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  :كعب الرسالة
  
  

  العلوم اإلسالمية العالمية جامعة
  
  
  
  

  التوجيه اللغوي للقراءات التي انفرد بها القراء الثالثة المكملين للعشرة
  
  
  
  

  :اسم الطالب
  محمد أحمد ناصر العودات

  
  
  

  
  . ٢٠١٣/  ٧/  ١٨عمان : ةتاريخ المناقش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



                                             جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
                                                                                                    كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والتربوية  

  ةم اللغة العربيقس
  
  
  

  

اء الثالثةالتوجيه اللغوي للقراءات التي انفرد بها القر  
  المكملين للعشرة

  
  
  

  :إعداد الطالب
  محمد أحمد ناصر العودات

  
  

  
   .د.أإشراف 

  ناصر إبراهيم النعيمي
  
  
  
  

  
استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة  ؛قُدمت هذه الرسالة

  .ـ في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية اللغويات العربية ـ

  
  

  . ٢٠١٣/  ٧/  ١٨ بتاريخ عمان نوقشت الرسالة في
  

 

 



  
  

  التفويض

  

أنا الموقع أدناه، أفوض جامعة العلوم اإلسالمية بنشر رسالتي أو توزيعها في المكتبات العامـة  

  .والمؤسسات والهيئات واألشخاص المعنيين باألبحاث والدراسات عند طلبها 

  

  

  

  

  محمد أحمد ناصر العودات: االسم 

  : التوقيع

  :التاريخ

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  اإلهداء

  

هللا رحمة للعالمين ، فأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ومن عبادة إلى من بعثه ا

العباد إلى عبادة رب العباد ، رسول اهللا محمد ـ صلّى اهللا عليه وسلم ـ ، ومن ثم إلى من 

 الْكُفَّارِ لَىع ءاَأشد معه والَّذين اللَّه رسوُل محمد: " زكاهم اهللا من فوق سبع سماوات قائال 

 َأثَرِ من وجوههِم في سيماهم ورِضواناً اللَّه من فَضالً يبتَغُون سجداً ركَّعاً تَراهم بينَهم ءارحم

ودجوان اهللا عليهم رض . ٢٩محمد "  الس.  

  

  . لمعطاء الساميونهاري ، أبي الغالي ا إلى من كان سندا لي في صغري وكبري ، في ليلي

  

؛ ألكمـل  ان ، إلى الشمعة التي أضـاءت ليلـي  واالطمئنالحنان والدفء ، إلى الرقة نبع إلى 

  .، أمي الحبيبة نهاري

  

  .وأصدقائي ، ومن له حقّ علي ، الذين كانوا سندا لي  وزوجتي، وأبنائي، ،إلى إخوتي

  

 إرشادي وتبصيري نحـو الصـواب   دا فيإلى القلب الكبير ، والبحر السخي ، الذي لم يْأُل جه

     .، األستاذ الدكتور ناصر النعيمي والطريق الصحيح في مسيرة تعلمي 

  

محمود عبيدات الذي لم يبخل علي في إرشادي ونصـحي  الدكتور القدير إلى الرجل المعطاء 

  .وتوجيهي

  

  

  

  

  

  ج

  



  والتقدير الشكر

  

ندا لي في رسالتي، وللدكتور محمـود  أتقدم بجزيل الشكر للدكتور ناصر النعيمي الذي كان س

رسـالتي   بعـض الجوانـب فـي    عبيدات والدكتور حسن الملخ  اللذان أزاال لي الغموض في

  .وأطلعاني على نقاط الضعف فيها؛ ألعالجها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د

  



           لصفحةا                                                                         المحتويات

              ب                               قرار لجنة المناقشة                                      

                ج           اإلهداء                                                                      

                د                                                    الشكر والتقدير                      

      هـ                              المحتويات                                                

  ط                                                     الملخص باللغة العربيةواألطروحة 

  ي                     الملخص باللغة اإلنجليزية                              و األطروحة

  ١                                                                              مة   المقد

             ١٠                                                                                 التمهيد

  ١١  مصطلح التوجيه اللغوي                                              : المحور األول

  ١٣      التعريف بالقراء الثالثة المكملين للعشرة                          : المحور الثاني
   

          ١٨                     .                               المستوى الصوتي:  ولالفصل األ 

                                              

     ١٩         .                                                       الهمز: المبحث األول 

                                                     ٢٣                                                         .الهمزة ليينت: المطلب األول 

  ٢٥                                                         .إبدال الهمزة: المطلب الثاني 

  ٢٧                                                         .حذف الهمزة: المطلب الثالث 

                                                         ٢٩                                                     همزةال حركة نقل: المطلب الرابع 

  ٣٢                                                     الهمزة المقحمة: المطلب الخامس 

  

  ٣٥                                               .التنوع الكمي للحركات: المبحث الثاني 

  ٣٦                                                         .مطل الحركة: المطلب األول 

  

  

  

  هـ

  



  ٤٣   .              }ة حركة الطويلتقصير ال{ اجتزاء الحركات الطويلة : المطلب الثاني 

  ٤٨     .                                                   حذف الحركة: المطلب الثالث 

  

  ٥٣                                                     .اختالس الحركة: المطلب الرابع 

  ٥٦                                          .الممطولة الحركة الطويلة: المطلب الخامس 

  

  ٥٨                                          .}اإلتباع { التوافق الحركي : المبحث الثالث 

  

  ٦٤                                                                 .الهاء: المبحث الرابع 

  ٦٥                                                   .الوقف بهاء السكت: المطلب األول 

  ٧١                                                    .حذف هاء السكت: المطلب الثاني 

  ٧٣                                                   .حركة هاء الضمير: المطلب الثالث 

  

  ٧٧                                                .التضعيف والتخفيف: المبحث الخامس 

  ٧٨                                                     التشديد الصوتي  : المطلب األول 

  ٨١                                                     .التخفيف الصوتي: الثاني  المطلب

  

  ٨٤                                                 .}المماثلة { اإلدغام : المبحث السادس 

  ٨٥                             .}إدغام التاء في السين { المماثلة الرجعية : المطلب األول 

  ٨٧                                   .إدغام التاء في أول الفعل المضارع: المطلب الثاني 

  

  ٨٩                                                .مسائل صوتية متفرقة: المبحث السابع 

            ٩٠                                                               .اإلشمام: المطلب األول 

           ٩٢                                         .الوقف على النون الخفيفة ألفا: المطلب الثاني 

          ٩٦                                         .إخفاء النون عند الغين والخاء: لثالث المطلب ا

             ٩٨                                                               .السكت: المطلب الرابع 

  

          ١٠٠                                                     .ينحوالمستوى ال: الفصل الثاني 



   

                                             ١٠٢                                            .المرفوعات من األسماء: المبحث األول 

        ١٠٣       .               }الرفع من النصب والجر إلى { المبتدأ والخبر: المطلب األول 

        ١٠٦    .                      }من النصب إلى الرفع {فاعل كان التامة  :المطلب الثاني 

     ١٠٧ }إلى الرفع، ومن الحرف إلى االسممن النصب والجر {التابع المرفوع : المطلب الثالث

  

            ١٠٨      المنصوبات من األسماء                                       : حث الثاني المب

          ١١١                                 } من النصب إلى البناء { . المنادى: المطلب األول 

           ١١٢                                     } الجملة إلى المفرد من{  الحال: المطلب الثاني 

         ١١٥                        } نصب الرفع إلى ال من{   التابع المنصوب: المطلب الثالث 

             ١١٦                                                     .حذف المضاف: المطلب الرابع 

  

         ١١٧                          .}المخفوضات { المجرورات من األسماء : المبحث الثالث 

    

              ١١٩                                                           .األدوات: المبحث الرابع 

                              ١٢٠ }تحها، وبين تشديد النون وتخفيفهابين كسر الهمزة وف{ إن وأخواتها: المطلب األول 

         ١٢٧                       }    وجواب الطلب  األمرالم { أدوات الجزم: المطلب الثاني 

      ١٢٨                                        } إلى الجر من االستثناء{  اإلّ: المطلب الثالث 

       ١٣٠  }                             بين االستئناف والعطف{ معاني الواو: المطلب الرابع 

  

         ١٣١                          .االنتقال بين األفعال وبين االسم والفعل: المبحث الخامس 

           ١٣٢                                                 .التنقل بين األفعال: المطلب األول 

           ١٣٦                                           .التنقل بين االسم والفعل: لب الثاني المط

  

            ١٣٨                                                 .المستوى الصرفي:  ثالثالفصل ال

  

          ١٤٠                                                     .القلب المكاني: المبحث األول 

         ١٤٣                                         .إسناد األفعال إلى الضمائر: الثانيالمبحث 



        ١٤٤                        .}نون العظمة { إسناد الفعل لضمير المتكلم : المطلب األول 

       ١٤٥                                     .إسناد الفعل لضمائر المخاطب: المطلب الثاني 

          ١٥١                                        .إستاد الفعل لضمائر الغيبة: المطلب الثالث 

  

           ١٥٣                                                   .الالزم والمتعدي:  لثالمبحث الثا

  

         ١٥٦                                             .للفاعل والمفعولالبناء :  رابعالمبحث ال

          ١٥٧                                                       .البناء للفاعل: المطلب األول 

           ١٦٠                                                     .البناء للمفعول: المطلب الثاني 

  

         ١٦٩                                              .نون التوكيد الخفيفة:  خامسالمبحث ال

  

          ١٧١                                              .تبادل صيغ األفعال:  سادسالمبحث ال

  

                                                                                 ١٧٧                                                          .المصادر:  بعالمبحث السا

  

                                                             ١٨١                                                          .المشتقات:  ثامنالمبحث ال

  

                                                                         ١٨٤                                                   .التذكير والتأنيث:  تاسعالمبحث ال

  

                                                                                  ١٨٦                                                           .الجموع:  عاشرالمبحث ال

                                                                            ١٨٧                              .                            جمع القلة: المطلب األول 

                                                                                                                             ١٨٨                               .                         جمع الكثرة: المطلب الثاني 

                                                                                   ١٨٩                                                        .جمع الجمع: المطلب الثالث 

  

        ١٩٢    .                                                                         الخاتمة

  

  ١٩٤                                                         .فهرست المصادر والمراجع



  الملخص

  
  التوجيه اللغوي للقراءات التي انفرد بها القراء الثالثة

  المكملين للعشرة
  
  

  محمد أحمد ناصر العودات :إعداد الطالب
  
  
  

  ناصر إبراهيم النعيمي :األستاذ الدكتورإشراف 
  
  
  

  . ٢٠١٣/  ٧/  ١٨ بتاريخ عمان نوقشت في
  

                                                        

الحمد هللا حمد الشاكرين حمدا كما يحب ربنا الحمد هللا الذي برأ النسيم وأفاض النعيم، 

ويرضى، والصالة والسالم على النبي العدنان، وعلى آله وصحبه الكرام، ومن سار على 

  .هديه واستن بسنته من األنام

نلخص أبرز ما جاء في هذه الرسالة، فإن الناظر فيها  د، فما يسعنا في هذا المقام إال أنوبع

  ..فصول تمهيد وثالثةيجدها قد جاءت في 

  

  .رواتهماء الثالثة وبالقر فتْعرمعنى مصطلح التوجيه اللغوي، و الرسالة بينت تمهيدففي ال

والتنوع الكمي  الهمز،: مباحث وهيالمستوى الصوتي، وجاء في  ولفي الفصل األ وعالجتْ

. }المماثلة { ، والهاء، والتضعيف والتخفيف، واإلدغام }اإلتباع { للحركات، والتوافق الحركي 

  .ومسائل صوتية متفرقة

  

  

  ط

  



  

نفرادات أبي جعفر ويعقوب، ا في المستوى النحوي ، وعالجت الرسالة وجاء الفصل الثاني

ن األسماء، والمنصوبات من األسماء، والمجرورات من المرفوعات م: هيفكانت في مباحث 

  .، واألدوات، واالنتقال بين األفعال وبين الفعل واالسم}المخفوضات{األسماء 

  

نفرادات أبي جعفر اعن فيه  وتحدثت الرسالة ،ي المستوى الصرفيف وجاء الفصل الثالث

لضمائر، والالزم والمتعدي، القلب المكاني، وإسناد األفعال ل: هيويعقوب، وكانت في مباحث 

والبناء للفاعل والمفعول، ونون التوكيد الخفيفة، وتبادل صيغ األفعال، والمصادر، والمشتقات، 

توصلتْ  النتائج التيأبرز  كان فيهاو ،خاتمةجاءت ال مومن ثَ ،والجموع ،والتذكير والتأنيث

  : ا الدراسة وكان من أهمهاإليه

كسر : عقوب منفردين عن بقية القراء سوى في موضعين أولهمالم يتفق أبو جعفر وي: أوال

 إن تقدير على ١}  الْعذابِ شَديد اللَّه وَأن جميعا ِللَّه الْقُوةَ َأن{ : الهمزة في إن في قوله تعالى

 بإثباتفر فقرأ أبو جع ٢} الرحمن  يرِدنِ ِإن{ : والثاني. جميعا هللا القوة نإ: لقلت لو جواب

  .عليها يعقوب كوقف ،الوقف في ساكنة الوصل في مفتوحةفي يردنِ  الياء

  

يجدها توافق لغة قومهما أحيانا،  إن الناظر في بيئة أبي جعفر ويعقوب، وفي قراءتهما: ثانيا

فيها ما يتبع لهجة قومه، وإنّإلّا ألن القراءة سنة متبعة ال تأتي على  ، وما ذاكوتخالف أحيانا

   .روايةال

  

 وجِدتْ انفرادات ألبي جعفر ويعقوب، جاءت ظاهرة عامة في جميع المواطن في القرآن: ثالثا

كلمـة الريـاح فـي     :عند أبي جعفر، ومنها }من حذف وإبدال {  الهمزة تسهيل :الكريم، منها

 في القرآن، وكذا الحال عند يعقـوب فقـد   ورودها مواطنالقراءة أبي جعفر بالجمع في جميع 

ة وكسر الجيم مـن رجـوع اآلخـرة،    عضارعون وبابه بالفعل الالزم ففتح حرف المجِرقرأ تَ

  .وأثبت جميع رؤوس اآلي، وهي ست وثمانون ياء

  
                                                

 .١٦٥البقرة ـ  ١

 .٢٣يس ـ   ٢
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        All humans must express their deep thanks for the Almighty who creates breeze 

and overwhelms us with his grace. Many thanks should be expressed as Allah likes. 

Peace is being based upon the prophet, Mohammed, his respected relatives, 

companions and all who follow his Sunnah (religious traditions). 

       Afterwards, this thesis is divided into three chapters and a preview.  

In the preview, the researcher presents the meaning of linguistic direction and gives 

some related information about the three readers and their transmitters (narrators).  

  

  

  ي



  

In the first chapter, the researcher deals with the phonetic / phonological level 

discussing the following: the glottal stop hamza, quantitative variation of diacritics, 

having the same case (diacritic), al-haa', geminating and non-geminating, 

assimilation, and other sound issues. 

In the second chapter, the researcher tackles the syntactic level discussing what marks 

Abu Jaa'far and Ya'coob in terms of the following: 

Nominative nouns, accusative nouns, dative nouns, articles (particles) and shifts 

(switches) among verbs and between verbs and nouns. 

In the third chapter, the researcher discusses what marks Abu-Jaa'far and Ya'coob on 

the morphological level. The study considers the following topics: metathesis, 

attaching verbs to pronouns, transitive and intransitive verbs, forming present and past 

participles, noon of emphasis (ingeminated), shifting of verb forms, gerunds, 

derivatives, masculinity and femininity and plural nouns. 

     The study concludes the following results:  

Firstly, Abu Jaa'far does not agree with Ya'coob except for two positions: the first 

position is the kasra of the glottal stop hamza of 'inna' in this ayah:   "                                

 The second"إن یردن الرحمن"        "  أن القوة هللا جمیعا وأن اهللا شدید العذاب                                    

position is in the ayah:              

       with a fatha if continued and with  یردن Abu Jaa'far reads the yaa' of   

a sukun if stopped as Ya'coob does.  

Secondly, If you consider the environment (context) of Abu Jaa'far and  Ya'coob and 

their readings, you will find that these readings may agree or disagree with their 

dialects. This proves that Qur'anic readings are based on mere transmission. 



Thirdly, there are some positions marking both of Abu Jaa'far and Ya'coob in all 

contexts in the Holy Quran (HQ) such as the tasheel of the glottal stop hamza 

(omission and substitution) as Abu Jaa'far does. Another example is the word 

(alreyah) in the plural form in the HQ.  with a fatha on the first  َترِجعون Additionally, 

Ya'coob reads the word    

letter and a kasra under the letter jeem (as an intransitive verb). Ya'coob reads all the 

very beginnings of ayats (86 yaa's).  

  

    

  

  

  

  

 



١ 

 

  المقدمة

   .وبعد ،والصالة والسالم على النبي المصطفى ،الحمد هللا وكفى    

 ،وإبعادها عن شـوائب اللحـن   ،فإن اللغة العربية قد حظيت بعناية حثيثة من أجل المحافظة عليها

مبددة تلك الظلمة الحالكـة التـي    ،وارتبطت هذه العناية ببزوغ شمس اإلسالم على البالد العربية

منهـا   ،ومنذ ذلك الحين كان القرآن الكريم سببا في نشأة كثير من العلوم ،وجوه العربكانت على 

  .بجميع مستوياتها نحوها وصرفها وصوتها وداللتها ،علوم اللغة العربية

تُغذّى منه علوم اللغـة نحوهـا    ،يجد القرآن نبعا ال ينفدتأمل في القرآن الكريم وقراءاته لعل الم   

فلـذلك أحببـت أن    ،علوم القرآن الكريم هاوأجلّالعلوم علم الجميع أن أشرف وي ،وصرفها وصوتها

وهـو ال   ،ويجانب اللغالفكانت منة اهللا علي أن جعلني من خدام هذا الكتاب في  ،أدرس هذا العلم

فمن هذه البوابة انطلقـت   ،ال يفهم بقراءاته دون فهم اللغةالقرآن ألن  ،يقّل أهمية عن بقية الجوانب

وذلك بعد أن وجدت كتابا اسمه الشمعة في انفراد الثالثة عـن   ،رسالتي التي فتح اهللا علي بها في

وهو كتاب يجمع ما انفرد به أبو جعفر أو يعقـوب أو   ، ٨٤٨لعثمان بن عمر الناشري ت  السبعة

فطرحت هـذا العنـوان علـى أسـتاذي      ،فأحببت أن أوجه هذه االنفرادات ،خلف عن بقية القراء

وهل تصلح أن تكـون   ،لفاضل الدكتور ناصر النعيمي فأشار إلي بالنظر في مادة هذه االنفراداتا

 :سميتهاف ،وإذ بها مادة كثيرة تنبض بالمستويات اللغوية صوتها ونحوها وصرفها ،مشروع رسالة

  .القراء الثالثة المكملين للعشرة انفرد به لقراءات التيالتوجيه اللغوي ل

 القـراء  ستخراج الظواهر اللغوية في انفـرادات ا: أولها: أمور هذه الدراسة في  وتبرز أهمية   

  .الثالثة

الدفاع عن هذه القراءات، وبيان أن القراءة سنة متبعة بسند متواتر إلى النبي ـ صـلى اهللا   : ثانيها

  .عليه وسلم ـ وليست اجتهادا من أصحابها

صوتية  مستوياتتمثل  ،يحوي مادة غزيرة ،عن العشرة أن من انفرد به أحد القراء الثالثة:  ثالثها

   .لقبائل عربيةونحوية وصرفية 
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ومن المعروف لدى الدارسين أن  ،البالغية التي نبضت بها هذه االنفرادات وجهكثرة األ: رابعها

  .اختالف القراءات في الغالب ال يكون إال بإضافة معنى جديد

فقمت بتتبع انفراد القراء الثالثة في كتب  ،في التحليليوقد اتبعت في دراستي المنهج الوص   

 بيوالكامل أل ،األصبهاني مهران بن الحسين بن أحمد بكر يبألالمبسوط  :من ذلك ،القراءات

 فىكتاب النشر البن الجزري، وإتحاف فضالء البشر ،المغربي الهذلي علي بن يوسف القاسم

 أحمد الدين شهابل تءاالقرا علوم في والمسرات ياألمان منتهى المسمى عشر األربعة القراءات

الحمد مختار عمر وعبد العال سالم  ومعجم القراءات القرآنية، الدمياطي الغني عبد بن محمد بنا

 واللباب ،والدر المصون ،البحر المحيطوالكشاف، والمحرر الوجيز، و :وكتب التفاسير مثل ،مكرم

ومعاني القرآن  ،ن كتب اللغة على رأسها الكتاب لسيبويهوغيرها م ،واستأنست بالكتب الماضية ،

والمفصل  ،والمحتسب والخصائص وسر صناعة اإلعراب البن جني والمقتضب للمبرد،  للفراء،

سندا لي الحديثة فكانت الكتب الماضية وغيرها من كتب اللغة  في صنعة اإلعراب للزمخشري،

  .في هذه الدراسة

    وجدت كثرة التفرد عند قرائنا أبي جعفر ويعقوب ،من القراء الثالثة وبعد التتبع النفراد أي، 

M   O  N   M: في قوله تعالى كسر همزة  :األول ،ومع ذلك لم يتفقا سوى في موضعين
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  ºLكوقف ،الوقف في ساكنة الوصل في مفتوحةفي يردنِ  الياء بإثباتفقرأ أبو جعفر  ،٢ 

ولم ينفرد خلف عن القراء السبعة في أي موضع في   .فيهما بحذفها والباقون ،ليهاع يعقوب

  .ألنّه من الثالثة المكملين للعشرة ،اوإنما ذكرت خلف ،القرآن

 ،ةحقا كّل ظاهرة على حـد مال ،وتتبعت آراء علماء اللغة والقراءات في انفرادات القراء الثالثة   

ومبينا مـا   ،وموجها للقراءات التي احتوت ظواهر نحوية أو صرفية ،بهاناسبا إياها للقبائل الناطقة 

قمت بمعالجتها من نظـر   ،وبعد معالجة القضايا اللغوية في نظر المتقدمين ،لغوية تحمله من وجوه

  .باألخص في الجانب الصوتي ،علم اللغة الحديث

فـي الصـوت والنحـو     فصـول وثالثـة   في تمهيدوقد اقتضت هذه الدراسة أن يكون البحث    

العلـوم  قبل وجود الكتابة و الكالم العربي فقد وجدفقدمت الصوت ألنّه يمثل اللهجات و ،والصرف

تقسيم  كانو. ألن ظهوره سبق علم الصرف، وجاء الصرف أخيرا بعد ذلك؛ النحو وجاءالعربية، 

   :على النحو اآلتيالرسالة 

  :وجاء في محورين :التمهيد

  .}التخريج، االحتجاج، التعليل{ مصطلح التوجيه اللغوي : ور األولالمح :المحور األول

ابـن   :وهم أبو جعفر ورواتـه وهمـا   ،التعريف بالقراء الثالثة المكملين للعشرة :المحور الثاني

 ،إسـحاق   :وخلف ورواتـه وهمـا   ،وروح ،رويس :ويعقوب ورواته وهما ،وابن جماز ،وردان

  .وإدريس

  :وفيه مباحث وهي :لصوتيالمستوى ا :ولالفصل األ

   :وهي ،وينقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب ،قضايا الهمزة :المبحث األول

                                                             

 .٢٣يس ـ   ٢



٤ 

 

وال تظهـر حقيقتهـا إال    ،}همزة بين بـين، أو الهمـزة المسـهلة    {  الهمزة تليين :المطلب األول

  .وذلك بتسجيلها باآلالت الصوتية الحديثة من أفواه القراء الكبار ،بالمشافهة

والتعويض مكانها بحركة قصيرة مجانسـة لمـا    ،ك إال حذفهاوما ذا ،إبدال الهمزة :الثانيب المطل

   .قبلها

  .ويكون بسقوط الهمزة مع حركة ما قبلها وبقاء حركتها ،حذف الهمزة :المطلب الثالث

  .ومن ثم أعيد ترتيب المقاطع ،وحقيقة النقل هو أن الهمزة حذفت ،نقل الهمزة :المطلب الرابع

  .إضافتها من خالل القياس الخاطئوتكون  ،إضافة الهمزة :مطلب الخامسال

  

  :وفيه خمسة مطالب وهي :التنوع الكمي للحركات :المبحث الثاني

والفتحـة   ،والكسرة ياء ،وهو تطويلها لتصبح الضمة واوا ،مطل الحركة القصيرة :المطلب األول

  .ألفا

 ،واليـاء كسـرة   ،فتصبح الواو ضمة ،عكس المطلوهو  ،اجتزاء الحركة الطويلة :المطلب الثاني

  .واأللف فتحة

 ،حركـات  ثـالثُ  توالـت  إذا سيما وال ،للتخفيف الحركة حذفو ،الحركة حذف :الثالثالمطلب 

 ،أبو جعفر العين في كلمة عشر في العدد المركب في ثالثة مواضع فـي القـرآن الكـريم    وحذف

  .وهي لغة عقَيل وكالب

 اختطافـا،  فيختطفهـا  ،بها النطق حال بالحركة اإلسراعويكون ب :ختالس الحركةا :المطلب الرابع

  .وانفرد رويس عن يعقوب بذلك في أربعة مواضع ،اِإلشْباع وعكسه ،كامال بها النطق يحقق فال

  .وهذا ما يسميه علماء التجويد بالمد ،الحركة الطويلة الممطولة :المطلب الخامس

وهـو كـّل تـأثير     ،ويسمى عند المحدثين بالمماثلة ،}اإلتباع { لحركي التوافق ا :المبحث الثالث

  .ومقصده إحداث االنسجام بين الصوتين ،يحدث بين صوتين متجاورين
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   :وهي ،وفيها ثالثة مطالب ،الهاء :المبحث الرابع

 ،وتلحق المبنـي  ،تكون ساكنة ،وهي هاء مختصة بحال الوقف ،الوقف بهاء السكت :المطلب األول

  .بيان حركتهل

وبـذلك قـرأ    ،ويجوز إثباتها ،تحذف هاء السكت حال الوصل :حذف هاء السكت :المطلب الثاني

  .فأثبتوها حال الوصل ،العشرة خال يعقوب

ألن  ،خصت الهاء بأقوى الحركات وهي الكسـرة والضـمة   :حركة هاء الضمير :المطلب الثالث

   .الضمير ضعيف

   :وجاء في مطلبين هما ،فالتضعيف والتخفي :المبحث الخامس

لخشـونة   ،هل البادية فهم أهل تشديد وتفخيموهذا ما عرف عن أ ،التشديد الصوتي :المطلب األول

  .مدينةبعكس أهل ال ،عيشهم

لطبيعـة حيـاتهم ورقتهـا     ،وهذا ما عرف عن أهـل المـدن   :التخفيف الصوتي :المطلب الثاني

  .فلذلك كانوا يميلون إلى السهولة ،وسهولتها

   :وجاء الحديث في مطلبين وهما }المماثلة { اإلدغام  :لمبحث السادسا

 فيوالعلة  ،ويتأثر الصوت األول بالثاني} إدغام التاء في السين { المماثلة الرجعية  :المطلب األول

  .طلب االنسجاموالتخفيف  ذلك

 ،ويد باإلدغام الكبيرويسمى عند علماء التج ،إدغام التائين في أول الفعل المضارع :المطلب الثاني

  .وسببه طلب السهولة والتيسير في الكالم

  

  : وفيها أربعة مطالب وهي ،مسائل صوتية متفرقة :المبحث السابع

  .وهو ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف: اإلشمام :المطلب األول
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  .الوقف على النون الخفيفة ألفا :المطلب الثاني

فلـذلك   ،وهي حروف قربت من حروف اللسـان  ،ن والخاءإخفاء النون عند الغي :المطلب الثالث

  .فلذلك أظهرت ،وقربت من حروف الحلق ،أخفيت

  .تنفس غير من عادة الوقف زمن دون زمنا الصوت قطع :وهو ،السكت :المطلب الرابع

  

  :وهي باحثوفيه خمسة م ،المستوى النحوي :نيالفصل الثا

   :ثة مطالب وهيوفيه ثال ،المرفوعات من األسماء :المبحث األول

  .                        } من النصب والجر إلى الرفع { المبتدأ والخبر :المطلب األول

.                              }من النصب إلى الرفع {فاعل كان التّامة، وانفرد أبو جعفر في موضع واحد : :المطلب الثاني

وانفرد } والجر إلى الرفع، ومن الحرف إلى االسممن النصب {التابع المرفوع،  المطلب الثالث

  .الصفة والعطف: يعقوب بتابعين هما

  :في أربعة مطالب وهي وجاء هذا المبحث ،المنصوبات من األسماء :المبحث الثاني

، واختص في المضاف لياء المتكلم، وبه انفرد } من النصب إلى البناء { المنادى :المطلب األول

  .أبو جعفر

  .، وبه انفرد يعقوب في موضع واحد} من الجملة إلى المفرد { الحال :لثانيالمطلب ا

وبه انفرد يعقوب فقرأ بالبدل في  ،}من الرفع إلى النصب { التابع المنصوب :المطلب الثالث

  .موضع واحد

   .وبه انفرد أبو جعفر في موضع واحد :حذف المضاف :المطلب الرابع
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أحد من قرائنا عن البقية في  لم ينفرد ،}المخفوضات {سماء ت من األالمجرورا :المبحث الثالث

وموضع في  ،موضعان في الصفة المخفوضة ،إال بالتابع للمخفوض في ثالثة مواضعالمجرورات 

   .العطف على المخفوض

  :وجاءت في أربعة مطالب وهي ،األدوات :المبحث الرابع

انفرد أبو  ،} ، وبين تشديد النون وتخفيفهابين كسر الهمزة وفتحها{ إن وأخواتها :المطلب األول 

K J I H G 8 7        M  Q  P  O  N   M  أن همزةجعفر ويعقوب بكسر 
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  هللا القوة نإ: لقلت لو جواب إن تقدير على

في موطن واحد عن وانفرد أبو جعفر  ،}الم األمر وجواب الطلب { أدوات الجزم :المطلب الثاني 

  .بقية القراء في كل من الم األمر وجواب الطلب

  .واحد فقرأ بإلى بدل إلّا في موضعوانفرد يعقوب  }من االستثناء إلى الجر{ إلّا  :المطلب الثالث

  .وواو العطف ،واو االستئناف :انفرد يعقوب عن البقية بواوين هما ،معاني الواو :المطلب الرابع

  :وجاء في مطلبين هما ،األفعال وبين الفعل واالسماالنتقال بين  :المبحث الخامس

 ،الماضي للمضارع في موطن واحدالفعل وكان االنتقال من  ،التنقل بين األفعال :المطلب األول 

  .األمر للماضي في موطنين فعل ومن

                                                             

  .١٦٥البقرة ـ  ٣
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فمرة انتقـل مـن الفعـل     ،وانفرد يعقوب في موطنين ،االنتقال بين الفعل واالسم :المطلب الثاني

  .ومرة انتقل من االسم للفعل ،لالسم

  

  :مباحث وهيعشرة وجاء هذا الفصل في  المستوى الصرفي :ثالثالفصل ال

  القلب المكاني :المبحث األول

   :وفيه ثالثة مطالب هي ،إسناد الفعل للضمائر :ثانيالمبحث ال

  .}نون العظمة { إسناد الفعل لضمير المتكلّم  :المطلب األول

  .إسناد الفعل لضمائر المخاطب :المطلب الثاني

  .إسناد الفعل لضمائر الغيبة :المطلب الثالث

ا ترجعون حيثما وقـع، وال  ، وانفرد يعقوب باللزوم في فعلين همالالزم والمتعدي :لثالمبحث الثا

  .تَقَدموا بفتح التاء والقاف

  :هما،وجاء هذا المبحث في مطلبين ،البناء للفاعل والمفعول :رابعالمبحث ال

  .  البناء للفاعل، كَثُر ذلك عند يعقوب،  فقرأ تَرجِعون ويرجِعون وبابه بالبناء للفاعل :المطلب األول

ورد ذلك عند يعقوب وأبي جعفر وانفرد كل منهما عن اآلخر  البناء للمفعول، وقد :المطلب الثاني

  .وعن  بقية القراء في عدة مواضع

ولعـل   ،وانفرد يعقوب بهذه الظاهرة في خمسة مواضـع  ،نون التوكيد الخفيفة :المبحث الخامس

  .السبب في تخفيف النون هو طلب التخفيف في الفعل، ألن الموقف يقتضي التخفيف

وأفعـل   ،وجاء التبادل في صيغتي فعل المضـعفة العـين   ،التبادل صيغ األفع :سادسالمبحث ال

   .المعداة بالهمزة
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  التمهيد

  

  

  :جاء التمهيد في محورين

  التوجيه اللغوي مصطلح: المحور األول

 التعريف بالقراء الثالثة المكملين للعشرة: المحور الثاني
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  .}التخريج، االحتجاج، التعليل{  اللغوي مصطلح التوجيه: ر األولالمحو

 ،بابه فيه يكون الذي الخَد البيت وجه، الوجوه والجمع معروف الوجهو وجه من وهو: لغة التوجيه

 الجِهةُو والوجه ،نَفْسه الرْأي هو :َأي ،الرْأيِ وجه هذا :ويقال، المسجد في بيوتهم َأبواب كانت َأي

 :الدهرَأي وجه على ذلك وكان ،نهار بَأول :َأي نهارٍ بوجه وجئتك ،َأولُه :النهار ووجه، بمعنى

ِلهمن وَأسود ،الحمرة جهته من َأحمر رجل :وتقول ،كذا جهة على كذا :تقول النحو :والجهة، َأو 

 وَأخذت استقبلته وجه كل في َأي وجهة كل في وشبهها القبلةُ :والوجهةُ والوِجهةُ السواد جهته

  .٤فيه

أما  : "الزركشييقول .  ٥مختلفين لوجهين محتمال الكالم إيراد هو :اصطالحا اللغوي هالتوجي

 موسى أخت عن حكاية تعالى كقوله ،المخاطب فطنة عند به ويؤتى معنيين احتمل ما هوالتوجيه و

̄    M K J I H G 8 7 :السالم عليه  ®  ¬  «          ³  ²  ±  °

  ¼  »  º  ¹    ̧  ¶  µ  ´L يكون أن يحتمل } له{  في الضمير فإن ٦ 

 عرفته إنك: قولهم من موسى أخت تخلصت بهذاو: جريج ابن قال، لفرعون يكون وأن لموسى

  .٧ " للملك ناصحون أردت: فقالت

 النحوي التوجيه هي لعلةا أليست " :ويسميه بعض العلماء االحتجاج للقراءات، يقول ابن خالويه

 والحجة الحجة، ذكر إال االحتجاج وما االحتجاج، إال اللغوي أو النحوي التوجيه وما اللغوي؟ أو

  . ٨"  يعرضها قراءة كل في تتكرر

                                                             

  .وجه/ لسان العرب : انظر ـ ٤

  .٤٣ـ التعريفات  ٥

  .١٢ـ القصص  ٦

  .٣١٤/ ٢ القرآن علوم في البرهانـ  ٧
  
  .٤٢/ ١ السبع القراءات في الحجةـ  ٨



١٢ 

 

 الثانى األمر أما: " ويسميه بعض علماء اللغة والقراءات التخريج، يقول صاحب مناهج المفسرين

  .٩ " نحوى إيضاح إلى تحتاج التى الكريمة لآليات النحوى التخريج: فهو الزجاج فيه برع الذى

كان شائعا بين العلماء القدماء والمحدثين،  اللغوي من خالل ما مضى نعرف أن مصطلح التوجيه

التوجيه، والتخريج، واالحتجاج، والتعليل، وال : واختلفت مسمياته، وشاعت عدة مصطلحات وهي

  .م المعنىمشاحة في االصطالح إذغ فه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٤٩/ ١ المفسرين مناهجـ  ٩



١٣ 

 

 اء الثالثة المكملين للعشرة التعريف بالقر :المحور الثاني

   ١٠منها السبعة  ،قراءات راءات القرآنية المتواترة هي عشرالق يعلم الحاذق بالقراءات أن 

 اأم ،للعشرة أو المتممين اء الثالثة المكملينوبقي القر ،والتي ألّف فيها ابن مجاهد كتابه ،المعروفة

 فغير زماننا في المعروفة القراءات أراد فإن ،لها حد ال المتواترة القراءات إن: قال من قول

وأطلق عليهم بعض علماء  .١١العشر القراءات وراء متواترة قراءة اليوم يوجد ال هألنّ ؛صحيح

بن عمر الناشري كت ف عثمانوقد ألّ ،اء الثالثةالقراءات الذين جاءوا بعدهم القرسمى ابه الم

الثالثة قد انفرد و وذكر فيه انفرادات كل قارئ على حدة، ،الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة

بل  ،اء في مواضع متعددة سيأتي الحديث عنها، ولم يكن انفراده عن السبعة فقطعن بقية القر

أيضا الثالثة اءانفراده عن بقية القر، هم اء وهؤالء القر:  

  

 ،فيروز بن جندب :وقيل ،القعقاع بنا فيروز :وقيل ،القعقاع بن يزيد هو لمدنياأبو جعفر  

 بن اهللا عبد عن روىو ،أقرانه من وهو سلمأ بن وزيد ،اهللا عبد بن جابر عن روى ،شهرأ واألول

 قال وكذلك ،ثقة :معين بن يحيى عن الدوري عباس قال ،الخطاب بن عمر بن اهللا وعبد ،عباس

أبو و. ١٢ الحديث قليل ثقة كان :سعد بنا محمد وقال ،الحديث صالح :حاتم وأب وقال ،النسائي

ني مشهور رفيع الذكر، قرأ القرآن على مواله عبد اهللا بن عياش بن جعفر القارئ أحد العشرة مد

أبي ربيعة المخزومي، غُسل أبو جعفر القارئ فنظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة 

ه نور القرآن رحمه اهللا، وقد اختلفوا في تاريخ وفاته فقال محمد أنّ المصحف فما شك من حضره

سنة : سنة اثنتين وثالثين، وقيل: وقال خليفة ،توفي سنة سبع وعشرين ومئة: بن المثنى العنزي

                                                             

 

نافع بن عبد الرحمن المدني، وعبد اهللا بن كثير، وعاصم بن أبي النجود، وحمزة بن حبيب الزيات، وعلي بن حمـزة  : السبعة همـ     ١٠
الشمعة في انفـراد الثالثـة عـن    : الكسائي، وأبو عمرو بن العالء البصري، وعبد اهللا بن عامر، وأول من سبع السبعة ابن مجاهد انظر

  .٣٤٢السبعة 

  .١/٤٦٧ القرآن علوم في عرفانال مناهلـ  ١١

  .٢٠٠/  ٣٣ الكمال تهذيب ـ ١٢



١٤ 

 

ويرى ابن حبان في ثقاته أن  .١٣ف وتسعين سنةسنة ثالث وثالثين عن ني: إحدى وثالثين، وقيل

، وبعد النظر في كتب التاريخ والتراجم لم أجد دليال  ١٤ثنتين وثالثين ومائةأبا جعفر توفي  سنة ا

  .األقوال تميل إلى أنّه مات قريبا من سنة ثالثين ومئة بي جعفر، لكن أغلبقاطعا في وفاة أ

  

بن أبي إسحاق أبو محمد وب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا يعق وهو الحضرمي يعقوب

د القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئها، أخذ القراءة عرضاً الحضرمي موالهم البصري، أح

عن سالم الطويل ومهدي بن ميمون وأبي األشهب العطاردي، وشهاب بن شرنفة، ومسلمة بن 

ومن أعجب العجب بل من أكبر الخطأ . محارب، وعصمة بن عروة الفقيمي، ويونس بن عبيد

يعقوب بن : القراءة بها وال الصالة، يقول أبو حاتمجعل قراءة يعقوب من الشواذ التي ال تجوز 

إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكالم العرب والرواية الكثيرة والحروف والفقه، وكان 

اء، وكان أعلم من أدركنا ورأينا بالحروف واالختالف في القرآن وتعليله، ومذاهب أهل أقرأ القر

مات في ذي الحجة سنة خمس لحروف القرآن وحديث الفقهاء، لناس النحو في القرآن، وأروى ا

  .١٦ذكره ابن حبان في الثقات . ١٥ومائتين وله ثمان وثمانون سنة

  

ابن طالب بن غراب أبو محمد البغدادي المقرئ البزار أحد : وقيل خلف بن هشام بن ثعلب

من مالك وأبي وسمع  األعالم، وله اختيار أقرأ به وخالف فيه حمزة، قرأ على سليم عن حمزة،

وحماد بن يحيى األربح  عوانة وحماد بن زيد وأبي شهاب عبد ربه الحناط وأبي األحوص وشريك

وطائفة، وقرأ أيضا على أبي يوسف األعمش لعاصم، وأخذ حرف نافع عن إسحاق المسيبي 

 ،م وراقةوأحمد بن إبراهي ،وقراءة أبي بكر عن يحيى بن آدم، قرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني

وسلمة بن  ،ومحمد بن الجهم ،وإدريس بن عبد الكريم الحداد ،ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير

                                                             

 ٧٦/  ١معرفة القراء الكبار : انظر ـ  ١٣

  ٥٤٤/  ٥الثقات : انظرـ  ١٤

  . ٣٣٦/  ٢غاية النهاية في طبقات القراء : انظر ـ  ١٥
 
 .٢٨٣/  ٩ البن حبان الثقاتـ  ١٦



١٥ 

 

كان عابدا فاضال، توفي في : وخلق سواهم، وثقة ابن معين والنسائي، وقال الدارقطني ،عاصم

  . ١٧جمادى اآلخر سنة تسع وعشرين ومئتين

اء، عرض ارث عيسى بن وردان المدني الحذّأبو الح: هوابن وردان  :وراويا أبي جعفر هما 

على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع، وهو من أقدم أصحاب أبي جعفر، توفي في حدود 

سليمان بن مسلم بن جماز أبو الربيع الزهري موالهم المدني : هو وابن جماز .١٨الستين ومئة

قرأ بحرف أبي جعفر جليل ضابط، عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع، و ئمقر

  . ١٩ . ونافع عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران، مات بعد السبعين ومائة

أبو عبد اهللا اللؤلؤي رويس المقرئ، قرأ على  محمد بن المتوكل :وهو رويس: وراويا يعقوب هما

فقيه الشافعي، وأبو عبد اهللا الزبيري ال ،يعقوب وتصدر لإلقراء، قرأ عليه محمد بن هارون التمار

أبو الحسن البصري المقرئ روح : وهووروح   ٢٠ توفي بالبصرة سنة ثمان وثالثين ومئتين،

صاحب يعقوب الحضرمي كان متقنا مجودا، وروى عنه البخاري في صحيحه، ذكره ابن حبان 

    ٢١ سنة أربع أو خمس وثالثين ومئتين: مات سنة ثالث، وقال غيره: في الثقات، وقال

إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد اهللا أبو يعقوب المروزي ثم البغدادي، : ف هماراويا خلو

بن عبد الكريم الحداد المقرئ أبو  وإدريس  ٢٢ اق خلف، وتوفي سنة ست وثمانين ومائتينور

ويحيى بن  ،وأحمد بن حنبل ،الحسن البغدادي، قرأ على خلف البزار، وروى عن عاصم بن علي

 إلتقانه وعلو إسناده، سئل ؛د اهللا وطائفة، وأقرأ الناس ورحل إليه من البالدومصعب بن عب ،معين

                                                             

  .٣٠٣/ ٨ الكمال تهذيب .٢٠٨/  ١معرفة القراء الكبار : ـ انظر ١٧
   

  .٣٤٢انفراد الثالثة عن السبعة : انظرـ   ١٨
  
 .٢٨٥/  ١غاية النهاية في طبقات القراء : انظرـ   ١٩

  .٢١٦/   ١معرفة القراء الكبار   : انظر ـ  ٢٠
 
 .٢١٥/  ١  السابق: انظر ـ  ٢١

   .١١٤/  ١تحبير التيسير : انظر  ـ  ٢٢
 



١٦ 

 

ثقة وفوق الثقة بدرجة، توفي إدريس يوم األضحى سنة اثنتين وتسعين : عنه الدارقطني فقال

  . ٢٣ ومئتين، وله ثالث وتسعون سنة

 :ا في قوله تعالىإلّ ،بل لم يخالف حمزة والكسائي وشعبة  ،خلف لم يخالف أحدا من القراء السبعة
 M  Q   P  O   N   M  L  KLوقوله تعالى ٢٤:  M     {  z  y

|}  £  ¢         ¡  �  ~¤  §  ¦  ¥¨   ©    °  ¯  ®   ¬   «  ª

¾  ½   ¼   »  º  ¹   ̧  ¶   µ   ́  ³   ²  ±¿   Â  Á  ÀÃ    Å  Ä

È  Ç  ÆÉ  Í     Ì  Ë  ÊÎ    Ò  Ñ  Ð  ÏL٢٥
  .في كوكب دري 

وال يوجد سبب لعدم  .٢٦  ألنّه من الثالثة ؛اوإنّما ذكرت خلف ،كت بين السورتين على قولويس

 ،ستغنى عن قراءتهوِلم ال ي ،ص بقراءةوقد يسأل سائل ِلم خُ ،انفراده عن السبعة سوى الرواية

فإن  ،لقةه ال يوافق واحدا من القراء موافقة مطأنّ إلى ،ويعود السبب في عدم االستغناء عن قراءته

  .فلذلك خص بقراءة ،وقد يخالفهما جميعا ،وكذا العكس ،خالف الكسائيحمزة مثال  وافقَ

  

  

                                                             

  .٢٥٥/  ١معرفة القراء الكبار : انظر ـ   ٢٣
  
  .٩٥بياء ـ األن ٢٤

 .٣٥ـ النور  ٢٥

 .٣٤٣الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة : انظرـ   ٢٦
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١٧ 

 

  

  

  الفصل األول

  المستوى الصوتي
  

  

  

  

  



١٨ 

 

   .المستوى الصوتي :ولالفصل األ

الصوت ظاهرة طبيعية، وشكل من أشكال الطاقة، وهو يستلزم وجود جسم في حالة اهتزاز أو    

زازات أو الذبذبات تنقل عبر وسط معين حتى تصل إلـى أذن اإلنسـان، وقـد    تذبذب، وهذه االهت

ها قـد تكـون   كما أنّ ،تكون ناتجة عن اصطدام جسم بآخر، أو سقوط جسم أو انفجار أو غير ذلك

وقد فـرق العلمـاء بـين نـوعين مـن       ،صادرة عن الحيوانات إلى جانب صدورها عن اإلنسان

لطبيعي، وهو ما يصدر عن كـل ظـواهر الطبيعـة وكـل     النوع األول هو الصوت ا :األصوات

فالجهاز النطقـي لإلنسـان    .الموجودات فيها، والنوع اآلخر هو ما يصدر عن اإلنسان دون غيره

ه قادر على إنتاج أنواع من الضجيج والضوضاء تبعد عـن  كما أنّ ،قادر على إنتاج أصوات كثيرة

األصـوات   فإن ،يكون الصوت لغوياً بالمعنى العام ولكي ،اللغة بقدر ما تبعد عنها أصوات الطبيعة

وتنقل رسالة محددة من عقل إنسان إلـى   ،تكون ذات معنى الصادرة عن الجهاز النطقي يجب أن

  :ولذا فإن هذا الفصل جاء في سبعة مباحث هي .٢٧آخر 

  .الهمز :المبحث األول

  .التنوع الكمي للحركات :المبحث الثاني

  .}اإلتباع { فق الحركي التوا :المبحث الثالث

   .الهاء :المبحث الرابع

   .التضعيف والتخفيف :المبحث الخامس

  .}المماثلة { اإلدغام  :المبحث السادس

  .مسائل صوتية متفرقة :المبحث السابع

  

                                                             

 .٣٨أسس علم اللغة  : انظرـ  ٢٧



١٩ 

 

  الهمز :المبحث األول

ر ها نبـرةٌ فـي الصـد   بأنّويصفها سيبويه  ،تعد الهمزة من أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا   

٢٨وهي أبعد الحروف مخرجاً  ،تخرج باجتهاد.  

وتقـول  " :يقول سيبويه ،وكانت أكثر القبائل الحجازية تخففها طلبا للسهولة والتيسير في لسانها   

  .٢٩  اهم يخففونهألنّ ؛باك السالم بلغة أهل الحجاز يأقر

M Ë  Ê    Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì : قوله تعالى في }منسَأتَه تَْأكُُل{ :قوله" :ويقول الفراء   

Ö  Õ  Ô  Ó   Ò×    ä  ã   â  á   à  ß      Þ   Ý  Ü    Û    Ú  Ù  Ø

     åLا عاصم واألعمش  ٣٠ا أهُل الحجاز وال الحسن ،همزهلهم أرادوا لغة  ،ولم يهمزهولع

  .٣١" هم يتركون الهمزفإنّ ،قريش

 وتكاد كتب القراءات تجمـع علـى أن   ،هاوقد اختلفت القبائل العربية في تحقيق الهمزة وتسهيل    

أي قبائل وسط شبه الجزيرة العربية  ،تحقيق الهمزة من لهجات تميم وقيس وبني أسد ومن جاورها

  .٣٢تسهيلها لهجة الحجاز  وأن ،وشرقيها

                                                             

  . ٢٩٢/  ١المقتضب  ،٥٤٨/  ٣الكتاب : انظرـ   ٢٨

 .  ٥٥٠/   ٣ كتابال: انظرـ   ٢٩

 .١٤: سبأـ    ٣٠

   .٣٥٧ـ  ٣٥٦/   ٢معاني القرآن للفراء  ـ   ٣١

  .  ١٠٥عربية في القراءات القرآنية اللهجات ال: انظرـ  ٣٢



٢٠ 

 

ـ  ،دسوبنو سالمة من َأ ،وقيس ،وعقيل ،دسوَأ ،لكْوع ،الرباب ميوتَ ،والقبائل التي تهمز تميم    ا أم

وبتحويلها أو نقلها تـارة أخـرى فهـم     ،تارة ليينهامن يميلون إلى البعد عن الهمزة بتخفيفها أو ت

 ،وكنانة ،وقريش،وأهل المدينة واألنصار ،الحجاز وغاضرة ـ إحدى القبائل المتحضرة ـ وهذيل  

  .٣٣وسعد بن بكر 

بلغنا "  :يقول سيبويه ،همزبعضها ي غير أن ،ولغة تسهيل الهمزة هي لغة أكثر القبائل الحجازية   

ويقصد  .٣٤" رديء  وذلك قليل ،يحققون نبيء وبريئة ،من أهل التحقيق ،قوما من أهل الحجاز أن

"  :يقول أبو علـي  .غلب أهل الحجاز ال يهمزونأألن  ؛سيبويه أن ذلك قليل رديء عند الحجازيين

لبدل مـن الهمـز، وذلـك األصـل     الغالب في استعماله التخفيف على وجه ا ألن ؛وإنما استردأه

   .٣٥"  الستعمالهم فيه األصل الذي قد تركه سائرهم ؛عنده ذلك َؤدركالمرفوض، فَ

   حجـر  ـ فيقـول ابـن     صلى اهللا عليه وسلم ـ  ه همز نبيء أمام النبيا حديث األعرابي أنّأم

  .٣٦قد روى حديث همز النبيء بإسناد لين وجاء بإسناد آخر جيد مرسل  :العسقالني

فقرأ  ،ذلك مقروء في السبعة ألن ،فهمز بعض الكلمات عند بعض القبائل الحجازية ليس رديئا    

و وفي  M    1  0  /  .    -   ,   +L   :في قوله تعالى }النَّبِيء{نافع وحده 

M  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l      k    j  i  :قوله تعالى

 �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v    ¥  ¤  £   ¢  ¡

                                                             

  . ٣٣٦/  ١اللهجات العربية في التراث : انظرـ   ٣٣

  . ٥٥/  ٣الكتاب ـ    ٣٤

 .٩١/  ٢الحجة للقراء السبعة ـ    ٣٥

 .٥/  ٤لسان الميزان  : انظرـ   ٣٦



٢١ 

 

µ   ́  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª  ©   ̈  §  ¦¶    ¸

Å  Ä  Ã     Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹Æ  

 Ê  É  È  ÇLفهمز بعض الكلمات عند .٣٨بهمزتين مخففة فمسهلة كالياء  ،٣٧

  .ه قليلبعض القبائل المتحضرة موجود لكنّ

ونحـن   ،تي التزمت تحقيق الهمز في كالمها لوجدناها قبائل بدويةا النظر في القبائل الأمعنّولو    

لذلك كان النطق بها أمـرا طبيعيـا    ،والنطق بها يحتاج إلى جهد ،الهمزة صوت شديد نعرف بأن

 ؛فناسبتهم الصعوبة فـي نطـق الهمـزة    .٣٩طبع اليالئم ما عرف عند البدو من غلظة وجفاء في 

   .لصعوبة عيشهم

  كان ال بد أن يعتريها الكثير من التغيير في كالم العرب  ،زة مخرجا وثقلت نطقاا بعدت الهمولم

  .خاصة عند أهل الحضر

تخفـف حـذفتها    كل همزة متحركة كان قبلها حرفٌ ساكن فأردت أن اعلم أن"  :يقول سيبويه   

 ردت أنوكم بلـك إذا أ  ،ومن مك ،من بوك :وذلك قولك ،وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها

 ،تخفف ألف األحمـر  لحمر إذا أردت أنا :ومثل ذلك قولك ،تخفف الهمزة في األب واألم واإلبل

   .٤٠" الكماة والمراة ومثله قليل  :وقد قالوا ،الكمة :والكمأة ،المرة :ومثله قولك في المرأة

                                                             

   ٥٠، ٤٥: األحزابـ   ٣٧

  .٤٥٥/  ١إتحاف فضالء البشر : انظرـ    ٣٨

 .٣٣٦/  ١ السابق:  ـ انظر  ٣٩

  .٥٤٥/  ٣الكتاب ـ  ٤٠



٢٢ 

 

ـ ا تخفيف الهمزة ونحوه من النقل فمتواتر قطعا معوأم"  :يقول محمد الزرقانيو    ه منـزل  لوم أنّ

وكيف يكون غير متواتر أو مـن   ،ومن لغات العرب الذين ال يحسنون غيره ،من األحرف السبعة

  .٤١آلذَّكَرينِ ،آللَّه ،آلْآن :قبيل األداء ؟ وقد أجمع القراء العشرة على تخفيف الهمز في مواضع نحو

 ،واإلبـدال  ،النقـل  :سةخموأحكام الهمز كثيرة نقصر الحديث على أمور تخص دراستنا وهي   

  .٤٢  وإقحام الهمزة ،اإلسقاط بال نقلو ،والتسهيل

   ظاهرة تخفيف الهمزة في كثير مـن   قد بانتْة من مسألة تخفيف الهمزة فا موقف القراء الثالثأم

اء السبعة فـي أي  لم يخالف القر اونذكر أن خلف ،المواطن التي انفرد بها أبو جعفر عن بقية القراء

فكـأن   ،نوع من تخفيف الهمزة في القرآن عند يعقـوب  انفراد ألي ولم يقع أي ،ن القرآنموطن م

مثل بيئته البدويـة التـي   قراءة يعقوب تو ،مثل بيئته التي عرفت بتسهيل الهمزةقراءة أبي جعفر ت

   ،عرفت بتحقيق الهمزة

  

  :وجاء المبحث في خمسة مطالب هي

  .}ين بين، أو الهمزة المسهلة همزة ب{ تليين الهمزة : المطلب األول

  إبدال الهمزة: المطلب الثاني

  حذف الهمزة: المطلب الثالث

  .نقل حركة الهمزة: المطلب الرابع

  .الهمزة المقحمة: الخامس المطلب

  

  

  
                                                             

  .١/٤٤٤  مناهل العرفان في علوم القرآن:  انظرـ   ٤١

 .٤١٣ـ ٤١٢/  ١الموسوعة القرآنية المتخصصة :  انظرـ  ٤٢



٢٣ 

 

  } ، أو الهمزة المسهلةهمزة بين بين{  الهمزة ليينت :المطلب األول

  

وتُجعـل   ،٤٣ذلك لقربها من األصول وامتزاجها بها  ؛من الفروع المستحسنة ملينةتعد الهمزة ال   

فإذا كانت الهمـزة مفتوحـة    ،٤٤ أي بين مخرجها وبين مخرج الحرف الذي منه حركتها ،بين بين

كانت مضمومة وقبلها مضموم نطق بها بين  وإن ،وقبلها مفتوح كان النطق بها بين الهمزة واأللف

  .٤٥ والياء ين الهمزةكانت مكسورة نطق بها ب وإن ،الهمزة والواو

"  :يقول شهاب الدين الـدمياطي  ،أبرزها نذكر ،في مواطن كثيرة قرأ أبو جعفرالهمزة وبتليين    

ل همزة كائن مع المد والقصـر  ه سهإال أنّ ،٤٦" قرأ أبو جعفر بتسهيل إسرائيل وكأين حيث وقعا 
   .٤٨وقرأ أئن ذكرتم بتسهيل الهمزة الثانية   ،٤٧

آإنـك و آأنـت ـ     :أهل الحجاز منهم من يقول إن"  :والمد قائال ليينإلى لغة التويشير سيبويه    

كما يخفف بنو تمـيم فـي اجتمـاع     ،هم يخففون الهمزةوذلك ألنّ؛ ـ  التي يختار أبو عمرو وهي

 كمـا أدخلتـه بنـو تمـيم فـي      فأدخلوا األلف ،الهمزتين فكرهوا التقاء الهمزة والذي هو بين بين

 ،ِئن بزنـة  كـاعن  كـا  :والثانيـة  ،كََأين وهي األصل :أحدها .كََأين لغاتٌ خمس وفي .٤٩"التحقيق

                                                             

  . ٤٦٢/  ٢اللباب في علل البناء واإلعراب :  انظرـ  ٤٣

 . ٤٨٩/  ١المفصل في صنعة اإلعراب :  انظرـ  ٤٤

  .٥٣/  ١اعة اإلعراب ، سر صن٥٤٢ ـ ٥٤١/ ٣الكتاب : انظر ـ  ٤٥

  .٣٥٠، انظر الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة ٧٩/  ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشرـ   ٤٦

  . ٤٤١/  ١إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر :انظر ـ  ٤٧

   . ٦٥/  ١السابق : انظرـ   ٤٨

  ٥٥١/  ٣الكتاب ـ   ٤٩



٢٤ 

 

 :والخامسةُ ،ها همزةٌ مكسورةٌبياء ساكنة بعد كَيِئن :والرابعة ،خفيفة بعد الهمزةبياء  كَْأين :والثالثة

٥٠على مثال كَعٍ كَِئن.   

أصلها  هو أن يعلم أن ،دون حذفها أو إبدالها والسبب في جعل همزة بين بين على هذه الشاكلة   

  .٥١دليل على ذلك  ويبقى ،عندهم همزة

   تاركة حركة  ،مصطلح بين بين هو سقوط الهمزة من الكالم ويرى أهل اللغة المحدثون أن

بل هو صوت لين قصير يسمى عادة  ،إلى الهمزة بصلة فالذي نسمعه حينئذ ال يمتّ ،وراءها

ويترتب على هذا النطق التقاء صوتي لين  ،فتحة أو ضمة أو كسرة من ،حركة الهمزة

من قيام أهل اللغة المحدثين من تسجيل كيفية قراءة همزة بين بين من أفواه القراء  ه ال بدوالحق أنّ

 ال يظهر سر"  :يقول ابن يعيش . الهمزة ليقفوا على حقيقة هذه ؛الكبار باآلالت الصوتية الحديثة

  .٥٣" ه الهمزة وال ينكشف حالها إال بالمشافهة هذ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

، تفسير ٥٨٠/  ٥، اللباب في علوم الكتاب ٥٤٦/  ١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ،٤٢٢/   ٣الدر المصون  : انظرـ   ٥٠
 . ٧٧/  ٣البحر المحيط  

 .٣٧٧، والحجة في القراءات السبعة  ٥٤٢/  ٣الكتاب  : انظرـ   ٥١

 .١٠٦ـ  ١٠٥، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ٩١األصوات اللغوية : انظرـ  ٥٢

  .١١٢/ ٩شرح المفصل ـ   ٥٣



٢٥ 

 

  إبدال الهمزة :المطلب الثاني

لكونهم سكان  ؛ويكثر التخفيف عند الحجازيين ،يعد إبدال الهمزة من أنواع التخفيف عند العرب   

د تبدل الهمزة الساكنة حرف م هو أن: واإلبدال ،فناسبهم إبدال الهمزة ،حضر يميلون إلى السهولة

، وتبدل واوا بعد ٥٤"  وْأمر َأهلَك: " تعالى من جنس حركة ما قبلها فتبدل ألفا بعد الفتح نحو قوله

  .٥٥جِْئتَ : يْؤمنُون، وتبدل ياء بعد الكسر نحو :الضم نحو قوله

 تقع ساكنة فيبدل منها الحرف الذي ا أنإم الهمزة ال تخلو :قائالإلى اإلبدال  الزمخشريويشير    

ولوم ] جئت [ وجيت ] بئر [ روبي ،]قريت[ وقرأت ،]راس [ رأس :كقولك ،منه حركة ما قبلها

  .٥٦]لؤم[

  

جميع حروف ب حيث قرأ بإبدال الهمزة ،ولم يبدل أحد من قرائنا الثالثة الهمزة سوى أبي جعفر   

ثنى من ، واستأو فتحة فألف ،إن كانت ضمة فواو، أو كسرة فياء ابحسب حركة ما قبله ٥٧المد 

Ma   ̀ _  ^b    g   f  e  d  c : في قوله تعالىَأنبِْئهم  كلمتين وهما ذلك

i  h    t       s  r  q   p  o  n  m  l  k  jL  و ٥٨ مْئهفي نَب  

                                                             

 . ١٣٢ـ طه  ٥٤

  . ٤١٣ـ  ٤١٢/  ١الموسوعة القرآنية المتخصصة  : انظر ـ   ٥٥
  
   .٤٨٩/  ١المفصل في صنعة اإلعراب : انظرـ  ٥٦

نَئك في ، وشَا٦حيث جاءت، ونَاشَئةَ في المزمل " استهزئ " حيث جاءت، "  النَّاسِ رَِئاء" حيث جاءت، " الرؤيا " من ذلك كلمة ـ   ٥٧
  .، واألمثلة كثيرة على ذلك٣الكوثر 

  .٣٣البقرة ـ   ٥٨



٢٦ 

 

¥  ¦  §  M  :في قوله تعالى نَبْئنَا ا أم، M  Ö  Õ  Ô  ÓL٥٩ : قوله تعالى
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½¾  À  ¿Á    Å     Ä  Ã  ÂL ٦١وزاد في الطيبة عدمه  ،فمفهوم الدرة إبداله ٦٠.    

"  :يقول عثمان الناشري ،وال يوجد سبب في استثناء أبي جعفر لهاتين الكلمتين سوى الرواية

  .٦٢" وتعداد مخالفته في مثل هذا يعسر وضوحه ويعفى عن استيعابه 

وعوض مكانها حركة  ،الناطق أسقط الهمزة الثانية في األمثلة آمن، وأومن، وإيمان أن ووالحق ه

  ٦٣طويلة ركة الهمزة األولى من قصيرة إلى قصيرة مجانسة لما قبلها، فتحولت ح

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .٢٨، والقمر ٥١الحجر ـ   ٥٩
  
 .٣٦يوسف ـ  ٦٠

  .٣٤٨الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة ـ  ٦١

 .٣٤٨ السابقـ  ٦٢

  . ١٥٦الجوانب الصوتية في كتب االحتجاج للقراءات : انظرـ   ٦٣
  



٢٧ 

 

  حذف الهمزة  :المطلب الثالث

  

لهمزة بحذفها وإلقاء فتخفف ا ،وهو إسقاطها بال نقل ،يعد حذف الهمزة نوعا من أنواع التخفيف   

  .حركتها على الساكن قبلها

ويقـول     .٦٤"  وأما التخفيف فتصير الهمزة فيه بين بـين وتبـدل وتحـذف   "  :يقول سيبويه   

كان حرفاً صحيحاً أو واواً أو ياء أصليتين أو مزيـدتين لمعنـى ألقيـت عليـه      إن"  :الزمخشري

  .٦٥" ومن بلك  ،ومن بوك ،والخب ،مسلسلة: وحذفت كقولك ،حركتها

مضمومة بعـد كسـر   وقرأ أبو جعفر بإسقاط الهمزة في جميع المواطن التي تكون فيها الهمزة    

والصـابون، ومتكـون، ومـالون،     ،مسـتهزون "  :نحو أبا جعفر يحذف الهمزة فإن ،وبعدها واو

  .وما أتى من ذلك" وليواطوا، ويطفوا، وقل استهزوا 

لحاصل في هذه الحالة هو سقوط الهمزة مع حركـة مـا قبلهـا    وا"  :يقول عبد الصبور شاهين   

  .وإشباع حركتها بدل بقائها :لكن الصواب أن نقول .٦٦ " وبقاء حركتها

 ،متكئـين "  :ويحذف أبو جعفر الهمزة مع حركتها إذا كانت مكسورة بعد كسر بعـدها مثـل      

  .٦٧ث وقعت  وذلك مطرد حي" والمستهزئين  ،وخاطئين ،والخاطئين ،والصابئين

!  "  #    $  %  M  :في قولـه تعـالى  جزءا  فر الزاي وحذف الهمزة فيوشدد أبو جع   

(  '  &)  ,    +  *-  2  1  0  /  .3    9  8   7  6  5  4

                                                             

  .٥٤١/  ٣الكتاب   ـ ٦٤

  .٤٠٩/  ١عة اإلعراب المفصل في صنـ  ٦٥

 . ١٤٥القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : انظرـ   ٦٦

   . ٤٥٠/  ١النشر في القراءات العشر: انظرـ  ٦٧



٢٨ 

 

E  D  C  B   A  @  ?         >  =    <  ;  :F    K   J  I  H  GL٦٨ ،  

 وحذف الهمزة من  ،M ¢  ¡  �  ~  }  |  {     £L٦٩  :في قوله تعالى جزءو

َئةيرِ كَهفي قوله تعـالى  الطَّي : MR  Q   P  O  N  M   L  K  J  IS     U  T

`  _  ^  ]   \  [  Z     Y  X  W  Va    c  b

h  g  f  e   di  p  o   n  m  l  k  jq    v  u  t  s  r

     y           x  wL غير أنّ ٧٠هو  ،اصل في حذف الهمزة وتشديد ما قبلهاوالح  .٧١د الياء ه شد

٧٢إلى نبر تضعيف  تحول النبر في هذه الكلمة من نبر همزي.  

   الحجازية خير تمثيل البيئةمثل قراءة أبي جعفر ت وحذف الهمزة مع التضعيف يؤكد أن مع أن ،

لتضـعيف الـذي   فا"  :يقول عبد الصبور شاهين ،لهجة قوم القارئ تأتي علىالقراءة سنة متبعة ال 

الصـورة   ألن ؛وال ينبغي أن ينسب إلى غير أهـل الحجـاز   ،يجيء نتيجة سقوط الهمزة حجازي

  .٧٣] "  والهمز تميمي [ األخرى من الكلمة هي الهمز ال غير 

  

                                                             

 ٢٦٠البقرة ـ   ٦٨

 ١٥، والزخرف ٤٤الحجر ـ   ٦٩

 .١١٠، والمائدة ٤٩آل عمران  ـ   ٧٠

 .    ٣٥١الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة  :انظرـ   ٧١

 . ١٥٣القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : انظرـ   ٧٢

 . ١٥٠السابق : انظرـ   ٧٣



٢٩ 

 

  . الهمزة حركة نقل :الرابعالمطلب 

ورش بشرط  اختص بها ،وهو لغة لبعض العرب ،نوع من أنواع تخفيفهاالهمزة  حركة يعد نقل   

يكون آخر كلمة أن، يكون غير حرف مد وأن، سواء أكان  ،تكون الهمزة أول الكلمة األخرى وأن

وتسقط هـي   ،أو غير ذلك فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة ،أو الم تعريف ،اًنذلك الساكن تنوي

  .٧٤من اللفظ لسكونها 

 حرفٌ قبلها كان متحركة همزة كل أن لماع" : الهمزة أشار سيبويه في كتابه قائالحركة ولنقل    

 ،بـوك  مـن  :قولك وذلك ،قبلها الذي الساكن على حركتها وألقيت ،حذفتها تخفف أن فأردت ساكن

 إذا لحمرا :قولك ذلك ومثل ،بلواإل واألم األب في الهمزة تخفف أن أردت إذا بلك وكم ،مك ومن

 ،الكمـاة  :قـالوا  وقـد  ،الكمة والكمأة ،المرة المرأة في :قولك ومثله ،األحمر ألف تخفف أن أردت

  .٧٥ قليل ومثله ،والمراة

من العرب من ينقل حركة الهمزة إلى "  :يقول الزجاج ،وبعض علماء اللغة جعلها من التخفيف   

وال يعتد بحركة النقـل، فيكسـر السـاكن     ،ةالساكن قبلها مثل الم التعريف عاملها معاملتها الساكن

ورأيـت   ،لم يذهب لَحمـر  :ويأتي قبلها بهمزة الوصل فيقول ، يدغم فيها التنوينوال ،الواقع قبلها

  .٧٦" وهذه هي اللغة المشهورة  ،زيادا لَعجم

    قالون نقل حركة الهمزة إلى الم التعريف وعلة النقل هي طلب السهولة والتيسير، فإن، لم  وإن

   .٧٧ألجل قصده التخفيف باإلدغام  ؛يكن من أصله النقل

   فقرأ أبو جعفر في موضع واحد قد انفرداؤنا الثالث فا قرأم:  "مَأ نذِل ِلجفي قوله تعـالى  " ك:                 

 M  1  0  /  .  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

                                                             

 . ٤٠٨/  ١ النشر في القراءات العشرـ  ٧٤

 .٥٤٥/  ٣السابق    ـ ٧٥

  .٧٧/  ٥معاني القرآن وإعرابه  ـ   ٧٦

 .٧٧/  ٥السابق  : انظرـ   ٧٧



٣٠ 

 

;   :  9  8  7  6  5  4   3  2<    >  =

  C  B  A  @  ?           I  H  G  F  E  DLالهمزة  حركةقل نف ٧٨

ألقى حركة  هوهذا على أنّ ،فأبو جعفر وصل األلف وكسر النون قبلها ٧٩إلى النون ووافقه الحسن 

  .٨٠ومن إبراهيم منِ براهيم ،كم ابلك بكسر الميم ووصل األلف :الهمزة على النون كما قالوا

   ومن ثَ ،الحاصل هو حذف الهمزة والحق أنه تعالىفقول ،إعادة ترتيب المقاطع م:  "مأجل  ن

  :ترتيب مقاطعها يكون على النحو اآلتي" ذلك 

وتخفيف  مِ نَج ِل ، :من َأج ِل   وبعد حذف الهمزة وإعادة ترتيب المقاطع صار على النحو اآلتي

بحذف الهمزة ونقل  ،لَِبيض لَِحمر:تنا الحالية حيث يقولونالهمزة بالنقل مستخدم في كالمنا ولهجا

  .٨١لى الساكن قبلها حركتها إ

     

   مـزة بجميـع ألـوان    ة قومه في تخفيـف اله ت لهججعفر قد وافق قراءة أبي ومن المالحظ أن

قـراءة   ويرى عبده راجحي أن مع أن القراءة سنة متبعة، ،وإبدال وحذف ونقل التخفيف من تليين

 بل ،يقرؤون بلغة قبائلهم اءالقر ذلك ال يعني أن غير أن ،٨٢مثل بيئته خير تمثيلت تجعفر كان أبي
بـن أبـي   القراءة سنة متبعة إلى النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ    إن وهذا أمير المؤمنين علـي 

وا كمـا  لى اهللا عليه وسـلم يـأمركم أن تقـرؤ   إن رسول اهللا ص " :طالب، رضي اهللا عنه، يقول

قومه  ت لهجةقد وافققراءته ه كأنّف ،موضع فيه تخفيف ا صاحبنا يعقوب فلم ينفرد بأيأم ،٨٣"علّمتم

                                                             

 .٣٢المائدة ـ  ٧٨

 .٢٥٣/  ١إتحاف فضالء البشر ـ   ٧٩

 . ٤٨٣/  ٣تفسير البحر المحيط . ٢١١/  ٢، المحرر الوجيز ٢١٠ـ  ٢٠٩/  ١المحتسب : نظراـ   ٨٠

 .٢١توجيهات ابن خالويه الصوتية في القراءات القرآنية في كتاب إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم ـ   ٨١

                  .٩٩اللهجات العربية في القراءات القرآنية ـ   ٨٢

  .١٩١ألساسية في علوم القرآن المقدمات اـ  ٨٣



٣١ 

 

ا خلف فلم وأهل البادية يحققون الهمز، أم ،فهم من البصرة وأهل البصرة أهل بداوة ،بتحقيق الهمز

   .يخالف أحدا من القراء السبعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 

 

  الهمزة المقحمة :الخامس المطلب

يضيفونها يقحمونها ووتارة  ،ونهاوتارة يخفف ،فتارة يحققونها ،تنوعت العربية في تلوين الهمزة   

  .لغير المهموز

        هي تلك الهمزة التي ال تكون موجودة في البنى العميقة: " قائال ويعرفها الدكتور يحيى عبابنة

  .٨٤" لبعض األنماط التي وصلت إلينا مهموزة في بعض االستعماالت اللغوية} األصل { 

  

  :عود ألحد األسباب اآلتيةوالسبب في إقحام الهمزة هو سبب صوتي، وي

  .}المستثقل{  الهمز الناشئ عن المقطع المكروه: أوال

  .الهمز الناشئ عن تقصير الحركات الطويلة والتعويض عن هذا التقصير: ثانيا

  . ٨٥ الهمز الناشئ عن التخلص من الحركات المزدوجة: ثالثا

 الباء بعد مفتوحة بهمزة رأ ربأتقحيث  ،جعفر يأببإضافة الهمزة سوى  ولم يقرأ أحد من الثالثة

.  /    -!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,M  :تعالى قوله في

2  1  03      8   7          6  5      4L  الهمزة بحذف الباقون وقرأ ،٨٦ موضعين في 

   .٨٧فيهما

                                                             

  .١٦٥ـ دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية  ٨٤

  .١٦٦ ـ١٦٥السابق : انظرـ  ٨٥

  .٣٩/ ، فصلت ٥/ الحج ـ   ٨٦

 .٣٩٦/  ١ البشر فضالء إتحاف، ٣٥٨/  ٦ المحيط البحر تفسير،  ٣٢٥/  ٢  العشر القراءات في لنشرا: نظراـ   ٨٧



٣٣ 

 

  .٨٨ علووت تتطاول بالماء األرض فكأن ،طليعة األرض من شرفا تَولَع إذا القوم ربأتو

 وال عنه َأرفعك َأي ،اَألمرِ ذلك عن بك َألربُأ ِإني :ويقال ،رفَعتُك :اَألمر َأرفَع بك ربَأتُو   

 َألن ذلك :الزجاج وقال ،ارتفعت َأي " تَْأورب اهتَزتْ ءاالْم علَيها َأنزلْنَا افَِإذَ"  وقرئ ،لك َأرضاه

   .٨٩ اَألرض له ارتفعت يظهر َأن هم ِإذا النبت

  

   أما رتْ" : تعالى وقوله"  :فيقول الفراء تْبتَزتْ اهبرها، زاد"   وعت، ريتنتفخ، هاأنّ: أي ورب 

ع ثم٩٠"  النبات عن تصد.  

    

 :معناه قيل"  وربتْ اهتَزتْ: "بين ربت وربأت في المعنى، يقول ابن منظور قليل هناك اختالفو

 ،زاد الجهات َأي على زاد ِإذا يربو ربا فهو وربتْ قرَأ فمن ،وربَأتْ وقرئ ،تَفَخَتْوانْ عظُمتْ

  .٩١"  ارتَفَعتْ فمعناه بالهمز وربَأتْ قرَأ ومن

  

 ويعد سبب إقحام الهمز في علم اللغة الحديث في هذه اآلية هو التخلص من الحركات المزدوجة

ا يخص دراستنا منها هو المقطع الطويل المغلق بصامتين، من ولهذا النمط عدد من المظاهر وم

;  >  =   <  ?  @  M  B   A  : السختياني أيوب قراءة ذلك من ذلك قراءة

CL ،بن عمرو سمعت:  قال زيد أبي عن عثمان أبي عن العباس أبو وحكى بهمز الضألين 

                                                             

 .١٣٢ / ٤ الوجيز المحررـ    ٨٨

 . ٢٣٧/  ١  القاموس جواهر من العروس تاجـ    ٨٩

  .٤٤٦/  ٤ الكتاب علوم في اللباب ، ١٨ /  ٣معاني القرآن للفراء   ـ ٩٠

  .ربا/ لسان العرب   ـ ٩١



٣٤ 

 

 إلى لحن قد هأنّ فظننت M  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Ö  Õ  Ô   L : في قوله تعالى: جأن يقرأ عبيد

ة:  تقول العرب سمعت أنة شََأبَأب٩٢ود .  

يعني ـ  ونذكر في هذا الجزء مظهرا أخيرا: "ويعلق الدكتور يحيى عبابنة على قراءة ربأت قائال

ولكنّه ليس مستثقال في هذه الحالة، بل إنّه مرفوض وال يجوز في  ـ المقطع الطويل المغلق

ة، وذلك ألنّه ال يتحقق فيه شرط من شروط جوازه السابقة الذكر، وذلك ما ورد في قراءة العربي

فقد روي عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع أنّه قرأ ربأت، }  اهتزت وربت{ : شاذّة في قوله تعالى

) ربت ( ووجه القراءة عندي أنّه همز األصل، ولم يهمز الصورة التي تبدو في البنية السطحية

هو ربات، وقد حذفت العربية جزءا من الفتح الطويلة بسبب تشكل المقطع ) البنية العميقة(صل فاأل

، ولكن يبدو أن بعض اللهجات قد نحت المغلق الذي يرفض ما لم تحقق فيه شروط جوازه الطويل

طع منحى آخر، فلم تقصر النواة كما حدث هنا، بل لجأت إليه في الصيغ السابقة التي كانت المق

فيها مستثقال حسب، فقسمت النواة الطويلة إلى نواتين قصيرتين، شكلت إحداهما نواة لمقطع الباء 

القصير المفتوح، فيما انضمت الثانية إلى التاء، مما اقتضى إقحام الهمزة؛ ليصبح مبدوءا بصامت 

  .٩٣ كما تقتضي طبيعة النظام المقطعي للعربية

  

وقراءته متواترة  ،ه إلى أن القارئ أبا جعفر من القراء العشرةبنتولعل الدكتور يحيى عبابنة لم ي

ليست شاذّة كما وصفها، ولو تنبه إلى ذلك ألعاد النظر في كالمه، وما خَلُصتْ إليه هذه الدراسة 

الهمز عن قلة منهم، فنزل القرآن بالوجهين، إقحام أن العرب تنطق ربت دون همز، وجاء هو 

لمعنى فيما سبق بين ربت وربأت يجده طفيفا فكال المعنيين يدل على انتفاخ والمتأمل في اختالف ا

  . ؛ لتخرج نباتهااألرض وعلوها

    

  

                                                             

  .١٤٨/  ٣ الخصائصـ  ٩٢

  .١٧١ـ دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية  ٩٣



٣٥ 

 

  لحركاتالتنوع الكمي ل :المبحث الثاني   
 ،وما زالت موضع اهتمام الدارسين منذ القديم إلى هذه األيامالحركات القصيرة والطويلة كانت    

ا الطويلة أم ،القصيرة بالحركات الحركات فيعنونا القدماء أم ،نمحدثيوهذا مصطلح علماء اللغة ال

وجاء هذا المبحث فـي المطالـب    ،وتتنوع كميتها بحسب أحوالها وبما جاورها ،فهي حروف المد

  .اآلتية

   .مطل الحركة القصيرة :المطلب األول

  .}تقصير الحركة الطويلة { اجتزاء الحركات الطويلة  :المطلب الثاني

   .الحركة حذف :المطلب الثالث

  .اختالس الحركة :المطلب الرابع

  .الحركة الطويلة الممطولة :المطلب الخامس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٦ 

 

  مطل الحركة القصيرة  :المطلب األول

 ، }فتحة طويلة{ فتصبح الفتحة ألفا ،إشباع الحركة القصيرة لتصبح طويلة من جنسهاهو    

وهذا يعني زيادة الزمن المستغرق  ، }كسرة طويلة{ة ياء والكسر ، }ضمة طويلة{والضمة واوا 

وال يوجد فرق بين الحركة الطويلة والقصيرة من حيث القيمة الصوتية  ،في أثناء النطق بالحركة

  .٩٤ا في الكمية إلّ

 إن" :قال إذ للحروف والحركات للحركات الحروف مضارعة بابوإلى ذلك أشار ابن جني في    

 ،الصغيرة الواو الضمة ييسم كان من القوم يمتقدم من أن ترى أال ،صغير حرف الحركة

 ومطَلت أشبعت متى كأنّ عندك ذلك ويؤكّد ،الصغيرة األِلف والفتحة ،الصغيرة الياء والكسرة

   .٩٥"  جنسها من حرفا بعدها أنشْأت الحركة

   الفرق بين حروف المد والحركات ابن جني ونلحظ أن في  يهو فرق زمن قد أشار إلى أن

  .وهذا ما سار عليه علماء اللغة المحدثون ،نطقها

 الرسم على الزوائد وهي ،طويلة في ياءات الزوائدكات القصيرة لتصير ووقع مطل الحر   

  .٩٦ها زائدة على الرسم سميت بالزوائد وألنّ ،الكلم أواخر في تأتيو ،القرآني

 :أولها عفر بفتح الياء وإثباتها وصال في ثالثة مواضع قد انفرد أبو جوبالنظر لقرائنا الثالثة ف   

́   M  µ  :في قوله تعالى يرِدنِ  ³  ²  ±  °        ¯  ®  ¬  «  ª

                                                             

  . ٨٥ـ  ٢٣ات القرآنية في كتاب إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم توجيهات ابن خالويه الصوتية في القراء :انظرـ  ٩٤

 .٣١٥/  ٢  الخصائصـ   ٩٥

  .١٧٩/   ٢ العشر القراءات في رشالن :انظرـ    ٩٦



٣٧ 

 

    º    ¹  ¸  ¶L الياء بإثباتقرأ أبو جعفر : " الدمياطي الدين شهاب يقول ،٩٧ 

   .٩٨" فيهما ابحذفه والباقون ،عليها يعقوب وقفك  الوقف في ساكنة الوصل في مفتوحة

قوله  في حسرتاي :ثالثها ،٩٩  M ̀ _a     c  bL  :في قوله تعالى تَتَّبِعنِ َألَّا :ثانيهاو

  بياء MÚ  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  ÍL١٠٠ :  تعالى

  .١٠١ جماز ابن عنه وفتحها ،األلف بعد

داللة على كمال االلتجاء  :في الموطن األولف ،في المواطن الثالثة له بعد بالغيوإثبات الياء    

 ،نبي وأخٌفهو منه فموسى يتعجب من مخالفة هارون له مع قربه الشديد  ،على القرب :والثاني ،هللا

  .١٠٢ عز وجل التسليم وإلقاء النفس أمام اهللا :والثالث

 العرب كنل اإلضافة، على حسرتي، يا أرادأولها  :واختلف العلماء في توجيهها على أقوال   

 األلف بعد الياء بها ألحقوا ماورب ندامتا، ويا حسرتا يا: فتقول االستغاثة، في ألفًا الكناية ياء تحول

  .١٠٣  حسرتاي يا جعفر أبو قرأ وكذلك اإلضافة، على ليدل

التي  والميم النداء ياءفجمع بين  ،يا اللهم :كقولك ،نهه جمع بين العوض والمعوض مأنّ :ثانيها   

  .١٠٤ما الميم في اآلخر عوض عن الياء في األول وإنّ ،مسد ياء النداء تسد

                                                             

 .٢٣يس ـ   ٩٧

 . ١٥٥/  ١عشر  األربعة القراءات في البشر فضالء إتحافـ   ٩٨

 .٩٣طه ـ   ٩٩

 .٥٦الزمر ـ  ١٠٠

 . ٣٦٢/   ٢ العشر ءاتالقرا في رشالن :انظرـ    ١٠١

 . ٨٥التعبير القرآني   :انظرـ    ١٠٢

 .  ٤١٧/  ٦ المديد البحر ،٢٤٦/  ٨  والبيان الكشف، ١٢٩/  ٧  التنزيل معالم :انظرـ   ١٠٣



٣٨ 

 

 فكذلك ،سعد بعد وسعد ،لب بعد لب معناهما ألن ؛وسعديك لبيك :مثل الحسرة تثنية أراد :ثالثها   

 ،النار لدخول الجنة تَوفَ من فقط حسرتين أراد أو ،يومئذ حسراتهم لكثرة ؛حسرة بعد الحسرة هذه

  .١٠٥  كعب بن بلحرث لغة على الياء تقدير في التثنية ألف تلكانو ،مذهباً لكان

بعض ف ،ةواردلورودها في العربية فزيادة الياء بعد األلف  ،والتوجيه األول والثالث صحيحان

  ويلحقونها الهاء  ،إذا أراد الدعاءالعرب تحول الياء إلى األلف في كل كالم كان معناه االستغاثة 

  :١٠٦ فَقْعسٍ أبو وأنشدنى :اءالفر لوقي، أحيانا

  .١٠٧ للسانية هتُقرب أتى ِإذَا        جيةنا بحمار حباهمر يا

  .بضم أو كسر الهاء .١٠٨ عفراء بحمار مرحباه يا :العذري حزام بن عروةوأنشد 

 ؛الحسرة تثنية وإرادة .١٠٩ حسرتاي يا جعفر يأب اءةقرك ،لتدل على اإلضافة ؛وربما الحقوا الياء 

وهو توجيه  ،كعب بن بلحرث لغة على الياء تقدير في التثنية ألف تلكانو ،يومئذ حسراتهم ةلكثر

  .وجيه لوروده على لغة أناس من العرب

    العرب تجمع بين العوض والمعوض منه كقولكا التوجيه الثاني أم أن: مسألة الفهذه  ،يا اللهم

   :األولشاهدين فيها ذكرت كتب اللغة 

  االلهم يا اللهم يا أقول           املََأ حدث ما إذا يإنّ

  .١١٠ ماقائله يعرف وال ،الرجز المشطور من ن البيتانهذا 

                                                                                                                                                                                     

 . ٤١٧/  ٧  المحيط البحر تفسير ،٢٣٩ـ  ٢٣٨/  ٢المحتسب  :انظرـ   ١٠٤

 . ٤١٧/  ٧  المحيط البحر تفسير :انظرـ    ١٠٥

  .٤٢٢/  ٢عاني القرآن للفراء م  :انظر ـ ١٠٦

  .٤٢٢/ ٢السابق   :انظر ـ ١٠٧

بعد الرجوع لديوان عروة بن حزام لم أجد هذا البيت في ديوانه، ولم ينسبه كثير من كتب األدب واللغـة   .٢٥٤/  ٧ األدب خزانة  ـ ١٠٨
مـادة سـني،   /  اللغة تهذيب،  ٤٢٠/ ١ الكافية على الرضي شرح ،٤٦١/  ١ اإلعراب صنعة في المفصل، ٣٥٨/  ٢ الخصائص: مثل
  .مادة سني/  اللغة تهذيبأنشد الفراء،  : مادة سني وذكرته غالب كتب التفاسير فقالوا/ العروس تاج

  .٢٤٦/  ٨  والبيان الكشف ـ ١٠٩



٣٩ 

 

  االلهم يا سبحت أو صليت         ماكلّ تقولي أن عليك وما :واآلخر

  .١١١ قائله يعرف ال مما أيضاً الرجز هذا

 اختلف :قيل ،اللهم :نحو االسم هذا آخر في المشددة الميم ألحقت مِل: قيل فإن " :يقول أبو البركات

 هألنّ ؛مضمومة والهاء للتنبيه التي يا من عوض هاأنّ إلى البصريون فذهب ،ذلك في النحويون

 ،والمعوض العوض بين يجمعوا لئال اللهم يا :يقولون فال ،بينهما يجمعوا أن يجوز ال ولهذا ،نداء

 كثر الم هأنّ إال ،بخير اأمنّ اهللا يا فيه األصل ماوإنّ ،اي من عوضا ليست هاأنّ إلى الكوفيون وذهب

 ،شيء أي واألصل أيش :قالوا كما تخفيفا ،الكالم بعض حذفوا ألسنتهم على وجرى كالمهم في

  .١١٢ " كالمهم في كثير وهذا ،أمه ويل واألصل هلميو :وقالوا

   وإنمـا   ،لم يجوز الكوفيين ذلكو ،الجمع بين العوض والمعوض ازولم يجوالبصريين  فنلحظ أن

   .بخير اأمنّ اهللا يا فيهرأوا أن األصل 

 ولهـذا ال يجـوز أن   ،في كتب اللغة واألدب صحيحة أي نسبة ولم أجد ألبيات الرجز الماضية   

مع صحة  ،ولهذا السبب ضعف هذا التوجيه ،يستدل بهما على جواز الجمع بين العوض والمعوض

   .القراءة

M    ]  \   [  Z  Y  X  :في قوله تعالىعباد فاتقون  ياس عن يعقوب الياء في وأثبت روي   

`  _  ^a  f    e  d  c  bg    i  hLوأثبت يعقوب جميع رؤوس  ،بخالف عنه ١١٣

@  M  D  C  B  A : فارهبوني في قولـه تعـالى  : وهي ست وثمانون ياء مثل ،اآلي
                                                                                                                                                                                     

  .٢٥٨/  ٢ األدب خزانة: انظر ـ  ١١٠

  .٢٥٩/  ٢السابق : انظر ـ  ١١١

 .٢١١/  ١أسرار العربية  ـ  ١١٢

 .١٦الزمر  ـ  ١١٣



٤٠ 

 

  L  K  J  I    H  G  F  ELفي قوله تعـالى حون تفض"  مثلهاو، ١١٤ :

M    Ç  Æ  Å  Ä     Ã  ÂLفيعقوب قرأ رؤوس اآلي على األصـل  .١١٦وغيرها ، ١١٥، 

 :ومطل الحركة لغة قوم من العرب ذكرها سيبويه عنهم في كتابه حيث قـال  .١١٧ وهو إثبات الياء

 ،وبعمـري  بزيـدي  ومررت ،عمرو وهذا ،زيدو هذا :يقولون راةسال أزد أن الخطاب أبو وزعم" 

  .١١٨"  األلف أثبتوا كما والواو الياء فأثبتوا واحداً قياساً لوهجع

 ،ومنـابير   مساجيد فيقولون ومنابر مساجد :مثل مدوا ربماأناسا من العرب  نإ"  :ل سيبويهيقو   

   :١١٩ الفرزدق قال كما الكالم في واحده غير على جمع بما شبهوه

  .١٢٠"  الصياريف تَنقاد الدناَنيرِ نَفْى       ةهاجر كلَّ في الحصى يداها تَنْفي

أشار ابن جني إلى و .١٢١ تمام وغير بتمام وفيهو وفيه ،وفيهِي فيه :يقال: يقول الكسائي   

 :قال ،وليسا حيث من خذه :حكى يحيى بن أحمد أن علي أبو وحدثنا"  :إلشباع صراحة بقولها

                                                             

 .٥١، النحل ٤٠البقرة ـ   ١١٤

 .٦٨الحجر ـ   ١١٥

 . ٣٥٦الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة : انظرـ   ١١٦

 .١٣/  ٢ الكتاب علوم في اللباب،  ٣٣٣/  ١ القرآن ألحكام الجامع، ١٢١/  ١ وإعرابه القرآن معاني: انظرـ   ١١٧

 . ١٦٧/  ٤الكتاب ـ   ١١٨

ن سيبويه نسبه للفرزدق، وكفى بها من نسبة، فلعله من شعر الفرزدق فسقط من البيت غير موجود في ديوان الفرزدق، غير أـ   ١١٩
 .المؤرخين، وحفظه سيبويه

 . ٢٨/  ١ الكتابـ    ١٢٠



٤١ 

 

 والمطافيل الصياريف من عنهم جاء ما ومطلها سرةالك إشباعومن  ،ليس إشباع وهو

   .١٢٢"والجالعيد

            :١٢٣ الشاعر قال أنظور، إليه نظرتُ ،طيىء لغةوينسب ابن دريد مطل الحركة ل

  أنظور حيث من الهوى كأن حتى

  .أنظُر أي

M  0   3  2  1  :في قوله تعالى " الْفَاسقين دار سأورِيكُم" ما نقله ابن جني  ومثله

@  ?  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4A     C   B

    DL بمطل الضمة في كلمة   ١٢٤B فيقولابن هشام لغات الياء  يذكرو  .١٢٥:  "

 :نحو ساكنة ثبوتها ثم ،M    i  hL١٢٦  : نحو بالكسرة واالكتفاء الياء حذفُ فاألكثر

                                                                                                                                                                                     

  .ها/  العرب لسانـ  ١٢١

 . ١٢٣/  ٣ الخصائصـ    ١٢٢

  ،٣٨٩/  ٤ة األدب خزان: ولم ينسبه أصحاب الكتب اآلتية انظر. بصري الهوى يدني حيثما وإنني: هذا عجز بيت وصدرهـ   ١٢٣
 الواو،/ ، وفي اللسان " ٢مسألة "  الخالف مسائل في اإلنصاف ،٢٦/ ١ اإلعراب صناعة سر، و٣١٦/  ٢ الخصائص ،٢٧الصاحبي 

، وبعد العودة ١٣٦ السبع المعلقات شرح: البيت إلبراهيم بن هرمة، انظر لزوزنينسب او .نظر/  القاموس جواهر من العروس تاج
 .٢٣٩المختلط من شعره : م بن هرمة وجدت البيت في القسم الثانيلديوان إبراهي

  . ١٤٥األعراف ـ    ١٢٤

 . ٢٥٨/  ١محتسب ال  :انظرـ    ١٢٥

 .١٦الزمر  ـ  ١٢٦



٤٢ 

 

M    {   z  y  x  w   v   u  tL ، نحو مفتوحة أو: M  u  tL١٢٧،     

 واالجتزاء األلف حذفَ األخفشُ وأجاز ،M     ÐL١٢٨  : نحو ألفاً والياء فتحةً الكسرة قلبأو 

  .١٢٩"  بالفتحة

قد وقع كثيرا في } ياء { وبالتأمل في قراءة يعقوب نجد مطل الكسرة القصيرة لتصير طويلة    

وقد  ،مواضع ال غير ةرة في ثالثا قراءة أبي جعفر فحصل مطل الكسأم ،في رؤوس اآليقراءته 

ومطل الحركة القصيرة لتصير طويلة لغة من لغات  ،ذلك وجه البالغي فيوبينا الأشرنا لها 

 ،والعكبري وأحمد الجنديابن دريد عن سيبويه ذلك كما نقلنا  ،أزد السراة وهي لغةالعرب 

كثر في و ،لشاهد الشعريالتي تم الحديث عنها في ا"  انظور" كلمة كما في  وردت في الشعرو

ها وردت في وكفاها صحة أنّ ،وليست من باب الضرورة ،وكالم العرب ،كالقراءات القرآنية النثر

  .خير كالم صحيح متواتر

  

  

  

  

 
                                                             

 .٥٣الزمر  ـ  ١٢٧

 .٥٦الزمر  ـ  ١٢٨

  .٣٦/  ٤ مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضحـ   ١٢٩



٤٣ 

 

  ]تقصير الحركة الطويلة [ اجتزاء الحركات الطويلة  :المطلب الثاني

   لتصير حركة قصيرة من  ؛]والياء  ،والواو ،األلف[ العربية تجتزئ الحركات الطويلة  اعلم أن

وبقاء الحركات القصيرة دليل على وجود  ،والياء كسرة ،والواو ضمة ،فتصير األلف فتحة ،جنسها

تقصر، وفي الوقف ال أثر لها الطويلة في األصل قبل أن.  

 في فاكهون قرأف ،ثالثة مواضعفي اء قرأ صاحبنا أبو جعفر منفردا من بين القر ءوباالجتزا   

قوله  فيفي موضعين  وفاكهين .M    '   &  %  $  #  "  !L١٣٠  :قوله تعالى

    :تعالى
 M[  Z  Y   XL قوله تعالى في و:  M  B  A  @   ?  >      =  <

       CL  ١٣٢ الفاء بعد ألف بغير جعفر أبو فقرأهن ١٣١.  

  .١٣٣ وفاكهين ينوفكه ،وحاذرين ،وحذرين ،فارهين و فرهين :مثل واحد بمعنى لغتان هماو   

 :ويقول السمين الحلبي .١٣٤"  وطامع طمع :مثل صواب وكّل" فَكهين " :قرئ قد"  :يقول الفراءو

  .١٣٥بالقصر " فكهين " و " فكهون " قرئت 

                                                             

 .٥٥ يسـ  ١٣٠

 .١٨ والطور ، ٢٧ والدخانـ  ١٣١

 . ٣٥٤/   ٢ العشر القراءات في رشالن :انظرـ    ١٣٢

 . ١١٤/  ١ والبيان الكشف: انظرـ   ١٣٣

 . ٢٤٩/ ٣ للفراء القرآن معاني: انظرـ  ١٣٤

 .٢٤٤/  ١٦ الكتاب علوم في اللباب، ٢٧٧/  ٩ المكنون الكتاب علم في المصون الدر :انظرـ   ١٣٥



٤٤ 

 

&  '  )         %!  "  #  $M  :قوله تعالى فصاله في يعقوب قرأوباالجتزاء 

*   )+  /  .  -  ,0   8  7  6   5   4  3   2  1   ;  :  9

J   I  H  G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <K    M   L

    Q  P  O    NL فَ[ من غير ألف  الصاد وسكون الفاء بفتح  ١٣٦وفصل  .١٣٧  ]له ص

 الرضاع عن المولود وفَصل ،فطمتْه :َأي ولدها المرَأة وفَصلت"  :يقول ابن منظور ،وفصال لغتان

  .١٣٨"  وفصاالً فَصالً يفْصله

ويقـرر أبـو البركـات     .١٣٩"  والفطام كالفطم ،مصدران والفصال والفصل" :ويقول أبو حيان   

  :فيهيقول  ١٤٠ الفحل بن سنانلاالجتزاء في أثناء تعليقه على شاهد نحوي  ياألنبار

  طويتُ وذو حفرتُ ذو وبئري     وجدي أبي ماء الماء فإن

 هـم ألنّ ؛عنهـا  بالضـمة  اجتـزاء  ذو من الواو حذفت ركبتا فلما ،طويت والذي حفرت الذي أراد

ال  "ذو"الناظر في  لكن .١٤١ األلف عن وبالفتحة ،الياء عن وبالكسرة ،الواو عن بالضمة يجتزئون

 هـو اجتـزاؤهم  وشاهدنا في كالم أبي البركات  ،وهي بمعنى التي ،مبنية يجد فيها أي حذف فهي

  .األلف عن تحةوبالف ،الياء عن وبالكسرة ،الواو عن بالضمة

  :الشاعر قالو
                                                             

 . ١٥األحقاف ـ     ١٣٦

 .٣٧٣/   ٢ العشر القراءات في رشالن، ٤٠٥/  ١ العشر القراءات في المبسوطـ     ١٣٧

 .مادة فصل/  العرب لسانـ     ١٣٨

 .٣٩٤/  ١٧ الكتاب علوم في اللباب، ٦١/  ٨ المحيط البحر تفسيرـ   ١٣٩

 .١٥٤/  ١ مالك بنا ألفية إلى المسالك أوضح، ٣٨٥/  ١،  اإلنصاف ٢٣١/  ١ديوان الحماسة : انظرـ   ١٤٠

 . ٣٨٥/  ١اإلنصاف : انظرـ   ١٤١



٤٥ 

 

  .١٤٢ الشفاةُ األطباء مع وكان      حولي كان األطبا أن فلو

  بالضمة اجتزاء الواو فحذف كانوا أراد

   

  :األعشى ميمون بن قيس الشاعر قالو

  وداد بعيد َأعداء ويعدن        يصرِمنَه يشْأ متى الغَوانِ وَأخُو

  .١٤٣ الياء عن بالكسرة ،أجتزاف الغواني أراد

 :وهي ١٤٤والرواية الصحيحة ما جاءت في ديوانه 

  وداد بعيد َأعداء كنيو        يصرِمنَه يشْأ متى النساء وَأخُو

هذا الكـالم   أن غير ،ما يتم في حالة الضرورة الشعريةاالجتزاء إنّ أنوأشار أبو البركات إلى    

وإلى جواز ذلك دون ضرورة أشار الفـراء فـي    ،في العربية موجودء االجتزا ألن ؛اصحيحليس 

 وصلْت إذا الياء تثبت أن افيه فالوجه الياء بحذف كُتبت  MH             G  F  E  DI  L١٤٥ : تعالى قوله

  .١٤٦ جائز وهو ،حمزة بذلك قرَأ والوصل، القطع في تحذفها أن اآلخر والوجه ،وقفْتَ إذا هاوتحذف

 وحذف ،وسيبويه الخليل حكاه ،أدر ال :قولهم ونحوه ،ياء بغير يأت يوم قرئ"  :زمخشريويقول ال

  .١٤٧"  هذيل لغة في كثير بالكسرة عنها واالجتزاء الياء

   وهما ا أسباب االجتزاء فله سببان وأم:  

                                                             

 .٣٨٥/  ١ السابق: رانظـ    ١٤٢

 .٣٨٥/  ١ اإلنصاف: انظرـ    ١٤٣

 .٩٨الصبح المنير في شعر أبي بصير ـ    ١٤٤

 .٦٤ـ الكهف   ١٤٥

 . ٢٧/  ٢ للفراء القرآن معاني: انظرـ  ١٤٦

 .٢٣٦/ ٣ الكشافـ   ١٤٧



٤٦ 

 

ابـن  فقـال   M    +  *  )L١٤٨  :من ذلك قوله تعـالى  ،مشابهة رؤوس اآلي التي قبلها :األول

  .١٤٩ها تشبه رؤوس اآلي التي قبلها ألنّ ،خزلوا الياء :يهخالو

M  i  h    g  f  e  d   c : قوله تعـالى عن  لالختصار ففي حديث ابن خالويه :الثاني

     m  l  k  jL ١٥١واألصل أكرمني فحذفوا الياء اختصارا  : قال ،١٥٠.   

 لكثـرة االجتـزاء يـتم    ألن ؛رويقرر أبو البقاء العكبري قاعدة االختصار والسهولة والتيسـي     

  .١٥٢ بالفتحة اجتزاء الكالم لطول األلف فَذَحفَ ،أم ابن :قولكك ستعمالاال

   نا قد قر ويتبين لنا مما سبق أنيباجتزاء الحركات الطويلة  منفردين بـذلك عـن بقيـة     آصاحب

واالجتزاء فـي  حذف، العرب التي تميل لالختصار والوقراءتهما باالجتزاء لغة من لغات  ،اءالقر

لكثرته في القـرآن   ؛وال ينبغي حمله على الضرورة ،وله شواهد شعرية ونثرية لغة هذيلالعربية 

  .وفي الشعر الصحيح

 

 ،ال يكون همـال  أو اجتزاء الحركات الطويلة  حذف الحرف يجد أنوالمتأمل في كتب البالغة    

تنبض بالوجوه البالغيـة التـي تبـين     ،بالقرآنوكتب البالغة التي عنيت  ،ما يكون لبعد بالغيوإنّ

الدكتور فاضل السامرائي  فيها وجدت أن بحثوبعد ال ،سبب حذف الحرف وزيادته في كل موضع

                                                             

 .٤الفجر ـ   ١٤٨

 . ٧٤ثالثين سورة  إعراب: انظرـ  ١٤٩

 .١٥الفجر ـ  ١٥٠

 .٨٠ثالثين سورة  إعراب: انظرـ  ١٥١

 .٣٤١/  ١ واإلعراب البناء علل في اللباب: انظرـ  ١٥٢



٤٧ 

 

M     Ä  Ã  Â  Á  :تعـالى  من ذلك قولهالكلمة معنى تخفيف سببا من أسباب الحذف  يعد

ÅÆ        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇLلنون من فالسبب في تخفيف ا ١٥٣

ـ  مر ثقيال على النبيفكان األ ،هو أن اآلية نزلت في تمثيل المشركين بالمسلمين يوم أحد ،كان  ـ

 فلذلك خفف الفعل إشارة إلـى  ،فكانت اآليات تطييبا وتخفيفا لهذا الحدث ،ـ   صلى اهللا عليه وسلم
" و " فـاكهين  "  األلف من في اجتزاءففي قراءة أبي جعفر  .١٥٤تخفيف األمر وتهوينه على النفس 

عن كاهله قبل أن يضع قدمه فـي   زوال الحملالراحة  وبالمسلم ال يشعر  ألن ؛حاصل" فاكهون 

 رجـل  وجاءه ،حنبل بن أحمد اهللا عبد أبا حضرت :حسنويه بن محمد يقول ،ويتلذذ بنعيمها ،الجنة

 متى: قال :سل له قال مسألة عن أسألك خراسان من قصدتك اهللا عبد أبا يا: فقال خراسان أهل من

ألن  ؛األلـف  بحذفوقراءة يعقوب .١٥٥ الجنة في يضعها قدم أول عند :قال الراحة طعم العبد يجد

  .زوال جزء من المسؤولية األم عندما تفطم رضيعها تشعر بالراحة و

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .   ١٢٧النحل   ـ    ١٥٣

 . ٧٧التعبير القرآني   :انظرـ    ١٥٤

 .٢٩١/  ١ الحنابلة طبقاتـ    ١٥٥



٤٨ 

 

  

  الحركة حذف  :المطلب الثالث

  

ووقع حذف  حركات، ثالثُ توالت إذا ماسي وال للتخفيف، الحركة حذف العربِ كالمِ في كثر   

الحركة عند علماء اللغة من  حذفها، ووقع ١٥٦كثيرا في القراءات القرآنية المتواترة  للتخفيف

^  _  `  M  g  f   e  d  c  b    a  أبي عمرو قراءة في كما

s  r  q  p  o  n   m  l  k  j   i  ht    w  v   u

   .حركةبإسكان ال كُمبارِْئ

M    s     r     q  p  o  n  m  l :ويقول الفراء في تسكين هاء يؤده من قوله تعـالى 

¢  ¡  �  ~         }  |  {  z   y  x  w  v  u  t£  L١٥٨ " :مـن  العرب من إن 

  .١٥٩"  شديدا ضربا ضربته :فيقول ،قبلها ما تحرك إذا الهاء يجزم

                                                             

 .٥١٥/  ٢اللهجات العربية  :انظرِ  ـ ١٥٦

  .٥٤البقرة ـ   ١٥٧`

  .  ٧٥عمران  آلـ  ١٥٨

  .٢٢٣/  ١ للفراء القرآن معانيـ  ١٥٩



٤٩ 

 

بجزم الهاء فعلى اللغـة   ،ا ابنَهوأم : "١٦٠ M q   s  rL  :ويقول ابن جني في قوله تعالى   

 ابنـهMs  r  qL    عباس ابن وقرأ"  :ويقول ابن عطية .١٦١"  التي ذكرناها ألزد السراة 

  .١٦٢"  ألزد لغة على وهذا ،الهاء بسكون

 وهي قراءة ،١٦٣بتسكين الم ملْك  M     0    /  .L ئ رِوقد قُ ،هو التخفيف حذفوسبب ال   

   .١٦٤ الجعفي ورواها الحجدري وعاصم هريرة يأب

 .١٦٥ للخفة طلباً ،كموينصر ،كمويأمر ،كمبارْئ :قوله في الجزم إلى الهمزة يختلس عمرو أبو كان

  .سبب الحذف هو قرب العبد من اهللا، وال يكون في هذا الموقف فصل: وقد يقال

 قول وذلك ،ويشم شعرال في بعضهم يسكن قد"   :حيث قالضرورة شعرية جعله سيبويه و   

  :١٦٦ القيس امرئ الشاعر

فاليوم بَأشْر تَح غيرسن إثماً             قبٍم١٦٧"  واغٍل وال اهللا م.  

 في اِإلعراب حرف في الحركات توالي مع التسكين يجوز ال :قالف ،عمرو اأب المبرد طغَلّولقد    

 المبرد من جرأةٌ وهذه"  :لسمين الحلبي قائالويرد ا .١٦٨ لَحن عمروٍ أبي وقراءةُ ،شعر وال كالمٍ

                                                             

  .  ٤٢هود ـ  ١٦٠

 . ٣٢٣/  ٢المحتسب    ـ ١٦١

  .١٨٨/  ٣ الوجيز المحرر  ـ ١٦٢

  .٢٣/  ١ثالثين سورة إعراب : انظرِ  ـ ١٦٣

  .١٣٣/  ١ المحيط البحر تفسير: انظرِ  ـ ١٦٤

  .١٩٨/  ١ والبيان الكشفـ  ١٦٥

 . ١٤١ القيس امرِئ ديوان ـ  ١٦٦

 .  ٢٠٤/  ٤ الكتابـ   ١٦٧



٥٠ 

 

 قوُل ومنه ،كثيراً الشعرِ في ورد قد اِإلعراب حركات في السكون فإن ،العرب بأشعارِ وجهٌل

  :القيس امرِئ

اليوم أشرب بٍ غيرقتَحسن إثْماً        مِل وال اِهللا مواغ  

  .َأشْرب   فسكَّن

   :جرير وقال

فما يرىت ونهر رِفْكُمتَع بر١٦٩"   الع.  

 ،لحـن  عمـرو  أبي قراءة أن وزعم ،اإلعراب حركة في التسكين المبرد منع :يقول أبو حيانو   

  ـ وسلم عليه اهللا صلىـ اهللا رسول عن ربأث إال يقرأ لم عمرو أبا ألن ؛بشيء ليس إليه ذهب وما

  .١٧٠ نكرم لذلك المبرد فإنكار ،ذلك على توافقه العرب ولغة

 فهو ا،تسكينه يجوز ال اإلعرابِ حركةَ أنمن  العربية علماء بعض هزعم ما :يقول الشنقيطيو   

 تميمٍ لغةُ باإلسكانِ الحركة وتخفيفُ ،وعمر أبي عن ثابتةٌ وقراءةٌ ،صحيحةٌ لغةٌ هاأنّ شك وال ،طٌغل

  .١٧١ دأس وبني

  

M  u  t  :في قوله تعالى شرع اثناي تسكين عين فرد أبو جعفر فأما قراؤنا الثالثة فقد ان   

  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w    v

¦§  ª  ©  ¨«  °     ̄  ®  ¬±      µ         ́  ³  ²

                                                                                                                                                                                     

وبعد البحث في كتاب المبرد المقتضب لم أجـد طعنـا مـن    . ٨٠/  ٢ الكتاب علوم في اللباب،  ٣٦٢/  ١  المصون الدر: انظرـ  ١٦٨
  .المبرد على هذه القراءة، وال توجيها، أو تعليقا

  .بجزم تعرفكم بلم، فال دليل في هذا البيت.١٦٩"   العرب تَعرِفْكُم لمف تيرى ونهر: ورواية الديوان .٣٦٣/  ١ المصون الدر ـ  ١٦٩
 

 .٣٦٥/  ١ المحيط بحرال تفسير: انظرـ   ١٧٠

 . ٩٤/  ١ التفسير في الشقيطي مجاِلس من رالنَّمي العذْب :انظرِ  ـ ١٧١



٥١ 

 

 ̧  ¶¹        ½  ¼  »  ºL  وال١٧٢ وأحد ، للساكنين }اثنا{ ألف مد من بد شرع 

́   M   º   ¹  ¸  ¶  µ  :في قوله تعالى  ³   Á  À    ¿  ¾      ½  ¼  »

  ÂLوتسعة،  ١٧٣ في قوله تعالى شرع:  M     X  W  VL.فهذه ثالثة مواضع انفرد  ١٧٤

   .١٧٥بها أبو جعفر بتسكين العين

  .١٧٦ " الحركات توالي كراهةل ،األعداد في لغةهذه "  :يقول أبو حيانو

̄   °  ±  M  :ىقوله تعالوالتعليل بتوالي الحركات كثير عند العلماء من ذلك      ®

²³   º  ¹   ¸      ¶  µ  ´»  Lي في الهمزف ١٧٧األعمش جزمها وقد ،مخفوضة ئالس 

 بني عن ثابتةٌ لغةٌ المتحرك بعد واِإلسكان"  :ويقول السمين الحلبي .١٧٨  الحركات لكثرة ؛وحمزة

  .١٨٠يل وكالب قَوينسبها أحمد الجندي ألعراب ع .١٧٩"  كالب وبني عقَيل

                                                             

 .٣٦التوبة ـ  ١٧٢

  ٤يوسف ـ  ١٧٣

 .٣٠المدثر ـ  ١٧٤

 . ٣٠٣/  ١  البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ١٧٥

 . ٣٦٨/   ٨ المحيط البحر تفسيرـ  ١٧٦

 .٤٣فاطر ـ   ١٧٧

 .١/٨٠للفراء القرآن معاني :انظرـ  ١٧٨

 .٤٧٩/  ١٦ الكتاب علوم في اللباب ،٤٢٠/ ٣ المصون الدرـ  ١٧٩

  .٥١٨/  ٢اللهجات العربية : انظرـ  ١٨٠
 



٥٢ 

 

 الثاني يعطف أن العشرة على المنيف العدد في واألصل"  :هذه القراءة قائال الزمخشري ويوجه   

 العرب ومن ،العلتين لوجود وبنيا ،واحداً وصيرا االسمان فمزج ،وعشرة ثالثة فيقال ،األول على

  .١٨١ " كلمة في الحركات توالي من احتراسا ،عشر أحد :فيقول العين يسكن من

ال يمكن إنكاره  ،تواتر في اللغة العربية في شعرها ونثرها كما مضىمراب فتسكين حركة اإلع   

ح مـا صـر  كوهو لغة ألزد السـراة   ،وفي الشعر الصحيح ،ه وارد في خير كالمألنّ ،أو تضعيفه

شر لغـة مـن لغـات    شر وتسعة عشر واثنا عأحد عتسكين العين في و ،وابن عطية الزمخشري

وأحمـد  السـمين الحلبـي    ذلك رب لبني عقيل وبني كالب كما نقللغة ثابتة عن الع وهو ،العرب

ل وبعض العرب يمي ،والسبب في التسكين هو كثرة الحركات التي تحتاج لجهد في النطق ،الجندي

  .نوا حركة العينفلذلك سكّ نحو السهولة والتيسير في النطق؛

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٢٢٠/  ١ اإلعراب صنعة في المفصلـ  ١٨١
 



٥٣ 

 

  اختالس الحركة  :المطلب الرابع

  

السكـامال،  بهـا  النطق يحقق فال اختطافا، فيختطفها بها النطق حال بالحركة سراعاإل هو :االخْت 

  .١٨٢ " اِإلشْباع وعكسه

 وذلـك  ،اختالسـاً  فيختلسـون  يشبعون ال الذين اوأم " :ويبين سيبويه كيفية نطق االختالس قائال  

  .١٨٣ظ اللف يسرعون مأمنك ومن ،يضربها قولك

 وقهِـم " : نحـو  أيضـا،  حركته اختالس يجز لم الكلمة لوأ في المراد اختالسه الحرف كان فإذا

ئاتي؛١٨٤"  الس ١٨٥ الساكن من يقرب االختالس ألن.  

بسبب إضعاف الصوت بها مثلما يحصـل فـي    ،وتفقد عنصر الجهر ،وتكون الحركة أقصر زمنا

نـد  وهمـا أمـر واحـد ع    ،ويفرق القراء بين الروم واالختالس ،١٨٦حالة اإلسرار أو الوشوشة 

  .١٨٨الروم حدد بمعنى اختالس الحركة ف .١٨٧النحويين 

   والراجح أن ؛اء في التفريق بين الروم واالختالس أدق من كالم اللغويينكالم القر الروم ألن 

في  وال فتححالة البناء بال في يكون ال أنّه في ويخالفه ،الحركة تبعيض في االختالس يشارك

 واالختالس ،الذاهب من أقّل الحركة من فيه والثابت ،فقط الوقف في ويكون نصبالب اإلعراب

M  7  6  5  4   3  2  1  :من قوله تعالى نارَِأ في كما الحركات كل في يكون

                                                             

  .٧٧ نموذجا العروس تاج المعجمية الصناعة في القرآنية القراءات أثرـ   ١٨٢
 

  .٢٠٢/  ٤ الكتابـ   ١٨٣

 .٩ غافرـ   ١٨٤

  .١٩٩ للقراءات االحتجاج بكت في الصوتية الجوانبـ  ١٨٥
  

 .  ٣٧٠ السابقـ   ١٨٦

 .  ٣٧٤السابق ـ   ١٨٧

  .  ٣٧٤السابق ـ   ١٨٨



٥٤ 

 

8  :  9  =  <  ;>     B  A  @  ?L ١٨٩، وأمال ن من قوله  ييهد

 قوله في ويأمركم ،MB  C  O  N   M  L  K  J  I     H  G  F  E  DP  L١٩٠  :تعالى

�  ¡  ¢    ~}  |   {  My  x  w  v  u   t  s  r   q  pz   :تعالى

    ¦  ¥  ¤  £L  الذاهب من أكثر فيه الحركة من والثابت ،بالوقف يختص وال ،١٩١، 

  .١٩٢ المشافهة إال يضبطه وال الحركة بثلثي األهوازي وقدره

   بيدهكلمة  في الهاء كسرة اختالسبعن يعقوب  رويس فانفرد ،ا االختالس عند قرائنا الثالثأم 

̧   M  :قوله تعالى: هيو مواضع أربعةفي    ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯

Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹Æ    É  È  Ç

ÊË   Ï  Î  Í  ÌÐ       Õ  Ô  Ó  Ò    ÑLوقوله تعالى ،١٩٣:  M  "  !

 -  ,  +  *       )    (  '      &  %   $  #     2  1  0  /  .

                                                             

  . ١٢٨البقرة ـ   ١٨٩

  .٣٥يونس ـ   ١٩٠

 .٦٧البقرة ـ   ١٩١

  .١٣٥/  ١إتحاف فضالء البشر  ـ   ١٩٢

  .٢٣٧البقرة ـ   ١٩٣



٥٥ 

 

8  7  6  5    4  39   L  قوله تعالىو، ١٩٤:   M  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä

Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  ËLوله تعالىوق ،١٩٥: M   Ê   É  È  Ç

Î   Í  ÌL١٩٧ فيها باإلشباع الباقونقرأ و ،١٩٦.  

كقولـه   ،كالب وبني يلقَع بني عن الكسائي حكاها لغة متحركال بعد والكسرة الضمة اختالسو   

 بني وغير ،مال وله ،مال وله ،تمام بغير لكنود ولربه ،M     y  x   w  vL١٩٨  :تعالى

  .١٩٩ اختالس كالمهم في يوجد ال عقيل وبني كالب

 ،يلقَلغة لقبيلتين عربيتين هما بنو كالب وبنو ع ،قراءة االختالس ليعقوب منفردا بها عن غيرهف   

  .على هذه اللغةجاءت قراءة يعقوب و

  

  

  

                                                             

 . ٢٤٩البقرة ـ   ١٩٤

 . ٨٨المؤمنين  ـ   ١٩٥

 .٨٣يس ـ   ١٩٦

 .١٥٣/  ١إتحاف فضالء البشر ـ   ١٩٧

  . ٦العاديات ـ   ١٩٨

  .٧٧/  ٣تفسير البحر المحيط : انظر ـ  ١٩٩



٥٦ 

 

  الحركة الطويلة الممطولة :المطلب الخامس

يل زمن النطـق بهـا   وكانت العرب تط ،تعرف الحركات الطويلة عند القدماء بحروف المد واللين

   .بحسب الحروف التي تليها

  .٢٠٠ السبب وجود عند اللِّين أو المد بحرف الصوت إطالة :والمد

 ،وقراءاتـه في قراءة القرآن الكـريم   ألهميتهاو ،ات والتجويدود عند علماء القراءالمد تولقد عرف

    "  :يقول سليمان الجمزوري ،هاقاموا بتفصيل

دِللْم كَامثَالَثَةٌ َأح ومتَد... يهو وبجالْو ازوالْجو وماللُّزو  

اجِبفَو ِإن اءج زمه دعب دي ...مف ةلْمذَا كٍل وتَّصبِم دعي  

اِئزجو دم رقَصو ْل ِإنكُلٌّ ...فُص ةلْمذَا بِكهْل ونْفَصالم  

  نَستَعين كَتَعلَمون وقْفًا ...السكُون عرض ِإن ذَا ومثُْل

َأو مقُد زملَى الْهع دذَا المْل ...ودب إ وانكَآمانًاوخُذَا يم  

الَزِمال ِإنِ وكُونالَ سالً ...ُأصصقْفًا ووو دعب دالَ م٢٠١"  طُو.  

في التاء بتشديد رويس فانفرد يعقوب من رواية ،ا المد في الحركات الطويلة عند قرائنا الثالثةأم 

 ومجاهد عباس ابن قراءة وهي ،للساكنين ويمدM  �  ~  }L   :في قوله تعالى الالتّ

  .٢٠٢الجوزاء وأبي حةوطل المعتمر بن ومنصور

                                                             

  . ٩١/  ١ التجويد علم في المريد غايةـ    ٢٠٠

  .١٢١/  ١السابق   ـ  ٢٠١
 

  .٣٧٩/  ٢  العشر القراءات في النشر :انظرـ   ٢٠٢



٥٧ 

 

M  {   z  y  x  w    v  u  t : اثنا عشر في قوله تعـالى  بقراءة جعفر أبووتفرد 

¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |§ Lوال ،العين بإسكان ٢٠٣ بد 

 فـي و ،حدهما غير على ساكنين بين الجمع حيث من بعضهم ذلك وكره ،للساكنين اثنا ألف مد من

  .٢٠٤ العرب من مسموع فصيح هأنّ النشر

ب ابن جني في الخصائص بـاب  وبو ،ومطل الحركات الطويلة تعرفه العربية وتميزه بما بعده   

 هـي  الممطولة والحروف " :ويقصد بالحروف الحركات الممطولة حيث قال ،الحروف مطْلسماه 

 وقعـت  يـن أ الحـروف  هذه أن اعلم .والواو والياء األلف وهي ،المصوتة اللينة الثالثة الحروف

 ،وعجـوز  ،وسعيد ،وكتاب ،وكوز ،وتوح ،به وسير ،قام :نحو ،ولين امتداد ففيها وجدت وكيف

 المشـدد  الحرف أو الهمزةع قبل تق أن ،ثالثة مدتها وتتمكن صوتها فيها يطول التي األماكن أن إال

  .٢٠٥"  التذكّر عند عليها يوقف أن أو

ـ    ،د له علماء التجويد في كتـبهم وقع ،فمطل الحركة الطويلة كثير في القرآن     اًوجعلـوا لـه باب

وبذلك انفـرد أبـو جعفـر     ،في الخصائصونقله ابن جني عن العرب  ،المدودبباب وه سم مستقالً

  .ويعقوب في الموطنين الماضيين عن بقية القراء

  

  

  

  

                                                             

  .٣٦التوبة ـ   ٢٠٣

  .٣٠٣/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ    ٢٠٤

  .١٢٥/  ٢ الخصائصـ   ٢٠٥



٥٨ 

 

  } اإلتباع { :الحركي التوافق :المبحث الثالث

وإطالق المماثلة شامل في نظرة المحدثين لكل تـأثير يحـدث    ،ةالحركي بالمماثلالتوافق يسمى    

وهـي   ،وهذه المماثلة متأثرة في الموقعية ،فيقارب بينهما مهما يكن مبلغه ،بين صوتين متجاورين

   .٢٠٦أقوى الصفات المؤثرة في المماثلة 

بحسب كونها  ، وذلكوالمتتبع لتقسيمات المحدثين لظاهرة المماثلة، يجدها ال تخرج عن قسمين    

  .٢٠٧من األمام للخلف، أو من الخلف لألمام، والمماثلة الرجعية هي األكثر شيوعا من اآلخرى

  .٢٠٨ واحدا عمال اللسان ليعمل ؛يجاوره آخر من صوت تقريب :وهإلتباع فأما نظرة القدماء ل    

 هـذا  على ظةالمحاف فضيلة به يناط إذ ،وانسجامها الحركات توافق مناطق في اإلتباع يحدثو    

 مـع  الكلمـات  نطـق  فـي  محددة إمكانية يمتلك الصوتي جهازنا ألن ونظراً .الصوتي االنسجام

من  جدت صوامت وصوائت يثقل االنتقال بينها كان ال بدو قدامت والصوائت والتنقل بينها فوالص

يسـر  ختلـف ال وي ،يسر دون أي عسر في نطقهابلتنسجم مع بعضها بسهولة و ؛حدوث تغيير فيها

والعكـس   ،فما تجده صعبا عند قبيلة قد تجده سهال عند غيرها ،والسهولة باختالف القبائل العربية

 .صحيح

واختلفت مصطلحاتهم المطلقة  ،فأوردوها في كتبهم وقد تنبه اللغويون القدماء لهذه الظاهرة   

 الصوت من الصوت تقريبوسماها ابن جني  ،٢٠٩فها هو سيبويه يسميها بالمضارعة  ،عليها

                                                             

 .٢٣٥أثر القراءات في األصوات والنحو العربي : ظرانـ  ٢٠٦

 .٢٣٢ـ  ٢٣١ السابق: انظرـ   ٢٠٧

  .٤٠ نموذجا العروس تاج المعجمية الصناعة في القرآنية القراءات أثر: ـ انظر  ٢٠٨
   

  .٤٧٧/  ٤الكتاب : انظرـ   ٢٠٩
 



٥٩ 

 

 لمن الجنّةُ :عنهم زيد أبو وحكَى .الزِئير يريد األسد زِئير :يقول مرة غير الشجري وسمعت :وقال

  .٢١٠ الجبل من منْحدر وهو والسلُطان القُرفْصاءومنه  ،ـ بكسر الواو والعين ـ اهللا يدعوِ خاف

وكان بارعا في خلق هذا  ،بالتجنيسسماها ابن جني في كتابه المنصف  :يقول أحمد الجندي

 ،والتناسب ،والمجانسة ،بالتقريب القانون هذا عن للقراءات االحتجاج كتب وعبرت .٢١١االسم

 في وباإلتباع ،عامة والصوائت الصوامت في: والتشابه ،والمالءمة ،والتشاكل ،والموافقة

  .٢١٢خاصة الصوائت

 القبائل بعض به اتسمت الكالم، في والتسهيل التخفيف مظاهر من مظهر الصوتية المماثلةو    

 ميلها في واضحا ذلك بدا وقد الجهد، وتوفير النطق في السهولة إلى تميل دائما اللغةف ،٢١٣ العربية

  .٢١٤ القصيرة الصوائت في المماثلة إلى

نجد أبا جعفر قد انفرد في ظاهرة المماثلة  القصيرة الصوائت في المماثلةوبالنظر إلى ظاهرة    

     :قوله تعالى من مكررة مواطنخمسة  فيانفرد  رجعيةفبالمماثلة ال .بقية القراءبنوعيها عن 

M£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  vL  ٢١٥، 

 حالة التاء بضم وردان ابن عن وغيره اهللا هبة طريق غير ومن جماز ابن رواية من جعفر فأبو

 قرأف ،من طرق أحاد القراءة هذهورويت  .٢١٦ فاصال بالساكن يعتد ولم ،الجيم لضم إتباعا الوصل

                                                             

  .١٤٣/  ٢الخصائص : ـ انظر  ٢١٠
 

  .٢٦٧/  ١اللهجات العربية : ـ انظر  ٢١١
  

  .٤١ـ  ٤٠ نموذجا العروس تاج المعجمية الصناعة في القرآنية القراءات أثر: ـ انظر  ٢١٢
 

  . ٤٤ السابق: ـ انظر  ٢١٣
 

  .٧٩السابق : ـ انظر  ٢١٤
 

 .١١٦ اآلية وطه ٥٠ اآلية والكهف ٦١ اآلية واإلسراء ١١ اآلية واألعراف هنا مواضع خمسة في وهو ٣٤ اآلية البقرةـ    ٢١٥

 .١٧٥/  ١ شرالب فضالء إتحاف: انظرـ   ٢١٦



٦٠ 

 

 بها وقرأ ،خالد أبي طريق من الكسائي عن قتيبة عن توروي ،السلف من أبي جعفر غير بها

  .٢١٧ ؟ ينكر فكيف العرب لغة في مثله ثبت وإذا ،األعمش أيضاً

راءة حيث قال في قأبو إسحاق النيسابوري  :منهمولحنوا قراءته  ون أبا جعفراللغوي أخطّوقد    

  .جماعباإلعاء اد ذاوه ،٢١٨"  فيها تغليطه على النحاة وأجمع ،جداً ضعيفة قراءة هي"  :أبي جعفر

 ،فالتاء إذا مكسورة ،ذلك أن المالئكة في موضع جر ؛هذا ضعيف عندنا جدا"  :يقول ابن جنّي

   .٢١٩ "لسقوط الهمزة أصال إذا كانت وصال " اسجدوا " ويجب أن تسقط ضمة الهمزة من 

  المالئكة تاء جر المشهور"   :قالحيث شنع السمين الحلبي على هذه الرواية وعلى قارئها يو   

جعفر أبو وقرأ ،بالحرف إتباعاً بالضم ولم ،الجيم لضمة تَدعاج وغَلَّطه ،بالساكن يوخطّأه ،الزج 

 وليس ،التأنيث تاء بضم M 0  /  .1  L٢٢٠ :تعالى بقوِله بعضهم وشَبهه ،الفارسي

 هناك والمقصود ،بها يتالعب فال إعرابٍ حركةُ وهذه الساكنين التقاء حركةُ تلك ألن ؛بصحيح

 وأضعفُ ،شذوذاً أكثر وهذا :]السمين الحلبي [  قلتُ ،الدال بكسر يعني ،كانَتْ حركة بأي يحصُل

 :البقاء أبو وقال ،ساكناً كان وإن الًفاص هناك ألن ؛المتقدم الضعف من ذاك في ما مع ذاك من

   .٢٢١ " القارئ عن يضبِطْ لم الراوي يكون أن عليه تُحمُل ما وأحسن ،جداً ضعيفةٌ قراءةٌ وهي

 إعرابٍ حركةُ وهذه " :في قوله وجه من قراءة أبي جعفرال على هذا من هجمته السمين زيدوي    

 :أين أنت مـن قولـك   :فأقول ،اويه قد تالعبوا بهذه اآليةكأن أبا جعفر ور ،٢٢٢"  بها يتالعب فال

                                                             

  .٢١١ـ  ٢١٠/  ٢  العشر القراءات في النشر:  انظرـ   ٢١٧

 . ١٨١/  ١ والبيان الكشفـ     ٢١٨

  .٧١/ ١ـ المحتسب   ٢١٩

 .٣١: يوسفـ   ٢٢٠

 .٢٧٢ـ  ٢٧١/  ١ المصون الدرـ   ٢٢١

 .٢٧٢ـ  ٢٧١/  ١ السابقـ   ٢٢٢
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 ونقلـوه  والكوفيون القراءات ال تأتي على ما علمه البصريونتوجيه و ، ٢٢٣"؟  متَّبعةٌ سنَّةٌ القراءةُ"

  .متبوعة ال تابعة القراءات المتواترة أن يجعلواالواجب عليهم  إن، بل فحسب

   ضعيفة لغة في إال اإلتباع بحركة اإلعرابية الحركة استهالك يجوز ال"  :ا الزمخشري فيقولأم 

  .٢٢٤ "  الدال بكسر يعني هللا الحمد كقولهم

 القعقاع بن يزيد جعفر أبو وقرأ" :ويرد أبو حيان األندلسي على من طعن في هذه القراءة  قائال   

 أن ينبغـي  فـال  ،شـنوءة  أزد لغة هاأنّ قلونُ ،الجيم لحركة إتباعا ،التاء بضم :مهران بن وسليمان

 عرضاً القرآن أخذوا الذين المشاهير القراء أحد جعفر أبو بها والقارئ ،طيغلّ وال بها القارئ أيخطّ

   .٢٢٥"  السبعة القراء أحد ،نعيم أبي بن نافع شيخ وهو ،الصحابة من وغيره عباس بن اهللا عبد عن

 إتباعـا  بالضـم  حركهـا  ثم نهافسكّ التاء على الوقف نوى هأنّ ،ويعلل ابن الجزري هذه القراءة   

  .٢٢٦ الوقف مجرى الوصل إجراء من وهذا ،الجيم لضمة

وهي ـ كما ذكر ابن جني ـ من بـاب إجـراء      ،فقراءة أبي جعفر جاءت على لغة أزد شنوءة   

وهـذا   ،الجيم لضمة إتباعا بالضم حركها ثم فسكنها التاء على الوقف نوىف ،الوصل مجرى الوقف

  .ثلة المدبرة فالصوت األول تأثر بالثانيمن المما

&  '  )  M  والناظر في العربية يجد أمثلة تعزز ذلك، يقـول ابـن خالويـه فـي قـراءة      

)L ِهللا " قرأ الحسن ورؤبة :  ٢٢٧ الحمد "   وذلـك أن ،الكسـر بكسر الدال فأتبعا الكسر

                                                             

 .٣٥٠/ ٣ المصون الدرـ  ٢٢٣

 . ٢٥٤/  ١ الكشافـ   ٢٢٤

 . ٣٠٢/  ١ حيطالم البحر تفسيرـ    ٢٢٥

 . ٢١٠/  ٢النشر في القراءات العشر : انظرـ    ٢٢٦

 .١الفاتحة ـ   ٢٢٧
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 ضم إلى كسر فأتبعوا الكسر الدال مضمومة وبعدها الم اإلضافة مكسورة، فكرهوا أن يخرجوا من
بضم الالم أتبع الضم الضم كما أتبع أولئك الكسـر  "الحمد لُله " الكسر، وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة 

  . ٢٢٨الكسر 

 ألسـن  علـى  كثرت كلمة هذهف" الحمد" من الدال خفض من اوأم: " ويوجه الفراء هذه القراءة قائال

 بعـدها  ضمةٌ كالمهم من واحد اسم في يجتمع أن عليهم فثقُل، الواحد كاالسم صارت حتى العرب

 فكسـروا  ،ِإبِل مثل الواحد االسم في تجتمعان قد الكسرتين ووجدوا ضمة، بعدها كَسرةٌ أو كسرة،

اليسر والعسر فـي  جعفر أ أبوقر المقبلة ومن المماثلة. ٢٢٩"  أسمائهم من المثال على ليكون ؛الدال

M  Î  Í  :في قوله تعـالى را سوع  ٢٣٠ M  ª  ©     ¯   ®  ¬  «L  :قوله تعالى

    Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  ÏL ٢٣١،  وذو عفي قوله تعـالى  رةس : M             º  ¹

¿     ¾  ½    ¼  »À  Ä  Ã  Â  ÁÅ     È         Ç  ÆLونحوه بضـم   ٢٣٢

 هـل  :النحاةُ واختلف ،السين بضم والعسر اليسر  :جعفر أبو قرأ :يقول السمين الحلبي .٢٣٣السين 

مأصٌل الض األصُل أو ،تخفيفٌ والسكون السكون األوُلو ؟ لِإلتباعِ والضم هألنّ ؛أظهر في المعهود 

  جعفـر  أبو قرأو.األصل السكون وضمت تلك الصوامت لإلتباعغير أن المعهود أن  .٢٣٤  كالمهم
                                                             

 . ١٩ـ  ١٨إعراب ثالثين سورة : انظرـ   ٢٢٨

   .٣/ ١ للفراء القرآن معاني ـ   ٢٢٩
 

 .١٨٥البقرة ـ  ٢٣٠

  .٧٣الكهف   ـ  ٢٣١

  .٢٨٠البقرة   ـ ٢٣٢

  . ٢٦٠الشمعة : انظرـ   ٢٣٣

 . ٢٨٨/  ٢٣ الكتاب علوم في لبابال، ٢٨٥/  ٢الدر المصون : انظرـ   ٢٣٤
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¢   £  ¤    ¡}  |     {  ~       � M z  y :م في قوله تعالىزلُفا بضم الال

¥¦           ©   ̈ §L٢٣٥ ، مقالوا كما ،لإلتباع والض: رةبر سسإتباعـاً  السـين  بضم وب 

    .٢٣٦ الباء لضمة

العربية حرصت على مدار تاريخها على توفير االنسـجام بـين    أن وخالصة ما تقدم يتبين لنا   

ويظهر هذا  ،ل ما يؤدي إلى تنافر يشق على المتكلم أو يجهدهأصواتها في تتابعها والتخلص من ك

ومنها تتابع الصوائت التي يستعصى نطقها  ،اه القدماء بكراهة أو استثقال توالي األضدادفي ما سم

فالمتكلم عندما انتقل بـين   ،ما نزع المتكلم إلى التماثل بين الصائتين للتقريب بينهمافرب ،أو يستثقل

لثقـل   ،مال إلى التماثل بينهما فضمتا أو بين الضم والفتح ،الكسرة واآلخر الضمة صائتين أولهما

وهذا ما يعرف عند علماء اللغـة   ،أو من الضم للسكون أو الفتح ،االنتقال من الكسرة إلى الضمة

وهي إطالق شامل في نظرة المحدثين لكـل تـأثير يحـدث بـين صـوتين       ،بالمماثلة المحدثين

ولذلك سميت بالمماثلة  ،وهي أقوى الصفات المؤثرة ،لمماثلة متأثرة في الموقعيةوهذه ا ،متجاورين

بنـوعي  و إذا تأثر الصوت الثـاني بـاألول   مقبلةوسميت بال ،وذلك إذا تأثر األول بالثاني لمدبرةا

 ،رفبيئته مدنية تميل إلى السهولة والتيسي ،مثل بيئته خير تمثيلكأن قراءته ت ،قرأ أبو جعفر المماثلة

 ،االنتقال بين صـوتين مختلفـين  التي يصعب  ل إلى المماثلة في بعض المواطنيمت فجاءت قراءته

مثل بيئة البادية التي امتـازت بالجزالـة   فقراءته ت ،موطن واحد بالمماثلة ولو فيقرأ يعقوب ولم ي

، ال ما ليه وسلمصلى اهللا عبسنة عن النبي  مع أن كلتا القراءتين قرئتا ،والقوة والنفرة من السهولة

  .تمليه عليه بيئته

    

                                                             

     ١١٤ هودـ  ٢٣٥

  .٥٩٢ الكتاب علوم في اللباب. ٣٦٩الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة : انظرـ  ٢٣٦
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  الهاء :رابعال مبحثال

   يبدو ذلك واضحاً في مـا خلفـوه مـن     ،م العرب مالحظات قيمة في مجال الدراسة الصوتيةقد

ومن األصوات التي حظيت بعناية فائقة عند العرب صـوت   ،دراسات شملت أصوات العربية كافة

 لغرض الكالم فحسب بل بسبب إرهاق أو تعـب أو حالـة   الذي ربما يصدر عن اإلنسان ال ،الهاء

فهو اندفاع غزير للهواء في عملية تنفسـية   ،نفسية معينة دون قصد من المتكلم فتجده أحيانا يتأوه

  .غير طبيعية ينتج عنها سماع صوت الهاء

  .وجاء درسنا في الهاء في ثالثة مطالب

  الوقف بهاء السكت  :المطلب األول

 حذف هاء السكت :يالمطلب الثان

  حركة هاء الضمير  :المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  



٦٥ 

 

  

  الوقف بهاء السكت  :األول المطلب

 .٢٣٨ لحن وتحريكها ساكنة، تكون أن وحقها ،٢٣٧  عليها الموقوف الكلمة آخر في تزاد هاء هي   

 وصـلَتْ  وربمـا  ،عليها قَفَيو أن وأصلها ،هناه وها ماهيه نحو حرف َأو حركَة لبيانِ حقَةُال وهي

ةيبن قْفتعـالى  قولـه  نحو في التي وهي :للوقف السكت هاء " :الزمخشري يقول .٢٣٩  الو:  M  Ä

Ç  Æ   ÅÈ  Lسـلطاني عنـي   هلـك  مالي :قلت أدرجت فإذا ،الوقف بحال مختصة وهي، ٢٤٠ 

ـ  وكيفـه  وليته همث: نحو بالهاء الوقف عليه يجوز إعرابية حركته ليست متحرك وكل ،خذوه  هوأنّ

  .٢٤١ " ذلك أشبه وما وحيهله

منها ما ال خلف  ،أنواع خمسةفي عند يعقوب منفردا بذلك عن بقية القراء وجاءت هاء السكت    

  :بخلفومنه ما جاء عنه  ،فيه

 النـون "  :الوينقل ابن الجـزري قـائ  .عنه خالفغير من  السكت على جمع المذكر السالم :أولها

 علـى  الوقـف ب يعقو عن بعضهم فروى وبمؤمنين، ،والمفلحون والذين، العالمين،:نحو المفتوحة

   فاشية لغة وهو رويس، عن مهران ابن ورواه ،وغيره سوار بن طاهر أبو وحكاه بالهاء، كله ذلك

                                                             

  .٤٩٨/ ٤ الكافية على الرضي شرح: انظرـ   ٢٣٧

  .٤٦١/  ١ اإلعراب صنعة في المفصل: انظرـ   ٢٣٨

   .٥٣٠/  ٤٠القاموس جواهر من العروس تاج: انظر - ٢٣٩
  

 . ٢٨ـ الحاقة   ٢٤٠

  .٤٦١/  ١ اإلعراب صنعة في المفصل -٢٤١ 



٦٦ 

 

   .٢٤٢ " العرب عند مطردة

 لحقـه ت ما باب هذا"  :وينقل سيبويه السكت عن العرب على هذا النوع وما جرى مجراه حيث قال

 تبـين  هـا ولكنّ ،أواخرها حذف التي والواو الياء بنات من ذكرنا ما غير من الحركة لتبين ؛الهاء

 إعـراب  بحروف ليست التي النونات ذلك فمن ،شيء بعدها يذهب لم التي الحروف أواخر حركة

 نـوا يبي أن كالمهـم  مـن  كان حيث حركته تبين أن أجدر هذا وكان ،والجميع االثنين نون ولكنها

 مـا  يسكن أن فكرهوا مسكن قبله ما ألن ؛شيء آخره من يحذف لم مما متحركاً قبله كان ما حركة

  .٢٤٣"  قائلونه وهم ،مسلمونه وهم ،ضاربانه هما ذلكمن  ،به إخالٌل وذلك قبله

في حالـة   به يتصل لم أو ،بخلف عنه شيء به اتصل سواء اإلناث عمج من المشددة النون :ثانيها

  .كريمد يعقوب في جميع المواطن في القرآن الالوقف عن

 لم أو ،شيء به اتصل سواء اإلناث عمج من المشددة النون " :كالمه قائالابن الجزري بع ايت

}    Mw  v  u  t  s  r  q         y  xz  : هن في قوله تعالى نحو يتصل

¢  ¡  �  ~  }      |£   ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤ª   ̄ ®  ¬  «L٢٤٤ ، 

، Ml  k   j  i  hm   p  o  nq    t  s  rL٢٤٥ :لهن في قوله تعالىو

                                                             

 علـى  الرضي شرح: انظرـ    ٢٤٢/  ١عشر األربعة القراءات في البشر فضالء إتحاف ، ١٣٦/   ٢ العشر القراءات في النشرـ    ٢٤٢
   .٤٩٨/ ٤ الكافية

  .١٦١/  ٤ الكتابـ   ٢٤٣

  ٧٨ـ هود  ٢٤٤

 . ٢٢٨ـ  البقرة  ٢٤٥



٦٧ 

 

 ٢٤٦ M   º   ¹  ¸»  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Â     L :وحملهن في قوله تعالى

 ، MØ   ×    Ö  Õ    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL٢٤٧ : ومثلهن في قوله تعالى،

#  $  %  &    '  )  (   *    +   !  "     M         :في قوله تعالى وَأرجلهِن َأيديهِنو

     ;  :  9  8  7  6    5  4  3  2  1  0  /  .   -  ,

>  =     <?  C  B  A  @D         H   G  F   ELفي يعقوب عن فاختلف ٢٤٨ 

   .٢٤٩" كله ذلك في يعقوب عن الهاء بإثبات التذكرة في فقطع بالهاء ذلك على الوقف

   .٢٥٠"  هوذهبتنّ هوضربتنّ ههنّ :ذلك مثل"  :ي ثنايا كتابه حيث قالالظاهرة ف يشير سيبويه لهذهو

  .من غير خالف عنه السكت على الضمائر المنفصلة هو وهي :ثالثها

 وهي هو "  :حيث قال عند يعقوب ينقل لنا ابن الجزري هذا الوجه في أصول الوقف بهاء السكت

 هـي،  ما :ونحو ،هو إال إله وال هو، هفإن هو، يمل وأن ولهو، وهو، :نحو جاءا وكيف وقعا حيث

  .٢٥١"  عنه خالف غير من يعقوب بالهاء ذلك على فوقف ،وهي ولهى،

                                                             

 . ٤ـ الطالق  ٢٤٦

 .١٢الق ـ  الط ٢٤٧

 .١٢ـ الممتحنة  ٢٤٨

  . ١٣٥/   ٢نشر الـ   ٢٤٩

  .١٦١/  ٤الكتاب ـ   ٢٥٠

 .١٣٥/  ٢ر العش  القراءات في النشرـ   ٢٥١



٦٨ 

 

 شبهوها هي يريدون وهم هيه :قالوا"  :يعلل لنا سيبويه سبب السكت على هذه الضمائر فيقولو   

 يلزموها أن واكره ،لإلعراب تصرف ال الواو كانت الم هوه :وقالوا ]جاء من بعديه [  عديب بياء

 :"ويقول ابن هشام.٢٥٢"  مسلمونه بمنزلة كيفه جعلوا كما ،الياء بمنزلة فجعلوها الوقف في اإلسكان
   ،المعرب يشْبه ولم دائماً بناء حركة على يمبن كلُّف  السكت هاء اجتالب الوقف خصائص من

  

M  U  T  S  :في قوله تعالى ماهيه :التنزيل وفي فتحهن فيمن وهو ،وكهِى ،المتكلم كياء وذلك

 VL و،٢٥٣هفي قوله تعالى ماِلي:  MÇ  Æ   Å  ÄÈ L  و ،٢٥٤هيلْطَانفي قوله تعالى س :  M  Ê

Ì  ËL٢٥٦ "بالسكت عليها ٢٥٥.  

وقع السكت على المضعف المبني عند ، بخلف عنهالسكت على المشدد المبني الوقف بهاء  :رابعها

  .في القرآن منفردا بذلك عن بقية القراء  ،٢٥٨علي  ،٢٥٧ إلي :منهاكثيرة يعقوب في مواضع 

 ،M¤  £  ¢  ¡  �L٢٥٩   :قوله تعالى علي فينحو المبنى المشدد"  :يقول ابن الجزري 

̄   M  :قوله تعالىيدي في و ، M  ¢  ¡  �  ~  £¤L٢٦٠  : وإلي في قوله تعالى  ®   ¬
                                                             

  . ١٦٣/  ٤ب الكتاـ  ٢٥٢

 .١٠القارعةـ  ٢٥٣

  .٢٨ـ الحاقة  ٢٥٤

  .٢٩الحاقة  ـ ٢٥٥

  .٣٥٠ـ ٣٤٩/ ٤ـ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  ٢٥٦

  .  ٣٥٤، انظر الشمعة في انفراد الثالثة ٥٥ا في آل عمران آية وهي في خمسة وعشرين موضعا أوله ـ ٢٥٧

  . ٣٥٤، انظر الشمعة في انفراد الثالثة ٧٢وهي في ستة عشر موضعا، أولها في النساء اآلية  ـ  ٢٥٨

 .٣١ـ النمل  ٢٥٩



٦٩ 

 

µ   ́  ³  ²  ±  °¶    ¼  »        º  ¹  ¸Lفي مصرخو ، ٢٦١ قوله تعالىي: 

M�  ~  }¡  Lفي و ،٢٦٢ قوله تعالىلدي:  M     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 بن طاهر الحسن أبو بكماله ليعقوب بالهاء عليه الوقف على فنص ،أيضاً يعقوب عن فيه اختلفف

  روح عن مهران بن بكر أبو و ،سوار بن طاهر أبو واألستاذ ،الداني عمرو أبو والحافظ ،غلبون

  .٢٦٤ " يعقوب عن ثابت وكالهما ،وقفاً الهاء حذف على واألكثرون ،وحده 

: نحـو  بالهاء الوقف عليه يجوز إعرابية حركته ليست متحرك كل اعلم أن : "يقول الزمخشري  

٢٦٥ "ذلك أشبه وما وحيهله هوأنّ وكيفه وليته هثم.  

 أربـع  فهـي  صوصـة المخ الكلمـات  اوأم ،السكت على كلمات مخصوصةهاء الوقف ب :خامسها

  .٢٦٦ الظرف موثَ ،حسرتي ويا ،وأسفي ،ويلتي: كلمات

 والياء واأللف ،الوقف في النداء في التي األلفبالهاء  يلحقون قد همويبين سيبويه هذه الحالة بأنّ   

 لذلك الوقف في الهاء فألزموها يمدوا أن فأرادوا ،وتبيين تصويت موضع هألنّ ؛الندبة في والواو
 ما يجيء هألنّو ،الوصل في المتحرك في يستغنى كما عنها يستغنى ألنه؛ الوصل يف وتركوها

  .٢٦٧"  غالمهيه ذهاب ووا ،وواغالمهوه ،ووازيداه ،غالماه يا قولك وذلك ،مقامها يقوم

                                                                                                                                                                                     

  .٥٠ـ  األنعام  ٢٦٠

  .٧٥ـ ص  ٢٦١

 .٢٢ـ إبراھیم  ٢٦٢

 .٢٩ـ ق  ٢٦٣

  . ١٣٥/  ٢العشر القراءات في النشرـ   ٢٦٤

  .٤٦١/  ١ اإلعراب صنعة في المفصلـ   ٢٦٥

  . ١٣٦/  ٢ العشر القراءات في النشر: انظرـ   ٢٦٦

  .٥٤/  ٤  مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح ،٢٢٧ـ  ٢٢٦/   ٤ الكتاب ـ ٢٦٧



٧٠ 

 

 حركته ليست متحرك كل ينقل لنا أن الزمخشريفإن الظرف،  موالوقف بالسكت على ثَ   

  .٢٦٨ كذل أشبه وما وحيهله هوأنّ وكيفه وليته هثم: نحو الهاءب الوقف عليه يجوز إعرابية

   وال بد غير  ،إلحاق هاء السكت لكثير من الكلمات هي لغة من لغات العرب من التنبيه إلى أن

وكلها  ،وغالب العرب ال يلحقون هاء السكت بالكلمات ،العلماء لم ينسبوا هذه اللغة لقوم بأعينهم أن

  .يضعفها أو يردها وال يجوز ألحد أن ،لقرآن بهالغات فصيحة نزل ا

  

  .٢٦٩ " ونحوهما وهن هو يلحقوا لم كما الهاء يلحقون ال كثير العرب من وناس"  :يقول سيبويه 

فحكم اجتالب هاء السكت في المبني الجواز، وانقسم العرب في جلبها وتركها لقسمين، فالغالب 

اءة الجمهور بلسانهم، وبعض العرب يأتون بها وجاءت ال يأتون بها في كالمهم وجاءت قر األعم

الكلمات المبنية،  أواخر حركة نيتبي السبب في اإلتيان بهاء السكتوقراءة يعقوب بلسانهم، 

هوه، : والسكت على كثير من المبني ما زال مستخدما في لهجاتنا العربية في هذا الزمان، فيقولون

إال ما جاء في القراءات القرآنية على  للهجات العربية الحاليةكيفه، وبعضه ال يستعمل في ا، هيه

  . رأسها قراءة يعقوب

  

  

  

  

  

                                                             

  .٤٦١/  ١ اإلعراب صنعة في المفصل : انظرـ  ٢٦٨

    .  ١٦٥/  ٤ الكتابـ  ٢٦٩



٧١ 

 

  حذف هاء السكت :الثاني المطلب

  

وال تكون هذه الهاء إلّا : "يقول ابن يعيش  .٢٧٠تْفَذح جتْرِدفإذا ُأ ،هاء مختصة بحال الوقف هي

لساكن وتحريكها لحن وخروج عن كالم ساكنة ألنّها موضوعة للوقف، والوقف إنّما يكون على ا

ستغنيت عنها بما بعدها العرب؛ ألنّه ال يجوز ثبات هذه الهاء في الوصل فتحرك، بل إذا وصلت ا

 وازيدا وعمراه فتلحق الهاء للذي تقف عليه،: فإذا وصلت قلت ،وازيداه: ، تقولمن الكالم

 MT  S  :قوله تعالىنحو حرف أو حركة لبيان ؛ويؤتى بها .٢٧١"وتسقطها من الذي تصله

VULونحو  ،٢٧٢ :،نَاهاهه اهديازوأصلها. وو لَتْ وربما عليها، يوقف أنصو ةيبِن قْف٢٧٣"الو  

M  Æ   Å  Ä  :في قوله تعالى ماِليهو: من قوله تعالى سلطانيهو ماليه ويعقوب حمزة وقرأ

ÇÈÌ  Ë  Ê L       فجاءت قراءتهما موافقة لما وقفا وأثبتاهما وصال منهما الهاء بحذف ٢٧٤ ،

  في هاء السكت، قعده النحاة

 M  p  o  nL٢٧٥ :في قوله تعالى وصال السكت هاء بحذف كتابيه في قراءة يعقوب انفردو

 M¹   ̧   ¶  µL في قوله تعالى حسابيه و ٢٧٦:  M    v   u  t  s  rL٢٧٧  M»     ¼

                                                             

  .٤٦١/ ١ اإلعراب صنعة في المفصل :انظرـ  ٢٧٠

 .٤٦/  ٩ـ شرح المفصل  ٢٧١

 .١٠ـ القارعة ٢٧٢

  .٣٣١ـ مغني اللبيب   ٢٧٣

 .٢٥، ١٩ الحاقةـ  ٢٧٤



٧٢ 

 

¾  ½L 
فقراءة يعقوب . ٢٧٩وقفا إثباتها في فخال فال ،الحالين في باإلثبات والباقون، ٢٧٨

لقواعد النحاة حال الوصل؛ ألن  مخالفة ه النحاة، أما قراءة الجمهور فجاءتجاءت موافقة لما قعد

ل ؛ ألنّها تأتي لبيان الحركة حافذَحصل أن تُت في حالة الوصل عندهم، واألهاء السكت ال تثب

  :على التخريجات اآلتية النحاة الوقف، ويخرجها

 الهاء بإثبات جماعة وقرأ : "أنّها قرئت باإلثبات مراعاة لخط المصحف يقول الزمخشري: أولها

  .٢٨٠"  المصحف التباع جميعاً والوقف الوصل في

  .٢٨١ فالوق ةيبِن وصلَتْها أنّ: ثانيها

  .٢٨٢ ووقفا وصال السعة في تزاد الهاء هذهأن  :ثالثها

وفي هذه القراءة دليل على جواز إثبات هاء  الجمهور، عليها قراءة خرجفاألسباب الماضية تُ

ر من كالم العرب حذفها حال الوصل، السكت في حال الوصل وجواز حذفها، واألشهر األكث

باتها حال الوصل، وانفرد يعقوب فحذفها حال الوصل وجاءت القراءة المختارة عند الجمهور بإث

    .موافقا المشهور عن العرب

                                                                                                                                                                                     

  ١٩ الحاقةـ  ٢٧٥

 .٢٥ الحاقةـ  ٢٧٦

  .٢٠ الحاقةـ  ٢٧٧

  .٢٦ الحاقةـ  ٢٧٨

  .٥٥٥/ ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ  ٢٧٩

 .٣٣٢/  ٥ الوجيز المحرر ،٣١٩/  ٨ المحيط البحر،  ١٩٩/ ٦ـ الكشاف  ٢٨٠

  .٣٣١اللبيب مغني  :انظرـ   ٢٨١

  .٢٦١/ ٣ الكافية على الرضي شرح :انظرـ   ٢٨٢



٧٣ 

 

  ركة هاء الضمير ح :المطلب الثالث

في بعض  تْخصولذلك ؛ها حرف خفي ضعيف ما وصفت بأنِّل ؛اعتنى العرب في هاء الضمير   

، إلـيهن  :ب في هاء ضمير التثنية أو الجمع مثلوللعر ،الكسرة والضمة الحركات بأقوى الحاالت

وبجنتيهم ،وصياصيهم ،وفيهنمن يضمها  فمنهم، اختالف في نطق حركتها من الكلمات ، وغيرهن

وضـم   ،ومنهم يضمها أحيانا ويكسرها أحيانا بحسب ما يجاورها من الحركات والحـروف  ،مطلقا

  .وهي لغة الحجاز ،الهاء في هذه الحالة يسمى عند علماء اللغة الضم على األصل

: نحو ساكنة ياء بعد وقعت إذا والجمع التثنية ضمير من وكسرها الهاء ضم في القراء واختلف   

 ،وصياصيهم ،وأبيهم ،وفيهن ،وإليهن ،وعليهن وفيهما، ،وإليهما ،وعليهما ولديهم، ،وإليهم ،عليهم

 الهاء، بضم ذلك جميع يعقوب قرأف ،ذلك وشبه ،أيديهن وبين ،نريهم وما ،وترميهم ،تيهموبجنّ

 وإن :نحو بناء أو جزم لعلة الياء منه سقطت فإن فقط، ولديهم وإليهم عليهم: في حمزة افقهوو

م من هِفي يولِّ إال كله ذلك في الهاء يضم رويساً فإن فآتهم، فاستفتهم، يكفهم، لم أو ويخزهم، يأتهم،

¶  ¸  M  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  :تعالى قوله

È  Ç  Æ  ÅÉ    Ë  ÊLاألنفال في ٢٨٣ ٢٨٤ خالف بال كسرها فإن.  

والقرآن حجـة   ،بقية القراء لها وجه من اللغة العربية وهذه المواطن التي انفرد بها يعقوب عن   

لغة أهل الحجاز  يوه ،بقراءاته المتواترة عن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فالقراءة سنة متبعة  

ه أقوال علماء اللغـة  وهذ ،تجاورها لم هم يضمون هاء الضمير مطلقا سواء أجاورتها كسرة أمفإنّ

   .في هذه اللهجة

  

                                                             

  . ١٦ـ األنفال  ٢٨٣

  .  ٣٤٤والشمعة في انفراد الثالث عن السبعة ،١٦٤/  ١البشر فضالء إتحافو ،٢٧٣ـ  ٢٧٢/  ١العشر القراءات في النشر: انظرـ  ٢٨٤



٧٤ 

 

 الضـم  أصـلها  أن اعلم ،اإلضمار عالمة هي التي الهاء فيه تكسر ما باب هذا"  :يبويهيقول س   

 مـا  يمنعهم وليس ،لك أذكرها التي العلة هذه تدركها أن اإلّ هكذا هكلّ الكالم في هاألنّ؛ الواو وبعدها

 ةخفي هاألنّ ؛كسرة أو ياء قبلها كان إذا تكسر فالهاء ،األصل على يخرجوها أن من أيضاً لك أذكر

 مـررت  :يقولون الحجاز وأهل ،قبل بدارهي ومررت ،مال ولديهي ،قبل بهي مررت :قولك وذلك

  .٢٨٥ األرض وبدارهو بهو فخسفنا : ونؤويقر ،ماٌل لديهو و ،قبل بهو

 الضـمير  هذا في فاَألصل"  :فيقول الغائب الواحد يلحق الذي اِإلضمار باب في وينقل لنا المبرد   

 ،وحـدها  بالهاء وقفت وقفت فِإذا ،الهاء لخفاء تلحقها والواو وحدها الهاء فاالسم ،واو ءهها تتبع َأن

 :قلت وصلت فِإذا ،وقفت ِإذا وَأعطيته رَأيته :قولك وذلك اَألصلية الحروف بمنزلة الواو كونت لئالَّ

 ،بهـو  ومـررت  ،بغالمهـو  ومررت ،فتى يا غالمهو رَأيت ،غالمهو وجاءني ،رجل يا َأعطيتهو

هـذا   فـاعلم  ،وهذا أخوهـو  ،وهذه عصاهو يا فتى ،مال عليهو و ،اَألرض ودارِهوبِ وبه اخَسفْنفَ

 تبدل من ضمتها كسرة؛ ان األحسن أنكان قبل هذه الهاء ياء أو كسرة ك فإن ،هاألصل في هذا كلّ

على األصل كمـا بـدأنا بـه    وإن جئت بها  ،ومن الواو ياء ،الستثقالهم الضمة بعد الياء والكسرة

فعربي ٢٨٦" د جي.  

 :أيضا وقال  وبِهم ،وفيهم ،علَيهم يقول وكان ،ماٌل علَيه :يقول هوازِن من شيخاً الكسائي سمعو   

  .٢٨٧ تمام وغير بتمام وفيهو وفيه ،وفيهِي فيه :يقال ،لغات هي

 حذف الواو والياء بعد هاء الكناية واالكتفـاء  وقد استقر األمر في العربية الفصحى في زماننا على

منْـه  : بالضمة والكسرة، إذا كان ما قبل الهاء ساكنا، سواء كان حرفا صحيحا أو حرف لين، فيقال

  .٢٨٨وأكرمه، وفيه وعليه، بضمة وكسرة فقط، وتُرِك ما كان جائزا من إلحاق واو أو ياء بعد الهاء

                                                             

    . ١٩٥/  ٤ الكتاب ـ  ٢٨٥

  .    ١٣٣/  ١ السبعة للقراء الحجة ،٣٩٩/  ١المقتضبـ  ٢٨٦

  .ها/  العرب لسانـ  ٢٨٧

  .٤٦ـ ظواھر لغویة في القراءات القرآنیة  ٢٨٨



٧٥ 

 

وقرأ بها يعقوب  ،هي لغة أهل الحجاز ضم هاء الكنايةاء أن قراءة ويتبين لنا بعد سرد أقوال العلم

¶  M  :خال قوله تعالى الهاء بضم ذلك جميعغير أن يعقوب قد قرأ  ،وغيره من القراء كحمزة

¸ L ٢٨٩ وال يوجد سبب في ذلك سوى الروايةخالف بال كسرها فإن ،.   

قولـه   فـي  اللَّـه  غْنهِمي و ،M5  46  8  7L٢٩٠  :قوله تعالى في عنه واختلف   

  M'  &  %  $  #  "  !(  /  .  -  ,  +  *   )0: تعالى

     3  2  1L٢٩١، هِمقفي قوله تعالى و: M4  35  L الهاء بكسر والباقون ،٢٩٢ 

 وبنـي  وتمـيم  قـيس  لغة وهي ،الكسر أو الياء لفظ الكسر لمجانسة ،القرآن جميع في كله ذلك في

عـن   فما جاء  ،في الكلمات الماضية هو الميل للسهولة والتيسير الهاء كسروالسبب في  ،٢٩٣سعد

 ذلك أن االنتقال من الكسر للضم فيه مشـقة وصـعوبة   ،يعقوب بالكسر فهو ميل للسهولة والتيسير
األصل فـي   وذلك أن ،وما جاء بضم الهاء بعد الكسر فقد جاء على األصل ،على جهازنا النطقي

   .عنه الوجهان في الكلمات الماضية نقلا فلهذ ،الهاء الضم مطلقا

  :والحاصل في قراءة الجمهور وقراءة يعقوب أن للعرب مذهبين في حركة هاء الضمير

  .تحريكه بالضم مطلقا، وهو مذهب قريش وأهل الحجاز، ومن جاورهم: المذهب األول

                                                             

 . ١٦األنفال ـ  ٢٨٩

 . ٣الحجر ـ  ٢٩٠

 . ٣٢المؤمنون ـ  ٢٩١

 .٩ ـ ٧غافر اآليتان  ـ  ٢٩٢

 .١٦٤/  ١البشر فضالء إتحاف ـ  ٢٩٣



٧٦ 

 

لكسر، وهو مذهب أهل تحريكه بالضم إال إذا وقع بعد ياء أو كسرة فإنّه يحرك با: المذهب الثاني

  .٢٩٤نجد من بني تميم وقيس وأسد

تجد نمطين لغويين يتصارعان فيموت قد ف ،اللغويةعرفت العربية تصارعا في أنماطها لقد و

اسم  ،كلمة باع: فمثال ويطغى اآلخر ويسود ،في زمن من األزمانأو يقل استخدامه أحدهما 

كانت الحجازية هي السائدة في  ،٢٩٥األصلوهي  حجازية ومبيوع تميميةوهي مبيع  المفعول منها

ة المضاعف األفعال من األمرومثله  مبيع، قلّتْمبيوع وفسادت في زماننا أما زمن من األزمان، 

 األصلف ،غالم يا واطمئن رجل يا واصطب واستَعد وفر وضن شُد ":يقول ابن جنّيتميم  عند

داشد واضنَن وافرِر دواستعد واصطَبِب نى اللغة وهي الحجاز أهل لغةوهي  وأطمْأنحالفُص 

  .لكننا في هذا الزمان نستعمل لسان تميم في األمر من المضاعف.٢٩٦"القُدمى

، بل قد تجـد اللغـة األقـّل    لغة على أخرى لسيادةللغة وفصاحتها هي العامل الوحيد وليست قوة ا

في  فهناك عوامل كثيرة مبيع ومبيوع، فصاحة هي المنتشرة والفصيحة أقل انتشارا كما حصل في

وهـو تحريـك    ـ  ، والناظر في هذا الزمان يجد أن نمط بني تميم وقيس وأسدانتشار وسيادة اللغة

ـ  بالضم إلّ }الكناية { الضمير  هاء  هـو  ـا إذا وقعت الهاء بعد ياء أو كسرة فإنّها تحـرك بالكسر

إال مـا بقـي فـي القـراءات      عليه الديار عفتْا نمط الحجازيين وقريش فقد أموالسائد الموجود، 

  .القرآنية، وقراءة يعقوب أكبر شاهد على ذلك

  

ولم يعرف ضم هـاء السـكت إال عـن     ،لبصرة وليست البصرة من الحجازونشأ يعقوب في ا   

هـا  القراءة سنة متبعة عن النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  ال ارتبـاط ل    هذا أن فدّل ،الحجازيين

   .ه فقد توافق لهجة القارئ وقد تخالفهاتوبيئلقارئ ابنشأة 

  

                                                             

  .٤١ـ ظواھر لغویة في القراءات القرآنیة  ٢٩٤

  . ٢٣٨/  ٤ـ انظر شرح ابن عقيل  ٢٩٥

 .٢٦٠/ ١ ائصالخص  ـ ٢٩٦



٧٧ 

 

  التضعيف والتخفيف :خامسالمبحث ال

 أهـلَ وأهـل البـوادي   فكانت تمـيم    ،هانثرها وشعروالتخفيف في  تضعيفال عرفت العربيةُ   

ف رِما عِل تخفيفوكانت الحجاز أهل  ،في كالمهمفهم يميلون لبذل الجهد العضلي  وتثقيلتضعيف 

   .قراءاتهبوكالهما عربي فصيح وبذلك جاء القرآن  ،في كالمهم لميل نحو السهولة والتيسيرعنهم ا

   واقتصـاد   ،فهي التخفيف النطقي ،التي اتبعتها العربية والتضعيف التخفيف ظاهرةا الغاية من أم

إلـى   لذا يلجـأ اللسـان   ؛الجهد العضلي المبذول جراء النطق بأصوات متماثلة أو متقاربة متتالية

ا كـان البـدو يعيشـون فـي     ولم ،٢٩٧وتكوين صوت واحد مشدد ،دمج هذه األصواتتخفيفها أو 

لذا حرص هـذا   ،ويذوب في جنباتها فال تكاد تتضح صحارى مترامية األطراف يفنى فيها الصوت

 ،والتفخـيم  ،ولجأ إلى هذا بطرق شـتى منهـا الجهـر    ،البدوي على توضيح أصواته حتى تسمع

   .٢٩٨قيل والتشديد والتث

 ثـم  واحد موضع من ألسنتهم يستعملوا أن عليهم لقُثَه قد وينقل لنا سيبويه في باب التضعيف أنّ   

 كرهـوه  مهلـةٌ  تكـون  وال واحـد  موضع في اركوايد أن عليهم تعب ،ذلك صار افلم ،له يعودوا

  .٢٩٩ لك ذكرت مما ألسنتهم على أخفّ وكان ،واحدة رفعةً لتكون ؛وأدغموا

  :ين وهمالبطالحديث في التضعيف والتخفيف في م اءوقد ج

   الصوتيالتشديد  :المطلب األول

  الصوتي التخفيف :المطلب الثاني

  

  

                                                             

 .١٦٠توجيهات ابن خالويه الصوتية في القراءات القرآنية في كتاب إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم : انظرـ  ٢٩٧

 .٦٥٧اللهجات العربية في التراث :  انظرـ   ٢٩٨

  .٤١٧/  ٤الكتاب : انظرـ    ٢٩٩



٧٨ 

 

  التشديد الصوتي :المطلب األول

   ا كانت القبائل العربية مختلفة في لهجاتها فتميم تقرأ بالتثقيل والتشديد في غالب األحيان فـي  لم

نـزل القـرآن بكـال     ،لسانهم بالتخفيف لميلهم نحو السهولة والتيسـير ا الحجاز فيعرف أم ،لسانها

 كّل منهما عـن   وانفرديعقوب أبو جعفر وكذا  ثقيلاء الذين قرءوا بالتشديد والتومن القر ،اللهجتين

لسـان   نمتبعـا  ،يتفقا فـي أي موضـع   من غير أن عن بقية القراء بتشديد وتثقيل بعض الكلمات

  .٣٠٠تميم

المواضع في جميع  خالف بال الميتة ياء ديشدفقرأ بت ،بالتشديد في بعض المواطن فرجع أبوقرأ    

¸  M  ½   ¼  »   º  ¹  :طون بتشديد الراء من قولـه تعـالى  وكذا قرأ مفر .٣٠١في القرآن 

  ¾Lمن مشددة بكسرها جعفر أبوف ،٣٠٢ طفر مفعول اسم التخفيف مع بالفتح والباقون ،رقص 

 وقـرأ  ،التـاء  مشـددة  M    C  B  AL٣٠٣   :من قوله تعالى قُتلَتْ أيضا وقرأ .من الفعل أفرط

§ ̈   ©  M  ¬   «  ª  :من قوله تعـالى  أيضاتأمنّا وقرأ  .٣٠٤ التاء خفيفة " قُتلَتْ"  الباقون

  ®  

                                                             

 . ٦٥٧اللهجات العربية في التراث :  انظرـ   ٣٠٠

 . ٢٥٠/  ١البشر إتحاف فضالء :  انظر ـ ٣٠١

  .٦٢النحل  ـ ٣٠٢

 .٩ التكويرـ   ٣٠٣

  .٥٧٣/  ١إتحاف فضالء البشر . ٤٦٤/  ١المبسوط في القراءات العشر : انظر ـ ٣٠٤
 



٧٩ 

 

  ²    ±  °  ¯Lمفتوحـة  بنـون  فينطق روم وال إشمام بال للنون المحض باإلدغام ٣٠٥ 

  .٣٠٦ مشددة

 البـاقون  وقـرأ  M    `  _  ^  ]L٣٠٧   :دا في قوله تعـالى لب باء بتشديد جعفر أبو قرأو 

      البـاقون  وقـرأ  ،اليـاء  مشددة M  Æ  Å  ÄL٣٠٨  :في قوله تعالى ابهمِإي يضاأ قرأو .بتخفيفها

 "مهابيجوز اله أنّ رى أبو حاتموي .٣٠٩"  الياء مخففة " ِإي فـي  لجـاز  فيـه  جاز ولو ،ابتشديد إي 

وحملها علـى   ،أنكر أبو حاتم هذه القراءة :ابن جني في المحتسب فيقول ويرد .٣١٠ والقيام الصيام

 :ولو أراد ذلك لقـال  :قال ،اله فعألنّ ،اباوه كان يجب ِإألنّ وقال هذا ال يجوز؛ ،كذبوا كذابا :نحو

 .ودنـانير يط دواويـن وقـرار   :لقولهم ،كسرة قبلها كديوان وقيراط ودينارإيوابا فقلب الواو ياء لل

لوقوع الياء ساكنة قبلهـا فصـارت    ،فأصله أيوبت فقلبت الواو ياء :ويتابع ابن جني حديثه فيقول

وإن شئت أيضا جعلـت   ،إيواب فقلب بالواجب فيعال فوزنه ،ثم جاء المصدر على هذا إيابا ،أيبت

٣١١وجاء المصدر على الفيعال كالحيقال   ،بت فوعلت بمنزلة حوقلتأو.  

                                                             

 .١١ اآليةيوسف  ـ   ٣٠٥

 .٣٢٩/  ١ البشر فضالء تحافإ: انظرـ    ٣٠٦

 .٦البلد ـ   ٣٠٧

  .٢٥الغاشية  ـ ٣٠٨

/  ١ البشر فضالء إتحاف، ٦٦٠/  ١عليها الزائدة واألربعين القراءات في لكاملا .٤٦٩/ ١  العشر القراءات في المبسوط : انظرـ  ٣٠٩
٥٨٢ . 

 .١٩٠/   ١٠  والبيان لكشفا: نظراـ   ٣١٠

 .٣٥٨/  ٢المحتسب  : نظراـ    ٣١١



٨٠ 

 

 ،قـرأت  بما إال أقرأ أن لي ليس هأنّ لوال " :حيث قال عمرو أبيطا خُسار على  أبا حاتم يتول    

   ٣١٢"  كذا كذا وحرف ،كذا كذا حرف لقرأت

 :قولـه تعـالى   في الالتّفشدد  بالتشديد عن بقية القراء في موضع واحد فقد انفرد يعقوب اأمو   
M      ~  }Lأي التقاء السـاكنين [ للساكنين يمدو التاء بتشديد عن يعقوب رويس فروى ٣١٣[ 

 البـاقون  وقـرأ  ،الجوزاء وأبي ،وطلحة ،المعتمر بن ومنصور ،ومجاهد ،عباس ابن قراءة وهي

   .٣١٤ بتخفيفها

 موضع صخرته أصل :يقولون العرب من كثيراً ألن ؛االسم هذا في لغة التاء في الالتّ تشديدو

  .٣١٦ معبداً مكانه اتخذوا مات افلم للحاج ٣١٥يقوالس يلتّ الجاهلية في رجل عليه يجلس كان

   أبا جعفر قد أكثر من التشديد منفردا بذلك عن بقي أبا جعفر من  ،ة القراءولعلنا نجد أن مع أن

بخالف يعقوب  ،وهم الذين يميلون للتخفيف وينفرون من التشديد ،والمدينة من الحجاز ،المدينة

ومع  ،وهم من عرفوا بالتشديد والغلظة حتى في كالمهم وأهل البصرة من البدو ،فهو من البصرة

    دّل فإنما يدّل أن القراءة سنة متبعة  وهذا إن ،ذلك لم ينفرد بشيء من التشديد خال موضع واحد

    .تهولهجالقارئ  ال عالقة لها ببيئة ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  للنبي

  

  

  

                                                             

 .١٧/  ١ العشر القراءات في النشر :انظرـ     ٣١٢

 .١٩ـ النجم   ٣١٣

 .٣٧٩/  ٢ العشر القراءات في النشر :انظرـ   ٣١٤

 .سوق/ لسان العرب : ، انظروالشعير الحنطة من يتَّخذ طعام ويقـ الس ٣١٥

  .١٠٤/  ٢٧ والتنوير التحرير :انظرـ   ٣١٦



٨١ 

 

  الصوتي التخفيف :الثاني المطلب

وموافقا لهجـة   ،تخفيف في مواطن من القرآن الكريم مخالفا بذلك جميع القراءالفر بقرأ أبو جع   

ا يعقوب فلم يقـرأ بـالتخفيف   أم ،وأهل الحجاز يخففون ،فهو من المدينة والمدينة من الحجاز قومه

ل أبي جعفر تخفيف وجاء ،وهو بذلك يوافق قومه بالتشديد ،اءإال ما وافق فيه القر  لياء فـي أمـاني 

  .وكذا أمنيته ،حيث وقع

 MÅ  ÄL ، و  ٣١٧ M  1  0L  :قوله تعالى جعفر أبو قرأ   
٣١٨،  M  9

>  =  <  ;       :?    L٣١٩ ، M  f  eLالياء  بتخفيف ٣٢٠إسكان مع فيهن 

 ،ساكنة ياء بعد لوقوعها همأماني من الهاء كسر على وهو ،ذلك من والمخفوضة المرفوعة الياء

  .٣٢١ اإلعراب وإظهار فيهن لياءا بتشديد الباقون وقرأ

+  ,  -  .  /  M  4   3  2  1  0  :قائال األماني قراءة اءالفر يوجهو

    5Lفاألمان ٣٢٢العربية في ووجهين المعنى، في وجهين على ي، العربية في افأم من فإن 

    .٣٢٣ الوجهين أجود هوو ،يشدد من ومنهم"  هم وِإن أماني ِإالَّ: "فيقول الياء يخفّف من العرب

                                                             

  .٧٨ـ البقرة  ٣١٧

   .١١١ـ البقرة  ٣١٨

  . ١٢٣ـ النساء  ٣١٩

  .٥٢ـ الحج  ٣٢٠

 .١٣١/ ١ العشر القراءات في المبسوط، ١٨٢/  ١ البشر فضالء إتحاف، ٢١٧/  ٢ العشر القراءات في لنشرا: نظراـ   ٣٢١

 .٧٨البقرة ـ   ٣٢٢

   .٤٩/  ١ للفراء القرآن معاني : نظراـ   ٣٢٣



٨٢ 

 

   ويوجـ أصل هذا كلّ ه أبو الفتح هذه القراءة بأن ـ والتخفيف فـي هـذا     أمنيته ،أماني ه التثقيل 

 والتخفيـف  التشديد فيه فلك ،مشدد واحده النحو هذا من جاء ما كلو .٣٢٤ عندهم النحو كثير وفاشٍ

 مفـاتيح  مفتـاح  جمـع  فـي  :يقـال  كما هذا :األخفش قال ،ونحوه ،وأماني ،وأغاني ،أناني :مثل

   .٣٢٥ومفاتح

  

   ومن خالل اطالعنا على توجيه الفرونظرة ابن جني  ،بالتشديد ووصفها باألجود اء لكلمة أماني

 ،التخفيـف  علـى قـراءة  التشـديد  منهما يفضل قراءة  اًكلّ يتبين لنا في دراستنا أن ،ها األصلبأنّ

 وال ينبغي ألحـد أن  ،عن األولىاألخرى  انحطاطحدة ووتفضيل قراءة على أخرى يوهم بجودة وا

   .يصف القرآن وال قراءاته بهذا

M      ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ :قوله تعالىفي  تضار راءتخفيف  ومن التخفيف أيضا   

½¾     Lضوال  ، ٣٢٦ايقوله تعالىفي  ر:  MÂ  Á         À  ¿    ¾Ã    Ç  Æ  Å  Ä

ÈÉ  Ë   ÊÌ  Î  ÍÏ    Ð  Ó  Ò  ÑLبسـكونها  جعفر أبو قرأ. ٣٢٧ 

 ،الهاشـمي  طريق من جماز وابن شبيب ابن عن مهران ابن طريق غير عيسى رواية من مخففة

 الوصـل  إلجـراء  السـكون  ويكون ،يضير ضار من :قيل ،السورة آخر كاتب يضار وال وكذلك

  .٣٢٨ " الوقف مجرى

                                                             

 .٩٤/  ١المحتسب  : نظراـ    ٣٢٤

 .٢٠٤/  ٢ الكتاب علوم في اللباب، ٤٤٢/    ١ المحيط البحر تفسير:  نظراـ   ٣٢٥

 .٢٣٣: البقرةـ   ٣٢٦

 .٢٨٢: البقرةـ   ٣٢٧

 .٢٠٤/  ١ البشر فضالء تحافإ: انظرـ    ٣٢٨



٨٣ 

 

ه حـذف إحـدى   إال أنّ ،كون أراد ال تضارري إذا صحت هذه القراءة فينبغي أن :يقول أبو الفتح   

 ،ها األضعف وبتكريرها وقع االسـتثقال ألنّ ،هي المحذوفة تكون الثانية وينبغي أن ،الرائين تخفيفا

هـا كانـت   ليكون ذلك دليال على أنّ ؛ت على سكونهاولذلك أقر ،مدغمة في الثانية واألولى ساكنة

 ،يضـيره  ضاره من وهو والتخفيف بالسكون ارتض ال " :قال الزمخشري .٣٢٩مدغمة قبل الحذف 

  .٣٣٠ سكونا الراوي فظنه الضمة اختلس أو الوقف ونوى

 األعـرج  قراءة وهي ،الوقف مجرى فيه الوصل ريجُأ "  :ويرد أبو حيان على الزمخشري قائال

 عادتـه  على وهذا .انتهى سكوناً الراوي هفظنّ الضمة اختلس :الزمخشري وقال ،يضير ضار من

  .٣٣١ ذلك إلى نذهب وال ،وتوهيمهم اءالقر غليطت في

  

    :هما  بأمرين وتوجيه قراءة تخفيف الراء يكون   

تخفيفا وبتكريرها وقع االستثقال، واألولى سـاكنة،   ؛أنه من تضارر، وحذف الراء الثانية :األول 

  غمة قبل الحذفمدغمة في الثانية، ولذلك أقرت على سكونها؛ ليكون ذلك دليال على أنّها كانت مد
أجرى الوصـل فيـه مجـرى     سكّنها ألنّه، فال تخفيف حينئذ، ويضير ضار من كونت أن :الثاني

  .الوقف

  

  

  

  

  

                                                             

 . ١٢٤ـ  ١٢٣/   ١محتسب انظر الـ    ٣٢٩

 .٤٥٦/  ١ الكشافـ   ٣٣٠

 .٢٢٥/  ٢ المحيط البحر تفسيرانظر ـ    ٣٣١



٨٤ 

 

  }المماثلة {  اإلدغام  :سادسالمبحث ال

  

 قـال  ،هـذا  من مأخوذ الحرف في الحرف وإدغام ،الدواب أفواه في اللجام إدخال :لغة اإلدغام   

   .٣٣٢ حرف في حرف إدخال هو: الليث

 غيـر  مـن  موضـعه  من مثله بحرف ساكناً حرفاً وصلُك :اإلدغام"  :يقول أبو البقاء العكبري   

 واحـدةً  رفعةً بهما لسانَك تَرفع ،واحد كحرف بالتداخل فتصيرهما ،وقْف وال بحركة بينهما فاصٍل

وهو ،هدوتشد رل بحرفين مقد٣٣٣ " ساكن منهما األو.  

  

   :مطلبين هماحديث في اإلدغام في وقد جاء ال

  .}إدغام التاء في السين { المماثلة الرجعية  :المطلب األول

  .إدغام التاءين في أول الفعل المضارع :المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 . دغم/   اللغة تهذيب: انظر ـ  ٣٣٢

  .٤٦٩/  ٢ واإلعراب البناء علل في اللبابـ   ٣٣٣



٨٥ 

 

  ]إدغام التاء في السين [ المماثلة الرجعية  :المطلب األول

  

   والمماثلة عندهم نوعان رجعيـة   ،المماثلةيه ن فيطلقون علد علماء اللغة المحدثيا اإلدغام عنأم

 هـي المماثلـة الرجعيـة   و ،أو من الخلف لألمام ،وذلك بحسب كونها من األمام للخلف ،وتقدمية

ويتأثر فيها األول بالثاني من ذلـك   ،ا ما يهمنا فهو المماثلة الرجعيةأم ،ىاألكثر شيوعا من اآلخر

فقد فَ فأصلها اذتكر ،كركلمة ادلتاء التي صارت داال الثاني ا الذال في الصامت األول متاي الصن

   .٣٣٤لتصير من اذتكر اذدكر ثم ادكر فأصبح مثلها

M¶  µ  ́¸    º  ¹  :قولـه تعـالى  يسَألُون في وبالمماثلة الرجعية قرأ يعقوب 

  ¿    ¾  ½  ¼   »Lلُون مثـل قـراءة الحسـن       ٣٣٥ـاءسمشددة السين ممدودة مهمـوزة ي

. ٣٣٧يسـَأُل بعضـهم بعضـاً    : يتساءلون فأدغم التاء في السـين أي : واألصُل.  ٣٣٦ي والجحدر

  .التاء بالصوت الثاني السين ففني فيه األوُل ر الصوتُفتأثّ ،أصلها يتساءلونلون يساءو

   هما وتتحقق القوة بأمرين ،ا السبب في حصول المماثلة الرجعية فهي القوةأم:   

فصـوت   لصوت المؤثر ناشئة عن اشتماله عناصر أكثر من الصوت المتأثرقوة ذاتية في ا :األول

ا السين ففيـه بعـض الصـفات القويـة     أم ،التاء في يتساءلون صوت يشتمل على صفات ضعيفة

  .كالصفير مثال

                                                             

 .٢٣٢ـ  ٢٣١أثر القراءات في األصوات والنحو العربي : انظرـ   ٣٣٤

  .٢٠األحزاب ـ  ٣٣٥

 ١،  إتحاف فضالء البشر ٦٢٠/   ١الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها . ٣٥٧/  ١القراءات العشر المبسوط في: انظرـ    ٣٣٦
 /٤٥٣.  
  

 . ٣٠٢/   ٢١التحرير والتنوير .٥٢٤/ ١٥اللباب في علوم الكتاب : ـ انظر ٣٣٧



٨٦ 

 

وت المتـأثر نهايـة   في حين يحتل الص ،قوة موقعية حين يكون الصوت المؤثر بداية مقطع :الثاني

 .٣٣٨ ليـتم اإلدغـام   ؛يوجد تقارب بين الصـوتين أو تجـانس   ع هذا يجب أنوم ،المقطع السابق

، ولـيس شـرطا أن   فكالهما يخرج من طرف اللسان ،والتقارب بين الصوتين في المخرج حاصل

  . يؤثر األقوى باألضعف فقد يحدث العكس، وهذا الحكم فيه لالستعمال اللغوي

Mg    j   i  h  :تعـالى  في قوله :ابن هشام يقول ،واإلدغام لغة تميم ،والفك لغة الحجاز   

u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kLبالفـك  فيقرأ ٣٣٩، 

  .٣٤٠ تميم لغة وهو واإلدغام ،الحجاز أهل لغة وهو

   اإلدغام من أجود الفك ويرى بعض علماء اللغة أن، فـي  به مقروءاً فصيحاً منهما كل كان وإن 

 فـإن  ،ال دليل عليه عاءهذا االدو .٣٤١"  النظم في الفك بتقديم ذلك ىإل أموَأ الناظم ولعّل ،المتواتر

وجاء القرآن بقراءاته بآيات كثيـرة علـى    ،اللغة جاءت بشعرها ونثرها بأمثلة كثيرة على اإلدغام

  .لغة اإلدغام

  

  

  

  

  

                                                             

 .٢٣٩أثر القراءات في األصوات والنحو العربي  : انظر  ـ  ٣٣٨

  . ٢١٧ـ  البقرة  ٣٣٩

 . ٤١١/  ٤ مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح : رانظـ  ٣٤٠

   .٨٩٣/  ٣ مالك ابن ألفية على ، شرح األشموني ٣٤٩/ ٤حاشية الصبان :انظرـ   ٣٤١



٨٧ 

 

  إدغام التاءين في أول الفعل المضارع  :المطلب الثاني

  

   عرف إدغام التاءين بتاءات البيشددها التي التاءات هيو :يز فـي  وصال كثير ابن عن يالبز 

  .٣٤٣ الكبير اإلدغامبويسمى هذا النوع  .٣٤٢ موضعا وثالثون واحد وهي ،التفاعل و التفعل تاء

 بقوله عن يعقوب ورويس ،" تتمارى " :تعالى بقولهأ ابتد وقد ورد اإلدغام عند يعقوب فكان إذا   

 ىيتـأتّ  ماإنّ اإلدغامو ،واألصل الرسم لموافقة ؛مظهرتين جميعاً بالتاءين ئدابتُ " تتفكروا"  :تعالى

  .٣٤٤ الوصل في

ـ   غير أن يعقوب لم ،يفي أول المضارع ثالثة أضرب عند البز التاءينوإلدغام     ا يرد عنـه إلّ

ـ أم ،وذلك في حالة الوصل ،قبل المدغمالمتحرك واحد وهو ضرب  ه يوافـق  ا في حالة البدء فإنّ

M  ¶  µ  ´  ³¸     ¹ :هما تتفكروا في قولـه تعـالى  كلمتين ووقع في  ،اءر القرجمهو

¿  ¾  ½  ¼  »  ºÀ  Ä  Ã   Â  ÁÅ    Ì  Ë     Ê  É  È  Ç     Æ

Î  ÍLوتتمارى في قوله تعـالى  .٣٤٥:  MY  X  W  VLوقـد ورد هـذا    ،٣٤٦

    .٣٤٧"  دخََل فيه وال علةإدغام حسن ال هذا"  :ي قائالويصفه مكّ ،الموضع عند البزي ثماني مرات

                                                             

 . ٧٦/  ١ القرآن علوم معجم :انظرـ    ٣٤٢

 كبيـراً  وسمي. بينمتقار أم جنسين أم مثلين أكانا سواء. متحركاً فيه الحرفين من األول كان ما هو:  الكبير اإلدغامـ     ٣٤٣
 وقيـل . الصـعوبة  من فيه لما وقيل. إدغامه قبل المتحرك إسكان في لتأثيره وقيل. السكون من أكثر الحركة إذ وقوعه لكثرة

  .٢٧٥ـ  ٢٧٤/  ١النشر . نوالمتقاربي والجنسين المثلين نوعي لشموله
 

  . ٤٦١/  ١البشر فضالء إتحاف . ٣٠٣/  ١العشر القراءات في النشر: انظر ـ ٣٤٤

 .٤٦ :سبأـ  ٣٤٥

 .٥٥النجم  ـ  ٣٤٦

 . ٣١٥ـ  ٣١٤/  ١الكشف ـ    ٣٤٧



٨٨ 

 

ـ  ،ه ال يقع إال حال الوصل عند يعقوبألنّ؛ هذا الوجه من اإلدغام متفق عليهو وإذا بـ  د ء بـه بء د

 االبتـداء  بخـالف  وهذا ،الوصل في يتأتى ماإنّ فاإلدغام ،واألصل الرسم لموافقة التائين؛ بإظهار

ـ  كذلك داءاالبت فكان ،واحدة بتاء مرسومة هافإنّ يالبز تءابتا يبـدأ   وإذا أراد أن ،للرسـم  اموافق

باإلدغام بلتّلوال يمكن االبتداء بساكن إال بجلب همزة الوصل  ،ء بساكند٣٤٨لنطـق بـه   لل وص. 

فرجـع إلـى    ،ويزيد في الخط ما ليس فيه ،فيتغير الكالم ،فكان يلزمه إدخال ألف الوصل لالبتداء

    .٣٤٩التخفيف في االبتداء 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                             

 .٤٦١/  ١البشر فضالء إتحاف ، ٣٠٣/  ١العشر القراءات في النشر: انظر ـ ٣٤٨

 . ٣١٥ـ  ٣١٤/  ١الكشف  : انظرـ   ٣٤٩

 



٨٩ 

 

   مسائل صوتية متفرقة :السابع المبحث

   :جاء هذا المبحث في أربعة مطالب وهي

  .اإلشمام :األول المطلب

  .الوقف على النون الخفيفة ألفا :المطلب الثاني

  .إخفاء النون عند الغين والخاء :المطلب الثالث

   .السكت :المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٠ 

 

  

  اإلشمام :المطلب األول

  .٣٥٠ اللفظ إلى بخارج وليس ،عليه ليدّل الضم هو الذي الصوت اجإلخر ؛العضو تهيئة هو   

 في الوقف باب هذا : "حيث قال وعلته مبينا سببه اإلشمام في ثنايا الكتاب عن سيبويه ويتحدث

 هفإنّ والمضموم المرفوع افأم .الوقف في زيادةٌ تلحقها ال التي الوصل في المتحركة الكلم آخر

 تروم وبأن ،والساكن المجزوم عند تقف كما اإلشمام وبغير باإلشمام :هأوج أربعة على عنده يوقف

 وبين الوصل في التحريك يلزمه ما بين قوايفر أن فأرادوا أشموا الذين افأم وبالتضعيف ،التحريك

 حرف عند إال أبداً يقفون ال همأنّ علموا فقد وايشم لم الذين اوأم ،حال كل على اإلسكان يلزمه ما

  .٣٥١"الموضع هذا في وافقه هألنّ حال كل على يسكن ما بمنزلة جعلوه الوقف في نسكّ افلم ساكن

 كانـت  فأشممت معن هذا :قلت لو كأنّ ترى الَأ ،لألذن بصوت وليس للرؤية الرفع في وإشمامك 

 الحركـات  مـن  غيرها دون بالضمة اإلشمام واختصاص .٣٥٢  تشمم لم إذا بمنزلتها األعمى عند

 الـروم  بـين  والفصـل  ٣٥٣ تعـالج  وبهما الشفتين بين من تخرج والواو الواو، من هاأنّ إلى يعود

ـ  ؛الضرير دون البصير يفهمه ماإنّ اإلشمام أن واإلشمام  مـن  الفـراغ  بعـد  بالشـفة  عمـل  هألنّ
 روي وقـد : مكي قال ،إشماماً والروم روماً اإلشمام ونيسم أنهم الكوفيين عن كيحو. ٣٥٤الحرف

 ما يجعلون الكوفيين ألن ؛الروم به يريد وأراه :الئقا ثم يتابع ،المخفوض في شماماإل الكسائي عن

٣٥٥ روماً إشماماً سميناه وما إشماماً روماً يناهسم.  
                                                             

  .٢١٢/ ١ السبعة  للقراء الحجة: انظرـ    ٣٥٠
 

  . ١٦٨ / ٤ الكتابـ  ٣٥١

 .٣٢٨/  ٢ الخصائص ،١٧١/  ٤ الكتاب :انظرـ   ٣٥٢

  .٢٠٣/  ١ للقراءات االحتجاج كتب في الصوتية الجوانب: ـ انظر   ٣٥٣
 

 . ١٥٦/  ١ النحو علل: انظرـ    ٣٥٤

 . ١٢١/  ٢ العشر القراءات في النشر: انظرـ    ٣٥٥



٩١ 

 

 عيسـى  عن وغيره اهللا هبة روىحيث  ،العشرة القراء من بين باإلشمام فرد قارئنا أبو جعفرتو   

في أولها ، ٣٥٦مواضع خمسة في وهو ، الضم ئكةة المالكسر إشمامعن أبي جعفر وردان  ابن عن

ــالى  ــه تعـ M  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x  w  v  :قولـ

£L٣٥٨ الجر على الخالصة بالكسرة والباقون ٣٥٧.   

قولـه تعـالى  وتفرد أبو جعفر فـي   ٣٥٩ظاهرة اإلشمام كثيرة في القرآن وقراءاته والخالصة أن: 

 ،كثير في اللغة والقراءات القرآنية اإلشمامو ،راءة متواترةوهي ق ،بإشمام التاء" للمالئكة اسجدوا "

فـي  فهذا ابن هشام يذكر  ،وكذلك علماء اللغة ،ولذلك وضع علماء التجويد باب اإلشمام في كتبهم

ويتـابع   ،أوجـه  خمسـةُ  التأنيث هاء ليس الذي المحرك على الوقف في ولك " :الوقف فيقول باب

 الحركـة  إلى بالشفتين اإلشارة :وحقيقته بالمضموم ويختص ،باإلشمام تقف أن :هاثالث :كالمه قائال

ديع٣٦٠"  األعمى دون البصير يدركه مافإنّ ،تصويت غير من اإلسكان ب.     
وال نلحظ هذه األيام أحدا من متكلمي العربية الفصحى يحرص على اإلشمام في وقفه، حتى بدا 

    .  إلّا ما وجد عند قلة قليلة من القراء المتمسكين بالروايةالناس،  عندذلك أمرا غريبا عجيبا 

                                                             

  ١١٦ اآلية وطه ٥٠ اآلية والكهف ٦١ اآلية واإلسراء ١١ اآلية واألعراف ـ  ٣٥٦

  . ٣٤ـ البقرة  ٣٥٧

 . ١٧٥/  ١إتحاف فضالء البشر  :انظرـ    ٣٥٨

، وابن عطية في المحرر الـوجيز،  والبيان الكشفولم أجد تعليقا للمفسرين على قراءة اإلشمام ألبي جعفر،  من ذلك الثعلبي في    ـ  ٣٥٩
البغـوي   والزمخشري في الكشاف، والسمين الحلبي في الدر المصون، وابن عادل في اللباب، وأبو حيان في البحر، وكـذا فـي تفسـير   

والرازي، وفي التحرير والتنوير، البن عاشور، ولعل السبب في ذلك أنهم فصلوا الحديث في ضم تاء المالئكة على اإلتباع، ولم ينشـغلوا  
م، باإلشمام؛ ألنّها ظاهرة صوتية بحته، والمفسرون لم يتطرقوا للظواهر الصوتية التي ال عالقة لها بحركة اإلعراب أو البناء في تفاسيره
  .واعتنوا بالظواهر النحوية والصرفية والصوتية المتعلقة بحركات البناء واإلعراب في الغالب، لذلك نجدهم لم يتحدثوا عن ظاهرة اإلشمام

  .٣١٠ـ  ٣٠٩/  ٤ مالك ابن  ألفية إلى المسالك أوضح: انظرـ   ٣٦٠
 



٩٢ 

 

  الوقف على النون الخفيفة ألفا :الثاني طلبالم

فعل المضارع خل على الدوت ،لتأكيده وتقويته في نفس المستمع ؛تدخل نون التوكيد على الفعل    

M  D  C  :قوله تعالى من ذلك ،والنون الخفيفة أقل توكيدا من الثقيلة ،واألمر دون الماضي

G  F  EH  M  L   K  J  IN     V    U  T  S  R  Q  P  O

WL؛بالخفيفة الثاني وفي ،فيه رغبتها وشدة سجنه قصدها لقوة ؛بالثقيلة األولى دتكُّأف .٣٦١ 

 :قد يقالو .٣٦٢له المحبة من عندها ماِل ،ذلك في رغبتها شدة وعدم وإهانته تحقيره قصدها لعدم

دم قدرتها على لع"  ليكونا" والتخفيف في  ،جاء لقدرتها على سجنه"  ليسجنن" في  التثقيل لعل

 :تعالى كقوله ألفاً منها أبدلت قبلها ما المفتوح الخفيفة النون على وقفتَ إذاو .جعله من الصاغرين

 M    ¶  µ     ́   ³   ²  ±L مع النون بتخفيف رويس وعلى هذا الوجه من العربية انفرد .٣٦٣ 

 M    q  p  o  n  m  lL٣٦٤  :من قوله تعالى نذهبن على له الوقف في كونهاس

  .٣٦٥ الكل في بالتشديد والباقون ،الخفيفة التأكيد نون أصل على الباء بعد باأللففوقف عليها 

   :٣٦٦قول األعشىك  ،في العربية وارد باأللف ى نون التوكيد الخفيفةعل الوقفو

                                                             

 .٣٢يوسف ـ   ٣٦١

  .١٦١التعبير القرآني ، ٢١٢/  ٣حاشية الصبان : انظرـ   ٣٦٢
 

  .١٥العلق ـ   ٣٦٣

  .٤١ الزخرف سورةـ   ٣٦٤

 .٢٣٤/  ١ البشر فضالء إتحاف : انظرـ    ٣٦٥

  . ١٠٣الصبح المنير في شعر أبي بصير ـ   ٣٦٦



٩٣ 

 

  فَاعبدا واللَه اَألوثان تَعبد وال           سكَنَّهتَن ال المنصوبِ النُصبِ وذا

   .٣٦٧ باأللف الوقف كان عليه وقف فلما ،فاعبدن أراد أي

  .٣٦٨  التنوين حكم الوقف في يانتُعطَف"  ولَيكُونَا"  و" لَنَسفَعا ":تعالى قولهومثلها 

  :قول عمر بن ربيعة  ومثله

بدا وقمير وعش خمسٍ ابن      ن لَه ٣٦٩ قُوما الفَتَاتَانِ قَالَت.  

   .قومن أراد 

   :اآلخر وقال

يما الجاهُل سبهح لم يشَ      لماععلى خاي هكرسي م٣٧٠ ماعم  

  .يعلمن لم ما يريد 

وهذه القراءة وغيرها من الشواهد  ،٣٧١فهذه شواهد على صحة إبدال نون التوكيد الخفيفة ألفا

 أن نون التوكيد تدل ين نون التوكيد الخفيفة والتنوين، والفرق األساسيالشعرية تدل على العالقة ب
على  ومما يدّل األفعال،يكثر في األسماء، والنون في والتنوين  على التوكيد، بخالف التنوين،

  :بين النون والتنوين ما يلي الشبه القوي

: } لنسفعا{  :وله تعالىق ىيقول ابن خالويه معلقا علووصف النون كالتنوين في كتابة الخط، 

 على وقفت وإذا: "ويقول ابن جني. ٣٧٢" والنون نون التوكيد، وتكتب في الخط ألفا؛ ألنّها كالتنوين"

                                                             

 .١١٤/  ٤ المسالك أوضح،  ٢٢٠/  ٥  والبيان الكشف:  انظرـ   ٣٦٧

  . ٧١/  ٢ واإلعراب البناء علل في اللباب : انظرـ   ٣٦٨

  .٢٥٣ ربيعة بيأ ابن عمر ديوان : انظرـ   ٣٦٩

/  ١١ العـرب  لسـان  لباب ولب األدب خزانة ،٦٧٩/  ٣ اإلعراب صناعة سر، ٥١٦/  ٣ الكتاب : البيت لم أجد له نسبة انظرـ    ٣٧٠
 .٣١٠/  ٣ عقيل ابن شرح، ٤٣٤

  .قة بالنحو أو الصرفولم يعلق المفسرون على هذه الظاهرة الصوتية؛ ألنّهم اعتنوا بالظواهر النحوية والصرفية والصوتية المتعلـ   ٣٧١

 .١٤٠ـ إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم  ٣٧٢



٩٤ 

 

 ساكن لقيها فإن ،قوما عمرو ويا اضربا زيد يا :تقول ألفا قبلها للفتحة منها أبدلت الخفيفة النون

 باأللف؛ كتبت الخفيفة التوكيد نون ": المديد البحرويقول صاحب  ٣٧٣"اللتقائهما حذفت بعدها

  .٣٧٤" بالتنوين لشبهها

 بعد :أيـ  فتحة غير بعد وقعت إذا الوقف في تحذفبينهما أنّها  ]أيضا [  ومما يؤكد العالقة

 "زيدون يا نباضرِ" :فتقول في ،التوكيد نون ألجل ؛حذف كان ما حينئذ ويردـ  كسرة أو ضمة

 الخفيفة التوكيد نون فتحذف ،اضربي ":هند يا نبِاضرِ" يوف ،اضربوا :الفعل على وقفت إذا

 الخفيفة التوكيد نون وقعت فإن .الياء وكذلك التوكيد نون ألجل ؛ذفتح التي الواو دروتُ، للوقف

حالها كحال   .٣٧٥اضربا ":زيد يا اضربن" في فتقول ،ألفا ]أيضا[ الوقف في النون لتْدبُأ فتحة بعد

  .في النصب ويلفظ ألفا ،عند الوقف عليه في كّل حاالته اإلعرابية ذفتنوين فإنّه يحال

   

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .٢٠١ـ اللمع في العربية  ٣٧٣

 .٣٧٨/ ٣ المديد البحرـ  ٣٧٤

 . ٣١٩/ ٣ عقيل بنا شرحـ  ٣٧٥



٩٥ 

 

  إخفاء النون عند الغين والخاء  :الثالث طلبالم

 والـزاي،  والـذال،  والـدال،  والجـيم،  والثاء، التاء،: وهي حرفاً عشر خمسة اإلخفاءحروف    

  ٣٧٦ والكاف والقاف، والفاء، والظاء، والطاء، والضاد، والصاد، والشين، والسين،

 لـم  والتنوين النون أن وذلك " :الداني يقول .واإلدغام اإلظهار بين حال هو أئمتنا عند اإلخفاءو   

 ولـم  ،القـرب  أجل من فيهن إدغامهما فيجب اإلدغام حروف من كقربهما الحروف هذه من يقربا

 القـرب  عدم افلم ،البعد أجل من عندهن إظهارهما فيجب اإلظهار حروف من كبعدهما منهن يبعدا

ـ  ،مظهرين وال مدغمين ال فصارا عندهن أخفيا ،إلظهارل الموجب والبعد لإلدغام الموجب  أن اإلّ

  .٣٧٧" عنده بعدا مما أخفى عنده كانا منه قربا فما ،عنهن وبعدهما منهن قربهما قدر على إخفاءهما

من ذلـك اإلخفـاء    ،ن علماء التجويدبي المتفق عليهاحروف اإلخفاء غير  وقد وقع اإلخفاء عند   

 جعفـر  أبـي  عنـد  مع النون والتنـوين  والخاء الغين حكم :يقول ابن الجزري .الغين والخاء عند

 مخرج فصار ،وبينهن بينهما الذي للتقارب ،الفم حروف مجرى والخاء الغين أجرى هألنّ؛ اإلخفاء

   .٣٧٨ يعني من الخيشوم مع الغين والخاء كمخرجهما مع باقي الحروف والتنوين النون

 :بعض الكلمـات وهـي   في جعفر أبي داإلخفاء واإلظهار في الغين والخاء عن الوجهان وورد   

ــة  ــالى المنخنق ــه تع ــن قول    !  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +M  :م

,L٣٧٩، M       3  2  1  L٣٨٠،  M  9Lرد الوجهان ففي هذه اآليات و ،٣٨١

   .٣٨٢الجمهور بذلك، واإلخفاء فوافق أصل قراءته وهو اإلخفاءعن أبي جعفر اإلظهار فوافق 

                                                             

  .٢٦/  ٢ العشر القراءات في النشر: انظرـ    ٣٧٦

  .٢٧/  ٢السابق ـ     ٣٧٧

 . ٣٥٣، الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة ١٨٩ / ١ البشر فضالء إتحاف ،٢٧/  ٢السابق  :انظرـ     ٣٧٨

  .٣المائدة  ـ ٣٧٩



٩٦ 

 

الغين والخـاء مـن    يقرب حرفَ ،والسبب في ورود الوجهين اإلخفاء واإلظهار عن أبي جعفر   

  .في بعض الكلمات فلذا أظهرت ؛وقربها من حروف اإلظهار ،لذا أخفيت عنده ،حروف اإلخفاء

 ومنغـلٌ  منخٌل العرب بعض يقول "  :سيبويه يقول ،ربلغة من لغات الع إخفاء الغين والخاءو   

   .٣٨٤اللسان من مخرج الحرفين قرب هو السببو.٣٨٣"  اللسان حروف مع يخفيها كما النون فيخفى

تقديم  الخالف كائن فيو ،الغين والخاء رجمخ ترتيب في والمحدثين القدماء بينخالف  وقع قدو   

 .٣٨٥ واحـد  مخـرج  من الكاف مع فجعال ، القاف مخرج على والخاء الغينعلماء اللغة المحدثين 

فالمحـدثون   ،وجعلوهما من مخـرج واحـد   ،ا القدماء فقدموا القاف والكاف على الغين والخاءأم

 الخـاء والغـين يـتم    :يجعلون مخرج الغين والخاء من الطبق اللين مع مؤخرة اللسان فيقولـون 
الهاء مع حـدوث احتكـاك مسـموع     إنتاجهما عن طريق تضييق المجرى بصورة تسمح بمرور

   .٣٨٦األولى مهموسة والثانية مجهورة  ويفرق بين الخاء والغين أن ،} استمراري{
   ومقدم  ،عند علماء اللغة المحدثين مشترك مع الكافمخرج الغين والخاء  رتيبت والخالصة أن

قرب من اللوجود  ؛ءومن هنا جاز إخفاء الغين والخا فعدا من حروف اللسان، ،على مخرج القاف

 ،فهما لم يقتربا فيخفيان مطلقا ،من النون لوجود البعدو ،لقربهما من الحلق ؛وجاز اإلظهار ،النون

فأظهرا؛ ألنّهما أبعد حروف اللسان ـ وهـذه    فتنازعهما القرب والبعد ،ولم يبتعدا فيظهران مطلقا

                                                                                                                                                                                     

 . ١٣٥النساء  ـ ٣٨٠

 .٥١اإلسراء  ـ ٣٨١

 .٣٥٣، الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة ٢٢/  ٢النشر : انظرـ    ٣٨٢

 . نون/  العرب لسان ،٥٥٣ اإلعراب صنعة في المفصل ،٤٥١/  ٤الكتاب ـ    ٣٨٣

 .٣٠٣/  ٦ السبعة للقراء الحجة،  ٤٥١/  ٤ كتابال: انظرـ    ٣٨٤

  .  ٦٢ للقراءات االحتجاج كتب في الصوتية الجوانب: ـ انظر  ٣٨٥
 

 . ٣١٨دراسة الصوت اللغوي  :انظر ـ  ٣٨٦



٩٧ 

 

مـن   لوجـود القـرب   ، وأخفيا؛قرأ الجمهور في جميع مواطن القرآن ـ ، وبهذا  أكثر العرب لغة

  كما ذكر سيبويه آنف ، واإلخفاء لغة عن بعض العربجعفر قرأ أبو حروف اللسان، وبهذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٨ 

 

  السكت  :المطلب الرابع

 الصوت قطعهو  :الجعبري قال ،تنفس غير من عادة الوقف زمن دون زمنا الصوت قطعهو 

  .٣٨٧ رخَُأ عبارات في وقفا صار طال نإ هألنّ ؛النفس إخراج زمن من أقصر قليال زمنا

يقول  ،السور فواتح في الهجاء حروف جميع على جعفر أبو فسكت ،ند قرائنا الثالثةع السكت اوأم

 وهي ،مطرد أصل :فقسمان بعده همزة وال الساكن على السكت اوأم " :الدمياطيالدين  شهاب

 إظهار منه ويلزم ،ن ،ق ،ص ،يس ،طس ،طسم ،طه ،كعيهص ،المر ،الر ،الم الهجاء حروف

   .٣٨٨"  منها والمخفي المدغم

 على حرف كل على وقفي بل تعرب ال الهجاء حروف ألن ؛ساكنة الحروف هذه :األخفش يقول

٣٨٩ السكت ةني.  

 القرآن في ما وسائر والثاء والتاء والباء األلف: وهي، التهجي حروف باب هذا:" يقول الزجاج

 على مبنية"  :قولنا ومعنى ،تعرب ال الوقف على مبنية الحروف هذه أن يينالنحو فإجماع، منها

 كأنّ على والدليل، ذلك ميم، الم، ألف،: فالنطق منها، حرف كل على تسكت أن درتق أنك"  الوقف

 حروف أن على والدليل ).ميم( :قولك وفي ،)الم( :قولك في ساكنين بين جمعك عليها السكت تقدر

 بين الجمع مع بالوقف فيها :تقول كأنّ السكْت على العدد بني كما السكت على مبنية ءالهجا
 بالتاء ثالثةً: لقلت السكت تقدر كأنّ ولوال، أربعه ثَالثَه اثنان واحد عددت إذا :تقول كما ساكنين،

  .٣٩٠" الكالم واتصال التنوين مع تاء الهاء فتصير هذَا يا ثالثاً: تقول كما

  

                                                             

 .٢٣٤/  ١ القرآن علوم في اإلتقان: انظرـ     ٣٨٧

 .٨٨/  ١ البشر فضالء إتحافـ    ٣٨٨

 .١٣٨/  ١ والبيان الكشف: انظرـ    ٣٨٩

  .٥٩/ ١للزجاج  وإعرابه القرآن معانيـ  ٣٩٠
 



٩٩ 

 

 ولذلك ؛المعجم حروف مدلولها أسماء }الم{:" يقول أبو حيانوال توصف بكونها مبنية أو معربة 

 عليها يدخل لم هاألنّ ؛معربة هاإنّ :يقال ال اآلخر، موقوفة وهي المعجم، حروف نطق بها نطق

 ركيبلت قابلة المعجم حروف أسماء لكن، البناء سبب لعدم مبنية هاإنّ :يقال وال ،فتعرب عامل

  ٣٩١ "حسنة ألفٌ هذه :تقول فتعرب عليها العوامل

 يوقف عليها بالسكت وال توصف بكونها مبنية أو معربة، فحروف التهجي حروف ساكنة، 

ع في القرآن، وجاءت قراءة وجاءت قراءة أبي جعفر بالسكت عليها في جميع المواض ،وعدمه

  .الجمهور بترك السكت عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .١٥٤/ ١ـ البحر المحیط  ٣٩١
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١٠٠ 

 

  

  

  

  

   الفصل الثاني

  المستوى النحوي
  

  

  

  

  

  

  



١٠١ 

 

   .المستوى النحوي :نياالث الفصل

لذلك ف ؛النحوية القضاياجملة من ب المنبع األول في إمداد علماء اللغةوما زال القرآن الكريم كان 

ومن المهم في درسنا  ،ليستخرجوا درره وجواهرة ؛ق هذا الكتابالنحويون يغوصون في أعما أخذ

انفردوا القضايا النحوية التي مبينين  ،ف على انفرادات قرائنا الثالثةالوقو فصلالنحوي في هذا ال

 ،ووجوه نحوية ،بالغية ما تحمله من معانٍو ،موجهين تلك االنفراداتو ،عن بقية القراء بها

   :خمسة وهي نجعله في مباحث فصل أنا هذا الفتطلب منّ

  .المرفوعات من األسماء :األول بحثالم

  .نصوبات من األسماءالم :الثاني المبحث

  .}المخفوضات {  المجرورات من األسماء :الثالث بحثالم

  .األدوات :الرابع مبحثال

  .االنتقال بين األفعال وبين الفعل واالسم :الخامسمبحث ال

  

  

  

  

   

  

  

  



١٠٢ 

 

  المرفوعات من األسماء :ولاأل المبحث

فخرج هـذا   ،ضها دون بعضبل انفردوا في بع، الثالثة في جميع المرفوعات  قراؤنالم ينفرد    

   :النحو اآلتي على مبحثال

  .}من النصب والجر إلى الرفع { الخبروالمبتدأ  :األول المطلب

  .}من النصب إلى الرفع { فاعل كان التامة :الثاني المطلب

  .} االسمالجر إلى الرفع ، ومن الحرف إلى من النصب و{ التابع المرفوع  :الثالث المطلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٣ 

 

  .}من النصب والجر إلى الرفع {  والخبرالمبتدأ  :األول لبالمط

فـردين بمواضـع عـن    نا أبي جعفر ويعقوب منيجاء الرفع على االبتداء في األسماء عند قارَئ   

   .خمسةها وعدد ،بقية القراءبعضهما وعن 

 فيهـا  بـالرفع   ٣٩٢ M0  /  .    -  ,  +   *  )1    L  :وحـده  جعفـر  أبو قرأف   

 بعـدها  مـا  ورفـع  عاملـة  غير ال جعل هفإنّ الثالثة رفع من أما .٣٩٤ الحسن وافقهو ٣٩٣اثالثته

  .٣٩٥الحج في :قوله هو الجميع عن والخبر ،باالبتداء

M  \  [    Z   Y  X  W  V  U  T   :فواحدةٌ في قوله تعـالى  قرأف جعفر أبو تفردو   

b  a   ̀ _   ̂ ]c  l  k  j  i  h    g   f  e  dm  o  n     q  pL ٣٩٦ 

 االبتداء وسوغَ ،االبتداء على ،بالرفع  فواحدةٌوتوجيه  ،٣٩٧ بالنصب  فَواحدةً الباقون وقرأ ،بالرفع

  .٣٩٨ كافية فواحدةٌ :أي محذوف والخبر ،الجزاء فاء على اعتمادها بالنكرة

                                                             

 .١٩٧البقرة ـ   ٣٩٢

 . ١٤٥/  ١ العشر القراءات في المبسوط : انظر ـ  ٣٩٣

 .٢٠١/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظرـ   ٣٩٤

 .٣٩٦/  ٣ الكتاب علوم في اللباب، ٩٦/  ٢ المحيط البحر تفسير: انظرـ   ٣٩٥

 .٣ نساءالـ   ٣٩٦

 .١٧٥/  ١ العشر القراءات في المبسوط : انظرـ   ٣٩٧

 .٢٢٦/  ٤ والتنوير التحرير، ١٧٢/  ٣ المحيط البحر تفسير ، ٥٦٧ـ  ٥٦٦/  ٣ المصون الدر: انظرـ   ٣٩٨



١٠٤ 

 

!  "  #  $  %  &   M  :في قوله تعالى} واَألنصار{ يعقوبقرأ و 

*  )  (  '    4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +

6  57     :  9  8L عطـف  أو ،عـنهم  اهللا رضي خبره مبتدأ هأنّ على الراء برفع  ٣٩٩ 

   .٤٠٠ المهاجرين على عطفا بالخفض والباقون ،" والسابقون " على

 حمـل  زجـا  النعوت تكَّررت إذا"  :يقول العكبري ،بالقطع النحويعلماء اللغة  وهذا ما يسميه   

 ودّل ،هو إضمار على ورفعها ،أعني بإضمار نصبها وجاز ،الظاهر وهو الموصوف على الجميع

قطـع هنـا؛   وجـاء ال ، ٤٠١ " مستقلة جملة بذلك يصير ألنَّه ؛والذّم المدح زيادة على اإلضمار هذا

ـ وهم الذين قال فيهم الرسول ـ صلى اهللا عليه وسـل   ،لبيان فضلهم ؛لزيادة المدح في األنصار  :م 

  .٤٠٢" الَْأنْصارِ وادي لَسلَكْتُ واديا وسلَكْتُم واديا سلَكُوا لَو النَّاس َأن تَرضون َألَا الَْأنْصارِ معشَر يا" 

M  m  l  k  j  i  h  g  :في قوله تعالى} د باع نارب{ يعقوب وقرأ   

r        q  p  o   ns     y   x  w  v  u  t    zL على الباء بضم ٤٠٣ 

 وكسر باأللف } دباع { بالنصب } نارب { والباقون ،}فعل ماضٍ {  بعد الباء باأللف دوباع ،االبتداء

                                                             

 .١٠٠  توبةالـ   ٣٩٩

  ١٨٥/  ١٠ الكتاب علوم في اللباب ،٨٣/  ٣ الوجيز المحرر، ٣٠٦/  ١ البشر فضالء إتحاف : انظرـ   ٤٠٠

 .٤٠٧/  ١ واإلعراب البناء علل في اللبابـ   ٤٠١

  .  ٣٥٦/ ١٨  حنبل بن أحمد اإلمام مسندـ   ٤٠٢

  .١٩ـ سبأ  ٤٠٣



١٠٥ 

 

 سفرهم لبعد ،منهم شكوى هأنّ على خبر البعد البالغي هوو .٤٠٤ }فعل أمر { الدال وسكون العين

  .، وقراءة الجمهور على الدعاءمعليه به اهللا أنعم بما االعتداد وعدم الترفه في إفراطا

»  ¬    ®  ¯   °  ±  M  ²  :في قوله تعالى الضعفُ جزاءعن يعقوب  رويسقرأ و   

    µ  ´  ³L مـع  المقـدم  الخبر في المستقر الضمير من الحال على جزاء نصبب ٤٠٥ 

 الضعفُ لهم والتقدير ،زيد قائما الدار في :كقولك ،باالبتداء الضعف ورفع ،وصال وكسره التنوين

  .٤٠٦ باإلضافة الضعف وخفض جزاء برفع والباقون ،جزاء

    

عند قرائنـا نجد لم ف .٤٠٧الجزء الذي حصلت به الفائدة مع المبتدأ  فهو المبتدأ خبرا بخصوص أم 

¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  :قوله تعالىفي  عند أبي جعفرد واحد تفرسوى 

  °   ̄ ®  ¬       «  ªLالمبتـدأ  خبر بالرفع جعفر أبو قرأف"  سواء " في اختلفف ،٤٠٨ 

 علـى  أو ،استواء استوت :أي مقدر بفعل المصدر على بالنصب والباقون ،سواء هي :أي مضمر

  .٤٠٩ أقواتها ضمير من الحال

                                                             

 .٤٩/  ١٦ الكتاب علوم في اللباب ،٢٦٢/  ٧ المحيط البحر تفسير، ٤٦١ـ  ٤٦٠/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٤٠٤

 .٣٧ سبأ ـ    ٤٠٥

  .٢٧٣/  ٧ المحيط البحر يرتفس، ٩١/  ٨  والبيان الكشف، ٤٦٠/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظر ـ  ٤٠٦

 . ١٧٦/  ١ المسالك أوضح: انظرـ   ٤٠٧

 .١٠فصلت  ـ    ٤٠٨

 .٢٨٧/  ٧ والبيان الكشف ، ٤٦٥/  ٤  المحيط البحر تفسير ،٤٨٨/  ١  البشر فضالء إتحاف: انظر ـ  ٤٠٩



١٠٦ 

 

  

  .}من النصب إلى الرفع { فاعل كان التامة: المطلب الثاني

M  3         2         1  0  : فقرأ ي موضع واحدف جعفر أبولم ينفرد أحد من الثالثة بإتمام كان إلّا    

  4Lعلى برفعهما. ٤١٠ كان أن ةتام ٤١١  صيحةٌ إال وقعت أو حدثت ما :أي.  

"  صـيحةً "  و عليها السياق لداللة ؛اَألخْذ ضمير واسمها ناقصة"  كان" أن  على العامةفقراءة    

 وكلتـا  .٤١٢، وصـيحة فاعلهـا   وحـدثَ  وقَع إن :أي ةالتام هاأنّ على برفعها جعفر أبوو ،خبرها

  .القراءتين االستثناء فيهما مفرغ 

وفي هذه القراءة شاهد من شواهد النحو العربي على جواز إلحاق عالمة التأنيـث للفعـل عنـدما    

  .يفصل بينه وبين فاعله بإال

  

  

  

  

                                                             

  . ٤٩ـ  ٢٩ـ يس   ٤١٠
  

 .٣١٧/  ٧ المحيط البحر تفسير ،٤٦٦/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٤١١

 . ٢٠٠/  ١٦ الكتاب علوم في اللباب ،٣١٧/  ٧ المحيط البحر تفسير :انظرـ   ٤١٢

 



١٠٧ 

 

  

لحـرف إلـى   ومن ا الجر إلى الرفع،من النصب و{  لمرفوعالتابع ل :الثالث المطلب

  .}االسم

واحد  فخالف كّل ،برفع التابع في الصفة والعطف فقط كّل منهما أفقروتفرد أبو جعفر ويعقوب    

  .منهم بقية القراء

M         2         1  0  :جعفـر  أبـو قـرأ  ف ،أبو جعفر في موطن واحد بها أما الصفة المرفوعة فتفرد   

  4  3L على برفعهما ٤١٣ ٤١٤واحـدةٌ  صـيحةٌ  إال وقعـت  أو حدثت ما أي تامة كان أن، 

       .واحدة صفة لصيحة فارتفعت بذلكف

M   g  f  e  d  :في قوله تعـالى  :في الصفة المرفوعة في موطنين األول يعقوب وتفرد   

    hLفي والتنوين  بالرفع ٤١٥ "علـو ال مـن  والمعنى .٤١٧ للصراط نعتا جعلهف .٤١٦" علي 

 علـى  هـذا :  الكسـائي  قالور بحرف الجر على، والمعنى كما هموقراءة الج. والرفعة الشرفو

                                                             

  . ٤٩ـ  ٢٩يس ـ  ٤١٣
  

 .٣١٧/  ٧ المحيط البحر تفسير ، ٤٦٦/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظرـ   ٤١٤

   .٤١الحجر ـ    ٤١٥

 . ٢٦٠/  ١ العشر القراءات في المبسوط: انظرـ   ٤١٦

 .٨٩ / ٢ للفراء القرآن معاني: انظرـ    ٤١٧



١٠٨ 

 

_ ̀   M  :اهللا قـال  كمـا  علـي،  طريقـك : وتهـدده  خاصمته للرجل كقولك تهديد هفإنّ الوعيد

aL مرجعه طريقٌ هذا: الكالم معنى فكان ٤١٨ بأعمالهم كالً جازيفُأ إلي .  

 هـا أمثالُ ،بالتنوين عشر Mc  b  a   ̀ _  ^d    L٤١٩  :في قوله تعالىعشر  :والثاني

  .٤٢٠بها جاء التي للحسنة مماثلة حسنات عشر فله :أي ،لعشر صفة بالرفع

  العطف على المرفوعأما 

-  .    /  M      2  1  0  :عن بقية القراء في موطن واحد في قوله تعالى يعقوب فتفرد   

   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4   3   BLأكثـر  رفعب .٤٢١ 

 لفـظ  علـى  مجـرورا  بالفتح والباقون ،للتأكيد الزائدة بمن مجرور هألنّ ؛نجوى محل على عطفا

  .٤٢٢ ها ممنوعة من الصرفألنّ ؛الفتحوجود ، ونجوى

                                                             

  . ١٤ـ الفجر  ٤١٨

 .١٦٠األنعام ـ   ٤١٩

 ٨، التحرير والتنـوير  ٥٣٣/  ٨ الكتاب علوم في اللباب، ٢٦١/  ٤ المحيط البحر تفسير،  ٢٧٨/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظرـ  ٤٢٠
 /١٩٦. 

 .٧ المجادلةـ    ٤٢١

 .٥٣٥/  ١ البشر فضالء إتحاف:  انظرـ   ٤٢٢



١٠٩ 

 

ـ  ؛نَجـوى  موضع على معطوفٌ هأنّ :أحدهما ،وجهان االرفع فيهقراءة و      ومـن  ،مرفـوع  هألنّ

 ،المبتدأ على عطفاً أكثر وال فيكون ،خبره معهم هو وِإالَّ ،مبتدًأ َأدنى يكون أن :والثاني .فيه مزيدةٌ

   .٤٢٣ المفردات ال الجمِل عطف باب من ىَأدن وال يكون وحينئذ

   فإ ،ا ثمرة هذا الخالفأمالعرب تلو نففـي   ،ر اإلعراب عند إطالة الكالم والنسقن الكالم وتغي

 ومـن  ،الكالم تطاول على هابصنَ: عبيدة أبو قال"  والضراء الْبْأساء في صابِرِينوال"  :تعالى هلقو

  .٤٢٤ والنسق الكالم طال إذا اإلعراب رتغي أن العرب شأن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٢٣٤/  ٨ المحيط البحر تفسير: انظرـ   ٤٢٣

  .٦٥/  ١ مجاز القرآن: انظرـ   ٤٢٤



١١٠ 

 

  لمنصوبات ا :الثاني لمبحثا

   :هي طالبم أربعة وجاءت في ،عن بقية القراء  ٤٢٥ فرد أبو جعفر ويعقوب ببعض المنصوباتت 

  .}من النصب إلى البناء {  المنادى :ولاأل المطلب

  . }من الجملة إلى المفرد {  الحال :نيالثا المطلب

  .}من الرفع إلى النصب {  التابع المنصوب :ثالثال المطلب

  .٤٢٦حذف المضاف :الرابع المطلب

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ال، واسم والمستثنى، والتمييز، والحال، المكانِ، وظرفُ الزمانِ، وظرفُ والمصدر، بِه، المفعوُل: وهي عشر، خمسة المنصوباتُـ    ٤٢٥

 النَّعـتُ، : أشـياء  أربعـة  وهو نصوب،للم والتابع ،وأخواتها إن واسم وأخواتها، كان وخبر معه، والمفعوُل أجله، من والمفعول والمنادى،
 .١٢٨ اآلجرومية المقدمة شرح السنية التحفة: ، انظرالبدُل والتوكيد، والعطفُ،

  .تابعا لها ذلك تـ لم يعد علماء اللغة حذف المضاف من المنصوبات، وإنما ذكر ٤٢٦



١١١ 

 

  .}من النصب إلى البناء { المنادى :ولالمطلب األ

  : قـرأ ف بـه قارئنا أبا جعفر انفرد  ألن ؛للياء المضافعلى المنادى  ،منادىال فييقتصر حديثنا    
Mº      ¹   ̧  ¶»    Á  À  ¿       ¾     ½  ¼L ٤٢٧

في  لفاأل وحذف باء رب، بضم 

  .٤٢٨ الباء بكسر " احكُم رب" : الباقون وقرأ ،قال

 حذفها ليثبتوا يكونوا لم: فيقول، نفسك إلى المنادى إضافة بابويشير سيبويه لهذا الحذف في    

 ،النداء في اعتالال أقّل هو ما حذفوا إذ لك ذكرت ماِل بذلك حقيقةً الياء وكانت ، ،النداء في اإلّ

 :يقول صاحب البحرو M  i  hL٤٢٩  :ثناؤه جل اهللا وقال ،عليكم بأس ال قَومِ يا :قولك وذلك

 فيما النداء حرف وحذف ،مفرد منادى هأنّ على :اللوامح صاحب قال ،بالضم رب جعفر أبوقرأ  "

 هذا بل عليها المقبل النكرة نداء من هذا وليس .انتهى الشعر بابه بعيد ألي وصفاً يكون أن جاز

 عن قطعته لما اإلضافة تنوي وأنت الضم على تبنيه أن وهي ،غالمي يا في الجائزة اللغات من

 ،لي اغفْر رب يا :يقول العرب وبعض   .٤٣٠ ربي يا رب فمعنى ،تهبني تريدها وأنت اإلضافة

  .٤٣١األسماء في يونس زعم فيما الياء وثبات ،تَفعلوا ال قوم ويا

                                                             

  .١١٢ـ األنبياء  ٤٢٧

  .٣٠٣/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظرـ  ٤٢٨
 

 .١٦  الزمرـ   ٤٢٩

 .٣١٩/  ٦ المحيط البحر تفسير :انظر ـ ٤٣٠

   .٢١٠/  ٢ الكتاب :انظرـ   ٤٣١



١١٢ 

 

 ،بنيتهـا  اإلضافة من يكتفي من هذه لغةو ،المنادى المضاف فيه ست لغاتأن  :هي الخالصةو   

ـ  ال أن فيه يكثر فيما ذلك يفعل ماوإنّ ،المفردات تُضم كما االسم ويضم  كقـول  مضـافاً  إال ىادين

    .٤٣٣ }رب{الباء بضم   ٤٣٢ M   ]  \  [  Z  YL  :وقراءة ،تَفْعليِ الَ ُأم يا :بعضهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٣٣  يوسفـ   ٤٣٢

  .٣٨/  ٤ مالك بنا ألفية إلى المسالك أوضح: انظرـ  ٤٣٣



١١٣ 

 

  .}من الجملة إلى المفرد { الحال : المطلب الثاني

ـ يكون الحال مفردا وجملة، وهو ما وقع الخالف بين قارِِئنا يعقوب والجمهور،     : قـرأ  وبفيعق

حةًرص صدورهفـي قولـه تعـالى    م:   M   x  w  v  u  t  s     r  q  p  o

�  ~  }  |  {  z  y¡  §  ¦  ¥  ¤   £   ¢¨    ª  ©

     ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °     ̄ ®      ¬  «Lعلـى  منونـة  التاء بنصب، ٤٣٤ 

  . ٤٣٥ ماضيا فعال التاء بسكون والباقون ،الحسن وافقهو ةعبِتَ بوزن المفرد الحال

  :أوجه سبعة " صدورهم حصرتْ" وفي جملة    

 من حاٌل"  حصرتْ"  أن: الثانيو. عليهم للدعاء بها جِيء بل، الجملَة لهذه محلَّ ال هأنّ: أحدها

 أو: تقديره، محذوفة لحاٍل صفةٌ"  حصرت"  أن: والثالث. ٤٣٦بإضمار قد، " جاءوكم"  فاعل

 صفةً جر محلِّ في يكُون أن: الرابعو. صدورهم حصرت رجاالً صدورهم حصرتْ قوماً مجاءوك

. اشْتمال بدَل"  جاءوكم"  من بدالً يكون أن: الخامسو .معتَرِض"  جاءوكم أو"  و  ،صفَة بعد ِلقَوم

  .٤٣٧ قَدرم شَرط جواب هأنّ: السابعو. خَبر بعد برخ هأنّ: السادسو

" حصرت"جملة  كون تؤيد ذه القراءةوه ،ةقَبِنَ وزنعلى  حالأنّها  على نَصباً"  حصرةً"وتوجه    

سأل سائل كيف جاء الفعل الماضي وقد ي ٤٣٨، وهي قراءة الجمهور يجوز أن توجه على الحال

                                                             

  .٩٠النساء  ـ  ٤٣٤

 .٢٤٤/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ  ٤٣٥

  .١٢٤/ ٢ الكشاف :انظرـ  ٤٣٦

 . ٥٥٣/  ٦ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ   ٤٣٧

  .٣٣٠/ ٣ المحيط البحر تفسير ،٥٥٣/  ٦ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ   ٤٣٨



١١٤ 

 

 ٤٣٩لبصريينقول جمهور ا وهذا ،غير مسبوق بقد؟ اإلجابة أنّها جاءت على إضمار قد} حصرت{

، حاصرات: وقرئ، حصرات :الحسن مما يقوي أن حصرت جملة في محل نصب حال قراءةو

 جملة وهي، حصرة صدورهم: أي، مقدم خبر هأنّ على بالرفع حصرة: وقرئ. وكالهما حال

  .والتوجيهات الماضية جيدة محتملة .٤٤٠،الحال موضع في اسمية

 بيـان  هـو وب مرجحة لمن وجه حصرة على الحال، فأما ثمرة هذا الخالف، فقد جاءت قراءة يعق

 الضـيق و والحصـر  مقـاتلين  غير ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ اهللا رسولل مدلج يبن لحال مجيء

  . ٤٤١فاشٍ في صدورهم وقابض عليها واالنقباض

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .١٤٥/  ٢٠ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ  ٤٣٩

  .٣٠٣/  ٣ المحيط البحر تفسير :انظرـ  ٤٤٠

 .١٢٤/ ٢ الكشاف :انظرـ  ٤٤١



١١٥ 

 

  .}من الرفع إلى النصب {  ابع المنصوبالت: ثالثال المطلب

 :في قولـه تعـالى  وهو  ،تفرد به يعقوب ،ا في موضع واحدب إلّلم يقرأ قراؤنا بالتابع المنصو   
M§  ¦        ¥  ¤¨    ³           ²  ±  °     ¯          ®  ¬  «  ª    ©Lكلَّ بنصب يعقوبقرأ ف ،٤٤٢ 

 االبتـداء  علـى  بـالرفع  والباقون ،مثلها من موصوفة نكرة بدل األولى " أمة كلَّ"  من البدل على

   .٤٤٣  خبرها دعىوتُ

اهللا عـز  ا البدل فأم ،أمة تدعى إلى كتابها كّل بأن من اهللا إخبارفي الرفع يجد أن هذا  والمتأمل   

وسيراها حين تـدعى   ،األمم جاثية وجّل يخاطب النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بأنّه سيرى كلّ  

  .كتابهاإلى 

  

  

  

   

  

  

  
                                                             

 .٢٨جاثية الـ   ٤٤٢

 .٣٧٠/  ١٧ الكتاب علوم في اللباب، ٥٠/  ٨ المحيط البحر تفسير ،٥٠٢/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٤٤٣



١١٦ 

 

  حذف المضاف  :الرابع المطلب

ما حذفت العـرب المضـاف بعـد    ورب ،آن والشعر وفصيح الكالمحذف المضاف في القر ورد   

مـن   :أي .Mª    ©   ̈ §  ¦  ¥L٤٤٤  :كقوله تعالى ،المضاف مكررا

  .٤٤٥أثر حافر فرس الرسول 

M   0  :في قوله تعالىبالنصب اللَّه حفظَ وحده بِما جعفر أبو قرأوبحذف المضاف    

6  5  4  3  2  17    Lا " الباقون وقرأ ، ٤٤٦ظَ بِمفح ٤٤٧ بالرفع " اللَّه.   

 ،مرفوع ضمير حفظ وفي ،الذي بمعنى هاأنّ :أحدها ،على قراءة أبي جعفر أوجه ثالثةُ }ما{ وفي

 :والثاني امتثلنها حين أوامره في اهللا وحفظ ودين وبر وخوف بطاعة للغيب حافظات والمعنى

 حذف من بد وال .والطاعة البر من حفظ بما :أي ،ما على يعود ضمير حفظ وفي ،موصوفة نكرة

ه مضافحفظ بما :تقدير أو اهللا دين ر؛ اهللا َأمأن :والثالث .أحد يحفظها ال المقدسةَ الذاتَ ألن 

هبحفظ والمعنى ،مصدريةً ما تكونوساغَ ،}وهذا تفسير إعراب {  أمره امتثال في اهللا ن عود 

 الضمير فعاد ،صلَح ممن :قيل هكأنّ ،الجنس معنى في هنألنّ ؛اِإلناث جمعِ على مفرداً الضميرِ
والتوجيهات الماضية كلها صحيحة قوية، وما جاءت هذه التوجيهات إال  .٤٤٨ االعتبار بهذا مفرداً

    . عندما اختلفت القراءة

  
                                                             

 . ٩٦طه ـ   ٤٤٤

 . ١٨٨/  ١المحتسب ـ   ٤٤٥

 .٣٤النساء  ـ    ٤٤٦

 .١٧٩/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظرـ   ٤٤٧

 .٥٨/  ٢ الوجيز المحرر ،٢٥٠/  ٣ المحيط البحر تفسير، ٦٧١/  ٣الدر المصون : انظرـ  ٤٤٨



١١٧ 

 

   .المجروراتالمخفوضات أو  :لثالثا المبحث

 غيـر أن ، ِللْمخْفُـوضِ  وتَابِع ،بِالِْإضافَة ومخْفُوض ،بِالْحرف مخْفُوض َأنْواعٍ ثَلَاثَةُ اَلْمخْفُوضاتُ   

وموضع  ،المخفوضةن في الصفة موضعي ،في ثالثة مواضعتابع للمخفوض الا با إلّئينا لم ينفردراق

       .في العطف على المخفوض

»       ¬    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  Mª  :يعقوب قرأفي خفض الصفة ف   

    °  ̄   ®L٤٤٩، األيـام  نعت على بالخفضقرئت  ،بالنصب الباقون وقرأ ،بالخفض سواء 

  .٤٥٠ لِّلساِئلين سواء َأيامٍ َأربعة في

¯  °     ®M¬  «  ª  :فـي قولـه تعـالى    " مسـتقر "  جعفـر  أبوقرأ و

±Lخبـر  بـالرفع  لباقونوا وتقدير الخبر بالغوه، ،ألمر صفة في مستقر الراء ضبخف ٤٥١ 

  . ٤٥٢كل

¾  ¿  M  Ä  Ã  Â  Á     À  :جعفر أبو قرأف ،والتابع المخفوض اآلخر كان في العطف   

Ê  É  È      Ç  Æ  ÅË  Í  Ì    Ï  ÎLخفــضف .٤٥٣  " المالئكــة"، 

   .٤٥٤ .بالعطف على لفظ الجاللة اهللا رفع " والمالئكةُ"  الباقون وقرأ

                                                             

 .١٠  فصلت ـ    ٤٤٩

 .٤٦٥/  ٧ المحيط البحر تفسير ،٦/  ٥ وجيزال المحرر :انظرـ   ٤٥٠

 .٣ قمر لاـ   ٤٥١

 .٢٣٢/    ١٨ الكتاب علوم في اللباب ،١٧٢/  ٨ المحيط البحر تفسير، ٥٢٤/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٤٥٢



١١٨ 

 

  :ثالثة أوجه وفيه

  علـى  العطـف  :وثانيها ،المالئكة وفي ظلٍل في اهللا يأتيهم أن إالَّ :أي ،ٍلظُل على طفالع :أحدهما

 ،الحقيقـة  وعلى ،التشبيه على ظلالً بكونها المالئكة ففتوص ،المالئكة ومن الغمام من :أي الغمامِ

 ،والتعـذيب  اآليات من به أمروا بما اليقومو ؛يأتون والمالئكة ،وآياته اهللا أمر يأتيهم المعنى فيكون

 ةمعنـى قـراء  كن المعنى الجر على المجاورة، ويكو: وثالثها.٤٥٥ القيامة يوم أحكام من أوغيرهما

  .الجمهور

 تقـول  ،المالئكـة  مـع  وتقديره الغمام على عطفاً :بالخفض قرأجعفر ويرجح النيسابوري أن أبا 

   .٤٥٦ العسكر مع أي العسكر في األمير أقبل :العرب

  

 :العـرب  تقولكما  ،والتقدير مع المالئكة ،ئكة بالخفض معطوفة على الغماموالراجح هو أن المال

 اآليـات  مـن  به أمروا بما اليقومو؛ يأتونوألن المالئكة  ،العسكر مع أي ،العسكر في األمير أقبل

ألن  بعيـد ال معنـى لـه؛    متكلّف على ظلل عطفهاو ،القيامة يوم أحكام من غيرهما أو ،والتعذيب

، أما الجر على المجاورة فقليـل وقوعـه   المالئكة وفي ظلٍل في يأتيهم أن إالَّحينئذ  الكالم يصبح

  .ومختلف فيه

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

 .  ٢١٠البقرة  ـ ٤٥٣

  .١٤٥/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظرـ  ٤٥٤

 .٤٨٣ـ  ٤٨٢/  ٣ الكتاب علوم في اللباب: انظرـ  ٤٥٥

  .٢٥/  ٣ القرآن ألحكام الجامع،  ١٢٩/  ٢ والبيان الكشف: انظرـ  ٤٥٦



١١٩ 

 

  األدوات :الرابع مبحثال

وأوجـه القـراءات    القرآن تفسير محيط في وترعرع وإعرابها العربية األدوات معاني علم نشأ   

 ،في اآليات القرآنية وإعرابها األداة معنى عن يكشفوا أن واللغويون المفسرون صرح إذ ،القرآنية

والسبب في ذلك هو تنوع األوجـه   ،باختالف إعرابها وعملها الواحدة لألداة المعنى هذا يختلف و

وسنسلط الضوء في  ،القرآنيةقراءات ال في غزيرة مادة للنحاة توافَرتْ وقد ،القرآنية للكلمة الواحدة

كٌل منهما عـن أخيـه    أبو جعفر ويعقوبا انفرد به القارئان فيمعلى األدوات وعملها  مبحثهذا ال

  :هي طالبفي عدة م المبحثخرج هذا و ،وعن البقية

  

  .}بين كسر الهمزة وفتحها، وبين تشديد النون وتخفيفها {  إن وأخواتها :األول المطلب

   .}الم االمر وجواب الطلب {  أدوات الجزم :الثاني المطلب

  }من االستثناء إلى الجر {  إلّا :الثالث المطلب

  .}بين االستئناف والعطف {  معاني الواو :الرابع المطلب

  

  

  

  

  

  



١٢٠ 

 

بين كسر الهمـزة وفتحهـا، وبـين تشـديد النـون      { وأخواتهاإن  :األول طلبالم

  .}فهاوتخفي

  "  نإ" فتح همزة  :أوال   

Mh  g  fi   k  j lm    o        n  :في قولـه تعـالى  همزة ال بفتح }إنّه{ جعفر أبوقرأ 

x   w  v  u  t  s  r  q  py  Lقراءة ف .٤٥٨الهمزة  بكسر والباقون ٤٥٧

ال غير لالستئناف هاأنّ الهمزة كسر على الجمهور، ا قراءة الفـتح عنـد أبـي جعفـر ففيهـا      وأم

  :التوجيهات اآلتية

لهاأو: أن قَّ :أي ،حقاً نصب بما فاعالً تكونقَّاً حح ءدوهو ،إعادتُه ثم ،الخلق ب مذهب ـ  اءالفر  هفإنّ

  .٤٥٩الخلق يبدأ هأنّ يحقُّ :والتقدير :قال

 والمعنى ،إعادتَه ثم الخلق بدء تعالى اُهللا وعد :أي اهللا وعد نَصب الذي بالفعل منصوب هأنّ :ثانيها

  .بدئه بعد الخلق إعادة

  .٤٦٠ هألنّ :أي الجر الم حذْف على هأنّ :ثالثها

  .٤٦١  اهللا وعد من بدٌل هأنّ :رابعها

                                                             

  . ٤يونس  ـ   ٤٥٧

 .  ٢٣٢/  ١العشر القراءات في المبسوط ،٣٠٩/  ١البشر فضالء إتحاف: انظرـ   ٤٥٨

 . ١٤٨/  ٦الدر المصون : انظرـ   ٤٥٩

 .١١٥/  ٣ الكشاف، ٣٠٧/  ١المحتسب : انظرـ   ٤٦٠

 .١١٨/  ٣ لوجيزا المحرر :انظرـ   ٤٦١



١٢١ 

 

 ؛مؤكـد  غير حقاً جعل على يتأتى إنما وهذا ،نالمنو بالمصدر :أي حقاً بنفس مرفوع هأنّ :خامسها

المصدر ألن ه عن ناب إذا اإلّ له عمَل ال المؤكد٤٦٢ فعل.  

 أحقاً :كقولهم رمؤخّ مبتدأ رفع محلِّ في وأنَّه ،مقدماً خبراً بالظرف مشبهاً حقاً يكون أن :سادسها

  .٤٦٣ ذهابك حق أفي :تقديره :قالوا ،ذاهب كأنّ

إال عندما اختلفت ، اللغويةالتوجيهات هذه  على حصلن لمو ،قوية محتملةجميع الوجوه السابقة و

 معناهفي يجد في كلِّ توجيه من هذه التوجيهات ل المتأمو ،قراءة أبي جعفر عن قراءة الجمهور

  .معانيعن بقية ال ااختالف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٤٥٧/  ١ للفراء القرآن يمعان ،١٤٩/  ٦ المصون الدر: انظرـ   ٤٦٢

   .٢٦٢/  ١٠ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ  ٤٦٣
 



١٢٢ 

 

  " إن" كسر همزة  :ثانيا

̀   M  e   d  c  b  a  :في قوله تعالىأن  همزة بكسرقرأ يعقوب وأبو جعفر      _

   m  l  k  j  i  h  g  fL٤٦٤ اتفق فيه  أحد موضعينوهذا  ،ة القراءمخالفين بقي

 ،الخطاب قراءة في هللا القوة نإ :لقلت لو جواب إن تقدير وقراءتهما على ،يعقوب وأبو جعفر

  .٤٦٥ ولعلموا هللا القوة أن لعلمت :والتقدير ،بفتحهما والباقون ،االستئناف على تكون أن ويحتمل

 :وقوله ومثله ،متروك وجوابه"  اهللا وأن هللا القوة أن " على" يرى" تأوقع قراءة الجمهوروفي    
 MU  T   S       R    Q  P  O     N  M  L  K  J  I   HV  Lفي الجواب وتَرك ،٤٦٦ 

 :أي ،يعلم بمعنىويرى في قراءة الجمهور  ،معروف مكرر والنار الجنة معنى ألن ؛كثير القرآن

 اتخاذهم ضرر لتبينوا :أي ،محذوف لو وجواب ،أن على واقعة فيرى ،اهللا قوة حقيقة يعلمون لو

  M  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ   õ  ô  ó  ò  ñL  :قال كما ،اآللهة

MB  A  @    ?   >  =C  G   F  E  DH  K  J  IL      Q  P  O  N  M                        

 R L٤٦٨ للوعيد أشد اإلضمار :وقتادة الزهري قال .جواب للو يأت ولم ٤٦٧.  

                                                             

 .١٦٥البقرة ـ  ٤٦٤

 .١٩٧/  ١ البشر فضالء إتحاف ـ  ٤٦٥

 . ٣١ـ الرعد  ٤٦٦

  .٣٠ـ  ٢٧األنعام ـ  ٤٦٧

  .٢٧٧/  ١لنحاس ل القرآن إعراب ، ٩٨ـ  ٩٧/  ١ للفراء القرآن معاني ـ ٤٦٨



١٢٣ 

 

 يـرون  :قولـه  عند تام والكالم ،االستئناف على فيهما همزةال بكسروقراءة أبي جعفر ويعقوب    

 معنـى  فيهـا  ألن ،" ِإن"  كُسـرت  وإنما .وتقديره الستعظمت حالهم ،الجواب ضمارإ مع العذاب

 مكْـرم  ِإنَّـه  :فقولُـك  ،انِِللضـيف  مكْرِم إنَّه ،إلَيك َألحسن ،زيد على قَدمتَ لو :قولك نحو ،يللالتع

  .٤٦٩جميعا  إن القوة هللا :تتقدير لقلعلى  وأ ،ِإلَيك َأحسن :لقولك علَّةٌ انلضيفل

 وقـرأ  ،ماأنّ في همزةال بكسر M    i  h  g    f     e   d  c  bL٤٧٠  :قوله تعالىجعفر أبو قرأو   

  .٤٧١هافي الهمزة بفتح"  َأنَّما ِإلَّا"  الباقون

ـ  يـوحى  ما :قيل هكأنّ الحكاية سبيل على الفاعل مقام القائمة هاعلى أنّ "ما إنّ"  وتوجيه     إال يإلَ

  .٤٧٢هذه

 مبين نذير أنا ماإنّ :لكم أقوَل أن وهو القوُل هذا اإلّ :أي الحكاية على ما أنا نذيرإنّ :الزمخشري قال

 ،القـولُ  هذا إالَّ :قال هألنّ ؛تعارض تخريجه وفي :}أبو حيان { الشيخ قال ،٤٧٣آخر شيئاً أدعي وال

 مقـام  فالمقام نذير يإنّ لكم أقوَل َأن وهو :قال ثم ،" ينمب يرنَذ َأنا اَأنَّم " :هي التي الجملةُ فظاهره

 فـي  يكـون  القوُل هذا إالَّ :قوِله وعلى ،نصبٍ موضعِ في بعده وما وإنِّي ،لكم أقوَل َأن هو الفاعِل
 التقدير في معنًى تفسير ألنَّه ؛البتةَ تعارض وال :ويقول السمين الحلبي ،٤٧٤ فتعارضا رفع موضع

  .٤٧٥  تعارض فال ،إعرابٍ تفسير األول وفي ،نيالثا

                                                             

  .١٤٠/  ٣ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ   ٤٦٩

 .٧٠ص ـ    ٤٧٠

 .٣٨١/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظرـ    ٤٧١

 .٤٥٢/  ١٦ الكتاب علوم في اللباب، ٢١٦/  ٨  والبيان الكشف، ١٠١/  ٧ التنزيل معالم :انظرـ    ٤٧٢

  .٢٨٠/ ٥الكشاف  :انظرـ  ـ  ٤٧٣

   .٣٩١/ ٧ المحيط بحرال تفسير  :انظرـ    ٤٧٤

    .٣٩٧ـ  ٣٩٦/   ٩ المصون الدر :انظرـ    ٤٧٥



١٢٤ 

 

فيكون قد توافقوا في توجيه اآليـة   ؛ه ال تعارض في قول الزمخشريبأنّفالراجح ما رجحه السمين 

قائمة ماأنّ بأن سبيِل على الفاعِل مقام حى ما :قيل هكأنّ ،الحكايةوي المتضـمنةُ  الجملـةُ  هذه إالَّ إلي 

  ."ما أنا نذير مبين إنّ" وهي  اِإلخبارِ لهذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٥ 

 

  تخفيف نون إن وأخواتها :ثالثا

 فـي  أن بإسكان يعقوب قرأف ،ولكن ،أن :اقتصر التخفيف في نون إن وأخواتها على حرفين هما   

ـ  ٤٧٦ MÒ  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊL  :قوله تعالىمن  موضع واحد غضب 

ـ إعراب  يكونف ،الجاللة هاء روج الباء ورفع الضاد بفتح غضفاعلـه  إلـى  مضـاف  مبتـدأ  ب، 

  .٤٧٧ خبره بعده والظرف

 خبر والجملة ،خبره بعده لظرفوا ،االبتداء على بالرفع"  اهللا غَضب"  و"  أن"  تخفيفوقراءة    

 "٤٧٨"  َأن.  

  .خالصة القراءات الواردة في هذه اآلية هذهو

   " شَهادات َأربع" وهو المنصوب من قبلها ما على عطفهي ف " الخامسةَ" نصبب فمن قرأ 

  .الخبر حيزها في وما"  َأن"  من بعده وما ،االبتداء علىفهو  الرفعب من قرأ و

 قراءة وعلى .تقدم كما للمبتدأ خبر رفع محل في يكون الرفع قراءة فعلى حيزها في وما"  َأن"  أما

 الخامسة ويشهد :التقديريكون و الناصب بذلك الخافض قويتعل ،الخافض إسقاط على يكون النصب

اهللا غضب وبأن ،اهللا لعنة بأن.  

 ،ماضـياً  فعـالً "  غَضـب "  يجعل"  اللَّه غَضب"  :يقرأ هأنّ اإلّ ،الموضعين في بتخفيفها نافع وقرأ

  .٤٧٩ فاعله والجاللة

                                                             

  .٩ـ النور  ٤٧٦

 .٤٠٩/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٤٧٧

 . ٣١١/  ١٤ الكتاب علوم في اللباب، ٣٩٩/  ٦  المحيط البحر تفسير :انظرـ   ٤٧٨

 .٣٠٩/  ١٤ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ  ٤٧٩



١٢٦ 

 

ا الحرفأم في النون بتشديد جعفر أبوقرأ فقد  لكن:   M  b  a  h  g  f  e  d     c

p  o  n  m      l  k   j  iq    v  u  t  s  rL محلــه فالموصــول ٤٨٠ 

 وعلـى  ،باالبتـداء  فعر الموصوُل :الجمهور قراءة فعلى توجيهها، أما بالتخفيف والباقون ،نصبال

 أن وذلك :ضدين بين وقعت فإنَّها ،موقع أحسنهنا  لكن ووقعت ،نصب محل فيقراءة أبي جعفر 

 أنَّـه  االستدراك ووجه ،المتقين وتنعيمِ الكفار تعذيبِ إلى آيٌل بعدها والتي قبلها التي الجملتين معنى

 أن متوهم يتَوهم أن جاز ألجلها ؛البالد في وتصرفهم التجارة في تَقَلُّبهم نفعِ بقلة الكفار وصفَ لَما

 مـا  لهـم  وأن ذلـك  يضرهم ال التجارة في أخذوا وإن متقينال أن فاستدرك ،بذلك متصفةٌ التجارة

  .٤٨١ به وعدهم

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .٢٠ رالزم وفي، ١٩٨آل عمران ـ   ٤٨٠

 .١٣٠/  ٦، ٥٤٥/   ٣  المصون الدر :انظرـ   ٤٨١



١٢٧ 

 

  .}الم االمر وجواب الطلب {  أدوات الجزم :الثاني المطلب

وفي جـواب   ،الم األمربعد اء عن بقية القرمتفردا به أبي جعفر  وقع الجزم في قراءة صاحبنا   

 أن على العين وجزم الالم بسكون .M >    =  <L٤٨٢  :قوله تعالى فقرأ بالم األمر ،الطلب

 :أي كـي  الم بعد مضمرة بأن الفعل ونصب الالم بكسر والباقون ،بها مجزوم والفعل ،لألمر الالم

ا  .٤٨٣ إليك ويحسن لتربتوجيه أم "نَعهوف التاء وضم والعين الالم بسكون " ولْتُص  معنـاه  أمـر: 

برن ليسحاءة النصب والجزم ال يختلف المعنىفبقر .٤٨٤ إليك ولي.  

M  l  k  j  i    h         g  f  :قوله تعالىفي  جواب الطلب }ال نخلفه{ قرأو

  s   r  q  p  o  n  mL لَا"  :الباقون وقرأ ،الفاء بجزم ٤٨٥ فُه٤٨٦ بالرفع " نُخْل. 

  .٤٨٧ لموعد صفة برفعها الجمهور اءةوقر ،طلبال جوابفبقراءة الجزم 

  

  

 

                                                             

  . ٣٩طه ـ  ٤٨٢

 .٣٨٣/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٤٨٣

 . ٢٣٩/  ١٣ الكتاب علوم في اللباب، ٥٦/  ٤ الوجيز المحرر: انظرـ   ٤٨٤

 .٥٨طه ـ   ٤٨٥

 .٣٨٤/  ١ البشر فضالء إتحاف ،٢٩٥/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظرـ   ٤٨٦

 .٢٨٥/  ١٣ الكتاب علوم في اللباب، ٦٠/  ٤ الوجيز المحرر، ٢٣٦/  ٦ المحيط البحر تفسير :نظراـ   ٤٨٧



١٢٨ 

 

  }من االستثناء إلى الجر { إلّا  :طلب الثالثالم

 M    ~  }     |L٤٨٨ :انفرد قارئنا يعقوب بحرف واحد من حروف الجر فقـرأ قولـه تعـالى     

 هـا أنّ علـى  بتشديدهاوقرأ الباقون  ،ووافقه الحسن والمطوعي ،ها حرف جربتخفيف الالم على أنّ

  .٤٨٩ محذوف منه والمستثنى ،استثناء حرف

   .٤٩١ها على الغاية أي أنّ ٤٩٠ تَقَطَّع حتى أي ،حتَّى بمنزلةاء عند الفر اءة يعقوبوتوجيه قر   

 زائـد  ونفاق ،شك سبب يزال ال مسجد ضرار هدمأن  ويعقوب هو فالمعنى في قراءة الجمهور   

 وتفرق قطعاً بهمقُلُو تَقَطَّع َأن ِإالَّ ،أثره ّلحمضي وال قلوبهم عن همسو يزول ال ،ونفاقهم شكّهم على

والمقصود فـي   .متمكنة فيها باقية فالريبة مجتمعة سالمة دامت ما أما ،عنه ونلّسي فحينئذ ،أجزاء

  .٤٩٢ تفريطهم على وأسفاً ندماً قلوبهم بها تتقطع توبة يتوبوا أن إالّ القراءتين

  

  

  

  

                                                             

 .١١٠ التوبةـ   ٤٨٨

 . ١٠٥/  ٥ المحيط البحر تفسير، ٢٣٠/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٣٠٧/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٤٨٩

 .٤٥٢/  ١ للفراء القرآن يمعان :انظرـ    ٤٩٠

 . ٩٦/  ٥ والبيان الكشف: انظرـ   ٤٩١

 .٣/٩٦ الكشاف: انظرـ  ٤٩٢



١٢٩ 

 

  .}بين االستئناف والعطف { واوالأنواع  :الرابع المطلب

 االسـتئناف  :عها وهماانواع كثيرة في العربية وحديثنا في هذا المبحث في نوعين من أنوللواو أ   

   .قارئنا يعقوب قد انفرد باالستئناف والعطف عن بقية القراء ألن ؛والعطف

  واو االستئناف :أوال

يعقـوب  عن  رويسوقرأ  ،٤٩٣مرفوعا يكون غلب عليه أنوما بعدها ي ،وهي حرف غير عامل   

 :فـي قولـه تعـالى    اءمخالفا بذلك بقيـة القـر   واحد بواو االستئناف في موضعخباركم ونبلوا أ
M  7  6  5   4  3   2  1  0Lأو ،تخفيفــا الــواو بإســكان ٤٩٤ 

  .٤٩٥ قبله ما على عطفا بفتحها والباقون ،انبلو ونحن بتقدير

   هو تقدير نحن ينا ما يعنو ،ا تخفيف الحركات بحذفها فقد ذكر بالتفصيل في المستوى الصوتيأم

وفي قـراءة يعقـوب    ،فإن نبلو معطوفة على نعلما قراءة الجمهور أم ،فتكون الواو حينئذ استئنافية

والوجه البالغي في قراءة يعقـوب   ،مى بالقطع النحويسوهذا ما ي .٤٩٦ه قد قطعها عن العطف فإنّ

  .٤٩٧ دائم اهللا ابتالء أنأن يعلم العبد 

   

  

                                                             

 . ٣٥١المعجم الوافي ـ  ٤٩٣

 .٣١محمد ـ  ٤٩٤

 .٣٨/  ٩ والبيان الكشف، ٥٠٨/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ  ٤٩٥

  .٤٦٧/  ١٧ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ  ٤٩٦

 . ٨٤/  ٨ المحيط البحر تفسير :انظرـ  ٤٩٧



١٣٠ 

 

  

  واو العطف :ثانيا 

}  |  {   ~    �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  M  :قولـه تعـالى   يعقـوب قرأ 

    ª      ©    ¨L وفيهـا   بـالرفع  والباقون ،يكذبون على عطفا منهما يضيق قاف بنصب  ٤٩٨

 فـي إنّـي أخـاف أن    ِإن خبـر  على معطوف هأنّ :والثاني .٤٩٩ االستئناف على :توجيهان األول

 يتعلـق  بعـده  ومـا  التكذيب فيكون ،يكذبون على عطفاً فيهما النصبيعقوب بقراءة و ،٥٠٠يكذبون

  .٥٠١ بالخوف

 ،الصـدر  وضـيق  ،التكذيب خوف :علل ثالث فيه أن يفيد الرفع أن :المعنى في بينهما والفرق   

والدليل على صحة ذلـك   .٥٠٢ الثالثة بهذه متعلق خوفه أن على والنصب ،اللسان انطالق وامتناع

وواو العطف تؤدي معنى المشاركة فـي   ،ينطلق على يكذبونال يق وعطف بكلمة يض يعقوب أن

 إلـى  ىأد وتكذيب موسى ـ عليه السالم ـ    ،وعدم انطالق اللسان ،ضيق الصدر فوقوع ،الحكم
 وضـيق  ،التكـذيب  خـوف أما بالرفع ففيه ثالث علل  ،من فرعون وقومه حصول خوف موسى

   .ألن الواو لالستئناف خشري؛كما قال الزم ،اللسان انطالق وامتناع ،الصدر

  

                                                             

 .١٣الشعراء  ـ ٤٩٨

 .٣٢٦/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٤٢٠/  ١ البشر فضالء إتحاف، ١١/  ١٥الكتاب  علوم في اللباب :انظر ـ ٤٩٩

 .١١/  ١٥الكتاب  علوم في اللباب :انظر ـ ٥٠٠

  .٨/  ٧ المحيط البحر تفسير :انظر ـ ٥٠١

 .٤/٣٨٠ الكشاف :انظرـ   ٥٠٢



١٣١ 

 

  .األفعال وبين الفعل واالسماالنتقال بين  :المبحث الخامس

وأفعال األمر، وهذه  بين االفعال الماضية والمضارعةو بين الفعل واالسم، عرِفَتْ العربية باالنتقال

ذا ما حصـل  وه ،بالغية جديدةجوه القة بالزمن، وجاءت االنتقاالت بواألفعال قسمة شكلية ذات ع

   :هما المبحث في مطلبينيكون  طبيعة هذا الدرس النحوي أنوأملت علينا  ،يعقوب في قراءة

  .التنقل بين األفعال :األولالمطلب 

                                                                                         .التنقل بين االسم والفعل :الثانيالمطلب  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



١٣٢ 

 

  التنقل بين األفعال  :األول المطلب

 ،وجها نحويـا  أفادف ،في ثالثة مواضع فقطبتغيير الفعل الذي قرأ به جمهور القراء يعقوب تفرد    

  .معنى بالغيا جديداو

  المضارع  الفعل الماضي إلىالفعل من االنتقال    

M  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  :فـي قولـه تعـالى    لَهـم  وَأملَى يعقوب قرأ

st    y   x  w  v  uL٥٠٤ لهـم  أنـا  وأملـي  :أي مضارعا الياء نسكّف ٥٠٣. 

 يكون وَأن ،لهم أنا وُأملي :أي المتكلم لضمير مسنداً مضارعاً يكون َأن :أحدهما ،وجهين فاحتملَتْ

ارع أولـى  الحمل على المض غير أن ،٥٠٥ تخفيفاً ياؤه سكِّنَتْ ]وُأملي [  عمروٍ أبي كقراءة ماضياً

وقد تقدم الحديث عنه في المسـتوى   ،التخفيف مختلف فيه بين النحاة ألن من الحمل على التخفيف؛

  .الصوتي في تخفيف الحركة

 وذلـك  ،كاإلمالء بالبقاء الكاذب وعده جعل الشيطان هو :الحسن قال ،" لىمَأ"  جمهورال أوقر    

 ؛وكسـرها  وفتحها الميم بضم الوةوم الوةوم الوةم :يقال ،الدهر من مالوة بقاءاإل هو اإلمالء نَأ

ـ  لـه  صـحة  ال إمالء الشيطان لىمَأ فإذا ،هاروالنّ الليل الملوان ومنه ،الزمن من القطعة وهي  اإلّ

 لسـو  الشـيطان  :قال كأنه ،وجل عز اهللا"  أملى"  في الفاعل يكون أن ويحتمل .الكاذب بطمعهم

   .٥٠٦ لهم اهللا وأملى ،لهم

                                                             

 .٢٥ محمدـ   ٥٠٣

 .٣٧/  ٩ والبيان الكشف، ٤٠٨/  ١ لعشرا القراءات في المبسوط، ٥٠٧/ ١ البشر فضالء إتحافـ   ٥٠٤

 .٨٣/  ٨ المحيط البحر تفسير، ٧٠٣/  ٩  المصون الدرـ   ٥٠٥

 .١٠٥/  ٥ الوجيز المحرر ـ ٥٠٦



١٣٣ 

 

معنى  فيصبح ،أقرب مذكور ؛ ألنّهيعود على الشيطان والراجح في قراءة الجمهور أن الضمير   

 ،اهللا مـن  ِإال يكـون  ال اآلجـال  وحد واِإلمهال اِإلمالء :ليق فإن ،األمل في لهم مد :أي لهم َأملَى

  .؟ الشيطان هو حينئذ المملي فإن ،لهم وأملى :قرأ من قراءة يصح فكيف

 يـده  علـى  رقد اهللا إن حيث من إليه سندُأ ماوإنّ ،الشيطان هو ليس أيضاً المسول نإ فالجواب   

 آخـر  فـي  ثم برئاستكم فتمتعوا فَسحةٌ آجالكم في :لهم ويقول هميمس الشيطان فكذلك ،ذلك ولسانه

  .٥٠٧ تؤمنون العمل

 فيكـون  لهم ُأملي وأنا لهم سول الشيطان أي ،تعالى اهللا إلى عائد الضمير فإن قراءة يعقوب أما   

فقراءة الجمهور تحتمل وجهين فـي رجـوع    .٥٠٨ أعاقبهم ثم قليالً أؤخرهم أنا أي ،وعيداً الكالم

  .ة يعقوب فإسناد الضمير هللاأما في قراء ،الضمير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .٤٦١/  ١٧ الكتاب علوم في للبابا: نظرا  ـ٥٠٧  

  .١١٦/  ٢٦ والتنوير التحرير  ـ ٥٠٨ 



١٣٤ 

 

  الماضيالفعل إلى  مرفعل األ مناالنتقال 

M  o   n  m  l  k  j  i  h  g  :الىقوله تع يعقوب قرأ

r        q  ps      z   y   x  w  v  u  tL باء بضم ٥٠٩ }االبتداء على }نارب، 

في إفراطا سفرهم لبعد ؛منهم شكوى هأنّ على خبر ]فعل ماضٍ [  والدال العين وفتح باأللف دوباع 

 وكسر باأللف } دباع { بالنصب } نارب { والباقون ،عليهم به اهللا أنعم بما االعتداد وعدم الترفه

 بيننا جعلا :أي ،دعاءال علىبفعل األمر  لجمهوراقراءة ف .٥١٠] فعل أمر [ الدال وسكون العين

 وقال .اإلجابة لهم اهللا لفعج ،األزواد ونتزود الرواحل فيها لنركب ؛ومفاوز فلوات الشام وبين

  .٥١١الراحة وسئموا النعمة بطروا :مجاهد

M  V  U   T  S  R  Q  P    O  N  M  L  :تعـالى قوله  يعقوب عن رويس قرأو   

    X   WLهمكأنّ ،الخبر على ماضيا فعال انطلق من الالم بفتح ٥١٢ وهـو  بـاألول  مـروا ُأ الم 

MQ  P    O  N  M  L L   والباقون ،قطعا ممتثل هناك األمر إذ ،فانطلَقوا إلى ظّل امتثلوا 

 اءةوقـر  ،إليه للمنطلق بيان أو تكرار الجمهور قراءةف.٥١٣ إليه للمنطلق انابي متكررا أمرا بكسرها

                                                             

 .١٩سبأ ـ   ٥٠٩

 . ٤٩/  ١٦ الكتاب علوم في اللباب ،٢٦٢/  ٧ المحيط البحر تفسير، ٤٦١ـ  ٤٦٠/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٥١٠

  . ٦٧٨/  ٣ القرآن تفسير في التنزيل معالم :انظرـ  ٥١١

 .٢٩المرسالت ـ   ٥١٢

 .٥٦٧/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٥١٣



١٣٥ 

 

 يمكـنهم  ال إذ ،فـانطلقوا  امتثلوا روامُأ الم همكأنّ ،الخبر معنى على الالم بفتح :يعقوب عن رويس

   .٥١٤االنطالق إلى مضطرين صاروا إذ ،التأخير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٣٩٨/  ٨ المحيط البحر تفسير :انظرـ   ٥١٤



١٣٦ 

 

  الفعل االسم واالنتقال بين  :الثاني مطلبال

، وقد يتغير المعنى بسـبب  هاواالسمية في العربية أسلوب من أساليب فعليةاالنتقال بين الجمل ال   

وورد هـذا   ،أخرى في كـالم اهللا  كلمة تسد مسد ةإذ ليس ثم ،وباألخص في كتاب اهللا ،التغيرهذا 

   :وورد ذلك في موضعين ،يعقوب فخالف بذلك البقية عند قارئنا

¸  M  »  º  ¹  :كلمة فـي قولـه تعـالى    بيعقوقرأ : األول    

¼½   Á  À  ¿  ¾Â    Å   Ä  ÃLعلـى  عطفـا  كلمة تاء بنصب ٥١٥ 

 وقـراءة  ،كلمـة  وجعـل  :أي بالنصب اهللا وكلمة .٥١٦ االبتداء على بالرفع والباقون ،}الذين كلمة{

المعنـى  ال يغير في  }اهللا كلمة{الرفع والنصب في  قراءةو .٥١٧ اإلخبار في أثبت بالرفع الجمهور

والجملة الفعلية تـدل علـى التجـدد     ،ألن الجملة االسمية تدل على الثبات ،سوى أن الرفع أثبت

   .واالستمرار

 بقطـع  M    î  í  ì  ë  êL٥١٨ :واتَّبعك في قوله تعـالى  يعقوبقرأ : الثانيو   

 تبيـع  أو حابوأص كصاحب تابع جمع }أتباعك{ العين ورفع الباء بعد وبألف التاء وسكون الهمزة
ـ  أن تكـون  أو ،حال والجملة األرذلون خبره مبتدأ أن تكون امفإ ،وأشراف كشريف  علـى  اعطف

 تشـديد  مع الهمزة بوصل والباقون واألول أقوى؛ ألن العطف على الضمير قليل، ،أنؤمن ضمير

                                                             

 .٤٠التوبة ـ   ٥١٥

 .٣٠٤/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٥١٦

 .٤٦/  ٥ المحيط البحر تفسير :انظرـ    ٥١٧

 .١١ الشعراءـ   ٥١٨



١٣٧ 

 

القرآنيـة  فهذه القراءات  .٥١٩لك كاف من حالية جملة وهي ،ماضيا فعال ألف بال العين وفتح التاء

 ال يجوز تخطئة قارئهـا أو تلحينـه؛  وهي صحيحة متواترة  ،تشكل معينا ال ينضب للنحو العربي

   .ـصلى اهللا عليه وسلم  ـ ما نقلها بسنده إلى النبيوإنّ ،ها سنة متبعة لم يجتهد القارئ فيهاألنّ

  

  

  

  
                                                             

 ١٥ الكتاب علوم في اللباب، ٣٠/  ٧  المحيط البحر تفسير، ٢٨٥/  ٤ الوجيز المحرر ،٤٢٢/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظر ـ    ٥١٩
 /٥٦. 
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١٣٨ 

 

  

  

  ثالثالفصل ال

  المستوى الصرفي
  

  

  

  

  



١٣٩ 

 

   يالصرف المستوى :ثالثال لفصلا

ويسـتقوا منـه قواعـدهم     ،نبعا ينهل منه علمـاء العربيـة   وما زالتالقراءات القرآنية ت كان   

 ،ت اللغة بجمع من قواعد الصرفوكانت قراءة قرائنا الثالثة من هذه القراءات التي أمد ،الصرفية

ـ  رنذكّو ،اءالقر ةقيتي تفرد بها قراؤنا الثالثة عن بسنتطرق للمباحث ال فصلونحن في هذا ال  أنب

لـى علينـا هـذا    وقد أم ،الذي خالف هو أبو جعفر ويعقوبما وإنّ ،اء في شيءلم يخالف القر اخلف

  .على النحو اآلتي نجعله في مباحث أن فصلال

   .القلب المكاني :المبحث األول 

    .إسناد األفعال للضمائر :المبحث الثاني

  .الالزم والمتعدي :لثالمبحث الثا

    .بناء للفاعل والمفعولال :رابعالمبحث ال

  .نون التوكيد الخفيفة :خامسالمبحث ال

   .تبادل صيغ األفعال :سادسالمبحث ال

    .المصادر :سابعالمبحث ال

   .المشتقات :ثامنالمبحث ال

   .التذكير والتأنيث :تاسعالمبحث ال

   .الجموع :المبحث العاشر

  

  

  



١٤٠ 

 

  القلب المكاني  :المبحث األول

وواقع القلب أنّه ظاهرة لغوية واضحة في اللغة  ،عضب على مةالكل فحرو عضِب تَقديم هو   

بل إن هذه  ،ولغة العامة ،ونحن نلحظها كّل يوم في لغة األطفال ،وال يصح إنكارها ،العربية

 فَأصل ،بيديه َأو يديه على سقّف :يقولونفمثال  ،الظاهرة وردت في أفصح الكالم كما سيأتي الحقا

 َأطلعته :يريدون كذا، فالنًا وريتوكلمة  ،والقاف الفاء بين مكاني قلب فحدث صفَّق الفعل هذا

  :ومن أشهر أسباب القلب .٥٢٠ َأريته َأي ،عليه

، والقياس الخاطئ وله النصيب التخفيف اللفظي، وأخطاء األجيال فتتوارث لما بعدهم دون تصحيح

  .٥٢١ة، والتوهم السمعي فتسمع حفر فحر، وخطأ الروااألوفر

ويظهر  ،تغيير دون ثابتاً المعنى بقاء لذلك رطتَشْويأن تداخل حدث ثم ،اللغات اختالف إلى همرد 

  .٥٢٢ الواحدة اللغة في االستعماالن شاع حتى غيرهم لغة اللغة هذه أصحاب فاستعمل ،بينها

  الحسنور أبو جعف به قرأ ما للهمزة القلب المكانيمن صور  :يقول الدكتور عبد الصبور شاهين  

M  M   L  K  J  I  H  :قوله تعالى أسلم بن زيد بن ربيعة بن عياش بنوعبد اهللا 

V   U     T  S  R  Q  P  O  NW  Y  XZ    _   ̂  ]  \  [

à     d  c  bLفقرؤوا ٥٢٣ " وفتحها الالم وتشديد والالم التاء بين مفتوحة بهمزة " ّلَأتَي 

 مضارع وهي ،في هذه القراءةجعفر عن بقية القراء العشرة  وانفرد أبو ،٥٢٤ لعفَتَي وزن على

                                                             

  .٩/  ٧٠ العربية اللهجات في ودراسات بحوث ، ١٤التطبيق الصرفي  :انظر ـ  ٥٢٠

  .٦٥٥ـ ٦٥٤/ ٢اللھجات العربیة في التراث  :انظر ـ  ٥٢١

 .١٩٤ لألزهري اللغة تهذيب في اللغوي النقد :انظر ـ  ٥٢٢

  .٢٢ـ النور  ٥٢٣

  .١٩٣القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  :انظر ٥٢٤



١٤١ 

 

 :أي تُولََأ من مخففة ،الالم وكسر والتاء الياء بين ساكنة بهمزة والباقون ،لفح بمعنى ىتألّ

ة من افتعل ائتلى مضارع أو ،رتقصوكلتاهما توافق الرسم العثماني  .٥٢٥ الحلف وهي ،اَألِلي

 هكتاب في القراب إبراهيم بن إسماعيل محمد أبو المحقق اإلمام وذكر" : يقول اإلمام ابن الجزري 

  ٥٢٦" الوجهين على فيه االختالف ساغ فلذلك :قال ،)يتل ( المصاحف في بتكُ هأنّ :تاءاالقر علل

ةاء من وجعلها الفروقوله: " حيث قال اَألِلي : MK  J  I  H L   وقرأ الحلف،: واالئتالء 

  .٥٢٧  تألّيت من للكتاب، مخالفة وهى}  الفضل أولو يتَالَّ وال{  :المدينة أهل بعض

 ،واَأللْوة ،ت على كذا إذا حلفتيلَّأتَ :يقول ابن جنّي ، ٥٢٨ وَأِلية وإلْوة وُألْوةٌ َألْوةٌ :لليمين ويقال   

ما  :وهي مثل ،يقصر ال :فهي بمعنى" ل تَْأوال ي"  :ومن قرأ ،اليمين :واَألِلية ،واُأللْوة ،واِأللْوة

  .٥٣٠ يقصرون ال :أي  " خَباالً يْألُونَكُم الَ"  :ومثلها قوله تعالى .٥٢٩ما قصرت  :أي ،ألوت في كذا

حصول  امتناع على الحلف في اإللية استعمال وأكثر ،الحلف وهي :اَألِلية من افتعال تالءئواال

  . ٥٣١الشيء

، وتحتمل أن الحلف وهي أن تكون من اَألِليةتحتمل  والناظر في قراءة الجمهور يجد أن قراءتهم

 فاتفقت قراءة، الحلف وهي يتَأّل فهي من اَألِليةا قراءة أبي جعفر أم ،قَصرتُ: أي، َألَوتتكون من 

                                                             

  .١٤٠/  ١ البشر فضالء إتحاف:  انظر ـ  ٥٢٥

 .٣٣١/ ٢ العشر القراءات في النشرـ  ٥٢٦

  .٢٤٨/ ٢فراء ـ معاني القرآن لل ٥٢٧

 ألوى/  اللغة مقاييس معجمـ  ٥٢٨

  .١٠٦/  ٢المحتسب  :انظر ـ  ٥٢٩

 .١٣٤/  ٣ والبيان الكشف :انظر ـ  ٥٣٠

  .١٨٩/  ١٨ والتنوير التحريرـ  ٥٣١



١٤٢ 

 

الجمهور وأبي جعفر بنفس المادة األصلية فكلتاهما من اَألِلية وهما بنفس المعنى وهو الحلف، 

   عائشة ذكروا الذين وقرابته ُأثاثة بن مسطَح على ينفق َأالَّ حلف كرٍب أبا أنيات سبب نزول اآلو

̂   _  ` M :اهللا فأنزل جهد يذو وكانوا ،في حادثة اإلفك  ]  \  [a     d  c  bL٥٣٢ 

 صلى اهللا رسول ومن هذا المعنى جاء حديث .٥٣٣ نفقته إلى فأعادهم ،رب يا بلى: بكرٍ أبو فقال

 علَي يتََألَّى الَّذي ذَا من: قَاَل تَعالَى اَهللا وِإن ِلفُلَانٍ، اُهللا يغْفر لَا واِهللا: قَاَل رجلًا َأن: " وسلم يهعل اهللا

لَا َأن رفَِإنِّي ِلفُلَانٍ، َأغْف تُ قَدطْتُ ِلفُلَانٍ، غَفَربَأحو لَكم٥٣٤" ع  

ل القلب ولم ، فحصالحلف وهي اَألِليةكاني من يْأتَل وكالهما من فقراءة أبي جعفر يتَأّل هي قلب م

  .، وشاعت الكلمتان في العربيةيتغير المعنى في نفس الكلمة

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .٢٢ـ النور  ٥٣٢

  .٢٨٦/ ٣تفسير القرآن العظيم  .٢٤٨/  ٢ للفراء القرآن يمعان  :انظر ـ  ٥٣٣

، رقم الحديث ٢٠٢٣/  ٤ }صحيح مسلم{  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل نع العدل بنقل المختصر الصحيح المسندـ  ٥٣٤
٢٦٢١.  

  



١٤٣ 

 

  إسناد األفعال للضمائر  :ثانيال مبحثال

وتتفنن العرب  ،ا على جهة التكلم أو من الخطاب أو من الغيبةه يصدر إميعرف الكالم العربي بأنّ

وهذا األسلوب في االنتقـال   ،تنتقل من أسلوب آلخر في كالمهاف ،عدم سيرها على نسق واحدفي 

العرب بهذا األسلوب لما فيـه مـن    واعتنى ،فن من فنون الكالم في اللغة العربية يسمى بااللتفات

والقرآن نزل بالكالم العربـي فـأعجزهم فـي نظمـه      ،دفع السآمة عن المستمع وجذب النتباهه

أبـي  قع اإلسناد للضمائر عند قرائنـا  وو ،وجاء االلتفات من بين هذه األساليب القرآنية ،وأسلوبه

فظهر هـذا االلتفـات فـي     ،عن البقيةعن صاحبه وكل واحد  دوانفر ،دون خلف جعفر ويعقوب

  :ثالثة مطالب هيفي  مبحثجاء هذا الو ،ةاإلسناد بأحلى حلّ

  .]نون العظمة  [إسناد الفعل لضمير المتكلم  :المطلب األول

   .إسناد الفعل لضمائر المخاطب :المطلب الثاني

  .إسناد الفعل لضمائر الغيبة  :األول المطلب

  

  

  

  

  

  

  



١٤٤ 

 

  ] نون العظمة[ المتكلم  إسناد الفعل لضمير :ولاأل المطلب

 أبوف ،واحد في موضع كل ،في موضعينعن بقية القراء بنون العظمة  تفرد أبو جعفر ويعقوب   

̄   °  ±   M    ¶          µ   ́ ³  ² :ولـه تعـالى  فـي ق  جعفر   ®  ¬  «

   ¹  ¸L بالتـاء  البـاقون  وقـرأ  ،للعظمة الجمع على واأللف بالنون  أشهدناهم قرأف ٥٣٥ 

   .٥٣٦ المتكلم ضمير على ألف غير من مضمومة

م األلف أو وال ترستحتمالن الرسم العثماني فهما بنفس الرسم؛ فلم يكن الرسم منّقطا  القراءتانو   

وكال القراءتين هي تـوبيخ   ،هو تعظيم اهللا نفسه أبي جعفروالمعنى في قراءة ، أنّها ترسم صغيرة

 ،فيهـا  وأشاورهم  بهم فأستعين خلقا آلهتكم أشهدتهم ما :فاهللا يقول لهم ،للكفار الذين عبدوا غير اهللا

٥٣٧في العبادة لم اتخذتموهم شركاء  ،ا لم يكونوا شركاء في الخلق واإللوهيةفلم.  

 فقـرأ  M.  -  ,   +  *  )  (  '  &/  L٥٣٨  :في قوله تعالى يعقوبو   

 مضـمومة  تحـت  من بالياء والباقون ،للفاعل مبنيا الضاد وكسر مفتوحة في يقضى العظمة بنون
فيكون المعنى في قراءة الجمهور مـن   .٥٣٩ الفاعل نائب بالرفع ووحيه للمفعول مبنيا الضاد وفتح

  .وفي قراءة يعقوب بنون العظمة نسبة القضاء هللا تعالى ،ضي إليك جبريل الوحيقبل أن يق

                                                             

  .٥١ الكهف ـ٥٣٥ 

 .٥١٠/  ١٢ الكتاب علوم في اللباب، ١٢٩/  ٦ المحيط البحر تفسير، ٣١١/  ٢ العشر القراءات في النشر :انظرـ  ٥٣٦

  .٦٧٩/  ٢ الكشاف، ١٥٠/  ٥ التنزيل معالم :انظر ـ  ٥٣٧

 .١١٤ طهـ   ٥٣٨

 فـي  اللبـاب ، ٢٦٢/  ٦ المحـيط  البحر تفسير، ٢٩٨/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٣٨٩/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظرـ    ٥٣٩
 .٤٠٠/  ١٣ الكتاب علوم



١٤٥ 

 

  إسناد الفعل لضمائر المخاطب :نيالمطلب الثا

   .ينوتفرد يعقوب بموضع ،تفرد أبو جعفر في إسناد الفعل لضمائر المخاطب في ثالثة مواضع   

=  <  ?  @  M7   6  5  4  38    <  ;   :  9  A: قولـه تعـالى   جعفر أبو قرأف

  D  C  BLضـعف  وال لألنعـام  مسندا التأنيث على من نسقيكم المفتوحة بالتاء ،٥٤٠ 

   ٥٤١باعتبارين والتأنيث التذكير ألن ؛بطونه وذكر نسقيكم ثأنّ هنّإ حيث من فيها
 الـنَّعم  إن - أعلـم  واهللا - قيـل  فإنـه  بطونها يقل ولم} بطُونه في مما{ قوله وأما: " يقول الفراء

  ٥٤٢" األنعام عن يؤدى كان إذا النَّعم معنى إلى التذكير فرجع جمعان، وهما واحد، شىء واَألنعام

  .٥٤٣ األنعام تسقيكم :أي ،مفتوحة بتاء تسقيكم :يقول الزمخشري

   :٥٤٤رؤبة  قال كما الجمع بعد اإلشارة اسم يفرد كما المذكور تقدير على أفرد :وقيل

  قْهالب توليع الجلد في هكأنّ                قْلَوب سواد من خطوطٌ فيها

  

 ولـم "  هكأنّ"  :قلت ثم"  وبلق سواد من خطوطٌ"  :قلت لم: لرؤبة قلت: عبيدة أبو قال :ثعلب قال   

  .٥٤٥ ذلك كأن :قال ثم فزجرني ؟ هاكأنّ أو هنكأنّ: تقل لم

                                                             

 .٦٦ نحلالـ   ٥٤٠

 .٤٩٢/  ٥ المحيط البحر تفسير، ٢٦٤/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٣٥٢/ ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٥٤١

 .١٠٨/ ٢ـ معاني القرآن للفراء  ٥٤٢

 .١٨٤/  ٣ الكشافـ  ٥٤٣

 .١٠٤ديوان رؤبة بن العجاج ـ   ٥٤٤

 .٧٥/ ١مجالس ثعلب: انظرـ  ٥٤٥



١٤٦ 

 

M        L    K  :تعـالى  قـال  القـرآن  في ئغسا وهذا :المبرد قال .ذكرنا ما بطون في أي :الكسائي قال

    Q  P  O  N       ML  وقال .الشيء هذا ذكر أي:  Mh  g  f  e  d  c  bL  

  .٥٤٦يالمجاز التأنيث في اإلّ هذا يكون وال ،الطالع الشيء هذا :أي

 لمفردةا األسماء في ينصرف ال ما باب في األنعام سيبويه ذكر :في اآلية السابقة الزمخشري وقال

  .٥٤٧  مفرداً إليه }األنعام { الضمير رجع ولذلك ؛أكياش ثوب :كقولهم أفعال على

  

 عنده وضعفُها .٥٤٨ ، وتبعه على ذلك القرطبيضعيفة بالتاء تسقيكم ويرى ابن عطية أن قراءة 

 ، المالِئم هو تعالى اِهللا إلى السقْيِ فنسبةُ الخَلْق على االمتنان المقصود أن وهو:  المعنى حيث من

   . األنعام إلى نسبتُه ال
 قالوا وربما: "وال ضعف في نسبة السقي لألنعام؛ ألنّها سبب في اللبن الخارج منها، يقول الفراء

  ٥٤٩"وأسقى سقى السماء ولماء األنعام بطون يف لما

  

 M=  <          ;  :  9  8>  L٥٥٠  :قوله تعالى في }نطوي{ جعفر أبوقرأ    

 ما لم يسممفعول ِل بالرفع والسماء ،للمفعول مبنيا الواو وفتح التأنيث على فوق من التاء بضم

                                                             

 .٤٩٢/  ٥ المحيط البحر تفسير :انظرـ  ٥٤٦

  .٣/٤٤٦ الكشاف :انظرـ   ٥٤٧

  .١٢٣/ ١٠ القرآن ألحكام الجامع، ٤٠٧/  ٣ الوجيز المحرر :ـ انظر  ٥٤٨
 

  .١٠٨/ ٢راء ـ معاني القرآن للف ٥٤٩

 .١٠٤ نبياء األـ   ٥٥٠



١٤٧ 

 

ألن طي  ،فقراءة الجمهور فيها تعظيم هللا .٥٥١والفاعل هو اهللا  العظمة بنون والباقون ،فاعله

   .فناسب مجيء نون العظمة للسياق الموضوع فيها ،وال يقدر عليه إال العظيم ،السماء أمر عظيم

»  ¬  ® ̄    °  ±   M            µ   ́ ³  ² :قولـه تعـالى   جعفر أبووقرأ    

     ¹  ¸  ¶Lفـي  السـالم  عليه ووجد كان مذ نّهأ أمته علمتل للنبي خطابا التاء بفتح ٥٥٢ 

 وال بمضـل  يعتضد لم نشأته لأو من محفوظا يزلفهو لم  ،عنهم والبعد المضلين من التبري غاية

ه أنّ ،المقدسة ذاته عن تعالى اهللا من إخبارا بالضم الباقونقرأ و ،تزكية من اهللا لنبيه فهي ،إليه مال

 .٥٥٣ العبـادة  في شركاء تتخذونهم لكم فما الخلق في أعوانا يكونوا لم فإذا ،أعواناً متخذهم ما كان

  .ه في قراءة الجمهورجدلم ن معنى جديدبندما اختلف اإلسناد اختلف المعنى، وجاء فع

  

<  ?  @  M  C  B  A  :فـي قولـه تعـالى    بالتاء} تعلمون{ وقرأ يعقوب    

E      DF  S  R  Q  P   O  N  M  L  K    J  I  H  GT    W  V  U

    XLوقتـادة  الحسـن  وقـرأ  .السـابق  الكالم نسق على ،بالياء يعملون الجمهور قرأ ٥٥٤ 

                                                             

 المحيط البحر تفسير، ٣١١/  ٦ والبيان الكشف، ٣٠٣/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٣٩٤/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ    ٥٥١
 .٦١٣/  ١٣ الكتاب علوم في اللباب، ٣١٧/  ٦

 .٥١ كهفالـ   ٥٥٢

 .١٣٠/  ٦ المحيط البحر تفسير، ٦٨٠/  ٢ الكشاف، ٥٩٢/  ١ اءاتالقر في الكامل، ٣٦٨/  ١  البشر فضالء إتحاف: انظرـ   ٥٥٣

  .٩٦البقرة ـ  ٥٥٤



١٤٨ 

 

 الجملـة  وهـذه  ،الخطـاب  إلى يبةغال من والخروجت، االلتفا سبيل على بالتاء ويعقوب واألعرج

  .٥٥٥ والوعيد التهديد تتضمن

  

M   g  f  e   d  c    b  a :فلتفرحوا في قوله تعـالى  عن يعقوب رويسقرأ و   

j   i  hLقراءة وهي ،الحسن والمطوعي وافقه ،الخطاب بتاء ٥٥٦  ــ   وأنـس  أبـي

 مـا إنّ بـالالم  األمر ألن ؛يلةقل لغة وهي ،النبي إلى النشر في ورفعها ،ـ  عنهما تعالى اهللا رضي

 وبرحمتـه  اهللا بفضـل  :الناس لجميع محمد يا قل :اآلية ومعنى ،بالغيب والباقون ،الغائب في يكثر

   .٥٥٧ حطامها من يجمع وما الدنيا بأمور ال ،منكم الفرح فليقع

     

   .مع قلتها عند العرب ،رة صحيحةوالقراءة متوات

 وكان بالتاء محمد، أصحاب يا أي " فلتفرحوا فبذلك" : قرأ هنّأ ثابت بن زيد عن ذكر :يقول الفراء

 النبـى  عن سمعت ولقد ،األصل وهو عيبا، فجعله قليال وجده هألنّ ،فلتفرحوا :قولهم يعيب يالكسائ

   .٥٥٨ مصافّكم خذوا به يريد " مصافّكم لتأخذوا"  :المشاهد بعض في قال هأنّ وسلم عليه اهللا صلى
 ،الـالم  جزمتـه  مجـزوم  فهذا"  فَلْتَفْرحوا فَبِذَِلك ": قرأ هأنّ اهللا رسول عن ىوري"  :المبرديقول و

  .٥٥٩ " األمر أصل على القراءة هذه وجاءت

   
                                                             

  .٤٨٣/  ١ المحيط البحر تفسير: انظرـ  ٥٥٥

 .٥٨ يونس ـ   ٥٥٦

 الكامـل ، ٢٣٤/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٢٨٥/  ٢ العشر القراءات في النشر، ٣١٥/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ     ٥٥٧
 . ٥٦٨/  ١ القراءات في

 .٢٧١/  ١٧الرازي  الفخر تفسير، ٤٧٠ـ  ٤٦٩/  ١ للفراء القرآن يمعان :انظرـ   ٥٥٨

 .١٢٩/  ٢ المقتضبـ   ٥٥٩



١٤٩ 

 

 :سـبحانه  قولـه  وهو قبل، الذي الخطاب اعتبر هفألنّ فلتفرحوا :قرأ من :الفارسي يقول أبو علي

M   _  ^  ]    \  [     Z  Y  X  W    V  U  T  S  RL٥٦٠  

 :قـال  لغة، هاأنّ وزعموا :األخفش الحسن أبو قال، فافرحوا :أبي حرف في هاأنّ وزعموا ،فلتفرحوا

  .٥٦١ تخاطب وأنت لتضرب،: نحو يعني ،قليلة وهي

 ولتركـب  زيـد  يـا  لتذهب :فقيل توكيدا أيضا الفعل هذا في الالم أدخلت ربما"  :يقول الزجاجيو

  .٥٦٢"  فلتفرحوا فبذلك قرئ هذا وعلى ،ولتنطلق

 وهـي  ،قليلـة  لغـة  على فذلك المخاطب أمر في الالم فأدخل فلتفرحوا قرأ من :ويقول ابن عطية

   .٥٦٣  كبيرة السلف من جماعة قراءة

ـ  اهللا رسـول  قراءة وهي، والقياس األصل وهو بالتاء " فلتفرحوا " وقرئ: " ويقول الزمخشري  ـ

  .٥٦٤" ـ  وسلم عليه اهللا صلى

ــ   النبـي  قـراءة  ومنه ،بالحرف المخاطب على الفاعل يؤمر أن يالًقل جاء قد: يقول ابن هشامو

  . ٥٦٥ فلتفرحوا فبذلكـ   وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

  .٥٦٦وتابع السمين الحلبي الزمخشري على صحة القراءة، وأنّها األصل  

  

                                                             

  .٥٧ يونس ـ   ٥٦٠

 .٢٨٣/  ٢٨٢/  ٤ السبعة للقراء الحجة :انظرـ   ٥٦١

 .٩٢/  ١ الالماتـ   ٥٦٢

 .١٤٣/  ١٤٢/  ٣ الوجيز المحرر: انظرـ   ٥٦٣

 .١٥٠/ ٣ الكشافـ  ٥٦٤

 .٤/٢٠١ سالكالم أوضحـ  ٥٦٥

 .٢٢٤/  ٦ المصون الدر: انظر ـ  ٥٦٦



١٥٠ 

 

 "فَلْتَفْرحـوا : " يضرمالح وبيعق أوقر ،ينْكَر لم بِاطللمخ تجاء فإن :يقول الزبيدي في الم األمر

   .٥٦٧ زةجائ وهي ،بالتَّاء

   ف القراءةَوضع وال ضعف في القـراءة  .٥٦٨وال حجة في قوله  ،فيما نقله عنه الفراء الكسائي، 

ورد ما يشابهها و ،ولها وجه في العربية ،أجمعت األمة على صحة قراءتهم ذيناء الفناقلها من القر

وأكثر العلماء مـن الكوفـة    ،تتبع القواعد تبعها القواعد ال أنوهي أحق أن ت ،من كالم رسول اهللا

  .ها لغة لقلة من العربوالبصرة على صحتها مع أنّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 . ٤٥٦/  ٣٣ العروس تاج :انظرـ   ٥٦٧

 . ٢٧١/  ١٧الرازي  الفخر تفسير،  ٤٦٩/  ١ للفراء القرآن يمعان :انظرـ   ٥٦٨



١٥١ 

 

  إسناد الفعل لضمائر الغيبة  :لثالثالمطلب ا

 يعقوبقرأ ف ،وقرأ أبو جعفر بالغيبة في موطن واحد ،٥٦٩قرأ يعقوب بياء الغيبة في مواطن عدة   

 بيـاء  ،M    w        v  u   t  s  r  q  p  o  n  m  lL٥٧٠  :قوله تعالى

 العظمة بنون والباقون ،والمطوعي محيصن ابن وافقه ،تعالى اهللا هو والفاعل ،يحشرهم  في الغيبة

  .٥٧١  السورتين في فيهما

 ،يرفع"  في بالياء ،M¤  £  ¢  ¡¥     ª  ©   ̈ §  ¦L٥٧٢    :يعقوبقرأ و   

 ويخلـق  استحقاقه ومقدار ذلك مستحقّ يعلم اهللاو .٥٧٣ للعظمة بالنون والباقون ،اهللا والفاعل "يشاء 

  .٥٧٤ والتّقدير للخلق متّقن أي ،محكم بمعنى فحكيم ،علمه تعلّق حسب على ذلك

)  (    *  +    '!  "     #  $  %  &M  باليـاء  تدعون يعقوب قرأ

3  2   1  0  /  .  -  ,4   Lالباقون وقرأ ،٥٧٥ " عتَدمبنـي  وكالهما ،بالتاء " ون 

                                                             

 ة، وقرأ الجمهـور بالياء على الغيب" وإليه يرجعون " بالياء، والجمهور بنون العظمة، وقرأ أيضا " يقيض له شيطانا " قرأ يعقوب  ـ  ٥٦٩ 
 .بالتاء على الخطاب

 .٤٠ سبأ، ٢٢ نعام األـ   ٥٧٠

 البحـر  تفسـير ، ٣٢٦/  ٢  الـوجيز  المحرر، ١٩١/  ١ العشر القراءات في المبسوط ،٢٦١/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ    ٥٧١
 . ٧١/  ٨ الكتاب علوم في اللباب، ٩٨/  ٤ المحيط

 .٧٦ يوسف  ـ   ٥٧٢

 المحيط البحر تفسير، ٢٧٤/  ٣ الوجيز المحرر، ٢٤٧/  ١ العشر القراءات في المبسوط ،٣٣٤/  ١ لبشرا فضالء إتحاف :انظرـ    ٥٧٣
 .١٧١/  ١١ الكتاب علوم في اللباب، ٣٢٨/ ٥

 .٣٣٦/  ٧ والتنوير التحرير :انظرـ  ٥٧٤



١٥٢ 

 

 من وال  سمع من ال عبادته على دليل ال ما يعبدون الكفار أن تعالى ذكر الموالمعنى  .٥٧٦ للفاعل

 بل األشياء أقّل خلق على القدرة انتفاء من معبوداتهم عليه ما ذكر ،خلقهم من عبادة ويتركون عقل

 ِإن " :لقوله صفته هذه من عبدوا حيث لهم يمعظ تجهيل ذلك وفي ،منه األقل ذلك أخذه ما رد على

ينالَّذ ونععـام  الخطاب :وقيل .الكافرين خطأ لهم يبين أن اهللا أراد للمؤمنين خطاب :وقيل ." تَد 

 عـام أن الخطـاب  والـراجح   .٥٧٧ ذلك قبح له يظهر هفإنّ ،اهللا غير عبادة أمر في نظر من يشمل

 "لَـه  فَاسـتَمعواْ  مثَـلٌ  ضرِب النَّاس ياَأيها" :قوله تعالىبدأت بألن اآلية  ؛وغيرهم المؤمنين يشمل

  .فالخطاب عام لجميع الناس

Ms  r  q  p   o   nt     w  v  u  :نخرج في قولـه تعـالى   جعفر أبووقرأ    

{  z   y  xLج  [  الراء وفتح مضمومة تحت من المثناة بالياء ٥٧٨خـرمبنيـا  ،]ي 

 المفتوحـة  باليـاء  يعقوب وقرأ .ويخرج الطائر كتابا :أي ،الطائر ضمير الفاعل ونائب ،للمفعول

 على }كتاب{قرأ غير أن الحسن  ،والحسن ومجاهد محيصن ابن وافقه ،خرج مضارع الراء وضم

 بنـون  والبـاقون  ،والمعنى ويخرج طائره كتابـا  ،أيضا الطائر ضمير والفاعل .يخرج فاعل هأنّ

 كتابـا  نصب على واتفقوا ،الضمير نحن الدال على العظمةوالفاعل  لراءا وكسر مضمومة العظمة

  .٥٧٩ السابقتين في الحال وعلى ،قراءة الجمهور في به المفعول على

  

  

                                                                                                                                                                                     

 .٧٣الحج ـ   ٥٧٥

 .الكتاب علوم في اللباب، ٣٢٧/  ٢ العشر القراءات في النشر، ٣٠٩/  ١ العشر القراءات في المبسوط: انظرـ   ٥٧٦

 .٣٥٩/  ٦ المحيط البحر تفسير: انظرـ  ٥٧٧

  .١٣اإلسراء   ـ  ٥٧٨

 .١٤/  ٦ المحيط البحر تفسير: انظرـ  ٥٧٩



١٥٣ 

 

  

  الالزم والمتعدي :لثثاالمبحث ال

  

   مخالفا الجمهورفعلين في قرأ يعقوب باللزوم و ،ينقسم الفعل في العربية إلى الزم ومتعد.  

ما جاء منه غيبـا   الجيم وكسر المضارعة حرف بفتح " ترجعون" الباب  جميع يعقوب قرأ :األول

  .٥٨٠وذلك إذا كان من رجوع اآلخرة  ،للفاعل مبنيا القرآن جميع في أو خطابا

 القراءتين ووجه ،جاء حيث للفاعل مبنياً يعقوبو ،للمفعوِل مبنياً "تُرجعون " قراءة على الجمهورف

ع أنجر مثال في قوله تعالىف ،ومتعدياً قاصراً يكون:  M  ²  ±  °  ¯  ®

³´   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µL ُي من الجمهورِ قراءةوهو المتعد 

؛أرجح أصلَها ألن ثُم هِإلَي كُمجِعرفقبلهي ، M ³´     ¹   ̧  ¶  µL ،سياق فكان 

 األفعاِل في اِإلسناد ألنو ؛}مرجِعكُم ِإلَيه ثُم{ إليه مسنداً الرجوع في الفعل يكون أن اإلسناد هذا

 الفواصل ألجل ،للمفعول بني ولكنه ،كله هللا تعالى هذا يكون أن فيناسب ،تعالى هللا السابقة

   .٥٨١، }تُرجعون{فصارت  والقواطع

 ،واإلماتة اإلحياء في التام التصرففقراءة الجمهور تتناسب مع السياق؛ ألن السياق يتحدث عن 

  .تعالى إليه والرجوع واإلحياء

وقـراءة   ،البعث أنكروا همألنّ ،كارهين كانوا وإن ،أرجعهم اهللا أن اعتبار على قراءة الجمهورو   

  .٥٨٢ الجبر أو االختيار عن النظر بقطع منهم الرجوع وقوع باعتبار يعقوب

  
                                                             

 .١٧٣/  ١ البشر فضالء إتحاف، ٣٥٨/ الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة : انظر ـ  ٥٨٠

 . ٤٨٦/  ١ الكتاب علوم في اللباب ،٢٧٨/  ١ طالمحي البحر تفسير، ٢٤١ـ  ٢٤٠/  ١  المصون الدر: انظرـ   ٥٨١

  .٣٧٧/  ١ والتنوير التحرير: انظرـ  ٥٨٢



١٥٤ 

 

̀   M  b  a   :ترجعون في قوله تعالى يعقوبقرأ  :الثاني  _  ̂f  e  d  cg     h

ij       n  m  l     kLإحدى حذف ،]الزم [  تقدموات ال واألصل ،والدال فوق التاء بفتح ،٥٨٣ 

  .٥٨٤ متعد فعل هأنّ على الدال وكسر التاء بضم والباقون ،التاءين

 يوصل امم المحذوف ويكون ،هوتوج هوج نحو الزما الفعل يكون أن ويحتمل :حيانأبو  يقول    

 وأبـي  عبـاس  ابن قراءة الوجه هذا ويعضد ،األشياء من ما شيء في تتقدموا ال أي ،بحرف إليه

  .٥٨٥  تقدموا ال مقسم وابن ويعقوب والضحاك حيوة

     

                                                          :تخريجان قراءة الجمهور وفي

 هـو "   :وكقـولهم  M   O   NL٥٨٦  :كقوله اقتصاراً اإم مفعوله وحذف ،دعمت أنه :أحدهما

  .يصلح ال ما تقدموا ال :أي عليه للداللة اختصاراً اوإم"  واشْربوا وكُلُوا" ،" منَعيو يعطي

 في بالفتح تَقَدموا الَ :والضحاك عباس ابن قراءة ويعضده .وتَوجه وجه :نحو الزم هأنّ :والثاني

٥٨٧ التاءين إحدى فحذف تتقدموا ال واألصل .الثَّالَثَة.  

 فيما وفعله ،رسوله وقول اهللا يدي بين فعال وال قوال تقدموا ال أي والمعنى في قراءة الجمهور   

 عليه اهللا صلىـ  الرسول على فعله أو قوله مقد ومن .والدنيا الدين أمر من عنه تأخذوه أن سبيله
 اهللا أمر عن يأمر ماإنّ ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ الرسول ألن ؛تعالى اهللا على مهقد فقدـ  وسلم
 الجيش مقدمة ومنه .مقدمة الشيءهو من  ،أما قراءة يعقوب فتحتمل معنى واحدا. وجل عز

                                                             

 .١الحجرات ـ   ٥٨٣

 .٦٥٨/  ٢ العشر القراءات في الكنز، ٤١٢/  ١ العشر القراءات في المبسوط .٥١٢/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظرـ   ٥٨٤

 .٥٢٠/  ١٧ لكتابا علوم في اللباب .١٠٥/  ٨ المحيط البحر تفسير: انظرـ   ٥٨٥

 ٢٥٨ البقرةـ  ٥٨٦

 .٥٢٠/  ١٧ الكتاب علوم في اللباب: انظرـ  ٥٨٧



١٥٥ 

 

فاهللا نهى المؤمنين عن المشي متقدمين أمام النبي ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  وهذا  .٥٨٨لمتقدميهم

  .٥٨٩من أدب المؤمنين مع رسولهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .٢١١/  ١ البيضاوي تفسير: انظرـ  ٥٨٨

  .١٢٧/  ٥ الوجيز المحرر: انظرـ  ٥٨٩



١٥٦ 

 

  البناء للفاعل والمفعول  :رابعلمبحث الا

 القرآنية، القراءات في للمفعول والبناء للفاعل البناء بين فيها الفعل تردد التي المواضع تعددت   

 في ورودها مرات عدد بلغ فقد اللغوي، الدرسِ على نفسها تفرض ظاهرة تشكل أصبحت بحيث

 الماضي، بصيغة موضعا وعشرون أربعة منها ا،موضع وسبعين اثنين المتواترة العشر القراءات

والتحول من البناء للفاعل  ،٥٩٠ الشواذ القراءات عن فضال المضارع، بصيغة وأربعون وثمانية

  .وسنتعرض في هذا المبحث لمطلبين وهما ،والمفعول أسلوب من أساليب العربية

   .البناء للفاعل :األول المطلب

   .البناء للمفعول :المطلب الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . ١٤٩ نموذجا العروس تاج المعجمية الصناعة في القرآنية القراءات أثر: انظرـ   ٥٩٠
 



١٥٧ 

 

  البناء للفاعل  :المطلب األول

   هو أن مستترا أو ظاهرا ضميرا أو اسما كان سواء الفاعل إلى الفعل سندي.  

ما " ترجعون "  :قرأف، وقرأ يعقوب بالبناء للفاعل في عدة مواضع متفردا بذلك عن بقية القراء

 مبنيا القرآن جميع في جيمال وكسر المضارعة حرف بفتحأينما وقعت  ،جاء منه غيبا أو خطابا

 :نحو اآلخرة رجوع من كان إذا منه جاء وما ترجعون في واختلفوا"  :يقول ابن الجزري ،للفاعل
 M³  ²  ±  °  ¯  ®´   »  º  ¹  ¸  ¶  µ 

    ¼Lويرجعون في قوله تعالى ،٥٩١:  Mp  o  n  m   l  k  jq    t  s  r

|  {  z    y  x   w  v  u}   ¡      �  ~   ¢L  أو اًيبغ كان سواء ٥٩٢ 

`  M  d  c  b  a اَألمر  يرجعو ،أينما وردت " اُألمور تُرجع"   وكذلك ،خطاباً

j  i  h      g    f  ek  p  o   n  m  lLحرف بفتح يعقوب فقرأ ٥٩٣ 

   .٥٩٤ القرآن جميع في الجيم وكسر المضارعة

                                                             

 .٢٨ البقرةـ   ٥٩١

 .٥٧  النورـ   ٥٩٢

 .١٢٣ هودـ   ٥٩٣

 .٢٠٩ـ  ٢٠٨/  ٢ العشر القراءات في لنشرا: نظراـ   ٥٩٤



١٥٨ 

 

 بن ويحيى ،مجاهد قرأ ،المتعدي رجع من للمفعول مبنياً ترجعون الجمهور قرأ :يقول أبو حيان   

 ،للفاعل مبنياً :ويعقوب ،وسالم ،غزوان بن والفياض ،محيصن وابن ،إسحاق أبي وابن ،يعمر

   .٥٩٥أفصح الجمهور وقراءة ،ومتعدياً الزماً يكون رجع ألن ؛الالزم رجع من القرآن في وقع حيث

وقراءة  ،البعث أنكروا همألنّ ،كارهين كانوا وإن ،أرجعهم اهللا أن اعتبار على وقراءة الجمهور

  .٥٩٦ الجبر أو االختيار عن النظر بقطع منهم الرجوع وقوع باعتبار يعقوب

«  ¼  ½  ¾     M¹  ¸  ¶  µº  :في قوله تعالى }تْؤي{ يعقوبقرأ و   

Á  À    ¿Â       Ç  Æ      Å  Ä  ÃL والفاعل ،للفاعل مبنيا التاء بكسر ،٥٩٧ 

 بفتح والباقون ، ءباليا وقف وقف وإذا ،ثانٍ مفعول والحكمة ،ممقد مفعول ومن ،تعالى اهللا ضمير

 مفعول والحكمة ،األول المفعول وهو ،الشرطية من ضمير الفاعل ونائب ،للمفعول مبنيا التاء

   .٥٩٨ثان

 يؤتـه  ومـن  بمعنى :الزمخشري وقال ،درهماً ُأعطه درهماً زيد يعط ياًأ :وهذه القراءة كقولك   

 فلـيس  اإلعـراب  تفسـير  أراد وإن ،صحيح فهو المعنى تفسير أراد فإن :أبو حيان  قال .٥٩٩اُهللا

 أعطه درهماً تعط أياً :تقول كما ،الشرط بفعل مقدم مفعوله بل ،حذف نصب ضمير يؤت في ليس

 " الحكمـةَ  يْؤتـه  ومن ":األعمش قراءةُ الزمخشري تقدير ويؤيد :يقول السمين الحلبي .٦٠٠ درهماً

بإثبات ٦٠١ الضمير هاء.  

                                                             

 .١٢٣/   ٤ المحيط البحر تفسير : نظراـ   ٥٩٥

  .٣٧٧/  ١ والتنوير التحرير: انظرـ  ٥٩٦

  .٢٦٩البقرة ـ    ٥٩٧

  .٢١١/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظر ـ ٥٩٨

   .٥٠٠/  ١ الكشاف: نظراـ  ٥٩٩

  .٣٣٤/  ٢ المحيط البحر تفسير :نظراـ ٦٠٠ 

 .٦٥٤/  ٣ والتنوير التحرير، ٢٧٢/  ٢ والبيان الكشف، ٦٠٥/ ٢ المصون  لدرا: نظراـ   ٦٠١



١٥٩ 

 

 بخلف فيعقوب ،Mê  é   è  ç  æ  å  äë   L٦٠٢   :في قوله تعالى }ينقص{ في واختلف   

 اليـاء  بضـم  والباقون ،ص اهللاقُنْوال ي :أي ،للفاعل مبنيا القاف وضم التحتية الياء بفتح رويس عن

  .٦٠٣ المعمر على يعود مستتر النائبو ،للمفعول مبنيا القاف وفتح

على لهجـة معينـة    تقف الدراسةولم  ،ومن المالحظ عند يعقوب كثرة بناء الفاعل في قراءته   

مـا هـي أسـاليب    إنّ ،ولم ينسب أهل اللغة ذلك للهجة من اللهجـات  ،تكثر من بناء الفعل للفاعل

  .موضع ولم ينفرد أبو جعفر بالبناء للفاعل في أي .العربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .١١فاطر ـ   ٦٠٢

 .٢٩١/  ٧ المحيط البحر تفسير ،١٠٢/  ٨ والبيان الكشف ،٤٦٣/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظرـ    ٦٠٣



١٦٠ 

 

  البناء للمفعول :الثاني طلبالم

M  ³  ²  :منها قصد اإليجاز في العبارة كقولـه تعـالى   قد يحذف الفاعل ألسباب لفظية   

¹   ̧ ¶  µ  ´º  Lأو المحافظـة علـى    ،أو لغرض لفظي كتصـحيح الـنظم   ،٦٠٤

قوله تعالى ال يتعلق بذكره غرض نحو ويحذف ألسباب معنوية كأن:  M¨  §    «     ª  ©

¬®     L نحـو قولـه تعـالى   أو لكون الفاعـل معلومـا للمخاطـب     ،٦٠٥:  M  6  5

7Lأو لرغبة المـتكلم فـي    ،أو لرغبة المتكلم في اإلبهام ،، أو مجهوال كسرق المتاع ٦٠٦

  .٦٠٧أو لخوفه منه أو عليه  ،أو لرغبة المتكلم في إظهار تحقيره للفاعل ،إظهار تعظيمه للفاعل

وقرأ أبو جعفر فـي   ،فقط فقرأ يعقوب في ثالثة مواضع ،عفر ويعقوب بالبناء للمفعولأبو ج وانفرد

  Ms  r  q  p   o   nt  :نخرج فـي قولـه تعـالى    قرأ أبو جعفرف: مواضع عديدة

{  z   y  x   w  v  uLمبنيـا  الراء وفتح مضمومة تحت من المثناة بالياء ٦٠٨ 

  .الطائر ضمير الفاعل ونائب للمفعول

                                                             

 .١٢٦  النحلـ   ٦٠٤

 .١٩٦البقرة ـ   ٦٠٥

  .٢٨ـ النساء  ٦٠٦

  .١٢١ـ  ١٢٠/  ٢أوضح المسالك  ـ   ٦٠٧

  .١٣اإلسراء   ـ  ٦٠٨



١٦١ 

 

 وفـتح  مضـمومة  بالتاء M=  <          ;  :  9  8>       L٦٠٩   :أيضا أقرو   

 بضـم  جعفر أبوف ،٦١٠ بالنصب " السماء"  بالنون "ينَطْو يوم"  الباقون وقرأ ،رفع"  اءالسم"  الواو

التاء نة قرأو ،للمفعول مبنياً الواوِ وفتحِ فوقُ مضمير الجمـع   والفاعل ،العظمة نَطْوي بنون  العام

   .٦١١للتعظيم 

   وقرأ أبو جعفر ليتعالىقوله  من ذلك  ٦١٢م بالبناء للمفعول في عدة مواضع كَح:  M  o  n

  x  w  v  u  t      s   r  q   pL ، الباقون وقرأ ،الكاف وفتح الياء بضم كُمحِلي  

  .٦١٣بالبناء للفاعل  الكاف وضم الياء بفتح

 فـي قولـه   جعفر يأب ول التي تعارك فيها اللغويون حتى ضعفوها انفرادومن الوجوه المبنية للمفع

M  x      w  v  u  t  s  r  q  p  o  n              m  l  k  j  :تعالى

    ~  }  |   {  z  yLفي  الخاء وفتح النون بضم ٦١٤}بفـتح  البـاقون  وقرأ ،}نُتَّخَذ 

  .٦١٥ الخاء وكسر النون

                                                             

  .١٠٤األنبياء ـ   ٦٠٩

ي  لمبسوط ا: نظر اـ    ٦١٠ راءات  ف ل . ٣٠٣/  ١ العشر  الق ي  الكام راءات  ف ین  الق دة  واألربع /  ١ البشر  فضالء  إتحاف . ٣٩٣/  ١ علیھا  الزائ
٣٩٥ .  

 
 . ٦١٣/  ١٣ الكتاب علوم في اللباب: نظراـ   ٦١١

 .٢٣ عمران آل ، ٢١٣ البقرة، ٥١، ٤٨النور ـ   ٦١٢

 . ٣٢٠/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظرـ   ٦١٣

 .  ١٨الفرقان  ـ   ٦١٤

 . ٢٧٩/  ٤، معجم القراءات ٤١٦/  ١ البشر فضالء إتحاف، ٣٢٢/  ١ المبسوط :انظرـ   ٦١٥



١٦٢ 

 

M  l  k  j  :وحده المدني جعفَر أبو قرأ"  :جاج حيث قالوممن ضعف هذا الوجه الز   

u  t  s  r  q  p  o  n              m L  ، ملم ما على النُّون بِض مالقـراءة  وهذه ،فاعلُه يس 

 إذا األسـماء  فـي  الباب هذا في دخلت إنَّما"  من"  ألن خطأ كانت ماوإنّ ،طأخ النحويين أكثر عند

 مـا  يجـوز  وال وليا، َأحد من اتخذت ما :تقول الحال، مفعول على لتدخ وال أوالً، عولَةمفْ كانت

 مـن  مـا  :تقول ،جميعال معنى في واحداً تنفي هاألنّ ؛دخلت ِإنَّما"  من"  ألن ؛ولي من َأحداً اتخذت

دل من وما ،قَائما أحجا ربحماِل م رضمن رجل ما يجوز وال ،هي بحا مره مضلهـذه  وجه وال ،ي 

ةاءرال خطأ وهذا ،البتة لهذا عندنا وجه وال ،الق هجرِفه، له ورِفَةَ فإن فاععثل فيه الخطأ ممـن  َأم 

  .٦١٦ "منه هذا يخَالفون كلهم والقُراء القراءة،

 المجيب الموقف أن يرى من مذهب هذه وتذهب ،النون بضم " ذتخَنُ" "  :يقول ابن عطيةو   

  .٦١٧ " أولياء من"  قوله في"  من"  دخول القراءة هذه ويضعف األوثان

 "دونك من" النون بضم"  نُتَّخَذَ أن"  قرأ المدني جعفر أبا إن"  :فقال ضعف على أجازها الفراءو   

 أن على يجوز قد به قرأ من ةوقلّ شذوذه على وهو ،جيداً وجهاً كَان " من"  األولياء في تكن لم فلو

 ال األسماءي ف من تُدخل ماإنّ العرب ألن ؛الجماعة قول آثرت وإنما " أولياء من"  في االسم يجعل
 رأيتُ ما :يقولون وال شىء، من عندى وما شىء من أخذت ما: يقولون همأنّ ترى أال ،األخبار فى

  . ٦١٨ " رجل من عبداهللا

 المفعوُل هو أولياء من"  :الحلبي تضعيف التوجيه ال تضعيف القراءة فيقول ويوافق السمين   

 المفعول في تُزاد ال من بأن :مردود وهذا ،الثاني المفعوِل في مزيدةٌ من أن إالَّ ،أيضا الثاني

                                                             

 . ١٦/  ٤  وإعرابه القرآن معانيـ   ٦١٦

 .٢٤٨/  ٤ الوجيز المحرر ـ    ٦١٧

 .٢٦٤/  ٢ للفراء القرآن معانيـ    ٦١٨



١٦٣ 

 

ما فمن ذلك  ،ه ال يكتفي بتضعيف هذا التوجيه بل يذكر بعض التوجيهات الصحيحةغير أنّ ،الثاني

 المتكلمين ضمير واألوُل ،الثنينِ المتعديةُ هي " نُتخذ " وافق فيه الزمخشري  من أن.  

والبن جني  ،٦١٩ أولياء بعض نَتَّخذَ َأن ينبغي كان ما :أي للتبعيضِ ومن أولياء من :قولُه :والثاني 

قوله نظرة أخرى في توجيه اآلية فيرى أن: نخَلَتْ ،الحاِل موضعِ في أولياء مود نلمكانِ زيادةً م 

 :وأعطيته درهما فتقول وكيل من زيداً اتَّخذت ما :فتقول ،اتخذت زيدا وكيال:كقولك ،المتقدم النفيِ

   .٦٢٠ما أعطيته من درهم 

 كقوله لواحد تارة يتعدى امم واتخذ ،ها وجهت جازفعلى أي ،التوجيهين الماضيين صحيح وكال   

فحينئذ تكون من أولياء في محل نصب حال وزيدت من  ،" األرضِ نم آلهةً وااتَّخَذُ َأمِ " :تعالى

 األوُلالمفعول ف وعليه ." هواه ههِإلَ اتَّخَذَ منِ َأفَرَأيتَ"  :تعالى كقوله اثنين إلى وتارة ،لمكان النفي

 بعض نَتَّخذَ َأن بغيين كان ما :أي للتبعيضِ ومن ،أولياء من :قولُه :والثاني ،المتكلمين ضمير

 ،ه عدة توجيهات كلها جائزة صحيحةومن المعلوم في العربية أنّك تجد الكلمة الواحدة توج ،أولياء

ويعلم اللغوي  ،سواء علم توجيه أم جهل متواتر يطعن في وجه قرآني ال يجوز لكائن من كان أنو

اللغة لم تأت حسب بل هما ذكرا ما اشتهر من كالم على ما جاء به البصريون أو الكوفيون ف أن

   .فينبغي أن يكون القرآن متبوعا ال تابعا ،ولم يذكرا كّل ما جاء عن العرب ،العرب

 المضمومة بالياء M    .   -  ,  +   *L٦٢١  :قوله تعالى يجزى في جعفر أبو قرأو   

 ،المصدر ال به يجزى ما أي الجزاء أو والشر الخير ليجزي :أي قوما نصب مع للمفعول مبنيا

وال  إليه اإلسناد فإنما وهو الظرف النائب وقيل ،القاضي قاله ضعيف به المفعول وجود مع ماسي 

                                                             

 .٤٩٧/  ١٤ الكتاب علوم في اللباب: انظرـ   ٦١٩

  .١٢٠ـ  ١١٩/  ٢المحتسب : انظرـ   ٦٢٠

   .١٤الجاثية ـ  ٦٢١



١٦٤ 

 

 ،وجوده مع به المفعول غير نيابة يجوزون حيث والكوفيين لألخفش حجة هذه وفي ،السمين قاله

  .٦٢٢ للفاعل مبنيا مفتوحة العظمة بنون والباقون
   س في هذه القراءةايقول أبو جعفر النح:  "عند هو لحن :إسحاق أبو فقال قوما ىليجز افأم 

 في لحن البصريين عند وهو ،اءالفرعند  الظاهر في لحن هو ،البصريين وجميع وسيبويه الخليل

 ،الجزاء فأضمر قوما الجزاء زىجلي :بمعنى ،شذوذ على الكسائي أجازه وإنما ،والباطن الظاهر

   .٦٢٣ أضمره وقد ففكي جاز ما أظهره ولو

 فإن ،لحن الظاهر في وهو ،قَوماً ليجزى :لي ذُكر فيما القراء بعض قرأ وقد"  :قول الفراءوي   

 فهو قوما الجزاء ذلك ليجزى ثوبا ُأعطى :تقول كما الرفع به يقع فعال"  زىجي " في أضمر كان

  .٦٢٤"وجه

     

  :وجهأ ثالثة في هذه القراءة الفاعل مقام القائم فيو

 :أي هو ليجزي :تقديرهو ،عليه السياق لداللة عليه الضمير عاد ،الثاني المفعول ضمير :أحدها

 الدرهم :ونظيرهن ،خالف بال الفاعل مقام قومي ،أعطى باب من الثاني والمفعول ،قوماً الخير

يطداً ُأعيز.  

 يترك ال هألنّ ؛نظر وفيه .الجزاء ليجزى أي ،بالفعل عليه المدلول المصدر مقامه القائم أن :الثاني

  .هب التصريح عدم مع ماسي ال المصدر ويقام به المفعول

 والكوفيين لألخفش حجة وفيه ،وهو بما كانوا يكسبون والمجرور الجار مقامه القائم أن :الثالث

  .٦٢٥ وجوده مع به المفعول غير نيابة يجيزون حيث

                                                             

  .٥٠٢/  ١ البشر فضالء إتحاف ـ ٦٢٢

  .١٤٤/  ٤للنحاس  القرآن إعراب ـ ٦٢٣

 .٤٦/  ٣للفراء القرآن معاني ـ ٦٢٤

 .٧٣/ ٥ الوجيز المحرر ،٣٤٢/  ٢٥ والتنوير لتحريرا ،٣٦٠/  ٨ والبيان الكشف، ٣٥٥/  ١٧الكتاب علوم في للبابا: نظرا  ـ ٦٢٥



١٦٥ 

 

وال يعلم  ،التوجيه األول توجيه صحيح عند علماء النحوات يجد أن المتأمل في هذه التوجيهو   

 ضمير :أحدها ،أوجه ثالثةُ الفاعِل مقام القائمِ في"  :يقول السمين الحلبي ،مخالف لهذا الفهم

 والمفعول ،قوماً الخير :أي هو ليجزى :تقديره السياق لداللة عليه الضمير عاد الثاني المفعوِل

  .٦٢٦"  خالف بال الفاعِل مقام يقوم َأعطى بابِ من الثاني

 ال ،المصدر ويقام ،به المفعول يترك ال هألنّ ؛زه الجمهوروال يجو ،يه ضعفففالتوجيه الثاني أما 

٦٢٧ به التصريح عدم مع ماسي.  

هم كأبي وغير٦٢٨يجوزه األخفش والكوفيون و ،يرده الجمهور من البصريينفالتوجيه الثالث أما 

وابن مالك في ألفيته حيث قال .٦٢٩ زيداً بسوط ضرب :نظيرهو :ويقولان حي:   

  يرح بنيابة جر رفح وَأ                رِصدم نم أو ظرف نم وقابٌل

  .٦٣٠ يرد وقد به مفعول اللفظ في              وجد إن يهذ بعض ينوب وال

  .ذلك جواز إلى إشارة"  يرد وقد"  قوله ففي

  :٦٣١ جرير لوقاستشهد الكوفيون بو

  .الكالَبا الجرو بذلك لَسب      كلبٍ جرو ةُريفَقُ لدتْو ولو

  .مع وجود المفعول وهو الكالبا"بذلك " فأناب الجار والمجرور

  :٦٣٢رؤبة  لوقبو

                                                             

 .٦٤٦ـ  ٦٤٥/  ٩ المصون الدر ـ ٦٢٦

  .٦٤٦ـ  ٦٤٥/  ٩السابق : انظر ـ ٦٢٧

  .٥٨٥/  ١ الهوامع همع :انظر ـ  ٦٢٨

  .٤٥/  ٨ المحيط البحر تفسير: انظر  ـ٦٢٩ 

  .١٢١/  ٢ عقيل ابن شرح :انظر ـ ٦٣٠

 األبيـات  لكشـف  االنتخـاب ، ١٦٠/  ١ واإلعراب البناء علل في اللباب ، ٣٢٩/  ١ األدب خزانة :البيت منسوب لجرير انظرـ  ٦٣١
   .، ولم أجده في ديوان جرير٣٩٧/  ١ لخصائصا: نظرا، ولم ينسبه ابن جني ألحد ٦/  ١ اإلعراب المشكلة



١٦٦ 

 

  .إال ذو هدى وال شفى ذا الغي      سيدا إالّ بالْعلْياء يعن لم

 }سيدا {  مع وجود المفعول به منصوبا }بالعلياء { ه أناب الجار والمجرورأنّ ينلبيتوالشاهد في ا

  .٦٣٣في الكالم 

 ،أياً كانف هذه القراءة يضع نّأ وال يجوز ألحد ،لما ذهب له الكوفيون داعمة وجاءت اآلية حجة

إن عها من القراءات المتواترة المتفق عليهام أنّل.   

  :للمفعول عن غيره في ثالثة مواضع وتفرد يعقوب بالبناء

^  _   `  M  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a   :في قوله تعالى :األول

t  s  r       q  p  o     n  m  l  kL يعقوبقرأ ف ٦٣٤  رقْدبالياءي 

 الدال وكسر المفتوحة العظمة بنون والباقون ،للمفعول مبنيا مفتوحة ودال تحت من المضمومة

  .٦٣٥  للفاعل بناءال على

M  è   ç  æ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ      Ý   :في قوله تعالى :الثاني

éLلَم للمفعول مبنيا الياء بضم فرويس  ٦٣٦عوتحتمل  .٦٣٧ للفاعل مبنيا بفتحها والباقون ،في ي

 أن ،هملعي أن شاء من :أي  اهللا معليِل :والثاني ،بلّغوا قد الرسل أن الناس ليعلم :معنيين األول

  .من األول وهو المناسب للعموم اآلية والتوجيه الثاني أعم ،رساالته أبلغوا قد الرسل

                                                                                                                                                                                     

   .، موجود في أبيات مفردة١٧٣ديوان رؤبة  ـ ٦٣٢

   . ١٣٤/ ٢أوضح المسالك : انظر ـ ٦٣٣

 . ٨٧  األنبياءـ   ٦٣٤

  .٣٩٤/  ١ البشر فضالء إتحاف : انظرـ    ٦٣٥

 .٢٨الجن  ـ   ٦٣٦

 .٥٦٠/  ١ البشر فضالء إتحاف : انظرـ   ٦٣٧



١٦٧ 

 

أو ليعلم  ،ربهم رساالت أبلغوا قد أن المالئكة أن الرسول ليعلم :أي ،الياء بفتح باقونال وقرأ 

  .٦٣٨  همرب رساالت أبلغوا قد أن المالئكة أن األنبياء

M  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê   :قولـه تعـالى  في  :الثالث

Ö×  å  ä  ã   â  á   à  ß      Þ   Ý  Ü    Û    Ú  Ù  ØLفـــرويس ٦٣٩ 

 والنائـب  للمفعـول  البناء علىتبينت  في المشددة التحتية الياء وكسر والموحدة األولى التاء بضم

 األمـر  التباسِ بعد الجن علمت أي ،الجن إلى دامسن للفاعل البناء على الثالثة بفتح والباقون ،الجن

  .٦٤٠ الجن ظهرت :يَأ ناب بمعنى نتبي من يكون أن ويحتمل ،عليهم

 :تقـديره  مضاف حذْف على هأنّ :ومعنى اآلية على قراءة الجمهور تحتمل عدة توجيهات أولها   

  .مقامه إليه المضافُ وأقيم ،المضافُ فَحذف وبان ظهر :أيوظهرت حقيقتهم،  الجن َأمر تبين

 كَـانُواْ  ولَ وَأن ،مضاف حذْف إلى حاجةَ وال فاعٌل والجن .أيضاً وظَهر بان بمعنى تبين أن :الثاني

  .جهلُه زيد بان :كقولك ،بذلك الناس يوهمون كانوا همألنّ ،للناسِ جهلُهم لجنا ظهر :والمعنى ،بدٌل

 فـي  وبالضميرِ ،ضعفَتَهم بالجن المراد يكون وحينئذ ،وعلم َأدرك بمعنى متعد هنا تَبين أن :الثالث

 كـانوا  الجـن  من والرؤساء المردةَ أن وذلك ،به مفعوٌل " كَانُواْ ولَ َأن " و ،ومردتَهم كبارهم كانوا

 فـي  عامـاً  بعده مكثوا ،ميتاً السالم عليه سليمان خَر لماف ،الغيب يعلمون همأنّ ضعفاءهم يوهمون
 فـي  مكثـوا  ما ادعوا كما الغيب يعلمون كانوا لو منهم الرؤساء أن الجن من السفَلَةُ تبينَت ،العمِل

  .٦٤١ ، أي عذاب سليمان لهمالمهين العذابِ

                                                             

 .٣٤٩/  ٨ المحيط البحر تفسير، ٥٧/  ١٠ والبيان الكشف : انظرـ   ٦٣٨

 .١٥سبأ  ـ    ٦٣٩

  .٤٥٩/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظر ـ   ٦٤٠

 .١٦٨ـ  ١٦٧/  ٩ المصون لدرا: نظراـ   ٦٤١



١٦٨ 

 

ا قراءة أم .وهذا دليل على إعجاز القرآن ،فقراءة الجمهور تحتمل عدة معانٍ بالغية جميلة    

 أن الناس هو فيحمل على معنى واحد ال غير .٦٤٢ الجن الناس تبين أي ،للمفعول بالبناءيعقوب 
 في تكون أن ويجوز ،بدل القراءة هذه على"  أن "، وعرفوا حقيقة الجن أنّهم ال يعلمون الغيب

 أن هو المتبينأن  ومعنى تبينت .٦٤٣ لقراءةا هذه على بأن :أي الجر حرف بإسقاط نصب موضع

  ٦٤٤ بدل هألنّ ؛حيزها في ما مع

 ويعقوب خالويه ابن ذكر فيما ،عباس ابن قرأ"  :وحاد أبو حيان عن الصواب عندما قال   

 ،الحسن بن وعلي ،وأبي ،مسعود وابن ،عباس ابن وعن ،للمفعول مبنياً نتيبتُ :عنه بخالف

 ،المفسرون ذكرها ،عنهم روي ولما ،المصحف لسواد مخالفة موضعال هذا قراءةف ،والضحاك

 .٦٤٥"   كثيرة مخالفة لسوادا يخالف الذي الشاذ نقل ترك في عادتنا على صفحاً ذكرها عن بأضرِ

وقارئها من  ،القراءة سنة متبعةه يعظم الرواية وال يطعن بها، فمن المعروف عن أبي حيان أنّف

ولها وجه في العربيةليست شاذّةو ت األمة على صحة قراءتهأجمع ذيناء العشرة الالقر ،.  

  

  

  

  

  

                                                             

 .١٦٤/  ٢٢ والتنوير التحرير: نظرا ـ  ٦٤٢

 . ٤٧٦/  ٤ الوجيز المحرر :نظراـ  ٦٤٣

 .١٢٦/  ٧ السعود أبي تفسير :نظراـ  ٦٤٤

   .٢٥٨/  ٧ المحيط البحر تفسير :نظراـ  ٦٤٥



١٦٩ 

 

  الخفيفةنون التوكيد  :خامسالمبحث ال

 ،الفعـل  معنـى  ي إلى تقويةؤدت وكلتاهما ،الثقيلة والخفيفة :لنون التوكيد في العربية نوعان هما   

غير أن يد بنون التوكيد الخفيفة عن بقيـة  وانفرد قارئنا يعقوب بالتأك ،توكيدا من الخفيفة الثقيلة أشد

قوله تعـالى  وهي ،مواضع في الفعل المضارعخمسة اء في القر: M      T  S  R  Q  P

V  ULــالى  ،٦٤٦ ــه تعـ M   l  k     j  i       h  g  f :وقولـ

mLوقوله تعالى ،٦٤٧:  M  Ü  Û  Ú  Ù  ØLوقوله تعـالى  ،٦٤٨:   M  l

q  p  o  n  mLفي بالتشديد والباقون ،الخمسة في اسكونه مع النون بتخفيف ،٦٤٩ 

   .٦٥٠ الكل

والمتأمل في كتب البالغة يجد أن حذف الحرف أو اجتزاء الحركات الطويلـة  ال يكـون همـال،    

وإنّما يكون لبعد بالغي، وكتب البالغة التي عنيت بالقرآن، تنبض بالوجوه البالغيـة التـي تبـين    

 ظر فيها وجـدت أن مـن أسـباب الحـذف    سبب حذف الحرف وزيادته في كل موضع، وبعد الن
 :قولـه تعـالى   في وهذا ما ذكره الدكتور فاضل السامرائي وتخفيف الكلمة هو التخفيف عن النفس

                                                             

  .١٩٦آل عمران ـ   ٦٤٦

 .١٨  النملـ   ٦٤٧

 .٦٠ بالرومـ   ٦٤٨

  .٤١الزخرفـ   ٦٤٩

  .١٧٣/  ١ العشر القراءات في المبسوط ،٢٤٦/  ٢ العشر القراءات في النشر،  ٢٣٤/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٦٥٠
 



١٧٠ 

 

MÅ     Ä  Ã  Â  ÁÆ      Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL٦٥١ 

المسلمين يوم أحـد، اآلية نزلت في تمثيل المشركين في  فالسبب في تخفيف النون من كان، هو أن 

فكان األمر ثقيال على النبي صلى اهللا عليه وسلم، فكانت اآليات تطييبا وتخفيفا لهذا الحدث، فلـذلك  

فتخفيف نون التوكيـد مـن الثقيلـة    . ٦٥٢ف الفعل إشارة إلى تخفيف األمر وتهوينه على النفس خفّ

تي انفرد بهـا  ت السابقة الوالمتأمل في اآليا ،تخفيف وقوع الفعل :للخفيفة لها أغراض بالغية منها

والـروم  فاآلية في سـورتي آل عمـران    ،يجد أن سبب التخفيف هو تخفيف وقوع الفعليعقوب 

الغـدر  فخفـف اهللا علـى نبيـه     ،لـه  هم بالنبي واسـتفزازهم استخفافتتحدثان عن غدر الكفار و

 ؛ليهكفار واستخفافهم ومكرهم خفيف عفغدر ال ،بتخفيفه للنون في األفعال واالستخفاف واالستفزاز

ومخففـة عـنهم أمـر     ،مخففة عليهم ومطمئنة لهـم  النمَل وآية النمل تخاطب النملةُ ،ألن اهللا معه

ـ إذا أأي " بِك  نَذْهبن فَِإما"  :وهيالزخرف وآية  ،سليمان مع أن أمره عظيم  مكـة  مـن  كاخرجن

 ،حياتـك  في منهم االنتقام وهو " اهموعدن يذالَّ نُرِينَّك َأو ،منْتَقمون منْهم فَِإنَّا"  ،قريش أذى بسبب

 وكذا الحـال فـي قولـه    ،إلى المدينةمكة  من بإخراجه خفيف لألذية الواقعة على النبيففي هذا ت

فعـذابهم خفيـف   ، حياتكحال  في الواقع بهم العذاب نرينّك أي"  وعدنَاهم الَّذي نُرِينَّك َأو " :تعالى

  .خفف النون فلذا ،وسهل علينا

أهـل  و ،والناظر في هذا التخفيف يجد أن أهل الحجاز يميلون إلى اليسر والسهولة والتخفيـف    

والبصرة من الباديـة   ،ويعقوب من البصرة ،البادية يميلون إلى الشدة والجهر والتفخيم في كالمهم

، فقد توافق لهجـة قـوم   بعةفينبغي أن يعلَم أن القراءة سنة مت  ،بالتخفيف ومع ذلك جاءت قراءته

  .القارئ وقد تخالفها

  

  
                                                             

 .   ١٢٧النحل   ـ    ٦٥١

 . ٧٧التعبير القرآني   :انظرـ    ٦٥٢



١٧١ 

 

  تبادل صيغ األفعال   :سادسالمبحث ال

ـ فَْأ أن على ،لعل وفَعفْويكثر التبادل بين صيغتي َأ ،تتبادل صيغ األفعال في الكلمات    ـ  لع لوفع 

الف وهذا التبادل ناشـئ عـن اخـت    .٦٥٣ وكرمت أكرمت: كقولك ،واحد بمعنى الكالم في يأتيان

ومنهم مـن يميـل إلـى     ،في كلمات دون أخرى غة أفعلفمن العرب من يميل إلى صي ،اللهجات

وظهر هذا  ،من العرب معينين من الصيغتين لقوم وال تنسب أي ،في كلمات دون أخرى التضعيف

   .يعقوبوجعفر  أبي واضحا عند قرائنا

وجـاءت عنـد    ،أربعة مواضـع في  صيغة أفعل عند أبي جعفر مخالفا بذلك الجمهور وردتف   

   .يعقوب في موضعين

,  -  .  /   M  4  3  2   1   0  :وحـده  جعفر وقرأ أبف

     6  5Lزِنُهم  ٦٥٤ححـزن  من نوالباقو ،أحزن مضارع الزاي وكسر الياء بضمي 

  .٦٥٥ ثالثيا
 جعـل  فَحزنَه ،معنى باختالف :وقيل ،معنىنفس الب وَأفْعل فَعل فيه جاء ما باب منوالقراءتان    

 حرنَه َأن والحقُّ حزيناً جعلْتُه إذا وأحزنْتُه ،وكُحالً دهناً فيه جعل :أي وكَحله دهنه :نحو حزناً فيه

 ومـن  ،قليلـةٌ  لغـةٌ  أحزن إن :قال البقاء أبو كان وإن ،متواترتين لثبوتهما فاشيتان لغتان وَأحزنَه

 وأن ،تقـدم  كمـا  األنبياء في التي إال أحزن من المادة هذه يقرأ اهللا هرحم نافعاً أن اتفق ما عجيبِ
 بـين  الجمع من وهذا ،األنبياء في التي اإلّ ثالثياً حزنه من يقرؤها القعقاع بن يزيد جعفر أبا شيخه

  .٦٥٦ متَّبعةٌ سنَّةٌ والقراءةُ ،اللغتين

                                                             

  .١٠٤/  ٤ السبعة للقراء الحجة، ٨٨/  ١ السبع القراءات في الحجةـ  ٦٥٣

 .١٠٣ األنبياء  ـ ٦٥٤

 .١٧١/  ١ العشر قراءاتال في المبسوط ، ٣٩٤/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظر ـ ٦٥٥

 .٤٩٥/  ٣ المصون الدر :انظر ـ  ٦٥٦



١٧٢ 

 

 وفـي  .٦٥٧"  قـريش  لغـة  وحزن ،تميم لغة وهي أحزن مضارع يحزنُهم الَ"  :حيان أبو يقول   

 فَأنـا  َأحزنَنـي  :ويقولـون  ،محـزون  فَأنا حزناً يحزنُني حزنَني :تقول ،لغتان منه الفعل استعمال

نزحوهو ،م زِنحوهو مـع هـذا    ،والقارئ بها حجازي من المدينة ،فلغة أحزن لغة تميمية ٦٥٨ م

  .القراءة سنة متبعة على أن ما يدّلإنّ وهذا إذا دّل ،ما يقرأ بلغة تميمإنّ

̀   Mc  b  a  :في قوله تعالى }بهذْتُ{ جعفر أبوقرأ و     _   ̂  ]d     h  g  f  e

l  k  j  im  r  q   p  o  ns      x  w  v  u      tLالتاء بضم ٦٥٩ 

 من للفاعل مبنيا والهاء التاء بفتح والباقون ،والشنبوذي محيصن ابن وافقه ،أذهب من الهاء وكسر

 وقتادة جعفر يأب اءةوقر ." كِلنَفْسِ"  مسنداً التاء فتح على العامةفقراءة  .٦٦٠ فاعل ونفسك ذهب

  .به مفعول ونَفْسك المخاطب لضمير مسنداً وكسر التاء بضم واألشهب

M  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç  Æ  Ñ  :في قوله تعالى} ب ذهي{  جعفر أبوقرأ    

  å  ä  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò

æç      ì  ë   ê  é  èLذَْأ من الهاء وكسر الياء بضم ٦٦١زائدة اءبال :فقيل ،به 

                                                             

 .٣١٧/  ٦ المحيط البحر تفسيرـ  ٦٥٧

 .حزن/  العرب لسان ـ ٦٥٨

  .٨ فاطرـ  ٦٥٩

  .٤٦٣/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظر ـ ٦٦٠

 .٤٣ لنور ا ـ ٦٦١



١٧٣ 

 

 والباقون ،األبصار من ورالنّ يذهب تقديره محذوف والمفعول من بمعنى :وقيل ،هنبالد تنبت :مثل

  .٦٦٢ والهاء الياء بفتح

 تُعاقـب  ]باألبصار [ الباء ألن ؛القراءة هذه في جعفر أبي تخطئة إلى حاتم وأبو األخفش وذهب   

 هألنّ ؛بصواب وليس :ويرد عليهم أبو حيان قائال ،تعدية أداتي اجتماع يجوز وال ،]أذهب [  الهمزة

 ُأبـي  الصـحابة  جلة عن يناآلخذ التابعين سادات عن القراءة أخذ وقد ،روي بما إالّ ليقرأ يكن لم

 علـى  قراءة أبي جعفـر  جيخرتو  .٦٦٣كذلك شيبة قرأ بل وحده، جعفر أبو بها ينفرد ولم ،وغيره

-  M  :قوله تعالى مثل األبصار بهذْي :أي اللصوق لتأكيد ،مزيدة الباء فتكون ،الباء زيادة

      .Lـ  تقـديره  محذوف والمفعول ،من بمعنى الباء أن على وأ  ،٦٦٤  مـن  النـور  ذهبي

 أي ،للتعديـة  }باألبصار{ الباءتكون  الهاء وفتح التحتية بفتح " هبذْي"  :الجمهور اءةوقر ،األبصار

  .٦٦٥ وكال التوجيهين صواب ،األبصار يذهب

M  O  N   M  :قوله تعالى :األولفقرأ بصيغة أفعل في موضعين  يعقوبأما    

PLكأكرم يعذر أعذر من مخففة الذال وكسر العين سكونبضم الميم والمعذرون  ٦٦٦ 

 فيه رقص إذا ،األمر في رعذّ من الجمهوروقراءة  .٦٦٧ الذال وتشديد العين بفتح والباقون ،يكرم

                                                             

 .٤١٢/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظر ـ ٦٦٢

 .٤٢٧/  ٦ المحيط البحر تفسير :انظر ـ ٦٦٣

  .٦دة المائ ـ ٦٦٤

 والتنـوير  التحرير، ٢٩٠/  ١٢ القرآن ألحكام الجامع، ٤٧١/  ١٤ الكتاب علوم في اللباب، ٤٢٧/  ٦ المحيط البحر تفسير :انظر ـ ٦٦٥
٢٦٣/  ١٨. 

 .٩٠التوبة  ـ ٦٦٦

 . ٨٦/  ٥ المحيط البحر تفسير، ٣٠٥/  ١  البشر فضالء إتحاف :انظر ـ ٦٦٧



١٧٤ 

 

 التخفيفوقراءة يعقوب ب ،له عذر وال يفعل فيما ذراًع له أن يوهم هأنّ وحقيقته :يجد ولم وتوانى

  .٦٦٨ فيه ويحتشد العذر في يجتهد الذي هو

̀  M  a  :في قوله تعـالى  }ينجيكم{ وحده يعقوب قرأ :الثاني   _  ^   ]  \  [  Z

    j  i  h   g  f  e  d  c  bLوقـرأ  ،جـى نْمن الفعل َأ بتخفيف الجيم ٦٦٩ 

 .٦٧٠للتَّعدية كالهما والهمزة التضعيفو ،وأنْجى نجىفكالهما من  ،بتشديدها من الفعل نجى الباقون

 بين فجمعوا ،الثانية في والتخفيف األولى في بالتشديد عامر وابن مروع وأبو ونافع كثير ابن وقرأ

  .٦٧١  M     m  l   k  jL  :تعالى قوله في ذلك جاء كما بالتضعيف والتعدية باأللف التعدية

    

يعقوب فـي  و ،واحد فقرأ أبو جعفر في موطن ،العين الدالة على التكثير المضعفةأما صيغة فعل  

¸  M   ½   ¼  »   º  ¹ :في قوله تعـالى  }طونمفر{ جعفر أبو فقرأ .لهماال ثالث  طنينمو

    ¾Lمن مشددة بكسرها ،٦٧٢ طفر مـن  مفعـول  اسـم  التخفيف مع بالفتح والباقون ،رقص 

  .٦٧٣ ونسيته تركته :أي خلفي أفرطته

                                                             

  .٨٠/ ٣ الكشاف  :انظر ـ ٦٦٨

 .٦٣األنعام   ـ ٦٦٩

 .٢٠٠/  ٨ الكتاب علوم في اللباب ،٣٥٦/  ٢ الوجيز المحرر ،١٩٥/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظر ـ ٦٧٠

  .٣٥٦/  ٢ الوجيز المحرر ، ٢٥٦/  ١  البشر فضالء إتحاف :انظر ـ٦٧١ 

 .٦٢النحل  ـ ٦٧٢

   .٣٥٢/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظر ـ ٦٧٣



١٧٥ 

 

 أفرطـت  :تقـول  والعرب .النار في منْسيون :يقول M ¾  ½ L :وقوله :يقول الفراء   

M  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í  :تعـالى  كقوله " مفرطُون"  قرأوتُ .ونسيتهم خَلّفتهم أي ناساً منهم

     Ú  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL عت تركت فيما :يقول ٦٧٤وتقرأ .وضي  " ـمَأنَّهو 

فْرِطُونفْرِطين كانوا ،الراء بكسر " م٦٧٥ الذنوب في ألنفسهم العمل سوء في م.   
 مبعدون همأيضا أنّ معناهو ،فيها ونمنسي النار في كونرتْم فونمخلّ ى قراءة الجمهور أنّهممعنو   

 قصر :أي المضاعف فرط أما قراءة أبي جعفر فهي من .٦٧٦ قبله الذي من قريب وهذا ،ارالنّ في

  .٦٧٧وضيع 

  :وانفرد يعقوب عن البقية في موضعين   

¨  ©  M   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  :لىقوله تعافي  }تُرهبون{ :األول

    µ   ́   ³  ²Lمن الهاء بتشديد عن يعقوب فرويس ٦٧٨ والباقون ،المضاعف بره 

 كلتا على الثَّاني والمفعول .٦٨٠ بالتضعيف ىمعد بونترهوالفعل  .٦٧٩ أرهب من بتخفيفها

                                                             

  .٥٦ـ الزمر  ٦٧٤

  .١٠٨ـ  ١٠٧/  ٢ اءللفر القرآن معاني  :انظر ـ ٦٧٥

 .٣٩/  ٧ الكتاب علوم في اللباب ، ٤٠٥/  ٣ الوجيز المحرر :انظرـ  ٦٧٦

  .٩٦/  ١٢ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ  ٦٧٧

  .٦٠ فالناأل ـ ٦٧٨

 .٢٢٢/  ١ العشر القراءات في المبسوط ، ٢٩٩/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظر ـ ٦٧٩

 .٥٠٨/  ٤ المحيط رالبح تفسير، ٦٢٥/  ٢  الوجيز المحرر :انظر ـ ٦٨٠



١٧٦ 

 

"  رهبتُك"  :نحو ،لواحد متعد بالتَّضعيف أو بالهمزة ِلقالنَّ قبل الفعل ألن ،محذوف القراءتين

  .٦٨١ لقاءكم أو ،قتالكم اللَّه عدو تُرهبون :والتقدير

عن  فرويس M  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎL٦٨٢  :في قوله تعالى }نورث {:الثاني

 بسكون والباقون ،والمطوعي الحسن وافقه ،مضعفا ثور من الراء وتشديد الواو بفتحيعقوب 

 على بقىي كما الجنة عليه تبقى :أي استعارة والتوريث .٦٨٣أورث مضارع الراء فيفوتخ الواو

   .ة غالبا على التكثيرهذه الصيغوتدل  .٦٨٤ الموروث مال الوارث

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .٥٥٥/  ٩ الكتاب علوم في اللباب :انظر ـ٦٨١ 

 .٦٣  مريم   ـ  ٦٨٢

 .٣٧٨/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٦٨٣

 .١٩١/  ٦ المحيط البحر تفسير :انظرـ   ٦٨٤



١٧٧ 

 

  المصادر :بعساالمبحث ال

   تعـدد  وورد هذا النوع من ،الفعل الواحد قد تتعدد مصادره يلحظ الدارس في اللغة العربية أن 

  .عند قرائنادر للفعل الواحد المصا

!  "  #  $  %  &  M  :قولـه تعـالى  فـي   الشين بفتح }قبشَ{ جعفر أبوقرأ ف

*     )  (  '+    /  .  -  ,Lبمعنـى  مصدران بكسرها والباقون ، ٦٨٥ 

، وال توجد نسـبة  وهما لغتان للمصدر الواحد .٦٨٦ اسم والثاني مصدر األول :وقيل ،المشقة واحد

ين لقبيلة بعينهامن المصدر ألي.   

وقال أبو  .٦٨٧ "وكالهما المشقة  ،الشَّق بفتح الشين هي بمعنى الشِّق بكسرها"  :يقول ابن جني   

 :به ويعني ،االسم وبالكسر ،المصدر بالفتح الشق :وقيل .المشقة معناهما مصدران هما"  :حيان

 ورطل ،وحصن وحصن ،قوبرِ برق مثل لغتان هما"  :الثعلبي إسحاق أبووقال  .٦٨٨"  المشقة

 لم يعني ،النصف :والثاني .والمشقة الجهد :أحدهما :معنيان لهاوقراءة الجمهور  .٦٨٩"  لطورِ

 أنفسكم قوى بنصف إالّ تبلغوه لم حتّى منها شق وذهاب القوة من النفس بشق إالّ بالغيه تكونوا
 شَقّ وبينك بيني المال: يقالو ،الشاة لشقّة الشِّقّ هذا خذ :تقول والعرب، اآلخر نصفها وذهاب

                                                             

  .٧ النحل ـ  ٦٨٥

                 .                                                     ٣٤٩/ ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ  ٦٨٦

 .   ٧/  ٢المحتسب ـ   ٦٨٧

 .٤٦٢/  ٥ المحيط البحر :تفسيرـ  ٦٨٨

 .٧/  ٦ والبيان الكشفـ  ٦٨٩



١٧٨ 

 

ا سبق أن تغير المصدر سببه تغير ن لنا ممويتبي .٦٩٠ متقاربان وهما ،الشَعرة وشقّ الشعرة

  .الحركة

́ M  :في قوله تعالى }تقاة{ يعقوبقرأ و     ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬µ     ¶

Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸Ä  Ç  Æ  ÅÈ    Ê  É

  ËL تَ  ٦٩١قوزن على مفتوحة الياء وتشديد القاف وكسر التاء بفتح ةي مطرسمت وكذا ،ةي 

 قاءاتّ قييتّ اتقى :يقال مصدر وكالهما كرعاة تقاة والباقون ،الحسن وافقه المصاحف كل في

   .٦٩٢ ةوتقي قاةوتُ وىقْوتَ

 فـي  أشـهر  األولـى  أن اإلّ جهو وهو ،ةتقي: يدمح وقرأ ،تقاة منهم تتقوا أن اإلّ" وفي التهذيب    

 يكـون  َأن يجـوز "  تُقاةً منْهم تَتَّقواْ َأن ِإال "  :تعالى قولهفي يقول صاحب اللسان و.٦٩٣"  العربية

   .٦٩٤ "تَقيةً منهم تَتَّقُوا َأن ِإال اُألخرى القراءة في َألن ،َأجود والمصدر ،جمعاً يكون وَأن مصدراً

 وكونـه  ،النميمـة  :نحو قليل وهو ،فعيلة وزن على مصدر وهو ،ةجنيو ةمطي وزن على تقيةو   

  .٦٩٥ نادر افتعل من

                                                             

 .       ٧/  ٦ والبيان الكشف،  ٩٧/  ٢معاني القرآن : انظرـ  ٦٩٠

  .٢٨ آل عمران ـ   ٦٩١

 . ٢٢١/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ  ٦٩٢

 .وقى/  اللغة تهذيبـ  ٦٩٣

 .وقى/  عربال لسان :انظرـ  ٦٩٤

 .٤٤٣/  ٢ المحيط البحر تفسير :انظر ـ ٦٩٥



١٧٩ 

 

|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M  :عدوا في قوله تعـالى  يعقوبقرأ و   

¨     §©    Lوا الواو وتشديد والدال العين بضم ٦٩٦دوالسكون بالفتح والباقون ،الحسن وافقه في ع 

   .٦٩٧ وانادوع داءوع وادع عدا :يقال

 عدا قد :الظلم في يقال .أيضاً عدوا معنى في فهو ،عدواً اهللا فيبسوا قرأ ومن"  :يقول األزهري   

ـ . ٦٩٨" القدر من جاوز ظلما ظلم :أي اءوعد وعدوانا وعدوا عدوا فالن ويتبين لنا مم  ا سـبق أن

  .تغير المصدر سببه التضعيف

 ،لهجة من لهجـات العـرب  حذفها أن العربية يعلم الناظر في اللغة لحركة الطويلة فأما حذف ا   

أ وبـه قـر   ،وهذا التغير هو لغة من لغات العـرب  ،وهي من أسباب تغير شكل المصدر في اللغة

  +&  '  )       (   *  %!  "  #  $M  :في قولـه تعـالى  فصاله يعقوب 

/  .  -  ,0  Lله [ وحذف دون ألف صادال وسكون الفاء بفتح .٦٩٩كقـراءة  ،]فَص 

  .٧٠٠ وغيرهم الجحدري وعاصم رجاء وأبي الحسن

                                                             

 .١٠٨ األنعام ـ  ٦٩٦

 .٢٧١/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظر ـ ٦٩٧

 الجـامع ، ٣٦٥/  ٨ الكتاب علوم في اللباب ،٤٧٢ـ   ٤٧١/  ٢ النحاس – القرآن معانيعدا، /  العرب لسانعدا، /  اللغة تهذيبـ  ٦٩٨
 .٦١/  ٧ القرآن ألحكام

 .١٥األحقاف  ـ  ٦٩٩

 .٤٠٥/  ١ العشر القراءات في المبسوط :انظرـ   ٧٠٠



١٨٠ 

 

 بقرينـة  الرضـاعة  عن فصله :أي وفصله .٧٠١ والفطام كالفطم ،مصدران والفصال والفصل    

 معنـى  بديع ومن.٧٠٣ فَطَمه وافْتَصلَه وفصاالً فَصالً يفْصله الرضاع عن المولود وفَصل.٧٠٢ المقام

 قـال  ،شَهراً ثالثون والرضاع الحمل مدة مجموع كان لما هألنّ ؛أشهر ستة الحمل مدة أقل أن اآلية

 أسـقطنا  فـإذا  M~  }   |  {  z�  ¤  £  ¢  ¡  ¥L٧٠٤ :تعالى

  .٧٠٥ أشهر ستة الحمل مدة بقي ثالثين من شهراً وعشرون أربعة وهي الكاملين الحولين

تغير المصدر سويتبين لنا مم فوقوع المصدر بعـدة أشـكال    ،ببه حذف الحركة الطويلةا سبق أن

  .كما رصد عند قرائنا  ،للفعل الواحد قد يأتي في العربية

  

  

  

  

  

                                                             

  .٦١/  ٨ المحيط البحر تفسير :انظرـ   ٧٠١

 .٣٠/  ٢٦ والتنوير التحرير :انظرـ  ٧٠٢

 .فصل/  العرب لسان :انظرـ  ٧٠٣

 . ٢٣٣  البقرة  ـ ٧٠٤

  .٣٩٤/  ١٧ الكتاب علوم في اللباب ٧٠٥
 



١٨١ 

 

  المشتقات  :ثامنالمبحث ال

 أو الفاعل، على تدل أسماء األفعال من تشتق العربية اللغة أن تميل طائفة من الصرفيين إلى   

ذا في ه المشتقات منوالذي يعنينا  ،أو الزمان والمكان ،شبهةالم الصفة أو ،المبالغة أو ،المفعول

قراءنا قد انفردوا في بعض المواطن باسم الفاعل واسم  ألن الفصل هو اسم الفاعل والمفعول؛

في موطن  يعقوبوانفرد  ،في اسم الفاعل في موطنينجعفر  أبوفانفرد  ،اءالمفعول عن بقية القر

M S     ]   \  [  Z     Y  X  W  V  U  T :وحده جعفر أبو قرأف .واحد

`  _  ^a  L  يضاأ قرأو .٧٠٨الجنس به والمراد ،٧٠٧ الطائر كهيئةبعدها همزة  باأللف ٧٠٦ 

}فْمفي قوله تعالى }طونر:  M  ́   ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «

µ¶    ¾  ½   ¼  »   º  ¹  ¸Lمن مشددة الراء بكسر ٧٠٩ طفر والباقون ،رقص 

 :ى قراءة الجمهورمعنو .٧١٠ ونسيته تركته أي خلفي طتهرفَْأ من مفعول اسم تخفيفال مع بالفتح

 من قريب وهذا ،النار في مبعدون همأيضا أنّ معناهو ،فيها منسيون النار في متركون فونمخلّ أنّهم

  .٧١٢ قصر :أي المضاعف فرط من أما قراءة أبي جعفر فهي .٧١١ قبله الذي

                                                             

 . ١١٠ والمائدة ،٤٩ آل عمرانـ   ٧٠٦

  .٢٢٤/   ١ البشر فضالء إتحاف، ١٦٤/ ١ر العش القراءات في طالمبسو :انظرـ   ٧٠٧
 

  .٤٨٧/  ٢ المحيط البحر تفسير: انظرـ   ٧٠٨

   . ٦٢النحل ـ  ٧٠٩

 .٣٥٢/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ  ٧١٠

 .٣٩/  ٧ الكتاب علوم في اللباب ، ٤٠٥/  ٣ الوجيز المحرر :انظرـ  ٧١١

  .٩٦/  ١٢ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ  ٧١٢



١٨٢ 

 

 النون بعد بألف النافثات ME  D    H   G  FL٧١٣  عن يعقوب رويسقرأ و

 ،الجحدري عن عاصم قرأها أيضاو ،جمع نافثة وهي الساحرة بعدها ألف بال مخففة الفاء وكسر

 لبيد بنات :هي النفاثات :عبيدة أبو قال.٧١٤ نفث من مبالغة وهي ،اثةنفّ جمع النون بفتح والباقون

 ،النفوس أو ،النساء :والنفاثات . ٧١٥ ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النبي سحرن ،اليهودي أعصم بن

  ٧١٦ ويرقين عليها نوينفثْ خيوط في عقداً يعقدن ،السواحر الجماعات أو

الثالثة باسم المفعـول  قرائنا لم ينفرد أحد من ف ،اسم المفعولأما بخصوص المشتق اآلخر وهو    

Mt     y  x    w  v  u  :في قوله تعـالى  مْؤمناًفقرأ  .ا أبو جعفر في موضع واحدإلّ

   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z

®    ¬  «  ª  ©¯   ¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¹  

  ¿  ¾  ½        ¼  »     ºLاسـم  الثانيـة  الميم بفتح روايتيه من عنه بخلف ،٧١٧ 

ـ  بكسرها والباقون ،وإبدال الهمزة ،نفسك في نكنؤم ال :أي ]مومنا [ مفعول  مـا إنّ أي فاعـل  ماس

  .٧١٨ متعوذا ذلك فعلت

                                                             

 .٤ الفلق ـ   ٧١٣

  .٥٧٣، ٢٠ الكتاب علوم في اللباب .٥٣٣/  ٨ المحيط البحر تفسير، ٦٠٨/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٧١٤

 .٥٧٣/  ٢٠ الكتاب علوم في اللباب :انظرـ   ٧١٥

  .٥٣٣/   ٨ المحيط البحر تفسير  :انظرـ  ٧١٦

 .٩٤ نساءالـ   ٧١٧

 .٢٤٥/ ١ البشر فضالء إتحاف :انظرـ   ٧١٨



١٨٣ 

 

 ،إلـه إال اهللا ال  :فقال  رأى جند المسلمين ،معه غنم له أسلم خفية وسبب نزول اآلية أن رجال   

فُأخبر النبي ـ صـلى    ،غَنَمه واستاق فَقَتَلَه زيد بن أسامةُ فتغشّاه ،السالم عليكم ،رسول اهللامحمد 

  .٧١٩كيف تصنع بال إله إال اهللا  :ألسامةفقال  ،ليه وسلم ـ الخبراهللا ع

ـ  عليه فتُقْدموا ،تَعوذَاً قَالها إنَّما هإنّ التَّحية بهذه حياكم لمن قولوات ال :والمعنى     لتأخـذوا  فيبالس

ـ  من تُمكن ككذلف أظْهره ما منه لواواقب ،هعن فّواك ولكن ،همال ـ فَ ،فـون إسـالمكم  خْتُ ُلقب ماُهللا ن 

 الميم فتحوقراءة  ،القتل من خوفاً أسلمت مانّإ حقيقة إليمانك ليس الجمهور قراءة ومعنى.٧٢٠معليك

ألنّك قلت ذلـك خوفـا مـن     ،انا في نفسكمأي ال نعطيك َأ .٧٢١ نفسك في نكنؤم ال تكون بمعنى

 .السيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .٥٧٧/  ٦ الكتاب علوم في اللباب  :انظرـ ٧١٩ 

 .٥٧٧/  ٦ الكتاب علوم في اللباب  :انظر ـ ٧٢٠

 .٣٤٢/  ٣ المحيط البحر تفسير :انظرـ   ٧٢١



١٨٤ 

 

  

  التذكير والتأنيث :تاسعالمبحث ال

  

 والمؤنث فرج، ماله هو: الحقيقي فالمؤنث الحقيقي، مؤنثوال المجازي المؤنث النحاة بين يفرق   

 التأنيث،:الوجهان جاز التأنيث مجازي ظاهر اسم إلى الفعل أسند فإذا ،له فرج ال ما هو: المجازي

  .٧٢٢التأنيث بترك الشمس وطلع الفعل، بتأنيث الشمس طلعت: فتقول التأنيث، وترك

  .في موضع آخر يعقوب اوكذ ،فقطقرأ أبو جعفر في موضع واحد وبالتأنيث    

-  .    /  M   8    7  6    5  4   3      2  1  0 :قوله تعالى جعفر أبو قرأف

    D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9Lوقرأ ،التأنيث على بالتاءتكون   ٧٢٣ 

 .٧٢٥ النجوى لتأنيث ؛بالتاءوقراءتها  .٧٢٤حقيقي غير نجوى تأنيث ألن ؛التذكير على بالياء الباقون

   .وهي مؤنث مجازي

̧         MÀ  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹    :قوله تعالى في }تنال{ يعقوبقرأ و  ¶Á  

É  È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  ÂÊ  Ì  ËLعلى فوق من بالتاء ،٧٢٦ 

                                                             

 .٣١٣/  اآلجرومية نظم شرح في البرية رب فتحـ   ٧٢٢

 .٧ مجادلة الـ   ٧٢٣

 .٣٨٥/  ٢ العشر القراءات في النشر ـ   ٧٢٤

 .٥٣٣/ ١٥ الكتاب علوم في اباللب، ٢٣٣/  ٨ المحيط البحر تفسير ـ   ٧٢٥

 .٣٧ حج الـ   ٧٢٦



١٨٥ 

 

 تحت من بالياء والباقون ،وغيرهما واألعرج الزهري عن ورويت ،باللفظ اعتبارا فيهما التأنيث

   .٧٢٧ مجازي التأنيث ألن ؛التذكير على افيهم

  .وهناك سبب آخر لعدم تأنيث الفعل وهو الفصل بين الفعل والفاعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

 ١٤ الكتـاب  علوم في اللباب، ٣٨٨/  ٥ التنزيل معالم ،٣٠٧/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٣٩٩/   ١ البشر فضالء إتحافـ    ٧٢٧
 /٩٧ . 



١٨٦ 

 

  الجموع  :عاشرالمبحث ال

وحديثنا في هذا المبحث عن جمع  ،وجمع التكسير ،إلى جمع التصحيحينقسم الجمع في العربية    

بـبعض المـواطن   كل واحد منهم با جعفر ويعقوب قد انفرد راءنا أق ي ذلك أنوالسبب ف ،التكسير

  .وقد جاء مبحثنا في ثالثة مطالب ،عن بقية العشرة

  . جمع القلة :ألولالمطلب ا

  .جمع الكثرة :المطلب الثاني

   .جمع الجمع :المطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨٧ 

 

  جمع القلة  :المطلب األول

¬  ®  ¯       M  :علَـة فـي قولـه تعـالى    بجمع القلة على وزن ف"  إخوتكم " يعقوبقرأ    

²  ±  °³       ̧ ¶   µ  ´Lمثناة وتاء ،الخاء وسكونأخويكم  همزة بكسر ،٧٢٨ 

 االثنـين  وخـص  ،أخ تثنية الواو بعد ساكنة وياء والخاء الهمزة بفتح والباقون،  مكسورة فوق من

   .٧٢٩ الشقاق بينهما يقع من أقّل هماألنّ ؛بالذكر

 .٧٣٠ صوابا كان ذلك قيل لوو ،إخوانكم الو ،إخوتكم بين: يقل لم"  :يقول الفراءو

 واألخـرى  الطائفة بين أي ،األخ تثنية بلفظ أخويكم بين الجمهور اءةقرأما أثر ذلك على المعنى ف

 علـى  األخ تثنيـة  بلفظ أخويكم بين الجمهور اءةقرف .طائفتين اقتتال على الحديث لجريان مراعاة

ـ  على الواو بعد فوقية بتاء إخوتكم بين فأصلحوا يعقوب أما قراءة .بأخ طائفة كل تشبيه  جمـع  هأنّ

   .٧٣١ كاألخ الطائفتين من فرد كل باعتبار ،أخ

  

  

  

  

                                                             

 .١٠الحجرات  ـ ٧٢٨

 .٥١٢/  ١ البشر فضالء إتحاف :انظر ـ ٧٢٩

 .٧١/  ٣ للفراء القرآن يمعان :انظر ـ ٧٣٠

 . ١١١/ ٨ المحيط البحر تفسير :انظر ـ ٧٣١

 



١٨٨ 

 

  جمع الكثرة  :المطلب الثاني

   قارئنا أبا جعفر قد انفرد  ،ة سبب ومتسع للحديث عنهالجموع الكثرة أوزان كثيرة ليس ثم إلّا أن

  .كلمة الريح  في جميع المواضع في القرآن الكريم عن البقية في جمع

 ،٧٣٣غير أنّه انفرد في خمسة مواضع  ،٧٣٢  قرأ أبو جعفر بجمع الريح في جميع مواضع القرآنف

M  Q  P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  :قولــه تعــالىفــي أولهـا  

T  S  RU  \   [  Z  Y   X  W  VL ٧٣٤.   

 ودبوراوشماال وقبوال  جنوبا أنواعها الختالف ؛موضعا عشر سةخم في بالجمع جعفر أبو قرأو   

 ملـك  لعظـم  أعم وهو ،بالجمع الرياحقرأ أبو جعفر  "  :يقول أبو حيان في سورة ص .٧٣٥ وصبا

وسياق اآليات في األنبيـاء وسـبأ   .  ٧٣٦"  جنس اسم لكونه الجمع بمعنى المفرد كان وإن ،سليمان

  .كسياق سورة صاد

  

  

  

                                                             

 .٣٧٣الشمعة  ـ ٧٣٢

 الريح وِلسلَيمان" ، سبأ ٨١"  عاصفَةً الريح وِلسلَيمان"  ، األنبياء٦٩"  كَفَرتُم بِما فَيغْرِقَكُم الريحِ من قَاصفًا علَيكُم فَيرسَل"  اإلسراء ـ ٧٣٣
 مكَـانٍ  في الريح بِه تَهوِى َأو" ، الحج ٣٦"  َأصاب حيثُ رخَآء بَِأمرِه تَجرِى الريح لَه فَسخَّرنَا" ، ص ١٢"   شَهر واحهاور شَهر غُدوها
يقحبخلف عنه ٣١"   س. 

 .٦٩اإلسراء ـ  ٧٣٤

 .١٩٦/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظر ـ ٧٣٥

 .٣٨٢/  ٧ المحيط البحر تفسير ـ ٧٣٦



١٨٩ 

 

  جمع الجمع  :ثالمطلب الثال

  

 ويرى سـيبويه أن  ،٧٣٧ فاعيلَأ :عالفَْأ كل وفي ،لفاعَأ :ةلَعفْوَأ لعفَْأ كل في فيقال الجمع يجمع   

 أدنـى  أبنيـة  اأم ،الجمع جمع باب هذا :حيث قال ،جمع الجمع مقيس في جموع القلة دون الكثرة

 أفعـاالً  أن كما ،أفعلة بزنة وأفعلةً ،لعفَْأ نةبز الًعأفَ ألن ،أفاعل على وأفعٌل أفعلةٌ منها فتكسر العدد

 فإنـه  أفعـاالً  كان ما اوأم ،٧٣٨ وأساق وأسقيةٌ، وأواطب وأوطبٍ وأياد أيد :نحو وذلك ،إفعال بزنة

ثـم يتـابع    ،وأقاويل وأقواٍل وأناعيم أنعامٍ نحو وذلك ،إفعاٍل بمنزلة أفعاالً ألن ؛أفاعيل على يكسر

 األكثـرين  فمذهب .٧٣٩ يجمع مصدر كل ليس هأنّ كما ،يجمع جمع كل ليس هأنّ اعلم :الكالمه قائ

٧٤٠واختار ابن عصفور عدم جمعه في قلة أو كثرة  ،القلة جمعفي  منقاس جمع الجمع أن.  

»  ¬           ®  ̄   °   ±  M  µ   ́ ³  ²  :وبجمع الجمع قرأ أبو جعفر قوله تعـالى    

¶¸  ¾  ½  ¼   »  º  ¹¿  Â  Á  À    Lضمو باأللف " ُأسارى "  ٧٤١ 

   .٧٤٢ عالىفُ وزن على السين وفتح الهمزة

  .٧٤٣ الوثاق في من :واألسارى ،اليد في من :األسرى :العالء بن عمرو أبو وقال   

                                                             

 . ٢٤٤/  ١ اإلعراب صنعة في المفصل: انظر ـ ٧٣٧

  .من جلد الجذَع اللبنِ سقاءوهو  وطب،/ اللسان : انظر ـ ٧٣٨

 .٦١٩ـ  ٦١٨/  ٣ الكتاب: انظر ـ ٧٣٩

 .٣٧٣/  ٣ الهوامع همع: انظرـ  ٧٤٠

 .٦٧األنفال  ـ   ٧٤١

 .٢٢٣/  ١ العشر القراءات في المبسوط، ٣٠٠/  ١ البشر فضالء إتحاف: انظر ـ ٧٤٢

  .٤٤٩/  ١ المحيط البحر تفسير: انظر ـ ٧٤٣
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 .٧٤٤"  رىسبَأ فشبهوه ،لىسكَ :وقالوا ،سالىكُ بقولهم شبهوه سارىُأ :وقالوا"  :يقول سيبويهو   

 أعلم وال"  سارىُأ"  يجوز"  :يقول الزجاجو .٧٤٥"  صواب وكّل ،سارىأَُ قرئت وقد"  :يقول الفراء

 عن والمفضلفقرأ بها أبو جعفر  ،وهذا حد علم الزجاج .٧٤٦"  فُعالى الجمع وأصل ،بها قرأ اأحد

يقول و .٧٤٨"  رىسَأ وبابه ،بابه على ليس أسير، جمع في سارىوُأ " :يقول ابن فارس .٧٤٧ عاصم

 جمع َأسارى ثم وَأسرى َأسير :يقال ،الجمع جمع فهو وُأسارى سارىَأ قرَأ من :ابن منظور

   .٧٤٩الجمع

  :أربعة أوجه :في توجيه هذه اآليةو   

 ،وُأسارى َأسير :فقالوا ،والتصرف النشاط عدمِ من جمعهما ِلما كَسالن جمع جمع أنه :أحدها 

  .وسكارى وسكْران ،وكُسالى كَكَسالن

 ،قُدامى وشيوخٌ قديم شيخٌ :قالوا فُعالى على يجمع فَعيالً وجدنا وقد ،َأسير جمع ُأسارى أن :الثاني

  .عليه يقاس ال شاذٌّ هذا فإن نظر وفيه

 كما ،ونَدامى كنديم الفتح أصلُها وكان ُأسارى من الهمزةَ ضموا وإنما ،أيضاً أسير جمع أنه :الثالث

تمالكافُ ض الى من والسينكارى كُسفيهما األصُل وكان ،وس طْشَان :نحو الفتحطاشى عوع.  
  .٧٥٠ الجمعِ جمع فيكون أسير جمع هو الذي َأسرى جمع هأنّ :الرابع

                                                             

  .٦٥٠/  ٣ الكتابـ  ٧٤٤

 .٤١٨/  ١للفراء  القرآن معانيـ   ٧٤٥

 .١٦٦/  ١وإعرابه  القرآن معانيـ  ٧٤٦

 . ٥١٤/  ٤ المحيط البحر تفسير: انظر ـ ٧٤٧

 .١٦٥/  ٤ السبعة للقراء الحجة ـ ٧٤٨

  .أسر/ اللسان : انظر ـ ٧٤٩

 .٤٨١ـ  ٤٨٠/  ١الدر المصون : انظر ـ ٧٥٠
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 وسكْران ،وكُسالى كَسالنإلحاقه بوهو  التوجيه األول جمال يلمسوالمتأمل في هذه التوجيهات    

   .والتصرف النشاط عدمِبسبب  ؛وسكارى

وقد  ،عاء الشذوذ فيه ليس بصواب ما دام موجودا في العربيةواد ،هوالتوجيه الثاني قليل وقوع

  .وهذه طريقة الكوفيين في القياس على القليل ،يقاس عليه مع قلته وندرته

ـ  الكافُثم ضمت كما ضمت  ،إن ادعاء أن أصلها الفتح وضمت كنديم ونَدامىف ،الثالثأما   ينوالس

   .وال يخفى تكلفه على الناظر فيه ،متكلفوهو  قول ال دليل عليهفهذا  ،وسكارى كُسالى من

    .يلحق بهافلذا  ،فعلى فعالى لكثرة األمثلة التي جاءت على وزن ؛فهو الراجحأما الرابع، 
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  :خاتمةال

  

 ،فله الحمد حتى يرضى ،رضاه نزلستوي ،ويزيل نقمه ،حمدا يكافئ نعمه ،الحمد هللا حمد الشاكرين

الهادي لصـراط   ،والصالة والسالم على النور المبين ،وله الحمد بعد الرضا ،وله الحمد إذا رضي

  .اهللا القويم

وفي ميزان مـن   ،فإن من أسباب اكتمال هذا العمل ـ الذي أسأل اهللا أن يجعله في ميزاني  .وبعد

ـ  ،كان عونا لي  ،ذكر أهم النتائج التي توصلتْ إليهـا هـذه الدراسـة    يوم ال ينفع مال وال بنون 

   :وهي

، وتخالفهـا  وافقها تـارة فقد ت وإنّما هي سنة متبعة، بيان أن القراءة ال تأتي بلغة قوم القارئ،ـ   ١

  .تارة

كسر الهمزة : لم يتفق أبو جعفر ويعقوب منفردين عن بقية القراء سوى في موضعين أولهما ـ ٢

 لو جواب إن تقدير على ٧٥١}  الْعذابِ شَديد اللَّه وَأن جميعا ِللَّه الْقُوةَ َأن{ : الىفي إن في قوله تع

في يردنِ  الياء بإثباتفقرأ أبو جعفر  ٧٥٢} الرحمن  يرِدنِ ِإن{ : والثاني. جميعا هللا القوة نإ: لقلت

  .عليها يعقوب كوقف ،الوقف في ساكنة الوصل في مفتوحة

بيان حقيقة الهمزة المسهلة، والتي ينبغي أن تسجل باآلالت الصوتية الحديثة من أفواه القراء  ـ   ٣

الكبار؛ ليقف طالب العلم على حقيقتها، وما إبدال الهمزة إال إسقاط لها والتعويض  بحركة قصيرة 

ذفها، ومن ثم مجانسة لما قبلها فتحولت بذلك من حركة قصيرة إلى طويلة، أما نقل الهمزة، فهو ح

  .أعيد ترتيب المقاطع الصوتية

وجِدتْ انفرادات ألبي جعفر ويعقوب، جاءت ظاهرة عامة في جميع المواطن فـي القـرآن    ـ ٤

 كلمة الرياح في قـراءة : عند أبي جعفر، ومنها} من حذف وإبدال { تسهيل الهمزة : الكريم، منها
 لقرآن، وكذا الحال عند يعقوب فقد قرأ تَرجِعونأبي جعفر بالجمع في جميع المواطن ورودها في ا

                                                             

 .١٦٥البقرة ـ  ٧٥١

 .٢٣يس ـ   ٧٥٢
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وبابه بالفعل الالزم ففتح حرف المضارعة وكسر الجيم من رجوع اآلخرة، وأثبت جميـع رؤوس  

  .اآلي، وهي ست وثمانون ياء

اإلشمام، والسكت على الحـروف  : عدم تعليق المفسرين على الظواهر الصوتية البحتة، مثلـ   ٥

لسور، وإخفاء النون عند الغين والخاء؛ ذلـك الهتمـامهم بالقضـايا النحويـة     المقطعة في بداية ا

  .والصرفية والصوتية المتعلقة بهما

التعرف على حقيقة صوتي الغين والخاء بأنهما قريبان من حروف اإلخفاء، ولذا أخفيا عنـد  ـ  ٦

  .أبي جعفر، وقربهما من حروف اإلظهار، فلذا أظهرا عند الجمهور

   

  .لسبب في لحوق هاء السكت في كلمات قرآنية عند جمهور القراءـ بيان ا٧
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  :فهرست المصادر والمراجع

 شعيب: المحقق) م ١٩٩٩( ، هـ ٢٤١ت حنبل بن أحمد اإلمام مسند، حنبل بن أحمدـ  ١

  .الرسالة مؤسسة ، ٢ط  ،األرنؤوط

: تحقيق ، هذيب اللغةت)   ١٩٦٤(  هـ ٣٧٠األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد تـ ٢

  .دار القومية العربية للطباعة، القاهرة  ، ١ط عبدالسالم محمد هارون ،

، شرح األشموني على ألفية ابن  هـ٦٧٢األشموني، نور الدين أبو الحسن علي بن محمد ت ـ ٣

ميد، مالك، المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، حققه الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الح

  .المكتبة األزهرية للتراث

الصبح المنير في شعر أبي بصير، مع شرح ) م  ١٩٢٧( األعشى، ميمون بن قيس بن جندلـ ٤

  .مطبعة آذلف هلزهوستن،  هـ ٢٩١أبي العباس ثعلب ت 

، ديوان امرئ القيس، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، )م  ٢٠٠٤( ـ امرئ القيس، ٥

  بيروت،  ، دار المعرفة ـ ٢ط

 ٥٧٧ت  البركات وأب سعيد أبي بن اهللا عبيد بن محمد الوفاء أبي بن الرحمن عبد ،األنباريـ ٦

  . بيروت، الجيل دار ، ١، طقدارة صالح فخر.د: تحقيق، العربية أسرار)  م ١٩٩٥(  هـ

  .دمشق ، الفكر دار ،والكوفيين البصريين النحويين بين الخالف مسائل في اإلنصاف .

 وخرج حققه ،التنزيل معالم)  م ١٩٩٧(  هـ ٥١٦ ت مسعود بن الحسين محمد وأب ،غويالبـ ٧

 طيبة دار ، ٤ط ،الحرش مسلم سليمانو ،ضميرية جمعة عثمانو، النمر اهللا عبد محمد أحاديثه

   .والتوزيع للنشر

 باركالم بن على بن اهللا عبد بن الوجيه بن المؤمن عبد بن اهللا عبد محمد وب، أالدين تاجـ ٨

، العشر القراءات في الكنز)  م ٢٠٠٤(، هـ٧٤١ت الدين نجم :ويقال المقرئ الواسطي التّاجر

  .القاهرة – الدينية الثقافة مكتبة،  ١، ط المشهداني خالد. د :المحقق

  . ، ديوان الحماسة هـ ٢٣١حبيب بن أوس الطائي ت ـ أبو تمام ٩

، مجالس ثعلب ، شرح وتحقيق عبد السالم  هـ ٢٩١ـ ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ت ١٠

  .، دار المعارف ٥هارون، ط
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، ) م ٢٠٠٢( هـ ٤٢٧ت  إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق وأب، النيسابوري الثعلبيـ ١١

، ١ط ،الساعدي نظير األستاذ وتدقيق مراجعة، عاشور بن محمد أبي اإلمام تحقيق، والبيان الكشف

  . روتبي – العربي التراث إحياء دار

، التعريفات،  هـ ٨١٦ـ الجرجاني، علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف ت ١٢ 

  .دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد 

  .دمشق – القلم دار ، ١ط  ،القرآن علوم معجم ،)م ٢٠٠١(، محمد إبراهيم ،الجرميـ ١٣

  

 ، ٢نعمان محمد أمين طه، طالدكتور : جرير، ديوان جرير، بشرح محمد بن حبيب، تحقيق ـ١٤

  .دار المعارف

، )م  ٢٠٠٠(هـ  ٨٣٣ت  يوسف بن علي بن محمد بن محمد الدين شمس ،الجزري ابن ـ١٥

،  الفرقان دار ،  ١، طالقضاة مفلح محمد أحمد.د: تحقيق ، العشر القراءات في التيسير تحبير

  .األردن

  .ـ بيروت ، دار الكتب العلمية القراء طبقات في النهاية غاية .

  .، راجعه علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية ـ بيروتالعشر القراءات في النشر .

  .اللهجات العربية في التراث، الدار العربية للكتاب ،)م ١٩٨٣( الجندي، أحمد علم الدين،  ـ١٦

 عالم ،النجار علي محمد تحقيق،  الخصائص،  هـ ٣٩٢ت  عثمان الفتح وأب،  جني بنـ ا١٧

  .بيروت ، كتبال

  .دمشق – القلم دار،  ١، طهنداوي حسن.د: تحقيق) م ١٩٨٥( ،اإلعراب صناعة سر .

  .الكويت – الثقافية الكتب دار، فارس فائز:  تحقيق ،)م١٩٧٢ ( العربية في اللمع .

علي النجدي : ، تحقيق)م  ١٩٦٦( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،. 

  .  ٢تور عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط ناصف، والدك

 ، الثقات)  م١٩٧٥ (، هـ ٣٥٤ت  البستي التميمي حاتم أبو أحمد بن محمد ،حبان بنا ـ١٨

  . الفكر دار،  ١ط  أحمد الدين شرف السيد:  تحقيق
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 ، هـ٨٣ت  األزراري الحموي اهللا عبد بن علي بكر أبي الدين تقيابن حجة الحموي،  ـ١٩

 ، الهالل ومكتبة دار ، ١، طشعيتو عصام: تحقيق، األرب وغاية األدب خزانة، )م١٩٨٧(

  .بيروت

م ١٩٨٦( ،  هـ ٨٥٢ت الشافعي الفضل يأب حجر بن علي بن أحمد ،العسقالني حجر بنا ـ٢٠

،  للمطبوعات األعلمي مؤسسة،  ١، طالهند – النظامية المعرف دائرة: تحقيق، الميزان لسان) 

  .بيروت

،  شذا العرف في فن الصرف،  )م١٩٩٩( م ،١٩٣٢حمد بن محمد بن أحمد ت الحمالوي، أ ـ٢١

  .، مكتبة الصفا ـ القاهرة ١حققه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، وسعد حسن محمد علي، ط

 ،المحيط البحر تفسير، )  م ٢٠٠١ (، هـ ٧٤٥ت  يوسف بن محمد، لاألندلسي انحي وأب ـ٢٢

 زكريا .د، التحقيق في شارك، معوض محمد علي الشيخ ،وجودالم عبد أحمد عادل الشيخ: تحقيق

  .لبنان ، العلمية الكتب دار،  ١ط ،الجمل النجولي أحمد.د ،النوقي المجيد عبد

إعراب ثالثين سورة ) م  ١٩٤١(،  هـ ٣٧٠ـ ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد ت ٢٣

  . من القرآن الكريم، دار الكتب المصرية ـ القاهرة

 دار ، ٤، طمكرم سالم العال عبد .د: المحقق، )  هـ ١٤٠١( ، السبع القراءات في الحجة .

  ٢٤ .بيروت ، الشروق

 إبراهيم.ود المخزومي مهدي.د: تحقيق، العين ،  هـ ١٧٠ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ت٢٤

                                                       .                                            لالهال ومكتبة دار، السامرائي

، المعجم الوافي في أدوات النحو )م ١٩٩٣(ـ الحمد، علي توفيق ويوسف جميل الزعبي، ٢٥

  .األردن ، إربد ،، دار األمل  ٢العربي، ط 

 إتحاف، )م ١٩٩٨(،  هـ ١١١٧ت  الغني عبد بن محمد بن أحمد الدين شهاب، الدمياطيـ ٢٦

 ،تءاالقرا علوم في والمسرات األماني منتهى ويسمى ،عشر األربعة القراءات في البشر ضالءف

  .لبنان – العلمية الكتب دار ،١ط ،مهرة أنس :تحقيق

)  هـ ١٤٠٤( ،  هـ ٧٤٨اهللا ت  عبد أبو قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الذهبي، ـ٢٧

 صالحو، األرناؤوط شعيبو، معروف عواد بشار: الطبقات، تحقيق على الكبار القراء معرفة

  .بيروت – الرسالة مؤسسة، ١طعباس،  مهدي
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ـ رؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج، اعتنى ٢٨ 

  .   به وليم بن الورد، دار ابن قتيبة ـ الكويت

  

 القـرآن  معاني)  م ١٩٨٨( ،  هـ٣١١ ت سهل بن السري بن إبراهيم إسحاق وأب ،الزجاجـ ٢٩

  .بيروت ، الكتب عالم ، ١ط ،شلبي عبده الجليل عبد: المحقق، وإعرابه

 ،)م١٩٨٥( ، هـ ٣٣٧ القاسم وأب النهاوندي البغدادي إسحاق بن الرحمن عبد الزجاجي،ـ ٣٠

  .دمشق ، الفكر دار،  ٢ط ،المبارك مازن: المحقق، الالمات

 مطبعة،  ٣، طالقرآن علوم في العرفان مناهل،  هـ١٣٦٧ ت العظيم عبد محمد ،الزرقانيـ ٣١

  .وشركاه الحلبي البابي عيسى

 في البرهان ) م ١٩٥٧( ، هـ٧٩٤ ت بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر، الزركشي ـ ٣٢

  .العربية  الكتب إحياء دار ، ١ط ،إبراهيم الفضل أبو محمد ، حققه القرآن علوم

 الكشاف،)  ١٩٩٨(، هـ ٥٣٨ت  الخوارزمي عمر بن محمود سمالقا يبأل ،الزمخشريـ ٣٣

عادل أحمد عبد الموجود والشيخ : تحقيق،  التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن

ـ مطبعة  ١علي محمد معوض، شارك في تحقيقه الدكتور فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، ط

  .الرياض - العبيكان

 ، الهـالل  مكتبـة ،  ١، طملحم بو علي. د: المحقق ، )م ١٩٩٣(،اباإلعر صنعة في المفصل .

  .بيروت

، شرح المعلقات السـبع ،  )م١٩٩٣(،  هـ ٤٨٦أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد ت  الزوزني، ـ٣٤

  .لجنة التحقيق في الدار العالمية للتحقيق

                       .عمار ـ عمان ، دار ٤، ط)م  ٢٠٠٦( السامرائي، الدكتور فاضل صالح التعبير القرآني،ـ ٣٥

 ،المنطـق  إصـالح ، ) م١٩٤٩( ، هـ ٢٤٤ت  إسحاق بن يعقوب يوسف وأب، يتالسكّ ابنـ ٣٦

  .القاهرة ، المعارف دار ، ٤ط هارون، محمد السالم وعبد شاكر محمد أحمد: تحقيق

 تـاب الك علـم  فـي  المصون الدر، هـ٧٥٦ت ، أحمد بن يوسف المعروفالحلبي السمينـ ٣٧

  .، تحقيق محمد بن أحمد الخراط، دار القلم ـ دمشقالمكنون



١٩٨ 

 

، تحقيق عبد الكتاب، )م١٩٨٨(،  هـ ١٨٠ت  قنبر بن عثمان بن عمرو بشر وأب ،سيبويهـ ٣٨

  .، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ٣السالم هارون، ط

 جمع شرح في الهوامع همع، هـ ٩١١ت  بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل ،السيوطيـ ٣٩

  .مصر ـ التوفيقية المكتبة ، ١ط، هنداوي الحميد عبد تحقيق، الجوامع

األصـوات والنحـو    في القرآنية القراءات أثر) م  ١٩٨٧ (ـ شاهين، الدكتور عبد الصبور، ٤٠

  . ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ١العربي، ط

  . هرةـ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة  الخانجي القا٤١

 ،، مؤسسة الرسـالة )١٩٨٠( ـ المنهج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي٤٢

   .بيروت

  

ـ ١٣٩٣ ت الجكنـي  القـادر  عبـد  بـن  المختار محمد بن األمين محمد،  الشنقيطيـ ٤٣ ( ،هـ

، السـبت  عثمـان  بـن  خالد: التفسيرِ المحقق في قيطينْالش مجالسِ من النَّمير العذْب) هـ١٤٢٦

  .المكرمة مكة ـ والتوزيع للنشر الفوائد عالم دار،  ٢، طزيد أبو اهللا عبد بن بكر: إشراف

، مـع شـرح    هـ ١٢٠٦ـ الصبان، حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك ت  ٤٤

  . الشواهد للعيني، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة الوقفية

 في اللباب، ) م ١٩٩٨( ،هـ٨٨٠ت  الحنبلي الدمشقي علي بن عمر حفص وأب ،عادل بنـ ا٤٥

 دار،  ١، ط معـوض  محمـد  علي والشيخ ،الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: تحقيق، الكتاب علوم

  .بيروت – العلمية الكتب

 سـحنون  دار، والتنوير التحرير، ) م ١٩٩٧(،  هـ ١٣٩٣ت  الطاهر محمد، عاشور بنـ ا٤٦

  .تونس ، والتوزيع للنشر

، ، دار الشروق ١، ط ، دراسات في فقه اللغة وفنولوجيا العربية) م٢٠٠٠( ـ عبابنة، يحيى، ٤٧

  .عمان

التحفة السنية بشرح المقدمة ) م  ٢٠٠٤(  ،  هـ ١٩٧٣ـ عبد الحميد، محمد محيي الدين ت ٤٨

  .األجرومية، المكتبة العصرية ، بيروت

  . ، مكتبة المعارف ، الرياض ١ط  التطبيق الصرفي ،) م١٩٩٩(ـ عبده الراجحي، ٤٩
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محمد أمين، مكتبة : ، مجاز القرآن، تحقيق هـ ٢١٠التيمى ت  المثنى بن معمر عبيدة، ـ أبو٥٠

  . الخانجي، القاهرة

ت  العبـاس  يأب الفاسي الشاذلي اإلدريسي المهدي بن محمد بن حمدأل ، الحسني عجيبة بنـ ا٥١

  .بيروت ـ العلمية الكتب دار ، ٢ ، طالمديد البحر، ) م ٢٠٠٢(،  هـ ١٢٢٤

 ، اإلعـراب  المشكلة األبيات لكشف االنتخاب، )م ١٩٨٥ (، النحوي الموصلي علي، عدالن ـ٥٢

  .ت بيرو ، الرسالة مؤسسة،  ٢، ط الضامن صالح حاتم. د: تحقيق

ـ  ٣٦٥ ،  تالجرجاني أحمد وأب محمد بن اهللا عبد بن اهللا عبد ،عدي بنـ ا٥٣  ، )م١٩٨٨(، هـ

  . بيروت،  الفكر دار، غزاوي مختار يحيى تحقيق، الرجال ضعفاء في كاملال

ـ  ٥٤٢ت  غالب بن الحق عبد محمد وأب، األندلسي عطية بنـ ا٥٤  المحـرر ، )م١٩٩٣(،  هـ

 ،العلمية الكتب دار،  ١، طمحمد الشافي عبد السالم عبد: تحقيق ،العزيز الكتاب تفسير في الوجيز

  .لبنان

 شرح) م١٩٨٥(،  هـ ٧٦٩ت  الهمذاني المصري العقيلي اهللا عبد الدين هاءب،  ،عقيل بنـ ا٥٥

  .  دمشق ، الفكر دار،  ٢، ط  الحميد عبد الدين محيي محمد: عقيل تحقيق ابن

ـ  ٦١٦ت  اهللا عبد بن الحسين بن اهللا عبد الدين محب البقاء وأب العكبري، ـ٥٦ ) م١٩٩٥( ، هـ

 دار،  ١وعبـد اإللـه نبهـان، ط    طليمات مختار غازي: قتحقي، واإلعراب البناء علل في اللباب

  .دمشق ،الفكر

،  ٢ط معجم القراءات القرآنيـة،  ، )م ١٩٨٨ ( ـ عمر، أحمد مختار وعبد العال سالم مكرم ،٥٧

  . مطبوعات جامعة الكويت

  .، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب ، القاهرة  ) م  ١٩٩٧( ـ عمر، أحمد مختار،٥٨

،  ١ديوان عمر بن أبي ربيعة، صححه بشير يمـوت، ط  ) م ١٩٣٤(أبي ربيعة، ـ عمر بن ٥٩

  .المكتبة األهلية ـ بيروت

المقـدمات  )  م ٢٠٠١(، الجـديع  عبد اهللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب ،العنزيـ ٦٠

  .بريطانيا ، ليدز اإلسالمية البحوث مركز ، ١ط األساسية في علوم القرآن، 
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الصـاحبي فـي   )  م ٢٠٠٧( ، هـ ٣٩٥لإلمام أبي الحسين أحمد بن فارس ت  ابن فارس،ـ ٦١

دار ،  ٢ط فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، ، علق عليه أحمد حسـن بسـج،   

  .بيروت ،الكتب العلمية 

 إحياء دار،  هـ ٦٠٦، ت الشافعي الرازي الحسين بن عمر بن محمد ،الرازي الفخر ـ٦٢

  .يلعربا التراث

  .عالم الكتب ،القرآن يمعان،  هـ ٢٠٧أبو زكريا يحيى بن زياد ت  الفراء ـ٦٣

 المغربي اليشكري سواده بن عقيل بن محمد بن جبارة بن علي بن يوسف ،الهذَلي القاسم وأبـ ٦٤

 جمال: المحقق، عليها الزائدة واألربعينالعشر  القراءات في الكامل ،)  م ٢٠٠٧( ، هـ ٤٦٥ت 

  .والنشر للتوزيع سما مؤسسة ، ١ط،الشايب رفاعي بن لسيدا بنا

 شـمس  الخزرجـي  األنصـاري  فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد وأب ،القرطبيـ ٦٥

 دار، البخـاري  سـمير  هشام: المحقق، القرآن ألحكام الجامع، ) م ٢٠٠٣( ، هـ  ٦٧١ ت الدين

  .الرياض الكتب، عالم

 ،اآلجرومية نظم شرح في البرية رب فتح، ) م ٢٠١٠ (، أب بن حمدم ،الشنقيطي القالويـ ٦٦ 

  . المكرمة مكة األسدي، مكتبة ،  ١، طالحازمي مساعد بن عمر بن أحمد: }الشرح مؤلف{ المؤلف

أحمد مختار عمر، منشورات جامعة . د: أسس علم اللغة، ترجمة) م١٩٧٣(ماريو باي، ـ ٦٧

  .طرابلس كلية التربية ـ ليبيا 

 محمـد  :تحقيـق ،  المقتضب) م  ١٩٩٤(،  هـ ٢٨٥ت  محمد بن يزيد أبو العباسالمبرد ـ ٦٨

  .، دار إحياء التراث ـ القاهرة ٣، ط عضيمة الخالق عبد

 الكمال تهذيب) م١٩٨٠( ، هـ ٧٤٢ت  الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسف، المزي ـ٦٩

  .بيروت ، الرسالة مؤسسة ، ١ط ،  معروف عواد بشار. د:  تحقيق

،  هـ ٧١١ـ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري ت ٧٠

  .، دار صادر ـ بيروت ١لسان العرب ،ط ) م٢٠٠٢(

 في المبسوط)   م ١٩٨١(، هـ٣٨١ت بكر يأب الحسين بن أحمد ي،النيسابور مهران بنـ ا٧١

  .دمشق ، العربية للغةا مجمع، حاكيمي حمزة سبيع: تحقيق، العشر القراءات

، الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة، تحقيق إيـاد  هـ ٨٤٨الناشري، عثمان بن عمر ت  ـ٧٢

  . السامرائي ويعقوب السامرائي، دار صدام للمخطوطات
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 ،القـرآن  إعراب، )م١٩٨٨(،  هـ ٣٣٨ ت إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر وأب ،اسحالنّ ـ٧٣

  .بيروتـ  الكتب عالم، زاهد غازي زهير.د تحقيق

  .ومنقحة مزيدة السابعة الطبعة ،القاهرة،  التجويد علم في المريد غاية ،قابل عطية ،نصرـ ٧٤

،  ١، طللقـراءات  االحتجاج كتب في الصوتية الجوانب ،) م ٢٠٠٦( ،البديع عبد ،النيربانيـ ٧٥

  .دمشق ي،الغوثان دار

ت  اهللا عبـد  بـن  أحمد بن يوسف بن الدين مالج اهللا عبد محمد وبأ ،األنصاري هشام بنـ ا٧٦

  .بيروت ، الجيل دار،  ٥، طمالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح )م١٩٧٩(،  هـ٧٦

ومعه عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسـالك،  ، )م ٢٠٠٦(  مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح. 

  .المكتبة العصرية ، بيروت

،  ١، تقيق مازن المبارك، ومحمد علي الحمـد، ط )م٢٠٠٥(مغني اللبيب عن كتب األعاريب،  .

  . دار الفكر، بيروت

محمد نفّاع وحسين عطـوان،  : ـ ابن هرمة القرشي، ديوان إبراهيم بن هرمة القرشي، تحقيق٧٧

  .مكتبة مروان العطية

 جاسـم  محمـود : تحقيق،  النحو علل ،) م ١٩٩٩(، اهللا عبد بن محمد الحسن وأب، الوراق ـ ٧٨

  .الرياض ، الرشد مكتبة،  ١ط الدرويش، محمد

 محمـد : المحقـق ، الحنابلة طبقات، هـ٥٢٦ ت محمد بن محمد بن الحسين وأب ى،يعل وأبـ ٧٩

  .بيروت،  المعرفة دار، الفقي حامد

، شرح المفصل راجعه مشيخة هـ ٦٤٣، موفق الدين يعيش بن علي النحوي ت بن يعيشاـ ٨٠

  . ـ مصراألزهر، إدارة الطباعة المنيرية 
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    :الرسائل الجامعيةالبحوث و

   ، النقد اللغوي في تهذيب اللغة لألزهري، )م ١٩٩٩( حمدي عبد الفتاح السيد ، بدران، ـ  ١

  ، إشراف الدكتور محمد حسن حسن جبل، كلية اللغة العربية ، المنصورة }رسالة ماجستير { 

ابن خالويه الصوتية في القراءات  ، توجيهات)م ١٩٩٩(ـ عبيدات، محمود مبارك عبد اهللا ، ٢

، بإشراف الدكتور علي }رسالة ماجستير { القرآنية في كتاب إعراب ثالثين سورة من القرآن ، 

  .الحمد، جامعة اليرموك

 الصناعة في القرآنية القراءات أثر، ) م ٢٠١٠ (،حمودة بن الرازق عبد لدكتورا ،القادوسي ـ ٣

 الجـواد  عبـد  رجـب  الدكتور األستاذ بإشراف دكتوراه سالةر،  نموذجا العروس تاج المعجمية

  . حلوان جامعة ، اآلداب كلية ، العربية اللغة قسم ،إبراهيم

  .العربية اللهجات في ودراسات بحوث ،بالقاهرة العربية اللغة مجمعـ  ٤

 ،المتخصصـة  القرآنية الموسوعة  ،)م ٢٠٠٢(، المتخصصين والعلماء األساتذة من مجموعةـ ٥

      .مصر ، اإلسالمية للشئون األعلى لمجلسا
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