربه من الظرف
  .5فكان القياس أن ال حيفل بانقالا إىل الواو
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  :الهاء   4-2- 4    
أصال وقع فاءا أو عينا و  فإذا كان اهلاء حرف مهموس يكون أصال وبدال وزائدا،:"  قول أبو الفتحي    
  .1"اهلمزة ، و األلف و الياء ، و الواو ، و التاء : و إذا كانت بدال فمن مخسة أحرف و هي الما 
  : إبدال الهاء من الياء -أ     

ومن ذلك ": قال أبو علي] 108:يوسف[﴾ <�>ِ+)�� X�b�h� �Cُْ ﴿ :لت اهلاء من الياء يف قوله تعاىلأبد    
 )ذي(مة اهللا ، يف ذه أ: وحنوه وذلك قوهلم)  طائيّ (أّم أبدلوها من الياء ، كما أبدلوا منها األلف يف 

ما قبلها ضرب واحد من احلركة فيه من حيث لزم  وعليكم تسكن يف الوصل كما أسكنت ميم عليهم

�":، وذلك قوله تعاىل اء يف الوصل الياءهي بدل من الي لحق هذه اهلاء اليتتو (+<> hXb C�"  فإذا قلت
بنو متيم فأّم ، فأما ، وهذا على لغة أهل احلجازهذه حتذفها كما حذفتها يف عليه و به يف الوقف

  يفومن ذلك أّم أبدلوها الياء منها يف التضع هذي فالنة،: اهذه فإذا وصلوا قالو  :يقولون يف الوقف
  2 "يتدده: ذلك قوهلم يف دهدهت ، و يتكما أبدلو األلف من الياء يف حاح

  : إبدال الهاء من الهمزة  - ب     
ديد امليم و النون من قوله يف توجيهه الختالفهم يف تش ،أيضا إبدال اهلاء من اهلمزة يذكر الفارس    


ِ.� ﴿: تعاىل�� ��(ُH ��"َ� ﴾ ]و قرأ عاصم يف رواية أيب بكر و ع بتخفيفهماقرأ ابن كثري و ناف].111:هود ،
بتشديد النون واختلفا يف امليم فشددها محزة ، و قرأ محزة و الكسائي نافع بتخفيف امليم و تشديد النون

ا مل ( و  مشددة النون) ن وإ(اصم قرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي ، حفص عن ع، وخففها الكسائي، و 
  .عامر مثل قراءة محزة  ، و قرأ ابنمشددة أيضا) 

، وليس كل العرب يتكلم ا هذه كلمة تكلم ا العرب يف حال اليمني ":هقال أبو علي قال سيبوي
حلقت هرقت، و : أبدلوا اهلاء مكان األلف ، لقوهلم  لكنهم، و ن هلنَ◌ك لرجل صدق، يريدون إ: تقول
أبدلت اهلاء من اهلمزة على قد " :أبو الفتح  قال ،3 ا لينطلقنّ حني قلت مل كما حلقت ما ن لالم إهذه ا

و روينا عن " ... هياك " : " إياك : " فاألصل حنو قوهلم يف ضربني، أحدمها األصل ، واألخر زائد، 
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" َهّياك: "، فيقولة أيضاهي مفتوحح اهلمزة مث يبدل اهلاء منها ، و بفت" إياك " قطرب أن بعضهم يقول 
  1".ن إ: يريدون" تُ لْ عَ فَـ  لَ عَ فَـ  نْ هِ " :وطيء تقول: قال

قرأت .  )هرحتها : (ويف أرحت الدابة )هرقت ( :  )أرقت (ء من اهلمزة الزائدة فقوهلم يف أما إبدال اهلاو 
  .2"خربنا به أيضا بإسناده عن قطربك على أيب على يف كتاب ابن السكيت وأذل

   :الصاد  4-3- 4    
  .3الما، و عينا، فيكون فاءا، و ائداز  ، البدالالصاد حرف مهموس يكون أصال، و     

تبدل بعدها قاف أو عني أو خاء أو طاء ، و  إذا كان نييبدل من الس ،4حد احلروف املستعليةوالصاد أ
ملوافقة الصاد حلروف االستعالء بإطباقها فتحدث ري ، و ا لتوافقهما يف صفيت اهلمس والصفالسني صاد

  .سة بني األصوات بعد القلب ناا
  :إبدال الصاد من السين  -أ     

فهو  ؛بالصاد و هو األفصح]  6: الفاحتة [  ﴾ 	�ْ"�3َ��2�+�� 	�!��5	�َ 	�b;��َ� ﴿: قرأ اجلمهور قوله تعاىل   
ملا ذكرت لك من كراهة التصعد بعد  )سراط (لي يف إبدال الصاد من السني يف لغة قريش يقول أبو ع

اد منها ألنّه اآلن مل يبدل الص،تُ وْ سَ و قَ  تُ سْ قِ : ذا قال إ تُ قْ صُ َصوِيق، و : تسفل أن من يقول ال
من قال أن السني األصل بداللة و تخف وال يستثقل كما استثقل عكسه ،هذا يس، و صعادينحدر بعد اإل

وقعت مع الكسرة ال، و لكن ملا يط قيل األلف أيضا أصلها أال مترّ سُ  َسْرَطم و َسَرطراط ، واألخذ: قوهلم
كذالك و  ؛التحقيقترك األصل الذي هو التفخيم و لت، و ينسة الصوتني و مالءمتهما أمجما و الياء فأريد

  .5الصوتني وجتانسهمااكل لك ترك األصل إىل تشصالغ ملا أراد فئة ذ، و صويق، و يف باب صراط

] 245:البقرة[ ﴾ -�>���2ُ ﴿كما ذكر الفارسي أيضا اختالف القراء يف السني والصاد من     

وجه  و 6]22:الغاشية[ ﴾�2+�]��ٍ�ِ"�﴿و، ]37:الطور[ ﴾	�ْ"��2+�]����.�﴿و،]247:البقرة[ ﴾]�2��ً�َ﴿و
  مستعل يتصعد من خمرجها إىل احلنك،إبدال الصاد من السني يف هذه املواضع أن الطاء حرف 
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فأبدل من السني حرفا من خمرجها يف تصعد  ،لد من التسف التصع  ، فكرهومل يتصعد السني تصعدها
؛ فزال باإلبدال ما كان يكره من م احلرفان وصار كل واحد منهما وفق صاحبه يف التصعد، فتالءطاءال

 ل رنا وهو أن يكون التصعد قبل التسفل ولو كان اجتماع احلرفني على عكس ما ذكالتصعيد عن التسف
هوا التسقل عن فلم يكر  ،وقسوت وقستق وطسم، طمس الطري:أال ترى أّم قالوا  ،امل يكره ومل يبدلو 

  .1بصط فأبدلوا :حىت قالوا بسط د كما كرهواع تصَ 
ضعف لذلك ألوإمنا مطلبه التحقيق وسببه أن األقوى يؤثر يف ا ؛واإلبدال بني الصوتني ال يغري معىن  

ليكون االنسجام بني األصوات ولتجمع صفة اإلطباق بني  ؛حتولت السني إىل صاد يف األمثلة السابقة
 .الطاء والصاد

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  )الفتح و اإلمالة، و اإلشمام: (مظاهر صوتية أخرى: المبحث الخامس    
  :   الفتح و اإلمالة  5-1     
، و يبدو أّا  أو تتقارب تتجاوراإلمالة ضرب من ضروب التأثر الذي تتعرض له األصوات حني      

 ،تب عنها يف كتب النحو والقراءاتله أثر فيما ك ، مما جندارا كبريا بني القبائل العربيةكانت منتشرة انتش
                                                           

 1/453 :نفسه - 1
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 ،مذاهب القراء فيهاو ، درجااكبريا ا؛ فبينوا معناها وأسباا و   قد اهتم علماء القراءات اهتماماف
  ،1طويلة أو قصرية ة تحة طويلة أو قصرية إىل الكسر عرفت اإلمالة بأّا تقريب الفو 
يقتصر بل ل منه شيء فهو قليل جدا حبيث ال ينقاس نّه وإن أمياا االسم والفعل خبالف احلرف ؛ فإوب

إلمالة والفتح هنا عبارة عن فتح الفم بلفظ احلرف ويستخدم مصطلح الفتح يف ا ،فيه على مورد السماع
وتنقسم اإلمالة .    2رمبا قيل له النصبيم ، و يقال له التفخال فتح احلرف؛ إذ األلف ال تقبل احلركة و 

رف إىل فاإلمالة الكربى حدها أن ينطبق باأللف مركبة على فتح يصربى و صغرى ؛ إىل قسمني ك
ي أن تنحوا بالفتحة حنو الكسرة وباأللف حنو الياء من غري قلب خالص وال إشباع قيل ها، و الكسر كثري 

ة يف  ياإلمالة الكربى يف رواية حفص من طريق الشاطب و،ضجاعباإلتسمى مفرط،وهي اإلمالة احملضة و 

  ﴾��<�b�� �2	�� v	b� � ﴿:جمراها يف قوله تعاىل هين و آلمة واحدة يف القر ك
أي  بني، و بني اللفظني؛ تسمى بالتقليل بني، و و اإلمالة الصغرى هي ما بني الفتح و اإلمالة الكربى

ف هو األل،و الفتح هو فتح القارئ فمه باحلرف ال فتح احلرف الذي لفظي الفتح و اإلمالة الكربى بني 
ه أن وحد  ،لف مركبة على فتحة خالصة غري ممالةألنّه ال يقبل احلركة وقيل الفتح عبارة عن النطق باأل

  فركب صوت األلف على فتحة القاف ) قال (  :مثاليؤتى به على مقدار انفتاح الفم و 
لفم ن يفتح احقيقته أو معرتضة على خمارج القاف اعرتاضا  ،لكسر فيهال الحظّ  ،هي فتحة خالصةو 

  .3 نظريهو ) كان (ونظريه، كانفتاح الفم يف ) قال ( بالنطق بـ 
أو صغرى أال بالتلقي و املشافهة واختلف  كربى  سواء كانت ،وال ميكن لإلنسان أن حيس النطق باإلمالة
/ ورجح د ، فبعضهم يرى أن الفتح أصل ،واإلمالة فرع عنه،العلماء يف أيهما األصل الفتح أم اإلمالة

ا كان ينطق به عدة قبائل عربية بعضها مكل منه  ؛ إذن أن كال منهما أصل قائم بذاتهيس حمحممد سامل
  .4يف عرب اجلزيرة العربية واألخر يف شرقيها

                                                           
 .82 :اللهجات يف الكتاب  - 1
 .190، ص 2003،  1ل يوسف ، علم قراءة اللغة العربية ، مؤسسة املختار للنشر و التوزيع ، القاهرة ، طحسين عبد اجللي - 2
 .173 :أشهر املصطلحات يف فن األداء و علم القراءات  - 3
  .95 :املقتبس من اللهجات العربية و القرآنية - 4
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 ذلك علماء العربية الفتح إىل القبائل العربية اليت كانت مساكنها غريب اجلزيرة العربية مبا يف نسب وبالتتبع
ئل اليت كانت تعيش وسط اإلمالة إىل القبا ، وكنانة ،ونسبواوهوازن ،فيثققبائل احلجاز أمثال قريش، و 

  .1عبد القيس ، و و بكر بن وائل ،طيء، و أسد، و قيس، و متيم: شرقيها أمثال اجلزيرة و 
عبد الفتاح إمساعيل شليب أن اإلمالة مل تكن مقصورة على تلك القبائل اليت أشار إليها  /و يرى د

ن تظم معظم القبائل العربية وإا كانت ظاهرة أكثر شيوعا مما ذكروه فقد كانت تنإمن، و األقدمون يف كتبهم
  .2ة كثرية الشيوع جدا عن العرب يف نطقهم، فهي إذن صفكثرةوتت قلة و تفا

  : و من مناذج اإلمالة اليت ذكرها الفارسي يف حجته ما يلي 

،و خاف، و طاب،و جاء، و شاء :كذلكسر الزاي ،و بك] 10:البقرة[ ﴾����ًS� 	� �'�(	Lَ7���b�Tِ﴿ :قرأ محزة     

��﴿ :وكسر الزاي من قوله] 10:األحزاب[﴾	��!��َ6ْ�َ~ �?	�kَ�﴿، وفتح الزاي منضاقتضاق،و "َ(َ7 
�َ~َ	�َ﴿فتح الزاي يف و ]5:الصف[﴾~َ	�ُ$	 �'�(�	 �����$ُ(ُ� �'�(�	�� �َ� c�;��- �@�$َ3�ْ	 �V�3�>�َE�ْ	﴾]5:الصف[  

�َ ��Cْ ﴿ :نوكسر الراء م?�.	 &َ(�� ��ِ].  23: مرمي�,َ6َ7﴾ ]��b�Q� ﴿فتح اجليم من ، و [ 14:املطففني[﴾ �ُ)ُ$�ِ
يل شيئا كان عاصم ال ميو ) اءو جفزادهم ، و شاء، : (ة أحرفان ابن عامر يكسر من ذلك كله ثالثكو 

  ول عاصم كان الكسائي يقول يف ذلك كله كق، و "بل ران على قلوم :" ال قوله من ذلك إ
اإلمالة  مما يقوي: " يقول أبو علي،  3كان ابن كثري و أبو عمرو يفتحان ذلك كله، و "بل ران "و مييل 

ل فعلت، هو حلاق الكسرة أو ؛ و أنّه اجتمع فيه أمران كل واحد منهما يوجب اإلمالة ،يف زاد و حنوه
تني على االنفراد توجب ن هتني اخللّ ت كل واحدة مأن متال األلف ليعلم أّا من الياء فإذا كان: واألخر
 ،و باع ،زاد :و مما يقوي اإلمالة يفكان أجدر أن توجباها و جتلباها،  ، فإذا اجتمعايف هذا النحو اإلمالة

  الراء إذا كانت مفتوحة متنعان اإلمالة ، وحنو ذلك أن احلروف املستعلية و و كال 
  :مل ميل رابيا يف قوله ظامل و غامن و راشد و ،مل ميل حنو سائل، و عامل: أال ترى أن من أمال حنو

                                                           
، واملقتبس من اللهجات العربية  140 :ة يف القراءات القرآنية و اللهجات العربي،278-27/ 1اث ينظر اللهجات العربية يف الرت - 1

 .94 :و القرآنية 
 1983،  3عبد الفتاح إمساعيل شليب ، األصالة يف القراءات و اللهجات العربية ، دار الشروق ، اململكة العربية السعودية ، ط - 2

 .133، ص 
 .205 – 204/ 1:احلجة - 3
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﴿َC�"َ��1�َ7 ُC�+�مل جيعلومها يف هذا املوضع ، و الراء املفتوحةملكان املستعلي و ] 17:الرعد[ ﴾?�	�ِ+(� ~َ��;(	 	�2
ع من فلوال تأكد اإلمالة يف ألفات هذه األفعال ملا أمالوها مع ما مينعان اإلمالة كما منعتا يف غريه، متن
كذا صامكان  : اق أنّه مسع كثري غزة يقول عن أيب إسح بلغنا" :هقال سيبويمالة يف غري هذا املوضع، اإل

�َ ��Cْ ﴿: ها املستعلي مل متنع الراء يف حنو مينعا ملوإذ?�.	 &َ(�� ��ِ  .1]14:املطففني[ ﴾ �ُ)ُ$�ِ
: كانت يف اسم أو فعل حنوأمال محزة و الكسائي كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت يف القرآن، سواء  

، و )، استعلىأتى، سعى، يرضى( و ) اهلدى، مأواه، مثواه ، األزكى، األعلى ، موسى ، عيسى ( 
  : وافقهما أبو عمرو من مجيع ما تقدم على ما كان فيه راء بعدها ألف ممالة بأي وزن كان حنو

ن عامر أّما كانا يفتحان ذلك  ، و روى عن ابن كثري و اب)ذكرى، بشرى، النصارى، اشرتى، وراء ( 
  .2"و كثري من العرب و أهل احلجاز ال مييلون هذه األلف: "هكله ، قال سيبوي

الفتح يف :" قال أبو علي  ،فإنّه أماهلا" جمراها :" و روى حفص عن عاصم ذلك كله بالفتح إال قوله 
اهلمزة لتميل األلف املنقلبة عن  ، فإنّه أمال فتحةمالة يف رأى، ورآه ، ونأىأما اإل، و ذلك هو األصل

                      3نأيت حنو الياء، فلما أمال فتحة اهلمزة ملا ذكرناه أمال فتحة الراء إلمالة فتحة اهلمزة، و الياء يف رأيت
) اهلوى، و العمى، واستوي ، وأعطى : (اهلدى ، و ما أشبهه حنو: كما اختلفوا كذلك يف قوله     

) رأى ، ورمى ، ورآه ( ذلك كله ، وأبو عمرو يف رؤوس اآلي، وعاصم يفتح إال يف  فالكسائي مييل
فأما إمالة فتحة الراء من قوله :" فيميل ذوات الياء ، و ابن كثري و ابن عامر يفتحان، يقول أبو علي

ى؛ ألن فإن إمالة الراء يف رأى أحسن من إمالة الراء يف رم]  17:األنفال[﴾  �� IB	v ?�&﴿  :تعاىل
الراء يف رأى أحسن من إمالة الراء يف رأى؛ ألن اإلمالة يف رأى و نأى بعدمها اهلمزة و الكسر يف الفاء 

وقد ذكروا أّا لغة ، و :" إذا كانت بعدها مهزة أو غريها من حروف احللق قد كثر ، وقال أبو احلسن 
                             .4"وجهه ما تقدم من أنّه ملا أمال امليم أمال الراء إلمالتها

وكذلك أمال أبو عمرو، و الكسائي يف رواية كل ألف بعد راء متطرفة جمرورة، سواء كانت األلف أصلية 
و وجه حسن إمالة األلف :" يقول أبو علي ) الدار ، و النار ، و القهار ، و الغفار ، و الكفار :( حنو

تكرير، و ذلك يتبني فيها إذا ُوقف عليها ، فكأن الكسر  إذا كان بعدها راء مكسورة أن الراء فيه حرف
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، و ذه الطريقة أيضا برر إمالة 1"متكرر، و إذا تكرر الكسر ازدادت اإلمالة حسنا ليتجانس الصوت 
  2]. 109:التوبة [ ﴾ َهارٍ  ُجُرفٍ  ﴿:الراء من قوله تعاىل 

 ]1: يوسف[،]1: احلجر [،]1:  يونس[ ﴾الر  ﴿: وكذلك تعرض إلمالة الراء من قوله تعاىل    
يف قراءة أيب ] 1: طه [ ﴾طه  ﴿يف قراءة أيب عمرو و الكسائي ، واهلاء من ]  1:إبراهيم ] [1: هود [

فلم ميل فتحة الراء؛ فألن الكثري ) آلر ( من مل يقل ) الر (يف : " قال أبو علي؛ عمرو محزة و الكسائي
رايا، جازت اإلمالة فيها من حيث  : هم، فأما من أمال فقالمن العرب ال مييل ما جيوز فيه اإلمالة غري 

، و  3ما ،و ال ، وما أشبههما من احلروف: كانت أمساء ومل تكن كاحلروف اليت متتنع فيها اإلمالة حنو
القول يف إمالة هذه احلروف أن إمالتها ال متتنع؛ ألّا ليست حبروف معىن و إمنا  ﴾كهيعص   ﴿: قال يف

با ، تا ، ألّا أمساء ما يتهجى به، فلما كانت أمساءا غري : قالوا : هه األصوات، قال سيبويهي أمساء هلذ
حروف جازت فيها اإلمالة كما جازت يف األمساء ، و يدلك على أّا أمساء أّا إذا أخربت عنها أعربتها 

ما أن أمساء العدد قبل أن وإن كنت ال تعرا قبل ذلك، كما أن أمساء العدد إذا أخربت عنها أعربتها فك
تعرا أمساء ؛ فكذلك هذه احلروف وإذا كانت أمساء ساغت اإلمالة فيها، فأما من مل ميل فعلى قول 

قد  " طه : " وقال أبو علي يف ،5أيضا ﴾يس﴿،و على هذا املنوال و جه قراءة اإلمالة يف 4أهل احلجاز
و لغة النيب صلى التفخيم لغة أهل احلجاز،دم ، و و التفخيم فيما تق ﴾طه  ﴿: قلنا يف اإلمالة يف حنو

  .6اهللا عليه وسلم 
حيث روي عن ]. 18: النمل[ ﴾ النْملِ  َوادِ  َعَلى ﴿ :وكذلك ذكر الفارسي اختالفهم يف قوله تعاىل    

 اإلمالة يف واد حسنة من أجل الكسرة: "أيب عمرو أنّه كان  مييل الواو، و الباقون يفخمون ،قال أبو علي
و األلف الالزمة بعدها، فهما جيلبان اإلمالة إذا كان كل واحد منهما منفردا، فإذا اجتمعا كان أجدر 

  .7هلما، ومن مل  ميل فألن ترك اإلمالة شائع و لغة كثرية من العرب 
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  :اإلشمام  5-2     
  : إشمام الصاد صوت الزاي  5-2-1     
رف بدون صوت، فال يدرك إال بالبصر، أي أنّه يرى وال اإلمشام هو ضمك شفتيك بُعيد سكون احل     

يسمع   وهو على ذلك عكس الروم، و يكون يف احلرف املوقوف عليه وال يكون إال يف املرفوع أو 
  .1املضموم ، وهناك نوعان آخران من اإلمشام؛ ومها خلط حرف حبرف، أو خلط حركة حبركة 

حيث  ]6:الفاحتة[﴾اْلُمْسَتِقيمَ  الصرَاطَ  اْهِدنَا﴿: قوله تعاىل وقد تعرض الفارسي للنوع األول منهما يف   
السني والصاد، وروي عن أيب عمرو السني والصاد و املضارعة بني الزاي والصاد رواه :روي عن ابن كثري 

الزراط بالزاي، و الباقون بالصاد، غري أن محزة يلفظ : عن العريان بن أيب سفيان ، وروى عنه األصمعي
وقرأ قنبل لفظي الصراط وصراط بالسني حيث وقعا يف القران الكرمي، وهي لغة .2بني الصاد والزاي ا

عامة العرب، وقرأ خلف عن محزة بالصاد املشمة صوت الزاي حيث وقعا كذلك وهي لغة قيس، وقرأ 
  .3معظم القراء بالصاد اخلالصة وهي لغة قريش

اي؛ بأنّه مما يقوي مضارعة الصاد قي الصراط بالزاي أّم و وجه الفارسي قراءة من أشم الصاد صوت الز 
حيث وجدوا الشني مشبهة للصاد، والسني يف اهلمس و الرخاوة و االستطالة إىل أعلى الثنيتني ضارعوا 

، وكذلك فعلوا  4أزدق يف األشدق: ا الزاي ملا وقع بعدها الدال؛ ليتفقا يف اجلهر و ذلك حنو قوهلم
أزدر يف األجدر، فإذا ضارعوا ذين احلرفني الزاي : ل لقرا من الشني؛ وذلك قوهلم باجليم قبل الدا

ليقربوها بذلك من الدال مع تباعد خمارجهما من الزاي؛ فأن يضارعوا ا الصاد أجدر لقرا منها و 
تاء االفتعال  اجدرؤوا ، و اجدمعوا ، فأبدلوا من: اتفاقهما يف املخرج؛ ويؤكد هذه املضارعة أّم قالوا

الزاي، كما أبدل يف مزدجر وحنوه وال جيوز أن ختلص الشني و اجليم زايا كما  تالدال ملا ُأشرب صو 
فعلت ذلك يف الصاد والسني يف القصد، ويسدل ثوبه ألّما مل تقربا من الزاي قرب الصاد و السني 

و قراءة أهل : أّا قراء األعرج قالزعم هارون : "منها، ويقوي اتساع ذلك يف االستعمال أن سيبويه قال
و املضارعة يف الصاد ": بني الصاد و الزاي قال]  23:القصص[ ﴾ الرَعاءُ  ُيْصِدرَ  َحىت  ﴿: مكة اليوم
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فحجة من قرأ ؛ 1"يعين إذا كانت مع الدال أكثر و أعرف منها يف السني ، يعين يف حنو يزدل ثوبه
الفة للطاء يف صفة اجلهر؛ أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الذي فيها، باإلمشام أنّه ملا رأى الصاد فيها خم

فصار قبل الطاء حرف يشاها يف اإلطباق و اجلهر، وحسن ذلك ألن الزاي خترج من خمرج السني و 
  .2الصاد مؤاخية هلا يف صفة الصغري و الرخاوة 

ام صوته خيتلف عن ومظهر الصوتيات واضح ألن صوت الصاد أقوى من صوت السني، و اإلمش   
وال مانع من التبادل بني الزاي و الصاد ألّما من خمرج واحد؛ و هو طرف اللسان مع .احلالتني معا

أصول الثنايا السفلى و تشرتكان فيما بينهما يف الرخاوة و الصفري و اإلصمات، و مع ذلك جيوز أن 
ختلف رجالن من العرب يف الصقر، يكون ذلك من قبيل اللهجات إذ روى ابن جين عن األصمعي أنّه ا

، و قال األخر بالسني فرتاضيا بأول من يقدم عليهما، فإذا راكب فأخرباه و رجعا دفقال أحدمها بالصا
  .ليست كما قلت، وال كما قلت، و إمنا هو الزقر : إليه فقال

هموس، بل إن و قد ظهر لعلماء اللغة احملدثني أن الصوت اهور أوضح يف السمع من الصوت امل    
اهور يسمع من مسافة قد خيفى عندها املهموس، فصوت السني خيفى عند مسافة معينة، و رمبا استمر 

بعدها بوقت، و الدال كذلك بالنسبة للصاد ، و على هذا فاملهجور يتناسب  –مثال  –ظهور القاف 
تناسب املهموس مع حياة مع حياة البدو ألن الصحراء الشاسعة تتطلب ارتفاع األصوات، على حني ي

احلضر ، ألنّه يكتفي هناك بأقل األصوات ارتفاعا؛ فيتبدل الصوت املهموس بأخر جمهور يكون إذا من 
  .3على حني يبقى اهور من خصائص القبائل البدوية  ،خصائص القبائل احلضرية
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  األسماء أبنية :المبحث األول   

  : الضمائر 1- 1    
   .متصال أو ،منفصال الضمري منها يتكون اليت ةمالكل بنية لنا توضح اليت األمثلة بعض يلي فيما و     
  :  المتكلم ضمير -أ    

 محزة فحرك] 22 ابراهيم[ ﴾  �ِ�����ِ���� َْ�	ُ�� ����� ﴿:  جل و عز قوله يف همفالاخت ذكر الفارسي    
 يزيدون ،يربوع لبين هلجة بأا قراءته الفارسي هوجّ  و .الفتح إىل الباقون وحركها ، الكسر إىل الثانية ياءها
 ،رأوج نصب موضع يف تكون أن من ختلوا ليست ءاليا أن ياسقال من هاهوج و،ياءا اإلضافة ياء على
 حلقتها قد اهلاء أن فكما ،لك وهذا منك، كربأ :يف وكالكاف فيهما، واجلر،كاهلاء النصب يف فالياء
 حكاه فيما ،يهكِ تُ أعطيْ  و أعطيتكاهُ : قال من قول يف الزيادة الكاف وحلق وضرُ  و وهلُ  هذا:  يف الزيادة

 على الزائدة الياء حذفت مث ي في: فقالوا املد يف الزيادة الياء اأحلقو  ،كذلك الياء أختا مها و سيبويه،
 و السماع يف ذلك الستفاضة باللحن رميها جيوز ال و لغة، أا احلسن أبو أيضا زعم كما.الياء

  .1القياس
 على يتفقون وهم ،بالكسر اإلضافة حالة يف املتكلم ياء حترك كانت اللهجة هذه إن نقول وعليه    
 متيم، بين بالد يسكن كان فيمن اهلمذاين همويذكر  متيم، بين إىل ينتسبون وهم ،يربوع بين إىل تهانسب

 متيل حيث الكسر إىل تذهب البادية اللهجة أن عندنا ذلك يرجح و، )البادية هم و( :عنهم ويقول
  .2الفتح إىل احلضر هلجات

 ﴿ ،]5:مرمي[ ﴾�َ������ ���� ﴿: تعاىل قوله قرأ حيث ،القراء عن كثري ابن اختالف الفارسي ذكر كما     

��������� ﴿] 18:طه[ ﴾ ���  .الياء بكسر احلسن قرأ و ، الياء نصب و ،مهز بغري ]123:طه[ ﴾ ��
 و حكاه اللغة أهل من أحدا أعلم مل كثري ابن عن روي الذي القصر و :قراءته موجها علي أبو قال 

  ، أصله إىل الشيء رد قياس ، وقياسه كثري شيء املمدود قصر من الشعر يف جاء قد وة، لغ لعله

                                                           
 17-3/16 :احلجة - 1
 . 162 ص القرآنية القراءات يف العربية اللهجات ، الراجحي عبده :نظري - 2
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 إضافة هي القراءة هذه إليها تشري اليت اللهجة وهذه،1الوراء باب من وليس مهزة الكلمة هذه من الالم و
  .2هذيل إىل نسبت قد املتكلم ياء إىل املقصور

  :  ضميرالغائب -ب   
  :  المفرد الغائب ضمير -   
 فقرأ ، فاء وأ ، مث أو ، واو أو ،الم قبلها كان إذا) هي و(،)فهو: ( ىلاتع قوله من اهلاء يف اختلفوا    
 ذلك قلثي ، يهِ  و ، يفهِ  وهُ  مث ،و هلو ،و وفهُ  ،و وَ وهُ :  محزة و عامر، ابن و وعاصم، ،كثري ناب

 يف اهلاء يضم عمرو بوأ وكان ،اهلاء تسكني و كله ذلك بتخفيف ئيالكسا قرأو  ،القرآن مجيع يف كله

  . القرآن كل يف يسكنها و ]61:القصصيف سورة [ ﴾ ��!�  ُ�� ﴿: قوله
  الكلم هذا فألن ،الالم و ، الفاء و الواو، مع اهلاء هذه عمرو أيب تسكني وأما ":علي أبو قال

ّ
 ن كُ  امل

 منها تنفصل ألا مل وذلك ،نفسها من كان ما الكلمة دخوهلا حال يف شبهتأ واحد حرف على
 خففت كما منها اهلاء خفف منه، غريه و بعسَ  من الباء تنفصل مل كما ،واحد حرف ىلع لكوا

 ، حرف على كان ما و ، الفاء مبنزلة مث جيعل أن عنده يستقم ،ومل وحنومها دوعضْ  ، عبْ سَ  :من عيناتال
  . 3عنها تنفرد و منها تنفصل أن جيوز ألنه

 عمرو أبوو ، كثري بن فقرأ ]7 :الزمر[ ﴾ %َ$ُ�� ����#َ"� ﴿: قوله يف اختالفهم أيضا علي أبو ذكر كما    
 ،محزة وقرأ ، باعإش غري من ) َلُكمْ  يـَْرَضهُ  :(عامر ابن قرأ و بواو، موصولة ) مْ َلكُ  ويـَْرَضهُ  ( :والكسائي

 النساء[ ﴾ �ُ��*�"�وَ  ﴿،] 75: عمران آل[ ﴾ ��(�)'&� %َ� ﴿: مثل اهلاء بإسكان )يـَْرَضهْ  ( :رواية يف وعاصم
 للحركة فصار كر متح اهلاء لقب ما ن أ ،الواو فأحلق )َلُكمْ  ويـَْرَضهُ (: قال من قول علي أبو هوجّ  ]115:

 هوجّ  و، ) َلُكمْ  ويـَْرَضهُ (: قوله يكون كذلك ،اجلميع عند مشبع هذا أن فكما ،هُ لَ  اوهذَ  ،هُ بَ رَ ضَ  ةلمبنز 
 مل فإذا حذفها، يلزم ليس للجزم احملذوفة األلف أن ،الواو يلحق ومل اهلاء فحرك )يـَْرَضهُ (: قال من قول
 إذا و الثبات، حكم يف األلف فصارت ،األلف عادت رفعت أو نصبت إذا الكلمة نأل حذفها يلزم

 ﴿ ] 45:عراءالش[ ﴾�����&� ��!/�+ .َ-َْ%,َ+﴿:تعاىل كقوله الواو تلحق ال أن األحسن كان األلف ثبتت

                                                           
 113-3/112 :احلجة - 1
 163ص  ،يف القراءات القرءانية اللهجات العربية :نظري - 2
 .  1/250 :احلجة - 3
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 بني اجلمع أشبه ألف قبلها و الواو، حلقتهاأ فلو خفية، اهلاء أن وكذلك، ]30 :احلاقة[ ﴾ .2َُ*1!&� ��0ُ�&�
  .1لغة ذلك أن غمز ي احلسن أبا فإن )يـَْرَضهْ ( :قال و أسكن من أما و، نيالساكن

 من يتكون أن إما فإنه ،مفتوحا قبله ما كان إذا املفرد الغائب ضمري أن نستنتج القراءات هذه ومن    
 كان إذا أما بواو، وصلها مع اهلاء من أو ،مضبال حتريكها مع وحدها اهلاء من أو ،ساكنة وحدها اهلاء

 الذي الغائب ضمري أما ،ياءب موصولة اهلاء من أو ،ساكنة وحدها اهلاء من تكونيإنه ف ،مكسورا قبله ما
 ،إسكاا أو ،اهلاء حتريك :حالتني بني يكون فإنه قصري بصائت مسبوقا يكون و ، رفع حمل يف يكون
 سواء احلجاز، أهل جةهل يف الواو و اهلاء من يتكون أنه أبوعلي يذكر ،الضمري هذا يف اللهجات وعن
  :ويقرؤون ومال،ولديهُ  و،ُِ  مررت يقولون مكسورا، أو مفتوحا قبلها ما كان

 ﴿ ��3ْ4�5َ6َ. �7ِ�! ��ِ����  ]81 :القصص[ �8��َ-%ْ� ﴾2 !���ِ
  : الجمع في الغائب ضمير -    

 محزة فقرأ] 7الفاحتة[ ﴾ ��*7�9َِ�� ﴿:  تعاىل قوله من وكسرها اهلاء ضم يف اختالفهم الفارسي ذكر     
 قال،  اهلاء بكسر الباقون قرأ و ،امليم إسكان و اهلاء بضم )مإليهُ (و )ميهُ لدَ (و ) مْ َعَليـْهُ ( :وحده

هُ  قرأ من ةحجّ ": أبوعلي  حروف من انفردت إذا أا ذلك و األصل، هو اهلاء ضم:  قالوا أم مْ َعَليـْ
 من حوهلم من و ،احلجاز أهل و ، قريش لغة و القدمية القراءة هي الواو و ،فعلوا مهُ : قيل ،ا تتصل

  . 3"اليمن فصحاء
 رجال أن زيد أيب عن حيكي و ،وائل بن بكر هلجة أا علي أبو فينقل ، اهلاء كسر :الثانية اللهجة أما
 يؤكد ما و: "علي أبو:  يقول و .. يممنهِ  و ، مامنهِ  و ،منهِ  هذا خذتأ:  قال وائل بن بكر بين من

    4" )مأحالمكِ  فضل( و مكِ بِ :  قالوا وائل بن بكر من ناسا أن اهلاء كسر
 كانت قد لعله و ،العراق جنوب تسكن كانت القبيلة هذه أن نعلم حنن و:" الراجحي عبده/د يقول

ن م إذ التأثر من شيء ،يةالعرب  و ،ميةاكاآلر  بينها و بني اللغات اليت كانت تنتشر يف هذه املنطقة

                                                           
 3/339 :احلجة - 1
 1/60: نفسه - 2
 1/60: نفسه - 3
 1/64: نفسه - 4
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 ham :اخلالص الكسر إىل مييل ال كان نإ و اللهجة هذه يقارب العربية يف الضمري ذاه أن املالحظ
1")عليخم( alakhem و، )هن( han و) هم(

   

  :  المصادر 2- 1    
 يدل الفعل أن ريغ حدث على يدل نهأ يف الفعل مع يتفق و اسم، أنه الفعل عن خيتلف املصدر    
   .2الزمان على داللته إىل باإلضافة احلدث على

 املصادر من و ،ماعالس  فيه األغلب مناإ و ،عامة قاعدة حتكمه ال نهأ أي قياسي غري الثالثي مصدر و
 : يلي ما بني اللهجات أبنيتها يف اختلف اليت

   :العَ فِ  و لعَ فِ :بين  -أ    

 فقرأ] 5:النساء[ ﴾ ?����9<� $ُ��%َ �%*:"� =�>�;َ �%:	��﴿:  تعاىل قوله من إخراجها و األلف إدخال يف اختلفوا     
 بغري )ايمً قِ ( عامر ابن و نافع وقرأ ، بألف )ايامً قِ ( عمرو وأبو ،الكسائي و ،ومحزة ،وعاصم ،كثري ابن

 يقولون ةضب  وبنُ  و :قال ، امً وَ قِ  و ، اامً يَ قِ  و ، اقيمً :  لغات ثالث قيام يف":  احلسن أبو قالف، 3ألف
 و الصيام و القيام فأما:  بقوله األلف قراءة على الفارسي علق و. "والطِ  ىعل األمة ،و يالِط◌ِ  و طويل
 4الفعل على جارية فمصادر ا،ياء فيه الواو بلتقُ  مما ذلك، حنو و احلياكة و ، العيادة و ةذالعيا و ذُ العيا

 األعمال وبعض ذالعيا و القيام مثل به يقام مما الةعَ الفِ  و العَ الفِ  أن يرى الفارسي أن واضح هو فكما
  .5ركما ذك

   :نَال عَ فَـ  و نَال عْ فَـ : بين -ب    

�AَB�3�C ٍE�!َ? �Aَ ��@���3��ِ$ُ�� ��%َ�﴿: تعاىل قوله) النعَ فَـ ( على جاء ما و أيضا هاكر ذ  اليت املصادر أبنية من      
��ُF�G��H ِ��� ��ِ@�5��ْ%� ِE����Iْ%� ﴾ ]كثري وابن الكسائي و ،ةمحز  و ،عمرو أبو قرأها فقد ،] 2 :املائدة: 

 عنهما فروي ونافع ،عاصم نع واختلف ، النون ساكنة) آننْ شَ ( :عامر ابن قرأ و ،النون متحركة) آننَ شَ (

                                                           
    166 ص القرآنية ءاتاالقر  يف العربية اللهجات ،  عبدهالراجحي  - 1
  66ص 2004 ، 1ط لبنان ، بريوت ، العربية النهضة دار ، ريفصال التطبيق:  عبده ،الراجحي -2
 .2/65 :احلجة - 3
 .2/68 :نفسه - 4
 إبراهيم ، شواهده وخرج وصححه ضبطه ،مالك ابن ألفية على األمشوين شرح على انبالص حاشية ، علي حممد ، الصبان :نظري - 5

   . 2/462 ، 1997 ،تبريو  ،العلمية الكتب دار الدين، مشس
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 جاء و مصدرا جاء قد نِ َال عْ فَـ  فإن ، نَال عْ فَـ  على آننْ الش  فأما":  موجها علي أبو قال، 1بالقراءتني
 ، اانً لي  حقه هيتُ وَ لَ :  قوهلم من سيبويه حكاه ما امصدرً  النفعْ  هفي جاء افمم  ، قليالن مجيعا مها و، وصفا
  .2" مثله آنشنْ  يكون أن يكثر مل إن و هذا قياس على فيجوز

 و والغليان انغرَ الن  و انقزَ نّ الك) نَال عَ فَـ ( وزن على مصدر فهي النون متحركة تكون اليت القراءة أما     
 هذه أن الفارسي ذكر و ، التقلب و التحرك :معناه يكون ،ذلك وعامة ،نياالغثَ  و ،فانالطوَ  و ،فيانالن 

  . 3قليلة فهي وصفا أو مصدرا جاءت سواء الصيغة
   :لعْ فَـ  و لعْ فُـ : بين - ج    

����7ِ�� %�*:"� ��0َ� .َ,َ�%ُ!� ﴿:  تعاىل قوله يف ورد ما هلجات إىل نسبت اليت راملصاد من و   �Jِ�﴾ 
 مضمومة )عمهمزُ بِ ( وحده الكسائي فقرأ ،هامّ ضَ  و الزاي فتح يف القراء تلفاخ حيث، ]136األنعام[

 إما ":فيهما بقوله عنهما تعليقه يف الفارسي واكتفى ،4الزاي مفتوحة )عمهمزَ ب(:الباقون وقرأ الزاي،
 يكون قد و أسد لبين هلجة فيه الضم أن يذكرون و ، ثيالالث الفعل من مصدر بالضم عمالزُ  و لغتان
  .5"الضم إىل القبيلة هذه ميل من علمنا ملا اصحيحً  ذلك
  : ولعُ فُـ  و ولعُ فَـ : بين - د    

 عن بكر أبو فروى ،]8 :التحرمي[ ﴾ �َ��!L���!َM �>Nً ﴿:  تعاىل قوله يف القراء اختالف علي أبو ذكر    
 و النون بفتح) اصوحً نَ ( عاصم عن حفص روى و ،)اصوحً نُ ( النون بضم ،نافع عن ةوخارج، عاصم
  . 6"الضم أعرف وال الناس، وقراءة ، العرب كالم الفتح ": احلسن أبو قال .الباقون قرأ كذلك

  :  قال الرمة ذاأن  ذلك و مصدرا يكون أن يشبه أنه الفتح لقراءة توجيهه يف أبوعلي ذهبو 

                -  حُ  كِ أحب 7املواعكوان كنت احدى الالويات        احةنصَ  هُ خالطتْ  اب.   
  بو هُ الذُ  و لذهابا :حنو عولالفُ  فيه يكون فقد املصادر من الٍ عَ فَـ  على كان وما الة،فعَ  على احةفالنصَ 

  
                                                           

   2/101 :احلجة -1
   2/104 :نفسه - 2
   2/105: نفسه - 3
   2/213 :نفسه - 4

   169 : القرآنية القراءات يف العربية اللهجات -5
  4/51 :احلجة - 6
 190، ص 2006، 1عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، ط ديوان ذو الرمة، اعتىن به و شرح غريبه :نظري - 7
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  و واملضاء، 
ُ
  ، صاحةالن  مع صوحالنُ  يكون نأ فيمكن ، ضيّ امل

َ
  و ضاءكامل

ُ
  .1ضيامل

   :يلعِ فْ تَـ ال -ه    

 )اابً ذ كِ (:  قرأوا الباقون و ، خفيف] 35 :النبأ[ ﴾ 0�F:��<� ��%َ� %2َْ!<� ﴿: تعاىل قوله وحده الكسائي قرأ   
 زاد فيما القياس وكذا م،كلّ  مصدر الكالم أن كما بكذ  مصدر:  ابذ الكِ " :الفارسي وقال ،بالتشديد

 فزعم: التكذيب فأما ،اإكرامً  أكرمته: كقولك ،األلف خرهآ يف ويزيد الفعل بلفظ يأيت أي الثالثة، على
 قال بذَ كَ  فمصدر ابذَ الكِ  فأما ، كاأللف اآلخر قبل اليت الياء و التضعيف من عوض التاء أن سيبويه

                 :  األعشى
  هابُ ذَ كِ  ينفعه املرء و                 هاتُ بْـ وكذَ  اهَ تُـ قْـ دَ فصَ  -                         

  .2بتَ كَ  مصدر يف ابتَ كالكِ  بَ ذَ كَ  مصدر يف ابذَ فكِ 
 أا حيان أبو ينقل و ،التفعيل على العربية يف وقياسه ، العني فمضعّ  ثالثي فعل من) اباكذ ( دراملصف

  .3ميانية هلجة
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

                                                           
  . 4/52 :احلجة -1
 . 4/93 :نفسه -2
 .168 : القرآنية القراءات يف العربية اللهجات - 3
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  :المبالغة صيغ 1-3     
 فيه املبالغة و تقويته و املعىن تأكيد مع ،الفاعل اسم معىن على للداللة األفعال من تشتق  أمساء وهي     

 ، الفع ( أشهرها وزانأ هلا و ، الثالثي الفعل من إال تشتق  ال وهي ،املبالغة صيغ مسيت مثّ  من و ،
 يلعّ فِ  ، ولفاعُ ( :وهي ،قليلة لكنها للمبالغة وردت خرىأ أوزان هناك و ،)لعِ فَ  ، يلعِ فَ  ، ولعُ فَـ  ، العَ فْ مِ 
  .1)الع فُـ  ، ةلَ عَ فُـ  ، فعيلمِ  ،

 يف ورد الوزن هذا و ،بعينها هلجة إىل ينتسب نهأ الروايات عنه التق آخر وزنا القراءات لنا تقدم و    

 عن حفص و ،نافع و ،كثري ابن فقرأ ،]143 :البقرة[ ﴾ ���AِO �":*%� ِP��3%�ِ� QR��S��َ% Q�9�N ﴿:  تعاىل قوله
 بكر، أيب رواية يف عاصم قرأ و، عامر ابن وكذلك ،القرآن كل يف )وفُـ لرع( وزن على )لرؤوف( :عاصم

) فؤُ رَ ( قراءة موجها علي أبو قالو  .)فـعُ رَ لَ ( وزن على )فؤُ لرَ ( :الكسائي و محزة و ،عمرو أبو و
 قول منه و:  قالوا ، احلجاز أهل على الغالب ذلك أن زعموا فقد) فؤُ رَ ( قرأ من و ") :لعُ فَـ ( وزن على

   :سفيان أيب بن ملعاوية عيطمُ  أيب ابن عقبة نب الوليد
  2 الرحيما فؤُ الر  هُ عم  يقاتلُ                 هُ نْ كُ تَ  فال الطالبني شر  و -                   

 فإن  احلجازية البيئة من نافع و ،كثري ابن :هم به القارءون و) لعُ فَـ ( :هو املبالغة يفيد وزن أمام حنن إذن
 يكونان نافعا و كثري ابن فإن ،احلجاز أهل هلجة هو الوزن هذا أن من علي أبو يذكره ما صحيحا كان

  . الظاهرة هذه يف امبيئته للهجة ممثلني
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 78-77 : الصريف التطبيق ، الراجحي عبده - 1
    1/385  :احلجة - 2
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  : الجموع  1-4   
 الثاين الساكن الثالثي االسم مجع كيفية وعن .1آخره يف بزيادة فأكثر ثالثة عن ناب اسم اجلمع    
 من خاليا هصحيح الثاين ساكن مكسوره، أو األول مضموم ياثثال امسا مجعت إن:  الييينغال يقول

  : أوجه ثالثة فيه زجا )ةوَ طْ خُ ( :مثل اإلدغام
   .واتطُ كخُ :  ألوله ثانيه إتباع:  األول
  . طواتكخَ  ثانيه فتح:  الثاين

  . 2واتطْ كخُ :  السكون من حاله على ثانيه إبقاء:  الثالث

 %َ$ُ�� ِO�َM� �U��!ُV�� ِA�َV�9�W%� �":	T:ِ>�! ��%َ� ﴿:  تعاىل قوله يف الوارد اجلمع من النوع هذا أن الفارسي وذكر   
X����� QYِT�� ﴾  ]ا و الطاء ضم يف القراء اختلف حيث ،]168:البقرةابن و كثري ابن فقرأ إسكا 
 أيب رواية يف ، عاصم و ، عمرو أبو قرأ و مثقلة )واتطُ خُ ( :عاصم عن حفص و ، الكسائي و ، عامر
  ،فةالطاءخفي ساكنة )واتطْ خُ ( محزة و بكر

  . 3"احلجاز أهل قول التحريك ": احلسن أيب بقول مستدال الضم قراءة على الفارسي علق  

] 58[ ﴾ ���Z9�$ ﴿و] 8:مرمي[ ﴾ ��	��Z9 ﴿:  عزّ  و جلّ  قوله يف اختالفهم أيضا الفارسي ذكر كما    

 و ،عمرو وأبو، افعون ،كثري ابن فقرأ ،ضمها و أوائلها كسر يف] 70[ ﴾ �Z9�*�H﴿و] �Z9�[ِ= ﴾ ]68﴿و
 أوائل بكسر والكسائي ،محزة قرأ و احلروف هذه أوائل بضم:  عامر وابن بكر، أيب رواية يف ، عاصم

 هذا أول ونيضمّ  القراء أكثر أن احلسن أيب بقول مستدال الضم قراءة علي أبو هوجّ ، كلها احلروف هذه
 و ،متيم لغة أا يونس زعم و:  قال.  ليلصُ ا و ، كيالبُ  و ، ثياجلُ :  كذلك و: قال )اي تِ عُ (:  يعين

 و. 4"اجلمع و املصدر يف متيم بين سوى مكسورا العرب من مسعناه و":احلسن أبو قال  ،كسري غريهم
 اآلخر و اواو  الالم تكون أن أحدمها :ضربني على جاء الالم املعتل من ولعُ فُـ  على اجلمع علي أبو قال
 ، يقّ وحُ  ، وقْ حَ :  حنو ذلك و ، الياء إىل قلب اجلموع هذه من واو منه الالم كان فما ياءا تكون أن

                                                           
  2/12 :العربية الدروس جامع ، الغالييين مصطفى -1
 2/19 :احلجة - 2
   407-406/ 1 :نفسه - 3
 3/117 :نفسه - 4
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 ليّ حُ  و ديّ ثُ  حنو النحو هذا من ياءا المه كان ما فأما ...يّ فْ وصُ  اوصفً  ، يص وعُ  اوعصَ  ، ّىل ودُ  ، ولْ ودَ 
  .1ليّ حِ  و يدّ ثِ :  فقالوا أيضا منه الفاء كسروا فقد يّ حلُ  و
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 3/116 :احلجة - 1
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    األفعال أبنية: لمبحث الثانيا    
 من يتكون الفعل إن نقول حني و ،أصلية أحرف ثالثة عن يقل ال الفعل نأ العربية علماء يقول    

   املاضي صيغة يف واحد حرف منه سقط إذا معىن للفعل يكون أن ميكن ال نهأ معناه أصلية أحرف
 حدأ يف تسقط ال أصلية حروفه فعل كل فهو ردا أما. مزيد و جمرد إىل العربية نظام يف الفعل ينقسم و

 بعض يف يسقط حرف األصلية حروفه على زيد فعل كل فهو املزيد أما ،تصريفية ةلعلّ  إال التصاريف
  . 1أحرف ثالثة أو حرفان أو ،تصريفية غريلعّلة  الفعل تصاريف

   :القراءات بني فيها املختلف األفعال أبنية من بعض يلي فيما و
  :  لَ عَ فْـ أَ  و لَ عَ فَـ  بين 1- 2    
 تعدية أرادوا إذا أم و ،املعىن يف زيادة ترافقها املبىن يف زيادة كل أن العربية نظام يف عروفم كما    

، و أن صيغة أفعل تأيت لعّدة متعديا فتجعله الفعل تلحق اليت الزيادات من اهلمزة و ، مزيدا جعلوه الفعل
  اإلزالةتعدية الفعل، و صريورة شيء يف شيء، و الدخول يف شيء، و الّسلب و : معان منها

  .2املعاين الكثرية اليت حّددها علماء الصرفو غريها من ... ستحقاق، و التعريضو اال 
  مزيد غري أخرى هلجات تستعمله، يف حني  باهلمزة مزيدا الفعل تستعمل اللهجات بعض دناجو  لكننا

  :  يلي فيما نوردها قراءات اللهجة هذه على وردت قد و ،واحد الوزنني يف املعىن و

 بضم) خنسِ نُ  ما( :وحده عامر ابن فقرأ] 106 :البقرة[ ﴾ ^L��َ[ ���� ��5�3َ\� ��� ﴿:  تعاىل قوله يف اختلفوا    
 ابن قراءة علي أبو هوجّ  ، مفتوحة السني و األوىل ونالن بفتح الباقون قرأ و ، السني وكسر،  األوىل النون
 و ل حَ أَ  و إحرامه من ل حَ :  كقوهلم لغة أفعل يكون أن احتمال بينها من توجيهات عدة )سخنْ نُـ ( :عامر
 يتفقان النون بفتح) سخنْ نَـ ( قرأ من كقراءة النون يضم) خنسِ نُ ( أن يرى و ، همأبدأَ  و اخللق بدأ:  قوهلم

 .3اللفظ يف اختلفا إن و املعىن يف

                                                           
   28- 27 :الصريف التطبيق ، الراجحي عبده -1
عبد احلميد هنداوي، دار الكتب : أمحد بن حممد بن أمحد، شذا العرف يف فن الصرف، شرحه و فهرسه الدكتوراحلمالوي،  - 2

 45، ص1998، 1العلمية، بريوت ، لبنان، ط
  360 -1/359 :احلجة -3
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 قوله من الزاي كسر و الياء ضم و ، الزاي ضم و الياء فتح يف القراء اختالف علي أبو ذكر وكذلك    

 :اادلة[ ﴾ ^�A�J�I ����0:%� �!�3��َ%��9 ﴿ و)َحيْزُْنكَ ( وحده نافع فقرأ] 176: عمران آل[ ﴾ ���J�Iْ�_� ��%َ� ﴿: تعاىل

 %َ� ﴿: األنبياء سورة يف إال القرآن كل يف الزاي وكسر الياء بضم]13:يوسف[ ﴾ �O �J�I�9َ%��3ُِ̀�� ﴿ و،]10
���7ُ��J�I�� �a�Jَ4%ْ� ���TFَْ-ْ%�﴾ ]ذلك مجيع يف الباقون قرأ و ،الزاي وضم الياء يعين فتحها، فإنه ]103:األنبياء: 

 ،هُ نتُ فتَ  و الرجل ِنتَ فَ :  تقول سيبويه قال:  علي أبو قال القرآن كل يف ،الزاي وضم الياء بفتح) نُ زُ حيَْ (
 وجعلته حزينا جعلته: تقول أن ترد مل حزنته و فتنته قلت حيث أنك اخلليل وزعم: قال ، هتُ نْـ وحزَ  نزِ وحَ 

 وفتنة حزنا فيه جعلت: تقول أن أردت ولكن داخال، جعله أردت ه،لتُ خَ أدْ : قلت حني نكأ كما ،فاتنا
 على هُ تُ لْ عَ بفَ  فجئت هنا،دُ  فيه جعلت ودهنته حال،كُ  فيه جعلته أي هكحلتُ  قلت كما هفتنتُ : فقلت ،

 ،هُ تُ نْ تَـ فَـ  من ِنتَ وفَ  هُ نْت◌ُ فتَ أو  هُ تُ نْـ حزَ أ لقلت أردت ولو ،ِنتَ وفَ  ،نَ زِ حَ :  قوله رييغت ههنا هُ لتُ بفعَ  ترد ومل هحدّ 
 فغريوا وفاتنا، حزينا هتجعل أراد:  وأحزنته الرجل، أفتنت:  العرب بعض قال و: قال  هُ تُ نْـ زَ حَ  من نَ زِ كحَ 

  .1"قراءته يف نافع ةحجّ  العرب بعض عن حكاه الذي فهذا": علي أبو قال لَ عَ فَـ 

����A �%:����0 ﴿:  تعاىل قوله من فتحها من الياء ضم يف أيضا اختلفوا أم كما    �Iْ*��             ﴾ 
   الياء بضم) لحدونيُ (  عامر بناو  ،وعاصم ،عمرو وأبو ،نافع و ،كثري ابن فقرأ ]180:األعراف[
  احلاء و الياء بفتح الثالثة األحرف محزة قرأ و،] 40:دةالسج[ و ،]103[ والنحل األعراف يف

 أبو هوجّ  و،  2الياء بضم والسجدة األعراف ويف )دونلحَ يَ ( احلاء و الياء بفتح النحل يف الكسائي وقرأ
 أراد نهأفك قراءته يف بينهما مجع فمن ،لغتان دَ حلََ  و دَ حلَْ أ أن":  احلسن أيب بقول مستدال اختالفهم علي

  عنها، االحنراف و االستقامة عن العدول :اإلحلاد وكأن ،اللغتني من واحد بكل األخذ
  .3"وسطه يف حيفر الذي الضريح خالف القرب جانب يف حيفر الذي: اللحد ومنه

 رواية يف وعاصم ،ونافع ،كثري ابن فقرأ] 61: طه[ ﴾  .�I�5�9َ	َ$ُ��  ﴿: تعاىل قوله يف أيضا واختلفوا    
 ،حفص رواية يف عاصم وقرأ) حتسْ يَ ( من الياء بفتح) سحتكمفيَ ( عامر ابن و ،عمرو وأبو ،بكر أيب

 مستدال اختالفهم علي أبو هوجّ ،  احلاء وكسر أْسَحتَ  من الياء بضم) تكمسحِ فيُ ( والكسائي ،ومحزة
         :  وأنشد ،سحتكميُ :  يقولون متيم بنو و قال ، ميهلك :  مكُ تُ حَ سْ يَ :  عبيدة أيب بقول

                                                           

 2/50 :احلجة -1  
 2/281: نفسه - 2

  2/282: نفسه -3
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  1فلّ جم أو اتً حَ سْ مُ  إال املال من          يدع مل مروان ياابن زمان ض عو  -                 
   دَ حلََ ( و) نَ زَ حْ أَ  و نَ زَ حَ ( و) خَ سَ نْ أ و خَ سَ نَ ( يف عرضناها اليت تالقراءا هذه خالل من ونالحظ    
 روايام وتكاد ،املعىن يف اختالف إىل يؤد مل القراءتني يف االختالف أن) تَ حَ سْ أَ  و تَ حَ سَ (و)دَ حلَْ أَ  و

 حيث،احلجاز ألهل هلجة) لَ عَ فَـ ( فإن املعىن يف) لَ عَ فْـ أَ (و )لَ عَ فَـ ( املثالن يتحد حني هعلى أن تتفق
 ابن ينقل كما ،وقيس ،وربيعة ،متيم إىل) لَ عَ فْـ أَ ( مثال حيان أبو زوعوي ،)لَ عَ فْـ أَ ( التميميون يستعمل
 البادية القبائل من هي إذ القبائل هذه بني فرق هناك ليس و. كلب لبين هلجة أا زيد أيب عن خالويه

 يف السرعة إىل متيل حيث البادية البيئة يالئم ذلك أن حنسب ،و شرقيها و العربية اجلزيرة شبه وسط يف
 االستعمال يف التفريق و ،النطق يف التأين إىل املتحضرة البيئة متيل نمابي وزن و وزن بني قفال تفر  كالمها

  .2آخر و مثال بني
تواردها عليه ال يعين بالضرورة  أوويرى بعضهم أن اشرتاك الصيغ يف معىن من املعاين الوظيفية،     

يفي اخلاص، مبعىن تساويها يف الداللة على ذلك املعىن الوظيفي العام، بل يبقى لكل صيغة معناها الوظ
يقع بينها االختيار و املفاضلة  فإاجنعلها بدائل للمعىن الوظيفي العام،  أنصح  إنأن تلك الصيغ و 

  3.بناءا على ما بينها من فروق داللية خاصة
  :  لعَ فَـ  و لَ عِ فَ  بين 2-2     
 مثل ذلك ،و األفعال ةأبني يف اخلالف ،القراءات بني مرات عدة وردت اليت الصرفية اخلالفات من     
  :  يلي ما ذلك مناذج من و) لُ عِ فْ يَـ ( و) لُ عَ فْ يَـ ( :على السبعة القراءات يف املضارع هفي جاء ما

  ] 273 :البقرة[ ﴾ �����7�T�5�I ﴿:  تعاىل قوله يف) بحيسَ ( و) بُ سِ حيَْ (  يف القراء اختالف      

 بكسر الكسائي ، وعمرو أبو و ،نافع و كثري ابن قرأحيث .]178 :عمران آل[﴾     �����T�5�I ��%َ� ﴿ و
 تُ بْ حسِ ":  يقال زيد أبو قال:  علي أبو قال، السني بفتح محزة و عاصم و عامر ابن قرأ و السني

 زيد أبو قال و ، بُ حيسِ  و بُ سَ حيَْ  بَ سِ حَ : أيضا سيبوبه حكي و اانً بَ سْ حُ  هُ بُ أحسِ  و هبُ سَ أحْ  يءالش  :
: منري بين من رجل قال و زيد أبو قال  هبُ أحسُ  ناأف ، احلساب من ةً ابَ سَ حِ  و اابً حس احلقّ  ذلك تُ بْ سَ حَ 
 ألنّ  سيأق السني بفتح بُ حسَ بتَ  القراءة أن علي أبو يرى واهللا،  على كحسابُ  أي اهللا على كسبانُ حُ 

   قُ فرَ يَ  ، قَ رِ فَ  مثل لُ عَ فْ يَـ  على املضارع كان بسِ حَ  حنو لعِ فَ  على كان إذا املاضي

                                                           
 3/141 :احلجة - 1
 175 : القرآنية القراءات يف العربية اللهجات ، الراجحي عبده -  2
 61، ص2001، 1محد يوسف، اإلعجاز الصريف يف القرءان الكرمي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، طأعبد احلميد ، هنداوي - 3
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   به معالسّ  يء حسن الكسر و ، خرأُ  حروف يف لُ يفعِ  على فجاء بُ حيسِ  ذ شَ  و ،بُ رَ شْ يَ  بَ رِ شَ  و 
  .1"القياس على اشاذً  كان إن و

 ﴾ �%b�3ْ,�� ���� �L���N�� �"'��� �:%ِO �A!1%�:cُ ������ ﴿:  تعاىل قوله من كسرها و النون فتح يف اختلفوا أم كما    
   عمرو أبو قرأ و ، النون بفتح محزة و عامر بن و عاصم و نافع و كثري ابن رأفق] .56 :احلجر[
 مَ قَ ونَـ  ، مقَ ينْـ  مَ قِ نَ  مثله و ، لغتان طُ يقنَ  طنِ قَ  و ، طُ يقنِ  طنَ قَـ  ": علي أبو قال، 2النون بكسر الكسائي و
 أن يكِ حُ  و) .واطُ نَ قَـ  امَ  دِ عْ بَـ  من:( قوله يف اجتماعهم ذلك على يدل  و أعلى طُ يقنَ  كأن لغتان مُ قِ نْ يَـ 

 و قُ سِ فْ يَـ  مثل لُ عُ فْ يَـ  و لُ عِ فْ يَـ  على جييءُ  لَ عَ فَـ  مضارع ألن أكثر طقنِ يَ  أنّ  على يدل  فهذا ، لغة طُ يقنُ 
 طنَ قَـ  من ألا ":قائال يقنط قراءة على األخفش علق و ، 3ُ"لعُ فْ يَـ  على لعِ فَ  مضارع جييءُ  ال و ،قُ سُ فْ يَـ 
 من شذ  قد أنه عصفور ابن وذكر،  4"مُ لَ عْ يَـ  مَ لِ عَ  مثل طُ نَ قْ يَـ  و لُ تُ قْ يَـ  مثل طُ نُ قْ يَـ  بعضهم قال و ، طُ نِ قْ يَـ 
 أما .5يركنُ  نَ كَ َر  و يقنطُ  طنَ قَـ  هو و العني بفتح) ليفعَ ( على مضارعه فجاء ، شيء الالم الصحيح لَ عَ فَـ 

  .6متساويتني) يقنط و طيقنَ ( من كال جعل فقد معانيه يف الزجاج

 بكسر] 3 :سبأ[ ﴾ ��J�<���d �"�3ِ %َ� ﴿:  تعاىل لقوله الكسائي قراء الفارسي وجه املنوال على هذاو     
 و فُ كِ يعْ  و رُ حيشُ  و رُ شِ حيَْ  مثله و لغتان بُ يعزِ  و بُ يعزُ  بقوله) بُ يعزُ ( بضمها الباقون قرأ حني يف الزاي
  .7كثري هو و قُ سُ يَف◌ْ  و قُ يفسِ  و فُ يعكُ 

  
  
  

  :  لع فَـ  و لعَ فَـ  بين 3- 2    

                                                           
 483-1/482 :احلجة - 1
 3/27 :نفسه - 2
  3/27 :نفسه -3
 2/380: القرآن معاين ، األخفش - 4
  1/178 1979، 4ط بريوت ، اجلديدة اآلفاق دار ، قباوة الدين فخر/د حتقيق ،التصريف يف عاملمت ، االشبيلي العصفور ابن - 5
 العلمية الكتب شليب عبده اجلليل عبد/د حتقيق و شرح ،إعرابه و القرآن معاين ، السري ابن راهيمبإ إسحاق أبو الزجاج :نظري - 6
  3/181 ، 1989، 1ط
  3/288 :احلجة - 7
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         ﴾ �����N �J9	:+﴿ : عاصم و عامر ابن و ،عمرو أبو و نافع و كثري ابن قراءة ذلك أمثلة من    

 الياء بضم الكسائي و محزة قرأ حني يف] 37 :األنفال[ ﴾�%*:"� �J9���9�% ﴿ و،]179: عمران آل[
 اوكلت تُ زْ مِ  من مبنقول زتُ مي  ليس و، لغتان تزْ يـ مَ  و زتُ مِ :  بقوله اختالفهم الفارسي وجه،1والتشديد
 أنّ  ةاملزي  نم ماز:  ولقوهلم كذلك ميز أن ،كما واحد مفعول إىل متعد فعل ماز نأل حسنة القراءتني

  .2 استعماهلم يف أكثر أا على يدل ا القراءة وكثرة عليها القراء أكثر
  :لَ اعَ فَ  و لَ عَ فَـ  بين 2-4   
  اثنني بني االشرتاك تقتضي اليت) فاعل( :صيغة الصرفية توجيهاته يف كرهاذ  اليت األفعال أبنية من    

�3��َ!� ���%:����0 �%*:"� ��6َ�)���!�A ﴿: سبحانه قوله قراءات توجيه يف كرهذ  قد املعىن وهذا^ ����� �A!����ْ6�� ���7�5ُ4�َْ�:%ِO﴾ 
 و بينهما باأللف) خيادعون ما و...  ادعونخي: ( عمرو أبو و ،نافع و كثري بن قرأها فقد، ] 9: البقرة[

  .3ألف بغري الياء بفتح) خيدعون ما و....  خيادعون( :الكسائي و محزة و ،عامر ابن و ،عاصم قرأ
 أما اللغة أهل فسره فيما لَ عَ فَـ  مبعىن هنا لَ اعَ فَ  أن) خيدعون: ( قرأ من حجة: " ذلك موجها علي أبو قال
 جيازيه آخر منزلة اخلدع من نفسه س يفيهج و بباله خيطر ما لنز ي أن ميكن هنإف )خيادعون( قرأ من

 غري كالمهم يف وهذا ،لَ اعَ فَ : يقول أن فيلزم اثنني من كأنه الفعل يكون هذا فعلى إياه ويقاوضه ،ذلك
 و اثنني من فعل به يراد ال) تُ لْ اعَ فَ ( جييء قد أنه التكملة يف آخر موضع يف الفارسي ذكر و،4ضيق
  . 5النعل طارق و اهللا عافاه و ، سافرت وحن ذلك
 يف تستلزم اليت و مبناها يف الزيادة إىل يلتفت ال و لَ عَ فَـ  مبعىن لاعَ فَ  صيغة يستخدم أن يعين وذلك   

���F�َُ�� ﴿: تعاىل لقوله عمرو أيب قراءة هوجّ  لاعَ فَ  يف املعىن هذا وعلى، معناها يف زيادة األصل������� ﴾ 
 :احلسن أبو قال و ،سبحانه اهللا من يكون ذلك أن )وعدناكم( حجة"  :فقال فأل بغري ]80: طه[
 من الفعل أن على يدل ال فاللفظ كذلك كان إذا و ، وعدناكم معىن يف لغة واعدناكم أن زعموا"

 القراءة و ،استدعاء على يدل ال ، استفعل بناء من ذلك حنو و استقر، و ، استسحر أن كما االثنني
                                                           

 2/55 /احلجة - 1
 2/57 :نفسه - 2
   1/200: نفسه - 3
   1/203 :نفسه - 4
 ، 1981 املوصل ، النشر و للطباعة الكتب دار مديرية ،املرجان حبر كاظم/د دراسة و حتقيق ، التكملة ، علي أبو ، الفارسي -5

 . 518 ص
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 واألخذ كذلك واعد وليس حمالة ال واحد فعل نهأ وعد من ويعلم ،دَ عَ وَ  مبعىن دَ اعَ وَ  ألن نأحس دَ عَ بوَ 
  .1"أوىل باألبني

  :  لَ اعَ فَ  و لَ ع فَـ بين  5- 2    

َ�������$ُ�� .�� �ِ�%*:Fُ0����)�� �":*%� ِ!ْ2ُ�� %َ� ﴿: تعاىل قوله يف هماختالف الفارسي ذكر     ���$َ%�� ��ُFُ0����)�� ِ���� ��ُM��:,�� 
�A�����َ-ْ%�  ﴾ ]عَ  مبا( عمرو أبو و نافع و كثري نبا هاقرأ فقد .]89: املائدة مشددة ألف بغري) متُ دْ ق 
 ألف بغري) متُ دْ قَ عَ  مبا( بكر أيب رواية يف عاصم قرأ و،  عاصم عن حفص روى كذلك و ،القاف
 حتتمل عامر ابن قراءة أن فذكر،2بألف) متُ دْ اقَ عَ ( عامر ابن قرأ و الكسائي و محزة قرأ كذلك و ،خفيفة

 تُ لْ عَ فَـ  ةمبنزل ،النعل طارقت و ، صالل عاقبت ،و اهللا عافاه أن كما متُ دْ قَ عَ  به يراد )متُ دْ اقَ عَ ( يكون أن
  .3خفف من كقراءة هذا على املعىن يف قراءته فتكون

�� ������3 ﴿:  تعاىل قوله يف أيضا اختلفوا أم كما   ����� �9���� �َ�ِ��َ4�/َ أبو و كثري ابن فقرأ] 19 :سبأ[ ﴾ 
 قال.4خفيفة عني و باأللف) باعد( :الكسائي محزة و ،عاصم قرأ و ، العني مشددة) دَ ع◌َ بَ : ( عمرو

 يكون أن فيجوز فضع  و ضاعف:  كقوهلم ملعىن جييئان قد لَ ع فَـ  و  فاعل:  سيبويه ذكر:  علي أبو
  .5الدعاء و الطلب معىن على مجيعا اللفظان و بقر  و   قارب خالفه لككذ و ،ذلك من دبع  و باعد

��M َeُ��>'�� ��%َ�﴿:  جل و عز قوله من إسقاطها و األلف إثبات يف أيضا اختلفوا أم كما    �� %ِP��3*﴾ 
 بألف) راعِ صَ تُ ( الباقون قرأ و ألف بغري) ُتَصعرْ  َوَال  (: عامر ابن و عاصم و كثري ابن فقرأ] 18:لقمان[
ضعف  يف سيبويه قال كما مبعىن) راعِ صَ تُ  ال و( ،) ُتَصعرْ  َوَال : (يكون أن يشبه:" علي أبو قال،

 ال فيه املعىن و متيم لبين لغة ُتَصعرْ  َوَال  ، احلجاز أهل لغةر اعِ صَ تُ  ال ": احلسن أبو لقا ،و وضاعف
  .  6"تكربا عليهم تعرض ال و ، الناس على تتكرب

  

                                                           
 3/149 :احلجة- 1
   2/132 :نفسه - 2
 2/132: نفسه - 3
 3/295 :نفسه - 4
 3/296: نفسه - 5
 3/273 :نفسه - 6



  التوجيـــه الصـرفيالتوجيـــه الصـرفيالتوجيـــه الصـرفيالتوجيـــه الصـرفي                                                                                                                                                                                                                                                                ثالثثالثثالثثالثالفصـــل الالفصـــل الالفصـــل الالفصـــل ال

          121

 وكما ،)لَ اعَ فَ  و لَ ع فَـ ( خمتلفني وزنني على جاء فعال نالحظ عرضناها اليت القراءات هذه خالل ومن    
 التفعيل أن فيها ذكروا لكنهم ،املعىن اختالف إىل يؤدي املبىن يف االختالف أن عليه متعارف هو
   فضع  حنو نيالوزن على جاءت أفعاال كهنا أن علي أبو ويذكر ،واحد مبعىن هنااملفاعلة و 

  هلجة والتفعيل ،احلجاز هلجة هي املفاعلة فإن ،املعىن اتفقو  الوزنان هذان اختلف إذا هأنو  وضاعف
  . 1متيم بين
  
  
  
  

                                                           
 .   3/273 – 3/296 – 3/295 احلجة :نظري - 1



  التوجيــه النحــويالتوجيــه النحــويالتوجيــه النحــويالتوجيــه النحــوي                                                                                                                                                                                                            الرابعالرابعالرابعالرابعالفصـــــل  الفصـــــل  الفصـــــل  الفصـــــل  

          122

  

  أقسامهالفعل و : األولالمبحث      
  :أسماء األفعال 1- 1    
   :األسماء المرتجلة  -     

 :ابن كثري أفقر  )23 :يوسف( ﴾	َ�� ������﴿ :اختلف القراء يف قوله جل وعز :هيت - أ      

﴿
سر بك ﴾ 	َ�� ������﴿ :نافع و ابن عامر أوقر ،و سكون الياء و ضم التاء  بفتح اهلاء ﴾	َ�� �����

��﴿وروى هشام بن عامر بإسناده عن ابن عامر ،اهلاء وسكون الياء ونصب التاءْ
من يأت  ﴾	َ�� �
اختالفهم هذا باختالف اللهجات مستدال  يوجه الفارسو ،1وضم التاء ءاهلاء ومهز اليا كسربلك 

ت يْ هَ : "ت به اسم الفعل ثالث لغا الذي يراد )هيت( إن يف:" خفش إذا يقول سن األحلبرأي أيب ا
املدينة،و مثل هذه الكلمة يف  لقراءة أهإال أن اهلاء مكسورة و ذلك  "لك تَ يْ لك وهِ  تُ يْ لك، و هَ 
 تُ يْ َذَ◌َ◌◌َ كان من األمر : اء الساكنني قوهلممنها قد جازت فيه احلركات الثالث اللتق أن اآلخر

ال ترى أ. ما فتح األخر من رويدكان امسا للفعل وفتح ك "لك  تَ يْ هَ " ولو قرأ قارئ  و َذْيتِ  تَ يْ وذَ 
ومثل . هلم لك : يف قوهلم  مبنزلة لك. للتبينيعلى هذا " لك"رويد اسم فعل ونه اسم فعل كما أن أ

ولك .وهاءك ،وهاء بقوهلم  هاك  ،وتبيينهم ها ،رويدك نهم رويد بالكاف يفيلك تبي: تبيينهم إياه ب
ألنك لو علقته مبضمر  ن يتعلق مبضمرأوال جيوز  لق ذا االسم الذي مسي الفعل به،يف هلم لك يتع

ال يوصف  كمااألمر و  مثالوهذه األمساء اليت مسيت ا األفعال ال توصف ألا مبنزلة  لصار وصفا،
  .2مثال األمر كذلك ال توصف هذه األمساء

من ذكرته ا بضم التاء لغة يف ذا املعىن وحرك األخر بالضم كما حرك أخر م" هيت لك:"وقول ابن كثري
هلم وقد تقدم :و معىن هيت،3"مرة بالضم وأخرى بالفتح اللتقاء الساكنني  كر حُ نه ث أوحي، تُ يْ ذَ 
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ن هيت اسم فعل أمر ما ذهب إليه أبو جعفر النحاس أويوافق هذا الرأي من ،1تفسريه بقول أيب عبيدة
   2األصل هو) وقالت هيت لك ( من قراءة ابن أيب إسحاق ) هيت(إىل إن كسر التاء يف 

  .4وجعله ابن جين لغة من لغات العرب ،3و تابعه ابن خالوية 

َ�
��� �َ�ُْ� �َ�َ� ﴿ :والتنوين من قولهح اهلاء وكسرها اختلف القراء يف فت :أف -ب    	 ��ُ� ﴾ 

 لك يفوكذ بالتنوين"وال  أفٍ :"نافع  أوقر .بفتح الفاء ﴾ �ُ�� ��﴿ :وابن عامر ابن كثري أفقر )23:اإلسراء(
أبو عمرو وعاصم يف رواية أيب  أحفص عن عاصم مثله وقر  و روى، )17(واألحقاف ، )67(األنبياء 
الفاء فيه مبين على  بأن الفارسي قول ابن كثري وجه و نخفضا بغري تنوي" أفِ "محزة والكسائي بكر و 

 فبين، همسي الفعل بقد  ارً فْـ ا وذَ نً تْـ يراد ا نَـ . ة فّ ة و تُـ فّ أن يف األصل مصدرا يف قوهلم ان كإالفتح ألنه و 
كان امسا ، ملا   وكذلك أف عَ ُر سَ كما صار امسا ل  "هالةإسرعان ذي :" وهلم قوهذا يف البناء على الفتح ك

   .5ومثل سرعان قوهلم وشكان ذلك و حنو ذلك، رج ه وأتضتكر أل
نه أالبناء على الفتح إال  يف" أف " نه يف البناء على الكسر مع التنوين مثل إف" وال  أفّ " ما قول نافع أ

ن كان يف األصل وإعلى الكسر  هفبنو .لك فداءِ م بدخول التنوين دل على التنكر مثل أيه وصه ومثله قوهل
: له معرفة فلم ينون كما إن من قالأف ومل ينون جع: "ومن قال ،كماكان آفة يف األصل كذالكمصدرا

عد القول هل يكون بوضع أف يف هذه اللغات ن قلت ما مإف.املعرفة أراد بهفلم ينون7قو غا، 6صه
نك أموضع اجلمل كما ضعه فالقول إن مو  ،كما تكون اجلملبعده، أو كما ينتصب املفرد ضعه نصبا  مو 

  .موضع اجلمل ضعهلكان مو  دروي :لو قلت
حدمها أن ألك الحتمل أمرين  ا◌ّ فألك و  أكثر وأجود فلو جاء أف  أفّ  من يرى أنقول األخفش ويؤيد 

إن فخر أن يكون نصا معربا وكذلك الضم، قه التنوين لعالمة التنكري واألحلون الذي صار امسا للفعل يك

                                                           
 2/142 :احلجة - 1
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 190إعراب ثالثني سورة ص  :ابن خالويه  - 3
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مسعت غاق  غاق  وغاق  غاق مث مسي الغراب غاقا فيقال مسعت صوت :ويقال .حكاية صوت الغراب فإن نكرته نونته : غاق  - 7

 )مادة غوق  10/295لسان العرب (الغاق 
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لك ، فيكون يف موضع  :هحىت توصل ب ويلٌ  :نك ال تقولكان ضعيفا، أال ترى أ" لك " يكن معه مل
   .1اخلرب
  ن أف مبعىن الفعل املضارع أ)  أُفافال تقل هلما ( فش إىل أن قراءة شبل عن أهل مكة خألا وذهب    

ن قراءة أوذهب األخفش إىل  ،4ابن جين وتابعه 3)تعسا (قال جعلوها مثل  2وهي لغة من لغات العرب
لها ابن خالوية على لغة ومح 5مل جييء بعدها بالالمه نقبيحة أل)  فال تقل هلما أف (ال مّ سقراءة أيب ال

خمففة من )  فال تقل هلما أفَ ( قراءة ابن عباس يف ) فَ أُ  (ن أوتابعة ابن جين وبني ، 6من لغات العرب
   7بَ إىل رُ  ب محال على حتقيق رُ )أف(

  : تعدي الفعل و لزومه   2- 1    

� ﴿: ذكر اختالف القراء يف قوله تعاىلذا عندما هل يتعرض الفارس    �  ] 179:آل عمران[﴾ "����!�  ��


 	������!�﴿و  #�: و أبو عمرو و بن عامر و عاصم ،بن كثري و نافع ا أفقر ،] 37: األنفال  [ ﴾ $	ْ)َ'ِ�%� $	�
" و" ز يّ حىت ميَُ " : لكسائيو قرأ محزة ا بفتح الياء و التخفيف،"  اخلبيث يز اهللاإن ميَ " و " يز حىت ميَ " 
مته منقول من ر غَ  أنو ليس مّيزت مبنقول من مزت كما ،زت لغتان ميّ مزت و ": ، قال أبو علي8"زيّ مَ ليُ 
ن يكون لغة يف ماز أو يكون تضعيف أز من ي نه ال خيلو تضعيف العني يف مَ أيدلك على ذلك ،م رِ غَ 

نه لو  أمته للنقل ر ن غَ أنه ليس للنقل كما أفالذي يدل على  ،ه لهن اهلمزة يف أقمتُ أنقل الفعل كما لالعني 
زيدا  متُ ر غَ  :مفعولني تقولمت يتعدى إىل ر ن غَ أكما ،ن يتعدى ميزت إىل مفعولني أكان للنقل للزم 

زت متاعك بعضه من بعض داللة حنو قوهلم ميّ  ال يتعدى إىل مفعولني إال حبرف جرّ  زتُ ي ن مَ أيف ، و ماال 
،  ضَ عو : ن التضعيف فيه ليس للتعدي قوهلم أز يف مثل ميّ و ... ن تضعيف العني ليس للنقل أبينة على 

يتعدى إىل  ضألن عا اعيلتعدى إىل ثالثة مفلمن عاص  لو كان للنقلفالتضعيف فيه ليس للنقل ،و 
  :  نشده األصمعي أمفعولني يدلك على ذلك ما 
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  1و الفرش نقد غشابت األصدا   غاضها اهللا غالما بعدما  -          
ز و ماز لغتان كل واحد منهما يف معىن ن ميّ ألغتان كما  ضعاو تقول عوضت زيدا ماال ،فعوض و 

و إذا كان األمر يف ذلك على مبنقول من ماز ، ن ميز ليسأ، كما  ضال من عاليس عوض منقو ، األخر
   كأن ميزك كذلكما ،ن ماز فعل متعد إىل مفعول واحد ما وصفنا فكلتا القراءتني حسنة أل

  .2ما يدل على أا أكثر يف استعماهل ةو كثرة القراء،ن أكثر القراء عليها أماز من املزية : مو لقوهل

بنونني وكذلك هي يف  ]95: الكهف[ ﴾ ���#� ,(�+�* (��﴿:الفارسي قراءة بن كثري لقوله تعاىل كما وجه 
يته بذلك  م فإذا ضّعفت العني عدّ ظُ عَ ف و رُ كشَ  فعل غري متعد  نَ كُ مَ : مصاحف أهل مكة بقوله

ما إظهار أني فكذلك قول الباقو  نَ كُ نين يكون منقوال من مَ مكّ  :عّظمته فقول بن كثريشرّفته،و : كقولك 
فلما مل تلزم مل  فال تلزم النون ، مّكنهُ مّكنك: اين منهما غري الزم ألنك قد تقولن الثنين فألاملثلني يف مكّ 
قّتلوا : من قرأ  نأكما ،دغم أدغم مل ينزله منزلة ما ال يلزم فأومن . ن التاء يف اقتلوا كذلكأيعتد ا كما 

  3.ذلككيف اقتتلوا  
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  إعرابهاسماء و ألا :المبحث الثاني      
  :المنادى المضاف إلى ياء المتكلم  2-1      

� "�� ﴿: قراء يف قوله تعاىلاختالف ال سيذكر الفار      -�*
  أقر حيث  ] 42: هود  [ ﴾ (�0�1$ ��*�2َ/� .
مضافة " نا اركب مع يا بين " :ئيمحزة و الكسا، وأبو عمرو، وعاصم و ابن عامر، و نافعابن كثري و  

ا ، إال أن كان االبن واحد  ا، فالياء فيه مكسورة إذنفسهكذلك كل ما أضافه املتكلم إىل بكسر الياء و 


*�-� "�� ﴿:  الثالثة خمتلفة األلفاظ فكان يقرأنه قرأ األحرف ابن كثري روي عنه يف سورة لقمان أ. �َ	 3ِْ4�5ُ� 
�#�
*�- "�� ﴿: قرأ الثانيةيشدد و يسكن الياء، و  ، والحبذف ياء اإلضافة ]13:لقمان[ ﴾ .ِ�	�. ����6ِ7 ﴾  


*�-� "�� ﴿: أ الثالثةمشددة الياء مكسورة و قر  ]16: لقمان[. ِ8�9َ� �:�َ��ساكنة مثل األوىل  ]17:لقمان[ ﴾ $	;
 :(أثة فقر و خالفه يف الثالاس يف األوليني ،ي القوّ اس ، وتابع البزّ على قنبل عن القوّ  تُ أو هكذا قر الياء ،

الياء يف هذا املوضع  مفتوحة) اركب معنا  َين بُـ يا ( :و روى أبو بكر عن عاصم بفتح الياء ،) أقم  َين يا بُـ 
  .1نآروى حفص عنه بالفتح يف كل القر و  ،اء مثل محزةيالة ن مكسور آو سائر القر 

اء و رواية أيب بكر عن يبفتح ال) أقم  َين بُـ يا : (الثالثة وقراءته هلازى القواس يف بخمالفة ال يو محل الفارس
  )َين يا بُـ (اإلضافة كما أرادها يف قوله  هنه أراد بأعاصم يف هذا املوضع كذلك ، فالقول فيه 

لف فصار من الياء األمث أبدل من الكسرة الفتحة و ) َين يا بُـ (اء اليت هي الم الفعل كأنه قال يكسر الإذا   
  ا ال تلومي و اهجعي م يا بنت عَ  -       : ا كما قال ي نَـ يا بُـ :

اء اليت لإلضافة إذا أبدلت يقد حذفت الو ) إا  َين يا بُـ :( لف كما كان حيذف الياء يف مث حذف األ
  : أبو احلسن أنشد لف منها األ

  2 ينّ ا وَ  لَ وَال  تَ يْ لَ وال بَـ  فَ هْ لَ بِ     فلست مدرك ما فات مين   -                
اء يلف جمرى اللف و قد أجريت األإمنا هو بلهفي فحذف األ فَ هْ بلَ : العرب فقوله قال كذا مسعناه من

  ، دٌ أصاب الناس جهْ :  هذا النحو يف الشعر و غريه ، وإن مل يكثر فقالوا يف احلذف يف
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8
 	َ� "�?ْ<� "�=�>� ﴿اء من يلف من ترى كما حذفت الما أهل مكة فحذفت األ رَ و لو تَـ ��َ+َ� @AْBَ6 ��	ِ7 �#�6ْCِDِ. ﴾ 
  1.] 105: هود[

 :لف يف قراءة أيب قالبةحذف هذه األتكلم ألفا ،و اء امليمكي القيسي إبدال  أجازوعلى غرار هذا     

﴿�#����9�� ��" �E�1﴾]2"لفخلفة األلداللة الفتحة عليها و حذفها ياء ألفا و أبدل من ال" :قال ]88:الزخرف. 

  :املبدلة منها يف قراءة أيب جعفر لفألكلم األصلية و بني اكما أجاز ابن جين اجلمع بني ياء املت

﴿ ��" �َ��4�G� H �َ��I ��) 
�Jْ�4َ� -�� ِ/�*�K �#�  ينأعمجع بني املعوض و املعوض عنه ": قال.]56: الزمر[ ﴾ $	�
يف رواية أخرى عن أيب جعفر من القراءة )  تايْ حسر ( كما أجاز تسكني ياء .3"املبدل واملبدل منه

  .4، و جعل هذا التسكني من أحسن الضرورات يف التخفيف سهانف
6�َ�ًُ� �َ��)�Lْ 	�8َ 	َ���َ*�- ��"��َ�َ� "�� ﴿ :كما محل أبو جعفر النحاس قراءة النحاس   � �ً�����N ﴾ ]  28: الفرقان [ 

و تابعه ، 5العرب بقلب الياء  ألفا أكثر يف كالم ) ويلتا (  نّ أ على أصل اإلضافة إىل ياء املتكلم و بّني 
  .6يهو ابن خال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .2/399 :جةاحل - 1
  .454 :القراءات الشاذة و توجيهها النحوي  - 2
 238-2/237 :احملتسب -4
  لفأل .2/239: نفسه  - 4
  .465-  2/464 :إعراب النحاس - 5
  .32:خمتصر يف شواذ القران من كتاب البديع  - 6
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 :التمييز  2-2     

�O�َ�َP QRَ﴿وجه الفارسي قراءة محزة والكسائي لقوله تعاىل      �) �S�*�T﴾ ) فمضا) 25:الكهف 
، رب من العدد الذي يضاف يف اللغة املشهورة إىل اآلحاد حنو ثالث مائة  رجل؛ بأن هذا الضغري منون
  :قد جاء مضافا إىل اجلميع يف قول الشاعر  ،ثوب وأربع مائة

    1ومخس ميء فيها قسي وزائف          يف غري سحق عمامة ادو زو  ما -     
ال تكاد العرب  ال حيسن إضافة املائة إىل السنني،نون لثالث مائة و سيف حني قال أبو احلسن تكون ال

   .2بعض العربيف هذا املعىن وقد يقوله  سنني ، وقال هو جائز تقول مائةُ 
خطاء يف الكالم غري وهذا " :قالو إىل مميز سنني يف قراءة بعض القراء  ةومنع املربد إضافة العدد ثالمثائ

  3"نا حنمله على املعىن ألنه يف املعىن مجاعةعر وجوازه يف الشعر أإمنا جيوز مثله يف الش جائز و
  : لف إلزام المثنى األ 2-3     

  حيث اختلف القراء  ]63:طه[ ﴾     	 ��Gَ��Uِ7 َL��"ِV ِU$�4 9َ�	ُ=$ ﴿: عز وجل من أمثلة ذلك قوله     
بألف خفيفة  )هذان(ومشددة النون ) إنّ ( :ابن عامر ومحزة والكسائي أفقر ،يف تشديد النون وختفيفها 

ن و اختلف ع) إن( تشديد نون هذان ،و ختفيف نون  ) هذان  إنْ (و قرأ ابن كثري ،النون من هذان 
هي ن و إن ساكنة النو  ،وروى حفص عن عاصم  ،نون إن مشددة )هذان  إنّ  (عاصم فروى أبو بكر 

  ،4بالياء )هذين(مشددة النون و ) إّن ( عمرو وحده  أبو أوقر ، خفيفة )هذان  :(كثري مثل قراءة ابن
: و قال... جل أ مبعىن) إن هذان لساحران :( يف قوله ) إّن (من قال إن :"ال قراءته لفارسي حمالوقال 

إن : و وجه قول من قال  ؛ة لالسم أوىلبن تصرف إىل الناصأنعم عدة و تصديق و :  هقد قال سيبوي
أن يرفع االسم بعدها، خفقت مل يكن النصب ا كثريا و كان األوجه أّن إّن إذا ) إّن (هذان خمفف 

َ�
X� �Uِ7 �W�َ0 ﴿ :والدليل على ذلك كثرة وقوع الفعل بعدها يف 	��*Y� ﴾  ] 42: الفرقان [  

                                                           
 )زيف( 6/127البيت من الطويل، و هو ملزرد بن ضرار يف لسان العرب -1
   3/81 :احلجة -2
  171/ 2بريوت  ،امل الكتب ع،حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة ، املقتضب ،عباس وأب. املربد -3

  .3/142 :احلجة  - 4
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﴿ �Uِ7�� $=ُ6�َ0 �U=ُ	=ُ���َ	   ﴾ ]و ] 167: الصافات ،﴿ �Uِ7�� ��*ُ0 �V�I �8ِ����T$�1�W �S�����َZَ	 ﴾  ]156: نعام األ [
) هذان( نأمع ذلك خط املصحف و من زعم  أّدىو بعدما رفع هذان بعدها، عفو إذا كان األوجه الر 

ن األمر لو كان ما إف،اليت جلبته التثنية  إال ألفلف اليت كانت يف هذا ليس ه األليت فيالف األيف اآلية 
لف اليت يف هذا ال تنقلب على حال يف كون هذه ن األأكما   ته،لف يف تثنيزعم مل تنقلب هذه األ

ء املعربة من األمساياءا، ومرة ألفا داللة على أنه كسائر التثنية، و ال فصل بني هذا و بني غريه  لف مرةاأل
و ،كما حذفت الياء من اليت ،ن اليت كانت يف الواحد قد حذفت ألف للتثنية ن هذه األأو يدل على ؛

السم قد حذفت و جيء باليت للتثنية ، ومثل فالياء اليت كانت ا،اللتان و اللذان : قلت ا الذي إذ
حذفت فيها هذه كلها ؛ومن هيهات ،ومن ذوات ،من أوالت  حذف هذه األلف ؛ حذف األلف

و تلحق اليت تكون علما للتثنية ، و من  ألفههذا  :فكذلك حتذف من قوهلم، لف و الياء لقلة متكنها األ
ن أل )إن (بتخفيف  " لساحران  هذانِ  إنْ : " و مرة ألفا ، و قال أبو احلسن  ،مث انقلبت مرة ياءا

ثقلت فهي لغة لبين احلارث بن كعب ّفف إّن فريفع ا و إن فيحملها على لغة من خي )هذان  (الكتاب 
  .1ين فسرت فهو جيدفأي التفسري : ني يف كل موضع قال يرفعون االثن

عللتها مبنطق ردة فيها و ب النحو القراءات الواتت هذه اآلية الكرمية باهتمام النحاة فذكرت كنيقد عو     
  :ن يف هذا املوضع قراءات أم افقد ذهب ابن هش ؛جمرد عقلي 

ة على ريهي جابالياء و هي قراءة أيب عمرو و )ن هذي(و ) إن ( ه و هي تشديد النون من هذ: حداهاإ
  .سنن العربية 

) إن(فخففت ) هذين  إنّ  (:ن األصل أو توجيهها  ؛لفباأل) هذان ( بالتخفيف ، و) إن : ( الثانيةو
االبتداء و اخلرب فجيء و أمهلت كما هو األكثر فيها إذا خففت وارتفع ما بعدها بحبذف النون الثانية ،

  .لف باأل
فكان  ؛املشددة جيب إعماهلا  )إنّ (ن لف و هي مشكلة ألباأل )و هذان (بالتشديد  )إّن  ( :ةالثالثو

  .بالياء كما يف القراءة األوىل  إلتيانالظاهر با
  :و قد أجيب عليها بأوجه     

لف دائما استعمال املثىن باأل؛  م و زبيد و كنانة و آخرينخثعبن كعب و  ثلغة باحلار  نأ :حدهاأ
  :و مررت بالزيدان قال،و رأيت الزيدان ،جاء الزيدان : تقول 

 .د غايتاها قد بلغا يف ا         إن أباها و أبا أباها -                   

                                                           
  .3/143 :احلجة - 1
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   :تمبعىن نعم ، و من شواهد ذلك قول ابن قيس الرقيا ) إن ( ن أ :الثانيو 
  ه من أُلو ين و نيلم حِ        واذل يف الصبوبكر الع -             
   هْ ن ،فقلت إقد كربت ،و ك       شيب قد عال : و يقلن               

  .1و ذكر وجوها أخرى كثرية هلذه اآلية
  و نلمح هذا التحكم واضحا يف جعل اسم : " وقد علق عبد الغفار حامد هالل على ذلك قائال    
ألنه فرع عليه فكل  ؛جراء املثىن جمرى املفردا، أو ألف التثنيةذوف ن احملأن حمذوفا أو أضمري ش) إن(

بعيد عن الفلسفة  ،على أساس اجتماعي واقعي تتلك األوجه اعتبارات ال تؤيدها ظواهر اللغة اليت بني
  .2"واخليال 

إذا اب رتتب عليه من فساد يف اإلعر ال يؤيده صياغ اآلية فضال عما ي) نعم ( مبعىن ) نإ(واعتبار     
وجود الم وقد أجلأهم إىل ذلك ) ساحران  هلما( و األصل ذوف ؛ملبتدأ حمخرب ) لساحران ( اعترب 

 هذا الوجه وخياليته اليت ال تالئم السياقوهذا دليل فساد هي ال تدخل يف خرب املبتدأ، و ، االبتداء
  .املعنوي أو الرتكييب 

لف هو أا هلجة لبعض العرب الذين يلزمون املثىن األالوجه األول و بتخريج يف الولو أم اكتفوا     
  .3ألراحوا عقولنا من هذه املتاهات الفرضية اردة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
دار  ،حممد حمي الدين عبد احلميد  قيقحت ،و معه كتاب منتهى األدب،شرح شذور الذهب ملعرفة كالم العربابن هشام ،:ينظر  - 1

  .82-81-80-79، ص  2004 ،الطالئع القاهرة 
  ، 2004،  2، دار الفكر العريب ، ط عبد الغفار حامد هالل القراءات و اللهجات من منظور علم األصوات حديث -  2

 .132-131ص 

  .132-131:نفسه - 3
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  : الحمل على المعنى  2-4      

ه كثريا يف و االعتماد عليه و االعتداد ب ىننالحظ يف كتاب احلجة أليب علي اهتماما ملحوظا باملع
قة املعىن بداية من عال ،ية املختلفةفارسي بني املعىن وكل القضايا الرتكيب، كما يربط اللقراءاتتوجيه ا

االستدالل باملعىن على العامل  ، و يف الرتكيب  2يبار ععالقة املعىن باملوقع اال، و 1كلمةلبالبنية الصرفية ل
  .احلمل على املعىن  إىلكما أشار كثريا و يف مواضع خمتلفة 

  و يقابله احلمل على اللفظ و ذلك يف التذكري،كر احلمل على املعىن ذ و متتلئ كتب النحو و اللغة ب
  :احلمل على املعىن من مثلة األما يلي بعض د و التثنية و اجلمع و فيو التأنيث و اإلفرا 

  : الحمل على التذكير أو التأنيث  -أ     

 ﴿ :التاء من قوله تعاىل ياء و ارسي من اختالف القراء يف المن أمثلة احلمل على التأنيث ما ذكره الف    

�َ	�� ُ��'ْ�
" ����*�) ٌR�I�َB�\ ﴾  ] بالتاء  )وال تقبل  (: ابن كثري ،و أبو عمرو أفقر ].48: البقرة.  
سند إليه ن االسم الذي اُ أحلق عالمة التأنيث فهي فأ) وال تقبل(:فأما حجة من قال"  :قال أبو علي

كما ؛يضا عالمة التأنيث ليؤذن حلاق العالمة بتأنيث االسم ن يلحق املسند أأهذا الفعل مؤنث فيلزم 
ن كثريا من العرب إذا اسندوا أو مما يقوي ذلك اخلرب معرفة أو قريب من املعرفة ،ن أحلق الفصل ليؤذن بأ

نيث اسم ليس لتأحجة من مل يلحق أن ا، و 3الفعل إىل املثىن أو اموع أحلقوه عالمة التثنية أو اجلمع
 كما أن الوعظع مبنزلة  شف ال ترى أن الشفاعة و التأر كّ ذُ ف إذا كان ذلك ُمحل على املعىن، و حبقيقي


 ��V��َ﴿:ل تعاىلقاوالصوت كذلك، وقد  الصيحةو  ،واملوعظة]�^��K ٌRَ_�I�=�) �V�) �#̀.�1﴾ ]275:البقرة[، ﴿ 

َL�Nَ��� �V"�L�	$ $=
�َ�َa ُR�b���يف قوله  كذلك حيسن أن ال تلحق، و ة هنامل تلحق العالمفكما] 67:هود[ ﴾ $	;
التنزيل كما رأيت  التفاق اجلميع يف أن ذلك تأنيث غري حقيقي ؛وكال األمرين قد جاء به) وال تقبل :( 

.  
  . 4التذكري حيسن مع الفصل ، و ) منها :( فصل بني الفعل و الفاعل بقوله  نه قدومما يقوي التذكري أ

                                                           
  1/505 :اخلصائص - 1
  2/459 :نفسه - 2
  .1/284: نفسه - 3
  .1/285: نفسه  - 4
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كري الفعل مع الفاعل املؤنث تأنيثا ربد من تذ ما أجازه املالفصل ل مع ومن أمثلة جواز تذكري الفع    


 ﴿ :، يف قراءة ابن عباس 1جمازياW�َ+�" ���ُ��"َc 
^-�X
" �=َ	�� �8َ	 
#�G�G��َ� @1�َ6 ﴾ ]و تابعه ابن جين  ]35:النور
  .2معلال ذلك بالفصل بينهما باهلاء


U=ُdِ ��- (�� ��9َ�	ُ=$ ﴿ :فارسي عند تعرضه إلعراب قوله تعاىلومن أمثلة احلمل على التأنيث ما ذكره ال    . 
�]�L�� ِ<��2ْ6َ?ْ	$ ٌR�;�	��N �َ6ِ1=ُ0ُL�	﴾ ]أن يكون : فذكر أنه جيوز يف خالصة وجهان أحدمها].139:اإلنعام

 صفاأن يكون وصفا وكال الوجهني حيتمل اآلية ؛و جيوز أن يكون و : و األخر ،مصدرا كالعافية و العاقبة
( فقد ذكر أن ى املعىن ألنه كثرة ، و املراد به األجّنة و املضامني ؛ فيكون التأنيث على هذا ، ث علو أنّ 
  . 3ثها محال على معىن املوصوفو لكنه أنّ ميكن أن تكون صفة ملذكر؛ ) الصة خ

 :قوله عز وجل  و مثال أخر للحمل على التذكري أو التأنيث فيما ذكره من اختالفهم يف الياء و التاء من

﴿ �ُْ9 �َ	 
eِKَ� -�� ��) �-� �ُ� �-َ	ِ7 �f)�4�b
) �َ��I ٍ8�I�َJ 
#
��2dْ�" ��	ِ7 �Uَ� �U=ُ+�" ًRَ����) ﴾ ]ابن كثري و محزة  أفقر ] 145:اإلنعام
بالياء  )إال أن يكون  (: لكسائي قرأ نافع و أبو عمرو ، و عاصم و او ،بالتاء  )ميتة  تكونإال أن  (: 
  رفعا  )ميتة ( و بالتاء )إال أن تكون  (:و قرأ ابن عامر وحده ، نصبا  )ميتة  (:

إال : ثري و محزة حممول على املعىن كأنه قال قول ابن ك" اءة ابن كثري و محزة معلقا على قر  قال الفارسي
رة عنه بأحد هذه ال ترى احملرم ال خيلو من جواز العباأ، 4"أو اجلثة ميتة  ،أن تكون العني ، أو النفس 

  5.األشياء 
دها عند غريه النحاة كما أننا جنذكر كثرية جدا يف كتاب الفارسي ،وأمثلة احلمل على التأنيث و الت    


 $.��eَ9 �e ﴿ :لفعل مع فاعله املصدر املؤنث يف قراءة ابن مسعودراء إىل تذكري افقد ذهب الف^�َXْZ�'	ْ$ �V�) 
   6].118 :آل عمران [  ﴾ �َ�ْ=�$����8ِ

                                                           
  .2/245:إعراب النحاس  - 1
  .2/111: تسب احمل - 2
 2/216احلجة  - 3

  2/205ينظر إعراب النحاس  - 4
  .2/221: احلجة  - 5
  2النجار ، اهليئة املصرية للكتاب ، ط يحتقيق امحد يوسف جنايت و حممد عل، أبو زكريا ، حيي بن زياد ، معاين القراء : القراء  -6

 .1/231، ج1980



  التوجيــه النحــويالتوجيــه النحــويالتوجيــه النحــويالتوجيــه النحــوي                                                                                                                                                                                                            الرابعالرابعالرابعالرابعالفصـــــل  الفصـــــل  الفصـــــل  الفصـــــل  

          133

�#� *��hَ� ﴿:يف قراءة يعقوب 1كما ذهب إىل تأنيث الفعل الذي فاعله مجع تكسري لغري العاقل�	$ ���
)=
bُ	﴾ ]
  ].37: احلج 

 ��"�=�>� ﴿:يف قراءة بعض أهل مكة  ،2خفش تأنيث الفعل الذي فاعله مجع تكسري ملذكر عاقلو أجاز األ
َ�
<=ُ� 
W����\َ?ْ	$﴾ ]�8َ ﴿ :قراءة األعرج يف 3.ذلك أبو جعفر النحاس زكما أجا].51:غافر	��8ُ �َ+��?ْ ٌ�
T
1 

��﴿:يف قراءة أيب ابن كعب 4ابن جينو ،]13:األنعام [  ﴾ (�*�+�8ُ)ِ��8ُ 7+�*����?ْ ٌ�
T
]  35األعراف[﴾(�*�+1 �8ُ
قراءة ابن ؤنث غري عاقل يف تأنيث الفعل الذي نائب فاعله مجع تكسري مل 5و أجاز أبو جعفر النحاس

يف قراءة ثه أيضا مع الفاعل املصدر املؤنث ذهب إىل تأنيو .]58:البقرة[  ﴾ �8ُ0��"�َd�N	BْZ �8ُ+َ���4﴿ :جماهد

8�� � �W$�1َ� �Uَ	����V ﴿ :جماهد �� َR�I�َi�  .6] 233:البقرة[  ﴾ $	4
  :فراد أو التثنية أو الجمع مل على اإلالح - ب     

 f4���N$﴿ :من اختالف القراء يف قوله تعاىل الفارسي هفراد أو التثنية ما ذكر المن أمثلة احلمل على ا    
����*�) �f'َ�َ��*
بزيادة ميم  )ما منقلباخريا منه( :ابن كثري و نافع ، و ابن عامر حيث قرأ].36:الكهف[﴾ (

 ، وعاصم قرأ أبو عمرو، و الشام، و املدينة، و ، و كذلك هي يف مصاحف أهل مكةى التثنيةبعد اهلاء عل
  .، و كذلك هي يف مصاحف أهل البصرة و الكوفة )منقلبا  ا منهاخري ( :الكسائيو  ،محزةو 


 ����N�Wَ﴿: من قوله  االفراد أوىل من حيث كان أقرب إىل اجلنة املنفردة : " قال#َ��*�K �=
��� @8�	�َa �#�GْB�*�	﴾  
  .7"ذكر اجلنتني ، و التثنية ال متتنع لتقدم ] 35: الكهف [ 

                                                           
 2/227: املصدر نفسه  - 1

  .463 ص:خفش معاين األ-2
  .1/181: إعراب النحاس  -3
  ..1/247 :احملتسب -4
  .1/180: إعراب النحاس  -5
 1/267 :نفسه -6

  .3/86: احلجة  -7
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وقد ضرب أمثلة كثرية على ذلك ، ومنها أن يكون املعىن على اجلمع و يأيت الرتكيب موافقا للفظ    


=� �R���Kٌِ ��	�+ُ��  ﴿ :ك مثل ما ذكره يف توجيه قراءات قوله تعاىلذلفراد، و باإل� ����j	�=
فقد   )148البقرة(﴾(
فقرأ ابن عامر وحده ) هو موليها :( ه عز وجل كسرها من قولو لالم ذكر الفارسي أم اختلفوا يف فتح ا

  .1هابكسر  وقرأ الباقون بفتح الالم ،  )هو موالها :( 
سم اهللا تعاىل ، و ضمري ا )هو :( أنه ميكن أن يكون )و لكل وجهة هو موليها  (: ةفذكر يف توجيه قراء

هم : القول على لفظ كل ، و لو قيل  فيمن ذهب إىل هذا )موليها(و جاء قوله هو ) لكل ( أن يكون 

  .2كان حسنا]  87:النمل[  ﴾�َ�َ=�[
 ��k�ُ0 ﴿ :لوها على املعىن ، كما قال تعاىلمو 
و ذكر ابن جين يف اخلصائص هذه اآلية و آيات أخرى مشاة يف حديثه عن احلمل على املعىن و قال 

إىل مجاعة عوض من ذلك ذكر  يضف ما ملن كال فيه غري مضافة فلأل:" أن كال فيه محلت على املعىن 
  .3"اجلماعة يف اخلرب 

من ذلك ظ التثنية و يراد ا الكثرة ، و لفد ، و يراد بت الكثرة كذلك يؤتى بكما يؤتى بلفظ الواحو     

6ِ7���� ﴿: ات قوله تعاىلما ذكره الفارسي عند توجيهه قراء �U=
*�)�l
�ْ	$ @:�=�Nِ7 $=
b���mَ?َ� �V���. �Nَ��8ُ+�"�=﴾  ] احلجرات
  اجلماعة ،تاء ب) فأصلحوا بني إخوتكم:( فقد ذكر أنه قد قرأ ابن عامر وحده ] . 10: 

) إمنا املؤمنون إخوة :(ه ترى أن قولأال :" فقال عند توجيهه ، 4.على اثنني )بني أخويكم :(لباقون و قرأ ا
فأصلحوا بني :( ون قول ابن عامرفلم ال يك: النسب ؟ إمنا هو إخوة الدين فإن قلت ال يراد به) 

قد يوضع اجلمع ، ن املراد هنا اجلمع و ليس التثنيةأل)  أخويكم : (أرجح من قول من قال) إخوتكم
أن التثنية : قيل، و التثنية  ليست كاجلمع  يف هذااإلقدام و األرسان ، :لكثري حنوالقليل موضوع اجلمع ا

ليس يريد نفي قوتني اثنينت إمنا  5)ال يدين ا لك (: هلم قد تقع موقع الكثرة يف حنو ما حكاه من قو 
  :و كذلك قوله نعم الرجالن زيد ،: لبيك ، وقوهلم: كذلك قوهلميريد الكثرة  

                                                           
  1/386: احلجة  - 1
  1/392:نفسه - 2
  .524-2/523: نظر اخلصائص ي - 3
 3/412 :احلجة - 4

: نظر الكتاب يترب النون فيها مبنزلة املضاف إليه ، هذا األسلوب ، و ذلك لالستشهاد به على إثبات النون و اع هذكر سيبوي - 5
2/279.  
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 ﴿  �ْ�. 
]$�e�" ِU�َ�َJ=
G�'�)﴾  ] ا يريد نعم متني اثنني إمنّ وليس هذه النعم بنع ،يريد بل نعمتاه] 64:املائدة
  الفريقان يراد به الطائفتان و  )فأصلحوا بني أخويكم : ( فكذلك يكون قولهالدنيا، ونعم اآلخرة ، 

الكثرة و  هنية و املراد بن كان اللفظ لفظ التثنية كما أن لفظ ما ذكرنا لفظ التثوحنومها مما يكون كثرة ؛و إ
  1.العموم

عند توجيهه لقوله لى معىن اجلمع و يصفه باجلمع ، وذلك فراد و حيمله عوقد يكون اللفظ على اال    


=� ﴿: تعاىل��� H�L�	$ ُ��T�4
" �n��"`4	$ $f4�5
) يحالرّ ( :لكسائيقرأ ابن كثري و محزة و اف] 57:األعراف[  ﴾.
  :قرأ محزة والكسائي، و باجلمع) الرياح:( ، وعاصم، وابن عامر، ونافعباالفراد، وقرأ أبوعمرو

 ،  2 )ارً شْ نُ  (وقرأها ابن عامر ،) ا رً شُ نُ (فع و أبوعمرو وقرأها ابن كثري ونا )ُبشرا (  :وعاصم) َنشرا (
و قد جيوز أن " فراد الريح ، و وصفه باجلمع قال إب" را شُ نُ  – يحَ الر " فذكر الفارسي يف توجيه قراءة 

 ﴿، والبعري، و  هينار والدرهم ، والشار الد ثُ على لفظ الواحد ، و يراد ا الكثرة ، كقولك كَ  يكون الريحُ 
�Uِ7 �U��G6ِْDْ	$ -�Bَ	 ٍ4�G
N﴾ ] مث قال ،] 02: لعصر ا :﴿ ��	ِ7 �V"�L�	$ $=
*�)َo﴾  ]فكذلك من قرأ ] 03:العصر " :
 أبو احلسن و قد قال  هجاز أوقد نه على املعىن إوصفه باجلمع ، ففرد، و أف" را شُ نُ  –يح الر:  

  3راب األسهما كخافية الغُ ودً س   ةً فيها اثنتان و أربعون حلوبَ  -                   
  .4اجلمعد به ن املفرد يرافمن نصب محله على املعىن أل 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .3/413: احلجة  - 1
  243 - 2/242 :نفسه -2

  .193ص  1984دار بريوت للطباعة و النشر، بريوت ، ،من الكامل و هو لعنرتة يف ديوانهالبيت  - 3
  .2/243: احلجة  - 4
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  :الحمل على المعنى أو اللفظ  - ج     

8َ��2
 �1.̀- �9َ ﴿ :من اختالف القراء يف قوله تعاىل من أمثلة ذلك ما ذكر     �" َh�=َ�	ْ$﴾  ] 04: األنبياء [
و قرأ محزة  و  )  يعلمُ يب ل رَ قُ  (:أبو عمرو و عاصم يف رواية أيب بكر و ابن عامر كثري و نافع و أ ابن  فقر 

  1.كذلك هي يف مصاحف أهل الكوفةف و بأل ) ّيب قال رَ (:لكسائي و حفص عن عاصم ا
دٍث إّال استمعوهُ (:نه ملا قال إ ) لْ قُ  (:وجه الفارسي قراءة من قال م حمإىل )ما يأتيهم من ذكٍر من ر

متوه فيما بينكم و عامل مبا أسرر  وجلّ  ن اهللا عزّ إأي قل "  يعلم القول ّيب رَ  لْ قُ " : ، قيل)تـُْبِصُرون: (قوله
صلى اهللا عليه و سلم و على إضافة القول إىل الرسول " قال " ، و  وجلّ  مما ال يعلمه إال اهللا عزّ  هغري 

  2.اخلرب عنه
 القراء يف ختالفمن اع اللفظ و ذلك مثل ما ذكره وقد يأيت الرتكيب موافقا للمعىن غري متآلف م    


 	���Vِ 9ُْ� ﴿ :قوله تعاىلp�1َ?ْ	$ �V�)�� ������ �Uِ7 �8ُ��*ُ0 �U=
�َ��2َ� )84 (�U=ُ	=ُ����T �#���	 �ُْ9 �َ�َ�َ� �U�
4�0َLَ� )85 (�ُْ9 �V�) sE�1 
�>$������G	$ ِt�'�G	$ sE�1�� ِu�4�2ْ	$ ِ8��_�2ْ	$ )86 (���T�U=ُ	=ُ� �#���	 �ُْ9 �َ�َ�َ� �U=ُ���َ� )87 (�ُْ9 �V�) �]�e��ِ. 
>=ُ+َ��) j�ُ0 Q �̂-�\ �=
��� 


vِw
" �َ	�� 
1��w
" �#��َ��I �Uِ7 �8ُ��*ُ0 �U=
�َ��2َ� )88 (�U=ُ	=ُ����T �#���	 �ُْ9 ��6َ?َ� �U�
4�b�Gُ� )89(﴾  ] 89-83: املؤمنون . [  
،  ولاألمل خيتلفوا يف ، و يف اآليتني" سيقولون هللا : "  وجلّ  ختلفوا يف قوله عزّ فقد ذكر الفارسي أم ا

هذه الثالثة ) هللا ... هللا ... هللا ( بألف يف احلرفني و قرأ الباقون  )سيقولون اهللاُ (:فقرا أبو عمرو وحده 
  .3املواضع

فجواب هذا اهللا على ما يوجبه ؛ العظيم العرشِ  بع و رب السموات الس  قل من رب : " ما قوله أو     
: مالك هذه الدار ؟ فقال يف جوابه من:قال  اذإ نهأفعلى املعىن و ذلك  "هللا : " ما من قال أاللفظ ، و 

قال يف الذي يقتضيه من مالك هذه الدار ؟ أن يُ على املعىن دون ما يقتضيه اللفظ، و  فقد أجابه؛  لزيدٍ 
  ن معىن من مالك فقد محله على املعىن ، و إمنا استقام هذا ألقال لزيد ، و حنوه فإذا  زيدٌ : جوابه 
  الدار ؟ و ملن هذه الدار واحد فلذلك محلت تارة على اللفظ و تارة على املعىن و اجلواب علىهذه 

  

                                                           
  .3/157: احلجة  - 1
  .3/157: نفسه  - 2
  .3/185: نفسه   - 3
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  .1"اللفظ هو الوجه  
  :اإلضافة  2-5     

  :  ق اإلضافةر تفا األسماء التي ال - أ      

8
 �َ'��3�1َ ﴿:راء يف قوله تعاىلقلاذكر الفارسي اختالف      �T$ ��`.�1 H�C ِh�َ��wْ	$ ِ<$�4ْ0ِDْ	$��﴾ ]78 :الرمحن[ 
      قرأالشام وكلهم وكذلك يف مصاحف أهل احلجاز، و  )ذو اجلالل(ابن عامر وحده بالواو ها أحيث قر 

ذي (سي ملن قال واحتج الفار ،بالياء وكذلك يف مصاحف أهل احلجاز والعراق  )ذي اجلالل واإلكرام (
بالياء يف   )ويبقى وجه ربك ذي اجلالل ( :وزعموا أن يف حرف ابن مسعود ،فجعله صفة لربك فجرّ ) 

إال أن اجلالل قد  ي اجلرّ يقوّ ؛ فهذا  وجلّ  قال اجلالل إال يف اهللا عزّ ال يُ :" ا، وقال األصمعي مكلتيه
  :جاء يف غري اهللا سبحانه قال 

   2يرتكن للفقر ن هُ  عٍ والذا ضيا               جالل هبنه جلالله ذا  فال  -                
   .3"سماالفع أجراه على ر ومن .فاجلر الوجه يف ذي 

  :كسر ياء المتكلم الواقعة مضافا إليه  -ب      


�4�5 "�� ﴿ :أهل املدينة قوله تعاىلقال أبو احلسني قرأ بعض     .$x    ◌ِ◌ِ﴾ ] بالكسر للياء ]19:يوسف  
  :على قول من قال  هوقال أبو على ال وجه لذلك إال أن يكون جاء ب، قال وذا رديء .اإلضافةيف 

  4 قالت له ما أنت باملرضي          يا تا يفّ  هل لكِ :قال هلا  -           
ال ترى أن الياء للمتكلم مبنزلة أستعمال ورديء يف القياس فحذف الياء اليت تتبع الياء وهذا قليل يف اإل

الكاف للمخاطب فكما ال تلحق الكاف زيادة يف األمر الشائع كذلك ال تلحق الياء زيادة الياء ومن 
  .5جعل الكاف مبنزلة اهلاء اليت للغائب يف حلاق الزيادة له،عطيتكاه أ:فقال حلق الكاف الزيادة أ

  

  

                                                           
  .3/186: احلجة  - 1
 ).قدر( 5/74البيت من الطويل ، وهو هلدبة بن اخلشرم ، يف لسان العرب  - 2
 4/19 :نفسه - 3
و لب لباب لسان العرب، حتقيق و شرح عبد السالم  خزانة األدب ، ينظر البغدادي، عبد القادر بن عمر،الرجز لألغلب العجلي  -4

  4/430 ،1997، 4اهرة، طحممد هارون، مكتبة اخلاجني، الق
  2/442 :احلجة -5
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  : البدل التميمي  2-6     

املنقطع ، و تتفق  باالستثناءونه فيما يسمّ  )إال(البدل التميمي يطلق على االسم الواقع بعد      
 يتبعونه و أن بين متيم،املنقطع  االستثناءالواقع بعد إال يف  سماالنصب  ينيوايات على أن هلجة احلجاز ر ال

و هو لغة  ، خر ليس من النوع األولهذا الباب خيتار فيه النصب ألن اآل " :يقول سيبويه.1 )إال(ما قبل 
  2 "أهل احلجاز


 (��﴿: على هذه اللهجة وردت قراءة اجلمهور لقوله تعاىلو     ]=ُ��2َ� ��	ِ7 ٌ����َ9 �8
   إال رفعا] 66:النساء[﴾(�*��
يف ول ابن النحاس وكذا اختري الضم يق، 3كذلك هي يف مصاحفهمنصبا و ) إال قليال(ابن عامر فإنه قرأ 

إال قليل منهم ، و  على التكرير ما فعلوه ما فعله أهل الكوفة يقولونعلى البدل من الواو، و  "إال قليلٌ "
، والرفع أجود عند مجيع النحويني االستثناءنصبا على  )إال قليال (عبد اهللا ابن عامر و عيسى بن عمرأ قر 

  .4و إمنا صار الرفع أجود ألن اللفظ أوىل من املعىن ، و هو يشتمل على املعىن
و هو األكثر و األشيع  ،فع ر ال ؛يف قوهلم ما أتاين أحد إال زيد جهو ال" :قال أبو علي موجها قراءة الرفع

 إال زيدٌ   ، و ما أتاين إال زيدٌ  أحد ما أتاين: فقوته من جهة القياس أن معىن ،واألقيس االستعماليف 
 ختاروااو معناه  ،مبنزلته إال زيدٌ  و كان ما أتاين أحدٌ ،على الرفع اين إال زيدٌ ما أتَ : ،فكما اتفقوا على واحدٌ 

  .5"الرفع مع ذكر أحد
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  :الممنوع من الصرف  2-7     

  جيوز أن يلحقه تنوين  هو ما ال) ى املمنوع من الصرف أيضاو يسمّ (الذي ال ينصرف  االسم     
وأغلب الظن أن صرف املمنوع من الصرف كان هلجة من : " عبده الراجحي / يقول د .1و ال كسرة

  .2"بعض الكتباللهجات على ما تنقله 

6َ� 6ِ7�� ﴿ :ومن األمثلة اليت أوردها الفارسي حول ذلك اختالف القراء يف قوله تعاىل     �eَ��Iَ� �V"ِ4���َ+ْ��	 
َ��T�َ��T �ً	�َ�ْyَ��� fv�2�T��$﴾ ] ممنوع ) َسَالِسلَ (قرأ ابن كثري وأبو عمرو وابن عامر و محزة إذ ] 4:اإلنسان

  .3منونة) سالسالً (افع و الكسائي و قرأ عاصم و ن،من الصرف 

  جعفر ونافع وابن كثري  بوأفقرأ ] 15:اإلنسان [ ﴾9َ=�$1ِ"�4 6�َ0َ��﴿ :تعاىلكما اختلفوا أيضا يف قوله    
: قال أبو علي موجها قراءة من صرف ما ال ينصرف ،  4و الكسائي بالتنوين و قرأ الباقون بغري تنوين

مسعنا من : أن أبا احلسن قال:الوقف أحدمها  يف الوصل و )قواريرا( و )سالسال(حجة من صرف "
إليه  اضطرواألم ؛لغة الشعراء على هذا : ،و قالماال ينصرف  مجيعالعرب من يصرف هذا و يصرف 

و احتملوا ذلك يف الشعر ألنه حيتمل الزيادة كما حيتمل  ،فجرت على ألسنتهم  ،يف الشعر فصرفوه
  .5"فلما دخل التنوين دخل الصرف ،ين النقص فاحتملوا زيادة التنو 

سالسال و (قال ، و و ال يعجبين ذلك ألا ليست لغة أهل احلجاز:قال أبو احلسن":و قال أيضا 
ي الكتاب بألف و هيف  و، منونة يف الوصل و السكت على لغة من يصرف حنو ذا من العرب) أغالال

يثبتون ا أهل املدينة كلتيهما و ينوم) و قواريرا( :قال، احلسن وا نقرأقراءة أهل مكة وأهل املدينة و 
  .6"األلف يف السكت
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نستطيع أن ننسب هذه اللهجة إىل البيئة البادية يف وسط شبه اجلزيرة، و لعل :"عبده الراجحي/يقول د
 ريفصالتخر و آهذه أيضا كانت طورا سابقا من أطوار العربية، حيث ال تفرق اللهجة بني اسم و 

  . 1"همتأخر عن عدم
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  :الحروف العاملة  :المبحث الثالث      
  :عمل أن  3-1      
ومع ذلك مل يؤثر هذا التغيري على ، شكلها و تركيبهايرى الفارسي أن هناك حروفا عاملة قد تغّري       

 نّ إ )282:البقرة( ﴾ ���$�
U��ّX $� �e ��﴿ :من ذهب يف قولهرده ذلك من أمثلة  و ،بقاء كوا عاملة
هذه دعوى ال داللة عليها  ن إف تحت أنْ فُ صل بأول الكالم فَـ فلما تقدم اتّ  ،اجلزاء فيه مقدم أصله التأخري

ت حركته مل يوجب ذلك نا جند احلرف العامل إذا تغريّ أال ترى أ، والقياس على ما عليه كالمهم يفسدها 
،روى  زيدٍ لَ  تُ وضربْ  تُ ضربْ  يدٍ لزَ :الم اجلارة مع املظهر فقالا يف عمله وال معناه ؟وذلك فيمن فتح التغيريً 

نه مسع ذلك من العرب أح هذه الالم عن يونس و عن أيب عبيدة وعن خلف األمحر وزعم أبو احلسن فتْ 
  :قال و على ذلك أنشدو 

  1جاجاالد  ينَ هلكها و اقتَ ألُ        يومٍ  كل   ربيعةُ  ينتواعدُ               
) نْ إ(كذلك ،ا عليه يف الكسر ذه الالم ملا فتحت مل يتغري من عملها و معناها شيء عم فكما أن ه

احلروف العاملة  ذلك أن  دُ ا يبعّ ومم ،له معىن وال عمل  م أن يتغريّ جيب على قياس الّال مل  اجلزاء لو فتحت
  .2أخرالتا كانت عليه يف  بالتقدم عم رت ال تتغّري إذا تقدمت كانت مثلها إذا تأخّ 

فتغري الشكل يف احلروف مثل احلركة والسكون والتشديد والتخفيف وكذلك تغري الرتكيب للحروف      
  . من عمله وال معناهمثل الزيادة و النقصان ال يغّري 

  :معاني أّن  2- 3    

يف رض الختالف القراء ما تععند ،يف قول بعض العرب لّ عقد تكون مبعىن ل) أّن (ذكر الفارسي أّن     

4
�8ُ0 ��(��﴿: قوله تعاىل�2�5
" ����6َ� $َCِ7 �>�^��K �َ	 �U=
*�)�l
ابن كثري و أبو عمر بكسر  أفقر ] 109: نعاماأل[  ﴾"
  .)أّا ( ألفلكسائي بفتح ايف حني قرأ نافع و عاصم يف رواية حفص و محزة و ) ا ّ إ( لف أ

  :كقوله   مبعىن لعل لني أحدمها أن يكون يفإن يف فتحها تأو ؛ وجه قراءة من فتح أنّ  قال أبو علي
  3هِ ي القوم من شوائِ د غا تإن        هِ من لقائِ  دنُ اان لشيبَ  قلتُ  -           

  
                                                           

  الوافر غري معروف القائل من البيت  -1
  1/498:احلجة  -2

  2/116:إلنصافالرجز أليب النجم يف ا - 3
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8 �06ُّ� "425
�(�(يعين اخلليل عن قوله عز وجل :سألته :كما استدل الفارسي على ذلك بقول سيبويه �� $C7 �
 U=*)l" � >^�K(ذلك يف هذا املوضع  نسُ ال حيَ  :نه ال يفعل؟ فقالأدريك يُ  ها أن تكون كقولك ماعما من

  )اوما يشعركم أ ( :ولو قال )أا إذا جاءت ال يؤمنون (وجب فقال أمث ابتدأ ف )كم شعُر وما يُ (إمنا قال ،
ت ائ:هي مبنزلة قول العرب :فقال اخلليل  ،) اهَ نـ أ (:وأهل املدينة يقولون ؛ ا هلم كان ذلك عنه عذرً 

  : دزيبن  وقال عديّ ،ها إذا جاءت ال يؤمنون لعل :فكأنه قال ،ك لعل : ا أيتشرتي لنا شيئً  كَ ن أوق الس
  1و يف ضحى الغدِ أيف اليوم  ةٍ اعَ يت          إىل سَ دريك مني ما يُ  لُ ذِ أعا -              

زيل لعل بعد نتجاء يف ال نه قدأ :يت ويدل على صحة ذلك وجودته يف املعىن لعل بعد مني : ر علىس وفُ 

#�2 "!0�﴿: وذلك قوله؛العلم 	1"� e" �)��
1�eِ"�� ��(��﴿،)3:عبس (﴾ " ���2َ	 َR�I��G	$ @/"ِ4َ9﴾)17:الشورى( 
  خر لعلها إذا جاءت والتأويل اآل: مبنزلة) ا إذا جاءت أ (فكما جاء لعل بعد العلم كذلك يكون 

الشديدة اليت  ن أ ) يؤمنونَ الأا إذا جاءت (أن يكون أا يف قوله وهو ، سيبويه مل يذهب إليه اخلليل و 
نت على أن وتيقّ ، ت ّينو تب علمتُ : حنو  هِ رِ ر قَ وتَـ  ،تقع بعد األفعال اليت هي عبارات عن ثبات الشيء

  .2ا إذا جاءت يؤمنونوما يشعركم أ : التقدير  نتكون ال زائدة فيكو 
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  : يمية و ما الحجازيةما التم 3-3     

  ،و تنصب اخلرب يف هلجة احلجاز  االسمفرتفع  االمسيةتدخل على اجلملة  )ما(ذكر النحاة أن      

� (��﴿قد وردت باللهجتني حيث قرأ عاصم يف رواية املفضل وال تعمل شيئا يف هلجة متيم ،و V
� 
ُ�����وجه الرفع أنه  :"يقول أبو علي، ظ حفصمل خيتلف ذلك أنه نصب على لفو  ]2 :اادلة[ ﴾���8ُِ(

 االستفهام كما ال يغّري   كاالستفهامفي  و هو أقيس الوجهني و ذلك أن النّ  :لغة متيم ، قال سيبويه
و ، عليه يف الواجبوكذلك ينبغي أن ال يغّري يف النفي عما كان  ،ا كان عليه يف الواجبالكالم عمّ 

 ��Lَ$ (��﴿: ذ يف التنزيل بلغتهم أوىل و عليها جاء قولهو األخ ،وجه النصب أنه لغة أهل احلجاز
$f4�5�.﴾ ]تدخل عليهما  ، كما أن ليسو اخلرب االبتداءو وجهه من القياس أن يدخل  ] 31 :يوسف

و قد رأيت الشبهني إذا قاما يف شيء من شيء  ،تنفي ما يف احلال كما أن ليس تنفي ما يف احلال
ملا حصل  ،اختالف فنونهذلك مجيع ما ال ينصرف مع كثرته و من جذباه إىل حكم الشبهان منه ،ف

ملا حصل الشبهان من ليس  )ما(فكذلك  منه الفعل صار مبنزلته يف امتناع اجلر و التنوين الشبهان من
ر مبنزلة الفعل يعمل عملها كما أن مجيع ما ال ينصرف صا و ؛حكمهاوجب على هذا أن يكون يف 

  .  1عد فيه كما يبعد صرف ما ال ينصرفو غري ذلك يبفيما ذكرنا ،
  
  

  

                                                           
  4/33احلجة  -1



  :ملخص بحث 
  "الُحجة للقراء السبعة: "التوجيه اللهجي عند أبي علي الفارسي من خالل كتابه

  
  

حلقات  منحلقة هامة  لُ اإلجنازات اهلامة اليت متث  من ملؤلفه أيب علي الفارسي" احلجة للقراء السبعة"كتاب  يعد    
ورة يف الدرس اللغوي على ذككانت هلم جهود م نمن علماء العربية الذي فمؤلفه، الذي التفكري اللغوي القدمي

فقد كان   واألصوات،الصرف النحو و يف  ،علمية يف التعليل والتحليلال تهقدر مب فر كما عُ  ،ومستوياته هاختالف مباحث
وثقافية ، وبكل  ميةلخالهلا بكل ما أويت من مقدرة عمن حاول  ،ةكتابه هذا خالصة جتربة عميقة وموهبة لغوية فذّ 

، وهلجات القرآناملناسبة من اللغوية الوجوه  ىر هلا علأن يعثُ و  ،ةبه من حنكة لغوية أن حيتج للقراءات السبع ماتسما 
وبذلك يعد من العلماء القالئل الذين اهتموا باللهجات العربية يف أعماهلم العلمية، فحرص يف كثري من  العرب

 هلجي اختالف بعض القراءات يف أصله مظهرمنه أن  دراكاإ ة إىل أهلها،األحيان على ذكرها معزو.  
هو التعرف على شخصية أيب علي الرائدة املوسوعية واملؤثرة واليت تبدو واضحة جلية يف   اهلدف من هذا البحثو     

فه الزاخر باملناقشات املنطقية العميقة، وهو يف العصور اإلسالمية املبّكرُة ينم عن النضوج العلمي ملؤل" احلجة"كتابه 
  .وعصره 

وتعليلها وحتليلها والربط بينها وبني د أيضا من خالله التعرف على منهج الفارسي يف التعامل مع القراءات يكما أر    
  اللهجات العربية الواردة فيها، واليت تربُّر اختالفاا على كافة املستويات اللغوية

يف توجيهه اللهجي للقراءات، وهي  ؤلفاستخدمها امل الدراسة دراسة وصفية وحتليلية ألهم األدوات اليتهذه  تعدو 
أدوات علوم اللغة، وخاصة مستويات األصوات، والصرف، والنحو، ومل تعمد الدراسة إىل االختيار أو الرتجيح بني 

  .التعليق ب املقامُ لّ  إذا تطَ ها، إال مناقشتُ  د، أو اآلراء اليت تتم رِ القراءات اليت تَ 
   :نتائج عدة من أمهها ما يليأسفر البحث على وقد 

ومنهج  مجع يف تصنيف كتابه بني منهج اللغوي الذي ينقل ما مسع أو روي له سواء خالف مذهبه أو وافقه، -
يف بعض األحيان خمالفتها ولو على  ضالنحوي يف شدة اعتداده باألقيسة واحرتامه للقاعدة النحوية حىت أنه يرف

بامتالكه أهم مؤهالت املفسر من معرفة أحوال العربية وأسرارها، وسعة الفهم حساب رواية صحيحة، ومنهج املفسر 
واإلدراك إىل جانب منهج املناطقة والفالسفة وعلماء الكالم يف اصطناع املناظرات وإبراز احلجج العقلية، واملناقشات 

وإدراكه، وسعة صدره  كما يالحظ يف توجيهاته للقراءات السبعة سعة فهمه  ،إلفحام اخلصم واالستداللاملنطقية 
لتقبل الرأي والرأي األخر فهو ال يألو جهدا يف إيراد حجج الرأي الذي خيالف رأيه أو تأييد الوجه الذي رجح غريه 

  . باحلجج واألدلة
وبذلك تعد القراءات مرآة  القرءانية ءاتاكانت سببا لنشأة القر   اليت زخرت ا أرجاء اجلزيرة العربية اللهجات -

  .صادقة تعكس الواقع اللغوي الذي كان سائدا يف شبه اجلزيرة قبل اإلسالم 



يل قبائل البادية إىل ختفيف الكالم والسرعة اقتصاًدا للجهد واختصارًا للكالم فيتبعون احلركات و يسّكُنوَن حركة مت - 
احلرف يف احلرف ويبدلون احلرف باحلرف ومييلون األصوات، وقد  ، ويدغموناإلعراب تفاديا لكثرة احلركات وتواليها

 ،وبكر بن وائل ،وطيء ،وقيس ،وأسد ،عزا الفارسي هذه اللهجات ألرباب البادية يف وسط اجلزيرة وشرقّيها كتميم
  .وبنو احلارث بن كعب  ،وبنو عقيل ، ومنري،وعبد القيس وكعب

، واألوس واخلزرج يف املدينة فتفضل توفية كل حرف حقه من وخباصة قريش يف مّكةأما القبائل املتحضرة يف احلجاز 
  .اإلظهار فهي متيل إىل التأين يف األداءاإلعراب ونطق احلركات و 

الفارسي اللهجة اليت حتّرك ياء املتكلم يف حالة اإلضافة إىل بين  اعز  فقد أبنية األفعالو بأبنية األمساء فيما يتعلق  - 
 كون ضمري اهلاء املّتصلتن وائل كما عزا إىل هلجة احلجاز اجلمع إىل بكر بالتثنية و  التنبيه يفعزا كسر هاء الريبوع و 

من ) لَ فع (وهو وزن يفيد املبالغة كما أم يستعملون الفعل ) فـَُعل(فتح الفاء وضّم العني من الواو و من اهلاء و 
إال أا متفقة  بالرغم من أا أفعال جاءت على أوزان خمتلفةو ) لالتفعي(من ) فاعل(يف حني تستعمل متيم ) املفاعلة(

  .املعىن 
اليت ) ما(الواقع بعد  االسمإىل هلجة احلجاز رفع اخلرب ونصب الفارسي  عزا باجلانب النحوي فقد وفيما يتعلق - 

ال تعمل شيئا ) ما(يف حني أن  ،ستثاء املنقطعالواقع بعد إال يف اإل االسمكما أم ينصبون   االمسيةتدخل على اجلملة 
املثىن الواقع بعد إالّ ما قبله فيما يسمى بالبدل التميمي كما عزا أيضا إلزام  االسميف هلجة متيم، كما أم يتبعون 

  .ةكنان، و خثعم، و األلف لبين احلارث بن كعب
      

 فوزية قمقام: إعداد الطالبة                                                                                 
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، الذي  كان أليب علي الفارسي شخصية موسوعية رائدة ،مؤثرة،تبدو واضحة جلية يف كتابه احلجة    
وهو يف العصور اإلسالمية املبكرة، ينم عن النضوج العلمي ملؤلفه  ،يزخر باملناقشات املنطقية العميقة

هلذا وعمقا ،كما كان  اوعصره، كان وال بد أن يكون إرهاصا ، وبداية لدراسات لغوية أكثر نضوج
الكتاب صدى واسع ، و تأثري مباشر على كثري من املؤلفات اليت جاءت بعده، وخباصة كتب التفسري، 

هتمامه بالنحو وأصوله، والصرف واللهجات، ومن خالل إوكتب توجيه القراءات، هذا إىل جانب 
  :دراستنا هلذا الكتاب توصلنا للنتائج التالية

كتابه بني منهج اللغوي الذي ينقل ما مسع أو روي له، سواء ارسي يف تصنيف  لي الفمجع أبو ع -1
ومنهج النحوي يف شدة اعتداده باألقيسة واحرتامه للقاعدة النحوية حىت أنه  خالف مذهبه أو وافقه،

ولو على حساب رواية صحيحة، ومنهج املفسر بامتالكه أهم مؤهالت  يرفض بعض األحيان خمالفتها،
معرفة أحوال العربية وأسرارها، وسعة الفهم واإلدراك، إىل جانب منهج املناطقة والفالسفة،  املفسر وهي

الكالم يف اصطناع املناظرات، وإبراز احلجج العقلية واملناقشة املنطقية ، واالستدالل إلفحام  اءوعلم
  .اخلصم 

واعد الصرفية واختالف اعتماد الفارسي يف توجيهاته للقراءات إىل جانب األصول النحوية والق -2
اللهجات العربية أصوال أخرى يعتمد بعضها على أحكام شرعية ،أو على أصول عقدية، أو على علم 

الرواية برتجيح طريق على آخر، أو على ما قرأ به أكثر القراء السبعة مرجحا إياها على ما قرأ به األقل، 
صول اليت اعتمد عليها يف التوجيه أو استدل أو مرجحا قراءة أهل املدينة على ما عداهم، وكل هذه األ

  .ا يف بعض األحيان دليال للرتجيح حتتاج دراسات مستقلة بذاا
  يالحظ يف توجيهات أيب علي للقراءات السبعة سعة فهمه وإدراكه، وسعة صدره لتقبل الرأي  -3

األخرى، فهو ال يألو جهدا يف والرأي األخر، فعند تعرضه إليراد األوجه اإلعرابية قد يرجح إحداها على 
  .إيراد حجج الرأي الذي خالف رأيه، أو تأييد الوجه الذي رجح غريه باحلجج واألدلة

كان أليب علي أكثر من موقف إزاء موقف ابن جماهد يف رد بعض القراءات اليت ذكرها من السبعة،   -4
خطأها، وأحيانا يتابعه يف رأيه مصرحا وختطيئها، فأحيانا يتجاهل تعليق ابن جماهد، ويوجه القراءة اليت 

بتخطيء هذه القراءة أو تلك، إما بسبب الرواية أو ألسباب تتعلق بالقياس، وذلك مما يربز أمهية القياس 
  .وولعه به جعله يتخذ موقفا جمانبا للصواب و يؤخذ عليه ،عند الفارسي وأن شغفه بالقياس
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الشاذة، إال انه كان حريصا ودقيقا يف إسناد القراءات استشهد أبو علي الفارسي كثريا بالقراءات  -5
السبعة، وكان حريصا على نص ابن جماهد إال يف القليل النادر، وجنده على عكس ذلك يف استشهاده 

 ، وقد يوردها غري منسوبة، وقد يذكر شكه يف نسبتها أحيانا،ا، فهو قد ينسبها أحيانالشاذةبالقراءات 
إال أنه من  ،مه ذه القراءات علما يقرتب من معرفته بالقراءات السبعةوذلك مما يدل على عدم عل

  .أبا علي يعتد حبجية هذه القراءات أنالواضح 
  .، غري منتم إليهمألرائهمال يعد أبو علي نفسه ممن ينتمي إىل املدرسة البغدادية بدليل عرضه  -6
ئه النحوية، ويف شدة اعتداده باألقيسة رسة البصرية يف أرادينتمي الفارسي يف األغلب األعم للم -7

املنطقية، إال أنه يقرتب أيضا من املدرسة الكوفية يف تعامله مع أصول النحو اليت تقدم السماع على 
  .ماعداه من األصول، فهو حيتج أحيانا بالقليل النادر، ويعتمد كثريا على القراءات الشاذة يف توجيهاته

  .النادر يف األبنية الصرفية، وال جند ذلك يف الرتاكيب النحوية حيتج بالقليل و الفارسي جند  -8
  للرتجيح، واملزج بينه وبني مجيع املباحث النحوية  لاختاذه كدلياعتماد الفارسي على املعىن، و  -9

  .والصرفية
رة أيب يف توجيهاته، و ذلك يتوافق مع شه يبدو تأثر الفارسي بأستاذه سيبويه تأثرا واضحا جليا -10

علي بني النحاة من شدة اعتنائه بكتاب سيبويه وانكبابه عليه، ويلي سيبويه أبو احلسن األخفش الذي 
  .ينقل عنه الفارسي كثريا من أرائه يف النحو و اللغة

  عدم التزام الفارسي باملنهج الذي يعلن عنه أحيانا، فأحيانا جنده يقدم السماع على القياس، -11
وأحيانا جنده يرفض قراءة لتعارضها مع القياس، وذلك يعد نوعا من تضارب يذكر أن ذلك سنة متبعة، و 

  .اآلراء
  .متثل القراءات القرءانية منهجا يف النقل ال يصل إىل وثاقته علم أخر مهما يكن -12
العربة من اختالف القراءات إمنا كانت الختالف هلجات العرب، ولعل بعض القراءات يف أصله  -13

  .مظهر هلجي
اإلتباع احلركي مظهر من مظاهر التغيري الذي حيدث بني األصوات املتجاورة لضرب من  -14

التخفيف، فيكون بني حركتني متتابعتني، فتتغلب حركة على أخرى فتصري مثلها، وتعد هذه الظاهرة 
  .عامة بني أهل البادية
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فيسكنون حركة اإلعراب  اختصارا للكالم،عهم إىل التخفيف، اقتصادا للجهد و مييل الناس بطب -15
تفاديا لكثرة احلركات وتواليها، وقد عزيت هذه اللهجات ألرباب البادية كتميم و أسد، وأما بقية العرب 

  .من أهل املدن فيفضلون توفية كل حرف حقه من اإلعراب، ونطق احلركات كاحلجازيني
أسد، ومن جاورها، أي  حتقيق اهلمز من خصائص هلجات قبائل البادية من قيس ومتيم، وبين -16

  .قبائل وسط اجلزيرة وشرقيها
، واخلزرج يف األوس، و أما قبائل التسهيل فهي اليت كانت متحضرة يف احلجاز، وخباصة قريش يف مكة  

  .املدينة أصدق متثيل قارئبعض قراءات نافع املدينة، ومتثلها قراءة أيب جعفر، و 
إذا كان هو ضرب من االنسجام بني األصوات املتجاورة من أشهر الظواهر يف القراءات، و  اإلدغام -17

يت كانت تسكن وسط شبه اجلزيرة، ينسب اإلدغام إىل تلك القبائل البينها مناسبة كالتماثل والتقارب، و 
، وأسد، وعبد القيس، وبكر بن معظمها قبائل بادية متيل إىل اخلفة والسرعة يف كالمها كتميموشرقيها، و 

  أبو عمرو بن العالء،: و القراء الذين اشتهروا باإلدغام هم منري،، و كعبوائل، و 
  . الشام، وابن عامر، وهم قراء الكوفة و محزة، و الكسائيو 

أما اإلظهار فينسب إىل بيئة احلجاز املتحضرة فهي متيل إىل التأين يف األداء، والقراء الذين اشتهروا    
  .هم قراء احلجازو  ، وابن كثري، وعاصم،أبو جعفر، ونافع: باإلظهار هم

اقتصادا للجهد و  ،من مظاهر التغيري الصويت يف العربية إبدال حرف حبرف طلبا للخفة يف النطق -18
  .بين احلارث بن كعب، و بين عقيل، و هذه الظاهرة شائعة يف هلجة متيمالعضلي، و 

يبدو أا   اإلمالة ضرب من ضروب التأثر الذي تتعرض له األصوات حني تتجاور أو تتقارب، و -19
ئل اليت كانت تعيش وسط اجلزيرة كانت منتشرة انتشارا كبريا بني القبائل العربية خاصة تلك القبا

  .عبد القيس، وأسد، وطيء، وبكر بن وائل، و متيم: شرقيها، أمثالو 
  .تنسب ظاهرة إمشام السني صوت الزاي إىل قبائل قيس -20
هم ينتسبون إىل بين ، و ضافة بالكسر عزيت إىل بين يربوعاللهجة اليت حترك ياء املتكلم يف حالة اإل -21
  .متيم
  .إضافة املقصور إىل ياء املتكلم هلجة عزيت إىل هذيل -22
كان ما قبلها مفتوحا، أو   الواو يف هلجة احلجاز، سواء اهلاء املتصل يتكون من اهلاء و ضمري -23

  81:القصص" (ا و و بدارهو األرضفخسفن: "فيقرءون مضموما
  .اجلمع هلجة عزيت إىل بكر بن وائلكسر هاء الغائب يف التثنية و   -24
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  .الضم فيه لغة لبين أسدالفاء مصدر من الفعل الثالثي، و  بضم) علفُ ( -25
  .هو هلجة ألهل احلجازملبالغة و ضم العني وزن يفيد ابفتح الفاء و ) لعُ فَـ (-26
املعىن يف و  ه هلجات أخرى غري مزيد،تستعملت تستعمل الفعل مزيدا باهلمزة، و بعض اللهجا -27

هلجة ألهل ) فعل(يف املعىن فإن ) أفعل( و )فعل: (الوزنني واحد، و تتفق الروايات أنه حني يتحد املثالن
  .هلجة لتميم) أفعل(احلجاز، و 

، ولكنها متحدة )فاعل( بتضعيف العني، و) فعل: (الحظنا أفعاال جاءت على وزنني خمتلفني مها -28
، هلجة احلجاز) املفاعلة: (اتفق املعىن فإني أنه إذا اختلف هذان الوزنان، و يذكر أبو علو  املعىن،

  .هلجة بين متيم) التفعيل(و
  .كنانة، و زبيد، و خثعم، و إلزام املثىن األلف لغة لبلحارث بن كعب -29
  حلجاز، تنصب اخلرب يف هلجة الى اجلملة االمسية فرتفع االسم و تدخل ع) ما(ذكر النحاة أن  -30

  .ال تعمل شيئا يف هلجة متيمو 
تتفق الروايات ما يسمونه باالستثناء املنقطع، و في) إال(البدل التميمي يطلق على االسم الواقع بعد  -31

 )إال(أن بين متيم يتبعونه ما قبل يف االستثناء املنقطع، و ) إال(على أن هلجة احلجازيني نصب االسم بعد 
.  

  أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه، فإن أحسنت بفضل اهللا ا العلم النافع، و اهللا أن يرزقن وأسأل    
 .نعم النصريسي، إنه نعم املوىل و إن أسأت فمن نفونعمة، و 

 .ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
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  .1994عبد احلليم النجار، وعبد الفتاح شليب، جلنة إحياء كتب السنة، القاهرة، و 

  )عبد اجلليل يوسف ( حسين -

  .2003،  1، القاهرة ، طلتوزيع ا، مؤسسة املختار للنشر و علم قراءة اللغة العربية -18

  )أبو بكر(حسيين  -

 .2007، 3،ط ، مكتبة األدب، القاهرةأداءات القراء دراسة في مستويات التحليل اللغوي -19

  )محد حممد عبد السميع أ(احلفيان  -

، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، طأشهر المصطلحات في فن األداء و علم القراءات -20

2001. 

  )أمحد بن حممد بن أمحد(الوي احلم -

 عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت ، /دفهرسه ، شرحه و شذا العرف في فن الصرف -21

  1،1998لبنان، ط

   )ياقوت(احلموي  -

اإلسالمي إحسان عباس ،دار الغرب /د، حتقيق معجم األدباء ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب -22

  .1993،  1طبريوت ،لبنان ،

  .1977معجم البلدان، دار صادر، بريوت، لبنان،  -23
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  )حممد بن يوسف األندلسي(أبو حيان -

، حتقيق وتعليق الشيخ عادل عبد املوجود، والشيخ علي حممد معوض، دار البحر المحيط في التفسير -24

  .1993، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

  ابن خالويه -

  .1934عين بنشره ج براجسرت، املطبعة الرمحانيه، مصر،  من كتاب البديع، مختصرفي شواذ القرآن -25

  )حممد(خان  -

  .1،2002ط القاهرة،التوزيع،و  ، دار الفجر للنشرالقراءات القرآنيةاللهجات العربية و  -26

  ) عبد اهللا ( بوخلخال  -

  .2000اجلزائر، بن عكنون ،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية اإلدغام عند علماء العربية، -27

  ابن خلكان    -

  .إحسان عباس ،دار صادر بريوت / حتقيق د وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، -28

  )عمر بن سعيد أبو( ينادال -

  .1،2006، طالقاهرة ، دار الغد اجلديد،حممد بيومي قيقحتق ،التسيير في القراءات السبع -29

  )فتحي عبد الفتاح(الدجين  -

  .1،1984، طمكتبة الفالح، ز النحوي في القرآن الكريماإلعجا -30

  )عفيف(دمشقية  -

  .1976، 1، طمعهد اإلمناء العريب أثر القراءات النحوية في تطور الدرس النحوي، -31

  ) شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين(دمياطي ال -

  .2006 3، طلبنان ،بريوت، ةدار الكتب العلمي، إتحاف فضالء البشر في قراءات األربعة عشر -32

  )عبد اهللا ومشس الدين أب(الذهيب  -

  ذو الرمة -

  .2006، 1، دار املعرفة، بريوت، طشرح غريبه عبد الرمحن املصطاوي، اعتىن به و ديوان ذو الرمة -33

   .مطبعة دار التأليفحممد سيد جاد احلق، ، حتقيق واألمصار تمعرفة القراء الكبار على الطبقا -34

  )عبده(لراجحي ا -

  .1995، اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية اللهجات العربية في القراءات القرءانية، -35

  2004،  1دار النهضة العربية ، بريوت لبنان ، طالتطبيق الصرفي،  -36
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  )السري ابن راهيمبإ إسحاق وأب( الزجاج -

 ،بريوت لبنان،العلمية الكتبدار  ،شليب عبده اجلليل عبد/د وحتقيق شرح ،إعرابه و القرآن معاني -37

  .1989، 1ط

  الزركشي  -

  لبنان  ،إبراهيم ،دار املعرفة ،بريوتحتقيق حممد أبو الفضل  البرهان في علوم القرآن، -38

  )أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنرب(سيبويه  -

   1996، لكتابدار القلم واهليئة املصرية لحتقيق و شرح عبد السالم هارون ، الكتاب، -39

  )سعيدأبو (السريايف  -

 .ة باتنيق حممد علي عبد الكرمي الرديين ، دار الشهاب ، حتق إدغام القراء، -40

  )جالل الدين( السيوطي-

   2005 ،1دار الفكر ،بريوت، لبنان ،ط اإلتقان في علوم القرآن، -41

مد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، حتقيق حم اإلقتراح في أصول النحو، -42

   . 1998، 1بريوت، لبنان، ط

  . دار اجلبل بريوت لبنان المزهر في علوم اللغة و أنواعها، -43

  ابن الشجري  -

   1992،حتقيق حممود حممد الطناحي ، مكتبة القاهرة ، أمالي ابن الشجري -44

  )عنرتة(بن شداد  - 

  1984دار بريوت للطباعة و النشر، بريوت ،  ة بن شداد،ديوان عنتر  -45

  )عبد الفتاح إمساعيل( شليب -

دار  الفارسي حياته و مكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات والنحو، علي أبو -46

  1989، 3املطبوعات احلديثة، السعودية، ط

  1983، 3شروق، اململكة العربية السعودية، طدار ال اإلمالة في القراءات واللهجات العربية، -47

  شوقي ضيف -

  .1983، 5، طالقاهرة ،دار املعارفالمدارس النحوية،  -48

  )حممد علي(الصابوين  -

  .1981، 2مؤسسة العرفان ، بريوت،  ط البيان في علوم القرآن، -49
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  )علي حممد( الصبان -

 إبراهيم ، شواهده وخرج وصححه ضبطه ،مالك ابن ألفية على األشموني شرح على انبالص حاشية -50

  .1997، بريوت،العلمية الكتب دار الدين، مشس

  )حممد صاحل( الصديق

 .1994، 1اجلزائر ،طاملؤسسة الوطنية للكتاب،  البيان في علوم القرآن، -51

  )حممود أمحد(الصغري  -

 . 1999 دمشق، ،دار الفكر القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، -52

  )عبد ايد(ابدين ع -

  .  1996، القاهرة العربية في السودان، تمن أصول اللهجا -53

  )سامل مكرم(عبد العال  -

  1968.دار املعارف ،مصر في تطور الدرس النحوي ، أثر القراءات -54

  .1968 ،مصر ،دار املعارف القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، -55

  .1988. 1ط بريوت.  الرسالة مؤسسة اللغوية، لدراساتا ضوء في قرآنية قضايا -56

  )حامد هالل(عبد الغفار  -

 . 1998 ،دار الفكر العريب ، القاهرة اللهجات العربية نشأة وتطورا، 57

  . 2004،  2، طدار الفكر العريب القراءات واللهجات من منظور علم األصوات الحديث، -58

   االشبيلي عصفور ابن -

   4،1979ط بريوت ،اجلديدة اآلفاق دار قباوة، الدين فخر/د حتقيق ،التصريف يف الممتع -59

  )مصطفى(الغالييين  -

ريوت، عبد املنعم خليل ابراهيم، دار الكتب العلمية، ب /د خرجهضبطه و جامع الدروس العربية،  -60

  .2003، 3لبنان،ط

  ) صاحلة راشد غنيم(آل غنيم  -

  .1985، 1،مركز البحث العلمي ،السعودية ،ط ويةاللهجات في الكتاب لسيب -61

  )أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار(الفارسي  - 

الكتب العلمية، بريوت علق عليه كامل مصطفى هنداوي، دار وضع حواشيه و الحجة للقراء السبعة،  -62

  .1،2001لبنان، ط
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  .1981 ،املوصل والنشر، للطباعة بالكت دار مديرية ،املرجان حبر كاظم/د ودراسة حتقيق ،التكملة -63

  )وفاء كامل(فايد  -

 .2001، 1عامل الكتب، القاهرة، ط الباب الصرفي وصفات األصوات، -64

  )أبو زكريا(راء فال -

القاهرة  ،حممد علي النجار ، اهليئة املصرية العامة للكتابأمحد يوسف جنايت، و / قيق دحت معاني القرآن، -65

  .1980 2، ط

  )عبد اهلادي(الفضلي  -

   .1955، 3دار القلم ،بريوت، ط القراءات القرءانية تاريخ وتعريف، -66

  )الفتاح بدع(القاضي  -

  ،1مكة املكرمة طمكتبة أنس بن مالك،  البذور الزهراء في القراءات العشر المتواترة، -67

 2002.  

  ابن قتيبة  -

 . 3،بريوت ،لبنان ط، شرح أمحد صقر،املكتبة العلمية تأويل مشكل القرآن -68

  )مناع خليل(القطان  -

 .2000 ،3ط، الرياض، مكتبة املعارف مباحث في علوم القرآن، -69

  )احلسن علي بن يوسف والوزير مجال الدين أب(القفطي  -

 . حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب الرواة على أنباه النحاة، إنباه -70

  )البمكي بن أيب ط(القيسي  -

حتقيق حمي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،  -71

  .1995، 5بريوت، ط

  )عمر رضا(كحالة -

  .1997، 8مؤسسة الرسالة، ط معجم القبائل العربية القديمة والحديثة، -72

  )عباس  أبو(املربد -

 .بريوت امل الكتب ، حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة، ع المقتضب، -73

  )حممد سامل(حمسني  -

   . 1986مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، -74
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   )حممد بن مكرم(بن منظور  -

  .1دار صادر بريوت، لبنان ،ط لسان العرب، -75

  )أبو جعفر(ابن النحاس  –

  .هـ1405،  2عامل الكتب ، لبنان ،طحتقيق زهري غازي زاهد،  إعراب القرآن، -76

 ابن هشام    -

عبد  معه كتاب منتهى األدب، حتقيق حممد حمي الدينو  شرح شذور الذهب لمعرفة كالم العرب، -77

  .2004احلميد، دار الطالئع القاهرة ، 

  )محد يوسفأعبد احلميد (هنداوي  -

 .1،2001دا، بريوت، طة العصرية، صياملكتب اإلعجاز الصرفي في القرءان الكريم، -78

  )أمحد سليمان(ياقوت  -

، اجلزائرية ديوان املطبوعات اجلامعية ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن، -79

 .1،1981ط

  

                                    

 
   

 
 

  

  


