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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله 
  .وصحبه الغر امليامني، ومن اتبع جهم، ومشى على درم إىل يوم الدين

  :دأما بع

) صلى اهللا عليه وسلّم(فإنّ القرآن الكرمي هو الكتاب الّذي أنزله اهللا على نبيه املصطفى 
بلسان عريب مبنيٍ، فأضفى على لغة العرب سحراً ومجاالً، واستطاع أن حيوز إعجاب العرب 

  .بأساليبه الباهرة وبالغته املعجزة، فأرغمهم على اخلضوع له واإلمجاع عليه

ئمة والعلماء عناية كبرية لدراسة القرآن الكرمي، فانصبت عليه جهود الدارسني، وقد أوىل األ
فهو منذ نزوله حمطّ أنظار العلماء ومناط أفكار الفضالء، فتنوعت هذه الدراسات بني شرح 
ألفاظه، وتبسيط أحكامه، ومعرفة الغريب منها، وبيان إعرابه، فانبثقت كتب التفسري املختلفة 

حيث اتجه بعضها إىل التفسري باملأثور، وبعضها إىل إعراب القرآن وبيان مشكله، فيما املشارب؛ 
  .اهتم بعضها بالقضايا الفقهية، ومجع بعضها اآلخر بني قضايا متعددة

يت انصرفت إىل النظر يف معاين القرآن ودالالا، وقد كان علم التفسري من أهم العلوم الّ
ارف اللّغوية وما يتعلّق ا، ومن التفاسري الّيت بسطت القضايا اللّغوية يف وشرحها استناداً إىل املع

أليب حيان األندلسي؛ الّذي " تفسري البحر احمليط"جمال تفسري القرآن الكرمي والوصول إىل معانيه 
  .أمجع أهل العلم على أنه غاية يف الدقة والتحرير وصحة الرواية

نطالقاً من هذا املعطى اة عند أيب حيان : رتأينا أن يكون موضوع حبثناواوتياجلهود الص

حماولني تتبع املادة الصوتية املبثوثة بني ثنايا هذا  ؛- تفسري البحر احمليط أمنوذجاً -األندلسي 
  .التفسري



 مقدمة
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بأمهية هذه  لعلمه البحث، هذا ولوج على تشجيعنا يف املشرف األستاذ دور ال ننكر وحنن
 تنمية املهارات العلمية للباحث املتخصص؛ ذلك أنّ التفاسري اللّغوية جاءت غنية الدراسات يف

   .باملادة الصوتية؛ الّيت شكّلت ظاهرة ال ميكن إغفاهلا

املوضوع نفسه،  ا هذا املوضوع مل يكن يدفعنا إالّخترنأن نذكر أنه حني اأيضاً ومن املفيد 
ا نتوخردة الّومل يكن نصب أعيننا غاية بذايت سينتهي إليها البحث املوضوعي اها غري الغاية ا

  .إضافة إىل رغبتنا يف االغتراف من مشرب التفسري لغناه باملادة اللّغوية عامةوحده، 

البحر  سريباستقراء املادة الصوتية يف تفاهتمت  سابقة دراسات وجود ينكر ال ذكرناه وما
الدراسات "املادة الصوتية، إذ ميكن أن نذكر من هذه الدراسات يف عرض  تتبع منهجهواحمليط؛ 

دور "و ،، حملمد خان)"جمال األصوات(اللّغوية وقيمتها يف تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي 
، جلزاء حممد "اللهجة يف توجيه القراءات القرآنية عند أيب حيان األندلسي يف تفسري البحر احمليط

أبو حيان ومنهجه يف تفسريه البحر احمليط ويف إيراد القراءات "كما ميكن أن نضيف  ،املصاروه
  .، ألمحد خالد شكري"فيه

: يلي وقد قادتنا القراءة يف هذا املوضوع  إىل مجلة من التساؤالت، ميكن حصر أمهّها يف ما
ما هو وسري القرآن الكرمي؟ هل كان أبو حيان األندلسي سباقاً يف استثمار املعلومات الصوتية يف تف

ا س درسإىل أن تؤس الوهل ترقى جهوده يف هذا ا وعرضها؟ ملادةهذه ا استثماريف ه منهج
؟ كلّ هذه التساؤالت سنحاول اإلجابة عنها منهجه ومصطلحاته اخلاصةأسسه وله  مستقالصوتيّا 

  .يف منت البحث بإذن اهللا

 وذيلناه مبقدمة استهللناه فصولٍ، متهيد وثالثة يف هنعرض أن املوضوع طبيعة وقد اقتضت
خبامتة.  

التمهيد عالقة علم التفسري بعلوم اللّغة، حاولنا فيه بيان مدى ارتباط علوم اللّغة  يف تناولنا
  .املختلفة من صرف وحنوٍ وبالغة وغريها بعلم التفسري
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التفكري الصويتّ عند علماء املشرق  دربواأبو حيان األندلسي و: فومسناه األول الفصل أما
تعرضنا يف املبحث األول ألصول الدرس الصويتّ عند علماء : واألندلس، قسمناه إىل مبحثني

املشرق واألندلس، أما املبحث الثاين فخصصناه للتعريف بأيب حيان األندلسي وتفسريه البحر 
مولده وشخصيته وثقافته واملصادر الّيت اعتمدها احمليط، فتناولنا فيه التعريف بأيب حيان من حيث 

فعرفناه وبينا زمن  يف تفسريه ومنهجه فيه، وكذا تطرقنا إىل احلديث عن تفسري البحر احمليط، 
شيدين بالقيمة العلمية هلذا التفسري اتأليفه، موقد ختمنا . ا إىل ما ذكره العلماء وما قيل حولهستناد

 شرحيف التفسري، وذلك من خالل ذكر طريقته يف  أيب حياننهج هذا الفصل باحلديث عن م
  .واملنهج الّذي اتبعه يف تفسري القرآن الكرمي مفردات القرآن الكرمي

قسمناه إىل سبعة مباحث؛  وقدلفصل الثاين، ل عنواناً" تصوائوتية للراسة الصالد"وجعلنا 
الظواهر الص تناولنا فيها خمتلفت صوائمن التناوب بني ال تفسري البحر احمليطر عليها يت توفّة الّوتي

متثّلت يف  كثريةً يت أخدت أشكاالًت؛ الّصوائت والسكون، إضافة إىل املماثلة بني الصوائوبني ال
حرف وت احللقي بالفتحة وكسر حتريك الصو تباعاإل ظواهر تتعلّق بالضبط احلركي، حنو

 التخلّص من التقاء الساكنني،صائت وكذا  ت،صوائد والقصر يف الاملواإلمالة املضارعة، إضافة إىل 
  .القراء فيه مذهبعن الوقف ووختمناه باحلديث 

مخسة ، قسمناه إىل مباحث "لصوامتلوتية راسة الصلدا"لـ  يف حني خصصنا الفصل الثالث
اولنا فيه بيان لإلعالل؛ ح املبحث األول كان، فتفسري البحر احمليطحسب ما توفر من مادة يف 

حتقيق اهلمز للحديث عن  وجعلنا املبحث الثاين أمهية علم األصوات يف تفسري قضايا اإلعالل،
يف و دغاملإلائله املعينة، أما املبحث الثالث فكان وتسهيله وعن الداعي إليه؛ ناسبني إياه إىل قب

 أيب حيان عنايةاحلديث عن ل بالفصوختمنا ، بدالاإل عن نتقلنا إىل احلديثا ذي يليهاملبحث الّ
بالداللة الص؛ وذلك ببيان أمهية األصوات يف بنية الكلمة ةوتيختالف القراءات القرآنيةمن خالل ا .  

  .أما اخلامتة فكانت حوصلة ألهم النتائج املتوصل إليها يف هذا البحث
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وجاءت فصول املذكّرة مندرجة يف املنهج الوصفي ا؛ خب والتحليليمعةة  اصأثناء عرض املاد
 ستعانةمع اال األول والثاين،: وهذا ما جتلّى خباصة يف الفصلني ستقرأناها من التفسري،يت االصوتية الّ

يت تطلّبت ذلك؛ خباصة ما تعلّق بعرض آراء العلماء يف مسألة أو يف بعض املسائل الّ املنهج التارخييب
ظاهرة نةا بني دراسة  قد ختلّل هذا البحث، ومعيه أيب حيان املنهج املقارن؛ حيث وازنوما أقر

نا يف ذلك واحلديث؛  ساينّرس اللّالدكلّهكان التحليل أدات.  

غة تنوعت مشارا بني ل مجلة من املصادر واملراجع وكانت عدتنا يف إجناز هذا البحث
  .وقراءات قرآنية إضافة إىل املعاجم

هذه  بن جين، وقد كانت اللكتاب لسيبويه واخلصائص ا: اعتمدنا من كتب النحو  
  .ةراسة الوظيفية ما تعلّق منها بالدة خباصوتيغنية باملادة الصاملؤلّفات 

 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: القراءات والتفسري عدنا إىل جمالويف 
 إضافة إىل راءات السبع أليب علي الفارسي،احلجة يف علل الق ملكّي بن أيب طالب، كما استفدنا من

حجة  دون أن ننسى ذكر، البن جني احملتسب يف تبيني وجوه شواذّ القراءات واإليضاح عنها
  . واحلجة يف القراءات السبع البن خالويه القراءات أليب زرعة

و حملّ ؛ وهنذكر تفسري البحر احمليط أليب حيان االندلسي هااعتمدنا الّيت ومن التفاسري
املصون للسمني احلليب و :تفسريي راسة إضافة إىلالد الكشاف للزخمشريالدر.   

فما كنا لنذكرها لوال غىن البحر احمليط بالقراءات القرآنية؛ مما  يت واجهتناالّ ابأما الصع
 ،وسط الروايات والشواهد الكثرية واملتناقضة أحياناًأحدها دون اآلخر ترجيح أمر  صعب علينا

  .إضافة إىل ما يتطلّبه القرآن الكرمي من حذرٍ يف التعامل مع املادة املتعلّقة به
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هشام  خبالص الشكر والعرفان إىل أستاذي الفاضلبالفضل ألوىل الفضل أتقدم  وإقراراً
  .مكان عن الزلل واخلطأتنري مسار حبثي دائماً وتبعده قدر اإل كانت توجيهاته ذي؛ الّخالدي

  

  م2018ماي  22: تلمسان يوم                                               

   .رمحة كزويل: الطالبة                                                     
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ية وسيلة ملن يريد أن نزل املوىل جلّ وعال القرآن الكرمي بلسان العرب، فجعل اللّغة العرب

﴿: يفهمه ويعرف أحكامه من حاللٍ وحرامٍ، قال تعاىل                    

               ﴾ ]ة العربية بذلك، ]195- 194-193: الشعراءف اهللا األمفشر ،

  .وتفسرياً وعمالً فأقبلت عليه تالوةً وحفظاً

كما حثنا اهللا سبحانه وتعاىل على تفسري القرآن الكرمي قصد فهم آياته، وتدبر معانيه، وذلك 

﴿ :يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي ، يقول اهللا عز وجلّ                     

                      ﴾ ]وجلّ أيضاً]82: النساء وقوله عز ،: ﴿  

                                  ﴾ ]29: ص[ .  

ان العرب وفهم القرآن الكرمي وتفسريه حيتاجان إىل فهم اللّغة الّيت نزل ا، ومبا أنه نزل بلس
فاللّغة العربية مفتاح معانيه؛ لذا كان لزاماً على مفسر القرآن الكرمي أن يكون عاملاً بلغة العرب؛ 

وكيف يتأتى ملن جهل لسان « ):ه468ت(حىت يتمكن من معرفة أغوارها، يقول الواحدي 
 النبيني خلامت –يف فصاحة ألفاظه، وبعد أغراضه  –العرب أن يعرف تفسري كتاب جعل معجزة 

وعلى آله الطيبني، يف زمان أهله يتحلّون بالفصاحة، ويتحدون حبسن ) صلعم(وسيد املرسلني 
اخلطاب، وشرف العبارة، وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد اهليجاء بال سالحٍ، ورام أن 

  .1»يصعد اهلواء بال جناحٍ

 بد له أن يتسلّح بعدة متكّنه من لكرمي الدي يؤكّد لنا أنّ مفسر القرآن اما ورد يف قول الواح
ولوج باب التفسري، ومن مل يفعل ذلك سيكون كمن دخل حرباً بدون سالحٍ، فسالح املفسر 

  .على هذا هي معرفته وتمكّنه من دقائق اللّغة

                                                           
لدكتوراه يف أصول الدين، جامعة اإلمام حممد بن حممد بن صاحل الفوزان، البسيط للواحدي، رسالة مقدمة لنيل شهادة ا -1

  .1/219، )ت.د(، )ط.د(سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية، 
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ال حيلّ ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلّم يف كتاب اهللا إذا مل يكن «: ويقول جماهد
إذن من اإلميان أن ال يقدم مفسر القرآن الكرمي على تفسري كالم اهللا تعاىل . 1»ت العربعاملاً بلغا

دون معرفته بلغات العرب؛ ذلك أنّ كثرياً من األلفاظ الّيت وردت يف القرآن الكرمي وافقت لغة 
اخلطأ العرب؛ لذلك فإنّ معرفة هذه اللّغات سبيل إىل الفهم الصحيح والدقيق آلي القرآن الكرمي، ف

  .يف فهم مفردات القرآن الكرمي سيؤدي إىل خطأ يف فهم مقاصده وبالتايل أحكامه

واملتتبع لكتب التفسري يالحظ أنّ الصحابة والتابعني كانوا إذا سئلوا عن كلمة غريبة يف 
: القرآن الكرمي رجعوا إىل أقوال العرب وشعرهم، وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

عر ديوان العرب؛ فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الّذي أنزله اهللا بلغة العرب رجعنا إىل الش«
  .2»ديواا فالتمسنا معرفة ذلك منه

وتفسري القرآن بالشعر ليس أمراً غريباً، ألنه كان ميثل لغة العرب آنذاك، وخزانتها الّيت 
  .حفظت جزءاً كبرياً منها قبل تدوين اللّغة

عتمده العلماء غة العربية؛ لذلك امن مصادر اللّ مهماً مصدراًميثّل فة إىل ما ذكرنا إضا فالشعر
هو ولد الزنا، ومتثّل ببيت «: يف تفسري القرآن الكرمي، فقد سأل رجل عكرمة عن الزنيم، فقال

  :3شعر

        وهأَب نم فرعي سلَي نِيمز     ذو اُألم يمحبغيبِ لَئ4س«.  

                                                           
حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار : ، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق)ه794ت(الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهللا  -1

  .1/292، )ت.د(، )ط.د(التراث، القاهرة، 
حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، : حتقيق: ، اإلتقان يف علوم القرآن، تعليق)ه911ت(السيوطي، جالل الدين  -2

  .2/55م، 2003بريوت،  -صيدا
، إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجلّ، )ه577ت(األنباري، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد  -3

  .64م، ص 1971، )ط.د(سوريا،  -الدين عبد الرمحن رمضان، مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق  حمي: حتقيق
  .64دون نسبة، ص " إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجلّ"البيت ذكر يف كتاب  -4
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فظة زنيم فسرا املفردات الّيت وردت يف البيت الشعري، لذلك نبه العلماء إىل ضرورة فل
  .االستعانة بالشعر العريب يف تفسري املفردات الّيت استعصى عليهم فهمها 

﴿ :ما كنت أدري ما قوله تعاىل« :أنه قال وروي عن ابن عباس أيضاً              

                  ﴾]ى مسعت ابنة ذي يزن احلمري]89: األعرافي وهي ، حت

القرآن الكرمي يفسر بكالم العرب شعراً معىن هذا أنّ . 1»كتعال أفاحتك، يعين أخاصم: تقول
  .ونثراً

ا ما نبه له كثري وترجع أسباب االحنراف يف تفسري القرآن الكرمي إىل اجلهل بلغة العرب، وهذ
عامة من تزندق بالعراق جلهلهم بالعربية ولغات «): ه204ت(يقول الشافعيمن العلماء، 

ذلك أنّ اإلحاطة باللّغة العربية وهلجاا يعني املرء يف تبين داللة األلفاظ ومقاصد . 2»العرب
وهذا قد ميس األحكام املترتبة الكالم، فأي انزياحٍ أو لبسٍ داليلٍّ قد يؤدي إىل فهمٍ خاطئ للكالم، 

والبد يف تفسري القرآن واحلديث «: بقوله) ه728ت(عن ذلك، وهذا ما أكّده  الشيخ ابن تيمية 
من أن يعرف ما يدلّ على مراد اهللا ورسوله من األلفاظ وكيف يفهم كالمه، فمعرفة العربية الّيت 

المه، وكذلك معرفة داللة األلفاظ على ا مما يعني على أن تفقه مراد اهللا ورسوله بك خوطبنا
املعاين؛ فإنّ عامة ضالل أهل البدع كان ذا السبب؛ فإنهم صاروا حيملون كالم اهللا ورسوله على 

معىن هذا أنّ معرفة اللّغة واإلحاطة بلهجاا . 3»ما يدعون أنه دال عليه وال يكون األمر كذلك
  .لصحيح لكالم اهللا سبحانه وتعاىلحيمي املرء من الزلل، ويعينه على الفهم ا

                                                           
واإلتقان يف علوم  3/503، ه1403، )ط.د(، الدر املنثور، دار الفكر، بريوت، )ه911ت(السيوطي، جالل الدين  -1

  2/05القرآن، 
  .1/217البسيط للواحدي،  -2
عبد الرمحن بن حممد قاسم، املكتب التعليمي السعودي، املغرب، مكتبة : ، جمموع الفتاوى، مجع)ه728ت(ابن تيمية  -3

  .7/116، )ت.د(، )ط.د(املعارف، الرباط، املغرب، 
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وقد أدرك رجال املدرسة األندلسية أمهية اللّغة العربية الّيت نشأوا عليها منذ نعومة أظافرهم، 
وأما أهل األندلس فأفادهم «): ه808ت(لذا حرصوا على تعلّمها وتعليمها يقول ابن خلدون 
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا  التفنن يف التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة

ا أعرف يف اللّسان العريب«1 . وخري دليل على هذا الكالم علماء األندلس الّذين ذاع صيتهم
الء، إذ يعد هؤ من) ه745ت(وشاعت مؤلفام يف الغرب واملشرق، وكان أبو حيان األندلسي 

مام باللّغة والعناية ا يف تفسري القرآن الكرمي فقد من مفسري املدرسة األندلسية الّيت  متيزت باالهت
كان كثري من أهل األندلس علماء يف اللّغة وعلماء يف التفسري، وأكثرهم اهتماماً بذلك أبو حيان 

  . 2)ه541ت(وابن عطية 

ويظهر اهتمام علماء األندلس باللّغة يف ردهم التفاسري البعيدة عن مقاصد اللّغة، إذ جعلوا 
يف التفسري محل ألفاظ القرآن الكرمي على املعاين املعهودة عند العرب، ويظهر ذلك عند  منهجهم

: أيب حيان األندلسي يف رده تفاسري الباطنية الّيت حتمل القرآن على ما ال تقتضيه اللّغة العربية، يقول
»ا فيه بعض مناسبة ملدلول اللفظ، وجتنما أملمت بشيٍء من كالم الصوفية ممبت كثرياً من ورب

أقاويلهم ومعانيهم الّيت حيملوا األلفاظ، وتركت أقوال امللحدين الباطنية املخرجني األلفاظ القريبة 
فقد كان أبو حيان األندلسي حريصاً . 3»عن مدلوالا يف اللّغة إىل هذيان افتروه على اهللا تعاىل
  .اللّغة العربية على ترك األقوال والتفاسري الّيت ال تستند يف شرحها إىل

                                                           
عبد اهللا حممد درويش، دار البلخي، دمشق، : ابن خلدون، حتقيق ، مقدمة)ه808ت(ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد  -1

  .2/355م، 2004، 1سوريا، ط
، 1فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، منهج املدرسة األندلسية يف التفسري صفاته وخصائصه، مكتبة التوبة، ط -2

  .3738م، ص 1997
عادل أمحد عبد اود وعلي : ، تفسري البحر احمليط، حتقيق)ه745ت(أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف الغرناطي  -3

م، 1993، 1حممد معوض مبشاركة زكريا عبد ايد النويت وأمحد النجويل اجلمل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
1/104.  
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واالهتمام باللّغة العربية يعين االهتمام بعلومها املختلفة، والّيت أوالها املفسرون وعلماء العربية 
عناية كبرية؛ إذ جيب أن يكون مفسر القرآن عاملاً حبقائق اللّغة والعلوم الّيت تتعلّق ا، قال 

اللّغة وموضوعاا تفسري شيء من كالم  واعلم أنه ليس لغري العامل حبقائق«): ه794ت(الزركشي
اهللا، وال يكفي يف حقّه تعلّم اليسري منها، فقد يكون اللّفظ مشتركاً، وهو يعلم أحد املعنيني، 

معىن هذا أنّ معرفة اللّغة لوحدها غري كاف لتفسري القرآن الكرمي إذ ال بد . 1»واملراد املعىن اآلخر
غة؛ أي حميطاً جبميع لغاا، فداللة اللفظ قد ختتلف من هلجة إىل أن يكون املفسر متمرساً يف اللّ

  .أخرى

؛ إضافة إىل يت ينبغي أن ميتلكها املفسرأشار املفسرون يف مقدمات تفاسريهم إىل العلوم الّوقد 
علم أنّ الكالم على ا«: اثين عشرة علماً، يقول )ه741ت(العلوم اللّغوية والّيت جعلها ابن جزي

التفسري والقراءات، واألحكام والنسخ، : من العلوم، وهي ثين عشرة فناًاآن يستدعي الكالم يف القر
ف وأصول الدين وأصول الفقه، واللّواحلديث والقصص، والتصوغة والنا التفسري حو والبيان، فأم

  .2»نهفهو املقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعني عليه أو تتعلّق به أو تتفرع م

تعد كاآللة للمفسر؛ هلذا وجب عليه حتصيلها، كما أنها ترتبط ببعضها وهذه العلوم    
غريه من  يكمل علمٍ بعضها دون بعضها اآلخر؛ ألنّ كلّ تلكميكن للمفسر أن مي بعض، لذا ال

ا ورأيت أنّ هذه العلوم متجاذبة شديدة االتصال بعضه«): ه756ت(العلوم، يقول السمني احلليب
أو  ، ال حيصل للناظر كبري فائدة بدون االطّالع على باقيها، فإنّ من عرف كون هذا فاعالًببعضٍ
شتقاقه وال كيفية موقعه من النظم، مل حيل ، ومل يعرف كيفية تصريفه وال اأو مبتدأ مثالً مفعوالً

خر يف تفسري فكلّ علمٍ يكمل اآل. 3»بطائل، وكذا لو عرف موقعه من النظم ومل يعرف باقيها
                                                           

  . 1/295الربهان يف علوم القرآن،  -1
حممد سامل هاشم، دار الكتب : ، التسهيل لعلوم الترتيل، ضبط)ه741ت(ابن جزي، حممد بن أمحد الكليب أبو القاسم  -2

  .1/09م، 1995، 1العلمية، بريوت، لبنان، ط
أمحد حممد اخلراط، دار : ، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، حتقيق)ه756(السمني احلليب، أمحد بن يوسف : ينظر -3 

  .1/04، )ت.د(، )ط.د(القلم، دمشق، 
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، فكلّه مما غة لوحدهاباعتماد أصول الفقه فقط، أو علوم اللّكالم اهللا عز وجلّ؛ إذ ال ميكن تفسريه 
  .يحتاج له

فيما جعل أبو حيان األندلسي العلوم الّيت ينبغي على مفسر القرآن الكرمي أن يحيط ا 
 كتاب اهللا إالّ من أحاط جبملة فهذه سبعة وجوه ال ينبغي أن يقدم على تفسري« :سبعة، يقول

غالبها من كلّ وجه منها، ومع ذلك فاعلم أنه ال يرتقي من علم التفسري ذروته، وال ميتطي منه 
صهوته، إالّ من كان متبحراً يف علم اللّسان، مترقياً منه إىل رتبة اإلحسان، قد جبل طبعه على 

ته فكرته السليمة يف أبدع صورة وأمجل إنشاء النثر والنظم دون اكتساب، وإبداء ما اخترع
جلباب، واستفرغ يف ذلك زمانه النفيس، وهجر األهل والولد واألنيس، ذلك الّذي له يف رياضه 

فتفسري القرآن الكرمي ال يتأت إلّا ملن جعل علمه ووقته . 1»أصفى مرتع، ويف حياضه أصفى مكرع
  .وحياته حتصيالً للعلوم الّيت ختدم القرآن الكرمي

فلنذكر ما «: وقد بين أبو حيان األندلسي عالقة علم التفسري مبختلف العلوم األخرى، يقول
حيتاج إليه علم التفسري من العلوم على االختصار وننبه على أحسن املوضوعات الّيت يف تلك العلوم 

  :2النظر يف تفسري كتاب اهللا تعاىل يكون من وجوه: احملتاج إليها فيه، فنقول

علم اللّغة امساً وفعالً وحرفاً، احلروف لقلّتها تكلَّم على معانيها النحاة فيؤخذ : األولالوجه -
  .ذلك من كتبهم، وأما األمساء واألفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللّغة

معرفة األحكام الّيت للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها ويؤخذ : الوجه الثاين-
  .ذلك من علم النحو

كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح، ويؤخذ ذلك من علم البيان : الوجه الثالث-
  .والبديع، وقد صنف الناس يف ذلك تصانيف كثرية

                                                           
  .109-1/105احمليط، البحر تفسري  -1
  .1/105نفسه،  -2
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تعيني مبهم، وتبيني جممل، وسبب نزولٍ ونسخٍ، ويؤخذ ذلك من النقل : الوجع الرابع-
  .وذلك من علم احلديث) صلعم(الصحيح عن رسول اهللا 

معرفة اإلمجال والتبيني، والعموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، وداللة : الوجه اخلامس-
األمر والنهي وما أشبه هذا، وخيتص أكثر هذا الوجه جبزء األحكام من القرآن، ويؤخذ هنا من 

أوضاع العرب،  أصول الفقه، ومعظمه هو يف احلقيقة راجع لعلم اللّغة، إذ هو شيء يتكلّم فيه على
  .فيه غري اللّغويني أو النحويني ومزجوه بأشياء من حجج العقولتكلّم ولكن 

الكالم فيما جيوز على اهللا تعاىل وما جيب له وما يستحيل عليه، والنظر يف : الوجه السادس-
النبوة وخيتص هذا الوجه باآليات الّيت تضمنت النظر يف الباري تعاىل، ويف األنبياء، وإعجاز 

لم الكالم، وقد صنف علماء اإلسالم من سائر الطوائف يف هذا كتباً القرآن، ويؤخذ هذا من ع
كثريةً، وهو علم صعب إذ املزلة فيه والعياذ باهللا مفضٍ إىل اخلسران يف الدنيا واآلخرة، وقد مسعت 

  .منه مسائل تبحث على الشيخ مشس الدين األصفهاين وغريه

أو تغيري حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ،  اختالف األلفاظ بزيادة أو نقصٍ،: الوجه السابع-
  .»1وذلك بتواتر وآحاد، ويؤخذ هذا الوجه من علم القرآن

ي على غاألوجه الّيت ذكرها وفصل فيها أبو حيان يكون قد رسم لنا الطريق الّذي ينب فبهذه
على املفسر أن  كما أنه يف هذه األوجه نبه على األمور الّيت ينبغي. مفسر القرآن الكرمي أن يعتمده

  .حيذرها ويبتعد عنها؛ ألنّ األخذ ا سيجعله من اخلاسرين

جمموع "أما علوم اللّغة الواجب التسلّح ا فأمجلها العلماء يف قواعد العربية، والّيت تعين 
اللّسان العريب، وهي منت اللّغة، والتصريف، والنحو، واالشتقاق، والغريب، واإلعراب، واملعاين، 

                                                           
  .109 -1/105تفسري البحر احمليط،  -1
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فالعلم بأصول . 1ومن وراء ذلك استعماالت العرب يف كالمها، ووجوه خماطباا. يان، والبديعوالب
اللّغة العربية ومعرفة فروعها شرطٌ أساس للمفسر؛ ألنّ القرآن الكرمي نزل بلسان عريب، وفهمه 

  .   متوقف على معرفة مدلوالت األلفاظ

واإلعراب ميثّل أهم العلوم الّيت  ،عرفة قواعدهامب لغة العربوقد جعل العلماء أمهية معرفة 
غة كالواجب إنّ علم اللّ«): ه395ت(القرآن الكرمي؛ يقول ابن فارس جيب أن يتسلّح ا مفسر

على أهل العلم؛ لئال حييدوا يف تأليفهم أو فُتياهم عن سنن االستواء، وكذلك احلاجة إىل علم 
فابن فارس يف هذا املوضع يؤكّد على أمهية  .2»املعاينالعربية، فإنّ اإلعراب هو الفارق بني 

ومييز لنا بني  عول،اإلعراب يف فهم الكالم؛ ألنه يفرق لنا بني املعاين؛ حيث يبين لنا الفاعل من املف
  .خذ بهلذا وجب على العلماء تعلّمه واألخمتلف األمساء؛ 

: إلعراب، من ذلك قول ابن عطيةوقد أكّدت أقوال العلماء عناية املدرسة األندلسية با
، كما حتدث أبو حيان 3»يت هي الشرعبذلك تقوم معانيه الّ إعراب القرآن أصل يف الشريعة، ألنّ«

معرفة األحكام الّيت «: عن النحو وعده من العلوم الواجب توافرها يف مفسر القرآن الكرمي، يقول
  . 4»يؤخذ ذلك من علم النحوللكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها و

لقد اشتهر أبو حيان األندلسي بعنايته الشديدة بالنحو واإلعراب باعتباره حنوي عصره، حتى 
فالنحوي تراه ليس له هم إالّ اإلعراب وتكثري األوجه احملتملة فيه « :)ه911ت(قال عنه السيوطي 

                                                           
، ه1406، 1مفيد حممد أبو عمشة، دار املدين، مصر، ط: حمفوظ بن أمحد الكلوذاين احلنبلي، التمهيد أليب اخلطاب، حتقيق -1
2/281.  
أمحد : ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تعليق، الصاحيب يف فقه اللغة )ه395ت(ابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا  -2

  .35م، ص 1997، 1حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري : ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق)ه541ت(ابن عطية أبو حممد عبد احلق  -3

الشافعي الصادق العناين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، طبعة جديدة،  والسيد عبد العال السيد إبراهيم وحممد
  .1/20م، 2007

  .106/ 1تفسري البحر احمليط،  -4
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اج والواحدي يف البسيط وأيب حيان يف ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخالفياته كالزج
  .البحر احمليط والنهر املاد من البحر احمليط: يقصد يف تفسرييِ. 1البحر والنهر

فالنحو يعني على تفسري كتاب اهللا تعاىل، وقد ساعدت أعمال النحاة السابقني على تسهيل 
ذين أبلوا أحسن ابقون هم الّوأثبت أنّ حناتنا الس«: يقول إبراهيم عبد اهللا رفيدةوتيسري ذلك، 

القرآن الكرمي باالحتجاج للقراءات وبيان عللها ووجوهها وا ائها، البالء يف توثيق نصختالف قر
ذين هيأوا لعلماء التفسري الوسيلة الفعالة لفهم معانيه واالجتهاد يف أحكامه وتفصيل وأنهم هم الّ

يف كتبهم آدابه، وكان ما قاموا به من أحباث حوية وكتب معاين القرآن واالحتجاج، وما الن
ذي أضاء للعلماء الطريق يف تفسري الكتاب آلياته؛ كان ذلك هو القبس الّ غاصوا فيه من حتليلٍ

فالنحو على هذا مبثابة املصباح الّذي ينري طريق مفسر  .2»العزيز، ومكّنهم من تفسريه العقلي
  .القرآن الكرمي

ما كان ليتسنى لنا أن  هلوالن املقصود من كالمه سبحانه وتعاىل وفاإلعراب يساعد على بيا
نفهم معاين القرآن املبني، وال أن ندرك مواطن مجاله وحمالّ بالغته وإعجازه وسائر أوامره ونواهيه، 

فالوصول إىل املعىن الصحيح آلي  .3ومصادر أحكامه يف حالله وحرامه، وآيات وعده ووعيده
  .مبعرفة اإلعراب القرآن الكرمي يكون

حتصيل معىن اللفظ ال يكون إالّ بتفسري وجوه حركات اإلعراب؛ إذ كان قد علم كما أنّ 
ذي يفتحها، وأنّ األغراض كامنة فيها ى يكون اإلعراب هو الّأنّ األلفاظ مغلقة على معانيها حت

                                                           
، )دت(، )دط(السيد حممد بن علوي املالكي احلسين، زبدة اإلتقان يف علوم القرآن، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ،  -1

  .187ص
  .1/09، م1990، 3رفيدة، النحو وكتب التفسري، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا، ط إبراهيم عبد اهللا -2
  .15م، ص1985، 1مسيح عاطف الزين، اإلعراب يف القرآن، دار الكتب اللبناين، بريوت، ط: ينظر -3
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حو مبثابة املفتاح الّذي يفتح املعاين  .1ى يكون هو املستخرج هلاحتا فالنالغامضة ويستخرج دالال
  .ويبين مقاصدها

كانت عناية املفسرين املشارقة بالبالغة كبرية مقارنة ا عند مفسري املدرسة األندلسية، 
كمايلّ يف العلوم "وقد علّل ابن خلدون تفوق املشارقة على املغاربة يف هذه العناية بأنّ هذا العلم 

ب وإنما اختص بأهل وفر عمرانا من املغرواملشرق أَ.  العمراناللّسانية، والصنائع الكمالية توجد يف
املغرب من أصنافه علم البديع خاصة وجعلوه من مجلة علوم األدب الشعرية، وإنما محلهم على 

وصعب عليهم مآخذ البالغة والبيان . ذلك الولوع بتزيني األلفاظ، وأنّ علم البديع سهل املأخذ
فمفسرو األندلس اهتموا بالتفسري اللّغوي . 2عانيهما فتجافوا عنهمالدقّة أنظارمها وغموض م

انب األديب بعلم البديع استغناًء منهم به عن علم تموا يف اجله، إضافة إىل أنهم اللقرآن الكرمي
  .البالغة الّذي كان بالنسبة هلم صعب املأخذ

يدركوا حاجة علم التفسري لعلم   يعين أبدا أنهم مل وعناية مفسري األندلس بعلم النحو ال
البالغة، وإنما كان ذلك للعلّة الّيت ذكرها ابن خلدون يف القول الّذي تقدم، أضف إىل ذلك أنهم 

 تقدمت تثبت جعلوا البالغة ضمن العدة الّيت ينبغي أن يتسلّح ا من يلج علم التفسري واألقوال الّيت
إنّ علم التفسري ليس متوقّفاً على علم « :ان األندلسي وهذا ما يؤكّده أيضاً قول أبو حي ذلك،

النحو فقط كما يظنه بعض الناس، بل أكثر أئمة العربية هم مبعزلٍ عن التصرف يف الفصاحة 
والتفنن يف البالغة، ولذلك قلَّت تصانيفهم يف علم التفسري، وقلَّ أن ترى حنويا بارعاً يف النظم 

ارعاً يف الفصاحة يتوغّل يف علم النحو، وقد رأينا من ينسب لإلمامة يف والنثر، كما قلّ أن ترى ب
علم النحو وهو ال حيسن أن ينطق بأبيات من أشعار العرب فضالً عن أن يعرف مدلوهلا أو يتكلّم 

                                                           
حممود حممد شاكر، مكتبة : وتعليق ، دالئل اإلعجاز، قراءة)هـ471ت(علي بن حممد بن علي  اجلرجاين، عبد القاهر -1

  .28م، ص1989، 2اخلاجني، القاهرة، ط
  .2/375مقدمة ابن خلدون،  -2
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إذن قول أيب . 1على ما انطوت عليه من علم البالغة والبيان فأنى ملثل هذا أن يتعاطى علم التفسري
ندلسي يفصل يف هذا األمر حيث إنّ علماء األندلس عنوا عناية كبرية بعلم النحو فكان حيان األ

وال ميكن . من اختصاصهم، وعلماء املشرق وجهوا اهتمامهم لعلم البالغة فربعوا وتفوقوا فيها
  .ألي عامل مهما بلغ علمه ودرجته أن جيمع يف براعته علوماً شتى

العلوم على اختالفها تكتب ؛ ألنّ علمٍ شرط أساس لكلّ طالب غة وعلومهامعرفة اللّ إنّ
وهذا اخلطأ وقع فيه بعض العلماء؛  غة فقط،على أهل اللّ قصراً لذا مل يكن تعلّمها، وتضبط باللّغة

 حيث ظنوا أنه ليس واجباً عليهم معرفة دقائق اللّغة مادام اختصاصهم غري ذلك، وهذا ما نبه إليه
ى إنّ احملدث حيدث فيلحن، والفقيه يؤلّف أما اآلن، فقد جتوزوا حت«: قائالً )ه395ت( ابن فارس

ما ندري ما اإلعراب، وإنما حنن حمدثون وفقهاء، فهما يِسران مبا يساء به : فيلحن، فإذا نبها قاال
أكّده وهذا ما فالعلوم تكمل بعضها بعض، وال ميكن ألي علمٍ أن يكتفي بذاته،  .2»اللبيب

ى اهللا عليه وسلم، وبيان د صلّالتفسري علم يفهم به كتاب اهللا املرتّل على حمم«: بقوله الزركشي
معانيه، واستمداد ذلك من علم اللّستخراج أحكامه وحكمه، واحو والتصريف، وعلم غة والن

  . 3»سوخالبيان وأصول الفقه، والقراءات، وحيتاج إىل معرفة أسباب الرتول، والناسخ واملن

ا، بل  زودالتالقرآن الكرمي فسر معلى  نبغييت يالوحيدة الّ ألداةغة ليست اأنّ اللّمعىن هذا 
 ر للمالبدمبصادر أخرى متكّنه من بلوغ املقاصد الصحيحة والسليمة آلي القرآن  سلّحالت منفس
  . الكرمي

، ومع أن حيزه كبري؛ ككلّ من علم التفسريكبري زء للقرآن الكرمي جغوي التفسري اللّ إنّ   
وهو وسيلة  منها إالّ إذ كلّ العلوم  يف شرف خدمته، وما من علمٍ 4إالّ أنه ال يستقلّ بتفسري القرآن

                                                           
  .1/111تفسري البحر احمليط،  -1
  .35الصاحيب يف فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص  -2
  .1/13الربهان يف علوم القرآن،  -3
  .50، ص )ت.د(، )ط.د(لتفسري اللّغوي للقرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، مساعد بن سليمان ناصر الطيار، ا: ينظر -4
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من وسائل توضيح معانيه، وجتلية مقاصده ومراميه، فعلوم البالغة وسيلة إىل الكشف عن بالغة 
لة إىل الكشف عن تشريعاته وأحكامه، وعلم القرآن الكرمي وسر إعجازه، وعلم الفقه وأصوله وسي

ة العلوم، مهما كثرت النحو والصرف كالمها وسيلة إىل ضبط ألفاظه وفهم معانيه، وهكذا بقي
  .1وعال شأا كلّها مسخرة خلدمة القرآن الكرمي، فهو كتاب رب العاملني

اه، فقد أكثر من االستشهاد عما قدمن بتعدحر احمليط مل يالب: فسريهيف ت أبو حيان األندلسي و
كما غة العربية عند توجيه بعض املعاين، ، واالحتكام إىل اللّبالشعر العريبكثرياًا بالصناعة  هتم

ر بعضها ببعضٍ حوية، وكثرياًالنض للقراءات املختلفة ويفسنملا هلا م 2ما كان يتعر وثيقٍ تصالٍا 
ح امل وقويما تضيف  عىن املراد، وبعضها يزيل اإلشكال، وكثرياًبالتفسري، فبعض القراءات توض

  .القراءات القرآنية معاين جديدة لآليات

وفيما يلي من حبثن  كيف اغة يف علم التفسري بعد علم اللّأبو حيان األندلسي ستثمر ، سنتبي
ن جوانب مبوادر الدرس الصويتّ عند علماء املشرق واألندلس، ونسلّط الضوء على أن نعرض 

  .البحر احمليط يت مكّنته من تأليف تفسريحياته وشخصيته العلمية؛ الّ

  

  

  

  

  

                                                           
  .09، ص )ت.د(، )ط.د(حممد حسني الذهيب، علم التفسري، دار املعارف، القاهرة،  -1
  .15منهج املدرسة األندلسية يف التفسري صفاته وخصائصه، ص  -2



 

 

 

 

 

 

  

لالفصل األو  
أبو حيان األندلسي وبوادر الدرس الصوتي  

  عند علماء المشرق واألندلس
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عند علماء املشرق واألندلس،  سنحاول يف هذا الفصل دراسة البوادر األوىل للتفكري الصويتّ
ذين استفادوا من املادة خاصة وأنه من لغويي األندلس الّ لألصوات؛ أيب حيانلدراسة  وذلك متهيداً

يت توفرت عند حناة املشرق يفة الّاللّغويالتعريف بأيب حيان  ة، وسنتناول أيضاً خدمة حبوثهم اللّغوي
  . األندلسي وتفسريه البحر احمليط

  :عند علماء املشرق واألندلس ويتّرس الصبوادر الد: أوالً
تعد اللّغة سلسلة من األصوات املتتابعة، تؤديها أعضاء النطق يف أشكال متناسقة وتراكيب 

: امعرفاً إياه )ه392ت ( واصل اللّغوي، ويف هذا يقول ابن جينيف الت وسيلة هامةتعترب و منتظمة،
»ا كلّ قوم عن أغراضهماللّغة أصوات يعب 1»ر.  

ضح من قول ابن جين أمهية األصوات؛ فهي أساس البناء اللّغوي، والذي يبىن عليه التواصل يت
 :دةغوية بنواحيها املتعدراسات اللّدتنبه علماؤنا القدامى إىل أمهية األصوات يف ال اللّغوي، وقد

الصرفية، والنحوية، والدويت اللية، واجلانب الصل واألهم، وهو املقدمة لدراسة باقي  يعداألو
املستويات، وخباصاً ريف؛ الذي يعتمد اعتماداًة املستوى الصعلى املعلومات  يوشك أن يكون تام

الصة، كذلك لعلم األصوات تأثري ووتياضح يف الدا يدلّ على هذا التأثري غىن راسات النحوية، ومم
حويةاملؤلفات الن بالبحوث الص2ةوتي.  

للّغويني وحدهم، وإنما احتضنه مجلة من العلماء على  األصوات البحث يف جماليقتصر  ومل
  .اختالف ختصصام، وهذا لالرتباط الوثيق بني العلوم وحاجة بعضها لبعضٍ

، سنحاول وعوامل عديدة، فرضتها ظروف خاصة سبابأل كان نتيجةالعلم  هذا وءنشو
  .حناة ولغويي األندلس كذاغويني املشارقة، وتبينها عند كلّ من اللّ

  

                                                           
، )ط.د(مد علي النجار، عامل الكتب، بريوت، لبنان، حم: اخلصائص، حتقيق ،)ه392ت(أبو الفتح عثمان  ابن جين، -1

  .67م، ص 2006
  .247 – 244م، ص 2005، )ط.د(مصر،  -علي أبو املكارم، تقومي الفكر النحوي، دار غريب، القاهرة: ينظر -2
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  :عند علماء املشرق بوادر الدرس الصويتّ-1
كان من الطبيعي لنشأة أي دراسة من الدراسات أن تكون مرفوقة بظروف مالئمة تساهم 

ا يهيئ لقيام هذا "ا، يف نشأة البيئة الثقافية واالجتماعية واجلغرافية وغريها ممونعين بالظروف العام
الدرس أو ذاك، فإذا وجد هذا اجلو املمهد لوالدة الدراسة اجلديدة، ظهرت فيه الدوافع الفاصلة إىل 

  .1املعنيني ذا اجلانب من املعرفةهذه الدراسة، متت الوالدة على أيدي 

راسات اللّغوية العربية؛ إذ توافرت جمموعة من الظروف سامهت يف وهو ما حدث مع الد
نشوء هذه الدراسات فثراء العربية ونضجها، واختالف اللّهجات فيها، وما يرفد به القرآن الكرمي 

فسي، والشعر من مادة أولية مهمة، وما كان عليه أمر والة األمر والدارسون من استعداد عقلي ون
ما ميثل التربة اخلصبة الّيت يأت لكي ينبت فيها الدرس اللّغوي يانعاً مزهراً، مثّ توفرت الدوافع 
اخلاصة الّيت كانت خدمة القرآن وصون اللّغة من اللّحن أبرزها مجيعاً، هلذا كلّه كانت نشأة 

رس اللّغويويتّ ،2حتمية الدرس الصل والدة اليت تربطهماعلى وجه اخلصوص، وذلك للص .  

إنّ العلماء ما ألفوا تآليفهم، وسهروا «: ذلك الًمعلّ )ه1318ت( الشيخ ابن حامي ويقول
ارهم بالتأليف يف علم الت ليلهم، واشتغلواواعتنائهم بذلك اجويد وإتقان خمارج احلروف وصفا ،

وتغيريها للحروف عند خمالطة غاية االعتناء، إالّ خوفاً مما وقع له، وحذراً من استحكام الطبائع، 
مه بأرض العجم، الّيت مل يدخلها اإلسالم األعاجم للعرب، فكيف ملن نشأ هو وأوائله، ومن تقد

وال القرآن إالّ بعد قرون 3»غاية، ومل تدخلها العربية إالّ متغرية كثرية.  

احلفاظ على  اهتمام العرب القدامى باللّغة العربية منذ فجر اإلسالم كان دافعه األساس
القرآن الكرمي من اللّحن والتحريف، على الرغم من أنّ العرب كانوا يتكلّمون اللّغة العربية 

                                                           
احلياة، بريوت، لبنان،  حممد حسني آل ياسني، الدراسات اللّغوية عند العرب إىل اية القرن الثالث، منشورات دار مكتبة -1
  .84م، ص 1980، 1ط
  .نفسه، الصفحة نفسها -2
حممد عبد اهللا بن عمر، دار الفكر، لبنان، : ، مالحن القراء، حتقيق)ه1318ت( ابن حامي، ابن ابراهيم بن سيدي أمحد -3
  .40، ص)ت.د(، )ط.د(
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بالسليقة من غري تلقني، لكن بعد الفتوحات اإلسالمية ودخول أمم كثرية يف اإلسالم اختلط 
ربية كما مس اللّسان العريب، وتفشى اللّحن ووصل إىل القرآن الكرمي، فمس أصوات اللّغة الع

ناحية من نواحي  ما غلب على كلّ، وإنغة مل يكن واحداًحن يف أصوات اللّاللّو حنوها وصرفها،
األصوات اليت مل تكن هلا نظائر يف لغة العجم  غلبومس يف األاألرض نوع من حلن األصوات؛ 

ات هذه األمم فافتقار لغ. 1األصلية؛ إذ كان يثقل عليهم إخراج أصوات احللق وأصوات اإلطباق
السندي إذا « :لبعض أصوات اللّغة العربية صعب عليهم تعلّمها، يقول اجلاحظ يف هذا الشأن

ولو أقام يف عليا متيم أو يف سفلى قيس أو بني  فإنه ال يستطيع إالّ أن جيعل اجليم زاياً جلب كبرياً
  .2»عجز هوازن مخسني عاماً

النيب صلى  ليه الصالة والسالم، فقد روي أنّللّحن يف عهد الرسول ع بوادر أوىلوظهرت 

 ومع تفشي اللّحن. 3)لَّض دقَم فَاكُخوا أَدشرأَ(: يلحن يف كالمه، فقال اهللا عليه وسلم مسع رجالً
على علماء اللّغة التصدي هلذا اخلطر، خاصة من  صار لزاماً ،الكرمي إىل قراءة القرآن هلووصو

م احلفاظ على النطق السليم ألصوات العربية، وصون كتاب اهللا علماء القراءات؛ إذ وجب عليه
: فقد روي أنه قدم أعرايب يف خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، فقالمن الزلل، 

 :د صلى اهللا عليه وسلم، فأقرأه رجل سورة براءة، فقاليئا مما أنزل اهللا على حممـمن يقرئين ش«

﴿                       ﴾]فقال األعرايب ]03:التوبة ،باجلر قد برئ اهللا من  أو

                                                           
، سر الفصاحة، دار الكتاب العلمية، بريوت، لبنان، )ه466ت (اخلفاجي، ابن سنان أبو حممد عبد اهللا احلليب : ينظر -1

  .89-86، ومالحن القراء، ص 49م، ص 1982
موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، : ، البيان والتبيني، وضع حواشيه)ه255(بن حبر اجلاحظ، أبو عثمان عمرو  -2

  .1/57م، 2003، 2بريوت، لبنان، ط
، املوضح يف التجويد، )ه461ت(، والقرطيب، أبو القاسم عبد الوهاب بن حممد األنصاري املغريب 313اخلصائص، ص  -3

ذكر األلباين أنه حديث ضعيف؛ . 13م، ص 2006، )ط.د(، ة، بريوت، لبنانأمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمي: ضبط
ألنه روي عن سعد بن عبد اهللا بن سعد عن أبيه، ووالد سعد وهو األيلي غري معروف، ومل يترمجوا له، ومل يذكروا له رواية 

ة املوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، دار حممد ناصر الدين بن احلاج نوح األلباين، سلسلة األحاديث الضعيف: عن أبيه، ينظر
  .2/315م، 1992، 1املعارف، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط
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من ضمها، نشأ عنه  فكسر الم رسوله بدالً. 1»إن يكن اهللا برئ من رسوله فأنا أبرأ منه! رسوله
حلنا صوتي ر يف داللة اآلية الكرمية، وهذا اخلطأ يعديف القرآن الكرمي ويف الكالم  حنوأمثلة اللّ، اًتغي

  .، حنن يف غىن عن ذكرهااليومي كثرية

ومبا أنّ العربية لغة معربة تتغير معانيها بتغير حركاا، فقد اعتىن علماؤها ببيان األسباب 
، فاألول هو عدم إعطاء وآخر جلي خفي قسموه إىل حلنٍف"املوجبة النتشار اللّحن وبيان أنواعه، 

  .2حقوقها يف النطق، أما اآلخر فهو املتعلّق بفساد اإلعراباألصوات 

احلفاظ على كتاب اهللا عز وجلّ وحتقيق  هوالدافع لدراسة األصوات كان دينياً، وومبا أنّ 
األسود  وأبفقد حاول  فقد حارب علماء العربية اللّحن مبختلف أشكاله، لفظه وجتويد نطقه،

ضع حلّ جينب القارئ الوقوع يف مثل هذا اخلطأ؛ الذي يغير مع أمثاله على و) ه67ت(الدؤيلّ 
ذي يؤدي يف مواضع كثرية إىل تغيري حكمه تعاىل، فاخلط العريب الذي معىن اآليات الكرميات، والّ

من مبأ يكن هذا اخلطّ مل كُتب به مصحف عثمان رضي اهللا عنه ال يعرف النقط وال الشكل، وهلذا
ميكن أن يقرأ على عدد من صور القراءة، " ضرب: "ي مثلخط من التصحيف والتحريف، فرسم

  .3"صرت" -"صرت" -"صرت" -"ضرب" -"ضرِب" -"ضرب: "مثل

                                                           
أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، : ، مراتب النحويني، حتقيق)ه351ت(أبو الطيب اللّغوي، عبد الواحد بن علي  -1

حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة : أللباء يف طبقات األدباء، حتقيقواألنباري، نزهة ا 19، ص 2002، )ط.د(صيدا، بريوت، 
  .17م، ص 2003، )ط.د(العصرية، صيدا، بريوت، 

حممد بن أمحد الغرناطي الشهيد الكليب، ابن جزي أبو القاسم : وما بعدها، وينظر 11املوضح يف التجويد، ص : ينظر -2
توفيق بن أمحد العبقري، مكتبة أوالد الشيخ : حممد الطرباين، مراجعة: حتقيق، املختصر البارع يف قراءة نافع، )ه488ت(

، )ه833ت (ابن اجلزري، حممد بن حممد بن علي بن يوسف : ، وينظر145 - 144م، ص 2003، )ط.د(للتراث، 
: ، وينظر22، ص م2006، )ط.د(فارس بن فتحي بن إبراهيم، دار ابن اهليثم، : التمهيد يف علم التجويد، خرج أحاديثه

ماي  8: ، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد"جملة جامعية حمكمة" لطيفة عبو، اللحن اجللي واخلفي يف علم التجويد، جملة األثر 
  .81–77م، ص2002

، )ط.د(، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، "دراسة ابستمولوجية ألصول الفكر اللّغوي العريب"متام حسان، األصول  -3
  .23م، ص 1991
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وهو دليل على أنه كان له سبق ويتجلّى جهد أيب األسود الدؤيلّ يف نقط املصحف الشريف؛ 
يف بالصوائت باعتبارها ضوابط التفكري يف وضع موانع للحن، فاهتدى إىل نقط املصحف الشر

داللية أولية بىن عليها العلماء أعماهلم إىل أن نضجت، ويعد أول من استعان بالشفاه يف نقط 
إذا رأيتين فتحت فمي باحلرف فانقُط نقطه فوقه على أعاله، «: قال لكاتبه املصحف الشريف؛ إذ

فاحملافظة . 1»اجعل النقطة نقطتنيوإن ضممت فمي فانقُط النقطة بني يدي احلرف، وإن كسرت ف
بالصوتيات، فنقط املصحف الشريف  كبرياً اتصاالً على لغة القرآن الكرمي وأصوات العربية متصلٌ

  .بالصوائت باعتبارها ضوابط داللية أولية بىن عليها العلماء أعماهلم إىل أن نضجت عند من تبعهم

، واملتمثل يف الشفاه إنما  وضع هذه النقطإنّ األساس الذي اعتمده أبو األسود الدؤيلّ يف
يدلّ على أنّ أبا األسود الحظ أثر الشفتني يف نوعية الصوت الذي يسميه احملدثون بالصائت 

vowel ى احلركات القصرية فتحة وضمة وكسرة اعتمد على شكل الشفتني ووضعيهمافحني مس ،
ةعند النطق، ويف هذا إشارة إىل خاص ةص احلركات، مثّ إنّ هذا األساس يف التنقيط من خوا مهم

عضوي ويتّ فيزيولوجيرس الص2احلديث يعتمده الد.  

بنقط كنقط اإلعجام، فهو أنّ  تائصوعل أبا األسود الدؤيلّ يرمز للذي جأما عن السبب الّ
وكان النقط الرسم،  اإلعراب يتم بالتفريق بني احلركات، واإلعجام يفرق بني احلروف املتشاة يف

                                                           
يوسف علي طويل وأمحد مشس الدين، : ، الفهرست، ترمجة)ه380ت(ابن الندمي، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب إسحاق  -1

، ونزهة األلباء يف طبقات 18، واملوضح يف التجويد، ص 63م، ص 1997، )ط.د(دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
  .18األدباء، ص 

فتاح املصري، الصوتيات عند ابن جين يف ضوء الدراسات اللّغوية العربية املعاصرة، جملة التراث العريب، عبد ال: ينظر -2
، وكمال بشر، علم اللّغة العام، دار غريب 233، ص 14 –13: منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، العدد

  .84م، ص 2000، )ط.د(للطباعة والنشر، 
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ا اشتركا يف املعىن أُشرك بينهما يف الصورة، وجعل فظ، فلميفرق بني احلركات املختلفة يف اللّ
   .1اإلعجام بالسواد واإلعراب مبداد أمحر

فنقط املصحف ؛ ت رمساًائحن كان الدافع األول لظهور الصويتبين لنا مما تقدم أنّ ظهور اللّ
ها ضوابط داللية أولية بىن عليها العلماء أعماهلم إىل أن نضجت، الشريف بالصوائت باعتبار

  . وتياتبالص كبرياً فاحملافظة على لغة القرآن الكرمي وأصوات العربية متصل اتصاالً

ومما يضاف إىل هذا الصنيع، اختراع اخلليل بن أمحد الفراهيدي لعالمات الضبط؛ اليت ما 
من حروف املد صورها املصغرة للداللة عليها، فالضمة واو نزال نستعملها إىل اليوم؛ إذ أخذ 

صغرية؛ لئال تلتبس بالواو املكتوبة، وتكون يف أعلى احلرف، والكسرة ياء متصلة حتت احلرف، 
  .2والفتحة ألف مبطوحة فوقه

 يت وضعها كلّ من أيب األسود الدؤيل واخلليلنتبين مما سبق أنّ الصور املصغرة حلروف املد الّ
للصوائت القصرية، إنما يدلّ على إدراكهما الصلة بينهما،  بن أمحد الفراهيدي لتكون رموزاً

أقصر من الصوائت  فاالختالف يكمن يف الكمية، فالصوائت القصرية تستغرق يف نطقها زمناً
وأما احلركات، فلما كانت بعض احلروف « :بقوله )ه337ت(الطويلة، وهذا ما يؤكده الزجاجي 

مة على : ( ُ)لت على صورها، فالضمة واو صغرية على هذه الصورةعوالفتحة ألف صغرية ممتد ،
، والكسرة ياء صغرية؛ وجعلت : (َ)طول احلرف، ولو مل يكن كذلك اللتبست باأللف، وصورا

  .3»)ِ-: (؛ فتلتبس بالفتحة، وصورامن أسفل احلرف؛ ألنها قد خيل ا سرعة اخلط

                                                           
عزة حسن، مطبوعات مديرية : ، احملكم يف نقط املصحف، حتقيق)ه444ت(و عمرو عثمان بن سعيد الداين، أب: ينظر -1

  .43م، ص 1960، )ط.د(إحياء التراث القدمي، دمشق ـ سوريا، 
، )ط.د(صالح الدين حممد قناوي، التفكري الصويتّ عند العرب بني األصالة والتحديث، دار الفكر، دمشق، سوريا، : ينظر -2

  .33، ص )ت.د(، )دط(مصر،  -شوقي ضيف، املدارس النحوية، دار املعارف، القاهرةو 11م، ص 2008
، "الشرح الكبري"، شرح مجل الزجاجي )ه669ت(ابن عصفور، أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بن علي اإلشبيلي  -3

 .355/ 2م، 1982، )ط.د(جناح،  صاحب أبو: حتقيق



 عند علماء املشرق واألندلس ويتّرس الصأبو حيان األندلسي وبوادر الد      :  الفصل األول

21 
 

 اًصوتي تعليالً )ه444ت(أبو عمرو الداين  هعلّلالصوائت هلذه املواضع فقد أما عن اختاذ 
فموضع الفتحة من احلرف أعاله؛ ألنّ الفتح «: قوليعتمد على موضع هذه الصوائت يف الفم، ي

مستفل، وموضع الضمة من وسطه أو أمامه؛ ألنّ  الكسر مستعل، وموضع الكسرة من أسفله؛ ألنّ
أعاله والكسرة يف أسفله؛ ألجل استعالء الفتح، وتسفّل الكسر، بقي الفتحة كما حصلت يف 

  .1»وسطه؛ فصار موضعا للضمة

لوال هذه الرموز اليت اخترعها أبو األسود الدؤيلّ واخلليل لضبط القرآن الكرمي، ملا كان لدى 
تي عرفت عنهم سان العريب، وملا متكّنوا من ضبط املناهج الدقيقة الاملسلمني حبوث علمية يف اللّ

  .2فيما بعد؛ إذ ما كانت لتتحقّق وتتسع لوال هذه الفكرة األساسية اليت انطلقت منها

ومتيزت دراسة العلماء القدامى لألصوات بعدم االستقاللية؛ فجاءت يف ثنايا دراسام 
 ضيعد أول من خاوالذي اخلليل النحوية والصرفية واملعجمية، فأصحاب املعاجم وعلى رأسهم 

ها، ال تفلت منها حيصر لغة العرب كلّ شاملٍ إذ اعتمد عليه يف إنشاء أول معجمٍ ؛يف هذا العلم
قضايا صوتية مل يسبق أن عاجلها أحد من  همقدمة كتاب تضموقد . كلمة، وال يشد منها لفظ

اكري يف هذه املقدمة بو«: عنده، يقول حمققا كتاب العني ة علم األصواتقبله، فدلّت على أصال
معلومات صوتية مل يدركها العلم فيما خال العربية من اللّغات إالّ بعد قرون عدة من عصر 

  .3»اخلليل

رتيب مبخارج األصوات خمالفاً فيه الت ذوترتيب اخلليل لألصوات يف معجمه قام على األخ
رين حرفاً، فأضافوا اميني حيث تتشابه العربية مع العربية يف اثنني وعشاألجبدي الّذي نسب إىل الس

                                                           
  .42احملكم يف نقط املصحف، ص  -1
  .55–54م، ص2007، )ط.د(عبد الرمحن احلاج صاحل، حبوث ودراسات يف علوم اللّسان، موفم للنشر، اجلزائر، : ينظر -2
مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة واإلعالم، : ، العني، حتقيق)ه175ت(اخلليل بن أمحد الفراهيدي  -3

  .1/10، )ت.د(، )ط.د(العراق، 
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: يقول. 1ث، خ، ذ، ض، غ، ء :غات السامية األخرىيت تنفرد ا العربية عن اللّإليها احلروف الّ
فلم ميكنه أن يبتدئ التأليف من أول أ ب ت ث، وهو األلف؛ ألن األلف حرف معتلّ؛ فلما «

واستقصاء النظَر، فدبر ونظر  إال بعد حجة - وهو الباء  -  فاته احلرف األول كره أن يبتدئ بالثاين
  .2»إىل احلروف كلّها، وذاقها، فصير أوالها باالبتداء أدخلَ حرف منها يف احللق

، فإدراك اخلليل لقيمة الصوت دفعه إىل االبتعاد عن الترتيب األلفبائي إىل الترتيب الصويتّ
  :3فكان ترتيبه هلا كاآليت على أساس املخارج،

  ء  ي  ا  و  م  ب  ف  ن  ل  ر  ذ  ث  ظ  ت  د  ط  ز  س  ص  ض  ش  ج  ك  ق  غ  خ  ه  ح  ع

ومل يقف اخلليل عند ترتيب األصوات حسب خمارجها، بل بين خصائصها وصفاا، فالحظ 
أنّ بعض احلروف أسهل على اللّسان يف نطقها، وهي ستة أحرف، ثالثة منها خمرجها اللّسان، 

الشفتان، وهي الفاء والباء وامليم، وهو طرفه، وهي الراء والالم والنون، وثالثة أخرى خمرجها 
  .4ها ملرونة عضلة اللّسان والشفتنيوكان يرى أنّ هذه احلروف هي أسهل احلروف وأيسر

كما درس اخلليل األصوات داخل التركيب؛ فحاول بيان عالقتها حني تتآلف وتتجاور، 
إالّ أن يشتق فعل مع إنّ العني ال تأتلف مع احلاء يف كلمة واحدة لقرب خمرجيهما، «: وكان يقول

  :كقول الشاعر) حي على(مجع بني كلمتني مثل 

  5»عا داعي الفَلَاحِ فَحيعالَإِلَى أَنْ د    رب طَيف بات منك معانِقي               أَالَ

                                                           
  .19، ص)ت.د(، )ط.د(مد صاحل، اللّغة العربية أداًء ونطقاً وكتابةً وإمالًء، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، فخري حم -1
  .47/ 1كتاب العني،  -2
  .48/ 1نفسه،  -3
وعبقري من  118م، ص 1986، )ط.د(مهدي املخزومي، اخلليل بن أمحد الفراهيدي أعماله ومنهجه، دار الرائد العريب،  -4
  .38م، ص 1986، 2صرة، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، طالب
  .1/60كتاب العني،  -5
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وميزها عن األلف، ) ء(كما جتلّت براعة اخلليل يف ابتكار اهلمزة ومتثيلها برأس عني صغرية 
وجعل دائرة صغرية لتمثيل عالمة السكون، وميز احلرف املضعف بوضع سني صغرية فوقها، كما 

والتشديد ل من وضع اهلمز أو«: ويف هذا يقول السيوطيميز بني مهزة الوصل ومهزة القطع، 
  .  ة، وهذه املسائل كلّها ظواهر صوتي1»والروم واإلمشام اخلليل

ة تالمذته فاستفادوا من حبوثه، وتوصلوا إىل حقائق صوتي يف وقد كان أثر اخلليل واضحاً
فقد ضمن هذا األخري  )ه180ت(احلديث، يأيت يف مقدمتهم سيبويه  يعتد ا الدرس الصويتّ

فاستهله بذكر عدد دغاماإللدراسة  مدخالًة أوىف وأكثر دقة، فجعلها كتابه دراسات صوتي ،
، وأصوهلا وفروعها، وما إىل ذلك مما يدخل يف تكوين احلروف العربية، ومهموسها، وجمهورها

وإنما وصفت لك حروف املعجم ذه الصفات؛ لتعرف ما «: ل سيبويهوق، يالعريب النظام الصويتّ
كما  حيسن فيه اإلدغام وما جيوز فيه، وما ال حيسن فيه ذلك وال جيوز فيه، وما تبدله استثقاالً

  .2»كتحرتدغم، وما ختفيه وهو بزنة امل

، ةلنحاة على جه وقفو أثره يف ختصيص جزء من كتبهم للدراسات الصوتياوقد سار معظم 
هلم يف هذا  ومرجعاً فغدا أساساً .3لدراسة اإلدغام ملخارج األصوات متهيداً ووصفاً فقدموا دراسةً

األصول يف ، و)ه312 ت(، اجلمهرة البن دريد )ه285ت(املقتضب للمربد : اال، نذكر منها
ه370ت(، والتهذيب لألزهري، )ه340ت(، واجلمل للزجاجي )ه316ت(حو البن السراج الن.(  

                                                           
  .171اإلتقان يف علوم القرآن، ص  -1
عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : ، الكتاب، حتقيق)ه180ت(سيبويه، أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب  -2

  .436/ 4م، 1982، 2دار الرفاعي، الرياض، ط
علي توفيق احلمد، : ، كتاب اجلمل يف النحو، حتقيق)ه340ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق : ينظر -3

الزخمشري، أبو القاسم جار اهللا حممد بن عمرو : ينظرو 214م، ص 1996، )ط.د(مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 
م، 1999، )ط.د(إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : قدمي، املفصل يف صنعة اإلعراب، ت)ه538ت(

  .520ص



 عند علماء املشرق واألندلس ويتّرس الصأبو حيان األندلسي وبوادر الد      :  الفصل األول

24 
 

ظلّت مبثوثة يف ثنايا الكتب النحوية إىل أن واستمرت جهود الدارسني يف جمال األصوات، و
وقد أدرك أنّ للصوت ، 1"سر صناعة اإلعراب: "، أمساهخاص فجاء ابن جين وأفردها مبؤلَّ

أردنا ذا التمثيل اإلصابة والتقريب، وإن مل يكن «: وطريقة إصداره عالقة بفن املوسيقى، فقال
 تعلّقله  ،علم األصوات واحلروفهذا الفن مما لنا وال هلذا الكتاب به تعلّق، ولكن هذا القبيل أعين 

  .2»ملا فيه من صنعة األصوات والنغمى، لموسيقومشاركة ل

جهاز ذه العالقة حني قارن األصوات باملوسيقى، وذلك عندما شبه ه ابن جين بينقد و 
أملس  شبه بعضهم احللق والفم بالناي، فإنّ الصوت خيرج فيه مستطيالً«: يقول ؛ إذالنطق بالناي

بغري صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي  ، كما جيري الصوت يف األلف غفالًساذجاً
  .3»منها صوت ال يشبه صاحبه  عمله، اختلفت األصوات، ومسع لكلّ خرقٍاملنسوقة، وراوح بني

 وذكر فروعها؛ إذ جعل باباًإىل هذا، عدد ابن جين األصوات ووصف خمارجها،  إضافةً
يف كتابه يتحدث فيه عن أمساء احلروف وأجناسها وخمارجها، ومدارجها وفروعها  خاصاً

من مهس وجهر وشدة ورخاوة وإطباق : األصواتذكر صفات كما املستحسنة واملستقبحة، 
حتدث عن تقارب األصوات واستعالء واحنراف وتكرير إىل غريها من الصفات األخرى، كما 

  .4وائتالفها

ومل يقتصر حديثه عن األصوات يف كتابه سر صناعة اإلعراب، بل جنده يف كتاب 
وأنت حتس هذا من «: والداللة، فقاليف التعبري  يتحدث عن أثر النغم الصويتّ أيضاً) اخلصائص(

فتزيد " كان واهللا رجال: "نفسك إذا تأملته، وذلك أن تكون يف مدح اإلنسان والثناء عليه فتقول
                                                           

حممد بلقاسم، الدرس الصويتّ يف سر صناعة اإلعراب البن جين، جملة األثر، جملة دورية أكادميية تصدر عن كلية : ينظر -1
  .73ص  م،2005، ماي 4:اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد

حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، سر صناعة اإلعراب، حتقيق)ه392ت(ابن جين، أبو الفتح عثمان  -2
  .9/ 1م، 2005، 2لبنان، ط

  .1/89سر صناعة اإلعراب،  -3
  .وما بعدها 1/41نفسه،  -4
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 هذه الكلمة وتتمكن من متطيط الالم وإطالة الصوت ا وعليها أي رجالً) اهللا(يف قوة اللّفظ بـ 
   .    1»وحنو ذلك أو كرمياً أو شجاعاً فاضالً

يف علم األصوات تضاهي دراسة احملدثني؛ فنظرية غويون القدامى من تقدمي دراسة متكّن اللّ
ابن جين يف جمال األصوات ال زالت تشد انتباه علماء األصوات احملدثني، يقول حسام سعيد 

له على تقادم العهد به، و جديداً يبقى كالم ابن جين يف األصوات طرياً«: النعيمي يف هذا املوضوع
برأسه، وهكذا يتبين  قائماً بذلك فضل السبق يف إيراده وإن مل يكن قد عزاه لنفسه، أو جعله رأياً

 ة كان قفزة زمنية يطلّ ا من خلف أكثر من ألف عامٍذي أورده يف النظرية الصوتيلنا أنّ الكالم الّ
صر على تقادم الزمان إالّ أن مل جيدوا يف هذا الع على علماء اللّغة احملدثني لينقل هلم ومضة فكرٍ

من التغيري الطفيف مبا يناسب التقدم احلضاري، وأجهزة الدراسات  أورده مع شيٍء يروا رأياً
وتيالصا العلم احلديثة اليت أمد 2»هم.  

فعلماؤنا القدامى اعتمدوا املالحظة واالستقراء فقط يف دراسة األصوات ومع ذلك توصلوا  
، يقول عامل يف هذا اال، وقد اعترفت العديد من األمم بريادة العرب يف ذلكإىل نتائج أرت ال

: ا قومان من أقوام الشرق، ومهاإلّ ،مل يسبق الغربيني يف هذا العلم«: Bergastrasserبراجشتراسر 
: نشأ يف خدمة لغتني مقدستني، مها إنّ علم األصوات قدمياً«: ويقول فريث .3»أهل اهلند، والعرب

  .4»سنسكريتية، والعربيةال

                                                           
  .551اخلصائص، ص  -1
ية عند ابن جين، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، حسام سعيد النعيمي، الدراسات اللّهجية والصوت -2

  .275م، ص 1980، )ط.د(العراق، 
م، 1994، 2رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ط: برجشتراسر، التطور النحوي للّغة العربية، ترمجة -3

  .11ص
م، 1988، 6راسة لقضية التأثري والتأثر، عامل الكتب، القاهرة، طأمحد خمتار عمر، البحث اللّغوي عند العرب مع د -4

  .114ص
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دت معامله، ومجعت ومع استقالل علم الصرف عن النحو، وبعدما توضحت جماالته وحتد
وتيراسات الصأبوابه يف كتب مستقلة، توزعت الدة ملا فيها من أحباث يف ة ضمن املؤلفات الصرفي

الوقف والتقاء الساكنني وحنوها يت تعتري الكلمة كاإلعالل واإلبدال واإلدغام واإلمالة والتغيرات الّ
من قواعد األداء الصرفيوتي1ةة الص.  

يف بيان التغيرات اليت  يعتمد على التعليل الصويتّ) ه249ت(وقد كان أبو عثمان املازين 
رات صرفية كاإلعالل واإلبدال واإلدغام والقلب وغريها، منها تطرأ على الكلمة وأبنيتها من تغي

فالبد من ) جاعع(على وزن ) جائىء(أصله ) جاء: (العرب اجتماع اهلمزتني، حنو تعليله استثقال
وكذلك إذا التقت اهلمزتان يف «: إبدال الثانية الستثقاهلم اهلمزتني يف كلمة واحدة، وقال املازين

كلمة ؛ )جاعع: (على وزن) جائىء: (، وكان األصلفالبد من إبدال الثانية على كلّ حالٍ واحدة
  .2»ستثقاهلم اهلمزتني يف كلمة واحدةا به ما قلت لك الففعلو

وذكرنا فيما سبق أنّ الدافع لدراسة األصوات هو صيانة القرآن الكرمي من اللّحن، لذلك 
اهتم القراء وعلماء التجويد بدراسة األصوات بعدما تبينوا أمهيتها يف ضبط القراءة وأصوهلا 

على قارئ القرآن أن  ، وصار لزاماًوتدويناً قراءةً رآن الكرميوابتغاءهم الدقة يف تأدية كلمات الق
ا يساعده على صحة األداء، وهذا  يكون على درايةا ممباألصوات العربية وخمارجها، وكذا صفا

  :3يف مقدمته) ه833ت (ظ ابن اجلزري ال يتأتى إالّ باملمارسة والتدريب، ويف ذلك يقول احلاف

                                                           
ينء كاملة نور بنت ينء عبد الغين، الظواهر الصوتية يف شرح شافية ابن احلاجب لرضي الدين األستراباذي، رسالة مقدمة  -1

  .14ص م،2000آل البيت، : لنيل شهادة املاجستري، كلية اآلداب والعلوم، جامعة
، املنصف شرح كتاب التصريف لإلمام أيب عثمان املازين، دار الكتب العلمية، )ه392ت(ن جين، أبو الفتح عثمان اب -2

  .324م، ص1999، 1بريوت، لبنان، ط
: ، شرح منت اجلزرية يف معرفة جتويد اآليات القرآنية، شرح)ه833ت(ابن اجلزري، حممد بن حممد بن علي بن يوسف  -3

  .14- 13، ص )ت.د(، )ط.د(، قصر الكتب، البليدة، عبد الفتاح القاضي
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ويدجذُ بِالتاَألخو           الزِم متح    مآن آثالقُر دوجي لَم نم.  

  .اا وصلَه إِلَينـا منوهكَذَ               ا       ه أَنـزلَه اِإللَلأَنه بِ

لْيضاً حأَي وهوةُ الت        ةالو      ـراَءةةُ اَألداِء والقزينو.  

 وهقَّها     وح طاُء احلُروفإِع  قَّهاحتسمهلَا و فَةص نم.  

 قدمها النحاة، وتوسعوا فيها، فظهر اء التجويد من البحوث السابقة ايلفأفاد القراء وعلم
من أجزاء النحو، مثّ  كان علم األصوات يف بدايته جزءاً«: علم التجويد، يقول برجشتراسر

  .1»من القرآن الكرمي ، مأخوذةكثرية داء واملقرئون، وزادوا فيه تفصيالتاستعاره أهل األ

وعلم التجويد ميثل اجلانب التطبيقي الوظيفي وتيراسات الصة السابقة، وقد اقتصر يف لكلّ الد
يت تعىن ببيان وجوه بداياته على املشافهة والتلقني دون الكتابة والتدوين، مثّ ظهرت املؤلفات الّ

وتييت تعتري الكلم، لكن ظهورها تأخر مقارنة بعلوم اللّغة، ة الّاألداء املختلفة مع ذكر الظواهر الص
يعىن بدراسة خمارج ذي الّ مبعىن العلم) التجويد( يعرف مصطلح مل«: يقول غامن قدوري احلمد

حدود القرن الرابع  عند تركيبها يف الكالم املنطوق إال يف احلروف وصفاا وما ينشأ هلا من أحكامٍ
علم  اهلجري، كذلك مل يعرف كتاب ألف يف هذا العلم قبل القرن الرابع اهلجري، ومعىن هذا أنّ

من علوم القرآن وعلوم العربية أكثر من  بالنسبة إىل كثريٍ مستقالً التجويد تأخر يف الظهور علماً
يد وإن مل يستعمل املصطلح ووذكر ابن اجلزري أنّ أول من صنف يف التج. 2»قرنني من الزمان

                                                           
  .11التطور النحوي للّغة العربية، ص  -1
م، 2008، 2غامن قدوري احلمد، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ط: ينظر -2

  .15ص
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، صاحب القصيدة الرائية )ه325ت(عبيد اهللا بن حيي اخلاقاين ، هو أبو مزاحم موسى بن 1بعينه
  .2يف أداء القرآن الكرمي ومخسني بيتاً املشهورة بالقصيدة اخلاقانية، واليت تضم واحداً

هرها كتاب القرن اخلامس اهلجري، من أشوقد ظهرت أعظم مؤلفات علم التجويد يف 
  .3أليب عمرو الداين" التمهيد"ب ، وكتا)ه437ت(يب طالب ملكي بن أ" الرعاية"

ذي ، والّ)ه224ت(هلا أليب عبيد القاسم بن سالم أما كتب القراءات فيعزو املؤرخون أو
ن فهو كتاب ، وإن مل يصلنا، أما أول كتاب يصلنا يف هذا الف4جعل القراء مخسة وعشرين قارئاً

، وتواصلت بعده كتب القراءة 5والذي اقتصر على قراءات السبعة) ه324ت(بن جماهد السبعة ال
  .تتبع أثره، وتنهل من منهله على اختالف القراء يف كلّ منها

، أيضاً به اللّغويون والقراء لعلم األصوات، أوىل الفالسفة عنايتهم والهذي أوبقدر االهتمام الّ
أبو بكر  بينفقد ة مل يكن هدفهم وال غايتهم، صوات خاصهذا االهتمام باللّغة عامة واأل لكن

كانت املخاطبات  امل«: فظ والكالم يف قولهسبب عناية الفالسفة باللّ) ه548ت(الشهرستاين 
النظرية بألفاظ واألفكار العقلية بأقوالٍمسموعة ، ةفتلك املعاين اليت يف الذّهن؛ من حيث عقلي ،

ت موضوعات املنطق، ومعرفة أحوال تلك املعاين مسائل علم املنطق، يتأدى ا إىل غريها كان

                                                           
غامن قدوري احلمد، الدراسات الصوتية عند : نظر، ي"التجويد"عوضا عن مصطلح " احلسن"استعمل اخلاقاين مصطلح  -1

  .15علماء التجويد، ص 
غاية النهاية يف طبقات القراء، طبعة جديدة مصححة، دار ، )ه833ت(، حممد بن حممد بن علي بن يوسف ابن اجلزري -2

  .280 -2/279م، 2006، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .19راسات الصوتية عند علماء التجويد، ص غامن قدوري احلمد، الد: ينظر -3
علي حممد الضباع، دار : ، النشر يف القراءات العشر، تصحيح)ه833ت(ابن اجلزري، حممد بن حممد بن علي بن يوسف  -4

  .1/34، )ت.د(، )ط.د(الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
  .فحة نفسهانفسه، الص: ينظر -5
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وكان املنطق بالنسبة إىل املعقوالت على مثال النحو بالنسبة إىل الكالم، والعروض إىل الشعر، 
  .1»فوجب على املنطقي أن يتكلّم يف األلفاظ من حيث تدلّ على املعاين

غة العربية، املنطق خدمة للّ اأخذوا منهم ليونانيني،الفكر والثقافة اوبعد اطالع الفالسفة على 
وهذا ، وذلك بعدما تبينوا العالقة الوثيقة بني علم النحو وعلم املنطق، مبا يتماشى وطبيعة قواعدها

حو واللّغة واخلرب ومتييز حقّه من باطله، فأما علم الن«: يف قوله) ه456ت(بن حزم ما ذكره ا
وولوج لطيف، وتكرر ونفع  ، فلها يف مجيع ذلك تصرف شديد،والشعر والبالغة والعروض

  .2»ظاهرين

وتيراسات الصة وقد أدرك الفالسفة املسلمون أمهية القرآن الكرمي وقراءاته يف بناء الد
نشعبت من ألفاظ القرآن الكرمي علم اللّافقد ة، واللّغويحو، ومن غة، ومن إعراب ألفاظه علم الن

إذ أول أجزاء  ؛التصويت حبروفه علم خمارج احلروفالقراءات، ومن كيفية وجوه إعرابه علم 
  .3يت منها يلتئم النطق هو الصوتاملعاين الّ

يت كانت تثار حول القرآن الكرمي، حتى بالقضايا الّ وقد كان الفالسفة املسلمون على اطالعٍ
؛ )ه728ت(كابن تيمية نقاش يت كانت حملّ جدال والقضايا الّ إننا جند من أبدى رأيه يف بعض

حتدث عن األصوات، وعن أحكامها داخل التركيب وخارجه،  كما منها، الذي أفىت يف كثريٍ
وخمالفة األصوات يف النطق على ما هي عليه يف اخلطّ، كذلك حتدث عن اختالف القراء يف مقادير 

  .4املدات واألصوات

                                                           
أمري علي مهنا، وعلي حسن : ، امللل والنحل، حتقيق)ه548ت(فتح حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر الشهرستاين، أبو ال -1

  .492/ 2م، 1997، )ط.د(لبنان، ، فاعور، دار املعرفة، بريوت
املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  إحسان عباس،: حتقيق ،، رسائل ابن حزم األندلسي)ه456ت(ابن حزم األندلسي  -2

  .66ص  م،1983، 1لبنان، ط -بريوت
حممد رشيد رضا الفيايت، دار إحياء العلوم، بريوت، لبنان، : ، جواهر القرآن، حتقيق)ه505ت(الغزايل، أبو حامد : ينظر -3
  .36م، ص 1986، )ط.د(
  .413 -412/ 13جمموع الفتاوى،  -4
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، فحددوا خصائصه، وكيفية الصوت عن األسباب املؤدية إىل حدوثوقد حتدث الفالسفة 
يت من الرسائل الّ) ه256ت(وتعد رسالة اللثغة للكندي  ،، وقد صنفوا فيها أكثر من مصنفانتقاله

هام من فروعه، وهو ما يعرف بأمراض الكالم، وتقع الرسالة يف  اهتمت بعلم األصوات وبفرعٍ
لنطق عند اإلنسان، ويف الباب الثاين يف حتدث الكندي يف الباب األول عن أعضاء ا: مثانية أبوابٍ

عن احلال اجلاري ارى  تغيري اللّسان« :صلة النطق باحلرف، وعرف اللثغة يف الباب الثالث بقوله
فأما التشنج فهو أن تأيت « :التشنج واالسترخاء، وقال: ، وأنّ ذلك عائد ألمرين مها»الطبيعي
بألفاظ رى ال خارجة1»على غري نظامطبيعي عن اجلاري ا.  

ووصف يف الباب الرابع أصوات العربية فالدال يف رأيه حتتاج إىل نغمة بطرف  مع مهزة
الكندي على  ، وظل2ّوفتحة مثّ عطفة إىل داخل احلنك اللّسان على طرف احلنك ومقادمي األسنان

أعذب وال أخف ، إذ ال توجد لغة أفصح وال فائقٍ وفق هذا املنهج يعاجل أصوات العربية بإعجابٍ
  .من اللّغة العربية على رأيه

يت تصيبها اللثغة عند العرب، وأورد منها عشرة وخصص الكندي الباب اخلامس لألصوات الّ
الغني والسني والشني والكاف والضاد واجليم واحلاء والزاي والقاف والراء، أما : عند الشيوخ هي

، حكى قولك يف قلت بني يديه مرة ومرتني خرباًإذا "عند األطفال فهي أكثر من ذلك ألنّ الطفل 
وهي مالحظة سديدة ال  "لسانه من األماكن الواجبة النطقذلك وهو ال يعلم أين ينبغي له أن يضع 

3حتتاج إىل فضل بيان.  

ويشري الكندي يف الباب السادس إىل أمساء عيوب النطق، ويعدد مظاهر اللثغة ويسمي 
ع حماولة ملعاجلة األلكن واألخن باعتبار أنّ األلكن من غلط يف آلة ويف الباب الساب... مراحلها

                                                           
- 94م، ص1973، )ط.د(اجلاحظ للنشر، بغداد، خليل إبراهيم العطية، يف الدرس الصويتّ عند العرب، منشورات دار  -1

95.  
  .نفسه، الصفحات نفسها -2
  .95نفسه، ص  -3



 عند علماء املشرق واألندلس ويتّرس الصأبو حيان األندلسي وبوادر الد      :  الفصل األول

31 
 

العضل احملركة هلذا العضو ال تطبق محله وحتركه وتنقله عن األماكن (ألنّ  –يعين اللّسان  –النطق 
  ".أما علّة األخن فإنّ النفس يسبق اخلياشيم) "الواجبة للنطق

وجهني متعلقني مبا مساه : يعرض وجوهها الثالثةويعود الكندي يف الباب الثامن من رسالته، ف
لزيادة آلة النطق وإما  يف حاليت قوا وضعفها، وثالث الوجهني ويكون إما) النفس الناطقة(

  .1لنقصانه

كما نزعت دراسة الفالسفة املسلمني حنو فيزيائية الصوت أو ما يعرف يف علم األصوات 
، بالصوت، وبينوا ماهيته فاهتموا، Acoustique Phonétique احلديث بعلم األصوات السمعي 

حددوا خصائصه، وكيفية و أسباب حدوثه،، كما حتدثوا عن احلرف حددوا الفرق بينه وبنيو
حبث يف العديد من الظواهر املتعلّقة بعلم األصوات؛  وت، فالفارايبكلّ ما له عالقة بالصوب انتقاله

من ذلك كالمه على حدوث الصوت والنغم، : لكثري منهافحوى كتابه املوسيقى الكبري على ا
؛ وكذا كيفية حدوث الكالم مع حتديد أسباب ذلك،وربطه بني املبدأ الطبيعي حلدوث الصوت 

  .2مزاحم له عند حركته آخر صلباً مماسة اجلسم الصلب جسماً"فقد ذكر أنّ الصوت ناتج عن 

أما كيف يتأدى إىل السمع فإنّ «: ، فقالكما حتدث عن كيفية انتقال الصوت يف اهلواء
اهلواء الذي ينبو من املقروع هو الذي حيمل الصوت فيحرك مثل حركته اجلزء الذي يليه فينتقل 

يليه، فال يزال  فيقيل ما قبله الثاين، والثالث رابعاً الصوت الذي كان قبله األول وحيرك الثاين ثالثاً
حىت يكون آخر ما يتأدى إليه من أجزاء اهلواء هو اهلواء املوجود  هذا التداول من واحد إىل واحد

ىل القوة ذي فيه القوة اليت ا يسمع ويتأدى ذلك إللعضو الّ يف الصماخني، وهواء الصماخ مالقٍ
يت ينتقل ا الصوت؛ إذ حترك ، يشري الفارايب إىل املوجات الصوتية ال3ّ»السامعة فيسمعه اإلنسان

                                                           
  .96يف الدرس الصويتّ عند العرب، ص  -1
غطاس عبد امللك خشب، دار الكتاب العريب للطباعة : ، املوسيقى الكبري، حتقيق وشرح)ه339ت(الفارايب، أبو نصر  -2

  .213، ص )ت.د(، )ط.د(والنشر، 
  .316، ص نفسه -3
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  . املوجة الثانية اليت تالمسهااملوجة األوىل

: يقول ؛ إذأكثر يف كتابه احلروف مفصلٍ كما شرح كيفية حدوث األصوات بشكلٍ
»صويتات، إنفَس جلزء أو أجزاء من حلقه، أو بشيء وظاهر أنّ تلك التواء الن ما تكون من القرع

 قروعة واء النفس، والقارع أوالًمن أجزاء ما فيه، وباطن أنفه أو شفتيه، فإنّ هذه هي األعضاء امل
ذي يلي إىل طرف احللق؛ الّ فأوالً هي القوة اليت تسرب هواء النفس من الرئة وجتويف احللق أوالً

الفم من أجزاء باطن الفم، وإىل جزء من أجزاء أصول األسنان، وإىل األسنان، فيقرع به ذلك 
سان باهلواء قرعه به تصويت حمدود، وينقله اللّسان عليه وياجلزء؛ فيحدث من كلّ جزء يضغطه اللّ

  .1»من جزء إىل جزء من أجزاء أصل الفم، فتحدث تصويتات متوالية، كثرية، حمدودة

، كما اعتىن الفارايب بدراسة بعض الظواهر فوق التشكيلية فانفرد بدراسة املقطع الصويتّ
  .2ذي مل يعن النحاة بدراستهالّ

يف أصوات اللّغة من حيث عددها  لة اشتملت على فصلٍرسا" إخوان الصفا" كما وضع
ولربما احتك «: وخمارجها، كما حبثوا يف أسباب حدوث الصوت، فاعتربوا القرع أحدها، فقالوا

بعض األحجار ببعض فيحدث من بينهما قرع يف اهلواء، والصوت قرع حيدث من اهلواء إذا 
، بأي سمني حركة عرضية تسمى صوتاًفتحدث بني ذينك اجل صدمت األجسام بعضها بعضاً

حركة جسمٍحتر شيٍء كت، وألي كانت، وهذه األصوات تنقسم قسمني  صدمت ومن أي
ومجيع هذه طبيعية وصناعية ال حيدث فيها صوت وال يسمع هلا حركة ... حيوانية وغري حيوانية 

زامر ينفخ يف النادي واملغىن إالّ من تصادم بعضها ببعضٍ وامتزاج بعضها ببعضٍ، فإنه لوال أنّ ال
وهذا يبين مدى . 3»حسحيرك الوتر، والناقر ينقر احلجر، مل يوجد لذلك صوت وال يسمع له 

                                                           
  .136 – 135م، ص 1970، )ط.د(حمسن مهدي، دار املشرق، بريوت، لبنان : الفارايب، كتاب احلروف، حتقيق -1
فاطمة بورحلة، الظواهر الصوتية واألدائية عند ابن سينا، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الصوتيات العربية، : ينظر -2

  .15م، ص 2009 – 2008باس، اجلزائر، جامعة سيدي بلع
    .1/392، )ت.د(، )ط.د(إخوان الصفا وخالن الوفا، الرسائل، دار صادر، بريوت، لبنان،  -3
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ز بعدم االنتقال فهم إخوان الصفا لألصوات ومصادرها وأنواعها، كما ذكروا أنّ الصوت يتمي
  .1...ع حظها، مثّ تضمحل فاألصوات ال متكث يف اهلواء إالّ ريثما تأخذ املسام"املستمر، 

؛ ن العربوغويالنحاة واللّ يت قدمهاوقد اعتمد الفالسفة املسلمون على البحوث السابقة الّ
 أكثر من االستشهاد بأقوال"استفاد منها استفادة كبرية؛ إذ ) ه449ت(فنجد أبو العالء املعري 

بل أكثر من ذلك، فقد كان  ى إنه عرض االختالف بني القراء،غويني العرب، وحتالنحاة واللّ
الكوفة والبصرة، وعلى اختالف هلجة احلجاز عن هلجة : ة بني مذهيبغويعلى االختالفات اللّ مطّلعاً

  .2متيم

يت جندها مبثوتة يف مؤلفاته األدبية الّ ةوتيالقضايا الصكما جنده تناول بالدراسة بعض 
وذكر شروطه، كما بين األصوات اليت تدغم والشعرية، منها ظاهرة اإلدغام؛ فقد بين ماهيته، 

احلرف املدغم لقيه احلرف اآلخر، فانقلب األول إىل حال «: واألصوات اليت ال تدغم، يقول
اسلخ غّنمك، : ، فقلتالثاين، أال ترى أنك ملا أردت أن تدغم اخلاء يف الغني جعلت اخلاء غيناً

: ، كما حتدث عن ظواهر أخرى3»مكغنغني ؛ ملكان إدغامها يف فجعلت اخلاء من اسلخ غيناً
  .4كاإلبدال واهلمز

للشعر كما فعل يف رسالة  غوييف أثناء نقده اللّ اًالصوائت وظيفي أبو العالء املعري عاجلو
  .5الغفران

                                                           
  .3/49الرسائل،  -1
عائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ، دار املعارف، : ، رسالة الصاهل والشاحج، حتقيق)ه449ت(املعري، أبو العالء : ينظر -2

  .447- 271 -270 – 254م، ص 1984، 2، طالقاهرة، مصر
  .649-496-485 -484نفسه، ص  -3
  .351- 305- 125– 124نفسه، ص : ينظر -4
م، 2001، )ط.د(علي حسني فاغور، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، : املعري، رسالة الغفران، وضع حواشيه: ينظر -5

  .122 -85 -71 -56 ص
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أسباب حدوث "، برسالته يف بداية القرن اخلامس اهلجري) ه427ت(وجاء ابن سينا 
؛ فقد أفاد يف عصره ال نكاد جند هلا نظرياً لّغة على حنو فريديت عاجل فيها أصوات ال، والّ"احلروف

ة ودراساته الطبيعيم وصفاًمن دراساته الطبياً ة؛ حيث قداً تشرحييلبعض أعضاء النطق  فسيولوجي
ا، وكتب كلّ ذلك بدقّةقبل أن يعرض ملخارجها وصفا ةعهد يف زمانه علمي1مل ت.  

، كما جنده يفرق بني من الطبيعة وأصواا إىل الصوت اللّغوي ءاًفتناول بالدراسة الصوت بد
فالصياح إذن يشترك فيه اإلنسان 2»الصياح جلميع من له حنجرة ورئة«: وت والصياح بقولهالص ،

فله  ذي يولد من الناس أصماًالّ«: واحليوان، بينما الكالم ينفرد به اإلنسان، وهذا ما يوضحه بقوله
له كالم، أما الكالم فهو لإلنسان خاصة، وله تقطيع احلروف الصامتة باللّسان صياح وليس 
3»تة عن الرئةوإرسال املصو.  

وت اللّغويف السعران الصوهذا ينطبق مع ما توصل إليه علم األصوات احلديث؛ إذ عر 
طرائق أصوات حيدثها جهاز النطق اإلنساين وتدركها األذن، وهذه األصوات تؤلف ب«: بأنه

  .4»حية بكلمات ذات دالالت اصطالحيةاصطال

احلديث؛ إذ يعد  هي األخرى قريبة من الدرس الصويتّ )ه595ت(واجتهادات ابن رشد 
ل من أشار إىل التقسيم املقطعيمه إىل أوفاستخدم ابن رشد املقطع بداللته العلمية احلديثة، وقس ،

العرب يستعملون النربات بالنغم عند املقاطع «: ، يقولوربطه مبواطن النرب والتنغيم وطويلٍ قصريٍ
املمدودة فال يستعملون فيها النربات والنغم إذا كانت يف أوساط األقاويل وأما إذا كانت فتحة 

وقد ميدون املقاطع املقصورة يف أوساط األقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار ... بياء أردفوها

                                                           
  .13، ص)ت.د(، )ط.د(ع، علم األصوات عند ابن سينا، دار املعرفة اجلامعية، مثري اإلسكندرية، حممد صاحل الضال: ينظر -1
، )ط.د(عبد احلليم منتصر، سعيد زايد، عبد اهللا إمساعيل، : إبراهيم مدكور، حتقيق: ابن سينا، احليوان، راجعه وقدمه -2
  .63، ص )ت.د(
  .64- 63ابن سينا، احليوان، ص  -3
  .66م، ص1962، 1ان، علم اللّغة، مقدمة للقارئ العريب، مطبعة دار املعارف، مصر، طحممود السعر -4
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 : وله تعاىلينتهي إىل مقاطع ممدودة مثل ق             ]ما ]10:األحزابوباجلملة إن 

  .1»ميدون املقطع املقصور عند الوقف

ت صوائ، فقد أوىل البدراسة الصوائت العربية) ه606ت(فخر الدين الرازي  كما اهتم
بكثري  بد أن يكون ملماً ارس والباحث يف هذا اال، الالد وعناية كبريين، ونبه على أنّ اهتماماً

  .2علم التشريح: من اجلوانب والعلوم، أمهها

كان الدافع األساس هلا هو محاية  العريب خلصنا مما سبق إىل أنّ بدايات الدرس الصويتّ
يصيبه، وقد اهتم ذا الدرس علماء العربية على اختالف ختصصام،  القرآن الكرمي من أي زللٍ

التايل دوافعه يف  عند علماء املشرق، سنتناول يف املبحث فع نشوء الدرس الصويتّوبعد عرضنا لدوا
  .بالد األندلس

  :ساألندلبوادر الدرس الصويتّ عند علماء  -2

يف املشرق  تعد خدمة القرآن الكرمي وصيانته من اللّحن أهم دافع لنشوء الدرس الصويتّ
ا ، وهي الغاية العريبماء املغرب إىل االهتمام بدراسة اللّيت دفعت علالّذاة بعد الفتح غة، خاص

الزمن "وتفشي اللّحن فيه، فمع العجم، لسان ب العريباللّسان اإلسالمي لبالد األندلس واختالط 
ذين يتحرون وجه الصواب وما ذلك إالّ أخذت تتفشى األخطاء يف الكتابة، حتى عند املدقّقني الّ

، لكن مع وصول اللّحن إىل القرآن 3كانت تزاحم الفصحى مزامحة شديدة ألنّ العامية األندلسية
  .الكرمي، كان البد من التصدي له قصد احلفاظ عليه وسالمة لغته من اللّحن

                                                           
، )ط.د(عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، الكويت، ودار القلم، بريوت، لبنان، : ابن رشد، تلخيص اخلطابة، حتقيق -1
  .287- 286، ص )ت.د(
، التفسري الكبري أو مفاتيح )ه604ت(ن ابن علي التميمي البكري الرازي، فخر الدين حممد بن عمرو بن احلسن بن احلس -2

  .24/ 1، )ت.د(، )ط.د(عماد زكي البارودي، املكتبة التوقيفية، مصر، : الغيب، حتقيق
  .285م، ص 1967، )ط.د(ألبري حبيب مطلق، احلركة اللّغوية يف األندلس، املكتبة العصرية، بريوت،  -3
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غة، وهذا ما أدى إىل حدوث انقالب ففساد األلسن كان الدافع األساس لتعلّم علوم اللّ
وثقايفّ ولغوي فكري 1واجتماعي.  

يف هذه احلركة يف  ، جند مجوداًوالنحوي يف األندلس غويالفكر اللّ حركةتتبع  إذا أردناو
ة يت أعقبت الفتح اإلسالمي لبالد األندلس، وذلك راجع لألوضاع السياسيالسنوات األوىل الّ

من االضطراب والفوضى وفترات من االستقرار، وعاش  ة السائدة؛ إذ شهدت نوعاًواالجتماعي
ونصف قرن يف خضم الفوضى والغموض جعلت املغرب أحوج ما يكون إىل  رناًق"األندلسيون 

  .2ث أن استكمل توحيد املغرب األقصىذي ما لبزعيم من طراز يوسف بن تاشفني الّ

مل يكونوا أكثر ني املسلمنيالفاحت" ة يف األندلس إىل أنّوترجع أسباب ركود احلركة اللّغوي 
مل يؤثَر عنهم انصراف إىل تفكري فلسفي، فاكتفوا بأن أخذوا من حماربني متحمسني لعقيدم، و

وهلذا مل يظهر بينهم فالسفة . من أنظمتهم عن أهل البالد لغتهم وقانوم اجلاري بينهم وأطرافاً
3ى القرن الثالث اهلجريحت.  

 :فاجةد عبد املنعم خ، يقول حممإضافة إىل عناية أهل العلم بالفقه الرتباطه الوثيق بالدين
قراءة القرآن بالسبع ورواية احلديث عندهم رفيعة، وللفقه رونق ووجاهة، ومسة الفقيه عندهم «

ون األمري العظيم منهم، الّجليلة؛ حت4»ذي يريدون تنويهه بالفقيهى إنّ املسلمني كانوا يسم. 
  .فاالهتمام بدراسة اللّغة مل يكن إالّ للتعمق يف الفقه خدمة للقرآن الكرمي

                                                           
، منشورات عويدات، "موسوعة فلسفية شاملة"مرحبا، من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية، حممد عبد الرمحن : ينظر -1

 .1/230م، 2000، )ط.د(بريوت، باريس، 
  .21م، ص1969، )ط.د(عبد العزيز عبد اهللا، تطور الفكر واللّغة يف املغرب احلديث، دار لسان العرب، بريوت، لبنان،  -2
حسني مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر، : بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي، نقله إىل العربية آحنل خانثالث: ينظر -3
 .367م، ص 2006، )ط.د(
 .191م، ص 1962، )ط.د(حممد عبد املنعم خفاجة، قصة األدب يف األندلس، مكتبة املعارف، بريوت، لبنان،  -4
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 ، من ذلك أن بِشرا املريس1غةغة والفقه أثبتتها كتب التراجم والفقه واللّه العالقة بني اللّوهذ
سل، : يا أبا زكريا؟ أريد أن أسلك مسألة يف الفقه، فقال« ):ه207ت( قال للفراء) ه219ت(

: ومن أين ذلك؟ قال: ال شيء عليه، قال: ما تقول يف رجل سها يف سجديتْ السهو؟ قال: فقال
ر، وكذلك ال يلتفت إىل السهو يف السهو، قصغر ال ية، وذلك أن املصغه على مذاهبنا يف العربيتس

  .2»فسكت

ة يف بالد األندلس، فظهرت الدراسات اللّغوي كبرياً وعرفت احلركة الفكرية والعلمية تطوراً
والنة عوامل أمهّها ثقافة امللوك واألمراء وتشحويولقد "جيعهم ألهل العلم، ة، وذلك راجع لعد

من رعاية للعلماء واملفكرين  ...غلبت على معظم اخللفاء أثر كبري يتكان هلذه الرتعة العلمية، الّ
يف مراكش أو ، وحشدها ألعالم الكتاب واملفكّرين حول البالط املوحدي سواء من كلّ ضربٍ

  .لعلماء من أجل التحصيل العلميفكانت املدن املغربية واألندلسية مقصد الكثري من ا ،3إشبيلية

ومن هذه املنشآت واملراكز  ،4دت بتعدد الدويالتيت تعدافية، الّقإضافة إىل بناء املراكز الث
  .5وغدا جامعة كبرية) ه537ت( ذي بناه األمري علي بن يوسفجامع ابن يوسف مبراكش، الّ

خمتلف  إضافة إىل إنشاء احلكام ملكتبات كبرية العلوم، وكان لعلوم اللّغة يف قصورهم تضم
مسؤول عن تصحيح ومقابلة هلا عامل  كان"مكتبة املنصور، والّيت : ، ومن أشهرهاحظ كبري فيها

يف املنافسة والتقليد،  اً، وقد دفع فعل احلكام هذا غريهم إىل االقتداء م حب6صور وابنهكتب املن
                                                           

، 2األندلس النحوي خالل القرن السابع اهلجري، جامعة قاريونس، بنغازي، طعبد القادر رحيم اهلييت، خصائص مذهب  -1
 .25م، ص 1993

 .93نزهة األلباء يف طبقات األدباء، ص : ينظر -2
، القاهرة، 1حممد عبد اهللا عنان، عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، ط -3

  .647م، ص 1964
 .65-43احلركة اللّغوية يف األندلس، ص  -4
، )ت.د(، )ط.د(عبد الرمحان علي احلجي، التاريخ األندلسي اإلسالمي حىت سقوط غرناطة، دار القلم، بريوت، لبنان،  -5

 .450ص
  .103-102احلركة اللّغوية يف األندلس، ص  -6
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يت كان ية القوم، ومنها مكتبة ابن فطيس الّيت كان يقيمها العلماء وعلفعرفت املكتبات اخلاصة الّ
  .1ا ستة من النساخني وهلا أمني خاصيعمل فيه

راسات العربيكبرياً ة إقباالًولقيت الد خمتلف جمالس العلم  رتمن أهل األندلس، وتصد
عندهم وذلك قصد جماة اخللل الذي أصاب لسام خاصة مع وصوله للقرآن الكرمي، وقد اعتمد 

ة، فراحوا ة باعتبارها هلا السبق يف العلوم اللّغوياألندلس يف بدايام على العلوم املشرقيعلماء 
كان األساس األول للثقافة واألدب يف املغرب واألندلس هو "يتدارسوا بينهم ويتعلّموا، وقد 

  .2اجلاهلي كما كان األمر يف املشرقالقرآن الكرمي وعلوم الدين واللّغة واألدب 

دفعهم إىل اهلجرة  ة وكلّ ما تعلّق ا من علومٍكن اهتمام األندلسيني بتعلّم اللّغة العربيل
يت وصلتهم عن طريق الرواية تتمثل يف الفقه واحلديث إذ كانت العلوم الّ"للمشرق العريب، 

ا علوم النلطبيعة  راًحو والصرف والبالغة والعلوم اللّسانية فقد تأخر وصوهلا إليهم، نظواألشعار أم
وألجل هذا وجه األندلسيون اهتمامهم إىل . 3دون غريها ذين اختصوا بعلومٍاملهاجرين األوائل الّ

م إليه باعتباره مهد اللّغة العربية والقرآن الكرمي، وذلك قصد استكمال ما املشرق فكثرت رحال
ختلفة، فكانت هلذه الرحالت فام من علوم، وبعد عودم ينشرون ما تعلّموه يف جمالس الدرس امل

  .فائدة كبرية يف تطور علوم اللّغة فيها

البشر يأخذون معارفهم « :وقد نبه ابن خلدون إىل أمهية الرحالت يف طلب العلم بقوله
 وتلقيناً حماكاةً ، وتارةًوإلقاًء وتعليماً علماً تارةً: وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل

  .4»وأقوى رسوخاً لّا أنّ حصول امللكات عن املباشرة والتلقني أشد استحكاماًباملباشرة، إ

                                                           
  .86احلركة اللّغوية يف األندلس، ص  -1
  .146م، ص 1983، 3ريخ الثقافة واألدب يف املشرق واملغرب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طعبد اهللا شريط، تا -2
حيياوي حفيظة، إسهامات حناة املغرب واألندلس يف تأصيل الدرس النحوي العريب خالل القرنني السادس والسابع  -3

  .23م، ص 2011، اجلزائر، اهلجريني، منشورات خمرب املمارسات اللّغوية يف اجلزائر، تيزي وزو
  .2/358، ابن خلدون مةقدم -4
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، ودرس على يد رحل إىل املشرقذي الّ ،)ه198ت( 1وذلك كما فعل جودي بن عثمان
يقول شوقي  ، فكانت بداية النحو واللّغة على يده،الكسائي والفراء وغريمهاك علماء أجالء

  .2»جودي بن عثمان: عىن الدقيقوأول حناة األندلس بامل« :ضيف

ة يف بالد األندلس نظراًوانتشرت العلوم اللّغوي ة مع لشغف أهلها بالعلم والتعلّم، خاص
كتب الن يقول ، )ه307ت(ذي جلبه األقشتيق حو واللّغة إليها، ككتاب سيبويه الّوصول أهم

األدب، رحل إىل املشرق، يف علم  متصرفاً كان حممد بن موسى ابن هشام« :ذلك الزبيدي عن

حو حو الكويف والنفدخل الن ،3»ولقي مبصر أبا جعفر الدينوري، وأخذ عنه كتاب سيبويه رواية
  .يت كانوا يدرسون فيهارس الّموه يف جمالس الدالبصري إىل بالد األندلس فبدأوا ينشرون ما تعلّ

لك الحتوائه على مجيع وقد أثار كتاب سيبويه ثورة لدى حناة األندلس منذ وصوله، وذ
وعكفوا على « :يف ذلك يقول إبراهيم البنا ،واسعاً أبواب النحو وقواعده، فاهتموا به اهتماماً

، رغم 4»حومن مظاهر النبوغ يف الن كتاب سيبويه حتى حفظه بعضهم، وكان حفظه مظهراً
  .معارضة الكثري منهم لبعض آرائه

ه إىل األندلس تلميذه أبو احلسن علي بن حممد ذي محلكما ذاع كتاب اجلمل للزجاجي الّ 
، فاحتفل به األندلسيون ودارت حوله )ه367ت(بن إمساعيل بن بشر األنطاكي املتوىف سنة 

  .5مطوالت شروح

                                                           
هو جودي بن عثمان، موىل آلل طلحة العنبسيني، من أهل مورور، رحل إىل املشرق، فلقي الكسائي والفراء وغريمها، وهو  -1

د بن احلسن الزبيدي: حو، ينظرأول من أدخل كتاب الكسائي، وله تأليف يف النأبو بكر حممحويني واللّغويني، ، طبقات الن
  .256، ص )ت.د(، 2حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مصر، ط: حتقيق

  .289-288املدارس النحوية، ص  -2
 .282-281طبقات النحويني واللّغويني، ص  -3
 .15م، ص 1985، 1حممد إبراهيم البنا، أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، دار البيان العريب، جدةّ، ط-4
 .نفسه، الصفحة نفسها -5
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ابن جني بعد أن محلها إىل وكتب أيب علي الفارسي وقد سبق كتاب اجلمل للزجاجي 
  .1)ه736ت( األندلس علي بن إبراهيم التربيزي

وقد حظي النحو مبكانة رفيعة ة مع دخول أهمكتب النحو إليها،   يف بالد األندلس خاص
كان رأس العلوم عند « :من أهل العلم وتصدر جمالسه، يقول سعيد األفغاين واسعاً فالقى إقباالً
  .2»حو والشعرالن: األندلسيني

ى لّغوية يف بالد األندلس، حتويف القرنني السادس والسابع اهلجريني تطورت الدراسات ال
وبعدما كانت الرحلة إىل املشرق هدفاً لعلماء "وصل مستوى علمائها إىل مستوى علماء املشرق، 

األندلس من أجل حتصيل خمتلف العلوم عن العلماء هناك، انعكس األمر، وأصبح املشارقة يرحلون 
ذي الكبري، والركود املعريف الّ العلميإليها من أجل التزود مبعارف علمائها، خاصة بعد التدهور 

أصاب علماء املشرق، حيث أصبحوا يهتمون أكثر بتأليف املوسوعات وكتب الشروح 
  .3انوا يعتمدون فيها على من سبقهميت كوالتعليقات، الّ

راسات اللّغوية ازدهارها وتطورها يف بالد األندلس إىل أن استقلوا ببحوثهم وواصلت الد
  :يت اهتموا ا نذكرة، ومن الدراسات الّة والنحويفوا تآليفهم يف خمتلف العلوم اللّغوياخلاصة، فألّ

- راسات املعجمياهلجري، فنجد  يت كانت بدايات التأليف فيها منذ القرن الرابعوالّ :ةالد
كن له ، وإن مل ييعد أول معجم أندلسي"ذي والّ" البارع"ألّف معجمه ) ه356ت(أبو علي القايل 

ه نسخة عن كتاب العني للخليل، وال غرابة يف ذلك 4ة إالّ مكان التأليفمن األندلسيذلك أن ،

                                                           
 .26أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، ص  -1
 .97، ص )ت.د(، )ط.د(سعيد األفغاين، من تاريخ النحو، دار الفكر، بريوت، لبنان، -2
  .29إسهامات حناة املغرب واألندلس يف تأصيل الدرس النحوي العريب خالل القرنني السادس والسابع اهلجريني، ص  -3
  .177البحث اللّغوي عند العرب، ص  -4
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تقوم حبوثها حوله استدراكاً ونقداً، ودفاعاً "يت تلت العني اتبعت املنهج ذاته؛ إذ فاملعاجم الّ
1رت عليههلا سا ة اختذت من منهج العني منهجاًواختصاراً، ومن هذه الكتب معجمات لغوي.  

البن " موعب اللّغة"، ومعجم )ه379ت(للزبيدي " خمتصر العني"ى منها ونذكر معاجم أخر
ذي يعد أوىف وأمشل معجم من الّ" املخصص) "ه458ت(، ومعجم ابن سيده )ه436ت( التياين

من  اًة وقد استعان صاحبه يف تأليفه بكلّ ما كتب قبله تقريبمعاجم املعاين يف تاريخ اللّغة العربي
مؤلفات الغريب املصن2ة، وكتب اللّغة املختلفة ف، والصفات واأللفاظ واملعاجم اللّغوي.  

يت تتمثل يف التأليف يف تفسري القرآن الكرمي، وقد نالت هذه والّ :الدراسات الفقهية -
من قبل  يت حظي ا الفقهاءمن اهتمام العلماء وذلك للمكانة املرموقة الّ كبرياً الدراسات قدراً

وعين ...ل، وظهر االشتغال بعلم الكالموامتزجت دراسة الفقه بعلم األصو"خلفاء الدولة املرابطية، 
  .3ط االشتغال بعلم احلديث والروايةوهو من فروع علم التفسري ونش... كثري بعلم القراءات

من املؤلفات يف نحوا إياها، فألّفوا الكثري يت موقد سعى الفقهاء إىل احلفاظ على املرتلة الّ
  :التفسري، نذكر من ذلك

سري أحكام القرآن البن ، تف)ه541ت(فسري الكتاب العزيز البن عطية احملرر الوجيز يف ت
ذي سنتحدث عنه بشكل والّ ،)ه745ت(يط أليب حيان األندلسي ، البحر احمل)ه543ت(العريب 
  . ونبين منهجه يف تفسريه مفصلٍ

                                                           
  .257الدراسات اللّغوية عند العرب إىل اية القرن الثالث، ص  -1
  .254البحث اللّغوي عند العرب، ص  -2
م، 1975، 1عبد اهللا كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب، مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ط -3
1/79.  
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ذي أوىل النحو مكانة مميزة، وذلك الّ) ه465ت(ابن حزم : لماء كبار نذكر منهموظهر ع
ابن حزم تعلّم النحو لالرتباط الوثيق بني علم النحو وفهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف، وي عد

  .1على كلّ من يريد أن جيلس ويفيت يف الناس واجباً

: ة يف رسالتيهخاص ،ةويغاللّالقضايا ب ن الفالسفة املسلمنيمكغريه ابن حزم  كما اهتم
كما   ،غة أهي توقيف أم اصطالح؟، فقد ناقش نشأة اللّ"التقريب حلدود املنطق"و" مراتب العلوم"

سائله من إشارات حول ماهية رغة، فلم ختلُ كانت له مالحظات واضحة ودقيقة حول بنية اللّ
ولة عن إنتاجها، فابن ؤسيت هي أساس الكلمات، ومن ذكرٍ ألعضاء النطق املة الّغوياألصوات اللّ

  .2 ةة واملنطقية والفلسفية املختلفة لتقريب املفاهيم الدينيغوياستفادة من معارفه اللّاستفاد حزم 

كما اهتم باجلانب الفيزيائي لعلم األصوات، فقد أدرك أمهية السمع يف فهم املنطوق، فذكره 
اء املندفع بقرع اللّسان إىل صمخِ اآلذان، وهيأ هلا اهلو... «: بعد حديثه عن عملية النطق، يقول

فتوصل بذلك نفس املتكلّم مثل ما قد استبانته واستقر فيها نفس املخاطب، وتنقله إليها بصوت 
بقبول الطبع منها للغة اتفقا عليها، فتستبني من ذلك ما قد استبانته نفس املتكلّم، ويستقر  مفهومٍ

ا عندها، لطفاً يف نفس املتكلّم، وخيرج هلا إليها بذلك مثل م يف نفس املخاطب، مثل ما قد استقر
  .3»من اللطيف اخلبري

ذي الّ ؛)ه521ت(ذين ذاع صيتهم يف بالد األندلس ابن السيد البطليوسي ومن النحاة الّ
بعلوم اللّغة، وتآليفه املتعددة تدلّ على سعة علمه، فربع يف النحو والشعر واللّغة، قال  كان عاملاً

وباجلملة فكلّ شيء يتكلّم فيه فهو غاية اجلودة، وله نظم حسن فمن ذلك « :نه ابن خلكانع
  :     قوله

                                                           
إحسان عباس، املؤسسة العربية للدراسات : ، حتقيق، رسائل ابن حزم األندلسي)ه456ت(ابن حزم األندلسي : ظرين -1

  .66/ 4م، 1983، 1والنشر، القاهرة، مصر، ط
، فتيحة باريك، اجلوانب اللّغوية يف رسائل ابن حزم األندلسي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اللّغة العربية: ينظر -2

  .96 -95م، ص 2009-2008تلمسان اجلزائر، 
  .96/ 4، حزم األندلسيرسائل ابن  -3
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          ـهتوم ـدعب ـدالخ ّيلْمِ حو العأَخ    يـممابِ ررالت ـتحت الُـهصأَوو  

  .1اِء وهو عديـمـيظَن من اَألحي    وذُو اجلَهلِ ميت وهو ماشٍ علَى الثَرى           

، ابن الطراوة رفوا يف األندلس يف القرن السادس اهلجريذين عومن أهم النحاة الّ
، فقد كان من حناة األندلس املتميزين الذين قدموا آراء جديدة، ومل يكتفوا بشرح ما )ه528ت(

وكان من أوائل "، )ه476ت(منتري جاء يف كتب السابقني، وقد تتلمذ على األعلم الش
ذين كتبوا يف النحو كتابة متخصصة، تقوم على فقه أسراره، وكشف غوامضه وتقوم األندلسيني الّ

ذي ؛ الّ)ه539ت(ابن شريح : إضافة إىل شيخ املقرئني .2على تقدمي اجلديد املبتكر من اآلراء أيضاً
3العربيةحو وكان من القائمني بعلوم القرآن واالشتغال بالن.  

وقد أخذت الدراسة الصوتياية القرن السادس اهلجري ة حقّها من البحث والد راسة يف
ة، فكان حديثه عنها وتيذي ج طريق النحاة يف عرض املادة الص؛ الّ)ه595ت(على يد ابن رشد 

 ت مبعىن معين فاستوىف احلديث عنائص يف باب اإلعراب؛ عندما علّل سبب اختصاص كلّ
بكلّ أشكاهلا وأنواعها، وجعلها املدخل املؤسس للجزء الثالث، من كتابه، وهو القول  صوائتال

  .4يف اإلعراب

فوا من االهتمام، فألّ كبرياً كما اهتم علماء األندلس بالقراءات وعلم التجويد، فناال قدراً
ملتمثلة يف كتاب ا) ه437ت(ؤلفات مكي بن أيب طالب القيسي م: فيها مؤلفات عدة، نذكر منها

ذي يعد من أوائل املصنفات يف هذا ، والّ"القراءات السبع وعللها وحججها الكشف عن وجوه"
                                                           

م، 1970، )ط.د(إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، لبنان، : ابن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق -1
3/96 - 97.  
، م1980، 1دار بوسالمة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، ط ،حممد إبراهيم البنا، أبو احلسني بن الطراوة وأثره يف النحو -2

   .7ص
 .2/03 بغية الوعاة، -3
حممد إبراهيم عبادة، دار الفكر : منصور علي عبد السميع، تقدمي: ابن رشد، الضروري يف صناعة النحو، حتقيق: ينظر -4

 .55م، ص 2008، )دط(العريب، 
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، "كتاب اهلداية إىل بلوغ النهاية يف التفسري"الفن ومن أجلّ الكتب يف توجيه القراءات وتعليلها، و
الكتب العديد من ، وقد حوت هذه 1"كتاب الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة"و

ة، كحديثه عن أعضاء النطق وخمارج األصواتاملعلومات الصوتي.  

ذي ، والّ)ه444ت(راءات جند أبو عمرو الداين ومن علماء األندلس املهتمني بعلم الق
املقنع يف رسم "و" الفتح واإلمالة"و" اإلدغام الكبري": تنوعت مؤلفاته يف هذا العلم، منها

جتويد «: يقول ذي ذكر فيه أمهية جتويد القرآن،، والّ"يف االتقان والتجويدالتحديد "و 2"املصحف
القرآن هو إعطاء احلروف حقوقها وترتيبها ومراتبها، ورد احلرف من حروف املعجم إىل خمرجه 
وأصله، وإحلاقه بنظريه وشكله، وإشباع لفظه، ومتكني النطق به على حال صيغته وهيئته من غري 

إسرافوال تعس ،فوال إفراط ،ره ، وال تكلّفوليس بني التجويد وتركه إالّ رياضة من تدب ،
    .3»بفكّه

اهلدف  يف ختام حديثنا عن بوادر الدرس الصويتّ عند علماء املشرق واألندلس، نذكر أنّ
يصيبه، ووضع قواعد وأسس  أو زللٍ هو احلفاظ على القرآن الكرمي من أي خللٍ لظهورهاألمسى 

  .البحر احمليطتفسري األندلسي و أيب حيانعن  للحديث وسننتقل، هلتالوت

                                                           
حممد أبو الفضل : ، أنباه الرواة على إنباه النحاة، حتقيق)ه624ت(يوسف  القفطي، مجال الدين أبو احلسن علي بن -1

 .3/318، )ت.د(، )ط.د(إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 
ونفح  126 -12/124م، 1993، 1إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ط: معجم األدباء، حتقيق ياقوت احلموي، -2

  .2/135الطيب، 
فرغلي سيد : ، التحديد يف صنعة اإلتقان والتجويد، حتقيق)ه444ت(مرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداين، أبو ع -3

  .131- 129م، ص 2003، 1عرباوي، مكتبة أوالد الشيخ للتراث، ط
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  :وتفسريه البحر احمليط حيان األندلسي وأب: ثانياً
، صاحب البحر احمليط، الذّي اشتغل على تفسري يب حيان األندلسيفيما يأيت ترمجة ألسنقدم 

 .آي القرآن الكرمي

  :ةومكانته العلمي حيان األندلسي أبو  - أ
يان األندلسي قدراً وافراً من العلم فاحتل مكانة علمية مرموقة بني العلماء، حصل أبو ح

  .يت نشأ فيهاوذلك نتيجة تأثره بالبيئة الّ

 :امسه وكنيته ولقبه .1
وقد  حيان األندلسي، الغرناطي، هو أثري الدين، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن

  .1نسبةاتفقت معظم كتب السري والتراجم على هذا اللقب وال
ا فهي أبو حيان، وترجع إىل ولده ا وحديثًيت عرف واشتهر ا بني أهل العلم قدميأما كنيته الّ

خاصة وأنه تفرد  ،كنية أخرى مع افتخاره ا ، وأبو حيان ينفي أي2حيان، فغلبت عليه والزمته
يبة ال يكاد يشترك فيه أشيعوا الكىن، وال سيما إذا كانت الكنية غر« :ا مما زادته شهرة، يقول

أحد مع من تكىن ا يف عصره، فإنه يطري ا ذكره يف اآلفاق وتتهادى أخباره الرفاق، كما جرى 

                                                           
اهيم، حممد أبو الفضل إبر: ، بغية الوعاة يف طبقات اللّغويني والنحاة، حتقيق)ه911ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن  -1

، )ه1089ت(والدمشقي، شهاب الدين عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي  1/280م، 1979، 2دار الفكر، ط
، 1عبد القادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق، بريوت، ط: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، حتقيق

والدرر الكامنة يف أعيان املائة ) ه852ت(علي حممد ابن حجر والعسقالين، شهاب الدين أمحد بن  8/251م، 1986
، والشافعي، تقي الدين ابن قاضي شهبة األسدي، 4/302، )ت.د(، )ط.د(الثامنة، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، 

، وحممد 289 م، ص1974، )ط.د(حمسن غياض، مطبعة النعمان، النجف األشرف، : طبقات النحاة واللّغويني، حتقيق
والفريوز أبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب،  1/225حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، مطبعة املدين، القاهرة، مصر، 

حممد املصري، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، : والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللّغة، حتقيق) ه817ت(
  .2/535، نفح الطيب، 251-250م، ص 2000، 1سوريا، ط

 250والبلغة، ص  289والشافعي، طبقات النحاة واللّغويني، ص  1/225والتفسري واملفسرون،  4/303الدرر الكامنة،  -2
أمحد زكي بك، املطبعة اجلمالية، القاهرة، : وصالح الدين بن أيبك الصفدي، نكت اهلميان يف نكت العميان، وقف على طبعه

  .280م، ص 1911مصر، 
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يف كنييت بأيب حيان، وامسي حممد، فلو كانت كنييت أبا عبد اهللا، أو أبا بكر مما يقع فيه االشتراك مل 
  .1»أشتهر تلك الشهرة

 :مولده .2
فلم يكن هلا أثر وهي حي من أحياء غرناطة،  2ألندلسي مبطخشارشولد الشيخ أبو حيان ا

وهو ما ذكره ، ومل يعلق به امسها، مما جعل بعض مترمجيه يذكرون أنّ مولده بغرناطة، تهيف حيا
  .، ذلك أنها كانت قاعدة بالد األندلس ومقر ملكها فارتبط امسه ا إىل اليوم3الصفدي

، وهو األرجح التفاق 4أربع ومخسني وستمائة للهجرة وكان مولده يف أواخر شوال سنة
قاله « :ما نصه" الوايف بالوفيات"معظم الّذين ترمجوا له عليه، وكذا ما ذكره الصفدي يف كتابه 

وكتبه أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف، ومولدي بغرناطة يف أخريات شوال سنة 
  .سني ومائتني وألف ميالدية، وهي توافق ست ومخ5» أربع ومخسني وستمائة

 :لهارحتا .3

تلقى الشيخ أبو حيان األندلسي علومه األوىل يف مسقط رأسه غرناطة، مثّ طوف يف بالد 
يأخذ عن شيوخها وأعالمها، لكنه مل يكتف مبا أخذه يف بالده، فخرج سنة سبع  األندلس كثرياً

ه ما ذكر الصفدي يف نفح الطيب أنعن العلم واملعرفة، في وسبعني وستمائة من األندلس باحثاً
ميكث فيه، بل ارحتل هنا وهنا وأخذ  معيناً يقصد مكاناًيكن حيان من األندلس مل  وخرج أب عندما

  .6من كلّ مدينة يقصدها الكثري عن علمائها األفذاذ
                                                           

  .8/112البحر احمليط،  -1
والتفسري  1/280وبغية الوعاة،  252والبلغة، ص  8/251وشذرات الذهب،  289طبقات النحاة واللّغويني، ص -2

  .225/ 1واملفسرون، 
  .2/559نفح الطيب،  -3
لتفسري وا 1/280وبغية الوعاة،  252والبلغة،  251/ 8وشذرات الذهب،  289طبقات النحاة واللّغويني، ص -4

  .1/225واملفسرون، 
  .2/249وغاية النهاية،  8/251شذرات الذهب،  -5
  .2/540نفح الطيب، : ينظر -6
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  :منهانذكر وكان لترك أيب حيان بالد األندلس أسباب 
 إنّ أبا حيان«: قال املقري يف نفح الطيب هذا ويفاخلالف الّذي حدث بينه وبني شيوخه، -

أيب وقد وقعت بينه وبني أستاذه  ،1 على التعرض لألستاذ أيب جعفر بن الطباع ةشبيبالة حدمحلته 
فرفع أمره  ،لتأليف يف الرد عليه وتكذيب روايتهلفنال منه، وتصدى  ،وقعة 2بن الزبريجعفر 

، 3»وحلق باملشرق ،االبحر خمتفي فاختفى مثّ أجاز ،هتنكيل، فامتعض له، ونفذ األمر بللسلطان
  .4بن حممد القرطاجينورافقه شيخه حازم 

شعوره حبقد الناس وحسدهم له، واستهانة بعض العلماء به لصغر سنه وعدم اقباهلم عليه، -
د وق. 5به على أهل بلده األندلس، ورأى أنّ املقام بني قوم ينكرون فضله متعذرضفاشتدت ثورة غ

  :6أشار أبو حيان إىل ذلك يف شعره

  إِنْ كُنت أَسكُن بعد العامِ أَندلُسـا    سددت باب القرا عن كُلِّ ملْتمس       

        اجِـلُـهري ملغقٍ تني حذ ّبرو    يف نلُ معشاراً فَيـَاـن   ه لَنـا قَبس

قَامم ابجلْ العـرٍ       بحي وذ نيي ب    سبا ناضِ مرى اَألعبِِسو داسحاـو  

الّذي ألّفه يف ذكر مبدئه واشتغاله  ،)النضار(ويذكر السيوطي أنه رأى يف كتاب أيب حيان 
العلماء باملنطق والفلسفة  أحدأنّ مما قوى عزمه على الرحلة عن غرناطة أنّ  ،وشيوخه ورحلته

إين قد كربت وأخاف أن أموت فأرى أن ترتب يل طلبة « :والطبيعي، قال للسلطان تياوالرياض
                                                           

  .56 ينظر تعريفه يف الصفحة -1
 .53 ينظر تعريفه يف الصفحة -2
  .4/304والدرر الكامنة،  2/581نفح الطيب،  -3
  .2/583نفح الطيب،  -4
 - لي مطلك الدليمي، الدراسات النحوية واللّغوية يف البحر احمليط، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، بغدادعبد العزيز ع -5

حممد عبد املنعم الشافعي، أبو حيان املفسر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، : ، نقالً عن12م، ص 1992العراق، 
  .60 -59م، ص 1972القاهرة، مصر، 

وما  237م، ص1969، 1العراق، ط -أمحد مطلوب وخدجية احلديثي، بغداد: ن األندلسي، الديوان، حتقيقأبو حيا -6
  .بعدها
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أن أكون من أولئك  فأشري إيلّ« :مهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي، قال أبو حيانأعلّ
 .1»ويرتب يل راتب جيد وكسا وإحسان، فتمنعت ورحلت خمافة أن أكره على ذلك

من علمائها، فيذكرون  رب فطاف يف نواحيها، واجتمع بكثريٍوكانت أول بالد يقصدها املغ
فسمع يف تونس عن أيب حممد عبد الدين هارون وغريه، ويف . 2"تونس"و" جباية"و" بسبتة"أنه مسع 

 .3 جباية من أيب عبد اهللا بن حممد بن صاحل الكتاين
 –يوسف بن حبيش  يف تونس حممد بن وذكر السيوطي يف بغية الوعاة أنّ من شيوخه أيضاً

وكان حيا بتونس : وقال. من شيوخ أيب حيان أبا بكر األديب العامل البارع النحوي –بفتح احلاء 
 .4سنة تسع وسبعني وستمائة

أنّ من شيوخه بتونس أمحد بن علي خالص " احمليط البحرتفسري "وذكر أبو حيان نفسه يف 
هللا حممد بن األمري أيب زكريا بن أيب حممد بن كان املستنصر باهللا أبو عبد او «: اإلشبيلي، قال

ذين لقيناهم بتونس وهو الشيخ العابد املنقطع أبو حفص ملك إفريقية قد سأل أحد شيوخنا الّ
  .5»العباس أمحد بن علي بن خالص األشبيلي

قرر السفر إىل بالد املشرق، فعاد  علمائها وبعدما طاف أبو حيان يف بالد املغرب وأخذ عن
، واتصل يف 6يحسبتة وركب إىل االسكندرية مثّ وصل مصر ولقى امساعيل بن هبة اهللا امللي إىل

ومنها قطع الصحراء الّيت بينها وبني السودان على البحر، ... القاهرة جبمع كبري من أئمة العلم 
احلج، ورحل إىل احلجاز مثّ إىل جدة ومكّة شرفها اهللا والتقى بكثري من علماء املسلمني يف موسم 

                                                           
  .1/280بغية الوعاة،  -1
  .2/560نفح الطيب،  -2
  .551-2/550نفسه،  -3
  .1/276بغية الوعاة،  -4
  .نفسه، الصفحة نفسها -5
  .4/303الدرر الكامنة،  -6
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ىل إمثّ اتجه إىل ينبع ورحل . وقصد مدينة الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم لزيارة مقامه الشريف
  .1العراق مثّ إىل الشام

 وبعد إجازته من علماء بالد احلجاز والعراق والشام رحل إىل مصر واستقر بالقاهرة سنة
وسقوط  ه656ملغول سنة ، وكانت مصر مالذ العلماء واألدباء بعد سقوط بغداد بيد اه691

: أكثر مدن األندلس يف أيدي النصارى، فانتقلت إليها العلوم وزخرت باملدارس العظيمة أمثال
املدرسة الناصرية، والصالحية، والكاملية، والفاضلية، والسلفية، كما كثرت فيها املكتبات، فانتشر 

العلم، ونشطت حركة التأليف وكان للد2ة األوىل واالهتمام األكربة املرتلراسات اإلسالمي.  
ا الشيخ اء  الكبار، فالزم علماءهاومع استقرار أيب حيان يف مصر، ابتدأ بطلب العلم عن 

4من كتب األدب فسمع عليه كثرياً 3ابن النحاس ينالدين ، وحضر جملس الشيخ مشس الد
 ذهب للشافعي وقرأ شيئاً، ومت6، وتلقى القراءات، ودرس علم احلديث واألدب والتاريخ5األصبهاين

  .7يف املنطق واألصول
دة ألّف أبو حيان كتباًومع توفر البيئة العلميكثريةً ة اجلي راسات القرآنييف الدة ة واللّغوي

حويةوالن.  

                                                           
  .2/540نفح الطيب،  -1
  .40-37م، ص 1966، 1خدجية احلديثي، أبو حيان النحوي، مكتبة النهضة، بغداد، العراق، ط -2
  .54تعريفه يف الصفحة  ينظر -3
  .4/303والدرر الكامنة،  1/225التفسري واملفسرون،  -4
  .2/542ونفح الطيب،  4/304الدرر الكامنة،  -5
  .1/280بغية الوعاة،  -6
  .281ونكت اهلميان يف نكت العميان، ص 2/541ح الطيب، ونف 4/308الدرر الكامنة،  -7
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4. ةثقافته ومكانته العلمي: 
تلقى الشيخ أبو حيان األندلسي علومه األوىل يف مسقط رأسه غرناطة على يد شيوخها 

، مثّ 1ه670سنة  تذا، فابتدأ بدراسة القرآن واحلديث وعلوم العربية، وكانت أول قراءاتهوأسا
عن العلماء األجالء ليتلقى عنهم خمتلف العلوم، فحصلها واشتغل ا  ارحتل إىل بالد املشرق باحثاً

يخ والنحو مجاهلا يف القراءات والتفسري واحلديث والتأرإوأصبح فيها إمام عصره، والّيت ميكن 
  .2والصرف واألدب واللّغات املنتشرة يف عصره، كالتركية والفارسية واحلبشية

ثه ومقرئه ه ومفسره وحمدعصره ولغوي حنوي« :كما أثىن عليه اجلالل السيوطي فقال أنه
  .3»ومؤرخه وأديبه

م مكث أبو حيان مبصر يتلقى العلم عن أكابر علماء عصره فترة غري يسرية، فكان دائ
منه، ألني مل أره قط إالّ  ومل أر يف أشياخي أكثر اشتغاالً« :االشتغال، يقول تلميذه الصفدي

ر ملا يقوله، عارف باللّغة يسمع، أو يشتغل أو يكتب، ومل أره غري ذلك، وهو ثبت فيما ينقله، حمر
م لذلك إالّ بعد ، ومل يتقدفبلغ من العلم مكانة مرموقة أهلته ليصبح مدرساً. 4»ضابط أللفاظها

، فازدحم طلبة العلم على جملسه، وأخذوا عنه الكثري 5ه698وفاة شيخه ابن النحاس وذلك سنة 
شيخ النحاة العلم الفرد، والبحر الّذي مل يعرف «: ى صاروا أئمة وأشياخ، قال عنه السبكيحت

سه من مغرا، واقتعد طلعت مش...  حتج وال حتج، ويقصد من كلّ فج اجلزر بل املد، كعبة علمٍ
اتفق أهل العصر على تقدميه وإمامته، ونشأ أوالدهم على حفظ ...  مصر فكان اية مطلبها

                                                           
  .2/249وغاية النهاية،  1/280بغية الوعاة،  -1
  .8/252وشذرات الذهب،  1/280بغية الوعاة، : ينظر -2
  .1/281بغية الوعاة،  -3
  2/540ونفح الطيب،  1/281وبغية الوعاة،  281نكت اهلميان يف نكت العميان، ص -4
  .290ت النحاة واللّغويني، ص طبقا -5
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خمتصراته، وآباؤهم على النظر يف مبسوطاته، وضربت األمثال بامسه مع صدق اللّهجة وكثرة 
  .1»اإلتقان والتحري

ة، شيخ احملدثني باملدرسة صريهو شيخ النحاة بالديار امل« :)ه781ت(قال عنه ابن مرزوق 
املنصوري2»ة واللّغة واحلديثة، انتهت إليه رياسة التربيز يف علم العربي.  
وعاس عنه على علمٍرف أبو حيان بسعة علمه، فلم يقتصر تلقي الن لوا من علوم واحد بل ،

حيفظها، واملقامات وكان «: ، قال3خمتلفة كالشعر، يذكر الصفدي أنه قرأ عليه األشعار الستة
ة ومسعوها بقراءيت عليه، وكان بيده نسخة احلريرية، وحضرها مجاعة من أفاضل الديار املصري

خبط احلريري، ووقع منه  ن اثنيت عشرة نسخة وإحداهنمصحيحة يثق ا، وبيد اجلماعة قريب 
ق العيد أفصح من مل أر بعد ابن دقي«: ومن اجلماعة أثناء القراءة فوائد ومباحث عديدة، وقال

  .4»قراءتك
وقرأت «: ة والكتب املختلفة، يقول الصفديكما كان حيفظ العديد من الدواوين الشعري

، وبعض احلماسة أليب متام الطائي، ومقصورة ابن دريد، املعري عليه سقط الزند أليب العالء

 ،يمةالبن بلّومسعت من لفظه كتاب تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يف القراءات السبع 
وانتقيت ديوانه وكتبته ومسعته . من لفظه خطبة كتاب ارتشاف الضرب من لسان العربومسعت 

كما انفرد برواية كتاب . 5»من كتابه جماين اهلصر، وغري ذلك ومسعت من لفظه ما اخترته. منه
أيب ابن الصائغ وابن : أبوي على تيذرويت كتاب سيبويه عن األسا«: سيبويه، حيث قال

                                                           
حممود : ، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق)ه771ت(السبكي، تاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف  -1

  .9/276، )ت.د(، )ط.د(مصر،  -الطناحي وعبد الفتاح احللو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة
  .2/536نفح الطيب،  -2
  .امرؤ القيس، والنابغة، وعلقمة، وزهري، وطرفة، وعنترة: ن مشاهري العرب الستة، وهموهي دواوي -3
  .281نكت اهلميان يف نكت العميان، ص -4
  .282-281نفسه، ص -5
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، وأيب جعفر اللبلي عن أيب علي الشلوبني، وال أعلم راويا له مبصر والشام والعراق 1»األحوص
  .2واليمن واملشرق غريي

أما يف القراءات، فهو العامل املتقن، صاحب التصانيف العديدة وقذ أخذ القراءات عن تسعة 
ة وآخر يف الفارسي ألّف كتاباًباللّغات، ف ، كما كان أبو حيان عاملا3ًمن كتب القراءات عشر كتاباً

يف اللّغة  ة، واملصنفان موجودان إىل اليوم ومها عظيما القيمة، كما ألّف كتاباًغة التركييف اللّ
4ةاحلبشي.  

  :هـمناصب .5
رونه وجيلونه وحكامها، فكانوا يقد علمائهااحتل أبو حيان مكانة مرموقة يف مصر بني 

  :ة كثرية منها مناصب علمي، حىت ذاع صيته، مما أهله إىلكثرياً
ة جبامع ابن طولون مبصر بعد عشر سنوات من الدرس والتجوال، منصب األستاذي تويل

، ويف سنة ه696واشتغل بالتدريس باجلامع األقمر واملدرسة املنصورية وجامع ابن طولون سنة 
النحاس، ودرس  ين ابنقام بتدريس النحو يف جامع ابن طولون بعد وفاة شيخه اء الد ه698

حيث انتقل لتدريس التفسري بالقبة  ه710ى سنة واستمر حت ه703النحو يف جامع احلاكم سنة 
مركز يصبوا إليه وآخر منصب شغله وظلّ به حت 5ه745ى وفاته سنة املنصورية وهو أهم.  

 :شيـوخه .6
، لعلم التلقييذكر أبو حيان األندلسي أنّ التلقي هو املعلّم األول لإلنسان، فمن سنن ا

  :6يف التلقي عن الشيوخ، فقال وألمهية ذلك نظم أبياتاً

                                                           
  .4/303والدرر الكامنة،  2/561نفح الطيب،  -1
  .2/561نفح الطيب،  -2
  .2/560نفسه،  -3
  .3/95م، 1959، 2ملصرية، مصر، طأمحد أمني، ظهر اإلسالم، مكتبة النهضة ا -4
  .290، والشافعي، طبقات النحاة واللّغويني، ص 1/282بغية الوعاة،  -5
  .3/324نفح الطيب،  -6
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  نُزـاحلَ لُهسي هبِ خٍيى شلَع اباًتك                 ئ       ارِـقَبِ تسلَو ماًلْع ياًعدّمأَ

  نهالذِّ بذَكَد قَلَ الَّ؟ كَحٍوضما لَبِ                     الًكشم حوضي نهالذ نَّأَ معزتأَ

الَّ نَّإِوذي يبتغيه ونَد ممٍـلِّع                         َكومقد مصاحٍب لَويلَ سه دـهن  

  :فقال وأنشد أيضاً

ظُين العجالكُ نَّأَ زتب تجي                  د     َأخا ذِإل نٍهدراك ومِـلُالع  

وام يي اجلَرِدنَّأَبِ ولُه فيا                     ـه    َغوامض حيرت يمِهِل الفَقْع  

ر من الشيوخ يف خمتلف العلوم ومن خمتلف األقطار، ويقد كبريٍ العلم عن عددأبو حيان أخذ 
ازوه فعامل كثري أبو حيان عدد الّذين مسع منهم بنحو من أربعمائة شخص ومخسني، أما الّذين أج

، ولكثرة 1من أهل غرناطة ومالقة وسبتة وديار أفريقية وديار مصر واحلجاز والعراق والشام جداً
  :شيوخه سأكتفي بذكر أهم من تأثر م مع ترتيبهم حبسب وفيام

أمحد بن إبراهيم بن الزبري بن حممد بن إبراهيم بن الزبري بن احلسن بن احلسني الثقفي العاصمي  -
حو والصرف اين املولد الغرناطي املنشأ، تلقى عليه أبو حيان أصول الفقه، وأصول الدين والنياجل

والقراءات، وقرأ عليه كتاب الزخمشري يف التفسري، وكتاب سيبويه يف النل له كتاب حو وكم
 الًجلي كان حمدثاً« :، قال عنه أبو حيان يف النضار2جامع الترمذي بني قراءة ومساع بغرناطة

حو ، أقرأ القرآن والنمؤرخاً مفسراً مقرئاً ،حسن اخلطّ ،، فصيحاًا، أديباًا، أصولي، حنويناقداً
تويف يوم الثالثاء ...  يف اإلقراء واحلديث مبالطة وغرناطة وغريمها، وكان كثري اإلنصاف ناصحاً

 .3»ثامن ربيع األول سنة مثان وسبعمائة

                                                           
  .2/552نفح الطيب،  -1
  .85-1/84والدرر الكامنة،  1/291بغية الوعاة،  -2
  . 1/89والدرر الكامنة،  292-1/291وبغية الوعاة،  8/31شذرات الذهب،  -3
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- د اإلمام أبو علي بن أيب األحوص القرشي احلسني بن عبد العزيز بن حممد بن عبد العزيز بن حمم
حوي، تويف بغرناطة يف الرابع عشر من مجادى الفهري الغرناطي، يعرف بابن الناظر احلافظ الن

قرأ أبو حيان عليه بعض . 1األول سنة تسع وسبعني وستمائة وقال ابن عبد امللك سنة مثانني
السبعة إىل آخر سورة احلجر ببلدة مالقة، وروى عنه كتاب تفسري ابن عطية، وقرأ عليه 

 .2سيبويه
فأخربين به  "ابن عطية"ما كان يف هذا الكتاب من تفسري « :قال أبو حيان يف مقدمة التفسري

 .3»القاضي اإلمام أبو علي احلسني بن عبد العزيز بن أيب األحوص القرشي

األبذي أبو احلسن، قال عنه أبو حيان يف  علي بن حممد بن حممد بن عبد الرحيم اخلشين -
 قلت يوماً« :كان أحفظ من رأيناه بعلم العربية وكان يقرئ كتاب سيبويه، قال« :النضار

هذا الشيخ هو «: حو؟ فقالما حد الن: حاضروهو للفقيه أيب اسحاق إبراهيم بن زهري واألبذي 
الن أخذ 4»، تويف يف رجب سنة مثانني وستمائة»حوحد ،حوعنه أبو حيان الن. 

- اء الد د بن أيب نصر اإلمام أبو عبد اهللاد بن إبراهيم بن حممحممين بن النحوي حاس احلليب الن
سان، الزمه أبو حيان وأخذ عنه األدب، وروى عنه كتاب ة يف علم اللّشيخ الديار املصري

 .5وتسعني وستمائةسيبويه بسنده، تويف يوم الثالثاء سابع مجادى اآلخرة سنة مثان 

- د بن مصطفى بن زكريا بن خواجا بن حسن الدروكي فخر الدحممحوي، قال ين احلنفي الن
 الفارسية إفراداًوبالعربية، أخذنا عنه وكان يعرف التركية  عاملاًكان «: أبو حيان يف النضار

 .6»، وله قصيدة يف قواعد لسان الترك، تويف سنة ثالث عشرة وسبعمائةوتركيباً

                                                           
  .1/89والدرر الكامنة،  392- 1/391لوعاة، بغية ا -1
  .1/535وبغية الوعاة،  2/540ونفح الطيب،  290طبقات النحاة واللّغويني، ص  -2
  .114/ 1تفسري البحر احمليط،  -3
  .1/242وغاية النهاية،  1/35بغية الوعاة،  -4
  .4/303ر الكامنة، والدر 1/194وبغية الوعاة،  290طبقات النحاة واللّغويني، ص  -5
  .163ونكت اهلميان، ص  1/247بغية الوعاة،  -6
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امساعيل بن هبة اهللا بن علي بن هبة اهللا أبو طاهر بن املليجي، قرأ عليه أبو حيان رواية ورش  -
 .1وعاصم بسنده، وسائر القراءات السبع

حازم بن حممد بن حسن بن حممد بن خلف بن حزم األندلسي األنصاري القرطاجين، هينء  -
الدج البلغاء وسراج األدباء، تويف سنة حوي مقيم تونس، أخذ عنه البالغة من كتاب منهاين الن

 .2أربع ومثانني وستمائة

- د بن علي بن يوسف العالمة رضي الدين أبو عبد اهللا األنصاري الشاطيب اللّحممقال غوي ،
ولد ببلنسية سنة إحدى وستمائة، وكان عايل اإلسناد يف القرآن روى عنه أبو حيان «: الذهيب

الثاين والعشرين من مجادى األوىل سنة أربع ومثانني  وآخرون، مات بالقاهرة يوم اجلمعة
 .3»وستمائة

أبو علي عمر بن حممد بن عمر بن عبد اهللا اإلشبيلي األزدي األندلسي املعروف بالشلوبني،  -
 .4املتوىف سنة أربع ومخسني وستمائة، أخذ عنه شيخنا النحو بغرناطة

ين املقدسي عرف بابن النقيب، ل الدأبو عبد اهللا حممد بن سليمان بن حسن بن حسني، مجا -
تويف سنة مثان وتسعني وستمائة، روى عنه أبو حيان تفسريه التحرير والتحبري ألقوال أئمة 

 .5التفسري باإلجازة من جامعه

عبد اهللا بن حممد بن هارون بن حممد بن عبد العزيز بن امساعيل الطائي القرطيب األندلسي  -
د املالكي النتويف سنة اثنني وسبعمائة روى عنه، وأخذ عنه علم  ،نزيل تونسحوي أبو حمم

6حوالن. 

                                                           
  .4/303والدرر الكامنة،  1/35تفسري البحر احمليط،  -1
  .1/491بغية الوعاة،  -2
  .1/33وتفسري البحر احمليط،  195- 1/194بغية الوعاة،  -3
  .2/224وبغية الوعاة،  289طبقات النحاة واللّغويني، ص  -4
  .3/304، نفح الطيب -5
  .8/14وشذرات الذهب،  61-2/60بغية الوعاة،  -6
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أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن عيسى بن عياش أبو جعفر بن الطباع الرعيين الغرناطي إمام  -
حاذق، قرأ عليه أبو حيان القراءات السبع وموطأ مالك جبزيرة األندلس، تويف يف ذي القعدة 

 .1سنة مثانني وستمائة

عبد احلق بن علي بن عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك أبو حممد الغرناطي اخلطيب واملقرئ  -
 قرأت عليه السبع يف حنو من عشرين ختمة إفراداً« :مبطخشارش، انتفع منه أبو حيان، وقال

 .2»من سبعة أعوام وذلك يف مدة آخرها سنة تسع وستني وستمائة والزمته حنواً ومجعاً

بن مطروح أبو حممد املريوطي  ربن علي بن حيي بن امساعيل بن خملوف بن نزا عبد النصري -
اهلمداين، أحد شيوخ اإلقراء باإلسكندرية، تال عليه بالثمان أبو حيان، وتويف سنة مثانني 

 .3وستمائة

حممد بن ابراهيم بن حازم املازين أبو عبد اهللا املصري، مسع عليه أبو حيان جامع الترمذي  -
 .4تويف سنة اثنني وتسعني وستمائة بسنده،

غوي املقرئ، أخذ عن أمحد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهري أبو جعفر النحوي اللّ -
الشلوبني وعن أيب اسحاق البطليوسي وآخرون، ومسع احلديث من ابن خروف وأيب القاسم بن 

ني رمحون وغريهم، صنف شرحني على الفصيح، تويف بتونس يف حمرم سنة إحدى وتسع
 .5وستمائة

أمحد بن حممد بن منصور بن أيب القاسم بن خمتار بن أيب بكر اجلذامي االسكندراين املالكي  -
حو واألدب والتفسري وعلم القاضي ناصر الدين أبو العباس بن املنري، مسع منه أبو حيان وغريه الن

                                                           
  .4/303الدرر الكامنة،  1/280وبغية الوعاة،  1/82غاية النهاية،  -1
  .1/325غاية النهاية،  -2
  .1/421وغاية النهاية،  289طبقات النحاة واللّغويني،  -3
  .3/316نفح الطيب،  -4
  .403- 1/402بغية الوعاة،  -5
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اري وغري البيان، صنف يف التفسري االنتصاف من صاحب الكشاف، ومناسبات تراجم البخ
 .1ذلك، تويف يوم اجلمعة مستهل ربيع األول سنة ثالث ومثانني وستمائة

 :وفـاته .7
ى أضر قبل قضاها يف البحث والتأليف، حت وتسعني عاماً عمر أبو حيان األندلسي واحداً

، وقد اتفقت جلّ كتب 2"نكت اهلميان يف نكت العميان" :، فذكره الصفدي يف كتابهموته بقليلٍ
والتراجم على أنه تويف بعد العصر من يوم السبت، الثامن والعشرين من شهر صفر سنة السري 

  .3)املوافق للحادي عشر من متوز سنة مخس وأربعني وثالث مئة وألف(مخس وأربعني وسبعمائة 
  .4وكانت وفاته مبرتله خارج باب البحر بالقاهرة، ودفن مبقربة الصوفية خارج باب النصر

دمشق صالة الغائب، وذلك بعد وصول خرب وفاته إىل محاة يف ربيع اآلخر،  وصلّي عليه يف
ويف يوم اجلمعة حادي عشر ربيع األول صلّي باجلامع األموي على الشيخ أثري « :قال ابن كثري

الدين أيب حيان النحوي، شيخ البالد املصرية من مدة طويلة، وكانت وفاته عن تسعني سنة ومخسة 
  .5»أشهر

، يف حني ذكر بعض املغاربة أنه تويف سنة ثالث 6لف بعضهم يف حتديد يوم وفاتهوقد اخت
من  وقع يف كالم كثريٍ ماو«: وأربعني وسبعمائة، وذلك مردود، وقد رد املقري هذا القول بقوله

                                                           
  .1/384غية الوعاة، ب -1
    .4/310والدرر الكامنة،  2/538ونفح الطيب،  286 - 280نكت اهلميان يف نكت العميان، ص  -2
 2/538ونفح الطيب،  4/310والدرر الكامنة،  1/225والتفسري واملفسرون،  292طبقات النحاة واللّغويني، ص -3
  .284نكت اهلميان يف نكت العميان، ص و
  .2/538ونفح الطيب،  4/310والدرر الكامنة،  292واللّغويني، صطبقات النحاة  -4
  .2/538نفح الطيب،  -5
ابن قاضي شهبة الشافعي، طبقات النحاة واللّغويني، : ذكر ابن قاضي شهبة أنه تويف يوم السابع والعشرين من صفر، ينظر -6

  .292ص 
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ألنّ أهل املشرق أعرف  ،أهل املغرب أنّ أبا حيان تويف سنة ثالث وأربعني وسبعمائة غري ظاهر
 .1»تويف عندهم، فعلى كالم أهل املشرق يف هذا املعولإذ  ،بذلك

  :2وقد رثاه تلميذه الصفدي بقصيدة بديعة منها
  راـارِق واستعبـاستعر البـفَ    ورى                   ـمات أَثري الدينِ شيخ ال

بِسيمِ الصنِ نسح نم قرا                   ـو    ارِ لَمحي اَألسلَّ فتاعىـورا س  
هحوي نف كات اَأليحادصا                  ـو    ار فرلَى حعِ عجي السه فثَتر  
وعِ الّتمي بِالدودج نيا عي                   ـي   ى بِهورثَـي نم هما ضىـا مر  

  رىـا جـقَد اقْتضى أَكْثَر مم   خلَطْب في شأْنِه                 واجرِي دماً فَا
  ورى من وراـرى إِماماً والـي   ه                       ـانَ في علْمـمات إِمام كَ

سلْبِلَـأَمل ادىنداً                     ـى مفْرى م   القَب هملَفَضع ـرـى مىـا تر  
  راـه مضمـي ترِبتـاد فـفَع   راً                      ـانَ هدى ظَاهـيا أَسفَا كَ

                   رهصي علِ فالفَض عمكَانَ جو   ا أَنْ قَضفَلَم حـصاـى كَسر  
الفَض فعرـلُ بِـوهرب ةً       ـه                    ّاآلنَ لَمـوضكّـا ما  ـى نر  

  اه خطْب عراـيطْرق من وافَ   انَ ممنوعاً من الصرف لَا                    ـوكَ
يـالَ أَفْعفْضـل التنيا بـل م                      ه   م نيبـوف رِفُهىـا أَعري الو  

ل ّدـالَ بتعن نقَـي عبِالت ى                      ـه   َك لُهعـانَ لَـفَفصم اـهرد  
 :مصنفاته .8

ى قال عنه ة البديعة، حتمن املصنفات العلمي وافرٍ أسهم أبو حيان األندلسي بنصيبٍ
ئت ودريت وقر ،وانتشرت وما انتثرت ،طارتسارت ووله من التصانيف الّيت « :الصفدي

 ، وقد أكب3»وأهلت املقيمني مبصر والقادمني ،لت كتب األقدمنيمخ، أتسخفونسخت وما 
اس على كتبه الّيت مل تقتصر على النحو فحسب بل تناولت علوم القرآن والتفسري واألدب، كما الن

                                                           
  .2/559نفح الطيب،  -1
  .2/539ونفح الطيب،  280نكت اهلميان يف نكت العميان، ص  -2
  .280نكت اهلميان يف نكت العميان، ص -3
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نظمه لألشعار  ا من الفنون الّيت عرفها عصره إلّا وأسهم فيه ولو بالقليل، فعرف بكثرةمل يترك فن
  .واملوشحات

من الشيوخ والعلماء أليب حيان الّذين أخذ عنهم خمتلف أنواع املعرفة،  كبريٍ مع توافر عدد
كان من الطبيعي أن ينتج مصنفات على ما أحصته الدكتورة  وصلت إىل ست وستني مصنفاً كثرية
هذه بعض التحقيق، نذكر  ينتظر ، منها ما هو حمقّق ومنها ما زال خمطوطا1ًخدجيك احلديثي

مة حبسب نوعهااملصنفات مقس:  

 :كتب التفسري) أ

 .حبول اهللا من التفصيل وسنتكلم عنه بشيٍء دراسته ذي حنن بصددوهو الّ: 2البحر احمليطتفسري  -

، وهو يف جزأين كبريين مطبوع على حاشية احمليط اختصره أبو حيان من البحر :3النهر املاد -
 .البحر احمليط

  :طبع هذا الكتاب ثالث مرات :4األريب مبا يف القرآن من الغريب حتفة -
صفحة عليها تعليقات  142م يف مطبعة اإلخالص حبماة يف سوريا يف 1936األوىل سنة * 

5د سعيد بن مصطفى الوردي النعساينللشيخ حمم.  
، م ببغداد1977الثانية بتحقيق الدكتور أمحد مطلوب والدكتورة خدجية احلديثي سنة * 

  .صفحة 400تراث اإلسالمي، ويقع يف طبعته وزارة األوقاف بإدارة مطبعة إحياء ال
  .6صفحة 396م يف 1983بتحقيق مسري اذوب، طبعه املكتب اإلسالمي سنة : الثالثة* 

  
                                                           

  .وما بعدها 161-101أبو حيان النحوي،  -1
  .4/304والدرر الكامنة،  251والبلغة،  1/226والتفسري واملفسرون،  1/282بغية الوعاة،  -2
  .1/282بغية الوعاة،  -3
  .251البلغة، ص  -4
  .161ن النحوي، ص أبو حيا: ينظر -5
أمحد خالد شكري، أبو حيان ومنهجه يف تفسري البحر احمليط ويف إيراد القراءات فيه، دار عمار للنشر والتوزيع، اململكة  -6

  .96م، ص 2006، 1األردنية اهلامشية، ط
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  :كتب القراءات) ب
وتضم قراءة نافع وهي منظومة يف القراءات السبع،  :1لآليل يف القراءات السبع العوايلعقد ا -

وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي، وهم القراء الّذين اختار قراءم ابن 
  .2جماهد

ألفها منقلبة عن  أمال محزة عشرة أفعالٍ« :منها يف البحر احمليط كقوله ذكر أبو حيان أبياتاً
لفعل فإنّ وزنه فعل بكسر ألفه منقلبة عن واو ووزنه فعل بفتح العني إلّا ذلك ا واحداً ياء إالّ فعالً

  :، وقد مجعتها يف بيتني يف قصيديت املسماة بعقد الآليل يف القراءات السبع العوايل ومهاالعني

            ةزمحالُ لمالٍ تةُ أَفْعرشعو   لَاكَمانَ ور اقاَء ضشاَء وفَج  

  .3زاغَ سوى اَألحزابِ مع صادها فَلَا وحاق   بِزاد وخاب طَاب خاف معاً       

ألّف أبو حيان هذا الكتاب يف القراءات، وقد مساه : 4العالية احللل احلالية يف أسانيد القراءات -
  .5"احللل احلالية يف أسانيد القرآن العالية"بعضهم 

دحه يف تفسريه البحر كتبه أبو حيان يف قراءة ابن كثري، والّذي م :6األثري يف قراءة ابن كثري -
  .7احمليط، ويرى أنّ قراءته متواترة ال ميكن الطعن فيها

  .9ألّفه أبو حيان يف قراءة علي بن محزة الكسائي :8تقريب النائي يف قراءة الكسائي -

  
                                                           

  .4/304والدرر الكامنة،  251والبلغة،  1/282بغية الوعاة،  -1 
 .250 أبو حيان النحوي، ص: ينظر -2 
  .1/189تفسري البحر احمليط،  -3 
  .4/305والدرر الكامنة،  251والبلغة،  1/282بغية الوعاة،  -4 
 . 250أبو حيان النحوي، ص  -5 
  .98نفسه، ص -6 
  .7/36تفسري البحر احمليط،  -7 
  .4/304الدرر الكامنة،  -8 
 .247أبو حيان النحوي، ص : ينظر -9 
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 : كتب النحو) ت

البن  "يف النحو املقرب"حو اختصر فيه أبو حيان كتاب وهو كتاب يف الن :1تقريب املقرب -
 .2م1982حقّقه الدكتور عفيف عبد الرمحن ونشرته دار املسرية ببريوت سنة عصفور، 

اد فليح  :ذكره أبو حيان يف إجازة الصفدي، حقّقه الدكتور :3متثيل التقريب يفالتدريب  -
ح ما صعب فهمه من كتاب م، وقد حاول فيه أبو حيان أن يوض1987حسن ببغداد سنة 

 .4على فهمهالتقريب ليعني الطالب املبتدئني 

وهو تلخيص كتاب املمتع يف التصريف البن عصفور، حقّقه : 5امللخص من املمتعاملبدع  -
والكتاب بعنوان م1982د، ونشرته دار العروبة، بالكويت سنة الدكتور عبد احلميد السي ،

 .6املبدع يف التصريف

قال عنه اجلالل يان، يعد من الكتب القيمة اليت ألّفها أبو ح:7ارتشاف الضرب من لسان العرب -
التذييل "، وهو خمتصر لكتاب أيب حيان 8»مل يؤلف يف العربية أعظم منه «: السيوطي
مصطفى النماس، عن مطبعة النسر الذهيب، وله طبعة أخرى : ، طبع بتحقيق الدكتور"والتكميل

 .9رجب عثمان حممد، عن مكتبة اخلاجني بالقاهرة: الدكتور: بتحقيق

                                                           
  .1/282بغية الوعاة،  -1
عفيف عبد الرمحن، دار املسرية، : ، تقريب املقرب، حتقيق)ه745ت(أبو حيان األندلسي، حممد بن يوسف الغرناطي : ينظر-2

 .م1982، 1بريوت، لبنان، ط
  .1/282بغية الوعاة،  -3
 . 7الدراسات النحوية واللّغوية يف البحر احمليط، ص -4
  .1/282بغية الوعاة،  -5
 .7ية واللّغوية يف البحر احمليط، ص الدراسات النحو-6
  .251والبلغة، ص  2/250وغاية النهاية،  1/282بغية الوعاة،  -7
  . 1/282بغية الوعاة،  -8
 .103أبو حيان األندلسي ومنهجه يف تفسريه البحر احمليط ويف إيراد القراءات فيه، ص : ينظر -9
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هو شرح لكتابه غاية اإلحسان يف علم اللّسان، وهي  :1رح غاية اإلحسانالنكت احلسان يف ش -
مقدمة يف النحو والصرف ضمنها أغلب أصول هذين العلمني، حقّقه الدكتور عبد احلسني 

 .2م1985 الفتلي، وصدر عن مؤسسة الرسالة ببريوت سنة

قد ، و4ع جملدات كبار، وقد وصف أنه يقع يف أربمن الكتب القيمة يف النحو :3تذكرة النحاة -
 مؤسسة الرسالة ببريوتف عبد الرمحن، وصدر عن عفي: تحقيق الدكتورب طبع اجلزء الثاين منه

 .5م1986سنة 

التكميل "كان أبو حيان يف البحر احمليط حييل على كتابه  :6التذييل والتكميل يف شرح التسهيل -
: هو يف غىن عنه يف البحر، كقوله يف بعض املسائل اليت حتتاج إىل شرح أكثر" يف شرح التسهيل

  .7»من تأليفنا) لتكميل لشرح التسهيلا(واإلدغام وجه من القياس ذكرناه يف كتاب «
وهلذا الكتاب قيمة كبرية ألنّ أبا حيان أودعه آراءه اللّغوية والنحوية والصرفيحاة ة، وآراء الن

  .8غويني املتقدمنيواللّ
  :ذكرومن كتبه األخرى يف القراءات ن

  .9التنخيل امللخص من شرح التسهيل  -

                                                           
  .1/282بغية الوعاة،  -1
عبد : ، النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان، حتقيق)ه745ت(ي، حممد بن يوسف الغرناطي أبو حيان األندلس: ينظر -2

 .م1985، 1احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط
  .4/304والدرر الكامنة،  1/282وبغية الوعاة،  251البلغة، : ينظر -3
 .1/282بغية الوعاة،  -4
عفيف عبد الرمحن، مؤسسة : ، تذكرة النحاة، حتقيق)ه745ت(بن يوسف الغرناطي أبو حيان األندلسي، حممد : ينظر -5

  .م1986، 1الرسالة، بريوت، لبنان، ط
  .251والبلغة،  1/282بغية الوعاة،  -6
  .2/377البحر احمليط،  -7
  .121أبو حيان النحوي، ص  -8
  .1/282بغية الوعاة، -9
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  .1الشذا يف أحكام كذا  -
  .2اية اإلعراب وخالصة البيان  -

   :همنهجو همصادر تفسري البحر احمليط  -ب
  .سنحاول فيما يلي تعريف تفسري البحر احمليط وبيان قيمته العلمية

  : وقيمته العلميةالبحر احمليط  فسريت  .1
فما « :ريه أنه مل يؤلّفه ألحد، إنما ألّفه لوجه اهللا تعاىل، يقولذكر أبو حيان يف مقدمة تفس

ويسميه ) البحر احمليط(اه أبو حيان بـ ، مس3»ه قصدت وال غري وجه اهللا به أردتبتأليف ملخلوقٍ
  .4)الكتاب الكبري(بـ  أيضاً

ابن  ويعد تفسري البحر احمليط من أشهر كتب التفسري للقرآن الكرمي، ولشهرته قال عنه
، كبارٍ يقع يف مثان جملدات ضخم ، وهو كتاب5» البحر احمليط مل يسبق إىل مثلهتفسري«: اجلزري

ويعترب املرجع األوفقد 6وه اإلعراب أللفاظ القرآن الكرميملن يريد أن يقف على وج ل واألهم ،
غلبت عليه الناحية النحويه مل يهة باعتباره فارس النيت مل ما عداها من العلوم الّحو يف عصره إالّ أن
ة للمفردات، ويذكر أسباب الرتول، والناسخ م على املعاين اللّغويفنراه يتكلّ"هلا اتصال بالتفسري، 

واملنسوخ والقراءات الواردة مع توجيهها، كما أنه ال يغفل الناحية البالغية يف القرآن وال يهمل 
مع ذكره ملا جاء عن السلف ومن تقدمه من اخللف يف بآيات األحكام،  األحكام الفقهية عندما مير

  .7...ذلك 

                                                           
  .251والبلغة،  1/282بغية الوعاة، -1
  .1/226سري واملفسرون، التف -2
  .1/102تفسري البحر احمليط،  -3
  .189أبو حيان النحوي، ص  -4
  .2/250غاية النهاية،  -5
  .1/226التفسري واملفسرون،  -6
  .نفسه، الصفحة نفسها -7
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ألّفه أبو حيان ومجع فيه علوم التفسري، كونه ال يقتصر على تفسري اآليات وحسب، وإنما 
اللة حو والصرف واألصوات والديف الن: خيوض يف إعجاز القرآن الكرمي، وعلم البيان بأنواعها

  .واللهجات
كتاب مطبوع ومتداول بني أهل العلم، صدرت له عدة طبعات، أوهلا وتفسري البحر احمليط 

عبد احلفيظ ابن السلطان : مبطبعة السعادة مبصر، على نفقة سلطان املغرب األقصى ه1328سنة 
أليب حيان " النهر املاد"كتاب : سيدي حممد، وطبع على حاشيته ابن السلطانموالي احلسن 
لتلميذه ابن مكتوم، اختصره من البحر احمليط يقتصر " بحر احمليطالدر اللقيط من ال"نفسه، وكتاب 

البن ) ع(عالمة الزخمشري و) ش(على مباحثه مع ابن عطية والزخمشري ورده عليهما، ووضع 
  .1أليب حيان ) ح(عطية، و

علي حممد : عادل أمحد عبد اود والشيخ: الشيخ: والطبعة اليت قمنا بالعمل عليها بتحقيق
أمحد عبد الغين النجويل اجلمل، ونشرا دار . زكريا عبد ايد النويت ود. د: اركهمامعوض، وش

  .م1993/ه1413الكتب العلمية ببريوت عام 

  :زمن تأليف التفسري .2
ذكر أبو حيان يف مقدمة تفسريه أنه كان يعتزم إذا بلغ ستني سنة أن يتفرغ لتفسري كتاب 

، بدأ يف ه710تفسري يف قبة السلطان امللك املنصور يف مصر سنة لل اهللا، إالّ أنه بعدما عين مدرساً
وما زال خيتلج يف ذكري، ويعتلج يف « :تصنيفه وعمره آنذاك سبع ومخسون سنة، ويف ذلك يقول

ذي حيلّذي يتعضد فيه األدمي، ويتنغص برؤييت الندمي، وهو العقد الّي إذا بلغت األمد الّفكري، أن 
  .ه إذا بلغ الرجل الستنيعرى الشباب، املقول في

ابوا الشإِيو اه2فَإِي.  

                                                           
  .236-235و 190-189أبو حيان النحوي، ص -1
ؤسسة التاريخ العريب وإحياء التراث العريب، ابن منظور، لسان العرب، م: ينظراخللط، : والشوب والشياب: الشواب -2

  .بمادة شو .م1993، 2بريوت، لبنان، ط
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ألوذ جبناب الرمحن وأقتصر على النظر يف تفسري القرآن، فأتاح اهللا يل ذلك قبل بلوغ ذلك 
يف علم التفسري يف قبة  العقد، وبلغين ما كنت أروم من ذلك القصد، وذلك بانتصايب مدرساً

رقده، وبل مبزن الرمحة معهده، وذلك يف دولة ولده السلطان السلطان امللك املنصور قدس اهللا م
ذي رد اهللا به احلق إىل أهله، وأسبغ على العامل وارف ظلّه، واستنفذ به القاهر، امللك الناصر، الّ

ه وشريف نصابه، وكان ذلك يف أواخر سنة عشر وسبعمائة، امللك من غصابه، وأقره يف منيف حملّ
ني من عمري فعكفت على تصنيف هذا الكتاب، وانتخاب الصفو وهي أوائل سنة سبع ومخس

  .1»واللباب
وإن كنا نعرف تاريخ بداية التأليف يف البحر احمليط، فإننا ال نعرف تاريخ الفراغ منه، إالّ أنّ 

ه بلغ من العمر ثالثة وسبعني؛ إذ يقول يف تفسريه لقوله أبا حيان ذكر وهو يفسر سورة اجلن أن

وأما مشاهدته أصحاب «: ]26:اجلن[ ﴾       ﴿:تعاىل

  .2»ة، فلي من العمر ثالث وسبعني سنةاإلهلامات الصادق
يتص أنّ أبا حيان بلغ من العمر عند تفسريه سورة اجلن ثالث وسبعني سنة، ضح من هذا الن

وعمره سبع ومخسني سنة، مما يدلّ أنه استغرق فيه ست عشرة  وحنن نعلم أنه ابتدأ تأليف تفسريه
لتأليف التفسري وحده؛ وذلك النشغاله بتأليف كتب  أو سبع عشرة سنة، وذلك أنه مل يكن متفرغاً

  :أخرى يف هذه الفترة، منها

  .3)ه718(يل التقريب فرغ منه سنة التدريب يف متث -
- 4)ه728(ى سنة منهج السالك مل يكمله حت.  
  .5)ه728(ى سنة مل تكمل حت) أرجوزة(اية اإلعراب يف علمي التصريف واإلعراب  -

                                                           
  .100-1/99تفسري البحر احمليط،  -1
  .2/1805كشف الظنون،  -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
  .2/1882نفسه،  -4
  .1982/ 2، نفسه -5
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  .1)ه728(ى سنة مل تكمل حت) أرجوزة(خالصة البيان يف علمي البديع والبيان  -

 :التفسريمصادر  .3
حو ة والناعتمد أبو حيان يف تفسريه على جمموعة من أمهات كتب التفسري والقراءات واللّغ
مل يسبق  واحلديث وغريها، وقد ذكر أغلبها يف مقدمة تفسريه، كما يذكر أثناء تفسريه كتباً

  .ذكرها يف املقدمة

 :التفسريعلم مصادر أيب حيان يف   ) أ
  :، نذكريت تأثر ا اإلمام أبو حيانمن أهم كتب التفسري الّ

ال الدين أيب عبد اللّه بن سليمان لشيخه اإلمام مج :التحرير والتحبري ألقوال أئمة التفسري -
أشار أبو حيان يف مقدمة البحر إىل هذا ، )ه698ت(بن حسن املقدسي املعروف بابن النقيب 

لتحبري ألقوال أئمة التحرير وا"كتايب هذا على كتاب  يف أكثر نقول تاعتمدو«: التفسري، بقوله
إالّ أنه  لغ يف العدد مئة سفر أو يكادإذ هو أكرب كتاب رأيناه صنف يف علم التفسري، يب ؛"التفسري

ذكر أبو حيان أنّ املؤلف كان يف الغالب ، كما 2»وفرط اإلسهاب التحريريل قل ،ري التكرريثك
 .3من جامعهيروي الكتاب باإلجازة  أنهيعزو األقوال إىل قائليها، وذكر 

، أثىن أبو )ه541ت(أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية الغرناطي  :احملرر الوجيز -
حيان على ابن عطية يف مقدمة تفسريه، واملتصفح هلذا األخري يلحظ مدى تأثر أيب حيان بكتاب 

"إذ ال تكاد ختلو صفحة من صفحاته من ذكره، وإن كان خيتلف معه يف بعض  ؛"ر الوجيزاحملر
 .4املسائل

، يعد إىل )ه538ت(أليب القاسم حممود بن عمرو اخلوارزمي الزخمشري  :الكشاف -
يت صنفت يف علم التفسري، وكان تأثر أيب حيان ما الكتب الّ من أجلّ "ر الوجيزاحملر"جانب 

                                                           
  .1/717تفسري البحر احمليط،  -1
  .115-1/114، نفسه -2
  .نفسه، الصفحات نفسها -3
  .8/515، 4/172، 4/169، 4/161، 513-1/184 ،سهنف: ينظر -4
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كتاب ابن «: ، وقد امتدحهما وقارن بينهما بقوله1إذ أنه أكثر من النقل واالعتماد عليهما ؛واضحاً
  .2»عطية أنقل وأمجع وأخلص، وكتاب الزخمشري أخلص وأغوص

وأبعد من « :، مثال ذلك قولهيةًقو يرد على آراء الزخمشري االعتزالية ردوداًوكان أبو حيان 

          يف اإلجابة من الرد طمعاً خوفاً: ذهب إىل أنّ املعىن

﴿:كقوله: قال الزخمشري ]56:االعراف[                             ﴾ 

، وهذا كلّه محل )من تاب وآمن وعمل صاحلاً(ة باحملسن وهو أنّ الرمحة خمتص:  -يعين  – ]82: طه[
  .3»"االعتزال"آن وإنما على مذهبه من القر

احملاكمة بني أيب حيان وابن عطية : "وقد ألّف حيىي الشاوي الفاسي املغريب كتابه
 .4املناقشات بني املفسرين الثالثة فيه بيان الصواب يف حاول" والزخمشري

، من )ه310ت(لشيخ املفسرين حممد بن جرير الطربي  :جامع البيان يف تفسري القرآن -
: ، كقوله يف تفسريه قوله تعاىلكتب التفسري باملأثور، نقل عنه أبو حيان يف مواضع قليلة من البحر

                   

  .5»لعقب يستعمل فيمن أمل أمراً فخابالرد على ا«: قال الطربي وغريه ]71:األنعام[

، نقل )ه460ت( د بن احلسن بن علي الطوسيأليب جعفر حمم :التبيان يف تفسري القرآن -

﴿:تتعلق باللّغة، كما يف تفسريه قوله تعاىل ان عن الطوسي نقوالًأبو حي       

                                                           
  .2/18البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/113نفسه، : ينظر -2
  .4/314نفسه،  -3
ورقة، ويف معهد إحياء املخطوطات نسخة  318تفسري وتقع يف  26641توجد نسخة من الكتاب يف مكتبة األزهر برقم  -4

  .212أبو حيان النحوي، ص : ، ينظره1079كتبت سنة  259أخرى برقم 
  .4/161البحر احمليط،  تفسري: ينظر -5
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      ﴾ ]أهل احلجاز يؤنثون الصراط كالطريق والسبيل «: قال أبو جعفر الطوسي ]6: الفاحتة

ويف والزقاق والسوق، وبنو متيم يذكرون هذا كلّه وجيمع يف الكثرة على سرط حنو كتاب كتب، 
ياسه حنو ذراع ، وأما إذا أنث فقالقلّة قياسه أسرطة حنو محار أمحرة هذا إذا كان الصراط مذكراً

  .1»وأذرع ومشال وأمشل

 د بن احلسني بن موسى أيب عبد الرمحن السلمي النيسابوريحملم :حقائق التفسري -

 ﴿:عاىل، منه ما جاء يف تفسريه قوله ت، كان نقل أيب حيان عنه قليالً)ه412ت(            

                           ﴾ ]فتوبوا إىل («: ، قال السلمي]54: البقرة

ارجعوا إليه بأسراركم وقلوبكم فاقتلوا أنفسكم بالتربي منها فإنها ال تصلح لبساط ) بارئكم

 ﴿ :ه تعاىلويف تفسريه قول. 2»األنس                               

            ﴾ ]عجل كلّ واحد نفسه فمن أسقط مراده : قال السلمي« :قال ،]54: البقرة

يان ، وكان أبو حيان يناقشه يف بعض آراءه ويف بعض األح3»ف هواه فقد برئ من ظلمهوخال
يوردها دون مناقشة أو رد.  

، )ه606ت(أليب عبد اللّه حممد بن عمر بن احلسني فخر الدين الرازي  :التفسري الكبري -
وهو من التفاسري الّيت أكثر أبو حيان النقل عنها، رغم آراء الرازي الفلسفية والتي كان يرد عليها 

  .4أبو حيان

  

                                                           
  .1/143البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/365نفسه،  -2
  .1/365، نفسه -3
  .363-2/362و 8/190و 1/147، نفسه: ينظر -4
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نقل أبو حيان عنه توجيه ، كان ي)ه207ت(ليحىي بن زياد الفراء  :معاين القرآن -
  . 1القراءات

أيب بكر القرطيب املالكي  أمحد بن أليب عبد اللّه حممد بن :اجلامع ألحكام القرآن -
 .2، اعتمد أبو حيان يف نقله على هذا التفسري إالّ أنه مل يكثر من النقل عنه)ه671ت(

  :مصادره يف القراءات )ب

بعض  ، كان أبو حيان ينقل عنه يف)ه377ت(يب علي الفارسي أل :احلجة للقراء السبعة -
 .3سائل اللّغة، ويف توجيه القراءاتم

، )ه392ت(أليب الفتح عثمان بن جين  :كتاب احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات -
م4قام فيه أبو الفتح بتوجيه القراءات الشاذة، ونقول أيب حيان عنه كثرية جليلٌ وهو كتاب قي. 

، ذكره أبو حيان عند )ه487ت(للوزير أيب عبيد البكري  :اآليل يف شرح أمايل القايل -

﴿: تفسريه قوله تعاىل                               ]قال ]106:البقرة: 

عن  -  ا بفتح النون األوىل والسنيننسه أي قراءة –وذكر أبو عبيد البكري يف كتاب الآليل ذلك «
 .5»...سعد بن أيب وقاص وأراه وهم، وكذا قال ابن عطية

كرم الشهرزوري الللمبارك بن احلسن بن أمحد أيب  :املصباح يف القراءات العشر -
 .6حيان يف حبره، وقد ذكره يف املقدمة كذلك و، وهو من املراجع الّيت اعتمدها أب)ه550ت(

                                                           
  .364- 2/361و  4/4البحر احمليط،  تفسري -1
  .2/362نفسه، : ينظر -2
  .2/369و  1/135و  8/190نفسه،  -3
  .376-2/363و 4/368نفسه، : ينظر -4
  .1/513، نفسه -5
  .109-1/108، نفسه -6
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، )ه542ت(أليب جعفر أمحد بن علي بن الباذش األنصاري  :راءات السبعاإلقناع يف الق -
 .، ويعد من أهم املصادر الّيت اعتمدها1ملقدمة كذلكاذكره أبو حيان يف 

يعد من أقدم كتب  :)ه255ت(كتاب القراءات أليب حامت سهل بن حممد السجستاين  -
قرأ احلسن « :اءات املتواترة والشاذة، مثال قولهالقراءات، وقد نقل أبو حيان أقوال أيب حامت يف القر

، وقال "وهذا غري معروف": بكسر الشني، قال أبو حامت ]46:األنفال[   وإبراهيم 

 .2»هي لغة: غريه

، فيه نيف وعشرون )ه310ت(أليب جعفر حممد بن جرير الطربي  :اجلامع يف القراءات -
، وقد كان أبو حيان ينقل عنه القراءات دون أن يبين من )جامع البيان(، وله التفسري الكبري 3قراءة

 .4أي كتبه ينقل

، وكان نقل أيب )ه324ت(أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد  :السبعة يف القراءات -
  .5حيان عنه قليالً

له العديد من املؤلفات يف القراءات، أشهرها  ):ه437ت( مكي بن أيب طالب القيسي -
مشكل إعراب "و" لتبصرة يف القراءاتا"و" عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها الكشف"

حول القراءات، وكان نقل  جلّها تدور 6الّيت بلغت مئةمكي بن أيب طالب و مؤلفاتو، "القرآن
  .، وال يعين اسم الكتاب الّذي ينقل عنهأيب حيان عنه قليالً

                                                           
  .109-1/108البحر احمليط،  تفسري -1
  .4/499، نفسه -2
  .1/34النشر يف القراءات العشر،  -3
  .369- 361-2/359و 4/161، تفسري البحر احمليط: ينظر -4
  .1/144، نفسه -5
: ، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، حتقيق)ه437ت(مكي بن أيب طالب القيسي، أبو حممد : ينظر -6

الدكتور حمي الدين : مقدمة احملقق(م، 1974، )ط.د(حمي الدين رمضان، مطبوعات جممع اللّغة العربية، دمشق، سوريا، 
  .29-1/23، )رمضان
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" التيسري: "له كتابان يف القراءات مها ):ه044ت(دوي، أبو العباس أمحد بن عمار امله -
ذكر املهدوي أنّ «: ، وكان أبو حيان ينقل عنه دون ذكر من أي الكتابني نقل، كقوله"اهلداية"و

والزارعات : "ألنه عارض القرآن بقوله. ويف املستهزئني معه: اآلية نزلت يف النضر بن احلارث قيل
إىل غري ذلك من " والالقمات لقماً والطاحنات طحناً اًوالطاخبات طبخ واخلابزات خبزاً زرعاً

  .1»السخافات

، )ه438ت(د البغدادي أليب علي احلسن بن حمم :الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة -

 ]92: األنعام[ ﴾   ﴿قرأ اجلمهور": نقل عنه أبو حيان قراءة شاذة، قال

ذكر . باجلمع) صلوام" (أيب بكر"عن " حيىي"وروى خلف عن . راد به اجلنسعلى بالتوحيد وامل
من تأليفه، وقال" الروضة"د بن إبراهيم البغدادي يف كتاب ذلك أبو علي احلسن بن حمم :د تفر

  .2ع الناسبذلك عن مجي

يف عدة " علل القراءات"له يف القراءات كتاب  :السجاوندي حممد بن طيفور الغزنوي -
" احمليط البحر"، نقل عنه أبو حيان يف مواضع من "عني املعاين يف تفسري السبع املثاين"دات، وجملّ

  .3ذي نقل عنهدون أن يذكر اسم الكتاب الّ

ن إبراهيم الثعليب د بأليب إسحاق أمحد بن حمم :الكشف والبيان عن تفسري القرآن -

    ﴿:يف قوله تعاىل، نقل عنه أبو حيان قراءة شاذة )ه427ت(النيسابوري 

      ﴾ ]قرأ قتادة : قال الثعليب«: ، قال]54: البقرة

  .4)فاقتالوا أنفسكم(

                                                           
  .1/395و 4/183، البحر احمليط تفسري -1
  .4/183نفسه،  -2
  .2/380نفسه،  -3
  .1/368، نفسه -4
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  :مصادره يف احلديث )ت
 :1رها يف مقدمة تفسريهيت ذكوالّأدرج أبو حيان يف تفسريه دواوين السنة واآلثار، 

 ).ه256ت(، أليب عبد اهللا حممد بن امساعيل البخاري )صحيح البخاري(اجلامع الصحيح  -

 ).ه273ت(سنن ابن ماجة، أليب عبد اهللا حممد بن يوسف بن ماجة القزويين  -
 ).ه279ت(سنن الترمذي، أليب عيسى حممد بن سهل الترمذي  -
 ).ه303ت(ن علي بن شعيب النسائي سنن النسائي، أليب عبد الرمحن أمحد ب -
 ).ه261ت(املسند الصحيح، أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري  -
 ).ه275ت(سنن أيب داود، أليب داود سليمان بن اجلارود بن األشعت السجستاين  -
 ).ه385ت(سنن الدارقطين، أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين  -
 ).ه203ت(داود سليمان بن داود بن اجلارود الطياليسي مسند الطيالسي، أليب  -

 ).ه360ت(املعجم الكبري والصغري، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  -
 ).ه204ت(سنن الشافعي ومسنده، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي  -
  ).ه255ت(مسند الدارمي، لعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي السمرقندي  -
 ).ه430ت(ألمحد بن عبد اهللا األصبهاين م، مستخرج أيب نعي -

 :مصادره يف اللّغة وعلومها )ث

يف  ، نقل عنه أبو حيان قليالً)ه180ت(أليب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه :الكتاب-
يت للكلم العربية من جهة معرفة األحكام الّ« :، وقد ذكره يف مقدمته بقولهالقراءات وتوجيهها
ر عمرو بن يب بشحو، وأحسن وأجل كتاب ألركيبها ويؤخذ ذلك من علم النإفرادها ومن جهة ت

  .2»عثمان بن قنرب سيبويه

                                                           
  .1/107البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/106، نفسه: ينظر -2
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جدير ملن تاقت نفسه إىل علم التفسري، وترقت إىل التحقيق فيه والتحرير، أن « :ويقول أيضاً
 .1»يه، واملستند يف حلّ املشكالت إل، فهو يف هذا الفن املعول عليه"سيبويه"يعتكف على كتاب 

، نقل عنه أبو حيان قراءة )ه458ت(لعلي بن امساعيل بن سيده  :احملكم واحمليط األعظم-

من اخلوف،  ]55:األعراف[     ونقل ابن سيده يف احملكم أنّ فرقة قرأت«: شاذة، قال

 .2»ادعوه باستكانة وخوف: أي

، ذكره أبو حيان أثناء )ه487ت(للوزير أيب عبيد البكري  :الآليل يف شرح أمايل القايل-

               :ذكره القراءات يف قوله تعاىل

أي قراءة ننسها بفتح النون  –وذكر أبو عبيد البكري يف كتاب الآليل ذلك « :قال ]106:البقرة[
 .3»... أيب وقاص، وأراه وهم، وكذا قال ابن عطية عن سعد بن –األوىل والسني 

- نقل عنه أبو حيان وذكره يف مقدمته )ه669ت(بن عصفور ال :صريفاملمتع يف الت ،
أليب احلسن علي بن مؤمن احلضرمي " املمتع"وأحسن ما وضع يف التصريف كتاب « :بقوله

 .4»رمحه اهللا اإلشبيلي

د علم البيان والبديع وق« :أبو حيان يف تفسريه، فقال ذكره :منهاج البلغاء وسراج األدباء -
 ما وضعه شيخنا األديب احلافظ املتبحر أبو احلسن - منها - صنف الناس يف ذلك تصانيف كثرية

منهاج البلغاء (س مقيم تون )ه648ت( القرطاجين حازم بن حممد بن حازم األندلسي األنصاري
 .5»)وسراج األدباء

                                                           
  .1/101البحر احمليط،  تفسري -1
  .4/311، نفسه -2
  .1/343نفسه،  -3
  .1/106، نفسه -4
  .1/107، نفسه -5
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وأحسن ما وضعه املتأخرون « :امتدحه أبو حيان بقوله :يل املقاصدتسهيل الفوائد وتكم -
أليب عبد اهللا حممد بن مالك اجلياين  " تسهيل الفوائد"من املختصرات، وأمجعه لألحكام كتاب 

 .1»مقيم دمشقالطائي 

، )ه370ت(غوي حملمد بن أمحد األزهر بن طلحة األزهري أيب منصور اللّ :غةذيب اللّ -
 .2من الكتب املطولة يف علم اللّغةحيان بأنه  وصفه أبو

- ذكره أبو حيان يف )ه393ت(إلمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  :غةحاح يف اللّالص ،
  .3مقدمة تفسريه

 .4)ه650ت(أيب الفضائل الصاغاين احلنفي  د بن احلسنللحسن بن حمم :جممع البحرين -

وعة دواوين شعراء العرب، وقد ذكرها أبو حيان وهي جمم :دواوين مشاهري العرب الستة -
امرئ القيس، والنابغة، : يف تفسريه وذلك لقيمتها الكبرية عند علماء العرب، وهي تشمل دواوين

  .5وقد ذكر أنه حيفظها عن ظهر قلب وعلقمة، وزهري، وطرفة، وعنترة،

  :منهج أيب حيان يف تفسريه. 4
ي سار عليه يف تفسري البحر احمليط؛ إذ يقول يف ذحرص أبو حيان على تبيني املنهج الّ

يت أفسرها لفظة بالكالم على مفردات اآلية الّ الًي أبتدئ أووترتييب يف هذا الكتاب أن«: مقدمته
لفظة فيما حيتاج إليه من اللّغة واألحكام النفظة قبل التركيب، وإذا كان للكلمة يت لتلك اللّة الّحوي

ذكرت  معنيان أو معانفيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب هلا من تلك املعاين يف  ل موضعٍذلك يف أو
سبب نزوهلا إذا كان هلا  تقع فيه فيحمل فيه الكلمة، مثّ أشرع يف تفسري اآلية ذاكراً كلّ موضعٍ

ا واذاكراً. فيها القراءات، شاذها ومستعملها رتباطها مبا قبلها، حاشداًسبب، ونسخها، ومناسبا 

                                                           
  .1/106البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/105نفسه،  -2
  .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -3
  .1/105نفسه،  -4
  .2/376و 2/371و 2/367و 1/105نفسه،  -5
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ها على جلي أقاويل السلف واخللف يف فهم معانيها، متكلّماً ة، ناقالًه ذلك يف علم العربيتوجي
وخفيي ال أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتما فيها من غوامض  ى أتكلّم عليها مبدياًها حبيث إن

 ق وال يف مجلةسب ر الكالم يف لفظي ال أكرأن ، جمتهداًوبيان اإلعراب، ودقائق اآلداب، من بديعٍ
تقدرت، بل أذكر يف كثريٍ م الكالم عليها وال يف آيةم فيه ذي تكلّمنها احلوالة على املوضع الّ فس

أقاويل الفقهاء األربعة  على تلك اللفظة أو اجلملة أو اآلية، وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة، ناقالً
يت يف كتب الفقه، الئل الّعلى الد آين، حميالًوغريهم من األحكام الشرعية مما فيه تعلّق باللّفظ القر

وكذلك ما تذكره من القواعد النحويحو، ة أحيل يف تقررها واالستدالل عليها على كتب الن
ما أذكر الدمبقتضى  أو خالف مشهور ما قال معظم الناس، بادئاً ليل إذا كان احلكم غريباًورب

له لذلك ما مل يصد عن الظاهر ما جيب إخراجه به عنه،  ليل وما دلّ عليه ظاهر اللّفظ مرجحاًالد
أنها مما جيب أن يعدل عنه، وأنه ينبغي  يت ترته القرآن عنها، مبيناًيف اإلعراب عن الوجوه الّ منكّباً

أن حيمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كالم اهللا تعاىل أفصح الكالم، فال جيوز فيه مجيع 
تراكيب القلقة  شعر الشماخ والطرماخ وغريمها من سلوك التقادير البعيدة، والما جيوزه النحاة يف

  .1واازات املعقدة
ا إفراداًمن اآليات الّ مثّ أختم الكالم يف مجلةمبا ذكروا فيها من علم البيان  وتركيباً يت فسر

اآليات على ما أختاره  أشرح به مضمون تلك منثورٍ ، مثّ أتبع آخر اآليات بكالمٍوالبديع ملخصاً
مل تتقدم يف التفسري،  ، وقد ينجز معها ذكر معانمجلها يف أحسن تلخيصٍ من تلك املعاين ملخصاً

ملن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن، وستقف على هذا املنهج  وصار ذلك أمنوذجاً
  .ذي سلكته إن شاء اهللا تعاىلالّ

من  صوفية مما فيه بعض مناسبة ملدلول اللّفظ، وجتنبت كثرياًمن كالم ال وربما أملمت بشيٍء
يت حيملوا األلفاظ، وتركت أقوال امللحدين الباطنية املخرجني األلفاظ القريبة أقاويلهم ومعانيهم الّ
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ا يف اللّغة إىل هذيانم اهللا وجهه  عن مدلوالكر وعلى ذريته، افتروه على اهللا تعاىل، وعلى علي
  .1»علم التأويل ويسمونه

  :ميكن إمجاله فيما يلي يأبو حيان يف تفسريه، والّذ ذي سار عليهذكر املنهج الّوفيما يلي سن

  :شرح املفردات  ) أ
، فكان قبل أن يعرض لآلية أو اآليات الّيت يريد أن واحد التزم أبو حيان يف تفسريه بترتيبٍ

يفسذلك يأخذ يف تفسري هذه اآليات وفقا ملا ص القرآين بني يدي تفسريه، مثّ بعد رها، يكتب الن
ن ات مر اآليد أن ذكـوله بعـال ذلك قـة، مثـردات اآليـرح مفـنه، فكان يبدأ بشسأبي

 ﴿ :قوله تعاىل                     ﴾ سبحانه إىل قوله: ﴿         

     ﴾ ]101-92:آل عمران[ .  

اإللقاء، : الوضع، العطية: والنيل: حلوق الشيء وإدراكه، الفعل منه نال ينال، قيل« :النيل
حمل : وضعة، واملوضع وضع يضع وضعاً: ألقته والفعل: ألقاه، ووضعت ما يف بطنها: وضع الشيء

مرادف : )بكة(. خيتلقه ل نفسه من غري نقلٍأي يلقيه من قب: إلقاء الشيء، وفالن يضع احلديث
اسم لبطن مكة قاله أبو عبيدة، : وقيل ...جماهد والزجاج، والعرب تعاقب بني الباء وامليم هملكة قال

ويدلّ : ة قاله ابن شهاب، قيلاسم للمسجد خاص: البيت قاله النخعي، وقيل اسم ملكان :وقيل
وازدحامهم، وهذا إنما حيصل يف املسجد عند الطواف  عليه أنّ البك هو دفع الناس بعضهم بعضاً

  .2»ال يف سائر املواضع
يت يريد تفسريها لفظة لفظة، وذلك مبا م عن مفردات اآلية الّوكان أبو حيان يف تفسريه يتكلّ

يت لتلك اللّفظة قبل التركيب، وإذا كان للكلمة معنيان أو ة الّحويغة واألحكام النحيتاج إليه من اللّ
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فيه تلك الكلمة لينظر ما يناسب هلا من تلك املعاين يف كلّ  ل موضعٍذلك يف أو تذكر عانم
  .1تقع فيه فيحمل عليه موضعٍ

  .]02:البقرة[        :فعند تفسريه لقوله تعاىل

 عد(الريب الشك بتهمة، راب حقّق التهمة، وحقيقة الريب قلق يف النفس «: قال أبو حيان
مرِا ييبلَإِ كا لَى مرِا ييب2)ك، ه مرك ريبة وإنّ الصدق طمأنينة ومنه أنبظين خافق فقال ال  فإنّ الش
  .3»وريب الدهر صرفه وخطبه ه أحد بشيٍءبير

غة يف تفسريه للمفردات، يعتمد كذلك على تفسري كما كان يعتمد أبو حيان على اللّ

ر مفردات القرآن بالقرآن، فقد فس)يف قوله تعاىل) ينالد:﴿   ﴾ ]04 :الفاحتة[. 

القضاء و ،قاله ابن عباس ]30 :الروم[     اجلزاء، واحلساب) ينالد(قال 

﴿      ﴾ ]وامللّة ،]02 :النور        

  .4"]19 :نآل عمرا[        و ]03 :املائدة[

ة على احلديث النبوي الشريف، فعند كما يعتمد أبو حيان يف شرحه للمفردات القرآني

ويف صحيح « :يان، قال أبو ح]01:الكوثر[      :تفسريه لقوله تعاىل
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ي عليه قلنا اهللا ورسوله أعلم، قال ر وعدنيه رب » أتدرون ما الكوثر« :مسلم واقتطعنا منه قال
  .1»عدد النجوم خري كثري هو حوض ترد عليه أميت يوم القيامة آنيته

آخر، كما قال يف  رها يف موضعٍ، وال يكرويكتفي أبو حيان بتعريف اللّفظة يف أول موضعٍ

 ﴿:ه لقوله تعاىلتفسري                                    

         ﴾ ]17:النساء[ :م الكالم يف تقد

م أم ال داللة هلا عليه، وتقد ،أو االستعمال ،ن حيث الوضعإنما، ويف داللتها على احلصر، أهو م
  .2الكالم يف التوبة وشروطها، فأغىن ذلك عن إعادته

ر احلديث على بعض مل يسبق بيانه أو ذكره، قد يكر جديد وإذا اقتضى احلديث إضافة شيٍء

          :األلفاظ، كما قال عند تفسريه قوله تعاىل

    ]هلث،  هلث، وإن كان رابضاً كصفة الكلب إن كان مطروداً« :]176:األعراف

تشبه املتهالك على الدنيا يف قلقه، واضطرابه على حتصيلها ولزومه ذلك، : قال ابن عباس، وقيل
وهي  – حالة يجه، وتركه، وهي كونه ال يزال الهثاً يت هي مالزمة له،بالكلب يف حالته هذه الّ

مت هذه وتقد .يف حتصيلها ، قلقاًكما أنّ املتهالك على الدنيا ال يزال تعباً  - أخس أحواله وأرذهلا

 أبو حيان الكالم يف كالبٍ روكر ]04:املائدة[ ﴾    ﴿: املادة يف

  .3»فائدة لزيادة
ة يوافق فيه أغلب املفسرين مع تفوقه عليهم فاهتمام أيب حيان بتفسري املفردات القرآني

بالتلخيص واالختصار يف أكثر املسائل، ومع تقدم أيب حيان يف تفسريه آلي القرآن يقلّ شرحه 
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قارئ للرجوع إىل للمفردات ألنه حييل إىل املواضع السابقة إالّ أنّ يف هذه العملية مشقة إذ يضطر ال
  .املواضع السابقة والبحث فيها عن مكان إيراد تلك اللّفظة ومعناها

 :سبب الرتول   ) ب
، وكان أبو ى ال يقع يف خطأ عظيمٍيت جيب أن يتزود ا حتيعد من العلوم اهلامة للمفسر الّ

ذلك قوله حيان عندما ينتهي من شرح مفردات اآلية، ينتقل مباشرة إىل ذكر سبب الرتول، فمن 

من  نزلت على سؤال قومٍ«: قال: ]189:البقرة[      : يف تفسري اآلية

وخمالفته حلال الشمس، قاله ابن عباس  ،وكماله ،عن اهلالل، وما فائدة حماقه) ص(املسلمني النيب 
: قاال "بن غنم األنصاريثعلبة "و "معاذ بن جبل"وقتادة والربيع وغريهم، وروي أن من سأل هو 

ى يعود ال يزال ينقص حت مثّ ،ى ميتلئمثّ يزيد حت ،مثل اخليط يا رسول اهللا ما بال اهلالل يبدو دقيقاً
  .1»، فرتلتواحدة ةكما بدأ ال يكون على حال

 وكان أبو حيان يكثر من ذكر أسباب الرتول فال يكاد يترك آية من القرآن نزلت على سببٍ
ما يقوم  اجلهد يف تتبع رواياا، مرجحاً ، باذالًأكثر من سببٍ ، ويذكر لآلية أحياناًإالّ ويذكره

ليل على صحتهالد.  

كما يف قوله تعاىلدت أسباب نزول اآلية ذكرها مجيعاًوإذا تعد ،:﴿                

                                              

﴾ ]ا نزلت يف : ذكروا يف سبب نزول هذه اآلية أقاويل، أحدها«: قال: ]75:البقرةأ

كان : وكانوا يودون لو أسلموا، وقيل ،وبينهم جوار ورضاعة ،وكانوا حلفاء لليهود ،األنصار
 ألنهم كانوا أهل كتاب وشريعة ،الم من حبضرم من أبناء اليهودواملؤمنون يودون إس) ص(النيب 
ذين كانوا مع موسى عليه السالم يف من أبناء السبعني الّ) ص(نزلت فيمن حبضرة النيب : وقيل ...
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نزلت يف : وقيل ...خبارهم لقومهمأفلم ميتثلوا أمره وحرفوا القول يف  ،الطور فسمعوا كالم اهللا
: ألهوائهم، وقيل اتباعاً واحلرام حالالً ،ذين حيرفون التوراة فيجعلون احلالل حراماًعلماء اليهود الّ

 ال( :قال) ص(إنّ النيب يدلُخ لَعيا قَنصاملَ ةَبدينالّإَ ة مؤمقال كعب بن األشرف ووهب بن 1)ن ،
فرتلت،  ،روا إذا رجعتموقولوا هلم آمنا، واكف ،اذهبوا وجتسسوا أخبار من آمن ،يهوذا وأشباههما

حنن نؤمن أنه نيب لكن ليس إلينا وإنما إليكم : من اليهود قالوا لبعض املؤمنني نزلت يف قومٍ: وقيل
مثّ حيرفونه من بعد ما عقلوه،  ،نزلت يف قوم من اليهود كانوا يسمعون الوحي: وقيل ...خاصة

 ،)ص(لّذين كانوا يف زمان رسول اهللا احلديث يف اليهود ا وهذه األقاويل كلّها ال خترج عن أنّ
  .2»ذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنواألنهم الّ

وإذا جاء سبب الرتول يف قصة ه يذكرها بطوهلا كما يف قوله تعاىلطويلةفإن ،:﴿        

        ﴾ ]روى «: ، قال]106:املائدة

وذكر القصة  3... كان متيم الداري وعدي خيتلفان إىل مكة«: البخاري وغريه عن ابن عباس قال

      :بطوهلا، وقد يلجأ إىل تلخيصه يف العديد من املرات كما يف قوله تعاىل

       ]قال]87:املائدة ،: »ذكروا سبب نزوهلا يف قصة طويلة 

  م، ـأنّ مجاعة من الصحابة عزموا على التقشف املفرط والعبادة الدائمة من الصيام الدائ :ملخصها
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 ،املذاكري 3وجبوالسياحة يف األرض  2س املسوحيوالطيب ول 1وترك إتيان النساء واللحم والودك
  .4»ل عن ذلك، ونزلتفنهاهم الرسو

         :، كما يف قوله تعاىل، فإنّ أبا حيان يذكر ذلك أحياناًوإذا مل جيد لآلية سبب نزولٍ

        ]اآلية مل يؤثر فيها سبب نزولٍ« :، قال]35:البقرة 

نزول لآلية ، وقد ال يشري إىل عدم ورود سبب5»مسعي.  

 :الناسخ واملنسوخ  ) ت
حيطّ  معرفة الناسخ واملنسوخ من العلوم اهلامة الّيت جيب أن يتحنك ا املفسر وإالّ ختبط ختبطاً

أنّ أبا حيان من املفسرين «: 6من شأنه وشأن املتكلّم فيه، ويذكر الدكتور عبد العزيز الدليمي
يذكر اآلية منسوخة وال يبين  ناسخها، فهو أحياناً يضاح اآليات املنسوخة وبيانإالّذين توسطوا يف 

يكشف عما يرتضيه من النسخ  ناسخها، ويذكر أقوال العلماء دون أن يعلّق عليها بشيٍء
وخيتار األظهر منها،  يعرض أقوال العلماء ويناقشها مع توجيه كلّ قولٍ ونراه أحياناً. واألحكام

وقد يرد القول . 7»بار وحتتمل األحكام باعتبار آخريت حتتمل النسخ باعتوقد يذكر اآليات الّ
  .8أو أنها من قبيل العام الّذي أريد به خاص بالنسخ ويرى يف اآلية ختصيصاً
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  :غةالعناية بعلوم اللّ  ) ث
من أخطاء املفسرين نامجة  حو عناية فائقة يف تفسريه، ذلك أنّ كثرياًغة والنأوىل أبو حيان اللّ

ى أنّ احملدثني استخلصوا حت موسعة ةحنوي د زخر البحر احمليط مبناقشاتعن عدم تعمقهم فيهما، وق
ألمهيته ألنّ املعىن  نظراً للقرآن الكرمي، وأبو حيان ركز على اجلانب النحوي متكامالً منه إعراباً

ر وخيتلف باختالف اإلعرابيتغي.  
عن اإلعراب املتكلّف وكان أبو حيان خيتار من اإلعراب ما يراه أقرب وأصوب، ويبتعد 

 ﴿:مرتّه عنه، ففي قوله تعاىل تعاىل إىل أنّ كالم اهللا مشرياً                

                                               ﴾ 

أي احلامل هلم على ) ود(على أنه مفعول من أجله والعامل فيه  انتصاب حسداً«: قال ]109:البقرة[
على احلال، أي حاسدين ومل جيمع  هو احلسد، وجوزوا فيه أن يكون منصوباً ودادة ردكم كفاراً

أن يكون نصبه على  ال ينقاس، وجوزوا أيضاً ألنه مصدر، وهذا ضعيف ألنّ جعل املصدر حاالً
، واألظهر القول األول حسدوكم حسداً: والعامل فيه فعل حمذوف يدلّ عليه املعىن، التقديراملصدر 

  .1»ألنه اجتمعت فيه شرائط املفعول من أجله
وإذا تشعبت بعض املسائل النحويما نذكره «: حو املوسعة، يقولة كان حييل إىل كتب الن

من القواعد النة أحيل يف تقررها واالستدالل عحويوتتخذ اإلحالة عند ،2» حوليها على كتب الن

ويبحث يف تقرير هذا « :كقوله ةالصرف بعاموحو عدة، فتارة حييل إىل كتب الن أيب حيان أشكاالً
3»حويف الن ٍ ، 4»حوذكرت يف علم الن وينفرد هذا االسم بأحكامٍ... « :آخر، وقال يف موضع

                                                           
  .1/348البحر احمليط،  ريتفس -1
  .1/4نفسه،  -2
  .1/21، نفسه -3
  .1/15نفسه،  -4



 عند علماء املشرق واألندلس ويتّرس الصأبو حيان األندلسي وبوادر الد      :  الفصل األول

83 
 

، وتارة حييل إىل 1»مل يذكره ابن مالك يف التسهيلو...«: وتارة حييل إىل كتب اآلخرين كقوله
منا على وقد تكلّ«: ، وقوله2»من تأليفنا" منهج السالك"وذكرناها يف كتاب «: مؤلفاته، كقوله

  .3»هذه املسألة يف كتاب التكميل لشرح التسهيل من تأليفنا

  :الترجيح بني األقوال  ) ج
وخيتار األقرب واألوىل، أو القول الّذي  كان أبو حيان ينقل خمتلف األقوال يف تفسري اآلية،

 ﴿:يرجحه، كما يف تفسري قوله تعاىل                              ﴾ 

اجلمهور أنها نزلت يف الّذين ى اهللا عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم «: قال ]54:األنعام[
ذين صوبوا رأي أيب الّ: بالسالم، وقيل من أبدؤهمذي جعل يف أميت حلمد هللا الّا: بالسالم وقال

فاستغفر لنا فأعرض  قال قوم قد أصبنا ذنوباً: طالب يف طرد الضعفة، وقال الفضيل بن عياض
نزلت يف عمر حني أشار بإجابة الكفرة ومل يعلم أنها مفسدة، وعلى هذه : عنهم فرتلت، وقيل
ذين ى عن طردهم فيكون من فإن كان عىن م الستة الّ) ذين يؤمنونالّ(سري األسباب يكون تف

على خصوصية  بإكرامهم وتنبيهاً أمراً) سالم عليكم: (باب العام أريد به اخلاص، ويكون قوله
ذا الن ما أردت بذلك : وع من اإلكرام، وإن كان عىن عمر حني اعتذر واستغفر وقالتشريفهم

من إطالق اجلمع على الواحد املعظم، والظاهر أنه يراد به املؤمنون من غري ختصيص  إالّ اخلري، كان
ذين ى عن ي خرب أولئك الّمن اهللا تعاىل بعد تقص ال بالستة وال بغريهم، وأنها استئناف إخبارٍ

  .4»وإذا جاؤوك: طردهم ولو كانوا إياهم لكان التركيب األحسن
تفسري اآلية، دون أن يرجح بينها، أو يعطي رأيه يف القضية،  دة يفوقد يورد األقوال املتعد

 :قال ]61:البقرة[ ﴾        ﴿:كما يف تفسري قوله تعاىل
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»هم أرادوا  وصف الطعام بواحده املن والسلوى اللذان رزقومها يف التيه، ألنوإن كان طعامني ألن
ال  ولو كان على مائدة الرجل ألوان عديدة يداوم عليها كلّ يومٍ بالواحد ما ال خيتلف وال يتبدل

وجيوز أن  ،يراد بالوحدة نفي التبدل واالختالف واحداً ال يأكل فالن إالّ طعاماً: قيل ،يبدهلا
هما ضرب واحد ألنوأهل من طعام أهل التلذذ والسرف وحنن قوم فالحة  هما معاًيريدوا أن
نا به من األشياء املتفاوتة كاحلبوب والبقول وحنومها ذكر يوضر هزراعات فما نريد إالّ ما ألفنا

أعاد لفظ الطعام من حيث أنه مفرد ال على : هذين الوجهني يف معىن الواحد الزخمشري، وقيل
ع أشياء ويسمي والسلوى خمتلطني فيصري مبرتلة اللّون الّذي جيم كانوا يأكلون املن: معناه، وقيل

كان طعامهم يأتيهم بصفة الوحدة نزل عليهم املن فأكلوا منه مدة : ليقاله ابن زيد، وق واحداً لوناً
أرادوا : ى سئموه وملّوه مثّ انقطع عنهم فأنزل عليهم السلوى فأكلوها مدة وحدها، وقيلحت

إالّ  وما كانوا يعدون طعاماًيتحلون به  أو شيئاً بالطعام الواحد السلوى ألنّ املن كان شراباً

 ﴿ :السلوى، وقيل عبر عنهما بالواحد كما عبر باالثنني عن الواحد حنو             

﴾ ]ما خيرج من أحدمها وهو امللح دون العذب، وقيل قالوا ذلك ]22:الرمحنوإن ،

أننا كلنا أغنياء فال يستعني بعضنا ببعض ويكون قد لن نصرب على : عند نزول أحدمها، وقيل معناه
م نوعاً ىكنم ذوي غىن فال خيدم بعضهم بعضاً واحداً بالطعام الواحد عن كووكذلك  وهو كو

كانوا عليه من فقر بعض وغىن بعض، فهذه تسعة أقوال يف ملا  عادوا ا خرجوا منهكانوا يف التيه فلم
  .1»)واحد على طعامٍ: (معىن قوله
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  :عدم التكرار  ) ح
تقدم الكالم  سبق وال يف مجلة ال يكرر الكالم يف لفظ"ذكر أبو حيان يف مقدمة تفسريه أنه 

رت، بل أذكر يف كثري منها احلوالة على املوضع الّذي تكلّمت فيه على تلك فس يةآعليها وال يف 
  .1اللّفظة أو اجلملة أو اآلية وإن عرض تكرار فبمزيد فائدة

تقدم الكالم عليها «: قال ]03:الفاحتة[     :له جلّ وعالتفسريه لقوفعند 

  .2»يف البسملة
  وقد التزم أبو حيان يف الغالب بعدم التكرار إالّ يف بعض املواضع لزيادة الفائدة، 

  :مناسبة اآلية ملا قبلها  ) خ
سوره وبيان الروابط الوثيقة بينها، اهتم أبو حيان بالكشف عن املناسبات بني آيات القرآن و

ر يت جيب أن يوليها املفسذلك أنّ بيان مناسبة اآليات وارتباطها بالسابقة والالحقة من األمور الّ
  .اهتمامه

 ﴿:فأكثر من ذكر مناسبة اآلية وارتباطها مبا قبلها، ففي تفسريه قوله تعاىل           

       ﴾ ]هذه اآلية مناسبة « :قال ]83:البقرة

وتبيني ما أخذ عليهم من ميثاق العبادة  ،لآليات الواردة قبلها يف ذكر توبيخ بين إسرائيل وتقريعهم
واإلحسان إىل وما أمرهم به من مكارم األخالق من صلة األرحام  ،هللا، وإفراده تعاىل بالعبادة

املساكني واملواظبة على ركين اإلسالم البدين واملايل، مثّ ذكر توليهم عن ذلك ونقضهم لذلك 
  .3»امليثاق على عادم السابقة، وطريقتهم املألوفة هلم
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 ﴿:وقد ينقل مناسبة اآلية عن غريه ويصرح بذلك، كما يف تفسري قوله تعاىل      

        ﴾ ]ومناسبة هذه اآلية ملا « :، قال]101:املائدة

ما بلّغه الرسول : صار كأنه قيل ]99:املائدة[ ﴾      ﴿:ا قالـّقبلها هو أنه مل

وال ختوضوا فيه، فربما جاءكم بسبب  ،سألوا عنهغه فال تفخذوه وكونوا منقادين له، ومامل يبلّ
  .1»وفيه بعض تلخيص ،اخلوض الفاسد تكاليف تشق عليكم، قاله أبو عبد اهللا الرازي

كما اهتم بذكر مناسبة اآليات ملا بينها، اهتم كذلك بذكر مناسبة السورة ملا قبلها، ففي 

 ﴿:واضحة، ألنه ذكر آخر البقرة ومناسبة هذه السورة ملا قبلها «: أول سورة آل عمران قال   

    ﴾ ]ناسب أن يذكر نصره تعاىل على  ]286:البقرة

ورد عليهم بالرباهني الساطعة واحلجج القاطعة، فقص ) ص(الكافرين حيث ناظرهم رسول اهللا 
وذكر ترتيهه تعاىل عما يقولون، وبداءة خلق مرمي وابنها  تعاىل أحواهلم، ورد عليهم يف اعتقادهم

 ﴿:املسيح إىل آخر ما رد عليهم، وملا كان مفتتح آية آخر البقرة                  

﴾ ]فكان يف ذلك اإلميان باهللا وبالكتب ناسب ذكر أوصاف اهللا تعاىل وذكر ما  ]285:البقرة

  .2»ى اهللا عليهمل على رسوله وذكر املرتل على غريه صلّأنز
يت يراها كما بين تناسب أوائل السور خبوامتها، وهو ما ذكره يف أواخر سورة البقرة والّ

ل، وأنه هدى ا كان مفتتح هذه السورة بذكر الكتاب املرتّوملّ«: تتناسب مع فاحتة السورة؛ إذ قال
، من اإلميان بالغيب ومبا أنزل إىل الرسول وإىل من قبله كان للمتقني املوصوفني مبا وصفوا به

لة فوجدا يناسبها أواخرها حبيث ال ملفتتحها، وقد تتبعت أوائل السور املطو موافقاً خمتتمها أيضاً
يكاد ينخرم منها شيء، وسأبين ذلك إن شاء اهللا يف آخر كلّ سورة وذلك من أبدع الفصاحة 
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  .2/378، نفسه: ينظر-2



 عند علماء املشرق واألندلس ويتّرس الصأبو حيان األندلسي وبوادر الد      :  الفصل األول

87 
 

املفرط يف الطول بأوله، وهي عادة للعرب يف كثري من نظمهم، يكون  حيث يتالقى آخر الكالم
يعود إىل ما كان  ، مثّآخر مثّ إىل آخر هكذا طويالً مثّ يستطرد منه إىل شيٍء يف شيٍء أحدهم آخذاً
  .1»آخذا فيه أوالً

  :البالغة  ) د
يت سبق له الّكان أبو حيان خيتتم تفسري بعض اآليات جبمع األسرار البالغية الّيت احتوا، و

بياا أثناء تفسريه، ويعنون لذلك مبا تضمنته اآليات من أنواع البالغة والفصاحة، ويذكر عبد 
ن أنواع أو يبي ،أنه يبين فيه األنواع جمملة: العزيز الدليمي أنّ أبا حيان يسلك يف ذلك طرقا منها

ىل املقابلة بني فصاحة القرآن آخر إ ، ويتطرق يف موضع2ٍالبالغة والفصاحة ويبين ما خفى منها

 ﴿:ففي قوله تعاىل. وكالم العرب                                ﴾ 

وقالوا " ى للقتلقالقتل أو"وقالت العرب فيما يقرب من هذا املعىن «: قال أبو حيان ]179:البقرة[
 ، وذكر العلماء تفاوت ما بني الكالمني من البالغة من وجوه"قتلأكف لل"وقالوا " أنفى للقتل"

يت مثّ اختتم الكالم يف مجلة من اآليات الّ«: بقوله يف مقدمة التفسري وقد أشار إىل ذلك. 3»...
، واستمر على هذا السبيل 4»مبا ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا وتركيباً فسرا إفراداً

  .ينسحب على سائر اآليات فيما ذكره أمنوذجاً لنساء جاعالًإىل آخر سورة ا

  :تلخيص مضمون اآليات  ) ذ
ورمبا يبين يت قام بعرضها أثناء تفسريه، ذكر أبو حيان أنه خيتتم بعض اآليات بإمجال املعاين الّ

الت مل يذكره من قبل، وقد يقوم بتلخيص املعاين مع التعليل، مع التماس أقوى الص معىن جديداً
أشرح به مضمون تلك  ،منثورٍ أتبع آخر اآليات بكالمٍ« :إذ قالبني بداية اآليات وخوامتها، 
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ها ذكر ، وقد ينجر معمجلها يف أحسن تلخيصٍ ملخصاً املعاين تلك على ما أختاره من ،اآليات
1»مل تتقدم يف التفسري معان.  

مثّ توقف عنه ولعلّه أراد  من سورة البقرة، 252 منهجه هذا إىل اآليةواستمر أبو حيان يف 
  .2»ملن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وصار ذلك أمنوذجاً« :كما ذكر يف املقدمة

  :موقفه من اإلسرائيليات  ) ر
كان أبو حيان شديد احلرص على عدم إيراد األقوال والروايات االسرائيلية يف تفسريه، وإذا 

  .»روي أو قيل ليبين ضعفها وعدم صحتها«: قولهذكر إحدى هذه الروايات فإنه يصدرها ب

 ﴿:فمن ذلك قوله يف تفسري اآلية                          ﴾  

يف  خمتلفاً كثرياً وقد نقل املفسرون عن ابن عباس والسدي وغريمها قصصاً« :، قال]51:البقرة[
ه، واجنر مع ذلك أخبار كثرية اهللا أعلم بصحتها، إذ مل يشهد سبب اختاذ العجل وكيفية اختاذ

  .3»بصحتها كتاب وال حديث صحيح فتركنا نقل ذلك على عادتنا يف هذا الكتاب

 ﴿ :تعاىلسبحانه وويف تفسري قوله                                ﴾ 

ق هلا بلفظ وذكروا فيها أشياء ال تعلّ هنا قصة هالك عاد وذكر املفسرون« :قال، ]72:األعراف[
، وأما ما له تعلق بلفظ القرآن فيأيت فضربت عن ذكرها صفحاً .وال صحت عن الرسول ،القرآن

  .4» - تعاىل إن شاء اهللا -يف موضعه 
لك قول الشيخ حممد وقد امتدح الكثري تفسري أيب حيان البتعاده عن اإلسرائيليات، ومن ذ

فيها ذكر اإلسرائيليات واملوضوعات وقد عين بالتنبيه  يت يقلّوهو من التفاسري الّ«: أيب شهبة عنه
ما يضرب عن ذكرها  إىل الكثري منها، وبيان عدم صحتها، وحتذير القارئ من االغترار ا، وكثرياً
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التزييف، وال سيما فيما يدرك بطالنه إىل بطالا، وقد يوجزها مثّ يكر عليها باإلبطال و مشرياً
وكذبه بالعقل والنظر، ال بنقد األسانيد والتعديل والتجريح، ألنه مل يكن من أئمة احلديث ونقاده 

  »...املميزين بني صحيحه وضعيفه، وذلك مثل ما فعل يف تزييف قصة هاروت وماروت
) لعمص(يب عة املكذوبة على النومل يسلم تفسري أيب حيان من اإلسرائيليات والروايات املوضو

هيئة ومهما يكن من ...  كان أو على الصحابة وذلك مثل ما ذكره يف حجر موسى وعلى أي
فتفسري أيب حيان من التفاسري املتحفظة واملقلّة يف ذكر اإلسرائيليات واملوضوعات، فرمحه اهللا  شيٍء
  .1وأثابه

  :االلتزام بالتفسري النبوي  ) ز
ر القرآن باحلديث وهي من أهم مسات منهجه، فإذا أبا حيان كان يفس ذكرنا فيما سبق أنّ

يف تفسري آية فإنه يوقف البحث ويلتزم به وال يتعداه إىل غريه، وهو ما يؤكده عند  ما أورد حديثاً

صح يف  ولو« :، قال]79:البقرة[ ﴾      ﴿ :تفسريه قوله تعاىل

  .2»لوجب املصري إليه )ص( تفسري الويل شيء عن رسول اهللا

ومعىن «: ، قال]143:البقرة[ ﴾    ﴿ :ويف تفسري قوله تعاىل

وقد تظاهرت به عبارة املفسرين، وإذا صح ذلك ) ص(، روي ذلك عن رسول اهللا عدوالً: وسطاً
  .3»وجب املصري يف تفسري الوسط إليه )ص(عن رسول اهللا 

وكان أبو حيان يعتمد يف تفسريه على األحاديث الواردة يف كتب احلديث املعتمدة، 
 ،ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب: "كالواردة يف الصحيحني، فمن ذلك تفسري آية الكرسي

                                                           
م، 1982جممع البحوث اإلسالمية باألزهر، مصر،  حممد بن حممد أيب شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، -1

  .199 -198 ص
  .1/443البحر احمليط،  تفسري -2
  .1/595نفسه،  -3
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ا أوى إىل فراشه لن يزال أنّ قارئها إذ ،من حديث أيب هريرة ،ويف صحيح البخاري .أنها أعظم آية
  .1... ى يصبح، وورد أنها تعدل ثلث القرآنوال يقربه شيطان حت ،عليه من اهللا حافظ

              :ويف تفسري قوله تعاىل

       ]د قَفَ(: )ص(ويف حديث ابن عباس عن النيب «: 2، قال]17:نعاماأل

جلَالقَ فبِ مما هكَ وائلَ، فَنلْاخلَ نَّأَ ولُّكُ قهم جأَ يعاًمرنْوا أَاد يضربِ وكلَ ٍءيِشم قْيضاهللا  هلَعيك 
  .3»)هيلَوا عردقْي ملَ

 :محله على الصوفية والباطنية   ) س
على سالمة تفسريه من أقوال امللحدين من الصوفية والباطنية، فكان  بو حيان حريصاًكان أ

 ﴿:، من ذلك قوله يف تفسري اآليةمع الصوفية، يرد عليهم بقوة عنيفاً شديداً           

﴾ ]لبعض من  فاًفيه داللة على أنّ األنبياء أفضل من األولياء خال« :، قال]86:األنعام

: ينتمي إىل الصوف يف زعمهم أنّ الويل أفضل من النيب كمحمد بن العريب احلامتي صاحب كتاب
  .4»وغريمها من كتب الضالل" عنقاء مغرب"و "الفتوح املكية"

عن  وقد يورد أبو حيان بعض أقوال الصوفية، ويرد عليهم يف بعض األحيان، وميتنع أحياناً

وروي عن « :، قال]06:الفاحتة[ ﴾   ﴿:اآلية الرد، كقوله يف تفسري

اهدنا الصراط املستقيم : أقوال منها قول بعضهم) اهدنا الصراط املستقيم: (املتصوفة يف قوله تعاىل
ة من إنّ سؤال اهلداية عند احلري "اجلنيد"بالصراط، وقول  مربوطاًيكون لئال  ،بالغيبوبة عن الصراط

                                                           
  .2/286البحر احمليط،  تفسري -1
  .92/ 4نفسه،  -2
شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، : ، مسنده، حقّقه وخرج أحاديثه وعلّق عليه)ه241ت(أمحد بن حنبل،  -3
  .19، ص 2803: م، رقم احلديث1995، 1ط
  .4/178البحر احمليط،  تفسري -4



 عند علماء املشرق واألندلس ويتّرس الصأبو حيان األندلسي وبوادر الد      :  الفصل األول

91 
 

إشهار الصفات األزلية فسألوا اهلداية إىل أوصاف العبودية لئال يستغرقوا يف الصفات األزلية، وهذه 
األقوال ينبوا عنها اللفظ، وهلم فيما يذكرون ذوق وإدراك مل نصل حنن إليه بعد، وقد شحنت 

  .1»ننا مل نطلع عليهامنها لئال يظن أنا إنما تركنا ذكرها لكو وحنن نلم بشيٍء ،التفاسري بأقواهلم
كما جتاوز أبو حيان يف تفسريه أقوال الباطنية ممن يؤولون القرآن الكرمي مبا خيالف العربية 

وتركت : (يت نزل ا القرآن الكرمي، فأمطرهم لعناته، من ذلك ما قاله يف تفسريه لقوله تعاىلالّ
افتروه على اهللا  يف اللّغة إىل هذيان اة عن مدلوالقريبأقوال امللحدين الباطنية املخرجني األلفاظ ال

  .2)تعاىل، وعلى علي كرم اهللا وجهه، وعلى ذريته، ويسمونه علم التأويل

 ﴿:قول اهللا تعاىل هأنظر هذا يف تفسري                        ﴾ 

ء املذكورة استعارات يف كلّ ابن آدم وذهب قوم إىل أنّ هذه األشيا«: ، يقول]2-1:التكوير[
وأحواله عند املوت فالشمس نفسه والنجوم عيناه وحواسه وهذا قول ذاهب إىل إثبات الرموز يف 

وقد . وهذا مذهب الباطنية ومذاهب من ينتمي إىل اإلسالم من غالة الصوفية. كتاب اهللا تعاىل
تستروا باالنتماء إىل ملة اإلسالم وكتاب اهللا أشرنا إليهم يف خطبة هذا الكتاب وإنما هؤالء زنادقة 

جاء بلسان ا تنتحله الفالسفة وال أهل  مبنيٍ عريبال رمز فيه وال لغز وال باطن وإمياء لشيء مم
   .3الطبائع

بعدما أينا احلديث عن بوادر الدرس الصويتّ عند علماء املشرق واألندلس وكذا حياة أيب 
    . للحديث عن الدراسة الصوتية عند هذا العامل تفسريه، ننتقل فيما يلي حيان األندلسي ومنهجه يف

  

                                                           
  .147-146/ 1البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/104، نفسه -2
  .8/424، نفسه -3
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  :الدراسة األصواتية للصوائت :أوالً
راسة األصواتية اهتماماً حيان األندلسي مل يعط للد  يف بداية هذا الفصل إىل أنّ أبانشري

 ويتّوصفاا، ذلك أنّ هذا اجلانب من الدرس الص ؛ إذ مل يفصل احلديث يف خمارج األصواتكبرياً
ذين سبقوه وألنّ غايته مل تكن التنظري هلذا العلم، وإنما قد أخذ حقّه من البحث عند العلماء الّ

ات الواردة يف فقلّة املعلومكان هدفه هو استثمار هذه املعلومات يف تفسري مفردات القرآن الكرمي، 
تفسريه ال تعين عدم االهتمام بقدر ما تعين اهلدف والغاية من دراسة األصوات عند أيب حيان 

  .األندلسي
 :الدراسة الوظيفية للصوائت: ثانياً

ا معرفةًتتطلب دراسة اللّغة صوتي  ة، من نظام أصوايتّ ونظام تشكيليوتيوإملاماً بأنظمتها الص
 جتاور األصوات يف سياقٍ ك النظام األصوايتّ لوحده غري كاف؛ ذلك أنّوآخر مقطعي، وامتال

من األحيان اخلروج أو العدول عن القواعد مادام السياق ذاته يأىب ذلك  ب يف كثريٍقد يتطلّ معينٍ
ة الّ التجاور، ورأباً لذلك يستعني املستعمل للّغة مبجموعةوتيل يت ممن الظواهر الصا أن تعدن شأ

حليل جمموعة من الظواهر الصوتية وفيما يلي سنحاول أن نتناول بالدراسة والت .تسقل التركيبو
، وطبعاً لن خترج هذه الظواهر عما خمتلفة يت كانت نتيجة لتجاور الصوائت بأنواعها يف سياقاتالّ

 .أورده أبو حيان األندلسي يف تفسريه

  :التناوب بني الصوائت -1

غة العربية خفّةً وثقالً باختالف خمارجها؛ ونتيجة هلذا التفاوت جلأت تتفاوت صوائت اللّ
إىل  العرب إىل املعاقبة بينها درأً للثقل واقتصاداً للجهد العضلي، وهذه املعاقبة اختلفت من قبيلة

 فتح أخف عليها، وبعض آخر وجد يفمنها، فبعضها كان ال راً للطبيعة اجلغرافية لكلٍّظأخرى ن
من  إىل الضم، وقد عىن أبو حيان األندلسي بإيراد كثريٍ عن اإلثننينة، ومنها من عدل الكسر مأو

هذه التناوبات بني الصوائت مع نِسبتها إىل بيئتها، وحنن فيما يأيت سنحاول أن نستقرئ بعض ما 
  .أورده أبو حيان األندلسي يف منت تفسريه 
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 :يف األمساء التناوب بني الفتح والكسر -أ

يت أوردها أبو حيان عن تناوب الفتح والكسر يف حركة الفاء يف األمساء، ما جاء ثلة الّمن األم

 ﴿ : يف قوله تعاىل                           ﴾ ]قرأ ]97: آل عمران ،

اهد يف رواية قراءة ن جم، ونسب اب1بكسر احلاء، والباقون بفتحها) حجّ: (محزة والكسائي وحفص

  ﴿: ، ويف قوله تعاىل2الكسر لعاصم              ﴾]ابن أيب إسحاق، قرأ ]27: احلج 

)باحل3بكسر احلاء واجلمهور بفتحها) ج.   
وهذا له ما  ،4، والفتح ألهل العالية هلجتان، فنسب الكسر لنجدنيوذكر أبو حيان أنّ القراءت

ه من الناحية الصوتية، فالصوتان متقاربان خمرجاً، والفرق بينهما يكمن يف وضع اللسان؛ يربر
يف قاع الفم، مع ارتفاع مؤخره قليالً، ومع  –تقريباً  - حيث يكون اللسان مع الفتحة مستوياً 

طق الكسرة يرتفع مقدمه جتاه احلنك األعلى إىل أقصى درجة، فيكون النطق بالفتحة أسهل من الن
  . 5اج األخرية إىل جهد عضلي أكرببالكسرة، حيث حتت

                                                           
سعيد األفغاين، مؤسسة : حتقيق حجة القراءات،أبو زرعة، عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة، و 3/12البحر احمليط،  تفسري -1

وابن جماهد،  1/353والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،  170، ص م1997، 5لبنان، ط -الرسالة، بريوت
والنشر يف القراءات العشر،  214م، ص 1972، )ط.د(املعارف، مصر، شوقي ضيف، دار : السبعة يف القراءات، حتقيق

2/241. 
  .214السبعة يف القراءات، ص  -2
  . 6/338البحر احمليط،  تفسري -3
  .6/338نفسه،  -4
 .34 -33، ص )ت.د(، )دط(األصوات اللّغوية، مطبعة ضة مصر، إبراهيم أنيس،  -5
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في وينسب الكسر للقبائل البدوية، ألنه يناسب السرعة اليت يتوخاها البدو يف كالمهم، ف
، 2ح لطلب اخلفّةـاملتحضرة إىل الفت ، فيما كان ميل القبائل1الكسر اقتصاد يف اجلهد العضلي

حقه يف النطق وإعطاء كلّ صوت.  

﴿ :أمثلة التناوب بني الفتح والكسر أيضاً، ما جاء يف قوله تعاىلومن              

                  ﴾ ]هِم: (؛ إذ قرأ محزة]72: األنفالتسر وباقي بالك) وِلَاي

  .4أنهما لغتانأبو حيان  وذكر، 3السبعة واجلمهور بالفتح

بكسر الواو خاطئة،  )ه215ت( األخفشذي جعل قراءة ورد أبو حيان على األصمعي الّ
وقد . 5»طأ يف ذلك، ألنها قراءة متواترةوحلّن األصمعي األخفش يف قراءته بالكسر، وأخ«: بقوله

نةمعي اً منهما إىل قبيلةهما هلجتان دون أن ينسب أيه القراءتني على أنق بعض. وجيف حني فر 
ءة الكسر مبعىن ، فجعلوا قراءة الفتح مبعىن النصرة، وقراداليلٍّ القدماء بني اللهجتني على أساسٍ

: ، كما مل يستبعدوا أن يكون املعىن واحد، وهذا ما نتبينه من قول القرطيب6اإلمارة والسلطان

                                                           
  .96م، ص 2003، )ط.د(كتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر، إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، م -1
 م،1979، 3عبد العال سامل مكرم، دار الشروق، بريوت، لبنان، ط: ابن خالويه، احلجة يف القراءات السبع، حتقيق -2

  .155ص
  .1/497ها، والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحجج 309والسبعة يف القراءات، ص  4/518البحر احمليط،  تفسري -3
  .4/518البحر احمليط،  تفسري -4
  .نفسه، الصفحة نفسها -5
، معاين القرآن، عامل الكتب، بريوت، لبنان، )ه207ت(والفراء، أبو زكريا حيىي بن زياد  4/518البحر احمليط،  تفسري -6
بن أمحد بن أيب بكر  ، والقرطيب، أبو عبد اهللا حممد173واحلجة يف القراءات السبع، ص  419 -1/418م، 1983، 3ط
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وشاركه : ، اجلامع ألحكام القرآن واملبين ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، حتقيق)ه671ت(

  .10/86م، 2006، 1حممد رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط
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بالفتح والكسر  عنامهاوقد مس«: ، وهو ما يؤكده الفراء بقوله1الية مبعىن اإلمارةالية والوالوِ وتطلق«
  .2»يف معنامها مجيعا

﴿ :يف قوله تعاىل) الوتر: (بالقراءة ذاا قرئت كلمة          ﴾ ]قرأ "؛ إذ ]03 :الفجر

  .4"بكسر الواو 3واألخوان خبالف عنه وابن وثاب بفتح الواو وسكون التاء،) والوتر(اجلمهور 

قراءة الكسر لتميم، والفتح  على أساس هلجي، فنسب وقد فرق أبو حيان بني القراءتني
اللة، خاصة عند من يرى ، فيما أرجع بعض العلماء علّة التبادل احلركي إىل اختالف الد5لقريش

دد فيه هلجتان، مبعىن الع )الوتر(، فيما يرى أكثر العلماء أنّ 7فقط 6للذحل أنّ الفتح للعدد، والكسر
  .8فتح الواو وكسرها

، 9بني لفظ الشفْعِ ولفظ الوترِ أنه طابق: "أنّ حجة من فتح )ه370ت( بن خالويهوذكر ا
أثناء نطق الصوت األول يتم االستعداد لنطق "يت تقول إنه وهذا ما يتماشى مع النظرية احلديثة والّ

                                                           
  .10/86اجلامع ألحكام القرآن،  -1
  .1/418الفراء، معاين القرآن،  -2
 .مها محزة والكسائي: األخوان -3
والكشف عن وجوه  763والسبعة يف القراءات، ص  3/260والفراء، معاين القرآن،  8/463البحر احمليط،  تفسري -4

  .2/372القراءات وعللها وحججها، 
، والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها 8/463وتفسري البحر احمليط،  369احلجة يف القراءات السبع، ص -5
أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون، دار املعارف مصر، : ، إصالح املنطق، حتقيق)ه244ت(وابن السكيت  2/372
   .30، ص )ت.د(، )ط.د(
الوِتر وطلب املكافأة جبناية جنيت : طلب مكافأة جبناية جنيت عليك أو عداوة أتيت إليك، الذّحل: الثأر، وقيل: الذّحل -6

  .ذحل: لسان العرب، مادة: ينظر. و جرح وحنو ذلكعليه من قتل أ
  . 30إصالح املنطق، ص  -7
واجلامع ألحكام  30وإصالح املنطق، ص 370 - 369واحلجة يف القراءات السبع، ص 3/260الفراء، معاين القرآن،  -8

  .22/261القرآن، 
  .369احلجة يف القراءات السبع، ص  -9



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

97 
 

، واحلال ، مما يعين تأثري الصوت الثاين يف األول1وهكذا احلال مع األصوات الالحقة الصوت الثاين،
 ، وذكر ابن منظور أنه إذا مجعت بني الضرر الكلمة الثانية يف نطق األوىلنفسه مع الكلمة؛ إذ تؤث

2ضممت الضاد والنفع فتحت الضاد، وإذا أفردت الضر.  

 :قوله تعاىل ورده أبو حيان األندلسي يف تفسريومثال هذا التناوب بني الفتح والكسر، ما أ

﴿            ﴾ ]ة بكسر وابن أيب عبلة قرأ، ]233: البقرةاعفيما . 3الراء من الرِض

ين الرازي بإثبات القراءة بالاكتفى الفراء والزخمشري وفخر الد كسر دون أن ينسبوها إىل أي
  .4قارئٍ

ل هلا ، ومثّوذكر أبو حيان األندلسي أنّ القراءة بكسر الراء وفتحها هلجتان خمتلفتان
، ومثَلُه ، فيما ذكر الفراء أنّ فتح الراء أكثر6، فوافق ذا السمني احلليب5باحلَضارة واحلضارة

﴿ :، وقد وردت يف قوله تعاىل7احلصاد واحلَصاد              ﴾ ]إذ ؛ ]141: األنعام

  .8ها الباقون، ومها لغتان مشهورتانبفتح احلاء وكسرعاصم قرأ 

                                                           
  .53م، ص 1987، 1ية، مكتبة اخلرجيي، طحممد علي اخلويل، األصوات اللّغو -1
  .ضرر: لسان العرب، مادة -2
  .2/223تفسري البحر احمليط،  -3
الكشاف عن حقائق غوامض الترتيل ، )ه537ت(والزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر  1/149الفراء، معاين القرآن،  -4

فتحي عبد الرمحن أمحد : د وعلي حممد معوض وشاركهمعادل أمحد عبد املوجو: ، حتقيقوعيون األقاويل يف وجوه التأويل
والرازي، فخر الدين حممد بن عمرو بن احلسن بن احلسن ابن علي  1/455م، 1998، 1حجازي، مكتبة العبيكان، ط

، )ت.د(، )ط.د(عماد زكي البارودي، املكتبة التوقيفية، مصر، : التميمي البكري، التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، حتقيق
6/128. 
  .2/223تفسري البحر احمليط،  -5
  .2/463الدر املصون،  -6
  .1/149الفراء، معاين القرآن،  -7
، 275وحجة القراءات، ص  1/456، عن وجوه القراءات وعللها وحججها والكشف 4/237تفسري البحر احمليط،  -8

  .2/266والنشر يف القراءات العشر،  5/189الدر املصون، 
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الكسر للحجاز  ووجه أبو حيان القراءتني على أنهما هلجتان خمتلفتان، ونقل عن الفراء أنّ
1ومتيمٍ والفتح لنجد.  

والكسر عند سيبويه هو األصل، وهو االختيار؛ ألنّ أكثر القراء عليه؛ ذلك أنه من املصادر 
وجاؤوا باملصادر حني أرادوا «: ليت تكون على وزن فعال، يقويت تدلّ على انتهاء الزمان والّالّ

ورمبا دخلت . انتهاء الزمان على مثال فعال، وذلك الصرام واجلزاز، واجلذَاذ، والقطَاع، واحلصاد
  .2»بعض هذا فكان فيه فعال وفَعالاللّغة يف 

﴿ :من أمثلة تناوب الفتح والكسر يف عني الكلمة ما جاء يف قوله تعاىل            

   ﴾ ]ع(قرأ اجلمهور بكسر الم ؛ إذ ]90: الكهفبفتح الالم،  ابن حميصن ، وقرأ)مطل

  .4يب القراءة بالفتح إىل ابن جماهد، فيما نسب القرط3ابن كثري وأهل مكّة، وهو القياس ورويت عن

﴿ :ويف قوله تعاىل               ﴾ ]بفتح ) مطلَع: (رأ اجلمهور، ق]05 :القدر

  .5عنه بكسرها خبالف والكسائي وأبو عمرو .الالم

مها مصدران يف : قيل«: وقد وجه أبو حيان هاتني القراءتني على أنهما هلجتان لتميم، فقال
ذلك أنّ املصدر . 6»ضع الطلوع بالكسر عند أهل احلجازاملصدر بالفتح ومو: وقيل. لغة بين متيم

إذا كان مضموم العني أو ) مفْعل(وامسي املكان والزمان تبىن من الفعل الصحيح على وزن امليمي 
 .7ا كانت من فعل مضارع مكسور العنيإذ) مفْعل(مفتوحها، وتبىن على وزن 

                                                           
  . 4/237تفسري البحر احمليط، : معاين القرآن للفراء، ينظر مل أجده يف -1
  .4/12الكتاب،  -2
  .6/153تفسري البحر احمليط،  -3
  .13/374اجلامع ألحكام القرآن،  -4
  .8/493البحر احمليط، تفسري  -5
  .الصفحة نفسها ،نفسه -6
  .132، ص )ت.د(، )ط.د( عبد الستار جواد،: بدر الدين العتيب، شرح املراح يف التصريف، حتقيق -7
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بفتح الالم، وهو ما ) مطلَع(طلَع يطلُع، فكان القياس أن يكون : من الفعل) مطلع(وكلمة 
قتل يقتل وطلَع يطلُع فاملصدر : مثل) فعل يفعل(وكلّ ما كان على «: أكّده أبو زرعة بقوله

على غري ) املطلع واملنبِت(وقد جاء مثل . املقْتل، املدخل: بفتح العني حنو) مفْعل(واملكان على 
قال . ذي تطلع فيه، ويكون مبعىن املصدريكون املوضع الّ) املطلَع(وحجة الكسائي أنّ . الفعل

وقد مات من لغات العرب : قال). يطلع( ومات ي من كسر الالم فإنه من طَلَع يطلع،الكسائ
  . 1كثري

نفهم مما نقله أبو زرعة عن الكسائي أنّ الفتح يف هذا املوضع بات مع مر الزمن أكثر شيوعاً 
  .مات مطلع: واستعماالً من الكسر، وهذا ما أكّده قول الكسائي

 ﴿ :والفتحة ما جاء يف قوله تعاىل ومما تناوبت فيه الكسرة                 

 ﴾ ]بفتح الكاف ومحزة وحفص مفرداً .مجعاً) مساكنهم(يف : ، فقد قرأ اجلمهور]15: سبأ .

  .2بكسرهاوالكسائي مفرداً 

منه زماناً والفتح هو القياس، ألنّ الفعل مىت ضمت عني مضارعه أو فُتحت جاء املفعل 
كسر الكاف لغة «: ، وقال أبو احلسن3فتح، والكسر مسموع على غري قياسٍومكاناً ومصدراً بال
هي لغة ميانية «: وقال الفراء. »فتح لغة احلجاز، وهي اليوم قليلةوال. اس اليومفاشية، وهي لغة الن

   .4»فصيحة

اوب بني الصوائت تؤكد بوضوحٍ يت أوردها أبو حيان األندلسي دليالً على التنإن األمثلة الّ
أنّ هلذه األخرية أمهية كبرية يف تغيري بنية اللّغة، وبالتايل تغيري داللتها، فمع أنّ العرب جلأت إىل 

                                                           
  .768حجة القراءات، ص  -1
 28والسبعة يف القراءات، ص 2/204، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 7/258البحر احمليط، تفسري  -2

  .9/169والدر املصون، 
  .170 - 9/169الدر املصون،  -3
  .9/169والدر املصون،  7/258البحر احمليط، تفسري  -4
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هذه املعاقبة طلباً للخفة، إال أنها خرجت عن هذا املقصد يف كثري من املواضع، وهذا أمر مقبول؛ 
  .رات ويتحكم فيهالّب هذه التغيذي يتطألنّ السياق كما سبق وأشرنا هو الّ

  :يف األفعالوالكسر التناوب بني الفتح   - ب

، ما جاء يف األفعال مما أورده أبو حيان األندلسي دليالً على املناوبة بني صائيت الكسر والفتح

﴿ :يف قوله تعاىل         ﴾ ]نَ: (أ اجلمهورقر"، ]33: األحزابرقرأ ، و1بكسر القاف) وق

 ، وذكر أبو حيان أنهما لغتان ومل ينسب أيا من القراءتني إىل قبيلة2عاصم ونافع بفتح القاف
نةا من فتح: مع أنّ لكلّ قراءة حجة، فحجة من قرأ بالكسر. معيه جعله من الوقار، أمته أنفحج :

، ألنّ كالمها راك الداليلّمن االشت وبني كلّ من الوقار واالستقرار نوع. 3أنه جعله من االستقرار
  .يتضمن معىن الثبات

 ﴿ :ويف قوله تعاىل                      ﴾]قال أبو ]273: البقرة ،

 ، وهو القياس؛ ألنّ ماضيه على فعل بكسر5عاصم ومحزة بفتح السني حيث وقعقرأ «: 4حيان
  .6وقرأ باقي السبعة بكسرها. العني

                                                           
  .9/169والدر املصون،  7/258البحر احمليط، تفسري  -1
، 577وحجة القراءات، ص 2/348والنشر يف القراءات العشر،  9/120والدر املصون،  7/223تفسري البحر احمليط،  -2

  .521السبعة يف القراءات، ص 
  .290حجة القراءات، ص  -3
  .2/342البحر احمليط، تفسري  -4
، الكايف يف )ه476ت(وابن شريح، أبو عبد اهللا حممد  192والسبعة يف القراءات، ص  148حجة القراءات، ص  -5

وأبو علي  89م، ص2000، 1أمحد حممود عبد السميع الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: القراءات، حتقيق
أمون بدر الدين قهوجي وبشري جوجيايل، دار امل: ، احلجة للقراء السبعة، حتقيق)ه377ت(الفارسي، احلسن بن عبد الغفار 

  .2/619والدر املصون،  236/ 2والنشر يف القراءات العشر،  2/402، )ت.د(، )ط.د(سوريا،  -للتراث، دمشق
احلجة للقراء السبعة، و 89والكايف يف القراءات السبع، ص  148وحجة القراءات، ص 191السبعة يف القراءات، ص  -6
  .2/619والدر املصون،  2/236والنشر يف القراءات العشر،  2/402
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، ألنها جاءت على القياس؛ ذلك أنّ عني )حيِسب(ورجح أبو حيان القراءة بفتح السني يف 
ماضيه مكسورة، فاألوىل أن تأيت يف املضارع مفتوحة، لكن ما حسن قراءة الكسر هو جميء 

ي القراءة بتحسب بفتح السني أقيس، ألنّ املاض«: السمع ا، وهو ما وافقه فيه أبو علي؛ إذ يقول
فَرِق يفْرق، وشرِب يشرب، وشذّ : إذا كان على فَعلَ حنو حِسب، كان املضارع على يفعل مثل

سمع به، وإن كان شاذاً عن والكسر حسن يء ال. يحِسب فجاء على يفْعلُ يف حروف أُخر
ه يف أفعالٍ حمدودة، جميء املضارع بكسر السني أمراً نادر احلدوث وحصرو، وعد العلماء 1»القياس

: أنّ العرب استعملت الكسر والفتح يف مضارع أربعة: احلجة ملن كسر« :لويهيقول ابن خا
فيما أضاف بعض العلماء 2»ن أفصحى صار الكسر فيهحيسب، وينعم، وييئس، وييبس، حت ،

  .4، وبئَس يبئس3أفعاالً أخرى كعمد يعمد يعمد ومنهم أبو حيان

فتح لغة متيم، والكسر الان األندلسي القراءتني على أنهما هلجتان، فجعل فيما وجه أبو حي
  .5لغة احلجاز

يف كالم أيب على الفارسي وأيب حيان األندلسي إشارة واضحة إىل أنّ التباين احلركي يف هذا 
املوضع أدى إىل تعارض السماع والقياس، ومع ذلك يبقى الكسر فيه أحسن وإن خرج عن 

  .ه وكثرة السماع بهالقياس لشيوع

وتفسري التبادل احلركي بني الكسر والفتح هو طلب اخلفة، هذا ما نتبينه من قول السمني 
فجاءت على القياس، ألنّ قياس فَعلَ بكسر العني ) أي قراءة الفتح(فأما القراءة األوىل «: احلليب

  . 6»ا لتتخالف احلركتان فيخف اللّفظيفْعل بفتحه
                                                           

  .403/ 2احلجة للقراء السبعة،  -1
  .103احلجة يف القراءات السبع، ص  -2
  . 2/619والدر املصون،  2/342تفسري البحر احمليط،  -3
  .2/619الدر املصون،  -4
  .2/342تفسري البحر احمليط،  -5
  .2/619الدر املصون،  -6
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ا سهل التبادل بينهما، فاللّسان مع خمرجاً وهذا م لكسرة صائتان متقاربانإنّ الفتحة وا
الفتحة يستوي يف قاع الفم كما يف وضع الراحة، يف حني يتكتل أوله يف مقدم الفم مع الكسرة، 
وهذا فيه شيء من الثقل مقارنة مع وضع اللسان أثناء النطق بالفتحة، وهذا ما جعل سكّان متيم 

  . ة والسهولةح طلباً للخفّمييلون للفت

  :يف األمساء التناوب بني الكسر والضم  - ت

﴿ :يت تناوبت فيها الضمة والكسرة، ما جاء يف قوله تعاىلمن األمساء الّ        ﴾ 

 .2وحفص بضمهاجماهد و وهي لغة قريش، 1بكسر الراء) والرٍجز: (اجلمهور، قرأ ]5: املدثر[

بالكسر، يعين  الرجز بضم الراء، يعين الصنم، والرِجز: لقراءتني بأنّل بعض العلماء اوعلّ
أنّ القراءتني . 6، والفراء5، والزخمشري4)ه244ت( فيما رأى ابن السكيت. 3العذاب أو املعصية

  .تدالّن على معىن واحد يف هلجتني خمتلفتني

 :وبة، قراءة قول اهللا تعاىليت أوردها أبو حيان األندلسي دليالً على هذه املناومن األمثلة الّ

﴿          ﴾ ]أبو حيان  ، واختذ)مرية(، تناوبت الكسرة والضمة على كلمة ]17: هود

بكسر امليم وهي لغة احلجاز، ) يف مرية(قرأ اجلمهور «: اللهجة معياراً لتوجيه القراءة؛ إذ يقول
 . 7»أسد ومتيم ، وهي لغةوقرأ احلسن بضمها

                                                           
، 659، السبعة يف القراءات، ص 2/347للها وحججها، والكشف عن وجوه القراءات وع 8/364تفسري البحر احمليط،  -1

  .6/338، احلجة للقراء السبعة، 733، حجة القراءات، ص 224الكايف يف القراءات السبع، ص
  .8/364تفسري البحر احمليط،  -2
  .355واحلجة يف القراءات السبع، ص  6/338واحلجة للقراء السبعة،  733حجة القراءات، ص  -3
  .36املنطق، ص  إصالح: ينظر -4
  .6/253الكشاف، : ينظر -5
  .3/201الفراء، معاين القرآن، : ينظر -6
  .5/212تفسري البحر احمليط،  -7
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نفهم من هذا أنّ التباين احلركي يف هذا املوضع كان نتيجة تباين بيئي؛ إذ مل ينتج عنه تغير 
  .يف داللة اآلية الكرمية

﴿ :ويف قوله تعاىل               ﴾ ]قُرئ بضم اهلمزة وهي ، ]81: آل عمران

يكون مجعاً ِإلصار كإِزار تمل أن عن عاصم فيحتمل أن يكون ذلك لغة يف إصر، وحي مروية
  .1وأزر

ما ذكره أبو حيان من احتمال أن يكون أُصر بالضم مجعاً إلصار، طعن فيه األزهري، فقد 
، 2»بالكسر وهو العهد) إصري(القراءة م وهو) إصري(ال يعرج على هذه الرواية ألنّ ضم «: قال

  .3ا على املعىن الواحدعال قد اعتقبفعال وفُ"يف حني ذكر ابن جين أنّ 

وهذا كلّه يدفعنا إىل االعتقاد أنّ «: ويذكر حممد جزاء املصاروه أنّ يف الكلمة هلجتان، يقول
إحدامها تكسر اهلمزة، والثانية تضمها، ونرجح أنّ األصل هو النمط املكسور، : الكلمة هلجتنييف 

ما حتوها جاورت صوتاًوإنالصاد، واحلروف املفخمة تؤثّر يف  وهو مفخماً لت الكسرة ضمة؛ ألن
   .4»، فتقلبها ضمةالكسرة غالباً

إذن حسب ما أورده حممد جزاء املصاوره، فإنّ علّة هذا التناوب هو حدوث مماثلة رجعية؛ 
وهذا تفسري مقبول ألنّ . حيث تأثّرت الكسرة بالصاد املفخمة بعدها، وقلبت ضمة طلباً للتناسب

  .ت املوجبة للتفخيمالفتحة والضمة من الصوائ

                                                           
  .2/536، تفسري البحر احمليط -1
  .1/122م، 1991، 1نوال بنت إبراهيم احللوة، ط: األزهري، أبو منصور، القراءات وعلل النحويني فيها، حتقيق -2
  .102اخلصائص، ص -3
جزاء حممد املصاروه، دور اللهجة يف توجيه القراءات القرآنية عند أيب حيان األندلسي يف تفسري البحر احمليط، رسالة مقدمة -4

  .24م، ص 2000مؤتة، األردن، : لنيل شهادة املاجستري يف اللّغة العربية وآداا، جامعة
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 :التناوب بني الضم والكسر يف األفعال  - ث

ورد يف تفسري أيب حيان أمثلة كثرية قرئت بضم وكسر فاء الفعل، نذكر منها ما ورد يف 

﴿ :قراءة قوله تعاىل                     ﴾ ]قرأ وحيىي بن وثاب ؛ إذ ]65: يوسف

، وقد عد أبو 1ن الضمةم ء، نقل حركة الدال املدغمة إىل الراء بعد توهم خلوهابكسر الرا) رِدّت(
من اللهجات ، فيما ذكر ابن جين أنها 2الكسرة هلجة ونسبها إىل بين ضبةحيان القراءة بإخالص 

  .3العربية األقل شيوعاً

قلت إىل الراء، بالكسر بعد إدغام الدالني، على أنّ كسرة الدال املدغمة ن) رِدت: (وقرئ
، فأدغمت الدال األوىل يف الثانية )تددر(بكسر الراء، واألصل ) رِدت(تقرأ «: يقول الزجاج

 يلَق(ومن كسر الراء جعل كسرا منقولة من الدال، كما فعل ذلك يف . وبقيت الراء مضمومة
  .4»لتدلّ أنّ أصل الدال الكسر) يعوبِ

هي األصل، واألكثر استعماالً وأنّ حجة القراءة  ضمبال نفهم من هذا الكالم أنّ القراءة
  .بالكسر هي اإلشارة إىل حركة كانت موجودة بعد الدال األوىل من الكلمة وزالت لعلّة اإلدغام

                                                           
وابن جين، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات  11/397واجلامع ألحكام القرآن،  5/321تفسري البحر احمليط،  -1

علي النجدي ناصف وعبد احلليم النجار وعبد الفتاح إمساعيل شليب، الس األعلى للشؤون : واإليضاح عنها، حتقيق
، معاين القرآن )ه311ت(والزجاج، أبو إسحاق إبراهيم السري  1/345م، 1994، )ط.د(اإلسالمية، القاهرة، مصر، 

  .3/303والكشاف،  3/118م، 1988، 1عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط: وإعرابه، حتقيق
  .5/321تفسري البحر احمليط،  -2
  .1/345احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها،  -3
  . 3/118معاين القرآن وإعرابه،  -4
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﴿ :ومن ذلك أيضاً ما جاء يف قوله تعاىل                          

 ﴾ ]ن أو امليم يف مجيع القرآن، وحفص يف هذي بضم 2واألبوان 1قرأ االبنان؛ إذ ]157ان، آل عمر

م3تم، وكسر الباقونتم ولئن م.  

الضم «: وذكر أبو حيان أنّ القراءة بالكسر شاذّ وهو تابع يف ذلك أليب علي واملازين، يقول
 من فعل يفعل نظري دمت أقيس وأشهر، والكسر مستعمل كثرياً وهو شاذ يف القياس جعله املازين

 .4»وكذا أبو علي فحكما عليه بالشذوذتدوم، وفضلت تفضل، 

: ووجه أبو حيان القراءتني على أنهما هلجتني مع نسبة كال القراءتني لقبيلة معينة، يقول
فمن قرأ بالكسر فعلى هذه اللّغة وال شذوذ فيه : فيه لغتني) أي املازين وأبو علي(وقد نقل غريمها «

مليم، من مات متم بضم ا: وهي لغة احلجاز، يقولون متم من مات ميوت، وسفلى مضر يقولون
  .5»ميوت نقله الكوفيون

فأما الضم فألنه فَعل بفتح العني من ذوات الواو، «: وقد علّل السمني احلليب القراءتني بقوله
إما من أول وهلة، : تضم فاؤه وكلّ ما كان كذلك فقياسه إذا أسند إىل ياء املتكلّم وأخواا أن

مثّ ننقلها إىل الفاء على اختالف بني التصريفيني، فيقال يف قام وقال  وإما بأن نبدلَ الفتحة ضمةً
. يموت: قُمت وقُمنا وقُمن وطُلت وطُلن وما أشبه، وهلذا جاء مضارعه على يفْعل حنو: وطال

                                                           
 .مها ابن كثري وابن عامر: االبنان -1
 مها أبو عمرو وأبو بكر : ألبوانا -2
والدر املصون،  3/92واحلجة للقراء السبعة،  243 -2/242والنشر يف القراءات العشر،  3/103تفسري البحر احمليط،  -3
  .218والسبعة يف القراءات، ص 3/458
  .3/103تفسري البحر احمليط،  -4
  .الصفحة نفسهانفسه،  -5
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مات ميات كخاف خياف، : من لغة من يقولوأما الكسر فالصحيح من قول أهل العربية أنه 
  :   1قال الشاعر. يفْعل بفتح العنيف فجاء مضارعه على وِموِت بكسر العني كخ: واألصل

                         اتنةَ البدييت سينب    ياتمأَن ت نمؤلَا يي ويشع  

للّغة يلزم أن يقال يف املاضي املسند إىل التاء فجاء مبضارعه على يفْعل بالفتح، فعلى هذه ا
بعد سلب حركتها  حركة الواو إىل الفاءبالكسر ليس إالّ، وهو أنا نقلنا ) مت: (وإحدى أخواا

من لغة  بالكسر مأخوذٌ) مت(إنّ : وهذا أوىل من قول من يقول. على بنية الكلمة يف األصل داللةً
املضارع، وجعلوا ذلك شاذاً يف القياس كثرياً يف االستعمال كاملازين بالضم يف ) يموت(: من يقول

فال معىن إىل ادعاء  وأيب علي الفارسي، ونقله بعضهم عن سيبويه صرحياً، وإذا ثبت ذلك لغةً
  .2»الشذوذ فيه

واو،  مما تقدم نفهم أنّ من ضم فاء الكلمة من مات فعلى األخذ بالقياس؛ ألنّ أصل عينها
ت اللفظة إىل املتكلّم وما جاء على مثاله، وقد أشار السمني احلليب دأن تضم فاؤها إذا أسنفلزم 

عن طريق نقل احلركة  كذلك إىل أنّ ضم الفاء قد يكون مباشراً، كما ميكن أن يكون غري مباشرٍ
 ويف هذا خالف بني الصرفيني، وعلى كلّ فإنّ ما أثبته االستعمال ال سبيل إىل. بعد ضم عينها
  .وصفه بالشذوذ

ألنّ  ذلك«: متيل القبائل العربية عموماً إىل استعمال الكسر، هذا ما أقره سيبويه بقوله
، وقد مالت إليها 3»علَة، أال ترى أنّ فَعلَ أكثر يف الكالم من فَالكسرة أخف عليهم من الضم

ة بشكلٍ كبريٍ، القبائل احلضري"ها حركة تتسم برقةذلك أنوض، ولطف ،أكثر من الضمة،  عف

                                                           
  .موت: مادة: العرب لسان: مل أهتد إىل قائله، ينظر -1
  .459- 3/458الدر املصون،  -2
  .4/37الكتاب،  -3
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ألنّ ما "ة إىل الضم، ، بينما متيل القبائل البدوي1م مع التحضر، ورقة العيش، ولطفهولذلك تتالء
دو من خشونة العيش، يتسم به الضم من الفخامة، والغلظة، واخلشونة، ينسجم مع ما عليه الب

  .لبة هي الضم، وال يعين هذا خلو كالمهم من الكسر، بل السمة الغا2وشظفه، وغلظه

 :يت تناوبت عليها الضمة والكسرة يف عني الكلمة ما جاء يف قوله تعاىلومن األفعال الّ

﴿                                             

                               ﴾ ]قال أبو ، ]138- 137: األعراف

بكسر  واحلسن وجماهدوباقي السبعة . 4بضم الراء) يعرشون( :ابن عامر وأبو بكرقرأ «: 3حيان
  .5»لراء هنا ويف النحلا

، وباقي السبعة 6بكسر الكاف) يعكفُون(الوارث  ويف رواية عبد وقرأ األخوان وأبو عمرو
  .7مهابض

                                                           
وأمحد علم الدين اجلندي، اللهجات العربية يف التراث، القسم األول، يف  82 - 81يف اللهجات العربية، ص : ينظر -1

  .256 -1/255م، 1983ليبيا، طبعة جديدة،  -الصويت والصريف، الدار العربية للكتاب، طرابلس: النظامني
وعبده الراجحي، اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، دار املعرفة اجلامعية،  82 81يف اللهجات العربية، ص  -2

  .125م ص 1996، )ط.د(االسكندرية، مصر، 
  . 377 -4/376تفسري البحر احمليط،  -3
 1/475، وعللها وحججها راءاتوالكشف عن وجوه الق 294وحجة القراءات، ص  292السبعة يف القراءات، ص -4

  .5/441والدر املصون،  4/74واحلجة للقراء السبعة، 
  .املصادر نفسها، الصفحات نفسها -5
  .4/74قراء السبعة، احلجة للو 292السبعة يف القراءات، ص  -6
  .1/475،  وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 294وحجة القراءات، ص  292السبعة يف القراءات، ص  -7
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، مع نسبته الكسر ألهل 1هلجتني ووصفهما بأنهما فصيحتان وعد أبو حيان القراءتني
، 3ائي أنه نسبها إىل قبيلة متيم، بينما مل ينسب قراءة الضم لقبيلة معينة، وروي عن الكس2احلجاز
 شأن  ، شأنه يف ذلك4لغتني مشهورتني يف الكلمتني ءتنيالقرا )ه437ت( مكي بن أيب طالبوعد

فيما ذكر اليزيدي أنّ الكسر . 7وأيب علي الفارسي 6والزخمشري 5أغلب العلماء كابن خلويه
  .مع أنه ليس قراءة السبعة. 8أفصح

، يقرآن بضم عني الفعل )يعكفون(و) وما كانوا يعرشون(«: علّل ابن خالويه اللهجتني بقوله
ني ماضيه جاز كسرها وضمها يف انفتحت ع أنّ كلّ فعلٍ: وكسرها ومها لغتان، واحلجة لذلك
وما كانت عني ماضيه مضمومة لزمت الضمة عني مضارعه . املضارع إالّ أن مينع السماع من ذلك

  .9»لشاذإالّ أن يشذ شيء من الباب، فال حكم ل

هما خضعتا ملا يقره ال مفاضلة بني هاتني القراءتني ألنن من كالم ابن خالويه أنه القياس نتبي
سر وضم عني الكلمة يف املضارع إذا انفتحت يف ماضيه، إضافة إىل أنّ السماع مل من جواز ك

  .يتعارض مع هذه القاعدة

                                                           
  .4/377البحر احمليط، تفسري  -1
  .4/376نفسه،  -2
  .9/317اجلامع ألحكام القرآن،  -3
  .1/475الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،  -4
  .162قراءات السبع، ص احلجة يف ال -5
  .2/499الكشاف،  -6
  .4/74احلجة للقراء السبعة،  -7
  .5/441والدر املصون،  2/499، الكشافو 4/376تفسري البحر احمليط،  -8
  .162احلجة يف القراءات السبع، ص  -9
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لى يرى ابراهيم أنيس أنّ الصيغة املشتملة على الضم تنتمي إىل بيئة بدوية، وأنّ املشتملة ع
حضرية ن من  فالبيئة اجلغرافية هلا دخل يف ميل القبائل. 1الكسر تنتمي إىل بيئةإىل نوع معي

  .الصوائت، وصائت الضم يناسب البيئات البدوية؛ ألنه مظهر من مظاهر اخلشونة البدوية

  :يف األمساء التناوب بني الفتح والضم  - ج

 ﴿:ما جاء يف قوله تعاىل يف األمساء من أمثلة تناوب الفتح والضم           ﴾ 

ب القرطيب ونس. 3، وهي لغة بين متيم2، واحلسن بفتحهاضم احلاءجلمهور بقرأ ا"؛ إذ ]2: النساء[
 .4قراءة الضم إىل احلجاز

معىن هذا أنّ . 5»السماحلوب بفتح احلاء املصدر، وبضمها ا«: علّل أبو حيان القراءتني بقوله
  .الفتح والضم كان لغرضٍ داليلٍّ، حيث مييز الضم االسم عن املصدر: املعاقبة بني صائيت

 ﴿ :يف قوله تعاىل) كساىل(هذا التناوب  كلمة  ومثال                   

                     ﴾ ]اىل: (رأ اجلمهورإذ ق"؛ ]142: النساءبضم ) كُس

  .8، وهي لغة متيم وأسد7كافبفتح ال) كَساىل( :رأ األعرجوق، وهي لغة احلجاز، 6الكاف

أنهما هلجتان، فنسب قراءة الضم ألهل   علىنيوجه القراءتأنه حيان نتبين من قول أيب 
 .جاز، وقراءة الفتح إىل متيم وأسداحل

                                                           
  .81يف اللهجات العربية، ص  -1
  .1/253الفراء، معاين القرآن،  -2
  .6/22واجلامع ألحكام القرآن،  3/169تفسري البحر احمليط،  -3
  .6/22اجلامع ألحكام القرآن،  -4
  .3/159تفسري البحر احمليط،  -5
  .4/125والدر املصون،  3/393تفسري البحر احمليط،  -6
  .املصادر نفسها، الصفحات نفسها -7
  . 3/393البحر احمليط، تفسري  -8
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عن طريق املماثلة بني الفتحة  ويتّوالقبائل البدوية كتميم وأسد متيل إىل حتقيق االنسجام الص
  .1، فانقلبت الضمة فتحةضمة القصريةالطويلة وال

نفهم من هذا الكالم أن صوائت الكلمة حنت حنو التماثل، بأن أبدلت ضمة الكاف فتحة 
  .لتناسب فتحة السني بعدها

) مفْعلَة: (يت تناوبت فيها الفتحة والضمة على عني الكلمة بناءان، مهامن األبنية الصرفية الّ

﴿ :، ففي قوله تعاىل)فُعل(و                        ﴾ ]قرأ نافع ]280: البقرة ،

 .2السني، وقرأ اجلمهور بفتح السني ميسرة بضم: وحده

الضم لغة أهل «: ووجه أبو حيان القراءتني على أنهما هلجتان، مع بيان األشهر منها، يقول
لغة أهل جند، علة بفتح العني، والقراءة بفتح السني ، كمقْبرة ومسربة، والكثري مفْاحلجاز، وهو قليلٌ
ا، مها لغتان، والفتح ووافقه ابن خالويه يف أنّ القراءة بضم السني وفتحه. 3»وهي اللّغة الكثرية

يت تنطق بضم العني وفتحها، حنو ة الّ، وقد ذكر ابن السكيت بعض األمثلة اللّغوي4أفصح وأشهر
  .5ة واملقبرة واملطبخة واملطبخةواملأربة واملزرعة واملزرعة واملقبر املأدبة واملأدبة واملأربة

وقد نسب أبو حيان قراءة الضم إىل قبائل احلجاز، فيما نسبها مكي بن أيب طالب إىل 
يت تنتمي ، وتعد هذه القبائل من القبائل املتحضرة، أما قراءة الفتح فنسبت إىل أهل جند، وال6ّهذيل

                                                           
  .132م، ص 1985وأثرها يف العربية املوحدة، وزاة الثقافة والفنون، العراق، غالب فاضل املطليب، هلجة متيم : ينظر -1
والسبعة يف القراءات،  103واحلجة يف القراءات السبع، ص  149وحجة القراءات، ص 2/355تفسري البحر احمليط،  -2

  .2/647والدر املصون،  192ص
والسبعة يف القراءات، ص  103يف القراءات السبع، ص واحلجة  149وحجة القراءات، ص  2/355تفسري البحر احمليط،  -3

  .2/647والدر املصون،  192
  .103احلجة يف القراءات السبع، ص -4
  .119-118إصالح املنطق، ص -5
  .1/319الكشف عن وجوه القراءات، : ينظر -6
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، لذا 1أكثر من القبائل املتحضرة ويتّيت عرف عنها امليل إىل االنسجام الصلبدو، الّإىل قبائل ا
فنحن نالحظ االنسجام بني نوى  ،)ميسرة(: يناسبها النمط املفتوح ملا فيه من انسجام صويتّ

لثاين ، فتكون نواة املقطع ا)ميسرة( ا يف النمط املضمومأم، قاطع الثالثة فجميعها فتحة قصريةامل
  .2السابقة والالحقة قد أثرتا يف الضمة فقلبتاها فتحة: ضمة، لذا من احملتمل أن تكون الفتحتان

ل(ريف الثاين األكثر عرضة لتناوب الفتح والضم صيغة والبناء الصكما جاء يف قوله )فُع ،

﴿ :تعاىل         ﴾ ]ر(على : قرأ اجلمهور"، ]44:الصافاتروأبو السمال. بضم الراء )س 

﴿ :، كما قرأ بفتح الراء يف قوله تعاىل من سورة الطور3بفتحها                ﴾ 

﴿ :سبحانه سورة الواقعة، يف قوله ، وكذا يف]20:الطور[          ﴾ ]وذكر ]17:الواقعة ،

ض متيم وكلب يفتحون ما كان مجعاً على فُعل من املضعف هي لغة بع"أبو حيان أنّ قراءة الفتح 
  . 5راراً من توايل ضمتني مع التضعيف، وذلك ف4إذا كان امساً

ألنّ االسم إذا كان على وزن "ويرجح بعض الدارسني أنّ القراءة بالضم هي األصل؛ 
والتحول إىل الفتح كان ، 6الرابع، يكون مجعه على وزن فُعل، وتشابه فيه احلرفان الثاين و)يلعفَ(

فراراً من توايل الضمتني يف كلمة نه أبو حيان، لذلك مالت هذه القبائل إىل قلب واحدةوهو ما بي ،
  .الضمة الثانية فتحة

                                                           
  .81يف اللهجات العربية، ص  -1
  .62، ص  حيان األندلسي يف تفسري البحر احمليطدور اللهجة يف توجيه القراءات القرآنية عند أيب: ينظر -2
  . 7/343تفسري البحر احمليط،  -3
  .الصفحة نفسها، نفسه -4
  .8/146نفسه،  -5
حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، : ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، حتقيق -6
  .2/459، )ت.د(، )ط.د(
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  :يف األفعال التناوب بني الفتح والضم  - ح

: يف قوله تعاىل ومن أمثلة ذلك ما جاء على عني الفعل املضارع،تعاقبت الفتحة والضمة 

﴿              ﴾ ]قرأ اجلمهور "، ]31: الرمحن)نغُس1بنون العظمة، وضم الراء) فْر ،

 .2وفتح الراء ،بالنون وقرأ غريهم

اختذ أبو حيان اللهجة معياراً لتوجيه القراءتني؛ إذ وجه قراءة اجلمهور بالضم على أنها 
رع ة احلجاز، بينما وجه القراءة بفتح الراء على أنها مضابفتح الراء، وهي لغ) فرغَ(مضارع الفعل 

  .3بكسرها، وهي لتميم) فَرِغَ(

المه ) فرغ(، ذلك أنّ الفعل نالحظ من قول أيب حيان أنه اعتمد ذكر ماضي كلّ فعلٍ
مسع من "أنه ، لكن ذكر سيبويه )يفْرغ(صوت حلقي، فالقياس يف املضارع أن يكون مفتوح العني 

  . 4أيضا يفْرغ العرب

علّة هذا التناسب بني الفتحة والصوت احللقي راجع إىل وضع اللسان معهما فهو يستوي يف 
راسات الصته الدقاع الفم، ولكن إن حنن اعتمدنا ما أقرة احلديثة يكون صوت الغني طبقياً ال وتي
ضارع إذا فتح عني الفعل يف امل يت توجبحلقياً، وذا ال تكون القراءة بضم الراء خمالفة للقاعدة الّ

  .مادام صوت الغني صوتاً طبقياً كانت المه صوتاً حلقياً

                                                           
  ، 10/169صون، الدر امل -1
  .10/169والدر املصون،  192/ 8البحر احمليط، تفسري  -2
  .8/192البحر احمليط، تفسري  -3
  .4/102الكتاب،  -4
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ضم الراء وفتحها مع النون لغتان فصيحتان، فأما الضم فعلى «: أما ابن خالويه فعلّل قائال
ومن املمكن أن تكون بعض اللهجات العربية . 1»وأما الفتح، فألجل احلرف احللقياألصل، 
  .وت احللقيعلى أصل الفعل، بينما مال بعضها اآلخر إىل مناسبة الصحافظت 

  :التناوب بني الكسر والضم والفتح -خ

ذكر أبو حيان يف تفسريه أمثلة كثرية مما ورد فيها التعاقب بني الصوائت الثالث، وسأكتفي 
  :بذكر بعض النماذج للتدليل على الظاهرة، مثال ذلك

﴿ :يف قوله تعاىل) عدوة(كلمة                               ﴾ ]األنفال :

 2بكسر العني فيهما) بالعدوة(و فقرأ ابن كثري، وأبو عمر"؛ إذ قرئت بالكسر والضم والفتح، ]42
  .4بالفتح واحلسن 3وباقي السبعة بضمها

، وقد اعتربمها العلماء 5يف كتب القراءات سر األكثر ذكراًونشري إىل أنّ قراءيت الضم والك
الكسر عند األخفش «: لغتني مع اختالفهم يف أيهما األكثر استعماالً؛ يقول مكي بن أيب طالب

  .6»االختيار، ألنّ أكثر القراء عليهالضم أكثر اللّغتني، وهو : وقال أمحد بن حيىي. أشهر

                                                           
  .339احلجة يف القراءات السبع، ص  -1
 306والسبعة يف القراءات، ص  1/491والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،  4/495تفسري البحر احمليط،  -2

  .4/128واحلجة للقراء السبعة،  311 -310القراءات، صوحجة 
والكشف عن وجوه القراءات  306والسبعة يف القراءات، ص 311وحجة القراءات، ص 4/495تفسري البحر احمليط،  -3

  .1/491وعللها وحججها، 
  .1/280، هايف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عن واحملتسب 4/495البحر احمليط، تفسري  -4
، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 311 -310وحجة القراءات، ص  306السبعة يف القراءات، ص  -5
 116م، ص 1996، 1والداين، أبو عمرو، التيسري يف القراءات السبع، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 1/491
هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، : ، معاين القرآن، حتقيق)ه215ت(األخفش، أبو احلسن سعيد بن مسعدة و
  .1/350، م1990، 1ط
  .1/491الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،  -6
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، فإن كان النقل صحيحاً فال حق له، 1ضمن أيب عمرو أنه أنكر قراءة الونقل أبو حيان ع 
كما نقل عن األخفش أنه مل يسمع من العرب إالّ . ذلك أنّ قراءة الضم متواترة، وال جيوز ردها

  .3»، وا نقرأ، ومها لغتان)ةودبالع: (وقال بعضهم« :، يف حني ذكر يف معانيه2الكسر

كلّه شاطئ الوادي، : دوة والعدوة والعدوة، فالع4ءة الفتح فاعتربها الزخمشري هلجةأما قرا
، مما يدلّ )عدوة(وقد وردت أمثلة كثرية شبيهة بكلمة . 5كى اللحياين هذه األخرية عن يونسح

جثوة وجثوة وجِثوة وجذوة وجذوة وجِذوة ورغوة ورغوة ورِغوة وربوة : على أنها هلجة، منها
شوة وعبوة ورِبوة وعورشوة وصفوةشوة وعفوة وصفمادامت اللفظة حمافظة على  6.فوة وص

الدال غري اللة نفسها رغم اختالف احلركات فهو اختالف هلجي.  

 ا من القراءات إىل قبيلةدون أن ينسب أي ،ه أبو حيان القراءات الثالث على أساسٍ هلجيوج
مصدراً مسي به، وقال فيحتمل أن تكون الثالث لغى، وحيتمل أن يكون الفتح «: بعينها، يقول

   :وروي بالكسر والضم بيت أوس. 7»لغة احلجازالكسر : اليزيدي

                   هتودع مولَّ اليحي فَارِسٍ لَمو     ِالوا بِإِقْبما هماعاً ورا سلَّو8و  

                                                           
  .4/495تفسري البحر احمليط،  -1
  .ة نفسهافحالص نفسه، -2
 .1/350األخفش، معاين القرآن  -3
  .2/584الكشاف، : ينظر -4
  .عدا: لسان العرب، مادة -5
  .117 -116املنطق، ص إصالح -6
  .4/495تفسري البحر احمليط،  -7
حممد يوسف : أوس بن حجر، الديوان، حتقيق: البيت من البحر البسيط من قصيدته يف رثاء فضالة بن كلدة األسدي، ينظر -8

  .104، ص )ت.د(، )ط.د(م، 1967لبنان،  -جنم، بريوت
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﴿ :ويف قوله تعاىل                     ﴾ ]؛ إذ قرئت ]06:الطالق

 ،2بضم الواو) من وجدكم: (أ اجلمهورقر«: 1باحلركات الثالث، يقول أبو حيان )وجدكم(كلمة 
  . »بكسرها ، ويعقوب3بفتحها وابن أيب عبلة

ا من هذه اللهجات وذكر أبو حيان أنّ القراءات الثالث هلجات خمتلفة، دون أن ينسب أي
، ومل يشر إىل 4وعزا القراءة األخرية لبين متيم قراءتا الضم والفتح ميها، فيما ذكر الفراءإىل متكلّ

  .قراءة الكسر

د بالفتح ي لغات ثالث مبعىن الوسع، والوجه« :وقد علّل أبو حيان اختالف القراءات بقوله
افتقر الرجل بعد : درة، يقالبالضم الغىن والق: ، والوجد...يستعمل يف احلزن والغضب واحلب

  .بعد غىن ، أي5»وجد

وميكن تعليل استثقال القراءة بالضم؛ لكوا صائتاً خلفياً، لذا حول بعض املتكلّمني الضمة 
إىل فتحة يف إحدى اللهجات وإىل كسرة يف هلجة أخرى، ألنّ كالمها صائت أمامي، وأخف نطقاً 

  .من الضمة

                                                           
  .8/281تفسري البحر احمليط،  -1
  .10/357والدر املصون،  3/164رآن، الفراء، معاين الق -2
  .10/357الدر املصون،  -3
  .3/164الفراء، معاين القرآن،  -4
  .8/281تفسري البحر احمليط،  -5
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﴿ :ويف قوله تعاىل           ﴾ ]قرأ «: 1يقول أبو حيان، ]123: التوبة

، وأبو حيوة 3ب واملفضل كالمها عن عاصم بفتحها، وأبان بن ثغل2بكسر الغني) غلظة(اجلمهور
  .5»، وعن أيب عمرو الثالث لغات4عبلة واملفضل، وأبان أيضا بضمها والسلمي وابن أيب

 يذكرا قراءة من ابن خالويه وابن جماهد ذكرا قراءتا الفتح والكسر، ومل اوقد الحظنا أنّ كلً
معينٍ أو قبيلة، أما صاحب  الضم، يف حني ذكر الزخمشري القراءات الثالث دون أن يعزوها لقارئٍ

  .الدر املصون فقد وافق أبا حيان يف ذكر القراءات الثالث مع نسبتها إىل قارئيها وقبائلها

ة بكسر الغني ووجه أبو حيان اختالف القراءات الثالث على أساس اللهجة، فنسب القراء
  .6احلجاز، وقراءة الضم لقبيلة متيمإىل قبيلة أسد، وقراءة الفتح ألهل 

تبين لنا مما تقدم ذكره أنّ التباين بني الصوائت الثالثة على اختالفها كان نتيجة التباين 
أنه  يت حافظت فيها األلفاظ على دالالا، كمااللهجي بني القبائل العربية، خاصة يف املواضع الّ

  .حيدده تفسري اآليات كان يف مواضع أخرى نتيجة تباين داليلّ

ه ال ميكن نسبة ميل حركيكما أن يل إىل يت كانت متنة نسبة قاطعة؛ ألنّ القبيلة الّإىل بيئة معي
يت كانت متيل يف الغالب إىل الضم يف مواضع أخرى حنو احلجاز، والّ الفتح مالت إىل الضم أيضاً

  .فتح يف بعض املواضع حنو ما مر معنا مع قبيلة متيم وأغلب القبائل البدويةمالت إىل ال

                                                           
  .5/118تفسري البحر احمليط،  -1
 3/109، والكشاف 320والسبعة يف القراءات، ص  4/242واحلجة للقراء السبعة،  5/118تفسري البحر احمليط،  -2

  .6/140والدر املصون،  179بع، ص واحلجة يف القراءات الس
 179واحلجة يف القراءات السبع، ص 320والسبعة يف القراءات، ص  3/109، والكشاف 5/118تفسري البحر احمليط،  -3

  .6/140والدر املصون، 
  .6/140والدر املصون،  3/109، والكشاف 5/118تفسري البحر احمليط،  -4
  .5/118تفسري البحر احمليط،  -5
  .الصفحة نفسها، نفسه -6
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ا أبو حيان األندلسي وتضمنت همن األمثلة اليت أورد وسننتقل فيما يأيت إىل عرض جمموعة
  .مناوبة بني الصوائت والسكون

   :اإلسـكان -2

الفصاحة، وهذا ما  من شروط غويون والبالغيون االعتدال يف صوائت اللفظة شرطاًعد اللّ
فإذا توالت مخس حركات كان ذلك يف غاية اخلروج على «: أقره فخر الدين الرازي بقوله 

ا أربع حركات؛ فإنبل املعتدل ها يف غاية الثقل أيضاًالوزن، ولذلك كان الشعر ال حيتملها، وأم ،

  . 1»توايل حركتني يعقبهما سكون، وإن كان ال بد، فتوايل حركات ثالث

كات، وأكثر ما تستحسنه توايل ثالثة أكثر ما حتتمله الصياغة العربية تتابع مخسة متحرف
ة يف الشعر؛ لذلك تعمد إىل  .كاتمتحركات يف كالمها، خاصفالعرب تستثقل توايل املتحر

التخلّص من هذا الثقل بإسكان بعض األصوات، إما عن طريق اسقاط احلركة أو عن طريق إقفال 
. ملفتوحة باللجوء إىل ظاهرة من الظواهر الصرفصوتية املعروفة حنو اهلمز واإلدغام وغريمهااملقاطع ا

وحنن فيما يلي سنحاول تتبع طريقة العرب يف املناوبة بني الصوائت والسكون من خالل ما أثبته 
  .  أبو حيان األندلسي يف تفسريه

  :التسكني يف املضموم األصل  - أ

﴿: يف قوله تعاىل) الرعب(عينها وسكوا، كلمة  من األمساء اليت قُرئت بضم       

             ﴾ ]ب(والكسائي  فقرأ ابن عامر"؛ ]151 :آل عمرانعبضم ) الر

  ح، بح والصباألصل السكون، وضم اتباعاً، كالص: لغتان، وقيل: ، فقيل2، والباقون بسكواالعني

                                                           
 .2/691التفسري الكبري،  -1
واحلجة يف القراءات السبع،  217والسبعة يف القراءات، ص  176وحجة القراءات، ص  3/83تفسري البحر احمليط،  -2

 1/360والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها،  3/85واحلجة للقراء السبعة،  1/639، والكشاف 114ص
  .1/276ومعاين القراءات،  3/434والدر املصون،  2/216راءات العشر، والنشر يف الق
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 .1لسل والرسلضم، وسكن ختفيفاً كالرصل ااأل: وقيل

ه مل جيزم القول يف كون القراءتني هلجتني معروفتني، وال يف يتضح من قول أيب حيان أن

أما أبو  .2ن أيب طالب أنهما لغتان فاشيتانفيما يرى مكي ب، كما مل ينسبهما ألي قبيلة أصلهما
  . 3»ا لغتان أجودمها السكونمه«: زرعة فأبدى رأيه يف القراءتني بقوله

أنّ األصل الضم فثقل عليه اجلمع بني : فاحلجة ملن أسكن« :وعلّلهما ابن خالويه بقوله
أنّ األصل عنده اإلسكان فأتبع الضم الضم، ليكون : ضمتني متواليتني، فأسكن، واحلجة ملن ضم

  .4»كان األصل فهما لغتان وكيف. واحد اللّفظ يف موضعٍ

اجلمع بني ضمتني متواليتني دفعت إحدى اللهجتني إىل تسكني عني الكلمة  إذن استثقال 
ميالً إىل اخلفة وتسهيل النطق، فيما مالت اللهجة األخرى إىل حتقيق االنسجام الصويتّ وذلك عن 

  .العني حلركة الراء) صائت(طريق إتباع حركة 

﴿: ويف قوله تعاىل        ﴾ ]ا(افع وعاصم محزة وأبو عمرو ونقرأ "، ]37:الواقعةبرع (

  .7هي لغة متيم، وباقي السبعة بضمها، و6إىل خلف، ونسبها ابن اجلزري 5بسكون الراء

                                                           
  .3/434والدر املصون،  3/83تفسري البحر احمليط،  -1
  .1/360، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -2
   .176حجة القراءات، ص -3
  .114احلجة يف القراءات السبع، ص -4
والسبعة يف القراءات،  340راءات السبع، ص واحلجة يف الق 10/207والدر املصون،  8/207تفسري البحر احمليط،  -5

ومعاين  10/207والدر املصون،  2/216والنشر،  6/258واحلجة للقراء السبعة،  696وحجة القراءات، ص  622ص
  .3/50القراءات، 

   .2/216النشر يف القراءات العشر،  -6
  .3/50ومعاين القراءات،  6/258عة، واحلجة للقراء السب 696وحجة القراءات، ص  8/207تفسري البحر احمليط،  -7
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، وهو ما يروى عن 1لراء هلجة ونسبها إىل قبيلة متيموذكر أبو حيان أنّ القراءة بسكون ا
، وقال أبو 2لتخفيف يف لغة متيم وبكربا" اباعربا أَتر: "كنت أمسعهم يقرؤون«: الفراء؛ إذ يقول

  .3»متيم تقوهلا ساكنة الراء: العالءعمرو بن 

استثقال اجلمع بني ضمتني متواليتني، "أما ابن خالويه، فأرجع القراءة بسكون الراء إىل 
 حجة من ضم، أنه أتى بالكلمة على أصلها ووفاها ما أوجبه -أما  -فخفّف بإسكان إحدامها 

ورسل،  ، كرسول)فُعل(على وزن فَعول مجع على  ، وكلّ اسم4ٍ)وبعر(ألنها مجع  القياس هلا،
  .5)فُعل(سكان كلّ ما جاء على وزن إ) ه501ت(وقد أجاز مكي الصقلي 

طلب اخلفة واالقتصاد يف اجلهد العضلي هو ما جعل بعض القبائل متيل إىل التسكني، ويبقى 
  .تسعى إىل السرعة يف كالمهايت وأغلبها القبائل البدوية الّ

﴿:عز وجلّ ومثال هذا ما جاء يف قراءة قول اهللا            ﴾ ]؛ ]18: األعلى

  .7بسكوا عن أيب عمرو روي  ، فيما6بضم احلاء) الصحف: (أ اجلمهورقر

أما التعليل الصويتّ لتسكني ، 8ى أنها هلجة ونسبها لقبيلة متيموعلّل أبو حيان هذه القراءة عل
 متواليني، خاصة إذا احلاء فهي طلب السهولة واليسر، ذلك أنّ املتكلّم جيد صعوبة يف نطق صائتني

  .بإسقاطهخلفياً كالضمة، فيعمد إىل التخلّص من أحدمها  كان صائتاً

                                                           
  .8/207تفسري البحر احمليط،  -1
  .3/125الفراء، معاين القرآن،  -2
  .622السبعة يف القراءات، ص  -3
  .340احلجة يف القراءات السبع، ص  -4
  .246م، ص 2004عبد العزيز مطر، القاهرة، : مكي الصقلي، تثقيف اللّسان وتنقيح اجلنان، حتقيق -5
  .8/455ري البحر احمليط، تفس -6
  .10/764والدر املصون،  8/455تفسري البحر احمليط،  -7
  .8/455تفسري البحر احمليط، : ينظر -8
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 األفعال أيضومثلما مس ة اًاإلسكان األمساء مسخلّص من أنّ الغرض منه هو التو، خاص
" باب ما يسكن استخفافاً"توايل الصوائت ودرء الثقل الناتج عن تتابعها، فقد ذكر سيبويه يف 

: بِدخذ، ويف كَفَ: خذيف فَذلك قوهلم «: يت قالتها العرب بالسكون، يقولجمموعة من األلفاظ الّ
بكر  ، وهي لغةلْمع: لمع ، ويفمركَ: الرجلُ رمل، ويف كَجر: لجضد، ويف الرع: ضدبد، ويف عكَ

  . م من نسبة اإلسكان للقبائل البدويةوهذا يتوافق مع ما تقد. 1»بن وائل وأناس كثري من متيم

﴿: األفعال ما جاء يف قوله تعاىلومن أمثلة اإلسكان يف             ﴾]؛ ]69: النساء

، وهي األصل ولغة احلجاز، وقرأ أبو 3بضم السني) نحس: (قرأ اجلمهور«: 2يقول أبو حيان
  .4»بسكون السني، وهي لغة متيم) نحس(: السمال

قرأ أبو «: وذكر السمني احلليب أنّ سبب اإلسكان هو التخفيف، هذا ما نتبينه من قوله
و ، فيما وجه أب5»وهي لغة متيم) دضع(يف ) دضع(حنو  احلاء وسكون السني ختفيفاً السمال بفتح

، ومالت قبيلة متيم إىل إسكان عني الفعل 6على أنها هلجة ونسبها إىل متيم حيان قراءة اإلسكان
قصد التخلّص من توايل املقاطع املتحركة وذلك حبذف صائت املقطع الثاين طلبا للسهولة يف 

 .القبائل البدوية ومتيم منها تتميز بالسرعة يف الكالم إضافة إىل أنّ. الكالم

﴿: سبحانهوله ويف ق                             ﴾ ]05: الكهف[، 

 .7ن الباءبسكو) رتكب: (قرئت

                                                           
  .4/113الكتاب،  -1
  .3/301تفسري البحر احمليط،  -2
  .4/25الدر املصون،  -3
  .3/301البحر احمليط، تفسري  -4
  . 4/25الدر املصون،  -5
  .3/301حمليط، تفسري البحر ا: ينظر -6
  .7/441والدر املصون،  3/565 والكشاف، 6/96تفسري البحر احمليط،  -7
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، وميل قبيلة متيم إىل إسكان وسط الفعل 1ذه القراءة هلجة ونسبها إىل متيمعد أبو حيان ه
  .يل النطققصد التخلّص من تتابع املقاطع القصرية وتسه

ا تقدم من أمثلة نالحظ أنّ قبيلة متيم مالت إىل إسقاط صائت الضمة ألمور، منها ثقله يف مم
ه صائت قصريالنطق مبا أن وأيضاً تأثري البيئة اجلغرافية، فأهل البدو يعمدون إىل السرعة يف شفوي ،

  .كالمهم وهذا ما جيعلهم يسكنون

  :التسكني يف املفتوح األصل -ب

وقد جعلها جزاء   تفسري أيب حيان أمثلة أللفاظ عديدة قرئت بفتح حشوها وإسكانه؛جند يف
األول ما كان ساكناً وحترك بسبب صوت حلقي، والثاين ما كان : حممد املصاروه على ثالثة أنواع

ك خالصاً من حركة ما كان ساكناً وحتر: ساكناً وحرك ميالً إىل االنسجام الصويتّ، والثالث
 .2وجة صاعدةمزد

﴿: يت ورد عينها صوتاً حلقياً، ما جاء يف قوله تعاىلفمن أمثلة األلفاظ الّ           

      ﴾ ]حيىي بن  رأوقبفتح الغني، ) رغداً(قرئت كلمة «: ، يقول أبو حيان]35: البقرة

  .3»بسكوا ومها لغتان وثاب
  .4عزاها السمني احلليب لقبيلة متيمن لقبيلة معينة، فيما مل ينسب أبو حيان القراءة باإلسكا

علماء العربية قدامى وحمدثون الفتح واإلسكان بوجود صوت حلقيٍّ، فأصوات احللق علّل 
تؤثر الفتحة، مع أنّ بني القدامى خالف؛ حيث يعد البصريون القراءتني هلجتني خمتلفتني، فيما يرى 

 مذهب أصحابنا يف كلّ شيٍء«: والفتح متفرع عنه، يقول ابن جينالكوفيون أنّ األصل السكون 
غة فيه، أنه ال حيرك إالّ على أنه ل: من هذا النحو مما فيه حرف حلقي ساكن بعد حرف مفتوح

                                                           
  .6/96البحر احمليط، تفسري : ينظر -1
  .76دور اللّهجة يف توجيه القراءات عند أيب حيان األندلسي يف تفسري البحر احمليط، ص -2
  . 1/309البحر احمليط، تفسري  -3
  .1/281الدر املصون،  -4
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عر والشعر، فهذه لغات عندهم كالنشز والنشز، واحللَب كالزهرة والزهرة، والنهر والنهر، والش
ومذهب الكوفيني فيه أنه حيرك الثاين لكونه حرفاً حلقياً، فيجيزون فيه . والطرد واحللْب، والطرد

معهم، واحلق فيه إالّ وما أرى القول إالّ . الفتح وإن مل يسمعوه، كالبحر والبحر والصخر والصخر
  .1»يف أيديهم

لكننا جنده يقول  ذي جييز الفتح نظراً لوجود الصوت احللقي،ابن جين يتبىن رأي الكوفيني الّ
، أي إنه ينسب فتح األصوات احللقية لبين عقيل، مما يدلّ 2»مسعت عامة عقيل تقول ذاك«: بعدها

  .على أنها هلجة
يف ذلك أنّ كلّ  والسر"أما احملدثون فهم أيضاً يرون أنّ األصوات احللقية تؤثر الفتح، 

يف جمراها بالفم، فليس هناك ما   اتساعٍأصوات احللق بعد صدورها من خمرجها احللقي، حتتاج إىل
. 3أكثرها اتساعاً، وتلك هي الفتحة يعوق هذا ارى يف زوايا الفم، وهلذا ناسبها من الصوائت

  .ستواء اللسان يف قاع الفماساع يف التجويف الفموي انتصاب وومنشأ هذا االت

﴿: من قوله تعاىل) ظعنكم(كلمة  ومثال هذا أيضاً                   

                        ﴾ ]نِكُم( عمرو احلرميان وأبو، فقد قرأ ]80: النحلظَع (

  .6، وباقي السبعة بسكوا5ي أنّ يعقوب قرأ بفتح العني كذلك، وذكر األزهر4بفتح العني

                                                           
  .1/84تسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها، احمل -1
  .نفسه، الصفحة نفسها -2
لبنان،  -وابن جين، املنصف، حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 158يف اللهجات العربية، ص  -3
  .1/115م، 1999، )ط.د(
ومعاين  393وحجة القراءات، ص  375يف القراءات، صوالسبعة  7/273والدر املصون،  5/507البحر احمليط، تفسري  -4

  .2/82القراءات، 
  .2/82معاين القراءات،  -5
وحجة  375والسبعة يف القراءات، ص  7/273والدر املصون،  3/459 والكشاف، 5/507لبحر احمليط، تفسري ا -6

  .2/82ومعاين القراءات،  393القراءات، ص
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: بعينها، يقول على أنهما هلجتان دون أن يعزومها إىل قبيلةوقد وجه أبو حيان القراءتني 
  . 1»ر ملكان حرف احللقعر والشعو الشومها لغتان، وليس السكون بتخفيف كما جاء يف حن«

عر ألجل صوت احللق كالش فيما يرى علماء آخرون أنّ األصل الفتح، والسكون ختفيف
روالشحلقياً، جند فيه هلجتان، األوىل تفتح الصوت والثانية ، فاالسم إذا كانت عينه صوتاً 2ع

  .تسكّنه
ذي تكون فيه عني الكلمة ساكنة وحركت ميالً إىل االنسجام الصويتّ، أما النوع الثاين، والّ

فريى معظم العلماء القدامى أنّ تسكني الصامت الثاين املفتوح أمر غري ملزم، وهو ما يؤكده ابن 
؛ ألنّ املفتوح ال خيفّف، وإنما ذلك يف )مرض(خمفّفا من ) مرض(أن يكون ال جيوز «: جين بقوله

، ذلك أنّ الفتحة من 3»ك يف املفتوح فشاذّ ال يقاس عليهاملكسور واملضموم، وما جاء عنهم من ذل
ّ من اإلسكان، وهو ما نتبينه من قول ابن  أخف الصوائت العربية، بل عدها أبو عمرو أخف

" األصمعي"تسكّن املضموم واملكسور، وال تسكّن املفتوح، أال ترى إىل حكاية العرب «: خلويه
يدعوننا رغباً ": أنت متيل يف قراءتك إىل التخفيف، فلم مل تقرأ: قلت له: قال" أيب عمرو"عن 

  .4»أجمل أخف أم جمل؟! ويلك: ؟ فقال يلباإلسكان" ورهباً

عند أيب عمرو، ذلك أنّ حتريكها بالفتحة خيلق إذن حتريك امليم بالفتحة أخف من التسكني 
 .نوعاً من االنسجام الصويتّ بينها وبني صائت الصامت األول

﴿: هذا يتجلى كذلك يف األمثلة التالية، ففي اآلية الكرميةو                   

   ﴾ ]بسكون الدال يف ) قدره( :وأبو بكرعمرو قرأ ابن كثري ونافع وأبو ، ]236: البقرة

                                                           
  .5/507البحر احمليط، تفسري  -1
  .7/273در املصون، ال -2
  .1/53احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها،  -3
  .277احلجة يف القراءات السبع، ص -4



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

124 
 

 ابن ذكوان، وذكر ابن اجلزري أنّ 3بفتح الدال فيهما 2وحفص وقرأ محزة والكسائي 1املوضعني
  .4بفتح الدال كذلك) رهقد: (قرأوا

ة العربية إىل أنهما ، وذهب أكثر أئم5راءتني على أنهما لغتان فصيحتانووجه أبو حيان الق 
أنّ بعضهم يرى خالف ذلك، فالسكون إشارة إىل كون اللفظة مصدراً،  ، مع6مبعىن واحد

فلإلسكان والتحريك يف هذا املوضع . 7م كالعد والعدد واملد واملددوالتحريك دليل على أنها اس
  .، وهو التفرقة بني االسم واملصدرغرض داليلّ

بفتح ) الدرك يف: (8والعربيان قراءة احلرميانو من أمثلة هذه املعاقبة بني الصائت والسكون 

﴿ :عز وجلّيف قوله  9اءالر                                   ﴾ 

، وقرأ محزة والكسائي 10بفتح الراء أيضاً أنّ يعقوب قرأ، وذكر األزهري ]145:النساء[
  .  12روي عنه الفتح واإلسكانن عاصم، فوأُختلف ع، 11بسكوا

                                                           
والدر املصون،  2/228والنشر يف القراءات العشر،  184والسبعة يف القراءات، ص  243/ 2البحر احمليط، تفسري  -1
  .2/338واحلجة للقراء السبعة،  2/488
  .املصادر نفسها، الصفحات نفسها -2
  .2/243تفسري البحر احمليط،  -3
  .228/ 2النشر يف القراءات العشر،  -4
  .98واحلجة يف القراءات السبع، ص  462/ 1، والكشاف 243/ 2البحر احمليط، تفسري  -5
  .2/488والدر املصون،  2/243البحر احمليط، تفسري  -6
  .2/488والدر املصون، 137وحجة القراءات، ص  98واحلجة يف القراءات السبع، ص  2/243البحر احمليط، تفسري  -7
 .مها أبو عمرو وابن عامر: العربيان -8
للقراء السبعة،  احلجةو 239قراءات، ص والسبعة يف ال 218ة القراءات، ص حجو 3/396البحر احمليط، تفسري  -9

  .188ص
  .1/320معاين القراءات،  -10
حلجة للقراء السبعة، او 239راءات، صالسبعة يف القو 218حجة القراءات، ص و 3/396البحر احمليط، تفسري  -11
3/188.  

ومعاين القراءات،  240والسبعة يف القراءات، ص  188/ 3سبع، احلجة يف القراءات الو 3/396البحر احمليط، تفسري  -12
1/320.  
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، والفتح األكثر 1، أنهما لغتان، كالشمع والشمعالفارسي وذكر أبو حيان نقالً عن أيب علي
أدراك، كجمل : يف اجلمع واختار بعضهم الفتح لقوهلم«: استعماالً واألشهر، وعلّل القراءتني بقوله

: لو كان بالفتح لقيل: س يف فعل، وقال عاصمأنه ينقاس يف فعل أفعال، وال ينقا: ، يعين2وأمجال
  .3»ذهب عاصم إىل أنّ الفتح إنما هو على أنه مجع دركة كبقَرة وبقَر: السفلى، قال بعضهم

أنه أتى بالكالم على أصله، ألنّ : فاحلجة ملن حرك«: فيما علّل ابن خالويه القراءتني بقوله
  .5»أنه أتى به على طريق التخفيف: نأسك، واحلجة ملن 4تحريك فيه أيسر وأشهرال

األمثلة السابقة جتتمع كلّها على أنّ التناوب بني الفتحة والسكون علّته يف الغالب  إنّ
  .اختالف اللهجات، وطلب اخلفة

وحرك ختلّصاً من احلركة  ذي يكون فيه الصامت الثاين ساكناًأما النوع الثالث، والّ
ذي تكون عينه ، والّ)فَعلَة(يت تكون على وزن السامل لألمساء الّ املزدوجة، فيختص جبمع املؤنث

بسكون  )عالتفَ(هذه األمساء جتمع على وزن  ة، وذكر الفراء أنّروة وعضور: واوا أو ياء مثل
  .6ين متيمالعني إالّ يف هلجة هذيل، فإنهم حيركون العني بالفتح، فيما نسبها ابن خالويه لب

﴿: ، ما جاء يف قوله تعاىلومن أمثلة ذلك                     ﴾ 

بسكون الواو وهي لغة أكثر العرب، ) اتورع: (قرأ اجلمهور«: ، يقول أبو حيان]31: النور[
  . 7»بالفتح) عورات(حتريك واو : اسابن عبوروي عن 

                                                           
  .3/188احلجة يف القراءات السبع، و 3/396احمليط، البحر تفسري  -1
  .4/131والدر املصون،  3/396البحر احمليط، تفسري  -2 
  .1/401، وحججهاوعللها  والكشف عن وجوه القراءات 4/131والدر املصون،  3/396البحر احمليط، تفسري  -3
  .127احلجة يف القراءات السبع، ص: ينظر -4
  .1/430واملوضح يف وجوه القراءات وعللها،  127احلجة يف القراءات السبع، ص  -5
  .103، ص )ت.د(، )ط.د(برجشتراسر، خمتصر شواذ القراءات من كتاب البديع البن خالويه، دار اهلجرة، : ينظر -6
  .8/398والدر املصون،  6/414البحر احمليط، تفسري  -7
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ل، فيما علّل قراءة السكون بوجود حرف العلّة، نسب أبو حيان القراءة بالفتح لبين هذي
هذا اجلمع هو لغة هذيل بن  حو أنّ حتريك الواو والياء يف مثلواملشهور يف كتب الن«: يقول

  . 2»ن الواو والياء يف حنو هذا اجلمع، وأكثر العرب ال حيركّو1مدركة
) عورات: (قرآ شالقراءات أنّ ابن أيب إسحق واألعموذكر ابن خالويه يف كتاب شواذّ 

هو حلن، وإنما جعله حلناً وخطأً من قبل الرواية، وإالّ فله : ومسعنا ابن جماهد يقول: قال 3بالفتح
باإلسكان، وقال : وسائر العرب. اتورات وعورات وجوضر: بنو متيم يقولون: مذهب يف العربية

وات الياء والواو، من هذا النوع من ذ فتثقل ما كان العرب على ختفيف ذلك إالّ هذيالً: الفراء
  :4وأنشدين بعضهم

                  بأَوتم حائر اتضيو بأَب     وحبنِ سيبكنحِ الـمسبِم يقف5ر.  

يبدو أنّ األصل «: ، يقولأما التعليل الصويتّ للفتح، فيتمثل فيما أورده حممد جزاء املصاروه
نالحظ أنّ املقطع األول يف النمطني ) عورات: (وأشباهها هو سكون الواو أو الياء يف هذه األمناط

ا صعب النطق، صوتي ، وألنّ احلركات املزدوجة متثّل منطاً)عو(مقطع مغلق حبركة مزدوجة هابطة 
يت نواته الّمقطعاً ثانياً مفتوحاً ) الواو(مالت هذه القبائل إىل فتح املقطع األول، لتشكّل شبه احلركة 

هي أخف احلركات، أي أنّ ذلك كان فراراً من احلركة املزدوجة اهلابطة إىل احلركة املزدوجة 
«Awrat- awarat» :الصاعدة، وهي أخف منها

 6   

                                                           
  .8/398والدر املصون،  6/414البحر احمليط، تفسري  -1
  .6/414البحر احمليط، تفسري  -2
  .8/398والدر املصون،  6/414البحر احمليط، تفسري  -3
  .6/414البحر احمليط، تفسري  -4
يف تبيني شواذ  واحملتسب 6/414ر احمليط، البحتفسري : نسب البيت ألحد اهلذليني، ولكنه غري موجود يف ديوام، ينظر -5

  .1/58، القراءات واإليضاح عنها
  .70دور اللّهجة يف توجيه القراءات القرآنية عند أيب حيان األندلسي يف تفسري البحر احمليط، ص  -6
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؛ ذلك أنّ السكون خيتصر 1جلهدقتصاد يف ااالملفتوح فيمكن تعليله بالتخفيف وأما إسكان ا
 .املقاطع وبالتايل يوفّر اهود

كة، ذن مالت بعض القبائل العربية إىل إسكان الصامت الثاين، فراراً من توايل املقاطع املتحرإ
 كهذيل إىل حتريكه، يقول فوزي وذلك ملا تسببه من صعوبة يف النطق، فيما مالت قبائل أخرى

تكره تتابع  للناطق، فإنها وإجهاد رٍقاطع القصرية ملا تسببه من توتكما تكره العربية امل«: الشايب
يت تتواىل املقاطع املتوسطة املفتوحة؛ ألنها تسم الصيغة بالضعف والوهن، ومن هنا قلّت األبنية الّ

  .2»فيها مثل هذه املقاطع

من املقاطع املفتوحة إىل  يت متيل إليها، فبعضها يفراللهجات العربية يف املقاطع الّ فإذن ختتل
  .املتوسطة، وبعض آخر مييل إىل العكس

  :التسكني يف املكسور األصل -ت

ولذلك أمثلة كثرية يف  ما األصل فيه الكسر مثلما أسكنت ما أصله الفتح،أسكنت العرب  

﴿: قوله عز وجلّ ها، نذكر منها ما ورد من قراءةالقرآن الكرمي عىن أبو حيان األندلسي بإيراد   

                   ﴾ ]قرأ اجلمهور، ]280 :البقرة :فنظرة، وقرأ أبو قَبِة على وزن ن

  .4والضحاك وقتادة بسكون الظاء 3رجاء وجماهد واحلسن

                                                           
  .1/245اللّهجات العربية يف التراث، : ينظر -1
ة العربية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف اللّغة العربية وآداا، فوزي الشايب، أثر القوانني الصوتية يف بناء الكلم -2

  .140م، ص 1983جامعة عني مشس، 
  .2/646والدر املصون،  2/354البحر احمليط، تفسري  -3
  .2/354البحر احمليط، تفسري  -4
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ووافق ذه النسبة كلّا من ابن جين . 1قراءة السكون هلجة ونسبها لتميم وعد أبو حيان
سكان كان طلباً يم إىل اإل، وما قلناه عن الفتحة ميكن قوله عن الكسرة؛ إذ أنّ ميل مت2والقرطيب

  .وكذا ما تتميز به من سرعة يف النطق ،للسهولة واخلفّة

﴿: قوله سبحانه وتعاىلما جاء يف ومما قرأته متيم بالسكون                  

                                  ﴾ ]أيب ؛ إذ قرأ ابن]143: البقرة 

  .3بسكون القاف) يهقْبعلى ع: (إسحاق
 امساً) لعفَ(وتسكني عني «: ذكر أبو حيان األندلسي أنّ اإلسكان هلجة يف الكسر؛ إذ يقول

 ؛ أي أنها ال تفرق يف إسقاط الصائت بني األمساء واألفعال، وهذا دليل4ٌلغة متيمية كان أو فعالً
  .ى أنّ الغرض منه هو االقتصاد يف اجلهد العضليعل

﴿: ويف قوله تعاىل                           ﴾ ]يقول أبو ]16:فصلت ،

  .7»ن احلاء، وقرأ الباقي بكسر احلاءبسكو) حنْسات: (6، وأبو عمروقرأ احلرميان«: 5حيان
مجع : أنه أراد: احلجة ملن أسكن«: خلويه للقراءتني، متثّل يف قوله ذي قدمه ابنوالتعليل الّ 

﴿ :ودليله قوله تعاىل) حنْس(            ﴾ ]حتمل أن يكون أراد كسر  .]19: القمروي

: هذا حنس، وزن: ربأنه جعله مجعاً للصفة من قول الع: واحلجة ملن كسر. احلاء، فأسكنها ختفيفاً

                                                           
  .2/354البحر احمليط، تفسري  -1
  .1/143احملتسب يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها، و 4/419اجلامع ألحكام القرآن، : ينظر -2
  .2/155والدر املصون،  1/598البحر احمليط، تفسري  -3
  .صادر نفسها، الصفحات نفسهاامل -4
  .7/470البحر احمليط، تفسري  -5
  .2/351ومعاين القراءات،  576والسبعة يف القراءات، ص  9/518والدر املصون،  2/366، يف القراءات العشر النشر -6
، يف القراءات والسبعة 9/518والدر املصون،  2/366، يف القراءات العشر والنشر 7/470ر احمليط، البحتفسري  -7

  .2/351ومعاين القراءات،  576ص
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 ميكن القول إنّ اإلسكان متّ لغرضٍ هان األمر على ما قدمه ابن خالويإذا ك. 1»رجل هرِم هذا
  .داليلٍّ

وقد أورد أبو حيان آراء العلماء املختلفة حول القراءة باإلسكان، كاحتمال أن يكون خمفّفاً 
أبدى رأيه من فعل، أو أن يكون مصدراً وصف به، أو صفة مستقلة على فعل بسكون العني، مثّ 

فلم يذكروا فيه  ل الالزمعتتبعت ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من فَ«: يف القراءتني، يقول
ر، وعلى وحل حور فهو أَعفْح، وعلى أَرِح وهو فَرِل كفَعالً بسكون العني، قالوا يأيت على فَعفَ
وقُرئ بكسر احلاء، . الٍلي فهو ببامل ووقد جييء على فاعل سلم فهو س. انعبان شبع فهو شلَعفَ

 ويكون أبو حيان األندلسي ذا الرأي قد .2»على فَعل بكسر العني) نحس(له وفع. وهو القياس
  .وافق ابن خالويه يف أنّ القاعدة والقياس يقتضي حتريك احلاء بالكسر إذا كانت اللفظة صفة

كون كان طلباً للخفة والسهولة يف النطق؛ خنلص مما تقدم إىل أنّ التناوب بني الصوائت والس
ية من اخلصائص وكما تبين معنا فإن اإلسكان مسة وخاص. إذا كانت الداللة ال تتعارض مع ذلك

  . البدوية، بدليل أنّ أغلب العلماء نسبوه لتميم
يت حنت فيها صوائت الكلمة حنو التماثل، سنحاول فيما يأيت أن نعرض بعض األمثلة الّ

                                                                              .يت ينتمي هلاني إدراج كلّ متاثل يف الظاهرة الّحماول

  :املماثلة بني الصوائت -3
تتأثر أصوات اللّغة فيما بينها حال جتاورها سواء يف الكلمة الواحدة أو يف الكلمتني، فتتغير  

فاا لكي تتفق يف املخرج أو يف الصفة مع األصوات ااورة هلا، خمارج بعض األصوات أو ص
وتتخذ املماثلة  بني الصوائت عدة . 3لتوافق واالنسجام يعرف باملماثلةفيحدث عن ذلك نوع من ا

  :أشكال، نذكر منها مما أثبته أبو حيان األندلسي يف تفسريه

                                                           
  .316احلجة يف القراءات السبع، ص -1
  .7/470البحر احمليط، تفسري  -2
  .22، ص م2004حسام البهنساوي، علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر،  -3
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  :اإلتبـاع  - أ
من املشاكلة ورأباً لبعض  ئت املتتابعة يف الكالم؛ لضربٍيعرف اإلتباع بأنه مماثلة بني الصوا

نكر أنّ بعض حاالته وهذا ال ي. يت تصيب أبنية اللّغة نتيجة جتاور صائتني خمتلفنيالتصدعات الّ
يت اعتمدها علماء العربية القدامى وأخذ به ومصطلح اإلتباع من املصطلحات الّ. 1ظواهر هلجية

نفسها هو مصطلح    جانبه يف احلديث مصطلحاً آخر يؤدي الداللةكثري من احملدثني، وجند إىل
 .2التوافق احلركي

ومبا أنّ الصوائت العربية ثالثة، فكذلك لإلتباع أنواع ثالثة، إتباع الضم للضم، وإتباع   
  .الفتح للفتح، وكذلك إتباع الكسر للكسر

  :اإلتباع بالضم  )1
﴿: جاء مثل هذا اإلتباع يف قوله تعاىل            ﴾ ]حيث ]2:الفاحتة ،

بة حركة أول ، فأتبع حركة آخر الكلمة املعر3بإتباع الم اجلر لضمة الدال م بن أيب عبلةقرأ إبراهي
الكلمة بعدها، فأتبعوا الضمة ضمة أخرى طلباً للسهولة واليسر؛ إذ ثقل عليهم االنتقال من الضم 

 .إىل الكسر

) احلمد هللا(ا كثرت كلمة ولكن ملّ، واحدة اإلتباع خيتص مبا كان يف لفظة وهذا النوع من
ضمة بعدها كسرة،  واحد على ألسنة العرب صارت كاالسم الواحد، فاستثقلوا أن جيتمع يف اسمٍ

                                                           
 .13م، ص 2004، 1عبد احلميد السيد، دراسات يف اللّسانيات العربية، دار احلامد، ط -1
م، 2001، )ط.د(، دار غريب، القاهرة، مصر، "دراسة داللية ومعجم"حممد داود، الصوت واملعىن يف العربية : ينظر -2

 .39ص
، والكشاف 2/144واخلصائص،  1/37، اءات واإليضاح عنهايف تبيني شواذ القر واحملتسب 1/131البحر احمليط، تفسري  -3
عبد الفتاح إمساعيل شليب، مكتبة ضة مصر، الفجالة، : ومكي بن أيب طالب، اإلبانة عن معاين القراءات، حتقيق 1/41
  . 75، ص )ت.د(، )ط.د(
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، والعلّة يف 1واحدة ، ليجري اللّسان على وتريةفلجأوا إىل التقريب بني احلركتني جبعلهما ضمتني
  .2احللم: مثل ذي جتتمع فيه الضمتان،هم أرادوا املثال األكثر من أمساء العرب الّأن"ذلك 

ويف هذا املثال إتباع احلركة البنائية للحركة اإلعرابية، وهو أمر مستحسن، بدليل تفضيل أيب 
 ها تدلّوقراءة الرفع أمكن يف املعىن، وهلذا أمجع عليها السبعة ألن«: حيان له، هذا ما نتبينه من قوله

  .3»ثبوت احلمد واستقراره هللا تعاىل على

﴿: يف قوله تعاىل لكسائي وحفصاوقرأ                        

 ﴾ ]بضم الطاء يف]208:البقرة ، )اتطُوخ (ا لضمة اخلاءوقرأ اجلمهور4إتباع ،) :فَاتريف الغ (

﴿              ﴾]ا مضموم الراء، ]37: سبأويعلّل أبو حيان هذا اإلتباع بقول 5مجع ،

إنّ ضم عني ) بابن مرمي(د عرف بن علي بن حمم 6أبو عبد اهللا نصر« :صاحب الكتاب املوضح
ا م ملّن الطاء إنهغرفة وغُرفَات هو مذهب أهل احلجاز، وقال فيمن سكّ: الكلمة يف مثل هذا حنو

  .7»سكنوها استخفافًامجعوا نووا الضمة يف الطاء مثّ أ

                                                           
  .1/113، الكشافو 1/37، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها واحملتسب 1/4الفراء، معاين القرآن،  -1
  .1/4الفراء، معاين القرآن،  -2
  .1/131البحر احمليط، تفسري  -3
، )ط.د(علي حممد البجاوي، عيسى البايب احلليب، : ، التبيان يف إعراب القرآن، حتقيق)ه616ت(العكربي، أبو البقاء  -4

  .1/273، والكشاف 1/273، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 1/139م، 1976
  .7/273البحر احمليط، تفسري  -5
نصر بن علي بن حممد الشريازي الفارسي اللّغوي أبو عبد اهللا املعروف بأيب مرمي خطيب شرياز وعاملها وأديبها تويف سنة  -6

   .2/294غاية النهاية، : ، ينظره565
  .132 -2/131البحر احمليط، تفسري  -7
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 :ات، يقول املربدلْوة وحولْح: ويكون ذلك يف مجع األمساء، أما الصفات فال إتباع فيها، حنو
  .1»ساكنة، للفصل بني االسم والنعت وأما النعوت فإنها ال تكون إالّ«

اء دون الصفات، القصد منه طلب اخلفة، يف إذن إتباع الضم للضم جائز ومقبول يف األمس
  .ذي يفصل ومييز بينهماحني ميتنع يف الصفات، ألنّ السكون هو الّ

﴿: ومثال هذا اإلتباع جاء أيضا يف قوله تعاىل                      

  ﴾ ]ات(سن فقرأ احل، ]194: البقرةمويف قوله ،2بالضم إتباعاً )واحلُر: ﴿     

                          ﴾ ]إذ قرأ اجلمهور؛ ]04:احلجرات :

، والوجه يف ذلك أن تضم احلاء واجليم وإن كان 3تباعا لضمة احلاء قبلهابضم اجليم إ) احلُجرات(
من املثالني نالحظ أنّ . 4أنّ الفراء يرى أنّ الرفع أجود إالّ –بالفتح  -ت بعض العرب يقول احلجرا

ذي يتقدمه إتباعاً له، ويف مماثلة تقدمية صائت الصوت الثاين من الكلمتني تأثّر بصائت الصوت الّ
  .متصلة مبا أنها حدثت بني صوائت الكلمة الواحدة

﴿: ومن صور هذا اإلتباع قراءة قوله عز وجلّ               

                                    ﴾ ]بضم الالم يف  ]81:عاماألن

                                                           
د عبد اخلالق عضيمة، الس األعلى للشؤون حمم: حتقيق، املقتضب، )ه285ت(، املربد، أبو العباس حممد بن يزيد -1

  .2/188م، 1994مصر،  -اإلسالمية، القاهرة
  .2/77البحر احمليط، تفسري  -2
  .8/108نفسه،  -3
  .3/70الفراء، معاين القرآن،  -4
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والعني أو هو إتباع  هل ذلك لغة فيثبت به بناء فعالن بضم الفاء - ويتساءل أبو حيان  - 1)سلُطَان(
  .2هفال يثبت ب

فقد التبس األمر على أيب حيان األندلسي، هل حتريك الالم بالضم مناوبة بني احلركة 
ه إتباع هوقد أجاب سيبوي. ه إتباع ال غريوالسكون، أم أن3اًعن هذا التساؤل من قبل وعد .  

يرى سيبويه أنه ليس يف كالم العرب اسم على وزن فُعلَان، فالضمة هنا لإلتباع، يف حني مل 
أبنية ومن « :مينع ابن السراج وجود هذا الوزن يف كالم العرب، وعده أحد أوزان األمساء، إذ قال

  .4»سلُطَان: االسم، فُعلَان

ختالف العلماء يف حقيقة هذا التحريك، فاالستعمال أثبت الوجهني، كونه بناء انالحظ 
   .إتباعاً وأيضاً

ومبثّل هذا اإلتباع قرأ عيسى بن عمر ﴿                        

                         ﴾ ]الراء يف ]183:عمران آل بان(، بضم؛ إذ أثّرت 5)قر

 ساكنة الراء والضمة) قربان: (ينبغي أن يكون أصله«: الضمة يف الساكن بعدها، يقول ابن جين
  .6»الن يف الكالمعها إتباع لتعذّر فُفي

                                                           
  .1/514التبيان يف إعراب القرآن،  -1
  .4/175البحر احمليط، تفسري  -2
  .3/138فسه، ن -3
، م1985، 1عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط: ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل، األصول يف النحو، حتقيق -4
3/198. 
  .3/138البحر احمليط، تفسري  -5
  .1/178، يف تبيني شواذ القرات واإليضاح عنها احملتسب -6
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لكالم بضم الراء إتباعا لضمة القاف، وليس بلغة، ألنه ليس يف ا) بقُربان(«: وقال ابن عطية
  . 1»فُعالن، بضم الفاء والعني

﴿ :يف قوله سبحانه) رمزاً: (وبضم الراء وامليم قرأ حيىي بن وثاب كلمة        

               ﴾ ]41: آل عمران[ه مجع روذكر أبو حيان أن ،موز كرل س

وره س2أتبعت العني الفاء كاليسر واليسرمصدر كرمز جاء على فعل، وول، وعلى أن.  

كما جاء ) رمزة(ينبغي أن يكون هذا على قول من جعل واحدا «: 3جينفيما يقول ابن 
وجيوز أن يكون مجع رمزة على رمز مثّ أتبع الضم الضم، كما . نهم ظُلْمة وظُلُمة وجمعة وجمعةع

   :ما مسع يف شيء فُعل إالّ مسع فيه فُعل، وعليه قول طرفة: حكى أبو احلسن عن يونس أنه قال

                4» وِراداً وشقُر 

  .5يريد شقرا      

ذي حتركت فاؤه بالضم وأُسكنت عينه قالته العرب على وجهني، الوجه األول إذن البناء الّ
إبقاء البناء على أصله؛ أي حتريك فاء الكلمة وتسكني عينها، والوجه الثاين اتباع ضمة العني لضمة 

  .نسجام والتناسبفاء؛ طلباً لالال

                                                           
  .3/138البحر احمليط، تفسري  -1
  .2/472نفسه،  -2
  .1/161، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -3
، والبيت 52م، ص 2003، 1عبد الرمحن املصطفاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: طرفة بن العبد، ديوانه، حتقيق-4

  .وشقُر جردوا منها وِراداً   أَيّها الفتيانُ في مجلِسنا   :                     بتمامه
  .ورد: مادة: لسان العرب: مجع ورد، وهو اجلواد الذي يتراوح لونه بني الكميت واألشقر، ينظر: والوراد

  .162 -161/ 1، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -5
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  :اإلتباع للفتح )2

: سبحانه وتعاىلوله كرمي، حنو قراءة قورد مثل هذا اإلتباع يف مواضع كثرية من القرآن ال

﴿         ﴾ ]بني: (؛ إذ قرأ ابن عباس]143 :النساءبكسر الذال الثانية، جعله ) مذبذ

وقد رد ابن عطية هذه . 1مليم والذالني وقرأ ا ابن عباسبفتح ا) مذَبذَبني: (اسم فاعل، وقرأ احلسن
أما الفتحة باع إنما يكون إذا كانت احلركة قوية كالضمة والكسرة، ، واحتج بأنّ اإلت2القراءة

  .3فخفيفة ال تأثري هلا

احلسن البصري من أفصح "وقد اعترض أبو حيان على رأي ابن عطية، وحجته يف ذلك أنّ 
 الناس يحتج بكالمه، فال ينبغي أن ترد قراءته، وهلا وجه يف العربية، وهو أنه أتبع حركة امليم

مننت، وبينهما حاجز : حبركة الذال، وإذا كانوا قد أتبعوا حركة امليم حبركة عني الكلمة، يف مثل
: فألن يتبعوا بغري حاجز أوىل، وكذلك أتبعوا حركة عني منفعل حبركة الالم يف حالة الرفع، فقالوا

توجيه  منحدر، وهذا أوىل ألنّ حركة اإلعراب ليست ثابتة خبالف حركة الذال، وهذا كلّه
  .4قل عن احلسن أنه قرأ بفتح امليمشذوذ، وعلى تقدير صحة الن

يف نسبة القراءة للحسن البصري، غري أنّ ما يرفع اللبس  غري أنّ كالم أيب حيان يوحي بشك
  .6كما أثبتها ابن عطية مع رده هلا، 5نسبة السمني احلليب القراءة إليههو 

ذي تقدم مقبول غري الفتح للفتح كما يف املثال الّ إذن يرى أبو حيان األندلسي أنّ إتباع
مردود، مادام سمع ممن يشهد هلم بالفصاحة حنو احلسن البصري، ورد ابن عطية هلذا اإلتباع كان 

                                                           
  .3/394البحر احمليط، تفسري  -1
  .3/394نفسه،  -2
  .4/128الدر املصون،  -3
  .3/394ط، البحر احمليتفسري  -4
  .4/127الدر املصون،  -5
  .3/51، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -6



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

136 
 

فهو يرى أنّ اإلتباع يكون يف الصوائت الثقيلة أو القوية كما وصفها هو حنو . لعلّة خفّة الفتحة
  .الضمة والكسرة

﴿: لفتح للفتح أيضاً يف قوله تعاىلورد إتباع ا و                   ﴾ 

أنّ ابن أيب بالفتح، ونقل ابن خالويه ) عورات(حتريك واو : روي عن ابن عباس"؛ إذ ]31: النور[
 .1بالفتح) عورات(قرآ  إسحاق واألعمش

كلّ من ابن خالويه وابن األنباري لتميم، يقول  ونسب أبو حيان الظاهرة هلذيل، فيما عزاها
حو أنّ حتريك الواو والياء يف مثل هذا اجلمع هو لغة هذيل بن املشهور يف كتب الن«: أبو حيان
وعورات، روضات وجورات : لويه وابن األنباري أنّ بنو متيم يقولوناابن خ -فيما ذكر  -مدركة 

  .2»وسائر العرب باإلسكان

عدها خطأ من قبل الرواية، وإالّ فهي لغة ثابتة، وهلا  أشار أبو حيان إىل أنّ ابن جماهدوقد 
لَةفَ(يف العربية، ذلك أنّ اإلتباع ورد يف مجع  مذهبلَات، يقول سيبويه ؛)عا «: إذ جتمع على فَعوأم

قَصعةٌ : وذلك قولك فإنك إن أردت أدىن العدد مجعتها بالتاء وفتحت العني،) فَعلَة(ما كان على 
  .3»ترةٌ وجمرارةٌ وشفَرات، وجمات، وجفْنةٌ وجفَنات، وشفْوقَصعات، وصحفَةٌ وصحفَ

؛ إذا كان )فَعلَات(على ) فعلَة(ألنّ العرب متنع مجع  ئة راجعطاخ الرواية ابن جماهد عدو
العني يف فَعلَة إذا كانت حرف علّة، وذلك حنو  امتناعهم من حتريك«: معتلّ العني، يقول ابن جين
جوزات وبيضات لوجب أن يعتذر من : أال ترى أنه لو حرك فقال. جوزات ولَوزات وبيضات

جازات : وأقول: لو أعللت لوجب القلب: صحة العني مع حركتها وانفتاح ما قبلها بأن يقول

                                                           
  .6/414البحر احمليط، تفسري  -1
رجب عثمان حممد، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، : ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيقأبو حيان األندلسي،  -2

  .104وخمتصر شواذ ابن خالويه، ص  6/414، والبحر احمليط 592/ 2، م1998، 1القاهرة، ط
عبد العال سامل : والسيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، حتقيق 2/188واملقتضب،  3/578الكتاب، : ينظر -3

  .1/82ه، 1400، )ط.د(مكرم، دار البحوث العلمية،، الكويت، 
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فعلّة . 1»ة حنو قارة وقارات، وجارة وجاراتد ألف منقلبوباضات؛ فيلتبس ذلك مبا عينه يف الواح
  .د تصيب الكلمة وتغير من بنيتهااالمتناع عن التحريك هو ما يترتب عليه من إعالالت ق

... لصفةوحملّ هذه اللّغة يف غري ا« :وهذا اإلتباع متعلّق باالسم دون الصفة، يقول السيوطي
فإن كان االسم الساكن العني الثالثي «: ده أبو حيان بقوله، وهو ما أك2ّ»فال تتبعها هذيل كغريها

فليس إالّ السكون  ، وجونة، وغَيلَةةكَحة، وضفَلْة، وجِمخض: يف صفة غري مضعف وال معتل حنو
  .3»يف مجيع لغات العرب هذيل وغريهم

على ما مسع من  ات قياساًبعص: ة حنولَعوأضاف أبو حيان أنّ قطرب أجاز الفتح يف مجع فَ
  .4ات بالسكون أشهرلَهات بالفتح، وكَلَهة وكَلَهكَ

رغم اعتراض ابن عطية على اتباع الفتح للفتح، بين لنا هذا املثال اختالف الصرفيني يف 
  .تعليله وتربيره، فمنهم من جعله قصراً على األمساء دون الصفات

فالشاعر حرك امليم بالفتح . 5»حة الفتحةذا ملا اضطر، أتبع الفتإنما فعل ه«: قال أبو احلسن
  .إتباعاً لفتحة الشني قبله؛ ليستقيم الوزن؛ أي إنه كان ضرورة شعرية

حول جواز إتباع الفتح للفتح  تبين أنّ رأي الصرفيني مل يستقريت تقدمت نمن األمثلة الّ
ء متباينة ومتفاوتة، وكلّ أثبت فيه هذا اإلتباع وردت آراء العلما جتويزاً مطلقاً، ففي كلّ موضعٍ

ه القياس، أو مبا يثبته السماع واحدا مبا يقركان حياول االنتصار لرأيه إم.  

                                                           
  .58 -1/57، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -1
  .1/73، اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع مهع -2
  .593/ 2ارتشاف الضرب من لسان العرب،  -3
  .الصفحة نفسهانفسه،  -4
م، 1981، 1د عبد القادر أمحد، دار الشروق، بريوت، لبنان، طحمم: أبو زيد األنصاري، النوادر يف اللّغة، حتقيق -5

 .203ص
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  :اإلتباع للكسر )3

﴿: ورد إتباع الكسرة للكسرة يف مثل قوله تعاىل                  ﴾ 

بضم اهلاء ووصلها ) هو إميانكم( بـ جندبقرأ احلسن ومسلم بن «: ، يقول أبو حيان]93:البقرة[
، ذلك أنّ 1»غات ألجل كسرة الباءبواو، وهي لغة والضم يف األصل، لكن كسرت يف أكثر اللّ

اعلم أنّ أصلها الضم وبعدها الواو؛ ألنها يف الكالم « :األصل يف هاء الضمري الضم، يقول سيبويه
ذكرها لك، وليس مينعهم ما أذكر لك أيضاً من أن كلّه هكذا؛ إالّ أن تدركها هذه العلّة الّيت أ

  .2»سر إذا كان ما قبلها ياء أو كسرةفاهلاء تك. خيرجوها على األصل

 وال يقتصر اإلتباع على هاء الكناية الّيت تدلّ على الواحد املذكر الغائب، بل وما اختص
أخذت هذا منه يا فىت : لقال رجل من بكر بن وائ« :بغريها من الضمائر، يقول أبو زيد األنصاري

لكسرة امليم،  ، فقد كسرت اهلاء اتباعا3ً»االسم املضمر يف اإلدراج والوقف ومنهما ومنهم، فكسر
واملماثلة . مع أنه قد فصل بني الصوتني صوت ساكن، والسكون كما هو معلوم حاجز غري حصني

ة؛ حيث أثّر الصوت األوميل يف الثايناحلاصلة يف هذا املوضع هي مماثلة تقد.  

﴿ :قوله عز وجلّ ومن ذلك أيضاً                             

    ﴾ ]عشر لغات؛ منها ) عليهم(إذ يذكر أبو حيان أنّ اللّغويني حكوا يف  ؛]7:الفاحتة

ما أضاف رمضان عبد التواب إىل ما سبق ضمري ك. 4وإسكان امليم وهي قراءة اجلمهور كسر اهلاء

                                                           
  .1/477البحر احمليط، تفسري  -1
  .45 -1/44، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها واحملتسب 4/195الكتاب،  -2
  .1/71، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها واحملتسب 2/11احلجة للقراء السبعة، و 471لنوادر، ص ا -3
  .1/145البحر احمليط، تفسري  -4
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ويف مجيع هذه األمثلة تكون . 1أو ياٍء تسبق هذه الضمائر بكسرة ؛ شريطة أن)هن(الغائبات 
 .املماثلة احلاصلة تقدمية، ألنّ وجود كسرة قبل ضمري الغائب يسوغ كسر اهلاء منه

﴿: ، إالّ أنه يف قوله تعاىلاصلٌاشترط بعض اللّغويني أالّ يفصل بني اهلاء والكسرة ف  

                 ﴾ ]وي عن ابن عباس]33:البقرةبِئْهِم: (، رباهلمز وكسر اهلاء، وتوجيه ) أَن

 حاجز ذلك أنه أتبع حركة اهلاء حلركة الباء، ومل يعتد باهلمزة ألنها ساكنة، والسكون كما تقدم
  .2غري حصنيٍ

بالوهم، وقد وصف سيبويه  ة قدميها وحديثهاوتيراسات الصتعرف هذه الظاهرة يف الدو
منهِم أتبعوها : اعلم أنّ قوماً من ربيعة يقولون« :الظاهرة بالرداءة ونسبها إىل قبيلة ربيعة، يقول

ي عن ، فيما نقل السيوط3»وهذه لغة رديئة. اً حصيناً عندهمالكسرة، ومل يكن املسكّن حاجز
الفراء أنّ الوهم هلجة قبيلة كلب، يكسرون هاء الضمري وإن مل يكن قبلها ياء أو كسرة، حنو 

عرفة الرديء املذموم من باب م"ذكره هلا يف  منهِم، وبينهِم، ووصفها بالرديئة بدليل: قوهلم
، "بينهم"ا يف مدية كم أو ياٍء ، فالعربية تكسر اهلاء من ضمري الغائب إذا سبق بكسر4ٍ"اللّغات

ة؛ ألنّ الياء املديوتية ليست ومعىن هذا أنّ الكسر لوحده ليس سبباً يف حدوث هذه الظاهرة الص
  .بكسرة وإن كانت تنتج من منطقتها

يبدلون ضمة اهلاء كسرة خلفاء اهلاء ووقوع الكسرة «: وقد علّل ابن جين هذه الظاهرة بقوله
عليهِمو، ومو، وإليهِمو، مثّ إنهم يستثقلون اخلروج من كسر اهلاء : والياء الساكنة قبلها، فيقولون

                                                           
ورمضان عبد التواب،  153، ص 1980، 2رمضان عبد التواب، فصول يف فقه العربية، دار اخلاجني، القاهرة، مصر، ط -1

  .34، ص 1990مصر،  -التطور اللّغوي مظاهره علّله وقوانينه، مكتبة اخلاجني، القاهرة
  .1/298البحر احمليط،  تفسري -2
  .4/196نفسه،  -3
مد البجاوي، املكتبة د جاد املوىل وعلي حمد أبو الفضل إبراهيم وحممحمم: السيوطي، املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها، شرح -4

  .1/180م، 2004، )ط.د(العصرية، صيدا، لبنان، 
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ذي دفع هذه قتصاد يف اجلهد العضلي هو الّ، فاال1»مليم، فيبدلون من ضمة امليم كسرةإىل ضم ا
يت كسرت هاء الضمري بعد لعلّ اللّغة الّ«: القبائل إىل االتباع، وهو ما يؤكده عيد الطيب بقوله

أو الكسرة أرادت التخفيف من اجلهد العضلي الناجم عن االنتقال من الكسر أو الياء الصامتة 
شبيهه إىل الضم، والكسر من مقدم اللّسان، والضم من مؤخره، فيتردد املتكلّم بني صوتني أشبه ما 

عما فيه من انسجام بني الصوائت املتشاة، وكذلك الّذين كسروها  يكونان باملتناقضني، فضالً
من اجلهد  وسبقه بياء صامتة أو كسرة ختففاًفإنهم ملّا وجدوه يكسر يف حال اتصاله  اًمطلق

العضلي؛ جعلوا هذه الصورة يف مجيع احلاالت لتكون هاء الضمري وهي متصلة ذات صورة واحدة 
  .2»ليه يف حال انِفصاهلا وانفرادهاعما هي ع

ناسبة بني صوائت الكلمة الواحدة أو ما هو على ما تقدم، ميكن القول إنّ طلب امل إذن بناًء
إىل كسر هاء الضمري وكذا ميمه إذا  بعض العرب االعضلي دعد يف اجلهد منها إضافة إىل االقتصا

  .كانت مشبعة

أمثلة اتباع الكسرة للكسرة كثرية جداً، حبيث أثبتتها القراءات القرآنية، وقد عىن أبو حيان 

ضعها، من ذلك قراءة ابن كثري وورش وحفص ﴿األندلسي بالوقوف عليها يف موا      

           ﴾ ]ها على لغة . بكسر النون والعني  ]271: البقرةه هذه القراءة على أنووج

ويتبع حركة النون حبركة العني، وحتريك العني هو األصل، وهي  )نعم(« :من حيرك العني، يقول
وهو األصل؛ ألنّ فنعما فيها بفتح النون وكسر العني، : عامر ومحزة والكسائي لغة هذيل، وقرأ ابن

ففي هذا املوضع كان االتباع نتيجة مماثلة رجعية؛ حيث األصل يف النون الفتح؛ . 3»وزنه على فَعلَ
  .ومناسبة هلا أصل الفعل نعم، وقد تأثّرت بكسرة العني فكُسرت اتباعاً ألنّ

                                                           
  .397 -2/313سر صناعة اإلعراب،  -1
2- 210م، ص 1994، مصر - هلجات العرب وامتدادها إىل العصر احلاضر، القاهرة د الطيب،عيد حمم.  
  .2/337البحر احمليط،  تفسري -3
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مما كانت فيه العني أحد أصوات احللق سواء أكان فيه اسم أم ) فعل(صيغة  ذكر سيبويه أنّ
، ووجه مكي بن أيب طالب هذه القراءة 1فَعلٌ وفعلٌ وفَعلٌ وفعلٌ :فإنّ فيه أربع لغات. فعل أم صفة

بفتح النون وكسر العني، لكن ) نعم(وحجة من قرأ بكسر النون والعني أنّ األصل فيه «: بقوله
 ،دهِد وششهِ: سره يقولونحرف احللق إذا كان عند الفعل وهو مكسور أُتبِع مبا قبله فكُسر لك

  . 2»بعب ولعولَ

وتعاىل ورد يف قراءة قوله سبحانهوع من اإلتباع ما ومن أمثلة هذا الن :﴿         

           ﴾ ]تباعاًقُ« :حيان ، يقول أبو]61:النورحلركة الدال،  رئ بكسر الصاد ا

ويف . حلركة الدال بعدها ، فقد كسرت الصاد يف هذا املوضع إتباعا3ً»محيد اخلزازوهو ما حكاه 
  .  مماثلة رجعية هذا أيضاً

﴿: ومثال إتباع األول للثاين، ففي قوله تعاىل                    

                  ﴾ ]بكسر امليم إتباعاً) بني املرء: (ابن أيب إسحاققرأ ؛ ]24:األنفال 

؛ حيث كُسرت رجعي ، فقد حنت صوائت الكلمة حنو متاثل4ٍحركة اهلمزة -أي  -حلركة اإلعراب
  .واتباعاً لكسرة اهلمزة امليم تأثّراً

ة شاعت كثرياً يف اللهجات العربية نها ظاهرة صوتيما ميكن قوله عن ظاهرة االتباع عامة، أ
واالتباع قد يكون حلركة أصلية أو عارضة، كما . القدمية، وأثبتتها القراءات القرآنية على اختالفها

  .يت تقدم ذكرها أثبتت ذلكيكون مقبالً أو مدبراً، واألمثلة الّ

                                                           
  .357 - 1/356، القراءات واإليضاح عنهايف تبيني شواذ  واحملتسب 4/107الكتاب،  -1
، إعراب )ه338ت( دأبو جعفر أمحد ابن حمم ،النحاس: وينظر 1/316، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -2

  .1/247م، 1977، )ط.د(العراق،  -زهري غازي زاهد، مطبعة العاين، بغداد: القرآن، حتقيق
  .6/435البحر احمليط،  تفسري -3
  .نفسه، الصفحة نفسها -4
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س صائت الفتح عندما خيتص آخر من التماثل مي سننتقل فيما يأيت إىل احلديث عن نوعٍ
  .حبرف املضارعة

  :كسر حروف املضارعة  - ب
كسر حرف املضارعة من الظواهر الصعقد غويون بذكرها وتفسريها، فقديت عىن اللّة الّوتي 

هذا باب ما تكسر فيه أوائل األفعال املضارعة لألمساء، كما : "هلذه الظاهرة أمساه سيبويه باباً
، وذلك أهل احلجاز وذلك يف لغة مجيع العرب إالّ«: ، قال1"فَعلَ :كسرت ثاين احلرف حيث قلت

عل من فيه فَ ، وكذلك كلّ شيٍءأنت تعلم ذاك، وأنا إِعلم، وهي تعلم، وحنن نِعلم ذاك: قوهلم
قيت فأنت ش: وذلك قولك .الم أو عني، واملضاعف يت الياء والواو فيهنالّ بنات الياء والواو

شقَى، وخشتلنا فنحن نِخال، وافأنا  يتى، وخشخعضفأن ضنت نتعتضنو ضضعت أنت2»ني.  
نالحظ أنّ سيبويه عمم هذه اللهجة على مجيع العرب، واستثىن احلجاز فقط، ويكسر أول 
حروف ما كان ماضيه على وزن فَعل بكسر العني، وال يكسر ما كانت عينه مفتوحة، حنو 

  ."ذهب"، و"ضرب"
وذكر ابن جين أنه من عادة العرب أن تكسر حرف املضارعة عدا الياء، وهذا يعرف بتلته 

، بكسر أوائل "تصنعون"، و"تفْعلون"، و"تعلمون: "راء فإنهم يقولون ةوأما تلتل« :راء، يقول
  .3»احلروف

  :كسر نون املضارعة )1

 :ن املضارعة ما جاء يف قوله تعاىليت أوردها أبو حيان عن كسر نوومن الشواهد القرآنية الّ

﴿             ﴾ ]ي ـ، وه)نستعني(ن ؛ إذ قرأ اجلمهور بفتح نو]05: ةالفاحت  

                                                           
 .4/110الكتاب،  -1
 .4/227نفسه،  -2
  .315اخلصائص، ص  -3
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  .1بكسرها وقرأ حيىي بن وثاب والنخعي واألعمش. لغة احلجاز وهي الفصحى

ومتيم وأسد وربيعة، وقد وجه أبو حيان هذه القراءة على أنها هلجة، ونسبها إىل قيس 
. 2وكذلك حكم حرف املضارعة يف هذا الفعل وما أشبهه، ونسبها أبو جعفر الطوسي إىل هذيل

يت نص عليها سيبويه فعل مضارع ماضيه مبدوء مزة وصل، وتنطبق عليه القاعدة الّ) نستعني(و
نك تكسر أوائل فَعلَ فإيف ) ا جاوز ثالثة أحرفمم(كانت ألفه موصولة  اعلم أنّ كلّ شيٍء«: بقوله

فقد استوىف سيبويه ذه القاعدة مجلة كبرية من األفعال دون حاجة للتمثيل . 3»األفعال املضارعة
  .هلا

 ﴿ :ويف قوله تعاىل               ﴾ ]قرأ اجلمهور]31: الرمحن ،) :بنون ) غسنفر

الراء، من فر بفتح النون، وفتح  وقتادة، واألعرج، وهي لغة احلجاز، غ بفتح الراءالعظمة، وضم
بكسر النون وفتح الراء، قال أبو  ، وأبو السمال وعيسىغ بكسرها، وهي متيميةالراء، مضارع فرِ

﴿ وقرأ حيىي بن وثاب، 4هي لغة سفلى مضر: حامت             ﴾ ]بكسر  ]05: احلج

  .5)اءنِش(النون يف 

ل بالسني ومل يرد يف أو ذي تقدم كُسر حرف املضارعة مع أنه ورد متصالًيف املثال الّ
  .الكلمة، وهذا يعين أنّ هذه الظاهرة ال تقتصر على كسر حرف املضارعة إذا ورد يف أول الكالم

                                                           
واإلبانة عن معاين القراءات، ص  1/123إعراب القرآن، و 1/226اجلامع ألحكام القرآن،  1/141البحر احمليط،  تفسري -1

  .1/60والدر املصون،  76
  .1/141البحر احمليط،  تفسري -2
  .4/112الكتاب،  -3
 2/304، يف تبيني شواذ القراءت واإليضاح عنها واحملتسب 3/116والفراء، معاين القرآن،  8/192البحر احمليط،  تفسري -4
  .149وشواذ ابن خلويه، ص  4/309إعراب القرآن، و
  .6/327البحر احمليط،  تفسري -5
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  :كسر مهزة املضارعة )2

﴿ :عاىلذكر أبو حيان أمثلة عديدة لكسر مهزة املضارعة، منها ما جاء يف قوله ت       

                 ﴾ ]ه بكسر  :ن وثابقرأ حيىي ب؛ إذ ]126: البقرةضطرمثّ ا

مزة، وظاهر هذا بكسر اهل –يعين  –خال على لغة قريش يف قوهلم ال إِ«: ، قال ابن عطية1اهلمزة
م يف حنو أضطر، وهو ما أوله مهزة وصل، ويف للمتكلّ يتكسر اهلمزة الّ -أعين  -  النقل يف أنّ ذلك

حنو إخال وهو افعل املفتوح العني من فعل املكسور العني خمالف هم نقلوا عن ملا نقله النحويون فإن
ا أواحلجازيني فتح حرف املضارعة مما كان على وزن فعل بكسر العني يفعل له مهزة وصل ومم

له وذلك، حنو علم يعلم، وانطلق ينطلق، وتعلم يتعلم، إالّ إن كان يف أو بفتحها أو ذا ياء مزيدة
حرف املضارعة ياء فجمهور العرب من غري احلجازيني ال يكسر الياء بل يفتحها، ويف مثل يوجل 

2»حوبالياء مضارع وجل مذاهب تذكر يف علم الن. 

نحاة؛ ذلك أنّ لغتهم الفتح يف خمالف ملا نص عليه ال) خالإِ(ما ذكره ابن عطية عن قريش يف 
ملا حكاه  وإنما املقصود هنا أنّ كالم ابن عطية خمالف«: مثل هذا، وهو ما يوضحه أبو حيان بقوله

أن كان نقل أن إخال خبصوصيته يف لغة قريش مكسور اهلمزة دون نظائره؛ فيكونون  إالّ ،النحاة
، وقد تقدم أنّ قول ابن عطية صحيحاً قد تبعوا يف ذلك لغة غريهم من العرب، فيمكن أن يكون

  .3»رة لغة قيس، ومتيم، وأسد، وربيعةالكس

لرأي ابن عطية القائل بأنّ قريش تكسر اهلمزة يف  فأبو حيان األندلسي حاول أن جيد خترجياً
  .، وال ينفي أن يكون كسر حرف املضارعة من لغة بعض أهلهاومعقولٌ وما قدمه مقبولٌ. خالإِ

                                                           
  .1/78والفراء، معاين القرآن،  1/320، والكشاف 1/557البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/557البحر احمليط،  تفسري -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

145 
 

﴿ :عاىلوعند قوله ت             ﴾ ]ابن وثّاب، قرأ ]93:األعراف 

جعلت كسرة  فمادام حرف املضارعة مهزة ممدودة بالفتح. 1بكسر اهلمزة) سىيإ: (عمشاألو
  .ممدودة

من السامل،  هرة كسر حروف املضارعة، فيما جاءجنحت بعض القبائل العربية إىل ظا
، واألجوف من الثالثي، وكذا ما وقعت يف أوله مهزة وصل مكسورة من غري واملثال، والناقص

: ة، حنوانفتح، واستغفر، أو ما كان ينبغي أن تكون يف أوله مهزة وصل مكسور: الثالثي، حنو
  .يت تقدمتوهذا ال يتناىف واألمثلة الّ. 2)تفعل، وتفاعل، وتفعلل(

ادية، من سرعة م مع ما متيل إليه قبائل البوهذا اجلنوح إىل كسر حروف املضارعة ينسج
وعلى كلّ . ذين يعطون كلّ صوت حقّه من األداء، على عكس أهل احلضر ال3ّماألداء عند التكلّ

ما ميل البدو إىل الكسرة دون الفتحة أنّ اإلمالة كثُرت فيهم، على عكس خفيف، ورب فالفتح أيضاً
 ون بذلك حفاظهم على فتح حروف املضارعة أمراًذين مالوا إىل التفخيم، فيكأهل احلجاز الّ

  .؛ ألنّ الفتحة تناسب التفخيم والكسرة تناسب اإلمالةمقبوالً

  :كسر تاء املضارعة )3

    :قوله تعاىل كُسرت التاء من األفعال املضارعة يف مواضع عديدة، منها ما ورد يف قراءة

﴿                         ﴾ ]بكسر تاء املضارعة؛ يقول أبو ]35: البقرة ،

                                                           
  .2/477، والكشاف 4/349البحر احمليط،  تفسري -1
وابن سيده،  117 -2/116وإعراب القرآن،  157-3/156واألصول يف النحو،  112 - 4/110الكتاب، : ينظر -2

  .14/216، )ت.د(، )ط.د(املخصص، دار إحياء التراث العريب، بريوت، لبنان، 
م، 1966، )ط.د(عبد الصبور شاهني، القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، : ينظر -3

  .33ص 
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يف فَعل يفْعل يكسرون حرف  1ر التاء، وهي لغة غري احلجازينيبكس) وال تقْربا: (قرئ«: حيان
أي إنّ الياء هي . 2»ال يكسرون الياء ومنهم من يكسرهااملضارعة التاء واهلمزة والنون، وأكثرهم 

: يف هذه الظاهرة، فالقبائل العربية تكسر حروف املضارعة الثالثة حظاًأقل حروف املضارعة 
، وأكثر هذه القبائل تستثين كسر الياء، أما أهل احلجاز فال يكسرون )اهلمزة، والنون، والتاء(

  .حروف املضارعة دون استثناء

 ﴿: قوله تعاىل ابحيىي بن وثوقرأ                   ﴾ ]106: آل عمران[ 

، والفعالن تبيض وتسود مضارعان، ماضيهما 4، وهي لغة متيم3)تبيض وتسود(بكسر التاء يف 
مزة وصل، فكُسرت حروف املضارعة للد ومها مبدوءان سودوا بيضة على كسرة مهزة اللا

  .يف املاضي أنّ فيه إشارة إىل أصل الفعل فالكسر مع أنه هلجة إالّ. 5الوصل يف املاضي

يف يوسف  )11: يوسف( )ئمنات(يف احلرفني و )75: آل عمران( )ئمنهت: (وقرأ أيب بن كعب
: بتاء مكسورة وياء ساكنة بعدها، قال الداين) منهيت( :وابن وثاب مسعودوقرأ ابن . 6بكسر التاء

ها يف بئر، وقد ذكرنا فلكسرة ما قبلها كما أبدلو) تئمنه(وهي لغة متيم وأما إبدال اهلمزة ياء يف 
الكالم على حروف املضارعة من فعل، ومن ما أوله مهزة وصل عند الكالم على قوله نستعني 

وما أراها إالّ لغة قرشية وهي كسر نون : فأغىن عن إعادته، وقال ابن عطية حني ذكر قراءة أيب

                                                           
لغة عن احلجازيني، وهو تصحيف ظاهر، فأبو حيان ذكر غري مرة يف تفسريه أنها لغة غري احلجازيني، وإالّ لناقض أبو حيان  -1

  .1/309البحر احمليط،  تفسري: نفسه، ينظر
  1/309البحر احمليط،  تفسري -2
  .255 -5/254واجلامع ألحكام القرآن،  3/340والدر املصون،  1/607، الكشافو 3/25البحر احليط،  -3
  .3/340والدر املصون،  255 -5/254واجلامع ألحكام القرآن،  3/25البحر احمليط، تفسري و 1/607، الكشاف -4
  .255 -5/254القرآن،  اجلامع ألحكام: ينظر -5
  .3/259و  1/571، الكشافو 2/523البحر احمليط،  تفسري -6
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ب كهذه اآلية، وال م كقول ابن عامر ال إخاله، وتاء املخاطاجلماعة كنستعني، وألف املتكلّ
  .1)تئمنه(الغائب وا قرأ أيب يف  يكسرون الياء يف

ها فاستحالت ياء، كما أنّ ابن عطية عد دتأمنه استدعى تسهيل اهلمزة بع فكسر التاء يف
وما ظنه من «: القراءة بكسر حرف املضارعة هلجة قرشية، وهو ما اعترض عليه أبو حيان، يقول

  .2»ما ظن، وقد بينا ذلك يف نستعنيأنها لغة قرشية ليس ك

األندلسي يف نسبة كسر حرف هذا موضع آخر يتعارض فيه رأي ابن عطية وأيب حيان 
  .ة إىل قريش، وعلى كلّ يبقى اتفاقهم على كسر الياء قائما مع قلّتهعاملضار

  :كسر ياء املضارعة )4

، وال تكسر الياء )والنون اهلمزة والتاء(ذكرنا فيما سبق أنّ العرب تكسر حروف املضارعة 
لكن  ، وهو ما أكده ابن عطية يف املثال السابق؛ إذ ذكر أنهم ال يكسرون ياء املضارعة،إال قليالً

نذكر منها يف اللة على هذه الظاهرةجند من العرب من يكسرها، وقد جاءت بعض األمثلة للد ،
  :3الشعر قول الشاعر

  4اعيجيِفَ ادؤالفُ حري قَئكَنا تلَو             ةٌاملَي مينِعمسا تلَ نْأَ كيدعقَ

جع كُسرت، وترتب عن ذلك إعالل ال أن ياء املضارعة يف الفعل يونالحظ يف هذا املث
ى تناسب كسرة الياء األوىلاللفظة بقلب الواو الساكنة بعدها ياء؛ حت.  

                                                           
  .524 - 2/523البحر احمليط،  تفسري -1
  .2/524نفسه،  -2
عبد السالم هارون، دار املعارف، مصر، : الضيب، املفضليات، حتقيق: البيت من البحر الطويل، وهو ملتمم بن نويرة ينظر -3
  .وجع: للّسان، مادةوا 269ص م،1964، 3ط
أزال قشرا قبل أن : نشدتك اهللا إال فعلت، ونكأ القرحة: قعدك اهللا إال فعلت، وهو ميني للعرب، أي: قعيدك، من قوهلم -4

  .نكأ: مادة: اللسان: تربأ، فنديت، ينظر
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 ﴿: قراءة قوله تعاىل ومثال هذا يف القرآن الكرمي، كسر ياء املضارعة يف      

                    ﴾ ]؛ إذ قرأ]49: يس على األصل) خيتصمون: (أيب ،

أي إنّ ياء املضارعة . 1لكسرة اخلاء وشد الصاد اتباعاً وفرقة بكسر الياء عمروواحلرميان وأبو 
  .ةعدها، وهذا نوع من املماثلة الرجعييت بكسرت مناسبة للصوائت الّ

﴿ :ويف قوله عز وجلّ             ﴾ ]الياء ]88: يونس قرأ الكوفيون بضم ،

بكسرها وإىل بني الكسرات  وأهل مكة بفتحها، وقرأ الشعيب ،احلرميان والعربيانوقرأ  ،)ليضلُّوا(
  .2الثالث

 ﴿ :ه سبحانهوبالقراءة ذاا قُرئ قول                 ﴾ ]؛ إذ قرأ ]20:البقرة

  .3بكسر الثالثة وتشديد الطاء)طّفيِخ(احلسن 

ل من الكلمة ت األوصائكان مماثلة رجعية، حيث حنا ال يت تقدمتواالتباع يف كلّ األمثلة الّ
  .لتشاكليت بعده لضرب من التناسب وات الّصوائإىل مماثلة ال

﴿ :وقرأ اجلمهور       ﴾ ]بكسر ياء ) مونييل:(وقرأ ابن وثاب  ،]104: النساء

وذلك استثقاال للكسرة ، وذكر ابن جين أنّ العرف يف حنو هذا فتح الياء، 4املضارعة، وهي لغة
  .6الياء، فكأنه اجتمع املتماثالن؛ ألنّ الكسرة جزء من 5على الياء

                                                           
، الكشافو 298احلجة يف القراءات السبع، ص و 541 والسبعة يف القراءات، ص 7/325البحر احمليط،  تفسري -1
5/182.    
  .5/185البحر احمليط،  تفسري -2
  .1/207، الكشافو 1/227البحر احمليط،  تفسري -3
  .1/198، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها واحملتسب 2/145، لكشافوا 3/357البحر احمليط،  تفسري -4
  .1/198، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -5
  .2/603ش، معاين القرآن، األخف -6
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عنه تسهيل وتليني اهلمزة، وهو من قبيل  بملثال أنّ كسر ياء املضارعة ترتهذا انالحظ من 
غات، مع أنّ املتعارف عليه أالّ تكسر الياء، ألنّ العربية تنفر من التماثل، فالكسرة اختالف اللّ

  .واحد والياء من جنسٍ

ولة يف األداء، ألنّ الياء يت كُسرت فيها الياء إىل طلب السهفيما جند من برر األمثلة القليلة الّ
وهذا ال . 1، وتيسري عملية النطقويتّ، فيؤدي تالقيهما إىل االنسجام الصواحد والكسرة من خمرجٍ

ميكن تعميمه وتطبيقه على مجيع األبنية، كما ال يستساغ يف مجيع املواضع؛ فقبوله يف حشو الكلمة 
هلا أو يف آخرهاال يعين قبوله يف أو.  

يتمثل يف حتريك احلرف احللقي آخر من التماثل  ا يأيت إىل احلديث عن نوعٍسننتقل فيم
  .بالفتح

  :التحريك ألجل أصوات احللق  - ت

بني الفتح والتسكني  -على حد تعبري القدامى  - تباينت العرب يف حتريك األصوات احللقية 
ه من هذه احلروف فذهب الكوفيون إىل جواز الفتح والسكون فيما كان ثاني"يف االسم الثالثي، 
، يف حني رأى البصريون أنّ ذلك من باب اختالف اللّغات وما ورد عنهم من وعدوا ذلك مقيساً

  : رأيان يأي إنّ للعلماء يف حتريك الصوت احللق. 2ذلك  يحفظ وال يقاس عليه

  .يف االسم الثالثي األول وجوب حتريكه بالفتح إذا وقع عيناً -

  .وإن شئت أسكنت دون قياسٍواآلخر إن شئت حركت  -

                                                           
صاحلة راشد غنني آل غنيم، اللهجات يف الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية، دار املدين للطباعة والنضر والتوزيع، جدة،  -1

  .161م، ص 1985، 1السعودية، ط
ملكتبة العربية، فخر الدين قباوة، ا: ، شرح امللوكي يف التصريف، حتقيق)ه643ت(ابن يعيش، موفق الدين علي بن يعيش  -2

  .432م، ص 1973، 1حلب، ط
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) فَعل(بفتح فسكون، أما ما كان على ) فَعل(فيما قصر أبو حيان ذلك على ما كان على 
  .1السحر، فال يقال فيه السحر: بفتح العني فال جيوز فيه التسكني، حنو

كثرية ومتنوعة، منها ما ورد يف  والشواهد على ظاهرة حتريك صوت احللق إذا كان ساكناً

﴿ :قوله عز وجلّ                                  ﴾ ]؛ إذ ]56: الروم

  .2بفتح العني فيهما) البعث(قرأ احلسن 

﴿: قوله تعاىل ومنه أيضاً             ﴾ ]وقرأ أبو الدرداء  ،]5: الفيل

، ويف حتركت عني الكلمة بالفتحة ألجل الصوت احللقي) بعث(ففي . 3بفتح اهلمزة )مأَكول(
ي، مع أنها يف صوت حلقّ -كما وصفها القدامى -  اهلمزة بالفتح لكوا حتركت أيضاً) مأكول(

الدراسات الصصوتاًوتي ة احلديثة تعد ا ينتج بإقفال الوترين الصوتينيحنجري .ة فاألصوات احللقي
 أي ستة أصوات، فلو أردنا. اهلمزة واهلاء والعني واحلاء واخلاء والغني: ند القدامى هي كاآليتع

ته التوزيعها وفق ما أقرع على ثالث جمموعات، هيداألصوات : راسات احلديثة لوجدناها تتوز
فإذا . غنياحلنجرية للهمزة واهلاء، واألصوات احللقية للعني واحلاء، واألصوات الطبقية للخاء وال

اعتمدنا مصطلح األصوات احللقية هلذه الظاهرة لوجب علينا إسقاط أربعة أصوات وإبقاء اثنني 
  .فقط، مها العني واحلاء

ومسعت الشجري «: يت وردت يف كالم العرب ما ذكره ابن جين من قولهومن الشواهد الّ
قد : وقد قيل هلم –اعة منهم ومسعت مج: "، وقوله4أنا حمموم، بفتح احلاء: يقول يف بعض كالمه

                                                           
  .1/305البحر احمليط، تفسري  -1
  .9/55والدر املصون،  7/175البحر احمليط، تفسري  -2
  .8/511البحر احمليط، تفسري   -3
  .1/167، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -4
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أي إنّ هذه الظاهرة . 1»فاللحم، يريدون اللحم، بفتح احلاء: قالوا  –أقيمت لكم أنزالكم من اخلبز 
ما ثبتت أيضاًمل يقتصر ورودها على القراءات القرآنية فقط، وإن يف الكالم اليومي.  

: ا جاء من قراءة يف قوله تعاىلومما أورده أبو حيان يف تفسريه من أمثلة عن هذه الظاهرة م

﴿                             ﴾]رة  ؛ إذ]55: البقرةقرأ ابن عباس جه

 ففي هذا املوضع ميكن القول إنّ. 3، وزاد أبو حيان سهل بن شعيب ومحيد بن قيس2بفتح اهلاء
  .احنجري وتاًعني الكلمة حترك بالفتح لكونه ص

ق أبو حيان بني الكلمة يف حاليت الفتح والسكون من حيث الداللة؛ إذ ذكر أنّ قراءة وقد فر
  :4حتتمل وجهني) جهرة(

كالغلبة؛ فتكون معناها ومعىن جهرة املسكنة اهلاء سواء،  أن يكون جهرة مصدراً: أحدمها
  .يت سبقت يف جهرةوجيري فيها من اإلعراب الوجوه الّ

  . جلاهر، كما تقول فاسق وفسقة أن يكون مجعاً: ثاينوال

فالتحريك بالفتح يفيد الدةاللة على اجلمع، واإلسكان يفيد الداللة على املصدري                                                                                              .  

﴿ :ة وإسكاا قراءة قوله تعاىلاحللقي ومثال هذا التباين يف حتريك األصوات      

                        ﴾]ر: (إذ قرأ اجلمهور ؛]249: البقرةبفتح اهلاء، ) بنه

حتركت عني الكلمة  ويف هذا املوضع أيضاً .5وقرأ جماهد وغريهم بإسكان اهلاء يف مجيع القرآن
 .اهلاء لوجود الصوت احلنجري بالفتح

                                                           
  .1/85، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -1
  .1/368والدر املصون،  2/115ألحكام القرآن،  واجلامع 1/371البحر احمليط، تفسري  -2
  .1/371البحر احمليط،  تفسري -3
  .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -4
  .2/526والدر املصون،  2/273البحر احمليط،  تفسري -5
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﴿: عز وجلّومنه قوله                                        

            ﴾]رة: (قرأ اجلمهور ؛ فقد]131: طهوقرأ احلسن وأبو 1بسكون اهلاء) زه ،

رة ه، وأجاز الزخمشري يف ز"اجلهرة"و" كاجلهرة"مبعىن واحد ) الزهرة(و) الزهرة(حها، وبفت 2حيوة
  .رة واحدهرة والزهالز: وقال أبو منصور. 3ةرفَر وكَافكَ"حنو " زاهر"املفتوح اهلاء، أن يكون مجع 

بسكون  –لزهرة زهرة النبت وا: الزهرة: عن ابن السكيت قال وأخربين املنذري عن احلراين
فالتحريك بالفتح نقل اللفظة عن بعض من . 4زهرة احلياة الدنيا، وهي غضارا وحسنها –اهلاء 

  .إىل معىن أوسع معىن ضيقٍ

﴿: ما جاء يف قوله تعاىل ومما قُرئ يف القرآن الكرمي بتحريك صوت احللق أيضاً       

          ﴾]ونسب أبو حيان تسكني . 5بسكون الغني) رغْداً: (إذ قرئ؛ ]35: البقرة

ه نسبه إىل متيم، ففي املباحث أي ميكن أن يكون اإلسكان هلجة أهل البدو مبا أن. 6الغني لتميم
  . السابقة وجدنا متيم متيل إىل املعاقبة بني الصوائت والسكون؛ ملا عرف عنها من السرعة يف النطق

زعم بعض الناس أنّ «: اهرة حتريك الصوت احللقي بالفتح بقولهقدم أبو حيان رأيه يف ظ 
حلقي العني صحيحِ الالم جيوز فيه حتريك عينه وتسكينها، مثل بحر وبحر، ونهر  يكلّ اسم ثالث

وليس كذلك بل ما وضع من ذلك على فعل بفتح العني ال جيوز فيه التسكني حنو السحر،  ،ونهر

                                                           

  .2/161معاين القراءات،  -1 
  .8/124والدر املصون،  6/269البحر احمليط،  تفسري -2
  .فسهااملصادر نفسها، الصفحات ن -3
  .2/161معاين القراءات،  -4
  1/281والدر املصون،  1/305البحر احمليط،  تفسري -5
  .1/305البحر احمليط،  تفسري -6



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

153 
 

رال يقال فيه السسم  مبعىن أنّ حتريك عني الكلمة يف األمساء ال يكون إالّ. 1»حإذا كان هذا اال
  .وصحيح اآلخر ثالثياً

 مذهب أصحابنا يف كلّ شيٍء«: يف بادئ األمر مبذهب البصريني بقوله أخذابن جين فقد أما 
من هذا النا فيه حرف حلقيه ال حيرك إالّ على: ساكن بعد حرف مفتوح حو مملغة فيه،  أن

كالزهرة والزهرة، والنهر والنهر، والشعر والشعر، فهذه لغات عندهم كالنشز والنشز، واحللْب 
ظاهرة هلجية ال قاعدة  وعلى هذا يكون حتريك الصوت احللقي. 2»واحللَب، والطّرد والطّرد

  .قياسية

فحروف احللق «: بقوله وعلّق ابن جين على من أرجع علّة الفتح إىل وجود الصوت احللقي
وت، فأما تسكني ، بل لعمري إنه يراد فيها اإلتباع وجتانس الصوال تسكن متحركاً ال حترك ساكناً

ك3»فال جيب هلا أو حتريك ساكنٍ متحر.  

نفهم من هذا الكالم أنّ الصمل يكن السبب يف حتريك عني هذه األلفاظ بالفتح،  وت احللقي
تباع، الّما كانت العلّوإنانسة بني صوائت اللفظة الواحدة باالة امليلَ إىل اميا؛ حيث ذي كان تقد

على هذه الظاهرة  غويون دليالًيت ساقها اللّتأثرت عني الكلمة بفائها احملركة بالفتح، فكلّ األمثلة الّ
  .جاءت فاءاا مفتوحة

 كما جعل ابن جين هذه الظاهرة الصومسعت أبا عبد «: بين عقيل، يقولة هلجةً ونسبها لوتي
ومل أمسعها من غريه من عقيل، )هو حمموم(و ) يعدو: (يف حنو اهللا غري دفعة يفتح احلرف احللقي ،

وما أظن الشجري إالّ استهواه . فقد كان يرِد علينا منهم من يؤنس به وال يبعد عن األخذ بلغته

                                                           
  .1/305البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/84، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -2
  .2/307املنصف،  -3



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

154 
 

سم على مذهب بالف كثرة ما جاء عنهم من حتريك احلرف احللقينفتح ما قبله يف االتح إذا ا
  :1البغداديني، حنو قول كثير

  .وإِنْ جعلَت وسطَ املَجالسِ شمت    لَه نعلٌ لَا تطَّبِي الكَلْب رِحيها    

مل يرد عنهم ) يعدو وهو حمموم(لكن مثل . وهذا قد قاسه الكوفيون وإن كنا ال نراه قياساً
فإياك أن ختلُد إىل كلّ ما تسمعه، بل تأمل حال مورِده وكيف موقعه من الفصاحة  فيما علمت

مل يستدعِ حتريكه  وما جاء يف هذا القول يؤكد أنّ وجود الصوت احللقي. 2»فاحكم عليه وله
  .بالفتحة وال ينبغي عده قاعدة يقاس عليها

 ذين يرون أنّ الصوت احللقي؛ الّإالّ أنّ ابن جين عدل عن رأيه هذا ليأخذ برأي الكوفيني
ومذهب الكوفيني فيه «: يؤثر الفتح، ولعلّ سبب ذلك هو اطّراد هذه الظاهرة عند بين عقيل، يقول

ا؛ فيجيزون فيه الفتح وإن مل يسمعوه كالبحر، والبحر، حلقي أنه حيرك الثاين، لكونه حرفاً
وذلك أنين مسعت . معهم، واحلق فيه إالّ يف أيديهم وما أرى القول من بعد إالّ. والصخر، والصخر

أنا حمموم : ى لسمعت الشجري يقولغري مستكره، حت عامة عقيل تقول ذلك، وال تقف فيه سائغاً
  . 3»عول بفتح الفاءوليس أحد يدعى أنّ يف الكالم مفَ. بفتح احلاء

نالحظ أنّ ابن جين جعل حتريك الصمة عقيل، يف حني أورد يف بالفتح هلجة عا وت احللقي
  .ا من الشجريأنه مل يسمعه عند بين عقيل إلّ سابقٍ موضعٍ

                                                           
  :ووردت يف ديوان كثري. 314اخلصائص، ص  -1

  .وإِنْ جعلَت في مجلسِ القَومِ شمت    ذَا طَرحت لَم تطَبِ الكَلْب رِحيها    إِ
  ، 324م، ص 1972إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، لبنان، : كثري، الديوان، شرح: ينظر 
  .314اخلصائص، ص  -2
  .1/84، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -3
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وجند ابن عطية يأخذ بقول البغداديني أيضاً ويوافق ابِن جين يف نسبة هذه اللهجة لبين عقيل؛ 
أنا (: حنْوه، ومسعت غريه يقول: ، بفتح احلاء، يريد)حنَوه(: وقد مسعت بين عقيل يقول«: يقول

1»)مومحم . 

ا التعليل الصويتّأم جلواز حتريك الصستثقال هذه  وت احللقيبالفتح فريجعه السيوطي ال
كلّما سفُل احلرف كان الفتح له ألزم والفتح من األلف، واأللف أقرب إىل "؛ ذلك أنه 2األصوات

للّسان مع ة احلديثة، فوضع اوتيوهذا يتناسب مع التعليالت الص، 3حروف احللق من أختيها
ذي يتخذه مع صوت الفتحة؛ وهو االستواء يف قاع الفم، وعلى هذا أصوات احللق هو الوضع الّ

فاأللف هواء ممتد يف احللق، والفتحة بعض األلف، ومىت أشبعت الفتحة حدثت عنها األلف، لذلك 
ك األصوات احللقيحرفاألوىل أن توأيسر يف  ة بصائت 4النطقمن جنسها؛ ألنّ ذلك أخف .

ة والفتحةفاجنذاب اللّسان إىل الوراء واستواؤه يف قاع الفم هو ما تشترك فيه األصوات احللقي.  

وعلّل إبراهيم أنيس التحريك بالتقاء الساكنني؛ وذلك حني تسقط احلركة اإلعرابية وقبلها 
ك ذلك الصا علّحرف ساكن، فيحرلتقاء الساكنني، وأمختيار الفتوت كراهة احة فلطبيعة ة ا

الص5ذي يؤثر الفتحة على غريها من الصوائتالّ وت احللقي.  

قد وسع أبو إسحاق هذه الظاهرة، وعممها مع مجيع األصوات؛ إذ ال فرق بني أصوات و
وإن كان األمر كذلك أمكن إدراج هذه . 6احللق وغريها يف هذا وإنما هذا مثل قدر وقدرة

  .والسكون الظاهرة يف املعاقبة بني الصوائت

                                                           
  .2/367، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -1
  .6/31، يف شرح مجع اجلوامع مهع اهلوامع -2
  .103 - 3/102األصول يف النحو،  -3
فرح ديدوح، الدرس الصويتّ عند املفسرين يف القرن السادس اهلجري، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن : ينظر -4

  .119م، ص 2016قدمة لنيل شهاد الدكتوراه يف الصوتيات، جامعة تلمسان، عطية أمنوذجاً، رسالة م
  .88، ص 10: إبراهيم أنيس، صيغ االسم الثالثي ارد، جملة جممع اللّغة العربية، القاهرة، مصر، العدد -5
  .3/218إعراب القرآن،  -6
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﴿ :هلذا الرأي ميكن التمثيل بقراءة قوله تعاىل واستشهاداً                

            ﴾]ح: (؛ إذ قرأ أبو السمال]140: آل عمرانبفتح القاف والراء، وهي لغة ) قَر

 .للكلمة جاء الماً وت احللقيمع أنّ الصك بالفتح نالحظ أنّ عني الكلمة حترو؛ 1كالطرد والطرد

 على أنها لغة دون أن ينسبها لقبيلة) قرح(اكتفى أبو حيان بتوجيه قراءة الفتح يف عني كلمة 
معينة بيأو ين علّتها، يف حني أرجع ابن جين السبب إىل وجود الصمثّ ال أبعد «: ؛ يقولوت احللقي

من  ا يفتح ما قبلها كما تفتح نفسها فما كان ساكناًحلقي اًمن بعد أن تكون احلاء لكوا حرف
يؤثّر يف  أي إنّ الصوت احللقي. 2»النعل: الصخر، والنعل: حروف احللق، حنو قوهلم يف الصخر

  .نفسه، كما ميتد تأثريه إىل األصوات ااورة له

ألنها سفلت يف احللق؛  وإنما فتحوا هذه احلروف«: فيما علّل سيبويه هذه القراءة بقوله
ذي فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها حبركة ما ارتفع من احلروف؛ فجعلوا حركتها من احلرف الّ

سبباً وعلّة  -  كما يقول -وتني ة بني الصلقد جعل سيبويه العالقة املخرجي. 3»يف حيزها وهو األلف
  .يف هذا التحريك

لفتح يف عني الفعل املضارع وذلك ملضارعة األصوات با) حقر(كما ربط ابن جين الفتح يف 
هلا عني الفعل املضارع،  هلا ما قبلها كفتحهاويكون فتح احلاء من القرح «: ة لأللف يقولاحللقي

يت ال ة، فضارعت بذلك األلف الّويؤنس بذلك أنّ هذه احلروف حلقي. حنو يسنح ويسفَح ويسمح
فابن . 4»لغة) القرح(قدر ما يتعلّل به، إالّ أنّ االختيار أن تكون ، وهذا يكون ما قبلها إالّ مفتوحاً

  .فيه وت احللقيأن يكون حتريك عني الكلمة هلجة كغريه من اللهجات وال دخل للص حجين يرج

                                                           
  .3/402والدر املصون،  1/166، ضاح عنهايف تبيني شواذ القراءات واإلي واحملتسب 3/68البحر احمليط، تفسري  -1
  .1/167، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -2
  .4/101الكتاب،  -3
  .1/167، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -4
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فالصجاز فتحه؛ لكونه من موضع األلف، والفتحة بعض األلف،  إذا كان ساكناً وت احللقي
يت يفتح هلا ما قبلها فكأنّ حروف احللق لكونه من خمرج األلف الّ وإذا سكن ما قبله، جاز فتحه؛

ميكن قبول هذا التعليل لو كان . 1يت تستدعي أن يسبقها بعضها وهي الفتحةهلا أثر األلف الّ
وتان حقيقة من خمرجٍالص واحدوهذا أمر ال تقبله الد ،راسات الصة احلديثة؛ ألنّ الفتحة وتي

يف وضع  تشكّالن جمموعتني متمايزتني من األصوات، ال عالقة بينهما إالّة واألصوات احللقي
  .سان مع كلّ منهمااللّ

﴿ :ويف قوله تعاىل                                       

     ﴾ ]؛ قرأ احلرميان وأبو عمرو]80: النحل) :بفتح العني، وباقي السبعة ) نكمظع

  .2بسكوا

وقد وجه أبو حيان قراءيت الفتح واإلسكان على أنهما لغتان دون أن ينسبهما لقبيلة بعينها، 
ومها لغتان، «: ؛ إذ يقولحلقي بسبب وجود صوت كما نفى أن تكون قراءة اإلسكان ختفيفاً

ر والش وليس السكون بتخفيفر ملكان حرف احللقكما جاء يف حنو الشعووافقه يف ذلك 3»ع ،
وهذا يقوي  .4»الظّعن والظّعن لغتان، مثل النهر والنهر«: كلّ من األزهري وأبو زرعة؛ إذ يقوالن

  .أن يكون التحريك هلجة ال غري

: وحجة من أسكن. لويه حجة من حرك العني يف كوا من أصوات احللقافيما جعل ابن خ
جيوز أن يكون أصله "آخر أنه  وأضاف يف موضعٍ. 5طعنته بالرمح طعنا: ومثله. درأنه أراد املص

                                                           
  . 216الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين، ص  -1
احلجة و 393وحجة القراءات، ص 7/273والدر املصون،  375، صيف القراءات والسبعة 5/507البحر احمليط،  تفسري -2

  .2/82ومعاين القراءات،  141، ص السبع والكايف يف القراءات 212يف القراءات، ص
  .5/507البحر احمليط،  تفسري -3
  .2/82معاين القراءات، و 393حجة القراءات، ص  -4
  .213 - 212احلجة يف القراءات السبع، ص  -5
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النهر (من حروف احللق، مثل  ، والعرب تستعمل ذلك فيما كان ثانيه حرفاًالفتح فأسكن ختفيفاً
  .1)واملعز

ما ورد يف قول ابن خالويه حييلنا إىل مسألة أخرى وهي قضية األصل والفرع يف حركة 
والصويف ذلك «: ، يقولهل هو الفتح أم السكون، وهذا ما مل يغفل عنه أبو حيان ت احللقي

ا وضع  خالفذهب البصريون إىل أنّ فتح ما ورد يف ذلك مقصور على السماع، وهو مع ذلك مم
وذهب الكوفيون إىل أنّ بعضه ذو لغتني وبعضه أصله . على لغتني ال أنّ أحدمها أصل لآلخر

  .فيكون ذا قد جوز االحتمالني معاً. 2»تحالتسكني مثّ ف

: يعرف به األصل من الفرع، يقول وقد اختذ حممد أمحد خاطر مبدأ الكثرة والقلة معياراً
والسكون فيما قرر علماء العربية بشواهد وقرائن كثرية قوية أخف من احلركات، ومنها الفتحة «

) فَعل(يت جاءت على ملا دونه يف الكثرة واأللفاظ الّ وهم يراعون ويعتمدون أن جيعلوا األكثر أصالً
بفتحها، فأن يكون السكون هو األصل فيما جاء ) فَعل(مما جاء على  بسكون العني أكثر كثرياً

أي إنّ كثرة . 3»عنهم يف عينه احلركة والسكون هو مقتضى احلمل على األخف واألكثر قياسه
منها  وراناًدذا اخلالف، فبما أنّ هذه األلفاظ باإلسكان أكثر يت فصلت لنا يف هاالستعمال هي الّ

داخل عليه بالفتح يكون السكون هو األصل والفتح فرع.  

وعزى أبو حيان حتريك الصوذلك 4إضافة إىل بين بكر بن وائل إىل بين عقيل وت احللقي ،
راجع نتقال اللّغة من قبيلةا سهل اإىل أخرى إىل جتاورمها مم.  

بالفتحة ال يعدو أن يكون هلجة من  وت احللقيفإنّ حتريك الص هما يكن من أمرٍوم
اللهجات العربية الشائعة واملطردة، حتى إنّ بعضهم جعلها قاعدة يقاس عليها، وهذا التحريك له 

                                                           
  .195احلجة يف القراءات السبع، ص  -1
  .1/305البحر احمليط،  تفسري -2
  .15م، ص 1990، 8: حممد أمحد خاطر، اتباع احلركة يف القراءات، جملة كلية اللّغة العربية، جامعة األزهر، العدد -3
  .3/247البحر احمليط،  تفسري -4
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نتيجة استوائه يف  ءسان مع كليهما ال يعمل يف شيما يسوغه من الناحية الصوتية؛ حيث إنّ اللّ
  .وت احللقياع الفم كما يف وضع الراحة، هلذا ناسب صائت الفتح الصق

آخر من التماثل، وهو متاثل حمدد وخاص  واملبحث املوايل سنخصه باحلديث عن ضربٍ
بصائت يتجلى يف اإلمالةواحد ،.  

 :اإلمـالة -4
من خمرج  يث يقترب خمرجهاا؛ حبأمامي نطق الفتحة نطقاً: يعرف احملدثون اإلمالة بأنها

، أي تقريب صويتّ بني الصوائت؛ يعين االجتاه بالصائت قصرياً كان أو طويالً إىل حالة 1الكسرة
  .2تكازية وسطى بني صائتني اثننيار

ا،غويون القدامى بة عىن اللّواإلمالة ظاهرة صوتيفوها  دراستها وبيان مواضعها ودرجافعر
ذي قدمه أبو حيان ، وهو التعريف نفسه تقريباً ال3ّمن الكسرة أللف من الياء والفتحةبأنها تقريب ا

ن ينحى بالفتحة قبلها حنو أ: ، فيلزم من ذلك4اإلمالة أن ينحى باأللف حنو الياء«: األندلسي، يقول
 .5»الكسرة

                                                           
، )ط.د( القرمادي، مركز الدراسات والبحوث، تونس، صاحل: جان كانتينو، دروس يف علم أصوات العربية، ترمجة -1

  .57ويف اللهجات العربية، ص  156م، ص 1966
  .307- 306م، ص 1998، 1عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللّغوية، دار صفاء، عمان، األردن، ط: ينظر -2
فان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، عر: وابن جين، التصريف امللوكي، حتقيق 57يف اللهجات العربية، ص : ينظر -3

، شرح كتاب )ه972ت(الفاكهي النحوي، عبد اهللا بن أمحد النحوي املكي  92م، ص 2005، )ط.د(بريوت، لبنان، 
وعبد احلميد حممد عبد  307م، ص 1993، )ط.د(املتويل رمضان أمحد الدمريي، مكتبة وهبة، : احلدود يف النحو، حتقيق
، 1 الوقف واإلمالة وزيادة مهزة الوصل واإلبدال واإلعالل، املكتبة األزهرية للتراث، القاهرة، مصر، طاحلميد، فضل املقال يف

  .32ص
عدنان حممد سلمان وفاخر : ، سبك املنظوم يف املختوم، حتقيق)ه745ت(، ، حممد بن يوسف الغرناطيأبو حيان األندلسي -4

 . 280م، ص 2004، 1التراث، ط جرب مطر، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء
  .2/518ارتشاف الضرب من لسان العرب،  -5
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أن يكون أصل األلف : أما العلّة املوجبة لإلمالة فتذكر كتب اللّغة سببني أساسيني هلا، مها
  .1أن جياور األلف كسرة أو ياء، أو ياء

أصحاب اإلمالة متيم، وقيس، وأسد، « :ونسب أبو حيان اإلمالة للقبائل البدوية؛ إذ يقول
و ما تكاد تجمع عليه ، وه2»ح احلجازيون إالّ يف مواضع قليلةوعامة أهل جند، وأصحاب الفت

كانوا مييلون يف كالمهم إىل ، ويبدو أنّ السبب يف ذلك يرجع إىل أنّ أهل البادية 3كتب اللّغة
وهذه . 4مبا فيها من انسجام بني األصواتاالقتصاد يف اهود العضلي، واإلمالة حتقّق ذلك 

الظاهرة الصنعكست بوضوحٍوتية ا ا قرأ عدديف القراءات القرآنية، و من القراء، منهم كبري :
ا من شرق اجلزيرة العربية يت كاة الّمحزة والكسائي وهم من قراء البيئة العراقين أكثر سكّا

  .5يت تؤثر اإلمالةقبائل البدوية الّووسطها، أي من ال
ستعمل أبو حيان مصطلحات عديدة للداحو بالفتحة حنو الكسرة، منهااللة على الن :

فة ته املختلمن قبله؛ ويظهر ذلك من استعماال ذي يعد من أكثر املصطلحات اعتماداً، والّ"اإلمالة"
  .8"املمالة"، 7"اإلمالة"، 6"أمال: "للمصطلح مثل

وإن مل يوظّفه أبو حيان إالّ يف مواضع قليلة، كما جنده مل يهمل " الكسر"كما جند مصطلح 
: ن غري مهز، يعينالنخعي بكسر السني م: وقرأ«: نسبة املصطلح إىل صاحبه، كما جاء يف قوله

  .9»بالكسر اإلمالة

                                                           
  .9/55شرح املفصل،  -1
  .2/518ارتشاف الضرب من لسان العرب، -2
  .2/30النشر، و 54- 9/53وشرح املفصل،  4/120الكتاب،  -3
  .160وات العربية، ص، ودروس يف علم أص9/54وشرح املفصل،  141ينظر، عبده الراجحي، اللهجات العربية، ص  -4
  .1/285واللهجات العربية يف التراث،  53يف اللهجات العربية، ص : ينظر -5
  .3/186البحر احمليط،  تفسري -6
  .5/281نفسه،  -7
  .6/163، نفسه -8
  .4/37نفسه،  -9
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يت تفرد كلّ قارئ باإلمالة فيها، من ذلك أنّ لسي بذكر املواضع الّوقد عىن أبو حيان األند
 ألفها منقلبة عن ياء؛ إالّ فعالً أمال محزة عشرة أفعالٍ«: محزة تفرد بإمالة عشرة أفعال، يقول

. بكسر العني لَعبفتح العني؛ إلّا ذلك الفعل فإنّ وزنه فَ لَع، ووزنه فَألفه منقلبة عن واوٍ واحداً
  .1»يف أول البقرة" زاد"وعلى إمالة  يف القرآن،" جاء وشاء"محزة على إمالة  ق ابن ذكوانافوو

﴿: يف قوله سبحانه) زادهم: (وسنمثّل لذلك بفعلني، مها                

    ﴾ ]من قوله )خافوا(، و]10:البقرة :﴿                       

            ﴾ ]9:النساء[.  

أوائل هذه األفعال  يت قبلها حنو الكسرة، وحجته كسرأمال محزة األلف حنو الياء، والفتحة الّ
  .2، وخفت وما أشبه ذلكتزِد: فقال خرب عن نفسه،ـُإذا أخرب امل

، وهو ما أكّده أبو حيان وهو يعلّل أمالوهايت يف ماضي هذه األفعال ألجل الكسرة الّإذن 
، ذلك أنّ الفعل 4خفت: يت تعرض له يف حنولكسرة الّخافوا ل 3محزة وأمال: "، يقول)خافوا(مالة إ

، فالكسرة املقدرة يف )خفت: (م أو املخاطب يف املاضي كُسر أوله حنوإذا أسند إىل ضمري املتكلّ
ومما مييلون ألفه كلّ شيء كان من بنات الياء : يبويه، يقولأوله أدت إىل إمالته، وهو مذهب س

الياء فيما  حنو حواالكسر كما ن ا حنووحن والواو مما مها فيه عني، إذا كان أول فعلت مكسوراً
  .5خاف وطاب وهاب: موضع الياء، وذلككانت ألفه يف 

                                                           
    .1/174، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 1/189البحر احمليط،  تفسري -1
  .174، صوعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 88حجة القراءات، ص و 68راءات السبع، ص قاحلجة يف ال -2
: الزيات أحد القراء السبعة، ينظر: محزة بن حبيب بن عمارة إمساعيل اإلمام احلرب أبو عمارة الكويف التيمي موالهم، وقيل -3

  . 1/236غاية النهاية، 
  .3/186البحر احمليط،  تفسري -4
  .121 -4/120كتاب، ال -5
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مستعلٍ  بالرغم من وجود صوتيت يف املاضي، ألجل الكسرة الّ) خافوا(وحدثت اإلمالة يف 
فإنها حسنة، ) خافوا(ا اإلمالة يف أم«: ت حسنة، يقول أبو علي الفارسي، وقد عد)اخلاء(وهو 

ه يطلب الكسرة الّوإن كان اخلاء مستعليفاإلمالة يف . 1»خفت، فينحو حنوها باإلمالة: يف  يتا، ألن
املفترضة يف ماضي الفعل،  صوت، وهي الكسرةحال نطق ال غري موجودة ةهذا املوضع كانت لعلّ

  .اخلاء: وت، وهي وجود صوت االستعالءة املوجودة آن نطق الصذ بالعلّخومل يؤ

قد فصل مكي بن أيب طالب القول يف ترتيب وذه األفعال من حيث قوة اإلمالة، وتتفاوت ه
يف  فعال يفضل بعضها بعضاًوهذه األ«: علل اإلمالة يف هذه األفعال من حيث الدرجة والقوة بقوله

: تقوى اإلمالة ا ، وذلك أنّ فيها أربع عللٍ"وشاء جاء"ة فيها، فأقواها يف اإلمالة قوة اإلمال
ئت: "ل ينكسر عند اإلخبار، يف قولكإحداها أنّ األويت هي والثانية أنّ األلف، الّ". جِئت، وش

نّ اهلمزة يف آخرها تشبه األلف، ألنها أختها يف والثالثة أ. مالة، أصلها الياء فيهماـُعني الفعل امل
، فقويت اإلمالة لذلك، ، فصار كأنّ يف آخرها ألفاًقرب املخرج، ويف أنها تبدل من اهلمزة كثرياً

والرابعة أنّ العني يف املستقبل منها مكسورة، فأُميلت األلف يف املاضي؛ لتدلّ على كسرة العني يف 
  .2»مالة لشيء مقدر يف الكالم فيهمالكسر اخلاء يف اإلخبار، فهي إ" خاف"املستقبل، كما أميل 

﴿: يف قوله تعاىل) سأهلا(وللعلّة ذاا أمال النخعي                         

    ﴾ ]فتح ب) سأهلا: (قرأ اجلمهور« :، وهو ما يؤكده أبو حيان بقوله]102: املائدة

نخعي وإمالة ال ... بالكسر اإلمالة :السني من غري مهز، يعين النخعي بكسر: السني واهلمزة، وقرأ
  .، فالكسرة جوزت اإلمالة3»)خاف(مثل إمالة محزة ) سأل(

                                                           
  .3/135احلجة للقراء السبعة،  -1
  .1/175، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -2
  .4/37البحر احمليط،  تفسري -3
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سألت بفتح : عند اإلخبار) سأهلا(، ولكن أصل الفعل هانكسار الفعل عند اإلخبار جوز إمالت
  .ذا كان يقصد كسر أوله يف اإلخبار بعد ختفيفه بتسهيل اهلمزة وإبداهلا ألفاًإ أوله ومهز عينه، إالّ

﴿: أما يف قوله تعاىل     ﴾ ]ووافقه ) تقاة: (، فقد أمال الكسائي]28: آل عمران

أنه دلّ باإلمالة على أنّ : "، وحجة من أمال1أ ورش بني اللّفظني وفتح الباقونقر - فيما  -محزة 
ففي هذا املوضع  .2كها، وانفتاح ما قبلهالتحر ألفاًفانقلبت الياء ) تقية(ل األلف ياء، ألنها أص

يت هي عني الفعل ة الثانية من العلل اوزة لإلمالة، وهي أنّ األلف؛ الّتوفّرت اللفظة على العلّ
  .مالة أصلها ياءـُامل

لب على األلف نّ فتحة القاف تغوحجتهم أ"أما من فتح وقرأ بغري إمالة فهو األصل، 
، وهي وجود صوت من أصوات االستعالء املانعة ، فلمن مل يمل حجة أيضا3ًفتمنعها من اإلمالة

 مقابالً أنّ أبا حيان األندلسي اعتمد مصطلح الفتح ونالحظ أيضاً. لإلمالة، وهو صوت القاف
  .ملصطلح اإلمالة

، فاملقصود به بني الفتح واإلمالة، ولعلّه )ني اللّفظنيب: (أما ما ذكره أبو حيان عن قراءة ورش
  .يقصد به اإلمالة املتوسطة أو الوسطى

 ﴿ :يت ذكرها أبو حيان يف تفسريه قراءة قوله تعاىلومن أمثلة اإلمالة الّ        

          ﴾ ]لرؤيا حيث وقعت باهلمز ، وا)رؤياك: (قرأ اجلمهور«: ، يقول]05:يوسف

4»وبغري اهلمز، وهي لغة أهل احلجاز، وقرأ الكسائي باإلمالة، من غري إمالة .  

                                                           
  .2/442البحر احمليط،  تفسري -1
  .159حجة القراءات، صو 107 القراءات السبع، صاحلجة يف -2
  . 159حجة القراءات، ص -3
  .5/281 البحر احمليط، تفسري -4
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نالحظ أنّ أبا حيان بين موضع اإلمالة يف اآلية الكرمية دون بيان سببها، لكن الظاهر أنّ علّة  
وأمال « :ب بقولهاإلمالة هي التدليل على أنّ أصل األلف ياء، وهو ما أكّده مكي بن أيب طال

، أما 1»؛ ألنّ أصل ألفه بالياء )102: آل عمران) (رؤياي(، و)05: يوسف) (رؤياك(: الكسائي
من الناحية الصوتية فمالصقة الياء لأللف إذ مل حيل بينهما حائل جيعل العمل من وجه واحد 

مما يؤدي إىل اخلفة ؛ ممكنٍ أخف، وذلك برفع اللّسان مرة واحدة يف تأدية صوتني بأقصر زمنٍ
  .املتوخاة يف تقريب األلف من الياء

 ذي تقدم أنه مل ينسب ظاهرة اإلمالة يف هذا املوضع إىل قبيلةمن قوله الّ والظاهر أيضاً
  .بعينها

يف  ايف هذا املوضع، وأماهل) رؤياك: (فيما روى ابن جماهد وابن عطية أنّ الكسائي مل ميل
وهذا اخلالف يف نسبة اإلمالة للكسائي حاول أبو عمرو . 2)رؤياي، الرؤيا رؤياك،: (القرآن سائر

: فأما علّة ما رواه أبو احلارث عنه من إخالص الفتح يف قوله تعاىل«: له بقوله الداين إجياد تفسريٍ
غتني لفشومها وفصاحتهما وصحتهما يف األثر، خاصة؛ فإنه أراد بذلك اجلمع بني اللّ) رؤياك(

خص األول منها بالفتح، إذ كان هو املتقدم عليها كما أنّ الفتح هو املتقدم على اإلمالة،  فلذلك
ي فرع عنه؛ ليدلّ وخص ما عداه باإلمالة؛ يئه بعده كما أنّ اإلمالة بعد الفتح، إذ هو األصل وه

تخفيف، خاصة أنّ لل ، كما أنّ تقريب الياء من الكسر ثقيل، ففتح الكسائي طلبا3ً»على هذا املعىن
  .  الياء تقدمتها مهزة؛ وهي ثقيلة

                                                           
  .1/179، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
  .344السبعة يف القراءات، ص : ينظر -2
أبو سعيد عمر بن غرامة العمري، دار : ، الفتح واإلمالة، حتقيق)ه444ت(الداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان  -3

  .106 -  105م، ص 2002، )ط.د(الفكر، بريوت، لبنان، 
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إذن حسب ما قدمه أبو عمرو الداين، فإنّ ما جعل الكسائي يفتح يف هذا املوضع ومييل فيما 
مالة فرع داخل عليه؛ لذلك فتح يف أول ألصل؛ أي إنّ الفتح هو األصل واإلعداه هو بيان ا

  .، وأمال فيما جاء بعدهموضعٍ

﴿: يت وقعت فيها اإلمالة قوله عز وجلّالقرآنية الّ ومن اآليات              

  ﴾ ]إذ  عاصم وأبو عمرو واألعشى؛) يا ويلتا(أمال األلف من «: ، يقول أبو حيان]72:هود

ياء ) يتيا ويل(ذلك أنّ ألف . 1»بالياء على األصل) يا ويليت(سن وقرأ احل. هي بدل من الياء
فكما تقدم الفتح هو األصل، . 2اللة على أنّ أصلها الياءمية للدإضافة، واإلمالة حدثت يف اآلية الكر

عنه والقراءة باإلمالة فرع .  

    :إذا كان خمفوضاً، وذلك يف قوله سبحانه وتعاىل) احملراب: (ومما أماله ابن ذكوان كلمة

﴿                            ﴾ ]أمال راء «: ، يقول أبو حيان]39: آل عمران

يقيده  ابن عامر وملي إىل جمرورا، ونسب ذلك أبو عل) احملراب(ابن ذكوان؛ إذا كان ) احملراب(
ورة ها حمكومة حبركة اإلعراب، فإن كانت جمرأي إنّ اإلمالة يف هذه اللفظة غري ثابتة؛ ألن. 3»باجلر

  .أُميلت، وإن كانت غري ذلك امتنعت

يت أماهلا للكسرة الّ«: وضعف مكي بن أيب طالب القراءة باإلمالة يف هذه اآلية الكرمية بقوله
أحدمها أنّ الراء إذا انفتحت قبل األلف متنع اإلمالة، والثاين : بعد األلف، وهو ضعيف من وجهني

يت على امليم، وللكسرة على الباء، وكالمها يوجب كسرة الّلل ى قليالًتتقو" احملراب"إمالة  -أنّ  –
  .4»اجتمعتا قويت اإلمالة بعض القوةاإلمالة، فلما 

                                                           
  .5/244البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/109م، 1995، 1حازم سعيد حيدر، دار الرشد، الرباط، ط: املهدوي، أمحد أبو العباس، شرح اهلداية، حتقيق -2
  .2/465البحر احمليط،  تفسري -3
  .1/172، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات: ينظر -4
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وت املكرر الراء، لوجود الص وأرجعه اإلمالة يف هذا املوضع ضعف مكي بن أيب طالبوعلّل 
اها هو اجتماع وقو ءال أنّ من جعلها مقبولة بعض الشيوهو من األصوات املانعة لإلمالة، إ

 يت هي حركة إعراب، وهذه األخرية لوحدها غري كافيةكسرة امليم وكسرة الباء الّ: الكسرتني
ها حركة عارضة غري الزمةحلدوث اإلمالة، ألن.  

وري عن ا ما تفرد بإمالته أبو عمرو الدومن أمثلة إمالة األلف لوقوع الراء املكسورة بعده

﴿: الكسائي يف قوله تعاىل                 ﴾ ]يقول أبو حيان]133: آل عمران ، :

»1»لكسرة الراء" وسارعوا: "الكسائي وري يف قراءةأمال الد.  

أمال ذلك «: حدثت اإلمالة يف اآلية الكرمية بسبب كسرة الراء، يقول مكي بن أيب طالب
دة، وأجرى كسرة البناء جمرى كسرة اإلعراب، كلّه لوقوع الكسرة على الراء بعد األلف زائ

م، إالّ يف حالة واإلمالة مع كسرة البناء أقوى، ألنها كسرة الزمة ال تتغير، وكسرة اإلعراب ال تلز
  .2»اخلفض، فهي أضعف

: ما روي عن الكسائي من إمالة األلف يف«: وقد استحسنها أبو علي الفارسي إذ يقول
ة اإلمالة يف األلف حسنة لوقوع الراء املكسورة بعدها، وكما متنع املفتوحفاإلمالة هنا ) وسارعوا(

  .3»فكذلك املكسورة جتلبها

ر لوحده ال مينع اإلمالة كما ال يوجبها، وإمنّا نفهم من هذا الكالم أن صوت الراء املكر
  .جتلبهايت تتحكّم يف ذلك؛ إذ أنّ الفتحة تدفع اإلمالة والكسرة احلركة التابعة هلا هي الّ

الراء فيها تكرير إذا نطق ا ومد الصوت، «: ا بقولهصوتي وقد علّل السريايف الظاهرة تعليالً
ذي فيها مينع اإلمالة إذا كانت مضمومة أو مفتوحة أكثر من منع غريها من احلروف والتكرير الّ

                                                           
  .3/61البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/171، وعللها وحججها لقراءاتالكشف عن وجوه ا -2
    . 3/78احلجة للقراء السبعة،  -3
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قوة غريها من  سوى احلروف املستعلية، وإذا كانت مكسورةً فهي تقوى على اإلمالة أكثر من
احلروف املكسورة؛ ألنها إذا كانت مضمومة أو مفتوحة فكأنّ الفتح أو الضم يتضاعفان فيها ومها 

، فالتكرير 1»ر يتضاعف فيها وهو يقوي اإلمالةمينعان اإلمالة، وإذا كانت مكسورة فكأنّ الكس
ة طرقات متعددة؛ وهذا جيعلها لثنتيجة طرق اللسان ال زائداً ذي ختتص به الراء مينحها تضعيفاًالّ

  .راءات وليس راء واحدة

﴿: إمالة الكسائي األلف يف قوله تعاىل: ومن أمثلة ما أميل للكسرة              

         ﴾ ]ويف قوله أيضاً ،2]15:البقرة: ﴿                 

                                                  ﴾ 

يت قبلها حنو يت بعدها، ومييل الفتحة الّفالكسائي كان مييل األلف حنو الياء للكسرة الّ ]19 :البقرة[
أخف وأسهل لتحقيق االنسجام بني  واحد ، والعمل من وجه3واحداً عمالًسان الكسرة، ليعمل اللّ

 .األصوات

﴿: ومما تفرد بإمالته محزة قوله تعاىل                ﴾ ]وأيضاً]61:األنعام ، 

﴿: قوله سبحانه وتعاىل                         ﴾ ]؛ إذ 4]71:األنعام

ألنّ أصل  باأللف ومييلها،) استهويه(بالتاء، غري محزة فإنه قرأ ) استهوته الشياطني(قرأ اجلمهور 

                                                           
، 1أمحد حسن مهديل وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: السريايف، شرح كتاب سيبويه، حتقيق -1

  .5/3م، 2008
  . 1/138ين القراءات، ومعا 1/171، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 1/366احلجة للقراء السبعة،  -2
  .70احلجة يف القراءات السبع، ص و 1/171، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -3
احلجة للقراء السبعة، و 1/363قراءات، ومعاين ال 109، السبع والكايف يف القراءات 4/162البحر احمليط،  تفسري -4
3/325.  
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من السواء  التاء والياء قريبان: قال أبو منصور«: نفراد األزهري بقوله، وقد أكّد هذا اال1األلف ياء
  .»)توفته وتوفيه(له يف إذا تقدم فعل اجلماعة، وقد مر مث

 يوِأسرع إىل ما دعت إليه، وهذا من ه: استخفته حىت هوى؛ أي: ومعىن استهوته الشياطني
يهوى، ال من هوإذن ما جعل محزة مييل يف املوضع األول هو املعاقبة بني الياء والتاء . 2ى ى يهو

أصل  ملوضع الثاين فاإلمالة كانت ألنّا يف امع فعل اجلماعة فأمال لوجود الياء بعد الفتحة، أم
وامتناع غريه عن اإلمالة كان جلعله أصل اللفظتني . الفعل يهوي بالياء وليس باأللف املقصورة

  .باأللف

يت وقعت فيها اإلمالة مع وجود ما مينع ذلك، ما أماله الكسائي يف ومن الشواهد القرآنية الّ

﴿: قوله عز وجلّ                           ﴾ ]وعلّة 3]207:البقرة ،

لتقرب األلف من أصلها أو حكمها، والبد أن ": على رأي مكي بن أيب طالب) اتمرض: (إمالته
أللف إىل حنو الياء يف هذا يت قبل األلف حنو الكسرة، فبذلك تتمكن إمالة اينحى بالفتحة الّ

  .4وغريه

يت تعد من ة فنجد أنّ اإلمالة وقعت رغم وجود أصوات االستعالء؛ والّوتيية الصأما من الناح
وإنما منعت هذه احلروف اإلمالة، ألنها حروف «: سبب املنع موانع اإلمالة، يقول سيبويه معلّالً

مستعلية إىل احلنك األعلى، واأللف إذا خرجت من موضعها استعلت إىل احلنك األعلى، فلما 
وحنوها، فلما " مساجد"مع هذه احلروف املستعلية غلبت عليها، كما غلبت عليها يف  كانت

                                                           
  .1/186، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
  .1/363معاين القراءات،  -2
، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 86، ص السبع والكايف يف القراءات 2/128البحر احمليط،  تفسري -3
  .130حجة القراءات، صو 1/179
  .1/179، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -4
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كانت احلروف مستعلية، وكانت األلف تستعلي، وقربت من األلف، كان العمل من وجه واحد 
  .1»أخف عليهم

ة وتيمن الناحية الص غري أنّ شريف مسري استيتية يقول أنّ ما ذكره سيبويه ليس صحيحاً
واأللف إذا خرجت من : (ا، وال معىن لقولهمستعلي لمية املعاصرة، فإنّ األلف ليس صوتاًالع

يرتل إىل ) وهو األلف(سان عند نطق الفتحة ومدها فاللّ). موضعها استعلت إىل احلنك األعلى
ه يكون أسهل . يرتل إليها عند نطق حركة أقصى درجةوعكس ما ذكره سيبويه هو الصحيح، فإن

سان أن ينتقل من وضع االستعالء، عند نطق الصاد والضاد والطاء والظاء، إىل الوضع اللّعلى 
  . 2هي اإلمالة الكربى يف عرف القراءذي يؤول إليه، عند نطق احلركة املعيارية األساسية الثانية، والّ

فالعمل من وجه واحد برفع اللّسان مرة واحدة ألداء صوتني بأقل جهد انع ، هو معضلي
إذا تقدمت  اإلمالة، لكن هناك ما يسمح باإلمالة، وهو أنّ أصوات االستعالء تكون أقلّ تأثرياً

  .مرتبتها عن األلف

يت ذُكرت يف القرآن الكرمي إمالة فواتح السور، وخنص بالذكر احلروف ومن أمثلة اإلمالة الّ

﴿ :املوجودة يف أوائل السور، كقوله تعاىل   ﴾ ]أمال نافع «: ، يقول أبو حيان]01:مرمي

وهذه  ...كسر الياءوعن محزة فتح اهلاء و... هاء وياء بني اللّفظني، وأظهر دال صاد عند ذاك
 .3»سرة لتقريب األلف بعدها من الياءبة من الكسرة بكمالة املقرالترمجة كما ترمجوا عن الفتحة املُ

وفتحها الباقون، وأمال ) كهيعص(ء من والكسائي أمالوا اهلا ذكر آخرون أنّ أبا عمروفيما 
 .4نابن عامر الياء وأبو بكر ومحزة والكسائي وفتحها الباقو

                                                           
  .4/244الكتاب،  -1
منهج لساين معاصر، عامل الكتب احلديث، اربد، : قرآنية بني العربية واألصوات اللّغويةمسري شريف استيتية، القراءات ال -2

  .228 – 227م، ص 2005اململكة األردنية اهلامشية، 
  .6/163البحر احمليط،  تفسري -3
  .1/187، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 152، صالسبع الكايف يف القراءات -4
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والعلّة الص؛ خلفّة ذلك، إىل تسفّلٍ ة وراء إمالة هذه احلروف هو إيثار اخلروج من تسفّلٍوتي
دن أمال اهلاء، ألنّ من أمال الياء خرج من تصعوذلك حسنسفّلٍإىل ت ومن أمال الياء أقوى مم ، .

 مرتفعٍ سان من وضعٍفانتقال اللّ. 1، وذلك صعب قبيحإىل تصعد ومن أمال اهلاء خرج من تسفّلٍ
    .ا من وضع الراحةودنو فيه اقتراباً إىل أسفل منه أسهل وأيسر؛ ألنّ

 ﴿: يت ذكرها أبو حيان قوله عز وجلّمالة الّومن فواتح السور املُ  ﴾ ]01:الشعراء[ ،

  .2»بالفتح: وأبو بكر، وباقي السبعة وأمال فتحة الطاء محزة والكسائي«: يقول

، إنما هي أمساء "ما، وال"وعلّة اإلمالة يف ذلك أنّ هذه احلروف ليست حبروف معان حنو 
ة املقطّعة، واألمساء ال متتنع إمالة ألفها ما مل تكن من هلذه األصوات الدالة على احلروف احملكي

ويدلّ على أنها أمساء أنك خترب عنها فتعرا، فتقول، حاؤك . و، وليست األلف فيها من الواوالوا
أعربتها كالعدد، فلما كانت أمساًء أماهلا  حسنة، وصادك حمكمة، وإذا عطفت بعضها على بعضٍ

ما، وال، : "ويت للمعاين، اليت ال جتوز إمالتها، حنمن أماهلا، ليفرق باإلمالة بينهما بني احلروف الّ
ولو مسيت ذه احلروف . ، وإنما مل جتز إمالة هذه احلروف، ليفرق بني احلرف واالسم"وإالّ

  .    3جازت إمالتها 

  يف أوائل السور هي كوا أمساءيتإذن حسب ما تقدم نفهم أنّ علّة جواز إمالة احلروف الّ
  .ألصواا بشرط أالّ يكون أصل األلف فيها واواً

يت يت قدمها القبائلَ الّمن دراستنا لظاهرة اإلمالة أنّ أبا حيان مل يذكر يف كلّ األمثلة الّ نتبين
مع  .4»واإلمالة لتميم والتفخيم للحجاز«: ؛ حيث نسبها إىل متيم بقولهواحد تميل، إالّ يف مثالٍ

                                                           
  .1/187، وعللها وحججها لقراءاتالكشف عن وجوه ا -1
  .7/5البحر احمليط،  تفسري -2
  .480 -479، ص يف كتاب اهللا عز وجلّ إيضاح الوقف واالبتداء: ينظر -3
  .1/189البحر احمليط،  تفسري -4



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

171 
 

للقول إنّ  غري كاف واحد أنه ال ميكننا تعميم هذه النسبة، ألنّ نسبته إياها إىل متيم يف موضعٍ
  .أهل احلجاز يفتحون مطلقاً القبائل البدوية متيل يف كلّ املواضع، وإنّ

بعد ذكر بعض أمثلة اإلمالة اليت وردت يف تفسري البحر احمليط، سننتقل يف املبحث املوايل 
  .للحديث عن ظاهرة املد والقصر يف الصوائت

  :يف الصوائت املد والقصر -5
التركيب إىل تغيريٍ يف كميتها، وهذا ما عبر عنه الدارسون باملد  تتعرض الصوائت حال

وهو يعبر عن تغيري  وقد التزم أبو حيان مبصطلح املد والقصر؛واإلشباع مقابل القصر واحلذف، 
القراء يف مقدار وكمية الصوائت على اختالفها، وسنحاول فيما يأيت أن نتتبع هذه الظاهرة فيما 

ن األسباب الداعية هلاأورده أبو حيان من قراءات، قصد تبي.  

  :الصوائتاملد يف   - أ

﴿: يف قوله تعاىل ما جاءك ،القصرية يف الصوائت لمدل أمثلة كثريةأبو حيان  أورد      

      ﴾ ]اهلمزة على ما بواو ساكنة بعد ) سأوريكم: (؛ إذ قرأ احلسن]145: األعراف

وجهت هذه «: وقد قدم أبو حيان وجهني اثنني هلذه القراءة، يقول. 1املصحفيقتضيه رسم 
: قال. ها فنشأ عنه الواووهو أنه أشبع الضمة ومطّ«: ما ذكره أبو الفتح: ني، أحدمهاالقراءة بوجه

ه موضع وعيدحتمال الواو يف هذا املوضع أنوحيسن ا وإغالظ فيكون . 2»وت فيهفمكّن الص
. 3؛ ألنّ اإلشباع بابه ضرورة الشعروهذا التوجيه ضعيف. فأنظر: ؛ أي)دنو فأنظورأ: (كقوله

                                                           
  .4/388البحر احمليط،  تفسري -1
  .259 -258، صيف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -2
  .4/388حر احمليط، الب تفسري -3
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: يقال. وهي لغة فاشية باحلجاز) سأوريكم: (وقرأ احلسن«: قال ؛ إذما ذكره الزخمشري: والثاين
  . 1»املعىن بينه يل وأنره ألستبينه فوجهه أن يكون من أوريت الزند كأنّ". أورين كذا وأوريته"

تبينه من قول أيب حيان أنّ نظرة العلماء ختتلف إىل ظاهرة اإلشباع؛ إذ يرى بعضهم ما ن
ديد ه موضعستحسنه هاهنا؛ ألنكابن جين أنّ الواو نشأت من مطل الضمة وإشباعها، وا 

ووعيدأبا حيان جيد هذا السبب ضعيفا2ًوت ومتديده، فناسبه مطل الص ألنّ اإلشباع من ، لكن ،

﴿: سبحانهلشعر حسب رأيه وهو ما أكّده مرة ثانية عند تفسريه لقوله ضرورات ا         

           ﴾]عليه «: ، يقول]37:إبراهيم قرأ هشام أفئدة بياء بعد اهلمزة، نص

ورة الشعر محل ا كان اإلشباع ال يكون إالّ يف ضرـّاحللواين عنه وخرج ذلك على اإلشباع، ومل
قرأ بتسهيل اهلمزة، كالياء فعبر الراوي عنها بالياء، فظن  بعض العلماء هذه القراءة على أنّ هشاماً

وهذا هو الغالب، مثّ إنّ . 3»من اهلمزة من أخطأ فهمه أنها بياء بعد اهلمزة، واملراد بياء عوضاً
أمثلة نثرية كثرية يف كتب  فقط، بل وردت إشباع الصوائت القصرية ليس من ضرورات الشعر

  .هذه الظاهرة تغة تثباللّ

يف حني يرى بعضهم حنو الزخمشري أنّ اإلشباع لغة أهل احلجاز، ووافقه يف هذه النسبة أبو 
يف لغة أهل  وهي أيضاً«: إىل ضرورة التأكّد من هذه النسبة؛ إذ يقول حيان األندلسي، منبهاً

وينبغي أن ينظر يف حتقّق . جاز، وبقيت يف لسام إىل اآلنكأنهم تلقّفوها من لغة احل. األندلس
   .لغتها أنها ةاملأثورات اللّغوي أثبتتوقد  ،4»هذه اللّغة أهي يف لغة احلجاز أم ال؟

                                                           
  .2/509، الكشافو 4/388البحر احمليط،  تفسري -1
  .259 -1/258، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -2
  .5/421البحر احمليط،  تفسري -3
  .4/388، نفسه -4
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وقد وردت أمثلة يف كالم العرب لظاهرة مطل الصوائت وإشباعها يف النثر والشعر، فمن 
لت الفتحة، ، فمط"حلم شاة: "أي" أكلت حلما شاة: "النثر ما حكاه الفراء عن العرب قوهلم

  . فاأللف يف حقيقتها ما هي إال امتداد لنطق الفتحة القصرية. 1فنشأت عنها األلف

  :2أما من الشعر فمثَلُه قول عنترة 

           ةرسوبٍ جى غَضن ذفْرم اعبني    ِقْرِمثْلَ الفَنِيقِ الـماَفةً ميز  

  .3لباءينبع، فأشبع فتحة ا: دفإنه يري

وورود اإلشباع يف القراءات القرآنية شاذّها ومتواترها وكذا يف النثر والشعر، يدلّ على    
بإشباع ) أفئيدة(قراءة  ومعلّالً أنه ليس ضرورة شعرية بل لغة مستعملة، يقول ابن اجلزري متحدثاً

، وليست )الدراهيم، والصياريف: (يقولون ذينفهو على لغة املشبعني من العرب الّ«: كسرة اهلمزة
أنّ اإلشباع من : ضرورة، بل لغة مستعملة، وقد ذكر أبو عبد اهللا ابن مالك يف شواهد التوضيح

بني : ، أي)ا زيد قائم جاء عمرومبين: (احلركات الثالث لغة معروفة، وجعل من ذلك قوهلم
: لوحكى الفراء أنّ من العرب من يقوأوقات قيام زيد، فأشبعت فتحة النون، فتولدت األلف، 

  .4»حلم شاة: ، أي)أكلت حلما شاة(

 :في قوله تعاىلف ،ضمري الغائب يف يف الصوائت كاملد لمدل أمثلة أخرى ذكر أبو حيانكما 

﴿                ﴾ ]عليهم(حكى اللّغويون يف «: يقول ،]07:الفاحتة (عشر لغات :

اء وإسكان امليم وهي قراءة محزة، وكسرها وإسكان امليم وهي قراءة اجلمهور، وكسر اهلاء ضم اهل
بغري ياء وهي  قراءة عمر بن فائد، وكذلكوامليم بعدها وهي قراءة احلسن، وزاد ابن جماهد أنها 

                                                           
ظائر يف النحو، دار الكتب العلمية، والسيوطي، األشباه والن 2/225، يف القراءات العشر والنشر 714اخلصائص، ص  -1

  .1/196، )ت.د(، )ط.د(لبنان،  -بريوت
  .762و 713اخلصائص، ص  -2
  .الصفحات نفسها، نفسه -3
  .2/225، يف القراءات العشر النشر -4
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نه، قراءة عمرو بن فائد، وكسر اهلاء وضم امليم وواو بعدها وهي قراءة ابن كثري وقالون خبالف ع
وكسر اهلاء وضم امليم بغري واو وضم اهلاء وامليم وواو بعدها وهي قراءة األعرج واخلفاف عن أيب 

  .1»عمرو، وكذلك بدون واو وضم اهلاء وكسر امليم بياء بعدها كذلك بغري ياء قرئ ما

، فمنهم من ضم )عليهم(يالحظ من قول أيب حيان اختالف القراء يف إشباع ضمري الغائب 
كتفى ا، ومل يذكر أبو حيان توجيه هذه القراءات؛ إذ ، ومنهم من كسرها بإشباعٍيم بإشباعٍامل

2حوبالقول بأنّ توجيها ذُكر يف الن.  

يت بعد امليم، والدليل على ذلك بضم اهلاء وامليم، والواو الّ) عليهمو): (عليهم(فاألصل يف " 
، وإذا فتحت كانت )ضربته: (منها الواو، حنو أنّ هذه اهلاء للمذكر تشم وتشبع ضمتها؛ فيتولد

، )رأيتهما: (وإن فتحت فأصلها الضم بداللة قولك لالثنني وهذه أيضاً) رأيتها: (للمؤنث، حنو
) واو(يت بعدها ، وعالمة اجلمع يف املذكر إىل هذه اهلاء هي امليم املضمومة الّ)رأيتهن: (وللجماعة

رد ، يتبين لك ذلك إذا اتصل به مضمر آخر ت)ضربتكمو( وأصله) ضربتكم: (كما هي يف قولكم

﴿: ومنه قول اهللا عز وجل). همضربتكُ(وال تقول ) ضربتكموه: (منه الواو، حنو       ﴾ 

  .3بضمتني وواو) ومعليه: (فهذا مما يبين لك أنّ األصل ]28:هود[

كسر إذا كان قبلها ياء أو كسرة؛ ألنها خفية، اهلاء ت"فحجته أنّ  أما من كسر امليم بإشباعٍ
الياء خفية، وهي من حروف الزيادة، كما أنّ الياء من حروف الزيادة، وهي من موضع  كما أنّ

، كذلك كسروا هذه فكما أمالوا األلف يف مواضع استخفافاً. األلف، وهي أشبه احلروف بالياء
مررت ي، ولديهي : وذلك قولك. ساكنة وقبلها كسرةاهلاء وقلبوا الواو ياء؛ ألنه ال تثبت واو 

: مررت و قبل، ولديهو مال، ويقرءون: مال، ومررت بدارهي قبل، وأهل احلجاز يقولون
، فإن حلقت اهلاء امليم يف عالمة اجلمع كسرا )81: القصص() فخسفنا و وبدارهو األرض(

                                                           
  .1/146البحر احمليط،  تفسري -1
  .نفسه، الصفحة نفسها -2
  .81حجة القراءات، ص  -3
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يعين أنه ليس يف الكالم مثل  -ن حرفا أبدا؟ أال ترى أنهما ال تلزما. كراهية الضمة بعد الكسرة
) وبدارهو األرض: (ومن قال. فإذا كسرت امليم قلبت الواو ياء كما فعلت ذلك يف اهلاء –فعلُ 
  .1عليهمو مال: قال

بضم اهلاء وسكون امليم أنّ أصلها الضم؛ فأجري على أصل  )عليهم(وحجة من قرأ 
هو إثبات الواو  هو ضم اهلاء وترك أصالً مة، فأتى بأصلٍحركتها، وطلب اخلفة حبذف الواو والض

فإنه استثقل ضمة اهلاء بعد الياء فكسر اهلاء؛ لتكون اهلاء حممولة  )عليهِم(وضم امليم، وأما من قرأ 
على ما يليه وهو أقرب  يت بعدها، فحمل كلّ حرفيت قبلها وامليم مضمومة للواو الّعلى الياء الّ

  .2 إليه

من ضم اهلاء وامليم هي أنّ امليم ملّا احتيج إىل حتريكها من أجل الساكن رد عليها وحجة 
احلركة اليت كانت يف األصل وهي الضم، فلما انضمت امليم غلبت على اهلاء وأخرجتها يف حيز ما 

  .3قبلها من الكسر فرجعت اهلاء إىل أصلها

بالضم، فكان  كاًتيان بأصل الضمري حمرنتبين مما تقدم أنّ من قرأ بضم امليم، فألجل اال
مة اهلاء قبلها، ويف هذا مماثلة ضثرت امليم بأإشباع امليم بالضم اتباعاً حلركة اهلاء املضمومة، حبيث ت

للكسرة  أو الياء قبلها؛  بعوا امليم بالكسر، فكان لكسرهم هاء الضمري اتباعاًشذين أا الّأم. تقدمية
، إضافة واحداً بني أصوات الكلمة أو ما هو منها، واللسان ذا يعمل عمالً للتناسب والتماثل طلباً

ا يتطلّبه صائت الضم؛ ذلك أنّ الكسرة صائت أمامي ا أقل ممعضلي ف جهداًإىل أنّ الكسرة تكلّ
  . ويف هذا كلّه مماثلة تقدمية أيضاً. والضمة صائت خلفي

                                                           
  .62-1/61احلجة للقراء السبعة،  -1
  .81حجة القراءات، ص  -2
  .الصفحة نفسها، نفسه -3
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﴿: ه تعاىلومن أمثلة إشباع ضمري الغائب ما ورد يف قول                    

                    ﴾]8 - 7: الزلزلة[.  

وقرأ هشام وأبو بكر بسكون . بضمها) يره: (الكسائيوقرأ أبان عن عاصم «: قال أبو حيان
نّ ما قبل اهلاء متحرك، فصارت احلركة ، وحجتهم أ1»اهلاء فيهما، وأبو عمرو بضمهما مشبعتني

فيما قرأ باقي . 2)يرهو: (فكما أنّ هذا يشبع عند اجلميع فكذلك قوله). ضرو يا فىت(مبرتلة 
ا إسكان فإشباع اهلاء األوىل لوقوعها يف وصل الكالم، أم. 3السبعة بإشباع األوىل وسكون الثانية

  .لّ وقفالثانية فكان يئها يف آخر الكالم وهو حم

    : القراءة بسكون اهلاء يف الوصل خطأ، وهو ما ذكره يف قوله تعاىل جعل أبو حامتوقد 

﴿              ﴾ ]ها أبو حيان لغة؛ إذ ]07: الزمرذلك أنّ اإلسكان يف 4»، فيما عد ،

بين كالب وبين عن  الوصل لغة حكاها األخفش ومل حيكها سيبويه، وحكاها الكسائي أيضاً
من القبائل  مبا أنّ األخفش والكسائي نسباها إىل قبيلة أي إنّ إسكان اهلاء ال يعد خطأً. 5عقيل

   . العربية، فاإلسكان على هذا هلجة محلتها وأقرا القراءات القرآنية

ق، خيرج من أقصى احلل ا ضعيفاًخفي وقد علّل العلماء إشباع هاء الضمري بكون اهلاء حرفاً
؛ ولذلك يستحسن وقوع الواو أو الياء بعدها، كما 6فناسبت مسها وخفائها حروف املد واللني

حدث يف هذا اإلشباع، ألنّ الواو خترج من الشفتني، فإذا أشبعت الضمة نشأ من مطلها واو، 

                                                           
  .8/498البحر احمليط،  تفسري -1
  .769حجة القراءات،  -2
  .8/498البحر احمليط،  تفسري -3
  .7/401، نفسه -4
  .8/498نفسه،  -5
  .9/142شرح املفصل، : ينظر -6
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ة؛ إذ أنّ وتيمن الناحية الص مقبولٌ وهذا تعليلٌ. 1فكان يف ذلك إخراج للهاء من اخلفاء إىل اإلبانة
اهلاء تنتج من احلنجرة بابتعاد الوترين الصا يؤدي إىل مرور اهلواء دونوتيني عن بعضهما بعض مم 

هذه  ، وكلّوخفاًء وهتاً فقط، وهذا ما أكسبها ضعفاً ، فهي عبارة عن نفسٍحدوث أي اهتزازٍ
  .الصفات تطلّبت إشباع حركتها

طل الكسرة تقويةٌ للهاء، وإبانة هلا من اخلفاء، وكذلك احلال مع الياء، فإنّ نشأتها من م
، فخفاء اهلاء وضعفها جعل العرب يشبعوا قصد تقويتها 2ولذلك ثبتت الياء يف بعض القراءات

  .وإبانتها

إذن املد يف الصوائت ظاهرة هلجية قدمية أقرا القراءات القرآنية على اختالفها، وما أورده 
 على ذلك، أضف إليه أنّ هذا اإلشباع يف حقيقته ما هو إالّ ة خري دليلٍأبو حيان األندلسي من أمثل

متدادللصائت القصري نفسه، فهو ال يعين أبداً ا ذي من كان الصائت الّ آخر طويلٍ نشوء صوت
ا أن يكون وإم اًا أن يكون قصريإم واحد بصائت له؛ ألنّ الصامت ال يتحرك إالّ جنسه سبباً

  .طويالً

  :يف الصوائتالقصر   - ب

اللة على ظاهرة القصر يف الصوائت، ما ذكره يف قوله يت جاء ا أبو حيان للدمن الشواهد الّ

 ﴿: تعاىل        ﴾ ]ها ) نبغ: (وقرئ«: ، يقول]64:الكهفبغري ياء يف الوصل وإثبات

لرسم  ثر فيه طرح الياء إتباعاًا الوقف فاألكأحسن، وهي قراءة أيب عمرو والكسائي ونافع، وأم
 .3»ف، وأثبتها يف احلالني ابن كثرياملصح

                                                           
، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 1/301، عنهايف تبيني شواذ القراءات واإليضاح  احملتسب: ينظر -1
1/43.  
  .1/30، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -2
  .3/598، والكشاف 149، السبع والكايف يف القراءات 6/139البحر احمليط،  تفسري -3



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

178 
 

للتخفيف لداللة  نبغي، فحذفت الياء طلباً: نبغِ أصله«: وعلّل الرازي هذا احلذف بقوله
الكسرة عليه، وكان القياس أالّ حتذف؛ ألنهم إنما حيذفون الياء يف األمساء وهذا فعل، إالّ أنه قد 

ما نبغي : "ذي يكون بعدها كقولكضعف القياس حذفها؛ ألنها حتذف مع الساكن الّجيوز على 
  .1»ع غري الساكنم فلما حذفت مع الساكن؛ حذفت أيضاً" اليوم؟

للتسهيل مع  ما نفهمه من قول الرازي أنّ الصائت الطويل إذا وليه ساكن ميكن قصره طلباً
كن قصر مع غري الساكن، وهذا احلذف جيوز يف اللة عليه، وملا قصر مع السابقاء الكسرة للد

  .األمساء دون األفعال

﴿:، ما جاء يف قوله تعاىلومثال القصر أيضاً                     ﴾ ]105: هود[ ،

، 4وقفاًو ، وابن كثري بإثباا وصال3ً، وحذفها وقفاًبإثبات الياء وصالً) يأيت: (ونافع 2النحويانقرأ 

، وسقطت يف مصحف اإلمام ووقفاً ، وقرأ باقي السبعة حبذفها وصالًأيبوهي ثابتة يف مصحف 
  .5عثمان

تها أبو علي الفارسي فريى أنّ من أثبوحذف الياء يرجعه بعضهم إىل كثرة االستعمال، أما 
ما حذفها يف يف الوصل هو القياس البين، ألنه ال شيء ها هنا يوجب حذف الياء إذا وصل، فأ

فألنها وإن مل تكن يف فاصلة، أمكن أن تشبهها بالفاصلة، ومن احلجة ) يوم يأت: (الوقف إذا قال
يف حذفها يف الوقف أنّ هذه الياء تشبه احلركات احملذوفة يف الوصل، بداللة أنهم قد حذفوها كما 

هذه احلروف، فكان يف  ها منحذفوا احلركة، فكما أن احلركة حتذف يف الوقف، فكذلك ما أشبه
                                                           

  .3/181اإلتقان يف علوم القرآن، و 135 -21/134 الكبري، التفسري -1
 .مها أبو عمرو والكسائي: نحويانال -2
، جامع البيان يف القراءات السبع، )ه444ت(والداين، أبو عمرو بن سعيد بن عثمان  3/236، السبع الكايف يف القراءات -3

 261/ 5والبحر احمليط،  2/327م، 2006، )ط.د(عبد الرحيم الطرهوين وحيىي مراد، دار احلديث، مصر، : حتقيق
  .4/373احلجة للقراء السبعة، و 1/540، وعللها وحججها قراءاتوالكشف عن وجوه ال

، السبع والكايف يف القراءات 1/540، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 5/261البحر احمليط،  تفسري -4
  .4/373احلجة للقراء السبعة، و 130ص

  ،5/261يط، البحر احمل تفسريو 5/261، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -5
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ويوافقه الرأي كلّ من أيب حيان وابن عطية إذ يريان أنّ علّة حذفها يف الوقف التشبيه . 1حكمها
  :2فيف، واستشهدا لذلك بقول الشاعربالفواصل، أما احلذف يف الوصل الغرض منه التخ

  أُبالِ الَأَدرِ و الَ

لياء وجتتزئ، إالّ أنهم يزعمون أنّ ذلك فتحذف ا) ال أدر(إنّ العرب تقول : قال اخلليل
حذفت يف هذه األمثلة كما 3حو إثبات الياءلكثرة االستعمال واألجود يف الن ؛ أي إنّ حروف املد

ستعمالهحتذف احلركات القصار، الغرض منه التيسري والتخفيف خاصة فيما كثر ا.  

لكسرة عن الياء كثري يف لغة باأما عن نسبة ظاهرة القصر، فذكر الزخمشري أنّ االجتزاء 
فعلى هذا يكون القصر خاصية من خصائص القبائل . 5، ووافقه أبو حيان يف هذه النسبة4هذيل

  .احلضرية
ة قصر الصائت الطويل أو حذفه كما عرب عنه أبو حيان تقدم يف األمثلة السابقة ذكر لعلّ

، الصوائت الطويلة بالصوائت القصريةم ة يف تشبيههاألندلسي وغريه من العلماء، وتتمثل هذه العلّ
مع أنرسم ألفاً يف الكمية، ومبا أنّ واحد ال فرق بينهما إالّ ءا شيهما صوتيإذا  الصائت الطويل ي

ه حذف، واحلذف يف حقيقته وقع إذا كان كسرة، قالوا بأن إذا كان ضمة، وياًء كان فتحة، وواواً
 ى صار مبقدار صائتة انتقصنا من زمن نطق الصائت الطويل حتوتي، فمن الناحية الصال نطقاً رمساً
  .قصريٍ

االختالس : نشري إىل أنّ قصر الصوائت له مظهران آخران يف اللّغة العربية، مهاالبد أن و
  .وفيما يلي سنورد بعض األمثلة الّيت جاءت يف تفسري البحر احمليطواإلمشام، 

                                                           
  .4/376احلجة للقراء السبعة،  -1
  . 5/261، يف تفسري الكتاب العزيز واحملرر الوجيز 5/261البحر احمليط،  تفسري -2
  .348ص حجة القراءات،  -3
  .5/261البحر احمليط،  تفسريو 3/236، الكشاف -4
  .32ص تذكرة النحاة،  -5
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  :االختالس -

ديث عن االختالس يف الصوائت القصرية، فبينوا مواضعه وعرفوه عىن علماؤنا القدامى باحل
ذين أفاضوا احلديث عنه يف غري ونسبوه كما أبانوا عن الغرض منه، وكان ابن جين من اللّغويني الّ

وأخفَوها، فلم  وخفّفوا على ألسنتهم بأن اختلسوا احلركات اختالساً«: ، من ذلك قولهموضعٍ

 ﴿ ، ومل يشبعوها، أال ترى إىل قراءة أيب عمروةميكّنوها يف أماكن كثري         

  ﴾ ]ساً ]11: يوسفوجلّال حمقِّقاً خمتل وكذلك قوله عز ، :﴿               

        ﴾ ]وج]40: القيامة ي، وكذلك قوله عزفوتسي ال مفخلّ، م :﴿            ﴾ 

من لطُف عليه حتصيل اللفظ إىل أن  ى دعا ذلكحتغري ممكّنٍ كسرة اهلمزة،  مختلساً ]54: البقرة[
   . 1»ادعى أنّ أبا عمرو كان يسكن اهلمزة

نفهم من كالم ابن جين أنّ اختالس الصوائت القصرية مستحب وحسن يف الكالم؛ القصد 
من إخفاء احلركة يكون  فاالختالس نوع. املبذول تخفيف وطلب االقتصاد يف اجلهد العضليمنه ال

ابالتقصري منها وإضعاف الص ا وتسكاال بسلبها وا.  

احلركة الضعيفة املخفية، ومع ذلك فهي كغريها من سائر املتحركات : وصف االختالس بـ
فالصائت املختلَس صوت  .2على الساكن واملتحرك وعيار ذي هو حاكميف ميزان العروض؛ الّ

ما ازدادت كمية اهلواء فكلّ 3ضعيف خمفي، نتيجة إضعاف النفَس املندفع من الرئتني حنو احلنجرة
ة النطق بالصزداد متكّناًاملتسربة من الرئتني وطالت مدةً وت اوقو.  

                                                           
  .52اخلصائص، ص  -1
وعبد البديع النريباين، اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات، دار الغوثاين  71 1/70سر صناعة اإلعراب،  -2

  .197م، ص 2006سوريا،  -للدراسات القرآنية، دمشق
مسرية رفاس، نظرية األصالة والتفريع الصوتية يف اآلثار العربية، رسالة تقدمت ا الطالبة لنيل شهادة الدكتراه يف الصوتيات،  -3

  .117م، ص 2008، 2007ي بلعباس، جامعة سيد
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وحنن ال جند يف كتب النلس بالنسبة جويد ما يضبط لنحاة أو علماء التا مقدار الصائت املخت
  .1يقيده ويبين لنا موضعه إىل املصوتات القصرية، كما ال جند له رمزاً

ولالختالس أمثلة كثرية يف القراءات القرآنية ذكرها أبو حيان، من ذلك االختالس يف قراءة 

﴿ :قوله عز وجلّ                                    ﴾ ]؛ ]75: آل عمران

بكسر اهلاء ووصلها بياء، وقرأ قالون باختالس احلركة، وقرأ أبو عمرو ) يؤده: (إذ قرأ اجلمهور
  .3أنّ أبا عمرو كان خيتلس الكسرة قذكر أبو إسحافيما . 2كر ومحزة واألعمش بالسكونوأبو ب

اءة روايتان، واحدة باالختالس واألخرى باإلسكان، ورمبا نالحظ أنه قد اجتمعت يف القر
ذلك إىل قرب الص مردوت املختلس من السكون خباصوت الذاهب منه أكثر من ة إذا كان الص

  .  املتبقي

﴿ :وباالختالس قرأ أبو عمرو          ﴾ ]4، وروى ذلك عنه سيبويه]54: البقرة ،

﴿ :وقرأ                     ﴾ ]ختالس وإبدال اهلمزة بالسكو ،]67: البقرةن واال

  .ا تقدم يف املثال السابقوهذا ال خيتلف عم. 5ألفاً

وهذا « :يقول أبو إسحاقوالقراءة باختالس كسرة اهلاء وسكوا خطّأمها بعض القراء؛ إذ 
، ألنّ اهلاء ال ينبغي أن تجزم وإذا مل تجزم فال جيوز أن بين ذي روي عن هؤالء غلطٌاإلسكان الّ

                                                           
حممد رشاد احلمزاوي، املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية، الدار التونسية للنشر، تونس، املؤسسة الوطنية : ينظر -1

اه، ومكي درار، الوظائف الصوتية والداللية للصوائت العربية، رسالة لنيل شهادة الدكتور 47م، ص 1987للكتاب، اجلزائر، 
  .183م، ص 2002/2003السانية، جامعة وهران، 

، السبع والكايف يف القراءات 167حجة القراءات، صو 111القراءات السبع، صاحلجة يف و 2/524بحر احمليط، ال تفسري -2
  .94ص

  .97حجة القراءات، ص و 2/524البحر احمليط،  تفسري -3
القراءات، حجة و 78 احلجة يف القراءات السبع، صو 78، ص السبع  يف القراءاتوالكايف 1/365البحر احمليط،  تفسري -4

  .2/77احلجة للقراء السبعة، و 97ص
  . 78، ص السبع والكايف يف القراءات 97حجة القراءات، ص و 1/414البحر احمليط،  تفسري -5
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فغلط عليه كما غلط عليه ) يؤده: (تسكن يف الوصل، وأما أبو عمرو فأراه كان خيتلس الكسرة يف
  .1»خفيفاً سراًل هذا أنه كان يكسر ك، وقد حكى عنه سيبويه وهو ضابط ملث)بارئكم(يف 

ز أبو إسحاق اه موضع حركة إعراب، إذن مل جيوختالس الصائت يف هذا املوضع؛ ألن
ا قد يغيختالسها أو إسكار من احلكم اإلعرايب هلا، فاحلركات اإلعرابية هلا داللة ختتلف وا

  .باختالف السياق

ليس  ما ذهب إليه أبو إسحاق من أن اإلسكان غلطٌ«: رد أبو حيان على أيب إسحاق بقوله
يف السبعة وهي متواترة، وكفى أنها منقولة عن إمام البصريني أيب عمرو بن ، إذ هي قراءة بشيٍء

ه عريبالعالء؛ فإن صريح وسامع لغة وإمام حو، ومل يكن ليذهب عنه جواز مثل هذا، وقد يف الن
اء وهو إمامأجاز ذلك الفر حو واللّغة، وحكي ذلك لغة لبعض العرب جتزم يف الوصل يف الن

د روى الكسائي أنّ لغة عقيل وكالب أنهم خيتلسون احلركة يف اهلاء إذا كانت بعد والقطع، وق
هم يسكنون أيضاً متحركدليالً. 2»وأن كافياً فالقراءة املتواترة تعد ا خاصا من لثبو ه قد قرأة وأن

  . تنسب هلم الفصاحة، ودعم ذلك ثبوا يف هلجة عقيل وكالب

: أنّ األصل عنده"ة اهلاء أنها تدلّ على الياء وتنوب عنها؛ إذ واحلجة يف اختالس حرك
ختالس فلال. 3كة خمتلَسة على أصل ما كانت عليه، فزالت الياء للجزم، وبقيت احلر)يؤديه إليك(

اللةداللة وهي اإلشارة إىل الياء احملذوفة يف اجلزم، واإلسكان ينفي هذه الد.  

فمرده إىل ) كميأمر(الراء من  ولضمة) كمبارئ(مزة من أما عن اختالس أيب عمرو لكسرة اهل
كان أبو عمرو خيتلس احلركة «: راهية توايل احلركات يف الكلمة الواحدة، قال أبو علي الفارسيك

                                                           
  .2/524البحر احمليط،  تفسري -1
  .الصفحة نفسها، نفسه -2
  .167حجة القراءات، ص و 111سبع، ص جة يف القراءات الاحل -3
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ا تتواىل فيه احلركات، فريي من يسمعه أنه وما أشبه ذلك، مم) يأمركم(و) بارئكم( :من قوله تعاىل
  .1»يستعمل التخفيف يف قراءته كثريا كان -ذلك أنّ أبا عمرو  -قد أسكن ومل يكن يسكن 

يفهم من كالم أيب علي أنّ اختالس الصائت واإلسراع يف نطقه جيعل السامع يظن أنّ 
وت وخفائه، القارئ أسكن وذلك لضعف الص"وت فيه أضعف وهذا االختالس، وإن كان الص

املذهب محل سيبويه قول  ملتحرك، وعلى هذامن التمطيط وأخفى، فاحلرف املختلس حركته بزنة ا

﴿ :أيب عمرو           ﴾ ]ختلس احلركة ، فذهب إىل]54: البقرةه ا2ومل يشبعها. أن.  

كات؛ إذا من االختالس هو الفرار من توايل املتحر ينضاف إىل ما تقدم أنّ الغرض أيضاً
  .زادت عن ثالثة

ا عن نسبة ظاهرةأم ختالس لقبيلةاال معيفنجد أبا حيان األندلسي ينقل رواية الكسائي،  نة
: مسعت أعراب عقيل وكالب يقولون«: 3هرة لقبيليت كالب وعقيل؛ إذ يقوليت تنسب الظاوالّ

﴿        ﴾ ]باجلزم، و ]06: العاديات)وغري عقيل وكالب ال يوجد  ،بغري متامٍ) ه لكنودلرب

  : م اختالس وال سكون يف له وشبهه إالّ يف ضرورة، حنو قولهيف كالمه

                               ادح توص هّلٌ كَأَنجز لَه  

  :4وقال

  »لأَنَّ عيونه سيل واديها  أَالَ                              

ختالس خاصية من خصائص قبيلة عقيل وكالب؛ هذا ما نتإنّ االبيمن آخر قوله نه بدقة: 
  .»وغري عقيل وكالب ال يوجد يف كالمهم اختالس«

                                                           
  .2/77احلجة للقراء السبعة،  -1
  .84 -83/ 2نفسه،  -2
  .2/524البحر احمليط،  تفسري -3
  .نفسه، الصفحة نفسها -4
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يت أوردها أبو حيان عن اختالس الضمة والكسرة، نذكر بعض األمثلة بعدما ذكرنا األمثلة الّ

﴿ :عن اختالس الفتحة، منها ما جاء يف قوله تعاىل                 ﴾ ]؛ ]20: البقرة

: ، منها القراءة باختالس فتحة اخلاء؛ إذ يقول )خيطف: (ذكر أبو حيان القراءات املختلفة لكلمة
بفتح الياء وسكون اخلاء ) فطِّخي: (قرئ هذا احلرف عشر قراءات، منها قراءة بعض أهل املدينة«

 .1»ه اختالس لفتحة اخلاء ال إسكانوالتحقيق أن. وتشديد الطاء املكسورة

من القول السابق أنّ فتحة اخلاء أُختلست ومل تسكن، ذلك أنه ال ميكن أن يتواىل ويفهم 
والتحقيق أنه اختالس لفتحة اخلاء ال «: ساكنان يف حشو الكلمة، وهو ما يؤكده أبو حيان بقوله
لتقاء الساكنني على غري حده يؤدي إىل التقائهما إسكان؛ ألن2»ا .ل هو اخلاء فالساكن األو

  .ختالس ال اإلسكانوعليه فالقراءة كانت باال. دغمنيوتني امللساكن الثاين هو أول الصوا

﴿ :وذكر أبو علي الفارسي أنّ أبا عمرو قرأ قوله تعاىل              

             ﴾ ]4، وبفتح الياء واخلا3باختالس حركة اخلاء ]49: يس.  

ختفّف أن نالحظ أنّ أبا عمرو اختلس فتحة اخلاء يف هذا املوضع  رغم خفتها؛ إذ ال جيوز 
من التخفيف، وقد نسبه أبو حيان يف هذه اآلية  باإلسكان أو غريه، واالختالس يف حقيقته ضرب

بإدغام التاء يف الصاد  و عمرووأب على األصل واحلرميان) خيتصمون: (قرأ أيب«: لقالون، يقول
، ويبقى 5»ون خيالف باالختالس وتشديد الصاد، وقالنقل حركتها إىل اخلاء، وأبو عمرو أيضاًو

ا ال تقبله الصياغة ة مقبوالًاالختالس من الناحية التركيبيه ال يترتب عنه إسكان أو غري ذلك مم؛ ألن
ةالعربي.  

                                                           
  .1/227البحر احمليط،  تفسري: ينظر -1
  .الصفحة نفسها، نفسه -2
  .189، ص السبع والكايف يف القراءات 6/41احلجة للقراء السبعة،  -3
  .600حجة القراءات، ص و 6/41للقراء السبعة،  احلجة -4
  .7/325البحر احمليط،  تفسري -5
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وا بالغوا يف االختالس واختالف القراء بني االختالس واالسكان مرده إىل أنّ الذين اختلس
هم ذهبوا باحلركة كلّها وحلّ حملّها السكونحتمن يسمعهم أن ى ظن.  

الفتحة : ارتبطت بالصوائت الثالثة ةٌصوتي ما تقدم أنّ االختالس ظاهرةٌ الحظنا من كلّ
الفتحة من الصوائت الّ باالنتقاص من زمن نطق الصائت، مع أنّ والضمة والكسرة، يتم يت نص

لطبيعتها  ؛ نظراًعضلي جمهود ب بذل أيختفيفها؛ فهي صائت خفيف ال يتطلّ مالعلماء على عد
سان يف قاع الفم كما يف وضع الراحةة؛ حيث يستوي معها اللّاملخرجي .نا كذلك ممم أنّوتبيا تقد 

  .سهولةاالختالس هلجة فصيحة قالت ا بين عقيل وكالب، وقد دعاهم إىل ذلك طلب اخلفة وال

  :اإلمشـام -

، وعرفه مكي 1اإلمشام هو إعمال الشفتني يف املرفوع بغري صوت يسمع، وهو للعني ال لألذن
يف املرفوع واملضموم، وهو إتيانك بضم شفتيك ال غري  اإلمشام ال يكون إالّ«: بن أيب طالب بقوله

ه لرأي العنيمن غري صوته؛ ألنمن هذين القولني أنّ اإلمشام نفهم . 2»، وال يفهمه األعمى حبس
بصائت الضمة، ويكون من دون صوت خيتص.  

     :وعلّل العلماء اختصاص اإلمشام بالضمة دون الفتحة والكسرة مبا ذكره سيبويه يف قوله
وإنما كان ذا يف الرفع؛ ألنّ الضمة من الواو، فأنت تقدر أن تضع لسانك يف أي موضع من «

فتيك؛ ألنّ ضمك شفتيك كتحريكك بعض جسدك، وإمشامك يف الرفع احلروف شئت مث تضم ش
فأمشمت كانت عند األعمى " هذا معن: "للرؤية وليس بصوت لألذن، أال ترى أنك لو قلت

                                                           
  .93اخلصائص، ص  -1
وابن الطحان،  2/24وجامع البيان يف القراءات السبع،  1/122الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،  -2

فرغلي سيد عرباوي، مكتبة : شرح كتاب اإلنباء يف جتويد القرآن، حتقيق، )ه561ت (عبد العزيز االشبيلي السمايت املقرئ 
  .103 -102م، ص 2009، 1أوالد الشيخ للتراث، ط
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شمم، فأنت تقدر على أن تضع لسانك موضع احلرف قبل تزجية الصمبرتلتها إذا مل ت وت مث تضم
  .1»حترك موضع األلف والياء شفتيك وال تقدر على أن تفعل ذلك، مث

إذن اختص اإلمشام بصائت الضم دون الفتحة والكسرة؛ ألنه مع الضمة تستدير الشفتان 
  .فيتمكن بذلك من رؤية حركتهما مادام اإلمشام يكون من غري صوت يسمع

وذكر ابن جين أنّ اإلمشام صائت حركة اإلمشام لضعفها «: ، وهو ما يتضح من قولهضعيف
ففي كالم ابن جين إشارة واضحة إىل .  2» ذي فيه ساكن أو كالساكنمعتد ا، واحلرف الّ غري

الروم، ولذلك قيد يف الرسم  صائتيف النطق أقلّ من زمن أو كمية  أنّ اإلمشام مصوت حيتلّ زمناً
  .3بنقطة

ير الشفتان مع الضمة تستد -كما تقدم  -واختص اإلمشام بالضم دون الفتح والكسر، ألنه 
فيتمكن البصري من معرفة نوع الصائت، يف حني ميتنع ذلك مع الفتحة والكسرة؛ ألنّ النظر ال 

 اختصاص اإلمشام بالضمة دون غريها؛ ألنّ« :يدرك خمرجيهما، وهو ما ذكره القرطيب يف قوله
ت؛ ألنّ الضم من الشفتني، وإذا أومأ بشفته حنوه أمكن ذلك وأدركه الرائي وإن انقطع الصو

؛ وهو الشفتان؛ فأمكن أن يدركه، أما يف ارور واملكسور صائتالرائي يدرك خمرج هذا ال
ما ميتنع؛ ألنّ الكسر ليس من الشفة؛ وإنما هو خمرج الياء وهو من شجر واملنصوب واملفتوح فإن

ركها النظر؛ الفم، والنظر ال يدركه فلم يدرك حركته، وكذلك الفتح من األلف وال آلة لأللف يد
وت ينقطع دون الشروع يف هذا ألنّ خمرجها من احللق، والرائي ال يدركه وال يدرك حركته، والص

إذن . 4»، فلم يبق للنظر وال للسمع وصول إىل إدراكه فامتنع اإلمشام فيه لذلكصائتاجلزء من ال
  .يت قوت اعتماد اإلمشام هلا واختصاصه احركة الشفتني هي الّ

                                                           
 .4/171الكتاب، -1
  .1/74سر صناعة اإلعراب،  -2
 .4/169الكتاب،  -3
  .4/282املوضح يف التجويد،  -4
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م بالعضو إليه يف حالة الوقف على أواخر ؛ عندما يومئ املتكلّمرئي شقّان، شقولإلمشام 
الكلم، وشق مسموعإذ إنّ القراء ؛ "بيع"و" قيل"صل كما يف إمشام ، ويكون ذلك يف الكالم املت

  .جيعلون حركة الفاء يف مثل هذه األفعال بني الكسرة والضمة

ضح من كالمه كة بني الضمة والكسرة، وهذا ما يتأبو حيان األندلسي جعل اإلمشام حرو 
ذي الفعل الثالثي الّ«: ، يقولعن الفعل األجوف املبين للمجهول؛ إذ ذكر فيه ثالث هلجات

يف املاضي؛ إذا بين للمفعول أخلص كسر أوله وسكنت عينه ياء يف لغة  انقلبت عني فعله ألفاً
ند كثري من قيس وعقيل ومن جاورهم، وعامة بين قريش وجماوريهم من بين كنانة، وضم أوهلا ع

أسد، ويف ذلك لغة ثالثة، وهي إخالص ضم فاء الكلمة وسكون عينه ومل يقرأ ا، وهي لغة هلذيل 
فاإلمشام عند أيب حيان يكون مبخالطة صوت الضمة لصوت الكسرة، ويعين نطق . 1»وبين دبري

ل من اللّفظة مكسوراًالصمع اإلشار وت األوأصل  دليل على أنّة إىل صائت الضم، القصد منه الت
  .العني فيها واو

﴿و ]11: البقرة[ ﴾﴿: وقرأ الكسائي باإلمشام يف ﴾ ]و ]44: هود﴿  ﴾ 

﴿و ]54: سبأ[ ﴾ ]و]77:هود ،﴿  ﴾ ]و ،]27:امللك﴿    ﴾ ]و]69:الزمر ،﴿ ﴾ 

، ونسبها إىل قيس وعقيل ومن هلجي د وجه أبو حيان هذه القراءة على أساسٍ، وق2]73: الزمر[
  .وهذه النسبة تتفق مع ما ورد يف النص السابق. 3جاورهم من بين كنانة

وأورد مكّي بن أيب طالب القراءات املختلفة يف هذه األفعال الستة؛ وبين حجة كلّ قراءة، 
وائل هذه األفعال الستة، أصلها أن تكون مضمومة، ألنها وحجة من قرأ باإلمشام يف أ «: يقول
، ومنها "سيء، وسيق، وحيل، وقيل" يسم فاعلها، منها أربعة، أصل الثاين منها واو، وهي مل أفعالٌ

                                                           
  .191 -1/190البحر احمليط،  تفسري -1
وعللها  والكشف عن وجوه القراءات 1/306وجامع البيان يف القراءات السبع،  191 -1/190 البحر احمليط، تفسري -2

  .89حجة القراءات، ص و 1/230، وحججها
  .191 -1/190البحر احمليط،  تفسري -3
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سوي، وقول، وحول، وسوق، : "، وأصلها"غيض، وجيء: "فعالن، أصل الثاين منها ياء، ومها
اين منها على األول فانكسر وحذفت ضمته، وسكن الثاين ، مثّ ألقيت حركة الث"وغيض، وجيء

فمن أشم أوائلها الضم؛ أراد أن يبين . منها، ورجعت الواو إىل الياء، النكسار ما قبلها وسكوا
من كالمها احملافظة على بقاء ما يدلّ على  أنّ أصل أوائلها الضم، ومن شأن العرب يف كثريٍ

عال بنيت للمفعول، فمن أشم أراد أن يبقي يف الفعل ما يدلّ على أنه األصول، إضافة إىل أنها أف
  .1»مبين للمفعول ال الفاعل

معىن اإلمشام «: فاإلمشام هنا أن تنطق الصائت بني الكسرة والضمة، وعن هذا يقول املرادي
اهر ظ: ما كيفية اللّفظ ذا اإلمشام؟ قلت: فإن قلت. هنا شوب الكسرة شيئاً من صوت الضمة

كالم كثري من النه يلفظ على فاء الكلمة حبركةحويني والقراء أن تامة ضمة : من حركتني ممتزجة
كيفية اللّفظ أن يلفظ « :واألقرب ما حرره بعض املتأخرين، فقال. وكسرة على سبيل الشيوع

على فاء الكلمة حبركة ةتام م وهو األقلّ يليله من حركتني إفراداً ال شيوعاً، جزء الضمة  مركبةمقد
  . 2جزء الكسرة وهو األكثر، ومن مثّ متحضت الياء

. أي إنّ اإلمشام يف مثل هذه األفعال يكون صائتاً ممتزجاً من صائتني، مها الضمة والكسرة
  .ل املبحثذي تقدم ذكره أووهذا خيالف التعريف الّ

تالل، وكلتا القراءتني هلجتان أما حجة من كسر فهي اإلتيان ا على ما وجب هلا من االع
  .إذن القراءة باإلمشام وبدونه هلجتان مشهورتان أقرمها النقل والسماع. 3فاشيتان مشهورتان

﴿: يت وردت باإلمشام، ما جاء يف قوله تعاىلومن القراءات الّ        ﴾]283: البقرة[ ،

لف ويشري بالضمة إىل اهلمزة، قال ابن برفع األ) الذُي أؤمتن: (وروى أبو بكر عن عاصم« :يقول
                                                           

  .1/230، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
عبد الرمحن علي سليمان، : بشرح ألفية ابن مالك، حتقيق املرادي، احلسن بن قاسم املرادي، توضيح املقاصد واملسالك -2

  .2/25م، 1975، 1مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، مصر، ط
 .286 -1/285نفسه،  -3
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إمشام اهلمزة الضم، ويف اإلشارة واإلمشام : وهذه الترمجة غلط، وروى سليم عن محزة: جماهد
  .1»املذكورين نظر

أورد أبو حيان تغليط ابن جماهد هلذه القراءة؛ وذكر هذا األخري أنه ال جيوز إالّ تسكني 
 :يث مل يكتف بتخطيء هذه القراءة، وإنما صححها بقوله، ووافقه ابن عطية الرأي، ح2اهلمزة

ذي ال جيوز ، وهذا هو الصواب الّوقرأ الباقون بالذال مكسورة وبعدها مهزة ساكنة بغري إمشامٍ«
  .3»غريه

وختطيء القراءة باإلمشام كان لعلّة صرفيذلك أنّ اهلمزة من ﴿ة ،     ساكنة ال حظّ هلا ﴾

لى وزن افتعل من األمان، وبذلك تكون اهلمزة ساكنة كيفما تصرفت الكلمة، يف احلركة، فهي ع
م يكون من . 4ك وليس الساكنواألصل يف اإلمشام أن يكون يف احلرف املتحروبناًء على ما تقد

  . اخلطأ إمشام الضم لصوت ساكنٍ

مل «: يقول ابن جينإنّ ميل العرب إىل اإلمشام إنما كان حرصاً منها على البيان واإلفصاح، 
يبق وراء ذلك شيء يستدلّ به على عنايتهم ذا األمر، أال ترى إىل مصارفتهم أنفسهم يف احلركة 

ة للعني ال لألذنعلى قلّتها ولطفها، حتخرجوها تارة خمتلسة غري مشبعة، وأخرى مشم5»ى ي.  

ت القصرية بانتقاص فحرص العرب على اإلبانة يف كالمها دعاها إىل االجِتزاء من الصوائ
  .أنّ اإلسكان ليس أصالً يف اللفظةكميتها، لتدلّ بذلك 

                                                           
  .2/372لبحر احمليط، ا تفسري -1
  .195السبعة يف القراءات، ص  -2
  .2/130، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -3
عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد : احلسن بن عبد الغفار، احلجة يف علل القراءات السبع، حتقيق أبو علي الفارسي، -4

 .2/238م، 2007، 1معوض وأمحد عيسى حسن املعصراوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .93اخلصائص، ص  -5
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سننتقل يف املبحث املوايل إىل احلديث عن ظاهرة أخرى مست الصوائت بنوعيها، مقتصرين 
  .عليها يف منت تفسريه كما تقدم على ما أورده أبو حيان دليالً

  :التخلّص من التقاء الساكننيصائت  -6

ة التقاء الساكنني مظهراً من مظاهر الثّقل فأنكرت اجتماعهما يف كالمها إالّ يف عدت العربي
اعلم أنّ التقاء الساكنني ال جيوز بل «: ابن يعيش حالة الوقف، وجنحت إىل التخلّص منه، يقول

هو غري ممكن، وذلك من قبل أنّ احلرف الساكن كاملوقوف عليه وما بعده كاملبدوء به وحمال 
  .1»فلذلك امتنع التقاؤمها تداء بساكنٍاالب

لساكنني يف وقد أشار علماء العربية ومنهم أبو العالء املعري إىل أنّ العربية تجيز اجلمع بني ا
واليونانية جتمع أشعارها بني الساكنني يف غري آخر البيت، وكذلك غريها «: آخر األبيات، يقول

من ذلك قد جاء عنهم،  ب ونظامها خلص على أنّ شيئاًمن األمم ما خال العرب، فإنّ كالمها ذّ
  .2»م ال ينفرون من مجع بني ساكننيفأما يف أواخر األبيات فالعرب وغريه

ص من اجتماعهما بتحريك أحد الساكنني، وحتريك الساكن األول هو القياس، وميكن التخلّ
 ص من التقاء الساكنني باجتالب صائتما يتم التخلّ إالّ أنه قد يلجأ إىل حتريك الثاين، وغالباً

ص من التقاء الساكنني وليس التخلّ«: ماء فيه، يقول مهدي جاسم عبود، وقد اختلف العلمعينٍ
ل على اجتالب هذه الصوائت، وإنما قد يكون حبذف أحد الساكنني؛ ويكون عادة األو مقصوراً

نون ، فلما التقى سكون الواو وسكون ال)كون: (، أصلها)كن(منهما، مثال ذلك حذف الواو من 
  . 3»حذفت الواو اللتقاء الساكنني

من الناحية الصوتية، ألنّ الواو يف هذا املثال مل حتذف وإنما  غري مقبولٍ ما تقدم من تفسريٍ
  . أنتقص من كميتها فاستحالت ضمة قصرية؛ إذ ال أصل للسكون فيها؛ فهي مد أبداً

                                                           
  .9/120شرح املفصل،  -1
  .200رسالة الصاهل والشاحج، ص  -2
  .15م، ص 2003، 1عبيد، التقاء الساكنني وتاء التأنيث، دار عمار، عمان، األردن، ط مهدي جاسم -3



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

191 
 

 يف التخلّص من التقاء الساكنني، ىل أنّ الكسر هو الصائت األصليذهب أغلب العلماء إ

الفتح : فقيل الكسرة هي احلركة األصلية يف الباب، وقيل" أي الصوائت أسبق، كما اختلفوا يف
تكون هي األصل،  خاصة ك أحد الساكنني من غري تعيني حركةحير: وقيل. لكونه أخف احلركات

  :2ن يتحكّمان يف تعيني هذا الصائتعامال ومثّة .1لى وجه ما خيصهاع ويكون تعيينها بناًء
- إيثار بعض األصوات حلركة نة؛ كإيثار أصوات احللق للفتح، وإيثار امليم للضم يف معي

جزاؤهم العقاب، واخشوا القوم؛ وذلك ألنّ الضم بعض من الواو، وامليم تستلزم إسهام : قوهلم
  .به إسهامها يف نطق الواوالشفتني يف نطقها بصورة تش

- يلجأ إليه املتكلّ امليل إىل جتانس الصوائت املتجاورة، وهو أمرملبدأ  حتقيقاً م دون قصد
االقتصاد يف اجلهد العضلي.  

يت جلأ القراء فيها وفيما يأيت سنحاول تقدمي بعض األمثلة مما أورده أبو حيان األندلسي والّ
  .الساكننيإىل التخلّص فيها من التقاء 

  :التخلص من التقاء الساكنني بكسر األول منهما  - أ

﴿ :ص من التقاء الساكنني بالكسر ما جاء يف قوله تعاىلالتخلّ من أمثلة            

        ﴾]تباعاً) وأن احكم(وقُرئ بضم النون من «: ، يقول أبو حيان]49: املائدةحلركة  ا

أي إنّ حركة التخلّص من التقاء الساكنني . 3»ا على أصل التقاء الساكننيبكسرهالكاف، و
 .أتبعت حركة الكاف بعدها طلباً للتجانس والتشاكل

                                                           
، املساعد على تسهيل الفوائد، )ه769ت (ابن عقيل، اء الدين عبد اهللا و 6/179، يف شرح مجع اجلوامع مهع اهلوامع -1

  .3/338م، 1985ية السعودية، اململكة العرب -حممد كامل بركات، دار املدين للطباعة والنشر، جدة: حتقيق
  .253 -252م، ص 1978، 6إبراهيم أنيس، من أسرار اللّغة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر، ط -2
  .3/515البحر احمليط،  تفسري -3
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﴿ :ويف قوله عز وجلّ                   ﴾]قرأ عاصم وأبو "، ]10: األنعام

وقرأ باقي السبعة بالضم . ل التقاء الساكننيعلى أص) ولقد استهزئ: (عمرو ومحزة بكسر دال
وقريب من هذا قراءة . 1بينهما ساكن، وهو حاجز غري حصنيٍ إذ احلاجز. ومراعاة لضم التاء اتباعاً

﴿ :قوله تعاىل                        ﴾]173: البقرة[.  

هو طلب التناسب والتجانس بني صوائت ما هو  وضع أيضاًفعلّة التحريك بالضم يف هذا امل
لتقاء الساكنني حركة الصذي يليها ومل وت الّكالكلمة الواحدة؛ إذ أتبعت حركة التخلص من ا

وت الساكن بعدها يف ذلك ألنّيؤثّر الص غري حصنيٍ السكون حاجز.  

قاء الساكنني بكسر الساكن ص من التيف األمثلة السابقة يشري أبو حيان إىل ظاهرة التخلّ
ركة النون من قولهـراء يف حـف القـواختل«: ولـاهرة، يقـل على ما تقتضيه الظاألو: 

﴿      ﴾ ]173: البقرة[ ﴿      ﴾ ]وشبهه، وحركة الدال من  ]49: املائدة﴿    

    ﴾ ]والتاء من ]10: األنعام ،﴿            ﴾ ]وحركة الالم من حنو]31:يوسف ،: 

﴿       ﴾   ﴿            ﴾]فكسر ذلك عاصم ومحزة وحركّها ]110: اإلسراء ،

أبو عمرو إالّ يف الالم والواو، وعباس ويعقوب إالّ يف الواو، وضم باقي السبعة، وتوجيه الكسر أنه 
، أو ليدلّوا غري حصنيٍ ساكنني والضم أنه اتباع، ومل يعتدوا بالساكن؛ ألنه حاجزحركة التقاء ال

  .2»كة مهزة الوصل احملذوفة كانت ضمةعلى أنّ حر

ص من التقاء الساكنني بني الضم ب للتخلّذكر أبو حيان اخلالف بني القراء يف الصائت اتلَ
 )ولقد استهزئ(: حنو الزماً وضم الثالث ضماً والكسر، وذلك كلّما التقى ساكنان من كلمتني،

مها لغتان، فمن كسر فالجتماع «: ، وفسر أبو منصور الظاهرة بقوله)قالت اخرج(و )قل ادعوا(و

                                                           
  .4/85البحر احمليط،  تفسري -1
  .665 -1/664نفسه،  -2
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دى ا، فلما سقطت يف الوصل تباألف الوصل كان حقها الضم لو  الساكنني، ومن ضم فألنّ
ص من يف التخلّ ختتص بصائت ذا أنّ كلّ هلجةنفهم من ه. 1»ذي قبلهانقلت ضمتها إىل احلرف الّ
 أنّ بعضها مال إىل الضم يف هذه املواضع تدليالً الكسر هو األصل إالّ التقاء الساكنني، ورغم أنّ

  .يت سقطت يف درج الكالم أن حترك بالفتحإىل أنّ أصل ألف الوصل الّ وإشارةً

﴿ :ويف قوله تعاىل                           ﴾]يقول ]58: النساء ،

، وقرأ 3حلركة العني بكسر النون اتباعاً) نِعما(، فقرأ اجلمهور )نعم ما): (نِعما(أصل «: 2أبو حيان
؛ إذ األصل نعم على وزن شهِد، ونسب إىل أيب 4بفتح النون على األصل) نعما: (بعض القراء

  .5»بني ساكنني سكون العني، فيكون مجعاً عمرو

بفتح النون وكسر العني، فأدغمت امليم األوىل يف الثانية، ) نعما ما(هي ) نِعما(أصل كلمة 
وكسرت العني اللتقاء الساكنني، وبقيت النون مفتوحة على أصل الكلمة عنده، فيما كسر بعض 

ءة أيب عمرو بسكون العني فيكون فيها جامعاً بني ساكنني لكسرة العني، أما قرا القراء النون اتباعاً
  .يف حشو الكالم وهذا ال يتأتى نطقاً

: لعني، يقولبكسر النون وسكون ا) نِعم ما: (أما ابن عطية فيذكر أنّ أصل اللفظة
ساكنني، ، سكنت األوىل، وأدغمت يف الثانية، وحركت العني اللتقاء ال)نِعم ما(، أصله )نِعما(و«

  .6»للنون وخصت بالكسر اتباعاً

                                                           
  .1/190معاين القراءات،  -1
  .3/290البحر احمليط،  تفسري -2
  .190السبعة يف القراءات، ص  -3
  .نفسه، الصفحة نفسها -4
  .191والسبعة يف القراءات، ص 3/290البحر احمليط،  تفسري -5
  .2/587، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -6
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ص من التقاء الساكنني بكسر األول منهما على عرف التخلّص من يف هذا املثال متّ التخلّ
  .ذي يتقدمهالتقاء الساكنني، ويف هذا االختيار مناسبة للصائت الّ

  :ص من التقاء الساكنني بالضمالتخلّ   - ب

ص من التقاء الساكنني ما جاء يف قوله ن ظاهرة التخلّيت أوردها أبو حيان عمن الشواهد الّ

﴿ :تعاىل                        ﴾ ]هورقرأ اجلم«: 1، قال أبو حيان]16: البقرة :

، 3»حوالعتالل ضمة الواو وجوه أربعة مذكورة يف الن - وذكر أنّ  -  2بضم الواو) اشتروا الضاللة(
اللتقاء الساكنني، وإنما ضمت ) اشتروا(املشهور ضم واو «: يت بينها السمني احلليب بقولهالّو

ألنّ : وقيل. لو استطعنا: وقيل للفرق بني واو اجلمع والواو األصلية، حنو. بتاء الفاعل تشبيهاً
وقيل حركت حبركة الياء احملذوفة، فألنّ . واوالضمة هنا أخف من الكسرة ألنها من جنس ال

 .4»حنن: هي للجمع فهي مثل: وقيل. وااألصل اشتري
ساكنة، فإذا سقطت مهزة الوصل للدرج التقت الواو مع الم املعرفة ) اشتروا(فالواو يف 

كسر الفتح أو ال: ل منهما بأحد الصائتنيالتقاء لساكنني، فوجب حتريك األو هذاالساكنة، ويف 
  .هلذا االلتقاء درءاً

لة لتدعيم رأيه وذكر أبو علي الفارسي أنّ الضم أسبق من الكسر، وأتى مبجموعة من األد
  :5منها

، فحركت "لو"و" أو"صار حتريك الواو بالضم أوىل ا ليفصل بالضم بينهما وبني واو  -
  .بالضم دون الكسر لذلك

                                                           
  .1/204البحر احمليط،  تفسري: ينظر -1
احلجة و 1/151املصون، والدر  1/54، يضاح عنهايف تبيني شواذ القراءات واإل واحملتسب 143، يف القراءات السبعة -2

  .1/371للقراء السبعة، 
  .1/204البحر احمليط، تفسري : ينظر -3
  .1/55، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها واحملتسب 1/151الدر املصون، : ينظر -4
  .379 -1/378احلجة يف علل القراءات،  -5
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ا يدلك على تقدم التحركوا هذه الواو يف : كسر اللتقائهماك بالضم على الوممهم قد حرأن
غري هذا املوضع بالضم اللتقاء الساكنني، واتفق اجلميع فيه على التحريك بالضم دون غريه؛ وذلك 

﴿ :سبحانه وتعاىل يف قوله           ﴾ ]و]186: آل عمران ،﴿         ﴾ 

–ة بالضم حمركّ) اشتروا الضاللة(فاقهم على حتريك هذه بالضم على أنها يف فدلّ ات ]6: التكاثر[

 وقد اتفق ابن جين مع أيب علي ).لَترونَّ(و) لَتبلَونَّ(اللتقاء الساكنني؛ كما حركت به يف  - أيضاً
  .1كسر، مثّ الفتحيف عد الضم أفشى، يليه ال الفارسي

 وقرأ أبو السمال«: قراءة الفتح وبين علّتها؛ يقول وذا أضاف أبو حيان إىل القراءتني
، فيما أرجعها 3ى أنه اتباع حلركة الفتح قبلها، ووجه التحريك بالفتح عل2الضاللة بالفتحاشتروا 

  .4والسمني احلليب إىل خفّة الفتحة كلّ من ابن جين
ذي يتقدمها ت الّوص من التقاء الساكنني يف هذا املوضع تأثرت بفتحة الصفحركة التخلّ

  .ة بني الصوائتة متصلة تاممن التجانس، وهذا فيه مماثلة تقدمي فأتبعته لضربٍ

﴿ :ويف قوله تعاىل           ﴾]قمِ: (قرأ اجلمهور«: ، يقول أبو حيان]02: املزمل 

. للحركة من القاف عاًاتبا 6، وأبو السمال بضمها5مليم على أصل التقاء الساكننيبكسر ا) الليل
الغرض باحلركة اهلروب من «: ، هذا ما نتبينه من قول ابن جين7»للتخفيف وقٌرئ بفتحها طلباً

                                                           
  .1/371احلجة للقراء السبعة، و 1/54،  اءات واإليضاح عنهايف تبيني شواذ القر احملتسب: ينظر -1
  .372 - 1/371احلجة يف القراءات،  -2
  .1/204البحر احمليط، تفسري : ينظر -3
  .1/55، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها واحملتسب 1/151الدر املصون، : ينظر -4
  .2/336،  يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -5
  .نفسها الصفحةنفسه،  -6
  .8/353البحر احمليط، تفسري  -7
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يت أي إنه ال مفاضلة بني الصوائت الّ. 1فبأي حركة حترك احلرف حصل الغرضالتقاء الساكنني، 
  .ص ا من التقاء الساكنني وإن كان الفتح أخفّهايتخلّ

  :من التقاء الساكنني بالفتحالتخلص   - ت

﴿ :ص من التقاء الساكنني بالفتح ما جاء يف قوله تعاىلالتخلّ من أمثلة           

          ﴾]2وألف الوصل ساقطةبفتح امليم ) أمل اهللا: (قرأ السبعة ؛ إذ]2- 1: آل عمران ،

. 3طع األلف، وذكرها الفراء عن عاصمسكون امليم وق: موروى أبو بكر يف بعض طرقه عن عاص
ذي ختلّصوا به من التقاء الساكنني يف هذا املوضعن القراء تبايناً يف الصائت الّفبي.  

ختلف النها فُتحت ختلّصاًالتقاء الساكنني،  حويون يف علّة فتح امليم، فذكر بعضهم أنمن ا
ا سبقت بكسرةيف الكلمة  تها ياء، فإذا كسروا امليم األخرية حدث ثقلٌمثّ تل وعلّة الفتح كو

: وهو ما يبينه أبو حيان بقولهص من التقاء الساكنني، لتوايل األمثال؛ لذلك جيء بالفتح للتخلّ
الجتمع ثالث سواكن؛ اللتقائها ساكنة مع الم التعريف؛ إذ لو مل حيركّوا  - يعين امليم   - حركّوا «

إىل ترقيق الم اجلاللة  لو كسروا لكان ذلك مفضياً"ف إىل ذلك أنهم ويضا. 4»وهو غري ممكن
  . 5فخيمها للتعظيم فأوثر الفتح لذلكواملقصود ت

، ووصف الزجاج ذلك 6م على األصل يف التقاء الساكننيكما جوز األخفش كسر املي
  ن، وذلك ـكنياء السالتقإياه بأنّ قبل امليم ياء مكسور ما قبلها، فحقّها الفتح عند ا باخلطأ، معلّالً

                                                           
  .2/336،  يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها ينظر، احملتسب -1
 1/9راء، معاين القرآن، والف 200والسبعة يف القراءات، ص  3/6والدر املصون،  1/391البحر احمليط، تفسري : ينظر -2
  .1/373معاين القرآن وإعرابه، و
  .1/373، وإعرابه معاين القرآنو 1/9معاين القرآن، والفراء،  1/391البحر احمليط، تفسري : ينظر -3
  .1/391البحر احمليط، تفسري  -4
  .3/6الدر املصون،  -5
  .9/124وشرح املفصل،  1/22واألخفش، معاين القرآن،  2/389البحر احمليط، تفسري  -6
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  .2»اسوالصواب الفتح قراءة مجهور الن«: ووافقه يف ذلك أبو حيان بقوله. 1لثقل الكسرة مع الياء
ص من التقاء الساكنني، واهلروب التخلّ: فقد اختريت الفتحة يف هذا املوضع ألسباب، هي

  .اهللا: من اجتماع األمثال، إضافة إىل احملافظة على تفخيم لفظ اجلاللة
ها حرمن (كت اللتقاء الساكنني، كما حركّوا واختلفوا يف فتحة امليم، فذهب سيبويه إىل أن

، وكان الفتح أوىل من الكسر )من الرجل(: ل ساقطة للدرج كما سقطت يف حنوومهزة الوص) اهللا
  .3دة الكسرة قبل الياء، فزال الثقلولزيا )أين وكيف( ألجل الياء، كما قالوا

ص من التقاء الساكنني التخلّ لُجئ إىل صائت الفتح دون الكسر؛ ألنّ مثلة مجيعاًففي هذه األ
ة، فكان صائت الفتح هو األمثل بالكسرة يستدعي توايل األمثال ومثل هذا تنفر منه الصياغة العربي

   .يف مثل هذا املوضع
 :ذف التنوينحبتخلّص من التقاء الساكنني ال  - ث

من التقاء  يان األندلسي يف تفسريه من حذف التنوين ختلّصاًيت ذكرها أبو حمن الشواهد الّ

﴿ :الساكنني ما جاء من قراءة يف قوله تعاىل       ﴾ ]قرأ احلسن وعيسى ؛ إذ ]96: األنعام

وحذف تنوين ) األصباح: (، وقرأت فرقة بنصب4بفتح اهلمزة مجع صبح) األصباح: (وأبو رجاء
، حذف التنوين اللتقاء وال ذاكر اهللا إالّ قليالً: وز هذا يف الشعر، حنو قوله، وسيبويه إنما جي)فالق(

  .فالتنوين نون ساكنة، وحذفها أغىن عن اجتالب الصائت. 5اكنني، واملربد جيوزه يف الكالمالس

﴿ :ومن أمثلة حذف التنوين ما جاء يف قوله تعاىل      ﴾ ]قرأ اجلمهور، ]50: النجم :

  د ـزة بعـاهلموحتقيق ) األوىل(مع سكون الم  وكسره اللتقائه ساكناً) عاداً(بتنوين ) ادا األوىلع(

                                                           
  .1/373اين القرآن وإعرابه، معو 2/389البحر احمليط، تفسري  -1
  .2/389البحر احمليط، تفسري  -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
  .2/460، الكرمي معاين القرآنو 5/59والدر املصون،  2/375 الكشاف، -4
  .5/59والدر املصون،  4/189البحر احمليط، تفسري : ينظر -5
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  .2نقول إليها حركة اهلمزة احملذوفةوقرأ نافع وأبو عمرو بإدغام التنوين يف الالم امل. 1الالم

﴿أبو عمرو وغريهم  رأوحبذف التنوين ق     ﴾ ]ين اللتقائه حبذف التنو ]2- 1: اإلخالص

   :3مع الم التعريف، وهو موجود يف كالم العرب وأكثر ما يوجد يف الشعر حنو قوله 

  َاليالَ واهللا إِالَّ قَل ر4 ذَاك.   

أنّ من حقق اهلمزة ) عاداً األوىل: (القول يف «: وعلّل أبو علي الفارسي حذف التنوين بقوله
الم املعرفة، فإذا س تكَنالم املعرفة والتنوين من قولكمن األوىل، س تاملنصوب ساكن ) عاداً: (كَن

والم املعرفة، فحركت التنوين بالكسر اللتقاء الساكنني، فهذا ) عاداً(يت يف النون الّ: التقى ساكنان
فحذف التنوين اللتقاء  ]2-1: اإلخالص[) أحد اُهللا: (وجه قول من مل يدغم، وقياس من قال

  . 5»)أحد اهللا(هنا أيضاً، كما حذفه من الساكنني أن حيذفه 

ا أن حيذفممم من أمثلة نالحظ أنّ التنوين إمه ا تقّدلتقاء الساكنني؛ ألننون  فنص يف ا
  .ساكنة، وإما أن يبقى وحيرك بالكسر

                                                           
، يف القراءات العشر والنشر 615والسبعة يف القراءات، ص  10/108والدر املصون،  8/166البحر احمليط، تفسري  -1
  .337احلجة يف القراءات السبع، صو 6/237لقراء السبعة، احلجة لو 687وحجة القراءات، ص 1/410
، يف القراءات العشر ، النشر615والسبعة يف القراءات، ص  10/108والدر املصون،  8/166البحر احمليط، تفسري  -2
، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 6/237احلجة للقراء السبعة، و 687قراءات، صلحجة او 1/410
  .337احلجة يف القراءات السبع، صو 2/296
  .530 -8/529البحر احمليط، تفسري  -3
  : البيت أليب األسود الدؤيل وصدر البيت-4

  الَّ قَليالَوالَ ذَاكر اهللا إِ    فَألْفَيته غَير مستعتبِ     
م، 1998، 2أبو سعد احلسن السكري، حتقيق حممد حسن آل ياسني، دار اهلالل، بريوت، لبنان، ط: الديوان، حتقيق: ينظر
  .54ص 

  .6/238احلجة للقراء السبعة،  -5
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  :التخلص من التقاء الساكنني حبذف صوت العلّة   - ج

ة لتقاء الساكنني حبذف صوت العلّجند يف تفسري البحر احمليط أمثلة عديدة للتخلّص من ا
 :لذلك نذكر ما جاء يف قوله تعاىل لثقل هذا القسم من األصوات، ومثاالً الستحالة حتريكه نظراً

﴿                     ﴾ ]يؤت(وكتب «: 1؛ قال أبو حيان]146: النساء (

، وهلذا نظائر يف 3اللتقاء الساكنني 2ظ، حذفت يف اخلطا حذفت يف اللّفملّ يف املصحف بغري ياٍء

﴿ :ومثله قوله تعاىل. 4القرآن        ﴾ ]بالنون مبنيا ) سندع: (قرأ اجلمهور ،]18: العلق

  .5»تسقط يف الوصل اللتقاء الساكنني وكُتبت بغري واو؛ ألنها. للفاعل

. 6اللتقاء الساكنني، وهو ما وافقه فيه الزجاج يفهم مما سبق أنّ مذهب أيب حيان هو احلذف
  .مع أنّ صوت العلّة مل حيذف وإنما اجتزئ منه وانتقص من كميته؛ فاحلذف حتقق رمساً ال نطقاً

﴿ :أما يف قوله تعاىل                 ﴾ ]وشاء «: ، يقول أبو حيان]35: البقرة

؛ فنقلت حركتها إىل الشني )شيِئْتما: (يه أنّ وزنه فعل بكسر العنييف وزنه خالف، فنقل عن سيبو
ني لتدلّ فسكنت والالم ساكنة للضمري، فالتقى ساكنان فحذفت اللتقاء الساكنني وكسرت الش

فاختيار الكسرة يف مثل هذا دون أختيها كان لغرضٍ، وهو التنبيه إىل  .7»على أنّ احملذوف هو ياء
  .ة حذف، يتعلّق بالياءأنه وقع يف الكلم

                                                           
  .3/397البحر احمليط، تفسري : ينظر -1
  .4/132والدر املصون،  2/125معاين القرآن وإعرابه، و 102، صالسبع الكايف يف القراءات -2
  .املصادر نفسها، الصفحات نفسها -3
  .4/132الدر املصون،  -4
  .2/125معاين القرآن وإعرابه، ، و102، ص السبع الكايف يف القراءاتو 8/491لبحر احمليط، تفسري ا -5
  .2/125معاين القرآن وإعرابه،  :ينظر -6
  .1/309البحر احمليط، تفسري  -7
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أما التعليل الصويتّ حلذف أصوات العلّة يف األمثلة السابقة فهو يف نظر علماء اللّغة القدامى 
، والستحالة التحريك نظراً لثقل أصوات ساكنةً الفرار من التقاء الساكنني؛ إذ يعدوا أصواتاً

  .العلّة

كنني، ننتقل للحديث عن ظاهرة الوقف التخلص من التقاء السابعدما أينا احلديث عن 
   . متقيدين مبا جاء يف تفسري البحر احميط

  :الوقـف -7

الوقف من الظواهر الص وتيعديحو والتجويد؛ نظرا ملا له من أمهية ة املشتركة بني علماء الن
مام ن مقاصد الكالم، فيكون لتمام الغرض من الكالم، ولتمام النظم يف الشعر، ولتبالغة يف تبي

  .1السجع يف النثر

فقد عربتداء فوه على أنستراحة من العمل، وجعلوا االه هو قطع النطق عن آخر الكلمة ا
 هذين عنوا ببيان مواضعنوا مواضعه وحددوا قواعده، وكان سيبويه من الّهم بيكما أن. 2له مقابالً

كة يف الوصل يف آخر الكلم املتحر باب الوقف: "يف الكتاب مساه وحتديد قواعده، فقد عقد له باباً
  .3"ذي ال تلحقها زيادة يف الوقفالّ

وتبقى دراسة القراء لظاهرة الوقف أغىن وأمشل من غريها؛ ألنه ارتبط أكثر بالقراءات 
 وابن األنباري 4و جعفر النحاسأب: مأفرده بالتصنيف خالئق؟ منه« :القرآنية، يقول السيوطي

                                                           
  .101، ص التصريف امللوكي -1
  .101نفسه، ص  -2
 .4/168الكتاب،  -3
أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : القطع واالئتناف، حتقيق) ه338ت(النحاس، أبو جعفر بن حممد  -4
  .29م، ص 2002، 1ط
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به يعرف  جليلٌ وغريهم، وهو فن  3)ه620ت(، والسجاوندي 2اينوالد والزجاج،، 1)ه368ت(
  .فالوقف يعني على األداء السليم والصحيح آلي القرآن الكرمي 4»كيفية أداء القراءة

لـما مل ميكِّن القارئ السورة «: وتتمثّل أمهية الوقف يف األداء القرآين يف قول ابن اجلزري
ة يف نفَس واحدأو القص ختيار وقوجب ام أالّ تستراحة، وحتتخلّ  للتنفس واالا ييكون ذلك مم

باملعىن، وال خيلّ بالفهم؛ إذ بذلك حيصل اإلعجاز وحيصل القصد، ولذلك حض األئمة على تعلّمه 
  .5»ومعرفته

عتمد العلماء املعىن يف حتديد مواضع الوقف ووضع ضوابطه، هذا ما نتبينه من قول ابن لقد ا
وليس كلّ ما يتعسفه بعض املعربني، أو يتكلّفه بعض القراء، أو يتأوله بعض أهل « :اجلزري

. 6»، ينبغي أن يعتمد الوقف عليه، بل ينبغي حتري املعىن األمتّأو ابتداًء األهواء مما يقتضي وقفاً
انقطاع يت تتحكم يف موضع الوقف؛ فمع أنّ الوقف استراحة عند فداللة اآليات الكرميات هي الّ

  .عتباره ال جيوز لنا الوقف مىت حدث ذلك بل ينبغي أخذ املعىن بعني االأن النفس؛ إالّ

 ؛ إذ هاء السكت علىفيه وقف ما  يت ذكرها أبو حيان يف تفسريهالّمن أمثلة الوقف و

﴿ :سبحانه وتعاىل ف القراء يف إثبات اهلاء وإسقاطها يف قولهاختل     ]19: احلاقة[، 

﴿     ]26: احلاقة[، ﴿    ]28: احلاقة[، ﴿       ]29: احلاقة[، ﴿     

                                                           
 .108إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل، ص  -1
يوسف عبد الرمحن املرعشلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، : البتداء يف كتاب اهللا عز وجل، حتقيقالداين، املكتفى يف الوقف وا -2

 .وما بعدها  128، ص 1987، 2ط
م، 2006، 2ط السعودية، -حممد بن عبد اهللا بن حممد العبدي، مكتبة الرشد، الرياض: السجاوندي، علّل الوقوف، حتقيق -3

 .وما بعدها 101ص 
 .1/230م القرآن، اإلتقان يف علو -4
  .225 -1/224، يف القراءات العشر النشر -5 

 .232 -1/231نفسه،  -6
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، ويف )ماليه وسلطانيه(يف موضعيهما، و) حسابيه(و) كتابيه: (قرأ اجلمهور«: يقول ،]10: القارعة[
حف، وقرأ ابن حميصن حبذفها بإثبات هاء السكت وقفاً ووصالً ملراعاة خطّ املص) ماهيه: (القارعة

كتايب، وحسايب، ومايل، وسلطاين، ومل ينقل ذلك فيما وقفت : وصالً ووقفاً وإسكان الياء وذلك
يف القارعة وابن أيب اسحاق، واألعمش بطرح اهلاء فيهما يف الوصل ال يف الوقف، ) ماهيه(عليه يف 

يف الوقف، وفتح الياء فيهن، وما  يف الوصل ال" ما هي"، و"سلطاين"و" مايل"وطرحها محزة يف 
قاله الزهراوي من أنّ إثبات اهلاء يف الوصل حلن، ال جيوز عند أحد علمته ليس كما قال، بل ذلك 

  .1»منقول نقل التواتر فوجب قبوله

ص آراء خمتلفة تتعلق بإثبات اهلاء وإسقاطها يف حاليت الوصل والوقف، وميكن نقل لنا هذا الن
  :حو اآليتلنتلخيصها على ا

  . وهي قراءة اجلمهور: إثباا يف الوقف والوصل -

  .وهي قراءة ابن حميصن: إسقاطها وقفاً ووصالً مع إسكان الياء  -

  .وهي قراءة ابن أيب إسحاق واألعمش ومحزة: إسقاطها وصالً وإثباا وقفاً -

  . إثباا وصالً وإسقاطها وقْفاً -

ء من اختالف القراءات القرآنية يف هذه األلفاظ وجدناهم ومن خالل تتبعنا ملوقف العلما
يرجحون القراءة بإثبات اهلاء يف الوقف وإسقاطها يف الوصل؛ ألنها هاء سكت وإنما زيدت لبيان 

باهلاء  ءالصائت، فاملبالغة يف الوقف على الصوائت الطويلة قد يؤول ا إىل السكون؛ لذلك جي
  .لبياا

                                                           
  .8/319البحر احمليط، تفسري  -1
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 باإلسكان ما جاء يف سورة القيامة؛خرى الّيت أوردها أبو حيان الوقف األ من أمثلة الوقف

﴿        ]من(؛ إذ وقف حفص على ]27: القيامة ( بتدأ بـوا)1وأدغم اجلمهور) راق        .    

نقل أبو حيان األندلسي رأي أيب علي الفارسي يف عدم إجياده تفسرياً وتعليالً لقراءة حفص، حيث 

﴿ :ال أدري ما وجه قراءته، وكذلك قرأ: قال أبو علي«: جنده يقول    ]2»]14: املطففني.  

، فكان يقف )بل ران: (، وكذلك فعل يف)راق: (ـمثّ يبتدأ ب) من(وكان حفص يقف على 
، وذلك قصد تفويت اإلدغام وإظهار الالم والنون؛ لئال تنقلبا راء يف الوصل؛ فال يظن )بل(على 

قصد أن ال  كأنّ حفصاً«: لسامع أنه يسمع كلمة واحدة، وهو ما تنبه إليه أبو حيان؛ إذ يقولا
إنّ : كلمة واحدة فسكت سكتاً لطيفاً ليشعر أنهما كلمتان، وقال سيبويه) من راق(يتوهم أنّ 

لعلّ ذلك  ، ومل يذكر البيانوبغري غنة من راشد، واإلدغام بغنة: النون تدغم يف الراء، وذلك حنو
ه كان عاملا بالنا من نقل غريه من الكوفيني وعاصم شيخ حفص يذكر أنفقد )بل ران(حو، وأم ،

صار ) بل ران: (ذكر سيبويه أنّ الالم البيانُ فيها مع الراء حسنان، فلما أفرط يف شأن البيان يف
  .3»كالوقف القليل

اتفق القراء على إدغام ) ن على قلومبل را: (قوله تعاىل«: لويه بقولهاووافقه يف هذا ابن خ
الالم يف الراء لقرا منها يف املخرج، إالّ ما رواه حفص عن عاصم من وقوفه على الالم وقفة 

منها يف  ، ليعلم بانفصال الالم من الراء؛ إذ إنّ كلّ واحدة)ران على قلوم: (مثّ يبتدئ ةخفيف
ا، فرقاً كلمةصل فال يوقف عليه، كقولك بني ما ينفصل من ذلك بذافيوقَف عليه، وبني ما يت :

  .4»)الرمحن الرحيم(

                                                           
  .8/381البحر احمليط، تفسري  -1
  .6/385احلجة للقراء السبعة، و 8/381احمليط، البحر تفسري  -2
  .8/381البحر احمليط، تفسري  -3
  .365احلجة يف القراءات السبع، ص -4
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أظهر عاصم وقوم النون يف « ):ه671ت(فالغرض من الوقف إظهار املعىن، يقول القرطيب 
، لئال يشتبها مبراق وهو بائع املرقة، وبران يف تثنية )بل ران: (والالم يف قوله تعاىل) من راق: (قوله
1»الرب.  

يف املعىن؛ إذ إنه فرق بني داللة السؤال عن الراقي، وهو املراد يف  لسكت يف اآليتني ذو أثرٍفا
وهو بائع املرقة ) مراق(اآلية الكرمية، وبني ما قد يسببه الوصل من اشتباه يف املعاين كأن تكون 

  .2، أو صيغة مبالغة من املروق؛ وهو اهلروب واملعىن ليس كذلك)القرطيب(على رأي 

بناًء على ما تقدم نتبين أنّ حجة القراءة بالوقف كانت لغرضٍ داليلٍّ؛ وهو الفصل بني األداة 
هما كلمة واحدةوالفعل التابع هلا؛ حتفالصوت األخري من األداة هو الالم . ى ال يظهرا للسامع أن

عي اإلدغام ل من الفعل ران، وهذا التجاور يستدوت األوذي هو الصوقد جاور صوت الراء الّ
يت ال تدغم يف مقارا ويدغم مقارا فيها، ولو متّ هذا اإلدغام التصلت ألنّ الراء من األصوات الّ

وهذا من شأنه أن خيلق لبساً يف الداللة ال . كلمة واحدة األصوات مع بعضها بعض وصارت نطقاً
  .  تتحمله اآلية

من : (إنّ تنغيم االستفهام يف«: نعيميعلى أنّ هذا الرأي حيتمل املعارضة، يقول حسام ال
من املروق على تقدير ) مراق: (على قراءة اإلدغام وإرادة الراقي خيتلف عنه يف نطق) راق

االستفهام، واملشافهة تظهر ذلك، أو أجهزة الصوت، ويدفع املعارضة أنّ اإلحساس باالختالف ال 
ة وعدم التوقف للتأمل، وقد ، وال سيما يف اويسرٍ يالحظ عند السامعني بسهولةلقراءة املستمر

 مبعىن أنّ ،3»هلم جربت ذلك مع عدد من السامعني على اختالف ثقافام فلم يكن التمييز ميسوراً
  . التنغيم من شأنه أن يغين القارئ عن الوقف يف هذا املوضع لو توضح السمع

                                                           
  .21/434 اجلامع ألحكام القرآن، -1
، 1دراسة لسانية، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط: صائل رشدي شديد، عناصر حتقيق الداللة يف العربية -2

  .99م، ص 2004
  .72ص  م،1998، 1حسام سعيد النعيمي، أحباث يف أصوات العربية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط -3



 الدراسة الصوتية للصوائت                                            :               الفصل الثاين

205 
 

ذكر سيبويه أنّ اإلظهار لغة «: ويذكر حسام النعيمي أنّ من هلجة عاصم أالّ يفصل، يقول
يت أهل احلجاز، ومعىن ذلك أنّ عاصماً فيما رواه عنه حفص إنما قرأ بلغتهم ومل يفصل للعلّة الّ

وهو ما ذكره أبو . 1ذكرها ابن خالويه، ومثال ذلك يقال فيما نقل من رواية قالون لقراءة نافع
غري الم املعرفة، حنو الم هل وبل فإن أدغم  - يعين الالم  - فإذا كانت : قال سيبويه«: حيان يف قوله

هل رأيت فهي لغة أهل احلجاز، : هل رأيت، فإن مل تدغم فقلت: يف بعضها أحسن، وذلك حنو
أي إنّ حفص مل يقرأ بالوقف على هلجة أهل احلجاز يف التفكيك وعدم . 2»وهي غريبة جائزة

  .اإلدغام

: قولهكما كان حفص يقف على     ]يقولسكتة خفيفة مثّ  ]1: فالكه:﴿    ﴾ 

، والغرض منه هو إيضاح املعىن؛ إذ سكت سكتة لطيفة على األلف املبدلة من 3]2: الكهف[
، وكذا 4إنما هو صفة الكتاب) عوجاً(ليس متصالً بـ ) قيماً(التنوين، وذلك إشعاراً منه بأنّ 

  .5الرواية عن نافع وعاصم

الفرار مما قد يومهه ) قيماً(و) عوجاً: (ملفصلية بني كلميتواحلكمة من وجود السكتة ا
، وقصد بيان أنّ عوجاج أن يكون مستقيماً؛ إذ كيف لال)عوجاً(وصف لـ ) قيماً(الوصل؛ كون 

، )أنزله قيماً: (تقديره مضمرٍ بفعلٍ مبا قبله يف اإلعراب، فيكون منصوباً بعده ليس متصالً) قيماً(
؛ إذ دوجماه) ه207ت(األخفش : وخالف هؤالء مجاعة منهم. 6اهلاء يف أنزلهمن  فيكون حاالً

                                                           
  .71أحباث يف أصوات العربية، ص  -1
  .8/433البحر احمليط، تفسري  -2
  .6/94نفسه،  -3
  . 7/435الدر املصون،  -4
  .307القطع واالئتناف، ص  -5
  .2/338، يف القراءات العشر النشر -6
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، وجعلوه على التقدمي والتأخري، واملعىن )قيماً(رأس آية، والسكت يكون على ) عوجاً(يقولون أنّ 
  .1ذي أنزل على عبده الكتاب قيما ومل جيعل له عوجاًاحلمد هللا الّ: عندهم

فما تقدم . 2أنّ هذه السكتات تابعة لألثر والرواية رنا سابقاًيت ذكويضاف إىل التعليالت الّ
 ديؤكّد لنا أنّ الوقف ال يتملداللة ومعىن اآليات الكرميات ون مراعاة.  

أما أقوال أهل التأويل املتقدمني فإنما هي تفسري، «: بقوله أبو جعفر النحاسورد عليهم 
مبا  ، والبد من أن تكون متعلّقةً)كي(نّ بعده الم ؛ أل)قيماً(وليس جيوز أن يكون السكت على 

ذي قاله عاصم ونافع ومن حويني ممن ذكرنا، والّقبلها، ولست أدري كيف أغفل هذا من الن
، مثّ احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً: تابعهما أبين وأوىل، ويكون التقدير

ة أخرى قدمها أبو جعفر النحاس يف استحسان وهذه علّ. 3»قيماً أي أنزله) قيماً: (قال عز وجلّ
به ، إضافة إىل مراعاة يتطلّعتبار ما يأيت بعد اللفظة من كالمٍالوصل؛ إذ ال بد من األخذ بعني اال

  .إعرابه من أحكام

على يقف : بعض القراء يطلق فيقول«: احلليب السمنيفيقول  أما فيما خيص إبدال التنوين ألفاً
، فيحتمل ذلك، وهو أقرب يف غرضه مما ذكرت، وقد نقل ، ومل يقولوا يبدل التنوين ألفاًعوجاً

، فإنه لو وقف ويف ذلك نظر؛ أي إبدال التنوين ألفاً: مثّ قال -  أعين اإلطالق - هذا من ابن غلبون 
، 4»راض عن القراءةعلى التنوين لكان أدلَّ على غرضه، وهو أنه واقف بنية الوصل، ال بنية اإلع

فالوقف على عوجاً يستدعي إبدال التنوين ألفاً، ألنها النون اخلفيفة وهي شبيهة بتنوين اإلعراب يف 
  .األمساء، ومثل هذا موجود كثرياً يف كالم العرب

                                                           
  .307والقطع واالئتناف، ص 521األخفش، معاين القرآن، ص  -1
  .7/436الدر املصون،  -2
  .308 -307ع واالئتناف، ص القط -3
  .7/435الدر املصون،  -4
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﴿: تعاىلسبحانه و وذلك يف مثل الوقف على قوله                     

  ﴾ ]41: ق[.  

وقرأ نافع وأبو عمرو حبذف . بالياء وصالً ووقفاً) املنادي: (قرأ ابن كثري«: يقول أبو حيان
. وقرأ عيسى وطلحة واألعمش وباقي السبعة حبذفها وصالً ووقفاً اتباعاً خلطّ املصحف. الياء وقفاً

فيه التنوين ألفاً نصباً، والتاء  ومن أثبتها فعلى األصل، ومن حذفها وقفاً فألنّ الوقف تغيري يبدل
أي إنّ حجة من حذف الياء اتباع رسم . 1»هاء، ويشدد املخفّف، وحيذف احلرف يف القوايف

  . ة من أثبتها فهي اعتماد األصلاملصحف، أما حج

 ما قدمناه من مادة يف هذا الفصل يبين لنا أنّ أبا حيان عاجل الصوائت نطقاً وتركيباً؛ غري أنّ

راسة النطقية هلا؛ حبكم أنّ الكتاب هو كتاب  دراسته للجانب التركييبللصوائت طغت على الد

تفسري للقرآن الكرمي، استعان فيه هذا األخري باملعلومات الصوتية بغية الوصول إىل تفسريٍ دقيقٍ 

اهر الصوتية، وهو يفسر القرآن تفسرياً صوتياً عرض موعة من الظو. وشاملٍ آلياته الكرميات

املعاقبة بني الصوائت وبني الصوائت والسكون، إضافة إىل بعض الظواهر املتعلقة بالضبط : منها

اإلمالة : دون أن نغفل ظاهريت. بالفتحة وت احللقياإلتباع وحتريك الص: احلركي للكلمات، حنو

  . تان خصهما باهتمام وعناية كبريتنيوالوقف؛ اللّ

                                                           
  .8/129البحر احمليط، تفسري  -1
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عن الثقافة  استعان ا أبو حيان يف تفسري القرآن الكرمي تنم بوضوحٍ يتوهذه الظواهر الّ

ى دون التسلّح ة الوفرية الّاللّغويمتلكها هذا العامل الفذّ املوقن بأنّ تفسري القرآن الكرمي ال يتأتيت ا

  . شىت، كان علم اللّغة مبختلف فروعه واحداً منها بعلومٍ

تبع الظواهر الصوتية املرتبطة بالصوامت، متقيدين مبا أورده وسنحاول يف الفصل املوايل أن نت
  .أبو حيان األندلسي يف منت تفسريه
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 يت اعتمدهاالّو الواردة يف البحر احمليط،ة يف هذا الفصل الظواهر التركيبيراسة بالداول تنسن
 .أمهيتها يف خدمة القرآن الكرمي وذلك ببيانسري مفردات القرآن الكرمي؛ يف تفأبو حيان 

  :اإلعالل: أوالً

، 1أي األلف والواو والياء: تغيري أصوات العلّةيعرف اإلعالل يف اصطالح الصرفيني بأنه 
نّ أ"، ذلك 2الواو والياء دون األلف"علّة هي إالّ أنّ بعض العلماء احملدثني يرون أنّ أصوات ال

  .3يكون منقلباً إما عن واوٍ، أو ياٍءيف املتمكن، ألنّ األلف يف املتمكن  األلف ال يكون أصالً

ا اهلمزة مبا يعتريها فاإلعالل خيتص بصويت العلّة الواو والياء، وجند من العلماء من ضم إليهم
  .4من تغيريات

اإلعالل خمتص «: ه، يقولوينقسم اإلعالل إىل ثالثة أقسام أوردها األستراباذي يف تعريف
  .   5»ة، بالقلب، أو احلذف، أو اإلسكانبتغيري حرف العلّ

اإلعاللَ : جيمع"وال ختتلف تقسيمات اإلعالل بني القدامى واحملدثني، فهو عند احملدثني 
بالقلب؛ وهو أن حتلّ أصوات العلّة حملّ بعض، أو سقوطها من الكلمة، وهو ما يعرف باإلعالل 

  .6قوط بعض عناصرها؛ وهو ما يعرف باإلعالل بالنقل أو اإلسكانباحلذف، أو س

                                                           
حممد نور احلسن، : ، شرح شافية ابن احلاجب، حتقيق)ه686ت (األستراباذي، رضي الدين حممد بن احلسن : ينظر -1

  .3/66م، 1975، )ط.د(حممد الزقزاق، حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، 
وعبد الصبور شاهني،  256م، ص2001، )ط.د(متام حسان، اللّغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء،  -2

  .185م، ص 1980، )ط.د(املنهج الصويت للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، 
، )ط.د(، الكليات، دار الطباعة العامرة، بوالق، القاهرة، مصر، )ه 616ت (العكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني  -3
  .61، ص )ت.د(
عبد املقصود حممد عبد املقصود، دور علم األصوات يف تفسري قضايا اإلعالل يف العربية، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  -4
  .167وأثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة، ص  320م، ص 2007، )ط.د(
  .67 -3/66شرح الشافية،  -5
  .167وأثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة، ص  320دور علم األصوات يف تفسري قضايا اإلعالل يف العربية، ص  -6
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أما عن الغرض املرجو من اإلعالل فهو طلب اخلفة والسهولة؛ يقول الشريف اجلرجاين عن 
  . 1»اإلعالل هو تغيري حرف العلّة للتخفيف«: ذلك

ة الفونولوجية وتيات الصاإلعالل ظاهرة من ظواهر التغري"فيما ذكر حممد جواد النوري أنّ 
أو الوظيفيللخفة والسهولة  ة طلباًة لتحقيق االنسجام بني األصوات املتجاورة يف داخل البىن اللّغوي
  .2يف النطق

يت برزت فيها عىن أبو حيان األندلسي بشرح األلفاظ املعلّة يف القرآن الكرمي، واملواضع الّ
لذلك سنحاول فيما يأيت أن نعرض بعض هذه العناية كثرية وعديدة ال ميكن إيرادها مجيعها، 

رات حوية يف تفسري التغية والقواعد النوتيراسة الصيت استثمر فيها أبو حيان األندلسي الداألمثلة الّ

يت طرأت عليها، من ذلك تفسريه قراءة قوله تعاىلة الّالصرفي: ﴿              

      ﴾ ]184: البقرة[.  

والثانية ) أطاق(فالقراءة األوىل من الفعل ) هونوقُيطُ(وقرأ محيد ) هونيقُطي(فقد قرأ اجلمهور 
شاذّ،  تصحيح صوت العلّة يف مثل هذا ، وقد أشار أبو حيان األندلسي أن3ّ) أطوق(من الفعل 

  .4والقياس على املسموع أجود

، )يطوقونه(إىل أنّ أصلها  ل يف هذه اللّفظة مشرياًوقد عىن ابن عطية بشرح اإلعالل احلاص
  .5طاء، وقلبت ياء النكسار ما قبلهافنقلت حركة الواو إىل ال

                                                           
 - حممد علي أبو العباس، دار الطالئع للنشر والتوزيع، القاهرة: اجلرجاين، علي بن حممد بن علي، التعريفات، حتقيق: ينظر -1

  .61والكليات، ص  3/66وشرح شافية ابن احلاجب،  25م، ص 2013، 1مصر، ط
2- 320م، ص1992، 1د جواد النوري، علم أصوات العربية، منشورات جامعة القدس املفتوحة، عمان، األردن، طحمم.  
  .1/438، يف تفسري الكتاب العزيز واحملرر الوجيز 2/41البحر احمليط، تفسري  -3
  .42 -2/41البحر احمليط، تفسري  -4
  .1/438، يف تفسري الكتاب العزيز وجيزاحملرر ال -5
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مما تقدم، نتبين أنّ علّة هذا اإلعالل هو طلب التماثل ودرء الثقل الناتج عن التصحيح؛ إذ 
لواو إىل الطاء الساكنة كسرة ا نالحظ أنّ أصوات اللّفظة حنت حنو التماثل بأن نقلت أوالً

بعد هذا حدثت مماثلة ثانية متثلت يف قلب الواو ) يطوقونه(فأصبحت اللفظة على هذا النحو 
  .الساكنة ياء لتناسب كسرة الطاء

  .كما سبق وذكر أبو حيان األندلسي، فإنّ القياس اإلعالل، وإن كان التصحيح هو األصل

دلسي يف تفسريه، من ذلك اإلعالل يف قوله ولإلعالل شواهد أخرى أوردها أبو حيان األن

﴿ :تعاىل      ﴾ ]ح بفت) تقية(وقرأ يعقوب وحده ) تقاة(، قرأ اجلمهور ]28: آل عمران

  .2ربيةواألوىل أشهر يف الع. 1التاء وكسر القاف وتشديد الياء

اه، وانقلبت الياء فأبدلت الواو تاء كما أبدلوها يف جتاه وتك) وقية(أصله «: قال أبو حيان
  .3»بتحركها وانفتاح ما قبلها ألفاً

، وبناء )وقى(نفهم من كالم أيب حيان األندلسي أنّ أصل الكلمة هنا هو الفعل الثالثي 
  :على هذا ميكن القول إنّ اللّفظة أصاا إبدال تبعه إعالل على النحو التايل

؛ ذلك أنه وقع فاء صحيحاً وتاًاإلبدال بأن أبدلت الواو تاء؛ أي إبدال صوت العلّة ص 
لتحركها وانفتاح ما  أما اإلعالل، فتمثل يف قلب الياء ألفاً. الفتعل وما تصرف منها مناسبة هلا

قبلها، فالفتحة تناسبها األلف، والكسرة تطلب الياء يف املناسبة، وهذا النوع من اإلعالل يسمى 
  .بالقلب إعالالً

                                                           
والفراء، معاين  1/249ومعاين القراءات،  119 -2/118ينظر القراءات الواردة يف جامع البيان يف القراءات السبع،  -1

  .1/205القرآن، 
  .1/205الفراء، معاين القرآن، : ينظر -2
  .2/193، العزيز يف تفسري الكتاب واحملرر الوجيز 2/442البحر احمليط، تفسري  -3
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 ﴿ :قال اهللا تعاىل              ﴾ ]مه أبو حيان األندلسي ]55: مرميا قدومم ،

لقراءة هذه اآلية الكرمية قوله من تفسري لغوي: »ا، وهو اسم مفعول؛ أي وقرأ اجلمهور مرضي
، فكأنها حصنيٍ مرضوو، فأعلّ بقلب واوه ياء؛ ألنها طرف بعد واو ساكنة والساكن ليس حباجزٍ

املتمكنة غري املتقيدة  وقبلها متحرك يف األمساء الواو ال تكون طرفاًوليت حركة، ألنّ 
  .1»باإلضافة

نفهم من كالم أيب حيان أنه قد أصاب اللّفظة إعالل بالقلب، حيث قلبت الواو ياء ألنها 
يت الواو الساكنة الّ وطبعاً. وت من التغيريتطرفت بعد واو ساكنة؛ ألنّ السكون ال حيمي الص

  .ال وجود قبل الواو املنقلبة الة على الضمة املمدودة، أي نطقاًنها أبو حيان هي الواو الدحتدث ع

، 2)رضيت(نها كانت بناء على الفعل باإلعالل على أ) امرضي(وقد علّل الفراء قراءة لفظة 
. 3رةإذا تطرفت بعد كس يت تقول بأنّ الواو تقلب ياًءبناء على ما تقتضيه قواعد اإلعالل، الّ

، جاءت الواو متطرفة بعد كسرة الضاد، فوجب إعالهلا بالقلب )رضو(أصله ) رضي(والفعل 
  .للتناسب بني أصوات اللّفظة طلباً

ا تقدم، حيث جتده يقول أنّ عم وما قدمه ابن عطية من تفسري هلذه اللّفظة ال يبتعد كثرياً
كسرت الضاد  أبدلت الياء وأدغمت، مثّمرضوي، لقيت الواو وهي ساكنة الياء، ف: ا، أصلهمرضي

  .4للتناسب يف احلركات

                                                           
  .6/188البحر احمليط، تفسري  -1
  .2/170الفراء، معاين القرآن، : ينظر -2
  .2/482م، 2012، 1مجال إبراهيم قاسم، النحو امليسر، دار ابن اجلوزي، القاهرة، ط -3
  .6/43، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -4
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التماثل، بأن تأثرت الواو املتطرفة بالكسرة قبلها حنو مما تقدم نتبين أنّ أصوات اللفظة حنت 
وهذه مماثلة رجعية متصلة جزئية وإىل جانب القراءة باإلعالل، ذكر أبو حيان األندلسي أنّ ابن 

  .2وهي هلجة احلجاز. 1بالتصحيح) امرضو(قرأ  أيب عبلة

  .فقد حافظت هذه القراءة على األصل الواوي للفظة

﴿: قراءة قول اهللا تعاىل ومثال هذا اإلعالل أيضاً                  

                               ﴾ ]وقوله يف سورة النساء]161: األنعام ،: 

﴿                                                   

      ﴾ ]قياماً(قرأ الباقون وبغري ألف، و) لكم قيماً(ر عام، قرأ نافع وابن ]05: النساء (

مفتوحة القاف مشددة الياء، وقرأ الباقون ) قيماً ديناً(باأللف يف النساء، وقرأ ابن كثري ونافع 
  .3سر القاف خفيفة الياء يف األنعامبك) قيماً(

: مصدر مبعىن القيام، يقول) قيماً(وقد علّل أبو حيان األندلسي القراءة باإلعالل بكون 
. تبع فعله يف اإلعالل، فأعلّ ألنه مصدر مبعىن القيام فكما أعلّ القيام أعلّ هووأجيب بأنه ا«

  .4 »وقوماً وحكى األخفش قيماً

، فاعتالل )قام(لفظة معلّة من الفعل ) قيماً(إذن يف كالم أيب حيان إشارة واضحة إىل أنّ 
فهو من ) قياماً(قرأ العتالل املصدر حسب رأيه وبناء على هذا، فحجة من  الفعل كان موجباً

  .5»هذا قوام األمر؛ أي مالكه«: قول العرب

                                                           
  .2/170الفراء، معاين القرآن،  -1
  .الصفحة نفسها، نفسه -2
  .3/505، يف تفسري الكتاب العزيز واحملرر الوجيز 4/264البحر احمليط، تفسري  و 397 -1/291معاين القراءات،  -3
  .3/178البحر احمليط، تفسري  -4
  .1/291معاين القراءات،  -5
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بني كسرة وألف يف مصدر  وما أوجب اإلعالل يف هذا املوضع أنّ الواو وقعت حشواً
  .ذي أعلّت عني فعلهالفعل األجوف الّ

) ومقي( وأصله«: بإعالهلا يف سيد وميت، يقول) قيماً(وقد شبه ابن عطية إعالل اللّفظة يف 
  .1»علّلت كتعليل سيد وميت

علّة هذا اإلعالل اجتماع الواو والياء يف كلمة هلذا الثقل حدث إعالل  ودرءاً. واحدة
بالتسكني، حيث نقلت حركة الواو إىل الياء الساكنة قبلها، ومل يكتف ذا النقل، بل تعداه إىل 

  .ملقلوبةقلب الواو ياء ألنّ احلركة املنقولة غري جمانسة للواو ا

أنّ القياس تصحيح الواو، وإنما اعتلت اللّفظة على  2قد أشار أبو حيان األندلسي وغريهو
  .3وطيال يف مجع طويل. ة يف مجع ثوروجه الشذوذ، حنو قوهلم جياذ يف جواذ، وثري

ألنه على غري مثال  ، واملصدر ال جيب إعالله؛وردت مصدراً )قيماً(ألنّ  واإلعالل هنا شاذٌّ
  .4الفعل) زنو(

  .5، وهي تنسب لبين ضبةلغة يف قواماً وعلى كلّ، فإنّ قياماً

يف اللفظ، كما مل  إذن اإلعالل والتصحيح لغتان، وهذا يدلّ على أنّ اإلعالل مل يكن ثابتاً
: بها السياق، والغرض منهاعلى بيئة دون أخرى، ذلك أنّ اإلعالل ظاهرة يتطلّ يكن قصراً

  .اجلهدالتخفيف واالقتصاد يف 

                                                           
  .3/805، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -1
وعللها  والكشف عن وجوه القراءات 3/505، يف تفسري الكتاب العزيز واحملرر الوجيز 3/178البحر احمليط، تفسري  -2

  .1/377، وحججها
  .3/178البحر احمليط،  تفسري -3
  .1/376، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 3/178البحر احمليط،  تفسري -4
  .1/377، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءت -5
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﴿ :ومما وقع يف القرآن الكرمي من األلفاظ املعلّة، قول اهللا تعاىل             

                 ﴾ ]قرأ محزة والكسائي ]148: األعراف ،)بكسر ) هممن حلي

  .1ء، وكذلك روى سائر الرواة عن حفصاحلاء، وقرأ الباقون بضم احلا

وهو مجع «: ، وهذا ما نتبينه من قوله منقلبة عن واوٍ) حليهم(يرى أبو حيان أنّ الياء يف 
حلي، حنو ثدى وثدي، ووزنه فعول، اجتمعت ياء وواو، وسبقت إحداها بالسكون، فقلبت 

  .2»ء، وكسر ما قبلها لتصح الياءالواو ياء، وأدغمت يف اليا

ذي شبه مجع هذه اللّفظة السمني احلليب من قبله، الّو 3ذي أخذ به ابن عطيةوهو الرأي الّ
4جبمع فلوس يف فلس، وثدوي يف ثدي.  

يت تقدمت تشري إىل أنّ اللفظة أصاا تغيران، التغير األول متثل يف اإلعالل كلّ اآلراء الّ
بالقلب، بأن قلبت الواو ياء؛ الجتماع الصوتني يف كلمة وهذا  ، والسابق منهما ساكن،واحدة

  .ذي حلق اللفظة متثل يف إدغام الواو املنقلبة يف الياءما تقتضيه قواعد اإلعالل، والتغيري الثاين الّ

ـّا كسرت الالم طلباً ت للتناسب والتجانس بني حركا أما حجة من كسر احلاء فهي أنه مل
 عمل اللّسان عمالًأتبعوا احلاء ما بعدها من الكسرة والياء، لي اللفظة، وأتت بعدها ياء مدغمة،

  .فالقراءة بالكسر كانت لغرض اإلتباع. 5يف الكسرتني والياء بعدها واحداً

                                                           
حجة و 2/257القراءات السبع، وجامع البيان يف  1/423ومعاين القراءات،  1/337األخفش، معاين القرآن،  -1

  .4/390البحر احمليط،  تفسريو 296القراءات، ص
  .4/390البحر احمليط،  تفسري -2
  .4/49، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -3
  .5/459الدر املصون،  -4
  .296حجة القراءات، صو 2/478، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -5
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 ،ذي أصله السكون وقع أوالًوإن كان مكي بن أيب طالب يرى أنّ كسر صوت الالم الّ
  .1كي يصح انقالب الواو إىل الياء

ّ القراءتني بضم احلاء وكسرها  2والقراءة بالضم هي األصل هلجتان، وبأيهما قرئ مع أن
  .3ستفاضة القراءة والتفاق معنييهمافصحيح ال

ملا تقتضيه قواعد  هلذه اللفظة نستنتج أنّ القياس إعالل اللّفظة تبعاً مما تقدم من تفسريٍ
اإلعالل عند اجتماع الواو والياء يف كلمة ها واحدةإضافة إىل أنّ ضم فاء املثال هو األصل، ألن ،

  .واالتباع كان من باب املماثلة واانسة بني أصوات اللفظة. ولمجعت على فع

بعدما أينا احلديث عن ظاهرة اإلعالل، ننتقل لدراسة ظاهرة حتقيق اهلمز وتسهيله، وذلك 
  .بذكر األمثلة املختلفة اليت وردت يف تفسري البحر احمليط

 :حتقيق اهلمزة وتسهيلها: ثانياً

ويف االصطالح يعين إعطاء اهلمزة حقّها يف  ،4ة والقوة والضغطغة يعين الشداهلمز يف اللّ
أكثر من األصوات  عضلي يت حتتاج إىل جهدوتعد اهلمزة من األصوات الّ، 5النطق، وهو األصل

وهلذا . 6مفاجئا ا، مثّ انفجاره انفراجاًتام األخرى؛ إذ ينتج بسبب احنباس اهلواء عند املزمار احنباساً
  .بعض القبائل العربية إىل ختفيفها والفرار من حتقيقها قصد تيسري عملية النطقالسبب مالت 

                                                           
  .2/478، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
  .1/423معاين القراءات،  -2
، )ط.د(بشار عواد معروف وعصام فارس احلرستاين، مؤسسة الرسالة، : الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، حتقيق -3
  . 3/117، )ت.د(
م، مادة 2007، 2أبو الوفا نصر اهلويين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: قيقالفريوز آبادي، القاموس احمليط، حت -4
 ].هـ م ز[
عبد البديع النريباين، اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات، دار الغوثاين للدراسات القرآنية، دمشق، سوريا،  -5
 .148م، ص 2006، )ط.د(
واللهجات العربية يف القراءات القرآنية،  77األصوات اللّغوية، صبراهيم أنيس، إو 68يف اللهجات العربية، ص : ينظر -6

  .95ص 
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ذكر ابن جين أنّ العرب قد اختلفت يف اهلمز، فمنهم من يهمز، ومنهم من ال يهمز، مبينا 
  .1أنّ من يهمز أكثر ممن ال يهمز

وذلك بتحقيقها، أي يف تعاملهم مع اهلمزة،  واختذ العلماء القدامى واحملدثون ثالثة أشكالٍ
، إذ إنّ ما مساه القدماء ص منها ائياًآخر كاهلاء أو العني وإما التخلّ النطق ا، وإما إبداهلا صوتاً

احلديث  رس الصويتّما هو إالّ صوت جديد غري اهلمزة وهو ما يسمى يف الد" بني بني"مهزة 
2ويتّاملزدوج الص.  

فاإلبدال بأن . اإلبدال واحلذف وأن جتعل بني بنيختفيفها كما ذكر ب« :يقول ابن يعيش
... تزيل نربا فتلني فحينئذ تصري إىل األلف والواو والياء على حسب حركتها وحركة ما قبلها 

ا كانت وأما جعلها بني بني أي بني اهلمزة والواو وإذ. وأما احلذف فإن تسقطها من اللفظ البتة
  .3»مكسورة بني الياء واهلمزة

 ذي كان مستعمالًهو الّ" النرب"، بل جند مصطلح اًقدمي لح اهلمز مل يكن مستخدماًومصط
راسات احلديثة العربية فإنها استخدمت ، أما يف الد4»النرب بالكالم اهلمز«: اخلليل، قال وشائعاً

)Stress(، ويف اإلجنليزية (Accent)، ويف الفرنسية )النرب(مصطلح 
5.   

م مالت إليه القبائل البدوية كقبائل متيم وأسد وعقيل وقيس، فيما وحتقيق اهلمز يف الكال
نة وسعد بكر مالت القبائل املتحضرة كاحلجاز، وهذيل، وأهل املدينة واألنصار، وقريش، وكنا

  .لعملية النطق ، تيسريا6ًزإىل التخلّص من اهلم

                                                           
 .265 - 264املنصف، ص  -1
  .104غة احلديث، ص القراءات القرآنية يف ضوء علم اللّ -2
  .9/107، )ت.د(، )ط.د(، شرح املفصل، مطبعة املنريية، مصر، )ه643ت (ابن يعيش، موفق الدين يعيش  -3
 .4/182ني، الع -4
  . 21القراءات القرآنية يف ضوء علم اللّغة احلديث، ص  -5
  .68ويف اللهجات العربية، ص  1/336الصويتّ والصريفّ، : اللهجات العربية يف التراث يف النظامني -6
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ا؛ فنسب حتقيق هلجي يت تناوهلا يف تفسريه توجيهاُوقد وجه أبو حيان القراءات القرآنية الّ
  . 1اهلمز لتميم والتخفيف ألهل احلجاز

حتقيق ": وجدناه يعتمد يف دراستها مصطلحأيب حيان وإذا تتبعنا هذه الظاهرة عند 
 تسهيل"، 5"التسهيل"، و4"التخفيف"اللة على إثبات اهلمزة، ومصطلح ، للد3"واهلمز2"اهلمزة

  .راسةسنتناوهلا بالديت سنبينه أكثر من األمثلة الّ ، وهذا ما7"مهز ال"و ،6"بني بنياهلمزة 

من أمثلة اهلمز الّيت عىن أبو حيان بشرحها وتفسريها، ما التقت فيه مهزتان يف كلمة 

حنو قوله تعاىلواحدة ،: ﴿                                  ﴾ 

وأبو عمرو بإبدال اهلمزة الثانية ياء، وروي عن نافع  احلرميانقرأ «: 8، قال أبو حيان]12: التوبة[
  . ، وأدخل هشام بينهما ألفا9ً»هلمزة، وقرأ السبعة وروي عن نافع مزتنيمد ا

، فنقلت حركتها إىل اهلمزة أأممة على وزن أفعلة، مجع إمام أدغموا امليم يف امليم: وأصلها
  .10قبلها

                                                           
   .1/110الدر املصون،  -1
 .5/17، البحر احمليط تفسري -2
 .5/287نفسه،  -3
 .1/128نفسه،  -4
  .1/175نفسه،  -5
 .1/516نفسه،  -6
 .5/287نفسه،  -7
  .5/17، نفسه -8
واألصبهاين، أبو بكر أمحد بن احلسن بن مهران  1/294، يف القراءات العشر والنشر 312، صيف القراءات السبعة -9
م، 2004مصر،  - مجال الدين حممد شرف، دار الصحابة للتراث، طنطا: ، املبسوط يف القراءات العشر، حتقيق)ه381ت(

  .225ص 
  .5/17البحر احمليط،  تفسري -10
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حتقيق اهلمزتني، : قول أيب حيان أنّ هناك ثالث مذاهب يف القراءة، وهي ضح منيت
 :تسهيلها بني بني، وإبداهلا ياء صرحية، وهذا املذهب األخري مل جيز الزخمشري القراءة به، يقول

بني خمرج اهلمزة والياء، : مهزة بعدها مهزة بني بني، أي: كيف لفظ أئمة؟ قلت: فإن قلت«
راءة مشهورة، وإن مل تكن مقبولة عند البصريني؛ وأما التصريح بالياء، فليس وحتقيق اهلمزتني ق

بقراءةا فهو الحن حمر ح1»ف، وال جيوز أن تكون قراءة، ومن صر.  

، فهو مذهب مجهور )أئمة: (وما ذكره الزخمشري من عدم حتقيق اهلمزتني إذا التقتا، يف حنو
بالتحقيق فيهما، ) أئمة(عندنا قراءة الكسائي  ومن شاذ اهلمز« :، يقول ابن جين2البصرة

إالّ أن تكونا عينني حنو سئآل وسئآر وجئآر فاهلمزتان ال تلتقيان يف كلمة .ا إذا التقتا يف كلمةأم 
هو ختفيف اهلمزة الثانية، جبعلها ياء ) أئمة: (، فالبد من إبدال إحدامها، وما حيدث يف حنوواحدة

لكن ...  ، فأما التقاؤمها على التحقيق من كلمتني فضعيف، وليس حلناً)أمية: (صرحية، فيقولون
التقاؤمها يف كلمة 3»غري عينني حلن واحدة.  

حجة « :واحتج من خفف اهلمزة الثانية بثقل اجتماع اهلمزتني، يقول مكي بن أيب طالب
يه أكثر العرب، وهو ، وعلمن خفف الثانية هو استثقال اهلمزة املفردة، فتكريرها أعظم استثقاالً

، فإنه ملا رأى العرب، وكلّ القراء قد خففوا الثانية، إذا كانت ب نافع وابن كثري وأيب عمرمذه
ك أقوى من الساكن وأثقل، كة أوىل، ألنّ املتحر، كان ختفيفها إذا كانت متحرساكنة استثقاالً

ان ختفيفها إذا تكررت أوىل فك كة،فالعرب كرهوا اللفظ باهلمزة املفردة، فخففوها ساكنة ومتحر
  .4»وأقيس

                                                           
  .5/17البحر احمليط،  تفسريو 3/18، الكشاف -1
وشرح  9/117وشرح املفصل،  3/143واخلصائص،  172- 4/170احلجة للقراء السبعة، و 3/18، الكشاف :ينظر -2

  .3/59الشافية، 
  . 559اخلصائص، ص  -3
  .1/499، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات: ينظر -4
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، وقد أجازها ابن أيب إسحاق 1ئي، وعاصممحزة، والكسا: وقرأ بتحقيق اهلمزتني
وزعموا أنّ ابن أيب إسحاق كان « :احلضرمي، بينما عدها سيبويه من القراءات الرديئة، إذ يقول

لكن كيف يكون رديئا وقد  .2»وقد تكلّم ببعضه العرب، وهو رديءحيقق اهلمزتني وأناس معه، 
قرأ به علماء العربية األفذاذ، كأيب إسحاق احلضرمي وهو من واضعي النوأيب عمرو حو العريب ،

 وابن كثري ونافع، وهم من القراء السبع، وهذا ما يراه أبو حيان، إذ مل يوافق الزخمشري، فريد
وقد قرأ به رأس  يكون ذلك حلناًوذلك دأبه يف تلحني املقرئني، وكيف « :عليه كعادته، بقوله

 -)صلعم(-قارئ مدينة الرسول البصريني النحاة أبو عمرو بن العالء، وقارئ مكة ابن كثري، و
  .3»نافع

بالرغم من ثبوت القراءة ا، ) أئمة(حاة مينعون التسهيل بني بني، يف من الن وجند كثرياً
لكن . 4، وهم مينعون حتقيق اهلمزتني معاًققةألنهم يرون أنّ املسهلة بني بني يف حكم اهلمزة احمل
: من الوجوه الثالثة والصحيح ثبوت كلٍّ« :ثبوت الرواية به يؤكد جوازه، يقول ابن اجلزري

م، ولكلّ التحقيق، وبني بني، والياء احملضة عن العرب، وصحته يف الرواية، كما ذكرناه عمن تقد
  .5»العربية، سائغ قبوله واهللا أعلم وجه يف

﴿ :يت أختلف فيها بني اهلمز وتركه قوله تعاىلومن املواضع الّ            

          ﴾ ]قرأ اجلمهور «: ؛ إذ أبدلت اهلمزة ياء، يقول أبو حيان]13:يوسف

                                                           
   .1/294، يف القراءات العشر والنشر 96، صيف القراءات والتيسري 312السبعة يف القراءات، ص -1
  .9/118وشرح املفصل،  4/443الكتاب،  -2
  .5/17البحر احمليط،  تفسري -3
  .9/118وشرح املفصل،  172 - 4/170احلجة للقراء السبعة، و 435 -2/434ه، معاين القرآن وإعراب-4
  .1/295، يف القراءات العشر النشر -5
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: ، وقال نصروهي لغة احلجاز، وقرأ الكسائي وورش ومحزة إذا وقف بغري مهزٍ 1باهلمز) الذئب(
  .2»مسعت أبا عمرو ال يهمز

  .4»فأكله الذيب: قرأ أبو عمرو«: وقال ابن جماهد. 3وروى ورش عن نافع، أنه ال يهمز

اء، نتبين من قول أيب حيان أنّ قراءة الكسائي ومحزة وأيب عمرو بتسهيل اهلمزة وإبداهلا ي
نفسها، إذ ال حركة فيها، وال قوة،  ا كانت ساكنة ضعفت، فلم تدبراهلمزة املتوسطة ملّ"ذلك أنّ 

، 5انكسر ما قبلها أبدلت ياء ساكنة يت قبلها، فلمافدبرها أقرب احلركات منها، وهي احلركة الّ
وحجته أنه "للفعل،  بتخفيف اهلمزة؛ إذ من أصله أن حيقّقها إذا وقعت عيناً وقرأ ورش أيضاً

ه ال أعرف أصل: اهلمز، وقد قال الكسائيال أصل له يف : على لغة من قال) الذئب(خفّف مهزة 
  .6يف اهلمز، فلم يهمزه يف قراءته

: أما قراءة اجلمهور فكانت باهلمز، وهو األصل، وعلّل مكي بن أيب طالب لذلك بقوله
حجة من حقّقها يف عني الفعل أنه أتى ا على األصل، فأظهرها حمقّقة، وخف ذلك عليه «

من العرب والقراء حيقّقوا، مع  ا مهزة، وزاده قوة أنّ كثرياًوسهل النفرادها، إذ ليس قبله
  .7»قيقها وهي مفردة آكد وأخف وأقوىتكررها على أصلها، فكان حت

، ومن املتعارف أنّ احلجاز 8أنه من بيئة حجازية -ذلك  – ذكرنا أنّ قراءة نافع بدون مهزٍ
اهلمزة حمققة، بينما جند أبو حيان  متيل إىل التخفيف، وذلك لسهولته على القارئ والستثقال

                                                           
  .5/287البحر احمليط،  تفسريو 346السبعة يف القراءات، ص -1
  .5/287البحر احمليط،  تفسري -2
  . 346السبعة يف القراءات، ص -3
  .نفسه، الصفحة نفسها -4
  .103 -1/102، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -5
  .1/83، نفسه -6
  .نفسه، الصفحة نفسها -7
  .1/319اللهجات العربية، : أنظر -8
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من أهل احلجاز من  بلغنا أنّ قوماً«: نسب التحقيق ألهل احلجاز، وهو ما يؤكده سيبويه بقوله
، وهذا يعين أنّ تسهيل اهلمز ليس ظاهرة 1»رديٌء أهل التخفيف حيققون نيبء وبرية، وذلك قليلٌ

 .خيفّف عامة عند مجيع أهل احلجاز، فمنهم من حيقّق ومنهم من

وأشار أبو حيان إىل ختفيف اهلمزة وجعلها بني بني، ويكون ذلك بنطق اهلمزة بني احملققة 
ذي من جنس حركتها أو حركة ما قبلها، فاملفتوحة بني اهلمزة واأللف، واملضمومة واحلرف الّ

  .2او، واملكسورة بني اهلمزة والياءبني اهلمزة والو

﴿: بني قوله تعاىل ومن أمثلة تسهيل اهلمزة وجعلها بني                  

            ﴾ ]بتسهيل اهلمزة بني بني وضم : قرأ بعض القراء؛ إذ ]108: البقرة

 .3وسيل، وقرأ أبو السمال، بكسر السني وياء: وقرأ اجلمهور السني،

كة إذا أريد واهلمزة املتحر"لون إىل ختفيفها، ثقل اهلمزة، وبعد خمرجها جعل العرب ميي
ذي منه حركة ختفيفها فحكمها أن جتعل بني بني، أي بني خمرج اهلمزة وبني خمرج احلرف الّ

اهلمزة، وهذا القياس يف كلّ مهزة متحرألنّ فيه ختفيفاً كة وت وتليينه للهمزة بإضعاف الص
على أنّ أصل الكلمة  ار اهلمزة ليكون ذلك دليالًوتقريبه من احلرف الساكن، وتبقى بقية من آث

االلة على أصالة اهلمزةاهلمز، فيكون فيه مجع بني الدا وشد4، وبني التخفيف من وطأ.  

                                                           
  .3/555الكتاب،  -1
  .1/202األخفش، معاين القرآن،  -2
  . 1/516البحر احمليط،  تفسري -3
  .112 -9/111شرح املفصل،  -4
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أما عند احملدثني فريون أنّ تسهيل اهلمزة بني بني، هو سقوطها من الكالم، فتترك وراءها 
يت قبلها، فتجتمع اهلمزة املخففة باحلركة الّ فتحة، أو ضمة، أو كسرة، فتتصل حركة: حركتها
 .1قبل اهلمزة، وحركة اهلمزة نفسها حركة كانت: حركتان

ذي يسبقها، ومن أوجه تسهيل اهلمز املفرد حذف اهلمزة وإلقاء حركتها على احلرف الّ

﴿ :كما يف قوله تعاىل                                   ﴾ ]97: األعراف[ ،

ونقل ) أمن(بسكون الواو، وحذف ورش مهزة ) أمن أو( االبنانقرأ نافع و«: يقول أبو حيان
  .«2مزة االستفهام بعدها واو العطفحركتها إىل الواو الساكنة، والباقون 

كون قصد وهذا النوع من التسهيل أي حذف اهلمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، ي
كان قبلها حرف ساكن  متحركة واعلم أنّ كلّ مهزة«: التخفيف من ثقلها، يقول سيبويه

  .3»ذي قبلهافأردت أن ختفف حذفتها وألقيت حركتها على الساكن الّ

﴿ :ومن أمثلة هذا التسهيل قوله تعاىل                      ﴾ 

وقرأ اجلمهور «: ؛ إذ حذفت اهلمزة وألقيت حركتها على الالم، يقول أبو حيان]220: البقرة[
  .4»اهلمزة وإلقاء حركتها على الالم بتحقيق اهلمزة، وهو األصل، وقرئ بطرح) ألعنتكم(

املعروف بابن مرمي أنّ القراءة حبذف اهلمزة هو وهم، ذلك  وذكر أبو عبد اهللا نصر بن علي
مل يذكر ابن جماهد هذا احلرف، وابن كثري مل «: قط يف الوصل، يقولأنّ مهزة القطع ال تس

حيذف اهلمزة، وإنما لينها وحقّقها، فتومهوا أنها حمذوفة، فإنّ اهلمزة مهزة قطع فال تسقط حال 

                                                           
  .105والقراءات القرآنية يف ضوء علم اللّغة احلديث، ص  78األصوات اللّغوية، صإبراهيم أنيس، : ينظر -1
  .4/351يط، البحر احمل تفسري -2
  .3/545الكتاب،  -3
  .2/172البحر احمليط،  تفسري -4
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 يراها ومها ما دامت نقلت لكن أبا حيان ال. 1كما تسقط مهزات الوصل عند الوصل الوصل،
  .2»قراءة

   .3راءة شاذة ونسبها إىل اليزيدييه هذه القلواوعد ابن خ

أو  واحدة يت عىن أبو حيان بذكرها ما اجتمعت فيه مهزتان يف كلمةمن أمثلة اهلمز الّ

 ﴿ :كلمتني، حنو قوله تعاىل                                

    ﴾]م، وبه قرأ « :، يقول أبو حيان]06:البقرةلغة متيم حتقيق اهلمزتني يف حنو أأنذر

، فقرأ 4»للتخفيف الكوفيون وابن ذكوان وهو األصل، وأهل احلجاز ال يرون اجلمع بينهما طلباً
يدخلون  ناحلرميان وأبو عمرو وهشام بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية، إالّ أنّ أبا عمرو وقالو

وإدخال ألف بينهما هي قراءة ابن عباس  هشامعن  ابن كثري ال يدخل وروى حتقيقاً، وبينهما ألفاً
، وقرأ الزهري وابن أيب إسحاق، وروى عن ورش كابن كثري وكقالون، وإبدال اهلمزة الثانية ألفاً

مزة مابن حميصن أنذر حذف اهلمزة األوىل لداللة املعىن عليها، وألجل ثبوت ما عادهلا  واحدة
  .5حركتها إىل امليم الساكنة قبلها حبذف اهلمزة ونقل وقرأ أيب أيضاً )أم(و وه

ى كادت أن جتمع يف هذه اآلية بني حتقيق اهلمزتني وختفيفهما، حت وقد تنوعت القراءة
  :ة باجتماع اهلمزتني، وهيكلّ أوجه األداء اخلاص تقريباً

بن ذكوان، وهو األصل، ومن حتقيق اهلمزتني، وهي لغة متيم وا قرأ الكوفيون وا-
حققهما يف كلمة حجتهم يف ذلك أنّ اهلمزة حرف من حروف املعجم كغريه من سائر " واحدة

ا باجلمع بينهما حنو ما جيتمع يف الكلمة حرفان مثالن، فيؤتى بكلّ واحدمنهما  احلروف، صح
                                                           

  .2/172البحر احمليط،  تفسري -1
  .نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -2
  .13شواذ ابن خالويه، ص : ينظر -3
   .1/110الدر املصون،  -4
  .1/175البحر احمليط، تفسري  -5
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فجعل . منهما بكلّ واحدفال يستثقل اجتماعهما، بل يؤتى ...  على جهته من غري تغيريٍ صحيحاً
 .1اهلمزتني كغريمها من سائر احلروف

وزاده قوة أنّ "بينما عدمها مكي بن أيب طالب يف حكم املنفصلتني، فحقّقهما ألجل ذلك، 
يت قبل الساكن، لقرب ذلك من أكثر هذا النوع بعد اهلمزة الثانية فيه ساكن، فلو خفّف الثانية، الّ

ه أتى بالكلمة على اجتماع الساكنني حقّق، ليسلم من ذلك، وألا خاف اجتماع ساكنني، فلمن
  .2أصلها حمقّقة

 :وهي عديدةً ذي اختذ وجوهاًتسهيل اهلمزتني، وهو مذهب أهل احلجاز، والّ-
 .4از، وهي لغة احلج3وبه قرأ احلرميان وأبو عمروحتقيق األوىل وتسهيل الثانية،  - 
ن وإمساعيل ال ألف بينهما، وبه قرأ أبو عمرو وقالوحتقيق األوىل وتسهيل الثانية وإدخ - 

، يقول مكي بن أيب مطولة ، وإن كان هذا التخفيف ليس إالّ قراءة مزة5بن جعفر عن نافع
كانت اهلمزة   ، أنه ملّاحجة من خفف الثانية من كلمة، وأدخل بني اهلمزتني ألفاً«: طالب

ليحول بني  ل على حاله مع التخفيف، فأدخل بينهما ألفاًاملخففة بزنتها حمققة قدر بقاء االستثقا
 .6»، مينع من اجتماعهمااهلمزتني حبائلٍ

يهمزان مثّ ميدان  - فكانا -)آنذرم(قرأ نافع وأبو عمرو «: بقوله وهو ما أكده أبو زرعة
د املثل عن ليبع بعد اهلمزة، وتقدير هذا أن تدخل بني ألف االستفهام وبني اهلمزة الّيت بعدها ألفاً

  .7»ملثل ويزول االجتماع فيخف اللّفظا

                                                           
  .86حجة القراءات، ص  -1
  .1/73، حججهاوعللها و الكشف عن وجوه القراءات -2
  .123، ص راملبسوط يف القراءات العشو 136السبعة يف القراءات، صو 1/175، احمليط البحر تفسري -3
  .1/175البحر احمليط، تفسري  -4
  .1/74، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 136والسبعة يف القراءات، ص 1/175البحر احمليط،  تفسري -5
  .1/74، وعللها وحججها اتالكشف عن وجوه القراء -6
  .86حجة القراءات، ص  -7
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حتقيق اهلمزتني وإدخال ألف بينهما، وهو ما روي عن هشام، وهي قراءة ابن عباس وابن 
أنه استجفى اجلمع بينهما، ففصل باملدة، : واحلجة ملن حقّقهما وفصل مبدة بينهما"أيب إسحاق، 

 .1ما، وكلّ ذلك من فصيح كالم العربألنه كره تليني إحدامها، فصحح اللّفظ بينه
وذكر ابن اجلزري أنّ املد مع اهلمزة قدره بعض القراء بألفني، ومنهم من قدره بألفني 

2ونصف، ومنهم من جعلها مبقدار ثالث ألفات.  
حتقيق األوىل وإبدال الثانية ألفا، وروي ذلك عن ورش، ومل يقبل الزخمشري هذه القراءة، 

 :3عن كالم العرب، وذلك لسببني روجاًوخ وعدها حلناً
 .اجلمع بني ساكنني على غري حده-
-كة املفتوح ما قبلها هو بالتسهيل بني بنيختفيف اهلمزة املتحر. 

يكون  ذين يرون أنّ ختفيف اهلمزة بقلبها ألفاًما ذكره الزخمشري هو مذهب البصريني، الّ
يف اهلمزة الساكنة املفتوح ما قبلها، بينما جيوة الرواية به، وهو ما ز ذلك الكوفيون لثبوت وصح

وما قاله هو مذهب البصريني، وقد « :يؤكده أبو حيان؛ إذ يرد على الزخمشري ويبين رأيه، بقوله
ذي أجازه البصريون، وقراءة ورش صحيحة الّ أجاز الكوفيون اجلمع بني الساكنني على غري احلد

دب على أهل األداء ونقلة عادة هذا الرجل إساءة األ النقل ال تدفع باختيار املذاهب، ولكن
 .4»القرآن

له، وهو ما يؤكده  وثبوت القراءة بالتواتر وصحة النقل هو ما يعتمده أبو حيان كمنهجٍ
ت الرواية به من إثبات القراءة وجب املصري إليه وإن والذي نذهب إليه أنّ ما صح«: بقوله

                                                           
  .65احلجة يف القراءات السبع، ص  -1
  . 1/72، يف القراءات العشر النشر -2
  .1/110والدر املصون،  1/163، الكشافو 1/175البحر احمليط،  تفسري -3
  .1/175البحر احمليط،  تفسري -4
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كوفيون فوجب املصري إىل سان البصريون والقد استقرأ هذا اللّو. خالف أقوال البصريني وروايام
  .1»ما استقرؤوه، ومن حفظ حجة على من مل حيفظ

وهي قراءة الزهري وابن حميصن، وعلّل أبو  -أي مهزة االستفهام  -حذف اهلمزة األوىل 
ادهلا وهو ، وألجل ثبوت ما عقرئ حبذف اهلمزة األوىل لداللة املعىن عليها « :حيان ذلك بقوله

 . ، وحذفوا اهلمزة لكراهة اجتماع اهلمزتني2»)أم(
حذف مهزة االستفهام، ونقل حركتها إىل الساكن قبلها، وهي قراءة أيب، فتحذف اهلمزة 

 .األوىل وتلقى فتحتها على امليم قبلها
ه مجع تقريبا كلّ أنواع القراءات اليت خصت كما ذكرنا يف بداية حديثنا يف هذا املثال، فإن

  .اجتماع اهلمزتني

﴿:وأما قوله تعاىل                      ﴾]49: الشعراء[، ]123: األعراف[ ،

، وبعضهم قرأ يف كلّ واحدة ، فقد اختلف القراء يف قراءة اهلمز، فبعضهم قرأ بقراءة]71: طه[
  :ة مراتبخبالف اآلخر، والقراءات على أربع موضعٍ

، وذلك يف السور الثالث، 3ستفهام وحتقيق اهلمزة وبعدها ألفباال فقرأ محزة والكسائي
قرأوا مزتني حمققتني، بعدمها ألف، بدل من مهزة «: وعلّل مكي بن أيب طالب هذه القراءة بقوله

طع ألف مهزة االستفهام مفتوحة، ومهزة ألف الق: ساكنة، هي فاء الفعل، ألنّ أصله ثالث مهزات
) آدم وآتى(الفعل مفتوحة، ومهزة هي فاء الفعل ساكنة، أبدل منها ألف على أصل بدهلا يف 

                                                           
  .2/77البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/175، نفسه -2
والكشف عن وجوه  161احلجة يف القراءات السبع، صو 293وحجة القراءات، ص 4/365البحر احمليط،  تفسري -3

  .117والكايف يف القراءات السبع، ص  5/420والدر املصون،  1/473، وعللها وحججها القراءات
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وشبهه، فهؤالء قرأوا على األصل، ومل يستثقلوا اجتماع مهزتني حمققتني، ألنّ األوىل كأنها من 
  . 1»تكن كلمة أخرى، ألنها دخلت زائدة قبل أن مل

فإنه يسهل  لة يف تقدير ألفني إالّ ورشاًام ومدة بعدها مطومزة استفه ونافع العربيانوقرأ 
  .2وكذلك يف طه والشعراء بني احملققة وامللينة الثانية ومل يدخل أحد ألفاً

بني اهلمزتني، ذلك أنّ ) ألف(نفهم من قول أيب حيان أنّ القراء اتفقوا على عدم إدخال 
لف، ويرجع ابن اجلزري سبب ذلك إىل نفور ل الكلمة تشبه األاهلمزة املفتوحة املسهلة يف أو

لئال  ومل يدخل أحد بينهما ألفاً« :العرب من توايل األمثال واجتماع أربعة أحرف متشاة، يقول
يت تزاد، األوىل مهزة االستفهام، والثانية األلف الفاصلة الّ: يصري اللّفظ يف تقدير أربع ألفات
يف التطويل، وخروج عن من اهلمزة الساكنة، وذلك إفراط  والثالثة مهزة القطع، والرابعة املبدلة

  . 3»كالم العرب

وحتقيق اهلمزة بعدها، أو ) فرعون(لضمة نون  هنا بإبدال مهزة االستفهام واواً وقرأ قنبل
  .4مثل البزي) الشعراء(ويف . ثل حفصم) طه(وقرأ يف . تسهيلها أو إبداهلا أو إسكاا أربعة أوجه

 بإبدال مهزة االستفهام واواً" األعراف"إىل أخرى، فقرأ يف  ل من سورةاختلفت قراءة قنب
قرأ قنبل حال «: يف حال الوصل، وذلك النضمام ما قبلها، وهي مفتوحة، يقول السمني احلليب

وذلك أنّ : وتسهيل الثانية بني بني وألف بعدها بإبدال األوىل واواً) قال فرعون وأمنتم(الوصل 

                                                           
  .1/473، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
احلجة يف القراءات السبع، و 293وحجة القراءات، ص  421 -5/420ر املصون، والد 4/365البحر احمليط،  تفسري -2

  .161ص
  .117، صالسبع والكايف يف القراءات 2/64، يف القراءات العشر النشر -3
 1/474، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 5/420والدر املصون،  4/365، احمليط البحر تفسري -4
  .117والكايف يف القراءات السبع، ص  161السبع، ص  احلجة يف القراءاتو
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: سواء كانت الضمة واهلمزة يف كلمة حنو فتوحة بعد ضمة جاز إبداهلا واواًاهلمزة إذا كانت م
  .1»موجالّ أم يف كلمتني كهذه اآليةويواخذكم و

أعين مزة بعدها ألف، ويف سورة الشعراء كقراءة : كقراءة حفص" طه"وقرأ يف سورة 
  .2يف حال الوصل رفيقه البزي فإنه ليس قبلها ضمة فيبدهلا واواً

يت كان العرب يبدلون فيها أحرف املد مهزة، أبو حيان يف تفسريه بعض األمثلة الّوذكر 

﴿:يت تقع فاء للكلمة، يف حنو قوله تعاىلمهز الواو املكسورة الّ: منها       ﴾]يوسف :

من (ن نافع، وقرأ ابن جبري كذلك عبضم الواو، وجاء ) من وعاء(قرأ احلسن « :، يقول]76
  .4»إشاح وإسادة يف وشاح ووسادة: لوابإبدال الواو املكسورة مهزة، كما قا 3)إعاء

 يبدلون من الواو املكسورة الواقعة أوال«: وقد نسب أبو حيان الظاهرة إىل هذيل، يقول
، ويرجع علماء اللّغة هذا اإلبدال إىل استثقاهلم الكسرة على 5»مهزة، وذلك مطرد يف لغة هذيل

ولكن ناسا كثريا جيرون الواو «: وا الضمة عليها، وهو ما يؤكده سيبويه بقولهالواو، كما استثقل
كرهوا . جمرى املضمومة، فيهمزون الواو املكسورة، إذا كانت أوال  -إذا كانت مكسورة  –

  .6»إسادة، وإعاء: ها، فمن ذلك قوهلمالكسرة في

                                                           
  .1/474، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 293حجة القراءات، صو 5/421الدر املصون،  -1
والكشف عن وجوه  4/365البحر احمليط،  تفسريو 117والكايف يف القراءات السبع، ص  5/421الدر املصون،  -2

  .161احلجة يف القراءات السبع، ص و 1/474 ،وعللها وحججها القراءات
  .1/348، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -3
، يف تفسري الكتاب العزيز واحملرر الوجيز 6/532والدر املصون،  3/309، والكشاف 5/328البحر احمليط،  تفسري -4
9/345.  
  .5/328البحر احمليط،  تفسري -5
  .4/331الكتاب،  -6
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 و﴿ :وذكر أبو حيان ما أبدلت ألفه مهزة، كقوله تعاىل                  

                   ﴾ ]عن سأقيها(اءة ابن كثري ، من ذلك قر]44:النمل (

﴿وهي ضعيفة، وكذلك يف قراءة قنبل « :، قال أبو علي1باهلمز                

           ﴾ ]ا مهز السؤق وعلى سؤقه فلغة مشهورة يف مهز  ]42: القلموأم

ان يهمز كلّ واو قبلها ضمة أنّ أبا حية النمريي ك: يت قبلها ضمة، حكى أبو عليالواو الّ
  :2وأنشد

  .3أَحب املُؤقدين إِلَي موسى

يت قبل الواو كأنها الضمة الّ وجوه، ووقتت، فقدروا: حنو 4»لك أنّ الواو املضمومة تقلب مهزةذ
وجهه  -) على سؤقه(، و)بالسؤق(قراءة قنبل « :عليها؛ إذ ال فاصل بينهما، يقول السمني احلليب

، فهمزوا الواو، وهذه 5»ومةأجروا الواو الساكنة املضموم ما قبلها جمرى املضم -من القياس أنهم 
  .وإن مل تكن متفشية يف كالمهم الظاهرة عرفت عند بعض العرب وعدها أبو حيان لغة،

                                                           
والدر  5/391احلجة للقراء السبعة، و 483قراءات، ص والسبعة يف ال 4/458 والكشاف، 7/76، احمليط البحر تفسري -1

  .8/619املصون، 
يف تفسري الكتاب  واحملرر الوجيز 2/160، وعللها وحججها والكشف عن وجوه القراءات 7/76البحر احمليط،  تفسري -2

  . 8/619والدر املصون،  7/692، العزيز
  :البيت جلرير، وجاء يف الديوان -3

  وجعده لَو أَضاَءهما الوقُود    لَحب الوافدان إِلَى موسى    
  .116م، ص 1975، )ط.د(حيىي اجلبوري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد، : جرير، الديوان، حتقيق: ينظر

  .49 -5/48احلجة يف علل القراءات السبع،  -4
  .8/619، 1/101املصون،  الدر -5
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يف العربية،  مهز هذه الكلمات بعيد« :وقد أنكر مكي بن أيب طالب هذه القراءة؛ إذ يقول
ا من مهز على توهم الضمة الّ وخارجما جيوز مهز الواو املضمومة أمه إنيت قبل عن القياس؛ ألن

  .1»ري قوي يف النظرد يف التأويل، غالواو، كأنه مهز الواو النضمامها، فبعي

بذلك رأي أيب علي الفارسي، وإن كان من  موافقاً) سأقيها(وقد ضعف أبو حيان قراءة 
غة لغة من يقلب األلف مهزة، وعليه ل"يوافق لغة بعض العرب ) سأقيها(العلماء من يرى أنّ مهز 
 :وأنشد. 2العجاج يف العأمل واخلأمت

  .3 فَخندف هامةُ هذَا العأْلَمِ  

قد جاورت "فيما علّل بعض العلماء إحالل اهلمزة حمل األلف الساكنة أنّ هذه األخرية 
ك ا، للحركة فقد ترتله العرب مرتلة املتحر يت قبلها، واحلرف الساكن إذا كان جماوراًالفتحة الّ

 . 4اهلمزة؛ فلهذا مهزت األلف هاهنا واأللف إذا أرادوا حتريكها حولوها إىل

﴿ :ة التقاء اهلمزتني يف كلمتني قوله تعاىلومن أمثل           ﴾ ]قرأ  ،]22:عبس

بل النون، ومها ق بغري مهزٍ) شاء نشره: (، وجاء يف كتاب اللوامح5بعض القراء بتحقيق اهلمزتني
  .6لغتان يف األحياء

يف كلمتني، فمنهم من أشار أبو حيان إىل أنّ مذاهب القراء ختتلف يف اهلمزتني اتمعتني 
  .حيقّقهما ومنهم من حيذف إحدامها

                                                           
  .2/161، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
  .8/620الدر املصون،  -2
  مبارك لَألنبِياِء خأْتم: البيت للعجاج وقبله -3

  .120، ص )ت.د(، )ط.د(العجاج، الديوان، دار الكتب العلمية، : ينظر
  . 3/147ينظر، اخلصائص،  -4
  .1/299، يف القراءات العشر والنشر 140، صءاتيف القرا السبعة -5
  .6/316، والكشاف 8/420البحر احمليط،  تفسري -6
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برأسها، فلم تلتقيا متالصقتني بل  وحجة من حقّق اهلمزتني أنّ كلّ واحدة منهما يف كلمة
وحتقيق اهلمزتان حسن ألنه األصل، وإن كان . 1نهما منفصلة عن األخرىكانت كلّ واحدة م

واعلم أنّ اهلمزتني «: ا وتسهيل الثانية، يقول سيبويهسيبويه ومجهور النحاة يفضلون حتقيق إحدامه
إذا التقتا، وكانت كلّ واحدة فإنّ أهل التحقيق خيففون إحدامها ويستثقلون منهما من كلمة ،

حتقيقهما، كما استثقل أهل احلجاز حتقيق الواحدة، فليس من كالم العرب أن تلتقي مهزتان 
: وحتقيق اآلخرة، وهو قول أيب عمرو، وذلك قولك فتحققا، ومن كالم العرب ختفيف األوىل،

  ).7: اآلية: مرمي) (يا زكريا إنا نبشرك(، و) 18: اآلية: حممد) (فقد جا أشراطها(

فقد جاء : (ومنهم من حيقق األوىل وخيفف اآلخرة، مسعنا ذلك من العرب، وهو قولك
  : 2وقال) يا زكرياء أنا(، و)شراطهاأ

  كُلُّ غَراء إِذَا متزرـا ب    داحلَسا وهلَيع نيالع بهرت  

  .3»من يوثق به من العرب ينشده هكذا مسعنا

أما عن ختفيف اهلمزتني فمال إليه أكثر العرب، ذلك أنّ العرب ختفف اهلمزة املفردة فما 
  .بالك باجتماع مهزتني

دى وجوه ختفيف اهلمزتني، أما ما ذكره أبو حيان عن القراءة بدون مهز قبل النون فهو إح
ذلك أنّ العرب ختفف اهلمزة املفردة الستثقاهلم إياها، فإن اجتمعتا كان الثقل أكرب، فمالوا إىل 

حبذف اهلمزة الثانية، لكن جند من القراء من يرى أنّ  للتخفيف؛ إذ قرأ بعضهم تسهيلها طلباً
الساقطة األوىل،  –اهلمزة  - رأى أنّ  من .اهلمزة الساقطة هي األوىل، ويظهر بذلك اخلالف يف املد

                                                           
  .3/65وشرح الشافية،  9/118وشرح املفصل،  1/7273، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات: ينظر -1
  .9/118وشرح املفصل،  3/549البيت ذكر بدون نسبة يف الكتاب،  -2
  .3/549الكتاب،  -3
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من قبيل  يكونالثانية، فاملد هي اهلمزة الثانية ة فإنّ املد من قبيل املنفصل، ومن رأى أنّ الساقط
  .املتصل

أما عن حذف اهلمزة فنجد من العرب من حذفها دون قياس؛ إذ حذفت دون ترك أثر هلا، 

﴿: عاىلوقد أورد أبو حيان أمثلة لذلك، منها قوله ت     ﴾ ]قرأ «: ، يقول]7:القصص

بكسر النون بعد حذف اهلمزة على غري قياس، ألنّ القياس فيه ) أن ارضعيه(عمرو بن عبد العزيز 
  .1»وهي الفتحة إىل النون كقراءة ورشنقل حركة اهلمزة 

ونقل حركتها  يشري أبو حيان إىل أنّ التخفيف القياسي يف اآلية الكرمية يكون حبذف اهلمزة
إىل الساكن قبلها وهو حرف النون، وهو مذهب ورش، لكن القارئني حذفا اهلمزة، فلما التقى 

  ). أن ارضعيه: (صوا منه بكسر النون، فأصبحتساكنان النون والراء ختلّ

﴿ :يت أوردها أبو حيان عن اهلمز املفرد، قوله تعاىلومن األمثلة الّ   ﴾ ]؛ ]30: التوبة

 .2باهلمزة وباقي السبعة بغري مهزٍ) يضاهئون: (قرأ عاصم إذ

وحجة من حقّقها يف فاء "بني حتقيق اهلمز وختفيفه، ) يضاهئون(اختلف القراء يف كلمة 
قة، كما يفعل بسائر احلروف، وخف الفعل وعينه والمه أنه أتى ا على األصل، فأظهرها حمقّ

من العرب والقراء حيققوا، مع تكررها على أصلها،  رياًعليه وسهل النفرادها، وزاده قوة أنّ كث
مزة أنه استثقلها حمققة فكان حتقيقها وهي مفردة آكد وأخف وأقوى، وحجة من خفّف اهل

  .؛ ذلك أنها حرف بعيد املخرج صعب التلفظ فمالت العرب إىل ختفيفه لتسهيل النطق3فخفّفها

، ننتقل يف املبحث املوايل لدراسة ظاهرة ز وتسهيلهديثنا عن ظاهرة حتقيق اهلمأمتمنا حبعدما 
  .اإلدغام

                                                           
  .7/100البحر احمليط،  تفسري -1
  .5/32، نفسه -2
  .499 -1/498، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات: ينظر -3
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  :اإلدغـام: ثالثا

اإلدغام من الظواهر الص يعدمن العلماء، وقد جعلها  يت حازت على اهتمام كثريٍة الّوتي
اإلدغام ختفيف وتقريب، « :لدراسة األصوات العربية، فعرفها الداين بقوله النحاة القدامى مدخالً

حرفاًوهو و لُكساكناً ص حبرف فصل بينهما حبركةك من غري أن يأو وقف؛ فيصريان  آخر متحر
سان عنهما رفعة واحدة، ويلزم موضعاً، يرتفع اللّبتداخلهما كحرف واحد  واحدا، ويشتد

  .1»احلرف

سان رفع اللّ«: وعرف أبو حيان األندلسي يف كتابه ارتشاف الضرب اإلدغام بقوله
 إذا التقى املثالن يف كلمة واألول ساكن، واحداً رفعة واحدة، والوضع ما موضعاًباحلرفني 

أو  وتني أن يكونا متشاني متاماًويشترط يف هذين الص. 2»وكانا مهزتني واألوىل تلي الفاء
    .3 يف الصفة واملخرجمتقاربني

ا فيه تعريفه وشروطه ذكرو كما اهتم بظاهرة اإلدغام علماء القراءات، إذ أفردوا له باباً
  .4وأحكامه

حتويل صوتني "أما عند احملدثني فتعريف اإلدغام عندهم ال خيتلف عن القدامى؛ فعرفوه بأنه 
متباينني إىل صوت ويوضح عملية اإلدغام األستاذ عبد الرمحن احلاج صاحل بقوله ؛5طويلٍ واحد :

ومبا أنّ موضعهما واحد فإنه ال حيتاج فإذا أدغم حرف يف آخر ابتدأ الناطق ما حببس النفس «
إىل أن يطلق نفسه لينتقل إىل خمرج احلرف اآلخر، بل يبقى احتباسه وتكون مدته أطول مما هو يف 
احلرف الواحد مثّ يطلق نفسه؛ فبزيادة املدة يف توتر العضالت يظهر احلرفان كأنهما حرف واحد 

                                                           
عبد الرمحن حسن العارف، عامل : ، اإلدغام الكبري، حتقيق)ه444ت(الداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان : ينظر -1
  .92م، ص 2003كتب، ال
  .1/337، من لسان العرب شاف الضربارت -2
  . 399اخلصائص، ص : ينظر-3
  .وما بعدها 1/274، يف القراءات العشر النشر: ينظر -4
5- 14م، ص 1982، 1د علي اخلويل، معجم علم األصوات، مطابع الفرزدق التجارية، طحمم.  
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ل وت األوما يكون الص ، وغالباًواحداً ملتقاربني صوتاًوتني املثلني أو اأي النطق بالص. 1»مشدد
  . ، فيدغم األول يف الثاينوالثاين متحركاً ساكناً

بعضها يف بعض،  – متماثلة أو متقاربة يف الصفة – وحيدث اإلدغام يف األصوات املتجاورة 
ل بالثاين، ويسمى بالتأثر الرجعي، وقد يتأثر الثاين باألوويسمى بالتأثر التقدمي،  لوقد يتأثر األو

  .2يف اللّغة العربية وهو قليلٌ

مثّ  واهلدف من عملية اإلدغام هو التخفيف، وذلك الستثقاهلم عمل اللّسان من موضعٍ
 وذلك ألنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضعٍ...«: العودة إليه، يقول سيبويه يف ذلك

ا صار ذلك تواحدعبا عليهم أن يداركوا يف موضعٍ، مثّ يعودوا له، فلم وال تكون مهلة، واحد ،
  .فاالقتصاد يف اجلهد العضلي هو الغرض املرجو منه. 3»كرهوه وأدغموا، لتكون رفعة واحدة

ونسبها إىل هلجياً ي تناول فيها ظاهرة اإلدغام توجيهاًووجه أبو حيان القراءات القرآنية الت ،
وهذه . 4»بعض متيم، واإلدغام لغة بعض متيمجازيني، واإلظهار لغة احل«: ميها، يقولمتكلّ

يت عرف عنهم السرعة يف األداء؛ يف مقابل البيئات املتحضرة األخرية تعد من القبائل البدوية الّ
  .5ىل التأين يف النطقإ اليت مالت إىل اإلظهار أو الفك ميالً

  :أنواع اإلدغام -1

ا ذكر يف كتابه ارتشاف الضرب، وحبسب ينقسم اإلدغام عند أيب حيان األندلسي وفق م
  :احلرفني املدغمني إىل قسمني

                                                           
  .18، ص 6: احلاج عبد الرمحن صاحل، مسائل يف مصطلحات التجويد، عدد -1
 22، ص )ت.د(، )ط.د(جمدي وهبة وكامل املهندس، معجم املصطلحات العربية يف اللّغة واألدب، مكتبة لبنان، : ينظر -2

  .109وإبراهيم أنيس، األصوات اللّغوية، ص 
  .4/417الكتاب،  -3
  .1/350، من لسان العرب ارتشاف الضرب -4
  .63يف اللهجات العربية، ص : ينظر -5
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  .إدغام املثلني: األول -

  .إدغام املتقاربني: الثاين -

وقد كانت عناية علماء العربية بظاهرة اإلدغام يف القرآن الكرمي كبرية، وذلك الرتباطها 
حيان لإلدغام يف تفسريه؛ إذ أوضح  باألداء الصحيح للنص القرآين، وهو ما نتبينه من دراسة أيب

اختالف القراءات، مع تعليله يف بعض األحيان  أوجه القراءة سواء أكانت متواترة أم شاذة، مبيناً
  . وترجيحه لبعض القراءات

 :إدغـام املتماثلني  - أ

 ﴿ :ومما أورده أبو حيان يف هذا الباب قوله عز وجلّ            ﴾ 

بالرفع أي ) ال تضار(قرأ ابن كثري وأبو عمرو، ويعقوب، وأبان عن عاصم « :، يقول]233:قرةالب[
الشتراك ) ف نفس إالّ وسعهاال تكلّ(برفع الراء املشددة وهذه القراءة مناسبة ملا قبلها من قوله 

يية يف  ومعىن وهذه خربية لفظاً اجلملتني يف الرفع وإن اختلف معنامها ألنّ األوىل خربية لفظاً
  .1»املعىن

فسكنت الراء األخرية للجزم وسكنت  وقرأ باقي السبعة ال تضار بفتح الراء جعلوه ياً
الراء األوىل لإلدغام فالتقى ساكنان فحرك األخري منهما بالفتح ملوافقة األلف الّيت قبل الراء 

  .2لتجانس األلف والفتحة

بفك اإلدغام وكسر الراء األوىل ) تضاررال (روي عن ابن عباس "ويذكر أبو حيان أنه 
وفتح الراء األوىل وسكون الثانية  بفك اإلدغام أيضاً) ال تضارر(وسكون الثانية، وقرأ ابن مسعود 

                                                           
 136وحجة القراءات، ص  1/317، لقرآنوإعراب ا 2/334احلجة للقراء السبعة، و 2/225ط، احمليالبحر تفسري  -1
  .97ص  احلجة يف القراءات السبع،و
احلجة يف القراءات السبع، و 136وحجة القراءات، ص  2/334للقراء السبعة، احلجة و 2/225احمليط، البحر  تفسري -2

  .97ص 
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، وهو األصل، فأدغموا الراء يف الراء، ونسب اإلدغام 1لغة احلجاز يف حنو هذين املثلني واإلظهار

﴿: لتميم، ومثله قوله تعاىل           ﴾ ]282 :البقرة[.  

قرأ أبو جعفر الصفار ال تضار بالسكون مع التشديد، أجرى الوصل جمرى الوقف، "فيما 
وروي عنه ال تضار بإسكان الراء وختفيفها وهي قراءة األعرج من ضار يضري، وهو مرفوع 

ه اختلس الضمة فظن2ه الراوي سكوناًأجرى الوصل فيه جمرى الوقف، وقال الزخمشري أن.  

: ويعترض أبو حيان على موقف الزخمشري من هذه القراءة، ويؤكد على صواا، يقول
وهذا على عادته يف تغليط القراء وتوهيمهم وال نذهب إىل ذلك ووجه هذه القراءة بعضهم بأن «

ع بني من التشديد يف احلرف املكرر وهو الراء وجاز أن جيم حذف الراء الثانية فراراً: قال
  .3»الساكنني إما ألنه أجرى الوصل جمرى الوقف أو ألنّ مدة األلف جتري جمرى احلركة

﴿ فسريه قراءة نافعوذكر أبو حيان يف ت    ﴾ ]بالفك وباقي السبعة ، ]42: األنفال

  .4والفك واإلدغام لغتان مشهورتان باإلدغام،

﴿ وكذلك قرأ اجلمهور     ﴾ ]بياٍء ]15: ق عيي(بعدها ياء ساكنة ماضي  مكسورة (

  .5كرضي، وقرأ ابن أيب عبلة بتشديد الياء من غري إشباع يف الثانية

 مل وفكرت يف توجيه هذه القراءة، إذ«: وقد حاول أبو حيان تعليل هذه القراءة، فقال
عيي، يذكر أحد توجيهها، فخرجتها على لغة من أدغم الياء يف الياء يف املاضي، فقال عي يف 

عينا، وهي : م املعظم نفسه ومل يفك اإلدغام فقالوحي يف حيي، فلما أدغم أحلقه ضمري املتكلّ
                                                           

 136وحجة القراءات، ص  2/334للقراء السبعة، احلجة و 186 -1/185ن، االتبيو 2/225البحر احمليط،  تفسري -1
  .97احلجة يف القراءات السبع، ص و
  .2/227، يف القراءات العشر والنشر 2/225البحر احمليط،  تفسري -2
  .2/225البحر احمليط،  تفسري -3
  . 4/497، نفسه -4
  .8/122نفسه،  -5
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ردت وردنا، فال يفكون، وعلى هذه اللّغة : ورددنا: رددت: لغة لبعض بكر بن وائل، يقولون يف
  .1»ضمري نصب الجتمعت العرب على اإلدغام) نا(كون الياء املشددة مفتوحة، فلو كان ت

أنه استثقل : وحجة من قرأ باإلظهار أنه األصل، واألصل ال يعلّل له، وحجة من أدغم
، وقد زاد هذا الثقل ظهور الكسرة 2اجتماع ياءين متحركتني، فأسكن األوىل، وأدغمها يف الثانية

ولذلك طلبوا التخفيف من هذا 3)حيي، وعيي: (هلا، وهي الياء األوىل، يف جمانسٍ على حرف ،
  .4)حي، وعي: (، بأن أدغموا أحد املثلني يف اآلخر، فصارتالثقل

﴿ :وتعرض أبو حيان إىل قوله تعاىل      ﴾ ]قرأ اجلمهور «: ، فقال]139: البقرة

ابن حميصن بإدغام النون يف النون، ووجه هذه وقرأ  بنونني إحدامها نون الرفع واألخرى الضمري،
هذه دار : ل حرف مد ولني جاز اإلدغام كقولك، وكان قبل األوالقراءة أنه ملا التقى مثالن

  .5»راشد، ألنّ املد يقوم مقام احلركة يف حنو جعل لك

﴿ :أما يف قوله تعاىل           ﴾ ]بتخفيف النون، ، فقرأ نافع ]80: األنعام

  .6ةعالمة الرفع، والثانية نون الوقاي: وأصله بنونني، األوىل

أ القراءة باحلذف، فيعقب على ذلك بقولهحويني من خطّويذكر أبو حيان أنّ من الن :
»وقال مكي. وأخطأ يف ذلك. حويني من قرأ بالتخفيفوقد حلن بعض الن: يف  احلذف بعيد

العربية، قبيح ما جيوز يف الشعر للوزن. مكروهوالقرآن ال حيتمل ذلك فيه إذ ال ضرورة تدعو . وإن

                                                           
  .8/122البحر احمليط،  -1
  .171احلجة يف القراءات السبع، ص  -2
  .5/615الدر املصون،  -3
  .2/418معاين القرآن وإعرابه، و 1/411ء، معاين القرآن، الفرا: ينظر -4
  .1/585البحر احمليط،  تفسري -5
  .4/174نفسه،  -6
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. التخفيف لغة غطفان، وقرأ باقي السبعة بتشديد النون: وقيل. وقول مكي ليس باملرتضى. هإلي
  .1»كني، ومل يقرأ هناك بالفك وإن كان هو األصلمن استثقال املثلني املتحر فأدغموا هروباً

﴿غام التاء يف أختها، قرأ اجلمهورومن أمثلة إدغام املتماثلني، إد       ﴾ ]ا09: دلةا[ ،

  .3بتشديد التاء) فتفرق: (، وكذلك قرئ قوله تعاىل2وأدغم ابن حميصن التاء يف التاء

﴿ :إذ قرأ قوله تعاىل ؛"البزي"ومن القراء املشهورين بإدغام التاء يف التاء           

      ﴾ ]تلقف(رأ باقي السبعة بإدغام تاء املضارعة يف التاء يف األصل، وق ،]117: األعراف (

﴿ :، وقرأ قوله عز وجل4ّ)تتلقف(حبذف إحدى تاءيه إذ األصل       ﴾ ]267: البقرة[ 

فأدغم التاء يف التاء، وقد ذكر ابن اجلزري أنه كان يقرأ بإدغام ) تتيمموا(بتشديد التاء، أصله 
  .5بتاءات البزيالتاء يف التاء يف مواضع كثرية من القرآن حتى صارت تعرف 

روي عن «: ويضيف أبو حيان أنّ من القراء من يذكر أنّ البزي قرأ بتخفيف التاء، يقول
ق بكم(ك حنو البزي ختفيف التاء كباقي القراء، وهذه التاءات منها ما قبله متحرفإذا هي ) (فتفر

بله ساكن غري ومنها ما ق) وال تيمموا(ومنها ما قبله ساكن من حرف املد واللني حنو ) تلقف
  .6»)نارا تلظى) (فإن تولوا(حرف مد ولني حنو 

                                                           
  .4/174البحر احمليط،  تفسري -1
  .8/234نفسه،  -2
  .4/254نفسه،  -3
  .4/363، نفسه -4
  .1/303، يف القراءات العشر لنشرا -5
  .2/331البحر احمليط،  تفسري -6
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  :إدغام املتقاربني -ب

 :إدغام القاف يف الكاف )1
، وال يدغمان يف غريمها، وال وصفةً مها يف اآلخر لقرما خمرجاًدالكاف والقاف يدغم أح

دغام القاف إد فيه ومما ور، 2غم القاف يف الكاف بإبداهلا كافاًوتد .1غريمها فيهما، والبيان حسن

﴿ :يف الكاف قوله تعاىل        ﴾ ]والكاف ووردت يف أحد عشر موضعاً ]64:املائدة ،

﴿ :تدغم يف القاف يف حنو                                     

            ﴾ ]3ووردت يف اثنني وثالثني موضعاً ]30 :البقرة.  

﴿ :قال أبو حيان عند تفسريه قوله تعاىل                             

               ﴾ ]دغام إسكان الراء وإقرأ أبو رجاء بكسر الواو و ]19: الكهف

كذلك إالّ أنه كسر الراء ليصح اإلدغام، وقال  ، وعن ابن حميصن أيضاًف يف الكافالقا
هذا «: قال أبو الفتح. 4بكسر الراء وإدغام القاف يف الكاف) بورقكم(الزخمشري، وقرأ ابن كثري 

 –وحنوه عند أصحابنا خمفى غري مدغم، لكنه أخفى كسرة القاف إىل القاف فظنها القراء مدغمة 
وللقراء يف حنو ...لو كانت مدغمة لوجب نقل كسرة القاف إىل الراء كقوهلم يرد –اهللا ومعاذ 

أيب عمرو وكذلك قرأ . 5»هذا عادة أن يعبروا عن املخفي باملدغم، وذلك للطف ذلك عليهم

                                                           
  . 4/452الكتاب،  -1
  .3/278شرح الشافية،  -2
  .1/292، يف القراءات العشر النشر -3
  .6/58البحر احمليط،  تفسري -4
  .2/24، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -5
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﴿ وابن حميصن     ﴾ ]وقرأ أبو . 1بإسكان الغني وإدغام القاف يف الكاف ]69: اإلسراء

  .2رواية ابن عباس بإدغام القاف يف الكاف عمرو يف
من األمثلة السابقة وما مياثلها، يتضح لنا أنه أثر عن أيب عمرو إدغام القاف يف الكاف، 

، ولتحقيق قراءة أيب عمرو ومن سار على جه اشترط القدماء )بورقكم، يغرقكم، طلقكن: (حنو
  :شرطان هم

 ).خلقكم: (أن يتحرك ما قبل القاف، مثل-
رزقكم، (أن تكون الكاف مع ضمري اجلمع املذكر، أو ضمري اجلمع املؤنث، مثل -
3، وذلك لثقل اجلمع، والتأنيث، ولكثرة احلركات واجلمع)طلقكن. 

يف  ، كماكما أجاز القراء إدغام القاف يف الكاف إذا كانت القاف ساكنة قبل الكاف

﴿ :قوله تعاىل             ﴾ ]20:املرسالت[.  

﴿ :فيما امتنع أبو عمرو من إدغام القاف يف الكاف يف مثل قوله عز وجلّ       ﴾ 

) نرزقكم(إنما امتنع أبو عمرو من إدغام مثله بعد إدغامه « :قال صاحب اللوامح، ]132 :طه[
ه على حركة وكان لكان وقوف ، فلو حرك وقفاًوهو حرف وقف وحنوها حللول الكاف منه طرفاً

عن كالمهم، ولو أشار إىل الفتح لكان الفتح أخف من أن يتبعض، بل خروج بعضه  خروجاً
جعفر وعامر: دغم ذهب مذهب من يقول، ولعلّ من أكخروج كلّه، ولو سكن ألجحف حبرف 

  .4»ال يقف حبال فيصري الطرف كاحلشو ، أو أدغم على شرط أنوتفعل فيشدد وقفاً

                                                           
  .6/58البحر احمليط،  تفسري -1
  .8/287سه، نف -2
  .225 - 224/ 1، يف القراءات العشر النشر -3
  .6/270البحر احمليط،  تفسري -4
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، يقول أبو ها يف الكافإدغام واالنحاة استحسنف باالستعالء واجلهر إالّ أنّ ورغم قوة القا
، وأضاف 1»احلق كلدة: أما إدغام القاف يف الكاف فحسن، وذلك حنو قولك«: علي الفارسي

وإلدغام القاف يف الكاف من املزية يف احلسن أنّ القاف أدخل يف احللق، وهو أول «: قائال
  .2»خرج إىل الفم، واإلدغام فيما كان أقرب إىل الفم أحسنخمارج الفم، والكاف أ

 :إدغام الفاء يف الباء )2
ا باتفاق ألنّ فيها تفشيا، فلو أدغمتها لذهب ذلك ال تدغم الفاء يف واحد من مقاربا

  .4، وقد تدغم فيها الباء ال غري3التفشي

﴿ :أدغم الكسائي الفاء يف الباء يف قوله تعاىل«: قال أبو حيان            

    ﴾]قال أبو علي، ]9 :سبأ: »وت من الفاء فال وذلك ال جيوز، ألنّ الباء أضعف يف الص

. وهذا كما تدغم الباء يف امليم. تدغم فيها، وإن كانت الباء تدغم يف الفاء حنو اضرب فالناً
بك، ألنّ الباء احنطت عن امليم اصمم : وال تدغم امليم يف الباء، كقولك كقولك اضرب مالكاً
  .5»بفقد الغنة الّيت يف امليم

وها قراءة شاذّة، ذلك أنّ الفاء من احلروف مل جيز النحاة البصريون إدغام الفاء يف الباء وعد
، وكذلك كلّ 7)ضم شفر: (، وجيمعها قولك6الّيت ال تدغم يف مقارا، وإنما يدغم مقارا فيها

  .8ال جيوز إدغامه فيما هو أنقص منه صوتاًحرف فيه زيادة صوت ف
                                                           

  .5/136احلجة يف علل القراءات السبع،  -1
  .5/136 نفسه، -2
 -شرون، بريوتفخر الدين قباوة، مكتبة لبنان نا: ، املمتع الكبري يف التصريف، حتقيق)ه669ت(ابن عصفور اإلشبيلي  -3

  .449، ص 1996، 1لبنان، ط
  .4/448الكتاب،  -4
  .251/ 7البحر احمليط،  تفسري -5
  .449 – 4/447الكتاب، : ينظر -6
    .1/213سر صناعة اإلعراب،  -7
  .270/ 3، شرح الشافية، 134 – 10/133شرح املفصل،  -8
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فيما عد القراء وبعض النحاة الكوفيني هذه القراءة جائزة كوا مما تبث تواترها، فنجد 
مكي بن أيب طالب قد أجاز هذا اإلدغام الّذي تفرد به الكسائي وحجته يف ذلك ضعف الفاء، 

قراءة بعدم اإلدغام؛ الالّ أنه رجح إ، 1هلمسها ورخاوا واشتراكها مع الباء يف خمرج الشفة
فإنّ القراء  واإلظهار يف ذلك أحسن؛ ألنه األصل، وأيضاً« :إلمجاع القراء على اإلظهار، يقول

  .2»غري الكسائي أمجعوا على اإلظهار وإمجاعهم حجة
والقراءة « :وخيتم أبو حيان حديثه يف هذه املسألة بالرد على أيب علي والزخمشري، فقال

سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح واألفصح، وكلّ ذلك من تيسريه تعاىل القرآن للذكر، فال التفات 
  .3»لقول أيب علي والزخمشري

  :يف الشني والسني والتاء) قد(غام دال إد )3
  اجليم : يف مثانية أحرف هي) قد(ذكر ابن اجلزري يف نشره أنّ القراء اختلفوا يف إدغام دال 

، زةلسني والشني والصاد والضاد والظاء، فأدغمها أبو عمرو والكسائي ومحوالدال والزاي وا
  .4وأدغمها ورش يف الضاد والظاء

﴿ :جاء مثل هذا اإلدغام مرة واحدة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل        ﴾ 

ؤاخاة الّيت ، وحجة من أدغمهما امل5يف شني شغفها) قد(دال  حويانالنإذ أدغم  ؛]30 :يوسف[
يف الشني ملا يف الشني من التفشي الّذي يقويها،  –) قد(كما جاز إدغام دال  – بينهما يف املخرج

أما من أظهر وهو . 6واجلهر الّذي يزول من الدال عند اإلدغام أقوى من التفشي الّذي يف الشني

                                                           
  .1/127، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات السبع -1
  .1/127، نفسه -2
  .7/251البحر احمليط،  تفسري -3
  .2/34، يف القراءات العشر النشر -4
  .5/301البحر احمليط،  تفسري -5
  .146 – 145/ 1الكشف عن وجوه القراءات،  -6
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، وألنّ اإلدغام حيدث يف القوة ألنهن منفصالت بعضهن من بعض، وألنهن قد اختلفن"األصل 
  .1بعد قوة إذا أدغمت يف الشني يف األول ضعفاً

﴿ :يف السني عند قوله تعاىل) قد(كما أدغمت دال       ﴾ ]ادلةفقرأ "، ]01: ا

فبين الدال عند السني ) قد مسع(الكسائي من قرأ ل اقو ،و عمرو ومحزة والكسائي باإلدغامأب
ليس بفلسانه أعجمي ،2، وال يلتفت إىل هذا فاجلمهور على البيانعريب.  

إذ خترج  ؛وقد احتج من أدغم أنّ صوتا السني والدال متقاربان يف املخرج عند القدامى
، 3سان وأصول الثناياالسني من طرف اللسان مع فويق الثنايا، يف حني خترج الدال من طرف اللّ

وإن كان هذا اإلدغام . 4ستفالة، واالصماتينضاف إىل ذلك تساويهما يف صفات االنفتاح، واال
ي يقوي السني لوال الصفري الذّ: حيول الدال من اجلهر والشدة إىل اهلمس والرخاوة، ولذلك قيل

  .5ملا جاز إدغام الدال فيها

 :من قوله عز وجلّ) تبين( يف تاء) قد(كما ذكر أبو حيان أنّ اجلمهور على إدغام دال 

﴿       ﴾ ]6باإلظهار وقرئ شاذاً، ]256: البقرة .  

، حتى وإن تقاربا من حيث املخرج واملعروف أنّ اإلدغام بني الدال والتاء غري الزمٍ
إذ ال يفرق بينهما غري اجلهر واهلمس، وقد  ؛منهما يف صاحبه والصفات، مما يسهل إدغام كلٍّ

                                                           
  .146 – 1/145الكشف عن وجوه القراءات،  -1
  .8/230البحر احمليط،  تفسري -2
كات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد واألنباري، أبو الرب 1/47وسر صناعة اإلعراب،  4/433الكتاب،  -3
، )ت.د(، )ط.د(حممد جت البيطار، مطبوعات امع العلمي العريب، دمشق، سوريا، : أسرار العربية، حتقيق) ه577ت(

  .421ص
  .130 – 10/129شرح املفصل،  -4
  .146 – 1/145، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -5
  .2/292البحر احمليط،  تفسري -6
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ان اإلدغام ال يعين أنّ اإلظهار شاذ كما ذكر جوز العلماء اإلظهار واإلدغام بينهما، لكن استحس
  .أبو حيان

 :إدغام الراء يف الالم  )4

تعرض أبو حيان األندلسي يف تفسريه إىل مسألة إدغام الراء يف الالم، وروى اخلالف القائم 

حاة والقراء، فذكر أنّ اجلمهور قرأ قوله تعاىلحوهلا بني البصريني والكوفيني وبني الن: ﴿     

  ﴾ ]1)لكم(يف الم  )يغفر(باإلظهار، وروي عن أيب عمرو إدغام راء  ،]31: آل عمران.  

نتبين من املثال السابق أنّ يف مسألة إدغام الراء يف الالم مذهبان، وقد أوردمها أبو حيان 
  :ومها

 :فاجلمهور من حناة البصرة مل جييزوا إدغام الراء يف الالم، يقول أبو حيان :األول -
ذهب اخلليل وسيبويه وأصحابه إىل أنه ال جيوز إدغام الراء يف الالم من أجل التكرير الذي «

وذهبوا إىل أنّ احلرف الّذي فيه زيادة ال جيوز أن يدغم فيما هو أنقص منه، وهو ما . 2»فيها
من  واعلم أنّ الراء ملا فيها من التكرير ال جيوز إدغامها فيما يليها« :يؤكده ابن جين بقوله

يغفر (احلروف ألنّ إدغامها يف غريها يسلبها ما فيها من الوفور بالتكرير، فأما قراءة أيب عمرو 
بإدغام الراء فمدفوع عندنا وغري معروف عن أصحابنا، إنما هو شيء رواه القراء، وال قوة ) لكم

 .3»له يف القياس
إىل  يأتباع سيبويه الداعآخر يف تفسريه ما ذهب إليه بعض  مثّ يذكر أبو حيان يف موضعٍ

، وراويه فاحشاً مدغم الراء يف الالم خمطئ خطأً«: ختطئة الراوي، فينقل رأي الزخمشري القائل
عن أيب عمرو خمطئ مرتني، ألنه يلحن وينسب إىل أعلم الناس بالعربية ما يؤذن جبهل عظيم، 

                                                           
 .2/377البحر احمليط،  تفسري -1
   .نفسه، الصفحة نفسها -2
  .80احلجة يف القراءات السبع، ص  -3
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ضبط قلة الدراية وال يضبط حنو والسبب يف حنو هذه الروايات قلّة ضبط الرواة، والسبب يف قلة ال
1»حوهذا إالّ أهل الن.  

كعادته على الزخمشري، ويت أبا حيان يرد همه برفض الرواية وختطئة القراء، يقوللكن:       
 وذلك على عادته يف الطعن على القراء وأما ما ذكر أنّ مدغم الراء يف الالم الحن خمطئ خطأً«

حويون، فذهب اخلليل وسيبويه وأصحابه إىل أنه ال اختلف فيها النإىل آخره، فهذه مسألة  فاحشاً
  .2»جيوز إدغام الراء يف الالم من أجل التكرير الّذي فيها

الفراء، والكسائي، وبعض البصريني كأيب هو مذهب القراء، ورؤساء الكوفة كو :الثاين -
ن اإلدغام يبيحه نزوح املتكلّم إىل وهو جييز إدغام الراء يف الالم، وهذا النوع م. 3عالءعمرو بن ال

التخفيف، ومما حيتج به أليب عمرو وغريه ممن أدغم الراء يف الالم أنّ الراء إذا أدغمت يف الالم 
وهي ) الم(فيها تكرير، وبعدها ) راء(، ولفظ الالم أسهل وأخف من أن تأيت بـ صارت الماً

من خمرجٍ مقاربة للراء فيصري كالنطق بثالثة أحرف 4، فطلب التخفيف بذلكواحد. 
لكنّ قاعدة  آخر من تفسريه ما ذهب إليه بعض أتباع سيبويه، مثّ يذكر أبو حيان يف موضعٍ

القراء تعتمد على صحة الرواية والسماع عن العرب، فكيف تكون القراءة غري صحيحة يقول 
عالء، وال أحسبه قرأ الزجاج، وقد رويت عن إمام عظيم الشأن يف القراءة، وهو أبو عمرو بن ال

  .5ا، إالّ وقد مسعها عن العرب
وأجاز « :فأبو حيان مييل إىل رأي البصريني املعتمد على صحة الرواية والسماع، يقول

ووافقهما على مساعه رواية وإجازة أبو جعفر الرؤاسي،  ذلك الكسائي والفراء وحكياه مساعاً

                                                           
  .2/377البحر احمليط،  تفسري -1
  .نفسه، الصفحة نفسها -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
  .130األصوات اللّغوية، ص إبراهيم أنيس، و 10/143شرح املفصل،  -4
  .2/377البحر احمليط،  تفسري -5
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، وقد وافقهم أبو عمرو على اإلدغام رواية وإجازة غة العربية من الكوفينيوهو إمام من أئمة اللّ
  .   1»ما ذكرناهك

  :يف الراء المالإدغام  )5

وجل قرئ قوله عز: ﴿   ﴾ ]بإدغام الالم يف الراء، وباإلظهار، وذكر  ،]14 :املطففني

ما كان من  جعفر بن الباذش، قال أنّ القراء أمجعوا على إدغام الالم يف الراء إالّ اأبو حيان أنّ أب
لتبيني  يسرياً خفيفاً وقفاً) بل(، وقد وقف محزة على )ران(مثّ يقول ) بل(سكت حفص على 

هما كي ال تنقلب راء يف الوصل فيظن أن )الالم(ووجه السكت يف هذه اآلية إظهار . 2اإلظهار
قراء على إدغام الالم يف اتفق ال) بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم: (قوله تعاىل« :لفظ واحد، يقول ابن خلويه

الراء لقرا منها يف املخرج، إالّ ما رواه حفص عن عاصم من وقوفه على الالم وقفة خفيفة مثّ 
 ، ليعلم بانفصال الالم من الراء؛ إذ إنّ كلّ واحدة منها يف كلمة)رانَ علَى قُلُوبِهِم: (يبتدئ

  .3» ما يتصل فال يوقف عليهبني ما ينفصل من ذلك فيوقف عليه، وبني بذاا، فرقاً

ففي كتاب اللوامح عن "بني القراء كما ذكر ابن الباذش،  وليس إدغام الالم يف الراء إمجاعاً

﴿ :قالون من مجيع طرقه إظهار الالم عند الراء حنو قوله          ﴾ ]158: النساء[، ﴿  

   ﴾ ]4باإلدغام غري مدغم، وقرأ أيضاً) بل ران(قرأ نافع  :ةكتاب ابن عطي ، ويف]56: األنبياء ،

ويبين سيبويه أنّ اإلدغام واإلظهار حسنان إالّ إذا كانت الم التعريف فإنها تدغم يف الراء، 
: فإذا كانت غري الم املعرفة، حنو الم هل وبل فإن أدغم يف بعضها أحسن، وذلك حنو«: فيقول

وإن . 5»يت فهي لغة ألهل احلجاز، وهي غريبة جائزةهل رأيت فإن مل تدغم فقلت هل رأ
                                                           

  .2/377البحر احمليط،  تفسري -1
  .8/433و  2/377، نفسه -2
  .338احلجة يف القراءات السبع، ص  -3
  .8/433البحر احمليط،  تفسري -4
  .نفسه، الصفحة نفسها -5
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إدغام الالم «: ، يقول مكي بن أيب طالبشتراكهما يف املخرجال فيها كانت لغري تعريف فتدغم
أقوى من الالم بكثري، فذلك  ألنك تبدل من الالم حرفاً) بل ران: (يف الراء حسن يف قوله تعاىل

  . 1»ز غريهمماّ يقوي جواز اإلدغام، وربما مل جي

   :      إدغام التاء يف الدال )6

﴿ :ومثاله قوله تعاىل             ﴾ ]قرأ ابن « :، يقول أبو حيان ]82: النساء

﴿ :، وقرأ اجلمهور قوله تعاىل2حميصن بإدغام التاء يف الدال        ﴾ ]72: البقرة[، 

، فأدغمت التاء يف الدال، 3»على وزن تفاعلتم وهو األصل) دارأمتفت(ة وباإلدغام، وقرأ أبو حي
وت األول، ب إسكان الصوألنّ هذا اإلدغام يتطلّ. 4، فجلبت ألف الوصلفتعذر االبتداء مبدغمٍ

لقواعد اللّ وهذا منافغة العربية، إذ ال يح السمني بتدأ فيها بساكن، جلبت ألف وصل، وقد وض
تدارأمت تفاعلتم من الدرء، وهو ": ادارأمت"وأصل «: طرأ على اللّفظ بقوله احلليب التماثل الّذي

وسكّنت ألجل  الدفع، فاجتمعت التاء مع الدال، وهي مقاربتها، فأريد اإلدغام فقلبت التاء داالً
مت أْارداد: ارأمت، واألصلدلبت مهزة الوصل ليبدأ ا فبقي اجتاف اإلدغام، وال ميكن االبتداء بساكنٍ

ل فاؤه دال 5»فأدغم وهذا مطّرد6يف كلّ فعل على تفاعل أو تفع.  

                                                           
  .1/158، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
  .3/317البحر احمليط،  تفسري -2
  .الصفحة نفسهانفسه،  -3
  .1/253، الكتاب العزيز يف تفسري الوجيز احملرر -4
  .1/434الدر املصون،  -5
  .6/507نفسه،  -6
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قرأ القراءة بنفس «: ، يقول أبو حيان)بل ادارك: (والكالم نفسه ينطبق على قوله تعاىل

﴿ اجلمهور                 ﴾ ]فأدغمت التاء يف الدال ) تدارك(أصله ، ]66: النمل

  .1»ت مهزة الوصلفسكنت فاجتلب

 :إدغام النون يف الراء )7

﴿ :مما أورده أبو حيان يف هذا الباب ما جاء يف قوله عز وجلّ     ﴾ 

قوله «: لويها، حيث أدغم اجلمهور النون يف الراء وذلك لقرب املخرجني يقول ابن خ]27:القيامة[
دغام إالّ ما رواه حفص عن عاصم أمجع القراء على قراءا بالوصل واإل) من راق: (تعاىل

  .2»)راق(بقطعها، وسكتة عليها، مثّ يبتدئ 
كأنّ حفص قصد «: وحياول أبو حيان بيان سبب هذه السكتة وتوجيه هذه القراءة، فيقول

ابن ل به ، وهو ما عل3ّ»ليشعر أنهما كلمتان لطيفاً أن ال يتوهم أنها كلمة واحدة فسكت سكتاً
بيان اللّفظ ليظهر أنهما قصد  )من راقٍ(وجه السكت يف « :؛ إذ قالأيضاًاجلزري هذه القراءة 

النون تدغم مع « ):ه180ت(ذلك أنّ العرب تدغم النون يف الراء، يقول سيبويه ، 4»كلمتان
ن رأيت، وتدغم بغنة وبال من راشد، وم: حنو قولك...الراء لقرب املخرجني على طرف اللّسان

ة5»غن.  
ذكر «: مل يفصل لعلّة إنما هي لغته، يقول كر الدكتور حسام النعيمي أنّ عاصماًفيما يذ

فيما رواه عنه حفص إنما قرأ  سيبويه أنّ اإلظهار لغة أهل احلجاز، ومعىن ذلك أن عاصماً

                                                           
  .3/87البحر احمليط، تفسري : ينظر -1
  .330احلجة يف القراءات السبع، ص  -2
  .8/381البحر احمليط،  تفسري -3
  .338/ 2، يف القراءات العشر النشر -4
  .4/453الكتاب،  -5
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ومل يفصل للعلّة الّيت ذكرها أبو حيان والّيت كان الغرض منها بيان اللّفظ ليظهر أنهما . 1»بلغتهم
فالقراءة ببيان النون من الراء ساعد على بيان داللة السؤال عن الراقي، . ان ال كلمة واحدةكلمت

) مراق(وهو املراد يف اآلية الكرمية، وبني ما قد يسببه الوصل من اشتباه يف املعاين كأن تكون 
عىن ليس وهو اهلروب وامل) املروق(، أو صيغة مبالغة من 2)القرطيب(وهو بائع املرقة على رأي 

  .3كذلك

 :إدغام التاء يف السني )8
أدغم القراء التاء يف السني للمقاربة املوجودة بينهما، ومن القراءات الواردة ذا اإلدغام 

﴿: قوله تعاىل      ﴾ ]قرأ الكوفيون بتخفيف السني « :، يقول أبو حيان]01 :النساء

، وهذه تاء تتفاعلون حذفوا التاء الثانية ختفيفاًوذلك ألنهم : وأصله تتساءلون، قال ابن عطية
وإذا اجتمعت : تدغم يف لغة، وحتذف يف أخرى، الجتماع حروف متقاربة، قال أبو علي

، 4»)اءلونتس(قرأ اجلمهور من السبعة  –فيما   –املتقاربة خففت باحلذف واإلدغام واإلبدال 
دوا على هذا ، وقد شد5قراءة ابن كثري ونافعه وأدغمت يف السني وهذ فأبدلت التاء الثانية سيناً
ألنّ التاء والسني من حروف طرف اللّسان وأصول الثنايا، وألنهما "اإلدغام ألنه األصل 

فيه صفري، وذلك قوة يف  مهموسان، وألنّ التاء تنتقل إىل قوة مع اإلدغام، ألنك تبدل منها حرفاً
  .6احلرف

                                                           
  .71ية، ص أحباث يف أصوات العرب -1
، "، لئال يشتبها مبراق وهو بائع املَرقَة)من راقٍ: (أظهر عاصم وقوم النون يف قوله: "قاله القرطيب رضي اهللا عنه وهو ما -2

 .21/434اجلامع ألحكام القرآن، : ينظر
  .99دراسة لسانية، ص : عناصر حتقيق الداللة يف العربية -3
  .3/164البحر احمليط،  تفسري -4
  .2/335احلجة يف علل القراءات السبع،  -5
  .1/375، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -6
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باستثقال اجتماع األمثال، يقول ) تتفاعلون(ء وقد احتج من قرأ بالتخفيف وحذف تا
، على حذف إحدى التاءين، اللّتني مها خمففاً) تساءلون(قرأ الكوفيون «: مكي بن أيب طالب

هلذا الثقل  ، ودرءا1ً»، ألنه اجتمع مثالن، والسني قريبة منهما، فكان ثالثة أمثالأصله، ختفيفاً
  .حذفت التاء الثانية

﴿ :تاء يف السني يف قوله عز وجلّكما أدغم القراء ال                     

          ﴾ ]قرأ اجلمهور «: ، يقول أبو حيان]25 :مرمي)بفتح التاء والسني ) اقطتس

؛2»هاوشد دوا لذلكإذ أسكنوا التاء الثانية، وأدغموها يف السني وشد.  
قرأ األعمش وطلحة ومحزة كذلك إالّ أنهم  - فيما - بتاءين ) تتساقط(ال وقرأ أبو السم 

 )فأنت له تصدى: (مثّ حذف التاء الجتماع تاءين وحجته قوله) تساقط(وأرادوا . 3خففوا السني
 :لويها، يقول ابن خ4، واألصل تتلهى وتتصدى)10: عبس( )فأنت عنه تلهى( )06: عبس(
، ألنه يثقل عليهم اجتماع حرفني متجانسني، اء ختفيفاًأنه حذف الت: احلجة ملن خفف«

  .5»متحركني، فمنهم من خيفف باإلدغام، ومنهم من خيفّف باحلذف

  :إدغام التاء يف الزاي )9

﴿: يف مثل قوله تعاىل                               ﴾ 

قرأ احلرميان وأبو عمرو بإدغام تاء تتزاور يف الزاي، وقرأ « :، قال أبو حيان]17 :الكهف[

                                                           
  .1/375، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
  .237احلجة يف القراءات السبع، صو 5/198قراء السبعة، احلجة للو 6/175احمليط،  البحر تفسري -2
  .نفسها، الصفحات نفسهااملصادر  -3
  .443حجة القراءات، ص  -4
  .238احلجة يف القراءات السبع، ص  -5
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على وزن ) رتزو( التاء، وقرأ ابن أيب إسحاقالكوفيون، ومجاعة بتخفيف الزاي إذا حذفوا 
  .1»)حتمار(على وزن ) تزوار(أبو رجاء ، وقرأ )حتمر(

. تفضلها بالصفريتتزاور فأسكن التاء وأدغمها يف الزاي ألنها : أنه أراد: وحجة من شدد
، فثقل عليه اجتماعهما، فحذف إحدامها، "تاءين"ـ ب تتزاور أيضاً: أنه أراد: واحلجة ملن خفف

  . 2واكتفى مبا أبقى مما ألقى

﴿: روقرأ اجلمهو                    ﴾ ]قرأ العباس باإلظهار، و، ]18 :فاطر

، أدغمت التاء يف )يتزكى(بالياء وشد الزاي وأصلهما ) ىكما يزى فإنكومن يز(عن أيب عمرو 
  .3بإدغام التاء يف الزاي واجتالب مهزة الوصل يف االبتداء) ىكومن از(وقرأ  الزاي،

ومبثل القراءة األخرية قرأ اجلمهور ﴿     ﴾ ]وأصله وتزينت فأدغمت التاء  ،]24 :يونس

وألنّ  ، أبدلت التاء زايا4ًورة تسكني الزاي عند اإلدغاملضر يف الزاي، فاجتلبت مهزة الوصل
ب إسكان الصوت األول، والعربية ال تبدأ بساكن، أحتيج إىل ألف وصل ليتمكن اإلدغام يتطلّ

فإن وقع حرف مع ما هو من خمرجه أو قريب من « :وت املدغم، يقول سيبويهمن النطق بالص
 . 5»هم ال يستطيعون أن يبتدئوا بساكنٍ، ألنخمرجه مبتدأ أدغم وأحلقوا األلف اخلفيفة

ان وتصحيان أشار إىل إدغام التاء يف الزاي، ذلك أنّ هذان ال اومن األمثلة السابقة جند أب
طرف اللّسان، ختتص التاء بأصول الثنايا العليا وختتص  اتوأصمتقاربان يف املخرج، فهما من 

ة إالّ أنّ الزاي باعتبارها من وتيالفروق الص، وإن وجدت بعض 6الزاي بفويق الثنايا السفلى

                                                           
    .6/104البحر احمليط،  تفسري -1
  .413حجة القراءات، ص و 222لقراءات السبع، ص احلجة يف ا -2
  .7/294البحر احمليط،  تفسري -3
  .5/145نفسه،  -4
  .4/475الكتاب،  -5
  .1/160، يف القراءات العشر والنشر 4/433الكتاب، : ينظر -6
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ن هذا فالزاي تتقوى باجلهر والصفري، ومما حيس"حروف الصفري ساعدت على هذا اإلدغام، 
 .1من الضعف إىل القوة - باإلدغام –اإلدغام ويقويه، ألنك تنقل صوت التاء 

 :إدغام الذال يف التاء )10

﴿: وله سبحانهأدغم مجهور القراء الذال يف التاء يف ق            ﴾ ]51: البقرة[ ،

، فأتوا بالكلمة على أصلها، فلم يدغموا 2فيما قرأ ابن كثري وعاصم يف رواية حفص باإلظهار
ا حجة من أدغم على رأي ابن خالختالف الصأنّ  :لويهاوتني يف املخرج وكذا اجلهر واهلمس، أم

فوجب اإلدغام ملقاربة املخرج  اللّسان، وأطراف الثنايا العلىالثاء والذال خمرجهن من طرف 
  .3واانسة

﴿ :ومما أورده أبو حيان عن إدغام الذال يف التاء، قوله تعاىل      ﴾ ]يقول ]15: النور ،

يف  )إذ(بفتح الثالث وشذ القاف وشد التاء البزي وأدغم ذال ) تلقونه(قرأ اجلمهور «: أبو حيان
م فمقاربة ادغاإل علّةج من أظهر أنه أتى به على األصل، أما تحا، و4حويان ومحزةاء النالت
  .ني يف املخرجوتصال

، وهو غري مقبول جلمعه بني 5بتشديد التاء وإظهار الذال) إذ تلقّونه(وقرأ ابن كثري 
: االبتداء كما قالابن كثري قد يدغم أحد املثلني يف اآلخر يف «: ساكنني، يقول أبو علي الفارسي

﴿                ﴾]إذ : (وال جيوز أن يدغم ههنا) تتلقف(يريد  ،]117: األعراف

ساكنة فإذا أدغمها التقى ساكنان على ) إذ(ألنّ الذال من ) تلقف: (كما أدغم يف قوله) تتلقونه
فإذا كان ) ال تناجوا(كاأللف يف ليس حبرف لني ) إذ(وجه ال يستحسن، أال ترى أنّ الذال من 

                                                           
  .151 -1/150، وعللها وحججها جوه القراءاتالكشف عن و -1
  .1/354البحر احمليط،  تفسري -2
  .77احلجة يف القراءات السبع، ص  -3
  .6/402البحر احمليط،  تفسري -4
  .175 -174/ 2، يف القراءات العشر ، النشر260احلجة يف القراءات السبع، و 5/316قراء السبعة، احلجة لل -5
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وأنت تريد ) تلقونه(يف التاء، وأما إذا حذفت التاء الثانية من ) إذ(كذلك مل جيز إدغام الذال من 
فتصري تاء  )تلقونه(يف التاء من  )إذ(تتلقونه فبقيت تاء واحدة مل ميتنع أن يدغم الذال من 

  .1»مشددة

 : إدغام الالم يف الثاء )11

﴿:سبحانهدغام يف قوله اء مثل هذا اإلج                 ﴾ 

، وذلك لتقارما يف املخرج، فالثاء 2يف الثاء) هل(بإدغام الم  حويان ومحزةقرأ النف ؛]36:املطففني[
  .3من أطراف الثنايا، والالم من حروف طرف اللّسان

خمتلفة عن ) هل(، وهو األصل، واعترب الم 4)له(بإظهار الم ) بهل ثو(فيما قرأ اجلمهور 
) هل(حجة من أظهر أنّ الم «: الم التعريف، فال جيوز اإلدغام، يقول مكي بن أيب طالب

منفصلة من الكلمة الّيت بعدها، ففارقت الم التعريف املتصلة مبا بعدها، واالنفصال أبدا يقوى معه 
  .5»وز غري اإلظهاراإلظهار، ألنك تقف على احلرف األول، فال جي

 :إدغام الالم يف السني والصاد )12
 قرأ أبان بن ثعلب« :لاحتدث أبو حيان عن إدغام الالم يف كلّ من السني والصاد، حيث ق

﴿     ﴾ ]بإدغام الالم يف الصاد، و  ]95: آل عمران﴿    ﴾ ]بإدغام  ]11: األنعام

 ﴿ السني، وأدغم محزة والكسائيالالم يف       ﴾ ]6»]18: يوسف.  

                                                           
  .5/317 احلجة للقراء السبعة، -1
  .8/435البحر احمليط،  تفسري -2
  .3/279، شرح الشافية، 4/458الكتاب،  -3
  .8/435البحر احمليط،  تفسري -4
  .1/154، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -5
  .3/6البحر احمليط،  تفسري -6
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وهو فشو هذين احلرفني « :؛ إذ يقولاقتبس أبو حيان تعليل هذا اإلدغام من ابن جين
، وقد وافق ابن جين يف رأيه 1»ى قاربتا خمرج الالم، فلذلك أدغمت فيهماتوانتشارمها يف الفم ح

، فقاربوا بذلك خمرج الالم 3، حيث أحلقوا الصاد والسني بالشني يف التفشي2العديد من العلماء
  .فجاز اإلدغام

بالم  )قل وبل وهل(فالتفشي ساهم يف إدغام الالم يف السني والصاد، إضافة إىل إحلاق الم 
التعريف يف جواز إدغامها فيما تدغم فيه الم التعريف، وهو ما استحسنه بعض العلماء، فيما مل 

وال كسكون الم  )هل وبل(سكون الم ليس ك )قل(يستحسنه البعض اآلخر، ألنّ سكون الم 
ما لزم المهما السكون ـل) هل وبل(حجة من أدغم أنّ « :التعريف، يقول مكي بن أيب طالب

أشبهتا الم التعريف، فجاز فيهما من اإلدغام معهن ما ال جيوز يف الم التعريف إلّا هو، أال ترى 
ارقتا مشاة الم التعريف، فجاز فيهما ، وتبدل ألنّ سكوا غري الزم، فف)قل(أنه مل تدغم الم 

من اإلدغام معهن ما ال جيوز يف الم التعريف إالّ هو، أال وسكوا عارض، وذلك لشبهها بالم 
 .4»، ألنّ سكوا عارضاللفظ بالسكون، واإلدغام فيها قبيح التعريف يف

 : إدغام الدال يف التاء )13

﴿ :عز وجلّبو حيان هلذا اإلدغام بقوله مثل أ            ﴾ ]فقرأ ]08: امللك ،

بتاء واحدة خفيفة، ) متيز(بتاءين، وقرأ اجلمهور  )تتمايز(على وزن تفاعل وأصله ) متايز(الضحاك 
 ز(وقرأ البزي بشدميوذلك أنّ 5، وقرأ أبو عمرو بإدغام الدال يف التاء)تتميز(وطلحة بتاءين ) ت ،

ملخرج، ويشتركان يف العديد من الصفات، ال يفرق بينهما إالّ اجلهر وتني متحدان يف االص

                                                           
  .3/162، يف تفسري الكتاب العزيز ، احملرر الوجيز3/6البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/163، يف القراءات العشر النشر -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
  .1/153، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -4
  .8/294، البحر احمليط تفسري -5
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ويتّواهلمس، وهذا التجانس الص ل إدغام الدال يف التاء، إالّ أنّ إدغام التاء يف الدال أحسن سه
، والتاء هاالدال قوية جبهرذلك أنّ ، 2، ألنه إدغام األقوى يف األضعف1من إدغام الدال يف التاء

  . ، لكن هذا ال مينع إدغامهماهاضعيفة مس

 :إدغام التاء يف الصاد )14

﴿: مما أورده أبو حيان بإدغام التاء يف الصاد قوله سبحانه                 

       ﴾ ]جماهد وابن  وقرأ. )خصف(من ) خيصفان(قرأ اجلمهور « :، يقول]20: األعراف

بالتشديد، ) فانخيص(غريهم الياء وكسر اخلاء والصاد وشدها، وقرأ  بفتح) خيصفان(وثاب 
فأدغمت التاء يف الصاد ونقلت حركتها إىل الفاء، وكذلك القراءة بكسر ) خيتصفان(أصلها 

  .3»...اخلاء

﴿ :وقرأ ابن كثري         ﴾ ]بو بكر أ، وقرأ )صعد(مضارع  ،]125: األنعام

 - وأصله - بتشديد الصاد والعني) يصعد(فأدغم، وقرأ باقي السبعة ) يتصاعد( أصله) يصاعد(
يتصعد، : د أراد، فأدغموا التاء يف الصاد لقرا منها، فمن شد4األعمش وذا قرأ) يتصعد(

د لذلك، وكذلك احلجة يف إثبات األلف مع ، فشدفأسكن التاء وأدغمها يف الصاد ختفيفاً
 . 5التشديد

                                                           
  .10/146شرح املفصل،  -1
  .16/63، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -2
  .4/281البحر احمليط،  تفسري -3
  .4/220نفسه،  -4
  .149حلجة يف القراءات السبع، ص ا -5
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  :نون يف الالمإدغام ال )15
هي الالم والراء وامليم والياء والواو، جيمعها قولك تدغم النون يف مخسة أحرف :

  .1، منها حرفان بال غنة ومها الالم والراء، وال يكون ذلك إلّا يف كلمتني"يرملون"

مع االحتاد يف صفيت اجلهر،  - عند القدامى -  القرب املخرجي"ومما ساعد على هذا اإلدغام 
  .2نفتاح، واالستفالة، والتوسط بني الشدة والرخاوةواال

  اقرئ شاذ« :ورغم جواز إدغام النون يف الالم عند النحاة إالّ أنّ أبا حيان، يقول

﴿             ﴾ ]األهلة بعد النقل  )الم(عن يف  )نون(بإدغام  -وذلك  - ]189: البقرة

  .3»واحلذف

بب شذوذها، فنقل احلركة وحذف اهلمزة معروف عن ورش، ومل يذكر أبو حيان س
وهي قراءة اجلمهور، لكن جنده أجاز إدغام النون يف الالم يف قوله تعاىل والتحريك واجب :

﴿           ﴾ ]نقل حركة اهلمزة إىل ) علنفال(قرأ ابن حميصن «: ، يقول]1:األنفال

اعتد باحلركة املعارضة فأدغم، حنو ﴿الم التعريف، وحذف اهلمزة، و         ﴾ 

  .4»]38 :العنكبوت[

﴿: أما يف سورة النجم يف قوله تعاىل            ﴾ ]فقد أجاز ]50 :النجم ،

عاداً(بتنوين ) األوىل عاداً(قرأ اجلمهور «: وتني، واستشهد جبواز القراءة، يقولإدغام الص( 
، وقرأ نافع وأبو عمرو بإدغام التنوين يف الالم )األوىل(مع سكون الم  وكسره اللتقائه ساكناً

                                                           
  .4/452الكتاب،  -1
  .62 -60 -1/47وسر صناعة اإلعراب،  434 -4/433الكتاب،  -2
  .2/69البحر احمليط،  تفسري -3
 .4/453، نفسه -4
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املنقول إليها حركة اهلمزة احملذوفة، وعاب هذه القراءة املازين واملربد، وقالت العرب يف االبتداء 
  .1»احلمر واحلمر، فهذه القراءة جاءت على حلمر، فال عيب فيها: بعد النقل

حملتمل أن يكون أبو حيان قد تراجع عن موقفه من إدغام النون يف الالم، ووصف ذلك من ا
بالشذوذ، فغري رأيه إىل األفضل ووافق رأيه رأي النحاة، إذ جنده أجاز ذلك يف سوريت األنفال 

  .والنجم، واستشهد جبواز القراءة بإدغامهما بلغة العرب

 :إدغام النون يف الواو )16

 ﴿: اىلقرأ اجلمهور قوله تع            ﴾ ]كون النون سب ]01 :القلم

2وإدغامها يف واو القلم بغنة3، وأظهرها محزة، وأبو عمرو، وابن كثري، وحفص، وقوم بغري غنة.  
ذكر أبو حيان أنّ من القراء من أظهر النون عند الواو، ومن أدغمها بغنة وبغري غنة ،

ا بعده، فبين الكالم فيه على الوقف، حرف هجاء، وحكمه أن ينفصل عم: وحجة من أظهر أنها
ر على كلّ حرف4منها والسكوت مقد.  

وحجة من أدغم بدون غنة ه قرأ على أصل اإلدغام، وعلّة من أدغم بغنةهي ما بني هذه  أن
  .5األصوات من التشابه، ذلك أنّ الغنة الّيت يف النون تشبه اللّني يف الواو

سهل هذا اإلدغام التشابه الّذي بينهما، فالغنة الّيت تتصف ا النون، تشبه اللّني الّذي  مما
  .6تتسم به الواو، فالغنة فضيلة يف صوت النون، كما أنّ اللّني فضيلة يف صوت الواو

                                                           
  .8/166البحر احمليط،  تفسري -1
  .8/302نفسه،  -2
  .نفسه، الصفحة نفسها -3
  . 717حجة القراءات، ص و 6/35للقراء السبعة،  جةاحلو 297ت السبع، ص احلجة يف القراءا -4
  .1/164، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -5
  .436 -1/434سر صناعة اإلعراب،  -6
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  : إدغام الضاد يف الطاء )17

﴿: هذا اإلدغام يف قوله عز وجلّمثل جاء                           

        ﴾ ]بإدغام الضاد ) فمن اطّر(قرأ ابن حميصن «: ، قال أبو حيان]173 :البقرة

  .1»يف الطاء

يف هذا املثال حدث إبدال تاء االفتعال بالطاء، ذلك أنّ العرب متيل إىل التقريب بني 
إليها وهي الطاء الّيت من خمرجها، وهي  صواتإىل أقرب األأصوات الكلمة الواحدة، فأبدلوا التاء 

، وذلك ملا )اطّر(، مثّ أدغموا الضاد يف الطاء، فصارت 2لضاد يف اإلطباق واالستعالءلموافقة 
بينهما من روابط صوتية قوية، فكال الصسم عند القدامى باإلطباق واالستعالء واإلصمات وتني يت

ة، ة اللّثوينفسه، فهما من األصوات األسناني ويتّني فهما من املخرج الصعند احملدث ا، أم3واجلهر
هم خص4صوا اجلهر للضاد، واهلمس للطاءباإلضافة إىل اتصافهما باإلطباق واالستعالء، لكن.  

غة مل يستحسنوا هذا اإلدغام ألنّ فيه انتقال بصوت الضاد من القوة ماء اللّللكن بعض ع
تسم باالستطالة والفشو واالنتشار، واإلدغام مذهب ذه الصفة، كما أنّ إىل الضعف، فالضاد ت

  .5الّيت ال تدغم يف مقارا، وإنما يدغم مقارا فيها صواتالضاد من األ

  :إدغام التاء يف الذال )18
 –حيث وقع ) تذكرون(واألخوان إدغام التاء يف الذال كثري يف القرآن الكرمي، فقرأ حفص 

  إذا  خمففاً) تذكرون(إذا كان بالياء و مشدداً) يذّكرون(وقرأ محزة والكسائي ...–بتخفيف الذال 

                                                           
  .3/492البحر احمليط،  تفسري -1
  .229اخلصائص، ص : ينظر -2
  .1/161، يف القراءات العشر والنشر 62 -1/60وسر صناعة اإلعراب،  436 -4/434الكتاب،  -3
  .63 -46إبراهيم أنيس، األصوات اللّغوية، ص -4
  .1/106، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها واحملتسب 4/470الكتاب،  -5
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  .2خفيفة الذال يف كلّ القرآن) تذكرون(روى حفص عن عاصم و، 1كان بالتاء

وعلّة من أدغم التاء يف الذال تقارما يف املخرج، فكالمها من طرف اللّسان، وختتص التاء 
الذال صوت تماثل اتصاف ال، ومما ساعد على 3أطراف الثنايا العليابأصول الثنايا العليا، والذال ب

  .التاء باهلمس والشدةصوت باجلهر والرخاوة، و

وتني املتقاربني يف املخرج واملختلفني عند التقاء الص - وقانون املماثلة بني األصوات يقتضي
ى يتماثال يف ىل اآلخر، حتأن ينجذب أحدمها إ - يف صفيت اجلهر واهلمس، أو يف الشدة والرخاوة

  .4مجيع الصفات، أو يف بعضها

ويشري أبو حيان إىل أنّ العلماء اختلفوا يف التاء احملذوفة، هي تاء املضارعة أو تاء تفعل، 
وأغلب الظن أنّ التاء الثانية هي املقصودة باحلذف ألنها هي الّيت تدغم، أما تاء املضارعة فجيء 

  .ا ملعىن الصيغة

أبو علي الفارسي إىل أنّ املعىن واحد يف كلتا القراءتني سواء باحلذف أو باإلدغام،  ويشري
فحذف ) تتذكرون(والقول يف ذلك أنّ التخفيف مثل التشديد يف املعىن، إنما هو «: يقول

إنّ احلذف أوىل ألنه أخف  :الجتماع املتقاربة باحلذف كما خففه غريه باإلدغام، وميكن أن يقال
  .5»اللة على املعىن قائمةفظ، والديف اللّ

  .بعدما ختمنا دراستنا عن ظاهرة اإلدغام، ننتقل يف املبحث املوايل لدراسة ظاهرة اإلبدال

                                                           
  .3/424احلجة للقراء السبعة،  -1
  .3/430نفسه،  -2
العربية، وأسرار  160 -1/159، يف القراءات العشر والنشر 1/47وسر صناعة اإلعراب،  4/433الكتاب،  -3

  .421ص
  .30التطور اللّغوي، ص  -4
    .3/430احلجة للقراء السبعة،  -5
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  :اإلبدال: رابعاً

د جاء فيه البدل إالّ إالّ وق قلّما جتد حرفاً: قال شيخنا أبو احلسن الضائع«: قال أبو حيان
  .1»نادرا

راسات القدمية ة الفونولوجية أو الوظيفية، وعرف يف الدوتيلصيعد اإلبدال من الظواهر ا
  .2وصنعةً ، إما ضرورة وإما استحساناًمقام حرف حرف ةقامإ هأنب"

وه بالديف كتبهم كما  راسة، فأفردوا له فصوالًوقد اهتم العلماء القدامى باإلبدال وخص
وه مبؤلفاتخص وكتاب )ه244ت(البن السكيت " دالالقلب واإلب"كتاب : ، منهامستقلة ،

  ).  ه351ت(أليب الطيب اللّغوي " اإلبدال"

وقد كان من سنن العرب، إبدال احلروف، وإقامة بعضها مقام بعض، حيث كانوا 
  .3مدحه ومدهه، وهذا فرس رفل ورفن: يقولون

 والعرب مل تتعمد هذا اإلبدال لكن طبيعة أدائهم حتمت أن تكون لبعض كلمام صور 
ليس املراد باإلبدال أنّ العرب تتعمد «: متعددة بتعدد قبائلهم، ويف ذلك قال أبو الطيب اللّغوي

إبدال حرف ما هي لغات خمتلفة ملعاين متفقة، تتقارب اللفظتان يف لغتني ملعىن من حرفوإن ،
واحد، حتى ال ختتلفا إالّ يف حرف 4»واحد.  

: اإلبدال بني القدامى واحملدثني، فقد عرفه احملدثني بأنهيف تعريف  كبرياً وال جند اختالفاً
»مكان آخر يف الكلمة نتيجة لتطور صويتٍّ إحالل صوت العصور بشرط االحتاد  حدث على مر

                                                           
  .1/461غة وأنواعها، املزهر يف علوم اللّ -1
 .1/83سر صناعة اإلعراب، : ينظر -2
  .154الصاحيب يف فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص  -3
  .1/460غة وأنواعها، املزهر يف علوم اللّ -4



 الدراسة الصوتية للصوامت              :                                         الفصل الثالث

263 
 

جماورته ألصوات  وت بسببالتعديالت التكييفية للص«: ، فيما عرفه آخرون بأنه1»يف املعىن
  .2»أخرى

ف منها التقريب بني األصوات يف املخرج أو يف الصفة نتيجة وظاهرة اإلبدال يكون اهلد
 صوت أكثر قوة على صوت أكثر ضعفاً"جتاور األصوات وتأثريها وتأثرها ببعضها؛ إذ يؤثر 

  .يف اجلهد العضلي لعملية النطق، واقتصاداً ، وذلك تيسريا3ًبه فيحيله شبيهاً

وت دمه يف املخرج، فيتحول إىل الصيت تليه أو تتقتأثّر باألصوات األخرى الّيوت صفال
 ،4ويتّنتيجة التطور الص النظري اهور، أو النظري القريب من املخرج، ويكون هذا اإلبدال عادةً

ا داخل التركيب، وذلك قصد ص من التنافر الّة إىل التخلّوتلجأ اللّغة العربيذي يصيب أصوا
  .لة يف النطقللسهو حتقيق التوافق واالنسجام بينها وطلباً

ا؛ ألنّ اختالفه يدلّ على انعدام كما ينبغي أن يكون اللفظان املبدالن حيمالن الداللة ذا
، وعلى استقالل كلّ منهما بوضعه، إالّ إذا وجدنا أنّ األصل واحد، ولكن ة بينهما غالباًالصلّ

5بالزيادة أو النقص دمها عن اآلخرذي طرأ عليها ساعد على اختالف معىن أحالّ ويتّالتطور الص.  

ة مصطلحات للدلق عليه ، فيما أط6التعاقب: منها ،اإلبدال اللة علىوقد استخدمت عد
  .7احملدثون مصطلح املماثلة

                                                           
و عبد الصبور شاهني، أثر القراءات يف األصوات والنحو  10معجم املصطلحات العربية يف اللّغة واألدب، ص: ينظر -1

  .271-269م، ص1987، 1مصر، ط -العريب، مكتبة اخلاجني، القاهرة
  .378م، ص 1999، 1أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللّغوي، عامل الكتب، ط -2
  .232يف األصوات والنحو العريب، ص أثر القراءات  -3
م، 1998، )ط.د(عبد العزيز الصيغ، املصطلح الصويتّ يف الدراسات العربية، دار الفكر، دمشق، سوريا، : ينظر -4

  .231 - 230ص
  .269أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، ص: ينظر -5
م، 2000، 1عربية القدمية، جملة كلية اآلداب، تلمسان، العددموالي عبد احلفيظ طاليب، تعاقب يف اللهجات ال: ينظر -6
  .219واخلصائص، ص  1/775
  .130إبراهيم أنيس، األصوات اللّغوية، ص -7
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غري أنّ األغلب منها روي على وميثل اللفظان املبدالن هلجتني خمتلفتني وتنسب إىل قبائلها، 
أنّ  يه بني صوتني متقاربني أو متباعدين، إالّأنه هلجات غري منسوبة، سواء ما كان اإلبدال ف

ذي صحبه جناس، أو يكون من باب ما اإلبدال بني املتباعدين، إما أن يكون من باب الترادف الّ
لكن ال ميكن اجلزم أنّ هذين اللفظني ميثالن أصلني يف  .1أُبدل للمخالفة بني صوتني متماثلني

  .عن اآلخرهلجتني خمتلفتني وأنه مل يتطور أحدمها 

 :فاءال من إبدال الثاء  )1
والحنياز الفاء إىل حيز الثاء «: تبدل الثاء من الفاء لتقارما يف املخرج، يقول اخلليل

  .2»بااورة يبدل منها

﴿: قرئ بإبدال الثاء فاء قوله تعاىل                          

  ﴾ ]51:يس[، ﴿                               ﴾ 

جدف، كما أبدلوا يف مثّ، : القرب، وتبدل ثاؤه فاء، فيقال: اجلدث«: يقول أبو حيان، ]07: القمر[
  .3»فم: فقالوا

من  لسكيت كثرياًوتني كثري يف كالم العرب، وقد أورد ابن اواإلبدال بني هذين الص
الكلمات الّيت رويت بالثاء والفاء مثل احلفالة واحلثالة والفناء والثناء واألرفة واألرثة واملغافري 

  .4ور والفروة والثروة واألثايف واألثاثي، والثاء لغة متيمثواملغاثري وعافور وعا

﴿: كما قرأ اجلمهور بالفاء بدل الثاء قوله تعاىل                        

             ﴾ ]وغريهم، الفوم هو الثوم، أبدلت الكسائي والفراء  قال، ]61: البقرة

                                                           
 .299أثر القراءات القرآنية يف األصوات والنحو العريب، ص  -1
  .28تذكرة النحاة، ص -2
  .8/170البحر احمليط،  تفسري -3
  .1/465وأنواعها،  املزهر يف علوم اللّغة -4
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نته قراءة ابن وبي. 1ور، عافورثجدف، ويف عا: مغثور، ويف جدث: الثاء فاء كما قالوا يف مغفور
عن ابن عباس  -  أيضاً –، وروي ذلك 2ل والعدس والبصلمسعود وثومها بالثاء وهو املناسب للبق

  .3على أنّ البدل ال يقاس عليه

  : عنيمن الإبدال احلاء  )2
، ولوال تبدل العني من احلاء لقرب خمرجيهما، فلوال اجلهر وبعض الشدة لكانت العني حاًء

ضبحت : نه قوهلم، واإلبدال بينهما كثري يف كالم العرب، وماهلمس والرخاوة لكانت احلاء عيناً
، 5القطيع من اخليل: ، واحلرجلة يف لغة متيم بدل العرجلة عند غريهم، والعرجلة4اخليل وضبعت

، وهي غري مستحبة يف قراءة القرآن الكرمي، وعدت من 6"الفحفحة" وهذه الظاهرة تعرف بـ
يرد فيها ما إنّ قراءات القرآن على اختالفها مل «: اللهجات اهلابطة، يقول عبد الصبور شاهني

عنعنة والكشكشة والفحفحة والعجعجة واالستنطاء، فقد آل لة اهلابطة كايتصل بالظواهر اللهجي
أغلب ذلك إىل االنقراض، بل اشتملت على الظواهر الراقية الّيت تتناسب وفصاحة اللّسان العريب 

7»من الظواهر، وذلك كاإلمالة واإلدغام واهلمز واإلسكان وغريها وقداسة القرآن العريب.  

﴿: قوله تعاىل ومما ورد يف القرآن الكرمي من إبدال احلاء عيناً                   

             ﴾ ]بإبدال حاء حىت عيناً) عىت(، فقد قرأ ابن مسعود ]35:يوسف ،

يأمره أن يقرئ بلغة قريش ) ض(إليه عمر  وهي قراءة ال يؤخذ ا، فكتب 8وهي لغة هذيل

                                                           
  .1/228، يف تفسري الكتاب العزيز واحملرر الوجيز 1/395البحر احمليط،  تفسري -1
  .1/395البحر احمليط،  تفسري -2
  .1/228، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -3
  .1/368املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها،  -4
  .عرجل: لسان العرب، مادة -5
  .1/182م اللّغة وأنواعها، املزهر يف علو -6
  .9أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، ص  -7
  .5/307البحر احمليط،  تفسري -8



 الدراسة الصوتية للصوامت              :                                         الفصل الثالث

266 
 

وتني، والعني أنسب ، وهذا اإلبدال تسوغه القرابة املخرجية بني هذين الص1ال بلغة هذيل) حىت(
 :للبداوة من احلاء املهموس الّذي يالئم أهل احلضر، وهو ما يؤكده عبد القادر عبد اجلليل بقوله

ة بينهما، فهما صوتان متجانسان من احللق، وتيالصومسوغ اإلبدال بني احلاء والعني القرابة «
والفرق بينهما هو جهر العني ومهس احلاء، وللبيئة أثر يف هذا اإلبدال، حيث يلتقي ورغبة 

البدوي بها احلياة فجر باحلاء للقوة اإلمساعية الّيت تتطلّ ويتّيف عملية اإلظهار، والوضوح الص
  .2»الصحراوية

﴿: يف قوله تعاىلكما أبدلت العني حاء                      ﴾ ]9: العاديات[ ،

 حبثروا متاعهم : ، وبعثرت وحبثرت لغتان مبعىن واحد، يقال3وهي قراءة عبد اهللا بن مسعود
  .4وبعثروه

  :دال من التاءإبدال ال )3

﴿: ذكر أبو حيان مثل هذا اإلبدال عند تفسريه قوله تعاىل                   

                ﴾ ]أبالتاء، وقر) أو يكبتهم(قرأ اجلمهور «: ، يقول]127 :آل عمران– 

وقد جاء مثل هذا اإلبدال يف كالم العرب، فقالوا . 5»أو يكبدهم بالدال مكان التاء - بعضهم
ه، وسبت رأسه وسبده إذا حلقه، وكذلك كبت العدو وكبده، أي ده إذا حرقوهوت الثوب وه

  .6أصاب كبده

                                                           
  .5/307البحر احمليط،  تفسري -1
  .133م، ص 2005، )ط.د(عبد القادر عبد اجلليل، األصوات اللّغوية، دار صفاء، عمان، األردن،  -2
  .8/502البحر احمليط،  تفسري -3
  .حبثر وبعثر: لسان العرب، مادة: نظري -4
  .3/55البحر احمليط،  تفسري -5
  .الصفحة نفسهانفسه،  -6
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وهذا اإلبدال نتج عن احتاد احلرفني يف املخرج فهما صوتان أسنانيان لثويان، ال يفرق 
  .الدال، ومهس التاءبينهما إالّ جهر 

  :ونالن نمإبدال العني  )4

سن ﴿قراءة احل من أمثلة عن هذا اإلدغام مما أورده أبو حيان             ﴾ 

) أنطيناك(قرأ اجلمهور أعطيناك بالعني، وابن حميصن « :بالنون بدل العني، يقول، ]01 :الكوثر[
بة من أوىل هي لغة للعرب العار: ، قال التربيزي)ص(ة عن رسول اهللا بالنون، وهي قراءة مروي

عليه  - ومن كالمه أيضاً. )اليد السفلى املنطاةيا املنطية واليد العل(): ص(قريش ومن كالمه 
  :1وقال األعشى". وأنطوا النيحة" - الصالة والسالم

  .اريعشى الطَنتو الَلَاجل نُاصت                  وكـُلُامل اديجِ ريخ كاديجِ

 -رسولنا الكرمي  إىل احلسن البصري وإىل) أنطيناك(مما سبق نتبين أنّ أبا حيان نسب قراءة 
، فيما نسبها الزخمشري إىل نةمعي وهي هلجة من هلجات العرب، لكنه مل ينسبها إىل بيئة - صلعم

وينسبها بعضهم إىل هذيل وقيس واألنصار وسعد بن . 2اإلعطاء ميانية: اإلنطاء: اليمن، فقال
، كما أنها ال تزال شائعة يف 3بكر، كما أنه منتشر يف اللّهجات العامية بالعراق يف العصر احلاضر

هلجة بعض األعراب بصحاري مصر، ومنهم بعض أعراب الفيوم، ويقال إنّ أصلهم من بين 
  .4سعد

                                                           
  .12، ص )ت.د(، )ط.د(جممد حسني، املطبعة النموذجية، : األعشى، الديوان، حتقيق -1
  .نطا: نطا، املصباح املنري، مادة: للسان العرب، مادةا -2
، 1سة يف تاريخ القراءات واجتاهات القراء، مكتبة وهبة القاهرة، مصر، طدرا"صربي األشوح، إعجاز القراءات القرآنية  -3

  .122، ص 1998
  .140يف اللهجات العربية، ص  -4
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إذا كانت جماورة  وهي قلب العني الساكنة نوناً: غويون االستنطاءاها اللّوهذه الظاهرة مس
، فيما )أعطى(هو  واحد لفظ إذ أنها تدور حول ؛ أنها ال يزال يكتنفها الغموض، إال1ّللطاء

مل حيسن القدامى وصفها على حقيقتها، ) االستنطاء(بأنّ ظاهرة « :ذهب إبراهيم أنيس إىل القول
، سواء كانت الطاء موالية هلا، أو ق بنطق العني مطلقاً، بل يتعلّ)أعطى(إذ ال يقتصر األمر على 

غري مواليةأنفمياً ما كانت القبائل تنطق العني نطقاً، فلربوت من األنف والفم معاً، فيخرج الص ،
  .2»مما أشكل على الرواة، فلم يستطيعوا وصفها لنا بدقة

ا من الناحية الصأمغريب بسبب البعد املخرجي، فالعني صوت حلقي  ة إبدال العني نوناًوتي
فالعني " وتني،والنون لثوي من مقدم الفم، لكن ميكن تعليل ذلك بالصفات املشتركة بني الص

من األصوات اهورة، واملتوسطة بني الشدة   –وبعض احملدثني  حسب وصف القدامى –والنون 
  .3والرخاوة

  :نونمن الإبدال الالم  )5

﴿: قرأ اجلمهور قوله تعاىل      ﴾ ]مزة بعد األلف وياء بعدها  ،]40 :البقرة– 

  .4ن بنون بدل الالمق وغريهم وإسرائابن أيب إسحاوقرأ  -  الم

كما قالوا سجيل وسجني ورفل ورفن وجربيل وجربين أبدلت بالنون «: يقول أبو حيان
إنما هو أصيالن، أبدلوا الالم «: ، وهو ما يؤكده اخلليل بقوله5»كما أبدلت النون ا يف أصيالن
  .7»يل جداً، وذكر سيبويه أنّ هذا اإلبدال قل6آتيك أصيالن: منها، وتصديق ذلك قول العرب
                                                           

  .120وفصول يف فقه اللّغة، ص  1/222، وأنواعها املزهر يف علوم اللّغة -1
  .124يف اللهجات العربية، ص : ينظر -2
  .89،  67،  65،  64صوات اللّغوية، صاألإبراهيم أنيس، و 435 -  4/434الكتاب،  -3
  .1/326، احمليط البحر تفسري -4
  .1/326نفسه،  -5
  .3/537الكتاب،  -6
  .4/362نفسه،  -7
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  : إبدال السني )6

﴿ :يذكر أبو حيان أنّ القراء اختلفوا يف قوله تعاىل  ﴾ ]فقرأ قنبل]06 :الفاحتة ، 

  .، وهو أصل الكلمة1بالسني

املصحف فصحى وهي لغة قريش، وا كتبت يف وهي ال وقرأ اجلمهور بإبدال السني صاداً
نان يف السمع، وحكاها الطاء يف اإلطباق فيحس ، وهذا بدل السني بالصاد لتناسبها مع2اإلمام

  .3سيبويه لغة

روي عن أيب عمرو السني والصاد واملضارعة بني الزاي والصاد رواه عنه «: قال أبو علي
  .4»أيب عمرو أنه قرأها بزاي خالصة العريان عن أيب سفيان وروى األصمعي عن

مل يعلم  نه لو مال إىل جعلها صاداً، فقد رمى إىل أصل الكلمة، أل)السراط(من قرأ بالسني 
، ومنه مسي 6وأصله بالسني من السرط وهو الفم الطريق) الصراط(«: ، يقول أبو حيان5أصلها

، وهي لغة عامة 7سالكني فيه كابتالع األكل الطعامالطريق الواضح بالسراط، ألنه يبتلع ال
، والصاد الرخاوةو اهلمسبافها خلفتها نظرا التص ، وذلك8»العرب، إذ كانوا جيعلوا سيناً
  .السني إىل التخفيف من ثقل الكلمةجمهورة مطبقة، فيؤدي استعمال 

واملغزى من هذا اإلبدال هو طلب ، بالصاد فقد أبدل السني صاداً) السراط(أما من قرأ 
يف  مهاداحتال فالسني والصاد تبدالن من بعضهما، واحدة سان على وتريةاخلفة، ليجري اللّ

                                                           
  .1/143الكتاب،  -1
  .نفسه، الصفحة نفسها -2
  .1/86، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -3
  .1/143البحر احمليط،  تفسري -4
  . 62احلجة يف القراءات السبع، ص و 1/49احلجة للقراء السبعة،  -5
  .1/143، احمليط البحر تفسري -6
  .سرط: لسان العرب، مادة -7
  .1/144البحر احمليط،  تفسري -8
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اهلمس والرخاوة  ات، كما تتوافقان يف صف1خرج، فهما مما بني طرف اللّسان، وفويق الثناياامل
ذي سوغ تناسب الصاد مع الطاء يف اإلطباق واالستعالء هو الّو ،يف هذا كهماوالصفري، فتشار

  .إبدال السني صاداً
أو قاف، أو طاء، إن وليها غني، أو خاء،  وذكر أبو حيان أنّ الصاد تبدل من السني جوازاً

: صغب، وصخر، وصقر، وصطع؛ فإن فصل حرف: تقول يف سغب، وسخر، وسقر، وسطع
أصبغ، : لك تقولمساليخ، فكذ: أسبغ، أو حرفان حنو السراط، أو ثالثة حروف حنو: حنو

  .3ونسب هذا اإلبدال إىل بين العنرب، 2والصراط، ومصاليخ

الكرمي، خاصة إن وليتها هذه احلروف األربعة،  كثرية يف القرآن وأمثلة إبدال السني صاداً

﴿فقد روي عن قالون أنه قرأ      ﴾ ،اورة الطاء بالصاد وذلك 4أبدلت السني صادا ،

﴿ :وتعاىل قوله سبحانه للتخفيف، وسببه تأثري األقوى يف األضعف، ومن أمثلته أيضاً طلباً  

      ﴾]والسبب جذب حروف 5من السني بالصاد بدالً )صابغات(، قرئ ]11 :سبأ ،

  .6االستعالء السني من سفلها إىل علوها، فتردها صاداً

                                                           
  .224 -1/223و سر صناعة اإلعراب، 4/433الكتاب،  -1
عراب، ، املفصل يف صنعة اإل78، التصريف امللوكي، ص 325 -1/324، من لسان العرب ارتشاف الضرب: ينظر -2

  .1/223، سر صناعة اإلعراب، 493ص 
  .324، ص من لسان العرب ارتشاف الضرب -3
  .2/251البحر احمليط، تفسري  -4
  .7/253نفسه،  -5
  .7/54، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -6
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 )10: ق( ) والنخل باسقات( أنه قرأ ) صلعم(وروي عن قطبة بن مالك عن النيب 
 خاء، أو حرفني إذا وليتها، أو فصل حبرف بالصاد، وهي لغة لبين العنرب، يبدلون من السني صاداً

  .1)باسقات بالسني(أو غني، أو قاف، أو طاء، واجلمهور 

روى أبو علي عن « :ويضيف أبو حيان أنّ من القراء من أشم الصاد صوت الزاي، يقول
، وهذه القراءة 2»لغة قيس ، وإمشامها زاياًصاد واملضارعة بني الزاي والصادأيب عمرو السني وال

وهذه القراءة «: ف وصعوبة، قال أبو بكر بن جماهدفيها تكلّاملتمثلة يف إمشام الصاد صوت الزاي 
بني حرفني، وذلك صعب على  تشري إىل أنّ قراءة من قرأ بني الزاي والصاد تكلف حرف

ه من كالم  اللّسان، وليس حبرفينبين عليه الكالم، وال هو من حروف املعجم ولست أدفع أن
  .3»العرب إالّ أنّ الصاد أفصح وأوسعفصحاء 

ملا رأى الصاد فيها خمالفة للطاء يف اجلهر، «: وعلّل مكي بن أيب طالب هذا اإلمشام بقوله
ذي فيها، فصار ألنّ الصاد حرف مهموس، والطاء حرف جمهور، أشم الصاد لفظ الزاي للجهر الّ

قبل الطاء حرف يشاها يف اإلطباق ويف اجلهر؛ الّذين مها من صفة الطاء، وحسن ذلك، ألنّ 
  .4»ني، والصاد مؤاخية هلا يف الصفرياي من خمرج السالز

﴿قراءة محزة والكسائي  ومن أمثلة إمشام الصاد زاياً      ﴾ ]وكذا ]87 :النساء ،

﴿: فيما كان مثله، من صاد ساكنة بعدها دال، حنو      ﴾]و ]46:األنعام﴿    ﴾ 

  .ت باحلركة فصعب إبداهلافإذا حتركت الصاد تقو ]35:األنفال[

                                                           
  .122 -8/121، احمليط البحر تفسري -1
  .1/143نفسه،  -2
  .1/144، نفسه -3
  .1/123، وعللها وحججهاشف عن وجوه القراءات الك -4
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والعرب القدامى  ،2، وهي لغة لعذرة وكعب وبين القني1بالزاي خالصة) الصراط(ما قراءة أ
يسدل ثوبه، يزدل ثوبه، : قاف أو دال، حنو قوهلم يف - أيضاً –إذا كان بعدها  أبدلوا السني زاياً

  .4مس زقر، يف مس سقر: ذلك قوهلم ، ومن3لتزديرويف التسدير، ا

والعلّة الصالصراط، السقر، يسدل، : (ة وراء هذا اإلبدال هو أنّ السني يف هذه األمثلةوتي
خالصة حمضة، لكون السني قد اجتمعت مع احلروف اهورة يف كلمة  أبدلت زاياً) تسدير

الطاء، والقاف، والدال، واألصوات اهورة إذا جاورت صوتا مهموسا، فإنها : واحدة، وهي
ليت ؛ ولذلك وجدنا السني قد حتولت إىل صوت جمهور وهو الزاي ا5عرضة للتبدل والتغريجتعله 

  .6هي نظريها يف الصفري واملخرج

ويبقى طلب االنسجام والتناسب بني األصوات السبب األساس من هذا اإلبدال، فالعريب 
، والكالم نفسه يقال كره االنتقال من نطق السني املهموسة إىل الطاء املستعلية املطبقة اهورة

عن األمثلة اليت تلتها القاف املستعلية اهورة والدال الشديدة اهورة، فلجأوا إىل تقريب أحد 
احلرفني من اآلخر فأبدلوا السني زايا ملؤاخاا الطاء والقاف والدال يف اجلهر وتناسبها مع السني 

 .يف املخرج والصفري واالستفالة

  :إبدال التاء من اهلاء )7

﴿ :ورد مثل هذا اإلبدال يف قوله تعاىل  ﴾ ]لغة « :، يقول أبو حيان]248: البقرة

دلوها منها يف الوقف يف مثل من التاء كما أب وجيوز أن تكون اهلاء بدالً يف التابوه باهلاء آخراً
                                                           

، توحجة القراءا 1/148ألحكام القرآن، واجلامع  1/139احلجة يف القراءات السبع، و 1/143البحر احمليط،  تفسري -1
  .80ص 

  .1/143، احمليط البحر تفسري -2
  .10/52وشرح املفصل،  479 4/478الكتاب،  -3
  .1/325، من لسان العرب وارتشاف الضرب 3/233شافية ابن احلاجب، وشرح  1/223سر صناعة اإلعراب،  -4
  .280أثر القراءات يف األصوات والنحو العريب، ص  -5
  .464 -  4/433الكتاب،  -6
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 قاسم بنقال ال«: ، إذن اعتربها أبو حيان هلجة يف التابوت، وقد ذكرها السيوطي بقوله1»طلحة
قريش بالتاء ولغة مل ختتلف لغة قريش واألنصار يف شيء من القرآن، إالّ يف التابوت، فلغة : معني

  .2»األنصار باهلاء

وهذا اإلبدال يسوغه من الناحية الصجعلوا اهلاء «: ة تقارب التاء واهلاء، يقول أبو حيانوتي
، باإلضافة إىل أنّ العرب 3»الزيادةاهلمس، وأنهما من حروف  من التاء الجتماعهما يف بدالً

اقتضت لغتهم انقالب التاء هاء يف بعض األوضاع اللّغوييت ة كالوقف على تاء التأنيث الّة اخلاص
  .، فأجروا الوصل جمرى الوقف بإبدال التاء هاء4)فاطمة، وطلحة: (مثل قوهلمتنقلب هاء، 

  :إبدال القاف من الكاف )8

خرج جتمع بينهما صفة الشدة إالّ أنّ الكاف مهموسة القاف والكاف متجاوران يف امل
ما يتعاقبان يف  ، لذلك يبدالن من بعضهما البعض، ومها كثريا5ًوالقاف جمهورة عند علماء العربية

﴿: قوله تعاىل 7قرأ عبد اهللا بن مسعود ، وبإبدال الكاف قافا6ًقح وكح عريب: الكلمة كقوهلم  

                     ﴾ ]سبحانه ، وقوله]05:اإلنسان :﴿    

       ﴾ ]القافور والكافور، والقف والكف، فإذا « :، والعرب تقول]11 :التكوير

  .8»جدف وجدث: يف اللّغات، كما يقال تقارب احلرفان يف املخرج تعاقبا

                                                           
  .2/269البحر احمليط،  تفسري -1
  .2/60املزهر يف علوم اللّغة وأنواعها،  -2
  .2/269البحر احمليط،  تفسري -3
  .267ص  املمتع يف التصريف، -4
  .4/452الكتاب،  -5
  .8/387البحر احمليط،  تفسري -6
  .425، 8/387نفسه،  -7
  .3/241الفراء، معاين القرآن،  -8
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والقاف إىل متيم وقيس وأسد، ذلك أنّ القبائل البدوية  ونسبت القراءة بالكاف إىل قريش،
كتميم متيل إىل التشديد واجلهر يف كالمها، وهذا يتناسب مع طبيعتها البدوية اخلشنة، فيما متيل 

  .القبائل احلضرية إىل األصوات املهموسة كالكاف

: يف قوله تعاىل بإبدال القاف كافاً ال يفوتنا أن نذكر أنّ عبد اهللا بن مسعود قرأ أيضاً

﴿             ﴾ ]بالقاف، وابن ) تقهر(قرأ اجلمهور « :يقول أبو حيان ]09 :الضحى

وقراءته هذه تدفعنا إىل التساؤل . 1»اف، وهي لغة مبعىن قراءة اجلمهورمسعود بالكاف بدل الق
   .ما سبب اختالف ابن مسعود يف قراءته بالكاف مرة وبالقاف مرة؟

يف قراءة ابن مسعود غرضها التناسب بني أصوات  ، والكاف قافاًيبدو أنّ إبدال القاف كافاً
جمهورة لتناسب  تلتها الشني والطاء، فأبدلت قافاً) كشطت(الكلمة الواحدة، فالكاف يف كلمة 

  .الطاء املطبقة املستعلية

خاصة وأنّ القاف  لتتناسب مع اهلاء املهموسة، أبدلت كافاً) تقهر(وكذلك القاف يف 
  .صوت جمهور عند القدامى

ية، حلقة وسط بني القبائل البدوية واحلضر ميكن أن جياب بأنّ هذيالً«: يقول إبراهيم أنيس
 .، فبادلت يف نطقها بني القاف والكاف2»فهي حجازية تتفاعل مع حميطها

 :إبدال األلف من الياء )9

﴿:عند قوله تعاىل                              ﴾]162: األنعام[ ،

على لغة  ، وحمييقرأ ابن أيب إسحاقبكسر الياء، و) حمياي(نافع و روي عن«: 3قال أبو حيان
  :هذيل، كقول أيب ذؤيب

                                                           
  .8/482البحر احمليط،  تفسري -1
  .69يف اللهجات العربية، ص : ينظر -2
  .4/262البحر احمليط،  تفسري -3
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يوقُوا هب1س....  

﴿ :ويف قوله سبحانه             ﴾ ]يا (ابن أيب إسحاق فقرأ  ،]19: يوسف

  .للتخفيف وذلك طلباً. 3لف ياء وإدغامها يف ياء اإلضافةبقلب األ 2)بشري

ها ابن عطية ظاهرة منتشرة بكثرةقلب األلف « :يف القبائل العربية، يقول وهذه القراءة عد
  .6، والطربي إىل طيئ5ها أبو حيان إىل هذيل، يف حني نسب4»ياء لغة فاشية

ا وأم« :غة عند العرب مل تشفع ألنْ يقرأ ا يف القرآن الكرمي، يقول الطربيللّوشهرة هذه ا
التشديد واإلضافة يف الياء، فقراءة شاذّة، ال أرى القراءة ا وإن كانت لغة معروفة؛ إلمجاع 

  .7»احلجة من القَرأَة على خالفها

ة، خفي - أيضاً –ي، والياء أنّ األلف حرف خف: وعلة إبدال األلف ياء، وإدغامها فيها هو
، مثّ فلما أرادوا التبيان، وراموا إىل اخلفة، مع امليل إىل الوضوح يف السمع؛ قلبوا االلف ياًء

ذلك أنّ أصوات . 8، والنطق بذلك أخف عليهممشدداً واحداً أدغموها يف الياء، فصارتا حرفاً
  .اظ على مدهاأكثر، قصد بياا واحلف املد يف آخر الكلمة حتتاج وقتاً

                                                           
  فَتخرموا ولكُلِّ جنبٍ مصرع   وي وأَعتقُوا أَهواهم   سبقُوا ه:                 هذا جزء من بيت ومتامه -1
  .2م، ص 1965) ط.د(أمحد الزين، وحممود أبو الوفا، دار الكتب املصرية، : ديوان اهلذليني، حتقيق: ينظر 
 1/336، قراءات واإليضاح عنهايف تبيني شواذ ال واحملتسب 2/39والفراء، معاين القرآن،  5/291، احمليط البحر تفسري -2

  .16/03جامع البيان عن تأويل آي القرآن، و 2/305، والكشاف
  .5/291البحر احمليط،  تفسري -3
  .5/58، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -4
  .4/262، احمليط البحر تفسري -5
  .16/03جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  -6
  .16/04نفسه،  -7
  .3/414ب، الكتا -8
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  : إبدال الواو من األلف )10
يف ) ال تاجل: (، وعلى هذه اللّهجة قرئ)يوجل(يف ) ياجل: (يف مثل قوهلم تبدل الواو ألفاً

﴿: قوله تعاىل                     ﴾ ]وهي قراءة اجلمهور،  ]53: احلجر

من أهل  وهي لغة نسبها ابن يعيش إىل قومٍ. 1وا تابة يف توبة، كما قالوذلك بإبدال الواو ألفاً
  .2احلجاز

ة، وهو وعلّة هذا اإلبدال دفع الثقل وطلب التخفيف، ذلك أنّ الواو من أثقل حروف العلّ
م من ذلك أنهم رأوا أنّ مجع الياء واأللف أسهل عليه«: ما أكده ابن جين يف سر الصناعة بقوله

  .3»الواومجع الياءين، والياء و

﴿ :يف قوله تعاىل وللغرض ذاته أبدلت الواو ألفاً                          

     ﴾ ]ه كان حاباً(إذ قرأ بعض القراء  ؛]02: النساءحوباً(، فيما قرأ اجلمهور )كبرياً إن (

، وقراءة احلسن البصري بفتح احلاء تتناسب مع 4مصادراء، واحلسن بفتحها، وكلّها بضم احل
  .يف الكلمة ويتّللتخفيف واالنسجام الص وذلك طلباً قلب الواو ألفاً

 : إبدال اهلاء من الياء )11

﴿ :عند قوله تعاىل                       ﴾ ]قال أبو ]35 :البقرة ،

 :هي األصل، يقول ابن عطية) هذي(، فالياء يف 5»ي بالياء واهلاء أبدل منهاقال هذي« :حيان

                                                           
  5/446البحر احمليط،  تفسري -1
  .10/63شرح املفصل،  -2
  .2/668سر صناعة اإلعراب،  -3
  .3/169البحر احمليط،  تفسري -4
  .1/306، نفسه -5
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 وليس يف الكالم هاء تأنيث ألصل، واهلاء يف هذه بدل من الياء،على ا )هذي( وقرأ ابن حميصن«
   .1»ما قبلها مكسور غري هذه

علّق بالوقف، ذكر أبو حيان إبدال الياء هاء، لكنه مل يفصل كالمه؛ إذ أنّ هذا اإلبدال مت
عتربت ويف هذه اآلية اُهلجة احلجاز وقيس،  ووصالً مثّ أبدلت يف الوصل، وظاهرة إبدال الياء وقفاً

  .2»يف كالمهم، وهو شاذّ ، وذلك قليلٌ)هذه: (وأبدلت من الياء يف«: شاذة، يقول سيبويه
ة إذا  ، فإذا وقف عندها ازدادت خفاءوالعلّة من هذا اإلبدال أنّ الياء حرف خفيخاص

الكسرة مع الياء أخفى، فإذا خفيت الكسرة ازدادت الياء «: اجتمعت مع الكسرة، يقول سيبويه
من موضع أكثر احلروف ا مشاة، وتكون  ، كما ازدادت الكسرة، فأبدلوا مكاا حرفاًخفاًء

للوضوح ، وذلك طلبا3ً»نالكسرة معه أبي.  

  :إبدال اجليم من الياء  )12

﴿: عز وجلّبدال يف قوله ورد مثل هذا اإل                    

   ﴾ ]فقرئ ]35: البقرة ،)4كسر الشني والياء املفتوحة بعدهاب) رةيِالش.  

: وهو ما وافقه فيه العكربي؛ إذ يقول. 5يب أنّ الشجرة والشرية ثالث لغاتوذكر القرط
  .6»يم فيها لقرا منها يف املخرججلوهي لغة أبدلت ا... «

                                                           
  .1/183، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -1
  .238، 4/182الكتاب،  -2
  4/182، نفسه -3
  .1/310يط، البحر احمل تفسري -4
  .1/454جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  -5
  .1/52التبيان يف علوم القرآن،  -6
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كره أبو عمرو هذه القراءة وقال يقرأ ا برابر مكة وسوداا، وينبغي أن «: وقال أبو حيان
ال يكرهها ألنها لغة منقولة فيها، قال الرياشي مسعت أبا زيد يقول كنا عند املفضل وعنده 

  .1 ةريييصغروا فقالوا ش: مقل هل: أعراب فقلت إنهم يقولون شرية فقالوا نعم، فقلت

تؤكد  من اجليم ألمرين، وأتى بأدلة أصل وليست بدالً) شرية(وذكر ابن جين أنّ الياء يف 
  :رأيه، وأرجع ذلك ألمرين

ة، والتصغري يرجع األلفاظ إىل أصوهلا، والثاين رييش: أوهلما ثبات الياء يف تصغريها يف قوهلم
حلركات، إنما يوقع مكسورة، والبدل ال تغير فيه ا) ريةش(ني مفتوحة وش) جرةش(أنّ شني 

  .2حرف موضع حرف

ا القدمية، كما ظهرت  وميكن الردعليه أنّ إبدال الياء واجليم قد وقعت يف الفصحى وهلجا
كما  ،يت تسكن أدىن الفراتيف اللهجات العربية احلديثة يف مشال اجلزيرة العربية والقبائل الّ أيضاً
لبالد العرب فشملت األهواز والكويت والبحرين وقطر وديب  ت الظاهرة يف الساحل الشرقيوقع

  .3وأيب ظيب والشارقة، ويف اجلنوب يف هلجة ظفار أيضاً

، 4)الشجرة(ل، فقراءة هارون األعور ومن جهة أخرى، أنّ كسرة الشني موجودة يف األص
هذا يدلّ ، و)أشجار(كما مسعنا ) أشيار(ع فلم نسم) شرية(من  أكثر استعماالً) شجرة(كما أنّ 

  .5على أنّ اجليم هو األصل

                                                           
  .1/310، احمليط البحر تفسري -1
  .شجر: لسان العرب، مادة -2
  .2/461اللهجات العربية يف التراث،  -3
  .1/310البحر احمليط،  ريتفس و 1/273 الكشاف،و 74 1/73، يف تبيني شواذ القراءات واإليضاح عنها احملتسب -4
  .2/460اللّهجات العربية يف التراث، : ينظر -5
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  :إبدال الواو من اهلمزة )13

﴿: تبدل الواو املضمومة أو املكسورة مهزة، وجاء مثل هذا اإلبدال يف قوله عز وجلّ  

     ﴾ ]فقرأ احلسن ]76: يوسف ،)ابن بضم الواو، وجاء كذلك عن نافع، وقرأ ) عاءمن و

إشاح وإسادة يف وشاح ووسادة، وذلك : بإبدال الواو املكسورة مهزة، كما قالوا) عاءمن إِ(جبري 
، وقد ذكر ابن عطية إنّ إبدال 1لواو املكسورة الواقعة أوالً مهزةمطرد يف لغة هذيل، يبدلون من ا

  .2ر يف املضمومة وأقلّ مع املفتوحةالواو املكسورة مهزة شائع إالّ أنه أكث

إنما « :واشترط اللّغويون أن تكون ضمة أو كسرة الواو أصلية، يقول مكي بن أيب طالب
  .3»وجوه ووشاح: و كسرا أصلية، حنويقع اهلمز يف الواو، إذا كانت ضمتها أ

 ﴿ :وجاء مثل هذا اإلبدال يف قوله تعاىل                ﴾ ]؛ ]20: األعراف

، ويف قوله 4بإبدال الواو مهزة وهو بدل جائز )أوري(، وقرأ عبد اهللا )ووري( إذ قرأ اجلمهور

﴿: أيضاً           ﴾ ]ا قرأ اجلمهور، حيث  أبد]11 :املرسالتوقرأ 5لت الواو مهزة، و ،

وهي لغة : قال عيسى. ، وا قرأ أبو األشهب وعيسى وعمرو بن عبيد6بالواو) وقتت(أبو عمرو 
  .7واو يف هذا كلّه أصل واهلمزة بدلسفلى مضر، وال

                                                           
  .5/328البحر احمليط،  تفسري -1
  .5/123، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز: ينظر -2
  .8/83الدر املصون،  -3
  .4/280البحر احمليط،  تفسري -4
  .8/397نفسه،  -5
احلجة يف القراءات السبع، و 3/222القرآن، والفراء، معاين  2/456، جهاوعللها وحج الكشف عن وجوه القراءات -6

  .743 - 742ص
  .397 -8/396البحر احمليط،  تفسري -7
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وإنما مهزت ألنّ الواو إذا كانت «: ومربر هذا اإلبدال ثقل الضمة مع الواو، يقول الفراء
أول حرفوهو 1»ثقيلة كما أنّ كسرة الياء ثقيلة ت مهزت، وذلك ألنّ ضمة الواو، وضم ،

  .إبدال جائز حسن عند ابن جين

ثنا عن ظاهرة اإلبدال، ننتقل يف املبحث املوايل لبيان أمهية األصوات يف بعدما أمتمنا حدي
  .أثرها يف اختالف املعىن بنية الكلمة، وبيان

 :أمهية األصوات يف بنية الكلمة: ساًخام

تتألف الكلمة العربية من صوامت وصوائت، فتؤدي الصوامت املعىن األصلي للكلمة، 
فالصائت قوة احلرف "كلمة، بتحديد الصيغ املختلفة لل وتقوم الصوائت بتعديل املعىن وذلك

يت فإنّ حرك ميّز باحلركة الّجمهول ما مل حيرك، "، فهو حيرك الصامت ويظهر هيئته ألنه 2وحياته
  .3تتعلّق به من رفع ونصب وخفض

املبين وبالصوائت نفرق بني املعاين املختلفة، فنفرق ا بني الفعل املبين للمعلوم، والفعل 
  .للمجهول، وبني اسم الفاعل واسم املفعول

ذي كما يظهر أثر الصوائت يف داللة املشتقات واملصادر؛ إذ تتناسب مع املعىن املقصود الّ
  :يريده املتكلّم، نذكر منها

  .مرافقة الصوائت األقوى املعاين األقوى -

  .عىنذي يهدف إىل املبالغة يف املتسهم الصوائت يف حتقيق العدول الّ -

- يان الداللة نفسهاجند مصدرين خمتلفني يؤد     .  

                                                           
  .3/222الفراء، معاين القرآن،  -1
  .440رسالة الصاهل والشاجح، ص  -2
داب والعلوم االجتماعية بالتعاون مع عثمان حيىي، الس األعلى لرعاية الفنون واآل: الفتوحات املكية، حتقيق ابن عريب، -3

  .1/277م، 1994معهد الدراسات العليا يف السوربون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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اليلّوقد ارتبطت األصوات بالدرس الد اللة واهتم علماؤنا القدامى ببيان الصوامت يف الد
  .ل أثر الصوائت يف اختالف املعىندون إغفا

﴿ :في قوله تعاىلف               ﴾ ]قرأ «: 1ل أبو حيان، يقو]24: التكوير

ومجاعة  واحلسن  ، وقرأ عثمان وابن عباس أيضا2ًبالظاء) بظنني(نحويان وابن كثري من السبعة ال
  .3»ه وباقي السبعة بالضادغري

، أما من قرأ بالظاء فأراد به ما هو مبتهم، واحتج من قرأوا بالضاد أنه أراد به ما هو ببخيلٍ
، )أمني(، وهذا نظري الوصف السابق بـ بالظاء، أي مبتهمٍ) بظنني(«: وهو ما بينه أبو حيان بقوله

معناه بضعيف القوة على التبليغ من قوهلم بئر ظنون إذا كانت قليلة املاء، وكذا هو بالظاء : وقيل
أي ببخيل يشح به ال يبلغ ما قيل له وينحل كما يفعل الكاهن ) بضنني(و. يف مصحف عبد اهللا

4»وبالضاد خطوط املصاحف كلّها: ربيالط قال. ى يعطي حلوانهحت.  

أدى إىل ) الضاد والظاء(بصوتني خمتلفني ) ضنني(نتبين من قول أيب حيان أنّ قراءة كلمة 
: الظنني :تغيري داللة الكلمة، وشرحه يتفق مع املفهوم املعجمي للكلمتني؛ إذ جاء يف لسان العرب

: ، بينما الضنني5واجلمع الظّنن، ورجل ظنني متهم ة،ذي تظن به التهمة، ومصدره الظّناملتهم الّ
  .6ني خبيلالضنة والضن واملضنة واملضنة، كلّ ذلك رجل ضن

                                                           
  ، 8/426البحر احمليط،  تفسري -1
جة يف احلو 752وحجة القراءات، ص  673ة يف القراءات، ص والسبع 8/551، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -2

  . 10/707والدر املصون،  364ءات السبع،  صالقرا
ة يف القراءات، ص والسبع 8/551، يف تفسري الكتاب العزيز واحملرر الوجيز 280، ص العشر املبسوط يف القراءات -3

  .10/707والدر املصون،  752حجة القراءات، صو 673
  . 8/426البحر احمليط،  تفسري -4
  .ظنن: لسان العرب، مادة -5
  .ضنن: ، مادةنفسه -6
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) بضنني: (قوله«: ورجح مكي بن أيب طالب أن تكون قراءة الظاء هي األصوب، يقول
يادة فيما أوحي إليه يف أن يأيت من عند نفسه بز ليس حممد مبتهمٍ: ، أي)متهم(بالظاء، على معىن 
، قام مقام الفاعل، وهو واحد ، ودلّ على ذلك أنه مل يتعد إالّ إىل مفعولٍأو ينقص منه شيئاً

، وقرأ الباقون بالضاد واحد مل تتعد إالّ إىل مفعولٍ) امت(إذا كانت مبعىن ) ظننت(مضمر فيه، و
إليه وكتمانه، بل يبثه ويبينه للناس،  يف بيان ما أوحي ليس حممد ببخيلٍ: ، أي)ببخيل(على معىن 

تعين ) بظنني( :وقد روت عائشة رضي اهللا عنها أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلّم كان يقرأ
  .1»بالظاء

وإن كان بعض العلماء يرون أن ال فرق بني القراءتني وأنّ مجيع املصاحف كتبت بالضاد، 
طربي أنّ بالضاد خطوط املصاحف كلّها، نقل ال«: وقد فند هذا القول السمني احلليب بقوله

مييز بني على الت وليس كذلك ملا مر، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم يقرأ ما، وهذا دليلٌ
وقد شنع . إنه لو وقع أحدمها موقع اآلخر جلاز، لعسر معرفته « :ملن يقول احلرفني، خالفاً

الصفات، مبا ال يليق التطويل ج وبعض الزخمشري على من يقول ذلك، وذكر بعض املخار
  .2»فيه

يت ال تفرق بني الضاد والظاء قبيلة بين ضب؛ إذ أنها تبدل الواحدة بدل ومن القبائل الّ
إالّ بين فاظت نفسه : كلّ العرب يقولون: وحدثين أبو عثمان املازين قال«: األخرى، يقول املربد

  .3»فاضت نفسه: ضبة يقولون

وتان متقاربان يف املخرج ويف ة هو كون الصوتيبدال من الناحية الصوما يربر هذا اإل
  .الصفات

                                                           
  .2/364، وعللها وحججها الكشف عن وجوه القراءات -1
  .10/707الدر املصون،  -2
، الكامل يف اللّغة واألدب، حتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، )ه285ت (املربد، أبو العباس،  -3

  .1/330م، 1993لبنان، 
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﴿ :ويف قوله تعاىل                             ﴾ ]72: األنفال[ ،

ومها  3»مهور بالفتحواجلوباقي السبعة  2بكسر الواو) واليتهم(قرأ محزة  «: 1يقول أبو حيان
لغتان قاله األخفش وحلن األصمعي األخفش يف قراءته بالكسر، وأخطأ يف ذلك، ألنها قراءة 

  .متواترة

بني الفتح والكسر، وبين أنّ هذا ) واليتهم(أورد أبو حيان اختالف القراء يف حتريك لفظة 
راءة الفتح مبعىن النصرة، االختالف نشأ عنه اختالف يف الداللة؛ إذ ذكر أنّ منهم من جعل ق

قال أبو عبيدة بالكسر من والية السلطان، «: وقراءة الكسر مبعىن اإلمارة والسلطان، يقول
  .4»بالفتح من النصرة والنسب، وبالكسر مبرتلة اإلمارة « :وقال الزجاج. »وبالفتح من املوىل

الوالية معىن احلرفة  فيما يرى بعض املتقدمني أنّ األصل هو الفتح، وكسرت الواو ألنّ يف
، وهو رأي كلّ من الزخمشري والزجاج، يقول أبو وكلّ ما دلّ على هذه األخرية يكون مكسوراً

من الصناعة والعمل،  جنساً وجيوز الكسر، ألنّ يف تويل بعض القوم بعضاً: وقال الزجاج«: حيان
الزخمشري الزجاج،  وتبع. »ياطةصارة واخلالق: عة مكسور، مثلوكلّ ما كان من جنس الصنا

أي من توليهم يف املرياث، ووجه الكسر أن تويل . بالفتح والكسر) من واليتهم(وقرئ «: فقال
  .5»ويباشر عمالً شبه بالعمل والصناعة، كأنه بتوليه صاحبه، يزاول أمراً بعضهم بعضاً

الكهف ألنّ  ذي عندنا األخذ بالفتح يف هذين احلرفني، نعين هنا، ويفلّوا« :وقال أبو عبيدة
من : يريد«: ، فيما يرى الفراء عكس ذلك؛ يقول6»ينألنها يف الد. معنامها من املواالة

                                                           
  .4/518البحر احمليط،  تفسري -1
  .5/640والدر املصون،  314حجة القراءات، ص و 1/445ومعاين القراءت،  309عة يف القراءات، ص بالس -2
  .املصادر نفسها، الصفحات نفسها -3
  .4/518البحر احمليط،  تفسري -4
  .نفسه، الصفحة نفسها -5
  .نفسه، الصفحة نفسها -6
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مواريثهم، فكسر الواو أوجب إيلّ من فتحها، ألنها إنما تفتح إذا كانت نصرة، وكان الكسائي 
  .1»يذهب بفتحها إىل النصرة، وقد ذكر الفتح والكسر يف املعنيني مجيعاً

ا منهما إىل بني املعنيني؛ وعد القراءتني هلجتني دون أن ينسب أي حيان فلم يرى فرقاً أما أبو
قبيلة نةذين فرقوا بني القراءتني على ، وليس هذا رأي أيب حيان وحده؛ إذ مل يستبعد العلماء الّمعي

والكسر يف وقد مسعنامها بالفتح « :أن يكونا حيمالن داللة واحدة، يقول الفراء أساس داليلٍّ
  .2»معنامها مجيعاً

﴿ :قال اهللا تعاىل                                      

   ﴾ ]وقرأ ابن عباس ، 4بضم الذال) لالذُّ(قرأ اجلمهور من «: 3، قال أبو حيان]24: اإلسراء  

  . 5»ذالوابن وثاب وثابت بكسر ال

  :وإذا عدنا إىل املعىن اللّغوي لكلّ من كلميت الذّل بالضم والذّل بالكسر، جند

والذُّلُّ نقيض العز، ذَلَّ يذلُّ ذَال و ذلَّةً و ذَالَلَةً و مذَلَّةً، فهو ذليلٌ بين : بالضم لّالذُّ -
  .6الذُّلِّ، والذُّلُّ اخلسةُ

   

                                                           
  .4/518البحر احمليط،  تفسري -1
  .419/ 1الفراء، معاين القرآن،  -2
  .6/26البحر احمليط،  تفسري -3
  .7/343والدر املصون،  3/508، الكشافو 464 - 5/463، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -4
والدر  3/508، لكشافوا 2/652، الكرمي معاين القرآنو 464 - 463/ 5، يف تفسري الكتاب العزيز احملرر الوجيز -5

  .7/343املصون، 
  ].ذلل[ة لسان العرب، ماد -6
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إذا كان مسحاً ليناً : بين الذّلِّ ذليلٌ رجلٌ: مح عنهما، يقالالس :أما الذِّلّ بالكسر -
وذلّ يذلُّ ذُال وذال يكون يف . 2ةصعوبة، وبالكسر الرفق والرمحوالذُّلُّ والذِّل ضد ال .1مواتياً

  .3ابةداإلنسان وال

  .يف الداللة بني الضم والكسر ولّد اختالفاً) لّالذّ(اختالف الصائت يف كلمة 

 كن هلما مبرتلة الذّليل املقهور، إكراماً: فاحتج من قرأوا بالضم أنّ اآلية حتمل معىن -
، وناسب الضم معىن اآلية، فالضم فيه ارتفاع للسان وتفخيم، فناسب بصفاته 4وتبجيالً وإعظاماً

و ضمري بالضم وه«: يت خص اهللا ا الوالدين، ويف ذلك قال العكربياملكانة الرفيعة والعظيمة الّ
5»العز.  

؛ إذ جعل الضم أبو حيان ختري للرفعة والعزةّ، وهو ما ذكرهاُفالضم بتفخيمه وارتفاعه 
بكسر ) الذّلّ(قرأوا « :ذي جعل له الكسر، يقوللإلنسان باعتباره أرفع مرتلة من احليوان الّ

ة، كما أنّ الذال، وذلك على االستعارة يف الناس، ألنّ ذلك يستعمل يف الدواب يف ضد الصعوب
الذِّلُّ يف الدابة « :؛ إذ يقول، وهو ما ذكره ابن جين أيضا6ً»لذّل بالضم يف ضد الغري من الناسا

ضد الصعوبة، وال ذُلّ لإلنسان، وهو ضد العز، وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة لإلنسان 
دابة، واختاروا الضمة لقوا والكسرة للدابة، ألنّ ما يلحق اإلنسان أكرب قدرا مما يلحق ال

  .7»لإلنسان والكسرة لضعفها للدابة

                                                           
  .652/ 2، الكرمي معاين القرآن -1
  ].ذلّ: [القاموس احمليط، مادة -2
  .ذلّ: مادةلسان العرب،  -3
  .2/652، الكرمي معاين القرآن -4
  .5/47معجم القراءات،  -5
  .6/26البحر احمليط،  تفسري -6
  .47/ 5نفسه،  -7
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. 1أراداه أطع والديك وال متتنع من شيٍء: أما من قرأوا بالكسر فاحتجوا بأنّ معىن اآلية
احلامل لك على خفض اجلناح «: فق والرمحة، وهو ما يقوله أبو حيانوإذا جعلنا الذّل مبعىن الر
. 2»لة الصغرإليهما حا را مفتقرين لك حالة الكرب، كما كنت مفتقراًهو رمحتك هلما إذ صا

  .فجعل خفض اجلناح كناية عن التواضع واللّني

كما أنّ الكسر على رأي أيب حيان يكون للدواب، وهو صحيح، خاصة وأنّ اجلناح يكون 
  .للطائر وهو من الدواب

نّ الطّائر إذا أراد ضم فرخه إليه نّ معىن اآلية مأخوذ من أأ" فيما يرى فخر الدين الرازي
للتربية خفض له جناحه، وهلذا السببِ صار خفض اجلناح كنايةً عن حسنِ التربية، فكأنه قال 

اُكفل والديك بأن تضمهما إىل نفسك كما فعال ذلك بك حال صغرك؛ فصار خفض : للولد
  .3اجلناح كناية عن فعل التواضع

﴿ :ويف قوله تعاىل                 ﴾ ]جند أنّ القراءات ]10: القيامة ،

، فقرئت بفتح امليم والفاء، وقرئت بفتح امليم وكسر الفاء، كما )املفر(اختلفت حول كلمة 
، وهو قرئت بكسر امليم وفتح الفاء، ونتج عن هذه االختالفات يف الصوائت اختالف يف الداللة

، وقرأ 5»فتح امليم والفاء أي أين الفرار؟ب) املفر(وقرأ اجلمهور «: 4ان؛ إذ يقولما ذكره أبو حي
، وقرأ احلسن بكسر امليم وفتح الفاء، ونسبها  6ابن عباس وجماهد بكسر الفاء وهو موضع الفرار

                                                           
  .2/652، الكرمي معاين القرآن -1
  .6/26البحر احمليط،  تفسري -2
  .156/ 20التفسري الكبري،  -3
  .8/377البحر احمليط،  تفسري -4
  .2/341، يف تبيني شواذ القراءت واإليضاح عنها احملتسب -5
  .10/569والدر املصون،  342 -2/341، يف تبيني شواذ القراءت واإليضاح عنها احملتسب -6



 الدراسة الصوتية للصوامت              :                                         الفصل الثالث

287 
 

 2الوزن يف اآلالت ويف صفات اخليل وأكثر ما يستعمل هذا. 1د الفراربن عطية للزهري، أي اجليا
  :                        قوله حنو

    3مكَرٍّ مفَرٍّ مقْبِلٍ مدبِرٍ معا

اللة نتيجة اختالف يف القراءات، ما جاء يف قوله ر يف الديت نشأ فيها تغيومن املواضع الّ

﴿ :تعاىل                     ﴾ ]قرأ اجلمهور ، ]6: الطالق)جدكممن و( 

  .5ويعقوب بكسرهابفتحها،  ، واحلسن4بضم الواو

أي ها هلجات ومل يعزووجه أبو حيان القراءات على أنا منها إىل قبيلة نةوهي «: ، يقولمعي
  .7»سب الفراء قراءة الفتح لبين متيم، فيما نوهو ما ذكره الزخمشري أيضاً. 6لغات مبعىن الوسع

اللة، وقد بينه أبو حيان؛ م والكسر اختالف يف الدوقد نشأ عن اختالف الصائتني بني الض
وجدت يف املال ووجدت : والوجد بالفتح يستعمل يف احلزن والغضب واحلب، ويقال«: إذ يقول

: لقدرة، يقالبالضم الغىن وا: ، والوجد، ووجدت الضالة وجداناًوموجدةً على الرجل وجداً
  .8»افتقر الرجل بعد وجد

  

                                                           
   342 -2/341، يضاح عنهايف تبيني شواذ القراءت واإل واحملتسب 10/570الدر املصون،  -1
  .10/570الدر املصون،  -2
  :     صدر بيت المرئ القيس من معلقته، وعجز البيت -3

 ................  ِلع نلُ ميالس طَّهرٍ حخص ودلْمكَج.  
  .10/357والدر املصون،  3/164والفراء، معاين القرآن،  8/281البحر احمليط، تفسري  -4
  .10/357والدر املصون،  8/281بحر احمليط، التفسري  -5
  .6/148، الكشافو 8/281البحر احمليط، تفسري  -6
  .3/164الفراء، معاين القرآن،  -7
  .8/281البحر احمليط، تفسري  -8
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تفسري  -املوسوم بـ اجلهود الصوتية عند أيب حيان األندلسي يف حبثنا ناهبعد اجلهد الذي بذل
، ارتأينا أن نسجل أهم النتائج وامللحوظات الّيت توصلنا إليها يف هذا - البحر احمليط أمنوذجا

  :البحث

ة الصوتية، وذلك العتماد أيب يعد تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي تفسرياً غنيا باملاد -
 .حيان األندلسي على بعض التعليالت الصوتية يف تفسري مفردات القرآن الكرمي

درس أبو حيان األصوات اللّغوية بشقيها الوظيفي واألصوايتّ، وإن كان الشق األخري من  -
 حيان كان قد الدراسة مل حيظ بدراسة وافية، وذلك راجع إىل أنّ علم األصوات يف زمن أيب

استقلّ كعلمٍ قائمٍ بذاته، فكانت دراسة األصوات من حيث عدد خمارجها وبيان صفاا وفروعها 
قد توضحت معامله واكتملت، أضف إىل ذلك أنّ الغاية املرجوة من كتابة التفسري مل تكن دراسة 

 .األصوات إنما تفسري كتاب اهللا تعاىل باعتماد اللّغة جبميع مستوياا

ال ميكن  أنّ املادة الصوتية الواردة يف تفسري البحر احمليط حمدودة،ين معنا من خالل البحث تب -
القدمي عند املشارقة، أو  ويتّرس الصميكن موازنته مبا وقر يف الد مستقلٍّ صويتٍّ ؤسس لدرسٍتأن  اهل

داً ، ذلك أنّ أبا حياناحلديث ساينّرس اللّمبا وقر يف الدقرآن الكرمي وما ورد فيه من بال كان مقي
حيان مل يكن يف موضع تنظريٍ اأب أنّ أضف إىل ذلك؛ قراءاتما كان يف موضع تفسريٍ، وإن 

 .ةراسة األصواتيغة، وهذا ما أدى إىل غياب الدملا نظّر يف اللّ واستثمارٍ

تية، حنو اإلعالل من القضايا الصرفصو ة يف تفسري كثريٍوتيراسة الصأبو حيان الداستثمر كما  -
كنه تفسري مملا أ ة لكلّ صوتقيقة باخلصائص النطقيلوال معرفته الدوواإلبدال، فكما تقدم معنا؛ 

ا، وهو  يت طرأت على كثريٍغريات الّتلك الت من ألفاظ القرآن الكرمي، وتوجيه القراءات الواردة
 مستوى آخر ساس يف ولوج أيللغة هو األول واأل ويتّاملستوى الص ذا العمل أكّد أنّ
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ربط أبو حيان العديد من التغريات الصوتية الّيت تصيب بعض املفردات كالتناوب بني  -
الصوائت بالداللة؛ إذ علّل العديد من الظواهر الصوتية كاملعاقبة بني الصوائت وأرجع أسباا 

ةألغراضٍ داللي. 

من الظواهر الصوتية؛ إذ مل يعلّل العديد من  اعتمد أبو حيان على اللهجات يف توجيه كثريٍ -
التغريات الصوتية الّيت تعتري بعض األلفاظ باالعتماد على التعليل الصويتّ، إنما وجهها على أساس 
هلجي مع عزوه كلّ هلجة إىل قبيلتها، وقد جاءت آراؤه متوافقة مع كثريٍ من آراء القدامى 

 .فة اللّغوية الواسعة الّيت متيز ا أبو حيان األندلسيواحملدثني، وهذا يدلّ على الثقا

توافقت املصطلحات الّيت اعتمدها أبو حيان األندلسي يف تفسريه باعتباره واحداً من أعالم  -
املدرسة األندلسية للتدليل على الظواهر الصوتية عامة مع مصطلحات النحاة واللّغويني املشارقة، 

  .لحات الدرس الصويتّ احلديثوالّيت مل ختتلف عن مصط
يت تعتمد املنطوق ة الّوتيراسة الصذي اعتمده أبو حيان مع متطلّبات الد يتوافق املنهج الّمل -
كالم العرب  أنه اعتمد أيضاً تنوقلت مشافهة إالّ يتهلا، فهو وإن اعتمد القراءات القرآنية الّ أساساً

 .ةيف ضبط مجيع الظواهر األدائي الكتابة من قصورٍ ، وهذا األخري خضع  ملا يفونثرٍ من شعرٍ

ذا ال ندعي أننا أوفينا املوضوع حقّه من البحث، إنما مثّة جوانب أخرى حتتاج إىل  وحنن -
راسة، على أمل أن نستوفيها فيما يستقبل من حبثمن العناية والد مزيد. 

  .يف اخلتام نسأل اهللا التوفيق والسدادو
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 :قائمة املصادر واملراجع -

 .القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم -

 :املطبوعةالكتب : أوالً
 ).د،ت(، )دط(ضة مصر، األصوات اللّغوية، مطبعة ، إبراهيم أنيس -1
 .م2003، )د،ط(يف اللهجات العربية، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، مصر،، )ــ، ــ( -2
 .م1978، 6، ط، مصرمن أسرار اللّغة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة ، )ــ، ــ( -3
عالن، حو وكتب التفسري، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلالن ،إبراهيم عبد اهللا رفيدة -4

 .م1990، 3ليبيا، ط
، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، تركيا، املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون، -5

 .م1982، 2ط
 .م1959، 2ظهر اإلسالم، مكتبة النهضة املصرية، مصر، ط ،أمحد أمني -6
ل مرشد، نؤوط وعادألرشعيب ا: سند، حقّقه وخرج أحاديثه وعلّق عليهامل ،أمحد بن حنبل -7

 .م1995، 1مؤسسة الرسالة، ط
أبو حيان ومنهجه يف تفسري البحر احمليط ويف إيراد القراءات فيه، دار  ،أمحد خالد شكري -8

 .م2006، 1عمار للنشر والتوزيع، اململكة األردنية اهلامشية، ط
9- اللهجات العربية يف التراث يف النظامني ،ين اجلنديأمحد علم الد :لدار ويت والصريف، االص

 .م1983العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، طبعة جديدة، 
البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثري والتأثر، عامل الكتب، ، أمحد خمتار عمر -10

 .م1988، 6القاهرة، ط
 .م1999، 1دراسة الصوت اللّغوي، عامل الكتب، ط، )ــ، ــ( -11
هدى حممود قراعة، مكتبة : آن، حتقيقأبو احلسن سعيد بن مسعدة، معاين القر ،خفشاأل -12

 .م1990، 1اخلاجني، القاهرة، مصر، ط
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 ).ت.د(، )ط.د(الرسائل، دار صادر، بريوت، لبنان،  ،إخوان الصفا وخالن الوفا -13
نوال بنت : القراءات وعلل النحويني فيها، حتقيق: أبو منصور حممد بن أمحد، زهرياأل -14

 .م1991، 1إبراهيم احللوة، ط
عوض بن محد القوزي، دار وعيد مصطفى درويش : عاين القراءات، حتقيقم، )ــ، ــ( -15

 .م1991، 1املعارف، مصر، ط
حممد نور : شرح شافية ابن احلاجب، حتقيق،ستراباذي، رضي الدين حممد بن احلسن األ -16

احلسن، حممد الزقزاق، حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، 
 .م1975، )د،ط(

أبو سعد احلسن السكري، حتقيق حممد حسن آل : الديوان، حتقيق، سود الدؤيلأبو األ -17
 .م1998، 2ياسني، دار اهلالل، بريوت، لبنان، ط

يف القراءات العشر،  املبسوط، )ه381ت(األصبهاين، أبو بكر أمحد بن احلسن بن مهران  -18
 .م2004مجال الدين حممد شرف، دار الصحابة للتراث، طنطا، : حتقيق

 ).ت.د(، )ط.د(جممد حسني، املطبعة النموذجية، : حتقيق ديوان،العشى، األ -19
 .م1967، )ط.د(ألبري حبيب مطلق، احلركة اللّغوية يف األندلس، املكتبة العصرية، بريوت،  -20
حممد جت البيطار، : ، حتقيقأسرار العربية، نباري، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممداأل -21

 ).د،ت(، )د،ط(لعلمي العريب، دمشق، سوريا، مطبوعات امع ا
حمي الدين عبد : إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجلّ، حتقيق ،)ــ، ــ( -22

 .م1971، )ط.د(الرمحن رمضان، مطبوعات جممع اللّغة العربية بدمشق، 
كتبة حممد أبو الفضل إبراهيم، امل: نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق ،)ــ، ــ( -23

 .م2003، )د،ط(العصرية، صيدا، بريوت، 
حسني مؤنس، مكتبة الثقافة : ، تاريخ الفكر األندلسي، نقله إىل العربيةأخنل خنثالث بالنثيا -24

 .م2006، )د،ط(الدينية، القاهرة، مصر، 
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، )ط.د(م، 1967حممد يوسف جنم، بريوت، لبنان، : أوس بن حجر، الديوان، حتقيق -25
 ).د،ت(

 ).ت.د(، )ط.د(عبد الستار جواد، : يب، شرح املراح يف التصريف، حتقيقبدر الدين العت -26
رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، : طور النحوي للّغة العربية، ترمجةالت، تراسرشبرج -27

 .م1994، 2القاهرة، مصر، ط
، )ط.د(خمتصر شواذ القراءات من كتاب البديع البن خالويه، دار اهلجرة، ، )ــ، ــ( -28

 ).د،ت(
صدقي مجيل العطار، دار الفكر، بريوت، : ترمذي، سنن الترمذي، ختريج وترقيم وضبطال -29

 .م2005، )د،ط(لبنان، 
، دار الثقافة، الدار "دراسة ابستمولوجية ألصول الفكر اللّغوي العريب"األصول  ،متام حسان -30

 .م1991، )د،ط(البيضاء، املغرب، 
، )ط.د(دار الثقافة، الدار البيضاء،  ،اللّغة العربية معناها ومبناها ،)ـــ، ـــ( -31

 .م2001
املكتب التعليمي السعودي، عبد الرمحن بن حممد قاسم، : تيمية، جمموع الفتاوى، مجعابن  -32

 ).د،ت(، )د،ط( املغرب، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب،
موفق شهاب : ، البيان والتبيني، وضع حواشيه)ه255ت(اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر  -33

 .م2003، 2لدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طا
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Résumé : 

Ce sujet traite les efforts phonologiques chez Abou Hayan El Andaloussi  

dans son livre « l'explication du bahr el mouhit » à titre d’exemple. C’est  une 

tentative  de  notre  part  de  suivre  ses  efforts  dans  le  domaine  acoustique,  on 

essayant  de  détecter  son  approche  dans  l’interprétation  du  Saint  Coran  dans 

l'emploi  des  connaissances  acoustiques,  en  plus  de  déterminer  la  façon  de 

traiter ces phénomènes dans l'interprétation du saint Coran. 

 

Mots  clés:  les  efforts  phonologiques-  Abou Hayan El Andaloussi-

 l’interprétation    Elbahr el mouhit . 

 

 

Abstract: 

 

This  research  turns  around  the  phonetic  efforts  of  –Abou Hayan El 

Andaloussi as an example bahr el mouhit ; attempting to highlight his efforts 

in  the  phonetic  field,  and  to  unveil  his  approach  in  applying  the  phonetic 

knowledge  as  an  interpreter  of  the  holy  Quran.  Additionally,  it  aims  at 

specifying  the  way  in  which  these  phenomena  should  be  dealt  with  when 

interpreting the holy Quran. 

 

Key words: the phoneticefforts- AbouHayan El Andaloussi- l’interprétation   

Elbahr el mouhit .  


